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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

يخ اإلمارايت نحو معجم لمؤريخ التار

برزت العناية بالتراث والتاريخ لدى رواد التأريخ األوائل في دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ مطلع القرن العشرين، 

وكانت محاوالتهم في الكتابة التاريخية أحد الطرق المؤدية لمعرفة أخبار األولين وتاريخهم االجتماعي واالقتصادي 

والسيا�سي وأهم األحداث والوقائع التي شهدتها المنطقة. ومن خالل دراسة كتاباتهم التاريخية تبين أنها كانت وفق 

قسمين: قسم اهتم بتوثيق األخبار والتدوين بالتعليق والتحليل، والقسم اآلخر اهتم بتسجيل الوقائع بنظام الحوليات 

الجواهر والآللي في تاريخ عمان  وظهرت عنهم مخطوطات مهمة من بينها:  من دون تحليل أو تعقيب على األحداث. 

الشمالي لألديب والمؤرخ عبد الله بن صالح المطوع )1898 - 1958(، ونقل األخبار في وفيات المشايخ وحوادث هذه 

 للشيخ محمد بن سعيد بن غباش )1899 - 1969(، 
ً
الديار لحميد بن سلطان الشام�سي، وما جمعته في األربعين عاما

ومخطوطة سالم بن كلبان عن ربابنة البحر ونواخذة السفن وتاريخ األسفار، وطرق اإلبحار في المحيطات والخلجان 

وغيرها من المؤلفات الكثيرة.  ولم تخضع هذه الكتابات وغيرها للنشر إال النزر القليل، ألن معظمها فقد وللتكاليف 

المادية، غير أن تجار اللؤلؤ اإلماراتيين المتأثرين بالنهضة واإلصالح في الوطن العربي انتقوا مجموعة منها وطبعوها على 

نفقتهم الخاصة.

1971 بات تجميع التاريخ والتراث المكتوب وغير المكتوب أولوية في أجندة المؤسسات  ومع إعالن قيام الدولة عام 

الثقافية والتاريخية اإلماراتية، وظهر مع المؤرخين اإلماراتيين الذين أخذوا على عاتقهم تأريخ تراث وتاريخ وآثار اإلمارات 

المعنية  رجال عرب مخلصون للدولة وقاموا بكتابة التاريخ من مصادر األرشيفات الوثائقية العالمية المختلفة، 

باإلمارات والمنطقة ومن الروايات الشفاهية، أمثال المؤرخ محمد مر�سي عبد الله والدكتور فالح حنظل.

واهتمت المؤسسات الثقافية في الدولة ومن بينها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، بطرح 

مشاريع ثقافية تقوم على جمع وتدوين التراث والتاريخ الشفاهي من خالل سلسلة من المقابالت الشفهية مع الرواة من 

كبار السن المعاصرين في مختلف مناطق الدولة.  كما تبنى المركز إعداد باحثين يهتمون بكتابة تاريخ اإلمارات وأسهم 

 
ً
في إتاحة المصادر والمراجع التاريخية الخاصة بالمنطقة لهم وتيسير سبل الوصول لها. وطرح األرشيف الوطني أيضا

مشاريع هادفة تنفع األجيال المتعاقبة أهمها مشروع جائزة المؤرخ الشاب.

بقي القول، ُسّجل بجهود مؤرخي اإلمارات تراث وتاريخ م�سيء للدولة، وعلى أمل بمعجم يؤرخ للكوكبة من رموز ورواد 

 سيرهم الذاتية ونتاجهم التاريخي والفكري والثقافي الذي قدموه للمجتمع، والموضوعات 
ً
التأريخ اإلماراتي، متضمنا

الدارسين والباحثين  من تاريخ الوطن والمنطقة التي يعيشونها وتاريخ البلدان، مستعرض آراء   
ً
التي طرحوها بدءا

حول شخصهم. 
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»العّياشية« الرحلة اليت صىل صاحبها فوق سطح الكعبة

أودع الرحالة والمؤرخ العيا�سي المغربي )1037 - 1090( هـ، للزمن رحلته الخالدة للحج 

في ِسفٍر عظيٍم، وأسماه: الرحلة العّياشية للبقاع الحجازية المسمى )ماء الموائد( -1663

1661م. وجاء في الرحلة مشاهد مثيرة، مابين اللهفة والشوق إلى لقاء البيت العتيق، إلى 

خطف أحد الحّجاج، واغتيال القا�سي العادل، والمنشد صاحب الصوت الجميل الذي 

إلى وصفه الدقيق لكل  قطع على العّيا�سي صالته وهو ينشد بين يدي النبي في روضته، 

وكان غرض العّيا�سي من هذه الرحلة أن تكون ديوان علم فقال فال آلو ما  التفاصيل. 

أدخلت فيها من الفوائد لرغبة كثير من األصحاب في ذلك - محمد عبد العزيز السقا

كتاب: الرتاث الثقايف العالمي يف الدول العربية

يعد هذا الكتاب بمثابة دليل استرشادي مهم إلعداد ملفات ترشيح مواقع التراث العربي في 

قائمة التراث العالمي باليونسكو، وتحدث الكاتب في فصله األول عن مفاهيم التراث الثقافي 

العالمي ونظم اإلدارة ووسائل الصون والحماية، وتحدث في الثاني عن ترشيح الممتلكات 

الثالث بالحديث عن  وخصص الفصل  التراث العالمي،  الثقافية والطبيعية في قائمة 

مواقع التراث الثقافي العالمي في الدول العربية، أما الفصل األخير فقد وضح الكاتب فيه 

المخاطر الطبيعية والبشرية على مواقع التراث الثقافي العالمي في الدول العربية، وكذلك 

عن االستثمار والتنمية المستدامة في هذه الدول وإدارة الخدمات في مواقع التراث العالمي 

في الدول العربية - فاطمة المنصوري



55

وجهات في اإلمارات

تراث األدب

94

72

8080

8282

8686

»السور« مدينة السهل والبحر والجبل

بإطاللة  إحدى مدن إمارة الشارقة،  لمدينة كلباء   
ً
تميزت منطقة السور التابعة إداريا

 كعامل حماية للمنطقة 
ً
 هاما

ً
فريدة على الساحل البحري لخليج عمان، وقد لعبت دورا

حيث أن لفظة السور تأخذ معنى التحصين وصفة  للمدينة،   
ً
مانعا  

ً
ألنها شكلت نطاقا

المنعة.  وتتمتع السور بطبيعة ساحرة لوجودها بين البحر والجبل.  وبتخطيط واٍع من 

حاكم الشارقة بتطوير هذه المنطقة؛ تشهد اليوم إنجاز حزمة مشاريع حيوية تسهم في 

تعزيز هويتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياحية - شيمازا فواز

يخ النفط يف أدبنا الشعيب يكاين«.... عالمة تار »ضو المر

 يوقدونها ألسباب متعددة وكان لها عندهم دالالت 
ً
كان للعرب في الجاهلية ثالث عشرة نارا

رمزية، غير أنه انطفأ ذكر معظم نيران العرب في الشعر، وبرزت نار لم تكن معروفة في 
 وهي نار )المريكاني(، التي تعد بمثابة رمز ثقافي مرتبط بالتحول 

ً
آداب العرب ومآثرهم قديما

 لسان الذهب األسود الذي جعل 
ً
الحضاري واالقتصادي في مسيرة الصحراء، وهي أيضا

من شبه الجزيرة العربية تلحق بركب العلم والحضارة وتعيش في بحبوحة الحياة السعيدة 

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

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

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

خارج الدولة  200 دوالر.

رئيس التحرير 

شمسة حمد العبد الظاهري

اإلشراف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 

موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتير إدراي وشؤون الكتاب

سهى فرج خير
torath@ehcl.ae

التصوير: 

- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

اإلدارة والتحرير:

اإلمارات العربية المتحدة - أبوظبي

هاتف: 024092200  - 024456456 

عناوين املجلة

ّ

تراث الشعوب
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116

88
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دائرة األسماك يف اإلمارات المتصالحة: النشأة والتأسيس

في اجتماع مجلس حكام اإلمارات المتصالحة   
ً
دائرة لألسماك أوال طرحت فكرة إنشاء 

المنعقد في يونيو 1965، غير أن بعض الحكام عارضوا فكرة المشروع لما لها من أثر على 

حياة الناس اليومية والضرر الذي قد تلحقه بدخل الناس من صيد األسماك بكميات 

كبيرة تجعل الصيادين يتركون هذه المهنة.  وفي عام 1967 وافق أعضاء المجلس في إحدى 

اجتماعاتهم على المشروع بعدما بدا لهم أن عمل الدائرة سوف ينحصر في التجارب 
والدراسات ولن يتطرق إلى الهيمنة واحتكار مهنة صيد األسماك - سيف بن عبود البدواوي

بالد النوبة أرض الذهب والحضارات
 .
ً
تعد الحضارة النوبية، من أهم وأبرز الحضارات التي أقيمت على ضفاف نهر النيل قديما

وتقع في النقطة األقرب إلى حدود مصر الجنوبية، وتتبع محافظة أسوان بصعيد مصر.  

 بعاداتها وتراثها وثقافتها التي تتفرد بها، رغم مرور آالف 
ً
وما يميز بالد النوبة أنها األكثر تمسكا

السنين، ومن الطبيعي أن تتباين أشكال التراث الشعبي النوبي وتعبيراته، فمنها المباني، 

وقد أطلق عليها  والعادات واألعراف االجتماعية وغير ذلك.  والحلي،  والفنون،  واألثاث، 

حيث يؤثر الفن النوبي  لما تمتلكه من كنوز الحضارة النوبية القديمة،  »بالد الذهب« 

والطبيعة الخالبة في المكان عامة -  ممدوح السيد



الرمضاني8 مهرجانه  فعاليات  ويواصل  للتراث  العالمي  باليوم  يحتفل  اإلمارات  تراث  نادي 

تراث الشهر

 قسم اإلعالم 

أبريل ندوة ضمن برنامج احتفاالته باليوم العالمي   18 يوم  نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، 
للتراث، جاءت بعنوان »جهود دولة اإلمارات واليونسكو في حماية وصون التراث الوطني«، أدارها الدكتور محمد الفاتح الباحث 
في المركز، وتحدث فيها كل من الدكتورة إبتسام سيف الزعابي خبيرة المنظمات الدولية في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
والدكتور عبدالعزيز  والعلوم بدولة اإلمارات، وعائشة الحصان الشام�سي مديرة مركز التراث العربي بمعهد الشارقة للتراث، 
صالح سالم رئيس قسم اآلثار بكلية اآلثار بجامعة القاهرة، وعبدالرحمن النعيمي رئيس قسم مواقع التراث العالمي في دائرة 
 عن 

ً
الثقافة والسياحة. واستهلت فاطمة المنصوري مديرة إدارة مركز زايد للدراسات والبحوث الندوة باإلشارة إلى أنها تأتي تعبيرا

اهتمام نادي تراث اإلمارات بيوم التراث العالمي بوصفه إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى الدولة في حفظ التراث الوطني، 
 ضمن البرنامج الثقافي للمركز، تهدف إلى التركيز على الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات العربية 

ً
كما أكدت أن الندوة التي تأتي أيضا

المتحدة في مجال حماية وصون التراث وتسجيله كتراث إنساني عالمي، وتسليط الضوء على طبيعة العالقات والشراكة التي 
تربط اإلمارات بمنظمة اليونسكو.

من جهتها تناولت الدكتورة إبتسام الزعابي جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي، ومنها تلك الجهود التي 
تقوم بها من موقعها في رئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »األليسكو«، 
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو«، ومن موقع عضويتها في منظمة العالم 

ً
 رئيسيا

ً
 بصفتها شريكا

ً
وأيضا

اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة »اإليسيسكو«.

يحتفل باليوم العالمي للرتاث ويواصل فعاليات مهرجانه الرمضاين
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وأوضحت الزعابي المهام التي تضطلع بها اللجنة الدائمة للثقافة 
العربية، منوهة إلى أن مشروعها اإلستراتيجي يتمثل في تطوير خطة 
الثقافة العربية للدول األعضاء في المنظمة، كما أنها تعمل على 
المستوى المحلي ضمن دورها التنسيقي بين الشركاء المحليين 
واليونسكو من أجل تسجيل عناصر التراث الثقافي المادي وغير 
المادي، متناولة المشاريع الجديدة مع اليونسكو لتسجيل عدد 
من الملفات. كما تناولت أهمية المشاريع الثقافية التي تقدمت 
روح الموصل،  بها دولة اإلمارات لليونسكو مثل مشروع إحياء 
مانحين للمنظمة   5 مشيرة إلى أن اإلمارات تعد اليوم أحد أكبر 

الدولية. 
أما عائشة الشام�سي فانطلقت في حديثها عن المشروع الثقافي 
إلمارة الشارقة من عبارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة بمناسبة 
»اليونسكو«  أطلقتها  التي  التراث«  مع  »متحدون  حملة  إطالق 
لوحدتنا  المرادف  هو  »التراث  إن  فيها  يقول  التي   2017 سنة 
اإلنسانية«. وتحدثت عن إنشاء معهد الشارقة للتراث ومبادراته 
، مسلطة الضوء على 

ً
 وإقليميا

ً
لصون عناصر التراث الثقافي محليا

وما  فعاليات المعهد التي تأتي على رأسها أيام الشارقة التراثية، 
تمثله من فعالية سنوية للتعريف بعناصر التراث الثقافي الوطني، 
إلى جانب ملتقى الشارقة الدولي للراوي، وأسابيع التراث الثقافي، 

وملتقى الحرف التقليدية وغيرها من المبادرات.
كما تناولت الشام�سي عالقة إمارة الشارقة باليونسكو التي أشارت 

إلى أنها ليست جديدة وبدأت من خالل التواصل عبر الورش وبناء 
القدرات إلى أن تم في ديسمبر الما�سي توقيع االتفاقية الرسمية 
العتماد معهد الشارقة للتراث ضمن مراكز الفئة الثانية تحت 
مظلة اليونسكو في بناء القدرات والكوادر في الدول العربية.  من 
جانبه أشاد الدكتور عبدالعزيز صالح سالم بالتجربة اإلماراتية 
 
ً
أوجدت حال إنها تجربة فريدة،   

ً
قائال في حماية وصون التراث، 

التراث  التطور والتقدم والمحافظة على  بين  التوفيق  لمشكلة 
 في حماية التراث وصونه، 

ً
 ملهما

ً
 إلى أنها تعد نموذجا

ً
الثقافي، مشيرا

 لتفوق دولة اإلمارات في هذا الجانب. 
ً
السيما التراث المادي، نظرا

كما تحدث الدكتور عبدالعزيز عن المعايير الدولية إلعداد ملف 
 أن هناك عشرة معايير 

ً
الترشيح في قائمة التراث العالمي، موضحا
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"قيمة  ذات  تكون  أن  يجب  المرشحة  المواقع  وأن  لالختيار، 
 من تلك المعايير 

ً
عالمية استثنائية" وتستوفي على األقل واحدا

العشرة. وتحدث األستاذ عبدالرحمن النعيمي بشكل مفصل عن 
مراحل تسجيل وإدراج مدينة العين في إمارة أبوظبي كأول موقع 
إماراتي على قائمة التراث العالمي في سنة 2011.  وأوضح النعيمي 
على القيمة العالمية  أنه تم تسجيل العين في هذه القائمة بناًء 
 على تطور الثقافات 

ً
 حيا

ً
االستثنائية للمدينة، التي تمثل شاهدا

وتعاقبها منذ فترة العصر الحجري الحديث، باإلضافة إلى استيفاء 
المواقع لثالثة من المعايير الثقافية. وأشار النعيمي إلى أن هناك 
العديد من العناصر التي تم إدراجها في القائمة التمثيلّية للتراث 
الثقافي غير المادي، بهدف تعزيز جهود الحفاظ على هوية وثقافة 
نظم مركز  وضمن البرنامج المصاحب للندوة،  شعب اإلمارات. 
احتضنتها  احتفالية  أبريل   18 مساء  والبحوث  للدراسات  زايد 
تضمنت  اإلمارات،  تراث  لنادي  التابع  أبوظبي  مسرح  خشبة 
العديد من العروض والفقرات التراثية بمشاركة من الجاليات 

العربية في دولة اإلمارات. 
الحاج القائم  إبراهيم  المستشار  سعادة  االحتفالية  شهد 
باألعمال باإلنابة بسفارة جمهورية السودان في أبوظبي، وسعادة 
المستشارة عزة محمد عبدالله قنصل سفارة جمهورية السودان 
والمستشار العمالي بالسفارة المصرية حنان محمود  بأبوظبي، 
حيث  للجاليات  وفنية  تراثية   

ً
عروضا البرنامج  وشمل  شاهين. 

التي  األغنيات  من   
ً
عددا )مصر(  العربية  األصالة  قدمت فرقة 

تشيد بدولة اإلمارات والقيادة الرشيدة واألخوة والتسامح بين 
 من الرقصات 

ً
الشعوب، وقدمت فرقة السلوى )السودان( عددا

السودان باإلضافة إلى فقرة طقس  التراثية من مختلف أرجاء 
الربع  محمود  فرقة  قدمت  فيما  التقليدي،  السوداني  الزواج 
)مصر( فقرة رقص التنورة، إلي جانب فقرات لعرض المسحراتي 
اإلعالن  تم  االحتفال،  فقرات  وضمن  واإلماراتي.  المصري 
حيث أوضحت  الوطنية«،  زايد  »موسوعة  الرسمي عن إطالق 

لطيفة النعيمي مسؤولة النشاط الثقافي في مركز زايد للدراسات 
لإلعالن  مميزة  مناسبة  يمثل  العالمي  التراث  يوم  أن  والبحوث 
عن إطالق الموسوعة التي تسترشد بمقولة المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان »من ليس له ماٍض، ليس له حاضر وال 
مصورة  ستكون  الموسوعة  أن  النعيمي  وأوضحت  مستقبل«. 
، ووصفتها بأنها موسوعة تراثية تربوية 

ً
وستضم عشرين موضوعا

تضم جميع عناصر تراث اإلمارات باللغتين العربية واإلنجليزية، 
 باألزياء في اإلمارات حيث ستسمى أجزاء منها بأسماء أشخاص 

ً
بدءا

المدير  الرميثي  عبدالله  علي  وافتتح  اإلماراتي.  الزي  خدموا 
المعارض المصاحبة  النادي،  التنفيذي للدراسات واإلعالم في 
والمستشارة عزة  يرافقه المستشار إبراهيم الحاج،  لالحتفال، 
محمد عبدالله، والمستشارة حنان شاهين والسيد بدر األميري، 
حيث تعرفوا على المعرض التشكيلي للفنانات عليا السويدي 
وتوقفوا عند أعمالهن التي  وموزة المنصوري ونوال العامري، 
تعبر عن لحظات مختلفة من التراث اإلماراتي والبيئة اإلماراتية 
كما تعرفوا على ركن  وتوثق لبعض العادات والتقاليد األصيلة. 
مركز أبوظبي النسائي التابع للنادي وما يعرضه من رموز تراثية 
وركن الجالية المصرية  واألزياء،  »زهبة العروس«  إماراتية مثل 
الذي عرض نماذج من التراث المصري العريق في حقبه التاريخية 
 من المشغوالت 

ً
المختلفة، والركن السوداني الذي عرض أنواعا

اليدوية التراثية والعطور الشعبية واألدوات الطقسية الخاصة.

مهرجان »تراث اإلمارات« الرمضاين
في  األنشطة  إدارة  نظمته  الذي  الرمضاني  المهرجان  حفل 
بالعديد من  المبارك،  نادي تراث اإلمارات خالل شهر رمضان 
وطالبات  طلبة  فيها  شارك  التي  والرياضية  التراثية  الفعاليات 
األقسام والمراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي. ونظم مركز 
 من األنشطة اليومية ضمن »مهرجان مليح 

ً
أبوظبي الشبابي عددا

الرمضاني« في »حصن الشباب« بمقر المركز في أبوظبي، بمشاركة 
بالنادي،  المتخصصة  األنشطة  لقسم  المنتسبين  الطالب 
وتضمنت البرامج أنشطة اللياقة البدنية، وكرة القدم، واأللعاب 
إضافة إلى اإلفطار الجماعي في  »لون تراثك«،  ونشاط  للصغار، 

ختام األسبوع. 
كما نظم المركز جلسات تراثية كانت األولى عن سنع المجالس 
واستقبال الضيوف والعادات والتقاليد في رمضان، والثانية عن 
وتعرفوا منها على المحامل  وأدواته،   

ً
الغوص على اللؤلؤ قديما

وأسمائها وأنواعها واستخداماتها وأجزائها ووظيفة كل شخص 
على سطح المحمل مثل الغيص والسيب والنوخذة.  كما تعرف 
اإلمارات  في   

ً
قديما الحياة  على   

ً
أيضا الجلسة  خالل  الطالب 

تراث الشهر

الرمضاني مهرجانه  فعاليات  ويواصل  للتراث  العالمي  باليوم  يحتفل  اإلمارات  تراث  نادي 
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اليوم،  الدولة  إليه  وصلت  الذي  بالتطور  مقارنة  ومشاقها، 
جلسة  الثالثة  وكانت  والبيئة.  الموارد  على  الحفاظ  وأهمية 
»نهمات رمضانية« تحدث فيها األستاذ سعيد المناعي مدير إدارة 
األنشطة في النادي، بحضور األستاذ أحمد مرشد الرميثي مدير 
حيث تناول المناعي في حديثه الصيام والعادات  مركز أبوظبي، 
كما تحدث عن األلعاب  والتقاليد اإلماراتية في الشهر الكريم، 
 
ً
 السيما تلك التي تلعب في رمضان، وتناول أيضا

ً
الشعبية قديما

التجهيزات الستقبال رمضان. حيث تجاوب الطالب الحاضرون 
مع حديثه بعدد من األسئلة. 

منافسات  انطالق  األول  األسبوع  فشهد  العين،  مدينة  في  أما 
بطولة الرماية الرمضانية الرابعة، التي نظمها مركز العين الشابي 
التي  البطولة  في  وشارك  الرمضاني،  المهرجان  فعاليات  ضمن 
أقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والجولف عدد كبير 
كما  بإشراف فريق من المدربين المتخصصين.  من المتبارين، 
منافسات  العين  مدينة  في  الظاهر  ملعب  أرض  على  انطلقت 
8 فرق  دوري كرة القدم الرمضاني الذي نظمه المركز بمشاركة 
تنافست للفوز باللقب، ويعد الدوري من األنشطة الرئيسية التي 
 ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني لنادي 

ً
ينظمها المركز سنويا

تراث اإلمارات، بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة، والحفاظ 
 
ً
 ترفيهيا

ً
على اللياقة البدنية خالل الشهر الفضيل، كما يعد نشاطا

. وضمن برنامج المجالس الرمضانية الذي نظمه مركز العين 
ً
مهما

بهدف تعريف الطالب على العادات والتقاليد اإلماراتية األصيلة، 
من رسالة النادي،  واإلسهام في تواصل األجيال الذي هو جزء 
زار الطالب مجلس السيد سالم علي بن غصنة العامري، حيث 
تعرف الطالب على آداب المجالس التي تشمل كيفية استقبال 
الضيف وحسن الترحيب به، وطريقة إعداد وتقديم القهوة، التي 
تعد من أهم تقاليد الضيافة في المجتمع اإلماراتي. وفي السياق 
تواصلت أنشطة المراكز النسائية التابعة لنادي تراث  نفسه، 
اإلمارات ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني، حيث قدم مركز 
نشاط  على  اشتملت  منوعة،  رمضانية  باقة  النسائي  أبوظبي 
تحفيظ القرآن الكريم وتالوته، وشرح اآليات القرآنية، كما قدمت 
المدربات التراثيات ورش السنع بهدف التعريف والمحافظة على 
التي تأسس عليها المجتمع اإلماراتي.  القيم والمبادئ واألخالق 
 تراثية واجتماعية 

ً
ومن جانبه نظم مركز السمحة النسائي ورشا

أهمها  للمركز،  المنتسبات  للطالبات  الفضيل  الشهر  بمناسبة 
ورش الخياطة، والتلي، وصنع الخزام، والمغزل. كما قام المركز 
تقديم  بهدف  بتحضير صدقات خاصة  الطالبات  مع  بالتعاون 
المساعدات والعون اإلنساني لبعض الفئات من المحتاجين وتم 

توزيعها عليهم بمناسبة شهر الرحمة والمغفرة.

»تراث اإلمارات« ينظم ندوة عن الرتاث البحري
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، 
يوم 27 مارس ندوة بعنوان »جهود الحفاظ على التقاليد البحرية 
«، شارك 

ً
 ورؤية وتطبيقا

ً
في أبوظبي.. نادي تراث اإلمارات نموذجا

علي  بن  وسعيد  الرميثي،  التراثي جمعة حثبور  المستشار  فيها 
المنصوري  وفاطمة  النادي،  في  األنشطة  إدارة  مدير  المناعي 
المهيري  محمد  وأحمد  والبحوث،  للدراسات  زايد  مركز  مديرة 
اإلماراتي  الكاتب  الحوار  وأدار  البحرية،  السباقات  رئيس قسم 

محمد خلفان الصوافي. 
جاء ذلك على هامش مشاركة النادي في مهرجان التراث البحري 
الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في الفترة من 18 إلى 

27 مارس على كورنيش أبوظبي.
دولة  أبناء  حياة  في  البحر  أهمية  على  حثبور  بن  جمعة  وأكد 
هو  البحر  إن   

ً
قائال وتاريخهم،  المتحدة  العربية  اإلمارات 

اإلمارات  ألهل  أوجهه  بمختلف  والخير  األسا�سي  الرزق  مصدر 
وحث بن حثبور الشباب والناشئة على حضور   ،

ً
والحقا  

ً
سابقا

المهرجانات التراثية للتعرف على حضارة وتراث اإلمارات، لالطالع 
على تاريخ الدولة وما أنجزته سواعد اآلباء واألجداد، وما حاكته 
وصنعته أيدي األمهات والجدات. من جانبه قال سعيد المناعي 
إن نادي تراث اإلمارات حريص على االهتمام بالتراث البحري من 
خالل األنشطة المتخصصة التي يقيمها في ملتقياته الرئيسية، 
مثل ملتقى السمالية وملتقى الثريا وملتقى سهيل البحري والعديد 
تمثل  البحرية  الواجهة  أن  إلى  مشيرا  األخرى،  الفعاليات  من 
محطة رئيسية في هذه الملتقيات وتتركز فيها المعلومات التراثية 
البحرية وكل ما يتعلق بالتراث البحري بإشراف المدربين التراثيين 
وأكد المناعي أن التراث يعد حجر أساس لدولة  المتخصصين. 
اإلمارات العربية المتحدة وقد أو�سى المغفور له الشيخ زايد بن 
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باالهتمام به ونقله لألجيال  »طيب الله ثراه«  سلطان آل نهيان 
الوجهة  المهيري أن دولة اإلمارات تمثل  وذكر أحمد  الجديدة. 
األولى في مجال الرياضات البحرية لما يميزها من طول شواطئ 
النادي  أن  إلى  وأشار  والصحراء.  البحر  يجمع  طبيعي  وجمال 
ينظم عددا من السباقات التراثية للمحامل الشراعية وقوارب 
التجديف وسباقات مخصصة للناشئين، منوها إلى أن السباقات 
تقام بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات من بينها مركز األرصاد 
الجوية والشرطة البحرية وخفر السواحل وغيرها لتوفير أق�سى 

درجات السالمة لجميع المشاركين. 
وقالت فاطمة المنصوري إن نادي تراث اإلمارت قدم مشاركة 
على  الضوء  لتسليط  صص 

ُ
خ الذي  المهرجان  هذا  في  متميزة 

جانب مهم من تراث الدولة وهو التراث البحري، حيث نظم النادي 
مجموعة من األنشطة والفعاليات من بينها سباق أبوظبي لقوارب 
الشعبية،  األلعاب  وبطولة  قدما،   40 فئة  التراثية  التجديف 
ومعرض اإلصدارات والصور التاريخية، وركن الحرف النسائية. 
ونوهت المنصوري بدور النادي في توثيق هذا التراث الغني، من 
خالل إصدار العديد من الكتب والدواوين الشعرية، ذكرت منها 
كتاب »مالمح من تاريخ اللؤلؤ في الخليج العربي« الذي يحتوي على 
وكتاب  معلومات عن رحالت الغوص وأنواع اللؤلؤ ومسمياتها، 
»تحت ظالل الشراع« الذي يضم مجموعة من القصائد واألشعار 
والمواويل واألهازيج واألغاني البحرية، وديوان »جناديل« للشاعر 

حميد بن خليفة بن ذيبان. 
 من إصدارات 

ً
مضيفة أن جناح النادي في المهرجان ضم عددا

بنسختيه  »األطلس البحري إلمارة أبوظبي«  منها  النادي المهمة، 
العربية  اإلمارات  دولة  في  »البحر  وكتاب  واإلنجليزية،  العربية 
المتحدة«، وكتاب »األهازيج البحرية في الدولة«، إضافة إلى قسم 
خاص بمجلة تراث التي يصدرها النادي. حضر الندوة بدر األميري 
المدير اإلداري في مركز زايد، وسميرة العامري رئيسة قسم اإلعالم 
وجمع من المثقفين والمهتمين وجمهور المهرجان.  في النادي، 
أبريل في مقر المركز في مدينة   6 نظم مركز العين النسائي يوم 
العين بالتعاون مع مركز الطوية الصحي محاضرة بعنوان )صحتك 
ألقتها الدكتورة لطيفة الشام�سي حيث تطرقت في  في رمضان( 
في  الكريم  الشهر  استغالل  وكيفية  الصيام  أهمية  إلى  حديثها 
المحافظة على الصحة البدنية، وكيفية إختيار الغذاء المناسب 
في الوقت المناسب، وقدمت الشام�سي العديد من النصائح من 
الغذاء وكمية شرب الماء واوقاتها، وممارسة الرياضة وغيرها من 

األمور التي تعود بالنفع على صحة الفرد. 
النهاية شكر المركز الدكتورة على هذه المحاضرة القيمة  وفي 
من خالل شهادة تكريم تم تقديمها لها. توج الالعب أحمد محمد 

المرزوقي، من نادي تراث اإلمارات، بالمركز األول في تحدي الجري 
الرمضاني فئة 12 - 18 سنة مسافة 3 كيلومترات، وحل في المركز 
وفي المركز الثالث شافي صالح  الثاني مبارك وليد المنصوري، 
المنصوري، فيما حصد سلطان أحمد آل علي  الميدالية الفضية 
لفئة 12 - 18 سنة مسافة 5 كيلومترات، وذلك في »تحدي الجري 
 16 يوم  الذي نظمه مجلس أبوظبي الريا�سي مساء  الرمضاني« 
أبريل بجزيرة الحديريات بمشاركة حوالي 100 العب، منهم ثمانية 
العبين من الطالب المنتسبين إلى قسم األنشطة المتخصصة في 
نادي تراث اإلمارات، هم: مبارك وليد المنصوري، أحمد محمد 
المرزوقي، زايد عبدالله الشوق، شافي صالح المنصوري، سعيد 
وسلطان  كيلومترات(،   3( حمدان أحمد آل علي  أحمد الكتبي، 

أحمد آل علي، وإبراهيم عبدالعزيز الصباغ )5 كيلومترات(. 
أبريل   19 زار وفد من جمعية الصداقة اإلماراتية الكورية يوم 
معرض الشيخ زايد التابع لنادي تراث اإلمارات في البطين، وذلك 
بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني - الذي يصادف 19 رمضان من 
من المهندس حميد الحمادي رئيس   

ً
- وضم الوفد كال كل عام 

الجمعية، وسلطان كراني عضو مجلس إدارة الجمعية، وعدد من 
أبناء الجالية الكورية، حيث كان في استقبالهم األستاذة فاطمة 
وخلفان  والبحوث،  للدراسات  زايد  مركز  مديرة  المنصوري 

المحيربي مشرف المعرض. 
واطلع الوفد خالل جولته على محتويات المعرض من الصور   
النادرة ومقتنيات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،  
كما تجول الوفد في باقي أجنحة المعرض مثل الجناح الشرطي، 
إهداء  تم  الجولة  ختام  وفي  البريد.  وجنـاح  »أدكو«،  وجناح 

المهندس حميد الحمادي درع النادي. 
بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني - الذي يصادف 19رمضان من 
كل عام - زار اليوم وفد من جامعة نيويورك أبوظبي يوم 18 أبريل 
معرض الشيخ زايد التابع لنادي تراث اإلمارات في البطين. وتجول 
الوفد في أروقة المعرض برفقة المشرف خلفان المحيربي الذي 
وتعرف الوفد خالل  عن محتويات المعرض.   

ً
قدم شرحا وافيا

الجولة على سيرة ومسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان - طيب الله ثراه - من خالل مجموعة كبيرة من الصور 
والمقتنيات الخاصة، ومن بينها أربع سيارات رسمية، وعدد كبير 
 عن 

ً
من الجوائز واألوسمة العالمية والدروع والشهادات، فضال

القرآن الكريم وآلة  بعض األدوات الشخصية مثل نسخة من 
تصوير، وأسلحة مختلفة األشكال واألنواع. 

كما تجول الوفد في باقي أجنحة المعرض مثل الجناح الشرطي، 
الجولة تم تنظيم  انتهاء  وعقب  وجنـاح البريد.  »أدكو«،  وجناح 

حفل إفطار جماعي للوفد الزائر 

تراث الشهر

الرمضاني مهرجانه  فعاليات  ويواصل  للتراث  العالمي  باليوم  يحتفل  اإلمارات  تراث  نادي 
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نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، 
أمس في مقره بالبطين، ندوة بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساني، 
لنهج  استمرار  الخمسين..  وثيقة  في  اإلنساني  »العطاء  بعنوان 
العلي  عبدالله  محمد  الدكتور  فيها  تحدث  األصيل«  اإلمارات 
وحمد  واالستشارات،  للبحوث  تريندز  لمركز  التنفيذي  الرئيس 
عبدالله  والدكتور  »االتحاد«،  صحيفة  تحرير  رئيس  الكعبي 
السويدي مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، 
وأدارتها فاطمة األحبابي رئيسة وحدة التدقيق اللغوي في مركز 
ألقاها  اإلمارات،  تراث  لنادي  بكلمة  الندوة  واستهلت  تريندز. 
األستاذ بدر األميري من مركز زايد للدراسات والبحوث، الذي أشار 
إلى أن يوم زايد للعمل اإلنساني الذي درج النادي على إحيائه 
في كل سنة، هو مناسبة الستذكار فضل الله عز وجل أن خص 
وأصل في نفوس أهلها خصال الجود واألخوة  اإلمارات بنعمه، 
اإلنسانية واإليمان بوحدة المصير اإلنساني والمسؤولية تجاه 
ومن جهتها أكدت  الشعوب دون اعتبار لعرق أو دين أو معتقد. 
األستاذة فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث 
أن اهتمام النادي من خالل مركز زايد  في كلمة باسم المركز، 
سنوي  تقليد  هو  اإلنساني  للعمل  زايد  يوم  بذكرى  باالحتفاء 
اعتاد النادي على تنظيمه وربطه وتأصيله بفكر الدولة ومبادراتها 
الدكتور  حديث  وجاء  العريق.  وتاريخها  وتراثها  وإستراتيجيتها 
 أن دولة اإلمارات تبنت منذ تأسيسها 

ً
محمد عبدالله العلي مؤكدا

 يحتذى 
ً
 في سياستها الخارجية، وقدمت نموذجا

ً
 ملهما

ً
 إنسانيا

ً
نهجا

به لكّل دول العالم في تقديم المساعدات اإلنسانية لجميع الدول 
 من القيم التي رسخها المغفور 

ً
والمجتمعات حول العالم، انطالقا

التي تؤمن باألخوة اإلنسانية   - طيب الله ثراه   - له الشيخ زايد 
المساندة  وتقديم  البشر  بني  بين  والتضامن  التعاون  وأهمية 
 
ً
 كان دينه أو جنسه أو ثقافته. منوها

ً
للمحتاج وإغاثة الملهوف أيا

إلى أن هذا الدور اإلنسانّي العالمي لإلمارات كان له تأثيره البارز 
والمهم في تعزيز وترسيخ مكانتها في العمل اإلنساني العالمي. وأكد 
أن وثيقة مبادئ الخمسين التي أقرتها القيادة اإلماراتية الرشيدة، 
جاءت لترسخ  لترسم مستقبل الدولة في نصف القرن المقبل، 
استمرارية هذا النهج اإلنسانّي في السياسة الخارجية اإلماراتية. 
رسخها  التي  الصفات  عن  الكعبي،  حمد  تحدث  جهته،  من 
المغفور له الشيخ زايد »طيب الله ثراه« في الشخصية اإلماراتية 
وهي  حتى باتت من المميزات التي تتميز بها اإلمارات عن غيرها، 
صفات اإليثار والتضحية والعطاء، وقال إن هذه الصفات جعلت 
بالقبول  وتحظى  المراكز  تتصدر  اليوم  اإلماراتية  الشخصية 

ألرقام وإحصائيات تبين حجم   
ً
وقدم الكعبي رصدا أينما حلت. 

المساعدات اإلنسانية التي قدمتها اإلمارات خالل الخمسين سنة 
وقال إن اإلمارات وجدت أن الدبلوماسية اإلنسانية  الماضية، 
والعطاء اإلنساني وما غرسه الشيخ زايد »رحمه الله« من قيم، هو 
الطريق الصحيح، فجعلت هذه الصفات ضمن مبادئها للخمسين 
 على استمرار نهج اإلمارات اإلنساني بالدعم الكبير 

ً
المقبلة. مدلال

جائحة  إبان  دولة   135 لـ  اإلمارات  قدمتها  التي  والمساعدات 
كورونا دون تمييز بين شعب وآخر. وجاء حديث الدكتور عبدالله 
السويدي في نطاق تحليل رؤية الشيخ زايد »طيب الله ثراه« في ما 
يتعلق بالعمل اإلنساني، فتناول روافد نهج المغفور له في العمل 
اإلنساني التي حددها في الفطرة، والتربية، والثقافة العربية ذات 
الطابع اإلسالمي. وأشار السويدي إلى أن رؤية الشيخ زايد لكيفية 
التعامل مع الثروة ارتكزت على أنها عطاء من الله سبحانه وتعالى 
وحسن استغاللها لتوفير الحياة الكريمة  ينبغي الحفاظ عليها، 
 على األغنياء، وأنها ينبغي أن تشمل 

ً
للشعب، وأن ال تكون حكرا

األصدقاء واألشقاء في الدول األخرى، واإلنسانية جمعاء. شهدت 
 من المداخالت عن الشيخ زايد »رحمه الله« ونهجه 

ً
الندوة عددا

في العطاء ومواقفه اإلنسانية، من أبرزها مداخلة الشيخ الدكتور 
سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني االتحادي 
مو�سى  السيد  بن  عبدالرحيم  السيد  معالي  ومداخلة   ،

ً
سابقا

وأخرى  زايد،  للشيخ  السابق  الخاصة  الشؤون  الهاشمي رئيس 
للدراسات  زايد  مركز  في  الباحث  زغل  الفاتح  محمد  للدكتور 
الله  عبد  علي  اصطحب سعادة  الندوة  انتهاء  وبعد  والبحوث. 
الرميثي الضيوف في جولة داخل معرض الشيخ زايد، كما شملت 
فيه  وشاركت  للندوة  المصاحب  التشكيلي  المعرض  الجولة 
الفنانة علياء السويدي والفنانة موزة المنصوري والفنانة نوال 

العامري بلوحات تعبر عن اإلمارات وتراثها وثقافتها وبيئتها 

»  « ينظم ندوة بمناسبة يوم زايد للعمل اإلنساين



العين14 وصلة 

قصيدقصيد

القصيدة للشاعر محمد بن صقر بن جمعة، الذي ولد في حوالي عام 1920 في منطقة  »ليمحه« الواقعة في بر أم القيوين، 

 في مجلس شعراء تلفزيون دبي مع الشاعر الجمري والهاملي وبن 
ً
وهو يعد من كبار شعراء النبط في اإلمارات، وكان عضوا

سوقات وغيرهم، ويتميز أسلوبه الشعري بالجزالة وحسن الصياغة، وقد تطرق معظم أبواب الشعر النبطي.

وصلة العين

تطري عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وصلـــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

ودي أسافــــــــــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم االثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

عدي بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن قبل ســــــــــــــــــــــــــنتين

فيها الشــــــــــــــــــــــــــوارع تملــــــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

ما عرفــــــــــــــــــــــــــت نف�سي وين انـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ويـــــــــــــن

الزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كامـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ودي بنظــــــــــــــــــــــــــــرة 

ويــــــــــــــــــــــــــــن  منزلــــــــــــــــــــــــــه  مدري محلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

فــــــــــــــــــــــــــرح وشوفــــــــــــــــــــــــــــه فرحــــــــــــــــــــتين اسمه 

نحمــــــــــــــد إلهـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الزيــــــــــــــــــــــــــن

حافظ حفـــــــــــــظ اسمـــــــــــــــــــــه عن الشــــــــــــــين

ليديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ويمــــــــــــــــــــــــــد  الكـــــــــــــــــــــرم  راع 

يعـــــــــــــــــــــل الوبـــــــــــــــــــــل يسقيــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــنتين

العــــــــــــــــــــــــــين ديــــــــــــــــــــــــــرة  مغانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  يروي 

هــــــــــــــــــــــــــــو بهجــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــين »المعترض« 

بهدي لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــــــــــــي سالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

ما دمــــــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــــي قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الموت

أقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــع شواطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البر ومـــــــــــــروت

وتبدلــــــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس لوقوت

ولــــــــــــــــــــــــــبيوت محلــــــــــــــــــــــــــى مبــــــــــــــــــــــــــــانيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

مـــــــــــــــن فرحتــــــــــــــــــــــــــي تمــــــــــــــــــــــــــيت مبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

لــــــــــــــي بالحســـــــــــن يوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ومنعوت

مـــــــــــــــــــــن شامــــــــــــــــــــــــــخ عالــــــــــــــــــــــــــي ومنحــــــــــــــوت

در منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حصــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقوت

لي ينظـــــــــــــــــــــــــره لـــــــــــــه حـــــــــــــــــــــظ مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخوت

لوقـــــــــــــــــــــوت عــــــــــــــــــــــــــد  دايــــــــــــــــــــــــــم  عســــــــــــــــــــــــــاه 

تنعـــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــزوار بنعــــــــــــــــــــــــــوت

ايمـــــــــــــــــــــوت وال  يزخـــــــــــــــــــــــــــــــــر  الزهــــــــــــــــــــــــــر  لين 

يهـــــــــــــوت وديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  »المعترض«  ع 

لبخوت وكبــــــــــــــــــــــــــار  الغــــــــــــــــــــــــــ�سي  مربـــــــــــــــــــــى 

المـــــــــــــوت قبــــــــــــــــــــــــــل  حــــــــــــــــــــــــــي  دمـــــــــــــــــــــت  ما 
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 فاطمة المزرويع 

التاريخ كعلم له شروط وضوابط وتصنيف وآليات فهو مثله 
في  وطرق  تعاريف  له  توضع  وبالمثل  إنساني،  علم  أي  مثل 
تعليمه ودراسته وكيفية البحث في أتونه وجوانبه المختلفة. 
إال أن التاريخ كأحداث ال يمكن صناعته أو التحكم بمسيرته 
معنى  فإن  وبالتالي  ينتهي،  ومتى  وال  يبدأ  كيف  وال  وتوجهه 
صناعة التاريخ بالمفهوم المتعارف عليه والدارج بيننا والتي 
تعني في أبسط فهم وتعريف هي إيجاد ال�سيء وتكوينه وتشكيله 
، ووفق هذا المعنى أو المعنى الدقيق للصناعة ال 

ً
وجعله واقعا

 
ً
يمكن إسقاطه على التاريخ وأحداثه وتشعباته وفروعه وأيضا

على منهجية نقله وكتابته وتدوينه بكل حيادية واستقالل.

بكل  ونقلها  محددة  أحداث  تدوين  به  مناط  ككاتب  المؤرخ 
ال  العلم  يصنع  الحدث،  ال  المادة  يصنع  من  هو  موضوعية، 
المؤرخ  يصبح  األحداث  وتدوين  بالكتابة  تمت،  التي  الواقعة 
صورت  فيديو  كاميرا  كأنه  التعبير  صح  إذا  أو  صدى،  وكأنه 
وسجلت ما وقع، وكل الذي حدث أنه تم إعادة العرض، فيمكن 
لآلخرين من الدارسين والمهتمين أو المشاهدين بصفة عامة، من 
العودة ورؤية األحداث بكل موضوعية وحيادية وقد بدأت بواكير 
التأليف التاريخي  في اإلمارات على هيئة حوليات ُمقَتضبة تقتصر 
على إثبات تواريخ بعض الحوادث المهمة من دون الخوض في 
تفاصيلها ونتائجها، وأشهر من يمثل هذا النمط من الكتابة كل 
من  عبدالله صالح المطوع ويوسف بن محمد الشريف ومحمد 
والشيخ محمد  عبدالله المدفع، وحميد بن سلطان الشام�سي، 
بن سعيد بن غباش  والمؤرخ عمران العويس وغيرهم ثم تطورت 
المحلي  الكتابة التاريخية إلى مؤلفات موضوعية تتناول التاريَخ 
األنساب  وعلم  التاريخ  بين  إلى حد ما، وجمعت  مفصل  بشكٍل 
جوانبها  من  اإلمارات  في  الحياة  عن  لمحة  إعطاء  إلى  إضافة 
والثقافية،  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  المختلفة، 
ولعل خيَر من يمثل هذا النهج كل من حميد بن سلطان الشام�سي 

والشيخ عبدالله بن صالح المطوع. 
أما المؤرخ يوسف بن محمد بن علي بن عبدالرحمن الشريف 
وُيعد من أقدم مدوني الحوليات  إمارة رأس الخيمة،   من أبناء 
على  واطالُعه  الحكام  من  قرُبه  وساعده  المحلية،  التاريخية 

وصلت  جيدة  مادة  تجميع  على  الحكومية  والوثائق  السجالت 
منها نسخة مخطوطة إلى حوزة المؤرخ الشهير الشيخ عبدالله 
والذي أثنى عليه ووثقه واستعان  )1958م(  بن صالح المطوع 
القصيدة  وشرِح  الجواهر والآللئ،  كتابيه:  تأليف  في  بكتاباته 

النونية في مفاخر القواسم .
1923م(. عمل  محمد بن عبدالله بن حسن المدفع )1889 -   -
من ُعرف عنه  وهو أوُل  على جمع التاريخ الشفاهي في الشارقة، 
 بجمع وتتبع الروايات الشفاهية عن تاريخ إمارات ساحل 

ُ
العناية

ر في جمع 
ّ
عمان، ويشير المطوع إلى ذلك بقوله »وهو أوُل من فك

واستدعى  وسافر من أجل ذلك،  لساحل عمان ووقائِعه،  تاريٍخ 
وأنفق في ذلك من ماله الخاص،  ذوي الخبرة ألخذ معلوماتهم، 
وإليه يرجع الفضُل فيما جمعُته )المحاضر( من التاريخ والوقائع.
- الشيخ عبدالله بن صالح بن محمد بن صالح المطوع )من قبيلة 
آل علي(  ولد في مدينة الشارقة عام 1889م، يعتبر أشهر مؤرخي 
 مؤلفاٍت 

َ
هذه الحقبة على اإلطالق في اإلمارات، حيث ترك ثالثة

وعقود  عمان الشمالي  تاريخ  الجواهر والآللئ في  هي:  تاريخية 
الجمان في أيام آل سعود في عمان وكتاب شرح القصيدة النونية 
في مفاخر القواسم. ويتحدث كتاب الجواهر والآللئ في تاريخ عمان 
الشمالي عن تاريخ األسر الحاكمة في اإلمارات وتسلسل حكامها، 
تاريخ  ودَمَج  والفجيرة،  دبي  ماعدا  إمارة،  لكل  األولى  والنشأة 
الشارقة ورأس الخيمة تحت عنوان )تاريخ القواسم(، واعتمد في 
كتابه منهَج سرِد الروايات التاريخية ويعتبر كتابه »شرح القصيدة 
)الجواهر والآللئ( من  لكتابه   

ً
النونية في مفاخر القواسم«  ُمكمال

حيث تناوله للعديد من الحوادث التي أغفلها هناك، أو أشار إليها 
باختصار. والكتاب من أهم المصادر المحلية التي تؤرخ لحكومة 
اإلمارات  مع  المنطقة وعالقاتها  في  السيا�سي  القواسم ودورها 
والبلدان المجاورة خالل القرن التاسع عشر والثلث األول من 

القرن العشرين.
المؤرخ حميد بن سلطان بن حميد بن سلطان بن خميس   -
بن سيف الدرويش  بن سالمة  بن محمد  بن خلفان  بن سبت 
 11 توفي في  الشام�سي، من عشيرة آل خلفان. ولد بأم القيوين، 
تأليفه  من  مهمة  تاريخية  مخطوطة  ترك  وقد  1980م،  يوليو 

بعنوان )نقل األخبار في وفيات المشايخ وحوادث هذه الديار(.
في  ولد  المري  غباش  بن  سعيد  بن  محمد  الشيخ   -
منطقة معيريض برأس الخيمة، وله كتاب »فوائد في تاريخ اإلمارات 

التأريخ  يف دولة اإلمارات .. جهد وتوثيق متواصل 

التأريخ  في دولة اإلمارات .. جهد وتوثيق متواصل 

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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قبائل اإلمارات  واألوابد«، يتحدث فيه عن أنساب وتاريخ بعِض 
وسبب  الخيمة  رأس  إمارة  في  آل بومهير الموجودين  )بنوياس - 
انتقالهم من موطنهم القديم وهو بادية الظفرة إلى إمارة الشارقة - 

آل علي - المرر(.
- المؤرخ اإلماراتي عمران بن سالم بن عبدالله العويس )1932 
بداية  منذ  واألنساب  التاريخ واألخبار  بكتب  تعلق   2020م(.   -
، خاصة في ما يتعلق باإلمارات 

ً
مشواره، حتى أصبح حجة ومرجعا

التي  العربية  لألسر  وشجرات  دراسات  الخليج، أعد  ومنطقة 
حكمت بعض البلدان العربية في مصر وبالد الشام والمغرب، 
 الطالعه الواسع على علم األنساب وتاريخ المنطقة، فقد تم 

ً
نظرا

 في لجنة التراث والتاريخ. إن عملية البحث 
ً
  فاعال

ً
اختياره عضوا

والتجميع  في دولة االمارات جرت بشكل موسع ولم تقتصر فقط 
بل هناك الكثير ممن أسهموا في  الذين تم ذكرهم،  على هؤالء 
جمع تاريخ دولة االمارات منهم الدكتورة فاطمة الصائغ والسيد 
والدكتور  البدواوي  سيف  والدكتور  المطرو�سي  علي  الباحث 
فقد كانت  وغيرهم،  فالح حنظل والدكتور عبدالغفار حسين  
قت 

َّ
وث صوتية  وتسجيالت  إجراؤها  تم  عديدة  دراسات  هناك 

وتم مقارنتها بين ماهو مكتوب وموثق ومروي، ولكن كانت هناك 
المشكلة التي تواجه التعامل مع جمع التاريخ والتراث دائما تكون 
مرتبطة بالهواة الذين لم يدرسوا آليات التق�سي والتحقق للمواد 
ما  وهو  علمية،  منهجية  دون  من  للنشر  ويسعون  المجموعة، 
تعمل الجهات المختصة على تجنبه، وتعزيز االهتمام بالجوانب 
خالل  سواء  الموروثات،  هذه  جمع  عند  والعلمية  المنهجية 
التراث.  بنشر  المتخصصة  المراكز  في  أو  الجامعية  الدراسات 

وقد أدرك هذه األهمية الوالد الراحل المؤسس الشيخ زايد بن 
1968م بإنشاء  الذي أمر في عام  رحمه الله،  سلطان آل نهيان، 
من أقدم المراكز األرشيفية في   

ً
ليكون واحدا األرشيف الوطني، 

العالم العربي ومنطقة الخليج. واليوم بعد مرور أكثر من خمسين 
نجده قد بات منارة للمعرفة اإلنسانية حيث يضم مواد   ،

ً
عاما

أرشيفية من مختلف أرجاء العالم،  هذا المركز وغيره من مراكز 
 عن استخدام 

ً
التوثيق بما يحتويه من كنز معلوماتي هائل، فضال

مما مكن من التحول الرقمي  آخر التقنيات في مجال األرشفة، 
وتقديم الخدمات إلكترونيا للباحثين والمهتمين. 

موثوقة  وحاضنة  للوطن  قوية  ذاكرة  الوطني  األرشيف  يبقى 
لإلنتاج اإلنساني بصفة عامة، ولإلنتاج واإلبداع اإلماراتي خاصة، 
منذ القدم وحتى العصر الحديث.  كما أن من األمور التي تدعو 
الفتيات  من  الجديدة  األجيال  تعليم  هو  االهتمام  هذا  لمثل 
لدينا  والشباب بأهمية الما�سي فهو الذي نستمد منه الحاضر. 
اهتمام بتنمية الحس البحثي والرصد التاريخي، لعل هذا يظهر في 
مثل اللفتة الجميلة التي قام بها األرشيف الوطني  عندما أعلن 
وتستحق اإلشادة ذلك أن توجهها  عن جائزة المؤرخ الشاب، 
ذهب نحو الفتيات والشباب منذ سنواتهم الدراسية األولى وحتى 
لقد أخذ األرشيف الوطني على عاتقة مهمة  المرحلة الثانوية، 
جديدة وهي تنمية ثقافة المجتمع بأهمية المحافظة على التراث 
للطالب في واحدة من قضايانا  وتنمية الحس البحثي   وصونه، 
المهمة المتعلقة بالتراث والمحافظة عليه،  وتعزيز قيمة البحث 

العلمي في أفئدتهم وعقولهم 
* كاتبة من اإلمارات



القاسمي18 الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ  السمو  الحاكم صاحب  المؤرخ 

قدم للمكتبة الوطنية والعالمية مجموعات مهمة من الوثائق التاريخية

المؤرخ الحاكم صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي

 عيل تهامي

الشيخ  السمو  صاحب  كتابات  في  اإلبداع  أوجه  هي  كثيرة 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، وعضو 
والتي غطت كل أنواع الكتابة من  المجلس األعلى لالتحاد، 
الصور  كثيرة هي  وكذلك  وتاريخية..  أدبية ومسرحية  أعمال 
برز 

ُ
والتي ت »القاسمي«،  التي تجلت في المؤلفات التاريخية لـ 

لنا شخصية سموه كباحث مدقق حريص على تقديم التاريخ 
والمحقق المدافع عن هويته وتاريخه في مواجهة  بال تزييف، 
الكثير  جاء  ومعلومات  أخطاء  من  التاريخ  بذلك  أحاط  ما 
من  وتابعيهم  المحتلين  قبل  من  قصد  عن   

ً
مغلوطا منها 

على  عملوا  الذين  المزعومين،  والمؤرخين  المستشرقين 
تشويه تاريخ المنطقة العربية عنوة.

وحديثنا هنا عن ذلك االهتمام الذي أواله صاحب السمو للتاريخ، 
وتلك البراعة التي قدم لنا فيها الكثير من النصوص  في كتاباته، 
نشط،  كمؤرخ  سموه  شخصية  لنا  أظهرت  والتي  التاريخية، 
على محطات  وباحث فذ يجول في دروب التاريخ ليلقي الضوء 
وشخصيات وتفاصيل غابت عن أعين المؤرخين، مع قدرة على 
السرد التاريخي لألحداث بلغة موجزة تحول دون أن يتوه القارئ 
بين التفاصيل. والمطلع على المؤلفات التاريخية، لصاحب السمو 
يجد أنها تجمع ما  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 

بين المتعة والفائدة، فيخرج منها القارئ بالكثير من المعلومات 
التاريخية، وهو مستمتع بالقراءة، حيث تأتي التفاصيل التاريخية 
في سياقات لغوية تجعل القارئ يواصل رحلته بين الصفحات 
في سهولة ويسر.. وهو أمر يرجع لتلك اللغة الخاصة التي تفردت 
بها مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي. وقد غطت المؤلفات التاريخية لسموه مجاالت تاريخية 
ال   

ً
موسوعيا  

ً
وباحثا  

ً
ومحققا  

ً
جلعت من مؤلفها مؤرخا عديدة، 

يشق له غبار . ويأتي تنوع تلك المؤلفات التاريخية لسمو الشيخ 
ليؤكد علي ذلك االطالع  الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 
وليس  الواسع علي مجريات التاريخ في مناطق شتى من العالم، 
علي تاريخ منطقة الخليج العربي ودولة اإلمارات وإمارة   

ً
قاصرا

الشارقة.. بل امتدت المؤلفات التاريخية لسموه، لتغطي مناطق 
إلى  األندلس،  من  بنا  فجال  مهمة،  تاريخية  وحقب  جغرافية 

الشام، ومن الشام إلى زنجبار.. وعدن .. إلخ .
 في تلك المؤلفات التاريخية التي أثري بها صاحب السمو 

ً
ونجد أيضا

المكتبة العربية،  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 
نجد فيها ذلك التناول الوطني النابع من شخصية غيورة علي 
 في تلك المؤلفات 

ً
وطنها وعروبتها وإسالمها، وكل ذلك يظهر جليا

وسير  العربية،  للمنطقة  األجنبي  االحتالل  فترات  تناولت  التي 
وتصدي تلك المؤلفات  ويوميات المستشرقين في بالد العرب، 
باألدلة والبراهين للكثير من األكاذيب التي روجت حول العرب 
والمسلمين مثل المزاعم التي انتشرت في أواخر القرن الثامن عشر 

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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وأوائل القرن التاسع عشر، بأن بريطانيا صارت القوة المسيطرة 
وأنها هيمنت علي المنطقة من أجل  في منطقة الخليج العربي، 
لكن تلك الغيرة على الوطن  وقف القرصنة العربية في الخليج.. 
والعروبة واإلسالم ال تعني التناول العاطفي لألحداث التاريخية، 
الدكتور  الشيخ  لسمو  التاريخية  الكتابات  لكل  القارئ  إن  بل 
يجد فيها ذلك التناول الموضوعي  سلطان بن محمد القاسمي، 
الذي ُبني على حقائق تاريخية ووثائق مهمة جعلتنا نقف أمام 
تاريخ بال تزييف، بعد أن نفض عنه سموه ما أحاط به من أكاذيب 
ومزاعم لقوى االحتالل وبعض المستشرقين، الذين كانوا يروون 

التاريخ وفق أهوائهم الشخصية.
الضوء  وإلقاء  وكذلك اهتمام سموه بإبراز دور الحكام العرب، 
على منجزاتهم، والرد على ما اثير من معلومات مغلوطة، وإشاعات 
الذين حكموا  مثل إشادته بأولئك األئمة األقوياء  كاذبة عنهم، 
ونجاحهم في االحتفاظ باستقالل بالدهم برغم الهيمنة  عمان، 
العثمانية علي المنطقة آنذاك.. وتفنيده لما اثير من أكاذيب بحق 
األئمة العظام.  وحرص سموه على رد االعتبار للمؤرخين  هؤالء 
من  بهم  ألصق  ما  على  والرد  العرب،  والبحارة  والجغرافيين 
بجانب حرصه على  على غرار ما جرى مع ابن ماجد،  اتهامات، 
تصويب اسماء المناطق التاريخية في الخليج العربي، وهي األخطاء 
التي أتت كنتيجة للخطأ في ترجمة الخرائط القديمة. ومن األشياء 

المهمة التي قدمتها المؤلفات التاريخية لصاحب السمو الشيخ 
وعضو  حاكم الشارقة،  الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 
المجلس األعلى لالتحاد، هي تلك المخطوطات من رسائل ووثائق 
جمعها سموه من مكتبات ومتاحف ومراكز  وخرائط تاريخية، 
وللباحث العربي االطالع على  لييسر للقارئ،  أرشيفية عالمية، 
سموه  بذل  استوجب  ما  وهو  ومصوبة..  محققة  الوثائق  تلك 
وتحقيقها  الوثائق،  لتلك  الوصول  أجل  من  وشاق  كبير  لجهد 
وتصويبها، وتقديمها في صورة خالية من التزييف واألخطاء. ومن 
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في المؤلفات التاريخية لصاحب   ،
ً
الالفتة والمهمة أيضا األشياء 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، انها متوفرة في 
طبعات بلغات عدة، وهي إذن تخاطب القارئ في شتي بقاع األرض، 
وليىس القارئ العربي فقط، وفي ذلك إسهام كبير في أيصال رؤيتنا 
العربية واإلسالمية لشعوب العالم أجمع، وهو نشر لثقافة العرب 

وتاريخهم للناطقين بكل اللغات.
وقد قدم لنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي، حاكم الشارقة، وعضو المجلس األعلى لالتحاد، مكتبة 
استعراضها  في  نبدأ  اشتملت على مؤلفات عديدة  ثرية وغنية 
وعبر  مجلدين،  في  يقع  كتب  وهو  التفتيش«  »محاكم  بكتاب 
لقضايا   

ً
لثالثة وعشرين ملفا  

ً
صفحاته يقدم لنا سموه تحقيقا

ضد المسلمين في األندلس يتناول محاكم سّرية، تمارس اإلعدام 
 كثيرة في حق المسلمين.

ً
والحرق، وأمورا

»سجل مكاتبات السلطان برغش سلطان زنجبار«،  ثم كتاب  
ويحتوي هذا الكتاب على مجموعة من الرسائل المتبادلة بين 
البريطانيين،  والمسؤولين  زنجبار،  سلطان  برغش،  السلطان 

خاصة بالشأن الداخلي، ومنها ما هو بخطه.
و كتاب » فيليب العربي .. ماركوس يوليوس فيليبس«، وفيه يتناول 
سموه بأسلوب معرفي علمي مختصر ومكثف حياة اإلمبراطور 
الروماني فيليب العربي الذي ذاع صيته بقوة شخصيته، وأثره في 

الحياة السياسية في اإلمبراطورية الرومانية.
 وكتاب »نظم الفرائد من سيرة ابن ماجد«، ويستكمل سموه في 
هذا الكتاب تصحيح التاريخ العربي واإلسالمي وإزالة الكثير من 
الشوائب التي ألحقها به بعض المغرضين من الباحثين األجانب، 

خاصة فيما يتعلق بسيرة البحار العربي أحمد بن ماجد.
تعرض  الذي  التاريخ«،  حكم  في  مباحث  قراقوش..  و»حكم   
صفحاته لحكاية أخرى من السرد في عمق التاريخ، حيث يكشف 
سموه القناع عن كثير من الزيف الذي أحاط بقراقوش الذي 

الغواية  بقصص  المتحدثون  وذكره  بافتراء  األلسن  تناولته 
والتندر بهدف النيل منه.

