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سلطان بن زايد سلطان بن زايد 
رجل التراث العربي

2015 



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 

الوالد القائد زايد رحمه اهلل
 بعدسة محمد الخالدي ص 68
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88
ليس بالمستغرب أن يحصل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل 
رئيس  الله  حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ممثل  نهيان 
نادي تراث اإلمارات  على مثل هذا التكريم واإلشادة، وذلك 
لما يقوم به سموه من أجل الحفاظ على الموروث الحضاري 
والثقافي والتقليدي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومختلف 
الممارسات  هذه  نقل  على  والعمل  الديموجرافية،  بيئاتها 
االندثار،  من  لها  حفًظا  القادمة؛  األجيال  إلى  التقليدية 
اللتين طغتا على  ومساعدتها في مواجهة الحداثة والمدنية 

كل مناحي الحياة في العالم.

8   ياراع الفعول المشاهير

10   فكر مستنير ومشروعات مبتكرة
18   قوة غير مسبوقة في الحفاظ على التراث

24   نادي تراث اإلمارات: 22 عاًما من تعزيز الهوية الوطنية
42    مركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم: مشاريع طموحة 

             تُحقق  الرؤية الرشيدة 
44   سلطان بثقافته سلطان
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من المحرر  

 شعراء القبائل  

الشعر  وريث 

الشاعر محمد بن مبارك بن سلطان 
الرفيسا الكتبي

كان  لقد  الرفيسا،  مبارك  بن  محمد  أشعار  جمع  يتم  لم 
-رحمه الله- مبتعًدا عن الحياة العامة، وكان جّل اتصاله 

محمد  الشاعر  مثل  له  المعاصرين  البادية  شعراء  مع 
بن عمير  الله  والشاعر عبد  الذيد  الطنيجي من  الخيال 
بن حضروم الغفلي والشاعر علي المحرمي والشاعر عبد 

الله بن حليس وقلة غيرهم. 

 ارتياد اآلفاق

البدو وبنات الريح
في كتابه المثير »انطباعات عن الشرق وشبه الجزيرة« 
فاتسواف  الكونت  البولندي  والمغامر  الرحالة  ُيفرد 
للحديث عن  كبيًرا وواسًعا  سيفيرين جفوسكي فصًل 
الخيول العربية األصيلة، مشفوًعا بالرسوم التخطيطية 
من حيث أنواعها وسلالتها ومناطق تواجدها وعمليات 
التهجين التي جرت لها، مستحضًرا الكثير من روايات 
سرعتها،  قياس  وكيفية  خيولهم  عن  البدو  العرب 
وكيفية العناية بها، حتى يغدو هذا الجزء الخاص من 
العربية،  الخيول  عن  حقيقية  بموسوعة  أشبه  الكتاب 
اشتهر  للخيول  عاشق  خلل  من  م  تقدَّ وأنها  خاصة 

بمهارة ركوب الخيل وخبرته الطويلة بها.

49

58
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رجَل التراث العربي األول

أن ُيسّمي المركُز العربي لإلعلم السياحي سمَو الشيخ سلطان بن زايد 
بن سلطان آل نهيان،  ممثل صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، رئيس 
لعام 2015م، فقد صادفت  نادي تراث اإلمارات "رجَل التراث العربي األول" 

الجائزة أهلها.
وتقاليد  وعادات  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تراث  سموه  خّص  لقد 
شعبها األصيل بعناية فائقة، وعمل ألجل الحفاظ عليه ودمجه في نسيج 
وأنشأ  الحديثة،  العلمية  الطرق  من  باللزم  وتطويره  المعاصرة  الحياة 
أكبر  أحد  سموه  ُعدَّ  حتى  لألجيال  ونقله  بتدريسه  الكفيلة  المؤسسات 
بل  فحسب،  اإلقليمي  أو  المحلي  الصعيد  على  ليس  بالتراث،  المهتمين 
على الصعيد الدولي؛ حيث تحظى الفعاليات التي تتم تحت مظلة سموه 
ورعايته الكريمة باهتمام اإلعلم الدولي وتستقطب المعنيين والمهتمين 
بالتراث من كافة أرجاء المعمورة، وتقدم النموذج في الكيفية التي ينبغي 

أن تدار بها برامج رعاية التراث والحفاظ عليه وإحيائه. 
"إن اختيار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي األول 
بجدارة،  لمن يستحق  الجائزة  ذهبت  لقد  به،  ونعتز  نفتخر  أمر   2015 لعام 
نتيجة لجهوده النوعية في الحفاظ على التراث الوطني ونشره وتعليمه 
وغرسه في نفوس الناشئة والشباب من أبناء وفتيات اإلمارات، وأيضًا هو 
شرف واعتزاز بفكره الثاقب ومواصلته للجهود النوعية التي بذلها المغفور 
في  له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- 
نبراًسا  وجعله  العالمية  التراث  خريطة  على  ووضعه  التراث  هذا  تأصيل 
نادي تراث  التي تتبع   المراكز  للمهتمين والدارسين والباحثين من خلل 

اإلمارات وتهتم بمجال الدراسات التراثية والتاريخية" 
السياحي،  للعلم  العربي  المركز  رئيس  المناعي  علي  حسين  قال  هكذا 
خلل حفل تسليم الجائزة، وأضاف الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سلطان  أن سمو  لإلعلم  العماني  المركز  رئيس 
الهوية  صون  أجل  من  الطموح  والعمل  والقيادة  الثقافة  في  رائع  "مثال 

الوطنية والمحافظة على ثوابتها وإعداد أجيال متسلحة بالعلم والتراث 
واالنتماء للوطن وعشق التراث". 

تراث  نادي  تنفيذها  ويتولى  سموه  يرعاها  التي  الواضحة  الرؤية  إنها 
التمسك  في  ترى  والتي  له،   التابعة  والعلمية  البحثية  والمراكز  اإلمارات 
بالتراث -بفهم ووعي واستيعاب- الوسيلة األهم لمواجهة العادات الدخيلة 
الخصوصية  الوطنية  الهويات  بمنح  والكفيلة  المجتمعات،  على  والغريبة 

النابعة من  منظومة العادات والتقاليد والقيم العريقة. 
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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.
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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 عبد الله بن نايف بن عون، د. إبراهيم أحمد ملحم، سرور خليفة سالم الكعبي، محمد 

شحاته العمدة، ناصر عراق، أشرف أبو اليزيد، مفيد نجم، د.راشد أحمد المزروعي، د.وائل 

إبراهيم الدسوقي، هشام يحيي، د.سعيد يقطين، مصطفى محرم، فراس الطرابلسي، د.عمرو 

عبد العزيز منير، الشاعرعيسى بن قطامي، مّني عبد القادر، محمد عيد إبراهيم، أحمد فرحات، 

عادل العدوي، د.مقداد رحيم، د.هويدا صالح، عبد الواحد أبوحطب، د.صديق جوهر، فيصل 

رشدي، عائشة الدرمكي، د.محمد عبد الباسط عيد، د.سهير المصادفة،  محمد بركة، شيماء 

المرزوقي، رياض خليف، د.محسن الرملي، تقية العامري، فاطمة عطفة، 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

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

عناوين املجلة

 ساحة الحوار 

الخالدي: موسى  محمد  الفهد«  راعي 

الشيخ زايد رحمه اهلل كان يمتلك رؤية 
إخراجية واسعة وذوًقا فنًيا راقًيا

به  المحيطة  الصور  يتأمل  جالس  وهو  ركان”  “أبو  قال 
كل سنوات عملي تقريًبا، بجوار المغفور له  من كل جانب: 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ كانت في وضع )بدء 
سواء للتصوير، أو للسفر، أو مرافقته في  االستعداد( 
الدولة، أو  التنموية في  المشاريع  أثناء متابعة تنفيذ 
منتصف  في  تليفون  انتظار  أو  خاصة،  مهمة  تنفيذ 

الليل، لتلقي تعليمات أو تنفيذ أمر.

7070

134134
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ياراع الفعول املشاهري
الشاعر عبد الله بن نايف بن عون 

شعر

المشاهير  الفعول  ي��اراع  شيخ  يا 

الجماهير  حبيب  يا  سواتك  اللي 

الصقاقير  عليه  تشفي  ي��ان��ادٍر 

الشناظير نايفات  في  منزٍل  له 

والشهامه والفخر  الكرامه  رجل 

احترامه الجميع  كل  على  يفرض 

والحمامه بالشبك  يطرح  ماهوب 

الكرامه  وصرح  العزه  منتهى  في 



  قوة غير مسبوقة في الحفاظ على التراث
  فكر مستنير ومشروعات مبتكرة

  نادي تراث اإلمارات: 22 عاًما من تعزيز الهوية الوطنية
  مركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم: مشاريع طموحة تُحقق الرؤية الرشيدة 

  سلطان بثقافته سلطان
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سلطان بن زايد آل نهيان ..رجل التراث األول 10

المبتكرة لفكره المستنير ومشروعاته 

سلطان بن زايد آل نهيان 
رجل التراث األول

ملف العدد .. سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي
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 سرور خليفة سالم الكعبي*

بن  سلطان  الشيخ  سمو  يحصل  أن  بالمستغرب  ليس 
وذلك  واإلش��ادة،  التكريم  هذا  مثل  على  نهيان  آل  زايد 
الموروث  على  الحفاظ  أجل  من  سموه  به  يقوم  لما 
العربية  اإلم��ارات  لدولة  والتقليدي  والثقافي  الحضاري 
على  والعمل  الديموجرافية،  بيئاتها  ومختلف  المتحدة 
القادمة؛  األجيال  إلى  التقليدية  الممارسات  هذه  نقل 
الحداثة  مواجهة  في  ومساعدتها  االندثار،  من  لها  حفظًا 
العالم. الحياة في  اللتين طغتا على كل مناحي  والمدنية 

زايد  بن  سلطان  الشيخ  عن  ُع��رف  المبكر،  شبابه  منذ 
الثقافي  للموروث  الشديدان  وولعه  حبه  نهيان،  آل 
بالموروث  يتصل  فيما  خصوًصا  اإلماراتي،  والتقليدي 
البدوي  التراث:  فأشكال  أنواعه،  مختلف  على  الشعبي 
من  األوف��ر  الحظ  نالت  البحري،  وكذلك  والحضري، 
الُصعدة.  مختلف  على  الالمحدود  ودعمه  سموه  اهتمام 
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العظيمة  المحبة  هذه  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  استمد  وقد 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  األكبر  المعلم  األب،  من  للتراث 
األكبر،  المعلم  تالمذة  أنجب  أحد  يُعد  حيث  ثراه-  الله  –طيب 
الفطرية  الحياة  حب  سموه  منه  نهل  الذي  األول،  التراثي  الرجل 
فكان  اإلماراتي؛  الفرد  نفس  في  المتجذر  التراث  وحب  والبداوة، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله هو المعلم األول لكل 
مهتم بالتراث على هذه األرض، فما بالك بمن نشأ على يديه وتعلم 
الصقارة وفنونها وأتقن فنون العناية بالخيل وعشق الهجن، وكل ما 
واالهتمام  وتغذيتها وعالجها  اهتم بصحتها  بها من موروث  يتعلق 
بها، إضافة إلى الموروث البحري من صيد وسباقات بحرية تقليدية، 
وعن ذلك يقول الشيخ سلطان بن زايد: »إن التراث يعتبر جزءا من 

هويتنا وشخصيتنا التي نعتز بها ونحرص عليها، ولن نتخلى إطالقًا 
التراث بشكل كامل ونحافظ  عن أصالتنا وعراقتنا، وسنظل ندعم 
بإذن  له  المغفور  المؤسس  القائد  الوالد  وإن  به،  ونتمسك  عليه 
الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه-  هو 
من رّسخ في نفوسنا هذا االهتمام المتزايد بالتراث وحث شعب 

اإلمارات على التمسك به ودعمه والحفاظ عليه«.

العمل الدؤوب لصون التراث الوطني والمحافظة عليه
إن اختيار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي 
لعام 2015م من قبل المركز العربي لإلعالم السياحي، يأتي ضمن 
االعتراف العربي والعالمي بجهود سموه في العمل الدؤوب لصون 
األجيال  إلى  نقله  على  والعمل  عليه،  والمحافظة  الوطني  التراث 
القادمة عبر تعليمه بالطرق التقليدية والورش التثقيفية والدورات 
المحلية والدولية، والمهرجانات  المشاركات  للطلبة، وعبر  السنوية 
التراثية التي وّجه سموه بتأسيسها والعمل على استمرارها وتطوير 

ما تقدمه في هذا الشأن.
األشهر  القبلة  أصبحت  التراثية  والمسابقات  المهرجانات  وهذه   
وفي  العربي،  الخليج  من  أو  الداخل  من  سواء  التراث،  لعشاق 
اهتمام  من  به  يليق  بما  العالم  إلى  التراث  م هذا  قُدِّ الوقت  ذات 
وتغطية إعالمية نقلته إلى مختلف الدول، في حين كانت ساحات 
المهرجانات وما تقدمه من ترفيه وتثقيف وتقديم بمختلف اللغات 
أكسبها  ما  األهم؛  الثقافي  الجانب  األجانب،  المهرجانات  زوار  إلى 

سلطان بن زايد آل نهيان ..رجل التراث األول

ملف العدد .. سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي
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»إن التراث يعتبر جزءا من هويتنا وشخصيتنا التي نعتز بها ونحرص عليها، ولن نتخلى 
إطالًقا عن أصالتنا وعراقتنا، وسنظل ندعم التراث بشكل كامل ونحافظ عليه ونتمسك به، 

وإن الوالد القائد المؤسس المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
- طيب اهلل ثراه-  هو من رّسخ في نفوسنا هذا االهتمام المتزايد بالتراث وحث شعب 

اإلمارات على التمسك به ودعمه والحفاظ عليه«
ل نهيان  سلطان بن زايد آ
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سمعة طيبة في أرجاء الدنيا.
زايد  بن  سلطان  الشيخ  مساهمة  كانت  لقد 
آل نهيان في الحفاظ على الموروث التقليدي 
لدولة اإلمارت العربية المتحدة، هو جل ما كان 
يأمله المواطن اإلماراتي، الذي ظن لبرهة من 
الزمن أن االهتمام باإلبل وسباقاتها لم يعد كما 
كان عليه في السابق، ولكن جاءت مهرجانات 
اهتمت  التي  التراثية  زايد  بن  سلطان  الشيخ 
باإلبل والسباقات وما حظيت به من دعم ال 
الهجن  لتعيد  غير مسبوق،  وتشجيع  محدود، 
الشعبي،  االهتمام  دوائر  إلى  األصيلة  العربية 
واستمرار الحفاظ على السباقات )المراكيض(، 
الدعم  هذا  بفضل    - واستمرت  كانت،  التي 
الكثير من  األساس في دخل  المصدر  الكبير- 
الخليج  دول  من  المربين  وقبلة  الوطن،  أبناء 
على  الباب  لهم  فُتح  الذين  أولئك  العربية، 
في  اإلماراتيين  إخوانهم  لمشاركة  مصراعيه 
السباقات المحلية، وتخصيص األشواط الخاصة 

بهم، وكذلك المشتركة؛ بما يتيح لهم المنافسة على الحصول على 
الجوائز القيمة التي ترصد لمركز )الناموس(، والعشرة التي تليه.

هذه  جعل  إلى  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  توجه  إن 
المجتمع عبر تشجيعها  باهتمام جميع شرائح  المهرجانات تحظى 
إلى  باإلضافة  الجاذبة،  المكانية  التهيئة  أو  بالجوائز  للحضور، سواء 
إتاحة الفرصة لمشاركة من  يحب من الجمهور في األسواق التراثية 

بالمشاركة  للنساء  السماح  وكذلك  منتجاته،  بعرض  المصاحبة 
مأكوالت  من  التراثية،  منتجاتهن  وتقديم  السوق  في  التجارية 
ومشغوالت - كان له األثر الكبير في تشجيع الناس من مختلف 
اإلماراتية  األعراس  هذه  في  للمشاركة  للحضور  العالم  أصقاع 

التراثية.
ويسَجل للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان -في هذا المجال- السبق 
جانب  إلى  المشاركة  لإلبل  المربيات  للنساء  الفرصة  إتاحة  في 
الرجال في جميع مسابقات المهرجانات التراثية من سباق وحالب 
في  الرجل  شقيقها  تنافس  لكي  للمرأة  المجال  فتح  بما  ومزاين؛ 
هواية كانت مقتصرة –ولزمن طويل- على الرجل وحده، فكانت 

مشاركة المرأة منذ البدء مشرّفة، واستحقت التكريم واإلشادة.

فكر مستنير وطرق نوعية مبتكرة
إن عشق التراث الذي يبديه ويمارسه الشيخ سلطان بن زايد آل 
اعترافا  وستكون  واإلشادات،  الجوائز  من  الكثير  يستحق   ، نهيان 
المستنير  التراث عبر فكره  الحفاظ على  الجبارة في  بمجهوداته 

السنين  بمرور  تبتكر  التي  النوعية  والطرق 
السابقة؛  المهرجانات  من  الخبرات  واكتساب 
مستمر،  تطور  في  المهرجانات  يجعل  مما 
والمهتمين،  المتابعين  بإعجاب  وتحظى 
يجدون  الذين  األكاديميين  الباحثين  وكذلك 
في المنتجات األدبية حول التراث والموروث 
التراثية  المجالت  في  متمثلة  الحضاري 
والمهرجانات،  العلمية  والندوات  المتخصصة 
سلطان  الشيخ  عليها  ويشرف  يرعاها  والتي 
ينضب  ال  الذي  المعيَن  نهيان،  آل  زايد  بن 
اإلمارات  لدولة  التراث  حول  المعلومات  من 

العربية المتحدة.
بعينها  تراثية  بيئة  تستأثر  لم  هذا،  ظل  في 
بيئات  من  أخرى  بيئة  من  أكثر  باالهتمام 
بن  سلطان  الشيخ  لدى  اإلماراتي  المجتمع 
االجتماعية  البيئات  جميع  حظيت  بل  زايد، 
اإلبل  حظيت  فكما  تستحق،  الذي  باالهتمام 
من  وغيرها  القدرة  وسباقات  والفروسية 
سباق  فكان  القدر؛  بنفس  البحرية  بالبيئة  اهتم سموه  النشاطات، 
الورش  كانت  في حين  التراثي،  اليخوت  الشراعي وسباق  )القفال( 
التعليمية للنشء والبحوث العلمية تهتم بعالم صيد السمك واللؤلؤ 
والتجديف  الغوص  على  التعليم  دورات  فكانت  بها،  يتصل  وما 

وصناعة الشباك و)األلياخ( وغيرها من الموروثات البحرية.

إن الحفاظ على الهوية 
وثوابتها،  الوطنية 

وتسليح أجيال الشباب 
بالموروثات  الناشئ 

الحضارية لتكون القاعدة 
التي ينطلق  الحقيقية 
منها إلى مستقبله 
المشرق؛ لهو عبء، 
حرص الشيخ سلطان 
بن زايد آل نهيان على 

تحمله والقيام به 

سلطان بن زايد آل نهيان ..رجل التراث األول

ملف العدد .. سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي
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اهتمام علمي بالتراث الشفهي 
كبيرًا؛  اهتماًما  ألوانه  بمختلف  والشعر  باألدب  الشيخ  اهتم  كما 
كما  للشعراء،  تشجيعا  المستمرة  الشعرية  األمسيات  فأقيمت 
الشعراء  خاللها  تنافس  شعرية  مسابقات  المهرجانات  صاحبت 
إلظهار مواهبهم الشعرية، وأصبحت تلك المناسبات التراثية مواعيد 
التقاء سنوية يتمتع فيها الشاعر بالرعاية واالهتمام، والقت حضوًرا 
كبيرًا من محبي الشعر والشعراء، في حين كان األكاديميون يحظون 
ندواتهم  وتشجيع  األدبي،  إنتاجهم  نشر  عبر  الالمحدود  بالدعم 
المجالت  مختلف  في  لهم  ونشرها  الشعرية  وقراءاتهم  العلمية 

التراثية المختصة.
الشباب  أجيال  وتسليح  وثوابتها،  الوطنية  الهوية  على  الحفاظ  إن 
الناشئ بالموروثات الحضارية لتكون القاعدة الحقيقية التي ينطلق 
منها إلى مستقبله المشرق؛ لهو عبء، حرص الشيخ سلطان بن زايد 
تجاه  مسؤولية  من  يتحمله  لما  به؛  والقيام  تحمله  على  نهيان  آل 
وطنه، فمنحه الكثير من وقته، وسنين حياته، ومتابعته اللصيقة التي 

منحت النجاحات المتالحقة لكل المشاريع والمهرجانات والفعاليات 
التراثية، بل وأفسحت المجال للمجتمع المحلي واإلقليمي للمشاركة 

فيها؛ إمعانا في ترسيخها وتقوية ارتباطها والعمل على ديمومتها.
إن اللفتات الكريمة التي يطلقها الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في 
مختلف المهرجانات التراثية التي يدعمها، جعلت منه رجل التراث 
الهوايات  كل  فقد شجع  والتقدير؛  اإلعجاب  مثار  كانت  كما  األول، 
واألعمال التراثية لتقديمها خالل المهرجانات، ودعمها بما تستحق 
و»السلوقي«  »الصقارة«  ذلك  إلى كل  فأدخل  تقديرية،  من جوائز 
فرسان  وعروض  التذكارية  والتحف  اليدوية  واألشغال  العربي 

استمد سمو الشيخ سلطان بن زايد هذه 
المحبة العظيمة للتراث من األب، المعلم 

األكبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –
طيب اهلل ثراه- حيث يُعد أحد أنجب تالمذة 

المعلم األكبر، الرجل التراثي األول
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اإلمارات االستعراضية والطهي والسوق الشعبي، كما كانت مشاركة 
واألغاني  باألهازيج  المهرجانات  مألت  -التي  الشعبية  الفنون  فرق 

التراثية األصيلة- ملفتة، إلى حد بعيد.
زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  حرص  في  تمثلت  األجمل  اللفتة 
المهرجانات  لزوار  الراحة  وسائل  توفير  إلى  -باإلضافة  نهيان  آل 
والعناية  الرعاية  كامل  توفير  على  عموًما-   فيه  والمشاركين 
استفادتهم  على  والحرص  السن،  وكبار  الخاصة  االحتياجات  لذوي 
واستمتاعهم بحضور المهرجانات، وتوفير كافة سبل الراحة من نقل 
ومواقف خاصة وتأمين كل وسائل الراحة لهم، وتخصيص مسابقات 
خاصة بهم؛ للتأكيد على التقدير الذي تحظى به هذه الفئة المبدعة 
حيث  والتقدير،  الرعاية  كل  منه  تلقى  والتي  المجتمع  شرائح  من 
المجتمع وتسهم في تطوره والحفاظ على  تؤدي دورها كامال في 

هويته الحضارية والتراثية.
وال يخفى على المتابعين لمسيرة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 

في مجال الحفاظ على الموروث الحضاري واإلنساني التراثي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، أنه لم يأل جهًدا في توفير كافة السبل 
التي تمكن من الوصول إلى األهداف المرجوة والعودة بالمجتمع 
إلى االهتمام الفعلي بالموروث الثقافي للدولة ، فمشاركته الفعلية 
»المراكيض«  خصوًصا  الفعاليات،  جميع  وحضور  المناشط  كل  في 
و«المزاين« و«الحالب« وكذلك السباقات البحرية، وتكريمه شخصيًّا 
للفائزين بالجوائز العينية المجزية، كان له الفضل األكبر في زيادة 
حدة التنافس الشريف بين المربين والمالك والمشاركين على حد 
سواء، فكان الناموس من يد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان له طعم 

ونكهة خاصة توازي فرحة الناموس نفسه.

تخطيط ومنهج وتطوير مستمر
إن التخطيط الممنهج والمتأني والتعلم بالتجربة والتطوير المستمر، 
آل  زايد  بن  الشيخ سلطان  يرعاها  التي  المهرجانات  من  قد جعل 
فكان  الخليجية،  الدول  جميع  في  به  يحتذى  الذي  المثل  نهيان 
لالستفادة  يأتون  الخليجية  التراثية  المسابقات  العديد من منظمي 
من الخبرة العملية التي وصلت إليها المهرجانات التراثية في الدولة، 
وخصوصا مهرجان سلطان بن زايد التراثي الذي أصبح يوازي سوق 
عكاظ قديًما، ففيه السباقات التراثية والمزاين والمسابقات الشعرية 
والمسرحيات  والعروض  الغنائية  والحفالت  الشعبية  واألسواق 
التوعوية، باإلضافة إلى المركز اإلعالمي المتخصص الذي يوفر كافة 

  إن عشق التراث الذي يبديه ويمارسه الشيخ 
سلطان بن زايد آل نهيان ، يستحق الكثير 
من الجوائز واإلشادات، وستكون اعترافا 

بمجهوداته الجبارة في الحفاظ على التراث 
عبر فكره المستنير

سلطان بن زايد آل نهيان ..رجل التراث األول

ملف العدد .. سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي
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المعلومات والبيانات والمنشورات الخاصة بالمهرجانات، 
باإلضافة إلى أن المهرجان أصبح يحتضن المبدعين في 
مجال التصوير الضوئي وتحفيزهم للمشاركة في تغطية 
جميع مناشط المهرجان ليدخلوا في النهاية في مسابقة 
تكرم الفائز فيها بجوائز تحفيزية وتشجع كل المهتمين 

في هذا المجال.
إن الحديث عما قدمه ويقدمه الشيخ سلطان بن زايد 
آل نهيان في هذا المجال وكل ما ذكرته لهو غيض من 
والوقت  الجهد  من  الكثير  بالده  إلى  قدم  فقد  فيض، 
والتعب والسهر، وقام بتغيير النظرة المجتمعية المحلية 
نشر  في  وساهم  الحضاري،  الموروث  إلى  واإلقليمية 
على  وحرص  بل  به،  االهتمام  بضرورة  العالمي  الوعي 
تبقى  لكي  القادمة  األجيال  إلى  الموروثات  هذه  نقل 
خالدة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  موروثات 
وال  وطغيانها،  المدنية  تقدم  مع  االندثار  من  محفوظة 
أجد ما أصفه به أبلغ من قول الشاعرمحمد بن عبيد بن 

نعمان الكعبي )بتصرف(:

إليك أبا العال سلطان زُفَّت

  عروُس الشعر في عقد ال��نظام

فإنك يابن زايد خير كفٍء

  لذات المجد عصما واعتص���ام

تخاطبك المعالي في عالها 

وتفخر أن ت����كون لك ال��وسام

وتخدمك المكارم في سمٍو

يعززه���ا سموكم اح������تشام

نما بك زايد فازددت شوقا 

لما قد نال زايد ف������ي األنام

فجئت كما يريدك بل وأرقى

بع�����قل واتزان والت��������زام

صبورا لألمور إذ أل�����ّدت 

خبيرا بالده����اء فال ت������ضام

حليما باسطا بال���جود كفا 

  جس����ورا إن توعدك الخص��ام

تذلل للصعاب بحسن رأي 

  وتدبير وح������زم واه������تمام

أدام الل�����ه عزك في علوٍ 

وم�����د لك البقاء أللف ع���ام 

*شاعر وباحث من اإلمارات

سمو الشيخ

  سلطان بن زايد آل نهيان 
 ممثل صاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة حفظه الله

بن  زايد  للشيخ  الثاني  االبن  وهو  1955م،  عام  أبوظبي  مواليد  من 
سلطان آل نهيان رحمه الله .

تلقى تعليمه األولي في العين وأبوظبي، وواصل دراسته  في بيروت، 
البريطانية،  العسكرية  هيرست  ساند  كلية  في  م   1973 عام  وتخرج 

والتحق بدورات عسكرية خارجية في كل من باكستان ومصر.

المناصب التي شغلها:
• ممثل صاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

حفظه الله منذ 2009/08/28م.
العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  في  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب   •

المتحدة .
• رئيس دائرة األشغال في حكومة  أبوظبي .

• القائد العام للقوات المسلحة .
• نائب قائد قوات دفاع أبوظبي وقائد للمنطقة العسكرية الغربية .

• رئيس نادي تراث اإلمارات.
• رئيس مركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم .

• تولى رئاسة اتحاد اإلمارات لكرة القدم من عام 1976 إلى غاية  1981.
• يشغل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان العديد من المناصب 
األخرى، منها عضويته  في المجلس األعلى للبترول ومجلس إدارة جهاز 
والعيادات  والمستشفيات  والمساجد  والمعاهد  لالستثمار،  أبوظبي 

الطبية  واألندية الرياضية والدوائر .
• ويعتبر سمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان من أشد 
المهتمين بالحفاظ على تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة وعادات 
بالصقور،  الصيد  رياضة  إلى  سموه  هوايات  وتمتد  شعبها.   وتقاليد 
ويعطي الفروسية أهمية بالغة حيث أقام ناديًا للفروسية على أسس 

مدروسة ، وله مكتبة خاصة عامرة بأمهات الكتب ونصوص التراث 
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ما  لتشمل  للتراث  زاي��د  الشيخ  رؤي��ة  اتسعت 
الالحقة؛  األجيال  وورثته  العربية  الذاكرة  أنتجته 
بتقاليدنا  االحتفاظ  على  نحرص  »إننا  يقول:  فهو 

عن  توارثناها  نحبها،  تقاليد  وهي  القومي،  وتراثنا  األصيلة  العربية 
األجداد عبر أجيال طويلة. إنها منقوشة في الصدور، وسنحرص عليها 
دائًم�ا مهما خطونا إلى ميادين الحضارة« )1(. ويعيد هذا الحرص 
بماضيها،  عظيمة  العربية  األمة  »إن  فيقول:  سامية،  أهداف  إلى 
تستمد  ومنه  كلها..  األرض  أمم  به  تفاخر  أن  لها  يحق  ماض  وهو 
خيار  هو  فالتراث  المستقبل«)2(؛  طريق  أمامنا  يضيء  الذي  النور 
استراتيجي للثقافة العربية، يؤسس شخصية الفرد لمواجهة االنهزام 
والتغريب، ولتأكيد الهوية العربية. ولهذا يتحول إلى واجب ضروري 
وحتمي)3( من أجل أن يبقى حيًّ�ا، وهذا ما يجعله يرى أن »إحياء 
تراث وتاريخ الجيل الماضي فيه تعريف ألبناء الجيل الجديد؛ ليتعلم 
والتحديات  الظروف  كافة  مواجهة  األجيال  تلك  استطاعت  كيف 
الصعبة التي واجهتها«)4(، ومعنى هذا، أن مهمة التعريف بالتراث، 
ذلك  المستقبل؛  توجيه  في  الماضي  حركة  من  االستفادة  تقتضي 

الحاضر  وما  األحداث  من  متصلة  »سلسلة  رؤيته  وفق  التاريخ  أن 
يعيش  أن  يستطيع  ال  ماضيه  يعرف  ال  ومن  للماضي،  امتداد  إالَّ 
حاضره ومستقبله؛ فمن الماضي نتعلم... نكتسب الخبرة، ونستفيد 
الحاضرة،  يناسب حاجاتنا  األفضل وما  فنأخذ  والنتائج  الدروس  من 

ونتجنب األخطاء التي وقع فيها اآلباء واألجداد«)5(. 
إلى هذا الحد، انتهى حديث سموه عن التاريخ القومي الذي صيغ 
بالعربية الفصحى، والذي يتكامل مع التراث الشعبي بوصفه، أيًضا، 
تركة األجداد فيقول: »لقد ترك لنا األسالف من أجدادنا الكثير من 
به ونحافظ عليه ونطوره؛  أن نفخر  لنا  الذي يحق  الشعبي  التراث 
إْن  الشعبي،  تراثنا  وإن  المقبلة.  واألجيال  الوطن  لهذا  رمزًا  ليبقى 
دلَّ على شيء، فإنما يدل على القيم األصيلة والنبيلة التي يتصف 
التراث  هذا  إحياء  أهمية  تجيء  هنا  ومن  القدم،  منذ  شعبنا  بها 
الذي  التراث  الحفاظ على  إقباالً شديًدا على  العظيم. وقد وجدُت 
ورثناه عن أجدادنا، وأدعو إلى مزيد من االهتمام الذي يبعث في 

 د. إبراهيم أحمد ملحم*

لن نستطيع أن ندرك سر هذه القوة غير المسبوقة 
في الحفاظ على التراث، والدعم السخي معنويًّ�ا 
وماديًّ�ا لكل ما من شأنه تعزيز مكانت�ه وحضوره 
عند سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل 

صاحب السمو رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة حفظه الله، دون عرض رؤية الوالد 

المؤسس للدولة المعاصرة المغفور له بإذن الله 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي عدَّ التراث 

منطلًق�ا أساسيًّ�ا نحو تلك المعاصرة. 

     جاءت جائزة »رجل التراث العربي« 
لعام  2015 تقديًرا لنا جميًعـا؛ ألن سموه 

ـا من رموز الحفاظ على  ًزا مهّمً صار رمـ
التراث، وألن الرؤية التي أسسها على 

المبادئ التي اختطها الوالد المؤسس، 
كانت تمثل إرادة القيادة والشعب  
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نفوسنا التقدير والمحبة والتفاني واإلخالص لهذا الوطن«)6(، وهكذا 
يغدو الحفاظ على التراث بالفصحى واجبً�ا قوميًّ�ا، ويغدو الحفاظ 
على التراث بالعامية اإلماراتية واجبً�ا وطنيًّ�ا. ولكون وصول المعرفة 
النفاذ إلى عقول هذه  يعتمد بشكل رئيس على قدرة اإلعالم على 
األجيال، فقد أكد سموه حرية الصحافة من حيث موقعها ضمير األمة 
ومرآة المجتمع والوطن، والدور الذي يلعبه التلفزيون في التعليم 
اإلماراتية في  المرأة  والتثقيف والترفيه لكل مواطن)7(، وأكد دور 
إضافة  مًع�ا)8(،  والقادمة  الحالية  أجيالنا  خير  يحقق  بما  المجتمع 
إلى االنفتاح على العالم وثقافاته، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على 

تحقق  بمعنى  األصيلة)9(،  العربية  تقاليدنا 
األصالة والمعاصرة. 

زايد الوالد والقائد
كان زايد والًدا لشعبه، وقائًدا استثنائيًّ�ا أرسى 
وأنشطتها  الحياة  مجاالت  في  الدولة  دعائم 
وكانت خسارته  العالم.  أدهش  حد  إلى  كافة 
كإنسان لم يكتب له الخلود كارثة كبيرة، فقال 
تفيض  قصيدة  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو 
تؤكد  نفسه،  الوقت  في  ولكنها  وحزنً�ا،  أسى 
سوى  وج��وده  من  ينل  لم  الموت  فعل  أن 
الموت  يقهرون  األبطال  إن  إذ  الجسد؛  غياب 
بإنجازاتهم الفكرية والمادية، وبأبنائهم الذين 

بصوره  الموت  يهزم  هذا  في  وكأنه  بعده،  البطولة  راية  يحملون 
المختلفة التي أهمها: النسيان. وهذا ما أكده سموه في كلمته التي 
ألقاها في المؤتمر السنوي األول حول القائد المؤسس الشيخ زايد 
بقوله: »ال نجتمع اليوم لنتذكر القائد المؤسس والد الجميع الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان � طيب الله ثراه � فذكراه ال تتصل بيوم 
أعوام  ستة  قبل  غيابه  إن  بل  أبًدا،  عنا  يغب  لم  وهو  مناسبة،  أو 
وأضاف:  وأمته«)10(،  شعبه  أبناء  وبين  بيننا  لحضوره  تأكيًدا  كان 
»إن الشيخ زايد حيٌّ في عقول وقلوب أبناء شعب اإلمارات العربية 
المتحدة واألمتين: العربية واإلسالمية، بل إن اسمه ما زال يتردد في 
وكأنه  منجزاته  ذُكرت  كلما  الدولية  المحافل 
البطل حيًّ�ا في  ليكون  للمستقبل«)11(؛  نداء 
والمستقبل،  والحاضر  الماضي  الثالثة:  األزمنة 
أبناؤه  ينهض  حيث  الموت  لفعل  ونافيًّ�ا 
الشيوخ كلٌّ في موقعه النبيل لخدمة الغايات 

السامية التي انطلق منها الوالد.
اإلم��ارات،  تراث  لنادي  رئيًس�ا  موقعه  ومن 
كانت  اإلعالمي،  الثقافي  للمركز  ورئيًس�ا 
في  سموه  لسان  على  تداوالً  األكثر  الكلمات 
الوالد  خطى  في  المضي  تأكيد  مناسبة  كل 
على  نسير  »إننا  قول�ه:  ذلك  ومن  المؤسس، 
ع��ادات  إحياء  في  الله  رحمه  الوالد  نهج 
وتقاليد الرياضات والسباقات التراثية المحلية، 

استطاعت رؤيته أن 
تمتد إلى جيل الشباب 

من الرجال والنساء مًعـا 
دون تفريق بينهما من 
حيث األدوار التي تؤدى 
لخدمة وإحياء التراث، 

وبناء الوطن

سلطان بن زايد آل نهيان ..رجل التراث األول
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مظاهر  أية  من  مفرداتها  على  والمحافظة 
دخيلة« )12(، إضافة إلى األنشطة الثقافية 
نفسها،  األه��داف  على  والبناء  األخ��رى، 
ومن ذلك قوله بمناسبة انطالق المهرجان 
البحري في 6 أغسطس 2003 لنادي تراث 
والتراثية  البحرية  األنشطة  »إن  اإلمارات: 
المتعددة التي تشهدها البالد حاليًّ�ا ما هي 
الكبير  االهتمام  لهذا  حقيقية  ترجمة  إال 
ترسيخ  على  يعمل  وال��ذي  والمسؤول، 
الوطن  أبناء  وعقول  قلوب  في  التراث 
النهج  الجديد من منطلق  الجيل  أبناء  من 
رئيس  السمو  قواعده صاحب  أرسى  الذي 

الدولة«)13(. 
إلى  تمتد  أن  رؤي��ت��ه  استطاعت  وق��د 

مًع�ا  والنساء  الرجال  من  الشباب  جيل 
األدوار  حيث  من  بينهما  تفريق  دون 
التراث،  وإح��ي��اء  لخدمة  ت��ؤدى  التي 
تخريج  حفل  في  فقال  الوطن،  وبناء 
مارس   5 في  العليا  التقنية  كلية  طالب 
يكن  لم  اإلم��ارات  مجتمع  »إن   :2003
استطاعت  وإنما  فقط،  رجال  مجتمع 
من  العديد  شواغر  تمأل  أن  فيه  المرأة 
حواجز  تخترق  وأن  الوظيفية،  المجاالت 
الطب«)14(، وأكد سموه في أثناء جولته 
حيث  المزاينة«  »شبوك  في  الميدانية 
مزاينة  أشواط  في  إماراتية  أول  شاركت 
اإلبل عام 2014، ضرورة توسيع مشاركة 
وتشجيعها؛  ودعمها  اإلماراتية  المرأة 
التراث  الفاعل في حفظ  لتسهم بدورها 
الوطني وتوثيقه)15(، ما دامت األهداف 

التراث  وبقاء  الوطن،  خير  هي  تحقيقها  إلى  الجميع  يسعى  التي 
خالًدا في حياة األجيال.

ثراه  الله  طيب  من  بتوجيهات  اإلمارات  تراث  نادي  تأسيس  ومنذ 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في عام 1997 برئاسة سمو الشيخ 
آفاق  الستشراف  الماضي  إحياء  على  يعمل  وهو  زايد،  بن  سلطان 
المستقبل عن طريق تكريس أقصى ما يستطيع اإلعالم أن يبذله من 
أجل ذلك؛ إذ أنشئت دوريات تعنى بالتراث، واإلبل، وأخرى تواكب 
المطبوعات  ونُشرت  واإلعالم،  الثقافة  في  المعاصرة  الحياة  حركة 
والمحلي  )بالفصحى(  القومي  بالتراثين:  تعنى  التي  والدراسات 
التي كان  النبطي  )بالعامية اإلماراتية(، ومن ضمنها دواوين الشعر 
النادي وقيام متخصصين في  النسيان لوال جهود  أن يطويها  يمكن 

العميمي،  بخيت  سلطان  ومنهم:  توثيقه، 
المزروعي  أحمد  وراشد  الحسن،  وغسان 
سبعة  على  يربو  ما  وح��ده  حقق  ال��ذي 

وعشرين ديوانً�ا. 
إلى  رسالته  يوصل  أن  النادي  واستطاع 
أقاصي أنحاء العالم بما يؤكد إسهام التراث 
وفي  اإلنسانية،  الحضارة  في  اإلماراتي 
هذا السياق، يقول سموه في حوار أجرته 
واالستشارات  والنشر  األبحاث  شركة  معه 
بزنس  )أكسفورد  المتخصصة  االقتصادية 
حول  أعدته  تقرير  إط��ار  في  غ��روب( 
خالل  ومن  الناشئة،  األجيال  »إن  أبوظبي: 
تلعب  أن  يمكنها  الجديدة،  التكنولوجيا 
دوًرا رئيًس�ا في صون وتناقل التراث الثقافي 
التقليدية  اليدوية  والحرف  الفولكلور  مثل:  لإلمارات،  المادي  غير 
والعادات وغيرها«)16(، وأشار سموه إلى »احتياج جميع مفردات 
التراث لعمل متواصل من أجل حصرها وتوثيقها وإحيائها؛ ألنها تمثل 
الثقافي، وفي هذا الصدد، يمكن استخدام  مكونات حيوية لتفردنا 
التكنولوجيا الحديثة في عملية األرشفة«)17(؛ ذلك أن هذا التراث 
وممتدة  ضخمة  عليه  القائمة  والدراسات  والبحوث  وممتد،  ضخم 
أيًض�ا، وهذا ما يجعل المعرفة التي كان يؤديها الورق في تعريف 
الناس  فئات  إلى  الوصول  من  بد  فال  كافية،  غير  بالتراث  األجيال 
كاف�ة وبخاصة جيل الشباب الذين يميلون الستخدام التكنولوجيا في 
الوصول للمعلومات أكثر مما يميلون للرجوع إلى المصادر الورقية.

وإدراك  التكنولوجيا،  تعززه  الذي  العالم  على  الثقافي  االنفتاح  إن 

إننا نسير على نهج الوالد رحمه 
اهلل في إحياء عادات وتقاليد 
التراثية  الرياضات والسباقات 
المحلية، والمحافظة على 

مفرداتها من أية مظاهر دخيلة« 

سمو الشيخ

  سلطان بن زايد آل نهيان 
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المتخصصين بالتراث مدى خصوبة وتميز التراث الشعبي اإلماراتي 
منه على  أقسام متعددة  أدرجت  إذ  اليانعة؛  ثماره  آتى  من غيره 
قائمة اليونسكو، منها: التغرودة)18(، والسدو)19(، وقادت اإلمارات 
اثنتي عشرة دولة عربية وأجنبية  في نوفمبر 2010 بالتنسيق مع 
العالمي، وذلك  اإلنساني  التراث  قائمة  »الصقارة« ضمن  لتسجيل 
استجابة لقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة: »إننا نتطلع إلى مشروع حضاري شامل يستوعب الحديث 
دون إخالل باألصيل، بما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته 
قيمنا  يهدد  ما  تهاون مع كل  تماسكه، فال تساهل وال  وللمجتمع 
الوطنية  الهوية  قلب  هي  التي  الوطنية  ولغتنا  وتقاليدنا  وعاداتنا 
ودرعها، وروح األمة وعنصر أصالتها ووعاء فكرها وتراثها؛ فمن ال 
هوية له ال وجود له في الحاضر، وال مكان له في المستقبل«)20(. 
واستطاعت جهود الدولة في صون التراث أن تلفت أنظار العالم 
للجنة  العمومية  الجمعية  أعمال   2014 يونيو  في  فترأست  إليها، 
التراث غير المادي فيها. وهذا يقودنا إلى القول: إن الجهود التي 
تبذلها الهيئات الرسمية في الدولة من أجل حماية التراث المعنوي 
والمادي، وتحظى بمتابعة حثيثة من صانعي القرار تصب جميعها 
في مصلحة األمة العربية وعلو شأنها في المحافل الدولية؛ لكون 
اإلمارات  تحققه  انتصار  أيِّ  األمة، ولكون  اإلمارات جزًءا من هذه 
على مستوى التراث الوطني هو انتصار للتراث القوم�ي، وما جهود 
نادي تراث اإلمارات � التي تحظى بإعجاب منظمة اليونسكو من 
خالل زياراتها)21( � إالَّ جزًءا من مجموعة جهود متآلفة متكاتفة 

تروم أهدافً�ا وتطلعات مشتركة.

رجل التراث العربي
يمثل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رمزًا من رموز الحفاظ 
على التراث وصونه من االندثار، وفي المقابل، جعله حيًّ�ا له مكانته 

الرفيعة التي انطلق منها، وحافظ عليها في مستوى القمة. 
رحمه  زايد  الشيخ  المؤسس  الوالد  طموحات  يجسد  الرمز،  هذا 
الله،  زايد حفظه  بن  الشيخ خليفة  القائد  الوالد  الله، وطموحات 
وطموحات أبناء اإلمارات، وطموحات األمة العربية بأكملها. ولهذا، 
تلك  سبيل  في  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  يبذله  جهد  كل  فإن 
�ا  عمَّ ويعبر  جميًع�ا،  هؤالء  بتقدير  يحظى  والطموحات  الغايات 

يجيش في النفس من رغبة تتحقق عبر تلك الجهود. 
وقد جاءت جائزة »رجل التراث العربي« لعام 2015  التي ُمنحت 
لسموه من قبل المركز العربي لإلعالم السياحي ومقره في المملكة 
العمانية مسقط،  العاصمة  العربية السعودية في حفل استضافته 
من  �ا  مهمًّ رم�زًا  صار  أشرت،  كما  سموه،  ألن  جميًع�ا؛  لنا  تقديرًا 
المبادئ  التي أسسها على  الرؤية  التراث، وألن  رموز الحفاظ على 
القيادة والشعب  إرادة  المؤسس، كانت تمثل  الوالد  التي اختطها 
العربي  المركز  مدير  المناعي  علي  أكد حسين  وقد  مًع�ا.  واألم�ة 
الشيخ  سمو  منح  »أن  الجائزة  تسليم  حفل  في  السياحي  لإلعالم 
لعام  األول  العربي  التراث  رجل  جائزة  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان 
2015، أمر نفتخر به، وأن الجائزة ذهبت للشخص المناسب الذي 
يستحقها؛ نتيجة لجهوده في الحفاظ على التراث الوطني، ونشره 
وغرسه في نفوس الناشئة والشباب من أبناء وفتيات اإلمارات، وهو 
أيًض�ا شرف واعتزاز بفكره الثاقب، ومواصلته للجهود النوعية التي 
بذلها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

� طيب الله ثراه � في تأصيل التراث«)22(.
لإلعالم:  العماني  المركز  رئيس  اليحيائي  بن خميس  سلطان  وقال 
مثال  فهو  بجدارة؛  يستحقها  الذي  للشخص  الجائزة  ذهبت  »لقد 
رائع في الثقافة والخلق والقيادة والعمل الطموح من أجل إعداد 
أجيال متسلحة بالعلم والتراث واالنتماء للوطن«، منوًه�ا بأن فوز 
سموه بالجائزة جاء بجدارة وشفافية؛ نتيجة ترشيح لجان عدة؛ إذ 
التي  الجائزة  لنيل  المناسب  الشخص  أن سموه هو  الجميع  ارتأى 
الشعبي  الموروث  وضع  في  اإلمارات  دولة  جهود  أيًض�ا  تعكس 
التراث)23(،  لتعزيز  االهتمامات؛  سلَّم  أول  في  الوطني  والتراث 
قيمتها  إلى  المادية  قيمتها  عن  يخرج  الجائزة  ى  مسمَّ يجعل  مما 
المعنوية، فتكون وسام تقدير للتراث نفسه الذي كرس سموه حياته 
من أجل خدمته وصونه وتوثيقه ورفعة شأنه عربيًّ�ا وعالميًّ�ا، وهو 
حافز لإلمة العربية وغيرها من األمم للعناية بتراثها؛ حتى تتخذ من 
تجربة اإلمارات نموذًج�ا للتعامل مع مفردات التراث، وحتى ترسخ 

هويتها الوطنية في أثناء خطواته�ا الواسعة نحو العالمي�ة.

سلطان بن زايد آل نهيان ..رجل التراث األول

ملف العدد .. سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي
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إضاءات ختامية
بن  سلطان  الشيخ  سمو  حصول  إن 
زايد على جائزة »رجل التراث العربي« 
فخريًّ�ا،  تتويًج�ا  يكن  لم   ،2015 لعام 
متعددة  مقومات  نتيجة  ج��اء  ب��ل 
الشخصية،  ه��ذه  تاريخ  بها  يحفل 
القائد  رؤي��ة  استلهام  األول:  منها: 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  المؤسس 
وما  للتراث،   � ثراه  الله  طيب   � نهيان 
في  حيًّ�ا  تجعله  التي  بالوسائل  يتصل 
من  المرأة  تمكين  وأهمها:  األجيال، 
في  الرجل  جانب  إل��ى  دوره��ا  أخ��ذ 
الحفاظ على التراث وتنميته، واالعتماد 
في  الفعالة  اإلعالمية  الوسائل  على 
متناولهم،  في  وجعله  التراث  نقل 
سلبً�ا  يؤثر  ال  بما  الحضاري  واالنفتاح 
المتابعة  والثاني:  التراث.  هذا  في 
التي  والفعاليات  لألنشطة  الميدانية 

تُعقد في النادي وغيره. الثالث: الفكر الثاقب في رؤيته للتراث في 
ظل المعاصرة، واستثمار التكنولوجيا من أجل ذلك. لقد كان سموه 
جديرًا بهذه الجائزة، وغيرها من الجوائز العربية والعالمية التي يعد 
بها الزمن في المستقبل؛ ألن رؤية سموه المبنية بإحكام على رؤى 
القائد المؤسس قد نمت في تربة خصبة، وجرى تعهدها بالرعاية 
المعنوي  بشقيه:  التراث  هذا  يبقي  أن  شأنه  من  ما  بكل  ورفدها 

والمادي في مستوى القمة التي تلي�ق بها دائًم�ا 

*أكاديمي أردني متخصص في الدراسات اإلماراتية
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له  المغفور  توجيهات  بناًء على  اإلمارات  تراث  نادي  تأّسس  في سبتمبر 1993 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفي الثالث من يونيو تم اإلعالن عن 
النادي كهيئة مستقلة تابعة لحكومة إمارة أبوظبي بموجب المرسوم األميري رقم 

14 لعام 1997.
حضارية  أبعاد  ذات  عصرية  مجتمعية  وطنية  منظمة  أفضل  يكون  أن  ورؤيته 
وإشعاع عالمي تساهم في بناء الشخصية الوطنية المتوازنة المؤهلة للقيادة في 

األلفية الثالثة.
أعضاء  ليكونوا  والناشئة  الشباب  قطاع  وتأهيل  التراث،  وترسيخ  نشر  ورسالته 
فاعلين في المجتمع، في إطار من ثقافة وتراث دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
تراث  لنادي  التابعه  المراكز  تقدم  ومتطلباته.  العصر  طبيعة  مع  يتواكب  وبما 
اإلمارات خدماته لكافة فئات المجتمع المحلي في مدينة العين، حيث يساهم 
مع المؤسسات المحلية في عقد دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية متنوعة، كما 
يشارك في المهرجانات والمناسبات المتنوعة بإنشاء القرى التراثية المتنقلة والتي 
تعرض عدداً متنوعاً من الحرف الشعبية واألكالت الشعبية وغيرها من مفردات 
الحياة القديمة، حيث تساهم في تعريف الناشئة والجمهور بهذا التراث والحفاظ 

عليه.

مؤسسات ثقافية وفنية ومراكز بحث 
بتنفيذ  المعنية  المتخصصة  المرافق  من  مجموعة   اإلمارات  تراث  نادي  تتبع 

خططه وتحقيق أهدافه، أبرزها:

القرية التراثية 
تقع القرية التراثية علي شاطىء كاسر األمواج في أبوظبي علي مساحة 61 ألف 
وتضم  الدولة  في  التراثي  الجانب  إبراز  أجل  من  القرية  وأنشئت  مربع،  متر 
أبناء  عاشها  التي  اليومية  الحياة  بتفاصيل  زائريها  تربط  تراثية،  مباني  القرية 

الدولة في الماضي.
والعروض  الفعاليات  من  العديد  يحتوي  شهري  تراثي  مهرجان  القرية  في  يقام 
التراثية وعروض األلعاب الشعبية للبنين والبنات واألكالت التراثية وعروض الفلك 
ومعارض الصور، وهي تستقبل الزائرين من مختلف مناطق الدولة باإلضافة إلى 

سلطان  الشيخ  سمو  اهتمام  أبعاد  تتجلى     
اإلمارات،  وتراث  بتقاليد  نهيان  آل  زايد  بن 
ومالمح الرؤية الشاملة التي تعمل من خاللها 
والدعم  بالرعاية  يشملها  التي  المؤسسات 
عن  الحديث  خالل  المهمة  سموه  مقولة  من 
مهرجان سلطان بن زايد التراثي؛ يقول سموه: 
»نحن في مهرجان سلطان بن زايد التراثي نعمل 
على ترسيخ هذا الموروث األصيل، وغرسه في 
نفوس األبناء، وتعريف العالم بموروثنا الغني 
كل  في  نستلهم  العريقة،  ثقافتنا  وخصوصية 
أفكارنا ورؤانا نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد 
ثراه، ونسير  الله  نهيان، طيب  آل  بن سلطان 
على  والحفاظ  موروثنا  صون  في  خطاه  على 
هويتنا، كما نعمل على ترجمة رؤى واهتمام 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
نهج  في  الذي سار  الله،  الدولة حفظه  رئيس 
الموروث  ومنح  الله،  رحمه  المؤسس،  الوالد 
خالل  من  كبيرًة  وعنايًة  خاصاً  اهتماماً 
والمهرجانات  الفعاليات  من  العديد  إقامة 
عليه«. وحافظت  ال��م��وروث  رسخت  التي 
واالعتزاز  العريق  بالتراث  التمسك  ذلك  إنه 
الكفيلة  الوسيلة  سموه  فيه  رأى  الذي  به، 
اإلم���ارات  ل��دول��ة  الوطنية  الهوية  بمنح 
المرتبطة  خصوصيتها  المتحدة  العرية 
مواجهة  في  عريقة،  وقيم  وتقاليٍد  بعاداٍت 
المجتمع. على  والغريبة  الدخيلة  العادات 
هنا استعراض سريع للدور الذي يقوم به نادي 
تراث اإلمارات، في إحياء تراث اإلمارت العربية 
المتحدة وتعزيز دور منظومة عادات وتقاليد 
شعبها العريق ودمجها في ثقافتها المعاصرة. 

برعاية سلطان بن زايد 

        نادي تراث اإلمارات
 22عاًما من تعزيز الهوية الوطنية 

نادي تراث اإلمارات

ملف العدد .. سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي
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الوفود السياحية األجنبية بالتنسيق مع الشركات السياحية.    
بيئة  الزراعية،  والبيئة  البرية،  البيئة  منها:  مبان ومرافق  القرية على عدة  تحتوي 
أهل البحر )بيت البحر(.المشغل اليدوي.السوق الشعبي. متحف القرية. والمنطقة 

األثرية.                        
وبفضل الدعم الالمحدود الذي تتلقاه القرية التراثية من سمو الشيخ سلطان بن 
زايد آل نهيان استطاعت إبراز القيم الحضارية لتاريخ األجداد واآلباء في المنطقة، 

والمساهمة بشكل ملحوظ في الحفاظ على الموروث الشعبي .

