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لبيك يا وطن 



في إطار سَعي مركز زايد للدراسات والبحوث إلى تعميق الثقافة االشعبية والتراث الشعبي المحلي الذي 
يعد من أقوى عوامل تحصين المجتمع ورفد الهوية الوطنية بما يحمله من الُمثل والمبادئ والقيم، وكونه 
أحد عناصر التكامل االجتماعي وديمومته، وانطالقاً من إيمان المركز بهذه األهداف فإنه يعلن عن َرْغَبَته 
في استقبال الدراسات واألبحاث العلمية الُمتميزة غير المنشورة في مجال تاريخ وتراث اإلمارات الشعبي 
وكذلك جغرافية وبيئة اإلمارات، ِمن المؤلفين والكُتاب الراغبين في المشاركة لنشرها وفق الشروط التالية: 

• أن يكون الِْكتَاِب ُمتوسط الَحْجِم بين 200-300 صفحة
• أال يكوَن العمُل قَْد نُِشر ِمن قَبُْل أو قُدم لِلحصوِل على َجائزٍة 

• أن يكوَن العمُل ُموثقا بإدراج اإلحاالت أو الهوامش المتعلقة بالمصادر والمراجع
البريد  َعبَْر  وتُرَْسل  لَُغِويّاً،  وُمَصححًة  َمطْبُوعًة  تكوَن  وأن  ورَصينٍة،  سليمٍة  عربية  ِبلَُغٍة  الَمادُة  تُكتََب  أن   •

اإللكتروني للمركز أو عن طريق قرص ُمْدَمٍج يُرَْسُل بالبريد المضمون
• يُرِْسُل الكاتُب ُملَخصاً لعمله في حدود 200 كلمة باللغة العربية مع سيرته الذاتية

• َستَتَولى هيئُة تحكيٍم مختصٌة مراجعَة األعماِل وتَقييِمها وإصداِر قرار نِهائي ِبشأنِها.
• يلتزم الكاتُب إجراَء التعديل المقترح من هيئة التحكيم

• يُكافأ أصحاب األبحاث المعتمدة َمبْلغاً ماليا يتراوح بين 3000 و4000 دوالٍر أمريكي. يَْشَمُل التعويُض عن 
ُحقوَق النشر والطباعة والترجمة لُمدة َخْمِس َسَنواٍت من تاريخ الَعْقِد الُْمبْرَِم بين المركز والمؤلف 

والله الُموفق

swzr@hotmail.com : إلرسال نصوص الدراسات والبحوث على االيميل            



كاميرا تراث 

التلمسانية الشدة 
 أول ثوب تراثي يسجل في اليونسكو، األعراس التقليدية في الجزائر ص 104
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من المحرر  

 شعراء القبائل  

العين شاعرات  عميدة 
الشاعرة موزة بنت جمعة المهيري 

لم تكن الشاعرة موزة بنت جمعة المهيري ظاهرًة في االعالم بالقدر 
والشاعرات،  الشعراء  بين  الكبيرة  الشعرية  منزلتها  يناسب  الذي 
العين عندما  البادية ثم استقرارها في مدينة  بسبب حياتها في 
كما أنها لم تكن تقرأ وتكتب فكانت تقول  كبرت وتقّدم بها العمر. 
الشعر على سليقتها، فاشتهر شعرها كثيرًا بسبب قوته وجزالته 
البادية  في  واآلبار  والمناطق  والمطر  بالحيا  وتغّنيها  وأوصافها، 
معها،  وتفاعلها  المختلفة  االجتماعية  واألحداث  باإلبل  وكذلك 
األمر الذي جعل من شعرها مادة وصفية وخبرية يتناقلها الناس 
من مكان إلى آخر لتصل إلى أقصى مناطق اإلمارات باسم شاعٍر 

مجهول حيث لم تكن تعرف بقدر ما يحفظ شعرها.

 ارتياد اآلفاق

التضحية البدوية بعيون الرحالة
ينطوي مفهوم التضحية على الزهد اإلرادي بخير خاص لصالح 
خير عام، أي بذل النفس والمال واألهل لغرض أسمى، ويترتب 

عليها تحقيق العدل، وتقوية جوانب الخير في المجتمع. 
يثير االنتباه أن البدوي، رجاًل كان أو امرأة، في العشائر والقبائل 
نبيل  موقف  أي  تجاه  أحواله  من  كثير  في  يتصرف  البدوية 

بعفوية ملحوظة، .
بالمقابل،  التفكير  دون  والمعنوي  المادي  البذل  من  إطار  وفي 
فإن كان الموقف ال يتطلب شيًئا من العطاء والتضحية انصرف 
عنه بعفوية أيًضا، إنها مثالية تكاد تكون عامة فيهم، وهي شأن 

عجيب يؤكده الواقع المعاش.

46

لبيك يا وطن

آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  أمر صاحب  الذي  الشهيد  يوم  يتزامن 
نهيان رئيس الدولة، حفظه الله باعتماده مناسبة وطنية، مع تاريخ استشهاد 

أول إماراتي »سالم سهيل بن خميس« في الثالثين من نوفمبر عام 1971م.
ولعل أهمية تخصيص يوم للشهيد تنبع من كونها إشارة للشروع في توثيق 
أبناء هذا  التي سطرها  الكبير من التضحية والفداء والبطولة  التراث  هذا 
المشاريع  من  العديد  في  متجسًدا  نراه  أن  نأمل  ما  وهو  بدمائهم،  الوطن 

الفنية والعلمية كما عودتنا مؤسسات هذا الوطن وعقوله المتحضرة. 
اإلنسان  إن  الوطن؛  هذا  أبناء  على  غريبة  ليست  والشهادة  التضحية  إن 
وأقام  الميالد،  قبل  سنة   2500 من  أكثر  قبل  األرض  هذه  في  استقر  الذي 
عرف  فقد  ذهنه؛  في  راسًخـا  الوطن  مفهوم  كان  البشرية،  المستوطنات 
الزراعة التي تعني االستقرار، وصهر النحاس الذي مكَّنه من تصنيع األدوات 
التي تعينه على أداء أموره االعتيادية، وكذلك تصنيع الِحَراب، والسيوف 
عن  الدفاع  يستطيع  حتى  الفتاكة؛  السهام  ورؤوس  أغلفتها،  مع  الصغيرة 
هذه األرض التي يعيش فيها، ويجني من خيرها ما يمكِّنه من البقاء بعزة 

وكرامة. 
وقد أقام هذا اإلنسان تحالفات مع قبائل أخرى؛ ليقوى على مواجهة الخطر 
عام  إلى  ـا  تاريخيًّ قفزنا  إذا  وأهله حتى  أرضه  إلى  ه  موجَّ اعتداء  أي  ضد 
1507 للميالد، وهو زمن وصول البرتغاليين إلى سواحل الخليج العربي، ثم 

الرغم من  العربية، نجده يقاوم هؤالء بشراسة على  مهاجمة مملكة هرمز 
عدم التكافؤ في العتاد بين الطرفين.

استطاع  الهند،  في  البريطاني  النفوذ  تنامي  إثر  للميالد   1600 عام  وفي 
إلحاق هزائم متتالية  اليعاربة ويتمكن من  إلى جانب  يقاتل  أن  اإلماراتي 
يستغلون  الفرس  جعلت  بعد  فيما  اليعاربة  قوة  تفكك  ولكن  بالبرتغاليين، 
البريمي حوالي  المنطقة، فوصلوا إلى منطقة  للتخريب في  هذه األوضاع 
التي  المقاومة  ولكن  فيها،  والحصون  القالع  بتدمير  وقاموا  للميالد،   1738

حيث  من  للعودة  دفعتهم  األهالي  قبل  من  واجهتهم 
ُطردوا  حتى  بعد  فيما  محاوالتهم  واستمرت  جاؤوا، 

ـا عام 1743 للميالد. نهائيًّ
أن  ما يجري حوله  اإلماراتي من خالل  أدرك  لقد 
األطماع في العبث بأمن وطنه ستبقى قائمة في 
ذهن َمْن يناصبه العداء، وأن الوسيلة الوحيدة لرد 

كيد المعتدين هو التماسك االجتماعي الذي سيقود 
حتًمـا إلى تماسك وطني. 

حمى الله اإلمارات وقيادتها الرشيدة.  

37
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أسعار البيع
اإلمارات العربية المتحدة: 10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت - الكويت دينار واحد - سلطنة عمان 800 بيسة - قطر 10 رياالت 
- 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.

محتويات العدد
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69  في الحاجة إلى نقد التراث
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99  حصابي: الشاعرة فتاة جلفار

100 األثار الغارقة : فتنة تختطف الدهشة
103 هوى )القنص( وفعل المعرفة

104 األعراس التقليدية في الجزائر
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             أجدادنا األصيل
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االشتراكات
لألفراد داخل دولة اإلمارات: 100 درهم/ لألفراد من خارج الدولة: 
/ للمؤسسات  150 درهمًا  - للمؤسسات داخل الدولة:  150 درهمًا 

خارج الدولة  200درهم.

كّتاب وشعراء ومحررو العدد: 
الشاعر عبدالله بن نوره الراشدي، فاطمة عطفة، ...، سرور خليفة سالم الكعبي، مّني عبد 

القادر، د. إبراهيم أحمد ملحم، ناصر عراق، أشرف أبو اليزيد، د. علي عفيفي علي غازي، د. 
محمد شداد الحراق، د.راشد أحمد المزروعي، د.أيمن بكر، خالد بيومي، د.سعيد يقطين، 
أحمد سراج، حميد الجراري، د.عائشة الدرمكي، د.سهير المصادفة، محمد عطية محمود، 

محمد عيد إبراهيم، د.عمر مصطفى لطف، أحمد فرحات، فتحي عبد السميع، مريم النقبي، 
محمد بركة، د.محسن الرملي، أمينة حاج داود، د.عالء الجابري، مريم حيدري، د.إدريس 

سلطان صالح،  حامد محمدي، رشيد الخديري، محمد األسعد، أحمد محجوب، تقية العامري، 
فاطمة المزروعي. 

املرشف العام

د. راشد أحمد المزروعي

مدير التحرير 

وليد عالء الدين

االخراج والتنفيذ

غادة حجاج

املوقع عىل اإلنرتنت:

www.mags.ae

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث- نادي تراث 

اإلمارات، أبوظبي

االدارة والتحرير:
االمارات العربية المتحدة-ابوظبي

waleedalaa@hotmail.com :مدير التحرير 

موبايل: 00971556929190 

هاتف: 026666130  

مسؤول التوزيع: أحمد عباس
marketing@cmc.ae

+971 56 3150303

أبوظبي لإلعالم-توزيع
 الرقم المجاني : 8002220   فاكس : 4145050 02

لالتصال من الخارج: 4145000 02 971+
distribution@admedia.ae 

عناوين املجلة

120

126126
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فزعه مع الجار
الشاعر عبد الله بن نورة الراشدي

شعر

يا بو سلطان تفتخر بلحرار دارك 

الجار ماتوا على واجب وفزعه مع 

ر ا مغو كل  بها  يفخر  تهم  قفا و

ر لنا ا شّبت  ترى  لحوثي  ا يا  لكن 

ر لضا ا لفاسق  ا يا  ترتاح  ما  لله  وا

علمها م  تخد و تها  د قيا م  تخد

 أع��م��اره��م ب��ال��ع��ز رب��ي خ��ت��م��ه��ا

مها ند في  لهّينة  ا م  لعلو ا هل  وأ

لطمها حي  لفال ا ى  تر عينك  و  

وربي هزمها  بك  ترمي  لفرس  ا  
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اإلمارات10 شهداء 

 تحقيق - فاطمة عطفة 

إجالاًل ألرواح الشهداء واعتزاًزا بقيمة الشهادة واحتفاء بيوم الشهيد في 
الثالثين من نوفمبر، توجهنا إلى عدد من األساتذة واألدباء والمفكرين، 

نستطلع آراءهم ونستمع إلى ما يجول في خواطرهم حول قيمة 
االستشهاد وأهميتها في بناء الوطن وحماية أهدافه. 

وقد استهلت الدكتورة أمل عبدالله الهدابي حديثها باستعادة بعض 
الذكريات المجيدة تحت عنوان »يوم روت دماء األبطال أرض المجد 

والشموخ« قائلة: »قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله« أن يكون يوم 30 من شهر نوفمبر من كل 

عام يوًما للشهيد، واعتبار هذه المناسبة الوطنية إجازة رسمية 
على مستوى الدولة، جاء تخليًدا ألرواح شهداء الوطن وعرفانًا 

بتضحياتهم وعطائهم لوطنهم وتكريًما لهم، كونهم وهبوا 
أرواحهم ودماءهم في ميدان المعركة لتظل راية دولة 
اإلمارات عالية شامخة خفاقة ال تعلوها سوى السماء.

شهداء اإلمارات 
لبيك يا وطن

شهداء اإلمارات 
مشاعل نور وقدوة لألجيال



شهداؤنا ضربوا مثاًلا عالًيا في 
مجال التضحية والوالء لهذا الوطن، 
كما أنهم في هذه المرحلة بالذات 
سجلوا ثقافة جديدة في اإلمارات، 
هي ثقافة االستشهاد، هي ثقافة
 أن تكون الروح رخيصة في سبيل

 الوطن، في سبيل قيادة
 الوطن، في سبيل إنسان الوطن

ولتظل اإلمارات حصًنا منيًعا ليس لحماية ترابها فقط، إنما لحماية 
تراب وأوطان أشقائها الخليجيين والعرب ضد كل األطماع المحدقة 

بمنطقتنا وأمنها واستقرارها«.

االعتزاز بتضحيات األبطال
تلبي  وهي  واإلنسانية،  اإلنسان  وطن  »اإلمارات  الهدابي:  وتضيف 
النداء للقاصي والداني، تدافع عن الحقوق وتحمي المظلوم وتدحر 
عنه الظلم والظالم، وقد ضرب شباب اإلمارات في اليمن أروع األمثلة 
تلبية لنداء القريب والبعيد، تلبية لنداء الشعب اليمني لدفع الظلم 
وأنصارهم  الطغاة  ودحر  وحقوقه  وأرضه  حريته  عن  والدفاع  عنه 
يدافع عن  الذي  القوي  الشامخ  لجيشنا  واعتزاز  تقدير  فتحية  عنه. 
تراب الوطن وعزته وكرامته أينما كان الخطر محدقًا، وينصر الحق 

ويلبي نداء المظلومين في كل بقعة تناديه«. 
وتابعت: »يوم الشهيد يعبر أيًضا عن اعتزاز القيادة الرشيدة بتضحيات 
أبناء الوطن وتكريًما ألسرهم؛ لوالديهم وأبنائهم وزوجاتهم، ويثبت 
الذين قدموا  أبناءها المخلصين األوفياء  الدولة ال تنسى مطلًقا  أن 
ذلك  على  دليل  وأكبر  الوطن،  عزة  أجل  ومن  لها  فداء  أرواحهم 
حضور أصحاب السمو الشيوخ في سرادقات عزاء شهداء اإلمارات، 
هذا الحضور تكريم مخلص من القادة ألبنائهم الشهداء الذين قدموا 
أروع صور الفداء للوطن وسند لذويهم بأن وطنهم دوًما بجانبهم«.

نهج زايد
الله  عاهدوا  ما  وصدقوا  الشهداء  هؤالء  »أخلص  الهدابي:  وتابعت 
الشيخ  الله  بإذن  له  المغفور  الذي رسمه  النهج  عليه، وساروا على 
زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس االتحاد وباني نهضة اإلمارات. وأكد 
هؤالء األبطال أن االستشهاد هو أكبر معاني اإلخالص للوطن وأسمى 

مراتب العزة والمجد. 
ألرواح  وإكباًرا  وإجالاًل  تذكيرًا  أيضا  جاء  نوفمبر   30 الشهيد  يوم 
الشهداء الذين دافعوا عن الوطن ورايته منذ تأسيس دولة االتحاد 
إماراتي،  شهيد  أول  سهيل خميس  سالم  رأسهم  وعلى  اآلن،  وحتى 
والذي استشهد في نفس اليوم 30 نوفمبر عام 1971م، على أيدي 
الحائط،  عرض  الجوار  حسن  بمبادئ  ضربت  غاشمة  إيرانية  قوة 
واحتلت -قبل إعالن االتحاد- ثالثًا من جزرنا اإلماراتية وهي »طنب 
الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى، لذا علينا أن نسطر أسماء هؤالء 

األبطال بألواح من ذهب لتكون خالدة في التاريخ.
في  نستحضر  أن  يجب  الهدابي:  أمل  الدكتورة  قالت  الختام  وفي 
هذا اليوم من ذاكرة الوطن تضحيات األجداد واألباء والشباب التي 
قدموها للوطننا، وأن نروي بطوالت هؤالء الشهداء ألبنائنا وألبنائهم، 
في  النبيلة  والقيم  واالنتماء  الوطنية  معنى  من غرس  نتمكن  حتى 

نفوس وقلوب وعقول أطفالنا منذ نعومة أظافرهم.
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ثقافة االستشهاد
الريش:  أبو  علي  الروائي  يقول  جانبه  من 
مجال  في  عاليًا  مثااًل  ضربوا  »شهداؤنا 
في  أنهم  كما  الوطن،  لهذا  والوالء  التضحية 
جديدة  ثقافة  سجلوا  بالذات  المرحلة  هذه 
في اإلمارات، هي ثقافة االستشهاد، هي ثقافة 
أن تكون الروح رخيصة في سبيل الوطن، في 
سبيل قيادة الوطن، في سبيل إنسان الوطن. 
إن الثقافة والكتابة تغيرت، حتى الفن تغير، 
الكاتب يكتب في سبيل التضحية، األغنيات 
اآلن عالية النبرة واضحة، تعالج هذا الوجدان 
السابق. لذلك  بشكل مختلف عما كان في 
أعتقد  للشهيد،  يوًما  الدولة  تخصص  عندما 
وتاريخ  جديدة  مرحلة  في  يدخلنا  هذا  أن 
هناك  يذهب  لم  الشهيد  هذا  ألن  جديد، 
أحد،  عن  ليدافع  ذهب  وإنما  أحًدا  ليقاتل 
عنا  دافع  الشهيد  وهذا  الفرق،  هو  وهذا 
أن  جيًدا  نعرف  وألننا  اإلمارات،  أبناء  نحن 
األوغاد لو أننا لم نذهب إليهم سيأتون إلينا 
إلى هنا. هذا واحد. ثانيًا، نحن من هزيمة 
يحس  العربي  اإلنسان  اليوم،  هذا  إلى   67
بالغبن واالنكسار واالنتحار أيًضا، واالندحار، 
تحرير عدن ببندقية إماراتية، أعطى اإلنسان 

العربي دافًعا وحافزًا.

أمام زمن جديد
عندما  »لذلك  الريش:  أبو  الروائي  وأوضح 
هو  فهذا  للشهيد،  يوًما  اإلم��ارات  تخصص 
إحياء  هو  الوطن،  في  آخر  إنسان  كل  يوم 
يوم  في  تكن  لم  التي  اإلماراتية  للذاكرة  
من األيام مثقوبة، وإنما هي ذاكرة حافظة 
الحياة،  وقادرة على احتضان فعاليات هذه 
الذكية  الدماء  هذه  هي  الجماليات  وأجمل 
تعيده  لكي  اليمن  أرض  على  سالت  التي 
حرا وسعيًدا وأبيًا. نحن نشعر اآلن في هذه 
أمام زمن جديد، فكر  بأننا  بالذات  المرحلة 
فكر  الشهيد،  بثقافة  مستنير  فكر  جديد، 

سيضيء بتضحية الشهيد«. 
أمهات  نجد  أن  فخرا  »يكفي  يقول:  وتابع 
له:  ليقلن  األمر  ولي  أمام  يقفون  الشهداء 

كلنا مشروع شهادة، فهذه أيًضا شهادة نعتز 
-وليس  العرب  نحن  بوح جميل.  وهذا  بها، 
يتربص  الذي  لآلخر  نقول  كإماراتيين-  فقط 
بنا ويريد أن يستولي على ثقافتنا ووجداننا: 
نحن هنا، قادرون على التصدي مهما بلغت 
الحقيقة  تبقى  قوة،  من  الصفراء  الشعارات 
إذا  بالمجان،  يراق  ال  دمه  العربي  أن  هي 
كان مررنا بهذا في مرحلة من المراحل فهذا 
الرابع  من  بدأ  الذي  التاريخ  نهاية  يعني  ال 
من سبتمبر، يوم سجلنا الشهادة على أرض 

اليمن«.

تاريخ متواصل
وربط أبو الريش بين التضحيات التي قدمتها 
يقول:  وحديثه،  قديمه  التاريخ  في  اإلمارات 
»المشهد متالحم كما أعضاء الجسم الواحد، 
عام 71 هو  بروحه في  الذي ضحى  الشهيد 
نفسه الشهيد الذي ضحى بروحه في 2015، 
ألن الدماء واحدة مثل ماء النهر ال تستطيع 
تنفصل قطراتها عن بعض، هي متداخلة  أن 
وجدان  وكذلك  األرواح،  كذلك  بعضها  مع 
اإلماراتيين، بمعنى أن ثقافتنا نحن هي ثقافة 
ثقافتنا  وللقيادة.  لألرض  وثقافة والء  تضحية 
هي الذود عن الجار والشقيق والصديق، ذدنا 
البوسنة والهرسك.  لبنان، وفي  عن أهلنا في 
اإلحساس واحد تجاه اإلرهاب، ألنه بال دين 
وبال هوية، عندما يصاب صديقك أو جارك فال 
يعني أنك أنت بعيد عن الخطر، ألن الخطر 
من اإلرهاب واحد، نحن نؤمن بأن اإلنسانية 
علمتنا  صحراؤنا  بالحب،  تنعم  أن  يجب 
كيف نحب وكيف نمارس هذا الحب وكيف 
نعطي هذا الحب وكيف نأخذ الحب أيًضا. 

محبة الشهداء
وأضاف: »اإلمارات جزء من الوطن العربي، 
محتالً،  اليمن  أو  محتلة  جزرنا  كانت  سواء 
وإن  جزرنا  يحتل  الذي  نفسه  هو  المحتل 
ولكن  مختلفة  والشعارات  الصور  كانت 
له  ليس  اإلرهاب  النهاية  في  واحد،  العدو 
اإلمارات  في  نحن  وجد،  أرض  أي  في  لون 

د. أمل عبداهلل الهدابي:
ضرب شباب اإلمارات في 

اليمن أروع األمثلة تلبية لنداء 
القريب والبعيد، تلبية لنداء 

الشعب اليمني لدفع الظلم 
عنه والدفاع عن حريته وأرضه 

وحقوقه ودحر الطغاة وأنصارهم 
عنه. فتحية تقدير واعتزاز لجيشنا 
الشامخ القوي الذي يدافع عن 
تراب الوطن وعزته وكرامته أينما 
كان الخطر محدًقا، وينصر الحق 

ويلبي نداء المظلومين في كل 
تناديه« بقعة 

اإلمارات شهداء 

د. أمل عبدالله الهدابي

سعيد حمدان
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الحب أوال وليس شيء آخر غير الحب في الشهداء واالستشهاد«.
أبوالريش: »حب االستشهاد  الروائي  وعن ثقافة االستشهاد أكد 

هو ثقافة، واألدب جزء من هذه الثقافة، ال بد في المستقبل 
وسينمائية  ودرامية  أدبية  أعمال  لدينا  تفرز  أن  القريب 

ومسرحية تدخل جميعها في إيقاع ونخاع هذه الثقافة، 
وتتالمس مع الوجدان اإلماراتي الذي اشتعل حبا لهؤالء 

الشهداء، ألن الحب هو الذوبان باآلخر واالبتعاد عن 
وشهادتنا  رموزنا  هم  اآلن  الشهداء  هؤالء  األنانية، 
ومثالنا الذي نتحدى به سواء في سلوكنا وفي عالقتنا 
مع اآلخر وفي كتاباتنا، أنا أعتقد أن األهم في الكتابة 
اإلماراتي  غير  باإلنسان  عالقة  باآلخر،  عالقتنا  هي 
تختلف  أن  يجب  اإلم��ارات،  أرض  على  الموجود 
ثقافنا بالتعامل مع هذا اإلنسان، ألننا نحن هنا في 
واحدة،  ثقافتنا  السلع  حتى  الشهامة  من  اإلمارات 
إنسان واحد وثقافة واحدة، طالما نحن نعيش على 
هذه األرض، ثقافتنا واحدة وجيناتنا جميعا واحدة«.

أمهات الشهداء
لهم  الله  وندعو  أحد نغبطهم  منا  استشهد  كلما 

بالمثابة والغفران، فقد وقفوا وقفة رجٍل واحد وقالوا بصوٍت واحد: 
أثبتوا للعالم  التي ال تعصاك! لقد  يا بو خالد... نحن عصاك  أبشر 
أن أبناء اإلمارات أسعد وأقرب لإلنسانية مما يتصورون، وعند تلبية 
الواجب ال جدل فيما يقدمون فهم ال يهابون الموت أبداً حين يدنو 
ويقترب. وعندها أرى الخنساء وخولة بنت األزور تتحاوران ببسالة 
الرجال فتتباهى أم الشهيد على ما قدمت للوطن... إن شجاعتهم 
إنسانية  تجربة  اإلمارات  أن  على  قاطع  دليل  وبوحها  صمتها  في 
المجتمعات  بين منظومة  وظاهرة مجتمعية وطفرة غير مسبوقة 
ونجواي  السماء  سقف  إلى  أرفع يدي  البكاء  من  وبداًل  الدولية. 
للخالق: »أن يرحم كل روٍح فاضت إلى بارئها وأن يُصبر كل عين 
أم فقدت وليدها وكل األطفال  تنهد حسرة وكل  بكت وكل صدٍر 

الدكتورة عائشة بالخير: مذ عرفنا أنفسنا 
وأسماءنا وحرقت أرجلنا الرمضاء وتسلل عرقنا 

في مالبس الزمن وصيف الوطن، ونحن ال نعرف غير 
اإلمارات حبيًبا نحيا ونموت من أجله

لبيك يا إمارات

استهلت الدكتورة عائشة بالخير حديثها بالقول: »هكذا أرى 
الشهداء«، واضافت: »مذ عرفنا أنفسنا وأسماءنا وحرقت أرجلنا 
الرمضاء وتسلل عرقنا في مالبس الزمن وصيف الوطن، ونحن ال 
نعرف غير اإلمارات حبيبًا نحيا ونموت من أجله. فعلمنا عيالنا 
أن »الدم الذي يجري في عروقنا ليس لنا وأن الروح التي تنبض 
بها قلوبنا ونحب عن طريقها من تهواه أنفسنا ليست روحنا« 
وعلمناهم حب الخير وعمله بنفس أدوات المحبة التي وظفها 
الباني المؤسس فينا وفي من حولنا من شعوب العالم. وعندما 
يا إمارات، لبيك يا بوخالد... فشد  جاء نداء الوطن قلنا: لبيك 
احتضنوا زوجاتهم ووعدوا  و  أمهاتهم  الشباب عزمهم وعانقوا 
أبناءهم بالسفر والهدايا وساروا ملوحين بأيديهم راية الشهادة 
والنصر تاركين وراءهم شوارع الذكريات خالدة، ثم عادوا وقد 
أجدادهم  تراب  ليحتضنهم  عاليًا  نرفعه  علٌم  جسدهم  طوى 
تلبيًة  أرواحهم  فاضت  وقد  بسالم  يرقدون  وهاهم  الغالي... 

لنداء الوطن واإلنسانية 

عائشة بالخير
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التي تيتمت وكل زوجة ترملت، اللهم أنزل عليهم صبراً وقوة من قوتك، 
يا أرحم الراحمين«. نحن أشد أزًرا وثباتًا، ونحن رهن إشارة أولي األمر. 
زاوية  األسرة  أو  األم  أو  المرأة  بيوم  االحتفاء  من  لهن  يكون  أن  وأتمنى 
تحاكي هذه الخصوصية التي توحد بين األلم والفخر فيغلب حب الوطن 

كل حب.

ليتني هناك
شهداء الوطن منا وفينا ومثلنا ومثلهم حب اإلمارات فينا لقد ذهبوا خارج 
حدود أنفسهم فلم تبرق في مآقيهم سوى وقفات التاريخ عند مشارف 
في  سجلهم  فقد  العين  تراه  ما  أبعد  إلى  هاماتهم  تقف  هناك  المجد، 
أهل  يكونوا من  لم  نجم سهيل. هؤالء شهداء  كبشرى  فأصبحوا  سطوره 
الزيف يوماً فكل بيٍت تبارك بهم يستبشر اليوم بغيابهم إلى أن يجمعهم 
وطن،  هوية  معهم  تقاسمت  أن  أتشرف  كريم.  رٍب  عند  مشرف  لقاء 
الشعراء، وضحكنا  وتنفست معهم هواء بالدي، وحركت وجداننا قصائد 
التهنئة  معهم على نفس النكات وتداولنا تبريكات يوم الجمعة ورسائل 
باألعياد، ومثلنا كانوا ينتظرون رواتبهم في نهاية كل شهر ويدفعون  فواتير 
التيلفون ويبدلون زيت سياراتهم... ويستأذنون من دوامهم عندما يمرض 
أبناؤهم، تختبئ في محافظهم صور أبنائهم وأخواتهم وزوجاتهم... نحن 
هم  بكل هذه التفاصيل وإن تركنا غيابهم في فراٍغ وفجوة يمألها حب 
الوطن... هم نحن بالتأكيد ونحن هم... معاً نحن من قال رُب العزة عنهم: 
»ِمَن الُْمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَيِْه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَُه 

لُوا تَبِْدياًل«. وهذا وفاء بالنية والعمل. َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدَّ
ذات مساء سألت ابن اختي الذي  تدرب للتو في الخدمة الوطنية وفقد 
فرد  اليمن؟  إلي  الذهاب  لو طلبوا منك  ماذا  أًخا  شابًا في حادث سير: 
أنا باوقف بدون ردة  لها خالوة، يعني لو حد هجم عليك  ببسالة: نحن 
فعل، مثالً؟ وكم زادني ذلك فخرًا واعتزازًا؛ لقد أنجبنا رجااًل ينتظرون لحظة 

النداء ليقولوا بصوت رجل واحد: »لبيك يا إمارات« 

تضحيات غالية

األستاذ  يقول  بالوطن  وارتباطها  الشهادة  وعن 
للكتاب:  زايد  الشيخ  جائزة  مدير  حمدان  سعيد 

»نعود إلى قيام دولة اإلمارات ودور الشيخ الشيخ 
زايد طيب الله ثراه، والمبادرات التي قدمتها دولة 
اإلمارات من زمان، خالل مسيرتها. كان هناك بعد 
إنساني مهم جدا وبعد تطوعي أيًضا، ومن سياستها 
الخارجية في لحمتها العربية والدولية، كانت دائًما 
واألقرب  الشعوب  لكل  الخير  يد  العون،  يد  تمد 
العرب«. وأشار حمدان إلى هذه التضحيات الغالية 
في  الوطن  يملكه  أن  يمكن  ما  أغلى  »لكن  قائال: 
دولة اإلمارات هو اإلنسان، أن تقدم الدم، اإلنسان 
أجل  من  بتاريخها  تعطيه  عندها  ما  أغلى  هو 
هذه  وحراسة  ومستقبلها،  األمة  أجل  من  الوطن، 
األمة«، متمثال بمقولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد 
وزير الخارجية: »أن األجيال لن ترحمنا إذا لم نقف 

مثل هذا الموقف المشرف«. 
ومرحلة  تاريخ  هو  اليوم  »هذا  حمدان:  ويتابع 
تصنع أمامنا بكل تفاصيلها، سيذكرها جيل وأجيال، 
قدموا  الذين  الشهداء  من  الكوكبة  هؤالء  سيذكر 
بين  حدث  الذي  التالحم  هذا  سيذكر  أرواحهم، 
السمو  نرى أصحاب  الشعب، عندما  القيادة وبين 
لياًل  استمرت  التي  جوالتهم  في  اإلم��ارات،  حكام 
ونهاًرا وصلوا خاللها إلى كل بيت وكل عائلة شهيد، 
ترسيًخا  تصنع  ثقافة عميقة  والترابط  التالحم  هذا 
عنده  ما  أحسن  قدم  الشهيد  هذا  الهوية.  لهذه 
في  الشهادة  الهوية،  لهذه  التالحم  هذا  للوطن، 
سبيل الوطن، تقديم النفس، هي ثقافة نُصر عليها. 
الذي سار للجندية عندما  الجندي  أو  الشهيد  هذا 
شارة  ترى  عندما  كبير،  رمز  أنه  تشعر  إليه  تنظر 
العسكري على صدورهؤالء األبطال، تجد أن ثقافة 
جديدة صنعت في دولة اإلمارات، رافقتها مبادرات 
صدرت في الدولة سواء عن الحكومة االتحادية أو 
الجميع  المجتمع،  على  أو  المختلفة  اإلمارات  من 

يقدم التقدير واإلجالل للشهيد«     

اإلمارات شهداء 
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*بن كعب يل فيك تتشرف
الشاعر سرور خليفة الكعبي 

شعر

* في رثاء الشهيد عبدالعزيز بن سرحان بن صالح الكعبي

ب���ن ك��ع��ب ل���ي ف��ي��ك ت��ت��ش��رف 

ط���اري���ه���ا دوم  وال����م����ع����زة 

ل���ي���ت ك����ل ق���ل���وب���ن���ا ت��ن��زف 

تيها م���ا  ال������دار  ه���ا  وال����ع����دا 

تنكف  م���ا  م����ول  رم��ي��ت��وا  إن 

ي��ث��ن��ي��ه��ا ش�����ي  ف�����ي  وال  ال 

ي���ا ح��ظ��ي��ظ ال���ح���ظ ب���ك ش��رف 

وت��ال��ي��ه��ا أول  ك���ع���ب  ب����ن 

ب��ال��ف��الح��ي س��ي��ر وات��غ��ري��ف 

دارن��������ا ش���ج���ع���ان ت��ح��م��ي��ه��ا

مخلف  ت���ال���د  م���ن  ح��ك��م��ك��م 

ط���اع���ت���ن ب����ال����روح ن��ف��دي��ه��ا
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وألن ميادين القتال ليست إال للرجال الذين يذهبون حاملين أرواحهم 
على أكفهم، ملبين نداء واجبهم، وطاعة لربهم ووالة أمورهم، فهم 
ليسوا طالب دنيا أو منافع أو أسالب، ولكنهم ذهبوا ليستعيدوا ما 
للدين  وأرض، ونصرة  كرامة وعزة  اليمن من  على  المعتدون  سلبه 

وإعالء لكلمة الحق، ولهم بهذا الشهادة من الله والناس أجمعين.

أول شهداء الوطن
من  قواتها  انسحاب  بريطانيا  فيه  قررت  الذي  نفسه  الموعد  في 
قليلة،  بأيام  االتحاد  قيام  وقبيل  1971م،  عام  نهائية  بصفة  الخليج 
لدولة  التابعة  الثالث  العربية  الجزر  إحتالل  إلى  إيران  سارعت 
اإلمارات العربية المتحدة؛ طنب الصغرى وطنب الكبرى في إمارة 
لها،  تبعيتها  وادعت  الشارقة،  إمارة  في  وأبوموسى  الخيمة،  رأس 
وذلك لمواقعها اإلستراتيجية على بوابة مضيق هرمز، وصارت الجزر 
الثالث مسرًحا العتداء غاشم على األرض العربية، فما كان من أبناء 
التي ال تعد إال  القلة  الوطن إال أن هبوا للدفاع عن أرضهم -وهم 
على األصابع وبما توفر لديهم من بنادق فردية ال تستطيع التصدي 
لجحافل اإلحتالل اإليراني- فكان أن تضمخت أرض الوطن بدماء أول 
شهيد في تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة في 1971/11/30م 
وهو العريف سالم سهيل خميس، ليكون النبراس الذي اتبعه أهل 
الوطن  عن  الدفاع  سبيل  في  رخيصة  أرواحهم  بذل  في  اإلمارات 

وتلبية نداء الحق وولي األمر.
وقد توالى ارتقاء شهداء الوطن، في الخامس والعشرين من أكتوبر 
أوائل  من  كان  الذي  غباش  سيف  الشهيد  ارتقى  ع��ام م1977 م  
راية  وحاملي  وإداراتها  اإلماراتية  الخارجية  وزارة  أركان  مؤسسي 

قال  حتى  والتضامن،  الخير  أجل  من  العالم  إلى  اإلم��ارات  رسالة 
عنه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله: »إنه مثال للرجل 
إلى خير  الشباب ممن جاهدوا وسعوا  المسؤول وواحد من خيرة 

العرب ووحدة كلمتهم وتضامنهم«.
المبارك  خليفة  الشهيد  ارتقى  1984م  عام  فبراير  من  الثامن  وفي 
سفير البالد في باريس، الذي اغتالته يد الغدر من قبل جماعة أبو 

نضال الفلسطينية. 
ليكونا أول السائرين في قافلة شهداء الحق والواجب من أبناء دولة 
التي ضمت  القافلة  إنشائها؛ وهي  منذ  المتحدة  االعربية  اإلمارات 
الدين  نصرة  لنداء  تلبية  مشاركاتها  جميع  في  الشهداء  من  الكثير 
والوطن والصديق؛ فقد ارتقى الكثير من الشهداء منذ مشاركة في 
قوات الردع العربية في لبنان أثناء الحرب األهلية 1976 – 1979، 
وفي  الخليج  1991/1990،  تحرير الكويت خالل حرب  وفي حرب 

أفغانستان وغيرهم.
وها هي اإلمارات  تقدم فلذات أكبادها في حرب تحرير اليمن من 
براثن الحوثي والمشروع الصفوي الذي يهدف إلى تطويق المنطقة 
والتمزق  واالقتتال  الفتنة  بنار  منها  جزء  كل  إشعال  بعد  وابتالعها 

الداخلي.
وقد راهن الخائبون على أن دولة اإلمارات العربية المتحدة بحجمها 
الصغير وبعدد مواطنيها القليل نسبة إلى الدول األخرى لن تتحمل 
أعداد الشهداء الذين يرتقون على أرض المعارك في اليمن، وسوف 
الوطنية  واجباتها  أداء  في  المسلحة  قواتها  ذلك من عزيمة  يوهن 
والدفاعية في أراضي المعارك، وقد يؤدي إلى انسحابها من التحالف 
كنه هذه  يعرفوا  لم  أن هؤالء  إأل  السعودية،  العربية  المملكة  مع 

  سرور خليفة الكعبي

عندما يكون اإللتزام بالعهود والمواثيق السمة التي ربى عليها المؤسس القائد الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه- أبناء اإلمارات جميًعا، يكون االصطفاف إلى 
جانب الشقيق القريب والصديق والُمعاهد، سمة أخالقية ال مزايدة عليها، وتكون تلك 
الثوابت التى ال تحيد عنها النفس األبية في مد يد العون والنصرة بما يحتمه الواجب 

والشرف. لذا فإن ساحات القتال في اليمن الشقيق لم تكن مغامرة خاضها القادة سعًيا 
وراء المنافع السياسية واإلقتصادية حال كل من يمد يد العون في أي من النزاعات 

بالعالم في يومنا هذا، ولكنها كانت يد العون والمساندة التي أِملها الشقيُق من أشقائه 
في اإلمارات والمملكة العربية السعودية، فكانت اإلستجابة والنصرة الفورية.

الشهادة في سبيل اهلل والوطن
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أبدي مع  تاريخي  تالحم  أبناؤها وشعبها من  عليه  وما جبل  البالد 
قياداتهم، الذين هم جزء من الشعب، فكان أبناؤهم أنفسهم جنوداً 
خندق  في  العسكرية  والعمليات  المجهودات  اخوانهم  يشاركون 
واحد ويتساوون في المهام والواجبات، فلم يستطع أحد ما أن يقول 
دفعوا بالشعب إلى آتون القتال وأرسلوا أبناءهم للمصايف، ولكن 
الجميع يقول نحن وشيوخنا في خندق واحد فإما الشهادة أو النصر، 
في  )فزاع(  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  وصدق 

قصيدته التي يرثي فيها شهداء الوطن :

يا ريس الدولة يا بوراشد يا بوخالد وازي���د

يا شيوخنا في كل شبر من ثرى هذا الوط�ن

يا شعبنا ياللي عن دروب الكرامة ما يح��يد

بقول كلمة بالنيابة عن مشاعركم.. ل������من

يحسب أنا نرهب من الموت ونخاف الوعيد

حنا رجال المعركة والسيف والرمح األس���ن

إلى أن يصل إلى قوله: 

حّنا نجيد نحقق اإلنجاز بالف����كر ون����جيد

نردع هل الفتنة يالين اتحيد عن درب الفتن

الهمة الع�������ليا لنا.. والعزم والرأي الحميد

ونقدم الفزعة لوجه الله وال ن����رجو ث���من

في كل يوم لو فقدنا من أشاوسنا فق������يد

ما ننتهي ولو نهاية دربنا ق�������بر وك����فن
واختتم قصيدته ممتدحا الشهداء بالقول:

لبالدكم سطرتم األمجاد بالفع���ل المج�يد

تفاخري يا أمة اإل�سالم واش������هد يا زمن

أشرف قبر بعد الرسل واألنبياء قبر الشهيد

وأعز وأنبل تضحية ما قدمت ألجل الوطن

بكل  أبية  صامدة  شامخة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ستبقى 
تناسقها الديمغرافي الذي يراهنون عليه، ولكنه أثبت أنه أكثر صموًدا 
من حساباتهم، وسيبقى الشهيد رمزًا يستنهض همم المواطنين في 
مختلف مواقعهم لخدمة البالد وصونها من أي محاولة عبثية لبث 
السعودية  العربية  المملكة  في  أشقاؤنا  وسيبقى  والشقاق،  الفرقة 
والخليج ودول التحالف، أعضاء في جسد واحد إن اشتكى منه عضو 

تداعى له باقي الجسد.
ال نقول إال الخلود للشهداء، والنصر للوطن وسنردد دائًما وأبًدا: الله، 

الوطن، رئيس الدولة 
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الشهداء18 مواكب  في  النبطي  الشعر 

وقد انبرى الشعراء للتغني ببطوالت الشهداء واالحتفاء بما حققوه 
بن  سهيل  بن  سالم  األول  اإلمارات  شهيد  غرار  على  تضحيات  من 
الشعراء  ألهب  وقد  وأرض��ه،  وطنه  عن  دفاعاً  خّر  الذي  خميس، 
الجياشة  بعاطفتهم  وأوقدوا مشاعرهم  الناس  أحاسيس  بقصائدهم 
وكلماتهم الصادقة المعبّرة عن فداحة الخطب ومرارة الفقد وعظم 

إلى  الحزن  من  الشعراء  عيون  في  الحدث  استحال  وقد  المصاب، 
كانت  ما  بقدر  التقليدي  بالمعنى  رثائية  القصائد  تكن  فلم  الفرح، 
الفرسان  أولئك  قضى  التي  والكرامة  والعزة  لالفتخار  مساحة 
سمو  يقول  سبيلها،  وفي  أجلها  من  نحبهم  زايد«  »عيال  الشجعان 
في  دبي  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ 

قصيدة »قبر الشهيد«:

يا ريّس الدولة يابو راشد يا بو خالد وازي��د 

                    يا شيوخنا في كل شبر من ثرى هذا الوط�ن

يا شعبنا اللي عن دروب الكرامه ما ي���حيد

                           بقول كلمه بالنيابة عن مشاعركم لِم�ن

يَْحّسب أنّا نرهب ْمن الموت ِونْخاف الَوعيد

                    ِحّنا رجال المعركة والّسيف والرمح األس���ن

نْموت والرَّاية ترفرف والعدو حاله زهي����د

                         مثل شهداء الوطن والعزّه اللي ال َو لن

ننسى مواقفهم وما خطوه من دّم ال���وريد

                    من مجد في يوٍم له الحاسد رغم أنفه َذَع�ن

معراج الصعود إلى جنات الخلود

الشعر النبطي في مواكب الشهداء

  مّني عبد القادر

يعتبر الشعر النبطي األصدق تعبيراً واألكثر تأثيراً في نفوس 
المتلقين من أبناء اإلمارات، واألسهل وصوالً إليهم والتصاقاً بهم 

ومالمسة لوجدانهم لكونه يمّثل هويتهم الثقافية التي تعتبر 
مصدر فخرهم واعتزازهم، وقد سطّر هذا الشعر األمجاد والمآثر 

وخلّد البطوالت واحتفى باألبطال والقادة والساسة والحكام، 
وكان، وما يزال، حاضراً بقوة في تفاصيل حياة اإلنسان اإلماراتي 
من زمن الفهيم الماجدي بن ظاهر إلى وقتنا الراهن، وله وقع 

وتأثير في نفوس متلقيه، لذلك لم يكن غريباً تفاعل شعراء 
اإلمارات مع شهداء الواجب الوطني الذين سقطوا دفاعاً عن 

الحق وانتصاراً للمظلوم في حرب تحرير اليمن، وجادوا بأرواحهم 
سخية في سبيل رفعة اإلنسان اإلماراتي وعزته وكرامته.
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األطهار  واألخيار  األبرار  للجنود  وإكبار  إجالل  وقفة  سموه  ويقف 
جزاء تضحياتهم الكبيرة التي سطروها في سجل التاريخ بأحرف من 

ذهب، ويقول: 

لكم جموع الشعر ترفع راية المجد الت���ليد

                      وأفعالكم بالفخر تسمو في البوادي وال��ُمدن

والشعب في صنعاء يعزينا وهو ليس الوحيد

                         لكن بكت مأرب عليكم وأنزلت دمعة عدن

على ما قدمتوا من اإلقدام والبأس ال����شديد

                    حتى استطعتوا ترجعون البسمة لشعب ال�يمن

وأصبح بعد فضل الله بوقفاتكم شعٍب س�عيد

                        واسقيتموا أهل الغدر كأس المذلة وال�غ�بن

ضفتوا على المجد القديم لداركم مجد ج�ديد

                          ولم تلين عزومكم وال شكيتوا م��ن َوه�ن

وقد أفاض الشعراء من حيث أفاض سموه في ترجمة معاني العزة 
والكرامة والبطولة والشهامة والفزعة للجار ونصرة المظلوم بقصائد 

شفافة وعاطفة صادقة،  يقول الشاعر عبد الله بن نورة الراشدي: 

ما نقبل الهّين وال نرد ألق�����دار

                 هاذي رفض��ناها وذي ن���لتزمها

والموت ما عنده لنا رفض وانكار

             أسالفنا في الح���رب كم ساح دمها

في الزم الدوله وفي ردع ل�شرار

             فرصة ومن مر��ت عليه اغتن����مها

دارك يا بو سلطان تفتخر بل�حرار

               تخ����دم قيادتها وتخدم ع���لمها

ماتوا على واجب وفزعه مع الجار

                  أع��مارهم بالعز ربي خ���تمها
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وقفاتهم يفخر بها كل م��������غوار

                وأهل العلوم الهّين في ندم����ها

لكن يا الحوثي ترى شّب�����ت النار

                وعينك ترى الفالحي ل���ط����مها

والله ما ترتاح يا الفاس�����ق الضار

            الفرس ترمي بك ورب����ي ه����زمها  

النصر والشهادة هما ِطلْبة الجندي اإلماراتي المقدام الذي ترك أهله 
والقتال  الحرب  وميدان  الوغى  أرض  مقتحماً  ظهرياً  وراءه  وأبناءه 
بكل شجاعة وبسالة وتضحية باذالً النفس والنفيس في سبيل رفعة 
بلده ونصرة إخوته في اليمن، ويمكننا أن نقرأ هذا المعنى العميق 
الله  سيف بن محمد بن نعمان الكعبي)عظم  الشاعر  قصيدة  في 

أجرك يا وطن(، حيث يقول:  

أبّشرك يا وطن والله العزوم ك���بار

                   وفي شدة الغمه ب�نا تكبر ال������همه

إجراحنا النازفات تزيدنا إص������رار

                     وشهيدنا بالف���رح تستقبله أم����ه

األم ياللي احتضنتنا يوم نحن صغار

                اليوم وجه الشهيد تزعف�����ره بدم����ه

أبشرج يا أمي ترانا للوطن أب�����رار

                وافين له عالعهد م�ن نخلف ال�����ذمه

جيش الرجال بس��يله الج���������رار

               وإحنا على جبال صعده ندعس الق��مه

الجرح صار وسام وأرواح�نا أن���وار

               من جنة الخلد ع���طر قب��ورنا نش����مه

إما النصر وإال الشهاده ما لنا أعذار

                   والمجد ع��هٍد علينا بك�������فنا نزّمه

الشهداء( عن  قصيدته )وطن  في  القحطاني  علي  الشاعر  ويعبّر 
األهبة التامة واالستعداد الكامل لخوض غمار الحرب وافتداء الوطن 

والفزعة للمظلوم وتلبية نداء القيادة الرشيدة، حيث يقول:

وقف الطود الفالحي واحت���ماها

                    وعادته وقفته دايم يحتميها

قال اخو شما عسى العاثر فداها

                  والله ان اردها من خاط���فيها

والله ان تضحك عقب مدة بكاها

                  السعيدة ما يليق الحزن ف�يها

و وكّل اللي ما تباطا فدع����واها

                  محمد اللي كل عليا مع��تليها

قال سل سيوف زايد من خ���باها

                   والذلول الطيبه شدوا ع���ليها

قال تبشر سي��دي والخير ي����اها

                 من ترد الشأن فيكم ما عل���يها

قال اسنعها واسن�����ع م��ا وراها

          واقلب الدعوى على اللي مدع����يها

لوتبي نفزع لجيب��وتي مع����اها

                كل صعبه هينه دامك تب�����يها

وأرسل اللي من صوايدها عشاها

                الحرار اللي تنومس منت�����قيها

ويقول: 

نفتخر فيها و نفخر بشه������داها

                  دارنا اللي كل عليا تعتل�����يها

ودك ان الدار ما يعيش ف حماها

                 كود قومن فالنوايب بتح��ميها

مثل شعٍب فيك وباس���مك تباها

                     المنايا عنه لو تشرد يج��يها

البالد ارواح��نا ترخص ف�����داها

                    عّقب اللي كلمته فيها و فيها

الشهداء مواكب  في  النبطي  الشعر 
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ويحتفي الشاعر علي الخوار في قصيدته )يا 
اإلماراتية  المسلحة  بالقوات  الباسل(  جيشنا 
وما حققته من انتصارات على أرض المعركة، 

ويقول:

يا ج��يشنا الباِس��ل من ع��روق��نا َرْو

نفخ��ر بدٍم في الوغ��ى للوط��ن سال

���رف في َشّف�ك يزيدنا ُق��ْو موت الشَّ

نحيا بع���زّك .. واالّ نستشه�د اب���طال

نحنا أسود الَبر وصق�ور في الَج�������ْو

نرخص لك األرواح ونس��وم اآلج����ال

والموج في بحر ال�وغى نَشعله َض���ْو

ها َه����د زلزال واعتى الحصون نه���دَّ

إلى أن يقول: 

قاموس����نا ما فيه )ياليت( أو )لَ����ْو(

نورد حياض الموت ونخوض االه��وال

ونقول يا جيش الوط������ن إْورد و َرْو

من دّمنا واعق��د مع النصر اآلم�����ال

لقد أذكى استشهاد الجنود اإلماراتيين البواسل قرائح الشعراء وألهب 
مشاعرهم فنسجوا قصيدهم فرادى وجماعات تأثراً بالموقف وتفاعالً 
»النجيب  الجماعية  الملحمية  القصيدة  في  يتجلى  ما  وهذا  معه، 

الطاهر« التي رواها الشعراء بمعاني البطولة 
شارك  وقد  الخالدة،  الشهادة  وقيم  الفياضة 
وعبّروا  وشاعرة،  شاعراً  ستين  من  أكثر  فيها 
وتماسكه  وطن  ومجد  شعب  عزة  عن  فيها 
ذهب  وقد  قيادته،  مع  واحدة  يداً  وتالحمه 
الشعراء طرائق قدداً في تصّور قيم الشهادة 

ومعاني البطولة، يقول الشاعر راشد شرار:

جيش���نا يض��رب لنا أروع م����ثل

في الشجاعه والرجال المخلص���ين

هو في حزات الوغ��ى ق�ول وفع�ل

راف�عٍ للنص�ر راي�����ات وج����بي�ن

وتقول الشاعرة مريم النقبي : 

الخب�ر زلزال ويه�����ّ�ز الجب���ل

ونحنا ما نهت��ز خْبروا الحاقدين

المراج�ل ترس�ل الق�ول بفع��ل

ولد زايد ما تع�ّود يس�����تكين

بدمائهم  خضبوا  الذين  بشهدائهم  اإلمارات  شعراء  احتفى  هكذا 
الطاهرة أرض اليمن، وسطرواً ملحمة تاريخية في الشجاعة والبسالة 
واإلقدام ستبقى خالدة أبد الدهر، وهي، بحق، معراج الصعود إلى 

جنات الخلود 

لقد أذكى استشهاد الجنود 
اإلماراتيين البواسل قرائح 

الشعراء وألهب مشاعرهم 
فنسجوا قصيدهم فرادى 

وجماعات تأثراً بالموقف 
وتفاعاًل معه
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  مّني عبد القادر

نسج جنود اإلمارات البواسل عبر تاريخ الدولة صورة مشرقة 
وبراقة سطروا من خاللها بطوالتهم الخالدة وبسالتهم 
وتفانيهم في خدمة الوطن والدفاع عن حوزته الترابية.
 قصة الجندي اإلماراتي سالم سهيل بن خميس، شهيد 

العلم، تلقي بظالل كثيفة على ذلك السّجل الحافل وتنير 
جوانب مهمة من تاريخ البطولة واإلقدام في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، حيث كان أول شهيد في تاريخ الدولة ظل 
يقاوم إلى آخر رمق حتى خّر صريًعا دفاًعا عن سيادة جزيرة 

طنب الكبرى التي احتلتها إيران في 30 نوفمبر 1971م، 
رافًضا التحاور مع المحتلين اإليرانيين. 

لم يكن ذلك اليوم عاديًا كما سائر األيام األخرى، ولم يمض 
بنفس الوتيرة المألوفة والروتين المعتاد بالنسبة لحماة 

الوطن الساهرين على أمنه واستقراره المرابطين على ثغوره 
في جزيرة طنب حماية لها من األعداء المغتصبين الذين 
يتسلّلون لالنقضاض على أرضها متى ما أسعفتهم الفرصة. 

ظل يقاوم إلى آخر رمق

سالم سهيل 
شهيد اإلمارات األول

سالم سهيل شهيد اإلمارات األول
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حكام  استعداد  مع  تزامًنا  الحكاية  فصول  بدأت 
الكيان  وقيام  الدولة  اتحاد  إلع��الن  اإلم��ارات 
مخاض  بعد  ج��اء  وال���ذي  الوليد،  اإلم��ارات��ي 
والمشاورات  اللقاءات  من  سلسلة  وبعد  عسير، 

الوحدة، وعلى حين  بشأن  واالجتماعات 
اإلمارات  انشغال حكام  غمرة  وفي  غرة، 
الكبير  الحدث  ه��ذا  إلع��الن  وتأهبهم 
الجلل  األمر  ذلك  يرق  لم  العظيم  والنبأ 
للمتربصين اإليرانيين فجاسوا خالل الديار 
وبين سكانها  جنباتها  في  الرعب  وأثاروا 
وأنزلوا من على طائراتهم منشورات تأمر 
أهالي الجزيرة باالستسالم التام والخضوع 
الكامل للقوات اإليرانية، وقد قوبل ذلك 
األمر بالرفض الشديد من أهالي الجزيرة، 
شرطة  مركز  فرسان  دونها  استمات  التي 
وجه  في  حياضها  عن  وذادوا  الجزيرة 
الطلقات  استمرار  ومع  الغاشم،  العدو 
النارية بين بواسل اإلمارات والمغتصبين 
وتطور  األح��داث  وتالحق  اإليرانيين، 
والجائر  المتكافئ  غير  القتالي  المشهد 
في الوقت نفسه، قرر البطل الشهيد أن 
يتجّمع هو وزمالؤه حول ساریة علم رأس 
الجزيرة  على  سيادتها  دفاًعا عن  الخیمة 
وحقها الشرعي فيها، عندها لم يكن أمام 
الغاصبين سوى تصعيد الموقف وتأجيج 
نيران المعركة وإمطار الفرسان اإلماراتيين 
في مركزهم، بوابل من الرصاص الطائش، 

التواصل مع قياداتهم المركزية بتعطيل جهاز  وقطعوا عليهم سبل 
الالسلكي.