الذي يتناول في جزئه األول سيرة مدينة  »سيرة مدينة«  وكتاب 
وحد  أن  منذ  لها،  واالقتصادي  السيا�سي  والتشكل  الشارقة، 
الشيخ سلطان بن صقر بن راشد زعيم القواسم مدينة الشارقة 
المعاملة  ويتناول في جزئه الثاني،   ورأس الخيمة تحت حكمه، 
السيئة التي تعرض لها حكام الشارقة وأهالي الشارقة من قبل 

البريطانيين، حتى عام 1951م .
و»إني أدين«، وهو كتاب يعرض لمجموعة من الوثائق اإلسبانية 
التي تعود إلى منتصف القرن السادس عشر وبداية القرن السابع 
في  المسلمين  بحق  ارتكبت  التي  الجرائم  حقيقة  تظهر  عشر، 

األندلس.
 و»رحلة بالغة األهمية .. المخطوطة الكاملة لكتاب دوارتي باربوزا  
المخطوطات  أبرز  من  لواحدة  يعرض  كتاب  هو  و  1565م«، 
بواكير  من  واحدة  تاريخ  على  الضوء  تسلط  التي  التاريخية 

المعلومات الغربية عن اإلمارات.
وكتاب »صراع القوي والتجارة في الخليج 1620 - 1820 م« ويعد 
هذا الكتاب بمثابة دراسة دقيقة ومعمقة للظروف والمالبسات 
التي أدت إلى صراعات القوى األوروبية التجارية في الخليج في 

خالل فترة قرنين من التحوالت السياسية الكبرى في بالد فارس.
وكتاب »تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة«، وفي هذا الكتاب 
يسلط سموه الضوء على تأسيس وتنظيم قوة شرطة الشارقة، 
واألحكام المتعلقة به، وتناول الكتاب في أجزائه الستة المرسوم 
ومهام وصالحيات أعضاء  التجنيد،  المتعلق بتنظيم الشرطة، 

سلك الشرطة، االنضباط إلخ.
وكتاب »اقتصاد إمارات الساحل العربي في القرن التاسع عشر«، 
وفي هذا الكتاب يتيح سموه لمن يعشقون التاريخ وتفاصيله، 
فرصة التعرف علي ما طرأ من تغيرات على مدن إمارات الساحل 

القاسمي الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ  السمو  الحاكم صاحب  المؤرخ 

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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طوال  والعملة،  واألوزان،  والتجارة،  في مجاالت المهن،  العربي، 
 مضت.

ً
150 عاما

والذي يروي فيه سموه مجموعة  »تحت راية االحتالل«  وكتاب 
من روايات تاريخ الشارقة، التي أخذ في تصنيفها ونشرها بين أهل 
ليبسط فيها أهم حوادث تاريخ الشارقة الموثقة،  هذا الزمان، 

والهيئة االجتماعية وآدابها، وعادات الناس وأخالقهم. 
والذي يتناول فيه سموه عبر أجزاء  »حديث الذاكرة«،  وكتاب 
عدة، تاريخ تأسيس دولة اإلمارات علي يد الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، طيب الله ثراه، وما واجهته مسيرة التأسيس من محن 

استطاع ربان السفينة - الشيخ زايد، رحمه الله - في تجاوزها. 
وكتاب » زنوبيا ملكة تدمر« وفيه يتحدث سموه عن تدمر، إحدى 
بين  للتجارة  تعمل كوسيطة  منها  واحدة  كانت كل  التي  المدن 
الصين والبحر األبيض المتوسط، لنقل التوابل والحرير - الذي 

كانت له أهمية كبرى في تلك األزمنة.
وكتاب »مراسالت سالطين زنجبار«، الذي يعرض لمجموعة من 
إمام  بن سلطان،  للسلطان سعيد  والصادرة  الواردة  الرسائل 
والخاصة  البريطانية،  الحكومة  مع  وزنجبار(،  )مسقط  عمان 

بزنجبار، وكذلك الرسائل الواردة والصادرة للسالطين.
وفي هذا   »1820  -  1797 »القواسم والعدوان البريطاني  وكتاب 
الكتاب يفّند سموه أسطورة القرصنة العربية في الخليج، وُيرجع 
وألسباب  الشرقية،  الهند  شركة  صنيعة  من  أنه  إلى  تهديدها 

تجارية محضة.
في  الثقافي  العمل  من   

ً
عاما ثالثون  السنين..  »حصاد  وكتاب 

الشارقة«، وفي هذا الكتاب رصد ألهم البرامج واألنشطة الثقافية 
والفنية واألدبية التي قامت بها المؤسسات الثقافية في الشارقة 

.
ً
على مدار ثالثين عاما

وكتاب »سرد الذات«، وفي هذا الكتاب يروي صاحب السمو حاكم 
الشارقة شهادته بتلقائية، وسيرته في مراحل عمره المختلفة منذ 

 
ً
الطفولة وحتى توليه حكم الشارقة في 26 من يناير 1972 مرورا

بمفاصل مهمة قبل وبعد تأسيس الدولة.
وقالع أخرى على ساحل خليج   .. »وصف قلعة مسقط  وكتاب 
وهو تحقيق عن مؤلف يعود تاريخه إلى القرن السابع  عمان«، 
عشر، وأهمية الكتاب تنبع من أنه يرصد تاريخ مدن المنطقة، 
شروحات  ويقدم  المغلوطة،  المسميات  الكتاب  يصّوب  كما 

مهمة عن هذه الفترة التاريخية.
وكناب »محطة الشارقة الجوية بين الشرق والغرب«، ويبين هذا 
إليجاد  البريطانيون  بها  قام  التي  المستمرة  المحاوالت  الكتاب 
مهبط للطائرات على الساحل العربي، كما يبين اإلصرار من قبل 
بعدم السماح بذلك ورفض تقديم التسهيالت  حكام اإلمارات، 

المطلوبة إلنشاء المحطة الجوية.
به صاحب  يوثق  وهو كتاب مهم،  باألرحام«،  »التذكرة  وكتاب 
شجرة القواسم وممن اتصلوا بهم من  السمو حاكم الشارقة، 
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العائالت في صالت نسب،  وتأتي أهمية هذا الكتاب في كون مؤلفه 
يتوانى عن رصد شجرة األنساب  الذي ال  الشارقة   هو حاكم 

كتذكرة باألرحام.
وكتاب »نشأة الحركة الكشفية في الشارقة«، وفيه يسلط سموه 
الضوء على بدايات تكوين الحركة الكشفية في الشارقة ونشاطها 
منذ بداية الخمسينيات، حيث كان سموه أحد أعضائها والزمها في 

كل جوالتها للدول وشارك في جميع أنشطتها الثقافية.
وكتاب »الحقد الدفين«، ويروي الكتاب قصة أفونسو البوكيركي، 
الذي حمل معه حقده الدفين الموروث، وما اكتسبه من أحقاد 
أفريقيا والبحر  في شمال  الصليبية،  الحروب  في  من مشاركته 

األبيض المتوسط، واتجه إلي الشرق من أجل الهدم والتخريب.
وكتاب »بيان الكويت .. سيرة حياة الشيخ مبارك الصباح« ويتناول 
فيه سموه السيرة السياسية للشيخ مبارك الصباح، وكيف أفلح 
األوروبية،  المطامح  برغم  الكويت  استقالل  على  الحفاظ  في 

وبخاصة البريطانية، وصراع القوى في منطقة الخليج.
وكتاب »بيان للمؤرخين األماجد في براءة ابن ماجد«، وتعود قصة 
األولى  الرحلة  يوميات  مخطوطة  على  سموه  عثور  إلي  الكتاب 
لفاسكو داغاما إلى الهند، وهي نسخة محفوظة في المكتبة العامة 
)براءة ابن  في مدينة أوبورتو البرتغالية ومنها انطلق التحقيق في 

ماجد( مما لصق به من تهم.
وكتاب »الخليج في الخرائط التاريخية بين عامي 1478 - 1861«، 
الكتاب يقدم سموه مجموعة خرائط مقتناه عبر سنوات  وفي 
بخرائط  وتبدأ تلك المجموعة من الخرائط التاريخية،  طوال، 

تعود لعام 1487م، وتنتهي بخريطة تعود إلى العام 1867م.
وكتاب «الخليج في الخرائط التاريخية بين عامي 1493 - 1931«، 
األماكن  من أسماء   

ً
وفي هذا الكتاب يالحظ سموه أن أن كثيرا

والبلدان قد تحور وتعدل وتغير في الترجمات المختلفة لمجموعة 
من الخرائط وأن ترتيب الخرائط بحسب تسلسلها التاريخي يتيح 

معاينة فاحصة للتحوالت االستعمارية والسياسية.
صقر  بن  سلطان  الشيخ  إلي  الصومال  زعماء  »رسالة  وكتاب 
 / للمخطوطة   

ً
تحقيقا سموه  فيه  وقدم  1837م«،  القاسمي 

الرسالة في تمهيد تاريخي لمنطقة الصومال، واألسباب التي دعت 
زعماء الصومال لكتابة الرسالة. 

الخليج  في  البريطانية  التجارية  والقاعد  مالكوم  »جون  وكتاب 
 لرسالة بعث به 

ً
1800م«، ويقدم سموه في هذا الكتاب تحقيقا

حاكم عام الهند بتاريخ  )إيرل أوف مونينغتون(  كابتن مالكولم 
، والنص 

ً
 ومصوبا

ً
26/2/1800م، وهو نص ينشر للمرة األولى كامال

بشأن اختيار قاعدة بريطانية في الخليج.

القاسمي الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ  السمو  الحاكم صاحب  المؤرخ 
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1715 - 1905«، والكتاب  وكتاب »العالقات العمانية الفرنسية 
بمثابة دراسة وتسلط األضواء على صراع القوى في ُعمان من أجل 
السيطرة من طرف القوتين الفرنسية البريطانية في سني تكوين 

تاريخ الخليج العربي الحديث.
وكتاب »الوثائق العربية العمانية في مراكز األرشيف البريطانية«، 
وفيه يقدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
مجموعات من الوثائق التي تمكن من جمعها خالل  القاسمي، 

وثائق حصل  وهي  الفرنسية(  العمانية  )العالقة  لكتابه  إنجازه 
جزيرة  أرشيف  دائرة  مثل  متعددة  فرنسية  جهات  من  عليها 
)رينيون( وأرشيف وزارة الخارجية الفرنسية ومكتبة بلدية كان.
هذا  في  سموه  ويتعرض  لعدن«،  البريطاني  »االحتالل  وكتاب 
الكتاب لصورة من صور االستعمار البريطاني الذي ابتليت به 
كما يتناول سموه عبر صفحات  شتى من وطننا العربي،  أرجاء 
الكتاب، مخطط بريطانيا الحتالل عدن وكيف تصاعد تنفيذ ها 

المخطط خلف سواتر من الخداع والمراوغة والدسائس.
ويتناول سموه في هذا  »تقسيم اإلمبراطورية العمانية«،  وكتاب 
إذ إن شركة الهند الشرقية  الكتاب إشكالية ظلت مثار جدل، 
مفادها أن السيد سعيد قد  ابتدعت أكذوبة تداولتها األلسن، 
قسم اإلمبراطورية العمانية بين أبنائه،  وفي الكتاب إشادة بحكام 
عمان ونجاحهم في تكوين إمبراطورية كبرى امتدت في زنجبار وفي 

الممالك األفريقية.
يتناول  وفيه  الخليج«،  في  العربية  القرصنة  »أسطورة  وكتاب 
عشر  الثامن  القرن  أواخر  العربي خالل   الخليج  تاريخ  سموه 
القوة  بريطانيا  أصبحت  حيث  عشر،  التاسع  القرن  وبدايات 
المسيطرة في منطقة الخليج العربي، خالل تلك الفترة، وحق لها 
بموجب هذه السيطرة أن تدعي أنها هيمنت على المنطقة لوقف 
وفي الكتاب يفند سموه الكثير من  القرصنة العربية في الخليج، 

األكاذيب ويصوب العديد من األخطاء التاريخية 
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 حسن صالح محمد

الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تولي  أن  منذ 
1966،ومسيرة  ثراه مقاليد الحكم في السادس من أغسطس 
النهضة راحت تتوالى في كافة المجاالت ولم تكن في الحقيقة 
نهضة معمارية من تشييد مساكن ومشاريع طرق ومستشفيات 
اإلنسان  ولكن في الحقيقة اهتم الشيخ زايد ببناء  ؛  ومدارس 
وأولى هذا البناء  أهمية قصوى  ألنه كان يركز عليه جل تركيزه 
 على االهتمام  بإعادة تدوين تاريخ اإلمارات، 

ً
.كذلك كان حريصا

ورصده  بالتاريخ  معرفتنا  وطني  كواجب  الضروري  من  وأن 
وكلف  ودرسها،  الوثائق  على جمع  فقد حرص  .لذا  وتدوينه 
بذلك معالي الوزير أحمد بن خليفة السويدي، وهو رجل علم 

وأدب وثقافة إلى جانب أنه سيا�سي من الطراز األول.  

فالدكتور محمد مر�سي عبدالله، الذي رشحه الدكتور عز الدين 
الوثائق في ديوان الشيخ زايد هو  لمركز    

ً
إبراهيم ليكون مديرا

 
ً
أحد األعالم في مجال البحث والدراسات التاريخية، وكان  مديرا
للمدرسة الثانوية التي درس بها في قطر معالي الوزير أحمد بن 
بالدكتور  لمعرفته  الترشيح  هذا  أيد  الذي  السويدي  خليفة 
لمركز الدراسات   

ً
1968 أصبح مديرا وعليه ومنذ  محمد مر�سي، 

أصبح يتبع  ومن ثّم  والوثائق والبحوث التابع للديوان األميري، 
والدراسات  الوثائق  مركز  باسم  ُيعرف  الخارجية.وأصبح  وزارة 
درسها  ويتولى  بالدولة  الخاصة  الوثائق  بجمع  يقوم  كان  وقد 
وكان قد أن�سىء  بالعمل على االستفادة منها،  الباحثين  ويكلف 

منها  أرشيفات  تكوين  المسؤولية  توليه  منذ 
البرتغالي واالنجليزي والهولندي والفار�سي والتركي 
واألمريكي وقد نهل من تلك األرشيفات عدد ال 
الصايغ  د.فاطمة  ومنهم  الدارسين  من  يح�سى 

ود.فالح حنظل ود.حسن النابودة وغيرهم.

عبدهللا  مريس  محمد  الدكتور  عالقة 
ير أحمد بن خليفة السويدي بمعايل الوز

كان اختيار معالي الوزير للدكتور محمد مر�سي 

،ترتكز على معرفة وطيدة وعالقة طيبة تربطهما منذ  عبدالله 
الدراسة بالمدرسة الثانوية في دولة قطر، وذلك في 1959 و1960. 
بالديوان  لحق 

ُ
وأ والدراسات  الوثائق  مكتب  إنشاء  تم  وعليه 

األميري للشيخ زايد في العام1968. 
فعرض الدكتور مر�سي على الشيخ زايد السفر إلى بريطانيا كي 
يسمح له بإكمال دراسة الدكتوراة ألنه ينوي تقديم قراءة حديثة 
بل والتشجيع وألتحق بجامعة  فوجد القبول،  لتاريخ اإلمارات، 
كانت  التي  رسالته  في  وبدأ  الدكتوراة،  رسالة  كامبردج إلكمال 
1892- بين عام  البريطانية  في االستراتيجية  »اإلمارات  بعنوان: 

1939« وحصل على الدرجة العلمية .
 ربطته كما ذكرنا عالقة وثيقة مع معالي الوزير، وكان الشيخ زايد 
 ما يزور قصر الحصن حيث المركز، وكان يحرص باستمرار 

ً
كثيرا

على االطالع على الوثائق وعمل المركز واألرشيفات فيه وكان طيب 
الله ثراه يناقش ويسأل. وكان يأمل أن يكون النواة األولى للحفظ 
والرقمنة واألرشيف في أبوظبي، وبالفعل تحققت رغبته. فقد ظل 
معالي الوزير يحث الدكتور محمد مر�سي، على العمل المستمر هو 
وفريق عمل المركز، والحق يقال لقد كان د. مر�سي يعمل بدأب 
بديوان الرئاسة،   

ً
حتى أصبح مستشارا  2000 شديد حتى عام 

إلى أن توفاه الله في أكتوبر من عام 2005. والحقيقة فإن الرجل 
قد نهض بالعمل التاريخي الممنهج وفق أساليب البحث العلمي، 
أشبه باليوميات،ولم يكن   

ً
فقبله كان المؤرخون يسردون سردا

المؤرخ المحلي  غير منحاز، حيث كانت تتجاذبه التيارات  مابين 
»غافري وهنائي« . أضف إلى ذلك لم يكن  التفرغ للتدوين التاريخي 
،إذ كانت الصبغة الدينية والسياسية 

ً
بمناهجه العلمية معروفا

هما الوازعان للتدوين.

يتفرد حقيقة   محمد عبدهللا مريس،كان 
بإعادة رسم التاريخ وفق مناهجه الحديثة
ولما جاء دكتور مر�سي ليعيد رسم صورة التاريخ 
 عن العصبية واإلنحياز الذي يجده 

ً
المحلي بعيدا

المتتبع في مدونات تاريخية خاصة بالمنطقة، 
أوسجالت الرحالة، الذين كانوا يلمسون التاريخ 
وال يقفون عنده ألنهم مشغولون   

ً
طفيفا  

ً
لمسا

رحلة يف مسرية المؤرخ الراحل الدكتور محمد مريس عبدهللا ، 
وبداية التدوين الحقيقي لتاريخ اإلمارات

دكتور محمد مر�سي عبدالله

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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صنف أعمالهم بأنها من أدب الرحالت 
ُ
لذا ت بسرد انطباعاتهم، 

وليست ضمن التدوين التاريخي،كما لم يشغل األجانب األوروبيين 
سوى خدمة مصالحهم وهي مصالح المستعمر الذي أراد حصر 
ومعرفة القرى والسكان وتق�سي أوضاع القبائل خدمة لسياستهم 
الداخلية  المناطق  ومعرفة  الساحل،  على  قبضتهم  تشديد  في 
وتوزيع السكان من البدو. ولمسنا ذلك في  دليل الخليج التاريخي 
 
ً
والجغرافي )ج. ج. لوريمر (،وغيره من الكتب  التي تلحظ فيها ميال

يستشعره الفطن من بين السطور.
تعلمت من تلكم القراءات المبكرة من خالل قراءة معمقة للكثير 
التاريخية والمراجع نقد المصادر  من المخطوطات والمصادر 
ويعود الفضل في ذلك إلى جملة الكتب التي أهداها  التاريخية، 

الشيخ فالح آل ثاني إلى الشيخ زايد وسوف اقص لكم ذكرها .
نقد  في  تتجلى  برأيي  الحقيقية  الشجاعة   أن  في  وما من شٍك 
المصادر وتبيان مدى حجيتها كدليل ُيستفاد منه،ألننا وجدناها 

ُسجلت لغرض ما. 
سعيد  بن  سرحان  لصاحبها  الغمة«  كشف  »مخطوط   

ً
فــمثال

ألزكوي، رغم أنه  يمثل أحد أهم تلك المصادر ؛وعلى الرغم من 
ذلك نجده ال ُيشفي غليل الباحثين، وال يروي ظمأ المتعطشين 
لمعرفة  التاريخ بحيادية دونما التطرق لسرد بعيد وتغريد يعتريه 
قد تجاوزته المدونات الموضوعية.   ويميل إلى سجع   الشطط، 
كذلك فإن المصادر التي استقى منها حتى االنجليز وغيرهم من 
العرب اعتمدت على مدونات الجوار وأشارت إليها كمصدر يستقى 
منه. وخير مثال على ذلك مخطوط  »كشف الغمة الجامع ألخبار 
»تحفة األعيان في  وما كتبه نور الدين السالمي في كتابه  األمة« 
: »الفتح المبين في 

ً
تاريخ أهل عمان« وحميد بن رزيق وخصوصا

سيرة السادة البوسعيديين« ثم »الشعاع الشائع باللمعان في ذكر 
أئمه ُعمان«. 

بعد سرحان بن سعيد قاموا  الفطن أن من جاؤوا  وسيلحظ 
في:  )محمد صابر عرب(  وفي هذا يقول  بترديد وتكرار ما ذكره. 
أضواء على مصادر التاريخ العماني الحديثـ  العمانيون في مواجهة 
الوجود البرتغالي: )دراسة في مصادرالتاريخ العماني( مجلة نزوى 
العمانيةـ العدد الحادي عشرـ يوليو(: بل ووصل بعضهم لدرجة 
النقل بنفس األسلوب دون تغيير واختلفت حاالت النقل ما بين 
عدة سطور أو عدة صفحات أو باب بأكمله.والالفت للنظر في 
هذا المخطوط أن مؤلفه لم يقصد الكتابة عن تاريخ عمان بقدر 
وهذا ما الحظته   العقائد الدينية.  ما قصد الى البحث في نشوء 

ودهشت له. 
فالبروفسور )س.بوكسر( يقول: حوليات ُعمان للمؤرخ سرحان 

مة(،من وجهة النظر الغربية،تبدو غريبة، 
ُ
بن سعيد )كشف الغ

فهو  اليتعرض إال بإشارات عابرة وفي بضع سطور ألحداث  مثل 
االستيالء على ممبسة بعد حصار دام عامين 1696/1698، وكذلك 
نراه لم يتحدث عن المستوطنات البرتغالية األخرى. وبهذا نرى أنه 
ترك ميدان التدوين للبرتغاليين وغيرهم،ولك أن تتصور رؤية من 
ر التضخيم والظهور بمظهر 

ُ
يسجل تاريخه من وجهة نظره ؛ لذا كث

البطولة وتحقيق االنتصارات على الدوام. وانشغل باقي العاملين 
في حقل التدوين قبل ذلك في نشر مذاهبهم الدينية.   

مذكر بن ناصر الهاجري ومعهما  سلطان بن قران المنصوري، 
د.محمد مر�سي عبدالله، مدير مركز الوثائق والدراسات في أبوظبي.

المصدرتويتر: خالد علي العميرة.

أثرى الدكتور مريس المكتبة اإلماراتية بمؤلفاته 
في  كبير  نقص  من  تعاني حقيقة  اإلماراتية  المكتبة  كانت  لقد 
سد هذا الجزء المهم من الكتابة والتدوين التاريخي الذي يتسم 
عن  الحديث  بنا  وسيطول  واالستقاللية  والحياد  بالشفافية 
مؤلفاته الجادة الرصينة التي يتكىء عليها كل من يبحث في التاريخ 
الحديث لدولة اإلمارات،كما راح يلقي المحاضرات هنا وهناك 
وكلها تصب في هذا االتجاه،لذا عندما نقول أننا خسرنا بفقده 
فالدكتورمحمد مر�سي  اليقظ ال نقول هذا من فراغ.  الباحث 
لمركز الوثائق والدراسات بالمجمع   

ً
الذي عمل مديرا عبدالله، 
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الثقافي في أبوظبي. 
كان يحمل درجة الدكتوراة في التاريخ من جامعة كامبريدج عام 
1975، عن »اإلمارات االستراتيجية البريطانية بين عامي  في 1892 
وكان قد حصل على درجة الماجستير في التاريخ من   .»1939  -
جامعة القاهرة عام 1965 حول »العالقات بين الدولة السعودية 

األولى وُعمان«. 
لمركز    

ً
مديرا ليكون  إبراهيم  الدين  عز  الدكتور  عندما رشحه 

للمواد   
ً
مدرسا قبلها  يعمل  كان  زايد  الشيخ  ديوان  في  الوثائق 

مصر  جمهورية  في  السياحة  قطاع  في   
ً
وموظفا االجتماعية، 

لمدرسة   
ً
ومديرا بفلسطين،  بيرزيت  كلية  في   

ً
ومدرسا العربية، 

بدولة قطر.  وأعد خريطة أبوظبي الرسمية،  ثانوية في الدوحة، 
وهو عضو  العربية المتحدة الرسمية،  وخريطة دولة اإلمارات 
اتحاد المؤرخين العرب، واألمانة العامة لمراكز دراسات الخليج، 
ونشر العديد من األبحاث في المجالت المتخصصة عن الشرق 
الله،  عبد  مر�سي  والدكتور  العربي.  الخليج  ومنطقة  األوسط 
المولود في 18 من ديسمبر عام 1929 بمدينة بني سويف إحدى 
محافظات الوجه القبلي في مصر، وهو من أسرة مثقفة فوالده 
 أي أحد الضباط الكبار في بالشرطة، وعقب حصوله 

ً
كان مأمورا

على التعليم الثانوي وإكماله بتفوق التحق بكلية الهندسة في 

ليدرس  اآلداب؛  بكلية  ليلتحق  غادرها  ولكنه  القاهرة،  جامعة 
في   

ً
موظفا ثم  االجتماعية،  للمواد   

ً
مدرسا تخرجه  وبعد  تاريخ. 

إلى التدريس  التاريخ  إال أن جذبه  مصلحة السياحة في مصر، 
 للمدرسة الثانوية في 

ً
 في بير زيت بفلسطين، ومديرا

ً
فعمل مدرسا

الدوحة بدولة قطر.  
إلى  الدكتور محمد مر�سي  حتى عاد   ،1961 العام  وما أن جاء 
 التبحر في معرفة دقيقة لتاريخ 

ً
بالده مصر، ولكن كان يفكرجديا

المنطقة، ووجد أن عليه استكمال دراسات عليا يتخصص فيها 
لبحث هذا التاريخ واالطالع على مصادر ومراجع تعينه في متابعة 
دراسته العليا حول تاريخ المنطقة؛ واستمر في القراءة والدرس 
 1965 القاهرة سنة  الماجستير من جامعة  حتى حصوله على 
وقدم رسالته بعنوان: »العالقات بين الدولة السعودية وعمان«.

حقيقة   حصرها  يصعب  كثيرة  وابحاثه  د.مر�سي  فمؤلفات 
العربية  اإلمارات  و»دولة  واليوم«،  األمس  بين  »أبوظبي  فمنها: 
المتحدة وجيرانها« و»اإلمارات وُعمان والدولة السعودية األولى«. 
و»قراءة حديثة في تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء 
المخطوطات العربية والوثائق البرتغالية والهولندية والبريطانية 
قد  كان  كما  أجزاء،  ثالثة  في  األخيرة«  األثرية  والمكتشفات 
العربية  وخريطة دولة اإلمارات  الرسمية،  أبوظبي  أعد خريطة 

الشيخ زايد،طيب الله ثراه، ومعالي أحمد بن خليفة السويدي

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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في   
ً
وكان عضوا وشارك في ترسيم الحدود،  المتحدة الرسمية، 

اتحاد المؤرخين العرب، وأذكر زيارة الدكتورمصطفى عبد القادر 
بعد أن أصبح   1985 رئيس اتحاد المؤرخين نهاية عام  النجار، 
واجتمعنا معه خالل  المركز  زار  قد  وكان  لإلتحاد،  رئيس  ثاني 
جولته على أقسام المركز بصحبة دكتور مر�سي، كذلك فقد كان 
 في  األمانة العامة لمراكز الخليج، ونشر العديد من 

ً
د. مر�سي عضوا

األبحاث في المجالت المتخصصة عن الشرق األوسط ومنطقة 
مة في المغرب.

ّ
الخليج العربي وله دراسات في مجالت علمية محك

عن الشيخ زايد،  ومما أذكره للدكتور محمد مر�سي عبد الله، 
فقد كان يقول إن الشيخ زايد، تخرج في واحدة من أقدم جامعات 
الصحراء  جامعة  وهي  أال  ؛ 

ً
واتساعا صعوبة  وأكثرها  العالم 

الجوانب،  متعددة  فجعلتها  شخصيته،  صقلت  التي  )البادية( 
كونه االبن الشجاع لصحراء اإلمارات، التي في وهادها ترعرع وعلى 
رباها نشأ؛ فمنذ أن شب عن الطوق، شكلت الصحراء جامعته 
الكبرى بكل معارفها وحكمتها وفنونها وأخالقها وتراثها وتكوينها 
للرجال األشداء، وال زلت أحتفظ بمخطوطات بخط يديه صاغها 

وساعدت في بعض منها وهي تتناول سيرة الشيخ زايد .

عالقيت مع  دكتور محمد مريس
األعالم  وأحد  الكثير  منه  تعلمت  الذي  استاذي  د.مر�سي  كان 

الذين سطروا في صمت تاريخ اإلمارات الحديث والمعاصر، ولم 
يكن ليحقق كل ما أنجزه من أعمال لوال دعم ومساندة حقيقية 
من معالي الوزير أحمد بن خليفة السويدي الممثل الشخ�سي 
ألتحقت للعمل تحت  فمنذ أن  الدولة.  لصاحب السمو رئيس 
إدارته في مطلع عام1981 في مركز الدراسات والوثائق الذي كان 
يعمل من داخل  قصر الحصن، قبل أن يعاد تسميته فيما بعد 
في 1999، ليصبح األرشيف الوطني التابع لديوان الرئاسة، وكان 
على مرسوم اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن  ذلك بناًء 

 للعهد. 
ً
زايد آل نهيان، وكان وقتها وليا

وال أنكر بأنني قد تعلمت وزمالئي وقتها قواعد التوثيق واالستفادة 
من المقابالت الشفاهية بعد تفريغها للخروج بمادة حية يمكن 
تصنيفها وتسليط الضوء على أهم ما فيها ومقارنتها مع لقاءات 
»بركات  ببناية  الكائن  كما كان يطلبني للحضور لمنزله  تقاربها. 
حيث كنت أقرأ بعض  في شارع خليفة بأبوظبي،  للمجوهرات« 
يتعلق بالموضوع  الكتب وما أن أنتهي حتى نلتقي وألخص ما  
  ويعيد ويصحح لي بعض ما التبس بعد قراءة 

ً
الذي نتداوله سويا

بعض الكتب التي يوجنهي لقرائتها وتلخيص ما استفدته منها حيث 
كان يقوم بدراسات تاريخية، وكنت أشارك في جزء منها. 

بسلسلة  المعروفة  التوثيق  مجموعة  مع  أنخرط  جعلني  كما 
الوقائع والوثائق وهي تدوين اليوميات بأحداثها الرسمية ووثائقها 

أثناء زيارة الشيخ زايد ورفقته معالي الوزير أحمد بن خليفة السويدي لمركز الوثائق والدراسات بقصر الحصن وفيها بعض من موظفي مركز الوثائق ، أبريل عام 1980.المصدر القرية اإللكترونية  لصاحبها سعادة محمد بن أحمد خليفة السويدي
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ولما جاءت شحنة من الكتب وهي من دولة قطر  المرتبطة بها. 
حيث  »فالح آل ثاني«،  الشقية وعلى وجه التحديد من الشيخ 
أرسل في عام1982 شحنة كتب هدية للشيخ زايد، طيب الله ثراه 
ووجدت معالي الوزير أحمد خليفة السويدي، يطلب من الذين 
صناديق  داخل   مخزنة  وهي  يضعوها  أن  الكتب  بشحنة  أتوا 
الديوان  أمين مكتبة  كان  حيث  لها    

ً
مكانا يجد  ريثما  بمكتبي، 

 في إجازة سنوية.
ً
السيد فوزي المصري مسافرا

وكان مكتبي المجاور لمكتب السيد إدوارد هندرسون في الطابق 
حيث كنت كل ما أقابله أكثر معه  األر�سي من قصر الحصن، 
وكان يعجب بذلك  الحديث عن الكثير من القضايا التاريخية، 
، وقلت له في أحد المرات التي كنت اتردد فيها على مكتبه 

ً
كثيرا

أو يشرفني هو بالجلوس معي وأنا شاب يافع صغير السن،إال أنه 
 لو لم تكن دودة قراءة لما  تحدثت إليك. ظلت 

ً
كان يمازحني  قائال

شحنة الكتب حيث سافر معالي الوزير مع الشيخ زايد في زيارة 
 لقراءة 

ً
خاصة أظنها إلى باكستان وطالت المدة وأنا أتحرق شوقا

 لنضيعه هباًء 
ً
ما في بطون هذه الكتب، فلم يكن آنذاك هناك وقتا

فكانت القراءة ثم القراءة، هي شغلنا الشاغل.. واآلن استغرب من 
الشباب المنهمكين مع الهاتف الذكي،فليتهم يقرؤون الكتب. وأذكر 
أنني قرأت  منذ زمٍن بعيد خالل الدراسة اإلعدادية، للدكتور طه 
 في ذهني عندما قال الدكتور طه في كتاب 

ً
حسين، وظل ذلك عالقا

له بعنوان )بين.. وبين(، ما معناه إن الثقافة تتأتى بقرأءة الكتب 
وليس  بتصفح الصحف وغيرها من الوسائل السهلة السريعة.

بين  مكتبي  يحتضنها  فالكتب  الصبر،  هذا  كل  أتحمل  أعد  لم 
وأحوم حولها   

ً
وأنا أتحرق شوقا جدران قصر الحصن المهيب، 

صبيحة كل يوم .. حتى تملكتني الشجاعة وفي خطوة جريئة قمت 
بفتح تلك الصناديق.  ولو درت الدنيا وقتها مدى إشتياقي لفرز تلك 
 
ً
 وفرحا

ً
الكتب  وقراءة  ما تخطه لطارت  صفحات تلك لكتب طربا

بيٍد تنتشلها  من رقادها لتحلق في فضاءات العقل.
 تراثية و أخرى 

ً
وما أن فتحت الصناديق الورقية،حتى وجدت كتبا

 بعض الكتب األدبية التي 
ً
دينية  وبعض الكتب السياسية وأيضا

تضم  بعض صنوف األدب من روايات ودواوين شعرية، والكثير 
حطيت  وهنا  التاريخية  والمصادر  والكتب  المخطوطات  من 
بن  لسعيد  الغمة  كشف  مخطوط  كـــ   

ً
كنوزا فوجدت  رحالي 

سرحان األزكوي والشعاع الشائع باللمعان البن رزيق والتحفة 
النبهانية، ودليل الخليج التاريخي والجغرافي بأجزائه الــ14، وغيرها 
،وتخيلت  مما أدهشني وكنت ألول مرة ألتقي كل أولئك األعالم 
أن أولئك المؤلفون يقفون بمكتبي المتواضع ويتحدثون معي. 
بدأت على الفور بفرز الكتب بحسب مادتها وموضوعها، وعقب 
ذلك قمت بفهرسة وتبويب تلك الكتب بحسب عناوينها وأسماء 
كل  وجعلت  بذلك  قوائم  ووضعت  وموضوعها  لها  المؤلفين 
مجموعة في كراتين أو صناديق ورقية خاصة بها بعد أن كانت  

متداخلة وغير موزعة. 
وبدأت أتصفحها على روية وقراءة متأنية وأعني هنا المصنفات 
الستكمال  معي  المخطوط  أصطحب  كنت  التاريخية،حيث 

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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قراءته. في منزلي والسهر عليه.
د.مر�سي حتى دلف  ومعه  يوٍم،  ذات  الوزير  معالي  زارنا  أن  وما 
ومن خلفه مديري العام  معالي الوزير السويدي،   

ً
إلى مكتبي أوال

فكنت  ليريا الصناديق لم تعد كما ّوضعت أول مرة.  مر�سي،  د. 
رتبتها وأعدت توزيعها وجعلت على كل صندوق ورقة مثبتة عليه 
المخطوطات  ثم أسماء  )هذا صندوق التاريخ،  على هذا النحو 
وكنت اشرح لمعاليه،  ومؤلفها وتاريخها وهكذا في باقي العلوم، 
الذي ارتسمت على محياه   ابتسامة يكاد يخفيهاـ  فالحظت أن هذا 
 من قبل معالي الوزير، وكذلك 

ً
 وشكرا

ً
الصنيع مني قد لقى تقديرا

من قبل د. مر�سي.
وعليه فقد طلب معاليه أن أذهب بهذا التقسيم، وهو الفهرسة 
وبمجموعة المصنفات المفهرسة وبتوزيعها الواضح بحسب ما 
ذكره، إلى مكتبة في شارع المطار القديم، وهو شارع الشيخ راشد 
، وكانت تلك المكتبة في إحدى البنايات المقابلة 

ُ
بن سعيد حاليا

لقصر المنهل وكانت تتبع الديوان األميري . 
واصطحبت في شاحنة صغيرة تلك الكتب معي إلى المكتبة وكان 
على أمين المكتبة هناك تسلمها ولكن علمت حين وصولي بصحبة 
الكتب أن أمين المكتبة السيد »فوزي المصري« قد توفاه الله 
 من 

ً
باألمس في حادث سير وهو في طريق عودته إلى أبوظبي قادما

في   
ً
مصر عن طريق البر بعد اجتيازه األرا�سي السعودية وتقريبا

المنطقة الغربية قرب طريف. بعد أيام قليلة أبلغت معالي الوزير 
الذي كان دائم الحضور لقصر الحصن بصحبة عدد من الوزراء 
منهم معالي حمودة بن علي وزير الدولة للشؤون الداخلية، ومعالي 

محمد حبروش السويدي رئيس دائرة المالية  وغيرهم.
 على قصر الحصن فقد كان أحد 

ً
فقد كان معالي الوزير يتردد يوميا

 له. 
ً
اركان هذا القصر، ومالزما

إذ كان يوجه دفة األبحاث واألعمال والدراسات،فطلب مني أن 
أضع تلك الكتب على الرفوف المجهزة بالطابق الثاني في المبني 
ولكنها كانت  المالصق لقصر الحصن وكان يعرف بأنه المكتبة، 

 .
ً
خاوية والمبنى، كذك بأكمله كان خاويا

 بعد ذلك باسم المجمع الثقافي، وكان الشيخ زايد  في 
ً

وقد ُعِرف
 للكتاب، 

ً
بداية 1981 قد افتتح في إحدى قاعاته األرضية معرضا

خليفة  بن  أحمد  معالي  ومنهم  المسئولين  كبار  من  وحضرت 
وزير  الخزرجي،  بن حسن  أحمد  بن  ومعالي محمد  السويدي، 

األوقاف.
ابراهيم  الدين  عز  والدكتور  عبدالله  مر�سي  محمد  والدكتور 
لجامعة اإلمارات   

ً
ثم أصبح مديرا بالديوان،  الثقافي  المستشار 

بعدها بسنوات قليلة.

لمجموعة كتب مكتبة  األولى  النواة  الكتب هي  تلك  وأصبحت 
وبعد ذلك كلفني  التي ظل المجمع الثقافي يحتفظ بها.  الخليج، 
الوزير بتوصية الدكتور محمد مر�سي واالستاذ الدكتور  معالي 
محمد أنيس وهو استاذ د. مر�سي بعد أن تم تشكيل لجنة القضايا 
المعاصرة  وهنا أرفق ما دونه دكتور مر�سي بتكليفي ضمن لجنة 
صالح  السر  تاج  وقتها«  اسمي  كان  عندما  المعاصرة  القضايا 
2006 ليصبح حسن  محمد »قبل أن أغادر هذا االسم في العام 

صالح محمد .
كما كلفني بإعداد بحث عن العمالة في منطقة الخليج وأذكر كان 
 من الباحثين منهم السيد ادورد هندرسون ود. 

ً
معنا باللجنة عددا

فروكه هيرد  وغيرهم من الزمالء. 
وفرزها  المحلية  الدوائر  وثائق  جلب  ومنها  التكليفات  وتوالت 
وبالفعل قمت بذلك مع دائرة المالية حيث كنت أتردد على مكتب 
 
ً
واستأجرنا دكانا رئيس الدائرة معالي محمد حبروش السويدي، 
مقابل قصر الحصن بشارع النصر ومن ثم أصبحت تلك المواد 
األرشيف  باسم  ُعِرفت  ووثائق  مستندات  وهي  فرزها  تم  التي 
الوطني وقد تم نقلها بعد ذلك في مبنى األرشيف الوطني الكائن 
تضم  وهي  الحصن«  »وثائق  وُسّميت  أبوظبي  محكمة  بجوار 

مستندات ووثائق على درجة عظيمة األهمية 
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الشاعر حمد خليفة بوشهاب 30 ذكريات مع 

  د. شهاب غانم

في النصف الثاني من السبعينيات في القرن الما�سي كنت أنشر 
 من قصائدي في أعداد مجلة أخبار دبي التي كانت يومها 

ً
كثيرا

وكان ممن ينشر  المجلة األسبوعية األبرز في دولة اإلمارات. 
قصائده فيها الصديق اإلماراتي الشاعر سلطان خليفة الذي 
 لوزارة األشغال العامة 

ً
عرفته منذ عام 1972 وكان يومها وكيال

وكتبت مقدمة ألول دواوينه »من وحي الزهور« الذي صدر عام 
 .

ً
1978 فكان من أقدم الدواوين اإلماراتية صدورا

الصديق  الفترة  تلك  في   
ً
أحيانا األشعار  فيها  ينشر  ممن  وكان 

أحمد أمين المدني رحمه الله الذي التقيته  اإلماراتي الراحل د. 
أول مرة في مكتبة الحكمة وهو أول من حصل على الدكتوراه من 
أبناء اإلمارات وعرف بيننا يومها الصديق القاص المعروف محمد 
. وكان ممن ينشر 

ً
المر رئيس المجلس الوطني في اإلمارات سابقا

 الصديق اإلماراتي د. عارف الشيخ الذي كان 
ً
قصائده فيها أيضا

في قسم المناهج في وزارة التربية والتعليم   
ً
يومها يعمل مسؤوال

ويسكن في منزل قريب من منزلي يومئذ في الراشدية وهو مؤلف 
 
ً
ونادرا  

ً
نثرا  

ً
وكان ممن ينشر فيها أحيانا النشيد الوطني لإلمارات. 

 الصديق األستاذ عبد الغفار حسين وكان يومها نائب مدير 
ً
شعرا

البلدية التي كانت تصدر المجلة. كما كان ممن ينشر في المجلة 
ولو بشكل نادر الصديق اإلماراتي الشاعر المعروف حمد خليفة 
اإلمارات  أول قصيدة قرأتها لشاعر  لعل  الله.  بو شهاب رحمه 
الكبير حمد بو شهاب في المجلة كانت بعنوان ومطلع »يا عيد عد 
 قبل أعوام« فقدرت مكانته كشاعر فصيح وكنت أعرف 

ً
بي قليال

بمجلس  المتعلق  وبرنامجه  والشعبي  النبطي  الشعر  في  مكانته 

الشعراء في اإلذاعة والتلفزيون. كان أول لقاء شخ�سي به في أواخر 
السبعينيات في مجلس الصديق الراحل ثاني راشد المطرو�سي، 
رحمه الله، وكان من الحاضرين يومها الصديق األديب الشاعر 
، رحمه الله، 

ً
محمد بن طوق فكانت جلسة أدبية ووجدت حمدا

 على ما كنت أنشره في أخبار دبي واالتحاد إلخ. وذكرت له 
ً
مطلعا

قصيدته اآلنفة الذكر فتبسم وشعرت أنه لم يكن يعّدها من 
عيون شعره.

دعاني األخ حمد إلى مكتبه في لجنة التاريخ التراث في عمارة في 
لفرع دبي برتية   

ً
ميدان جمال عبد الناصر وكان كما أذكر مديرا

وزير مفوض في وزارة الخارجية. وزرته هناك فعرفني على نائبه في 
المكتب في ذلك الوقت األخ الصديق الشاعر إبراهيم بو ملحة الذي 
 للشؤون الثقافية واإلنسانية لدى صاحب 

ً
يعمل اليوم مستشارا

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
 رئيس اللجنة 

َ
مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، وهو أيضا

المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم السنوية المهمة. وقد 
اصطحبني حمد بو شهاب رحمه الله يوم تلك الزيارة أو زيارة تالية 
إلى مكتب الصديق الشاعر اإلماراتي المعروف سلطان بن علي 
العويس، رحمه الله، صاحب الجوائز األدبية والثقافية العديدة 
المعروفة وكان مكتبه يومئذ في نفس العمارة قرب ميدان جمال 
عبد الناصر. وكان ذلك أول لقاء لي بالعويس وتحدثا عن الشعر 
 على أول طبعة لديوان العويس التي جمعها حمد 

ً
فقد كنت مطلعا

بو شهاب نفسه ونشرتها صحيفة االتحاد ثم أعاد العويس نشر 
ديوانه في طبعات كثيرة بالعنوان نفسه ولكن مع إضافة قصائده 

الجديدة في الطبعات المتتالية.
»بين شط وآخر«  أصدرت أول ديوان لي بعنوان   1982 في يناير 
الكبيرالسيد  اليمني  للشاعر  وبمقدمة  البيان  دار صحيفة  عن 

يات مع الشاعر حمد خليفة بوشهاب  ذكر

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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 وكان 
ً
أحمد بن محمد الشامي عضو مجلس رئاسة اليمن سابقا

 لليمن في بريطانيا. وقد اتفقت مع الناشر أن يصدر 
ً
يومها سفيرا

الكتاب يوم عيد ميالد والدي الشاعر الكبير البروفسور د. محمد 
أول خريج جامعي من الجزيرة العربية  رحمه الله،  عبده غانم، 
 لليمن في أبوظبي وقبل ذلك كان 

ً
 ثقافيا

ً
وكان يومها يعمل مستشارا

كما  لألدب في جامعة صنعاء،   
ً
لكلية التربية وبروفسورا  

ً
عميدا

قيس غانم  أصدر شقيقي األكبر الشاعر الروائي البروفسور د. 
 لقسم األعصاب في مستشفى راشد 

ً
)الذي كان يومها يعمل رئيسا

  في اليوم نفسه في مطبعة البيان نفسها 
ً
 صغيرا

ً
 طبيا

ً
بدبي( كتيبا

إلى أبوظبي لتهنئة والدنا بعيد ميالده السبعين   
ً
وسرنا معا  

ً
أيضا

باسمه؛  فيهما  المطبوع  اإلهداء  جاء  اللذين  الكتابين  وتقديم 
ولعلها أول مرة أو حالة نادرة في تاريخ البشرية أن يقدم ولدان 
ألبيهما في عيد ميالده السبعين كتابين من تأليفهما بإهداء باسمه 
بتلك المناسبة العزيزة للعائلة وكانت في تلك األيام قد صدرت 
األعمال الشعرية الكاملة لوالدي عن دار العودة وتكرم بإهدائها 

 .
ً
لي شخصيا

واجتمع معظم أفراد األسرة في تلك المناسبة في سكن والدي 
ألول  يوم  أول  كتابينا  صدور  صادف  وقد  بأبوظبي.   يومذاك 
للبيع   

ً
فأعطينا نسخا  1982 معرض كتاب في الشارقة في يناير 

آنذاك  المعرض  الناشرين واهتم د.يوسف عيدابي مدير  ألحد 
 ووضع الكتابين في مدخل خيمة المعرض فبيعت معظم 

ً
مشكورا

النسخ الخمسين من كل كتاب. 
لألخ  »بين شط وآخر«  أهديت نسخة من ديواني وكتابي األول 
إلى عملي وكنت يومها أعمل   

ً
حمد بو شهاب فاتصل بي هاتفيا

»معاني  لمصنع اإلترنيت وبادرني بإنشاد مطلع قصيدتي   
ً
مديرا

الهوى عندي« من ذلك الديوان:
»وأعظم مـــــــــــن حبيي لعينيــــــــــــــــــــــك لهفــــــــــــــــــــــتي 

إلى مثل أعلى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الطهر والقـــــــــــــدس«
فشكرته على  الشعر.  كتابة مثل هذا  نقدر على  نحن ال  وقال 

أنا ال أعرف المجاملة.   
ً
فأجاب بجدية قائال اللطف والمجاملة. 

ال يحب   
ً
 صريحا

ً
وبالفعل وجدته بعدما توثقت معرفتي به رجال

الرأي  عن  التعبير  في  الصدق  هذا  فيه  أكبرت  وقد  المجاملة. 
 وقد عرفت عشرات بل ربما مئات 

ً
عن قصيدتي وشعري عموما

اإليثار  ذلك  مثل  تسمع  تكاد  فال  العرب  وغير  العرب  الشعراء 
 
ً
مئة نسخة من الديوان تشجيعا وقد طلب شراء  من أحدهم. 
فشكرته ولكن اعتذرت لكي ال اكلفه، فأخبرني بأنه سيقترح على 
لجنة التاريخ والتراث شراء كمية وبالفعل استقبلني سعادة الشيخ 
أحمد بن حسن الخزرجي، رحمه الله، رئيس لجنة التراث يومها في 
مكتبه بأبوظبي خير استقبال ودعاني للغداء معه واشترى لصالح 

اللجنة كمية كبيرة من النسخ.
في  وزارني  متعددة  شهاب  بو  بحمد  لقاءاتي  صارت  ذلك  بعد 
منزلي القديم في الراشدية وكانت الجلسة تضم د. نجيب كيالني 
وآخرون.  الله،  رحمهما  يوسف،  عواد  المنعم  عبد  والشاعر 
أن  الطريفة  الذكريات  من  أتذكره  ومما  أشعرنا  بعض  وقرأنا 
األستاذ عبد المنعم ألقى قصيدته الجميلة »الوجه الثاني للحب 

والسالم«ومنها:
لما طرقت الباب كنت أظنـــــــــــك الموتـــــــــــــــــــــــــا

يــــــــــــــــــــــــــــــا منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــــــن أين أقبلتــــــــــــــــــــــا
أنا كل ما أدريه أنــــــــــــــــــــــك حينمـــــــــــا جئتـــــــــــــــــــــــــــــــــا..

: »وتركت لي الكارتا«، فضحكنا 
ً
فأضاف د. نجيب من عنده قائال

وعندما ذهبت لدراسة الدكتوراه في كارديف ببريطانيا   .
ً
جميعا

كتبت الكثير من شعر الغربة الذي كنت أنشربعضه في صحيفة 
البيان وغيرها مثل ومن ذلك قصيدتي »من أوراق الغربة« وأبياتها 

األولى تقول:
لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك ال تدرين كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أتعـــــــــــــــــــــــــــذُب

ُبوكيـــــــــــــــــــــــــــف وكيـــــــــــــــــــــــــــف فؤادي بالبعاد يذوَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وأقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

َّ
إذا ول

 رياح خريف العمر يغدو التغـــــــــــــــــــــــــــربوكيف 
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اشتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقي للصغــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتني
رى حيا وليس لهم أب!ألم تقـــــــــرئي 

ُ
فكيف أ

شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري؟.. وكــــــــــــــــــل قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــائدي 
 دموع كموج البحر تأتي وتذهبأتستغربين

؟
ً
 اللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــزج راقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 أما يرقص الطير الذبيح المخضب!حرائق 
 
ٌ
رومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في ضلوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عتيـــــــــــــــــــــــــــة

 وأعزف لكن ال كنيرون أطربلحى اللـــــــــه في
 
ً
 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي الضلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع سجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 تحملـــــــــــــــــــــــــــــــــــني ماال أطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وأرغـــــــــــــــــــــــــــــــــب
 
ً
تقــــــــــــــــــــــــــــول إلى شـــــــــــــــــــــرق فأم�سي مشرقـــــــــــــــــــــا

وتدعـــــــــــــــــــــو إلى غرب فأمضــــــــــــــي أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
 
ً
ولما دعــــــــــــــــــــــــت للعلــــــــــــــــــــــــــــم لبيت طالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وخلفت من أهـــــــــــــــــــــوى وما كنت أطلـــــــــــــــــــــــــــــب...
فنشر في البيان  قصيدة رقيقة بعنوان »من وحي أوراق الغربة« 

 على تحمل آالم الغربة في سبيل العلم ومنها:
ً
 ومشجعا

ً
مواسيا

 النوى للشعر فانساب جــــــــــــــــــــــــــــدوٌل 
َ

شكوت
من البينـــــــــــــــــــــــــــــــــــات الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

صَيُبفحول شؤبوب البيـــــــــــــان لظى الجوى 
 به اآلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ً
ربيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
ً
وتعشب فحلقـــــــــــــــــــــت في أجوائه متألقــــــــــــــــــــــــــــا

وكنت به قبل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى تتوثبفــــــــــــــزد في
النوى يزدد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــك الشعر رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

تالمس أوتــــــــــــــــــــــــــــار القلــــــــــــــــــــــــــــوب فتطــــــــــــــــــــــــــــــــــرُب
وكنت ألتقيه في زياراتي لدبي أثناء دراسة الدكتوراه وأطلعه على 
بعض ماكتبت وهو يطلعني على جديده وذات مرة كان في مجلسه 
إال الشاعر المصري حمزة حمزة أبو النصر وحده فأخبراني عن 
وطلبا أن أنضم اليهما فيكون  »أريج السمر«  مشروعهما ديوان 
الديوان بين ثالثتنا ولكنني اعتذرت النشغالي الشديد باستكمال 

 
ً
وبعد عودتي مرض حمد فجأة مرضا األطروحة. 
أدخله المستشفى فزرته هناك ثم كتبت قصيدة 
»أخي حمد والشهب تجمع بيننا«  بعنوان   

ً
مواسيا

نشرتها صحيفة الخليج ومنها:
أخي دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لإلبــــــــــــــــــــــــــــداع أنت وحمــــــــــــزة 

 وإن غادر الحمــــــــــــــــــــــــــــى
ً
فمــــــــــــــــــــــــــــازال موجودا

قرأت »أريج السامريــــــــــــــــــــــــــــن« الذي زكــــــــــــــــــــــــــــا 
بشعركما.. أستـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف عطرا منغمـــــــــــــــــــــــــــــــا

وأصغي إلى ما قلتمـــــــــــــــــــــا عن صحائــــــــــــــــــــــــــــــــف 

تمــــــــــــــــــــــــــــج قريضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زائفا متطلسمــــــــــــــــــــــــــــا
فأعجب من شعر»الخرابيط« كيف قــــــــد 

ترعرع فـــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــذي البــــــــــــــــــــــــــــالد وخيمـــــــــــــــــــــا
وكــــــــــــــاد لــــــــــــــــــــــــــــه يغدو بكــــــــــــــــــــــــــــل صحيفــــــــــــــــــــــــــــة 

مريـــــــــد بأذواق العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد تحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أخــــــــــــــــــــــــــــي حمد والشهب تجمـــــــــــــــــــــع بيننـــــــــــــــــــــــا 

ويجمعنــــــــــــــــــــــــــــا شعر نظمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه أنجمــــــــــــــــــــــــا
عرفت من االقطــــــــــــــــــــــار خمسين دولـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

وزرت زوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاها لكـــــــــــــــــــــي أتعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وذقت ثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الشعوب بمهجــــــــــــــــــــــــــــة 

مفتحة للعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم في جوفها ظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ا قد بلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بصبيـــــــــــــــــــــــــــة 

ّ
فأدركــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن

 بذوقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم داء وفي قلبهــــــــــــــــــــــــــــم عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــى
يظنــــــــــــــــــــــــــــون ما يحــــــــــــــــــــــــــــوي التراث تخلفـــــــــــــــــــــا 

 وفــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــل ما لألجنــــــــــــــــــــــــــــبي تقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 وشكرني عليها ولكنه قال لي أنا متأكد 

ً
فأعجبته القصيدة كثيرا

أنك لم تزر خمسين دولة وال حتى عشرين دولة فأكدت له أنني في 
الواقع كنت في ذلك الوقت قد زرت ماال يقل عن خمسين دولة أما 

اآلن فالعدد أكبر بطبيعة الحال.
وأذكر أنني حضرت في دبي أمسية شعرية قدم فيها حمد بعض 
النبطيين أمثال طناف والكوس وربيع بن ياقوت وهذا  الشعراء 

األخير كنت ألتقيه في مجلس حمد.
 حضرت أمسية شعرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن 

ً
وأيضا

راشد وضيفه األمير خالد الفيصل وكان من المتحدثين في التقديم 
حمد بو شهاب والشاعر الصديق محمد بن حاضر، رحمهما الله، 
واألستاذ إبراهيم بوملحة، حفظه الله. وبعد أن استقر بي المقام 
 للدائرة الهندسية في موانئ 

ً
في دبي بعد الدكتوراه والعمل مديرا

دبي ومنطقة جبل علي الحرة  طلب مني ذات مرة  الشاعر اإلماراتي 
الصديق محمد بن طوق أن أكتب مجاراة شعرية لقصيدة كتبها 
الشاعر   

ً
وأيضا فيها  هو  وجاراه  شهاب  بو  حمد 

بقصيدة  ففعلت  الزمر  سالم  الصديق  اإلماراتي 
قصيرة بعنوان »صدى« على نفس الوزن والقافية 

تقول:
شدا فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــان صدى القيثار قيثـــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ترد على األطيـــــــــــــــــــــار أطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُر
فلتعزفـــــــــــــــــــــــــــا اللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــن فاآلذان يطربـــــــــــــها 

 َرجع »الر�سي« وقـــــــــــــــــــــد أشجاه »مهيــــــــــــــار«
ولترسما لوحــــــــــــــــــــــــــــة األزهــــــــــــــــــــــــــــار تبهجنـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

الشاعر حمد خليفة بوشهاب  ذكريات مع 

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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 باللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون إن حـــــــل نيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وأذار
ولتنشرا العطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في بيداء عيشتنــــــــــــــــــــــــــــا 

 حتى تزخرف وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــه البيد أزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

َ
يا صــــــــــــــــــــــــــــاحبيَّ وفي كأسيكما ُرش

 يهفو لها تحــــــــــــــــــــــــــــت جنح الليل سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــار
ودُّ األخالء أغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى اليوم حين خلــــــــــــــــــــــــــت

 منه الربـــــــــــــــــــــوع وأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت منهــــــــــــــــــــــم الدار
غنى ابن طوق وقد شـــــــــــــــــــــبت قصائــــــــــــــــــــــــــــــده

 عن كل طوق ففيهـــــــــــــــــــــا اللحــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــوار
يذكر النــــــــــــــــــــــــــــاس باألستــــــــــــــــــــــــــــاذ شاعرنــــــــــــــــــــــــــــا 

 لو ينفع النــــــــــــــــــــــــــــاس هذا اليـــــــــــــــــــــوم تذكــــــــــــــار
»أبوخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أستاذي« يقول لهـــــــــــــــــــــم 

ومن سجايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه تقديــــــــــــــــــــــــــــر وإيثـــــــــــــــــــــــــــــــــــار
فجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءه الرد جياشا - كعـــــــــــــــــــــــــــــــــــادته 

وفي انقــــــــــــــــــــــــــــداح القوافي النور والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــار
وسالم الزمر قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يشدو لهم ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

في عالم الشعــــــــــــــــــــــــــــر من داُود مزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
وقد أضــــــــــــــم لهـــــــــــــــــــــم صوتــــــــــــــــــي فيجمعنـــــــــــــــــــــا 

على المحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فنجــــــــــــــــــــــــــــان وأشعـــــــــــــــــــــار
وقد كان التعليق السلبي الوحيد لحمد تشبيهي له بمهيار ألنه 
كان حمد  فقد  من شاعريته.  الرغم  على   

َ
ه شعوبيا يعدُّ شاعر 

 للعروبة واإلسالم. طلب مني حمد بو شهاب أن أكون من 
ً
متحمسا

رواد مجلسه األدبي الثقافي األسبوعي يوم الخميس في بيته الجديد 
في منطقة الحمرية وكنت أفعل ذلك بين الحين واآلخر وألتقى 
رحمه  هناك منهم األستاذ محمد الشيبة،  من األصدقاء   

ً
عددا

 للمنطقة الطبية بعجمان، والشاعر 
ً
الله، الذي كان يعمل مديرا

اإلماراتيين محمد بن  المصري حمزة حمزة أبو النصر والشعراء 
طوق وسالم الزمر وجمال حويرب والشاعر النبطي ربيع بن ياقوت 
وغيرهم وفي ذات يوم اصطحبت والدي الشاعر الكبير د. محمد 

إلى مجلسه فرحب به  الله،  رحمه  عبده غانم، 
 وكان قد قرأ ديوانه »في موكب الحياة« 

ً
حمد كثيرا

 
ً
. وكان حمد يقدم لزواره عشاء طيبا

ً
وأعجبه كثيرا

 أن أبقى إلى 
ً
في كل مجلس وكان يطلب مني أحيانا

 في الليل 
ً
أن ينفض المجلس ثم نخرج نم�سي معا

مما يساعد في هضم الطعام عمال بالمثل: »تغدى 
»بعد الغداء  أو المثل:  وتمدى وتع�سى وتم�سى« 
« وقد استفدت 

ً
 وبعد العشاء تمش ميال

ً
نم قليال

منه في تلك الجوالت معلومات ثرية حول تاريخ 

حول  نتحدث  كنا  كما  الوحدة  قبل  اإلمارات 
 بالشعر البيتي أو العمودي 

ً
الشعر وكان متمسكا

 من قصيدتي »من وراء 
ً
وعندما قرأت له  أبياتا

الستار الحديدي«  التفعيلية ومنها:
أريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد البكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

فيمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــني الخـــــــوف ال الكبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
وفي أضلعــــــــــــــــــــــــــــي جبـــــــــــــــــــــل من شقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

علي  وتفسد  تفتنني  أن  منك  أخ�سى  لي  قال 
سواه.   لما  ورف�سي  العمودي  بالشعر  إيماني 
منها ديوان   

ً
وقد ألف حمد نحو عشرين كتابا

»قصائد مهداة إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان« رحمه الله، 
الشعر  التي جمع فيها  الكتب  وكثير من  »أريج السمر«  وديوان 
اإلماراتي النبطي مثل »تراثنا من الشعر الشعبي« في جزئين وكتاب 
»شاعرات من اإلمارات« ولكنه لم يجمع شعره في ديوان فقد كان 
المجودين لشعرهم وفي الوقت نفسه كانت  من »عبيد الشعر« 
لديه حساسية شديدة ضد النقد. ولكن قبيل رحيله بأشهر وافق 
لسعادة األستاذ الصديق الناقد والشاعر المقل بالل البدور سفير 
اإلمارات السابق في األردن الشقيق أن ينشر مختارات من شعره 
تحت عنوان »الهزار الشادي«. وقد علق على ذلك الكتاب عدد من 
األدباء والشعراء منهم سعادة الشاعر عبد الغفار حسين وسعادة 
الشاعر إبراهيم بو ملحة والصديق الشاعر اإلماراتي محمود محمد 
ركين لحمد بو شهاب ولي  أن 

َ
نور وطلب مني أحد األصدقاء المشت

أدلي بدلوي بنشر مقال في الموضوع ولكن اعتذرت ألنني ال أعد 
 وألن بعض ما نشر ربما لم يرتح له حمد فلم أرد أن 

ً
نف�سي ناقدا

أزج بنف�سي في ذلك الجدل أو النقاش، ومعظم األدباء اإلماراتيين 
إال  النقد حسب مالحظتي  بشكل خاص بخصوص  حساسون 
. وبعد صدور كتاب »الهزار الشادي« وقبل 

ً
إذا كان إطراء محضا

رحلة في الخارج التقيته  أثناء  رحمه الله،  وفاة حمد بو شهاب، 
الشاعر  الصديق  في مكتب  بدبي  الصدى  دار  في  األخيرة  للمرة 
بأنه بصدد  بن مسعود وأخبرني  النبطي محمد 
نشر مذكرات جانب من عالقاته األدبية وتحدث 
بشكل خاص عن عالقاته بمعالي أحمد خليفة 
السويدي وعن عالقتنا األدبية التي استمرت نحو 
وأظن أن تلك المذكرات أو  عقدين من الزمن. 
بعضها قد نشرتها أكاديمية الشعر بأبوظبي بعد 

وفاته وقد تكرم بذكري فيها.
خليفة  حمد  الكبير  اإلمارات  شاعر  الله  رحم 
بوشهاب رحمة واسعة وأسكنه الفردوس األعلى 



المزروعي34 الدكتور راشد  المسيرة في حياة  الرحلة وعطاء  شقاء 

 خالد صالح ملكاوي

يقف الدكتور راشد أحمد المزروعي في المقدمة من الباحثين 
العربي،  الخليج  ومنطقة  اإلمارات  وتراث  بتاريخ  والمهتمين 
وتميزوا بجهودهم البحثية  الذين تركوا بصماتهم الواضحة، 
األكثر  وبسعيهم في البحث الميداني الذي ُعدَّ  المبذولة فيه، 
دوا  تكبَّ الذين  القالئل  إذ هو من  البحثية،  في مسيرته  غزارة 
فطاف خالل  لسنوات طويلة،  ة التوثيق  

َّ
البحث ومشق عناء 

اجتمع  وتراثهم،  اإلماراتيين  تاريخ  في  ينبش  المناطق  مسيرته 
فيها مع من يشكلون المصادر الحية للتراث اإلماراتي، ال سيما 
والمعنيين،  والرواة  الشعراء  قابل  فقد  منه،  الشعبي  األدب 
والتقى كبار السن وعوام الناس ليجمع كل ما له عالقة بالشعر 
الشعبي، واألمثال واألقوال والمعتقدات الشعبية، والحكايات  
قها 

ّ
الشعبية، ويتحقق من صحتها ومن مصادرها األصيلة، ويوث

قبل أن يخرجها في إصدارات موسوعية تؤّرخ لجانب مهم من 
حياة أهل اإلمارات بخاصة والخليج بعامة، وتضيف إلى مكتبة 

ة. التراث اإلماراتي والعربي إضافة  نوعية وإسهامات ثريَّ
وُيعد الدكتور المزروعي صاحب تجربة مميزة في خدمة التراث 
اإلماراتي، ومن الذين وهب نفسه للبحث في األدب الشعبي في 
إذ  والعمل على توثيقه وتحقيقه،  اإلمارات بمختلف ألوانه، 
لت بعض  وسجَّ ندب نفسه لخدمة التراث الشعبي اإلماراتي، 
 من داوين الشعر التي 

ً
بدءا في مجالها،   

ً
نوعيا  

ً
إصداراته سبقا

باألمثال   
ً
مرورا اإلماراتيين،  ت الرعيل األول من الشعراء 

َّ
غط

واألقوال والحكم الشعبية التي رأت النور مجتمعة في عمل 
»حكاية  عد 

ُ
ت التي  الشعبية  بالحكايات  وانتهاء  موسوعي، 

تها. العقيلي« درَّ

نادي تراث اإلمارات والفرص الثمينة
اضطلع  اإلمارات،  تراث  نادي  في  عمله  خالل 
إدارة مركز زايد  المزروعي بمسؤولية  الدكتور 
أبرز وحدات النادي التي  للدراسات والبحوث، 
بغية تعميق الدور  أنشئت منذ نحو ربع قرن، 
الذي يقوم به النادي في مجال المحافظة على 
أهمها إجراء  الوطني عبر سبل متنوعة  التراث 
إذ  والتاريخية،  التراثية  والبحوث  الدراسات 

يتركز اهتمام المركز في البحث العلمي حول الموضوعات التي تهم 
تراث اإلمارات وتاريخها ومنطقة الخليج العربي والتراث العربي 
ويهتم بجمع وتحقيق وتوثيق للمخطوطات  واإلسالمي والعالمي، 
الذي وجد معه  األمر  والعمل على نشرها،  العربية واإلسالمية 
ليس فقط لتشجيع الباحثين  ثمينة،   

ً
الدكتور المزروعي فرصا

على إثراء هذا الميدان، بل ولشحذ همته هو في تكثيف أنشطته 
وفي نادي تراث اإلمارات  البحثية في عديد من مجا الت التراث. 
، تولى لسنوات رئاسة تحرير مجلة »تراث« التي يفتخر النادي 

ً
أيضا

بالحفاظ على استمرارية صدورها منذ إصدارها األول في ديسمبر 
 
ً
وتولي اهتماما لتتناول التراث بمفهومه الشامل،  1998م،  عام 
جوانب  لمختلف  واالستطالعات  والدراسات  البحوث  بنشر 
 من روافد العطاء 

ً
التراث والتاريخ المحلي والعالمي، ولتظل رافدا

يجّسد رؤية النادي   
ً
ومنبرا الثقافي في الساحة الثقافية العربية، 

وتطلعاته في ملء الفراغ الذي كانت تعانيه الساحة في التعامل مع 
قضية التراث والهوية الوطنية. فإلى جانب ما استوعبته المجلة 
مما في جعبة الدكتور المزروعي من أرشيف تراثي قام على جمعه 
بملف   

ً
الميداني سنوات طويلة، حظيت صفحات المجلة أيضا

 من 
ً
 وافرا

ً
ثابت للشعر بعنوان »شعراء القبائل«، نشر فيه نصيبا

اإلماراتيين  ملفات الشعر النبطي التي شملت عشرات الشعراء 
من  أي  نشر  تم  أن  يسبق  لم  والذين  والمغمورين  المعروفين 
إما ألنهم لم يعاصروا مرحلة انتشار وسائل  أشعارهم من قبل، 
 من الباحثين لم يصل إلى أشعارهم التي غدت 

ً
النشر، أو ألن أحدا

شذرات موزعة بين أهل الشاعر وذويه وأصدقائه بعد مغادرته 
ل ملف النسيان لطي صفحاته.