مسرح أبوظبي
التواصل  لنادي تراث اإلمارات في أهمية  المبادئ األساسية والرئيسة  من  انطالقاً 

المباشر بين المؤسسة والجمهور، قام النادي بتوجيهات من سمو الشيخ سلطان بن 
زايد آل نهيان بتأسيس مسرح أبو ظبي في مطلع عام 2003 بهدف إثراء الحركة 

الثقافية بمختلف أشكالها.
أبوظبي، ويتميز بحجم  إمارة  الرئيسة في  المسارح  أبو ظبي أحد   ويعد مسرح 
على  احتوائه  جانب  إلى  متفرًجا،   530 ل�   ويتسع   ، مناسبة  ومساحة  متوسط 
أحدث تقنيات الصوت واإلضاءة القادرة علي استضافة أحدث العروض المسرحية 

والغنائية والثقافية.
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بدأ المسرح نشاطاته في عام 2006م في المهرجان الرمضاني األول 
الذي ينظمه نادي تراث اإلمارات، والذي أصبح واحداً من المهرجانات 
والفنية  والتراثية  الدينية  فعالياته  لتنوع  نظرًا  الدولة،  في  الرئيسية 
المختلفة التي  تستقطب شريحة كبيرة من الجمهور ، إلى جانب 
تراث  نادي  ينظمها  التي  والفنية  الثقافية  الفعاليات  لكافة  تقديمه 
والمؤسسات  السفارات  بعض  عروض  أيضا  يستضيف  اإلم��ارات، 

الرسمية في أبوظبي.
في العام 2007م سعى المسرح ألن يكون جزءا من الحركة الفنية 
والمسرحية في مدينة أبو ظبي، فأطلق الموسم الثقافي المسرحي 
اإلماراتي، حيث  المسرحي  الحراك  في  تقليدا  أصبح  الذي  السنوي 
إستضاف أغلب عروض الفرق المسرحية اإلماراتية وبعض العروض 
العربية والعالمية، إلى جانب عروض مستمرة لمسرح الطفل، كما 
استضاف المسرح أنشطة مختلفة لجهات ومؤسسات حكومية خاصة 
في أبوظبي، ما جعله مقصدا للعديد من العروض المحلية والعالمية 
التي تنظمها هذه الجهات، والتي تجد في مسرح أبو ظبي المكان 

المناسب  للقاء الجمهور.

وحدة البحوث البيئية
على  بناء  اإلمارات  تراث  نادي  في  البيئية  البحوث  وحدة  تشكلت 
توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان حفظه الله، ممثل 

ومقرها  اإلمارات  تراث  نادي  رئيس  الدولة،  رئيس  السمو  صاحب 
جزيرة السمالية.

ومهام الوحدة هي إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالبحوث 
والدراسات والتجارب البيئية على جزيرة السمالية والمرافق األخرى. 
ومتابعتها.  العيش  قرين  بجزيرة  البيئية  المشاريع  على  واإلشراف 
واإلشراف على تدريب طلبة الدراسات العليا بالدولة ووضع الخطط 
البيئية لطلبة الدراسات العليا بالدولة ووضع  الخاصة بالمحاضرات 
الجهات  مع  والبحثي  العلمي  الخاصة.والتعاون  الخطط  وتنفيذ 
الدولة. البيئة في  بتنمية  العالقة  البحوث والجامعات ذات  ومراكز 
وإقامة الفعاليات البيئية والمشاركة في الفعاليات ذات العالقة التي 
تنظمها جهات داخلية وخارجية.والمشاركة في الفعاليات والمعارض 

البيئية ذات العالقة.

سباق اإلبل التراثي.. إحياء للتقاليد األصيلة

يهدف سباق اإلبل التراثي الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي إلى 
إحياء تقاليد هذه الرياضة العربية األصيلة ومفرداتها ضمن أهداف ورسالة المهرجان في 
تشجيع المواطنين من مختلف األعمار على ممارسة رياضة الهجن التي تشكل أحد أهم 
النشاطات الرئيسية في المهرجان ضمن مشروع إحياء رياضات اآلباء واألجداد من خالل 
التركيز على مشاركة صغار السن والهواة وطلبة المدارس في خطوة الفتة لتواصل هذه 

الرياضة عبر األجيال والمحافظة عليها كتقليد عربي أصيل.
سباق اإلبل التراثي يمثل بفعالياته المتنوعة تظاهرة إنسانية شعبية وملتقى للفرح ألهل 
سويحان وعشاق رياضة الهجن من كافة أنحاء الدولة والزوار والسياح وهو تقليد سنوي 
ينسجم تماًما مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان راعي المهرجان بضرورة 
تطوير رياضة الهجن والمحافظة عليها وإحيائها ودعمها من أجل المحافظة على الهوية 
الوطنية والموروث الشعبي وإحياء مظاهر الكرم العربي األصيل وإبراز قيمة اإلبل في 
حياة المجتمع وتشجيع مالك ومربي اإلبل على مزيد من االهتمام بها ورعايتها كجزء من 

الموروث الشعبي لمجتمع اإلمارات 

نادي تراث اإلمارات

ملف العدد .. سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي



قرية بوذيب العالمية للقدرة
تقع قرية بوذيب العالمية للقدرة في منطقة الختم على بعد 
العين  مدينة  باتجاه  ظبي  أبو  من  الشرق  إلى  كيلومتراً   65
المخصصة  القرى  أهم  واحدة من  اليوم  القرية  تعتبر  حيث 
لرياضة التحمل والقدرة على مستوى الدولة والمنطقة، وتم 
إنشاؤها بناء على توجيهات كريمة من سمو الشيخ سلطان 

بن زايد آل نهيان  في األول من ابريل عام 2004 .
المستوى  على  القدرة  قرى  أفضل  من  اليوم  القرية  وتعد 
العالمي حيث شهدت العديد من التطوير واإلضافات وتحتوي 
على بنية تحتية متكاملة متمثلة في جملة المرافق المختلفة 
والميادين التي تضمها منها نحو )100( إسطبل ثابت مكيف 
لمبيت الخيول ونحو )150( اسطبالً  متحركاً مكيفاً يتسع كل 
الخيول  بمبيت  خاصة  إسطبالت  وكذلك  خيول،  لعشر  منها 

ليلة انطالق السباقات. 
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أكاديمية بوذيب 
وذلك في إطار المشروع الوطني الذي وجه به سمو رئيس النادي مع تأسيس قرية بوذيب 
الناشئة  من  والفارسات  الفرسان  من  ممكن  عدد  أكبر  تأهيل  بضرورة  للقدرة  العالمية 
والشباب وطلبة المدارس والهواة ليكونوا فرسان المستقبل لدعم فروسية االمارات بدماء 
تقاليدها  على  والمحافظة  األجيال  عبر  القدرة  رياضة  تواصل  وكذلك  فترة  كل  جديدة 
واهتمام  رعاية  بفضل  وريادتها  مكانتها  لها  أصيلة  عربية  كرياضة  وقواعدها  ومفرداتها 
القيادة الحكيمة. الهدف المنشود من وراء تأسيس هذه قرية بوذيب هو تعليم وتثقيف 
التي حققتها  المتميزة  المكانة  الجديدة بتراث اآلباء واألجداد والمحافظة على  األجيال 

اإلمارات من خالل دعمها بفرسان جدد في كل عام. 
وتعمل أكاديمية بوذيب علي تطوير خبرات الفرسان من خالل تنظيم الدورات النظرية 

والعملية على حد سواء. 
وبناء على توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان فان أكاديمية بوذيب للفروسية 

مجانية ال تقر أية رسوم لقاء هذه الدورات. 

مركز زايد للدراسات والبحوث
ولتعميق الدور الذي  يقوم به نادي تراث اإلمارات أنشأ سموه عام 1998م، »مركز زايد 
إلى  ذلك  بعد  اسمه  تحول  -الذي  المركز  ويهدف  العين،  مدينة  في  والتاريخ«  للتراث 
مركز زايد للدراسات والبحوث- إلى توجيه العناية إلى البحث العلمي في مجال التاريخ 
والتراث الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة خاصة، والتراث الخليجي والعربي عامة. 
الملتقى  باستضافة  وذلك  1999م،  عام  في  الفعلي  نشاطه  ممارسة  في  المركز  وبدأ 

الخليجي األول للتراث والتاريخ الشفهي.

السمالية جزيرة 

جزيرة  إلى  وصوله  بمجرد  المرء  يشعر 
تراث  نادي  مرافق   -أجمل  السمالية 
الماضي،  إلى  به  رجع  الزمن  أن  اإلمارات- 
ووقائع  األجداد  تاريخ  تحاكي  فالجزيرة 
البحرية  بيئاتهم  تفاصيله  بكل  حياتهم 

والبرية والزراعية. 
العربي  الخليج  في  السمالية  جزيرة  وتقع 
على بعد حوالى 12 كيلو متراً شمال شرق 
إمارة ابوظبى، وهي عبارة عن أرض ملحي�ة، 
مس�احته�ا 13.45 كيلومتر مربع، ومحيطها 
البيئية  الناحية  من  وه��ي  متراً،  كيلو   22
ذلك  في  ساعدها  بيولوجي،  بتنوع  تتمتع 

نمو رقعة كبيرة من أشجار القرم حوله�ا.
تُقام  التي  الطالبية  الصيفية  الملتقيات  أما 
في السمالية كل عام، فقد أمر سمو الشيخ 
بتنظيم  1993م،  العام  زايد  بن  سلطان 
ملتقى يجمع الشباب المواطنين للممارسة 
الشعبية،  والحرف  التراثية  الفعاليات  بعض 

فتّم تجميع سبعين شاباً لهذا الغرض.
الملتقى  انطالق  تم  1994م،  العام  وفي 
الطالبي الصيفي األول في جزيرة السمالية 
بمشاركة من الشباب، وأقيمت لهم فعاليات 
ومنها:  الرائد  الملتقى  ذلك  في  عديدة 
الهجن، القوارب الشراعية، األلعاب الشعبية، 

وتعليمهم بعض الحرف الشعبية المحلية. 
وتستضيف الجزيرة فعاليات ملتقى السمالية 
إمارة  المدارس في  الصيفي بمشاركة طلبة 
مع  بالتعاون  الربيعي  والملتقى  أبوظبي، 
تستقبل  كما  النادي.  في  األنشطة  إدارة 
العديد من الوفود الرسمية والسياحية ضمن 
جوالت للتعرف على الجزيرة والبيئة البرية 
جزيرة  وتحتوي  أبوظبي.  في  والبحرية 
وهي:  األقسام  من  العديد  على  السمالية 
قسم الفروسية، قسم الهجن، قسم القوارب 
المسبح،  الالسلكي،  الطيران  قسم  الرملية، 
المختلفة، وحدة  األنشطة  ميادين وصاالت 

البحوث البيئية

نادي تراث اإلمارات

ملف العدد .. سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي
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والفعاليات  والنشاطات  والمشاريع  بإدارةالبرامج  المركز  ويقوم 
والدراسات واإلصدارات التي يعدها باحثو المركز أو المتعاونون معه 
البشرية  الكوادر  تأهيل  على  ويعمل  خارجها  أو  الدولة  داخل  من 
الدورات  إجراء  خالل  من  وتطويرها  المهارات  وتنمية  المواطنة 
التدريبية للمواطنين وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات 
الصعيد  على  والمسؤولين  واألكاديميين  والمختصين  والمؤسسات 

المحلي واإلقليمي أو الدولي.  
بالتراث  الخاصة  والبحوث  الدراسات  إعداد  إلى  المركز  ويهدف 
الشعبي في الدولة وتوثيقها، وإعداد دورات تدريبية لتخريج جيل 
والتاريخي.  التراثي  البحث  أغراض  لخدمة  المواطنين  الباحثين  من 
مع  بالتعاون  مشتركة  بحثية  مشاريع  لتنفيذ  سنوية  خطة  ووضع 
داخل  المشترك  االهتمام  ذات  واألكاديمية  العلمية  المؤسسات 
الدولة وخارجها.وتعزيز عالقات التعاون الثقافي وتبادل الخبرات مع 
المنظمات الدولية، والمؤسسات العلمية، والمراكز، والهيئات وتبادل 
الخبرات التراثية معها، والمشاركة في مؤتمراتها وندواتها بما يعزز 

الفكرية  والمنتديات  والمؤتمرات  الندوات  وإقامة  المركز.  أهداف 
والحلقات الدراسية والبحثية والمعارض ضمن خطة سنوية دورية، 

وإصدار الكتب والمطبوعات والنشرات، وتحقيق المخطوطات.

إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث
عشرات  وبلغت  والبحوث،  للدراسات  زايد  مركز  إصدارات  تنوعت 
العناوين من الكتب األدبية والتراثية والمحققة في مجاالت األدب 
واللغة والثقافة والتاريخ والحضارة، وخاصة الكتب التي تتناول تاريخ 
من  لعدد  النادرة  الشعرية  الدواوين  من  العديد  بجانب  المنطقة، 
شعراء النبط في اإلمارات، وهذا يعكس حجم الجهد واالهتمام الذي 
يوليه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بجمع التراث وتوثيقه، 
وتبني نشره عبر إصدارات ذات طابع علمي تجسد االهتمام بثقافة 
من  للتراث  لما  نظرا  الحديثة،  الدولة  بناء  في  كاستراتيجية  التراث 
الجهود  هذه  مثل  ولعل  والبشرية،  المجتمعية  التنمية  في  أهمية 
رجل  بجائزة  أيام  قبل  وتتويجه  اختياره  أن  تؤكد  لسموه  المميزة 
التراث العربي األول لعام 2015م، كان اختياراً صائبا، السيما وأنه 
حفظ  محاولة  أجل  من  الضخمة  المجهودات  من  بالعديد  قام 
الدائم  التجديد  ومحاولة  االندثار  من  والعربي  اإلماراتي  التراث 

لهذا التراث المهم.

مدرسة اإلمارات للشراع

المختلفة  برامجها  من خالل  للشراع  اإلمارات  مدرسة  تسعى 
الليزر  مثل:  الحديثة  البحرية  الرياضات  مختلف  الحتضان 
واأللواح  الرملية  والقوارب  والكاتمران  واألوبتمست  بأنواعه 
والتجديف  واليخوت  والغوص  الماء  على  والتزحلق  الخشبية 

الحديث والتقليدي.      
كما تنظم المدرسة دورات ومسابقات رياضية في هذه الفئات 
باإلضافة إلى العديد من الندوات والمحاضرات المتعلقة برياضة 

الشراع الحديث.   
للقوارب  اإلمارات  بطولة  للشراع  اإلمارات  مدرسة  تنظم 
الشراعية الحديثة، كما يشارك الفريق التابع للنادي في مختلف 
األولى  المراكز  المحلية والدولية، حقق في بعضها  المسابقات 

ونال العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية
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فعاليات وأنشطة النادي 
المهتمة  الحكومية  المؤسسات  قائمة  اإلمارات  تراث  نادي  يتصدر 
وبرامج  أنشطة  تقدم  التي  الرئيسة  المنظمة  بوصفه  بالتراث، 
في  الفاعلة  المواطنة  مضامين  لتعزيز  متخصصة  تراثية  وفعاليات 
للنادي،  التابعة  المراكز  إلى  المنتمين  والشباب  الناشئة  أوساط 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  المسيرة صاحب  قائد  رؤية  على  اعتماًدا 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتتنوع األنشطة والفعاليات 
التي ينظمها النادي بين المهرجانات والمسابقات التي تغطي كافة 
مساحات التراث في الدولة مستفيدة من كل جديد ومعاصر. وفيما 

يلي أبرز تلك النشاطات.  

مهرجان سلطان بن زايد التراثي
على مدى أربع عشر دورة أثبت مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان 
وعمل  موضوعة  استراتيجية  بل  عرضيًة،  مسابقًة  ليس  أنه  التراثي 
إلى  نقله  اآلباء واألجداد، ويعمل على  تاريخ  ضخم، يجسد بصدق 
علمي  وتخطيط  عميقة  رؤية  إلى  تحتاج  مسؤولية  وتلك  األبناء، 
واقتناع تام بهذه الرسالة النبيلة، وهذا ما يحرص عليه ويعمل على 

تجسيده سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

حرص الشيخ سلطان بن زايد على استحداث »مهرجان سلطان بن 
المهرجان  منتظم، وهو  بشكل  تنظيمه  على  والعمل  التراثي«  زايد 
تراث  نادي  بتنظيم من  دوراته،  مدار  كبيرًا على  نجاًحا  الذي القى 

اإلمارات ومركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم.
ويعدُّ هذا المهرجان من أعرق وأهم المهرجانات التراثية الشاملة في 

مجلة 

والخليجي  المحلي  التراث  بشؤون  تعنى  شهرية  مجلة  وهي 
والعربي والعالمي، وهي إحدى أهم أدوات المركز لنشر ثقافة 
التراث والوعي به، والتعريف بالجهود المبذولة من أجل إحيائه 
واحدة  تراث  وتعد مجلة  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في 
من المجالت القليلة التي تعمل كأداة وصل بين الباحثين في 
التراث  على  التعرف  في  الراغب  القارئ  وبين  التراث  شؤون 

وفهم مفاتيحه. لذلك فإنها تستخدم فنون الصحافة في    
  نشر البحث العلمي  المتخصص وتقريبه إلى نفوس القراء
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المنطقة والعالم، ويحظى برعاية واهتمام كبيرين من سمو الشيخ 
المتتالية  دوراته  مدى  على  حقق  وقد  نهيان،  آل  زايد  بن  سلطان 
محلية  بمشاركة  األولى  دورته  انطالق  منذ  وحظي  كبيراً،  تطوراً 
االقتصادية  الحركة  إنعاش  على  وعمل  واسعة،  وعربية  وخليجية 
بتغطية إعالمية واسعة، محلياً  المنطقة، كما حظي  والسياحية في 

وعربياً وعالمياً.
الشيخ  لسمو  المستمرة  والمتابعة  الحكيمة  التوجيهات  وبفضل 
عالم  في  جديداً  فكرياً  تطوراً  المهرجان  شهد  زايد،  بن  سلطان 
المهرجانات التراثية فمزج بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر وحقق 
نفوس  في  وترسيخه  التراث  توثيق  أهمها  من  أهداف؛  مجموعة 
األجيال، وتعريف الشعوب بالتراث الغني لدولة اإلمارات وتقاليدها 
الثقافيين،  والتكوين  الوطنية  الهوية  من  جزءاً  تعتبر  التي  األصيلة 
واألدب  والشعر  والثقافة  للتراث  كرنفال  إلى  المهرجان  تحول  كما 
اآلباء  تراث  بين  والثقافي  اإلنساني  للتواصل  جسراً  وأصبح  والفن، 
التقنية  مسخراً  العصر،  ألدوات  ومواكبتهم  األبناء  وحاضر  واألجداد 

والعلم والتكنولوجيا الحديثة لخدمة الموروث.

كأس سلطان بن زايد الدولي للقدرة 240 كم )ثالثة نجوم(
ينظمها نادي تراث االمارات في إطار مهرجان سمو الشيخ سلطان 
بن زايد آل نهيان الدولي التاسع للفروسية 2015 بالتعاون والتنسيق 
األصيلة  العربية  الخيول  وجمعية  للفروسية  االم��ارات  اتحاد  مع 
للقدرة  العالمية  العربي  في ميادين قرية بوذيب  الجواد  ومنظمة 

بمدينة الختم.

ويشهد السباق مشاركة واسعة من اسطبالت الدولة العامة والخاصة 
وعدد من األندية المهتمة برياضة الفروسية وعدد كبير من نجوم 
واستضافة  والدولي  واالقليمي  المحلي  المستوى  على  القدرة 
شخصيات عربية وعالمية مرموقة ذات صلة بهذه الرياضة العربية 
األصيلة إضافة إلى استقطاب اإلعالم الدولي لتغطية الفعاليات إلى 

جانب اإلعالم الرياضي المحلي .
يتضمن الكأس عدة سباقات متنوعة المسافات هي سباق الشباب 
والناشئين للقدرة لمسافة 120 كم )نجمتان(، سباق القدرة النسائي 
الملكية  ذات  الخيول  سباق   ، كم   120 لمسافة  المفتوح  المحلي 
الخاصة لمسافة 120 كم )نجمتان(، السباق التأهيلي الدولي لمسافة 
80 كم، السباق التأهيلي المحلي لمسافة 80 كم ، ومسابقة القدرة 

للفرق في فئتي الشباب والناشئين لمسافة 120 كم.
الخاصة  الملكية  ذات  الخيول  سباق  أهمية  إلى  االش��ارة  وتجدر 
على  الشباب  تشجيع  إطار  في  المواطنين  للفرسان  المخصص 
االنخراط في هذه الرياضة إضافة الى إعداد كوادر جديدة مؤهلة 
المحلي  النسائي  السباق  المجال.  وكذلك أهمية  ومدربة في هذا 
للقدرة لمسافة 120 كم ،الذي  يحظى بمشاركة كوكبة من فارسات 
رياضة  في  والخبرات  المهارات  لتأكيد  المجال  يفتح  فهو  االمارات، 

السيدات للقدرة واالرتقاء بها من حيث المسافة وقوانين اللعبة . 
الدولي  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  مهرجان  ويشهد 
وثقافية  وفنية  تراثية  فعاليات  مصاحبًا  تراثيًا  مهرجانًا  للفروسية 
بإشراف القرية التراثية التابعة لنادي تراث االمارات، وتشتمل على 
لألكالت  وركن  واليولة  الصقارة  وعروض  الشعبية،  األلعاب  عروض 
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النشاطات  يعكس  الفوتوغرافية  للصور  ومعرض  الشعبية، 
ومعرض  لللنادي،  المنتسبين  المراكز  لطلبة  المخصصة 
األنشطة  بإدارة  الخاصة  والملصقات  والنشرات  للكتيبات  
الشعبية،  الفنون  فرق  عروض  إلى  باالضافة  النادي،  في 
فورية  لجوائز  برنامج  وتخصيص  شامل،  تراثي  ومعرض 

لجمهور المهرجان.

القوافل التراثية 
تعريف  بهدف  الدولة  أرجاء  معظم  تجوب  تراثية  قوافل 
له  المغفور  المؤسس  القائد  وإنجازات  بمسيرة  الجمهور 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 
ودوره الكبير في إرساء قواعد مسيرة االتحاد التي يقودها 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سديدة  وحكمة  باقتدار 
أصحاب  وإخوانه  الله  الدولة حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد 

السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات. 
لدى  التراث  ثقافة  تعزيز  إلى  التراثية  القوافل  تهدف  كما 
الوطنية والتأكيد  الجمهور وربطه بمسيرة االتحاد والهوية 
على التالحم الشعبي، كما تعكس أيضاً مدى الوالء واالنتماء 
النشاطات  من  جملة  خالل  من  الرشيدة  والقيادة  للوطن 
الثقافية والتراثية والفنية والعروض الشعبية التي تستقطب 
المواطنين والمقيمين للمشاركة فيها للتعبير عن اعتزازهم 

بمسيرة االتحاد المجيدة.
و يتضمن برنامج القوافل التراثية جناحا مميزا لمركز زايد 
للدراسات والبحوث، ويشتمل على عرض مجموعة من الصور 
النادرة والشهادات والكتب والوثائق والهدايا التذكارية التي 
تبرز المكانة العظيمة التي يتمتع بها المغفور له بإذن الله 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤسس دولة 
كما  والدولي.  والعربي  اإلقليمي  المستوى  على  اإلمارات 
النادي،  بنشاطات  للتعريف  معرض  على  البرنامج  يشتمل 
ومعرض آخر للمشغوالت اليدوية النسائية والحناء، ومسيرة 
وهم  للفروسية  بوذيب  إسطبالت  لفرسان  تراثية  شبابية 
يرتدون الزّي الوطني ويرفعون أعالم الدولة، وموكب للهجن، 
النسائية،  المراكز  لفتيات  شعبية  وألعاب  للصقور،  وآخر 
والعروض  النشاطات  من  العديد  تقديم  إلى  باإلضافة 
الحية لليولة والحربية والصقارة واألهازيج الشعبية وإلقاء 
القصائد الشعرية التي تتغنى بحب الوطن ومسيرة االتحاد، 
إلى جانب العديد من الفعاليات واألنشطة البيئية والفلك، 
احتفالية  في  السمالية،  وجزيرة  للشراع  اإلمارات  ومدرسة 
وتظاهرة ثقافية ضخمة لتعريف الشباب بإنجازات الدولة 

وتطورها في إطار تحقيق معادلة األصالة والمعاصرة.

مهرجان سلطان بن زايد الدولي 
للفروسية 

للفروسية  الدولي  زايد  بن  سلطان  مهرجان  يقام 
الختم  بمدينة  للقدرة  العالمية  بوذيب  قرية  في 
للفروسية  االمارات  إتحاد  مع  والتنسيق  بالتعاون 
الجواد  ومنظمة  األصيلة  العربية  الخيول  وجمعية 
العربية  بالخيول  العالم  تعريف  ورسالته  العربي، 

األصيلة وقدرها ومكانتها.
وأنشطة،  بطوالت  عدة  على  المهرجان  ويشتمل 
منها:بطولة الشيخ سلطان بن زايد لترويض الخيول، 
العربية  الخيول  حول  متخصصة  فكرية  ندوة 
العرب  للمربين  زايد  بن  سلطان  بطولة  األصيلة، 
العرب«،  المربين  »كأس  األصيلة  العربية  للخيول 
وبطولة  الدولية،  األوتاد  التقاط  مسابقة  بطولة 
ألعاب الفروسية المخصصة لفئة الصغار من الهواة 
الحواجز  على  القفز  بطولة  ومنافسات  والناشئة، 
العربية  الخيول  المبتدئين، ومسابقة جمال  لفئات 
لنيل  المحترفين  وفئة  والشباب  للناشئين  األصيلة، 

الجائزة الكبرى للبطولة
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المهرجانات الرمضانية
في إطار حرص سمو  الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على أهمية 
إبراز الصورة المشرقة لشهر رمضان المبارك ورسالة اإلسالم السمحة 
وتأثيرات فضائل هذا الشهر في نفوس المسلمين، إلى جانب تأكيد 
تقاليد  من  برمضان  المرتبطة  واألجواء  التراثية  بالحياة  االهتمام 
الرمضاني  مهرجانه  اإلم��ارات  تراث  نادي  ينظم  محببة.  وع��ادات 
السنوي، الذي يتوازى معه أربعة مهرجانات رمضانية تنظمها المراكز 
أبوظبي  لمركز  الرمضاني  »المهرجان  أولها:  األنشطة،  التابعة إلدارة 
وتراثية،  ثقافية  على مسابقات  يشتمل  برنامجاً  ويتضمن  النسائي« 
والبرنامج الرمضاني لمركز الوثبة، ويتضمن دوري لكرة القدم، وزيارة 
جامع الشيخ زايد، والقرية التراثية بكاسر األمواج، و»مهرجان مليح 

وشعبة  الوثبة  مركز  من  بتنفيذ  الرمضاني« 
الشعبية،  األلعاب  أسبوع  ويتضمن  السباحة، 
خصص  والثالث  الرياضية،  لأللعاب  وآخ��ر 
فخصص  الرابع  النشاط  أما  المائية،  لأللعاب 
لفعاليات جزيرة السمالية، ومهرجان السمحة 
تراثية  مسابقات  على  ويشتمل  الرمضاني، 
ودوري لكرة القدم، ومعارض صور، ونشاطات 

ثقافية وتراثية ورمضانية متنوعة.
وتهدف هذه المهرجانات إلى ترسيخ منظومة 
في  اإلمارات  تراث  نادي  يتبناها  التي  األفكار 
والعادات  القيم  من  العديد  على  المحافظة 
والمواسم  بالمناسبات  المرتبطة  والتقاليد 

المهمة لدى المجتمع المحلي.

ملتقيات السمالية 
السمالية  ملتقى  السمالية  جزيرة  تستضيف 

الصيفي وملتقيى السمالية الربيعي، ويسعى الملتقيان إلى تعميق 
برامج  عبر  الدولة  وأبناء  بنات  المشاركين من  لدى  الوطني  الحس 
في  الوطنية  الهوية  مفهوم  تكرس  متوازنة  أنشطة  تطرح  متنوعة 
في  اإلنسانية  ومضامينه  التراث  ثقافة  ترسيخ  عن  فضالً  نفوسهم، 
أوساطهم، وغرس القيم والعادات والتقاليد األصيلة فيهم من خالل 

األنشطة والمهرجانات التراثية التي تتضمنها برامج الملتقيين. 
يقدم الملتقيان طيلة فترة انعقادهما عدة مهرجانات يُختتم كل منها 
بحفل تكريمي خاص توزع فيه الجوائز على الفائزين في نشاطات 
والمهرجان  والتقاليد،  العادات  مهرجان  المهرجان. هي  ومسابقات 
الشعبية،  الثقافة  ومهرجان  الشعبية،  األلعاب  ومهرجان  المائي، 
من  العمرية  للفئة  والذكور  اإلناث  فئتي  المهرجانات  تلك  وتشمل 

5 - 15 عاماً.
الهامة  األمور  من  العديد  المشاركون  يتعلم 
وورش  القهوة،  وإعداد  المجالس  آداب  مثل 
متخصصة تعكس العادات الطيبة والسلوكيات 
النبيلة »السنع« للذكور واإلناث، بهدف تأصيل 

عادات األجداد في نفوس األجيال الجديدة.
رياضات  على  السمالية  فعاليات  وتشتمل 
اليولة  كفن  البرية  البيئة  من  تراثية  وفنون 
والصقارة  الرماية  ورياضات  والعيالة  والحربية 
معزز  والتقاليد  بالعادات  متخصص  ومعرض 

بالصور والشروحات للتعريف بكل عادة.
وأنشطة  برية  مسابقات  السمالية  وتحتضن   
الهجن  رياضة  في  الطالب  فيها  يشارك  تراثية 
والفروسية والقوارب الرملية والتجول بالسفينة 
التراثية و غيرها من األنشطة التي تجمع بين 

التراث والفكر والمتعة.

السمالية  تحتضن 
مسابقات برية وأنشطة 

تراثية يشارك فيها 
الطالب في رياضة الهجن 

والفروسية والقوارب 
والتجول  الرملية 

التراثية وغيرها  بالسفينة 
من األنشطة التي 

تجمع بين التراث والفكر 
والمتعة
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وتهدف إدارة نادى تراث اإلمارات من تنظيم مثل هذه الفعاليات 
إلى تملك الشباب والشابات المنتسبين إلى مراكزه المتعددة ثقافة 
التراث وإنسانية مضامينه وتعميق الحس الوطنى لديهم فضال عن 
إفشاء روح المودة والتعاون بينهم إلى جانب استنفار كل القيم التي 

تحلى بها اآلباء واألجداد في نفوسهم.

بواقع  بتعريفهن  السمالية  في  وأنشطتهن  الفتيات  دورات  وتهتم 
يتصل  وما  التراث  تفاصيل  على  والوقوف  للجدات،  اليومية  الحياة 
في  الجدات  كانت  يدوية  وأشغال  ومأكوالت  صناعات  من  به 
الماضي يقمن بها ويمارسنها كمهن. إضافة إلى اكتساب المعلومات 
والمعرفة وخوض مجموعة دورات تعليمية وتثقيفية، في أجواء من 

الفائدة والمتعة.
على  السمالية  في  المشاركات  تتعرف 
الشعبية،  والمأكوالت  التراثية،  الصناعات 
االختصاص،  ذوات  استشاريات  خالل  من 
الحرف  إنجاز  على  الفتيات  بتدريب  تقمن 
»التلي«  كحياكة  بالجدات  أسوة  التراثية 
الشريط المنسوج من خيوط قطنية ذهبية 
تزيين  أو فضية المعة وملونة تستخدم في 
أكمام وياقات األثواب »الكنادير« والسراويل 
سعف  صناعات  على  ويتعرفن  النسائية، 
»السعف‹‹  جدل  وكيفية  »الخوص«  النخل 
والحجارة  كالمقص  ب��أدوات��ه  وتعريفهن 
واستعماالته  واألصبغة.  والمخرز  المدببة 
والمهفات  والجفاير  والحصر  )ال��س��الل 
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والسرود.  والكراسي  واألقفاص  والمكانس 
المأكوالت  إعداد  مهارة  اكتساب  إلى  إضافة 
والتعرف  والحلوى  واللقيمات  الرقاق  الشعبية 

على مكوناتها وطريقة إعدادها.
الجدات  من  التراث  استشاريات  تكتفي  وال 
واألمهات بالشرح النظري لحفيداتهن وبناتهن 
األول  المهرجان  في  المشاركات  الطالبات 
الخاص بالعادات والتقاليد والمهن الشعبية، بل 
يدعمن الشروحات الشفهية بالتطبيق العملي، 
القطع  لبعض  الفتيات  إنجاز  على  واإلش��راف 
السرود  كصناعة  صنعها  كيفية  تعلمن  التي 

والتلي والبراقع.

بطولة اإلمارات للقوارب الشراعية الحديثة
اإلم��ارات،  تراث  لنادي  التابعة  للشراع  اإلم��ارات  مدرسة  تنظمها 
ويشارك فيها أبطال الشراع من مختلف األندية البحرية في الدولة، 

ومنها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ونادي أبو ظبي 
والكلية  لليخوت،  ظبي  أبو  وجمعية  الكاتمران،  وجمعية  للشراع، 
الشارقة،  في  الحمرية  ونادي  دبي،  زوارق شواطئ  ونادي  البحرية، 
من  ونخبة  للشراع  اإلمارات  تراث  نادي  فريق  مشاركة  إلى  إضافة 
نجوم الشراع الحديث في الدولة ومشاركين يمثلون بعض الجاليات 

األجنبية المقيمة في الدولة.
القوارب  فئات  معظم  البطولة  في  تشارك 
األوبتمست  تضم  حيث  الحديثة  الشراعية 
مبتدئين واألوبتمست »المعدل العام« والليزر 
4.7 والليزر ستاندرد والليزر ريديال والقوارب 

الزوجية والكاتمران.

مهرجان سلطان بن زايد التراثي البحري
يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التراث 
البحري العريق للدولة وربط الناشئة والشباب 
والجيل الجديد بمفردة البحر وما يتصل بها من 
الشراعية  القوارب  سباقات  من  سلسلة  خالل 
إلى  باإلضافة  المحلية  والحديثة  التقليدية 
العديد من األنشطة الثقافية والتراثية المميزة 

والعروض الفنية وفنون الحربية والعيالة. 
يتضمن المهرجان جملة من السباقات البحرية منها سباق البوانيش 
لطلبة المدارس، وسباق االوبتمست للفرق بإشراف مدرسة االمارات 
السمك  لصيد  ومسابقات  اإلم��ارات،  تراث  لنادي  التابعة  للشراع 
األبيض  أبو  وسباق  والهواة  للطلبة  مخصصة  التقليدية  بالطرق 
السباقات  برنامج  يختتم  الذي  قدما   43 فئة  الشراعية  للمحامل 

في المهرجان.

نادي تراث اإلمارات

ملف العدد .. سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي

يهتم مهرجان سلطان 
بن زايد التراثي البحري 

على  بالمحافظة 
مفردات وتقاليد رياضات 
البحر وما يرافقها من 

تراثية وثقافية  فعاليات 
وفنية بما يسهم 

فعليا في الحفاظ على 
الموروث الشعبي  

بصورة حضارية
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على  بالمحافظة  البحري  التراثي  زايد   بن  سلطان  مهرجان  ويهتم 
تراثية  فعاليات  من  يرافقها  وما  البحر  رياضات  وتقاليد  مفردات 
وثقافية وفنية بما يسهم فعليا في الحفاظ على الموروث الشعبي 

ونشره بين كافة فئات المجتمع بصورة حضارية.

بطولة الدولة لأللعاب الشعبية 
توعية  بهدف  اإلم��ارات  تراث  نادي  ينظمها 
الشباب والناشئة باألدوار اإلجتماعية والتربوية 
ممارستها  علي  وتحفيزهم  الشعبية  لأللعاب 

ولترسيخ ثقافة التراث في أوساطهم.
بالتراث  االهتمام  ترسيخ  البطولة  وتستهدف 
كان  كيف  وتعريفهم  الجديدة،  األجيال  لدى 
عبر  بأوقاتهم  يستمتعون  واألج���داد  اآلب��اء 
في  والمفيدة  المثيرة  األلعاب  من  مجموعة 
آن، كما تهدف باألساس الحفاظ على األلعاب 
ب��األدوار  والتعريف  االن��دث��ار،  من  الشعبية 
التي  األلعاب  لتلك  والتربوية  االجتماعية 
للمجتمع  المختلفة  البيئات  باختالف  تختلف 
وألعاب  البر  تناسب  ألعاب  فهناك  اإلماراتي، 

تناسب المناطق الساحلية، غير أنها تتشارك جميعاً في أنها الزمت 
أوقات  في  ويمارسونها  بها  يستمتعون  طويلة،  قروناً  اإلمارات  أهل 

فراغهم.
تشارك في البطولة  فرق تمثل كافة إمارات ومناطق الدولة بالتنسيق  

مع وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التربية الرياضية.
اإلمارات.  دولة  مواطني  على  المشاركة  وتقتصر 
ويمثل كل جهة مشاركة فريق واحد مؤلف من 
باستثناء  واحد  وإداري  واحد  ومدرب  العبين   8

الجهة المنظمة بفريقين .
تدور المسابقة حول لعبة قبة مسطاع، وخوصة 
التي عرفها  الشعبية  بوصة، وغيرها من األلعاب 
أهل اإلمارات في الزمن القديم، وكانوا يمارسونها 
الحياة  بحب واستمتاع متغلبين بها على مشاق 

وصعوباتها في تلك األيام الخالية.
وتتنافس  الفرق المشاركة على األلعاب  الشعبية 
بنظام الدوري والتصفيات، وتحصل الفرق الفائزة 
بالمراكز من األول إلى الثالث على مكافآت مالية  
إضافة إلى كأس البطولة ويحصل بقية المشاركين 

على دروع وشهادات تقدير.

تستهدف بطولة 
الشعبية  األلعاب 

ترسيخ االهتمام بالتراث 
لدى األجيال، وتعريفهم 

كيف كان اآلباء 
واألجداد يستمتعون 

بأوقاتهم عبر مجموعة 
من األلعاب المثيرة 

والمفيدة
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مهرجان السمحة التراثي 
يعده ويشرف عليه مركز السمحة للشباب، ويهدف برنامج المهرجان 
إلى تعريف الجمهور بإنجازات القائد المؤسس المغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« ودوره الكبير 
في إرساء قواعد مسيرة االتحاد الظافرة وهو النهج الذي حافظ عليه 
ويعمل على استكماله في ضوء المتغيرات والرؤى الجديدة صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 

وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 
حكام اإلمارات.

ويجسد المهرجان حرص سموالشيخ سلطان بن 
زايد آل نهيان على إقامة مثل هذه الفعاليات 
الصلة  ذات  الشعبية  الثقافية  واالحتفاليات 
شرائح  لكل  والموجهة  الوطني  الدولة  بتراث 
الجماهيرية  التراثية  الثقافة  لتعزيز  المجتمع 
وربطها بهويتها في إطار احتفالي بهيج يجمع 
تقديرهم  عن  للتعبير  والمقيمين  المواطنين 
ودورها  االتحاد  مسيرة  بمنجزات  واعتزازهم 
في تحقيق التطوير والتحديث في بناء الدولة 

العصرية في جميع المجاالت .
كما يهدف المهرجان إلى تعزيز ثقافة التراث 
الوطني لدى الجمهور وربطه بمسيرة االتحاد 
والهوية الوطنية والتأكيد على التالحم الشعبي 
شرائح  كل  بين  الوطنية  ال��وح��دة  ومالمح 

المجتمع التي تعد واحدة من أهم مكتسبات وثمار مسيرة 
االتحاد المجيد 

ويحفل المهرجان بالعديد من الفعاليات التراثية مثل عروض 
اليولة واأللعاب الشعبية والمسابقات التراثية والثقافية ويتيح 
والخيول  اإلبل  رياضتي  لممارسة  والعائالت  لألسر  الفرصة 
الشعر  بيوت  خالل  من  العربية  بالجلسات  التمتع  كذلك 
باإلضافة إلى معرضين بري وبحري حافلين بمفردات تراثية 
تعكس واقع المجتمعين البري والبحري في االمارات قديما .

ملتقى الثريا 
تنظمه إدارة األنشطة والسباقات البحرية في النادي بالتعاون 
والتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم بجزيرة السمالية بهدف 
من  الوطنية  وهويتهم  الشعبي  بموروثهم  المشاركين  ربط 
خالل تقديم جملة من الفعاليات والمناشط والورش التدريبية 
التراثية  والسفينة  والتقاليد  والعادات  الشعبية  األلعاب  في 

والمناشط البحرية المختلفة .
ممارسة  للمشاركين  تتيح  متجددة  مناسبة  الملتقى   يعد 
جديدة  صداقات  وبناء  وقدراتهم  مهاراتهم  وإبراز  هواياتهم 

التراثي  الوعي  الدولة يسهم في نشر  في إطار تجمع شبابي ألبناء 
والعمل التطوعي وتعزيز ثقافة التراث لدى المشاركين الذين ازداد 
عددهم بنسبة كبيرة عن العام الماضي ما يؤشر الى حجم التطور 
وكافة  تتناسب  التي  النوعية  برامجه  بسبب  الملتقى  يشهده  الذي 
مع  المثالي  والترابط  المريحة  األجواء  جانب  الى  العمرية  الفئات 

إدارة النادي. 
من  طالباً   60 و  طالبة   250 نحو  الملتقى  نشاطات  في  يشارك 
المنتسبين لمراكز النادي من مختلف المراحل 

العمرية. 
الشبابية  التراثية  األنشطة  أهم  أحد  يشكل 
التي ينظمها النادي بهدف غرس روح المواطنة 
التمسك  قيم  وترسيخ  والشباب  الناشئة  لدى 
لديهم  الوطني  والتراث  والتقاليد  بالعادات 
المغاير  الثقافي  االختراق  ضد  وتحصينهم 

للهوية الوطنية. 
ويهدف الملتقى إلى إكساب الناشئة والشباب 
المعارف والقيم واالتجاهات التي تمكنهم من 
فهم التراث واستلهام عبره التربوية والتعريف 
بمكونات التراث وعالقته بالهوية الوطنية في 
إطار المحافظة على ثوابت وقيم هذه الهوية 

من خالل النشاطات التراثية.  

يهدف مهرجان السمحة 
إلى تعزيز ثقافة التراث 

الوطني وربطه بمسيرة 
االتحاد والهوية الوطنية 

والتأكيد على التالحم 
الشعبي ومالمح الوحدة 

الوطنية بين كل شرائح 
المجتمع

نادي تراث اإلمارات

ملف العدد .. سلطان بن زايد آل نهيان رجل التراث العربي
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التدريبية في مجال  الورش  الملتقى جملة من  يتضمن 
القرم،  أشجار  وحول  الرملية  والقوارب  التحدي  ألعاب 
ودورة مكثفة في اإلسعافات األولية والرسم على الزجاج 
بإشراف  اإلبل  البحري ومحاضرات حول  الخيال  وورشة 
بإشراف  التجديف  رياضة  حول  وأخرى  الهجن  قسم 

مدرسة االمارات للشراع في النادي .
صناعة  طريقة  الملتقى  في  المشاركون  كذلك  يتعلم 
الغوص  مهنة  عن  معلومات  ويتلقون  الصيد،  شباك 
بحثا  فلقه  وطريقة  البحر  عمق  من  المحار  واستخراج 
عن اللؤلؤ إضافة إلى طريقة صناعة القراقير واألدوات 

المستخدمة في عملية الغوص على اللؤلؤ.
النسائي  أبوظبي  لمركزي  المنتسبات  الفتيات  وتحظى 
والسمحة النسائي باهتمام متلقى الثريا حيث يخصص 
والتعرف  الشعبية  األزي��اء  في  ونشاطات  برامج  لهن 
إلى  الوطني  ال��زي  في  والجمال  الحشمة  قيم  إلى 
نقش  فنون  وتعلم  الرسم  فنون  تشمل  دورة  جانب 
المحلية  العطور  مثل  الزينة  الحناء التراثي وأدوات 
إلى  والتعرف  الشعبي  الطهي  في  دورات  إلى  إضافة 
فنونه وأدواته وتعلم المهارات اليدوية في فنون صناعة 
يتعلق  وما  والسدو  والتلي  والنسيج  والغزل  الخوص 

بشؤون الخياطة النسائية. 
الملتقى  في  للفتيات  المخصصة  البرامج  وتتضمن 
في  ودورة  بهن  الخاصة  القديمة  الشعبية  األلعاب 
يجمع  الذي  الجدات  لقاء  وبرنامج  البراقع  تصنيع 
المشاركات بعدد من النساء ذوات الخبرة في العادات 
والتقاليد والصناعات اليدوية التقليدية لالستفادة من 
النشاطات  هذه  يصاحب  المجال،  هذا  في  خبراتهن 
من  تعلمنه  ما  يعكس  الطالبات  إب��داع  من  معرض 
مجموعة الورش المخصصة لهن في مجاالت التصوير 
والبيئة والرسم الحر خاصة مشاركتهن في دورة إعادة 

تدوير النفايات وغيرها.  

سباق الضبعية للمحامل الشراعية فئة 43
تسعى إدارة النادي من خالل هذا السباق إلى المحافظة 
تقاليده ومفرداته بصورة  البحري وإحياء  التراث  على 
بحارة  لدى  المحببة  الرياضة  هذه  وترسيخ  عصرية 

ونواخذة الدولة وتواصلها عبر األجيال. 
ويقطع المشاركون في هذه الملحمة التراثية  مسافة 
18 ميال بحريا ما بين عالي خور بوهيل وحتى منصة 

التتويج بكاسر األمواج قبالة كورنيش أبوظبي.
والنواخذة  للبحارة  -المخصص  السباق  هذا  ويشكل 
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المواطنين وبحارة دول مجلس التعاون الخليجي- أهمية خاصة في 
خريطة الموسم البحري للنادي، في إطار الحرص على إبراز مثل هذا 
النوع من الرياضات البحرية التقليدية بحلة زاهية ومفردات تراثية 
كاملة، تأكيدا لحرص سمو رئيس النادي على إحياء التراث البحري 
لآلباء واألجداد والتمسك بالعادات والتقاليد ذات الصلة بالمجتمع 

هذا  يحمله  لما  وتأصيال  وتأكيدا  البحري 
وغرسها  النبيلة  القيم  من  الشعبي  الموروث 
البحارة  وبخاصة  الجديدة  األجيال  نفوس  في 
الشباب المشاركين في منافسات السباق بقوة 
أصحاب  من  المخضرمين  البحارة  بمواجهة 
مستوى  على  والبطوالت  المتقدمة  المراكز 

الدولة.
خبرة  لنقل  حدث  أفضل  السباق  هذا  ويعد  
إلى  المخضرمين  من   « الخايور   « فن  ومهارة 
إنزال  فن  هو  و«الخايور«  الجديدة،   األجيال 
األشرعة والقدرة على تغيير اتجاهاتها ورفعها 
مرة آخرى للحصول على أكبر كمية من الهواء 
الندفاعة أقوى مع اتجاهات رياح البحر، وهو 

فن مهم في هذا السباق نظرًا لطول مسافته. 

المهرجان التراثي الشهري 
منطقة  في  التراثية  القرية  في  شهر  كل  منتصف  واحد  ليوم  يقام 
كاسر األمواج بأبوظبي، لتقديم الفعاليات واألنشطة التراثية المرتبطة 
بالتراث اإلماراتي إلى جمهور القرية التي تعد 
في  التراثية  السياحة  معالم  من  مهًما  معلًما 

أبوظبي ومركز جذب كبير للزوار والسياح.
للفنون  عروضاً  المهرجان  فعاليات  تشمل 
البحرية  والحرف  الشعبية  ولأللعاب  الشعبية 
وعروض  الصيد  ِشباك  وصناعة  »ال��ط��واش« 
الصقارة وكذلك عرضا فلكيا لرابطة هواة الفلك 
والمجرات  النجوم  بعض  رؤية  للجمهور  يتيح 
ترفيهية  وأنشطة  للصور  معارض  إلى  إضافة 
وهدايا للجمهور فضال عن المأكوالت الشعبية 
التي يطلع الجمهور على طرق إعدادها قبل أن 
يتذوقها. باإلضافة إلى كثير من مفردات التراث 
اإلماراتي التي تقدمها مرافق القرية وفعالياتها 

يعد  سباق الضبعية 
أفضل حدث لنقل خبرة 

ومهارة فن »الخايور« من 
المخضرمين إلى األجيال 
الجديدة،  و»الخايور« هو 

فن إنزال األشرعة والقدرة 
اتجاهاتها  على تغيير 

ورفعها مرة آخرى 

نادي تراث اإلمارات
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الدائمة مثل السوق الحرفية التي تعرض بشكل حي عددا من 
والسيوف  الخناجر  مثل صناعة  التقليدية  اليدوية  الصناعات 
والصناعات  والخزف  الزجاج  وصناعة  القهوة  دالل  وصناعة 
النساء صناعة  فيه  تعرض  الذي  النسائي  والمشغل  الجلدية، 
الذي يضم  المتحف  إلى  إضافة  »التلي«  » وصناعة  »السدو 
معظم األدوات التراثية التي تمثل الحياة التي عاشها األجداد 

في اإلمارات.

مهرجان سهيل البحري
تنظمه بجزيرة السمالية إدارة األنشطة بنادي تراث االمارات، 
اليماني  البشير  فهو  له مسميات عدة  وسهيل نجم معروف 
رفيعة  مكانة  يحتل  و  اليماني  سهيل  وهو  اليمن  نجم  وهو 
الرابع  في  يبدأ  الذي  بطلوعه  العرب  ويستبشر  العرب  عند 
والعشرين من أغسطس من كل عام وحتى منتصف سبتمبر.

ويحرص نادي تراث اإلمارات على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ 
سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة 
التراث  مفردات  كل  الجديدة  األجيال  بتمليك  النادي  رئيس 

اإلماراتي وتعريفهم بوسائل عيش األولين بأسلوب جاذب.
يقدم الملتقى مجموعة من النشاطات التي يتعرف الطالب من 
خاللها إلى العادات والتقاليد والقيم التراثية األصيلة، بجانب 
تلقيهم مجموعة من الحكايات والقصص ذات الدالالت على 
الطالب  ويتعرف  والوفاء.  والصدق  واألمانة  والشهامة  الكرم 
على  معنى نجم سهيل والسمر الليلي، ويضم الملتقى ورش 
الغوص  أدوات  جميع  جانب  الى  الغزول  صناعة  عن  عمل 
البحري، والحضرة  وهي عبارة عن التحليق في منطقة معينة 

يدخل منها السمك وال يستطيع الخروج.
تراثيةعن  وثائقية  ألفالم  وعرًضا  ثقافية  مسابقات  يشهد  كما 
صيد األسماك قديما »السكار »، وورش عمل عن عدد وأدوات 
التقليدي  للصيد  العملي  التطبيق  إلي جانب  البحري  التراث 

وبرنامج صيد األسماك » الشب واللفاح«.

بيئتنا بعدسة الكاميرا
وهي  النادي،   في  البيئية  البحوث  وحدة  تنظمها  مسابقة 
التصوير  عاًما في فن  والمحترفين فوق 16  للهواة  مخصصة 
الضوئي، وتهدف إلى االرتقاء بمستوى الوعي البيئي واالرتقاء 
البيئية  الصورة  خالل  من  المجتمع  لدى  الجمالي  بالحس 
الوصول  صوب  محليًا  المسابقة  نجاحات  واستثمار  الهادفة 
والعالمي  واستقطاب مصورين  اإلقليمي  المستوى  إلى  بها 

من ذوي الكفاءات العالية من داخل الدولة وخارجها 

أول ناد دولي لسباقات الخيول العربية

القاضية  نهيان،  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  لرؤية  تنفيذاً 
بهدف  العربية،  الخيول  لسباقات  دولي  ناد  تشكيل  بأهمية 
الحفاظ علي سالالتها، عقد ممثلون لمنظمات الجواد العربي في 
كل من استراليا، البرازيل، مصر، المغرب، بولندا تركيا، المملكة 
العربية،  اإلمارات  دولة  المتحدة،  األمريكية  الواليات  المتحدة، 
نادي  تشكيل  خالله  تم   2014 في  بأبوظبي  اجتماعا  وروسيا، 
التراث لسباقات الخيول العربية HARC وانتخاب سموه رئيساً 
الالزم  الدعم  توفيره  في  النادي،  هذا  تأسيس  أهمية  وتأتي  له. 
للخيول ومربييها عالمياً، من خالل سباقات تقام حصرياً لخيول 
ليس  الدعم  هذا  يساعد  أن  المؤمل  من  حيث   HARC أعضاء
فقط فى إتساع قاعدة سباقات الخيول العربية عالميا فحسب، 
هذه  وعاشقي  العربية  الخيول  ومربي  مالك  سيعيد  إنه  بل 

الرياضة إلى جذورها 
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اإلعالم والعصر
اإلعالمي  الواقع  في  واضحاً  فراغاً  لتسد  اإلعالم، جاءت  قضايا  مجلة متخصصة في 
العربي، وفي المكتبة العربية، وتسعى إلى وجود وحضور حقيقيين ومؤثرين. وقد 
نجحت المجلة في الفترة التي صدرت خاللها في تقديم نموذج للقارئ والمتخصص 
وأهل المهنة، عن كيفية  تناول قضايا اإلعالم وأبرز ما يواجهه في المشهد اإلماراتي 

والعربي من تحديات. 

اإلمارات الثقافية
بها  التي تحظى  الكبيرة  المكانة  تعزيز  بهدف  المركز  أدبية يصدرها  فكرية  مجلة 
يخطوها  اخرى  شاملة  وهي خطوة  تنمية  من  تشهده  ما  بفضل  عالميا  االمارات 
مركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم لترسيخ الهوية واالنتماء الى الوطن واالمة ، 
بين  التواصل  ، وتعزيز  الناهضة  االمارات  المعرفة في دولة  وتمتين صرح مجتمع 
الثقافة العربية وسواها من ثقافات األمم ، والمساهمة الجادة في حوار الحضارات 
العربية  الثقافة  اسئلة  وطرح   ، الشعوب  بين  الفكري  للتفاعل  ارحب  افاق  وفتح 
االمة  لقيم  موضوعيا  حامال  بوصفها  مستقبلها  واستشراف  وحاضرها  ماضيها  على 
وتطلعاتها وحافظا ومجددا لمخزونها االبداعي وناقال متفحصا لتراثها الثري وراصدا 
صياغة  في  حيويا  ومشاركا  ومتغيرات  تحوالت  من  القادم  عنه  يشف  لما  مترقبا 

االستجابة الحضارية امام كل التحديات .
 

بيت الشعر 
الثقافي  العمل  منظومة  حققته  ما  مع  متوازياً  الشعر«  »بيت  مجلة  صدور  يأتي 
التراثي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من نجاح، في سعيها إلى 
إيجاد حراك فكري وإبداعي يساهم في تطوير التجربة الشعرية المحلية إبداعياً 
التجربة  حول  المرجعيات  من  واحدة  أيضاً،  الشعر«،  »بيت  تكون  بحيث  ونقدياً، 
من  واحدة  أنها  مثلما  والبشرية،  والنقدية  اإلبداعية  بمكوناتها  المحلية  الشعرية 

الوسائل التي يعتمدها  المركز في سبيل تعزيز دور الشعر في الحياة الثقافية.