الصمود  على  اإلماراتيين  الجنود  إصرار  وأمام  الوقت  مرور  ومع   
بواسل  مع  التفاوض  الغزاة  طلب  ووطنهم  أرضهم  عن  والدفاع 
الجزيرة دون جدوى، ورفض الشهيد سالم سهيل إنزال علم بالده من 
ساريتها، عندها لم يكن أمام المغتصبين سوى اللجوء إلى تصعيد 
الموقف واالستمرار في إطالق النار ساعات طويلة، ثم قامت القوات 
اإليرانية باالستعانة بجنود كوماندوز ومظلیین القتحام المبنى، إلنقاذ 
الموقف وترجيح كفة المعركة غير المتكافئة أصاًل، وقد لقّي أربعة 
برتبة  إيراني  قائد  مع  اإلماراتیین  الجنود  ید  على  مصرعهم  منهم 
جنرال، وقد رّد الغزاة رًدا عنيًفا على ذلك بإطالق قذائف زوارقھم 

الحربیة، مما أنهك قوى الجنود اإلماراتيين، فجرح منهم اثنان.
 ساعتها أدرك الفارس الشهيد سالم سهيل أن المعركة غير العادلة 

عند  الشامخ  كالطود  ووقف  النهاية،  على  شارفت 
المغتصبون  فأمطره  إنزاله،  رافًضا  العلم  سارية 
بدمائه  وروى  شهيًدا  خّر  حتى  الجائرة  بنيرانهم 
لالستسالم  الباقون  واضطر  الجزيرة،  تراب  الطاهرة 
حسن  حنتوش،  وهم:  االحتالل  لقوات 
علي محمد، محمد عبد الله عبيد، محمد 
علي صالح، علي محسن محمد، ثم أفرج 
طائرة  متن  على  وعادوا  بعد  فيما  عنهم 
دبي، حيث  إلى  الدولية  األحمر  الصليب 
كانوا في حفاوة كبيرة لدى استقبالهم في 

المطار في 25 ديسمبر 1971م.

سهيل بطل روائي   
في رواية )سهيل( يسرد الكاتب والروائي 
قصة  الطابور  الله  عبد  الدكتور  اإلماراتي 
نشأته  إلى  ويعود  المغوار،  الشهيد  ذلك 
األولى في أسرته ومحيطه في رأس الخيمة 
ابتداًء من خمسينيات القرن الماضي إلى 
الحدبة  قرية  في  وبالذات  الدولة،  قيام 
رأس  إلمارة  التابعة  المنيعي  قرى  إحدى 
في  وأهله  الشهيد  عاش  حيث  الخيمة، 
بساتين النخيل وزاولوا مهنة الزراعة التي 

كانت مصدر عيشهم في ذلك الوقت.   
فيها  استعرض  فصاًل   12 في  الرواية  تقع 
الطابور سيرة الشهيد ومسيرته من الميالد 
عرضه  تخلّل  كما  االستشهاد،  وحتى 
مع  البريطانيين  مباحثات  عن  الحديث 
حكام رأس الخيمة وما دار في كواليس االجتماعات التي كانت تحوم 
حول إثنائهم عن المطالبة بالجزر الطنبية والتخلي عنها لصالح إيران 

مقابل مبالغ مادية.
وركز الطابور في الفصول األخيرة من الرواية على االحتالل اإليراني 
لجزيرة طنب في 30 نوفمبر 1971م، وما قاموا به من إرجاف وترويع 

للسكان لدفعهم إلى االستسالم واالنقياد للمطالب اإليرانية.  
إن هذه الرواية تسرد في الوقع ملحمة تاريخية وبطولية خلّدت مآثر 
الغاشم،  اإليراني  العدوان  بداية  تاريخيًا،  ووثقت،  اإلمارات،  أبطال 
وعرّت زيف ادعاءاتهم الواهية، كما عبّرت عن خصال فريدة ومزايا 
وإقدام،  عزة وشموخ  من  الباسل،  اإلمارات  فارس  بها  تحلّى  رفيعة 
الذي تتجّدد ذكراه كل عام في لفتة كريمة وبادرة طيبة وفاًء من 
العطرة  لسيرتهم  وتمجيًدا  لذكراهم  وإحياًء  ألبنائها،  الوفاء  دولة 

وتثميًنا لتضحياتهم النبيلة، وتخليًدا لهم في اآلخرين 

بطاقة تعريفية
سالم سهيل بن خميس، العمر 16 سنة، الوالد 
سهيل بن خميس والوالدة فاطمة بنت هاال، 
مسؤول  سًنا،  أصغرهم  وهو  أوالد  ألربعة  أخ 
على  درس   ،190 الرقم  طنب،  مركز  عن 
السادسة من عمره،  »المطوع« وهو في سّن 
»الحويالت« حتى  دراسته في مدرسة  وأكمل 
إلى  الثالث، زاول مهًنا عديدة، وانضم  الصف 
رأس  شرطة  ثم  الشارقة،  في  الموسيقى  فرقة 
بها،  بااللتحاق  يحلم  كان  طالما  التي  الخيمة 
المسلحة  بالقوات  القدر لاللتحاق  ولم يمهله 

التي حجز فيها رقم 190.



النبطي24 الشعر  في  الشهيد 

وفي عام 1600 للميالد إثر تنامي النفوذ البريطاني في الهند، استطاع 
هزائم  إلحاق  من  ويتمكن  اليعاربة  جانب  إلى  يقاتل  أن  اإلماراتي 
متتالية بالبرتغاليين، ولكن تفكك قوة اليعاربة فيما بعد جعلت الفرس 
منطقة  إلى  فوصلوا  المنطقة،  في  للتخريب  األوضاع  يستغلون هذه 
فيها،  القالع والحصون  بتدمير  للميالد، وقاموا  البريمي حوالي 1738 
للعودة من  التي واجهتهم من قبل األهالي دفعتهم  المقاومة  ولكن 
حيث جاؤوا، واستمرت محاوالتهم فيما بعد حتى طُردوا نهائيًّ�ا عام 

1743 للميالد. 
لقد أدرك اإلماراتي من خالل ما يجري حوله أن األطماع في العبث 
بأمن وطنه ستبقى قائمة في ذهن َمْن يناصبه العداء، وأن الوسيلة 
سيقود  الذي  االجتماعي  التماسك  هو  المعتدين  كيد  لرد  الوحيدة 
حتًم�ا إلى تماسك وطني، وهكذا، تشكَّل حلف القواسم من القبائل 
ودبي،  مسندم  رأس  بين  الواقعة  المنطقة  في  أقامت  التي  العربية 

  د. إبراهيم أحمد ملحم

إن اإلنسان الذي استقر في هذه األرض قبل أكثر من 2500 سنة 
قبل الميالد، وأقام المستوطنات البشرية، كان مفهوم الوطن 

راسًخ�ا في ذهنه؛ فقد عرف الزراعة التي تعني االستقرار، وصهر 
النحاس الذي مكَّنه من تصنيع األدوات التي تعينه على أداء 

أموره االعتيادية، وكذلك تصنيع الِحَراب، والسيوف الصغيرة مع 
أغلفتها، ورؤوس السهام الفتاكة؛ حتى يستطيع الدفاع عن هذه 
األرض التي يعيش فيها، ويجني من خيرها ما يمكِّنه من البقاء 
بعزة وكرامة. وقد أقام هذا اإلنسان تحالفات مع قبائل أخرى؛ 

ه إلى أرضه وأهله  ليقوى على مواجهة الخطر ضد أي اعتداء موجَّ
حتى إذا قفزنا تاريخيًّ�ا إلى عام 1507 للميالد، وهو زمن وصول 

البرتغاليين إلى سواحل الخليج العربي، ثم مهاجمة مملكة هرمز 
العربية، نجده يقاوم هؤالء بشراسة على الرغم من عدم التكافؤ 

في العتاد بين الطرفين. 

                 في الشعر النبطي
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حروبً�ا  البريطاني  النفوذ  ضد  خاضت  بحرية  قوة  أكبر  فأصبحت 
طاحنة، كانت أقواها في 3 ديسمبر 1819 للميالد حيث هاجمت 
القوات البريطانية إمارة رأس الخيمة تحت غطاء كثيف من نيران 
المدافع استمر لعدة أيام، وعلى الرغم من الصمود البطولي لألهالي، 
فقد خسروا أرواًح�ا زكية كثيرة، وكان صمودهم في كل مرة يجبر 

البريطانيين على عقد معاهدات معهم. 
ثم تشكَّل أيًض�ا حلف قبيلة بني ياس الذي يعد أكبر قوة برية في 
المنطقة، ضمت عدًدا من القبائل العربية التي تولت قيادتها آل بو 
تتسارع  األولى  الخطى  بدأت  القوة  نهيان، وبهذه  آل  بزعامة  فالح 
نحو االتحاد الذي يحقق أقصى أنماط القوة والمنعة، من جهة أولى، 

ويرد كيد المعتدين والمتآمرين إلى نحورهم، من جهة ثاني�ة.
ديسمبر   2 في  المتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  قيام  إعالن  قبل 
1971، بأقل من يومين، أقدمت إيران على احتالل الجزر اإلماراتية 

الثالث )أبو موسى، وطنب الصغرى، وطنب الكبرى(، وهو ما يذكرنا 
باستغاللها تفكك دولة اليعاربة لإلقدام على التخريب في المنطقة. 
اقتضت السياسة الخارجية الحكيمة بقيادة الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان � طيب الله ثراه � أالَّ تلجأ الدولة للقوة؛ ألنها ما زالت في 
طور نشأتها، وأن إثارة األزمات ستؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس على 
الهادئة، ستؤدي إلى حل  الدبلوماسية  المنطقة برمتها، وأن الطرق 

المشكلة مع دولة تربطها بها عالقة الجوار. 
لقد بدأ الجيش اإلماراتي مسيرة حياته في ظل االتحاد قويًّ�ا؛ ألنه 
في  عريق  بتاريخ  يتصلون  الذين  اإلمارات  شعب  أبناء  من  يتألف 
الوطني، والذين استطاعوا أن يكبدوا  التآلف االجتماعي والتماسك 
أعتى القوى االستعمارية � التي جاءت إلى المنطقة غازية � خسائر 
فادحة غير مبالين بصعود األرواح الزكية إلى بارئها، ما دام الدفاع 

عن األرض واألهل مطلبً�ا ال يمكن التنازل عنه. 

                 في الشعر النبطي
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العربية،  األمة  من  جزًءا  الجيش  هذا  ولكون 
فإن التزام الدولة بحل قضايا هذه األمة وضعه 
1973م،  أكتوبر  حرب  ففي  تصرفها؛  تحت 
الدول  إلى  النفط  تصديَر  اإلم��اراُت  أوقفت 
الداعمة إلسرائيل، وقال الشيخ زايد آل نهيان: 
»النفط العربي ليس بأغلى من الدم العربي«، 
بعزة العربي األصيل وكرامته حين يتخذ قراره 
القوى  تلك  فعل  رد  أو  بغضب  مباٍل  غير 
اإلماراتي  الجيش  وُوضع  العالم،  في  الكبرى 
في  للمشاركة  تحسبً�ا  االستعداد  أهبة  على 
القتال إلى جانب أشقائه العرب إذا ما طُلب 
في  األهلية  الحرب  أعقاب  وفي  ذلك.  منه 
لبنان، شارك الجيش اإلماراتي، في أول مهمة 
الخارج، عام 1977م بوحدة عسكرية  له في 
هدفها حفظ السالم إلى جانب قوات عربية 

أخرى. 
إن الذاكرة التاريخية حافلة ببطوالت الجيش 
اإلماراتي، ويصعب سردها في مقال كهذا. وقد 
التحالف  إلى  اإلماراتي  الجيش  انضمام  جاء 
السعودية؛  العربية  المملكة  تقوده  الذي 

إلعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن إثر انقالب الحوثيين، وتعريض 
الشعب اليمني، وأمن المنطقة إلى الخطر خاصة بعد تدخل إيران 
المنطقة. وكان نيل أكثر من  المعهودة في  السلبية  للعب أدوارها 
)45( جنديًّ�ا إماراتيًّ�ا شرف الشهادة في 4 سبتمبر 2015 م محرًض�ا 
للشعراء على التعبير عن بطولة الجيش، والتذكير بحق الدفاع عن 
األمة وقضاياها المصيرية، وأن استقراء التاريخ يدل على أن ما حدث 
وصالبة  وشجاعة  عزيمًة  اإلماراتيين  وسيزيد  النصر،  من  سيقرِّب 

عن  الدفاع  تجاه  التزامهم  ألن  وتماسًك�ا؛ 
العرب ونُصرة قضاياهم الع�ادلة، أمٌر مق�دٌس 

وال يقبل المساوم�ة علي�ه أبًدا.

صوت الشاعر النبطي 
األقوى خصوبة  النبطي  الشعر  كانت قصائد 
وتعبيرًا عن ُمصاب الوطن أكثر من القصائد 
التي كُتبت باللغة الفصيحة، ولعل هذا يعود 
إلى أسباب كثيرة، أهمها، األول:  قدرة الكالم 
باللهجة اإلماراتية على التحول إلى شعر ينقل 
وليس  مباشرة.  النفس  في  الجيَّاش  االنفعال 
حساب  على  كان  االنفعال  أن  هذا  يعني 
الفن؛ ألننا نتعامل مع شعراء تمرسوا على أن 
يكون االنفعال محركً�ا لهذه الطاقة الخالقة. 
الثاني: قدرة الشعر النبطي على تأكيد فكرة 
تحول  الذي  الشعب  صوت  هو  الشاعر  أن 
إلى شعر؛ ليجسد نياب�ة عنهم اإلنسان الكلي: 
تقتضيه من حقوق وواجبات،  المواطنة وما 
الحكيمة.  للقيادة  والوالء  للوطن،  واالنتماء 
التحول  على  النبطي  الشعر  قدرة  الثالث: 
إلى كالم يتداوله الشعب تعبيرًا في الحياة اليومية، هذا من ناحية 
أولى، وقدرته على التحول إلى »شالَّت« قد يؤديها الشاعر نفسه أو 
يُستمع  محترفون  مطربون  يؤديها  أغنيات  إلى  أو  آخرون،  فنانون 

إليها، فيرددها الكبير والصغير، هذا من ناحية أخرى.
في قصيدة عنوانها »عظَّم الله أجرك يا وطن«، نجد الشاعر سلطان 

مجلي مخاطبً�ا وطنه اإلمارات معزيًّ�ا)1(:

عظَّم الله أجْر ح����زنك يا وطن 

أدرك اإلماراتي مبكًرا أن 
الوسيلة الوحيدة لرد كيد 
المعتدين هو التماسك 
االجتماعي الذي سيقود 

حتًمـا إلى تماسك وطني، 
ل حلف القواسم من  فتشكَّ
القبائل العربية التي أقامت 
في المنطقة الواقعة بين 

ل  رأس مسندم ودبي، ثم تشكَّ
حلف قبيلة بني ياس كأكبر 

قوة برية في المنطقة، ضمت 
عدًدا من القبائل العربية التي 

تولت قيادتها آل بو فالح
 بزعامة آل نهيان

النبطي الشعر  في  الشهيد 
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إننا لله ي����ا داري، وانَّ����������ا

يا وطنا كلِّ ق���لٍب لك ت�����عنَّ�ا

كم شهيٍد من شرف دمه ت��حنَّ�ا

ِفالشهيد وِفالفقيد وِف����الجريح

له رجعنا ِف المصاب وِفالطريح

لو يسيح من الدماء اللي يسيح

ض��مته جنات ما ضمه ض���ريح

قوة أسود
إن الشهادة في سبيل الوطن ال تعني أن اإلنسان قد مات، بل إن 
حياة أقوى وأسمى من األولى كتُبت له عند الله تعالى في الجنة، 
الشهيد  قام  الذي  الوطن  رحم  إلى  عودة  هو  القبر  فإن  وبالتالي 
بالدفاع عن كرامته. أما الدماء التي سالت وتحنى بها الثرى، فإنها 
الوطن  لهذا  اإلماراتي عن عشقه  فيها  عبَّر  أخرى  دماء  إلى  تُضاف 

وتضحيته في سبيل رفعته وعزته 
»قوة  قصيدته  في  المهيري،  غليطة  بن  حمد  الشاعر  فإن  ولهذا، 
أسود« نجده يخاطب أرض اإلمارات مطالبً�ا إياها بأن تفخر بهؤالء 
األبطال، وفي الوقت نفسه نجده يُقسم، بصوت أبنائها جميًع�ا، على 

الثأر من األعداء)2(:

افخري يا أرْض بأبطال وجن�������ود

صانوا الديره وجبال وح�دود

نقسم بربِّ السما بكل الع������هود

هم باقي علينا ما يج���ود حقِّ

ذادوا عن هذا الوطن طول السنين

البواسل واألشاوس غانم���ين

ثارنا ما يضيع وال���وعد الثم�����ين

يا شعب زايد تَراكُم منصفين

شعب زايد
حماية  على  عملوا  الذين  البواسل  الجنود  من  جزًءا  الشهداء  كان 
أرض الوطن وشعبه، ومن أجل ذلك، فإن الوفاء للوظيفة المقدسة 
التي قضوا من أجلها، يغدو الثأر من األعداء الغادرين هدفً�ا رئيًس�ا 
من أهداف أبناء الوطن؛ إذ يكون الثأر تجليً�ا لإلنصاف؛ فما حدث 
المعركة،  ساحة  في  مواجهة  إثر  وليس  غدًرا،  كان  الشهداء  لهؤالء 
الشاعر في قوله  الغادر يجب أن ينال جزاءه. وينص  وبالتالي فإن 
المقترن باإلنصاف على مخاطبة »شعب زايد«؛ ألن جيش اإلمارات 
العربية المتحدة تأسس، بصورة رسمية، مع قيام دولة االتحاد بقيادة 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
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ما يبات الثار
وعلى الثأر، أيًض�ا، يحثُّ علي المهيري في قصيدته »ما يبات الثار« 
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  صاحب  مقولة  مستثمرًا 

وداعيً�ا إلى سرعة الرد بأقصى قوة ممكنة)3(:

ما يبات الثار في قلوب الحرار

والشهيد اللي رحل له خير دار

أبشروا بالثار اللي يتبعه ث��ار

لين ما تدمي مخالبها الع�دا

والله ان دماه ما سالت سدى

والعدا ملبوسهم ثوب الردى

الثأر مما حدث لها، وعلى قدر األذى  فالنفس الحرة، ال يتأخر في 
والغدر الذي أصابها من هؤالء المعتدين، سيأتي الردُّ قاسيًّ�ا بحيث 
يجردهم من قوتهم التي يفتكون بها؛ إذ ستُقتلع مخالبهم، وسيرتدون 
الدار  إلى  رحلوا  الذين  الشهداء  أما  بهم،  يليق  الذي  الموت  ثوب 

األخرة، فإن الله تعالى أكرمهم بخير من الدنيا.

ما ثنانا الموت
الشاعر  صوت  الموت«  ثنانا  »ما  العبيدلي  حسان  قصيدة  وتجسد 
الذي يستقصي جذور البطولة اإلماراتية، واستمرارها على الرغم مما 

حدث؛ ألن طبائع اإلنسان اإلماراتي لن تتغير)4(:

ما ثنانا الموت أو ردنا الخطر

نحرق اليابس وكل عوٍد خض��ر
نعطي العالم براهين وع���بر

هذا هو طبع اإلماراتي ذخ���ر
إن تقدمنا محال انَّا ن�����عود

وان لجا المظلوم عن حقه يذود

ِفالفدا والتضحيات وِفالصمود

لألخو والجار، وافعاله شه����ود

هذا التماسك القومي، هو أحد تجليات التماسك الوطني؛ ألن الوطن 
العربي هو الدائرة األكبر التي تجعل الجيش اإلماراتي مسؤوالً بفعل 

رابطة الدم والدين والتاريخ المشترك عن التضامن معها ونُصرتها.

سموم العاصفة
وعلى الرغم من عذوبة كلمات قصيدة »سموم العاصفة«، وإيقاعاتها 
الداخلية والخارجية، للشاعر ذياب بن غانم المزروعي، فإنها تفيض 

غضبً�ا، وتتوعَّد األعداء بما يفوق توقعاته)5(:  

الله أكبر والصاله على الن������بي

وان ما كفى هبي جي�������وٍش حارقه

اعقالها سلمان نج���د أبو ف����هد

النبطي الشعر  في  الشهيد 
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صبِّي عليهم من س�موم الع�������اصفه

سوقي عليهم وامطري ن����ار الفنا

ي واض������ربي يا صقورنا طيري وه��ِدِّ

خاوا بها حزم الرياض وأبوظ����بي

وخزامها بوخ�الد ال������حرِّ األب�������ي

ما يذهل الشيبان ويش�يب الصبي

غيري عليهم بال�منايا واغ���������ضبي

فالله أكبر من كل معتٍد وسالب للحق، وهذه الطائرات التي تطير 
أهدافها  تضرب  أصحابها،  إلى  الحقوق  إلعادة  الجو؛  في  كالصقور 
ملحقة بها خسائر فادحة، تبدو قذائفها مطرًا من نار يتساقط على 
تمحو  التي  البرية  بالجيوش  الطائرات  هذه  وتستعين  المعتدين، 
هؤالء من الوجود إلى الحد الذي يغيِّب عقل الكهول منهم، ويجعل 
دولة  تحالف  إلى  الشاعر  ويشير  بالشيب.  ا  مكسوًّ الصبي  شعر 
اإلمارات العربية المتحدة، وذلك من خالل ذكره صاحب سمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، مع المملكة العربية السعودية، وذلك من 
خالل ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 

من أجل إعادة الشرعية إلى أصحابها، وكسر شوكة المعتدين.

جيشنا الباسل
للشاعر  الباسل«  »جيشنا  قصيدة  وعبَّرت 
التماسك  معاني  أسمى  عن  الخوار  علي 
متوحًدا  اإلمارات  إذ جعل شعب  الوطني؛ 
والشرف،  البسالة،  ف��ي:  الشهداء  مع 
الفارق  ولكن  والعز.  والمجد،  والشجاعة، 
هم  كانوا  الشهداء  أن  بينهما  الوحيد 

السابقين إلى جنات الخلد التي وعدهم الله بها)6(:

يا جيشنا الباسل من عروقنا َرْو

موت الشرف في َشفَّك ي���������زيدنا ُقْو

نحنا أسود الَبر وصقوٍر في الَجْو

    وال�����موج في بحر الوغى نَشعله َضْو

 ما نركز األعالم إالَّ ع�������لى النَّْو

   ورجالنا ما قد بغير النص���������ر َجْو

قاموسنا ما فيه يا »ليت«، أو »لْو«

ونقول: يا جيش ال���������وطن إورْد، وَرْو

نفخر بدٍم في الوغى للوطن سال

نحيا بعزَّك، واالَّ نستش�����هد اب������طال

بدأ الجيش اإلماراتي مسيرة حياته 
ـا؛ ألنه يتألف  في ظل االتحاد قويًّ

من أبناء شعب اإلمارات الذين 
يتصلون بتاريخ عريق في التآلف 
االجتماعي والتماسك الوطني، 
والذين استطاعوا أن يكبدوا أعتى 
القوى االستعمارية ـ التي جاءت 
إلى المنطقة غازية ـ خسائر فادحة
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نرخص لك األرواح ونسوم اآلجال

ها هد زل��زال واعتى الحصون نهدَّ

راياتنا بالمجد والعز تخ�������تال

هم للحروب وللعزم جند ورجال

نا نورد حياض الموت ونخوض االهوال من دمِّ

 واعقد مع النصر اآلم����������ال

الباسل«،  جيشنا  »يا  قوله:  في  النداء  بأسلوب  القصيدة  بدأت 
وانتهت بأسلوب النداء، أيًض�ا، في قوله: »يا جيش الوطن«، وهذا 
جيش  نفسه  هو  )نا(  المتصل  بالضمير  ممثالً  الشعب  أن  يعني 
الثرى، وهنا،  الذي روت دماء مجموعة منهم  الوطن، وهو نفسه 
يأتي فعل األمر )َرْو( الذي يتكرر في البيت األول واألخير مؤكًدا أن 
تضحية أبناء اإلمارات من أجل نصرة الحق لن تتوقف؛ ألنها تنطلق 

بوصف  العربية  لألمة  النصر  رايات  رفع  هدفها  سامية  مبادئ  من 
جيش اإلمارات هو جيش كل العرب، وأن التاريخ يشهد أنه ما خاض 
حربً�ا إالَّ ورفع رايات النصر فيها، وأن الشهادة ستزيد هذا الجيش 
قوة وتصميًم�ا على المضي حتى النصر الذي يتحقق حتًم�ا لكل َمْن 
امتالكه  الجيش، عالوة على  الباطل. وهذا  الحق على  يروم نصرة  
البعد التاريخي للبطولة، قادر على االستمرار في حرب برية يكونون 
فيها كاألسود، وفي حرب جوية يكونون فيها كالصقور؛ ألن التدخل 
ينام  ال  اإلمارات  شعب  أن  يثبت  اليمن،  في  أهلنا  لنجدة  السريع 
على ضيم أصاب األمة العربية، وإن أيَّ تأخير كان يمكن أن يحدث 
التمني والحسرة على ما فات، ولهذا ليس في قاموس  سيقود إلى 
هذا الجيش كلمة »ليت« أو كلمة »لو« مطلًق�ا. وهكذا، كانت بناء 
الوطن(،  يا جيش  الباسل/  )يا جيشنا  النداء  أسلوب  على  القصيدة 
واألمر )َرْو( مؤكًدا أن الجيش اإلماراتي كان وما يزال، وسيبقى نصيرًا 
يثني  لن  التضحيات  حجم  وأن  الشجاعة،  رموز  من  ورمزًا  للحق، 

عزيمته عن الوصول إلى النصر، ورفع راية المجد والعزة.
لقد تحولت معظم القصائد السابقة التي ألقيت في محافل عامة 
إليرادها،  المجال  يتسع  ال  التي  القصائد  من  وغيرها  إعالمية،  أو 
اإلماراتي  اإلنسان  التعبير عن  في  الكلمة  مع  تتعاضد  أغنيات  إلى 
األرض  أجل  من  والتضحية  بالبطولة،  العريق  تاريخه  يحفل  الذي 
المكانة  حيث  عليين  إلى  شهدائه  أرواح  بارتقاء  فيفخر  واإلنسان، 
التي تليق بكل َمْن يلبي نداء الوطن، ويصدَّ األعداء ويكسر أنوف 
المنطقة  وتبقى  أصحابه،  إلى  الحق  ليعود  البغيظة؛  غطرستهم 

تنعم باستقرارها 

* أكاديمي أردني متخصص بالدراسات اإلماراتية

الهوامش:
صحيفة  في  يوسف  مراد  كتبه  الذي  الصحفي  التحقيق  انظر   -  1

االتحاد حيث أورد مقتطفات منها، أبوظبي، 11 سبتمبر 2015. 
2 -  حمد بن غليطة المهيري ينعى شهداء اإلمارات ب�« قوة أسود«، 
الشاعر  سجلها  وقد   ،2015 سبتمبر   7 الشارقة،  الخليج،  صحيفة 

بصوته، انظر:
)https://www.youtube.com/watch?v=H66PNmPM5Aw(، 5 

2015 .سبتمبر 

3 -  ألقاها الشاعر بصوته، انظر القصيدة كاملة:
)https://www.youtube.com/watch?v=-Y4jPkm9MzA(، 7 

2015 .سبتمبر 

4 - ألقاها الشاعر بصوته، انظر القصيدة كاملة: 
)https://www.youtube.com/watch?v=PbKFTwfWcag(، 7 

2015 .سبتمبر 

5 - ألقى مقدمتها الشاعر بصوته، ثم غنتها فرقة دبا الحربية، انظر 
القصيدة كاملة:

)https://www.youtube.com/watch?v=00xTYW_0kEo(، 17 

2015 .سبتمبر 

6 - نظر: االتحاد، 9 سبتمبر 2015، والقصيدة بإلقاء الشاعر:
)https://www.youtube.com/watch?v=q2FxIVzXafQ(، 6 

2015  .سبتمبر 

وانظر القصيدة ُمغناة بصوت الفنان محمد سيف:
)https://www.youtube.com/watch?v=I9V3Xz34Jck(، 15 

2015 .سبتمبر 

النبطي الشعر  في  الشهيد 
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الجيـش اإلمـاراتي
د. إبراهيم أحمد ملحم

شعر نبطي

َخلَْقن������������ا اللْه  جاع��������������ْه  للشَّ

واح��ن��ا الم��������وِت،  نِه���������اِب  ما 

ِوع�ِ�زْن������ا َهلْن�������ا،  الَع������������رْب 

َدع��ان��ا يُ���������������وٍم  والَيم����������ْن 

َفِخرن������ا ُه��������������ْم  ُشَه���������دانا 

ب�ُمَهْجن�������ا نَْف�����������ِدي  والوط����ْن، 

َع��ِدْون����ا يَ�رع�ِ���������ْب  ِطفلَن����������ا 

نِص���رْن������ا يعن���������ي  نْصرِه�������ْم، 

يَم�نَّ��������������ا يا  ُع���ون��َ�����ْك  ُقلْ��َن: 

لَْوطَ����نَّ�����ا ِع������������زِّ  أوِس����م�����ْة 



 ناصر عراق*

سيظل عشق الوطن واحًدا من أنبل حاالت العشق على مر العصور، وسيبقى 
الموت دفاًعا عن هذا الوطن غاية يتمناها كل من ينبض قلبه ويرتعش بحب 

الوطن، وقد تفنن المبدعون في سرد قصص الشهداء في رواياتاهم وقصائدهم 
وأشعارهم، ولّما عرف اإلنسان الطريق إلى السينما مضى يتلو - بالصورة - 

حكايات عن أبطال قضوا نحبهم دفاًعا عن حرمة وطنهم وشرفه العزيز، فنالوا 
نعمة الشهادة وتمتعوا بالمجد الخالد. لذا ال عجب في أن تقدم السينما العربية 

أفالًما مهمة تتناول سير شهداء الوطن، سأتحدث عن أهمها بعد قليل، لكن 
السؤال: متى نشاهد أفالًما ومسلسالت ترصد قصص شهداء اإلمارات الذين قدموا 

أرواحهم دفاعا عن وطنهم الغالي؟ إن فيهم شبابا مثل الورود اليانعة يتكئون 
على قصص بالغة اإلنسانية والرهافة إذا أحسن تقديمها على الشاشة الفضية.

الشهيد في السينما العربية

العربية3232 السينما  في  الشهيد 

متى نرى قصص شهداء 
اإلمارات على الشاشة؟



إن السينما تحمل بين جوانحها طاقات إيجابية 
جبارة قادرة على إلهام المشاهد المزيد من 
نجوب  فتعالوا  الوطن،  عشق  في  المعاني 
العربي  السينمائي  التراث  في  سريًعا 
تناولت  التي  األف��الم  أهم  على  لنتعرف 
الشهيد  وصورة  الوطن  عن  الدفاع  أجواء 

الشاشة. على 

صالح الدين األيوبي
التاريخية أن أول فيلم روائي  المراجع  تؤكد 
الذي  آمون(  توت عنخ  بالد  )في  كان  عربي 
فيكتور  اإليطالي  المخرج  مصر  في  أخرجه 
المصريون  مضى  ثم  1923م،  عام  روسيتو 
الصامتة، ثم وثبوا  األفالم  ينتجون ويخرجون 

كريم  محمد  المخرج  أقدم  حين  1932م  عام  الناطقة  السينما  إلى 
وهبي  يوسف  بطولته  لعب  الذي  الذوات(  )أوالد  فيلم  إنجاز  على 

وأمينة رزق.
دارت األفالم التي عرضت طوال فترة الثالثينيات من القرن العشرين 
المحبين،  ولوعة  العشاق  ومشكالت  االجتماعية  القضايا  حول 
الكفاح  أحوال  ترصد  وطنية  أفالم  أي  المصرية  السينما  تعرف  ولم 

كانت  مصر  ألن  ربما  الوطن  عن  والدفاع 
عقد  أهّل  فلما  اإلنجليزي،  باالحتالل  منكوبة 
األربعينيات أقدم المخرج الفلسطيني إبراهيم 
األيوبي(  الدين  الما على تحقيق فيلم )صالح 
كوزمو  بسينما  األول��ى  للمرة  ع��رض  ال��ذي 
بالقاهرة في 14 سبتمبر عام 1941م كما  جاء 
في )دليل األفالم في القرن العشرين في مصر 
السينمائي  والناقد  للمؤرخ  العربي(  والعالم 

الكبير محمود قاسم.
تقاسم األدوار الرئيسية في هذا الفيلم كل من 
بدر الما - وهو ممثل فلسطيني لمع بقوة في 
تلك الفترة - وبدرية رأفت ومحمود المليجي 
ومن  وغيرهم،  وجدي  وأنور  واكيم  وبشارة 
أسف الفيلم غير موجود بالمرة، ولم يره أحد 
والعرب  المسلمون  م  قدَّ كيف  توضح  قصته  لكن  بعيد،  زمن  منذ 
أرواحهم وأنفسهم فداء للوطن ضد الصليبيين الذين حاولوا االستيالء 

على القدس.
في نهاية فيلم )ساّلمة( الذي أخرجه توجو مزراحي وعرض في عام 
الخليفة  جيش  في  المشاركة  يقرر  شاهين  يحيى  نشاهد  1945م 
لمحاربة أعداء الوطن، ويتعرض لإلصابة فتهرع إليه حبيبته سالمة - 

متى نشاهد أفالًما 
ومسلسالت ترصد قصص 

شهداء اإلمارات الذين قدموا 
أرواحهم دفاعا عن وطنهم 

الغالي؟ إن فيهم شبابا 
مثل الورود اليانعة يتكئون 

على قصص بالغة اإلنسانية 
والرهافة إذا أحسن تقديمها 

على الشاشة الفضية
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أم كلثوم - لترتمي في حضنه وهو يلفظ أنفاسه 
األخيرة.

فتاة من فلسطين
 - أمير  عزيزة  قررت  فعل سريع وحازم  رد  في 
إنتاًجا وتمثياًل  المصرية  السينما  إحدى رائدات 
- إنتاج فيلم عن حرب فلسطين التي سميناها 
بالنكبة، حيث تمكنت »إسرائيل« من االستحواذ 
عرض  المشبوهة،  دولتها  وتأسيس  األرض  على 
الفيلم باسم )فتاة من فلسطين( في األول من 

نوفمبر من سنة 1948م، أي بعد أقل من ستة أشهر فقط على مأساة 
فلسطين، وقد أخرجه ولعب بطولته محمود ذو الفقار - زوج عزيزة 

أمير - والمطربة اللبنانية سعاد محمد وحسن فايق.
كيف  فرأينا  حديثة،  وطنية  قضية  يرصد  فيلم  أول  أمام  هنا  نحن 
يبذل العرب والفسلطينيون الدماء الغالية لمحاربة العدو المغتصب 
من خالل طيار مصري يشارك في الحرب فتسقط طائرته في قرية 
لطرد  الدؤوب  ونضالها  المقاومة  أجواء  على  لنتعرف  فلسطينية، 

المحتل رغم سقوط الشهداء بكثرة على أيدي المغتصبين.

شهيد الوطنية المصرية مصطفى كامل
إنه الزعيم الوطني المصري المعروف )1874/ 1908م( الذي قاوم 
إلى  السينما  تنتبه  أن  فاستحق  كلها،  بطاقته  اإلنجليزي  االحتالل 
أنور  المحامي  الشاشة  على  شخصيته  ليتقمص  ونضاله،  كفاحه 
وقد  بدرخان،  أحمد  للمخرج  كامل(  )مصطفى  فيلم  في  أحمد 

يدين  ألنه  البداية  في  الفيلم  عرض  ُمنع 
في  عرض  لكنه  لمصر،  اإلنجليزي  االحتالل 
14 ديسمبر من سنة 1952م، بعد أن أطاح 
ضباط يوليو بالملك فاروق وقرروا مواجهة 

االحتالل واقتالعه من الجذور.
بسبب  مات  كامل  مصطفى  أن  صحيح 
المرض وهو في ريعان الشباب )34 سنة(، 
غير أنه نال لقب شهيد الوطنية عن جدارة، 
صحته  من  الوطن  قضية  يعطي  ظل  إذ 
وأعصابه حتى غدر به جسده وخارت قواه 

ورحل وهو يهمس باسم مصر.
1952م  ديسمبر   - نفسه  الشهر  هذا  في 
)يسقط  فيلم  صدقي  حسين  حقق   -

االستعمار( ولعب بطولته مع شادية ومحمود 
أحداث  تدور  حيث  العال،  وزهرة  المليجي 
يحارب  الذي  الثائر  الشباب  حول  الفيلم 

الشهداء  منهم  فيسقط  اإلنجليزي  االحتالل 
دفاًعا عن حرية الوطن.

أرض األبطال
)إلى أولئك األبطال الذين يحرسون حدودنا 
هذا  نهدي  وطننا  سالمة  على  ويسهرون 
الفيلم(.. هكذا كتب على الشاشة في مقدمة 
فيلم )أرض األبطال( وقد رافق الكتابة صوت 
إخراج  من  الفيلم  بالجمال.  مترع  حماسي 
نيازي مصطفى وإنتاج وبطولة جمال فارس 
فارس  وعباس  كوكا  البطولة  شاركته  وقد  فارس،  عباس  النجم  ابن 

نفسه.
تدور أحداث الفيلم الذي عرض للمرة األولى في 27 أبريل 1953م 
حول كفاح الشعب الفلسطيني السترداد حقوقه المشروعة، حيث 
أضاءت الشاشة بنور الشهداء ودمائهم التي وهبوها فداء لوطنهم 
يكتب  أن  العربية  السينما  تاريخ  في  األولى  المرة  وأظنها  الغالي. 
في مقدمة فيلم هذه العبارة )صورت المناظر الحربية في ميادين 

القتال بفلسطين/ المشرف العسكري يوزباشي م. غ(.
الدين  عز  للمخرج  قلبي/ 1957م(  )رد  الصيت  الموفور  الفيلم  أما 
أباظة في معركة فلسطين  الفقار فقد أوجعنا استشهاد رشدي  ذو 
أصدقائه  ذاكرة  في  صوته  يتردد  حيث  الفاسدة،  األسلحة  بسبب 
ليشعل مشاعر المشاهد بالسخط على كل من اعتدى على فلسطين 

بأي شكل من األشكال!
كذلك يعد استشهاد عمر الشريف في فيلم )في بيتنا رجل/ 1961م( 
تاريخ  في  المشاهد  أهم  من  بركات  للمخرج 
وكيف  الوطن  عشق  عن  تعبر  التي  السينما 
وهو  بروحه  الوطن  هذا  حرية  اإلنسان  يفدي 

يقاوم االحتالل.
للمخرج  1961م(  األبطال/  )طريق  فيلم  أما 
محمود إسماعيل فيرصد المعارك الطاحنة بين 
فلسطين  في  الصهيونية  والعصابات  العرب 
وفقا لتعبير الفيلم، ويحتفي بالشهداء حفاوة 
بالغة، وقد لعب البطولة شكري سرحان وهند 

رستم وعماد حمدي وصالح ذو الفقار.
أمنية  الوطن  عن  الدفاع  سبيل  في  الشهادة 
نخلد  فليتنا  شاب،  كل  إليها  يصبو  عزيزة 
فنية  قصص  في  اإلمارات  في  األبرار  شهداءنا 

وسينمائية

*روائي وناقد مصري

إن الشهادة في سبيل 
الدفاع عن الوطن أمنية 

عزيزة يصبو إليها كل شاب، 
فليتنا نخلد شهداءنا األبرار 

في اإلمارات في قصص 
وسينمائية فنية 

العربية السينما  في  الشهيد 
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ُشوَرلي36 وحكاية  الغولة،  أمنا  36

أمنا الغولة، وحكاية ُشورَلي

التي كانت تقف  الغولة،  أمنا  الحكايات عن  في طفولتنا كثرت 
وراء كل عمل شرير. 

ال  والصيادون  خطفتهم،  الغولة  أمنا  ألن   ... يختفون  فاألطفال 
يعودون ... ألن أمنا الغولة أغرقتهم في النهر، واألصوات التي تهز 
الغولة  أمنا  أصابع  خربشات  مصدرها   ... الشتاء  ليل  في  األبواب 

على األبواب.
وألن الحكايات الشعبية ثمار شجرة عمالقة بحجم كرة األرض ولها 
جذور تمتد في كل أمة، كان ال بد وأن أجد مثيال لهذه »الغولة« 
الله طوقاي، الشاعر  في آداب الشعوب األخرى، ولذلك أعاد عبد 
القومي للتتار، رواية حكاية غولة أخرى، هي ُشورَلي، كانت تربض 
في الغابات بانتظار ضحاياها، حتى تقتلهم ضحكا، إذ أن سالحها 
يكمن في أصابعها التي تدغدغ ضحيتها حتى يلقى حتفه من شدة 

الضحك!
مع  وصراع  لليُتْم،  وذراعين  للجوع،  وقبضٍة  للبرِد،  مخلٍب  بين 
بالحياة،  توقاي«  الله  الصبيُّ »عبد  يبدأ وعُي  ُمَربيٍة عجوز،  صراخ 
في 26 أبريل 1886 وقد توفي أبوه قبل أن يشعر الطفل الصغير 
عائلة  إلى  يتيم  وهو  بتربيته  بدأت  التي  العجوز  تُسلمه  بحنانه. 
عمتُه،  تربيه  حتى  وهكذا،  ثالثة،  أسرة  كنِف  إلى  وينتقل  أخرى، 
ولينتقل من كوشالفوتش حيث ولد، إلى أتشيل حيث نشأ، وكيرالي 
عبد  التتار  شاعر  حياة  تمضي  استقر،  عندما  وقازان  عاش،  حيث 
الله توقاي، صعبة ومتقلبة، ولكنها � على قصرها � مليئة باألحداث 
الجسام، جعلت منه شاعر أمته القومي، وهو الذي رحل مبكرا في 
للشعر في  ربيع 1913، مثلما جعلت من يوم مولده عيًدا سنويا 

تتارستان.
نعود لحكايتنا، وبما أن كل وحش له صياده، فكل غولة هناك من 

يهزمها، صحيح أن الحكاية »العربية المحلية« لم تدلني � حتى اآلن 
� على من يهزم أمنا الغولة، إال أن الحكاية التترية عثرت على منقذ، 

وهو الحطاب الشاب الذي دخل الغابة، ليواجه شورالي!
المفترسة،  الحيوانات  تمرح  حيث  الواسعة،  السوداء  الغابة  ففي 
القرية  من  الشاب  أتى  المحتوم،  مصيرها  قبل  الفرائس  وتلهو 
يحمل فأسه، تدق خطواته باب الليل، ويخترق صداها قلب الظالم، 
ليتساءل حين بدا له ما بدا إن كان ذلك شبحا أو لصا أو وحشا، 
فقد كان المخلوق الكائن أمامه مشوها وقبيحا، تلمع عيناه بنظرة 

شريرة تتأجج تحت جبهة سوداء.
لم يرهب الحطاب الشجاع المشهد، وبات همه أن يبطل سالحها، 
بعد أن عرف أنها هي األسطورة التي يحكون عنها وتقتل ضحاياها 

بالدغدغة:
»أنا من اعتادت قتل الناس بدغدغتهم،

فكل إصبع من أصابعي الطويلة مخلوق ليزيد األلم،
فهيا بنا نلعب مًعا«.

أوهمها الفتى بأنه رضي، ولكن اشترط أن تحمل معه جذع الشجرة 
الكبيرة، وحين وضعت شورالي / أمهم الغولة / أصابعها في الشق 
الفتى وتدا وضعه في الشق، فخرج  لتستطيع حمل الشجرة، دق 

الوتد، وأطبق الشق على أصابع شورالي!

ومثلما قضى الحطاب التتري على وحش شورالي، سأظل أبحث عن 
مصادر أخرى للحكاية العربية أمكن القضاء فيها على أمنا الغولة 

 * شاعر وروائي من مصر
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أشرف أبو اليزيد *



ارتياد اآلفاق
نرش هذا الباب بالتعاون مع املركز العريب لألدب الجغرايف »ارتياد اآلفاق«  يُ

- أبوظبي - لندن الذي يرعاه الشاعر محمد أحمد السويدي

التضحية البدوية بعيون الرحالة
د.علي عفيفي غازيد. علي عفيفي علي غازي



الرحالة38 بعيون  البدوية  التضحية 

في سبيل الحب
يُمثل الحب رمزاً للبذل والتضحية عند البدو، فالخبز ترف، وبالتالي 
هدية غالية تُقدمها الفتاة لحبيبها دلياًل على حبها وبذلها. وأحيانًا 
قبول  على  »داللة  الفتاة  من  الصورة  بهذه  الخبز  تقديم  يكون 
أحد  ابنة  أن  عن  تحكي  رواية  موزيل  ألويز  ويذكر  الخطبة«)3(. 
لهذا  والتقريع  التعنيف  تنال  فقيرًا. وكانت  الشيوخ أحبت رويليًا 
السبب، إال أنها ظلت على وفائها للرجل الذي وقع عليه اختيارها. 
بعيد  لكنه  خصب،  مرعى  وسط  خيامهم  نصبوا  أن  صادف  وقد 
يقع في  المكان  أحيانًا. ولما كان  الظمأ  يُعانيان  فكانا  الماء،  عن 
الشبان،  إال  الماء  لجلب  يذهب  فال  مأمونة  وغير  نائية  منطقة 
تُمسك  الفتاة  ظلت  وقد  العشيرة.  شيخ  ابنة  حبيب  بينهم  ومن 
عن شرب الماء طوال يومين، لتدخر حصتها فتُقدم له طبَقا شهيًا 
تقابله به عند عودته، فلما كان اليوم الثالث ولوح الحراس عن بُعد 
الفتيان  الرماح إشارة إلى عودة  المعقودة على رؤوس  بالمناديل 
بالقرب المملوءة بالماء، أسرعت الفتاة بإعداد العجين، وأضافت 
المذاق،  السمن، وهيأت منه رغيًفا صغيرًا طيب  الكثير من  إليه 

الزهد اإلرادي بخير خاص لصالح  التضحية على  ينطوي مفهوم 
ويترتب  أسمى،  لغرض  واألهل  والمال  النفس  بذل  أي  عام،  خير 

عليها تحقيق العدل، وتقوية جوانب الخير في المجتمع. 

يثير االنتباه أن البدوي، رجاًل كان أو امرأة، في العشائر والقبائل 

البدوية يتصرف في كثير من أحواله تجاه أي موقف نبيل بعفوية 

ملحوظة، .

بالمقابل،  التفكير  دون  والمعنوي  المادي  البذل  من  إطار  وفي 

انصرف  والتضحية  العطاء  من  شيًئا  يتطلب  ال  الموقف  كان  فإن 

تكاد تكون عامة فيهم، وهي شأن  إنها مثالية  أيًضا،  بعفوية  عنه 

كل  مستحًقا  رجاًل  البدوي  ويظل  المعاش.  الواقع  يؤكده  عجيب 

االستحقاق لالحترام واالنجذاب والتودد نحوه)1(. ولهذا نرى روح 

المال والنفس أكثر وضوًحا وأثًرا في  التضحية والثأر والدفاع عن 
حياة البدو)2(.
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ارتياد اآلفاق
بالماء.  العائدين  الفتيان  للقاء  بها  وهرعت  ناقة  واعتلت  فحملته 
في  لديهن  يكون  حين  صغيرة،  قربة  ومعهن  عامة  يخرجن  والنساء 
البيت أطفال ِعطاش، أو عندما يعتزمن إعداد طعام للجائعين منهم، 
ألن اإلبل التي تحمل قرب الماء الممتلئة تتحرك ببطء؛ بينما يمكن 
للمرأة التي تمتطي ناقة أن تمأل قربتها من أول فتى تصادفه، وتعود 
سريًعا، وهكذا ما إن صادفت ابنة الشيخ أول فتى، وقال لها أن تحمل 
الماء  تبغيه ويحمل  الذي  الشاب  الماء حاجتها ردت عليه: »إن  من 
عدة  وردت  العرض  تكرر  وقد  المظاهير«.  مع  الخلف  في  متواجد 
من  اثنين  أمامه  يسوق  وكان  حبيبها،  على  نظرها  وقع  حتى  مرات 
اإلبل يحمل كل منهما قربتين كبيرتين من جلد الجمل الواحدة منهما 
تستوعب ستين لترًا من الماء تقريبًا، وعلى الجمل الثالث وهو أخف 
بعض  »اعطني  الرجاء:  بلهجة  الفتاة  قالت  جالًسا.  الفتى  كان  حماًل 
أفلم يقدم لك أحد  الفتى: »لقد صادفت شبانًا كثيرين،  الماء«. فرد 
منهم الماء؟ فإذا لم تنالي منهم شربة ماء، فلن تناليها مني!«. وعندئذ 
أخرجت الفتاة الرغيف الشهي فنظر إليه الفتى مشتهيًا، ولكن الفتاة 
عندك،  مما  أشرب  »لن  وقالت:  منها،  قريبًا  كان  كلب  إلى  به  رمت 
الفتى عن  نزل  بعد اآلن!«. وعندئذ  تأكل شيئًا مما عندي  لن  وأنت 
الجمل وصب للفتاة الماء، سوى أنها رفضته، ولما زارها في المساء 

أعرضت عنه ومضت مبتعدة)4(.

في سبيل الضيافة
وكذلك  القبيلة،  وأبناء  للجيران  الضيافة  بكرم  دوًما  البدوي  يُعرف 
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بالضيف ولو لم يكن يعرفه)5(.  فأي  الغرباء، ويرحب  المسافرين 
شخص يُدعى ويُقدم له الطعام والمأوى. ويتعدى كرم الضيافة كثيرًا 
عنده،  ما  أفضل  لضيفه  يُقدم  الخيمة  فصاحب  الضروري،  حدود 
ويحدث أحيانًا أن يذبح رجل فقير آخر شاة لديه لكي يُطعم ضيفه 
دون أن يجعل الضيف يشعر بحجم التضحية التي قدمها. ويحرص 
الرجال والنساء على إكرام الضيف واحترامه، والبدوي الجائع يتقاسم 
وجبته الفقيرة مع غريب جائع أكثر منه)6(. بل إن ضيافة البدوي 
األعداء،  بين  حتى  والكرم  معادية.  قبيلة  من  كان  ولو  حتى  واجبة 
فيذكر جمس بكنغهام أن الشيخ غضبان شيخ السويب ما إن سمع 

بأنباء هرب الشيخ ثويني بعد تجرده من مشيخة المنتفق، واقترابه 
وسار  أتباعه،  من  البارزين  كل  وأحضر  نهض  حتى  منطقته،  من 
جهوًدا  بذل  الذي  عدوه،  عند  دخياًل  زمًنا  ثويني  وأمضى  لمالقاته. 
الذي جرد  باشا بغداد،  مضنية حتى استطاع أن يُخفف من غضب 
ثويني من كل أمالكه، وبتأثير غضبان استعاد ثويني كامل سلطته في 
المنتفق والسويب  مشيخته، ومع ذلك ظلت العداوة السابقة بين 
قائمة)7(. وقد نزل خليفة بن بركة، وهو من آل بريك من شمر، على 
بيت كضيف، فالحظ من تصرفات أهله أنه ال يوجد عندهم طعام 
فقام إلى بعيره الذي جاء راكبًا عليه وذبحه وقدمه لهم، ثم ذهب 

دون أن يأكل منه شيئًا)8(. 
يروي ويليام سيبروك قصة توضح مدى التضحية 
ينقلها  البدوية،  الضيافة  مقابل كرم  البدوية في 
»مات  له:  قال  سرحان،  يُدعى  البدو  أحد  عن 
وأخذت  عقبًا،  يخلف  أن  غير  من  غني  شيخ 
القبيلة  تُرافق  كانت  فشيئًا،  شيئًا  تفتقر  أرملته 
في تنقلها، غير أنها كانت تنصب خيمتها وحدها 
بعيًدا عن الخيام األخرى، فلو سكنت بينهم لكان 
أرملة  يزور  أن  شأن  له  غريب  كل  وجب  من 
الشيخ، وعليها هي أن تُقدم له الشراب والطعام. 
إلى  تأخذها  كانت  التي  ناقتها  حليب  ك��ان 
المرعى، وتركبها عائدة في المساء هو ما تعيش 
به. وفي ليلة من ليالي الشتاء المظلمة قدم تاجر 
مصادفة  على خيمتها  وعثر  اإلبل،  البتياع  جوال 

الرحالة بعيون  البدوية  التضحية 
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منطقها  من  وعرف  المخيم،  على  يعثر  أن  قبل 
قد  الظالم  وكان  شأن،  ذات  امرأة  أنها  ومسلكها 
أخفى بيتها الرث، سألها إن كان عندها إبل للبيع، 
والقطعان  ناقة واحدة،  إال  ليس عندي  فأجابت: 
القهوة  تصنع  ال  أنها  وبما  البعيدة.  المرعى  في 
من  قدمت  لقد  التاجر:  قال  حليبًا.  إليه  قدمت 
سفر شاق، فهل هناك من خيمة أخرى أرتاح فيها 
وأنام. وحسب شرعة البدو، فإن الطارق المسالم 
غير  خيمة،  أي  في  المبيت  يطلب  أن  يُمكنه 
لو  امرأة حتى  واحدة مع  المبيت في خيمة  أن 
كانت عجوزًا أمر غير الئق. أجابت: عندي خيمة 
وفي  هنا.  أنت  تبقى  حين  في  فيها  أنام  أخرى 
من  كبيرة  قطعة  ومعها  عادت  ساعتين  غضون 
اللحم الساخن المغمور بالمرق، قال التاجر بعد 
أن أكل، لقد أكلت مثل سلطان يا أم الجود. ولم 
والبرد  »بالثلج  فنامت  أخرى  خيمة  عندها  يكن 
تحت رحمة الله«، ولما عادت صباًحا رأى التاجر 
أن  له  أوضحت  فتعجب  بالماء  المبتلة  مالبسها 
وراء  تقع  أقرباؤها  يسكنها  التي  الثانية  الخيمة 
عائدة«.  وهي  غزيرة  السماء  مطرت  ولقد  التل، 
لكنه تفحصها في النهار، وارتاب بفقرها. وبما أنها 
لم تكن من أهل الصحراء الذين ينبغي أن تبقى 
خيامهم مفتوحة للضيوف، فقد كان يحق له أن 
يعطيها شيئًا مقابل ضيافتها له من غير أن يجرح 
المقابل  وفي  ناقتها،  تُعيره  أن  فطلب  كبرياءها، 
لي،  ويح  قالت  الحنطة.  من  حماًل  إليها  يُرسل 
لقد نفقت ناقتي ليلة أمس. إن امرأة أقل شأنًا ال 
تشعر بأنها ُملزمة بهذه التضحية الكبيرة، أما هذه 
تُقدمه  آخر  طعام  إلى  تفتقر  كانت  التي  المرأة 
للغريب، فقد ذبحت ناقتها الوحيدة حفاظًا على 

ُسمعة عائلة الشيخ)9(.

