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

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

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

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

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

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

والله الُموفق

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



كاميرا 

من أعمال التشكيلي اإلماراتي
 عبيد سرور الماس ص 128
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من المحرر  

تتعدد المظاهر الشعبية لالحتفال بموسم الحج وتختلف من بيئة إلى 
أخرى ومن منطقة ومجتمع إلى آخر، وهي في مجملها مظاهر حافلة 
باإلبداع، تهدف إلى إبراز البهجة بهذه المناسبة المقدسة واالحتفال 
نهنئ  إذ  وإننا  الفريضة.  أداء  من  بعودته  واالحتفال  الحاج  بتوديع 
ملًفا  لهم  نقدم  العام،  لهذا  الحج  موسم  بمناسبة  اإلسالمية  األمة 
تعبر  التي  الشعبية  التراثية  واالحتفاالت  التنظاهرات  بتلك  يحتفي 

عن مكانة وسمو تلك الفريضة في نفوس المسلمين. 
واستقبال  وتوديع  بالحج   البهجة  مالمح  الملف   هذا  في  نرصد 
الحجيج في معظم الدول العربية وعدد من الدول اإلسالمية األخرى 
والهند،  واألردن،  والبحرين،  والسودان،  والمغرب،  اإلمارات  ومنها 
واليمن،  وسوريا،  والسعودية،  وُعمان،  لبنان،  وليبيا،  والصومال، 
العربي،  الشعر  في  الحج  موضوعة  نرصد  كما  ومصر،  وفلسطين 
ونستعرض واحدة من أهم رحالت الحج الموثقة التي تنقل نتفصيل 

الحياة في فترة الحج  في مكة والمدينة قبل مائة عام. 
مع  األولى  للمرة  ُينشر  لقاء  منها   قيمة،  بموضوعات  العدد  يحفل 
لنا  تنقل  التي  زمان،  أيام  عن  الحميري  سيف  بنت  كنوشة  الوالدة 
من بيتها في العين خبرتها العملية بالعالجات الشعبية وجوانب من 
حياة األسرة وسبل تنشئة الطفل وطقوس الخطوبة والزواج وأفراح 
اللقاء في شهر مارس  ُأجري هذا  وقد  الماضية.  السنين  األعياد في 
عام 2000 عن طريق فريق الباحثات بمركز زايد للدراسات والبحوث، 

وتنشره المجلة في إطار مشروعها لتوثيق التراث الشفهي المحلي. 
وفي مجال توثيق سيرة ومنجز شعراء اإلمارات، نلتقي بشاعر الهير، 
نتجول  الفنون  وفي  الكتبي،  أحمد  بن  شوين  بن  معيوف  الشاعر 
على  ونتعرف  والتبجيل،  والتفاخر  العزوة  نداء  الشحوح؛  ندبة  مع 
التشكيلي  الفنان  ونحاور  التاريخ،  تحوي  التي  المسكوكات  أسرار 
عبيد سرور الماس مؤسس جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية الذي 
يستلهم معظم أعماله من تراث اإلمارات، ونتعرف على النميم النميم: 

فن غواية القول. 
منطقة  في  وثقافية  تاريخية  جغرافية  جولة  كذلك  العدد  يتضمن 

الختم، إحدى أهم محطات عبور القوافل وبوابة أبوظبي الشرقية. 
المقاالت  من  والكثير  المميزين  تراث  كتّاب  زوايا  إلى  باإلضافة 

والبحوث والدراسات. 

نلقاكم على الخير دوًما.

 أيام زمان

األمان  وزاد  الخير  كثر  زايد  وقت  في 
شي عندهم  كان  ما  العرب  وإال 

كنوشة  الوالدة  لنا  تروي  العين  مدينة  في  بيتها  من 
لنا خبرتها  وتنقل  زمان،   أيام  الحميري عن  بنت سيف 
الشعبية  وجوانب من حياة األسرة  بالعالجات  العملية 
وسبل تنشئة الطفل وطقوس الخطوبة والزواج وأفراح 
اللقاء في  وقد ُأجري هذا  األعياد في السنين الماضية. 
الباحثات بمركز  2000 عن طريق فريق  شهر مارس عام 
إطار  في  المجلة  وتنشره  والبحوث،  للدراسات  زايد 

مشروعها لتوثيق التراث الشفهي المحلي. 

هذا العددهذا العدد

شعراء القبائل 

الَهَير  شاعر 
الكتبي أحمد  بن  شوين  بن  معيوف 

آثار الشاعر معيوف بن  الغزل يطغى على معظم  يكاد 
في  غرو  وال  الشكاوى،  يليه  الشعرية،  الكتبي  شوين 
ذلك فإن الغزل هو المادة الشعرية الوحيدة التي يطرب 
لها الناس ويفضلون سماعها في الشعر، وهناك العديد 
الناس  زال  ما  لشاعرنا  المشهورة  الغزلية  القصائد  من 
لها، وأشهرها  يرّددونها ويطربون  -وخاصة في البادية- 

خسمينيات  منتصف  في  قالها  التي  »الوهّي«  قصيدة 
مع  الشمالية  المناطق  في  كان  عندما  العشرين  القرن 

أهله يقضون فصل الشتاء هناك. 

5858

7272
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أسعار البيع
اإلمارات العربية المتحدة: 10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت - الكويت دينار واحد - سلطنة عمان 800 بيسة - قطر 10 رياالت 
- مملكة البحرين دينار واحد - اليمن 200 ريال - مصر 5 جنيهات - السودان 250 جنيهًا  - لبنان 5000 ليرة - سورية 100 ليرة - المملكة األردنية 
الهاشمية ديناران - العراق 2500 دينار - فلسطين ديناران - المملكة المغربية 20 درهمًا - الجماهيرية الليبية 4 دنانير - الجمهورية التونسية 

ديناران - بريطانيا 3 جنيهات - سويسرا  7 فرنكات - دول االتحاد األوروبي 4 يورو - الواليات المتحدة األميركية وكندا 5 دوالرات.

محتويات العدد

112 أشهر قصص العشاق في التراث
120 النميم: فن غواية القول

128 عبيد سرور الماس: أستلهُم أفكاري من  
                   تراث االمارات

132 المسكوكات؛ التاريخ على عمالت نادرة
136 الجمل في الذاكرة الشعبية الموريتانية 

142 ندبة الشحوح؛ نداء العزوة والتفاخر والتبجيل

المحتويات

101101

   82   82 دراسات إماراتية 

 الختم.. بوابة أبوظبي الشرقية 

تقف »الختم« شامخة كشاهد حي على عراقة ماضي أبوظبي 

وأصالته، وعلى تطور حاضرها المزدهر. ويكاد زائرها يتنسم بين 

طرقاتها وبيوتها عبَق الماضي ويلمس أصالة الناس، فالختم بوابة 

أبوظبي للشرق ومفتاح عبور القوافل إلى هناك. 

90 التقنيات السينمائية في حكاية      
              العقيلي واليازية

94 حكايات الشعراء: ال فادنا نوفل وال      
              حّسونه!

97 يقظة الشعر الجاهلي في موريتانيا
100 الموروث الثقافي والديني في

                   دولة اإلمارات

104 رائحة الزنجبيل لصالحة غابش، الزمن    
                    في فضاء مفتوح

108 التراث النقدي عند العرب، آلياته   
                    وإشكاالته

110 كنت أرى البحر، استعادة تراث القرية
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االشتراكات
لألفراد داخل دولة اإلمارات: 100 درهم/ لألفراد من خارج الدولة: 
/ للمؤسسات  150 درهمًا  - للمؤسسات داخل الدولة:  150 درهمًا 

خارج الدولة  200درهم.

كّتاب وشعراء ومحررو العدد: 

كتاب العدد )وفقاً لترتيب النشر( 

أحمد السعداوي، الشاعر راشد بن طناف، د.إبراهيم ملحم، محمدعويس، سما 

حسن، أيمن عبد السميع حسن، خلف أحمد محمود أبوزيد،  خالد بيومي، صفاء 

البيلي، محمد شحاته علي، محمود شرف، أحمـد أبو زيد، د.مقداد رحيم، د.راشد 

أحمد المزروعي، د.عمرو منير، فاطمة المزروعي، د.وائل إبراهيم الدسوقي، فاطمة 

المنصوري، أحمد محجوب، د.هند عبد الحليم محفوظ، سمير قسيمي، د.سعيد 

يقطين، الحسين ولد الحسين، د.بن عيسى بطاهر،  د. يوسف حطيني،  محمد 

عيد إبراهيم، عماد الدين موسى، السعيد نجم، هويدا الحسن، شيماء المرزوقي، 

أحمد فرحات، مختار سعد شحاتة، نادية بلكريش، عمر شريقي، محمد بركة، تقية 

العامري، مّني عبد القادر، د.عائشة الدرمكي، سرور  خليفة الكعبي، فيصل رشدي. 

املرشف العام

د. راشد أحمد المزروعي

مدير التحرير 

وليد عالء الدين

االخراج والتنفيذ

غادة حجاج

املوقع عىل اإلنرتنت:

www.mags.ae

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث- نادي تراث 

اإلمارات، أبوظبي

االدارة والتحرير:
االمارات العربية المتحدة-ابوظبي

waleedalaa@hotmail.com :مدير التحرير 

موبايل: 00971556929190 

هاتف: 026666130  

مسؤول التوزيع: أحمد عباس
marketing@cmc.ae

+971 56 3150303

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

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

عناوين املجلة

132132
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813 الدولي للصيد والفروسية  »نادي تراث اإلمارات« يشارك في المعرض 

الشهر

   أبوظبي 

ال يزال نادي تراث اإلمارات، يواصل 
جهوده المستمرة للحفاظ على تراث اآلباء 

واألجيال، وتوصيله إلى الجميع في أبهى حلة، 
بما يتناسب مع القيمة الرفيعة التي يمثلها الموروث المحلي 

اإلماراتي في نفوس كل أبناء اإلمارات، وغيرهم من أبناء شعوب األرض الذين 
يبادلون الشعب اإلماراتي حبا بحب، وتقديراً بتقدير، وهو ما يالحظه الجميع عبر الشغف 
المتنامي بكل ما يتعلق بمفردات وعناصر التراث اإلماراتي التي صارت ضيفاً دائماً ومتألقاً 

على كثير من الفعاليات الثقافية والسياحية والتراثية المحلية واإلقليمية والعالمية.
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تأكيًدا على رسالته في حفظ الموروث المحلي

»نادي تراث اإلمارات« يشارك في المعرض 
الدولي للصيد والفروسية 
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الشيخ سلطان بن زايد آل  ، وبتوجيهات سمو  في هذا اإلطار 
تراث  نادي  رئيس  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  ممثل  نهيان 
داخل  وساق  قدم  على  حاليا  االستعدادات  تجري  اإلمارات، 
أروقة نادي تراث اإلمارات من أجل المشاركة المتميزة للنادي 
المعرض الدولي  عشرة  من  الثالثة  النسخة  فعاليات  ضمن 
مركز  في  ستقام  والتي  »أبوظبي2015«،  والفروسية  للصيد 
سبتمبر   12 إلى   9 من  الفترة  في  للمعارض،  الوطني  أبوظبي 

في  الحاكم  ممثل  رعاية  تحت  الحالي، 
المنطقة الغربية، رئيس مجلس إدارة نادي 
صقاري اإلمارات، الشيخ حمدان بن زايد آل 
نهيان، وينظم الحدث التراثي الضخم الذي 
صقاري  نادي  اإلماراتية  العاصمة  ستشهده 
اإلمارات، بدعم من لجنة إدارة المهرجانات 

والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.
وتأتي المشاركة في إطار حرص سمو الشيخ 
صاحب  ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان 
تراث  نادي  رئيس  الدولة  رئيس  السمو 
التي  الفعاليات   كافة  دعم  على  اإلمارات 
الرياضات  على  والمحافظة  إلحياء  تسعى 
التراثية ألبناء اإلمارات، استمراراً للنهج الذي 
الشيخ  الله  بإذن  له  المغفور  أصوله  أرسى 
زايد بن سلطان آل نهيان » طيب الله ثراه« 
المعنوية  الماضي  قيم  منظومة  تعزيز  من 

كالعادات والتقاليد واألخالق ومادية كالرياضات التراثية األصيلة 
النابعة من الحضارة العربية واإلسالمية.

وتمثلت مشاركة النادي في الدورات السابقة في جناح متميز 
طبيعة  عن  للزائرين  تحكي  متكاملة  تراثية  قرية  عن  عبارة 
التي كان  التراث المحلي وتعيدهم إلى عبق الماضي والحياة 
والحرف  المكان  تفاصيل  على  وتعرفهم  اإلمارات  ابن  يعيشها 
وأقسام  إدارات  عروض  عن  فضالً  القديمة  الشعبية  التقليدية 
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التراث  بين  ما  تجمع  التي  المختلفة  وفعالياته  النادي  ومراكز 
والثقافة والفنون.

معرض  ضمن  المزمعة  اإلمارات  تراث  نادي  مشاركة  وتشمل 
والفعاليات  المناشط  من  عدًدا  العام  هذا  والفروسية  الصيد 
المتميزة، التي طالما جذبت أعداًدا هائلة من رواد المعرض عبر 
دوراته السابقة منذ انطالقه قبل 13 عاما، من تلك الفعاليات: 
نماذج حية من البيئات المختلفة للمجتمع اإلماراتي من برية 
بشكل حي  الضوء  إلقاء  يتم  بحيث  وجبلية،  وزراعية  وبحرية 
هذه  على  حياتهم  ووسائل  األجداد  حياة  كيفية  على  ومباشر 
األرض قبل مئات وآالف السنين، وكيف طوعوا مفردات البيئة 
المحيطة على قلتها وندرتها، في خدمة اإلنسان ليصنع تواصل 
متعاقبة، حتى ظهرت  زمنية  أحقاب  مدى  على  وبقاء مستمر 
الحديث في منتصف  المتحدة بشكلها  العربية  دولة اإلمارات 

القرن الماضي.
 ستشمل عروض الجناح اإلماراتي عروًضا ألبرز الحرف البحرية، 
وأهمها صناعة السفن بأحجامها واستخداماتها المتنوعة سواء 
اللؤلؤ، باإلضافة إلى طريقة  التجارة أو الغوص على  للصيد أو 
عمل الشباك بأنواعها المختلفة، وكذلك الكيفية التي كان يتم 
بها وزن وبيع اللؤلؤ من خالل ما يعرف بالـ » الطواش«، وهو 
تاجر اللؤلؤ الذي يشتريه من رجال البحر اإلماراتيين قديما، ثم 
يقوم ببيعه إلى التجار الذين يسافرون في رحالت بعيدة إلى 

مياه الخليج العربي وسواحل الهند.
وهناك الحرف اليدوية المختلفة، التي من خاللها كان يتم صنع 
أدوات تعين االنسان اإلماراتي القديم على شؤون حياته، ومن 
التلي  خيوط  باستخدام  التراثية،  المالبس  صناعة  الحرف  تلك 
التي تعتبر أقدم الحرف النسائية اإلماراتية، وطرق حفظ الطعام، 
كانت  والتي  »سدو«،  بالـ  المعروفة  النخيل  منتجات  وصناعة 

مصدر دخل لكثير من االسر ووسيلة لعمل كثير من المنتجات 
المستخدمة في الحياة اليومية مثل السالل بأحجامها واسمائها 
المختلفة، و»السرود« الذي كان يبسط تحت األطعمة بديال عن 
التي نعرفها بشكلها الحالي في العصر الحديث. تقوم  السفرة 
بتجميع الخوص. وكالعادة، سيكون زوار جناح نادي التراث في 
األصيلة  اإلماراتية  الضيافة  مع  موعد  على  والفروسية،  الصيد 
وطرق الطهي الشعبي التقليدية ومذاقاتها الشهية، عبر تقديم 
أصنافها الطيبة على رواد الجناح، حيث سيتم توزيع اللقيمات 

جناح النادي في معرض الصيدمعرض الصيد والفروسية

الشهر

13 الدولي للصيد والفروسية  »نادي تراث اإلمارات« يشارك في المعرض 
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التي  األكالت  من  وغيرها  العربية  والقهوة  والبالليط، 
كعناصر  قديما  اإلمارات  أهل  عليها  واعتمد  عرفها 

غذائية أساسية في حياتهم.
تقديم  على  اإلمارات  تراث  نادي  فرسان  واعتاد 
استعراضات  تراثية  الفتة في صالة الفروسية طوال أيام 
المعرض. بينما يعرض قسم السباقات البحرية محمالً – 
قارباً- تراثياً عليه العديد من المستلزمات البحرية، فيما 
تعد القرية التراثية التابعة للنادي نموذجاً لبيت العين 
القديمة  الصيد  لعرض شباك  البحري  والركن  والحضيرة 
اللؤلؤ  أنواع  للجمهور  يعرض  الذي  الطواش  وركن 
المختلفة وطريقة وأدوات وزن اللؤلؤ بمقاييس خاصة، 
مع مشاركة أمهات المشغل النسائي بعرض نماذج من 

الِحرَف اليدوية كالتلي والحياكة.
زايد  مركز  من:  لكل  أركانًا   النادي  مشاركة  وتتضمن 
للدراسات والبحوث، إدارة األنشطة، ركن الطواش وغازل 
ورسان،  إسطبالت  للقدرة،  بوذيب  قرية  الصيد،  ِشباك 

وحدة البحوث البيئية، والقرية التراثية. 

معرض الصيد
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توثيق التراث
اإلماراتي  التراث  وتفاصيل  اإلماراتية،  الشعبية  الثقافة 
والباحثين  العادي  للجمهور  مناسب  موثق  بشكل 
العالم  وأنحاء  اإلمارات  من  القادمين  والدارسين 
الراغبين في التعرف بشكل علمي على ثقافة وتاريخ 
ركن  عبر  بقوة  حاضرين  سيكونان  اإلماراتي،  الشعب 
الذي  التراثية،  والقرية  النادي  من  الصادرة  الكتب 
سيشغل موقعا مهما في الجناح، تأكيدا من القائمين 
في  والكتب  المطبوعات  أهمية  على  النادي  على 
القادمة،  األجيال  إلى  وحفظها  التراث  رسائل  توصيل 
وإلى الجميع سواء داخل اإلمارات أو خارجها، ويدعم 
زايد  مركز  مطبوعات  وجود  الثقافية  المشاركة  هذه 
في  كبيرة  جهود  من  له  بما  والبحوث،  للدراسات 
التراق  عن  المعارف  من  الكثير  وتسجيل  تدوين 
وكتباً  شعرية  المطبوعات دواوين  وتشمل  اإلماراتي. 
والثقافة  اللغة  حول  اإلصدارات  من  والعديد  أدبية 
بالبيئات  خاصة  إصدارات  بجانب  والتراث  والتاريخ 

أهداف المعرض والنادي

صورة  إبراز  في  والفروسية  الصيد  معرض  أهداف  تتوافق 
مشرقة عن التراث الوطني والمحافظة عليه، مع أهداف النادي 
المتمثلة  في التعريف برؤيته ورسالته واألهداف التي يسعى 
إلى تحقيقها، والتعريف بالوسائل التي يعتمدها النادي لتحقيق 
أعماق  في  الوطنية  الهوية  وترسيخ  التراث  إحياء  في  أهدافه 
الجنسين  من  والشباب  الناشئة  واستقطاب  والشباب،  الناشئة 
إلى حد  النادي  فيه  ما نجح  النادي وهو  إلى مراكز  لالنضمام 
الجمهور عبر  إقبال متزايد من  كبير من خالل ما لمسناه من 
يؤكد  بما  وأنشطته،  فعالياته  متابعة  على  السابقة  الدورات 
الوطني واستلهام  التراث  ثقافة  المناشط في ونشر  تلك  نجاح 
في  واضحاً  كان  ما  وهو  القيمة،  والتربوية  الوطنية  دالالته 
المعرض،  رواد  من  األخرى  الجنسيات  أبناء  من  عديد  تفاعل 
وإقبالهم للمشاركة واالستمتاع بالفعاليات التي يقوم بها الخبراء 
التراثيون المنتسبون للنادي على مدى أيام المهرجان األضخم 
في المنطقة الذي يعني بعالم الصيد والفروسية بوصفهما من 
أهم مكونات تراث المنطقة العربية وليست اإلمارات ومنطقة 
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يحظى جناح النادي 
بإقبال  واهتمام كبير من 
زوار المعرض للمشاركة 
واالستمتاع بالفعاليات 

التي يقدمها

المختلفة مثل الكتب المخصصة لمواضيع 
وغيرها  والهجن  والغوص  والخيل  الصيد 
إضافة إلى عرض مجموعة من اإلصدارات 
واالنجليزية  العربية  باللغتين  البيئية 
لوحدة البحوث البيئية و كتيبات توضحية 
البيئية  والمسابقات  الوحدة  أنشطة  عن 
سيشتمل  كما  العام،  خالل  تنظمها  التي 
الجناح على معروضات خاصة من الصور 
تبرز  التي  الفيديو  وعروض  والنشرات 

النادي. نشاطات 

قيمة الحدث
هذا االهتمام الذي توليه إدارة النادي بالفعاليات المشاركة 

بقيمة  منها  إيمانًا  والفروسية  للصيد  الدولي  المعرض  في 
الحدث الكبير الذي يعنى بتشجيع الرياضات 
الصلة  ذات  واألنشطة  التراثية  والفعاليات 

باهتمام  يحظى  أنه  كما  االجداد،  بتراث 
كبيرة  أعداد  قبل  من  متزايد  وإقبال  كبير 
في  والزوار  المشاركين  من  ومتزايدة 
الصيد  كرياضة  األنشطة،  مختلف 
التقليدية األخرى، كونه يتيح  والرياضات 
فعالة  تجربة  لقضاء  أمامهم  الفرصة 
أيام، هي عمر  أربعة  ومثمرة على مدى 
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*واحد من أشهر األسماء الشعرية الشعبية في منطقة الخليجد العربي عاّمة واإلمارات خاّصة، وتعني 
كلمة الكاس التي حملها لقبًا له عند كبار السن في الماضي »الوسيم أو الشاب الفطن الذكي«، ولد 
وغادر  تقدير،  أقرب  على  عام 1925  أبوظبي،  إمارة  العين،  لمدينة  التابعة  الجيمي  بلدة  في  الكاس 
عالمنا إلى رحمة الله عام 1996م. )من ديوان الكاس الصادر عن مركز زايد للدراسات والبحوث، إعداد 

وتحقيق د. راشد أحمد المزروعي( 

 مرحبا بحجاج مكة واملدينة
الشاعر سالم بن خميس بن عبد الله الظاهري )الكاس(* 

والمدينة  مكة  بحجاج  مرحبا 

نستعينه وال��ل��ه  الترحيب  نثني 

زايرينه ل��ي  ال��ح��رم  ع��ّد  مرحبا 

واطيينه لي  باْقدامكم  ما  وع��ّد 

طايعنيه  وال��ل��ه  األك����رام  ح��ّج��وا 

ْمصلّيينه  ف��رض  ك��ّم  يا  الحرم  في 

طالبينه  ل��ي  حّجهم  يقبل  يعل 

مجبلينا  ي��ا  ب��ق��دوم��ك��م  م��رح��ب��ا 

الزايرينا ي��ا  ع��ادك��م  علينا  ل��ي 

الطايفينا قلوب  تخشع  ما  وع��ّد 

ْموادعينا الحجيج  صوت  ما  وع��ّد 

سامعينا يا  حّجهم  يقبل  ويعل 

وخاشعينا وي��ّدع��ون  محرمين 

مّدعينا ل��ه  يلي  اْدع��اي��ه  يسمع 

شعر
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ملف العدد

 د. إبراهيم أحمد ملحم *

كانت الطريق  إلى الحج � قبل توحيد أجزاء المملكة العربية 
السعودية، وإعالن قيامها في 23 سبتمبر 1932 � محفوفة 
�ة؛ فباإلضافة إلى غياب البنى التحتية من  بالمخاطر الجمَّ
طرقات معبَّدة، واستراحات تمكن من شراء ما يعين على
 مواصلة الرحلة، وغالًب�ا ما كانت القوافل تتعرض لقطاع

      الطرق الذين يطالبون بدفع »أتاوات« لقاء
         المرور، أو مواجهة القتل والسلب)1(.

الحج في 
الذاكرة اإلماراتية

التحضيرات، واالنطالق، وأداء الفريضة، ثم العودة إلى الديار

الحج في 
الذاكرة اإلماراتية

التحضيرات، واالنطالق، وأداء الفريضة، ثم العودة إلى الديار
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في  ـة  بالمشقَّ مكلَّلة  نفسها  الرحلة  وكانت 
ُعمق الفيافي والقفار لحوالي خمسـة أشهر 
»الركاب«  على  اج  الحجَّ يقطعها  متواصلة، 
لذلك،  المال  يملك  َمْن  عند  اإلبل  وهي 
ويسير  الجمال  هذه  النساء  تمتطي  وقد 
الرجال على أقدامهم. فإذا جاء موسم الحج 
الجارفة،  الشتاء يكونون عرضة للسيول  في 
يكونون  الصيف  الحج في  وإذا جاء موسم 
عرضة للهيب الشمس القاتل والعطش الذي 
تواجه  التي  الخطورة  على  عالوة  يرحم،  ال 

كالضباع  المفترسة  الوحوش  بفعل  ليالً  السير  أثناء  في  هؤالء 
عند  ه  التوجُّ من  وغيرها  السابقة  األمور  تمنع  لم  وغيرها. 
ا للمضي قُدًمـا  المجتمع اإلماراتي للحج، بل كانت حافزًا قويًـّ
هذا  وسيستعرض  اإلسالم،  أركان  من  الخامس  الركن  أداء  في 

التحضيرات،  التراثية:  الذاكرة  الفصل عبر 
والعودة  الفريضة،  أثناء  وفي  واالنطالق، 

إلى الديرة.

التحضيرات
من  األولى  األيام  منذ  للحج  النيَّة  تُعقد 
والتقاء  بزيارة  المرء  يبدأ  حيث  رمضان 
والمعارف؛  واألصدقاء  واألهل  الجيران 
هذه  تأدية  في  رغبته  عن  لإلعالن 
إليه،  أساء  ممن  العفو  وطلب  الفريضة، 
الوقت  يدركه  ال  حتى  بحقه؛  أخطأ  أو 
فيترك أحًدا دون وداعه، أو يترك في قلب 
كان  المقابل،  وفي  ما.  ظغينة  إنسان  أيِّ 
قُبيل  تباًعـا  بيته  في  يتجمعون  هؤالء 
األجر  له  ومتمنين  مودِّعين،  انطالقه 

والثواب، والعودة سالًمـا.
واصًفا  بالذاكرة  ثاني  بن  مايد  بن  محمد  المواطن  ويعود 
التجهيزات للحج، فيقول: »عادًة ما يجهز الحجاج قافلة كبيرة 
يحمل  وجمل  والرجال،  النساء  لركوب  منها  جزء  اإلبل،  من 
من  والزاد  الطعام  بحمل  ِجمال  أربعة  تختص  فيما  الحطب، 
مختلف أنواع المؤن، مثل: التمر، واألرز، 
والعوال  المملح(،  )السمك  والمالح 
والعسل.  والسمن،  المجفَّف(،  )السمك 
من  )وعاء  السعن  معهم:  يحملون  ومما 
البنادق  وبعض  الماء(،  فيه  تُوضع  الجلد 
قُطَّاع  خطر  اج  الحجَّ تقي  التي  الخفيفة 
أما  الصيد«)2(.  من  وتمكِّن  الطريق، 
السمر،  أوراق شجر  لها  اإلبل، فيجمعون 
لتقوى  وعجنها)3(؛  بطحنها،  ويقومون 
بها اإلبل على المسير طويالً. وقبل البدء 
بالمسير في جماعات، تتألف كل واحدة 
منها من: خمسة عشر إلى عشرين رجالً 
وامرأة، فيما يكون عدد اإلبل من عشرين 
للحجاج  يجري  وعشرين،  خمسة  إلى 
وداٌع مؤثِّر)4(؛ فهم لن يرونهم قبل مرور 
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خمسة أشهر تقريبًـا، وربما لن يروهم 
ينقضي  أن  تعالى  الله  ر  قـدَّ إذا  أبًدا، 
يتركون  اج  الحجَّ نجد  ولهذا،  األجل. 
من  قليٍل  غيَر  نون  ويؤمِّ الوصايا، 
الرئيسة  األطعمة، وكذلك االحتياجات 
عائدين  غير  وكأنهم  ألُسرهم،  اليومية 

إليها الحًقـا.

االنطالق
وجود  على  تحرص  القوافل  كانت 
عبر  الطرقات  خبر  معها،  »دليل« 
المياه  توافر  أماكن  وحفظ  الصحراء، 
وهي  يـرة«،  »الدِّ بـ  ويستعين  فيها، 
البوصلة في ضبط اتجاه الحركه بدقة 
تامة. ويصف ابن ثاني خريطة الرحلة 
والسعودية  اإلماراتية  األراضي  في 

بقوله: »إن اتجاه الرحلة في أراضي اإلمارات يكون 
يصلون  لألهالي  مألوف  مسار  في  الغرب  َصوب 
حوالي  بعد  السعودية  األراضي  بداية  إلى  عبره 
بالنسبة  ذلك  عن  تقل  وقد  تقريبًا.  أيام  عشرة 
يواصلون  بعدها  جاورها،  وما  أبوظبي  ألهالي 
سيرهم مروًرا باألراضي القطرية من جهة الجنوب 
)سلوى(، ثم يتواصل السير إلى اإلحساء )الهفوف 
الرياض،  منطقة  إلى  ثم  بالسعودية،  حاليًّـا( 
إلى  ينطلقون  بعدها  المنورة.  المدينة  إلى  ومنها 
يغتسلون  وفيها  علي«  »ابيار  بمنطقة  مروًرا  مكة 
ألن  بالماء؛  ويتزودون  اإلبل،  ويُروُّون  ويشربون، 
الطريق من »ابيار علي« إلى مكة المكرمة قديًما، 
ال توجد بها ماء. وبعد هذه االستعدادات، يحرمون 
يتوجهون  ثم  أنواعه.  بكافة  الصيد  عن  ويمتنعون 
إلى مكة المكرمة، مواصلين الرحلة صباًحـا ومساء؛ 
ليكسبوا الوقت حيث يصلون مكة بداية العشر من 
تعتمد  لهم  الليلية  الحركة  وكانت  الحجة«)5(.  ذي 
على شكل القمر؛ فإذا كان غير مكتمل )ليس بدًرا( 
فإنهم يرتاحون حتى الصباح، ثم يواصلون سيرهم؛ 
دامًسـا.  يكون  الظالم  أن  يعني  اكتماله  عدم  ألن 
وفي الوقت الذي كانت تتعرض فيه القوافل للسطو 
أحيانًـا، نجد كثيرًا من قرى البدو تقدم أية مساعدة 
التي  القوية  اإلبل  المتعبة  باإلبل  تستبدل  كأن  لها، 

إن  عليه  يُتفق  أجٍر  مقابَل  دليالً  لهم  وتوفر  لديها، 
لم يكن معهم دليل، أو يكون دليلهم أصابه مكروه. 

في أثناء أداء الفريضة
أن  يدركون  القبائل  وشيوخ  »الفريج«  أهل  كان 
انطالق  قبل  ألسرته  الحاج  تركها  التي  ـ  المؤونة 
يتحرون  كانوا  ولهذا  طويالً،  تصمد  لن  ـ  القافلة 
والمعنوي  المادي  بالدعم  ويمدونهم  احتياجاتهم، 
مطلًقـا. وفي هذا الصدد، يقول المواطن ناصر على 
بن دلوان الكتبي: »كان شيوخ القبائل يساعدون أهل 
الحجاج المسافرين، ويقدمون لهم كل ما يحتاجون 
وتتكون  »البروة«  تسمى  المساعدات  وهذه  إليه، 
الطحين والعيش واللحم والتمر والسمن وغير  من 
ذلك«)6(، انطالقًـا مما يُشبه العهد، حين قيل للحاج 
يحفظك«)7(،  الله  وتوكل،  »سير،  يودعهم:  وهو 
كان  االجتماعي،  التكافل  هذا  لهم.  ملزًمـا  ويُعدُّ 
كافيًـا بأالَّ يصرف ذهن الحاج، في أثناء أداء مناسك 
الحج جميعهـا، إلى القلق على حال أسرته في غيابه 

عنها، فيؤدي هذه المناسك على أكمل وجه.
وقد كان الحجاُج اإلماراتيون يصرِّون على أداء بعض 
استعداًدا  الراحة  حاج  أيُّ  فيها  ينشد  التي  ـ  األمور 
لرحلة العودة ـ بأنفسهم، وبخاصة في عيد األضحى؛ 
إذ يقول الكتبي: »كان الحجاُج حريصين على ذبح 
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الهدي بأنفسهم، وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين في ضواحي مكة 
وما  العمل،  بهذا  األجر  من  ممكن  قدر  أكبر  نيل  في  رغبًة  المكرمة«)8(، 
أداء مناسك  تنفيذها لآلخرين. وباالنتهاء من  يُوكل  يشابهه من أعمال قد 
المهنئون  بعد  فيما  منها  ليشرب  زمزم؛  ماء  سعن  كلِّ  في  تُعبَّـأ  الحج، 
والمسابح،  الصالة،  سجاجيد  ومنها:  المتوافرة،  الهدايا  وتُشترى  بالعودة، 
ومنها:  األطفال،  هدايا  إلى  إضافة  والتمر.  والحناء،  والمساويك،  والغتر، 
الذي  »الوزار«  في  والقالئد، وتوضع جميعها  واألساور،  التقليدية،  الخواتم 

يحمل الحاج فيه أمتعته.  

إضاءات ختامية
اج اإلماراتيين  على الرغم من المشقة والصعوبات التي كانت تواجه الحجَّ
الحياة  بفكرة مغادرة  إليها  واقتران مغادرتهم  المكرمة،  إلى مكة  للوصول 
نفسها، ما يجعل مشهد توديعهم مؤثرًا للغاية، فإن هذا كله لم يكن يحد 
من العزيمة القوية على بلوغ مقصدهم حتى لو كلَّف األمر حياتهم. وهذا 
ينطوي على أمور عدة، أهمها أمران، األول: قوة اإليمان بالله تعالى والتزام 
تأدية الفريضة الدينية، وبالتالي، فإنهم وأسرهم التي خلفوها وراءهم في 

العودة إلى الديار

كثيرًا  الديار  إلى  العودة  رحلة  تختلف  ال 
حركتها  واستراتيجيات  خريطتها،  حيث  من 
كون  من  الرغم  على  ولكن  سابقتها.  عن 
الشاقة  للرحلة  اختيارها  تم  التي  اإلبل 
ساللة  من  لكونها  بالقوة؛  تتصف  الطويلة 
نال  قد  يكون  التعب  فإن  )الزمول(،  أصيلة 
تسير،  يجعلها  ما  وهذا  كبيرًا،  نصيبًـا  منها 
اآلن، على مهل، بالقياس إلى رحلة الذهاب. 
ببيعها،  ـاج يقومون  الحجَّ ولذلك، فإن بعض 
وفي هذا يقول ابن ثاني: » بعد االنتهاء من 
هذه  بعضهم  يبيع  الفريضة،  مناسك  أداء 
المرتفعة  أسعارها  من  فيستفيدون  اإلبل، 
إلى  جدة  طريق  عن  ويعودون  هناك، 
منها  يبحرون  ثم  الشرقية،  بالمنطقة  الدمام 
على  التيسيير  من  نوع  دبي«)9(، وهو  إلى 
وفي  الكتبي)10(،  ناصر  يؤكد  كما  النفس، 
الوقت نفسه، هو نوع من الرأفـة باإلبل التي 

أنهكتها رحلة المجيء إلى مكة المكرمة.
بدور  للقيام  يتطوع  األهالي  بعض  وكان 
الذي  ر«  »المبشِّ أو   »المطراش«)11(، 
الذي  الشخص  »هو  بقوله:  ثاني  ابن  يعرِّفه 
يزُف بشرى وصول قوافل الحجاج إلى أرض 
االستعداد  أهبة  على  يكون  والذي  الوطن، 
لعمل الخير، وتدفعه حماسته إلى أن يكون 
تقترب  حالما  إذ  القوافل؛  حركة  من  أسرع 
يتعرف عليها سريًعـا، فيطوف على المناطق 
القافلة  أن  األهالي  في  وينادي  المعروفة، 
ر الله لها الوصول سالمة غانمة،  )الفالنية( قدَّ
بما  فليُجد  القافلة  في  غائب  له  كان  ومن 
يرتضي  كان  وقد  ر.  المبشِّ على  الله  قسمه 
تسود  الخبر،  سماع  ولحظة  بالقليل«)12(. 
لالستقبال،  األهالي  فيستعد  الفرح،  مظاهر 
بسعف  اج  الُحجَّ بيوت  مداخل  وتُزيَّن 
النخيل، وتُرفع الرايات فوق أسطحها. ويبدأ 
توافُد الزائرين إلى بيوتهم؛ للتهنئة باقتراب 

الوصول إلى الديرة 
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حفظ الله تعالى، ولن يصيب إالَّ ما كُتب لهم في الغيب. الثاني: 
إن التردد والتخوُّف اإلنساني غالبًـا ما يحدث نتيجة القلق على 
من يحبهم أو يرتبط بهم؛ لدوره المحوري في حياتهم. وحين 
يكون الحاج على يقين تام بأن التكافل االجتماعي السائد في 
يُبعد  فإنه  غيابه،  في  الكريمة  الحياة  لهم  سيضمن  مجتمعه 

المشاعر السلبية عن تفكيره، ويعزز في داخله اإلرادة صلبة.
بعد انقضاء ما يقترب من القرن على طبيعة الحج قديًمـا، فإن 
اج تأدية هذه الفريضة، يقف على  رت على الحجَّ أموًرا كثيرًة يسَّ
وشبكات  متقدمة،  وتكنولوجيا  راقية،  تحتية  بُنى  توافر  رأسها: 
اتصال متطورة بفعل االنتعاش االقتصادي في الدولة، والرعاية 
المتواصلة من المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، والسير 
آل  بن سلطان  زايد  يتجسد في دعم مؤسسة  نهجه كما  على 
من  الحج  فرص  توفر  التي  واإلنسانية  الخيرية  لألعمال  نهيان 
الله.  حفظه  الدولة  رئيس  نفقة  على  وخارجها  الدولة  داخل 
يؤثرا  لم  الحياة وتطورها،  تغيُّر مظاهر  أن  نؤكد  يجعلنا  وهذا 
سلبًـا في العادات والتقاليد والقيم األصيلة في مجتمع اإلمارات 
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الهوامش
انظر االقتباسات التي أوردها الكاتبان: عبد الله آل شيبان، . 1

الفترة،  لتلك  أرَّخوا  متخصصين  لباحثين  القثامي  وفالح 
وذلك في مقالهما: طريق الحج قديًما محفوف بالمخاطر، 
صحيفة الشرق األوسط، ع12394، لندن، 3 نوفمبر 2012. 

