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 صوت الصورة 
baytelshear

ق���ل���ب���ي وع�����ي�����ن�����اِك والأي����������������اُم ب��ي��ن��ه��م��ا 

م���اآ����س���ي���ِه م�����ن  ت���ع���ب���ن���ا  ط�����وي�����ٌل  درٌب   

اإن ي��خ��ف��ِق ال��ق��ل��ب ك��ي��ف ال��ع��م��ر ن��رج��ع��ُه

 ك�����ّل ال������ذي م������اَت ف��ي��ن��ا ك���ي���ف ُن��ح��ي��ي��ِه

اأ���س��ل��ك��ُه ع�������س���ُت  ط����وي����ٌل  درٌب  ال�������س���وُق   

 ث���م ان��ت��ه��ى ال�������ّدرُب وارت����اح����ْت اأغ��ان��ي��ِه

فاروق جويدة
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 حكيم العرب
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
 -طيب هللا ثراه -

دنيا محال وطرها 

ف����������ي����������ه����������ا زه����������������������ت لن����������������������واردن��������������ي��������������ا حم����������������ا وط�����������ره�����������ا 

�����س����ج����ره����ا  اأو  اخل�������������ر  وت��������������������������وّف��������������������������رت لث�������������م�������������ارك����������ر 

غ����م����ره����ا  اأو  �����ع�����د  ال�����������سّ الأق���������������������������������داري�������اه�������ا  وايل  م�����������������ن 

ب������ح������ره������ا  اأو  ال������������������ر  وف���������ا����������س���������ت ب��������ه��������ا الأن�����������ه�����������ارع�������������م 

ع�������������������������امل م�������������������ن ال�������������������������������زوارت�������������ت�������������واف�������������د ال���������ق���������ط���������ره���������ا 

�������س������ج������ره������ا  يف  ووروده������������������������������������ا والأزه��������������������������������ارت�������ت�������ف���������������س�������ح 

واري������������وم������������ه������������ا والأم��������������ه��������������ارف��������ي��������ه��������ا امل������������ه������������ا م�������ك�������ره�������ا 

وحت�������������������ف ب���������������ه الأ������������������س�����������������راري�������ا��������س�������ع�������د ال����������ل����������ي ن������ظ������ره������ا 

واوه����������������������������ب ل����������ه����������ا لخ����������ي����������ارن��������ح��������م��������د ل������������������ذي ���������س��������وره��������ا 

ق��������دره��������ا  يف  ع������ظ������م������ه������ا  اإب�������������������ج�������������������اه واع�����������ت�����������ب�����������اراأو 
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 ندعم العمل الثقافي إيمانًا بضرورة الثقافة ودورها 

في بناء المجتمعات وتطوّرها، وتأثيرها في الّسلوك 

اإلنساني واتّساع الوعي.

من أقوال سمو الشيخ 

سلطان بن زايد آل نهيان 
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محمد بن راشد ُيطلق أضخم مشروع تعليمي إلكتروني في العالم العربي

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
مرسوماً  أبوظبي  إلمارة  حاكاًم  بصفته 
أمريياً بتعيني صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
رئيساً  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
كام  أبوظبي.  إلمارة  التنفيذي  للمجلس 
أصدر سموه مرسوما أمريياً بإعادة تشكيل 
املجلس نّص عىل تعيني سمو الشيخ هزاع 
وسمو  للرئيس،  نائباً  نهيان  آل  زايد  بن 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  حامد  الشيخ 
وسمو  عضواًً،  أبوظبي  عهـد  ويل  ديوان 

الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضواًً، 
زايد  بن  محمد  بن  ذياب  الشيخ  وسمو 
عضواًً،  النقـل  دائرة  رئيس  نهيان  آل 
نهيان  آل  طحنون  بن  سلطان  والشيخ 
عضواًً، والدكتور أحـمد مبارك املـزروعـي 
عضواًً،  التنفيذي  للمجلس  العام  األمني 
جهـاز  رئيس  املبارك  خليفة  وخلدون 
التنفيذية عضواًً، وجاسم محمد  الشؤون 
أبوظبي  مكتب  رئيس  الزعايب  بوعتابه 
خميس  مغري  والدكتور  عضواً،  التنفيذي 
املجتمع  تنمية  دائرة  رئيس  الخيييل 
الرميثي  خلفان  محمـد  واللواء  عضواً، 

عضواً،  أبوظبي  لرشطة  العام  القائد 
ورياض عبد الرحمن املبارك رئيس دائرة 
املاليـة عضواً، والشيخ عبدالله بن محمد 
عضواً،  الصحة  دائـرة  رئيـس  حامد  آل 
ومعايل الدكتور عيل راشـد النعيمي رئيس 
واملهندس  عضواًً،  واملعرفة  التعليم  دائرة 
عويضـة مرشد املرر رئيس دائرة الطاقـة 
عضواً، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة 
التنمية االقتصادية، وفالح محمد األحبايب 
رئيس دائرة التخطيط العمراين والبلديات 
عضواً، ومحمد خليفة املبارك رئيس دائرة 

الثقافة والسياحة عضواًً.

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
الله، مرشوع محمد بن راشد للتعليم اإللكرتوين  رعاه 
العريب باعتباره الطريق األرسع لردم الفجوة التعليمية 
يف الوطن العريب مبتدئاً بـ»تحدي الرتجمة« كأكرب تحدٍّ 
من نوعه يف العامل العريب. واعترب سموه أن واقع التعليم 
يف العامل العريب ال يريض أحداً، وأنه ال بد من املبادرة 
بإشعال أول شمعة، مضيفاً أن التعليم اإللكرتوين سيكون 
الطريق األرسع لردم الفجوة التعليمية يف وطننا العريب. 
للطالب  االستثنائية  بالقدرات  إميانه  عن  سموه  وعرب 
املدارس  يف  والعلوم  الرياضيات  أن  مؤكداً  العرب، 

العربية مفتاح الستئناف الحضارة العربية.

خليفة ُيصدر مرسومًا بإعادة تشكيل »تنفيذي أبوظبي« برئاسة محمد بن زايد
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آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معايل  قال 
إن  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان 
الذي  الثقايف«  اإلمارات  »مؤرش  مبادرة 
يتناول العوامل املؤثرة يف الثقافة السائدة 
أهم  من  واحداً  يعد  اإلمارايت  باملجتمع 
الوزارة  قدمتها  التي  الثقافية  املشاريع 
اليوم باعتباره أحد  2008 وحتى  منذ عام 
عليها  االعتامد  ميكن  التي  املرجعيات 
الثقافية  االسرتاتيجية  الخطط  رسم  يف 
رؤية  مع  تتوافق  والتي  للمستقبل، 
اإلمارات  دولة  أن  مؤكداً   .2021 اإلمارات 

تبوأت املرتبة الثالثة عام 2015 يف التنافسية 
مستوى  عىل  الوطني  الثقافة  مؤرش  يف 
الثقايف يف  البعد  العامل، مبا يدلل عىل دور 
التي تعيشها اإلمارات يف  الشاملة  النهضة 
الرابع  البعد  ليصبح  الرشيدة  قيادتنا  ظل 
املضاف إىل األبعاد االقتصادية واالجتامعية 
معاليه  متابعة  خالل  ذلك  جاء  والبيئية. 
ألعامل الدورة الجديدة من املؤرش الثقايف 
الثقافة للوقوف عىل الوضع  الذي نظمته 
املجتمع  يف  السائدة  واالتجاهات  الثقايف 

اإلمارايت.

سلطان بن زايد يهنئ خادم الحرمين وولي عهده باليوم الوطني

نهيان بن مبارك: »مؤشر اإلمارات الثقافي« يرسم المستقبل

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو 
رئيس الدولة، برقية تهنئة إىل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن 
بن عبد العزيز آل سعود، عاهل اململكة العربية السعودية، وذلك 

مبناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.
وأعرب سموه يف الربقية عن تهانيه الحارة، سائاًل الله عز وجل أن 
الرشيفني  الحرمني  خادم  الغالية عىل  الوطنية  املناسبة  يعيد هذه 
والشعب السعودي الكريم بالخري واليمن والربكات، وأن يديم عليه 

وعىل اململكة الشقيقة وشعبها الخري والعزة والرفعة.
ومّثن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان يف برقيته مواقف وجهود 
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود يف 

خدمة وطنه واملنطقة واألمتني العربية واإلسالمية.
كام بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان برقية تهنئة مامثلة 
إىل صاحب السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن عبدالعزيز آل 
سعود، ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع باململكة 

العربية السعودية.
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الثقايف  موسمه  زايد  بن  سلطان  مركز  بدأ 
للكاتب  مبحارضة  املايض  الشهر  نهاية 
»هذا  بعنوان  دهب  منري  عمرو  السوداين 
ليس زمان الرواية«، تناول خاللها موضوعات 

الرواية وأهدافها وظروف كتابتها.
الشائعة:  املقولة  حول  املحارض  وتساءل 
»هذا زمان الرواية«: أيهام أسبق املقولة أم 
ال  الذين  أن  ورأى  إليه؟  تشري  الذي  الواقع 
يوافقون عىل املقولة قلة، ال يكاد ُيسَمع لهم 
الرواية«  أن عبارة »زمن  صوت مؤثر، مبيناً 
الرواية  جنس  عىل  الساحر  تأثريها  خلعت 

األديب وحظيت بهالة من التبجيل.
»تّباً  كتابه  يف  تناول  أنه  املحارض  وذكر 
للرواية« ما قاله نجيب محفوظ حول القصة 
يف منتصف األربعينيات املاضية، حيث رأى 
أنها »شعر الدنيا الحديثة«، موضحاً أن تلك 
الغنايئ  الشعر  أمام سطوة  النبوءة »تأخرت 
العريب«، منوهاً برأي »الناقد البارز الدكتور 
العنوان  صياغة  أعاد  الذي  عصفور  جابر 
نبوءة«، ثم عمل عىل  أنه  بالغ عىل  بإيجاز 
صياغة مقولة »زمن القص« بدالً من »زمن 
الرواية«، مع أن الشعر يف رأي املحارض »ما 
زال يظهر قدرة عىل دغدغة وجدان العرب، 
عىل األقل يف الحضور الجامهريي، يف الندوات 

واالحتفاالت واملسابقات عىل اختالفها«.
رغم  وأهميتها،  املقالة  عىل  املحارض  وعرج 
هذا  أن  مبيناً  األدب،  أجناس  بني  تواضعها 
يحيط  فني  قصور  بسبب  »ليس  التواضع 

ذهب:  وأكد  لها.  النقاد  إلهامل  وإمنا  بها 
لفنون  سيد  تنصيب  يشغلني  مام  »ليس 
األدب مكان سيادة الرواية املزعومة لزماننا 
األديب هذا، ولكن إذا اضطررت إىل ذلك فلن 
أتردد يف تنصيب املقالة سيدة لهذا الزمان«، 
درويش  محمود  من  برسالة  مستشهداً 
يا  يل،  »يبدو  فيها:  جاء  القاسم  سميح  إىل 
عزيزي، أن النرث هو ديوان هذا العرص، إذا 
التلفزيون له باقية!« ويعلق املحارض  أبقى 
لألدب  رشس  منافس  التلفزيون  إن  قائاًل: 
املكتوب ال ريب، ولكن ما مل يدركه درويش 
)أمام(  يرتّنح  بات  قد  نفسه  التلفزيون  أن 

وسائل التواصل االجتامعي«.
وال يعرتض املحارض عىل مقولة »النرث ديوان 
سبب  من  »ألكرث  ذلك  مرجعاً  العرص«، 

األسباب  تلك  وأهم  وموضوعي،  جوهري 
زماننا  ننسب  يجعلنا  الذي  باملعيار  يتعلق 
األديب إىل جنس بعينه«. ثم يعود ليؤكد أن 
ليس  واستساغة،  انتشاراً  األكرث  هي  املقالة 
كل  لدى  وإمنا  فحسب،  األدب  عشاق  بني 

القراء عىل اختالف طبقاتهم وميولهم.
»رفيعة  نوبل  جائزة  أن  إىل  الكاتب  ولفت 
مطلقاً  تفويضاً  املقام، ولكن هذا ال مينحها 
للحكم عىل مصري كل زمان ومكان أدبيني«، 
خامتاً محارضته بقوله: »عرصنا هذا مل يكلف 
وترشيحية  تفكيكه  مبهمة  األدباء  من  أحداً 
الستقصائه. كل ما علينا أن نعرب عن أنفسنا 
قصة  أو  برواية،  سواء  العرص،  خضم  يف 
قصرية، أو قصيدة، أو أغنية، أو حتى تغريدة 

ال تتجاوز مئة وأربعني حرفاً«.

في محاضرة بمركز سلطان بن زايد

الكاتب السوداني عمرو ذهب: هذا ليس زمان الرواية

قال معايل مبارك املنصوري، محافظ مرصف 
الوطني  االقتصاد  إن  املركزي،  اإلمارات 
يواصل منوه القوي، متوقعاً منو القطاع غري 
الجاري،  العام  خالل   %3.1 بنسبة  النفطي 
من  بدءاً  أكرث  أو   %3.5 إىل  يرتفع  أن  عىل 
استمرار  املنصوري  وقّدر  املقبل.  العام 
تداعيات  من  بالرغم  الدولة  اقتصاد  منو 
االنخفاض املستمر ألسعار النفط، عازياً هذا 

النمو إىل السياسات التنويعية التي ينتهجها 
اقتصاد اإلمارات، وإىل تسارع منو األنشطة 
محافظ  ترصيحات  جاءت  النفطية.  غري 
خالل  كلمته،  يف  املركزي  اإلمارات  مرصف 
الحادية  للدورة  السنوي  االجتامع  افتتاح 
املصارف  محافظي  ملجلس  واألربعني 
الذي  العربية،  النقد  ومؤسسات  العربية 
انعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون الرئاسة. وذكر معايل املنصوري 
نسبة  سجل  النفطية  غري  األنشطة  منو  أن 
3.2% يف 2015 ونسبة 2.7% يف 2016، منوهاً 
بأن هذه املستويات من النمو معقولة إذا 
ما أخذنا يف االعتبار أهمية القطاع النفطي 
اقتصاد  يشهده  الذي  التنويع  ظل  يف 

اإلمارات.

 مبارك المنصوري: 3.5 % نمو األنشطة غير النفطية باإلمارات في 2018
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املقبلة  القليلة  األسابيع  خالل  ديب  تشهد 
إطالق مرشوع مدينة متكاملة يحايك العاصمة 
اليابانية طوكيو عىل مساحة 80 مليون قدم 
مربع )ما يعادل 740 هكتاراً( عىل مقربة من 
الجديدة  املدينة  2020. ومتثل  موقع إكسبو 
الثانية من مرشوع »عقارات جمريا  املرحلة 
عاماً   15 تشييدها  وسيستغرق  للغولف« 
تحتضن  عمرانية  مناطق   8 من  وتتكون 

مستويات  عىل  إنسانية  وأنشطة  مامرسات 
والسكن  والثقافة  والصحة  والتعليم  )النقل 
والضيافه. وطبقاً  والتسوق  والرتفيه  والعمل 
االقتصادي«  لـ»البيان  بها  أدىل  لترصيحات 
جمريا  عقارات  لـ»رشكة  التنفيذي  الرئيس 
املرشوع  فإن  كاظم،  يوسف  للغولف«، 
يقوم عىل مفهوم التنمية العمرانية املوجهة 
لتشجيع النقل الجامعي. موضحاً أن املدينة 

األسايس  العصب  بوصفه  النقل  عىل  تركز 
سيخدم  إذ  املستقبيل،  الحرضي  للتطوير 
تحت  )إحداهام  للمرتو  محطتان  املدينة 
األرض( ومركبات ذاتية القيادة وأخرى تعمل 
بالطاقة املتجددة وشبكات نقل ذكية تحت 
املدينة  مناطق  بني  السكان  النتقال  األرض 
واملناطق املجاورة بطاقة استيعابية تصل إىل 

100 ألف شخص.

لألمن  اإلمارات  ملتقى  يف  املشاركون  أكد 
اإللكرتوين، أن اإلمارات ضمن أعىل 10 دول 
اإللكرتوين،  التحصني  مستوى  يف  العامل  يف 
الدول  ضمن  اإلمارات  حكومة  مكانة  وأن 
تحديد  مجال  يف  العامل  يف  ابتكاراً  األكرث 
أن  إىل  وأشاروا  اإللكرتوين.  األمن  أولويات 
دولة اإلمارات تفوقت عىل الدول األوروبية 
األمن  مخاطر  ملواجهة  الجاهزية  مجال  يف 
الوطنية  التحتية  البنية  وحامية  اإللكرتوين، 
والحيوية للدولة ضد التهديدات اإللكرتونية 
املتنامية، وفقاً ملا أعلنه خرباء عىل مستوى 
 13 من  املشاركون  وأجمع  الصناعة.  هذه 
األمن  مجال  يف  متخصصة  عاملية  رشكة 
التكنولوجي  التطور  مع  أنه  اإللكرتوين 

الذي يشهده العامل يوجد تطور يف مواجهة 
القرصنة ومحاوالت االخرتاق، وأن منظامت 
كربى تدير هذا األمر، وهو ما يضع الدول 
واملؤسسات أمام تحٍد مستمر ملواجهة تلك 
الهجامت وحامية أنظمتها املعلوماتية، عرب 

إليجاد  الوثيق  والتعاون  املستمر  االطالع 
الهجامت  وأن  قوية،  إلكرتونية  محصنات 
اختالف  عىل  مستمرة  الرشسة  اإللكرتونية 
املؤسسات  أو  الدول  سواء  املستويات، 

والشخصيات االعتبارية.

مشروع عقاري في دبي ُيحاكي طوكيو

 اإلمارات ضمن أعلى 10 دول تحصينًا في المجال اإللكتروني
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هذا لـ انكم انتو )المتشابهين( !انتو ْتشوفون بـ اني مختِلفو فـ اختالفي عّنكم عذري سميناتفق مره .. و أمرار اختِلف افرز الشاعر من المستشعرينفـ الشِعر ما احب ادور و ال أَِلففي يديني و في يدين اآلخرين اللغه .. من )ياءها( إلى )األِلف(

 حوار العدد
baytelshear

يعّد من أبرز األصوات الشعرية الشابة في اإلمارات

محمد بن طريش: أثق بقصيدتي وال أرفض النصيحة!
حاوره عبداهلل أبو بكر

شاعر شاب متميز، وصاحب حضور متوهج. يكتب بسالسة وأدوات فنية عالية، ويترك لنفسه بصمة فيما يكتب
 من قصائد وأبيات ذات خصوصية .

نشأ بين أفراد يحبون الشعر ويجيدون كتابته، وهم أصحاب تجارب كبيرة، استطاع أن يثبت نفسه أمامهم، ويصل إلى 
جمهور الشعر بكل ثقة ونضج.

يرى أن الجمهور أصبح واعيًا وقادرًا على التمييز بين الموهبة الحقيقية والموهبة المزيفة. ويؤكد أن الشعر هو رئة ثالثة 
يتنفس من خاللها الشعراء، وهو كذلك أداة للتعبير، أو هو أداة تعبير لكل قلب صامت.

ويكشف أن هناك مسابقة خارج اإلمارات سترى النور قريبًا وسيكون مشاركًا فيها.
بيت الِشعر التقت الشاعر المتميز محمد بن طريش الكعبي وكان هذا الحوار :
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أخلصت  مميزة  شعرية  ألرسة  تنتمي   
الشعبية  الساحة  ومنحت  القصيدة  لكتابة 
أثر ذلك عىل تجربتك  أسامء قديرة. كيف 
واالنتشار  النضج  حيث  من  الشعرية 

والوعي؟
أن تنشأ يف بيئة شعرية بني شعراء ومتذوقني 
للشعر، فمن الطبيعي أن يؤثر ذلك بتجربتك، 
ويسهم يف تشكيل وعيك ونضوجك. صحيح 
يف  نشأتك  لكن  األساس،  هي  املوهبة  أن 
وتغذيها  املوهبة  ستصقل  البيئة  تلك  مثل 

بالنضوج واملعرفة بشكل أرسع.

الشعري  محيطك  من  حصدته  الذي  ما   
كأرسة وأصدقاء وأقارب؟

املستمر  والّتشجيع  الّدعم  هو  حصدته  ما 
والّنقد البّناء الذي أستقبله دامئاً بصدٍر رحٍب، 
صاحب  أو  مختص  من  كان  إذا  خصوصاً 
تجربة، أضف إىل ذلك التوجيه. وأنا أرى أن 
ومؤهاًل  ُمجيداً  يكون  أن  يكفيه  ال  الشاعر 
الشعرية من دون  الساحة  بالكامل لدخول 
أن يحظى بفرصة النصيحة والتوجيه، فكام 
قوانينه  الشعري  والوسط  للشعر  أن  نعلم 
نصيحة  كل  ليست  عموماً،  لكن  وضوابطه. 
يف  لكني  بها،  وأعمل  لها  أصغي  ألن  قابلة 
دامئاً  وأحاول  النصائح  أهمل  ال  الحقيقة 

سامعها وتفهمها.   

بداياتك  منك  القريبون  استقبل  كيف   
الشعرية األوىل ؟

تستطيع القول إنهم تفاجؤوا، ولكن ال يعني 
ذلك أنه كان اعرتافاً بأين قد أصبحت شاعراً، 
بالشعر،  بشغفي  مسبق  علم  عىل  فهم 
ومنهم من كان يقرأ شعره يل ويتواصل معي 
الكبرية  مبحبتي  علمه  باب  من  جديد  بكل 
للشعر والقصائد. لكن ما فاجأهم حقا هو 
رسعة انتشاري وإشادة أسامء شعرية كبرية 
يف  املتأخر  ظهوري  من  بالرغم  بتجربتي 

الساحة.

 الشعر كام يراه محمد بن طريش هو ؟
ثالثة  رئة  هو  الشعر  إن  قلت  إذا  أبالغ  ال 

يتنفس من خاللها الشعراء، وهو كذلك أداة 
للتعبري، أو هو أداة تعبري لكل قلب صامت. 
والشاعر هو لسان الشارع وهو املؤرخ الذي 
املكان  تاريخ  قصائده  خالل  من  نقرأ  قد 

والزمان.
الشعر رسالة عظيمة، والشاعر تكّفل بحمل 
هذه الرسالة، ونحن ولله الحمد يف مجتمع 
محب وحافظ للشعر، وعارف بقيمته وقيمة 

كّتابه الشعراء.

 الخطوط الحمر، عنوان قصيدة لك. ُترى 
ما هي الخطوط الحمراء التي تضعها دامئاً 

أمام قلمك حني تكتب القصيدة ؟
ال  التي  الخطوط  هذه  أهم  ومباديئ  ديني 
وما  أتجاوزها،  أن  األحوال  من  بحال  ميكن 
معه  يتعامل  أن  للشاعر  ميكن  ذلك،  عدا 
بحرية، فهو حرٌّ ومتمرد بطبيعته، وال يحب 
أن يضع أمامه الخطوط والحواجز يك يظل 

  
 الشاعر الذي ال يحبه الجمهور
 هو الشاعر الذي يكرر نفسه 
وأفكاره وال يستطيع تجاوز 

مواضيعه المحدودة

 الشعر رسالة عظيمة، والشاعر 
تكّفل بحمل هذه الرسالة، ونحن 

 وهلل الحمد في مجتمع محّب 
وحافظ للشعر

 ديني ومبادئي أهم الخطوط 
التي ال يمكن بحال من األحوال 
أن أتجاوزها، وما عدا ذلك، يمكن 

للشاعر أن يتعامل معه بحرية
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دامئا محلقاً يف خياله وأفكاره.

 ما هي برأيك أسباب متيزك ووصولك إىل 
قلوب الناس؟

سبحانه  الله  من  التوفيق  هو  سبب،  أول 
كام  واألساس  التايل  السبب  أما  وتعاىل، 
أو مصيباً( فهو  أنا )وقد أكون مخطئاً  أراه 
يقنٍي  بعد  الشعري،  للمشهد  املتأين  دخويل 
أقدمه،  مبا  كافية  وثقة  تجربتي  بنضج 
أزال  ال  وأنا  الشعر  كتابة  أجدت  بأين  علام 
السبب  أما  الخامسة عرشة من عمري.  يف 
الثالث فيتعلق بالجمهور، الذي أصبح واعياً 
الحقيقية  املوهبة  بني  التمييز  عىل  وقادراً 

واملوهبة املزيفة.  

 حوار العدد
baytelshear

 من الشاعر الذي يحبه الجمهور ومن هو 
الشاعر الذي يتجّنبه الجمهور برأيك؟

الجمهور  إىل  األقرب  هو  املدهش،  الشاعر 
يف يومنا هذا، والشاعر إذا مل ُيدهش نفسه 
محبته  ينال  ولن  جمهوره  يدهش  فلن 
ورضاه عن قصائده. وأرى أن الشاعر املبدع 
الجمهور  محبة  كسب  يستطيع  الذي  هو 
والحضور  املختلفة  واألفكار  التجديد  عرب 
الجمهور  يحبه  ال  الذي  الشاعر  أما  األنيق. 
وأفكاره  نفسه  يكرر  الذي  الشاعر  فهو 
املحدودة.  مواضيعه  تجاوز  يستطيع  وال 
ال  الذي  الشاعر  كذلك  الجمهور  يحب  وال 
بصورته  يهتم  الذي  والشاعر  رسالة،  يحمل 
الشخصية أكرث من صورته الشعرية، وهناك 
الساحة  يف  الشعراء  هؤالء  من  الكثري 
الشعرية وهم يف ازياد ال سيام بعد ظهور 

وسائل التواصل االجتامعي.

تجد  التي  الشعرية  األغراض  هي  ما   
نفسك قريباً منها وقادراً عىل الكتابة فيها 

بتميز واقتدار؟
أستطيع أن أكتب يف جميع األغراض الشعرية 
وأترجمها  أعيشها  أن  عىل  قادراً  دمت  ما 
قصائد وأبيات. لكن أجد نفيس متوهجا يف 
الكتابة عن الوطن والوجدان. لكن وعموماً، 
للشاعر أن يكتب فيام يريد، لكن عليه أن 
يحسن اختيار ما ُيظهره للجمهور، فالقصائد 
أطول عمراً من عمر شاعرها وستبقى حيًة 

بعد رحيله.

نالت  مدهشة  غزلية  قصائد  لديك   
هو  الغزل  أن  تعتقد  هل  واسعة،  شهرة 
الناس؟  ذائقة  إىل  للوصول  الطرق  أقرص 
وأكرث  نعم هو سّيد أغراض الشعر وأمتعها 

ما ُيطالب به الشاعر من جمهوره.

املهرجانات  يف  كثرية  مشاركات  لديك   
مختلف  يف  الشعرية  والربامج  والفعاليات 

يف  جديد  من  سرناك  هل  الدولة.  إمارات 
مسابقات وبرامج شعرية مل تظهر بها من 

قبل؟
نعم، وهناك مسابقة خارج اإلمارات سرتى 
يف  عنها  وسأعلن  الله،  بإذن  قريباً  النور 

الوقت املناسب.

إليك بأسئلة مبارشة ال تحتمل   سأتوجه 
ثالث..  أو  كلمتني  من  بأكرث  عليها  اإلجابة 

وأبدأ بسؤال عن شاعر شعبي تحبه 
وتتابعه ؟

فقيد الشعر والشعراء سعد بن جدالن. 

تجربتك  يف  أّثر  شعري  ديوان  أو  كتاب   
الشعرية وتعود إليه لتقرأه بني حني وآخر؟
ولكن  معنّي،  ديوان  أو  كتاب  هناك  ليس 
مام قرأت مؤخراً وأعجبني، إذاعة األغاين لـ 

»عمر طاهر«.

الشعر  األبرز يف سرية  تراه   شاعر فصيح 
العريب؟

العراقي عبدالرزاق عبدالواحد أو كام يطلق 
عليه املتنبي األخري.

 
 مكان أو مدينة تلهمك يف الكتابة ؟

كاردف - اململكة املتحدة.

 أقرب الفنون إىل الشعر
الرسم.

الشعراء  أبرز  من  واحد  وأنت  أخرياً،   
الشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
الشعبي  الشعر  حارض  إىل  تنظر  كيف 
ومستقبله يف الدولة ومنطقة الخليج العريب 

عموما؟
األمر  والة  ودعم  اهتامم  ظل  يف  الشعر 
أحسن،  إىل  حسن  ومن  بخري  سيظل  له، 
االجتامعي  التواصل  وسائل  ظهور  ومع 
واملسابقات الشعرية، زادت جسور التواصل 
ندري  وال  الشعر،  وجمهور  الشعراء  بني 
جديدة،  وسائل  من  املستقبل  لنا  مايخبئه 

ولكنني عموماً متفائل.

الشعر في ظل اهتمام ودعم والة األمر له، 
سيظل بخير ومن حسن إلى أحسن 
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الخطـوط الحمر
���ْع���ر َواْك�������ِت�������ْب ل����ه َن�����ِرْ اأْغ�����لَ�����ى َم������ْن اأْغ����لَ����ْي����ِت����ْه َواأْق�������������َرْب الق����رب����ونِل���ْع���ي���ون���ه اأْك������ِت������ْب ����سِ

؟ ِك��������ِرْ ِو�����������شْ  ِوالَّ  َك�����ْي�����ف  ت���������س����األ����وين  َي������ْع������ِق������ُل������ْونل  َل  م�������ا  ف���������وق  ����������ْه  اأِح����������بِّ اآن�����������ا 

������ْوم ْل�����ه اْل���ِع���ِم���ْر �����ْه َوا�������سُ ِل����ْل����ِج����ُن����ْونِو��������شْ َل�������ْون م����ا اِح�����بِّ ْي  ت�����������وؤدِّ َط����ْب����ِع����ْه  ْو  ِوْو�����س����اي����ف����ه 

������ِرْ ����ِك����ُم����ْوني�������ا لمي�����ي�����ن�����ي ِف�������ْي�������ه َم��������ْه��������ًا وال�������������سَّ �����ِف�����ْه ِواْن�������ُت�������ْو َع����لَ����ْي����ُك����ْم حَتْ اأَب�����اْو������سِ

����ف����ه اأَب���������ى ِم����ْن����ك����م ِع��������ِذْر ي����خ����ون..!ل�����ِك�����ْن َق������ِب������ْل َو�����سْ ���ف���ه  َو����سْ ِم����ِث����ْل  يِفْ  ���ْع���ري  ����سِ لأّن 

���ِع���ْر ال�������سِّ َواْك�����������َرْ م ِ  ����اْر  ����عَّ ال���������سِّ ِم������ْن  �������ا ي����و�����س����ف����وناأْك����������َرْ  ْح�����م�����������������ن َع�������مَّ ت�������ب�������ارك ال�����رَّ

ال����َب����ِدر ْم�����ن  اأْح����ل����ى  َواهلل  َل  ال�����َب�����ِدْر  ���َب���ْه ����س���َوى ْع����ُي����ْوِن����ْه ِع���ُي���ْونَوْج�������ه  ِوْع����ي����ون م���ا ِت�������سْ

���َه���ْر �������ْرك ْب����ق����َم����ر ِن�����������شّ ال�������سَّ ْه ت�������َذكِّ ���ْم ���َس��ْي��فٍ  َب�����ّش ���َس��ْي��ف ْب���ا ِط���ُع���ْون..!ْوِغ�������������رِّ �������سِ ِواخْلَ

���ِم���ْه َم��������ْوِرْد ْوَح�����اَن�����ْة َخ���ِم���ْر �����ت َخ�������سْ �����اِرُب�����ْون(ْوِم������ْن حَتْ ةٍ  )ِل�����ل�����������سَّ ْوَل������������ذَّ �����َف�����اْء  ّ ِف�����ْي�����ه ال�����������سِ

َزَه��������ْر ْه  َخ�����������دِّ َع�����لَ�����ى  َي�����ْن�����ِب�����ْت  ����ْم  اْب����ِت���������سَ َي�������ْذِب�������ُل�������ْوناإذا  ْه  َخ���������������دِّ زه�����������ور  َزَع���������������ْل  واذا 

َق��������ِدْر ْو  ْوَه�����ْي�����ب�����ه  ����ِك����ْي����ِن����ْه  �����سِ ����س���َك���ت  �����ُت�����ْونِواذا  ْوَي�����ْن�����������سِ �����ِك�����ُت�����ْون  َي�����������سْ ت�����َك�����لَّ�����ْم  واذا 

����ُرْونيف َق�����ْب�����ِل�����ِت�����ْه م�����َط�����ْر م�����َط�����ْر م�����َط�����ْر م����َط����ْر ����َت����ْب���������سِ ي���������سْ ِق������َب������ْل  اإَذا  اْل��������َع��������َرْب  ِك��������ّل 

ْ�ِ����� وال�����������سِّ َع��������ْف��������ِوْك  َرّب  ي������ا  ق�����َف�����ى  �������س������وؤونواذا  َخ������ْل������ق������ه  يِفْ  ْوهلِل  ع������َط������ى  اهلل 

) َع�����َرْ ����َم����ْر  )اأ�����سْ َع���لَ���ى  ي���ْت���َم���ْخ���َط���ْر  َم�����ّر  ����ِع����ُرْونِواْن  َي���������سْ ���ْه ل����ه ْوُه���������ْم َل  ���ِح���يِّ َراَح�����������ْوا ����سِ

��ْر َح�����سَ ْو  َب�����ْدو  يِفْ  ��ْف��ت  ���سِ م���ا  ��َت��اي��ل��ه(  )���سْ �����م�����ه ْوب����������ن امل����ج����ونيف  خ����ل����ي����ط َب����������ْن احِل�����������سْ

�����ِق�����ْر ������ام������ّي������ه ْوِب������������ْرِق������������ْع ������سَ ْوَب��ْن��ط��ل��ونع��������َب��������اْه اإ�������سْ ْوق��م��ي�����ش  )َرْوج(  ���ِت���ِه���ْن  حَتْ ْوِم�����ْن 

����ِج����ْر ����َق����ْر ِوال����نِّ ���ْب���ح َب������ْن ال��������ِنّ ال�����سْ ويف ال��لَّ��ْي��ل َب����ْن )ال����اب ت����وب( و)الآي���ف���ون(وال�������سِّ

���ِط���ْر َه���ال�������سَّ اإلَّ  ����َب����ْه  ِت���������سْ َم������ا  �����اِي�����ِف�����ْه  �����ُن�����ْون(ِو������سَ ����ْه ي���������َورِّْدك اْلِ )َب���ْع�������ش اْل�����َع�����َرْب ِح����بِّ

َظ����َه����ْر ْو  َب����ْط����ن  ِم�������ْن  اْل������ِع������ْرَق������ْن  ْب  اأْزَك��������ى ْواأْع�����������َرْق َم����ا ْح���ِم���لَ���ْت ِف���ْي���ه ال��ب��ط��ونْم������َع������رَّ

ب�������َس���ر! َغ����������ْره وَح����������ّي اهلل  ِم������ِث������ْل  �����ْونم�����ا ه�����و  ْوَع������لَ������ْي������ه َف����ْل����ِي����ْت����َن����اَف���������ْش امْلِ�����ْت�����َن�����اْف�����������سُ

ُح������ُم������ْر ْخ���������ُط���������ْوطٍ   دون�����������ه  وه�����������ذا  ل  ْو ل حْت��ل��م��ونل  ِواْع����ِق����ُل����ْوا  ْي����ُح����وا  ِ�ِ���� ا�����سْ ِل������َذا 

����ْع����ري َم���َه���ْر ْم�����ت ِل������ْه ِع�����ْم�����رْي َق�����ِب�����ْل �����سِ وم������ا ه�����و م�����ن ال����ل����ى ل���ل���ع���ط���اي���ا ي���ْج���ح���دونَق�����دَّ

ْه( َي������ا )َرْوم�������ي�������و( والآخ���������رونَي����ا )َق���ْي�������ش( َي�����ا)ُب�����ْو َزْي�������د( َي����ا اأْه������ل ال���ِع���َرْ َي������ا )َع�������ن�������َ�َ

����اب����ق����ون اأن������ت������م ون�������ْح�������ُن ال����اح����ق����ونم���������س����رن����ا م���������س����رك����م َم���������ا ِم�����������ْن م�����َف�����ّر ال���������سَّ
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   ماسات
baytelshear

م��������ا ط����اب����ه  اأح�����ب�����اب�����هال�����ل�����ي�����ل ط����������اب و خ��������اط��������ري  ال�����������س�����ه�����ر  يف  ي�����ن�����اج�����ي  وك�������������ٍل 

ال�����ت�����ايل  ع���������س����ق����ي  و  الول  ع���������س����ق����ي  ع�������ل�������ي�������ك ن��������ف��������ح��������ات ال����������غ����������ا ط������اب������هي�������ا 

اخل������اب������هم��������ن��������ت مب����������ج����������رد ���������س��������ي اأف����������������������زع مي����ه  اأ��������س�������ي�������ائ�������ي  ك���������ل  اإن��������������ت  اإل 

امل������رت������اب������هاأب������ك������ي������ك ح����������ٍر م��������ن ع������������روق اأق������ام������ي  اأوج�����������اع�����������ي  ك��������ل  ت����������������داوي  و 

اأ������س�����م�����ى  امل��������ع��������اين  و  ������س�����ام�����ي  م�������������ا اأك����������ت����������ب����������ه مل�����������ج�����������رد ال�������ك�������ت�������اب�������هال�����������س�����ع�����ر 