في سبيل حماية القصير
حققتها  التي  بالسمعة  البدوية،  القبائل  تفخر 
في  رجالها  اشتهر  فقد  للقصير،  حمايتها  بفضل 
هذا المجال. ويتّم التضحية في سبيل ذلك ألنه 
ديكسون  ويروي  القبيلة،  وشرف  ُسمعة  يمس 
أنه »في أحد المجالس العامة، استل عم الشيخ 
حمود السويط، شيخ قبيلة الضفير، سيفه وهدد 
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ابنه ليقتل  أنه سيخوذق نفسه على ذلك السيف إن لم يحضروا له 
أمامه. ألن ابنه كان قد أقدم على قتل جار خيمته في حمأة شجار 
أحمق وقع بينهما. لم تفلح محاوالت أفراد عائلته إلخفاء الشاب في 
ثني الشيخ عن عزمه، بل كان يؤكد جديته بشكل مريع. عند ذلك قام 
الشيخ حمود السويط، الذي تسلّم المشيخة بعد وفاة عمه بعامين، 
بإمساك الشاب وقتله أمام عيني أبيه، وهكذا تّم إرضاء الشرف القبلي. 
أما الشيخ جدعان السويط، الذي حصل على المشيخة في ضفير بعد 
وفاة الشيخ حمود فقد وصل إلى علمه أن أحد أفراد قبيلته قد أقدم 
على إطالق النار وجرح واحًدا من قبيلة مطير، الذي كان يجاوره في 
الخيمة )قصيره( آنذاك. وعلى الرغم من أن القبيلتين، مطير وضفير، 
المذنب  الرجل  أحضر  الشيخ جدعان  أن  إال  مفتوح،  عداء  في  كانتا 
أمامه وهوى بسيفه على رأسه فقتله. كان لهذا العمل أثره الذي انتشر 
كحام  جدعان،  الشيخ  اسم  وصار  لساعته،  البرق  كوميض  البدو  بين 

للشرف البدوي، مشهوًرا كاسم سلفه تقريبًا)10( 

في سبيل الُنبل

البدوي،  النبل  يُورد األسباني دي موريس قصة توضح 
فيذكر أن فتى ُمحارباً ينتمي إلى إحدى القبائل، كانت 
له ُمهرة ذائعة الصيت، أعارها في أحد األيام ضيًفا له 
من قبيلة صديقه، فأعجب هذا الضيف جًدا بها طالبًا 
إبله  له كل  ُمقدًما  إياه،  يبيعه  أن  بجنون من صاحبه 
وماشيته وجميع ثروته، لكن كل العروض التي قدمها 
أمام  المهرة مطلًقا.  إنه لن يحصل على  ذهبت هباًء، 
عداء  في  القدامى  األصدقاء  بات  الحازم  الرفض  هذا 
بامتالك  دوًما  يحلم  قبيلته  إلى  الضيف  عارم، وذهب 
»هبة الريح« تلك. بعد مرور بعض الوقت كان محارب 
تلك القبيلة يسير في إحدى األمسيات ممتطيًا ُمهرته 
المتشابكة  الكثيرة  الشجيرات  من  خرجت  الجميلة، 
األغصان أصوات أنين تطلب النجدة، وكان هناك رجل 
مريض ال يستطيع القيام على رجليه، فنزل الفارس على 
األرض لمساعدة المريض، تاركًا ُمهرته بالقرب منه، في 
الفرس  صهوة  على  فوثب  الجريح  نهض  اللحظة  تلك 
بقفزة واحدة، وانطلق مسرًعا بُمهرة المحارب القيِّمة. 
فصاح الفارس باللص: توقف توقف، اسمع من فضلك، 
الفارس قائاًل  فأجاب اللص من بعيد: ماذا تريد؟، فرد 
ال تقل ألحد ما حدث. ألنه حينئذ لن يرغب أي بدوي 
في تقديم مساعدة للمحتاج. كان األثر الذي تركه وقع 
هذه الكلمات في نفس الهارب قويًا فنزل عن صهوة 

المهرة وقادها من رسنها ليُسلمها إلى صاحبها)11(.

الرحالة بعيون  البدوية  التضحية 
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د. محمد شداد الحراق* ابتزاز اآلخر من خالل تراثه

خر
ء آ

ضو

باهتمام  عشر  التاسع  القرن  أواخر  منذ  الشعبي  التراث  حظي 
العلماء والباحثين الغربيين، وتحول إلى مركز انجذاب وبؤرة إشعاع 
متوّهجة تستقطب المهتمين، وتتجه نحوه العديد من المؤسسات 
تحرّكها  العلمية،  والمراكز  األكاديمية  والدراسات  العالمية  البحثية 
خلفيات وأيديولوجيات مختلفة، وتوجهها أهداف ومقاصد متعددة. 
وتحليل  االجتماعية،  الرموز  وقراءة  الماضي،  شفرات  فتفكيك 
حقيقة  في  ذلك-  كل  الشعبية،  والمنتجات  واإلبداعات  الطقوس 
أمره- استبطان للزمن ونبش في الذاكرة وكشف للخلفيات الفكرية 
الرصيد  تشكل  التي  الثقافية  واالختيارات  الفلسفية  والمنطلقات 
المبالغ  االهتمام  هذا  شأن  ومن  أمة.  لكل  والحضاري  الهويّاتي 
فيه، تسهيل عمليات االختراق، وتيسير المرور إلى طبقات العقل 
التدجين  تكريس  أو  النفوس  في  التأثير  ممارسة  بغاية  الجمعي 
الذاتية ليسهل نخر األسس  المناعة  يتم اختراق جهاز  إذ  للعقول. 
وتقويض الدعائم الحاملة للبنيان الحضاري والتاريخي لألمة بقصد 
تحطيمها وتدميرها، فتصبح الجبهة الداخلية حينئذ، بدون حصانة 
الوافدة. فتتشكل لديها  الثقافية  الفيروسات  تقيها من  أو  تحفظها 
بسرعة القابلية البائسة لالستسالم واالستعداد القاتل للتبعية لآلخر، 
وتصير مهيأة بطواعية لالستالب، وفاقدة الثقة في الذات. وقد كانت 
التي شهدها  النوايا والمخططات االستعمارية  هذه اإلرادة جوهر 
فقد  العصور.  مر  على  الكلونيالية  الحمالت  إثر  العربي  المجتمع 
الموروث  تسخير  تزال حريصة على  وما  االستعمارية  البالد  كانت 
توظيفه  على  وعملت  مخططاتها،  ضمن  وظيفية  كأداة  الشعبي 
مصالحها  يخدم  لما  والطقوسية  التعبيرية  وأشكاله  مظاهره  بكل 
في  الكبير  دوره  أدركت  بعدما  وذلك  وأهدافها،  أطماعها  ويحقق 
صيانة الهوية الحضارية للشعوب، الشيء الذي دفعها إلى اختراقه 
والحضاري،  والفكري  الروحي  محتواه  وطمس  معالمه  وتشويه 
العالقة  الطفيليات  تعمل على تضخيم عيوبه وتزكية كل  وجعلها 
الشعبي  للموروث  الغربي   االستعماري  التسخير  هذا  ولعل  به. 

الدراسات  قدمتها  التي  االنتهازية  الخدمات  نفس  إنتاج  يعيد 
للبالد  االستعمارية  للحمالت  الطريق  مهدت  التي  االستشراقية)1( 
العربية واإلسالمية وسائر بلدان الجنوب. فالدراسات الغربية للتراث 
عليه من نصوص  تتحصل  وما  تجمعه من معطيات،  وما  الشعبي 
ووثائق وحقائق وروايات، تمّكن من ابتزاز اآلخر من خالل  تراثه، 
وطريقة  ضعفه  بنقط  اإلحاطة  خالل  من  استغالله  على  وتعمل 
تفكيره ونمط عيشه ومستواه الثقافي. فكم من دارس غربي مدعوم 
من جهات رسمية عالمية أو مؤسسات علمية« صار يوجه عنايته 
نحو البحث في عادات وطبائع المجتمعات في الدول النامية«)2( 
وذلك خدمة للمشروع االستعماري الجديد الذي ينتظم في إطار 
وطمس  الهويات  تمييع  إلى  الساعية  العنيفة  العولمة  عواصف 
الفكرية   منظومتها  اختراق  وإلى  للشعوب،  الثقافية  الخصوصيات 
والقيمية، وإلى إفقادها الثقة في رصيدها الحضاري، وتحويلها إلى 
مجرد سوق استهالكية للنموذج القيمي والفكري الغربي الذي تتم 

عولمته وتسويقه بكل الوسائل.
الدارسون  يبديه  الذي  الكبير  الحرص  ذلك  إغفال  يجوز  ال  ولهذا 
وفي  مظاهره،  بكل  الشعبي  المنتج  على  إقبالهم  في  الغربيون 
الفنية  الدينية والمنتجات  الطقوس االحتفالية  الكبير مع  تفاعلهم 
الشعوب  عادات  اختراق  على  ذلك  ساعدهم  فقد  واالجتماعية. 
حمولته  من  تراثها  إفراغ  إلى  ودفعها  تقاليدها،  وتشويه  العربية، 
الحضارية، وإفقاده ماهيته وروحه ودوره الريادي في ربط األجيال 
بماضيها وهويتها، وإلباسه غطاء فلكلوريا فرجويا ال غاية له سوى 
كما  العقول.  وتخدير  المشاعر  ودغدغة  واإلثارة  والتسلية  اإلمتاع 
ونسبوها  غريبة،  وظواهر  وابتداع  شاذة  قيم  اختالق  على  عملوا 
إلى العقلية العربية لتبرير اتهامهم لحضارتنا بالسذاجة والتوحش 
االستراتيجي  بهم مكرهم وتخطيطهم  أدى  بل  والبدائية.  والتحجر 
إلى إحياء طقوس الممارسات الجاهلية المعبرة عن درجة قصوى 
واختزلوا  والحضارية.  والفكرية  العقدية  والرجعية  التخلف  من 
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القديمة  النمطية  الصورة  إنتاج  إعادة  في  الشعبي  الموروث 
لإلنسان البدائي، الذي يقدس الحجر والشجر، ويعبد البقر والبشر، 
الزائفة،  بالبطوالت  وينتشي  بالوهم،  ويؤمن  بالخرافة،  ويتعلق 
الطوطمية،  التراتيل  ويردد   المباركة،  المقدسة  للنار  ويرقص 
الملّوثة  بالعقائد  ويقتنع  للشهوة،  المهيّجة  األغاني  وينشد 
للفطرة والمخّدرة لحاسة الوعي واإلدراك والتمييز. وغير خفي ما 
تسببه هذه الصورة الكاريكاتورية البدائية الصادمة من تزييف 
تام لتاريخ األمة، ومن تشويه كبير لصورتها الحضارية ولجذورها 
التاريخية، ومن تأثير خطير على تمثالت أبنائها لعناصر هويتهم 
وألسس انتمائهم، إلى درجة تجعل األجيال المتعاقبة تفقد الصلة 
وبذلك  تراثها،  مع  قطيعة  بإحداث  وتقتنع  الحضارية،  بكنوزها 
عليها  يصعب  حيث  الحاد،  الهوياتي  االغتراب  من  حالة  تعيش 
رصيدها  مع  التواصل  أو  وأصولها  مع جذورها  التواصل  تحقيق 
الثقافي، فهي ال ترى فيه سوى طقوس احتفالية فلكلورية ال تصلح 
سوى لتكون مادة استعراضية متحفية ساذجة، أو منتجا استهالكيًا 
ا للسياحة والفرجة ولتحقيق التسلية والترفيه، أكثر  بسيطًا معدًّ
للتربية  صالًحا  رصيًدا  أو  ومعرفة،  وإنجازات  تاريخا  كونها  من 
والتوعية والتوجيه، وال ترى فيها سوى ثقافة متخلفة متجاوزة  ال 
يمكن االعتزاز بها أو توظيفها كأداة لتحقيق التنمية أو لصناعة 

اإلنسان القادر على بناء الحاضر وتشكيل صرح المستقبل. 
منظومة  الشعبي ضمن  الموروث  دمج  ينبغي  األسباب  ولهذه   
الثقافة الوطنية بشكل يجعله يحظى بمثل ما تحظى به األشكال 
الثقافية األخرى من حيث التواصل مع الجمهور عبر وسائل اإلعالم 
المختلفة، تحقيقا للديموقراطية الثقافية على غرار الديموقراطية 
السياسية)3(، فالكل اليوم يتحدث عن إصالح المنظومة السياسية 
وإلى  السياسية  الحياة  تخليق  إلى  ويدعو  السياسية،  واألجهزة 

وانسجاما  االنحرافات.  كل  ومن  واالستبداد  الفساد  من  تطهيرها 
وجوهره،  لروحه  وتعميما  االستراتيجي،  اإلصالح  هذا  مشروع  مع 
يجب إحداث إصالح مواز في المنظومة الثقافية، يستهدف التراث 
الشعب  صوت  كان  فإذا  الشعب.  لثقافة  ممثال  باعتباره  الشعبي 
السياسية،  الحياة  في  ومطلوبا  الحزبية   المهرجانات  في  مهما 
أن  فالمفروض  والنيابية،  التمثيلية  األجهزة  تشكيل  في  وضروريا 
تكون ثقافة الشعب هي أيضا مهمة، وذلك بأن تفتح لها القنوات 
اإلعالمية أبوابها وشاشاتها، وأن تحترمها النخبة السياسية كما تحترم 

صوت هذا الشعب وتعظمه وتستجديه  في المناسبات االنتخابية.

*أستاذ باحث في التراث، المغرب

هوامش
مهدوا  الذين  المستشرقين  من  أفواج  المغرب  على  توافد   -  1
الطريق للحملة االستعمارية،  بعد أن درسوا مختلف أنماط الحياة 
كتبا  وألفوا  المغاربة،  عند  والفنية  والثقافية  واالجتماعية  الدينية 
ونشروا مقاالت وأبحاثا مدعومين من الجهات الرسمية،نذكر على 
سبيل المثال :إدموند دوتي – هنري باسيه –ويستر مارك – جون 
بيير روسي الذي ألف أكثر من 25 كتابا حول الطقوس واالحتفاالت 

المغربية.
 2 - إبراهيم حاج عبدي.الفلكلور والعلوم اإلنسانية. المدى الثقافي. 

العدد 156. السبت 17 تموز 2004. دمشق ص:23
عددان  الشعبية.سنة14  المأثورات  التحرير.مجلة  كلمة  انظر   -  3

55-56.قطر.يوليو-أكتوبر1999.

جراده في اليد، وال ألف طايره

طايره: أي طائرة. ومعنى ذلك أن جرادة واحدة في يدي خيٌر لي من ألف جرادة طائرة ال أستطيع اإلمساك 
بها. وقد قيل هذا المثل تعبيراً عن كثرة الجراد.

يضرب هذا المثل الشعبي في تفضيل الموجود على الغائب وإن كان قليالً.

تواصيف



المهيري 46 جمعة  بنت  موزة  الشاعرة 

شعراء القبائل

لم يقتصر الشعر الشعبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  على الشعراء الرجال، وإنما تعّداه 
إلى مشاركة الشاعرات في هذا المجال األدبي الواسع؛ فباإلضافة إلى جيل الشاعرات الشعبيات 
في الوقت الحاضر الالتي ال يتسع المجال لذكر أسمائهن، فقد اشتهرت لدينا شاعرات معروفات 
على مستوى اإلمارات في الفترة الحديثة من فترات الشعر الشعبي والتي حّددناها بفترة القرن 

العشرين الماضي، وأصبحت أشعارهن على كل لسان، فتمّيزت كل منطقة بشاعرة معروفة تترّدد 
أشعارها وأبياتها الشعرية بين األهالي  والرواة. فعلى سبيل المثال هناك الشاعرة المعروفة 

عفراء بنت سيف المزوعي من أبوظبي وقبلها الشاعرة الشهيرة التي لم يبق لنا من شعرها اال 
القليل، وهي الشاعرة عوشة بنت شمالن ) متوفاه 1925( والتي سبقتها الشاعرة روضة الفالحية 
)متوفاة في بدايات القرن الماضي(، والتي لم يبق إال اسمها وعدد محدود من أبياتها، وبالتأكيد 

غيرهن الكثيرات الالئي لم نسمع بهن أو نقرأ لهن ممن لم تُحفظ أشعارهن. 

د. راشد المزروعي

ُعرفت باسم »التويهّية« 

الشاعرة موزة بنت جمعة المهيري 
عميدة شاعرات العين
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وفي دبي هناك الشاعرة المعروفة عوشة بنت خليفة السويدي والمعروفة باسم  
الشاعرات  من  وغيرها  الخمسينيات،  في  متوفاة  والشاعرة هداية  العرب(،  )فتاة 
اللواتي اختفت أسماؤهن لسبب أو آلخر، كما أن هناك الشاعرة صالحة بنت مبارك 

من رأس الخيمة والشاعرة آمنة بنت حسن من أم القيوين . 
 )1980-1890( المزروعي  بطي  بنت  موزة  الشاعرة  فهناك  العين  مدينة  في  أما 
وهي ابنة عم الشاعر الكبير محمد بن خميس المزروعي الذي عاصر الشاعر سعيد 
بن عتيج الهاملي وكانت شاعرة قديرة وقد كتبنا عنها في أحد أعدادنا  السابقة 

في هذا الملف.
حتى  العين  مدينة  في  الشاعرات  عميدة  تعد  كانت  والتي  األخرى  الشاعرة  أما 
وبعض  حولها  وما  العين  من  فرد  أي  على  اسمها  يخفى  ال  والتي  قريبة  سنواٍت 
والملقبة  المهيري  جمعة  بنت  موزة  الشاعرة  فهي  األخ��رى،  اإلم��ارات  مناطق 
بالشاعرة »التويهية«.وهي الشاعرة التي نحتفي بها في ملفنا الشعري لهذا العدد. 

من هي الشاعرة موزة بنت جمعة :
هي الشاعرة موزة بنت جمعة بن ضاعن بن هندي المهيري، ويتضح من اسمها 
أنها من »بيت هندي« من قبيلة آل بومهير الكرام. ويذكر ابنها السيد سعيد بن 
حارب العميمي أن أحد كبارهم ويكون أخ أو ابن عم جدهم ضاعن بن هندي كان 
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يسمى »تويه«، فقام الناس ينعتونهم جميعا بقوم »تويه«. فالرجل 
المرأة منهم فيقولون عنها  التويهي، وأما  منهم يطلقون عليه فالن 
»تويهية«، وهكذا كانت تسمى شاعرتنا باسم »موزة التويهية«، وهو 

االسم الذي اشتهرت به وكانت تعرف به حتى وفاتها.
أما والدها فهو المرحوم جمعة بن ضاعن بن هندي المهيري، من 
قبيلة آل بومهير الكرام الذين استقروا في العين منذ القدم ولديهم 
أموال ونخيل في منطقة المعترض، كما يذكر ابنها السيد سعيد بن 
حارب العميمي. ولشاعرتنا موزة عدد من األخوان منهم خميس بن 
جمعة بن ضاعن بن هندي المهيري الذي انتقل إلى دبي في بداية 
وأنجب  دبي  في  واستقر  قتب  بني  قبيلة  من  امرأة  وتزوج  حياته 
المعروف محمد  الشعبي  الشاعر  والبنات، ومنهم  األبناء  من  عدداً 
بنت  موزة  شاعرتنا  تكون  وعليه  المهيري،  هندي  بن  خميس  بن 

جمعة عمته.
أما أخوها اآلخر فيدعى علي بن جمعة وهو والد الوجيه المعروف 
الله.  المهيري رحمه  العين عقيدة بن علي  الشعبي في  والطبيب 
أحداً،  يخلفا  ولم  توفيا  وغديّر،  حمد  يدعيان  آخران  أخوان  ولها 

وأختان كذلك.
أما أمها فتدعى فاطمة بنت عتيج الرميثي وهي من قبيلة الرميثات 
الكريمة الذين كانوا يقطنون في »السمحه« كما يذكر ابنها السيد 
في  يرها  لم  أنه  قال  والذي  عاماً(،  العميمي)70  حارب  بن  سعيد 

حياته، إذ كانت متوفاة قبل والدته. لذلك فإن أخوال شاعرتنا موزة 

بنت جمعة هم رميثات.

والدته  أن  )75عاماً(،  العميمي  حارب  بن  البكر سيف  ابنها  ويذكر 
موزة ولدت في منطقة »الخصوب« التي كانت فيها مورد ماء عذب 
الخصبة  المنطقة  تلك  باسم  البئر  وسّميت  األهالي،  عليه  يعيش 
كانت منطقة خضراء وخصبة وخاصة  أنها  اسمها  يتضح من  والتي 
الخصوب  وتقع  والخريف.  والربيع  الشتاء  في  األمطار  مواسم  في 
جهة الغرب الشمالي من منطقة الهيَر. أما عن تاريخ والدتها فيقّدره 
أبناؤها وأحفادها في أواخر القرن التاسع عشر قبل الماضي أي في 
خليفة  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  حكم  إبان  تقريباً  1895م  عام 
حتى  طويل  عمر  بعد  توفيت  أنها  ويذكر  األسبق،  أبوظبي  حاكم 

بلغت حدود 120 عاماً رحمها الله.
ولخصوب،  وظليما،  »براق«  مناطق  في  أهلها  مع  الشاعرة  عاشت 
العين حيث  إلى  الصيف يحضرون  المغّني وأبو هرمه، وفي  وبدع 
توجد لديهم مزارعهم من النخيل، وعندما بلغت سن الزواج تقّدم 
إليها أحد أبناء قبيلة »آل بوعميم« الكريمة من طائفة » الحواضر«، 
وهو السيد حارب بن سيف بن حاضر العميمي، فكتب له الله أن 

يتزوجها وينجب منها. 
في  يقيمون  وكانوا  دبي،  إمارة  رعايا  من  »الحواضر«  أسرة  وتعد 
سفن  ولديهم  ومقتدرون  معروفون  رجال  وهم  جميرا،  منطقة 
للغوص، وقد استقر المرحوم حارب بن سيف وزوجته شاعرتنا مع 
أهلها في مناطق »لخصوب« و«براق »، وظل على اتصال بأهله في 
جميرا، فانضم إلى مهنة الغوص في الربع األول من القرن الماضي 
المرحوم خميس بن سيف بن حاضر، فعملوا غاصة في  أخيه  مع 
في   يعملون  سنوات  لعدة  وظلوا  تميم  بن  ضاحي  قريبهم  سفينة 
البحر خالل موسم الغوص. وكانوا يعودون الى أهلهم في دبي، بينما 
يعود السيد حارب بن سيف إلى زوجته موزة بنت جمعة وأوالده 
في البر ما بين مدينة العين ودبي حيث كانت مناطق سكنهم، حتى 

رزقه الله بعدد أربع بنات وإبنين. 
أعمار  كانت  وبينما  الغوص  إلى  حارب  الزوج  سفرات  أحد  وفي 

المهيري  جمعة  بنت  موزة  الشاعرة 
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       شاعرة العين األولى

إنها شاعرة العين األولى، التي لم تكن 
ظاهرًة في االعالم بالقدر الذي يناسب 
الشعراء  بين  الكبيرة  الشعرية  منزلتها 
البادية  في  حياتها  بسبب  والشاعرات، 
عندما  العين  مدينة  في  استقرارها  ثم 
كبرت وتقّدم بها العمر. كما أنها لم تكن 
على  الشعر  تقول  فكانت  وتكتب  تقرأ 
بسبب  كثيراً  شعرها  فاشتهر  سليقتها، 
قوته وجزالته وأوصافها، وتغّنيها بالحيا 
البادية  في  واآلبار  والمناطق  والمطر 
االجتماعية  واألح��داث  باإلبل  وكذلك 
الذي  األمر  معها،  وتفاعلها  المختلفة 
جعل من شعرها مادة وصفية وخبرية 
يتناقلها الناس من مكان إلى آخر لتصل 
إلى أقصى مناطق اإلمارات باسم شاعٍر 
ما  بقدر  تعرف  تكن  لم  حيث  مجهول 

يحفظ شعرها.

سنوات،  عشر  من  أقل  وسعيد  سيف  أبنائه 
جاء خبر وفاته إليهم، وكان ذلك في منتصف 
والبنات  األبناء  فتيَتم  الماضية  األربعينيات 
وهم ما زالوا صغاراً بحاجة إلى تربية وغذاء، 
والتعب  أبنائها  بتربية  شاعرتنا  فتعهدت 
عليهم، وبحكم ارتباطها بأهلها في العين فقد 
تكّفل بتربيتهم واالعتناء بهم خالهم المرحوم 
نفس  في  معهم  فعاش  جمعة،  بن  غديّر 
وترحالهم،  حلهم  في  معهم  فينتقل  البيت 
وفضلوا الحياة في البادية وفي »الخصوب«، 
و«بو هرمة« في الشتاء والنزوح إلى نخيلهم 

في العين في موسم الصيف.
مع  فاستقرت  وتزوجوا  والبنات  األبناء  فكبر 
أبنائها وعوائلهم في النهاية في مدينة العين، 
وتولى  الشعبية  المساكن  إنشاء  بعد  وذلك 
إمارة  في  الحكم  الله  رحمه  زاي��د  الشيخ 
أبوظبي مما هيأ للمواطنين حياة كريمة بعد 
والتنقل  والمعاناة  الفقر  من  طويلة  سنوات 
العيش  وراء  سعياً  والصحاري  البراري  في 

والرزق الذي كان مصدره حاللهم وأموالهم 
األحفاد  فأنجبوا  ونخيل  وإبل  ماشية  من 
وحياة  التعب  عن  وعّوضوها  والحفيدات 
زوجها  غياب  في  عليها  مرّت  التي  الشقاء 
ووالدهم الذي نهبه الموت  عنهم وهم ما 

زالوا صغاراً.

موزة بنت جمعة والشعر
تعّد شاعرتنا موزة بنت جمعة من شاعرات 
غير  اسمها  أن  وبالرغم  القديرات  اإلمارات 
معروف كثيراً على مستوى اإلمارات  اال أن 
قصائدها منتشرة على نطاٍق واسع حتى أن 
يعرفون  ال  ولكنهم  يحفظونها  الرواة  بعض 
فهم  الشعر،  متذّوقي  عادة  وهذه  القائل، 
يحفظون الشعر الجزل والجميل، وال يهتمون 
باسم قائله بقدر ما يهمهم حفظه وإنشاده 

أمام اآلخرين.
وبرغم أن شاعرتنا لم تحز على نفس شهرة 
خليفة  بنت  عوشة  أمثال  الشاعرات  بعض 
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المزروعي، إال  العرب( والشاعرة عفراء بنت سيف  السويدي )فتاة 
أنها ال تقل عنهن في مستوى قوة شعرها وجزالته مع أنها لم تكن 
تقرأ أو تكتب حسب شهادة ابنها السيد سيف بن حارب العميمي، 
الشعر  تقول  كانت  وإنما  واحداً  حرفاً  حياتها  في  تتعلم  لم  فهي 

وتحفظه عن ظهر قلب. 
لها فتقوله متى ما ترغب، ولكنها  إن قولها للشعر لم يكن هاجساً 
كانت متحفظة بعض الشيء في ذلك، فهي ال تقول الشعر لمجرد 
الشعر فقط، ولكنها كانت تقوله بسبب وغير ذلك فال. فمثال لم تقل 
النساء في أخالقهن وجمالهن  أبداً، وإنما مدحت بعض  الغزل  في 
فيهن  وترى  تحترمهن  لمن  المحبّب  الجميل  اإلطراء  نوع من  وهو 

األخالق الفاضلة والجمال اإللهي الكامل.
والعشب  الحيا  وينبت  األمطار  تسقط  عندما  الشعر  تقول  كذلك 
به  تهتم  كانت  الذي  والحالل  البهائم  عليه  وتعيش  األرض  وتخّضر 
الغيم وأنزله  أنشأ هذا  الذي  للباري  الشكر  وتملكه، وهو نوع من 
مطراً عليهم. كما كانت رحمها الله تفرح كثيراً عندما تأتيها األخبار 
أو  إخوانها  يصل  عندما  قريحتها  وتهيض  الشعر  فتقول  السعيدة 
أحفادها من إحدى السفرات فتقول فيهم قصيداً. كذلك عندما فازت 

ناقة الشيخ زايد في عام 1950 في سباق لإلبل أقيم في العين في 
ذلك الوقت وسبقت له ناقة تسمى »منحاف« قالت قصيدة في ذلك 
وتعد قصيدتها األولى على مستوى قصائد الشعراء في اإلمارات في 
الفائزة في السباقات،  هذا المجال من حيث السبق ووصف اإلبل 
والذي استمر بعدها حتى الوقت الحاضر. وقد حفظت بذلك تاريخ 
وممن  فيها،  الشيوخ  من  والمشاركين  الناقة  واسم  السباقات  هذه 
كانوا يركبون على هذه اإلبل، فأصبح بذلك سجالً يقرأ أمامنا وتاريخاً 

اجتماعياً وثّقته رحمها الله بشعرها هذا.

لم تتشاك مع الشعراء أبداً
والدليل اآلخر على أنها لم تكن تأخذ الشعر كمهنة، أنها لم تتشاك 
يعرفونها  بهم وهم  ذلك على معرفة  وكانت مع  أبداً،  الشعراء  مع 
ويقّدرونها إال أنهم لم يخاطبوها شعريًا ألنهم يعرفون تحّفظها في 
هذا الجانب، وأن ليس لها رغبة في قول الشعر والشكاوى. إال أنها 
شعرها  طريق  عن  تشهره  أن  أرادت  الحقيقة  لقول  اضطرت  حين 
الكثيرين، فحدث  أنه سيصل إلى  والذي تعّده منبر صوتها وتعلم 
البادية يسمى »كواكب« ولم  أنه لم يعجبها ماء لطوي أو بئر في 
تجد مناسبة في ذّمة إال عندما ذكره بعضهم ومدحه، فلم يعجبها 
لإلنسان  البئر  هذا  مياه  استعمال  هو صعب  كم  تعلم  كونها  ذلك 
على  العام  بالمطر  دعائها  عند  وتجّنبته  قصيدة  فقالت  والحيوان، 
قام  الشعرية،  بالمشاغبات  المعروفين  الشعراء  أحد  أن  إال  البادية. 
بمدحه مرة ثانية والثناء عليه وهو الشاعر سالم الكاس، ولكنه لم 
يتعرض للشاعرة موزة بنت جمعة، إحتراماً لها، مع العلم أنها كانت 

المهيري  جمعة  بنت  موزة  الشاعرة 
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تتأثر  لم  جمعة  بنت  موزة  لشاعرتنا  قصيدته  وصلت  ولما  جارته، 
بذلك، بل كانت نفسها راضية على الشاعر الكاس، لم ال وهي التي 
تعرف ما يؤول إليه إطالة الشكاوى والمرادات واللوم في القصائد، 
فرّدت علي الشاعر الكاس رحمهما الله، بقصيدة جميلة تهدئ من 
وتعتذر  الشاعر  على  وتثني  »كواكب«  طوي  وتمدح  وزعله،  روعه 
يفّضل  الكاس  الشاعر  أن  تعرف  ال  كونها  فيه،  السابق  شعرها  عن 
هذا البئر على غيره من اآلبار، وبذلك امتصت غضب الشاعر الكاس 
وأدخلت إلى قلبه السرور، وهذا يعتبر حكمة منها رحمها الله، فهي 
الكالمية  النزاع على أمور ال تستحق ذلك فالمشادات  ليس هدفها 
وزيادة تأجيجها بالردود والمهاترات تخلّف العتب والبغض والحقد 
في النفوس وهو ما كانت رحمها الله بعيدة عنه حيث كانت تحب 

الجميع وتحترم جيرانها وتقّدر البعيد والقريب.
عندما  عاماً   )78( الظاهري  بالحايمة  سيف  بن  راشد  الراوي  يقول 
التقيت به في إحدى ليالي الشتاء في فبراير عام 2011 في منزله 
ومزرعته في منطقة أبو هرمه التي كانت ضمن أفضل المناطق التي 
تعيش فيها الشاعرة في الماضي، وهو حافظ جيد وثقة لكثير من 
أشعارها ومناسباتها، فيقول: إن الشاعرة كبيرة في السن وال تتذكر 
طرف  بداية  أعطيتها  إذا  تذكرها  وبإمكانها  بصعوبة،  إال  قصائدها 
وعندما  طويل  زمان  من  الشعر  تقول  »أنها  عنها  ويقول  القصيدة، 
كنا  منها حيث  وتعلّمناه  الشعر  تقول  نحن وجدناها  الحياة  فهمنا 

جيران ألهلها وبذلك أغلب قصائدها كنت أحفظها«.

أغراضها الشعرية
لو اطلعنا على قصائد شاعرتنا موزة بنت جمعة لوجدنا أن أغلب 
فأغلب  المناجاة  أسلوب  وهو  أال  واحد  أسلوب  في  يدور  شعرها 
يالغر،  زين،  يا  يالكوس،  فتقول  »يا«،  الندا  بحرف  تبدأها  قصائدها 

التحّسف واألسف على زمانها  ياللّي، وغيره باالضافة إلى  يا سيف، 
عندما كبرت فمثالً تقول »يالكبر كان تجيك أمساه«، وتقول »خلّونيه 
حاين على السيف،« وتقول »آه من قلٍب تولّع بالونين«، أو »البارحه 
بّت بوزا هّم« وبالنظر إلى هذه القصائد نجد فيها المعاناة والحسرة 
التي كانت الباعث ألشعارها وشكواها وهذا دليل على أن الشعر ال 
تقوله لمجرد شعر وإنما هو تعبير عن معاناتها من الزمان والكبر 
والوحدة وفراق األهل واألحباب األعزاء الذين أثر عليها وجعلها تائهة 
في أشعارها تناجي الطبيعة واألرض والمكان والمطر وكأنها تخّفف 
عن تلك النفس الجيّاشة الحنونة والعاطفة التي أفرغتها في تربية 
أبنائها وهم يعانون اليتم في الفاقة وشظف العيش الذي مّر عليها 
وهي ما زالت بعد في ريعان عمرها، لذلك فإن الجانب االجتماعي 
يطغى على أشعارها كلها. فهي ال تحيد عن االرض التي عاشت عليها، 
فتمدح كذلك المناطق التي عاشت بها وبإمكان قارئ قصائدها أن 

يرى ذلك واضحاً في معظم القصائد.

وفاتها:
الزمت شاعرتنافراشها منذ سنوات عندما كبرت كثيراً، حتى وصلت 
وفاتها  قبل  إال  ذاكرتها  تفقد  لم  ولكنها  عاماً،   120 يقارب  ما  إلى 

بسنتين فقط، وانتقلت إلى بارئها في 2012/12/11 رحمها الله 



منحاف

هذه القصيدة قالتها عندما حضر الشيوخ في العين عام 1955 سباقاً للهجن وفازت فيه ناقة للشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان األول 

)متوف عام1958م ( وتسمى »منحاف«:

ت����َي����اَم����ع����ت لِ�����ْم�����لُ�����وك األْش������������َراف

االن����ص����اف ال���س���ي���ح  م  خ���طّ���ف���ت  ي������وم 

ق�����ام�����ت تِ������َغ������ْريَ������ف ب���ال���تِّ���غ���ري���اف

آالف م����ط����ع����وم����ه  ح�������اي�������ٍل  ك�������م 

راف وال  اْص�������لَ�������ف  ال  رك����ي����ب����ه����ا 

ورك����ي����ب����ه����ا م�����ن ال����ك����ي����ف م�����ا ش����اف

وال������ح������ول ِب�����ْت�����َس�����وي بَ�������ه اص�������راف

ن�����اق�����ة إم������������اٍم َزبْ������������ن م������ن خ����اف

ط���اف ال�����ع�����رب  ِم  خ���ل���ي���ف���ه  ب�����و  ح�����ظ 

األزالف زي��������ن  ����ر  ي����ب����شِّ م������ن  ي������ا 

ي������ا م����رح����ب����ا ي������ا َح�������ي »م����ن����ح����اف«

ي������ا َش����������ّف ح��������رٍّ َش������������رّف وش������اف

َخ�����طَ�����ام�����ه�����ا ل�����ل�����ق�����ود م���س���ع���اف

»ب������و ف������اخ������رة« ي�����ا َزب��������ن م�����ن خ���اف

أض�����ف�����وا ع����ل����ى ال�����رَّكِّ�����ي�����ب ب���لْ���ح���اف

وارف����ق����ت����ه����ا م������ن َح��������ش األط���������راف

َح������ّش������وا ع���ل���ي���ه���ا َج���������ْت م�����ا ه����اف

أوالف ي�����ّن�����ْك  س�����ال�����م«  »ول���������د  ي�����ا 

وتْ�����ي�����ام�����ع�����ت م�������ن ِك���������ل ق���ب���ي���ل���ه

ط���وي���ل���ه ع����ن����ده����ا  �����ع�����ه  ال�����سِّ الن 

ِوت������َف������اخ������ت������ت ع����ن����ه����ا ال����دب����ي����ل����ه

ف�������ي ال�����س�����ي�����ح س����ّق����ت����ه����ا م���ل���ي���ل���ه

ِوْم������������ن ال������وط������ن ع�����ن�����ده دل���ي���ل���ه

ع���ض���ي���ل���ه م����ن����ه����ا  بَ���������ّدتَ���������ه  وال 

ي������َح������ْرزََه������ا ال����ل����ه م�����ن ال��ف��ش��ي��ل��ه

ي�������َح�������ْرزََه�������ا ال�����ل�����ه ب���ال���ف���ض���ي���ل���ه

ع�������������ادات وال���������ع���������اده ج���م���ي���ل���ه1

ال�������غ�������ْر ل�������ي ِي������ْن������َس������ع ي���دي���ل���ه

م���ل���ي���ل���ه2 ُه�������ب  م�����ا  ص����بَّ����ح����ت  وإن 

ال���ي���دي���ل���ه ت���م���ط���ي  ص����ّب����ح����ت  وإن 

ع����������نَّ م��������ا ت����ي����ه����ا ال����ع����م����ي����ل����ه3

4 ال���ط���وي���ل���ه  ل�����ْوق�����وت  »ف«  ذخ�������رى 

ش������������االت وب���������ش���������وٍت ج���م���ي���ل���ه5

ب���خ���ي���ل���ه6 بَ�������ْي�������ٍد  ت���ن���ط���ع���م  وال  ة 

وارع�������������وا ب����ه����ا ع����ش����ب ال���ي���ل���ي���ل���ه7

ل������ي ن�����ّش�����روه�����ن ف������ي ال����دب����ي����ل����ه8
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ي�����ا ال���ك���ب���ر چ������ان ب���ات���ي���ب���ك أم���س���ال

الم����������اك خ����لّ����ت����ن����ي ع����ل����ى ال����ح����ال

چ�������ن ب����ح����ش����اي����ه َض���������و ت���ن���ه���ال

ح���ال ك�����ل  َع  ب�����ي  م�����ع�����زَّم  وچ�����ان�����ك 

خ����ل����ن����ي س����ن����ة ب�������اف�������رِّي ال����ب����ال

ن���������اس ك�����رام�����ت�����ه�����م ب�����األف�����ع�����ال

وه������ال ال�����ش�����ام�����ي  م  اق�����ن�����اده�����م 

����ال ي����ع����ل ال����س����ح����ب ل�����ي ب�������ات ه����مَّ

ش�����رف�����ت وإل���������ى ال������ّش������رف س���اي���ل

ق������م ش�������وف ي������ا ح���ل���ي���و ال����ي����داي����ل

ل������ي ش���ي���ف���ت���ه ت�����ب�����ري ال����ع����الي����ل

خ����������ّده ش��������را ب��������رق ال���م���خ���اي���ل

ح��������رزت��������ه ب�����������رب ال����ف����ض����اي����ل

ل������ي م������ن ق��������را ك�����ت�����اب ال�����دالي�����ل

ي��������ا ب��������و ح�����ي�����اي�����ي�����ٍن ع�����داي�����ل

ع�����������وده رب���������ا وال��������ع��������ود م����اي����ل

ي�����ّن�����ب والل����������ي ف����ي����ك م����ص����روف

وأش����������وف م���ل���ح���ج ق���ل���ب���ي ح���س���وف

وال�������������راس چ����ن����ه ض��������رب ب���س���ي���وف

روف ب����ح����ال����ّي����ه  ع���ل���ي���ك  ب����ال����ل����ه 

أل����وف ودي  »ال����ب����ط����ان����ة«  وج��������دوى 

وغ����ي����ر ال����ص����ي����ان����ي ي����������ّروا س���ف���وف

وع������زام������ه������م ل���ل���ض���ي���ف م����رض����وف

ي���س���ج���ي ال����ب����ط����اح وت����������ازم ت�����زوف

ال���ب���ط���اح م  ج��������رٍي  �����ب�����ه  َوأَت�����ح�����سِّ

����اح ي������ا ب������و ث����ن����اي����ا ه��������وب ط����فَّ

وت����ش����ف����ي ج�����ري�����ح ص��������وب وط������اح

ش������روى ال���ق���م���ر ل����ي ف����ي ال���س���م���اش���اح

ع������ن ع����������رٍب ع����وف����ي����ن ِوش�����ح�����اح

ن����������وره ي����ش����اب����ه ن��������ور األص�����ب�����اح

وال�����ن�����ه�����د ك������ّن������ه ش���������وب ت����ف����اح

م������ه������ّض������ٍم وال��������ص��������در م���ن���س���اح

الكرب

شرفت وياْل الشرف سايل

وقالت هذه القصيدة عندما كبرت وتقّدم بها العمر:

وهذه قالتها في األمطار، فرحاً بها:
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يا سيف ملِّيت الحدادير

وهذه القصيدة قالتها عندما تأخرت في سكن منطقة »النخره« بين العين ودبي، واشتاقت إلى مناطق العين البرية:

ي������ا س����ي����ف م����لِّ����ي����ت ال�����ح�����دادي�����ر

و»ال����خ����وي����ر« »ال����ن����خ����ره«  م  م���لّ���ي���ت 

ف�����ي ال���ل���ي���ل روح�������ي ت�����ْن�����دري ط��ي��ر

ال���م���ص���ادي���ر دروب  ع����ل����ى  ت���ق���ط���ع 

ه�����ات ال���ض���ع���ن م����ن غ�����رب »لِ��ي��ح��ي��ر«

ال�����ل�����ه ي����ع����اوض����ن����ا ع��������وض خ��ي��ر

وي����س����ق����ي ع����ل����ى ب������وس������ٍن ص��غ��ي��ر

ب�������ال�������روف س�����ي�����ره ي�������وم ب���ْي���س���ي���ر

بْ���ت���ج���ادي���ر األرض  ع����ل����ى  ي�����وط�����أ 

م�����ي�����ل�����ي�����ل ح������ل������و ال�����ت�����ح�����دي�����ر

ع�����������وده رب���������ا ح�����ل�����و ال����ت����م����زي����ر

ال����ت����ج����ادي����ر م  تَ��������َح��������ْرزه  رب��������ي 

م���ص���روف ال��������دار  ف����ي  ل����ي  ش�����وف  وال 

 وم�����ن ع�����زر ن��ف��س��ي لِ���ح���ج���ن���ي ح���وف

ك�����م ش�����رّف�����ت ف�����ي ع��������دٍب وط�����وف 

ش������روف وم������������رَّه  رزوم  م����������رّه 

م����ع����روف ب������ْت������س������ّوون  چ��������ان  إن 

ت���س���ق���ي ال����ب����ط����ان����ة ع����ق����ب ْح����ف����وف

ل�����ي م�����ن م���ش���ي م�����ا ه������وب م���زغ���وف

وروف ب����ث����ق����ٍل  األراض  ي�����وط�����أ 

ب�������و ي�����������ادل م����ث����ن����ي وم������رض������وف

وم�����ع�����ك�����رش م������ا لِ����ح����ج����ه ح���ف���وف

م�����ه�����ض�����وم وم�������ع�������زل وم����ن����ص����وف

ل����ي م����ن َرَم���������ْس ف����ي ق���ول���ه ْح�����روف
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ح�������ي ب�����ه�����ب�����وب ال�������ك�������وس الي�����ب

م������ن وط�����ن�����ي م������ا ه��������وب ه���اي���ب

ي������ا ب������و غ����ن����ي����م ال�����ح�����ق ص���اي���ب

ال����ك����ذاي����ب ه������ا  ق  ت������ص������دِّ ال  ع������ن 

م�����ا ي����ج����وز ع����ق����ب ال�����زي�����ن خ���اي���ب

ال�����������ود م�������ن ي���������وم ال����ص����ح����اي����ب

ون ال����ك����ت����اي����ب وال�������ل�������ي ي��������ق��������رُّ

م������ا ايّ���������ي ع����ل����ى َش�������د ال����رك����اي����ب

ت�����س�����وق�����ه أن�������س�������ام ال����ه����ب����اي����ب

ذاي������ب ال����������ود  م  ل������ي  وي��������ل  ي������ا 

ب����أح����س����ان����ك����م ي��������وم ال���ح���س���اي���ب

أق������ف������وا ب����ِم����ْس����م����ر ال����ه����داي����ب

ال����ع����ت����اي����ب ح������ات������ا  وال  أق������ف������ا 

ي���������وم ع������زّم������ول������ه ب���ال���ن���ه���اي���ب

ول������������������ه ن�����داي�����ب ال�����ص�����ب�����ح ردُّ

م�������ا ع�����ج�����ل�����وا ه�������ل ب����ال����ط����الي����ب

غ���ص���اي���ب أيّ�����ي�����ب�����ون�����ه  إن  ك��������اد 

وال�������ي�������وم م������ا ق�����رب�����ه ح���س���اي���ب

ل������و ط�������ّرش�������وا ص�����وب�����ه خ���ب���اي���ب

م�������ا ي�����������ّول ال������ق������رط������اس غ����اي����ب

دون�����������ه ب�����ح�����ر س�����������وَّى غ���ش���اي���ب

س����واي����ب ال�����م�����وي�����ه  س���������وَّت  وإن 

واي��������ب م�������ح�������روز ي�������ازي�������ن ال��������ذَّ

ح����اي����ب ال�����م�����ع�����ب�����ود  م  ع����ل����ي����ك 

ل�����ي م�����ن وط����ن����ك����م ي�����ا ال��م��ح��ب��ي��ن

ي�����ا ال����ل����ه ت���خ���لِّ���ي »زاي����������د« س��ن��ي��ن

ال����م����ودي����ن دروب  ف  ش����ت����ق����ول 

ي������ا ل���ي���ت���ه���م ب�����ال�����ح�����ال داري��������ن

ل�����و ان�����ت�����وا ق���ب���ل���ت���وا م����نِّ����ي����ه دي����ن

ع������اي������ا ب����ل����ي����ل����ي وال���م���ج���ي���ن���ي���ن

ش������اف������وه ب����ي����ن ال����ق����ل����ب وال���ع���ي���ن

ي���س���ط���ي ع���ل���ي���ك ام����ب����ي����ن ض��ل��ع��ي��ن

وي�����س�����م ح�����ال�����ك س�����اع�����ه وح���ي���ن

م����ب����ي����وح ل������و ب����ي����ه����اج����ر س��ن��ي��ن

ف�����أه�����ل ال������م������وده س������ي������روا ب���زي���ن

ن���������اس ع�����ل�����ى الم�����������اه َش���ف���ج���ي���ن

ي��ب��ي��ن خ�����ب�����ره  إن��������ه  خ��������اف  وال 

اث���ن���ي���ن وال  واح���������د  ش������������اوروا  م�����ا 

م�����ا ي�������وه ي�������وم ال�����ن�����اس ه���ْي���ع���ي���ن

ل�������ي ع�����ن�����دن�����ا الب���������ه وذرب������ي������ن 

ل������و ح�������ّول�������وا ب����م����ه����ات ت���اج���ي���ن

وم���ح���ي���ن ع����س����ر  ردوده  ي����������ازم 

ط������روش������ه������م م������اي������ت أم���ب���ش���ي���ن

ال����م����ح����ازي����ن ق�����ل�����وب  ي�����ف�����رح  وال 

وم�������ن دون���������ه ح�����ص�����ون ودك����اك����ي����ن

روف�����������وا ع����ل����ى ب������و ي�����������ادٍل زي����ن

ع�����ن رب�����ع�����ة ال�����ل�����ي ف����ي����ك ع���وف���ي���ن

وح�������������روف م�������ن ع���������ّم وي����اس����ي����ن

ين درب املودِّ
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طوي   كواكب 

وهذه القصيدة    قالها الكاس في   طوي   كواكب   يمدحها:

راعي   غرابه داس لْعتاب

فقالت له : 

ت����س����ق����ون   ي������ا ن�����زل�����ة  « ك������واك������ب » 

ي����ع����ل ال����م����ط����ر   ي����س����ق����ي   وط����اك����م

ث�����راك�����م ي����ب����ط����ي   وال   ي�����ْي�����ب�����س 

م������اري������ت ف������ي   ال�������دي�������ره ش����راك����م

وال������ح������م������د ل�����ل�����ه ل�������ي   ع���ط���اك���م

ي��ع��ل��ه ع��ل��ى  « ركْ����ن����ه »  وذي����ك ال��دي��ره

ل���ْع���ت���اب داس  راع��������ي   »غ�������راب�������ه« 

ال������خ������ور م����ل����ق����ايٍ   ف������ي   لْ����كْ����ت����اب

ي����ع����ل ال�����رع�����د ل�����ي   ب�������ات ن����ّح����اب

« األْص���������الب »  ن����ق����ره »  ل���ي���ن   « رزم  م����ن  

وش����م����ال م����ن  « ن���������زوه »  و«ل����ْه����ب����اب » 

ي���ع���ل  « ال����ج����ري����ن »  يْ���ص���ي���ب���ه ْح���ي���اب

« ك�����واك�����ب »  ه�����ْب   ف����ي   ل��ْح��س��اب وإال  

ع�����س�����ا ع�������رّش�������ا   ي�����������ازم تْ���������راب

غ�����ّث�����ت ث���ل���ي���ل ال����ع����ي����ن واْه�����ت�����اب

ن������������اٍس   ي������ث������ّن������ون ال������ت������رّح������اب

ح����ام����ن ع���ل���ي���ه طْ����������وال األْرق����������اب

س����ّح����اب زود  س����ق����ي   م������ن  ي���ع���ل���ه 

ع����س����ّن����ك����م ف�������ي   خ�����ي�����ر ب���اق���ي���ن

ي����ن����ه����ّل   ي��������وم ال������ن������اس ه���ْي���ع���ي���ن

وم�������ن ال�����غ�����دي�����ر ن�����������رّوي   ْس���ن���ي���ن

ان�����ت�����و ْص����������دام ال�����لّ�����ي   م��ص��ي��ع��ي��ن

س����ي����د ال�������ع�������ذارى ب�����و ص����ب����اً   زي����ن

« ك���واك���ب »  م���ا   ي��ح��فّ   قطيره وع��ل��ى  

دل����ي����ل����ه ح�����ك�����ي   م������ال������ه  وّرد 

ع�������اث�������ر وم�����س�����ق�����ات�����ه م���ل���ي���ل���ه

وال�������ب�������رق ل������ي   ْم�������ن�������َور ش��ع��ي��ل��ه

وي�������ل�������و م�����ب�����ع�����د ن���س���ت���خ���ي���ل���ه

ه��م��ي��ل��ه « رك�����ن�����ه »  م�����ا   ي���ْي���ب���س  وع  

ح�����ول�����ي�����ن م�������ا   ي�����ْي�����ب�����س وش���ي���ل���ه

ه������ب خ��������ّس   ل������و ت���ب���ط���ي   م��ح��ي��ل��ه

م�������اف�������ي   م����ع����ام����ل����ه����ا ف���ض���ي���ل���ه

وم���������ن ال�����ف�����ج�����ر ص������ّب������ح ف���ل���ي���ل���ه

وتْ������ج������ي������ك دلّ������ت������ه������م ع���ي���ي���ل���ه

ال���م���ج���ي���ل���ه زي��������ن  ع����ل����ى  ورّدن 

وم��������ن ال������َي������َن������مْ   ي����������ازم ظ��ل��ي��ل��ه

هنا ترد الشاعرة موزه على المغرّد الشاعر محمد بن خلفان بن خصيبه رحمهما الله،   والذي   قال : 
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العد  ّ ما نرضاله بْذم

حّي   بجواب الشاعر وتم

ال������ع������دّ   م������ا ن�����رض�����ال�����ه بْ��������ذّم

ع�����ل�����ي�����ه ب�����ْن�����ش�����ّي�����د م����خ����ّي����م

وب����ان����ح����ف����ره ل������و   ي���ق���ط���ر ال������دم

ال����ك����ّم م  ع������ّم������ال  ل������ه  ب����ان����ي����ب 

ب����اي����ْن����ط����وي   ي�����ال�����ه م������ن ال����ي����ّم

اه���ت���م م�����ا  ال������ط������ّراش  داس�������ه  وان 

وم�����اه�����ا  « ك������واك������ب »  م�����ا ب���َي���ْع���دم

ح�������يّ   ب�����ج�����واب ال����ش����اع����ر ْوت�������ّم

وال�������ِع�������دّ   م������رف������وقٍ   م�����ن ال�������ذّم

أع���ل���م وال  درى  س����ام����ح����ن����ي   ال 

ع��������دّ   ٍ   م����ه����ردم واتْ�����ح�����ّس�����ب�����ه 

ث�������ر    ي����ّم����ت����ه م������ن ح�������وض زم������زم

س����ح����ٍب   اْردم ب������اْدع������ي   ع����س����ّن����ه 

ي����ل����ي����ن   ي����ظ����ه����ر ع����ش����ب����ه ازْم��������م

ي�����لّ�����ي   ع����ل����ي����ه ال������زي������ن   ي��ن��ع��م

م���خ���ّي���م ب����ْت����ش����ّي����د  ك��������ان  وان 

ال����ك����ّم م  ع������ّم������ال  ل������ه  ب����ت����ي����ب 

اطْ������������روك واج���������ف ت���ن���ث���ر ال������دم

ب������م������ش������ّوكٍ   ض������رب������ه م���س���ّم���م

ال�����ش�����ي   ي���ج���دم ان  خ�����اي�����ف  إال 

ويْ�����ه�����ْب�����طَ�����ه ال�����ح�����اف�����ر وي����ن����دم

وي�������ق�������ول ظ�����ّه�����رن�����ي   وب����ْس����ل����م

نْ�����ت�����وثّ�����م ف�����ي�����ه  ق����������در  إال 

ع�������������������دّ   ٍ    م����ولّ����م ت���ح���س���ب���ه  ال 

ي�������ا ك���������ان   ي�����ال�����ش�����اع�����ر م�����ع�����زّم

ح����ت����ى ن����ح����ن ه������وي������اك ب���ن���ع���ّم

ه���������ذا وص������ل������ى ال������ل������ه وس�����لّ�����م

ي������ا راع����������ي   ال����ع����ي����ن ال���ث���ل���ي���ل���ه

ب�������ْس�������الح وْرج�����������������الٍ   ص���م���ي���ل���ه

ح��������دّ   ٍ   ي��ح��ي��ل��ه وبْ�������ص�������فّ   م������ا 

وال�������رم�������ل ل������ي   وس�����ط�����ه ن��ه��ي��ل��ه

س����م����ي����ت وال������خ������دم������ه ع���م���ي���ل���ه

ي����س����ج����ي   وال   ي����ش����ك����ي   ع��ض��ي��ل��ه

وع�����ل�����ي�����ه ب�����ْت�����ه�����ّل   ال���م���خ���ي���ل���ه

ي�������ا م�����رح�����ب�����ا ب�������ه ع���������دّ   ج���ي���ل���ه

ي�������ن دام�������ن�������ا ن������ق������در ب���ح���ي���ل���ه

إنّ�����������ه ع����ل����ي����ه لْ������ك������م دل���ي���ل���ه

وآش��������������وف س������كّ������ان������ه ج���ل���ي���ل���ه

ال���ي���م���ي���ل���ه زرع  ول�������ي   ي���س���ك���ن���ه 

ت����س����ج����ي����ه   ي��������ارب��������ي   م���خ���ي���ل���ه

ال����ن����ب����ت م������ن   غ����ي����ر ال���ي���ل���ي���ل���ه

ال�������غ�������رّ   م�������س�������ّود ال����ي����دي����ل����ه

م�����ا ش�������وف م�����ن ص�����وب�����ي   ع��ض��ي��ل��ه

ال���ف���ع���ي���ل���ه ذرب  تْ�������������روم   ي�������ا 

ن������ه������ار ح�������اض�������رت ال����وه����ي����ل����ه

ت����ل����ح����ق   ي�����ل�����و م������ال������ك ت���ب���ي���ل���ه

ن��غ��ي��ل��ه ف�����ي   ه��������وره  تْ�����ش�����وف  وال 

وال���������������رزم م�������ا   ي������ق������در   ي���ه���ي���ل���ه

م������اري������ت ف������ي   ح�����ف�����ره ف��ض��ي��ل��ه

وانْ����ي����ي����ه ونْ���ق�������طّ�����������ع ظ��ل��ي��ل�����ه

وع�����ل�����ي�����ه ب������ت������ع������ّدل م���ج���ي���ل���ه

ق�����������م ه�����������ات بْ����ري��������������الٍ   ص��م��ي��ل��ه

ب����ن����ي����ب ل������ه م������ن ك������ل ج��ب��ي��ل��ه

ع����ل����ى ال����ن����ب����ي   خ����ي����ر ال���ف���ض���ي���ل���ه

وبعدم��ا س�مع الكاس قصيدة الش�اعرة م��وزة بنت جمعة في   ذمّ   طوي   كواكب وهو الذي   مدحه في   قصيدتة السابقة،   قال : 

وعندما وصلت قصيدة الشاعر الكاس إلى الشاعرة موزه قالت له:
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من الذي يكتب التاريخ، وما الذي نقرأه حين نطالع كتبه؟
الفهم السائد هو أن كتب التاريخ هي سرد واقعي ال يحكمه الخيال، 
يعرض ما مّر من وقائع وأحداث في األزمان التي لم نشهدها، وأن 
سرد التاريخ له منهجيات وضوابط تجعل المؤرخين يطلقون عليه 

تسمية »علم«. 
لكن إلى أي حد يمكننا االطمئنان لما وردنا من كتابات تأريخية؟ 
وهل كتابة التاريخ يمكنها أن تنجو من تحيزات المؤرخ وتصورات 
اللغة  في  األحداث  إنتاج  إعادة  هل  ضمنها؟  يعيش  التي  الثقافة 
يمكن أن يتجنب حالة التأويل النشطة المصاحبة لعملية التمثيل 
representation حتى إن كان التأريخ يتناول حياة الكاتب نفسه؟

من الواضح أنها تساؤالت كبيرة يدور حولها جدل نشط منذ فترة 
أيضا،  السردية  النظرية  مجال  وفي  المختلفة  التاريخ  مدارس  بين 
وال يطمع هذا المقال في حسم أي منها. لكن من حقنا أن نتأمل 
»التاريخ«، خاصة  نتناولها بوصفها  التي  المادة  التعامل مع  كيفية 
في الثقافة العربية التي يختلط فيها الخرافي بالواقعي حتى يومنا 
بحاجة  نحن  حد  أي  وإلى  تاريخنا؟  القدماء  لنا  قدم  كيف  هذا. 
لعمليات إعادة نظر وتنقية لكل ما وصلنا من تآريخ للماضي بكل 

تصنيفاته؟
 الفقرة التالية مأخوذة من كتاب »حسن المحاضرة في تاريخ مصر 

والقاهرة« لإلمام جالل الدين عبد الرحمن السيوطي:
قال جماعة من أهل التاريخ: الذي بنى األهرام سوريد بن سلهوق 
بن شرياق ملك مصر، وكان قبل الطوفان ]طوفان نوح[ بثالثمائة 
سنة؛ وسبب ذلك أنه رأي في منامه كأن األرض انقلبت بأهلها، وكأن 
ويصدم  تساقطت،  الكواكب  وكأن  وجوههم،  على  هاربون  الناس 
بعضها بعضا بأصوات هائلة. فأغمه ذلك وكتمه. ثم رأى بعد ذلك 
كأن الكواكب الثابتة نزلت إلى األرض في صورة طيور بيض، وكأنها 
تخطف الناس وتلقيهم بين جبلين عظيمين، وكأن الجبلين انطبقا 
عليهم، وكأن الكواكب النيرة مظلمة؛ فانتبه مذعورا فجمع رؤساء 

الكواكب،  ارتفاع  في  فأخذوا   ... مصر  أعمال  جميع  من  الكهنة 
يلحق  أو  قال:  الطوفان.  بأمر  فأخبروا  ذلك،  استقصاء  في  وبالغوا 
بالدنا؟ قالوا: نعم وتخرب وتبقى عدة سنين. فأمر عند ذلك ببناء 
مكان  إلى  النيل  منها  يدخل  مسارب  لها  يعمل  بأن  وأمر  األهرام، 
ذلك،  وأمواال ووخزائن وغير  ... ومألها طلسمات وعجائب  بعينه 
وزبر فيها جميع ما قالته الحكماء، وجميع العلوم الغامضة وأسماء 
العقاقير ومنافعها ومضارها، وعلم الطلسمات والحساب والهندسة 
والطب، وكل ذلك مفسر لمن يعرف كتابتهم ولغاتهم. )السيوطي، 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1967، 70(.
أصابت  التي  األهرام،  بناء  لسبب  الوصول  السابق  النص  يحاول 
والتقدير.  باإلجالل  والشعور  الدهشة  من  بمزيج  العربية  العقلية 
وكي نستمتع بتحليل مثل هذه النصوص علينا بداية أن نبعدها عن 
نتساءل مثال من هو سوريد بن سلهوق هذا؟  التاريخ وأهله، فال 
بل علينا وحسب أن نحاول تحليل التصورات األسطورية الممتعة 
اإلنساني في لحظة من  الوعي  بها بوصفها عالمة على  تعج  التي 

لحظات تطوره.
النص السابق ينطلق من وعي محكوم بالتصورات الثقافية اإلسالمية 
للتاريخ في عصر السيوطي، ولهذا لم ينظر لألهرام بوصفها تعبر 
تفسير  حاول  بل  الطوفان،  خبر  يصلها  لم  ألمة  مغاير  تاريخ  عن 
كلها  األرض  أن  هي  حاكمة  دينية  فكرة  على  بناء  األهرام  وجود 
قد تم إغراقها، بحيث يمكن أن يمثل وجود األهرام نفسه معضلة 
كما  الطوفان  قبل  األهرام  أشار وجود  ربما  إذ  الطوفان،  في قصة 
يرى السيوطي، إلى وجود الحياة فيها، بما أن الطوفان لم يهدمها، 
النجاة  هو  األهرام  بناء  من  الغرض  يكون  أن  القصة  تنفي  لذلك 
المكافئ  إلى  السابق  التصور  بحسب  األهرام  تتحول  بل  باألحياء، 
المصري لسفينة نوح، لكن األهرام لم تهدف للحفاظ على الحياة، 

بل للحفاظ على علوم القدماء وأخبارهم وحكمتهم. 