األول . 2 الرعيل  لدى  خالدة  ذكريات  الحج:  الغاوي:  شيخة 
http//( وكالة أنباء اإلمارات :)من أبناء اإلمارات )تحقيق
www.warm.ae/ar/news/emirates(، 14 يناير 2005.

انظر: المرجع السابق نفسه.. 3
انظر: المرجع السابق نفسه.. 4
المرجع السابق نفسه.. 5
أحمد يحيى: الحج قديًمـا: وداع َمْن ال أمل له في الرجوع . 6

)تحقيق(، صحيفة البيان، دبي، 11 أكتوبر 2014.
المرجع السابق نفسه.. 7

المرجع السابق نفسه.. 8

شيخة الغاوي: المرجع السابق نفسه.. 9

انظر: المرجع السابق نفسه.. 10

عودة . 11 الحافظ:  عبد  أميرة  التسمية:  هذه  معنى  انظر 

اج »مطراش« االحتفاالت )تحقيق(، صحيفة الخليج،  الحجَّ
الشارقة، 18 أكتوبر 2013.

شيخة الغاوي: المرجع السابق نفسه.. 12

على الرغم من المشقة 
والصعوبات التي كانت 
اج اإلماراتيين  تواجه الحجَّ
للوصول إلى مكة المكرمة، 
واقتران مغادرتهم إليها 
بفكرة مغادرة الحياة نفسها، 
ما يجعل مشهد توديعهم 
مؤثًرا للغاية، فإن هذا كله لم 
يكن يحد من العزيمة القوية 
على بلوغ مقصدهم حتى لو 
كلَّف األمر حياتهم
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  محمدعويس

توجد مظاهر شعبية لالحتفال بموسم الحج وعيد األضحى، وتختلف 
مظاهر االحتفال من بيئة إلى أخرى ومن منطقة ومجتمع إلى آخر، وهذه 
المظاهر حافلة بالتنوع والثراء واإلبداع، وتهدف جميعها إلى إبراز البهجة 
بقدوم موسم الحج والعيد؛ ومن ثم تقوم المجتمعات المختلفة بالعديد 

من الممارسات والفنون الشعبية التي تصاحب االستعداد للحج والذهاب 
والعودة، مثل: موكب الحاج، وتقاليد التوديع واالستقبال وما يصاحبهما من 

إبراز »مكانة الحاج« االجتماعية، وخاصة بعد عودته من أداء الفريضة. 

تختلف من مكان إلى آخر وتتشابه في الفرحة

احتفاالت توديع واستقبال الحجيج

الحجيج واستقبال  توديع  احتفاالت 

ملف العدد
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وفي سياق دور مكتبة اإلسكندرية في توثيق التراث الحضاري لألمة، 
للعلم  الدن  بن  محمد  المعلم  مركز  مع  بالمشاركة  المكتبة  قامت 
بهدف رصد  الحج،  احتفالية  لتوثيق  دولي  ملتقى  بتنظيم  والتعليم 
الممارسات الشعبية المرتبطة باحتفالية الحج؛ وذلك للوقوف على 
عناصر التشابه واالختالف بين ثقافات المجتمعات المسلمة وطرائق 
الهند،  األردن،  البحرين،  السودان،  المغرب،  بمشاركة دول:  إبداعها 
السعودية،  العربية  المملكة  عمان،  سلطنة  لبنان،  ليبيا،  الصومال، 

سورية، اليمن، باإلضافة إلى مصر. 
واهتمت محاور الملتقى برصد العادات والتقاليد المرتبطة باحتفالية 
دورة  عادات  الشعبية-  األكالت  وتوديعه-  الحاج  )استقبال  الحج 
الحياة المواكبة لعيد األضحى- االستعدادات المنزلية...إلخ(، وفنون 
واألمثال  الحكايات  والموسيقى-  )األغاني  واألداء  الشعبي  األدب 
الشعبية  المراسم  المأثورة-  األقوال  الشعبية-  السير  الشعبية- 

وجداريات الحج- األزياء- الزينة- الحرف التقليدية...إلخ(.
وتضمنت جلسات الملتقى مناقشة الموضوعات التالية: تراث الحج 
حالة  الحجاج  واستقبال  توديع  عادات  السودان،  وغرب  وسط  في 
في لبنان، رؤية المصريين الحتفالية الحج بين المقدس والموروث 
الموروث  في  الحّج  الحتفاليّة  والجماليّة  الدالليّة  األبعاد  الشعبي، 
الشعبّي البحرينّي، طقوس الحج في تونس من بداية القرن الماضي 

السبحة وماء زمزم.. هدايا الحجيج ألحبائهم

الحرام،  الله  بيت  بحجاج  السبحة  ارتبطت 
حيث يحرص الحجيج على شراء كميات كبيرة منها 
 : منها  أسباب  لعدة  العودة  رحلة  خالل  لذويهم 
في  أسعارها  أن  كما  التصميم  وروعة  الوزن  خفة 
متناول الجميع كم أنها تستقطب اهتمام فئة كبار 
السن. كما أن هناك نسبة ال بأس بها من الحجيج 
يشترون كميات ضخمة من السبح للتجارة بها عند 

العودة إلى بالدهم .
واالستفادة من كل ما يجلبه الحجيج من األراضي 
المقدسة رغم علم الجميع أنها صنعت في الصين، 
لكن قيمتها تكمن في جلبها من األراضي المقدسة 
العربية  البلدان  اجتماعيًا في  أصبحت عرفًا  حيث 

واإلسالمية .
كما أن ماء زمزم هو اآلخر قاسم مشترك بين حقائب 
الحجيج، يحرص الجميع على حمله والعودة به إلى 
بالدهم وإهداء كميات منه لألهل واألصدقاء عماًل 
زمزم  »ماء  الشريف  النبوي  الحديث  في  جاء  بما 

لما شرب له« 
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مغربية،  بعيون  الحج  بموسم  االحتفال  مظاهر  اليوم،  إلى 
الخصائص الجغرافية لطرق الحج في مصر عبر التاريخ، عادات 

وتقاليد أهل الكويت في الحج قديًما.
في  الحج  احتفالية  ومظاهر  طبيعة  أيًضا:  الملتقى  ناقش  كما 
الصومال، مظاهر الحج في منطقة جازان، إطار منهجي لتوثيق 
احتفالية الحج، العادات والتقاليد المرتبطة بالحج في األردن، 
في  يَّة  الَحجِّ الرحلة  سردية  فولكلورية،  وممارسة  عقيدة  الحج 
براك  واحة  في  واألضحية  الحج  احتفاء  الحجاج،  تَْحِنيْن  أغنية 
)جنوب ليبيا(، من تقاليد الحج في سورية، الحج من الطقس 

في  التقليدية  الحج  مظاهر  االجتماعي،  الطقس  إلى  الديني 
الشعبية  والعادات  التقاليد  مصر،  في  الحج  أغاني  موريتانيا، 
الحج  الحجيج،  ومراسيم  عادات  في  الوجيز  الهند،  في  للحج 
والثقافة الشعبية العربية، واإلرث الثقافي والفكري لرحلة الحج 

وعيد األضحى.

المدرهة في اليمن 
في  الحج  الحتفالية  المختلفة  الجوانب  رصدوا  المشاركون 
مختلف البلدان العربية, فمن اليمن يقول أحمد الغزي »توارثت 

الحجيج واستقبال  توديع  احتفاالت 

ملف العدد
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مدينة زبيد عادات الستقبال الحجاج حيث 
يتم تزيين الخيول وامتطاؤها والرقص بها 
الديباج  وفرش  بالسيوف  والرقص  وعليها 
أن  إلى  إضافة  وغيرها،  المدارة  وإقامة 
من  البيوت  برش  يقومون  المدينة  أهل 
الداخل والخارج باللون األبيض، إضافة إلى 
للمنزل،  المجاورة  الخارجية  الجدران  رش 
وتغيير فرش البيت القديمة بفرش جديد 
من  للحاج  المهنئين  الستقبال  استعدادا 
شراء الذباح الحية ونصب المخدرة والزينة 

والرقصات الشعبية المصاحبة للطبول« 
األراضي  من  العائدين  الحجاج  استقبال  طقوس  أبرز  ومن 
صنعاء  بذلك  وتتميز  »المرجيحة«٬  المدرهة  تقليد  المقدسة٬ 
القديمة بصفة خاصة٬ إضافة إلى بعض المدن اليمنية٬ حيث 
ارتبط هذا الطقس بأحد أركان اإلسالم وهو فريضة الحج٬ فيما 
تعرف المدرهة باعتبارها إحدى التسالي واأللعاب عند األطفال 
من الجنسين. ويعود تقليد المدرهة في اليمن لفترات قديمة 
جدا٬ً حيث يعد تعبيرًا عن فرحة األهالي بعودة حجاجهم عقب 
تعرضهم للعديد من الصعاب والمخاطر خالل سفرهم وتنقلهم 

بوسائل المواصالت القديمة حينذاك ألداء فريضة الحج. 

حيث  العودة«٬  »مدرهة  تسمى  كما 
غريبة  تبدو  بطقوس  الحاج  يستقبل 
عيد  عقب  تبدأ  وهي  مسلية٬  لكنها 
األضحى بيومين أو ثالثة أيام »خالل أيام 
التشريق« بغرض تشويق الحاج للعودة 
ذكره  إلى  إضافة  ومحبيه٬  أهله  إلى 

بالخير والدعاء له بالعودة سالماً. 
الثقافي  التراث  في  الباحث  ويقول 
المدرهة  »تشهد  مسعد  أحمد  الشعبي 
العديد من التقاليد٬ مثل: إلقاء األدعية٬ 
الشعبية٬  األغاني  الرقصات٬  الموالد٬ 
إطالق  الذبائح٬  عقر  المدرهة٬  تغاريد  أو  أغاني  وباألخص 
تسمى  بكسوة  المدرهة  تزيين  على  عالوة  النارية٬  األلعاب 
بمالبس  استبدالها  يتم  اإلحرام  مالبس  وهي  الحج«٬  »كسوة 
مع  المدرهة  أعمدة  على  المالبس  وتنشر هذه  نفسه٬  الحاج 
اليمني  يلبسه  الذي  )الخنجر  والجنبية  العمامة  زينته:  أدوات 
المرأة  مالبس  تنشر  كما  القديمة٬  والبندقية  خصره(  على 
الحاجة خصوصاً مالبس عرسها٬ إضافة إلى أدوات زينتها مثل 
المصوغات الفضية والذهبية وبعض الورود والريحان وغيرها«. 
واألصدقاء  واألقارب  واألهل  الجيران  يتجمع  مسعد  وبحسب 
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حول المدرهة وينشدون وقد علقوا عليها الناقوس: 

»يا مدرهة يا مدرهة.. مال صوتش واهي«

»قالت أنا واهي�����ة وما ح�����د كساني..

كسوتي رطلين ح���ديد والخشب رماني«

وأضاف مسعد :«ثم يأتي شخص له سمات »الُمَسِبح«، فينشد 
من ضمن ما ينشده« :« يا ُمبشر بالحج بشارتك بشارة.. ِهنيَت 
وتلمس  المصطفى  قبر  زرت  بالغفران..  فزت  حاجنا  يا  لك 
األركان.. والصالة والسالم على الرسول. يا من سمع يصلي على 

النبي العدناني«.

الطبل والفروسية في المغرب
البوادي  بعض  في  إنه  حفضي  أحمد  قال  المغرب،  ومن 
المعروفة بالزراعة وتربية المواشي، وحسب الموقع االجتماعي 
للحاج، تُبنى خيمة خاصة للضيوف، وتقام الوالئم للمهنئين في 
حيث  أحيانًا،  فيها  والمبالغ  العلنية  االحتفالية  تكتسيها  أجواء 
ونفخات  الطبل  دقات  بحضور  الرقص  أجواء  بعضها  تشهد 
في طريقها  الطقوس  أن هذه  إلى  ولفت  والفروسية.  المزمار 
القرآن  تالوة  في  االحتفال  مراسم  تنحصر  حيث  االندثار،  إلى 
واإلرشاد  الوعظ  في  للفقها  وكلمات  النبوية  األمداح  وتأدية 

تختم بالدعاء الصالح للحاج وجميع الحاضرين. 

المدائح الشعبية السودانية 
القصائد  إنشاد  إن  الفحيل  إسماعيل  يقول  السودان،  ومن 
الدينية يعد من أبرز مظاهر االحتفال بالحج بالمدائح النبوية، 
ألنها تجمع بين تقاليد وأشكال التعبير الشفهي، وفنون وتقاليد 
أداء العروض. فالتغني بموسم الحج قديم في المدائح النبوية، 
النبي،  لزيارة  وشوقهم  لمكة  سفرهم  الشعراء  وصف  حيث 

طقوس »الدوخلة« في الخليج 

القطيف  أهل  لهجة  في  »الدوخلة«  كلمة  تعني 
يستخدمه  الخوص  من  وعاء  وهي  »القفة«،  بالسعودية 
لزراعة  بـ»أصيص«  أشبه  وهي  التمر،  لحفظ  المزارع 
حبوب الشعير، تمأل بالطين والسماد، حتى تنمو بسرعة 

وتسقى يومياً لتواصل نموها حتى يوم العيد.
بية«،  »الحية  الدوخلة  تسّمى  الخليج  دول  معظم  وفي 
ويقال إن أصلها »الحجي بيجي« أي الحاج سيعود، أو أنها 
تعني الحجة وهي القفة الصغيرة التي يستعملها األطفال 

لزراعة البذور.
وكان يوم رمي »الدواخل« أشبه بالعيد أو العرس، ينتظره 
الناس بعد أن  زرعوا الدواخل بالريحان أو الحب الشمسي 
من شهر ذي القعدة وسقوها كل يوم، وعرضوها للشمس. 
وبعد غداء ظهر العيد يلقونها في البحر بعد وضع بقايا 
على  األهالي  ويقف  السمك،  تجلب  كي  فيها  الطعام 

السيف ليشهدوا األطفال خالل عملية رمي الدواخل 

الحجيج واستقبال  توديع  احتفاالت 

ملف العدد
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وهناك باب واسع في األدب الشعبي السوداني يعرف بالمدائح 
وتوثيقها  وتحقيقها  جمعها  تولى  وقد  السودانية،  الشعبية 
العديد من الدارسين. عادة ما يتم إلقاء وإنشاد المدائح النبوية 
ولتغني بها في ) ليلية( األولياء الصالحين وتزدهر بشكل خاص 

عند االحتفال بالمولد النبوي الشريف.

أرز وأعالم خضراء في البحرين
أن  قبل  أنه  البحرين،  من  السعدون،  إبراهيم  أنيسة  وأكدت 
يغادر الحاج المنزل ثمة طقوس تمارسها بعض القرى، إذ يدار 
بذلك  المال، ويتصدق  إلى مبلغ من  األرز حول رأسه، إضافة 
على الفقراء والمحتاجين دفًعا للبالء. كما تنشر األعالم الخضراء 
على سطوح المنازل رمزا للخير، وأمارة على غياب أحد أفرادها 
للحج. ومن الممارسات التي تقيمها بعض القرى عمل مجسم 
لرب األسرة الغائب، وإلباسه الثياب التي تعود لبسها، وتوضع 
مغالبة  على  لقدرتهم  تنمية  هذا  وفي  مهنته،  أدوات  بجانب 

وجع الفراق ومقاومته، وفيه أيًضا تعبير عن تشبثهم بعودته.

تبرع وتكافل في األردن
ومن األردن، قالت حكمت النوايسة: 
المرتبطة  التكافل  عادات  »من 
واألقرباء  األهل  يقوم  أن  بالحج 
بتقديم مبالغ مالية بسيطة للحاج، 
الرحلة  على  بها  يستعين  لكي 
وتكلفتها، وهي مبالغ سيستعين بها 

أيًضا على شراء الهدايا التي سيجلبها 
قدرة  وفق  المبالغ  وتتفاوت  معه، 

المانح، أو رغبته في هدية تكلفتها عالية، 
فالذي يدفع مبلغا كبيرا يحمل الحاج ضمنيا 

مسؤولية جلب هدية محرزة«.

فرقة شعبية في الهند
في  الحج  عادات  عن  عالم  صهيب  وتحدث 
بيته  من  الحاج  يخرج  السفر  يوم  ففي  الهند، 

مرتديا الثياب البيضاء في موكب، إما سائرا على 
قدميه أو راكبا سيارة أو عربة مكشوفة أو حافلة، 

وسواء كان الموكب للتوديع أو االستقبال، يحرص 
أبيض،  حصان  امتطاء  على  الحجيج  أهالي  بعض 
بالطبلة  شعبية  فرقة  تسبقه  األحيان  بعض  وفي 

ويحرص  المنطقة  أهالي  بالحاج  ويحيط  والمزمار، 

كل فرد على مصافحته وتقبيله سائليه الدعاء«.

وليمة للوداع وراية لالنتظار في ليبيا
الحاج  توديع  تقاليد  إن  ليبيا،  برهانة، من  ويقول علي محمد 
هي عبارة عن إعداد وليمة في منزل الحاج للمودعين، ونصب 
بالحناء  ونجمة  هالل  فيها  تكون  الحاج  بيت  في  بيضاء  راية 
وتظل منصوبة إلى حين عودته، ومرافقة الحجاج إلى الميناء 
بعض  وفي  أحيانا،  والنساء  العائلة  رجال  قبل  من  المطار  أو 
الدفوف.  على  بالضرب  والتوديع  الذبح  يتم  كان  المناطق 
أو  الوالة  الحج بصورة رسمية من قبل  وكان يتم توديع بعثة 
كما  جاريا.  هذا  يعد  ولم  طرابلس  في  وخاصة  المحافظين 
أن بيت الحاج أثناء غيابه يظل مفتوحا وال يقفل أبدا، وهذا 

تقليد خاص بمنطقة طرابلس. 

كعكتان في انتظار الحاج في لبنان 
بشكل  يتم  كان  الحاج  توديع  أن  بزي  علي  أكد  لبنان،  ومن 
المحلة،  وأهالي  والجيران  واألقارب  األهل  قبل  من  جماعي 
يرمز  الذي  الكبير  العلم  وهو  السنجق،  يحملون  وكانوا 
أغاني  الحجاج  توديع  في  ويقال  والبيارق.  للجماعة، 
االنسانية  للقيم  تقديس  التوديع  وفي  متفرقة،  شعبية 
بإكرام الناس واحترام اآلخرين. ومن العادات التي كانت 
وهي  البيتي،  الكعك  إعداد  الطعام هي  مجال  في  تتم 
المقابل  الطويل، في  السفر  مادة غذائية لألكل خالل 
كان يتم وضع كعكتين في إطار مطرز ومزركش وتعلق 

على الحائط وتترك ليعود الحاج ليأكل منها.

المرجحانة في عمان
الرحبي  محمود  بن  فهد  أوضح  عمان،  سلطنة  ومن 
»نصب  هي  عمان  في  الحج  مراحل  أحد  من  أن 
نصب  يليه  للسفر  الحاج  فاستعداد  المرجحانة«، 
المرجحانة ثم انتظار عودة الحاج من مكة المكرمة. 
وتنصب المرجحانة من يوم خروج الحاج من الحي 
ولذلك  الحجة.  ذي  من  التاسع  يوم  حتى  وتبقى 
تنصب المرجحانة في البداية داخل بيت الحاج إذا 
كان هناك متسع من المكان، أما إذا لم يكن هناك 
المرجحانة،  أماكن  فيتم نصبها في  مكان مناسب 
أي األماكن التي يكثر فيها أشجار السدر والنخيل. 
عليها  باإلقبال  األطفال  يبدأ  تنصب  أن  وبعد 

والتأرجح من يوم إلى يوم 
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رغم كل الظروف التي تعيشها فلسطين إال أن الحج لبيت الله 
ال زال له طقوسه وعاداته، وال زال الناس في فلسطين يحرصون 
على وداع الحجيج وانتظار عودتهم والتلهف لتلقي الهدايا التي 
تغير  مع  تتغير  جميلة  بطقوس  ويستقبلونهم  بها  سيعودون 
الزمن ولكنها تبقى طريقة للتعبير عن اإلجالل والتقديس لهذه 

الفريضة في االسالم.

 التحنين أو التحنينة
هو الغناء في وداع من ينوي أداء فريضة الحج إلى بيت الله 
المودعون  به  فيقوم  جماعية  بطريقة  الغناء  ويعني  الحرام، 
في بيت المسافر وفي ليلة السفر، وتدور النسوة بالحناء لكي 
على  أيًضا  الحناء  وتنقش  يديها   - -خصوًصا  الحاجة  تخضب 
وترتدي  والصغيرات،  الكبيرات  قريباتها  كذلك  وتفعل  قدميها، 
أنها  لتوحي  قدميها  أخمص  حتى  رأسها  من  البيضاء  المالبس 
تنوي الحج وتجلس فرحة مستبشرة وسط جاراتها وقريباتها فيما 

يرددن األناشيد واألغاني ومايعرف بـ »التحنين« منها مايلي :
حجنا طاح البحر في يده ك�يله

ي����ا رب ترده س��الم لهالع�يلة 
حجنا طاح البحر في يده شربه
يا رب ترده سالم من هالغ�ربة 
حجنا طاح البحر في يده ابريق
يا رب ترده سالم من هالطريق 

ناموا ناموا يا عيني ما تنام على بير زمزم نصبوا الخيام 

مرق هالبدوي متوشح بلثام هذا محمد عليه السالم 
ع ب���������ير زم�����زم ت����وضى ال��رسول
ف���ي اب�������ريق الفضه م�����ع الب����نور 
ح�������جي يا ح����جه ريحتك رواي������ح

م���������ن نور الن���بي ودم ال��������ذبايح 
حجي يا حجه ريحتك مليحه من نور محمد ودم الذبيحه

من ورا الكعبه دوري حجه ي�اام ش����عور
ربي ال يغ���نيني وال ي��غيبني ش�������هور 
من ورا الكعبه ط���وفي ي���ام ال������حزام

ربي ما يجيب عاقه وال تغيبي زم��������ان 
من ورا الكعبه ط���وفي ياام اله�������يبات
 ربي ما يجيب عاقه وال تغيبي س����اعات 
ب����يعي ح����اجاتك ي���الله ي����ا ح���جه
 وامش���ي خ�ط���واتك ع ب���الد ح��جاتك 
بيعي ذهباتك يالله يا حجه بيعي دهباتك
محمد طالبك والله يا حجه محمد ط�البك

 
هدايا الحجيج

 يخرج المستقبلون إلى أطراف المدينة في السيارات والحافالت 
استقبااًل لوفود الحجيج بعد أدائهم لفريضة الحج وتتسم مراسم 
االستقبال بالمديح والغناء قديًما وبتوزيع الحلوى في الوقت 
من  أسبوع  خالل  أو  التالي  اليوم  في  الذبائح  وتنحر  الحالي 
األهل  لها  الوالئم ويدعى  بيته وأهله وتقام  إلى  الحاج  عودة 

 سما حسن*

احتفظ جدي بأسورة ذهبية على شكل ثعبان بعد وفاة جدتي، 
ورغم حاجته الماسة للمال -فقد كان يعيش وحيًدا وقد بلغ به 

العمر أرذله- إال أنه صمم أن ينفذ وصية جدتي؛ فقد كانت
تخطط أن تبيعها وتؤدي فريضة الحج من ثمنها، وهكذا سافر

جدي إلى األراضي المقدسة لكي يؤدي الفريضة نيابة عن جدتي.

حجينا ونلنا .. بشروا أحبابنا

الفلسطينيين  في وداع واستقبال الحجاج طقوس 

الفلسطينيين  طقوس 

ملف العدد
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والمعارف.
وقد كانت الهدايا التي يحملها الحاج قبل سنوات عند عودته 
عبارة عن هدايا يشتريها فعال من السعودية أو األردن أما حاليًا 
فيغلب على أغلب الحجاج شراء هذه الهدايا من الوطن ألنها 

الحاج  يحمل  فال  ولذلك  السعر  بنفس  ومتوفرة  صناعة صينية 

نفسه مشقة حملها ونقلها ومن هذه الهدايا المسابح وسجادات 
الصالة والمسواك والعطور الزيتية وإسداالت الصالة التي تغطي 
المخرمة«  »الطاقية  للرجال  البيضاء  والقبعات  للنساء  الرأس 
أشهر  لعدة  بارتدائها  الحاج  ويستمر  ومعروفة  مشهورة  وهي 
بعد عودته من الحج إشارة إلى أنه قد أدى الفريضة ويستمر 
التهاني له بعبارة »حج مبرور« كلما لمحوه  الناس في تقديم 

يضعها على رأسه.
الجالبية  على  يحصلون  الذكور  مميزة،  فهي  الصغار  هدايا  أما 
ملونة  طاقية  ويضع  المذهب  الصديري  وفوقها  المطرزة 
عليهن  وتوزع  المقصبة  األثواب  يرتدين  والبنات  ومزركشة 
والروح  القلب  تنعش  أصواتًا  تصدر  التي  والسالسل  األساور 
كلما تحركت الطفلة وتُفاخر بها بين قريناتها ألنها من الجدة 

وتخضب أيدي الصغيرات بالحناء عند عودة الحجيج أيًضا.

تزيين البيوت 
التقليد المتبع في تزيين بيوت الحجاج هو تعليق سعف النخيل 
وقصفات شجرة السرو واليافطات التي يظهر عليها اسم الحجاج 

والتمني له بأن يكون حجه مبروًرا وسعيه مشكوًرا على مدخل 
المنزل فكان الناظر من بعيد يعرف أن هذا البيت عاد أهله من 
الرسول صلى  بهجرة  تيمًنا  هو  التقليد  وهذا  الحجازية،  الديار 

الله عليه وسلم وقد استبدل النخيل مؤخرًا بقصفات السرو.
ومما تنشده النساء في استقبال الحجاج وخصوصا اإلناث منهم:

حجينا ونلنا .. بشروا أحبابنا .. حجينا ونلنا 
ع ال�رمل تمش����ي .. م���ا أحالك يا حجة 
ع الرمل تمش������ي .. ح�����نة ون����كشه 
زين������وا دارن�����ا .. ح�����نة ون������كشه 
ما أح��لى ح���لقها .. م������ع بياض عنقها 
ما أح������لى ح�������لقها .. للي خ����لقها 
وقف�����ة م������حرمة .. لل����ي خ�����لقها

أما عن أهم األكالت التي يتم إعدادها بعد ذبح الذبائح التي 
والمفتول  والمسخن  المنسف  فيعد  الخراف  من  عادة  تكون 
النابلسية  الكنافة  مثل  الفلسطينية  الحلوى  تقدم  وكذلك 

والبورمة والنمورة.
للمهنئين  تصب  زمزم  ماء  من  كمية  يحمل  الحجاج  وبعض 
أن  الحاج  ينسى  للبركة وال  استجالبا  قهوة صغيرة  فناجين  في 
يرسل كمية أكبر للمرضى بأمراض خطرة من الجيران والمعارف 

واألقارب عماًل بقول الرسول الكريم« ماء زمزم لما ُشرب له« 

*روائية وكاتبة من فلسطين 
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وق��ائلة وال���دمع س���كب مب�����ادر 
وقد شرقت بالدمع منها المحاجر

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
أنيس ول�م يسمر بمكّة س����امر

بل���ى نح���ن ك���نا أه���لها ف��أزالنا 
صروف الليالى والجدود الع�واثر

وكّنا والة الب��يت من بع�����د ن�ابت 
نطوف بذاك البيت والخير ظاهر

فسّحت دموع الع����ين تبكى لبلدة 
ب��ها ح�رم آمن وفيها الم���شاعر

وتبكى لبيت ل���يس يوذى ح��ماُمه 
ي�ظ�ّل به أمناً وفيه الع�����صافر

والواقع أّن شعر قريش قد خلّد مسميات األماكن المقدسة، في المشاعر 
المقدسة وبعض األماكن والمنازل، مما يحيط بمّكة الُمكرّمة أو يقرب 
الحج  طريق  في  تقع  التي  المنازل  اآلخرون  الُشعراء  خلّد  كما  منها، 
وتتصل به. ففي المشاعر المقّدسة كان صفوان بن جناب بن شجنة بن 

 أيمن عبد السميع حسن

شغلت مناسك الحج الشعراء على مر العصور، واحتلت من شعرهم مكانة 
كبيرة، وقد تنوعت أساليب تناولهم لهذا الركن العظيم من أركان اإلسالم. 

ويحمل تاريخ األدب أبياتاً عن الحج تعود إلى ما قبل بعثة النبى صلى الله 
عليه وسلم، فمن المعروف أن حج بيت الله الحرام كان يحتل مكانة عظيمة 

لدى العرب قبل نزول اإلسالم حتى من عبدة األوثان، وكانت رعاية البيت 
وإطعام الحجيج والسقاية والسدانة شرفاً تتسابق عليه القبائل، ومن أشهر 

األبيات التى نٌقلت عن هذا العصر تلك األبيات التى قالها »مضاض بن عمرو 
بن الحارث« حينما فقدت قبيلته »جرهم« مكانتها فى خدمة الحجيج:

كما وردت في أشعار ما قبل اإلسالم 

رحلة الحج موضوًعا شعرًيا

شعرًيا موضوًعا  الحج  رحلة 

ملف العدد
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عطارد بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم هو الذي يجيز للناس 
بالحج من عرفة، وفي ذلك يقول أوس ابن تميم السعدي:

ال يبرح الناس م�ا حّجوا ُم��عرفهم
ح����تى يُقال أجيزوا آل ص��فوانا

وفي مكّة أقام عبد المطلب سقاية 
زمزم للحجيج بعد حفره لبئر زمزم

 و يروي ابن اسحاق أنّه قيل لعبد المطلب بن هشام حين أمر 
بحفر زمزم: 

ثّم أدُع بالماء الروي غير الكدر
َسقي حجيج الله في كل تَبر

ليس يخاف منه شيء ما َعمَر
ويمدح الشاعر مسافر بن أبي عمرو بن أُميّة بن عبد شمس، 
عبد المطلب بن هشام، لسقايته ورفادته وحفره زمزم، فيقول :

فأي مناقب الخ�����يرات

 ل��م تشدد به ع�����ضدا

ألم تسق الحجيج وتنحر

ال����م��دالبه ال�����رف��دا

وزم�����زم م���ن أرومته

وتمأل عين من ح����سدا

وقال حذيفة بن غانم عن سقاية عبد المطلب بن هاشم، و هي 
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أبيات من قصيدة يرثيه بعد وفاته :

وساقي الحجيج ثّم للخير ه���اشم

وعبد مناف ذلك السّيد الفهر

يطوى زمزماً عند المقام فأص�بحت

سقاية فخراً على كل ذي فخر

و عند ظهور دعوة الرسول صلى الله عليه وآله، خاف عّمه أبو 
طالب أن تلحق قريش و العرب به وبقومه األذى، فقال قصيدته 
الله صلى  أن يسلّم رسول  رافضاً  بُحرمة مّكة،  فيها  تعّوذ  التي 
أجمع  القصيدة  هذه  ولعّل  دونه،  يهلك  حتى  وآله  عليه  الله 
قصيدة في عصر ما قبل اإلسالم ضمت ذكر مشاعر مّكة قبل 
التي أوردها ابن هشام  اإلسالم وهي القصيدة الالميّة الطويلة 
األسود  والحجر  البيت  ذكر  على  واحتوت  النبويّة،  السيرة  في 
والمزدلفة  كعرفة  والمشاعر،  البيت  وحّجاج  والمروة  والصفا 

ومنى والجمرة الُكبرى. ومن أبياتها ما يلي :

ولّما رأيت الق�����وم ألود في����هم

وقد قطعوا كّل الُعرى والوسائل

برّب الناس  ثّم يأخذ في تعداد معالم مّكة ومشاعرها متعوذاً 
قائال :

أعوذ برّب الناس م���ن ك���ّل طاعن

علينا بسوء أو ُم���لّح ب���اطِل

وبالبيت حق البيت م�ن بطن مكّة

وبالله إّن الله لي�س ب�����غافل

وبالحجر الُم��سود إذ يم����سحونه

إذا اكتنفوه بالضحى واألصائل

وموطئ إبراهيم في الصخر رط��به

على قدميه حافياً غير ن���اعل

وأشواط بين المروتين إلى الص���فا

وما فيهما من صورة وتم����اثل

ومن حّج بيت الله م��ن ك��ل راكب

ومن كل ذي نذر ومن كل راجل

وبالمشعر األقصى والمنازل من منى

وه���ل فوقها من ُحرمة ومنازل

وبالجمرة الكُبرى إذا ص������مدوا لها

ي�ؤم����ون قذفاً رأسها بالجنادل

الكعبة بيت المعّلقات
وذكر ُشعراء ما قبل اإلسالم الحجَّ في أشعارهم، وذلك لقدومهم 
لمّكة، والرتيادهم مناطق الحّج حيث الُملتقى األدبي في عكاظ 
مشاهيرهم؛  تداعب  اآلمال  وكانت  العرب،  أسواق  من  وغيره 
ليأخذ شعرهم طريقه إلى جوف الكعبة ويصبح من المعلقات.

ومن الُشعراء الذين عنوا بذكر الحج وما يتّصل به من مشاهد، 
الغطفانية  ُذبيان  قبيلة  إلى  وينسب  الذبياني،  النابغة  الشاعر 
له  قصيدة  في  فهو  العربية.  الجزيرة  شرق  وتسكن  القيسية، 
يعتذر للنعمان بن الُمنذر ويستعطفه حالفاً بمن أمن الطير في 

الحرم تمّر به ركبان مّكة :

والمؤمنين العائذات السير تمسحها

ُركبان مكّة بين الغيل والسعد

الُمنذر،  بن  للنعمان  أيضاً  اعتذاره  في  الحلف  يكرر هذا  وهو 
وهي من بديع اعتذاراته حيث يقول :

حلفُت فلم أترك لنفسك ريبة

وهل يأثمَن ذو أمة وهو طائع

بمصطبحات من لصاف وثبرة

يزرن إالال سيرهن ال����تدافع

عليهم شعث عامدون لحّجته

فهم كأطراف الَحِنىَّ خ�واضع

والنابغة هنا، يحلف بالنوق التي تجد في سيرها وتقطع الِفيافي 
وعلى  السير،  طول  أضمرها  وقد  مدافعة،  تتدافع  الحج،  إلى 
قصيدة  وتشتمل  الحج.  يقصدون  مغبرون  شعث  أُناس  اإلبل 
وصف  فيها  يُذكر  عديدة  أبيات  على  الذبياني،  للنابغة  أُخرى 
رحلة الحج التي قام بها، ويذكر المواضع التي مّر بها، ويعتذر 
النساء،  لهو  فيها  له  يحل  ال  مقّدسة  رحلة  في  ألنّه  لصاحبته; 
البّر  يرجون  إبل  من  ركب  في  الحج،  أو  الدين  على  عزم  فهو 
والمعروف، ويقول في قصيدته : إّن إبله باتت ليالي التشريق، 
لها  تلتمس  المجاز.  ذي  سوق  إلى  الرابعة  في  ونفرت  الثالث 

طريقاً في الزحام، واألبيات هي كالتالي:

قالت أراك أخا رحل وراحلة

تغشى متالف لن ينظرنك الهرما

حياِك ُوّد فإنا ال ي�����حّل لنا

لهو النساء وإن الدين قد عزما

مشمرين على خوص مزممة

نرجو اإلله ونرجو البّر والطعما

شعرًيا موضوًعا  الحج  رحلة 

ملف العدد
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ويقول عن إبله :

باتت ثالث منى من ثم واح��دة

بذي المجاز تراعي منزال زيما

القسم باليبت 
ويُقسم الشاعر زهير بن أبي سلمى، وهو من قبيلة ُمزينة التي 
تنزل بنجد شرقي المدينة، بالبيت، في معلقته، ويذكر الطواف 

حوله ُمشيراً إلى قريش وجرهم الذين بنوه، فيقول :

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله

رجال بََنوُه من قريش وجرهم

و يُشير الشاعر عمرو بن كلثوم، في معلقته إلى األبطح بمّكة، 
ويفخر بقومه إذا ضرب العرب خيامهم باألبطح بمّكة فيقول :

وقد علَِم القبائل من ق���َصَد

إذا ُقبٌب بأب���طحها بُنينا

بشرق  عامر  قبيلة  من  العامري  ربيعة  بن  لبييد  الشاعر  أّما 
الجزيرة، فيذكر في معلقته منى، واألشهر الحرم، فيقول :

عفت الديار محلها ف���مقامها

ب����منى تأبد غولها فرجامها

دمّن تجرم بعد عهد أنيسها

حّجج َخلون حاللها وحرامها

فهو هنا، يذكر توّحش الديار بمنى بعد عهد الذين يسكنون بها، 
وحاللها وهي الشهور الحل، وهي ثمانية أشهر، وحرامها وهي 
الشهور الحرم، وهي أربعة أشهر، رجب وذو القعدة وذو الحّجة 
والمحرم، أّما الشاعر امرؤ القيس بن حجر وهو من قبيلة كندة 

اليمنية، فهو يحزن لفراق مّكة والُمحصب، فيقول :

فلله عينا من رأى من تفرق أشّت

 وأنأى من فراق الُمحصِب

في  بيثرب،  األوس  من  وهو  الخطيم،  بن  قيس  الشاعر  ويذكر 
شعره منى، فيقول :

ديار التي كانت ونحن على منى 

ت����حل بنا ن�����جاء ال���ركائب

تراءت لنا كالشمس تحت غمامة

بدا حاجب منها وضنت بحاجب

ول���م أرها إالّ ثالثاً ع����لى منى

 وعهدي بها عذراء ذات ذوائب 
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المكية  الشقادف 

 خلف أحمد محمود أبوزيد

في الماضي قد كانت رحلة الحج يكتنفها المعاناة 
والتعب، كان الحاج يقطع آالف الكيلو مترات، عبر رمال 
الصحراء، وعبر شهور الزمان، ومع هذه الرحلة المضنية 

وسط رمال الصحراء الملتهبة، وشمسها الحارقة، فكر 
اإلنسان في وسيلة تزيد من مساحة الجلوس، وربما 

النوم عليها، وتحميه في نفس الوقت من حرارة الشمس 
ولهيبها، وخاصة في المسافات الطويلة، فصنع من 

األخشاب الهوادج، لوضعها علي ظهور اإلبل، مع إمكان 
إرداف وحمل أكثر من شخصين عليها، وعلي إثر هذا 

التدرج الزمني، كان وجود واستعمال الشقادف، خاصة 
لدى حجاج وزوار بيت الله الحرام، للتنقل في ربوع 

الحجاز بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجدة 
والطائف، حيث شاع استخدام الشقادف، ودام إلى 

زمان قريب، ثم انقرضت مع زحف وسائل الموصالت 
العصرية، من سيارات وقطارات وطائرات.