ف���ي���ه���ا  ي����ب����ق����ى  و  �����س����ل����وع����ي  يف  اأت������ع������اب������هم�����ن�����ب�����وت  ج�����ن�����ي�����ت  ول  ع�����ل�����ي�����ه  اأت���������ع���������ب 

غ�����ري  ي����ح���������س����د  لج���������ل  ذخ�������رت�������ه  اأ������س�����ق�����ى ع���������س����ان����ه م������ا اأري������������د اأ������س�����ق�����ا ب��هلين 

ل������و ي��ح�����س��ر  ي���ح�������س���ب ح�������س���اب���ي م������ا ح�������س���ب���ت ح�������س���اب���هاأغ������ي������ب يف ع�����ي�����ون ال������������ردي 

ي������ق������ّدر  ل�����ل�����ج�����م�����ي�����ل  ال��������ل��������ي  اأج���������م���������ل  ت����رح����اب����ه.و  اآ������س�����ي�����ع يف  راع����������ي ال����م����ي����ل 

ال�������س���اع���ر  ق����ل����ب  ح������ن  اإن  و  م����وط����ن����ي  اإن������������������ت ال���������������������ولء م�����������ك�����������وٍن اأ�������س������ب������اب������هي������ا 

ال�����ط�����اع�����ه  يف  ي������ن������ذب������ل  ع�������م�������ٍر  م��������ن ت������رب������ي������ة زاي�������������د اأ��������س�������ي�������ل ال������اب������هي��������ف��������داك 

ال�����ل�����ي ق����ب����ل ي�����ب�����دى ال����ف����خ����ر ي�����ب�����دى ب��هل���������ب��������ي��������ة ن�������������س������ل������ه خ������ل������ي������ف������ة جم��������ده 

امل�����ن�����������س�����اب�����هي��������ا ������س�����ي�����دي ي��������ا ت����������اج را��������������ش اأب�����ن�����ائ�����ك  ال�������ط�������اع�������ه  و  ال���������������ول  ل���������ك 

ي������رق������ى ب����ف����ع����ل����ك م�������ن ق�����ب�����ل ت������رق������ى ب���هك������م������ل������ت رك�����������������ٍب ل��������اأ���������س��������ال��������ه ث������اب������ت 

ب����اإ�����س����م����ه  م��������ب  ال��������رج��������ل  اإن  ح�������ت�������ى غ�������دي�������ن�������ا ب�������ال�������ف�������ع�������ول جن������اب������هع����ل����م����ت����ن����ا 

دامي  ب�����ح�����������س�����ن�����ه  ال���������������س�������ي�������ه  اأ�����س����ب����اب����هن�������ق�������اب�������ل  ال�����ف�����ت�����ل  اأ�������س������ن������اب  ن����ق���������س����ر  و 

ون�����������س�����خ�����ر �������س������ل������وع ال��������ن��������وب ح������راب������هن�������������ذوب ي��������ا ح�������ام�������ي احل�������م�������ى ب����ح����م����ان����ا 

ال������وط������ن و ل����س���م���ه  اأج����������ل  ن������ت������م������ى ن�����������ت�����������وارى ب�����ح�����������س�����ن ت�������راب�������هن���ع���ي�������ش م������ن 

ت����ث����اب����ر ال����������رج����������ال  و  ي�����������س�����ن�����ع  ث����ي����اب����هامل�������ج�������د  ي�����خ�����ي�����ط  ق������������ده  ع������ل������ى  ك������������ٍل  و 

����ع����ر ط�����اي�����ح ب���������دون اأط����ن����اب����هال���������س����ب����ح ل�������ول ال�������س���م�������ش م������ا ن���������دري ب��ه  و ب����ي����ت ال���������سَ

غ��������ره  ول  اإم������������������ارات������������������ي  و����������ش ف���������رق ال�����و������س�����ط�����ى ع�������ن ال�������س���ب���اب���هاق���������ول���������ه���������ا 

اأ�������س������م������ائ������ن������ا ل���������و ت�����خ�����ت�����ل�����ف ن����ت���������س����اب����هخ�����ل�����ي�����ج�����ن�����ا واح���������������د ع������ل������ى م���������ن خ�����ان�����ه

وح�������ده  اأم����ن����ي����ت����ن����ا  و  ت���������س����ام����ن  ن�����ع�����ي�����������ش لج������������ل من������������وت حت���������ت ت������راب������ه وح�����������دة 

هادي المنصوري

@HadiAlMns

تراب الوطن
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ع��امي��اخ��وي خ��ل ال��ه��ج��و���ش ال��ل��ي ب��را���س��ك حت��وم �ستن  ع��ق��ب  ق�سيدي  خ��ا���س��ة  وا���س��م��ع 

اإن ك����ان ت��ب��غ��ي ال���ك���ام ال���ل���ي ع��ل��ي��ه ال��ك��امخ���ل ال��ت��خ��اري��ف وال��ت��ن��ج��ي��م له����ل ال��ن��ج��وم

ال�������س���ع���ادة وال�������س���ق���ا م���ات���دوم وال�����������دوامم�����ات�����دري ان  ال����ب����ق����ا  ..وهلل  ي����ف����ن����ى  وال������ك������ل 

ال�����ل�����ي ي���������س����ح����ون ح����ت����ى ي����ب����ل����غ����ون امل��������راماإن ك����ان وق����ت ال���رخ���ا ط���ّل���ع ع���ي���ال ال���ق���روم

ال�����ل�����ي ب����ه����ا ك�������ان ل�����ل�����رّج�����ال ق�������در وم����ق����اماج�������دادن�������ا وّرث������������وا ف���ي���ن���ا خ�����ي�����ار ال�������س���ل���وم

ن�����ت�����وارث ال���ط���ي���ب وامل������ع������روف والح���������امح��ت��ى ل��ب�����س��ن��ا ال�����س��رف وال���ع���ز ل��ب�����ش ال��ه��دوم

م����اب����ن م����ا�����س����ي ع����زي����ز ون�����ظ�����رة ل����اأم����اموال�����ي�����وم..ح�����ن�����ا ب���ع�������س���ر ال����ع����ومل����ة وال���ع���ل���وم

وه���ان���ت ع��ل��ى ال��ل��ي ي��ج��ّم��ع��ه��ا ح����ال وح����رام����س���ع���ب���ت ع���ل���ي���ن���ا وح����ن����ا م�����ن ك����ب����ار ال����ع����زوم

ه������ي م�������س���ك���ل���ت���ن���ا وح�����ن�����ا ن����ع����ت����ره����ا و�����س����امب���وج���ي���ه���ن���ا م�����ن م����ع����ان����اة ال������ب������داوة و����س���وم

واغ���������������راب..يف ع��������امٍل ي���ن���ظ���ر ل���ن���ا ب���اإت���ه���اماع����راب..وج����ل����ودن����ا ت�����س��ه��د ب��ل��ف��ح ال�����س��م��وم

م���امب������دٍو ع���ل���ى ه���ام�������ش ال���دن���ي���ا ن��ط��ي��ح ون���ق���وم م���اع���ل���ي���ن���ا  وق���م���ن���ا  ك������ان ط���ح���ن���ا  وان 

����س���ن���امع����ل����ى ظ����ه����ور امل����ط����اي����ا ����س���اي���ل���ن ال���ه���م���وم ذروة  ف�������وق  �������س������داده  م����ن����ا  وال�����ك�����ل 

ت���ر����س���م ع���ل���ى درب����ن����ا ذك������رى م������رور ال���ك���رامق���������دام..ق���������دام واخ������ف������اف امل����ط����اي����ا خ���ت���وم

ال�ساممن�������س���ي ع���ل���ى ����س���ك���ة امل����ج����ه����ول يف ك�����ل ي���وم واه��ل��ه��ا  ال��دن��ي��ا  متنا..على  ك��ان  وان 

عبداهلل الطلحي

@talhi_abdullah

خالصة قصيدي
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في حديث عن أثر 

المكان في الكتابة 

شعراء: القصائد 
ترسُم األماكن 

بالكلمات!
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أحمد الزرعوينفهمي عباس عبداللطيف الوحيمد راشد القناص

محمد عبدالسميع

يف  إرادياً  ال  ارتباطاً  باملكان  الشعر  ارتبط 
نفسه  يفرض  فاملكان  األحيان،  معظم 
وقد زخر  اإلبداع.  أشكال  بسالسة عىل كل 
وسجل  الحية  التعبري  بأساليب  الشعر 
بجانب  وحفل  املختلفة،  الناس  أحاسيس 
كبري من األساليب البالغية والصور الخيالية 
واالنفتاح  بالتجدد  النتاج  ذلك  أمدت  التي 
األساس  يف  لنا  يجسد  فالشعر  والتأثري، 
الشاعر مع ذاته من جهة والحياة  انسجام 
من  واملكان  بالزمان  واملتمثلة  حوله  التي 

جهة أخرى.
ارتباط  ينعكس  أن  البديهي  من  ويبدو 
املختلفة  التعبري  أشكال  باملكان يف  اإلنسان 
الشعر  ذلك  يف  مبا  حياته،  يف  يتناولها  التي 
نابعة أصاًل من حاجة اإلنسان  كأداة راقية 
ملمحني،  للمكان  أن  غري  والجامل.  للغناء 
أحدهام مادي واآلخر تجريدي. أما الطابع 
لحيز  بالجسد  االنتامء  فيعكس  املادي: 
ملموس كمنزل أو قرية أو شاطئ مهجور، 
حدث فيه أمر ما نتذكره كلام مررنا بالقرب 
من  فيها  ما  بكل  الذكرى  ونستعيد  منه، 
املعنى  هذا  وفق  فاملكان  وبالتايل،  انفعال، 
هو الباعث عىل الكتابة طاملا أنه يجرفنا مبا 
أيقظه يف داخلنا من أحاسيس كان النسيان 
قد أخمدها لفرتة ومل يقض عليها بالكامل. 
ننفصل  عندما  فهو  التجريدي:  الطابع  أما 
الحياة  من خالل  باألبد  ونرتبط  الزمن  عن 
يف قلب اللحظة الراهنة، فينشأ لدينا ارتباط 
برموز الحياة يوحي بالتأثر ويزرع يف داخلنا 
االنفعال، وبالتايل نلجأ للكتابة والتعبري عن 

كل ذلك.
هذا  يف  املبدعني  آراء  بعض  نستعرض  هنا 

الخصوص:-

الزمن ال يتسم بخصوصية
قال الشاعر واإلعالمي راشد القناص :»تناول 
النقاد منذ فجر الشعر العريب حتى العرص 
يف  متظهراتها  وجدل  البيئة  قضية  الحديث 

القصيدة وانعكاسها عىل الشاعر.
ولكن هذا الجدل القديم يكاد يكون عديم 
الجدوى يف زمننا الحايل، وذلك النفتاح العامل 
عىل تطور الوسائل التقنية، فرمبا يتأثر شاعر 
يف رشق األرض ببيئة ما يف أقىص الغرب. ففي 
وجدان الشاعر )حتى وإن كان بعيداً عنها(  
فيها  لرنى  القصيدة  عىل  هذا  ينعكس  قد 
مصطلحات من خارج بيئة الشاعر الضيقة، 
وأسلوباً متنوعاً بحسب تنوع البيئة الجاذبة 
للشاعر واألقرب إىل نفسه، وقد وجدت هذا 
منطقيا جداً حني سافرت اىل جمهورية مرص 
وكتبت هناك إحدى قصائدي متأثراً ببيئتها، 
والبحرين  واإلمارات  الكويت،  يف  وكذلك 

وغريها.
بخصوصية  يتسم  ال  الزمن  هذا  أن  أرى 
العوملة،  زمن  فهر  محددة،  لبيئة  محددة، 
وتالحم الحضارات والخليط املعريف املشرتك، 
القصيدة  عىل  واسع  تأثري  ذو  كله  وهذا 

والشاعر. 

كل مكان وزمان
إن  الوحيمد  عبداللطيف  األديب  ويقول 
أي  يف  للشاعر  يأيت  واإللهام  إلهام،  الشعر 

أن  بالرضورة  وليس  مكان،  كل  ويف  زماٍن 
يكون هذا املكان فخاًم أو رائعاً كمنتجٍع أو 

حديقٍة أو شاطٍئ أو قرص، فقد يكون شارعاً 

للعمل أو حتى الخالء.  أو مقّراً  ما  أو بيتاً 
استعصت  التي  اإللهام  حالة  هنا  وتحرضين 
الفرزدق  قاله  وما  الشعراء،  كبار  أحد  عىل 
)الذي لوال شعره لضاع ثلث اللغة كام ذكر 
الجاحظ يف كتابه البيان والتبيني( : »تأيت عيلَّ 
لحظة يكون فيها خلع السن أهون عيلَّ من 
إلهام كام  فالشعر،  الشعر«.  من  بيت  قول 
أسلفنا وقد يوحي به مشهد يراه الشاعر أو 
قصة  أو  يقرأها  كلمة  أو  يشاهدها  صورة 
يسمعها أو فكرة تطرق باله أو حديث بني 

شخصني أو غري ذلك.

صبغ القصائد بمفردات البيئة
وتؤكد الشاعرة نادية لطفي أن للمكان دوراً 
فمثاًل  للقصيدة،  الفني  التشكيل  يف  أساسياً 
تتسم  قصيدة  كتابة  للشاعر  يروق  حينام 
الخيال  فيها  يلعب  والشجن،  بالرومانسية 
فإننا  والوجدان،  الحس  ميس  كبرياً  دوراً 
نجده يلجأ إىل األماكن التي تتسم بالهدوء 
والشاعرية من قبيل غروب الشمس، وخرير 
املاء، والخرضة التي ترتاح إليها األعني. بينام 
نجد أن الشعراء حينام يوجدون يف املحافل 
وغريها.  والنقابات  األحزاب  مثل  السياسية 
تتسم قصائدهم بالهموم الحزبية والعناوين 
الثورية بعيداً عن الخيال، وتصبح القصيدة 
معزوفة عىل أوتار الصدق والواقعية. ومن 
صبغ  يف  تؤثر  األماكن  أن  أيضاً  املتعارف 
البيئية.  من  مستوحاة  مبفردات  القصائد 
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باللغة  القصيدة  تخرج  مثاًل،  الصعيد  ففي 
الصعيدية ومتقاطعة مع األعراف الصعيدية. 
بينام يف األماكن الساحلية نجد أن القصائد 
أكرث مساحة، وحتى عندما  تكون مفرداتها 
الكتابة لفرته فإن مجرد  املبدع عن  ينقطع 
والندوات  األدبية  املنتديات  عىل  تردده 
واألمسيات الشعرية يستثري فيه الكتابة من 
جديد. كل هذا يربهن عىل أن لألماكن دوراً 

أساسياً يف التشكيل الفني للقصيدة.

طبيعة الشعراء
الشاعرة بتول آل عيل تقول :»ال أبحث عن 
املكان بقدر ما أبحث عن العزلة والهدوء، 
 ، مهاّمً دوراً  يلعب  املكان  أن  الشك  ولكن 
فبطبيعة الحال أنا ال أحب الكتابة يف مكان 
األماكن  رديئة،  تهوية  أو  سيئة  إضاءة  ذي 

الضيقة واملزدحمة تشتت الفكرة أيضاً.
الطبيعة هي أكرث ما يبعث الراحة يف نفيس، 
ولكن ليست كل طبيعة هي مكان خصب 
للكتابة. ولكنها عىل األقل تبعث الطأمنينة 
و متهد الطريق ألبيات قادمة يف الطريق إن 

مل ُتكتب يف آنها.

في الزنزانة والشانزليزيه!
أما الشاعرة تهاين التميمي فتقول :»ال أذكر 

سطر  لكتابة  مكان  عن  بحثت  أنني  يوماً 
للمكان  أن  أنكر  ال  أنني  مع  واحد.  شعري 
تأثريه البالغ يف نفوس الشعراء ويف كتاباتهم. 
البحر أو أثناء وجودها  فارتياح الروح أمام 
الطقوس  يهّيئ  حامل  مكان  يف  أو  بالطبيعة 

لقدوم الزائر األجمل وهو »الشعر«.
جمياًل،  املكان  يكون  أن  رضورياً  وليس 
زنزانته  يف  اإلبداع  ملرحلة  يصل  فبعضهم 

وبعضهم اآلخر يصله يف الشانزليزيه!
ومتى ما استطاع هذا املكان استنطاق الروح 
والتأثري فيها نجده يدفع الشاعر نحو الكتابة 
واإلبداع بحسب ما يرتكه املكان من أثر يف 

نفس الشاعر.

على شاطئ دجلة
كل  قال:  الرشيدي  خلف  بن  عايد  الشاعر 
وقصته  الجهم  بن  عيل  الشاعر  يعرف  منا 
الشهرية مع الخليفة املتوكل، وما كان لهذا 
الشعر  )من  بالشعر  تحول  من  الشاعر 
العذب(  الشعر  الرقيق  إىل  الجاف  البدوي 
التي  البيئة  بأن  الخليفة  علم  عندما  وذلك 
من  هي  الجهم  ابن  الشاعر  فيها  نشأ 
والخشونة  القسوة  بهذه  مفرداته  جعلت 
حسنة  دار  إىل  بعثه  وحينها  الثقافة،  وقّلة 
عىل شاطئ دجلة فيها بستان يتخلله نسيم 
لطيف وجرس قريب منه، فأقام هناك ستة 
فأنشده واحدًة  الخليفة  استدعاه  ثم  أشهر 
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شعر  يف  قيل  ما  وأعذب  وأرق  أجمل  من 
الغزل :

عيون املها بني الرصافة والجرس
جلنب الهوى من حيث أدري وال أدري
بأن للمكان وجامل ما  أكاد أجزم   من هنا، 
تشّكل  الكبري عىل  األثر  الشاعر،  إليه  ينظر 
أو  املفردة  قوة  حيث  من  سواء  قصيدته 
عذوبتها، فالشعر مرتبط مبا مير به الشاعر، 
تنعكس عىل  أفراح  أو  أحزان  يراه من  وما 
مشاعره فيمطرها شعراً، وال ننىس أن الشاعر  

حديث  ما يرى وعيونه ال تكذب أبداً. 

االنتماء للمكان
الشاعرة هيالنة الشيخ  أكدت أن القصيدة 
تولد من رحِم املكان مثل نبتٍة شقت الصدر 
أن  »تخّيل  وأضافت:  الكيان!  وزلزلت  شًقا 
أجسادنا تحّلق يف خواء من دون مالمح كام 
لو كّنا مجرد مجساّمٍت ال تنتمي ليشء. هكذا 
هي القصيدة؛ إن جرّدتها من املكان والزمان 
من  نسل  مسخ  مثل  وتصبح  هوّيتها  تفقد 
لكن  ُمَشّوهاً،  كان جمياًل ورمبا  الَعدم؛ رمبا 
هوّيتها  ويحدد  ُيشكلها  للمكان  االنتامء 

وهوية الشاعر. 

  مع ذلك فاألمر يختلف من شاعر إىل شاعر، 
يف  يجد  طبعه  االجتامعي يف  الشاعر  ولعل 
عىل  للكتابة،  مالمئة  بيئة  للناس  مخالطته 

عكس الشاعر االنطوايئ مثاًل.
عن  بيئة  كل  يف  تختلف  املفردات  وحتى 
األخرى، ويف كل قصيدة عن األخرى حسب 
قد  معينة  بنسبة  موجود  ذلك  كل  املكان. 

تزيد أو تنقص حسب إمكانيات الشاعر.
يف  نفسها  تفرض  القصائد  بعض  ذلك  ومع 

أحلك الظروف واألماكن!

انعكاسات األماكن
الشاعر حسن املعشني أشار إىل أن للمكان 
وحياته،  وكتاباته  الشاعر  عىل  كبرياً  تأثرياً 
هي  الشاعر  فيها  يعيش  التي  فالبيئة 
التفاصيل التي يستمد منها الشاعر انفعاالته 
والقصيدة  قصيدته.  تظهر يف  التي  الحسية 
من وجهة نظري ال تحتاج إىل مكان معني 
للكتابة، فالهاجس الشعري هو الذي يختار 

الوقت للحضور من دون تحديد املكان.
و)الكتاب(  الشعراء  من  بعضاً  أن  أسمع 
يختارون أماكن معينة ومواقع للكتابة ولهم 
عذرهم، ولكن اعتقد أن فئة كبرية منهم ال 

تهتم باملكان بقدر ما تهتم بتفريغ اإلبداع 
يف ورقة .

لكن ال ضري يف أن يكون للمكان انعكاسات 
للشاعر  الفكري  الناتج  يف  بسيطة  ولو 
عىل  يعتمد  وهذا  عامة،  بصفة  والكاتب 

الشاعر ومدى ارتباطه باملكان.

قاموس مفردات
ويرى الشاعر أحمد الزرعوين أن األماكن من 
الشعرية،  الحالة  عىل  املؤثرة  العوامل  أبرز 
حيث ارتباط الشاعر بتفاصيل املكان الذي 
هيكل  لبناء  وجدانه،  ومنبع  إلهامه  يشكل 
التعبري.  صح  إذا  ورسمه  الشعري  النص 
نجد  لذلك  مفردات،  قاموس  يعترب  واملكان 
تواصيفهم  يف  اختلفوا  املهجر  شعراء  أن 
البادية،  شعراء  عن  وتعابريهم  ومفرداتهم 
مالمسة  املهجر  أهل  مفردات  إن  حيث 
فيها من مطارات وسكك  املدينة مبا  لحياة 
بينام  الخ.  اليانعة..  والطبيعة  القطارات 
ينسج أهل البادية نصوصهم من بيئة الصرب 
وعادات اآلباء واألجداد. لذا نجد أن املكان 
بشكل  سواء  الشاعر  شاعرية  يشكل  قالب 

مؤقت أو مستدام .   

تهاين التميمي عايد بن خلف الرشيدي
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علي المسعودي 

صاحب السمو املليك األمري خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود 
الرشيفني  الحرمني  خادم  ومستشار  املكرمة  مكة  منطقة  أمري   ..
ورئيس اللجنة املركزية للحج. االبن الثالث من أبناء امللك فيصل بن 
عبدالعزيز ووالدته هي األمرية هيا بنت تريك بن عبد العزيز بن عبد 

الله بن تريك بن عبدالله آل سعود.
الشعر  أعمدة  كأهم  العريب  والعامل  الخليج  دول  يف  اسمه  اشتهر 
النبطي وفحل من فحوله.. ملا يتمتع به من شاعرية اسرتعت انتباه 
من  عليه  انطوت  ما  خالل  من  تناولوها  الذين  النقاد،  من  الكثري 
تضمنته  عام  فضاًل  سامية،  ومعان  ساحر،  وتصوير  جياشة  عاطفة 
هذه القصائد من أغراض عدة يف الوصف والغزل والرثاء والفخر، 

وغريها.
نرش األمري خالد الفيصل، يف بداياته أشعاره تحت اسم مستعار هو 
جمهوره،  نبض  لجس  استخدمه  الذي  االسم  ذلك  السيف(  )دايم 
الذي بدأ يتزايد يوماً بعد يوم، وهو بحسب ما وصف األمري اختبار 
الذي جعله  ي، وهو  للمتلقِّ إمكانية وصولـه  للّشعر ومعرفة مدى 
عرب  و»دايم« كام  الناس،  يعرفه  أن  قبل  من خالل شعره،  معروفاً 
عنه الفيصل هو كناية عن اسم خالد فيام الفيصل هو اسم السيف.
وبدأت تتواىل قصائد األمري الفيصل، مبا تحمل من رموز ودالالت، 

وقد كتب سموه الكثري من هذه القصائد ومنها عىل سبيل املثال:
سحابه،  يف  الريح،  بنات  إنسان،  مجموعة  العرب،  حنا  املعاناة، 

أجاذبك الهوى، طال السفر، و»بادي الوقت« التي جاء فيها:

مجموعة إنسان..
 ومجموعة مواهب وإمكانيات

خالد الفيصل..
 أمير الشعر النبطي

ع��������ذب��������ات الأي�������������������ام م�������������ا مت���������������دي ل��������������ي����ال����ي����ه��������������ا م��������ن ب�������������ادي ال��������وق��������ت وه�������������ذا ط�����ب�����ع الأي���������ام���������ي 

خم�������ط�������ور ع������ن������ي ع�������ج�������اج ال���������وق���������ت ي����خ����ف����ي����ه���������ا ح������ل������و ال�������ل�������ي�������ايل ت������������������وارى م������ث������ل الأح���������ام���������ي

 واأ���������������س��������������ّور امل�������ا��������س�������ي ل�����ن�����ف�����������س�����ي واأ������س�����ل�����ي�����ه�����ااأ���������س��������ري م�������ع ال�����ه�����اج�����������ش ال������ل������ي م�������ا ب�����ع�����د ن����ام����ي

داع������ي������ه������ااأخ���������ال���������ف ال�����ع�����م�����ر اأراج������������������ع ������س�����ال�����ف اأع��������وام��������ي ع��������ن��������د  ف���������ك���������ري  رك������������������اب  اأن����������������������وخ  و 

ي�������روي�������ه�������ات�������دف�������ى ع������ل������ى ج������������ال ��������س�������وه ب��������������ارد اع�����ظ�����ام�����ي و  مب������ع������ال������ي������ق������ي  ي�����������������س��������وق  وامل�������������������ا 

����س���اف���ي���ه���اوال��������ي��������ا ������س�����ف�����ى ل��������ك زم��������ان��������ك ع��������ل ي��������ا ظ����ام����ي ال�������ط�������ن  ي�����ح�����و������ش  ق�����ب�����ل ل  ا���������س��������رب 
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بالرتجمة  املهتمني  العديد من  الفيصل  األمري  أشعار  لفتت  وقد 
من  جزءاً  ترجم  الذي  الطعمة،  جواد  عدنان  الدكتور  بينهم 
العريب  الشعر  )مختارات من  عنوان  األملانية، تحت  إىل  أشعاره 
الفصيح والشعبي العراقي والنبطي السعودي إىل األملانية( إلثراء 
املكتبة األملانية، بحسب ما يؤكد طعمة ومنح الشعوب األوروبية 
الناطقة باألملانية فرص االطالع عىل تراثنا األديب العريب. وصدرت 
الرتجمة يف أملانيا عام 1997 تحت عنوان )قصائد حب( حيث أشار 
الطعمة إىل أن بداياته يف ترجمة أشعار الفيصل تعود لعام 1995 
حني بثت الـ )إم يب يس( أشعار الفيصل فأعجب طعمة بقصائد 
قصيدة  ومنها  سامية، وصور جميلة  معان  فيها من  وما  األمري، 

»النيل األسمر« التي يناجي فيها نهر النيل وتقول 
كلامتها: مجموعة إنسان..

 ومجموعة مواهب وإمكانيات

خالد الفيصل..
 أمير الشعر النبطي

 م����������ن ث���������اث���������ن ع����������ام����������اً م����������ا ت�������غ�������ر ه����������واكي�������ا ا������س�����م�����ر ال�����ن�����ي�����ل ع�������������اودين ع����ل����ي����ك احل����ن����ن

غ����اك���������س��������اري ب��������ي غ��������رام��������ك م��������ا ط�������وت�������ه ال���������س����ن����ن ع�����ن�����دي  زاد  ان���������س����ى  اأب����������ا  ق����ل����ت  م������ا  ك������ل 

م��������ن ق����������دمي ال���������زم���������ان ال������ف������ن زه������������رة ع����ط����اكم�����ل�����ه�����م امل�������ب�������دع�������ن و��������س�������اح�������ر ال�����ع�����ا������س�����ق�����ن

اخل������ال������دي������ن �������س������اق������ي  ي��������ا  واروين  واب������ع������ث ال������وج������د م������ن ع�����اط�����ر ن���������داك وم���������س����اك ا������س�����ق�����ن�����ي 

ميلء  تاريخ  أمام  وقوف  هو  الفيصل  خالد  اسم  أمام  والوقوف 
إبداعية وفكرية  بإنجازات  الذي زخر  واإلبداعي،  الفكري  بالعطاء 
منها: مؤسسة الفكر العريب املعروفة، وإنجازات أخرى عديدة تحتاج 

إىل وقفات طويلة منها إبداعاته الفنية.

خزانته  أمام  قال  كام  طويال  وتوقف  باملتنبي  تأثر  الذي  الفيصل 
الشعرية، كان من أوائل الشعراء الذين أقيمت لهم أمسيات شعرية 
يف عواصم عربية وغربية، ومن الشعراء الذين يكتبون شعر التفعيلة 
بإتقان  الشعرية  املفردات  توظيف  عىل  القدرة  وميتلك  بإجادة، 
ودهشة تأخذك إىل عوامل رحبة من الخيال املبدع واملعاين العميقة 
والصور الفنية، التي تلمس بداخلك أحاسيس شتى، وتسمو بك إىل 
ويف  وأجمل،  أسمى  آخر  كائن  أنك  أمامها  تشعر  مغايرة  فضاءات 
الوقت نفسه ال تبدو منفصاًل عن عاملك؛ ألن خيالك وعقلك معاً يف 
دوائر الدهشة امللتحمة بالواقع وليس يف انفصال عنه، وتلك القدرة 

ال تتأىت لشعراء كثريين زخرت بهم أروقة الشعر.
تأخذنا  أسامه  أحمد  الكاتب  يذكر  كام  الكالم«  »وزن  ديوانه  ويف 
قصائد خالد الفيصل إىل عامل مغاير، عامل تعرفه وتلمسه، ولكنه هنا 

يدهشك ويحلق بك ويدفعك من دون أن تدري لتتساءل ملاذا؟
مبفردات  معرفتك  ورغم  دهشتك  رغم  اإلجابة صعبة  تكون  ورمبا 

الكالم، وهذا هو اإلبداع.

قصائده  أوىل  يف  إليه  يتجه  متلقيه،  جيداً  يعرف  الذي  الشاعر  إن 
إبداعه، وأن يسهم  الشاعر  منه أن يشارك  مبجاًل حضوره ومطالباً 
بفكره يف رسم الصورة الشعرية املبدعة، فهو جزء منها، وعليه أال 
باحثاً  يكون مجرد متلقٍّ عادي، بل يجب أن يكون املتلقي مبدعاً 
بينه وبني  فارق  فليس هناك  بالكلامت،  التغني  إىل درجة  منتشياً 
الشاعر كمتلقٍّ فهام معاً يتشاركان ويبحران يف عوامل اإلبداع وليس 

بينهام حاجز:

وات����������������������������������رك ل�����������������ك ت������������ر�������������س������������م ب��������اق��������ي��������ه��������اار����������������س���������������م ل���������������ك ب���������ع�������������������ش م���������������ن �����������س����������وره

اأمت����������������������������ن����������������������������ى ي�������������������������������������وم ت����������غ����������ن����������ي����������ه����������ات�����������رن�����������ي�����������م�����������ة ��������������س�������������ع�������������ري و��������������س�������������ع�������������وره

ب������������ع�������������������������ش م��������������ن��������������ي وم������������������ن������������������ك ف�������ي�������ه�������اواب�����������������ح�����������������ث ت����������ل����������ق����������ى ب�����������������ن �����������س����������ط����������وره

ب������������ح������������وره يف  ب�����������������ك  اأب�����������������ح�����������������ر  وامل��������������������������وج��������������������������ه ت�������������������رك�������������������ب ع����������ال����������ي����������ه����������ات��������������ع��������������ال 

م������������ن������������ك اأول��������������������ه��������������������ا وَل�����������������������������ك ت��������ال��������ي��������ه��������ام�������������������ا ب�����������ي�����������ن�����������ي وب�������������ي�������������ن�������������ك حم�������������ظ�������������وره
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والصور الشعرية عند األمري خالد الفيصل مفعمة بالصيغ الفنية، يجمع من خاللها اآلفاق املتنوعة والتعبريات واالستعارات الجميلة
 كقوله يف قصيدته »يا وش بقى«:

  أساطين الشعر
baytelshear

ج�����اك ول  م�����ن�����ي  ب�����اع�����ط�����ي�����ك  ب�����ق�����ى  و�����������ش  ل���كي�������ا  ب������ه������ا  اأح���������ي���������ا  روح���������������ي  اإل  ب��������اق��������ي  م���������ا 

 واأزي�������������������������ن اأي�������������ام�������������ي ب�����ج�����ل�����������س�����ة خ�����ي�����ال�����كاأو�������س������ف ج����م����ال����ك ك�����ل م�����ا ان���������س����دت واأه����������واك

ال�����ق�����اك ول  ب����ق����ل����ب����ي  احل������ا�������س������ر  م����ن����ال����كي�����ال�����غ�����اي�����ب  ������س�����ع�����ب  و  ع��������روق��������ي  م��������ن   اأق����������������رب 

وداك و  ع��������ي��������وين  ع����������ن  زم����������������اين  ح�����ب�����ال�����ك��������س�������ال�������ك  ��������س�������ل�������وع�������ي  يف  وث���������������ق   ل�����������س����������ك 

ج������ف������واك ل������ي������ل  ورا  �����س����م���������س����ي  ح�������اج�������ب  دلل�����������كي��������ا  يف  ق�������ا��������س�������ي  ب�����������ك  ب�������ال�������ع�������ه�������د  م�����������ا 

 ع���������ل���������ى ح��������ب��������ي��������ب م��������������ا ت���������خ���������ر ب���������دال���������كو�����������ش غ����������رك ي�������ا م������ن������وة ال�����ق�����ل�����ب واأط�������غ�������اك

ه�����ال�����كدن��������ي��������اي م��������ا ت���������س����ل����ح ب��������ا �����س����م���������ش دن������ي������اك ت�����غ�����ي�����ب  ل���������و  ي������وح�������������ش  ال������ل������ي������ل  و 

م�����اك ع�����ل�����ى  اإل  ال�������ه�������وى  ظ�����م�����ا  ي����ن����ق����ط����ع  ل�����كم�������ا  ظ���������������ا  اإل  ح�������������������ره  ي������������ه������������ون   ول 

ب������ل������ي������اك زي�����������������ن  ال�����������ع�����������ن  ت�������������������س���������وف  جم������ال������كول  اإل  �������س������م������ع������ي  ي����������ط����������رب   ول 

ل��������ولك احل�����������ب  م��������ن  ق�����ل�����ب�����ي  ان�����ت�����ف�����������ش  ول�����������������ولك م���������ا ي�������ب�������دي ع������ل������ي م���������ا ب������������دا ل���كول 

ويف قصيدته الشهرية والرائعة » املعاناة« نقرأ جامليات الشعر كام يجب:

اج���ن���ب���ي���هي�������ال�������ي�������ل خ��������������رين ع����������ن اأم�����������������ر امل�������ع�������ان�������اة وال  ال��������������ذات  �����س����م����ي����م  م�������ن  ه�������ي 

ب������ات ول  ع�������ي�������وين  ي���������س����ه����ر  ه������اج�������������ش  ع���������س����ي����ه ه��������ي  ب�����ق�����ل�����ب�����ي  جت�������م�������ح  خ������ف������ق������ة   اأو 

الأ�����������س����������وات ف�����������وق  مت��������������ردت  �������س������رخ������ة  خ����ف����ي����هاأو  ال�������������س������م������اي������ر  و����������س���������ط  ون��������������ة  اأو 

ن���������ظ���������رات ب�������������ن  ت�������ع�������ل�������ق�������ت  ع�����������������رة  ه����م����ي����هاأو  ت�������������س������اب������ق  ال��������ل��������ي  ال�����������دم�����������وع   اأو 

ال�����ع�����ت�����ي�����هاأع�����������������اين ال�������������س������اع������ة واأع��������������������اين م�����������س�����اف�����ات ال������������زم������������ان  ري�����������������اح  اأع���������������������اين   و 

اب������ي������ات و  ح��������������روف  م������ع������ان������ات������ي   ي������ل������ق������ى ب�������ه�������ا راع����������������ي ال����������ول����������ع ج������اذب������ي������هوا�����������س����������ور 

ف������ات م���������ا  ك���������ل  ع������ل������ى  ن���������دم���������ان  ن������ي������ب  اأخ��������������������ذت م����������ن ح�������ل�������و ال������������زم������������ان وردي��������������هول 

ال����ع����ط����ي����هه�����������ذه ح������ي������ات������ي ع���������س����ت����ه����ا ك������ي������ف م��������ا ج������ات اآرد  و  اأي�����������ام�����������ي  م����������ن  اآخ����������������ذ 
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عبداهلل أبوبكر

في الشعر

ي الَّتي.. مِّ
ُ
تلَك اأ

علَّمتني الكاَم

عِر... و�سارْت ُتقا�ِسُمني ِفكرَة ال�سِّ

حتمُل فوَق عيوين املعاين لأب�سَرها

ثمَّ ُتْخِرُين..

اأْن اأقوَد النَّهاَر اأمامي

واأحملَُه يف الَوَرْق

***

اإنَّها �سجرٌة داخَل البيِت

اِل الكثرِة َحْويل حتر�ُسني بالظِّ

وبالأمنياِت..

وملِح العَرْق

***

اإنَّها ل تناُم 

ها  �ِسوى حَن ت�سِبُقها كفُّ

نحَو وجهي

وتهم�ُش يل..

»قْل اأعوُذ..

بربِّ الَفلْق«.