مجلة اإلبل
التراثي  اإلعالم  إلى ساحة  نوعية جديدة  اإلبل، تعد إضافة  بعالم  مجلة متخصصة 

اإلعالم والثقافة لتعزيز التراث 

مركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم
مشاريع طموحة تُحقق الرؤية الرشيدة

 أبوظبي

وفي عام 1999 وافق المجلس الوزاري لجامعة 
الدول العربية على تأسيس مركز زايد العالمي 

للتنسيق والمتابعة، بصفته هيئة سياسية مستقلة 
مقرها مدينة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن 

زايد آل نهيان.
وبعد انتهاء مهمة المركز في سبتمبر 2003، أنشأ 

سموه بصفته نائًبا لرئيس مجلس الوزراء وقتها 
مكتًبا متخصًصا في شؤون اإلعالم،  وقد تطورت 

نشاطات واهتمامات هذا المكتب ليصبح في 
2009  مركزًا ثقافًيا وإعالمًيا، وبات معنًيا بتعزيز 

الدور الذي يرعاه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل 
نهيان في إحياء الموروث المحلي وتعزيز حضوره 

الثقافي وتسليط الضوء عليه عبر وسائل اإلعالم 
المختلفة وصار يحمل اسم مركز سلطان بن زايد 

للثقافة واإلعالم. يدير المركز مجموعة من المشاريع 
الطموحة التي تُحقق رؤية سمو الشيخ سلطان بن 
زايد آل نهيان في مجال إحياء التراث ودمجه في 

ثقافة الحاضر عبر وسائل اإلعالم المعاصرة. 
باإلضافة إلى برامَج ثقافيٍة وإعالمية متنوعة 

ومستنيرة تخدم المجتمع وتََتَبنَّى الِقَيَم النبيلة 
والمبادئ السامية، وتساهم في تشكيل الوْعِي 

الصحيح بمشكالت المجتمع وقضاياه المستجدة، 
وتَْبتِكر الحلوَل المناسبَة لها.

 ويمتلك المركز خطة طموحة للنشر صدرت خاللها 
مجموعة من اإلصدارات النوعية المميزة، باإلضافة 

إلى أربع مجالت متخصصة، هي مجلة »اإلعالم 
والعصر«، ومجلة »اإلمارات الثقافية«، ومجلة »بيت 

الشعر« ومجلة »اإلبل« واألولى توقفت إلعادة 
الهيكلة.  

للثقافة واإلعالم زايد  مركز سلطان بن 
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المتخصص، وتقديرًا للمكانة التي يحظى بها عالم اإلبل لدى 
ومحبي  والجمهور  المالك  مستوى  على  كبيرة  شريحة 

التراث. الذي تشكل اإلبل فيه ركنا هاما، باعتبارها 
تراثًا وطنيًا تستحق اهتماما خاصا.

سلسلة  في  جديدة  حلقة  هي  اإلب��ل  ومجلة 
زايد  بن  سلطان  مركز  يتبناها  التي  اإلص��دارات 
الجمهور  تثقيف  إلى  والهادفة  واإلع��الم  للثقافة 
على  والتشجيع  األصيلة  اإلب��ل  س��الالت  وتوثيق 

االهتمام بها واقتناء وانتاج أجود وأنقى سالالتها.

منتدى الشيخ زايد السنوي
منتدى الشيخ زايد السنوي، منتدى اقترحه  ونظَّمه 

زايد  بن  سلطان  مركز  مع  بالتنسيق  اإلم��ارات  تراث  نادي 
للثقافة واإلعالم. 

يهدف المنتدى إلى توثيق شهادات الشخصيات البارزة ممن 
البناء  تجربة  وعاشوا  الله،  رحمه  زايد  الشيخ  مسيرة  واكبوا 
ع خلفياتهم ومجاالت عملهم  ومسيرة االتحاد عن كثب. بتنوُّ

سواء كانوا من مواطني اإلمارات أو من العرب أو األجانب. 

الديوان الصوتي لقصائد الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله
أطلق مركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم الديوان الصوتي 
المسموع لقصائد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان رحمه الله .
ويهدف هذا الديوان، إلى تقريب ما تركه الشيخ زايد رحمه 
روح  من  باالستفادة  القادمة  واألجيال  الشباب  إلى  الله 
وتأكيد  اإلبداع  روح  لبث  االجتماعي،  والتواصل  التكنولوجيا 
قيمة ما تركه الوالد المؤسس في نفوس أجيالنا اآلتية. الديوان 
الذي  الدرعي  صروخ  بن  حمدان  واإلعالمي  الشاعر  بصوت 
المغفور له الشيخ  الوالد  جسد بمهارة ما تميزت به قصائد 
زايد من سالسة العبارة وانسيابية الكلمة وتنوع األغراض التي 
والوعظ  والوصف  الوطنية  الروح  بين  القصائد  فيها  كتبت 

والنصح والغزل وتمجيد الخصال العربية العظيمة.
رائداً نسمع  يضم الديوان الصوتي تراثاً مهماً، كونه مشروعاً 
جسدت  التي  زايد  الشيخ  وممارسات  وأفعال  كلمات  منه 
بساطته  في  خالداً  سيبقى  زايد  الشيخ  فكر  أن  إذ  شعراً، 
وكيفية  ال��روح  هذه  اليوم  نسمع  عندما  وخاصة  وعمقه 
تعاملها مع المرأة والدعوة إلى إعطائها المكانة االجتماعية 
التي تستحقها، ويصاحب القراءات الشعرية عزف على العود 
زايد  الشيخ  أمام  يعزف  كان  الذي  البلوشي  عبدالله  للعازف 

رحمه الله 



 محمد شحاته العمدة

بمناسبة حصول الشيخ سلطان بن 
زايد آل نهيان على لقب »رجل التراث 

العربي« وهو لقب يستحقه بكل تأكيد، 
بل من وجهة نظري يستحق نوبل، لما 
تشهده دولة اإلمارات العربية المتحدة 

من نهضة كبيرة وواضحة في مجال 
الثقافة والحفاظ على التراث. وإنجازات 

الشيخ سلطان في هذا المجال ال تعد.
كان لحصول  سمو الشيخ سلطان 

بن زايد آل نهيان على لقب ) رجل 
التراث العربي( أثره الجميل في نفوس 
العديد من الباحثين المعنيين بالتراث 
والمهتمين بجمعه وتوثيقه في العالم 

العربي.، وخاصة العاملين فى مجال 
التراث الشعبى والفلكلور.

وقد وردتنا هذه القصيدة من الشاعر 
والباحث في التراث الشعبي محمد 

شحاته العمدة، وهو أحد مشاهير كتابة 
مربعات فن الواو، وهو نوع من أنواع 
الشعر الشعبي ظهر فى مصر في عهد 

الدولة الفاطمية على يد الشاعر الشعبي 
المصري »أحمد بن عروس«، وقد ارتبط 

هذا الفن بسير األبطال وحكايات 
المالحم الشعبية، وغناء السير الشعبية 

على الربابة، و يغني هذه القصيدة على 
الربابة الفنان الشعبى المصري أحمد 

سعد. 
يبدأ الشاعر قصيدته بموال، ثم يتبعه 

بمربعات من فن الواو.

لّف���������يت ج���������ميع الب����الد

وسألت ق��������الوا :االم����������ارات

زاي�����������������د ونَ�س�������������لُ�ه

سل�����������طان دا زي����������������ن

َص�َن�عوا ث��������ق�افة وع��������لوم

ناس�ِيين لِ�������راحة ون�����������وم              

أَول كالمى أنا بأذك���������ر الل������ه

ِش�ع�ر ال�رباب�������ة دا يام����َ�ح�اله

تاني كالمي ، أنا ج���اي أغ�����نِّ�ي�ه

شيخ العرب، ودا ِسيرتُه تِ�ْغ�نيه»6«      

زايد ِوراي�ُت�ه م�حاله�ا»8« لِ���ف�وق        

يا كل عربي ي���������ا ريت ت��ف�وق

»رجل التراث«، الشي�خِ س������لطان

ف�اق العرب بثقاف�ُته س���لطان»10«       

ِوْس�ط الع����والم»11« نِ������باه�ي              

مكتوب تاريخ��������نا وش�����فاهي

د»14«                ِش�ب�����ْ�ه الج�������زيرة دا َوالَّ

َص�َن��������عوا تاريخها بأم���������جاد

ح�����������������تى الخ�������ليج كُ��لُّ�ه

أص��������ل الت��������راث كُ����������لُّ�ه

فازوا ع������������لى الُق������طرين»1«                  

َج�م�������������َ�ع الت����������راث كُ�لُّ�ه

يا َف�ْخ��������������ر كل الع����������روبة

ِوبَ�ن������ُ�وه�ا ط������وبَة ِب��������طوبة

َخ�لَ�ق الق����لم وكم�����ان الَدوايه »2«                 

ربِّ�ى َون�ي�سى في الع����ِ�لَّ�ة دوايا »3«                 

ِوْس�ط الرجال ال�ِش�داد»4« الغوالي»5«   

�اني َخ���والي»7«       من ُح�سن ُق�ولُ�ه نَ�سَّ

سلطان َح�َم�ل�ها، ِوش�������ال األم���انة

دا تراث بلدنا، ف���ي رِقاب����كُم أم��انة

واعي»9« لت���اريُخه وقيم���ُته الكبيرة       

َجَع����ل العرب، أحالم����هم كب�����يرة

ُع�����������ربان»12« والَّ أج���������انِ�ب                

يتك��������ادوا »13« ِم��������نُّ�ه األجانب                    

زاي�����د ُم����������������وَّرِث»15« ِوالُده                 

َربَّ�����ك ُم�������َوفِّ�ق ِع�������������ب�اُده

سلطان بثقافته سلطان
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فارس يا أبو خالد»16« وَص�يَّ�اد               

للص�ق�ر ترع����ى وتِ������ص�طاد

ك اس�َم�ك على اس���������م َج�دَّ

ك ي�س�لم ِك�فاَح�ك وَج����������دَّ

نَ�ْش�ر وث�ق����افة وَم�������ع�ارض

يا اللى أنَت ن�اوى تِ��������عارِض

َخ�يَّ�ال ورم�������ز الرُُج������ولَ�ه         

واللي َس����ع�يت لوُص�������ولَ�ه

من م�ص�������ر ليك الَت�ح����يَّ�ة

َق�ب����لك تُ�راث����ن�ا َض������حيَّ�ة

حاف�ظ ت����������ُ�راثَ�ك ِوراع��������ى

ِي�س�لم ن�ج�����اح الم���������س�اع�ى

لل�َم�ج�د ن�����اوى وع�����ن�ي�د»17«             

َع�ق�لَ�ك َح����داه»18« الم������زي�د          

س�ل�������طان َخ�َت�����م�ها بُت�����راث

دا الَم�������ج�د ف����يُهم م������يراث

�ك يا شيخِ سل������طان ، َح����������قَّ

�ك نقط���ة ص�غ�������يرة في َح�����قَّ

والعمدة»19« واع�ى»20« لَم�قاَم�ك           

وَح�م�ي�ُت�ه والله بُح������ساَمك»21«     

معاني بعض الكلمات:

1 - القطرين: الشمالي والجنوبي.
2 - الدواية: التي يوضع بها الحبر للكتابة.

3 - دوايا: عالجي.
4 - الشداد: األقوياء بعقولهم. 

5 - الغوالي: األعزاء على القلوب.
6 - تغنيه : تكفيه فخراً.

7 - خوالي: األخوال أشقاء األم وفي صعيد مصر يكون للخال محبه 
في قلوب ابناء أخته أكثر من العم.

8 - محالها: ما أجملها.
9 - واعي: يعرف قيمته جيداَ.

10 - سلطان: منصب سلطان الثقافة العربية.

11 - العوالم: دول وشعوب العالم المختلفة.
12 - عربان: من الشعوب العربية.

13 - يتكادوا: يصيبهم الغيظ.
14 - والد: ينجب أفضل الرجال.

15 - مورث والده: ورثوا عنه حبه للتراث والثقافة.
16 - أبو خالد: اسم أحد ابناء الشيخ سلطان.

17 - عنيد: تملك إصرار على النجاح والمحافظة على التراث.
18 - حداه: لديه المزيد واألفضل.

19 - العمدة: اسم الشهرة للشاعر والباحث/ محمد شحاته.
20 - واعي: يعرف قيمة ما تفعله لخدمة التراث.

21 - بحسامك: بسيف الحق والجهد.
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ناصر عراق*

كيف تحافظ الدول على شبابها وعافيتها؟ 

اإلمارات نموذًجا
نعمة  المقادير  تمنحه  من  ريب  ال  محظوظ 
زيارة دولة اإلمارات أو اإلقامة فيها، ذلك أنه سيرى 
الفتية  الدولة  هذه  استطاعت  كيف  عينيه  بأم 
أوضاع  في ظل  وشبابها  حيويتها  على  تحافظ  أن 
ما  أقل  مستقرة...  غير  خطرة  وإقليمية  عالمية 

توصف بها إنها أوضاع ال تسر الخاطر!
القدرة  في  تتجلى  اإلمارات  عبقرية  أن  ظني  في 
ما  أحدث  بين  المذهل  المزيج  على صناعة هذا 
وصل إليه اإلنسان من تطور حضاري وتكنولوجي 
تراثنا  في  ما  أنبل  على  الحفاظ  وبين  ناحية،  من 
الذي  األمر  أخرى،  ناحية  من  اإلسالمي  العربي 
المثال  نادرة  اجتماعية  معادلة  أمام  المرء  يجعل 

في عصرنا الحالي.
أينما وليت وجهك في اإلمارات ستعانق عيناك كل 
ما هو جديد وقادر على تلبية احتياجات اإلنسان 
وتيسير شؤون حياته اليومية، حيث تصبح الحياة 
له  يتعرض  ما  بعكس  تعاش،  أن  تستحق  متعة 

اإلنسان في بلدان أخرى يكابد فيها منغصات 
اإلمارات  في  فهناك  ساعة،  كل  لها  حصر  ال 
ممتدة  مرورية  شبكة   - المثال  سبيل  على   -
في  األساليب  أحدث  على  تتكئ  وعريضة 
تعرف  أن  ولك  المروري،  واالنضباط  التنظيم 
ممن  شخص  ألف  لكل  سيارة   540 ثمة  أن 
 305 إلى  الرقم  يتراجع  بينما  دبي،  يقطنون 
نيويورك، و213 سيارة لكل  سيارات فقط في 
ألف في لندن كما تقول إحصاءات 2014، ومع 
تستوعب  أن  استطاعت  اإلمارات  فإن  ذلك 

بنية  إنشاء  في  بالتوسع  المتزايدة  الكثاقة  هذه 
في  المطرد  النمو  مع  التعامل  على  قادرة  تحتية 
زيادة عدد المركبات، من خالل تشييد المزيد من 
أحدث  وفق  الضخمة  والجسور  الفسيحة  الطرق 

المواصفات العالمية.
هذا جانب واحد من جوانب الحداثة في اإلمارات، 
ولك أن تتخيل بقية الجوانب األخرى إذا علمت أن 
متوسط دخل الفرد في أبوظي - على سبيل المثال 
أكثر  العالم، وأن  األعلى على مستوى  - هو  أيضا 
من 8 % من أثرياء العالم من أهل أبوظبي، وأن 
أعلى  لمواطنيها  تحقق  المدهشة  العاصمة  هذه 

متوسط دخل على مستوى كوكبنا العامر.
فهل   - كذلك  - وهو  الكالم صحيحا  كان هذا  إذا 
الحداثة  أجواء  على  اإلمارات  في  الحياة  تقتصر 

ومعانقة التطور الحضاري فحسب؟
إلى  يحتاج  الفرد،  اإلنسان  مثل  فالمجتمع  ال، 
وجدانه  تغني  وثقافية  وفكرية  روحية  منظومة 

ؤيا
ر

أينما وليت وجهك في اإلمارات 
ستعانق عيناك كل ما هو 

جديد وقادر على تلبية احتياجات 
اإلنسان وتيسير شؤون حياته 

اليومية، حيث تصبح الحياة
 متعة تستحق أن تعاش
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المؤسسات  عشرات  اإلمارات  أنشات  وهكذا  مشاعره،  وتهذب 
والهيئات التي ترعى اآلداب والفنون، وتحتفي بالتراث والتاريخ، 
وتشيّد العمائر الباذخة التي تستلهم الطراز المعماري اإلسالمي 

)جامع الشيخ زايد في أبوظبي مثااًل(، وتشجع الشباب المبدع.
اإلمارات  حافظت  وكيف  المدهش؟  اإلنجاز  هذا  في  السر  أين 
سكان  ماليين  يراود  حلًما  صارت  حتى  وشبابها  حيويتها  على 

العالم لزيارتها أو العمل واإلقامة بها؟
ديسمبر  في  الدولة  تأسيس  فمنذ  الرشيدة،  القيادة  فضيلة  إنها 
اإلمارات  حكام  من  وإخوانه  زايد  الشيخ  له  والمغفور  1971م، 
الكلمة،  معنى  بكل  عصرية  دولة  تشييد  على  بهمة  يعملون 

وقد استثمروا الذهب األسود الذي تفجر في أراضيهم استثمارا 
يليق بحكام أذكياء يضعون نصب أعينهم تقدم بلدهم ورفاهية 

شعبهم.
 - راشد  والشيخ  زايد  الشيخ  تولى  التي  الكبرى  الفضيلة  هذه 
رحمهما الله - تعزيزها في هذا الشعب الطيب، توارثها الشيخ 
خليفة رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة 
القيادة  لنا حكمة  الذي يفسر  وبقية حكام اإلمارات اآلن، األمر 

الحالية وعبقرية شعب اإلمارات 

* تشكيلي وروائي، مصر

منظر من مدينة أبوظبي
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طغراء بوبوف
إلى  وسعوا  به،  شغفوا  كثيرين،  عشاقا  العربي  الخطُّ  سَحر 
والزخرفية  التزيينية  مسيرته  في  والمشاركة  أسراره  وفك  تعلمه، 
والعلمية كذلك. كانت الساعة قد تخطت منتصف الليل، في مدينة 
قازان، العاصمة التترية، وأنا أستعد للسفر فجرا، أرتب حقيبتي حين 
للقاء رجل وسيدة وشابة.  الفندق  بهو  إلى  الهاتف  عاملة  دعتني 
كانت السيدة هي الدكتورة ساديكوفا آسيا التي وعدتني بمفاجأة، 
وكنت اعتقدت أنها نسيت، لكن حرصها كان كبيرًا، لذلك جاءتني 
بصحبة ابنتها في ذلك الوقت ألجلس مع الفنان فالديمير بوبوف. 

وابتسامة  تولستوي،  لحية  مع  درامية،  بسحنة  يتمتع  بوبوف  كان 
بدأ  حين  كله  ذلك  تغافلت  لكنني  ستالين،  وصوت  راسبوتين، 
الرجل، كساحر مدرب، إخراج لوحاته من جراب جلدي، ألرى أعمااًل 
خطية، باللغة العربية، التي لم يكن الضيف العجوز الذي تخطى 
السبعين يتحدثها، واألغرب إن شغفه لم يكن بسبب كونه كمعظم 
التتاريين مسلًما، ولكنه كان مسيحيًا وقع في غرام الحروف العربية 

التي فتنته.
تشكيالت  اللوحات  أن معظم  أكثر هو  لفتني  وما 

ألسماء أعالم نعرفهم. 
ترى  بوبوف  أعمال  بعض  يضم  مطبوع  ألبوم  في 
أستاذة العلوم الفلسفية والمتخصصة في الدراسات 
اإلسالمية بالطانوفا أن أعمال فالديمير بوبوف التي 
ترسم األسماء، تحدد روح وقدر الخط المشكِّلة لها، 
صاحب  عن  ذاتي  تصور  إلعطاء  مرآة  تعد  ولذلك 

االسم! 
الكونية  اإلنسانية  القيم  حضور  تغفل  ال  لكنها 
واألفكار الدينية والفلسفية التي تعد قيًما أساسية 

في األشكال التقليدية للفنون اإلسالمية. 
بين تنفيذ بالحبر الصيني أو األلوان المائية، وبين 

تجسيد لشكل قد يكون هرًما أو كعبة، واستلهام السم، قد يكون 
ملًكا أو عالًما، تعكس األعمال الخطية للفنان فالديمير روح الفن 

اإلسالمي، من حيث وحدة التكوين، والمضمون، وجمالياتهما.
 يحاول بوبوف تقديم صورة موازية، أو عالمة شخصية كما يطلق 
عليها، لألسماء التي يكوِّنها جماليًا مستفيًدا من حرية وثراء الخطوط 

العربية، وخاصة حروف الطغراء. 
مرّده  العربية  الخطية  اللوحات  بهذه  االهتمام  أن  أرى  ولعلي 
إلى اهتمام التتاريين أنفسهم بوضع لوحات مشابهة على جدران 
غرفهم، تمثل تآلف الخط مع الرسم أو الصورة، وال يخلو بيت مسلم 

تتري منها، ولكن لهذه اللوحات رحلة أخرى على طريق الحرير 

* شاعر وروائي من مصر

رير
لح

ق ا
طري

ى 
عل

أشرف أبو اليزيد *

طغراء معاصرة لالمبراطور الياباني من تصميم بوبوف طغراء معاصرة للرئيس الروسي بوتين



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

- أبوظبي - لندن الذي يرعاه الشاعر محمد أحمد السويدي

البدو وبنات الريحالبدو وبنات الريح
كما وصفها رحالة وخيَّال بولندي 



50

مفيد نجم
في كتابه المثير »انطباعات عن الشرق وشبه الجزيرة« يُفرد الرحالة والمغامر البولندي الكونت فاتسواف سيفيرين جفوسكي 
فصاًل كبيًرا وواسًعا للحديث عن الخيول العربية األصيلة، مشفوًعا بالرسوم التخطيطية من حيث أنواعها وسالالتها ومناطق 
تواجدها وعمليات التهجين التي جرت لها، مستحضًرا الكثير من روايات العرب البدو عن خيولهم وكيفية قياس سرعتها، 
م  وكيفية العناية بها، حتى يغدو هذا الجزء الخاص من الكتاب أشبه بموسوعة حقيقية عن الخيول العربية، خاصة وأنها تقدَّ

من خالل عاشق للخيول اشتهر بمهارة ركوب الخيل وخبرته الطويلة بها. 
بقي الكتاب مخطوطة مجهولة حتى تم العثور عليه صدفة في المكتبة الوطنية البولندية من قبل فريق من الخبراء الفرنسيين 
المهتمين بشؤون الشرق وشبه الجزيرة العربية، وتكتسب المخطوطة أهميتها من المعلومات التاريخية الهامة التي تقدمها 
عن فترة مضطربة كانت تشهدها الدولة العثمانية بسبب محاوالت التجديد التي كانت تحاول القيام بها السلطنة، إضافة إلى 
الحديث عن عالقة الدولة العثمانية بوالياتها التي قامت بأكثر من انتفاضة، وعن حياة العرب البدو التي خبرها بعد أن عاش 

بينهم واكتسب ثقتهم ومحبتهم حتى منحوه لقب »تاج الفخر عبد النيشان«، واتخذوا منه زعيًما على ثالث عشرة قبيلة. 
هذا المغامر األوربي الذي تخلى عن حياة الرفاه وامتيازاته ككونت من عائلة سياسية وعسكرية ميسورة استطاع بسبب 
عشقه للشرق وللصحراء أن يندمج في حياة العرب البدو، ويكتسب عاداتهم وتقاليدهم، ما جعله يحظى بثقتهم وتذيع 

شهرته في تلك البالد التي سجل في هذا الكتاب انطباعاته ومشاهداته ومعارفه عنها.

الريح وبنات  البدو 
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من عادات البدو أنهم ال 
يزاوجون خيول القبائل التي

 يستولون عليها كغنائم مع 
خيولهم  بل يقومون ببيعها، 

والغريب أن القبائل المهزومة ترسل 
إلى القبيلة المنتصرة رسالة تخبرها 

فيها بأسماء الخيول المأسورة 
وسالالتها، ما يدل على احترامهم 

ألصل »خيول كحيالن نجد« ونقاء دمها 

ارتياد اآلفاق



في أصل التسمية
يستفيض الرحالة البولندي في الحديث عن أصل تسمية خيول كحيالن التي 
تطلق عادة على الساللة الرفيعة من الخيول في الصحراء. يعيد التسمية إلى 
إبرة،  بواسطة  العين  الغسول في  تعني وضع  التي  ل  أصولها وهي كلمة كحَّ
وهو ما يتطابق مع شكل عيون هذه الخيول التي تتميز باللون األسود، وليس 
ا والقصير والكث  لها أهداب كثيرة في جفونها، لكنها تتميز بشعرها الناعم جدًّ
حين  في  ورؤوسها،  مخاطمها  في  سيما  ال  الشعر  من  مجردة  تكون  وتكاد 
بذلك  تسمى  اإلليتين، وهي  وقريبًا من  والجنبين  الصدر  في  الشعر  يتواجد 
قادمة من سواد  التسمية  أن  ليؤكد  يعود  أنه  إال  األسود  لون جلدها  بسبب 

عيونها، لكن ذلك ال يمنع من أن يكون بعضها أشهب اللون. 
يعتبر البدو الحصان األبيض بالكامل نقيصة ويتجنبونه. ومن خبرته بالخيول 
يؤكد أن المهر ال يرث غالبًا جلد أمه أو أبيه ألنه يكون له في أحيان عديدة 
لون أحد أجداده، األمر الذي يستدعي من القبائل البدوية أن تحتفظ بأشجار 

أنساب الخيول بصورة دقيقة. 
التسمية  فيه مصدر  يتحرى  خاًصا  فصاًل  نجد  ويفرد ألسماء سالالت كحيالن 
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بنات الريح
بالخيول  الخاص  القسم  البولندي  الخيال  يفتتح 
العربية بالئحة تتضمن سرًدا بأسماء الخيول العربية 
سيتحدث  التي  الخيول  وهي  وإفريقيا،  آسيا  وخيول 
عنها في هذا القسم الخاص كخيول »كحيالن نجد« 
و»الحصان  فارس«  و»كحيالن  ج«  »الُخدَّ وساللة 
جاب  الذي  المغامر  هذا  يكتفي  ال  الخراساني«. 
أطراف الصحراء وأعماقها بالحديث عن هذه الخيول 
وأسمائها ومناطق تواجدها وأنواع الخيول التي نتجت 
عن عمليات التهجين، بل يقدم سردياته التي تتضمن 
روايات العرب عن خيولهم التي كانوا يسمونها بنات 

الريح، ويعرفون مقدار سرعتها من خالل عرفها. 
لكن الغريب أن هذا الرحالة يعيد أصل خيول الجزء 
وخيول  )اليمن(  العربية  الجزيرة  شبه  من  الجنوبي 
الصحراء- استناًدا إلى مرويات شفوية شعبية يحاول 
النبي  إلى  القديم-  العهد  بمرويات  يسندها  أن 
سليمان، ورغم ذلك يعترف بأن خيول بدو نجد أفضل 

من خيول الجزء القبلي من شبه الجزيرة العربية. 
في الوقت ذاته ينقل عن بدو الصحراء أسماء بعض 
زمن  في  القبائل  آباء  خيول  مثل  الشهيرة  الخيول 
فرس  و»بزو«  ثلك،  أبي  فرس  ك�»نّدوبة«  الجاهلية  
زيد، و»أديم« فرس  أبي  أبي سراج، و»بيضاء« فرس 

أبي الكّساب و»عرين« فرس عمير بن هبل. 
فرس  يذكرها  التي  الصيت  ذائعة  الخيول  تلك  ومن 
»داحس« و»األبجر« حصان عنترة الشهير، و»الغبراء« 
سببًا  وكانت  داحس  مع  السباق  في  اشتركت  التي 
الحصان  إلى  إضافة  والغبراء،  قيام حرب داحس  في 

»الداموق« المعروف في الجاهلية. 
كما يذكر اسم صاحب أحد أشهر الخيول ويدعى قيس 
الذي  أيًضا،  اسم عيالن  بن عيالن وكان فرسه يحمل 
التي كان  الخيول  ون أسماء  المنتصر. ويدِّ كان يعني 
يركبها الخلفاء الراشدون، وهي »الفطار« و«المرتشد« 
بين  يميز  كما  و»اليازب«،  و»اللحان«  و»الشقب« 
تسميتين للخيول هما »كحيالن نجد« و«كحيالن بالد 
ما بين النهرين« التي ال يستسيغها بدو نجد، ولذلك 

فهم ال يهجنونها ويحافظون على نقاء ساللتها 

الريح وبنات  البدو 
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و«كحيل«  المختلفة  بأسمائه  ك�«الصقالوي«  أسبابها  أو 
بأنواعه المختلفة و»معنكي« و»الجلفي« و»فريجه« و»أبو 
وتسميات  و»قبيشه«،  عرقوب« و»دعجانيه« و»كشعانية« 

أخرى كثيرة تظهر ولعه الكبير بالخيول. 

تأثير المناخ والتضاريس على الخيل 
ويفرد فصاًل آخر للحديث عن تأثير المناخ على خيل شبه الجزيرة العربية يستهلها بالتأكيد 
على أن هناك أربعة أشياء طبيعية تؤثر في النمو العضوي والعقلي للفرس، هي الهواء والماء 

والغذاء ونوعية التربة وإن كان النبات يرتبط طبيعيًا بنوع التربة التي ينمو فيها. 
ويشرح الرحالة بإسهاب تأثير كل من هذه العناصر الطبيعية على أعضاء جسم الحصان، إلى 
جانب بيان التأثير الكبير لتضاريس األرض ونوعها عليه من حيث دورها في تحسين أداء 
بعض أعضاء جسمها وعاداته، وهنا يتحدث عن تضاريس شبه الجزيرة العربية الصخرية، ثم 
ينتقل الستعراض طرائق العرب في صيانة سالالت خيولهم وجمالها نظرًا لحرصهم الشديد 

على أصالتها ونقاء دمها ألن ذلك يعود عليهم بالشرف والمجد. 

ارتياد اآلفاق
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معرفة العرب بالخيول
بحجم  الدقيقة  العرب  معرفة  حقيقة  على  البولندي  الرحالة  يركز 
ذلك  في  معتمدين  بعناية  بنيتها  يفحصون  فهم  وقياساتها؛  الخيول 
 . أعضائها  تناسق  إلى  الدقيقة  ونظرتهم  بها  الطويلة  خبرتهم  على 
سالالت  مختلف  تمييز  على  قدرتهم  أسرار  من  سر  عن  ويتحدث 
ال  ما  وهو  ألحد،  يفشوه  ولم  عليه  تكتّموا  طالما  النجدية  الخيول 
البدو  العرب  عند  الخيول  إن  بكتمانه.  لهم  لوعده  وفاء  به  يصرح 
غالبًا ما تبقى السروج مشدودة عليها لياًل ونهاًرا، في حين أن فحول 
إلى وتد  أبًدا وتبقى مربوطة دائًما  القبائل ال يطلق سراحها  خيول 

من حديد، حيث تقوم النساء البدويات بتقديم لبن النوق أو الماعز 
للخيول وللفرس األنثى والمهر الذي تجاوز عمره األربعين يوًما عند 
غروب الشمس، أما إذا توفر الشعير من القرى فإنهم يقدمونه لهذه 

الخيول. 
ويذكر الرحالة األسماء التي يطلقها عرب البادية على مختلف مراحل 
التي تطلق عليها هذه  العمرية  المرحلة  الحصان مع تعريف  عمر 
التسمية. ومما يسجله عن عالقة بدو الصحراء بخيولهم كما خبرها 
منذ  والتدريب  التعليم  من خالل  لها  يكسبونها  التي  الصفات  تلك 
الصغر كاإلصغاء وإدراك بعض الحركات أو الكلمات التي تتيح تنمية 

الريح وبنات  البدو 
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قدراتها إلى الحد األقصى الممكن. 
ويروي أكثر من حكاية طريفة عن هذه العالقة التي تنشأ بين الحصان 
وصاحبه. ومن عادات البدو أنهم ال يزاوجون خيول القبائل التي يستولون 
القبائل  أن  والغريب  ببيعها،  يقومون  بل  خيولهم  مع  كغنائم  عليها 
المهزومة ترسل إلى القبيلة المنتصرة رسالة تخبرها فيها بأسماء الخيول 
المأسورة وسالالتها، ما يدل على احترامهم ألصل خيول كحيالن نجد ونقاء 

دمها. 

كيف يعرف العرب كحيالن
يعود فاتسواف للحديث عن الفرس األصيل كحيالن نجد، ولكن هذه المرة 
من خالل الكيفية التي يعرف فيها العرب البدو هذه الخيول التي تجمع 
كل الصفات الجسمية الرائعة ولذلك فهي تتميز من خالل بنيتها وشكلها 
وتأتي في مقدمة هذه الخيول مقطبات الوهالبي ذو اللون األحمر البني 
والمسنة ذات اللون الرمادي وجزار. تتميز هذه الخيول غالبًا بطول قامة 
تفوق المتوسط وهي تتسم بصفات ثابتة من حيث المظهر والهيئة ال 
سيما من حيث الخط الجبهي وما بين العنق والكتفين بسبب تزاوجها 

فيما بينها دون أن تختلط بدم غريب. 
ويصف هذه الخيول بسمات خاصة أهمها الرقة والذكاء المدهشين وهي 
تكتفي بالقليل من الطعام والشراب كما أنها قليلة التعرق مهما بلغت 
ثاقب  فنظرها  الشديدة  بحساسيتها  حواسها  أعضاء  وتتسم  سرعتها 
وسمعها رهيف، وهي ذات طبع ودود للغاية وشجاعة ال تعرف التردد، 
أن  إال  ليست حاقدة  فهي  السيئة ورغم ذلك  المعاملة  تنسى  لكنها ال 
يجعلها  ما  بصاحبها  التعلق  شديدة  وهي  الضرب  هو  تثور  يجعلها  ما 

منيعة على غيره 

ارتياد اآلفاق

قيادة الخيول

يصف الرحالة فاتسواف كيف يقود الخيالة البدو خيولهم 
بالرسن  يستبدلونها  إذ  الغالب  في  لجم  أو  سروج  دون 
بينما تكون سروج الخيول مصنوعة من اللبد الذي يوضع 
مشدود  بحبل  مربوطة  بسير  مشدوًدا  الخيل  ظهر  على 
إلى صدر الجواد، وعلى جانبي هذا السرج توضع سموط 
)سيور( معلقة في مؤخرة السرج تعلق بها أكياس المؤونة، 
المدينة فتكون مزودة  التي يتم شراؤها من  أما السروج 
بركاب الفارس وبمرشحة تتدلى منها شرابات تحت بطن 

الفرس وبكسوة للباد مصنوعة من الصوف المزركش. 
ويكون لألمراء والشيوخ سرج تتدلى من كال جانبيه شرابة 
مربوطة بحبل يشد في مؤخرة السرج بعروة، وهي العالمة 
الخيول  الخيالة اآلخرين. تتسم شكائم  التي تميزهم عن 
لكن  خاص.  حديد  من  وتصنع  وخفتها  بصغرها  العربية 
الخيالة يقودون أحصنتهم دون شكائم ويكتفون بالتحكم 
بها من خالل الرسن وبتوازن جسمهم وتوزيع ثقلهم على 
ظهر الحصان ولذلك يبقى اللجام مربوطًا دائًما في حزام 
الفارس داخل منطقة القبيلة، كما أن الشكيمة ال تستخدم 
في ترويض الخيول كما هي الحال عند األوروبيين. وعندما 
يتم بيع الحصان فإنه يباع مع اللجام والسروج ويمكن أن 

يقدم صاحبه معه رمحه إلى الشاري 
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هوى »القنص« وفعل المعرفة 

اء
مي

سي

إن اعتبار الحياة وفقا لقواعد وأخالقيات وأنماط حساسة يتحكم 
فيها مثل أعلى ، هو صورة رفاهية وجودية تتمثل في )العادات( 
التي يعرِّفها جان دوفينيو بأنها ؛ )التعبير اإللزامي عن األحاسيس(، 
والعادات   ، واالعتقاد  والوالء  والفرح  بالحزن  المرتبطة  فالطقوس 
الغذائية أو الجنسية أو االقتصادية أو اللُعبية أو الدينية وغيرها ، 
والقدرات القتالية أو السياسية جميعها تستلزم إيمائات موافقة أو 
إباء بحسب المكان الذي نشغله في هرمية اجتماعية معينة، ولهذا 
عادات  على  األصل  في  قائم  بالشيء  اإليمان  ومدى  السلطة  فإن 

وسلوك ملزم .
ولذلك فإن ما يسميه بول ريكور ب� )الكائنات( 
يقول؛  كما  إنها   ، نوع خاص  من  كائنات  هي 
إنه   ، والحال   ، وممارسة  متكلمة  )كائنات 
منفتحة  تكون  أن  العمل  فكرة  طبيعة  من 
التي تتخذ صورة النصيحة أو  أمام اإلرشادات 
النجاح(،  إلى  فترشدنا  التعليمات  أو  الوصية 
اإلرشادات  وفق  جيدا  نعمل  فإننا  ولهذا 
والطبائع  العادات  بحسب  عليها  نعتمد  التي 
نعتمد  التي  التقنية  واالستراتيجيات  األخالقية 
الفكرة  من  المستمدة  تلك  وهي   ، عليها 
بين  المزدوجة  التبعية  للدالالت  الحدسية 
السلطة  وبين  والطبائع  والتقاليد  العادات 

منجزة  حياة  إلى  بالتالي  تتطلع  التي  العادات  هذه  تنتجها  التي 
للتوازن بين االلتزام األخالقي القائم على تلك العادات والمحموالت 

المطبقة للعمل وهي محموالت إلزامية . 
يعد  لم  اإلنسان  أن  إلى  اإلنسانية  اليد  استعمال  تطور  أدى  ولقد 
محتاجا ألن يعيش في الغابات ، حيث بدأ يؤِّمن ضرورات حياته 
المعيشية من خالل العمل واالستقرار ، ولهذا اعتمد على دوافعه 
في  الجماعية  والعادات  الفردية  النوازع  من  المستمدة  ورغباته 
تشكيل ممارسات حياتية ، وإذا كان – كما يقول برتراند راسل – 

)بعض أفراد المجتمع في الماضي وإن كانوا أكثر توفيقاً من غيرهم 
في مهنتي الصيد والحرب )وهما أهم المهن السائدة آنذاك( ، إال 
أن سائر أفراد المجتمع عادة يساهمون في ذلك . وكلما كان نشاط 
الفرد مجلبة الستحسان الجماعة ومشاركتها فيه قل تحديد الناس 
لنشاطه الفردي وكثر تشجيعهم له( ، إال أنه كلما تقدم المجتمع 
ظهرت فروق بين نشاط أفراده ، وكلما كثرت تلك الفروق تكونت 

للمجتمع حاجات جديدة لالنتفاع بها وتوجيهها . 
ومع ذلك كله فإن هناك رغبات ونوازع غير قائمة على مثل تلك 
الحاجات األساسية ؛ فالصيد والقنص مثالً يمثل حاجة أساسية في 
أو  قلت  الحاجة  وهذه   ، البدائية  المجتمعات 
انعدمت عندما بدأت تلك المجتمعات في التطور 
بقيا   – والقنص  الصيد  أي  أنهما –  إالَّ   ، والتحضر 
هوى  أو  رغبة  بوصفهما  المجتمعات  تلك  في 
باعتباره  )القنص(  إلى  نظرنا  إذا  فإننا  هنا  ومن   ،
)إكراه( وسلطة هووية قاضية على اآلخر )الحيوان 
أو الطير( فإننا البد أن نستحضر وجوده الثقافي 
واالجتماعي األصيل . إنه عادة بدائية قائمة على 
على  الفرد  وقدرة  وسلوك  المجتمعات  )ثقافة( 
تمثلها من ناحية واتخاذها سلوكا هوويا من ناحية 

أخرى . 
يفسد   (– ريبو   . ت  ر  يقدِّ كما   – هوى  كل  إن 
اإلوالية الطبيعية التي من شأن قاعدتها التعبير والتكيف المستمر( 
، وهي قاعدة تغيير داخل النموذج الذي يعتمد على التكيف مع 
الجماعية في تنوعها  الخبرة  الذي يكشف بدوره   ، المهنة  أوساط 
ضمن النظام الكلي للتقنية واالستراتيجية التي يعمل عليها الهوى، 
اإلنسان خاصة  لدى  المتعة  بمراكز  الهوى هنا مرتبط  فإن  ولذلك 
جارفة  بمتعة  يشعرون  فالقناصون  ؛  عام  بشكل  الحي  والكائن 
وبرغبة ملتهبة نحو الممارسة وفعل القنص وهي ممارسة ال تعتمد 
على الرغبة الهووية وحدها وإنما البد أن يكون هناك قدرة معرفية 

د.عائشة الدرمكي *
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عالية بالتقنية العملية التي يتطلبها الوصول إلى تلك المتعة . 
إن فعل )القنص( في العصر الحديث بوصفه )هوى( وباعتباره 
ظاهرة اجتماعية ونفسية ، يقوم على أساس متعة وفائدة سلوكية 
يقتل  الذي  القرن  بوحيد  الضرر  يلحق  عندما  نجدها  كالتي 
لتحويل قرنه إلى مسحوق ، وغرمول النمر أو أسنان التمساح أو 
كبد الحوت وغيرها مما يسند إليها القدرة على تقوية الشعور 
بالمتعة واالعتزاز . وعليه فإن المتعة هنا مرتبطة كما يقرر شارل 
فالتعويد   ، بالتعويد  البشرية(  المتع  )تطور  كتابه  في  كورنريخ 
االستجابات  من  بالحد  للمثير  المتكرر  االستخدام  يؤدي  الذي 
أنه  إال   ، )الشبع(  إلى  نتيجة  المتعة  إحداث  تقلل من  قد  التي 

يؤدي)وظيفة مواكبة لعملية استعادة تجانس االتزان( .
على  القدرة  وهي  ب�)الطاقة(  أيضا  يرتبط  التعويد  فإن  ولهذا 
التقنية  على  المعتمدة  المهنية  والحرفية  المتجدد  الفعل 
الهوى وتبث فيه روح  التي قد تشبع  المتطورة  واالستراتيجيات 
السلطة  تلك  من  األصل  في  مستمدة  هنا  و)الطاقة(   ، المتعة 
المحفزة التي تمليها العادة االجتماعية والسلوك الجماعي الدافع 
نحو الفعل ، والموهبة الفردية التي تتأسس على الحافز الهووي 
باألحاسيس  مرتبط  هنا  )القنص(  هوى  فإن  وبذلك   . الداخلي 
عن  بعيد  مقول  من  مقاطع  تشكل  التي  واالنفعاالت  واألهواء 
الواقع االجتماعي للحياة المعاشة ؛ المعتمدة على تلك الطاقة 
المحفزة على السلوك وإن كان ممنوعاً في بعض المجتمعات أو 
لبعض العناصر كمنع قنص نوع من الطيور أو الحيوانات ، ولهذا 
فإن التحفيز هنا يأتي من التأسيس الباطني الذي شكَّل المعرفة 

األساسية ل� )القناص( . 
وإذا نظرنا إلى الهوى هنا باعتبار )الخير / الشر( فإننا يجب أن 

ننظر مع تشارلز تايلور من وجهة نظر أخالقية بالمعنى االجتماعي 
في  البشرية(  )الكائنات  غاية  عن  التعبير  منظور  من  الفلسفي 
إلى  استناًد  والشر  الخير  بين  حيادية  ذات صفة  رغبات  ممارسة 
غير  باعتباره  فالخير   ، للمجتمع  األخالقي  للوعي  السائد  االتجاه 
الذي يوجب قتل اآلخر  للقنص  السلوكي  بالمنظور  متكشف هنا 
)الحيوان( أو إبادته في سبيل تحقيق المتعة فإنه سيكون محايداً 
يستحق الجدارة ويبعث إلى اإلعجاب المجتمعي في حال تحقيق 
أعلى قدرة معرفية وأسلوب تقني في تنفيذه ، وبالتالي سيتحقق 
إلى ما يسميه  للفرد يصل من خالله  استهوائي  توتر  أعلى  بذلك 
تودروف ب� )إنجاز الذات( الذي ال يتقيد بأي مقارنة مقابلة ، فهو 
الجميل  ... )ف�(  الجميل  ، وإنه ليتصاهر بهذا مع  )حضور محض 

منجز في ذاته بحيث إن كل غاية وجوده توجد فيه(. 
نظام  على  تقوم  هنا  )االقتناص(  لفعل  اإلنجاز  حركة  فإن  ولهذا 
عقلي روحاني يربط بين القدرة المعرفية والسلوكية والرغبة في 
تتحقق  التي  الهووي  اإلشباع  حالة  إلى  الوصول  وبالتالي  الفعل 
باإلنجاز ، ومن هنا فإن عادة )القنص( ، إنما هي عادة استهوائية 
متأصلة في الذات اإلنسانية معتمدة على مهارة ومعرفة عالية جدا 
مما يجعل )اإلنجاز( الفردي يتميز في ظل المجتمعات الحديثة ، 
ومن أجل ذلك سنجد أن هناك مجتمعات متحضرة ما تزال تعمل 
على المحافظة على هذا اإلرث المجتمعي األصيل بما يحققه من 
الوصول الفردي والمجتمعي لحالة من االستهواء وتحقيق الرغبة 

وبالتالي االعتزاز والفخر بتاريخ وإرث حضاري مميز 

*باحثة في السيمياء، ُعمان

  

برمة الشراكة َنّية

وبعضهم يقول: »ما تفور«. أي ال تغلي.

البرمة: الِقدر.      -نّية: غير ناضجة أو غير مستوية.       - الشراكة: الذي يشترك في ملكيتها أكثر من شخص.

وفي األمثال العربية ما يشبهه قولهم: »إذا كثروا الطّباخين احترقت الطبخة«.

أي أن الِقدر الذي يشترك في طبخه أكثر من واحد، ال يستوي ما به من أكل ويخسرونه جميعاً، حيث إن 

كلٍّ منهم يريد أن يقوم بالطبخ لدرجٍة مختلفة ليستوي أكله.

تواصيف



واليوم أيها االخوة نلتقي مع ابنه الذي أصبح شاعرًا فورث الشعر منه 
وأضحى شاعرًا كبيرًا يشار إليه بالبنان.

إنه الشاعر محمد بن مبارك بن سلطان الرفيسا الكتبي رحمه الله.

والدته وحياته
ولد الشاعر محمد بن مبارك الرفيسا في منطقة »واسط« بالشارقة، 
وقد  حاليًا،  الشارقة  مطار  من  الغرب  إلى  تقع  التي  المنطقة  تلك 
إذ  الماضي؛  في  العامرة  البرية  الواحات  من  المنطقة  هذه  كانت 

كانت تحوي مزارع النخيل التي تُسقى من اآلبار االرتوازية العذبة، 
وكانت أرًضا خصبة تنبت فيها الحشائش واألعشاب الموسمية بعد 
األمطار في الشتاء فتكون من أجمل األماكن التي تستقطب الكثير 

من أهل البادية لقضاء موسم الشتاء فيها.
تقّدر والدة شاعرنا محمد بن مبارك الرفيسا في عام 1900م تقريبًا، 
وقد عاش الشاعر في كنف والده في المناطق البرية الممتدة من 
واسط شرقًا وحتى منطقة الذيد ومنها شمااًل حتى مهّذب والمناطق 

التي حولها مثل الحليو والزبير والرفيعة وغيرها.

د. راشد المزروعي

في هذا العدد الجديد من مجلة »تراث«، نلتقي معكم اخواتي واخواني األعزاء ومع 
شاعر من الفترة الحديثة، له باٌع في الشعر ورثه من والده الذي كان أحد أشهر الشعراء 
السياسة  في  قال  البادية  من  شاعر  أجرأ  وأعّده  الماضي،  القرن  خالل  اإلمارات  في 

وانتقد االنجليز عندما 
قصيدة  فيهم  ق��ال 

مطار  أول  يشّيدون  وهم 
الشارقة  في  ومدني  عسكري 

عام 1938م. ذلك الشاعر يدعى مبارك بن سلطان الرفيسا الكتبي 
)1855-1945( وقد تحدثنا عنه في أحد أعدادنا السابقة عام 2010 في هذا الملف.

أجاد المشاكاة والمديح

الشاعر محمد بن مبارك بن سلطان الرفيسا الكتبي 1980-1900
وريث الشعر 

شعراء القبائل
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منطقة  في  مستقرة  غير  الشاعر  عائلة  كانت  البادية  أهل  وكعادة 
معينة بل كانوا بدًوا متنقلين، ففي موسم الشتاء كانوا يرحلون إلى 
مناطق الصجعة والرفيعة ومهّذب والحليو يرعون إبلهم وحاللهم في 
الواحات  إلى  ينزحون  فكانوا  الصيف  أما في موسم  المناطق.  تلك 
الزراعية لقضاء أشهر الصيف فيها. ونظرًا لجفاف نخيل واسط القريبة 
الماضي،  القرن  أربعينيات  حتى  عامرة  كانت  والتي  الشارقة  من 
الذيد  مثل  فيها  القيظ  أشهر  لقضاء  األخرى  الواحات  اتجهوا صوب 

وفلج المعال التي كانت تتوسط مناطق البادية فكانت األقرب إليهم.
ابًنا  منها  وأنجب  قريباته  إحدى  بداية حياته من  في  تزوج شاعرنا 
الرفيسا،  مبارك  المعروف  الشاعر  والده  باسم  تيمًنا  مبارك  أسماه 
وابنتين. وبدوره ورّث البنه مبارك الشعَر أيًضا فأصبح شاعرًا إال أن 
القدر لم يمهله طوياًل إذ توفي شابًا عام 1974م إثر حادث سير أليم.

الله- في وظيفة معينة إذ لم تكن هناك  لم يعمل الشاعر -رحمه 
وظائف في زمانه، وعندما قام االتحاد وبدأت البادية تستقر والناس 
تتوظف وتعمل كان -رحمه الله- قد تقدم به العمر وكبر في السن. 
ويذكر أحفاده أنه لم يذهب إلى الغوص إذ كانت حياة البادية قد 
طغت على حياته،  ولم يعمل -رحمه الله- سوى في كد اإلبل ونقل 
المسافرين بين المدن الساحلية والواحات في مواسم القيظ. أما في 
إبلهم  البرية على ظهور  والحشائش  الحطب  ينقلون  الشتاء فكانوا 
إلى مدن الساحل ليبيعونها ليشتروا األرز والتمر والطحين والقهوة 

والسمك المجفف ألهلهم.
صلة  لهم  الذين  األخرى  األسر  من  قريبًا  الشاعر  أسرة  عاشت  وقد 
قرابة بهم مثل طائفة السروريين الذين هم أخوال والده، كما جاوروا 
الطوائف األخرى. وكانت تتركز إقامتهم في منطقة الصجعة ومزيرع 
إمارة  توابع  من  التي وهي  والحليو  والزبير  محّدد  وفالح وعرقوب 

عجمان.
وبرغم أن عائلة الشاعر وأجداده كانوا يعيشون في بادية المنطقة 
الشارقة،  إمارة  في  للقواسم  التابعة  المناطق  في  وخاصة  الوسطى 
وبرغم قرب والدهم الكبير الشاعر مبارك الرفيسا من حّكام الشارقة 
القاسمي  بن صقر  الشيخ سلطان  في  الكثيرة  المدح  وقوله قصائد 



ابنه  حاكم الشارقة األسبق والتغّني بمناطق بادية الشارقة، وكذلك 
الشيخ  أيًضا في  قال قصائد  الذي  الرفيسا  مبارك  بن  شاعرنا محمد 
صقر بن سلطان القاسمي والشيخ خالد بن محمد القاسمي وتغنى 
أيًضا في مناطق البادية المختلفة مثل الصجعة وغيرها، إال أن قيام 
اإلمارات  مناطق  قرّب  قد  الشعبية  المساكن  وبناء  المجيد  االتحاد 
الشعبية في كل مكان من  المساكن  فبنيت  بعضها،  إلى  المختلفة 
مبارك  بن  تربط شاعرنا محمد  كانت  التي  للعالقة  اإلمارات، ونظرًا 
عجمان  حاكم  النعيمي  حميد  بن  راشد  الشيخ  بالمرحوم  الرفيسا 
السابق رحمه الله، وأبنائه الكرام، ونظرًا لترّدد الشاعر على مناطق 
فقد  الشارقة،  في  لمناطقهم  المحاذية  المناطق  تلك  والتلّه  الحليو 
عرض عليه -رحمه الله- أن يسكن مع أخواله وأقربائه في المنطقة 
الجديدة التي أنشأها -رحمه الله- وسميّت باسم »الحميديّة« تيمًنا 
فانتقلوا  النعيمي  راشد  بن  حميد  الشيخ  آنذاك  عهده  ولي  باسم 
البادية في عام 1974م، ليعيشوا في تلك  من الصجعة ومزيرع أو 
إليها  يصل  أن  قبل  البادية  من  جزًءا  تعتبر  التي  الجديدة  المنطقة 

العمران وتصبح مدينة كبيرة كما هي اآلن.

في  كبيرًا  وكان  »الحميدية«  منطقة  في  الله  رحمه  عاش  وقد 
البادية، وظل  بيته وقلّت حركته ومخالطته ألبناء  السن، فالزم 
حميد  بن  راشد  الشيخ  وفي  وطنه  في  ويتغّنى  الشعر  يقول 
النعيمي الذي أكرمه كثيرًا وقّربه منه، فعاش مع أهله هناك بين 

أحفاده حتى وفاته.

محمد بن مبارك الرفيسا والشعر
يكن  لم  حيث  الرفيسا  مبارك  بن  محمد  أشعار  جمع  يتم  لم 
االتحاد  بدايات  عاصر  أنه  وبرغم  زمانه،  في  بذلك  يهتم  أحد 
بن  زايد  الشيخ  مؤسسها  رأسها  وعلى  الدولة  اهتمام  وبدايات 
سلطان رحمه الله بالتراث الشعري وبالشعر والشعراء إال أنه لم 
يجد له طريًقا إلى هذا الباب، وأعتقد أن ذلك بسبب كبر سنه 
وبعده عن المدن الساحلية مثل الشارقة ودبي وأبوظبي التي 
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وخاصة  بالشعر  الخاصة  اإلذاعية  البرامج  ليقّدموا  الشعراء  فيها  يجتمع  كان 
إذاعة الشارقة ودبي وأبوظبي ومن ثم برامج التلفزيون.

لقد كان رحمه الله مبتعًدا عن المشاركة مع الشعراء اآلخرين وكان جّل اتصاله 
من  الطنيجي  الخيال  محمد  الشاعر  مثل  له  المعاصرين  البادية  شعراء  مع 
الذيد والشاعر عبد الله بن عمير بن حضروم الغفلي والشاعر علي المحرمي 

والشاعر عبد الله بن حليس وغيرهم.
ونظرًا لكبره في السن فقد توقف عن قول الشعر في أواخر سنين حياته.

أشهر  من  يعد  والده  كان  حيث  متوقّدة  شعرية  بيئة  في  نشأ  الشاعر  وألن 
المصادر  لقلة  ونظرًا  صغره،  منذ  الشعر  في  نبوغه  بدأ  فقد  عصره،  شعراء 
التي نستطيع أن نعرف من خاللها بداياته الشعرية، لم نحصل على قصائده 
القديمة. كما أن موت أغلب حفظة شعره ساعد على فقده ولم يبق منه إال 

القليل. 
وأغلب ما حصلنا عليه من أشعار يتركز في المدح وخاصًة في الشيوخ، كما 
ومقاطع  االجتماعية  القصائد  وبعض  الشكوى،  قصائد  بعض  على  حصلنا 

متفرقة من أشعاره. 
إال أن شهرة الشاعر محمد بن مبارك الرفيسا في الشعر واسعة فهو معروٌف 
على مستوى بادية اإلمارات وهناك قصائد مميّزة ومعروفة له يتناقلها أبناء 
التي  القصائد  وأشهر  الرفيسا.  مبارك  الشاعر  أبيه  مع  الحال  هو  كما  البادية 
قالها شاعرنا -وهي ما زالت مثار جدل وتسلية بينهم- تلك القصائد التي قالها 
مشاكاة بينه وبين الشاعر الخيال، كما أن القصيدة التي قالها في الشيخ صقر 
بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة األسبق تعد مشهور أيًضا ومعروفة وفيها 

يتحّسر على منطقة الصجعة التي ُهجرت.
وإذا أردنا أن نضع موقًعا لشاعرنا محمد بن مبارك الرفيسا بين شعراء اإلمارات 
الشعبيين، البد و أن نفرز له مكانًا صحيًحا بينهم، سيما وأنه شاعر وابن شاعر 
وأنه ربما يكون الشاعر الشعبي الوحيد الذي اشتهر كوالده الشاعر، فقّل أن 

تجد شاعرًا مشهوًرا ورث الشعر من والده إال ما ندر.