ُّ
الحياة وتسل

يخ اإلمارايت الشعر الشعيب والتار
الدكتور  مسيرة  من  المرحلة  تلك  شهدت 
المزروعي غزارة في اإلنتاج، بعد انهماكه الشديد 
لسنوات في إخراج كثير من المواد البحثية التي 
التراثية.  اهتماماته  بدايات  منذ  جَمعها  كان 
ل له أنه من أكثر الباحثين اإلماراتيين  وقد يسجَّ
في  دواوين  وأصدروا  قوا  وحقَّ جمعوا  الذين 
كبير  مخزون  ولديه  اإلماراتي،  الشعبي  الشعر 
من التسجيالت الحاضنة لمقابالته مع الرواة 
إذ أصدر أكثر من  لتوثيق رواياتهم عن الشعر؛ 

شقاء الرحلة وعطاء المسرية يف حياة الدكتور راشد المزرويع

الدكتور راشد المزروعي

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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في  الراحلين  الشعبيين  الشعراء  لكبار   
ً
ديوانا وعشرين  خمسة 

اإلمارات، وفي جعبته كذلك الكثير من المشاريع البحثية في هذا 
َبع جهده الكبير في هذه الدواوين الشعرية بإصدار 

ْ
وأت المجال. 

موسوعة أعالم الشعر الشعبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
. وعكس اإلصدار في مجمله 

ً
لتضم في جزئيها اثنين وثالثين شاعرا

واعُتِبر هذا العمل الموسوعي من بين أشمل   ،
ً
مهما  

ً
بحثيا  

ً
جهدا

األعمال التنقيبية البحثية التي اجتهد الباحث فيها بتوثيق مراحل 
ق فيها 

َّ
متباعدة من تاريخ اإلبداع الشعري الشعبي في اإلمارات، وث

كما  الذين جمع قصائدهم بصورة وافية،  وأرَّخ سيرة الشعراء 
كشف عن أسماء شعرية لم ُيكتب أو ُينشر عنها من قبل.  وُيعزى 
للدكتور المزروعي فضل كبير في التنقيب المضني والتق�ّسي الجاد 
إذ  لتحّري مفردات وتفاصيل تاريخ الشعر الشعبي في اإلمارات، 
ز في إسهاماته على 

ّ
 في توثيق الشعر الشعبي، يرك

ً
 متمكنا

ً
ُيعد خبيرا

الرعيل األول من الشعراء اإلماراتيين، ال سيما الذين لم يحظوا 
بصمة تراثية متميزة في  فهو يرى أن لهؤالء  باهتمام الباحثين، 
األدب الشعبي اإلماراتي، ويعمل على تخليد ذكراهم من خالل نشر 
أشعارهم وتوثيق تراثهم وحفظه من الضياع واالندثار، وإضافته 
ب عطاء  تشعَّ إلى الحيز المناسب من صفحات التاريخ اإلماراتي. 
الدكتور المزروعي في خدمة توثيق الشعر الشعبي واألدب الشعبي 

بخاصة والموروث اإلماراتي بعامة، فكان له ملف شعري مشابه 
كانت  التي  الشعر«  »بيت  مجلة  به  أثرى  »تراث«  مجلة  لملف 
تصدر عن مركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم. وبعد تقاعده 
من العمل الوظيفي أسس دار نشر تعنى بالتراث الشعبي، وتفرَّغ 
لتفعيل عطائها الذي تغذيه نتاجاته التراثية الموصولة،   

ً
مؤخرا

أو نتاجات غيره من الباحثين الذين استمالهم أَرُق التراث وهموم 
 على أصالة تاريخ أهل 

ً
 صلبا

ً
جْمعه وتوثيقه والحفاظ عليه شاهدا

اإلمارات. كما واصل الدكتور المزروعي اهتمامه بالتاريخ اإلماراتي 
بوسائل إضافية غير تلك التي تجّسد الصفحات الورقية الحافظ 
له، فكان له دور مميز في برامج تراثية عبر الفضائيات المحلية، 
ليس فقط كضيف على حلقاتها، وإنما كمعد ومقدم لمثل هذه 
وإضافة نوعية لجمهور المهتمين   

ً
عا التي وجد فيها تنوُّ البرامج 

بالتراث. 

موسوعة األمثال الشعبية
األمثال  موضوع  في  واضحة  بصمات  المزروعي  الدكتور  ترك 
إذ كان له الفضل في إصدار أول موسوعة  الشعبية اإلماراتية، 
تجمع األمثال واألقوال الشعبية في اإلمارات، َحَوت قرابة خمسة 
الشعبية  والمصطلحات  واألقوال  والحكم  األمثال  من  آالف 
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الميداني يجوب  البحث  في  وقد أم�سى سنوات طويلة  العامة. 
يجمع هذه األمثال واألقوال الشعبية  مختلف مناطق اإلمارات، 
والبادية،  والجبال  والواحات  القرى  المدن  في  أصحابها  من 
ومجالستهم  تلك،  المجتمعات  أفراد  مخالطة  منه  ب 

َّ
تطل ما 

األمثال  لهذه  استخدامهم  وكيفية  حكاياتهم  إلى  واالستماع 
واألقوال والحكم الشعبية، لُيخرج هذه الموسوعة الفريدة التي 
 لهذا اللون من األدب الشعبي اإلماراتي الذي امتزج 

ً
تشكل معجما

فيه المثل والقول الشعبي بالشعر الشعبي أو الحكاية الشعبية؛ 
أخرى هي أبيات   

ً
وأمثاال اقترنت بحكايات شعبية،   

ً
فنجد أمثاال

شعرية  بأبيات  المزروعي  الدكتور  لها  قارب  وأخرى  شعرية، 
سقة الغرض.  لقد كان النصراف الدكتور المزروعي إلى العمل 

ّ
مت

دور مهم في  في جمع الشعر الشعبي وتوثيقه في دواوين شعرية، 
 من الشعر يحوي األمثال الشعبية 

ً
إذ إن كثيرا هذه الموسوعة، 

وكذا فعل  وهذا زاد من رسوخ األمثال في ذهنه،  والِحكم بكثرة، 
أمثاله  اقتران  على  ساعده  الذي  الشعبية  للحكايات  جْمعه 
بالحكايات، وبذا بدأ رحلة تدوين األمثال الثرية، في محاولة لسْبر 
هذا المجال الخصب من أدبنا الشعبي ونبشه وحفظه، ما أثمر 
»موسوعة األمثال واألقوال الشعبية في دولة  األول من  الجزء 
اإلمارات العربية المتحدة«. ومما زاد من أهمية هذه الموسوعة 
من الموروث اإلماراتي الذي يخّبئ بين   

ً
مهما  

ً
التي حفظت جانبا

عد الموسوعة 
ُ
جنباته الكثير من تفاصيل التاريخ اإلماراتي، أنها ت

الشعبي  الموروث  من  الجانب  هذا  تدوين  في  نوعها  من  األولى 
المرافقة،  والشروحات  والشمولية  الدقة  من حيث  اإلماراتي، 
ورحلة الجْمع الميداني الطويلة التي لملمت هذا المحتوى التراثي 
فلم تكن محاوالت من سبق الدكتور المزروعي في جمع  الكبير. 
الشمولية  بهذه  سم 

ّ
تت الشعبي  األدب  من  اللون  هذا  مفردات 

والدقة، وهذا التقسيم الذي حكم الموسوعة.  كانت المحاوالت 
التراث  رجل  يد  على  أثمرت  اإلمارات  في  المجال  هذا  في  البكر 

الشعبي وخبيره السيد عبيد بن راشد بن صندل، كتاب »األمثال 
الشعبية في اإلمارات« الذي احتوى مجموعة من األمثال الشعبية 
الساحلية،  المدن  في  خاصة  بكثرة،   

ً
محليا والمتداولة  العامة 

ولم يحتو الكتاب كافة األمثال واألقوال الشعبية، وكذا األمر مع 
الشيخ محمد بن حسن الخزرجي، في كتابه »العادات والتقاليد في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة«، شرح فيه مجموعة من األمثال 
عن األمثال التي ذكرها   

ً
من بينها أمثال تختلف قليال الشعبية، 

 مع كتاب »األمثال الشعبية في 
ً
ابن صندل. ولم يختلف األمر كثيرا

اإلمارات«، الذي أصدره السيد إبراهيم الصّباغ، إذ حوى العديد 
ِحق 

َ
. ول

ً
 وخليجيا

ً
من األمثال الشعبية الساحلية والمتداولة محليا

بهؤالء الباحثين السيد إسماعيل خميس حين أصدر كتاب يحوي 
إال أنه  مجموعة من األمثال تشبه أمثال الصباغ وابن صندل، 
 
ً
تمّيز عنهم بتقسيم هذه األمثال حسب الموضوع، وشرحها شرحا

 .
ً
موجزا

ية« حكاية »العقييل والياز
شكلت حكاية "العقيلي واليازية" أحد مشاريع الدكتور المزروعي 
ة  درَّ باعتبارها  ودراسة   

ً
بحثا ليشبعها  فيها سنوات  انشغل  التي 

الجدير  التراث  وتندرج ضمن  اإلمارات،  في  الشعبية  الحكايات 
فإلى جانب  بالتوثيق بعد أن اندثرت برحيل رواتها عن دنيانا؛ 
الدكتور  التقى  الحكاية،  هذه  منها  سمع  التي  الحية  المصادر 
مناطق  مختلف  في  السن  كبار  من  الرواة  من   

ً
عددا المزروعي 

من هذه الحكاية التي  اإلمارات لالستفادة من معرفتهم بأجزاء 
ممن يعرفها  إذ تال�سى الكثير   سمعوها من أجدادهم وآبائهم، 
أو يسردها رغم شيوع اسم بطلها )العقيلي( في الكثير من قصائد 
ثم أنجز حولها العديد من الدراسات،  الشعر الشعبي اإلماراتي، 
وعانى  واجتهد في متابعتها وجمعها وتمحيصها،  إلى أهميتها.   

ً
نظرا

 حتى أصدرها بكتاب يرفد مكتبتنا في األدب الشعبي 
َ
كثيرا

المزروعي الدكتور راشد  المسيرة في حياة  الرحلة وعطاء  شقاء 

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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  حسن عيل آل غردقه 

الخالدي،  المسلم  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  الدكتور 
الشاعر واألديب والمسرحي والكاتب والباحث رجل جمع فنون 
مختلفة من الثقافة واألدب فصاغت لنا موهبة أبدعت وسطع 
بصمة  وترك   .

ً
ودوليا  

ً
محليا والتراث  األدب  ساحة  في  نجمها 

ستبقى تذكر في اسهاماته وكتاباته في ميدان الثقافة والشعر 
والتراث. عرفته عن قرب دمث الخلق لطيف المعشر متواضع 
يحبه الصغير ويألفه الكبير ال يتأخر في تقديم العون وتوجيه 

الطالب والباحثين وتشجيعهم. 

وكلل هذا بأنه شرب من نبع الثقافة الصافي وتخرج من جامعة 
الدكتور  الشيخ  الوالد  السمو  واألدب حضرة صاحب  الثقافة 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم امارة 
 ساطعة في خدمة ورفعة الثقافة 

ً
الشارقة الذي خرج لنا رموزا

والتراث المحلي. يعد الدكتور عبد العزيز المسلم من األكاديميين 
التاريخ  في  الدكتوراه  الثقافي يحمل درجة  التراث  في  والباحثين 
والتراث من جامعة الحسن الثاني في المغرب سنة 2017م. وهو 
وله  2014م.  رئيس معهد الشارقة للتراث منذ تأسيسه في عام 
مشاركة في العديد من المنظمات الدولية فهو عضو في المجلس 
التنفيذي لاليکروم ICCROM روما )ايطاليا( - 2011 حتى 2019 
م .والمجلس الدولي لدراسة صون وترميم التراث الثقافي تأسس 
والمدير االقليمي للمنظمة الدولية للفن  1956م.  في روما عام 
الشعبي IOV، البحرين - 2018 حتى اآلن منظمة دولية غير حكومية 

تأسست في النمسا عام 1979 لحماية التراث 
أنشطته  ومن ضمن  أشكاله.  الثقافي بجميع 
رئيس  يعمل  والدولية  المحلية  األكاديمية 
المجلس االستشاري، ماجستير حفظ التراث 
ورئيس  اإلمارات.   - جامعة الشارقة   - الثقافي 
والعلوم  اآلداب  كلية  االستشاري،  المجلس 
اإلمارات.   - القاسمية  الجامعة   - اإلنسانية 
واستاذ زائر جامعة السلطان موالي سليمان 
زائر  وأستاذ  المغرب(.  المملكة   - )بني مالل 

جامعة جندوبة )جندوبة - الجمهورية التونسية(. أستاذ مشارك 
)مرحلة الماجستير( جامعة زيهجيانغ للعلوم الصناعية والتجارية 
)هانزو - الصين(. شارك في عدد من المؤتمرات العلمية، والندوات 
وورش العمل. وله مهام أخرى في الثقافة حيث أنه عضو في الفريق 
الخاص لسمو حاكم إمارة الشارقة في مشروع الشارقة الثقافي 
وعضو مجلس التراث، وزارة الثقافة والشباب، اإلمارات العربية 
الشارقة  ومسرح  العمراني  التراث  جمعية  في  وعضو  المتحدة. 
)علمية شبه محكمة(،  الموروث  تحرير مجلة  ورئيس  الوطني. 
ومجلة مراود )ثقافية تعنى بالتراث( تصدران عن معهد الشارقة 

للتراث في اإلمارات.
وله كثير  له عمود أسبوعي في الصحافة االماراتية،  وهو كاتب،   
من االصدارات واألبحاث الثقافية والتراثية عن اللهجة المحلية 
أهمها  والقص�سي  والشعبي  الثقافي  والتراث  والشعر  واألمثال 
موسوعة الكائنات الخرافية في التراث االماراتي التي تم ترجمتها 
البرتغالية،  اإلسبانية،  الفرنسية،  )اإلنجليزية،  لغات  لعدة 
الهندية( وكتاب التراث الثقافي في االمارات  الروسية،  اإليطالية، 
والحكايات  والسير  األمثال  في  أخرى  وكتب  للصينية(،  )مترجم 
شعرية،  مجموعات   6 له  صدرت  نبطي  شاعر  وهو  الشعبية، 
 من الجوائز واألوسمة عن 

ً
اضافة الى كتب في الرحالت، نال عددا

نتاجه الفكري منها وسام المبدعين الخليجيين وجائزة العويس 
للصحافة  الخليج  الثقافية بمؤسسة  العام  لإلبداع وشخصية 
بتاريخ  ولدت  فيقول:  العزيز  عبد  الدكتور  يحدثنا  والنشر. 
27/10/1966م في إمارة الشارقة في منطقة أم الطرافة ثم تنقلنا 
وترعرعت  ونشأت  والفيحاء.  ميسلون  حي  بين 
بين الشارقة وخورفكان حيث كلف المغفور له 
بإذن الله الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم 
كمدير  للعمل  والدي  الوقت  ذلك  في  الشارقة 
في  المدرسة  في  ودخلت  خورفكان.  في  للكهرباء 
البداية كمستمع ألني صغير في السن وكان عمري 
ونشأت قصص الجن والخوارق  خمس سنوات. 
من ذلك المكان حيث كنا نسمع هذه القصص 
في  نصيف  وكنا  خورفكان.  في  الوقت  ذلك  في 

يز المسلم  عبد العز
رمز من رموز الثقافة والفكر والرتاث

عبد العزيز المسلم 
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الشارقة وأدرس في المدرسة الدينية في المدرسة القاسمية في 
الشارقة. وكنا نتنقل بشكل دوري بين الشارقة وخورفكان وكان 
االنتقال في ذلك الوقت يحتاج ليوم كامل حتى نستطيع الوصول. 
انضممت إلى مسرح الشارقة الوطني في وقت مبكر وكان المسرح 
أن�سئ قبل دائر الثقافة في الشارقة وهناك استلمت عندهم أول 
معاش لي وكان 300 درهم. إضافة إلى أن هناك كانت دروس تقوية 
للطالب المنتسبين للمسرح ودورات لغة عربية وكان المسرحة 
سنة وكنت   13 وبقيت في المسرح  عبارة عن مدرسة في دوره. 
أزور مكتبة المسرح وكان يشرف عليها في ذلك الوقت مسؤول 
األرشيف األستاذ عبداالله عبد القادر الكاتب والمخرج العراقي 

عمل كمدير فني لمسرح الشارقة الوطني للفترة من 1984 ولغاية 
1987.وخالل تلك الفترة أخرج العديد من المسرحيات، وأسهم 
في تطوير مسرح الشارقة الوطني، وأعاد إصدار مجلة الرولة، أول 
مجلة خليجية متخصصة بالمسرح، والتي وصلت إلى معظم أنحاء 
الوطن العربي، واعتمدت كمرجع للدراسة في العديد من المعاهد 
وعمل االستاذ عبداالله منذ  واألكاديميات المسرحية العربية. 
اإلمارات  التحاد كتاب وأدباء   

ً
مديرا  1994 إلى عام   1988 عام 

 على إصدار سلسلة الكتب التي صدرت عن االتحاد لهذه 
ً
ومشرفا

الفترة والتي بلغت نحو 100 عنوان. وكنت ألقى منه التشجيع في 
ذلك الوقت وبدأ حبي لالطالع وكنت أقرأ في كتب شكسبير والتراث 
المسرح.  مكتبة  من  الثقافية  تشكل شخصيتي  بدايات  وكانت 
 ومن بعدها انتقل إلى التراث حيث يقسم 

ً
وبدأ شغفي بالشعر أوال

، التراث المادي، والعادات والتقاليد 
ً
التراث إلى أربعة أقسام تقريبا

والمعارف الشعبية، والمأثور الصوتي والحركي، واألدب الشعبي، 
وبدأت أكتب الشعر  ويدخل الشعر من ضمن األدب الشعبي. 
وعمري 13 سنة واحتفظ بالكشكول الذي كنت أكتب به بداياتي 
وكانت كتاباتي في ذلك الوقت تعتبر من الخرابيط.  في الشعر، 
وبدأت أكتب وبدأت أحفظ الشعر. وأذكر كذلك أن الوالدة لما 
كانت تسوي بثيثة وكنا نسوي كمية كبيرة عشان التوزيع وكانت 
الوالدة تحضر صينية كبيرة وندلك التمر ونطلع الطعام من التمر 
ونساعدها وكانت خالل هذا الوقت تقول لنا قصة وبدأت من هنا 
وأدخلت بعدها تعديل على كشكولي وجعلت فيه جزء  أحفظ. 

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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لحكايات الوالدة وأناشيد التحميدة، وأكتب كذلك قصائدي. وفي 
بداية الثمانينيات تقريبا سنة 1982 أو 1983 بدأت أنا وصديقي 
أحمد بورحيمه بالتردد على بيت الشاعر طناف وكان في الرملة 
وكنا نسير بيت الشاعر طناف ونجلس عنده، وكان كثير من الناس 
وكان شاعر متمرد على الحياة وغير جدي ومرح،  يترددون عليه، 
وكان بيته مزار ومقصد، وليس عنده محاذير في الكالم وال في �سيء، 
وكانت الناس تأتيه وتسجله بالمسجل ويسجلون كالمه وأشعاره 
ما يقوله   

ً
وكنت أنا وصديقي بورحيمه نسجل أيضا وينشرونها. 

من قصايد، ونعرض عليها نتاجنا الشعري وكان يعتبره وال �سيء، 
وبدأنا نتردد عليه وكان الشاعر طناف رحمه الله يعرف جدي 
محمد المسلم، وكنا لما ندخل عندها كان يشوف بشكل قليل 
فقط النور ألنه كبير في السن، فكنا لما ندخل عنده يقول: من 
ويايه، مسلم تعال، وكان يسأل صديقي أحمد بورحميه عن جده 
وتعلمت من الشاعر طناف رحمه الله لغات  في بعض األوقات. 
في الشعر الدرسعي والريحاني واألبجدي وهو فن قديم  )الغطو( 
قد يعرفه عدد قليل من الشعراء اآلن من جيلنا. وكانت تعتبر مثل 

اللغات السرية، أبجدية مختلفة عن األبجدية. 
مثال الريحاني كان لغة إشارة إذا كانوا في محمل أو في مجلس 
بأيديهم  حركات  يعملوا  بعض  مع  يتكلموا  أن  الشعراء  ويريد 
وإشارات كل حركة تمثل حرف معين ويمكن كتابتها ومثال ذلك 

لما يقول طناف:      
)أ(، )وألف  )م(، وألف  )ألف دشوا برد يا هيجي(، وبرد يا مدينة 
)وأربعين لي مصاديجي(،  )ح(،  دبابة حديد  الثلجي(،  دبابة طما 
)وأربعة تمن وفى النهجي(، أربعة أبجد )د(، وبجمع الحروف صار 
 
ً
أحيانا األبجدي  معها  ويدمج  الريحاني.  وهذا  )أحمد(،  االسم 
حساب  في   

ً
أيضا وتدخل  سعفص(،  كلمن  حطي  هوز  )أبجد 

الجمل. أما الدرسعي أسوبه غير مثل كلمة )ودزس( ومعناها يوم 

)األربعاء(، و)يوحكل( يعني اسم )فاطمة(، يعني كل حرف له حرف 
 مثل هذا الفن كان ال يمكن تلقيه إال على يد 

ً
آخر مقابلة. وطبعا

شاعر مثل طناف الله يرحمه. وكان رئيس مسرح الشارقة الوطني 
في ذلك الوقت الشيخ أحمد بن محمد القاسمي رحمه الله، وكان 
لنا مثابة الوالد لما كنا أعضاء في المسرح يشاركنا اللعب ويجلس 
معنا. وفي سنة آخر سنة 1985م قال لنا الشيخ أحمد القاسمي: 
أنتم كل يوم بهدلتونا إال الدرسعي واألبجدي والقصيد وتقولو لنا 
قصايد طناف، أنتم يعني تحبون التراث، فقالنا له: نعم. قال: إذا 
من طرشكم تسيرون مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي 
وذهبنا هناك لمدة شهر ونصف وتخرجنا  تأخذون دورة هناك، 
بدبلوم وكان هذا في فبراير 1986م. وأذكر كان الدورة المشاركين 
فيها 85 باحث كان معنا يوسف بورحيمه وفوزية الطارش وعبد 
الله صالح وعبيد علي.  وللعلم مركز التراث الشعبي لدول الخليج 
العربية المركز هذا تأسس سنة 1984. والتحقت به في آخرسنة 
في  بدبلوم  وتخرجنا  الباحثين  لتأهيل  تدريبية  دورة  في  1985م 
سنة  وفي  كانون.  كاميرا  فيها  للباحثين  شنطة  وعطونا  التراث 
1986م بدأنا أول عمل ميداني في االمارات عدة مشاريع: )مشروع 
جمع الحكاية الشعبية ومشروع الحرف النسائية ومشروع جمع 
الحرف والصناعات الشعبية ومشروع الفخار ومشروع الموسيقى 
سنوات من   3 عملت كذلك في مطار الشارقة لمدة  الشعبية(. 
1987 طلب مني الشيخ أحمد بن محمد  1987م. وفي  إلى   1985
بمسمى  الثقافة  دائرة  في  معه  أعمل  أن  الله  رحمه  القاسمي 
مشرف التراث وكنت ضابط االتصال في االمارات مع مركز التراث 
الشعبي لدول الخليج العربية في قطر. وكنت أشارك في األمسيات 
كشاعر وأحضر مجالس الشعراء خاصة في دبي، وأكتب الشعر 
وصدر لي ديواني األول سنة 1990م في الشعر الشعبي وكان باسم 
)سفر الليالي(. كذلك التحقت بالنادي الوطني للثقافة والفنون في 

في المدرسة في الطفولة على اليسار ثاني صف عبد العزيز المسلم أيام الشباب
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أنا وسعود  عجمان وكان رئيس النادي ناصر النعيمي، واألعضاء 
الدوسري وعبيد بن طروق، وأصدرنا )مجلة مزون( سنة 1990م 
واستمرت  الشعبي  باإلبداع  تعنى  شعبية  ثقافية  أهلية  مجلة 
عدد يوزع   5000 وكانت أعدادها تصل إلى  1997م.  لغاية سنة 
واستقلت من  في الشهر وكانت مجلة مشهورة في ذلك الوقت. 
دائرة الثقافة وعملت بعدها في اتصاالت. وفي سنة 1995م أعاد 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم 
الشارقة تشكيل دائرة االعالم والثقافة وغير التلفزيون وأصبحت 
والفنون، والتخطيط، والشؤون الثقافية،  اآلثار،  سبع إدارات، 
والمنطقة الشرقية، والتراث. واتصلوا علي من دائرة الثقافة وكان 
مدير الدائرة في ذلك الوقت عبد الرحمن حسن الشام�سي، وطلبوا 

وعينت مدير التراث بالوكالة بدرجة  مني تقديم تصور للتراث، 
وبسبب نشاطي في التراث طلبني صاحب السمو  مساعد مدير. 
الوالد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله 
وكنت أتلقى منه توجيهات مباشرة في التراث. اقترحت على صاحب 
السمو حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي مهرجان الراوي 
1999م.  سنة  بيروت  جامعة  من  وتخرجت  التراث.  ومهرجان 
صاحب  وكان  الشارقة.  جامعة  في  الماجستير  دراسة  وسجلت 
السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي يتبنى أفكاري واقترحت 
على سمو الحاكم تأسيس مركز للدراسات. وفي سنة 2014م أعلن 
سمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حفظه الله إعادة 
وأصبحت هناك هيئة لآلثار في الشارقة  تشكيل دائرة الثقافة. 
وهيئة الشارقة للكتاب. وتم إعالن تأسيس معهد الشارقة للتراث. 
وطلبني صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي وصدر 

 لمعهد الشارقة للتراث سنة 2014م. 
ً
مرسوم بتعيني رئيسا

معهد الشارقة للرتاث
األميري رقم  المرسوم  بموجب  للتراث(  الشارقة  )معهد  تأسس 
الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور   )2014 لسنة   70(
لالتحاد  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي؛  محمد  بن  سلطان 
حاكم الشارقة وتشرفت برئاسته منذ تأسيسه، في يوم الخميس 
2014، وينص على  الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر سنة 
لمباشرة  الكاملة  واألهلية  االعتبارية  بالشخصية  المعهد  تمتع 

 عبد العزيز المسلم  رمز من رموز الثقافة والفكر والتراث
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»معهد  ويعد  أهدافه.  لتحقيق  الالزمة  القانونية  التصرفات 
التي  الكبرى  المؤسسية  المشروعات  ضمن  للتراث«  الشارقة 
ا يسهم في  ا وعلميًّ أطلقها سموه، حفظه الله، ليكون صرًحا ثقافيًّ
إعداد كوادر من الباحثين اإلماراتيين والعرب المدربين على صون 
الميدانية لحصر  المسوح  بإجراء  القيام  وعلى  الثقافي،  تراثهم 
والدراسات  البحوث  وإجراء  وتوثيقه،  وحفظه  الثقافي  التراث 
الرئي�سي  المقر  يقع  المقر  العلمي.  البحث  مناهج  باستخدام 
لمعهد الشارقة للتراث في مدينة الشارقة، طمح )معهد الشارقة 
 
ً
وإقليميا  

ً
وطنيا المتخصصة  المؤسسة  يكون  أن  إلى  للتراث( 

في رفد الميدان الثقافي والتربوي والسياحي بأطر مزودة   ،
ً
ودوليا

بالمعارف والمهارات الالزمة إلدارة فعالة للتراث الثقافي وحفظه 
وصونه، وتعزيز الوعي بأهميته؛ من أجل دفع أجيال واعدة تسهم 
في بناء المعرفة اإلنسانية، وتنمية االقتصاد الثقافي. عمل )معهد 
الشارقة للتراث(، عبر حزمة من الممارسات والبرامج واألنشطة، 
المادي وحفظه وصونه  غير  الثقافي  التراث  عناصر  على حصر 
عن عمليات حماية التراث الحضاري والطبيعي،   

ً
فضال ونقله، 

وممارسات الصون،  في تنظيم مشروعات الحصر،  إذ ينخرط 
والتوثيق، واألرشفة الرقمية، وبرامج التعليم، والتدريب، وتقديم 
وتكريم الكنوز البشرية  والدعم البشري والتقني،  االستشارات، 
وتعزيز سبل  واإلقليمي،  والوطني  المحلي  الصعيد  على  الحية، 
والمؤسسات  األفراد  مع  الشراكة  خالل  من  الدولي،  التعاون 
من  العديد  للنادي  الثقافي.  بالتراث  المعنية  والمنظمات 
 ،

ً
 وعالميا

ً
الفعاليات التراثية والثقافية السنوية والموسمية محليا

وله العديد من اإلصدارات الثقافية والتراثية والمجالت الدورية 
التي تخدم الموروثات الشعبية مثل مجلة الموروث )علمية شبه 
محكمة(، ومجلة مراود )ثقافية تعنى بالتراث(. ويقيم المعهد عدد 
من الفعاليات والمهرجانات الثقافية مثل أيام الشارقة التراثية 
وملتقى الشارقة للحرف التقليدية وملتقى الراوي وأسابيع التراث 

العالمي.

برامج إذاعية وتلفزيونية قدمتها
الثقافة  في  والتلفزيونية  اإلذاعية  البرامج  من  العديد  قدمت 
منها برنامج إذاعي بالتعاون مع إذاعة أبو ظبي  والتراث والشعر. 
1991م وكان اسم البرنامج اإلذاعي )اسم ومعنى وقصيدة(  سنة 
30 حلقة. وبعد نجاحه استمر لمدة  وكان عدد حلقات البرنامج 
إذاعي  برنامج  قدمت   

ً
أيضا حلقة.   60 وأكمل  أخرى  حلقة   30

آخر بالتعاون مع إذاعة أبو ظبي سنة 1992م برنامج إذاعي يومي 
وكان عدد الحلقات التي تم تسجيلها  )المسابقة التراثية(  باسم 

وكان البرنامج يقدم أسئلة تراثية وتوزع  حلقة.   30 وبثها إذاعيا 
من البرامج التي قدمتها بالتعاون مع   

ً
أيضا عن الفائزين جوائز. 

تلفزيون الشارقة في سنة 1990م برنامج )أبجديات تراثية( وكان 
البرنامج يتحدث عن الحروف األبجدية والمفردات التراثية. وكان 
 سجلت برنامج تلفزيوني 

ً
عدد الحلقات المسجلة 30 حلقة. أيضا

حلقة.   30 وكان عدد الحلقات المسجلة  )ها ذاك أول(  بعنوان 
بعده  وأصدرت  الشعبية.  الذاكرة  هوامش  عن  يتحدث  وكان 
وعرض البرنامج في منتصف  )المعنى(.  أحد مؤلفاتي وهو كتاب 
التسعينات حسب ما أذكر وعرض في قناة دبي وسما دبي وعلى 
 سجلت في تلفزيون الشارقة برنامج 

ً
كل قنوات تلفزيون دبي. أيضا

على شكل سداسية من ست حلقات عن )الكائنات الخرافية مثل 
أم الدويس وبابا درياه، وسوندا، وام الهيالن( وهو برنامج مسجل 
بطلب  برنامج  بتسجيل  قمت   

ً
أيضا تطبيق مرايا.  ويعرض على 

من سمو الشيخ سلطان بن زايد رحمه الله يتحدث البرنامج عن 
طيب الله ثراه وكان  )ديوان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان( 
زايد  الشيخ  في شعر  حلقة عبارة عن قراءات   15 البرنامج من 
مع  تلفزيوني  برنامج  بتسجيل  قمت  وأيضا  اإلمارات.  قناة  على 
2020 و2021 على دورتين برنامج شعري  تلفزيون الشارقة سنة 
)شدو الحروف( يعرض سير الشعراء والشاعرات اإلماراتيين من 
الجيل السابق الذين كان لهم بصمة في الشعر النبطي االماراتي 
الرموز  أحد  مع  وهذه جولة  ومآثرهم.  أشعارهم  تروي  تزال  ال 
والشخصيات الثقافية الذين كانت لهم بصمة ودور في حفظ 
تراثنا وتاريخنا وثقافتنا المحلية. وقدموا مجهودات ثمينة تستحق 
كل شكر وتقدير وتستحق منا أن نسجل هذه المآثر ونذكرهم من 
بهم في حفظ وتوثيق  ضمن أعالمنا الذين يستحقون االقتداء 

ونشر ثقافتنا ومورثاتنا الشعبية اإلماراتية 

برنامج شدو الحروف في تلفزيون الشارقة
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 مريم سلطان المزرويع

في أعماق األرض  التي تضرب  بالجذور  تراث األمم أشبه  إن 
وزيادة  األجداد،  بما�سي  االعتزاز  على  القدرة  الفرد  فتزيد 
والمقدرة على االنطالق نحو  قدرتهم على التمسك بالوطن، 
المستقبل، إن تراث أي أمة يعتبر هو ركيزة أساسية لما حققته 
من إنجازات علمية وتقدم تكنولوجي في هذا المجال، وإن قوة 
أي مجتمع تكمن في القيم الحضارية والهوية الوطنية والقومية 
والتاريخية التي تستمد من تراث الدولة بكافة أنواعه المادي 
وغير المادي، وإن مسألة توثيق التراث مسألة مهمة تقع على 
على مستوى األفراد  عاتق الجميع من دون استثناءات سواء 
من  الكثير  فخرج  والخاصة،  الحكومية  المحلية  والجهات 
المؤرخين والباحثين المهتمين بجمع وتوثيق المواد التاريخية 
والتراثية التي تثبت مدى فهم هؤالء وتعمقهم ورغبتهم الشديدة 
بتوثيق ما تم تناقله وتداوله كمواد تراثية تاريخية بعد التأكد 
القادمة،  لألجيال  لنقلها  وتوثيقها  تداولها  وقبل  من صحتها 
وعملية التوثيق ليست بعملية سهلة أو بسيطة فهي بحاجة 
إلى جهد كبير وثقافة عالية، وكذلك بحاجة ملحة لفهم معنى 

التوثيق ومدخالته حتى تتم بطريقة صحيحة. 

إن القادة وحكام اإلمارات لهم دور كبير في التشجيع على عملية 
فقد بث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن  التوثيق، 
العديد من القناعات والقيم  سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
صيانته  أجل  من  والموروث  الثقافة  تجاه  سموه  كرسها  التي 
وحفظه وتنقيته من الشوائب حتى يضمن صفائه وبالتالي تناقله 
مع األزمنة. وإذا جئنا إلى تعريف المؤرخ والباحث، فقد عرف ابن 
خلدون المؤرخ بإنه يعمد إلى تشريح جسم اإلنسان أو الحيوان 
بعرض تواريخ الشعوب واألمم والحضارات المختلفة منذ نشأتها 
 بذلك عن وحدة البشرية على الرغم 

ً
حتى العصر الحديث، معبرا

من جزيئات تواريخها وتفصيالتها، وتكمن أهميته في أنه مرآة أو 
 
ً
 من األفكار وصنوفا

ً
 من األحداث، وفنونا

ً
سجل شامل يقدم ألوانا

 
ً
من األعمال واآلثار، وصفات المؤرخ الناجح: البد إن يكون عالما
 فال تمنعه وعورة البحث والمصاعب 

ً
 للدرس، ذا جلد وصبورا

ً
محبا

والعقبات عن مواصلة العمل وال توقفه ندرة المصادر وال يصرفه 
كما عليه أن  عن عمله غموض الوقائع واختالطها واضطرابها، 
يتصف باألمانة والشجاعة واإلخالص وال يخفي الحقائق التي قد 
ال يعرفها غيره، ولديه ملكة النقد وأن يبتعد عن الشهرة والظهور 
واالحتفال بالكسب واأللقاب والجاه والمنصب وأن يكرس نفسه 
لعمله العلمي في صمت وسكون، بينما ُعرف الباحث بإنه هو من 
مسألة ما واستنباط نتائج وأحكام خاصة بها،  يقوم باستقراء 
وبهذا يكون تعريف الباحث هو من ينتج األفكار أو ُيّولدها، وهناك 
عدة سمات وصفات جيدة في الباحث وهي: أن يكون على قدر كبير 
من الثقافة واالطالع، وأن يمتلك رؤية نقدية موضوعية وال يقبل 
األمور كمسلمات، كما لديه القدرة على الدفاع عن رأيه بشكل 
ويمتلك  اآلخرين،  سليم ومن دون تعصب واالستفادة من آراء 
ويمتلك  التصورات والتخيالت،  نظرة تحليلية كي يستطيع بناء 
من األمانة العلمية والقدرة على االبتكار والتطوير وإعمال   

ً
قدرا

الفكر والصبر والتأني وسعة األفق.
اإلمارات  دولة  في  التاريخية  المرويات  جمع  عملية  بدأت  لقد 
العربية المتحدة منذ فترة ليست بقصيرة، فقد كانت هناك عدة 
محاوالت من جهات وأفراد بتوثيق وبحث كل ما يتعلق بالتاريخ 
في  المطرو�سي  محمد  علي  المستشار  الباحث  يذكر  االماراتي، 
»أن جمع وتوثيق تاريخ البالد هي مسألة ذات  احدى أمسياته: 
تتجلى عبر االستفادة من تجارب األجيال السابقة  أهمية كبرى، 
في بناء حياة معاصرة وتخطيط للمستقبل وتعزيز للهوية الوطنية 
للوطن، وإن عملية التدوين والتأليف التاريخي  والوالء واالنتماء 
قد اقتصر على إثبات تواريخ بعض الحوادث المهمة من دون 
ومن أشهر من يمثل هذا النمط يوسف  الخوض في تفاصيلها، 
بن محمد الشريف وحميد بن سلطان الشام�سي، والشيخ محمد 
الخيمة،  رأس  في  المعيريض  سكان  من  غباش  بن  سعيد  بن 
موضوعية  مؤلفات  إلى  تطورت  والتي  التاريخية  الكتابة  بينما 
نبذة عن  كانت تتناول التاريخ المحلي بشكل مفصل مع إعطاء 

يخية غنية مؤرخو اإلمارات .. سري تار

مؤرخو اإلمارات ..سير تاريخية غنية
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الحياة بجوانبها المختلفة  وإن خير مثال من جمع ما بين التاريخ 
وعلم األنساب كان كل من حميد بن سلطان الشام�سي والشيخ 
في  اإلماراتي  التأليف  نشاط  وإن  المطوع،  صالح  بن  عبدالله 
البالد  تاريخ  تدوين  بأهمية  الوعي  بزيادة  زاد  العشرين  القرن 
نتيجة تزايد مواد الثقافة المخطوطة والمطبوعة والدوريات«. 
تثقيفية  تعليمية  حركة  منطقتنا  شهدت  الما�سي  القرن  في 
الذين سعوا إلى  للمنطقة العديد من العلماء  فقد جاء  نشطة، 
عدة  والتي نتج عنها إنشاء  بين األهالي،  المعرفة والثقافة  نشر 
في  لها دور  العلم والتدريس وكان  فيها حلقات  مجالس عقدت 
ترسيخ العلم في نفوس التالمذة الذين تعهدوا بحمل العلم على 
ال  الذكر  سبيل  وعلى  االندثار،  من  عليه  بالمحافظة  أعتاقهم 
مجلس الشاعر األديب والمؤرخ النسابة حمد خليفة  الحصر، 
أبو شهاب من أهالي عجمان ولد عام 1936، وقد تميز بغزارة علمه 
باألنساب  القوية  المتعددة ومعرفته  العلمية واألدبية  وموارده 
كما كان من الشخصيات المؤثرة والتي  ونسب األسر الحاكمة، 
تأثر بها العديد من الطالب والشعراء، شخصية ذات معدن من 
ذهب ال يصدأ لمعانها وال يقل رنين ذكراها، فقد كان له دور كبير 
كما كان  في حركة الشعر بنتاج غزير بمفرداته القوية وألفاظه، 
سعى  لم يّسد،   

ً
وثقافيا  

ً
أدبيا  

ً
قامة شعرية وبرحيله ترك فراغا

المشاق  وتكبد  السابقين  للشعراء  وثق  فقد  الشعر  توثيق  في 
به على المستوى الشعري العالي المستوى  في جمعه واالرتقاء 
التي أظهرت مدى صدقه في عملية التوثيق، ألنه كان يؤمن بأن 
الشعر مسؤولية إبداعية وليست كلمات تكتب على األوراق، من 
أشهر ما قال »يفنى الزمان بقّضه وقضيضه  والذكر ال يفنى وال 
كذلك مجلس المؤرخ النسابة عمران سالم العويس  يتزعزع«. 
واقتناء  للمعرفة  بعشقها  ُعرفت  أسرة  من  الشارقة  أهالي  من 
 بالعلم والثقافة 

ً
 كبيرا

ً
الكتب والتعمق في الفكر، كان لديه شغفا

واألدب، وقد نصب جهده بالدرجة األولى على علم األنساب وتاريخ 
المنطقة، حرص على الكتاب وعمل على إشباع حاجاته من العلم 
والمعارف والعلوم اإلخبارية واألفكار، كما حافظ عليه من التلف 
»أن من  يقول عنه الباحث عبدالله عبدالرحمن:  أو الفقدان،  
يزور مكتبة عمران العويس في منزله بالشارقة يجد نفسه في مركز 
واسعة  حجرة  وهي  النادرة،  والمخطوطات  والوثائق  للمراجع 
مكتظة  رفوف  من  طوابق  األربعة  جدرانها  والطول،  العرض 
بالكتب من األرضية حتى السقف«، وهذا أن دل فإنه يدل على 
مدى شغفه وتعلقه بالعلم فقد كانت الكتب يضعها في كل مكان 
حتى تكون قريبة منه ومن قلبه، ويأمن بأن القراءة غذاء للروح 
والكتاب مصدر لتوفير هذا الغذاء. إن هناك اهتمام كبير في عملية 

حفظ هذه الوثائق والمخطوطات وأن االنسان إلبد أن يقف 
المعرفة  العقول وزخم  من  واالستفادة  البشرية  الخبرات  على 
ومن خبرات اآلخرين وأن هذه الخبرات ال تتكون اال إذا اكتسبناها 
بالمعرفة والقراءة والتجربة ومخالطة أصحاب الخبرة، لكن من 
المالحظ في الوقت الحالي على الرغم من التطورات والنصائح اال 
أن هناك العديد من المخطوطات والوثائق التي يمتلكها األهالي في 
اإلمارات بحاجة إلى اهتمام أو على األقل اتباع األسس الصحيحة 
هذا  يكون  وال  واألرشفة  والتوثيق  الحفظ  عملية  في  والدقيقة 
اال بعد طلب المشورة من الجهات المعنية كاألرشيف الوطني 
التابع لوزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي ومعهد الشارقة للتراث 
وكذلك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي وغيرها من 
الجهات المختصة، ومن الصعوبات التي واجهتنا هي أن منطقتنا 
قد أصابها اإلهمال من جانب المؤرخين العرب، فاألبحاث التي 
وهذا ربما يرجع إلى قلة المؤرخين الجادين  كتبت كانت قليلة، 
البحث، فالقصد هو ليس التكرار وترديد االحداث  لتحمل عناء 
كما إن  وإنما ابراز الحقيقة والوقائع بما فيها من قيم ومعادن، 
عملية التوثيق الشفاهي في البدايات كانت صعبة، فهناك العديد 
من الشخصيات التي لم يوثق لها، لعدم توفر اإلمكانات في تلك 
كذلك  الفترة ولعدم وجود الوعي الكافي بمدى أهمية التوثيق، 
فانقرضت  قلة توفر المواد واألجهزة المخصصة لهذه العملية، 
بعض المعلومات بموت أصحابها وانتهت حقبة لم يتم التوثيق 
لها، وبقت في أفئدة الرواة من كبار السن، لذلك إلبد من الحرص 
في توثيق سير المؤرخين وجمع وحفظ الوثائق والمخطوطات، 
فنحن نتطلع  فالحاضر عالقة وصل ما بين الما�سي والحاضر، 
إلى ماضينا بعيون شوق وفخر وندرك إلى أبعد مدى معنى التاريخ 

وأهميته في تسجيل األحداث 



مبدعون من رأس الخيمة قدمتهم أمواج البحر المالح.... وجبال الشرق الشماء44

 أنور بن حمدان الزعايب

عرفت رأس الخيمة جلفار منذ القدم بأنها أرض الفيروز والجوهر والياقوت واللؤلؤ وعلى أرضها شهدت كذلك مالحم ومعارك 
خاضها رجالها ضد حمالت المستعمرين الجانب من إنجليز وهولنديين وشهدت الكثير من الحضارات اإلنسانية التي مرت على 
 في الحياة واحترف كل المهن من مهنة الغوص 

ً
 ومثابرا

ً
أرض جلفار وإنسانها، وبجانب كل هذا برز اإلنسان في رأس الخيمة مكافحا

والتجارة إلى مهنة الزراعة والتي كان لها دور بارز في الحياة المعيشية وخاصة زراعة النخيل وإنتاج التمر إضافة للخضراوات.  
 جيدة على الصيادين وتشكل أهم مادة غذائية في المجتمعات المحلية 

ً
وبرزت كذلك مهنة الصيد في البحر والتي كانت تدر أرباحا

وبجانب كل هذا الكفاح برزت المواهب المبدعة في كل المجاالت وأولهم رجاالت الدين وشيوخ العلم واالجتماع والثقافة والفكر، 
كما برز فيهم الشعراء والفنانون والمطربون والرياضيون والحرفيون والصناع فكان مجتمع رأس الخيمة وما جاورها من مناطق 

دوا لألجيال أعمالهم عبر السنين والدهور فكانت حديث الليالي واأليام.
ّ
 بالمبدعين والمثقفين الذين أثروا الحياة وخل

ً
حافال

 

مبدعون من رأس الخيمة
قدمتهم أمواج البحر المالح.... وجبال الرشق الشماء
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الماجدي بن ظاهر 
وأول قامة من قامات هذه المواهب هو الشاعر الماجدي بن 
ظاهر فيلسوف الشعر والحكمة والرأي فكان أحد  عالمات الشعر 
الشعبي اإلماراتي والخليجي، وظهر منذ أربعة قرون أي ما يعادل 
األربعمائة عام ونيف وخلد التاريخ نصف أشعاره والتي تكررت 
محفوظة على لسان األجيال المتعاقبة فيما أن هناك الكثير من 

أشعاره غاب كغيابه هو عن الدنيا. 
وتصويره  النقي  العفيف  والغزل  الحكمة  قصائد  ظاهر  والبن 
للحياة وأحداثها بذاك الزمان الغابر والحياة الصعبة والمريرة 
بمراحل  بعده  وبالطبع  الصعب،  العيش  وضنك  بالمعاناة 
بأشعارهم  الحياة  وواكبوا  والمبدعين  الشعراء  من  الكثير  ظهر 

وإبداعاتهم الرائعة والجميلة التي أثرت المجتمع.
مواهب  ظهرت  الخمسينيات  بداية  وفي  المراحل  هذه  وبعد 
الشعراء  بقصائد  تغنوا  الذين  والمغنين  والمطربين  الفنانين 
ولحنوا األلحان الشجية المستمدة من النهمات البحرية والشالت 

مناحي  كل  في  البيئية  الذائقة  أريحية  فيها  وأدخلوا  البدوية 
المجتمعات.

 الفنان عيل بن روغه
ظهر في أول الستينيات كمغن شاب في جزيرة زّعاب يتغنى ببعض 
ثم تغنى  األغنيات الخليجية والمحلية الدارجة في ذلك الوقت، 
المحليين وفي مقدمتهم الشاعر سالم الجمري  بقصائد الشعراء 
وبن  زنيد  وابن  سوقات  بن  ومحمد  حمد  األخوان  والشاعران 
يدعوه، وأبدع أجزل وأعذب أالغاني واأللحان البدوية الصاخبة 
الشعبية  األوساط  في   

ً
شيوعا األغاني  أكثر  من  أصبحت  التي 

والمجتمعية.  ويعد الفنان علي بن روغة أحد المبدعين الفنانين 
الجزيرة  مستوى  على  وعرف  واإلمارات  الخيمة  رأس  إمارة  من 
العربية. وبالطبع لم يكن هو الفنان الوحيد من إمارة رأس الخيمة 
فقد ظهر الكثير من الفنانين اآلخرين من اإلمارة مثل الفنان حارب 

حسن والفنان محمد بن سهيل.
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الفنان سالم عثمان جربه
وكذلك الفنان المرحوم جاسم عبيد  وثم مرحلة الفنان والملحن 
للوطن  تغنت  التي  أحد األصوات  المبدع سالم عثمان جربه، 

بأجمل األغنيات وقد سعى وأبدع في مجاله.

المجال األديب والتمثييل
والمسرحي  األدبي  المجال  إلى  والغنائي  الفني  المجال  ومن 

والتمثيلي مثل الفنان حمد سلطان. 
والفنان الدكتور علي فارس والفنان التشكيلي والشاعر حميد 
ليواد واألستاذ الفنان سعيد بوميان والفنان د.نجيب الشام�سي، 
والفنان  وسيا�سي  اجتماعي  وكاتب  مسرحي  ومؤلف  )مصرفي( 

عبدالله االستاد، وهؤالء من جيل مؤس�سي مسرح رأس لخيمة.
علي  الشاعر  والروائي  الكاتب  ظهر  والرواية  األدب  عالم  وفي 
الروائيين  أحد  ليكون  الخاصة  ومدرسته  بأسلوبه  أبوالريش 
واألدباء الكبار في اإلمارات والخليج والعالم العربي.  وقد عمل في 
الصحافة منذ نصف قرن ومنذ أن كان على مقاعد الدراسة وهو 
القائل: "إن كل إنسان يمتلك بداخله رواية، والحب هو ما يجعله 
يقدم ويبدع.  والمعروف أنه بعد تأسيس المسرح األهلي في عام 
مسرحية  على النحو التالي:   

ً
توالت األعمال الفنية تباعا  ،1976

»ليش يا زمن« تأليف عبدالله األستاذ، و»شركة وشربكة« تأليف 
إبراهيم بوخليف، وإخراج حمد سلطان، و»بعد الشمعة دمعة«، 
و»أمس  أبوالعطا،  عبدالغفار  وإخراج  سلطان،  حمد  تأليف 
واليوم«، تأليف هزاع خلفان المري، وإخراج إبراهيم الحمادي، 
خليفة  وإخراج  عواد،  محمد  تأليف  فيها«،  وما  و»السالفة 
العريفي، و»حرامي من بعيد«، تأليف إبراهيم بوخليف، وإخراج 

خليفة العريفي، و»المال مال أبونا«، تأليف علي سالم.

الراحل جمعه بن رصاي 
نادرة  الرعيل األول وتميز بمهنة  أحد رجاالت رأس الخيمة من 
بذاك الزمان العصيب حيث كان يقوم بإصالح وصيانة وصناعة 
الصمعاء  مثل  اإلنجليزية  البنادق  وخاصة  الخفيفة  األسلحة 
والكند والميزر وأم عشر، حيث كان هذا السالح هو زينة الرجال 

وحماية للحال والمال بذاك الزمان الغابر. 
وكذلك في رأس  »الجويس«.   وكان له محل معروف في منطقة   
الخيمة البلدة القديمة وكان يعرف للقا�سي والداني من حضر 
البال والخاطر  الله بانشراح  وبادية وجبل وريف وأمتاز رحمه 
والبري  البحري  للصيد   

ً
هاويا وكان  واألمثال  الطرائف  وبطرح 

 للعادات والتقاليد االجتماعية األصيلة.
ً
ومحافظا

مبدعون من رأس الخيمة قدمتهم أمواج البحر المالح.... وجبال الشرق الشماء
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الباحث عبد هللا عبدالرحمن  
مقاعد  في  جيله  أبناء  على  والمتفوق  الخيمة  رأس  أبناء  أحد 
فكان  الدراسة وفي االعتماد على النفس وفي البحث عن العلم، 
 
ً
وإيابا  

ً
كيلومترات ذهابا  10 على األقدام نحو   

ً
سيرا  

ً
يقطع يوميا

 نحو 
ً
من أجل الوصول المدرسة ومع ذلك لم ينقص شغفه يوما

 في جريدة االتحاد وتفوق في عمله بتوثيق 
ً
المعرفة.  عمل صحافيا

شخصيات إماراتية من الرعيل األول.  وقدم العديد من البرامج 
يحرر الصفحة  واستمر سنوات،  الثقافية في محطات الدولة.  
الوطن(،  و)موسوعة  قهوة(،  )فنجان  المتخصصة  األسبوعية 
)من دفاتر الوطن(.  وقام بإصدار كتاب فنجان قهوة على جزئين.

الشاعر عبدهللا حسن اهلدية الشيح.
الخيمة،  فرع رأس  اإلمارات،  اتحاد كتاب وأدباء  هو مدير فرع 
الفصحى  من شعراء  هو  الخيمة،  رأس  إمارة  أحد شعراء  وهو 
والنبط، شغف بالشعر وتولع به منذ صغره.  وكان يلقي بأشعاره 
الكثير من  قدم  وينال استحسانهم وتشجيعهم.  أساتذته   على 
في  وأبدع  الخير،  الوطن وحب زايد  القصائد الشعرية في حب 

بحور الغزل فغاص أعماقها وجلب من الدرر والجواهر.  استهوته 
اإلذاعة فقدم برنامج »همس الخواطر« من إذاعة رأس الخيمة، 
وقاد فيها روح التوهج والحضور الجماهيري على مدار عقد من 
الزمن.  شغف بالثقافة والفكر فكان له ابداع في فنون المقاالت 

الصحفية واالجتماعية والثقافية والفكرية.

الشاعر الراحل جمعه الفريوز 
برز في حياته كشاعر غنائي باللهجة المحلية، ثم ما لبث أن قدم 
قصائده الحداثية والنثرية التي تعمق فيها وأحدث نقلة كبيرة في 
قصيدة النثر.  ولد الشاعر جمعة الفيروز في منطقة "سدروه" أحد 
أحياء إمارة رأس الخيمة في عام 1955 وتوفي في 20 فبراير من عام 
  .1975 2000. تخرج من معهد الموسيقى العربية بالقاهرة عام 
وعمل في فترة من فترات حياته كضابط شرطة في إمارة أبوظبي.  

وقد صدر له عدة دواوين شعرية:
- ديوان »ذاهل عبر الفكرة« عن إتحاد كتاب وأدباء اإلمارات.

- مجموعة قصصية »مسافة أنت العشق األولى« عن إتحاد كتاب 
وأدباء اإلمارات. 
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- مجموعة قصصية عنوانها »علياء وهموم سالم البحار« صدرت 
عن دائرة الثقافة واإلعالم في الشارقة.

الشاعر محمد إسماعيل الزعايب
ولد وعاش في جزيرة زعاب برأس الخيمة، قبل أن ينتقل للعيش 
 
ً
 متمرسا

ً
في إمارة أبوظبي حتى وفاته رحمه الله تعالى.  كان شاعرا

نسج تعابير كلماته ومفرداته مابين الطبيعة الجمالية   ،
ً
ومبدعا

الفنان  له  غنى  وقد  الرقيق،  اإلنساني  الجمال  ومابين  الخالبة 
الشعبي الكبير علي بن روغه العديد من القصائد المؤثرة والراقية 
العشب  فتنة  العليل ومن  النسيم  رقة  رقتها من  والتي تستمد 
الحب  عذابات  مابين  قارن  والقفار،  البراري  ونواوير  األخضر 

والهجران، ومابين السفن المهجورة على الشطآن البحرية.
، وكان ذا سرعة بديهية في الكتابة ونسج 

ً
 مطمئنا

ً
 هادئا

ً
كان شاعرا

القصائد والحروف في نفس اللحظة، كما كان يحفظ له أقرانه 
وأصدقاؤه الكثير من القصائد، خاصة صديقه المرحوم حميد 
الزعابي،  المر  ناصر  بن  محمد  والسيد  الزعابي،  عبدالله  بن 
والسيد جاسم بن كلي  واألستاذ جاسم بن يوسف بن ناصر، 
الزعابي وغيرهم ممن واكبوا عصره الجميل. والجدير بالذكر أن 
مما سبق، كان نبذة مختصرة من حياة الشاعر محمد إسماعيل 

الزعابي وهناك الكثير من السرديات األدبية في ذاكرة من ذكرتهم 
محمد  للشاعر  شهيرة  قصيدة  وهذه  الشاعر.  أصدقاء  من 
تغنى بها الفنان علي بن روغه ونالت شهرة واسعة بين  الزعابي، 

جمهور الغناء والطرب الشعبي حيث يقول فيها:
ون قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ون . والحشـــــــــــــا ذابي

ونتي تسعين . تسعــــــــــــــــــــــين بالعـــــــــــدي
في هوى منسوع . منســــــــــــــــوع لرقابي

ضربتي من ما�سي . ما�سي الحدي
 

حمدان محمد الغافري
بداية قيام  مع   

ً
والعبا  

ً
كان رياضيا هو كاتب وناشط اجتماعي، 

الفرق الرياضية في رأس الخيمة.  ومنذ سنوات ومع حركة وسائل 
االتصال االجتماعي قام بكتابة وتقديم رسائل وطنية واجتماعية 
تهتم في الوطن والقيادة، كما تم استضافته في عدد من البرامج 

اإلذاعية والتلفزيونية.

الشاعر ماجد بن سلطان الخاطري
بوالده   

ً
متأثرا ربع قرن ونيف  أكثر من  ظهر كشاعر مجيد منذ 

الشاعر سلطان بن علي الخاطري وأعمامه الذين كان لهم السبق 

مبدعون من رأس الخيمة قدمتهم أمواج البحر المالح.... وجبال الشرق الشماء
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في مجال الشعر الوجداني.  وظهر الشاعر ماجد بإبداعه الجديد 
وبجزالة أشعاره التي تخطت حدود الوطن واشتهرت في الخليج 
الحنين  قصائد  سلطان  بن  ماجد  وللشاعر  العربي.   والعالم 
والشوق والغزل العذب العفيف الذي يظهره من صدق النجوى 
والعاطفة واإلحساس المرهف بجانب قصائده الوطنية الكثيرة 

التي تستمد جزالتها من اتساع الصحاري والبيد في البادية.