فكرة الشعر

@abdabubaker1

27أكتوبر / 2017
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 نـــــــــــقـــــــــد
baytelshear

محمد  أبو عرب

املعروفة  السويدي  خليفة  بنت  عوشة  الشاعرة  تجربة  تكشف 
واحدة  تجعلها  القصيدة  بناء  يف  أسلوبية  فرادة  عن  العرب  بفتاة 
من األسامء الالفتة يف القصيدة الشعبية اإلماراتية، تتأكد يف جملة 
اختارته  الذي  الشعري  الشكل  تتمظهر يف  التي  الفنية  املالمح  من 
الجاملية  املضامني  إىل  إضافة  فيها،  تكتب  التي  واللغة  لقصيدتها، 
التي تنسجها بقوالب تتكئ عىل الصورة الفنية من جهة، ومفارقة 

الطرح من جانب آخر.
منجزها  سرية  بتتبع  الشعرية  أساليبها  من  واحدة  قراءة  ميكن 
الشعري والوقوف عند معامر القصيدة لديها، إذ تظهر يف مجمل 
قصائدها صورة واضحة لشكل االستهالل الشعري، ومنطاً يف معالجة 

املضامني، وأثراً لبالغة الحكمة العربية يف جميع قصائدها.
استهالل  عىل  يطغى  الذي  البناء  بتأمل  األسلوبية  هذه  تتجسد 
اليومي  قصائدها، حيث فتحت باب األبيات األوىل لنصوصها عىل 
واملعاش وراحت تحّول الحديث العابر إىل شكل ميكن باالستناد إليه 
يف التمهيد لقصائدها، والدخول إىل املضامني التي ظلت تطرحها يف 
مجمل سريتها الشعرية، سواء تلك القامئة عىل املدح، أو الهجاء، أو 

الغزل، أو سواها من األغراض الشعرية.
تحويل  يف  الشعرية  نصوصها  من  الكثري  يف  العرب  فتاة  نجحت 

قصائدها،  لبناء  مستهل  إىل  اإلماراتية  الثقافة  يف  الرتحاب  صيغة 
هال«،  »يا  بصيغة  بدأتها  أنها  نصوصها  من  للكثري  املعاين  فيجد 
الثقافة  التي تعود يف جذرها إىل  أو »هال بـ«، وسواها من الصيغ 
أمام جملة  الشعرية  الذي يضع تجربتها  األمر  اإلماراتية،  الشعبية 
من التساؤالت حول العالقة التي بنتها الشاعرة مع ثقافة الحديث 
الصيغ،  هذه  كل  استيعاب  عىل  الشعرية  القالب  وقدرة  اليومي، 

وتأثر هذا األسلوب عىل الهوية الجاملية للنص الشعري لديها.
تتأكد هذه األسلوبية يف قصيدة لها تقول يف مستهلها:

هال حي املثايل يل بقلبي هي�شت لأ�شجان

نزيف الدمع من عيني �شقى لأوجان �شاقيها  

هال بللي رفع �شكواه يل من ويعة احلرمان

خمفيها والآم��ي  هي�س  اأما  على  يزيدنيه 

احلان ال�شاجعات  احلمام  جر  ما  به  هال 

على رو�س لفنون وما �شدح بالدوح �شاديها

ويا هال عد ما فتح زهور الورد فوع األوان

وما هب ال�شبا بالطيب واأذرت به ذواريه

وي��ا ه��ال ع��د م��ا ردم مل��ع ب��ه ب���ارج زف��ان

�شكيم ال�شحب ورعوده جتاوب يف نواحيها

وتقول يف قصيدة أخرى:
ه���دي���ه ي��������اين  يل  ب����اجل����ي����ل  ه������ال 

الأ����ش���ل���ك���ي���ة اخل�����ط�����وط  يف  م����وج����ه 

فتاة العرب 
 القصيدة بيتها والقراء 

ضيوفها المرحب بهم
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م���ق���ال���ة يل  م�����َع�����ٍن  ب����ال����ّل����ي  َه�������ال 

وان�������ا ل����ه اّل�����رج�����اء م����ا دم�����ت ح��ي��ه

ه���������ال ب���������ه �������ش������ح������ٍب ت��������راك��������ْم 

وه�����ل�����ت م�����ن ح����ق����وق����ه م���و����ش���م���ّي���ة

��ال��ْت ��َق��ى ال��و���ش��م��ي و���شَ وع�����ّدْ اّم�����ا ���شَ

ال��وط��ي��ة ال��ب��ط��ح��ا  ال�����ودي�����ان يف  ب����ه 

 
تفتح فتاة العرب يف قصيدتها الباب عىل مفهومي »التكرار«، مفهوم 
املدارس  الكثري من  تتوقف  إذ  الشعري،  النص  األوىل« يف  »املفردة 
النقدية عند الكلمة األوىل يف النص بوصفها عتبة القصيدة التي تبدأ 
منها لحظة والدة النص، وتكاد تكون العامل األصيل لتحديد شكل 
النص وصورته النهائية، األمر الذي يجعل مفردة )هال(، يف مستهل 
الشاعر  ثالثية  بني  القائم  العالقة  لشكل  كاماًل  استحضاراً  قصيدتها 
من  يتحول  الشعري  الشكل  هذا  يف  فالجمهور  والجمهور،  والنص 
القصيدة، إىل مجاميع برشية تنساق  إليه  الذي تتحدث  املخاطب 
إبداعياً إليقاع القصيدة بوصفه ضيفاً مرحباً به، سيدخل بعد أربعة 

أبيات »بيت القصيد« الذي تريد الشاعرة الوصول إليه.
 

مقابل مفهوم »املفردة األوىل« يظهر جلياً أسلوب التكرار يف مستهل 
قصيدة فتاة العرب، األمر الذي يؤكد ما طرحه النقاد حول عالقة 
يعيد  نفسه  الوقت  ويف  للقصيدة،  النهايئ  بالشكل  األوىل  املفردة 
الحديث حول العالقة الجذرية القامئة عىل إيقاع النص، وتأثر تكرار 
املفردة عليه، فمفردة )هال( ال تبدو يف نصوص فتاة العرب حجر 
األساس لبناء القصيدة بقدر ما هي مفتاح جملة من الصور الجاملية 
التي تسهل صياغتها وتجعل من حضورها أكرث قبوالً لدى القارئ أو 

املستمع.
وال تتوقف فتاة العرب عند هذا الحد، وإمنا تنوع يف اختيار صيغة 

الرتحاب نفسها، فيجد القارئ قولها يف قصيدة أخرى:
ي���ا م��رح��ب��ا ب��ل��ل��ي ل���ه ال��ق��ل��ب ي�����ش��ت��اق

���ش��وق ال��ظ��م��ا ل��ل��م��اء ال����رد ال��ه��واي��ف 

براق ال�شحب  يف  ناه�س  ما  عدد  هال  ويا 

واأ����ش���ق���ى ب��وب��ل��ه مم���ح���الت ال��ك��ف��اي��ف 

ل��وراق الع�شب  ينبت  م��ا  ع��دد  ه��ال  وي��ا 

واأع�������داد م���ا ت����ذري ه��ب��وب امل�����ش��اي��ف 

واأع�������داد م���ا ل��ل�����ش��ب��ق اخل���ي���ل م��ط��الق

وم���ا دره��م��ن ع�����ش��م ال��ي��دي��ن اخل��ف��اي��ف

 
يتفق الشكل الذي تظهر فيه قصيدة الشاعرة مع الصيغة التي يقف 
فيها رب البيت مرحباً بضيوفه، فتكرار الرتحاب يف الثقافة اإلماراتية 
الشعبية هو كناية عن حرارته، وكأن املضيف يف كل مرة يعيد فيها 
فتاة  توظفه  ما  الضيوف، وهذا  باستقبال  ويؤكد سعادته  الرتحاب 
يستحرض  إذ  الرتحيبي،  االستهالل  عىل  القامئة  نصوصها  يف  العرب 
والضيف،  املضيف  بني  القامئة  الصورة  تلك  املستمع  أو  القارئ 

وتتجهز ذائقته لكرٍم يف اللغة، وبالغة يف التوصيف، ودقة يف اختيار 
املفردة.

وينطبق األمر ذاته عىل قولها:
اأه����������ال و�����ش����ه����ال ح������ي الأم������ث������ال

م����وا�����ش����ي����ح  م����ع����ان����ي����ه����ا  ال������ل������ي   

اإل�������ه�������ا وق�����ف�����ن�����ا ق���������در واج���������الل

لأج����������ل احل�������ف�������اوه ب����ال����ت����ف����اري����ج 

وي��������ا م����رح����ب����ا م����ل����ي����ون ب���ك���م���ال

م�������ا ه�����ب�����ت ال�����������ش�����رت�����ا م������راوي������ح

 
وإذ ال ميكن قراءة تجربة شعرية من دون تتبع تأثري املحمول الثقايف 
الشفهي واملريئ واملسموع الذي يعيش فيه، فإن أسلوبية الرتحاب 
التي تستند إليها فتاة العرب يف الكثري من نصوصها، تجسد العالقة 
اليومية يف  املحكية  واللغة  الشعبي  الشعري  النص  بني  بنتها  التي 
الثقافة اإلماراتية، وتعكس -يف الوقت ذاته- واحدة من الصور التي 
تشكلت فيها القصيدة الشعبية اإلماراتية، إذ تكاد تكون القصيدة 
يف هذا السياق نصاً بليغاً للرتحاب بكل ما ُينتظر قدومه، سواء كان 

عاشقاً، أو عيداً، أو فصاًل من فصول السنة، أو مناسبة، أو غريها.
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   ماسات
baytelshear

راجح نواف الحميداني 

@RajehNawaf

رجع مهزوم

املزحوم را�سي  عن  الغايبه  الوجيه  كر  غّيابيعلى  وجيه  عموم  عن  نيابه  وجهك  ح�سر 

وم��ن��اق��ع لوم ب��ايل في�سة ج���روح  ف��ق��اع  وين�سب له خيام ْمن ال�سهر و يطّر ا�سرابييع�ش 

اردد عتابي عليك اعتب على عتابيي���ح���وم ف��ج��و ذاك���رت���ي ك�����اٍم م���ا مي����ّل احل���وم وكر ما 

وخذاين ليل ل جيت ارقده .. وقف على اهدابيخذاك احللم من نوم العوايف لن �سح النوم

ت����دوزن خ��ط��وت��ي ن���رة : اح��ب��ك .. وت��غ��ّن��اب��ي ت��ق��ّدي��ن��ي ط��ي��وف��ك م��ا ت��ق��ّدي��ن��ي ع��ل��ي��ك جن��وم

وانا خايف ما عاد اخاف ل خويف ول ا�سبابي ادّور يل �سبب للخوف من قولة : ) رجع مهزوم (

مي���ر ال�������س���وت ب�����اذين واّت���ع���ّط���ر م���ّن���ه ث��ي��اب��ي حبيبي �سوتك املبحوح ي�سبه م�سكك املختوم

اأعرابيحبيبك ما خلقه اللي كتب له يع�سقك مع�سوم وفطرة  وقلب طفل  كهل  بعقل  خلقه 

احبابي�سف احبابي عطوا قلبي مفارقهم وهو حمروم واخّل�ش  افارقك  ال  .. مابقى  ت��راين 

على م�سكة يدينك �سعبه اين ام�سك اع�سابيتعال وجيب معك »بخر« وانا اجيب »جعله دوم«

وانا اللي مت بك ..يوم انت لن اموت حتيابيانا الاين وانا الظامل وانا املجني وانا املظلوم

اليوم ذاك  مثل  مكابر  ج��اين  م��ا  ب��اهلل  خطيت وقلت : ابي منك تفارقني .. وانا مابي ق�سم 
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���س��ر ع��ل��ى امل��ط��ع��م ال��ل��ي ف��ي��ه ���س��اي ال��ك��رك ي���ا ي��ون�����ش ال��ع��ي��د ام���ان���ه ل و���س��ل��ت ال���رف���اع

ال����ل����ي ف����������وادي ع����ل����ى ����س���ك���ت���ه ط�������اح وب�����ركو ���س��ل��م ع��ل��ى ����س���ارع���ه ي���ا ���س��اح��ب��ي ب����اع ب��اع

�سجاع عمره  ط��ول  يل  �ساحبك  وان��ا  يف غ���ب���ت احل�����ب ���س��ي��ف��ي ط�����اح ل�����س��ف��ل درك�سفني 

ال�سياع اب��وه��ا  ج��ع��ل  �سبتني  ال��ل��ي  ب��و���س��ط ال�سرك���س��ب��اي��ب  ي���وم ار����س���دت يل وح��ط��ت��ن��ي 

وع����ي����ون����ن����ا ح�������اي�������رة  وق�����ل�����وب�����ن�����ا  ت���ن���ف���ركل م����رت ال���ه���ا ال������ولء واحل�����ب والن�����س��ي��اع

حم��ت��ك��رت احل�����س��ن م��ن �سنعاء حل��د ال��ك��ركم����ف����رودة ال����ع����ام ف���اق���ت يف ح���اه���ا ال�����ذاع

وب���ال���زي���ن م���اه���ي ب���ا حت�����س��ى ول ت��ن��دركخ���ذت م��ن ) احل��اك��م��ة ( �سقة ون��ح��ر وط��ب��اع

م���ط���اع زع�����ي�����ٍم  وم����ن حت�����ك ك���ل ���س��ي اي�����س��وف��ه��ا ي��ح���كان وق�����ف�����ت وق�����ف�����ت وق�����ف�����ة 

و���س��ل��ون اق����ارن م��ع ال��ط��اوو���ش ط��ر ال��ك��ركم����ن ب��ي��ن��ه��ا وال�������س���ب���اي���ا ف���ال���م���ال ات�������س���اع

الرفاع خ��ل  ال�سدق  تبغى  العيد  يون�ش  خ�������ويف مت�������ره وي����ب����ق����ى ج����رح����ن����ا م�������س����كوي��ا 

ناصر الشفيري

@nasseralshaferi

الحاكمة
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  أسرار في أشعار
baytelshear

 في قصيدته للشيخ محمد بن خليفة: 

راشد بن خصيف: »عساك توصل سالم واتوايه كل حبيب«
محمد نور الدين 

يقول الشاعر راشد بن خصيف وهو من شعراء عجامن، يف قصيدة 
له:

حم��������ّم��������د ن�������������ش������ل الأك�������������������ارم

احل���������ري���������ب م�������������رذي�������������ن  يل 

وامل ق�����������ال�����������وا  م������رك������ب������ك������م 

ب��������اي��������ق��������ط��������ع ه������ال������غ������ب������ي������ب

يخاطب راشد بن خصيف يف هذه القصيدة الشيخ محمد بن خليفة 
آل نهيان حفيد الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان أي زايد 
األول حاكم أبوظبي )1855-1909( حيث أصبحت أبوظبي يف عهده 

قوة سياسية وعسكرية بارزة، ويشري الشاعر راشد بن خصيف إىل 
هذه املعاين، فالشيخ محمد سليل عائلة عريقة ومعروفة بالشجاعة 
وعبارة “مرذين الحريب” يقصد بها دحر كل معتٍد، ولكن املعنى 
ال يأيت من فراغ، ألن الشاعر يقصد أنه من نسل زايد الكبري  الذي 
من  مطمعها  تأخذ  أن  والجنوب  والشامل  والغرب  الرشق  أخفق 
أراضيه، فقد فرض وجود إمارته عىل الجميع وأكسبها هيبة وقدرة 

كبرية مل تصل إليها سابقاً. 
ثم بعد ذلك يشري إىل أن سفينة الشيخ محمد بن خليفة جاهزة 
لقطع الرحلة وعبور »غبيب« البحر أي األعامق السحيقة، والقصد 
هنا عبور املحيط كون البحر  يف الخليج غري معروف بالعمق وهذا 

املعنى سيكشفه لنا بيت قادم من أبيات القصيدة:
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 يخاطب راشد بن خصيف في هذه القصيدة 
الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان حفيد الشيخ زايد 

بن خليفة بن شخبوط آل نهيان

فرض وجود إمارته على الجميع وأكسبها هيبة 
وقدرة كبيرة لم تصل إليها سابقاً

رد على هذه القصيدة المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان

ع���������������ش�������اك ت�������و��������ش�������ل ������ش�����امل

وات���������������واي���������������ه ك�����������ل ح����ب����ي����ب

وال��������������������������ْدك ث������������م احل��������اك��������م

ج�����ري�����ب ل���������ك  م���������ن  ال��������ك��������ل  و 

بالسالمة إىل  الشيخ محمد بن خليفة  الشاعر أن يصل  هنا يدعو 
األحبة  ديار  يذكر  أن  الهند، وبدالً من  إىل  األحبة من رحلته  ديار 
فقط، نجده يرجو أن يلقى األحبة جميعاً، أي أن ميتد الدعاء ليشمل 
أحبة الشيخ محمد بن خليفة، ويخص منهم بعد ذلك والده الشيخ 
األول،  زايد  الشيخ  أنجال  أكرب  وهو  خليفة  بن  زايد  بن  خليفة 
ويحظى بتقدير كبري كونه كبري عائلة آل نهيان، كام يخص بعد ذلك 

حاكم إمارة أبوظبي، وهو الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان.
الوالد  أن  هو  األول  معنى،  من  أكرث  عىل  ينطوي  التسلسل  هذا   
بتقدير  يحظى  الوالد  أن  هو  الثاين  واملعنى  أقرب،  بصلة  يحظى 
الشاعر  قصيدة  إىل  وعودة  أسلفنا.  كام  املجتمع  وامتياز خاص يف 
راشد بن خصيف نجده يظهر اشتياقه إىل الوطن من خالل أسفه 
عىل فراق الشيخ محمد بن خليفة العائد إىل الوطن، وكأن عودته 
هي التي أثارت كل هذه األشجان، وهذا السيناريو والصور الواردة 
ضمن حدود الزمان واملكان، تبني املدرسة أو املذهب األديب املنترش 
هذه  عىل  تعتمد  التي  الشعورية  املدرسة  وهي  الفرتة  تلك  يف 

الجوانب الواضحة يف سياق املوضوع: 
م����������ن ع�����ق�����ب�����ك�����م ه����������ب ج�������امي

ب�������ام�������ر ال����������ب����������اري ال�����رج�����ي�����ب

ن�������ع�������امي مْب�����������ب�����������ي  يف  ل�������������و 

ح����ل����ي����ب و  ِم�������������ي�������������وات  م�����������ن 

ل���������و ب�����ع�����ط�����ى م���������ن ال���������َك���������رامي

������ل������وى ال������ِغ������ري������ب اأرَب������������������ع �������شَ

هنا يرّصح الشاعر أنه ال يود اإلقامة يف الهند بعد مغادرة الشيخ 
أو  الهند  يف  بها  يحظى  التي  الهنيئة  العيشة  من  بالرغم  محمد 
»مببي« وهي مدينة »مومباي« املعروفة. ولن تعوضه اإلقامة فيها 
املنوعة، ومشتقات  الفواكه  أنه ال توجد يف وطنه  عن وطنه رغم 
بني  االجتامعية  املقارنة  وهذه  مومباي،  يف  تتوفر  التي  الحليب 
لنا الزمان الذي قيلت  البيئتني بعد معرفة شخوص القصيدة تبني 

فيها واألوضاع االجتامعية التي كانت آنذاك.
ب����ل����ق����اك����م م����������ا  َب����������ْع����������د  ول 

ع����������ل����������ى ح������������ل������������وة خ�����ب�����ي�����ب

م��������ا ْت��������ه��������ّز ح�������ّت�������ى ال�������ّن�������امي

ت���������ه���������ذل ه���������ذي���������ل ال���������ّذي���������ب

ب��������اجن��������ت��������م��������ع ه��������وي��������اك��������م

ع�������ل�������ى َخ����������ط����������وى ال�����ِك�����ث�����ي�����ب

باملدرسة  متأثراً  الشعورية  املدرسة  سياق  من  الشاعر  يخرج  هنا 
التقليدية حيث يستحرض  ركوب مطايا اإلبل، بالرغم من أن الرحلة 

الشاعر  ويحتاج  البحرية.  باملراكب  رحلة  اإلمارات  إىل  الهند  من 
التي  إىل معادل موضوعي يك ال يخرج من سياق املدرسة األدبية 
املوضوعي يف ذهن  املعادل  هذا  يكون  وقد  القصيدة،  بها  يكتب 
الشاعر، حني يكون متخياًل نزوله من املركب وممتطياً ناقته، متجهاً 
إىل مقابلة الشيوخ الكرام، ولكني أرى أن الشاعر مل يكن يتخّيل كل 
ذلك وإمنا هذه الصور واملعاين توارثها من األقدمني، كون املدارس 
الحديثة مل تلِغ املدارس القدمية، وكانت الحداثة تأخذ نسباً مختلفة 
تأثره  عن  تعبرياً  إال  تكن  مل  األبيات  أخرى، وهذه  إىل  من قصيدة 

باملدرسة التقليدية.
َب��������������راي��������������ه م������������ن َب����������راك����������م

ري�������ب و  ���������ش��������ّك  دون  م����������ن 

ع�������ل�������ى ك����������ل م����������ن ِع�����������ش�����اك�����م

ج������ري������ب يل  لق�������������������رب  ل�����������و 

أما األبيات الثالثة األخرية فإنها تضمر موضوع القصيدة الحقيقي، 
والذي قيلت ألجله القصيدة. ويف طيات هذه األبيات رس القصيدة 
الذي مل يشأ الشاعر إظهاره، ولكن الواضح من سياق البيت األول أن 
الشاعر يتربأ ممن تسببوا يف ضيق الشيخ محمد بن خليفة، وذلك 
يف قوله »برايه من براكم« حيث إنهم عصوه ومل ميتثلوا ألمره كام 

جاء يف قوله »عىل كل من عصاكم«.
ولكن السؤال املهم هنا هو ... من هم هؤالء؟  

يل  »اقرب  قوله  يف  إليه  الناس  أقرب  من  بأنهم  الشاعر  يفاجئنا 
ليسوا  أنهم  ويعني  ذلك  قبل  »لو«  يضع  الشاعر  ولكن  جريب«  
أقارب وال خواص الشيخ محمد بن خليفة، وإمنا من املقربني الذين 
إزعاجه،  يف  تسببوا  بأفعالهم  ألنهم  قربه،  يكونوا  أن  يستحقوا  مل 
وهنا يتضح املعنى الحقيقي يف القصيدة حيث إن الشاعر مل يكتب 
الشيخ  لخاطر  وجرباً  مواساة  وإمنا  الوطن،  إىل  اشتياقاً  القصيدة 

محمد بن خليفة وهذا ما يؤكده البيت األخري حني يقول:
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  أسرار في أشعار
baytelshear

م����������ا ري�������������ت اأن�����������������ا ��������ش�������رواك�������م

ط����ي����ب و  ْم���������������ع���������������روٍف  َه���������������ل 

املخاطب  صفات  عىل  يثني  الشاعر  أن  هو  البيت  معنى  أن  صحيح 
واملعروف، ولكنه  الطيب  أهل  مثله من  ير  بأنه مل  وأخالقه، ويصف 
استغلوا هذه األخالق  أناس  الذين تسببوا يف ضيقه  أولئك  أن  يقصد 
الرفيعة، وليسوا جديرين أن يكونوا مقربني منه، وهذه املنزلة يستحقها 
من يقّدر  الصفات املذكورة، وكام يبدو أن الشاعر تأثر كثريا بعد أن 
صارحه الشيخ محمد بن خليفة فأنشد هذه األبيات يك يخفف وطأة 
محمد  الشيخ  ألن  ضايقوه،  ممن  والرباءة  له  الوالء  ويظهر  املوضوع 
يحمل قيم وأخالق الفروسية األصيلة، وهي جزء ال يتجزأ منه، وهذه 
القيم هي الباقية والراسخة وليست ألصحاب املصالح الشخصية قيمة 
تستحق أن يأبه لها، أو يلتفت إليهم شيخ كمحمد بن خليفة، بعد أن 
أظهرت األقدار معادنهم الرخيصة. وقد أُعجب املغفور له الشيخ زايد 

بهذه القصيدة لريد عليها بالقصيدة املعروفة التالية:
اأب��������������������دي ِب����������ح����������رف ال������ه������اك������م

ي����������ا ِب�������������ن ِخ�������������ش������ي������ف ْب�������الك�������م

َف������رق������اك������م م���������ن  ال��������َق��������ْل��������ب  و 

ْح����������ذاك����������م ���������ش��������ري��������ت  ليّن 

ْوي���������اك���������م ع������ط������ي������ت  و  خ�������������ذت 

���������َع���������م ب������احل������اك������م �������ش������ب������ع ال���������نَّ

�������ف�������ر ِب����������دراك����������م ���������ش��������ار ال���������������شِ

واخ����������ِت����������ْل����������ف ع����������ن جم�������راك�������م

ي��������رب��������اك��������م ال���������ن���������ظ���������ر  مّت 

َم�������رب�������اك�������م يف  ْن�������������ش������ي������ت  و 

ل�������������ك�������������ّن م���������������ا اأدراك������������������������������م

ف��������دواك��������م ه���������ن  و  اخ�����������������ْذن  و 

ال���������������������ش����������ّف م�������������ا ي�������ع�������داك�������م

��������ش�������ّواك�������م ِل����������������ذي  اط��������ل��������ب  و 

احل�������اك�������م ع������ط������ي������ت  ْل���������ك���������م  و 

ت����رت����ي����ب �������ِظ�������م  ال�������نَّ ان�����������ش�����������ي  و 

ري�������������������ت امل��������������ن��������������ام ْت�������ع�������ي�������ب

م�����������ش�����ت�����������ش�����ي�����ب و  م���������غ���������ت���������ّث 

ْم��������دي��������ب ح�����������ذاي�����������ه  ن��������ت��������و  و 

ط����ي����ب و  اح�������ت���������������ش�������ام  ع�������ل�������ى 

الأدي�������������������ب ��������ه��������م  ال�����������������شَّ اآل 

ي�������������ب َح�������������رِّ َم���������������رك���������������ب  يف 

مل�����غ�����ي�����ب ع���������ل���������ى  اج���������������������رى  و 

ال������غ������ب������ي������ب ه��������������اذي��������������ك  يف 

ع��������ْن��������د ال�������������ش������ي������خ ال�����ّن�����ج�����ي�����ب

ع���������������ن ع������������������������رات اخل�������ب�������ي�������ب

ال���������ّذي���������ب اح�������ت���������������ش�������ار  دون 

ب����ي����خ����ي����ب م������������ا  ��������������ّن  ال��������������ظَّ و 

ْي��������رج��������ع��������ك��������م ع������������ن ِق��������ري��������ب

ْب����������رح����������ي����������ب ���������������ش��������������المٍ  
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محمد نور الدين

نقطة أول الشطر 

@khaligalb

الخلفية  عىل  قاطعاً  دلياًل  الثقايف  القطاع  يف  واالستثامرات  األموال  ُيعترب ضخ 

الحضارية املتجذرة يف إنسان هذه املنطقة، فالبدوي القادم من الصحراء مل يكن 

خالياً من الثقافة والفكر، بل أنتج بفطرته السليمة إبداعات مادية ومعنوية، 

وحينام توفرت لديه املوارد أبدع يف تأسيس حضارة عمرانية وثقافية يف غضون 

أقل من نصف قرن، وهذا مل يأت إال من واقع فكر مستنري وفطرة سليمة.

إن افتتاح متحف لوفر أبوظبي يحمل يف طياته نجاح رؤية أبوظبي يف توحيد 

الثقافة العاملية وإضفاء الروح اإلنسانية الشاملة عىل النتاج البرشي، فاملتحف 

الفرنيس وأشهر متاحف العامل يدخل مع افتتاح لوفر أبوظبي مرحلة جديدة 

من تاريخه، بدءاً من ربط الغرب الجغرايف بالرشق يف سياق فني ثقايف يفتح 

آفاق التناغم الحضاري الفكري إىل ربط القديم الزماين بالحديث، وبالتأكيد إن 

السنوات الثالثني القادمة ستكون مثمرة ومؤثرة كون املتحف ال يقع كمرشوع 

الوطني  زايد  متحف  تضم  ثقافية  منطقة  وإمنا هو ضمن  املنطقة،  يف  وحيد 

وجوجنهايم وغريهام من املشاريع التي ستجتذبها أبوظبي لتكون قبلة الثقافة 

اإلنسانية، وتعود بالعوائد املجدية يف قادم الوقت. 

املحلية،  وثقافتنا  لفنوننا  التسويق  النجاح يف  نستثمر هذا  أن  نأمل كمثقفني 

وأن يكون املتحف بوابة عاملية ننهل من معينه البعد الجاميل الذي يجمع بني 

البرشية ما يرسخ عالقاتها ويؤكد عىل قيم التسامح والتحاور والتالقح الفكري، 

بعيداً عن التطرف واالنغالق والعدوانية البغيضة التي تنايف الفطرة وتحد من 

النمو البرشي والحياة املشرتكة يف عرص الثورة املعلوماتية.

السنني  من  بدءاً  املستويات  أعىل  معارض عىل  املرشوع سيجذب  فإن  وأخرياً 

إىل  وصوالً  واإلقليمي  املحيل  الواقع  عىل  سينعكس  ما  األوىل،  عرش  الخمسة 

النقلة النوعية الكبرية التي سنشهدها عىل الساحة الفنية والثقافية، من حيث 

التعاطي والتناول مع هذه األعامل، وصوالً إىل استثامر هذه الخربات يف خلق 

جيٍل واٍع بكونية الفن والثقافة وعموميتها وأهمية الهوية املحلية وخصوصيتها 

وجاملياتها. 

متحف اللوفر أبوظبي

35أكتوبر / 2017
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 المفردة الشعبية
baytelshear

محمد البريكي

واتحاد  النهضة  عرص  بداية  مع  ظهرت 
من  العديد  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
لتواكب  الشعرية،  واملالحق  املطبوعات 
التطور يف املجال اإلعالمي الذي أسهم وبال 
نتاجه  ووثق  املجتمع  ثقافة  إبراز  يف  شك 
تراكمياً  األديب، وأنتج مع الوقت كاًم شعرياً 
الشعر  فيها  عاش  ملرحلة  مهاًم  مرجعاً  يعد 
ال  ازدهاراً  وازدهر  عصوره،  أجمل  الشعبي 
والالمحدود  السخي  الدعم  بفضل  له  مثيل 
زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  املغفور  قبل  من 
ثراه، وهو  الله  نهيان طيب  آل  بن سلطان 

ومن  أجزله  الشعر  من  كتب  شاعراً،  لكونه 
الوصف أجمله، ومنحه الدعم ورعاه بحب 
بوجدان  ويبوح  يحلق  يك  املجال  له  وفسح 
تلك  ويجسد  النهضة  ويواكب  الشعراء، 
املرحلة املهمة من عرص اتحاد دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
 املتتبع لتلك املرحلة يلحظ الكم الكبري من 
وتنافسوا  تباروا  الذين  الشعبيني  الشعراء 
وقدموا  املرحلة،  وواكبوا  وأبدعوا  وكتبوا 
املجالت  صفحات  بها  امتألت  كثرية  قصائد 
يف  وظهروا  الشعرية،  املالحق  بها  وغصت 
العديد من الربامج اإلذاعية والتلفزيونية، ما 
أسهم يف إيجاد مناخ شعري تنافيس تفجرت 

معه الكثري من الطاقات، وكشف عن العديد 
عطاؤها  امتد  التي  الشعرية  املواهب  من 
العذب،  عطائها  نهر  من  األغنية  لتنهل 
الذين  املطربني  حناجر  منها  واستفادت 
استطاعوا أن يخرجوا بالكلمة اإلماراتية من 
بعيدة  ساموات  يف  لتحلق  محليتها  نطاق 
وتسجل حضوراً  عديدة  فضاءات  وترتدد يف 
كبرياً يف العديد من املحافل واملهرجانات، وال 
تزال إفرازات تلك املرحلة من العرص الذهبي 
ومل  هذا  يومنا  إىل  العطاء  متصلة  للقصيدة 
التواصل  ووسائل  املعلوماتية  الثورة  تؤثر 
يف  الفضائية  املنابر  طفرة  وال  االجتامعي 
العرص الحديث عليها أو متحوها من الذاكرة 

الشعراء النّقاد
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ذلك  مع  لكن  التألق،  تزيحها عن عرش  أو 
الكم الهائل من القصائد كان ال بد من وجود 
عملية نقدية تواكب ذلك الكم من األشعار 

لتفرز منه الجيد وتربز ما يستحق. 

النقدية  الكتابات  تكن  مل  الحقيقة،  يف 
ما  إال  املوجود،  الشعري  الكم  مع  تتناسب 
كنا نقرأ من أبحاث للدكتور سعد الصويان 
وكتاب أبطال من الصحراء والدمعة الحمراء 
الله،  رحمه  السديري  محمد  األمري  للشاعر 
طالل  للشاعر  النبطي  الشعر  وموسوعة 
عبداللطيف  السعودي  والباحث  السعيد، 
حمد  اإلمارايت  الشاعر  واألديب  الوحيمد، 
هذه  لكن  وغريهم.  شهاب،  بو  خليفه 
الدراسات كانت يف الغالب تبحث عن مسرية 
وبحوره،  وتطوره  وتاريخه  النبطي  الشعر 
الصحيح  للدخول  وأبواب  مفاتيح  وهي 
إىل هذا العامل الجاميل، ومع هذا فلم تكن 
تقرتب يف الغالب من النصوص لتحللها بدقة 
مثلام  فيها  الجامل  أوجه  وتربز  وموضوعية 
تبني أوجه القصور وبعض الهنات العروضية 
والخيال،  والصورة  ضعفها  من  اللغة  وقوة 
املرحلة  تلك  املوجود يف  الشعر  ألن معظم 
العنارص  الكثري من  ما يف  نوعاً  كان متقارباً 
املناخ  ذلك  الظهور يف  التنافس عىل  بحكم 
املرئية  الربامج  يف  املشاركة  عىل  املحرض 
واملسموعة واملقروءة، ولذلك لجأ الكثري من 
الشعراء الشعبيني املجيدين والذين استلموا 
بعض املطبوعات واملالحق إىل إيجاد وسيلة 
مناسبة تسد هذا النقص وتستطيع أن تفلرت 
فتنرش  كثرية  مشاركات  من  إليها  يصل  ما 
املشاركات  وتستبعد  يفيده  ما  للقارئ 
محاولة  ورغم  وزنها.  يف  واملختلة  الضعيفة 
بعض  حول  قراءات  تقديم  الشعراء  بعض 
النصوص الشعرية، لكنها يف معظمها كانت 
انطباعية، وبعضها تناول أفضل النصوص من 
باب تقديم الجامل لتحفيز الغري عىل اإلتيان 
مبثله. كام أن بعض املحررين يف تلك الفرتة 
فيها  يستقبلون  ورشا  مكاتبهم  من  جعلوا 
بعض  بوجود  الجديدة  املواهب  أصحاب 
خالل  من  يتم  حيث  املجيدين،  الشعراء 
القصائد  من  الكثري  تصحيح  اللقاءات  هذه 

أتابع  كنت  وقد  املتلقي،  عىل  عرضها  قبل 
هذه العملية يف بعض املالحق الشعرية مثل 
ملحق »حرب وورق« الذي أعده الشاعر عيل 
ملحق  ثم  الشعراء«  »فجر  وملحق  الخوار 
»شعر وفن» الذي أرشف عليهام الشاعر سامل 
سيف الخالدي ومجلة األرسة العرصية وكل 
شبيب  بن  أحمد  الشاعر  قدمه  وما  األرسة 
والشاعر سامل الزمر، كام قامت مجلة مزون 
وأسهم  العملية،  هذه  يف  أسهم  آخر  بدور 
لقائه  خالل  من  الحسن  غسان  الدكتور 
للكتابة  توجيههم  يف  الشعراء  من  بالعديد 
الصحيحة، كذلك فإن األديب الشاعر حمد 

خليفة أبو شهاب رحمه الله ساهم يف هذه 
العملية النقدية يف ظل غياب نقد أكادميي 
ذلك  عىل  ساعدهم  ورمبا  الشعبي،  للشعر 
وبعضهم  حقيقيون،  شعراء  األصل  يف  أنهم 
يكتب الشعر الفصيح، إىل جانب اشتغالهم 
يف الصحافة الذي منح بعضهم ميزة االطالع 
الشعر  يف  النقدية  والقراءات  التجارب  عىل 
الفصيح والشعبي، فأصبحت الصورة قريبة 
أيضاً  لقربهم  العملية  هذه  ومارسوا  منهم 
من نبض الشعراء، ومن اللهجة التي سهلت 
النبطي متحرراً من قيود  األمر كون الشعر 

الرصف والنحو.  
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 زهرة اللوز .. مواسم 
الصفاء في قصائد الشعراء

باسل عبدالعال

َيرى الّشعراُء يف زهرِة اللوز أجمل أمنياتهم، وَينتظرون بشغٍف موسمها يك 
َيتأملوا لونها القرنفيل حني يتوهج ملء البساتني. هذه الزهرة التي استعان 
بها الشعراء يك متتلئ قصائدهم بجاملها وخصوصيتها التي متيزها دامئاً عن 
غريها من الزهور. وال ننىس أن زهرة اللوز خلدت يف الشعر العريب قدمياً 
الطبيعة  جوهر  عن  املعربة  ورمزيتها  الخاص،  معناها  لها  فكان  وحديثاً، 

والحياة.
يف قصيدة للشاعر جامح بن عيل الغامدي يحرض اللوز، فيتمنى الشاعر يف 

قلبِه أن تتحقق أحالمُه، يقول :
��ه ��خ��َب ال��ع��ن��ْز يف ه��ج��رْه ع��ن��اديَّ ت��ق��ن��ْع َل���ْك ب�����شُ

م���اْن َي���ق���وْل َج���م���اْح َي���ا َق��ل��ب��ا مت��ن��ي ال���ل���وْز وال���رُّ

ْيَحاْن والرَّ واملِ�ْشْك  الَع�شْل  يَوليَك  �شَرْك  ع�شَى 

وي����روي مْم َح��ل��ي��َب الإب����ْل م��ن ع��ْف��َرا ُع��م��اِن��ّي��ه

،وهو  األمل  الخروج من موسم  أمامنا محاولة  املاثلة  أبياتِه  الشاعر يف  ُيبنّي 
يتمنى يف قلبِه أن يحلَّ موسم اللوز والرّمان . وهنا يتقاطع اللوز مع التفاؤل، 
ونرى بزوغ موسم الفرح بعد موسم الحزن، كأنَّ اللوز هو البداية الجديدة 
التي عاهدت شاعرنا أن متأل بستان أحالمه عساًل ومسكاً بعد صربِه الطويل .