أغراضه الشعرية
كان لشاعرنا الرفيسا نصيب كبير في الشكاوى إذ أنه تشاكى مع الكثير من 
الشعراء من أهل منطقته فقد تشاكى بدايًة مع الشاعر عبد الله بن عمير بن 

حضروم الغفلي الذي قال له:

قل »للرفيسا« ي��وم ينوي

عند المشام يرّد لي صي��ت

بتبع ضعنهم فوق »لْنفْي«

لي في الدجا يسري بال ليت

كما تشاكى مع الشاعر محمد الخيال الطنيجي وظلّت الشكاوى بينهم مدة 
طويلة، حيث يقول له:

قوله »الخّيال« بح��سابه

هب منه خايف وممحوني
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الشاعران: االبن واألب

رغم قوة وجمال شعر االبن -وهو شاعرنا، إال أن شعر الوالد قد تفّوق ليس على 
ابنه فقط، وإنما على عشرات الشعراء في عصره؛ فشعر مبارك الرفيسا الكبير 
معانيها  بقوة  قصائده  تجذبك  القافية،  وقوة  واألسلوب  المعنى  بجزالة  يتميّز 

وأسلوبها ودقة اختيار كلماتها.
األماكن  إلى  الحنين  منها  واالبن،  األب  شعر  بين  عدة  روابط  هناك  أن  إال 
والمواضع، فيتكرر في شعرهما ذكُر المناطق التي كانوا يعيشون فيها سواًء في 
الصيف أو في الشتاء مثل مزيرع وواسط وفالح والصجعة والسندهة والحميدية 

والكثير غيرها. 
القواسم؛  شيوخ  مديح  على  تركيزهما  هو  وابنه،  األب  شعر  بين  اآلخر  الرابط 
فقد مدح الشاعر مبارك الرفيسا الكبير الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم 
الشارقة األسبق، وقد كان من جلسائه الدائمين، ومدح شاعرنا محمد بن مبارك 
القواسم أيًضا؛ فمدح ابن الشيخ سلطان بن صقر، وهو الشيخ صقر بن سلطان 
القاسمي حاكم الشارقة األسبق، ثم مدح الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم 

الشارقة بعده. 
قصيدة  في  خليفة  بن  زايد  الشيَخ  الكبير  الرفيسا  مبارك  الشاعر  مدح  كذلك 
مشهورة، بينما مدح الشاعر محمد بن مبارك )االبن( الشيَخ زايد بن سلطان آل 

نهيان مؤسس االتحاد في أكثر من قصيدة.
ومدح الشاعر مبارك الرفيسا الكبير الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم في زمانه، 
بينما مدح ابنه الشيَخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي أيًضا. وبذلك فقد 
الرفيسا  مبارك  بن  محمد  شعر  بين  رابطًا  اإلمارات  حكام  الشيوخ  مدح  شّكل 
ووالده الشاعر مبارك الرفيسا، وهذا دليل ارتباطهما وأسرتهما بوالة أمرهم وعدم 
التفريق بين حاكم إمارٍة وأخرى؛ فكلهم أبناء منطقٍة واحدة ورعاياهم يتوزعون 
ويقضون  حاللهم  يرعون  ويجولون  يصولون  الحّكام،  هؤالء  أراضي  جميع  في 
شتاءهم وصيفهم وفي أي منطقة يشاؤون في هذه اإلمارات، وعليه فلم ينس 
ومنحوا  أبوابهم  له  فتحوا  الذين  أيًضا  عجمان  شيوخ  يمدح  أن  الرفيسا  شاعرنا 
البيوت الشعبية له ولعائلته في منطقة »الحميدية« القريبة من »المنتزي« التي 

ذكرها والده في شعره قبل 75 عاًما من اآلن.
الشاعرين وتعلقهما  فارتباط  لألرض،  والوفاء  اإلخالص  أيًضا  التشابه  أشكال  من 
وتغّنى  مدح  فكالهما  شعرهما،  في  يظهر  فيها  عاشا  التي  والمناطق  باألرض 
»بالتلّة« و»المنتزي« وهي مناطق في عجمان عاش فيها األب ثم استقر فيها 

االبن حتى نهاية حياته.
الرفيسا يتّضح  التي حصلنا عليها للشاعر محمد بن مبارك  ومن خالل القصائد 
اهتمام الشاعر بالمواضع واألماكن التي عاشوا فيها والحنين إليها دائًما، وهذا 
واضٌح في قصيدة الصجعة التي أسندها إلى الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، 

فالشاعر يتحّسر على الصجعة وما حولها حينما يقول:

واليوم يالصجعة بداك الندامي

صيري على دنياك والرب صّبار 

مثل كوٍس بات نك����ّابه

طاب به نومي في لعيوني

في ضميري ق���افٍل بابه

م����ثل خزٍن تم مرهوني

إلى آخر القصيدة

كما تشاكى مع الشاعر عبد الله بن حليس الكتبي 
والشاعر سعيد الميرفي الغفلي والشاعر محمد بن 

خميس الكتبي وغيرهم.
مدح  في  وخاصة  المدح  في  قال  ذك��رُت  وكما 
االجتماعيات  في  عديدة  قصائد  وله  الشيوخ، 

وبعض التغاريد.
وواسط  والحليو  مزيرع  قصائده  في  يذكر  كما 
شاعرنا  شعر  في  األخيرة  المالحظة  أما  وغيرها، 
الغزل في شعره فمعظم  قلة وجود  الرفيسا هي 
أشعاره ردود وشكاوى واجتماعيات ومدح الشيوخ 
والعامة فقط. وال أعلم لماذا لم يقل رحمه الله في 
الغزل، بعكس والده الشاعر مبارك الرفيسا الكبير 

الذي كانت له قصائد غزلية جميلة مشهورة.

وفاته
بداية  الرفيسا في  توفي شاعرنا محمد بن مبارك 
الحميدية  منطقة  في  منزله  في  1980م  عام 
فتوفي  كثيًرا  المرض  يمهله  لم  إذ  بعجمان 
القديمة  »المدن«  مقبرة  في  ودفن  الله  رحمه 

بعجمان 
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المنامي عفت  »سعيد«  يا  البارحه 

االبهامي عّض  والضيج  الحسف  ْمن 

بالمشامي ه���ازٍف  قليبه  وأص��ب��ح 

من عقب »بوسلطان« عاف المنامي

طوامي ب��ح��وٍر  ب��ه  ودارت  س��اع��ه 

له حوامي ما  يلي  المسلم  ينجم  وال 

الندامي بداك  »الصجعه«  يا  واليوم 

سالمي يبلّغ  عاني  م��ن  ري��ت  م��ا 

العظامي وصاحيات  بخير  كانه 

الزحامي ري��ال  عندي  ل��و  بحماه 

قدامي سنيٍن  لهم  والجاسمّيه 

الزحامي يوم  الموت  حوض  يردون 

الظالمي في  مسفٍر  لي  القمر  مثل 

بالنعامي اْف��ض��ل��ت  إي���ده  ك��م  ي��ا 

الحرامي ولد  إال  النعمه  يْيحد  وال 

كظامي مزونه  لي  نرييه  الحيا  مثل 

يصبح على »الشارقة« مسّوي رهامي

الصيامي خ��الف  من  عيٍد  ش��روات 

كالمي وه����ذا  ب��رم��س  ب��ال��ص��دق 

اإلمامي ص��الة  محمد  على  وصلّوا 

الحمامي طوير  يلعي  م��ا  أع���داد 

نّثار الخد  على  دمعه  ي��ادٍل  وك��م 

ليسار كف  عا  يمناه  صفق  وياما 

بتنكّار عليه  وق��ت��ه  اب��ت��ّدل  ي���وٍم 

لكْبار المصاعيد  في  يراجي  شيخٍ 

دار ما  دار  إل��ى  الدنيا  قاصي  من 

كّسار لْحجار  في  ريوله  عادت  لي 

جّبار وال���رب  دن��ي��اك  على  صبري 

االخبار علوم  عنده  من  لي  ويجيب 

صّبار وال��رب  رج��واه  من  نيس  ما 

ولو وّقعت في األرض والشّف ما بار

لْخيار القوم  قايد  من  طّيحوا  كم 

األمهار يْيدات  ف��وق  وخالد  صقٍر 

سّفار ع��اد  ول��ي  الساكن  به  يفرح 

واضفت على العربان من صغار وكبار

وكّفار مسلم  بين  ما  مخّبٍث  لي 

هّدار الليل  تالي  في  مرعده  ولي 

اشجار وينبت  األرض  مغاني  ويروي 

اليار وم��واص��ل  االرح���ام  وم��واي��ة 

فّشار هوب  ما  القول  سامعين  ويا 

باالبرار ث��وروا  الدين  قايمين  وي��ا 

األمطار لمزون  م  هلّت  ما  وأع��داد 

هذه القصيدة قالها في منطقة الصجعة بالشارقة عام 1965م وكانت يومها مورد ماء مهماً 
في البادية حيث كان يقطنها الكثير من عوائل البادية المعروفين وفيها يمدح الشيخ صقر بن 

سلطان القاسمي والشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكمي الشارقة السابقين.
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س����ّم����ي����ت ول����ل����ه ال��������دوام

ل���ي م��ّف��ط��ن ق���ل���وب االس����الم

أن���ش���ي���ت ق���ي���ل���ي ب���ال���ك���الم

ش���ي���خٍ م��ش��ي��خ��ت��ه ب��ال��ت��م��ام

ه����اي����ر خ���ل���ي���ل���ه وال���م���ن���ام

ي������ّود ع���ل���ى ظ���ه���ور ال��ه��م��ام

ه����ي����ٍن ي����س����ارن ب��ال��خ��ط��ام

ن����ه����ار ش���ع���ث وف������ي دم����ام

وادع�����اه�����م ت���ح���ت االج������دام

االم�����ام« »دار  وص����ل  خ���ب���ره 

ع����ن����ده ذخ�����اي�����ر ل���ل���زح���ام

ف���ي ب���رزت���ه ت��ل��ق��ى اح��ت��ش��ام

وال��������دم ل����و يْ�����طَ�����ول أي����ام

وال�����ح�����ّر ع���ي���ن���ه م�����ا ت���ن���ام

ف����ي داره�������م ب���ْب���ن���ى م��ق��ام

بْ����ْن����ص����ح رب�������ي وال����س����الم

ي����لّ����ي ب���ق���ي���ل���ه ن��س��ت��ع��ي��ذ

وث����اب����ت إل�����ى ي�����وم ال��وع��ي��د

ال���م���دح ي��ن��ص��ى »ب����و ح��م��ي��د«

ي��ح��ي��ي��د م����ا  ن���اي���ب  ب����د  وان 

ف����ي ش����ف ي�������اره ل����و ب��ع��ي��د

وخ������اّل ال����م����وات����ر ل����و ت��ف��ي��د

وم���س���ي���ره���ن ح������وٍض ع��دي��د

ق����ّص����ن خ����ال ي������وم ال��ي��م��ي��د

ع�������دوان�������ه ي�����لّ�����ي ب��ع��ي��د

»سعيد« وه��ل  »ع��ب��رى«  ع  منظر 

ب����رْج����ال وْص����ف����ّو ال��ح��دي��د

ع����زي����ز خ����ب����ره م�����ن ب��ع��ي��د

م����ا ي���ّن���س���ى ي���ب���ق���ى رص��ي��د

ي��ص��ي��د ب��ال��ش��ي��ف��ه  ه�����ّد  وان 

ق��ي��د دون  ح���الل���ي  وب����ْرغ����د 

ت���ق���ب���ل ص����الت����ي ل����و ص��ع��ي��د

 سّميت ولله الدوام 

وهذه قالها في الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان السابق رحمه الله عندما سكن »الحميديّة«
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نماذج من أشعاره

الكتبي الرفيسا  الشاعر محمد بن مبارك بن سلطان 
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ال�����ب�����ارح�����ه ب������ت ابْ���س���ه���ر

س����ّم����ي����ت وال�����ل�����ه م��ن��ت��ظ��ر

ي�����ا خ�����ال�����ٍق ش����م����س وق���م���ر

س�����ح�����اب�����ٍة ان�����ش�����ت ع��ص��ر

أس���ق���ت »م�����زي�����رع« وال���غ���در

وأص�����ب�����ح ع���س���ي���ٍر ب��ال��ح��ف��ر

ع�����طّ�����ل ط�������راري�������ج االث������ر

ال���ش���ج���ر م  ب����ّن����ه  وري����������اح 

ي�����ا راك��������ب م��������ّدا ال���ظ���ه���ر

ح����ت����ى رس����م����ه����ا ب����األث����ر

»ل���ب���ن ح���س���ن« ب���ن���دب خ��ب��ر

أِخ������ي������ر ل������و ي������ا ب���ال���ع���ذر

م���ش���ت���اق م����ن ق�������وٍل ع��ي��ي��ب

رج���ي���ب ع����ب����ده  ع���ل���ى  ربٍّ 

ل���ي ج��ع��ل م��ك��ه ف���ي ال��م��غ��ي��ب

أس���ق���ت دي��������اٍر ه����ب ج��ري��ب

ع����م����ان ودي����������ار ال��ح��ب��ي��ب

ي����ْن����ه����ّل وم������زون������ه ص��ب��ي��ب

ش�����روى ال���ف���ل���ْي س�����ّوى دع��ي��ب

أخ��������ّن م�����ن م����س����ٍك وط���ي���ب

ذي���ب م����ه����ذال  اه����ذل����ت  وان 

ت��������الد م������ا ي����ت����ن����ا ج��ل��ي��ب

غ�������دا ل����ن����ا س�����ب�����عٍ وذي������ب

ح����ّش����م ي�����ران�����ه وال���ن���س���ي���ب

 البارحه بت ابسهر
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 سّميت والخالق نظري

س���ّم���ي���ت وال����خ����ال����ق ن��ظ��ي��ر

ي����لّ����ي ع���ل���ى ع����ب����اده ب��ص��ي��ر

ي�������وم ال����خ����الي����ج ن��اي��م��ي��ن

ن���ّش���ي���ت ب����ا ع�������ّدل ال��ج��ي��ل

ف����كّ����رت ف����ي وق�������ٍت ط��وي��ل

م�������رّت اوق�����ات�����ي وال��س��ن��ي��ن

ال��م��ج��ي��ل م  ع���ص���ٍر  ش�������روات 

ال��ج��م��ي��م خ��ض��ر  زرع  م���ا  ل���ي 

ل����ي م����ا م���ع���ه ق������وة ال��ه��ي��ن

ي��ق��ض��ي ب���ه���ن ل����ي ب�����ّد دي���ن

ي�����وم ال����رخ����ا وذي������ك ال��س��ن��ي��ن

م�����ا ي����ف����ك����رون ال���ع���ال���م���ي���ن

ح����اي����ط ب���ه���م ب����ح����ٍر غ���زي���ر

راح�������ت دي�������ار ال��م��س��ل��م��ي��ن

ك�����ل واح����������ٍد ب��اي��س��ت��ه��ي��ن

ب���ْي���ح���ط ل�����ه ص����ي����خٍ ث��ج��ي��ل

ع���ل���ى ك���ب���وده���م وال��ض��م��ي��ر

ورب������اع������ت������ه م����ح����ّي����ري����ن

ل����ي م����ا ي���ف���كّ���ر ف����ي ال��س��ن��ي��ن

م�����ا ي���ن���ف���ع���ه خ������ّل وب��ن��ي��ن

ع���ق���ب ال����ش����راغ����ه وال���ح���ري���ر

أه�����ل ال���ق���ل���وب ال��م��ش��رك��ي��ن

ي������ردون������ه������ا م���ح���كّ���م���ي���ن

ن���اج���ي���ي���ن دع�����ن�����ا  رب  ي�����ا 

ع����ل����ى ن���ب���ي���ن���ا ت���اب���ع���ي���ن

م��ن��ت��ص��ب ع������زي������ٍز  رٍب 

ن���������ّزل رس�����ول�����ه وال���ك���ت���ب

اّرق�����ِن�����َي�����ه ك������وس ال��م��ه��ب

ع����ل����ى ع����ص����اي����ه م��ص��ط��ل��ب

سبب واب���غ���ي  ال��ش��ع��ر  ه����اض 

ش��������روات خ����طّ����اف ال��س��ح��ب

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

ال���ذه���ب م����ن  ب����خ����زٍن  وإال 

ي����ف����رح ب���ه���ن يَ����ل����ي ح��ل��ب

ال���ح���دب روس  ب���ه���ن  ي���رع���ى 

م�����ن ق���ب���ل وق����ت����ه ي��ن��ج��ل��ب

ف����ي ح���ال���ه���م ك���ي���ف ان��چ��س��ب

م�����ا ل�����ه م����ي����ادي����ف وخ���ش���ب

وخ�������ذت ع���ل���ي���ه���م ب��ال��ن��ه��ب

األدب ب���ْي���ه���ْي���س  ط�����اش  وان 

وب����ْي����ت����ّم ل���ل���ك���اف���ر َع�������زَْب

ح�����طّ�����وا ل���ه���م ف�����ص وك���ع���ب

م����ا ي��ن��ف��ع��ون��ه ل����ي ان��ت��ش��ب

ويْ�������������رّد ل����ل����ع����ّب����ار ن����ّب

ب��ال��ش��ب��ب ع������ٍم  اب������ن  وإال 

وْرق�����������اد م�����زف�����ون ال���ه���دب

ل�����ي ن�����اره�����م ت����اظ����ي ل��ه��ب

وك���������لٍّ ب����ري����ل����ه ي��ن��س��ح��ب

ي�������وم ال����خ����الي����ق ت��ن��ج��ل��ب

ل����ي ل����ه ق�����در م��ع��ن��ا وم��ح��ب

نماذج من أشعاره

الكتبي الرفيسا  الشاعر محمد بن مبارك بن سلطان 
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ي��ا ه��ب��وب ال��ك��وس ل��ي م��ّذن��ه

ي���اب���ت األري��������اح م����ن م��ّن��ه

ال����م����راك����ب ت��ل��ع��ي بْ���ونّ���ه

وال���خ���ش���ب ب���ات���ن ي��س��وق��ّن��ه

وال�����ت�����الي�����ا ب���اي���ج���ي���م���ّن���ه

ت���ن���ذك���ر ب��ال��ح��م��د وال���م���ّن���ه

وال��ت��ب��ّغ��ي ه���ب م���ن ال��س��ّن��ه

م��خ��ف��ّن��ه رٍب  وال����س����ت����ر 

وال�����ع�����ذارى ري���ح���ة ال��ج��ّن��ه

ال��س��ّن��ه م  ال���ف���رض  تَ���َع���ْزل  ال 

ي�����ا ك�����م ب����ي����ٍت ي���ع���م���رنّ���ه

ي��ش��رنّ��ه ال���س���وق  ي��ب��ن م  ول���ي 

وال���ب���ري���س���م ب���اي���خ���دم���ّن���ه

ص��لّ��ب��ت م���ن ع��ق��ب م��ق��ي��ال��ي

م���ن دي�����ار ال��ه��ن��د وال��ع��ال��ي

وال���غ���ال���ي ال���ب���ز  م  ح�������ّدرن 

تسالي ال  األس����واق  واص��ب��ح��ت 

ت��ن��ه��ال��ي ال������رب  م  ن���ع���م���ٍة 

ب��ال��س��ج��ود ول���ب���س ل��ْج��م��ال��ي

وال���ت���م���ّن���ي ي����ن����درى الل���ي

ب���ال���وق���ار وس���م���ت ل��ْخ��ي��ال��ي

ج��ّن��ة ال���ف���ردوس ف���ي ظْ��الل��ي

ال��م��ال��ي م  ال���ي���كّ���ات  وت��ظ��ه��ر 

ب��ال��س��ع��ة وال���رم���س���ه ابّ���ال���ي

اس���ف���رت ض����ّوه ف���ي ل��ْح��ب��ال��ي

م����ا ع��ل��ي��ه��ن ي���ب���ت���دل ح��ال��ي

 يا هبوب الكوس 
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د. وائل إبراهيم الدسوقي

النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي 

دور اإلمارات في معركة األمة العربية 

»أوروبا ترتعش من البرد.. 
وهولندا تلطم خديها كامرأة مات زوجها في عز الشتاء

وحبيبتي، تلعب بقارورة النفط التي أهديتها إليها، وتغني
أكتب  أن  صدرها،  إلى  القارورة  تضم  وهي  حبيبتي  مني  تطلب 
بالنيابة عنها رسائل شكر إلى الملك فيصل والشيخ صباح السالم 
البكر،  حسن  أحمد  والرئيس  بومدين،  هواري  والرئيس  الصباح، 

وحاكم أبوظبي وأمير البحرين وأمير قطر.
وهأنذا أنفذ رغبة حبيبتي، التي تتمدد على إيوانها العربي الوثير، 

وتغني، فياليت غناء حبيبتي يطول«
قباني  نزار  الشاعر  بالنفط«  كتب  تتعطر  تحت عنوان »حبيبتي 
مواقف مشرفة  اتخذت  التي  العربية  الدول  شاكرًا  الكلمات  تلك 
المسلحة  القوات  وعبور  األولى  الجوية  بالضربة  مصر  قيام  بعد 
السوري  الجوالن  واجتياح  السويس،  قناة  من  الشرقية  للضفة 

بقوات سوريا عام 1973م. 
بدأت الحرب، تناقلت وكاالت األنباء الخبر، فبدأت ردود األفعال 
تستنكر  مصر،  تدين  إسرائيلية  بيانات  وصدرت  تتوالى،  العالمية 
األمريكية  المتحدة  الواليات  فأسرعت  العالم،  وتستعطف  فعلها 
أن  تعتقد  كانت  القتال،  لوقف  التدخل  فيصل  الملك  بمناشدة 
الموقف  كان  المتوقع  عكس  على  ولكن  سيخضعون،  العرب 
العربي مغايرًا وجريئًا، كان مشرفًا ألقصى الحدود؛ فقد أعلن ستة 
بيان  في  عربية  دولة  عشرة  ست  يمثلون  للخارجية  وزيرًا  عشر 
رسمي تعهَد دولهم بوضع كافة إمكانياتها ومواردها اليوم للدفاع 

عن مصر وسوريا ضد إسرائيل.
العربية  المعركة  في  مهم  دور  المتحدة  العربية  لإلمارات  وكان 
ضد إسرائيل ومؤيديها، ومع اشتداد المعارك أعلن الراحل الكبير 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أن »النفط العربي ليس أغلى من 
الدم العربي«، وأن »كرامة العربي هي األغلى والدم العربي هو 

األشرف، ودونهما يرخص المال والثروة«... وكان آنذاك في زيارة 
رسمية لبريطانيا، وحينما علم بقيام الحرب أمر السفير اإلماراتي 
لعالج  أوروبا  من  المتنقلة  الحرجة  العمليات  بحجز جميع غرف 

الجنود المصريين والسوريين المصابين في المعركة.
اتخاذ  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بدأت  الفور  وعلى 
السمو  قام صاحب  فقد  معركتها،  في  مصر  بها  تساعد  إجراءات 
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
المتحدة حفظه الله، بصفته نائبًا  لحاكم أبو ظبي وولي عهدها 
–آنذاك- بحملة تبرعات نقدية وعينية، بدأها بنفسه، كإسهام من 

مواطني اإلمارات مع سوريا ومصر في حربهما ضد إسرائيل. 
كما افتتح وزير الصحة في أبوظبي مراكز التبرع بالدم، وافتتحت 
بالده  أن  وأعلن  اإلمارات،  مدن  جميع  في  مماثلة  مراكز  عدة 
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الدور اإلماراتي في حرب أكتوبر 1973م 
عظيم، أثبتته إحدى وثائق المخابرات 
المركزية األمريكية التي أفرج عنها 

مؤخًرا، والتي أشير فيها إلى تمويل 
ضخم تلقته كل من مصر وسوريا من 
الدول العربية، ، تم تقديره بنحو ثالثة 

مليارات دوالر. كان نصيب دولة اإلمارات 
العربية المتحدة منه حوالى 100 

مليون دوالر 
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سترسل عدة بعثات طبية إلى الجبهتين المصرية والسورية.
وقد أصدرت سفارتا سوريا ومصر ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية بيانًا 
بالدم  بالتبرع  اإلسهام  إلى  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  بدعوة  مشتركًا 
والتبرعات النقدية والعينية. كما وجهت منظمة التحرير نداء إلى المتطوعين 

الراغبين في القتال ضد إسرائيل.
لم يكن رد الفعل اإلماراتي وليد انفعال لحظي أو حماسة مؤقتة، لكنه استمر 
طوال أيام المعارك على نفس الوتيرة، وفي اليوم السابع عشر للمعركة، سافر 
إلى دمشق، وأعلن  اإلمارات  السويدي« وزير خارجية دولة  »أحمد خليفة 
أنه يحمل رسالة من الشيخ »زايد بن سلطان آل نهيان« رئيس الدولة إلى 
الرئيس السوري حافظ األسد تضمن وضع جميع إمكانات دولته تحت تصرف 
الشقيقتين مصر وسوريا »ألن المعركة التي تخوضانها اآلن هي معركة األمة 
العربية«... وذكر أنه سيزور القاهرة في مهمة مماثلة عقب زيارته لدمشق، 
تطلبه  ما  كل  بتنفيذ  وتعليماته  توجيهاته  أعطى  قد  زايد  الشيخ  إن  وقال 
الشقيقتان »وقد جئنا لنتعرف من األخوة في كل من مصر وسوريا على ما 
خدام  الحليم  بعبد  السويدي  واجتمع  فوًرا«...  تنفيذه  إلى  لنعمد  تطلبانه 

نائب رئيس الوزراء السوري ووزير الخارجية.
وفي اليوم نفسه أعلنت أبو ظبي رسميًا أنها أوقفت صادرات البترول إلى 
الواليات المتحدة األمريكية، وحذرت من أن اإلجراء نفسه سوف يتم اتخاذه 

ضد أية دولة أخرى تؤيد إسرائيل في المستقبل.
آل  بن سعيد  »راشد  الشيخ  أصدر  للمعركة  والعشرين  الواحد  اليوم  وفي   
بوقف  مرسوًما  دبي،  وحاكم  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نائب  مكتوم« 
قائاًل »إن هذا  راشد  الشيخ  أمريكا، وأضاف  إلى  المتجهة  البترول  صادرات 
المتحدة بمساندة إسرائيل عسكريًا  الواليات  القرار قد اتخذ ردا على قيام 

وماليًا، وسوف يطبق هذا القرار على أية دولة تساند الدولة الصهيونية«.
وثائق  إحدى  أثبتته  عظيم،  1973م  أكتوبر  حرب  في  اإلماراتي  الدور  إن 
المخابرات المركزية األمريكية التي أفرج عنها مؤخرًا، والتي أشير فيها إلى 
تمويل ضخم تلقته كل من مصر وسوريا من الدول العربية، في الفترة من 
6 أكتوبر حتى 23 نوفمبر 1973، تم تقديره بنحو ثالثة مليارات دوالر. كان 
نصيب دولة اإلمارات العربية المتحدة منه حوالى 100 مليون دوالر اقترضها 
الشيخ زايد من البنك الدولي لحساب عمليات شراء السالح السوفيتي لمصر 

وسوريا أثناء الحرب. 
فيها  لعبت  األدوار،  كل  فيها  تكاملت  عربية  ملحمة  أكتوبر  حرب  كانت 
إرادته  وكسر  العدو  خنق  استهدفت  عملية  في  الفاعل  الدور  اإلمارات 
لظالم،  يدوم  نصر  »ال  محفوظ:  نجيب  الكبير  كاتبنا  قال  وكما  وأجنحته. 
وال هزيمة تدوم لصاحب حق«، ذكر أيضا شاعرنا العظيم محمود درويش 
مخاطبا العالم: »حدق في وجوهنا .. هذا الدم فرح .. وهذا الدخان حمام .. 
ومن فوهة هذه البندقية .. ينهمر السالم«.. وأخيرا من قلب مصر ولإلمارات 

رئيسا وشعبا، كل عام وأنتم بخير 
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وثّق بعدسته أهم األحداث التاريخية في دولة االتحاد

»راعي الفهد« محمد موسى الخالدي:

الشيخ زايد رحمه اهلل كان يمتلك رؤية إخراجية وذوًقا فنًيا راقًيا

حوار

الشيخ زايد رحمه اهلل كان يمتلك رؤية إخراجية وذوًقا فنًيا راقًيا
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التفُت نحو »أبو ركان« وهو جالس هو اآلخر يتأمل في الصور المحيطة 
 � تعيش  كنت  بأنك  انطباًعا  الصور  تمنحني  قائاًل:  جانب  كل  من  به 
االستعداد(،  )كله في وضع  االستوديوهات:  المخرجون في  يقول  كما 
زايد  الشيخ  له  المغفور  بجوار  تقريبًا،  عملي  سنوات  كل  بهدوء:  رد 
بن سلطان آل نهيان؛ كانت في وضع )بدء االستعداد( سواء للتصوير، 
التنموية في  المشاريع  تنفيذ  متابعة  أثناء  في  مرافقته  أو  للسفر،  أو 
الليل،  منتصف  في  تليفون  انتظار  أو  خاصة،  مهمة  تنفيذ  أو  الدولة، 

لتلقي تعليمات أو تنفيذ أمر. 

 حاوره - هشام يحيي 

المصور  للقاء  تقريًبا؛  دقائق   10 ب�  موعدي  قبل  ذهبت 
الخاص  المصور  راك��ان«،  »أبو  الخالدي  موسى  محمد 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  للمغفور 
لتأمل  دقائق؛  –منفرًدا-  يمنحني  أن  منه  طلبُت  نهيان، 
ومشاهدة عشرات الصور التي تزين جدران »الفيال« التي 
يمارس فيها عمله اليومي، ربما تكون الصور مصدًرا لسؤال، 
أو إلهاًما لقصة؛ خصوًصا أنها توثيق مهم لرحلة بناء الدولة 
منذ لحظة ميالد االتحاد، من خالل مرافقة الكاميرا للباني 
الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، لحظة 
داخل  في  الحدث  كان  سواء  بدقيقة،  ودقيقة  بلحظة  
اإلمارات أو في رحالته الخارجية الرسمية وغير الرسمية.

كان الشيخ زايد يمتلك 
حًسا إعالمًيا بالفطرة، 
ويدرك أهمية اإلعالم، 

ويظهر هذا من 
تعليماته لي بتوزيع 

صوره وأفالمه ألي 
جهة تريدها، وكان 

-رحمه اهلل- يقول: ما 
فائدة األفالم والصور 

إذا بقيت سجينة 
العلب؟

كان الشيخ زايد يمتلك 
ا إعالمًيا بالفطرة،  حسَّ
ويدرك أهمية اإلعالم، 

ويظهر هذا من 
تعليماته لي بتوزيع 

صوره وأفالمه ألي 
جهة تريدها، وكان 

-رحمه اهلل- يقول: ما 
فائدة األفالم والصور 

إذا بقيت سجينة 
العلب؟
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 طلبت منه مزيًدا من الشرح؟ 
اليوم،  من  وقت  أي  في  زايد«  »الشيخ  يفاجئني  كان  ما  كثيرًا  قال: 
بطلبات من نوعية: الذهاب إليه حاماًل شرائط محددة؛ الفتتاحه أحد 
المشاريع التنموية، ويكون مر على التصوير فترة طويلة، أو الذهاب 
من  إليه  وأعود  تنفيذه،  على  العمل  جاري  مشروع  لتصوير  منفرًدا 
يعطي  حتى  العمل  سير  على  نظرة  ليلقي  مباشرة؛  التصوير  موقع 
تعليماته للقائمين على المشروع بتالفي عيوب معينة شاهدها من 
دائًما  كنت  أيًضا..  بالكاميرا  مرافقته  والصور، وخالل  الشرائط  خالل 
في وضع )بدء االستعداد( لتلقي التكليف بمهمة، أو تنفيذ تعليمات. 

 بمعنى؟ 
كنت أرافقه مثاًل في جولة تفقدية في منطقة كورنيش »أبوظبي«.. 
بالكاميرا،  أتابعه  وكنت  صخرية،  منطقة  على  يستريح  وجلس 
وفوجئت به يستدعيني فوًرا لمشاهدة )السمك الملون(.. الذي يراه 
في الماء، وباغتني بسؤال: كيف نقدر نصوره؟ وهل نمتلك إمكانيات 

التصوير الملون؟ 
التصوير  أن يساعدنا في  اكتشافي لوجود جهاز يمكن  له عن  قلت 
تحت الماء، لكن يحتاج مني أن أقوم عليه ببعض التجارب في محاولة 
لتطويره، حتى تنجح المهمة، ويعطي النتائج المرجوة منه، أمرني في 
بدلة  بشراء  قمت  وبالفعل  المهمة،  هذه  تنفيذ  في  أبدأ  أن  الحال 

حوار

الشيخ زايد رحمه اهلل كان يمتلك رؤية إخراجية وذوًقا فنًيا راقًيا
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الجهاز وكاميراتي،  الكاميرات، وبدأت في تطوير  يبيع  كان  غوص، واستعنت بمحل 
الملونة،  األسماك  الماء وتصوير  الغوص تحت  العملية، في  التجارب  ودخلنا مرحلة 
وقمت بتحميض ما قمت بتصويره وعرضته عليه؛ فأبدى إعجابه بالصور وشجعني في 
الحال على تقديم فيلم وثائقي عن )الغوص(، وأصدر تعليماته للقبائل المتخصصة في 
)الغوص( لتسهيل مهمتي، وتم تصوير الفيلم في منطقة )السعديات(، وهذا كان في 
عام 1971م، والتصوير تم بواسطة كاميرا تقوم بالتصوير لمدة دقيقتين ونصف 
الدقيقة، ثم أخرج من الماء لتبديل الشريط وأغوص من جديد للتصوير، وهو 
يعتبر أول فيلم يعرض رحلة الحصول على »اللؤلؤ« و»المحار« عن طريق 
التي  األفالم  في معظم  الفيلم،  لقطات من هذا  استخدام  وتم  الغوص، 
تناولت »الغوص«، والبحث عن »اللؤلؤ«، وبعد هذا الفيلم قدمت فيلًما 
آخر عن الصيد )بالمد والجزر( أو بطريقة »السكار«، والهدف من وراء 
تصوير هذه األفالم، كان نابًعا من رغبة »الشيخ زايد« في توثيق تراث 

المجتمع الساحلي، وحياة أهل البحر بشكل خاص. 

 أعتقد  أن هذا الفيلم لم يكن الوحيد في تكليفاته رحمه الله بتوثيق 
أوجه التراث اإلماراتي المختلفة؟ 

الله،  رحمه  زايد  الشيخ  لدى  بمكانة خاصة  يتمتع  كان  أشكاله  بجميع  التراث 

74

حوار

الشيخ زايد رحمه اهلل كان يمتلك رؤية إخراجية وذوًقا فنًيا راقًيا
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وكان حريًصا على توثيقه ليبقى لألجيال القادمة، وال يضيع في 
ظل حركة التطور التي كانت تعم البالد، وفي هذا االتجاه، كلفني 
ل�)اإلبل( من أمام قصره في مدينة »العين« إلى  بتصوير قافلة 
فترة  بعد  التصوير،  يراقب  بنفسه  يقود سيارته  وكان  »الخزنة«، 
قليلة طلب من حارسه الشخصي أن ينتقل إلى سيارتي، وطلب 
مني أن أرافقه في سيارته، وبدأ هو عملية التوجيه نحو الزوايا 
التي آخذ منها الصور، والتوقف في أماكن محددة، والصعود أعلى 
والتروي  تمر،  وهي  أعلى  من  الجمال  لتصوير  الرملية  الكثبان 
والهدوء خالل عملية التصوير وعدم التسرع، وأصور المشهد من 
جميع الزوايا، حتى يخرج التصوير محقًقا ألهدافه، أذكر أنه وضع 
أوالده على ظهور اإلبل، وطلب مني أن أسبقهم بالسيارة، وقمت 
بتصويرهم من تلة مرتفعة، وهبطت، وقمنا بتصويرهم بناء على 

توجيهاته وهم يقتربون، ثم مشينا بمحاذاتهم بالسيارة. 

 هذه تعليمات مخرج... 
فعاًل،  الشيخ زايد رحمه الله كان يمتلك رؤية إخراجية واسعة، 
المقابل؛ رغبة واسعة في االطالع وفهم  وذوقًا فنيًا راقيًا، وعلى 
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أسرار وكواليس عالم التصوير، الذي كان يمثل له عشًقا خاًصا، وكثيرًا ما 
كانت تدور بيننا نقاشات طويلة حول أنواع العدسات، ووظيفة كل عدسة، 
والوقت المالئم الستخدامها، وفي مثل هذه المناقشات كان في منتهى 
أثناء  توجيهاته في  كثيرًا من  استفدت  نفسي؛  والتواضع، وعن  البساطة 
للزوايا  اختياراتي  على  فنية  بصمة  له  وأصبحت  التصوير،  في  مرافقته 
تُعرض  التي  لقطاتي  يعرف  كان  أنه  لدرجة  الصورة،  منها  ألتقط  التي 
على أي شاشة عربية حتى لو شاهد العمل بعد مرور اسمي، وبفضل 
لنا  الصورة، كان حريًصا على أن يقدم  بالتصوير وأهمية  هذا االهتمام 
التكلفة،  كانت  مهما  نستخدمها،  التي  المعدات  لتطوير  التسهيالت 
ويطالبني دائًما باالطالع على كل ما هو جديد في عالم التصوير حتى 
نقوم بشرائه، وكان يمتلك حًسا إعالميًا بالفطرة، ويدرك أهمية اإلعالم، 
ويظهر هذا من تعليماته لي: بتوزيع صوره وأفالمه ألي جهة تريدها، 
سجينة  بقيت  إذا  والصور  األفالم  فائدة  ما  يقول:  الله-  -رحمه  وكان 

ا إعالميًا متقدًما.  العلب؟ وهذا كان حسَّ

حوار

الشيخ زايد رحمه اهلل كان يمتلك رؤية إخراجية وذوًقا فنًيا راقًيا
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 وبالنسبة لرحالت الصيد؟ 
أول رحلة صيد؛ كانت في عام 1967م إلى باكستان، وهي مؤجلة عن 

موعدها ست سنوات.  

 ولماذا تم التأجيل؟ 
أصاًل سبب حضوري من التليفزيون األردني عام 1970م؛ كان لمرافقة 
رحلة  في  االتحاد  قيام  قبل  الله،  رحمه  زايد  الشيخ  أبوظبي   حاكم 
الهند  بين  الحرب  نشوب  بسبب  تأجيلها  وتم  باكستان،  إلى  صيد 
وباكستان؛ ما تسبب في تأجيل الرحلة، وبسبب هذه الرحلة المؤجلة؛ 
لم أعد إلى التليفزيون األردني، وبقيت مرافًقا للشيخ زايد 34 عاًما، 
»شاهد عيان« على أهم األحداث التاريخية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وأسجل بكاميرتي سبًعا وخمسين ألف ساعة، وآالف الصور 
االتحاد،  علم  رفع  االتحاد،  مفاوضات  ل�:  توثق  التي  الفوتوغرافية، 
أفراح اإلماراتيين، المشروعات العمرانية والزراعية وتسوية األراضي، 
إلى  الخارجية  الرحالت  في  الله-  –رحمه  ومرافقته  السدود،  إقامة 

أوروبا وأمريكا والبالد العربية واإلسالمية وجميع بلدان العالم. 

 نعود إلى رحلة الصيد األولى عام 1976 في باكستان؟  
في البداية؛ ال بد أن نشير إلى أن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد 
أي صيد  العالم،  في  )بالبيزرة(  الصيد  ملك  نهيان،  آل  بن سلطان 

حوار
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كان ـ رحمه اهلل ـ حريًصا على تطبيق 
أخالقيات الصيد، فالصيد كان يعني 

ا، كان يوصي  له كيًفا وليس كمَّ
مرافقيه بالحفاظ على البيئة  

ويرشدهم إلى طرق الصيد

الصقور، وتجلى اهتمامه بهذه الرياضة، عندما دعا 
إلى »مؤتمر الصداقة الدولي األول للبيزرة«، ورعاه 
على  المحافظة  أجل  من  بنفسه،  بافتتاحه  وقام 
ورعاية  باهتمام  يحظى  تراثًا  وجعلها  »الصقارة«، 
المؤتمر  وشهد  المختلفة،  االجتماعية  الشرائح 
حضوًرا كبيرًا من معظم الدول التي تمارس الصيد 
بالصقور، وكما هو معروف؛ تختلف طريقة الصيد 
من قُطر إلى آخر، في اإلمارات الصيد يتم )بالحر 
والشاهين(، كما في أغلب دول الخليج، ولكن في 
ألمانيا مثاًل الصيد ب�)الباز(، ورغم أن حجمها أكبر 
رفضها،  زايد  الشيخ  فإن  والحر(؛  )الشاهين  من 
بالصيد  يقومون  الذين  األلمان  من  علم  أن  بعد 
ب�«الباز«، أنها تأكل »الجيفة«، وهذا ما يتنافى مع 

ما تعلمناه من »القرآن الكريم«.  
علم  في  أستاًذا  كان  »زايد«  فإن  عام؛  وبشكل 
الصيد، بقدر  بالصقور، لم يكن يهمه كثرة  الصيد 
في  رائًدا  وكان  الصيد،  في  االستدامة  يهمه  ما 
عملية الصيد المستدام والحفاظ على البيئة، لهذا 
البرية  في  كثيرة  أشياء  صيد  يجرم  قانونًا  أصدر 
عقوبات  بها  قوانين  وأصدر  عليها،  للمحافظة 
البيض  وقت  في  »الحبارى«  باصطياد  يقوم  لمن 
جواز  وسحب  للحبس،  تصل  عقوبات  والتكاثر، 
نفسه؛  الوقت  وفي  سنوات،  ثالث  لمدة  السفر 
وإعادة  »الحبارى«  إكثار  بخصوص  قانونًا  أصدر 
تتزاوج وتتكاثر  الطبيعة حتى  إلى  الصقور  إطالق 
بها  وال تظل محبوسة، كان يحمل نظرة مدروسة 
وعن  الطيور،  لهذه  واالستدامة  للتكاثر  نظر  بعد 
للصقور  إطالق  عملية  أول  بتصوير  قمت  نفسي 
قمت  وأيًضا  السنوي..  زايد  الشيخ  برنامج  ضمن 

بتصوير إطالق الحبارى. 

 هل كانت للشيخ زايد رحمه الله طقوس خاصة 
في هذه الرحالت؟ 

الله � حريًصا على تطبيق أخالقيات  كان � رحمه 
الصيد، فالصيد كان يعني له كيًفا وليس كًما، كان 
ويرشدهم  البيئة،  على  بالحفاظ  مرافقيه  يوصي 
إلى طرق الصيد، ومنها عدم إشباع الصقر، ويقول 
لهم: الصقر إذا شبع قل نشاطه وضعفت حركته. 
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مختلفة  قطاعات  على  الصقارين  بتوزيع  بنفسه  يقوم  وكان 
بالتوالي، ويكون هو في المقدمة يتبعه الشيوخ وبقية الصقارين، 
الظهيرة؛  إلى  الصيد  الالسلكي، ويستمر  يتم عبر  بينهم  واالتصال 
والعصر؛  الظهر  صالتي  بأداء  ويقوموا  الجميع،  يستريح  حتى 
يعود  وبعدها  الشمس،  مغيب  إلى  العصر  بعد  الصيد  ليعاودوا 
الذي  زايد«،  »الشيخ  الله  بإذن  له  المغفور  مجلس  إلى  الجميع 
كان أشبه ب�«برلمان مصغر« يضم معظم أبناء القبائل المختلفة، 
وممثلين عن شرائح مختلفة من الشعب اإلماراتي، يناقش معهم 
احتياجات الناس، ويتبادل معهم األفكار واآلراء، وكثيرًا ما خرجت 
دائًما  كانت  التي  المصغر«،  »البرلمان  المهمة في هذا  القرارات 
في صالح المواطن، مثل بناء مستشفيات جديدة أو مدن سكنية، 

أو مدارس وتحسين خدمات.  

 لمحتك متأثًرا بشكل كبير وأنت تشاهد معي صورة »الفهدة«، 
هل لها قصة خاصة؟ 

بسبب هذه )الفهدة(؛ أمر لي الشيخ زايد –رحمه الله- بميدالية 
ذهبية ومعطفين من الصوف، وحصلت على لقب »راعي الفهد«.  

حوار

الشيخ زايد رحمه اهلل كان يمتلك رؤية إخراجية وذوًقا فنًيا راقًيا
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 لماذا؟ 
على  تعرفت  »باكستان«؛  في  له  للمغفور  مرافقتي  خالل 
الالسلكي؛  عبر  الفور  على  فأخبرته  فهد،  أنثى  أقدام  آثار 
سألني إن كنت قادًرا على اإلمساك بها حية؛ فكانت إجابتي 
»نعم«، وبدأُت خطة تتبعها بالسيارة، وأنا مستعد لها بلف 
يدي ب�»شماغه« و«بطانية« على صدري للحماية، وبمجرد 
السيارة، ووضعت  عليها من  منها قفزت  قريبًا  أصبحُت  أن 
هذه  في  صدرها،  فوق  بجسمي  والقيت  رأسها  على  يدي 
لي  وألقوا  ومرافقوه  زايد  الشيخ  سيارة  اقتربت  اللحظات 
مني  اقترب  وهنا  الفهد،  أنثى  وثاق  لشد  ب�»شماغاتهم« 
على  وهنأني  بحرارة  وصافحني  الله  رحمه  زايد  الشيخ 
رحالت  في  مهيأ  أصبحت  )الفهدة(؛  صيد  وبعد  شجاعتي، 
الصيد لتلقي أوامر وتعليمات من هذه النوعية في أي وقت. 

على هامش الحوار
بعد رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل 
السمو  لصاحب  الخاص  المصور  راكان«  »أبو  أصبح  نهيان، 
)حفظه  الدولة  رئيس  نهيان«  آل  زايد  بن  خليفة  »الشيخ 

الله(. 

حوار

الشيخ زايد رحمه اهلل كان يمتلك رؤية إخراجية وذوًقا فنًيا راقًيا
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 بناء على مرسوم ساٍم من صاحب السمو رئيس الدولة؛ قام بتسليم 
أصول األفالم والصور التي قام بتصويرها للشيخ زايد خالل 34 عاًما، 
إلى )األرشيف الوطني(؛ ليتم حفظها بطرق علمية، حفاظًا عليها لما 

تمثله من أهمية تاريخية وثروة قومية. 

 قام بعمل فيلم وثائقي بعنوان »سيرة الخير« عام 1974م، وفيه 

»شليمار«  مهرجان  في  به  شارك  زايد،  الشيخ  إنجازات  رصد  تم 
اإلسالمي بمشاركة 50 دولة،  المؤتمر  انعقاد  بمناسبة  باكستان  في 
من  فيلًما   50 من  أكثر  بين  من  الرابع  المركز  على  الفيلم  وحصل 

مختلف دول العالم اإلسالمي.  

 قبل حضوره إلى »أبوظبي« للعمل مصوًرا خاًصا مع المغفور له 

حوار

الشيخ زايد رحمه اهلل كان يمتلك رؤية إخراجية وذوًقا فنًيا راقًيا

حضرت من األردن عام 1970 م؛ لمرافقة الشيخ زايد 
رحمه اهلل، في رحلة صيد إلى باكستان، وتم تأجيل 

الرحلة بسبب نشوب الحرب بين الهند وباكستان 
وبقيت مرافًقا للشيخ زايد 34 عاًما
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بإذن الله الشيخ زايد؛ كان يعمل مرافًقا للملك حسين ملك 
تبادل  أثناء  في  العمليات  ميدان  إلى  ذهابه  خالل  األردن، 
إطالق النار مع الجيش اإلسرائيلي في نهاية عام 1969م، لرفع 
الروح المعنوية للجنود، كما رافقه في أزمة »أيلول األسود«، 
وفي زياراته الخاصة للقبائل، وفي األردن؛ قدم أفالًما وثائقية 
عن سالح الهندسة الملكي، وفيلًما آخر عن »التصحر«، شارك 
بالجائزة  وفاز  الوثائقية«،  لألفالم  برلين  »مهرجان  في  به 

الذهبية. 

عمل  مهمة  في  أردني   � إماراتي  عمل  فريق  مع  شارك   
تليفزيون  تحويل  أجل  من  األردن؛  تليفزيون  في  رسمية 
»أبوظبي« من األبيض واألسود إلى األلوان، استمرت 45 يوًما. 

الفنون  كلية  في  القاهرة  في  السينمائي  التصوير  درس   
خالل  من  دراسته،  فترة  أثناء  في  تفوقًا  وأظهر  التطبيقية، 
مشاركته في تصوير األعمال الفنية في مصر والمشاركة في 

تنظيم الحفالت لصالح القضية الفلسطينية 
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د. سعيد يقطين* التراث، التحقيق، الترقيم )3/2(

الذي ينتمي إلى  العربي اإلسالمي  التراث  لقد اقتضى تحويل 
الثقافة العالمة إلى الطباعة مروره بحقبتين. كانت األولى عبارة 
عن نقل المخطوط كما هو إلى المطبعة. وتعتبر هذه المهمة 
متيسرة  المخطوطات  بعض  جعلت  ألنها  البداية  في  ضرورية 
مع  العملية  هذه  تمت  ولقد  عليها.  االطالع  في  يرغبون  لمن 
العربي  التراث  في  استثنائية  قيمة  ذات  تعتبر  كانت  نصوص 
باللغة  المرتبطة  الدين وبعض األصول  اإلسالمي التصالها بعلوم 
واألدب. وجاءت الحقبة الثانية لتكون أكثر تطورا، والسيما بعد 
األوروبية  البلدان  مختلف  من  المستشرقين  من  العديد  إقدام 

على االهتمام بالتراث العربي في مختلف 
جوانبه وأنواعه. 

من  خاصة،  بصورة  االهتمام،  هذا  تجسد 
التي أمست تقليدا  التحقيق  خالل عملية 
المخطوط  النص  نقد  إلى  يسعى  علميا، 
يراد  عميقة  فيلولوجية  قراءة  قراءته  عبر 
منها تقديم النص بكيفية أقرب إلى ما كتبه 
الكاتب. وإلنجاز هذه المهمة على أحسن 
وجه، كان اللجوء إلى مقارنة المخطوطات 
شابه  وما  أقدمها،،،  عن  والبحث  ببعضها، 
هذا من اإلجراءات التي تعمل على تجاوز 
فيها  يقع  كان  التي  واألخطاء  النقائص 
النساخ. وكان لزاما في هذا السياق اعتماد 

كما  البحث.  لتسهيل  والفهارس  النص،  صحة  إلثبات  الهوامش 
عملية  خالل  من  المفردات  وشرح  القديمة  النصوص  شكل  أن 

التحقيق يسر القراءة والتلقي.  
يتكاثر  وبدأ  المستشرقين،  نهج  على  العرب  المحققون  سار 
من  وكان  العربية.  األقطار  مختلف  وفي  الزمن،  مع  عددهم 
القديم يعرف طريقه  العربي  النص  العمل أن بدأ  حصيلة هذا 
إلى القارئ. كما أن اهتمام المحققين بالمخطوطات التي تنتمي 

إلى أقطارهم، في مختلف الحقب الزمنية، أسهم بدور كبير في 
تقديم نصوص لم يكن من الممكن االلتفات إليها من لدن من 
من  كان  الذهبية.  عصوره  في  العربي  للتراث  جهودهم  كرسوا 

نتائج ذلك أن بدأ التعرف على قطاع هام من التراث العربي.
التي  النصوص  بعض  إال  منه  تطبع  لم  الشعبي  التراث  أن  غير 
كانت مخطوطة، غير أن طبعاتها ظلت غير محققة لصعوبات 
كثيرة يتجلى أهمها في غياب االهتمام بهذه النصوص من لدن 
المحققين األكاديميين العرب. لذلك نعتبر اإلقدام على طبعها، 
في حد ذاته، إنجازا كبيرا جدا. وال شك أن اهتمام المستشرقين 
بهذا النوع من النصوص الشعبية كان نتيجة 
ألف  ترجمة  أحدثته  الذي  الكبير  األثر 
القرن  أواخر  في  الفرنسية،  إلى  وليلة  ليلة 
الثامن عشر، على الساحة األدبية األوربية، 
فساهموا في ترجمة بعض هذا التراث إلى 
لغاتهم. ويمكن استخالص أن جزءا كبيرا من 
لم يعرف طريقه  المخطوط  الشعبي  تراثنا 
ذلك  إلى  نضيف  وحين  الطباعة.  إلى  بعد 
التراث الشعبي الذي ظل ينتج في مختلف 
مدى  نتبين  يُدّون  ولم  العربية،  البالد 
الخسارة التي يعرفها هذا التراث الذي بات 

معرضا للضياع والنسيان.
العربي  الشعبي  التراث  تدوين  مهمة  إن 
بواسطة الطباعة أو على األقل من خالل التسجيل الصوتي من 
األكاديمية  األبحاث  من خالل  بها  االهتمام  ينبغي  التي  المهام 
التي نجدها لألسف الشديد بدأت تهمل عملية التحقيق وتتراجع 
الثقافة  إلى  انتمى  سواء  المخطوط،  العربي  فالتراث  عنها. 
العالمة أو الشعبية، ما يزال غزيرا، وبدون تضافر الجهود الفردية 

والمؤسسية، سيظل قطاع مهم من تراثنا مجهوال وغير متداول.
مع ظهور الوسائط الجديدة )الحاسوب وبرمجياته( بدأت عملية 

ت
دارا

م

إن مهمة تدوين التراث 
الشعبي العربي بواسطة 
الطباعة أو على األقل من 

خالل التسجيل الصوتي 
من المهام التي ينبغي 

االهتمام بها من خالل 
األبحاث األكاديمية
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اء
وآر

يا 
ضا

ق المطبوع إلى  العربي من  التراث  نقل نصوص من 
المرقوم. وبدأت تتشكل مواقع ال حصر لها تعرض 
المطبوعة  القديمة  العربية  المؤلفات  صور  لنا 
باستغالل  الشبكي  الفضاء  خالل  من  والمخطوطة 
البرمجيات المكتبية أو التصوير بواسطة »البدف«، 
أو ما شابهها. وصار من اليسير العثور على الكثير 
من  نصوصه  وأمهات  العربي  التراث  مصادر  من 
خالل هذا الوسيط. كما أن عشاق الثقافة الشعبية 
)األغاني واألهازيج الشعبية ونحوها(، باتوا يرفعون 
لقد  الشبكي.  الفضاء  إلى  صورية  أو  صوتية  مواد 
قدم هذا الفضاء مجاال مهما لتوسيع دائرة االطالع 
عن  يعجز  كان  لمن  ويسر  العربي،  التراث  على 
الحصول على عشرات المجلدات إمكانية تحميلها 
باإلمكان  صار  نفسه  الوقت  وفي  عليها،  واالطالع 
تداول ملفات صوتية وصورية ألغان شعبية عتيقة 
العربية. ونعتبر هذا في حد  األقطار  من مختلف 
العديد  طبع  اعتبرنا  كما  تماما  كبيرا،  إنجازا  ذاته 
ال  عمال  تحقيق  بدون  ولو  الشعبية،  النصوص  من 

يستهان به.
الفضاء  به  أسهم  الذي  الجليل  العمل  هذا  كل 
المطبوع  العربي  التراث  تقديم  في  الشبكي 
والمخطوط  والصوتي ال يمكن سوى تثمينه وهو 
يعكس بصورة أو بأخرى االهتمام بالتراث العربي 
والغيرة عليه. غير أن هذا العمل ما يزال يستدعي 
التخطيط  أجل  من  وتعاضدها  الجهود  تضافر 
العربي حاضرا ومتيسرا في  التراث  لجعل  المنظم 
البسيط واألولي. كما  الشبكي، ولو بشكله  الفضاء 
أن نقل التراث الصوتي إلى التدوين ما يزال يتطلب 

مجهودات كبرى.
لكن كل هذه المنجزات تظل قاصرة عن جعل هذا 
التراث متيسرا. فكما أن المخطوط استدعى عملية 
خالل  من  معه  التواصل  عملية  لتيسير  التحقيق 
المرقوم  إلى  المطبوع  تحويل  أن  نرى  الطباعة، 
الرقامة من خالل عملية  إلى  يمر بدوره  أن  بد  ال 
الترقيم. إن عملية الترقيم تتجاوز تصوير النصوص 
بأي صيغة من الصيغ المعروفة. إنها عملية تتوافق 
مع هذا الفضاء من خالل اعتماد برمجيات متطورة 
تجعل قراءة التراث من خالل الشاشة ممكنة عبر 

استخدام تقنية النص المترابط 

*باحث أكاديمي من المغرب

ويأتي التّأكيد على أهّميّة هذه األطروحة باعتبار ما شهدته وما زالت تشهده 
التّأريخ  هذا  بسببه  أصيب  كبير  تعثّر  من  العربية  الموسيقى  تاريخ  كتابة 
يحسب  حتى  السياسي  للمشهد  ملفتة  بتبعيّة  العربي  الموسيقي  للمشهد 
المتتبّع لمحطات التاريخ عموما أّن الموسيقى هي مجرّد فصل من فصول 
تتقوقع في جانب منها  إنّها  الحقيقة ليست كذلك بل  السياسة، وهي في 
بانتعاش  إالّ  بالتّأريخ  إبداعيًا جديرًا  متنفًسا  تجد  فال  »السياسي«  ثوب  في 

المشهد السياسي)1(. 
وهي في الجانب اآلخر حيويّة متّصفة باإلبداع وتعبّر عن أعماق الناس أينما 
وجدوا وأينما حلّوا وأينما وضع الله لهم معاًشا وعماًل، لذلك فهي ال تتأثر 
الناس بعضهم ببعض  المكان واختالط  تأثير على  بما له من  إالّ  بالسياسي 
نتيجة اختالل القوى السياسية، ولكنها في المقابل تسير في منحى ثابت من 

التعايش اإلبداعي في اإلطار المكاني واالجتماعي.