الفنان جابر نغموش 
وله أعمال كثيرة قّدمها على مدى   ،1950 فنان وممثل ولد عام 
في الخليج والعالم   

ً
واسعا  

ً
وحقق عبرها انتشارا سنوات طويلة، 

افة، 
ّ

العربي. بدأت مسيرته منذ أيام المسرح المدر�سي، ثم الكش
واكتسب من بعدها الخبرة من كل األشخاص الذين التقى بهم 
منتصف  في  المسلسالت  في  الفنية  مسيرته  بدأت  حياته.  في 
 .1974 عام  »قوم عنتر«  حين شارك في مسلسل  السبعينيات، 
وفي أواخر  »مشاكل الفريج«،  شارك في مسلسل  وفي عام1985 
األول بعنوان »سوالف  التسعينيات عاد للتمثيل وقدم عملين، 
الدار« والثاني »حاير طاير«، الذي استمر فيه على مدى خمسة 
كما  في منطقة الخليج العربي.   

ً
جدا  

ً
كبيرا  

ً
مواسم وحقق نجاحا

شارك في العديد من المسرحيات المحلية والخليجية.

إبراهيم محمد كنفش
هو من المواكبين للحركة الرياضية في اإلمارة منذ نعومة أظفاره، 
فقد ظهر  ويعتبر من الجيل الثاني لفريق نادي عمان الريا�سي. 
فكان من  كالعب مدافع صلب بمواصفات فنية وبدنية عالية، 
رموز النادي وقدم تضحيات كبيرة من أجل سمعة إمارته وناديه 
نادي عمان  بقاء  في  بقوة وجسارة  وقد أسهم  الوقت.  في ذلك 
بالدرجة األولى لمدة عشرة مواسم متتالية أق�سى فيها العديد 
من األندية من تحقيق بطولة الدوري مثل النصر واألهلي والعين.  
الذي كان هو  إبراهيم كنفش هو وعمه راشد كنفش،  وعرف 
 في نادي عمان، وأعضاء في المجلس الريا�سي الشهير 

ً
اآلخر العبا

الذي يجمع العبي وجماهير النادي في بوتقة من الحب والتواصل 
اإلنساني والريا�سي 
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ولكن هذه  وأساس الباب هو الستر،  أبواب كأنها غير موجودة، 
لتكشف عرى اإلنسان القابع خلفها، هذه األبواب ليست ساترة 
يتململ  الجالس خلفها  اإلنسان  وحركة  للمشاعر،  وال حاجزة 
اآلخرين،  أمام   

ً
ومنسرحا  

ً
مباحا يجعله  الذي  الوقت  رداءة  في 

فيتأنق في جلسته وسينمط حركته بما ال يتسق وسلوكه الطبيعي 
المفترض، وبالتالي فإنه سيستمر في حالة من التشخيص يداري 
وكأنه  والعمالتية  والنفسية  البدنية  حالته  واعية  بإرادة  فيها 
وأمام  نفسه  أمام  وسيتخلى عن شفافيته  االزدواجية،  يمارس 
هذا النموذج مستورد من عمارة الخارج التي ال تتسق  اآلخرين. 
أمام  الظهور  في  الفجاجة  وعدم  التستر  على  الحاضة  وقيمنا 
الالمباالة سنتعودها  أقنية من  يفتح  االنكشاف  هذا  اآلخرين، 
حين نكون منكشفين بتعمد آلخر يترصدنا في عمارتنا المغلقة 
بالتراكيب التزيينية من الخارج، والتي تفتح نحو الحميمية ونحو 
التواصل من خالل شوارع ضيقة ودور لصق دور ونوافذ قريبة 
ساترة  هي  الوقت  ذات  وفي  واالستئناس،  للحماية  نوافد،  من 
وحافظة ومغيبة لحركة اإلنسان في المكان عن أعين اآلخرين 

والمسترقين للسمع أو البصر.
هناك وحسب رؤيتهم يرون أن هذه شفافية حين يكون الموظف 
 أمام اآلخرين من زمالء العمل أو من جمهور المتعاملين، 

ً
مكشوفا

وأن هذا يخلق بيئة مشجعة للعمل وفاتحة بإكراه نحو اإلنجاز، 
نظر  تحت  أنه  متيقن  العمل  مدارج  على  القابع  اإلنسان  ألن 
الحالة  تلك  مما ستجبره  العمالء  وجمهور  والمراقبين  اآلخرين 
لكن هذا فيه جرح  القصدية إلى العمل من دون كلل أو تراٍخ، 
بضغط  تعمل  التي  النفس  وسكينة  لهدوء  واختراق  للمشاعر 
بصري ونظرات متفحصة مستكشفة مدققة متعلقة بسؤال هل 
 كونها من زجاج عاٍر عن 

ً
يعمل أو ال يعمل؟ األبواب المغلقة مجازا

الحجز وليس لديه القدرة على تغييب من خلفه عن النظر، هذه 
األبواب مغلقة على مجموعة من األجساد والقلوب مرتهنة بحالتها 
يهيأ للناظر أنها منهمكة في أداء رسالتها وواجبها اليومي وتعمل بال 
كلل في أضامير العمل وملفاته، لكن من يدرك أن هذه األجساد 
الحيرة  تكتنفها  مرائية  أجساد  إنها  يجب  كما  تعمل  المسلعة 
والتردد والخيبة أن تكون عرضة للفرجة، ألنها داخل دوالب من 
زجاج عرضة لمعانية مستمرة من الرائين، الباب الذي يستر حين 
يغلق يكون المستور وأوضاعه في مأمن وطمأنينة ال يعلمها غير الله 

الساتر، أبواب المكاتب الساترة حين تغلق في الشركة أو العمل 
ال ندرك مدى رضاهم، مدى خوفهم  على العاملين والموظفين، 
من الرئيس أو القرارات التي تنظم العمل أو على مناصبهم، لكنهم 
في حوارهم مع أنفسهم سيكونون متحررين من ذل النظرة إليهم، 
وعلى  وعلى سكناتهم  على حركتهم  النظري  التسلط  ربقة  ومن 
بالتأكيد سيكونون كاظمي مشاعرهم  ماذا يفعلون وال يفعلون، 
المبرز  فعلهم  في  شحيحين  أو  وقليلين  حركتهم،  في  ومتأنقين 
وبالتالي سينعكس على نفسياتهم ألنهم غير  لطلباتهم ورغباتهم، 
قادرين على اظهار ما يعتريهم من مشاعر وأحاسيس، ولن  يعبروا 
ألنفسهم أو للمحيط ألنهم يعلمون أنهم تحت مجهر الرصد وعين 

رائية تح�سي.
إن الزجاج الشفاف الذي ترى من خالله الجالس خلف مكتبه، 
العمل  بيئة  يقول مصممو  العمل كما  بيئة  في  الشفافية  تعني 
الحديث، ولكنهم يغفلون الجوانب النفسية واإلنسانية إلنسانية 
مراعاة  ال  العمل،  ترس  في  آلة  مجرد  إلى   

ً
رويدا يتحول  إنسان 

لمشاعر وال نظرة حانية نحو إنسان يمتلك طاقات من الدفء 
والحب والكره مما يجعله في احتياج دائم للتعبير عن نفسه، ال أن 

يكبت تلك المشاعر أو يقصيها.
إن توحش رأس المال وسطوته على اإلنسان بلغت مداها بأننا 
نكتشف كل يوم توغل آليات اإلدارة واآللة وقوانين العمل في 
محاوالت دؤوبة ومستمرة للسيطرة على الوقت والخروج  بكمية 
النهاية  في  والربحية  اإلنتاجية  العملية  المرجوة لصالح  النتائج 
لتعظيم رأس المال وسرعة تدويره وسرعة تراكم الفوائد، لكن 
هذه األنظمة ومنذ الثورة الصناعية وما تالها من تعظيم دور 

أبواب من زجاج

عبد الفتاح صبري 
كاتب مصري مقيم في اإلمارات

إضاءة
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اآللة وهي تشيئ اإلنسان، وتحوله إلى مجرد ترس في تراتيب حركة 
هذا التهميش لملكات اإلنسان وحيويته  دوالب العمل العظيم، 
أثناء العمل وإحساسه بالدونية كونه يؤدي جزئية ضئيلة مكملة 
لما قبلها، ومقدمة لما تالها ال تعطي لإلنسان كينونته والشعور 

 لفكره وعقله وحيواته.
ً
بعظمته وتقديرا

 في معظم مكاتب العمل 
ً
 أساسيا

ً
باب الزجاج الذي أصبح عنوانا

 أصبحت من نفس جنس الباب 
ً
ودواليبه، حتى إن الجدران أيضا

من الزجاج، القصد كما نعي ونقرأ الشفافية، وإبراز أكثر للتفاعل 
بين الداخل والخارج، وبالتأكيد حرمان من هو بالداخل محاولته 
إسراف أو إهدار الوقت في غير ذي فائدة، ألنه مكشوف وخاضع 

للرقابة التلقائية. 
لكن أي توحش هذا الذي يبيح لآلخرين نزع قشرة التوت التي 
والشخصية  الالإرادية  القيم  أقل  ليمارس  اإلنسان  بها  يتدثر 
كالعطس والكح وتليين الجسد كل مرة بالتمغيط أو التثاؤب أو 
اتيان أي حركة ال شعورية ليكون هذا الذي يبيح لآلخرين النظر 
إلى موظف محترم في وظيفة محترمة وكأنه قرد في قفص، أو كأنه 
إنسان معلق جاهز للنظر إليه وتقليبه بكل العيون المارة المدققة 
أو ربما بقصدية  والكاشفة والحاسدة والمارقة في عدم اتساق، 
عنيفة لتدقق وتقلب وتنتقد وتحسد وتمارس كل سطوة معلومة 
إنه التعري الخادع الذي سيجعل هذا الموظف  وغير معلومة، 
 يحاول أن يظهر في صورة إنسانية 

ً
 عنه متوجسا

ً
 رغما

ً
القابع متأنقا

 على وقته وأعصابه وخصاله وقيمه ألنه سيتخلى 
ً
مثالية ضاغطا

عن ممارسة سلوكه اإلنساني في االمتعاض والرفض المكتوم، 
وإظهار عالمات تصيغها بيئة العمل حسب ضغطه وروحانيته وما 

هو مطلوب من إنجاز وتحقيق.
كيف إلنسان يعمل وكأنه داخل قفص من زجاج، وكيف له أن 
اليومية  الداخلية اإلنسانية  العمل ورغباته  بين رغبات  ينسق 
المتصلة بطلبات إنسانية فطرية تظهر في السلوك بال إرادة وبين 
عيون تترصد بتلقائية أو عن قصدية في ذهابها وعودتها ومرورها، 
عيون فاحصة شاخصة وأجساد متكومة في بالدة تحاول اتقاء 
الفحص بمزيد من الضغط على الجسد والروح والفعل الكابت 
التشيؤ  فداحة  تكون  وبالتالي  اإلنسان،  وإلنسانية  للمشاعر 
والعزلة واالبترار اإلنساني مما سينعكس في النهاية على صحته 
الجسدية والنفسية، وبالتالي على العمل وإنجازه وتراتيب آلياته 

بانسيابية وسهولة، الباب الزجاجي باب ضد إرادة األبواب وضد 
 
ً
 حافظا

ً
فلسفة وجود الباب والغرض من صناعته وتأسيسه ساترا

لإلنسان حيويته وخصوصيته.
هذا عن العمل لكن ماذا عن عمارة الزجاج التي انتشرت لدينا 
والمستوردة من عمارة الخارج والتي ال تناسب حتى ظروف البيئة 
هذه  لتصبح  العام،  طول  ساطعة  وشمس  الشرق  في  الحارة 
تراعي  ودور  بيوت  عن   

ً
العربية عوضا المدن  هيكل  مستوطنة 

هذه الهياكل هي عمارة  كثيرة إنسانية وأخالقية وبيئية،   
ً
أحواال

 
ً
التبريد صيفا إلى  يحتاج  الذي  البنيان  القادرين ألنها ستعتمد 
وإلى التدفئة العالية شتاًء، مما يعني أن استهالك الطاقة سيكون 
إلى حد كبير مما يرهق اإلنسان المتوسط   

ً
 وسيكون مكلفا

ً
عاليا

 آخر على جهد المجتمع 
ً
، كما أن الطاقة ستكون عبئا

ً
الدخل مثال

والدولة، ناهيك عن االنكشاف الزجاجي للطبيعة والتي لن توفر 
الحماية عن الخارج إال بسترها، وإسدال أنواع من القماش تتدلى 

فوقها بجهد وكلفة، وال تمنع تغول الحرارة شتاًء أو صيًفا 
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وجهة سفر

والعطور  البراكين  أرخبيل  القمر:  جزر 

 ضياء الدين الحفناوي

تحديد وصول السكان األوائل بدقة إلى   
ً
من الصعب تاريخيا

جزر القمر، ولكن يرجح أن االستيطان من أصل أفريقي سبق 
ويبدو من المرّجح  وصول العرب الشيرازي والمالغا�سي إليها. 
أن موجة هجرة السكان األفارقة من الساحل الشرقي ألفريقيا 
وصلت جزر القمر خالل العصر الحديدي بين القرنين الخامس 
والعاشر، وال ُيعرف الكثير عن تلك الفترة وهل كانوا هم األوائل 

أم سبقهم المالحون التجار أو أحد من أصل غير محدد !؟

ومع ذلك فإن المؤرخ )سعيد بكاري( الذي يروي أصل سلطنات 
القمر الكبرى يشير إلى أن الوافدين األوائل جاءوا من إفريقيا. 
ويعود تاريخ )كإلى( ووصول أول عرب وشيرازي في القرن الحادي 
عشر في جزيرة أنجوان من قبل أمير فار�سي أصله من شيراز في 
الرياح  وأنماط  المحيطية  التيارات  وشكلت   .

ً
ميالديا  975 عام 

الموسمية أيًضا ممرات معقولة في العصور القديمة ألشخاص 
القديمة  العناصر  بعض  أتت  وربما  آسيا،  شرق  جنوب  من 
 من حضارة جزر القمر بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك 

ً
جدا

وعلى أي حال ربما لم يكن وصول موجة جديدة من  المنطقة. 
السادس  القرن  بداية  مع  إال  القمر  جزر  إلى  الشيرازي  العرب 
مصطلح  وهو  »شيراز«  من  مباشرة  إما  وأتت  فصاعًدا،  عشر 
يشير في الواقع إلى الخليج العربي أو من الساحل الشرقي للقارة 
المجتمع  في  تحوالت عميقة  وأحدثت  مريما(  أو  )زنج  المسماة 
التقليديين  حيث سيطر القادمون الجدد على الزعماء  القائم، 
وتحالفوا معهم من خالل الزيجات، وتلك الفترة تم تأريخ المصادر 
المكتوبة والمخطوطات المكتوبة بالخط العربي والسواحيلية  أو 
القمرية والتي جعلت من الممكن إعادة بناء األنساب في الوقت 
نفسه.  ولدينا روايات من المالحين األوروبيين حتى إن البرتغاليين 
1505 مما أدى  إلى   1500 استقروا في  سلطنة القمر الكبرى من 
إلى حركة للفرار من جزر القمر الكبرى إلى جزر أخرى  وعلى وجه 
الخصوص إلى ماكامبارا )التي ستصبح مزامبورو( في شمال غرب 
وينقسم المجتمع إلى  مايوت.وتم تنظيم األرخبيل في سلطنات، 
فئات أكثر أو أقل صالبة وطبقة من الرجال األحرار من مزارعين 
ورعاة وصيادين وعبيد، ومع مرور الزمن  ترسخ اإلسالم بطريقة 
أكثر عمومية، وتم بناء أول مسجد حجري في مايوت. وفي شينغوني 

عام 1566  ومسجد أنجوان وفي سيما في نفس الوقت تقريًبا. وفي 
الملغاشية  استقرت مجموعة من   

ً
أيضا السادس عشر  القرن 

في  تعايش  الفترة  هذه  ومن  مايوت  جزيرة  جنوب  في  ساكاالفا 
الجزيرة مستوطنة عرب شيرازي في الشمال ومستوطنة ساكاالفا 

في الجنوب وكل ذلك على خلفية من أصل أفريقي.

فرنسا تستحوذ الجزر
توقف  الميالديين  عشر  والسابع  عشر  السادس  القرنين  في 
ومنذ  المالحون األوروبيون في طريقهم إلى الهند في جزر القمر. 
منتصف القرن الثامن عشر ووقعت الجزر األربع ضحية غارات 
شنها قراصنة مدغشقر، وهذه التوغالت أضعفت الجزر ودفعت 
1841، كانت  السالطين إلى طلب حماية القوى العظمى.  في عام 
)أندريان  مدغشقر  في  المولود  السلطان  يد  في  مايوت  جزيرة 
الذي شعر أن السيطرة على الجزيرة تبتعد عنه ففضل  سولي( 
بيعها إلى القائد باسوت في البحرية الفرنسية مقابل أجر سنوي 
وصادق لويس فيليب ملك فرنسا على هذا  قرش،   1000 قدره 
1843. وأعقب ذلك تنصيب فرنسا في جزيرة  االستحواذ في عام 
من التنافس الفرن�سي   

ً
ثم ظلت الجزيرة خمسون عاما مايوت، 

ال سيما في الجزر األخرى التي   ، البريطاني في المحيط الهندي 
لكن الدور المهيمن الذي  ظلت نتيجة لذلك مستقلة رسمًيا.  
إلى  الفرنسية  السلطات  دفع  المغامرين  من  قليل  عدد  لعبه 
1865 ومنحت ملكة  التدخل قبل فترة طويلة من الضم في عام 
موهيلي المبرت حق استغالل كل األرض التي تختارها في جزيرة 
القمر الكبرى وسار السلطان سعيد علي بنفس الطريقة مع )ليون 
همبلو( الذي أطاح به في النهاية وأصبح السيد الحقيقي للجزيرة 
واحتكر أفضل األرا�سي وفرض السخرة   1904 حتى وفاته عام 
 1896 1889 وفي أنجوان  وأثار انتفاضات في )1856( وفي مايوت 
القمر الكبرى( مما أدى إلى تدخالت   1890 و1902، وفي موهيلي 
تم التوصل   1890 وفي عام  بحرية وتنصيب اإلدارة الفرنسية، 
وبين  إلى اتفاق بين فرنسا وبريطانيا العظمى على إدارة الجزر. 
العصور القديمة والحديثة لجزر القمر حدث بها أكثر من عشرين 

 منذ حصولها على االستقالل عام 1975. 
ً
انقالبا

القمر اإلسالمية االتحادية  بجمهورية جزر   
ً
واآلن تعرف رسميا

 وتقدر مساحة جزر القمر 
ً
وتعد أحدث الدول العربية استقالال

كأصغر  الثالثة  المرتبة  وتحتل   
ً
مربعا  

ً
مترا كيلو   2170 بنحو 

جزر القمر: أرخبيل الرباكني والعطور 
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ويبلغ عدد سكانها ما يقارب  دولة افريقية من حيث المساحة، 
734.917 نسمة.

أقسام أرخبيل جزر القمر
إلى  المتعددة  الهجرات  خالل  من  القمر  جزر  أرخبيل  ينقسم 
مجموعة من الجزر البركانية الناتجة عن التحركات التكونية على 
مدى العشرة ماليين سنة الماضية، وتقع في وسط قناة موزمبيق، 
- أقدم جزيرة  هذه المجموعة من الجزر ذات األعمار المختلفة 
)مايوت( الواقعة في الشرق، وأحدثها نجازيدجا إلى )القمر الكبرى( 
ال تزال هذه األخيرة في التكوين بفضل نظامه البركاني الذي ال يزال 
 وتتكون جزيرة ماوري )مايوت( من البازلت المتدهور وتربة 

ً
نشيطا

من منحدرات يصعب  )أنجوان(  وتتكون ندزواني  أكثر خصوبة، 
تمتاز  وبشكل عام،  صالحة للزراعة فيها.   الحصول على أراٍض 
 يتخلله أمطار مصحوبة 

ً
جزر القمر بمناخ موسمي معتدل وأحيانا

بأعاصير بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة ويتكرر ذلك على 
األغلب مرتين في العام .

الحياة االجتماعية واالقتصادية
تربية  نحو  اتجه  فبعضهم  فيها سهلة،  السكان  تكن حياة  ولم 
الموا�سي والزراعة وبعضهم اآلخر ال يزال يسكن نحو المحيط أو 
البحيرات لصيد األسماك، ويربط الجميع أكثر أو أقل من هؤالء 
الثالثة وعلى الرغم من التأثير الفرن�سي يرتدي السكان المحليون 
 ما يرتدي جزر القمر مالبس على الطراز 

ً
مالبسهم الخاصة، وعادة

الغربي، ولكن المالبس التقليدية شائعة جًدا بين كبار السن وال 
سيما البالغين وتتكون مالبس النساء من )شيروميني( وهو نوع من 
أنواع المالبس، عبارة عن فستان طويل ملون مع تنورة وترتدي 
أو أوشحة وبراقع حول وجههن  أيًضا شاالت  القمر  جزر  نساء 

للوجه مع استخدام خشب الصندل ومعجون المرجان  كغطاء 
إن السياحة في جزر القمر  كنوع من اقنعة الجمال لوجوههن. 
 عن السياحة في أي مكان آخر فهذه الجزر تكاد تكون 

ً
مختلفة تماما

 ألولئك الذين 
ً
أقرب إلى الحلم أو الخيال، وهي مكان مثالي تماما

يريدون االبتعاد عن الضجيج وصخب الحياة والمدن والحداثة 
والتحضر فهذا المكان يكاد يرقى إلى النعيم أو الجنة في األرض 
حيث تنتشر أشجار الموز وأشجار النخيل وزهور االيلنغ العطرية 
ورائحة القرنفل التي تنعش الهواء، غالبية السكان المحليين هم 
بة ما بين جبال 

ّ
من المسلمين وقد حبا الله جزر القمر بطبيعة خال

شاهقة وغابات متنوعة وسواحل جذابة إال أنها تعد من أفقر بلدان 
العالم بسبب تدني مستوى التعليم فيها وارتفاع معدالت البطالة 
الوضع  ويتأثر  كما  المرتفعة،  السكانية  والكثافة  الشباب  بين 
االقتصادي بشدة بجغرافية المنطقة فتلك الجزر لها طبيعة 
 
ً
متكرر آلالف السكان خوفا بركانية نشطة مما يؤدي إلى إجالء 
 جزر القمر بالثروة السمكية 

ً
من الحرائق الناجمة. وتشتهر أيضا

 من األسماك مثل 
ً
المتنوعه لطول سواحلها وكثرتها فتحوي أنواعا

المرلين والسلفيش والببغاء وسمكة سيليكانت وتعد من أغلب 
 بزراعة 

ً
 جزر القمر أيضا

ً
أنواع األسماك وأندرها، وتتصدر عالميا

وتحتل جزر  ( وهو من أهم المنتجات في الجزيرة.  )االيلنج  نبات 
 في تصديره وهو زهره يستخلص منها 

ً
القمر المرتبة األولى عالميا

الدم  وخفض ضغط  زيت عطري قوي يساعد على االسترخاء 
وتقليل التوتر واإلحساس بالقلق ويستخدم في الكثير من األدوية 
والعطور وله تأثير مفيد على نضارة البشرة وفروة الرأس، وتشمل 
 صادرات جزر القمر على الفانيليا والجلود والتوابل والزهور 

ً
أيضا

أشهر  في  تستخدم  التي  العطرية،  والزيوت  والقرفة  والقرنفل 
 
ً
العطور ألفخر الشركات الفرنسية والعالمية؛ ولذلك ليس غريبا

أن يطلق بعضهم على جزر القمر لقب »أرخبيل العطور« 



54

قصيد

الدنيا قصيدة 

قصيدة الدنيا

القصيدة للشاعرة سالم الدهماني )1996-1927( قالها في الدنيا وأحوالها وفيها كثير من الحكم والوصايا، 

وتعتبر من روائع قصائده.

سميت بسمه خالق الكــــــــــون هو كان

وغيالن ومــــــــــــــــــــــــــــــرعي  يونس  خلق  يلي 

هامان بمكر  وشــــــــــــــــــتت  سطيحه  دمر 

غّبا البصر والسمع من قلب سيسان

منان يــــــــــــــــــا  لطيف  واحــــــــــــــــــد  يا  يالله 

الشان عالي  يا  بالغــــــــــــــــــــــــــــــيب  عالم  يا 

كل يوم ينقص م العمــــــــــــــــــــــــر �سي بردان

وتعبــــــــــــــــــان وحــــــــــــــــــــــــافي  قاحــــــــــــــــــم  ركيبها 

ما ألفــــــــــــــــــــــــــــــت لين النبي نــــــــــــوح شغالن

قنعان هــــــــــــــــــوب  منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  هاجر  ونهار 

بيبان اثنين  معــــــــــــــــــي  كنه  افتكر  قال 

الطوفان ليلــــــــــــــــــة  الوحي  عليه  وانزل 

اثنان زوجين  كــــــــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــــــــن  ركابها 

تاير خريسان وويــــــــــــــــــــــــــــــن  الملوك  وين 

شروان وبني  ودولته  كســــــــــــــــــرى  ووين 

ووين المدرهــــــــــــــــــم لي كنزهن في خزان

كم صيــــــــــــــــــــــــــــــوان غيرهــــــــــــــــــم  كم  في  كم 

وكم الحوادث لي مضت لين ها اآلن

هذا الدهر يلي وصــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــه العدنان

الدهر آخر بيبديــــــــــــــــــــــــــــــه نقصان وقال 

بالسراير عالــــــــــــــــــــــــــــــم  حليــــــــــــــــــم  كريم 

واغضب على النمرود مفسد وفاجر

طبــــــــــــق عليهــــــــــــــــــم في البحــــــــــــــــــــــــور الغزاير

ما يــــــــــــــــــدل داره ومنزلــــــــــــــــــه وين صــــــــــــــــــار

الفقــــــــــــاير يا مغــــــــــــــــــــــــــــــيث  تستر علينــــــــــــا 

وحاير ذليل  عرشك  تحــــــــــــــــــت  عبدك 

ميزانها سلمــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــــــــوده معــــــــــــــــــاير

كنه عليهــــــــــــــــــــــــــــــا خاطر جــــــــــــــــــاي زايــــــــــــــــــــــــر

لي عاش تســــــــــــــــــع امية وخمسين داير

جاه الغريم وقــــــــــــــــــــــــال يا هي خســــــــــــاير

هابط بهذا ومــــــــــــــــــــــــن ورا ذاك ســــــــــــــــــاير

أعلى السفينــــــــــــــــــــــــه وتاح ليها األنــــــــــــــــــــــــاير

هابيــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــع قابيل تعرف ال صــــــاير

تذري عليهــــــــــــــــــــــــــــــم ذاريــــــــــــــــــــــــات الغــــــــــــــــــباير

خانت عليــــــــــــــــــــــــــــــه الجارية نهار غــــــــــــــــــاير

لي صــــــــــــــــــــــــب الجنــــــــــــــــــــــــايا جباير قارون 

تمت قصــــــــــــــــــــــــــــــور خــــــــــــــــــــــــاويات دثــــــــــــــــــاير

مــــــــــــــــــا تنق�سى حساباتهــــــــــــــــــــــــــــــا والذكاير

الكباير والشيوخ  الصحابــــــــــــــــــــــــه  على 

واشاير حوادث  الدنيــــــــــــــــــــــــا  في  وبتبين 
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ارتياد اآلفاق

»العّياشية« 
الرحلة اليت صىل صاحبها فوق سطح الكعبة

يز السقا*  محمد عبد العز



الكعبة56 التي صلى صاحبها فوق سطح  الرحلة  »العّياشية«  

ارتياد اآلفاق

يز السقا*  محمد عبد العز

روَب، يستحثهم الشوق،  طوي أقدامهم الدُّ
َ
ارُبون في األرض ت السَّ

يضربون قفار المعمورة وسهادها قاصدين  ويوقظهم األمل، 
بقلوبهم قبل أبدانهم كعبة الله وبيته، ناَء بهم ما حملته قلوبهم 
من الحنين وهم يسوقونها إليه، وطئت األرَض أقداُمهم حًسا، 

قاء. 
ّ
بينما حلقت أرواحهم في جو السماء لهفة لل

من فجاج األرض، قصد  ائين،  الة المشَّ حَّ تلك حال زمرة من الرَّ
الحج، ال يخّدون صفحات الطرق فحسب، بل صفحات الكتب 
الرحالة   ومن هؤالء:  أيًضا عندما يحولون رحالتهم إلى مدونات، 
والمؤرخ الشيخ أبو سالم عبدالله بن محمد بن أبو بكر العّيا�سي 
المغربي، المولود سنة 1037 من الهجرة والمتوفى سنة 1090هـ، 
حّج - رحمه الله - ثالث حجج، آخرها كان في عام 1072هـ وله من 
35 سنة وفي هذه الحجة الثالثة أودع للزمن رحلة خالدة  العمر 
في ِسفٍر عظيٍم، فوائده مشكورة، طبع بفاس، واسمه كما أسماه 
مؤلفه: الرحلة العّياشية للبقاع الحجازية المسمى )ماء الموائد( 
1661-1663م، واعتنت به في طبعته الحديثة دار السويدي للنشر 
والتوزيع في أبوظبي بعد أن حققها وقدم لها د.سعيد الفاضلي 
ود.سليمان القر�سي، وقد طبعته طبعة نادرة في مجلدين ضخمين 

وهو  709 صفحات،  والثاني   ،639 عدد صفحات المجلد األول 
يوم  المغرب  من  المصنف  الشيخ  خروج  يدون  عظيم  سفر 

الخميس األول من ربيع الثاني سنة 1072هـ حتى عودته.
القلب،  وثالثة تدمي  وأخرى مبهجة،  في الرحلة مشاهد مثيرة، 
إلى خطف أحد  العتيق،  البيت  إلى لقاء  اللهفة والشوق  مابين 
والمنشد صاحب الصوت  العادل،  القا�سي  واغتيال  الحّجاج، 
الجميل الذي قطع على العّيا�سي صالته وهو ينشد بين يدي النبي 
في روضته، إلى وصفه الدقيق لكل التفاصيل كما فعل في وصف 
الحالقين، أو حتى في صفة إبل مصر وحمير الحجاز، وقصة غار 
ثور، وغار حراء، والشيخ الذي ضربته صاعقة ومات من كان معه 
ونجى بأعجوبة، وحكايته مع البن والقهوة، وحكاية الرجل الذي 
قبض عليه مع امرأة في الحرم، فحمال إلى الحاكم فشهدت البينة 

أنها زوجته، وقيل: 
ما حملك على ما فعلت؟ فقال: إنه ال أوالد لنا، فرجوت أن تحمل 
المرأة ببركة هذا الحرم، فعذر بجهله ولم يعاقب، والقهاوي بين 
ة على الساحل،  الممتدَّ وحديثه عن أسواق جّدة  مكة وجّدة، 
البلد،  ناحية  وإلى  البحر  إلى  المفتحة  الواسعة،  وأخصاصها 
وقهاويها )مقاهي( ومجالسها الحسنة، وزيارته قبر حواء، وصالته 
فوق سطح الكعبة، وشهوده بناء الكعبة ومساهمته بثالثين لبنة 

مل.
ُ
في بنائها، والكثير من الحكايات التي ال ت

»العّياشية« 
الرحلة اليت صىل صاحبها فوق سطح الكعبة
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مسار الرحلة
فمن  مسار الرحلة العّياشية يمكن سرد محطاته بشكل دقيق، 
)وهي ثاني مدينة إسالمية تشيد بالمغرب  بالمغرب   

ُ
ماَسة

ْ
ِسِجل

تقع  تاريخية كانت  وهي مدينة  القيروان،  اإلسالمي بعد مدينة 
وسط واحة كبيرة جنوب األطلس الكبير تقع ضمن حدود المملكة 
المغربية اليوم وبها ضريح العّيا�سي( بدأ الرحالة مسيرته، ثم مّر 
بطرابلس في ليبيا ثم القاهرة بمصر المحروسة ثم السويس ثم 
 إلى مكة ثم إلى المدينة ثم عاد إلى مكة ثم إلى 

ً
ينبع فـ رابغ وصوال

 
ً
المدينة في طريق عودته ومنها إلى غزة ثم إلى القدس ثم قفل راجعا
إلى غزة ومنها اتجه نحو اإلسكندرية ثم طرابلس ثم محطة وصوله 

األخيرة بسجلماسة.
رحلة طويلة، وذكريات عريضة، ومشاهد أقرب ما تكون إلى سينما 
الواقع، جمعت بين المسرات والمآ�سي، فيها روعة اللقاء، ولوعة 
الفراق على من مات من الصحبة في الطريق، كان غرض العّيا�سي 
من هذه الرحلة أن تكون ديوان علم فقال فال آلو ما أدخلت فيها 

من الفوائد لرغبة كثير من األصحاب في ذلك. 
 في وعده، حتى أن المسار المصري، الذي 

ً
وقد كان الرجل صادقا

المويلح الذي  ويبدأ بميناء  وصفه أبي سالم العّيا�سي في رحلته، 
كان ينزل به الحجاج العابرون بين مصر والحجاز عبر بحر القلزم 
»البحر األحمر«، حدد في وصفه سعر السفر للراكب الواحد من 

مصر إلى المويلح »7 قروش ونصف«.
 في إفادة من سيخلفونه في رحلة الحج.

ً
إمعانا

الصالة فوق سطح الكعبة وثالثون طوبة باسم العّيا�سي في بنائها
يحفل الكتاب بسرديات ال تخلو من الغريب والطريف والروحاني، 
في إطار يوميات يحكيها العّيا�سي بالجملة، أخبار من هنا وحكايات 
يسعده  تتمركز جميعها حول البيت الحرام والحج،  من هناك، 

الحظ بأن يصلي فوق سقف الكعبة، حيث تصادفت رحلته مع 
تجديد السقف األعلى للبيت العتيق.. وتنافس الناس في العمل في 
 حتى 

ً
 دقيقا

ً
ذلك ابتغاء األجر، وقد كتب يصف هذا العمل وصفا

يقول: ».... وقد مّن الله علي بالصعود...فصليت في سطح البيت 
بالخدمة،   

ً
تبركا واللبن  الطين  من   

ً
شيئا وناولتهم  ركعات،  عدة 

 من الخشب المنكسر المقطوع في حال اإلصالح، 
ً
وأعطوني شيئا



58

دخلت في بناء البيت 
ُ
واشتريت نحو ثالثين لبنة من خالص ما أجد أ

 للّرحمة ونحن على أبواب أرحم الراحمين«.
ً
التماسا

العّيايش والفقه
امتازت رحلة العّيا�سي بذكر كثير من مسائل الفقه ومدارسه، ومن 
 بالفقه حتى إنه كتب رسالة طويلة 

ً
الواضح أن العّيا�سي كان مولعا

في حكم اقتداء المأموم بإمام على خالف مذهبه الفقهي. وأراه هنا 
مرآة لعصره يعكس ما كان عليه الحال في تلك األيام، كما أورد 
 في رحلته تراجم كثير من مشايخه الذين أخذ عنهم 

ً
العّيا�سي أيضا

ذين سمع عنهم ألن العّيا�سي كان مهتًما بالسماع.
ّ
وال

العّيايش والقهوة
 عند حكم شرب القهوة - يعني البن - وحكم 

ً
توقف العّيا�سي طويال

شرب الدخان، وكان أول زمان ظهورهما، واختلف العلماء فيهما 
ا كثيًرا حتى استقر الحكم عليهما فكان اِلحل من نصيب 

ً
اختالف

عن  وتحدث  الدخان.  رقبة  من  بالمنع  الحكم  وتملك  القهوة، 
فيما  يتكارمون  والمصريون   ...« فقال:  المصريين  عند  القهوة 
بينهم بشراب البن الذي يسمونه القهوة، ونحن ال نعرفها، وليست 

عندنا بطعام وال دواء وال شهوة«.

عر يف الرحلة العّياشية الشِّ
في هذه  ونظم وفير،  مما يذكر هنا أن العّيا�سي له شعر كثير، 
الرحلة، وأحياًنا يذكر قصائد مطولة جًدا. وفيها نخب من الشعر 
اإللهي والمناجاة واللطائف والفوائد المنثورة على طول الكتاب، 
 
ً
وقد ذكر أن للقصائد - خصوًصا إذا كانت عن حضور قلب - أثرا
أعظم من أثر األوفاق  في تفريج الكربات ونيل الرغبات،   

ً
عظيما

والدعوات وترتيبها في الخلوات وقد ُجرب ذلك فظهر صدقه على 
ما ذكره العّيا�سي.

العّيايش والصوفية ووحدة الوجود
رغم توفر النية الحسنة لديه فقد خاض في مسائل كبرى وشاقة، 
خاضها بروح متصوفة بحتة حرمته من تجريد األحكام بعض 
الحكمة  يجافي  العرفانية  رتب  في  كالًما  يسوق  حيث  ال�سيء، 
المشهودة ومن ذلك قوله عن أحد الشيوخ أنه كان يصلي الصالة 

عند الكعبة المشرفة ويرجع في الوقت ذاته إلى بلده!
لكن الجانب المشرق في تصوفه انعكس على تفاصيل التدوين 
 على ذكر المشاهد والقبور وتحديد 

ً
في الرحلة حيث كان حريصا

أماكنها وتعلقه الزائد بالصالحين وإن لم يثبت شخص من دفن 

في تلك البقعة فيقول يكفي اإلنسان نية دعائه عند هذه البقعة 
وبركة ذلك.

-يعني مشايخ  ومن الطرائف الصوفية التي ذكرها أن المشايخ 
نفًسا غلب  أقوى  كان  فأيهم  بأرواحهم  يتصارعون   - الصوفية 
صاحبه، حتى إنه ربما غ�سي عليه أو صعق! وهذا يذكرنا أو يذكر 
بما ذكره هيرمان ِهيسه في روايته سدهارتا من تصارع األرواح 

والتي لها نظائر في الرواية البوذية.
من أتم ما ذكره العّيا�سي على طول الرحلة هو اعتقاده بوحدة 
الوجود حيث ذكرها في مواطن متعددة من الرحلة فتكلم عنها 
 عن مشايخه وقد أثبت في 

ً
بكالم كثير هو أصالة عن نفسه أو نقال

رحلته هذه رسالة كاملة عن وحدة الوجود لشيخ يدعى محمد ابن 
الشيخ فضل الله.

وللشيخ مواقف في نقض الخرافة وتمحيص اإلشاعات ومن ذلك 
ما ذكره بقوله:

أنهم إذا  »إن من اآلیات الباقیة ما كنت أسمعه من الحجاج، 
أنه  یرون  بما  طبول،  كهيئة  یسمعون  الموضع  ذلك  اجتازوا 
العّيا�سي:  يقول  بدر،  في  اإليمان  أهل  الدائمة النتصار  اإلشارة 
»وقد مررت ببدر سبع مرات، وأنا في كلها ألقي البال لذلك، فلم 

 أتحققه«.
ً
أسمع شیئا

الكعبة التي صلى صاحبها فوق سطح  الرحلة  »العّياشية«  

ارتياد اآلفاق
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مشاهد من الرحلة
إذ أنها عمود الرحلة وأصلها  وأما مشاهده في الحج فهي وفيرة، 
 يسير منها، فمن المشاهد المهمة أن المؤلف، 

ً
وأنا ذاكر لك طرفا

رفع 
ُ
لبى بالحج مفرًدا، ومنها ذكره أن أستار الكعبة ت رحمه الله، 

أول ما تقدم وفود الحج.
وقد قال العّيا�سي في هذا شعًرا:- 

فكأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــدى متشمــــــــــــــــــــــــــــــــــًرا   
والطائفــــــــــــــــــــــــــــــون به جميًعا أحدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

ملك همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ناهض للقــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــــــن   
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد زاره، وله إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــــــــــوق

فتبــــــــــــــــــــــــــــــادر الغلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رفع ذيولـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
حتى إذا رجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا جميًعا أطلقــــــــــــــــــــــــــــــــوا
 مشهد الصفا والمروة، وقد كانت من أسواق مكة 

ً
ومن ذلك أيضا

العظيمة فكان الّساعون يتضررون أثناء سعيهم لكثرة الناس في 
ومما ذكره أيًضا أنه دخل الكعبة المشرفة وقد دخلها  السوق. 
مراًرا ووصف ما في داخلها، ومن جميل أدبه الّروحي أنه يقول عن 

نفسه:
».... وقد أمعنت النظر فيه - يعني في داخل الكعبة - وإن كان ذلك 
سوء أدب، يغتفر ذلك لمن قصده التفرج، وإرادة الوقوف على 

حقيقة األمور، والله يغفر ويتقبل...«
لقت األلعاب 

ُ
ومما ذكره العّيا�سي أنه في الليلة الثانية من منى أط

النارية فيها فيقول: »وأكثروا الرمي بالمدافع والبنادق والمحارق 
المرتفعة في الجو وهذا فعله حجاج وفد الشام ومصر وكذلك 

فعله األمير زيد أمير الحج.«.

حكاية األغوات
لما انتهى موسم الحج ذهب العّيا�سي إلى المدينة النبوية، وذكر 
األغوات  ذكر  في  استطرد  وقد  منها،  المشاهد  من   

ً
كثيرا  

ً
أيضا

على  الموقوفون  هم  واألغوات  وأخبارهم،  أوصافهم  وحكاية 
خدمة الحرم النبوي والحجرة الشريفة وعددهم في الحرم النبوي 
وبركة  خير  أهل  األغوات  »وكل  العّيا�سي:  فيهم  يقول  ثمانون، 
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قد اختارهم الله لخدمة أشرف البقاع ولقد اعتكفت ليلة في 
المسجد فلم يبت فيه غيري سوى األغوات فاجتهدت أن أساوي 
الله  بيد  القيام والصالة فما قدرت والفضل  في  أحد األغوات 
تعالى«. وذكر كثير من عجائبهم وغرائبهم وربما أفردنا لهم حديث 

 في المستقبل إن شاء الله.
ً

مستقال

نساء المدينة
أن  »بيد  بقوله:  المنورة  المدينة  أهل  نساء  العّيا�سي  وصف 
نساءهم يبالغن في الستر الظاهر بحيث ال يبدو من المرأة وال 
مغرس إبرة، حتى من أطرافها، يلبسن الخفاف السود، ويتبرقعن 
إال أنه استدرك  ويسدلن من أزورهن ما يكون نهاية في الستر، 

عليهن شيًئا وهو أنهن يكثرن من الطيب.

العّيايش يف مرص
ومن مشاهدات العّيا�سي في مصر وهي كثيرة عجيبة وصفه لخروج 
وقد  المحمل المصري للحج وما يحف به من األبهة والعسكر، 
وصفه بأنه »...قبة من خشب رائعة الصنع ملونة بأنواع األصباغ 
وعليها كسوة من رفيع الديباج المخوص والجمل الحامل للمحمل 
في غاية السمنة وعظم الجتة وحسن الخلقة مخضب جلده كله 
بالحناء، ويقوده سائقه وقد خصص لهذا الغرض، وال يستخدم 
ويوجد عن  الجمل ألي أغراض أخرى مابقي على قيد الحياة، 

يمينه وشماله جمل آخر على مثل صنعته..« 
ومن المعروف أن قافلة الحج كانت تنطلق من القاهرة الى مكة 
وقد  والمدينة ثم تعود منها بعد تأدية فريضة الحج إلى مصر، 
شرفت مصر بصناعة كسوة الكعبة وخروج المحمل الشريف 
 من عهد الخليفة عمر بن 

ً
إلى األرا�سي المقدسة عبر العصور بدءا

الخطاب، مرورا بالعصر الفاطمي، األيوبي، المملوكي، والعثماني، 
إحضار  وأبطلت  السعودية  الدولة  قامت  أن  الى  ذلك  واستمر 

الكسوة من مصر، في ستينيات القرن الما�سي. 
وقد وثق الوصف فقال:

».. وهو ميدان كبير في القاهرة يسع اآلالف من الخيل، وآخر من 
يخرج الباشا، فتخرج أمامه طائفة من عسكره... وآخر من يخرج 
وعلى  النمر،  عليهم جلود  أرجلهم،  الشاوشية على  معه طائفة 
رؤوسهم طراطير طويلة... وُيؤتى بكسوة باب الكعبة منشورة على 
األعواد، كلها مخوصة بالذهب... ثم ُيمر بكل ذلك بين يدي الباشا 
... ثم يذهب بها كذلك 

ً
ت بهم تعظيما واألمراء، ويقومون لها إذا َمرَّ

حتى  بها  يتمسحون  والناس  السوق  وسط  بها  ويمرون  حملتها 
تنشر في صحن المسجد وتخاط  يبلغوها إلى المشهد الحسيني، 

هناك«. وقد وصف العّيا�سي الجامع األزهر وما فيه من ِحلق العلم 
تجويد  في  المصرية  الطريقة  وذكر  التجويد،  ومشايخ  والقراء 
القرآن التي هي ظاهرة إلى اآلن. ولما كان وصوله مصر في رمضان 
وهو شهر القرآن فقد عزم زيارة »شيخ القراء بالقاهرة ورئيس أهل 
التجويد بال مراجعة الشيخ سلطان« وقد سلم الشيخ عليه ودعا 
له وكان ذلك هو غاية ما أراده العّيا�سي، ومن معه من الحجاج 
ولم يفت الشيخ أن يلتقط لنا صورة تذكارية للشيخ  المغاربة، 
)يقصد  ويظهر فيها كيف أن في خلقه �سيء  سلطان شيخ القراء 
 يقبل يده، وإذا ما ألح أحد في طلب 

ً
الحّدة( حتى أنه ال يدع أحدا

وال يحتمل للطلبة الذين يقرؤون  وم�سى،  »انتهره«  منه  الدعاء 
بل يبالغ في التقريع والتوبيخ وربما  عليه أدنى غلطة تقع منهم، 
زاد إلى الشتم.. والناس يحتملون ذلك منه، النفراده بهذه الدرجة 
العبادة«.  وورعه وصبره على وظائف  تقشفه  مع  االتقان،  من 
ويسجل العّيا�سي في ندم وأ�سى أنه لم يحضر إلى األزهر في يوم 
التاسع والعشرين من رمضان ألسباب ثالثة أولها لبعد منزله عن 
المسجد وهذه ال يستسيغها عقلي، إذ استكثر األربعمائة خطوة 
 دفعة واحدة من 

ً
وهو الذي سار في الصحراء خمسة وأربعين يوما

والسبب الثاني ما لحقه من الكسل بسبب  مصراته إلى مصر! 
الصوم، أّما السبب الثالث فكان ذلك اللغط الذي ثار في القاهرة 
 عن 

ً
حول تعيين أول أيام العيد. فقد أشيع ما ذكره بعضهم نقال

المنجمين المعدلين بالقاهرة في ذلك اليوم »بأن الهالل يرى ليلة 
الناس  في  وانتشر ذلك  وعشرين..   

ً
الشهر تسعا الثالثين فيكون 

واعتقدوه حتى قيل إن الباشا طلب من قا�سي العسكر الحنبلي 
وقال ال حكم حتى يرى   -  

ً
- جزاه الله خيرا أن يحكم بذلك فأبى 

العدول  الشهود  مع  الشافعية  قا�سي  وبالفعل صعد  الهالل«. 
ويعني بذلك مئذنة المنصور  في ليلة الثالثين إلى أعلى المئذنة، 
قالوون بالنحاسين وبقي الجميع فوقها من قبيل الغروب حتى 
 فأوقدوا المصابيح في المئذنة كما 

ً
انتشر الظالم »فلم يروا شيئا

هي عادتهم في ليالي الشهر، كلها فعلم الناس أن الغد من رمضان، 
الحياة  العّيا�سي  وصف  وقد  المنجمين«.   أقوال  الله  ب 

ّ
وكذ

 
ً
االجتماعية في مصر وآثر حكم المماليك على أهلها، وقدم وصفا
ك ترى 

ّ
، وكأن

َ
ك تقرأ

ّ
 لحال أهل مصر، ومما يلفت النظر أن

ً
واقعيا

أهل مصر اآلن، فلم يختلف عليهم حالهم قبل أربعمائة سنة عن 
عاداتهم اليوم، أدام الله على العالم نعمة األمن واألمان.

قصة المشعوذ بوهلوان )السريك يف مرص(
من مشاهدات العّيا�سي اللطيفة التي ذكرها في رحلته ما رآه في 
)وقد يظن القارئ أنها المنيا الموجودة  بمصر  »المنية«  بلدة: 

الكعبة التي صلى صاحبها فوق سطح  الرحلة  »العّياشية«  

ارتياد اآلفاق
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في الصعيد وهو غير صحيح ألن طريق رحلة العّيا�سي لم يمر بها، 
لكن المنية إحدى قرى مركز الخانكة التابع لمحافظة القليوبية 
حيث وردت  هي من القرى القديمة،  بجمهورية مصر العربية. 
الروك  قرى  ضمن  الشرقية  أعمال  في  الخنافس«  »حي  باسم 
الدواوين،  في كتاب قوانين  مماتي  ابن  التي أحصاها  الصالحي 
باشا  سليمان  العثماني  الوالي  أجراه  الذي  العثماني  التربيع  في 
الخادم في عصر السلطان العثماني سليمان القانوني أصبحت 
يمارس األلعاب   

ً
ضمن قرى والية القليوبية. حيث صادف صبيا

البهلوانية وقد وصفه بقوله: ».. وقد رأيت بهذه المدينة المشعوذ 
 
ً
بولهوان...! وهو صبي صغير دون البلوغ قد ركب حباال المسمى: 
 
ً
فرأيت أمرا وهو يم�سي فوقها بقبقاب من حديد!  على أعمدة.! 
، ما رأيته قبل ذلك..« وما شاهده العّيا�سي 

ً
 غريبا

ً
، وصنعا

ً
عجيبا

في مدينة »المنية« المصرية يشابه ما يعرف في عصرنا بـ )السيرك( 
وهذا الصبي يأتي بهذه األلعاب على الصفة التي ذكر العّيا�سي، 
ومما يسترعي نظر الباحث أن كلمة: »بولهوان« تشبه )بهلوان( وهي 
ما زالت مستخدمة في عدد من البلدان. وفي المغرب يستخدمون 
ضامر  هزيل الجسم،  بولهوان وتطلق على اإلنسان الضعيف، 
البطن، ال يستطيع التحكم في حركاته، فهو يشبه بولهوان الذي 
ذكره العّيا�سي. الرحلة مليئة بالمشاهد والحكايا وقد أحصيت ما 
يقار 89 بلدة ذكرها العيا�سي على امتداد طريق الرحلة، يستطرد 
في كالمه عن بلد، ويوجز حديثه عن أخرى، لكن الالفت   

ً
أحيانا

 أو عشرين صفحة يذكر فيها 
ً
 يورد عشرا

ً
في الرحلة أنه كان أحيانا

أو بعض النقول واألحاديث والمسائل، كحديثه  مختصر كتاب، 
 عن رؤية النبي، وتفصيل المسألة واآلثار الواردة فيها، ومثلها 

ً
مثال

أكثر من خمس مسائل على نفس الشاكلة يذكر أحاديث شيخ 
قابله أو يختصر كتابا لشيخ التقاه، أو يحكي مآثره.

 مصدر 
ً
على العصر وستبقى دوما  

ً
ستبقى رحلة العيا�سي شاهدا

ويستنطق  الماهرون خباياها  يكشف  أن  آمل  للباحثين  جذب 
المنقبون سطورها وأحسبها ستنطق بالكثير.

وإلى اللقاء في الرحلة القادمة
كشاف بالمدن الرئيسة الواردة في مخطوط الرحلة:

- انطالق الرحلة من بلد المؤلف صبيحة يوم الخميس أول يوم 
واركال،  أوكرت،  توات،  1072هــ سجلماسة،  من ربيع الثاني عام 
نفزاوة، طرابلس، أنبابة، القاهرة، السويس،  أرض التيه، مغائر 
عقبة  رابغ،  الرمل،  جبل  الينبع،  السوداء،  العقبة  شعيب، 
السكر، مر الظهران، التنعيم،  مكة المكرمة،  المدينة المنورة،  
مكة المكرمة، المدينة المنورة، غزة، الرملة، القدس، الخليل،  
توزر،  طرابلس،  اإلسكندرية،  مصر،  دمياط،   العريش،   غزة،  
 سابع عشر شوال 

ً
بسكرة، ثم محطة الوصول يوم األربعاء ظهرا

من سنة أربع وسبعين وألف هجرية 

المصادر:

1. لسان العرب، ابن منظور.

2. كتاب لبيك اللهم لبيك 365 مشهد من الحج - محمد أحمد السويدي، إصدارات 

المركز العربي لألدب الجغرافي ارتياد اآلفاق .

3. الرحلة العّياشية، طبعة دار السويدي.

4.  معجم البلدان، ياقوت الحموي.

*باحث بالمركز العربي لألدب الجغرافي
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سوق الكتب

 فاطمة مسعود المنصوري 

كتاب التراث الثقافي العالمي في الدول العربية، لمؤلفه األستاذ 
أستاذ ورئيس قسم اآلثار  الدكتور عبد العزيز صالح سالم، 
 عن 

ً
اإلسالمية في كلية اآلثار في جامعة القاهرة،  والصادر حديثا

وبالتحديد في أيام الشارقة التراثية في  معهد الشارقة للتراث، 
دورتها 19 والتي أقيمت في مارس الما�سي.  يقع الكتاب في 417 
صفحة، من القطع المتوسط. جاء إصدار الكتاب في توقيت 
مهم ومناسب لرسالة األيام التي اتخذت من التراث والمستقبل 
حيث يؤكد الكاتب في مقدمة الكتاب على أهمية  لها،   

ً
شعارا

ربط حاضر األمة بمستقبلها وخاصة أن الدول العربية اليوم 
تشهد انطالقة كبرى في مسيرة التنمية الشاملة، وال يأتي هذا 
الربط بدون استلهام عطاءات الحضارات العريقة على أرضها 
يأتي إصدار  كما  التراثية والثقافية،  والحفاظ على مواقعها 
للتراث  العالمي  باليوم  الشارقة  احتفاء  مع   

ً
تزامنا الكتاب 

فالكتاب  والذي يصادف الثامن عشر من أبريل من كل عام، 
العالمي  الثقافي  التراث  يضم جميع مواقع   

ً
شامال  

ً
يعد دليال

في الدول العربية، ومواقع الثقافي العالمي المهدد بالخطر في 
الدول العربية باإلضافة للموروث الثقافي غير المادي العالمي 

في الدول العربية. 

يعد الكتاب بمثابة دليل استرشادي مهم إلعداد ملفات ترشيح 
يضم  مواقع التراث العربي في قائمة التراث العالمي باليونسكو. 

وقوائم  وخاتمة  مقدمة،  إلى  باإلضافة  فصول،  أربعة  الكتاب 
»مفاهيم  الفصل األول يحمل عنوان  وجاء  المراجع والملحق. 
التراث الثقافي العالمي ونظم اإلدارة ووسائل الصون والحماية«، 
 الكاتب من خالل صفحاته تعريف مفاهيم التراث الثقافي 

ً
متناوال

 في نطاق مفاهيم 
ً
 كبيرا

ً
العالمي، حيث شهد القرن الما�سي توسعا

الثقافية  الهوية  ألهميتها في صياغة   
ً
وذلك نظرا اآلثار والتراث، 

لألمم وقد تطورت تلك المفاهيم بشكل ملحوظ في التشريعات 
الوطنية لكل دولة، كما تناول الكتاب في هذا الفصل نظم إدارة 
التراث الثقافي العالمي، وبين أن مفهوم إدارة التراث يتمحور حول 
يحافظ  بما  الثقافية وتوظيفها  التراثية  المصادر  الحفاظ على 
عليها ويحقق االستفادة االقتصادية منها عن طريق التخطيط 
السليم للتنمية المستدامة وباإلدارة المنتجة لتلك المصادر، 

كما تتطرق في هذا الفصل إلى وسائل الصون والحماية. 
الثقافية  الممتلكات  »ترشيح  بـ  والمعنون  الثاني  الفصل  أما 
والطبيعية في قائمة التراث العالمي«، ويوضح فيه الكاتب معايير 
ترشيح الممتلكات الثقافية والطبيعية في قائمة التراث العالمي، 
حيث تم االعتماد في المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث 
العالمي عشرة معايير لإلدراج في التراث العالمي تتعلق المعايير من 
األول إلى السادس بالممتلكات الثقافية ومن ثم يقوم المجلس 
أما  التطبيقي،  المستوى  على  بتقييمها  والمواقع  لآلثار  الدولي 
الطبيعية  بالممتلكات  فتتعلق  العاشر  إلى  السابع  من  المعايير 

ويضطلع االتحاد العالمي لصون الطبيعة بمهام تقييمها.   
الممتلكات  ترشيح  مراحل  الفصل  هذا  في  الكاتب  تناول  كما 

كتاب: الرتاث الثقايف العالمي يف الدول العربية 
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إدراج  ترشيح  الكاتب  وبين  العالمي،  التراث  قائمة  في  الثقافية 
 ،

ً
وجهدا  

ً
وقتا تستلزم  رحلة  غمار  خوض  يتطلب  الممتلكات 

عن  يقل  ال  ما  الترشيح  ملفات  إعداد  عملية  عادة  وتستغرق 
فعلى سبيل المثال  بضع سنوات،   

ً
وقد تستغرق أحيانا سنتين، 

 بمعلم أو نصب تذكاري أو موقع ثقافي جرت 
ً
إذا كان األمر متعلقا

 بشكل جيد يمكن أن تكون عملية التسجيل أقل 
ً
دراسته مسبقا

، أما إذا تعلق األمر بموقع طبيعي واسع االمتداد ومتعدد 
ً
تعقيدا

االستخدامات، أو بمدينة تاريخية أو منظر طبيعي ثقافي ففي هذه 
الحاالت يكثر عدد األطراف المعنية مما يؤدي إلى خطة إدارية أكثر 
. كما يتطرق الكاتب إلى مراحل ترشيح وإدراج الممتلكات 

ً
تعقيدا

في قائمة التراث العالمي، حيث يخلص المراحل في إعداد القوائم 
المؤقتة، وإعداد الترشيحات، وتأمين اإلدارة الفعالة للممتلكات 

العالمية  قيمتها  لحماية  العالمي  التراث  قائمة  في  المدرجة 
 في هذا الفصل يوضح 

ً
 وأخيرا

ً
االستثنائية وصونها وإدارتها. وثالثا

الكاتب طرق كتابة ملفات اإلدراج في قائمة التراث العالمي من 
وغرض  الترشيح،  حيث اختيار الجهة التي ستتولى كتابة ملف 

الترشيح ومراحل كتابة ملفات الترشيح، والملخص التنفيذي. 
عنوان  تحت  جاءت  والذي  الثالث  الفصل  الكاتب  وخصص 
 
ً
للحديث أوال )مواقع التراث الثقافي العالمي في الدول العربية(، 
ويخلص  العربية،  الدول  في  العالمي  الثقافي  التراث  مواقع  عن 
الكاتب بنتيجة مفادها بأنه على الرغم من قائمة التراث العالمي 
 
ً
ومعلما  

ً
موقعا  1092 منم  يقرب  ما  على  تشتمل  باليونيسكو 

و38  طبيعية،  مواقع  و209   ،
ً
ثقافيا  

ً
موقعا  842 منها   ،

ً
عالميا

و37  بالخطر،  مهددة   
ً
موقعا  54 إلى  باإلضافة   ،

ً
مزدوجا  

ً
موقعا
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 167 في   2019 إلحصائية عام   
ً
وهذا وفقا للحدود،   

ً
عابرا  

ً
موقعا

إال أن هذه الدراسة تشير إلى أن تمثيلية  دولة من دول العالم، 
مواقع التراث الثقافي والطبيعي العربية في قائمة التراث العالمي 
باليونسكو تتسم بالضعف، والتعكس قيمة وعراقة تلك المواقع 
حيث يبلغ مجموع المواقع المدرجة في قائمة التراث  العربية، 
 موزعة على 

ً
81 موقعا العالمي باليونسكو في الوطن العربي نحو 

ثماني عشرة دولة عربية. 
وقد عدد الكاتب في هذا الفصل مواقع التراث العالمي العربي 
تليها  مواقع،   9 برصيد  األكبر  النصيب  المغرب  احتلت  حيث 

تونس برصيد 8 مواقع، ثم الجزائر ومصر برصيد 7 مواقع، وتأتي 
سلطنة عمان وسوريا لكل منهم ستة مواقع مدرجة في قائمة 
والمملكة العربية السعودية والمملكة األردنية  التراث العالمي، 
ثم تأتي اليمن  مواقع لكل منها،   5 ولبنان والعراق وليبيا برصيد 
مواقع  ثالثة  برصيد  والسودان  وفلسطين  مواقع،   4 برصيد 
وتمتلك دولة اإلمارات  ثم مملكة البحرين بموقعين،  لكل منها، 
كما يتطرق  لكمل منهما.   

ً
واحدا  

ً
وقطر موقعا العربية المتحدة، 

الكاتب في هذا الفصل إلى التراث الثقافي العالمي المهدد بالخطر 
األعلى  المرتبة  العربية  الدول  تحتل  حيث  العربية،  الدول  في 

كتاب: التراث الثقافي العالمي في الدول العربية 

سوق الكتب
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ومن هذه المواقع على  في قائمة التراث العالمي المهدد بخطر، 
سبيل المثال مدينة القدس القديمة وأسوارها، وموقع آشور في 
العراق، ومدينة سامراء األثرية، ومدينة بصرى القديمة وغيرها. 
كما يتطرق الكاتب في هذا الفصل للحديث عن الموروث الثقافي 
غير المادي العالمي في الدول العربية، ومن أهم التراث الثقافي غير 
المادي العالمي في مصر على سبيل المثال: ملحمة السيرة الهاللية 
 
ً
)2008(، والتحطيب )2016(، والدمى التقليدية المحركة يدويا

)األرجواز( )2018(. 
الرزفة  فن  وعمان سجل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وفي 

والمجلس  والبيزرة  التغرودة،  وفن  العيالة،  وفن   ،)2015(
تحت  جاء  والذي  واألخير  الرابع  الفصل  أما  العربية.  والقهوة 
عنوان »المخاطر على مواقع التراث العالمي والتنمية المستدامة 
الطبيعية  المخاطر  الكاتب  فيه  ويوضح  العربية«،  الدول  في 
والبشرية على مواقع التراث الثقافي العالمي في الدول العربية، 
ومواقع التراث الثقافي العالمي واالستثمار والتنمية المستدامة في 
الدول العربية، وإدارة الخدمات في مواقع التراث العالمي في الدول 

العربية  
* مركز زايد للدراسات والبحوث 
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 حسن صالح محمد

 عن المسيحية في اإلمارات 
ً
 كافيا

ً
ال يعلم الكثير من الناس شيئا

والخليج بصفة عامة فقد يتبادر إلى الذهن لدى معظمنا أن 
إلى اإلسالم فجأة وال  الوثنية  المنطقة قد تحولت من  هذه 
قد  أرضها   نعيش على  التي  المنطقة  أن هذه  بالبال  يخطر 
فتحت ذراعيها لتقبل ديانات أخرى. وأنها عرفت قيم  التسامح 
التي أكدت عليها جميع األديان والشرائع السماوية ، فالتعايش 
بين األديان واالبتعاد عن التعصب الديني كان منذ األزل هو 
وظل إيمان  في هذه األرض،  من أهم المبادئ التي ترعرعت  
هذا المجتمع  بالرسائل السماوية ، التي أكدت على عبادة الله 

الواحد. 