ظّلت حتى سبعينيات القرن الماضي 

المكية  الشقادف 
آخر ابتكارات عصور الحج على ظهور اإلبل

المكية الشقادف 

ملف العدد
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نستعيد من ذاكرة التاريخ للحياة في بالد الحجاز ذكريات حافلة 
لما عرف، بالشقادف، وما كان يحيط بها من ذكريات، يختلط 

فيها الوعي بالمخيلة. 

ما هي الشقادف ؟ 
جاء في المعجم الوسيط، أن الشقدف مركب أكبر من الهودج، 
الحرام  الله  بيت  إلى  الحجاج  يركبه  وكان  العرب،  يستعمله 
عن  عبارة  وهو   ،)  488 ص  شقادف  مادة  الوسيط،  )المعجم 
قبة مصنوعة من الخشب، من أعواد وأغصان األشجار والنخيل، 
الخيش  من  سميك  بقماش  وتكسو  متشابكة،  بطريقة  تلف 
يصل  الحجاج  لنقل  الرواحل،  ظهور  على  ويوضع  والقطن، 
إلى  فيصل  ارتفاعه  أما  130سم،  وعرضه  150سم،  إلى  طوله 
على  الشقدف  في  الركاب  من  اثنين  ويشترط وجود  120سم، 
على  يثبت  كما  السير،  أثناء  ويسقط  يميل،  ال  حتى  الجهتين، 
طرفيه سريران صغيران يصنعان من األعواد، وينسج بساطهما 
الواحد منهما نحو 130 سم،  يبلغ طول  القطن،  أو  الليف  من 
أو  االسترخاء  الحاج من  تمكين  منه  والهدف  60 سم،  وعرضه 

النوم والتمتع بالجلوس على ظهر الراحلة وهي تسير به.  

النبش في التاريخ 
وربما  قديمة،  الشقادف  فكرة  بإن  القول  إلي  البعض  يذهب 
ترجع إلى عصور ما قبل اإلسالم، حيث كان العرب يستخدمون 
الحرام،  الله  بيت  إلي  الهدايا  حمل  في  والهوادج،  المحمل 
ويري بعض الباحثين أن الشقادف هي امتداد طبيعي لمراكب 
في  وأكبر  وأوسع  بنائها  في  أحدث  ولكنها  العربية،  الهوادج 
رحلته  في  جبير  ابن  وصفها  واتساعها،  الجميلة  تصاميمها 
الشهيرة إلى مكة المكرمة ألداء فريضة الحج وصًفا دقيًقا فقال 
أنها » أشباه المحامل، وأحسن أنواعها اليمانية، ألنها كاألشاكيز 
 ) متسعة  ومجلدة  السفرية  السروج  به  توثق  كاألديم  ) شيء 
ولها  البعير،  على  وتوضع  الوثيقة،  بالحبال  االثنان  منها  يوصل 
الراكب  فيكون  مظلة،  عليها  يكون  بأركانها  حفت  قد  أذرع 
فيها مع عديله في كن من لفح الهاجرة، ويقعد مستريًحا في 
وطأئه، ومتكئًا ويتناول مع عديله ما يحتاج إليه من زاد وسواه، 
شاء  ومن  كتاب،  أو  مصحف  في  المطالعة  شاء  متى  ويطالع 
أن يالعب عديله تفكًها واجما ما للنفس العبه، وبالجملة فإنها 
مريحة من نصب السفر، وأكثر المسافرين يركبون اإلبل على 
أحمالها فيكابدون من مشقة سموم الحر غًما ومشقة «، وزاد 
علي هذا الوصف من الباحثين المعاصرين، محمد رفيع فقال 
عنها » عبارة عن كرسيين بطول الشخص المتمدد متماثلين، 
يصلحان  بحيث  األخر،  دون  بالوقوف  أحدهما  يستقل  ال 
على  قبة  قسم  كل  ويعلو  الجمل،  ظهر  على  والربط  للشد 
بحيث  للثني،  القابل  الشوحط  أعواد  من  دائرة  نصف  شكل 
إذا ربط على ظهر الجمل بالحبال شكل القسمان قبة كاملة 
يسدل عليها ستر للوقاية من الشمس نهاًرا، والبرد لياًل، وقد 
يتغالي بأنواع الستر، ويكون الستار على أنواع مختلفة بعضها 
أبسطة من القطن يسمونها ) حنابل هندي ( جري وضعها في 

أجر الشقادف 

بالفنادق  أشبه  الماضي  في  الشقادف  كانت  لقد 
يحتويه  كان  لما  نظرًا  اإلبل،  ظهور  علي  السياحية 
تكن  لم  التي  والترفيه،  الراحة  وسائل  من  الشقدف 
لذا  الزمان،  ذلك  في  المسافرين  من  للكثير  متوفرة 
أما  الشقدف،  عليه  يحمل  الذي  الجمل  أجرة  كانت 
الشقدف  أجر  من  ونصف  بأجرة  أو  مضاعفة،  أجرة 
العادي، ألنه ثقيل ال يستطيع حمله كل جمل، وكانوا 
يطلقون عليه شقدف خيزران، وكان أهل مكة يجهزون 
هذه الشقادف لنقل الحجاج والزوار عليها إلي المدينة 
المنورة، وقد أشار إلي ذلك الرحالة والمستشرق سنوك 
» إلي أن الحجاج يذهبون لزيارة مسجد الرسول صلي 
الله عليه وسلم، ونوه إلي أن هذه الزيارة ليست من 
الترتيبات  يعد  أن  المطوف،  علي  وكان  الحج،  أعمال 
المزودة  الجمال  باستئجار  وذلك  الزيارة،  لهذه 
التي  والحنابل،  المفارش  بشراء  يقوم  كما  بالشقادف، 
وكذلك  الشمس،  من  للحماية  الشقادف،  فوق  توضع 

شراء األغطية والفرش الالزمة لهذه الرحلة 
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المفروشات، أو من الصوف يسمونها حنابل مقصص، وكالهما 
مما يصلح للفرش، وعلى جانب كل شق أجربه يسمونها مخالي، 
وأحدتها مخالة، يوضع فيها ما يحتاجه الراكب من مرافق، بعد 
القطن،  واللحف من  بالمراتب  الشقدف  أرض شقي  تفرش  أن 
يتوسط  وقد  تامة،  براحة  نام  ينام،  أن  الراكب  أراد  إذا  بحيث 
بينهما راكب ثالث على ظهر الجمل بين الشقين، يسمي المكان 
) الوسك ( وعلي جانبي الشقدف من جهة الواجهة، التي يدخل 
منها الراكب إلي داخله يخاط مكتالن صغيران مخروطا الشكل 
منها  نوع  والغالب  الماء،  أوعية  بداخلها  ويوضع  الخمص،  من 

الشقدف  من  منها  يتناول  الربعي،  يسمي 
الماء للشرب عند الحاجة، وسقف الشقدف 
يلبس  الشوحط  أعواد  من  المكون  العادي 

عادة ،بالخيش ثم بما ذكرنا من ستائر.« 

أهل مكة وصناعة الشقادف 
مدى  على  المكرمة  مكة  أهل  برع  لقد 
التي  الشقادف،  في صناعة  سنوات طويلة 
المهن  أهم  من  معينة  فترة  في  عدت 
بمواسم  ارتبطت  التي  الصناعية،  والحرف 
الحرف  أهل  برع  وقد  والعمرة،  الحج 
والصناعة من أهل مكة في صنع نوعين من 
يسهل  بسيط،  نوع  األول  النوع  الشقادف، 
تركيبه، وجلب عناصره من البيئة المحيطة 
يصممه  كان  وأحيانًا  النخيل،  أخشاب  من 
النجارون المختصون في بساطة شديدة، ال 
تظهر عليه أي زينات أو زخارف أو لمسات 
نفعه  يغلب  كان  حيث  وجمالية،  فنية 
فقد  اآلخر  النوع  أما  وزخرفته،  تزينه  علي 

الفنية  اللمسات  المكي بزخرفته، وبإعطائه بعض  الصانع  عني 
والجمالية، فكان يصنع من خشب )الملكك( علي شكل مزخرف 
من  أما  مصنوعة  كانت  وستارته  للنفس،  محبب  المنظر  رائع 
الجوخ أو المخمل مفصلة علي مقاس الشقدف، ومحالة بشريط 
هي  الشد  في  المستخدمة  الحبال  أما  لزخرفتها،  الحرير  من 

حبال )المرس( حيث تشد بها الشقادف علي أسنمة الجمال. 

الرحلة بالشقادف 
فكان  اإلبل،  ظهور  على  بالشقادف  الرحلة  أجواء  عن  أما 
الخصوص  وجهة  على  ثم  شوال،  شهر  من  يبدأ  لها  االستعداد 
المحملة  اإلبل  تجهيز  في  المطوفون  فيأخذ  التروية،  يوم  قبل 
الرحلة،  هذه  خالل  يلزمها  ما  وكل  وأدواتها،  بالشقادف 

إلركاب  لهم  عمال  ذلك  في  ويساعدهم 
الناس عليها، والمشي خلفها، إلي أن يصلوا 
بهم، وكان أصعب  الخاصة  المخيمات  إلى 
الطويلة،  الرحلة  هذه  خالل  يواجهونه  ما 
هو وعورة الطرق، ألنها كانت مناطق جبلية 
غير آمنه، وأيًضا نقص المياه الشديد لسقيا 
الحجاج والدواب التي يحملون عليها، لكن 
هم  كان  والصعاب  المعوقات  هذه  رغم 
الحجاج األول هو الركوب علي ظهور اإلبل 
الوقت  طول  يهمهم  وال  الراحة،  منشدين 
حيث  الرحلة،  هذه  تستغرقه  كانت  الذي 
كان سير اإلبل وئيًدا بطيئًا، لكنه كان مريًحا 
ما  تستغرق  الرحلة  وكانت  المدينة،  إلى 
يوًما، وكان  أثني عشر  إلي  أيام  بين عشرة 
إذا  أما  النهار،  طرفي  وفي  لياًل،  أما  السير 
حميت الشمس فكان المقيل في أحدي المحطات المتناثرة في 

الطريق لالستراحة وإراحة اإلبل والدواب. 
وفي النهاية نقول إن قوافل الشقادف، تعد تجسيدا لرحلة الحج، 
امتدت ألكثر من 1400 عام، شهدت خاللها أحداثا ومتغيرات، 
منذ أن نشأت المحامل، وال يمكن فقط أن نتصور بأنها كانت 
مجرد مهنة لجلب الرزق، في فترة معينة من فترات التاريخ، بل 
يجب أن ننظر إليها على أنها مشروع ثقافي ومعرفي كبير، له 
جوانبه وثقافته ومهنيته، ويحتاج إلي المزيد من التأمل وإماطة 
وقربت  المسافات،  وطوت  العجالت  دارت  بعدما  عنه،  اللثام 
األبعاد، واقتحمت في كل فج عميق، ومع اقتحامها طوت معها 
صفحة الشقادف، التي ظلت مفتوحة حتى مطلع السبعينيات 

الهجرية من القرن الماضي 

المكية الشقادف 

يذهب البعض إلي 
القول بأن فكرة 

الشقادف قديمة، 
وربما ترجع إلي عصور 
ما قبل اإلسالم ، حيث 

كان العرب يستخدمون 
المحمل والهوادج، في 
حمل الهدايا إلي بيت 

اهلل الحرام

ملف العدد
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أسواق العرب 
واستثمار موسم الحج

واالجتماعي  السياسي  الدور  إلى  »عكاظ«  أهمية  وترجع 
واألدبي واالقتصادي الذي كانت تنهض به، فمن كان له أسير 
سعى في فدائه، ومن كانت له منافرة أو خصومة ارتفع إلى 
الذي يقوم بالحكومة فيها. وكان أناس من تميم يمثلون هذه 
يتبارون  الشعراء  وكان  حابس.  بن  األقرع  ومنهم  الحكومة، 
المعروفة  الشهيرة  السبع  القصائد  إن  وقيل  بأشعارهم،  فيها 
من  الموسم  يحضر  من  ليراها  بها  علقت  إنما  بالمعلقات 
شعراء القبائل. كذلك كان الخطباء يتنافسون فيما بينهم في 
ساعدة  بن  قُُس  فيها  خطب  وقد  وفصاحتهم.  بيانهم  عرض 

اإليادي خطبته المشهورة. 
مكة  إلى  يتوجهون  العرب  كان  »عكاظ«  سوق  انتهاء  وعند 
فيقفون بعرفات لقضاء مناسك الحج، ثم يرجعون إلى بالدهم، 
في  يقيمون  كانوا  العرب  أن  العرب  المؤرخين  بعض  ويذكر 

»عكاظ« إلى آخر ذي القعدة، فإذا أهّل ذو الحجة أتوا سوق 

»ذي المجاز« وهي قريبة من »عكاظ« فيظلون بها إلى اليوم 
إلى  يتوجهون  ثم  التروية،  يوم  وهو  الحجة  ذي  من  الثامن 
»منى« حيث يحضرون سوق »نطاة« بخيبر، وبعدها يتوجهون 

إلى سوق »َحْجر« يوم عاشوراء إلى آخر المحرم. 
أما سوق »دومة الجندل » فكانوا ينزلونها أول يوم من ربيع 
»َهَجر«  سوق  الجاهلية  في  المعروفة  األسواق  ومن  األول. 
وسوق  ر«  الُمَشقَّ  « وسوق   « ُعمان   « وسوق  بالبحرين، 
ْحر« على ساحل البحر بين ُعمان وعدن،  »ُصحار«، وسوق »الشَّ
»حضرموت«،  وسوق  »صنعاء«  وسوق  أبّيْن«،  »عدن  وسوق 
وسوق »مجنَّة« القريبة من مكة، وسوق »حباّشة«. فكل هذه 
في  مواقيتها  اختلفت  وإن  محددة،  تواريخها  كانت  األسواق 
ظهور  بعد  تقام  األسواق  هذه  وظلت  المختلفة.  المصادر 
سنة  حتى  المصادر  تقول  فيما  »عكاظ«  بقيت  فقد  اإلسالم، 

129 هـ، وبقيت سوق » ُحباشة » حتى سنة 197هـ. 

 خالد بيومي

اعتاد العرب قبل اإلسالم إقامة األسواق خالل شهور السنة، يتنقلون بينها، ويحضرونها للبيع والشراء، وإظهار المآثر 
والمفاخر. وأشهر هذه األسواق وأعظمها » عكاظ « وهو مكان قريب من الطائف. وكانت تقام – على أصح األقوال-

في أول ذي القعدة، وتستمر عشرين يوماً. وسبب شهرتها يرجع إلى حرص القبائل العربية على االشتراك فيها والقدوم 
من كل أنحاء الجزيرة، بينما كانت األسواق األخرى مقصورة – في العادة – على العرب المقيمين إلى جوارها. 

أسواق العرب 
واستثمار موسم الحج
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البيلي* صفاء 
يا هناه اللى انوعد، يا هناه

كلما حان موعُد الّحج، يغشى ذاكرتي ذلك الجو األسطوري 
الذي كان يصنعه أولئك البسطاء فيخيّم على المكان بتفاصيله 
ومنمنماته التي ما تزال محفورة في ثنايا ذاكرتي فيمنح روحي 
الصغيرة تمائمها ويطلعها على عالِم جديد بكثير من الدهشة 

والفرح ما كانت لتطالعها بدون معايشته!
 لحظات الغروب، وحيوانات الحقل عائدة من مراعيها، مملوءة 
البطون، راضية والشفق يغزو السماء وطوابير النساء والرجال 
واألطفال تتجه نحو بيت العائلة في قريتي الدقهالوية النائمة 
بين جزر الموز تفوح منهم روائح غامضة يختلط فيها المسك 
ورائحة اللبن والخبز الطازج تكاد تزكم أنفي ولكنها كانت تزيد 
من حالة الدفء والفرح والشجن والغموض الذي تلف الجموع 
خاصة وهم يهمهمون بأناشيد تلهب وجدانهم وعبارات فياضة 
بالحنين والشوق »الله يحنن عليِك يا حاجة.. الله يحنن عليك 
معها  ترقص  زغردة طويلة  النساء  إحدى  من  فتخرج  يا حاج« 

قلوب الجميع!
الحج  النبي« هكذا كان  النبي« أو »جاي من عند  »رايح أزور 
عند أهل قريتي فقد كان إطالق تلك العبارة المجازية النورانية 
الحج،  فريضة  ألداء  ذاهب  المتكلم  أن  السامع  بمعرفة  كفياًل 
عند  والصالة  النبي  زيارة  سوى  يكن  لم  القرويين  عند  فالحج 
ومناجاته  مقامه  من  وتقربًا  شفاعته  في  طمًعا  الشريف  قبره 
بيته  أهل  وإلى  إليه  المتجهة  المشاعر  لهيب  توق  يطفئ  بما 

وعترته الكرام.
تقاسيم  أتذكر  زلت  ما  عقود  ثالثة  من  أكثر  مرور  وبعد  اآلن 
نوى  حين  جدي  بيت  الكبير،  البيت  إلى  القادمة  الوجوه 
بين  الوقت  انتصف  وقد  الفريضة،  ألداء  جدتي  اصطحاب 
النبي!  لزوار  الهدايا  يحملون  الحجاج  زوار  والعشاء،  المغرب 
الحجاج  ينفع  مما  والجبن  والكعك  كاألرز  مؤنًا  الهدايا  وكانت 

الرجال  من  البيت  أهل  وقوف  أتذكر  زلت  وما  رحلتهم،  في 
والفتيان في استقبالهم ونحن الصغار نمأل المكان حركة ولهًوا 
وفرًحا، وبعد السالمات والتبريكات يدخل المهنئون، يجتازون 
البيت،  ساحة  إلى  المفضية  الطويلة  والطرقة  والساللم  العتبة 
حسن  من  وكان  الحاج  أوالد  أكبر  الرجال  استقبال  في  يكون 
العائلة  لشباب  ويسلمهم  بالرجال  يرحب  كان  أبي،  أنه  الحظ 
مقدمة  في  جالس  الحبيب  جدي  حيث  ليوصلونهم  وفتيانها 
الخشبية  بأرائكها  الضيوف«  الرئيسية وهى »حجرة  »المندرة« 
فقد  أمي  أما  الزاهية،  األلوان  ذات  الصوف  بسجاجيد  المزينة 
تشمر  مضيافة،  امرأة  وكانت  النساء،  باستقبال  الموكلة  كانت 
عن ساعديها الالمعين المبتلين بالماء دوًما من أثر الطبيخ الذي 
تفوح رائحته الشهية، وكلما جاء فوج هرعُت أو أحد إخوتي أو 
بإيشاربها  فتتلفح  استقباله،  في  لتكون  فنناديها  أعمامي  أبناء 
خصالت  وتلم  مالبسها  في  الماء  من  تبقى  ما  تمسح  وهى 
الترحيب  وعبارات  واالبتسامة  وانسدلت  غافلتها  التي  شعرها 
تتدافع من فمها والنساء بدورهن يهنئنها على ذهاب حماتها 
»جدتي« لزيارة النبي مع الدعاء بأن تنالها هى األخرى بعد أن 

تزوج البنات والبنون.
للنساء،  واآلخر  للرجال  أحدهما  إلى قسمين  المهنئون  انقسم 
الرجال  بين مجلس  أدور كالفراشة  وكنت ال أستقر على قرار، 
ومجلس النساء، كنت أشم رائحة البخور المنطلق من المباخر 
وأعيش  أشكااًل  منه  فأصنع  »المندرة«  سماء  إلى  والمتصاعد 
معها الدهشة، أرى الرجال مرصوصين على األرائك و»الكنب« 
الحصائر  يتوسدون  األرض  على  أو  بالصوف  المحشو  البلدي 
وأشكال  برسومات  المزركشة  »السمار«  نبات  من  المصنوعة 
عليهم  تدور  ملونة،  »مساند«  على  ويتكئون  بديعة،  هندسية 
صواني الشراب المعطر، وما بين كوب وآخر تنطلق األناشيد، 

اللى انوعد، يا هناه يا هناه 

خر
ء آ

ضا
ف
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وصواني  المباخر  الطقس،  نفس  فأجد  النساء،  لمندرة  أهرع 
أحد  استقبال  أو  وداع  ذلك سوى  يقطع  ال  واألناشيد  الشراب، 
الحقيقية أصابتني حين عال صوت اإلنشاد  الدهشة  المهنئين، 
ركوب  وفرحة  الرحلة،  مشاق  عن  يحكي  كان  الذي  والمديح 
موصاًل  الطريق  من  جزًءا  يقطع  الذي  »القطر«  أو  الوابور 
الحجاج إلى السفينة، ثم التغني بكل شعائر الحج واحدة تلو 
األعتاب،  وتقبيل  النبي  زيارة  على  والتركيز  بالترتيب،  األخرى 
تتداخل  حيث  العجب  يحدث  شعيرة  كل  عن  اإلنشاد  وفي 
ينشد  بعًضا،  بعضهما  يكمل  كأنما  فصارتا  المندرتين،  أصوات 
الرجال فتهمهم النساء، ثم يعلو صوت النساء فيهمهم الرجال 
ولكن  »المندرتين«  سكان  بين  فيما  مبرم  اتفاق  هناك  وكأنما 
البداية دائًما كانت للنساء حيث تبدأ امرأتان بصوت راق منغم 
عال يخرج من الحنجرة بعبارة: »يا هناه اللى انوعد« مع مّط 
لفظة »اللي« وتطويل الواو والعين في »انوعد« فتكرر النساء 

اللى  هناه..  يا  الصدر:  من  يخرج  عميق  جياش  بصوت 
انوعد، ثم تقوم المرأتان بغناء مقطع آخر والنسوة تقمن 

بترديد آخره..على النحو التالى:
والقاسم  والحسين  والحسن  محمد  أمدح  أنا  المرأتان: 
أحمد/ بلّغ العاشقين يا رب زيارة محمْد/ مديح باشتياق 

أنا ما أمدح إال النبى/ يا هناه اللى انوعد.. يا َهناْه
النساء: )ترددن( يا هناه اللى انوعد.. يا هناه

لبرة/ وبات قلبي فى  ليلة إن برزوا.. وباتوا  يا  المرأتان: 
حنين.. ويطلب من الله/ يرجعوا سالمين.. بنصرة من الله/ يا 

هناه اللى انوعد.. يا هناه
النساء: )ترددن( يا هناه اللى انوعد.. يا هناه

حبيبى/  جبت  وإن  وابور/  يا  حبيبى  جبت  وإن  المرأتان: 
بحر/  يا  بخوخة..  مروق  أقيدك/  وبالشمع  وأرشك  الكنسك.. 
يا بحر مروق بخوخة/ ال يمّسك عكار وال ريح بدوخة/ تحت 
القلوع أبو شال وجوخة/ فى رابغ نوى اإلحرام ولبس احترامه/ 
يا يوم الهنا يوم خلوه يحل احرامه/ يا هناه اللى انوعد.. يا هناه

النساء: )ترددن( يا هناه اللى انوعد.. يا هناه
على  والخطيب..  الجبل/  طلوع  يوم  قلبى..  فرح  يا  المرأتان: 
النفرة/ وفرحت  قلبى.. ساعة  يا فرح  يرقى/  والمبلغ..  الجمل، 
اللى  يا هناه  العلمين/  عيونا.. ونزلنا بفرحة/ وفوتنا من بين.. 

انوعد.. يا هناه
النساء: )ترددن( يا هناه اللى انوعد.. يا هناه

الخيام  ونصبنا  منى  دخولنا  يوم  اليح..  القمر  كان  المرأتان: 

وبعد  سيال/  الدمع  وبقى  العيال..  وافتكرنا  الدبايح/  ودبحنا 
تالت أيام.. حملنا لمكة/ وطفنا طواف الوداع.. وبرزنا/ والجمال 

حملنا.. وعلى أبو إبراهيم سرنا/ يا هناه اللى انوعد.. يا هناه
النساء: )ترددن( يا هناه اللى انوعد.. يا هناه

مقام  حول  زمرد/  واألعتاب  المصطفى..  قبة  وصلنا  المرأتان: 
زوروا..  النبى  زوروا  جماعة/  يا  فين  الطواشى../  قال  النبى 

واطلبوا الشفاعة/ يا هناه اللى انوعد.. يا هناه
النساء: )ترددن( يا هناه اللى انوعد.. يا هناه

هذه  منذ  ربما  وفرح،  بدهشة  يتابع  الصغير  وعقلي  هذا  كل 
بعدها  لنفسي  وصنعت  والشعر،  الغناء  أحببت  المناسبة 
ميكرفونًا بدائيًا كان كوبًا بالستيكيًا مهماًل ألعيش معه ساعات 
غيري  فيه  ليس  مكان  في  أو  السطوح  فوق  ذلك  بعد  طويلة 
ألبدأ كل مساء وصلتي من الغناء وإذاعة أخبار حارتنا الصغيرة 

الدافئة!
ومنذ األيام األولى لذهاب الجد والجدة لرحلتهم المباركة 
الستقبال  استعدادا  والنشاط  بالحركة  الكبير  البيت  يضج 
الحجاج والتماس البركة واستنشاق رائحة الحبيب، فتقوم 
النساء بتنجيد الفرش من جديد وشراء بعض األغطية ذات 
األلوان البهيجة، وتقشرن الجدران ويأتي النقاش ليطليها 
بألوان زاهية، ثم يمعن في إظهار مهارته في الرسم والتي 
كم  اكتشفت  ما  سرعان  ولكنني  شخصيا  تبهرني  كانت 
طعم  لها  كان  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  بدائية!  كانت 
بمالبس  وحاج  المشرفة  والكعبة  والباخرة،  الجمل  الطزاجة؛ 
اإلحرام يرفع ذراعيه بالدعاء وعبارات شهيرة مثل: »حمد الله 

ع السالمة يا حاج عبد العزيز« و«حج مبرور وذنب مغفور« .
الجاز  ولمبات  الفوانيس  تُعلق  عودتهم،  موعد  يقترب  وحين 
ويُزيّن  الكهرباء،  النقطاع  تحسبًا  المندرتين  في   »10 »نمرة 
عرفت  فقط  اآلن  الملونة.  واللمبات  الورق  بأفرع  البيت  أمام 
كيف كان أهلنا يستمتعون بحياتهم قدر استطاعتهم على قلة 
إمكانياتهم المادية لقد كانوا قادرين على صنع دهشتي حتى 
مباشرة  الحج  شعائر  شاهدت  وكلما  الحزينة،  مناسباتهم  في 
ويا   : القديمة  أنشودتهم  أردد  كالحلم  التليفزيون  شاشة  عبر 
هناه اللي انوعد.. يا هناه.. وأندهش حين أسمع صوت النسوة 

يرددن ورائي بشوق جارف: ويا هناه! 

*شاعرة وكاتبة مسرح، مصر
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 محمد شحاته على*

يعد موسم الحج من أهم المواسم التي يحتفل بها أهل 
الصعيد في مصر لما لها من قيمة دينية واجتماعية، فهى 
الفريضة التي تكتمل بها أركان اإلسالم وتكتمل بها فرحة 
المسلم ، لذلك نرى أن أهل صعيد مصر يستعدون ألداء 

تلك الفريضة قبل موسم الحج بشهور.
وقد كان الحج منذ زمن بعيد في األربعينيات 

والخمسينيات من القرن الماضي يؤدَى بقوافل من اإلبل 
تتحرك من قرية الحاج لتنقله الى مكان ركوب الباخرة 
على شواطىء البحر األحمر ثم إلى األراضي المقدسة، 

وكانت الرحلة تستغرق حوالى ثالثة شهور ذهابًا وإيابًا ، 
وكانوا يعدون العدة والزاد الالزم للرحلة ، وقد تطور هذا 

األمر سريًعا فظهرت وسائل مواصالت جعلت من تلك 
الرحلة أمًرا يسيًرا .

مصر صعيد  في  الَتْحنين  أغاني 

اهلل يحنن عليك ياحاج 

أغاني الَتْحنين في صعيد مصر

ملف العدد
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فظهرت السيارة التى تنقل الحجاج إلى مكان الباخرة أو الطائرة 
التى يستقلونها إلى األراضي المقدسة، وبالرغم من ذلك ظلت 
احتفاالت ومكانة الحج إلى وقتنا هذا لها قيمة كبيرة فى نفوس 
لتوديع  بالتجمع  فيقومون  مصر،  فى صعيد  الشعبية  الجماعة 
الحجاج ويذهبون معهم بالسيارات حتى مكان الباخرة والطائرة 

السيارات  فوق  البيضاء  الرايات  ويضعون 
والبركة  عليهم  يعود  الذى  بالخير  تيمًنا 

نتيجة تلك الزيارة المباركة.
بتنظيف  األهل  يقوم  الحجاج  سفر  وبعد 
وبيضاء  زاهية  بألوان  ودهانها  البيوت 
األمام  من  المنازل  على جدران  ويرسمون 
التى  السفر  وسيلة  عن  تعبر  رسومات 
طائرة   – جمل   ( سواء  الحاج  يستقلها 
المشرفة  للكعبة  رسم  وأيضا  باخرة(   –
الجدار  فوق  ويكتبون  المنورة،  والمدينة 
اسم الحاج واسم زوجته إذا كانت برفقته، 
وهم بذلك يستعدون الستقباله بعد رحلة 

العودة.
وبعد عودة الحاج من الرحلة، يقوم أهله 
المناسبة،  لهذه  كبرى  إحتفالية  بإعداد 
فيقومون بذبح »جمل – عجل – خراف« 
ويستخدمون الدماء فى رسم كفوف على 
الجدران ، ويَُعد الطعام لتقديمه للضيوف 

من أهل القرية وخارجها وغالبًا ما يكون »فَتَة باللحم« والذين 
وفى   ، سالًما  بعودته  واالحتفال  الحاج  على  للسالم  يحضرون 
»الشربات«  شراب  فيها  ويَُقَدم  دينى  إنشاد  ليلة  تقام  المساء 
كثيرة  أليام  الحاج  على  للسالم  والجيران  األهل  وفود  ويستمر 
األراضى  من  أحضرها  التى  الهدايا  للضيوف  الحاج  ويقدم   ،
طاقية   – مصاحف   – »سبح  المقدسة 
وهم  سواك«   – مسك   – أبيض  جلباب   –
ويَُحيُّونَه   ، البركة  من  نوًعا  ذلك  يعتبرون 
عليهم  ويرد  حج«  يا  »بُعوده  بقولهم 

»عقبال الَحْضرَة عندكم«
الرحلة  تلك  فى  كبير  دور  للنساء  وكان 
طعام  من  الحاج  يلزم  ما  بإعداد  فيقمن 
احتفالية  بإقامة  أيًضا  ويقمن  وشراب، 
نسائية خاصة وهى الغناء للحجاج ويطلق 

عليها »أغانى التحنين«.

أغانى التحنين
اإليقاع  ذات  المنغمة  األغاني  تلك  هى 
وقت  فى  النساء  تغنيها  والتى  الهادئ 
رحلة  فى  غيابهم  أثناء  أو  الحجاج  توديع 
الحج أو بعد عودتهم ، ويعبر ذلك الغناء 
األراضى  لزيارة  والحنين  الشوق  عن 
ووسيلة  الحج  مناسك  ووصف  المقدسة 

»التحنين« هي تلك 
األغاني المنغمة ذات 
اإليقاع الهادئ  التى 

تغنيها النساء في وقت 
توديع الحجاج أو أثناء 

غيابهم فى رحلة الحج 
أو بعد عودتهم وسميت  

بهذا االسم لما بها من 
حنين لزيارة األراضي 

المقدسة وحنين للمسافر 
من أهله انتظاًرا لعودته

مصر صعيد  في  الَتْحنين  أغاني 

ملف العدد



43 العدد 191 سبتمبر 2015

المواصالت التى يستقلها الحاج والصعوبات التى تواجهه أثناء 
الرحلة، ووصف لحال أهله وشوقهم إليه أثناء غيابه.

يقولون  الناس  ألن  بالتحنين  الغناء  من  النوع  ذلك  وسمى 
للمسافر لرحلة الحاج )حج مبرور وذنب مغفور ، والله يَحنِّـن 
عليك( ألن الرحلة فى الماضى كانت شاقة جًدا ويمر الحاج 

بصعوبات كثيرة من تقلبات جوية ) درجة 
عواصف  منخفضة-  أو  مرتفعة  حرارة 
رملية – سيول ( أو قُطَّاع طرق أو قلة الزاد 
أو االزدحام الذى يزداد أثناء أداء المناسك، 
تلك  فى  بيده  يأخذ  لمن  الحاج  فيحتاج 
بنفس  منشغلون  الجميع  وألن  المواقف 
الموقف فال سبيل للمساعدة إال من الله 
سبحانه وتعالى، وسميت أيًضا تحنين لما 
المقدسة  األراضي  لزيارة  حنين  من  بها 
وحنين للمسافر من أهله إنتظاًرا لعودته، 
التى  الرحلة  أثناء  أيًضا  وحنين منه ألهله 

كانت تستغرق شهوًرا كما ذكرنا من قبل.
سيرة  من  بعض  التحنين  نصوص  وتحكى 

بيت  الله عليه وسلم منذ والدته ووجوده فى  الرسول صلى 
السيدة  وخاصًة  ببناته  وعالقته  السعدية،  حليمة  السيدة 
والصعوبات  ووسيلتها  الحج  رحلة  عن  أيًضا  وتحكى  فاطمة، 
التى تواجه الحاج، وتصف أيًضا مناسك الحج ومنها الوقوف 
ماء  وشرب  المشرفة  بالكعبة  والطواف  عرفات  جبل  على 
أهل  فرحة  وعن   ، إبليس  ورجم  زمزم 
السماء والكون كله بتلك الفريضة، وكل 
تلك األغانى تغنيها النساء من خالل ما 
حكاه من أدى فريضة الحج من أهلهن 
تنهمر  الغناء  وأثناء   ، القرية  سكان  أو 
الدموع من أعينهن شوقًا لتلك الفريضة، 
وقد توارثت النساء فى صعيد مصر تلك 
األغانى من الجدات عبر أجيال متعاقبة 
السن  فى  الكبيرات  النساء  والزالت 
تلك  فى  وتغنيها  األغانى  تلك  تحفظ 

المناسبة 

*باحث في التراث الشعبي، مصر



وتاكسات براية فوق جبل عاااا
وعرفات ما تكسات ِبراية )7(

ما تكسات براية والِمطَوِّف
وع القول يا عشاق وراي���ا

ما تكسات بزينه فوق جبل عاااااا
وعرفات ما تكسات بزي��نة
ما تكسات بزينة والِمطَوِّف
وع القول يا عشاق نب���ينا
ويا حج سيد يا غف���ير دار

دار بيهم يا حج سي����د)8(  
ويا حج سيد ِدلِنى عاااااااا

ع الدروب دى ُغربَة  وتَِش�يِّ�ب

من أغاني التَْحنين

تُهون التقيلة إن َمَدح�ت ووووو
النبي تهون التقيلة)1(

من الشرق جولَك فاطيمة )2( تقول
يا أبايا من الشرق جولك)3(

من الشرق جولك َضيَّعوا ماااال
عليهم عشان ضي نورك

ة ِحلمت حلمي وأنا ع الَمَخدَّ
ة وفى الليل وأنا ع المَخدَّ

ة حلمت ُزْرتوووو وأنا ع الَمَخدَّ
النبى وزادت الَمَحبَّة

وال مالي في أيدي عشقته
المصطفى وال مالي في أيدي

وال مالى فى أيدى
وحلمت يا سيدى وال معايا تجارة 
عاشقة المصطفى وال معايا تجارة

النبي كفاياني الزيارة

ى عمري أنا أمدح بالشي وأَقضِّ
وكُلُه دا أنا أمَدح بالشي

أنا أمَدح بالشي اللي َسَعالُه
»الُبَرعى« وال حصالشى

ي عمري أنا أمدح محمد أَقضِّ
وكله دا أنا أمَدح محمد

أنا أمدح محمد اللي سعاله
البرعي وكان ُموَّلَد

ي عمري أنا أمدح حبيبى وأَقضِّ
وكُله دا أنا أمَدح حبيبي

أنا أمدح حبيبي اللي َسَعالُه
البرعي ومات في الطريِق

حليمة تِ��لِ��ُف�ه ما ولدته آمنة
أمينة وحليمة تِلُِفه)4(
حليمة تِلُِفه يا ِملوكي

السما ما َجيَّاه تِزُِفه
حليمة تِلَفلِف ما ِولِْدتُه آمنة

آمينة وحليمة تِ��لَ�ف�لِف
حليمة تِ�لَ�ْف�لِ�ف يا ِملوِكي

السما ما َجيَّاه تِ�َدْف�ِدف )5(
كان الكون ِمَضلِّم قوم يا بالل)6( 

وأدِّن في كَرْم الِمَعلِّم
كان الكوِن خايف قبل نوري

النبي ،،، كان الكوِن خايف

مصر44 صعيد  في  الَتْحنين  أغاني 
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ساكنة الجباِل فاطيمة تقول
يا أبايا وساكنه الج�بال

ساكنه الجباِل واللي أِحُبه
يا بنتي يجي��ني ياللي

وحسن والمشايخ والنبي شوف
عيالك حسن والمشايخ

حسن والمشايخ يا حسن روح
�ل وراي���ح وقوله ِمَعجِّ

حسن والهريدي والنبي شوف
عيالك حسن والهريدي

حسن والهريدي يا حسن روح
�ل َه��ييجي )12( ينادى المنادى فوق جبل عرفاتوقوله ِمَعجِّ

فوق جبل عرفات ينادى الم�نادى

روحوا يا حجاج بلغ��توا الم���راد

فوق جبل عرفات ي�نادى ع��طية

روحوا يا حجاج زيارة ه�������نية

���ه عند َحرَم ُخد أبيض )16( ِولِفُّ

النبي يا َمح��اله ف���ي لِْبس�����ُه

ُخد أبيض ِوِش��يلُه عند ح�����َرَم

النبي ي�ا م�������َحلَى َغس����يلُه

ودورها يمين يالل�ى زورته
الكعبة ودوره���ا ي�����مين
ودورها يم����ين وص��ليلك

ركعتين فى ح��جر أسماعيل
ودورها شمال يا اللى زورته
الك�عبة وزوره���ا ش����مال
ودورها ش��مالى وص��ليلك

ركعتين فى حجر التهامى )15(

ك وريس ال���باخره ق����ال هات ي��َدَّ
خدت�كم طيبين عق��بال م�����ا أُردَّك
وريس الغليون )13( قال هات أيدك
خدتكم طيبين عق���بال م����ا أجيبك

يا عين الحمامة يا ن��ب���ي
يا نبى يا عين الح����م�امة
ه اليمين وَسلَّم َعليا َمد يَدُّ
يا عين ال���ُثريا يا نب�����ي

يا نبى يا عين الُث��ريا )14(
ه اليمين وقالي السالمة َمد يَدُّ

َصبيَّة بِح�نَّة نِزلِت عاااااااا
ع الباخرة وَصبيَّة بِح�نَّة

َصبيَّة بِحنَّ�ة مشّوقة)9( عااااااااا
ع النبى ورايحة َمَح��نَّة

صبية بعنادي فوق جبل عااااا
عرفات صبية بعنادى )10( 

َقة عاااااااا صبية بعنادي مَشوَّ
ع النب��ي وراي���حة بالدي

إدونا الوصيفة يا اللى ُزرتوا
النبي أدونا الوص��يفة)11(
إدونا الوصيفة فاطيمة من
من َشرَق�ة وراخية القطيفة

إدونا األمارة يا زايري���ن
الن����بي إدونا األم����ارة
إدونا األمارة فاطيمة من
من شرقه وراخية الستارة

هوامش:
تهون التقيلة: يهون تعب ومشقة السفر لزيارة . 1

النبى )صلى الله عليه وسلم(.
الله . 2 النبي )صلى  بنت  السيدة فاطمة  فاطيمة: 

عليه وسلم(.
جولك: أتوا للزيارة والحج.. 3
حليمة . 4 السيدة  هنا  المقصود  تلف:  حليمة 

السعدية مربية النبي )صلى الله عليه وسلم(.
قصة . 5 إلى  إشارة  وتحرسه  تدفئه  أي  تدفدف: 

إلى  وأتى  جبريل  سيدنا  إليه  أتى  عندما  النبي 
السيدة خديجة وقال زملوني دثروني.