التراث الموسيقي العربي
البحث في آليات الّتأريخ

الطرابلسي* فراس 

العلوم  عن  خالله  من  نتحّدث  أن  يمكن  الذي  التاريخي  الّسياق  إّن 
تنظيرية  كتابات  من  فيها  )بما  واإلسالمي  العربي  العالم  في  الموسيقية 
وممارسات موسيقية »نخبوية« وأخرى تعّبر عن أعماق المجتمع باختالف 
نمط العيش الذي يخضع له حضريّا كان أو بدويّا...( هو سياق معّقد ال 
يجوز المرور به غافلين عن كل المعطيات السياسية أّوال )بما أنها المؤثّر 
المحيطة  والثقافية  االجتماعية  والمعطيات  التاريخ(،  كتابة  األساسي في 
فليكن  أو  شعبّيا  أو  »رسمّيا«  عملّيا،  أو  كان  علمّيا  الموسيقّي،  باإلنتاج 
أّي مصطلح آخر نابع عن ممارسات موسيقية مختلفة متأثرة ومؤثرة في 
السياق اإلجتماعي والسياسي التاريخيين أو السياق الُمعولم الذي نعيشه 

في زماننا الحالي.
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الموسيقى الرسمية والمجتمعية     
يمثل  إليه  الُمشار  األّول  الجانب  فإن  التفصيل  نحو  اتجهنا  وإذا 
القرار  يتبناها  التي  تلك  أو  »الرسمية«  الموسيقية  الممارسات 
السياسي أو الدولة في القصور والحفالت ال�َملَكية والتمثيل الرسمي 
تفاصيلها  في  تخضع  أن  يمكن  موسيقية  ممارسات  وهي  للّدولة، 
العرب  عند  كذلك  تكن  لم  أنها  )على  والتنظير  والتدوين  للكتابة 
األوائل عندما تعلق ذلك بالجانب العملي بحيث أعرض المؤلفون 
تضمن  ما  بطريقة  وموسيقاهم  أغانيهم  تدوين  عن  الموسيقيون 
تواصلها واعتمدوا طريقة إبداعية هي الذاكرة والتواصل الشفوي(. 

الموسيقي  التنظير  في  عديدة  كتابات  العربية  المدّونة  في  ونجد 
أشهرها كتابات الكندي وابن منجم وابن سينا والفارابي وابن باجة 
األموي  الدين  وصفي  القفصي  والتيفاشي  المصري  الطحان  وابن 
كتابات  وهي  كثيرون.  وغيرهم  والصيداوي  غيبي  بن  القادر  وعبد 
بين  التطابق  حول  التساؤل  مبدأ  من  تنطلق  دراسات  إلى  تحتاج 

العلمي والعملي في عالقة المكتوب بالصناعة 
وآلية  غنائية  قوالب  تمثلها  )والتي  الموسيقية 
خانة  والمائة  والّصوت  النوبة  أبرزها  معزوفة 

والقصائد(.
األساسي  الممثل  الثاني  الجانب  يُعتبر  بينما    
للممارسات الموسيقية التي تلقى رواًجا خارج 
للنشاط  تنميط سياسي  كل  وبعيًدا عن  القصر 
لغالبية  ممثلة  المعنى  بهذا  وهي  الموسيقي، 
يطال  تنّوع  من  يشهده  بما  المجتمع  عناصر 
تولد  بحيث  أحيانا.  والعرقي  اللغوي  المستوى 
موسيقية  ممارسات  المجتمع  هذا  صلب  في 
تتصف بالتنّوع واإلبداع بما أنها نبعت عن رحم 
والبيزنطي  والفارسي  العربي  العنصر  يحمل 
وغير  مسلمين  من  والبربري  والمغولي 
مسلمين. وتسير هذه الممارسات الموسيقية 
أسرع  هي  بل  األّول  النمط  نسق  غير  في 
ألن  إالّ  التنظيري  بالجانب  تعتني  وال  وأعقد، 
هذا  وابتالع  احتواء  على  قادر  غير  التنظير 

النسق السريع والمتنّوع.

كيف نؤرّخ للمشهد الموسيقي 
العربي؟

كيف  نفسه:  يفرض  الذي  الطّرح  هنا  يأتي 
نؤّرخ للمشهد الموسيقي العربي: هل باعتماد 
ال  التي  الحديثة  الموسيقية  العلوم  آليّات 
بمختلف  تعتني  أن  المبدأ  حيث  من  يمكن 

األنماط الموسيقية خارج نطاٍق من التنظيم والتنظير؟ أم بسبر أغوار 
)أو  الرّسمية«  الموسيقية »غير  للممارسات  الموسيقية  المنظومات 
الشعبية كما يحلو للبعض نعتها دون دقة( حتى نقف على ما غفل 
عنه التاريخ المكتوب أو التاريخ السياسي والتنظيري مًعا؟ وإذا كان 
األمر ممكًنا فما هي آليّات قراءة هذه المنظومات والمدّونات التي 

يمكن جمعها من الذاكرة الجماعية؟
مستوى  في  انفراج  بوادر  الحديثة  الموسيقية  العلوم  في  ظهرت 
التحليل الموسيقي تحاول استقراء النصوص الموسيقية )مدّونة كانت 
أو مسموعة أو مرئية- مسموعة( بطرق ومقاربات تعتني بمقاصد 
الخطاب الموسيقي وآليات التعبير عنه ودوره في المجتمع وثقافته. 
نتائج مهمة تجعل  أّن ذلك لم يشهد تقّدًما واضًحا في إيجاد  غير 
تاريخ  كتابة  إلعادة  منهًجا  وتحليلها  الموسيقية  المدّونة  قراءة  من 
الموسيقى العربية. ومن مسبّبات ذلك أّن المقاربات المعتمدة بما 
 ، والبالغية)3(  السيميولوجية)2(  مثل  المستحدثة  المقاربات  فيها 
اللغة  أمرين:  في  وراسًخا  ثابتًا  تمكًنا  تتطلب 
المراد  الموسيقية  والممارسة  البحث(،  )لغة 
ما  وهو  عناصرها،  وتفكيك  فهمها  على  العمل 
الموسيقولوجيا  في  الباحثين  أغلب  يفتقده 
منهم  كبيرًا  عدًدا  أّن  إذ  األيّام،  وتفّرعاتها هذه 
ال يتقنون من لغة البحث ما يمّكنهم من فهم 
المعتمدة  المقاربة  صلب  في  العمل  آليّات 
صوتية...(،  إحصائية،  تحليلية،  )تأريخية، 
الضرورية  الوسيلة  وهي  الفكر«  هي  ف�«اللغة 
للمعرفة، كما أّن المعرفة ال يمكن تصّورها من 
لغة مستقيمة كل واحدة منهما ضرورية  دون 
نستطيع  اللسانية  »بالملكة  أنّه  كما  لألخرى« 
إدراك خبايا الكالم وأسراره، جيّده ورديئه«)4(. 
وأسرار الكالم في الخطاب الموسيقي تجتمع 
عندما  تعقيًدا  تزيده  مترابطة  عناصر  فيه 
تجتمع كلها في العمل الموسيقي بما يجعل 
مسألة إتقان لغة البحث أمرًا ضروريّا للغاية 
حتى يتمّكن الباحث من فّك رموز المنظومة 
)في  دراستها  على  العمل  الُمراد  الموسيقية 
األلحان  ومقاصد  الشعري  النص  مستوى 
الممارسة  ومكانة  والكلمة  اللحن  وتطابق 
واإلجتماعي  الثقافي  السياق  في  الموسيقية 

والسياسي...(.
تمّكن  يتجاوز  أن  يجب  أخ��رى،  جهة  من 
الباحث الموسيقي من مجال المقاربة العلمية 
مرحلة القراءة الّسطحية، فالحديث عن تاريخ 
الموسيقى العربية مثال يجب أن تتكامل فيه 

للمشهد  التأريخ 
الموسيقي العربي ال 

يتم إال باستقراء النصوص 
الموسيقية )مدّونة كانت 

أو مسموعة أو مرئية- 
مسموعة( بطرق ومقاربات 

تعتني بمقاصد الخطاب 
وآليات الموسيقي 

 التعبير عنه ودوره في 
وثقافته  المجتمع 

العربي الموسيقي  التراث 
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المعرفة بمناهج الكتابة التاريخية عموًما ولو كان موضوع البحث 
متعلًقا بفترة زمنية أو تاريخية ُمحّددة. وذلك بالوقوف عند نشأة 
كتابة التاريخ عند العرب في الضفتين الشرقية والغربية من العالم 
اإلسالمي)المغازي /السيرة النبوية/األخبار /الحسبة... مع رّواد هذا 
ثم  عمر...(  بن  والذهبي،يحيى  والبالذري  األثير  ابن  مثل  المنهج 
اإلصفهاني  رّوادها  ومن  واألعالم  الشعراء  وطبقات  األدب  مؤلفات 
سيدة  وابن  والجرجاني  النديم  وابن  والمسعودي  ربه  عبد  وابن 
والتصّوف  األمثال  كتب  مثل  المختصة  المؤلفات  ثّم  والميداني، 
والطب والفلك والرياضيات والموسيقا والفلسفة )ومن مشاهيرها 
سينا  وابن  والكندي  شاكر  بن  موسى  وأبناء  المنجم  ابن  يحيى 

وغيرهم  القفصي  والتيفاشي  باجة  وابن  عربي  ابن  الصفا  وإخوان 
كثيرون( مروًرا بمناهج تأريخية طريفة وفريدة كتلك التي اعتمدها 
الخطيب  الدين  ولسان  والمقري  السخاوي  واإلم��ام  خلدون  ابن 
إلخ... وصواًل إلى أدب الرحالت ثّم المقاربات االستشراقية وكذلك 

المقاربات النقدية الحديثة في التاريخ)5(. 
كل ذلك حتى يتمكن الباحث من فهم التحّوالت الحاصلة في كتابة 
للمشهد  التّأريخ  العربي وأسبابه ونتائجه وتأثير ذلك على  التاريخ 
الموسيقي من حيث قيمة اإلنتاج العلمي والفني)العلمي والعملي( 

ومكانتهما في حركة التّأريخ.
فال يمكن مثال أن نفهم جيًدا سبب كتابة الفارابي لمؤلَِّفه الشهير 

    شهدت كتابة تاريخ الموسيقى العربية 
تعّثرا كبيرا أصيب بسببه هذا الّتأريخ 

بتبعّية  العربي  للمشهد الموسيقي 
ملفتة للمشهد السياسي حتى يحسب 

المتتّبع لمحطات التاريخ عموما أّن 
الموسيقى هي مجّرد فصل من 

فصول السياسة!

ال تقدم في إعادة كتابة تاريخ الموسيقى 
العربية ألنّها تتطلب تمكًنا في أمرين: لغة 

البحث، والممارسة الموسيقية المراد 
فهمها وتفكيك عناصرها، وهو ما يفتقده 

الباحثين في الموسيقولوجيا  أغلب 
وتفرّعاتها هذه األيّام

لن نفهم سبب كتابة الفارابي لـ»كتاب 
الموسيقى الكبير« دون إحاطة باإلطار 

السياسي العام، وموقف الفقهاء من 
الفارابي والفلسفة عموًما، وممّيزات 

التاريخية وقتها، ومكانة  الكتابة 
هذا الكتاب في مؤلفات المؤرخين 

»السياسيين« الذين عاصروه 

اء
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ق
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»الموسيقى الكبير« وعمق فحواه إالّ إذا كّنا 
وموقف  العام  السياسي  باإلطار  محيطين 
عموما  والفلسفة  الفارابي  من  الفقهاء 
ومميّزات الكتابة التاريخية في القرن العاشر 
مؤلفات  في  الكتاب  هذا  ومكانة  الميالدي 
هذا  عاصروا  الذين  »السياسيين«  المؤرخين 
الذي  الحيّز  ماهو  كيف صّنفوه؟  الفيلسوف: 
أّن  أم  تأريخهم؟  في  الكتاب  محاور  احتلته 
كتاب الفارابي يرقى ألن يكون متحّدثا بنفسه 
الموسيقي  المشهد  تاريخ  من  زاوي��ة  عن 

الع�ربي؟
وبذلك نستخلص أّن اإللمام باآلليات األساسية 
التّأريخ  مناهج  في  البحث  تجربة  لخوض 
على  أّوال  تعتمد  العربي  الموسيقي  للمشهد 
التمّكن من وسيلة التعبير األولى في الخطاب 
اللغة  وهي  أال  والُملقى  والمقروء  المكتوب 

)لغة الكتابة، لغة اإلستقراء، لغة التحليل، لغة الرموز... كما تعتمد 
التي  المرحلة  بتفاصيل  اإلحاطة  على  الباحث  قدرة  على  ثانيا 
التّأريخية  المراحل والمدارس  يدرسها في سياق يستحضر مختلف 
وخصوصية المرحلة المدروسة صلب سيرورة التاريخ)أحداثا وتراكُما 

ثقافية واقتصادية واجتماعية(.
  

أهمية التاريخ الشفوي في دراسة الموسيقى
)أو  الشفوي  التاريخ  نتحّدث عن  إذا لم  الموضوع منقوًصا  ويبقى 
الشفهي( لألمم، التاريخ الذي أهملته الكتب التاريخية »الرّسمية« 
الذي  التاريخ  ذلك  و«المؤدلجة«.  السياسي«  بالخط  و«المصطبغة 
يجد فيه الناس أصنافًا من الحقيقة قد ال يجدونها في الكتب التي 
الحياة  وتصف  الملوك  وتمّجد  السياسي  المشهد  في وصف  تبالغ 

داخل القصور بعيدا عن عامة الناس.
واألهازيج  واألغاني  واألحداث  بالبطوالت  غنّي  الشفوي  فالتاريخ 
وتفاصيل  والتقاليد  العادات  عن  المستفيض  وبالحديث  واألشعار 
والعمل  والهجرة  واألح��زان  باألفراح  المرتبطة  اليومية  الحياة 
والعالقات بين القبائل أو عامة الناس حيث ما وجدوا...وهي محاور 

أهملها التاريخ المكتوب إالّ قليال.
تعقيدا  الموسيقي  التاريخ  مجال  في  الباحث  مهّمة  هنا  وتزداد 
والشفوي،  المكتوب  التّأريخ  صنفي  بين  متسعة  الهّوة  وجدا  كلّما 
بين الوثيقة والذاكرة، بين ما يُعتبر أقرب للحقيقة وما هو متواتر 
التّأريخ  يتغيّر بعاملْي الزمان والهوى. وبالتالي يجب تعتمد آليات 
المقارنات  باعتماد  الموضوعي  التوفيق  منهج  الموسيقي  للمشهد 
الموسيقية والممارسات  المادة  المكتوب والذاكرة خاصة وأن  بين 

لم  العربي  المجال  في  عموما  الموسيقية 
نادرا  إالّ  والتوثيق  للتدوين  تاريخيا  تخضع 
جدا إيمانا من أصحاب الصناعة بقدرتها على 
المرور عبر الزمن ومواكبتها التحوالت الثقافية 
إذا كانت صادقة ومعبرة عن حاجيات الفكر 
والواقع. من ذلك نجد أن نصوصا شعرية تراثية 
نفس  في  األلسن  ترّددها  بالغناء  مصحوبة 
تاريخيا  تنتمي  ال  وهي  وشماال  جنوبا  البالد 
لنفس النسيج القبلي أو اإلجتماعي. أو كذلك 
اليمن وتونس بألحان  تُرّدد بين  أغاني أخرى 
متأقلمة  مختلفة  شعرية  ونصوص  موحدة 
الباحثين  يدعو  مما  المحلية)6(.  اللهجة  مع 
في التاريخ الموسيقي العربي واإلسالمي إلى 
استنباط خرائط جغرا-موسيقية تضرب عرض 

الحائط ونهائيا كل تقسيم سياسي حديث 

*باحث في العلوم الموسيقية، تونس
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كان الشاعر يبدأ بحركة البحث عن دار المحبوبة حتى يعثر وسط 
أطالل كثيرة علي أطالل ذلك البيت، ولكنه لشدة حبه يستطيع أن 
يتعرف علي طلل بيت المحبوبة وتمتلئ نفسه الولهانة بمزيج من 
السرور والشجن الجميل. وقد يتجلى هذا في معلقة زهير بن أبي 
تنشرح  حتى  المحبوبة  بيت  طلل  مكان  يبلغ  إن  ما  الذي  سلمى 

نفسه ويهفو فؤاده قائال:

فلما بلغت الدار قلت لربعها 

               أال انعم صباًحا أيها الربع واسلم 

أسى  وقوفًا  وبالقيام  بالحركة  صاحبه  يأمر  فإنه  القيس  إمرؤ  أما 
وشجًنا على طلل الحبيب الذي، رحل وال تكتمل الصورة إال بالبكاء 

على حب ضائع ليس له إال الذكرى:
قفا نبكي على ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول وحومل 

إلى أن يصل في معلقته إلى سيناريو الصيد الذي يقدمه في دقة 
وإتقان الرسام الماهر وفنان السينما الذي يؤسس مشهده بلقطات 

المكان والزمان إلبراز الحدث الذي يتناوله عندما يقول: 

وقد أغتدي والطير في وكناتها 

                 بمنجرد قيد األواب���������د هيكل 

مكر مفر مقبل مدبر م�������ًعا 

               كجلمود صخر حطه السيل من عل 

كميت يزل اللبد عن حال متنه 

                 كما زالت الص��������فواء بالمنّزل

ويقوم بعد ذلك بتقديم لقطات قريبة تفصيلية للجواد بحيث تبرز 
جماله وأصالته إلى أن يصل إلى حدث الصيد نفسه الذي خرج من 

أجله فيقدم لنا لقطه عامة من وجهة نظره حيث يقول:

فعن لنا سرب كأن نع����اجه 

                           عذارى دوار في م��الء مذيّل

فأدبرن كالجذع المفصل بينه

                       بجيد معمم في العشيرة مخّول 

فألحقنا بالهاديات ودون�����ه 

                   جواهرها في ص�����رة لم ت����زيّل 

فعادى عداء بين ثور وبعجة

               دارما ولم ينصح ب��ماء في�������غسل 

الفن السينمائي
في تراث الشعر العربي

مصطفى محرم 

الكثير من  الذي أحفظ  الجاهلي  من خالل قراءاتي للشعر 
قصائد شعرائه الحظت أنه شعر تبرز فيه الصورة الفنية في 
العبقرية  تبدو  العميق وال  المعنى  يتأتى  األول وال  المقام 
الشعرية إال من خالل الصور التي يصورها لنا الشاعر وهو 

يعّبر عن أحاسيسه ومشاعره بشكل سينمائي دقيق. 
لهذه  الموضوعي  المعادل  الواقع  في  تمثل  الصور  وهذه 
األحاسيس والمشاعر، بل إنه يربط بينها بالحركة حتى أنها 

تصبح نابضة بالحياة. 
القيس  امرؤ  كتبها  التي  المعلقات  مقدمات  أن  واكتشفت 
وزهير وطرفه واألعشى ما هي إال سيناريوهات لقصة حب 

حزينة طال فيها الفراق ومألت اللوعة القلوب.



92

حاسة عنترة البصرية 
ويلفت النظر أيضاَ شعر عنترة بن شداد فهو يمتلك حاسة بصرية 
بناء  في  اللقطات  وتحديد  الوصف  على  فائقة  وقدرة  سينمائية 
في  يقول  المثال  سبيل  على  فهو  التأثير  قوي  تصاعدي  سينمائي 

إحدى قصائده حيث يصف تسلل األعداء في الليل لغزو قبيلته:

أتونا في الظالَم ع���لى جياٍد

مضّمرة الخواصر كالّس����عالي

وفيهم كلُّ ج����بار ع����نيد

شديِد البأِْس َمْفُتوِل الّس����ِبال

ولما أوقدوا ن������اَر المنايا

َفة ِ الع�����والي بأَطْراِف المثقَّ

الوقت  نفس  في  وتحمل  الموجزة  البليغة  الصورة  عنترة  يقول  ثم 
من كثافة المشاعر واألحاسيس والمشاعر التي يجب أن تشحن بها 

الصورة السينمائية التي تبدأ بالبيتين الشهيرين:

َولََقْد   َذكَرْتُِك   َوالر�َِّماُح   نََواِهٌل      

     ِمنِّي َوِبيُض  الِْهْنِد  تَْقطُُر  ِمْن  َدِمي

ُي�وِف   ألَنََّها   َفَوِدْدُت  تَْقِبيَل  السُّ

�ِم           لََمَعْت  كََباِرِق   ثَْغرِِك  الُْمَتَبسِّ

فنحن نستطيع أن نعتبر مجموعة هذه األبيات حدثًا متكاماًل قام 
بتصويره سينمائيًا لنا عنترة بن شداد.

إرهاصات فن المالحم
المتنبي  قصائد  بعض  انتباهي  فقد شدت  العباسي  العصر  في  أما 
التي تعد بمثابة إرهاصات لفن المالحم الذي لم يكتمل في األدب 
العربي ألسباب كثيرة، وهي تلك القصائد التي يصف فيها المتنبي 
حروب سيف الدولة الحمداني مع الروم. ففي قصيدته التي يصف 
عنه  رجاله  تقاعس  أن  بعد  الدولة  سيف  فيها  ُهزِم  معركة  فيها 
وخذلوه رغم تظاهرهم بالشجاعة ولكن هذا لم يمنع سيف الدولة 
من أن يصول ويجول كفارس ال يشق له غبار وهي تلك القصيدة 

التي يبدأها قائالً:

َغيِري بأكْثِر هذا الّناِس يَْنَخ��ِدُع

إْن قاتَلُوا َجُبنوا أْو حّدثوا ش�����ُجُعوا

أهُل الَحفيظَِة إالّ أْن تَُجّربَه���ُْم

َوفي الّتجارِِب بَعد الَغّي م�����ا يََزُع

ال  متفرد  كفارس  الدولة  سيف  عظمة  وصف  في  يدخل  أن  إلى 

يدانيه غيره حيث يلجأ المتنبي إلى ما يمكن أن نصفه بأنه مجموعة 
من اللقطات السينمائية حيث يقول:

وفارُِس الَخْيِل َمن َخّفْت فَوّقرََها

في الّدْرِب والّدُم في أعطاِفِه ُدَفُع

َقاَد الَمقانَِب أقَصى ُشْرِبها نََهٌل

على الّشكيِم َوأْدنَى َسْيرِها َسَرُع

أي أن سيف الدولة قاد الجيش إلى بالد الروم وكان غاية شرب خيله 
النهل، ومع ذلك كان لجمها في أفواهها ال تنزع وكان أقل سيرها 

سريعاً فكيف أعاله؟

ال يَْعَتقي بَلٌَد َمسراُه َعْن بَلٍَد

كالَمْوِت لَيَس لَُه ِريٌّ َوال ِشَبُع

فهو ال يبقى في بلد من بالد الروم وال يمنعه بلد عن بلد آخر، فإنه 
إذا فتح بلًدا تجاوزه إلى آخر فيقوم بفتحه، فالحركة مستمرة والصور 

واضحة فكأنه الموت الذي ال يشبع من حصد األرواح:

حتى أقاَم َعلى أْرباِض َخْرَشَنٍة

تَْشَقى بِه الّروُم والّصلباُن والِبَيُع

فالحركة البصرية في إضطراد وتجتاح كل شئ أمامها إلى أن يصل 
سيف الدولة إلى بلدة خرشنة وينزل على أرباضها ويقوم باإلغارة 

على نواحيها ويكسر صلبانها ويهدم كنائسها. 
ثم يأتي إلى هذا البيت الذي يعتبر آية فنية في الحدث التصويري 
وذلك في إيجاز وعظمة ال يبلغها إال شاعر في مرتبة المتنبي أمير 

شعراء العرب قاطبة. 
ويتحول األسلوب هنا ويصبح بمثابة أسلوب الفوتومونتاج في اللغة 

السينمائية:

لِلَسبِي ما نَكَحوا َوالَقتِل ما َولَدوا

العربي الشعر  تراث  في  السينمائي  الفن 



93 العدد 192 اكتوبر 2015

اء
وآر

يا 
ضا

ق
اء

وآر
يا 

ضا
ق

َوالَنهِب ما َجَمعوا َوالناِر ما َزَرعوا

ويستمر المتنبي في إيجازه السينمائي البليغ الذي يعتمد على لغة 
الصورة:

ُمْخلًى لَُه الَمْرُج َمْنُصوباً بصاِرَخٍة

لَُه الَمناِبُر َمْشُهوداً بَها الُجَمُع

فقد تم إخالء المكان من أطالل الروم بعد تدميرها وأقام المساجد 
والمنابر وأقام صالة الجمعة وصلى الناس بعد ذلك الجمع في تلك 

المساجد:

يُطَّمُع الطّيَر فيِهْم طُوُل أكْلِِهِم

حتى تَكاَد على أحَيائِِهْم تََقُع

»الطيور«  فيلم  مشاهد  ببعض  المخيفة  الصورة  هذه  تذكرنا  وكم 
الذي أخرجه ألفريد هيتشكوك عندما تهاجم الطيور البشر تحاول 
من  القتلى  لحوم  أكل  اعتاد  قد  المتنبي  عند  فالطير  تلتهمهم؛  أن 

أعداء سيف الدولة حتى تكاد أن تلتهم األحياء أيضاً.
وتأتي بعد ذلك صورة رائعة يندر وصف مثلها في المالحم الكبرى 

كاإللياذة والشاهنامة:

تَْهِدي نَواِظرََها َوالَحرُْب ُمظلَِمٌة

ِمَن األِسّنِة نَاٌر َوالَقَنا َشَمُع

أي إذا أظلمت الحرب بالغبار وتحيرت فيها عيون الفرسان هداها 
لمع األسنة في الرماح.

َهاِم َوُدوَن الُقّر طَاِفَحٌة ُدوَن السَّ

َعلى نُُفوِسِهِم الُمْقَوّرُة الُمُزُع

ويعني هنا أن هذه الخيل الضامرة السراع واثبة على نفوس األعداء، 

السهام والفرار واإلنهزام بل  بينهم وبين رمي  عالية عليهم وحائلة 
يشاهد  المرء  وبين ذلك، وكأن  بينهم  الخيول وتحول  إليهم  تسبق 

لقطات سينمائية من النوع المتوسط والقريب إللتحام الجيشين.
الغزلية  بالمقدمة  فيها  المتنبي  يبدأ  حيث  المشهورة  الميته  وفي 

المعتادة:

لََيالّي بَْعَد الظّاِعِنيَن ُش�����كُوُل

ِطواٌل َولَْيُل العاِشقيَن طَويُل

يُِبنَّ لَي الَبْدَر ال���ذي ال أُريُدُه

َويُْخِفيَن بَْدراً َما إلَْيِه َسبيُل

إلى أن يأتي إلى أبيات الحركة السينمائية أو بمعنى أدق دخوله في 
الحدث السينمائي.

َرَمى الّدْرَب بالُجرِْد الجياِد إلى الِعدى

َوما َعلُِموا أّن الّسهاَم ُخُيوُل

أية آلة سينمائية تستطيع أن  البارع نتساءل؛  التصوير  يجعلنا هذا 
تصور حركة الخيول في كرها على األعداء بهذه السرعة حتى أنهم 

ظنوا أنها سهام وليست خيوالً.

َشَوائَِل تَْشَواَل الَعَقارِِب بالَقَنا

لَها َمَرٌح ِمْن تَْحِتِه َوَصهيُل

هنا تتحقق الصورة السينمائية مع المؤثرات الصوتية. ثم يستمر في 
تغيير  السينمائي مع  التقطيع  أنواع  كل  المعركة مستخدماً  وصف 

حجم اللقطات 
*كاتب وسينارست مصري



القديم94 العالم  وبقايا  القداسة  أصداء 

 د. عمرو عبد العزيز منير

ين في جزء  إن ذلك الوهج والفاعلية المستمرَّ
مهم من حكاياتنا الشعبية ومورثاتنا، يعودان 

إلى أن هذه الموروثات تحمل بقايا عالم قديم 
رؤيوي قائم على االستعارة الشاملة، تتماهى 
فيه األشياء في وحدة كلية تختزل العالم في 

زمن دائري، أسهم المقدُس في الضمير الجمعي 
في منح الخلود واالستمرار لهذا العالم وبقاياه 

ورموزه في مكانه وزمانه الغامضين وأحداثه 
وشخصياته وأفكاره، من هنا يصح القول: إننا 
نعيش في عالم الرموز وأن عالًما من الرموز 

يعيش فينا وفي حكاياتنا الشعبية. 
في عدد سابق استعرضنا الرموز واألساطير 

المتعلقة باإلبل كما تجلت في حكاية )العقيلي( 
التي جمعها الباحث الدكتور راشد أحمد 

المزروعي والمنشورة في عدد 176 يونيو 
2014م من مجلة تراث، الصادرة عن مركز زايد 
للدراسات والبحوث، أبوظبي، اإلمارات العربية 

المتحدة.
في هذا العدد نستكمل تتبع أصداء القداسة 
التي تجلت في الحكاية، سواء كما تجلت في 
استخدام األعداد، أو في االعتقاد في قداسة 

حيوانات بعينها كالغنم، أو جمادات كالعصا، 
باإلضافة إلى عدد من المعتقدات األخرى التي 
تمثل بقايا العالم القديم المسافرة عبر الضمير 

الجمعي. 

أصداء القداسة وبقايا العالم القديم
3قراءة في حكاية العقيلي

4

3

4

توثيق الحكاية الشعبية
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السبعة، العدد السحري األشمل
وإن كان العدد 4 قد احتل تلك المكانة عند 
بالعدد  بالك  فما  واإلسالم  العرب  فالسفة 
سبعة في الموروث الشعبي المحمل بإرث 
العين  وأخطار  الحسد  من  للحماية  طويل 
الشريرة )حاصل جمع العدد )ثالثة( »ثالث 
 « أعمار  »أربعة«  والعدد  صغيرة«،  نوٍق 
تتعد  لم  اإلن��اث  من  صغيرة  ن��وٍق  ثالث 
أعمارها أربع سنوات«، فهو العدد السحري 
األشمل واألكمل واألفعل تعبيراً عن وحدة 
اإلله وخليقته في الحضارات القديمة، كما 
مثل الرقم )سبعة( دائماً رقما ملغزاً، يجسد 
والروحانية(،  والتنوير،  المكثفة،  المعرفة 
األعداد  أعظم   � وسحرياً  دينياً  كان  الذي 
د  أهمية عند العرب، باعتباره العدد المجسِّ
إلى  يرمز  الذي  فهو  واالكتمال،  للكمال 
وحدة الروح والمادة، وحدة العددين 3 و4. 
ولسنا بحاجة إلى الذهاب بعيداً في بحثنا 
عما يجسد مغزى العدد »سبعة« وأهميته 
عند العرب، بالنظر إلى أن ملوك الجن هم 
سبع  هناك  أن  بعضهم  يعتقد  كما  سبعة، 
»المنجيات«،  تدعى  كريمة  قرآنية  آيات 
إلى  استوى  »ثم  سبع:  السماوات  وعدد 

السماء فسواهن سبع سموات«. 
سبعة  ال��ع��دد  أس��ط��ورة  ع��ن  والحديث 
وظهوراته يكاد ال ينتهي، إنها رمزية تندرج 
ظلت  الكوزمولوجية،  الرمزية  نطاق  في 
عبر  واستسرايتها  قدسيتها  على  محافظة 
تغير  رغم  الشعوب  أغلب  ولدى  العصور 
المكان  كشأن  شأنها  واألديان،  المعتقدات 
المقدس. الذي يكون معبداً وثنياً ثم يصير 

كنيسة فجامعاً فمدرسة دينية.

7 3

4

7 3
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               الثالثة للكمال والتجدد

من األساسيات التي نالحظها في الحكاية هي التركيز على العدد )ثالثة( فمثالً هناك ثالثة 
أبناء للرجل كبير السن وهو والد العقيلي، وأن أصغرهم هو من يكون بطل الحكاية، وأنه 

هو الذي تفّوق على أخوته في تحقيق الهدف. 
كما أن هناك ثالثة إبل وثالثة خراف وضعت كمادة اختبار أو كوسيلة من وسائل الخطة 
التي وضعها الوالد الهرم، وتأتي أهمية هذا الرقم، ربما من كونه يقترن بعدد الليالي التي 
يختفي فيها القمر كل شهر قبل أن يظهر من جديد، وهذا الرقم لدى العرب في األوساط 
تعبير عن ظهور فكرة،  الشخص، وهو  بحياة جديدة في  وللبدء  الشعبية رمز لظهور حل، 
وبزوغ إرادة التغيير وفي االتجاه األرفع نحو المستقبل وفي التجدد واالنبعاث ونحن نقول 
ثالث  المسكين  يتمنى  وليلة«  ليلة  »ألف  وفي  صوًما.  أيام  ثالثة  ونذرت  ثالثًا،  مثال:»ناداه 
أمنيات، والطبيعة كل ثالثة أشهر تنتقل إلى جديد، والثالث هو عادة الجديد واألقدر فمدة 
الضيافة عند العرب ثالثة أيام، فيقولون :»الضيف ثالثة أيام وثلث« والضيف الغالي ثالثة أيام 
وليالي«. كذلك كانت مدة الضيافة عند العرب ثالثة أيام، ومعروف في األدب الجاهلي أن 

»قيًسا مات في اليوم الثالث على وفاة حبيبته«. 
الحكايات  بعض  وفي  الكمال  إلى  العربي  الشعبي  الوسط  في  ويشير  يرمز  ثالثة  فالرقم 
إلى ماء  المحاولة ثالث مرات حتى يصل  اإلنسان أن يكرر  :«يتحتم على  العربية  الشعبية 

الحياة، وأن يظل يقظًا ثالث لياٍل«. 
ويُروي أن النبي يونس عليه السالم قد خرج من بطن الحوت في اليوم الثالث مما يجعل 
الرقم ثالثة هنا يرمز إلى التجدد أو إلى االنطالق نحو حياة جديدة أو الدخول في مرحلة 

جديدة.
وفي حكاية العقيلي نجد االبن الثالث لشيخ القبيلة: »شبيه إخوانه، أجملهم شكال، وأكثرهم 
امتداد  على  واضحة  )ثالثة(  العدد  تكرار  فموتيفة  وأقواهم جسماً«  لوناً  وأنضرهم  وسامًة 
الحكاية )ثالثة أبناء، وثالث نوق، وثالثة خراف، وثالثة أرجل( ومن المؤكد أن الرقم تسعة 
ومشتقاته يدين بتأثيره الظاهر، في أحيان كثيرة، إن لم يكن في أغلب األحيان، إلى أنه ثالثة 

أضعاف الرقم ثالثة.

       األربعة للتكامل

 وحين أحضر شيخ القبيلة: »ثالث نوٍق صغيرة من اإلناث« حرص على أن ال: »تتعدى أعمارها 

أربعة فصول،  فالسنة  للتكامل  اإلنساني رمزًا  التاريخ  )أربعة( في  للرقم  لما  أربع سنوات« 
والجهات أربعة وفي الجنة أربع أنهار »لبن، عسل، ماء، خمر«، والشهادة أربع كلمات »ال إله 
إال الله« وإخوان الصفا )في القرن العاشر الميالدي( اعتبروا أن العدد 4 أصل الموجودات، 
ورتبوه على األمور الطبيعية والروحانية واعتمدوا في ذلك على المربعات ألنهم وجدوا عدد 
األربعة في أكثرها، فصار له شرف الصدارة عندهم، مع ما لسائر األعداد من الفضل في نسبة 

الطبيعية واألمور الروحانية 
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أصداء القداسة التي أحاطت بالغنم 
نوٍق  »ثالث  إحضار:  على  ابنه  تحريض  على  العقيلي  والد  حرص 
صغيرة من اإلناث ... ثم أحضر معهن في أحد أطراف الحظيرة ثالثة 
خراف صغيرة وأمر بإطعامهم نفس الطعام ... وأمر ابنه »العقيلي« 
األخضر،  والبرسيم  كالتمر  األكل  أجود  النوق  هذه  بإطعام  بالقيام 
بنفس  الخراف  الحليب، ومعاملة  البلدي والعسل، وكذلك  والسمن 
الحكاية  في  لنجد  توقّف«.  بدون  ذلك  في  يستمر  وأن  المعاملة، 
صدى للقداسة التي أحاطت بالغنم، إذ يُروى عن النبي ) صلى الله 

عليه وسلم( أنه قال: »اإلبل عز ألهلها، والغنم بركة«. 
فهى تبعث على التفاؤل، ورمز الخصوبة والوفرة، وهو غنيمة وغنم 
كما يرد في األمثال والمعتقدات الشعبية التي ما تزال حتى اليوم 
الجدودية  للرؤية  الحاملة  والتمثالت  الجماعي  الالوعي  في  حية 
آدم  عهد  منذ  لإلله  كقربان  واستخدامه  الحيوان  لذلك  السحيقة 
القرآن أول  التي جاء ذكرها في  السالم، فقصة قابيل وهابيل  عليه 
إشارة إلى استخدام الغنم كقربان، وإذا كان القرآن لم يحدد نوعية 
الذي قدمه هابيل وقابيل، فإن أقوال الصحابة قد حددت  القربان 
ذلك؛ »قرب هابيل جذعه سمينة، وكان صاحب غنم، وقرب قابيل 
حزمة من زرع من ردئ زرع، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل، وتركت 

قربان قابيل«. 
وهذا الكالم قد أتى به ابن كثير مسنودا إلى ابن عباس وابن مسعود، 
وغيرهم من الصحابة، ويبدو أن األصل لهذه األقوال كان من التوراة 

سفر التكوين: 1/4 – 6. 
وكأن والد العقيلي في الحكاية لم يسمح البنه ببدء رحلة البحث إال 
بعد أن قدم القربان األجود لديه: »فقال له والده اآلن اذبح الخروف 
األخير، وفعالً قام بذبحه وإذا بعظمه مليء بالنخاع ويكاد أن يكون 
بها  البلدي  السمن  سريان  اكتمل  قد  بالعصا  وإذا  بالكامل،  مغطى 
وقال  العجوز،  األب  فرح  األب..  أسارير  انفرجت  وحينها  بالكامل، 

البنه اآلن نجحت خطتنا«. ف
الذي  الفدي،  أو  والتضحية  والخصوبة،  الفأل  الخروف  صفات  من 
يقدم لآللهة طلبا للغفران والحماية والهداية واالفتداء، البديل عن 
التقاء  والعرب  الذنوب،  من  التحرير  الغنم،  بذبح  المذبوحة  اآلثام 
والثروة  الصحة  )خروفًا( إلدخال  فدو  ذبح  إلى  يعمدون  للمصائب 

للبيت وأهله كما يدخل لحم الذبيحة إليه. 

رمزية العصا الخيزران 
مرتبطة  وتاريخية،  أسطورية  رموز  بقايا  نجد  العقيلي  حكاية  في 
بوظيفة العصا الخيزران التي احضرها األب مع النوق: »وعلّقها في 
السمن  وإذا  العصا  بفحص  قام  ثم  البلدي...  بالسمن  مليء  وعاء 
حتى  ربعها...  إلى  فوصل  العصا  تلك  في  يسري  بدأ  قد  البلدي 
أكمل أربعة أشهر أخرى، فقال له والده اآلن اذبح الخروف األخير، 
وفعالً قام بذبحه وإذا بعظمه مليء بالنخاع ويكاد أن يكون مغطى 
بالكامل، وإذا بالعصا قد اكتمل سريان السمن البلدي بها بالكامل...«. 
الرب  إنها هدية  فيقال:  نبي،  تنسب ألكثر من  فالعصا رمز سلفي، 
آلدم عقب طرده من جنة عدن، وأنها توارثت من أب البن، إلى أن 
وصلت إبراهيم فأورثها ابنه مدين، وأمه »قطورة بنت مقطور من 
العرب العاربة« فأورثها مدين لشعيب، الذي أورثها بدوره لموسى 

الرقم ثالثة يرمز ويشير في
 الوسط الشعبي العربي إلى الكمال 
وفي بعض الحكايات الشعبية العربية 

يتحتم على اإلنسان أن يكرر المحاولة
 ثالث مرات حتى يصل إلى ماء الحياة، وأن 

يظل يقًظا ثالث لياٍل

توثيق الحكاية الشعبية

القديم العالم  وبقايا  القداسة  أصداء 
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عصا  فكانت  شعيب  ابنة  صفورة  من  زواجه  عقب 
موسى التي أبطلت سحر سحرة الفراعنة مجتمعين 
وقضيت عليه تماماً وجاء في المثل الشعبي »اضرب 
ريب  ال  تسير  التي  والعصا  وراها«  واجري  عصاتك 
عصا سحرية وهى فكرة شائعة في اآلداب الشعبية 
بل إن للعصا أحياناً منفعة سحرية ومن بين اللغات 
وصفات  الكتابة  صفات  بين  جمعت  التي  البدائية 
الزخارف المتكررة عصا المراسلة التي كانت منتشرة 
في جهات كثيرة من العالم، وظلت قائمة إلى عهد 
العصا  على  تسجيلها  المراد  الرسائل  وكانت  قريب، 
تكتب على شكل حروف وجمل على شكل خطوط 
متقاطعة أو متعرجة تحفر على ساق العصا نفسها 
يكن  لم  األمر  غالبية  ,وفي  زخرفية  نقشات  كأنها 
لحامل الرسالة من جهة أخرى أي دراية بمضمونها 
غير أن عصا الرسائل أو المراسالت اتخذت أيضاً في 

بعض األحيان صبغة سحرية.
وهي تذكرنا بعصا الساحر التي من شأنها أن تحقق 
المعجزات كعصا موسى. التي افترش الحديث عنها 
شمس  صاحب  كقول  الشعبي  السحر  مصنفات 
المعارف الكبرى تحت فصل بعنوان )فصل أذكر فيه 
السالم(  عليه  موسى  عصا  على  كانت  التي  األسماء 
وبها كان يفعل الغرائب إذا كتبها في شرف الشمس 
أو شرف المشتري وغمسها في ماء المرسين أوماء 
غزال  رق  في  الشعر  والزعفران   ... النهري  أبحيق 
العصاة  الكتابة برائحة أريجة وتجوف  ويبخر وقت 
ودهن  بسمن  عليها  وتختم  فيها  األسماء  وتجعل 
اللصوص  عليك  وظهر  مخيف  مكان  في  كنت  فإن 
الوحوش  من  شئ  عليك  ظهر  أو  الطرق  وقطاع 
الضارية المؤذية فاضرب بالعصا األرض ثالث مرات 
وقل: اللهم إني أسألك ببركة هذه األسماء العظيمة 
التي كانت على عصا موسى بن عمران عليه السالم 
كالطود  فرد  كل  وكان  فانفلق  البحر  بها  وضرب 
العظيم أن تحبس عنَّا ما هو كذا أو تذكر ما تريد 

وقفوهم  كالمك  أثناء  في  وتقول  سباع  وتوقيف  رجال  توقيف  من 
إنهم مسؤولون فإنهم يقفون بإذن الله تعالي«، وإلى اليوم يتمسك 
أهل منطقة الخليج عامه وأهل اإلمارات بشكل خاص بالعصا وقالوا: 
من ترك العصا فقد عصى، وقد تعددت أشكال العصي وأنواعها التى 
يحملونها، فالكبار تكون عصيهم أكبر في الحجم، أما الشباب فتكون 
عصيهم نحيفة بعض الشئ، وتكون في أحسن وصفها فرضة واحدة، 
الحل.وتمسك  أو  بالسمن  يسقيها  أو  بالحناء  يخضبها  قد  وبعضهم 
العصا من فوق وال تزيد عن الحزام )الخصر( في الطول بحيث تخطو 

ويمسك  باليمين  وتمسك  المشي  عند  مثلها  العصا  وتخطو  خطوة 
اليسار  إلى  اليمين  من  وتتحول  الناقة،  ركوب  عند  باليسار  الخطام 
عند السالم ومالقاة الناس، كما تصنع من عدة أشجار منها الخيزران 
)وهو نبات لين القضبان، أملس العيدان ال ينبت ببالد العرب، وإنما 
ينبت ببالد الروم ذكره النابغة الجعدي: »أتاني نصرهم وهم بعيد ... 
بالدهم بالد الخيزران«، استعملت العصا لحماية صاحبها في الترحال 
خاصة إذا ما سرى بالليل، وكذلك لالتكاء عليها، ولقياس المسافات، 
قطعان  على  وللسيطرة  األبواب،  ولطرق  المطية،  وتأديب  وقيادة 

اإلبل واألغنام. 
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الحسد واالعتقاد بالعين 

 ويحتل الحسد واالعتقاد بالعين الحاسدة في حكاية العقيلي أهمية خاصة 
الوسامة وكانوا شباباً  أبناؤه على درجة كبيرة من  الراوي: »كان  في قول 
أن مرضهم  وأيقن  يراهم،  يحسدهم كل من  وأقوياء  امرأة،  كل  تتمناهم 
سببه حسد اآلخرين والذين يرونهم عند مورد الماء وهم يسقون إبلهم، 

فقّرر أن يرسل أصغرهم وكان اسمه »العقيلي«. 
إليه؟  سيؤول  الذي  المصير  يعرف  وهو  اإلبل  يسقي  يرسله  كيف  ولكن 
على  بالحكاية  الشعبي  الوسط  في  الحاسدة  بالعين  االعتقاد  ».فيقوم   ...
تصور مؤداه، أن ما يحدث لإلنسان، أو لممتلكاته من سوء يعود إلى تأثير 
العين الحاسدة وأن العين هى أساًسا أداة الحسد، وأن ليس من الضروري 
بعينه  ينظر  أن  يكفي  وإنما  اإلشارات،  أو  بالكلمات  يعبر عن حسده  أن 
األمر  تأثير هذا  من  وكان  والضرر،  بالسوء  المحسود  الشيء  بها  فيصيب 
في الحكاية أن أصبح شيخ القبيلة مياال إلخفاء ابنه ) العقيلي( أو إفساد 
جماله وكماله بإنشاء عيب به وذلك كي ال يجلب أنظار الناس، وال يتمناه 
الوّراد  إلى طريقٍة تجعل  اهتدى  :« فقد  إلى دهن وجهه  الحساد فعمد 
عبيد  أحد  يحسبونه  بل  هو،  من  يعرفون  ال  الماء  مورد  على  والعابرين 
شيوخ القبائل، ... أحضر األب البنه الصغير صبغاً يسمى »نيل« تستخدمه 
النظافة والنضارة  النسوة لصبغ وجوههن وأجسامهن كمادٍة تساعد على 
بعد أن يتم غسله عن الجسم، أما إذا بقي على الوجه أو الجسم فيبقى 
لونه أسود. وقد ظن والده المسّن أن هذا الصبغ سيمنع عنه العين ويمنع 
عنه الناس المتبّصرين والفضولين من النظر إليه بعين الحسد، أو اإلعجاب 
من قبل النساء، خاصة وأنه جديد على المورد، وسيظنون أنه أحد العبيد 
الذين يتولّْون سقاية اإلبل.«. وال يمكن أن نخطئ الروابط بين استخدام 
) صبغ نيل( وبين هذا الحطام الرمزي في المعتقدات الشعبية إذ يعزو 
الذهن الشعبي إلى أيوب أنه دهن جسمه بدهان نبات الرعرع فشفى. 
 . الجارية  المعتقد الشعبي والعادات  الصلة بين  ويهمنا أن نالحظ تلك 
وإذا كان قد نسى هذا المعتقد إال أننا نستطيع أن نتعرف عليه من هذه 
العادات ذاتها، وزعم العقائد الشعبية أن هناك قوى ضارة تتخلل الثياب، 
فإذا دخلت امرأة وهى مرتدية ثوبًا مصبوًغا بالنيلة على امرأة والدة ترضع 
طفلها فإنها تشهر هذه األخيرة، ولكي تزيل هذه اآلثار الضارة وجب عليها 
أن تزور مصبغة النيلة فمتى دخلتها تشفى مما أصابها .ولعله وثيق الصلة 
ببعض المعتقدات الشعبية من أَنَّ الذي ال يعيش له أوالد، يقول المرأته: 
ِغيَر«، فيدهنون وجه بالسالقون أو بالنيلة، ويضعون على  »َجرِِّسي َهَذا الصَّ
رأسه طرطو ورق أخضر وأحمر وفيه ريش فراخ، ويركبون حماًرا بالمقلوب، 
الله  َشا  إْن  يش  الرِّ أبو  »يَا  يرددون:  خلفه  والصبيان  البلد،  به  ويدورون 

تِِعيش« خوفًا على الولد من الموت 

توثيق الحكاية الشعبية

القديم العالم  وبقايا  القداسة  أصداء 
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ونّ���ت���ي ونّ��ي��ت��ه��ا م���ن ح���ر ي��وف��ي

ب���ات دم���ع ال��ع��ي��ن ه��ّم��ال ذروف���ي

خوفي  كثر  ي��ا  الخطا  قلب  م��ن  اّه 

الشفوفي ك��ل  ال��ه��وى  ب��ش��ّف  أت���رك 

اْمعروفي  ياناس  الحب  قاضي  ليت 

حلوفي م��ات��ي��ب��ه  ج���ّب���ار  ص���اح���ٍب 

تشوفي عيني  ال��ص��ب��ا  ت��رف��ات  ك��م 

ظروفي  يعرف  م��ال  ي��ا  سيدي  ليت 

الوصوفي  ك��م  ي��ا  اّوّص����ف  اق���در  َم 

الكنوفي  وب��ل  ع  الله  صلّى  وال��ف 

م��اي��ط��ّف��ي ح���رّه���ا وب���ل ال��ن��ف��اف��ي 

غافي  م���ذواد  ف��ي  ال��ب��ال  خالي  ي��وم 

ارتجافي  زاد  أن��ا  الهدجا  دج��ا  ف��ي 

ف��اه��ٍم وآص����وغ ذرب����ات ال��ق��واف��ي 

بالنصافي  يحكم  ال��م��ب��زان  ع���ادل 

وجافي  مقبل  غصب  قلبي  م��اخ��ٍذ 

وانعطافي  ميلي  ك��ل  ص��وب��ه  غير 

م��اج��ب��رن��ي ل��ي��ن ب��ّي��ح��ت ال��خ��واف��ي 

ل���ه ج���م���اٍل م��اي��ع��ب��ر ب��األوص��اف��ي 

طافي  والبيت  ال��ح��رم  زار  م��ن  ع��ّد 

الشاعر: عيسى بن قطامي

ونتي ونيتها

شعر



أماثيله 100 ابن ظاهر في  أبو جمهور يستكشف جواهر  سالم 

هنا تتنزل دراسة الشاعر اإلماراتي سالم أبو جمهور الموسومة :أماثيل 
الماجدي بن ظاهر، »قراءة أخالقية لشعر الموعظة والحكمة«، والتي 
أثره،  قبضة من  بن ظاهر، وقبض  الماجدي  الفهيم  أثر  فيها  اقتفى 
ورواها بأفكاره المتوقدة وقراءته المتمعنة، وهو يُعّد أول من ارتاد 
الوعر، وخاض غماره ومجاهله رغم  الحقل الخصب والمسلك  هذا 
كنوزه  فاستخرج  ظاهر  ابن  تراث  في  عميقاً  ونبش  ارتياده،  وعورة 

ودرره وفرائده التي طرز بها هذه الدراسة الرصينة. 
شتات  جمع  إلى  فيها  يسع  لم  المؤلف  أن  القراءة  هذه  يميز  ما 
تراث الفهيم الشعري وحصره وتوثيقه، وقراءته من الناحية األدبية 
والنقدية، أو التأريخ لتجربته، على الرغم من أهمية ذلك كله، وهو 
يمثّل السواد األعظم مما كُتب عن الفهيم، بل سلك مسلكاً عويصاً، 
عزيز المذهب صعب المأرب، جال فيه وصال في ذاكرة ابن ظاهر، 
الناحية  من  ودرسه  ودرره،  جواهره  مستخرجاً  شعره  في  وغاص 

األخالقية والقيمية عبر جولة مكثفة في تراث الفهيم الشعري.  

أشهر الشعراء
الماجدي  شعر  أهمية  عن  بالحديث  المؤلف  يستهل  المقدمة  في 
بن  »الماجدي  ويقول:  به،  واعتناؤه  عليه  بن ظاهر وسبب عكوفه 
ظاهر: هو أشهر الشعراء القدامى في اإلمارات، وقد اشتهر بالحكمة 

وكان شعره يقّدم األمثال في الكثير من شؤون الحياة التي يعايشها 
ذكر  وإذا  ظاهر.  ابن  بشعر  المتكلّم  تمثّل  الكرم،  ذُكِر  فإذا  الناس. 
السماح تمثّل المتكلّم بشعر ابن ظاهر، إذا ذكرت التربية الحسنة 
بَّان، تمثّل المتكلّم بشعر ابن ظاهر«، ذلك أن شعر الفهيم يعتبر  للشُّ
مدار الحكمة والموعظة، وبحر القيّم الزاخر الذي ال ساحل له، ومن 
معاني  من  تكتنزه  لما  الزالل  مائها  عذب  يريه  غرفة  منه  يغترف 
النفس  شغاف  وتالمس  والمشاعر  والوجدان  الروح  تخامر  عميقة 

ومكامن اإلحساس.  