الثقفي يف  الحميدي  اللوز ترشق شمس األبجدية، يقول شاعرنا  ومع زهر 
قصيدة بعنوان » شمس األبجدية«:

كت�اب؟ الغام��س  وللبيان  امل��ب��ن  للغمو�س  ل��و 

عل�ّي�ه ل�ح�ٍد  بق�ى  ول  علي�ه  ل�ي  بق�ى  حم�����ٍد 

عرفتني كنت انا �شاحبك .. وا�شحابك ل�ي ا�شح�اب

ي�دّي��ه ت�شافح�ن�ي   .. ي��ّدي  مل�شاف�ح�ك  ام��ّد 

اب�شاألك عن مالمح وجه طف�ل ف�ي الق�رى غ�اب ؟

؟ هّي�ه  في�ك  غاب�ت  ياطف�ل  الق�رى..  ال  غّيب�ت  

قلت القرى : واجه�شت لك يف البالد » رعو�س العناب

عّث�رّي�ه ل�وزه  واغ�ش�ان   « امل�شت�وي   « وامل�شم��س 

واملا تقول ب�« ك�شاميها » زبرج�د ف�ي امل�دى راب

والع�ش�ب .. جم�دول بخي�وط ال�شب�اح�ات الن�دّي�ه

واه�داب جف�ن  عليه�ا  غم��س   ! �شاحب�ي  اب�شاأل�ك 

هنّي�ه  .. امل�ا  و�شو�ش�ات  م�ن  الق�رى  ل�شب�ح  يام�ا 

أغصان اللوز ناضجة يف أبيات شاعرنا، مرت شفيفة، فيها من الحنني والعاطفة 
ما يكفي يف حرضة البالد، والطفولة يف القرى. وهنا نجد أّن اللوز أعاد شاعرنا 
إىل مواسم أخرى مع »املشمش املستوي ». ويف حالة التذكر يغمض عينيه 
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ويغرق يف تلك الفصول الخوايل.
أبيات شعرية  كّفِه  املّري ويف  بن فطيس  الشاعر محمد  علينا  َيطلُّ  كام 

يذكر فيها اللوز، يقول :
ال�����ش��ال ورى  م����ن  وا�����ش����ٍح  ���ش��ف��ت��ه  اخل������ال 

واخل�����������امت امل������ا�������س م����ر�����ش����ع ب���ي���اق���وت

زال م��ان��ي��ب  ك��ن��ي  ال��ع�����ش��ري��ن  يف  وال���ع���م���ر 

واجل�������ش���م ك���ن���ه م����ن ج���ب���ل ث���ل���ج م��ن��ح��وت

م����ال ال�����ه�����وى  ط����رق����ه  ل  ول����ك����ن  ج����ب����ل 

وخ���ط���وات���ه���ا م���اه���ي ب����الأم����ت����ار ب��ال��ف��وت

م��اه��ي ت�����ش��وف ال�����ش��م�����س م���ن ظ���ل الظ����الل

وم�������ش���ي���اف���ه���ا م�����ا ب�����ن ل����ن����دن وب�������روت

ال�����ش��م�����س ل���و ت�����ش��رق ع��ل��ى ج�����ش��م��ه��ا ���ش��ال

ك����ن����ه����ا جم���������ش����م حم���ل���ب���ي���ه وب�������ش���ك���وت

وم����ن ���ش��غ��ر م��ب�����ش��م��ه��ا ���ش��ق��ى ح��ال��ه��ا احل���ال

وال����ت����وت واخل��������وخ  ال����ل����وز  ال  ت����اك����ل  م����ا 

إن كان يف كّف الحبيبة خاتم، ففي كف الشاعر تقف زهرة اللوز.  يتغزل 
ابن فطيس مبحبوبتِه شعراً، مبّيناً رمزّية اللوز التي تفّضلها الحبيبة، فام 
مبسم  صغر  مع  اللوز  يذكر  حني  خصوصاً  غزلية،  ذوبانية  من  أجملها 
يصنع  وَمن  واالبتسام،  الخدود  لون  مع  حميمة  عالقة  فللزهر  الحبيبة، 

الوجه البشوش غري الزهرة ؟ 
  زهرة اللوز فيها عطر الذاكرة، ورائحة الفصول، وانتظار مواسم الصفاء 
قلوب  يف  الحب  موسم  فيزهر  الطبيعة،  ليل  كالنجوم  تيضء  األرِض.  يف 

الشعراء.
ألوان  بأجمل  املزهرة  البساتني  ملء  رائحتها  وتفوح  تتنفس،  روح  إنها 
اللوز يك يكتبوا عنُه، ويك يعيشوا ذاك  ينتظرون موسم  الشعراء  اللوز..  

الصفاء املوسمي حني يزهر اللوز، وتزهر معُه القصيدة. 
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ول ح��������س�����ب�����ت ح��������س��������اب ل�����������ي��������������ٍل ���س�����������رم��������������ديل��������������م اأف�����������ك��ر ي��������وم ف��������������ي م�����ع�����ن��������������ى ال�����������رق�����������اد

رديول ���س�����ن�����ع��������ت م��������ن ال�����س�����ح�����اي�����ب ل��������ي و���س�����������اد ح�����������ظ��������������������������ي  م�����ث��������ل�����م�����������ا  ح�����������ل��������م��������ي  دام 

وي�����اب��������ش ���س�����ل�����وع��������ي م�����������داه�����������ا ج�����ره��������������������ديت�����ح�����ت ����س�����������دري م�����رن�����������ي ���س�����������رب ال�����ج��������������راد

وب�����ي�����������ن ق�����ل��������ب�����������ي ج�����������رح وخ�������ي�������ول ت��������ع��������������ديف�������ي ع�����ي��������ون�����������ي ري�����������ح وغ�������ب�������������������ار ورم��������������������اد

ك�����ن��������ت اح�����������ب اج�����ل��������ش ع�����ن ال�����ن�����ا���ش وح�����ديي�������وم ع�����م��������������ري ط�����ف�����ل ف��������ي ���س��������ن ال�����م�����ه�����������اد

ج�����ي��������ت ل�����ل��������دن�����ي��������ا ورح���������������ت ب�����م��������������ف�����������������������رديم�����ا ات�����خ��������ذت ا���س�����ح�����اب ل�����ي ب�����ي�����������ن ال�����ع��������ب��������اد

وال�����ح��ن��������اي�����������ا واحل��������س�����ا ب��������س��������������اط اح�����م�����������������ديال��������ط��ه�����ر ���س��������رب�����ي وخ�����ب��������ز ال��������س��������������������دق زاد

غ�����������������������ديح�����ي�����������ن ل�����ب��������س�����وا ل�����ل�����ح��������زن ث��������وب ال�����ح��������������داد مل�����ع��������ان��������ق  ال�����ف�����ج�����������ر  ازف  رح�����������ت 

ال�����م��������س��������اع��������ر ن�����ب��������ش ف�������ي ق�����ل�����ب اج��������������وديم�������ا رج�������ي���ت اإح�����������س���ا����ش م��������ن وج�����������ه ال�����ج�����م�����اد

ال���ر����س���اد دروب  ع����ن  ع�����ي�����ن��������ه  ع�����م��������ت  ل ي�������ح�������ط  ي�������دي�����������ه ف�����������ي راح�������������������ة ي��������������������������ديوم���������ن 

ك�����������ل ط�����ع�����ن�����ه ل�������و ان�������ت���ه�������ت ب�������ك ت�����ب�����ت��������������������ديج�������رح ���س�����ي�����ف ال�������غ�������در م�������ا ل�������ه م����ن ���س�����م��������اد

ال�����ح��������س��اد ف�������ي  ت�����ج�����ن�����ي  ال�����������ورد  ال�����ن�����دياإن زرع���������ت  ال�����������س�������ب���اح���ات  ن�����������ور  م�������ّع   ،،، ع�����ط��ر 

ال�����ع��������س��������ب ي�����م��������س��������ي ب�����������س�������درك وي�����ع��������������دياف�������ت�����������ح ال��������س��������رف��������ة ت�����اق��������������ي ب�����ال��������وك��������������اد

ت�����ه�����ت��������������������ديل ت�����ب�����ي�����ع الأر����������ش م�����������ال�����������ك م�����������ن ب��������������������اد ل�����ي�����ت��������������ك  ب��������������ش  دارك  غ�����ي��������ر 

وك���������ل ح�����ك�����م��������ه ���س�����ون��������ه��ا وب�������ه�����������ا اق�����ت��������ديط�����ي��ع�����������ن��ي وا���س��������م�����������ع ت�����رات�����ي��������ل ال�����������م��������داد

عتيق خلفان الكعبي

@ateq_alkabi 

تراتيل المداد
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ك���ون���ه���ا ي����ا رف���ي���ق���ي ل حت�����س�����ش وت�����س��غ��ل��ك ال��ه��ج��و���ش ت���ب���ي���ه���ا  ح�����اج�����ه  واي  را�������س������ك  ف���������ش 

ب�������ش ع������اد ظ����روف����ك ال����ن����ا�����ش ل اي���ع���رف���ون���ه���اخ��اب��ر اّن�����ك.. ع��ن��دك اف��ا���ش م��اع��ن��دك فلو�ش

واب���ت�������س���م وان��������ت ت����ع����رف ح���ال���ت���ي و����س���ل���ون���ه���اان���ا م��ث��ل��ك.. م��اخ��ذ م��ن احل��ي��اه ا���س��ع��ب درو����ش

وم�����ايل ع���ي���ون ال��ري��ج��اج��ي��ل ق��ب��ل ب��ط��ون��ه��ا !!ف�������احت الظ����������اع وامل����ج����ل���������ش ل����ك����ل ال���ن���ف���و����ش

ب��ع��ون��ه��اايت�ساقط م��ن ع��ي��وين م��اه��وب ادم����وع... رو���ش ي����ك����ون  م�����ن م���ط���ي���ح ا����س���ح���اب���ي اهلل 

ل����ل م����ا ي�����س��ع��د ع��ل��ي��ه��ا رف���ي���ق اي���خ���ون���ه���ا !!���س��ك��ل��ي اب��ك��ت��ب ع��ل��ى ال���ع���ن مم���ن���وع ال��ل��و���ش

وج�����اء ع��ل��ى ب����ايل ه���ن���وٍف ع���ج���زت ا���س��ون��ه��ا !!ل��ه��ف ن��ف�����س��ي ك���ل م���ا امل����ح ب���ط���اق���ات ال��ع��رو���ش

ي�������س���ع���ل���ون ال�����ن�����ار ف���ال���ق���ل���ب وي���ع���ب���دون���ه���ا !!ك���ن يف ����س���دري م���ن احل���ب جم��م��وع��ه جم��و���ش

ال�������ع�������واي�������د وال������ت������ق������ال������ي������د ت�������اق�������ف دون������ه������ام���ن خ���ذت ق��ل��ب��ي.. وخ��ل��ت يل ال��ل��ي��ل ال��ع��ب��و���ش

ب�����س��و���ش ن����اق����ة  ب����ن اه���ل���ه���ا م���ث���ل  ان����ه����ا  ل����و اج���ي���ه���ا ق���ام���ت احل������رب ل����ل ع���ي���ون���ه���ا !!واهلل 

!!ب��ال�����س��ي��وف ال���ل���ي ع��ل��ى ح���ده���ا ����س���ف���رات م��و���ش ���س��ن��ون��ه��ا  ف�����  ����س���ن���اك���ره���ا  وب����اخل����ي����ول ايل 

�سرو�ش ع�سره  العقل  �سرو�ش  من  يل  نبت  م��������اين ب����ع����اق����ل ع������ن احل��������ب ان��������ا جم���ن���ون���ه���الو 

جمال بندر الغّنامي 

@JamalBander

بطاقات العروس
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علي المسعودي

بلغ  البادية..  وشيوخ  فرسان  أحد  كان 
وقد  والكرم..  الشجاعة  يف  اآلفاق  صيته 
قوة  يف  بقي  لكنه  عتياً  العمر  من  بلغ 
فتاة  قبيلته  من  تزوج  عندما  الشباب 
وأصبحت  كبرياً،  مهراً  أعطاها  صغرية 
الفتاة ذات أهمية كبرية بني بنات جيلها 
يقدرونها إىل الدرجة التي يقبلون رأسها 
من  بيتها  واليخلو  عليها،  سلموا  إذا 
يف  مثل  مرضب  وأصبحت  الضيوف.. 
أنها  املسكينة  فظنت  والقبول،  الحسن 
وجاملها  بجهدها  املكانة  هذه  أخذت 
تستحق  أنها  نفسها  فحدثت   وعلمها، 

أن يكون زوجها شاباً يتفرغ لها ويدللها، 
ثم  الكريم..  الفارس  زوجها  ففارقت 
لكنه  لعمرها،  مقارباً  شاباً  تزوجت 
تعد  ومل  وطمعه  خلقه  بسوء  فاجأها 
ذات مكانة بني أترابها ونساء قبيلتها.. ومل 
الضيوف كام كانوا فعلمت  بيتها  يدخل 
طلقها  فرتة  وبعد  الكثري،  خرست  أنها 
إىل  تعود  أن  ذلك  بعد  ومتنت  الشاب، 
زوجها الكريم السابق.. لكنه وجد فرصة 
أساء..  من  عىل  الرد  يف  درساً  ليعطيها 
الناس  بني  الحكاية  انترشت هذه  هكذا 
حكاية  لكن  القصيدة..  لهذه  كسبب 

القصيدة املوثقة أكرث هي كالتايل:

مات«..  اليا  يقمح  حي  التقاىض  »من 
املشهور  والفارس  للشاعر  شهري  بيت 
الذي  املغازي(  )بـعيـد  العامين  فّراج 
توىف سنة 1396 هـ ، ويقال إنه توىف بعد 
من  العقدين  يقارب  مبا  املئة  تجاوز  أن 
الزمن.. وللبيت حكاية جميلة حني قاله 
فوجد  غزواته  إحدى  من  رجوعه  بعد 
زوجته قد فارقته النشغاله الطويل عنها 
غزواته  كرثة  بسبب  الدائم  وابتعاده 
طويلة  ألوقات  عنها  واالبتعاد  وطولهـا 

جداً..
هذه  لها  ليقول  حمود  خادمه  فأرسل 

القصيدة..

صعوبة االختيار بين البيت .. والبطولة

»من التقاضى حي.. يقمح اليا مات«

 ع���ل���ي���ه م���������ردود ال��������را ع�������س���ر ن����وب����ات ي���ا ح���م���ود ل ���س��ف��ت اري�������ش ال���ع���ن ق��ّل��ه

 ول ي��ن��ح��ك��ى ي���ا ح���م���ود يف ف���اي���ٍت ف���ات ج�����ذي�����ت ح����ب����ل����ه ي��������وم ب����ي����دي����ه ت�����������ّل�����������ه

ال�س�وات ان����������ا ع������������ذاب م������اف������خ������ات ال�����س����ّل���������ه ل�������وذات  ي�����وم  ال���ت���وايل  وزب����ن 

واثب�ات ك����������ٍل ع�����ل�����ى ف����ع����ل����ه وح������ّظ�������������ه ي����دّل���������ه ����س���دق  م���اب���ه���ا  ع����ل����وٍم  وات�������رك 

مات(ن���������س����ر ع�����ل�����ى ج�������ف�������واه غ���������ٍل ي�������غ���ّل���ه اليا  يقمح  حي  تقا�سى  ل   )وم�ن 
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طبيعة تغري عدسات الكاميرات
معالم إماراتية
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مصطفى الجندي

ال يدخر عشاق التصوير جهدًا في البحث 
عن أماكن جميلة يظهرون من خاللها 
مواهبهم اإلبداعية في مجال التصوير 

الضوئي، فتراهم ينتقلون من مكان إلى 
آخر، بحثًا عن لقطة لم يسبقهم إليها 

أحد، وهذا ينطبق على حال المصورين 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

حيث يدفعهم شغفهم بالتصوير إلى 
السفر آالف الكيلومترات بحثًا عما يرضي 

شغفهم، لكن في بعض األوقات 
يغيب عن أذهانهم بآن صيد السمكة 

الكبيرة ال يعني بالضرورة السفر إلي 
أعالي البحار، بل كثيرًا ما يمكن صيد أكبر 

األسماك من على الشاطئ.
واإلمارات ورغم جوها الحار، تزخر 

بمئات المواقع المذهلة، والتي تمكن 
بعض المصورين من خالل تصويرها 

من الحصول على جوائز عالمية، وفي 
هذا العدد نستعرض لكم أهم تلك 
األماكن، عل عطرها ينتثر صورًا من 

خالل عدساتكم.

جامع الشيخ زايد
أيقونة  الكبري  زايد  الشيخ  جامع  ميثل 
معامرية قل مثيلها يف العامل، تجمع أجمل 
وأفضل ما وصل إليه اإلنسان يف عامل البناء 
والزخرفة، يف كل عام يزور الجامع آالف 
الزوار الذين يلتقطون عدداً ال يحىص من 
سائل:  يتساءل  قد  وهنا  املبهرة،  الصور 
ممكنة  مساحات  هناك  التزال  »هل 
الذي  السؤال  وهو  الجامع؟«  يف  للتصوير 
اتحاد  رئيس  العاين  أديب  إىل  به  توجهنا 
هذا  عن  أجابنا  والذي  العرب  املصورين 
يلتقط  مل  اليوم  »إىل  بالقول:  السؤال 
من جامليات  يسري  املصورون سوى جزء 
من  كبري  عدد  هناك  زال  وما  الجامع، 
وهذه  يكتشفها،  من  تنتظر  التي  الزوايا 
بل  فحسب  املكان  عىل  تعتمد  ال  الزوايا 
صباحاً  القباب  فصورة  أيضاً،  الوقت  عىل 
ينطبق  مساء، وهذا  تختلف عن صورتها 
عىل كل مرافق الجامع، فللخروج بصورة 
واملكان  الوقت  اختيار  يجب  فريدة، 
جامع  صور  تحتل  ما  ودامئاً  الفريدين«. 

طبيعة تغري عدسات الكاميرات
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مسابقات  يف  متقدمة  مراكز  زايد  الشيخ 
الصور  مجموعة  تصدرت  حيث  التصوير، 
قامئة  الكبري  زايد  الشيخ  لجامع  امللتقطة 
ضمن  املشاركون  بها  تقدم  التي  الصور 
مسابقة تصوير نظمتها كل من مدينتي ديب 

لإلنرتنت، ورشكة كانون الرشق األوسط.

ليوا.. واحة وصحراء
يف  نوعها  من  األكرب  ليوا  واحة  تعترب 
الربع  إىل  واملدخل  العربية  الجزيرة 
مدينة  تشاهد  أن  ميكن  الخايل، وهناك 
الحديثة التابعة  زايد  ومدينة  القدمية  ليوا 
الظفرة، ومحارض  أبوظبي، منطقة  إلمارة 
إىل  كيلومرت   200 نحو  بعد  عىل  تقع  ليوا 
 60 أكرث من  العني وتضم اآلن  الغرب من 
قرية، إضافة إىل املراعي الخصبة املوجودة 
املياه  فيها  تتوفر  التي  الظفرة  مناطق  يف 
الجوفية. ويكون الطريق إليها عىل طريق 
الجديدة  أدنوك  محطة  تجد  حتى  السلع 
عند مفرتق الجرس، فتجد املنطقة الغربية 
وتصادفك  الغريب،  الجنوب  باتجاه  تأخذك 
ثم  ومن  زايد،  مدينة  الطريق  بداية  يف 
تكمل سريك حتى تصل ملحارض ليوا حيث 
يريح  الذي  والهدوء  والجامل  الخرضة 
وضغوط  املدينة  ضوضاء  من  األعصاب 

العمل.
التي  الضخمة  الرملية  بكثبانها  ليوا  تتميز 
مشّكلة  آرس،  بشكل  وتتالصق  تتاميل 
وقد  الجامل،  يف  غاية  طبيعية  مشاهد 
ومنهم  املصورين،  من  الكثري  ليوا  ألهمت 
الذي  الزبيدي،  أسامة  اإلمارايت  املصور 
فازت  ليوا،  لتالل  بديعة  صورة  التقط 
بن  حمدان  جائزة  يف  الكربى  بالجائزة 
محمد للتصوير الضويئ، وهي أكرب مسابقة 
عاملية يف التصوير الضويئ من حيث القيمة 

املادية.

األبراج
بأبراجها  العربية  اإلمارات  دولة  تتميز 
الضخمة ذات االرتفاعات الشاهقة، والتي 
ألهمت املصورين املحبني للمغامرة بالتقاط 
صور تحبس األنفاس، فصعود برج يتجاوز 
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شعوراً  سيمنحك  طابقاً  السبعني  ارتفاعه 
صور  التقاط  من  وسيمكنك  يوصف،  ال 
التي أنت فيها، سواء كنت  للمدينة  خالبة 
وستكون  الشارقة.  أو  ديب،  أو  أبوظبي،  يف 
الصور أروع فيام لو حالفك الحظ بصعود 
املدن  الذي يلف  الضباب،  أوقات  الربج يف 

بشكل أخاذ.
هناك أبراج ال تسمح للمصورين بصعودها، 
بعد  بذلك  تسمح  أخرى  أبراج  وهناك 
الحصول عىل إذن اإلدارة، ومن تلك األبراج 
أبوظبي، وبرج كيان يف ديب،  العني يف  برج 
وهناك عدد من املصورين الذين تخصصوا 
اإلمارايت  املصور  مثل  النوع  هذا  مثل  يف 

خالد الحامدي.

متحف زايد العدل

يقع هذا املتحف يف منطقة البطني يف إمارة 
أبوظبي، ومن خالل بنائه املميز املستوحى 
من العامرة اإلماراتية األصيلة، يوفر لعشاق 
التصوير خلفيات تراثية رائعة متكنهم من 
عليهم  فام  مذهلة،  تراثية  بصور  الخروج 
األشخاص  وتوفري  املشهد،  تخيل  سوى 

واألدوات للخروج بصور تبقى للذكرى.

محمية الوثبة

ملحبي  مثالية  وجهة  املحمية  هذه  متثل 
ألنها  الفطرية،  والحياة  الطيور  تصوير 

واسرتاحة  الطيور،  ملئات  موئاًل  أصبحت 
لعرشات األنواع من الطيور املهاجرة. تقع 
محمية الوثبة يف منطقة املفرق عىل طول 
حوايل  بعد  وعىل  العني  شاحنات  طريق 
أبوظبي،  جنوب رشق جزيرة  كيلومرتاً   40

الطبيعية  البحريات  من  عدداً  وتضم 
مساحات  معظم  تغطي  التي  والصناعية 

املحمية.
نتيجة   1982 عام  يف  الوثبة  بحرية  تكّونت 
معالجة  محطة  من  الفائضة  املياه  ع  تجمُّ
وكذلك  باملفرق،  الصحي  الرصف  مياه 
ترسبت  التي  الري،  ومياه  األمطار  مياه 
البحرية  القريبة. وتقع  من حقول األعالف 
ويتأثر  السبخة  يسمى  منخفض  حوض  يف 
املياه الجوفية  املياه فيها مبنسوب  مستوى 

وحركة املد والجزر.
هيئة  عليها  ترشف  التي  املحمية  تعترب 
وتنميتها  الفطرية  والحياة  البيئة  أبحاث 
للطيور  السيام  الربية  للحياة  آمناً  مالذاً 
املهاجرة التي تفد إىل املنطقة خالل موسم 
الشتاء. وقد أعلن عن افتتاح املحمية التي 
متتد عىل مساحة إجاملية تبلغ نحو خمسة 
كيلومرتات مربعة رسمياً بأمر من املغفور 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له 
1998. وبعد  ثراه يف عام  الله  نهيان، طيب 
تسويرها  تم  كاملة  حامية  املنطقة  منح 
إزعاج  أي  ملنع  ومراقبتها بصورة مستمرة 

أنواع  ثالثة  املحمية  وتضم  الربية.  للحياة 

العذبة  املياه  بيئة  املختلفة:  البيئات  من 

الصحراوية،  والبيئة  املالحة  املياه  وبيئة 

وتنفرد كل واحدة منها بوجود مجموعات 

مختلفة من النباتات والحيوانات.

هذه  إىل  التوجه  التصوير  ملحبي  وميكن 

املتوفرة،  املراصد  من  واالستفادة  املحمية 

والتي توفر إمكانية التقاط صور رائعة.
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�����س����ف����ت����ك ن�������ه�������ار ال�����ع�����ي�����د م�����اف�����ي�����ك ح���ي���ل���هح�����ط�����م�����ت غ������������رك وامل���������������ا ح�����ا������س�����دي�����ن�����ك

وغ�����������رك ج�����م�����ال�����ه م�������ن و������س�����وف�����ك ق���ل���ي���ل���هم������اخ������ذ و��������س�������وف احل�����������ور ك������ام������ل ب���زي���ن���ك

ن������������ور ال������ق������م������ر لغ���������������اب ن���������������ورك ب����دي����ل����هع�������ن�������د ال����������ري����������ا م�������ن�������زل�������ك �����س����اي����ف����ي����ن����ك

ي���������اوي���������ل ح������������ايل ي������ال������ه������ن������وف ال������س�����ي�����ل�����ةخ�����������دك ك������م������ا ال����������������راق ي������ا�������س������ي ج���ب���ي���ن���ك

ح�������������رام ت�������ذب�������ح �����س����خ���������ش ع�������اب�������ر ����س���ب���ي���ل���هي������اه������ي������ه ال�������ل�������ي ت�������ذب�������ح ال�������ن�������ا��������ش ع���ي���ن���ك

وال�����������������روح ط������اح������ت م�������ن ع�����ي�����ون�����ك ق���ت���ي���ل���هم������ي������ت وق������ل������ب������ه ب���������ن ق�����ب�����������س�����ة ي����دي����ن����ك

ور�������س������م������ت ������س�����ع�����ري ي���������وم ج���������ات احل���ل���ي���ل���هح����ب����ي����ت ان��������ا م������ن ������س�����دق وارح�����������م ح���زي���ن���ك

ال����ق����ب����ي����ل����ةي����������ا ��������س�������ع�������د  ه����������و ي��������ق��������رب ل������وال������دي������ن������ك ع��������ي��������ال  م���������ن  ول  خ������������ال  ب���������ن 

ك������ل ال������و�������س������وف ال����ط����ي����ب ي����ح����ل����ى ج��م��ي��ل��ةم�������اف�������ي�������ك ح������ي������ل������ه ك������ل������ه������م م�����ادح�����ي�����ن�����ك

ي����ال���������س����اح����ب ال������ل������ي ف���������اق ع�������ن ك�������ل ج���ي���ل���هح�����ط�����م�����ت غ�����������رك ي���������ا ح�������ات�������ك وزي������ن������ك

سعيد بن غماض الراشدي

@l_kroo

حّطمت غيرك
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وم�������راف�������ق ال�����ط�����ّي�����ب ول��������و ذْم�������ّت�������ه ال����ن����ا�����شاأب������������وي ع����ّل����م����ن����ي ع����ل����ى ْم��������راّف��������ق ال����ِط����ي����ب

ال����ت����ج����اري����ب وع���ل���م���ت���ن���ي   ،، �����������ّن  ������سِ  امل���رج�������ل�������ه م�����ن ط���ي���ب الف�����ّع�����������ال ت��ن�����ق�����ا���ش�����س����غ����ر 

  ح����ت����ى ول�������و غ�����اب�����ّت م�����ن ال����������روح اَلن����ف����ا�����ش وال������ط������ّي������ب خم�������ّل�������ْد وط��������اري��������ه م�������ا ي���غ���ي���ب 

 ي����ك����رم ب���ه���ا ن�����ا������ًش ع���ل���ى ب���ع�������ش الأج����ن����ا�����ش  وال�����ط�����ي�����ب وه������ب������ّة ع��������امل ال�����ه�����ر وال���غ���ي���ب

 م����اي����ط����ل����ع����ه ي�������اك�������ون ق������ط������اع الأرم��������ا���������ش وال����ط����ي����ب �����س����ل����ًع ل�����ل�����ردي ع�������س���ر و���س��ع��ي��ب

ن����را�����ش وال������ط������ي������ب ل�������ه ن�����ا������س�����ه واه�����������ل امل�����واج�����ي�����ب امل�����ج�����د  ل����ه����م يف ����س���ف���ح���ة  ال�����ل�����ي   

ت���رت���ي���ب امل������ج������د  ل�����ه�����م يف �����س����ف����ح����ة  ق���رط���ا����شن�������ا��������شٍ  امل�����ج�����د  م�����ن  ون������ا�������شٍ ول مت����ل����ك   

��������������ه وحم����م����ا�����شون���������ا����������شٍ ب�����ت�����ك�����رم ق����������وم وحت������������ّط وجت����ي����ب   ل������و ك��������ان را�����������ش امل����������ال َدَلّ

ُق�����ري�����ب ت�������ك�������ِرم  ول  ب�����ْع�����م�����اِي�����ره�����ا   ت����ق����ف����ل جم����ال���������س����ه����ا وت������دع������ي ب����اّل����ف����ا�����ش  ون�������ا��������ش 

�����ي�����ب  وال�����ب�����ي�����ت م������ا ي����ب����ن����ا ب��������ا  ق����������ّوة ال�������س���ا����ش ون������ا�������شٍ ل����ه����ا �����س����ا�����ٍش َك�����م�����ا ث�����م�����ّرة احِلّ

ع����ن����دي ل�����ط�����اري وَن�����ْع�����م َف������ْزّع������ه و ن���وم���ا����شوان����������ا م��������ْا دام����������ي ف������ار�������ش و������س�����اع�����ر وذي������ب

ال���ري���ب ْق������������َرب 
َ
اأ َو ل  ال����ه����اْم����ه  ع���ل���ى  واِع���������������ّز ن����ف���������س����ي ع�������ن جم�������������اراة الدن�������ا��������شع���ِي���ن���ي 

ال���ط���ي���ب  ارف����������ع ل������ه ع�����ق�����ايل واأح�������ب�������ه ع����ل����ى ال�����را������شواب�������������وي ل م������ّن������ه داع�������ن�������ي ع�����ل�����ى 

عبداهلل بن قصّير 

@binqusyier
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حسن المطروشي: 
مهمة الشاعر أن يرفع السراج عاليًا

حاوره: جعفر العقيلي 

أربع  سوى  املطرويش  حسن  ُيصدر  مل 
مجموعات شعرية منذ بدأ الكتابة قبل أزيد 
من ربع قرن، لكنها كانت كافيًة لتعلن عن 
صوٍت منفرٍد يف الساحة، ال يعنيه االزدحام 

قدَر ما يعنيه أاّل يقتفي أثر أحد. 
وأعطاها  للقصيدة،  املطرويش  انتمى 
»وحيداً  زكّياً:  التجربة  مثُر  وكان  فأعطته، 
كقرب أيب«، و»عىل السفح إياه«، و»لدّي ما 

أنىس«، و»مكتفياً بالليل«.
أفضل  جائزة  منها:  جوائز  املطرويش،  نال 
)ديب،  »املبدعون«  مسابقة  يف  عريب  شاعر 
 ،)2008( ُعامين  شاعر  أفضل  جائزة   ،)1999

)دولة  الشعر  يف  حميد  بن  راشد  جائزة 
السنويس  وجائزة  الثاين(،  املركز  اإلمارات، 
مجموعته  عن  السعودية  من  الشعرية 

“لديَّ ما أنىس” )2015(.
وباإلضافة إىل كونه شاعراً، صدر للمطرويش 
»اقتصاد  أبرزها:  من  ترجمته  من  كتب 
اقتصادية  لتنمية  البديل االبتكاري  املعرفة: 
للدكتور  منوذجاً«  ُعامن  سلطنة  مستدامة.. 
إبراهيم الرحبي، و»مذكرات رجل عامين يف 
زنجبار« للسيد سعود بن أحمد البوسعيدي. 
عدة،  لغات  إىل  الشعرية  أعامله  ُترجمت 
وصدرت ترجمة فرنسية ملجموعته »لدي ما 
أنىس« )قامت برتجمتها الشاعرة واملرتجمة 
ترجمة  وصدرت  رحموين(.  عزيزة  املغربية 
»أطل  بعنوان  إسبانية ملختارات من شعره 
وزارة  أصدرتها  الكوة«  هذه  من  عليكم 
بيت  مع  بالتعاون  بكوستاريكا،  الثقافة 
د.عبري  املرصية  للمرتجمة  هناك،  الشعر 
عبدالوهاب.  كام ُأنجزت أطروحة ماجستري 

يف  صدرت  شعره،  يف  الفنية  الصورة  حول 
كتاب بعنوان »ظالل النورس: الصورة الفنية 
راشد  للباحث  املطرويش«  حسن  شعر  يف 

السمري.
الدفاع  وزارة  يف  مرتجاًم  املطرويش  عمل 
الثقايف  القسم  ورأس  ُعامن،  بسلطنة 
خبرياً  وعمل  اليومية،  »الوطن«  بصحيفة 
إعالمياً متعاوناً مبجلس البحث العلمي قبل 
الثقايف  للنادي  التنفيذية  اإلدارة  يتوىل  أن 
مبسقط، وهو يعمل حالياً مديراً للتحرير يف 
مجلة »التكوين« التي ُيصدرها بيت الغشام 

مبسقط.
تجربته  عن  املطرويش  مع  حوار  تالياً 
يف  وانشغاالته  واشتغاالته  ورؤاه  الشعرية 

األدب والحياة. 

الفتة،  شعرية  مضامني  قصائدك  تحمل   
الرؤية.  تكشف عن خصوصيٍة عىل صعيد 

كيف رسمَت خطواتك يف هذا االتجاه؟
القصيدة لدّي سؤال جارح ميتزج ويتامهى 
متفجرة  شعرية  صورة  ليصبح  اللغة  عرب 
ليس  الالنهائية.  ومراوغاتها  غواياتها  متارس 
مثة مخطط ثابت أو خرائط جاهزة تقودك 
خيول  لتسلكها  معّبدة  طرقات  أو  للكنز 
والحفر  والسؤال  البحث  هو  بل  القصيدة. 
الروح،  وأعامق  اللغة  جسد  يف  الدائم 
باألظافر واألنياب والنزيف. ال بد من إيجاد 
القلب  يف  العميقة  والندوب  األخاديد  تلك 
عند كتابة القصيدة، متاماً كام وصف األعرايب 
وأكبادنا  »نكتبها  قائاًل:  قصائده  أفخر  يوماً 

تحرتق«. 
التي  الخاصة  طريقي  عن  طوياًل  بحثُت 
فوجدتها  سواي،  دون  من  وحدي  أسلكها 
والتنقل  والسهر،  الليل  مع  حروب  بعد 
العتيقة وحكمة  بني أوراق الكتب الصفراء 
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الشيوخ وأغاين العشاق، حتى قادتني ُخطاي 
وأرقي  بنزيف  أّثْثُته  الذي  الخاص  عاملي  إىل 
وغربايت الطويلة. األمر ليس سهاًل، وال يتأىت 
للمرء وهو متكئ عىل أريكته ميضغ الهواء!

من  كلٍّ  عىل  الشعري  املضموَن  تقّدم   
النص  بني  ما  املتنوع  والقالب  الشكل 
حسابات  هناك  والشطري. هل  التفعييل 
دقيقة ُتجريها عىل نّصك ليخرج إىل القارئ 

بهذه املعادلة؟
وإىل  املضمون،  إىل  األصل  يف  يّتجه  رهاين 
الفلسفية  والدالالت  الرؤيوية  الحموالت 
ذلك  ورغم  القصيدة،  تثريها  التي  واألسئلة 
رهينة  القصيدة  تكون  أاّل  جاهداً  أحاول 
الفكرة وحبيسة املعنى الضيق ألّي مضمون، 
للنزوع  منطلقاً  الفكرة  من  تتخذ  هي  بل 
الفكرة  عىل  تتمرد  ما  ورسعان  والتحليق، 
وتحطيمها  تدمريها  إىل  وتسعى  نفسها، 
وتهشيم أُطرها والتخلص من براويزها، من 
وفق صياغات  وتشكيلها  بنائها  إعادة  أجل 
للشعر  تخلص  وجديدة،  مبتكرة  شعرية 
الصادمة  واملفارقات  للدهشة  وتنحاز 
الشكل  أالعيب  أما  القارئ.  لتوقعات 
فهي  للقصيدة  الخارجي  واإليقاع  واألوزان 
آخر اهتاممي رغم إخالص تجربتي لقصيدة 

التفعيلة والبيت.