كسائر  المنطقة  أن  نجد  الميالد  قبل  من   للوراء  عدنا  فإذا 
الممالك والدول القديمة كانت تعتنق الوثنية وانتشرت وعّمت 
فيها شأنها شأن باقي البقاع األخرى، حتى تسربت إليها اليهودية، 
ومالبثت بعد اجتياح الفرس للمنطقة  أن عادت الوثنية بأشكال 
وطقوس مختلفة، واستمر ذلك حتى قدوم األسكندر المقدوني في 
القرن الرابع قبل الميالد، ومن عقبه قد دب  صراع بعد وفاته 
مابين خلفائه، حتى ورثت الدولة الرومانية  الملك ونشب الصراع 
حتى تنصر  وما أن ظهرت المسيحية،  الفرس،  مرة أخرى مع  
 في 

ً
 رويدا

ً
الرومان بعد عدة قرون وبدأت المسيحية  تنتشر رويدا

بالد المشرق  وكان ذلك قبل ظهور اإلسالم بقرون قليلة. هذا كان 

، ولكنه يكتنفه الكثير من الغموض. فتلك الفترة لم 
ً
 سريعا

ً
موجزا

الكاف، فقط ما تسرب منها كان من خالل  ُيسلط عليها الضوء 
األسقفيات واألبرشيات ومجامع الكنائس، حتى أصبحنا ال نعرف 
حتى أماطت االكتشافات  عن المسيحية إال من خاللها،   

ً
شيئا

ألسئلة   
ً
وتلك المعلومات قدمت ردودا اآلثرية معلومات مهمة، 

لتكشف بعض ما غاب عنا بخصوص انتشار  قدمت إجاباتها  
اآلثار   أي  األركيولوجيا،  علم  أزاح  لقد  بالمنطقة.  المسيحية 
دير  دلت على وجود   ومباٍن  اللثام عن مكتشفات ومعثوراٍت 
1992..وها نحن نستعرض  وكنيسة جزيرة صير بني ياس في عام 
هنا ما قدمه عالمان في هذا الشأن..فما قدمه عالم اآلثار األمريكي 
الثاني من كتابه الموسوم بتاريخ  في الجزء  .ت بوتس«  »دانيال 
 
ً
الخليج )من اإلسكندر األكبر إلى ظهور اإلسالم، يمثل حقيقة سردا
. وبين ما طرحه اإلنجليزي »جوزيف الدرز«، في ورقة جديرة 

ً
مهما

بالمتابعة كان  قد قدمها ،ضمن بحوث المؤتمر الدولي األول آلثار 
)نادي  وقد جرت وقائعه في أبوظبي  اإلمارات العربية المتحدة  
تراث اإلمارات، مركز زايد للتراث والتاريخ(، وهي بعنوان:النساطرة 
في الخليج هل كانوا مجرد عابرين؟ أحدث االكتشافات في جزيرة 
أواخر  صير بني ياس،إمارة أبوظبي اإلمارات العربية المتحدةـ   
مابين هذا وذاك نقدم هنا للقارئ قراءة  حقبة ماقبل اإلسالم. 
بدليل  خرجنا  حيث  العالمان  طرحاه  لما  منا  ومتابعة  متأنية 
ِرست في هذه األرض 

ُ
واضح على التسامح وروح المحبة التي غ

وراحت تسري بين أنفاس وأفئدة أهلها ،الذين إحتضنوا العقائد 

دراسات إماراتية

قراءتان للوجود المسييح يف الخليج

دير  وكنيسة صري بين ياس  دلياًل عىل التسامح والمحبة وقبول اآلخر
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من األزمنة قبل ظهور الدين  السماوية ومنها المسيحية في زمٍن 
اإلسالمي،وكانت تنتشر الوثنية  وبعد سيطرة الفرس على منطقة 
الرغم من  المنطقة،على  إلى  تتسرب  المسيحية  الخليج راحت 
،وسنعرف من خالل تتبعنا لقراءتان األسباب  وثنية بالد فارس 
ومالمح هذا الدير  وطبيعة هذا التغلغل وسمات هذا اإلنتشار  
والكنيسة ورهبان المسيحية على أرض صير بني ياس. وكنت قد 
أورده عالم اآلثار دانيال.ت بوتس،  وتابعت ما   سبق أن قرأت  
والكتاب من ترجمة: ابراهيم خوري، مراجعة أحمد  عبدالرحمن 
1 وتحت عنوان: جزيرة العرب الجنوبية الشرقية من   . السقاف 
العهد الهلنستي إلى العهد الساساني، يورد ما نصه: إنه عندما بدأ 
تدفق المسيحيون بكثرة على منطقة الخليج العربي بعد أن أبعد 
 كبيرة من أسرى الحرب الرومان المتنصرين 

ً
سابور األول2 أعدادا

 .260 من أنطاكية إلى بالد مابين النهرين وفارس سنة256 وسنة 
وقد يرى بعضهم تباطؤ المسيحية في االنتشار ولكن هذا السبب 
لم يكن للمسيحية دخل فيه  ولكن أسبابه الحقيقية في موقف 
الدولة الرومانية نفسها وتصديها لهذا الدين الجديد،حيث كانت 
عقيدة دولة الرومان هي الوثنية.،لذا فمعظم المؤرخين يكادون 
أن يتفقوا في جملة األسباب التي أدت النتشار المسيحية على 
 إال أننا ال 

ً
الرغم من تباطؤ هذا االنتشار، وهو حقيقة كان بطيئا

فهذا الدين السماوي  حول ذلك.   ننكر انتشارها وسنبين اآلراء 
وانتشاره سواء األسباب التي عززت وجوده، أو صدت عن انتشاره  
كانت مرتبطة بالدولة التي كانت تهيمن على مصر والعراق وإقليم 
لت بأسباب 

ّ
الشام برمته في الشرق األدنى القديم، ونرى أنه قد عل

متنوعة قلة انتشار النصرانية في الخليج العربي، ومع ذلك فقد 
 من المؤمنين بالمسيحية،أو الذين يعرفون بأتباعها 

ً
جاء أعدادا

وصول  فــ   ... أو فارس  أي ميسان،  می أق�سى العراق الجنوبي، 
ظهر في أعقاب اضطهاد  النصارى إلى الخليج بحسب رأي آخر، 

سابور الثاني الشهير للنصاری في بالد ما بين النهرين وفارس سنة  
339م .3 ويرى بعضهم فيما يذكر الكتاب انتشار النصرانية على 
يد التجار النصارى القادمين إلى المنطقة من أجل شراء الاللیء 
والمنسوجات. ونؤب لسياقة الحديث فنقول: فمهما كانت أسباب 
تواجد ووصول المسيحية ألول مرة إلى سواحل جزيرة العرب 
 
ً
 وجود تيارين رئيسين كان لهما  تأثيرا

ً
الشرقية، فقد  بدى  واضحا

 للدين المسيحي في الخليج. فمن جهة أولى، ينسب اعتناق 
ً
فعاال

إلى اتصاالتها بالحيرة،  في الحد األدنى،   
ً
القبائل النصرانية جزئيا

حيث كانت نسبة عالية من السكان مسيحية  فأكثرية قبيلة عبد 
،وإن بدا أن أقلية منها  القيس كانت تدين بالعقيدة النصرانية  
كانت إما يهودية أو زرداشتية  وتعتبرتميم وثنية کما يشهد بذلك 
من   

ً
هائال  

ً
ابن هشام و يبدو أن قبيلة بكر بن وائل ضمت عددا

 أشهرهم 
ً
 من كندة كان نصرانيا

ً
 ضئيال

ً
النصارى. ويظن أن عددا

وُعرف  هند ہنت الحارث بن عمرو وزوج المنذر الثالث،   
ً
قطعا

الدير الذي بنته في الحيرة بدير هند الكبرى4، وكان في صدره نقش 
 .
ً
حيا  ، عندما کان یا قوت الحموي5   

ً
مکتوب ما يزال موجودا

 من تنصير القبائل الرئيسة 
ً
ل الصلة بالحيرة جانبا

ّ
ويجب أن تعل

 أن يقدر أن العالقات 
ً
في جزيرة العرب الشرقية، لكن ينبغي أيضا

بين القبائل والمراكز النسطورية في جزيرة العرب الشرقية ذاتها، 
ويمكن أن نوجز باختصار   . أو حتى أعظم   

ً
مشابها  

ً
لعبت دورا

التفاصيل التاريخية الوثيقة الصلة بالموضوع ، المتعلقة بأوائل 
الوجود النسطوري في المنطقة على الوجه التالي :

لقد شهدت المنطقة إضطهادات متالحقة ألتباع الدين المسيحي 
نهاية  في  األول*  يزدجرد  أذن  حتى  الوثنيين،  الفرس  قبل  من 
الميالدية للنساطرة بعقد مجمع دعا النعقاده مار    399 سنة 
410،وكان  والتأم سنة  طيسفون،  اسحق،كاثوليكوس سلوقيةـ 
هذا المجمع أحد أهم المجامع في تاريخ النساطرة، ألن فيه أقرت 
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ترأس  وقد  النسطورية.  الكنيسة  لتنظيم  األساسية  المبادئ 
الكنيسة النسطورية الجاثليق Catholicos ، الملقب ب »جاثليق 
الحالة  هذه  »في  المشرق  ويعني«  المشرق  في  النصارى  جميع 
اإلمبراطورية الساسانية التي قسمت إلى مناطق كنسية واسعة 
وإلى وحدات  تتوافق مع أقسام اإلمبراطورية األرضية الرئيسة، 
تعكس تقسيمات الدولة اإلدارية والقضائية  أسقفية صغرى، 
ذات المستوى األدنى وكان مطارنة الحواضر تابعين للجاثليق، 
وكان أولئك يرأسون المنطقة الكنسية . ويرأسهم الجاثليق نفسه  
منطقتهم،  في  األكليرس  جميع  على  اإلشراف  مهمة  بهم  وتناط 
يتحتم على   ،  

ً
وكان مطارنة الحواضر يعقدون اجتماعين سنويا

ذكرت   ،410 عام  وفي   . حضورهما  منطقتهم  أساقفة  جميع 
فقط خمس مناطق کنسية في نص أعمال مجمع مار إسحق، 
لكن سنة 424، عندما انعقد مجمع دادیشو، كانت النسطورية 
اإلمبراطورية  في  الوطنية  النصرانية  الكنيسة  أصبحت  قد 
ومما يشار إليه هنا ويجب أن نلفت  لغة الكنيسة:  الساسانية. 
الدينية،كانت  الطقوس  في  المستعملة  الكنيسة،  لغة  أن  إليه 
المحكية  العامة  اللغة  العربية  اللغة  بقيت  السريانية،بينما 
تابعين  الشرقية  العرب  في جزيرة  األساقفة  .وكان  المنطقة  في 
لمطران الحاضرة في فارس، فهذا يعني أن اللغة الفارسية كانت 
. وأما بخصوص الطوائف النسطورية في المنطقة 

ً
معروفة أيضا

بعد إنعقاد المجمع،فقد ظهر هنا  اسم»يوحّنان«، اسقف مزون 
أي إقليم عمان و)إقليم ُعمان هو الذي كان يضم منطقة اإلمارات 
فقد حضر األسقف   

ً
حاضرا الحالية،وسلطنة ُعمان الحالية(، 

424بعد ذلك ثم يلحظ المتتبع قرابةعام  مجمع داديشو سنة 
490، ترجمات  لألناشيد والقصائد بالفارسية. وهي تعكس عدة 
. وفي   

ً
نبذ متفرقة لوجود النصارى في عمان في هذه الفترة أيضا

تجد أول حضور مدون ألسقف من مزون في مجمع   544 عام 
نسطوري منذ سنة .434 فمار داود وارد في الئحة موقعي أعمال 
مجمع مار أبا األول ) 370 ( وفيما بعد، حضر األسقف صموئيل 
مجمع مار حزقيال في شهر شباط سنة ) 371 ( 576 ویذکر وجود 
في بعض التقارير عن حرب داحس   

ً
أديرة في إقليم عمان أيضا

 595 وهي نزاع نشب في جزيرة العرب الوسطى بين   ،7 الشهيرة 
 )372( ونشأ عن هذا النزاع بسبب مهاجمة قيس بن زهير 

ً
تقريبا

)من عبس ليربوع فكان أحد نتائج تلك الحروب حسب ما ترويه 
وترهبه فيها.   عمان،   * عدة مصادر انسحاب قيس بن زهير إلی( 
إقليم عمان حيث راح ينتشرفكتب الجاثليق  وبدخول اإلسالم  
647 إلى سمعان رف  أديابين أيشوعيهب الثالث )647ـ658( سنة 
ـ أردشير،يثني على العرب المسلمين، ولكن كان سمعان وأتباعه 

يتبعون سياسة استقالل عن الجاثليق، ومالبث  أن أعلن أساقفة 
بعث مار  فارس تخليهم عن المسيحية واعتناقهم اإلسالم وقد  
اليشوعيهب إلى أساقفة ورهبان عمان يسالهم وهو يأسف لماذا 
المسلمين  زعموا،ألن  كما   

ً
قطعا المسيحية،وليس  عن  تخلوا 

 على ذلك،بل باألحرى ألنهم كانوا يرفضون إعطاء 
ً
أجبروهم قسرا

نصف ممتلكاتهم مقابل االحتفاظ بدينهم.
وبعد أن عرضنا أهم ما ذكره دانيال ت.بوتس  نطرح هنا ما ذكره 
جوزيف الدرز، في ورقة  قدمها ،ضمن بحوث المؤتمر الدولي األول 
آلثار اإلمارات العربية المتحدة  وقد جرت وقائعه في أبوظبي )نادي 
تراث اإلمارات ، مركز زايد للتراث والتاريخ (،وهي بعنوان:النساطرة 
في الخليج هل كانوا مجرد عابرين؟ أحدث االكتشافات في جزيرة 
أواخر  إمارة أبوظبي اإلمارات العربية المتحدةـ    صير بني ياس، 
حقبة ماقبل اإلسالم 8. وهنا يجيب الباحث على السؤال الرئيس 
هل كان النساطرة في الخليج، أم كانوا مجرد عابرين؟ وهو يجيب 
بإمارة أبوظبي  على أحدث االكتشافات في جزيرة صير بني ياس. 
بني  لجزيرة صير    

ً
الموقع جغرافيا وقبل كل ذلك فهو يحدد   .

على بعد  ،التي تقع قبالة الساحل الغربي إلمارة أبوظبي،  ياس 
 و100 كيلومتر، على التوالي، إلى الغرب من مدينة 

ً
170 كيلومترا

وأشار إلى أن فريق المساحة اآلثارية لجزر أبوظبي قام  أبوظبي. 
بإجراء مسح أولي ويتسم الشريط الساحلي المقابل لهده الجزر 
وذلك  بالسبخات القاحلة التي تخلو من األدلة على استيطانها، 
باستشاء منطقة جبل الطنة الواقع مباشرة مقابل جزيرة صير بني  
پاس. فالتنقيب في صير بني ياس أسفر عن اكتشاف دير نسطوري. 
وفي السنوات الالحقة أجريت أعمال التنقيب في الكنيسة وجزء 
كبير من مجمع الدير، وكذا في ستة بيوت ذات فناء على مقربة 
الجانب  في  القائمة  المزارع  ضمن  المواقع  هذه  وتتجمع  منه. 
الشرقي من الجزيرة في منطقة معروفة باسم الخور ، بجوار خليج 
 ، صغير محمي يتميز بمر�سى لتوقف المراكب وتفريغها وتحميلها 

ولربما كان ذلك هو سبب انتقاء الرهبان للموقع .
يبلغ  الخارجية  الدير  مجمع  جدران  فمحيط  ومحيطه:  الدير 
 - شمال   

ً
مترا  70  

ً
وغربا  - من جهة الشرق   

ً
مترا  90 قياسها نحو 

وأنه تم الكشف والتنقيب عن كامل مساحة المجمع  جنوب، 
بالقياس  والمسح  الطبوغرافي،  المسح  خالل  من  الرهباني، 
التنقيبي،  والحفر  االختبارية،  الخنادق  وشق  المغناطي�سي، 
وقد بلغ ارتفاع سور المجمع إلى   . ودراسة سمات سطح األرض 
وفي أقسام كثيرة من السور انتشرت فجوات  متر،   0.65 حوالي 
كبيرة وهناك بعض أطراف السور مدمرة بالكامل . وتتألف بنايات 
الدير التي تطوق الفناء المحيط بالكنيسة من مجمعات بكل منها 

دراسات إماراتية

دير وكنيسة صير بني ياس  دلياًل على التسامح والمحبة وقبول اآلخر
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أربع أو خمس غرف بأرضيات وجدران مجصصة عالية النوعية، 
سكنها،  على  الدالة  األثرية  المواد  من  خالية  جميعها  وكانت 
وبالتالي فسرت وظيفتها بأنها كانت خاليا اعتكاف للرهبان . وحول 
هذه المجمعات كانت هناك مجموعة من المساحات المفتوحة 
وكانت  الداخلية،  باألفقية  وصفها  يمكن  والتي  السماء،  على 
وأنتجت كمية ضئيلة من المواد  أرضياتها ترابية وغير مسواة، 
الدالة على االستيطان، بما في ذلك الفخاريات وفضالت الطعام 
عظام  بعض  مع  واألصداف،  األسماك  عظام  من  )ومعظمها 
، مع مالحظة أنه حتى هذه المواد تنتمي على  الخراف والماعز( 
ما يبدو إلى ٱواخر حقب استخدام الموقع،ممايوحي بأن نظافة 
الكنيسة فوق صخرة  قامت   : الكنيسة  مهًما.   

ً
أمرا الدير كانت 

بارزة قرب وسط فناء كبير تحيط به مباني الدير. وكانت الكنيسة 
منسقة بشكل تقليدي من الناحية المعمارية، حيث كان الصحن 
األوسط محاطا بأروقة جانبية يفصلها حائط به أبواب عن الهيكل 
كما اشتمل الطرف الغربي على سقيفة  وعن الغرف الجانبية، 
الشرفي فزخرف زخرفة غنية  الكنيسة  أما حائط  غير عميقة. 
باستخدام الجص المتولب المتميز بمستواه التقني والفني العالي 
، والذي دمج بين النمط المسيحي )الصلبان الالتينية واليونانية 
هندسية  وتصميمات  الكروم  )لفافات  الكالسيكي  والنمط   )
المسترسلة(.  الزهرية  والزخارف  النخيل  مراوح  والساساني 
ويمكن تحديد تاريخ الجص على أساس األسلوب الفني بحدود 
7-6م، وهو تأريخ تدعمه المكتشفات القليلة من الفخار  القرن 
والزجاج، ويدعمه أيضا التأريخ بالكربون، والذي يظهر أن الدير 
وفي حين  صار أطالال بحلول النصف الثاني من القرن السابع. 
ظهرت الكنيسة مستطيلة الشكل في مسقطها الرأ�سي، فإن وجود 
قطع من الجص المقوس بين أنقاض حائطها الشرقي يشير إلى أنه 

كان يعلوها نصف قبة على األقل في الطرف الشرقي من الهيكل، 
لتعزيز الشكل الكن�سي« للمبنى . أما الميزة المثيرة األخرى فوجدت 
في الغرفة الجنوبية الشرقية لمجاورة للهيكل، وهي ذات جدران 
سميكة مما يدل على وجود أرضية معلقة ، وبها أيضا أخاديد في 
الطابق األر�سي يرجح أنها نتيجة لليلي الناجم عن استعمال سلم ، 
 من »برج الجرس، 

ً
ويبدو من المحتمل أن هذه الغرفة كانت جزءا

والذي منه ينادي المؤمنون للصالة بضرب المصفقات )المسماة 
»ناقوس« (، بدال من األجراس وقد وصف الشاعر الجاهلي لبيد 
صوت نواقيس الكنائس وهي تدعو الناس للصالة في القرى التي 
مر عليها أثناء سفره من اليمامة، جنوب قطر ، إلى الساحل ، وهي 
مالحظة أكد عليها علم اآلثار من خالل االكتشافات التي تمت 
. البيوت التي بجوار الدير: تم تمييز   1994 في السنوات األخيرة   
البيوت في جوار الدير، وهي مجموعه ستة بيوت منفصلة بأفنية 
خارج مجمع الدير نفسه، وكانت متماثلة جدا في الشكل وتقنية 
 )

ً
البناء والمكتشفات المادية التي كانت، في واقع األمر ، قليلة جدا

 ، 
ً
حتى ليبدو من المؤكد أنها كانت معاصرة للدير ولبعضها بعضا

 D ,  إلى درجة كبيرة بالبيوت التي نشبت في فيلكة ) 
ً
وشبيهة أيضا

Kennet، تعليق شخ�سي ( ، وقد أخضع خمسة من هذه البيوت 
أبسط  وهو  كامل،  بيت  ضمنها  من  وكان  والتنقيب،  للدراسة 
البيوت الخمسة )الشكل 4( وباستثناء التماثل في المادة والشكل، 
فتخطيط  فإن التشابه في التخطيط هو ما يلفت النظر بحق، 
في  الموجودة  الغرف  مجمعات  في  يتكرر  األقنية  ذات  المنازل 
الدير نفسه، حيث تتجمع ثالث أو أربع شرف فرعية حول غرفة 
أكبر تضم مداخل تف�سي إلى هذه الغرف الشرعية وإلى الساحة 
وكانت كل بناية مجهزة بحسنهريج ما،  الخارجية خارج المجمع. 
وكانت جدرانها متينة البنية، مثلها مثل جدران الدير نفسية، كما 
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تميزت التفاصيل بنوعيتها الرقيقة ، مثل أعمال الجسم الجدارية 
واألرضيات ، وأطر األبواب والعتبات والساللم والنوافذ والكوات . 
وقد كانت هذه البيوت، في واقع األمر ، نسخة مصغرة عن الدير، 
وشبه خالية من المواد األثرية الدالة على استيطانها، ولذلك يبدو 
أن هذه البيوت كانت أيضأ مساكن للرهبان، وربما كبار الرهبان 
الذين عاشوا في عزلة اختيارية عن بقية الجماعة طوال الوقت 
أو البعض منه ، وسأرجع إلى هذا التفسير الحقا في هذه الدراسة .
الحركة الرهبانية يوحي كل ذلك بنمط استيطاني يزحف باتجاه 
الشرق ، وهو نسق اتساع مألوف لدى دار�سي الحركة الرهبانية ، 
حيث تأسست األديرة التابعة على أيدي الرهبان المنتمين إلى دير 
رئي�سي مستقر ومزدهر؛ وحيث يتطور الدير التابع ويباشر بدوره 
في إرسال الرهبان إلى مناطق جديدة إلقامة مؤسسات كنسية 
األديرة،  وظيفة  حول  التساؤالت  ذلك  ويثير  له.  تابعة  جديدة 
وهناك من يقول   ، التي كثيرا ما تعتبر مكانا للعزلة عن العالم 
إن صيره سير بني ياس ربما كان الجزيرة التي ذكرتها النصوص 
النسطورية كموقع تأسيس دير في األبرشية النسطورية المسماة 
»بيت قتراي« على يد النسطوري العربي عوديشو في أواخر القرن 
ولكن ذلك يبدو   .  )Trinningham  1979  280( الرابع الميالدي 
 . وعلى 

ً
 ، حيث إن التاريخ المذكور يعد مبكرة جدا

ً
 بعيدا

ً
احتماال

أي حال ، فإن هذه اإلشارة مثيرة لالهتمام من حيث أن الدافع 
الذي تذكره لتيام عوديشو باالستقرار على الجزيرة كان الرغبة 
في العزلة عن العالم ، وليس ألنه وجد نفسه منجذبا تجاه تيشير 
ومن المفارقات أن الزاهد  سكان حب پاس و غيرها من الجزر، 
الشرفي كال بواجه دائما مشكلة ال تتغير، أال وهي أن نجاحه في 
اجتذاب المريدين الساعين إلى التعلم منه بالقدوة كان يحرمه 
من ذات العزلة والخلوة التي كان ينشدها. الراهب كناسك كانت 
العزلة متوفرة في المنازل المتناثر عبر السهل الواقع خلف دير 
والتي تفسر بأدق صورة على أنها كانت صوامع   ، صير بني ياس 
وبهذه الطريقة نجح النساطرة   . كما ذكرت آنفا  لكبار الرهبان، 
 
ً
في الجمع بين نزعتين في الحركة الرهبانية الشرقية اتسمتا أحيانا
بالتعارض : وهما النسق االنفرادي )القائم على الخلوة والتنسك( 
والنسق الجماعي )القائم من الشركة والدير (، اللذان أسسهما 
الرابع  القرن  أوائل  في  التوالي،  على  وباخوميوس،  أنطونيوس 
الميالدي بمصر وكان الرهبان االنفراديون المقيمون في البيوت 
الجسد من رهبان الدير بينما يركزون  المعزولة يتلقون غذاء 
بأكملها  الروح للجماعة  الغذاء  التعبد والصالة طلبة  هم على 
في  معروفة  تكافلية  عالقة  ذلك  وفي  واألموات(.  منهم  )األحياء 
الفكر المسيحي، مع اإلشارة إلى أن مفهوم الشفاعة ألروح الموتى 

وهو مفهوم نميل إلى ربطه بممارسة الصالة على  في المحطهر، 
لم يكن قد طور بهت في تلك الفترة المبكرة من  أرواح الموتى، 
التاريخ المسيحي. وتجدر اإلشارة إلى أن أطر النوافذ كانت مائلة إلى 
 منها في 

ً
أسفل في بيوت صير بني ياس )والتي حفظ لنا الزمن بعضا

حالة جيدة ( مما كان يسمح للرهبان باستالم الطعام والشراب، 
وممارسة التعليم بدون االضطرار إلى التواصل البصري مع أحد، 
الشرقية،  الرهبانية  الحركة  سمات  من  مشهورة  سمة  وهذه 
وتسمح للرهبان بالحفاظ على خلوتهم من دون االنفصام التام 
عن الدنيا التي كان اعتمادهم عليها ، أو باألحرى وكما وصفنا للتو، 
 بدرجة أو بأخرى . 

ً
 دوما

ً
االعتماد المتبادل بينهم وبينها ، متواصال

وقد يزعم المرء أن تصميم النوافذ كان مجرد سمة عملية لوقف 
في حالة  لكن كان للنوافذ،  الريح أو الرمال من دخول البيوت، 
واحدة على األقل، شاشات جصية ومصاريع ألداء هذه الوظيفة. 
كما أن الدينا أمثلة على هذه الظاهرة نفسها في بيوت الرهبنة 
الشارترية التي أدخلت ممارسات الرهبنة الشرقية شبه االنعزالية 
إلى أوروبا . فقد اتسمت بيوت الشارتريين بالترتيب نفسه من ثالث 
أو أربع غرف ضمن وحدة منفردة مكتفية ذاتية ومزودة بنوافذ 
ضيقة مائلة مجهزة بمحاريع لمنع االتصال البصري أثناء التعامل 
الضروري مع الرهبان اآلخرين  وفي الحقيقة ، فإن التشابه بينهما 
بالغ الوضوح ، لدرجة أن المسقط الرا�سي ألحد األديرة الشارترية 
التي نقبت ودرست بالتفصيل ، وهو دير مونت غريس في مقاطعة 
يورگشاير اإلنجليزية )Coppack 1993 : 110-111 ( ، يكاد يتطابق 
مع دير صيربني ياس وفي ذلك شهادة على العالقة الوثيقة التي 
ربطت بين الممارسات والطقوس الرهبانية من ناحية ، والبنايات 
التي شيدت لتلبي ضروراتها واحتياجاتها، من ناحية أخرى، وفيه 
داللة كذلك على أن دور المناخ في هذه العالقة كان شبه منعدم.
االتصال بالعالم الخارجي في حين أن البحث عن الخلوة كان أحد 
دوافع الرهبان ، فإن موقع وتصميم مباني صير بني ياس ال يدالن 
فالبوابة الشرقية   . على أنهم كانوا جماعة أدارت ظهرها للعالم 
الكبيرة ، والفخمة إلى حد ما ، في دیر صير بني ياس كانت مواجهة 
مباشرة للشاطئ في الخليج المحمية والكنيسة ذاتها شيدت على 
األخرى  التي تطل هي  البوابة  رفعتها فوق مستوى  عالية  أرض 
والعالم  البحر  الكثيف على  بالجص  المغطى  الشرقي  بحائطها 
»نحن هنا،  وهذا يوحي بوجود جماعة وكأنها تنادي:   ، الخارجي 
لقد كانت الحياة الجماعية المشتركة في الدير   . تعالوا لزيارتنا 
هي الحياة التي ألفها معظم الرهبان النساطرة وجميع المريدين 
المبتدئين . وفي إطار هذا النموذج كان االتصال بالعالم الخارجي 
 ال بد منه، وكان عادة 

ً
 به إلى حد ما باعتباره شرا

ً
 ومسلما

ً
مقبوال

دراسات إماراتية

دير وكنيسة صير بني ياس  دلياًل على التسامح والمحبة وقبول اآلخر
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ما يجري داخل أسوار الدير أو عند أبوابه، حيث يمكن مراقبة 
حركة  عليهم.  واالشراف  ودراية  خبرة  األقل  الجماعة  أعضاء 
التبشير النسطورية باتجاه الشرق كان االتصال بالعالم الخارجي 
 لتحقيق أغراض التبشير، والذي كانت هذه األديرة 

ً
 أيضا

ً
مرغوبا

لممارسته. فمن المسلم به أن  في وضع مثالي من أوجه عديدة  
في  التبشير  لممارسة  والدراية  برهابنها ذوي خبرة  بعثت  األديرة 
الجزر المحيطة والمناطق الداخلية من البالد، وهو أمر مشهود 
 مع 

ً
بوضوح في سجالت مجلس الكنيسة لنسطورية ، ويتفق جيدا

األدلة المستمدة من المصادر قبل اإلسالمية التي ذكرناها آنفا. 
ممارسة التبشير   

ً
استطاع ۔ النساطرة تدريجيا وبهذه الطريقة، 

أمكنهم  كما  الساحلي،  والشريط  المجاورة  الجزر  سكان  لدى 
 االستفادة من موقعهم االستراتيجي على طريق تجاري مزدهر 

ً
أيضا

للوصول إلى التجار وصيادي األسماك وغوا�سي اللؤلؤ الذين كانوا 
يترددون على الجزر وبحلول منتصف القرن السادس الميالدي، 
كان النظام قد استتب والوحدة تحققت في ما غدا يعرف باسم 
بعد فترة من الفو�سى صاحبت تأسيسها  الكنيسة النسطورية، 
الميالديين،  السادس  القرن  وأوائل  الخامس  القرن  أواخر  في 
ونزاعات داخلية  الكنيسة،  بين رؤساء   

ً
وهي فترة شهدت تنافسا

حول المسائل الالهوتية الخالفية وبعض القضايا األخرى ، مثل 
انطالقة فريدة  النساطرة  انطلق  وقد  القساوسة.  مسألة عفة 
استتباب  بعد  التبشيرية،  أنشطتهم  لممارسة  الشرق  باتجاه 
جعلهم  مما  الميالدي،  السادس  القرن  منتصف  في  أوضاعهم 
أكبر المذاهب النصرانية وأنشطها حتى أواخر القرن الثاني عشر 
أفول  إلى  ياس  بني  الدالئل من صير  تشير  هجرالدير  الميالدي. 
النشاط النسطوري في هذه المنطقة بحلول بداية القرن الثامن، 
وقد هجر الدير، مع أنه ال توجد أدلة على تدميره ، بل لدينا أدلة 
ومنها  واسعة على توطين الناس بشكل مؤقت في اطالل مبانيه، 
وال يبدو أنه قد حدثت مصادمات رغم ان بقائها قد  الكنيسة، 
تزامن مع تاريخ الفتح اإلسالمي للمنطقة، كما أن الفتح اإلسالمي 
لم يؤدي إلى نهاية النشاط النسطوري في الخليج، ولكنه كان بال 
كما يقول الباحث على بداية عملية إعادة توجيه   

ً
شك مؤشرا

حيث حولت اهتمامها  الجهود التبشيرية للكنيسة النسطورية، 
إلى وسط وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، وهي مناطق 
ربما كانت نقطة االنطالق األولى تجاهها هي أديرة الخليج العربي 
الخاتمة ويرى الباحث أن هذه األديرة  قبل أن تهجر إلى األبد. 
أدت بالتأكيد دورها كنقاط بداية النتشار المسيحية واالنطالقة 
النسطورية تجاه الشرق، على الرغم أن وظيفتها األساسية كانت 
فهي لم تكن بأي حال من األحوال تعمل في هدوء  خالف ذلك، 

 وال وظيفية فحسب، 
ً
ومنطوية على ذاتها، ولم يكن دورها مؤقتا

بحيث يراها الجميع  بل كان القصد هو إبراز دور هذه األديرة، 
ویستفيد من دورها. وربما استخدمت األديرة بادئ األمر كمكان 
لالعتكاف والعزلة عن العالم، وواصلت أداء هذا الدور على األقل 
فإنها كانت أيضأ في طليعة  بالنسبة لفئة منتقاة من الرهبان، 
حركة التبشير النسطورية ، في الفترة الممتدة من القرن الخامس 

إلى السابع بعد الميالد  

المصادر :

1. دانيال .ت بوتس في كتابه الخليج العربي في العصور القديمة، حيث أورد في  الجزء الثاني 

من كتابه الموسوم بتاريخ الخليج )من اإلسكندر األكبر إلى ظهور اإلسالم، والكتاب من ترجمة: 

ابراهيم خوري، مراجعة أحمد  عبد الرحمن السقاف،  ص 1013 - ص 1021،  ص1147 - 

ص 1158.

 بإسم شابور األول العظيم كان ثاني ملك ساساني على 
ً
2.   شابور األول Shapur I ويعرف أيضا

ِفق على أنها 240/42 - 270/72.
ُ
االمبراطورية الفارسية الثانية. تواريخ عهده اتـ

3 . شابور الثاني أو سابور ذو األكتاف )309 - 379( هو أحد ملوك الفرس وهو سابور بن هرمز 

بن نر�سي. هو الملك الوحيد في تاريخ الساسانيين الذي تم تتويجه وهو في رحم أمه، وقد تم 

، وأثناء شبابه كانت اإلمبراطورية الساسانية 
ً
وضع تاج الملك على بطن أمه. ولد شابور ملكا

تحت سيطرة أمه والنبالء في الدولة،

هو دير بنته هند بنت الحارث بن عمرو  دير هند الكبرى ويسمى كذلك دير هند األقدم،   .4

الكندي أم عمرو بن المنذر، وكتبت في صدره: »بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو 

بن حجر الملكة بنت األمالك وأم الملك عمرو بن المنذر، أمة المسيح، وأم عبده في زمن مار 

افريم األسقف، فاإلله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها ويقبل 

بها وبقومها إلى إقامة الحق، ويكون معها ولدها الدهر الداهر«. وروى ياقوت عن عبد الله بن 

مالك الخزاعي أن يحيى بن خالد البرمكي خرج مع الرشيد إلى الحيرة لمشاهدة آثار قبر النعمان، 

فطالعا كتابة على أحد جدران الدير نصها:

                          إن بني المنذر عــــــــــــام انقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

                                                                               بحيث شاد البيعـــــــــــــــــــــــــــــــــة الراهـــــــــــــــــــــــــــــــــب

                           تنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح بالمسك ذفـــــــــــــــــــــــــــــــــاريهم

                                                                               وعنبر يقطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه القاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب              

5. شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي وشهرته ياقوت 

الحموي )و. 1179 - ت. 1229(، هو مؤرخ وجغرافي عربي وواحد من العلماء باللغة واألدب، وهو 

من أصل يوناني،]1[]2[ ويعتبر من أئمة الجغرافيين، ومؤرخ ثقة، هو أديب ومؤلف موسوعات 

اط أشتغل بالعلم وأكثر من دراسة األدب، وقد سمى نفسه )عبد الرحمن(، وكان يقيم في 
ّ
وخط

المدرسة النظامية. وأهم مؤلفات ياقوت الرومي كتابُه المعروف )معجم البلدان( وله مؤلفات 

كثيرة أخرى.

6. يزدجرد بن سابور أو يزدجرد األّول )399 - 420 م( الذي يلقب األثيم )بزه كار( والخشن، كان 

 يكره الحرب، وكان يلقب كذلك بــ»يزدجرد المسالم«.
ً
 مسالما

ً
 في إيران وكان ملكا

ً
ملكا ساسانيا

7. داحس والغبراء هي حرب من حروب الجاهلية بين فرعين من قبيلة غطفان، هما: عبس 

وذبيان، وتعد هي وحرب البسوس وحرب الفجار وحرب بعاث من أطول الحروب التي عاشها 

وخاضها العرب في الجاهلية.

أحدث االكتشافات  النساطرة في الخليج هل كانوا مجرد عابرين؟  جوزيف الدرز)لندن(:  8ـ 

ــ   في جزيرة صير بني ياس،إمارة أبوظبي اإلمارات العربية المتحدةـ  أواخر حقبة ماقبل اإلسالم 

بحوث المؤتمر الدولي األول آلثار اإلمارات العربية المتحدة 2002،  ص230 - ص234.
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يكاين« »ضو المر
عالمة تاريخ النفط يف أدبنا الشعيب 

 قاسم بن خلف الرويس

 
َ
ذكرت بعض كتب األدب أن للعرب في الجاهلية ثالث عشرة نارا
يوقدونها ألسباب متعددة أشهرها نار المزدلفة التي أوقدها 
ق�سي بن كالب ليراها من دفع من عرفة، ومنها نار االستمطار 
ونار الحلف ونار الطرد ونار الحرب ونار السعالي ونار السليم ونار 
القری ونار الوسم وغيرها وذكرت بعض المصادر أنهم يوقدون 

 في رأس جبل إذا نبغ فيهم شاعر.
ً
نارا

بعض هذه النيران اختفت وخبا ذكرها عند العرب المتأخرين، 
وبعضها استمرت متوقدة إلى مطلع القرن الرابع عشر الهجري 
كنار الحرب، وبعضها استمر إلى وقت قريب كنار السلیم ونار 
الوسم، في حين مازالت )نار القرى( تتلهب في ثنايا كل قصيدة 
نبطية فمصطلح )شّباب النار( من المصطلحات المستخدمة 
بكثرة عند شعراء النبط في الجزيرة العربية كرمز قديم وكناية 

متجددة للجود والكرم.

نار الحضارة والتطور
ذكر  انطفأ  فقد  العرب،  عند  الرمزية  دالالتها  للنار  كان  فإذا 
معظم نيران العرب في الشعر وبرزت نار لم تكن معروفة في آداب 
العرب ومآثرهم قديما هي نار )المريكاني(. قالت الشاعرة عمشاء 

الدغيلبية:
تي يــــوم محمــــــــــــــــــــــــد بالخبرجانــــــــــــــي    

ّ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ون

الحَر بالكبــــــــــــــــــــــــد ودمع العــــــــــــــــــــــــين غاطيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
تشعـــــــــــــــــل بقلــــــــــــــــــــــــبي كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )ضو المريكاني(   

يهـــــــــــــــــــــــــــا
ّ
دب الدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والعـــــــــــــــــــــــــــة ما احٍد يطف

الحضاري  بالتحول  مرتبط  ثقافي  رمز  )المريكاني(  نار  إن 
واالقتصادي في مسيرة الصحراء فهي لسان الذهب األسود الذي 
جعل هذه البالد تلحق بركب العلم والحضارة وتعيش في بحبوحة 
الحياة السعيدة بعد أن كان مفازات قاحلة ومهالك متوالية، 
المميز الذي لفت األنظار إلى هذه النار هو كما عّبرت  إن ال�سيء 
على  تتفوق  ألنها  يطفيها(،  احٍد  ما  والعة  الدهر  )دب  الشاعرة 
 
ً
 تصويريا

ً
جميع النيران التي شاهدوها قبل ذلك مما جعلها هدفا

للشعراء الشعبيين.

تراث األدب
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نار ْبقيق
وقد يعبر الشاعر الشعبي عن هذه النار بتعبيرات أخرى للداللة 
كما قال الشاعر صليهم بن عبيد  )نار ْبقيق(  على المكان مثل 

السهلي: 
مونٍس داخل ضــــــمــــــــــــــــــــــــيري صلــــــــــــــــــــــــو ّملـــــــــــــــــــــــــــــــــة      

كــــــــــــن )نار ْبقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق( تـــــــنوينــــــــــــــي نوايــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــة    

ّ
وسط صــــــــــــدري يا )بومطلــــــــــــــــــــــــق( مستهل

من لهبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا راحت ضلوعــــــــــــــــي شظايــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وكما قالت الشاعرة عمشاء الدغيلبية:

يــــــــــــــــــــــــــا سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد دوك الليالــــــــــــــــــــــــي غربلنــــــــــــــــــــــــي    
كن )ضو ْبقيــــــــــــــــــــــــق( تشعــــــــــــل فــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــوادي

وقال الشاعر مرزوق السمي:
اتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــــــّرة وتذراهــــــــــــــــــــــــا الهـــبــــــــــــــــــــــــايب   

ـــــــــــــــــــــــــــة بـــــديتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
كل مرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍب عن الشك

ولعتــــــــــــــــــــــــي شبت علــــــــــــــــــــّي مــــــــــــن الشبايــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    
مثـــــــــــل )نار ْبقيــــــــــــــــــــــــق( يوم أنــــــــــــــــــــــــي وطيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ليتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هّونت من كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثر النشايــــــــــــــــــــــــب   
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لقــــــــــــــــــــــــيت الذود وأال مــــــــــــا لقــــيتــــــــــــــــــــــــه
- في المنطقة الشرقية  - أو ابقيق  فالمراد بــ )ْبقيق( مدينة ْبقيق 
»أرامكو«  وهي عبارة عن مدينة انشأتها شركة  من السعودية، 
وتبعد عن  1940م،  بعد اكتشاف النفط فيها عام  السعودية، 
 إلى الجنوب، 

ً
مدينة الدمام )قاعدة المنطقة( بنحو 75 كيلومترا

وتبرز   ،
ً
شرقا  

ً
كيلومترا  345 كما تبعد عن مدينة الرياض قرابة 

عمر  ويبلغ  النفط،  ألعمال  الرئيس  الموقع  كونها  من  أهميتها 
محافظة بقيق اليوم أكثر من ستة عقود من الزمن، حيث قام 
لتكون   - آنذاك   - »أرامكو«  على تخطيطها القائمون على شركة 
وتعتبر واحدة من أكبر نعامل حقول  للعاملين في الشركة،   

ً
مقرا

الزيت في العالم. 
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فــ )بقيق( محض مكان هامد انبعثت فيه الحياة بانبعاث البترول 
من أحشائه، وما النار المتوقدة في أنحائه إال اللسان الذي يعلن 
فقد كانت الشركات تقوم  عن وجود البترول في هذا الموضع، 
أن  قبل  وذلك  دائمة  بصفة  للبترول  المصاحب  الغاز  بحرق 
في الصناعات البتروكيميائية لتصبح   

ً
تتم االستفادة منه الحقا

السعودية ضمن أفضل الدول في هذا الجانب.
هذه  في   

ً
دائما المتوقدة  النار  صورة  استلهم  الشعبي  الشاعر 

حرقة  من  جوانحه  بين  يجيش  عما  للتعبير  البترولية  المدينة 
 أعظم منها بديمومتها وتلهبها 

ً
المعاناة بكافة أحوالها، ألنه لم يَر نارا

كما قال الشاعر سعد الهديرس:
كــبدي اللي تستـــعـــــــــــــــــــــــــــــــر مثل الزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة    

مثل )نار بقيــــــــــــــــــــــــــــق( ما يطفي ســـعرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

نار تّنورة
كما عبر الشعراء عن هذه النار بتعبير )نار تنورة( إشارة إلى رأس 
تنورة وهي مدينة تقع في شرق المملكة العربية السعودية وتبعد 
عن مدينة الدمام 70 كم وتبرز أهمية رأس تنورة في أنها تحتضن 
في أراضيها إحدى كبرى مصافي النفط في العالم والتي أنشئت في 
 للغاز، فما إن يقبل 

ً
عام 1949م وميناءين لشحن النفط ومعمال

المسافر إليها إال ومناظر النيران التي تتوقد في مناراتها الصناعية 
، قال الشاعر:

ً
 ونهارا

ً
الضخمة تتطاول إلى عنان السماء ليال

ورة( 
ّ
أنــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّن قــلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مثـــــــــــــــــــــل )نار تن

ــــــــــــــــــــــورة( طفت ما طفت نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري 
ّ
ولو )نار تن

وقال الشاعر اآلخر: 
هنــيتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالهــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــاف )ضّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة(
ومـــــــــــــــــــا دش لـــــــــــــــــــــــــــــــــم الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراش   

وال شــــــــــــــــــــــــــــاف لّعـــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة
نالحظ من خالل الشواهد الشعرية أن هذه النار عند مجتمع 
الالفتة  العجيبة  الغريبة  األمور  من   

ً
عموما العربية  الجزيرة 

كان  )لعب الكرة(  كما أن  ألنظارهم بسبب ديمومتها وتوهجها، 
من األمور الغريبة عليهم ألنهم ال يعرفونها قبل اكتشاف النفط 
األمر الذي يجعلنا نتساءل عن التأثير  )أرامكو(،  شركة  ومجيء 
االجتماعي الكبير الذي أحدثه النفط وشركاته النفط في المجتمع 
الخليجي بشكل عام، وهذا أمر جدير بالدراسة بينما حاولنا هنا 
قياس بعض هذا التأثير من خالل الشعر الشعبي الذي يعتبر 
للمملكة  االجتماعي  التاريخ  نطاق  في  تجاوزها  يمكن  ال  وثيقة 

العربية السعودية قبل اكتشاف النفط وبعده 

الشعبي  أدبنا  النفط في  تاريخ  المريكاني« عالمة  »ضو 
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تناقله   
ًّ
غنيا  

ًّ
ثقافيا  

ً
إرثا المتحدة  العربية  تمتلك دولة اإلمارات 

الشعبية  األمثال  أحدها  جيل،  بعد   
ً
جيال اإلماراتي  الشعب 

وقد حافظت ذاكرة أبناء  التي تندرج تحت التراث غير المادي، 
اإلمارات على مخزون ثري من األمثال تختزل فيه خبرات فردية 
 شعورية أو خالصة تجربة، 

ً
 أو حالة

ً
 معينا

ً
وجماعية تترجم واقعا

ْل بطريقة بسيطة منمقة جزلة  ّوِ
َ
تبين عمق المبادئ قالها الُمَتق

والُمتمعن في األمثال يدرك أنها بّوابة للتعرف  عميقة.  لها معاٍن 
فتتعرف من خاللها على  تأتي منه،  التي  المجتمع  على طبيعة 
وتتنوع األمثال حسب الموضوع  عادات وأخالق وصفات البلد، 
التي تتناوله، ويمكن توظيفها في حياتنا اليومية للحث على العمل 
والعبادة، التعاون وإنشاء عالقات حسنة مع المحيطين، حفظ 
. وللصداقة 

ً
حقوق األهل والجار والطريق وفي المدح والذم أيضا

 
ً
والرفاق نصيب في األمثال اإلماراتية، وال يزال استخدامها متداوال
فإذا أردت وصف قوة ومتانة عالقتك مع  المجتمع،  بين أبناء 
المغزى  يكمن  م وعين«، 

ْ
ش

َ
خ وُهْم  نا 

َ
»أ ستقول   

ً
رفاقك فحتما

من العينين فال يبتعدان وال يتفارقان  »الخشم»  في قرب األنف 
َمك« أي أن صديقك مالزم 

ْ
ش

َ
 »ْربيعْك خ

ً
مهما حدث، ويقال أيضا

والرفقاء  الحياة وال تحلو الحياة إال بهم.  فالّصحاب رفقاء  لك، 
، وكل رفيق له مكانته وأهميته 

ً
كثر، ودروب الحياة متعددة أيضا

فللسفر  الخاصة يحددها تشابه االهتمامات وطريقة التفكير، 
ستزيد  التي  الصغيرة  التفاصيل  ذات  يشاركك   

ً
صديقا تحتاج 

الذي  الرفيق  تحتاج  دراستك  رحلة  في   ،
ً
وجماال  

ً
متعة الرحلة 

دائد تحتاج الرفيق قوي 
ّ

م العلم والتفوق، في الش
ّ
معه ترتقي سل

البأس لينصرك على من عاداك، وفي المشاكل تحتاج الصديق 
قيل  لذلك  الخسائر  بأقل  مصيبتك  من  لتخرج  الحيلة  واسع 
ريق«، حدد الطريق الذي تود أن تسلكه وعلى 

ّ
ْبل الط

َ
»الّصديْق ق

وابدآ بالسير في رحلتكما إلنجاز  يناسبه،   
ً
أساسه اختر له رفيقا

والغبن هو  ت يزيدك ِغبن«  »الَحي يْحيْيك والَمّيِ أفضل النتائج. 
الَهم، فالشخص المتفائل يحيي المحيطين به بتفاؤله ونشاطه، 
وفي  أما الشخص المتشائم يبعث الغم والكآبة على من حوله، 
هذا المثل حث على مصادقة األشخاص المتفائلين ذوي الروح 
الجميلة واالبتعاد عن كل متشائم، فأحد أسرار جمال الحياة هو 

جمال المحيطين بنا. 
قد ينصحك أحدهم   

ً
كفؤا  

ً
وفي رحلتك مع ذاتك لتكون صديقا

ْي ِمْن 
َ
نا وناِقتي ما َعل

َ
 )ال تستوي شرات اللي قال »سِلْمت أ

ً
مؤكدا

رفاجتي«، تكمن النصيحة في العمل بعكس المثل المتداول، يقال 
إنه في وقت ما قد م�سى وقعت غارة على مجموعة من الرفقاء، 
صحابه من دون أن يضحي   

ً
تاركا وقد سلم أحدهم مع ناقته، 

وآثر سالمته والغنيمة بممتلكاته على رفاقه،  بنفسه لنجدتهم، 
ب مصلحته 

ّ
إنه غل إذ  األنانية والخيانة  المثل على  به  فضرب 

األخالق الحسنة والعُرف في   
ً
متجاهال الشخصية على صحابه، 

فزعة الصديق والبقاء معه في السراء والضراء. الصداقة ليست 
ن وليس كل شخص تنطبق عليه مواصفات  الَهّيِ هل  باألمر السَّ
الصديق، فهي بال شك التقاء أرواح وتحمل مسؤوليات، حقوق 
وواجبات، اهتمام ومراعاة الصداقة نصيحة وعتاب نتقبلها إذا 
ونتجاوز  حياتنا  علينا  لتسهل  المستقيم  الطريق  عن  انحرفنا 

بالصحبة عقبات الحياة وتكون أجمل بوجودهم 

الصديق يف األمثال اإلماراتية

 موزة سيف المطوع
كاتبة من اإلمارات
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إضاءة

اإلماراتية واللهجة  العربية  اللغة  بين  الفرق  اإلماراتية  اللهجة  في  المؤثرات 

 عـــائشة عيل الغيص

اإلماراتي،  الشعبي  التراث  في  الباحث  م، 
ّ
المسل عبدالعزيز  د  يقول 

ورئيس معهد الشارقة للتراث في الشارقة: »عندما نتحدث عن اللهجة 
هنا، فنحن ال نتحدث عنها إال بوصفها ابنة اللغة األم، فاللهجة تتميز 
بميزاتها، وتتصف بصفاتها، وتتشكل بشكلها، ولكنها ال ترقى إلى األصل 
وأوائل اإلماراتيين وفدوا إلى المنطقة من جهتين  بل هي أدنى منه، 
مجموعات   

ُ
فمن الغرب جاءت ثالث رئيستين هما الغرب والجنوب، 

نجد(،  إلى   
ً
)نسبة والنجادي  الحجاز(،  إلى   

ً
)نسبة الحجازيون  هي 

ولكل مجموعة لهجتها الخاصة،  إلى األحساء(،   
ً
)نسبة والحساويون 

بمفردات  الزاخرة  بلهجتها  العمانيين  مجموعة  جاءت  الشرق  ومن 
هجة 

َّ
ولكي نعرف الخصائص الصوتية لل وتراكيب اللهجة الحميرية، 

اإلماراتية«. )1(

والشك في أن هذا التمازج في أصول السكان، انعكس على مفردات اللغة 
 
ً
 لوقوع الدولة منذ القدم في ممرات التجارة، وأيضا

ً
وأضاف لها، ونظرا

منذ شهدت الطفرة الشاملة في كافة مجاالت الحياة، فقد تميزت بكثرة 
الوافدين إلها من مختلف بالد العالم، وتمازجهم مع السكان اإلماراتيين، 
مما أدى إلى الكثير من المزج والتغيير في مناح متنوعة من الحياة، وكان 

المؤثرات يف اللهجة اإلماراتية
الفرق بني اللغة العربية واللهجة اإلماراتية
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إذ اكتسب السكان  تأثر اللهجة اإلماراتية من أوضح التغييرات، 
األصليون كلمات عديدة من السكان الوافدين، واستعملوها في 
حياتهم اليومية مع تغيير بسيط في طريقة نطق الكلمة عن لغتها 
األصلية، وهنا يستعرض الباحثان في تراث االمارات سالم سيف 
الجابري ود.عبد العزيز المسلم، المؤثرات في اللهجة اإلماراتية)2( 
التي  البوتقة  مثلت  اإلمارات  أن  المسلم  العزيز  د.عبد  ويرى 
انصهرت فيها لهجات المجموعات الوافدة إليها، ومن ذلك كله، 
وعبر سلسلة طويلة ومعقدة من عمليات النحت والتحوير والقلب 

واإلبدال واالختصار والدمج، نتجت اللهجة اإلماراتية التي نتعامل 
بها اليوم. ولقد سنحت الفرصة لي لقيادة العديد من فَرق الجمع 
يعقب  ما  على  لعت 

ّ
واط اإلمارات،  في  الشعبي  للتراث  الميداني 

عمليات الجمع من تشويه، للمادة الجميلة التي جمعت وذلك في 
أثناء التدوين نتيجة جهل الجامعين الشباب باللهجة الشعبية. )3(
وإن أهم من درس اللهجات الخليجية ولهجة أهل اإلمارات من 
الدكتور  التاريخية؛  الناحية  من  المبحث  هذا  إلى  السّباقين 
جونسون في كتابه: »دراسات في لهجات شرقي الجزيرة« )وهو في 
1962، ونشرت في شكل  األصل رسالته للدكتوراه نوقشت سنة 
»وظهرت  حيث قال واصفا إياها:   ،)1973 كتاب أول مرة سنة 
وليست  المحلية  العامية  هي  ليست  لغة  أسلفنا،  كما  بينهم، 
وإنما هي نوع يقرب من الفصحى ويبعد عن  الفصحى القديمة، 
المحلية..، ومن المنتظر أن يكون أبناء الجيل القادم جميعا ممن 
يتحدثون هذه اللغة المشتركة، وإذا ارتقت هذه اللغة فال شك 
أنها تقترب من الفصحى بشكل أكبر«)4(. وكتاب الدكتور جونسن 
للهجات  العامة  لدراسة الخصائص   

ً
مهم جدا  )t.m jhonson(

الحواضر  لهجات  فقد شمل  به،  العهد  تقادم  رغم  الخليجية 
الخليجية الشرقية، وركز على الخصائص الصوتية والمعجمية 
ثم عرض لكل منطقة على  والتركيبية المشتركة في مرحلة أولى، 
)أو  ومنها ال لهجة اإلماراتية  الدقيقة،  اللغوية  بالدراسة  حدة 
االتحاد(،  قيام  قبل  القديمة  التسمية  وفق  المعاهد  الساحل 
وهو من   )wallin( وقد سبقه إلى هذا البحث المستشرق فالين 
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الرواد األوائل الذين اهتموا بخصائص اللهجات 
وذلك  الفصحى،  بالعربية  وصلتها  الخليجية 
النصوص  من  مجموعة  فأصدر   ،1848 سنة 
عامي  األلمانية،  المستشرقين  مجلة  في  نشرت 
 carlo( 1851 - 1852، أعقبه بحث كارلوالندبرج
- 1913(، واخرون،   1901( landberg( فيما بين 
الدارسين  سبقوا  البحثي،  المجال  بهذا  اهتموا 
اللهجات  بموضوع  دراسة  في  المحدثين  العرب 
كما ذكر   - ومن أهم هذه الدراسات  العربية،)5( 
 - هذا الكتاب لجونسون الذي يوثق بشكل 

ً
سابقا

علمي الخصائص الصوتية والمعجمية لكل منطقة خليجية على 
والكتاب تسجيل صادق  ومقارنة وجمًعا وتدوينا.   

ً
وصفا حدة، 

لعربية الخليج وساحلها الشرقي، تصف الوضع اللغوي بكل دقة، 
في أهم مراحله التاريخية، وهي فترة التحول من الحياة المالحية 
مصادر  من   

ً
مصدرا والصيد  الغوص  على  تعتمد  كانت  التي 

اكتشاف  فيها  أثر  التي  الحديثة  الحياة  إلى  والتجارة،  المعيشة 
وهي مرحلة االنطالقة نحو   ،

ً
كبيرا  

ً
موارد الطبيعة والطاقة تأثيرا

ولذلك حرص هذا المستشرق على  الحياة الحضارية الحديثة، 
تصيد األلفاظ المحلية القديمة والمتداولة من أفواه الناطقين 
في  الجمالية  سر  ليعرف  بينهم  وعاش  المكان،  عين  على  بها 
منيها إلى أهمية الحفاظ على  التعبير مقارنا كل منطقة بأخرى، 
كتاب  وإّن  هذا المخزون التقليدي النادر في المنطقة العربية. 
هو أول  1855باللغة األلمانية،  الذي نشر عام    )wallin( فالين 
من تحدث عن مزج الكاف والقاف في لهجة نجد والعراق ولغة 
كما أن المستشرق فتزشتاين  البدو الرحل من قبيلة عنزة،)6( 
هو أول من أشار إلى الظواهر المزجية بين الجيم   )wetzstein(
والياء من الدارسين المحدثين في مقالة له نشرت باأللمانية سنة 
1868،)7( وأكثر المواد قيمة على اإلطالق هوما جمعه المستشرق 

عن   ،1936 سنة  المنشور  كتابه  في  كانتينو 
المجموعات اللهجية المختلفة في الخليج بحيث 
تصلح أن تكون خريطة اثنولغوية لتوزعها حسب 
المناطق والقبائل،)8( وأما أكثر من اهتم بلهجات 
الساحل المعاهد ولهجات عمان فهو المستشرق 
وفي مقالة   )1894( في كتابه   )Reinhardt( رینهارد 
المصدر  وهما   ،1889 سنة  جاكيار  بمعجم  له 
لمعرفة  إليه  الرجوع  يمكن  الذي  األسا�سي 
هذه  للعربية  والمعجمية  النطقية  الخصائص 
المنطقة من الخليج التي فيها اإلمارات في بدايات 

نعتها  من  أول  وهو  اللغوية،  الدراسات  ظهور 
الخاص بها والمميز لها عن باقي  ش(   - )ج  برمز 
جونسون  بها  اهتم  ولذلك  الخليجية،  اللهجات 
وهي في نظر جونسون  في كتابه،   

ً
خاصا  

ً
اهتماما

العنزيين  قبل  ما  لهجة  لهجتين:  انصهار  نتيجة 
من سكان المنطقة األوائل من العرب.  ثم لهجة 
العنزيين ويمثلون أغلب المهاجرين من نجد إلى 
العتوب  منهم  األخص  وعلى  الشرقية،  المنطقة 
الذين عاشوا بعد ذلك في البحرين والكويت وقطر 
بالعرب  واختلطوا  وعمان،  المعاهد  والساحل 

األوائل وصاهروهم وامتزجوا بهم)9( 

المصادر:

1. من الحروف العربية التي يلحقها قلب )أي تغيير في النطق(، في لسان البدو والحضر 

وأهل الساحل الشرقي في اإلمارات هذه الحروف هي: )األلف، الثاء، الجيم، الذال، 

الراء، السين، الشين، الصاد، العين، الفاء، القاف، الكاف، النون والهاء(، وتأتي على 

»رأى،  كما في قولهم:  ق كما هو مع إهمال الهمزة، 
َ
ينط النحو التالي، حرف األلف، 

 
ً
بدال ج" 

ْ
ل
َ
وف »فريد،  كما في قولهم  )فاء(،  وعائشة(، وحرف  )رأى،  من   

ً
بدال وعيشه« 

ق )ياًء(، كما في قولهم »ِدياي، ويميل، 
َ
 ما يْنط

ً
ج(، وحرف الجيم، وغالبا

ْ
ل
َ
عن )ثريد، وث

)ظاًء(،   
ً
ق أحيانا

َ
يْنط بينما حرف الذال،  )ِدجاج، وجميل، وَحَجر(،   عن 

ً
بدال وَحَير« 

(، كما 
ً
 عن )أذكره(، وحرف الراء، بعضهم ينطقه )الما

ً
كما في قولهم: »اظكره« بدال

 عن )رادار، كروزر( والمفردتان واردتان من اإلنجليزية، 
ً
في قولهم »الدار، كلوزر« بدال

، انظر: عبد العزيز 
ً
وهكذا إلى أن نأتي إلى بقية األحرف، وهنا من الصعب ذكرها جميعا

الصادرة في أبوظبي،  مجلة الفجر،  اللهجة اإلماراتية بين التأثير والتغيير،  م، 
َّ
المسل

عدد يناير 2019.

م، اللهجة اإلماراتية بين التأثير والتغيير، مجلة الفجر، الصادرة 
َّ
2. عبد العزيز المسل

في أبوظبي، عدد يناير 2019. 

3. مجلة البيان اإلماراتية، جميل محسن اللهجة اإلماراتية تميز من الغرب والجنوب 

التاريخ:  05أبريل 2014.

4. د؛ ت - م - جونسن؛ )أستاذ اللغة العربية في جامعة لندن(؛ 

دراسات في لهجات شرقي الجزيرة. ترجمة وتحقيق أحمد محمد 

الضبيب، الدار العربية للموسوعات، بيروت - لبنان 1983 ، ط 

2، ص 15.

5. ينظر؛ المرجع نفسه، مقدمة الكتاب بمترجمه، أحمد محمد 

الضبيب، ص 13.

6. دراسات في لهجات شرقي الجزيرة، لجونسون ص 38.

7. المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

8. المرجع نفسه، ص 39.

9. دراسات في لهجات شرقي الجزيرة، لجونسون ص 42.