يا بالل: إشارة لسيدنا بالل مؤذن الرسول )صلى . 6
الله عليه وسلم(.

الذاهبة . 7 القوافل  هو  المقصود  براية:  تكسات 
للحج والتي تضع رايات بيضاء.

دار بيهم يا حج سيد: المقصود هنا الموف الذي . 8
يشرف على شعائر الحج مع أفواج الحجاج.

مشوقة: أى مشتاقة للج وزيارة النبي )صلى الله . 9
عليه وسلم(.

حديثًا . 10 متزوجة  صغيرة  صبية  بعنادي:  صبية 
ذهبت للحج والزيارة

أدونا الوصيفة: أى صف لنا أرض الحجاز التى بها . 11
الكعبة وقبر الرسول.

معجل هييجى: سيأتي قريبًا للزيارة.. 12
ريس الغليون: المسئول عن المركب التي تنقل . 13

الحجاج.
عين الثريا: النجوم.. 14
سيدنا . 15 في حجر  ركعتين  الصالة  التهامى:  حجر 

إسماعيل بالكعبة المشرفة.
خد أبيض: المقصود مالبس اإلحرام البيضاء.. 16
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   أحمد أبوزيد

كان أمير الشعراء أحمد شوقي، ضمن حاشية الخديوي عباس حلمي عند 
استعداده للسفر ألداء فريضة الحج علم 1909م، لكن الشاعر احتال للتخلف 
عن هذه السفرة والهروب منها، وبالفعل نجح في  التخلّف عن هذه الرحلة، 

ثم اعتذر للخديوي حين عودته من الحج، فقبل اعتذاره لمكانته عنده.
وحقيقة هذا الموقف يرويها حسين شوقي ابن الشاعر في كتابه »أبي شوقي« 
يقول: »ومن مقالب شوقي تخليه عن السفر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج 

مع ولي نعمته الخديوي عباس حلمي، وكان شوقي هو شاعر بالطه«.

  أشهر أغاني الحج 

قصيدة
 »إلى عرفات اهلل«

اعتذر بها أمير الشعراء عن هروبه من الحج

قصيدة »إلى عرفات اهلل«

ملف العدد
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المأزق،  هذا  من  للهرب  ماكرة  حيلة  إلى  لجأ  أباه  أن  ويروي 
حيث أقنع الخديوي بأنه ذاهب معه إلى الحج، لكن لما بلغ 
أصدقائه،  أحد  منزل  في  واختبأ  منه  فّر  »بنها«  مدينة  الركُب 
اعتذر له شوقي  الحج،  الخديوي بعد أن رجع من  ولّما عاتبه 
اعتذاره  وعزز  أفندينا«،  يا  الجمال  ركوب  إال  »كل شيء  قائاًل: 
بأن نظم له قصيدته الشهيرة »إلى عرفات الله«، تهنئة بالحج 
السنباطي  رياض  لحنها  التي  القصيدة  وهي  بالعودة،  وترحيباً 

وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم التي استهلها بقوله:

الى عرفات الله ي������ا خير زائر    

عليك سالم الله في ع�����رفات

ويوم تولي وجهة البي��ت ن�اضرا  

وسيم مجال البشر والقسم�ات

على كل أفق في الحجاز م��الئك  

تزف تحايا الل�������ه والب��ركات

لدى الباب جبريل األمين ب��راحه 

رسائل رحماني���������ة النفحات

وفي الكعبة الغراء ركن م��رحب 

بكعبة قص����اد وركن عف����ات

وزم�زم تجري بين عيني���ك أعينا   

من الكوثر المعسول منفجرات

لك الدين يارب الحنيف جمعتهم  

لبيت طهور الساح والش��رفات

أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة   

إليك ان���تهوا من غربة وشتات

تساووا فال األنساب فيها ت�فاوت   

لديك وال األقدار مخت�����لفات

ثم يخاطب الخديوي قائال:

اذا زرت بعد البيت قبر محم��د    

وقبلت مثوى األعظم العط�����رات

وفاضت من الدمع العيون مهابة  

ألحم��������د بين الستر والحجرات

وأشرق نور تحت ك�����ل س��نية   

وضاء أري����ج تحت ك����ل ح�صاة

فقل لرسول الل��ه يا خير مرسل 

أبثك ما ت������دري م���ن الحسرات

شعوبك في شرق البالد وغ��ربها    

كأصحاب كهف في عميق س����بات

بإيم��انهم ن����وران ذكر وس��نة      

فما بال��هم في حالك الظل�����مات

وقل رب���ي وفق لل�عزائم أم��تي 

وزين ل����ها األفع����ال والع�زمات 
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محمود شرف*
سفينة .. على حائط البهجة!

مأخوًذا بالبهجة، كنت أنتحي ركنا ألراقب الوجوه، أحببت 
المراقبة كثيرا، أتابع حركة األشياء واألشخاص دون أن يروني؛ 
التفاصيل. »يا  التمعن، والتقاط  أريحية في  فيمنحني هذا 
حاجة يا زينة.. نورتي المدينة!« أنشودة المساء في هذه 
الدار العتيقة، تتناقلها أفواه عدد ليس بالقليل، رجال ونساء 
شاهق  بياض  األبيض.  ترتدي  سيدة  حول  يتحلقون  كثر، 
يلتف به الجسد النحيل، وهو أبيض أيضا، فكأنما نور يصدر 
عن هذه الكتلة الضئيلة التي تتوسط الساحة الداخلية للدار 

القديمة، وتلتمع النجوم في السماء الصافية.
الدار بيت ريفي قديم، نصف إفرنجي؛ ألنه يمتلك حوائط 
الخرسانة،  من  مصنوع  وسقفه  األحمر،  بالطوب  بنيت 
لكنه  بالجوار،  الطينية  البيوت  بقية  به عن  يعلو  درج  وله 
باحة  الدور:  بنيت عليه بقية  الذي  النمط  بني على نفس 
في  وفيها،  وشمالها،  يمينها  عن  الغرف  تصطف  طويلة، 
صدرها بالتحديد، تكوم الجسد النحيل للجدة، كنت مأخوذا 
فرحة؛  أراها  أن  وأحب  فقط  أحبها  ألنني  ليس  بالمشهد 
سأستقل  الغد:  رحلة  أحالم  من  –ربما-  تأتي  كلها  اإلثارة 
أّجروها  التي  األخرى  السيارة  ربما  أو  الكبير،  عمي  سيارة 
لتقل العدد المتوقع من المسافرين في الركب، حتى هذه 
عمي  سيارة  أستقل  أن  بين  داخلي  أفاضل  كنت  اللحظة 
وأستمتع بمشاهد الطريق وبقربي من الجدة، أو أن أركب 
مع اآلخرين فيكون مرح كبير بيني وبين أبناء عمتي الذين 
الطريق  سيكون  أيضا،  العمر  في  التشابه  بهم  يجمعني 
الشرق حيث  أقصى  إلى  الدلتا  قريتنا في قلب  طويال من 
جدتي؛  معها  حاملة  السويس،  ميناء  من  السفينة  ستقلع 
معها  حاملة  تعود  ثم  ومن  قليال،  أقل  أو  شهرا  لتغيب 
حذاء  وربما  جديدا،  وجلبابا  المذهبة،  البيضاء  »الطاقية« 

الحارة ذات  أمام األوالد في  أيضا، وسأتباهى بهذه األشياء 
صباح مضيء. لو أنها استطاعت الحصول على كرة مثل التي 
التليفزيون؛ سأكون  التي أشاهدها في  المالعب  تظهر في 

ملك القرية كلها، ليس الحارة فقط!
ثمانينيات  في  اتفق،  كيفما  المتناثرة  الضيقة  الشوارع  في 
شبيها  حدثا  أن  بسهولة  تلتقط  أن  يمكن  المنصرم،  القرن 
يحدث في هذه الدار، أو تلك، ارفع بصرك قليال تجاه الحائط 
الخارجي للمنزل، لو أنك أبصرت رسما رديئا لجمل، ثم بعد 
ذلك بسنوات، لو شاهدت رسما بنفس الرداءة لسفينة، أو 
لطائرة، وحتى لو أنك ال تعرف القراءة، ولم تستطع أن تقرأ 
أحدهم  أن  ستعرف  مغفور«؛  وذنب  مبرور  »حج  العبارة: 
أبي رفض أن يرسم  أو إحداهن يمر بنفس تجربة جدتي. 
»النّقاش« بالجير هذه الرسوم على جدارنا، اكتفى بأن يعيد 

طالء الباحة الداخلية، بدون سفينة، أو جمل، وغضبت.
النقود  حساب  أحاول  كنت  السويس  إلى  الطريق  طوال 
أعدها  أن  السهرة  انفضاض  بعد  جدتي  مني  طلبت  التي 
أناسا  ال، شاهدت  أم  الهدايا  كل  بشراء  لها، وهل ستسمح 
كثيرين يسلمون عليها، يأتون من الخارج ويذهبون مباشرة 
إليها، يضغطون على يدها، وتقبلها النسوة، وهي تضع يدها 
في جيبها بعد كل سالم! قالت لي وهي تفرش النقود على 
أعرف  ال  الحين  هذا  حتى  كنت  »النقطة«!  سريرها: هذه 
»النقطة« إال في األفراح، نذهب للعريس ونعطيه جنيها أو 
نصف الجنيه؛ هدية العرس. اآلن عرفت أن الجنيه و ربع 
الجنيه أيضا يدفعونه للذي يذهب للحج. تلك أزمنة تصنع 

ذاكرتي.. وأحبها! 
*شاعر وإعالمي من مصر 
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البهجة! .. على حائط  سفينة 
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رحلة حج الخديوي عباس حلمي 
سّجلها البتنوني في كتابه »الرحلة الحجازية«
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وثيقة تاريخية مهمة 
التي  الرحالت  كتب  أهم  الكتاب من  يَُعّد 
الحديث؛  العصر  في  بالعربية  صدرت 
الرحالت،  أدب  من  كونه  عن  فضاًل  فهو 
فإنه وثيقة تاريخية مهمة عن الحجاز في 
مطلع القرن العشرين، حشد فيه المؤلف 
الحرمين  في  الحياة  عن  مهمة  معلومات 

الشريفين.
وقد اشتهر البتنوني الذي تُوفِّي بالقاهرة سنة 1357هـ- 1938م، 
بكثرة أسفاره ورحالته، حيث كان كثير األسفار شغوفًا بالرحلة، 
محبًّا للتنقل بين البالد، وسجل مشاهداته في عدة كتب ، منها: 
فيه  دوَّن  أوربا«،  إلى  الصيف  و»رحلة  الحجازية«،  »الرحلة 
وروسيا.  وبلجيكا  وألمانيا  النمسا  في  سياحته  أثناء  شاهده  ما 

و»رحلة إلى األندلس«، و»الرحلة إلى أمريكا«.
وكتابة  الرحلة  أدب  بين  الحجازية«  »الرحلة  في  جمع  وقد 
كبيرة  أهمية  الكتاب  أعطى  ما  وهو  اآلثار،  ووصف  التاريخ 
اإلسالمية  اآلثار  من  كثير  عن  مهمة  معلومات  حوى  كونه 

وروائع الفن اإلسالمي.

ومن براعة المؤلف أنه لم يكتف بمتابعة 
دراسة  كتابه  ضم  بل  الخديوية،  الرحلة 
اإلسالم  قبل  العربية  الشعوب  عن  مطّولة 
وعشائرها  العرب  لجزيرة  ووصًفا  وبعده، 
والطريق  جدة  عن  وأفاض  وحكوماتها، 
الحرمين،  إلى  مصر  من  والحديث  القديم 
والكعبة  الحرم،  وحمام  النبوي  والحرم 
والمسجد  والمحمل،  والكسوة  وشكلها، 
القوافل،  ونظام  منى،  في  واآلثار  األقصى، 
السير  أثناء  وشدوهم  وألوانهم  ومالبسهم  وطباعهم  والجّمالة 

وأغاني الحجاج. 
كما ذكر معلومات مهمة عن القبائل العربية الموجودة هناك، 
وأماكن وجودها، وعدد أفرادها، وعن تركيبة السكان في مكة 
من  أخالطا  وكانوا  بهما،  االقتصادية  الحياة  وطبيعة  والمدينة، 
واليمن،  والشام ومصر  الهند وجاوة وبخارى  أجناس شتى من 
في  فيتكلمون  ولغاتهم،  أزيائهم  إلى  الخلط  هذا  وصل  وقد 
أو  مشوهة  عربية  كلمات  من  الحشو  فيها  يكثر  بلغة  الغالب 

فارسية أو تركية.

الخديوي عباس حلمي  رحلة حج 

حلمي  عباس  الخديوي  بها  قام  التي  الرحلة  تعد 
ألداء فريضة الحج سنة 1327ه�- 1909م، من أشهر 
الرحالت الخديوية إلى األراضي الحجازية في القرن 
العشرين ، خاصة وأنها قد تم التأريخ لها وتوثيقها في 
الحجازية«، الذي صدر عام 1910م،  كتاب »الرحلة 
لبيب  محمد  المصري  والمؤرخ  األديب  وكتبه 
البتنوني، وهو ممن صحبوا الخديوي في هذه الرحلة مع عدد 
المؤرخ  مثل  الوقت،  ذلك  في  المصرية  الدولة  رجال  كبار  من 
األوقاف،  ناظر  خيري  وأحمد  باشا،  شفيق  أحمد  المعروف 

والشيخ محمد شاكر وكيل مشيخة األزهر الشريف.
وقد قص البتنوني هذه الرحلة الخديوية بأسلوب شيق، ووصف 
فيها جميع المدن التي مر بها الخديوي ومن معه، ومنها مدينة 
كما  ومائها،  ورواشينها  وشوارعها  بيوتها  عن  تحدث  التي  جدة 
وتاريخها  وتخطيطها  وآثارها  ومشاعرها  المكرمة  مكة  وصف 
الشريف  النبوي  الحرم  تاريخ  مع  فيه،  والزيادة  وتاريخ حرمها 

والزيادة فيه، كما تحدث عن حكم األشراف بمكة المكرمة. 

وثقت الرحلة لطريق 
الحج بين مصر والحرمين 
ونظام القوافل وأخالق 
الة وأغاني الحجاج الجمَّ



51 العدد 191 سبتمبر 2015

ارتياد اآلفاق

الحرمين  تاريخ  عن  تاريخية  بحوث  على  الكتاب  واحتوى 
المكي والمدني وعمارتهما، وما طرأ عليهما من تطور في البناء 
المؤلف  رآها  التي  الصورة  لهما على  دقيق  والعمارة، ووصف 

منذ مائة عام، وبحوث فقهية عن أحكام الحج.
والكتاب يحتوى على الوصف والمعلومات التاريخية والتعليقات 
والمشاهدات في الحج سنة 1327 هجرية، المكتوبة بأسلوب 
تناولت  التي  األخرى  الكتب  عن  مميز  يجعله  جميل  جزل 
التي  الخرائط  ببعض  المؤلف  استعان  وقد  الموضوع،  نفس 
الصور  بعض  كذلك  باشا،  صادق  محمد  اللواء  بإعدادها  قام 
باشا،  رفعت  إبراهيم  اللواء  بالتقاطها  قام  التي  الفوتوغرافية 
وهما من الرواد األوائل في تصوير الحرمين في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

الرحلة الخديوية 
وفي وصف الرحلة الخديوية التي يؤرخ لها هذا الكتاب يقول 
البتنوني: إن عباس حلمي خديوي مصر كانت تتوق نفسه إلى 

من  نفسه  في  تتردد  كانت  األمنية  وهذه  الحج،  فريضة  أداء 
الفريضة سنة  أداء  أمره، وعزم على  إلى آخر حتى حسم  عام 
1327هـ1909-م، وفي صحبته والدته وكثير من أميرات األسرة 

المالكة.
الرسمي صباح يوم 29 ذى  الموكب  الرحلة بتحرك  وقد بدأت 
حتى  مصر  محطة  إلى  القبة  سراي  من  1327هـ  سنة  القعدة 
السويس، حيث الباخرة المحروسة التي انطلقت فوصلت ميناء 

جدة ظهر الثالثاء غرة ذي الحجة.
مكة  إلى  واتجه  جواده،  الخديوي  امتطى  ذاته  اليوم  »ومساء 

صور البتنوني ما كان يتعرض له 
الحجيج من أخطار الذهاب واإلياب قبل 

أن يستتب األمن في الحجاز
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يوم  فجر  الشريف  الحرم  باب  إلى  فوصل 
الصبح  وصلى  الحجة،  ذي  في  الثالث  الخميس 
مع إمام الحرم، ثم طاف طواف القدوم، وخرج 
اصطف  حيث  والمروة،  الصفا  بين  السعي  إلى 
من  لها  فيا  أجناسهم،  اختالف  على  الحجاج 
وال  الفخيم  المليك  هذا  فيها  ترى  كنت  ساعة، 
عرش يقله، وال تاج يظله، وقد تجرد عن فخامة 
الملك بل عن مظاهر الدنيا بأجمعها، وسعى بين 
يدى الله سبعة أشواط، وأدى صالة الجمعة فى 
الحرم الشريف، وأي مكان فى أطراف المسكونة 
ال يبلغ مسطحه ثمانية عشر ألف متر مربع، مع 
أنه يحتشد إليه زمن الحج فى وقت واحد نحو 
الله  يدعون  والكل  النفوس،  من  مليون  نصف 

بقلب واحد ولسان واحد«.
التي  اإلمارة  دار  الخديوي  قصد  السعي  وبعد 
أعدت لتكون مكان إقامته مدة وجوده في مكة، 
والي  علي«  »محمد  بناها  قد  كان  الدار  وهذه 
مصر سنة 1228هـ لتكون مقرًا لحكومة الحجاز.

وصباح السبت، خامس ذى الحجة، قام الخديوي 
المحمل  وزيارة  »المعلى«،  المعالة  بزيارة 
الحرام،  الله  بيت  زار  الغروب  وبعد  المصري، 
ركعتين  وصلى  الشموع  أوقد  حيث  بابه  وفتح 
وإلى  الشمالي  الجدار  إلى  ومثلهما  القبلة،  فى 

خطيب على ناقة

بارًعا،  تصويرًا  عرفات  مشهد  البتنوني  يصور 
والشامي  المصري  المحمالن  يتحرك  »حيث 
إلى منحدر جبل الرحمة، ويصعد خطيب عرفة 
قبل  من  مكة  قاضي  الغالب  في  وهو  بناقته، 
هذا  صدر  في  صخرة  إلى  العثماني،  السلطان 
الجبل، ويخطب نيابة عن السلطان خطبة يُعلّم 
الناس فيها مناسك الحج، ويكثر فيها من الدعاء 
مناديل  بأيديهم  مبلغون  دونه  ومن  والتلبية، 
دون  الواقفين  إلى  تلبية  كل  في  بها  يشيرون 

الصخرة، فيهتف الجميع: »لبيك اللهم لبيك«.
ويصف المؤلف هذه الساعة الممتلئة بالمشاعر 
»فيا  بقوله:  الخالص  والتضرع  الفياضة  الصادقة 

الخديوي عباس حلمي  رحلة حج 
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قد  فيها  الناس  ترى  ساعة  من  لها 
تجردوا بالمرة عن أنفسهم فال يكادون 
معالم  من  بهم  يحيط  بما  يشعرون 
على  وجدانهم  تغلب  وقد  الحياة، 
لباسهم  في  كأنهم  حتى  وجودهم، 
في  الله  مالئكة  النقي  الطاهر  األبيض 
هذا الوادي الذي يردد صدى أصواتهم 
إلى  الوجود،  واجد  إلى  وابتهاالتهم 
إليهم صدى  يعود  ثم  المعبود،  الملك 
نفوسهم  في  فيحدث  الصوت  هذا 
منها  وتضطرب  قلوبهم،  لها  تدق  هزة 

أفئدتهم خشية من رب األرباب« 

الجدار الشرقي، وبعدها طاف حول الكعبة وزار مقام الخليل 
إبراهيم.

واستعد  بالكعبة  طاف  الحجة  ذي  في  السابع  االثنين  ومساء 
اإلحرام  بمالبس  التروية، وهو  يوم  إلى عرفات صباح  للخروج 
في  فوصلها  وحاشيته،  معيته  رجال  خلفه  ومن  جواده،  راكبًا 
الرابعة ظهرًا وظّل واقًفا مع كبار رجال دولته وجموع الحجيج، 
حتى نفر الناس فنفروا معهم إلى المزدلفة، وبعد صالة الصبح 
نزل في موكبه إلى منى فرمى جمرة العقبة، وُذبحت األضاحي 
بحضوره، وتحلل من إحرامه، ثم نزل إلى مكة بموكب حافل 

ومعه أميرها، فصليا العيد في الحرم الشريف.

رحلة عبر قطار الحجاز
الخديوي  ركب   ، الحج  مناسك  انتهاء  وبعد 
الوجه »وهي ميناء  ومن معه المحروسة إلى 
األحمر،  البحر  على  الحجاز  بالد  ساحل  على 
ميالً،   240 بمسافة  شماالً  جدة  عن  وتبعد 
محطة  إلى  براً  واتجه  يوم  بعد  فوصل جدة 
البدايع للذهاب إلى المدينة عبر سكة حديد 

الحجاز.
ففي مساء 6 يناير استقل القطار من محطة 
البدايع متجًها إلى المدينة المنورة، وتوقف 
القطار عند الغروب في محطة هدية حيث 
محطة  عند  السكة  جسر  السيول  قطعت 

الجداعة، وبعد يومين تم اإلصالح وتحرّك القطار إلى الجداعة 
ووادي النعام ومحطة عنتر، حتى محطة الحفيرة وبات الجميع 
بها ، وما زلنا حتى مررنا على القطع الثاني الذي أحدثته السيول 
كيلومترات.  خمسة  بنحو  المنورة  المدينة  قبيل  الجسر  في 
أهلة  ثم   - الله عنه  - رضي  قبة سيدنا حمزة  وهناك شاهدنا 
مآذن الحرم الشريف. وعندها أخذت األعناق تتطاول، واألبصار 
الخضراء،  القبة  أنوار  مستطلعة  األرجاء،  هاتيك  في  تتجاول 
أفراًحا، والصدور  القلوب  لنا فخامتها امتألت  إذا تجلّت،  حتى 
انشراًحا، والعيون قرة، واألفئدة مسرة، وزاولت األرواح أن تخرج 
من نظامها، وتطير من جسومها، إلى نور األنوار، وسيد األبرار، 
الجسوم  أن  لوال  األمصار،  العالمين في جميع  ومصدر سعادة 
كانت تتعلق بها، ناهضة بركابها، ضاربة أباط وابورها، مهللة، 

مكبّرة، داعية ملبية.

في المدينة المنورة
العصر  وبعد  المدينة،  محطة  القطار  ودخل 
قصد الخديوي الحرم وصلى المغرب وقضى كل 
صلواته في المسجد، وقام بإنارة قناديل الحجرة 
مدة  خالل  صباحاً  وإطفائها  مساء  كل  الشريفة 
وجوده - لعطل محطة الكهرباء وقتها - وهنالك 
النفس بالمركز الذي ينبغي لها من تلقاء  وقفت 
القلب  ترى  فكنت  العظمة،  وهذه  الجالل  هذا 
بخضوعه،  واللسان  بدموعه،  والطرف  بخشوعه، 
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ترفع عبارات السالم إلى سدة سيد األنام.
وأشار البتنوني إلى نظافة المدينة وإلى مساجدها ومكتباتها ، 
وأشار الى أنه يوجد بالمدينة في الجهة الشرقية حدائق كثيرة 
بالقرب من السور، وللمدينة ثمانية أبواب هي: الباب المجيدي، 
والباب الشامي، وباب الكوفة، وباب العنبرية، والباب المصري، 
وباب قوية، وباب العوالي، وباب الجمعة، ومناخ المدينة صحي 

جداً.
وقد زار الخديوي وركبه البقيع ومسجد قباء، وصلى الجمعة في 
الحجاز، ومر  تبوك عبر قطار  إلى  النبوي، وبعدها سافر  الحرم 
بمحطة العال ومدائن صالح، ودخل ظهر يوم األحد الكورنتينة 
»المحجر الصحي« في تبوك وبقي بها خمسة أيام. ومن تبوك 
الدرعا،  ومحطة  قطرانة،  محطة  ثم  الحج،  ذات  محطة  وصل 
اتجه  ثم  حيفا،  محطة  ثم  نيسان،  ووادي  شهاب،  تل  ومحطة 
القطار إلى الميناء، فركب الخديوي الزورق، ليركب المحروسة 
التي تحرّكت مساء األحد 23 يناير سنة 1911م، في طريقها إلى 

اإلسكندرية، ليصل الخديوي القاهرة صباح الثالثاء 25 يناير سنة 
1911م.

الحجرة النبوية
ومن أطرف ما كتبه البتنوني في هذه الرحلة الحجازية، ما جاء 
عن المقصورة الشريفة في المسجد النبوي، وهي من النحاس 
األصفر، وكانت قد ُصنعت في مصر في عهد »قايتباي« سلطان 
مصر، وفي داخل المقصورة الحجرة الشريفة، وهي المكان الذي 
الله عليه وسلم، ويذكر أن السلطان  الرسول ، صلى  توفِّي فيه 
»نور الدين محمود« بلغه في سنة 557هـ أن الصليبيين كانوا 
يعدون لسرقة جثمان النبي، فأمر بإحاطة بناء الحجرة الشريفة 
ببناء آخر نزل بأساسه إلى أعماق بعيدة، ثم صب الرصاص على 

دائرة بحيث ال يمكن أن تتناوله يد الزمان.

تضمنت الرحلة وصًفا دقيًقا لمكة 
المكرمة ومشاعرها وآثارها وتخطيطها 

وتاريخ حرمها الشريف

الخديوي عباس حلمي  رحلة حج 
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وكان أول من كسا الحجرة الشريفة »الخيزران« 
في  قدمت  عندما  الرشيد«  »هارون  الخليفة  أم 
سنة  بعدها  من  وصارت  النبي،  لزيارة  حجها 
المبنية  المقصورة  وبين  والسالطين،  الملوك 
نحو  سعتها  طرقة  الخارجية  النحاسية  والشبكة 
أمتار. وفي إحدى زواياها كرسي موضوع  ثالثة 
الحجرة  إلى  أهداه  كبير  شريف  مصحف  عليه 

الشريفة الحجاج بن يوسف الثقفي. 
مملوء  الطرقة  هذه  سقف  أن  البتنوني  ويذكر 
وثالثون  إحدى  منها  والفضة،  الذهب  بثريات 
مقابل  وفي  والياقوت.  والزمرد  بالماس  مرصعة 
الوجه الشريف على جدار المقصورة حجر كبير 
من الماس يحيط به تركيبة من الذهب المرصع، 
الصغيرة،  الحمام  بيضة  حجم  في  الحجر  وهذا 
جنيه،  ألف  بثمانمائة  آنذاك  ثمنه  ويقدرون 
لشدة  الدري  بالكوكب  الحجر  هذا  ويسمون 
أهداه  قد  وكان  وبهائه،  سنائه  وعظيم  تألقه 

للحجرة السلطان العثماني »أحمد خان األول«.
النبوية  الحجرة  في  ما  جملة  المؤلف  ويقدر 
ذهبية  وشمعدانات  جواهر  من  الشريفة 
المرصعة،  والمصاحف  اللؤلؤ،  من  ومكانس 
سبعة  بحوالي  عام،  مائة  منذ  رحلته  زمن  في 

ماليين جنيه 

ارتياد اآلفاق

كسوة الكعبة

والمصاريف  الكعبة  كسوة  عن  البتنوني  تحدث 
مفرداتها،  وبيان  مصر،  في  عليها  تنفق  كانت  التى 
فذكر أن مصروفات الكسوة، التى كانت تصرف من 
المالية وقتها كانت تبلغ 4450 جنيهاً.ومما ورد فى 
القاهرة  فى  تُصنع  كانت  الكسوة  »إن  الشأن:  هذا 
عظيم  موكب  لها  يعمل  منها  االنتهاء  وعند  سنوياً، 
جناب  يحضره  القعدة،  ذى  شهر  منتصف  نحو  فى 
الموكب  بها  وينتهى  عنه،  ينوب  من  أو  الخديوي 
مجلس  فى  تسلم  حيث  الحسين،  مسجد  إلى 
للسنة  الحج  أمير  حضور  فى  المسجد  فى  يعقد 

فيها« المرسلة 



56

د. مقداد رحيم *
صوت صفير البلبل

)ت  النواجي  الدين  شمس  نسب 
في  األصمعي  إلى  حكاية  859ه( 
)ص172-170(  الكميت«  »حلبة  كتابه 
يحفظ  كان  الخلفاء  بعض  »إن  فقال: 
الشعر من مرة، وعنده مملوك يحفظ 
مرات،  ثالث  من  وجارية  مرتين،  من 
أتاه  إذا  الشاعر  فكان  بخيالً جداً  وكان 
القصيدة  كانت  إْن  له:  قال  بقصيدة 
ِمــنَّا يحفظها، نعلم  مطروقة بأنَّ أحداً 
جائزة،  لها  نعطيك  فال  لك  ليست  أنها 
وزن  فنعطيك  نحفظها  نكن  لم  وإن 
الشاعر  فيقرأ  مكتوبة،  فيه  هي  ما 
أول  من  الخليفة  فيحفظها  القصيدة 
ويقول  بيت.  ألف  كانت  ولو  مرة، 
أحفظها،  فإنني  عليَّ  أسمعها  للشاعر 
وهذا  يقول:  ثم  بكمالها،  فينشدها 
سمعها  وقد  يحفظها،  أيضاً  المملوك 
المملوك مرتين مرة من الشاعر، ومرة 

وهذه  الخليفة:  يقول  ثم  ويقرأها،  فيحفظها  الخليفة  من 
التي وراء الستر تحفظها أيضاً، وقد سمعتها ثالث  الجارية 
مرات مرة من الشاعر ومرة من الخليفة، ومرة من المملوك، 
فتقرأها بحروفها. وينزل الشاعر بغير شيء. وكان األصمعي 
في  ونقشها  مستصعبة  أبياتاً  فنظم  وندمائه  جلسائه  من 
ولبس  بعير،  ظهر  على  وجعلها  مالءة  في  ولفها  أسطوانة، 
جوخة بدوية  مفرجة من وراء ومن قدام، وضرب له لثاماً 
إني  وقال:  الخليفة  إلى  وجاء  عينيه،  غير  منه  يبين  لم 
امتدحت أمير المؤمنين بقصيدة، فقال: يا أخا العرب، إن 

وإن  جائزة،  لها  نعطيك  فال  لغيرك  كانت 
كانت لك نعطيك زنة ما هي مكتوبة فيه، 

قال: قد رضيت.«
ويسترسل النواجي في سرد هذه الحكاية 
على لسان األصمعي الذي أنشد قصيدته 
الخليفة  يستطع  فلم  »المستصعبة« 
حفظها وال المملوك وال الجارية، فيضطر 
إلى الوفاء بوعده فيهب الشاعر الذي لم 
رخام  من  عمود  قطعة  زنة  بعد،  يتعرفه 
كان قد نقشها الشاعر )األصمعي المتنكر( 
أعطاه  أن  إال  الخليفة  يسع  »فلم  عليه، 
خزانة  في  ما  جميع  فنفد  ذهباً،  زنتها 
ذلك  األصمعي  فأخذ  المال،  من  الملك 

وانصرف«!
هذا  وجود  إنكار  إلى  حاجة  بنا  وليست 
أو  وجارية،  ومملوك  خليفة  بين  االتفاق 
العادات،  لجميع  خارق  خليفة  وجود 
واحدة  مرة  سماع  من  القصيدة  فيحفظ 
ولو كانت من ألف بيت، ولكنه يستعصي عليه الكشف عن 
شخصية نديمه وجليسه األثير المتَّشح بالنقاب، ويستسهل 
إفراغ خزينة الدولة كلها لصالح شاعر من أجل قصيدة، لكي 
يبر بوعده )!(، دون أن  يحتج عليه أحد، فكل هذا مما ال 
يستحق منا كبير عناء، ولهذه الحكاية أمثال تمتلئ بها كثير 
من مصادر التراث العربي دون أن تجد من يأخذ بيديها إلى 

إدراك الصحة.
وأظن ظناً يشبه اليقين، اعتماداً على ما اطلعت عليه من 
الحكايات  ينسجون  كانوا  مؤلفيها  أن  المصادر،  هذه  مثل 

اق
ور

ال

إذا أجلَت النظر في 
قصيدة صوت صفير 

البلبل المنسوبة ظلمًا 
إلى األصمعي، وقد ُظلَم 
معه الخليفة العباسي، 
لم تجدها »مستصعبة« 
كما وصفها النواجي، 

فليست هي بأصعب من 
كثير من قصائد الشعر 

الجاهلي ومعلقاته

البلبل صفير  صوت 



57 العدد 191 سبتمبر 2015

الجمهور  الهتمام  واستجالباً  واستظرافاً،  تملُّحاً  ويخلقونها 
تُرَوى  تسلية  وحكايات  طرائف  وكأنها  ومستمعين،  قُرَّاء 
بين  طويل  فراغ  سّد  أو  الطويل،  الليل  من  طرٍف  لتمضية 
وقتين في النهار، وقد شاع ذلك وكثر في العصر العباسي 

خاصة.
فإذا أجلَت النظر في قصيدة صوت صفير البلبل المنسوبة 
لم  العباسي،  الخليفة  معه  ظُلَم  وقد  األصمعي،  إلى  ظلماً 
هي  فليست  النواجي،  وصفها  كما  »مستصعبة«  تجدها 
ومعلقاته،  الجاهلي  الشعر  قصائد  من  كثير  من  بأصعب 
ومياسم الصنعة فيها بادية لذي نظر، وقد اعتُمَد في صنعتها 
على متشابهات اللفظ وتتابع الصوت الواحد وتكراره، فضالً 
عن أغالط في اللغة والعروض، فأي صعوبة في قوله منذ 

المطلع:

صوُت صفير البل����بِل

ه������يَّج قلَب الثمِل

الماء والزه�������ر معاً

ِمن ُغْنج لحِظ ال�ُمَقِل

وأنَت حقاً سي������دي

 وسؤددي ومولى لي

وكم وكم  تَ������يَّمن�ي

 ُغ���زيِّ�ٌل  عق��نق��ِل

قطفُت م�����ن وجنته

 بالوهم ورَد ال���خجِل

وقلت بس����بسبستني

 فل�������م يجد بالقبِل

وق����������ال الالال لال

 وق����د غدا مهرولي؟

»حلبة  في  النواجي  لدى  وخبرها  بالحكاية  نمر  وقد 
بني  مع  للبرامكة  وقع  بما  الناس  »إعالم  في  أو  الكميت« 
األدب  »مجاني  في  أو  1100ه(،  )ت  لإلتليدي  العباس« 
فنبتسم  )ت1927ه(،   شيخو  للويس  العرب«  حدائق  من 
ونقلب الصفحات بعدها وننساها، غير أن للحكاية ُمعجبين 
وُمريدين ورواة يعيشون بيننا إلى هذه الساعة، فيرددون 
وتُستظرَف  منهم  فتُـقبَل  لها،  ويُروِّجون  كما هي،  الحكاية 
وتُستملَح، وتنقلها الفضائيات، وتتردد على محركات البحث 

في الشبكة العنكبوتية.
   إنَّ كثيراً من كتب التراث القديمة ال يصح األخذ بها كما 
هي، دون أن نتحرَّى دقة ما فيها من معلومات أو أخبار، 
من خالل مقابلتها بما يصح من حوادث التاريخ، وبما يقبله 

العقل ومنطق األشياء 

* أستاذ األدب األندلسي ، العراق

ميشال فوكو

البعير بعير الشيوخ، والعصا م الوادي
البعير: الجمل.