بقرويتك،  اعتزاُزك  يتضح  قصائدك  يف   
من  تعنيه  مبا  املدينة  مع  تصالحك  وعدم 
متسكاً  هذا  يف  ترى  أال  وضجيج.  صخب 

بطوباويٍة حُلٍم؟!
اعتزازي بقرويتي وإخاليص لها ليس حمية 
جاهلية أو نزوعاً بدائياً، بل هو انتامء للضمري 
الذي يسكنني وأسكنه منذ وطأت عىل هذه 
األرض. أكرر دامئاً أنني بّحار قروي. جبيني 
يرشح ملحاً ويف داخيل أصوات أجدادي من 
ضلوعي  ويف  القدماء،  والغواصني  القراصنة 
هجراتها،  وتبتكر  أعشاشها  النوارس  تنسج 
ويف رئتي رفيف الصواري األبدي، ويف دمي 
مواويل الصيادين البسطاء. أنا ابن الشمس 
واملساءات  املمتدة  والسواحل  والعراء 
املضمخة بعبق الشواطئ البعيدة. أنا رفيق 

املوجة وصديق السمكة وشقيق األصداف.
بوحشية أساليف،  املدن غريباً  ليل  أميض يف 
التي  األوىل  مواطني  إىل  الحنني  يشطرين 
أحملها معي خلسة وأخبئها بني دفاتري كام 
أخبئ صورة أمي وصوت أيب. قد أستوطن 
املدينة وأستسلم لجربوتها مرغاًم، ولكن كام 
يقيم بعضهم مسكناً مؤقتاً تحت االحتالل.

موحية«،  بـ»ضبابية  قصائدك  تكتب   
الخصب  االحتامالت  منطق  بتقديم  أي 
منطق  عىل  والتأويل  القراءة  ومتعدد 
اليقني املحدد واملحسوم. هل عىل الشاعر 

أن ينحاز لليقني؟
الضبابية  املنطقة  تلك  يف  يقيم  الشاعر 

يشء  أي  أصبح  غادرها  فإن  يغادرها،  وال 
باليقينيات  معنياً  ليس  فهو  الشاعر.  سوى 
والقطعيات، إن تلك مهمة الوعاظ والخطباء 
والكهان. أما الشاعر فهو صفارة إنذار، كام 
وصفه نزار قباين، وهو كاإلصبع يف الحكمة 
إليه.  يوصل  وال  القمر  إىل  يشري  الصينية، 
وأن  إمياًء،  األشياء  يقول  أن  الشاعر  مهمة 
يرفع الرساج عالياً، وعليك إكامل مهمة أن 

تسلك الطريق إىل آخرها. 
ال بد من هامش يرتكه لك الشاعر الكتشاف 
مقارباتك  ووفق  زاويتك  من  القصيدة 
أو  برؤيته  يلزمك  ال  فهو  الخاص،  ووعيك 
يفرض عليك تفسريه أو مييل عليك براهينه 
الحاسمة. القصيدة املعّلبة الجاهزة تجاوزها 

الزمن وتعّداها منطُق الفن الحقيقي.

الحرّة  قصائدك  يف  أسلوبية  حداثٌة  مثة   
الشعرية  األصول  من  طالعٌة  واملوزونة 
العربية، كإيقاٍع ومناٍخ وعبارة، وهي قصائد 
الكالسييك«  األصويل  »النسب  لك  تثبت 
بكامل  املوزونة  مقاطعك  تثبته  مام  أكرث 
أوزانها واملقفاة. هل من عالقة بني الحداثة 

والشكل؟ 
والتفكري  بالوعي  مرتبط  شأٌن  الحداثة 
أكرث  واملغامرة  والتجريب  التعبري  وأطر 
الخارجية  واألنساق  باألشكال  ارتباطها  من 
الدائم،  التحول  هي  الحداثة  للقصيدة. 
متحولة  لذاتها،  دامئة  مساءلة  يف  أنها  أي 
ومتبدلة قابلة للتجديد دامئاً. إنها باختصار 
وتعبريية  فنية  صيغة  إىل  الركون  عدم 
الجوهرية  البنى  تستهدف  وهي  واحدة، 
خلخلتها  إىل  وتسعى  األسلوبية،  واألنساق 
إىل  تتحول  ال  حتى  باستمرار،  وإقالقها 
اليوم،  أزلية. فام هو حدايث  قوالب صنمية 
وفق هذا املنطق، ليس بالرضورة أن يكون 

حداثياً غداً.
موزونة  القصيدة  تكون  قد  نظري  ويف 
تصل  يف حني  التفعيلة-  أو  البيت  -قصيدة 
والتطوير  التجريب  من  عليا  مراتب  إىل 
قصيدة  تجد  قد  املقابل  ويف  والحداثة. 
متحررة من الوزن متاماً ولكن ال تتوفر فيها 

اشرتاطات القصيدة الحداثية.
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القصيدة  تكون  بأن  يطالب  من  هناك   
أو خطبة وعظية.  سياسياً  أو منشوراً  بياناً 

ما القصيدُة يف مفهومك؟ وما رسالتها؟
ال يصّح للواعظ أن ميسك قصيديت ويعتيل 
أن  يل  يصّح  ال  كام  الناس،  ليعظ  املنرب  بها 
أقرتض خطبة الواعظ وأّدعي أنها قصيدة يل. 
كبري  فارق  والشعُر شعٌر. مثة  الوعُظ وعٌظ 
بني لغة الشعر ولغة غريه. ليس من العدل 
أن نطالب الشاعر أن ميارس أدوار الجميع 
والصحفي  واملريب  والخطيب  الواعظ  من 
والسيايس واملؤرخ واملفتي واملداح وغريها. 

الروح  إىل  ينحاز  جاميل  خطاٌب  الشعر 
ويطرق عوامل الداخل عرب لغته التي تتخلص 
من تبعاتها القواميسية وتتمرد عىل دالالتها 
الساكنة  أطرها  من  وتتفلت  املكرسة 
وتقرتح  الخاص،  عاملها  لتبني  العتيقة، 
فراديسها الخاصة، وتبتكر طرقاتها الفريدة 

للسالكني يف معارجها. 

كيف  وإعالمي..  ومرتجم  أديب  أنت   
تتعاطى مع هذه الخلطة املرّكبة؟ وما أثر 

كل مجال عىل تجربتك الشعرية؟
التوضيح.  يوجب  األمر  يف  كبري  خلط  مثة 
ومنها  األشياء،  ببقية  له  عالقة  ال  فالشعر 
وما  كسبي  هو  ما  هناك  والرتجمة.  اإلعالم 
يتعلمه  الذي  هو  الكسبي  مكتسب.  هو 
وهذا  والوظائف  الفنية  املهن  من  املرء 
ما  وهناك  والصحافة.  الرتجمة  ينطبق عىل 

عىل  ووقفي  فطري  أي  مكتسب،  هو 
هذه  يحمل  الذي  املوهوب،  الشخص 
الشعر  ومنها  تكوينه،  يف  الربانية  امللكة 
إىل جانب بقية الفنون التي تخلق فطرية 

مع  عليها  الحصول  ميكن  وال  اإلنسان  مع 
يسهامن  والتعلم  املعرفة  أن  رغم  التعليم، 
فيمكن  ذلك  عىل  وبناء  املوهبة.  صقل  يف 
للشاعر أن يتعلم الرتجمة والصحافة، ولكن 
يتعّلام  أن  والصحفي  للمرتجم  ميكن  ال 

الشعر. 
أي  باألول،  أمتسك  إنني  يل  وبالنسبة 
رغم  ذلك،  غري  يشء  وال  أنا،  فهو  الشاعر، 
الرتجمة  يف  أْخلص  أن  جاهداً  أحاول  أنني 

والصحافة، وأحرتم املهنتني، وسعيد جداً مبا 
الشعر يبقى هو  أنجزته يف املجالني. ولكن 
املعادل املوضوعي للحياة بالنسبة يل، وهو 

مرشوعي الذي ال أتخىّل عنه.  

تجربتك  بداية  يف  األساس  مرشوعك   
الكالسيكية  القصيدة  هو تجديد  الشعرية 
املقّفاة يف الشعر الُعامين وإثراؤها بتقنيات 
القصيدة  الحديثة. هل تعني أن  القصيدة 
وكيف  الشيخوخة؟  بلغت  العمودية 
عملَت عىل تنفيذ مرشوعك هذا من خالل 

القصيدة؟
الحديثة  املَقّفاة  القصيدة  كاهُن  أنا  نعم.. 
لقد  لها.  مْخلصاً  أعد  مل  ولكني  ُعامن،  يف 
يف  بقوة  وتبّنيته  املرشوع  عىل  اشتغلت 
الُعامنية  القصيدة  رأيت  حني  مشواري 
تلك  يف  الشيخوخة  مرحلة  دخلت  املقّفاة 
كبرية  أشواطاً  الشعر  قطع  حني  يف  الفرتة، 
ينظمون  والخطباء  للوعاظ  هي  وبقيْت 
اللغة  متون  الفقه ورشوحات  أحكام  عليها 
ال  التي  األغراض  من  وغريها  واألخالق 
عالقة لها بالشعر. كان ال بد من هزة كربى 
مواتية  الفرصة  كانت  الركام.  لزحزحة هذا 

يل، وكنُت األوحد يف هذا املضامر.
بجائزة  فوزي  مبرشوعي  ثقة  زادين  وقد 
 ،1999 عام  األوىل  دورتها  يف  »املبدعون« 
الثقافية”.  ديب  “جائزة  إىل  تتحول  أن  قبل 

من  عدد  عىل  تعرفت  الجائزة  هذه  يف 
األسامء العربية التي حملت الفكرة نفسها. 
فالتقت إرادة مجموعة من الشباب العريب 
حول هدف واحد، يتمثل يف إعادة تشكيل 
من  فعاًل  بدأناه  ما  وهو  املقّفاة،  القصيدة 
خالل نصوصنا التي فازت يف تلك املسابقة 

ولفتت األنظار عربياً. 
اشتغلت بعد ذلك عىل املرشوع من خالل 
الجديد  اللون  بهذا  والتعريف  الكتابة 
مام  ذلك  وغري  ُعامن،  إىل  شعرائه  ودعوة 
الُعامين  الشباب  الثقة لدى  إعادة  أسهم يف 

بهذه القصيدة.
وكانت قصيديت »من مذكرات امللك حسان 
بن تبع« التي فازت باملركز األول يف مهرجان 
الشعر الُعامين الذي أقيم بصحار عام 2000، 
صعيد  وعىل  مرشوعي،  يف  تحوُّل  نقطَة 
نظراً  عموماً،  املقّفاة  الُعامنية  القصيدة 
بها، فكانت  التي حظيْت  للشهرة اإلعالمية 
حديث الشباب يف تلك الفرتة، وقد نرشتها 
الصادر  أيب”  كقرب  “وحيداً..  مجموعتي  يف 
كبرياً  عدداً  جانبها  إىل  وتضّمن   ،2003 عام 
من هذا النوع من الشعر. وأستطيع الجزم 
يف  مقبوالً  يعد  مل  القصيدة  تلك  بعد  أنه 
ُعامن كتابة نص عمودي بأسلوب كالسييك 
اليوم لدينا يف ُعامن جيل  قديم. وها نحن 
القصيدة  يكتبون  الذين  الشباب  من  كبري 
املقّفاة بوعي كبري، ولكنهم مل يْحدثوا تغيرياً 

جذرياً الفتاً.

   حــــوار أدب
baytelshear
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صفية الشحي

نقطتان

@safiaalshehi

أن تكون قارئاً 

ما هو معنى أن يكون أحدنا قارئاً؟ إنها ليست طريقة إلضافة يشء ما إىل مخزون 
تراكمي من املعارف واملعلومات واألفكار واآلراء، بل هو ببساطة فن يجيد فيه 
املرء االستيقاظ مرة تلو األخرى من سباته ليبدي اهتامماً أكرب مبن يجاوره عىل 
وجه هذه البسيطة، وباألخص ذلك الذي يختلف عنه كلّياً، هذا هو رأي هرني 
ميللر الذي ال تحفزه الكتب بل عنارص هذه األرض األربعة املتمثلة باملاء والرتاب 
والنار والريح. ويرى هرمان هسه بأن القارئ يتنقل بني مراحل عدة فهو يف بدايته 
ساذج يستهلك الكتب كام يستهلك طعامه، وهو يف مرحلة تالية يتبع طبيعته 
البرشية يف اللعب واالخرتاع حيث ميكن أن تولد عنده قطعة الخبز آالف املعاين، 
أما النوع الثالث من القراء فهو ال يقتني كتابا ًليتعلم أو يتبنى موقفاً أو يهاجم 

فيلسوفاً، وإمنا يقرأ ليسبح يف تيار أفكاره وإلهاماته، بل يفعل ذلك ليفرس العامل 
بنفسه. إن الرفوف مليئة باألفكار ذاتها، التي تظهر لنا دامئاً بكلامت جديدة تناسب 
كل عرص، لذلك أجدين متفقة متاماً مع مالحظة فلوبري حول حكمة الشخص الذي 
يعرف جيداً نصف دزينة من الكتب، وهي معرفة ال ميكن أن تتم عىل أي حال من 
دون أن يالحظ القارئ تفاصيل تلك الحكايات العظيمة ويعاملها برفق، إذ أنه من 
الظلم الكبري أن تبدأ مع كتاب ما ويف بالك حكم مسبق، بل هي إضاعة لفرصة ميكن 
من خاللها أن يطل أحدنا عىل عامل جديد تعهده مبتكره بحرفية متكننا من تذوق 
مثرة توت وصلنا إليها بعد ان اجتزنا بحرية كبرية تقع خلف منحدر غري مطروق. 
ولتحقيق هذا املقياس الجاميل املتناغم مع الكاتب، يرى فالدميري نابوكوف أن عىل 
القارئ أن يستعمل أداته األصيلة املتمثلة يف الذائقة الفنية إضافة إىل خياله املجرد. 
إن القارئ املتميز هو الذي يقرأ ال بقلبه وال بدماغه بل بعموده الفقري وذلك ليس 
مجرد تطرف من ساحر عظيم كنابوكوف، بل هي حقيقة ميكن أن يستشعرها من 

يختار األدب الرفيع ال كمصدر للمتعة الخالصة وحسب، بل وللمعرفة. 
قبل أن تصل لهذه القناعة عليك أن تكون قد مررت بالكثري من الهراء، وليك تطور 
طاقة من الخيال ستحتاج لصناعة بوصلتك الخاصة من دون استعجال، فعىل أي 
حال يحتاج األمر الكثري من الوقت، وميكنك أن تعتمد عىل بعض التوصيات من 
صديق أو كتاب آخر،  وأؤكد لك أنك لن تكون متبعاً للموضة العامة وال بأس يف 
ذلك إن كنت تسعى لحكمة مؤلف مدام بوفاري. منعطف أخري ميكن إضافته لهذه 
الخريطة عىل شكل مالحظة يرتكها بني أصابعك جوزيف برودسيك الشاعر الرويس 
يحّسن  يك  الوحيدة  الطريقة  أن  مفادها   1987 عام  نوبل  عىل  الحائز  األمرييك 

الشخص من ذائقته األدبية هي يف قراءته للشعر، وبعيداً عن التنظري، أعتقد 
أن هذه نصيحة ذهبية إذ أنني ملست أثرها اإليجايب شخصياً.   

53أكتوبر / 2017
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  شعبي عربي
baytelshear

عزة حسين

و»اآلن، مرحى، فهنا فتاة تقول الشعر بلغة 
الشعب«.. 

صالح  الكبري  املرصي  الشاعر  كتب  عندما 
خامتة  يف  الرتحيبية  العبارة  هذه  جاهني 
إلهامي،  فريدة  املرصية  للشاعرة  تقدميه 
أنه  جلّياً  كان   ،1961 عام  الخري  صباح  مبجلة 
من  أكرث  رمبا  امرأة،  الشاعرة  بكون  يحتفي 
احتفائه بالقصيدة املنشورة؛ ذلك ألن مرص مل 

تعرف شاعرة عامية قبل هذا التاريخ. 
وكام كان لجاهني الفضل يف اكتشاف وتقديم 
الستينيات،  بجيل  العامية  شعراء  كبار 
نجم  فؤاد  وأحمد  حجاب  وسيد  كاألبنودي 
االحتفاء  يف  أيضاً  الفضل  له  كان  وغريهم، 
بأول صوت شعري نسايئ يف القصيدة العامية، 
ومبدعي  مفكري  غالبية  مع  بذلك  مختلًفا 
نفى  الذين  عليه،  السابقة  واألجيال  جيله 
بعضهم عن املرأة القدرة عىل مشاركتهم يف 

مجال اإلبداع األديب خاصة الشعر.
يف  يوسف  شعبان  الشاعر  أورد  ما  وبحسب 
كتابه »ملاذا متوت الكاتبات كمداً«، كان وضع 
العامية  القصيدة  يكتنب  اللوايت  الشاعرات 
إن  حيث  اإلطالق،  عىل  األسوأ  هو  مرص  يف 

يف  الثقايف  الوسط  نظر  يف  كانت  الشاعرة 
الفرتة، ورمبا لآلن، ترتكب خطأين؛ مرة  تلك 
ألنها امرأة تكتب، ومرة ألنها تكتب القصيدة 
كافة  الجميع  عليها  ميارس  التي  الشعبية، 
قيمتها  بلغت  مهام  والتعايل  الرفض  أنواع 
املقرشة  الشعب  لغة  توسلها  بسبب  الفنية، 

من الرسمية والقداسة. 
وضع  لرصد  فصاًل  كتابه  يف  خصص  يوسف 
شاعرات العامية النساء يف مرص حمل عنواناً 
من  املمنوعات  العامية  »شاعرات  هو  داالً 
ومواقف  رأي  خالله  من  تتبع  التداول«، 
شعر  تجاه  الرجال  والشعراء  الكتاب  بعض 
املعطي حجازي  عبد  وأحمد  كالعقاد،  املرأة 
وغريهام. وإذا كان مدهشاً أن نقرأ أن العقاد 
منذ  العريب  الشعر  عيون  عىل  اطلع  الذي 
الجاهلية إىل منتصف القرن العرشين، وعاين 
تجارب شعرية نسائية مهمة وملهمة كتجربة 
مرص  »شعراء  كتابه  يف  »نفى  قد  الخنساء، 
املرأة  تصلح  أن   1937 عام  الصادر  وبيئاتهم« 
لكتابة الشعر، فإن األكرث إدهاشاً أن يأيت شاعٌر 
ربع  بعد  حجازي  املعطي  عبد  كأحمد  رائد 
قرٍن من كتاب العقاد ليهاجم متثيل املرأة يف 
“أما  قائاًل:   1962 عام  الشعر  مهرجانات  أحد 

يف  لتمثيلها  معنى  أوال  أدري  ال  املرأة..  فأنا 
املهرجان..  فالرجل يف املهرجان ال  ميثل جنسه، 
وإمنا  ميثل نفسه كشاعر، فإذا وجدت شاعرة 
فهي أيضاً ال متثل جنسها ولكن متّثل نفسها، 
إن الحكم عىل أشعار السيدات تسمعه منهن 
شخصياً، برشط أن تجلس مع كل واحدة عيل 
حدة، ففالنة تقول إن فالن هو الذي  يكتب 
إن  تقول  وعالنة  أشعارها،  فتحي  لرشيفة 

عالن هو الذي  يكتب لــ “ لورا”  أشعارها..” .
الذي  التغري  يكون  الكتاب  مؤلف  وبحسب 
ربع  عرب  النساء،  املوقف من شعر  طرأ عىل 
التهميش  مرحلة  من  االنتقال  هو  قرٍن، 
والتعايل إىل مرحلة التحقري والتجريس أحياًنا، 
شعر  تجاهل  فكان  تأُدباً  املواقف  أكرث  أما 

املرأة برمته.
موجهة  الدونية  النظرة  هذه  كانت  وإذا 
باألساس للشعر الذي تكتبه املرأة بالفصحى، 
فإن املشكلة تصري مركبة عندما تكتب املرأة 
سيد  الناقد  وصفها  التي  العامية،  القصيدة 
إذ  الرسية،  كاإلبداعات  بأنها  مرة  خميس 
االعرتاف  عن  الثقافية  األوساط  كافة  ترتفع 
األكادميية  لغتهم  ملغايرتها  وجاملها  بفنيتها 

املوروثة.

 عانى من التهميش والتعالي!

شعر العامية النسائي في مصر..  
هموم صوت األقلية 
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العامية  القصيدة  لحال  املتتبع  ويجد  هذا 
يف الوقت الحايل أن األمر مل يتغري كثرياً؛ فإذا 
النرش  عرب  حلها  تم  قد  النرش  معضلة  كانت 
عىل  هو  كام  يظل  الوضع  فإن  اإللكرتوين، 
مستوى التجاهل والتعايل النقدي واألكادميي، 
يف  والتمثيل  الجوائز  مستوى  عىل  وكذلك 
اآلن  يصعب  وقد  وفعالياته،  الشعر  محافل 
أن يتجاوز عدد شاعرات العامية املوجودات 
عىل الساحة أصابع اليدين ورمبا اليد الواحدة، 
املجيدات قد واجهن عىل  الشاعرات  فأغلب 
االبتعاد  يفضلن  جعلهن  ما  مختلفة  فرتات 
الكتابة،  اعتزلن  أو  واالحتجاب، سواء واصلن 
املقتضبة  الشهادات  هذه  به  تيش  ما  وهو 

لبعض من شاعرات العامية املرصيات: 
أمل  بإيطاليا  املقيمة  املرصية  الشاعرة  تقول 
الثقايف مسيَطر عليه من  الوسط  درويش إن 
وصفتهم  الذين  القراصنة  من  مجموعة  قبل 
بـ»عدميي الضمري«، وإن املرأة األديبة ال تسلم 
أبًدا من جرح ذاتها او الخوض يف عرضها إذا ما 

حاولت التصدي لهؤالء أو كشفهم. 
زلت  وما  »عانيت  كامرأة  أنها  أمل  وتضيف 
غريًة  الثقايف  الوسط  عن  بعدي  رغم  أعاين 
وأحقاداً وشتائم وأذى و تحرشاٍت و تهميشاً«، 
لذا  مل يعد مجدياً، بحسبها، الدخول يف حروب 
ولهم  كرٌث  هؤالء  ألن  نتيجة،  بأية  تعود  لن 

»شلل« وجامعات مصالح متعددة.
للمرأة  »املؤمل«  الوضع  هذا  أن  أمل  وتؤكد 
مقصوٌر  خاصًة  العامية  وشاعرة  الشاعرة 
يحتفى  بالخارج  فاملرأة  العريب،  العامل  عىل 
أنها  طاملا  الجوائز  عىل  وتحصل  وتكرم،  بها 

تستحقها.
وتلفت الشاعرة إىل أنه فضاًل عن التلقي فإن 
ذاته يحتاج إىل فرٍز وتجديد  العامي  الشاعر 

الحايل،  الواقع  ومتغريات  ظروف  يواكب 
من  بداًل  الواقع  الشعر  يقارب  أن  يجب  إذ 
عىل  املسيطرين  لكن  منه،  والفزع  الهروب 
املنصات األدبية: »يعززون - لألسف- مسارات 
كل  محاربة  و  بتهميش  القدمية  أطروحاتهم 

جديد«.
وتستطرد قائلًة: إن هناك شعراء قليلني حاولوا 
التحديث عىل مستوى األفكار أو شكل وبنية 
لكن هؤالء بحسبها  القصيدة،  كتابة  وتكنيك 
أو  والحصار  التهميش  من  كمداً  ماتوا  إما 

هاجروا و»طفشوا مثيل«.
تجربة الشاعرة أمينة عبد الله قد ال تختلف 
مل  لكنها  درويش،  أمل  تجربة  عن  كثريًا 
من  ككثري  االختياري  املنفى  أو  للعزلة  تلجأ 
الشاعرات، إذ تعتد أمينة بكونها »أول شاعرة 
أوائل من  اإلسكندرية، وإحدى  عامية يف  نرث 
كتبوا قصيدة النرث العامية يف جيل التسعينيات 

بشكل عام«.
األوىل  الشعرية  مجموعتي  نرشت  تقول:   
وقتها  عمري  وكان   ،1990 عام  كالم«  »ألبوم 
أستطيع  عاماً  الـ20  قرابة  وبخربة  عاماً،   18

أن أخربِك أنني وكثرياٍت من شاعرات العامية 
نشعر بأننا أقلية، بل أقلية األقلية”.

بشعر  يعتد  ال  اآلن  حتى  أنه  أمينة  وتوضح 
العامية  نرث  وقصيدة  عام،  بشكل  العامية 
العامية  شاعرات  أن  مؤكدًة  خاص،  بشكٍل 
أو  تكرمياً  ينلن  مل  الجيدات شبه محظورات، 

جوائز تذكر خاصة شاعرات النرث تحديداً.
أن  إىل  الشتا«  »بنت  ديوان  صاحبة  وتلفت 
االحتفاء الوحيد بشاعرات العامية يكاد يكون 
ذات  القصائد  وعىل  الزجل  عىل  مقصوراً 
املرأة  وتهميش  لتحقري  تكرس  التي  األفكار 
عرب  ثانية،  درجة  وإنسانة  ككاتبة  ولوضعها 

يف  الرجال  من  كثرٍي  عن  يختلفن  ال  شاعرات 
أفكارهم ونظرتهم الذكورية.

الشاعرة واإلعالمية سحر  أرجعت  من جهتها 
بالعامية  النسائية  الكتابة  عىل  الجور  سامي 
إىل عدة محاور أبرزها الحالة الثقافية العامة؛ 
مؤمترات  يف  وتشارك  وتنرش  تكتب  فاملرأة 
لكن من تكتب لهم أصال غالًبا ال يقرؤون وال 
يستوعبون دورها املهم كشاعرة، ذات صوت 

ووجود متفرد ودور يتجاوز حدود املنزل.
األديب  النقد  تدرِّس  التي  سامي  وأشارت 
ضعف  إىل  املرصية  الفنون  بأكادميية 
بشكٍل  الكتب  وإنتاج  النرش  اقتصاديات 
عام، كام حملت الحركة النقدية التي تصفها 
ظلم  عن  املسؤولية  الحيوية  وعدم  بالركود 
يلقي  الذي  األمر  والجيد،  الجديد  اإلبداع 
بظالله عىل حال الجوائز ووضع املرأة خاللها. 
املرأة  وضع  حيال  كبرياً  تفاؤالً  سحر  وأبدت 
خصوصاً،  والشاعرة  عموماً  مرص  يف  الكاتبة 
وحقيقية  جادة  أصوات  وجود   إىل  مشريًة 
هذه  وأن  املرصي،  العامية  شعر  مجال  يف 
حقوقها،  النتزاع  الطريق  أول  عىل  األصوات 
مجموعاتها  من  اثنتني  نرشت  أنها  إىل  الفتًة 
الشعرية عرب مؤسسات النرش الحكومي، كام 
نرشت الشاعرة أمل عامر وأخريات يف سالسل 
وكبار  األبنودي  جوار  إىل  الحكومي  النرش 

شعراء العامية.
وأكدت صاحبة »منحوتة من شجرة الحنني« 
الكاتبة  املرأة  ملعب  يف  دامئًا  تظل  الكرة  أن 
والشاعرة، وأن عليها مواصلة الكتابة، واإلرصار 
عىل طرح خطابها اإلبداعي الخاص، والحفاظ 
عىل مكتسباتها املنتزعة عرب عصور من النضال 
الطويل إلثبات ذاتها، محذرًة من االنسحاب 

واالستغراق يف العزلة واالكتئاب. 

سحر سامي أمينة عبداللهأمل درويش
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وال�����ع�����م�����ر م������اه������و ب���ي���م�������س���ي ع�����ل�����ى ه����ون����هوّق��������ف ون�����اخ�����ت ع����ل����ى ال�����ب�����ي�����داء ه���واب���ي���ل���ه

ال��ل��ي��ل��ه م����ن ورى  ال���ل���ي  ال���ل���ي���ل���ة  وي����اق����ف ع���ل���ى ب�����اب ����س���ب���ًح ط�����اح م����ن دون����هي�����س��ت��ق��ب��ل 

ال������زم������ان ول حم��اب��ي��ل��ه ب���ط�������ش  ي����ه����اب م�����ن دم�����ع�����ٍة يف ال����ع����ن م�����س��ج��ون��هم�����ا ه�������اب 

و������س�����دره دم�������وع ال���ي���ت���ي���م جت���ي���ب م��ك��ن��ون��هخ����ي����ال����ه اأب������ع������د م������ن ال����و�����س����م وه���م���ال���ي���ل���ه

ب�������ي�������وٍم ن�������ه�������اره ي������ف������وح وي�������رخ�������ي م���ت���ون���هع���ل���ى ط��������اري ال���ظ���م���ا م�������س���رى ج��م��ام��ي��ل��ه

دم����������ًع ت������رق������رق ع����ل����ى ج����ف����ن����ن حم����زون����ه��������س�������راٍب ف�����ج�����ره�����دّي ال����ب����ي����د ي�����وح�����ي ل��ه

ي���ع���ان���ون���ه�����س����اب����ت ن����وا�����س����ي ح���ن���ي���ن���ه م�����ن غ���راب���ي���ل���ه ال�����ل�����ي  اإل  م����اي����ذب����ح  وال������وج������د 

وال�������س���اع���ر..ال���ل���ي���ل م���اي�������س���ت���وع���ب ج��ن��ون��هع���ل���ى ����س���ف���اف ال�������س���ه���ر م���ع���ظ���م ت��ف��ا���س��ي��ل��ه

ت�����اأوي�����ل�����ه ال�����ن�����ا������ش  مل�������ح يف وج������ي������ه  ال����ل����ي ع����ل����ى اأغ����������رب ن�����واي�����اه�����م ي�����س��ي��ل��ون��هح�����ت�����ى 

ي������ا م������ن ع����ل����ى ط���ي���ح���ة اأي������ام������ه ت���ل���وم���ون���هاأك�����������ر �����س����وال����ي����ف����ك����م م�������اع�������اد ت����ع����ن����ي ل���ه

م��ات��ع��رف��ون��هح��������زًن ع����ل����ى ب�������اب ق���ل���ب���ي ������س�����ّرْج�����ت خ��ي��ل��ه �����س����دره  ا�����س����وار  و�����س����يًء ورى 

ت���ك���ف���ون ������س�����ّدوا لب�������ان ال����دم����ع يف ع��ي��ون��هال�����ل�����ي ت���������س����وف����ون م�����اُت�����������س�����رب ف���ن���اج���ي���ل���ه

عبدالرحمن السمين 

@Alsameen30

الشاعر
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حــمــيد بن صّروخ الدرعي

@HBS_1987

حميد

م��������ن ب�����ع��������د م��������ا ك��������ن��ت ْت���ل���ّه���ف ل���اأ����س���واق ْح�������م�����������ي���د م�������ال�����������ه ف�����������ي م�������وان���ي�������ك خ���ان���ه

خ��ّل��������وه ي��اآخ��������ذ م���ن ح�����س��ا ال�����وف م���ا ط��اقك�����������ن���ت ال�����������������ذي ي���ه���ت���ف م����ك���������اين م���ك�������ان���ه

الرزاقك����ن����ت ال���������ذي ك����ن����ت ال���������ذي ك����ن����ت ...دان����������ه زي������ف  م�����ن  ج�����ف ّ  ب����ح����ري  ل���ك�����������ّن 

م��������س�����ت��ه�����ان��ه �����س���������ّن���������ارٍة  يل  ْت����ت��������������وح   م��������س��������اع��������ري م�������ا ْي���ه�������زه���ا غ����ر الخ�����اقل  

ك��������رام�����ت��������ه ت��������رق��������ى ع���ل���ى ق���ط���ع الع����ن����اق ����س���اع�����������رك ل�����������و ح���������ّت����ى ي���خ�������ون���ه ل�������س���ان���ه

����س�����������ان�������ه ْي�����ق�����ل  لزم  ����س�������ان�������ه  َق�����������ل  ل�������و ن�����اجت اف�����ع��������ال��������ه م�����������س�����اري��������ه وف�����������راق م�����������ن 

م��������اه��������و ب�����س��ل��ع��ه م�����س��ت�����س��اغ��ه  ف�������الأ����س���واق م���������ا ك��������������ل م���������ن ي���������ل����ق����اه ي����و�����س����ل ع���ن���ان���ه

اأم���������ان����ه ال���������ع���������ب����اده  اأن  اأب�����������������وه  م�����ي�����ث��اق ع�������ّل�������م�����������ه  ل��ل��������ط��������ي��ب  ال�����ن��������ا���ش  اح��������ام  وان 

وال�����ع��������ل��������م ي�����ب��ن��������ي ف�����������وق الآف��������������اق اآف�����������اق وذك����������ر الإل��������������������ه ل����ك����ل م�������س���ل���م ح�������س���ان�������ه

الوراق ي���اع�������اي�����������س�����������ن ب���������وه���������م ي����ج����ل����د زم�����ان�����ه ���س��������در  ب�����������دل  ام�����ان��ي��ك��م  ج�������ل�������دوا 

ل��ل�����ب�����ي��������ت ي�����ال��ل��������ي ف�����ي��������ه ت�����ب�����ت��������ل الري���������اق خ������ّل������و ال������ق������ل������وب ت�����������روح ف����������ة ����س���ي���ان���ه

ن����ح����ن����ا وج�������دن�������ا ع�������س���ان���ه ذك�����ره ي���زي���ل ال�����س��ي��ق م ال�������س���در ل���و ���س�����اقم�������ن ذك���������ر يل 
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استقطبت أنظار نجمات العالم العربي إلى القفطان المغربي

سلمى ِبْنعمر: المرأة اإلماراتية أنيقة وحضورها قوي
حوار : بشرى عبداهلل

األزياء  مصممة  بنعمر  سلمى  استطاعت   
أن  ديب،  يف  املقيمة  الفرنسية  املغربية 
العريب  العامل  نجامت  أنظار  تستقطب 
جمعت  الذي  املغريب،  القفطان  بتصاميم 
فيه بني الزي التقليدي واألسلوب العرصي، 
من  قريب  القفطان  بأن  قناعتها  مرتجمة 
إىل  دفعها  ما  وهو  عربية،  امرأة  كل  قلب 
إطالق دار أزياء خاصة يف العام 2012  باسم 
أفكارها  لترتجم من خالله  بنعمر”  “سلمى 
الطبيعة  من  بوحي  متقنة،  يدوية  بأعامل 
بأساليبها  للحياة  حبها  وتعكس  وألوانها، 
املتنوعة واملختلفة، وتنقل ما استوحته من 
وحضارات  ثقافات  عىل  والتعرف  األسفار 
جعلها  مجتعاًم  هذا  كل  أخرى،  شعوب 
التي  تصاميمها  تفاصيل  أدق  يف  تغوض 
الشخصية  ذوات  النساء  أذواق  فيها  تحايك 
بإطاللة  الظهور  يفضلن  واللوايت  القوية 

إنثوية مختلفة. 
املاجستري  الحاصلة عىل  بنعمر  ترى سلمى 
يف إدارة األعامل، أن وجودها يف ديب يلعب 
وتحقيق  إلهامها  يف  وأساسياً  مهاًم  دوراً 
عالمتها  من  بالتايل  لتطور  وحلمها،  شغفعا 

التجارية.
عن تجربتها الخاصة هذه تحدث سلمى إىل 

“بيت الشعر” من خالل الحوار التايل: 

مركزاً  تختارين من ديب  الذي جعلك  ما   
إلبداعاتك يف مجال القفطان املغريب؟ 

عندنا يف املغرب مقولة شهرية تقول: »رب 
أتيت  ميعاد« حقيقة  ألف  صدفة خري من 
وانتقلت من باريس إىل ديب بالصدفة، وذلك 
كمهندس  عمله  مبقر  زوجي  التحق  عندما 
تاركة  الكبرية،  العاملية  الرشكات  بإحدى 
منصبي كمستشارة يف مجال املال واألعامل 
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بإحدى الرشكات الفرنسية. 
دقت  املقام،  طاب  حيث  بديب  وبوجودي 
منذ  يراودين  كان  حلم  مع  امليعاد  ساعة 
عىل  حريصة  حينها  وكنت  طفلة،  كنت 
اللوايت  عاميت  مع  فراغي  وقت  قضاء 
الفايس  تطريز  مثل  التطريز  فنون  علمنني 
القص  فن  تعلمي  إىل  باإلضافة  والرباطي، 
والتفصيل الخاصة بـ :»الجالبيات أو العباءة، 
والقفطان، ورسعان   واملنصورية  والقمصان، 
أن  إىل  املهنة  هذه  وامتهنت  مترست  ما 

اكتسبت لقب املعلمة«.
أن  إىل  اإلشارة  فيجب  لسؤالك  وبالعودة 
التقليدي،  بلباسها  اإلماراتية  املرأة  شغف 
وأقصد هنا “العباءة أو الجالبية” هو الدافع 
األسايس الذي شجعني وجعلني أميض قدماً 
إلبراز القفطان، هذا املوروث الثقايف املغريب 
األصيل، وإعطائه املكانة الالئقة به وجعله 
مبثابة قطعة زينة مهمة للنساء والسيدات، 
تتباهى به كل العاشقات لألصالة، والفرادة، 
ويرجع  املناسبات.  وكل  الحفالت  كل  يف 
الفضل يف هذا إىل إمارة ديب عاصمة املوضة 
واملزيج  الحضارة  مدينة  الراقية،  واألزياء 
صقل  من  مكنتني  حيث  والفكري،  الثقايف 
وجعلها  وتصاميمي  أعاميل  وإبراز  مهارايت 
تصميم  يف  إلبداعايت  ومركزاً  البداية  نقطة 
جديدين  وشكل  إطار  يف  املغريب  القفطان 
التفاصيل  إبقاء  عىل  حريص  مع  مبتكرين، 
التي تتمثل بها األصالة والتقاليد املغربية يف 
املطاف  نهاية  القفطان، ألحظى يف  تصميم 
املعارص واملايض  الحارض  بقطعة تدمج بني 

العريق.