ذاكرة ال تنضب
لقد استطاع شعر الماجدي ابن ظاهر أن يبقى محفوراً في الذاكرة 
اإلماراتية رغم ما لحق بعضه من نسيان وبتر وزيادة ونقصان نتيجة 
العوامل  لجملة من  اإلماراتي حينها  المجتمع  في  التدوين  النعدام 
فقد ظل شعر  ذلك  ومع  وشرحها،  عرضها  عن  السياق  يضيق  التي 
الفهيم متربعاً في قلوب الشعراء والرواة خالداً ينازع الضياع واالندثار 
ودراسته،  وتوثيقه  لجمعه  واألدباء  الباحثين  من  ثلة  انبرى  أن  إلى 
ولعل ذلك الواقع بما فرضه من سمات وقسمات دفع المؤلف إلى 
في  اسمه  يتربّع  أن  واحد  لشاعر  أتيح  كيف  البداية  في  التساؤل 
ذاكرة األجيال بدون كتاٍب منذثالثة قرون، وكيف بقي شعره قائماً 

 مّني عبد القادر 

شغلت تجربة الشاعر اإلماراتي الكبير الفهيم الماجدي بن ظاهر 
العديد من الكّتاب والباحثين الذين عكفوا على جمع شعره 

من صدور الرجال وبطون الكتب، وتناولوه بالدراسة والتحقيق 
والتمحيص والتدقيق، كٌل وفق رؤيته وبحسب اهتمامه، وتمّثل 

أعمال هؤالء مجتمعة مبحثاً تراثياً وأدبياً ثرياً أنار جوانب من 
تجربة الرجل وكشف عن فرائده ودرره الزاخرة، وغاض في مكنونها 
ومضمونها القيمي واألخالقي وسياقها الثقافي أيضاً، مبرزاً ما تمتاز 

به من فرادة وعمق، وما تطفح به من حكمة وموعظة ومثل سارت 
بها الركبان وتناقلتها األجيال في كل زمان.  

دراسة أخالقية رصينة تغوص في شعر الفهيم 
سالم أبو جمهور يستكشف جواهر ابن ظاهر في أماثيله 

سالم بوجمهور

سوق الكتب
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ناطقاً بين الرجال والنساء والشعراء، ويدخل المدن ويرتاد الصحراء، 
ويتجوَّل في السواحل؟ّ وكيف نجا شعره وذكره من غبار تلك القرون 
القبلية  وتقلباتها  الصعبة  االجتماعية  أميتها وظروفها  الماضية ومن 

والسياسية؟!
تمثّل هذه األسئلة، في الواقع، مدخالً جوهرياً ومرتكزاً قوياً لقراءة 
المؤلف لتجربة ابن ظاهر، العبقرية الثقافية الشعبية كما يصفه أبو 
جمهور، واستقراء مضمونها وما تطفح به من حكمة وموعظة سارت 
ما  ذلك  ولعل  واألزمان،  الحقب  عبر  اإلنسان  وحفظها  الركبان  بها 
يتجلى بوضوح في فصلي الكتاب، حيث يتناول األول منهما جواهر 

ابن ظاهر، والثاني حكمه.

جواهر ابن ظاهر
من  األول  الفصل  مستهل  في  المؤلف  عرّف 
األخالقية  وأهميتها  بالجواهر  الدراسة  هذه 
من  السالكين  دروب  أنارت  التي  والقيمية 

األولين واآلخرين وذلك في قوله شعراً: 

جواهر فكر نستضيء بنورها 

              فتهدي قلوباً ُحّيرت في صدورها

جواهر لأللباب نور وزينة 

           تباهي عقوداً ألألت في نحورها 

نراها بدوراً ال توارى بظلمة 

             إذا أظلم الدنيا تواري بدورها 

جواهُر من شعر الفهيم ابن ظاهٍر

               تجلَّت معانيها بأبهى ظهورها

ليَن بحكمٍة أنارْت زماَن األوَّ

ت إلى اآلتين أقباَس نورها              ومدَّ

ابن  شعر  في  المدروسة  الجواهر  وتشمل 
األمر،  الُمبْتاع،  الجمائل،  بَّان،  الشُّ وهي:«الِخطام،  جوهرة،  ظاهر46 
الكلمة  الِعرض،  االصطفاء،  البخالء،  الكرام،   ، َويِْنيُّ الدُّ الدراهم، 
الَغبُْن،  اآلخرة،  يوم  ُخواِهر،  الشطات،  المذاب،  الدهن  العوجاء، 
ة السالم، القوة  ِر، قُوَّ الشَّ ،حياة وموت، األرواح، تِجارة  َصُموت الحيِّ
يف،  دق، الضَّ والَعجز، بصمة الكالم، الُمَماَسحة، الصاحب، صديق، الصِّ
الفتَّان،  الثناء،  بيَّاع  الِفطام،  القصر،  السراب،  َغيُّ  الَكاِوي،  العقرب 
األرزاق، فُصول، الالَّزُِم، فوائد، الغراب والبوم، الُمِعيُض، باب صداقٍة، 

التغاضي، البلوى، َهبْطُة البَيْتَين، الله الحاضر«.
أدبية،  أخالقية،  جوانب  عدة  من  الجواهر  هذه  إلى  النظر  يمكن 
تمثّل خالصة  لكونها  ودقة  عمق  من  به  تمتاز  فلسفية..لما  تراثية، 
تجربة الفهيم وما استقاه من فكر وحكمة ممن عاصرهم أو جالسهم 

فكل  الشخصية،  الحياتية  تجربته  واقع  من  حتى  أو  عايشهم،  أو 
جوهرة ترمز، بحق، إلى عمق داللي ولفظي ومعنوي يتجاوز حدود 
ما  الحقيقة،  في  بالمعنى، وهذا  مترعة  تخوم  على  ليحط  المفهوم 
يكشف عنه أبو جمهور، في عرضه واقتضابه، وبأسلوب رصين ولغة 

جميلة. 

حكم الفهيم 
أما الفصل الثاني فقد استعرض فيه المؤلف حكم ابن ظاهر بتصرف 
طياتها  في  تحمل  التي  المواضيع  من  مجموعة  وتشمل  أمين، 
مدلوالت أخالقية وقيمية وإنسانية، وهي: إيناس، الجمائل، اإلحسان، 
األرواح، هبيل، الناس، األمس، الكأس، الباب، شبَّان، النِّفاق، العشق، 

، الُمقام. الغنيُّ

يقول الفهيُم المايدي بن ظاهر

                 واالمثال تسعفني بنايا قصورها 

مثايل وتتالها المال في الرسايل 

                إلى الحشر ما تفنا قرايا سطورها 

لَعّل بها من عقبنا يذكروننا 

            نواسي الخال من بعد ماضي هجورها 

وافراً  بحراً  تُعّد  الحكم  تلك  إّن كل حكمة من 
النبيلة  القيّم  منظومة  يعّزز  الذي  المعنى  من 
المجتمع  عليها  قام  التي  األصيلة  والمثل 
أخالقية  مدرسة  وهي  كابر،  عن  كابراً  وتوارثها 
فضائل  على  وتريضها  النفوس  لتربية  عالية 

األعمال ونبذ مساوئها.    

لغة رصينة
القارئ،  من  قريبة  رصينة  بلغة  كتبت  أنها  الدراسة  هذه  يميّز  ما 
بعيدة عن التكلّف والتصّنع واإلبهام والغموض واالستطراد والتشّعب، 
ابن  الفهيم  تجربة  في  والقيمي  األخالقي  الجانب  على  وركّزت 
ظاهر، وغاصت في أعماقها، فاستخرجت جواهرها ودررها الثمينة، 
وهي لفتة مهمة من المؤلف إلعادة قراءة تراث الفهيم من زاوية 
جديدة مختلفة عن الموجود والمتداول، ودعوة إلى ضرورة البحث 
والتفتيش عن درر جديدة في التراث اإلماراتي تثري الساحة سواء 
تعلق األمر بنتاج ابن ظاهر أو بغيره من شعراء اإلمارات ومثقفيها. 
كما تنتظم في عقد هذه الدراسة دراسة أخرى للمؤلف حول أماثيل 
تعتبر  التي  اليتيمة  قصيدتها  فيها  شرح  ظاهر  ابن  بنت  الماجدية 

»حصناً من حصون الثقافة الشعبية« 
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علي يا خوي
الشاعر سالم بن محمد الجمري العميمي*
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*من ديوان الشاعر، إعداد وتحقيق د.راشد المزروعي، اصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث، أبوظبي.

ت���ع���زف ال  خ������وي  ي�����ا  ع���ل���ي 
ق����ل����ب����ي داي�����������م ي����رج����ف

ول�������و ب���س���ب���ح ول�������و ي���ن���زف  
واش��������وف ال����خ����ل م����ا ي��ن��ص��ف  
وي���������وم اواع������������ده ي��خ��ل��ف

وي���������وم اع�����ات�����ب�����ه ي��ح��ل��ف  
ول���ب���م���ص���ن���ح���ي ول��ب��م��ن��ك��ف 
ع����ي����ون����ه ي���ال���ل���خ���و ت��ت��ل��ف  
وخ������������ده الم����������ع وف�������رف
وص���������دره م���ل���ح���ري���ر ات�����رف

وخ������ص������ره ن�����اح�����ل وه���ي���ف  
أي����ل����ي م�����ن م�����ر ي��ت��غ��ري��ف  
ون��������ا ب������ام������وت وت���ح���س���ف
ودم������ع������ي داي����������م ي������دوف

وم��������ن ف������رق������اه م��ت��ك��ل��ف  
أري��������د ال�����وص�����ل وت���ت���ش���رف

ن��س��ي��ت ال���ل���ي م���ظ���ا وس��ل��ف 
وي���س���ق���ي���ن���ي م�����ن ال���ق���رق���ف 
ون�������ا ف���ح���ظ���ون���ه ات���ن���س���ف
وق���������ول ال���������رب ل�����ي ول����ف 

ت�������ذك�������رن�������ي ب����خ����الن����ي    
وك�����ث�����ر ال�����ح�����ب ش���ق���ان���ي

أن��������ا ف����ل����ح����ب ط���ب���ع���ان���ي  
س�����ب�����ح ع�����ن�����ي وخ�����الن�����ي  
وي�����ت�����رك�����ن�����ي وي����ن����س����ان����ي 
ب��������رب ال����ب����ي����ت ي����ه����وان����ي  
ب����ره����ان����ي   ب����ل����وص����ل  وال 
ج�����������������������ان��ي   وارد  وزل����ف����ه 
ش���������را ب�����������راق ل����م����زان����ي  
ون������ه������ده ش��������وب رم����ان����ي  
ت��ع�����������������ب��ان��ي  االرداف  م����ن 
ي����ش����اب����ه ق���������ورة ال���ب���ان���ي  
وغ�����ن�����ي�����ل�����ه ب���ل���ل���ح���ان���ي  
ع���ل���ي ال����ل����ي ح���ب���ه أظ���ن���ان���ي

أش���ج���ان���ي   وزادة  أن��������وح 
ب����وص����ل����ه ي��������وم ي���ن���ص���ان���ي
وك�����ن�����ه ف�����اع�����ل اح���س���ان���ي
وع�����ق�����ب أي�����ط�����ح ف���ث���ب���ان���ي
م�����ن االط������ي������اب س���ك���ران���ي
م���ص���خ���ر ه��������وه س���ب���ح���ان���ي
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سي السيد »عمران«  

قد يكون للروائي سعد القرش مزاج أن يكتب، ولنا مزاج أن نقرأ، 
روحاً  تكتشف  النهار(  )أول  رواية  قراءة  من  تنتهي  بعدما  لكن 
الحنان  باقية، مصر  ال تني تقول إن مصر  رائقة في روحك، روحاً 
وأول الضمير، كّل من يمّر عليها يعلَق به شيٌء من »حتى«، وعليه 
العودة ليرشده »عمٌر من الشقاء والفراق، إلى قطعة سّكر، يطرب 
النهار(،  )أول  إلى حكمتك«.  أحتاج  يقول:  كمن  يَقرُشها،  لها وهو 
تصّفي بالك من عفن المتاعب وعذابات المثالب، لتودي بك إلى 
ناحية  الموت في كّل  تكاثر  المنسية«، حتى مع  نوع من »الجنة 

من الرواية.  
الزمان، مصر فترة المماليك، قبل هجمة الحملة الفرنسية، تعيشه 
بكّل تفاصيله، لكأن الكاتب ولد هناك، وعاش مع البطل العمودّي 
»عمران« )وظلّه »حليمة«( كّل لحظة من حياته، من بدء تأسيس 
قرية »أوزير« )ملك الموتى في األسطورة المصرية القديمة(، بعد 
الفيضان، في ضاحية من الدلتا. ويشرع عمران في العمران، كأنه 
آدم جديد، في بدء حياة كلها كفالة وعدل، لكن الموت في عنفوانه 
يتسلل حين يبدأ الرجل في الفرح بأوالده، ثم أحفاده، واحداً تلو 

آخر، من غير ملل أو إبطاء. 
عمران، هنا، بطٌل حديدّي، يكسره الزمان، وهو ال ينكسر، يطحنه 
األمان وهو ثابت ال يخون األمانة، يتفّرج على الخليقة في عزم وكلّه 
أمل أن يبدأ من جديد مع ُحلم جديد، إلى أن يضرب الموت ثانيًة، 
ليسّويه على مهل كقرص العجين. ابنه مبروك يموت في ليلة ُعرسه، 
تاركاً هند، تحت قوس المحبة التي عاشتها لمرة واحدة وإلى األبد. 
تنجب توءماً: عامر وسالم، سالم يتزّوج مريم، وكالعادة يخرج صباح 
العرس ليبحث عن أخيه الذي اختفى، وقد كان عامر موثقاً انتقاماً 
من الحاّج عمران الذي أنهى سطوة فرقة باغية، ويذهب سالم لفّك 
لوال  زين،  وأنت  زين  )شبابك  وتعّدد:  تّوه،  فيُقتل من  أخيه،  قيد 

شبابك ما بكت لي عين(.  
زوجها  يموت  فجأة،  أبوها  يموت  عبد،  ابنة  الرواية،  أيقونة  هند، 
ليلة عرسه، ويموت ابنها صباح عرسه، ويشرد ابنها اآلخر، عامر، في 
بالد الله، ال يعرف بمستقره أحد. بعد بحث طال، يعود عامر من 
فيتزّوج  النساء،  مع  ولعوباً  مباركاً  صوفياً  كالدرويش،  عاشها  حياة 
من حبيبته السابقة قبلما ينتبه لعودته أحد، فتغضب هند، لكنها 
تذعن في النهاية، فهي كّل شيء في البيت وال شيء معاً. تموت 
حليمة، ويموت عمران، وتموت زوجة عامر، ليتزّوج غريبة، مغربية، 

ويعيش لّذة لم يعرفها من قبل.  
قد يتشابه عمران، في ناحية، مع سي السيد بطل ثالثية محفوظ، 
من  في حدب  النساء  ويعشق  أوانها،  فات  قيم  مع  يعيش  حيث 
دون إفراط وال جلبة، لكن محفوظ ال يبدأ ببطله عالماً، أما سعد 
القرش فيبدأ ببطله عالماً، ضمن ثالثية مثله )أول النهار، ليل أوزير، 
وشم وحيد(، لكنه عالم ريفّي ال مدينّي، عالم يقترب من ربع ألفية 
مضت، يدخل تفاصيله من وحي مخياله، لكأنه عاش فيه، وخبره، 
مع ُشّح المصادر، لكنه يتألّق في عصر نبيذه من كّل شجرة ولون.    
قد ترى في الرواية نمطاً كالسيكياً حيث الزمان خيطّي ال يقّدم وال 
مبثوث  والموت  آخر،  إلى  أحد  من  يتناسل  أوحد،  والبطل  يؤّخر، 
في كّل ركن، لكن ما يشّد الرواية إلى عالم الحداثة هو تلك اللغة 
المنسابة في طراوة ولين، كأنك تعيشها وتنطقها، فال تحّس أنك في 
ماٍض، بل هي أنت، اللغة هنا صنم سائل، تحّس بها بطالً وهي ال 
بطل، تحّس بها هي العالم، مع أن العالم ثرّي في كّل سطر، اللغة 
عنقود من الكدمات واللعنات، وسط شجرة األلم، واأللم هنا هو 

أول السير نحو حنان البالد 

*شاعر ومترجم من مصر 
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رائد  رحيل  على  قرن  مّر  قد  يكون  الفائت،  يوليو  شهر  بحلول 
السرد العربي الحديث، الروائي والمؤرخ واللغوي واإلعالمي جرجي 
زيدان )1861 – 1914(. هذا العمالق الذي اعتبره نجيب محفوظ 
»أستاذنا جميًعا في فن كتابة الرواية التاريخية. لقد علّمنا الكثير، 
التاريخي  الحدث  سبك  على  العمل  في  وجرأته  مبادهته  وأحببنا 

اإلسالمي، وإنزاله في قالب روائي ممتع وسهل التناول«. 
شوقي  أحمد  أمثال  من  المعاصرين  العرب  شعراء  كبار  رثاه  كما 
وخليل مطران وحافظ إبراهيم وإيليا أبوماضي. ومما قاله شوقي 

فيه:

قد أكمل الله ذيّاك ال������هالل لنا        

     ف�ال رأى ال�������دهر نقًصا بعد إكمال

وضعت خير روايات الحياة، فض�ع    

    رواية الموت في أسلوبها ال������عالي

هضاب لبنان من منعاتك اضطربت      

  كأن ل��������بنان م��رمي ب����������زلزال

كذلك األرض تبكي فقد ع������المها        

 كاألم تب���كي ذهاب ال��نافع الغالي

بأعماله،  الكبير  الجليل،  العربي  المسيحي  هذا  زيدان،  جرجي 
العربي،  للتاريخ  ممتازًا  صديًقا  كان  الغزير،  اإلبداعّي  وتراثه 
أحداث  لمجمل  ومبّسطًا  شارًحا  اإلسالمية..   – العربية  والحضارة 
ماضينا وتمرحالتها عبر الزمن. فمن خالل سلسلة رواياته المعنونة: 
»روايات تاريخ اإلسالم«، تقّربت العامة من هويّة تاريخها، وتراثها 
يُحلّق  مخيال  عبر  أحيانًا،  ولو  معه،  وتواصلت  والثقافي،  الديني 
واضحة  وتظل،  ظلّت،  لكنها  أسطورية،  شبه  عوالم  إلى  بالوقائع 
األسلوبية«،  »الحيلة  تلك  زيدان  تقّصد  ولقد  والدالالت.  الخطاب 
»تاريخ  الضخم:  مؤلفه  من  األولى  الطبعة  مقدمة  في  قال  حين 
التمدن اإلسالمي« )خمسة أجزاء(:«إن مطالعة التاريخ الصرف تثقل 

على جمهور القراء، وخصوًصا في بالدنا، والعلم ال يزال عندنا في 
طور الطفولة، فال بّد لنا من االحتيال في نشر العلم بيننا، بما يُرّغب 

الناس في القراءة، والروايات أفضل وسيلة لهذه الغاية«.
من أبرز روايات جرجي زيدان التي استلهمت تاريخ اإلسالم، وهي 
بحدود ال�23 رواية: »فتاة غسان 1-«، فتاة غسان 2-«؛ والروايتان 
تشرحان قصة ظهور الدعوة المحمدية، من بداياتها وحتى فتوحات 
العراق والشام. رواية »أرمانوسة المصرية«، وهي تسرد قصة فتح 
مصر بقيادة عمرو بن العاص. رواية » عذراء قريش«، وتتناول مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان، وخالفة اإلمام علي بن أبي طالب، وظهور 
الفتنة بين المسلمين، التي أودت إلى واقعتي الجمل وصفين. رواية 
اإلسالمي  الفتح  قبل  إسبانيا  تاريخ  في  وتخوض  األندلس«،  »فتح 
وبعده على يد طارق بن زياد. رواية »استبداد المماليك«، وتصف 
الفائت ومرحلة حكم علي بك  القرن  أواخر  أحوال مصر وسورية 
الكبير، ومن عاصره من مماليك مصر، وأمراء بالد الشام، عالوة على 

الحرب الروسية – التركية.
رواياته،  سرد  من  زيدان  إليها  يسعى  كان  التي  فالغاية  هكذا، 
تعليمية أكثر منها أدبية، والهدف دوًما، تذكير العرب والمسلمين 
بماضيهم األنواري العريق، وتحريضهم على تسوية حاضرهم، وتدبّر 
التاريخ،  هذا  في  الحضارية  الضوء  دائرة  من  انطالقًا  مستقبلهم، 

واشتداد الحضور األنموذجي فيها.
البريئة،  العربية  القومية  اإلندفاعة  زيدان عصر  كان عصر جرجي 
التراث، وتسييد رموز الماضي  بخاصة لناحية االشتغال على بعث 
المضيء في الحاضر الباهت المتراجع، والمضي في تحليل دورها 
الجوهري جهد المستطاع. وكان هو ذاك المشرقي النهضوي الهارب 
من الجور العثماني إلى مصر، يرى نفسه وبتلقائية مطلقة، ممتًدا 
االجتماعية  مشكالتها  في  ُمخّوًضا  الواسعة،  بالده  مساحات  على 
إصراره  كان  ولذلك  كافة.  النهضوية  تحّدياتها  وأسئلة  والسياسية 
قويًا على أن يؤسس في القاهرة مجلة »الهالل« في العام 1892، 
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والتي ما تزال تصدر إلى اليوم، ُمذكّرة بما كان لها من تفاعالت 
ثقافية منتجة، لم تقتصر تألّقاتها على المجتمع المصري وحده، 
تأسيسه  وقبل  برمتها.  العربية  المجتمعات  لتشمل  امتدت  بل 
لمجلة  مديرًا  طويلة،  شبه  ولسنوات  زيدان  كان  »الهالل«، 
ال  قبل..  ما  )أو  بعد  ما  في  انبرى  وقد  المعروفة؛  »المقتطف« 
فرق( للبحث والتأليف والقّص التاريخي، في محاولة منه لإلسهام 
في المزيد من نهضة مصر والعرب، وتثبيت موقع األمة الحضاري 

ككل بين األمم الحيّة.
جنوب  في  منسية  صغيرة  قرية  في  ولد  الذي  زيدان  وجرجي 
لبنان تدعى »النّفاخيّة«، وغادرها مع أهله الفقراء إلى بيروت، 
في  الوالد  أّسسه  الذي  المطعم  في  والده  مع  الحًقا  ليشتغل 
الجامعة  في  الطب  ليدرس  ثم  بيروت(،  )وسط   البرج  ساحة 
إكماله  قبل  نفسها  الجامعة  من  ويُطرد  بعد،  ما  في  األميركية 
كان  عينها،  الجامعة  في  أستاذ  لحرية  انتصاره  بداعي  دراسته، 
مناكًفا لإلدارة وسياساتها التعليمية المحافظة، لم يجد أمامه غير 
أرض الكنانة: مصر، عنوانًا لوجهته وإقامته وتوطّنه الدائم، حيث 
كانت هي السبب في تحّوله الحقاّ إلى رجل نهضة قومية واثقة 
إلى  انصرافه  بعد  والسيما  مشتركة(،  مصرية   – لبنانية  )بنكهة 
العمل بالصحافة الفكرية والترجمة وكتابة التاريخ واألدب واللغة 
شغوفة  متجاوزة،  وعقالنية  فّذة،  موسوعيّة  عن  كاشًفا  والنقد، 
بإعطاء فلسفة جديدة لمعنى الحياة العربية، تنطلق  دوًما من 
هاجس مواجهة حالة الموت الحضاري التي تواجهنا منذ قرون. 

الثالثة  سّن  يتعّد  لم  وهو  الدنيا،  هذه  عن  رحل  أنه  ومع   
والخمسين، إالّ أن ما خلّفه من نتاج أدبي ومعرفي غزير، بات، 
وقرائه،  دارسيه،  كل  من  استثنائي  اهتمام  محّط  الحقيقة،  في 
أدباء  من  أقرانه،  عجز  لجهة  وخصوًصا  أجيالهم،  اختالف  على 
ومؤرخين، عن »النسج« على منواله، حتى ولو قُيّض للواحد منهم 
أن يعيش 150 سنة. ومعنى العجز الذي نقصده هنا، إنما يتجّسد 
في أسلوب جرجي زيدان االستثنائي نفسه، وهو أسلوب المقدرة 
على  معطوفة  الشاملة،  الموسوعية  المعرفة  إلى  تنضاف  التي 
الطاقة التعبيرية السليمة. فأنت – كقارىء مثاًل - ال تكاد تلمس 
أنه حّول  بعد،  اإلشراق. واألهم  الشفافية وغير  في رواياته غير 
القّص التاريخي إلى خبز يومي، وقماش شعبي يلبسه الجميع. وال 
غرو، فقد عمل بقصد على طمس الفروق بين الثقافة النخبوية 
والثقافة الشعبية، وأخرج العالقات العاطفية ) لدى قرائه عموًما( 

من كهوف الخوف والتقيّة واإلزدواجية المريضة.
ممتعة  قراءة  إلى  وشّده  العربي،  الشعبي  الفكر  مجاراة  إن 
لتاريخه، كما فعل جرجي زيدان، شأن ُمهٌم يضفي على تجربة 
استشفاف  عن  يكشف  كما  ولمعانًا.  حيوية  التاريخية  الكتابة 

سياق  في  توظيفها  وكيفية  التاريخية،  للسببيّة  مكثف  علمي 
الحاضر، وعلى نحو يكسر في نهجه الجدران القائمة بين الفردية 
والكلية االجتماعية العربية. كما يقطع أيًضا مع المنظور الفوضوي 

واإلنتقائي للتاريخ.
مقطع القول، جرجي زيدان ال يمكن إدراكه إالّ بوسائطه هو.. هذه 
الوسائط التي كانت، وبجدارة، قادرة على إعطاء دفعات منعشة 
لمشروعها التاريخي واألدبي في آن مًعا. ومن هنا نراه، وقد تحّول 
التاريخية،  المعرفة  لنشر  عربية  روائية  مدرسة  إلى  بعد،  ما  في 
استفاد منها، أو باألحرى طلع من رحمها، نفُر من كتّاب رواية عرب 
معلوف صاحب»ليون  أمين  اللبناني  يتصّدرهم  ومجّددون،  جدد 
طانيوس«،  و»صخرة  النور«،  و»حدائق  و»سمرقند«،  اإلفريقي«، 
شخصية  عن  اآلخر  هو  انشق  والذي  الشرق«...إلخ.  و»ساللم 
عروبية حضارية، ال تلّفها انطوائية، وال تقيّدها جغرافيا، وال يعوقها 
عائق أمام النبش في تراثنا القديم والوسيط والمعاصر، وإظهاره 
اإلبداعي  االنفجار  سنن  على  تمشي  مغايرة،  طليعية  بصورة 
الحديث بشروطه الفنية المبتكرة، وما ينّد عنها من بلورة ألنساق 
أدبية عربية وشرقية، كلّها تعبير عن رسم افتراضي لعالٍم ُمشتهى، 

من رحم عالم فات، وظننا أنه لن يعود.
المديد  اإلعالمي  االحتفاء  في  وبيروت  القاهرة  فعلت  وحسًنا 
بالذكرى المائة لرحيل هذه »القارة األدبيّة العجيبة« التي اسمها 
هو،  عظيم  إنسان  ذكرى  إحياء  أن  من  انطالقًا  زيدان،  جرجي 

بالتأكيد، احتفاء بوالدته المتجّددة باستمرار 

*شاعر وباحث من لبنان

جرجي زيدان
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دار  عن  مؤخرا  صدرت  الستار،  عبد  ممدوح  رواية  ميت«  »أوراق 
زمنية  فترة  تتناول  إذ  وهي  ذاك،  وال  هذا،  إلى  تنُح  لم  »ساوند« 
دقيقة في عمر المجتمع المصري؛ حيث تدور أحداثها ما بين قبيل 
رمزًا  تنحت  ال  الناصر،  عبد  حكم  نهاية  وحتى   1952 يوليو  ثورة 
قيادة  القارئ  تقود  خطوطًا  ترسم  وال  تصريح،  دون  من  به  تلمح 
الستار قصًدا، بل تضرب في جذور  إلى غاية قصدها عبد  األعمى 
المجتمع المصري في فترة دقيقة من عمره ضربًا يكشف عن طبيعة 
التركيبة االجتماعية بتناقضاتها وقدرتها على مزج الغرائبي والخرافي 
مراحل  أصعب  في  حموالته  بكل  الماضي  واستحضار  بالواقعي، 

التحول التي تتعرض لها.
»أوراق ميت« تلقي الضوء على العالقة الغامضة بين الناس البسطاء 
والمؤسسة العسكرية، وكيف أن تلك المؤسسة تمثل قيمة كبرى في 
نفوسهم، للدرجة التي يعتقدون معها في قيم مثل الشرف والرجولة 
والوطنية.. إلخ من خالل تلك المؤسسة. لكن عبد الستار يمزج هذا 

كله بأحالم اإلنسان المصري البسيطة.
يمكننا تصنيف الرواية ضمن الرواية الواقعية االجتماعية؛ إذ تتخذ 
من شريحة اجتماعية محددة موضوًعا لها لتبرز من خاللها مجموعة 
الضوء  تلقي  أن  شأنها  من  التي  واالجتماعية  السياسية  الرؤى  من 
على التغيير الذي أحدثته ثورة يوليو في المجتمع المصري، وإلى 

أي مدى أثرت في بنيته وخلخلت ثوابته؛ خاصة فيما يتعلق بإعادة 
العالقات بين طبقات المجتمع ببعضها البعض.

الرواية تؤرخ لسيرة »صبحي عبد الواحد« صديق الراوي، الذي عهد 
الموت،  فراش  على  وهو  أمانة  الشخصية  بأوراقه  باالحتفاظ  إليه 
ليكن ذلك إعالنًا ضمنيًا من »صبحي/ بطل الرواية« عن رغبته القوية 
في كتابة سيرته. فقط، نظر للراوي نظرة أخيرة بينما يده تقبض على 
اختيار صبحي  وعناية  المعنى،  توصيل  على  قوة حريصة  في  كفه 
للراوي ال تخلو من داللة تحيل إلى َمن يكون المخوَّل له كتابة تاريخ 
الراوي عند  ليخفت دور  بقضاياهم وحياتهم،  المهموم  َمن  الناس، 
هذا الحد، بل يتالشى عن األحداث تماًما، يخلع عنه رداء المعرفة 
وكأن  مهل،  على  يتلبس شخصيته  لحياة صبحي  سارد  ليظل مجرد 
نستطيع  فال  )أنا(  المتكلم  ضمير  محل  يحل  )هو(  الغائب  ضمير 
السارد وبطله/ صبحي عبد  الراوي/  بين شخصية  الفصل  أو  الجزم 

الواحد.
منها  كل  ارتكاز،  نقاط  من  مجموعة  على  تحتوي  ميت«  »أوراق 
يتمثل مفجرًا لعدة دالالت تأخذنا في مسارات مختلفة لتتعدد بناء 
عليها زوايا الرؤية المفسرة والمحاولة القبض على منظور التأويل، 
وهي في سبيلها لذلك تتوسل بالموروث المتجذر في المجتمع الذي 
يصعب حلحلته أو صياغته صياغة نهائية. إن عالقة صبحي بوالده 

 عادل العدوي*

أن تتخذ فترة زمنية تاريخية موضوًعا لروايتك لتسقطها على الواقع 

اآلني، ليس بجديد على مسار الرواية العربية، بل والعالمية، وربما 
تتشابه أحداث وشخصيات عملك مع أحداث وشخصيات بعينها 
تؤثر، وتتحكم في الحراك السياسي واالجتماعي الراهن. وعندئذ 

يستطيع القارئ أن يلحظ الغرض الترميزي الذي تلمح به من دون 
أن تصرح، أو ربما ترسم له بعض الخطوط التي ترشده، بل تقوده 

إلى غاية تقصدها قصًدا، أو رسالة توجهها إليه عامًدا، وال تنفك 
عن هذا، حتى تحرض القارئ تحريًضا على الهاجس األكبر الذي 

مألك وسيطر عليك حتى اللحظة التي تعلن فيها عن روايتك. 

»أوراق ميت«
نبش الماضي بحًثا عن جذور التحول

سوق الكتب
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عبد الواحد تمثل جدلية قديمة - حديثة بين األب واالبن، القديم 
والحديث، الثابت والمتحول.. إلخ. غير أن تلك العالقة، هنا تحديًدا، 
هناك  بل  الضدين،  ألحد  انتصار  أو  وحلول  إزاحة  عالقة  ليست 
وشائج قوية تربط الحدين بعضهما ببعض. وفي الواقع، ال يرغب 
االبن )صبحي(  إن عالقة  منه.  التخلص  أو  اآلخر،  إزاحة  طرف في 
باألب )عبد الواحد( تدور في صمت، لكنها ال تتخلى أبًدا عن فكرة 
الجذر والفرع، الروح والجسد، ال يمكن الفصل بينهما، ففي الفصل 

حينئٍذ موت وفناء. 
في إطار هذه العالقة يمكننا قراءة شغف البطل بالحرية والبحث 
عنها ومحاولة الوصول لمعنى حقيقي لكلمة »حرية«؛ الفكاك من 
قبضة األب المحمل بموروث يتكئ اتكاء كبيرًا على الخرافة والدين 
)الشعبي( في آٍن واحد، الرغبة في االنضمام إلى الجيش ومحاولة 
الوصول إلى اليمن لالشتراك في الحرب، على الرغم من أنه ال يدري 
لماذا يحارب ومن العدو الذي يحاربه، غير أن هذه الرغبة ارتبطت 
ببعد اقتصادي حيث يتحصل على راتب مجٍز إلى حد ما، مثلما يرى 
الجنود العائدين من اليمن، فالجندية شرف ومال في الوقت نفسه، 

ل هذا الغرض بالبحث عن الحرية والكرامة.   على الرغم مما ُحمِّ
تلك العالقة الشائكة بين األب واالبن ليست مجرد الصراع التقليدي 
عبد  رغبة  الغموض؛  من  كثير  أحاطها  بل  والحاضر،  الماضي  بين 
الواحد في الولد التي زادت ونمت في ظل صراع مع الموت الذي 
)ضاوية(  زوجته  له  تلد  أن  قبل  األوالد  من  خمسة  منه  اختطف 
بالخرافة وقوض  الموت  الواحد على  ابنه صبحي، لقد تحايل عبد 
يديه بإلهاء الناس عن وليده بتشتيت أفكارهم بعيًدا حيث الخوف 
يتحدى  أن  الواحد  عبد  قرار  دوما،  داخلهم  والقابع  بهم  المتربص 
نظرة أخيه )صقر( الساخرة من انعدام الولد، وفي صمت كسر رغبته 
الدفينة القديمة في زوجته، لقد راوغ عبد الواحد القدر لالحتفاظ 
بابنه، ومن ثَم )ضاوية(، أو هكذا تصور، واستمات في االستمساك 
به فمنحه ربه مطلبه وأنعم عليه بالذرية من بعد. هكذا لم تكن 
عالقة األب باالبن عالقة عادية، تلك العالقة وما يلتبس بها هي التي 

أنجبت عبد الناصر وخلقت يوليو 1952م.
قرية  الغربية،  محافظة  قرى  إحدى  تاريخ  من  فصل  الرواية 
عمره،  من  دقيقة  مرحلة  في  الوطن  تجسد  حيث  »الدلجمون«، 
وتتناول شريحة اجتماعية تتماثل في شتى أرجائه، فحال الدلجمون 
حيث  من  كلها؛  مصر  ربوع  في  القرى  بقية  عن  كثيرا  يختلف  ال 
يرصد  الثقافي،  والموروث  الطبقي  والتراتب  االجتماعية  البنية 
فائقة؛  بمهارة  الشريحة  هذه  لها  تعرضت  التي  التحوالت  الراوي 
ح وال يصرح، يرمز من دون إشارة، ويترك للقارئ مساحة للتأويل  يلمِّ
واستنطاق ما بين السطور، فقط، يبقى متمسكا بالخطوط الرئيسية 
في الرواية واعيًا بحركتها وتطورها الطبيعي، مدركًا االمتداد الزمني 
بعد مرحلة عبد الناصر، وتاركًا مساحة لسؤال ما بعد تلك المرحلة 

في نهاية مفتوحة صنعها بذكاء راٍو خبير    

*ناقد وروائي مصري

»أوراق ميت« تحتوي على مجموعة من 
نقاط ارتكاز، كل منها يتمثل مفجًرا لعدة 

دالالت تأخذنا في مسارات مختلفة لتتعدد 
بناء عليها زوايا الرؤية المفسرة والمحاولة 

للقبض على منظور التأويل
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ي������ا زي����ن����ي����ن ال���ن���ك���اي���ف 

ف����ع����ل����ت����وا ب������ي ص����راي����ف 

م������اه������وب ع�����ّن�����ي ط���اي���ف 

م������ن ب����وض����م����ي����ٍر ه���اي���ف

ي���ش���ب���ه ري�������م ال���ك���ف���اي���ف

ل������ي ب�����ال�����س�����دود ْغ��������زار

ف������ع������ٍل ب����غ����ي����ر ْخ�����ي�����ار 

ع�������وق ْق������ص������ار ال���ع���م���ار

ال����ف����ق����ار م  ْوم��������ع��������ّزل 

م�������ا ي����ن����خ����ت����ل م�����ذي�����ار 

 *يا زينين النكايف
الشاعر سعيد بن محمد بن هالل الظاهري

وتحقيق  إعداد  الظاهري،  بن هالل  بن محمد  الشاعر سعيد  ديوان  من  التراثي،  الونة  نوع  من  *القصيدة 
د.راشد المزروعي، مركز زايد للدراسات والبحوث. 

شعر
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أوطان وأوطار
حفل التراث العربي ببحر زاخر من حكايات األوطان واألخبار 
المتعلقة بها، ولم يكن الشعر العربي، وهو ديوان العرب، بمنأى 
عنها، فما وصل إلينا من شعر يحمل بين طياته هموم األوطان على 
لسان المواطنين كثير ال يكاد يُحصى، فمنه ما يعبر فيه الشعراء عن 

حاالت عامة، على طريقة أبي تمام في بيتيه المشهورين:

نقل فؤادك حيث شئَت من الهوى      ما الحب إال للحبيب األوِل

كم منزٍل في األرض يألفه الف���تى      وحنينه  أبداً ألول م�ن�زِل

وقول ابن الرومي:

وحبب أوطان الرجال إليهُم       مآرب قض��َّاها الشباُب ه���نالكا

إذا ذكروا أوطانهم ذكّ��َرتهُم        عهوَد ال��صبا فها فحنوا  لذل��كا

وقول أبي بكر الزبيدي:

الفقُر  ف�ي  أوطاننا  ُغ��ربٌة       والم�اُل ف�����ي ال����غربِة أوطاُن

واألرُض شيء كلها واح����ٌد       والناس إخ�������وان وج�������يراُن

ومنه ما ينقل إلينا تجارب الشعراء أنفسهم، وهو ما وجدناه متجهاً 
اتجاهين، أولهما يؤكد حب األوطان والتشبث بها، لما يعتمل في 
نفس المواطن من ذكريات متأصلة في شخصيته تصاحبه منذ أيام 
الوطن،  التي قضاها في أحضان  الشباب، واألوطار  الصبا ومالعب 

قال شاعر قديم:

أحبُّ بالِد اللِه ما بين منعجٍ       إليَّ وسلمى أن يَ��صوَب سحابُها

بالد بها عقَّ الشباُب تمائمي       وأوُل أرٍض مسَّ ج����لدي ترابُها

األندلسي  الرعيني  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  الله  عبد  محمد  وألبي 
وهي مغترب في دمشق قوله:

َمْن لم تنله ُغربٌة أَِمَن ال����ردى     فهو القناُة، وتلك ح����دُّ ِسناِن

وحروُفها ِمن كلِّ بُؤٍس ُركِّب���ْت     لِتُعمَّ َمْن تَغشاُه باألش�����جاِن

فالغيُن ِمن َغمٍّ وَغْبٍن دائ����ٍم    والراُء م��ِن ُرزٍء على األوط����اِن

والباُء ِمْن بَْرحٍ وبَيٍن أو ِبل����ى    واله�اُء ِم�ن َهمٍّ وه������ُلٍْك داِن

أما االتجاه اآلخر فيعبر فيه الشعراء عن ضرورة هجر األوطان لما 
لم يجد فيها المواطنون ما يرجون، وللشاعر األندلسي الخالد ابن 
الوطن،  مفارقة  في  يقول:»ونظرُت  هذا،  في  واضح  رأي  زيدون 
أهلي،  بإيناس  نفسي  إيحاش  أنَّ  لي  فتب�يََّن  األحبة،  عن  والبين 
وقَطَْعها في صلة وطني، َغبٌْن في الرأي، وَخْوٌر في الَعزْم، ووجدُت 
بقول  ويستشهد   ،»... الذلِّ على  يناُم  وال  الثُّ�ْكِل،  على  يناُم  الُحرَّ 
ل: إذا وطٌن رابني/ فكلُّ مكان وطْن. الشاعر عبد الصمد بن المعذَّ

وألبي محمد بن غانم األندلسي قوله في هذا االتجاه:

ليس الُمقام عليك حتما واجباً     في بلدٍة تدُع الع��زيز ذلي�����ال

ال  يَ�رتضي ُح�رٌّ ب�من��زِل  ِذل��ّ�ٍة   إْن لم يجد في الخافَقيِن مقيال

فارَض الَعالء لحر نفسك ال تكْن     ترضى المذلة ما حييَت سبيال

ولشاعر آخر:

ُمقاُم ُح���ر ٍّ بأرض  ُه������وٍن     ع�����جز لعمري م�����ن المقيم

سافْر فإن لم تجْد ط�������ريقاً   فم���ِن لئ��يٍم  إلى ل�ئ���������يِم

أما الوزير أبو الوليد بن مسلمة فله قوله:

إذا خان����ك الرزُق في بل�������دٍة     ووافاَك من هّمها ما  كَت��ُْر

فمفتاُح رزقَك ف���ي بل������دٍة     سواها فرِْدها تََنْل م������ا  يَُسّر

كذا المبهماُت بوسِط ال����كتاِب    مفتاُحها أب���داً ف�����ي الطَُّرْر

وقديماً قال عنترة بن شداد:

احذر محلَّ السوء ال تحلْل ب��ِه      وإذا نبا بَك من������زٌل فتحوَِّل

وهكذا يطيب الحديث عن األوطار في األوطان، األوطان المهجورة، 
في  اآلن،   المواطنون  ويختلف  بعد،  تُهَجر  لم  التي  واألوطان 
التشبث بها أو هجرها،كما كانوا يختلفون من قبل، ويبقى الحديث 

مفتوحاً... ذا شجون 
  

   *أستاذ األدب األندلسي، من العراق

اق
ور

ال

د. مقداد رحيم*
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الهوية العربية واإلسالمية في الفن
وقبل الدخول إلى مفاصل الكتاب ومحاوره نتساءل كيف تناول قضية الهوية العربية واإلسالمية 

في الفن؟ 
يوضح الباحث أن رغبة الفنان مصوًرا كان أم نحاتًا تجلت في البحث عن هوية عربية متميزة 
عن طريق العودة إلى مخلفات التراث ومحاكاة ما قّدمه السلف مع بعض التحوير، ويوّصف 
محاوالت الرجوع إلى التراث، ومستويات استلهامه ويرى: »أن هذه المحاوالت كانت سطحية، 
العربي  الفنان  قدمها  التي  واألشكال  الفنية  الصيغ  أعماق  إلى  الدخول  إلى عدم  ذلك  ويعود 
السابق، وعدم التمكن من اكتشاف ألغازها وأسرارها والقيم الجمالية فيها، كما أن ثمة أسئلة 
وأسباب  العربي،  الخط  وتنميق  تنميط  في  اإلبداع  أسباب  مثل  تفسيرها  يستطع  لم  عديدة 
زادت  التساؤالت  فكل هذه  الطبيعية،  أو  الحيوانية  أو  اإلنسانية  األشكال  تطوير  في  التحوير 
في غموض المسألة وجرّت الفنان إلى الوقوع في عملية تقليد أو تكرير مفتعل لصيغ الفن 

العربي«.  

قيمة معرفية وأفكار فلسفية
قّسم الباحث موضوعات كتابه إلى خمسة وعشرين فصاًل، وكل فصل يشتمل على موضوع من 
الموضوعات المهمة ذات القيمة المعرفية واألفكار الفلسفية التي تشكل ذخيرة للباحث المهتم 

المدارات  شملت  وقد  سواء.  حّد  على  والمختص 
العربي،  والخط  الزخرفة  الكتاب:  تناولها  التي 
المحفورة  المنحوتة،  اللوحة،  المعماري،  التصميم 

المطبوعة، فنون الكتاب. 
آللية  فلسفي  مفهوم  تأسيس  إلى  الكاتب  وسعى 
القرن  خالل  العربيّة،  البالد  في  الفني  اإلبداع 
شهادات  على  معتمًدا  محلي،  بمنظور  العشرين، 
الحديثة،،  الجماليّة  الفلسفة  أعالم  ألبرز  فكريّة 
على  المعرفيّة  التساؤالت  من  العديد  بذلك  مثيرًا 
اآللة  ذكاء  بين  كالتفريق  الثالثة،  األلفيّة  أعتاب 
والمهارة اليدويّة اإلنسانيّة وتوضيح روافد الفنون 
علم  على  اعتماًدا  العربي،  الفنان  منها  متح  التي 

الجمال المقارن.
العربيّة،  الجماليّة  بدأب  بهنسي  واستقصى 
العربي،  الفن  في  والروحيّة  التاريخية  واألنساق 

 د.هويدا صالح

العربية،  الفنية  الهوية  قضية  تناول  إن 
واستقصاء تاريخ الفن التشكيلي العربي 
 « اإلب��داع  »م��دارات  كتاب  محور  هو 
السوري عفيف بهنسي والذي  للباحث 
للكتاب. السورية  الهيئة  عن  ص��در 
جل  أن��ف��ق  س���وري  ب��اح��ث  وبهنسي 
المشروع  ف��ي  البحث  ف��ي  حياته 
واإلسالمي،  العربي  التشكيلي  الجمالي 
عبر  ومراحله  اإلب��داع  بمفهوم  واهتم 
وحاول  واإلس��الم��ي،  العربي  التاريخ 
ويعيدها  العربية،  للجمالية  يوثق  أن 
بهنسي  ألّف  وقد  التراثية.  لجذورها 
التشكيلي  الفن  في  الكتب  من  العديد 
دور  عن  وكشف  واإلسالمي،  العربي 
والحديث  القديم  العربي  الفنان 
العالمي.  التشكيلي  الفن  مسيرة  في 
اإلب��داع«  »م���دارات  كتاب  ويتناول 
تكوينه،  مراحل  في  اإلب��داع  مفهوم 
وال��دول��ي،  العربي  الصعيدين  على 
الِحرفي  الصناعي  اإلبداع  بين  والتمييز 
والحرف،  التطبيقّية،  بالفنون  المتمثل 
المتعددة  ال��ي��دويّ��ة  والمشغوالت 
جهة،  من  االستخدامات،  الوظائف 
من  التشكيلي،  الفني  اإلب��داع  وبين 
وصيًغا  أشكااًل  أخذ  الذي  أخرى،  جهة 
لميول  وفًقا  ذلك  مختلفة،  واتجاهات 
ورك��ز  ف��ي��ه.  المشتغلين  الفنانين 
وجمالياته  العربي  الخط  على  الكاتب 
به. االهتمام  بداية  وتاريخ  الفنية، 

كتاب »مدارات اإلبداع«
الرجوع إلى التراث والبحث عن هوية فنية متميزة 

سوق الكتب
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الفنيّة  الجماليّة  الطبيعي، وبين  والجمال  الفني  الجمال  بين  وميز 
العربيّة،  الحضارة  تاريخ  قراءة  بإعادة  مطالبًا  العربي،  والفكر 
مدارات  إلى  بهنسي  يتطرق  ثم  لها.  الفلسفي  المفهوم  وتحديد 

تكوين اإلبداع الفني وضروب الفنون التطبيقيّة، كالفخار والخزف 

والنحت الخزفي، وصناعة الزجاج بوصفها فًنا. والفسيفساء والنسيج 

المدار  إلى  وصواًل  والسيوف،  الحلي  وصناعة  والمعادن  والسجاد 

فن  )األرابيسك(،  العربي  الرقش  يضم:  الذي  والكتابي،  الزخرفي 

األيقونة، الخط العربي وميزاته ونسبه، قواعد الكتابة، األقالم الستة، 

أشهر الخطاطين.
التصوير  تشمل  التي  البصريّة  الفنون  مدار  الكتاب،  تناول  كذلك 

الواسطي.  وفن  الترقين  وفن  الشعبيّة  والفنون  الجداريّة  والرسوم 
كذلك: مرقنات مؤلفات الجزري، المنمنمات. وفي مدار التلقائيّة 
على  والرسم  وخصائصها،  التلقائيّة  بداية  عند  الكتاب،  يتوقف 

الزجاج، وتنوع المنظور ورسوم الشخوص التمثيليّة.

االستشراق والمدارس الفنّية الكبرى
اإلبداع  تطور هذا  إلى  المؤلف  يشير  العربي،  اإلبداع  مدار  وفي 
والمدارس  االستشراق  يثير موضوع  ثم  الراهنة.  وأزمته  وانتشاره، 
الفنيّة الكبرى بوصفه اغترابًا وإطالًعا، محاواًل رسم اتجاهات الفن 
العربي في البالد العربيّة، وعالم »ألف ليلة وليلة«. وتحديد مالمح 
الفن العربي في أبحاث المستشرقين، واإلشارة إلى الروائع العربيّة 

في المتاحف العالميّة.
أما واقع اإلبداع العربي فهو ينطوي على مرحلتين في تاريخ الفن 
األوروبي من خالل  الفن  كانت مرحلة معاصرة  األولى  التشكيلي، 
جماليته التشبيهية، ومن حيث مدارسه االنقالبية التي ظهرت خالل 

القرن التاسع عشر.  
وهي  الحداثة  مرحلة  أوروبا  في  ظهرت  العشرين  القرن  وفي 
المرحلة الثانية، حيث قامت على الحرية اإلبداعية المطلقة والتي 
أن  لوحظ  هنا  ومن  والعدم،  التجريد  إلى  الفن  أوصلت  بدورها 
تجارب المعاصرة كانت متشابهة ولكن لم تكن متناسقة بين فناني 

    المحاوالت المعاصرة للبحث عن هوية 
عربية كانت سطحية، ويعود ذلك إلى عدم 
الدخول إلى أعماق الصيغ الفنية واألشكال 
التي قدمها الفنان العربي السابق، وعدم 

التمكن من اكتشاف ألغازها وأسرارها 
والقيم الجمالية فيها
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الدول العربية، أما األكثر تناسًقا فكانت تجارب الحداثة وذلك بعد 
تقارب التشكيليين في المعارض المشتركة والبيناليات التي بدورها 

استوعبت لقاءاتهم وحواراتهم ونشرت أخبارهم ونشاطاتهم.  
في  اإلبداع  هذا  بدايات  الكتاب  يبين  الغربي  اإلبداع  مدار  وفي 
وظاهرة  العالميّة،  والمتاحف  العربيّة  البالد  في  ثم  ومن  أوروبا، 
الثقافي  الغزو  ثم  الغربي،  اإلبداع  وبدايات  الغرب،  نحو  االنفتاح 
الفرنسي للبالد العربيّة. وفي معرض حديثه يتناول جمالية الحداثة، 
ويكشف كيف أنها جاءت من موقع محدد هو أوروبا على اعتبار أنه 
القطب الثقافي الوحيد في العالم، فيقول: »حيث لم يكن من السهل 
مواجهة وتحدي الحداثة وذلك ألن فهم اآلخر لم يستطع التمييز من 
حيث إذا كانت الحداثة داًء ذاتيًا يفتك بحضارة ذلك اآلخر الطاغي، 
أم إنها ألغام موجهة تستطيع أن تفجر كياناتها الفكرية والحضارية 
وصف  الذي  التحدي  مواجهة  في  شراسة  األكثر  العائق  بوصفها 
مؤخرًا على أنه إرهاب، إذ اختلط مفهوم التحدي بالصراع والمقاومة 

بالجريمة«.  
ويشير الباحث في معرض حديثه عن الروائع العربية في المتاحف 
ويحوي  إال  الغرب  في  كبير  متحف  يخلو  اليكاد  أنه  إلى  العالمية 
قسًما أو قاعات مخصصة لآلثار الفنية المكتشفة في البالد العربية. 
فالغرب لم يكتف بدراسة اآلثار بل قام باقتنائها وتغذية المتاحف 
الغربية بها. ومن أبرز اآلثار المعمارية واجهة المشتى األموي التي 

التي  الحلبية  والقاعة  الشرقية  برلين  الدولة في  إلى متحف  نُقلت 
نُقلت إلى المتحف ذاته، والقاعة الشامية التي نُقلت إلى متحف 

الميتروبوليتان.  
األولى والمتاحف  المعارض  الفنيّة، يتحدث عن  الثقافة  وفي مدار 
الرائدة، وطالئع الجمعيات الفنيّة وبدايات التدريس األكاديمي في 

بالدنا العربيّة.