هذا مثل بدوي قديم، قيل على لسان أحد الرعاة، ولم يعد مستخدماً اآلن إال قليالً. وهو يعني أن 

الجمل الذي أركبه، هو ملك للشيخ، وليس لي، والعصا التي أضربه بها، قطعتها من أشجار الوادي التي 

في طريقي، فإن انكسرت العصا، فالوادي مملوٌء باألشجار والعصي، وإن مات الجمل فهو للشيخ، 

وعليه فأنا لم أخسر شيئاً.  طالع المثل »البعير م السيح، والمشعاب م السدره« في هذا الحرف.

أو اهتمام ألنها  أو مباالة  في من يستعمل أموال غيره بدون رأفة  الشعبي يضرب ذّماً  المثل  هذا 

ليست ملكه.

تواصيف



58

أجاد في الغزل والشكاوى 

الكتبي الشاعر معيوف بن شوين بن أحمد 

شعراء القبائل

أجاد في الغزل والشكاوى 

الشاعر معيوف بن شوين بن أحمد الكتبي

الَهَير شاعر 
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د. راشد المزروعي

أعزائي اإلخوة واألخوات في هذا العدد من مجلة »تراث«، سنأخذكم معنا 
الى شاعٍر من ربوع البادية، ومن المنطقة الشرقية من أبوظبي، حيث الرمال 

الحمراء وأشجار الغاف الخضراء التي تحيط بها المزارع على مد البصر. 
سآخذكم معي إلى بقعٍة لها ذكرى عزيزة علينا جميًعا في اإلمارات، إلى 

تلك البقعة التي شهدت زواج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 
ثراه في نهايات الخمسينيات الماضية. إلى تلك الربوة العالية التي تنتشر 

فوقها عيدان الغاف، والتي اعتاد األهالي منذ القدم أن يطلقوا عليها »عيدان 
زاخر«، فهّيا بنا إلى منطقة “الَهَير” التي تقبع في شمال مدينة العين وبما 
يقارب 35 كم على الطريق المتجهة منها إلى دبي. لقد اختلطت في تلك 
المنطقة الحداثة بالبداوة، فبينما ترى الفلل والبيوت الجميلة تنحشر بين 

أشجار الغاف أو في أعالي التالل الرملية، ترى حظائر الجمال المنتشرة هنا 
وهناك، أو تشاهد بعض تلك اإلبل السائبة ما بين المنازل والمزارع. 
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الكريمة،  كتب  بني  قبيلة  مرابع  من  تعد  التي  المنطقة  هذه 
إلى  الشمالية  اإلمارات  من  القوافل  لعبور  ممرًا  أيًضا  كانت 
مواقع  وبقربها  فيها  حدثت  وقد  والبريمي،  العين  مدينة 
هيأ  وقد  المختلفة.  القبائل  أبناء  من  للكثير  ومآسي  ومعارك 
زايد  الشيخ  إليها  يأتي  أن  المنطقة  لهذه  وتعالى  الله سبحانه 
بن سلطان آل نهيان، فيتزوج من إحدى أسرها الكريمة، وخالل 
عقٍد من الزمن تصبح تلك المنطقة النائية، من أجمل المناطق 
والمدارس  الشعبية  المساكن  فيها  فتُبنى  اإلمارات،  في  البرية 
إحدى  لتغدو  الزراعية،  األراضي  فيها  وتوزع  والمستوصفات 
عامًة.  واالمارات  الشرقية  المنطقة  في  الزراعية  المناطق  أهم 
ولتصبح تلك المنطقة جاذبًة ألبناء البادية المنتشرين حولها، أو 
من بقية بوادي اإلمارات، فيزداد عدد سكانها وتصبح »الَهيَر« 

مدينة مشهورة بموقعها الحصين في أحضان البادية.
إن شاعرنا لهذا العدد أيها األعزاء، من هذه المنطقة الجميلة. 
الكتبي رحمه  أحمد  بن  بن شوين  الكبير معيوف  الشاعر  إنه 

الله.

نشأته
ولد شاعرنا معيوف في المنطقة الواقعة ما بين قرية “المدام” 
وقرية “الشويب” وهي المناطق الواقعة إلى الشمال من قرية 
»الَهيَر«، ويطلق عليها إسم »ليْويْديَه«، وعلى مورد ماء يسمى 

القادمة من »الشويب« صوب  »اِيديّه«، والذي تعبره البطحاء 
المرّه«  »طوي  إلى  تصل  حتى  »الفاية«  ثم  »المدام«  مناطق 
في  الرملية في شمالها، وهي  التالل  ثم  “الرفيعة”  منطقة  ثم 
طريقها إلى بحر الخليج العربي شمااًل. ويقّدر تاريخ والدته في 
عام 1925م تقريبًا، حيث لم تكن هناك شهادات ميالد، وإنما 

كانت والدته في البر وفي سيح »ايديّه« بالتحديد كما ذكرت.
يدعى والد شاعرنا معيوف، شوين بن أحمد، وهو من طائفة 
ويتركّز  الكريمة.  كتب  بني  قبيلة  من  المعروفة  »المصاجرة« 
وجود هذه الطائفة في منطقة »الَهيَر« بالذات. وهم من خيرة 

رجال بني كتب في األخالق والعادات البدوية األصيلة. 
والمدام  الَهيَر  في  المنتشرة  قبيلته  أفراد  بين  شاعرنا  عاش 
موسم  في  أهله  مع  ومتنقاًل  المعال،  وفلج  والذيد  والشويب 
مناطق  إلى  باإلضافة  المناطق،  تلك  إلى  واألمطار  الشتاء 
الساعدي والحمرانية في »سيح الجري« برأس الخيمة، يبحثون 

عن الماء والكأل والعشب.
وعندما كبر شاعرنا قلياًل وبدأ يتذّوق الشعر ويقرضه، تعلّق به 
خاصًة وأنه كان يعيش في بيئة شعرية خصبة، فيذكر بنفسه أن 
والده وعّمه كانوا شعراء، كما كان يعيش بينهم الشاعر سلطان 
الشاعر  وقبلهم  الكتبي  معيوف  بن  مطر  والشاعر  ساري  بن 
المغرّد حمد بن قَنش المسعودي الكتبي، وغيرهم من الشعراء 

المعروفين. وقد كان لهؤالء أشّد التأثير على شاعريته تلك.

الكتبي الشاعر معيوف بن شوين بن أحمد 

شعراء القبائل
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أول الشعر في سمرة المقيال
ومن  عاًما،   13 يتعّدى  ال  وعمره  الشعر  قال  أنه  شاعرنا  يذكر 
كان  عندما  قالها  التي  تلك  الفترة،  تلك  في  قالها  التي  القصائد 
يرحل إلى المناطق الشمالية على اإلبل ليزور أنسباءه وشقيقته 
يأوي  التي كان  السمر”  قالها في “شجرة  المتزوجة هناك، وقد 
في  سفراته  خالل  الهجير  حر  في  قيلولته  تحتها  ويقضي  إليها 
الخريف إلى هناك، ثم تركها ورجع إلى مقره في الهير، وهو في 

أشّد الشوق اليها قائاًل:

يا »سمرة« المقيال عّساك

سحابّة تمطر وتسقيك

لي بالوطن ماريت شرواك

نومه تهّنى لي رقد فيك

الزين ريته راتع ْحذاك

صبح ومساء شوفه يماسيك

واليوم قّفينا ودعيناك

يعلّنا بالخير نطريك

فهو في هذه األبيات يدعو لشجرة السمر هذه بالمطر الهميل 
الذي يسقيها حتى تروى، فتكبر ظلّتها التي نام فيها أيام الحر، 
وقد أطلق عليها » سمرة المقيال« أي سمرة القيلولة. وتعّد هذه 
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واسع  نطاٍق  على  والمنتشرة  المعروفة  قصائده  من  القصيدة 
في البادية. 

الجنوبية  المناطق  إلى  أهله  مع  يعود  كان شاعرنا  الشتاء  في 
من  الشرق  في جهة  »ليْفار«  على طوي  بدايًة  استقروا  حيث 
أشجار  بين  صباه  سنين  هناك  شاعرنا  فعاش  الَهيَر،  منطقة 
قبيلته،  أبناء  مع  و»الَهيَر«،  »ليْفار«  وطوي  »زاخر«،  غاف 
والذين كان يعمل أغلبهم مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الله عندما كان حاكًما لمدينة العين خالل األربعينيات  رحمه 
في  له  مرافقين  أو  له،  خاٍص  كحرٍس  الماضية،  والخمسينيات 
رحالته البرية ومقانيصه في مختلف المناطق البرية الداخلية.

أنه كان شاعرًا رقيًقا   لم يستمر شاعرنا في عزوبيته كثيرًا، إذ 
من  الله  رحمه  فتزّوج  وتقاليدهم،  أهله  عادات  على  محافظًا 
نفس القبيلة واستقر على طوي »ليْفار« مع بني عمه وجماعته 
من بني قتب، وقد رزق من زيجته تلك بعدد من البنين والبنات 

ومن أبنائه محمد وعلي بن معيوف.

حياته العملية
عمل شاعرنا في بداية حياته على »كّد الركاب« أي العمل على 
الحطب و)الثمام(  ينقلون  أنهم كانوا  الله  اإلبل، ويذكر رحمه 
وهو نوع من الحشائش البرية المعّمرة والتي تزخر بعد موسم 
األمطار وتأكلها األنعام بشراهة، والصخام )الفحم(، وذلك من 
يبيعونه  حيث  ودبي،  والبريمي  العين  مناطق  إلى  مناطقهم 
والدهن  والملح  والقهوة  والطحين  باألرز  يرجعون  ثم  هناك 
إلى  ذهب  أنه  الله  رحمه  ذكر  وقد  البادية،  في  أهلهم  إلى 
مناطق ضنك وحفيت بسلطنة عمان على ظهور اإلبل بقصد 
العين  في  وبيعها  هناك،  من  وغيرها  التمور  وشراء  التجارة 

ودبي. والبريمي 
وما  الثانية  العالمية  الحرب  سنوات  وخالل 
والدول  العربي  والخليج  لإلمارات  سبّبته 
انقطاع  في  تمثّلت  صعوبات  من  المجاورة 
مجاعة  حصلت  وغيره،  أكل  من  الواردات 
تلك  وسميّت  محتاًجا،  فقيرًا  الكل  وأصبح 
السنوات بسنوات القحط والجوع، وتقّدر تلك 
وعليه  الماضية.  األربعينيات  بنهايات  الفترة 
فقد هاجَر الكثير من أبناء المنطقة إلى  دول 
الخليج القريبة طلبًا للرزق والمكسب لعلهم 
يأتون بشيء من المال ألهلهم وأبنائهم الذين 
كانوا ينتظرون منهم العون والمساعدة. وفعاًل 
أبناء  بعض  برفقة  وتوّجه  أمتعته  حزم شاعرنا 

قبيلته بحرًا إلى الدمام بالمملكة العربية السعودية وكان ذلك 
تقريبًا، وقد عملوا هناك في شركة »أرامكو«  في عام 1957م 
بالظهران لفترة ليست بطويلة حيث لم يرق لشاعرنا مستوى 
من  شاعرنا  برفقة  وكان  هناك.  به  يقومون  كانوا  الذي  العمل 
جماعته الشاعر مهير بن سعيد بن دري الكتبي، والشاعر الشيخ 
القتبي من األفالج بسلطنة عمان.  الله بن علي بن ربيع  عبد 
وقد قال يومها الشاعر معيوف قصيدة يشكي فيها حاله وهو 
البناء في الشركة  يحمل الكنكري )الرمل الحجري( إلى أماكن 

هو وجماعته، يقول فيها:

حطّيت حالي حال بيدار

نطّار وآسوق المحافير

من عقب مانا بوني خيار

عند الغضي بوسٍن صغير

إال على أهل الوّد صّبار

والله يفّري لي على خير
إلى آخر القصيدة

كما تشاكى مع الشاعر الشيخ عبد الله بن علي بن ربيع القتبي 
في قصيدة نثبتها في نماذج من أشعاره.

ولم تطل إقامة شاعرنا في الدمام فرجع هو وزمالؤه إلى وطنهم 
والشوق والحنين يجرّهم إلى مناطقهم في البادية وإلى أهلهم 

وذويهم الذين لم يتحّملوا فراقهم المّر.
في  النفط  عن  التنقيب  شركات  وظهور  بفترة،  رجوعه  وبعد 
للعمل  هناك  إلى  الذهاب  زمالئه  مع  شاعرنا  قرر  أبوظبي، 
واكتساب الرزق، فعمل رحمه الله في جزيرة داس لمدة سنتين 
الماضي،  القرن  من  الستينيات  بداية  في  ذلك  وكان  تقريبًا، 
وكعادته رحمه الله وبصفته شاعر رقيق وحّساس، فقد قال أيًضا 

الكتبي الشاعر معيوف بن شوين بن أحمد 

شعراء القبائل
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قصيدة عن حياته الصعبة في جزيرة داس يقول فيها:

آون من حاٍل بداني

في »داس« ماخذ مّدة شهور

آفّز لو نومي غشاني

لي من طرى لي زين لْخصور

حّبه مشّيد له مباني

وسط الحشا باٍن له قص��ور

إمارة  في  األمور  دفّة  الله  رحمه  زايد  الشيخ  استلم  أن  وبعد 
أبوظبي كحاكم لها في أغسطس عام 1966م، كان على شاعرنا 

أن يفرح بذلك، لم ال وهو الذي كان يعرف الشيخ زايد رحمه 
يعمل  أن  إال  فأبى  عمومته،  بني  صاهر  عندما  ذلك  قبل  الله 
معه، فالزمه في البداية كمرافق وحارٍس شخصٍي له، ثم أوكَل 
إليه الشيخ زايد رحمه الله مسؤولية وحدة حراسة قصر العين 
باإلضافة إلى قلعة المربعة والجاهلي. وقد عمل هناك رحمه 
الله لمدة خمس سنوات، ثم تقاعد شاعرنا بعد ذلك عن العمل، 
واستقر في مدينة العين حتى بداية الثمانينيات عندما أنشئت 
المساكن الشعبية في منطقة »الهير«، ففّضل رحمه الله العيش 
في مسقط رأسه بين أهله وعشيرته، فأخذ له بيتًا هناك وأقام 
»الهيَر«  منطقة  في  وظل  عمه،  وبني  وأبنائه  عائلته  مع  فيه 

رحمه الله حتى وفاته.
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تجربته الشعرية
لم تأِت الموهبة الشعرية لشاعرنا من فراغ، فكما ذكرت كان 
هناك والده وعّمه شعراء معروفين، كما كانت للبيئة التي عاش 
كانت  قوله.  ثم  بالشعر  تعلّقه  في  كبير  دوٌر  البادية  في  فيها 
البادية في األربعينيات والخمسينيات الماضية تزخر بمجموعة 
كبيرة من الشعراء الشعبيين المعروفين أمثال بن حلوه والرفيسا 
والخيال وبن قنش وبن حليس وغيرهم، وفي العين كان هناك 
سعيد بن هالل الظاهري ومطر بن خادم وعيد الظاهري وبن 
أشد  الفطاحل  لهؤالء  كان  فقد  وعليه  كثيرون.  وغيرهم  حم 
الكثير  يحفظ  الله  رحمه  فكان  الشعرية،  قدراته  على  التأثير 
وأصحابه  أهله  يرويها  أو  منهم  يسمعها  التي  أشعارهم  من 
ورفاقه في جلساتهم وأسفارهم. كما أن ابتعاد الشاعر عن أهله 
وفكره  حالته  على  أثّر  عنهم  وفراقه  بعيدة  أماكن  في  وعمله 
تعبّر  التي  األشعار  من  الكثير  وقال  الشعرية  قريحته  فجادت 
على  ومثال  واألحباء.  واألهل  الوطن  إلى  والشوق  الحنين  عن 
ذلك قصائده التي قالها أثناء عمله في مدينة الدمام بالمملكة 
في  يعمل  كان  عندما  األخرى  قصائده  ثم  السعودية،  العربية 

جزيرة »داس«.
وقد أثّرت على تجربته الشعرية عدة عوامل بيئية واجتماعية 
وقصائده.  أشعاره  نوعية  على  التأثير  في  كبير  دوٌر  لها  وكان 
التي  المؤثرات  هذه  أهم  والفراق  البعد  يأتي  ذكرت  وكما 

حياة  أن  كما   ، قصائده  أفضل  حينها  وقال  موهبته  صقلت 
أيًضا  كبير  أثٌر  له  كان  والمرعى  الكأل  خلف  والتنّقل  البداوة 
في  القصائد  من  الكثير  فقال  الموهبة،  تلك  على  التأثير  في 
األمكنة التي زارها وسكن فيها خالل فترات األمطار والرعي مثل 
والخبّي  المعال  وفلج  وبباته  والذيد  وإيديه  الساعدي  مناطق 
واليفر والمحاذف والسيح وغيرها، كما كان للبيئة أثٌر كبير في 
في  قصيدة  فقال  الشعرية،  إبداعاته  في  الموهبة  هذه  صقل 
والرمال  السيوح  في  تنمو  التي  الشجرة  تلك  وهي  »السمرة« 
أوراقها  على  تعيش  إذ  البدوي،  لدى  كبيرة  معزة  لها  والتي 
الحر  أوقات  في  كظل  ويستخدمها  وأغنامه،  إبله  وثمرها 
الشديد، خاصة أثناء رحالته وسفراته على إبله أو عندما يرعى 
في  كبير  دوٌر  له  فكان  والحيا  المطر  أما  الصحراء.  في  حالله 
أشعاره وهناك أكثر من قصيدة له في المطر والغيث ويتمنى 
فيها هطوله على دياره والمناطق التي يحبها ويعيش فيها أهله 
وأحبائه. ويالحظ في أغلب شعره قوة المعاني وسالسة أبياتها 
بدون تكلٍّف يذكر. كما أن المفردات الشعبية وأسماء المناطق 
والمواضع واالماكن تزخر بها قصائده وتكاد ال تقرأ قصيدة من 
قصائدة إال وترى فيها اسم موضع أو مورد أو مكان لطالما عبره 
الشاعر أو مّر عليه أو سكن فيه. ويدل ذلك على ارتباط شاعرنا 
والتي يرى  فيها  التي عاش  للمناطق والمواضع  بالمكان وحبه 

فيها ذكرى ألحبابه وأصدقائه وأهله.

الكتبي الشاعر معيوف بن شوين بن أحمد 

شعراء القبائل
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أغراضه الشعرية
تتركز أشعار الشاعر معيوف بن شوين الكتبي في الغزل، ويكاد 
الشكاوى،  عدا  ما  الشعرية،  آثاره  معظم  على  يطغى  الغزل 
الوحيدة  الشعرية  المادة  هو  الغزل  فإن  ذلك  في  غرو  وال 
وهناك  الشعر،  في  سماعها  ويفضلون  الناس  لها  يطرب  التي 
زال  ما  والتي  لشاعرنا  المشهورة  الغزلية  القصائد  من  العديد 
الناس وخاصة في البادية يرّددونها دائًما، وأشهر هذه القصائد 
منتصف  في  قالها  له  قديمة  قصيدة  وهي  »الوهّي«  قصيدة 
مع  الشمالية  المناطق  في  كان  عندما  الماضية  الخسمينيات 
مع  قوم  جاءهم  وقد  هناك.  الشتاء  فصل  يقضون  وهم  أهله 
حاللهم وإبلهم لنفس الهدف وهو الرعي حيث كانت منطقة 
فتكون  الجيد  الرعي  بموسم  تشتهر  الخيمة  برأس  »الجري« 
مراعيها خضراء جميلة بعد موسم األمطار ولتصبح قبلة أصحاب 
المواشي واإلبل إلستغالل مراعيها. وكان مع القوم امرأة يشهد 
فقال  »الوهّي«  وتسمى  وكرمها  أخالقها  وطيبة  بجمالها  الكل 
الله تلك القصيدة فيها والتي ما زالت ترّدد حتى اآلن،  رحمه 

والتي يقول فيها:

يا مرحبين بشوف »ل��ْوهي«

ترحيب م الخاطر وول����هان

على عدد ما تمر تم�����شي

وعلى عدد ما تطيح االوطان
إلى آخر القصيدة

أما في الشكاوى فقد تشاكى رحمه الله مع الشاعر الشيخ عبد 
الله بن علي بن ربيع القتبي عندما كان يعمل معه في الدمام 
الكتبي  سعيد  بن  مهير  الشاعر  مع  تشاكى  كما  عام1957م، 

والشاعر محمد بن هندي وغيره من الشعراء.

لقائي مع الشاعر
التقيت مع الشاعر رحمه الله عام 1999م في منزله بمنطقة 
الشاعر مهير بن  الله بصحة جيدة وبرفقته  الهير وكان رحمه 
سعيد. وقد تحدث لي عن سيرة حياته وسّجلت معه رحمه الله 
كريًما  مضيافًا  الله  رحمه  وكان  الجميلة.  قصائده  من  العديد 
وسرده  للقصيد  عّده  وفي  حديثه،  في  لطيًفا  للجميع  محبّا 

للقصص وحكايات الماضي

وفاته

أصيب رحمه الله بمرٍض عضال في السنوات األخيرة 
من حياته، لم يشف منه، كما أصيب بداٍء جلدي أثّر على 
لون جلده رحمه الله، وظل طريح فراشه عدة سنوات، 
انتقل بعدها إلى رحمة الله تعالى خالل هذا العام في 
منزله في »الهيَر« بتاريخ 25 فبراير 2015، فرحمه الله 

رحمة واسعة 
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»السيح«

ال���س���ي���ح خ�������ازت ل����ه ح��الت��ه

ه���لْ���كَ���ت ع������دوده م���ن م��ه��ات��ه

ح�������ّد ن����ي����ا ي���ب���غ���ي ب���ي���ات���ه

ط���ل���ب���ت رب�������ي ب����ق����درات����ه

م����ن م����رع����ٍد س�����ود اْم���زن���ات���ه

ي������وم ال����م����ب����ّرج ب��ْغ��ف��الت��ه

ي��س��ق��ي »ال���ي���ف���ر« وم���وي���ردات���ه

وع��ل��ى »ال��م��ح��اذف« وبْ��داع��ات��ه

»ْح��دب��ات��ه« ع  ي��س��ج��ي  وْخ����الف 

ت����ي����ري أوط�����ان�����ه وان����زالت����ه

وت���رج���ع وط������وره واش���ره���ات���ه

ع��ي��ن ال��غ��ض��ي زي����ن ان��س��ع��ات��ه

ي����لّ����ي ي����رّح����ب م����ن ب��ه��ات��ه

وم����ن ال���ع���رب ط���اب���ت م��ي��اري��ه

وال���ك���وس غ���ّب ال��ب��ي��ت ط��اري��ه

غربيه ال��ف��ل��ْي  ع  س��ك��ن  وح����ّد 

ع���ل���ى ع�����دد ف������رٍض ن��ص��لّ��ي��ه

ك���ن���ي���ف وب�����روق�����ه ت��الظ��ي��ه

ه���اي���ع وك�����ل ال����ن����وم غ��اف��ي��ه

نبغيه وي���ن  »اي����ديّ����ه«  وع��ل��ى 

ينوبيه  » و«خ���ب���يٍّ و»ال����ن����وف« 

يسجيه ال���ي���ود  ي��ع��ل  وال��س��ي��ح 

ه���ّم���ال ل���ي م���ا وق����ف ي��اري��ه

وي���ش���ّوق ال����رّوي����د ل���ي ايّ��ي��ي��ه

فيه ال��ح��ق��ب  زان  م��ض��م��ٍر  ب���و 

وي����ب����ّش ي�����وم ي���ش���وف الف��ي��ه

الكتبي من روائع الشاعر معيوف بن شوين بن أحمد 

شعراء القبائل
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»لوَهّي«

ي���ا م��رح��ب��ي��ن ب���ش���وف ل���وَه���ّي

ع���ل���ى ع�����دد م����ا ت���م���ّر ت��م��ش��ي

وع���ل���ى ع����دد ري����ح ال��ش��م��ط��ري

وأع��������داد م����ا ب��ت��س��ي��ر وت��ج��ي

واع�������داد م���ا ب���ال���ك���وس ت���ذري

م���ن ع��ق��ب��ه��ا ت��ّم��ي��ت ه���ب ح��ّي

ك���ان ال���س���َول م���ا ي���اب ل���ي شي

ش������يٍّ ب����ي����ان وش�������يٍّ اغ���ب���ّي

وف���ي خ���اط���ري ك��ان��ه ط���رى شي

وول���ه���ان ال���خ���اط���ر  م  ت��رح��ي��ب 

وع��ل��ى ع���دد م��ا تْ��ط��ي��ح االوط����ان

وع��ل��ى ع���دد م��ا ت��ش��وف األع��ي��ان

واع�������داد م���ا ن����ود ال��ف��ج��ر ب��ان

الن ال��س��ح��ب  م  ق��ط��ٍر  واع������داد 

ودم�����وع ع��ي��ن��ي ف����وق األوج����ان

ب���س���وم ش�����يٍّ م����ا ل����ه اث���م���ان

وح���ت���ى ذل���ول���ي ب��ن��ت ظ��ب��ي��ان

ب���رق���د ه��ي��اه��ا ت��ح��ت ل���ْغ���دان
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شكوى ورد
هذه القصيدة شكوى من شاعرنا معيوف بن شوين إلى الشاعر الشيخ عبد الله بن علي بن ربيّع القتبي، 

عندما كانا يعمالن في الدمام بالمملكة العربية السعودية عام 1957م، يقول الشاعر معيوف:

»ب��وح��م��ي��د« ال��ق��ل��ب م���ا الق��ي

االش����واق����ي م  وت����ويّ����ع  ن�����اح 

ي��ش��ت��ك��ي م���ن ك��ث��ر ل��ْف��راق��ي

وال����وص����ل م���ن دون�����ه اغ��الق��ي

م��ع��ت��اق��ي وّن  م����ن  ي����ا  آه 

ف���ي ال���دخ���ات���ر م���ا ل���ه ع��الج��ي

ب����ات دم����ع ال��ع��ي��ن ه���ّراق���ي

وم��ش��ت��اق��ي داره  ذك�����ر  م����ن 

ط�������ارٍي ل����ي م���ال���ي ال��س��اق��ي

ب����و ي����داي����ل س���م���ر واط���الق���ي

م��س��ك��ن��ه ف���ي ط����رف ل��ْش��راق��ي

ي��ع��ل��ه��م ي���س���ق���ون ب����ّراق����ي

ت��ص��ب��ح ال�����غ�����دران ه���ّراق���ي

وال���ع���ش���ب ت���اي���ه ب����االوراق����ي

ب����ّي����ح ب����س����دٍّ م���غ���ب���ّن���ه)1(

ون�������اَوح ال����ورق����ا ع��ل��ى ف��ّن��ه

وال���ب���ح���ر ق�������ّوه ْم��ج��س��ّن��ه

ن�����زو م������وٍي ه����ب ْم���واح���ّن���ه

م��������درٍك وال�����ع�����وق س���اب���ّن���ه

غ��ي��ر ل��ي ك���ان ال��س��ب��ب م��ن��ه)2(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وال����وط����ن ل����ي ف���ي���ه م��زه��ّن��ه

ب���ال���م���ع���ان���ي ق���اط���ع ال��ه��ّن��ه

ي��س��ق��ّن��ه ال���ع���ّد  ع  َوَرد  ل���و 

م���وق���عٍ ي��ش��ب��ه ع��ل��ى ال��ج��ّن��ه

وال���س���ح���ب ورع��������وده م���دنّ���ه

م���ن ف��ض��اي��ل ل���ي ل���ه ال��م��ّن��ه

م���س���ونّ���ه ربٍّ  ف���ض���ل  م�����ن 

)1( تنطق القاف في الشطر األول جيًما قاهرية.
)2( عالجي: تنطق الجيم هنا جيًما قاهرية أيًضا.

الكتبي من روائع الشاعر معيوف بن شوين بن أحمد 

شعراء القبائل
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فقال له الشيخ عبد الله بن علي بن ربيّع القتبي:

)1( تنطق القاف والجيم في الشطر األول جيًما قاهرية.

ك�����ان ق���ول���ك ك���لّ���ه اص���داق���ي

الج���ي ب���ع���د  وال  ي���ل���ي���ج  ال 

ق��ل��ب��ي ت����ولّ����ع ب���االش���واق���ي

م����ا ي���ف���ي���ده ط����ب وع���الج���ي

غ��ي��ر ش���وف���ه م���ال���ي ال��س��اق��ي

ال��ص��در ق��د ضاقي ي��ا »م��ع��ي��وف« 

واْع�����ب�����رات ال���ع���ي���ن ه���ّراق���ي

ل���ي م��ه��رن��ي م��ه��ر االوراق������ي

مشتاقي ال��ق��ل��ب  ف��ي  ل��ي  ذاك 

وال���س���ب���ب خ���اي���ل���ت ب���ّراق���ي

س���ع���د م����ن س���اف���ر ب��ت��وف��اق��ي

ب���اي���ن���اح���ي ط�����رف ل��ش��راق��ي

ب��اح��ك ال��ل��ه ت��س��ج��ع ال���ونّ���ه)1(

ه���اونّ���ه ال�������دار  م���ق���ام  وال 

ب����اح م���ا ف���ي ال���ي���وف خ��اف��ّن��ه

ي��ط��ف��ّن��ه م�����اي�����ات  وال  ال 

ح��ي��ن م���ا ط����ار ال��غ��ش��ا ع��ّن��ه

م����ن خ����ويّ����ك ل����ي م��ش��اك��ّن��ه

س��اق��ّن��ه وال����خ����د  ال����وج����ن  ع 

وال�����وس�����م ي���وف���ي م��ع��رق��ّن��ه

ب���ن���اس���ّن���ه وال  ن���س���ي���ت���ه  ال 

س��������ارٍي ورع���������وده ْم����دنّ����ه

ف�����وق م���رك���ب خ����ال����ٍي خ��ّن��ه

ي���خ���ف وال�����دي�����ره م���ج���دنّ���ه
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د. عمرو عبد العزيز منير نحو إحياء مخطوطات التراث الشعبي

قريب،  وقت  وحتى  العصور  عبر  الشعبي،  القصص  ظل 
السلطة  أو  الدينية  الهيئة  أو  األدبية  الشرعية  خارج 
الثقافية  المؤسسات  باعتراف  يحظ  لم  ومن ثم  الحاكمة، 
جزًءا  كونه  برغم  بات  حتى  الدولة،  في  العلمية  والهيئات 
أو قصًصا هامشيًا Marginal، ال يؤبه به  أدبًا  التراث،  من 
من قريب أو بعيد في سياق ثقافي عربي يتسم بفراغ في 
بحيث  العربية،  الشعبية  السير  مخطوطات  تحقيق  مجال 
بدت الحاجة إلى سـد هذا الفراغ ماسة . ذلك أن امتداده 
في  الشعبي  األدب  بمخطوطات  يحدق  مؤكد  بخطر  ينذر 
أن هذا  نتبين  األمر وطأة عندما  يزداد  ماضيها ومستقبلها 
الوضع يقابله في الثقافة الغربية اهتمام واسع باعتبار هذه 
من  محوريًا  جزءا  العربية  الشعبية  والسير  المخطوطات 
هوية األمة وثقافة أفرادها. على هذا األساس كانت الحاجة 
عناية  الشعبي  والتاريخ  األدب  بمخطوطات  للعناية  ماسة 
وحمايتها  وصونها  جمعها  وهمومها.  أهدافها  ضمن  تضع 
السير  وتحقيق مخطوطات  مركز إلحياء  وإنشاء  وتحقيقها 
الشعبية العربية، ودار الكتب والوثائق القومية بمصر تزخر 
بالعديد من مخطوطات التراث الشعبي العربي إضافة إلى 
مخطوطات  من  األوربية  المكتبات  من  العديد  تملكه  ما 
الحكايات والسير الشعبية العربية، وهي مخطوطات تأتي 
زوايا  يمكن دراستها من  األهمية؛ ألنه  كبير من  على قدر 
والفئات  العامة  حالة  عن  تعبّر  إنها  ناحية  فمن  متعددة. 
كتابتها  لحظة  العربي  المجتمع  في  والمهمشة  المطحونة 
أو تأليفها أو روايتها، كذلك فإنها تعبر عن التطورات التي 
لحقت بهذه الفئات عبر تاريخها الطويل، سواء كانت على 
الصعيد السياسي أو التاريخي أو االجتماعي. وهو ما يمكن 
أن تعكسه لنا الروايات المتتالية الشفاهية والمدونة لهذه 
لنا  تحقق  ما  بقدر  الشعبية  المخطوطات  وهذه  السير. 

وظائف تاريخية مهمة، فإنها تحقق لنا وظائف اجتماعية، 
إلى  هذا  تغيره.  أو  ثباته  ومدى  تطوره،  مدى  بها  نقيس 
جانب أننا نستطيع أن ندرس بها نفسية الشعوب المنتجة 
لها، وكذلك نتعرف على ظروف هذه المجتمعات وطبائعها 
وعاداتها وتقاليدها. وتساعدنا على أن نتلمس في الماضي 
التفسير الشعبي للتاريخ؛ أو ما يمكن أن نسميه بـ )البعد 
الثالث( للدراسات التاريخية؛ أي التفسير النفسي والوجداني 
ورؤية الجماعة الشعبية لتاريخها ولذاتها وللكون والظواهر 

واألحداث من حولها. 
السير الشعبية العربية، كمكّون أساسي من مكّونات الثقافة 
الوطنية،  الشخصية  صياغة  في  األساسي  ودورها  الشعبية، 
هذا  األهمية.  بالغ  موضوع  هو  كذلك،  الهوية  وبلورة 
الموضوع بقدر ما فيه من األهمية فيه من الصعوبة، إذ ال 
يختلف اثنان على الدور الذي يلعبه التراث الشعبي بصفة 
الشعبية خاصة في صياغة الشخصية وبلورة  عامة والسير 
الهوية لكل شعب من الشعوب. ال بل أحد أهم المركبات 
األولى واألساسية ولذا، ما يهمنا أكثر هنا هو: كيف نحافظ 

عليه ونوظفه لتعزيز هويتنا الوطنية؟
االهتمام  والدة  شهدا  الماِضيين  الَقرنين  أن  لالنتباه  المثير 
الشعبية طبعات منتقصة راجت  السير  تلك  بطباعة بعض 
التي  السير  أمثلة هذه  ومن  الشعب،  فئات  من  كثير  بين 
إلى  وتحتاج  والعشرين  عشر  التاسع  القرنين  في  طبعت 
المخطوطات  إلى  بالرجوع  وتحقيق  ودراسة  إحياء  إعادة 
ومحاربته  طالب  أبي  بن  علي  اإلمام  سير  قصة  األصلية: 
الغول،  برأس  الشهير  الكبرى  اليمن  وفتوح  الهضام،  الملك 
لإلمام  جرى  وما  األحزاب  غزوة  الكبير،  سالم  الزير  وقصة 
علي الفارس المهاب، وسيرة العرب الحجازية، وقصة ديوان 
األيتام، وقصة قتل األمير دياب، وسيرة بنى هالل في قصة 

ءة
ضا

إ

الشعبي التراث  مخطوطات  إحياء  نحو 



71 العدد 191 سبتمبر 2015

أبو زيد الهاللي والناعسة وزيد العجاج، 
بنى  وتغريبة  الكبير،  البسوس  وحرب 
هالل ورحيلهم إلى بالد الغرب وحروبهم 
العرب  وديوان  خليفة،  الزناتي  مع 
الهمة،  ذات  األميرة  وقصة  المسمية، 
وسيرة الجازية الهاللية، وسيرة عنترة بن 
شداد، وسيرة الظاهر بيبرس. إلى جانب 
ولكن  مجهولة  أصبحت  شعبية  سير 
تحتفظ خزائن الكتب بمخطوطاتها التي 
ودراستها،  لتحقيقها  يتصدر  لمن  تحتاج 
الجهد  هذا  ثمرات  أولى  بدأت  وقد 
حين أضطلع به أستاذي عالم الفولكلور 
رجب  محمد  الدكتور  الراحل  المصري 
علي  سيرة  العرب  أهدى  الذي  النجار 
الزيبق محققة ومدروسة مزودة بشروح 
للمفردات الغامضة وبهوامش تربط بينها 
وتاريخ مصر االجتماعي والسياسي، وكان 

من المنتظر أن يوافينا الدكتور النجار ببقية المالحم والسير 
بتحقيقاته العلمية الدقيقة الغنية بالمعلومات ولكن القدر 
رحاب  إلى  فجأة  يصعد  به  إذ  مقدمات،  دون  فيه  فجعنا 
الرفيق األعلى، مخلفا في قلوبنا – وفي قلبي أنا بالذات – 
وجًعا ال ينتهي، ولكن لم ينته األمل فتصديت لتحقيق السير 
العالمة  لنا  عبده  الذي  للحلم  استكمااًل  العربية  الشعبية 
النجار وحلم به معنا الحكاء العظيم خيري شلبي فاستكملت 
الحلم بتحقيق ودراسة سيرة فتوح البهنسا الغراء على أيدي 
بعد  الجوائز  نشرها ضمن سلسلة  وتم  والشهداء  الصحابة 
األولى عام 2012م  القصصي  التراث  فوزها بجائزة تحقيق 
بهيئة قصور الثقافة، ثم تبعها سيرة فتوح مصر المحروسة 
على يد سيدي عمرو بن العاص وهى سير شعبية تؤكد أن 
فتوح مصر لم تمر على الوعي الشعبي دون استجابة يقظة 
وانتباه واع بدور الشعب في تسجيل بطوالت هذا الحدث 
ويسد  التاريخي  للحدث  العام  السياق  تصور  في  ويساعد 
الفجوة الناتجة عن عجز المصادر التاريخية التقليدية عن 
سدها وبعث الحياة في الهيكل العظمي للحقائق التاريخية 
الفتح  وتفاصيل  أحداث  عن  المصادر  تحملها  التي  الجافة 

العربي لمصر.
مخطوطات  لتحقيق  وتصديت  المبذول  الجهد  توالى  ثم 
سيرة شعبية جديدة تضمنت قراءة جديدة ألبطال السيرة 

البدرنار  الملك  )سيرة  وهي  الهاللية 
قيبوش(  بن  طيبوش  بن  النهروان  بن 
بشخصيات  تأثرت  جزًءا  عشر  اثني  في 
للهاللية  فخصصت  الهاللية  السيرة 
الثالث  الجزء  من  تبدأ  عريضة  مساحة 
مدى  لمس  لنا  أتاح  مما  السادس  إلى 
تأثير الهاللية على مجتمعها من عشاقها 
عديدة  أجيال  امتداد  على  ومدمنيها 
،عبر مجتمع الرواة الذين خلبت السيرة 
ألبابهم فمنحوها أعمارهم كأنهم يؤدون 
يصيروا  بأن  الحياة  في  مهمة  رسالة 
سلكت  والتي  الهاللية  السيرة  رواة  من 
ظروف  في  اآلباء  من  لديهم  طريقها 
أتيح فيها للمتلقي اإلصغاء والتفاعل مع 
األداء  فعل  فكان  الخالب،  السيرة  عالم 
السيرة  تراث  استلهام  على  يقوم  لديهم 
بواسطة  الشفاهي  تواصله  عبر  الشعبية 
إحساسهم  تقوية  وبهدف  مشاركيهم  بين  الحي  التفاعل 
مخطوطات  تحقيق  إلى  تصديت  كما  ووحدتهم.  بهويتهم 
ما  بكل  الشامية  الرواية  حسب  يزن  ذي  بن  سيف  سيرة 
فيها من صعوبات، إضافة إلى تحقيق النص الكامل لكتاب 
الضمير  واليوم   . قراقوش  أحكام  في  الفاشوش  حكايات 
الثقافي العربي مدعو لضرورة احتضان الدعوة إلنشاء مركز 
إلحياء مخطوطات التراث الشعبي العربي والذي يهدُف إلى 
جانب تحقيق السير الشعبية العربية إلى إثارة اهتمام أكبر 
لدى أبناء ثقافتنا بهذا الفضاء المتروك مقصورا على قلة من 
الدارسين وراء أسوار األكاديمية، وإلى تجديد االنشغال لدى 
الشعبية  السير  بموضوعات  العرب  والمبدعين  المثقفين 
العربية التي كاد قرن عربي من حصر الفكر باأليديولوجيا 

أن يجعله بعيداً تماماً عن األذهان.
ولعل من المهم بالنسبة إلينا في مشروع » تحقيق السير 
الشعبية العربية« أن نشير إلى أن أحد أبرز حوافزنا للدعوة 
إلى هذا المشروع/ الحلم للخروج إلى النور هو ما لمسناه 
من حاجة ملحة لرفد نصوص األدب الشعبي بالجديد منها 
وتقديم القديم على نحو علمي ومنهجي رصين ومتماسك 

وأقرب إلى الكمال قدر الجهد. 
مركزًا إلحياء مخطوطات  لنرى في وطننا  الوقت  يحن  ألم 

التراث الشعبي العربي؟ كن واقعيًا واطلب المستحيل! 