أناقة وبساطة: 

القفاطني  تصميم  يف  نجاحك  سبب  ما   
املغربية، وما الذي تتميز بها القفاطني التي 
تعملني عليها مقارنة بالقفطان التقليدي؟ 

منذ  وشغفي  هوايتي  هي  ذكرت،  كام 
الطفولة، وكوين مغربية األصل، فأنا فخورة 
جداً مبا تقدمه بلدي من تقاليد وأزياء نسائية 
وأصالة ترتجم يف قصات وتصاميم القفطان 
املغريب، وحالياً أرى أنه يحتل املرتبة األوىل 

يف  األول  خيارهم  وهو  املشاهري  خزانة  يف 
الكثري من املناسبات والحفالت سواء كانت 

خاصة أو عامة.
التطريز  هو  املغريب  القفطان  مييز  والذي 
اليدوي واألقمشة التي تستخدم لتصميمه، 
وبالنسبة يل، ال أعتمد استخدام أي قامش، 
إمنا أقوم برحالت لباريس أو لبلدان أخرى، 
أنواع  أفخر  وتصاميمي  ملجموعتي  النتقى 
الشكل  يف  حقها  تعطيها  التي  القامش 
والتصميم.  أما القفطان التقليدي فيبقى له 
الكثريات،  عند  املفضل  وهو  ومركزه  حلته 
معروف  وهو  عنه،  االستغناء  ميكن  وال 
عن  تبحث  التي  للمرأة  األنسب  بالرداء 
الفخامة والرقي أما قفاطني “سلمى بنعمر” 
العنان  وأطلق  البساطة  عىل  بها  فأركز 
ورقيها،  جاملها  لتثبت  والقصات  للقامش 

يف  والتطريز  الشك  أعتمد  أن  ممكن 
خفيف  بشكل  لكن  منها  بعض 

روعتها،  القطعة  يفقد  ال 
إطار  يف  البقاء   مع 

البساطة واألناقة. 

إبداعات: 
انعكست  كيف   

إقامتك يف باريس عىل تصاميمك؟ 
إذا قلت لكم إن املدة  لن أخفيكم رساً 

التي قضيتها يف باريس يف مدينة األنوار مدة 
منحتني  فهي  القليلة،  أو  بالهينة  ليست 
مبحاالت  توغلت  حيث  الفرص  من  الكثري 
أنواعها  بجميع  الفنون  مثل  عدة  إبداعية 
الذي  باملجال  خاصة  وعاملها،  واملوضة 

واألثواب  األقمشة  وأنواع  التفصيل  يخص 
املصممني  كبار  قبل وطرف  املستعملة من 

واملصمامت. 
وهناك يشء ال بد من اإلشارة إليه، فإن كانت 
انفتاحي  يف  مهاًم  دوراً  لعبت  قد  باريس 
عىل عامل املوضة بكل معامله وتجلياته، فإن 
ديب كانت مبثابة الرشارة األوىل التي أنارت 
الطريق يل ألصبح اساًم وتوقيعاً له صداه يف 
العامل العريب، بعدما جعل القفطان املغريب 
والفخامة  لألناقة،  وعنوانا  اإللهام  ملتقى 

والجامل.

 كيف جاءت عالقتك مع التصميم،  وكيف 
عملِت عىل تطوير قدراتك يف هذا املجال؟ 
قصتي مع عامل األزياء ترجع )كام ذكرت( إىل 
فرتة طفولتي، فلطاملا كنت مهتمة باملوضة 
واألناقة وكنت أصمم وأبتكر مالبس وأزياء 

رفضت عرض التمثيل ألني أفضل 
التركيز في تصاميمي.

 احرص في تصاميمي على الدمج بين 
الحاضر المعاصر والماضي العريق.

  لعبت باريس دوراً في انفتاحي
 على عالم الموضة والفن، وكانت دبي 

الشرارة األولى التي أنارت طريقي.
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أللعايب، وقد زاد شغفي وكرب معي، وخصوصاً 
لكونه  املغريب،  القفطان  عىل  ركزت  عندما 
ُتعرف  التي  األزياء  أنواع  وأفخر  أفخم  من 
بها املغرب، وكنت أعلم أنه صعب أو معقد 
التنفيذ ويحتاج إىل دراية وخربة ومصممني 
وتشبثي  إرصاري  زاد  الذي  األمر  مختصني، 
دراستي  أكمل  أن  الرضوري  من  فكان  به، 
إدارة  يف  املاجستري  عىل  حصلت  حيث 
األعامل، ومن بعدها قررت أن أصب كامل 
القفطان  تصميم  عىل  واهتاممي  تفكريي 
منذ  وبدأته  ذلك  فعلت  وبالفعل  املغريب، 

انتقايل للعيش يف ديب.

في الوسط الفني:
من  العربيات  الفنانات  أشهر  ارتدت   
بالنسبة  هذا  أهمية  فام  تصاميمك، 

لتجربتك وانتشار تصاميمك؟ 
حقيقة هي تجربة أكرث من رائعة وتعني يل 
إلطالالتهم  تصاميمي  اختاروا  ألنهم  الكثري، 
األعياد  ومواسم  يف رمضان  املهمة خصوصاً 
أن  الخاصة، ومن الرضوري جداً  وحفالتهم 
جاءت  باملشاهري  عالقتي  أن  الجميع  يعلم 
كمصممة  ومهنتي  تصاميمي  وراء  من 
باألحرى  أو  قبل  من  أعرفهم  مل  فأنا  أزياء، 
مل تكن بيننا صداقة أو أي معرفة شخصية، 
عنهم من خالل  وأسمع  أعرفهم  كنت  لقد 
هي  وتصمياميت  واإلذاعة،  والربامج  التلفاز 
بيني  واملعرفة  العالقة  هذه  خلقت  التي 
وبينهم. تعرفت أوالً عىل لجني عمران عن 
طريق استضافتي يف برنامج صباح الخري يا 
عرب يف )إم يب يس(  أعجبت بأعاميل وأصبح 
وبالطريقة  وزبونة،  كمصممة  تواصل  بيننا 
فخورة  وأنا  الجميع،  إىل  تعرفت  نفسها 
جداً مبعرفتهم ومحبتهم وإعجابهم بأعاميل 

الفنية يف عامل املوضة والقفطان املغريب.
 

الفن هل  أهل  مع   من خالل صداقاتك 
وإن  فني،  عمل  يف  املشاركة  عليك  عرض 

حدث هذا هل ميكن أن توافقي؟ 
فني  عمل  يف  املشاركة  عيلَّ  عرض  بالفعل، 
السنة املاضية، لكنني رفضت، أنا أحب الفن 

بكل أنواعه وأشكاله، و لكن، رحم الله أمرأ 
بأنه  أرى  يل،  فبالنسبة  نفسه.  قدر  عرف 
مخطئ من يظن أن التمثيل يشء سهل وأن 
النجاح يف هذا املجال يأيت برضبة حظ، كام 
أنني أفضل الرتكيز يف عميل وتصاميمي التي 

تأخذ قسطاً كبرياً جداً من وقتي وتفكريي.

خصوصية الهوية: 
بحسب  اإلماراتية  األزياء  مييز  الذي  ما   
وجهة نظرك وهل فكريت بالعمل من وحيها 

أو الربط بينها وبني الزي املغريب؟ 
كل يشء يف األزياء اإلماراتية مميز، وأنا أرى 
تحب  أنيقة  سيدة عرصية  اإلماراتية  املرأة 
املجاالت،  كل  يف  الحضور  وقوية  املوضة 
وحقيقة مل أربط بينها وبني الزي املغريب من 
قبل ألن لكل منهام معايريه الخاصة ولونه 
فللقطعة  أيضاً،  الخاص  وجمهوره  الخاص 
اإلماراتية هويتها وللقفطان املغريب هويته.

عباءة  بتصميم  قمت  الحقيقة  يف  لكن 
مجموعة  فصممت  سنتني،  قبل  خليجية 
صغرية مع إحدى صديقايت املصمامت، وال 
بتصميم  أقوم  أو  أتجه  سوف  أنني  أعتقد 

لن  ألنني  الخليجية،  للعباءة  كيل  أو  خاص 
املصمامت  باقي  تفعل  كام  حقها  أوفيها 
مصمامت  هناك  الخليج  ففي  الخليجيات، 
تصميمها  يف  رائع  وبشكل  يبدعن  عباءات 
ال  أساسياتها.  عىل  الحفاظ  مع  وتطويرها 
أظن أنني سأكون ملمة يف العباءة الخليجية 
يقمن  الخليجيات  املصمامت   !! أكرث منهن 
وال  املجال  هذا  يف  ورائع  ومهم  كبري  بدور 

أعتقد أن لديَّ أكرث أو أفضل مام يقدمنه. 
 

 ما هي مشاريعك للفرتة املقبلة؟ 
به  أحلم  الذي  الكثري  مازال هناك  بالتأكيد 
وأتوق لتحقيقه، فبعد أن أوصلت القفطان 
العريب  العامل  مستوى  عىل  لشهرة  املغريب 
يصل  ألن  أطمح  فأنا  األوسط،  والرشق 
مخططايت  ومن  األخرى،  العامل  دول  إىل 
املستقبلية كذلك أن اتجه وأبدأ يف تصميم 

خط جديد كقطع مالبس جاهزة . 

من  يعجبك  ومن  الشعر،  تقرأين  هل   
الشعراء؟  

اإلحساس  وينتابه  الشعر،  منا ال يحب  من 
تأخذه  مل  منا  من  الشّيقة،  وعربه  بكلامته 
وبالغتها!  تنسيقها  وروعة  الكلامت  جامل 
وخصوصاً  به،   مولعة  أكون  أال  يل  فكيف 
أن والَديَّ قضيا مايزيد عىل ثالثة عقود يف 
تدريس اللغة الفرنسية وآدابها. لقد قرأت لـ 
“فيكتور هوغو”  وال زالت أحفظ عن ظهر 
الفجر(   عند  )غداً..  الرائعة   قصيدته  قلب 
البنته  عشقه  مدى  فيها  بني  قصيدة  وهي 
التي فارقت الحياة، وهي ال زالت يف ريعان 
شبابها. لقد استمتعت أيضاً بقصائد لشعراء 
والالئحة  إيلوار  وبول  فريلني  مثل  آخرين 

طويلة.  
قرأت  فقد  العرب  الشعراء  يخص  فيام  أما 
محمود  للشاعر  املعلقات،  إىل  باإلضافة 
القضية  عن  املدافع  الثائر  درويش 
الفلسطينية، و لشاعر املرأة نزار قباين الذي 
تغنى بجاملها، وأخرياً وليس بآخر لصديقتي 
حبيب،  بروين  املتميزة  والشاعرة  الدكتورة 

وخاصة ديوانها األخري  “انستغراميات”.  
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من عيون الشعر 

إن كنت ماتدري.. فتلك مصيبٌة
����م ������س�����م�����������ُش ال�������ن�������ه�������اِر ب�����ح�����������س�����ِن وج��������ه��������َك ُت����ق���������سِ

�������ُم  ُت�������ق���������������سَ ج��������م��������ال��������َك  م����������ن  امل����������اح����������ة َ  اإّن 

�����ه�����ا ج��������م��������ع��������ْت ل������ب������ه������ج������ت������َك امل���������ح���������ا����������س���������ُن ك�����لُّ

�������ُم  م�������ق���������������سَّ الأن������������������������������اِم  ك���������������ّل  يف  واحل���������������������س����������ُن 

�������ِه �������ِم�������يِّ ي����������ا م����������ن ح��������ك��������ْت ع��������ي��������ن��������اُه ��������س�������ي�������َف ��������سَ

َي������������ْح������������ُك������������ُمُُ  اإذ  ب�������ع�������دل�������ه  اق���������ت���������دي���������َت  ه��������������ّا 

��������ي��������ُف حل���������ِظ���������َك ق����ات����ل����ي اأن������������������َت املُ��������������������������راُد، و���������سَ

ل��������ك��������ْن َف��������م��������ي ع����������ن �����������س����������رِح ح�������������ايل ُم��������ل��������َج��������ُم 

َق�����������ن�����������ا، واأن�������������������������َت ج������ن������ي������َت������ُه ت���������������س�������ك�������وا َت�����������ُف�����������رُّ

وم��������������ن ال����������َع����������ج����������اِئ����������ِب ظ���������������������امِلٌ َي���������َت���������َظ���������لَّ���������ُم 

وت��������������ق��������������وُل اأن�����������������������َت ب��������������ُع��������������ذِر ب����������ع����������دي ع������������امٌل

اأع���������������لَ���������������ُم  ل  اأّن���������������ن���������������ي  َي������������ع������������لَ������������ُم   
ُ َّ
واهلل

ُم������ت������ِل������ف������ي ح�����������ّب�����������َك  اأّن  َت���������������������دري  ف������������������������ُ�اَك 

خ���������������ف���������������ي َه�����������������������������واَك واأك�����������������ِت�����������������ُم 
ُ
ل��������ك��������ّن��������ن��������ي اأ

م�����������س�����ي�����ب�����ة ٌ ف������ت������ل������َك  ت������������������دري،  م���������ا  ك��������ن��������َت  اإن 

اأع���������َظ���������ُم ف�����امل�����������س�����ي�����َب�����ة ُ  َت���������������������دري،  ك��������ن��������َت  اأو 

صفي الدين الحلي
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ميوالته الهزلية وحبه للدعابة جعلته يخترق حدود أعراف الغرضية الشعرية

هجاء المرأة في شعر يحيى بن الحكم الغزال األندلسي
د.ياسين حزكر

ترتبط روح الشعر العربي األندلسي على غرار سلفه 
المشرقي باإلغراب الجمالي الذي ينقسم إلى أنواع مختلفة؛ 

يمكن إجمالها في ما يلي: 
 النوع األول: متعلق بالمقصد الشعري )الغرض( ونطلق 

عليه )اإلغراب التيماتي(؛
 النوع الثاني: متعلق باللغة نفسها )التركيب( ونطلق عليه 

)اإلغراب التركيبي(؛ ويتم بتزويج ألفاظ لم ُتزوج من قبل؛
 النوع الثالث: متعلق بالصورة الشعرية )التصوير( ونطلق 

عليه )اإلغراب الداللي( ونتمثله في المستويات البالغية 
عامة: )االستعارات، الكنايات، المجازات، االنزياحات(؛

 النوع الرابع: مرتبط بالخيال والمحاكاة لدى الشاعر ونطلق 
عليه )اإلغراب التخييلي( ونتمثله بمدى اقتراب الصورة 

الشعرية من الواقع )محاكاة(، على اعتبار أن الشاعر ملتقط 
بارع لزوايا غرائبية من الحياة لم يتعود اإلنسان العادي  
مالحظتها. أو مدى إيغالها في الخيال حد كونها تجريدية 

بعيدة عن الواقع. 
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وبالحديث عن النوع األول )اإلغراب التياميت(؛ فإن ما يجعل الغرض 
يف  املقصدية  واألعراف  املألوف  عن  خروجه  هو  غريباً  الشعري 
التحديد؛  وجه  األندلسية عىل  والشعرية  عموماً  العربية  الشعرية 
وعىل سبيل املثال فغرض الغزل من األغراض األكرث ارتباطاً بالذات 
يف  تأثرياً  األكرث  وأيضا  )املرأة(،  فيه  للمتغزل  إثارة  واألكرث  الشاعرة 
الغرض مثرياً  ما يجعل هذا  العصور. ولعل  العريب عرب مر  املتلقي 
للمتلقي العريب، ومحط اهتامم من طرف النقدية العربية، هو أنه 
مرتبط بإحساس الحب تجاه املرأة الذي يخالج كل إنسان سويٍّ يف 
ما  مرحلة ما من حياته. ومن مثة؛ فمن الصعب أن نتخيل شاعراً 

يهجو امرأة!! 

إن أبسط محاولة لتحويط عامل املرأة السلويك قصد فهمه واستيعاب 
الكائن  ذلك  أمام  يقف  الباحث  يجعل  خالله؛  من  األنوثة  معنى 
العفيف،  الساحر  الخجول،  املتعايل  »الكيد«،  بـ  واملرتبط  املالئيّك 
القاتل الرحيم، القوي الضعيف. ذلك الذي اجتمعت فيه األضداد 

وتوحدت عنده النقائض؛ حتى قال فيه الشاعر:
2
ح����َوٌر  

1
َط���ْرٍف���ه���ا يف  ال��ت��ي  ال��ع��ي��ون  اإّن 

ق��ت��الن��ا  ُي����ح����ي����َن  مل  ث������مَّ  ق��ت��ل��ن��ن��ا 

بِه ح��راَك  ل  حتى   
4

ال��لُّ��بِّ ذا   
3
َرْعَن َي�شْ

اإن�����ش��ان��ا  اهلِل  خ���ل���ِق  اأ����ش���ع���ُف  َوُه�������نَّ 

املرأة، هذه التي أوىص بها الرسول )ص( خرياً، وأمر بالرفق بها، كيف 
ميكن هجاؤها؟

إىل  بالنظر  املرأة  هجاء  عن  الحديث  الحقيقة-  –يف  الصعب  من 
والعاداتية  واألخالقية  واالجتامعية  الدينية  السياقات  تلك  كل 
واألدبية التي جعلت منها كائناً مصوناً محفوظ الجانب، تطري من 

دون املساس بظفرها الجامجم، وتسقط من دون تكشيف عورتها 
كل  الخروج عىل  الذي سيفكر يف  الشاعر  أن  يعني  ما  العامئم !  
هذه املوانع »السوسيوثقافية«؛ سيتحتم عليه الدخول يف اإلغراب 
الشعري أقله عىل املستوى التياميت. وهذا ما يعترب بحد ذاته نوعاً 
من التجديد يف الشعرية العربية، بغض النظر عن إحساس املتلقي 

بالنفور من فكرة هجاء املرأة جملة وتفصياًل.
ولكن قبل أن نتطرق للقصيدة التي سنطرحها منوذجاً لهجاء املرأة، 
شاعراً  تدفع  أن  ميكن  التي  النفسية  الدوافع  نبسط  أن  بنا  أوىل 
املنطقية شيوعاً هي خيانة  لهجائها، ونعتقد أن من أكرث األسباب 
املرأة للشاعر؛ عىل نحو ما حصل البن زيدون مع محبوبته )والدة( 

فدفعه ذلك للقول5 :
ِخ����ر  ُذخ���������را مل����ذَّ

6
اأك����������رْم ب����������ولدة

7
���اِر ق���ت ب���ن ب��ي��ط��ار وع���طَّ ل���و اأن���ه���ا ف���رَّ

9
ُي���ِل���مُّ بها  اأ���ش��ح��ى 

8
ق��ال��وا اأب����و ع��ام��ر

ق��ل��ُت ال��ف��را���ش��ُة ق���د ت��دن��و م���ن ال��ن��اِر

 قبل أن نتطرق

 للقصيدة التي سنطرحها نموذجا 

لهجاء المرأة، أولى بنا أن نبسط 

الدوافع النفسية التي يمكن أن 

تدفع شاعرا لهجائها

)1(   الطرف : جانب العني.
)2(   الحور: شدة البياض يف بياض العني مع شدة السواد يف سوادها.

)3(   يرصعن: يسقطن يف هواهن الرجال.
)4(  ذو اللب: صاحب العقل الحكيم.

)5(   ابن زيدون، ديوان، تحقيق حنا فاخوري، ط1، دار الجيل بريوت،
      1999، ص 384.

)6(   واّلدة: اسم أمرية أموية أحبها ابن زيدون.
)7(   بيطار وعطار: معناها ما أكرمها لو أنها فرقت بني رجل يعمل 

      مع البهائم ورجل يعمل مع الزهور.
)8(   أبو عامر : هو الوزير أبو عامر ابن عبدوس امللقب بالفار وكان 

       ينافس ابن زيدون عىل حب والدة.
)9(   يلم بها: يأتيها ويزورها.
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يخلفنا ����ش���ار  ق���د  ب�����اأن  ����وَن����ا  مُتُ ْ َع����رَّ

ع���اِر م���ن  ذاك  يف  وم����ا  ن���ح���بُّ  ف��ي��م��ن 

اأك������ٌل ���ش��ه��يٌّ اأ����ش���ب���َن���ا م���ن اأَط����اِي����ِب����ِه

10
ل��ل��َف��ار عنه  ��ْف��ْح��َن��ا  ���شَ وبع�شَا  بع�شًا، 

من  ويحّط  عرضها  يف  املرأة  زيدون  ابن  يرضب  املقطع  هذا  ويف 
قدرها عىل مستوى نفيس واجتامعي. غري أن األسباب الجانبية التي 
قد تدفع بشاعر إىل هجاء امرأة ما قد ال تكون متأثرة بجانب نفيس 
بقدر ما يكون الغرض منها السخرية التي تصدر يف أوقات التسلية 

ِه بني الرجال، يقول يحيى بن حكم الغزال: والتََّفكُّ

لها الزمان  ُيبق  مل   
12

�شلعاُء  
11

)ج��رداء

ب���ال�������َم���اَلَم���اِت  
13

����ا ُم����ِل����حًّ ل�����ش��ان��ا  اإل 

 ل��ط��م��ًة ط����ارْت َع��َم��اَم��اُت��ه��ا
14

َل��َط��ْم��ُت��ه��ا

�شعرات خ��م�����ُس  فيها  لي�س  �شلعة  ع��ن 

16
َب��َرَق��ْت اإذا   »

15
��اري ال�����شَّ »بي�شُة  كاأنها 

18
امل�ْشَرِفيَّات ب��ن   

17
��ْن��ِك« ال�����شَّ »ب��امل��اأزِق 

20
 يف ج��وان��ب��ه��ا

19
َن��������َواٍت ل��ه��ا ح�����روٌف 

22
بالتخومات حيزت   

21
الأر���س كق�شمة 

25
َدُه َج�����رَّ  

24
ال��ع��ي�����س ك�شنام   

23
وك���اه���ل

28
 )

27
القتودات  واإحل��اح   

26
ال�شفار طول 

إن هذه القطعة الشعرية النادرة هي جزء من قصيدة ضاع معظمها، 
وقد أنشأها الشاعر يف مذمة املرأة »وهو يصف تلك املرأة العجيبة 
الشكل والحال وصفاً ساخراً، ويبالغ يف رسم صورة مضحكة مؤذية 

 أندلســـــــيات
baytelshear



بيت الِشعر / العدد 60  65أكتوبر / 642017

)10(     يقصد أن والدة مل تكن غري امرأة سهلة املتناول. مثل األكل. 
         أكل منها حتى شبع وأبقى »للفأر« الُفتات، والفأر هنا هو  

          أبو عامر. 
)11(     جرداء: أرض صخرية ملساء ال نبات فيها، ويقصد هنا رأس 

          املرأة.
)12(     صلعاء: الصلع سقوط الشعر غالبا عند الكرب.

)13(     لسان ملح: كثري الكالم واللغط.
)14(     لطمتها: الرضب عىل الخد بباطن اليد؛ أي صفعها.

)15(     الشاري:الخارجي، والبيضة الخوذة. وشبهها بخوذة أحد 
          الخوارج التي كانت شديدة اللمعان.

)16(     برقت : ملعت.
)17(     املأزق الضنك: ساحة الحرب.

)18(     املرشفيات: جمع مرشيف وهو سيف يجلب من املشارف 
          وينسب إليها.

)19(     نواٍت: الكلمة أصلها نواتٌئ وقد خففت الهمزة من أجل 
          الوزن ومعناها بارزة وحادة.

)20(    جوانبها: يقصد عجيزتها.

)21(     كقسمة األرض: كسطح األرض.
)22(    التخوم: املفصل بني قريتني أو أرضني.

)23(     كاهل: ما بني الكتفني والعنق من جهة الظهر.
)24(     سنام العيس: ظهر الجمل.

)25(     جرده: جعله منبسطا.
)26(    طول السفار: كرثة وطول مسافات السفر.

)27(     إلحاح القتودات : كرثة استعامل خشب الرحل عىل ظهر 
          الجمل.

)28(     يحيى بن حكم الغزال، ديوان، جمع وتحقيق: محمد رضوان 
          الداية، ط1، دار الفكر املعارص بريوت لبنان و دار الفكر- 

          دمشق، 1993، ص 42.
)29(     املرجع نفسه، ص 42.

)30(    محمد صالح البنداق، يحيى بن الحكم الغزال، أمري شعراء 
          األندلس يف القرن الثالث الهجري، ط1، منشورات

)31(     دار اآلفاق الجديدة، بريوت-لبنان، 1979، ص18.
)32(     املرجع نفسه،  ص 30.

للعني والنفس« 29. وملا كان الغرض كام سبق وأرشنا هو التسلية، فإن 
هذا النوع من الهجاء يدخل يف دائرة الفكاهات والنوادر؛ فالغرض 

منه هو اإلضحاك ال إيذاء مشاعر املرأة نفسها. 
أن  ذلك  عىل  يدلنا  تها؛  بُرمِّ ُمخَتَلَقٌة  القصيدة  أحداث  أن  ونعتقد 
امرأة  الشاعر ادعى »لطمه« المرأة ُمسنة؛ وأْن يرضَب رجل عريب 

شابًة ُيعد من مساوئ األخالق، فام بالك أن يرضَب امرأة مسنة؟؟ 
خلق  إىل  دفعه  الغرض  مستوى  عىل  اإلغراب  الشاعر  محاولة  إن 
موقف مضحك وصنع صورة كاريكاتورية المرأة صلعاء منفرة عىل 

مستوى املظهر. 
ونحن هنا نحتج بسرية الشاعر يحيى بن الحكم الغزال التي تؤكد 
نشأة  »نشأ  فقد  الرضب؛  واقعة  عنه  تصدر  أن  املستحيل  من  أنه 

ما  وهذا  ومآثرها«30  الفروسية  أخالق  صباه  منذ  واكتسب  دينية 

الدوافع. وسرية  كانت  الفعلة مهام  ُيْقِدَم عىل هذه  أن  مينعه من 
الذكاء  عنارص  يجمع يف شخصه  »كان  أنه  -أيضاً-  تخربنا  »الغزال« 
والهزل،  والجد  والظرف  الروح  وخفة  والفكاهة  الحارض  والبديهة 

ولعل  واإلقدام«31،  والنجدة  الواسعة  الثقافة  إىل  باإلضافة  هذا 
ميوالته الهزلية وحبه للدعابة جعلته يخرتق حدود أعراف الغرضية 
الشعرية، ويجعل من املرأة التي تعودناها محلَّ تقديس واهتامم 
من الشعراء العرب محطَّ سخرية وهجاء تنفر املتلقي وتدخله يف 
دهشة مضاعفة تنقسم بني طرافة وغرابة الغرض وجرأة الشاعر عىل 
إتيان ما ال يتجرأ عليه غريه. هكذا يبدو اإلغراب نوعا من املغامرة 
الجاملية يف حداثة تيامتية غري مألوفة يف الشعر العريب األندليس. 32

 ميوالته الهزلية وحبه للدعابة جعلته يخترق حدود 
أعراف الغرضية الشعرية، ويجعل من المرأة التي 

تعودناها محلَّ تقديس واهتمام من الشعراء العرب 
محطَّ سخرية وهجاء

 من الصعب –في الحقيقة- الحديث عن هجاء المرأة 
بالنظر إلى كل تلك السياقات الدينية واالجتماعية 

واألخالقية والعاداتية واألدبية التي جعلت منها كائناً 
مصوناً محفوظ الجانب



بيت الِشعر / العدد 60  67أكتوبر / 662017

   ماسات
baytelshear

زواديم�����اك�����ل م������ن �����س����ح����ت ب������ه ت����ك����ف����ى ي���واف���ي���ن���ي ال����ط����ي����ب  م�����ع�����ن  م������ن َ يل  وي����ج����ي����ب 

ال���ب�������س���ر ه�����اديو ل ك����ل م����ن ج���ي���ت ل����ه ع��ط�����س��ى ب��ي�����س��ق��ي��ن��ي ك�����ل  ال����ن����ا�����ش م����ات����رح����م ول 

ف�����ْ����واديال�������ي�������وم �����س����ي����ق����ي م�������ع الح���������������زان ي���ك���ف���ي���ن���ي وان�������ا  وادي  يف  الف����������راح  وم���ن���ح���ن 

و م�����ن ُع������ْم������ْر اأذّك�������������ره ب�������الأح�������ام وان��������ادياأغ��������دي��������ت �������س������اين لج���������ل ��������س�������اٍن ي����ع����ّدي����ن����ي

ع��ي��ن��ي ال�����������س�����وق يف  دم����������وع  وداديولج�����اوب�����ت�����ن�����ي  و  ال������ع������م������ر  ن�����������دمي  ل����ق����ي����ت����ه  ول 

غ����اديم�������س���ك���ن �����س����وق����ي ع����ج����ز درب����������ه ي���اق���ي���ن���ي ال����ف����رح  دروب  ع���ل���ى ْ ق��ل��ب��ي  م��ك�����س��ور  و 

ي���اق���ي���ن���ي م�������ا  يل  ح�����ل�����ف  ط����ل����ب����ت����ه  زاديح�����ل�����مٍ   يل  وج����������اب  ����س���ب���ي���ل���ي  م��������رة  دّل  ول 

و ���س��ّي��ع��ت ����س���وت���ي و ����س���اع ب����درب����ي احل�����اديورج�����ع�����ت م���������دري و��������ش ال�����ل�����ي ل�����ه م���ودي���ن���ي

وت�����ع�����ن ق����ل����ب����ي وحت�����ق�����ق ب����امل����ن����ى م�������ْ������راديوي����������اهلل جت������ر ن�������س���ي���ب���ي وف�����ي�����ه ت���ر����س���ي���ن���ي

هند الفهيد 

@Amaasi

دموع الشوق 
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أصيل الكندي

@a9eelah

العمر يومين 

الأب�����������س�����اري�����ا������س�����اري ال����دن����ي����ا ت�������رى ال����ع����م����ر ي���وم���ن م������ع رف  ي������اأت������ي  ق������د  وامل������������وت 

وم�������ادام�������ك خم�������ّر ب����الأف����ع����ال..ف����اخ����ت����ارراج���������ع ح���������س����اب����ات����ك م������ن احل�������ن ل��ل��ح��ن

ت���رح���ل..وت���ب���ق���ى ب���األ�������س���ن ال���ن���ا����ش ت���ذك���ارف�����ع�����ٍل ي���ع���ظ���م م�����ن ذك�������ر �����س����رت����ك..ح����ن

ت�����ّي�����ارلت�����ت�����ب�����ع ال��������ك��������رة، ف�����ي�����ا ك�����������م.. غ�����اوي�����ن ك�������ل  م�������ع  ال����ف����ت����ن����ة  ورا  ������س�����اع�����وا 

اأه����������ل ال����ن����ع����ي����م اأق����������ل ن�������س���ب���ة م������ن ال����ن����اروا������س�����ل�����ك ط�����ري�����ق احل�������ق ل������و ب������ه ق��ل��ي��ل��ن

ون�����ه�����ارولت���������س����ت����ك����ي ل����ل����ن����ا�����ش وال������ن������ا�������ش له����ن ل�����ي�����ل  �����س����ك����وت����ك  ي���������س����م����ع  واهلل 

�����س����غ����ارب������ن ال������رج������ا وال�������ب�������وح وال�������دم�������ع واآم�������ن ال��������ع��������امل  وب��������اق��������ي  ك������ب������ر  رٍب 

وج�����ب�����ارلت������اك������ل ح�����ق�����وق ال���������س����ع����اف امل�������س���اك���ن ع�����������ادل  رب  ال���������س����ع����اف����ى  ورّب 

ولت�����ن�����ه�����ر ال�����������س�����ائ�����ل ولت�����������������وؤذي ال�������ارولت����ك���������س����ر امل�����ح�����ت�����اج ..ع�����ام�����ل�����ه ب���ال���ل���ن

دّوارولت�����غ�����ت�����ب ال�����غ�����اي�����ب ولت�����خ�����ل�����ق ال����ب����ن ال���وق���ت  ل�������س���ام���ت..ت���رى  ولت�����س��ح��ك 

لت���������س����ر م����ت����ط����ّف����ل ولت�����������س�����ر ث����رث����ارث����ّم����ن ك�����ام�����ك، وادر�������س������ه زي�����ن..م�����ازي�����ن

اخُل���������ل���������ق ب���������ن امل������خ������ال������ي������ق ..م������ع������ي������ارواخُل���ل���ق ن�����س��ف ال����دي����ن.. لت��خ�����س��ر ال��دي��ن

ت����خ����رج م�����ن ال����ع����زل����ة ..ب������اأق������ل الأ�������س������رارواأه�����رب ب��ع�����ش الأح���ي���ان اإىل ع��زل��ت��ك..ل��ن

امل�����ر������س�����ل�����ن اإم������������������ام  اهلل  ن������ب������ي  ي���ام���ا اخ��ت��ل��ى ع���ن ���س��ج��ة ال���ن���ا����ش يف ال��غ��ارح������ت������ى 
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إخفاء التغزل بالرجل داخل الرثاء

الخنساء ..وسياقات الممانعة الثقافية
 والتحايل بالشعر!

د. ياسين حزكر

في الثقافات القديمة التي  غلبت عليها »المَماَنَعة« بين الجنسين؛ بحيث وقفت الذكورة مسيطرة على األنوثة كما هي الحال 
في المجتمعات الذكورية، أو وقفت األنوثة مسيطرة على الذكورة. كان ال بد للجنس الواقع تحت الضغط )ذكرًا كان أم أنثى( أن 

يبحث له عن منافَذ للظهور والتميز، بل وحتى التمرد في -كثير من األحيان- على سياقاته التاريخية المماِنَعة له. إثر ذلك ظهر رجال 
استثنائيون في مجتمعات تحكمها المرأة وأظهروا كفاءاتهم في ميدان من الميادين. كما برزت نساء في مجتمعات ذكورية 

بشكل الفت، في أزمنة غابرة تثير دهشة السؤال عن كيفية وطريقة وثمن الظهور؟
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التجمعات  باألحرى  أو  العربية  »املجتمعات«  أن  بيننا  خالف  وال 
القبلية العربية يف جاهليتها كانت »تجمعات« ذكورية بامتياز، وما 
زالت كذلك –نسبياً- عىل الرغم من تحولها إىل مجتمعات حقيقية 
مع التغيري الجذري الذي أحدثه اإلسالم يف أفق تحقيق رؤية املساواة 
بني الجنسني. هذه الرؤية التي مل تتحقق -بالشكل املطلوب- عىل 
-كذلك-  تتحقق  مل  قيمية..(  سياسية،  )اقتصادية،  عدة:  مستويات 
عىل املستوى »األديب« الذي تشغله الذكورة بنسبة شبه مطلقة، إال 
مع قلة نادرة من الشعراء الذين رأوا يف املرأة كفاءة وأشاروا بذلك 

إىل حقها يف املساواة مع الرجل؛ ومن بينهم نذكر املتنبي القائل:

��م�����ِس َع��ي��ٌب وم��ا ال��ت��اأن��ي��ُث ل����ش���ِم ال�����شّ

ول ال�������ّت�������ذك�������ُر َف������ْخ������ٌر ل����ل����ِه����الِل

 وملا كانت املنافسة بني الجنسني ُتجرى يف ظروف غري متكافئة تخدم 
سلطة الرجل وتكرسها؛ فقد كان لزاما عىل هذه املرأة أن تبذل جهداً 
ما  يف  الرجل  تنافس  وأن  مكانتها،  وتستأهل  ذاتها  لتثبت  مضاعفاً 

ُيتقنه هو نفسه ويظنه معجزاً لها عقلياً أو جسامنياً !!

)الشعر  متالزمني:  مختلفني  مجالني  عن  –هنا-  نتحدث  إننا 
والفروسية(، حاولت املرأة العربية اخرتاقهام ونجحت يف أكرث من 
مناسبة. وألننا ُنعنى بالشعر فسنرضب عن الخوض يف فروسية املرأة 
الخنساء  الجاهلية؛ وهي  نساء  من  الشعر  قال  من  بأفصح  ونهتم 

متارض بنت عمرو بن الحرث وليدة سنة 575 للميالد.1 

القبلية  املامَنَعة  سياقات  يف  الجاهلية  املرأة  شعر  عن  والحديث 
والذكورية يجرنا إىل طرح مفهومني مهمني يجسدان جودة الشعر 
بالنظر إىل جنس قائله؛ ونقصد هنا مفهوم: »فحولة الشاعر« الذي 
املفهوم  الشاعرة«، هذا  نفرتض يف مقابله وجود مفهوم: »خصوبة 
األخري مل َيظهر ومل ُيستعمل يف تاريخ األدب العريب؛ ألن املامنعة التي 
التي أظهرت مفهوم  نفُسها  الذكورة هي  األنوثة وأظهرت  حجبت 
أن نشري إىل  فيه. ويكفي  الخصوبة  الشعر وأخفت مفهوم  فحولة 
يعد  الذي  الُجَمِحّي  سالم  البن  الشعراء«  فحول  »طبقات  كتاب: 
الجاهلية  العربية  الشعرية  قراءة  حاولت  التي  الكتب  أوائل  من 
واإلسالمية من بعُد من منظور نقدي يعتمد املفاضلة بالطبقات، مع 
ما َيْعَتِوُر هذه العملية -يف اعتقادنا- من توجه »أيديولوجي وإثني« 
ينحو إىل تفضيل خطٍّ شعري عىل آخر أو تغليب قبيلة عىل أخرى.. 