اللوحة العربّية وعالقتها بالعالم
مدار  إلى  يصل  حتى  اإلبداع،  مدارات  كشف  الكاتب  يواصل  ثم 
والجيل  تكّونها  مراحل  وأيًضا،  بالعالم.  وعالقتها  العربيّة  اللوحة 
العربي الرائد الذي اشتغل عليها. وأخيرًا، يتحدث الكتاب عن االتجاه 
نحو االنطباعيّة والسورياليّة والتجريديّة واالتجاهات المحليّة، عالوة 
على موضوع التأصيل ورواد الهزليّة )الكاريكاتير( وإشكاليّة البحث 
الفن،  تأصيل  ضرورة  جانب:  إلى  واألصالة.  والحداثة  الُهوية  عن 
مستقبل  بالتراث،  الحديث  الفن  عالقة  التلقائي،  الفن  إلى  العودة 

الصورة والعمارة التراثيّة.
ويستقصي المؤلف في هذا البحث مفهوم الفن والتحوالت الهائلة 
التي أحاطت به، فكان البد من االعتراف بأن الصفة )محددة ثابتة( 
التي كانت تميز العمل الفني بكونه إبداًعا تشكيليًا ثابتًا متصاًل بعالم 
ثابت، البد أن تتغير وذلك بعد أن أصبح العالم )بجغرافيته وثقافته 
واقتصاده( أكثر تحركًا، بل أصبح من الصعب التمييز بين واقع اليوم 
يدخل  لكي  ماضيه  عن  تاريخيًا  انفصل  الذي  اليوم  واقع  واألمس، 
غمار التحوالت التي لم يعد لها حدود في عوالم االتصال والسياسة. 
وبين  جهة،  من  الفني  واألثر  الفنان  بين  العالقة  الباحث  ويرصد 
الجمهور المتذوق واألثر الفني ذاته من جهة أخرى فيقول: »ليست 
العالقة معرفية رياضية بل هي عالقة تعاطف »حدس« يختلط فيها 
بذاته هو شيء،  الفني  فاألثر  العاطفي،  باإلحساس  الفعلي  اإلدراك 
ولكنه ليس شيئًا من األشياء الموجودة سابًقا، ولكن من حيث هو 
أثر فني فإن وجوده مستقل عن الحقيقة المألوفة ومرتبط بالتقدير 
النسبي، ومن هنا كان االختالف بين فنان وآخر في عملية اإلبداع، 

وبين متذوق وآخر في الحكم على عمل فني«. 
الجمال  علم  منها  المهمة  المحاور  من  العديد  عند  يتوقف  كما 
المقارن- بين االبداع والعلم- الجماليات التشكيلية - هيمنة عصر 
تاريخ  قراءة  إعادة   - الطبيعي  والجمال  الفني  الجمال  بين  اآللة- 
الروحي-  المنظور  للمنفعة-  اآلخر  الوجه   - العربية  الحضارة 
المفهوم الفلسفي للجمالية العربية - الفسيفساء - تاريخ النسيج- 
السجاد - المعادن وصناعة السيوف والحلي- فن األيقونة- الخط 
 - واألصلية  المحلية  االتجاهات  األكاديمية  على  التمرد  العربي- 
أصول  التحريم-  والتبعية-مسألة  -المعاصرة  والعالمية  الحداثة 

الفن العربي 

كتاب »مدارات اإلبداع«
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المستشرقون واللغة العربية

االستشراق  إلى  سلبيًة  نظرًة  العربية  أبناء  من  كثيرون  ينظر 
العرب  ِشيَم  ومن  باإلنصاف  تُعرف  أمة  وألننا  والمستشرقين، 
والمسلمين قوُل الحق والشهادة به واإلقرار بالفضل؛ وجب علينا أن 
نمعن النظر في إيجابيات االستشراق وِخْدماته التي قدمها للعربية 
عناية  بمزيد  وتراثها  العربية  اللغة  االستشراق  تناول  فقد  وآدابها؛ 
من صنوف التحقيق والفهرسة، والتصنيف، والترجمة، وإنشاء دوائر 
المعارف، وجمع المخطوطات من كل مكان في العالم، وأزاح عدد 

من المستشرقين األغشية عن كثير من تراثنا ومصادره.
العربية من  باللغة  يتصل  ما  دراسة كل  المستشرقون على  حرص 
ونحوها  ولهجاتها  وأصولها  فقهها،  في  فبحثوا  بعيد،  أو  قريب 
وفلسفتها،  ومادتها  وأطوارها  ومعاجمهما  وأصواتها  وصرفها 
وعناصرها  ومميزاتها  الساميّة،  وخاصة  األخرى  باللغات  وعالقاتها 

وتاريخها ونقوشها. 
وهناك مؤلفون كبار أثروا العربية وقدموا لها الكثير تصنيًفا وتحقيًقا 
وتعريًفاوقد ترجمت أعمال هؤالء السابقين ومنهم من لم تترجم 

أعماله.                 
إذ كان لالستشراق والمستشرقين أثر كبير في إحياء اللغة العربية 
وآدابها، فال »يمكن أن ننكر دورهم في تحقيق المخطوطات حيث 
إحياء  في  إنكاره  أو  إغفاله  يمكن  ال  مؤثرًا  دوًرا  االستشراق  لعب 
التراث العربي إذ وضع علماؤه القواعد األساسية للسير عليها في 
توصل  التي  المبادئ  على  معتمدين  وتحقيقها  المخطوطات  نشر 
 - التاسع عشر«  القرن  أواسط  في  الكالسيكية  اآلداب  علماء  إليها 

محمد حمدي البكري.
 بل إنك تعجب حين تعلم أن المستشرق األلماني برجشتراسر أول 
محاضراته  من خالل  التراث  ونشر  التحقيق  فن  قواعد  أرسى  من 
القاهرة  بجامعة  اآلداب  بكلية  الماجستير  طلبة  على  ألقاها  التي 
1931-1932م وبعده جاء محمد مندور وتحدث عن قواعد نشر 

بالشير  الفرنسيان  المستشرقان  جاء  ثم  الكالسيكية،  النصوص 
وسوفاجين فأصدرا كتابهما بالفرنسية بعنوان )قواعد نشر النصوص 
كتابه  هارون  السالم  عبد  العالمة  أصدر  ثم  وترجمتها(،  العربية 
يتناول  عربي  كتاب  أول  وهو  ونشرها(  النصوص  )تحقيق  بعنوان 

هذا الفن الذي تأسس على أيدي المستشرقين. 
بل  والتحقيق وحسب  التأليف  على  المستشرقين  دور  يقتصر  لم 
اللغوي  اللغوية كالمجمع  المجامع  المشاركة في  إلى  تعدى ذلك 
المصري حيث صدر مرسوم في )16 من جمادى اآلخرة 1352ه� = 
6 من أكتوبر 1933م( بتعيين خمسة مستشرقين وه�م: )هاملتون 
جب من إنجلترا، وأوجست فيشر من ألمانيا، ولويس ماسينيون من 
 ،) هولندا  من  وفنسنك  إيطاليا،  من  نيلنو  ألفونسو  وكارلو  فرنسا، 

ويظهر هذا تميزهم ودورهم في اللغة العربية وعلومها.
لدستور  تحقيقهم  المستشرقون  أصدرها  التي  األعمال  أهم  ومن 
أن  العربية  أبناء  من  كثير  يجهل  الذي  سيبويه(  )كتاب  العربية 
درنبرغ  هرتويغ  الفرنسي  المستشرق  طبعة  كانت  له  نشرة  أول 
Hartuig Deren bourg، أستاذ اللغة العربية الفصحى بالمدرسة 
تحت  مجلدين  في  وطبعت  باريس،  في  الشرقية  للغات  الخاصة 
عنوان )كتاب سيبويه المشهور في النحو واسمه الكتاب( بباريس 

بالمطبع العاّمي األشرف في سنة 1881 م.
بعد هذا العرض الموجز لالستشراق ونشأته وبعض ما قدمه للغة 
خدموا  الذين  هؤالء  لكل  فيشكر  يذكر  جهد  أنه  شك  ال  العربية، 
العربية مخلصين لها متجردين من كل األهواء والدوافع غير النبيلة 
مكة  أهل  بأن  نقر  أن  يجب  لدورهم  وتقديرنا  شكرنا  مع  أننا  إال 
أدرى بشعابها، فأهل اللغة هم أقدر الناس على فهمها وفهم فقهها 

وأصواتها ولهجاتها إذا أتقنوها وأحاطوا بها وخصائصها 

*باحث وكاتب، مصر 
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عبد الواحد أبو حطب*



المزروعي114 لفاطمة  الخشن«  »الصوت 

تركز هذه الدراسة على القصة الرابعة في المجموعة »الصوت الخشن« حيث 
مفتوًحا على مستويات عدة من  المنفر  ورنينه  الغليظ  العنوان وسمه  يقدم 
في  أخرى  »ظبية  فتاة  بأحالم  الناعم  الساردة  صوت  يتهادى  فبينما  التأويل، 
العشرينات من العمر«، مثقفة حظيت بقسط واضح من الثقافة األدبية، غارقة 
في أحالم الحب العذري الموزعة على أقاليم األرض األندلسي منها والبدوي، 
اإلغريقي واإلفريقي: »بماذا تحلم فتاة في العشرين؟ بغزل أندلسي أو جنون 
بدوي بها. أال تحلم أنها أميرة يسافر حبيبها المجهول بحثًا عنها. هكذا أحلم 
كل ليلة وأعطر غرفتي، فأراني بدوية تحلم بمجنونها الذي يزرع الصحراء شعرًا 
وغراًما. وتارة أراني أميرة إغريقية حاصرها الخاطفون في عرض البحر. أحالم 

تطوف بي فأنبجس وردة برية ورقصة في أغاني إفريقيا الساحرة«. 
هذا هو الحلم البعيد المنال الذي تفيق منه دائًما الظبية العشرينية الساردة 
على واقع البخور المتصاعد من المجمرة والثوب األصفر وجدائل الشعر التي 
تنضح برائحة المحلب والمسبحة وصوت جدتها الذي يخشن شيئًا فشيئًا مع 
في  الجدة  تمارسه  الذي  )الممسوسات(  من  الجن  طرد  طقس  فصول  توالي 

 د. صديق محمد جوهر

ال ريب أن عناوين القصص في مجموعة )نهار الظباء( للكاتبة اإلماراتية 
فاطمة المزروعي تعد آليات قصديه داللية تشي بنّية المؤلفة في تحديد 
الذاتية الجمالية لهذه القصة أو تلك من حيث ارتباطها بالتوسيع النصي 

الذي يتمثل في كامل المتن القصصي كحكاية وكخطاب أي كوقائع وكائنات 
تتحول بفعل عقيدة القاص الثقافية إلى كينونة واقعية متخيلة في آن مًعا، 
وكلتاهما - الحكاية والخطاب - يدعوان القارئ ويستثيران مخيلته لمباشرة 

فعل البحث والتأويل بدًءا من العنوان وانتهاًء بكامل المتن القصصي. 
وبالتوقف عند عناوين قصص)نهار الظباء( تبدو لنا تلك العناوين قصدية 

ترسم خارطة طريق داللية أمام القارئ المتمعن المثابر. 

»الصوت الخشن« لفاطمة المزروعي
 االتكاء على األسطورة لمعالجة الحاضر 
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بالحب  الحالمة  تلك  »أنا  العقد:  فك  مجلس 
يا جدتي«.  المتصاعد  والحياة بعيًدا من بخورك 
الطقس  وقت  بمرور  فيتغير  الجدة  صوت  أما 
ويغتصبه »رجل فظ، يُسلم على النسوة ويُعرّف 
بنفسه«، والفتاة التي مذ تفتحت مداركها طفلة 
بريئة تعيش في شرط اجتماعي ونفسي وثقافي 

كهذا، تراقب من مخبئها »من تحت اللحاف 
النحاسي الضخم«،  السرير  الملفوف تحت 
والتي ما إن ضبطتها جدتها أول مرة حتى 
رحمة:  دون  من  بالضرب  عليها  انهالت 
»صرت كتلة أمام جدتي، كتلة لحم بال عظم 
يمكن طيها، وفى عيني جدتي برق ورعود، 
وشرر تطاير في الغرفة، ثم صرخت في أمي 
بعد  فيما  أمي  قالت  بعيًدا عنها.  لتحملني 
أنها ظلت تحملني كقطعة ثياب بالية ثالثة 
أيام، وأقسمت أنها سمعت صوت عظامي 
تسبح في جسدي، وأصوات ارتطامها، بقيت 

ثالثة أيام كتلة لحم منبوذة«.

طقوس تقمص الماضي
لكن مزيج الحب والخوف الذي تكنه الطفلة لجدتها يقودها إلى 
حفظ مقوالتها وتقليد صوتها في تدريبات تتوالى حتى يتم التقمص 
العقد  فك  عرش  وراثة  في  الجدة  محل  فتحل  الكاملين  والتحول 

الظبية  تختفي  وعندئذ  الشريرة.  األرواح  وطرد 
رومانتيكي  همس  في  والحياة  بالحب  الحالمة 
لتأخذ مكانها امرأة ذات صوت خشن هاذ بجمل 
غامضة«،  »همهمات  وبعضها  مفهوم  بعضها 
الممسوسات  من  تطلب  جدتها  مثل  تعد  ولم 
تيوًسا عوراء وديوكًا يتيمة بل حّدثت مطلوباتها 
تماشيًا  ذهبية  وقالئد  عقوًدا  المطلوب  وصار 
الجديدة:  االقتصادية واالجتماعية  التحوالت  مع 
مكان  في  المجلس  وسط  في  تجلس  »كانت 
وتفوح  الفاقع  األصفر  بثوبها  المتوفاة،  جدتها 
رائحة )المحلب( من شعرها، وتتدلى من صدرها 
قالدة ذهبية التفارقها. ثم أخذت تكلم بصوتها 
مفهومة  جمل  مابين  المنتفضة،  المرأة  الخشن 
وهمهمات غامضة. وبعدها قالت بصوت خشن: 
»إنهم يطلبون منك عقد ذهب، في وسطه دائرة 

العقد خرزة حمراء  وباقي  البحرين،  نقش  من 
وخضراء وخرزة ذهب«. 

تعدد األصوات 
س��اردان،  ثمة  القصصي  السرد  مستوى  على 
وسارد  الفتاة(  )الطفلة/  ذاتي  داخلي  سارد 
خارجي موضوعي، األول يقدم تاريخ الحالة 
إلى  البريئة  الطفولة  من  تطوراتها  ويتتبع 
المراقبة  الحالمة، من  العشرينية  المراهقة 
والتقمص  التلبس  إلى  الَدِهشة  الفضولية 
اللذين هما أصل كل  الرهبة والخوف  عبر 
تحجر اجتماعي وانتكاس نفسي وجذر كل 
وخرافات  خزعبالت  وثقافة  أعمى  تقليد 
رجعية، وألن السارد األول مازال حرًا طليًقا 
»الشرخ«  في  الجد  مثل  مثله  فاعاًل،  مؤثرًا 
المشهد  بتذييل  يكتفي  الثاني  السارد  فإن 
دون  عليه  الضمني  والتعليق  القصصي 
األصلي  السارد  صوت  على  صارخ  خروج 
وإن  والخشونة«،  »الغلظة  اغتصبته  الذي 
كان ثمة مستوى صوتي باطن ناعم مضاد 
يطارد »الصوت الخشن« ويحاول أن يعلو عليه، يتجلى هذا الصوت 
الباطن هنا وهناك في القصة معبرًا عن جنينيته وتشكله البطيء 
فالطفلة تراقب من تحت اللحاف الملفوف تحت السرير النحاسي 
الغريب،  جدتي  ضرس  لي  »تراءى  والهيئة  الصوت  تحول  الضخم 

تحل الفتاة محل الجدة في 
وراثة عرش فك العقد وطرد 

األرواح الشريرة ولكن لم تعد 
تطلب من الممسوسات 

تيوًسا عوراء وديوًكا يتيمة 
بل حّدثت مطلوباتها تماشًيا 

مع التحوالت االقتصادية 
الجديدة واالجتماعية 

موناليزا العرب  للفنانة التشكيلية االٕماراتية العالمية سمر الشامسي
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العناوينداللة 

تشقه  التي  خضرته  كأن  جًدا،  كبيرًا  أراه 
بل  جبلين،  بين  واد  أسودين  طرفين  إلى 
هذا  األسطورية.  بخضرتها  )وب��ار(  هو 
وإن  جدتي،  تقول  هكذا  بركة،  الضرس 
تساؤالت  مارس ضرسها؟  فستموت،  سقط 
جدتي  أح��ب  كنت  ؟  ب��رأس��ي  تعصف 
وتتحول  وسكناتها،  حركتها  كل  وأراق��ب 
عيناي إلى عدسات مكبرة ترصد تضاريس 
حفظت  أدري  أن  ودون  وجسمها  وجهها 
أمي  نهرتني  حتى  وتعبيراتها،  كلماتها  كل 
عندما قلدتها قائلة : »جدتكم هذه بركة و 
ال يأتي منها إال الخير«. إنها اآلليات التي 
تشّكل الوعي المستَلَب بعناصرها الفاعلة 
المتمثلة في النموذج االجتماعي التاريخي 
والطواطم  األي��ق��ون��ات  ف��ي  المتجسد 
والدعاية  أشكالها  على  واألص��ول��ي��ات 
والمحاكاة  والتقليد  المكثفة  األيديولوجية 

كأول صور التعلم ومدخالت التلقي والحفظ والتثبيت، ثم التقمص 
ألوان  كل  تشكل  آليات  ذاتها  وهى  منطقية،  كمخرجات  والتحول 

التطرف والتزمت الديني والثقافي واالجتماعي.

النص الموازي 
ثان محاذ  بنص  الخشن«  الحكاية في قصة »الصوت  وهكذا ترشح 
مصداقيته  ويزعزع  المهيمن  النص  وأبنية  أركان  يتخلخل  ومواز 
المزعومة. ولننظر كيف يتم التقمص والتحول في مشهدية سردية 

والعجز  الرعب  أحاسيس  فيها  تختلط  موجعة 
لموروث خزعبالئي: »أحس  تدريجي  بامتصاص 
البخور والحر وضيق  بالدوخة والغثيان، بسبب 
السرير  تحت  األغ���راض  أزاح��م  وأن��ا  مكاني 
قلبي  ي��دق  عينين.  إل��ى  أتحول  وللحظات 
طبولهم  أصوات  تعلو  إفريقية،  طبول  بهمجية 
أغمض  جدتي...  صوت  خشن  وأغانيها كلما 
ألوانها  تتغير  تحمر،  ثم  الدنيا  فتّسود  عيني 
مرات ومرات كوجوه ثمود ثم تسّود ثانية، فأرى 
هياكل  أمامي  تتراقص  موحًشا،  طوياًل  الطريق 
البحرية،  بالطحالب  قدماي  وتنزلق  عظمية، 
لتنفتح كل القماقم. صرخت مع المرأة، وفتحت 
عيني، فلم أجد إال كرات سوداء تدور في محاجر 
وجوه  تحتضنها  الغرفة،  أرجاء  في  تدور  آدمية 
بعدما  للحظات  هدأت  تبسمل.  التي  النسوة، 
أدري  ولست  جدتي،  وبقيت  النسوة  خرجت 
ال«  أم  حنجرتها  غادر  قد  الفظ  الرجل  كان  إن 
في صورة »صوت  القاهر  الرجل  يسكنها  التي  المقهورة  الجدة  إن 
رجل فظ خشن« يمحو عالمة وجودها األنثوي تنقل بكل ثقل البيئة 
ديمومة  في  وحفيداتها  بناتها  إلى  والسلب  المحو  تركة  العائلية 
فيها  بعينه(  اجتماعي  )بتأويل  الدين  يتواشج  تاريخية  اجتماعية 
إلى هول  ثانية وثالثة وألف  إشارة  النفسي في  بالخرافة وبالمرض 
إعادة  في  العادة  راية  وتحت  المقدس  باسم  ترتكب  التي  الجرائم 

إنتاج مختلة مريضة 

تولّفن العورا والمنكسرة

المنكسرة: المكسورة.

هذا مثل شعبي يعني أن العوراء التي تبصر قليالً اجتمعت وتآلفت مع المكسورة حيث كل منها تشكي ما 

أصابها لألخرى فاجتمعت المصائب مع بعض.

يضرب هذا المثل الشعبي في الذّم عند اجتماع أشخاص ال فائدة من وجودهم أو أنهم غير مؤثرين في 

شيء حيث وجودهم يزيد المشاكل وال يحلّها.

تواصيف

سوق الكتب

المزروعي لفاطمة  الخشن«  »الصوت 



117 العدد 192 اكتوبر 2015

شعراء أنغوليون 
كوشطا أندرادي نموذًجا

من  العديد  لنفسه  خلق  وشعره،  باسمه  والنقاَد  القراَء  حّير 
األنداد، وبفضلهم تربع على قائمة أفضل الشعراء االنغوليين.

من يكون ياترى؟ 
سؤال يقودنا للبحث عن شاعر عرف بقصائده الرائعة، التي تتميز 
بعمق المعنى، وسحر الكلمات، قصائد تسأل أكثر مما تجيب، لكن 

السؤال هنا يحمل سحره المتفرد.
في سنة 1936م كانت فرحة كبيرة في بيت بسيط ببلدة صغيرة 
خالسية،  بشرة  ذي  طفل  بوالدة   Wé le pi»بي لي  »وي  اسمها 
سيكون هذا الفتى مفخرة أهل البلدة بشكل خاص وأنغوال بشكل 
أندرادي،  كوشطا  دا  فرناندو  فرانشيسكو  الكبير  الشاعر  إنه  عام. 

 . Costa Andradeنعرفه اليوم باختصارباسم كوشطا أندرادي
ثم  بي«،  لي  »وي  بلدته  من  بعيدة  غير  أخرى  مدينة  في  درس 
السلك  الدراسة، بدءا من  التحق بمدينة هاومبو من أجل متابعة 
السلك  شهادة  على  حصل  حيث  والثانوي،  واإلعدادي  اإلبتدائي 
الثانوي، وأصبح مطالبًا بمتابعة دراسته بالجامعة أو المعهد العالي. 
فالجامعة والمعهد اليوجدان ببلده أنغوال بسبب سياسة المستعمر 
االستعمارية  الفترة  تلك  يحكم  الذي  المنطق  كان  فقد  آنذاك، 
البرتغالية، أن ال تعليم جامعي ألبناء المستعمرات، ومن أراد متابعة 
الدراسة فعليه أن يلتحق بالبرتغال، وهنا إشارة إلى مسألة التبعية. 
الهندسة  ليدرس  أنغوال  بلده  األربعينيات  في  مضطرًا  غادر  لذلك 

المعمارية بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
للشخصيات  بتقمصه  أنغوال  شعراء  باقي  عن  كوشطا  يتميز 
فرناندو  الكبير  البرتغالي  الشاعر  ذلك  في  يشبه  وهو  المستعارة، 
بسوا ))Fernando Pessoa 1888-1935 الذي خلق لنفسه العديد 
من األنداد، وهؤالء هم شخصية واحدة هي نهاية شخصية فرناندو 
اتجاه  بسوا. أما عن كوشطا أندرادي فهو اآلخر أراد أن يسير في 
و  بايفو،  أفريكانو  أندري،  وايوفوكا  بينهم:  من  أندادا  فخلق  بسوا 
تكمن  وهنا  األنداد،  من  العديد  له  كان  لقد  أندري.  أنغوالنو دي 

قيمته الشعرية التي تتخذ من شخصية واحدة عدة شخصيات. 
زار أندرادي العديد من بلدان العالم من بينها: إيطاليا، يوغوسالفيا، 
البرازيل، ليطيب له المقام أخيرًا بإيطاليا. وفيها ربط كوشطا عالقته 
مع المجتمع المدني، فنظم محاضرات ونظم ندوات إلبراز الدور 
الذي تلعبه المقاومة األنغولية، إضافة إلى الموروث الثقافي الذي 
تتمتع به أنغوال، وال ننسى أن أنغوال تتمتع بثروات كبيرة، وهذا ما 
وفي  لذلك،  بلده،  اتجاه  وعنًفا  حقًدا  البرتغالي  المستعمر  سيزيد 
باعتبار  للعالم  صوته  اليصال  منبرًا  يتخذ  أن  كوشطا  أراد  إيطاليا 

الشعر رسالة لإلنسانية.
كتب اندرادي قصائد عديدة، تميزت بالحس البطولي والحماسي، 
للمقاومة  فأعطى  ملحة،  ضرورة  له  بدت  المقاومة  فكرة  ولعل 
ديوان بأكمله تحت عنوان )مع السالح( 1975م، وقد صادفت هذه 

السنة بالذات استقالل بلده أنغوال عن البرتغال. 
ولم يكن القاموس الشعري ألندرادي يخلو من األبطال وذكرياتهم، 
فأهداهم ديوان آخر وهو )دفتر األبطال( عام 1977م، وكان هذا 
دافعوا  الذين  الحقيقيين  األنغوليين  لألبطال  اعتبار  رد  الديوان 

بشراسة عن وطنهم. 
أما ميزة التساؤل التي أشرنا إليها في شعر كوشطا أندرادي، والتي 
 lunda é o poeta/« يتميز بها، فنجدها مثال في قصيدته الرائعة
ou o poema »لوندا الشاعر أم القصيدة«. لكن تبقى من روائع 

أندرادي الخالدة قصيدته المميزة »سيرة ذاتية«.. يقول:
ال يوجد أحد/ في المنزل الذي ولدت به/ بال أب/ بال شجرة/ إنها 

بداية األشباح.
الحزن  فعّم  اندرادي،  كوشطا  اسمه  كبير  شاعر  توفي   2009 عام 

أنغوال، ومحبي هذا المبدع العظيم في جميع أنحاء العالم 

*باحث من المغرب 

ت
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الناقة118 رمزية 

 د.محمد عبد الباسط عيد

قد ال تحتاج الناقة إلى من يؤكد حضورها في حياة العربي؛ 
فهي ذات وجود تداولي نفعي يرتبط بحاجة العربي إليها في 
حلّه وترحاله، يشرب لبنها ويأكل لحمها، ويستفيد من وبرها 

وجلدها، كما أنها ذات وجود فوقي تمتزج فيه الناقة بوجدانه 
ثقافة واعتقادا، فهي جزء ال ينفك عن تاريخ العربي وأيامه. 

رمزية الناقة 
جزء من تاريخ العربي وأيامه

رمزية الناقة 
جدل النص الرسمي والشعبي

حبال الحياة»الهجن«
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لقد حفرت الناقة تاريًخا خاصا في الميثولوجيا العربية؛ حين عبدت 
في بعض المناطق العربية، واستمرت عبادتها حتى ظهور اإلسالم،)1( 
وتتواتر في نصوص الشعر الجاهلي العادات والطقوس التي ترتبط 
بها، مثل الحديث عن النوق والجمال السائبة التي تختص بها اآللهة 
إذا  أنه  تامة، وكان من عاداتهم أيضا  وحدها، وتترك لترعى بحرية 
ولدت الناقة خمسة بطون، وكان آخرها ذكرًا، أن يشقوا أذنها ويخلوا 
سبيلها سائبة لآللهة – ألصنام الكعبة – فال تركب وال تحلب، وتظل 

هكذا مشاًعا، ال يقترب منها أحد..)2(
وحين جاء اإلسالم لم تفقد الناقة معه حضورها المميز، وإن افتقدت 
المشهد  صدر  يحتل  سيَّاًرا،  ذكرها  فنجد  العقدي،  البعد  بدهيا-   –
أبرزها،  النبوية  الهجرة  المهمة؛ ولعل  األحداث  في غير حدث من 
هذا الحدث الفاصل في تاريخ العرب، فالعرب قبل الهجرة الشريفة 
غيرهم بعدها، والالفت أن هذا الحدث ال يذكر إال وتذكر معه الناقة، 
وتتواتر قصص السيرة حول ارتباط الناقة بوحي السماء، حين رفض 
الرسول أن يحلَّ ضيفا على أيٍّ من رجال المدينة، وطلب من الجمع 
الذي خرج الستقباله أن يتركوا زمام الناقة، وأن يخلوا بينها وما تريد، 
كان  فيه  بركت  الذي  المكان  وفي  مأمورة«،  فإنها  »دعوها  قائال: 

مسجده صلى الله عليه وسلم. 
الشعبية  المخيلة  على  الكبير  أثره  الخاص  الوجود  لهذا  كان  لقد 

فأنزلت الناقة منزال عظيًما من قصصها وسرودها، اكتسبت به وجوًدا 
رمزيا مفارقًا، ركزت فيه المخيلة الشعبية على مجموعة محددة من 
»الثيمات«، من قبيل: تتعدد أسماء الناقة، فهي الجدعاء والعضباء 
والقصواء..الخ، وما حصلته من مهابة ومنعة جعلت وحوش البراري 
الرسول  وفاة  على  والشراب حزنًا  الطعام  امتناعها عن  ثم  تتجنبها، 

حتى ماتت.
عم النص القرآني مكانة الناقة ويؤكد تميزها، فقد أشار إليها أكثر  ويُدِّ
من مرة؛ من ذلك قوله تعالى: }أفال ينظرون إلى اإلبل كيف ُخلقت{ 
من  لقومه  أخرجها  التي  صالح،  النبي  معجزة  وهي  ]الغاشية17[، 
الَحَجر، واشترط عليهم أن يقتسموا معها الماء، فلهم ِشرْب يوم ولها 
اعتباره  التفسير كثيرًا عما يمكن  التالي، تتحدث كتب  اليوم  ِشرْب 
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األفق  شكلت  الكريم،  النص  على  سابقة  »موتيفات« 
التأويلي لقصة الناقة؛ فاقتسام الناقة الماء مع ثمود ليس 
مجانيا، فالناقة ستمنحهم لبنها الذي سيكفيهم جميعا.)3( 
غير أن ثمود ما لبثت أن ضاقت بالناقة فعقرتها، ومن ثم 

استحقت العقوبة من الله. 
 تبدو القواسم المشتركة بين ناقة حرب البسوس الجاهلية 
وناقة صالح مغرية بتتبع التعالق الداللي بين الحكايتين؛ 
فقد تُركت الناقة الجاهلية ترعى في حمى »كليب« حتى 
الحرب  كانت  ثم  بالقتل، ومن  انتهك »جساس« جسدها 
»بكر«  القبيلتين:  لكال  دمار  من  أعقبها  وما  الطويلة 
»وتغلب«..غير أن ما يجب التأكيد عليه في هذا السياق، 
الجاهلية  والسيميوطيقية  األيقونية  الدالالت  حضور  هو 
للناقة في اإلسالم، بعد تنقيتها من البعد العقدي الجاهلي 
واالقتصار على بعدها النفعي التداولي واإلعجازي المرتبط 

بطالقة قدرة الله سبحانه. *
لقد هيأت الناقة - بهذا الحضور- لنفسها مكانًا مؤثرا في 
بنية النصوص العربية، الرسمية منها والشعبية، وال غرو أن 
تصير الناقة أيقونة حضارية دالة، وأن تشغل هذه المكانة 
في  تتجلى  برمتها  فالحضارة  النصوص،  داخل  المميزة 
اللغة الطبيعية التي تعبر بها عن مخزونها الثقافي الذي 
تشكَّل في حقب سابقة، وهذا المخزون تجده في النص 
اإلبداعي الفردي )الذي يُْعزى إلى فرد بعينه( كما نجده 
يعزى  ال  أو  جماعة  إلى  يُْعزى  )الذي  الشعبي  النص  في 
فرد بعينه(، فالناقة عند كبار الشعراء أيقونة محملة بكل 
النصوص والفنون الشعبية  هذا اإلرث، ونجدها أيضا في 

محملة باإلرث ذاته.
أن  له  ينبغي  ال  الوعي-  في ضوء هذا   - الفردي  فاألدب 
من  النوعين  بين  فما  الشعبي،  األدب  عن  بمعزل  يُْدرس 

تعالق نسقي وداللي يلزمنا ذلك، كما أنَّ عزل هذه 
يفقدها  مستقل  بشكل  عنها  والحديث  األنساق 
الكثير من دالالتها، وال يمكننا من كشف »ثيماتها« 
النصوص،  في  المختلفة  تحوالتها  ومعرفة  المؤثرة، 

باإلضافة إلى عدم قدرتنا على تحديد وظائفها. 
العرب  ديوان  وهو  الجاهلي-  الشعر  أنَّ  ظني  وفي 
وسجل أيامهم وعاداتهم، الذي يضم رؤاهم ونظرتهم 
الثقافة  هذه  من  أصيل  جزء   - والحياة  للكون 
الفردي،  النصين  خصائص  تلتقي  ففيه  الشعبية؛ 
في  تلتق  لم  كما  الشعبي،  النص  »ثيمات«  وبعض 
غيره، ولعلَّ هذا أكبر عامل مؤثر في خلود هذا النص 
النص  هذا  استجابة  سبب  أيضا  ولعله  واستمراره، 
لمناهج النقد األدبي الحديثة من نفسية وأسطورية 

وبنيوية، وهي مداخل تكتسب جدتها بفضل هذا التعالق 
بين النص الجاهلي والتراث الشعبي ب�«ثيماته« األسطورية 

والخرافية السارية فيه.*
إلى  السابقون  انتبه  كما  المحدثون،  الدارسون  انتبه  لقد 
هذا  الجاهلي،  الشعر  نصوص  في  الناقة  حضور  تميّز 
الحضور النمطي المتكرر؛ فنظروا إليها باعتبارها نموذجا 
في  ناقته  على  يرحل  فالشاعر   Archetype .)4( أصليًّا 
معظم النصوص، وترحل النساء على الظعائن، أضف إلى 
ذلك أنَّ المجال التصويري للناقة يشكل نسًقا الفتًا بتواليه 
وبالسفن  الوحشي،  بالثور  الناقة  تشبه  فقد  وتكراره، 
وبالبناء  الباسقات،  وبالنخل  البحر،  في  العائمة  العظيمة 

الكبير المرتفع...الخ. يقول »طرفة بن العبد«:
َعَدوليٌَّة أَو ِمن َسفيِن اِبِن ياِمٍن 

   يَجوُر ِبها الَماّلُح طَوراً َويَهَتدي)5(

ويقول »طَُفيْل الَغنوي« مشبها لها بالبناء الكبير المرتفع: 
وق��َْد َسم���نْت حتَّى كأنَّ َمَخاَضها

 َمج����اَدُل بّناء تطاُن وتُرَْفع 

لقد استوقف عالم المشبه به الباحثين، فهذا التكرار يفيد 
لدينا  ما،  جماعي  اعتقاد  من  اإللحاح  يخلو  وال  اإللحاح، 
إذن عالم فوق الواقع يشّد الواقع إليه، وتبدو رغبة الفنان 
وهذا  الناقة  بين  الترابط  هذا  إنجاز  في  قوية  الجاهلي 
تشبيه  ففي  وغموض،  ضخامة  من  يخلو  ال  الذي  العالم 
أسطوري  فكر  من  أثر  تحديًدا  والنخلة  بالسفينة  الناقة 
فقد  خاصا؛  نظرًا  البحر  إلى  اإلنسان  نظر  حيث   ، قديم 
اعتقد »أن الشمس تغيب فيه ثم تظهر في الصباح لتمنح 
إلى  تهدف  الظعائن  أو  الشاعر  ورحلة  والحياة،  الخصب 
الهة  عشتار  والحياة..والنخلة شجرة  الخصب  عن  البحث 

حبال الحياة»الهجن«
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ومن هنا كان وصف الناقة بالقوة وصفا 
أساسيا، وكانت الناقة التي أضناها 

السفر موضع اعتزاز وفخر، لقد نقل هذا 
اإلرث إلى الثقافة الشعبية معنى 

الصبر، وصار الجمل مضرب المثل في 
الصبر والتحمل وربما القهر أيضا
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الخصب والجمال«. )6(
وال ينفك المجال التصويري يتحول بتحول الثقافة ونموها، ففي كل 
بين  التواصل  مقدار  بها  يتأكد  قديم،  تصور  من  آثاٌر  جديد  تصور 
أفق الماضي وثقافة الحاضر، فتبدو به نظرة اإلنسان للكون والحياة 
قائمة على االستمرار وليس االنقطاع. فإذا كانت الناقة وسيلة الرحلة 
اإلسالم،  إلى  المقدسة  الرحلة  وسائل  أهم  أيضا  ظلت  فقد  قديًما، 
يسجل الفنان الشعبي هذا الحضور – تشكيليا- على جدران البيوت، 
»الحاّج«  منزل  من  الناقة  ستقطعه  الذي  الطويل  الطريق  حيث 
وقيمة  مكانة  الرحلة  بهذه  الناقة  اكتسبت  لقد  الحرام.  البيت  إلى 
عظيمتين، ومن ثم نجدها في غير نص وحدة من وحدات القسم، 

يقول الشاعر المخضرم حميد بن ثور الهاللي: 
َحلَفُت ِبرَبِّ الراِقصاِت إِلى ِمنًى 

 َرفيقاً َوربِّ الواِقفيَن َعلى الَجْبِل 
نيا َوما ُعِدلَت ِبِه لَو انَّ لَِي الدُّ

 َوُجمٌل لِغيري ما أَردُت ِسوى ُجمِل

وإذا كانت الرحلة نحو المطلق قدرا محتوما، يقوم به الشاعر من 
دون كلل، ويتحمل في سبيله من المشاق ما يجب أن يتحمله كل 
باحث عن العالقة بين العرضي الزائل والباقي اآلبد، إذا كان ذلك، 
مشاق،  من  الراحل  الراكب  يتحمله  ما  أضعاف  تتحمل  الناقة  فإن 
وتحمل المشاق قرين الصبر، وليس أصبر من النوق والجمال، ولعلنا 
نتذكر هنا هذا المونولوج الذي استكنه به »المثقِّب العبدي« شعور 

ناقته التي أضناها سفره الذي ال يكاد ينتهي: 
إِذا ما ُقمُت أَرح���َلُها ِبلَيٍل

ُه آَهَة الرَُجِل الَحزيِن تَأَوَّ
تَقوُل إِذا َدَرأُت لَها َوضيني

أََهذا ِديُنُه أَبَ���داً َوديني
أَكُلُّ الَدهِر َحلٌّ َواِرت��ِحاٌل

 أَما يُبقي َعلَيَّ َوما يَقيني

ومن هنا كان وصف الناقة بالقوة وصفا أساسيا، وكانت الناقة التي 
أضناها السفر موضع اعتزاز وفخر، لقد نقل هذا اإلرث إلى الثقافة 

الشعبية معنى الصبر، وصار الجمل مضرب المثل في الصبر والتحمل 
ال في  الَجمَّ  / الجمل وراكبه  بين  العالقة  وتبدو  أيضا،  القهر  وربما 
ال هو  التراث الشعبي موضع أخذ رد، ولوم وعتاب، ورغم أن الَجمَّ
على سالمته،  وحرًصا  به  معرفة  وأكثرهم  الجمل،  إلى  الناس  أقرب 
غير أن هذه العالقة قد تتوتر، فيبث الجمل آالمه في موال شعبي 
يفتح األفق الجمالي والداللي على الواقع اإلنساني وما به من اآلالم، 

ويختزل الخبرة اإلنسانية في صورة حكمة سيارة، يقول الموال: 
اري جمل ِحَداه ألْم، تحت الِح����ْمل ِم���دَّ
ال ب��يه داري ال الجمل بيقول آه، وال الجمَّ
قول، داري على بَلِْوتِْك ياللي ابُْتليت داري

وال يقتصر هذا الوعي الجمعي على جنس خطابي واحد، بل نجده 
األكثر  الخطابي  الجنس  هو  »الَمثَل«  ولعل  خطاب،  من  أكثر  في 
على  تساعد  التي  والتركيبية  اإليقاعية  لبنيته  نظرًا  وأهمية،  تداوال 
نجده  السابق  فالمعنى  المختلفة،  المواقف  في  وتوظيفه  تناقله 
ْر، قال: ال فم  في بنية المثل التصويرية، كما في :« قالوا للجمل زمَّ

مضموم، وال صوابع مفسرة«. )7(*
هذا الجدل بين النصوص التي تشكل الثقافة الرسمية ونصوص أو 
معتقدات التراث الشعبي، يفرض علينا فرضا مراقبة طرائق التعالق 
بين النصين، وما الذي قد يمنحه كل نوع لآلخر، فالتراث الشعبي» 
فهو  الحضارية،  العملية  إلى  االنتماء  كل  تنتمي  طبيعية  عملية 
فيها  تتراكم  معقدة،  عملية  من خالل  نشأ  وإنما  وضعا،  يوضع  لم 
وتغربل  تنّقى  تظل  المعارف  وهذه  والكونية.  الحياتية  المعارف 
حتى تستقر في تشكيالت فنية ذات قيم إشارية عالية، وقيم جمالية 
شديدة الخصوصية. وال يتم هذا إال من خالل اتفاق جماعي سري 

وضمني، بحيث يصعب مراقبته أو تسجيله«.)8( 
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واألرجح أنه ناقة
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طروادة

اء
مي

سي

الرغم من أن الحكايات الشفاهية، كثيرًا ما تتطور وتتلون  على 
ويُعاد حكيها بأكثر من طريقة، ويتم االختصار أو اإلسهاب في بعض 
تفاصيلها، فإن هناك شبه اتفاق ضمني بين كل شعوب األرض أن 
يخص  فيما  واألزمنة  واألمكنة  األبطال  وأسماء  وقائع  على  تحافظ 
الحكايات واألساطير الكبرى. فحتى هذا اليوم، نستقبل أفالًما من 
ليلة وليلة كمغامرات  ألف  هوليود وبوليود مقتبسة من حكايات 
والشاطر  السحري  والمصباح  الدين  وعالء  بغداد  ولص  السندباد 
حسن واألميرة وغيرها، دون تغيير أو تحريف في األسماء واألماكن 
والزمان. فنراها كلها تدور في بغداد أو دمشق أو مصر وفي الزمن 
أساطير  بقية  مع  نجده  نفسه  واألمر  وإحاالته.  بمالبسه  نفسه 
حكايات،  شكل  على  وصلتنا  التي  تلك  سواء  المتوارثة،  الشعوب 
عبر الكتب السماوية والبرادي الفرعونية أو األحجار المسمارية أو 
والعربية  والصينية  والهندية  الفارسية  وخصوًصا  المدونات  أمهات 
والسالفية منها، فتوارثت الحضارات كلها حكايات ألف ليلة وليلة، 
الهندية  والخرافات  شنغاي  وأساطير  ودمنة،  كليلة  وحكايات 

واآلسيوية وغيرها.
في  يعيش  السمك  بأن  أحًدا  تُقنع  أن  تقريبًا  يستحيل  أنه  وكما 
الغابات، أو بأن الزرافات تسبُح في أعماق البحار مع الطيور، فإنك 
لن تستطيع إقناع أحد، بأن السندباد البحري أو عالء الدين عاشا 
الحضارة  ووالة  خلفاء  زمن  غير  زمن  وفي  بغداد  غير  مدينة  في 
اإلسالمية. وبنفس الثقة يمكنك أن تُجزم بأنه ال يمكن تقديم أخيل 
الجزر  وحولهما  طروادة  سور  تحت  يتصارعان  وهما  إال  وهيكتور 

اليونانية. 
ذلك أن المكان والزمان، هما العامود الفقري لألسطورة والحكاية، 
فضالً عن كونهما ملحها وتوابلها التي تنحت منهما نفسها وتتشكل 

عبرهما. 
فيها،  والمكاني  الزماني  اإلطار  شحنة  من  األسطورة  غ  تُفرَّ حين 
ونفاذها.  الداللية وحميميتها  قيمتها  من  رئيًسا  عنصرًا  تفقد  فهي 

تُراوح  النسيج،  متقنة  حكايات  الظاهر  في  بدت  وإن  فاألساطير 
بين الواقعِ والخرافة، فهي أيًضا حاوية أسرار وصناديق تحفظ فيها 
الوصايا والحكم والموروث وتتشكل فيها مالمح منظومة كاملة من 
الجسر  وترمم  العزائم،  وتدل وتستنهض  وتلهم  التي تحرض  القيم 

الرابط بين الماضي والمستقبل حين يتقاطعان مع الحاضر. 
وزمانية  مكانية  وحدود  مرجعية  وخالدة  متينة  أسطورة  ولكل 
لبقائها  وجاهة،  أكثر  أخرى  وأسباب  لتشكلها،  موضوعية  وأسباب 
الجماعية للشعوب. وهي  الذاكرة  يانعة ومتوقدة في  واستمرارها 
الضيقة،  المحلية  الحدود  عن  األحيان  أغلب  في  وترتفع  تتوارث 

لتُحلق أبعد وتتأقلم مع مناخات وحضارات مختلفة ومتباينة.
فأسطورة مدينة طروادة مثالً، وهي إحدى أجمل وأكمل األساطير 
الملهمة التي تشكلت في وجدان الشعوب األوروبية في البداية، 
الضيقة  الجغرافية  حدودها  تجاوزت  شعبية،  حكايات  شكل  في 
التي نبعت منها وتمثلت فيها، حين ُدّونت وتُرجمت ألغلب لغات 
العالم، لتصبح إرثًا إنسانيًّا شامالً، تتوارثه الحضارات كلها وتتقاسمه. 
حتى إنه قيل إن كل إنتاج اإلبداع البشري إنما هو شيء من بعض 
فُتات مائدة هوميروس. وأنه محاولة لتطويق غضبة أخيل الحارقة 
هيلينا  وغواية  وجشعه  أجامنون  وجبروت  ونبله  هيكتور  وشرف 

المدمرة. 
فاتنة،  ملحمة  في  واحدة،  أسطورة  لنا  قدمتهم  األبطال  عشرات 
ظاهرها تمجيد البطولة، وباطنها إدانة الحروب والظلم والطغيان 

والطمع والتسرع. 
والبرزخ  الميزان  لسان  كان  مكاني  كإطار  طروادة  مدينة  فسور 
المنكوبة،  المدينة  سكان  المعادلة:  طرفي  بين  ما  يفصل  الذي 
العناد  في  وإخالص  بإصراٍر  طويلة  لسنوات  ويرابط  يمور  وجيش 
إلى حّد اختالط الرؤية بالتمويه والحقيقة بالخيال. وكال الجانبين 
يتقدم ويحتل حيزًا في الوجدان ببطوالت وأبطال ومواقف خالدة. 
ولو لم تكن خدعة الحصان الخشبي، حصان طروادة الشهير، لما 

د. سهير المصادفة*
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السور  اختراق  وبمجرد  اآلخر،  الطرف  إنهاء  من  طرف  تمكن 
المنيع، تنتهي األسطورة، لتتوالد في شكل إشارات واستحضارات 
إن  حتى  الالحقة،  والحضارات  العصور  كل  في  تتجدد  وشواهد 
إشارات  من  يخلو  يكاُد  ال  ا،  جدًّ والحديث  المعاصر  القاموس 
إلكتروني  فيروس  أي  أن  إلى  نشير  أن  ويكفي  األسطورة،  لهذه 
اآلن  أو خاص، يسمى  برنامج مجاني  ا عبر  يُرسل مخفيًّا ومندسًّ
الذي  طروادة  إلى خدعة حصان  إشارة  في  طروادي(،  )فيروس 

أنهى المعركة. 
وليس اكتشافًا، أن ننتبه إلى أن شفرة األسطورة األهم ومفتاحها، 
عن  الدفاع  في  االستماتة  على  تحريض  من  به  حملت  ما  هي 
واإلقدام،  والبطولة،  النبيلة،  والخصال  األجداد،  وإرث  الحدود 
والتروي، واحترام اآلخر ولو كان خصًما، والوفاء واإلخالص والعدل 
والتعلم من األخطاء لتفاديها، وعدم اليأس في أشد الحاالت سوًءا.

ولذلك بقيت األسطورة، ولذلك انتشرت وتبنتها جميع الحضارات 
فاألمر أعمق وأبعد من مجرد حكاية طيش وغضبة  والشعوب، 
وانتقام وسقوط مدينة. األسطورة هي األلواح الحافظة والوصايا. 
ولكن أيًضا، بدون ضيق حدود مكانية وزمنية واضحة وجلية، ال 

يمكن أن يُعول على اتساع حدودها فيما بعد.
طروادة  فيلم  عن  الكتابة  أردت  المقالة  هذه  بدأت  عندما 
»Troy« المقتبس من ملحمة هوميروس »اإللياذة«، والذي قام 
ببطولته براد بيت وإيريك بانا وشون بين وأورالندو بلوم وأخرجه 
ولفجانج بيتيرسن. أردت أن أتناول كيف صور الفيلم المنتج عام 
2004، حروب طروادة كما وردت في األساطير اإلغريقية الشهيرة. 
أردت أن أتحدث عن اتكاء السينما الهوليودية على متون خالدة 
حتى  منازع.  بال  األولى  يجعلها  وسبًقا  دائًما  نجاًحا  لها  تضمن 

وهي تقدم أفالًما سينمائية معاصرة تتكئ على روايات معاصرة. 
أردت أن أعقد مقارنة غير عادلة بينها وبين السينما العربية التي 
ال تحترم الكتاب وال الكلمة المكتوبة وإنما تقوم بالقص واللصق 
والتلفيق وسرقة فصل من رواية مطبوعة أحيانًا ونهب فيلم أجنبي 
وتوفيق مشاهد من هنا وهناك  أخرى  أحيانًا  ركاكة ممكنة  بكل 
األوحد  البطل  سينما  األحيان.  أغلب  في  بينها  التوفيق  يمكن  ال 
الذي يقوم بكل شيء كأنه طرزان، يمثل ويغني ويلقي بالنكات 
مؤلًفا  ويرتجل  الجمهور  إلى  ويتحدث  ويعوي  ويصهل  ويرقص 
الممثل  هذا  يظل  أن  المهم  لطيفة،  يظنها  التي  العبارات  بعض 
محتالً لشاشة العرض أكبر وقت ممكن، والمهم أال يغيب عن عين 

المشاهد في كل لقطة.
لن أكتب عن المقارنة غير العادلة فهي شيء يدعو للشعور بمرارة 
غير محتملة، وإنما سأظل مندهشة من استفادة هوليود المثيرة 
تترك عموًدا  اإلنسانية، فهي لم  الحضارة  لإلعجاب من كل روافد 
بكل  وكأنها  ورؤاها،  لرؤيتها  وفًقا  ترتيبه  تعيد  أن  دون  حجرًا  أو 
دأب تحاول غرس راياٍت خفاقة في عمق التاريخ البعيد الذي لم 
تكن قد ولدت بعُد فيه. بينما َمن يتجولون بين جنباته ويلمسون 
نياًما  يسيرون  السنين  آالف  عمرها  تجاوز  التي  جدرانه  يوم  كل 
وهم في غيهم سادرين، ال يستطيعون قراءة ما تخبرهم به روائح 
طوال  ظلت  لحكايات  بكر  فضاءات  يتأملون  وال  أساطيرهم 
يعيدوا  أن  حلمت  قبابًا  أو  لها،  يلتفتوا  أن  ترجوهم  الوقت 
بهم...  تلوذ  أن  وتريد  مؤلفيها  من  هاربة  شخوًصا  أو  طالءها، 

المقارنة جدٌّ مؤلمة 

*روائية ، مصر

دون الحلوى معاش، ودون الزوالي فراش

الحلوى: يقصد بها الحلوى العمانية وتسمى محلياً »الحلواه«.

الزوالي: جمع زولّية، وهي السجادة التي تستخدم للفراش، كما تجمع أيضاً »زّل« أي أنه ليس ضرورياً أن 

تشتري الحلوى الغالية، فهناك الكثير من األكل الجيد غيرها، كما أنه ليس من الضرورة أن تفرش السجاد 

في بيتك، فهناك السجاد العادي، والذي يكفي عنه، ويحّل محلّه فيؤدي نفس الغرض.

يضرب هذا المثل الشعبي للقناعة والرضا بما هو متوفر من االحتياجات الضرورية التي تسّد الحاجة.

تواصيف
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 محمد بركة

هو فن قديم يجعل من الجدران واألرضيات قطعة بديعة من الزخارف المدهشة. نشأ في اليونان وتطور 
في إيطاليا لكنه في كل األحوال ظل يستلهم األساطير والبيئة المصرية في إبداعات تجلت أثناء العصر 

الروماني اإلغريقي في مصر.
الفسيفساء هو فن زخرفة الجدران واألرضيات بقطع من مواد مختلفة تلصق على خلفية أو أرضية من 

المونة والمالط، متراصة إلى جوار بعضها لتشكل منظًرا زخرفًيا يعبر عن موضوع معين أو دوافع زخرفية ما.
نشأ في بالد اليونان في القرن 8ق م. وقد بدأ باستخدام قطع من الحصى مختلفة األحجام واألشكال بطريقة 

عرفت باسم فسيفساء الحصى في القرن 5ق م. بدأت أشكال الزخارف المستخدمة في التطور من مجرد 
أشرطة زخرفية بدوافع فنية عرفت في الفنون اليونانية األخرى خاصة فن رسوم الفخار، إلى عناصر هندسية 
ونباتية وحيوانية متداخلة. وقد استخدمت لتنفيذ مثل هذه الزخارف إلى جانب قطع الحصى، شرائح من 

المرمر الملون فيما عرف بفسيفساء الشرائح.

أصداء القداسة وبقايا العالم القديم
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نشأ وتطور في األسكندرية

فن الفسيفساء األوروبي 

فنون
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وكانت أرضيات الحجرات المهمة في القصور والمنازل الفخمة هي 
حجرات  وخاصة  الفسيفساء  لوحات  على  تحتوي  التي  األرضيات 
الطعام. وكشفت منه أعداد كبيرة في مدينة أولينثوس، وفي آسيا 

الصغرى وصقلية.

اإلسكندرية موطن التطوير
الفن  هذا  تطوير  في  شاركت  التي  المدن  من  اإلسكندرية  كانت 
وإبداعاته بما كان لها من روح إبداعية ورخاء ساعد على مشاركتها 
مؤرختان  لوحتان  اإلسكندرية  فى  كشفت  الفن.  هذا  تطور  في 
)الحصى(  القديم  األسلوبين  بين  تجمعان  م.  ق  الثالث  بالقرن 
والجديد )المكعبات(. وهو ما دفع بعض العلماء إلى اإلعتقاد بأن 
عروس البحر المتوسط هي موطن هذا التطوير وأن اللوحتين إنما 
لوحة  هي  األولى  اللوحة  األسلوبين.  بين  انتقالية  مرحلة  تمثالن 
المسمى  األسطوري  والحيوان  الفهود  من  بإطار  الُمحاط  الصياد 
جريفين. استخدم فيها الحصى ولكن بطريقة أكثر انتظاًما مع بعض 
اللوحة  هذه  أرخت  اللوحة،  من  صغيرة  مساحات  في  المكعبات 
في حوالي 320����300ق.م. أو النصف األول من القرن الثالث ق.م 

موجودة بالمتحف اليوناني والروماني.
الوصول  نحو  إبداعاتهم  بتطوير  للفنانين  المكعبات  أسلوب  سمح 
المرسومة  الجدارية  اللوحات  في  الذي ظهر  المنظور  تحقيق  إلى 
التنفيذ  في  دقة  أكثر  أسلوب  إبتداع  إلى  ذلك  أدى  وقد  باأللوان. 
باستخدام مكعبات ذات أحجام متناهية الصغر يصل طول ضلعها 

في بعض النماذج إلى 1ملم فقط.
ومرة ثانية يتجه العلماء نحو االعتقاد بأن اإلسكندرية هي موطن 
هذا االبتكار نظرًا للكشف عن لوحة ترجع إلى النصف الثاني من 
القرن 3ق.م، تصور آياًل يجري ناحية اليسار، نفذت فيها رأس اآليل 
بمكعبات تبلغ أحجامها 4×3سم و 2.3×1سم وهو ما اعتبر بداية 

الستخدام أسلوب المكعبات متناهية الصغر.
تنحدر  أرستقراطية  طبقة  الرومان  عند  ظهرت  مواز،  سياق  وفي 
استلهمه  خاص  طابع  ذي  بذوق  تمتعت  اإلغريق  بالد  من  أصولها 
أهم  من  واحدة  مصر  وكانت  لها،  التابعة  والواليات  روما  فنانو 
مناظر  من  العديد  في  واضح  بشكل  تأثيرها  ظهر  التي  الواليات 
ال  كانت  وإن  حتى  النيلية  بالمناظر  عرف  فيما  هناك،  الفسيفساء 
من  وإنما  النيل  ضفاف  على  حدوثه  يتم  مشهًدا  بالضرورة  تصور 
الممكن أن يكون المشهد يحدث على ضفاف إحدى بحيرات مصر 

فتظهر فيه العناصر المصرية من البيئة النيلية.
ومن أهم وأشهر تلك األمثلة التي توضح التعبير المصري فسيفساء 
من  وهو  إيطاليا  غرب  بومبي  مدينة  في  فاون  منزل  من  النيل 
أغنى وأفخم المنازل في المدينة ومن خالله يتأكد ذوق وأسلوب 
تصميم  في  ق.م  والثاني  الثالث  القرنين  بين  فيما  األرستقراطيين 
إيطاليا،  بجنوب غرب  بومبي  مدينة  في  فاون  منزل  يقع  منازلهم، 
ويعد هذا المنزل نموذًجا للتطور الذي شهدته عمارة المنازل في 
القرن الثاني ق.م. بُني الجزء األكبر من المنزل في عام 180ق.م ثم 
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شهد تطورات الحقة. وقد اشتهر المنزل بهذا االسم 
نظرًا ألنه ُعثر على تمثال لإلله فاون به وهو يرقص.