ميشال فوكو

هناك حاجة ملحة لرفد 
نصوص األدب الشعبي 

بالجديد منها وتقديم 
القديم على نحو 

علمي ومنهجي رصين 
ومتماسك وأقرب إلى 

الكمال قدر الجهد،
ألم يحن الوقت لنرى 

في وطننا مركًزا إلحياء 
مخطوطات التراث 
الشعبي العربي؟
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 مركز زايد الدراسات والبحوث

أُجري هذا اللقاء في شهر مارس عام 2000 في مدينة 
العين عن طريق فريق الباحثات بمركز زايد للدراسات 

والبحوث. 
لقاؤنا في هذا العدد مع إحدى السيدات 

المواطنات والراويات الخبيرات بالعالجات 
الشعبية وحياة األسرة، وكذلك حياة األسرة 

وتنشئة الطفل والخطوبة والزواج وأفراح 
األعياد أيام زمان.

سنكون ضيوًفا في هذا اللقاء لدى الوالدة 
كنوشة بنت سيف الحميري في بيتها في 

مدينة العين.
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كنوشة بنت سيف بن خليفه الحميري: 

في وقت زايد كثر الخير وزاد األمان  
وإال العرب ما كان عندهم شي

الحميري خليفه  بن  سيف  بنت  كنوشة 

أيام زمان
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بنت  كنوشه  بالوالدة  اللقاء  هذا  في  نرحب   
سيف، ونرجو في البداية أن تخبرينا عن اسمك 

بالكامل؟
من  الحميري،  خليفه  بن  بنت سيف  كنوشه  أنا 

العين.

 ممكن تخبرينا عن حياتكم قبل وكيف كنتوا 
عايشين زمان أول؟

 2 في  الله  رحمه  )توفي  زايد  عمر  يطّول  الله 
نوفمبر 2004م( اليوم وهذاك اليوم كنا عايشين 
في بداوة. كنا على »حفير« وكنا على »العشوش« 
كنا على »المرموم« تبع دبي. وبعدين رّدينا على 
سّوى  زايد  عمر  وطّول  أبوظبي.  تبع  »العين« 
تشوفون  ما  ومثل  الخير  لنا  وسّوى  البيوت  لنا 

عايشين بخير وبنعمة وسهالة.

 كيف كنتوا عايشين زمان أول في البر؟
كنا عايشين في بيت الشعر. في الليل ننفش الشعر 
والصوف، والصبح نغزله )الشعر والصوف(. ونورد 
وكذلك  قربة  )مفردها  »القربات«،  ونرّوي  الماء 
والهوش  البوش  ونسقي  لْكبار،  ــرَب(  ِق تُجمع 
الحطب(،  )حزم  رؤوسنا  على  الحزمة  ونجيب 
خدم.  عندنا  ما  )بأنفسنا(  رواحنا  غدانا  ونسّوي 
ما حد خدم، من تعطن )تصل البيت قبل الظهر( 
الحرمه، وهي جاية من الطوي شالّه القربه على 

على  الحزمة  جابت  وميّحت  القربة  حطّت  رأسها 
رأسها وسّوت غداء عيالها وشلّلت البيت وخّمت 

الركاب  يطنف  والرجل  حياتنا.  هذي  الرماد. 
الحطب  )يحرق  ويصّخم  االبل(،  عن  )يبحث 
الفحم(  أو  الصّخام  على  الحصول  أجل  من 
أجل  من  يسافر  )أي  ويطرش  ويحطب 

الحصول على لقمة العيش(. هذه حياتنا 
أّول، والحرمة تحمل وتربّي في البيت. 

ما شي دخاتر عندنا.

ما حد يولّد حد عندنا
 من يولّد الحرمه أّول في البر؟ حّد 

من أهلها وإال حريم؟

بس  الحريم  العالمين.  رب  يولّدها 
يولّدنّها.  ما  عندها.  ويكونن  يمسكّنها 
في  تقبض  عندنا.  حد  يولّد  حد  ما 
ماسكاتّنها  والحرمات  جالسه،  اليدعة 
لين يطيح الطفل، بفضل الله، وطاح 
يقبضن  والحريم  لله،  الحمد  الطفل 
ويقّصونه  السر  ويعّصبون  الولد 
ويسبّحونه ويكّنونه ويلّفونه بقطعة 

                زايد سّوى لنا 
البيوت وسّوى لنا الخير 

ومثل ما تشوفون عايشين 
بخير وبنعمة وسهالة
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لها  وســّووا  )قماط(.  صغيرة  قماش 
»الحريرّوة« وحّد يسّميها »الرشوفه«، 
ما  اللحم.  وكلت  التيس  لها  وذبحوا 

قالوا لها فيك دهون ال تاكلين لحم. 

له  يحطّون  السّر شو  يقّصون  يوم   
من األدوية؟

يحطّون له »صبره« )نوع من األدوية 
ينخلون  وبعدين  النباتية(.  الشعبية 
رماد ويخلطونه مع »الصبره« وتكون 
ماء  في  تمره  ويضربون  مطحونه، 
الطفل،  وينطّعون  يعجنونها(،  )أي 
هذا  ويسّمون  فمه(  في  يغّرونه  )أي 

»تنطّيع«.

 شو فائدة التنطّيع؟
عشان ياكل عقب وعشان بطنه يعقي )يمشي( ، وأّول ما يطيح 
يسّمونه  الساعة  هذيك  الياهل  بطن  من  وينزل  الطفل  زاد 
الوقت من  »عقا«. وعقاه ما يبقى في بطنه، يطيح في نفس 
ينطّعونه. ألن النطوع ينظّف بطن الياهل. وعقب يرضعونه من 
أمه. وما كان عندنا حليب قواطي. واألم تصبح بخير ويطعمونها 

اللحم والدهن والحريرّوه والقرص والدهن وتاكل كل شي.

 شو هي الحريرّوة، وهل لها فائدة؟
الحريروه هي مثل الشوربة ونسّميها بعد »رشوفه« وتتكون من 
بلدي،  وسمن  وسكر  اسود  وفلفل  وحلبة  وقرفة  الحمرا  الحبة 

وتستعملها المربّي لمدة 40 يوماً أو 
تنظّف  وهذه  أقل.  أو  يوماً  عشرين 
تفيدها.  األعــصــاب  حتى  البطن، 
من  األولــى  األربعين  في  والحرمه 
وتورد  القربه  تشّل  أّول،  أيام  الوالدة 
رأسها.  على  وتشلّها  وتترسها  الطوي 
وهذا الوقت البنت من تربّي ما تقدر 

تقوم من مكانها.

يوم   40 يكّمل  من  الطفل  انزين   
شو تسّوون له؟

من يكّمل األربعين سبّحوه وحسّنوه 

الهريسه  وسّووا  التيس  وذبحوا  زين،  لباس  ولبّسوه  وختّنوه 
من  طلع  يعني  »طلوع«  ويسّمونه  جيرانهم  على  وقّسموا 

األربعين أي كّمل أربعين يوماً.

في  يسّبحونه  يوماً  أربعين  الطفل  يكّمل  يوم  يقولون  أول   
غسول قدم حد من أهله، هل هذا صحيح؟

خير  فيه  اللّي  السنافي  الكبير  الرجل  يجيبون  صح،  هذا  نعم 
به  ويسبّحون  وعاء  في  ريله  ويغّسلون  والشجاع  والمعروف 

الياهل. وهذا يتباركون به حتى يشبهه الياهل يوم يكبر.

 إذا التهب سّر الياهل كيف يعالجونه؟
 يذّرون عليه »صبره«، ويوم ينتقف ياخذون طّعامة )نواة( تمرة 
»الصبره«  ويذّرون  السر.  في  ويحطّونها  »الفرض«  صنف  من 

منطقة العين - ديسمبر 1961

الحميري خليفه  بن  سيف  بنت  كنوشة 
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الله  وبأمر  وبس  السر،  محّل  يمتلي  لين  داخل،  المطحونه 
يصح.

 هل هناك أغاني خاصة باألطفال الصغار وهم في المهد؟
هيه نعم شي.

 شو تقولون؟
 نقول له:

هوهوهو ارقد يا وليدي ارق���د

سبعة صقور داخ���ل ال�����هور

ح����دٍّ ي���قعد وح���دٍّ يث����ور

ي��ال لْي ي���ال ل���ْي ي���ال ل���ْي

يا نايم اقعد بسك من الن����وم

قم صل الظهر وافسر الح���لوم

رمسة الوليف تبري الهم�����وم

ضحكته تشبه على بزغ النجوم
وهناك غنوات وايد غير ويبغن وقت لين أذكرهن.

العيد أول نفرح به وله بّيه

 انزين بالنسبة لألعياد كيف كنتوا تقضون العيد أيام 
زمان؟

العيد  الحين.  مثل  مب  بيّه  وله  به  نفرح  أول  العيد 
في  يظهرن  ما  الحين  البنات  يعرفه.  حد  ما  هالحين 
»المريحانه«  على  ويغّنن  يظهرن  البنات  أول  العيد. 
بين  معلّق  حبل  عن  عبارة  والمريحانه  »الدرفانه«.  أو 
كل  وعلى  جدعتين،  وجنبهن  حطبتين(  )أي  جدعتين 
على  أيًضا  حبالن  يقابلهم  حبلين  يحطّون  جدعتين 
حبل  كل  على  بنتان  وتركب  األماميات،  الجدعتين 
ويقابلهما بنتان وكل بنت تشبك رجلها مع البنت اللي 
جّدامها ويبدأن يغّنن والمريحانه تشّط ) تتحرّك( لألمام 

والخلف وبسرعات مختلفة وچذيه.
الروس  جّدلن  لْكبار  البنات  العيد،  صباح  يصبح  ويوم   
)الشعر( وتزعفرن بالزعفران وتعّدلن، ولبسن الكندوره 
اليديده. حّد عنده وحّد ما عنده. مثل »بوطيره« وحد 
واللّي  القديمة(  النسائية  األقمشة  )أنواع من  »هندي« 
وسرحن  وتعّدلن  وكندوره،  ثوب  يسّوي  خير  عنده 
يتمريَحن ) البنات( ولفروخ )األوالد ( يحوربون )يرزفون 
أي يغّنون( عّدالهن وهن يتمريَحن. والحرمات يتزاورن 

ويسلمن على بعض ويتقهويَن. وهذا العيد مالنا.
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 كم تذبحون ذبايح للمرأة يوم تولد للفرح بسالمتها؟
 نذبح 2 أو 3 ذبائح على سالمتها أيًّا كان ولداً أو بنتاً. نذبح يوم 

تكّمل سبعة أيام ويسّمونها »السابعة«.
 في أي عمر كانت تتزوج البنات؟

حد يتزّوجن صغار وحد كبار والكتبة عند الله.

كندورة الغالي من بايسّويها؟
 كيف كانت ترتيبات الخطوبة والعرس في الماضي؟

أول األم تزور أهل البنت وتتقهوى عندهم بدون ما تقول لهم 
لو ما تعرفهم وتقهَوت وشافت  البنت حتى  شي، بس تشوف 

وخطبوها.  الرجال  جاؤوا  وعجبتها،  لها  صلحت  وإذا  البنت. 
تشوف  ما  وبدون  وليها  عند  وخطبوها  شور.  لها  ما  والبنت 
العريس. وحتى لو الرجل ما نعرفه والعروس ما تشوف العريس. 
إذا صلح ألبيك وأهلك والبنت عجبتهم خطبوها. وجابوا »صرار« 
فيه  ويكون  القماش(  من  ويكون  ويشّد  الشئ  فيه  يجمع  )ما 
حوالي 20 قطعة قماش، والعروس لها قطعتان وثوبان وقطعة 
ووحدة  الثوب  تاخذ  وحده  الضحى،  الحريم  وتاخذهن  شيلة. 
يجون  ويوم  قطعة،  تخيط  وحده  كل  وخاطوهن،  الكندورة، 
ما  وكندورة  ثوب  قطعتين  بس  العروس،  لبستهن  المعاريس 
»نيل«  والثوب  تيله«  »أم  الكندورة  يوم  حالته  )ويا  غير.  شي 

الحميري خليفه  بن  سيف  بنت  كنوشة 
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و»الشيله نيل«، وإذا ما أصبح المعرس مخّضب بالنيل ما يعتبر 
العجل  وقرن  ومراير  كندوره  له  نخدم  المعرس  أما  معرس(. 

والطربوشه.
وتقول الشاعرة القديمة:

كندورة الغالي م��ن بايس���ّويها

رباعته عجلين وقرن العجل فيها

- والحريم يخدمن المراير وقرن العجل. أنا بنفسي أخدمهن 
والطاقية  الكندوره  نخدم  أول  نخدمهن.  الطواقي  حتى  أول. 

للرجال بـ 70 روبية، وهذا من شغل الحريم.
أما مير العرس، يجيبون أهل المعرس 4 جواني عيش و4 قاّلت 
قطني  لحاف  أي  مطرح  كلمة  )تصغير  ومطيرح  ميناو،  تمر 
عوده  ناقة  لهم  وذبحوا  الحرمه.  وعرّست  وبرنوصين.  محلي( 
مشّوف )أي عجوز( أو أربع ذبايح وغّدوا جيرانهم وعّشوهم، 

للسابق  وسفره  وزار  وتكون  شــارة،  على  البوش  واركضوا 
مع  العروس  سرحت  والصباح  يرزفون.  ويباتون  )الفائزة(، 

زوجها وأهله.

 كم يكون المهر مال العروس؟
 حسب المقدره حد يعطي 100 روبيه وحد 200 روبيه واللي 

قوي يدفع 400 روبيه، والشاعر يقول:
إن ساق األربع هْب هضيمه

ويغيب ماٍل ياب األجواد
)ويقصد باألربع، اربعمائة روبية. ومعنى هذا البيت الشعري 
أن المعرس وأهله لو دفعوا مهرًا اربعمائة روبية فهذا ال يهّم 

ما دام سيأتي لنا بعروٍس جميلة(.
كان  ما  العرب  وإال  المهر  وزاد  الخير  كثر  زايد  وقت  في  إال 

عندهم شي.



78

المهر  يطلب  العروس  والد  كان  هل   
البنته؟

المعثور)غير الشهم( يطلب مهر وإال أخو 
يطلب  ما  خير(  فيه  اللي  )الشهم  شما 
يسألون  الريّال.  عليه  يطلبون  ما  شيئاً. 
ريّال  وأنه  أهله  وعرفوا  عرفوه  واذا  عنه. 
ولد ريّال يزّوجونه. والواحد يريد سعادة 
بنته، حتى المهر حرام عليك. لكن شيفة 
أنا  اني  يعرف  وهو  زينه  بتكون  المعرس 

بلتقيه بالزين وهو الزم يلتقيني بالزين.

 شو األشياء اللّي يجيبونها أول للعروس؟
 يجيبون شغاب، مّريه، 2 كندوره و2 ثوب 
و2 شيلة. ومن تتزوج البنت لبست البرقع. 

البنت إذا  البرقع. ويقولون ما ينّور وجه  وأول من تبلغ تلبس 
بعير،  على  يوم  بكم  العرس  قبل  ويجيبونها  البرقع.  لبست  ما 
والحريم يتساعدن في خياطة مالبس العروس، والمعرس نفس 

الشيء نخيط له الكندورة والعقم والطربوش.
 والعروس تصبح مثل الخالديّة بثوب وكندوره وشغاب ومريّه، 
عليها  وسلّمن  الحرمات  وجاءن  وجلّسوها،  مطرح  لها  وفرشوا 

وعّقت البرقع وشافّنها.

  كم يوم كان العرس في الماضي؟
 األربعاء والخميس بس، ونهار الجمعة يسرح المعرس بحرمته. 
يدخل عليها في بيت أهلها، وصباح الجمعة يظهرونها الحرمات، 
وزيّنوها  الصبح  عّدلوها  الحريم.  قبل  يشوفها  ما  والمعرس 

الحريم  وجن  العروس  وظهرت  المطرح  وفرشوا 
وشافّنها  عنها  عّقوه  البرقع  البسه  وإذا  لها،  وباركن 
والحريم  بينهن هنا وهناك.  الحريم وتخرطفت من 
ما يشوفّنها قبل، ألنها تكون مصبوغة بالنيل من ثالثة 
أيام قبل العرس، وإذا ما شافّنها الحريم نهار الجمعه 
شي  ما  بدو.  حّنا  تتحّنا  الخميس  ونهار  تسرح.  ما 
نقوط عندنا، وأمها أو الحرمه اللّي فيها خير هي التي 
برقعها  ياخذون  خير  فيها  اللي  والحرمة  بها.  تعتني 

ويبرقعون به العروس.

 كيف يستعملن الحريم الزعفران؟
تحت  وجوههن  على  المعجون  الزعفران  يحطّن 
األذنين ونازل على شكل خط على الخّد من جهتين. 

الجبهة  نص  في  فوق  )نقيشة(  ويحطّون 
وحط  بدالها.  مستقيم  عرضي  خط  أو 
على  الراس  شعر  على  الزعفران  يحطّن 
شكل خط في المفرق. وتلبس »الكوشيّه« 
ولي عندها »شغاب« وإال »مريّه« تلبسها 
)معلقات ذهبية( وكنادير جديدة. واألكل 
والخبيص  الهريس  شي  كل  من  يسّوون 
يذبحون  العود  العيد  ونهار  والفوايل. 
ويشوون الذبايح. ويتعازمون ويسلمّون ع 

الفرقان لي حذاهم كلهم.

 شو األكالت لي اللي كنتم تسّوونها أول 
وغير موجودة الحين؟

العيش  نسّوي  موجود.  كان  شي  كل   
متوفر.  كان  شي  وكل  والهريس،  والخبز 
الرجال كانوا يطرشون دبي وأبوظبي ويجيبون كل شيء. وهذا 
أكلنا أول وهالحين ما تغيّر شي. كل شيء موجود عندنا بفضل 
والهريس  والخبز  والهوش  البوش  وروب  والعيش  القرص  الله 

والعصيد والبالليط واللقيمات.

 كم يوم كان العيد عندكم؟
3 أيام العيد الصغير )عيد رمضان( وأربعة أيام العيد العود )عيد 

األضحى(. مثل هالحين ما اختلف شيء.

- في نهاية اللقاء نشكر الوالدة كنوشة على هذه المعلومات 
الطيبة عن حياتنا في الماضي والله يطّول بعمرك ومشكورة 

الحريرّوه هي مثل الشوربة 
وتتكون من الحبة الحمرا 

وقرفة وحلبة وفلفل 
اسود وسكر وسمن بلدي، 
وتستعملها المربّي لمدة 
40 يومًا أو عشرين يومًا أو 
أقل. وهذي تنّظف البطن، 

حتى األعصاب تفيدها
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المزروعي* فاطمة 
لماذا ال نستفيد من التاريخ؟! 
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يشوب نظرتَنا للتاريخ في بعض األحيان خلٌل بالغ، فتأتي 
محملة بمهابة وتقديس يمنعان -أو يحدان- من تقديم دراسة 
منصفة ومحايدة ألحداثه. مما يسمح بتصنيف جانب كبير من 
محاوالت التأريخ لدينا بأنها بعيدة عن العلم ومناهجه وأدواته.

شعوب  ماضوية؛  أمة  بأننا  وصفنا  يتم  األحيان  من  كثير  في 
اتهامنا  به  يراد  الماضي، وهو وصف  بأحداث  ذاكرتها  تتوهج 
بالتخلف المعرفي وعدم االهتمامه بالمستقبل، وفي رأيي لو 
أفضل،  العربية  األمة  لكان حال  كان صحيًحا  الوصف  أن هذا 
ولََما انتشرْت فيها الصراعات كالنار في الهشيم، وهي صراعات 
أنها  بمعنى  النتيجة،  أو  السبب  في  سواء  مكررة  مجملها  في 
اليوم  واقع  يشابه  بتفصيل  التاريخ  كتب  في  مدونة  حروب 
بدرجة مذهلة، لكن الذهنية والعقلية العربية لم تستحضرها 
ولم تعمل على دراستها، ولو أنها فعلت لما تم تكرار األخطاء. 
لكنني أخشى أننا فعاًل نقرأ التاريخ من دون وعي أو فهم، وكما 
يتذكرون  الذين ال  األمريكي: »هؤالء  الروائي والفيلسوف  قال 

الماضي محكوم عليهم بإعادته«. 
وأعتقد أن هذا ما يحدث في عالمنا العربي اليوم، وهو إعادة 
للطائفية والكراهية والضيق من اآلخر، وهي شرارات سبق وأن 
وقعت في تاريخنا، ولكن -كما يظهر- لدى البعض جهل مطبق 

لذا فإنهم يقومون بإعادة نفس األحداث.
لألديب الكبير الراحل الدكتور طه حسين رأي في هذا الجانب 
يقول: »التاريخ سخيف ال خير فيه إن كان يعيد نفسه، ألن ذلك 

يدل على أنه لم يستطع للناس وعظاً وال إصالحاً«.
وغير  قاصرة  نظرة  لدينا  يحدث  الذي  أن  أعتقد  أخرى  مرة 
التاريخ  لعلم  أو  التاريخية  للعلوم  علمية  غير  أو  موضوعية 
نفسه، نحن ال نفهم سبب دراسة التاريخ، وأيًضا ال ندرك األبعاد 
الحقيقية والعلمية لهذا العلم الهام، وإذا تم دراسته فإن الذي 

ال  الفالني  الزمن  في  وقعت  كقصة  لألحداث  سرد  مجرد  يتم 
أكثر وال أقل، ويتم االبتعاد عن تحليل الحدث نفسه، أو بمعنى 
أدق ال يتم دراسة واقع وتسلسل الحدث وتبعاته وما نتج عنه 
أو ما أسس له، أو كما قال ابن خلدون: »إن التاريخ في ظاهره 
ال يزيد عن اإلخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقيق«. وهذا الذي 
يحدث في هذا الزمن، نظرة سطحية غير عميقة للتاريخ وأثر 
أحداثه على واقعنا اليوم، وقد تجد مثل هذا القصور ماثاًل حتى 
في البعض من أقسام العلوم التاريخية في الجامعات والمعاهد 

المتخصصة أو في أقسام العلوم اإلنسانية بصفة عامة.
التاريخي وكأنه  للنص  العربي، تنظر  هناك مدارس في عالمنا 
ثابت كما هو فيتم رفض محاولة النظر أو دراسة أي جوانب 
فلسفي  منظور  من  تحليله  أو  وقوعه،  أسباب  أو  للحدث 
وما  لنا  نقله  تم  ما  أن  يرون  حيث  اجتماعي،  أو  سياسي  أو 
الكبيرة  والمشكلة  شروح،  أو  تأويالت  أي  يحتمل  ال  وصلنا 
من  وكأنها  التاريخية  األحداث  هذه  بمثل  االستشهاد  يتم  أن 
من  البعض  على  تفرض  ثم  ديننا،  في  التشريع  مصادر  ضمن 
هذا  أن  رغم  األخرى  على  فئة  فتظهر  العربية،  المجتمعات 
من  خليط  هو  متعددة،  ومكونات  مختلفة  شرائح  المجتمع 
مذاهب أو قوميات لكل واحدة منهم ثقافة وعادات وتقاليد 

وإرث مستقل عن اآلخر.
هنا يكون التاريخ قد أحدث شرًخا غير مبرر في هذا المجتمع 
غير  نظرتنا  على  وإنما  التاريخ  على  يقع  ال  والذنب  ذاك،  أو 
والمطلوب  واإلنسانية،  العلم  هذا  روح  عن  البعيدة  المنصفة 

اليوم وبإلحاح إعادة النظر في أدوات وطرق دراسة تاريخنا 

*كاتبة من اإلمارات 



80

د. وائل إبراهيم الدسوقي

اتفاقيات إنجلترا المانعة 

لنهضة إمارات الخليج العربي

مهيأة  العربي  الخليج  منطقة  أصبحت   1718 عام  بعد 
بمرور  استطاعت  واجتماعية  سياسية  كيانات  لظهور 
قوية رسمت خريطة جديدة ساهمت  أحالف  بناء  الوقت 
هم  القواسم  وكان  بعد.  فيما  المنطقة  دول  تأسيس  في 
في  المستقل  كيانهم  لهم  أصبح  فقد  آنذاك،  األبرز  القوة 
من  تمكنت  بحرية  قوة  بناء  بسرعة  واستطاعوا  »جلفار«، 
منافسة تجارة مسقط وتهديد مالحتها. ومع تطور الموقف 
قرر اإلمام »أحمد بن سعيد« مواجهة القواسم، فهاجمتهم 
سفنه في »دبا« عام 1758، وفشلت قواته البرية في اقتحام 
نجحت  المقابل  وفي  التالية.  السنة  في  الخيمة«  »رأس 

قوات القواسم البرية في هجومها على 
أدى  الذي  األمر   ،1763 عام  »الرستاق« 
باإلمام أحمد إلى عقد الصلح مع الشيخ 
والذي  القاسمي«،  مطر  بن  »راشد 

اعترف فيه باستقالله عن عمان. 
من  العديد  واندماج  األحداث  وبمرور 
قوتان  المنطقة  في  نهضت  التحالفات 
ياس،  بني  قبيلة  في  تتمثالن  عربيتان 
والتي  نهيان،  آل  منها  ينحدر  التي 
السفلى  المنطقة  على  سلطتها  فرضت 
المدينتين  وتشمل  العربي،  الخليج  من 
المعروفتين حاليا باسم أبو ظبي ودبي. 
بخبرتها  شكلت  التي  القواسم  وقبيلة 
الخليج  تخطت  بحرية  قوة  الطويلة 
الهندي،  المحيط  أعماق  إلى  ووصلت 
والسفن  األساطيل  تتحدى  وراحت 

البريطانية وتواجهها بشجاعة وعزم، وكانت عاصمتها ومركز 
قوتها األساسي في رأس الخيمة..

ومع نهاية القرن الثامن عشر عمدت فرنسا بشتى الوسائل 
إلى قطع طريق الهند على بريطانيا، وكما ذكرنا في مقال 
سابق أنها حاولت االتصال بزعماء الخليج وأمراء الهند بعد 
آنذاك  الحصول  إنجلترا  غزو مصر عام 1798، فلم تستطع 
اتفاقية  عقدت  المشكلة  تلك  ولحل  مطلقة.  سلطة  على 
مع عمان التي كانت على خالف مع القواسم، بهدف إبعاد 
أيدي فرنسا عن الخليج وحماية طريق مواصالتها إلى الهند، 
وقامت بحملة عسكرية كبيرة استهدفت القواسم في رأس 
في  قاسيا  هجومها  وكان  الخيمة، 
سفنهم  فأحرقت   ،1809 نوفمبر 
تستطع  لم  لكنها  بيوتهم،  ودمرت 
إخضاع القواسم فعادت مرة أخرى 
بريطانيا  استطاعت  بحملتين 
في  الخيمة  رأس  احتالل  بعدهما 
سلطتها  وفرضت   ،1819 ديسمبر 
على مياه الخليج حتى تمكنت من 
تعزيزها بمعاهدة مع الشيوخ عام 
في  المالحة  حرية  لضمان   1820

الخليج..
قرى  في  يقطنون  السكان  كان 
حصونا  وبنوا  متناثرة،  صغيرة 
مناطق  في  أنفسهم  لحماية 
أما  الرئيسية،  السكاني  التجمع 
السمك  صيد  فكان  االقتصاد  عماد 
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العربي الخليج  إمارات  لنهضة  المانعة  إنجلترا  اتفاقيات 
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ال  المنطقة جزءا  المتحدة  المملكة  اعتبرت  وقد  واللؤلوء؛ 
يتجزأ من إمبراطوريتها التجارية، وهو ما ساهم في اندالع 
عدد من المعارك البحرية بين األسطول البريطاني وأسطول 
أخرى،  ناحية  من  ياس  بني  وقوات  ناحية  من  القواسم 
ونزاعاتها  العربية  القبائل  بين  الموقف  اشتعال  وكذلك 
بين  وخاصة  الخليج،  في  المناطق  بعض  على  المستمرة 
بين  الخالفات  تفجر  الرغم من  والقواسم، وعلى  ياس  بني 
القطع  إحدى  تدمير  ياس  بني  قبيلة  استطاعت  القبيلتين، 
وما  القواسم  لشرف  انتقاما  عام 1834  البريطانية  البحرية 

حدث لهم على أيدي البريطانيين.. 
البحرية  المشاحنات  ازدياد حدة  ومع 
في الخليج تمكن المقيم البريطاني في 
»بوشهر« الكابتن »الهينل« عام 1835 
آل  ذياب  بن  »شخبوط  الشيخ  دعوة 
»باسيدو«  إلى  ياس  بني  زعيم  نهيان« 
لدفع التعويضات التي فرضها األسطول 
ياس، ولكي يصل  بني  البريطاني على 
وصادف  للنزاع،  نهائي  حل  إلى  معه 
ذلك األمر وجود زعيم القواسم الشيخ 
في  القاسمي«  صقر  بن  »سلطان 
ضيافة المقيم البريطاني، الذي وجدها 
ياس  بني  بين  النزاع  لتسوية  فرصة 
البحرية  بالهدنة  عرف  فيما  والقواسم 
واضح  بشكل  نجحت  وقد  عام 1835. 
وكان لها نتائج إيجابية شجعت المقيم 
البريطاني على إرسال مبعوثه »كمبل« 
أخرى  بحرية  هدنة  إلبرام   1843 عام 
عام  في  تنتهي  سنوات  عشر  لمدة 

دائم  سالم  معاهدة  إبرام  قبل   1853
وهدفت  البريطانية،  الحكومة  ضمنتها 
خالل  العسكرية  األعمال  إيقاف  إلى 
تمتد طوال ستة  التي  اللؤلؤ  فترة صيد 

أشهر كل سنة. 
مع  المتوترة  العالقة  انتهت  وهكذا، 

وفض  البحري  السالم  تحقيق  في  نجاحها  بعد  بريطانيا 
شئونها  إدارة  في  القبائل  واستقالل  القبلية  النزاعات 
الداخلية.. ولكن مع ازدياد تدخالت القوى الغربية المختلفة 
البريطاني  السياسي  المقيم  اقترح  المشايخ،  شئون  في 

مع  جديدة  اتفاقيات  عقد  الهند  حكومة  على  »تالبوت« 
الشيوخ عرفت باسم »االتفاقيات المانعة«. والتي تم البدء 
في توقيعها فعليا منذ عام 1892، وأجبرت فيها الحكام على 
االمتناع عن عقد أية اتفاقيات أو إقامة عالقات مع أي دولة 
أجنبية سوى بريطانيا، واالمتناع عن استقبال وكالء مقيمين 
التنازل عن أراضي بالدهم  ألي دولة على أراضيهم، وعدم 
بأي شكل إال لبريطانيا وحدها، والتي لم تكتف بهذه القيود 
وإنما  الخارجية،  المشيخات  شئون  على  بها  سيطرت  التي 
طالت جزءا من سيادتها الداخلية. ولم تنطبق نصوص هذه 
االتفاقيات عليهم مدى حياتهم فقط، 
ورثتهم  إلى  تمتد  أن  على  نصت  بل 
تحديد  دون  الحكم،  في  وخلفائهم 
مدة معينة لسريانها، واعتبرت أبدية.. 
ويرى الدكتور »أحمد زكريا الشلق« أن 
منافسة  من  فعليا  تخلصت  بريطانيا 
هذه  فكانت  لها،  األوروبية  الدول 
ما  ذروة  الواقع  في  تمثل  االتفاقيات 
البريطاني  والتحكم  النفوذ  إليه  وصل 
مطلق،  وبشكل  برمتها  المنطقة  في 
تامة  عزلة  في  المشيخات  وعاشت 
االتفاقيات  أن  ورغم  العالم،  عن 
متعمدة،  بريطانيا،  تضمنها  لم 
بحماية  فيه  تتعهد  صريحا  نصا 
عن  لها  تنازلها  أن  إال  المشيخات، 
سيادتها الخارجية فيه ما يفيد ضمنيا 
بأنها ستتولى عمليا حمايتها، كما أن 
ذلك يعد عرفا قائما تمارسه بريطانيا 
األولى،  بالدرجة  مصالحها  لضمان 
العماني  الساحل  منطقة  أن  باعتبار 
الدفاع  تشكل خط   - أسمتها  كما   –
في  البريطانية  المصالح  عن  األول 
هذا  عند  األمر  يتوقف  ولم  الهند.. 
العشرين  القرن  بدايات  ففي  الحد، 
قبضتها  إلحكام  بريطانيا  اعتمدت 
السياسة  تلك  ستنقلب  فهل  تسد«،  »فرق  سياسة  على 
ليتحول الموقف إلى »فرق تخسر«؟ ذلك ما سنعرفه أثناء 
في  الحديثة  العربية  اإلمارات  دولة  تأسيس  لرحلة  عرضنا 

مشاركات تالية 

بمرور األحداث واندماج 
العديد من التحالفات 

نهضت في المنطقة قوتان 
عربيتان تتمثالن في قبيلة 

بني ياس
وقبيلة القواسم
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أشجارها  رمالها وتحت ظالل  ثنايا  بين  تضم  فهي  أهمية خاصة؛  الختم  تحمل 
حكايات وروايات تختزل جزًءا مهًما من التاريخ االجتماعي ألبوظبي، حيث كانت 
الناس في طريقها بين أبوظبي  التي تحمل  ممرًا لعبور قوافل اإلبل والمكاري 
والعين في رحلة شاقة لم تستسلم لظروف الطبيعة القاسية، فكانت تلك القوافل 
تبدأ رحالتها مع بداية موسم الصيف حاملًة األهالي على ظهور إبلها متجهة بهم 
ناحية العين حيث المقيظ الجميل نتيجة توفر المياه العذبة واألفالج وبساتين 

النخيل والمانجو، فالختم إًذا بوابة أبوظبي للشرق ومفتاح عبورها إلى هناك. 

الختم للمقيظ والطف للشتاء
المتخلفة،  الصحراوية  المياه والنباتات  آبار  العديَد من  بين رمالها  الختم  تضم 
فيها  لإلقامة  البدو قديًما  أن ذلك كان سبب تفضيل  الشفهية  الروايات  وتروي 

الشيخ حمدان بن زايد 
محطة عبور القوافل 

الختم.. 
بوابة أبوظبي الشرقية 

 فاطمة المنصوري*

تقف »الختم« شامخة كشاهد حي على عراقة 
ماضي أبوظبي وأصالته، وعلى تطور حاضرها 
المزدهر. ويكاد ناظارها يتنسم بين طرقاتها 

وبيوتها عبَق الماضي ويلمس أصالة الناس.
تقع الختم في منتصف الطريق الرئيسية بين 

أبوظبي والعين، تبعد عن األولى 80 كم، وعن 
األخيرة 75 كم، وهي بذلك نقطة التقاء وتوسط، 

تتسم بتنوع بنيانها بين القديم من البيوت 
والمتاجر، والحديث والمعاصر، وتُشتهر بانتشار 

الغابات ومزارع النخيل في شمالها وجنوبها.

دراسات 

إماراتية

الشرقية  أبوظبي  بوابة  الختم.. 

دراسات إماراتية
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الصحراوية  األشجار  ووجود  تربتها  لخصوبة  الصيف؛  خالل 
والمراعي، في حين كانت أراضي الطف مستنقعات وسبخات 
أشجار،  فيها  تنبت  تكن  ولم  األبيض  اللون  إلى  أميل  ورمالها 

ففضل البدو اإلقامة فيها أيام الشتاء للطافة جوها)1(. 
 

قبائل الختم
يتنقلون  كانوا  الختم،  منطقة  القبائل  من  العديد  استوطنت 
بين مراعيها وآبارها، من تلك القبائل قبيلة آل بالخيل بفروعها 
المختلفة كالهواوشة والكالثمة والقطارة، وقبيلة المناصير كبن 
والرميثات)2(،  العوامر  وقبيلة  والقطامي  والمطاوعة  دليوي 

ويشكلون جزًءا من التكوين القبلي 
لبادية أبوظبي.