»أنرثبولوجياً«2  بعداً  يتخذ  سالم  ابن  عند  الفحولة  مفهوم  ولعل 
ومحاولة  الشعري،  النوع  نقاء  عىل  املحافظة  عىل  يعمل  ُساللياً 
تأصيله بنسٍب ذكوري ال يقبل التهجني أو التطبيع مع صوت املرأة.

يف  الخنساَء  املامَنَعة-  سياق  -يف  الجمحي  سالم  ابن  وضع  لقد 

لعلها  3؛  شاعراً   44 بني  ما  الجاهليني؛  الشعراء  فحول  ذيل طبقات 
كانت أجود من كثري منهم، ولعلها استحقت طبقة أعىل وأنصَف 
لوال أنها أنثى. ومع أن طبقات فحول الشعراء مل تنصف الخنساء، 
لكون  وما كانت تستطيع إنصافها حتى وإن سعت إىل ذلك نظراً 
أنوثتها ال تتامىش مع مفهوم الفحولة؛ فإن طبقات أخرى استطاعت 
إنصافها، فقد روي يف طبقات الصحابة أن الرسول )ص( كان يقدمها 
مكانة  لها  كانت  أنها  يعني  ما  منه؛  ويستزيد  شعرها  ويستحسن 
إثر  يقدمها عىل غريها  )ص(  الرسول  الشعر جعلت  عامل  كبرية يف 

ذلك.
إن ما نحاول الوصول إليه يف النهاية هو أن جميع سياقات املامنَعة مل 
تخلق من هذه املرأة الشاعر )الخنساء(، امرأة عىل مقاس توهامت 
اَءًة تريث أخاها صخراً  النقد العريب؛ أي أنها مل تكن مجرد امرأة َبكَّ
يف كل مناسبة؛ لقد كانت يف اعتقادنا تنحو إىل »اإلغراب التياميت«، 
ُيْسَتْقُبُح منها الخوُض فيه داخل غرض آخر؛  وتخفي غرضاً شعرياً 

  لما كانت المنافسة بين الجنسين ُتجرى في 
ظروف غير متكافئة تخدم سلطة الرجل وتكرسها؛ 
فقد كان لزاماً على هذه المرأة أن تبذل جهداً مضاعفاً 

لتثبت ذاتها

 وضع ابن سالم الجمحي -في سياق المماَنَعة- 
 الخنساَء في ذيل طبقات فحول الشعراء الجاهليين؛ 

ما بين 44 شاعراً؛ لعلها كانت أجود من كثير منهم

 أما عن إخفاء التغزل بالرجل داخل الرثاء فإن معظم 
القصائد التي رثت فيها الخنساُء صخراً، ال يمكن تلقيها 

إال كأنها قصائد امرأة تتغزل في رجل
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ونحن نزعم أنها كانت تخفي )الغزل بالرجل داخل الرثاء( كام كانت 
)تخفي الفخر داخل الرثاء أيضاً(.

أما عن إخفاء التغزل بالرجل داخل الرثاء فإن معظم القصائد التي 
رثت فيها الخنساُء صخراً، ال ميكن تلقيها إال كأنها قصائد امرأة تتغزل 
قتل  )مأساة  الشاعرة  بقصة  معرفتنا  عدم  افرتضنا  ما  إذا  رجل  يف 

أخيها( وسياقات قول القصيدة عموماً؛ تقول الخنساء مثاًل:

������ُم������َدا، جَتْ ول   
4
ُج����������ودا اأع����ي����ن����يَّ 

ا؟
6
�����َد ال�����نَّ  

5
���ْخ���ِر ل�������شَ َت���ب���ِك���ي���ان  األ 

اجل���م���ي���َل.. اجل��������ريَء  ت��ب��ك��ي��ان  األ 

����َدا؟ ����يِّ ال���������شَّ ال���َف���ت���ى  ت���ب���ك���ي���ان  األ 

8
، رف���ي���ُع ال���ع���م���اد،

7
ط���وي���ُل ال����ن����ج����اِد

10
 اأم����������������ردا

9
�������ش������اد ع�����������ش�����رت�����ه

ب���اأي���دي���ه���م م���������دوا  ال������ق������وُم  اإذا 

 م������د اإل������ي������ه ي����دا
11

م������ن امل�������ج�������د

ف������ن������ال ال�����������ذي ف���������وق اأي�����دي�����ه�����م

م����ول����دا اأ�����ش����غ����ره����م  ك�������ان  واإْن 

َمات الغزل هنا متوفرة بكرثة، خاصة إذا اعتربنا البكاء الذي  إن ُمَقوِّ
امرئ  قول  مثل  الرجال  من  املتغزلني  ببكاء  أشبه  الخنساء  تبارشه 

القيس:
ق��ف��ا ن��ب��ِك م���ن ذك����رى ح��ب��ي��ب وم��ن��زل

فحومل  ال��دخ��ول  ب��ن  ال��ل��وى  ب�شقط   

أو قول جميل بثينة:
ف��ل��ن مي��ن��ع��وا ع��ي��ن��يَّ ع���ن دائ����م ال��ب��ك��ا

ُي���ِج���نُّ �شمري ق���د  م���ا  ُي���ذه���ُب���وا  ول���ن 

إنه بكاء َمَحبٍَّة شفيف مشفوع بأوصاف تخص الجسد مثل قولها: 
)الجميل، الطويل، الرفيع، اليد( وأوصاف تدل عىل شباب الجسد: 
)الفتى، أصغرهم مولداً( وأوصاف تدل عىل املكانة املتقدمة: )السيد، 
ساد عشريته( وأوصاف تدل عىل الفضائل األخالقية: )الندا؛ أي الكرم 
/ والجريء أي الشجاع(. وأي امرأة ال تحب أن يكون محبوبها طوياًل 
رفيعاً جمياًل؟؟ وأي امرأة ال تحبه أن يكون فتى شاباً؟؟ وأي امرأة 
ال تحبه أن يكون كرمياً شجاعاً؟؟ وأي امرأة ال تحبه أن يكون سيداً 
يف قبيلته؟؟ إنها -إذن- أوصاف ميكن قراءتها يف سياق املامنعة التي 
الغزلية يف  عاشتها املرأة الجاهلية ففرضت عليها إخفاء مكنوناتها 

أبعد منطقة نتوقع منها أن تخبئها فيها: )الرثاء(.
أما عن املسألة الثانية من هذه القراءة؛ أي إخفاء الفخر الذايت داخل 
الرثاء، فيمكن أن نستشفها من خالل طريفة للخنساء حني التقت 
بهند بنت عتبة يف سوق عكاظ، فبادرتها بالسؤال من أنت يا أخية:
)فقالت: أنا هند بنت عتبة أعظم العرب مصيبًة، وقد بلغني أنِك 

 الجـــــــاهلي
baytelshear
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ُتعاظمنَي العرَب مبصيبِتِك؛ َفِبَم تعاظميَنُهم أنت؟

قالت: بأيب عمرو بن الرشيد وأخَويَّ  صخر ومعاوية؛ فبم تعاظمينهم 

أنت؟

قالت: بأيب عتبة وعمي شيبة بن ربيعة وأخي الوليد.

قالت الخنساء: أَو َسواٌء هم عندك؟

قالت: نعم: ثم أنشدْت تقول:

ِكَلْيُهما  
 12

الأْب���َط���َح���ْنِ َع��ِم��ي��َد  ���ي  اأَُب���كِّ

 ُي���ري���ُدَه���ا
13

َوَم���اِن���َع���َه���ا م����ْن ك����لِّ َب�������اٍغ

-
14

َفاْعَلِمي -َوْيَحِك  اِت  اخَلْرَ ُعْتَبُة  اأَبي 

 َوِل��ي��ُدَه��ا
15

َم���ار ��ي��َب��ُة َواحَل���اِم���ي ال���ذِّ و���شَ

َغ���اِل���ٍب اآِل  م����ْن  امل���ج���ِد  اآُل  اأُوَل�����ِئ�����َك 

 16
َع���ِدي���ُدَه���ا ُي��ْن��َم��ى  م��ن��َه��ا  ال���ِع���زِّ  َويف 

فقالت الخنساء:
����ي اأَب�����ي َع����ْم����رًا ِب����َع����ْنٍ َغ����ِزي����َرٍة اأَُب����كِّ

17
ُه���ُج���وُدَه���ا اخَل���ِل���يُّ  ن����اَم  اإذا  ق��ل��ي��ل 

��ى ُم��َع��اِوَي��َة ال��ذي ْن�����شَ  ل اأَ
18

���ْن���َويَّ َو����شِ

 ُوُف���وُدَه���ا
19

َت����ْنِ ���راِة احَل����رَّ ل���ُه  م���ْن ����شُ

َغ��َدا اإَذا  ْخٍر  �شَ مثُل  َذا  وَم���ْن  و�شخرًا 

��اَح��ِت��ِه الأْب����َط����اُل َق�����ْزٌم َي��ُق��وُدَه��ا ِب�����شَ

 ف��اع��ل��م��ي
20

ف���ذل���ك ي���ا ه��ن��د ال����رزي����ة

22
 وق��وُده��ا( 

21
ون��ران ح��رب حن ���ش��بَّ

إن قراءتنا لهذه القصة تبدي أن التعاظم بني الخنساء وهند بنت 
بكل  أملت  التي  املصيبة  استكبار  باب  من  ظاهره  يف  يبدو  عتبة 
واحدة منهام؛ لكنه يف باطنه ينطوي عىل تفاخر قبيّل وأرسّي ثم 
ذايت؛ إن املرأة هنا تحاول أن تفاخر وتجاهر يف املفاخرة مستعملة 
والريادة  والسيادة  والشجاعة  البطولة  لذلك؛ موظفًة  الرثاء مطية 
والجود والعز والعزوة باإلخوة واألعامم واآلباء.. ولعل ما يؤكد هذا 
الطرح الذي نزعمه كام مل يزعمه أحد من قبلنا هو أن الشاعرتني 
معاً تواجدتا يف سوق عكاظ؛ حيث ملتقى الشعراء وساحة البلغاء 
َم حولهام خالل إنشادهام هذه األشعار  والنقاد. وال بد أنه قد َتَحوَّ
املنافسة  حس  لديهام  حفزوا  بحيث  العرب؛  من  عريض  جمهور 
واحدة  كل  وأصبحت  والرثاء،  البكاء  حس  ال  الشعري  والتباري 
منهام تحاول أن تظهر خصوبتها الشعرية أمام األخرى؛ لهذا فقد 
استعملت هند يف مخاطبتها الخنساء )ويحك فاعلمي( واستعملت 
إنه  فاعلمي(..  الرزية  هند  يا  )فذلك  لهند  مخاطبتها  يف  الخنساء 
موقف التنافس املحتدم بني شاعرتني قويتني ال ميكن أن يكرسهام 

البكاء أمام املأل !! 

-بوعي  تحايلت  الجاهلية  العربية  الشاعرة  أن  إىل  نخلص  وبهذا؛ 
أو بغري وعي- عىل السياقات املامِنَعة لشعريتها؛ ففرجت عنها يف 
تيامت سمتها املشابهة، بحيث أخفت الغزل والفخر الذايت داخل 
غرض حاولت العقلية الذكورية أن تجعله حكراً عىل املرأة؛ ونقصد 

غرض الرثاء.

)1(    الخنساء، األعامل الكاملة، إعداد  سمري إبراهيم، ط1، أرشقت 
       للنرش والتوزيع، القاهرة-مرص، 2015، ص 5.

)2(   علم اإلنسان.
)3(   انظر، ابن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، محمود  

       محمد شاكر، دار املدين، جدة، 1974، ص 1006.
)4(   أعينيَّ جودا: يا عينيَّ أكرثا من الدمع.

)5(   صخر: أخو الخنساء.
)6(   النَّدا: كناية عن الجود والكرم.

)7(   طويل النجاد: كناية عن طول القامة، والنجاد هو حامئل 
       السيف.

)8(   رفيع العامد: كناية عن السيادة والرشف، والعامد هو ما يسند 
       به يف األصل أو هو البناء العايل املرتفع.

)9(   ساد عشريته: حكم املقربني من قبيلته )ذوي القرىب من القبيلة(
)10( أمرد: صفة مشبهة تدل عىل الثبوت.

)11(   إذا القوم مدوا: إذا تسابق القوم عىل بلوغ أعىل مراتب املجد،  
       تسابق صخر معهم.

)12(  عميد األبطحني: سيد مكة.
)13(  ومانعها من كل باغ: حاميها من كل معتد يريد تدمريها.

)14(  املنادى هنا هي الخنساء.
)15(  الذمار: ما يجب حاميته كاألرض والعرض.

 )16(  ينمى عديدها : تقصد بهؤالء تعرفني بقية آل العز
        من أهيل.

)17(   معناها: قليل ما أنام من كرثة البكاء.
: املثيل والشبيه. )18(  صنويَّ

)19(  الحرتان: األرض ذات الحجارة السوداء وكأنها أحرقت.
)20( الرزية: املصيبة التي تستحق البكاء.

)21(  شب: بدأ يف االشتعال.
)22(  الخنساء، مرجع سابق، ص ص 223-222.
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 من الغرب
baytelshear

المنزل األول
 16 يف  كراتشكوفسيك  إغناطيوس  ولد 
“عاصمة  ڤيلنا  1883 مبدينة  عام  مارس من 
والده  وكان  حالياً”.  ليتوانيا  جمهورية 
هناك.  املعلمني  معهد  مدير  “ليوليان” 
تعلم  حتى  عرش  الثامن  عامه  بلغ  إن  وما 
كلية  يف  ليدرس  ودخل  الرشق.  أهل  لغات 
اللغات الرشقية بجامعة سانت پطرسبورغ، 
فدرس العربية والحبشية، ثم أكمل العربية 

والفارسية والرتكية والترتية.
درس إغناطيوس تاريخ الرشق اإلسالمي عىل 
يد املؤرخ الرويس بارتولد، وتدرب عىل لغة 
املخاطبة العربية يف اللهجة الشامية عىل يد 
اللبناين أنطوان خشاب، ومع ازدياد معرفته 
مام  وبتفاصيلها  بها  أولع  العربية،  باللغة 
اإلسالمي،  الرشق  تاريخ  إىل دراسة  به  دفع 
مثل  زمانه  علامء  أهم  أيدي  عىل  فتتلمذ 
ميليورانسيك Melioransky  يف علم اللغة 
  A.N.Vasselovsky وفسيلوفسيك  العام، 
  Bartold وبارتولد  العام،  األدب  تاريخ  يف 
يف التاريخ اإلسالمي، وقد تخرج يف عام 1905 
الخالفة  الذهبية ملؤلَفه عن  امليدالية  حائزاً 
حيث  املهدي.  العبايس  الخليفة  عهد  يف 
اعتمد مصادرها العربية املشهورة مثل ابن 
ونال  وغريهم،  واملسعودي  والطربي  األثري 

درجة املاجستري عام 1907.

هاني نديم

إن أردنا أن نذكر مستشرقًا روسيًا واحدًا فال شك أنه سيكون إغناطيوس يوليانوڤيتش كراتشكوفسكي مؤسس مدرسة 
االستعراب الروسية، وواضع مناهج دراسة تاريخ وآداب العرب في مختلف أرجاء االمبراطورية الروسية. العالم المتفرد والمتبحر في 

علوم اللغة العربية ودقائقها.
إن أهمية كراتشكوڤسكي ال تكمن في كمية منجزه بل في نوعيته، وطريقة بحثه المنهجية، وهو ما أنقذ معاني القرآن من ترجمة 

روسية كانت في منتهى الرداءة، فترجم القرآن الكريم للروسية ترجمة دقيقة. ما زالت مرجعًا للباحثين.

ترجم القرآن الكريم للروسية ترجمة دقيقة

كراتشكوفسكي..
عّراب االستعراب الروسي
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المنجز واآلثار
أربعمئة  كراتشوفسيك  مؤلفات  عدد  بلغ 
اآلداب  عن  معظمها  وخمسني  ومثانية 
العربية، يف البحث والرتجمة والرشح والنقد 
به  قام  ما  أن أهم  إال  والتصنيف والتفسري، 
وكتب  معلومات  وتصحيح  التحقيق  هو 

املسترشقني ممن سبقوه.
أميا  العريب  بالشعر  كراتشكوفسيك،  وعني 
عناية فكتب أبحاثاً يف غاية األهمية حول ابن 
والوأواء  املعري  العالء  وأيب  واملتنبي  املعتز 
الباحثني  أوائل  من  كان  أنه  كام  الدمشقي، 
فيه  قدم  حيث  الحديث،  العريب  األدب  يف 
محمود  حسني،  طه  عن  قيمة  دراسات 
نعيمة  ميخائيل  الحكيم،  توفيق  تيمور، 
وقد  الجواهري.  مهدي  محمد  والشاعر 
السوڤيتية ستة  العلوم  أكادميية  أصدرت له 
املستعرب  كتبه  ما  مجموع  تضم  مجلدات 
األدبية  املجاالت  كراتشكوفسيك يف مختلف 

والفكرية. 
واحتلت مراجعة املخطوطات العربية املركز 
كتابه  ويعترب  كراتشكوفسيك.  لدى  األول 
يف  الصادر  العربية«  املخطوطات  »دراسة 
عام 1949 والذي ترجم اىل عدة لغات أجنبية 
من أهم أعامله وقد منح عليه جائزة الدولة 

السوفيتية يف عام 1951.
ولكن يظل عمله املبهر األول ترجمة معاين 
أول  قد صدرت  كان  أن  بعد  وذلك  القرآن، 
ترجمة لها بالروسية وكانت يف غاية الرداءة، 
بأمر من  الفرنسية  حيث متت ترجمته عن 
بأن  علاًم  األكرب،  بطرس  الرويس  القيرص 
خمس  طبع  قد  كان  الرشيف  املصحف 
االمرباطورة  من  بأمر  العربية  باللغة  مرات 
السابقة  الرتاجم  أن  إال  الثانية.  كاترينا 
كانت ذات طابع »تنويري« من دون قيمة 
يكونوا  مل  املرتجمني  كافة  ألن  تذكر،  علمية 
دوراً  مارست  لكنها  االختصاص،  ذوي  من 
باالسالم  الرويس  القارئ  تعريف  يف  مهام 
كراتشكوفسيك  جاء  أن  إىل  حقيقته.  عىل 
الذي خلص الرتاجم من النواقص والعبارات 
الغامضة واملنسية مام كان يحول من دون 
فهم معاين القرآن بدقة، وعكف نفسه عىل 
القرآن  ملعاين  جديدة  علمية  ترجمة  إعداد 

نرشت  أنها  إال  كاملة،  إنجازها  قبل  وتويف 
بعد وفاته، وأصحبت املرجع األول للباحثني 
دقة  األكرث  الرتجمة  عدوها  واملعنيني حيث 

من جميع الرتاجم الصادرة بالروسية.

نحو الشرق
يف العام 1907، أوفدته جامعة سان بطرسبورغ 
اللهجات  لتعّلم  وذلك  العريب،  املرشق  إىل 
اآلداب  وتعرف  الّدارجة  املحكية  العربية 
والعادات، واللقاء مع علامء العربية، فأمىض 
ومرص،  وفلسطني  ولبنان  سوريا  بني  سنتني 
بريوت،  يف  اليسوعية  الكلية  عىل  وتردد 
والجامع األزهر والجامعة املرصية، واملكتبة 
الخديوية يف القاهرة، واملكتبة الظاهرية يف 
دمشق، واملكتبة الخالدية يف القدس، ومكتبة 
املوارنة يف حلب، وتعرف إىل جرجي زيدان 
وإسعاف  السكاكيني  وخليل  زيك  وأحمد 

ُعنّي  لويس شيخو. حيث  واألب  النشاشيبي 
بعد عودته مديراً ملكتبة اللغات الرشقية يف 
للعربية  مدرساً  ثم  بطرسبورغ  سان  جامعة 

ثم معلاًم أوَل للدراسات العربية فيها. 
مناهج  عن  متاماً  مختلفاً  منهجاً  اتبع 
كبري  لحد  واعتمد  االوروبيني،  املسترشقني 
لهذا  وزار  األصلية  العربية  املصادر  عىل 
علامء  والتقى  ومرص  وسوريا  لبنان  الغرض 
اللغة ورجال الثقافة العرب، وارتبط بعالقات 
أمني  وأحدهم  منهم  العديد  مع  صداقة 
الريحاين، ونرشت أعامله باللغة العربية منها 
نرش  كام  العربية،  املخطوطات  حول  كتابه 
كتابه  العربية  الدول  جامعة  رعاية  تحت 

حول تاريخ املراجع الجغرافية عند العرب.

السجن والتهمة القبيحة
ال بد لنا أن نذكر أن كراتشكوفسيك عاىن من 
الحكم الرويس القمعي واألوضاع املضطربة 
حيث   .1917 عام  اكتوبر  ثورة  بعد  البالد  يف 
واعتقل  فنلندا  لحساب  جاسوس  بأنه  اتهم 
مع زوجته يف 20 يوليو/متوز عام 1922 حني 
كان يحتفل بذكرى مرور 10 أعوام عىل زواجه 
وذلك بسبب وجود صلة لزوجته مع عائلة 
الغذائية،  باملواد  تزودهم  كانت  فنلندية 
وتدخلت إدارة أكادميية العلوم الروسية لدى 
مل  ولكن  إطالق رساحه  أجل  من  املسؤولني 
يطلق رساحه، بل سمح له فقط باالستفادة 
من كتب املتحف اآلسيوي ألكادميية العلوم. 
استفاد كراتشكوفسيك من فرتة سجنه وقرأ 
الكثري من الكتب حول التأريخ العريب واإلسالم 
ودرس النحو العريب واللهجة املرصية وكتب 
تدخل  أمثر  وقد  ومالحظات.  مقاالت  عدة 
املطاف،  نهاية  يف  الروسية  العلوم  أكادميية 
كراتشكوفسيك  بنفي  قرار  صدر  حيث 
وزوجته إىل خارج البالد أو إىل مقاطعة ڤياتكا 
ميخائيل  القضية  يف  تدخل  أن  إىل  النائية. 
سوكولوڤ العامل املختص بالدراسات العربية 
اقناع  واستطاع  كراتشكوفسيك  وصديق 
التهمة  كراتشكوفسيك من  برباءة  السلطات 
املوجهة اليه، فأخيل سبيل كراتشكوفسيك يف 
اىل مكان عمله يف  1923 وعاد  عام  يناير   12

كلية االسترشاق. 

  
ُعنَي كراتشكوفسكي، بالشعر 
العربي أيما عناية فكتب أبحاثاً في 

غاية األهمية حول ابن المعتز 
والمتنبي وأبي العالء

  إن أهمية كراتشكوڤسكي
  ال تكمن في كمية منجزه بل

 في نوعيته، وطريقة بحثه المنهجية



بيت الِشعر / العدد 60  75أكتوبر / 742017

   ماسات
baytelshear

وطن عمري
فواز خالد الغانم 

@Eng_fawaz_k

وا�سوفك يا وطن اجمل ق�سيده واجمل املكتوب  وطن عمري ويا عمري ع�سانك اكتب ال�سعار 

بال�سجار  م�سك  وريحة  ايامي  راح��ة  يا  بنيت احلب لعيونك لغرك هالغا حمجوب  وطن 

اأط���ال���ع ���س��ارع وان����وار  ب��ل��د ���س��اي��ر  املن�سوب  ع�سانك ي��ا  ي�سعد  ل  قبل  عيني  بالبحر  واغ���ّرق 

من�سوب  اأنا ق�سة ع�سق �سارت مع بحرك وكيف اختار  بالفخر  ا�سوفك  وانا  ال�سعر  عناوين 

ا���س��رار  ي��ا وط��ن  ارت��ب��ه��ا ع��ل��ى ج����وك وا����س���م اط��ي��اب��ه��ا ب��ال��ّث��وب  �سنن احل��ب م��ا بيني وبينك 

طّيار  خ��اط��ري  وت��ع��رف  تعرفني  احل��ب  يطر اإن هّبت ان�سامك وعنك يا وطن ما توب  طيور 

املكتوب رب����وع ال��ع��ز ي���ا اج��م��ل ب���اد ال���ُع���رب والخ���ي���ار  ا�سمك  ور�سمة  ترابك  واع�سق  اأحبك 

والأم��ط��ار  اخل��ر  وق���اع  والهيبه  الفخر  وطن عمري ويف عيني اأ�سوفك طائر الغر�سوبب��اد 
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الِجفا والهجر
عبداهلل ذياب العوني

@a13ony

 وك��������ر ال�����ف�����ا وال�����ب�����ع�����د م������اه������وب ف���اي���دال�����ه�����ج�����ر م������اه������و زي���������ن ي�����اك�����ام�����ل ال�����زي�����ن

 ال�����ل�����ي ي�����ب�����ون ام��������ن ال����ق����ط����اع����ه ف����واي����دارج�����������ع ع�����ل�����ي وات�������������رك ك���������ام امل���������س����اك����ن

ووق�����اي�����دم������ن ب����ع����د م����اق����ّف����ي����ت وال������������رح ج���رح���ن �����س����ب����وب  �������س������دري  وال������ه������م يف   

������س�����راي�����دم��������ات��������دري اإن�����������ك ج�������������ارٍي ف����ال���������س����راي����ن م�������ال�������ه  ح��������ب  اح�������ب�������ك  واإين   

واإن����������ك م���ع���ي���دب���ي ع�������س���ى ال����و�����س����ل ع���اي���دواإن����������ك م���ل���ك���ت ال����ق����ل����ب وال����ف����ك����ر وال����ع����ن

وق���������اري ج���م���ال���ك م���ث���ل م�����اأق�����را ال����راي����دو������س�����ل�����ون م����������������ااأوّدك وان���������ا خ������اب������رك زي����ن

 وف����ي����ك ال�����دل�����ع وال����غ����ن����ج ط����ب����ع وع����واي����دف����ي����ك احل��������ا وال�����ق�����ب�����ل غ�����ا������ش امل�����زاي�����ن

وال������ل������ّب������ه ال������ل������ي ف�����ي�����ك ت������زه������ا ال����ق����اي����دوف�����ي�����ك ال�����رح�����اب�����ه وال�������رائ�������ه م�������س���ام���ن

وال�����ع�����ن ع�����ن ال����ل����ي م�����ن اخل��������رب ���س��اي��دواخل�����������س�����م �����س����ّل����ة ����س���ي���ف ف��������وق امل����ع����ادي����ن

وري��������اح��������ن ورود  مم�������������������زوٍج   وح����ج����اج����ك اه����������اٍل ع�����ن الر�����������ش ن���اي���دواخل����������������د 

وغ���������������ّرة ������س�����ه�����ر ���������س��������وال م�����ن�����ه ن����ت����ع����اي����دوال������ف������م ف����ي����ه ال����ث����ل����ج وال���������س����ه����د وال����ت����ن

  وال�����������س�����م ري������������اٍن ع����ل����ى ال����غ����ي����د ق���اي���دواخل���������س����ر ج����اي����ع م����اي����ج����ي ح�����د ����س���ري���ن

ال�������س���ي���اط���ن ع������ن  خ�������وف  م����ك����ّم����ل  ت�����������س�����ي�����ب�����ك ون�������ب�������ل�������ى ب�������ه�������م ون������ك������اي������دولين 

ف����اي����دب���������ش ال�������وك�������اد ال�����ل�����ي م����اي����ب����غ����ى ب����راه����ن م��������اه��������وب  وال������ه������ج������ر  ال������ف������ا  ان 
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 فعاليـــــــــات
baytelshear

مصطفى الجندي

العربية  اإلمارات  دولة  يف  الصيد  يكن  مل 
املتحدة يوماً نشاطاً ثانوياً، بل كان إرثاً غالياً 
يحمل يف  إرث  فهو  إمارايت،  كل  به  يفتخر 
طياته كل معاين الشجاعة والكرم، والتعايش 
مع الطبيعة األم، إرث يظهر ارتباط اإلمارايت 

ببيئته، وتعلقه بها.
الدويل  املعرض  إقامة  تأيت  هنا،  من   
للصيد والفروسية، حيث شهدت العاصمة 
دورته  فعاليات  قليلة  أيام  منذ  اإلماراتية 
الشيخ  سمو  رعاية  تحت  الخامسة عرشة، 
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف 
منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري اإلمارات، 
وبتنظيم من نادي صقاري اإلمارات ودعم 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  إدارة  لجنة 
والرتاثية بأبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي، 
الشيخ  سمو  مهرجان  من  كذلك  وبرعاية 
للخيول  العاملي  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
العربية األصيلة ومجلس أبوظبي الريايض، 

والرشيك اإلعالمي قناة بينونة.

يف  املعرض  من  الجديدة  الدورة  ومزجت 
النكهة  بني  واملتنوعة،  الكثرية  فعالياتها 
الحلول  إليه  توصلت  ما  وآخر  الرتاثية 
والفروسية  الصيد  عامل  يف  التكنولوجية 
وصون التوازن البيئي العاملي، كام أن هذه 
االستعدادات  مع  بالتزامن  جاءت  الدورة 
لقرار  وفقاً   ،2018 عام  زايد  بعام  لالحتفاء 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
حيث  الله،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان، 
ُيصادف العام القادم 2018 الذكرى املئوية 
ملولد املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 
مهمة  مناسبة  ليكون  نهيان،  آل  سلطان 

شهد هذا العام مشاركة 68 عارضًا جديداً من مختلف أنحاء العالم

معرض الصيد والفروسية
خبرة الماضي وتقنيات الحاضر
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ومبسرية  الوطنية،  الهوية  بتعزيز  تحتفي 
التمّيز واألصالة وصون الرتاث والحفاظ عىل 
للصيد  الدويل  املعرض  ُيعترب  والتي  البيئة، 

والفروسية بأبوظبي أحد أهم ركائزها.
وشهد قطاع الفروسية يف املعرض تطوراً كبرياً 
يف كل عام، وذلك بفضل دعم مهرجان سمو 
للخيول  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 
سنويا  أصبح حدثاً  والذي  األصيلة،  العربية 
ترتقبه كربى مضامري الخيل يف العامل،  دولياً 
ومن أبرز نجاحات املعرض الرتويج لجهود 
دولة اإلمارات يف الصيد امُلستدام والحفاظ 
عىل الصقور الربية من خالل برنامج الشيخ 
زايد إلطالق الصقور الذي نجح حتى اليوم 
يف إطالق ما يزيد عىل 1800 صقر من نوعي 
الصقارين  ُمشاركة  بفضل  والشاهني،  الحر 

يف الربنامج واستخدامهم للصقور املكاثرة يف 
الصقور  إنتاج  عىل  املزارع  وتشجيع  األرس، 

املهجنة.
والفروسية  للصيد  الدويل  املعرض  وتابع 
الدورة  كانت  حيث  املتواصل،  تطوره 
الجديدة األكرب واألكرث متّيزاً يف تاريخ املعرض 
مبساحة 43 ألف مرت مربع، مع مشاركة ما 
يزيد عىل 650 رشكة من 40 دولة، وتوقعات 
باستقطاب أكرث من 100 ألف زائر عىل مدى 
وأنشطة  فعاليات  خالل  من  أيام،  خمسة 
مميزة، مشريا إىل أن الدورة الجديدة تتمّيز 
بتواجد 163 رشكة إماراتية ُمقابل 126 رشكة 
يف الدورة املاضية 2016، إضافة ملشاركة 68 
عارضا ًجديدا هذا العام من مختلف أنحاء 

العامل.

توزيع  إعادة  الدورة  هذه  شهدت  كام 
جولة  تسهيل  يضمن  مبا  املعرض  قطاعات 
بحيث  العارضني،  مبيعات  وتنشيط  الزوار 
كالصقارة  مجال  كل  املهتمني يف  تستقطب 
البحري  والصيد  الصيد  وأسلحة  والفروسية 
أجنحة  تنقسم  حيث  السفاري،  ورحالت 
أن  للزائرين  تتيح  مناطق  إىل  املعرض 
جوانبه  مبختلف  الثقايف  الرتاث  يشهدوا 
وُمعّداته  الصيد  مهارات  عىل  يتعرّفوا  وأن 
ورياضة  والخارجية  البحرية  والرياضات 
يف  الزائر  يوجه  نحو  عىل  وذلك  الفروسية، 
باإلضافة  ومؤثرة،  ملهمة  تثقيفية  تجربة 
لتطوير املجالس الشعبية يف مختلف أرجاء 
املعرض، وجعلها أكرث مالءمة للزوار، بهدف 
التقليدية  اإلماراتية  بالصناعات  تعريفهم 
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واملأكوالت الشعبية وكرم الضيافة.

فعاليات لكل أفراد األسرة
عرض  عىل  املعرض  فعاليات  تقترص  ومل 
والتخييم  الصيد  تقنيات  وأفضل  أحدث 
والرحالت والفروسية، بل تعدت ذلك لتشمل 
االجتامعية  الفعاليات  من  غنياً  برنامجاً 
حيث  والفروسية،  الصيد  بعاملي  الخاصة 
الصيد  أهمية  تربز  التي  الفعاليات  كانت 
التي  االخالقيات  هي  ما  وتعدد  املستدام، 
يجب أن يتحىل بها الصياد، مثل االبتعاد عن 
الصيد الجائر، والتحري عن األنواع املهددة 
وااللتزام  صيدها،  عن  واالمتناع  باالنقراض 
يف  الصيد  نشاط  وتوقف  الصيد،  مبواسم 

مواسم التفريخ والتكاثر.
كام شهد املعرض إقامة العديد من فعاليات 
الخيل  ركوب  دروس  مثل  الفروسية، 
للصغار، ودروس التعامل مع الخيل للكبار، 
الكالب مبختلف  باإلضافة  إىل عروض  هذا 

أنواعها.

20 إصدارًا ألكاديمية الشعر تثري 
المعرض 

للصيد  الدويل  املعرض  فعاليات  وضمن 
جناح  يف  وتحديداً  العام،  لهذا  والفروسية 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  إدارة  لجنة 
والرتاثية يف أبوظبي، شاركت أكادميية الشعر 
من  إصداراتها  من  بعض  من خالل عرض 
الرتاثية  الثقافية  واملجالت  الشعرية  الكتب 
القراءة  تشجيع  بهدف  وذلك  اإلماراتية، 
وتعزيز قيم املعرفة، ومن منطلق أن نهضة 

أي حضارة تقوم عىل الكتاب واملعرفة.
عرض  يف  الشعر  أكادميية  مشاركة  ومتثلت 
التي  إصداراتها  من  إصداراً   20 يقارب  ما 
والبحوث  واألدب  الشعر  مجاالت  تشمل 
مجال  يف  والتحليلية  النقدية  والدراسات 

الصيد والفروسية.
يف  الرائد  اللجنة  دور  إبراز  الهدف  وكان 
مفاهيم  وتعّزيز  والرتايث،  الثقايف  املشهد 
تعميق  عىل  والحرص  الرتاث،  عىل  الحفاظ 
الفكر ودعم الثقافة بكل أمناطها ومختلف 

الثقايف،  الحراك  تفعيل  جانب  فروعها، إىل 
والفكر  القراءة  عىل  التحفيز  خالل  من 
من  اإلمارايت  املجتمع  أفراد  ملختلف  األديب 
مفتاح  هي  القراءة  بأّن  اإلميان  منطلق 
والبنيان  اإلنسان  وتقدم  املجتمعات  ُرقي 
املعارف  آفاق  تفتح  فالقراءة   ، والتحرضُّ
مام  اآلخرين،  تجارب  إىل  وتصل  واالبتكار، 
يعني االنفتاح عىل ثقافات العامل والتعرف 
األديب  نتاجها  خالل  من  كثب  عن  عليها 

والفكري والعلمي .

مشاركة مميزة لجناح لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية

إدارة  لجنة  اجرت  الدورة  هذه   ويف 
يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج  املهرجانات 
تضمن  لجناحها، إذ  جذرياً  تطويراً  أبوظبي 
ساعدت  جديدة  تفاعلية  منصات  الجناح 
بشكل  اإلمارايت  الرتاث  عنارص  تقديم  عىل 
االعتزاز  قيم  تعزز  متنوعة  وبرامج  متطّور، 
وأّن  اإلماراتية، خاصة  واألصالة  بالتاريخ 
االسرتاتيجية  تخدم  اللجنة  أنشطة  جميع 
اإلمارات  ودولة  أبوظبي  إلمارة  الثقافية 
عىل  الحفاظ  يف  وتسهم  املتحدة،  العربية 
املوروث الثقايف، وإيصال الرسالة الحضارية 
ثقافات  ملختلف  لإلمارات  واإلنسانية 

وشعوب العامل.
إىل  الصيد  معرض  اللجنة يف  جناح  وهدف 

تقديم صور حّية حول فعاليات اللجنة التي 
تستعرضها من خالل منصة عرضها، وتسلط 
وبرامجها  اللجنة  مبادرات  أبرز  الضوء عىل 
الذي  الظفرة  كمهرجان  والرتاثية،  الثقافية 
سيطلق دورته الجديدة يف ديسمرب املقبل، 
والذي يرتكز عىل الروح البدوية األصيلة يف 
البيئي  الرتاث  اإلمارات، ويهدف إىل حامية 
بني  الروابط  تعزيز  عن  فضاًل  والتاريخي، 

املايض والحارض ملواطني دولة اإلمارات.
كام سلط الجناح الضوء عىل محمية املرزوم 
املرشوع  وهو  الظفرة.  منطقة  يف  للصيد 
األصيل  اإلمارايت  الرتاث  يظهر  املتميز الذي 

 فعاليـــــــــات
baytelshear
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معايري  ليواكب  ويطوره  عليه  ويحافظ 
االستدامة الحديثة، ويعد عامل جذب   و 
بالصقور،  الصيد  لعشاق  أساسية  وجهة 
التاريخي والوعي  املوروث  تعزيز  بهدف 

بالصقارة وصون البيئة والرتاث.