إضاءة
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صور ومالمح من كنوز التراث الشعبي  في اإلمارات80

تمتاز اإلمارات العربية المتحدة بالتنوع والغنى في مالمح طبيعتها 
وفي مخزون تراثها الشعبي وفضائها الثقافي المنفتح باتساع على 
أثرية  معالم  اكتشاف  اإلماراتية  البحوث  أنجزت  وقد  العالم. 
وهذا دليل على  سنة،   8500 عمرانية في إمارة أبوظبي تعود إلى 
إن  أن التاريخ الحضاري في هذه البالد يعود إلى أقدم العصور. 
وبين  والجبال،  البحر  بين  المتنوعة  ومالمحها  اإلمارات  طبيعة 
وبين  النخيل،  ومزارع  األفالج  وبين  الرمال،  وكثبان  الواحات 
السهول والجزر المجاورة لها، كل هذا التنوع يمنح اإلمارات مزايا 
جمالية وسياحة تسعد األهالي والمقيمين والزوار، كما أن التراث 
الفكري والثقافي غني بتنوعه من الشعر إلى الحكاية، ومن األمثال 
على  تحافظ  التي  والتقاليد  والعادات  المواسم  إلى  الشعبية 
تماسك األسرة واهتمام الوالدين بتربية الصغار وحسن تنشئتهم، 
واحترام الصغير للكبير، ومن الفروسية والكرم وصيد الصقور.. 
إلى الغوص على اللؤلؤ والرحالت البحرية من أجل التجارة وزيادة 

المعرفة واالطالع واكتساب تجارب جديدة في الحياة.
بل  وكنوز التراث في اإلمارات ال تنفصل عن الثقافة المعاصرة، 
ويأتي  راسخة.  تاريخية   

ً
وأبعادا عريقة   

ً
جذورا وتمنحها  تكملها 

مناطق  بها  نزخر  التي  الفنية  الكنوز  مقدمة  في  النبطي  الشعر 
الدولة، وتاريخ اإلبداع الشعري ينفرد به الماجدي بن ظاهر وال 
اإلبداعية  قيمته  كانت  وربما  العربية،  البالد  في   

ً
مثيال له  نجد 

في تراثنا الشعري القديم.  )أبوالطيب المتنبي(  بموازاة الشاعر 
وأبو الطيب يقول: 

إذا غامــــــــــــــــــــــــرت فــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــروِم 
فــــــــــــــــال تقبــــــــــــــــل بمــــــــــــــــــــــــا دون النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 
لكن الماجدي يؤكد على القيم األخالقية وسالمة المجتمع، وهو 
يدعو إلى صيانة العرض والمحافظة على شرف النفس وسالمة 

السلوك في قوله: 
والعرض الل يصــــــــــــــــــــــــان عن كـــــــــــــــــــــــل الردى 

كالسيــــــــــــــــــــــــف ما�سي الجانبين إذا جلــــــــــــــــــــــــي
ومن الشعر وتعبيره عن الخلجات الوجدانية والمشاعر اإلنسانية 
ودعوته للتمسك بالقيم المثالية واألخالق الحميدة، يأتي الغناء 
وأفراح الناس في المواسم والمناسبات السعيدة لتؤكد على ما 
تزخر به قصائد الشعر من جمال المعاني ورهافة الصور وبالغة 
 من روافد 

ً
 مهما

ً
الحكمة. وتشكل األغاني، إلى جانب الشعر، رافدا

ويتناقله  للكبير   
ً
احتراما الصغير  به  يحتفي  حيث  التراث  كنوز 

 عبر الزمن. 
ً
ليبقى التيار جاريا جيل الشباب عن اآلباء واألجداد، 

وأهميته،  الشعر  عن  تنفصل  أن  يمكن  ال  الشعبية  والحكاية 
من الشعر والحكم واألمثال،   

ً
ما تتضمن الحكايات كثيرا  

ً
وغالبا

وهذه كلها تعد من كنوز التراث وذخائره البليغة. وإذا كان األطفال 
يحبون الحكايات ويطلبون من األم أو الجدة أن تروي لهم حكاية 
فإن أهمية الحكاية تأخذ مكانها في  قبل استغراقهم في النوم، 
وما جرى في الما�سي من تجارب وأعمال   ..

ً
مجالس الكبار أيضا

هذه  جريح،  معالجة  أو  طريد  إغاثة  أو  ملهوف  كنجدة  كريمة 
األمور والتصرفات الحميدة تأخذ مكانها الالئق في ثقافة األسرة 

صور ومالمح 
من كنوز الرتاث الشعيب يف اإلمارات

علي كنعان
شاعر سوري مقيم في اإلمارات

إضاءة
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 من عناصر التراث الشعبي، وإذا 
ً
 مهما

ً
والمجتمع وتشكل عنصرا

كان المسرح والسينما والتلفزيون أخذ في عصرنا الحاضر يعرض 
لكنها ال ترقى في كثير من األحيان إلى  بعض القصص واألحداث، 
من  مستوى ما يرويه كبار السن عن أحوال الحياة في الما�سي. 
هنا تأتي أهمية تسجيل وتدوين أحاديث كبار السن من أجداد 
وجدات وخبراتهم في الحياة، ألن من عاش القصة وقدم تضحية 
 عن المؤلف 

ً
 أساسيا

ً
في سبيل عمل إنساني كريم يختلف اختالفا

عن   
ً
بعيدا الذي يحاول أن يتصور أحداث الحكاية من خياله، 

عدة  هناك  أن  اإلمارات  في  والجميل  ودروسها.  الحياة  تجارب 
وتجارب  ذكريات  من  لديهم  وما  بالكبار  تهتم  ومبادرات  جهات 
حياتية غنية، سواء في البر أو البحر، في الصيد والرعي والزراعة 
أو في الغوص على اللؤلؤ ورحالت التجارة، أو السفر في طلب العلم 
واكتساب المعرفة. وهذا ما يؤكد أهمية تراث اإلمارات والمساعي 
الكنوز  المختصة لحفظ هذه  بها الجهات  التي تقوم  الحميدة 
التاريخية المخزونة في عقول الكبار وذاكراتهم. من هنا تأتي أهمية 
إلى  توثيق التراث بجميع مصادره األساسية من الشعر والغناء.. 
العادات والتقاليد  ومن  الناس،  بين  الدارجة  الحكاية واألمثال 
والصناعات  الحرف  في  المتوارثة  والخبرة  الثقافة  إلى  الشعبية 
اليدوية، من دون أن نن�سى ثقافة المائدة وألوان الطعام واللباس 
 إلى معرفة األعشاب وفوائدها في الطب 

ً
وتصاميم العمران، وصوال

الحكمة  أن  المعروف  ومن  األسالف.  يفعل  كان  كما  الشعبي، 
واألمثال الشعبية هي خالصة تجارب أجيال وثمرات وقائع وأحداث 

وفي  عاشها أجدادنا حتى صارت مأثورات تجري على كل لسان. 
هذا اإلطار تشكل المتاحف وما تحتويه من لوحات تشكيلية ولقى 
المدارس  مهمة لطالب  مراجع  مأثورة،  وأقوال  أثرية ومدونات 
الرحالت  أن  كما  والدراسات،  البحوث  ولكتاب  والجامعات 
المدرسية والسياحية إلى الجزر والمواقع األثرية الواقعة تحت 
بالمتابعة  الكنوز جميعها جديرة  هذه  اإلمارات،  تراث  إشراف 
فريضة الحج في  وأتوقف أخيرا مع أداء  والدراسة واالهتمام.   
الما�سي والقوافل التي كانت تسافر إلى مكة المكرمة، وتستغرق 
القافلة أسابيع في ذهابها وعودتها. وكما يقول الباحث د. إبراهيم 
ملحم، كانت تلك الرحالت محفوفة بالمخاطر ألن قوافل الحجاج 
بدفع  يطالبون  الذين  الطرق  لقطاع  تتعرض  كانت  ما   

ً
»غالبا

إتاوات لقاء المرور«. والبنى التحتية من طرق معبدة واستراحات 
ومخازن تموين لم تكن متوفرة في تلك المرحلة، إضافة إلى طول 
الغياب. لكن عودة الحجاج بالسالمة ونعمة البركة كانت حافلة 
باألفراح، كما أن حكايات الرحلة وما واجهت القافلة من مصاعب 
وتشكل  الجيران،  وبين  والسهرات  المجالس  في  تروى  وأخطار 
 من تجارب األجداد وكنوز التراث الشعبي. ويذكر 

ً
 إضافيا

ً
مخزونا

الباحث محمد بن مايد بن ثاني أن االستعداد ألداء هذه الفريضة 
المباركة كان يبدأ من رمضان ألن متطلبات الرحلة االجتماعية 
والمادية لم تكن قليلة، ويقول ابن ثاني: »عادة ما يجهز الحجاج 
قافلة كبيرة من اإلبل، يخصص جزء منها لركوب النساء والرجال، 
فيما تختص أربعة جمال بحمل الطعام  وجمل يحمل الحطب، 

والزاد من مختلف أنواع المؤن« 



 أحمد حسني حميدان                 
                    

القصة اإلماراتية القصيرة التي جاءت بعد مرحلة التأسيس مضت في سردها إلى مايصيب الواقع الحياتي مبتعدة 
عن تمجيد الحياة على نحٍو مجاني، وانشغلت في تطوير أسلوبها الفني الذي تهجس من خالله إلى تجسيد ماتكابده 
شخصياتها وهي تعيش ما يفد إليها من واقعها المعاش وهو مادفع غير كاتب وكاتبة في اإلمارات إلى مغامرة التجريب 
وتأتي القاصة عائشة عبدالله محمد من ِعداد هؤالء الكتاب والكاتبات اللواتي وفدن بعد الرعيل األول إلى دائرة 
 في مغامرة التجريب 

ً
النص القص�سي اإلماراتي عبر مجموعتها )ما بعد الطوفان()1( التي بدت في سياقها أكثر إيغاال

تخلو في معظمها من الحدث مما جعلها تندرج فيما يسمى بقصص   
ً
وذلك بعد أن قدمت من خاللها قصصا

الحالة التي تنتاب الشخصية على امتداد المساحة النصّية والتي استولى الموت وهواجسه على معظم سياقاتها 
القصصية، وهو ماجعلها في أتون مغامرة أخرى تضاف إلى مغامرة التجريب وهي ارتهان مضامينها لفكرة هذا الموت 

مما جعلها تم�سي في تلوين قصصها بمشتقاته لعرضه بمظاهر متباينة وأبعاد متعددة.. 

ية أطياف الموت وأبعاده التعبري
يف قصص الكاتبة اإلماراتية عائشة عبدهللا محمد

أدب ونقد
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التباين  وإذا كانت المدرسة الفرنسية وجدت 
قائم وموجود حتى ضمن اللون الواحد معتبرة أن 
البياض الماثل في كفن الموت غير ذاك البياض 
المتموضع في الثلج، فإن عائشة عبدالله محمد 
 بين هذا البياض أو ذاك.. وبدا لها 

ً
لم تجد فرقا

تباطؤ الحركة وتراجع مظاهر النشاط اإلنساني 
على بياض الثلج شكل من أشكال الموت الذي 
مفردة  كرر 

ُ
ت لذلك  الكفن  بياض  مع  يتآلف 

الجليد على نحٍو مجاور لحالة الموت في العديد 
من قصصها معتبرة في خالصتها النهائية البياض 

 للموت. والبرد من مفردات وجوده وتعبر بطلة قصة 
ً
في كليته لباسا

)الموت األبيض( عن ذلك في قولها:
)تحولت إلى كتلة من الجليد المتحرك، كل �سيء في داخلي أصبح 
األبيض..  الجليد  غطاء  تحت  النائمة  المتجمدة  كالمياه   

ً
باردا

بالحياة  في عروقي من اللون األحمر الدافئ المليء  تحولت الدماء 
إلى اللون األبيض ذلك اللون الذي يرتبط مع اإلنسان بصداقة 
حميمة في مثواه األخير..()2( إن بطلة القصة بهذا البوح تعبر عن 
بها والتي  التي لحقت  العنوسة  المستعر بداخلها بسبب  القلق 
تعتبر الجرح األبلغ لألنثى فيصيبها في مقتل، لذلك وضعته الكاتبة 
في خانة الموت وأطلقت عليه في عنوان قصتها )الموت األبيض( 
في حياة  بياضه  الزفاف وموت  ثوب  عن فقدان   

ً
وتعبيرا كناية 

 
ً
بطلتها، فقفزت عنه إلى بياض ثوب الموت جاعلة كفنه معادال
ارتداء  من  عنها وحرمانها  الزواج  فرح  لغياب   

ً
وموضوعيا  

ً
رمزيا

بياض االرتباط بالشريك المتمم للشطر اآلخر من الحياة محّملة 
السبب لوالدها وقائلة له: )ليتك لم تكدس أوراق عمري.. ليتك 
من   

ً
أرسلتها مع تلك اليد التي حاولت وحاولت أن تخط سطرا

عمري الضائع عليها..()3(.. وإذا كان األب يمثل الذكورة االجتماعية 
فإن الكاتبة سعت إلى التصدي لها  العليا بأعرافها وتقاليدها، 
ومراوغتها في قصة )حلم( وذلك بتحرير شخصيتها المحورية من 
إسار محبطات هذه األعراف والتقاليد معتمدة في مسعاها على 
الم�سي بها من ساحتها الشعورية المكتظة باقتراب موعد زفاف 
إلى ساحة الالشعور الفرويدي الذي يحقق لها ماحرمته  أختها، 
 عن 

ً
منها اليقظة في المنام حيث الوصال مع فارس األحالم بعيدا

عين الرقيب الذي يتسلل قبل النهاية من خالل تماثيله التي يرتفع 
صوتها بالصرخة الناهية للحلم وصحوة بطلة القصة وأختها على 

نحٍو تقول في وصفه:
)أجساد باردة متصلبة، تماثيل نحتت من قوالب الثلوج األبدية، 
تتال�سى  بدأت  حتى  أنفا�سي  ودفء  يدي  بحرارة  أحست  إن  ما 

 .. وتتحول إلى أبخرة تحمل معها رائحة الخوف 
الموت وصرخة مرعبة أيقظت شقيقتي من حلم 
 أبيض.. عانقيني 

ً
جميل كانت ترتدي فيه فستانا

زفافك  بعد  وحيدة  سأكون   
ً
فغدا شقيقتي.. 

الذي  الرصد  من خالل هذا  إلى عريسك...()4( 
الداخلي  المخزون  على  الكاتبة  فيه  اعتمدت 
النف�سي،  التحليل  مدرسة  وفق  لشخصياتها 
رغبات  مخبوئه  من  تستخرج  أن  استطاعت 
للذكورة  لومها  ضمنها  ومن  الدفينة  األنوثة 
اتجاه  الخاطئة  مواقفها  على  االجتماعية 
وهي بهذا الصوت  السلوك العاطفي اإلنساني ورباطه الزوجي.. 
السابقتين  في قصتيها  المرأة  ماتريده  به  الذي حققت  األنثوي 
صنعت مفترقها عما قدمته شيخة الناخي في قصتها )الرحيل()5( 
من مواقف أثمرت عن استكانة بطلتها أمام رفض والدها لحبيبها 
الشاب الذي تقدم لخطبتها ثم آثر االنسحاب والسفر جّراء هذا 
ّرة والثبات على موقف االرتباط بالفتاة 

َ
الرفض بدل إعادة الك

التي أحب.. وتم�سي القاصة عائشة عبدالله محمد إلى ماهو أبعد 
في قصتها )عيناه( تاركة لبطلتها عبر تقنية القطع السينمائي تعدد 
األمكنة وتعدد العيون الذكورية التي تالحقها وتحط عند جمالها 
التلفزيونية  الشاشة  وعبر  السيارة  ِمقَود  وخلف  االستراحة  في 
تجعل بطلتها تحس بعدسة التخييل بأنها هي المقصودة بنظرات 
قدرية  على   

ً
تعبيرا وذلك  المتلفزة  صورته  من  اآلتية  الشاب 

 على ضرورتها باعتبارها حاجة 
ً
العالقة بين الرجل والمرأة وتأكيدا

 وهو 
ً
تف�سي إلى عدم اكتمال المعادلة اإلنسانية إال بكليهما معا

الحياة()6( من خالل  )نداء  ماقامت الكاتبة في عرضه عبر قصتها 
موجات البحر اآلتية إلى عشق اليابسة عند كل مالمسة للشاطئ 

عائشة عبدالله محمد
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ّرة مسرعة إلى 
َ
فال تكاد تتراجع إلى حضنها المائي حتى تعاود الك

الشاطئ من جديد للتأكيد على ضرورة التواصل وديمومة اللقاء 
بين شطري الحياة )الرجل، المرأة( والقاصة عائشة عبدالله بهذا 
 مع غادة السمان في قدرية 

ً
التوجه الذي تم�سي فيه تقيم تناصا

العالقة بين الرجل والمرأة وفي اإلدانة التي قدمتها ضد الذكورة 
 بعد 

ً
االجتماعية التي لم تنصف المرأة كما لم تنصف الرجل أيضا

أن حّولته صدًى ألناها الجمعية وتسببت في تأزيم عالقته بشريكه 
اآلخر المتمثل بالمرأة)7(.. وإذا كانت قد اعتبرت نداء الحياة يكمن 
في التقائهما، فإن هذا التأزيم الذي يأخذ بعالقتهما إلى االختالل أو 
ل في مجازها التعبيري مالمح أخرى للموت ومرادفات 

ّ
ك

َ
القطيعة ش

إضافية للغياب والفناء.. ففي قصة )فو�سى( تجد المرأة العبث 
الدائر في المكان الذي تعيش فيه يوازي عبث عالقتها بزوجها 
ف في داخلها طعنات دامية صادرت منها حياتها وعبرت 

ّ
الذي خل

)من وسط صراخ المكان أطل وجهه المليء  عن ذلك قائلة: 
 ..)8()..! الموت  حتى  ونزفت  جروحي،  فارتعشت  بالفو�سى.. 
 
ً
ترى بطلة القصة الرجل سيفا )في سكون الظالم(  وفي قصة 
 لإلجهاز عليها وليس شريك حياة فترتعد أوصالها وتختلط 

ً
مسلطا

تم�سي  أنا(  َمْن  )أيها الـ...  وفي قصة  منه!..   
ً
أعضاء جسدها خوفا

على امتداد السياق باحثة عن ذاتها الضائعة وحين يتمكن منها 
التعب تتوقف وهي تردد:

أنساني  بداخل جسدي..  يحتضر  كان  أمي  إلى حضن  )الشوق 
الدافئ  األمومي  الحضن  هذا  ويعاود   ..)9()..! أكون  من  الموت 
طالق(  )أنِت  الظهور مرة أخرى في آخر قصص عائشة عبدالله 
حيث تعود بطلة القصة في سياقها على عكس المألوف وتدخل 

بيت أهلها فرحة بانفصالها الزوجي وتهتف ألمها بسعادة غامرة:
)اليوم أتيت إليِك ألرتمي في حضنِك بعد أن اطلق سراحي وأعتقني 
يتحول  هكذا   ..)10()..! طالق  أنِت  أذناي..  سمعتها  كلمة  بأحلى 
 
ً
ّهِرا

َ
حضن األم عند الكاتبة إلى مالذ نهائي يصبح الدفء فيه ُمط

لما لحق لبطالتها من آثام الذكورة االجتماعية التي شوهت لهن 
 قلَب حياتهن إلى جحيم تاركة لهن 

ً
الزوج بتربية خاطئة فبات فظا

نف األم من 
َ
 من آثارها وللتعويض ِبك

ً
االرتداد إلى الطفولة متنفسا

تبعات النكوص الذي لحق بهن وأصابهن من عالقة لم تكن مبنية 
على الشراكة والحب وهو مارفضته األم من قبل عند القاصة 
أسماء الزرعوني حين جاءتها ابنتها وهي تفيض بالفرح بعد طالقها 

من زوجها قائلة لها في مجموعة )الشواطئ الفارغة()11(:
أنِت من اآلن أصبح اسمك مطلقة وألسنة الناس الترحم.. فانتقلت 
االبنة من كابوس الزوج المستبد إلى كوابيس األنا االجتماعية التي 
تلوك حركة المرأة وسكناتها من دون أي تحّرٍ للدقة وبال شفقة وال 
رحمة وهو مايمكن اعتباره من المآزق الكبيرة التي تحيط بحياة 
المرأة في مجتمعنا الشرقي والتي أجمعت على اإلقرار به معظم 
الكتابات النسوية العربية مع اختالف المواقف في تحميل أسبابه 
والمسؤولية عنه لألنا الجمعية المرّسخة لألعراف والتقاليد غير 
الصحيحة أم لهذه األنا ومعها األنا الذكورية الفردية ذاتها حتى 
وإن كانت التعدو أن تكون أكثر من أداة منفذة وراضخة لهذه 
األعراف وتقاليدها)12(.. ويبدو أن القاصة عائشة عبدالله محمد 
قد سلكت مسلك غادة السمان واحالم مستغانمي وليلى العثمان 
من التعاطف مع   

ً
في إدانة األنا الذكورية الجمعية مبدية قدرا

 في قصتها )عندما يبكي الرجال( 
ً
األنا الذكورية الفردية وخصوصا

أدب ونقد
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مصورة الرجل عبر سياقها في حالة مزرية من االنكسار بعد أن 
تعرض للخيانة من زوجته ورغم تأثر بطلتها لحاله تم�سي باحثة 
عن رجل الهراوة القوي الذي ال يلين وال يتقهقر أمام خيانة امرأة 
 على 

ً
 وتقدم برهانا

ً
 مفترسا

ً
مؤكدة في النهاية أن الرجل ليس وحشا

إنسانيته وهي تحاور ذاتها من الداخل متسائلة:
 مع العصافير، 

ً
، يخفق حبا

ً
 يحمل في صدره قلبا

ً
)أليس الرجل بشرا

تسكره ضحكات امرأة عابرة !..()13( إن عائشة عبدالله محمد من 
 لنداء الحياة للعوم فوق طوفان 

ً
خالل هذه اللقطات تقدم إنعاشا

من الموت طغى على معظم اليابسة في قصصها عبر مظاهر مختلفة 
ومخادعة في تشكلها الذي تلبس فيه لبوس الحياة لكن نبضها 
الداخلي الذي تسيطر عليه أدوات القتل المباشر وغير المباشر 
 عن 

ً
 لحالة الموت والغياب واالنطواء بعيدا

ً
 وأسيرا

ً
تبقيه ضعيفا

تفاعله مع اآلخر الذي يبدو شبه مغيب في قصصها التي في غالبيتها 
تعتبر قصة حالة تطفح سياقاتها بالتداعيات الداخلية القائمة في 
بعضها على هذيان الشخصيات جراء تعرضها لكوابيس متزايدة 
مفعمة بالذبح والدم والفو�سى األمر الذي يفسر غياب الحدث في 
العديد من القصص إذا لم نقل في معظمها وكذلك غياب الحوار 
واعتماد الكاتبة على ضمير المتكلم في معظم مساحات السرد 
فبقيت مسكونة بالترجمة الذاتية كما بقيت مشغولة بالمخبوء 
الداخلي أكثر من رصد مظاهر الحياة الخارجية التي رأتها ال تعبر 
 عن جوهر الوجود اإلنساني وأزماته وأسرار حياته التي تبقى 

ً
دائما

خبيئة األعماق فتركت لنصها اإلصغاء والتقاط األصوات القادمة 
من باطن اليابسة وأعماق البحار والتعرف على ماتبثه موجاتها 
وتهمس به عند كل مالمسة للشواطئ وهو مايؤكد اهتمام عائشة 
عبدالله محمد بما بقي في طي المجهول وانشغالها بالماورائيات 
التي التكون قبل وأثناء الحدث وإنما تكون بعده لذلك جاء عنوان 
مجموعتها بـ)مابعد الطوفان( فانشغلت بمخلفاته وما نجم عنه في 

معظم القصص إذا لم نقل في كلها.. 

المصادر:  

الثقافة  دائرة  محمد،  عبدالله  عائشة  الطوفان،  مابعد  قصص  مجموعة  1ـ 

2003م. ـ الشارقة  واإلعالم 

2ـ المرجع السابق، قصة الموت األبيض، ص62.

3ـ المرجع السابق، قصة الموت األبيض، ص63.

4ـ المرجع السابق، قصة حلم، ص23.

الشارقة  ـ  اإلمارات  اتحاد كّتاب وأدباء  5ـ مجموعة قصص الرحيل، شيخة الناخي، 

1992م.

عائشة عبدالله محمد، قصة عيناه ص29،  مجموعة قصص مابعد الطوفان،  6ـ 

وقصة نداء الحياة، ص75.

أنظر مجموعة  لتوافق الكاتبة عائشة عبدالله محمد مع الكاتبة غادة السمان،  7ـ 

قصص عيناك قدري لغادة السمان، منشورات غادة السمان، ط 8 بيروت 1985م. 

8ـ مجموعة قصص مابعد الطوفان، عائشة عبدالله محمد ـ قصة فو�سى ص13.

9ـ المرجع السابق قصة أيها الـ ... من أنا، ص 20.

10ـ المرجع السابق، قصة أنِت طالق، ص81.

ـ  ـ مطابع البيان التجارية  الزرعوني  11ـ مجموعة قصص الشواطئ الفارغة، أسماء 

دبي 2001م.

لالطالع على تباين المواقف بين إدانة األنا الذكورية الجمعية واألنا الذكورية  12ـ 

الفردية أنظر القبيلة تستجوب القتيلة،حوارات مع غادة السمانـ  سلسلة األعمال غير 

نوال السعداوي،  والمرأة والجنس،  1981م،  الكاملة)12(،منشورات غادة السمان 

للمرأة  العاري  والوجه  1972م،  بيروت  للدراسات والنشرط2،  العربية  المؤسسة 

العربية، نوال السعداوي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1977م.

قصة عندما يبكي  عائشة عبدالله محمد،  مجموعة قصص مابعد الطوفان،  13ـ 

الرجال، ص43.
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سيرة الذاكرة

ذكريات زمن البدايات )2(

 د.خليل عيلبوين

أعود بالذاكرة إلى أول إجازة قمت بها بعد وصولي إلى أبوظبي 
في األول من يناير 1971. كانت بالتحديد في أغسطس من العام 
 
ً
ألنني لم أقض عاما  

ً
نفسه ولم تكن تزيد عن أسبوعين نظرا

في العمل من جهة ولحاجة العمل إلي من جهة أخرى.   
ً
كامال

القاهرة حيث أقامت في شقة  إلى  العائلة قد سبقتني  كانت 
كنت قد استأجرتها منذ التحاقي كطالب في جامعة القاهرة عام 

1961 في حي اسمه العجوزة بالقرب من المهندسين.
للذكريات التي حملتها تلك الشقة التي شهدت زواجي   

ً
ونظرا

وميالد أول ولد لي فيها فما زلت أحتفظ بها حتى اليوم ال ألن 
على   

ً
ولكن جريا  )

ً
)خمسة جنيهات شهريا  

ً
اإليجار كان بسيطا

عادة الشعراء باالرتباط بالمكان.

كـــــــــــــم منـــــــــــــــــــــزل فـي األرض يعشقــــــــــــه الفتــى  

 ألول منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل
ً
وحنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

لذلك  جنيه  ومائة  للمالك  السنة  في   
ً
جنيها ستين  أدفع  كنت 

الحارس الصعيدي الطيب )بدر( رحمه الله.
قبل عشر سنوات، قال المالك على سبيل المزاح بواب العمارة 

يتقا�سى منك أكثر من مالك شقتك.
: ولماذا ال تبيعـهــا لـي وتستثمر الثمن فيكون لك ضعف ما  قلت 
يأخذ الحارس؟ وبعشرة آالف جنيه فقط تملكت الشقة التي ال 
 
ً
أستخدمها اآلن ولكنني أحرص على زيارتها بين عام وآخر مسترجعا
لم  كثيرة  وأشياء  والزواج  والحب  والدراسة  الشباب  ذكريات 

يستطع الغبار الذي يتراكم فيها بسرعة غير عادية أن يغطيها.

فرحة العودة 
 
ً
عندما التقيت بالعائلة واألوالد في اإلجازة األولى وجدتهم جميعا
يطلبون مني العودة إلى أبوظبي، لقد بدأ الحنين يشدهم من أول 
غياب. عندما عدنا كانت الفرحة تغمر وجوههم والسعادة تسكن 
في نظراتهم وكلماتهم. وال أن�سى تلك التهليالت التي ارتفعت عندما 
ظهرت مدينة أبوظبي من نافذة الطائرة. ورغم أن الصحراء كانت 
هي اللون الغالب في ذلك المشهد إال أن اللون األخضر الذي بدأ 

ينتشر في المدينة كان يؤشر إلى التغير الذي حدث وإلى التغيير 
المنتظر حدوثه ليس في مدينة أبوظبي وحدها بل في المنطقة 
لم تكن المدينة حينما نظرنا إليها من الطائرة إال  المحيطة بها. 
 ال تزيد على 

ً
ورشة عمل فالعمارات محدودة، واالرتفاعات أيضا

خمسة طوابق والشوارع ضيقة بما فيها أوسع وأفخم الشوارع 
آنذاك وهو شارع الكورنيش. اآلن، عندما أطل من نافذة الطائرة 
والعمودي  األفقي  واالمتداد  العمرانية  النهضة  تلك  وأشاهد 
أدرك كما ال يدرك غيري ممن لم  العمران واإلنشاءات،  لحركة  
في اإلمارات أن القائد زايد رحمه الله لم  يواكبوا حركة البناء 
يكن يحلم وهو يحدثنا عما سنصل إليه من تقدم وحضارة. ولم 
يكن ربط مناطق اإلمارة بالطرق المعبدة إال محاولة للتوسع في 
للصحراء  األصفر  اللون  قهر  لخطة   

ً
وتطبيقا العمرانية  الحركة 

والنخيل  والسدر  الغاف  وغابات  الخضراء  المساحات  بزيادة 
ومزارع المواطنين. كان الساحل الشرقي الممتد من جزيرة أبوظبي 
 من أي بناء، وكان ذلك الساحل يغري 

ً
إلى حدود إمارة دبي خاليا

العطلة األسبوعية على شواطئه  الشباب دائما بزيارته وقضاء 
العذراء الساحرة. ولكن تلك الرحلة لم تكن متاحة إال لمن يملك 
سيارات الدفع الرباعي حيث لم تكن هناك طرق معبدة تصل 
إلى تلك الشواطئ. ومنذ السنة األولى لوصولي إلى أبوظبي وتعرفي 
على معالي الدكتور مانع العتيبة شاركت في هذه الرحالت المليئة 
الخيم،  إلى  نحتاج  نكن  لم  تن�سى.  التي ال  والمتعة  بالمغامرات 
 ال نحتاج فيه 

ً
 معتدال

ً
 والجو كان دائما

ً
 وثيرا

ً
فالرمال كانت فراشا

حتى إلى الغطاء. كانت المتعة الحقيقية لنا تتمثل في جمع األعواد أو 
بقايا األلواح الخشبية التي ألقت بها األمواج على الشاطئ إلشعال 
النار وممارسة الطبخ واالستغراق في األحاديث والحكايات المرحة 
إلى وقت متأخر من الليل. تحولت تلك الرحالت فيما بعد إلى قيام 
بعض المواطنين باختيار مواقع على الشاطئ وبناء بعض البيوت 
البسيطة وجعلها بمثابة منزل بحري يلجأ إليه ذلك المواطن مع 

يات زمن البدايات )2( ذكر
 أول إجازة يف أبوظيب
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عائلته وأوالده. ورغم أن تلك البيوت بنيت بغير رخصة وعلى أرض 
ال يملكها أولئك المواطنون إال أن المغفور له بإذنه تعالى الشيخ 
زايد طيب الله ثراه كان يطلب من المسؤولين عدم التعرض لهم 
تلك  إلى  العمرانية تصل  المشاريع  وعندما كانت  أو مخالفتهم، 
 
ً
جدا المحظوظين  من  أصحابها  يعتبر  كان  العشوائية  البيوت 
 عن البناء يعادل عشرة أضعاف التكلفة 

ً
حيث يتقاضون تعويضا

 من هؤالء المواطنين في منطقة 
ً
الحقيقية على األقل. أذكر عددا

غنتوت والذين حصلوا على مبالغ كببرة كتعويضات عن بيوت أو 
غرف بسيطة قاموا ببنائها بشكل عشوائي.

تشجري الصحراء 
في  والبناء  الصحراء  تعمير  على  أبناءه  يشجع  الله  رحمه  كان 
المناطق النائية منها بل ويقدم لهم المساعدات لتحقيق ذلك، 
عن حكمة تشجير  سألته في أحد األيام وكنا في قصر الجرف، 
الصحراء وإقامة العمران في المناطق الصحراوية ولماذا ال يركز 
 من هذا االنتشار المكلف، إن كل شجرة يغرسها 

ً
على المدن بدال

في الرمال تحتاج إلى الماء والسماد والرعاية، وهي في النهاية شجرة 
غير مثمرة أو إذا كانت نخلة فإنتاجها أقل من تكلفة رعايتها.

أذكر يومها أنه نظر إلي بمحبة وانسابت كلماته بسيطة واضحة 
لتالمس قلبي وتنغرس فيه، قال : قد يبدو لك اآلن أن األمر مكلف، 
ولكن عندما تتحقق الخطة وتتحول الصحراء كلها إلى مدن ومزارع 
فستدرك أن ما تحقق أكثر بكثير مما صرفناه من أجله، البترول 
ثروة ناضبة غير متجددة فال نريد يوم يعلن العالم عن نضوب 
النفط أن نعود إلى الصحراء كما كنا نعيش على الحرمان، يجب 
أن يكون لدينا البديل الذي ال ينضب وال ينتهي، ولو كان بمقدوري 
هو  ألن الماء  عذب لفعلت،  أن أحول بحر الخليج كله إلى ماء 

الحياة، هو الثروة الدائمة. اليوم، بعد رحيل ذلك الرجل الحكيم، 
التعمير  أبناءه على  وهو يشجع  بعيدة،  نطرته  كانت  أدرك كم 
 
ً
والبناء وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ومنذ كان وليا
للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي يتبنى النظرية   

ً
للعهـد ورئيسا

نفسها ويشجع كوالده جميع المواطنين على البناء والتعمير، حتى 
إن لجنة خليفة كانت تتولى بناء جميع القطع األرضية للمواطنين 
وتعطي نسبة مجزية للمواطن من   

ً
وتقوم بتأمين التمويل كامال

اإليجارات التي تجمعها فال ينتظر ذلك المواطن إلى أن يتم تسديد 
التمويل بل يستفيد من إيجار عمارته منذ السنة األولى لتأجيرها.

ثوب الرمال
ال أخفي مدى ما أشعر به من فخر واعتزاز وأنا أتجول في صحراء 
الجديدة  المدن  فأرى   

ً
وجنوبا  

ً
شماال  ،

ً
وغربا  

ً
شرقا اإلمارات 

والطرق التي ال حصر ألطوالها والفنادق والمنتجعات في مناطق 
كان من المستحيل الوصول إليها حتى في سيارات الدفع الرباعي.

ذلك  ترتسم صورة  علي  تطل  جديدة  مدينة  أو  قرية  كل  ومع 
اإلنسان العظيم الذي رحل عن اإلمارات بعد أن أقام فيها وفوقها 
ما ال يزول وما ال ينضـب. وأسترجع أبيات قصيدة قالها الدكتور 

مانع العتيبة عام 1997 :

ولمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أشـاعــــــــــــــــوا بـأن الصحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى

تعــــانــــــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــــــــــه داء وعــلـــــــــــــــــــــــــــــــه

وال زرع ينبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــوق الرمــــــــــــــــــــــــال

وال النيــــــــــــــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــــــــــــا وال نهــر دجـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى وســــــــــــــــــــــار عـلى درب فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

وشــاهـــــــــــــــد شعــــــــــــــــــــــب اإلمــــــــــــــــــــــارات فعـلـــــــــــــــــــــــه

وبالجــــــــــــــــد والجهـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــدل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم لألرض أجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حـلــــــــــــــــــــــــــــه

وطـــــــــــــــــــــــــــــرز ثـــــــــوب الـرمـــــــــــــــــــــــــــــال الجميــــــــــــــــــــــــــــــل

بخمـــــــــــــــــــــــــــــــــس وعشـرين مليـــــــــــــــــــــــون نخلــــــــــــــــــــــــه

تــداعبـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نسمــــــــــــــــــــــــــــــــات الخليــــــــــــــــــــــــــــــــج

مـــداعبــــــــــــــــــــــــــــــة المستهـــــــــــــــــــــــام المــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وفي حــــــــــــــــــــــر شمــــــــــــــــــــــس النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار تـراهـــــــــــــــــــــــــــــا

تجـــــــــــــــــــــــــــــود علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأحلــــــــــــــــى مظـلـــــــــــــــــــــــــــــــه

وأن النخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــراث الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود

يقــــــــــــــــــــــــــــدس فــي كــــــــــــــــــــــل ديــــــــــــــــــــــــن وملـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

* رحم الله الشيخ زايد وأسكنه فسيح جناته.
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 سيف بن عبود البدواوي

كانت هناك عدة مقترحات لالهتمام بصيد األسماك بطريقة 
 2 حديثة قبل قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
1971، وذلك بإنشاء دائرة خاصة لألسماك. وفي هذا  ديسمبر 
البحث نسلط الضوء على طريقة صيد األسماك في الفترة التي 
تسبق قيام االتحاد، ووسائل الصيد المستخدمة خالل تلك 
باإلضافة  واألملة،  الشاشة،  الشاحوف،  اللنش،  الفترة مثل: 
إلى التطرق إلى إحصائيات بأعداد صيادي األسماك في اإلمـارات 
المختلفة موضحين التمايز بين إمـارة وأخـرى. كما نتطرق إلى 
تدخل مجلس حكام اإلمارات المتصالحة على مضض في إنشاء 
وعمل  قواربهم  بتحديث  الصيادين  تساعد  لألسماك  دائرة 
دراسات لتكاثر النوعيات الممتازة من أسماك الخليج العربي. 

 في اجتماع مجلس حكام 
ً
طرحت فكرة إنشاء دائرة لألسماك أوال

اإلمارات المتصالحة)1( المنعقد في دار االعتماد البريطاني في دبي 
بتاريخ 30 يونيو 1965، ورصدت لذلك 30 ألف جنيه إسترليني)2(. 
حيث إن الحاكم عارض فكرة المشروع لما لها من أثر على حياة 
الناس اليومية والضرر الذي قد تلحقه بدخل الناس من صيد 

األسماك بكميات كبيرة تجعل الصيادين يتركون هذه المهنة.
 
ً
جدا  

ً
فقد كان عدد السكان المنخرطين في حرفة الصيد كبيرا

ام على تولية دائرة األسماك لتلك المهنة 
ّ
وبالتالي، لو وافق الُحك

 على الحكام وهم في 
ً
 شعبيا

ً
لخلق ذلك تعقيدات قد تجلب سخطا

غنى عنها. لذلك تم تأجيل الفكرة حتى عام 1966 عندما طرحت 
الفكرة مرة أخرى خالل اجتماع الحكام السابع والعشرين في 16 
نوفمبر 1966)3(.  فرغم اهتمام أهل اإلمارات باألسماك واالعتماد 
المعتمد  به  تقدم  الذي  المقترح  فإن  القدم،  منذ  البحر  على 
 منهم مرة أخرى. ولقد قال 

ً
بإنشاء دائرة األسماك لم يلق ترحيبا

ّجل أكثر من مرة 
ُ
السكرتير العام إن مشروع دائرة األسماك قد أ

االجتماع  وخالل  للموضوع)4(.   
ًّ

تريد حال التشاورية  اللجنة  وإن 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  تولى  نفسه  العام  وفي 
أنه ال  فأشار خالل االجتماع،  نهيان مقاليد حكم إمارة أبوظبي، 
وأن توفير األموال والنفقات  دائرة األسماك،  إلنشاء   

ً
يرى مبررا

المقترحة إلنفاقها على مشاريع أكثر ضرورة. وأضاف الشيخ زايد 
المنطقة  في  األسماك  وتسويق  عمليات صيد  تطوير  ُيقدر  أنه 
ولكن هناك شركات متخصصة في هذا المجال  حق التقدير، 
وأنه يرى من األولى االتصال مع شركة متخصصة من البحرين 
ل المعتمد البريطاني في دبي وقال،  واالتفاق معها على ذلك. تدخَّ
»إنه سيعمل على االتصال مع الشركة البحرينية ويبحث معها 
الموضوع«. وعلى ذلك قرر المجلس تأجيل إنشاء دائرة األسماك 
حتى بعد االتصال مع الشركة المذكورة)5(. وفي االجتماع الثامن 
والعشرين لمجلس حكام اإلمارات المتصالحة والمنعقد في دبي 
بتاريخ 6 أبريل 1967، تم طرح إنشاء دائرة األسماك مرة أخرى؛ 
العتذار الشركة البحرينية عن قبول المشروع لكونها متخصصة 
في صيد الجمبري فقط. ولكن تمت الموافقة على المشروع خالل 
الجلسة على أن ترصد لها المبالغ المطلوبة في مشروع الميزانية 

دائرة األسماك يف اإلمارات المتصالحة: النشأة والتأسيس
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المعروضة على المجلس)6(. ويبدو أن الموافقة جاءت من أعضاء 
مجلس حكام اإلمارات المتصالحة على المشروع بعدما بدا لهم 
أن عمل الدائرة سوف ينحصر في التجارب والدراسات ولن يتطرق 

إلى الهيمنة واحتكار مهنة صيد األسماك. 
 بدائرة األسماك مسؤوليات عدة منها منح قروض للصيادين 

َ
نيط

لكي يستطيعوا تحديث قواربهم، وكذلك توزيع محركات لتركيبها 
األسماك  دائرة  كلفت  ذلك  إلى  إضافة  الصيادين.  قوارب  على 
محطات تجارب إلكثار النوعيات الجيدة من األسماك،  بإنشاء 
من  الزائدة  الكميات  للثلج لحفظ  عدة مصانع  إنشاء  وكذلك 
بقروض  الصيادين  على  لبيعها  قوارب  وتصنيع  األسماك، 
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدائرة ما زالت مستمرة  ميسرة)7(. 
تحث إشراف وزارة الزراعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
رغم انحسار أعداد العاملين في مهنة صيد األسماك من أبناء 

اإلمارات.
المختلفة  األسماك  دائرة  مشاريع  إلى   )1( رقم  الجـدول  ويشير 
والتي تركز على الخدمات، والبحوث، ومساعدة وتوجيه صيادي 
األسماك في تطوير حرفة الصيد.  كما يبين الجدول األماكن التي 
أنشئت فيها فروع للدائرة كأم القيوين وعجمان، ودبا بالمنطقة 
 
ً
ا لماذا تؤسس الدائرة فروعا الشرقية لإلمارات، ورأس الخيمة. أمَّ
لها في المدن الرئيسة كدبي وأبوظبي والشارقة؟ يبدو لي أن السبب 
يعود إلى افتقار اإلمارات الصغيرة إلى مثل تلك المشاريع ولكثرة 

أما في المدن الرئيسة  اعتماد األهالي فيها على صيد األسماك، 
فقد بدأ الناس يميلون إلى الوظائف الحكومية وإلى االستفادة من 

المشاريع التي يدعمها البترول. 
بعد قيام االتحاد تحولت واجبات الدائرة إلى وزارة الزراعة والثروة 
والدراسات  البحوث  في  الدائرة  جهود  واصلت  والتي  السمكية 
وخاصة البحوث المتعلقة بتحسن نوعية األسماك والمحافظة 

على أنواع معينة من االنقراض كسمك الهامور والصافي.. الخ.  
أدناه مجمل أعداد العاملين في مهنة   )2( ويلخص الجدول رقم 
وكذلك  الصيد في اإلمارات المتصالحة خالل فترة الستينيات. 
يشير الجدول إلى أعداد القوارب المختلفة والتي استخدمت خالل 
والشاشة،  والهوري،  اللنشات،  المختلفة:  بأنواعها  الفترة  تلك 
 314 الصغيرة  اللنشات  أعداد  بلغ  حيث  واألملة.  والشاحوف، 
فقط،  قوارب   5 كانت  المستخدمة  األملة  قوارب  بينما   ،

ً
قاربا

ويوضح  وُيْعَزى ذلك إلى ارتفاع تكلفتها مقارنة بقوارب اللنشات. 
القوارب  من  عدة  بأنواع  القيوين  أم  اهتمام  كذلك  الجدول 
ذات  واألملة  الهندي،  كالهوري  األخرى  اإلمارات  تستخدمها  لم 
المحرك الخارجي.  بينما يستخدم أكثر الصيادین في إمارة الفجيرة 
في  باالستقاللية  ذلك  تفسير  ويمكن  المتواضع.  الشاشة  قارَب 
ال  حيث  الشاطئ،  من  وقربها  توافرها  وكذلك  األسماك  صيد 
 في الخليج العربي، وكذلك ال 

ً
يستطيع قارب الشاشة اإلبحار بعيدا

يحمل أكثر من شخص إلى شخصين من الصيادين. 
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جدول رقم )1( يوضح مشاريع دائرة األسماك )بالدينار البحريني( )8(

مردود مصروفات وزياداتمصروفات الرأسماليةعام 1970

تصنيع وتوزيع تصنيع وتوزيع 1010 مراكب حديثة للصيادين بقرض وبرنامج تسديد هذا المشروع  مراكب حديثة للصيادين بقرض وبرنامج تسديد هذا المشروع 

كان يؤمن التوظيف بالساحل، ويؤمن وظيفة ثابتة لمائة صياد بإعطاء كل منهم كان يؤمن التوظيف بالساحل، ويؤمن وظيفة ثابتة لمائة صياد بإعطاء كل منهم 

. وكان على البحارة التدريب على 
ً
. وكان على البحارة التدريب على  / شهريا
ً
إمكانية لدخل يتراوح بين د.ك. إمكانية لدخل يتراوح بين د.ك. 8080 و و100100 / شهريا

سفينة الصيد االستكشافية. سفينة الصيد االستكشافية. 

ال �سيء150,000

ال �سيء8000شراء معدات للورشةشراء معدات للورشة

1000--مواد أولية للورشةمواد أولية للورشة

إنشاء مصانع للثلج في رأس الخيمة، وعجمان، ودّبا، وتوسيع مصنع الثلج إنشاء مصانع للثلج في رأس الخيمة، وعجمان، ودّبا، وتوسيع مصنع الثلج 
في أم القيوين.في أم القيوين.

تحصيل الدخل160,000

سيارات نقل مبّردة أو معزولة زيادة المصروفات الجارية والصيانة لسفينة سيارات نقل مبّردة أو معزولة زيادة المصروفات الجارية والصيانة لسفينة 
الصيد االستكشافية. الصيد االستكشافية. 

تحصيل الدخل 7,0003,000

10,000--أبحاثأبحاث

53,600--المردود الحالي والمصروفات النثريةالمردود الحالي والمصروفات النثرية

325,00067,600مجموع عام مجموع عام 19701970
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جدول رقم )2( يوضح أنواع القوارب في اإلمارات قبل االتحاد وتكلفتها )بالدينار البحريني( )9(.

رأس البیان تكلفة د.ب
الخيمة

أم 
القيوين

العددالفجيرةدبيالشارقةعجمان
ي ِ

ّ
الكل

إجمالي كلفة 

المراكب

د.ب

عدد البحارة صیادي عدد البحارة صیادي 

السمكالسمك
1.2054406321.6047441.5906.221

النشات كبيرة؛ النشات كبيرة؛ 250250 -  - 4040  

حصان؛ طاقم حصان؛ طاقم 1010 -  - 88؛ ؛ 

7.57.5  2.52.5 ألف ألف

7-408--55275.000

النشات وسط؛ النشات وسط؛ 40-1540-15  

حصان؛ طاقم حصان؛ طاقم 6-68-8؛ ؛ 1.51.5  

- - 2.52.5 ألف ألف

662133328-142285.000

النشات صغيرة؛ النشات صغيرة؛ 44 -  - 1515  

حصان؛ طاقم حصان؛ طاقم 33  -   - 66؛ ؛ 

0.80.8 -  - 1.21.2 ألف ألف

665151236113515.900

النشات صغيرة؛ موتر النشات صغيرة؛ موتر 

خارجي؛ طاقم خارجي؛ طاقم 4-431-31؛ ؛ 

د.ب. د.ب. 150150 -  - 600600

1744568170231410.900

هوري؛ موتر خارجي؛ هوري؛ موتر خارجي؛ 

طاقم طاقم 22 -  - 33؛ د.ب. ؛ د.ب. 200200  

300300 - -

-18----184.500
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هوري؛ شراع ومجداف؛ هوري؛ شراع ومجداف؛ 

طاقم طاقم 22؛ د.ب. ؛ د.ب. 4545 -  - 8080    
265202162807.120

شاشة مجداف وحلقة؛ شاشة مجداف وحلقة؛ 

طاقم طاقم 22 -  - 33؛ د.ب. ؛ د.ب. 5050
---83-13822110.800

شاحوف كبير، شراع شاحوف كبير، شراع 

ومجداف؛ طاقم ومجداف؛ طاقم 66 -  - 77؛ ؛ 

د.ب. د.ب. 8080 -  - 100100

614---22274.680

شاحوف صغبير، شراع شاحوف صغبير، شراع 

ومجداف؛ طاقمومجداف؛ طاقم33 -  - 44؛ ؛ 

د.ب. د.ب. 6060 -  - 8080

262-6-13473.080

أملة موتر خارجي أملة موتر خارجي 2020 -  - 3535  

حصان؛ طاقم حصان؛ طاقم 88 -  - 1010؛ ؛ 
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وجهات في اإلمارات

والجبل والبحر  السهل  مدينة  »السور« 

 شيمازا فواز

إحدى  لمدينة كلباء،   
ً
التابعة إداريا »منطقة السور«  تميزت 

البحري  الساحل  على  فريدة  بإطاللة  الشارقة،  إمارة  مدن 
الغربي  الشمال  إلى  كيلومترات   5 نحو  وتبعد  عمان،  لخليج 
ويحدها من الشمال منطقة الرغيالت التابعة  لمدينة كلباء، 
إلمارة الفجيرة، ومن الجنوب منطقة سهيلة فيما يحدها من 

الشرق البحر ومن جهة الغرب جبال السور الغربية.

كعامل حماية   
ً
ومهما  

ً
كبيرا  

ً
دورا »منطقة السور«  وقد لعبت 

حيث إن  للمدينة،   
ً
مانعا  

ً
ألنها كانت تشكل نطاقا للمنطقة؛ 

وهذا ما  لفظة السور تأخذ معنى التحصين وصفة المنعة، 
الساحل  في  الحصن  ودبا  كلباء  مثل سور  أسماء  ورود  يبرر 
كونها تعكس االستجابة لمعطيات بشرية تدل على  الشرقي، 

الحماية واإلحاطة.

الطبيعة الخالبة ومناطقها الساحرة
 لمياه السيول واألمطار، بحكم 

ً
 رئيسا

ً
يعتبر وادي السور مصرفا

أن أرضها سهلية للعديد من األودية الطبيعية الرئيسة والفرعية 
بهذه المنطقة، مثل )وادي سام ووادي حام والسور ومي( حيث 
 إلى المناطق السهلية 

ً
 رويدا

ً
تتجمع المياه فوق الجبال وتسير رويدا

 لدى المزارع، والفائض منها يصب 
ً
 مهما

ً
المنخفضة لتعتبر رافدا

بعض  وغذاء  لتربية   
ً
مهما  

ً
مصدرا تعتبر  دلتا   

ً
مشكال البحر  في 

وتنقسم المنطقة بداخلها إلى قسمين وهما منطقتا  األسماك. 
الشمالية  الجهة  من  محاطة  بأنها  والشرقية،  الغربية  السور 
بوادي الراس ومن الجهة الجنوبية بوادي السور الكبير. وتعرف 
المنطقة بأرضها الخصبة وأهلها الطيبين وبمزارعها الخضراء. 
 بممارسة أعمال الصيد وركوب البحر وتربية 

ً
واشتهر سكانها قديما

الحيوانات وجمع الحطب وبيعه، كما عرف عن أهلها براعتهم في 
الزراعة التي كانت من المصادر األساسية لتوفير لقمة العيش. 
تمور  وبمحاصيل  والغاف  والسدر  السمر  أشجار  بكثرة  تتميز 
النخيل، وبسببها كانت المنطقة تستقبل كل عام سكان مناطق 
أخرى من الساحل الشرقي في الصيف في مواسم حصاد التمور 

 .
ً
 جماعيا

ً
التي تتطلب عمال

المنطقة ال يرغبون في االنتقال إلى مناطق  كما أن معظم أبناء 

 
ً
وذلك الرتباطهم ببلدتهم التي تمثل امتدادا أخرى من المدينة، 
والمزارع  الخضراء  المساحات  وتمثل  وطفولتهم،  لماضيهم 
داخل نطاق المدينة في رفع مستوى جودة حياة سكان مدينة 
بشكل عام ومنطقة السور بشكل خاص عن طريق زيادة  كلباء 
 عن 

ً
جودة الهواء الذي يتنفسه السكان وتحسين صحتهم، فضال

الفوائد األخرى، حيث تعد بيئة حياتية ومالجئ للكائنات الحية 
منطقة  تعد  لذلك  المختلفة،  بأنواعها  والطيور  والحيوانات 
خالبة، كما أنها عامرة بالخضرة. وتتمتع السور بأنها منطقة ذات 
طبيعة ساحرة لوجودها مابين البحر والجبل، حيث لعبت الجبال 
 في صد الغزاة األجانب عن المنطقة عندما كان الساحل 

ً
 كبيرا

ً
دورا

 لالستعمار. كما كانت تعج بالكثير من اآلثار الجميلة، لكنها 
ً
هدفا

 
ً
خصوصا العمراني،  التخطيط  اندثرت وتأثرت بعمليات إعادة 
الما�سي  في  السور  أهل  واشتهر  الشعبية.  المساكن  بناء  بعد 
بركوب البحر والغوص والزراعة وكانوا أهل تجارة ولهم عالقات 
تجارية مع الهند، وكانوا يزرعون جميع أنواع الحبوب مثل الشعير 

»السور« مدينة السهل والبحر والجبل
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لتوفر فيها العديد من المزارع القديمة والتي  والذرة وغير ذلك، 
 ،

ً
تعود لمئات السنين. وال يزالون يهتمون بالزراعة والصيد كثيرا

ويعد صيد األسماك مصدر رزق لكثير من أهالي السور والمناطق 
األخرى المجاورة لها.

وادي السور
الما�سي،  القرن  من  والسبعينيات  الستينيات  إلى  وبالعودة 
األكبر الرتياد  الحيز  كلباء،  بمدينة  الفرقان  لطلبة مدرسة  كان 
للدراسة على ضفافه  الدوام المدر�سي،  وادي السور بعد انتهاء 
واالستمتاع واالستجمام باإلطاللة الساحرة، لعدم توفر الكهرباء 
وأصوات الطيور من كل  في ذلك الوقت،فصوت اندفاع الماء 
 بالحركة والحيوية.

ً
 مليئا

ً
 جميال

ً
صوب جعل من هذا المكان عالما

يع تعزز هوية كلباء السياحية مشار
نظرة ثاقبة مستقبلية وبفكر مستنير وتخطيط واعي من صاحب 
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو مجلس 
األعلى حاكم الشارقة، بتطوير مدينة كلباء التي تشهد إنجاز حزمة 

مشاريع حيوية تسهم في تعزيز هويتها االقتصادية واالجتماعية 
هذه المدينة وكل من  ألبناء  والصناعية والثقافية والسياحية. 
يعيش على أرضها..ومن المقرر تطوير وادي السور من مجرى إلى 
معلم سياحي وترفيهي بمعايير متميزة ويتألف من 3 مسارات في كل 
اتجاه، وبه ممر للدراجات ومم�سى مطاطي للرياضيين ومساحات 

مزروعة وإنارة حديثة. 
 وسيق�سي 

ً
 شارفت أعماله على االنتهاء، وسيتم افتتاحه قريبا

ً
أيضا

على االزدحام المروري وسيخفف الضغط على الشوارع الداخلية 
ومن ضمن مشاريع المبادرات مشروع إحالل سوق  بالمنطقة. 
الخضار والفاكهة واللحوم واألسماك وإعادة بنائه بطابع إسالمي 
فيه   ،

ً
وليس سوقا »مول«  بمثابة  وهو  جاذبة،  وألوان  حديث، 

ومنافذ  وكافتريات  متعددة  صاالت  جانب  إلى  ترفيهية،  أماكن 
كافيه ومحال تجارية ومرافق خدمية،يستوعب احتياجات الناس 
بشكل يناسب التطور الحضاري للمدينة. وهناك مشروع طفرة 
لجذب السياحة من خالل معالجة قوالب اسمنتية جميلة لكسر 
األمواج داخل البحر وتزويدها بالمرجان لتكاثر األسماك وزيادة 
نشاط الصيادين، إلى جانب اعتماد مشروع بناء متحف لحفظ 

التاريخ ومقتنيات قديمة، ومشروع سد الغيل وبحيرة كلباء 
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مؤسسات من اإلمارات

العربية للغة  أبوظبي  مركز  على  إطاللة 

 د. محّمد أحمد القضاة 

 األمِة، والوعاُء الذي يحوي 
ُ
ة  اليوم هي لغة الحياة وُهِويَّ

ُ
العربية

الحديث عنها الدور الذي   
ُ
ومناسبة ها، 

َ
ها وفكَرها وتراث

َ
حضاَرت

التي لها في   
ُ
هذه اللغة غة العربية، 

ّ
يضطلع به مركز أبوظبي لل

أعناقنا ديٌن ال ُبدَّ لُه مَن الوفاِء، وإنَّ بعَض الوفاِء يفِرُض علينا 
جميًعا أن ننهَض بها ونحافظ عليها. 

غة العربية 
ّ
غة العربّية في أبو ظبي لحماية الل

ّ
وتأتي جهود مركز الل

وخدمتها بأسلوب عصري يليق بها وبأهلها، وجاء هذا المركز ليضع 
وقد  السامقة ببيانها ولسانها وأهميتها،   

ُ
قمة أولوياته هذه اللغة

تم تأسيسه بقانون رئيس الدولة ويتبع لدائرة الثقافة والسياحة 
العامة  االستراتيجيات  ووضع  العربية  اللغة  لدعم  أبوظبي   -
وتعزيز  لتطويرها والنهوض بها علمًيا وتعليمًيا وثقافًيا وإبداعًيا، 
التواصل الحضاري وإتقان اللغة العربية على المستويين المحلي 
الكتابة والترجمة  في مجاالت  العربية  المواهب  ودعم  والدولي، 
والمسموع  المرئي  المحتوى  وصناعة  العلمي  والبحث  والنشر 
ويعمل المركز لتحقيق هذه األهداف  وتنظيم معارض الكتب. 
برى 

ُ
وشراكات مع ك عبر برامج متخصصة وكوادر بشرية مؤهلة، 

المؤسسات العلمّية والثقافّية واألكاديمية والتقنية حول العالم 
ا من مقره في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.

ً
انطالق

 أن نقدَر 
ً
إن ما قام به المركز وما يخطط له، يفرُض علينا جميعا

غة العربّية 
ّ
 أنه يولي الل

ً
هذه الجهود على اختالفها وتنوعها؛ خاصة

والرعاية،  االهتمام  كلَّ  وُهوّيِتنا  وثقافِتنا  بتاريِخنا   
ُ
ترتبط التي 

مَعنا في مناهِجنا   
ُ
العربية بجّدٍ ودقٍة وعمٍق كي تعيَش  وهو يعمُل 

في  ويكوُن  ويزدهُر،  ينمو ويتطّوُر  ا  كائًنا حيًّ  - وإعالِمنا وتعليِمنا 
 
ً
؛ حتى تكوَن قادرة ها جوهًرا النتماِئنا القومّيِ المكانِة التي يستحقُّ
، ولكي  على االندماِج في سياِق التطّوِر التعليمي و العلمّيِ والمعرفّيِ
 متينة في مواجهِة 

ً
تصبَح أداة مْن أدواِت التعليِم والتحديِث، ودرعا

لها لغتنا وثقافُتنا؛  التي تتعّرُض  والتشويِش  التغريِب  محاوالِت 
 ،

ٌ
كثيرة العربّيِة  اللغِة  طريَق  المشكالت التي تعترُض  خاّصة أّن 

وقلَّ  ثقَتُهم بلغِتِهم،  تزعزعْت  أكثَرها خطًرا أبناؤها الذيَن  أنَّ  غيَر 
 
َ
 العربّية

َ
، مّما يعني أنَّ اللغة اعتزاُزهم بموروثِهُم الثقافّيِ والحضارّيِ

أبناؤها دوَرهم،  دوِرها إال إذا استعاَد  استعادِة  ِمَن  َن 
ّ
تتمك لْن 

وتحقيِق  العالِم  ُهم ووعَيُهم ألهمّيِتهم في هدايِة 
َ
واستعادوا إدراك

اصدارتِه  في  المركز  عنه  يحيد  ال  منهٌج  وهذا  ورخائه،  ِمِه 
ْ
ِسل

وندواتِه ولقاءاتِه وورشِه العلمية على مدار العام.
المركز  أهداف  من  تنطلق  الكبيرة  الجهود  هذه  كانت  ولّما 
األساسية، علينا أن نتذكر كيف تعامل األخر مع اللغة العربية، 
رأي المفكر االنجليزي  وماذا قالوا عنها، ومن المفيد أن نتذكر  
)ايه جانسر( حين قال: إن الباحثين االنجليز والفرنسيين يحتارون 
في أسباب صالبة اإلنسان العربي التي مكنته من فتح ما حوله من 
بلدان وحتى حدود الصين والهند. واجروا دراسات مكثفة اسفرت 
عن الوصول الى اّن تحفيظ الطفل العربي القرآن الكريم بما فيه 
من فصاحة تراكيب وصيغ بالغية قد حمى اإلنسان العربّي من 
عما اكسبته    

ً
فضال ازدواجية اللغة والوقوع في براثن العامية، 

وصالبه  نضالية  طاقة  من  له  وحفظه  الكريم  للقرآن  قراءته 
خلقية، ولذلك، تحاول تلك القوى محاربة اللغة الفصحى والهوية 
والفكر، ومعركة اليوم هي معركة العربية هوية األمة، والفوز بها 
مقدمة لكسب المعركة الحضارية التي تحدد مكانة هذه األمة 

إطاللة عىل مركز أبوظيب للغة العربية
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بين األمم، وهذا ما تنبهت له سياسة المركز  وقامت عليه بعمٍق 
ألقها وحضورها  وبحٍث ودراسٍة ورؤيٍة جادة، حتى تعيد للعربيِة 

ودورها كلغٍة عالميٍة لها شأنها بين اللغات .
من  الراهن  الوقت  في  العربية  اللغة  تواجهه  مما  الرغم  وعلى 
في بالدها   

ً
نرى كيف يتم تتجاهلها أحيانا العقبات والتحديات، 

العربية من قبل أبنائها؛ ولعل ذلك سببه غياب الجدية والمنهج 
الواضح والسياسة التعليمية الجيدة للغة العربية في تلك البالد، 
ومن المؤسف أن نرى اإلقبال على دراسة اللغة العربية في الدول 
الغربية والعالمية والواليات المتحدة االمريكية في حين ينحسُر 
 
ً
االهتمام بها في المنطقة العربية، في الوقت الذي نجد فيه تنافسا
على أشده بين المدارس في البالد العربية لتوفير اللغات األجنبية في 
مناهجها؛ إلرضاء أكبر عدد من أولياء األمور العرب الباحثين عن 
لغات أجنبية ألبنائهم، وهذه المسألة لم تغب عن سياسة المركز 
بث الحياة في أوصال اللغة العربية لكي  الذي يعمل على إعادِة 
تكون ذات شأن مهم في عالم اليوم؛ خاصة حين أدرك أن هناك 
 غير منقطع النظير على تعلم العربية من مختلف الجنسيات 

ً
إقباال

والشعوب، ال سيما اإلسالمية منها. والعربية اليوم تحتل المرتبة 
 
ً
 دينيا

ً
الرابعة بين لغات العالم. وأصبح اإلقبال عليها ليس حافزا

التحديات  فرضته   
ً
سياسيا وإنما  حسب،  اإلسالمي  العالم  في 

بعدها من  وما جاء   2001 سبتمبر   11 أحداث  بعد  المختلفة 
تحديات ال تعد وال تح�سى، حيث يعُد تعلمها من ضروريات األمن 

 ، القومي في بعض الدول الغربية والواليات المتحدة األمريكية 
وهذا  والثقافية،  واالقتصادية  السياحية  األغراض  إلى  إضافة 
يستوجب مضاعفة الجهود المبذولة في طرق تعليمها، والحرص 

على اتباع أفضل األساليب والوسائل في ذلك.
بالمؤسسات  المنوطة  المسؤولية  فإن  سبق  مما   

ً
وانطالقا

والدور الذي يقع على عاتقها بجميع أشكالها  التعليمية كبيرة، 
اللغة  على  للمحافظة  كبير  علمية  ومراكز  وجامعات  مدارس 
 ،

ً
صافيا  

ً
صحيحا  

ً
استعماال واستعمالها  واستمراريتها  العربية، 

والحفاظ عليها كأحد أهم المقومات األساسية التي يقوم عليها 
الدين والثقافة والهوية والوجود العربي. وهذا ما تراه مراكز اللغة 
العربية في دولة اإلمارات العربية وعلى رأسها مركز أبوظبي من 
أن للمؤسسات التعليمية ركيزة أساسية ومهمة في تعليم اللغة 
العربية والحفاظ عليها؛ خاصة في مراحل التعليم األولى، ولذلك 
ترى التعاون التام بين هذه المراكز والجامعات والمعاهد العلمية 

على قدم وساق للحفاظ على العربية واالنطالق بها إلى األمام 

العربيُة اليوم يه لغة الحياة وُهِويَُّة األمِة، والوعاُء الذي يحوي 
الذي  الدور  عنها  الحديث  ومناسبُة  وتراَثها،  وفكَرها  حضاَرَتها 
يضطلع به مركز أبوظيب لّلغة العربية، هذه اللغُة اليت هلا يف أعناقنا 
ديٌن ال ُبدَّ لُه مَن الوفاِء، وإنَّ بعَض الوفاِء يفرُِض علينا جميًعا أن 

ننهَض بها ونحافظ عليها



إرث الفيلسوف ابن رشد 98

م بقرطبة.   1126 أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ولد عام 
المناصب  من  العديد  سلمت  أرسطقراطية  أسرة  من  ينحدر 
المرموقه في األندلس. كان أبوه قا�سي القضاة، وجده أبرز شيوخ 
المالكية . وكان ابن رشد إمام وفقيه مسجد قرطبه. وكانت أسرته 
من أهم الفقهاء المقربين من ملوك الموحدين. بدأ حياته بتولى  
منصب قا�سي القضاة. كانت لديه معارف واسعة في علوم الطب 
والفلك والرياضيات والفيزياء ولكنه برع باألخص في  علم الفلسفة. 
يعد أحد أعظم فالسفة األندلس الثالثة ابن باجة وابن طفيل 
يعتبر أول فيلسوف يقدم شروحات وافية وكافيه   . وابن رشد 
لكتب أرسطو. وقام بهذا العمل بناء على طلب الخليفة الموحدي 
أبو يعقوب بن يوسف من الفيلسوف والمستشار الثقافي للقصر 
ابن طفيل، ولكنه تعذر لكبر سنه وانشغاله واختار لهذه المهمة 
أحد تالميذه ووقع االختيار على ابن رشد. برع في  تقديم شروحات 
، وأهمها   كتاب  لكتب أرسطو والتي صعب على الخليفة فهمها 
األخالف«،  و»كتاب  الطبيعة«،  وراء  »ما  وكتاب  »الحيوان« 
و»كتاب النفس«، وكتاب »البرهان«، و»كتاب السماع الطبيعي« 
وكتب آخرى  آلسطو. وقسم الشروحات إلى ثالثة أنواع  شروحات 
صغرى، وسطى، وكبرى. مكث سنين عديدة يكتب رأي  »أرسطو« 
ثم يشرح الرأي ويعلق عليه بالتأيد أو االعتراض . واستطاع  ابن 
وقيل  أن يقدم آالف من الصفحات في تلك الشروحات.   رشد  
إن ابن رشد لم يتوقف عن القراءة والكتابة إال يوم زواجه ويوم 

وفاة أبيه.