د.أيمن بكر
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وبعيدا عن النظر للنص السابق بوصفه تاريخا يمكننا أن نلمح 
األساطير  من  كثير  في  األحداث  يحرك  الذي  السردي  اإلبداع 
بناء علي رؤيا أحد  ليلة وليلة كذلك:  القديمة وفي سرود ألف 
لتفسيرها،  بالغيب  المعرفة  وأهل  الكهنة  استدعاء  يتم  الملوك 
إثرها  نبوءة مفزعة يتحرك على  التفسير على  وغالبا ما يحتوي 
يفشل،  ما  غالبا  لكنه  النبوءة،  هذه  التقاء  محاولٍة  في  الملك 
فيُنفذ القدُر سهامه التي ال سبيل التقائها. وطبقا للوعي الثقافي 
ساعتها تكون األرض بساطا مسطحا يمكن أن »تنقلب بأهلها«، 
كما أن الكواكب تتحول طيورا لونها أبيض تخطف الناس وتلقيهم 
التي  األرض  أطراف  أن  لو  كما  الجبالن  يضيق  ثم  جبلين،  بين 
ترتفع عليها قمم جبل قاف تنطبق على أهلها، وفي هذا السياق 
أسطوريا  مزيجا  بوصفها  القديمة  المصرية  للحضارة  ينظر  كان 
غامضا ومهيبا من السحر وطلسماته ومن علوم الطب والهندسة 

والحساب والصيدلة والحكمة أيًضا.
السيوطي،  زمن  في  الثقافة  أفق  عن  تعبر  السابقة  التصورات 
األسئلة  كانت  كما  مهدها،  في  العلمية  المعرفة  كانت  حيث 
باللجوء  التي تتحدى الوعي كثيرة وال سبيل لإلجابة عنها سوى 
للتصورات األسطورية، ما يدعونا إلعادة النظر في كثير من كتب 
التحليل السردي أو دراسة األساطير،  التي وصلتنا بعين  التاريخ 
القدماء  بتصورات  الوعي  من  مزيد  هي  المحصلة  وتكون 

وأفكارهم المؤطرة بآفاق المعرفة في عصرهم.

من القاموس:
عند  رئيًسا  دوًرا  الموت  بعد  األبدية  الحياة  فكرة  لعبت  هرم: 
المصريين القدماء، ومألت عليهم تفكيرهم إلى درجة أن اإلعداد 

أهم  ومن  شبابه،  شرخ  في  واإلنسان  عامة  يبدأ  كان  الحياة  لهذه 
الضمانات للتمتع بحياة الدنيا الثانية تشييد مقبرة منيعة الجوانب 

... وليست األهرام سوى حلقة من حلقات التطور، الذي خضعت له 

مقابر المصريين القدماء ... ويفسر العلماء انتقال المصري من طراز 

المقبرة الملكية على هيئة مصطبة إلى الطراز الجديد على شكل 

هرم مرتفع بالتغيير الشامل، الذي طرأ على مركز الملك وقدسيته، 
ابتداء من عصر زوسر. إذ يحدثنا التاريخ بالجهود الضخمة التي بذلها 
ملوك األسرتين األولى والثانية لتحقيق الوحدة السياسية بين شطري 
مصر، والمحاوالت العديدة التي التجأ إليها أهل الدلتا لتحطيم هذه 

الوحدة، مما أدى إلى حروب مستمرة طوال قرون ثالثة )٣٢٠٠ إلى 

٢٩٠٠ ق.م(، وفي نهاية األمر عرف زوسر أن الصخرة العاتية التي 

الصعيد  أهل  نفور  الوحدة، هي  تحقيق  محاوالت  عليها  تحطمت 
من سيادة ملك شمالي، واستماتة أهل الدلتا في رفض سيادة ملك 
أو  الشمال  إلى  ينتمي  ال  وأنه  ألوهيته  زوسر  فأعلن  الجنوب،  من 
ينزل  أن  رضي  السماء،  عالم  إلى  ينتمي  إله  هو  بل  الجنوب،  إلى 
إلى األرض ليحكم أهلها، ولن يلبث أن يعود إلى عالم اآللهة حين 
يموت، وأطلق على نفسه اسم »زوسر« )أي المقدس( و«نترخت« 
)أي صاحب الجسد المؤله(. وتكملة لهذا التغيير أصبحت المصطبة 
أسلوبا معماريا ال يتفق مع المركز الجديد لإلله الجالس على عرش 
مصر، فانتقل المصري إلى الهرم، الذي يتفق في تسامقه إلى عنان 

السماء وضخامته مع هذه المعاني الجديدة«.
 )موسوعة الحضارة المصرية القديمة.تحرير: سمير أديب، القاهرة، 

العربي للنشر والتوزيع، ٢٠٠٠، ٨٣٢ � ٨٣٤( 
*ناقد وشاعر مصري

بيته بالشباط، وعنزه في الرباط

الشباط: الحبل الذي يربط به مدخل أي شيء بديالً عن القفل.    -الرباط: الحبل الذي تربط به الدابه 

لتبقى في مكانها.

أي أن بيته مغلق، و»معزته« مربوطة في حظيرتها، وهذا داللة على بخله فال ضيف يزوره في منزله وال 

أحد يأكل من طعامه من لحٍم أو غيره.

ويضرب هذا المثل الشعبي في ذّم البخيل.

تواصيف
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حوار

  حاوره – خالد بيومي 

قال المستشرق الروسي جينادي جورياتشكين إن اإلمارات إحدى الدول المهمة في منطقة 
الشرق األوسط، الفًتا إلى ما تشهده من نهضة حضارية غير مسبوقة بفضل حكمة المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي حمل لقب »حكيم العرب«. وبما ُعرف عنه من سياسة 

متوازنة وحب لشعبه، وحرص على نهضته.
وأضاف: جورياتشكين: لقد زرت اإلمارات وشاهدت هناك نظاًما تعليمًيا متطوًرا، ونظاًما صحًيا 

متقدًما، وإنفاًقا حكومًيا داعًما لنشاطات البحث العلمي والتطوير التقني.
ويحظى الخليج العربي باهتمام خاص من جورياتشكين الذي يعمل أستاًذا لتاريخ بلدان 

الشرق األدنى واألوسط بمعهد بلدان آسيا وأفريقيا بجامعة موسكو. وله مؤلف هام بعنوان 
»تاريخ الجزيرة العربية والخليج في األرشيفات الروسية« استعرض خالله الصراع بين بريطانيا 

والدولة العثمانية لالستيالء على منطقة الخليج في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

قال إن النظام التعليمي هو سر نهضتها 

المستشرق الروسي جينادي جورياتشكين: 
اإلمارات إحدى الدول المهمة في الشرق األوسط 
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 كيف بدأت عالقتك بالثقافة العربية واللغة العربية ؟
لزيارة  الماضي  القرن  ستينيات  نهاية  في  مصر  إلى  جئت 
في  النيل  لمياه  الهندسية  بالهيئة  يعمل  كان  الذي  والدي 
قرب  عن  ولمست  المصرية،  الدلتا  شمال  المنصورة،  مدينة 
العربية  تعلم  فقررت  وكرمه  المصري  الشعب  معدن  أصالة 
العالقات  وكانت  الشعب،  هذا  ثقافة  في  التعمق  أجل  من 
قمة  في  والستينيات  الخمسينيات  خالل  الروسية  المصرية 
ازدهارها وتألقها فقررت استكمال دراساتي العليا عن الطبقة 
المصرية العاملة خالل الحقبة الناصرية وانفتح المجال أمامي 
اتساًعا  أكثر  بشكل  العربي  والتراث  العربية  الثقافة  لدراسة 

وقررت التخصص في التاريخ العربي الحديث والمعاصر.

 كيف تقيم العالقات التاريخية بين روسيا والعالم العربي؟
عن  السوفيتية  الحكومة  أعلنت  1917م،  أكتوبر  ثورة  عقب 
للقيصرية  االستعمارية  للممارسات  الجازم  ورفضها  تخليها 
الروسية، وكشفت على المأل االتفاقات الخاصة بتقسيم العالم 
العربي ومنها اتفاقية » سايكس – بيكو » في مايو 1916 م، 

والخاصة بفرض مناطق الحماية والنفوذ في العالم العربي. 
الذي  السوفيتية،  السلطة  مراسيم  أوائ��ل  أحد  أن  والشك 
التاريخي  النداء  هو  الصدد،  بهذا  قصوى  أهمية  يكتسب 
تم  لقد  والشرق«  روسيا  مسلمي  من  الكادحين  كل  »إلى 
بل  األيدي،  وتداولته  العربية  اللغة  إلى  النداء  هذا  ترجمة 
في  كثيرون  واعتبره  البيوت،  جدران  على  براويز  في  وُعلق 
العربية  للزعامات  لينين  من  خطاب  بمثابة  العربي  الشرق 
تحمل  التي  الوثيقة  تلك  وفي  العمل.  طريق  إلى  يرشدهم 
رقم 544 ضمن المجموعة األرشيفية المتكاملة المعنونة ب�« 
تحت  والمحفوظة  الشرق«  شعوب  وأعمال  دعاية  مجلس 
توجهت  السوفيتي  الشيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة  رعاية 
الحكومة السوفيتية بنداء إلى مسلمي الشرق والعرب والهنود 
والفرس واألتراك الذين تاجر وحوش أوروبا الجشعة برءوسهم 
وممتلكاتهم وبحريتهم وأوطانهم، لمئات السنين، كي يسقطوا 
محتليهم ومستعبديهم. وتضمن النداء أيًضا: » مكتوب على 
 ! روسيا  مسلمي  يا  المضطهدة،  العالم  تحرير شعوب  رايتنا 
على  والمساندة  التعاطف  منكم  ننتظر   ! الشرق  يا مسلمي 
أصحاب  بأنفسكم  تكونوا  أن  يجب  العالم..  تجديد  طريق 
بطريقتكم،  بأنفسكم  حياتكم  بناء  عليكم  ينبغي   ! بلدانكم 
مصيركم  ألن  ذلك،  في  الحق  تملكون  أنتم   ! يناسبكم  وبما 

بين أيديكم«.
كما تحتوي الوثيقة على مواد متعلقة بانعقاد مؤتمر شعوب 
هذا  في  وشارك  م   1920 خريف  في  أذربيجان  في  الشرق 

   جينادي جورياتشكين 
مستشرق روسي من مواليد عام 1945م في محافظة إركونسك في 
سيبيريا الشرقية، تخرج في معهد اللغات الشرقية في جامعة موسكو 
الحكومية عام 1969م، يعمل حاليًا أستاًذا لتاريخ بلدان الشرق األدنى 

واألوسط بمعهد بلدان آسيا وأفريقيا بجامعة موسكو.
حصل على الدكتوراه من جامعة موسكو عام 1975م بعنوان »الطبقة 
العلوم  دكتوراه  وعلى  الناصرية«،  المرحلة  في  المصرية  العاملة 
التاريخية عام 1996م بعنوان »نشأة الطبقة العاملة والحركة العمالية 

في مصر في الظروف االستعمارية )-1841 1914م(«.
المسلحة  القوات  في  السوفيت  الخبراء  مع  مترجًما عسكريًا   عمل 
الواجب  نوط  ُمنح  االستنزاف  حرب  خالل  خدمته  ونظير  المصرية 

العسكري من الدرجة األولى. 
باإلسكندرية  والثقافة  للعلوم  الروسي  الثقافي  للمركز  مديرًا  عمل 

)2000 – 2005م(.
األرشيفات  في  والخليج  العربية  الجزيرة  »تاريخ  مؤلفاته  أبرز  من 
الروسية«، »الهجرة الروسية إلى مصر وتونس«، »اإلسكندرية الروسية«، 
»مصائر الالجئين الروس في مصر«، »ذكريات مترجم سوفيتي على 

الجبهة المصرية«، »صفحات من الحوار الثقافي الروسي المصري«.
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مندوب  ألفي  من  يقرب  ما  الدولي  المؤتمر 
جاءوا من بلدان عديدة من بينها مصر و شبه 
وفلسطين  وسوريا  والخليج  العربية  الجزيرة 
وتمخض عن هذا المؤتمر صدور قرار بتشكيل 
مجلس الدعاية واألعمال لشعوب الشرق في 

9 سبتمبر 1920م.

 حدثنا عن كتابك »تاريخ الجزيرة العربية 
والخليج في األرشيفات الروسية«؟

- الكتاب يرصد الصراع بين بريطانيا والدولة 
في  الخليج  منطقة  على  لالستيالء  العثمانية 

النصف الثاني من القرن الثامن عشر. لقد كانت بريطانيا 
حريصة على منع العثمانيين من أن تكون لهم سفن في 
طردهم  وحاولت  قوة،  فيه  لهم  توجد  أن  أو  الخليج، 
من الشواطيء القطرية والبحرينية وشواطيء أبوظبي. 
وتصاعد الخالف بين البريطانيين والعثمانيين، نظرًا لما 
تراه بريطانيا من أهمية الخليج لمستعمراتها ونفوذها 
الخليج  أن  العثمانية  الدولة  ترى  بينما  الهند،  في 
ضمن  وأن��ه  العرب  وشط  والفرات  لدجلة  امتداد 

والبحرين  وأبو ظبي  الدوحة  وكانت  نفوذها.  مناطق 
آخر  في  العثماني  الجيش  كان  فقد  لألتراك،  طائلة  أموااًل  يدفعون 
عهده فاسًدا، خارًجا على أخالق اإلسالم وأخالق المحاربين، متورطًا 

في فساد أخالقي ومالي كبير.

 كيف تنظر إلى اإلمارات اليوم ؟
وتشهد  األوسط  الشرق  منطقة  في  المهمة  الدول  إحدى  اإلمارات 
نهضة حضارية غير مسبوقة بفضل حكمة المغفورله الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان الذي حمل لقب »حكيم العرب«. وكانت سياسته 
متوازنة، محبًا لشعبه، حريًصا على نهضته، وبادله الشعب اإلماراتي 

حبًا بحب.
ونظاما  متطورا،  تعليميا  نظاما  اإلمارات وشاهدت هناك  زرت  لقد 
العلمي  البحث  لنشاطات  داعما  حكوميا  وإنفاقا  متقدما،  صحيا 
إحدى  في  تعمل  حيث  هناك  تقيم  وابنتي  التقني.  والتطوير 
العربية وتسعى ألن  العمالقة وهي تجيد  الروسية  البترول  شركات 
التعليم  بوزير  التقيت  عامين  ومنذ  والدها.  مثل  مستعربة  تكون 
موسكو  جامعة  بين  العلمي  التعاون  آفاق  لبحث  اإلماراتي  العالي 
للغاية  إيجابية  جانبه  من  االستجابة  وكانت  اإلماراتية  والجامعات 

ونسعى لتطبيق االتفاقيات في الفترة المقبلة.
 ما الفرق بين االستشراق الروسي واالستشراق الغربي ؟

البد أن نعترف أن االستشراق الفرنسي كان معلًما ورائًدا ونموذًجا 

اقتدى به االستشراق الروسي. إذ إن المستشرق الفرنسي 
الكبير »دو ساسي« استطاع تأسيس المدرسة التهذيبية 
لالستشراق  تصدت  التي  بطرسبورج  جامعة  في  العليا 
أمثال:  من  عظام  تالميذ  يديه  على  وتخرج  روسيا،  في 
بدور  اآلن  فرنسا  وتقوم  وشارومي.  وديمانج،  جرجيس، 
اإلسالمية  والدراسات  االستشراق  مجال  في  ونشط  فعال 
والدليل على ذلك قيام اليونسكو بتأسيس دار الحكمة في 

باريس لدعم دوائر المعارف في العالم اإلسالمي.
أداة لبسط  الغربي  الجميع أن االستشراق  وال يخفى على 
هيمنة الغرب الثقافية على الشرق وبث روح 
التغريب وتقبل قيم الغربيين وثقافتهم وهيمنة 
الحضارة الغربية على بلدان الشرق؛ ذلك ألنه 
للوصول  الغربيين من طريق ذهبي  أمام  ليس 

على  السيطرة  سوى  أهدافهم  إلى 
الشرق من خالل فهم أوضح وأفضل 
لثقافة الشرق األوسط للتغلب على 
عقد المقاومة العنيدة التي ال تقبل 
الحل في مواجهة التغريب والحصول 
التقليدية،  لثقافته  أكمل  تصور  على 
واالنفعاالت  لألفعال  أفضل  وإدراك 

رات  لتيا الوقت وا في  به  تتشكل  التي  التغييرية 
المكافأة  لكن  المهمة  هذه  صعوبات  ورغم  الحاضر، 
بين  والتناغم  التآلف  نشوء  في  وتمثلت  كبرى  كانت 
الغرب وجزء آخر من الدنيا يقع بجواره يتمتع بأهمية 

حيوية ويستحق ذلك تماًما.
النزعة  عن  تماًما  فبعيد  الروسي  االستشراق  أم��ا 
االستعمارية ويركز اليوم على ضرورة الخروج من مأزق 
اإلنسانية،  القيم  همشت  التي  والتكنولوجيا  المادية 
والثقافية  والروحية  األخالقية  الجوانب  وتحديًدا 
أجل  من  ضجيج  وبال  هدوء  في  ويعمل  والجمالية 
إعالء تلك القيم، ويسعى إلى استحداث تقنيات وعلوم 
حالة  أمام  التفاؤل  من  بابًا  ولو  تفتح  جديدة  وأفكار 
القوة  ومنطق  والكوارث،  والتشاؤم  العالمي  اإلحباط 
الغاشمة التي تجثم بثقلها على صدر اإلنسانية جمعاء.

واالستشراق  اليوم  االستشراق  واقع  بين  الفرق  ما   
القديم ؟

واقع  عن  تماًما  يختلف  اليوم  االستشراق  واق��ع 
وأصبح  الحياة،  ظروف  تغيرت  فقد  سابًقا،  االستشراق 
الذي  الهائل  التقني  التقدم  العالم قرية صغيرة بفضل 

اإلمارات إحدى الدول المهمة في الشرق األوسط 

حوار
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التقدم على  أنجزته وسائل االتصال والتكنولوجيا وقد انعكس هذا 
اهتمامات الجيل الجديد من المستشرقين، فقد شرعوا في متابعة 
العربي،  العالم  في  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  التطورات 
والثقافية  االجتماعية  الدراسات  من  النوع  هذا  كثر  فقد  هنا  ومن 
والسكانية والسياسية والجغرافية، أضف إلى ذلك االهتمام المتزايد 
اليوم  يعرف  مما  المعاصرة،  اللغوية  وبالدراسات  الحديث  باألدب 
بعلم » األلسنية »، على العكس من الجيل القديم من المستشرقين 
الذين كانوا يركزون بصورة أساسية على األبحاث التقليدية ودراسة 

التاريخ، وعلوم اللغة العربية وفقهها.

 ما الذي يستهويك في التراث العربي ؟
هذه  رشد  وابن  والفارابي  سينا  وابن  عربي  ابن  تراث  يستهويني 

األسماء مع كم من األسماء األخرى لم يكونوا مجرد نقلة عن اليونان، 
بل كانوا مبدعين ومؤلفين وشارحين أيًضا وعملية الشرح تؤكد على 
يعني  وال  المختلفة  الثقافات  على  اإلسالمية  الحضارة  انفتاح  مدى 
الشرح مجرد التبعية وعدم القدرة على خلق فكر جديد، ولكنه يعني 
قدرة هذه الحضارة في استثمار المعارف اإلنسانية في التعبير عن 
نفسها، ومن ثم فإن الشرح يعبر عن األنا أكثر من تعبيره عن اآلخر، 
الذين  األموات  من  هم  اآلخر..  إبداع  من  أكثر  الذات  إبداع  وعن 
أمثال  من  لإلنسانية  ملك  هم  األحياء.  معاصرينا  مع  يتجاورون 
ودستيوفسكي  وأفالطون،  وسقراط،  وهيراقليطس،  شيكسبير، 
أبدعته  ما  العربية ككل  واألعالم  فاألسماء  وبوشكين.  وتولستوي، 
هي  وفلسفية،  وفكرية  عقلية  وطاقة  جوانية  وتربة  فكر  من 

للبشرية  صرح 

قال جينادي جورياتشكين إن اإلمارات إحدى 
الدول المهمة في منطقة الشرق األوسط، 
الفًتا إلى ما تشهده من نهضة حضارية غير 
مسبوقة بفضل حكمة المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان الذي حمل لقب 
»حكيم العرب«. وبما ُعرف عنه من سياسة 

متوازنة وحب لشعبه، وحرص على نهضته
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التحقيق  علم  بروز  العربي  التراث  تحقيق  عملية  تطلبت 
المخطوط  النص  قراءة  بهدف جعل  يمارسه،  أن  يمكن  الذي ال 
بقراءة  تشبعوا  علماء  إال  العادي،  القارئ  لدن  من  للقراءة  قابال 
التراث، وفهمه، واالتصال بمنابعه المختلفة، وتمثل مختلف علوم 
العربية... كذلك تستدعي عملية الترقيم ظهور علم يأخذ بأسباب 

الرقامة. 
إلى جانب امتالك الُمرقِّم لمختلف علوم العربية، والقدرة على 
دقيقة  معرفة  امتالكه  من  بد  ال  وتحقيقه،  العربي  النص  قراءة 
استخدام  وكيفية  والتواصل،  للمعلومات  الجديدة  بالتكنولوجيا 
كانت  سواء  القديمة  النصوص  لتقديم  الجديدة  البرمجيات 

برمجيات  ابتداع  أو  مخطوطة،  أو  مطبوعة 
بهدف  النصوص  تلك  تقديم  عملية  تسهل 
هناك  أن  وبما  الشاشة.  خالل  من  قراءتها 
وتحليل  األدبية  الدراسات  بين  انفصاال 
والتكنولوجيا  جهة،  من  والنص،  الخطاب 
الجديدة للمعلومات والتواصل في برامجنا 
ومقرراتنا الجامعية، من جهة ثانية، يستحيل 
ترقيم النص العربي بالكيفية المطلوبة. لهذا 
العربي  النص  تحويل  عملية  نجد  السبب 
هو  كما  النص  تقديم  تتعدى  ال  القديم 
العربي  النص  يجعل  التحويل  وهذا  ورقيا. 
غير متالئم مع الوسيط الجديد ألنه يفرض 

على مستعمل الحاسوب أو اللوحة اإللكترونية أو الهاتف الذكي، 
التعامل مع النص المحول بكيفية خطية: أي تصفحه أو قراءته 
باعتباره »كتابا« له بداية ونهاية. وعليه فهو سيقرأ الكتاب المقدم 

إليه بصيغة »البدف« مثال حسب الصيغة المفروضة عليه. 
مع  متالئمة  غير  ألنها  الشاشة،  على  المصور  الكتاب  قراءة  إن 
الكتاب  تفضيل  إلى  العرب  القراء  من  الكثيرين  تدفع  الشاشة، 
الورقي ألن الصيغة المقدمة تجعل القراءة عسيرة جدا من خالل 
مجلدات  عدة  من  متكونا  الكتاب  يكون  حين  والسيما  الشاشة، 

)األغاني � نهاية األرب...(. أو أن بعضهم يلجأ إلى طبع الصفحات 
التي يريدها، إذا كان الكتاب غير متيسر، بهدف قراءتها من خالل 
الورق. وما يمكن قوله عن الكتاب القديم، ينسحب على الرواية 
قابلة  لتصبح  وتحويلها  تصويرها  يتم  التي  المطبوعة  الجديدة 

للتداول من خالل الفضاء الشبكي.
يفرض الوسيط الجديد طريقة جديدة في تقديم النص )القديم 
النص بطريقة خطية  الورق فرض تقديم  أو الحديث(. فكما أن 
الجديد  الوسيط  يفرض  متسلسل،  بشكل  األوراق  فيها  تتوالى 
طريقة مختلفة متعددة األبعاد تتالءم مع الشاشة التي ال تقدم 
لنا من النص إال ما نراه عليها. وتبعا لذلك ال يمكن االنتقال في 
جسد النص بالتدرج من األعلى إلى األسفل، 
الجانبي  »المصعد«  على  النقر  طريق  عن 
للصفحة )لنسمه »التصعيد«(، أو من خالل 
إلى  االنتقال  علينا  يفرض  الذي  »التوريق« 
ينقلنا  مؤشر  على  النقر  بواسطة  »الالحق« 

إلى صفحة أخرى. 
     لقد فرض استعمال التكنولوجيا الجديدة 
منذ  الغرب،  في  والتواصل  للمعلومات 
البداية تقنية »النص المترابط« التي تجعل 
أي نص عبارة عن ُعقد )بنيات نصية( يتصل 
تيسر  »روابط«،  بواسطة  ببعض  بعضها 
بين  لالنتقال  عليها،  بالنقر  االنتقال  عملية 
يستحيل،  المترابط  النص  تقنية  توظيف  وبدون  النص.  مكونات 
الشاشة.  على  النص  قراءة  دون  حائلة  الصعوبة  تكن  لم  إن 
العربي  التراث  لتقديم  المترابط  النص  تقنية  توظيف  يستدعي 
المحققون  التي كان يستعملها  المختلفة  الفهارس  االنطالق من 
خارجية،  روابط   عن  عبارة  لتكون  المحقق  الكتاب  نهاية  في 
جهة.  من  النص،  إلى   للدخول  عليها  النقر  للمستعمل  تتيح 
النص لالنتقال بين  كما يستدعي األمر اعتماد روابط من داخل 

مختلف عناصره ومكوناته.

ت
دارا

م

يتطلب االنتقال إلى ترقيم 
التراث العربي القديم تضافر 

جهود المحقق والمرقم. فإذا 
كان المحقق على علم بالنص 

ومدى صحته، يأتي دور المرقم 
بالكيفية  ليسهل عملية تقديمه 

التي تجعله متوائما مع 
الجديد الوسيط 
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العربية  اإللكترونية  المكتبات  بعض  تطورت      
التي قدمت لنا موسوعات أدبية أو شعرية أو دينية 
المادة  )مداخل  الخارجية  الروابط  استخدام  في 
المعجمية مثال كما في حال لسان العرب(. وأعتبر 
تلك  لكن   بالروابط.   الجنيني  الوعي  بمثابة  هذا 
فهارس  عن  عبارة  أنها  أي  خارجية،  الروابط ظلت 
الروابط  لكن  النص.  إلى  الدخول  إمكانية  لنا  تتيح 
الخطية،  القراءة  تجنبنا  ألنها  الداخلية  هي  األهم 
وتجعل إمكانية االستفادة من النص أكثر. ويمكن 
قول الشيء نفسه عن »المكتبة الشاملة« مثال. فهي 
المؤلفين،،،  أو  بالكتب،  المتصلة  بالفهارس  غنية 
وبإمكانات  والمؤلف،  بالكتاب  الخاصة  وبالوثائق 
البحث... لكن النص يظل على صورته الورقية ألننا 
على  بالنقر  إما  خطيا  النص  »قراءة«  إلى  نضطر 

المصعد أو التوريق. 
الروابط  يستخدم  الذي  النص  تحويل  عملية  إن 
ألنها  التصوير  عن  مختلفة  الداخلية  أو  الخارجية 
»الوورد«،  بصيغة  النص  طبع  إعادة  تستدعي 
تستخدم  التي  العربية  اإللكترونية  المكتبات  وفي 
لألسف  المقدمة  النصوص  نجد  الخارجية  الروابط 
الشديد غير مصححة مما يجعل فائدتها محدودة 

جدا.
القديم  العربي  التراث  ترقيم  إلى  االنتقال  يتطلب 
المحقق  فإذا كان  المحقق والمرقم.  تضافر جهود 
المرقم  دور  يأتي  ومدى صحته،  بالنص  علم  على 
ليسهل عملية تقديمه بالكيفية التي تجعله متوائما 
ما  اآلداب  كليات  أن  وبما  الجديد.  الوسيط  مع 
تطوير  يتم  ولم  »الورقي«،  النص  مع  تتعامل  تزال 
كان  الجديدة،  التكنولوجيا  بإدماج  فيها  الدراسة 
لالشتغال  المعلوميات  مدارس  على  االنفتاح  لزاما 
معا بهدف االنتقال إلى ترقيم النص العربي القديم، 
عالم  الجديد  العربي  النص  دخول  على  واإلقدام 

الرقامة، من خالل إنتاج األدب الرقمي. 
ال يمكننا انتظار المستشرق لترقيم التراث العربي 
في  ننجح  لم  وإذا  تحقيقه.  إلى  الذي سبقنا  وهو 
بهدف  اآلداب  كليات  في  المرقم  المحقق  خلق 
تطويرها، علينا على األقل في اآلونة الحالية، إيجاد 
المعلوميات  ومدارس  اآلداب  كليات  بين  جسور 
هو  الذي  الرقامة  عصر  دخول  بهدف  ومعاهدها 

رهان المستقبل 
*باحث أكاديمي من المغرب
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معارك الخالدين
تراٌث ومستقبل

أحمد سراج

»فّضلت زوجة امرئ القيس علقمة بن عبدة عليه.. وتركت أمير الشعراء 
للفحل«

»سيف الدولة صفع المتنبي على وجهه«
»ابن خالويه رمى المتنبي بدواة شجت رأسه«

حساد  دبرها  مكائد  هي  والمتنبي  الدولة  سيف  بين  القطيعة  »سبب 
الشاعر«

»المتنبي كان عاشًقا لخولة أخت سيف الدولة«
هذا ما يبقى من هذه المعارك التي تركت لنا أثًرا خالًدا – لم نهتم به – 

واهتممنا بالغبار، بالغبار فقط. 

والفرزدق  جرير  بين  جرى  والمتنبي  القيس  امرئ  مع  جرى  ما  ومثل 
واألخطل؛ إذ تحفل نصوص نقائضهم بتاريخ ثري وبأداء لغوي ماتع؛ فكل 
واحد منهم كان أستاًذا في دربه »جرير يغرف من بحر.. والفرزدق ينحت 
النقدية  الخصومات  جمع  في  أنفسهم  القدماء  جهد  ولقد  الصخر«،  في 
والنقائض الشعرية  لكننا بحاجة إلى إخراجها اآلن وقراءتها وصوالً للجوهر، 
وبحاجة أكثر إلى توثيقها فهي كما يقول عبد اللطيف شراره: »تنشأ في كل 
مكان وكل زمان« وهي »مرتبطة باإلنتاج، ونقد اإلنتاج، ورد النقد« وهي 

»تُرد إلى ثالثة أشياء؛ المزاج والذوق واالتجاه«.
كل  وطرائق  الناس حولها،  انقسام  وكيفية  المعارك،  فكيفية حدوث هذه 
رصد  إلى  بحاجة  دوافعه،  أو  مشروعه  أو  معتقده  عن  التعبير  في  فريق 

وتوثيق ودراسة.
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نستطيع القول باطمئنان أن هذه المعارك ضاربة 
في عمق التاريخ، ويمكننا مراجعة المسابقة التي 
الفحل  لعلقمة  القيس  امرئ  زوجة  فيها  حكمت 
فيها بالفوز، وقد عللت حكمها بأسباب موضوعية، 
فيما ذهب اإلخباريون إلى أن السبب هو ضعف 
امرئ القيس الجنسي في مقابلة الفحل – هذا إن 
صحت المروية ذاتها- فقد ُروي أنَّ امرأ القيس لما 
كان عند بني طَيء زوَّجوه منهم أم جندب وبقي 
عندهم ما شاء الله، وَجاءُه يوًما علقمة بن عبدة 
التَّميمي وُهو قاعٌد في خيمته، وخلفُه أم جندب 

قصيدته  القيس  امرؤ  …فقال  الشعر  فتذاكرَا 
التي مطلعها: 

َخليلَيَّ ُمرَّا ِبي َعلى أُّم ُجْنَدِب

ب  نُق�������ضِّ لَُبانَاِت ال�����ُفَؤاِد الُمَعذَّ

ثم قال علقمة: 

َذهبَت مَن الُهجراِن ِفي َغيِر َمذَهٍب 

 َول��م ي�َُك ح��ّقاً ك�ّل َه������ذا التََّجّنب

واستطرَد كلٌّ منهَما في وصف ناقته وفرسه، فلما 
بالجودة  لعلقمة  فحكمت  إليها  تحاكما  انتهيا 
والسبق. فقال لها امرؤ القيس: بم فضلت شعره 
أجود  ابن عبدة  قالت: ألن فرس  علي شعري؟ 

من فرسك !قال: وبماذا ؟ قالت: إنك زجرت، وضربت بسوطك. وهي 
تعني قوله في وصف فرسه: ف�لل��ساق أل�ه�وب ولل�سوط درة 

ولل��زجر من��ه وق�ع أخرج مهذب
أما علقمة فقال: 

ف�أدرك��هن ث�اني��ا م����ن عنانه 

يم��ر ك���مر ال��رائح المت�حلب

ففرسه أجود من فرسك ؛ ألنه قد أدرك الخيل ثانيًا من عنانه من غير 
أن يضربه بسوط أو يحرك ساقيه !!فقال امرؤ القيس: ما هو بأشعر 
مني، ولكنك له وامقة )محبة وعاشقة( فطلقها فخلف عليها علقمة؛ 

فسمي بذلك الفحل.

تفوق شاعر تفوق قبيلة وإعالء لذكرها 
أما الخصومات التي كان طرفاها شعراء فهي أكثر من أن تعد، فقد 
كانت والدة شاعر مفخرة للقبيلة أكثر من االنتصار في معركة، ومن 
هنا بدا أن تفوق شاعر هو تفوق قبيلة وإعالء ذكرها لألبد، وتطور 

األمر إلى حد ضرب قبة في أكبر سوق واالستماع 
إلى كل أفضل الشعراء واختيار األفضل, وكانت 
هذه المعارك واللقاءات من أسباب سيادة لغة 
من  وكان  اآلن«  المعروفة  »الفصحى  معيارية 
وانتشاره  وذيوعه  الشعري  الفن  ارتقاء  أسبابها 
الناس  فعرف  بكاملها،  الجزيرة  أرج��اء  في 
وقواعد  القيس  وامرئ  والخنساء  عنترة  قصائد 
أو  مكتوبة،  قاعدة  دون  وعموده  العربي  النص 

توجيهات نظرية.
ها هو النابغة الذبياني يجلس تحت قبة حمراء؛ 

فتنشده الخنساء:

اُر قذى بعينِك اْم بالعيِن عوَّ

اُر  اْم ذرَّفْت اْذخلْت مْن اهلَها الدَّ

كأّن عيني لذكراُه إذا َخطَرَْت

يِن مدراُر  فيٌض ي��سيُل علَى الخدَّ

فيقول: لوال أن »األعشى« أنشد قبلك، لفّضلتك على 
شعراء هذه السنة. وهنا يغضب حسان بن ثابت؛ 

فيستنشده النعمان فيقول: 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى 

وأسيافنا ي���قطرن من نجدة دم��ا 

قلت:  إن��ك  ضعفه:  مواطن  النابغة  له  فيحدد 
)الجفنات( وهي من جمع القلة، واألحسن لو قلت 
)الجفان( لكثرة العدد. وقلت: )يلمعن( )في الضحى( أي تلمع في 
وضح النهار، ولو قلت )يبرقن( )في الدجي( لكان أبلغ ألن الضيوف 
قلة ولو  )أسيافنا( وهي جمع  أيًضا:  أكثر طروقًا.  وقلت  الليل  في 
أي  دما(  )يقطرون  وقلت  أفضل.   لكان  كثرة  )سيوفنا( جمع  قلت 
تسيل منها قطرات الدم. ولو قلت )يجرين( لكان أفضل فجريان الدم 

داللة على كثرة القتلى من األعداء.

الصراع بين مبادئ وأفكار
ومع مجيء اإلسالم بدا الصراع بين أفكار ومبادئ، بين دعوة اإلسالم 
والرافضين لها، ولئن بدا األمر هجوًما الذًعا على يد الزبعري وكعب 
بن زبير؛ فقد وصل في عام الوفود إلى ِحجاج هادئ منطقي، ولعل 
أكثر شعرًا، ولكن  المالحظ أن االختالف هنا لم يكن على من  من 
للناس،  أقرب  ويجعلها  مبادئه  يزين  أن  بكالمه  استطاع  من  على 
ويمكن في هذا السياق مطالعة نص الزبرقان بن عدي الذي مطلعه:

نحن الكرام فال حي يعادلنا 

منا الملوك وفينا تنصب البيع 

مع عصر النهضة العربي 
الفرنسية   الحملة  بعد  – ما 

على مصر والشام – 
اشتدت المعارك األدبية 

ألسباب فنية كإحياء النص 
وإعادته لمكانته، أو ربط 
النص بالعصر وبالعالم،  

ناهيك عن الصراع 
السياسي  هذا غير صراع 

والمجايلين األجيال 

الخالدين معارك 
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ونص حسان بن ثابت المرتجل الذي مطلعه:

إن الذوائب من فهر وأخوتهم  

قد بينوا سنة للناس تتبع

حكاما  يجعلهم  ما  خبرتهم  من  يتخذون  القراء  كان  تباعد  وعلى 
لتفضيل شعراء كما فضل اإلمام علي امرىء القيس، وفضل الفاروق 

عمر بن الخطاب زهير بن أبي سلمى.

فن المساجالت
وبصعود األمويين سدة الحكم صارت مساجالت الشعراء فنًّا بذاته، 
الداري  تميم  فرق  إلى  إضافة  العصر،  هذا  في  شعري  فن  أشهر 
التي كانت تحكي قصًصا بعينها أمام المساجد وداخلها، ولئن ُعزَي 

البشر  طبائع  فإن  سياسي؛  إلى سبب  هذا 
الطامحة إلى األجمل واألفضل سبب أعلى، 
وإال كيف ينتصر رجل من عامة الناس هو 
جرير بن عطية على أبناء القبائل الكبرى، 
بنصه المأخوذ من لغة الشارع – وقتئذ – 
قبيلة من  تقضي على  كانت  التي  للدرجة 
النميري..  الراعي  مع  حدث  كما  يهجوه 
المتناقضين  الشاعرين  أن  هنا  والالفت 
أن  حد  تصل  صداقة  بينهما  قامت  ربما 
يرثي جريُر الفرزدق حين مات، والالفت أن 
بالسبق  لمتفوقهم  يعترفون  كانوا  الشعراء 
والتميز كما شهد األخطل لجرير وللفرزذق.

عصر النقد والكتابة
عصر النقد والكتابة في مواجهة عصر الشعر هذا 
األمر  صار  فقد  بامتياز؛  العباسي  العصر  يمثله  ما 
التقاليد  حاس  نفسه  يرى  الذي  الناقد  بين  صراًعا 
وما من  التقاليد،  أن خطاه هي  يرى  الشاعر  فيما 
شاعر مفلق إال وارتطم بنقاد هذا الزمان، وسرعان 
التطبيقي  الشعر  أبرز عمود  الكتب، وما  ألفت  ما 

مع مجيء اإلسالم بدا الصراع بين أفكار ومبادئ، بين 
دعوة اإلسالم والرافضين لها، ولئن بدا األمر هجوًما 

الذًعا على يد الزبعري وكعب بن زبير؛ فقد وصل في 
عام الوفود إلى ِحجاج هادئ منطقي

بصعود األمويين سدة الحكم صارت مساجالت 
ا بذاته، أشهر فن شعري في هذا العصر،  الشعراء فّنً

إضافة إلى فرق تميم الداري التي كانت تحكي قصًصا 
بعينها أمام المساجد وداخلها، ولئن ُعزَي هذا إلى 

سبب سياسي؛ فإن طبائع البشر الطامحة إلى األجمل 
واألفضل سبب أعلى
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يكتف  لم  الذي  تمام  أبي  تجديد  مواجهة  في 
ال  ولم  المفحمة:«  بردوده  وال  المجدد،  بنصه 
جناح  من  بريشة  »ائتني  أو  يقال؟«  ما  تفهم 
»الحماسة«  شعرية  بمختارات  وإنما  الذل«.. 

يثبت فيها أن التجديد هو مكمن الشعرية.
على  النقاش  الهجري  الرابع  القرن  ساد  وقد 
تمام  وأبي  المتنبي  تميزًا؛  أكثر  الشعراء  أي 
إلى  النقاد  قسمت  التي  للدرجة  والبحتري، 
موازنة  مطالعة  ويمكننا  ومنصف،  متحيز 
اآلمدي في مسألة أبي تمام والبحتري ووساطة 
ومن  وغيره..  المتنبي  مسألة  في  الجرجاني 
يقللون من منجز  كانوا ال  الشعراء  أن  الالفت 
أحدهما فحين سئل المتنبي قال: »أنا وأبوتمام 

حكيمان.. والبحتري شاعر«

معارك أدبية ألسباب فنية
الحملة  بعد  ما   – العربي  النهضة  عصر  ومع 
اشتدت  فقد   – والشام  مصر  على  الفرنسية  
حين  فعلى  فنية  ألسباب  األدبية  المعارك 
إحياء  على  وشوقي  البارودي  فريق  انكب 
والمازني  العقاد  كان  لمكانته،  وإعادته  النص 
ناهيك  وبالعالم،   بالعصر  النص  ربط  يحاولن 
عن الصراع السياسي بين ربيب الملوك شوقي 
صراع  غير  هذا  العقاد،   العامة  ابن  وبين 
األجيال والمجايلين. ويمكننا هنا أن نطلع على 
»الديوان في الشعر والنقد« للعقاد والمازني، 

و«على السفود« للرافعي. 
الرغم  على  تتوارى  كادت  التي  المعركة  أما 
لنص  ممثالً  العقاد  معركة  فهي  أهميتها  من 
ممثلين  وحجازي  وعبدالصبور  العمودي 

لقصيدة التفعيلة.
ومع سيادة الصحافة وكثرة المطبوعات وتوفر 
الخالفية   المسائل  وكثرة  العلمية  العقول 
تطوًرا  المنافسات  أو  المعارك  هذه  تطورت 
رصدته كتب عدة منه: »معارك أدبية« لمحمد 
أدبية  و«معارك  مصر(.  نهضة  )دار  مندور 
)دار  شراره  اللطيف  لعبد  ومعاصرة«  قديمة 
والمعارك  و«المساجالت  للماليين(،  العلم 
األدبية«. ألنور الجندي )دار المعارف الطبعة 

الثانية 2008م(.
معاركه  عن  يتحدث  فهو  مندور  كتاب  أما 
األدبية في مواجهة عصره وكتابه، وال يني يذكر 
وأساتذته،  ومنابعه  النقاد  مذهبه  كتابه  في 
والنقد  األدب  مجال  في  معاكه  تتوقف  وال 
بالفنون،  الفكرية وعالقتها  القضايا  يتناول  بل 
كما ال يوقفه حاجز الزمن فيقارن بين شعراء 
كتاب  أما  السنين،  بمئات  وسابقيهم  عصره 
شرارة فهو موسوعة شاملة أنتهز هذه الفرصة 
إنه  إذ  القراء؛  لجمهور  إتاحته  إلى  للدعوة  
معركة  عشرة  سبع  والتحليل  بالدرس  يتناول 
وآراء من عاصروها؛ مؤيدين ومعارضين؛ فهو 
يعرض لمعركة الشعر ثم التاريخ ثم الفلسفة، 
المتنبي  أمثال  الشعراء  كبار  إلى  ويذهب 
وشوقي وجبران، وما أثير حولهم من معارك، 
مثل  الكبرى  المجتمعية  القضايا  ويتناول 
والفصحى،  العامية  واستعمال  المرأة  تحرير 
الحديث  الشعر  مثل  األدبية  القضايا  أما 
أنور  الكتب وهو كتاب  ثالث  وأزمته. ويأتي 
الذي يناقش سبًعا وخمسين معركة  الجندي 
فيما  الزمني  إطارها  الجندي  ويحدد  أدبية 
قبل الحرب العالمية األولى، وينحو بفهرستها 
سبعة  إلى  الكتاب  قسم  فقد  جيدة  طريقة 
يدرج  ثم  ا،  عامًّ عنوانًا  باب  كل  يضم  أبواب، 
فيه؛  المشاركين  والكتاب  الفصل  اسم  تحته 
»معارك  بعنوان:  السادس  الباب  يأتي  فمثال 
قضية  عشرين  ويضم  والحضارة«  الفكر 
فرعية، منها: الفقه اإلسالمي والقانون المدني، 
ويعرض فيها لرأي الفقيه الدستوري عبدالرازق 

السنهوري، ورد محمد محمد حسين.
إلى قراءة منجزنا من خالل عين  هذه دعوة 
كاتب  انتصر  فلطالما  ثالثة،  عين  مختلفة، 
كل  توضع  أن  لكن  أحبه..  لمنهٍج  أو  لمنهجه 
األطراف على مائدة واحدة مستديرة يستمع 
فيها الجميع للجميع فهذا بستان متنوع وليس 
الفرنسي:  المثل  قال  وكما  واح��دة..  شجرة 
»عصفور واحد ال يأتي بالربيع« أو كما قالت 

العرب: »من تخصب تخير« 

هذه دعوة إلى قراءة منجزنا من 
خالل عين مختلفة، عين ثالثة، 
فلطالما انتصر كاتب لمنهجه 
أو لمنهٍج أحبه..  لكن أن توضع 
كل األطراف على مائدة واحدة 

مستديرة يستمع فيها الجميع 
للجميع فهذا بستان متنوع 

وليس شجرة واحدة..وكما قال 
المثل الفرنسي: »عصفور واحد 

ال يأتي بالربيع« أو كما قالت 
العرب: »من تخصب تخير«

الخالدين معارك 
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والتراث ال يستحضر في إنتاجات أدبائنا وشعرائنا ومفكرينا فحسب، 
ومعتقدات  وأفعال  سلوكات  من  نجترح  ما  في  يستحضر  وإنما 
المادي  معيشنا  في  التراثية  العناصر  تأثير  فإنكار  لهذا  وتصورات، 
تصمد  ال  التي  الفكرية  المكابرة  من  ضربا  يعد  والروحي  والذهني 
طويال أمام الحقيقة التي يسطع بها الواقع المعيش.                                             
أحيط  وسلوكا،  فكرا  العربي،  اإلنسان  على  وخطره  ألهميته  وإدراكا 
اإلجالل  صنوف  بكل  منه،  الديني  الشّق  والسيما  التراث،   مكون 
والتقدير الذي وصل في كثير من األحيان درجة التقديس، لذلك فإن 
المثقفين  بعض  أثار حفيظة  ما  كثيرا  والتجريح  بالنقد  منه  االقتراب 

واألدباء والفقهاء. 
العربي  اإلنسان  وجدان  في  الروحية  القيمة  هذه  للتراث  دام  وما 
وعقله، فقد بات من البدهي أن يتم استلهامه في أعمال األدباء، سواء 
في مجال القصة أم المسرح أم الشعر، منطلقين في هذا من وعي 
يكتنزها،  التي  الجمالية  وباإلمكانات  وبأهميته،  التراث  بهذا  معين 
والتي يمكن أن تضفي على العمل األدبي بعدا إنسانيا قمينا بتحويله 

إلى »عملة« أدبية ثمينة عابرة للحدود واللغات والثقافات. 
معيشيا  حياتنا،  في  يحتلها  التي  القصوى  األهمية  من  الرغم  وعلى 
منه،  الشعبي  القصص  وخاصة  العربي،  الموروث  فإن  وفنيا،  وثقافيا 
الستضمار  وذلك  نصي،  تفاعل  ألي  منطلقا  يكون  ألن  كله  يصلح  ال 
األسطورية  والظواهر  القيم  من  للكثير  الحكائية  نصوصه  بعض 
والوثنية واالجتماعية التي وإن عفا عنها الزمن، فهي ما تزال حاضرة 
وفاعلة في الالوعي الجمعي المغربي، ومسؤولة عن بلورة وتكريس 
العديد من قيم التهميش واإلقصاء في حق فئات اجتماعية كثيرة من 
ضمنها المرأة. واألمثلة المستحضرة ههنا كثيرة جدا، وسنعمل خالل 

يشكل التراث أحد المرتكزات األساسية التي تمثل حجر الزاوية في 
الشعوب  ذلك  في  بما  الشعوب،  لكل  والوجدانية  الذهنية  البنية 
العربية و اإلسالمية. و هو إلى جانب ذلك، مكون محدد لهويتها 
وشخصيتها. إنه ذلك المعين الذي تفزع إليه األمة، و خاصة زمن 
الهزائم و االنكسارات، بحثا عن مجد غابر، و ماض زاهر يعوضها عن 
مركبات النقص التي تستشعرها في الزمن الحاضر، زمن ااِلنكسارات 

والهزائم. 

في الحاجة إلى نقد التراث

القصص الشعبي بالمغرب نموذجًا
حميد الجراري*



نموذجا70 بالمغرب  الشعبي  القصص 

الظواهر،  إثارة بعض هذه  والمقتضبة، على  القصيرة  الوقفة  هذه 
الشعبية  القصصية  النصوص  من  مجموعة  من  ذلك  في  منطلقين 
وترسيخها،  بلورتها  في  أورمزا،  أوتلميحا  تصريحا  ساهمت،  التي 

اجتماعيا وثقافيا.

أ- شيطنة المرأة:
المغربي  المجتمع  في  أساسية  مكانة  القديم  ومنذ  المرأة،  حازت 
ونفسيته، وحيكت حولها حكايات وأساطير ومرويات شعبية خالدة، 
وضربت بها ولها، أمثال وحكم صاغت عبرها العامة تصوراتها عن 
مسلكيات المرأة وهي تمارس دورها كأم أوجدة أوزوجة أوعشيقة 
األدوار  مختلف  إلى  التفت  وإن  الشعبي  القّص  أن  بيد  أوابنة. 
دورها  أولى  انه  إال  المغربية،  المرأة  لها  تصدت  التي  االجتماعية 
العاطفي عناية خاصة، وأحاطه بهالة من المبالغة والتهويل، ساهم 
في تكريسهما ما راج في األسواق المغربية والساحات العامة، من 
لها  اشرأبت  انحدر معظمها عن أصل شرقي، قصص  قصص عشق 
الكبار  ترى  لذلك  األذهان،  قبل  اآلذان  لسماعها  وتيقظت  األعناق، 
قبل الصغار، يهرعون لسماع قصة قيس بن الملوح وليلى العامرية، 
التي  و«تسليت«،  »إيسلي«  أسطورة  واضح  انفعال  في  ويتابعون 

يقام لتخليدها موسم »إيملشيل«، هذا فضال عن حكايات العشق 
المستمدة من النص الشعبي الخالد »ألف ليلة وليلة«.