الجدارية
جاملية  لغة  والفروسية«  الصيد  »جدارية 
ملسات  ترجمتها  ملموسة،  حسية  برصية 
فنية بأيادي العديد من زوار املعرض الدويل 
من  بتنظيم  وذلك   ،2017 والفروسية  للصيد 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  إدارة  لجنة 
اللجنة  أبوظبي، حيث أطلقت  يف  والرتاثية 
هذه املبادرة من منطلق أن الفن يتكامل مع 
بقية الفنون من ناحية حمله لرسالة إنسانية 
والوالء  االنتامء  تجسيد  إىل  إضافًة  عظيمة، 
للوطن والحب الرتايث اإلمارايت الذي يعيشه 
ذلك  عن  تعبريهم  خالل  من  الوطن،  أبناء 
يف أعامل فنية متميزة وراقية عرب “جدارية 
ما  الجدارية  وجمعت  والفروسية”.  الصيد 
وعكست  واملضمون،  الشكل  جامل  بني 
قدمته  ما  خالل  من  اإلمارايت،  الرتاث  وهج 
اإلمارايت، وما  الرتاث  مبتكرة عن  من صورة 

الصقور  مثل  الصيد  عنارص  من  عرضه  تم 
من  وذلك  والخيول،  والسلوقي  والحبارى 
“الجرافيتي”  بتقنية  الحر  الرسم  خالل 
وأحد  عليه(  يطلق  كام  الحر  التعبري  )فن 
تستهوي  التي  واملعارصة  الحديثة  الفنون 
عنارص  من  ميتلكه  ملا  األيام،  هذه  الشباب 
يجول  ما  برسم  الزوار  يقوم  قيمة. إذ  فنية 
عن  التعبري  و  تلقايئ  بشكل  خاطرهم  يف 
الوطن  حب  حول  وأسلوبهم  أفكارهم 
والرتاث اإلمارايت. ورصدت الجدارية العديد 

به  تجود  ما  برسم  بادروا  الذين  الزوار  من 
الطيبة  باملبادرة  إعجابهم  وأبدوا  أيديهم، 
التي قدمتها اللجنة ضمن فعاليات املعرض 
الدويل للصيد والفروسية 2017. وبذلك تكون 
عكست  قد  والفروسية”  الصيد  “جدارية 
زوار  لدى  والثقافية  الفنية  الحركة  واقع 
والفروسية،  للصيد  الدويل  املعرض  فعاليات 
اإلماراتية،  والثقافة  الرتاث  قيم  ورسخت 
فضاًل عن تنميتها روح االنتامء والوالء لدى 

أبناء الوطن.
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 فعاليـــــــــات
baytelshear

جناح مشترك
اإلمارات  تراث  لنادي  املشرتك  الجناح  شهد 
تنفيذاً  يقام  الذي  زايد  بن  سلطان  ومركز 
لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل 
الدولة  رئيس  السمو  ممثل صاحب  نهيان، 
رئيس نادي تراث اإلمارات، إقباالً جامهريياً 
املعرض،  زوار  مختلف  من  كبرياً  وتفاعاًل 
كام  الشيوخ،  من  عدد  بتفقد  حيث حظي 
الزوار  ومئات  املسؤولني،  من  عدد  ه  أمَّ
واإلعالميني  واألجانب،  العرب  واملهتمني 

مبختلف  الرثية  أركانه  فاكتظت  واملثقفني، 
املفردات الرتاثية ومئات الزائرين الذين أتيح 
لهم أن يقفوا بشكل حي عىل كثري من هذه 
املفردات، ابتداء من الصناعات اليدوية التي 
ُتشغل حية أمامهم، مرورا بأساسيات حياة 
ومبعارض  البحر،  وأهل  الرب  أهل  من  كل 
الصور والفعاليات البيئية التفاعلية، وانتهاء 
ملركز  والنوعية  الثقافية  املطبوعات  بأركان 
التي  الرتاثية  واملطبوعات  زايد،  بن  سلطان 
يف  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  يحرص 

دور  وُتربز  إصدارها،  مواصلة  عىل  النادي 
النرش  بصناعة  النهوض  يف  الكبري  النادي 
العربية  املكتبة  وإثراء  الدولة  يف  واملعرفة 
لتوجيهات  استجابة  الجادة  باإلصدارات 
نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو 
ممثل صاحب السمو رئيس الدولة يف إبراز 
بشكل  اإلمارات  تراث  لنادي  الثقايف  الدور 
وجهوده  خاص،  بشكل  الرتايث  ودوره  عام 
املتميزة يف دعم الثقافة ورفدها بالعديد من 
اإلصدارات. ولقي ركن مركز زايد للدراسات 
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من  للنادي اهتامماً خاصاً  التابع  والبحوث 
عرضه  الخصوص  وجه  وعىل  املعرض  زوار 
باملغفور  الخاصة  املقتنيات  من  ملجموعة 
نهيان، منها  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له 
والكامريا  به  الخاصة  الفوتوغرافية  الكامريا 
والتي    - سويرسية  صناعة   - السينامئية 
للرياضات  متنوعة  صوراً  بها  يلتقط  كان 
عرض  جانب  إىل  الرتاثية،  والسباقات 
مجموعة كبرية من الصور النادرة للمغفور 
عىل  الضوء  تسلط  التي  زايد،  الشيخ  له 

رحالت القنص.
واستقطب الجناح - من خالل أكرث من  20  
فعالية تراثية وثقافية وفنية وعروض حية 

- نحو  15 ألف زائر-، اهتموا مبحتويات ركن 
مركز زايد للدراسات والبحوث من الكتب 
الشعرية  والدواوين  والتاريخية  الرتاثية 
التي  130 عنواناً، واملجالت  التي زادت عن 

يصدرها مركز سلطان بن زايد.
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   ماسات
baytelshear

ع���ل���ي م������ال������ك  وان�����������ت  م�����ن�����ك  الإذن  ات����ب����ع����ه اآخ�����������ذ  ال��������ه��������وى  وق���������ان���������ون  �����س����ل����ط����ة   اي 

 وان����������ت ت����ه����دي����ن����ي امل����������وت احل�����م�����ر واج�����رع�����ه لأج��������ل اك�������س���ب ر�����س����اك����م ك�����م ه���دي���ت���ك ح��ل��ي

ات����ب����ع����ه ك��������ل ف�����ع�����ل�����ك مت�������������ادي ب������ال������دل������ع وال�����������ديل م�����ت�����ى  يل  �������س������ري  ط����������ول  ي�������ا   اآه 

ال�������س������رع������ة ك��������ل م��������ا ج������ي������ت اط�������ل�������ب �������س������ي م������ن������ه ويل و�������س������ك������ر  ب�������اب�������ه  ع������ن������د   ردين 

غ���ل���ي ��������س�������ٍي  ك��������ل  ع����ط����ي����ت����ه  ط����ل����ب����ن����ي  ط��ب��ع��ه وىل  واك����ت���������س����ف����ت  ������س�����ري  راح  م������ا   ل������ن 

ج���ل���ي ب�������ه  وال������ب������خ������ل  ك������������رمٍي  اين   ه������و ����س���ح���ي���ح ال�����ت�����وا������س�����ع وال������ك������ر م��ن��ب��ع��ه ط����ب����ع����ي 

ارج�����ع�����ه م��������ا مت����ن����ي����ت م�����ن�����ك اك����������ر م��������ن ال������ل������ي يل ح�������ق  دون  خ�����ذي�����ت�����ه  ال������ل������ي   ح�����ق�����ي 

 ل�������و ب�����ت�����اخ�����ذ ع����ط����ي����ت����ك واح����������ام���������ي دع�����ه اح��������ام�������ي ف����ري���������س����ة ي�����ال�����������س�����رود ال�������س���ل���ي

خ���ل���ي جت�����ي�����ن�����ي  ل  ������س�����ع�����ي�����ٍب  ودك  ارب������ع������ه ك�����������ان  ب�����ي�����ن�����ن�����ا  ودك  ال���������ي���������وم  اب�����������ي   م���������ا 

ا�����س����م����ع����ه ال�������������س������ام ال�����ت�����ح�����ي�����ة واب������ت�������������س������ام ال���������س����ل����ي وال�����������������������وداع  ال������ت������ح������ي������ة  رد   ث���������م 

خالد الشعيبي

بيننا أربعة
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ف��ي��ك  ف���ي���ن���ي ح���ب���ي���ب���ي ول  ال������وج������ع  ك�����ل�����م�����ه ي������ق������ول������ه ك��������ل ح�����ب�����ي�����ب حل���ب���ي���ب���هل����ي����ت 

ال�����ع�����اف�����ي�����ه ف����ي����ن����ي ان���������ا و����������ش اأب�����������ي ب�������ه ؟ع���ط���ن���ي اأمل���������ك ال�����ل�����ي ت����ع����ان����ي����ه واع���ط���ي���ك

ي�������س���ف���ي���ك  ي�����ت�����ّع�����ب�����ك  مم��������ا  دوا  ال��������ل��������ي ي������ح������ب ل������ل������ي ي������ح������ّب������ه ط���ب���ي���ب���ه خ�����������ذين 

ك�����ل �����س����ي ع�������س���ان���ك ل�����ل ع���ي���ن���ك اأج���ي���ب���هم������ا ق��������ول ان��������ا م����ه����م����ا مت����ّن����ي����ت ي���ك���ف���ي���ك؟ 

ك��ئ��ي��ب��ه ن���ب�������س���ات ق���ل���ب���ي اأج�����م�����ل ال���������س����وق ت��ه��دي��ك  و�����س����ل����ك  دون  ح����ب����ك  وان������ف������ا�������ش 

واق�������������ع خ�������ي�������ايل ه����م���������س����ت����ك وي����ه����ذي����ب����ه ع����ق����ل����ي خ�����ي�����ال�����ه واق�������ع�������ه ب�������ن اي������ادي������ك 

ي�������ا م����ن����ت����ه����ى اح�����������س�����ا������ش ع�����������ذٍب وط���ي���ب���ه����س���ف���ح���ات ع�����س��ق��ي داخ�������ل ال����ع����ن حت��وي��ك

علي الخزيمي الشمري

@nabadatgalb

خذني دوا
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 موروثـــــات
baytelshear

محمد درويش

لقبها الكثريون بجزيرة البهجة ملا تنعم به من 
املوسيقى  موروثات وثقافات مغلفة بفنون 
والرقص املنترشة يف جميع أرجاء البالد، فال 
الثقافة  عىل  بورتوريكو  موروثات  تقترص 
األوروبية أو اإلسبانية فحسب، بل هي نتاج 
تآلف وتعايش العديد من ثقافات الشعوب 

ال  فالجميع  واآلسيويني،  واألفارقة  األصلية 
زال ميارس كافة الطقوس والعادات القدمية 
لتكون  بورتوريكو  بوتقة  يف  انصهرت  التي 
موروثات فريدة تتباهى مبا قدمته أمام العامل 
عىل الرغم من مساحتها الضئيلة يف منطقة 
الكاريبي. فالفنون يف بورتوريكو لها مذاقها 
أرجاء  جميع  يف  املميزة  الفريدة  ونكهتها 
العامل، كام أنها معروفة بجامل العادات التي 

ترتاوح بني شعوب »التاينو« القدمية وما أىت 
به املهاجرون خالل القرون املاضية، لتصبح 
الجزيرة عنواناً للبهجة والتعايش ومصدراً ال 
برزت  واملوسيقى.  الرقص  فنون  ينضب من 
مالمح موروثات بورتوريكو التي تزخر بكل 
عنارص الحياة املرحة عرب األجيال، فنستطيع 
أن نرى املالمح اإلفريقية يف رقصات البومبا 
التي يتاميل خاللها الراقصون عىل إيقاعات 

تعيش صخب المهرجانات وتتفاخر باألمثال الشعبية

موروثات بورتوريكو ..ترقص البومبا على أنغام الجويرو 
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األلوان  أطياف  ونلمح  الجويرو،  طبول 
الشعبية  للمهرجانات  كعنوان  الالتينية 
ومظاهر الحياة املرحة يف املالبس والسيارات 
لتعرب عن منط الحياة الغريب للعيش عىل تلك 

الجزيرة املتفردة يف كل يشء.
 أينام تسري يف بورتوريكو، ال ميكن أن تشعر 
بعد  أبسط صورها  الحياة يف  فهناك  بامللل، 
أن أصبحت رمزاً للراحة واالنسجام واالبتعاد 
عن مشكالت العامل التي ال نهاية لها، حيث 
البسطاء  والسكان  البديع  الطقس  يعمل 
عىل تلوين الحياة بعنارصهم الثقافية ذات 
الدالالت العميقة التي تنم عن حب الحياة 
داخل  الطفولة  روح  يلمس  الذي  والجنون 
تخلو من  ال  التي  املأكوالت  بني  فام  البرش، 
الفواكه ورقص البومبا عىل الطرقات وإجادة 
املرح  يأيت  الخطرة  السالسا  رقصة  خطوات 
الشوارع  داخل  الشعبية  املهرجانات  ليبهج 
شعب  وسط  نفسك  وتجد  القدمية  واألزقة 
يضع ثقافة املرح عىل رأس أولوياته مبتعداً 
عن أي يشء يعكر صفو موروثاته التي تنظر 

إىل الحياة من خالل نظارات ملونة. 
والهواء  املاء  مثل  الرقصات  مامرسة  تعد 
أهم  »البومبا«  رقصة  ولعل  بورتوريكو،  يف 
العامل،  إىل  البورتوريكية  الثقافة  قدمته  ما 
ثقافات ممتزجة هي  فهي مزيج من ثالث 
للسكان  التاينو  وثقافة  واإلسبانية  األفريقية 
ميارسها  مميزة  إيقاعاتها  فإن  لذا  األصليني، 
»الجويرو«.  طبول  قرع  عىل  الراقصون 

الراقصني  بني  إبداعية  عالقة  البومبا  متثل 
إىل  مامرستها  يتم  فال  واملغنني،  والعازفني 
بتلك العنارص مجتمعة. يوصف املوسيقيون 
يقوم  حيث  الكبري،  بالتحدي  البومبا 
الراقصون بسلسلة من اإلمياءات يقوم عىل 
عىل  بالقرع  مبواكبته  الرئيس  العازف  أثرها 
فعىل  متزامنة.  بإيقاعات  »الجويرو«  طبول 
بأن  البومبا  تنفرد  األخرى،  الرقصات  عكس 
الراقص  متابعة  يحاول  من  هو  العازف 
بدوره  الراقص  عىل  ويجب  العكس.  وليس 
ما  وعادة  رائع،  جسدي  مبظهر  يتمتع  أن 
أحدهام،  يتوقف  أن  إىل  التحدي  يستمر 
املستمر  حينها  ويكون  العازف،  أو  الراقص 
معنوي.  بشكل  الفائز  هو  نفسها  بحيويته 
عىل الجانب اآلخر يشارك مغنياً أو ثالثة عىل 
األكرث خالل التحدي إلثارة الحامسة، وتتألف 
تجسد  عامية  كلامت  من  البومبا  أغنيات 
وتصف  بورتوريكو  لسكان  اليومية  الحياة 
حياتهم بشكل تفصييل يف إيقاعات وألحان 

شعبية تنال إعجاب الجميع.
جميع  يف  الكبري  انتشارها  من  الرغم  عىل 
تطوير  يف  بورتوريكو  أسهمت  العامل،  أنحاء 
إن  حيث  الشهرية،  السالسا  رقصة  إيقاعات 
اإليقاعات املوسيقية هي مكونها األسايس مع 
وتتألف  العرشين.  القرن  بداية  يف  ظهورها 
أغلبها  إيقاعات فريدة، ينطوي  الرقصة من 
عىل تحريك الراقصني أوزانهم بأخذ خطوات 
معينة، فيام يبقى الجزء العلوي من الجسد 

يف حالة سكون وغري متأثر بحركة الساقني ثم 
وضع  ويف  والذراعني،  الكتفني  بتحريك  يبدأ 
الرقص الثنايئ، ميسك الراقص بإحدى اليدين 
للراقصة وتبدأ إيقاعات أخرى بوضع اليدين 
خلف الظهر أو عىل الجانب أثناء الدورانات 
التي تتم يف توازن بديع ومثري. تؤدى السالسا 
واملسارح  الرسمية  االحتفاالت  مختلف  يف 
والحفالت وأصبحت رمزاً لثقافة بورتوريكو. 
املوسيقى  أنواع  من  العديد  أيضاً  هناك 
املامبو، ومنها  املولودة من رحم  والرقصات 
»الرومبا« التي بدأت يف القرن التاسع عرش 
غري  اإليقاعات  من  هائل  كم  عىل  وتحتوي 
بورتوريكو  يف  تؤدى  ما  وعادة  املحدودة، 
بواسطة السكان من ذوي األصول األفريقية.
يف  للرقصات  املحرك  هي  املوسيقى  متثل 
بورتوريكو، فهام متالزمان يف كافة املناسبات. 
إىل  تعود  التي  الفلكلورية  املوسيقى  هناك 
السكان األصليني، فهي قاعدة لكافة الفنون 
تعد  بورتوريكو.  يف  املوسيقية  واآلالت 
مثال  خري   )  Jíbaro( »الجيبارو«  موسيقى 
قرية  األصل  يف  هي  فالجيبارو  ذلك.  عىل 
التحرض  تقع أسفل جبل، وكانت متثل قمة 
والرقص  الغناء  فنون  وتقديم  الضيافة  يف 
الحياة  ومظاهر  الفريدة  املالبس  وتصميم 
املبهجة، وكان أي شخص سواء من مواطني 
بداخلها.  العيش  يتمنى  املهاجرين  أو  البلد 
القرن  منذ  هناك  الفنون  معظم  وتطورت 
السابع والثامن عرش وأصبح يعرب عن الهوية 
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 موروثـــــات
baytelshear

ُسميت  وبالطبع  اآلن.  حتى  بورتوريكو  يف 
ألنها  القرية  باسم  املوسيقى  أنواع  أرقى 
كل  السكان  ويقوم  مرة،  أول  منها  خرجت 
باملالبس  للرقص  مواكب  يف  باالنطالق  عام 
»الكواترو«  آالت  إيقاعات  عىل  التقليدية 
ويف  بورتوريكو  داخل  القدمية  الوترية 
أصبحت  األمريكية.  املتحدة  الواليات 
موسيقى الجيبارو أيقونة وهوية لبورتوريكو 

عىل مر القرون. 
يف بداية القرن الثامن عرش ويف بلدة بونيس 
الدانزا  موسيقى  ظهرت  بورتوريكو،  جنويب 
لون  أول  لتصبح  األصل،  إسبانية   )Danza(
تتميز  التي  االرستقراطية  املوسيقى  من 
باإليقاعات البطيئة عىل عكس كافة الفنون 
والرقص  العزف  يف  ويشارك  بورتوريكو.  يف 
الكالسييك  النمط  ومحبو  النبالء  طبقة 
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الرقص  حفالت  تنظيم  يتم  حيث  األورويب، 
يف  األوبرا  لحفالت  شبيهة  قاعات  داخل 
كربى املدن األوروبية. وعىل الرغم من عدم 
هذا  يف  السكان  طوائف  معظم  انخراط 
النوع من املوسيقى، إال أن النشيد الوطني 
لبورتوريكو تم تلحينه وأداؤه وفقاً لقواعده 

التي يراها الكثريون أكرث تحرضاً. 
مع بداية القرن العرشين، تطورت موسيقى 
»البلينا« )Plena( عىل يد املهاجرين األفارقة 
هناك  الثقافة  يف  وامتزجت  بورتوريكو  يف 
وأصبحت رمزاً للصخب والرقصات الجنونية 
رقصات  إيقاعات  كبري  حد  إىل  املامثلة 
ولكن  الطبول،  قرع  عىل  األفريقية  القبائل 

بلمسة التينية مميزة. 
 Fiesta Nacional de( مهرجان  ميثل 
يف  األول  الوطني  االحتفال   )la Danza
الفعاليات يف شهر  تنطلق  بوتوريكو، حيث 
الرقص  مدارس  وتقوم  عام،  كل  من  مايو 
التي  املختلفة  املواكب  بتنظيم  واملوسيقى 
الرقص  فنون  يف  املشاركون  خاللها  يبدع 
االحتفالية.  والقاعات  الشوارع  يف  والعزف 
من  اآلالف  مئات  عام  كل  املهرجان  ويتابع 
السكان والسياح من جميع أنحاء العامل.كام 
فيه فنون التينية من دول مجاورة.  تشارك 
بورتوريكو  سكان  حياة  عن  الفنون  وتعرب 
اليومية وتتجسد فيها كافة فنون املوسيقى 

والرقص الوطنية. 

عادات مميزة

التي  والتقاليد  بالعادات  بورتوريكو  متتلئ 
تتفرد بها بني سكان العامل، ولعل أهم تلك 
العادات يف حفالت الزفاف، حيث البد وأن 
عروس.  هيئة  عىل  بدمية  العروس  تتزين 
بواسطة  املايض  يف  الدمية  تصمم  كانت 
تتكون  أن  العروس، عىل  وأقرباء  صديقات 
وتكون  الزفاف  فستان  بقايا  من  الدمية 
انتهاء  قبيل  العروس  فستان  عىل  معلقة 
حفل الزفاف، وتظل بصحبة العروسني ملدة 
عنوان  تظل  بأنها  اعتقاداً  األقل  عىل  عام 
السعادة  العروسني  ومتنح  للعرس  البهجة 

األبدية. 
يعد احتفال »Quinceañeros« مبثابة نقلة 

تقليد  فهو  بورتوريكو،  يف  الفتيات  عمر  يف 
قديم يعود إىل قرون للسكان األصليني، ويتم 
االحتفال به خالل حفالت مجمعة مبناسبة 
إمتام الفتيات 15 عاماً داخل البلدات والقرى. 
واالحتفال هو عالمة فارقة يف عمر كل فتاة 
يف انتقالها من مرحلة الطفولة إىل النضوج 
تهيئة  يتم  االحتفال  هذا  فبعد  والشباب. 
مسؤولياتها  وتعرف  امرأة  تصبح  يك  الفتاة 
ببدء  األمهات  وتقوم  املستقبلية،  وحياتها 
تعليمهن الطبخ والتنظيف ومسؤولية املنزل 
استعداداً للزواج وتكوين األرسة. عادة يكون 
االحتفال صاخباً خالل االحتفال وتتجمع فيه 
بحفالت  أشبه  حفل  يف  والعائالت  الفتيات 
وتصبحن  الفتيات  تتزين  حيث  الزفاف، 
الذي  الكيك  بتقطيع  ُحلة.ويقمن  أبهى  يف 

يتكون من عدة طبقات.   

يعتقد أيضاً سكان بورتوريكو يف الحسد، ولذا 
يتكون  الذي   »Azabache« إسوار  ابتكروا 
من إسوار يحمل بعض الكرات امللونة، والتي 
وعادة  حاملها.  عن  الرش  تبعد  أنها  ُيعتقد 
حديثي  لألطفال  بإهدائها  األهل  يقوم  ما 
وتحتوي  فضية  أو  ذهبية  وتكون  الوالدة، 
من  لحاميتهم  وسوداء  حمراء  كرات  عىل 
السكان  يربع  عنهم.  الرش  وإبعاد  الحسد 
األجيال،  وتتناقلها  الشعبية  األمثال  يف  أيضاً 
الحياتية،  املواقف  كافة  عنوان  هي  وتعد 
ولعل أشهرها هي »حينام ُينزل كولومبوس 
ذراعه« يف إشارة إىل استحالة القيام بيشء ما 
أو حدوث يشء ما. واملثل األشهر هو إشارة 
إىل متثال املستكشف كريستوفر كولومبوس 
الشهري يف أحد امليادين العامة هناك، حيث 

يقف رافعاً ذراعه. 

الطعام نكهة الحياة

يتفرد سكان بورتوريكو بالعديد من األطعمة الغريبة التي يراها بعضهم مخيفة نوعاً ما. 
ويعد حساء )Gandinga( الذي يتكون من خليط من أحشاء الحيوانات كالقلب والكبد 
والكىل والرئة أهم تلك األطعمة عىل اإلطالق. فهذا الحساء الثقيل يضاف إليه كم هائل 
من البهارات يك تعطيه مذاقاً متميزاً ال ميكن مقاومته. ويتناوله الناس هناك طيلة الوقت 
وخاصة عىل العشاء ملا له من فائدة كبرية يف إمداد الجسم بالربوتينات. ففي بورتوريكو 

يعد تناول هذا الحساء رمزاً للصحة ودوام العمر. 
الذي  األمعاء  يتكون من لحم  املميزة ألنه  نكهته  له   )Mondongo( كذلك يعد طبق
يضاف إليه صلصة الطامطم والليمون وبعض قطع الخرضاوات الصغرية مثل القلقاس 
وفاكهة املوز وبعض البهارات. ويقدم الطبق يف معظم مطاعم بورتوريكو ويسأل عنه 

السائحون الذين يعتربون تناوله مغامرة ال ميكن مقاومتها.
يبدو أن قصة اللحوم ال تنتهي يف املطبخ البورتورييك، حيث أبدع الطهاة هناك يف تطوير 
ساندويتش )Tripleta( الذي يتكون عادة من 3 أنواع من اللحوم. فيمكنك بسهولة خلط 
والجنب  بالتوابل  املمزوجة  املدخنة  والحوم  الدواجن  لحوم  مع  الضأن  مع  البقر  لحوم 
يف ساندويتش واحد لتعيش تجربة مذاق لن تتكرر إال عىل عربات طعام الشوارع يف 

بورتوريكو. 
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من عيون الشعر 
ِحلْو السجايا

����ج����اي����ا جت���ي���ن���يق����ط����ع����ت ال�����و������س�����ل ي�������ا ح�����ل�����و ال���������سِّ م�������ا  ع������ام������ك  و����������ش  ادري  ول 

َم�����اي�����ا ِوْرد  ع�������ن  َث�����������ْر  ْر���������س��������اك  و���������س��������رت ت��������ُخ��������وز ع��������ن درب�������������ي وع����ي����ن����يط������وي������ت 

ظ�����م�����اي�����ا م������������ن  اأدّوي  ع������ل������ى ال������ب������ي������ب������ان م�������ه�������ج�������وٍر ح����زي����ن����يت������خ������ل������ّي������ن������ي 

ال����و�����س����اي����ا م  ��������س�������ّدك  ا�������س������ب������اب  ك�������ث�������ر ال��������ن��������ا���������ش ف������ي������ه������م غ��������اِدري��������ن��������ياخ������������اف 

َب������غ������اي������ا غ�������������ري  ه�������������وى  يف  ل����������ك  ي���ب���ي���ن���ياإذا  م�������ا  ال�������ّل�������ي  ه���������وى  اْت�������ب�������ع  َم  ان���������ا 

ه�����واي�����ا ت�����ب�����غ�����ي  م��������ا  ن�����ف�����������ش  اْج�������������ر  ال����ط����ّي����ب����ي����ن����يول  �������ل�������وم  ��������سْ ت������ر�������س������ى  ول 

ع��������زاي��������ا واج������������������ر  زورين  دف����ي����ن����يح������ب������ي������ب������ي  غ�����ي�����ظ�����ه  يف  ال�����������وا������������ش  وخ���������������ّل 

و����������س���������ري ق���������د ن������ف������ذ وي������������ن امل����ع����ي����ن����يع������������ذاب������������ي ط���������������ال م����������ّن����������ك واع��������ن��������اي��������ا

رج�����اي�����ا يل  ������ل  َي������ا�������سِ ف�����ي�����ك   
ّ

اهلل م����ه����ت����ن����ي����ن����يع���������س����ى  ه�����������وان�����������ا  يف  ون���������������س�������ب�������ح 

ُم������ن������اي������ا ي����������ا  امل��������ح��������ّب��������ه  يف  احل������ا�������س������دي������ن������يون���������������س�������َع�������د  »م«  خ�����������������ايٍل  ب���������ج���������وٍّ 

ْومي������ي������ن������يع�����ل�����ي�����ك اآغ�����������������ار م���������ن ري�����������ح ال���������س����ب����اي����ا ْي�����������������س��������ار  م����������ن  ل��������ّف��������ك  اذا 

����ف����اي����ا �����ْي�����ل�����ك ع�����ل�����ى مل�����������ش ال���ب���ي���ن���يوم���������ن ك�����ا������س�����ك ع�����ل�����ى مَلْ���������������ش ال���������سّ وم����������ن ������سِ

ال������ظ������م������اي������ا َل�������������������ّد  ل�������������������ّدين  وغ�������������������ّر ح��������ال��������ت��������ي ي������������ا ن���������������ور ع����ي����ن����يودادك 

وال�������������رواي�������������ا ح������ل������م������ي   
ّ

اهلل ق�����ري�����ن�����يج������ع������ل������ك  يل  خ�������ي�������ال�������ك  َدْرب�����������������������ي  ويف 

ال�������راي�������ا ْم�����������ن  ِع�����������َزْل�����������ك  ع�����ي�����ن�����ي  ب�������ك�������ْل او�����������س����������اف م���������ن ط�������ب�������ٍع وزي������ن������يويف 

وال���������ق���������راي���������ا امل��������������داي��������������ن  يف  ���������س��������رات��������ك م����������ن ج������م������ي������ع ال�����ع�����امل�����ي�����ن�����يع�������������������دمٍي 

وخ������������������دٍّ ك�������ال�������ق�������م�������ر ��������س�������اع�������ة ي����ب����ي����ن����يجت���������������ّر ال��������������������������ّروح ْب����������ع����������ي����������وٍن دع��������اي��������ا

ح���������س����اي����ا ب�������اط�������ن  يف  ال��������ن��������ار  ������َع������ْل������ت  ت��������ع��������ّذب��������ن��������ي وق��������ل��������ب��������ك م�����������ا ي������ِل������ْي������ن������ي�������سَ

أحمد بن علي الكندي
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  بصمـــــات

ياجماعه وان نويتوا على انكم راحلين 

الشوفها  مظاهيركم  عن  غمضوني 
كّن في صدري سنا ضّو ربٍع نازلين 

تلوفها وال��ه��ب��وب  ب��ال��خ��ا  ول��ع��وه��ا 
بخوت المّرية

ال واه���ن���ي ي���ا ط��ي��ر م��ن��ه��و م��ع��ك ح�����ام
علومي ح��م��اي��ض  ل��ي  ت��ن��ق��ل  ان�����ت  واال 

ص����ارت س��وال��ف��ن��ا م��ع��ه م��ث��ل االح�����ام
م��ال�����ي ج�������دا ي���اك���ود ع���د ال��ن��ج��وم��ي

راكان بن حثلين

أبو تّمام

البردوني

أقبلْت ه��ي  وإن  الدنيا  ت��أم��ِن  ف��ا 
! ت��خ��وُن وت��غ��درُ  زال���ت  عليك ف��م��ا 

ش���ارٌق ذرّ  وال  ال  ن��ج��ٌم  الَح  وم���ا 
! يقصرُ  عمرَك  حبُل  إاِل  الخلق  على 

وحدي أغّنيك تحت الّليل محتما
زادي  الهوى  أشواق  و  الغرام  جوع 

هنا أناجيك ،و األطياف تدفعني
وادي  إلى  واٍد  من  الحب  عالم  في 
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ولد الشاعر علي بن رحمة بن سالم الشامسي عام 
1920 ميادية تقريبًا أو أواخر العشرينيات الماضية، 

في قرية الحمرية بالشارقة.

مياده 
ونشأته

كتب في مختلف أغراض الشعر، الغزل، المدح، 
االجتماعيات ونقد الظواهر االجتماعية كما كتب 

في الشكاوى والرديّات.

أغراضه 
الشعرية

يتميز شعر ابن رحمة بسهولة األلفاظ وجزالتها في الوقت نفسه وهو 
ما يسمى بالسهل الممتنع، فتأتي مفردات قصائده عفوية بسيطة 

ومستخدمة في الحياة العامة.

أسلوبه 
الشعري 

آثاره
 الشعرية

صدر له ديوان شعري في بداية الثمانينيات الماضية يحوي عدداً 
متواضعًا من قصائده المختلفة األغراض، وله ديوان صغير  باسم 

»غناتي«. أما الديوان الجامع لكل أعماله فقد صدر عام 2010 بعنوان 
»نسيم الخليج« عن نادي تراث اإلمارات.

دواوينه 
الشعرية

أصيب في أواخر أيام حياته بمرٍض أقعده 
طريحًا في المستشفى، وتوفى على إثره، 

وكان ذلك أوائل شهر فبراير عام 2006.
وفاته

- من ضمن المؤسسين لبرنامج )في أحضان البادية(.
- شارك في تأسيس مجلس شعراء القبائل التلفزيوني.

- أعد برنامج شعراء البادية في إذاعة دبي.
- كان عضواً في لجنة كتابة الشعر النبطي وجمعه التي أنشأتها 

وزارة اإلعام والثقافة في الثمانينيات الماضية.

بيت الِشعر / العدد 60  90
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  انفوشعر

اأح�������ّب ال�����ر وا�����ش����ّد ال���رح���اي���ل

ال��ب��وادي يف  ���ش��اي��ع  ق��ل��ب  واْدّور 

�شايل وال���دم���ع  خ��ي��م��ت��ي  وا���ش��ّي��د 

ب��احل��وادي واْزق����ر  ب�شوت  واْن����وح 

 من أبياته المشهورة

علي بن رحمة بن سالم الشامسي
 شاعر الحداثة والتجديد في الشعر النبطي اإلماراتي، ولد وترعرع

 في الساحل القريب من البحر، لكنه تركه إلى مرابع البادية وأهلها، 
 فعاش بين البدو والزمهم، وأنشد فيهم وفي مناطقهم

 البرية أفضل األشعار وأعذبها.
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علي المسعودي 

مذكرات طالب حلم 

@allmasoudi

كشكول.. وطفل وطائرة ورقية

يف »زمن الطيبني«.. زمن طفولتنا الذي  النتحمل فيه الجلوس لحظات، زمن ما اجتاحته 

تكنولوجيا هاتف تحبس الطفل يف مكانه ساعات وساعات.. وبينام نجد أرجل األطفال 

هذه األيام ناعمة كأوراق املناديل كانت أرجلنا يف ذلك الزمن أشبه باألخشاب املستعملة، 

حتى نطأ املسامر ثم نتوقف نخلعه ونرضب مكانه عدة رضبات ليتوقف نزيف الدم، ثم 

نكمل جرينا كأن شيئاً مل يكن.. ولو فعل ذلك طفل اليوم لقامت قيامة البيت وألسعفوه 

إىل الطبيب وبقي يف الضامد عدة أيام!

يف تلك األيام كان الكشكول وأوراقه تأخذ أهمية يف املدرسة وخارج املدرسة.. فباإلضافة 

إىل كتابة الدروس والواجبات .. نتمتع بصفحات منه بالتدرب عىل الرسم والخط.. نكتب 

الكلمة عرشات املرات من دون وعي نقلد أنواع الخطوط.. حتى تصبح لكل منا كلمة 

أثرية يكرث من كتابتها، فهناك من يكرر كتابة اسمه، وهناك من يتفنن يف كتابة البسملة.. 

أما أنا فال أدري ما رس  كلمة »جيد جداً«.. التي أمأل بها صفحات دفاتري، خاصة تلك 

الدفاتر التي خرجت عن الخدمة..

ويل هواية سارت معي يف مراحل العمر الدرايس، هي تحويل ورق الكشكول إىل طائرات 

ورقية.. كنت أتفنن يف ذلك وأغوص يف املتعة حتى آخرها.. ورقتان متجاورتان مرتبطتان 

من منتصف الكشكول أفتح فيهام من األعىل إىل األسفل فتحات تشبه العمود الفقري.. 

ثم أنظم يف تلك الفتحات قطعة خشب أرّق من قلم الرصاص وأطول منه لتمثل جسم 

الطائرة، ثم قطعة خشب أخرى تعرتضه لتكون مبثابة األجنحة .. أربط يف آخر الجسم 

قطعة قامش رقيقة طويلة لتمثل ذيل الطائرة.... ويف رأس الجسم أربط خيط التحكم 

الطويل والذي أستهلك فيه بكرة كاملة من عدة خياطة والديت.

ويبدأ السفر إىل العامل الجميل

 أجعل ظهري لجهة مهب الهواء.. وأرسل طائريت قلياًل.. قلياًل إىل السامء لرتتفع بهدوء 

وحذر.. وترتفع معها كل أحالمي ومشاعر سعادة أعظم من سعادة مسافر إىل أجمل 

مصايف الكرة األرضية..

أنا وطائريت والسامء والغيم.. حتى تصل  الواقع..  العامل خارج  اليوم خارج  أميض ذلك 

إىل ارتفاع يشاهده أصحايب وعادة يقبل »محسن« راكضاً بدمه الثقيل، يباغتني فيجر 

الخيط بقوة من يدي!

 فرتتبك الطائرة الصغرية وترتجف مثل طفل رصخوا يف وجهه فجأة، ثم تنحدر رسيعاً 

وتهوي ليلتف خيطها بشجرة أو تصطدم بطرف أحد البيوت وتتحطم يف منظر ترتسم 

مأساته عىل مالمحي!
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مجلة شهرية شاملة 
تصدر عن مركز سلطان بن زايد 

Insta  @bait_alshe3r@baytelshear baitshir@sbzc.ae