الرشيعة والفلسفة 
ارتكزت فلسفته الفكرية على دمج الفلسفة اليونانية مع الفكر 
االسالمي. ومن أهم كتبه  الفلسفيه »فصل المقال وتقرير ما بين 
الحكمة والشريعة من االتصال« استهل كتابه بسؤال : هل الشرع 
يبيح البحث الفلسفي أو يأمر به و يمنعه ؟ يجيب على هذا السؤال 

 باآليات القرآنيه: 
ً
في متن كتابه مستشهدا

»فاعتبروا يا أولي األبصار«.  ) الحشر: 2(
»أولم ينظروا في ملكوت السماوات واألرض« ) األعراف :185 (

كيف رفعت«  »أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت وإلى السماء 
)الغاشية: 17(

»ويتفكرون في خلق السماوات واألرض« ) آل عمران: 191( واعتبر 
أن النصوص اإلسالمية تخاطب العقل البشري بالدرجة األولى  في 

قوله  تعالى »أفال يتدبرون« وآيات القرآن تحث البشر بالتدبر في  
أمر المخلوقات، والكثير من  اآليات  تشير إلى أهمية العقل.  جعل 
ابن رشد  الحكمة مردافا  للفلسفة وآمن أن  فهم الحياة وخفاياها 
ال يكون إلى عن طريق الدين والفلسفة  وكال منهما يعبرعن الحق 
وليس هناك تناقض بين الحكمة )الفلسفة( والشريعة. وذكر بأنه  
لم تخلق العقول لتتناقض مع الشرائع  وجعل  مصدر اإلنسان  
. استند  ابن رشد على  النهائي في الحكم على األشياء  هو العقل 
واالعتبار  للنظر  الباطنيه  المعاني  على  بالتشديد  اآليات   هذه 
النظر العقلي في الموجودات.  والتفكر وهي أدلة دينية  تخاطب  
تعمق  ابن رشد  في كلمة االعتبار وغاص بعالمها وأنشاء لنا علم 
جديد  هو علم المنطق  وذكر: »أننا من مقدمات معلومة نستنتج 
نتيجة مجهولة، أي من مقدمة كبرى فمقدمة صغرى،  ينتج عنها 
األقيسة،  أنواع  بين  التمييز  رشد  ابن  وذكر  نتيجة«  بالضرورة 
البرهاني  القياس  مثال  والخطابي.  والعاطفي  والجدلي  البرهاني 
الذي مر على كل دار�سي في علم المنطق. »كل إنسان فان..سقراط 
إنسان.. إذن سقراط فان«. كما يؤمن ابن رشد وجب  األخذ من 
في  التدبر   اعتبر ابن رشد    ، علم العقائد الدينية الغير مسلمة 
كتب القدماء واجب بالشرع وأن الفرد ال يستطيع أن يحصل على 
العلم وحده ويجب االستفادة من السابقين وال يمكن أن ينسب 
في رأيه واجب   . لشخص بل هو إسهام لعدة باحثين ومفكرين 

اللجوء  إلى أقوال وكتب العهود السابقة للشريعة االسالمية. 

الطب والفلسفة 
في    

ً
تتعدى السبعين كتابا تذكر المراجع بأن مؤلفات ابن رشد  

عدة مجاالت ، ومن  أهم كتبه  في الطب »الكليات في الطب« الذي 

إرث الفيلسوف ابن رشد 

د. نورة صابر المزروعي 
أكاديمية من اإلمارات

إضاءة
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 . يعد من 
ً
يحتوي على سبعة أجزاء  والذي انتجة بعد مرور 12 عاما

أهم الكتب التي صدرت في  علم الطب  تناول فيها علوم التشريح 
اإلنسان وذكر أن االشتغال بعلم التشريح يزد   ووظائف أعضاء 
»الجسد االنسان  من قوة اإليمان والقرب من الله تعالى وقال 
 لكيفية الوقاية 

ً
يعكس قدرات الله تعالى في الخلق. ووضع طرقا

من األمراض العضوية والنفسية، وماهية العالج الطبيعي؟  كما 
تنعكس  التي  النظافة  وأهمية  الغذاء  طب  على  كتبه  أحتوت 
بالصحة العقلية  وصنف كيفية االعتناء   على الصحة العامة. 
والنفسية.  كما أكد أن اإليمان بالله وحده هو السبيل الوحيد 
لتحقيق السعادة القصوى في الحياة. وألهميه هذا الكتاب، ُدرس  

في أوروبا حتى القرن 18 ميالدي. 

نكبة ابن رشد 
على الرغم من إبداعه الفكري في عدة علوم  إال أن اإلمام حامد 
الغزالي شن حملة على الفالسفة  في المشرق وكفرهم  في عدد من 
فصول كتابه الشهير »تهافت الفالسفه« اي تساقط آراء الفالسفة  
كل من الفاربي وابن سينا وكل من انتهج  وكفر في متن كتابه  
نهجهم !  احتج ابن رشد على هذا الكتاب،  فقام بالرد العقالني 
بتحليله اتهامات الغزالي مبني على تعريف األلفاظ وتطبيقها على 
ما هو متنازع عليه وذلك  باصداركتاب بعنوان »تهافت التهاتف« 
اتجاه  الغزالي  أبو حامد  فكر وآراء  على    

ً
ردودا تشمل فصوله  

الفالسفة. وبسبب المواجهة الفكرية الصريحة، وكذلك تغير في 
السلطة السياسية بتولي المنصور الحكم في قرطبة الذي لم يبد 
كانت فرصة سانحة لكل  اي اهتمام بعلم الفلسفة والفالسفة. 
الحاسدين والحاقدين على مكانة ابن رشد. استطاعوا أن يشنوا 
تتضمن غيرة على مكانته  حملة عدائية في قصر الخليفة عليه، 
 للخليفة السابق . اجتمعوا فئة من داخل 

ً
كقا�سي القضاة ومقربا

القصر بالطعن في شروحات ابن رشد  وتحريف كتابته واجتمعوا 
مع الخليفة لنفيه. اتهم ابن رشد من قبلهم  بالكفرالقتباسة من 
مما أدى إلى نفيه إلى مراكش في بلده يقطنها   أعمال اليونانين، 
التي  بحرق كل الكتب   

ً
ثم أصدر قرارا »اليسانه«.  اليهود تسمى 

تناولت  علم التنجيم، وعلم المنطق، وعلم الفلسفه، وأحرقت 
الفلسفيه إال أن بعض كتب ابن رشد نقلت  مؤلفات ابن رشد  
عن طريق اليهود وترجمت  من العربية إلى العبرية  إال أن النص 
العربي فقد في الحرق.  يقول د. عاطف العراقي، أستاذ الفلسفة في 

 وأن الترجمة العربية  
ً
جامعة القاهرة: »إن نصها العربي فقد تماما

أخذت  نصها األصلى«.  الحالية في الغالب لم تكون بنفس دقة  
عملية الترجمة عدة مراحل  ترجمة من العبرية إلى العربية ومن 
ثم إلى الالتنية ومنها انتشرت أعمال ابن رشد  الفلسفية إلى أوروبا.  

مكانة ابن رشد يف أوروبا 
الحديثة  النهضة  أفكاره وشروحاته أهم ما قامت عليه  وكانت 
»المعلم األول«  لقبه القديس توماس أموتياس بلقب  في أوروبا. 
رشد،  ابن  فضل  في  الغربي  العالم  ذكره  ما  أهم  األندلس.  في 
ذكر  لويجي رينالدي في بحث عنوانه »المدينة العربية في الغرب: 
»من فضل العرب علينا أنهم هم الذين عّرفونا بكثير من فالسفة 
وكان ابن رشد أهم مترجم وشارح لنظريات أرسطو.  اليونان... 
على  والمسيحيين  المسلمين  عند  جليل  مقام  له  كان  ولذلك 
كتابه  في  روبرتسون:  اإلنجليزي جون  المفكر  وكتب  السواء«. 
فلسفي  مفكر  أشهر  رشد  ابن  الحر»إن  للفكر  موجز  »تاريخ 
،فكانت 

ً
أثرا الفالسفة  المفكرين  أعظم  كان  ألنه  أوروبا،  في 

طريقته في شرح أرسطو هي المثلى«.  وكتب المستشرق اإلسباني 
البروفيسور ميغل هرناندث : »إن الفيلسوف األندل�سي ابن رشد 
سبق عصره، بل سبق العصور الالحقة كافة«.  من أهم مقوالته  
»إذا أردت أن تتحكم في جاهل فعليك أن تغلف  في فترة نفيه 
كل باطل بغالف دينى«. »التجارة باألديان هي التجارة الرائجه في 
 
ً
»وتوفي عن عمر نهاز واحدا المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل. 
. ومن أقواله على مشارف موته: »تموت روحي بموِت 

ً
وسبعين عاما

ماتت    
ً
الفلسفة حقا تذكر الكاتبه ندى عثمان بأن   الفلسفة«.  

مادة  بإلغاء   
ً
حيث أصدرت الكثير من بالد المشرق العربي قرارا

الفلسفة. وترى  علم  الفلسفة  من أهم العلوم التي ألنها تعتمد في 
منهجها على حرية التفكير النقدي، وتكسب اإلنسان سعة األفق، 
وتغرس فيه احترام اآلراء وتقبل التنوع واالختالف وتعزز فيه قيم 

التسامح و التقدم 

المصادر والمراجع:

 • القا�سي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد،  فصل المقال وتقريير ما بين الشريعة 

والحكمة من االتصال ، دار المشرق ، الطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، لبنان.

 • https://www.aljarida.com/articles/1461710647582123000/

 • https://www.youtube.com/watch?v=G1RAH_u9X0E
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النبطي الشعر  الشعراء في  المتنوعة في ذكر أسماء  األساليب 

  فهد عيل المعمري

أكثر الشاعر النبطي اإلماراتي من ذكر اسمه أو كنيته أو ذكر بعض األسماء لشعراء آخرين عن طريق العتاب أو الشكوى أو الرد على 
قصيدة شاعر آخر، وذلك وفق أساليب متنوعة جاء بها شعراء النبط، فمنها ما جاء ذكر االسم في افتتاح القصيدة وذلك بهدف 
إبراز القّوة الشعرية للشاعر كأسلوب يتخذه الشاعر من عّدة أساليب أخرى مثل ذكر االسم في افتتاح القصيدة بعد حرف النداء 
»يا« مثل يا حمد، يا علي، وأسلوب آخر وهو في افتتاح القصيدة ولكن يأتي في البيت األول من القصيدة من خالل السياق العام 
 أن يكون في أول كلمة الواردة في بداية القصيدة، وأسلوب آخر هو ذكر اسم اللقب مثل الرميثي والفال�سي والفالحي، 

ً
وليس شرطا

وأسوب آخر ثم  ذكر اسم الكنية مثل بو حمد بو جاسم، وأسلوب آخر هو ذكر اسم  الشاعر من خالل اسم والده مثل بن جمعة 
و بن معضد و ولد ماجد، وجمعه هنا اسم والد الشاعر وهو الحال في معضد، وأسلوب آخر هو ذكر اسم اللقب مثل ابن عبالن و 
ابن عبدان والشظيبي، وأسلوب آخر هو ذكر اسم الشاعر في عرض القصيدة، وأسلوب آخر هو ذكر عموم األسماء كاسم الشاعر 

أو اسم أحد من أبنائه أو أحد من أقاربه أو أحد من أصدقائه خالل أبيات القصيدة.

في الشعر النبطي اإلماراتي كان أحد األساليب التي اتخذها  ومن خالل هذه األساليب المتنوعة نستطيع أن نقول أن إيراد األسماء 
مثل   

ً
 صريحا

ً
أكان اسما فيها اسم من األسماء سواء  وال تخلو قصيدة من قصائدهم إال جاء  الشاعر النبطي اإلماراتي في قصائده، 

 بعد حرف النداء مثل: يا حمد، أو من خالل الكنية مثل بو خليفة و ابن علي، وبالتالي حفظ لنا 
ً
محمد، أحمد، سالم، خليفة، أو متبوعا

الشعر أسماء األلقاب والقبائل في دولة اإلمارات، وهذا يؤكد على أن الشعر النبطي كان له دور مهم في توثبق وأرشفة هذه األسماء. بعد 

األساليب المتنوعة يف ذكر أسماء الشعراء يف الشعر النبطي
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أن جمعنا هذه األساليب في سياق واحد، نأتي اآلن إلى تفصيلها، 
ونبدأ باألسلوب األول، وهو ذكر اسمه أو كنيته في أول بيت من 
القصيدة، وذلك بهدف إبراز قّوته الشعرية حيث يفتتح القصيدة 
وتعددت الفاظهم الدالة على هذه القّوة  بذكر اسمه أو كنيته، 
الشاعرية، ومن هذه األلفاظ يقول الفهيم، ثم يأتي باسمه بعد 
وقد برع في هذه  مثل يقول الفهيم الماجدي،  هاتين الكلمتين، 
االفتتاحات الشاعر الماجدي بن ظاهر وجاءت أكثر قصائده بهذه 
االفتتاحات حتى أصبحت بصمة له وأسلوب جرى عليه الشعراء 
وبعد  ويقول،  ومنها قال،  ومنها كلمة يقول الفهيم فقط،  بعده، 
هذه األلفاظ والكلمات تأتي األلفاظ األخرى التي تدل على أن 
الشاعر سوف يأتي بالشعر النادر والقوي، وأنه سوف يختار منها 
ويهذبها ويحكمها ثم يبدأ بكتابتها بعد أن يدرك أنه قد تهيأ لقول 

الشعر، ومنه قول الشاعر الماجد بن ظاهر:
يقــــــــــــــــــــــــول الفهيــــــــــــــــــــــــم المــــــــــايدي بــــــــن ظاهـــــــــــــــــــــر

واالمثــــــــــــــــــــــــال تسعفــــــــــــــــــــــــني بنايــــــــــــــــــــــــا قصورهــــــــــــــــا
باالفنــــــــــــــــــــــــــــــــان ال نــــــــــــــــبني بجــــــــــــــــّص وال حصـــــــــــــــــــــــــــا   

محكومــــــــــــــــــــــــة كما ينرقــــــــــــــــــــــــا حصن سورهــــــــــــــــــــــــــــا
الشاعر يعقوب الحاتمي:

يقــــــــــــــــــــــــول الحاتمي يعقــــــــــــــــــــــــــــــوب ولد يوســــــــــــــــف   
أبيـــــــــــــــــــــــــــات شعــــــــــــــــٍر م الضمــــــــــــــــــــــــــــــــير امتثالهــــــــــــــــــــــــا

إذا الجيــــــــــــــــــــــــل هــــــــاج وعّن من جاش ضامــــــــري
تساعــــــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــايــــــــــــــــاٍت تزلــــــــــــــــــــــــزل جبالهــــــــــــــــــــــــــــــــا

الشاعر سعيد بن ماجد بن راشد العنصا المنصوري:
يقــــــــــــــــــــــــول من صــــــــــــــــــــــــاغ البنــــــــــــــــــــــــا ولد ماجــــــــــــــــــــــــد   

قــــــــــــــــــــــــي جواهــــــــــــــــر مــــــــــــــن بحــــــــــــــــــــــــــــــــور غــــــــــــــــــــــــــــــــزار
ْ
ين

دانــــــــــــــــــــــــات مخزونــــــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــــــــــــــذا ومثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

َ
تقــــــــــــــــــــــــي وآِخت

ْ
ــــــــــــــــــــــــه أن

ْ
ز لــــــــي من

ْ
فــــــــــــــــي كــــــــن

من  وهو أسلوب ثاٍن  أّما ذكر الشاعر اسمه أو كنيته أو لقبه، 
 في الشعر 

ً
افتتاحات القصيدة النبطية، وهذا األسلوب جاء كثيرا

النبطي، ومن األلفاظ الدالة على ذكر االسم كلمة يقول، وحرف 
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النداء يا، ومن األمثال التي تؤكد افتتاح القصيدة بكلمة يقول، 
قول الشاعر عي�سى بن قطامي، في لقبه الشظيبي حيث إنه من 

أل شظيب:
يقــــــــول الشظــــــــــــــــــــــــيبي بو قطامــــــــــــــــــــــــي مثايــــــــــــــــــــــــــــــــل

رب لهــــــــــــــــــــــــا اللي سمعهــــــــــــــــــــــــا 
ْ
مثايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل يط

 عن ذكر اسم الشاعر، يقول الشاعر سالم الجمري، 
ً
نتحدث أوال

وقد أكثر هذا الشاعر من ذكر اسم الجمري في قصائده سواء في 
افتتاح القصيدة أو في منتصفها أو في ختامها:
يقـــــــــــــــــــــول الشاعــــــــــــــــــــــــــــر الجمـــــــــــــــــــــري مثايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

تالداهــــــــــــــــــــــــــــا الماليــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــي رسايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــــــــس كـــــــــــــــــــــّل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن يفهــــــــــــــــــــــــــــم فسرهــــــــــــــا 

ّ
تأن

وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــني ذو الجاللــــــــــــــــــــــــــــة والفضايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
يقول الشاعر سالم الجمري:

لعــــــــــــــــــــــــــــى الجمـــــــــــــــــــــري علـــــــى فرقــــــــــــــــــــــــــــا ضنينــــــــــــــه
كمــــــــــــــــــــــــــــا تلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زليخــــــــــــــــــــــــــــة ع الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِم

ف ونينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
ثــــــــــــــــــــــــــــالث ْســــــــــــــــــــــــــــنين مــــــــــــــــــــــــــــا وق

وال زاد البكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم
ويقول في موضع آخر:

لعــــــــــــــــــــــــــــا الجمـــــــــــــــــــــري علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى حّب الغوانــــــــــــــي
ومــــــــــن كــــــــــــــثر الهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــــــــذرف عيونــــــــــــــــــــــــــــه

ويقول في موضع آخر:
حــــــــــــــــــــــــــــــارب الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري منامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات يلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والندامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه متّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
بــــــــــــــــــــــــــــــين سلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــع سالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ويقول في موضع آخر:
قالن اسكـــــــــــــــن نحــــــــــــــــــــــــــــــن يالجمـــــــــــــــري عفــايف

 حّســـــــــــــــك عـــــــــــــــن أهلنــــــــــــــــــــــــــــــا يسمعــــــــــــــــــــــــــــون
ّ

خف
أما ذكر اسم الشاعر أو أحد من أبنائه أو أصدقائه من خالل كلمة 
يقول  ابن مثل ابن نعمان وابن معضد أو ولد مثل ولد ماجد، 

الشاعر عي�سى بن قطامي:
ظــــــــــيب ما نفســــــــــه غتيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ْ
قــــــــــــــــــــال ابن ش

لبــــــــــــــــــــه يْسمــــــــــــــــــــــــــــــْع ندايــــــــــــــــــــه 
ْ
من فِضــــــــــــــــــــْل لي أط

الشاعر حمدان بن عوصان القبي�سي:
قــــــــــال ابن عوصــــــــــان به هــــــــــــــــــــّم استصــــــــــــــــــــــــــــــــــال

فــــــــــي جنــــــــــــــــــــاح الليــــــــــــــــــــــــــــــل ضــــــــــال ْبه الضويــــــــــل                                
الشاعر سلطان بن سبّيع المنصوري:

بن سبّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــــــي رّد االخبــــــــــــــــــــار
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

ْ
بيت شْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر بّيٍن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب مخ

الشاعر راشد بن ثاني:
بــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وبآوّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ كتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وشينــــــــــــــــــــه
الشاعر غيث جمعة بو جمهور القبي�سي:

يقــــــــــــــــــــــــــــــول ابن جمعــــــــــــــــــــــــــــــة عريب المثايــــــــــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــي جليلهــــــــــــــــــــا 

ّ
من حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عيٍن مــــــــــــــــــــــــــــــا يون

النبطي الشعر  الشعراء في  المتنوعة في ذكر أسماء  األساليب 

دراسات إماراتية
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أّما األسلوب الذي اتخذه الشاعر النبطي اإلماراتي في توثيق اسم 
القصيدة  بداية  في  االسم  يأتي  ما   

ً
فغالبا قبيلته  أو  عائلته 

الشاعر  يقول  االسم،  يأتي  ثم  ومن  يقول،  بكلمة  مسبوقا 
كميدش بن نعمان:

يقــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــّداع التماثيــــــــــــــــــــــــــــــل ابــــــــــن نعمــــــــــان
كميــــــــــــــــــــدش تهّيض مــــــــــــــــــــن ضميره تماثيلــــــــــــــــــــــــــــــه

تماثيل يفضيهــــــــــا من اليــــــــــــــــــــوف والوجــــــــــــــــــــــدان
يعني بهــــــــــــــــــــا من يفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المثل تأويلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

الشاعر عبيد بن معضد النعيمي:
يقــــــــــــــــــــول ابن معضــــــــــــــــــــد يلي عّد االنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

ويبــــــــــــــــــــــــــــــدع مثايــــــــــــــــــــــــــــــل يوم هاضــــــــــــــــــــت فنونــــــــــه
دار المثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في خاطــــــــــــــــــــــــــــــري دور عــــــــــــــــــــــــّداد

ــــــــــــــــــــــــــــــي رّيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت به وزونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
دورات يل

الشاعر الماجدي بن ظاهر:
يقــــــــــــــــــــول الفهيــــــــــــــــــــــــــــــم المايــــــــــــــــــــــــــــــدي اللي بنــــــــــــــــــــا 

بــــــــــــــــــــــــــــــْدٍع تــــــــــــــــــــراه الفاهــــــــــــــــــــمين أمثالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الشاعر راشد بن محمد بن عبالن:

يقــــــــــــــــــــول بن عبــــــــــــــــــــــــــــــالن في عــــــــــــــــــــــــــــــّد منظــــــــــــــــــــوم
ــــــــــــــــــــــاده

َ
ِنش

ْ
وينقــــــــــل قوافــــــــــــــــــــــــــــــي من خــــــــــوافــــــــــي ا

مــــــــــوم
ْ
وابهــــــــــــــــــــــــا التقــــــــــــــــــــي في ملتقــــــــــــــــــــــــــــــى كّل شغ

وْحـــــــــــــــــــــــــذور عــــــــــن زيــــــــــف المثــــــــــــــــــــل وانتقــــــــــــــــــــاده 

الشاعر خليفة بن مترف:
يقــــــــــــــــــــول المــــــــــترفــــــــــي م اليــــــــــــــــــــــــــــــاش جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

فضــــــــــى بــــــــــــــــــــه مــــــــــن خفــــــــــا خافــــــــــــــــــــي الخوافــــــــــي
يساعــــــــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــه وفاهــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــي بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

يناجــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــه علــــــــــــــــــــى معــــــــــــــــــــــــــــــنى القوافــــــــــــــــــــــي 
الشاعر سعيد بن علي بن ميزر الرميثي:

يقــــــــــــــــــــول الرميثـــــــــــــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍل عجــــــــــــــــــــــــــــــيب
بقـــــــــــــوٍل مــــــــــــــــــــــــــــــن القلــــــــــــــــــــــــــــــب غايــــــــــة منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
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اف:
ّ
الشاعر راشد بن طن

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانس بقلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا الكــــــــــــــــــــــــــــــوس الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيب

يقول الشاعر غيث جمعة بو جمهور القبي�سي:    
يقــــــــــــــــــــــــــــــول الجمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري فكــــــــــره يديــــــــــــــــــــــــــــــره

فنــــــــــــــــــــــــــــــون القلب يسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد من جناهــــــــــــــــــــــــــــــا 
فقد كان له حضوره في  »يا«  أما ذكر االسم بعد حرف النداء 
وال يشترط اسم الشاعر نفسه وإنما أسماء  افتتاح القصيدة، 
متعددة ربّما اسم الشاعر أو أحد أبنائه أو أقاربه أو أصدقائه من 
يقول  الكنية،   

ً
االسم وأحيانا ويأتي بعد حرف النداء  الشعراء، 

الشاعر سعيد بن أحمد العتيبة:
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــم غدابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّر لــــــــــــــــــــــــــــــي مزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بسهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

مــــــــــــــــــــــــــــــن مبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
الشاعر مهّير الكتبي : 

يــــــــــــــــــــــــــــــا سهيــــــــــــــــــــــــــل قلبــــــــــي صوبــــــــــــــــــــــــــــــه يتــــــــــــــــــــــــــــــوق
واال لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــاق

أســــــــــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــــــــــــــوب النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ناســــــــــــــــــــــــــــــوق 
ويلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــى القلــــــــــــــــــــــــــــب مشفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 

الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي:  
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال تهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِل

وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع واألغانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ّ
ومــــــــــــــــــــن زود التول

نحـــــــــــــــــــــــــــل حالــــــــــــــــــــه وزادت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شجونــــــــــــــــــــه 
يقول الشاعر سالم الجمري:      

ــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــي لو شفــــــــــــــــــــــــــــــت ريٍم شايفن

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق مشـــــــــــــــــــــــراٍف زمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه معتلــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ّ
كــــــــــــــــــــان ذبت وزدت فــــــــــزق النــــــــــــــــــــــــــــــوح ون

وابتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت وصــــــــــرت مــــــــــن عقلك خــــــــــــــــــــــــــــــلي 
الشاعر سهيل بن قاشوط المزروعي :  

ســــــــــــــــــــــــــــــوال
َ
ل
ْ
ي مـــــــــــــــف ا

ّ
يا بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت عن

أحــــــــــــــــــــــــــــــييت يــــــــــــــــــــــــرح القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب طاريــــــــــــــــــــه 
الشاعر سالم الكاس: 

يا حمــــــــــد يــــــــــــا روم يــــــــــــــــــــــــــــــا ْمسافــــــــــــــــــــــــــــــر دبــــــــــــــــــــــــــــــي
 للجمــــــــــــــــــــري ســــــــــــــــــــــــــــــالم

ّ
دوك هــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــــــــــــط

م وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــه ترانــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــوب حــــــــــّي 
ّ
سل

وعنــــــــــــــــــــــــــــــد سْهٍل يــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــــــد هــــــــــات الكــــــــــالم 

الشاعر سعيد بن سيف بن زعل الفالحي: 
يــــــــــــــــــــــــــــا عوض سر بالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر عانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
اعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر لــــــــــــــــــــــــــــه واطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الزل

واحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ اّما قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه السانــــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ّ
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عندهـــــــــــــــــــــم فل

ْ
ويــــــــــــــــــــــــــــوم بت

الشاعر ماجد بن علي النعيمي :
راه قلــــــــــــــــــــــــــــبي هــــــــــــــــْب صحيـــــــــــــــــــــــح

ْ
يا حمــــــــــــــــــــــــــــد مت

ذايــــــــــــــــــــــــــــٍب مــــــــــــــــــــــــــــن حين ولفــــــــــــــــــــــــــــه فارقـــــــــــــــــــــــــــــــــوه
مـــــــــــــن فراقــــــــــــــــــــــــــــه ذايـــــــــــــــــــــــــب ولقـــــــــــــــــــــي جريــــــــــــــــــــــــــــح

بــــــــــــــــــــــــــــوه 
ّ
آه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا من فــــــــــــــــــــــــــــي هواهــــــــــــــــــــــــــــم عذ

الشاعر محمد بن زنيد:
يــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــو حســــــــــــــــــــــــــــن دّبر لــــــــــــــــــــــــــــي اْسبـــــــــــــــــاب

ف ْدواي يــــــــــــــــــــــــــــا نْســــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــــذاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
الشاعر حميد بن ذيبان:

يــــــــــــــــــــــــــــا ابن عبــــــــــــــــــــــــــــدان بــــــــــــــــــــــــــــي قّل احتيالـــــــــــــــــــــــي
فال لــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــن حالــــــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــّوه

سجيم الحــــــــــــــــــــــــــــال بي من عــــــــــــــــــــــــــــوق صالـــــــــــــــــــــــــي
سعــــــــــــــــــــــــــــير وف الصــــــــــــــــــــــــــــدر نـــــــــــــــــــــــــيران ضــــــــــــــــــــــــــــّوه 

يقول الشاعر سالم الجمري: 
هّيــــــــــــــــــــــــــــاك يــــــــــــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عثرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وازنودنــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــادت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــد

النبطي الشعر  الشعراء في  المتنوعة في ذكر أسماء  األساليب 
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فــــــــــــــــــــــــــــي عْســــــــــــــــــــــــــــر غّرقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بحرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
نسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح وزول البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مبعــــــــــــــــــــــــــــد 

الشاعر سعيد بن أحمد العتيبة:
ســــــــــــــــــــــــــــارح وسالــــــــــــــــــــــــــــي القلــــــــــــــــــــــــــــب ي أحمــــــــــــــــــــــد

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوى الزرايــــــــــــــــــــــــــــب للتفريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج
ويلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّن فالــــــــــــــــــــــــــــي ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أغيــــــــــــــــــــــــــــد

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 
ّ
عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وترن

الشاعر مانع سعيد العتيبة:
يــــــــــــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــرى الســـــــــــــــاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
والتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــــــّلٍ مــــــــــــــــــــــــــــع حل

 فــــــــــــــــــــــــــــي ليعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري
ّ

بت
ــــــــــــــــــــــــــــه

ّ
ومــــــــــــــــــــــــــــوق عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ْيهل

القصيدة،  ثنايا  في  الشاعر السمه  بذكر  نختتم هذه األساليب 
وفي هذا  القصيدة،  في ختام  أو  الوسط  في  أو  بدايتها  في  سواًء 
األسلوب يذكر الشاعر إما اسمه صراحة مثل محمد أو خالد أو 
سالم أو راشد، أو ذكر االسم المتعارف عليه مثل اسم كنيته أو 

قبيلته، يقول الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي:   
 ْسعيــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــوٍق شديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ّ
يون

 المشقــــــــــــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِم 
ّ
والــــــــــــــــــــــــــــى ون

الشاعر راشد الخضر:
ال مرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ّ
وان قلــــــــــــــــــــــــــــت للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

قــــــــــــــــــــــــــــال الدمــــــــــــــــــــــــــــع: يالخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــــــذاب

ويقول في موضع آخر:
أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخضــــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــــــّزاع االفنــــــــــــــــــــــــــــان 

اللــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــه العالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هذوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
اف:

ّ
الشاعر راشد بن طن

شـــــــــــــــــــــــــاع
ْ
والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس قالــــــــــــــــــــــــــــوا راشـــــــــــــــــد ف

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ّ

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني تفش
ّ

الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب فش
اف:

ّ
الشاعر راشد بن طن

ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المدافــــــــــــــــــــــــــــع دومهــــــــــــــــــــــــــــا اتحــــــــــــــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف متــــــــــــــــــــــــــــدرب وفن

ّ
طن

اف:
ّ
الشاعر راشد بن طن

ـــــــــــــــــد بالزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تبغــــــــــــــــــــــــــــي أرش العهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وآلّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق النــــــــــــــــــــــــــــيران ف حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك

ــــــــــــــــــــــــــــاف زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت
ّ
بتقــــــــــــــــــــــــــــول يــــــــــــــــــــا طن

باشّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الخافــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــه ْعــــــــــــــــــــــــــــداك
الشاعر محمد بن سوقات:

والطف بحالــــــــــــــــــــــــــــي ياظنــــــــــــــــــــــــــــا دام النفــــــــــــــــــــــــــــس
من قبــــــــــــــــــــــــــــل ال يفقــــــــــــــــــــــد محمــــــــــــــــــــــــــــد صّحتـــــــــــــــــه

الشاعر ربّيع بن ياقوت:
فشلــــــــــــــــــــــــــــت ربّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مشاريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــــــّب جل يوم جاســـــــــــ

الشاعر محمد المطرو�سي:
قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا المطروشــــــــــــــــــــــي سحــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــن 

دريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عوقــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــين الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع 
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قضايا وآراء

اإلماراتي المثل  الساخر في  الخطاب 

يز العرباوي  عز

ل اإلماراتي يحقق 
َ
إن االنطالق من المقصدية في قراءة المث

 من التأويل الدقيق لفكرة المؤلف ومرجعيته الخطابية 
ً
نوعا

حيث المناطق التي تتداخل فيها  والثقافية التي ينطلق منها، 
الرؤية  مع  يناقشها  التي  القضية  من  المحبطة  المشاعر 
اإليجابية للعالم والمحيط االجتماعي بكل مكوناتهما اإلنسانية 
والثقافية والسياسية والشعبية من أجل تحقيق نوع من الوعي 
الوطنية  وثقافته  بالشعب  المؤلف  فارتباط  متلقيه.  لدى 
الدارجة بين الناس في إطار العالقات االجتماعية السائدة، هو 
بأسلوب  الذي يمنحه الثقة في النفس من أجل التعبير سواء 

.
ً
السخرية أم بأسلوب النقد القوي الذي يكاد يكون مباشرا

ل إلى السخرية في العديد من األحيان، ليس ألنه 
َ
يلجأ مؤلف المث

يرغب في الهزل فحسب، بل يضع نفسه أمام فوهة البندقية من 
مرمى متلقيه البسيط، خاصة إن كان هذا األخير من الذين ينطبق 
؛ ألن المؤلف يهدف إلى 

ً
 وموقفيا

ً
عليهم القول وينتقدهم سلوكيا

الخطابية  المؤشرات  يقحم  حيث  االجتماعية  التنمية  تحقيق 
ل من دون تفكير في العواقب والنتائج التي 

َ
المعبرة عن ذلك في المث

قد يتعرض لها إن توجه بكالمه إلى شخص معين في محيطه.
فالسخرية تقوم مقام النقائض الجماعية والفردية، فهي تتضمن 
 في الغالب، هدفه التصحيح واإلصالح، حيث نجد 

ً
 أخالقيا

ً
حكما

الكاريكاتوري،  والرسم  والهزل،  والمزاح،  المداعبات،  هناك 
، إضافة 

ً
 وشيوعا

ً
والطرفة أو النكتة التي تعتبر النوع األكثر انتشارا

ل الذي يستخدمها بأسلوب ضمني في أغلب األحيان، وقد 
َ
إلى المث

يصرح بها في أحيان أخرى لكن بطريقة ذكية من مؤلفة ألنه يعرف 
به على التضمين والترميز.

َّ
مال كالمه إن هو أراد التصريح وغل

بالنقد  األولى  دالالته  في  اإلماراتي  الشعبي  ل 
ّ
المث ارتبط  ولقد 

بالحوار   
ً
كما ارتبط أيضا والمراوغة الداللية،  والترميز واإليحاء 

المجتمع،  داخل  الناس  وبين  المؤلف  بين  والمناظرة  والجدل 
حيث ُوصف باإلبداعية ألنه كان يبدو وكأنه تعبير عن القضايا 
المدمرة  المواقف  إلى  يرمز  مباشر  بشكل  واإلنسانية  الوطنية 
لقيم المجتمع وتماسكه؛ ويعبر عن حاجة الفرد في الحصول على 
معرفة ومعلومات أكثر حول سبب تأليفه، وعن إعجابه الشديد 

بحكمة مؤلفيه وناقليه. 
ل إلى مقدمات غامضة 

َ
فالمؤلف في الكثير من األحيان يلجأ في المث

الفخ  في  الوقوع  إلى  بهم  يؤدي  فيه  مبالغ  تصوير  وإلى  وخادعة 
فينتج عن ذلك هدم لحججه ودعاويه واإليقاع به في  الداللي، 

الخطاب الساخر يف المثل اإلمارايت
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مصيدة الحقيقة أو المصداقية لما يقوله.  ومن هنا نخلص إلى أن 
ل اإلماراتي هو في حد ذاته سخرية جدلية تعتمد على التظاهر 

َ
المث

بالسذاجة في بعض األحيان من أجل الوصول إلى الحقيقة أو 
وُيتوسل في سبيل الوصول  التعبير عنها بأسلوب رمزي وإيحائي، 
إلى تلك الغاية بفن اإلقناع بأهمية القضية التي ُيناقشها أو فن 
ل في حينه أو حتى بعد ذلك بكثير. 

َ
الحوار الذي قد يلي تأليف المث

ل اإلماراتي في تجليه الخطابي الواسع هو نوع من التأليف 
َ
إن المث

الشعب  ثقافة  عن  المعبر  الثقافي  الخطاب  أو  الشعبي  األدبي 
للسلبيات والرذائل  والذي يقوم على أساس االنتقاء  البسيط، 
 ،)...( والحماقات والنقائض اإلنسانية الفردية منها والجماعية 

بل إنه طريقة في السخرية والتهكم المرير والتندر أو الهجاء الذي 
يطغى فيه المعنى بعكس ما يظنه اإلنسان وربما كانت أعظم 

 بالمعني باألمر. 
ً
 وفتكا

ً
 واضحا

ً
 وإخافة ونقدا

ً
صور البالغة عنفا

األشكال  من  التهكم  باب  في  يدخل  ل 
َ
المث في  ساخر  هو  فما 

السياسية واالجتماعية والدينية والثقافية الموغلة في التخلف 
والرجعية والتفكير القاصر الذي مرده إلى غباء فكري أو إلى جهل 
واألدباء  فأغلب الشعراء  بالواقع والحياة وتصوراتها المتعددة. 
الساخرين في العالم العربي منذ القديم إلى يومنا هذا لجؤوا إلى 
ومواقف  سلوكات  من  تضايقهم  منطلق  من  والسخرية  ل 

َ
المث

أو غبية أو غير مقنعة على المستوى  وقرارات وتصرفات خرقاء 
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السيا�سي والديني واالجتماعي.
له أساليب وصيغ  الساخر بطريقة صريحة أو ضمنية  ل 

َ
فالمث

في  بناؤه  يكتمل  وال  بدونها،  ومقومات ودعائم ال تصل رسالته 
غيابها، كما إن له تمظهرات في الحياة اإلنسانية، وتعبيرات أدبية 

ل الساخر والمعبر مثل القصة والرواية.
َ
وفنية تستخدم المث

ل التالي "اللي  ما يعرف الصقْر يشويه" يدفعنا إلى 
َ
إن تأمل المث

حيث  الوقوف على الغاية المباشرة من تأليفه في بداية األمر، 
يتأكد لنا أن المقصود منه هو السخرية من شخص معين ال 
ألنه جاهل  يعرف ما يفعله وال يزاول أي عمل إال وفشل فيه، 
بقوته وبقدرته  فالذي ال يعرف الصقْر  بالمجال الذي يقصده. 
، قد يرغب في أكله وطبخ لحمه، 

ً
 كاسرا

ً
على الفتك باعتباره طائرا

بمعنى أن أي أحد يلجأ إلى عمل  دون أن يعي ذلك؛   ،
ً
ولو مجازا

بجهله ويجهل أموره ومتطلباته عليه أن يبتعد ويبحث عن آخر 
 ويستطيع إنجازه. 

ً
يعرفه جيدا

في  السائدة  للمعايير  واضح  انعكاس  سوى  ليس  بذلك  فجهله 
الزمن والمجتمع حول هذا العمل الذي نشأت فيه تلك المواقف 
ومن هنا يمكننا الحديث عن جملة من المعايير  المنتقدة لها. 
العملية الحديثة التي سخرت إلدانة هذه المواقف والسلوكات 
وانتقادها والتقليل من شأنها ومن قيمتها داخل المجتمع باسم 

ومعايير  والتعليم  التزيين  بالغة  عن  واالبتعاد  البسيط  الفهم 
التعبير عن الذات وعن الحياة وعن العصر والمجتمع وتصوير 

النفس اإلنسانية بمنطق التفوق غير المجدي.
ل الساخر الذي 

َ
ورغم وجود مثل هذه اإلدانات الصريحة للمث

والسلوك  والفعل  الموقف  من  والسخرية  الهزل  على  يعتمد 
اإلنساني عامة وذلك على أساس المعيار القيمي واألخالقي، فإنه 
قد ُوجد بعض  الدارسين والنقاد من تجاوب معها ورفع من شأنها 
ل نوع أدبي شعبي مختلف 

َ
 من رؤية مختلفة ترى أن المث

ً
انطالقا

.
ً
له أسلوب معين وسمات ثابتة ال تتغير أبدا

ل باألسلوب الرفيع والتعبير المعرفي 
َ
حيث ينفي هؤالء انفراد المث

ل بطريقة واعية، ونسبة الخطاب إلى مؤلفين غير معروفين، 
َّ
المشك

 لكونهم مؤلفي اللحظة، يسرعون إلى التقاط الفكرة ونقدها 
ً
نظرا

لهم على أنه 
َ
أو السخرية منها دون وجود هدف لديهم لتكريس مث

قول مأثور يحتاج إلى االنتشار والذيوع بين الناس؛ ومن هنا يمكن 
القول إن بعض األمثال اإلماراتية تدخل في هذا النطاق، حيث 
بل إن اهتمام   ،

ً
 مأثورا

ً
يظهر منها أنها قيلت من أجل جعلها قوال

المتلقي في تلك اللحظة بالذات والعمل على نشرها هو من جعلها 
الناس خاصة وأنها  تنتشر بسرعة كالنار في الهشيم وتذيع بين 

تحقق لديهم إمكانية للسخرية من فعل أو شخص أو موقف.

اإلماراتي المثل  الساخر في  الخطاب 

قضايا وآراء
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ال اإلماراتية ذكائهم وقدراتهم العقلية واألدبية 
َ
يستغل مؤلفو األمث

 
ً
 أخرى نصوصا

ً
 وأحيانا

ً
واإلبداعية إلبداع نصوص ساخرة أحيانا

 للوصول إلى أهدافهم وغاياتهم.
ً
نقدية، ولم يعوزوا حيلة أو جهدا

لألذهان والناس   
ً
مثيرا  

ً
وإن كان هذا األمر في زمن قد أصبح أمرا

ألنه صار موضة عند أغلبهم وصار الكل يلجأ إليه حتى أصبحت 
وقد شكل هذا األمر  األمثال ثقافة المجتمع وعاداته اليومية. 
 من التطور على مستوى اإلبداع األدبي الشعبي خاصة، ألن 

ً
نوعا

المؤلفين صار همهم هو الوقوف على أحداث ومواقف وسلوكات 
اجتماعية من أجل النقد والسخرية واستصغار الفرد أو الفئة التي 
يتعرضون لها ويرمزون لها في أمثالهم إلى هذا المستوى فهو يصير 
مجرد شخص حقير أمام المتلقي وفئة غير محبوبة بين الناس. 
ل الساخر بالخصوص 

َ
لكن هناك من يعتقد العكس ويرى أن المث

قد اتصف بالعديد من المواصفات اإلبداعية والفنية انتفت في 
باقي القضايا واألغراض التي تعرضت لها األمثال األخرى، وخاصة 

النقدية منها. 
هي الوسيلة األكثر إبداعية لتحقيق  إن السخرية، حسب رأينا، 
وقد نجح العديد من مؤلفيه خالل  ل، 

َ
اإلبداع المتميز في المث

تعرضهم للقضايا الوطنية واالجتماعية والهوياتية في إضفاء نوع 

من الجدة في لغتهم الشعبية بلجوئهم إلى السخرية على المستوى 
السيا�سي واالجتماعي والديني.

بالضرورة؛   
ً
وفيا  

ً
ثقافيا  

ً
ل إلى أن يكون منتجا

َ
يهدف مؤلف المث

يحلم  الذي  والعالم  االجتماعي  المحيط  صورة  لديه  لتتحقق 
ويتجلى ذلك في أمثال كثيرة فهي من  ل. 

َ
داخل المث  

ً
به متجسدا

األشكال التعبيرية في اإلمارات التي أسست لفن المفارقة اللغوية 
في الثقافة الشعبية والموروث الشعبي  بشكل عام. فقد ظهرت 
الوطن  بقضايا  واسع  بشكل  تحتفي  وهي  اإلمارات،  في  األمثال 
المغزى،  قصيرة بأسلوب قوي وحاّد  والمجتمع والفرد داخله؛ 
موجز العبارة؛ ذلك الفن الشعبي الذي انتشر بقوة في المجتمع 
وبين الناس، يستدعي فيه المؤلف من ذاكرته الثقافية الشعبية 
 في بنية نصوصه، وتوقيعاته 

ً
 واضحا

ً
 تأثرا

ً
مفهوم السخرية، متأثرا

 عن أفق المحيط االجتماعي المخنوق 
ً
المفارقة التي جاءت تعبيرا

الذي تعيشه الذات الفردية بشكل عام، والذات الجماعية بشكل 
خاص؛ حيث جاءت هذه المفارقة قريبة من الناحية الفنية من 
الوعي الفردي لدى كل مؤلف على حدة، وقد تجلى ذلك في أمثال 
والصدمة  والقصر الشديد،  من خالل التكثيف/اإليجاز،  عدة، 

ل 
َ
اإلدراكية في نهاية كل مث
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بمختلف  بالعربّية  الناطقين  كّل  عند  األلسن  على  دارٌج  مثٌل 
ال يجري بحكم معناه على  بل أبعد من هذا،  لهجاتها وطبقاتها، 
، بل ُيسمع من غير المسلمين. رغم معناه 

ً
ألسن المسلمين حصرا

األذان الداعي للصلوات الخمس ثبت في الحديث  الذي يخّص 
عن األذان أولوّية طالوة الصوت ونداه وجماله على علّو موجته، 
 منك( صدق رسول الله. قد تكون 

ً
ه أدنى صوتا

ّ
فإن  

ً
)اعِطه بالال

 .
ً
هذه الضرورة بيت القصيد لهذا المثل، لكّنها ال تلزمه حكما

والي بني العّباس على مصر في القرن  أحمد بن طولون،  قيل أّن 
 عليها وجعل تبعّيتها لبني 

ً
الثالث الهجري الذي أعلن نفسه سلطانا

بنى القطائع  العّباس باالسم والراية من دون التصّرف والوالية، 
قطائعه  في  وأسكن  فتوّسعت،  الفسطاط،  بجوار  والعسكر 
 
ً
 جامعا

ً
أرباب الدولة وفي العسكر الجند وقادتهم، ثّم بنى مسجدا

ان المدن الثالثة، الفسطاط والقطائع والعسكر، لم 
ّ
سع لسك

ّ
يت

نين والقائمين 
ّ
وعّين له األئّمة والمؤذ إلى زماننا هذا،   

ً
يزل قائما

فكانوا  نين، 
ّ
أّما عن المؤذ على حلقات الدرس فيه.  من العلماء 

في   
ً
خصوصا أخرى،   

ً
تارة  

ً
سوّيا ويؤذنون   ،

ً
تارة األذان  يتناوبون 

ثّم  والحّج.  ومواسم الصوم،  ة، 
ّ
واستقبال األهل الجمع واألعياد، 

بحيث  صالٍة  بن طولون طلب من المؤذنين أن ينادوا لكّل  إّن 
لم يذكر المؤّرخون أن  يعرف السامع الوقت من سماع األذان. 
ه نقله 

ّ
 به من قبل في مكان ما، وأن

ً
كان ما طلب بن طولون معموال

أو طّوره في مدينته التي استحدث بناءها، أم أّن األذان الجماعي 
كان  صالة  كّل  في   

ً
يختلف صوتا الذي  واألذان  الجوقة(  )أذان 

 في زمانه قبل قرابة أربعة قرون، فإن ليس 
ً
 متوارثا

ً
 راسخا

ً
تقليدا

 
ً
أن األمر ليس قاصرا فهو دليٌل  يجيبنا هذا عن أصل الفكرة، 
المؤرخين الذين ذكروا هذا  ولو ذكرنا كّل  على حاضرة مصر، 
جغرافّية من أشبونة إلى  األمر لذكرنا أغلب المؤرخين في رقعٍة 
األجدر بنا أن نحاول البحث في زمن وسبب  والرأي أّن  كشغر. 
 
ً
انقطاع هذه العادة في األذان في أّمتنا، فأذان الجوقة ُيسمح قليال
في بعض الحواضر العربّية   

ً
أحيانا  

ً
واحتفاليا في المغرب العربّي، 

كدمشق وحلب، واختالف صوت األذان انحصر في بعض حواضر 
إلى حاضرة مصر:   

ً
األناضول ووسط آسيا مثل إسطنبول. عودة

يبدو أّن اختالف صوت األذان من نغمة إلى أخرى استمر أكثر من 
ألف سنة بعد بن طولون، وليس الغرض هنا أخذ القارئ إلى رحلة 
تاريخّية، بل نحاول أخذ بالَجمال والتاريخ والنغم لحلقات سماٍع 

عاّمٍة لم تنقطع في كّل مكان عند كل أذان. دّون ڤيلوتو أثناء غزو 
في حاضرة مصر، وحين تدوينه  ناپليون لمصر ما سمع من نغٍم 
في مثل   

ً
ُيسمع هذا اللحن يوميا قال ما ترجمته:  ألكثر من أذاٍن 

ه أذان العشاء، 
ّ
 يبدو من وصف زمانه أن

ً
هذا الوقت، فيدّون أذانا

 أطول يبدو 
ٌ

ه أذان العصر، وثالث
ّ
وآخر يبدو من وصف زمانه أن

ه تسابيح قبل الفجر وأذان الصبح. رغم ما يشوب تدوين ڤيلوتو 
ّ
أن

بسبب عدم اعتياده   
ً
من مشاكل قسمة الكالم على النغم زمنا

إيقاع الكلمة بل كما في التقليد الفصيح األوروبّي، االعتماد على 
تدوينه اختالف  ُيعطينا  التدوين،  يغلب على  اإليقاعّية  الدورة 
النغمة بين كّل أذان وآخر، يعيدنا هذا لما يحاول صاحب مسالك 
األبصار قبل خمسة قرون من ڤيلوتو شرح نظام زمانه النغمّي 
ي يعّده أفضل أهل زمانه 

ّ
الذي ينقله عن معاصره وصديقه الذ

خرى 
ُ
نغمة عن أ فيقّرب مفهوم اختالف كّل  »بن كّر«  في النغم 

 
ً
العصر مثال أذان  في عصره وقت  السامع  لما يسمعه  بتقريبها 
 
ً
نين إيذانا

ّ
أو وقت أذان جوقة المؤذ ث عن الحجاز،  حين يتحدَّ

 The( أّيام محّمد علي  بمغادرة الحجيج القاهرة أو عودتهم إليها. 
نجد صاحب باشا  للعصر الحديث،   

ً
Modern Egyptian( عودة

من حيث عدم   
ً
ال يختلف كثيرا يدّون بعض ما سمع من نغم.  

لكن يّتفق معه  ة قسمة الكالم على النغم كما عند ڤيلوتو، 
ّ
دق

ال يعني  من دون قراءته أو لقائه في تطابق األبعاد والمواقيت، 
هذا أن األنغام لم تختلف من زمٍن إلى زمن، فالوقت بين ڤيلوتو 
ولين ال يزيد على ثالثة عقود.  ضمن األنغام السبعة األصول في 
وهي نفس النغمة المعروفة في  »نغمة الصباح«  تنظير المشايخ 
واالسم  »مقام صبا«  كتب التنظير الموسيقى العربّية المعهدّية 

كّل وقت وله أذان 

مصطفى سعيد 
)عازف وباحث في علم النغم/مصري مقيم في اإلمارات(

تراث النغم
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هذا  لكن يبدو أّن  ال شّك،  من كتب التنظير العثمانّية،   
ٌ
مأخوذ

، ففي الكتب العثمانّية ُيكتب »مقام صباح« وٌتلفظ 
ً
األخذ شفاهة

 )Makam Sabah( عندهم الحاء هاًء، لذا تكتب بالكتابة التركّية
الُمسّجلة  الصالة  نداءات  أقدم  عايّنا  وإذا  الالتينّي.  للحرف 
نجد أقدمها للشيخين علي محمود،  من مساجد في مناسبات، 
ومحّمد رفعت، أّولهما من المشهد الحسينّي بالقاهرة حيث نقلت 
اإلذاعة الالسلكّية للحكومة المصرّية صالة جمعٍة أثناء تنصيب 
ن الشيخ علي محمود 

ّ
 على مصر والسودان، أذ

ً
الملك فاروق ملكا

من مقام المحّير، وهو من أفرع نغمة البّياتي يمتاز طبعه بغلبة 
استعمال الديوان األحّد، ونغمة البّياتي عين نغمة أذان الظهر، 
وجوابها للجمعة لتمييزها عن سائر األّيام. أّما الشيخ رفعت، فله 
أذانان مسّجالن، أقدمهما من مسجد فاضل باشا الذي كان يقرأ 
ن فيه أغلب عمره، والمسّجل أذان لصالة العشاء، ونغمته 

ّ
ويؤذ

مستقيم »راست« عين النغمة المذكورة لصالة العشاء، واآلخر 
في تنظير  أو »سه كاه«  من مقام األوج، أحد أفرع نغمة »عراق« 
المشايخ. تنظير المشايخ يختلف عن التنظير العثمانّي المعمول 
 
ً
تعقيدا أقّل  ه 

ّ
أن فعندي  العربّية،  الموسيقّية  المعاهد  في  به 

ه 
ّ
للوصول لنفس الغاية(. استخدم الشيخ رفعت مقام الزوج ألن

يغلب عليه  األوج  فطبع  البّياتي،  المحّير من  يعمل نفس عمل 
كر عن المحّير، والسبب أّن تسجيل األذان 

ُ
الديوان األحد كما ذ

 إلفطار رمضاني عقب االنتهاء من تجديد جامع 
ً
 ملكّية

ً
كان دعوة

القلعة  اإلنكليز  تسليم  عقب  علي  محّمد 
فانطلق مدفع اإلفطار،  للحكومة المصرّية، 
وما زال هذا األذان ُيسمع في رمضان من سائر 

وسائل اإلعالم في المحروسة إلى يومنا هذا.

عودًة للصباح ونغمته 
أحمد  والشيخ  الشيخ شعبان وهبة  لي  ذكر 
من  يقارب  ما  منذ  طنطى  مدينة  في  عمارة 
أهل مصر في كّل حواضرها،  ثالثة عقود أّن 
حيث  طنطى  منها  المدن  بعض  لي  وخّصوا 
كّنا نجتمع، أّن بعض المناسبات مثل خروج 
أو  شعبان،  من  ليلة  آخر  عشاء  أو  الحاّج 
 ،

ً
جماعّيا  

ً
ن لها أذانا

ّ
كان يؤذ فجر العيدين، 

بهذا  لها  ن 
َّ
يؤذ خرى 

ُ
أ مناسبات  بعض  وأّن   »

ً
»سلطانّيا سّموه 

النهج الجماعي مثل احتفاالت النصر أو تنصيب حاكم أو وفاته، 
فكانوا ينادون لكّل صالة  يوٍم  كّل  وأّما األذان الفردّي  إلى آخره. 
والظهر من البّياتي  فأذان الصبح من نغمة الصباح،  من نغمة، 
»دو كاه«، والعصر من »الحجاز والمغرب من العراق »سه كاه«، 
والعشاء من المستقيم »يك كاه أو راست فلّما سألت عن سبب 
ى 

ّ
انقضاء زمن هذه العادة لم يزد الشيخ شعبان، وكان سّنه »تخط

« ما عاد فيه خير يا بني. أّما الشيخ محّمد الهلباوي، فدار بيننا 
ً
قرنا

 قبل أقل من عقَدين، فلّما سألته عن سبب انقضاء هذا 
ُ

حديث
ارتباط األذان بالنغمة  الزمن كان له رأٌي آخر، حيث أخبرني أّن 
اآلن أصبحنا  الوقت،  منه  يعرفون  للناس  الساعة  بمثابة  كان 
أذان الفجر كان من نغمة الصباح،  وأّن  نرقب األذان بالساعة، 
 لفجر عيد الفطر من تلك النغمة، لكن 

ً
 سلطانيا

ً
ه سّجل أذانا

ّ
وأن

انق�سى هذا ألّن اإلذاعة منذ منتصف األربعينيات دأبت على نقل 
نت لهذا المقرئين المنشدين ثّم  بعض الصلوات على الهواء وعيَّ
 أصبحت تنقل كّل فجر بقراءته 

ً
منذ منتصف الّستينيات تقريبا

وهم  قدراتهم،  يبرزوا  أن  المنشدون  المشايخ  أراد  وإنشاده، 
 

ّ
يعرفون أّن صوتهم ُيسمع في كّل مكان ولن يسمع على الهواء إال
ل 

ُ
لذا أصبح ك في هذه المناسبة اللتفاف الناس حول المذياع، 

 تختلف عن النغمة التي اختارها 
ً
شيخ يختار لإلنشاد واألذان نغمة

الشيخ الذي سبقه. 
: »احمد رّبك إّن لّسه فيه 

ً
ثّم ختم حديثه قائال

ن صّح، مش سامع الجعير حوليك 
ّ
ناس بتأذ

ن 
ّ
نأذ عشان  إحنا  ويكّفروانا  أذان  ويسّموه 

باألنغام؟« فقلُت له أّن النبّي حين قال »أرحنا 
 ليس 

ً
 كان األندى صوتا

ً
بها يا بالل« ألّن بالال

األجهر. بعض الحواضر، مثل إسطنبول، ما 
زالت تعمل بأذان لكّل صالة من نغمة تمّيزها، 
ليس بنفس الترتيب المذكور لكّن التقليد ما 
به فيها وفي بعض حواضر أخرى   

ً
زال معموال

في األناضول ووسط آسيا وشرق أوروبا، خرج 
من بالدنا،   

ً
وعمال  

ً
مثال »كل وقت وله أذان« 

فهل يعود إليها فيحّل األندى واألطلى واألجمل 
محّل األعلى واألجهر واألنفر؟ 
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 د. خالد بن محمد مبارك القاسمي

تولى عديدون إدارة منطقة العين قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- وكانت تتبعهم إدارات فرعية 
 على أرض الواقع إلى أن تولى الشيخ زايد حكم هذه المنطقة في مطلع سنة 

ً
 ملموسا

ً
لبعض مناطق العين، إال أنها لم تحقق شيئا

 عنه في منطقة 
ً
1946م، عندما وقع اختيار الشيخ شخبوط بن سلطان حاكم أبوظبي على أخيه األصغر الشيخ زايد ليكون نائبا

باهتمامه   
ً
العين. واستقبل تعيين الشيخ زايد باستحسان واسع من السكان المحليين، فقد كان ذا شعبية واسعة، ومشهورا

 بينه وبين من تولى إدارة منطقة العين قبله)1(.
ً
بأحوال الناس، ومشاركته إياهم في السعي لما يحقق مصلحتهم، وهو ما شكل فارقا

 مساعدته على حل 
ً
 للجميع، لشيوخ القبائل وعامة الناس، والبدو، ولكل من جاء طالبا

ً
وكان مجلس الشيخ زايد اليومي مفتوحا

 منهم)2(.
ً
نزاع ما، وكان الجميع يجلسون إليه سواسية، ويصغي إليهم باعتباره واحدا

وكانت المنطقة التي يحكمها الشيخ زايد آنذاك بها الكثير من األرا�سي الصالحة للزراعة، بل إن تلك األرا�سي كانت فيما م�سى 
، ولكن اختفى من على سطحها اللون األخضر بسبب كثرة الحروب التي دارت رحاها بين القبائل قبل أن يتولى الشيخ 

ً
مزروعة فعال

زايد حكم المنطقة. وقد نتج عن هذه الحروب هجران المزارعين لتلك األرا�سي، وإهمال قنوات الري التي كانت تمد تلك األرا�سي 
، واستطاع من 

ً
العط�سى بما تحتاجه من مياه)3(. وكان للشيخ زايد أصدقاء كثيرون، فكل من التقى بالشيخ زايد أصبح له صديقا

 في ذلك الوقت ليس بقليل، 
ً
 من المال ليس بكبير، ولكنه أيضا

ً
األصدقاء مع ماله الخاص أن يجمع - لبداية قتال التخلف - مبلغا

عتبر هذا المبلغ هو بداية القوة التي يستند إليها لمحاربة التخلف. ثم جمع كبار رجال المنطقة للتدارس والتشاور في محاولة 
ُ
وا

الختيار أحسن الطرق وأسرعها لمحاربة التخلف في المنطقة المسؤول عنها)4(.