مهن أهل الختم
أهل  مهَن  الختم  أهل  مهن  تشبه 
كانوا  سابًقا،  االمارات  في  البادية 
ويبيعونه  والثمام  الصخام  يكدون 
في  الملح  يبيعون  أو  أبوظبي،  في 

أسواق العين وأبوظبي.
وقد راجت في الختم تجارة الملح، 
نظرًا النتشار السبخات في أراضيها، 
الرملية الطويلة،  الكثبان  تظهر بين 
منبسطة  مستطيلة  أحواًضا  مشكلة 

صحراء الختم

منطقة الختم التي نتحدث عنها اليوم يمكن أن نسميها 
عاصمة صحراء الختم، التي تشمل الجزء الشرقي من صحراء 
وتضم  الظفرة(،  منطقة  من  الشرقية  )المساحة  أبوظبي، 
وهي  والعين،  أبوظبي  بين  الطريق  في  الواقعة  المناطق 

الختَم والخزنَة ورماَح والساد. 
تقع الختم ضمن ما يطلق عليه جغرافيًا »الظفرة«، وبالتحديد 
من  الشرق  إلى  كلها  تقع  التي  الصحراوية  المنطقة  هي 
الربع  وبين  الشمال  في  الخليج  ساحل  بين  مطي«  »سبخة 
مناطق  عدة  المساحات  هذه  وتضم  الجنوب،  في  الخالي 
و»الرملة  و»بينونة«،  و»الختم«،  »الطف«،  وهي  محدودة 
الحمراء«، وتجاور الختُم الطفَّ من الجنوب، لذلك عادة ما 

تذكران متجاورتين في الروايات الشفهية 
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تتصل في مناطقها المنخفضة بمستوى المياه الجوفية المالحة 
وتتصل سلسلة  التسرب،  نتيجة عمليات  البحر  بماء  المختلطة 
العربي،  الخليج  ساحل  على  أبوظبي  بسبخة  الختم  سبخات 
وتتميز في مظهرها العام بغطائها الخارجي المتشكل من أمالح 
ذائبة مختلطة من الرمال الناعمة والخشنة، تستند فوق قاعدة 

طينية موحلة. 
ونظرًا الرتفاح األمالح الذائبة في تكوينات تربتها ومياهها فإنها 
النباتات  بعض  إال  فيها  تنبت  وال  الزراعي  لالستغالل  تصلح  ال 
والشليل  الهرم  مثل  الملوحة  تتحمل  التي  والطحالب  العشبية 

واألثل والسعد)3(. 
كما عمل جزء من أهالي الختم في الغوص، وبعضهم اتجه إلى 

العمل في أبوظبي وغيرها، ومنهم من رافق الشيوخ. 

آبار الماء شاهد على حضارة المكان 
تميزت منطقة الختم عن سائر المناطق بانتشار آبار الماء في 
أنحاء باديتها األربع، وهي أساس حضارة المنطقة، ألن السكان 

انتشروا حولها وعمروا المنطقة.
كعادة البدو في إطالق أسماء على آبار المياه، حملت كل بئر 
يجتمع  بئرًا  حفروا  إذا  الماضي  في  البدو  عادات  فمن  اسًما، 
حولها األشخاص الذين حفروها إلطالق اسم عليها لتصبح معلًما 
يجتذب أهل البادية للسكن أو للشرب، وكانت البئر تحمل اسم 
أو  شجرة  كاسم  بها  يحيط  خارجي  عنصر  اسم  أو  حفرها  من 
مادة موجودة في المنطقة، أو اسم قبيلة تسكن بالقرب منها، 
الماء  آبار  أهم  . وهكذا، ومن   .  . نفسه  المكان  إلى  نسبة  أو 

المنتشرة في صحراء الختم:   
آبار شمال الختم)4(: 

مناخر  بن  الله  عبد  حياة  يسكنه  الختم  غرب  يقع  حميرير: 
بخيت  يسكنه  بوذيب:  المرر،  القطامي  بن  وصغير  الخيلي، 

راشد  بن  عبيد  يسكنه  طبّون:  هواش،  بن  مطر  بن 
بّصالة،  بو  بدع سعيد،  الوري،  بن  بن حمد وجمعة 
الخيلي،  هواش  بن  سلطان  حياة  يسكنه  بوصينية: 
الحلوى،  مرخان،  بدع  ذيب،  بو  دهان،  علي،  بدع 

جمجيم، أبو مرداه، أم عود، برما، رابية.
آبار جنوب الختم)5( 

الشبيصــي، بدع العوامر ، بحيران ، أم القــرد ، عود 
البنادق، بدع  أم  المقايل،  ، بوسبط،  ، شرقان  الهوى 
مسفر، الجتيه، بالضبا، بدع عقال، بدع خلفان، بدع 
جرش، بدع حارب، بل كالب، دهان، الصالل، خثرق، 
بن   ، العوامر  بدع  الهوا،  العنز، عود  بدع  يوابي،  بو 

نمل، بو نغالة، بدع سحمي. 
وياُلحظ من أسماء اآلبار السابقة أنها تنوعت بين أسماء أشخاص 

ارتبطت بهم، وأسماء حيوانات كبدع العنز وبالضبا وغيرها. 

أم البنادق وبوذيب من أعذب تلك اآلبار 
 تذكر الروايات الشفهية بعض اآلبار الشهيرة في الختم لميزة 
التي تتمتع  البنادق،  أم  بئر  بها، من أهمها  أو ميزات اختصت 
وأرضها  مرتفعة  ليست  عراقيب  وبها  معتدل،  بمناخ  منطقتها 
رملية منبسطة يستخدم ماؤها للشرب، وفيها بئر أخرى مالحة 
للقبائل،  مروى  أي  والغسيل،  والطبخ  للدواب  ماؤها  تستخدم 
وفيها أيًضا شجرة غافة كبيرة معروفة باسم »عود العش« يقيل 

تحتها الغنم، ويحتمي بها الرعاة من حرارة الشمس)6(. 
ومن اآلبار الهامة األخرى بئر »بوذيب« عذب المياه، وقد سكنت 
أهميتها  بوذيب  واستمدت  والناس،  القبائل  من  العديد  حوله 
الذي  نهيان  آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  رؤية  من  اليوم 
نجح في تحويلها إلى أكاديمية للفروسية، تشهد سنويًا مهرجان 
الرياضات  بجميع  المهتم  للفروسية،  الدولي  زايد  بن  سلطان 
المتعلقة بالفروسية والخيل، وهو أحد أهم المهرجانات النوعية. 

الشعراء يتغنون بالختم 
الشعراء،  قصائد  في  لها  التابعة  المناطق  وبعض  الختم  وردت 
وخاصة في موضوع وصف رحلة االصطياف القادمة من أبوظبي 
إلى العين، حين كانت الختم محطة استراحة للعديد من تلك 

القوافل.
للشاعر  االصطياف(،  )رحلة  قصيدة  القصائد،  تلك  أبرز  من 
سلطان بن وقيش الظاهري التي نظمها عام 1959م عندما كان 

مسؤواًل عن نقطة شرطة جسر المقطع.
من  خرجت  لمجموعة  اصطياف  رحلة  حول  القصيدة  تدور 
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الختم  منطقة  في  دهان«  »غافة  فيها  يصف  للعين،  أبوظبي 
التي كات محطة ظل واستراحة لقوم أحبهم، كما يذكر »هزع 
مرخان«، وهي من اآلبار الموجودة في صحراء الختم، يقول في 

قصيدته)7(: 

شلّ���و ظعْنهم يبغي ع��م�ان  

             وتْ�����وكّلو بالله م��������جّفين)8( 

ت���وكلّوا وق��ت الم������سّيان    

»دوجات«و»فروت«و«ص��والين«)9(

و«الجيب« يلّي م��ا له أثمان 

   رّوح م���������س����وّم ري������اعين

مّروا عصير »بغ���افة ادهان«  

    وتْريّحْو ل���و ه�����ْم عجلين )10(

ركْبْوا وسّوى الج���و دّخ����ان

     بالسيد والّس����واق ط����ربين)11( 

ما وّقفوا في » هزع م�رخان«

     هلهن م������ن المصنع منّجين)12(

والزين مستانس وطرب������ان

     يمشي دل������ع وم����كّحل العين 

امسى وقام الص�بح فرح����ان  

    وب����جانبه ج�����مع الم�������زايين 

تْوادعْوا ح�ين الف��جر ب�����ان  

    وت���ْفرّقْوا بي���ن الب����الدي���������ن 

وتْناولْوا م�ن ك�ل بست�������ان 

     ال��قيظ والهمب�������ا م����ع التين 

وانا عقبهم ص��رت وله�����ان 

واللّي بع�د ح����ولي مقيمين

نبكي ولع ونْجّر بألح����ان 

وياله من فرق المض������انين 

امست منازل��هم واألوطان

قفره عقب م��ا سافر الزين

بْنزورهم لو كان سم���حان

حتى ب���كل اسبوع ي��ومين 
المرر يدعو على الختم! 

يكرمونك والقلوب نفايس
وقمرها،  لياًل  وبنجومها  ومراعيها  بكثبانها  صحراءه  البدوي  عشق 
ابنها الذي ُجبل على تحمل  لم يكن يتذمر من سكنى الصحراء؛ فهو 

شقائها، بل على العكس لم يكن يراه شقاًء بقدر ما كان يستأنس بها.
األلسنة،  تتداولها  شفهية  قصة  الرواة  أحد  يروي  الصدد  هذا  وفي 
ملخصها أن إحدى النساء تزوجت رجاًل من أهل الحضر وأنجبت منه 
ولًدا، لم يتحمل الزوج مشاق الصحراء فعاد إلى دياره، وذات يوم طلب 

من ابنه أن يقضي العيد معه في البالد، وجاء االبن فأنشد األب قائاًل:

يا زين عيد الحضر يوم يع�����يد

غزالنهم تشبه مهور السيد    

ومرفوق ما سار عند الركاب يقيد 

إال أن االبن رد عليه قائاًل: 

يا بوي شوف البدو يبري الهايس 

وغزالنهم تزهي بغير لبايس    

ويكرمونك والق�������لوب نفايس 

وبيوتهم طلقة بال ح����ايش   
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محمد  بن  أحمد  الشاعر  يُورد  ممتدة،  شعرية  صورة  وفي 
يدعو  المرة  له، ولكنه هذه  الختم في قصيدة  المرر  بليد  بن 
تهبط  ال  قفرة  أرًضا  وتصبح  المراعي  فيها  تنعدم  بأن  عليها 
هذه  سبب  أن  لنكتشف  البدو.  ويهجرها  األمطار  أرضها  على 
المبالغة الشعرية هو غيرة الشاعر من منطقة الختم ألنها تأخذ 
النباتات  بكثرة  مشهورة  ألنها  الشتاء  فصل  في  محبوبته  منه 

والمراعي. يقول في ذلك)13(: 

يعل الختم ينعدم ه����رمه ومكراي�����ه  

يازم م�حل ما تشّتي فيه ب�دواني 

انشد عن البدو عاد لي في الب��دو حايه  

إالّ على من شْده قلبي وع���ّناني 

له  قصيدة  في  الختم  الهاملي  عتيج  بن  سعيد  الشاعر  وذكر 
فقال)14(: 

ويا ما ح��ال لي مْنه هلّت وام�����طرْت 

واصبح بها قوس الجدْح في اركودها 

تس����قي بنادره���ا وت�����سقي غبيبها  

 والبدو تصبح تشرب الغدر ذوده�ا 

تسقي من الظفره إلى ساحل الخ����تْم   

 على بوظبي ودبي ربّي ي��قوده���ا 

الختم في رؤية زايد بن سلطان 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الله-  -بإذن  له  المغفور  تولي  مع 
نهيان مقاليد حكم إمارة أبوظبي عام 1966م، بدأ -رحمه الله- 

بتطبيق خطط التطوير اإلداري والعمراني واالجتماعي في إمارة 
أبوظبي والمناطق التابعة لها، وكانت رؤيته رحمه الله العمل 
هي توطين البدو في مناطق تواجدهم األصلية حتى ال ينزع 
الخدمات  جميع  ونقل  فيها  أهلها  يظل  بل  أهلها،  من  األرض 
إليهم، ومن هنا ظهرت فكرة إنشاء القرى والمناطق على طريق 

أبوظبي العين. 
أوائل  تقريبًا في  أول منطقة شعبية سكنية  الختم  ظهرت في 
السبعينيات، وكانت تسمى شعبية الشبيصي، نسبة إلى منطقة 
الشبيصي الواقعة جنوب الختم. ويقول أحد الرواة عن بدايات 
هذا  وكان  الحكومة شعبية سكنية،  لنا  نفذت  الشعبية:«  تلك 
والحكومة  حاللنا،  مع  البر  في  فكنا  لنا،  بالنسبة  جديًدا  األمر 
أصرّت علينا بسكنى البيوت، في البداية وضعنا بعض أغراضنا 
ولكننا  عّنا،  البيت  يصادر  ال  حتى  عنها  وذهبنا  البيوت  في 
وتركنا  فيها  أقمنا  فترة  وبعد  البيوت،  على  تعّودنا  بالتدريج 
حياة الصحراء، إال في وقت الشتاء ووقت اإلجازات كنا نظهر 

للبر«)15(. 
التحتية  البنية  إقامة  السكنية  البيوت  تأسيس  صاحب  وقد 
واألسواق  والصحية  التعليمية  كالخدمات  المرافقة  للخدمات 
إلى  اليوم  وتحولت  الختم  في  مدرسة  أول  فظهرت  وغيرها، 
بالمعلمين  بها سكن خاص  الكبار، وألحق  لتعليم  الختم  مركز 
زالت  وال  للتعليم،  أبوظبي  حكومة  جلبتهم  التي  والمعلمات 
ورؤية  حكمة  تختزل  اليوم،  حتى  صامدة  البنايات  هذا  آثار 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان في نشر التعليم بين الناس 
وتذليل جميع العقبات أمام ذلك. كما ظهرت أول عيادة طبية 
الدكاكين ال  وأول مجمع تجاري وهو عبارة عن مجموعة من 

هذه سياسة المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان رحمه 
اهلل، الذي أكرم المواطن ورفع 

قدره وشأنه ووفر له جميع 
احتياجاته، ولم يأل جهًدا في 

ذلك ودون تفرقة، كما نجحت 
سياسته رحمه اهلل في توطين 

البدو في مواطنهم األصلية

الشرقية  أبوظبي  بوابة  الختم.. 
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زالت موجودة حتى اليوم جنبًا إلى جنب البقاالت 
والمتاجر الحديثة. 

ولم يقتصر األمر على ذلك، بل حول المغفور له 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان أجزاء كبيرة من 
لألهالي  ُمنحت  إلى مناطق زراعية  الختم  أراضي 
بهدف تشجيع الناس على االستقرار في أراضيهم، 
فأنشئت المزارع على امتداد شمال الختم وجنوبها 
وأصبحت تلك المزارع تشكل اليوم حاضرة زراعية 

من حواضر أبوظبي العامرة. 
في  تأسسست  فقد  الجديدة  الشعبية  أما 
تسعينيات القرن الماضي، ويحكي أحد الرواة قصة 
بناء تلك الشعبية الجديدة، يقول: » كان المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان في استضافة أحد أفراد 

منطقة الخزنة على مأدبة غداء، وقال صاحب المأدبة إلى أحد 
جديدة  شعبية  لنا  بنى  زايد  فالن،  »يا  الختم:  منطقة  أهالي 
في الخزنة«. فرد عليه بقوله: »الشيخ زايد ما يقّصر«، فصمت 
الشيخ زايد، وبعد يوم واحد فقط من تلك المأدبة، أمر الشيخ 
»يا  له:  الختم، وقال  ببناء شعبية جديدة في  زايد بن سلطان 
الشارع  إلى  ستنظرون  يديدة،  شعبية  لكم  أبني  خليفة سوف 
الشعبية  تلك  وارتفاع  علّو  عن  كناية  الدرهم«،  مثل  تحتكم 
حيث بنيت في منطقة عالية، وهذا ما تم بالفعل، وأهل الختم 
حاليًا يقيمون في هذه الشعبية الجديدة، وقد تحولت الشعبية 
القديمة إلى أطالل بينما ال زال بعض الناس محتفظين ببيوتهم 

القديمة بعد أن قاموا بترميمها)16(. 
هذه سياسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، الذي 
أكرم المواطن ورفع قدره وشأنه ووفر له جميع احتياجاته، ولم 
يأل جهًدا في ذلك ودون تفرقة، كما نجحت سياسته رحمه الله 
في توطين البدو في مواطنهم األصلية ولم يفرغ المناطق من 
أهلها، فكبرت المناطق وازدهرت وأصبحت تلك المناطق اليوم 

شواهد حية على أفعال زايد وسياسته الحكيمة 
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الخروج من سجن البدن
خمسة  »آمون«،  يا  انتظارك  في  عاًما  وأربعون  خمسة 
على  التمرد  طعم  فيها  دقيقة  كل  تلخص  عاًما  وأربعون 
البدن، حتى قلت لنفسي: »يبدو أن ما أخبرتْنا به أمُّ مشهور 
صحيح، وأن المرأة التي تشبه تضاريس الجبال طواًل وعرًضا، 
إله  باسم  اكتراث  دون  والدها  سماها  التي  األنثى  هذه 

فرعوني مذكر، يبدو أنها بالفعل ال تموت«.
كان الوقت حاًرا كأن العام ينشوي كبُده في الواحة الغربية 
وليدها،  تحضن  جابر«  »أم  جلست  الفيوم،  تدعى  التي 
وتتحسس جنينها، وترفل في المعاناة الشنيعة، كانت تدرك 

بحس األنثى المخضرمة، أن في أحشائها »بنت حوا«.
لتكتم  الجاف  القصب  عود  على  جابر«  »أم  عضت  حين 

صراخها، كانت فكيهة وفوزية وصفية يساعدن أم مشهور 

في البحث عن رأس الجنين القادم باندفاع.

الناس  كعيال  تكن  »لم  المائة:  التي تخطت  العجوز  تقول 
الذين تنبعج جماجمهم إن ضاق المنفرج، كانت مدفوعة 
بالطلق، كأنها »عيار« يخرج من الحشا إلى براح الدنيا، والله 

وحده يعلم من سيصيب«.
صوان  بحجري  السري  الحبل  قطع  بعد  صفية  وضعتها 
أسفله  في  للعجين   »ماجور«  تحت  مصقولين،  المعين 
ثقب، يتسرب منه هواء أغسطس اللعين، ثم تركتها النسوة  
فيما  عميقة،  نهنهة  في  انخرطت  التي  األم  شأن  ليصلحن 
النسوة يجمعن »الخالص« ويتمتمن بعبارات العزاء: »أهي 

تخدم أبوها، وتراضي أخوها«.
والسحر  الكهانة  بين  جمعت  التي  مشهور،  أم  كانت 
المأساة،  تدرك  وهي  جابر«  »أم  وجه  تمسح  والتوليد، 
متتالين  ذكور  ثالثة  المجاور  وضعت  البيت  في  فقرينتها 
»طلقة  تخرج  أن  المقادير  شاءت  بينما  رصاص،  كضربات 
جابر«، وتأتي بعدها طلقة »فشنك« مدموغة باألنوثة، كعاٍر 

ال مفر منه. 
أما والدها، فلم يكترث، صدق زوجته حين صارحته: »البطن 

بـ»عيار  يدعو  وظل  وجهه،  أبواب  فانغلقت  بت«،  شايلة 
حي« يمنع عنه »عار األنوثة«. وما إن أخبره شعبان، كاّلف 
يعاقب  كأنه  روحه   تغبرت  حتى  باألنثى  النمام،  البهائم 

نفسه على »فشل الطلقة«. 
وحين تساءل الناس عن اسم المولودة كي ينادونها به  بداًل 
الري،  من »السخامة«، نظر ألقرب مجالسيه وكان مهندس 
فسأله: »ماتقولنا اسم حلو للمولود؟«، كان المهندس عائًدا 
موهوًما بأساطير الفراعنة، قال لوالد األنثى: »انتو بتسموا 
آمونة، وده مؤنث، آمون إله عظيم عند الفراعنة، لكن لو 

ولد سموه آمون«. 
كاد األب أن يسميها »آمونة« لكنه وتحت سلطان الخجل 
من األنوثة، وأمام »أفندي« قد ال يدرك »عار المؤنث«، قال 
له بصلف من شعر باإلهانة: »نسوانا ما بتضربش فشنك«، 
فيما  الفراعين«  بتاع  »آمون  المولود  يسمى  أن  نادى  ثم 
ابتسم المهندس راضيًا بشدة عن االسم الذي ذكّره بأساطير 

األسالف. 
يحب جابر أن يحكي عن »آمون«، فرغم الخالفات الهائلة 
معها ومع زوجها )عيد معبد(، إال أن لمعة في جابر تخبرك 
كل شيء  في  وقرينته  الرجل  بين  للعالقة  دفينة  بتفاصيل 

إال الذكورة. 
 لو جدك حلق شنبه يبقى شبه مين؟

 ستي آمون
وركبت  سالح  وشالت  وعباية  صديري  لبست  لو  وهي   

الفرس؟
 تبقى شبهك تمام

 أهي ستك دي طول عمرها بتحاربني عشان تاخد الشنب 
تبصلهاش  ما  الرجالة،  وسط  فرس  وتركب  السالح  وتشيل 
لها زمان وانت تعرفها، ولو  الزمن حناها، بص  دا  دلوقتي، 
وتمسك  شنبك  وتاخد  روحك،  هاتخطف  كويس  عرفتها 

سالحك وتركبك حصان لو قدرت.

خر
ء آ

ضو

أحمد محجوب

البدن الخروج من سجن 
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يقول جابر: »كانت نسخة مني في كل شيء، طولنا واحد، 
ومشيتنا واحدة، نحب طعاًما واحًدا، نأكل بطريقة واحدة، 
باألسنان،  البهائم  كتوف  وننزع  تتحرك،  وحدها  اليمنى 
نيئًا،  الكبد  ونصَف  والطحال  الكليتين  الذبيحة  من  ونأكل 
في صغرها، كانت ترفض السير خلف البغلة نحو الغيطان، 
البهيمة،  بطن  على  الصغيرين  فخذيها  تحكم  كي  تعافر 
لم  الفالحين،  على  تمر  كانها  رأسها  رافعة  لألرض  وتذهب 
قطار  داهمها  وحين  الدار،  فتيات  مع  تلعب  يوًما  أرها 
األنوثة في المراهقة، ظلت تخبئ نفسها عن عمتها عامين 
كاملين، وحين تلطخ ثوبها بالدم الفاسد، قالت ألم مشهور: 

»كنت بدبح«.
بسيوني  صرعْت  الرماد«،  »دار  فتيان  نصف  مع  تعاركْت 
السقا،  القوي  عبد  وجه  في  قبضتها  وزمجرْت  حسين،  أبو 
حتى فقد وعيه وظنت عائلة محرم أنه قُتل، حاول أعمامي 
أن  على  أنفسهم  وراهنوا  مرة،  من  أكثر  بالضرب  تأديبها 
بال  متتالين  يومين  الزريبة  في  بالحبال  قيدوها  إذا  تعتذر 
على  يوم  كل  مناهمم  يزعج  األجش   صوتها  فكان  طعام، 
مدار نحو أسبوع وهي تعايرهم قائلة: »يا عمي براهيم يا 
خرا المساري )الترع(، ياعمي رياض يا واكل قوتي، يا عمي 
الرباط  بكرا  العود يشد،  بكرا  المره،  قتلت  اللي  يا  يوسف 

يحل، بكرا الباليا تحطكم خلخال«.
وحين اشتد عودها، كانت بنت أربعة عشر ربيًعا، بوجه ال 
يتميز عن وجهي إال بخفيف شواربي، وجسد هائل الطول 
في  صخرة  من   – وهي  أنا   – الله  خلقنا  كأنما  والعرض، 

أقاصي الجحيم.
كان الرجال الراغبون في الخطبة يرتعدون منها، فهي إما قد 
أرعبت  أو  نهًشا،  لحمهم  أو مزقت  أحدهم ضربًا،  أشبعت 
أن  لألذى  يريدون  ال  كأنما  أمامها  ففروا من  قلوبهم خوفًا 
أعطوها  منها،  التخلص  على  الجميع  اتفق  وحين  يستمر، 
البنيان،  مضعضع  المال،  قليل  الهمة،  مكسور  شاب  لعيد، 
لعائلة كانت عريقة  األم  انتماؤه من جهة  الوحيدة،  ميزته 

قبل أن تطحنها الدنيا.
يتابع جابر: »عرفْت آمون باألمر، فخرجت في وضح النهار 
إلى عيد في حقله عند أرض السبخة، وأمام الجميع قالت 
له: »لو نصيبي من الدنيا ديل العجل يبقى نتفق«، أجبرته 
فتغطى،  أمرته  ثم  تراه،  كي  بالكامل  مالبسه  نزع  على 
وأربعين  خمسة  تستمر  سوف  معركة  على  معه  واتفقت 

عاًما بالتمام والكمال«.
وفكيهة  والزيني  وروبي  عويس  وأنجبت  آمون،  تزوجت 

فيما مات لها ضعف هذا العدد، وبعد إنجاب ثالثة ذكور 
متتالين، بدأت الحرب.

حجر  على  وجلست  القديمة،  لدارنا  »جاءت  جابر:  يقول 

يا  فين  )ورثي  لي  لتقول  بالشرر  تطق  وعينها  الطاحون 

جابر؟(، وحين أفقت من الصدمة على قلة حيائها أن تطلب 

لحجور  بأموالنا  يذهبون  إناثًا  أنورث  الناس،  به  يعيرنا  ما 

بيوٍت أخرى؟ والله ال يكون، نهرتها بأن »الرضوة« تكفيها، 
الزيارة  فكررت  ضربًا،  البيت  من  فطردتها  أكثر،  فطمعْت 
في  جاءتني  حتى  قمرية،  أشهر  ثالثة  بالغضب  المفعمة 

الغيطان وهي تُضمر شرًا«.
الشقيقين،  بين  الكوني  الصدام  هي  الواقعة  هذه  كانت 
تدرعت  التي  آمون  أمام  بجبروته،  تحصن  الذي  فجابر 
كانت  األلف،  للمرة  يضربها  أن  جابر  هم  وحين  بالقهر، 
بكامل  لتظهر  تجلس  حيث  األرض  من  تثب  »الفهدة« 
عنفوانها في وجه أخيها المذكر والمفضل، لتتالحم كتلتان 
من اللحم المشدود على أعصاب الغضب نفسها، وتتصارع 
أن  حتى  البراح،  األرض  في  الجحيم  أقاصي  من  صخرتان 
جابر بعنفوانه ُصدم لهذه الجرأة العنيفة، وحين طوح يده 

في الهواء ليصفعها، خارت قواه، تماًما.
كانت »آمون«، تدرك ما تريده من الملحمة، لم تكن تريد 
مااًل بقدر ما كانت تريد أن تتساوى الرؤوس، رأس يرتدي 
عمامة الخليفة، ورأس تغطيه »شرخة النساء«، وحين هوى 
وفي  العظيمين،  فخذيه  بين  هبطت  قد  كانت  ليصفعها، 
يدها »شرشرة«، لتمسك بذكورته وتضع عليها النصل وفي 
الذي  الذكورة  دم  انتظار  في  الوشيك  الفوز  يلمع  عينيها 

سيسيل اآلن.
نجا جابر منها برفسة من بغلته الشامية التي حاولت إدراك 
إلى األرض ساقطة، فيما حز نصل  صاحبها، فدفعت آمون 
الركبة، وحين رأت آمون  »الشرشرة« ساق جابر من باطن 
قد  أنها  ظنت  متألًما،  ويسقط  ساقيه،  من  »يشلب«  الدم 
»ساوت الرؤوس« بفعلتها، فتجاهلت سقطتها على األرض، 
وأطلقت في الهواء زغرودة، انخلع لها قلب كل مذكر في 
خمسة  نفسه  في  جابر  وحملها  عقود،  ألربعة  المنطقة 
وأربعين عاًما، حتى دفنها بيديه، ثم أخيرًا خلع أربعة أحزمة 
تجنبًا  نهار،  ليل  يربطها على سرواله  كان  الذئب  من جلد 
لـ»ضربة غادرة« من شقيقته التي ال تريد من الدنيا شيئًا 

سوى إن »الروس تتساوى« 
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ما يميز هذا األسلوب من التصوير عن غيره هو الوقوف عند 
التي  الناقة  الختيار  االقتراع  مشهد  ففي  الدقيقة.  التفاصيل 
موثق  يقدم   » اليازية   « إلى  رحلته  في  االبن  يمتطيها  سوف 
الحكاية الدكتور راشد أحمد المزروعي هذا الوصف التفصيلي 
واحدة  النوق  على  ونادي  النوق،  فيقول:« قف خلف حظيرة 
واحدة؛ لتأكل من وعائك، فأخذ »العقيلي«: ينادي على الناقة 
الصفراء و»يشاشي« عليها كما يقولون، من وراء الحظيرة حتى 
فقد علقت  »العقيلي«،  إلى  تصل  لم  ولكنها  الحظيرة،  حامت 
على  ينادي  وأخذ  فتركها  دونه،  وسقطت  الحظيرة،  بحائط 
دون  أيًضا  وسقطت  الجدار  فحامت  الشقراء،  وهي  األخرى 
األكل، فتركها وأخرجها من الحظيرة مثل سابقتها، وقام بالنداء 
على الناقة الحمراء واسمها »صيدح« وقام »يشاشي« لها حتى 
حامت الحائط، ووصلت عنده، وأدلت برأسها في الوعاء لتأكل 
منه. فرح األب بذلك وقال البنه: هذه البكرة الحمراء هي التي 
وعقلك،  لبّك  أخذت  من  إلى  ستوصلك  التي  وهي  ستخدمك، 

وستوصلك إلى »اليازية«.
السينما  في كالسيكيات  االفتتاحي  المشهد  أن  المعروف  ومن 
العربية غالبًا ما يعتمد على الوصف التدريجي، بحيث يستهدف 
لمسرح  التدريجي  والظهور  البداية،  إيقاع  إبطاء  اإلجراء  هذا 
الحياة  هذه  طبيعة  عن  موجزة  لمحة  يعطينا  الذي  األحداث 
وآبار  والمرعى  الكأل  على  واعتمادهم  القاحلة  الصحراء  وسط 
المياه في تربية اإلبل وهذا ما نراه في المشهد االفتتاحي لقصة 
عاش  الزمان  قديم  وفي  البادية،  مضارب  أحد  »في  العقيلي: 
أحد مشايخ القبائل البدوية مع أوالده وأهله، وكان هذا الرجل 
يملك الكثير من اإلبل ذات السالالت األصيلة مثل ساللة الفحل 
المسمى » شهبار«؛ حيث كانت اإلبل في ذلك الزمان هي رأس 
مال األغنياء والشيوخ وعالمة القوة والسيادة في القبيلة. ولما 
آبار  كذلك  المناطق،  مختلف  على  موزعة  اإلبل  مراعي  كانت 
المياه االرتوازية )الموارد( فقد كان هناك بئر ماء أو طوي، اعتاد 

أبناء هذا الشيخ وهم ثالثة أن يرووا إبلهم منه دائما«. 

 د. هند عبد الحليم محفوظ *

ال جدال في وجود تفاعل وتأثير متبادل 
بين النص األدبي والفن السابع )السينما(، 

وقد استثمر المبدعون والكتاب العديد من 
التقنيات السينمائية في كتاباتهم. 

وإذا كانت السينما هي فن الصور المتحركة، 
فإن انعكاسها على الصورة اللغوية يؤدي 
إلى إنتاج ما يسمى ب� »الصورة السردية« 

وهذه الصورة في حكاية العقيلي واليازية 
التي نشرتها مجلة تراث في عدد يناير 2015 

بخصائص تجعلها أقرب ما يسمى في التصوير 
السينمائي ) Close up (، أو الصورة عن قرب. 

السينمائية  التقنيات 
في حكاية العقيلي واليازية



92

المزروعي في تدعيم  العقيلي كما وثقها  وقد نجحت حكاية 
هذه  مثل  مشاهدة  على  تعّود  قاريء  لدى  االستباقي  الفكر 
األفالم ويتجسد في مؤشر البطولة ومن يضطلع بها من نجوم 
السينما العربية. فتسند البطولة إلى نجم أو نجمة مما يحفز 
النهاية قبل وقوعها، وهي  المشاهد بطريقة آلية إلى استباق 
البطلين،  هذين  بين  االتصال  حتمية  في  تتجلى  التي  النهاية 
أو  الغني(،  )الفقير/  االجتماعية  الظروف  بينهما  باعدت  مهما 
األخالقية )الشهم / الوضيع(، أو الحضارية )الجاهل / المتعلم(. 
فال بد مما ليس منه بد. وهو تحقق النهاية التي يجتمع فيها 
التالقي، مهما  البطلة في صيغة ما من صيغ  البطل مع  شمل 
الطرفين، طوال  بين  الهوة  واتسعت  االفتراق،  بدت مساحات 

المشاهد األولى. 
الشاب  على  ينطبق  ما  وهذا 
)العقيلي( الذي ينتمي إلى طبقة 
هوى  في  وقع  وقد  متوسطة 
من  تعد  والتي  »اليازية«  فتاة 
الفوارق  ورغم  أرستقراطية.  أسرة 
المستوى  في  سواء  الشاسعة 
االجتماعي أو المكانة، لكنه صمم 
على الوصول إلى هدفه وتحطيم 
كل العقبات التي تعترض طريقه 
بالبطلة  االقتران  سبيل  في 
قد  األخرى  هي  التي  )اليازية( 

ساعدته في الوصول إلى هدفه. 
كما يستحضر الكاتب صورة االبن 
األصغر )العقيلي( التي لم يصنعها 

في  يدرجها  لكنه   – مخرج  أي  مثل   – هو 
شبيه  »فهو  بداللتها:  تنطق  يجعلها  سياق 
إخوانه، بل أجملهم شكاًل، وأكثرهم وسامة، 
شك  ال  جسًما«  وأقواهم  لونًا،  وأنضرهم 
أشار  لكنه،  كلها  العائلة  تضم  الصورة  أن 
عابر  بشكل  واألوسط  األكبر  شقيقيه  إلى 
ويضعهم في الظل، ولكن تداعيات الموقف 
بعد مرض الشقيقين األكبر واألوسط تفضي 
مازال  حًقا  أبنائه،  من  بقي  ماذا  تأمل  إلى 
في  األمل  فقد  األب  لكن  أحياء،  الشقيقان 
األصغر  االبن  على  معقود  واألمل  شفائهما 

في القيام بشؤون العائلة. 
وهو  آخر  »كادر«  إلى  بالصورة  ينتقل  ثم 
باهتمام  تستأثر  والتي  صويحباتها  وسط  »اليازية«  مشهد 
انصرافها  بعد  إال  الكاميرا  تتركها  ولم  البئر  عند  الكاميرا 
واختفائها عن األنظار في طريقها إلى قبيلتها والسبب في ذلك 
 « عينيها:  في  المترقرقة  النظرة  وغموض  المالمح  عذوبة  هو 
بالعقيلي  وإذا  وبهجة،  نوًرا  المكان  على  يطغى  بوجهها  وإذ 
يركز نظره فيها مبهوتًا ومعجبًا من جمالها الفتّان«، فلقد عشق 
»اليازية« رغم أنها كانت السبب في مرض شقيقيه وكأنها أشبه 

بلعنة الفراعنة، لكن سطوة الحب ال تنصت لهذه المحاذير 

*كلية الدراسات اإلنسانية – جامعة األزهر
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سمير قسيمي*
اإليغو المتضخم

رد
س

ث ال
ترا

بعد  والجزائر  بيروت  في  علي  طرحت  التي  األسئلة  أكثر 
فكرة  في  تصب  الروائية،  للكتابة  آفاق  ورشة  في  مشاركتي 
كروائي  عربيًا  اسمي  تكرس  رغم  فيها  بالمشاركة  قبلت  كيف 

معترف به.
باألنا  متخم  أدبي  واقع  في  إال  مبرراته  السؤال  هذا  يجد  ال 
المتورمة كواقع الكتابة والكتّاب العرب، حيث يعتقد كل كاتب 
أنه قارة لوحده، بمقدوره االكتفاء بذاته. فالمعقول أن الكتابة 
مستقلة عن صاحبها، والستقاللها تحتاج لتتطور إلى العديد من 
التجارب الحياتية والكتابية والقرائية، وهو تطور طبيعي جبل 

الكاتب العربي-بوجه عام- على عدم تقبله.
فكرة  ضد  ببعضهم،  الكتاب  احتكاك  فكرة  ضد  أنني  صحيح 

احتكاكم بشخوصهم وليس عن طريق القراءة لبعضهم بعضاً.
في بيروت كما في الجزائر أو في أبوظبي أو دبي أو القاهرة 
أو أي عاصمة عربية زرتها، اكتشفت أن النادر هو قراءة الكتّاب 
الالئق،  الرواج  يلقى  ال  الجيد  كالكاتب  الجيد  النص  لبعضهم. 
وبالتالي  العربي  اإلعالم  على  الجوائز  ظاهرة  طغيان  بسبب 
ثقافته ومعلوماته  المستمد جل  العادي  القارئ  طغيانها على 

من اإلعالم الغير.
النوع ال  نفس  أو في دورات من  الكتابة  المشاركة في ورش 
يُنقص من قيمة الكاتب أو مكانة مؤلفاته السابقة، بل قد يزيد 
أنها إثراء في حياته  ويثري من تجربته اإلبداعية، على اعتبار 

ككل. 
فترة  أنه خالل  كهذه،  الكاتب من ورش  يستفيده  ما  أهم  أن 
معينة يجد نفسه مضطرًا للتخلي عن أناه التي تكون-كما هي 
عندي- متضخمة بنحو غير اعتيادي، تخليه هذا يمنحه القدرة 

على رؤية وجهه بال ماكياج.
الكتابة ألي شيء في الحياة، تحتاج دوًما إلى الصقل، ليس عن 

طريق القراءة فحسب، بل أيًضا باالحتكاك أيا كان.
بالطبع ليس من الضروري أن تضيف التجربة شيئًا، ولكنها على 

األقل لن تنقص من تجربة الكاتب شيئًا.