وإذا كانت بعض قصص الغرام تنتهي بالفراق، فإن أغلبها كان يتوَّج 
ودورها  المرأة،  أهمية  لنا  تتبين  الفعل  هذا  خالل  ومن  بالزواج، 
عليه  يقوم  الذي  األس��اس  تشّكل  التي  األس��رة،  بناء  في  الفاعل 

المجتمع المكين)1(
لقد ترددت أصداء الحب كثيرا في القصص الشعبي المغربي عموما، 
يا  الشعبية بصفة خاصة، وربما كانت حكاية »هب  الحكاية  وفي 
ريح وانزل يا ندى«)2(، خير نموذج للتمثيل في هذا الصدد، حيث 
نجد ابن الوزير وابنة السلطان يرتبطان عبر عالقة عشق قوية. لقد 
كتمان  على  السائدة،  االجتماعية  األعراف  بسبب  الحبيبان  أجبر 

حبهما، األمر الذي أدى إلى مرض الفتاة، وجنون ابن الوزير.
المجتمع  في  كما  المغربية،  الحكاية  في  المحبة،  والشخصية 
المغربي، تقبل على حبها كأنها عمياء أوصماء، فهي مثال، قد تقع 
في حبائل حب شخص غير مؤهل ماديا، على نحوما نجد في حكاية 
»الكي بالسكين«)3(، أوأنه ال ينتمي إلى شريحتها االجتماعية كما 
هوالحال بالنسبة البن الصياد في حكاية »الُحوتة الجنيّة«)4(، حيث 
نجده يحب ابنة السلطان، على الرغم من علمه بأن ذلك من األمور 
التي تدخل في باب المستحيالت. لكن الحب، وهذا ما يؤكد عليه 
المحكي الشعبي، ال يعرف شيئا اسمه المحال، ذلك أن ابن الصياد 
استطاع، وبفضل تدخل قوى داعمة/خارقة، تحقيق حلمه، وبالتالي 

الزواج بمن يحب.
وإذا كان بعض األحبة ينجحون في الظفر بمن يحبون، فإن البعض 
ذلك،  في  يفشلون  أودينية،  أواجتماعية  اقتصادية  وألسباب  اآلخر، 
بل ويكرَهون أحايين كثيرة على الزواج بمن ال يحبون، وهم مع كل 
ذلك ال يستسلمون، وإنما يصرون على االلتقاء، الجئين في ذلك إلى 
الكيد والحيلة، و«محور الكيد دائما هوالتخلص من الزوج والوصول 
إلى الحبيب، ونجاح المرأة دائما أكيد في استغفال زوجها والكيد 
له«)5(. والكيد هنا يلبس لكل حال شكل، ولكل مقام لون، فهوقد 
إلى  العاشقة  أووسيلة توصل  يكون حيلة، كما قد يكون أي شيء 
عشيقها، وتعد حكايات »بُْهوْت النساء« و«طائر الحكمة« و»دهاء 
امرأة«)6(من أبرز الحكايات احتفاء بالكيد النسائي التي تسحتضر 

في هذا المقام. 
النساء  بعض  التي وسمت سلوك  االنحرافات  لبعض  إذن  كان  لقد 
في المجتمع المغربي أثره في اقترانها عند هذا المجتمع بالحية 
والشيطان. وقد ساهم في ترسيخ هذا المعتقد الشعبي ما رددته 
بعض األساطير والخرافات من أن الشيطان هوالذي وسوس لحواء 
من فم الحية بأن تأكل من الشجرة المحظورة، وبأنه أيضا هوالذي 
أغوى زوجتي نوح ولوط وأوردهما موارد الهالك، بجعلهما يختاران 

الشرك على التوحيد.)7(  
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اختلط  التي  ال��س��رود  ه��ذه  جانب  وإل��ى 
حكايات  ساهمت  باألسطوري،  الديني  فيها 
سلبية عن  إعطاء صورة  في  وليلة  ليلة  ألف 
ينظرون  المغاربة  عامة  جعل  مما  المرأة، 
إليها نظرة ملؤها الشك واالرتياب، وفي هذا 
الصدد ُوجدت العديد من المرويات الشعبية 
المغربية التي بلورت تصورا سلبيا عن المرأة، 
تبدومن خالله حمقاء خرقاء تأتي على مالها 
حبلت  التي  النصوص  ومن  وزوجها.  وبيتها 
نذكر  والتصورات  المضامين  من  اللون  بهذا 
على سبيل التمثيل ال الحصر: نصوص«احساين 
و«زوجة  وْمرَاتُو«)9(  الحداد«)8(و«الراجل 
َغنُّو«)11(  أوللاَلَّ الريف«)10( و«لالفُوفُويَا  من 

و»أهلها أحمق منها«)12(
رأت  فقد  وكيدها،  وتمردها  لحمقها  ونظرا 
عامة الشعب في حكاياتها بأن المرأة عامة، 
في  التشدد  ينبغي  خاصة،  بصفة  والزوجة 
تربيتها، والصرامة في معاملتها. ومن الحكايات 
التي عكست هذا المعنى نذكر حكاية »من 

الْنَهاْر األوَّْل كَيُْموْت الُمْش]القط[«.)13( 
السلوكات  هذه  تفسير  الشعب  حاول  لقد 
الشاذة للمرأة بكونها خلقت من ضلع أعوج، 
الحذر  إلى  القدم،  ومنذ  يدعو،  نراه  لذلك 
منها، والحزم  في تربيتها. إنه ليس من باب 
العربي  الشعبي  النص  يصّدر  أن  الصدفة 
تدعوإلى  بأبيات  وليلة«  ليلة  »ألف  الخالد 

الحذر من المرأة:

ال تأمنن إلى النساء .... وال تثق بعهودهن

يبدين وّداً كاذباً .... والغدر حشوثيابهن

بحديث يوسف فاعتبر ...متحذراً من كيدهن

أوما رأيت أباك آدم .... خارجا من أجلهن

الشك  ملؤها  المرأة  عن  سلبية  كون صورة  إذن  العربي،  المجتمع 
التي  البواعث  من  جملة  إلى  باألساس  عائد  وهوأمر  واالرتياب، 
النهج في نسج حكايات  إلى أن يسلك هذا  الشعب  براوي  حدت 
وحتى  بل  منهن،  والحذر  ضدهن  التأليب  وتدعوإلى  تهجوالنساء، 
االعتداء عليهن، جسديا أومعنويا. إن هذه النظرة الُمَشيِْطنة للمرأة 
أهليتها  في  والتشكيك  وإقصائها،  تهميشها  في  ساهمت  المغربية 
تقصيها  أن  لنفسها  تبيح  العامة  جعل  مما  والعاطفية،  العقلية 
وبالتالي  واقتصاديا،  سياسيا  حقوقها  وتصادر  وثقافيا،  اجتماعيا 

تنمية  في  الحقيقية  المشاركة  من  حرمانها 
وقص  أشعارا،  نظم  بامتياز  ذكوري  مجتمع 
وأمثاال شعبية طالما  مرويات، ونسج حكما 
المرأة  إلى  الدونية  النظرة  هذه  كرست 
الكثير من  منا  يحتاج  ثانوي  إنساني  ككائن 

العطف والحرص والضبط االجتماعي. 
من هنا تأتي الحاجة إلى إعادة التفكير في 
هذا اللون من التراث الشعبي المغربي الذي 
كّون صورة ناتئة عن المرأة، وإعادة قراءته، 
بغية  وذلك  الغربلة،  من  لنوع  وإخضاعه 
تقويم الكثير من األخالقيات الفاسدة والقيم 
أفراد  بين  اإلقصاء  تكرّس روح  التي  السلبية 

المجتمع المغربي.

ب- تقديم القرابين:
التي  الطقسية  الممارسات  أقدم  وهومن   
محتِفظَة  المغربية  السرديَّة  الذاكرة  تزال  ال 
، واستدرار الخير،  بها، ففي سبيل دفع الشرِّ
بعض  تلجأ  واستمالته)14(،  اإلله  واسترضاء 
ما  قرباٍن  تقديم  إلى  الحكائية  الشخصيات 
م  تُقدَّ الغالب عبارة عن أضحية،  يكون في 
إليها  تُدعى  قربانيٍة«  »وليمٍة  شكل  في 
تقديم  كان  فقد  لذلك  أوالعشيرة،  األسرة 
االجتماعي  السياق  ه��ذا  في  األضحيِة 
يجدر  الذي  العيد  بمثابة  المعقد  والثقافي 
الخير  ُحرِم  وإال  عنه،  يُتَخلَّف  أال  باإلنسان 
مثال،  رْطَ��ْل«  ف��«رْطَْل«و«نْص  كلَّه)15(، 
يقوالن  اسميهما،  تحمل  التي  الحكاية  في 
وبارت  ماشيتهم،  ماتت  أن  بعد  ألمهما 
قَالِّيَنا  »َراْه  ثروتهم:  وب��ادت  فالحتهم، 
أنواع  من  ِديُروبَرْكُوكَْش]نوع  الرَّاَجْل  َواَحْد 
ِغيْر  الْزَرْع  ]حتى[يِْجيُكْم  بَاْش  الكسكس[ 

يَتْرَاكْش]بكثرة[«)16(

ج بالمحارم: ج- التزوُّ
وشيطنة المرأة وتقديم القرابين ليس هما الفعالن البدائيان اللذان 
جانب  إلى  اكتنز،  أنه  ذلك  بهما،  يحتفظ  الشعبي  قَصصنا  يزال  ال 
هذا  وفي  بالمحارم.  التزوج  أهمها  أخرى  وثنية  بممارسات  ذلك، 
سعي  عن  تتحدث  التي  الحكايات  من  العديد  على  نعثر  الصدد 
ْخاَللَة  »اَللَّة  حكاية  في  نجد  نحوما  على  بابنته،  التزوُّج  إلى  األب 

ما دام للتراث هذه القيمة 
الروحية في وجدان اإلنسان 

العربي وعقله، فقد بات من 
البدهي أن يتم استلهامه 

في أعمال األدباء، سواء في 
مجال القصة أم المسرح أم 
الشعر، منطلقين في هذا 
من وعي معين بهذا التراث 

وبأهميته
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َخْضرَا«)17(، أورغبة األخ في الزواج من أخته كما نجد في حكايتي 
»الَْجاْزيَة وُخوَها« و«طَيْر الغزالن«.)18( 

التحليل  أدبيات  في  يسمى  أوما  بالمحارم،  الزواج  في  الرغبة  إن 
تعد  األقارب«،  ب��«سفاح  الشعوب،  سيكولوجيا  وتحديدا  النفسي، 
ظهور  سبقت  التي  الطوطمية  المرحلة  آثار  من  أثرا  األخرى،  هي 
األسرة  خالله  من  حاولت  والتي  والوضعيَّة،  السماويَّة  الشرائع 
في  األسري  التالحم  من  نوع  على  الحفاظ  أوالقبيلة،  أوالعشيرة 
فطري  بنفوٍر  قوبل  ن  متمدِّ غير  بدائي/  وهوسلوك  بينها،  ما 
في  حظره،  في  اجتهدت  فقد  لذلك  الجماعة،  قبل  من  واشمئزاز 
وذلك  وضعية،  تشريعاٍت  سنِّ  أوعبر  السماوية،  التشريعات  إطار 
بيولوجيا وسوسيولوجيا  باألسرة،  فادحٍة  أضراٍر  عنه من  يترتَّب  لما 
من  لون  إلى  الزمن،  بمرور  الحظر  هذا  وتحّول  وسيكولوجيا)19(، 
ولم  الظاهرة،  هذه  على  التام  شبه  القضاء  إلى  قاد  الذي  التهيُّب 
يبق منها سوى بعض الرواسب المبثوثة بشكل صريٍح أومضمٍر، في 
ما تبقى من أساطير وحكايات، فنحن »نعرف مراحل التطور التي 

مر بها إنسان ما قبل التاريخ، من خالل التماثيل الجامدة واألدوات 
الحياة،  إلى  ونظرته  وديانته  فنه  معرفة  وعبر  لنا،  خلفها  التي 
المحفوظة  التقاليد  طريق  أوعن  مباشرة  إما  عليها  حصلنا  معرفة 
تفكيره  رواسب  خالل  ومن  والخرافات،  والترهات  األساطير  في 
رؤى  جانب  إلى  ظلت  رواسب  نحن«)20(؛  وتقاليدنا  عاداتنا  في 
وتصورات وأنساق معرفية وثقافية أخرى بائدة، غائصة رابضة في 

العمق الذهني والنفسي المغربي.
اللون  هذا  يستوجبها  التي  الكثيرة  المحاذير  عن  النظر  وبصرف 
الثقافية  المنظومة  إغناء  في  أعمق  دورا  لعب  فقد  التراثي، 
المغربية، ووسِمها بنوع من التعدد والغنى، ساهما بطريقة مباشرة 
وذلك  المغربي،  والفني  الفكري  المنتج  إثراء  في  مباشرة،  أوغير 
ه بمعين ال يكاد ينضب من الصور والرموز والدالالت اإلنسانية،  بمدِّ
كما  وهي  المغربية،  البيئة  من  وميكانيزماتها  مقوماتها  استمدت 
نعلم، بيئة شديدة الغنى، تدخل في تركيبها وتكوينها عناصر ثقافية 

وطبيعية واجتماعية…ترتبط في ما بينها عبر عالقات معقدة.
من  الجزء  هذا  في  النظر  إعادة  بضرورة  نسلّم  كّنا  وإن  ونحن 
الموروث كشكل من أشكال المحافظة عليه، إال أننا نقر مع ذلك، 
بضرورة تحييده دون العمل على محوه أوتهميشه، نظرا لما يكتسيه 
من أهمية قصوى، فهويمدنا ب«مستحثات« تراثية ومعرفية ثمينة، 
تسعف الباحث المتخصص في رسم مالمح البنية الذهنية لإلنسان 
إبان  والوجود،  والكون  اإلنسان  إلى  ونظرته  المغربي،  الشعبي 

مراحل زمنية غابرة 
*كاتب من المغرب

نموذجا بالمغرب  الشعبي  القصص 
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في مقدمة كتابها )اللمس( تقول : فوزية الدريع :)إن إحساسنا 
بالحياة هو إحساس بالبرودة، بالحرارة، باأللم، باللذة، بالدفء...(، 
هي إًذا مشاعر وأحاسيس متعلقة بتقنية تحريك تشتغل بها أعضاء 
اإلحساس  وصف  أردنا  ومهما  المشاعر،  تظهر  وبالتالي  الجسد 
يؤكد  كما  الحس  ألن  يقيني  شيء  إلى  نصل  لن  فإننا  وإنتاجه 
أو هو  فهو سابق على كل بصمة  تفسير،  إلى  يحتاج  غريماس ال 
نتيجة إقصاء لكل عقالنية، ولهذا فإن جريماس هنا يجعله متطابقا 

مع مبدأ الحياة ذاتها. 
يصفها  وكما  االنفعالي  إًذابوصفها  األهواء 
اسمها؛  يحمل  الذي  كتابه  في  روني  جيروم 
ات أو آراء، وإنما ميول أو  ليست )اكتفاء أو لذَّ
باألحرى تبدالت في الميل مقترنة باللذات أو 
الكدر(، ولذلك تظهر لنا الرغبة على أنها تصوُّر 
الهوى  موضوع  تمثل  التي  الكيفية  للذوات 
وتفاعله مع أفعال الكينونة الممثلة له. ولعل 
حاالت  حول  فونتيني  و  غريماس  قدمه  ما 
كتابهما  قدما  عندما  النفس  وحاالت  األشياء 
الموضوع  أن  تُظهر  األهواء(  )سيميائيات 
في الهوى يميل إلى أن يصبح الشريك/ ذاتًا 
القائلة  الفرضية  مصدر  وهذا  الهوية،  للذات 
بأن البنية الوحيدة القابلة للتعميم، من أجل 

وصف هوى، هي بنية بيذاتية، ولهذا فإنها بنية تكون فيها عالقة 
غيرية تغطي بيذاتية كامنة، وحينما تظهر لنا )الرغبة( بوصفها هوى 
؛ فإنها تقدم نفسها على أنها موضوع، وتشاكل بذلك تلك القواعد 
التي تشتغل داخل مجموعة من الذوات ضمن أدوار تتابع الهوى، 
وهي أدوار غير مستقرة بفعل الكون الخطابي الخاص باستقبال 
الهوى، وكون الهوى نفسه؛ إذ يصبح تحقيق الرغبة والوصول إليها 

)موضوًعا( في حد ذاتها.

 وعلى ذلك فإن الذات الهويِّة يمكن أن تنشطر في هوى )الرغبة( 
إلى ذات فعلية من جهة ومثبتة في الخطاب، وذات حالة مصطنعة 
استقبال  في حال  تمثله  الهويِّ  يحاول  الذي  الهووي  التمظهر  في 
الذاوت التي تمثل الموضوع؛ يظهر ذلك في السلوك الذي يحاول 
التفكير  أو حتى  التخيل  أو  االستقبال  أثناء  وتمثله  تقمصه  الهويُّ 
يرتاح  )لماذا  كورنريخ  سؤال  ولعل  بالرغبة،  المتعلقة  بالذوات 
العالقة  أن  نعتقد  يجعلنا  المرجحة؟(،  لحركات  الجدد  المولودون 
وإدراك  تصور  عالقة  هي  إنما  عليها،  الحصول  ومتعة  الرغبة  بين 
حركات  فإن  كورتريخ  فبحسب  كذلك،  ليست  أنها  إال  وحسب، 
الجهاز  لضبط  الفرصة  الرضع  تمنح  المرجحة 
مريحاً  أولياً  مقويا  بهذا  وهي  الدهليزي، 
ومرغوبا فيه، ألنه يؤدي دوًرا دقيًقا في النمو 

المخي الطبيعي. 
 وإلثبات ذلك فإن كورتريخ يقارن بين الطفل 
السوي والطفل المصاب بعاهات في الوظائف 
سيعاني  الثاني  أن  في  واللمسية،  الدهليزية 
في  بما  وإدراكية  عاطفية  اضطرابات  من 
ذلك اضطرابات في الذاكرة وفي التعلم وفي 
اإلثارة  فإن  ولهذا  والحركي.  البصري  التكامل 
الكورتيزول،  االكتئاب،  لهرمون  األولي  واإلفراز 
والتأثير  الذاتية  األفيونيات  بإفراز  ستتوازن 
المهدئ الناجم عنها. وفي المقابل فإن االكت�ئاب القوي يقضي على 

إمكانية حدوث التشابك.
 ولهذا فإن تمظهرات هوى الرغبة والتوتر الناتج عنها بوصفها هذا 
بالموضوع  )الشغف(  إلى حد  الوصول  الهويِّة من  الذات  ستمكن 
مع  الذات  حوار  في  نجده  قد  بالمطلق،  شغف  وهو  المستهوى 
الوجود الروحي لذلك الموضوع ،وهذا ما نجده ظاهرًا في نوبات 
البكاء الشديد التي تنتاب الطفل حتى حصوله على حركة الذهاب 

د.عائشة الدرمكي *
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واإلياب التي تمثلها المرجحة ليصل إلى حد االسترخاء التام، وهو 
يرغب  فمن  العاشق،  الشريك  أو  التصوف  حد  يشبه  ذلك  في 
ورمزًا  موضوًعا  باعتباره  الذهب  يصبح  مثاًل  الذهب  امتالك  في 
لالمتالك الكامل والدائم لكل الثروات، ويصبح بذلك العالم كله 
محصوًرا في ذلك الحجم الصغير منه. ولذلك فإن الذوات الهويِّة 
بوصفه  القوة  يمثل  الذي  للموضوع  المقابل  بالضعف  ستشعر 
فاتًنا ومغريًا لها. ولذلك فإن التملك الحصري في هوى )الرغبة( 
أن  يمكننا  الظاهرية  الناحية  ومن  وفوريًا.  كاماًل  الولهان  يريده 
نواجه هنا بين نمطين من الشغف ؛ فبالنسبة لمدمن الكحول 
يكون األمر الجوهري هو الشرب فوًرا، أما في حالة العاشق مثاًل، 
فإن األمر الجوهري بالنسبة له، هو إيجاد تلك التي/الذي يحب، 
إن كان قادر على إيجاده/�ها والحصول عليه/�ها فوًرا، وإالَّ فإنه/

�ها سيلجأ إلى التآمر والحسبان والتوقعات بشكل منهجي، وفي 
ذلك كله تدفعه/�ها قوة الرغبة والشغف.

الشغوف  الهوى  والعدم(  )الكينونة  خاصةفي  سارتر  أبرز  ولقد 
عندما كتب )إن االمتالك هو إرادة تملك العالم( ؛ فامتالك امرأة 
مثاًل في حالة العاشق يعني امتالك الطبيعة بأسرها، ليس فقط 
ألن الفرح الناجم عن االمتالك يشع عفويًا على كل ما يحيط به، 
وإنما ألن هذا االمتالك يصبح مفتاح الكون، يقابل ذلك االمتالك 
التدميري في حالة المدمن فكلما تعاطى الشراب أو التبغ مثاًل 
فإن )ردة الفعل تساوي رمزيًا تدميرًا امتالكيًا للعالم بأسره( � على 

حد تعبير جيروم � 
إننا إذا أردنا أن نتحدث عن الرغبة بوصفها هًوا له أبعاده المعرفية 
والتاريخية  المعرفية  أبعاده  وله  )الفرد(،  للذات  والنفسية 
البيئة  دور  نغفل  ال  أن  البد  فإننا  كله،  للمجتمع  الجمعية 

والمحيط االجتماعي والديني في تشكيل تلك الرغبات وتوجيهها، 
فعلى الرغم من أنها فطرية بيولوجية إال أنها ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالتراث المعرفي لدى الجماعات ولعل هذا ما يجعلنا نفرق بين 
بالرغبة واحد من  المرتبط  السلوك  ؛ بحيث يصبح  مجتمع وآخر 
السمات المهمة لتحديد هوية مجتمع ما، ولعل هذا ما دفع جان 
دوفينيو إلى تخصيص فصلين من كتابه )تكوُّن األهواء في الحياة 
كان  المتوازية(؛  )األهواء  أسماه  عام  عنوان  تحت  االجتماعية( 
أحدهما بعنوان )البدو ونقص األشكال(، والثاني )سرية الحضر( ؛ 
تحدث فيهما عن تلك األنساق الهووية التي تميز كل مجتمع على 
حدة باإلضافة إلى تعقيد تلك التفاعالت غير المنفصلة التي تجمع 
كل متجذر في مجاله وتلك التعقيدات التي تميز الذات وعالقاتها 
الداخلية والخارجية وتعقيد الصور غير المرئية للرغبات واألهواء 
واألديان،  باألموات  المرتبطة  الميتافيزيقية  العالقات  تلك  وهي 
وهي  اليومية،  والمشكالت  والمصائب  والهواجس  والشياطين 
جميعها عالقات متداخلة مرتبطة باألهواء والرغبات اإلنسانية التي 
الوقار،  والخشية،  والخوف،  )الحب،  ك�  عدة  تنويعات  في  تظهر 
أو  متناقًضا  بعضها  يبدو  مما  وغيرها(  والرغبة  والرهبة  والقلق، 

متكافئًا. 
ولهذا فإن الرغبة ليست مجرد هوى فطريا وإنما هوى له تاريخه 
النفسية  أبعاده  ضمن  تراثنا  في  نجده  الذي  والثقافي  المعرفي 
واالجتماعية، غير أن ما نحتاجه هنا هو دراسة تلك األنساق التي 
تشتغل ضمنها األهواء بوصفها الثقافي الذي يمثل ُهوية المجتمع 

وتحليل تلك السياقات المعرفية التي تشتغل عليها 

*باحثة في السيمياء، ُعمان

الجدار الوطي كلٍّ ْيحومه

الوطى: من الوطاء أي المنخفض من األرض »لسان العرب« .         -يْحومه: يتخطّاه.

ومعنى هذا المثل الشعبي أن سور أو جدار المنزل منخفض االرتفاع، يكون سهالً لمن يريد أن يتخطّاه، 

والولوج داخله.

يستخدم هذا المثل في انتقاد وذّم من ال يحافظون على أعراضهم من السمعة السيئة.

تواصيف



  خالد بيومي

يقول السيميائي جاستون باشيالر: »إن الكاتب الحق هو الذي يطلق عصافير رؤاه، مباركًا طيرانها 
المالئكي ونغمها الكوني، وحركتها األوركسترالية من المكان، أصل والدة األشياء«.

واستطاع الراوي الشفهي في حكاية »العقيلي واليازية« التي جمعها ووثقها الباحث الدكتور راشد 
أحمد المزروعي أن يرسم »بورتريه« صادًقا للمكان/ القبيلة التي دفأت أحالم بطله »العقيلي« 

واحتضنت صراخه المكتوم، من دون زخارف، فقط ترك لفرشاة الواقع حرية المبادرة في أن ترسم 
وتخط وتلون ما يدور على قماش تضاريسه الوعرة، وهي فرشاة حبرها الروح المتوثبة، ورماد 

الجسد المنهك، وفتافيت األحالم الجديدة. 

اللوحة الكرنفالية 
في حكاية العقيلي واليازية 

الكرنفالية76 اللوحة 

العقيلي حكاية  توثيق 



تعيش  التي  القبيلة  مالمح  الحكاية  ترسم 
مثلها مثل باقي القبائل على الرعي وخاصة 
في  والسيادة  القوة  وعالمات  اإلبل،  رعي 
هي  الزمان  ذلك  في  اإلبل  فكانت  القبيلة، 
مراعي  كانت  والشيوخ.  األغنياء  مال  رأس 
اإلبل موزعة على مختلف المناطق، وكذلك 
كان  فقد  )الموارد(،  االرتوازية  المياه  آبار 
التالل  بها  وتحيط  طوي  أو  ماء  بئر  هناك 
العالم  حدود  بمثابة  هي  التي  والوديان 

بالنسبة للقبيلة.
وحين يداهم الحب شابًا يافًعا مثل العقيلي، 
فيجعل منه مالكًا، عاشًقا، فارًسا،يستطيع أن 
أهله،  يالقي  العالم كله في صدره،  يحتضن 
والتراحم  والتواد  فالتآلف  الطيبين،  أناسه 
الشاب  العظيم.يبوح  البدوي  ميراث  هما 
نبض  في  تنعكس  التي  بمعاناته  لوالده 
الحياة في مفاصل  الجريح، وتربك دم  قلبه 
جيمس:  هنري  يقوله  لما  وطبًقا  جسده، 
»على قدر ما تكون الرواية واهبة لنا القدرة 
على رؤية الحياة، من غير ترتيب، فإننا نشعر 

بأننا نلمس الحقيقة«.

بداية الحقيقة وليست نهايتها
وحكاية العقيلي هي بداية الحقيقة وليست 
نهايتها أبًدا، وكان الطريق إلى موطن قبيلة 
بزغت شمس  حيث  الخالص،  هو  »اليازية« 

حنون في سماء حياته.
اللوحة  الستكمال  الفنية  الضرورة  ودعت 
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العقيلي حكاية  توثيق 

إثراء  من  يمكنها  أسلوبًا  الحكاية  تستخدم  أن  إلى  الكرنفالية 
وجه،  أكمل  على  إخراجها  تكفل  التي  الفنية  العناصر  بكل  لوحتها 
هذا األسلوب هو ما عرف بتيار الوعي، حيث تنطلق كل األحداث 
المتخيل  الزمن  على  أضفى  هذا  التذكر  أسلوب  الراوي،  ذاكرة  من 
التراتبي »اعتاد هذا الرجل أن  الزمن  أبعاًدا واسعة، فانكسر حاجز 
يرسل أبناءه لسقي اإلبل بالتناوب، كان أبناؤه على درجة كبيرة من 
الوسامة، كانت هناك فتاة تسمى )اليازية( وهي ابنة أحد المشايخ 
بالحليب  إليها  يأتي  الجمل  )المعنى(، ظل  من قبيلة أخرى يسمى 

يوميًا... «.
والمفارقة الجميلة في العمل هنا أنه في ظاهره يتحدث عن فترة 
تاريخ  تاريخي يستلهم فترة محددة من  زمنية محددة، كأنه عمل 
التقنية  لهذه  الحكاية  استخدام  البدوي.لكن   / القبلي  المجتمع 
الماضي  إلى  يذهب  فتارة  متكسرًا  الزمن  خط  جعل  »تيارالوعي« 

انتظار  لحظة  في  المستقبل  يشغله  وتارة  الحاضر،  مع  ويتداخل 
وترقب.وهناك اللحظة اآلنية التي يعيشها بحثًا عن نقطة ضوء تحقق 
له طموح الوصول إلى المحبوبة »اليازية« فهناك حوار مستمر بين 

الماضي والحاضر.
ومن حيث  الفراغ،  لتزجية  أدبًا  ليس  هادف  أدب  الشعبي  واألدب 
الضمير  يطلقها  صرخة  القصة  هذه  تعتبر  اإلنساني  المضمون 
والصراع  العنصرية  التفرقة  ضد  متميز  أدبي  عمل  في  اإلنساني 
الطبقي، فالحكاية تعبر عن فكرة إنسانية عامة في أي زمان ومكان، 
مقارنة  االجتماعي  المستوى  مختلفة  قبيلة  إلى  ينتمي  فالعقيلي 
بقبيلة »اليازية« التي تأتي على قمة السلم االجتماعي في المجتمع 
البدوي، وبالرغم من ذلك لم يحل هذا الفارق الطبقي دون اتمام 
الزواج، بل ومباركة قبيلة اليازية هذا الزواج واالعتراف به طالما أنه 

يحقق سعادة ابنتهم.

الكرنفالية اللوحة 
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رشاقة البناء الفني
العليم  الراوي  أسلوب  إلى  األحداث  رواية  في  الحكاية  تجنح  ولم 
كما  فيروي  بنفسها،  معرفتها  من  أكثر  شخصياته  عن  يعرف  الذي 
الكاتب دكتر  قبل  المدونة من  الحكاية في صيغتها  زاوجت  يشاء، 
راشد المزروعي بين دور الراوي »باستخدام ضمير هو« وبين رواية 
الذاتي  المونولوج  طريق  عن  »أنا«  بضمير  نفسها  عن  الشخصيات 
على لسان العقيلي تارة وعلى لسان اليازية تارة، وهذا يعطي الروي 
نكهة ومذاقًا خاًصا، فلم نجد في القصة الراوي »العليم« الذي يحضر 
أيًضا  ويمسك  شيء،  أقداركل  بيده  يمسك  الكالسيكية،  الرواية  في 
لسردها،  أنسب  برؤى  األحداث  ويتناول  وسيرها،  األحداث  بلعبة 

وهناك رشاقة في البناء الفني لألحداث وروايتها.
يجيد  الذي  الماهر  بالصيدلي  أشبه  القصة  هذه  في  فالمزروعي 

تحضير الدواء بنسبه اآلمنة ألداء دور مطلوب دون تجاوز 

تستخدم الحكاية أسلوًبا يمكنها من إثراء 
لوحتها بكل العناصر الفنية التي تكفل 

إخراجها على أكمل وجه، هذا األسلوب هو ما 
عرف بتيار الوعي، حيث تنطلق كل األحداث

 من ذاكرة الراوي

األدب الشعبي أدب هادف ليس أدًبا لتزجية 
الفراغ، ومن حيث المضمون اإلنساني تعتبر 
هذه القصة صرخة يطلقها الضمير اإلنساني 

في عمل أدبي متميز ضد التفرقة
 العنصرية والصراع الطبقي



القدم80 األدبية وكرة  الجوائز 

الجوائز األدبية وكرة القدم

اء
مي

سي

الجوائز، أجد أحيانًا صعوبة كبيرة  أثناء تحريري ألغلفة سلسلة 
حائزين  كانوا  إذا  المؤلفين خصوًصا  ميالد  أماكن  عن  البحث  في 
كتابهم  أو جائزة عن  األولى في حياتهم،  للمرة  على جائزة كبرى 
األول. وبعد بحٍث مرهٍق في أكثر من لغة وبعد أن أقرأ أن المؤلف 
الواليات  من  أو  تحديًدا،  رأسه  مسقط  ذكر  دون  فرنكفوني  مثالً 
المتحدة دون الحرص على ذكر اسم والية بعينها؛ أجد بغيتي في 
إشارة تكاد تكون هامشية وال تعني أحًدا. حتى عندما تظهر نتيجة 
جائزة نوبل أكبر الجوائز األدبية، وأتحدث مع الوكيل األدبي بشأن 
الحصول على حقوق أعمال الفائز؛ يمتعض إذا سألته عن جذوره، 
ولكنه  الفالني  المكان  من  جذوره  بأن  يصفعني  وكأنه  ويذكرني 
باعتزاز وازدراء في  اللغة.  لَك: بهذه  إنه يقول  اللغة،  يكتب بهذه 

الوقت نفسه لسؤالك التافه.
وأتوقع أننا �� نحن العرب �� لن نحصل قريبًا على جائزة نوبل في 
اآلداب مرة أخرى بعد حصول »نجيب محفوظ« عليها عام 1988، 
فنوبل تُمنح لكاتب متميز وكبير.. نعم، ولكنها أيًضا في أبعد جزء من 
خلفيتها تُمنح لمشهد أدبي يتمتع بالتنوع والثراء والمحبة وينتصر 
لقيم الحق والخير والجمال والسالم ونبذ العنصرية والشوفينية أو 
على األقل يحاول جاهًدا االنتصار لهذه القيم من خالل مشوار أدبي 
ناضج. حتى اليهود الذين حازوا نوبل كانوا يتميزون بنبذ العنصرية 

واالبتعاد عن المشروع الصهيوني بل إدانته.
كل هذه الشجون وأكثر تفجرت بعد موقفين، الموقف األول إثر 
متابعتي لإلعالن عن نتائج بعض الجوائز العربية الكبرى والتي لم 
وانتصار  العربية  البلدان  أحد  التحدث عن هزيمة  أصداؤها  تتعد 
بلد عربي آخر، ومع األسف شاركْت معظم األقالم �� بقصد أو بدون 
وهذه  القدم،  لكرة  مباراة  إلى  األدب  تحويل  مهزلة  في   �� قصد 

األقالم التي شاركت في ذلك تعرف جيًدا ما آلت إليه رياضة كرة 
يضرب  أن  قريبًا  ننتظر  فهل  والشوفينية،  التعصب  جراء  القدم 
توفر  حال   �� القراء  جماهير  ويسحلوا  بعضاً  بعضهم  المبدعون 
جماهير القراء بالطبع �� في المالعب، أعني في الملتقيات األدبية 

وكواليس الجوائز؟!
أما الموقف اآلخر فلقد كان إثر نشر حوار مع األديب بهاء طاهر 
حول األدب، فقام شاكرًا بالعودة إلى الوراء أكثر وحقق سبًقا جديًدا 
القبلية،  عليها  زاد  أيًضا  بل  والعنصرية  بالشوفينية  االكتفاء  بعدم 
فقال: أنا ال أحب »أدباء ريش«، ولكنني أحب أدباء الصعيد! وهنا 
علينا أن نتساءل هل ثمة ما يُسمى »أدباء الصعيد«.. وهل ثمة ما 
يُسمى »أدباء ريش«؟ وريش هذه لمن ال يعرف من السادة القراء 
األستاذ  أدباء جيل  فيه  يجلس  كان  البلد  بوسط  هي مقهى شهير 
»بهاء طاهر«؛ أي جيل الستينيات، ثم تم منع األدباء المصريين من 
دخوله منذ وقت طويل، وتم تخصيصه لألجانب أو لعلية القوم من 
مقهى  بأدباء  طاهر  بهاء  األستاذ  يقصد  فهل  واإلعالميين.  الساسة 
ريش أدباء الستينيات؟! المدهش في األمر أن األستاذ بهاء طاهر 
القاهرة وليس في الصعيد، واحتفت  نفسه عاش طوال عمره في 
به القاهرة حتى حاز كلَّ الجوائز المصرية والعربية المتاحة حتى 
إنهم يقولون عنه إن عدد جوائزه يفوق عدد أعماله األدبية. وحيث 
إنه لم تتبق جائزة مصرية أعلى يمكنه اآلن الحصول عليها فلقد 
كنا ننتظر أن يؤهل نفسه على مستوى األداء الشخصي لكي يحوز 

جائزة عالمية كبرى. 
والجنسيات  والملل  األعراق  تذويب  ملمح  أن  األمر  في  المؤلم 
أهم مالمح هوية  اسمها: مصر، هو  بوتقة  المختلفة وصهرها في 
ما  حتى  يوجد  ال  أنه  جيًدا  نعرف  أننا  أكثر  والمؤلم  البلد،  هذا 

د. سهير المصادفة*
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أتوا  َمن  كل  فيها  يسكن  القاهرة  ألن  قاهري«  »كاتٌب  يُسمى 
فيها،  البقاء  العالم وقرروا  المختلفة ودول  من محافظات مصر 
والمؤلم أكثر من كل ما سبق أن األدب من المفترض أن يكون 
ضمير العالم النوراني الذي تلجأ إليه الشعوب أمام كل دعاوى 
العرقية والشوفينية والعنصرية والعدوانية والقبلية. فلماذا يصر 
بعض األدباء أن يلوثوا بأقالمهم منجزًا حققه أجدادهم منذ فجر 

التاريخ؟
خمس  منذ  مصر  في  الموجودة  اإلستقطاب  حالة  تحتاج  هل 
سنوات إلى المزيد من الحطب؟ فنحن ما زلنا نتابع كراهية أجيال 
المبدعين لبعضها بعضاً وإصرار بعضاً على إدراج أقالم المبدعين 
في أحد األجيال مهما بلغ تميزها، وذلك حتى يتسنى لكّل جيل 
المجاهرة بعدائه وكراهيته للجيل الذي يسبقه أو الذي يليه. وكم 
توقع الكثيرون أن ينتهي هذا اإلستقطاب بعد ثورة يناير 2011 
الذي استعصى إدراجه تحت  بها أصغر األجيال ذلك  والتي قام 
مسمى ما مثل جيل الستينيات أو السبعينيات أو الثمانينيات أو 
التسعينيات، فلم يكن مستساًغا تسميته جيل األلفية الثالثة أو 
الجيل األلفيني على رغم محاولة األجيال السابقة لصقه باسم ما. 
هذا الجيل الذي قلب كّل التوازنات والذي حباه التاريخ أن يلغي 

كذلك فكرة المجايلة.
مفردات  كل  إلى  الماضية  القليلة  السنوات  خالل  استمعنا  لقد 
كرة القدم وهي تتسلل إلى عالم األدب، حتى إن بعض الُكتاب 
أصبح يستعين بما يُسمى ألتراس الكاتب، حيث يتابعونه باآلالف 
أكان  سواء  لتأييده  اإللكترونية  باللجان  يُسمى  ما  ويشكلون 

ظالًما أو مظلوًما.. كاتبًا جيًدا أم رديئًا، كما أصبح بعض صحفيي 
الصفحات الثقافية يتابعون الجوائز األدبية بمانشيتات مثل »هذا 

الكاتب أحرز هدفًا«.
األقرب  وهي  وجماهيرية  شعبية  األكثر  هي  القدم  كرة  لعبة  إن 
وليست  الهرم  قاعدة  للمنطق  وفًقا  يجعلها  مما  الجميع،  لقلوب 
قمته. أي أنه على كرة القدم أن تستعير مفردات األدب وأسلوبه 
ورحابته إذا كنا ما زلنا نصدق أن األدب هو غذاء الروح ومهذبها. 
فما الذي جعل األدب ينحدر إلى هذا المستوى ويستعير أدبياته 
كرة  مثل  وشهيرة  محبوبة  لعبة  ألتراس  ومن  أحيانًا  الساسة  من 
القدم أحيانًا أخرى؟ لقد كان الساسة في بدايات القرن العشرين 
يطعمون خطبهم بفقرات من الروايات العالمية أو بعض المقوالت 
الفلسفية أو حتى القصائد الشعرية الخالدة، كما كان نجوم كرة 
بأن  العريض  جمهورهم  بين  العنف  حدة  كسر  يحاولون  القدم 

يكونوا هادئين ومثقفين وقدوة لقبول اآلخر ومحاولة محبته.
األدب بالذات ال يمكنه تكريس االنقسام إلى فرٍق متناحرة وفًقا 
اإلنسانية  تعليم  به  المنوط  هو  فاألدب  للقبلية،  أو  للمجايلة 
لحظات ذروتها ال لحظات تشتتها وتناحرها واألدب اسمه األدب 
ألنه يؤدب اإلنسان ويهذب غرائزه األولى ليرتقي درجات أعلى في 
رياضة  بأنه  الجامع  المعاني  تعريفه في معجم  حياته، وقد جاء 
النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي، أما الال أدب فهو ما ال 

يلتزم بحدود اللياقة 

*روائية ، مصر

تواصيف

جتك ْصدقه قال، بازنها

ْصدقه: أي هبة وعطية.  -جتك: أي جاءتك.    - بازنها: أي سأقوم بوزنها.

أي قالوا له خذ هذه الصدقة، فقال سأوزنها. أي أنهم تصّدقوا عليه، إال انه أصّر أن يزن تلك الصدقة، ليعرف 

وزنها.

يستخدم هذا المثل الشعبي ذّماً لمن يعطى شيئاً، فيشترط شروطاً، وربما يرفضها لعدم جودتها أو ال تكفيه. 

وهو يشبه المثل الذي يقول »طّرار ويتشرّط«.



الُحّب«82  »وقٌف عليها 

سوق الكتب

وليس أقدر على التعبير عن هذه الحالة التي طرحها التليسي ناقًدا 
العاشقة  قصيدته  في  شعره،  من  األبيات  هذه  إال  وراصًدا،  ومحلاًل 
»وقٌف عليها الُحّب« والمكتملة دراميًا، وتصويريًا، ومعنويًا ودالليًا، 
الروح  تلك  من  المستمد  الشعري  أسلوبه  يسوقها من خالل  والتي 
التي تعانق وحدة البيت الشعري، واستقالليته التامة، عما يأتي في 
الستين  أبياتها  القصيدة دونما اإلخالل بوحدتها، وإن قاربت  سياق 
والتمكن  الضلوع  على  دالة  منهجة  موزونا، ومقفى، وممنهجا  بيتا، 
تليد  تراث شعري  إلى  المتفجر.. واستنادا  الفن  والهيمنة على هذا 
للشعر  اإلنساني  والتراث  التاريخ  شقوق  بين  من  يطالعنا  اليزال 
التي  الجديدة  سياقاتها  في  به  أتت  وما  الحداثة  ليضاهي  العربي 
ربما استولدتها من هذا الزخم القديم والبراعة التي أتى بها األولون.. 
االتجاه،  لهذا  تمثيلها  � فضال عن جدارة  أيدينا  بين  التي  والقصيدة 
وتطبيقا عمليا لما يؤصله التليسي في بحثه المرجعي �  تقف على 
العديد من الجماليات التي تجعل منها تحفة شعرية تجود بالكثير 
والكثير من الصور والعالقات الضمنية والصريحة، وما يميزها به هذا 
الزخم العارم الفوضوي في إحكامه وانصبابه كشالل هادر بأحاسيس 
مهلكة بفعل الغرام / الحالة التي تلتبس الشاعر وتملك عليه روحه 
بداخله،  المتغلغل  الوطن  معا، في صورة من صور عشق  وجسده 
القاهرة،  الميَّادة  األنثى  الوطن/  يتماهى مع ضمير  الذي  وبضميره 
التي يهون في سبيل حبها أيُّ شيء؛ فاقتران الوطن بالمرأة هو اقتران 
برمز حي وأكبر من رموز الحياة؛ من خالل الشعر الذي كان التليسي 
رحمه الله مسكونا به، بحسب تعبير محمد صالح الجابري في متن 

تقديمه ل� » ديوان خليفة التليسي«، حين يقول:
جل  فإن  األدبية  طفولته  منذ  بالشعر  مسكونا  كان  التليسي  »وألن 

اهتماماته األدبية كانت في اتجاه هذا النمط األدبي، حيث عكف 
وثالثياته،  ومثانيه،  الشعر«،  روائع  » من  الضخم  كتابه  إصدار  على 

ورباعياته ومقطوعاته المختلفة«)2(
وما  به  ينفعل  وما  الشاعر  بين  والتماهي  االلتباس  تبدو هنا عالقة 
بعيدا  به  تبعد  وال  الشعر،  به صنعة  تغرِّ ال  إحساسا صادقا   ، يكتبه 
الوطن ماديا ونفسيا، جغرافيا  المتسربل بحب  األثير  عن موضوعه 
غير  أسطورية  امرأة  عشق  في  خلفه  المستتر  ورمزه  وتاريخيا، 
مسبوقة، فالشاعر هنا يفتتح قصيدته بهذا االتكاء على جملة » وقٌف 
عليها الحّب ُ » كتعبير مختزل دال جامع لكل سمات التفرد والتميز 
يأتي  شعرية  أبيات  خمسة  خالل  من  المحبوبة،  به  تستأثر  الذي 
كل بيت منها بصورة مكتملة تعضد هذا االتجاه المستمد من روح 
حالة/ صورة  الواحد عن  البيت  يعبر  األصيل، حيث  العربي  الشعر 

مكتملة البناء والتخييل:
وقٌف عليها الُحبُّ شدت قي��دنا  ***  أم أطلقت للكون فينا مشاعرا

وقٌف عليها الُح�بُّ ساقط نخلها  ***  رطبا جنيا أم حشيفا ض�امرا  
)الديوان ص18(

التي  التقابل  عملية  خالل  من  الشعرية  الصورة  بالغة  تأتي  حيث 
يطلقها الشاعر في فضاء نصه؛ لتؤكد على حالة من االلتصاق بالحبيبة 
التقابل بين  / الوطن، في كل الحاالت، في الحال ونقيضه كما في 
وأيضا  الجارفة..  المشاعر  في حرية  واالنطالق  القيد،  في  االحتباس 
ودقائقه،  وذراته  الرمز  هذا  معانقة  في  الهادرة  الرغبة  مدى  بيان 
وظواهره الطبيعية، حال الجفاف وحال الرخاء. باإلضافة الى الحالة 
المتوحدة التي يتسم بها كل بيت على حدة كوحدة متوحدة على 
ذاتها بمسحة من صوفية تتجلى في هذا االنصهار والتجلي الوامض، 

  محمد عطية محمود*

يقول شاعر ليبيا الكبير، الراحل خليفة التليسي: »األصل في الشعر العربي هو 
البيت الواحد، وعندما كان الشاعر العربي القديم يرسل البيت الواحد ليعبر به عن 

لحظته الشعرية، لم يكن يواجه أية مشكلة تعبيرية فقد كان البيت الواحد، يعبر 
عن حاجته، ويستوعب اللحظة الشعرية التي يعانيها بكل أبعادها ....)1( »

    »وقٌف عليها الُحّب«
     جماليات قصيدة البيت الواحد 
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وذلك مما يتناسب مع الحالة الوجدانية التي تعانقها القصيدة، التي تتجه أيضا إلى تيمة 
محبوبته  إلى  الشاعر  بها  يتبتل  التي  بالمناجاة  المخاطب  إلى ضمير  الخطاب  تحويل 
مبينا عزمه الشديد على المضي في طرق أبواب المحبة والوله واالستعداد لبذل الغالي 

والنفيس في سبيل المحبوبة / الوطن :
ردِّي عليه شبابه وُعرام��ه   ***  وأريه في سبل الخلود مخاطرا

تجديه قد أوفى على غاياته   ***   وأباح مجدك مهج��ة ونواظ��را 
)الديوان ص18(

تقدم  العاشق من  إليه حال  آل  ما  تبين  القصيدة هنا  تعقدها  التي  الضمنية  فالعالقة 
عن  للحديث  استخدامه  مع  أجلها،  من  والبذل  المحبوبة  عشق  في  أفناه  العمر  في 
ذاته المتولهة صيغة الغائب الدالة على غياب ذاته وتالشيه في حضرة ذات المحبوبة 
الطاغية، وهو الذي ربما رقق قلب المعشوقة على العاشق، الذي يتحول للحديث عن 
ذاته مطالبا ومذكرا بالمقام األكبر لذاك العشق في ذاته وروحه، حين يقول ببالغة البيت 

الواحد، أيضا:
يا منزل الصبوات كم لك من يٍد  ***  عندي سأحفظها وفيا شاكرا 

)الديوان ص19(.
حيث يجمع هذا البيت كل أمور العشق والغرام و التدله في بوتقة واحدة هي بوتقة 
المحبوبة / الوطن التي يقرن الشاعر بينها وبين البيت في كونه أساسا ومتكئا ومأوى 
لكل ما بربط عالقة الحب التي تقترن بالفضل األعظم الذي يعترف به الشاعر/ العاشق 
الذي  الغالي  العهد  التأكيد على  للحياة، مع  المانحة  البيضاء  واأليادي  الفضل  لصاحبة 
يقطعه العاشق على نفسه بسرمدية عشقه واعترافه بالفضل الذي تمثله األيادي البيضاء، 

تلك التي تجعل من عشق المحبوبة ما يمثله هذا البيت البارع ، المكتمل أيضا بذاته:
ويظُل ُحبُِك خالداً ال ينثني  ***  للحادثات وإن بدون غوادراً 

  )الديوان ص20(
حيث يؤكد على سرمدية هذا الحب الشامخ في وجه العوارض والخطوب والمحن ، تلك 
التي قد تغدر بالحال القائم وتعمل على تبديله، لكن الشاعر العاشق ال يرتضي بضميره 
يأتي ضمنيا من  الذي  اللين  بالتأكيد على عدم  فيأتي  االعتراض،  وضمير قصيدته هذا 
خالل التعبير باالنثناء والتمايل ، وداللة على الصالبة المستمدة من قوة رمز المحبوبة/ 

الوطن.
في ذات الوقت الذي يؤكد فيه هذا البيت الشعري الدال أيضا 
على االكتفاء برضا المحبوبة واالكتفاء بقدر ضئيل من رعايتها 
إلى  النظر  دون  من  حبها  على  المجبول  لشخصه  وعنايتها 

مقابل، وال تكريم وال انفراد بحق:
حسبي من التكريم ركن دافيء  *** من قلبها أصفو لديه سرائرا 

)الديوان ص20(
فضاء  من  مدى  أرحب  على  والتحليق  التعبير  براعة  تأتي  هنا 
المحبوبة  قلب  من  الصغير  الركن  هذا  باشتهاء  والغرام،  العشق 
متن  في  الغائب  بضمير  عنها  للحديث  الشاعر  هنا  يتحول  التي 
أبياته الوامضة، فمن هذا الركن الصغير ينفتح العالم أمام الشاعر/ 
اإلنسان/ العاشق، ويتسع برحابة قلب المحبوبة الذي هو في ضمير 

خليفة محمد التليسي 

حاصل  ليبيا،   بطرابلس،  1930م  عام  ولد 
على شهادة الدراسة الثانوية ودبلوم التعليم، 
اشتغل بالتدريس وبمجلس النواب وعين عام 
1962م أميناً عاًما للمجلس،  وبين عامي 64 و 
1967 تولى منصب وزير اإلعالم والثقافة، وفي 
عام 1968 عين سفيرًا لليبيا لدى المغرب، ثم 
بالداخل وانصرف  للعمل  في عام 1970 عاد 

إلى النشاط الثقافي. 
السياسية  الحياة  في  كثيرة  إسهامات  له 
واألدبية، يعمل منذ عام 1974 رئيسا لمجلس 
أول  انتخب  للكتاب، كما  العربية  الدار  إدارة 
وهو  الليبيين،  والكتاب  األدباء  التحاد  رئيس 
مؤسس اللجنة العليا لرعاية الفنون واآلداب, 

وأحد المؤسسين لجمعية الفكر . 
 ، الحب 1980  الشعرية وقف عليها  دواوينه 
قدر    ،  1989 التليسي  محمد  خليفة  ديوان 
وله    .1991 المجانين   ،  1990 المواهب 
النقد  مجاالت  في  كتابًا  عشر  بضعة 
والتاريخ  اإليطالي  واألدب  األدب��ي 
بترجمة  قام  كما  الحديث،  الليبي 
بعض األعمال اإلبداعية مثل: لوركا ، 
هكذا غنى طاغور ، الفنان والتمثال 
إيطالية  قصص   ،  1967 )مسرحية( 
1967 ، ليلة عيد الميالد )مجموعة 
الوسام  منح   ،1968 قصصية( 
الثقافي التونسي كما فاز بالجائزة 
المتوسط  للبحر  الدولية  األدبية 

 .1976
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العالم ومحور وجوده،  الشاعر، قلب  النص/ 
عالقته  معراج  في  الشاعر  بها  يصرح  والذي 
أغوار  في  الضاربة  المتوحدة،  المتواشجة 
الخيط  هذا  مع  الشفيفة،  الروحانية  الحالة 
الصوفي المتسلل عبر أبيات القصيدة، حيث 
يأتي هذا التوحد/ االنصهار، ليؤكد على عدم 
انفصال العالقة السرمدية مع روح األوطان : 
لكنها األوطان فرحة قلبها  *** فرحي وحزني 

أن تصيب عواثراً   )الديوان ص21(
وعشاقها  مريدوها  لها  التي  األوط��ان  تلك 
والمتسربلون  بحبها  المترعون  األبديون 
وتحويل  إسعادها،  على  والعاملون  بهمها، 
إلى حقول خضراء شاسعة ومروج  صحاريها 

عابقة بروض الرياحين والزروع، والحائكين لها ما تشتهيه، فهنا يأتي 
البيت الشعري الواحد العامر بهذا األلق، كلوحة طبيعية تنسج على 

منوال هذا النسج العاشق:
للزارعين حقولها ومروجها  *** والناسجين لها نداًء فاخراً      

)الديوان ص21(
في حين تأتي الصورة الشعرية متسقة مع الصور الطبيعية الخالبة 
جديدة  ملحمة  ولتصنع  لتبهر  وتأتي  المكان،  جغرافيا  تعانق  التي 
له،  القصيدة وتؤطر  به  تأتي  الذي  الحالم  الشعري  المشهد  تخترق 
وتكرس لمعانيه الفياضة المتألقة بتألق الصورة مع اللفظة الشعرية 
المتسعة المدى والمعنى، والتي تتجاور فيها منمنمات الطبيعة في 
النفس  إلى  والمحببة  المشتهاة  الوطن  صورة  تنقل  متوالية  أبيات 

والخيال معا:
للصبح ينشر في المروج طالقه ***  لليل يطوي في رواه مسامرا

ألصيلها ونخيلها ولواحها   ***  عند الغروب وقد حلون سواحرا
لحجارة الوادي وُشمِّ صخوره  ***  ال تنثني للسيل يزحف هادرا

تبقى على األيام طودا شامخا  *** يحمي مساربه ويدفع غائرا
فاستنطق التاريخ عن أيامها  *** ولرب صامتة تفضي نوادرا

عن أمسها عن يومها عن مقبل*** في أفقها آت يرن مزاهرا      
)الديوان ص24(

هذه  منها  لتطل  القصيدة،  وظفتها  التي  الساردة  المشهدية  هذه 
الصورة / الحالة الراصدة التي تفخر بجغرافية المكان متعانقة مع 
تاريخه في توحد، يكرس للحالة المتماهية شعوريا وماديا، هي حالة 
من حاالت الوجد الصوفي المشبع بالحنين، من حيث هذا االرتباط 
والتمازج الذي تحل فيها األشياء في روح بعضها بتناغم شعري غير 
مفتعل، مصنوع من تلك المنمنمات/ الفسيفساء التي تكون المشهد 
الممكن  من  التي  األبيات  تلك  هي  متجاورة  مستقلة  وحدات  من 

األرك��ان،  مكتملة  قصيدة  منها  كل  يمثل  أن 
كما أسلفنا ونؤكد عليه،مع االستفادة من هذا 
عالقة  خالل  من  والزمان  المكان  بين  التالقح 
التالحق  خالل  من  وكذا  بالتاريخ،  الجغرافيا 
وااللتحام  االلتصاق  بروح  المشبع  الصوري 
القصيدة  من  يجعل  ما  والتماهي،  والتجاور 
المتنوعة  الحاالت  منها  تُستولد  أٌم  قصيدة 
أيضا مجرة  تمثل  كونها  للعشق، مع  المتميزة 

من النجوم تحوم حول مركزها. 
الغرام  مذبح  على  قصيدته  الشاعر  يختتم  ثم 
والوعد المتبتل والمأمول من الحبيبة التي حان 
الثمرات  قطاف  وقت  واقترب  وصالها  وقت 
بروجا  مزامير شعره  من  بعدما شيد   ، كاد  أو 
وناطحات سحاب تتخطى الناطحات المادية الحديثة المتجسدة في 
الواقع، ليبلغ هو ذروة تجسيده المعنوي والحسي الذي يلقيه على 
ساحة البوح ، والتي يروم من ورائها ما هو أغلى من العشق، وهو 

الفناء والتالشي في روح المحبوبة معنى ورمزا:
ال أفق بعد اليوم غير جبينها  *** رسمت به األقدار نصرا باهرا

نائراً    فجرا  يلوح  الهضاب  خلف   *** موعٌد  ولكن  شتى  ومواعدي 
)الديوان ص27(

هنا يتحقق للمحبوب وعد دنو لقائه بمحبوبته على مذبح عشقه 
بعد انفجار شالالت روحه وتدفق ألمه المتفرد، ففرادة األلم تأتي 
من تفرد المحبوب وعلو شأنه ، وما المحبوب إال وطن، وهو الوطن 
الذي لو شغلنا بالخلد عنه، نازعتنا إليه في الخلد أنفسنا .. أو كما قال 
الشاعر؛ فالشعر بداية ونهاية، فهل كان التليسي يقف على طلل من 
أطالل القصيدة العربية العتيقة المتجذرة في الوجدان ، أم كان يروم 
محرابها  في  المتبتل  موقف  معه  لنقف  ثري  في مشهد  يبعثها  أن 
ومحراب الحب والعشق النبيل للوطن، من خالل صراع مشهود بين 
ربما  التجدد،  على  حية  نماذج  التراث  فيه  قدم  والحداثة،  التراث 
المفهوم من خالل أشكال  ظهرت في إبداعات مفارقة تعانق ذات 
حديثة للشعر كالومضة وغيرها من فنون االختزال القولي والبالغي  

*كاتب وناقد مصري

 هوامش:
1 - قصيدة البيت الواحد � خليفة التليسي � ص7 � دار الشروق � 

مصر � طبعة أولى � 1411ه�/ 1991 م
2 - ديوان خليفة التليسي � المقدمة � ص11� الدار العربية للكتاب.