تطور الزراعة يف مدينة العني فرتة حكم الشيخ زايد

دراسات إماراتية
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 على إعادة المنطقة إلى مكانتها الزراعية 
ً
كان الشيخ زايد مصمما

التمور  من  المنطقة  إنتاج  تطوير  على  فعمل  المرموقة، 
فيسهم  حتى يتعافى اقتصادها من جديد،  والمحاصيل األخرى، 
ويخفف وطأة  المنطقة،  أبناء  المعاناة عن كاهل  ذلك في رفع 
الفقر عنهم، وكان دافعه في ذلك إيمانه العميق بأن الزراعة تعد 
فيقول الشيخ زايد في هذا:  لمدى تحضر األمم ورقيها،   

ً
مقياسا

»أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة«. ومن أجل تنفيذ رؤيته في 
تطوير القطاع الزراعي وضع ثالث أولويات وعمل على تحقيقها، 

وهي:
1 - إصالح وترميم األفالج)5( القديمة.

2 - حفر األفالج الجديدة.
3 - إصالح نظام السقاية.

4 - التوسع في الرقعة الزراعية)6(.
وقد فكر الشيخ زايد في بناء فلج ضخم ليكون خير معين تنهل منه 
األرض العط�سى كي تعود مرة أخرى للحياة، وكان البد أن يستعين 
الشيخ زايد بأهل التخصص في بناء هذا المشروع، الذي كان يعد 
وكان أهل التخصص في هذا  وقتها من المشروعات الضخمة، 
 
ً
نظرا التي ارتبط اسمها باألفالج،  »العوامر«  الصدد هم قبيلة 
وكشف المياه  لشهرتهم الفائقة في بنائها والعمل على صيانتها، 
الجارية تحت األرض، منذ األزمنة القديمة وحتى الوقت لحاضر، 

من دون االستعانة باألجهزة الحديثة)7(.
وفي سنة 1948م، كان بدء العمل في بناء هذا الفلج الضخم الذي 
بني من  طلق عليه هذا االسم ألنه 

ُ
وأ »الصاروج«،  طلق عليه 

ُ
أ

الطين المحروق المسمى بالصاروج، وقد تكلف هذا الفلج الكثير 
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من المال والجهد والوقت، فهو عبارة عن نفق طويل تحت األرض 
واستغرق حفره نحو ثمانية عشر  يبلغ طوله كيلو متر ونصف، 
قد تدهش القارئ المعاصر،   

ً
وهذه الفترة الطويلة نسبيا  .

ً
عاما

ولكن سرعان ما تزول هذه الدهشة لو علمنا أن معظم أعمال 
حفر األفالج وتمديدها كان يتم في الصخور الصماء القوية، وأن 
العمال كانوا يستعملون األدوات البدائية كالمطرقة والزمبيل)8(.

ويجمع المؤرخون العرب واألجانب على أن فلج »الصاروج« يعتبر 
من أهم إنجازات الشيخ زايد خالل فترة توليه منصب الحاكم في 
مدينة العين، وبتوفير المياه من قلب الجبال التي حملتها القنوات 
إلى الحقول والبساتين عبر األفالج تعاظم اللون األخضر ببساطه)9(. 
 في منطقة العين أن الشيخ زايد أمر 

ً
ومن المشاريع الزراعية أيضا

بحفر »ثقاب« ثقوب جديدة بالقرب من منبع فلج العين وصلت 
 من سابقتها. وأوصلت 

ً
إلى طبقة جديدة للمياه الجوفية أبعد غورا

هذه االمتدادات بالمجرى الرئيس للفلج القديم. وكان من نتائج 
 .
ً
ذلك أن زاد تدفق المياه بمقدار الثلث عما كان عليه حاله سابقا

وقلصت هذه الزيادة في المياه دورة الري لحدائق العين من ستين 
وازدهرت بعد ذلك أشجار النخيل،   ،

ً
إلى ستة وثالثين يوما  

ً
يوما

واخضرت أشجار المانجو والفاكهة)10(. 
ولتنشيط االقتصاد الزراعي المحلي أكثر اتخذ الشيخ زايد بعض 
فبدأ بتوزيع  اءة رغم عدم وجود ميزانية حقيقية؛  التدابير البنَّ
األرا�سي على للفالحين. كما وفر لهم كل ما يحتاجون إليه: البذور، 
بريطانية،  ومعدات  وجرار  واألدوات،  والمبيدات،  والشتالت، 

الستعمالها في الفالحة)11(.
 وقد أحس الفالحون برهبة شديدة وهم يطبقون أساليب الزراعة 

وواجه  والبطيخ،  الفافا  زراعة  على  خبرتهم  القتصار  الحديثة 
هؤالء البسطاء، فجأة مهمة مزدوجة، كيف يزرعون المحصول 
الخضراوات  يستهلكون  وكيف  ناحية،  من  ويراعونه  المناسب 
ويغيرون من عاداتهم الغذائية من ناحية أخرى. وهكذا كان عليهم 
أن يستوعبوا في شهور وسنوات قليلة حصيلة خبرات تراكمت 

على مئات السنين)12(. 
وفي سنة 1953م بدأ الشيخ زايد يتلمس طريقه إلى العالم الخارجي 
بحذر فكانت رحلته األولى إلى بريطانيا قبل أن يزور بعدها الواليات 
المتحدة األمريكية ولبنان والعراق ومصر وسوريا والهند وإيران 
فزادت مشاهداته قناعته  وسويسرا وفرنسا وغيرها من الدول. 
عن  وعّبر  والتطور  واالنفتاح  اإلصالح  إلى  البالد  حاجة  بمدى 
تشوقه لتحقيق كل هذا بالكلمات التالية: »كانت أحالمي كثيرة، 
وكنت أحلم بأرضنا تواكب حضارة العالم الحديث، ولكني لم أكن 
، ولم يكن بين يدي ما يحقق األحالم 

ً
 كبيرا

ً
أستطع أن أفعل شيئا

 أن األحالم سوف تتحقق في أحد األيام«)13(.
ً
ولكنني كنت واثقا

كان لهذه الزيارات أكبر األثر في حياة وفكر الشيخ زايد، حيث قرر 
- إلى أرقى  أن يصل بالمنطقة التي يحكمها - رغم قلة اإلمكانيات 
درجات التطور، وبالفعل بدأ في اتخاذ الخطوات التي تساعده في 

الوصول إلى هذا الهدف.
وقد أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلها الشيخ زايد في تحويل قرية 
في  وانتشرت عمليات البناء  العين إلى مركز اقتصادي وسيا�سي، 
القرية الرئيسة. وتوسعت التجارة في أثناء ذلك بفعل الحوافز التي 
قدمتها السوق الجديدة التي أنشأها الشيخ زايد، وزادت صادرات 
يعتمد   ،

ً
المنطقة من الخضراوات التي كانت سلعة مهمة جدا

دراسات إماراتية
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أما مستوى البطالة  عليها سكان الساحل المتصالح في غذائهم. 
، وجلبت هجرة المزارعين والتجار والحرفيين إلى 

ً
فبقي منخفضا

ومحطة طاقة،   ،
ً
تماما وأصبح هناك مستشفى مجهز  الواحة، 

ومدرسة بإشراف مدرسين أردنيين. 
وقد شهد الوكيل السيا�سي بكثير من اإلعجاب إنجازات الشيخ 
على نصيب كبير   - المتسارعة هذه  التنمية  نتيجة   - فيها  زايد 
وأظهرت  »شيخ البريمي«.  من احترام العامة الذين عّدوه آنذاك 
ل هذه المشروعات وتنفيذها - في مواجهة  الطريقة التي تم بها تخيُّ

الظروف الصعبة - موهبته الفائقة وقدرته على القيادة. 
ُعرف  بل  فقط،  لشعبه  المادية  المنافع  بجلب  يكتف  ولم 
عن  النظر  بغّض  البشر  لجميع  ومحبته  واحترامه،  بإنسانيته 
للمنافع  الضيقة  الحدود  بذلك   

ً
متجاوزا أصلهم،  أو  مكانتهم 

وهكذا شهدت العين  المادية المجردة التي يفرضها التقدم)14(. 
االستقرار على يدي الشيخ زايد بن سلطان وكان من نتيجة هذه 

 بين القبائل. 
ً
النهضة انتهاء الحروب تماما

وذلك بعد هجرة  كما شهدت المنطقة كثافة سكانية مرتفعة، 
الكثيرون إليها ليعيشوا تحت ظل هذا الحاكم العادل)15(. 

السيما بعد النهضة الزراعية التي حققها الشيخ زايد في منطقة 
العين، والتي ترتب عليها اإلنجازات األخرى، وذلك على الرغم من 
م الشعوب  ليثبت الشيخ زايد أن تقدُّ ضعف الموارد المالية، 
منبعه إرادة هذه الشعوب ورغبة حكامها، وليس ما يحوزونه من 
ثروات مهما بلغت قيمتها. كما حقق الشيخ زايد صدق مقولته، 

السابق اإلشارة إليها، »أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة« 
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تعد الحضارة النوبية، من أهم وأبرز الحضارات التي أقيمت 
. تقع في النقطة األقرب إلى حدود 

ً
على ضفاف نهر النيل قديما

األقرب إلى شخصية مصر الحية،   
ً
مصر الجنوبية، وهي أيضا

ا بعاداتها وتراثها وثقافتها التي تتفرد 
ً
وستظل النوبة األكثر تمسك

السمراء  البشرة  تمتزج  عندما  السنين.  آالف  مرور  رغم  بها، 
في  تقع  النوبة،التي   بالد  عن  نتحدث  الطيبة،  واالبتسامة 
محافظة أسوان بصعيد مصر، أطلق عليها »بالد الذهب« لما 
تمتلكه من كنوز الحضارة النوبية القديمة،  حيث يؤثر الفن 

النوبي والطبيعة الخالبة في المكان عامة. 
األمر الذي انعكس على  يعُرف أهل النوبة بطيبتهم وكرمهم، 
تراثها الشعبي والذي يتسم بالعراقة والثراء والتنوع فهي منبع 
الفن والفنانين، منبع الحضارة المصرية القديمة منذ العصر 

الفرعوني وحتي وقتنا هذا.

تعتبر النوبة من أشهر األماكن السياحية التي تجذب السياح من 
للتمتع باجوائها وزيارة األماكن الساحرة،  العالم،  جميع أنحاء 

لها تأثير جذاب على السائح فمن ياتي إليها مرة واحدة يرتبط بها 
كما  حيث يتسم تراثها الشعبي بالعراقة والتنوع والثراء،   ،

ً
كثيرا

الوادي،  أنه له خصوصيته التي تميزه عن غيره في بقية أرجاء 
ومن الطبيعي أن تتباين أشكال التراث الشعبي النوبي وتعبيراته، 
والعادات واألعراف  والحلي،  والفنون،  واألثاث،  المباني،  فمنها 

االجتماعية وغير ذلك.

النوبة منبع الفن والفنانني
إن الفن النوبي له دور كبير في التعريف بالنوبة القديمة وتراثها 
والزراعة  األرض  عن  تتحدث  النوبية  األغاني  فبعض  العريق، 
والساقية، التي كانت تصنع من الخشب فقط، بنظام التعشيق 
الحصاد،  أعمال  يجسد  أنه  إلى  باإلضافة  مسامير،  دون  من 
وعاطفة النوبي وتعلقه بأرضه وحنينه الجارف إليها، كما يجسد 

مالمح الحياة النوبية في البالد القديمة. 
 
ً
خاصا  

ً
دربا لنفسها  تخلق  أن  النوبية  الموسيقى  واستطاعت 

في الثقافة الفنية المصرية من دون أن تذوب فيها، ومن   
ً
ومميزا

من مواليد قرية منشية  أشهر فناني النوبة الفنان محمد منير، 
النوبة بأسوان، وتلقى تعليمه المبكر فيها، أحب ممارسة الغناء 

بالد النوبة.. »أرض الذهب« والحضارات

تراث الشعوب

الذهب« والحضارات النوبة.. »أرض  بالد 
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وحقق نجاحات متتالية توجته بمرور الزمن  منذ الصغر،  كهاٍو 
والملحن  الشاهر  ويعتبر  المصرية،  األغنية  عرش  على  ا« 

ً
»ملك

النوبي أحمد منيب أحد ابرز رواد الفن النوبي كانت بداياته عام 
1954 مع إنشاء إذاعة وادي النيل والذي قدم فيها عبد الفتاح 

والي العديد من األغاني التراثية النوبية.

أهم معالم النوبة يف مرص
والتراثية  السياحية  المعالم  من  الكثير  الذهب«  »أرض  تحوي 

العريقة:
- جزيرة النباتات

تعد الحديقة النباتية بأسوان من أعظم مراكز البحث في مصر، 
 7 كما إنها من أقدم الحدائق النباتية الموجودة في العالم، وبها 
من أندر مجموعة من النباتات في العالم، وتكونت جزيرة النباتات 
نتيجة رسوب طمى النيل فى وسط المياه لتصبح جزيرة خضراء 
حوًضا من النباتات شبه   17 وبها  مليئة بالنباتات االستوائية، 

االستوائية والشجيرات واألشجار والنخيل.
قرية غرب سهيل

يعود تاريخ قرية غرب سهيل إلى مائة عام، عند بناء خزان أسوان 

القديم،وأهم مايميزها الطابع النوبي القديم، وهي من أشهرأحد 
التجمعات النوبية فى أسوان وتقع فوق سفح رملى غرب نهر النيل، 
ويقوم سكانها بتربية التماسيح داخل المنازل، األمر الذى يجعله 

يجذب السياح إليها.
متحف النوبة

يستعرض متحف النوبة تاريخها من عصور ما قبل التاريخ حتي 
األن، باإلضافة إلى أهم العادات والتقاليد النوبية، واللغة النوبية 

العريقة التى ال تكتب وتورث فقط.
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جزيرة فيلة »أجيليكا«
من أهم جزر النوبة لما تحويه من معبد وآثار فيلة التي غمرها 
النيل، وتم نقل تلك اآلثار وإعادة تجميعها مرة أخرى على بعد 
نصف كيلومتر من الجزيرة، وتقدم فيها العديد من العروض 

المستمرة للصوت والضوء بجميع اللغات المختلفة.
معبد أبو سمبل

معبد  مثل  للعجب  مثيرة  مباٍن  األثرية  المنطقة  هذه  في 
رمسيس الثاني في أبو سمبل، ودار عبادة إيزيس في جزيرة فيلة 
سد أسوان بفضل حملة  بناء  اللذان أمكن إنقاذهما أثناء 
واستمرت حتى العام   1960 عام  دولية أطلقتها اليونسكو، 

.1980
جزيرة هيسا

»هيس«،  الفرعوني  الملك  إلى  نسبة  األسم  بهذا  سميت 
الرقص  حفالت  فيها  ويقام  بدائية،  حياة  سكانها  ويعيش 
والغناء الفلكلوري النوبي، التي تجذب السياح. ويرتبطون بها 
، باإلضافة إلى أصناف الطعام والشراب النوبي 

ً
 وثيقا

ً
ارتباطا
المميز.

عادات وتقاليد اجتماعية تراثية
حاضرة  زالت  ما  التي  النوبة  في  الزواج  عادات  أبرز  ومن 
وال يشذ عن  هو أن النوبي ال يتزوج إال نوبية مثله،  بقوة، 
ومن العادات البارزة في النوبة منذ  تلك القاعدة إال قليل، 
النوبة تحل  قديم األزل أن الكثير من المشكالت بين أبناء 
»كبير البلد« من دون تدخل الشرطة أو المحاكم،  بواسطة 
فألهل النوبة أعراف ومجالس صلح، وأحياًنا ينظمون لجان 
صلح لحل مشكالتهم، خاصة إذا كانت تلك المشكالت بين 
وفي الما�سي كان الشاب النوبي الذي يخالف  نجوع وقرى. 
هذه العادة، يتعرض للعقاب، ويعزف باقي أقاربه عن الزواج 
النوبة.  ارتباطه من خارج  له على  البنات جزاًء  إخوته  من 
 بأنها بالد القوس، نسبة إلى قوات 

ً
وكانت النوبة معروفة أيضا

النخبة الشهيرة من رماة بالسهام. وعلى امتداد ما يزيد على 
3000 عام، كانت النوبة حضارة مزدهرة وتمتد لتشكل إقليما 
يتألف من صعيد مصر وشمال السودان، وكانت تعرف قديما 
هكذا تنفرد النوبة بأصولها وأهلها وطيبتها  »كوش«.  باسم 
ونيلها وجسورها ومعابدها ومشهدها التاريخي والثقافي على 
مر العصور، وتظل راسخة ومترسبة في عقول كل من زارها، 
وكل من يذكر أسم مصر وتكمن في جوهر العالقة بين الكائن 

والمكان، عبر التبادل المعرفي بين ذاكرة راسخة في التاريخ 
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 عبد العليم حريص

تشكل معارض »إكسبو الدولية« أقدم وأكبر المعارض حول العالم، وقد بدأ التعرف عليها منذ القرن التاسع عشر، ويقام كل 
خمس سنوات، ويستمر لمدة ستة أشهر. وتعتبر تصاميم األجنحة لكل دولة، قصة مستوحاة من هويتها وتاريخها وثقافتها، تعكس 
أسلوب حياتها ورؤيتها للمستقبل. وعادة ما يتم انعقاد إكسبو بمشاركة دول ومنظمات دولية وشركات ومنظمات المجتمع الدولي، 
وكانت البداية في العام 1851 حيث عقد أول معارض إكسبو بالعاصمة اإلنجليزية لندن، ومنذ هذا التاريخ وتسعى معارض إكسبو 
لتوفير الفرص للمستثمرين وعرض آخر التقنيات الحديثة، كما يمثل فرصة ذهبية للتعرف على ثقافات العالم المختلفة وأحدث 
 ،2020 ، وعقب تراجع جائحة كورونا عن العالم،استضافت دولة اإلمارات العربية المتحدة معرض إكسبو 

ً
التقنيات. مؤخرا

الذي يمثل الحدث األكبر في العالم العربي ومنطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا، وبمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، 
لوحات فنية متنوعة،  والذي يعد المعرض األكبر واألعرق من نوعه. وشهد حفل االفتتاح األسطوري،  دولة عربية،   21 منهم 
من ثقافات وفنون متنوعة، بحضور وتمثيل عالمي ومحلي، ما يبرهن على مدى االهتمام العالمي، بمعرض إكسبو، في الواجهة 

 دبي.
ً
 وعالميا

ً
السياحية االقتصادية األبرز عربيا

وقد امتد -  معرض إكسبو  الذي انعقد في 31 أكتوبر / تشرين األول 2021 - 31 مارس / آذار 2022م، - على مدار ستة أشهر بإمارة 
دبي، تحت شعار»تواصل العقول وصنع المستقبل« ورسم مالمح مستقبل العالم، وذلك عبر حوار ثقافي و اقتصادي ومجتمعي 

نحو غد أفضل.

معرض إكسبو 2020 ديب..
فرصة للتعرف عىل ثقافات العالم المختلفة وأحدث التقنيات..



التقنيات..120 المختلفة وأحدث  العالم  ثقافات  للتعرف على  2020 دبي.. فرصة  معرض إكسبو 

مشاركات عربية وخليجية..
المستقبلية  والرؤية  المستدامة  التنمية  بركب  للحاق   

ً
وسعيا

معرض  عربية ضمن  دولة   21 من  يقارب  ما  شاركت  للعالم، 
العالمية،  والتقنيات  التطورات  آخر  استكشاف  بغية  إكسبو 
وتقديم الهوية العربية المتأصلة في المجتمع العربي من المحيط 
مجتمع  كل  مرآة  العربية،  األجنحة  شكلت  وقد  الخليج،  إلى 
فجسدت  المستقبلية،  وتطلعاته  وحاضره  وثقافته  وتاريخه 
هوية عربية متحدة ومستمدة من  األجنحة العربية المشاركة، 
في  والمتحدة  الجغرافي،  النطاق  في  المختلفة  العربية  البيئات 
التي ترسم واقعنا العربي منذ فجر  القيم والعادات والتقاليد، 
التاريخ وحتى يومنا هذا، ضمن فعاليات وجلسات حوارية وفكرية 

وثقافية.

جناح مجلس التعاون الخلييج
وقد كان لجناح دول مجلس التعاون الخليجي العربي مكانة خاصة 
بدبي، فهو يقع في منطقة الفرص، ويستقطب   2020 في إكسبو 
ويتعرف  والثقافات،  الجنسيات  من جميع   2020 إكسبو  زوار 
لمستقبل  موحدة  »رؤية  وشعاره  المميز،  محتواه  على  الزوار 
 
ً
 ومستقبال

ً
 وحاضرا

ً
واعد«، الذي يجسد المصير المشترك، ماضيا

ويرتكز تصميم محتوى جناح المجلس  بين دول الخليج العربي. 
على العنصر البصري، لشرح ما تحقق من إنجازات خالل مسيرة 
ويبرز   ،1981 مايو   25 مجلس التعاون منذ تأسيسه في أبوظبي 
ودعم وزيادة معدالت  منها اإلرث التاريخي،  عدة ركائز أساسية، 

النمو االقتصادي، والمنجزات، والتنسيق والتكامل، والتطلعات 
من  المستقبلية. حيث رسم جناح مجلس التعاون لوحة فنية، 
المغناطيسية،  بالطاقة  تعمل  ديناميكية  رملية  منّصة  خالل 
لتبرز أسماء دول مجلس التعاون بصورة رائعة من دون توقف، 
اإلمارات والسعودية وقطر  وفي توقيت واحد في دوائر ترمز إلى: 
»خليجنا  بعنوان  دائرة  ويتوسطها  والكويت،  وُعمان  والبحرين 
واحد". كما ويبرز الجناح خصوصية مجتمع الخليج العربي، وما 
يربطهم من مصير واحد، وما يجمعهم من وحدة الدم والعروبة 
تقوية  على  بجد  والعمل  األصيل،  الموروث  على  والمحافظة 
وتنمية وتعزيز تلك العالقة، وذلك الموروث في مختلف جوانب 
بالنفع على  يعود  بما  للمستقبل،  بواقعية  والتخطيط  الحياة، 

 .
ً
 ومضمونا

ً
الجميع، وهذا ما يلخصه الجناح، الذي بات شكال

 على العديد من الجوانب التي تبرهن ما تقدمه 
ً
ويركز الجناح أيضا

الرسالة الخاصة بهذا العمل الفني، وأهمها تسليط الضوء على 
من خالل  تنمية القدرات التقنية في منظومة مجلس التعاون، 
هذا  يهدف  إذ  المجلس،  لدول  اإللكترونية  الحكومة  شبكة 
المشروع إلى ربط برامج الحكومات اإللكترونية، إلى جانب تقديم 
الجمركية،  للرسوم  اإللكتروني  المقاصة  نظام  مثل  خدمات 
وإدارة  وتأسيس  المجلس،  بدول  والمعاشات  التقاعد  وخدمة 
في  االصطناعي  الذكاء  دور  الجناح  ويبرز  التجارية.  األنشطة 
مجلس  دول  بين  والتكامل  والترابط  التعاون  تحقيق  أهمية 
عن طريق تنمية القدرات التقنية  التعاون في جميع المجاالت، 
في األجهزة الحكومية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة 
التركيز على التحّول الرقمي في  حيث  ومنظمة التعاون الرقمي، 

استطالع
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دول المجلس عن طريق تشجيع المبادرات المتعلقة باالقتصاد 
الرقمي، وتكليف األمانة العامة بمتابعة ووضع الخطط والبرامج، 
لتنفيذ ذلك بإطالق رؤية متكاملة للتحّول الرقمي لألمانة العامة، 
وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل تترجم أهداف الرؤية وتفعيل 

مؤشرات األداء.

مجلس التعاون يحتفل بيوم الرشف يف إكسبو
في  بيوم الشرف  العربية  الخليج  التعاون لدول  احتفل مجلس 
التأسيس،  على   

ً
عاما  41 يوافق  والذي   

ً
مؤخرا  ،2020 إكسبو 

 من إعداد جناح 
ً
 فنيا

ً
عام 1981. وقد شهدت االحتفاالت عرضا

مجلس التعاون في »إكسبو دبي«، ألوبريت »خليجنا واحد«. يعكس 
عمق العالقات بين الدول الست للمجلس: )اإلمارات، السعودية، 
البحرين، ُعمان، قطر، والكويت( وبهذه المناسبة، حلقت طائرة 
إكسبو،  في سماء  اإلماراتية،  المسلحة  للقوات  تابعة  مروحية 
كما قدم بعدها فريق »فرسان اإلمارات لالستعراضات الجوية«، 
مجموعة من العروض المذهلة باستخدام سبع طائرات، وبقيادة 
نخبة من الطيارين المحترفين.  وذلك بحضور معالي نايف فالح 
بن  نهيان  الشيخ  ومعالي  المجلس.  عام  أمين  الحجرف  مبارك 
مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المفوض العام إلكسبو 
2020 والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي العام األسبق لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

السعودية
ويبرز جناح المملكة العربية السعودية  بطلة مميزة، والذي يلفت 
أنظار المتجولين داخل المعرض والذي يبدأ بنظرة قريبة عن 

المناطق التراثية القديمة للمملكة العربية السعودية، وبعد ذلك 
وأهمها الحرم المكي،  التنوع الكبير لمناطق المملكة الواسعة، 
المملكة  رؤية  تعبرعن  بلورة   2030 رحلتك وستجد  وتستكمل 
2030، حتى نصل إلى العرض الفني الذي يتخذ شكل كرة  لعام 

عمالقة تجذب الجموع. 
2020 دبي بدور المرأة وفق قناعة وإيمان بأن  كما أهتم أكسبو 
 
ً
حيث خصص لها جناحا االزدهار في البشرية يصبح بازدهارها، 

صمم كتحفة فنية في منطقة االستدامة.
أول جناح مستقل يخصص للمرأة في معارض إكسبو دبي، ليؤكد 
كيف كرست دولة اإلمارات العربية المتحدة في دستورها مكانة 
كل  واالبتكار.  البناء  في  والمشاركة  الفرصة  لها  وأتاحت  المرأة 
أركان المكان تتزين باللمسات النسائية، وتاء التأنيث حاضرة في 

كل أرجائه،األلوان والمعروضات ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
من  وأمهات  سيدات  وتأثير  وتواجد  نجاح  رحلة  الجناح  يروي 
وأكثر من  العالم،  التراث، وذلك بعرض مستوحى من كافة نساء 
150 جلسة حوارية ونقاشية من المتحدثين الملهمين. منصات 
الجناح  ضمها   ،

ً
الحلول أيضا التمكين،  اإلنجازات والتحديات، 

وأحالمهن.  وإنجازاتهن،  مصيرهن،  من  النساء،  واقع  تناقش 
ملهمات  تشارك شخصيات  كما  عبرالتاريخ،  لرائدات  وقصص 
جديدة،  انطباعات  لصنع  عالمية  مبادرات  على  الضوء  تلقي 

ومساحات للفن واإلبداع واالبتكار والعطاء الفكري والثقافي.

اإلمارات
وال شك أن جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة قد كان األبرز 
تصميم  على  القائمون  حرص  حيث  المضيفة،  الدولة  كونها 
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الجناح على اإلبهار المتميز الذي يعكس لمحة من تاريخها وعراقتها 
يشهده  وثقافي  تاريخي  ملتقى  داخل  تقدمه  بما   ،

ً
ودوليا  

ً
إقليميا

العالم، في الجناح أنت أمام لوحات من العطاء ال حدود لها. كل 
ومستقبلها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ثقافة  لتعزيز  ذلك 
ورؤيتها التي تجسدت في معرض إكسبو الذى يحظى  المشرق، 
بنجاح كبير وشهرة عالمية، استطاعت دولة اإلمارات أن تحققها 

في هذا القرن.

الكويت 
ولدولة الكويت حضورها البهي على قائمة الدول المشاركة في 
إكسبو حيث يحظى جناح دولة الكويت في معرض إكسبو 2020 
دبي بقبول ومشاركة ضخمة بين أجنحة دول العالم بالتصميم 
المبتكر الذي يجسد مجموع من قصص كفاح شعب أفنى حياته 
في بناء دولة تقف بجانب دول العالم المتحضر. وقد امتاز الجناح 
الكويتي بتصميم مستوحى في شكله الخارجي من البيئة المحلية 
برج  الرملية ورمز االستدامة من خالل  الكثبان  تعبر عنها  التي 
المياه الذي يتوسط المبنى. ويعرض الجناح تطورها وثقافتها التي 
تجسد هويتها العربية األصيلة، حيث يأتي الزوار إلى جناح الكويت 
جديدة،  »كويت  شعار  تحت  أروقته،  بين  بالتنقل  مستمتعين 
مجموعة  الكويت  جناح  ويقدم  لالستدامة«.  جديدة  فرص 
بارزة من الصور واألفكار واأللوان التي تظهر تصميمات شامخة 
وتبزر كافة المناحي الثقافية لدولة الكويت العريقة.  ومبتكرة، 
المستدامة  بالتنمية  التزامها  الكويت من منطلق  تأتي مشاركة 
نحو مستقبل آمن ومزدهر، لالقتصاد والبيئة، ويعد هذا الجناح 
األكبر في تاريخ مشاركاتها الخمس في المعرض، بمساحة 5500 متر 
.  وال يغيب عن أنظار الحاضرين الحضور 

ً
24 مترا مربع، بارتفاع 

فقد فرض المشهد  البارز في محافل األدب والفنون والثقافة، 
 وحيًزا كبيًرا من الجناح، والذي 

ً
الثقافي الكويتي نفسه ليتخذ مكانا

يضم جناح الكويت  يؤكد على تفوقها األدبي منذ قديم األزل. 
للتعرف على حاضرها وماضيها  وذلك  للدولة،  بانورامي  عرض 
وتطلعاتها المستقبلية التي تسرد مسيرة تتما�سى مع رؤية الكويت 

2035 للبالد.
مرتكزة على تكنولوجيا متطورة تحت شعار »كويت جديدة فرصة 
من ربيع الحياة ومعمارية مستمدة من رؤية الكويت  جديدة«. 
لالستدامة،  قامت بتصميم جناحها بواجهة  متأللئة تعكس ضوء 
الشمس، تجسد الطبيعة الكثبان الرملية الحياة الفطرية، وبرج 
المياه الذي يتوسط المبنى. عبر ممر داخلى مستوحى من جسر 
الجناح وفق  تتعرف على محتويات  تستطيع أن  الشيخ جابر، 
شاشات عرض يمكنك من خاللها قراءة تاريخ النفط في البالد، 
وعينات من حيوانات ونباتات البيئة الكويتية، المرأة، الشباب، 
بدعت لها 

ُ
التنوع الثقافي والفني أعمال أ اإلنجازات واإلبداعات. 

رصيد ومخزون كبير في ذاكرة الكثيرين بداية من األبيض واألسود 
 للعطاء المتواصل، كما يبهر الزوار األعمدة التي تصدر 

ً
وامتدادا

العرض  تقدم  وفرق  للبالد،  الفني  للموروث  موسيقية  أصواتا 
في جناح الكويت أنت أمام لوحة  الخماري وغيرها من الفنون. 
ال يغيب  طالت مشارق األرض ومغاربها،  لها،  ال حدود  للعطاء 
والتقدم  التكنولوجية  اللمسة  الكويت  جناح  في  المتجول  عن 
والتطور الهائل، الذي يحاكي قدرة البالد االقتصادية في اإلطالع 
إلى المستقبل والمحافظة على الكيان الكبير لدولة الكويت. وإذا 
تجولت داخل جناح الكويت مع صوت الموسيقى الهادئة، سوف 
الكويت،  دولة  لمعالم   

ً
أفالما تعرض  البانورامية  الشاشة  ترى 

إلى  إلى تاريخ البالد منذ العصر الحجري إلى أن وصلت   
ً
وصوال

كما نشاهد إحدى زوايا الجناح، قصة    .1961 االستقالل عام 
وهي  »أكوات«،  وهو مشتق من الكلمة العربية  تسمية الكويت، 
 
ً
حامال أي الحصن الذي ُيْبنى بالقرب من الماء،  »كوت«،  جمع 
لالستدامة«..  جديدة  فرص  جديدة..  »كويت  شعار  الجناح 

التقنيات.. المختلفة وأحدث  العالم  ثقافات  للتعرف على  2020 دبي.. فرصة  معرض إكسبو 

استطالع



123    /   العدد 271  مايو 2022

والتي  وتنوعها  والثقافة  الفنون  في  الكويت  دولة  أبدعت 
 
ً
 في الذاكرة، واألعمدة التي تصدر أصواتا

ً
 كبيرا

ً
تمتلك رصيدا

الذي  للعطاء   
ً
وامتدادا للبالد،  الفني  للموروث  موسيقية 

وغيرها  الفريسة،  النهضة،  والخماري،  تقدمه فرق العرضة، 
الكويتية  المأكوالت  وتحظى  الكويتية.  التراثية  الفنون  من 
حيث تقدم أطباق عامرة بكافة   ،2020 بنصيب في أكسبو 
األكالت  وأشهى  الخلطات  وسر  المميزة  والتوابل  النكهات 
 من يزور البالد. ومن أهم ما 

ً
الكويتية المميزة التي يعرفها جيدا

يميز الجناح ارتداء الفتيات الكويتيات  الزّي  التقليدي، الذي 
المرأة  ويقدمن صورة عن  الكويتي،  الشعب  ثقافة  يعكس 
ليسردن  وينقلن تراث الدولة وحاضرها،  الكويتية المتميزة، 
قصة الكويت لزوار إكسبو، وقصة جناحها الذي يقع في موقع 
 
ً
مميز بمعرض إكسبو، حيث يقع على مفترق 3 اتجاهات قريبا
من قبة »الوصل«، ويعرضن مقتطفات من الثقافة الكويتية 
األجداد  ما�سي  من   

ً
قصصا ويروين  الخليجية،  وهويتها 

والحاضر والمستقبل.

عمان
كما تشارك سلطنة عمان بجناحها الذي يتخذ من شجرة 
 
ً
 حيويا

ً
 له، حيث لعبت هذه الشجرة الثمينة دورا

ً
اللبان شعارا

في تطّور البالد منذ العهود القديمة إلى يومنا الحاضر، ويشبه 
في شكله الخارجي هذه الشجرة. يضم جناح السلطنة خمس 
بها سلطنة  التي استفادت  المتنوعة  الطرق  مناطق توضح 
بداية من الطب،  بان في كل مجاالت الحياة، 

ُ
عمان من الل

 إلى الغذاء ومستحضرات التجميل.
ً
ووصوال

البحرين
مملكة  مشاركة  دبي  إكسبو  داخل  المتجول  عن  يغيب  ال 
البحرين، التي جاء جناحها على شكل هند�سي مبتكر بمنطقة 
ليجسد قصة أرض الخلود  الفرص بمعرض إكسبو2020، 
 33 و األرخبيل المكون من  في الحضارة السومرية القديمة، 
جزيرة.  في الجناح البحريني أنت أمام وطن متنوع الحضارات 
الكثافة  في  العالم  دول  ثالث  تعتبر  دولة  في  والثقافات 
بشكله الخارجي الف�سي وفتحاته مصدر اإلضاءة  السكانية، 
 صنعت من األلومنيوم المحلي ووضعت 

ً
 معدنيا

ً
و126 عمودا

في الداخل والتي تلتقي على ارتفاع 24 مترا، في صورة وحدات 
والتجانس  القوة  نقاط  أهم  على  ستتعرف  للتجانس.  ترمز 
وعالقة البحر بالتاريخ وعقلية التجارة  والتميز لهذه البالد، 
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والحياة االجتماعية وتميزها، واالبتكار والحرف وتنوعها، وسماع 
أقرها  حقيقة  ستعيش  البحرين  جناح  في  التراثية.  الموسيقى 
الملوك  تيجان  تزيين  الماهر  الصانع  يقرر  عندما  أنه  التاريخ 
أنت  والقياصرة باللؤلؤ البحريني بلونه األبيض البراق المتميز، 
تستطيع أن تستشعر حجم اللؤلؤ  تعيش في حالة من اإلبداع، 
أن  يمكنك  الجناح  ومتطوريضمه  كبير  مختبر  ومن  وقيمته، 
وان تستمتع بجمال  تفرق بين اللؤلؤ الطبيعي الحر والصناعي. 
طوال مسيرة تمتد ألالف  أشرعة سفن البانوش لصيد اللؤلؤ، 
الكيلومترات عبر شواطئ المملكة. لعراقة حرفة النسيج وجماله 
 من جناح دولة البحرين، وهي مهنة بدأها األجداد 

ً
مساحة أيضا

يضاف  منسوجات بألوان مستمدة من البحر وأخرى من البر، 
تاريخية  محطات  الحداثة.  يتناسب مع  بما  الزمن  عليها تطوير 
ثقافية متنوعة تسرد حضارة وعالقة ممتدة بين البحر واالنسان 
في آالف السنين، وحياكة االبتكار يقدمها أبناء المملكة لضيوفهم 
واضعين على رأس أولوياتهم تقديم صورة واقعية مشرفة عن 

حضارة البحرين القديمة.

قطر
2020 دبي، بجناح مستوحى من الشعار  تشارك قطر في إكسبو 
، ويستعرض 

ً
 مربعا

ً
الوطني، يقع الجناح بمساحة حوالي 920 مترا

ويعرض المشروعات  الجناح إنجازات قطر في كافة المجاالت، 
2030.  الصقر رمز العزة   للرؤية الوطنية 

ً
التي يتم تطويرها وفقا

وحارس السماء، هو الشعار الذي اتخذته دولة اإلمارات العربية 
2020 دبي، حيث  المتحدة في الجناح الخاص بها داخل أكسبو 
يروي شكل الصقر الذي يستعد للتحليق عن الريادة والشموخ 

اللذان تتحليان بهما الدولة.
ألف متر مربع،   15 ويتضمن الجناح أربع طوابق بمساحة تبلغ 

، يتألف من معارض للثقافة 
ً
ويتكون سقف الجناح من 28 جناحا

واإلنجازات اإلماراتية وحاضرها ومستقبلها.

مرص
 وال يمكن أن يغيب عن أذهان الزوار جناح جمهورية مصر العربية 
يعيشها  التاريخ  عبر  رحلة  يجسد  الذي  دبي،   2020 أكسبو  في 
الزائر، بتصاميم مبتكرة تبرز تاريخ وحضارة مصر الممتدة آلالف 

 بالتطور الهائل الذي حققته في العصر الحديث.
ً
السنين، مرورا

ثالثة  من  والمكون  الخارج،  من  الجناح  تزين  فرعونية   
ً
نقوشا

وتبرز الجناح صورة مجسمة للملك الذهبي توت عنخ  طوابق، 
كما يشكل المدخل الرئيس بوابة ثالثية األضالع تحاكي  آمون، 
تصميم األهرامات. فرصة استثنائية يمنحها هذا الجناح للزائرين 
خالل  من  وذلك  والحاضرة،  الماضية  اإلنجازات  الستكشاف 
جولة رقمية وتجربة ثالثية األبعاد للسفر عبرآلة الزمن إلى تاريخ 

مصر القديم. 
ضمن  حيث تنقل الزائرين في رحلة افتراضية عبر التليسكوب، 
الواقع  إلى  ثم  التاريخية في مصر.  جولة مصورة ألبرز األماكن 
الحالي والمشروعات العمالقة مثل قناة السويس والمدن الذكية، 
واالنتقال إلى ما ستصبح مصر عليه في المستقبل القريب. الجناح 
والذي  »بسماتيك«،  للكاهن  آثري  فرعوني  تابوت   

ً
أيضا يزينه 

 عن اإلرث 
ُ
يحظى بإقبال كبير من الزوار، حيث جاء دور مصر معبرا

الفني والثقافي والتاريخي لمصر داخل المعرض.

األردن
األردنية الهاشمية جناحها داخل إكسبو  كما اتخذت المملكة  
 عن بلد تمتزج فيه الحداثة بالتقاليد العريقة، 

ً
2020 دبي، تعبيرا

األرض،  فيه  ويتحد  البشرية،  بالحياة  التقنيات  فيه  وتتالقى 

التقنيات.. المختلفة وأحدث  العالم  ثقافات  للتعرف على  2020 دبي.. فرصة  معرض إكسبو 

استطالع



125    /   العدد 271  مايو 2022

اإلنسان، الثروات، الكنوز، والقدرة على االبتكار. القهوة الداكنة 
الحلوى األردنية  ورائحة الهيل والعودة،  المطحونة بالمهباش، 
الزعتر والزيتون والعسل الطبيعي،  من نهر  المشهورة بالبرازق، 
والمقاعد المطرز  بكل تفاصيلها الصغيرة،  األردن والفسيفساء 
من البيئة البدوية، تفتتح األردن ذراعيها لكافة الضيوف مرحبة 
انطالقا من مسار خشبي   .

ً
مربعا  

ً
مترا  817 بزوارها على مساحة 

ومزيج  الشاعرية  بين  يجمع   ،
ً
مترا  30 طوله  يبلغ  ممتع  متعرج 

العمارة بفن الوسائط، و2500 عام من الحضارة. 
من اخفق بقعة على وجه األرض إلى جبال الجنوب ومن رمال 
ووادي الجب  إلى األشجار المعمرة،  وادي رم، وحضارات البتراء 
والبحر الميت تتوالى القصص والروايات للشعب األردني، مرحبين 
بزوار المعرض. فضاء متسع لقمر صناعي أردني حمل رسالة سالم 
ريادية  وأفكار  المستقبل  نحو  وتطلعات  انطالقته،  عن  للعالم 
ومشاريع وخطط وبرامج طموحة، وسياحة لجذب المستثمرين 
 
ً
تجد في الجناح حرفيين يرسمون صورا العالم.  من كافة أنحاء 
األماكن  وأشهر  الشعر،  وبيوت  للجمال  األردنية  للبادية  خالبة 

التي  والثقافة  الفنون  والعديد من  الملونة،  بالرمال  التاريخية 
ستظل عالقة في أذهان كل من يزور جناح المملكة.

المغرب
معماري  هند�سي  بتصميم  المغربية  المملكة  الجناح  يتميز 
، يتواءم  

ً
المستوحى من تقاليد المملكة العريقة، يمثل بناء ترابيا

مع قيم القرن الواحد والعشرين، حيث تعتبر االستدامة وتقليل 
ترابية  بقرية  فهوأشبه  الرئيسة،  الرهانات  من  البيئية  األضرار 
يجّسد  قاعات،   13 إذ يمتد على سبعة طوابق ويضم  عمودية، 
كل طابق منها تجربة تعليمية وفنية ملهمة. ويضم جناح المغرب 
ومساحات   

ً
فاخرا  

ً
قاعة الستقبال الشخصيات المهمة ومطعما

لتنظيم الفعاليات وغيرها.
هذا  كما يستضيف معارض وفقرات فنية وحفالت موسيقية. 
 ،2020 إلى جانب مشاركة عدة عواصم عربية أخرى في إكسبو 
منها: لبنان واليمن السعيد، والسودان وسوريا وغيرهم من الدول 

العربية 



العميمي 126 الشاعر حمد بن حارب 

وجوه ال تغيب

 مريم النقيب 

شاعرنا في هذا العدد هو الشاعر حمد بن حارب العميمي، أحد 
رواد الشعر في اإلمارات الذين تركوا بصمة في خارطة الشعر، 
وقد ولد رحمه الله في »بدع المغني« الواقعة في مدينة العين 
 ، وتوفاه الله عام 

ً
بالقرب من منطقة ناهل  في عام 1910 تقريبا

2005، تنقل الشاعر في حياته بين مناطق مختلفة في اإلمارات 
وحرز،  وسويحان،  ونهشله،  والعشوش،  المغني،  بدع  مثل 
والعين وجميرا و النخرة بدبي، وقد استقر لفترة من الزمن في 
مدينة جميرا التي عمل فيها مع والده وبني عمه في الغوص، 
وممن عمل معهم في البحر قريبه الشاعر بطي بن خليفة بن 
الكثير من  في  الذي تشاكى معه  الله  العميمي رحمه  قماشة 
وفي منتصف الخمسينيات من القرن الما�سي بدأ  القصائد. 
الشاعر يتردد على مدينة العين التي كانت تحت إمرة المغفور له 
بإذن الله الشيخ زايد رحمه الله، فتقرب منه والزمه ورافقه في 
رحالت المقناص بمناطق الخصوب وبدع المغني، و باكستان . 
تناول الشاعر في قصائد جميع اغراض الشعر كالردح والمناظيم  
وكانت  والتغرودة والونة والرزفة والمدح والطير والمقناص، 

أكثر قصائده ال تزيد عن ثمانية أو عشرة أبيات. 
وتوفاه الله بعد عام من وفاة الشيخ  عّمر رحمه الله طويال، 

زايد طيب الله ثراه في منتصف شهر رمضان عام 2005 .

 
من قصائده 

ياطار�سي: 
ــــــــــــــــــــــــغ سالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ّ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طارشــــــــــــــــــــــــــــــي بل

لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو خليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خص مفنــــــــــــــــــــــــود 
ماحــــــــــــــــــــد من فوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم 

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم للرياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جّدد عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــبره علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم 

الشــــــــــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هّين ولــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 
الالت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــوم الزحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ِ 

يحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط ِم الالالت و يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذود 
اطلبــــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم 

من قــــــــــــــــــــا�سي الحّديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود 
ان كانهــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في السنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم 

يــــــــــــــــــــا زاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــدّين وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود 

الشاعر حمد بن حارب العميمي
)2005 - 1910(
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فهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم 
وانته وصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لكــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارود 

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة عَ محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم 
شفيعنــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــوم لوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

تغرودة:
حسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــت صائــــــــــــــــــــح والذلول عوينــــــــــــــــــــه

واسمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ما بين الربوع بطينــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين الدرب ومخل

ّ
مين

عقــــــــــــــــــــب السنــــــــــــــــــــه مرت عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم شينه 
امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير لو يابــــــــــــــــــــوه مالــــــــــــــــــــه بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

منهــــــــــــــــــــم محمــــــــــــــــــــــــد ينتخـــــــــــــــــــــــــــــي بالزينــــــــــــــــــــــــــــــــه 
عقــــــــــــــــــــدت فيهــــــــــــــــــــم من ولــــــــــــــــــــد منينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
ــــــــــــــــــــه عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سمن متول

ّ
كن

زين العطّيات :
ياللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زين العطّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

يا راعــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــدات لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــزال 
انشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت سّحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍب وديمــــــــــــــــــــات 

يلين ماهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــّدر وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

وآزم غديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مايــــــــــــــــــــات 
رّوى المـــــــرّوي و اْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر ْيحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

واغتاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ديــار المحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 
يتصّوعــــــــــــــــــــن من روقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

يوم الرعــــــــــــــــــــد سوى لـــــــــــــــــــــــــــــــــه اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات 
كّلٍ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح واستــــــــــــــــــــــــــــانس البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  

المصدر : موسوعة أعالم العصر الشعبي للدكتور راشد المزروعي 
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ريش« 
ّ

»الش هناك حيث شجرة  المكان،  من  الزاوية  تلك  في 
الناس  يحبها  التي  النخلة  تلك  الباسقة،  الة« 

ّ
»النغ وجارتها 

راف« والرطب والصيف الُمشتهى بما 
َ
ر بموسم »الخ

ّ
بش

ُ
ألنها ت

فيه من خيرات ومن حصاد ُيبهج القلوب، ومما تحمُل األرض 
يبة من »لومي، وهمبا، ورطب وتمر« وغيرها الكثير.

ّ
الط

عند تلك الزاوية من المنزل بدت »المنامة« وكأنها ملكة تتربع على 
عرشها وتاجها ذاك »الخوص والِيريد« الذي ًصنعت منه، سّميت 
المنامة ربما ألنها مكان السوالف والحكايا والليل والراحة، وربما 
ألن الفتيات أو أهل المنزل بعد أن ينتهوا من سوالفهم تأخذهم 
فيفرشون فراشهم البسيط ثم يضعون رؤوسهم  غفلة النوم، 
ويروحون في نوم عميق ما أحاله، في سبرة الليل، وطل الّندى الذي 
المتأللئ كارتعاشة  يكلل الصباح بقطرات تمأل المكان بالضوء 

الذهب في يد »صايغ« ماهر. 
والحب،  للجمال  واالستنطاق  الوعي  من  المسافة  تلك  عند 
واالستدعاء للحكاية تكون الفتيات قد تجّمعن في حلقات وبدأن 
التي  النهارية  المواقف  وتذكر  الضحكات،  وتبادل  السوالف  في 
مررن بها، بين عمل منزلي مضٍن لكنهن يحببنه ألنه يثبت لألمهات 

وللجارات مقدرة البنات وبراعتهن في االعتناء بالمنزل و»األنعام« 
الذين يتشاركون  والطبخ الذي تتسلل روائحه للجيران األعزاء 
سيح« لصاحب البيت قبل أن تصل إلى جاره، 

ْ
اللقمة بينهم وال»ت

من  وهكذا تبدأ حركات التبادل بعد صالة الظهر وحتى االنتهاء 
تناول الغداء كل في بيته. البنات وهّن يتبادلن السوالف تدور في 
عيونهن حكايات مخبوءة ال يعرفها أحد، تلك التي ترتبط بالقلوب 
والخفقة األولى، والهمسات التي تتسلل من بين خوص النخيل، 
أو عند األفالج لحظات تتالقى العيون،  أوعند أحواض المياه، 
واللحظات  وتطرح من المشاعر ما ال يستطيع الوقت اختزاله، 
ٍفي التسديد.  بارع  جندٍي  لكنها تروح نحو القلب كسهِم  فهمه، 
تلك األسرار قليل من يعرفها من الصديقات شريكات »المنامة« 
ٍ خفي فقد اقتنصت  لكنها تدور بينهن بشكل  وسوالف المساء، 
فاطمة  أن   

ّ
إال حمده  إنكار  ورغم  حمده،  نظرات   

ً
مثال فاطمة 

رأت ما رأت وسمعت ما سمعت حينما داهم سيف ذاك الوقت 
أو الّضاحية والمزرعة  »الّنخل«  يلتقطن حّبات الخالل في  وهّن 
لن من درس »المطوع« في فسحة 

ّ
كما يسميها بعضهم بعدما تسل

الصالة. 
الصغيرات  البنات  وحكايات  والمواقف  السوالف  تلك   

ٌ
حلوة

المشاعر  أن  علمَن  وما  الحياة،  في  شيئا  خِبرَن  بعُد  ما  الالئي 

المنامة والمساءاُت الّشجّية
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زف 
ُ
 حينما ت

ً
الجّياشة المختزلة تذهب هباًء وألما

الفتاة إلى ابن عّمها وال اعتراف بشريك غيره ما دام 
صها« ويأذن لها باالرتباط برجل آخر من 

ّ
لم »يرخ

خارج األسرة، عندها تكون تلك المفتونة الصغيرة 
وشاب كانت تنظر  ذاهبة نحو تجربة التعرفها، 
وشريك   

ً
زوجا ُيصبُح  به  وإذا  لها،  إليها كشقيق 

البريئة  الجّياشة  العواطف  تلك  فتذهب  حياة، 
والبكُر نحوه. 

النساء  قبل  الفتيات  »المنامة«  تحتل  عادة 
قن حول ما أحضرن من 

ّ
في طرفها يتحل  

ً
يتخذن مكانا الكبيرات، 

»الحدال«  عن 
ّ
يقط إّما  فهّن  أعمارهن،  تناسب  بسيطة  فوالة 

بطعمه الحامض والالذع  »اللومي والملح«   في   
ً
ليأكلنه مغموسا

 من »البالليط« 
ً
في ذات الوقت، أو تجلب المقتدرات منهن صحنا

تين«  وحّبات  موز،  قرينات  بعضهن«  تحضر  »أو  »الرقاق«،  أو 
قبًل 

ُ
مما تجود به المزارع وسط فرحة تسود المجلس حينما ت

األمهات فيفرحن لرؤية البنات وقد اتخذن موقعهن االستراتيجي، 
وتبدأ السوالف والحكايات والسرد الذي يأخذ باأللباب حيث 
سوالف  الجميلة.  الصغيرة  والتفاصيل  والرهافة،  البساطة، 
زكية،  رائحة  لها  وجميلة،  ومثيرة  كثيرة  وحكاياتها  »المنامة« 
وفيه  البنات سعادة،  تجّمع  في  شفيف،  ونبٌض  آسر،  وصوت 
فرح، وبراءة ٌ  وطهٌر و»خراريف« ال تنتهي، تتولى إحداهّن سردها 
وتتالعب بأحداثها  »الخرّوفة«  بشكل مشّوق هي تعرف تفاصيل 

الغموض،  نحو  البنات  تأخذ  تارة  تشاء،  كما 
ثم تمارس لعبة التشويق في  نحو الخوف،   

ُ
وتارة

 ٍ وتتركهن في وجل  السرد فالتنتهي من الحكاية، 
واشتياق لسماع باقي التفاصيل في الليلة التالية 
ينير   

ً
ويكون القمر بدرا ستكمل الحكاية، 

ُ
حيث ت

ليل الحارة والفرجان والسكك الناطقة بضحكات 
الصغيرات حيث ينهضن لمرافقة بعضهن للعودة 
إلى بيوتهن وسط عتمة خفيفة حيث الليل قد بدأ 
بالتسلل والبد من العودة للمنازل بصحبة األمهات 
بكل ترحاب،  وتستكمل الحكاية في الليلة المقبلِة  والصديقات، 
ومحبة، وتفاصيل جديدة عن الّنخيل، والنظرات الُمختلسة بين 

خوصها، وُرطيباتها الثمينات.

دانات:
أبيات للشاعر الراحل سالم الجمري المتوفى في 1991 رحمه الله 

تعالى:

غلبهـــــــــــــــا 
ْ
غلبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْوَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ان

َ
أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ت

 دنّيه ِمتعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه راعيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ً
دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ات الّصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
لوهي تزخــــــــــــــــــــــــــــــــرف لك بلذ

 صافيهـــــــــــــــــــــــــــا
ْ

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ما ويـــــــــــــــــــــــــــا ما كّدرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
ّ
ال تأمن ْبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إن عطتـــــــــــــــــــــــــْك الل

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْبيديهــــــــــــــــــا 
ّ
تعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وتأخذ حق

شيخه الجابري



التمزيق 130 ملك  أنا 

يق  أنا ملك التمز
المنشور،  األدبي  إنتاجه  خلفه  يترك  الكاتب  يتوفى  عندما 
أنها  على  إليها  ينظر  التي  وأوراقه  مسوداته،  مخطوطاته، 
النسخ  في  يدققون  فهم  واألكاديميين،  للباحثين  ثمين،  كنز 
يقارنون بينها وبين  المصححة،والتغييرات التي أجراها الكاتب، 
األدباء  معظم ورثة  النقدية.  يبنون دراساتهم  وعليها  ما نشره، 
يبيعون األرشيف الخاص بالكاتب أو يهدونه إلحدى المؤسسات. 
كثير من األدباء يفكرون فيما سيحدث ألرشيفهم، وأتوقف اليوم 
عند اثنين من الِكتاب المميزين، أولهما الكاتب الكولومبي غابرييل 

غارسيا ماركيز،واآلخرالعربي المبدع نجيب محفوظ.
»أنا ال أكتب الخطابات«، هكذا رّد ماركيز على سؤال الصحفي، 
 بأنها »قصة حزينة، منذ عدة أعوام، باع صديق 

ً
وسّوغ رّده قائال

لي كان يعاني متاعب مالية بعض الخطابات الشخصية الواردة 
 في ذلك بعض الخطابات التي كنت 

ً
إليه إلى جامعة معينة،شامال

لم أعد  الحين،  كان موقًفا محرًجا.منذ ذلك  إليه،  قد أرسلتها 
المكالمات  على  الكثير  أصرف  مكتوبة،لذلك  خطابات  أكتب 
التليفونية« من كتاب لن أموت أبًدا، ص197. إن خوف ماركيز 
مما سيحدث لرسائله، في حياته أو بعد مماته، جعله يمتنع عن 
 استخدام الهاتف على ذلك؛ ألن ماركيز 

ً
مراسلة األصدقاء، مفضال

حرص على الحفاظ على تفاصيل حياته وأسراره، من أجل توفير 
مساحة من الخصوصية له ولعائلته، واحتفظ بكل ما كتب من 
مخطوطات ومسودات ومالحظات.وأما نجيب محفوظ فيشبه 
ماركيز في المحافظة على مساحة الخصوصية ؛ لذلك رفض أن 
وإنما  إن عائلته معمرة،   

ً
قائال يكتب سيرته الذاتية بتفاصيلها، 

فقد  ا آخر، 
ً
مسلك لسيرته الذاتية.وسلك محفوظ   كتب أصداء 

كان يجمع كل ما كتب عنه وما كتبه هو، حتى تكسدت األوراق 
وصارت أكواًما، فكان البد من حّل يتوافق مع شخصيته المنظمة 
»ملك التمزيق«  ومع ما وصف به نفسه حين قال إنه  المرتبة، 
فيه  يقلب  ما جمعه  إلى  يرجع  كان  »حين  محفوظ  نجيب  ألن 
 بأول 

ً
فيجده مكرًرا على نحو أو آخر،فصار يمزق كل ما يأتيه أوال

الباقي  المعادة،ثم راح يمزق  باألوراق  البيت  خشية أن يمتلىء 
ضيق  النجوم،ص7.  همس  تدريجًيا بعد أن عجز عن ترتيبه«. 
 بأول، وعجزه عن 

ً
البيت بأكوام األوراق هي ما جعلته يمزق أوال

ا كان يشتري 
ً
الترتيب لكثرة المكتوب وتنوع أبوابه. كما أن محفوظ

 من البحث عنها بين كتبه 
ً

نسخة جديدة من بعض الكتب بدال
السيطرة  التي ساعدته على  الوسيلة  التمزيق هو  كان  الكثيرة. 
على كثرة األوراق.وأما ما يتعلق بكتاباته ومشاريعه غير المكتملة 

فقد نظمها ورتبها في ملف »تحت التجربة، يتحدد الطول والنوع 
ثم يشطب عليه حين يذكر اسم المجموعة التي  والمعالجة«، 
المنشورة صدرت  غير  قصصها  من  بقي  وما  وتاريخها.  نشرت 
فلم  الساقي،  دار  عن   2019 عام  النجوم  همس  مجموعة  في 
وإذا كان نجيب  يترك الكاتب سوى صندوق واحد من األوراق. 
محفوظ ملك التمزيق فإن ماركيز بالمقابل ملك التجميع، فلقد 
أبًدا،  احتفظ بكل مسوداته،أوراقه،مالحظاته، لم يرم أي �سيء 
مليون دوالر   2.2 بمبلغ   ،

ً
وبعد وفاته باعت عائلته أرشيفه كامال

أمريكي، إلى جامعة تكساس سنة 2015، التي رقمت المخطوطات 
واألوراق والمالحظات ونشرت معظمها على الشبكة العنكبوتية.

مجموعته  مقدمة  في  ماركيز  ذكرها  ومهمة  طريفة  أمور  هناك 
12 قصة مهاجرة، أولها أنه اكتشف أن القصة القصيرة تحتاج 
اء، 

ّ
وهذا أمر مهم بالنسبة للحك إلى جهد وتركيز يفوق الرواية، 

اآلخر  واألمر  لساعات.  توقف  دون  من  يروي  أن  يمكنه  الذي 
فقدانه لكراس مالحظاته، رغم بحثه المحموم عنه، فربما وجد 
معظمها  لكتابة  دفعه  وهذا  بالخطأ،  المهمالت  لسلة  طريقة 
وقصصه المهاجرة طال  حسبما أسعفته الذاكرة.  من جديد، 
بين  المتعددة  مشاريعه  بسبب  القارئ،  إلى  لتصل  الطريق  بها 
ما يهم في هذه التجربة أن ماركيز  السينما والصحافة واألدب، 
بحسه الصحفي الحظ أن أوروبا اختلفت بعد مرور سنوات على 
العواصم  بين  يعيد رحلته  مما جعله  المكتملة،  مسوداته غير 
األوروبية؛ ليرى أن صوره الذهنيه - حسب تعبيره - المرتبطة بهذه 
التجربة مختلفة عن الوضع الحالي؛ لهذا أعاد التجربة؛ليرى ماذا 

تغيرفي األمكنة مع مرور الزمن، قبل أن يكمل كتابة قصصه 

برزة تراث

د. فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات
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إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
torathbook@ehcl.ae :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



السلسلة التراثية الثقافية )6(
مركز زايد للدراسات والبحوث

»البحر في تراث دولة اإلمارات العربية املتحدة« كتاب يتناول الدور الحيوي الذي لعبه البحر في حياة أهل اإلمارات في فترة ما قبل اكتشاف 

 متنوع الجوانب واأللوان وفيه العديد من الدالالت واملعاني، فهو يشمل رحالت املاء وما تحمله من 
ً
 غنيا

ً
النفط، وكيف شكل لهم تراثا

 بدأ يتراجع أمام 
ً
 غنيا

ً
 شفويا

ً
 لغويا

ً
وقائع وحكايات وسرديات وتاريخ وأهازيج شعبية، وأمثال وألغاز، ومصطلحات بحرية شكلت معجما

التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغيرها التي طرأت على حياتنا املعاصرة؛ ومن هنا تأتي أهمية جمع هذا التراث البحري ونقله 

إلى األجيال املقبلة.

ويتناول هذا اإلصدار موضوعات مختلفة كطرق الصيد القديمة التي زاولها أبناء اإلمارات وعن مغاصات وصيد اللؤلؤ وزراعته وتجارته، 

وعن صناعة السفن واملراكب وعن أنواع سفن الغوص واملوانئ البحرية في اإلمارات.

كما يتطرق بالحديث عن البحر في األدب الشعبي اإلماراتي، وعن ذكريات وقصص أبناء اإلمارات مع البحر ودور الطب الشعبي في عالج 

ويضم الباب األخير مجموعة من القصص والحكايات من التراث البحري اإلماراتي برواية خمـــيس بن راشد بن زعل  أمراض الغوص. 

الرميثي، أحد أهم رواة التاريخ اإلماراتي الحديث، وهو مختص في التراث البحري اإلماراتي.

يف تراث دولة اإلمارات العربية املتحدة
شمسة حمد العبد الظـاهري