بالمنزل كشفت قطعة  الطعام  وبالقرب من حجرة 
القرن  أواخر  إلى  ترجع  الفسيفساء  من  ضخمة 
الثاني ق.م. مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها 1.17م، 
محاطة من الخارج بإطارين، الخارجي منهما عبارة 
عن شريط أسود وشريط آخر أبيض ثم إطار عريض 
الرئيسية  باللوحة  تحيط  النباتية  الزخارف  من 
بطريقة  منفذة  اللوحة  أبيض.  بشريط  المحاطة 
المكعبات متناهية الصغر. وتصنف ضمن مجموعة 
السجاد.  زخارف  الفنان  فيها  يقلد  التي  اللوحات 
داخل اللوحة صورت أسماك مختلفة وقواقع بشكل 

حقيقي وواقعي يعبر عن البيئة البحرية. 
فسيفساء  إلى  المؤدية  الحجرة  مدخل  وعند 
اإلسكندر في نفس المنزل ��� أي منزل الفاون ���� 
كشفت لوحة أخرى تمثل تعبيرًا آخر عن الحضارة 
النهر يسبح ومن  نرى منظر فرس  المصرية، حيث 
حوله البط، وكذلك منظر ثعبان الكوبرا وغيرها من 

المخلوقات التي تلعب وتلهو في النيل.
أشرطة  إلى  مقسم  سم   64 إرتفاعه  يبلغ  إفريز  عن  عبارة  اللوحة 
بإيطاليا.  بنابولي  األثري  بالمتحف  حاليًا  محفوظة  وهي  زخرفية، 
فيظهر  بدقة  تفاصيله  بمختلف  النهر  لفرس  الفنان  تصوير  نالحظ 
الماء وال يظهر منه  شامًخا في عظمة وقوة ويغطس بجسمه في 
سوى رأسه وجزء من رقبته المرفوعة إلى أعلى وفمه مفتوح قلياًل، 

وإلى جواره نرى البط يسبح بحرية تامة وبال خوف.
الفسيفساء  لوحات  وأهم  أشهر  من  واحدة  بالستيرنيا  لوحة  وتُعد 
الرومانية، عثر عليها في مدينة بالستيرنيا - أي براينستوم - القديمة 
من إقليم التيوم إلى الشرق من مدينة روما. اللوحة كانت تغطي 
على  فرتونا.  اإللهة  لمعبد  السفلي  الفناء  عند  مقبية  قاعة  أرضية 

ذات  طويلة  حجرة  توجد  كانت  القاعة  تلك  من  األيمن  الجانب 
ثالث مشكاوات كبيرة، كانت مخصصة لوضع تماثيل اإللهة فرتونا 
بإيطاليا،  باربيرني  القطعة اآلن موجودة في قصر  وجوبتير ويونو. 
وهذا هو السبب في تسميتها أحيانًا باسم »فسيفساء باربيرينى«، 
عام  اكتشفت  عرًضا.  5.25إرتفاًعا×6.56م  اللوحة  مساحة  تبلع 
1600م وأخذت إلى روما في عام 1626م، وقد تعرضت للنقل أكثر 

من مرة إلى أماكن مختفة.
اللوحة منفذة بأسلوب المكعبات متناهية الصغر، وهي تعد تمثياًل 
البيئية  الخصائص  تصوير  فنرى  المصرية  البيئة  عن  للتعبير  قويًا 
لألماكن التي يمر بها النيل من منابعه في الحبشة إلى مصبه في 
اإلسكندرية عند كانوب تعتبر أشهر قطعة فنية قديمة تعكس البيئة 

المصرية ونهر النيل 
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ظهرت عند الرومان طبقة 
أرستقراطية تنحدر أصولها 

من بالد اإلغريق تمتعت 
بذوق ذي طابع خاص 
استلهمه فنانو روما 
والواليات التابعة لها

فنون

األوربي  الفسيفساء  فن 
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حديث خرافة!
رغم كل ما يحيط بعالم اليوم من تقدم تكنولوجي ومخترعات 
عظيمة نقلت البشرية نقالت مدوية وكبيرة نحو الرقي والتطور، إال 
أنه تلفحك بين الحين واآلخر بعض خرافات ال تمت للواقع بصلة، 
ال زالت مترسبة في عقل اإلنسان، تستدعي الضحك، أو كما يقال 
»خفيفة دم«، تستدعي الضحك وإن أثر بعضها لألسف في حياتنا 

ونظرتنا للمستقبل. 
لو أردنا قراءة واقع الخرافة في عالمنا العربي الحتجنا إلى مجلدات، 
ذلك أن كل بقعة ومجتمع له نصيبه الخاص من الخرافات الشعبية.
ومصطلح خرافة – كما تقول بعض المصادر- يرجع إلى رجل من 
إلى  عاد  ثم  الجن،  اختطفته  اسمه »خرافة«  أو جهينة  بني غدره 
قومه، فكان يحدثهم بأحاديث مما رأى فكذبه الناس، وأصبح اسمه 

ملتصًقا بكل فعل أو قول يخالف العقل. 
وفي العموم فإن الخرافة هي المعتقد الذي ال يعتمد على أساس 

من الواقع.
ويعود تاريخها لبداية اإلنسان نفسه على هذه األرض، حيث كان 
في  يجتهد  المعرفي-  وفقره  العلوم  شح  -وبسبب  قديًما  اإلنسان 
تفسير الظواهر الكونية، فتصبح ظاهرة الزالزل – مثاًل- بسبب أن 
بالتعب تولى نقل  األرض محمولة على قرني ثور وأنه كلما شعر 

األرض من قرن إلى اآلخر فتحدث الهزة األرضية.
وإذا كان اإلنسان قديًما معذوًرا في ذلك، فالغريب هو وجود من 
البعض بأن  يؤمن بالخرافات في هذا الزمن، ومثالها ما يعتقد به 
على  يحصل  فإنه سوف  يديه  إحدى  في  بحكه  شعر  إذا  اإلنسان 
مبلغ مالي قريبًا، وإذا َحبا الطفل -القادر على المشي- على يديه 

وقدميه فإن ضيًفا سوف يحضر. 
ومن الخرافات أن صوت البومه نذير شؤم، وأن الخرزة الزرقاء تبعد 
الحظ  تجلب  البيت  الحصان على مدخل  والعين، وحدوة  الحسد 

الحسن، وهناك من يعتبر القط األسود شيطانًا.
الجدير بالتمعن أنه ال يخلو تراث شعب من الشعوب من الخرافات، 
وهناك بعض الناس يفسرون كل سلوك خاطئ على أساس مرتبط 

وبالتالي  والعلم،  والفهم  التربية  على  وليس  والحظ،  بالخرافات 
األخطاء  تعليق  يتم  أن  يمكن  التي  الشماعة  بدور  الخرافة  قامت 

عليها.
تقول الفيلسوفة هيباتيا السكندرية، وهي بالمناسبة متخصصة في 
الفلسفة األفالطونية المحدثة، وتعد أول عالمة رياضيات –امرأة- 
الفلك،  وعلم  الفلسفة  تدريس  في  تميزها  عن  فضاًل  التاريخ،  في 
كأساطير،  األساطير  كخرافات،  تدرس  أن  يجب  »الخرافات  تقول: 
المعجزات كخياالت شعرية، تقديم الخرافات على أنها حقائق هو 
شيء فظيع، ألن عقل الطفل يقبلها ويصدقها، وفقط بعد ألم عظيم 

وربما مأساة يمكنه التخلص منها«. 
هذه الكلمات هي الحقيقة التامة، إال أن ما يذهل في عالم اليوم، 
كيف لمثل هذه القصص التي ال أساس لها من الواقع وخارجة عن 
المألوف أن يكون لها كل هذا الحضور والتصديق في مجتمعات 
السؤال  يبقى  والمعرفة؟!  بالعلم  يتمتعون  أناس  بين  بل  اليوم، 

مفتوًحا 
*كاتبة من اإلمارات

المرزوقي* شيماء 

ي
لرأ

ة ا
ضف



التونسية130 بوزيد  »زردة« سيدي 

تكن  لم  التي  المجتمعات  األكبر في هذه  االحتفال  الزردة«؛  »إنها 
الروح  فيها  وتغرس  وجدانها  تمس  شعبية  تظاهرات  لها  تتوفر 
االحتفالية ، هذه الفئات التي ال يمسها العمل الثقافي المنظم وال 

تأبه بها المهرجانات الفنية. 
وسيدي بوزيد تشهد عادة وكل عام عدًدا من الزرد وتكاد كل جهة 
والزردات  القبلية،  من  نوع  فيها  فالمسألة  الخاصة  لزردتها  تتجه 
سيدي  وزردة  بوزيد،  سيدي  زردة   هي:  الجهة  هذه  في  الكبرى 
السايح.  علي  سيدي  وزردة  بنعون،   علي  سيدي  وزردة  خليف، 

وكل واحدة تتصل كما يظهر بولي صالح ومازال بعضها يقام بشكل 
دوري وتحولت األخرى إلى مهرجان ثقافي شامل في حين شهدت 
عديدة  ألسباب  عنها  التخلي  ويتم  تنتهي  وبدأت  اضمحالال  أخرى 
منها الظرف السياسي ورحيل المريدين والرجال الكبار الذين كانوا 

يحرصون على إحياء هذه المناسبات.

إلى أرض الجد سيدي بوزيد
ثالثة  وتدوم  الوالية  عاصمة  في  بوزيد  سيدي  زردة  إلى  نتجه  كنا 

»زردة« سيدي بوزيد التونسية
طقوس وعادات آخذة في الغياب 

  رياض خليف تونس

أواخر شهر أغسطس وأوائل سبتمبر من كل سنة 
نتطلع بشغف إلى خبر يأتي به العائدون من األسواق 

األسبوعية وتسري في نفوسنا فرحة عظيمة عندما 

يقولون«اليوم برّحوا ...«.

هو الخبر السعيد الذي كنا ننتظره في تلك الطفولة 

البدوية وفي السنوات األولى من العمر ، ويتولى 

القيام بهذا الفعل نيابة عن المشرفين »البّراح« وهو 

رجل جوهري الصوت يقوم بوظيفة إعالمية شعبّية قبل 

أن يأتي زمن االتصاالت السريعة، يجول في األسواق 

واألماكن العامة معلًنا لألهالي موعد االحتفال بالزردة. 

هو رجل إعالنات تقليدية يتكلم بصوت عال وشعاره 

»الحاضر يبلغ الغائب«، إنه المنادي الذي كانت تفرح 

لصوته قلوب كثيرة حينما كانت الحياة أقل ضغطا 

والقلوب أكثر استعداد للفرح ومشاركة المجموعة.

يوم يزف هذا الخبر هو يوم سعادة كان يفرحنا نحن 

أبناء الريف المتعطشين للمدينة بما تعنيه من أضواء 

وحلويات ومشروبات وأشياء جميلة، وقد كنا نستعد 

لهذا الموعد بتوفير مبالغ مالية ضئيلة تمكننا من 

التمتع بهذا الموعد، وكان أطفال قريتي يتدبرون هذا 

المبلغ من المساهمة في أشغال جني اللوز المنتوج 

الصيفي المهم في ربوعنا.

من تراث الشعوب
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مفهوم الزردة
والزردة هي مظهر احتفالي شعبي قديم له نماذج مختلفة في تاريخ 
الرابطة  إحياء  ويحاول  الجماعي  البعد  يستهدف  وهو   الشعوب 
إنتاج جهة  البعض من  اتخذ  المواطنين وقد  بين  التي تربط  الجماعية 
ما محورا احتفاليا أما البعض األخر فيربطها بالجدود واألولياء الصالحين 
التاريخية،ومهما كانت الطقوس والعادات التي يتميز بها  والشخصيات 
كل احتفال فإن ما يجمع بين هذه االحتفاالت هو الرغبة في إحداث 
الفرح واستئناف الحياة بنسق جديد، لذلك تشهد مدينة سيدي بوزيد 
وبداية  الصيف  نهاية  فترة  في  الموعد  هذا  تنظيم  المجاورة  وجهاتها 
الخريف وهي الفترة التي يكون فيها األهالي -وهم من الفالحين الصغار 
عموًما - قد أكملوا جمع محاصيلهم الفالحيّة وبيعها فهم في هذه الحالة 
يحتاجون إلى الراحة والترفيه بعد التعب وتكون ظروفهم المادية في 

أوجها بما يسمح لهم بإقامة الوالئم والتبّضع  وإنفاق األموال 

الناس  يهرع  الجمعة،  األربعاء حتى صبيحة  من ظهر  أيام 
وقرابينهم  خيامهم  معهم  يجلبون  المجاورة  القرى  من 
وينصبونها في الرحبة- وهي مكان السوق األسبوعية عادة 
ويطبخون  ينامون  بوزيد،  سيدي  الجد  أرض  ويعتبرونها   -
ويسهرون وليس النوم في هذه المساحة طقسا من طقوس 
من  قادمون  الزوار  ألن  اعتبارا  ضرورة  ولكنه  المناسبة 

األرياف المعروفة بصعوبة طرقاتها وندرة وسائل نقلها.
وجهتنا  تكون  الفترة،  هذه  طوال  بالخيام  الرحبة  تزدحم 
على  فيحرصون  الكبار  أما  والمرح  اللعب  الصغار  نحن 
زيارة الضريح الذي يكون آنذاك في أبهى حلة،وكان الليل 
الذكر  وحلقات  الفروسية  حيث  متنوعة  احتفاالت  يشهد 
النسوي والرجالي،وقد بدأت هذه  البدوي  والطبل والغناء 
االحتفاالت في التناقص تدريجيًا كما تدنى اإلقبال حتى لم 

يعد الفتًا وجود هذا الحدث الذي بدأ في الغياب.

الزردة والبعد الوالئمي
فهذا  الزردة؛  مفهوم  على  المسيطر  هو  الوالئمي  البعد  ولعل 
المصطلح يحيل في نسخته األمازيغية على يوم ربيعي يخرج فيه 
في  وهو  الوالئم  فيه  ويقيمون  الشتاء  برحيل  لالحتفال  األمازيغ 
المعاجم العربية يحيل على فعل »ازدرد« وما يعنيه من أكل بنهم 
ولهفة، وقد استقر المفهوم في األذهان كمناسبة والئمية ويستعمل 

أهم  احد  السياق، وهذا  تتم خارج هذا  التي  الوالئم  لتسمية  أيضا 
مبررات الذبائح التي يذبحها الناس في هذه المناسبة وما يتم من 
الثقافة  من  فيها صنوف  تدعى  المناسبة  بهذه  فلكلورية  احتفاالت 

الشعبية التقليدية من شعر بدوي وغناء وطبول وغيرها.

زيارة ونيارة
ومن دون تقييم للممارسات التي تشهدها طقوس الزردة -وتحديًدا 
زردة سيدي  على  فالغالب  األضرحة،  داخل  النساء  بعض  تفعله  ما 
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الجد  لضريح  زيارة  مجرد  اعتبارها  بوزيد 
التاريخي؛ لذلك يهتم بها من يُحسبون على نسله 
التهاني بطريقة تثبت أنها  فقط، وهم يتبادلون 
مجرد زيارة قائلين لبعضهم »زيارة ونيارة«...وقد 
بين  تصم  كثيرة  قصائد  الشعبيون  الشعراء  ألف 

طياتها هذا التعبير احتفاال بهذه المناسبة.

شخصية سيدي بوزيد
بوزيد  سيدي  المسماة  الشخصية  إلى  بالعودة 
واختلط  مضطربة  التاريخية  التفاصيل  أن  نرى 
حقائق  عدة  وغابت  بالمكتوب  الشفوي  فيها 
بوزيد  فسيدي  وجدل،  محل شك  أخرى  وظلت 
النسل  بن علي اإلدريسي من مواليد مكة ومن 
النبوي الشريف انتقل إلى المغرب لزيارة أهله 
كافة  على  وأحفاده  أوالده  توزع  وقد  األدارسة 
والجزائر  المغرب  وخصوًصا  المغاربية  المنطقة 
وتونس حيث توجد اليوم في هذه الدول مناطق 
تحمل اسم سيدي بوزيد وضريحه. ويبقى مكان 
وغير  المتناثرة  الشفوية  للروايات  متروكًا  دفنه 

المؤكدة.
يوجد  الحقيقي  الضريح  بأن  القول  أنصار  يروي 
شفوية  حكاية  التونسية   بوزيد  سيدي  في 
على  الجزائر  من  انطلق  الرجل  أن  فيها  يقولون 
في  فسقطت  التعب  منها  نال  التي  فرسه  متن 
له،ويؤكد  مقرًّا  بنفسه  اختاره  الذي  المكان  هذا 

هؤالء أن هذا الضريح هو الفعلي ويستندون في ذلك إلى مواقف 
معاصرة سيطرت فيها القوة الخارقة وهو ما اعتبر من كرامات الرجل 
التي  الستينات  المواقف ما تعلق بالوضع في فيضانات  ومن هذه 

اجتاحت تونس وبقرار الحبيب بورقيبة هدمه.

بورقيبة وضريح سيدي بوزيد
التي  القداسة  من  نوًعا  يحمل  المكان  هذا  أن  الكبار  بعض  يعتقد 
تناقل  وقد  المتواصل  وتأثيره  الصالح  الولي  بفاعلية هذا  يفسرونها 
الكبار أن الفيضانات التي اجتاحت البالد في الستينيات كانت شاملة 
واجتاحت المياه كل األماكن إال فضاء الضريح  ظل آمًنا ولم تجتحه 

المياه وقد فر إليه الكثير من الناس.
بورقيبة  حكاية  معاصري  من  كثيرون  أكدها  التي  الروايات  ومن 
إزالة  قرر  بورقيبة  أن  الجهة والية،  أن تصبح  قبل  الضريح  مع هذا 
مقامات األولياء في كامل التراب التونسي وبدأ العمل على التنفيذ 
وقد اتجهت اآلالت الرافعة إلى المكان لهدمه غير أنها كانت في كل 

مرة تتعطب تلقائيًا كما أن المعتمد الذي أشرف على تلك العملية 
آنذاك أصيب بمرض خطير ولم يشف إال بعد أن تراجع عن القرار 
وقدم مساعدة لهيئة الضريح لتقوم بتجهيزه. كما أن بورقيبة  بدوره 
عاد الحًقا في السبعينيات ليقدم اعترافًا رمزيًا بهذا الفضاء من خالل 
كانت  التي  الجهة  هذه  على  الضريح  صاحب  اسم  بإطالق  قبوله 
بهذه  وتسميتها  بوزيد«  »والية سيدي  اسمها  وصار  بقمودة  تعرف 

الطريقة تؤكد هذا االعتراف.

سؤال الغياب
في السنوات األخيرة تضاءل إقبال الناس على هذا الموعد ثم بدأت 
مالمح اندثاره بعد الثورة ألسباب مختلفة منها المادي باعتبار ارتفاع 
يمكن  لما  اعتباًرا  األمني  ومنها  الفقراء  أرهق  الذي  الحياة  تكاليف 
أن يسببه تجمع الناس في ساحة مفتوحة في ظل الظروف األمنية 
وفكري  ذهني  ماهو  الحكاية  وراء  أن  أيًضا  يبدو  ولكن  المتوترة 
أخرى  فضاءات  وجدت  التي  الجديدة  األجيال  بعقليات  ويتصل 
للتالقي والمرح،إنها من عالمات تغير المجتمع والقطيعة التي بدأت 

تتعمق بين األجيال الجديدة و التراث 

من تراث الشعوب
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الِبئر الُمّر

الدولي  أشارك في مهرجان طليطلة  التوالي  الثالث على  للعام 
من  وصار  المنظمة،  الوطنية  هيئته  في  عضوا  باعتباري  للِشعر، 
تقاليد هذا المهرجان إسكان المشاركين في بيوت عوائل تتطوع... 
الكرم من أهل  الشعراء، وال غرابة في هذا  تتسابق الستضافة  بل 
مدينة عريقة احتضنت شتى الثقافات على مر العصور والزال كل 

زقاق فيها وكل بيت وحجر يفوح بعبق التاريخ وأرواح األسالف. 
التي سكنتها عربية األصل وال  البيوت  السابقة، كانت  المرات  في 
تسطير  يستحق  منها  وكل  موجودة،  األوائل  قاطنيها  آثار  زالت 
بنافورته  الشرقي  الفناء  بالتفصيل،  والحالية  القديمة  حكاياته 
الصغيرة، الزخارف اإلسالمية، األواني الفخارية والنحاسية وأحواض 
العام  هذا  أما  الداخلية،  واآلبار  المياه  تصريف  ومجاري  الغسيل 
بيت يطل على ساحة صغيرة أخذت  أسكن في  أن  فكان نصيبي 
للعشاق  مزاراً  وأصبح  قرون،  منذ  يتوسطها  الذي  البئر  من  اسمها 
وتقول  الُمر(  )البئر  اسمه  طبعاً.  والسياح  والحزانى  والُمفارقين 
حكايته التي يعرفها كل أهالي المدينة، وُدّون ملخصها على قطعة 
معدنية في الجدار، أنه وفي تلك األزمنة الغابرة التي كانت فيها 
)محاكم  ظهرت  بحيث  لها،  حجة  األديان  من  تتخذ  الصراعات 
التفتيش( المرعبة على هذا األساس � لألسف يحدث هذا في بلداننا 
اآلن، وكأننا نعيش في تلك العصور الغابرة التي تجاوزتها األمم �. 
تقول األسطورة أن شاباً مسيحياً وشابة يهودية قد هاما ببعضهما 
عشقاً، وكانا يلتقيان ِسراً عند هذه البئر، إال أن حبهما كان مستحيال 
آنذاك، ألن أتباع كل دين كانوا يكفرون أتباع الدين اآلخر،  فبعد 
أن عرف والدها باألمر وعجز عن اقناع ابنته الوحيدة بالعدول عن 
هذا الحب، قرر أن يقتل الشاب، فزعم أنه سيغيب في سفر، تاركاً 
تسلل من  دامسة،  ليلة  ليلة، وفي  البئر كل  عند  يتناجيان  إياهما 
وسط شجيرات الحديقة وطعن الشاب في قلبه حتى أرداه قتيالً. 

بعدها، ظلت ابنته العاشقة تأتي كل ليلة للبكاء هناك، ولكثرة ما 
سكبت من دموع مريرة تحول ماء البئر العذب، بالتدريج، إلى ماء 
ُمر، لهذا صار يسمى )البئر الُمر(... والبعض يقول إن العاشقة أنهت 

حياتها ملقية بنفسها في البئر.
بالموسيقى  ختمناه  أن  بعد  للمهرجان،  األخيرة  الليلة  أوخر  في 
والرقص والقصائد بمختلف اللغات في باحة )متحف الجيش( التي 
ومقرات  قيادة  وكانت  األسلحة،  بدل  بالِشعر  لنزرعها  لنا  فُِتحت 
أن  وقبل  العام،  هذا  مهرجاننا  دعمت  قد  هناك  اإلسباني  الجيش 
أدلف إلى البيت، جلسُت على حافة هذه البئر التي تمت العناية 
به كامالً، من بكرة حبل الدلو إلى أعماقه. دخنُت وفكرُت طويالً 
بكل اآلبار التي عرفتها ولم أعرفها. تُرى كم من فتاة عربية سكبت 
دمعها الُمر بقلب كسير دون أن يلتفت إليها أحد؟ كم من بئر ُمر 
أُلقيت فيها صبيّة من فلذة أكبادنا بحجة غسل العار؟ كم من بئر 
عربي  بئر  كم من  مجاناً؟  تكفيره  بعد  بريء  فيها جثة  ألقيت  ُمر 
تاريخي يضج بالمواريث تم إهماله ونسيانه؟ متى نتعلم المحافظة 
على ما ورثناه ماديًا وشفاهيًا من حلو وُمر ونريه ألجيالنا المتعاقبة 

كي تتعظ؟ 
في الصباح، مع حقيبتي بانتظار التاكسي الذي تواعدت معه عند 
اقترب  إلى مدريد،  العائد  القطار  إلى محطة  ليقلني  الُمر(  )البئر 
بالبئر  فأحاطوا  واإلناث،  الذكور  تالميذه  من  َجمع  ومعه  معلم 
وراح يشرح لهم حكايته. غادرُت وأنا أسمعه يقول لهم: إن األديان 

الصحيحة هي دعوة للحب ال للكراهية 

* كاتب عراقي – إسباني

الرملي* د.محسن 

ف
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ولكن األمر مختلف كثيرًا، حين يحدث اآلباء أبناءهم عن مهنهم التي امتهنوها في 
المختلفة كل  الشعبية وحياتهم  الماضي وعن طفولتهم وكيف عاشوها وألعابهم 
االختالف عن الحياة اليوم، حينها يطلع هذا الغرس الصغير على الحياة الشعبية 
فينشأ على حب التراث والموروثات الشعبية التي تعرفه على حياة أجداده، وقد 
تكون القصص والخراريف هي أكثر وسيلة لتعريفه بالماضي؛ فالصغير وعلى الرغم 
له،  يروى  لما  أنه خير مستمع  إال  تقييده  الحركية وصعوبة  بالطاقة  انتعاشه  من 

ويبقى األسلوب سيد الموقف لجذب وشد انتباهه. 

توعية الصغار بالتراث
التي  بثقافة وتراث األجداد  الجديد  الجيل  الشعبية دور في ربط  كذلك لأللعاب 
التقليدية  الطريقة  عن  بعيًدا  التراثية  المفردات  الصغار  يتعلم  قد  خاللها  من 
الرتيبة في التعليم، ولعبت وسائل اإلعالم ومواقع التواصل اإلجتماعي دوًرا كبيرًا 

  أبوظبي - تقية العامري

قلوب الصغار عفوية في العطاء واألخذ 
والتفاعل، وحين نفتح لهم باب المعرفة بروح 
الجمال والبساطة بعيًدا عن التكلف والتصنع 
تصبح قابليتهم أكبر. ال سيما أنه جيل ُعرف 
بارتباطه الوثيق بعالم التكنولوجيا الذي في 

الغالب يسيد على تلك الروح العفوية البريئة، 
األمر الذي يشكو معه اآلباء من بُعد أبنائهم 

عن معرفة حياة أجدادهم وآبائهم وانشغالهم 
بالحياة العصرية التي ال يعيشها -في نظرالجيل 

الجديد- إال من يتقن لغة التكنولوجيا.

يُجدن التواصل مع جيلهن 

إعالميات صغيرات 
يقدمن التراث بروح البساطة

تحقيق
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في مخاطبة الصغار وحثهم على اإلقبال واإلطالع على الحياة في 
الماضي بعبقها األصيل وبساطتها وشظف عيشها ومعاناة وتحمل 
أجدادهم لقسوتها، من خالل اإلعالن في تلك المواقع اإللكترونية 
عن مسابقات وجوائز، وتوجيه دعوات لهم بزيارة الخيم والقرى 
واألجنحة التراثية التي تقيمها بعض الجهات الناشطة في التراث 

بغرض الجمع بين الترفيه والتثقيف التراثي.
وال يغيب نجوم التراث الصغار عن المشاركة في تلك الفعاليات 
ليكونوا جزءا من هذا الحدث التراثي، فأثبتوا ألقرانهم أن التراث 
أمانة تتوارثها األجيال، وجب الحفاظ عليه واالستزادة من التجارب 
التي عاشها األجداد في ذلك الزمان، سجل هؤالء النجوم الصغار – 
في العمر فقط- حضورهم وبرزوا إعالميًا ليصبحوا قدوة ألقرانهم 
الصغار في الحذو حذوهم من أجل الحفاظ على التراث وتعريفه 

وإيصاله للمجتمعات ليكون أيقونة فخر لألجيال. 
شما المحيربي، التي كانت إطاللتها التلفزيونية الرمضانية لهذه 
تراثيًا  برنامًجا  بينونة  قناة  لها  أفردت  حيث  بحته  تراثية  السنة 

فيه  تطرح  وطفولي  عفوي  بأسلوب  الصغار  من خالله  تخاطب 
برفقة زميلتها نوف محمد مسابقات تراثية تضمنت مصطلحات 
وألغازاً شعبية، تقول شما عن تجربتها: دائما ما حدثتني عائلتي 
عن التراث وموروثنا الشعبي، في السابق لم يكن لدي الشغف 
الكبير للتوجه وتعلم المزيد عن موروثنا الثمين، وحين اصطحبني 
بدأت  الضخم-  التراثي  الحدث  -هذا  الحصن  قصر  إلى  والدي 
الموجودة هناك وعن  المقتنيات  الكثير من  أسماء  أتساءل عن 
التراثية، وكان والداٍي سعيدين باهتمامي  اللوحات االستعراضية 
مسلية.  بطريقة  تراثية  بمعلومات  تزويدي  في  فأخذا  بالتراث، 
وتضيف: في رأيي األهل يلعبون دوًرا رئيسيا وحيويا في تقريب 
الطفل من تراث أجداده. فالنظرة السائدة أن الموروث الشعبي 
وحياة األجداد في الماضي ال يتناسب مع فكر الجيل الحالي، إال 
أن الطريقة التي يُقّدم ويُعرّف بها األهل هذا التراث إلى األبناء 
هي الفيصل في كسب اهتمامهم وتشجيعهم على التعمق في 

سبر التراث برغبة.
 وتتابع المحيربي حديثها عن التراث وإقبال الصغار على التعرف 
الكثير  يحفظن  أصبحن  صديقاتي  تقول:  عليه، 
المعلومات والمفردات واأللغاز الشعبية  من 
المحلية التي كنت أقدمها مع زميلتي نوف 
التراثي، وهو ما يبرهن  الرايح  في برنامج 
على أننا جيل نثّمن ماضي أجدادنا ونملك 
حب المعرفة واإلطالع وليس كما يقال بأن 
»التكنولوجيا أصبحت عالمنا الوحيد« 
صغار  فهناك  العكس  على  بل 
الفعاليات  في  التطوع  يحبون 
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أيا  الفقرات  تقديم  في  أو  فقراتها  تنظيم  في  التراثية سواء 
كانت يولة أو رزفة أو شلة أو صقارة أو نعاشة وغيرها الكثير 
ليكونوا جزءا  الصغار  يُقبل عليها  التي  التراثية  من األنشطة 
من هذا التراث ودائما نحن في استحضار لمقولة المغفور 
له بإذن الله والدنا الشيخ زايد »من ليس له ماض ليس له 

حاضر«.

بين التسلية والتراث 
نوف محمد التي أسهمت أيًضا في تعريف الصغار بالتراث 
الرايح«، ومن خالل مشاركاتها  التراثي »  البرنامج  من خالل 
التراث  في فعاليات تراثية تحتضنها إمارة أبوظبي، رأت أن 
منذ  وقالت:  اإلماراتي،  المواطن  من شخصية  يتجزأ  ال  جزء 
األماكن  إلى  تصطحبني  أن  على  تحرص  وعائلتي  الصغر 
وأحرص  تراثية  فعاليات  ننظم  المدرسة  في  وكذلك  التراثية 

على أن أكون من ضمن المشاركات في التراث.
أوبريت  في  التراثية  مشاركاتي  أولى  كانت  نوف:  وأضافت 
بزيها  اإلماراتية  الفتاة  عن  تراثية  لوحة  خالله  من  قدمنا 
المحلي التراثي أمام حشد من الجمهور، وحاليا نشارك في 
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي يعد من أهم 
العاصمة أبوظبي، ويحظى  التراثية الضخمة في  االحتفاالت 
التراثية  األنشطة  كل  على  باإلطالع  المعرض  إلى  الزائر 
البحرية أو البرية، ومتواجدة برفقة زميلتي شما حيث نقدم 
نختمها  شيقة  بطريقة  جيلنا  في  لمن  التراثية  المعلومات 
بجوائز ترسم االبتسامة والسرور في روح الصغار وتشجعهم 
على التنافس في التعرف على التراث. وعن جديدها قالت 

المحافظة على التراث

الرايح  برنامج  قدمت  التي  القبيسي  شمسة  قالت  جانبها  من 
التراثي في موسمه األول، إنها بدأت في تعلم التراث حين كانت 
ترافق عمتها ليلى القبيسي التي تعمل في جهة لها صلة بالتراث، 
أجدادنا،  بموروث  تعريفها  في  عمتها  بطريقة  تستمتع  وكانت 
وتشجيعها على المشاركة في الفعاليات التراثية، وتردف القبيسي: 
المسؤولية  من  تنبع  وموروثنا  بتراثنا  التعريف  في  مشاركتي 
الوطنية، وألني ملتحقة بمدرسة نظامها دولي فأغلب زميالتي من 
الجاليات األوروبية، لذا أحرص دائما على المشاركة في األنشطة 

المدرسية التراثية ألقدم لهن تراثنا الذي نعتز ونفتخر به 
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 مزنة العامري: سعدت كثيرا بإلقاء 
قصيدة أمام سمو الشيخ سلطان 

بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو 
رئيس الدولة حفظه اهلل، األمر الذي 

أكسبني جرعة من الثقة في 
االستمرار في المشاركة في إحياء 

التراث فهو مفخرة لكل إماراتي



شّما: نحّضر حاليًا لبرنامج تراثي ال أريد الكشف عن تفاصيله سوف يعرض على قناة 
بينونة مرة واحدة أسبوعيًا.

ممارسة الشعر 
 الفارسة مزنة العامري التي تهوى الشعر وتحفظ الكثير من القصائد الوطنية، أكدت 
والتعرف  اإلقبال  على  يشجعهم  التراثية  الفعاليات  إلى  ألبنائهم  األهل  اصطحاب  أن 
على الموروث التراثي، ويربطهم بحياة األجداد، وقالت: كانت أكثر الفعاليات التراثية 
التي استمتعت بالمشاركة فيها مهرجان سلطان بن زايد التراثي في سويحان، حيث 
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الشيخ  سمو  أمام  قصيدة  بإلقاء  كثيرا  سعدت 
سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو 
أكسبني  الذي  األمر  الله،  حفظه  الدولة  رئيس 
المشاركة  في  االستمرار  في  الثقة  من  جرعة 
في إحياء التراث فهو مفخرة لكل إماراتي كما 
مسؤولية  األجيال  لتتوارثه  عليه  الحفاظ  أن 
العامري  وتتابع  الوطني.  اإلنتماء  من  وجزء 

القصائد  من  الكثير  وأحفظ  وأسمع  أقرأ 
للمغفور له بإذن الله والدنا الشيخ زايد بن 
سلطان وكذلك أحب إلقاء سمو الشيخ 
فمن  راشد  بن  محمد  بن  حمدان 
الشعرية  ألمسياته  متابعتي  خالل 
وأمارسه  الشعر  أحب  بدأت 
وسوف أسعى دائما للتواجد في 
قلب األحداث التراثية، من أجل 

وتراثنا  بثقافتنا  جيلي  أبناء  توعية 
إطار وطننا  ليس فقط ضمن  ونشره 

بأكمله  العالم  إلى  يصل  أن  نريده  بل 
بهذا  ثروة  أصحاب  نحن  كم  ليعرفوا 

الموروث التراثي 



الُفّل« 140 النخل و»ذاكرة  سعف 

الفنان  استطاع  فقد  العربية،  الجزيرة  ثروات  أهم  من  النخلة  كانت  وإذا 
روائع  وسعفها  وجذعها  شكلها  من  يبدع  أن  عطيف  الوهاب  عبد  السعودي 
تشكيلية، مكرًسا موهبته الفنية وإحساسه الجمالي ليرسم أكثر من 70 عماًل 
فنيًا، قدمها في معارض عديدة داخل المملكة وخارجها، ثم جمع صوًرا عنها 

في مجلد جاء بعنوان: »ذاكرة الفل«. 
الريف  إظهار  على  الفنان  قدرة  مدى  يعرف  اللوحات  هذه  على  يطلع  من 
بكل سحره وعالم القرية الهادئ، حيث تظهر بعض اللوحات أعمال الفالحين 
الخوص  النخيل والرعي، وأشغال  الحقول والحصاد وقطاف  اليومية وهم في 
وصناعة القهوة، كما أبدع الفنان في تجسيد الرقصات الريفية بأكثر من لوحة، 

إضافة إلى تركيزه على زهر الفل حيث رسم به أجمل اللوحات.
الذي استضافه جاليري »آرت هاب أبوظبي« قدم أكثر من 50  وفي معرضه 

  أبوظبي - فاطمة عطفة 

كيف يتحول عمل اإلنسان في عالقته الجميلة 

مع الطبيعة إلى أدوات وتحف ومعالم أثرية! 

هذا هو سر الفن واإلبداع من الكلمة إلى 
العمارة وصواًل إلى التشكيل. والفنان المبدع 

الذي صنع من القصب قلًما، ومن جذع الشجرة 
بابًا وكرسًيا، ومن الحجر قلعة وهرًما، هذا 

اإلنسان الحساس ما زال يعمل ويبدع لتتحول 
مشغوالته إلى تحف فنية يتناقلها األبناء عن 

اآلباء، وتأخذ مكانها في متاحف الفنون. 

سعف النخل و»ذاكرة الُفّل« سعف  النخل و   »ذاكرة الفل« 
في معرض الفنان السعودي عبد الوهاب عطيف

مرصد
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اللوحات تكشف قدرة 
الفنان على إظهار الريف 
بكل سحره وعالم القرية 

الهادئ، حيث تظهر 
أعمال الفالحين اليومية، 

وأشغال الخوص 
القهوة وصناعة 

اهتمامه  مدى  جميعها  تظهر  فنية  لوحة 
وفعاليات  تراثها  وغنى  تربتها  وألوان  بالبيئة 
الناس في أرضها، مستلهًما مناظر مختلفة من 
حيث  جازان  في  والموسمية  اليومية  الحياة 

ُولد ونشأ. 
يكفي أن نستعرض عددا من عناوين لوحاته 
أنجزه  ما  أهمية  عن  موجزة  فكرة  لتعطينا 
العناوين:  هذه  ومن  الفنية،  مسيرته  خالل 
»رقصة  السعف«،  »بائعة  »الحصاد«، 
»مزلف«،  »الماشطة«،  »العيد«،  السيف«، 
جيزان«،  »شذى  ممطر«،  »صباح  »الحبّال«، 
من  »رف  العاصفة«،  »قبل  الَحب«،  »بائع 
على  »سهرة  هناك«،  من  »مساء  بيتنا«، 

عنوان  تحمل  مرقمة  لوحة  من  أكثر  أن  إلى  إضافة  الفل«،  ضفاف 
»من التراث« و«نغم«، و«زخرفة جيزانية«، و«من ذاكرة الفل«.. إلخ. 
ونأخذ لوحة »الحصاد« مثال، فنرى فيها عدة نساء ريفيات يعملن في 
الحقل، ومع كل فالحة سلة كبيرة تضع فيها محصولها، وتبدو األرض 

النخل والخوص  مغطاة بجذوع الشجر وسعف 
الحقل،  أرض  تغطي  حصر  شكل  في  المنسوج 
يأتي  أن  قبل  الرجال  شغل  من  أنها  يوحي  ما 
تبين مقدرة  األعمال  النساء. وجميع هذه  دور 
النخلة  من  االستفادة  على  اشتغاله  في  الفنان 
ومقدما  معاصرة.  أساليب  مستخدما  وسعفها  
صورة مشرقة للموروث الثقافي العربي بأسلوب 
فني فريد. ركز الفنان جل اهتمامه على البيئة 
واستلهم  وتعلم  نشأ  حيث  التراثي  ومخزونها 
وممارسات  المفتوحة  والفضاءات  الحقول 
اإلبداعية  أعماله  في  وسجلها  اليومية،  الحياة 
حيث ألوان ومشاهد حيوية لحياة أبناء الريف 
بحميمية تكاد تصل حد االلتصاق بهذه المشاهد 
األكثر ثراء وواقعية وتحمل رائحة األرض. كما أبدع عطيف في رسم 
لوحات لوحدات زخرفية مستوحاة أيضاً من جماليات محيطه البيتي 
إلى  حولها  التي  الهندسي  الرسم  تقنيات  من  قريبة  وهي  والبيئي 

لوحات جمالية ذات طابع زخرفي. 
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الذي  هذا  الفني  مشروعه  عن  تحدث  عطيف  الفنان  لقاء  وفي 
تنقل  الذي  األول  معرضه  خالصة  وهو  سنة،   15 منذ  عليه  اشتغل 
يجب  الفن  أن  إلى  مشيرًا  السعودية،  العربية  المملكة  مدن  بين 
أن يكون مرتبطًا ببيئة الفنان حتى يكون معبرًا وصادقًا ويصل إلى 
الناس، موضًحا أن هذه المجموعة الفنية اشتغل عليها بهدف توثيق 
حيث  معاصرة،  بصورة  الثقافي  الموروث  ونقل  القديمة،  الحياة 
استخدم فيها أكثر من طريقة للرسم، سواء في األفكار أو األلوان 
من  حتى  مستفيدا  عليها،  العمل  تم  التي  واألصبغة  الخامات  أو 

المتنوعة. التربة وألوانها 
وأكد عطيف أن اشتغاله على التراث دفعه إلى البحث عن خامات 
منها  مختلفة  أساليب  واستخدام  العربي،  الثقافي  الموروث  من 
متعددة  أساليب  واتبع  متطورة،  خامات  من  استفاد  كما  الواقعية، 
واألصباغ،  الشعبية  والخامات  والتنقيط،  األكريلك،  ومنها  بالتلوين، 
أكثر  أعماله.  إنجاز  في  وتفرده  الفنان  بصمة  مجملها  في  وتبرز 
السعف،  على  مشغوالت  عن  عبارة  هي  المعروضة  اللوحات 
مستخدما فيها األصباغ الشعبية وتقنيات متعددة في تشابك حبال 
السعف وقد اعتمد الفنان االشتغال على هذه التجربة الفنية لتكون 

جميع أعماله من ثروة األرض واستلهام الموروث 

مرصد

الُفّل«  النخل و»ذاكرة  سعف 
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الحاجة لصناعة أسطورة !

تقبّل  بين  ما  نصارع  التقاليد  وعراقة  العلم  بجديد  محاطين 
يكشفها  التي  هي  الحقيقة  بالماضي.  اإليمان  بين  وما  الحقيقة 
العلم، واإليمان بالماضي هو الذي نتج بسبب الخرافات واألساطير، 
الحقائق  من  المتتالية  الصدمات  ونتقبل  الصراع  ننهي هذا  ولكي 
أو  االعتقاد  نشأ  كيف  نفهم  أن  علينا  الدفينة  قناعتنا  تدمر  التي 

األسطورة أو الخرافة.
ظالم  في  السنين،  ماليين  قبل  القديم  اإلنسان  عند  شي  كل  بدأ 
حياته  مع  المحيطات،  أمواج  وعلى  الكهوف  وعمق  الغابات 
اإلنسان  هذا  راقب  والذئاب،  واألسود  الدببة  قبل  من  المهددة 
ونار  مطر  من  الطبيعية  الظواهر  وتأمل  والبحر،  واألرض  السماء 
لصيف،  شتاء  من  المواسم  تقلّب  والحظ  وعواصف،  وبرق  ورعد 
الجفاف  يعم  األشجار في مواسم وفي مواسم  تثمر  والحظ كيف 
والقحط والمجاعات األرض، هذا اإلنسان الذي يفتقر لكل أدوات 
التجربة والتقنية، الذي يعيش بعشوائية وعفوية مفتقرًا لما يسمى 
بالمنهج العلمي، ليس إال إنسانًا مثلنا يتساءل عن ماهية هذا العالم 
ويبحث عن األجوبة وفق طريقته بالتفكير وخبرته البسيطة، لكنه 
يكره حقيقة جهله، ويريد أن يضع أسباب لكل ظاهرة يراها مهما 
جازمة  حقيقة  كانت  هي  اليوم،  لنا  مضحكة  األسباب  هذه  بدت 
ألجدادنا قبل ماليين السنين. وهذا كان منشأ األساطير، فالشمس 
ليست كتلة من الغازات المحترقة ونجم يسبح في الكون مع بقية 
النجوم، بل هي عربة متوهجة يقودها اإلله، ولكن ماهو القمر؟ إنه 
ليس جرم سماوي تابع لألرض وفق قوانين الجاذبية، بل هو عربة 
أخرى تقودها شقيقة إله الشمس، إن الرعد هو صوت إله يجلس 
في السماء والبرق هو وزيره األمين والعواصف البحرية ليست إال 
سخطًا من إله البحار، األشجار والمزارع المثمرة دليل على رحمة 
آلهة األرض ولكن سنوات القحط والجفاف دليل غضبها لذلك يجب 

أن نقدم لها القرابين البشرية والصلوات الالنهائية. 
هذه األساطير التي عفا عليها الزمن كانت تتناقل شفويًا بين اآلباء 
لم  التفاصيل واألحداث،  رواية هناك مزيد من  ألبناءهم ومع كل 
في  بسردها  الشعراء  بدأ  عندما  إال  كتابيًا  األساطير  تدوين  يبدأ 
قصائدهم وهكذا تم حفظ هذه القصص التي تبيّن لنا كيف كانت 

نظرتنا للعالم.
من  تذكر  فائدة  ال  وأنه  انتهى  الخرافة  عصر  أن  البعض  يعتقد 
تماًما، حيث  باطل  اعتقاد  أنه هذا  أو اإلطالع عليها، غير  دراستها 
تكمن أهمية دراسة األساطير في عدة نواح، أهمها النواحي الفنية 
أو األدبية، حيث تلعب األسطورة دوًرا فّعااًل في التأثير على عقول 
نحتاج  إنتاجهم  ولفهم  والنّحاتين،  الرّسامين  والموسيقيين  األدباء 
أحيانًا أن نمتلك فكرة مبسطة عن الخرافات التي ألهمتهم لإلنتاج.

من  كثيراً  إن  اللغة حيث  على  األساطير  تأثير  اآلخر هو  الجانب   
الكلمات اإلنجليزية مقتبسة من اإلغريق والرومان مثل شهر جون، 
هو اسم ملكة اآللهة الرومانية جونو، ويوم الخميس ثيرسداي مثل 
اسم آلهة الحرب الجرماني ثور، لذلك يهتم علماء اللغة في البحث 

في األساطير إليجاد جذور بعض الكلمات. 
األهم من هذا كله هو أن األساطير هي حلقة وصل بين أسلوب 
تفكيرنا الحالي وبين األسلوب الذي كان يفكر فيه أسالفنا، توضح 
لنا األساطير الطريقة التي نظروا فيها نحو العالم، يمكننا من خالل 
ونتساءل  الحاضر،  على  االسقاطات  ببعض  نقوم  أن  النظرة  هذه 
هل الزلنا نلجأ لخلق الخرافة لتفسير األمور من حولنا؟ هل الزلنا 
لالعتقادات  ونلجأ  الحقائق  عن  الكشف  في  العلم  دور  نتجاهل 
القديمة ونسمح لها أن تكون المفسر والشارح الوحيد والُمجيب 

السئلتنا؟ 
*كاتبة من اإلمارات 

المزروعي* فاطمة 

ية
اف

ثق
ق 

ورا
أ



144

الجولة  نهاية  في  القاسمي  الشيخ  وأشاد 
بجهود سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
رئيس  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ممثل 
وتوجيهاته  الدؤوبه  اإلمارات  تراث  نادي 
السديدة بالمشاركة في مثل هذه المعارض 
بعضا  وتروي  التاريخ  تحاكي  التي  الدولية 
من قصص األجداد وتعكس فلسفة حكومة 
األجداد  تاريخ  نقل  في  الرشيدة  اإلمارات 
بحياتنا  عراها  تتوثق  حية  واقعية  بصور 

الراهنة.
الشيخ  سمو  توجيهات  إن  معاليه  وقال 
جهود  تعكسها  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان 
النادي في المشاركة بمختلف أنواع األنشطة 
المحافل  مختلف  وفي  والثقافية  التراثية 
التي تشكل منابر ومنصات لتعريف اآلخرين 
الواضحة  الجهود  إلى  إضافة  العريق  بتراثنا 
ملموسا  واقعا  األجداد  تاريخ  جعل  في 
يعيشه األبناء في ملتقيات خاصة تميز في 
تنظيمها النادي في إجازات الصيف والربيع 
لجناح  زيارته  أن  مبينا  عدة..  سنوات  منذ 

النادي يستنشق فيها عبق التاريخ لذا فهي 
رأس  وعلى  اهتماماته  مقدمة  في  تأتي 

برامجه في زياراته مثل هذه المعارض.
على  النادي  حرص  إن  معاليه  وأضاف 
المشاركة الثقافية في مختلف المحافل عبر 
عشرات العناوين من الكتب األدبية والتراثية 
والمحققة في مجاالت األدب واللغة والثقافة 
التي  الكتب  وخاصة  والحضارة  والتاريخ 
من  العديد  بجانب  المنطقة  تاريخ  تتناول 
النادرة لعدد من شعراء  الشعرية  الدواوين 
النبط في اإلمارات إنما يعكس حجم الجهد 
سمو  وصديقي  أخي  يوليه  الذي  واالهتمام 
الشيخ سلطان بجمع التراث وتوثيقه وتبني 
نشره عبر إصدارات ذات طابع علمي تجسد 
االهتمام بثقافة التراث كاستراتيجيه في بناء 
الدولة الحديثة نظرا لما للتراث من أهمية 
في التنمية المجتمعية والبشرية موضحا أن 
تترك  ال  لسموه  المميزة  الحهود  هذه  مثل 
مجاال لالستغراب في اختياره وتتويجه قبل 
أيام بجائزة رجل التراث التراث العربي األول 

ـ13  لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ختام الدورة ال
إقبال كبير على جناح نادي تراث اإلمارات

  أبوظبي 

شهد جناح نادي تراث اإلمارات المشارك 

في فعاليات معرض أبوظبي الدولي 

للصيد والفروسية في دورته التي 

اختتمت فعالياتها في مركز أبوظبي 

للمعارض أخيًرا إقبااًل جماهيريًا وتفاعاًل 

كبيًرا من مختلف زوار المعرض .

وحظي جناح النادي -الذي تضمن 13 

ركًنا تراثًيا وثقافًيا - بزيارة عدد من 

الشخصيات ومن المسؤولين ومئات 

الزوار والمهتمين واإلعالميين والمثقفين 

حيث زاره معالي الشيخ فيصل بن خالد 

بن محمد القاسمي وتجول بين أركان 

الجناح واستمع الى شرح عن مختلف 

وحدات النادي المشاركة في الجناح وعن 

مضامين أركان الجناح التراثية المتنوعة.
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لعام 2015م. 
ووحدة  التراثية  للقرية  مشاركات  المعرض  في  النادي  جناح  وضم 
البحوث البيئية ومدرسة االمارات للشراع وقسم السباقات البحرية 
الذي يقدم للجمهور تجربة حية عن صناعة شباك الصيد ورحالت 

الغوص التقليدية على اللؤلؤ.
وتشارك وحدة البحوث البيئية بمجموعة من االصدارات البيئية من 

الكتب خاصة األطلس البحري باللغتين العربية واالنجليزية.
الجناح أركانًا لمدرسة االمارات للشراع وأكاديمية بوذيب  كما ضم 
العالمية للقدرة وإدارة األنشطة باالضافة  للفروسية وقرية بوذيب 
إلى تقديم عروض حية في االلعاب الشعبية وفنون اليولة وغيرها 

مما يعكس قيمة وجماليات التراث الوطني.
وتميز الجناح في دورة هذا العام بالتركيز على إستقطاب الجمهور 
التي  التراثية  المجالس  خالل  من  التراث  مع  النادي  تجربة  ونقل 
تم توزيعها في الجناح واستقبلت أعداًدا كبيرة من الزوار والسياح 
والجمهور وقدمت لهم نشرات وكتيبات وشرًحا مفصاًل حول مشروع 
وتشجيع  الوطنية  والهوية  التراث  على  والحفاظ  صون  في  النادي 

البحث وصناعة الكتاب التراثي .
ركن الكتب

وكان الفتًا أن ينصب االهتمام الجماهيري على ركن الكتب لمركز 
تعنى  عنوانًا   60 على  يشتمل  الذي  والبحوث  للدراسات  زايد 

برياضات الصيد بالصقور إضافة إلى الدواوين الشعرية وإصداراته 
والكتب  والتاريخ  والتراث  األدب  الفكر  مجاالت  في  المختلفة 
والفروسية  المخطوطات  حول  االلكترونية  والموسوعات  المحققة 

واإلبل وغيرها.
وضم الركن كذلك مجموعة من القطع والمقتنيات النادرة والصور 
التي تسلط الضوء على رحالت القنص التي كان يقوم بها المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان » طيب الله ثراه«.
واالمارات  الشعر  وبيت  تراث  مجالت  من  مختلفة  أعدادا  وعرض 
وشراء  اقتنائها  على  الجناح  جمهور  حرص  اإلبل،  ومجلة  الثقافية 
العديد من العناوين التراثية خاصة ديوان الشاعر محمد بن سلطان 
الدرمكي وديوان الشاعر حميد بن خليفة بن ذيبان وذلك بأسعار 

تشجيعية.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن مشاركة النادي في الحدث تأتي ضمن 
األهداف االستراتيجية لدعم األنشطة الثقافية والتراثية الكبيرة والتي 
تقام على أرض االمارات ورفع مستوى الوعي بها في إطار توجيهات 
وحرص سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على ضرورة المشاركة 
أبوظبي  العاصمة  تحتضنها  التي  والتظاهرات  المناسبات  كافة  في 
له  لما  نظرًا  والفروسية  الصيد  معرض  ومنها  الخصوص  وجه  على 
من إرتباط وثيق بأهداف ورسالة النادي في الحفاظ على الموروث 

الشعبي ونشره لتعزيز مفهوم ثقافة التراث 
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سمو  يرعاها  التي  للتراث  المميزة  والبرامج  األنشطة  تُعّد 
الشيخ سلطان بن زايد - وفاًء واقتفاًء ألثر مؤسس وباني نهضة 
اإلمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله-  مؤشرًا على 
عمق اهتمام قيادة اإلمارات الحكيمة بالتراث والثقافة والتقاليد 

والقيم العربية األصيلة. 
وهذا ما يؤكِّد عليه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان؛ ففي 
تقديم سموه لكتاب مهرجان سلطان بن زايد التراثي لعام 2015، 
على  نعمل  التراثي  زايد  بن  سلطان  مهرجان  في  »نحن  يقول: 
ترسيخ هذا الموروث األصيل، وغرسه في نفوس األبناء، وتعريف 
في  نستلهم  العريقة،  ثقافتنا  الغني، وخصوصية  بموروثنا  العالم 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  المؤسس  الوالد  نهج  وآرائنا  أفكارنا  كل 
ثراه، ونسير على خطاه في صون موروثنا  الله  نهيان، طيب  آل 
واهتمام  رؤى  ترجمة  على  نعمل  كما  هويتنا.  على  والحفاظ 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
حفظه الله، الذي سار في نهج الوالد المؤسس، رحمه الله، ومنح 
الموروث اهتماًما خاًصا وعنايًة كبيرًة من خالل إقامة العديد من 
الفعاليات والمهرجانات التي رسخت الموروث وحافظت عليه«. 

أن  من  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  رؤية  وتنطلق 
التمسك بالتراث هو الوسيلة الرئيسة لمواجهة العادات الدخيلة 
والغريبة على مجتمعنا، والكفيلة بمنح هويتنا الوطنية الخصوصية 
المرتبطة بعاداٍت وتقاليٍد وقيم عريقة. ترجمة لمقولة الشيخ زايد 

يرحمه الله: »من ليس له ماض فليس له حاضر وال مستقبل«.
التراث وصونه، ودعم  الكبيرة ألجل حفظ  الجهود  ويبذل سموه 

ل سموه للحصول  الموروث الشعبي والهوية الوطنية، وهو ما أهَّ
من   2015 لعام  األول  العربي  التراث  رجل  جائزة  على  بجدارة 
العربية  المملكة  في  ومقره  السياحي،  لإلعالم  العربي  المركز 
السعودية، لجهود سموه في صون التراث الوطني والحفاظ عليه 
وفتيات  أبناء  من  والشباب  الناشئة  نفوس  في  وغرسه  ونشره 
اإلمارات، وتعزيز ثقافة التراث والهوية الوطنية في دولة اإلمارات، 
التراث العربي، وعرفانًا  ولجهود سموه الحثيثة في الحفاظ على 
بالدور المحوري الذي يلعبه في الحفاظ على الموروث اإلماراتي، 
في  يبذلها  التي  النوعية  للجهود  وتقديرًا  الثاقب،  بفكره  واعتزازًا 
الطموح من  والعمل  الثقافة،  في  رائع  مثال  فهو  التراث؛  تأصيل 
أجل إعداد أجيال متسلحة بالعلم والتراث واالنتماء للوطن. كما 
الموروث  وضع  في  اإلمارات  دولة  جهود  كذلك  الجائزة  تعكس 
الشعبي والتراث الوطني في أول سلم االهتمامات لتعزيز ثقافة 

التراث.
في هذه المناسبة نبارك لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
اإلمارات،  تراث  نادي  رئيس  الدولة،  رئيس  السمو  ممثل صاحب 
التوفيق والسداد لمواصلة عطائه المتجدد  متمنين لسموه دوام 

ألبناء وطننا العزيز.
الشكر  آيات  أسمى  نرفع  الغالي،  وطننا  وأبناء  أنفسنا  نهنئ  وإذ 
لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نيهان رئيس الدولة 
الصحة  بموفور  يمتعه  أن  وجل  عز  المولى  سائلين  الله،  حفظه 
والعافية حتى ينعم وطننا العزيز بالمزيد من التقدم والخير فى 

ظل قيادته الرشيدة وسياسته الحكيمة 

ث
ترا

زة 
بر



الجشيد 
نوع من األكالت الشعبية اإلماراتية، تصنع من سمك »القرش« أو كما 

يسمى باللهجة المحلية »الجرجور« أو »ولد الولد« أو »العوال«. وتسهم 

أكلة الجشيد في المحافظة على أنسجة الجسم، وما يحتاجه في عملية 

الترميم والبناء، لكونه مصدرًا من مصادر اليود والفسفور والكالسيوم، التي 

تسهم في تكوين األسنان والعظام والدم في جسم اإلنسان.

تراث اإلمارات
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