ألن التليسي كان مسكونا 
بالشعر منذ طفولته األدبية 

فإن جل اهتماماته األدبية 
كانت في اتجاه هذا النمط 

األدبي، حيث عكف على إصدار 
كتابه الضخم » من روائع 

الشعر«، ومثانيه، وثالثياته، 
ومقطوعاته  ورباعياته 

المختلفة

الُحّب«  »وقٌف عليها 

سوق الكتب
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ق

دنيا هامش الهامش 

كرم صابر، من الروائيين المميزين، الذين ظهروا بقوة بعد بدايات 
األلفية، وقد أثار عند ظهوره زوبعة بكتابه األول، وحكم ومداوالت 
عن  يكتب  مفطور،  روائّي  أيضاً،  بعده  ومن  هذا،  قبل  وهو  إلخ، 
جنح  قد  األخيرة  روايته  في  لكنه  والمهّمشة،  الهامشية  الطبقات 
إلى أبعد، فروايته )كالب السكك( تدخل نطاق هامش الهامش، إذ 
يحكي في ستة فصول عن شخوص ال تُرى، وال يحّس بها أحد، من 
يَرَحم،  ال  قاٍس  مجتمع  وسط  البالغة،  وهشاشتها  بل  ضعفها  فرط 
ولذلك ال يُرَحم أيضاً، ويقع عبء هذه القسوة، من الجانبين، غير 

الراحم وغير المرحوم، غالباً، على عاتق )هامش الهامش(.   
)كالب السكك(، مصطلح شعبّي مصرّي يُطلق على من ال قيمة لهم، 
قيمة  يملك  قد  يملك  فمن  حتى،  قيٍم  وال  قيمة  بال  بالفعل  وهم 
فلمن،  قيم،  بأيّة  يتحلّى  أن  له  فأنّى  يملك  ال  ومن  يملك،  ما  مع 
الحجم  متوسطة  والرواية  األسئلة.  آخر  إلى  وأين،  وكيف،  ولماذا، 
)150 ص(، تدور حول ستة شخوص، وأتحّفظ على لفظة )شخوص( 
أحد  بهم  يهتم  وال  يعيشون،  ال  بشر،  أشباه  فهم  الرواية،  في  هنا، 
طبعاً،  حسب  وال  نسب،  وال  حياة،  بال  أصالً  ألنهم  يموتون،  حين 
عربجي،  وفاء،  خياش،  مهبولة،  مهيطل،  األشباه، هم:  أو  الشخوص 
حزين،  ونهر  وقط  كلب  إلى  العمل  يُهدي  ألنه  تبتسم  كما  نعمة. 
فالكلب والقط ممن يعيش مع هامش الهامش، والنهر حزين ألنه 
وكما يُفترَض يسقي الجميع، ظالمين ومظلومين، أما سقاية هامش 

الهامش فمسألة فيها نظر.   
ومع أن كرم يستخدم تقنية بسيطة شاعت من أيام فوكنر )رواية: 
شخوص  لسان  على  الحدث  رواية  تكرار  وهي  والعنف(،  الصخب 
تتتابع، إال أن العالم الثرّي الذي تدور فيه وحوله تفاصيل ما يجري 
مع هذه األشباه هو ما يجعلك تلهث وراءها، لتستطلع بتلّهف كيف 
إرادة مطلقاً  بال  المقادير، فهم  تدور عليهم  أو  الدنيا،  بهم  تمضي 
أّي شيء في حياتهم، ألن حياتهم غالباً هي حياٌة ملحقٌة  ليُسيّروا 

والطاقة  وضيعاً  النفوذ  كان  لو  حتى  وطاقة،  نفوذ  ذوي  بآخرين 
الهامش، ألنهم  بانتعاش دنيا  األشباه  تنتعش دنيا  مضيَّعة، من هنا 

مجرد طفيليات تعتاش على أولئك، وتموت بموت العائل. 
مهاماً  يؤّدي  الدكاكين،  حول  أو  الموالد  في  يعيش  أهبل  مهطيل، 
تافهة يُؤَجر عنها رغيفاً أو كوب شاي، ويعيش حياته مع قطة وجنب 
مهبولة، وسط المزابل، أو في غرفة كالزريبة أو أسوأ، يُستغّل دائماً 
لكن  تديّنهم،  كان  أياً  الدين،  رجال  قبل  من  ويُهان، حتى  ويُضرب 
الظالم.  في  إال  يطمئن  فال  خالصة،  براءة  الصغار،  كأحالم  أحالمه 
ال  عربجي، وهي  يغتصبها  أين جاءت،  من  تدري  ال  بلهاء  مهبولة، 
يا  بحر  يا  شوق،  يا  ُغربتي  »يا  تغني  الحياة،  طعم  ما  أصالً  تفهم 
مسافر«، ويتوالى اغتصابها، من خرابة إلى أخرى، لكن تظّل تحلم 

بالنهر واألسماك ونوبات الحنان من أم لم ترها. 
خيّاش، يفقد رجولته ويفقد أسرته، وتبدأ زوجته بيع جسمها لتعيش. 
أمها،  مهنة  ذاتها،  المهنة  على  المجتمع  يجبرها  حرام،  ابنة  وفاء، 
أحالمها حول جنائن الورد والعصافير. عربجي، أعرج، تموت أمه في 
تُسرق عربته  ثم  الجديد،  النقل  انتشار  تجارته، مع  السجن، وتبور 
وحماره، يستغلّونه دائماً، رجاالً ونساًء، مقابل ال شيء. ونعمة، ابنة 
غنائمها، وتحلم  الحمراء وسط ذئاب تحرس  تعيش حياتها  عاهرة، 
دائماً بأبيها يهدهد أحالمها، وهي الوحيدة التي تطيب حياتها في 
وتعيش  أبنائها،  أحد  من  وتزّوجها  طيبة،  امرأة  ترعاها  إذ  النهاية، 

حياة الهناء، بعيداً عن )كالب السكك(.  
ومهما  نصه،  طزاجة  تميّز  منسية،  عوالم  يرتاد  عموماً،  صابر،  كرم 
تعترض على بعض المحمول الجسدانّي لشخوصه، إال أنك تتعرّف 
الحياة من حولنا، وال نراها، وسط ضباب مضروب  إلى أشباه تمأل 

على حياتهم، وهي بأّي منظوٍر ال حياة! 
 

*شاعر ومترجم من مصر 
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ومن الكتب القالئل التي اهتمت بالتنقيب في تاريخ الغجر، كان كتاب المؤرخ 
الغجر«،  لتاريخ  األولى  واألصول  »الزُط  كتاب  كحيلة،  عبادة  الدكتور  الراحل 
والذي يعد مؤلفه أشهر وأحدث من كتب في تاريخ الغجر عامًة وتاريخ الغجر 
في الوطن خاصة، فقام – بخالف الكتاب الذي نعرض له - بتأليف عدة دراسات 
عنهم، ومنها »مصر في تاريخ الغجر ومأثورهم الشعبي«، و»الغجر في مصر 
إلى  الهند  بالد  والعثماني«، و»الجاموس ورحلته من  المملوكي  العصرين  في 
مصر«، كما قام بترجمة كتاب »الغجر«، تأليف سير أنجوس فريزر، والعنوان 

 .Sir Angus Fraser: The Gypsies :األصلي
وكان الراحل الدكتور عبادة كحيلة أستاذ بكلية اآلداب بجامعة القاهرة، وعضو 

مجلس اإلدارة للجمعية المصرية للدراسات التاريخية لعدة سنوات.
  والبد في بادئ األمر التعريف بمن هم الغجر، وهم جماعة عرقية )إثنية(، 
ويقصد بذلك أنهم جماعة موجودة في المجتمع لكنها فى الوقت ذاته تقع 
 – فالغجر  غيرهم،  عن  تختلف  خصائص  لديها  ألن  المجتمع؛  هامش  على 
شرقيين وغربيين – يعيشون لدى أطراف المدن أو في بعض القرى، يرتحلون 
، ويتحادثون – فيما بينهم – بلغة  من مكان إلى آخر، يمارسون مهًنا بعينها 
خاصة بهم، ولديهم إحساس قوي بذواتهم، يجعلهم يترفعون على غيرهم، وال 

يتزاوجون – كقاعدة – معهم.
الظاهرة  وبين  الغجرية  الظاهرة  بين  أوجه شبه  إلى وجود  الكاتب  ويشير    
اليهودية، من حيث اإلختصاص بنمط واحد من المهن، ومن حيث االضطهاد 
)شارك الغجر اليهود في المحارق الهتلرية النازية(، ومن حيث تواجدهم في 
هويتهم  يؤكدون  وأحيانًا  سواهم،  من  إلى  نظرتهم  حيث  ومن   ، مجتمع  كل 
إلى  أنفسهم  يتهربون، وينسبون  أو  يهربون منها  بها، وأحيانًا أخرى  ويعتزون 

غيرهم.
لهم، حتى مطالع  تتوافر  لم  إنها  أو  لغة مكتوبة،  للغجر  فليس  اليهود،  ومثل 

  د. عمر مصطفى لطف

لم يهتم العرب كثيًرا بالبحث في تاريخ الغجر، رغم انتشار الغجر في 
كثير من الدول العربية من مئات السنين، وتأثيرهم وتأثرهم بالحياة 
االجتماعية في الوطن العربى عبر السنين، رغم وصف البعض بأنهم 

جماعة هامشية ومهمشة.

بدايات الغجر في التاريخ العربي

سوق الكتب
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موعودة،  أرض  لهم  وليس  الماضى،  القرن 
يتطلعون إليها. 

وإذا كان الربا هو المدخل إلى سائر المهن 
كانت  الحدادة  فإن  اليهود،  مارسها  التي 
المدخل إلى سائر المهن التي مارسها الغجر، 
يرتبط  والشرر  شرًرا  تطلق  الحداد  فطرقات 
تطلق  أيًضا  الطالع، وطرقاته  وقراءة  بالسحر 
إيقاًعا، واإليقاع يرتبط بالموسيقى والغناء .. 

والرقص.
القرن  ينتصف  أن  أما عن أصولهم، فقبل     
قوم  أوروبا  في  ظهر  الميالدى،  عشر  الرابع 
مالمحهم  في  يختلفون  داكنة،  بشرة  ذوو 
وهيئتهم ولغتهم وأعرافهم ووسائل معيشتهم 
عن غيرهم .. ولم يلبث أن تتابع ظهورهم في 
من وجودهم  يخل  لم  بحيث  تالية،  سنوات 

مجتمع أوربي واحد.
بعد دهشتهم األولى بدأ األوروبيون يتساءلون عن هؤالء القوم، من 
هم ومن أين أتوا، وجاءتهم اإلجابة بأنهم مصريون. ومن هنا ظهر 
المسمى العام لهذه الجماعات ، فصار في اإلنجليزية Gipsies  أو 

.Gitanes وفي الفرنسية Gypsies
حائرًا  السؤال  وظل  زعمهم،  في  صادقين  الغرباء  هؤالء  يكن  لم 

اللثام  عنهم  يُكشف  بدأ  حتى  إجابة  دون 
الميالدى،  عشر  الثامن  القرن  أخريات  منذ 
قبائل  إلى  البعيد  الغجر  أصل  يعود  حيث 
الزُط )الجت Djat( وقبائل أخرى، كانت وال 
تزال تعيش في بالد السند )أحد أقاليم بالد 
الهند اآلن(. وشعب الزُط ما يزال له وجوده 

الواضح في دولتي الهند وباكستان.
السند  الزُطية من بالد  الهجرات  بدأت أولى 
في  واستقرت  الميالدي،  الخامس  القرن  في 
وبالد  اإليرانية  الهضبة  من  متفرقة  ن��واح 
العراق والبحرين، حيث عرفهم العرب على 
عن  معلوماتنا  ولكن  اإلس��الم.  قبل  ما  نحو 
الزُط تبدأ فى الظهور جليًا مع بداية التاريخ 
في  المسلمون  بهم  اصطدم  فقد  اإلسالمى، 
والء  في  ودخلوا  أسلموا  ثم  العراق،  فتوح 
قبيلة تميم. وكان لما أثاروه من متاعب لبني 
بتهجير بعضهم  يقوم هؤالء  دافًعا ألن  أمية 

إلى سواحل بالد الشام.

في عهد بني أمية أيًضا وفدت الطالعة الثانية 
بالد  إلى  السند  بالد  من  أتت  وقد  الزُط،  من 

الشام بعد اإلقامة اليسيرة بالعراق.
المجتمع  الزُط مثل غيرهم من عناصر  شارك 
الصدر  في  المجتمع  هذا  حياة  في  اإلسالمي 
األول، لكنهم حافظوا على موروثاتهم، ومارسوا 
مهنهم التقليدية وأخصها الحدادة والموسيقى 

والغناء، وبعض أعمال الشرطة.
وفي بدايات القرن الثالث الهجري، أثار الزُط 
ترتب  الدولة،  متاعب ضد  العراق  بطائح  في 
إلى  منهم  كبير  قسم  تهجير  تم  أن  عليها 
هؤالء  غزو  ولدى  الروم،  مع  الثغور  مناطق 
الزُط،  من  بها  كان  من  أسروا  المناطق،  لهذه 

ليصيروا فيما بعد أسالف الغجراألوروبيين.
يعيشون  ظلوا  فإنهم  الزُط  من  تبقى  من  أما 
كمواطنين داخل حدود الدولة اإلسالمية، وتنقلوا بين أقطارها التي 

تفرقت إليها، وصاروا أسالف الغجر الشرقيين.
خالل هذه المرحلة صارت للزُط صورة غير طيبة، من منظور غيرهم 
لها  يزال  وما  الوقت،  بمرور  الصورة  هذه  وتأكدت  المسلمين،  من 

وجود في عصرنا الحديث.
تدريجيًا  يختفى  بدأ  زُط  مسمى  أن  مالحظته  تجب  مما  أنه  على 
لتحل محله مسميات أخرى، بينها بنو ساسان 
الذين يتواتر ذكرهم على نحو خاص في كتب 
إلى  للوصول  يحتالون  كانوا  وهؤالء  األدب، 
المال بأية وسيلة وأيا كانت. أما عن المسمى 
الحديث وهو الغجر، فال نشاهد له وجود في 
المصادر التي توافرت لدينا قبل القرن التاسع 
عشر الميالدي، وإن كان ثم شواهد على وجود 
 – مًعا   – وهما  حلب،  ومسمى  نََور  لمسمى 

أشهر المسميات الفرعية للغجر في مصر.
كتابه  فى  الكاتب  أن  نؤكد  عرضنا  نهاية  وفي 
عمومه،  على  الغجر  تاريخ  يكتب  ال  ه��ذا 
فالغربيون سبقوا إلى ذلك، وإنما يكتب تاريخ 
هذا  من  يتصل  ما  أي  خصوصه،  على  الغجر 
للكاتب  ويُحسب  العربي.  بتاريخنا  التاريخ 
على  المفيدة،  القصيرة  دراسته  في  اعتماده 
المصادر األولية؛ سواء العربية أو األجنبية؛ التي 
أعطت مصداقية أكثر للدراسة، بخالف عشرات 

المراجع العربية واألجنبية عن الغجر 

الكاتب فى كتابه هذا ال يكتب 
تاريخ الغجر على عمومه، 

فالغربيين سبقوا إلى ذلك، 
وإنما يكتب تاريخ الغجر على 
خصوصه، أي ما يتصل من هذا 

بتاريخنا العربي. التاريخ 
ويُحسب للكاتب اعتماده في 

دراسته القصيرة المفيدة، 
على المصادر األولية؛ سواء 

العربية أو األجنبية؛ التي 
أعطت مصداقية أكثر للدراسة، 

بخالف عشرات المراجع 
العربية واألجنبية عن الغجر
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الروح  وأناقة  والرفعة،  السمو  نعمة  علينا  يسبغ  صوفي  شاعر 
وشفافيتها، وأبعاد النظام واالتساق، مع ما تسبغه عليه األنوار التي 
تقابله، وتتفاعل مع تدفقاته، والتي بخياره قد تحييه، أو قد يترّدى 
بها.. ال فرق، ما دامت الحقيقة التي ينشدها ليست تعرف النقيض، 
وال تنفصم عنه، وتظّل تصوغ مضموناً آتياً من مكان آخر، ال يسبّب 

القسمة بين العقل والال عقل، والقلب والال قلب.
النفري، ابن بلدة »نفر«  إنه الشاعر الشيخ محمد بن عبد الجبار 
في العراق، صاحب »المواقف والمخاطبات« والذي يظّل القارىء 
مّنا يقرأ بتجّدد جاذب كشوفاته الشعرية الروحية المتوزعة داخل 

وعي الذات، ذاته، وخارجها.
شاعراً  الشخصي  المستوى  على  ظّل،  أنه  النفري  في  ما  أجمل 
وكان  للهجرة.  الرابع  القرن  من  األول  النصف  في  ظهر  مجهوالً، 
وانسجاماً  منه،  بقرار  أحد  يعرفه  ال  والفيافي،  األمكنة  في  يسوح 
المعتمد، والذي ال يريد من  الكون، ونظام خطابه  مع رحلته في 
ورائه شهرة أو مجداً باطالً، على غرار نظراء له كثر في الشعر، وفي 
أقول  وعندما  وحديثاً.  قديماً  العالي..  الخصوصي  الصوفي  المسار 
الصوفي الخصوصي العالي هنا، فألن النفري لم يقل بالحلولية، أو 
ثم  البسطامي،  يزيد  أبو  قال  كما  والمخلوق،  الخالق  بين  االتحاد 
تبعه الحالج في القول والنهج عينه، بل ظّل النفري أميناً لمسرح 
الشهود لديه، ال يشكو من عجز، وال يتبرّم من صبر: »قال لي ما أنا 
في شيء، وال خالطت شيئاً، وال حللت في شيء، وال من شيء، وال 
من، وال عن، وال كيف، وال ما يقال، أنا أنا، أحد فرد صمد وحدي، 

وحدي أظهرت، وال مظهر إالّ أنت«.
اتجاه نوراني عامودي، يخاطب الشيخ ربه: »إلهي أنت، فال  وفي 

أشياء تماثلك، وال أمثال تشاكلك، وال شواكل تجانسك«.
والصوفي الشاعر بحجم النفري، هو أيضاً في قمة وعيه المعرفي 
يرّد  أولّها  اإلرادة،  جاذبية  شعر  يقدم  فتوحاته،  خالل  من  بذاته؛ 
إلى آخرها، وآخرها يرّد إلى أولها، وتتدفق المخاطبة لديه متصلة 
بالمعرفة، وبما يتجاوزها، فتصير المعرفة لديه، أحياناً، دون معرفة 

العرف: » قال لي: خّل المعرفة وراء ظهرك تخرج من النسب، ودم 
لي في الوقفة، تخرج من السبب«.

بعد  نفسها  تستحّث  القصوى،  الغايات  إلى  قنطرة  هنا  المعرفة 
الوصول إلى ما ال يخطر لها على بال، وإلى ما ال يساورها من مّد 
الشوق عينه.. ويظل السالك مثل النفري، ال يستطيع الوصول أيضاً 
أنا  اقترابه منها: »وقال لي  الرغم من  العليا، على  الذات  إلى كنه 
أقرب إلى كل شيء من معرفته بنفسه، وأنا البعيد ال كبعد الشيء 

من الشيء«.
الذي  والبعد  مسافة،  تعرفه  الذي  القرب  لي:  وقال   « قوله:  ومنه 

تعرفه مسافة، وأنا القريب البعيد بال مسافة«.
لغة النفري راقية، قوية بمرونتها وانضباطها. يتلبّث المعنى فيها من 
األحاسيس،  لغة مضاعفة  إنها  وأدائها ووقوعها عليه.  فرط جمالها 
واستنفاد آيات الرؤيا واحتماالتها. وهي لغة متجّددة في كل زمن، 
وتفضي دوماً إلى أقصى غاياتها وطاقاتها. وألجل ذلك استفاد من 
أنساقها كبار شعراء الحداثة العرب، وفي الطليعة بينهم أدونيس، 
الذي افتتن بالنفّري أيّما افتتان، وراح يبّشر به، وينتضي نفسه من 
من  واحداً  واعتبره  إبداعه؛  بحادثات  تعلّق  ما  لكثرة  فيه،  نفسه 
وإنما  فقط،  العربي  التراث  في  ليس  االستثنائيين،  الشعر  أعمدة 

على مستوى تراثات البشرية جمعاء.
المستوى  على  النفري  اكتشاف  في  الفضل  يعود  أدونيس،  وإلى 
من  كواحد  الشعرية،  الحداثة  معركة  في  إسمه  وإطالق  العربي، 
المرجعيات القدامى ل�»قصيدة النثر«، وأن هذه القصيدة، بالتالي، 
الجسم  هذا  بمثابة  هي   وال  مستوردة،  غربيّة  صناعة  ليست 
الغريب الذي اقتحم تراثنا األدبي أو الشعري الحديث، بل إن كتاب 
»المواقف والمخاطبات«، هو أكثر من ثبٍت إبداعي حي، منذ أكثر 
من ألف عام وحتى اليوم، وهو من فرط حضوره المتجاوز والقوي، 

يبدو وكأنه كتب البارحة، بل منذ ساعات، بل منذ دقيقة.
أما المكتشف األساس للنفري، والذي له الفضل على جميع العرب، 
وغير العرب، من شعراء وأدباء ومفكرين وباحثين ودارسين ونقاد 
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وطلبة وقراء نابهين ومتذوقين، فهو المستعرب اإلنجليزي الكبير 
العربية  من  تضلّع  الذي   ،)1969  –  1905( آربري«  »آرثر جون 
المعاصرين؛  وغير  منهم  المعاصرين  الكبار،  فقهاءها  بّز  حتى 
وخاض مطوالً في التراث الصوفي العربي – اإلسالمي؛ كما خاض 
في عموم التصانيف الكالسيكية المركزية العربية، الشعرية منها 
والنثرية. وفي أثناء بحوثه وتفتيشاته في المخطوطات العربية 
القديمة والمتوزعة على مكتبات قونيا وبورسا واسطنبول، ومن 
ثّم القاهرة ودمشق، عثر آربري على كنز نصوص النفري، وراح 
إياه  محققاً   ،1935 العام  في  مستغرق  بصمت  عليه  يشتغل 
إلى  له  وناقالً  والمخاطبات«،  »المواقف  عنوان  تحت  بالعربية 
لبناني  أصل  من  البريطاني  الباحث  فيها  يقول  التي  اإلنجليزية 
باللغة اإلنجليزية د. طارق أحمد  الحلو )1925 – 1998(: »إنها 
أعظم ما نقل من نصوص أدبية صوفية إلى لغة شكسبير. ولكن 
مع األسف لم تستقبلها الدوائر اإلعالمية واألكاديمية البريطانية 
نفسه  آربري  بالمستعرب  التقى  إنه  ويضيف  بها«.  يليق  بما 
العام 1952، حيث كان األخير يعمل  في جامعة كمبريدج في 
اهتمام  عدم  سر  عن  وسأله  فيها،  العربية  اللغة  كرسي  أستاذ 
واإلسالميات  العربية  اللغة  طلبة  بل  اإلنجليز،  المستشرقين 
إجابة  آربري  فأجابه  للنفري؛  والمخاطبات«  بكتاب«المواقف 
النفري  حظ  حسن  من  هذا  كان  الذعة:«ربما  بسخرية  مبطنة 
ذاته، فهو ال يريد إالّ قرّاء في مستوى نصوصه، وما أندرهم في 

زمننا هذا، ندرتهم في زمنه هو..سواء بسواء«. فعلق طارق أحمد 
لكان  آرثر،  سيد  يا  ألمانياً  كنت  لو  »ربما  ألستاذه:  قائالً  الحلو 
اختلف األمر معك، ومع النفري بالطبع، فاأللمان أقدر من غيرهم 
المشرقية،  الصوفية  الشعرية  اللحظة  التقاط  على  األوروبيين  من 

وجعلها مركباً ساحراً آخر النطالق خيالهم«.
 »كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة«، عبارة قالها النفري في موقف 
من »مواقفه ومخاطباته«، فطبّقت شهرتها اآلفاق، وعظم تردادها 
على ألسنة الشعراء واألدباء، مفّجرة محطات الوحي واإللهام لدى 
كثيرين منهم، وغير هيّابة حتى عن »مهاجمة« المستحيل ألجلهم. 
وهي  االستثنائي،  الشاعر  هذا  فم  من  تعبير  انسكابة  أجملها  وما 

تختزل، هكذا، التكوين كله ببضع كلمات.
في زمن جّفت فيه النصوص وبهتت: نصوص الشعر، ونصوص الفكر 
والتفلّسف وسائر الخطابات السردية..عندنا وعند غيرنا أيضاً، ليس 
لنا في زمن كهذا.. أيها النفري العظيم.. إالّ أن نلجأ إلى »مواقفك« 
المتسامية،  من وصال حقيقتك  لعلنا نصيب شيئاً  و«مخاطباتك«، 
التقابل  تحقيق  على  الهائلة  القدرة  وذات  الخفرة،  المهموسة، 

الحميم بين الحقيقة ولهفات النفس إليها.
أيها النفري: حنانيك سيدي الشاعر.. حنانيك أفقاً، ومراتب تعبير، 

وانسكاب نفس بنفس، ووصل فلوات بفلوات 

*شاعر وباحث من لبنان
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قيمة رمزية تتجاوز متغيرات المسيرة اإلنسانية

الجمل الطقسي 
رمزية الطمأنينة والخصوبة

 فتحي عبد السميع

بعض  نجحت  اإلنسانية  الطقوس  نشأة  منذ 
طقسي  كعنصر  دخولها  ف��ي  الحيوانات 
الرمزية  للقيمة  نظرا  محوري،  أو  جوهري 
حياة  مع  تفاعله  من  والناتجة  يحملها  التي 
تربطه  صارت  التي  القوية  والعالقة  اإلنسان، 
اليومية.  الحياة  في  ورسوخها  وعمقها  بها، 
التي   الحيوانات  تلك  من  واح��د  والجمل 
عند  خاصة  اليومية  المسيرة  في  تغلغلت 
أو  الصحراء  في  تعيش  التي  الجماعات 
الدنيوي حضوره  فتداخل  مشارفها،  على 

في  للعالم، ودخل  اإلنسان  نظرة  مع  النافع   
تصورات مختلفة لوجود الفرد والجماعة والكون 
حيوان  مجرد  الجمل  يعد  لم  وهكذا،  بأسره، 
وصار  أيضا،  أسطوريا  حيوانا  صار  بل  دنيوي 
يتجاوزه  بل  الواقع،  بحدود  يتقيد  ال  وجوده 
لما فوق الواقع، فارتبط بمعتقدات وطقوس، 
وصار جزءا من تواصل الدنيوي مع المقدس.
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ولم  بعيدة،  أزمنة  منذ  محوري  طقسي  كعنصر  الجمل  ظهر  لقد 
ينقطع ذلك الوجود الطقسي  حتى اآلن. لما يتمتع به الجمل من 
قيمة رمزية قادرة حتى اللحظة على تجاوز المتغيرات الكبيرة التي 
تشهدها المسيرة اإلنسانية. وتلك القيمة الرمزية للجمل لعبت دورا 
كبيرا في تحويله من مجرد حيوان عادي إلى حيوان طقسي، فالترميز 
من العناصر الجوهرية في كل طقس. وبقوة الرمز يتحول السلوك 
الطقسي  الوجود  نتناول  أن  وقبل  طقسي،  سلوك  إلى  العادي 
للجمل، يجدر بنا الوقوف أمام تلك القيمة الرمزية التي يحملها. 

  - الجمل ورمزية الطمأنينة والخصوبة
كبيرة، جعلت  بقيمة رمزية  العربية  ثقافتنا  الجمل في  لقد حظى 
الرمزية  القيمة  منه أيقونة للطمأنينة والخصوبة، ولم تتوقف تلك 

تقتصر  ولم  اللحظة،  تلك  حتى  استمرت  القديمة،بل  العصور  عند 
تلك القيمة الرمزية  على الفضاء الصحراوي فقط، حيث تم النظر 
إلي الجمل بوصفه سفينة الصحراء، وهي استعارة بليغة تكشف عن 
قدرة الجمل على تجاوز قسوة الطبيعة، فوجود الجمل يعني وجود 
الحياة في أشد المسالك  وعورة وقسوة ، فحيث تمتد الرمال في 
أفق ال نهائي، يحضر الماء من خالل الجمل، وتتحول الصحراء إلى 
بحر مجازي يعبر عن صورتها الثقافية في ظل وجود الجمل، فحيث 

يتحرك الجمل تتحرك الطمأنينة والخصوبة. 
امتدت  بل  لها،  كإطار  الصحراوي  بالفضاء  الجمل  رمزية  تقبل  لم 
لتشمل المجتمعات الزراعية التي تعيش على األنهار، كما أن رمزية 
الجمل لم تقبل بالسجن في العصور القديمة، وراحت تفرض نفسها 
كأيقونة للطمأنينة والخصوبة في عصرنا الحالي، حيث فقد الجمل 
ومتعلقاتهم  الناس  لنقل  كوسيلة  العملية  قيمته 
والشاحنات  السيارات  ونجحت  المختلفة، 
والطائرات في أخذ مكانته العملية، لكنه لم تنجح 
الرمزية حتى اآلن. بل نجد تلك  في سلبه قيمته 
في  تحط  لنجدها  وتنتشر  تتمدد  الرمزية  القيمة 
الثقافة الغربية ،وتتجلى في نصوص مختلفة، كما 
استراند،  مارك  األمريكي  الشاعر  عند  الحال  هو 
فيها  يظهر  ،حيث  وجمل«  »رجل  قصيدته   في 
والمطمئنة،  الثرية  للحياة  رمزا  بوصفه  الجمل 
اإلنسان والطبيعة،  بين  التناغم  أو  التصالح  حيث 
الداخلي في  والنزاع  الشقاق   بوصفه خالصا من 

حياة اإلنسان المعاصر. 
لقد ظهر الجمل في الوجود البشري باعتباره كائنا 
اإلنسان  لمسيرة  متينا  سندا  ليكون  ُخلق  مباركا، 
حيث  وع��ورة،  شعابها  أش��ق  في  تمضي  وه��ي 

الصحراء الممتدة، والصخور القاسية.
نقف  التي  للطمأنينة  رمزا  ليكون  الجمل  ظهر 
على مبرراتها بوضوح، ونحن ننظر إلى إليه وهو 
عندما  أو   ، المسافات  بنا  ويعبر  أحمالنا،  يرفع 
نراه يتحول إلى كائن شديد الخصوبة، نريده زادا 

فيلبي ، نريده ماء فيلبي أيضا. 
أعماقنا  في  الجمل  ينشرها  التي  الطمأنينة  لكن 
تعتمد على روافد كثيرة منها ذلك الجسد الهائل 
والمسالم في نفس الوقت، فهو أضخم الحيوانات 
وفق   يتحرك  الذي  اللطيف  الوحش  هو  األليفة، 
كلما  والوقار  والحكمة  بالسكينة،  يوحي  إيقاع  

تطلع إلينا أو تطلعنا إليه. 
تبدو أعمق  الجمل  بها  التي يوحي  الطمأنينة  إن 

الطقسي الجمل 

الهجن« الحياة»  حبال 
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 ، نسوقها  أن  يمكن  التي  المبررات  تلك  من 
نبررها  كيف  نعرف  وال   ، غامض  شيء  فيها 
بمشاعرنا،  نعرفها  لكننا  أحيانا،  منطقيا 

وأحاسيسنا. 
تعتمد  ما  ضمن  من  تعتمد  الجمل  رمزية 
منذ  تكويننا  في  س��رى  هائل  ت��راث  على 
عبر  شديدة  بتلقائية  وورث��ن��اه  طفولتنا، 
فيها  يتشكل  كان  زمن  في  األسالف  إشارات 
وعينا الصغير بهدوء، ودون سلطة العقل، أو 
إلى  الجمل  فنفذ  الصارم،  الحسابي  منطقه 
أعماقنا، واستقر بوصفه رمزا كبيرا للطمأنينة 

والخصوبة، وهل هناك حلم إنساني فردي 
فلك  إال ويدور في  عالمي  أو  أو جماعي 

الطمأنينة والخصوبة؟  
بمادة خصبة  تراثنا  يمتلئ  أن  ليس غريبا 
شعرية،  نصوص  في   تتمثل  الجمل  عن 
استعارات  و  شعبية،  وأمثلة   ، وسردية 
اليومية،  حياتنا  في  نستخدمها  مجازية 
صورة  تبلور  أو  لتشكل،  جميعا  تتآزر 

يتجاوز فيها الجمل صورته الواقعية، ليكتسب 
تلك  تستمر  أن  غريبا  وليس  سرياليا،  ملمحا 
العملية  الجمل  قيمة  انحسار  رغم  الصورة 
الوجدان  في عصرنا الحديث، فقد استقر في 
والخصوبة،  الطمأنينة  أيقونة  بوصفه  العربي 
نظرة  في  شديد  باختصار  ذلك  رصد  ويمكن 

مفسري األحالم لصورة الجمل. 

2 - الال وعي ورمزية الجمل 
الرمزية  القيمة  على  بوضوح  الوقوف  يمكن 
عالم  في  حضوره  خالل  من  للجمل،  العالية 
تغلغل  مدى  عن  يكشف  ال��ذي  األح��الم 
غيبة  ظل  في  اإلنسان  حياة  في  الجمل 
على  سلطته  العقل  يفقد  حيث  الوعي. 
اإلنسان ،وتظهر الصور التي ال تنفصل عن 
الحياة الواعية، لكن إدراك طبيعة االتصال 
هو  يحتاج  اليقظة  وصور  النوم  صور  بين 
اآلخر إلى جسر رمزي يجمع بين العالمين. 

 إن الطمأنينة التي يوحي 
بها الجمل تبدو أعمق 
من تلك المبررات التي 

يمكن أن نسوقها ، فيها 
شيء غامض ، وال نعرف 
كيف نبررها منطقيا أحيانا، 
لكننا نعرفها بمشاعرنا، 

وأحاسيسنا



94

والجمل واحد من تلك الكائنات التي تظهر في األحالم ، لينتبه الناس 
محاولين على الوقوف على داللتها وفق أوضاعها المختلفة، فتعكس 
تأويالتهم لألحالم ما ترسخ بعمق في ثقافتهم الواعية، ترى ما هي 

دالالت الجمل في تأويل العرب ألحالمهم؟    
يقول الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى: »فالجمل في المنام 
حٌج إلى بيت الله الحرام، ومن قاد جمال بخطامه فإنه يهدي رجال 
رأى  ومن  األعراب،  من  قوم  على  ولّي  عرابا  رأى جمال  ومن  ضاال، 
جملين يقتتالن فإنهمكا ملكان، ومن رأى أنه يجر جمال فإنه يقهر 
عدوا، ومن رأى نفسه يسقط من على ظهر جمل ُخشي عليه من 
جمال  صار  كأنه  رأى  ومن  مرض،  جمل  رمحه  أن  رأى  ومن  الفقر، 
المنام  في  الجمل  دل  وربما  الناس،  تبعات  من  أثقاال  يحمل  فإنه 
إلى  باألحباب،  يظعن  ألنه  الموت  على  دل  وربما  المسكن،  على 

األمكنة البعيدة، وربما دل على الزوجة، ويدل 
الجمل على الحقد وأخذ الثأر ولو بعد حين، 
وربما دل على الرجل الصبور ، وربما يدل على 
وربما  السرعة،  يريد  لمن  األحوال  في  البطء 
دل الجمل على الجمال )الُحْسن( ألنه مشتق 
الجمال  وتدل  اآلية،  على  ويدل  لفظها،  من 
الجان،  أعين  من  خلقت  ألنها  الجان  على 
وتدل على األرزاق، والجمال البخت تدل على 
األجالء من الناس وأرباب األسفار كالتجار في 

البر والبحر« »1«
إن النظرة السريعة لتلك الدالالت التي تحملها 
صورة الجمل كما تظهر في األحالم تكشف عن 
الجمل، وهي  التي تتحرك فيها رمزية  الدائرة 
دائرة الطمأنينة والخصوبة، الدائرة التي تعني 
الحياة اإلنسانية النموذجية، وقد تخلصت من 
أهم مشكلتين وهما مشكلة العنف والجوع. 

في رمزية الجمل هنا نكتشف مدى التحام الجمل بالحياة اإلنسانية، 
اإلنسان  فيصير  شعوره  ال  أعماق  في  باإلنسان  يتوحد  أنه  حتى 
جمال، ويصير الجمل رمزا لإلنسان المتميز، اإلنسان الجليل كالملوك 

والتجار، أو المرأة الجميلة، أو الزوج البار بأسرته،أو الزوج الطيبة.
خطابنا  في  ومتداولة  واقعية،  تصورات  تعكس  هنا،  الجمل  رمزية 
اليومي في صورة  استعارت متوارثة ومازالت حية ومتداولة حتى 
اآلن، ويظهر  الجمل من خاللها رمزا للرجل القوي، والمرأة الجميلة، 

ورب األسرة وهكذا. 
األحالم،  مفسري  عند  تظهر  كما  الجمل  صورة  لدالالت  عدنا  وإذا 
فالجمل عدو  الطمأنينة والخصوبة،  بين  الجمل تتحرك  نجد صورة 
العنف  أدوات  من  أداة  الجمل  يكون  وعندما  العنف،  أعداء  من 
السالم  رمز  فالجمل  الرمح،  بذلك  المتسلح  يعني مرض  الرمح  مثل 

ال العنف، وال يعني ذلك أن الجمل رمز لالستسالم، فالجمل رمز من 
رموز العدالة، والعنف ينكمش عندما تظهر العدالة. 

إن رمزية الطمأنينة والخصوبة ال تتوقف عند حدود العالم الدنيوي، 
لضيافة  رمزا  بوصفه  الجمل  فيظهر  بالمقدس،  لتلتحم  تتجاوزه  بل 
التوحيدية مصدر كل طمأنينة  الثقافة  فهو وفق  الخالق عز وجل، 
ليتسع  الحج،  شعير  مع  رمزيا  الجمل  يتداخل  وهكذا  وخصوبة، 
فضاءه الرمزي، وال يقتصر على الدنيوي فقط بل يشمل المقدس. 
وارتباط الجمل بالمقدس كان البوابة الواسعة التي دخل منها الجمل 

لعالم الطقوس منذ زمن بعيد. 

3 - طقوس الجمل المقدس
دخل الجمل عالم الطقوس من أوسع أبوابه  منذ وقت مبكر، ولم 
جوهر  كان  بل  طقسي،  عنصر  مجرد  يكن 
مقدسا  معبودا  بوصفه  وذلك  كله،  الطقس 

تقام من أجله الطقوس.
إن  » تقديس اإلبل عند العرب القدامى أمر 
ال شك فيه، وحسبنا على ذلك دليال أن قبيلة 
طيء كانت تعبد جمال أسود. وعند وفود طيء 
إلى المدينة وفيهم زيد الخيل، أجابهم النبي 
لكم  خير  إني   « قائال  وسلم  عليه  الله  صلى 
الذي  األسود  الجمل  ومن  والتِها،  العزى،  من 
الله«. ويُذكر أن عمرو بن  تعبدونه من دون 
حبيب أغار على بني بكر فأصاب جمال كانوا 

يعبدونه فأراد إغاظتهم فنحره » »2«
لقد كان الجمل كائنا مقدسا إذن، وكانت تقام 
من أجله الطقوس مثل أي معبود  وثني آخر،  
غير أننا لم نعثر على أخبار تقدم لنا تفاصيل 

عبادة الجمل، والطقوس المرتبطة بها. 
غير أننا نستطيع استشفاف بعض تلك الطقوس بشكل غير مباشر 
علي  أطلقت  التي  واألسماء   بالجمل،  ترتبط  التي  التفاصيل  من 
وترتبط  خاص،  بتقدير  تتمتع  الجمال  بعض  كانت  فقد  بعضها، 
تُستخدم  كما  استخدامها  اجتناب  يتم  حيث  التحريم،  بطقوس 
الطاووس  العادية، كما يتم تمييزه بزينة خاصة مثل ريش  الجمال 

كما هو الحال مع  الجمل الحامي. 
: حمى  قالوا   ، أبطن من صلبه  نتج عشرة  إذا  والحام هو »الجمل 
ظهره، فال يركب وال يحمل عليه، وال يمنع من ماء وال مرعى. وقالوا 
الطواويس  ريش  عليه  جعلوا  ضرابه  انقضى  إذا  اإلبل،  من  الحام 
الذي ينتج له عشر إناث متتابعات  وسيبوه، وقالوا بل الحمام هو 
ليس بينهن ذكر حنى ظهره ولم يركب ولم يُجز وبره ويخلى في إبله 

يضرب فيها ال ينتفع به بغير ذلك« »3«

 إن النظرة السريعة لتلك 
الدالالت التي تحملها صورة 

الجمل كما تظهر في األحالم 
تكشف عن الدائرة التي تتحرك 
فيها رمزية الجمل، وهي دائرة 
الدائرة  الطمأنينة والخصوبة، 
التي تعني الحياة اإلنسانية 

النموذجية، وقد تخلصت 
من أهم مشكلتين وهما 
مشكلة العنف والجوع. 

الطقسي الجمل 

الهجن« الحياة»  الهجن«حبال  الحياة»  حبال 
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الجمل هنا يرتبط بعالمة معينة تعتبرها الجماعة آية من اآليات التي 
تدل على خصوصية جمل بعينه، وتميزه عن سائر الجمال،  وترتبط 
إطار  في  نسله  وانتظام   ، التحديد  وجه  على  بالخصوبة  اآلية  تلك 
ثقافة  أبيس في  بالعجل  نادرا، وهو ما يذكرنا  إال  محدد ال يحدث 
مصر القديمة، والذي كان يتم تمييزه من خالل عالمات معينة في 
جسده، ويتم اصطفائه بوصفه حامال لروح أوزوريس إله الخصوبة، 
وهنا تنقلب حياة العجل ليصبح حيوانا مقدسا تدور حوله الطقوس. 
الجمل هنا فور ظهور عالمة معينة اتفقت عليها الجماعة،  يتحرر 
وظيفة  كل  ويفقد  الواقعية،  الحياة  في  النفعي  وجوده  من  تماما 
جمال  ويصبح  الممتلكات،  أو  اإلنسان  نقل  مثل  الجمال  بها  تقوم 

حراما، وتبلغ الحرمة حد تحريم جز وبره كسائر الجمال،  كما يتم 
التأكيد على تميزه الجمالي من خالل استدعاء رمزية الطاووس 
الطاووس  بريش  الجمل  ربط  خالل  من  وذلك  الطيور،  أجمل 
للتأكيد على الطبيعة المتغيرة للجمل، فلم يعد جمال  بل صار 
طاووسا، حيث يعبر الجزء وهو الريش عن الكل وهو الطاووس، 

وهو أمر شائع في التفكير األسطوري والسحري. 
إن تقديس الجمل وإن كان ثابتا في الثقافة العربية القديمة، إال 
إنه وفق ما وصلنا من أخبار ال يبدو أنه  كان شائعا في عموم 
قبائل  عند  شائعا  كان  هل  ندري  وال  القديمة،  العربية  القائل 
كثيرة أم في عدد محدود، أم أن فكرة تقديس الجمل تعرضت 
لمتغيرات فاستمرت عند البعض وتالشت عند قبائل أخرى،  إذ 
يظهر الجمل وفق أخبار أكثيرة  وهو أقل قيمة من درجة المعبود 

الوثني المقدس، بل وأقل قيمة حتى من اإلنسان نفسه، لكنه يظل 
أكبر من كونه حيوانا عاديا. والدليل على ذلك هو مبدأ دية القتيل، 
فقد كانت دية القتيل تعادل عشرة جمال، وارتفعت إلى مائة جمل، 
وينسب إلى عبد المطلب رفع عدد الجمال إلى مائة، من خالل قصة 
استقر  أن  بعد  ذبحه  عن  امتنع  وكيف  الشهيرة،  الله  عبد  ذبح 

على ذبح مائة جمل تقربا لإلله عوضا عن ولده. »4«
يعزله  لم  المباشر،  التقديس  من  الجمل  مكانة  انحدار  أن  غير 
بالغ  طقسي  كعنصر  الجمل   استمر  بل  الطقوس،  عالم  عن 
التكفيرية،  القربانية، أو  األهمية في طقوس كثيرة مثل الطقوس 

االستشفاء.  أو طقوس 
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4 - الجمل والطقوس القربانية 
من  بات  وإن  معبوده،  إلى  عبد  به  يتقرب  كل سلوك  القربان هو 
الشائع قصر الكلمة على الذبيحة التي تُنحر إرضاء للرب، وقد كانت 
الذبائح قديما من أهم الطقوس اإلنسانية وأكثرها شيوعا، فقد كانت 
فقط،  المعبود  إلرضاء  ال  طقسيا  تستخدم  التي  الوسائل  أكثر  من 
ولكن لحل كل المشاكل تقريبا، خاصة مشكلة العنف والجوع، ومن 
الطبيعي أن يكون الجمل رمز الطمأنينة والخصوبة عند العرب ال عبا 

أساسيا في تلك الطقوس القربانية. 
الشأن كتبها » نيلوس«  التاريخ بوثيقة مفيدة في ذلك  لنا  يحتفظ 
في  العرب  ألسلوب   وصفا  دون  الميالدي، حيث  الرابع  القرن  في 

نحر الجمل الطقسي، ننقله هنا عن روبنسن 
سميت ،  يقول فيها:    

أضحية  ليكون  اختياره  يتم  الذي  الجمل  كان 
يُربط إلى مذبح بدائي من حجارة تكوم فوق 
بعضها، ثم يقود كبير القوم األتباع ويطوف بها 
ثالث مرات حول المذبح وهم ينشدون تراتيل 
مقدسة، ثم يضرب أول سكين في رقبة الجمل 
بالشرب  ويسارع  التراتيل،  كلمات  آخر  مع 
كلها  الجماعة  تنقض  ثم  المتدفق.  الدم  من 
بالسيوف ويلتهمون أجزاء من  الضحية  على 
بزوغ  بين  الفاصلة  الفترة  وفي  نيئا،  لحمها 
بدء  على  عالمة  كانت  التي  الصبح  نجمة 
قبل شروق  لها  شعاع  آخر  وخفوت  الطقس 
عن  التهامه  تم  قد  الجمل  يكون  الشمس 

وعظما.  لحما  آخره 

أن  »هو  سميت  »روبتسن  يقول  كما  هنا  ها  الواضح  والمعنى 
دمها  يزال  ال  وحين  الروح،  تفارق  أن  قبل  تُلتهم  كانت  األضحية 
كان  الطقس  في  المشاركين  من  كال  فإن  وبالتالي  ساخنا،  ولحمها 
يستوعب جزءا من روح الضحية في بدنه . ونرى هاهنا كيف أن 
التأكيد  مائدة عادية عن  أوضح من كل  يعبر بصورة  الطقس  هذا 
على ميثاق بوحدة الحياة بين التباع، وايضا بين التباع وإلههم حيث 

تتم إراقة الدم على المذبح نفسه. 
والعنصران المهمان في هذا القربان هما نقل الدم الحي إلى اإلله 
واستيعاب اللحم والدم الحي في لحم األتباع وفي دمهم . ويتم كل 
من هذين العنصرين بصورة بسيطة ومباشرة، ويبدو فيهما معنى 
العربية  القرابين  ، وفي  الطقس بصورة جلية 
هذه  على  التعديالت  بعض  طرأت   ، الالحقة 
القسوة البدائية، وبالتالي فقد توارى المغزى 
الكامن في الطقس، إال أن جوهر الطقس يظل 

كما هو.«5«
لقد ارتبط الحيوانات في مرحلة بعيدة بفكرة 
القرابة  فكرة  بدأت  الزمن  وبمرور  القداسة 
الكاملة بين اإلنسان والجمل في الزوال، فكان 
ويأكلون  إبلهم  يذبحون  نيلوس  عص  عرب 
لحمها،ولكن من المؤكد أنهم ما كانوا ليأكلوا 
لحم بعضهم البعض في ظروف مماثلة، وهكذا 
فحتى في المجتمع الذي لم يكن لحم جمل 
الخاص  الذبح  عاديا، وكان  فيه طعاما  القبيلة 
في  تستوي  الجمل  روح  تعد  لم  فيه،  محرما 
الوقتتنفسه  وفي  افنسان،  روح  مع  قدسيتها 
 ، للقربان  القديمة  األنماط  على  افبقاء  تم 
ولم تفقد مغزاها القديم، ألن أنماط الطقوس 
ونخلص  تفسيرها،  يساء   أن  من  أهم  كانت 
من ذلك إلى أن حياة الجمل التي لم تعد لها 
نفس قيمة حياة أحد أفراد القبيلة في األغراض 
العادية كانت تعامل كحياة أحد أفراد القبيلة 
حيث كانت تقدم على المذابح، وبالتالي تكمن 
الذبيحة  أن  ترى  التي  الفكرة  بداية  هنا  ها 
بوصفها فدوا له طابع شديد القدسية ال يُضفى 
عليها لمجرد نوعها الطبيعي، ولكن من الثابت 
يقينا أن الجمل القرباني يعتبر بديال عن الفدو 
العرب  المفضلة عند  الذبائح  ، وكانت  اآلدمي 
هي اإلبل األسيرة الصغيرة والجميلة، ولكن إذا 
لم تتوفر هذه اإلبل كانوا يقنعون بجمل أبيض 

خال من العيوب.«6« 

إن تقديس الجمل وإن كان ثابتا 
في الثقافة العربية القديمة، 

إال إنه وفق ما وصلنا من أخبار ال 
يبدو أنه  كان شائعا في عموم 

القائل العربية القديمة، وال 
ندري هل كان شائعا عند قبائل 

كثيرة أم في عدد محدود، أم 
أن فكرة تقديس الجمل تعرضت 

لمتغيرات فاستمرت عند 
البعض وتالشت عند قبائل أخرى

الطقسي الجمل 

الهجن« الحياة»  حبال 
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القديم،  العربي  حياة  في  كبيرا  دورا  الطقسي  الجمل  لعب  هكذا 
أثرى حياته الواقعية من خالل ارتباطه بمشكلة العنف ، أم المشاكل 
وأخطرها، خاصة في ظل الحياة القبلية التي تعتمد على العصبية، 
ويعيش الفرد في ظلها بوصفه جنديا جاهزا على الدوام للدخول في 

المعارك ، وسفك الدماء بمنتهى الضراوة. 

لقد كان الجمل الطقسي  عامالً من عوامل وحدة الجماعة وتماسكها، 

الالعنف، ومن  العنف إلى  الجماعة من  كما كان جسرا  تعبر منه 
الشقاق إلى الوئام. 

5 -  الجمل وطقوس االستشفاء والتكفير
في الثقافات القديمة عموما كانت نظرة اإلنسان للمرض ال تتوقف 
عند األسباب المادية وحدها كمسبب للمرض، نظرا لقصور المعرفة 
مرضية  حاالت  فهم  أو  عالج  عن  الطبية  معرفتهم  وعجز  العلمية، 
تفسيرا  الغامضة  األمراض  تلك  تفسير  يتم  كان  هنا  ومن  معينة، 
أسطوريا في إطار  تصوراتهم عن العالم، والتي كانت تحوي إيمانا 
هنا  ومن  فيه،  وتؤثر  اإلنساني  العالم  مع  تتداخل  غيبية،  بقوى 
ظهرت طقوس االستشفاء، أو العالج الطقسي والذي لم ينقرض حتى 
العالج  القديمة، فعرفوا  العربية  الثقافة  قائما في  األمر  اآلن، وكان 
بعض  في  الجوهرية  العناصر  من  عنصرا  الجمل  وكان  الطقسي، 

طقوس االستشفاء.

كان العرب قديما إذا » طالت علَّة الواحد منهم، وظنوا أن به مسا 
من الجن، ألنه قتل حية أو يربوعا أو قنفذا، عملوا جماال من طين، 
تلك  وجعلوا  وتمرا،  وشعيرا  حنطة  وملؤوها  جوالق  عليها  وجعلوا 
الشمس،  غروب  وقت  المغرب  جهة  إلى  جحر  باب  في  الجمال 
وباتوا ليلتهم تلك، فإذا أصبحوا، نظروا إلى تلك الجمال الطين، فإذا 
رأوا أنها بحالها، قالوا : لم تُقبل الهدية، فزادوا فيها، وإن رأوها قد 
على  واستدلوا  الهدية،  قبلت  قد   : قالوا  عليها  ما  وتبدد  تساقطت 

شفاء المريض، وفرحوا، وضربوا  بالدف« »7« 
يظهر هنا تداخل العالم اإلنساني مع العالم الخفي المسكون بالجن، 
ينفصلون  ال  أو  العالم،  إلى  نفسه  العربي  نظرة  يعكسون  والذين 
عنها، فكما أن العربي القديم في ظل غياب فكرة الدولة كان يعتبر 
القيم، كذلك نظر إلى عالم الجن  القبلي  قيمة  الثأر الشخصي أو 
الثأر بوصفه قيمة القيم، وهكذا لم  بوصفه هو اآلخر يعتمد على 
يجد العربي أفضل من الجمل ليقوم بعملية التواصل بين العالمين، 
ونزع الشقاق بينهما، تماما كما يفعل في العالم اإلنساني عن طريق 
الدية، التي تؤدي بدورها إلى وقف العنف اإلنساني، وهدر الحياة.  
يظهر الجمل هنا كتميمة ضد المرض، ورغم أنه ليس جمال حقيقيا 
بل جمال من الطين، إال إن التمثال الطيني يكتسب قوته من القيمة 
الرمزية للجمل، فالوجود الرمزي هو الذي يعول عليه في الطقوس، 
ومن هنا كانت أصنام اآللهة المختلفة، فلم يكن العربي � أو أي من 
ُعبَّاد األصنام واألوثان �  يعبد الحجر في حد ذاته، بل يعبد حجرا 
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معينا له قيمته الرمزية، وهكذا كانت تماثيل 
وفق  الشفاء  في  دورا  تلعب  الطينية  الجمال 
التي  العالية  الرمزية  للقيمة  نظرا  معتقداتهم 

يتمتع بها الجمل في تصوراتهم عن العالم. 

6 - الجمل وطقوس الحفر والتنقيب 
الطقسي في حياتنا  أبرز ظهور للجمل  يتمثل 
 ، الرمزي  بالثوب  ارتباطه  المعاصرة من خالل 
التي يتم حملها فوق هودج  الرمزية  القبة  أو 
أو  النبوي  المولد  ذكرى  في  بها   والطواف 
 ، كبيرة  احتفالية  خالل  الصالحين  األولياء 
القرية  أو  المدينة  حول  الجمل  يطوف  حيث 
المدائح  ينشدون  الذين  من  عدد  ويتقدمه   ،
الجمل،  الجموع حول  بينما تتحرك  المختلفة، 
وهو يتنقل من شارع إلى آخر بينما النسوة في 
شرفات البيوت  يطلقن الزغاريد وينثرن الهدايا 

الصغيرة مثل قطع الحلوى أو ثمار الفاكهة. 
بل  الدينية،  المناسبات  تلك  في  يظهر  ال  الطقسي  الجمل  أن  غير 
يحضر في صورة تبدو في منتهى الغرابة في عصرنا الحالي، وتكشف 
عن عمق الحضور الرمزي للجمل، وعمق ارتباطه بطقوس كثيرة منها 
ما لم نجده في كتب األخبار، كتلك الطقوس السحرية التي ترافق 
البحث عن الكنوز القديمة. أو آثار المصريين القدماء، ويُستخدام 

فيها  الجنيه الجملي.   
فالقيم  المعاصرة،  الثقافة  في  حاضرة  الجمل  رمزية  استمرت  لقد 

عالم  إلى  ننتقل  ونحن  معنا  تنتقل  الرمزية 
المتغيرات  هنا  وتحضر  ومختلف،  جديد 
الطباعة،  ظهور  بعد  العالم  شهدها  التي 
ورقية  عمالت  للوجود  تظهر  بدأت  حيث 
تعبر عن عصر مختلف، لكنها تعبر أيضا عن 
مازالت  قديمة  وتصورات   ، تقليدية  ثقافة 
رمزية  تظهر  التصورات  تلك  وفي  حية، 
األمن  وهما  المتكاملين،  بمحوريها  الجمل 
والخصوبة، وقد ظهر توحدهما واندماجهما 

في عالمات كثيرة منها األوراق المالية. 
الذي  الجملي،  الجنيه  صورة  اآلن  تحضرني 
يُستخدم اآلن طقسيا، وهو  أول عملة ورقية 
 ،1899 5يناير  يوم  مصر  في  إصدارها  تم 
أفضل  العملة  تلك  مصمم  يجد  لم  حيث 
من الجمل ليضع صورته  في الصدارة، وهو 
لم يكتف بجمل واحد، بل أصر على وجود 

في  واآلخر  واقفا،  الوضع  في  األول  جملين، 
الوضع باركا، هكذا كانت صورة الجمل تحتل 
المشهد، في أول ظهور للعملة الورقية، وكأنها 

تغري الناس بالقيمة الرمزية للجمل. 
انقرضت،  الورقية  العملة  تلك  أن  والغريب 
كما هو الحال في وظائف الجمل بعد ظهور 
لم  العملة  تلك  لكن  والشاحنات،  السيارات 
تمت بمجرد فقد وظيفتها، وإلغاء التعامل بها، 
بل زادت قيمتها، وراحت تتحرك � مثل الجمل 
وجود  إلى  النفعي  الواقعي  وجودها  من    �

أسطوري يضاعف من قيمتها. 
على  يتكالبون  الحالي  وقتا  حتى  الناس  إن 
لتبلغ  قيمته  من  ويرفعون   ، الجملي  الجنيه 
تصوراتهم  ذهبت  أن  بعد  األضعاف،  مئات 
الجملي  الجنيه  من  حدا،جعل  األسطورية 
التي  السحرية  الطقوس  عناصر  من  عنصرا 
القديمة،  الكنوز  على  العثور  أجل  من  تُقام 
خاصة آثار مصر القديمة، وقد باتت حلما يراود الكثيرين، بل صارت 
نوعا من الحمى، وهي تنتشر  خاصة في صعيد مصر، حيث تجرى 
محاوالت ال حصر لها للتنقيب عن اآلثار عن طريق المشايخ/السحرة، 
تحرس  التي  الغيبة  الكائنات  لزحزحة  تتم  التي  الغريبة  والطقوس 
الكنوز القديمة، وتمتلئ تلك الطقوس السحرية بعناصر مختلفة ال 
إلى  أتوصل  لم  والذي  الجملي،  الجنيه  ومنها  اآلن،  لسردها  مجال 

كيفية استخدامه طقسيا على وجه التحديد 

الطقسي الجمل 

الهجن« الحياة»  حبال 
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الشاعرة فتاة جلفار

إحدى رائدات الشعر في اإلمارات، وأحد أبرز األصوات الشعرية 
القرن  ثمانينيات  في  كشاعرة  صيتها  برز  العربي،  الخليج  في 

الماضي. 
هي الشيخة عزة بنت صقر القاسمي، رحمها الله وأسكنها جنات 

النعيم.
تميزت قصيدتها بالمفردة العذبة، والصياغة السلسة، ال تجد في 
قصائدها التعقيد والغموض، بل كانت تكتب الشعر على سجيتها 

دون تكلف.
من يقرأ لفتاة جلفار، يعلم تمام العلم أنه أمام قامة شعرية تفردت 

وفرضت ذائقتها على الجميع. 
أورد لها األديب الراحل حمد خليفة بو شهاب في كتاب »شاعرات 
قصائدها  عدد  وتفوق  قصيدة،   27 ال�  يقارب  ما  اإلمارات«   من 
على باقي قصائد الشاعرات في الكتاب نفسه، ما يدلل على غزارة 

نتاجها وبراعة إبداعها. 
اشتهرت لها قصائد عديدة، منها ما تغنى به المطربون، ومنها ما 

تداوله الناس وانتشر بينهم. 
انتشرت  التي  الحاكم«  وانته  بحاكم  »من  قصيدة  قصائدها،  أبرز 
بشكل واسع وال زال الناس يرددونها حتى في أحاديثهم اليومية.  

واشتهرت لها كذلك قصيدة »اتصل بي تسلم عيونك« التي تغنى 
بها الفنان اإلماراتي ميحد حمد والقت نجاحاً كبيراً. 

كانت لها مساجالت وردود عديدة بينها وبين الشعراء والشاعرات 
بن  محمد  الشاعر  المياسة،  الشاعرة  المثال  سبيل  على  منهم 

مسعود، والشاعر عارف الخاجة. 
رحلت عن دار الفناء في أغسطس 2014م بعد أن تركت لنا إرثاً 
قيمة  له من  لما  به  تفرط  الشعر ولن  ذاكرة  به  ستحتفظ  شعرياً 

أدبية ومادة شعرية فاخرة. رحمها الله وأسكنها جنات النعيم. 

يوم خالي البال 
يوم خلي البال في نومه ه�دا        عيني اليسرى ترفرف ما تبات

بت في حيره بْفك�ٍر ش������اردا    وقلبي المشغول ما يملك ثب�ات

جّن عقلي يا حمد من�ي غ���دا    بين هم ْوبين غ�م النايب������ات

كاألسير اللي بق���يد مص����ّفدا    واال كالمنفاي ويجاسي الش�تات

كني بْغرب�ه وال معي�َه ح�����دا     في سكون الليل اجرع لحسرات

لين بان الصبح واسمعت الندا     يا كفى الله شر جور الح��ادثات

قمت اصلي واشكر الله واحمدا    يوم محبوبي ن��جا والشر ف�ات

لي سالمتكم نذرت اله�ا ف���دا    حالي اومالي لعينه ام��سخ�رات

وان نذرت ابصوم اجره يحمدا      الن رب���ي عال���ٍم بالخافي��ات

يا س�الم الله سالم�ة لي������ودا     لك من االعم���اق اغال االمنيات

ما تشوف الشر وبكم نسع��دا      وبوجودك يال�ضنا تحال الحيات

م�ا تفرقن�ا طوي�الت الم�����دا      حبكم راسخ الى يوم المم���ات

غالٍي غال�ي ورب�ك يشه�����دا       ان حبك في حناي�ا الجانح��ات

انت شّطي و انته اظاللي  
راحتي في صوت�ك الغ�����ال�ي       راح�ت�����ي ي�م�ف�ّرج ال��ونّ��ه  

كيف أنا أس��الك واتسال������ي       وان�ت حّب�ي اللّ�ي ام���غّب�ّن�ه        

منوتي ل�ي ل�ك ق�در عال�����ي       في م������قام الف�رض والّسن�ه     

ف�ي مق�اٍم ه����وب م الّت�ال�ي       ي�ا س�ع�ادة ق�ل�ب مش���ج�ّن�ه    

أن�ت شطّ�����ي وان�ت اظالل�ي      وال�ن�س�اي�م ل������ي ي�ح�ّف�ّن�ه    

وانت لي م�����الك حش�ا بال�ي          ه��وب ج����بر ابطي������ب 

وال�ّن�ه يا لشذى ي�ا نفح�ة اله�ال�ي    ي�ا ن�ج�ّي الن�ف��س م األنّ��ه

فيك هب في غيرك اق�����والي         لجل عين�ك ص�رت منشّن�ه 

ي
ـاب

صـ
َح

النقبي مريم 
شاعرة وباحثة من اإلمارات



الغارقة100 اآلثار 

تاريخ وآثار

  محمد بركة

الغارقة  البحر  آث��ار  المرة  ه��ذه 
على  وق��درة  وجماالً  فتنة  تقل  ال 
عن  العيون  من  الدهشة  اختطاف 
آثار البر المعروفة! العالم كله يقف 
التى  القدماء  كنوز  أمام  مشدوها 
ال  لكنه  المحروسة  مصر  بها  تحفل 
آثار أخرى غرقت  الكثير عن  يعرف 
تحت سطح الموج وتكفلت الصدفة 

وحدها بالكشف عنها!
من المعلوم للكافة أن مصر تملك ما 
يقرب من نصف آثار العالم بأسره ما 
بين آثار فرعونية وبطلمية ورومانية 

ويونانية وإسالمية.  
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والمعابد  اآلث��ار  لتلك  باإلضافة  ولكن 
مصر  الله  حبا  فقد  البر  على  الموجودة 
البحر  في  الغارقة  اآلثار  من  كبيراً  عدًدا 
المتوسط قبالة سواحل اإلسكندرية وهي 
تساهم  أن  يمكن  أهمية قصوى  لها  آثار 

في تغيير بعض الحقائق التاريخية.
اآلثار  اكتشاف  فى  دوراً  الصدفة  لعبت 
العمل  كان  عندما  وذلك  بمصر،  الغارقة 
الغربي  الميناء  توسيع  على  قائماً 
باإلسكندرية عام 1910م حيث تم العثور 
على بقايا أثرية تمثلت فى كتل حجرية 
ضخمة بقاع البحر، فاعتقد القائمون على 
العمل وقتها أنها حواجز لألمواج أنشأها 

القدماء.
دورها  الصدفة  لعبت  1923م  عام  وفي 
الطيارين  أحد  الحظ  عندما  أخرى  مرة 
تحليقه  أثناء  غارقة  أطالالً  البريطانيين 
بطائرته فوق أبو قير على مسافة 30كم 
اإلسكندرية،  ش��رق  قايتباى  قلعة  من 
األمير  الموضوع  لهذا  تحمس  وبالفعل 
ببعض  استعان  حيث  ط��وس��ون،  عمر 
استخراج  من  تمكنوا  الذين  الغواصين 
ما  وهو  األكبر  لإلسكندر  رخامية  رأس 

يعتبر اكتشافاً فريداً وثرياً من نوعه.
وضمن هذه اآلثار الغارقة يقع موقع أبو 
قير األثري بأقصى شرق مدينة اإلسكندرية 
على البحر المتوسط، ويرجع اسم أبو قير 
يد  على  استشهد  الذي  قير«   « للقديس 
االسم  وحرف  »دقلديانوس«  اإلمبراطور 

من »األب قير« إلى »أبو قير«.
يُعد اكتشاف اآلثار الغارقة بمنطقة أبوقير 
في  باإلسكندرية  االكتشافات  أهم  من 
وقتنا الحالي، وقد نقلت مجموعة كبيرة 

أما  اآلثار لمتاحف اإلسكندرية،  من تلك 
لآلثار  مفتوحاً  متحفاً  فتُعد  الثابتة  اآلثار 

تحت الماء.

أول من بدأ الكشف
بدأ  من  أول  طوسون  عمر  األمير  كان 
البحر  سطح  تحت  آث��ار  عن  الكشف 
القطع  بإهداء  وقام  1933م،  سنة  وذلك 
الروماني  اليوناني  للمتحف  المكتشفة 
رخامية  رأس  اكتشفه  ما  أول  وك��ان 
لإلسكندر، وتوالت االكتشافات بعد ذلك 
الغارقة  وضواحيها  المدينة  على  فعثر 
بقايا  من  بها  وما  األرض  سطح  تحت 
جرانيتية  ولوحة  القديم  والميناء  معابد 
للملك »نختنبو« وأرصفة الميناء وجدران 
الحجرية  الحجرية واألرضيات  الكتل  من 
األعمدة  أب��دان  من  مجموعة  وكذلك 
وتيجانها وتماثيل اآللهة والملوك وأهمها 
إيزيس  صورة  فى  بطلمية  لملكة  تمثال 
نيلوس  لإلله  وتمثال  حابى  لإلله  وتمثال 
ومجموعة من العمالت الذهبية والفضية 
ينسب  ما  وه��و  وغيرها.  والبرونزية 
»مينوتيس«  مدينة  موقع  اكتشاف  له 
تحديد  على  االكتشاف  هذا  وساعده 
خريطة  ونشر  »هيراكليون«  موقع 

للموقعين سنة 1934م. 
العشرين  القرن  من  الستينيات  وفى 
»الغواص«  السعدات  أبو  كامل  استكمل 
كشف الستار عن مواقع اآلثار الغارقة في 
أبوقير فنشر خريطة حدد عليها  منطقة 
مواقع حطام عدد من سفن نابليون التي 
كشف عن مواقعها 1983 ��� 1984م إلى 

آثار البحر الغارقة
 ال تقل فتنة وجمااًل وقدرة 
على اختطاف الدهشة من 

العيون عن آثار البر المعروفة! 
العالم كله يقف مشدوها 

أمام كنوز القدماء التى 
تحفل بها مصر المحروسة 
لكنه ال يعرف الكثير عن آثار 

أخرى غرقت تحت سطح 
الموج وتكفلت الصدفة 

وحدها بالكشف عنها!

عمالت ذهبية - أبوقير

خواتم ذهبية مزينة- الميناء الشرقية

عمالت ذهبية - أبوقير
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جانب اكتشافه سفينة القيادة ألسطول نابليون على 
بعد 8كم من شاطىء أبوقير، كما زار الميناء الشرقي 
برسم  وقام  أيضاً،  السعدات  أبو  كامل  لألسكندرية 
خريطة لهذا الموقع يحدد عليها جزيرة » أنتيرودس« 
األثرية وميناء صغيراً وأرصفة بحرية، وَسلّم الخريطة 

للمتحف اليوناني الروماني بالمدينة.

إدارة اآلثار الغارقة
من  بالعديد  قامت  الغارقة  اآلثار  إدارة  تأسيس  وبعد 
أعمال المسح الطبوغرافى للموقع بالتعاون مع هيئات 

ومعاهد أجنبية.
الماء  تحت  لآلثار  األوروب��ي  المعهد  مع  التعاون  فتم 
واأللسنة  للموقع  القديم  الساحل  خط  ورسم  بتحديد 
»انتيرودس«،  لجزيرة  مبان  أطالل  مواقع  وتحديد  البحرية 
قطعة   1000 على  يزيد  ما  وتسجيل  اكتشاف  جانب  إلى 
أثرية من تماثيل آدمية وتماثيل ألبي الهول وأجزاء لمسالت 
قرب  رومانية  سفينة  حطام  إلى  باإلضافة  فخارية،  وأوان 

الجزيرة.
قايتباي،  قلعة  أمام  حجرية  أطالل  وجود  الغواصون  الحظ 

في  المواقع  عليها  حددوا  خريطة  برسم  وقاموا 
تمثاالً  القلعة  إلى جوار  واكتشفوا  المنطقة،  هذه 
إلى  الهلينيستى،  للعصر  يرجع  فاريا  إليزيس 
السلسلة حالياً  بجوار منطقة  اآلثار  جانب بعض 
لرجل  األحمر  الجرانيت  من  ضخم  تمثال  منها 
بالحجم الطبيعى يرجع أيضاً للعصر الهلينيستى، 
وعمالت  آدم��ي،  شكل  على  حجرية  وتوابيت 
مواقع  تحدد  خريطة  بنشر  قام  وبدوره  قديمة، 

اآلثار بمنطقتى السلسلة والشاطبى باألسكندرية.
السياق،  هذا  في  المصرية  الدولة  جهود  إطار  وفي 
عرض  منطقة  بتطوير  لآلثار  األعلى  المجلس  قام 
بعد  مكان  لها  والمخصص  الدكة  بكوم  الغارقة  اآلثار 
وتم  الروماني  للمسرح  الرئيسي  الباب  من  الدخول 
تجديدها لتكون متحفاً مكشوفًا وذلك بعمل مصاطب 
المعروضة  األثرية  للقطع  وبناء قواعد جديدة مناسبة 
والميناء  قايتباي  قلعة  من  البحر  قاع  من  المنتشلة 
الوسطى  الدولة  من  أبوالهول  تماثيل  ومنها  الشرقي 
والحديثة والعصر المتأخر وإحدى مسالت الملك سيتي 

األول وعدد من التوابيت 

لعبت الصدفة دوراً فى اكتشاف اآلثار 
الغارقة بمصر، وذلك عندما كان العمل قائمًا 

على توسيع الميناء الغربى باإلسكندرية 
عام  1910م حيث تم العثور على بقايا أثرية 

تمثلت فى كتل حجرية ضخمة بقاع البحر، 
فاعتقد القائمون على العمل وقتها أنها 

حواجز لألمواج أنشأها القدماء

خواتم ذهبية مزينة 
- الميناء الشرقية

رأس طمست

 معالمها من فعل 

الزمن والماء - قاع 
خليج الميناء الشرقي

الغارقة اآلثار 

تاريخ وآثار
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»علي  ال��رش��داوي«،  »علي  زركاني«،  »سامر  إلى  اإلش��ارة  يمكن 
تغّنى  لها  الكثيرين  حّب  وبسبب  المعشوري«،  و«حسن  إدريس«، 
الخاصة  واالحتفاالت  الفنية،  الحفالت  في  ليس  العلوانية  اليوم 

وحسب، بل حتى في كثير من حفالت األعراس والفرح.

الطماطمّية

� يا أخي، هؤالء مجانين وعديمو اإلحساس.
قال لي ذلك ونحن نشاهد في نهاية نشرة األخبار اإلسبانية خبراً 
عن مهرجان التراشق بالطماطم )التوماتينا La Tomatina( الذي 
وأجاب  لماذا؟  فسألته:  بلنسية،  في  بونيول  بلدة  في  سنوياً  يقام 
طويالً بالتحدث عن التبذير واالستهانة بالنعمة ولماذا ال يتبرعون 
له:  إلى ذلك، فقلت  الفقراء وما  إلى  الطماطم  بهذه األطنان من 
ليتنا مثلهم نتراشق بالطماطم في عالمنا العربي بدل أن نتراشق 

بالدماء.
أخبرته أنه وبفضل هذا المهرجان، تعيش آالف األسر التي كانت 
فقيرة في هذه القرية الصغيرة والقرى المجاورة لها، والتي كانت 
تعاني في بيع محاصيلها الزراعية ومنها الطماطم، بحيث أن إحدى 
الحكايات التي تقال عن أصل هذا االحتفال تشير إلى أنه قد بدأ 
الطماطم  أسعار  تنزيل  في  التنافس  بسبب  فالحيْن  بين  بعراك 
وكسادها، فانقسمت القرية إلى فريقين تتراشق بالطماطم، وفي 
تتفرج على هذه  السياح ووقفت  األثناء مرت مجموعة من  تلك 
احتفالية  لهم: هذه  فقال  بها  البادئ  الفالح  انتبه  عندها  الحرب، 
يبيع  وراح  مجانية.  ليست  فيها  المشاركة  أو  عليها  والفرجة 
الطماطم على عليهم في أكياس كي يشاركوا، فوجد نفسه قد جمع 
من المال ما يفوق قيمة كل ما كان لديه وما لدى خصمه. حكاية 
أخرى تقول بأنها بدأت عام 1945 أثناء احتفاالت استعراض الدمى 
العمالقة، حيث تعارك بضعة شباب فيما بينهم وراحوا يتراشقون 
البقاالت في الساحة، واشترك معهم  بالطماطم التي أخذوها من 
عدد كبير من الجمهور، وفي األعوام الالحقة صاروا يأتون بأكياس 
الطماطم من بيوتهم حتى تحول هذا األمر تدريجياً إلى فقرة من 
هذه االحتفاالت، حكاية أخرى تقول بأن شباباً كانوا ينصتون إلى 
مطرب في هذه الساحة وألن صوته كان قبيحاً جداً أخذوا يرمونه 

بالطماطم ثم اتسعت دائرة التراشق لتشمل كل المستمعين... وأّي 
كانت الحكاية، لكنها تحولت إلى تقليد سنوي وصارت من أشهر 
آخر  في  عاماً  منذ سبعين  تقام  العالم،  في  السياحية  االحتفاالت 
أربعاء من كل أغسطس وفي سنة 2013 تم تحديد عدد المشاركين 
ب� 22 ألف وببطاقة ثمنها عشرة يورو، بعد أن وصل عددهم إلى 
45 ألف سنة 2012، يحملون أكثر من تسعين جنسية من محتلف 
أنحاء العالم، يستمتعون لبضعة ساعات بالتراشق بما يقارب المائة 
طن من الطماطم تحملها 6 شاحنات ويقوم على الحراسة 500 رجل 
أمن، كما تقام على الهامش العديد من النشاطات الفنية والثقافية 
باألطفال،  خاصة  ونشاطات  الموسيقية  والحفالت  واالجتماعية 
ويحضرها للتغطية أكثر من مائة صحفي، وأصبحت ساحة القرية 
وشوارعها ميدانا لتصوير العديد من األفالم الوثائقية والسينمائية 
الفنادق  في  مبكراً  يحجزون  هؤالء  وكل  مهجورة،  كانت  ان  بعد 
وينفقون في المطاعم واألسواق والمواصالت مما أنعش السياحة 
بشكل مذهل في هذه القرية وفي القرى المجاورة لها. علما أن 
ال  التي  الليّنة  تلك  من  ألنها  األرخص  هي  المستعملة  الطماطم 
تباع وقد ترمى إال أنها صارت مصدراً لتحريك وجلب الماليين من 
اليورو... فهل تسمي هذا تبذيرا أم حسن استثمار عبر خلق تقاليد 
وتراث يجلب للناس البهجة والمال ويزيد من التعارف فيما بينهم؟

صمت صاحبي قليالً، ثم كرر ما قلته له سابقاً: ليتنا مثلهم نتراشق 
بالطماطم في عالمنا العربي بدل أن نتراشق بالدماء 

*كاتب عراقي – إسباني

ف
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ت 
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الرملي* د.محسن 



الجزائر104 في  التقليدية  األعراس 

من تراث الشعوب

 الجزائر - أمينة حاج داود

على  المحافظة  أمة  لكل  تكفل  والتقاليد  العادات  إن 
إرثها الجمالي، إذ ال أحد ينكر لما لها من رونق وجمال 
عليها  تتكئ  التي  األعمدة  بمثابة  فهي  وخصوصية، 
هوة  في  تسقط  ال  كي  االجتماعية  المظاهر  مختلف 
التي  بالروح  العادات  هذه  نشبه  أن  يمكننا  االبتذال، 
النور  من  الكثير  فتمنحها  اجتماعية  عادة  أي  تسكن 
وتضفي عليها هاالت من الجمال وتحررها من الجمود 
والَبَهتان، فتغدو هذه المظاهر أكثر إشعاًعا وأكثر فرًحا 

وأقدر على إدخال السرور على المجتمع.

األعراس التقليدية في الجزائر
طقوس موروثة وتنوع ثقافي 



105 العدد 193 نوفمبر 2015

يعد الزواج أهم حدث اجتماعي عند كل شعوب األرض 
به،  لزاًما أن تكون له طقوس خاصة  تقريبًا، ولذا كان 
تميزه عن باقي المظاهر االجتماعية األخرى، وتمنحه 
التفرد، وتساعد في إبراز مكانته، ومن المتعارف عليه 
ليست وليدة حقبة زمنية  الزواج ومراحله  أن طقوس 
معينة، بل هو طقس يمتد عبر التاريخ، ويتلون بتلون 
الصحراء  في  فاألعراس  والحضارات،  والبيئات  األعراق 
عن  األحيان  من  الكثير  في  جذريا  اختالفا  تختلف 
في  األعراس  وكذلك  الساحلية،  المناطق  في  األعراس 
بلدان الغرب تختلف عن مثيالتها في البلدان العربية، 
وهذه األخيرة أيًضا لكل منها تمفصالتها وتقاليدها التي 

تبدأ منذ الخطبة وال تنتهي إال بانتهاء الزواج.
مظاهر  أيضا  للجزائر  العربية،  البالد  من  وكغيرها 
وعادات وتقاليد خاصة، ال يمكن بحال من األحوال أن 
جهة  من  تختلف  مظاهر  وهي  منها،  عرس  أي  يخلو 

ألخرى ومن والية ألخرى ومن قبيلة ألخرى.

مرحلة الخطبة والقبول
تقريبًا  الجزائرية  المناطق  جميع  في  الخطبة  مرحلة 
هي نفسها، وال تختلف إال في بعض التفاصيل الدقيقة، 
على  الشاب  يقدم  ال  الجزائر،  والي��ات  معظم  ففي 
البوح بأنه يريد الزواج لوالديه مباشرة، وهذا من باب 
االحترام، وإنما يلتجىء إلى قريب له كالعم أو الخال، 
الخالة ويشي لها برغبته  القريبات كالجدة أو  أو أحد 
في الزواج، ويخبرها بالفتاة التي يريدها -إن كان قد 
اختار- وربما يترك ذاك لألم التي غالبًا - ما إن يبلغ ابنها 
سن الزواج- حتى تبدأ في البحث والتمحيص والسؤال 
عن الفتيات التي تصادفهن سواء في تجمعات عائلية 
أخرى، كحفالت الزفاف والختان واالحتفال بالمواليد، أو 

توكل ذلك إلى »الخاطبة«.
في الغالب يذهب أهل الخاطب )األم، الجدة، الخالة 
محملين  الفتاة  بيت  إلى  األخوات(  وبعض  العمة  أو 
يأخذون  مثال  الجزائري  الغرب  ففي  الهدايا؛  بمختلف 
 « عن  عبارة  وهو  ب�»المصروف«  يسمونه  ما  معهم 
الفول  غرار  على  والمكسرات  والحناء  والسكر  القهوة 
بعض  يضيف  من  ومنهم  الحلوى  وبعض  السوداني 
قطع من المالبس«. وفي الوسط الجزائري قد يكتفي 
بعض الخاطبين بالحلوى وباقة ورد، ومنهم من يكتفي 
الجنوب  بالورد في مناطق أخرى، أما في  بالحلوى أو 
الجزائري وهو منطقة صحراوية معروفة بالكرم والجود، 
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فإنهم يأخذون ما يسمونه »الواجب« وهو عبارة عن ألبسة وعطور 
وهدايا وحلويات باإلضافة إلى صناديق خضر ورأس من الغنم.

في هذه المرحلة من عملية الزواج قد يتفق أهل الخاطب والفتاة 
على بعض األمور كالمهر والمسوغات، وال يخرجون من بيت الفتاة 
إال وقد اتفقوا على موعد آخر للزيارة كي يردوا لهم الخبر بالقبول 

أو الرفض.

العرس والمالبس التقليدية
الرجل والمرأة، فإنه يتعين على  القبول بين أهل  في حال حصول 
الفطر  كعيدي  المناسبات  كل  في  زيارات  بعدة  القيام  الزوج  أهل 
ورأس  وعاشوراء  الشريف،  النبوي  المولد  يوم  وك��ذا  واألضحى 
السنة األمازيغية وغيرها من مناسبات، وهم محملين بكل أصناف 
الحلويات والهدايا والعطور والمالبس للفتاة، خاصة إن طالت فترة 

الخطبة التي قد تمتد لسنوات في بعض المناطق.
فقبل  العروس«  »حمام  أو  ب�«الحمام«  غالبا  العرس  تحضير  يبدأ 
يوم الزفاف تذهب الفتاة إلى الحمام مع فتيات كثر من صديقاتها 
حجرة  تدخل  ال  فالعروس  خاصة  طقوس  الحمام  ولهذا  وقريباتها، 

بالزغاريد،  النساء  أصوات  وعلت  الشموع،  أوقدت  وقد  إال  الماء 
ووزعت أصناف الحلوى على كل من هن داخل الحمام التي جيء 
بها خصيصا لهذا الغرض. ثم بعده تذهب الفتاة إلى الحالقة أو يؤتى 
أنواع  بمختلف  وتزينها  شعرها  تمشط  التي  وهي  الماشطة«  ب« 

الزينة وتصحبها حتى بيت زوجها.
الزمة  وهي  »الحناء«  وهو  آخر  طقس  يأتي  الحمام  طقس  بعد 
ومظاهرها،  خصوصياتها  منطقة  ولكل  الجزائري  العرس  لوازم  من 
بالعروس ويجلسونها على وسادة  الجزائري يؤتى  الغرب  فمثاًل في 
موضوعة على كرسي مزركش فاخر، والوسادة أيًضا ال بد أن تكون 
عن  شمعتين  وتوقد  السن  في  متقدمة  امرأة  تأتي  مطرزة،  بيضاء 
من  العروس  تمسك  ثم  لفتاتين،  وتعطيهما  العروس  وشمال  يمين 
كتفيها وتجلسها وتوقفها سبع مرات، وسط زغاريد النساء ثم تأتي 
بصحن أبيض وتضع فيه بعض الحناء وترشها بماء الورد، وتضعها في 
كف العروس وتضع فوقها قطعة نقدية قديمة من ذهب، ثم تلف 
يد العروس بقماش أبيض، وتأتي بجهاز العروس الذي أحضره الزوج 
ثم  المسوغات  بالصيغة، وهي  بدًءا  الحاضرات  بعرضه على  وتقوم 

المالبس واألحذية وكذا العطور وغيرها .

الجزائر في  التقليدية  األعراس 

من تراث الشعوب
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في بعض األحيان توضع الحناء للعروس وسط أهازيج ومواويل يغنيها 
كل من أهل العروس والعريس ومنها:

 »بسم الله بسم الله او بيك يبدا البادي او بيك يبدا البادي واللي ما 
صلى على النبي يسمى الشاقي

تربح تربح يا الرابح و الفال قال انشاء الله.
محمد محمد صلو ياالماعليه سيدنا وحبيبنا ويربح من صلى عليه 

جينا من طريق بعيدة وكرارسنا يرعد 
هذي مرتك ياوليدي وعشرة في عينين العدو«. 

ومنهم من يكتفي بالصالة والتسليم على الرسول الكريم.

في بيت الزوجية 
ال تنتهي طقوس الزواج عند هذا الحد، بل تستمر مع الزوجة حين 
ذهابها لبيت زوجها، ففي بعض المناطق يأتي الزوج على حصان أبيض 
وهو يرتدي » برنًسا أبيض » وفي واليات أخرى يأتي في سيارة فاخرة 
وخلفه الكثير من السيارات األخرى الفارغة باإلضافة إلى سيارات فيها 
أهله ويحمل العروس وأهلها ويقوم بجولة في المدينة بعروسه، قبل 
أن يصطحبها إلى بيت الزوج، وهذا ما يسمى ب »الكورتاج« وما إن 

ما إن تدخل بيت العريس وترتاح قليًلا حتى 
يحين نوع آخر من الطقوس وهو »التصديرة« 
كما يسمى في الشرق والجنوب الجزائري 

أو »التبراز« كما يسمى في الغرب 
الجزائري، وهو أن تقوم العروس باستعراض 

مختلف المالبس التقليدية التي جلبت 
معها وعلى رأسها الشدة التلمسانية، 

القفطان، البلوزة الوهرانية، القندورة 
الفتلة.  القسنطينية، قندورة  القبائلية، 

ومنهن من ترتدي الساري الهندي، واللباس 
الخليجية القطري والجالبيات 
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تدوس  أن  العروس  وعلى  الدار  باب  عند  بيضة  توضع  حتى  تصل 
عليها وتكسرها وهي تدخل بيت الزوج، وفي مناطق أخرى تعطى 
الزوجة كأس حليب وبعض حبات التمر فتشرب ثالث رشفات ويوزع 
الحليب والتمر الباقي على الفتيات العازبات كنوع من الفأل الحسن 
ليلحقن بها ويتزوجن، وفي واليات أخرى ترش العروس بالسكر وماء 

الورد.

التصديرة أو التبراز
وما إن تدخل بيت العريس وترتاح قلياًل حتى يحين نوع آخر من 
الطقوس وهو »التصديرة« كما يسمى في الشرق والجنوب الجزائري 
أو »التبراز » كما يسمى في الغرب الجزائري، وهو أن تقوم العروس 
باستعراض مختلف المالبس التقليدية التي جلبت معها وعلى رأسها 
القبائلية،  القندورة  الوهرانية،  البلوزة  القفطان،  التلمسانية،  الشدة 
الهندي،  الساري  ترتدي  من  ومنهن  الفتلة.  قندورة  القسنطينية، 
لباس  الخليجية، حيث تمكث في كل  القطري والجالبيات  واللباس 

رؤيتها.  من  الحاضرات  كل  تتمكن  حتى  دقائق،   10 أو   05 حوالي 

وفي بعض المناطق تقوم العروس وهي ترتدي أول لباس بنثر قطع 

الحلوى والسكر فوق الحاضرات ويقمن هن وأطفالهن بالتقاطها. 

الحلويات والمأكوالت
اختالف  غرار  فعلى  كافة،  المستويات  على  بالتنوع  الجزائر  تعرف 
مستوى  على  تنوع  أيًضا  هناك  والثقافات  والعادات  اللهجات 
الخاصة  المواسم  في  تقدم  التي  تلك  وخاصة  الشعبية،  المأكوالت 
والطعام  »الحريرة«  الجزائري  الغرب  في  نجد  فبينما  كاألعراس، 

فريك«  و»الشوربة  »الشخشوخة«  الشرق  في  نجد  »الكسكس« 

»الرفيس«  ك�»األبراج«  الحلويات  من  الكثير  إلى  باإلضافة  هذا 
و»التشاراك«  و»المشوك«  و»بقالوة«  و»المبسس«  و»المسمن« 
و»المقروط« و»القريوش« وغيرها الكثير من الحلويات والمأكوالت 

التي ال يمكن أن تفارق العرس الجزائري 

الجزائر في  التقليدية  األعراس 

من تراث الشعوب
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الغموض
لم تروض العصور األدبية والتوجهات الفنية حجم الخالف على 
مصطلح الغموض، وطرقه، وأهميته، بل ظلت هيمنته مطردة  مع 
األيام، لم يمسسها قرح، وال يرتبط األمر بالعصر الحديث وشعره، بل 
إنه حاضر في القديم، فقد تناوب على الغموض والبحث فيه أهل 
البالغة والنحو والفقه، وتعددت المصطلحات الدالة على الغموض-

والتعقيد  والتعقيد،  فتجد)المعاظلة،  بينها-  بالفروق  االعتراف  مع 
والغريب والمشترك، والتورية، وغيرها( وفي التراكيب تجد)اإلبهام 

والكناية والتلويح والرمز واإلشارة والتعمية واللغز(.
رأوه  حين  الشعر  تعريف  متن  في  ما-  داخل-بمعنى  والغموض 
ضربا من النسج وجنسا من التصوير، أو هو »الكالم المخيَّل«، وربما 
كان الحوار حول الغموض مردودا للنظر لوضوح »الخطاب« قياسا 
للتوصيل،  أداة  ليست  فيه  الرسالة  وكون  الشعر،  رسالة  لالمباشرة 
ولكنها موضوع له. وربما يبدو أن » أبو تمام« كان منعطفا فارقا في 
مسيرة الشعر العربي، فاعتبره المجددون رأس حربة لهم، ونظر له 
األصوليون بوصفه نزقا ال يحسن السكوت عليه-بتعبير النحاة-؛ إذ 
دأبوا على كيل المدح للوضوح، وتجد كثيرا من التعبيرات المتناثرة 
تتحدث عن«أمن اللبس«، حتى ال تدري هل اعتبروا حضور التشبيه 
مردودا لقدراته البيانية أم لما ظنوه فيه من قدرة على«التوضيح« 

و»الشرح«.
الغموض دعوة للتخلي عن المعرفة العادية باللغة، ووجه الهتزاز 
بين  محددة  بعالقة  اليقين  القارئ حول  نفس  في  الثابتة  الصورة 
الدال والمدلول، فيتعلق الغموض في الشعر بالمدلوالت ذاتها، ال 
لها. وواحد من مصادر فتنة األدب، وتجدده  المستخِدمة  بالدوال 
الدائم. وإذا كان الغموض-في بعض جوانبه-متصال بخفاء المعنى 
فلم ينظر التراث للوضوح بوصفه ميزة، كما أن خفاء المعنى-في 
حد ذاته-ليس وسيلة تفاضل، فال يشرف الشعر فقط بعلو معناه 
النقد  الفني لوضوحه. شهد  واقترانه بالحكمة كما ال يدنو موقعه 

القديم حوارا طويال، وفي مقابل »انكشاف المعنى« عند البحتري 
التكلف«، وصاحب  » شديد  تمام  أبي  تحدث عن  اآلمدي  بتعبير 
»غموض  كان  الموازنة  في  والمعاني  األلفاظ  ومستكره  صنعة 
المعنى و«بيانه« عامال في تقييمه. أال تذكر قول أحدهم:»إذا كان 

هذا شعرا فكالم العرب باطل«.
الشعرية،  بدعوى  للتعمية  المتعمد  الغموض  من  التراث  نفر  لقد 
إال  الناس  في  مثله  وما  الشهير:  الفرزدق  بيت  عن  كثيرا  فتحدثوا 
مملكا.... وذموا التعقيد، ولكنهم-برغم حملة بعضهم على  مخالفة« 
عمود الشعر- نظروا للمجاوزة واالختالف، دون أن ينتهي األمر إلى 

»اإلحالة« فذموا ما سماه ابن قتيبة »فاحش االستعارة«.
وكما كان النقاد قابعين خلف الغموض فقد كانوا من أسبابه فيقول 

أبو الطيب بعد ما أنشد عضد الدولة

وكان ابنا ع����دو كاثراه      

له يائي ح�����روف أنيسان

فقال: أتظن هذا الشعر لهؤالء الممدوحين؟ هؤالء يكفيهم اليسير، 
وإنما أعمله لك لتستحسنه، أي لك وألمثالك«

لتميز  مرادفا  واستخدموا«البيان«  للوضوح،  الكثيرون  مال  وقد 
الغموض صبغة  الكالم، وعلوه. وال يبعد أن بعضهم قد منح  فنية 
وضح  ما  هو  الترسل  إلىأن  ذهب  الذي  األثير  ابن  مثل  من  تفرد، 
معناه والشعر ما غمض معناه؛ ألن معاني الشعر مفصولة مجزأة، 
الخاصة من  إلى  الشعر رفيع؛ إذ هو يتجه  الخطاب في  ومستوى 
المثقفين ومن أجل ذلك اعتمد أن يلطف ويدق. إن جوهر األمر 
هو اطراد الحوار حول الغموض، وتعدد أوجهه ومصادره؛ بدءا من 
األلفاظ مرورا بالتراكيب، وصوال إلى إلغاز بعض المجاز. فكرتنا هنا 
أن الغموض حاضر أبدا، على اختالف العصور األدبية، وهو جزء من 

طبيعة الشعر ذاته 
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  مريم حيدري

تعتبر موسيقى »العلوانية« من أهم ركائز التراث الشعبي العربي في جنوب 
غرب إيران، والتي تم مؤخرا تسجيلها ضمن التراث الوطني الثقافي والروحي 

من قبل منظمة التراث الثقافي في إيران، بعد مطالبة ناشطين ثقافيين 
وهواة هذه الموسيقى بذلك ومتابعاتهم الكثيفة خالل السنوات األخيرة، 
ورغم محاوالت من دول الجوار من أجل توثيق هذه الموسيقى باسمها. 
وجاءت نشأة موسيقى »العلوانية« نسبة إلى منشئها ومؤسسها »علوان 
الُشَويّع«، الذي لعب دورا مهًما في انتقالها إلى األجيال الالحقة، وإحياء 
آلة »الربابة« أيًضا في المنطقة، وهي اآللة التي ترافق هذا األسلوب من 

الغناء. ويعتقد كثير من الباحثين في الموسيقى أن أسلوَب العلوانية بإيقاعه 
البطيء والحزين، متأثر إلى حد كبير بالنغمات الحزينة التي كانت ترّددها 

األمهات في المنطقة، وأيضا الغناء أثناء العمل منذ القدم، ويعيدون نشأتها 
إلى زمن قديم تكّونت واستمرّت فيه تلك الموسيقى والنغمات.

موسيقى العلوانية 
من التهميش حتى التوثيق

العلوانية موسيقى 

فنون
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وتُصّنف الموسيقى العربية في جنوب غرب إيران إلى »المقام« )أي 
ضمن  من  هي  والعلوانية  المحلية(،  )أي  و«الريف«  الكالسيكية(، 
النوع األخير، وتتكّون من مقام ال�«حجاز«، وال�«بيات«، وفي الدرجة 
الثالثة منها، ينخفض تدريجيا ربع المسافة )التون( ونصف المسافة، 
ما يخلق حالة خاصة غير موجودة في أي من األساليب الموسيقية 
العربية والفارسية، ولم يشبهها في ذلك إال غماز ال�«شوشتري« في 
المقامات  بين  ومن  الفارسية،  الموسيقى  في  ال�«همايون«  مقام 

الموسيقية هي قريبة إلى حد كبير من مقام الحجاز. 
اليوم  يعزف  التي  اآللة  فهي  الربابة  آلة  أما 
عليها مطربو العلوانية، دون آلة أخرى. وهي 
من مجموعة اآلالت الوترية، وتصنع طاستها 
بالخشب أو بالصفيح، وتغطى بجلد الخروف. 
أما النوع الصفيحي منها فكان يستخدم  منذ 
ويمّسى  المنطقة،  في  الغجر  لدى  الِقدم 

»كَلَن« أو »كالن«.
وتوجد هذه اآللة أو ما يشبهها، في كثير من 
الهند، وجنوب، وجنوب  وفي  العربية  الدول 
ومناطق  وأميركا،  وشمالها،  أفريقيا،  شرق 
ومثل  أخرى.  بأسماء  أو  ذاته  باالسم  أخرى 
هذه اآللة ذي الوتر الواحد عرفها اإلنسان منذ 
البدائية  اآلالت  ضمن  من  فهي  طويل،  زمن 
أن  ويبدو  التعقيد.  من  الخالية  البسيطة 
طبيعة المجتمع والحياة المبنية على الفالحة 
في المنطقة في قديم الزمان، هي التي أثرت 
ثم  المنطقة،  هذه  في  الربابة  استخدام  في 

تجربتها  رغم  المجتمع  هذا  في  حياتها  تواصل  اآللة  هذه  أخذت 
سنوات من العزلة بين حين وآخر.

ورونق  برواج  حظيت  قد  المنطقة  في  العربیة  الموسیقى  وکانت 
كبيرين في عهد إمارة الشيخ خزعل الكعبي عليها - أي في بدايات 
من  كثير  فكان  إيران-  في  القاجاري  الحكم  وإبان  المنصرم  القرن 
الفرق الموسيقية من دول عربية شتى كمصر، والعراق، ولبنان، تفد 
بالط الشيخ خزعل من أجل إقامة ليال موسيقية، إال أن نجمها بدأ 
البهلوية في إيران، إلى أن ظهر  الدولة  يفل شيئا فشيئا بعد حكم 
»علوان الُشَويّع« في ستينيات القرن الماضي، 
وعزم على إحياء وإنعاش روح هذه الموسيقى 
بالمقامات  خبيرًا  علوان  وكان  جديد،  من 

الموسيقية والشعر العربي.
أن  العلوانية  موسيقى  تستطع  لم  وربما 
وجود  لوال  اليوم  جيلنا  إلى  لتصل  تستمر 
»حّسان  األبرز  وتلميذه  الُشويّع«،  »علوان 
قصارى  بذلوا  ممن  وغيرهم  الكناني«،  إكزار 
جهدهم في سبيل إبقاء هذه الموسيقى رغم 
كل ما عانوا منه من ظروف معيشية صعبة، 
وقلة امكانيات، وتهميش. فهي اليوم وبفضل 
جهود أمثال هؤالء المطربين بقيت حية، وقد 
من  كل  إلى  لتصل  اإليرانية  الحدود  تجاوزت 
بالصيت  ليس  والبحرين،  والكويت،  العراق، 
للغناء  أسلوبا  بتبنيها  بل  وحسب،  والشهرة 
الدول.  هذه  من  مميزين  مطربين  قبل  من 
الكويتي  المطرب  غّنى  قد  الكويت  ففي 

تعتبر موسيقى »العلوانية« 
من أهم ركائز التراث الشعبي 
العربي في جنوب غرب إيران، 

والتي تم مؤخرا تسجيلها 
ضمن التراث الوطني الثقافي 

والروحي من قبل منظمة 
التراث الثقافي في إيران
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الشهير »عبد الله فضالة« العلوانية، وقد ساهم كثيرا في انتشارها 
في كل من الكويت والبحرين، وفي العراق غناها كل من »سلمان 

المنكوب«، و«داخل حسن« وغيرهم.
المحافظة،  في  العربية  القرى  إحدى  في  الُشَويّع«  »علوان  ولد 
الغناء،  في  وشرع  الحزينة،  بالنغمات  أعجب  مراهقته  سنّي  ومنذ 
بعلبة  البداية  في  بصناعتها  وذلك  الربابة،  آلة  بإحياء  قام  أنه  كما 
زيت صفيحية فارغة، وبضع شعرات من ذيل الحصان، لیعزف عليها 

وتكون المرافقة لغنائه ذي النغمات الحزينة.
الحماس  روح  تحمل  قصائد  غنائه  في  علوان  يردد  كان  ما  وغالبا 
فكان  االخالق،  بمكارم  التحلي  على  وتحّث  والشهامة،  الملحمي 
وإغاثة  والتسامح،  والكرم،  والصبر،  الشجاعة،  على  سامعيه  يشجع 
التضحية  واعتماد  الرحم،  بصلة  والقيام  الظلم،  ومكافحة  المظلوم، 
في  لشعراء سبقوه  الكلمات  كانت  األحيان  كثير من  واإليثار. وفي 
الزمن، وكان يذكر أسماءهم خالل الغناء، ما تحول إلى عادة رئيسية 

يذكرون  باتوا  فالمغنون  العلواني  الغناء  في 
ساهم  وما  متوفيا،  أم  كان  حيّا  الشاعر  اسم 
كثيرًا في حفظ التراث الشعري في المنطقة؛ 
األشعار مدونة، ولم  تلك  كثير من  تكن  فلم 
تكن لتنتقل اليوم إلى جيلنا لوال غناء علوان 

ومن حذا حذوه.
ويشير »الشيخ كريم باوي«، وهو يعتبر حاليا 
ومطربي  الربابة  آلة  على  العازفين  أبرز  من 
عالقته  إل��ى  صحفي  لقاء  في  العلوانية، 
ومعرفته بعلوان الُشويّع، قائال إنه التقاه ألول 
مرة في بيته، وكان يؤّمه قبل سنوات كثير من 
المطربين العرب في المنطقة، وكان »علوان 
أن  كريم  الشيخ  ويذكر  بينهم،  من  الُشويّع« 
أّي  قبول  يرفض  الحياء،  شديد  كان  علواَن 

الشعبي  بالشعر  الكبير  إلمامه  إلى  باإلضافة  إزاء غنائه،  مبلغ مالي 
الغزل،  أنواعه من  إيران بجميع  العربي في جنوب غرب  )العاّمي( 

والملحمة، والثناء، وكان هو وأبوه شاعرين جيدين.
ويتذكر هذا المطرب حدثا جرى في بيت صديقه، زار خالله المطرب 
وضع  وقد  يوم،  ذات  صديقه  المنكوب«  »سلمان  الشهير  العراقي 
الصديق )شريط كاسيت( لعلوان، وما إن سمعه سلمان حتى نهض 
من مكانه، وانحنى احتراما لصوت علوان، قائال: »أقسم بالله أن هذا 
بالعلوانية  العراقيين  المطربين  إعجاب  يختصر  ولم  غناء حقيقي«، 
على هذا الحّد، فقد سافر كثير منهم إلى إيران، ال سيما قبل الثورة 
اإلسالمية في )1979(، وعبّروا عن تقديرهم لهذه الموسيقى، وغنوا 

في أسلوبها، ومن أشهرهم –كما ذكرنا- المطرب »داخل حسن«.
يتعلق  ما  في  مهّما  اسما  يعتبر  وهو  الكناني«،  إكزار  »حّسان  أما 
األثرية  المدينة  قرب  ولد  فقد  الربابة،  وآلة  العلوانية  بموسيقى 
الشعر  يكتب  وكان  المحافظة،  غربي  الواقعة  »الشوش«،  القديمة 

ويغّنيه إلى جانب عزفه على الربابة.
اللوح  على  سنوات-  بضع  قبل  توفي  -ال��ذي  حّسان  حصل  وقد 
دورته  فی   2010 عام  الموسيقي  »فجر«  مهرجان  من  التقديري 
كما  إيران،  في  للموسيقى  مهرجان  أهم  والعشرين، وهو  الخامسة 
سبق ومنح لوحا تقديريا في مهرجان موسيقى القوميات في طهران 

في دورته السادسة عام 2005.
العراق  إلى  مرة  ذات  سافر  أنه  مقابالته  إحدى  في  حّسان  ويذكر 
تتويج  ذكرى  تلك،  رحلته  وصادفت  أحوالهم،  وتفقد  إخوته  لزيارة 
»الملك فيصل« في العراق، وشارك حّسان في الحفل الذي أقيم لهذه 
الذكرى، وكان قد حضره كثير من الفنانين والمطربين العرب. وقد 
أهدَي حّسان هناك سيارة من قبل القائمين بالحفل، غير أنه أهداها 

بدوره إلى إخوته وعاد إلى مدينته »الشوش«، ممتطيا حصانه.
في  شارك  أن  لحّسان  سبق  ذلك  إلى  إضافة 
مهرجان موسيقي سنوي في العراق إبان رئاسة 
أحمد حسن البكر )1968-1979(، وقد فاز في 
هذا  في  شارك  حّسان  وكان  المهرجان.  ذلك 
المهرجان نيابة عن أستاذه »علوان الُشويّع«، 
ألن كِبَر السّن وظروف علوان الصحيّة حالت 
فطلب  المهرجان،  هذا  في  مشاركته  دون 

علوان من تلميذه أن ينوب عنه.
وبعد فوز حّسان، طلب منه أحمد حسن بكر 
أن يبقى في العراق، غير أنه لم يقبل وآثر أن 
يعود إلى قريته ويعيش هناك في بيته القروي 
البسيط إلى أن وافته المنية عام 2010، وهو 
في  الموسيقي  »فجر«  مهرجان  من  عائد 

طهران إلى مسقط رأسه 

آلة »الربابة« ، هي اآللة 
التي ترافق هذا األسلوب 

من الغناء. ويعتقد كثير من 
الباحثين في الموسيقى أن 

بإيقاعه  أسلوَب العلوانية 
البطيء والحزين، متأثر إلى 
حد كبير بالنغمات الحزينة 
التي كانت ترّددها األمهات 

في المنطقة، وأيضا الغناء 
أثناء العمل منذ القدم

العلوانية موسيقى 

فنون
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الثقافات المحلية والتفكير العالمي 

ثقافة  كل  فيه  تعبر  الثقافات،  متنوع  عالم  في  اليوم  نعيش 
سلوكياتهم  في  وتؤثر  ألفرادها،  يومية  وسلوكيات  حياة  نمط  عن 
وتفاعالتهم مع البيئة التي يعيشون فيها، سواء في األكل أو الشرب 

أو العمل أو اإلنتاج أو االستهالك.
تنوعت  المحلية،  والسلوكيات  الممارسات  في  التنوع  هذا  وإزاء 
سلبيات استغالل البشر لبيئاتهم ومواردها، وطرق تفاعالتهم معها، 
يزيل  ومنهم من  لبناء مساكن،  الزراعية  التربة  يجرف  فمنهم من 
ومنهم  أخشابها،  بيع  أو  أراضيها  زراعة  في  طمًعا  الغابات  أشجار 
من يشيد المصانع لزيادة منتجاته وأرباحه... الخ. ولذلك تنوعت 
قد  التي  الممارسات  تلك  بسبب  مخاطرها،  وزاد حجم  مشكالتنا، 
ال نكون سببًا فيها في بيئاتنا المحلية، ولكنها نتيجة ممارسات في 

بيئات أخرى.
ممارساتنا  تأثير  عن  والتساؤل  للتعجب  البعض  دعى  ما  وهذا 
تؤثر  أن  الممكن  من  وهل  ككل،  العالم  على  اليومية  وسلوكياتنا 
هذه السلوكيات البسيطة من وجهة نظرهم على حياة الناس في 

دولة أو قارة أخرى.
والحقيقة أنها بالفعل تؤثر على األخرين، وما تفعله أنت وما أفعله 
أنا وما يفعله غيرنا، يتراكم ويتراكم ليؤدي في النهاية إلى مشكلة 
وحدودنا  الجغرافية  مواقعنا  عن  النظر  بغض  جميعا  منها  نعاني 
وثقافاتنا، ولعل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا لخير 
لكل  وشمولها  أسبابها،  محلية  رغم  المشكلة،  عالمية  على  مثال 

البيئات والمجتمعات نامية كانت أو متقدمة.
أن  يدركوا  وأن  البشر،  يعيه  أن  البد  ثقافي،  تغير  أمام  إذن  نحن 
أعمالهم المحلية تتجاوز نطاق بيئاتهم إلى العالمية، فعندما نزرع 
نفكر  أن  علينا  يجب  المحلية،  بيئتنا  في  ونصنع  ونصطاد  ونرعى 
البيئات األخرى، بمعنى أن نربط بين أعمالنا  في تأثير ذلك على 

المحلية وتفكيرنا العالمي.
قادرة على مواجهة مشكالتنا  لثقافة جديدة  تزداد حاجتنا  ولذلك 

وعالج أسبابها، فقد تكون هناك جهود رسمية للدول والمنظمات، 
وتوقيع معاهدات وسن قوانين وتشريعات، إال أن هذه الجهود لن 
العمل  بين  الجسور  لبناء  ثقافة جديدة، تسعى  بتنمية  إال  تكتمل 
الممارسات  تعديل  في  يساعد  مما  العالمي،  والتفكير  المحلي 
اليومية، حتى يدرك كل فرد أنه مرتبطًا بالمجتمع العالمى، ولديه 
شعور بالمسئولية تجاه كل أفراد العالم، وتنعكس هذه المسئولية 

فى اتجاهاته ومعتقداته وسلوكياته.
وتاكيًدا ألهمية بناء الجسور بين العمل المحلي والتفكير العالمي، 
القادم 2016،  للعام  الدولي مبادرة دولية  الجغرافي  االتحاد  أعلن 
كل  فيها  وشارك  العالمي،  للفهم  الدولية  السنة   2016 بعنوان: 
والمجلس  للعلوم،  الدولي  كالمجلس  الدولية،  العلمية  المجالس 
والعلوم  للفلسفة  الدولي  والمجلس  االجتماعية،  للعلوم  الدولي 

اإلنسانية.
المحلي والتحديات  العمل  بين  الربط  إلى  المبادرة  وتسعى هذه 
المطروحة على الصعيد العالمي، والتركيز على االستدامة العالمية 
في  والثقافية  االجتماعية  العناصر  على  والتأكيد  المحلي،  للعمل 
تغيير الطبيعة. وذلك تأكيدا منها بإن المجتمعات والثقافات هي 
أنها  التي تحدد كيفية تغييرنا للطبيعة وكيفية تعايشنا معها، كما 
تُؤثر في كيفية إدراكنا لما تُحدثه سلوكاتنا اليومية من انعكاسات 
على الكرة األرضية، فال يمكننا أن نغير العالم بدون أن نفهم ماهية 

االنعكاس العالمي الذي يتركه عملنا اليومي على سطح األرض.
ولذلك يمكن القول بأن الثقافة دائًما جزًءا كبيرًا من الحل، فعندما 
تأثيراتها،  في  وتفكيرهم  حياتهم  وأنماط  الناس  سلوكيات  تتغير 
التي  المشكالت،  من  كثير  في حل  المساهمة  اإلمكان  من  يصبح 

تسعى جهود الحكومات والمنظمات في حلها 

*أستاذ مشارك بجامعة المنيا، مصر

ية
رؤ

د. إدريس سلطان صالح*
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يمتلك نخبة من أشهر السالالت وأندرها

مطر سالم بن غاشم الكتبي: 
تربية »الحالل« امتداد لتراث أجدادنا األصيل 
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 الشارقة - حامد محمدي

أهل  حياة  من  جزًءا  والماعز  األغنام  تعد 
البادية، ويزخر الموروث الشعبي المحلي 
بأسماء  المتعلقة  المعلومات  من  بالكثير 
من  والمواشي  الحالل  وأل���وان  وأن���واع 
والمعتقدات  والطقوس  والماعز  األغنام 
التي ارتبطت بها، منها أن أهل البادية في  
الماضي كانوا يقودون »العنز« في مواسم 
األفراح، وال يقودون »النعجة« أو »الكبش 
اعتقاًدا  األسود-  الوجه  ذي  -أي  األدغم« 

منهم أن اللون األْسَود نذير شؤم.
وق��د ت��وارث أه��ل اإلم���ارات ح��بَّ تربية 
واقتناء الحالل، وطوروها واستخدموا فيها 
لها  هواية  باتت  بحيث  العصر،  معطيات 

قواعدها ومحبوها وأسواقها.  

ك الحالل والمهتمين بتربية األنواع  ويعد مطر سالم بن غاشم الكتبي »بوسالم« أحد أبرز ُمالَّ
النادرة منه على مستوى الخليج العربي. 

ذاع صيته وانتشرت سمعة )عزبته( على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة وخارجها، 
المالك  أبرز  كأحد  نجاحه  ليثبت  الجهد  من  الكثير  فيه  وبذل  المجال  هذا  في  برع  فقد 
ألكثر  الخليجيين  الحالل  لمربي  وجمعه  استضافته  عبر  الهواية  لهذه  الداعمين  والمربين 

من مرة، خصوًصا في مهرجان »جلسة 
القمة« الذي نظَّمه في عزبته بمنطقة 
البطائح في إمارة الشارقة أخيرًا وحقق 

نجاحا الفتًا.
التقينا بوسالم في عزبته للتعرف على 
تجربته ومالمح هواية تربية »الحالل« 

في الدولة وفي الخليج العربي. 
حول بداياته مع الهواية، قال: هوايتي 
أنواع  وأندر  أبرز  وامتالك  جمع  هي 
لتطوير  وذل��ك  وال��م��واش��ي،  الحالل 
اإلنتاج والحصول على أفضل السالالت 
لبيئة  مالءمتها  مدى  في  أنظر  التي 
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نوًعا   33 يفوق  ما  أمتلك  وأضاف:  عليها،  والطلب  انتشارها  اإلمارات ومدى  دولة 
أآلن. مشيرًا إلى أن هوايته تشمل إجراء الدراسات على هذه األنواع حول العالم 

واكتساب الخبرات.

البداية مع الوعول 
أنني  أذكر  بعام 1998م، ويضيف:  الهواية  بدايته مع هذه  تاريخ  بوسالم  ويحدد 
بدأت بامتالك بعض األنواع النادرة من الوعول، وكنت أبحث عنها في عدة أماكن 
بريطانيا،  في  وسولفيك  الصين  في  هافانا  مقاطعة  مثل  وخارجها،  الدولة  داخل 
االقتناء  بدأت  السويسرية. ويضيف:  األغنام  أنواع  ببعض  باالهتمام  بدأت  وكذلك 
الجيدة لتطوير  البحث عن األنواع  عن طريق شراء أعداد قليلة ثم حرصت على 

األنواع الموجودة لدي.
وحول بدايات تواصله مع المهتمين اآلخرين بهذه الهواية، يقول: بدأت بالتعرف 
على مهتمين آخرين في الفعاليات والمهرجانات والمزادات التي تقام للحالل، كما 
كان لخدمة اإلنترنت والمواقع الخاصة بالحالل ومنتديات مربي الحالل المختلفة 

الكتبي مطر سالم بن غاشم 

حوار
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سالالت وأنواع نادرة
ويحدثنا أبو سالم عن أهم أنواع الحالل التي تحظى 
بإقبال واهتمام في الدولة في اآلونة األخيرة، يقول: 
والحالل  الصومالي،  بالماعز  كبير  اهتمام  هناك 
والسواكني  الصاللي  والماعز  )البورغوت(  األفريقي 

الدرماني وغيرها.
السالالت  من  العديد  أبوسالم  يمتلك  وشخصيًا 
أنه  ويؤكد  والحالل،  المواشي  من  النادرة  واألنواع 
الخرفان  مثل  المتوفرة  األنواع  أغلب  يمتلك  تقريبًا 
واألغنام  الحّو  وماعز  الجزيري  والماعز  الشيرازية 
األفريقي  والسندوان  الصومالي  والماعز  الصومالية 
البربري  ووعول  األفريقي  والمها  غوت  والبجمي 

شيب وأنواع مختلفة أخرى.

دوٌر كبيٌر في التواصل والتعارف وتبادل المعلومات بين المربين، أصبحت 
وبعضهم  الخليج،  في  الحالل  مالك  وأغلبية  المربين  معظم  أعرف  اآلن 

أعرفه شخصيًا وتعاونت مع الكثيرين من أجل تطوير هذه الهواية.

اإلمارات بيئة مشجعة 
وحول تطور الهواية في دولة اإلمارات يقول أبوسالم: انتشرت هواية تربية 
وجمع وامتالك الحالل بشكل كبير ومالحظ في الدولة، وأصبح لها صدًى 
وبرزت  كبيرًا.  بها حضوًرا  الخاصة  والمزادات  المهرجانات  وتشهد  واسع، 
انتشر في كل مناطق  الذي  المجال  القوية في هذا  األسماء  العديد من 
تربية  تعتبر  حيث  وغيرهما،  والجبلية  البدوية  بيئاتها  باختالف  الدولة 
الحالل ممكنة في أغلب البيئات والتضاريس التي تتميز بها دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
ويرى أبو سالم أن المجال مفتوح للجميع مشيًدا بالتشجيع الدائم والمثمر 
بقيادتها  الدولة  وأضاف:  الرشيدة،  القيادة  من  الحالل  مربو  يلقاه  الذي 
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مجاله  في  يتميز  من  كل  تدعم  الرشيدة 
وتشجع النشيطين ألن جهودهم مساهمة في 
وأعرب  وداخليًا،  خارجيًا  الدولة  سمعة  إثراء 
الشيوخ  السمو  ألصحاب  العميق  شكره  عن 
على اهتمامهم الدائم ودعمهم وحرصهم على 

تشجيع الجميع.

مهرجان جلسة القمة
جلسة  مهرجان  تنظيم  من  أهدافه  وح��ول 
في  استضافه  الذي  الحيوانية  للثروة  القمة 
الشارقة،  البطائح في  بمنطقة  الخاصة  عزبته 
تكملة  هو  المهرجان  هذا  سالم:  أبو  يقول 

لعدة مزادات وتجمعات قمت بتنظيمها سابًقا في عزبتي بمنطقة 
البرير، ولكن هذه المرة كان التنظيم على مستوى كبير ومميز، وتم 
الحالل  ومربي  ومالك  محبي  لكل  جامًعا  مهرجانًا  ليصبح  تطويره 
والتعريف  الحيوانية  الثروة  دعم  منه  والهدف  واحد،  مكان  في 
هذا  على  التعرف  في  يرغب  من  لكل  الفرصة  وإتاحة  بأهميتها، 
فالمهرجان  فوائد،  من  به  يتميز  وما  أسراره  على  واالطالع  المجال 

فرصة للتعاون والتعارف بين كل الحاضرين.

سالالت جيدة من اإلبل
مكانًا  عزبته  في  سالم  أبو  يخصص  والمواشي،  الحالل  جانب  إلى 
لإلبل، وعن ذلك يقول: لإلبل أهمية كبرى لدى البدوي وال يستغني 
عنها وعن خيراتها، وقال: أحرص على متابعة اإلبل الخاصة بي تماًما 

مثلما أتابع الحالل اآلخر.
من  جيدة  سالالت  امتالك  على  حريص  وهو 

اإلبل، فلديه بعض اإلبل التي تنحدر من ساللة 

بوكشة  صوغان  مثل  الشهيرة  )ص�وَغ�ان( 

وصوغان بن غويث وكذلك لديه بعض اإلبل 
الشيخ  بعير  )سرَاب(  ساللة  من  تنحدر  التي 
ساللة  وكذلك  نهيان  آل  محمد  بن  طحنون 

بنت فريد وغيرها.

معرفة الرجال ثم تربية الحالل
التي  بعبارته  أصدقائه  بين  أبوسالم  ويشتهر 
ثم  الرجال  معرفة  )القصد  دائًما:  يكررها 
تربية الحالل(، ويفسرها لنا بأنه سعيد بتجربته الناجحة والممتعة 
والموفقة بفضل من الله، والتي أفادته الكثير وعرفته بالعديد من 

المالك والمربين الذين يعتبرهم مكسباً.
الحالل  امتالك وتربية  الراغبين في دخول مجال  أبو سالم  وينصح 
بالبحث عن الطريق الصحيحة للبداية، وزيارة المربين المعروفين 
وأخذ النصح واإلرشاد منهم وزيارة المزادات والمهرجانات لاللتقاء 
الذي  النوع  وتحديد  الحالل،  أسعار  ومعرفة  والمالك  بالمربين 
سيقوم كل منهم بتربيته وفًقا للبيئة المتاحة له، كما يحذرهم من 

الشراء العشوائي الذي قد يثقل كواهلهم مع البدء بأعداد قليلة ال 

والمعرفة  الخبرة  المبتديء  المربي  يكتسب  حتى  رأساً  تتجاوز 50 

بالمصروفات واالحتياجات األخرى مثل األعالف واألدوية وغيرها 

حول تطور الهواية في دولة 
اإلمارات يقول أبوسالم: 

انتشرت هواية تربية وجمع 
وامتالك الحالل بشكل كبير 
ومالحظ في الدولة، وأصبح 

لها صدًى واسع، وتشهد 
المهرجانات والمزادات

 الخاصة بها حضوًرا كبيًرا

الكتبي مطر سالم بن غاشم 
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ي النقد، التَّجاور والتََّخطِّ
الذي  المتعالي«  لفكر  ل�«  نتاج  هو  العربي  النقدي  التراث  هل 
التراث  أن  بمعنى  أركون؟  محمد  وصفه  كما  العربية  الثقافة  ميَّز 
أن  السيما  معه،  التحاور  ويرفض  اآلخر«   « ينفي  العربي  النقدي 
مقولة » نحن والغرب«، مازالت هي السمة البارزة في التعاطي مع 

النظريات الجديدة في القراءة والتأويل.
تنطرح أمامنا في سياق الحديث عن التراث العربي في عالقته مع 
النقد، جملًة من اإلشكاالت المعرفية والمنهجية والتاريخية، خاصًة 
أن قضية » التراث والنقد« تتخذ ثالثة أبعاد: تاريخ النقد العربي 
العربية،  الذهنية  ترسيخه في  القدامى  النقاد  الذي حاول  التراثي 
النظريات النقدية العربية الحديثة، ثم مناهج النقد الغربي الوافد 
والمستنبت في التربة العربية رغم طابع االستحالة، من هنا، تبدو 
ثنائية التراث والنقد ذات طابع إشكالي، ملتبس، وإن كانت أغلب 

الدراسات راهناً، حاولت التخفيف من وطأة هذا الصراع الخفي.
» إن الرؤية الفكرية لمسألة التراث تتحول وتتغير حسب حركتها 
تتجدد  تقدم  كل  فمع  والتطور،  والتمدن  التقدم  اتجاهات  في 
النظرة الفكرية لدى المثقفين إلى التراث، ألن هذا التقدم يفرض 
ذهنيته ورؤيته، وحتى سلطته وإرادته التي يغلبها على أي منظور 
فهم  في  لجدليٍة  كنتاٍج  فكرية  رؤية  باختصار،  إنها  مختلف«)1(. 
الصيرورة التي ميزت الشخصية النقدية العربية على مدار عقود، 
وقد كنا أولينا اهتماما لقضايا الشعرية العربية تبعاً لنظرية التلقي 
والسياقات النقدية العربية منذ بزوغها في كتابنا » التراث النقدي 
عند العرب، آلياته وإشكاالته«)2(، ووقفنا عند أهم اإلشكاالت التي 
أوفاق  استكناه  في  سواء  حد  على  والناقد  المتلقي  أمام  تنطرح 
السجال  هذا  وأمام  ومحدثها،  قديمها  العربية،  النقدية  المؤسسة 
اإلستراتيجية«   « من  كنوٍع  والحداثة  التراث  ثنائية  بين  المحتدم 
نتيجة  األفق  في  برز  قد  األدبي،  النص  وقراءة  وتأويل  فهم  في 
تنامي درجة« العداء« بينهما منذ االنفتاح على النظريات النقدية 
الغربية، وتنامى أكثر بعد التحوالت التي عرفتها الشعرية العربية 
في  أثراً  لها  نجد  المسألة،  أن هذه  رغم  ومآالً،  حاالً  ومنجزاً،  نصاً 

مؤسسة النقد األدبي العربي القديم والمحدث، »وإن من يستقرئ 
المؤلفات النقدية القديمة، يجد أن ما نطلق عليه، اليوم، عنوان« 
إشكالية الحداثة«، يكاد يكون هو نفسه، ما عالجه نقادنا القدامى، 
في  اختالف  مع  والمحدث«،  القديم   « مشابه،هو  عنوان  تحت 
والثقافة  العصر  اختالف  يفرضه  والمصطلح،  والمأخذ  المنهج 

والعلوم والمفاهيم«)3(.
وعليه، فإن ثنائية« التراث والحداثة« ،قد غطت مساحة كبيرة من 
الدرس النقدي العربي، على اختالف الرؤى والتصورات والمفاهيم، 
السجال  أن  هو  المسألة،  هذه  في  الثابت  أن  إال  الكتابة،  وطرق 
عياد  الناقد شكري محمد  ما ساقه  النقدي ممتد ومتحاور، وهذا 
اإلنسان  لنشاط  حصيلتين  ليسا  النقد،  ومعه  األدب،  قال«  حين 
إلى  الماضي  في  الممتد  اإلنساني  الكيان  بعض  إنهما  اليومي، 
فجر التاريخ، والسارح في المستقبل إلى آفاق بال حدود، ولكنهما 
عنهما«،  كالم  كل  ومثلهما  الحاضر،  الزمن  مع  دوما  يتحاوران 
وتأسيساً على ذلك، ال يمكن القول، أن الشخصية النقدية العربية 
تمارُس نوعاً من »التعالي« كما ذهب إلى ذلك المفكر محمد أركو، 
بقدر ما تسعى إلى التأقلم مع السياقات المعرفية المتجاورة معها 
والمتحاورة بعيداً عن«الصدامية« التي ميز ت العالقة بين التراث 

والحداثة 
*شاعر وكاتب من المغرب

هوامش:
واإلسالمي  العربي  الفكر  في  التراث  تجليات  العرباوي،  - عزيز   1
–الجابري وأركون نموذجا-، منشورات مجلة تراث اإلماراتية، ط 1، 

2013، ص 1. 
2 - رشيد الخديري، التراث النقدي عند العرب، آلياته وإشكاالته، 

دائرة اإلعالم والثقافة –الشارقة- ط 1، 2014.
3 - مريم حمزة، غموض الشعر ومصاعب التلقي، مؤسسة الرحاب 

الحديثة، بيروت، ط 1، 2010، ص 11.
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 محمد األسعد

لفن الحلي البدوية، والعربية منها بخاصة، 
ال��دراس��ات  من  ع��دد  في  ب��ارزة  مكانة 
والرموز  وال��ع��ادات  بالتقاليد  المعنية 
الزينة  أدوات  إل��ى  باإلضافة  الثقافية، 
الشعبية. ويتخذ بعض المهتمين من هذه 
أنواع  لصناعة  هادية  إدوات  الدراسات 
تحاكي هذه الحلي ألغراض تجارية، بينما 
على  للتعرف  وسائل  آخر  بعض  يتخذها 
أبرز  أن  إال  الموروثة.  الحضارية  السمات 
في  وبخاصة  صادفتها،  التي  الدراسات 
استكشاف  إلى  انصرفت  األجنبية،  اللغات 
األلغاز  من  عدد  وحلِّ  الفن،  هذا  تاريخ 

المدهشة التي تحيط به. 
وتكشف هذه الدراسات عن أن هذا الفن 
المتوارث بتقاناته وأساليبه، ما زال يحمل 
تماثاًل صارًخا مع حلي حضارات بادت منذ 

أزمان بعيدة. 

فن الحلي البدوية 
ملتقى الجغرافيات والحضارات
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ولهذا فإن هذه الخاصية التي تكاد تكون مجهولة لدى الباحثين العرب، 
تلقي الضوء على  أنواع من العالقات الحضارية بين جغرافيات وشعوب 
من  وجملة  وخواتم  وأساور  عقود  الماضي، سجالتها  في  سادت  متنوعة 
أدوات الزينة التي استخدمها اإلنسان منذ عصور يرجعها بعض الباحثين 

إلى ما قبل التاريخ، أي قبل التاريخ المعروف. 

أدلة مثيرة وجديدة
أبرز هذه الدراسات التي تعتبر نموذجية في ميدانها تلك التي تناولت فيها 
الباحثة االسترالية »هيثر روس« فن الحلي الذي عرفته الجزيرة العربية، 
اعتماًداعلى ما كشفت عنه أحدث الحفريات في بعض األنحاء من أدلة 

مثيرة وجديدة في هذا المضمار. 
وتكهنات.  عامة  معلومات  سوى  يتوفر  يكن  لم  الكشوفات  هذه  قبل 
بزينته  يهتم  كان  وهناك،  هنا  اآلثار  علم  حفريات  تقول  كما  فاإلنسان، 

الجسدية دائماً. 
أن  إلى  مثال،  بكين  إنسان  في كهف  المكتشفة  الكريمة  األحجار  وتشير 
التاريخ  قبل  ما  عصور  إلى  يعود  الحلي  وارت��داء  األحجار  هذه  امتالك 
أن  مرافقة،  دالئل  عدة  ومن  هذا،  من  الباحثون  ويستنتج  المعروف. 
الحلي كانت تشبع ثالث رغبات إنسانية: الزهو والرغبة بالثراء واالعتقاد 

بالخرافات. 
هذه  من  عنصر  كل  تبًعاألهمية  وخصوصية  أهمية  الحلي  واكتسبت 
شكل  الحلي  اكتسبت  الزمن  ومع  آخر.  إلى  شخص  من  الثالثة  العناصر 
النقود، وعرف أن لها داللة دينية منذ عصور غارقة في القدم، كما رافقتها 
المعتقدات الخرافية. ويكاد يكون أمرًا شائًعا في الماضي أن نجد شعوبًا 
المصائب أو غضب اآللهة،  بها نفسها من  الحلي كتعاويذ تحمي  ترتدي 
ما  الممارسة  أن هذه  الحلي قوى سحرية. ونالحظ  لهذه  أن  اعتقاًدامنها 

لفن الحلي البدوية، والعربية منها 
بخاصة، مكانة بارزة في عدد من 

الدراسات المعنية بالتقاليد والعادات 
والرموز الثقافية، باإلضافة إلى أدوات 

الشعبية الزينة 

قالدة نجدية أسلوب نظمها 

بميداليات من الذهب 

الرقيق والتركواز

 تقليدي موروث
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تزال شائعة حتى في العصور الحديثة، والتزال الحلي تحمل سمات 
رمزية، ويرتديها الناس ، واعين أو غير واعين بما تشير إليه أنواعها 

من رموز.

سمات حضارات مغرقة في القدم
في األزمنة القديمة كانت الجزيرة العربية بحدودها المعروفة لدى 
الجغرافيين العرب، ال بحدودها التي رسمتها السياسات االستعمارية 
في القرن العشرين فحولتها إلى شبه جزيرة، بوابة الشرق، وبفضل 
التجارية  الطرق  عبر  طائلة  ثروة  تراكم  أن  استطاعت  الموقع  هذا 

وأنشطتها اإلقتصادية. 
وعرف جنوب غربي الجزيرة لدى الرومان باسم العربية السعيدة، 
ربما إحساًسابما كانت تحظى به هذه المنطقة من وجود مسالم. 
وأدلة علماء اآلثار على هذا تتمثل في أنهم لم يجدوا مدنها مسّورة. 
والمّر،  البخور  مصدر  جنوبها،  وخاصة  العربية،  الجزيرة  وكانت 
كانت  أخرى  ثمينة  وبضائع  والعاج  والحرير  أيًضابالتوابل  وتاجرت 
تصل إلى مصر وبلدان الجزيرة الشمالية. وعن طريق هذه التجارة 
الكريمة،  واألحجار  والنحاس  أيًضابالذهب  البلدان  هذه  تزودت 

وبعضها جاء من مناجم الجزيرة الغنية. 

واآلتاوات  الهدايا  تكشف  العصور،  أقدم  ومنذ 
التي كان يقدمها زعماء القبائل العربية الشمالية 
كانوا  الجزيرة  عرب  أن  عن  وآشور  بابل  لملوك 
الكتابات  تشير  كما  والفضة،  الذهب  يصنعون 
في  بريتشارد  جيمس  نشرها  التي  المسمارية 
وصور  نصوص  القديم:  األدن��ى  »الشرق  كتابه 

مختارة، 1958«.  
صناعة  قدم  على  إضافي  دليل  على  عثر  وقد 
شمالي  »ج��اوان«  مدفن  تنقيبات  في  الحلي 
القطيف في العام 1952، وفي تنقيبات »قرية« 
الفاو على حافة الربع الخالي الجنوبية في العام 

 .1979
تاريخها  ويرجع  المكتشفة،  الحلي  وأش��ارت 
وفضية،  ذهبية  من  اإلسالم،  قبل  عام   500 إلى 
اليوناني  والعالمين  وفارس  بالهند  عالقات  إلى 
والروماني. وأثارت هذه الحلي البدوية الباحثين 
في  مغرقة  حضارات  وسمات  صفات  تحمل  ألنها  خاص  بشكل 
القدم. على سبيل المثال، يماثل تصميم العقد المكتشف في مدفن 

»جاوان« )100 ق.م( عقًدامكتشًفافي شمالي أفغانستان.

جملة من المؤثرات الحضارية
من  إلى جملة  مناطق،  عدة  من  األثرية  األدلة  تجميع  من  ويتبين 

قالدة من أحجار كريمة وأحجار عادية مثل المرجان ومشغوالت فضية تستلهم شكل الهالل.

البدوية الحلي  فن 

فنون
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وتقانات  الفن  أصول هذا  أسهمت في صياغة  الحضارية  المؤثرات 
صنعه المتوارثة. فهناك تأثير تقانة صناعة الحلي المصرية القديمة 
وتأثير  بل  الفرعونية،  بالحلي  تسميتها  على  التقليد  درج  التي 
وبدا  العربية.  الجزيرة  عرب  على  القديم  مصر  شعب  معتقدات 
آمون«  عنخ  »توت  الملك  قبر  اكتشف  واضًحاعندما  األمر  هذا 
في  المصرية  الحلي  لمعظم  أن  المعروف  فمن   .1922 العام  في 

وأللوانها  سحرية،  داللة  القديمة  العصور 
حياة  لون  يعتبر  مثال  فالتركواز  أيضاً. 

األحمر  العقيق  حمرة  وتعد  جديدة، 
دم الحياة، ويعبر صفاء الالزورد عن 
القواقع  وتستخدم  سماوية،  سمات 

مع  وتشكل  الشرور،  من  الحماية  في 
فعالة.  تعاويذ  جعل«  »أبو  شكل 
المصريين  الجزيرة  عرب  ويشارك 

صنع  الذي  للتركواز  حبهم  القدماء 
شكل  ويظهر  متعددة،  أشكاال  المصريون  منه 
والمصرية  العربية  الحلي  في  الملتفة  األفعى 

معاً، وهو ما تطور إلى شكل السوار. 
وهناك شعوب أخرى قديمة  كشف عن أنها تمتلك أنماطًاوتقانات 
هي ذاتها مما هو شائع ومتوارث في الجزيرة العربية، مثل شعبي 
الهند والصين. والمثير أكثر، في هذه الكشوفات الموثقة، تماثل حلي 
»السلت«،  تسمية  عليهم  تطلق  الذين  القدماء  أوروبا  سكان غرب 
أيضاً،  الجزيرة  وإيرلندا، مع حلي  اسكوتلندا  بقاياهم في  تزال  وما 
استعاروها  هؤالء  بأن  تقطع  تكاد  درجة  إلى 
خالل  كانوا  الذي  الكنعانيين  طريق  عن 
بضعة قرون في األلف األول قبل الميالد 
البحر  عبر  التجارة  بشرايين  يمسكون 

األبيض المتوسط وما وراءه. 
أضف إلى ذلك أن هذه األنماط تمتد 
تصل  واسعة  زمنية  مساحة  على 
مكانيًا  وتغطي  العصور،  أقدم  إلى 
إلى  آسيا  أواسط  من  تمتد  مساحة 
أفريقيا  االمتداد  ويشمل هذا  الجنوبية،  أمريكا 

طبعاً، األقرب إلى الجزيرة العربية 

حلية تلبس تحت الذقن، وتمتد من األذن إلى األذن، وتعلق بالقرب من شحمة األذن بغطاء الرأس. هذه 
القطعة يندر وجودها في هذه األيام. وال وجود لما يماثل هذه الحلية في الحلي الغربية رغم أن األقراط 

االسكندنافية في العصور القديمة كانت تمتد من األذن إلى األذن. 

اللزم

عقد يستخدم فيه
معدن  عن  كبديل  النحاس   

الذهب األصفر
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حين يلعلع الرصاص في السماوات قاصًدا اللحم الطري، سيعرفون 
أن الجميع تلوث بالدم حتى العنق، وأن أيًا منهم اليصلح للوساطة 
أن  تستطيع  ال  بجوارهم  قرية  عشرة  سبع  وأن  الصلح،  طلب  وال 
توقف بحر الدم الذي يطغى على كل شيء، حين وصل الجميع إلى 
نوق مختلفات، ويرتحل  يركبوا سبع  أن  القناعة، كان عليهم  هذه 
كٌل في ركابه، حتى يصلون إلى »واسطة العقد«، الجالس على رأس 
»بحر  ضفاف  على  هناك  »الهواشم«،  ونسل  الساللة  وريث  بيته، 

يوسف« حيث جابر يجلس وفي عينيه نظرة عتب. 
األم  وتاهت  األب  غاب  حين  السنون  ربتهم  أخوة،  ثمانية  كانوا 
بين األعمام بحثًا عن إرٍث لن يأتي أبًدا.. هم بترتيب السن: صابر 
الذي يشبه الجبال طواًل وعرًضا، وله من البنين خمسة ومن البنات 
وحيدة الدهر في جمال ساقيها »وليفة«.. وثانيهم سيد أحمد، وهو 
المفضل لدى نساء خمس بيوت للدعارة كان يمأل غرفها ضجيًجا 
لست سنوات، حتى انهدت إحداهن تحته فسجنه القاضي عامين 
فحين  الرابع،  توأم  فكان  الترتيب  في  الثالث  أما  »مدب«..  ألنه 
حبلت رسمية بنت محرز أبو المكيال، خرج من رحمها إلى براح 
الدنيا، صالح ومصلح، فكانا كوجهين لعملة واحدة، يتحدثان سويًا، 
صالح  كان  سويًا..  بالسكر  الوعي  عن  ويغيبان  سويًا،  ويصمتان 
ومصلح نموذًجا فريًدا في الغباء، فتزوجا شقيقتين، وتبادال النساء 
بينهما أحد عشر ولًدا وفتاة ال يعرف أحد  بصدر رحب، فصار ما 

من والد َمن.
األربعة الباقون، كانوا أكثر حماًل، فرزق الخامس في ترتيب اإلخوة 
كان نجاًرا عفيًا ورث عن أبيه مهارة اإلنجاب المتتابع للذكور، وعن 
أمه يأسها من الخير كله، فبدا يتحرك على مضض للمطالبة بحقوق 
وهو  الدار  باب  من  عريانا  خرج  اآلزفة،  أزفت  وحين  المهدورة، 
يشهد الخلق على نفسه:»الله يحرقك يا آبا.. خلفت خشب طفش«، 
ثم رفع سالحه وأطلق النار في الهواء يائًسا، فلم يصب سوى وليفة 
الرصاصة محلية  لتستقر  اإلخوة(  الوحيد وسط  ابنة صابر )حليفه 

الصنع في كعبها وتورثها عرًجا خفيًفا رافقها حتى القبر.
أما السادس فهارون، وما أدراك ما هارون، هو تاجرالغلة، وصاحب 
الدسيسة، القادر على »حلب الناموسة« طمًعا فيها، يقول االقدمون، 
إن إمه حين حبلت به، رأت في منامها كأن وليدها يطعمها ترابًا 

حتى انسدت »مراوحها«.
القراءة  يجيد  أخرى،  حكاية  كان  الفقي  برمضان  الملقب  السابع 
بعد  ويحفظ خمس عشرة سورة  الدين،  من  شيئًا  يفهم  والكتابة، 
كتابًا،  لنفسه  أيوب، وصنع  ترعة  لذلك قطع نخلة بجوار  الفاتحة، 
وحق  والخبز  البيض  مقابل  واللغة،  الحساب  مبادئ  الناس  يعلم 

التلصص على النساء خالل رحلة االستحمام خلف الكتاب.
»كلهم كوم وعوض كوم.. كلهم كوم.. وعوض كوم سباخ«، هكذا كان 
جابر يحكي كلما تذكر الثمانية حين أتوا إلى مجلسه طالبين النصح 
والحكم والثروة، يقول الجد:«كان عوض يشبه كالب السكك، عمل 
أنه  اكتشفوا  حتى  الحديدية،  السكك  في  )اإلنجليز(،  الكامب  من 
يبيع مسامير الفلنكات لفاروق الحداد فطردوه.. وحين استقر به 
المقام في بني سويف، عمل في سبع دور للبشاوات، مرة كخفير، 
كوسيلة  الحالل،  الفتات  يقبل  كهلفوت  ومرات  ومرةكبستاني، 
الغالل،  مخزن  في  عوده  انكسر  الداخل،وحين  من  البيوت  لنهب 
وعرف صاحب الدار ما يفعله عوض بأوالده، طار خلفة بالمقروطة 
االفرنجي )نوع من المسدسات العتيقة(، حتى اضطر عوض للقفز 
في اإلبراهيمية، ليسح أحد عشر كيلومترًا حتى الالهون، ومنها إلى 

بلدته خائًفا مذعوًرا«.
مات،  أكبرهم:«أبونا  فقال  الثمانية،  جلس  يوسف«  »بحر  على 
بيوت  و3  حالبة..  بهيمة  و12  أرض..  فدادين   10 متاكل،  والورث 
فدادين عمي،   3 كبرنا خدنا  ولما  أكلونا،  إعمامنا  بالخير..  عمرانة 
والباقي يفتح الله«. لم يقل صابر الحقيقة كاملة، لم يقل مثاًل، إن 
أخيهم عن  أوالد  أن شب  بعد  للصلح  لذلك طلبًا  اضطروا  أعمامه 
الطوق، لم يقل أيًضا، أنه بنفسه قايض ابنته وليفة في عرض زواج، 

أحمد محجوب*
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مقابل أن تكون الفدادين الثالثة باسمه حصرًا.. لم يقل أيًضا، إن 
أشهر، وحين  السالح عدة  الري تحت  عنه  منعا  هارون وعوض 
يأس من المحصول، باعه للمغفلين صالح ومصلح، بينما تدخل 

عوض ليفسد البيعة. 
كان على جابر أن يستمع لروايات الثمانية، وأن يرسل أبو خضير 
الصراف  يعقوب  ليحضروا  »سيال«  إلى  الخصوصي(،  )خفيره 
صاحب البدع، ويبعث بمحمد أنور الراسي إلى الجعافرة ليأتوه 
بالعمالق »شعبان وسيلة«، أحد أكبر صائدي النميمة في القطر 

المصري كله. 
أن  أمر خفره  لذلك،  أخرى،  لروايات  يستعد  أن  جابر  على  كان 
يعدوا مكانًا للضيوف، وأن يجمعوهم في باحة واسعة ويفردون 

لهم الحصير والوسائد، ويطعمونهم حتى االمتالء.
الشرقي،  الباب  عند  الدار  صحن  خلف  جابر:«جلست  يقول 
أستمع لما يقولونه، كأني أسمع إلى الراديو فوق الجبل )بمنتهى 

الوضوح(«.
كان صابر أول من بدأ بالحديث، حين انغلق عليهم الباب الكبير، 
أمسك بتالبيب رزق وهو يصرخ :«البت عرجت يا ابن البهايم.. 
يا عايب«..  الشوارع  بالنار، تمشي ملط في  أخيك  بنت  تضرب 
ويقول:«وهو  رزق  تالبيب  من  صابر  يد  ساحبًا  هارون  ليتدخل 
يعني اللي عور بنت أخوه، أوسخ وال راح يبيعها للي كلوا ورث 

أبونا؟«.
من  الجميع  انهد  وحين  الفجر،  قبيل  حتى  المشاجرة  تنته  لم 
والفقي  هارون  بينما  الممزق،  ثوبه  يلملم  صابر  كان  التعب، 
يتحدثان عن وليفة ابنة أخيهم، وسلوكها المعوج، فيما أراح رزق 
رأسه المشجوج إلى وسادة خشنة، وخلع مالبسه السفلية ليشعر 
»كأنه في الدار«. أما مصلح وصالح، فالله وحده يعلم ما الذي 
بينما  عاشقين،  كأنما  بعضاً  بعضهما  في حضن  ينامان  جعلهما 

ثور ْمعمَعم
 المعمعم أي الذي يلبس العمامة على رأسه. وهو كناية عن األشخاص األقوياء البلهاء سريعي االنقياد، فهم 

كالثيران إال أن الفارق هو ما يلبسونه من عمامًة أو غطاٍء على رؤسهم.

يضرب مبالغة في البالدة والبالهة.

تواصيف

جلس عوض قرب صالح، يحاول أن يرتب معه صفقة للغد:«ماهو 
انت لو تفتح دماغك معايا، هاناكلهم، ده أتخن واحد فيهم قحف، 
إنت حطت إيدك إيدي، ونكلم عمك على 3 فدادين كمان، نرمي 
لكل كلبين منهم فدان، ونشارك صالح ومصلح في الباقي، وتبقى 

جبرت«. 
استمع جابر إلى حديث الجميع، وحين هدأ العراك، خرج ليخطف 
ساعتين من النوم قبل أن يقلق منامه أبو خضير وهو يصيح معلنا 

بدء جلسة التحكيم.
استمرت الجلسة سبع ساعات طوال، رواية ضد رواية، وحديث ضد 
حديث، وأزمة مفتعلة، تغطي على أزمة حقيقية، ولم تنحل العقد 
إال حين صرخ يعقوب«األرض أصاًل أرض ميري )تابعة للحكومة( 
انتو بتتخانقوا على ديل العجل؟«.. ذهل الجميع من هذا التصريح 
المباغت، بينما شدد شعبان وسيلة، على كالم الصراف:«الله يرحم 
جدك إنت وهو، كان بينحت من خير الوسية ورا بيت الجارحي، 
الضخم(،  )الفيضان  الغريق  بعد  من  هبش  طالت،  شنابه  ولما 

وعمل سبع رجالة«. 
كان الحوار صادًما والرواية التي اتفق عليها الصراف وشعبان مع 
أدرك  وحين  رماًدا..  النار  أشد  لتجعل  كافية  الجلسة  قبل  جابر 
باألمر:»ابنك  جابر  قضى  فيها،  يقعون  سوف  مصيبة  أي  الجميع 
يارزق ياخد وليفه، وعوض العيار راجل.. وصالح ومصلح كل واحد 
فدان، ويكتبوا عدم البيع إال لخواتهم، ورمضان ياخد بيت، وصابر 
نص فدان وبهيمة، لكن هارون يشارك سيد أحمد على نصف فدان 
وسيلة،  شعبان  بين  ما  يتقسم  وركايب،  بهايم  والباقي  وبيتين.. 

ويعقوب الصراف وعوض«. 
خرج الجميع من صحن الدار دائخين، كل منهم ينظر إلى ما جناه 
وفي رأسهم جميًعا فكرة واحدة:«لو قالوا لنا دي حاجة الميري.. 

هانقلهم العمدة حكم«
*شاعر وكاتب من مصر
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ثيمة تراثية برؤية عصرية 

   إذاعة »األولى« على تردد 107.4
                   إحدى مبادرات مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث

  تقية العامري 

منذ انطالقتها األولى فجر األول من سبتمبر 2014م، 

وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشد آل مكتوم، وتجسيًدا لرؤى سموه في السعي 

األجيال؛  عبر  وتناقله  التراث  واستمرارية  لديمومة 

إذاع��ة  أول  تكون  »أن  األول��ى  »إذاع��ة  حرصت 

المواضيع  تتناول  بامتياز،  إماراتية  محلية،  وطنية، 

جميع  يستهوي  ومتوازن  عصري  بشكل  التراثية 

الحالي  الجيل  وتربط  اإلماراتي،  المجتمع  شرائح 

من  تنشئ  عصرية  بحلة  بالماضي  الشباب  من 

خاللها عالقة ودية بين الشباب والرغبة في اإلطالع 

مستعينة  واألجداد،  اآلباء  ألفها  التي  الحياة  على 

بأحدث الممارسات في التكنولوجيا الحديثة لتنقل 

قرب  على  لتجعله  الصوت  عبر  الصورة  للمستمع 

من الحدث.

»منكم  شعارها  م��ن  اإلذاع���ة  وات��خ��ذت 

المستمع  لتعزيز مشاركة  وفيكم« هدًفا 

في تفاصيل اإلذاعة وإتاحة الفرصة له 

بالمشاركة في طرح األفكار أو التعليق 

من خالل مواقع التواصل االجتماعي 

على  حرصت  والتي  بها  الخاصة 

بذلك  لتكون  انطالقها  منذ  التميز 

اإلذاعة المحلية األولى التي تملك 

حساب »سناب شات«.
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وحول اإلذاعة وانطالقتها بشكل تفصيلي وما تحمله في جعبتها من برامج ومفاجآت 
في دورتها الجديدة، تقول فاطمة البناي مدير إذاعة »األولى« والمكتب اإلعالمي في 
مركز حمدان بن محمد بن راشد إلحياء التراث: إذاعة األولى هي إحدى مبادرات مركز 
لها في سبتمبر 2014  أول بث  منذ  أهدافها  التراث، تصب  بن محمد إلحياء  حمدان 
أصبح  والعصرنة  العولمة  اإلماراتي، ففي ظل  التراثي  المكنون  4. 107 في  تردد  على 
هناك توجس من فقدان الموروث الشعبي، وألننا حريصون كل الحرص على االهتمام 
بهذا الكنز التراثي حرصنا على أن نسعى إليصاله، كما سعت اإلذاعة على أن تخاطب 
كافة فئات المجتمع فطرحنا دورة برامجية جديدة تتناسب والفئات العمرية من أجل 
أن تصلهم رسالة اإلذاعة التراثية بما يتناسب وأعمارهم إضافة إلى تحديث في برامج 

الدورة األولى.

موسم جديد
وتشير البناي إلى أن اإلذاعة أطلقت بتاريخ 27 سبتمبر 2015، دورة برامجية جديدة 
وذلك بعد عام من التميز والعطاء لتستقبل موسًما آخر وتكمل مسيرتها كإذاعة وطنية، 
التي وإن تنوعت الفئة العمرية لمن يتابعها تبقى في إطارها التراثي، وتوسع المخزون 
التراث سيما ودولتنا تملك كنزًا غنيًا بهذا العلم، حيث تشمل  الثقافي للجمهور حول 
الدورة الجديدة برامج لم تبث في الموسم األول النطالق اإلذاعة، منها البرنامج السياحي 
إماراتية  معالم  يغطي  الذي  الفالسي،  خليفة  تقديم  من   » بالدي  في  »حياك  التراثي 

ويستضيف شخصيات  المناطق  تلك  تاريخ  على  الضوء  ويسلط  وتراثية،  حديثة 
معاصرة، لها ذكريات في ربوع تلك المعالم وشخصيات من المختصين 

في السياحة التراثية لتزويد المستمع بمعلومات سياحية، كما أتيحت 
للمستمع فقرة مراسلة اإلذاعة بالصور التي تناولتها الحلقة وهو ما 
البرنامج  لحظات  يعيش  الذي  والجمهور  اإلذاعة  بين  الرباط  يزيد 

التراثي  االقتصادي  بالبرنامج  إذاعتنا  تميزت  كذلك  صوتا وصورة، 
البرنامج  هذا  ويتخذ  البدواوي  أحمد  تقديم  من  التاجر«   «

ويسلط  التجارية  المشروعات  يعرض  حيث  تجاريًا  توجًها 
تجار  مع  ولقاءات  الدولة  في  التجارة  بداية  على  الضوء 
وحياتهم  تجاربهم  عن  ليتحدثوا  الفترة  تلك  عاصروا 

التجارية ومسيرتهم في هذا المجال وما واجهوه من 
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تحديات، ويتضمن كذلك البرنامج فقرة » شور« التي تقدم نصائح 
اقتصادية لمن يفكر في خوض المضمار التجاري وأصحاب المشاريع 
تقدم  كذلك  واالستثمار،  التجارة  حول  مداركهم  ليوسع  الجديدة، 
والتراث  األسرة  يتضمن  الذي  »الرايح«  االجتماعي  البرنامج  اإلذاعة 
حديثة  دراسات  ويعرض  العبار،  سماح  تقدمه  والتربية  والصحة 
ومهمة فيما يتعلق بهذه الشؤون. أيًضا برنامج » األصايل« من تقديم 

راشد الخاصوني، حيث يصب الحديث فيه 
عن الهجن وسالالتها وسباقاتها المختلفة، 
وحوارات مع مالكها. واهتمت اإلذاعة في 
المختلفة  ببيئاته  الشعبي  اإلماراتي  الفن 
فخصصت برنامج »على الفنة«، يستضيف 
البرنامج ضيوف يحاورهم خليفة الفالسي 
وهو  و«ِمزامل«  جمعة  إبراهيم  والملحن 
سليمان  بن  سيف  مع  شعري  برنامج 
أجمل  من  مجموعة  يتناول  غانم،  وراشد 
القصائد واألشعار النبطية القديمة ومن ثم 
ورموزه  المحلي  الشعر  بحور  في  الغوص 
بن  سيف  يقدمه  المختلفة،  وموضوعاته 
البرامج  جانب  إلى  غانم.  وراشد  سليمان 
األول وهي »صباح  الموسم  في  المعتادة 
و»للشباب  محمد،  سالم  مع  األول��ى« 
مع  و»األول��ى  شكر،  بن  أثير  مع  رأي« 
العسيلي  اإلعالم حصة  أم  تقدمه  األولى« 
ومسلم  الخاصوني  راشد  مع  و«ميادين« 
العامري والتي تم تحديث مضمون الطرح 
مختلفة  ومواضيع  جوانب  لتتناول  فيها 

وفقرات جديدة.
الدورة  أّن  بالذكر  الجدير  البناي:  وتردف 
المواضيع  شتى  تتناول  سوف  الجديدة 
المجتمع  ثقافة  وإثراء  النبطي  الشعر  في 
والرياضات  الشعبية  والفنون  المحلي 
التراثية وتلقي الضوء على أبرز رواد النهضة 
مواضيع  وتالمس  ستخص  كما  اإلماراتية، 
وتسمع  الشباب  تطلعات  تجسد  حيوية 
آرائهم. إضافة إلى أن األولى ستحرص أيًضا 
على سوف إلقاء الضوء بشكل أوسع على 
جلسات  مع  والموسيقية  الفنية  الجوانب 
من  مجموعة  وانتاج  الشعبية  الفنون 
األعمال الحصرية التي ستضاف إلى رصيد 

االنجازات الوطنية لألولى. 

تقنيات االستوديو 
وفيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة في استوديو األولى، تؤكد البناي 
محمد  بن  حمدان  لمركز  اإلعالمي  ال��ذراع  وهي  »األول��ى«  سعي 
المتطورة  التقنيات  أحدث  استخدام  إلى  انطالقتها  ومنذ  راشد  بن 
في  وسبّاقة  رائدة  دائًما  فهي  التكنولوجي،  المجال  في  والعصرية 
االجتماعي  التواصل  منصات  وتهيئة  والمضمون،  التقنيات  تحديث 
ولغة عصرية  مبتكرة  ذكية  بطريقة  للتفاعل 
الذي  الشباب  جيل  وخصوًصا  الجمهور،  مع 
كل  في  التكنولوجية  الصبغة  أصبحت 
تزويد  على  حرصنا  لذا  سائدة،  مشاريعه 
االستوديو باألجهزة الفنية الحديثة في عملية 
في  متخصصين  خبراء  أيدي  وعلى  االنتاج 

هذا المجال. 

فريق العمل 
اإلذاعة  أنهم حرصوا على رفد  البناي  وتؤكد 
حققت  التي  الواعدة  الشبابية  بالطاقات 
المحلية  الساحة اإلعالمية  حضوًرا مميزًا في 
ويمثل الشباب ما نسبته 80 % من العاملين 
اإلعالمية  ال��ك��وادر  غياب  دون  من  فيها 
اإلماراتية المخضرمة التي لها باع وذراع في 
الساحة اإلعالمية والتي أسهمت بدورها في 
هم  وهؤالء  الشبابي،  للكادر  خبراتها  نقل 
ما  فبفضل  وتضيف:  المجهولون،  الجنود 
سمو  من  كبير  دعم  من  اإلذاعة  به  تحظى 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وإشراف 
مباشر من سعادة عبدالله حمدان بن دلموك 
الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد بن 
اإلعالمي  الكادر  التراث وجهود  راشد إلحياء 
المتمرس في المجال التراثي اإلعالمي تمكَنا 
وفي غضون فترة قصيرة من حجز مكانًا لنا 
لدى  تفضياًل  األكثر  العشر  القنوات  ضمن 
إحصائيات  وفق  الدولة  في  المستمعين 
تعد  وهي  العالمية،  إبسوس  شركة  أجرتها 
أكثر  تجعلنا  إلذاعتنا  ومتميزة  ناضجة  بداية 
من  المزيد  لتقديم  ومتابعة  وحرًصا  فخرًا 
لجذب  والتجديد  واإلب��داع  والتنوع  التميز 
األهداف  وتحقيق  المستمعين،  من  المزيد 

التي أنشئ المركز ألجلها 
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استشراف الماضي

قد  الماضوية  مرض  أن  قلنا  إذا  بالمبالغة  نوَصف  أن  يمكن  هل 
للدفع  حلواًل  يقدمون  الذين  جل  وأن  العظمى،  الغالبية  أصاب 
الماضي، واعتقدوا أن  الحلول من  اقتبسوا هذه  بنا إلى األمام قد 
الحل في تقليد واستنساخ تجارب سابقة، من دون اعتبار لدراسة 
الواقع الحالي بمعطياته، والتحقق من كون هذه الحلول الماضوية 

تتناسب مع بيئته الزمانية والمكانية أم ال؟
إن نجاح التجربة في بيئة زمانية أو مكانية ال يضمن نجاحها فى 
أخرى.  نعم، من الجيد أن نتعلم من التجارب السابقة، وأن ندرس 
التاريخ ونستخلص منه الفوائد، ولكن في الوقت نفسه علينا أن ال 
نلجأ إلى التقليد ونتخلى عن التفكير واإلبداع، يجب أن ال نثق فى 
أنفسنا كمقلدين فقط ونفقد الثقة فى أنفسنا كمبدعين ومفكرين، 

هذه نقطة ينبغي علينا التحقق منها كذلك.
مع  التعامل  يمكن  هل  االبتكار،  من  أقصر  طريق  التقليد  هل 
يتم  كما  المقلد  قبل  من  التقدم  طريق  تعترض  التي  المشكالت 

التعامل معها من قبل المبتكر؟ 
علمية  مناهج  وابتكار  والتفكير  الواقع  تحليل  طريق  أن  أعتقد 
كما  نتائج جيدة،  لتحقيق  األقصر  الطريق  الواقع هو  على  تستند 
أعتقد أن الذي يصر على التقليد دون مراعاة الواقع ال يملك القدرة 

على الوصول ألية نتيجة ذات قيمة. 
اليوم؛  واإلسالمي  العربي  العالم  في  يتنازعان  أساسيان  تياران 
التيار األصولي الذي يتخذ من مسألة الحاكمية أيقونة يبني عليها 
أيديولوجيته، والتيار العلماني الذي يتخذ من نجاح أوروبا أنموذًجا 
يُحتذى به، ويعتقد أن العلمانية وحدها هي سر نجاح أوروبا، وراح 
الكثير  تجاهل  الذي  المتعجل  التصور  على هذا  أيديولجيته  يبنى 
من الحقائق لعل أهمها أن أوروبا كانت تمتلك العلم بالفعل، وأن 
رجال الدين كانوا يقفون عائًقا أمام قطار العلم الذي كان قد شرع 

إلى  بأوروبا  سار  الذي  هو  القطار  هذا  وأن  بالفعل،  التحرك  فى 
أمام  العائق  فإزالة  القطار؛  أمام  العائق  إزالة  فقط  وليس  األمام، 
القطار موجوًدا  إن كان  النتيجة، هذا  بنفس  يأتي  لن  قطار خرب 

باألساس.
وهكذا نجد أن التيارين ينظران إلى الماضي بحثًا عن التقليد. التيار 
النصوص  باستخدام  العلماني  التيار  على  نجاًحا  يحقق  األصولي 
إلى فرض  العلماني يسعى  أيديولوجيته، والتيار  وتوظيفها لخدمة 
الحائط،  والواقع عرض  الناس  بمعتقدات  بالقوة ضاربًا  ولو  رؤيته 
ويرى في العلمانية انتصاًرا سياسيًا سهاًل على خصمه األصولي، وحالًّ 
ناجًعا للتخلص من محاوالته فرض الوصاية على المجتمع واألخالق.  
اللذين  التيارين  بين  التناوب  من  مفرغة  حلقة  فى  ندور  وهكذا 
وبمنتهى  المتتالية.  العقود  مدار  على  والضعف  القوة  يتبادالن 
البساطة يكون الحل فى أن نفكر من جديد، وأن يقدم كل تيار ما 
يستطيع من تنازالت عن كل ما يتعارض مع الواقع وال يتقبله، وليس 
أحد التيارين بأقل حظًّا من اآلخر في عدم مراعاة الواقع ومعاندته. 
وال  الخلف،  إلى  يدفعنا  الذي  بالصراع  لنا  تسمح  حالة  فى  لسنا 
تأخرنا  فيه.  الطاقة  وتفريغ كل  للتنازع  التفرغ  رفاهية  اآلن  نملك 
أكثر من الالزم وعلينا اآلن أن نشرع فى عقد مصالحة مع الواقع 
جديد  بمنهج  خاللها  من  االنطالق  ثم  معطياته،  ودراسة  وتحليله 
يقبله الجميع ويحفظ للجميع حساسيته ويراعي تخوفاته. وليس 
بأننا جميًعا  الخطوة األولى هي االعتراف  بالمستحيل ولكن  األمر 

جزء من المشكلة 
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الصحراء والجبال والبحر.. ونظرتنا للتراث !

أصوات ليست قليلة في عالم اليوم ال يخفون كراهيتهم لكل ما 
يمت للماضي بصلة. بل هناك مؤلفات ترى أنه ثمة تنافرا حتميًا 
أي  من  بالتخلص  إال  للتقدم  سبيل  ال  وأنه  والتراث،  التجديد  بين 

محاولة للنظر في الماضي.
ربما يوجد لَبس لدى البعض بين مفهومي الماضي والتراث، وإن 
دا أيًضا بينهما بهدف تمرير وجهة  كنت أرى أن هناك خلطًا متعمَّ

نظرة معادية ألي قيم ومبادئ يتم استلهامها من التراث!
القدم  ومنذ  ساكنيها،  وحياة  تفكير  في  واضح  أثر  المحلية  للبيئة 
مجتمعنا  في  ناجح.  بشكل  الحياتية  الصعاب  مع  اإلنسان  تعامل 
على وجه الخصوص عانى اآلباء واألجداد من ثالوث البيئة القاسية، 
اإلرث  من  الكثير  لنا  وتركوا  عليها،  وتغلبوا  معها  تعاملوا  ولكنهم 
والشفهي  استخدموها،  التي  والمعدات  كاألدوات  متجليًا  المادي 

كاألشعار والقصص التي تُظهر الشجاعة والصبر وغيرها الكثير.
هذا الثالوث المكاني القاسي، تمثل في الصحراء والبحر والجبال؛ 
ففي الصحراء القسوة والترحال في بحث مضني عن الماء والكأل، 
المخترعات  من  الكثير  الصحراوية  البيئة  على  التغلب  تطلب 
وكيفية  ونحوها،  والرياح  الرمال  تحرك  كيفية  كمعرفة  والخبرات 
تجنب  يتم  كيف  بل  الحيوانات،  جلود  من  المالبس  صناعة 
والتركيب  الفك  سهلة  القوية  المنازل  وبناء  المفترسة،  الحيوانات 

وخفيفة الحمل.
تطلب  شاقة  مهنة  وهي  الزراعة،  فتمت  وسهولها  الجبال  في  أما 
حلول  وابتكار  المستخدمة  لألدوات  مستمر  تطوير  فيها  العمل 
تتعلق بتقنين استخدام المياه لشحها واختراع وسائل جديدة في 
الري، بل حتى في تسميد األرض ومتى تتم، وكيف يتم تلقيح بعض 
األشجار، وحمايتها من الحشرات وغيرها من الوسائل والطرق التي 

كفلت لإلنسان حياة الكفاف وعدم الموت جوًعا.

البحر، حيث يتم صيد األسماك واللؤلؤ، وهي مهنة أيضا   أما في 
متعبة وال تقل مشقة عن الزراعة، استخدم الصيادون والغواصون 
التطوير  من  للكثير  بدورها  خضعت  التي  األدوات  من  الكثير 
والتحديث لتحقق أكبر غلة من صيد األسماك، مثل صناعة شباك 

خفيفة وطويلة وقوية، وغيرها من األفكار.
اإلرث  نلقي بكل هذا  أن  التراث  التخلي عن  يريد أصحاب دعوة 

الحضاري واإلنساني خلف ظهورنا، بدعوى التطوير والبناء! 
على  نظرتهم  بنوا  ألنهم  الشفقة،  يستحقون  هم  الحقيقة  في 
الفقر،  مكافحة  في  تعثرت  التي  المجتمعات  لبعض  مشاهدتهم 
تلك  بتعلق  مرتبط  األمر  أن  واعتقدوا  واقتصاديًا،  تنمويًا  وتعثرت 
المجتمعات بتراثهم، لذا صبوا جام الغضب على التراث وظنوا أن 

القضاء عليه شرط للتقدم نحو المستقبل.
إنها نظرة سطحية، فهؤالء ينسون أثر التخطيط ويتجاهلون أهمية 
العمل والتعليم، ويتجاوزون قيمة القانون والنظام، ويتجاهلون – 

ربما- أن أي خلل في هذه الجوانب المهمة ال دخل للتراث فيه.
التي  بالدنا  لإلمارات،  ومتمعنة  فاحصة  نظرة  إللقاء  هؤالء  أدعو 
وبالغ  كبير  اهتمام  بين  المواءمة  من  قليلة  سنوات  في  تمكنت 
وواضح بالتراث، وبين البناء الحضاري، ليدركوا أن التقدم واالزدهار 
قويًا  دافًعا  كان  التراث  وأن  والتخطيط،  باإلرادة  مرتبط  والنجاح 

للتقدم نحو المستقبل.
نحن مع التراث بكل أنفاسنا، ونحن مع التعليم والتحديث والتطوير 
بكل جوارحنا، والمطلوب من أي مجتمع معرفة كيف ينطلق نحو 

المستقبل وكيف يبني حضارته من دون هزيمة أو كسر لتراثه 
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الرماية التقليدية بالـ«سكتون«
حققت رياضة الرماية التقليدية انتشارًا كبيًرا في الفترة الماضية، سواء من 

خالل إطالق النار من مسافة 35 متًرا أو عبر 50 متًرا، وهي رياضة تتمسك 

بالسالح التقليدي المرتبط بالموروث المحلي المسمى »السكتون«، ومن 

الالفت أنه يُسمح للرامي باالستعانة بوسادة  غير صلبة وغير مجوفة 

لتساعده على التركيز أثناء وضعية »راقد«. 

تراث اإلمارات
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