شاركت لحد اآلن في ورشتي كتابة: ورشة البوكر قبل سنتين، 
الصداقات  هو  استفدته  ما  أكثر  مؤخرًا،  األولى  آفاق  وورشة 
الجديدة واإلصغاء إلى أصوات أخرى مختلفة عن صوتي. من 
أخرى  عيون  خالل  من  الكاتب  يقرأ  أن  اعتقادي  في  المهم 
غير عينيه، وأن يصغي ألصوات هي قبل الورشة وبعدها أيًضا 
أصوات ال يعنيه اإلصغاء لها، إن لم يكن لشيء فعلى األقل من 

باب التغيير فحسب.
في الحقيقة، أملك دافًعا آخر للمشاركة في ورش الكتابة، دافع 
بلدان  في  الكتابة  بواقع  يتعلق  أكثر؛  دقة  أردت  إن  تثقيفي 
التعرف على  فلطالما شغلني هاجس  الورشة،  المشاركين في 
كتابات مجايلّي من الشباب، من دون أن يعني ذلك أنني غير 
مهتم بالكتّاب األكبر سنا، لكن اهتمامي بهؤالء لم يعد بنفس 
الدرجة من باب أنني لم أعد أرجو الدهشة من أعمالهم على 

عكس الكتّاب من جيلي.
الوهم الذي يراد تثبيته في قواميس الوصف العربية المتعلقة 
أجيال  هي  الكتابة  من  السابقة  األجيال  أن  العرب،  بالكتّاب 
»الكتّاب الكبار«، قد أجاري هذا الوهم من باب أنهم كبار في 
السن فحسب، فقراءاتي الكثيرة تؤكد لي حقيقة مختلفة تماًما، 
وهي أن جيلي من الكتّاب العرب أكبر موهبة وأوسع مخيااًل 

وأجود عماًل في الكثير من اإلصدارات.
البقاء على رأس الهرم-إن وجد هرم في  أعتقد أن الرغبة في 
الرواية- هي ما جعلت بعض شيوخ الرواية يشحذون أقالمهم 
حساب  على  مثاًل  الجوائز  ّروايات  في  مطولة  مدائح  ليكتبوا 

روايات أجود وئدت بسبب اسثنائيتها.
عشر  أهم  عن  صاحبتها  فيها  تتحدث  مقالة  مؤخرًا  مثال  أقرأ 
هؤالء  أن  فأكتشف  الراهن،  الوقت  في  شباب  عرب  روائيين 
العربي،  المشرق  من  وجميعهم  جوائز،  حّصادي  إال  ليسوا 
السردي  موقعهم  رغم  العربي  المغرب  روائيي  مقصية 

المتقدم عربيًا! 

*روائي من الجزائر
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يرويها لكم  أبو خالد

»ال فادنا نوفل وال حّسونه«

زار السيد عبد الخالق حّسونة)1(، أمين عام جامعة الدول 
العربية  اإلمارات  دولة  الساحل،  إمارات  األسبق  العربية 
الرؤساء  قبل  من  تكليفه  بعد  1964م  عام  حاليًا،  المتحدة 
العام،  ذلك  في  اإلسكندرية  قمة  خالل  العرب  والملوك 
تقديم  ودراسة سبل  اإلمارات  تلك  على مساعدة  لإلشراف 
المعونات لها، وهي التي كانت تعاني الفقر والحرمان في 

ظل االستعمار البريطاني الذي خيّم عليها عقوًدا طويلة. 
وقد استقبله حّكام اإلمارات وشعبها استقباالت حافلة حتى 
أنهم رفعوا السيارة التي أقلّته من مطار دبي على أكتافهم 
براثن  لهم  من  إنقاذ  تمثّل وسيلة  زيارته  به؛ كون  ترحيبًا 
العرب  األشقاء  مع  التواصل  وبداية  اإلنجليزي،  االستعمار 

وزعمائهم، وخاصة جمال عبد الناصر. 
لهم  وشرح  بشيوخها  والتقى  اإلمارات  جميع  حسونة  زار 
تحرّك الجامعة العربية نحوهم ووعدهم بإرسال وفد رسمي 
لدراسة احتياجاتهم وطلباتهم كاملة. وفعاًل وصل إليهم بعد 
ذلك بفترة في عام 1965م، الوفد الرسمي برئاسة سيّد نوفل 
مناطق  جميع  الوفد  وزار  للجامعة،  العام  األمين  مساعد 

اإلمارات وحصر االحتياجات التنموية والضرورية لها.
لمجلس  وقّدمها  تلك  بدراسته  اإلمارات  نوفل  سيّد  غادر 
العرب   للرؤساء  برفعها  بدوره  قام  الذي  العربية  الجامعة 
وتمت الموافقة عليها واعتمادها وتوفير األموال الالزمة لها، 
فبدأت تلك المعونات تصل لإلمارات وكانت في مجملها 
والتعليم  والمياه  كالطرق  التنموية  بالمشاريع  تتعلق 
والصحة، فلم يشعر بأثرها المباشر المواطن العادي الذي 
اإلمارات  استقالل  أمرين:  في  وقتها  منحصرًا  هّمه  كان 
وهو  منها.  يعيش  أن  يستطيع  التي  األساسيات  وتوفير 
الجامعة  مسؤولي  لزيارة  مباشرة  كنتيجة  ينتظره  كان  ما 
العربية، فلم يحدث مما أثار ردود فعل بعض المواطنين 
ومنهم الشعراء.  وكان هناك شاعر شعبي معروف يسمى 
مجرن الكتبي، قال قصيدة ينتقد فيها ضآلة ما تم تقديمه 

من  لدينا  يتوفّر  وال  العربية،  الجامعة  قبل  من  للمواطنين 
هذه القصيدة إال بعض أبيات يقول فيها: 

البيت األبيض لي بعد يطرونه 

ال ي���اب خير وال ذبح ريّال   

ال فادنا نوفل وال ح�������ّسونه  

            وال ياتنا قوات ع���ند جمال 

وقد انتشرت هذه القصيدة وتناقلها الناس من منطقة الى 
أخرى بسبب معناها وانتقادها لدور الجامعة العربية وعدم 
قيامها بالدور المتوقع منها وهو الضغط على بريطانيا وطرد 

المستعمر من إمارات الساحل. 
الكتبي،  مجرن  الشاعر  قصيدة  مع  آخر  شاعر  تفاعل  وقد 
الشامسي والملّقب  الشاعر خليفة بن جمعه بوعويا  وهو 
بـ»الخليفي«، فقال قصيدة ال تقّل جزالة وجرأًة عن قصيدة 

الشاعر مجرن، قال فيها:
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فنونه ونظم  مجرن  بخبر  حي 
لي قال في نوفل وفي »حّسونه«
يحظونه وآزم���وا  ياهم  ال��ع��ام 
يتريّونه ال��ن��اس  وك��ل��ه��ا  ق��ّف��ا 
يسّوونه  كله  الله  ل  ه��وب  ما 
طشونه حسّبوه  وايد  هوه  ولو 
بْيحسدونه  ك��ّد  ل��ي  فقيرهم 
مونه فى   اْعفدوا  النصارى  حتى 
وبْيحفرونه رٍق  ظهر  من  كل 
و»المعتمد« م الكيف حمر عيونه
مضمونه  وآزم��ت  حكمت  ال��دار 
يقرّونه أون��ّه��م  م��دارس  س��وّوا 
مدهونه وقّصته  القميص  لبس 
يرومونه ما  يبغون  لو  وخ��الف 
تحيدونه لى  هوب  تغّير  وقتك 
معنونه لي  الخيل  شا  غدت  دنيا 
مسكونه تحت  ومن  فوق  األرض 
بْيقودونه  الرجل  زم��ان  وتالي 
يرجونه  نظر  وال  ش��ور  ش��ي  ال 
مكنونه  رمسته  مقطّف  واح��د 
يسبّونه  الزم  ي��ب��ون��ه  م��ا  ل��ي 
مزونه  تلظ  ب����راٍّق  وخ��اي��ل��ت 
يصونه  ي��روم  دينه  لي  مبخوت 

أمثال للقصيد  م��رتّ��ب  ش��اع��ر 
عال ما  رمس  لي  جوابه  صادق 
سال عنه  م��ا  وال��لّ��ى  الشيخ 
بأفعال ط��ري  وال  خير  ي��اب  ال 
ل��ك��ن ي��ب��غ��ون��ه زي�����ادة م��ال
مكيال على  لهم  يصّب  هو  ولو 
حال  يساتر  ومقصوده  يتعب 
وال����دار خ��لّ��وه��ا ل��ع��ب ي��ّه��ال
رمال عليه  رّدوا  ظهر  من  لي 
سبال وج��ه  تقول  قبيح  وجهه 
لْعيال وامسكوا  استخدموهم 
سروال لبس  يظهر  من  والفرخ 
علعال ورأ  ومن  محّسن  رأس��ه 
والمرسال السبق  وق��ّص  خّفق 
ت��ت��ب��ّدل ال��ح��رم��ه ش��را ال��ريّ��ال
المحيال  وت��ط��ال��ع  م��ت��ولّ��م��ه 
عّمال  تشتغل  عنده  وابليس 
حبال خطام  راس��ه  في  وبْيحّط 
بَ��َت��ّم ه��وش��ه ظ��اه��ره��ا ي��ّوال
ما تْعرفه هندي واال من الصومال 
وي��ن��ّق��ل��ون��ه ش��ي ل��و م��ا ق��ال 
لجبال  الروس يسقى واحدرت  ع 
مجال  يضيع  ما  الله  وعلى  تّمت 

هوامش
إذ تولى  العربية،  الدول  جامعة  تولى رئاسة  من  عبدالخالق حسونة، أطول  محمد   •
رئاستها مدة تقترب من الـ20 عاما، منذ 1952م حتى عام 1972م، ولد بمدينة القاهرة 
في أكتوبر 1898م، وتوفي في القاهرة في 20 يناير 1992م، عن عمر يناهز 94 عاًما. 
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وصل إلينا جزء مهم من التراث العربي ـ اإلسالمي مكتوبا، 

قليل من  نقل جزء  تم  أهم شفاهيا.  إلينا جزء  انتهى  كما 

اليسير  النزر  وهذا  الكتابة.  إلى  العربي  الشفاهي  التراث 

من التراث الشفاهي الذي وصلنا يكشف لنا بالملموس أنه 

كثير، وال يقل أهمية عن التراث الذي كانت العناية به من 

خالل عملية التدوين.

ال أحد يمكنه أن يماري في غزارة التراث العربي المكتوب 

من  قرنا  عشر  خمسة  يتعدى  منه  وصلنا  فما  والشفاهي. 

الزمان. كما أن اتساع الرقعة الجغرافية، من الخليج العربي 

إلى المحيط األطلسي، مع إدراج ثمانية قرون من التواجد 

العربي باألندلس،،، كل ذلك كفيل بإبراز أهمية هذا التراث 

كما وكيفا.

بالثقافة  مكتوبا  وصلنا  الذي  التراث  من  هام  يتصل قسط 

العالمة. وما انتهى إلينا من التراث الشفاهي يرتبط بالثقافة 

الشعبية. كان لهذا التمايز، بين الثقافتين، دوره الكبير في 

التداول  رهين  منه  آخر  إبقاء  مع  التراث  من  جزء  تدوين 

الوطن  من  مكان  كل  في  الجماعية  والذاكرة  الشفاهي 

العربي  الوطن  إلى  المطبعة  دخلت  عندما  لذلك  العربي. 

إلى مطبوع  المخطوط  المكتوب  اإلقدام على تحويل  ظل 

العالمة.  الثقافة  إلى  ينتمي  ما  األولى على  بالدرجة  يتركز 

سيئا  فكان حظه  الشعبية  بالثقافة  المتصل  المخطوط  أما 

أن  آخر  بمعنى  القليل.  سوى  منه  يطبع  ولم  البداية،  في 

يعتبر  كان  ما  على  انصب  العربي  الكتاب  بطبع  االهتمام 

وقتها  الثقافية  النخبة  كانت  التي  الثقافة  من  لنوع  ممثال 

) أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين( تراها 

مهمة وضرورية لتمثيل الوجدان الثقافي والهموم المعرفية 

العربية.

يمكن  ما  بين  مفاضلة  إقامة  إلى  الثاني  التمايز  هذا  أدى 

طبعه حسب أهميته وأولويته. وكان التردد في طبع األعمال 

ولنا  معارضتها.  إلى  بل  الشعبية،  الثقافة  إلى  تنتمي  التي 

في موقف محمد عبده من الليالي والقصص الشعبي خير 

مثال على ذلك. وحتى داخل الثقافة العالمة تم التركيز على 

أنماط وتصورات خاصة، حيث لم يتم نقل كل المخطوطات 

بغض النظر عن ميوالتها واتجاهاتها الفكرية أو المذهبية. 

نخلص من هذه المالحظة إلى أن عملية تحويل المكتوب 

يتصل  متعددة  عوامل  فيه  تحكمت  العربي  المخطوط  ـ 

بعضها بمدى حضور هذا المخطوط، من جهة، وبحسب ما 

يمثله من فكر تميل إليه النخبة لضرورة تقتضيها التصورات 

التي كانت سائدة. تبعا لمسألة الحضور، نجد أن العديد من 

المخطوطات العربية كانت غير متوفرة في الخزانات العامة 

والخاصة في الوطن العربي. وذلك بسبب كون الكثير منها 

المكتبات  إلى  الشراء  أو  النهب  بسبب  إما  انتقل  قد  كان 

إليه  تميل  كانت  وما  زمانية طويلة.  فترات  األجنبية خالل 

النخبة كان يتمثل بصورة خاصة في االتجاه الديني والفكري 

الغالب. ولهذا السبب يمكن أن نقرر بدون مغاالة أن العديد 

من التراث العربي، في مختلف صوره وأشكاله، مما نجا من 

ما  وأن  المطبعة.  إلى  طريقه  يعرف  لم  التاريخي،  التلف 

بالمقارنة  جدا  قليل  العربي  »التراث«  عنوان  تحت  نعرفه 

مع تاريخ إنتاجه وجغرافيته. ويكفي لتأكيد ما نذهب إليه 

أن نعود إلى مسارد الكتب العربية المخطوطة المتوفرة في 

أنفسنا  لنجد  بها،  والمحفوظة  العالمية  األجنبية  المكتبات 

بشكل  استرجاعه  على  العرب  يعمل  لم  هائل  تراث  أمام 

العربي.  من األشكال، أوالعمل على طبعه وتوفيره للقارئ 

ويشترك في هذا التراث ما اتصل بالثقافة العالمة والشعبية 

على السواء.

إذا كان هذا حال التراث العربي المكتوب المخطوط، فإن 

د. سعيد يقطين*
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الوضع نفسه يعرفه التراث العربي الشفاهي الذي 

ظل متداوال لعدة قرون في مختلف أجزاء الوطن 

قطر  كل  في  العربية  الذاكرة  تحتفظ  العربي. 

الشفاهي  بتراثها  فيه،  منطقة  كل  في  بل  عربي، 

وتعدده  التراث  هذا  تنوع  يعكس  الذي  الخاص 

وغناه. وفي إطار عدم االهتمام بالتراث الشعبي، 

هذا  تداول  بقي  النهضة،  عصر  منذ  تكرس  الذي 

التراث في المناطق النائية معزوال وغير معروف 

لدى نطاق واسع من أبناء القطر العربي الواحد. 

ولذلك وأمام عوامل الزمن بات جزء مهم من هذا 

والضياع.  للتلف  عرضة  الشفاهي  العربي  التراث 

صحيح قد نجد في بعض األقطار العربية )وخاصة 

مصر( من الباحثين والمهتمين من دافع عن هذا 

»الفولكلور«، أو تلك الثقافة الشعبية، وعمل بجد 

واالهتمام  التراث  هذا  بعض  جمع  على  وشغف 

به وطبعه. لكن هؤالء المدافعين كانوا من القلة 

التي ال يمكنها أن تضطلع بمهمة جليلة تستدعي 

االهتمام المشترك من لدن كل الفاعلين والغيورين 

بغض  وأفرادا(،  )مؤسسات  العربي  التراث  على 

أيضا،  صحيح،  عنه.  يعبر  أو  يمثله  عما  النظر 

الشعبية  بالثقافة  االنشغال  وبداية  اهتماما  نجد 

العربية، من خالل بعض المؤسسات، والجمعيات 

وغزارته  التراث  هذا  زخم  لكن  والمجالت،،، 

متوفر  هو  ما  خالل  من  يجعل  وتنوعه،  وتعدده 

»الغياب«  من  التراث  هذا  لنقل  غير ذي جدوى 

التسجيل  أو  الطباعة  طريق  عن  الحضور،  إلى 

الصوتي والصوري.

العربي،  الوطن  في  نشاز  الوضع  هذا  أنه  أرى 

بأشكال  المتطورة  الشعوب  اهتمام  بالمقارنة مع 

أي  نزور  أن  ويكفي  المختلفة.  وصوره  تراثها 

أنفسنا  لنجد  مثال،  أوربي،  بلدي  لمجلس  مكتبة 

بالمنطقة  الخاص  التراثي  اإلنتاج  مختلف  أمام 

إلى  نقلت  وقد  بالمخطوطات  األمر  تعلق  سواء 

والصورية  الصوتية  التسجيالت  أو  المطبوع، 

المختلفة 

* أكاديمي وناقد - المغرب
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يقظة الشعر الجاهلي
 في موريتانيا 

الحسين ولد الحسين*

ال تسعفنا المصادر التاريخية بالمحاوالت األولى الستنبات الظاهرة 
ُولدت من رحم مجتمع  التي  الظاهرة  الشعرية في موريتانيا، هذه 
خليط من العرب واألمازيغ امتزج وتجانس عبر مثاقفة طويلة فرضتها 

الجغرافيا وإكراهات الواقع.
ومع أن بدايات هذه التجربة تبقى مجهولة إال أن التجارب الشعرية 
عشر  السابع  القرن  من  ابتداء  دونت  التي  ومبنى  معنى  المكتملة 
تدل على أن هذا النضج ال بد له من مرحلة إرهاص مر بها قد تكون 

عمرت قرونا عدة.

لكن المالحظ أن هذه التجربة مالت سريعا إلى محاكاة أو إعادة 
إنتاج الشعر الجاهلي في هذه البيئة البعيدة عن المركز، وهو ما 
سنحاول هنا بسطه من خالل تقديم نماذج من الشعر الموريتاني 
في القرون الثالثة الماضية وأوجه الشبه بينها وبين الشعر الجاهلي.

الموريتاني  الشعب  يعتبر  العربي؛  المغرب  شعوب  حال  هو  كما 
اإلفريقي  اإلنسان  كان  وإن  واألفارقة،  واألمازيغ  العرب  من  خليطًا 
واإلنسان  العربي  اإلنسان  فإن  وعاداته؛  بلهجاته  مستقاًل  بقي 
األمازيغي امتزجا لغويًا وثقافيًا ليشكال ما يعرف اليوم بـ )البيظان( 

الناطقين باللهجة الحسانية.
لكن ومع مرور  قديمة  موريتانيا  إلى  العربية  الهجرات  كانت  لقد 
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فأصبح  األصليين  السكان  مع  العربي  اإلنسان  تماهى  الوقت 
ناطًقا باألمازيغية، واقتصر استعمال اللغة العربية على ممارسة 
الشعائر الدينية بالنسبة لجميع السكان، هذا قبل قدوم قبائل 
التي  القبائل  هذه  عشر،  الرابع  القرن  من  ابتداء  حسان  بني 
هاجرت من الجزيرة العربية مروًرا بمصر وليبيا وتونس والجزائر 
العربية  لغتها  نهائيًا في موريتانيا حاملة معها  تستقر  أن  قبل 

الصرفة وثقافتها وعاداتها المشرقية. 
العربية  بين  واللغوي  الثقافي  التمازج  بدأ  المرحلة  هذه  في 
واألمازيغية، وهو ما أنتج اللهجة الحسانية المكونة من العربية 
في أغلبها واألمازيغية بدرجة أقل، وصاحب ذلك اهتمام كبير 
للسكان  بالنسبة  أو  الجدد  للوافدين  بالنسبة  العربية،  باللغة 
لتساعدهم  الجديد  الوافد  من  العربية  تلقفوا  الذين  األصليين 
في دراسة علوم الدين اإلسالمي الذي اعتنقوه قبل ذلك بقرون، 

لكن حاجز اللغة كان يمنعهم من التعمق في علومه.
عند اكتمال انتشار اللغة العربية في البالد، وبما أن الشعر جزء 
من شخصية اإلنسان العربي، بدأ االهتمام بالشعر العربي بدرجة 
غير مسبوقة، حتى أنه كان من مقررات المحاضر )الكتاتيب( 
تحفيظ المعلقات العشر والمية العرب للشنفرة والمية العجم 
للطغرائي لألطفال في سن العاشرة. ومن ثم بدأت أجيال من 

الشعراء الكبار بالظهور تباًعا ابتداء من القرن السابع عشر.

المحاكاة الميكانيكية للشعر الجاهلي 
لكن الميزة العامة التي طبعت هذا اإلنتاج الشعري هو التأثر 
الشديد – إن لم نقل – المحاكاة الميكانيكية للشعر الجاهلي 

سواء في الشكل والهيكل وفي األغراض واللغة الغريبة الجزلة، 
التقليدية مثل  الجاهلية  الشبه نفسه في األغراض  كما نالحظ 
الوقوف على األطالل والبكاء على الديار وذكر الناقة والرحيل 
البيئي  المعجم  على  يقوم  بأسلوب  ومآثرها،  بالقبيلة  والفخر 
واحد  بموضوع  االلتزام  عدم  مع  الحسي  والتشبيه  الجاهلي 
النص الشعري، حيث تتداعى األفكار تداعيًا حرًا، ويتجول  في 
الشاعر بين األطالل والظعائن والصحراء والناقة والقبيلة ليبقى 

هذا األسلوب سائًدا قبل أواخر الستينات من القرن المنصرم.
قد يكون للبيئة دور في تنمية هذا الملمح البيئي الجاهلي في 
الشعر، لتشابه البيئة الموريتانية مع بيئة الشعر الجاهلي من 
حيث طابع البداوة والترحل والخصائص االجتماعية مثل انعدام 
عصبيات  من  ذالك  يتبع  وما  القبلية  والحروب  مركزية  سلطة 

وتشرذم. 
يقول الشاعر محمد ولد الطلبة اليعقوبي المتوفى سنة 1850 

في مطلع جيميته:

تطاول ليل ال��نازع ال���متهيج

 أما لضياء الصبح من مت���بلج

وال لظالم اللي�ل من متزح��زح

 وال لنجم من ذهاب وال مجي

فيالك من ليل ال يزول ك��أنما

تشد هواديه إلى هضبتي إج

هنا ال يستطيع متلقي القصيدة إال أن يظنها من إنتاج أحد 
الشعراء الجاهليين، من حيث المضمون ومن حيث السبك؛ 
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حيث بدأ القصيدة بالتبرم من طول الليل وظالمه وذكر 
النجوم وهذا من مميزات الشعر الجاهلي المعروفة، بل إن 

بيته: فيالك من ليل ال يزول كأنما / تشد هواديه إلى هضبتي 
إج، ال يختلف كثيرًا عن قول امرئ القيس: فيالك من ليل كأن 

نجومه
بكل مغار الفتل شدت بيذبل.

ثم بعد ذكر تطاول الليل وذكر ما يعانيه من هم، يعرج على 
الجاهليين  ذكر أظعان ومنازل قومه جريًا على عادة الشعراء 

قائال:

وذكرة أظعان تربعن بالل����وى لوى

الموج فالخبتين م����ن ن�عف دوكج

إلى البئر فالحواء فال���فج فال��صوى

صوى تشل فاألجواد فالسفح من إج

منازل قد كان الس���رور مح����الفي

 بها هي عندي بين سلم��ى ومنعج

مستعمال  وأشواقه  تباريحه  ذاكرًا  الحبيبة  ذكر  إلى  يصل  ثم 
عبارات موغلة في القدم :

وفي الظعن مج�������وال ال����وشاح كأنها

 صب�����ير حي��ا ف���ي ب�����ارق متب���وج

فدبت حميا الشوق في النفس واصطلت

 تب�����اريح إال ت���ود بالن���فس ت����لعج

عش����ية ال أسط����يع ص���برا وال ب���كا

فأش��في غل���يلي والبكا م���فزع الشجي 

األبدية  للعالقة  الحبيبة  ذكر  بعد  ناقته  ذكر  على  يجيىء  ثم 
وتحمل  بالقوة  يصفها  حيث  الجاهليين  الشعراء  عند  بينهما 
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طول السير حيث يقول :

وقد أعسف الخرق المهيب اعتسافه

بخرقاء من سر الهجان عف�������نجج

مبينة عتق الح���رتين وخط��مها

يباري السنان غير أن لم ي��زجج

عج��مجمة روع��اء زيافة السري

أمون كب�رج األن���دري الم��رزج

فزيادة على هذه اللغة الجزلة التي تحاكي لغة الشعر الجاهلي 
بها،  لإلتيان  موضوعية  ضرورة  غير  من  الشاعر  بها  جاء  التي 

نالحظ أن األبيات قريبة جدا من قول امرئ القيس :

وقد اغتدي والطير ف���ي وكناتها

بمنج��رد قيد األواب���د ه����يكل

ثم يصل إلى البكاء على األيام الخوالي :

فإما تريني خ�مر الشيب لم���تي

وأصبحت نضوا عن ش�باب مبهج

فيارب يوم ق�د رص�دت ظ���عائنا

بأبطح برث بين ق��وز وح��شرج

وهنا نالحظ أيًضا في البيت األخير ميسم امرئ القيس في قوله 

:

أال رب ي��وم لك منه���ن ص���الح

وال س����يما ي�وم ب��دارة ج�لجل

الشعراء تمسًكا بمفاهيم موغلة  إننا نجد عند بعض هؤالء  بل 
عن  والبعد  بالبين  مؤذنًا  واعتباره  الغراب  زجر  مثل  القدم  في 
يبدأ  التندغي  اشدو  ولد  معاوية  الشاعر  نرى  حيث  الحبيب 

مديحيته المعروفه بقوله :

صاح الغراب لنا بالبين من سلمْه

ما للغراب ولي دق اإلله ف����مْه

حيث ال يختلف الشاعر هنا عن الشاعر الجاهلي عنترة بن شداد 
ورحيل  الفراق  مأساة  المسكين  الغراب  تحميل  في  العبسي 

الحبيبة في قول عنترة : 

ظعن ال��ذين ف���راقهم أت�وق��ع

وجرى ب��ينهم الغ���راب األبق�ع

كما إن الشاعر عبد الله ولد رازكة العلوي المتوفى 1731م في 

داليته الشهيرة التي مطلعها :
أثار الهوى سجع الحمام الم��غرد

وأرقني الطيف الذي لم أط���رد

ومسرى نسيم من أكيناف حائل

وبرق سقى هاميه برقة ثه���مد

فبت أقاسي ليل����ة نابغ������ية

تعرفني هم السلي�����م المسهد

أورد أسماء لمناطق في الجزيرة العربية مثل )حائل، برقة ثهمد( 
حيث بكاها مع إنه لم يرها وال عالقة له بها، وهو فقط نوع من 

تقمص شخصية الشاعر عنترة بن شداد.

شغف أم ممانعة ثقافية؟
اختلف النقاد حول هذا الشبه أو هذه المحاكاة التي دأب عليها 
نتيجة  يراها  من  بين  الجاهلي  للشعر  الموريتانيون  الشعراء 
للتماثل البيئي والمجتمعي من بداوة وشغف عيش، وربما كانت 
للمحافظة  الواعية  غير  أو  الواعية  الثقافية  الممانعة  من  نوًعا 
المشرق  عن  بعيدة جغرافيًا  بيئة  في  وثقافي  لغوي  نقاء  على 
ولد  ما  وهو  األمازيغي  اإلفريقي  المحيط  في  الذوبان  لتجنب 
والمكان  الزمان  اخترقت  التي  الجاهلي  للشعر  المحاكاة  هذه 

واإلنسان. 
بل هناك من يذهب به الحماس الى اعتبار موريتانيا نجت من 
عصور االنحطاط حيث مثلت القرون الثالثة الماضية فيها فترة 

ازدهار ثقافي وفكري. 
لكن على العكس من ذلك يرى بعض النقاد أن الشعر الموريتاني 
في القرون الثالثة الماضية كان مجرد نسخ وإعادة انتاج للشعر 
الجاهلي من غير سبب وجيه؛ فجاء نسخة مشوهة ألنه ببساطة 
لم يكن صورة للواقع والبيئة التي ولد فيها بقدر ما هو صورة 
مشوهة ال تحترم الزمان وال المكان وهو ما يسيئ إلى الرسالة 
نتاج ونقل أمين لواقعها بحلوه  التي ينبغي أن تكون  الشعرية 

ومره وآماله وأحالمه 

*باحث من موريتانيا

اختلف النقاد حول هذا الشبه أو
هذه المحاكاة التي دأب عليها الشعراء 

الموريتانيون للشعر الجاهلي بين
 من يراها نتيجة للتماثل البيئي والمجتمعي 

من بداوة وشغف عيش
وربما كانت نوًعا من الممانعة الثقافية 

موريتانيا  في  الجاهلي  الشعر  يقظة 
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إّن النظرة الثاقبة إلى مجتمع دولة اإلمارات وإلى إنسانها العربي المسلم الملتزم بموروثه الثقافي 
والديني الزاخر، تعكس لنا صورة طّيبة فيها من عناصر الجمال ما يستحق الذكر واإلشادة، وهي 
صورة مشاهدة قد يشَذ عنها القليل، ولكّنها في اإلطار العام المشاهد تشمل قطاًعا عريًضا من 

الناس من ذوي النفوس الطيبة المحافظة على أصالتها وتراثها الثقافي والديني األصيل.

قد يكون الجمال في صورة اإلنسان وهيئته وظاهره، وقد يكون 
عند  المفّضل  هو  األخير  هذا  وإن  وباطنه،  نفسه  في  كامًنا 
العقالء؛ ألنّه يتجسد في االلتزام بمبادئ التّدين الّصحيح الذي 
الجمال  وهذا  الفاضلة،  وسلوكياته  المسلم  أخالق  عنه  تنبثق 
والعقل  العلم  جمال  هو  السليمة  الفطرة  عن  النابع  الباطني 
والجود والعفة والّشجاعة، وهو ما يؤكده ابن تيمية بقوله:«إّن 
من  أعظم  والتقوى  واإليمان  العلم  من  للُخلُِق  الذي  الجمال 
الجمال الذي للَخلِْق وهو الصورة الظاهرة«)1(. وتأثير الجمال 

ذات  تكن  لم  وإن  كبير  لإلنسان  الظاهرة  الصورة  الباطني في 
جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحالوة بحسب 

ما اكتسبت روحه من تلك الصفات«)2(. 
من  قربه  اإلمارات  إنسان  يتميّز  التي  السمات  أبرز  من  ولعّل 
الفطرة، فهو قليل التأثّر بالمؤثرات الخارجية إذا ما قُورن بغيره 
في مجتمعات أخرى، فمازال محافظًا على قيمه الدينية إلى حّد 
كبير، ولم يعرف انحرافات في عقيدته بسبب التيارات الغربية 
أساسيًا  جزًءا  يشّكل  الثقافي  بموروثه  اعتزازه  أّن  كما  الوافدة، 

الموروث الثقافي والديني في دولة اإلمارات
أصالة وتجديد
د.  بن عيسى بطاهر
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الصعوبات  من  الرغم  على  واستمراره،  ووجوده  هويته  من 
التي يواجهها في ظّل المتغيرات المعاصرة، وما جلبته تيارات 
والهوية  الدين  مسألة  في  تحديات  من  والعولمة  التغريب 

الثقافية. 
ويشّكل الوعي الديني أساس كّل أوجه السياسة االجتماعية في 
في  العمق  من  كاف  بقدر  مغروس  أنّه  ونجد  اإلمارات،  دولة 
المجتمع والحياة الفردية دون حاجة إلى اإلعالن عنه بصوت 

عال بوصفه وجًها من الهوية الثقافية اإلماراتية)3(.
عربية  أخالقًا  تعرف  التي  السليمة  الفطرة  هذه  كانت  ولقد 
في  حاسًما  عامالً  وغيرها  الملهوف  وإغاثة  الكرم  مثل  أصيلة 
قيامه بالكثير من األعمال الخيرية، سواء على المستوى الداخلي 
أو الخارجي، ويكفي أن نشير هنا إلى ما صدر ويصدر عنه من 
دعم ومساعدات ومعونات ال تحصى لنصرة المستضعفين في 
األرض من المسلمين وغيرهم، ولو احتكمنا إلى األرقام  - وأمٌر 
ناصعة  بيضاء  لنا صورة  لتراءت   - المقام  في هذا  متعذر  هو 

تستحق اإلشادة، وتجلب االحترام، وتغري بالتقليد.

)1( الموروث الثقافي المتعّلق بمبادئ الدين
أسمى  من  لهو  به  العمل  إلى  والسعي  بالدين  االلتزام  إّن 
اإلمارات هذا  اإلنسان في  الجماليات، ويدرك  الغايات وأعظم 
الثقافية والحضارية،  المعنى ويعده جزًءا ال يتجزأ من هويته 

وهو يسعى إلى تحقيقه بقصد ووسطية واعتدال.
بشأن هذا  الجاّدة  العلمية  الدراسات  بعض  في  واعية  وقراءة 
اإلسالمي  األساس  على  اإلمارات  تشديد  إلى  تشير  الجانب 
للدولة، بوصفها وسيلة لضمان التوحد الدائم مع هوية الشعب، 
تّم ترسيخ األسس  الفطرية لشعبها  الدينية  التقاليد  وفي ضوء 
المبدأ  فمثالً  القطاعات،  كّل  في  االجتماعية  للبنية  اإلسالمية 
األول لسياسة التربية والتعليم هو تربية مواطني الدولة وفق 
التي  األخرى  المؤسسات  وترّدد  القويمة،  اإلسالمية  المبادئ 

تديرها الدولة صدى هذا المبدأ )4(.
وقد ازداد الوعي الديني بصورة ملحوظة في مجتمع اإلمارات، 
فااللتزام بالممارسة اليومية للعبادات والمعامالت وغيرها من 
الشعائر واألعمال الخيرية أمر مالحظ، كما أسهم التوجيه الديني 
في تحقيق قدر كبير من هذا الوعي، وهو األمر الذي أدى إلى 
زيادة في الوعي الديني القائم على الوسطية واالعتدال، وغرس 
والمعاني  والمعامالت  العبادات  وتأكيد  اإلسالمية،  المبادئ 
األخالقية، ولعّل من الوسائل التي ساعدت على ذلك المساجد، 
ووسائل  الفضائية،  والقنوات  اإلذاعات  في  الدينية  والبرامج 
اإلعالم المقروءة مثل المجالت والصحف اليومية، باإلضافة إلى 

أسهمت دور  الدينية، كما  والمحاضرات  والندوات  المؤتمرات 
اإلسالمي  الكتاب  توفير  في  للكتاب  الدولية  والمعارض  النشر 

ونشره، فضالً عن جهود الجمعيات الخيرية في هذا الشأن. 
وإن من أهّم المظاهر الجمالية في هذا الشأن انتشار الوعي 
الديني في مؤسسات التعليم العام والعالي، فقد أصبح للبعد 
والمناهج  التعليم  وفي  الجامعات،  في  بالغ  حضور  الديني 
ووجدان  عقول  إلى  يصل  أن  المد  هذا  واستطاع  الدراسية، 
عشرات اآلالف من الطالب والطالبات، وهذا هو أكبر النجاحات 

االجتماعية والثقافية للمد الديني)5(.

)2( الموروث الثقافي المتعّلق بالقيم 
واألخالق

والمبادئ  التشريعية  األحكام  بين  اإلسالم  يفصل  لم 
المسلم  تأثيرًا كبيرًا في سلوك  للعبادات  األخالقية؛ ألّن 
في  السبب  هي  األخالق  أّن  كما  الحياة،  في  وحركته 
ارتقاء اإلنسان إلى مرتبة الكمال والجمال اإلنساني كما 
يريده الله تعالى؛ ولذلك مدح الرسول الكريم  صلى الله 
عليه وسلم  – وهو المثل األعلى للكمال اإلنساني - في 

القرآن الكريم بالخلق العظيم.
االلتزام  طريق  عن  إليها  يُرتقى  مرتبة  الخلق  وحسن 
بالشرع، ثم تأتي مرتبة حسن الخلق التي تعني تصعيد 
الذروة  يمثل  الخلق  وإّن حسن  الخيّر،  باالتجاه  العمل 

في جماليات الباطن)6(.
ونظرة سريعة إلى ما يتميّز به اإلنسان في اإلمارات في 

الثقافي والديني في دولة اإلمارات الموروث 
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هذا الجانب المهّم ترينا مجموعة من المظاهر الخلقية التي 
والبساطة،  التواضع  أبرزها:  من  لعّل  الجمالي  بالحّس  تتصل 
الشكل  وجمال  الحسنة  الهيئة  حيث  من  السمت،  وحسن 
األمر  فإّن  عامة؛  صفات  عن  هنا  الحديث  كان  وإذا  واالتزان، 
طبيعي في إنسان هذه المنطقة، وهو الذي مازال محافظًا – 
إلى حد كبير – على قيمه العربية اإلسالمية، وإّن الذي يتعامل 
معه ويعرفه عن قرب لتنطبع في نفسه تلك البساطة والطيبة 

وحسن التعامل مع اآلخرين. 
وكما يتمتع إنسان اإلمارات بصفات أخالقية مستمدة من القيم 
اإلسالمية والعربية األصيلة مثل الكرم واألنفة وبساطة التعامل، 
فإنّه فضالً عن ذلك كلّه لديه الرغبة الصادقة في حّب الوطن 
ترسيخ  نحو  الصادق  توّجهه  ذلك  إلى  يضاف  إليه،  واالنتماء 
معاني الوحدة والتعاون وخدمة المجتمع والسعي إلى تطويره.
ولعّل من األخالق الحميدة التي يتميّز بها كذلك تلك البساطة 
والهدوء ولين الجانب، والرغبة في مساعدة اآلخرين، وأذكر هنا 
السيارة في  بي  تعطلت  ليالً، وقد  أثناء سفري  حادثة حدثت 
عتمة الليل في منطقة بعيدة عن الخدمات، وإذا بأحد الشباب 
يوقف سيارته راغبًا في مساعدتي، فجلب األدوات الالزمة من 
سيارته، وقام بإصالح السيارة بنفسه وبكّل محبة وتقدير شكرته 

ال  التي  الطيّبة  الروح  بهذه  وتأثرت  صنيعه،  على 
تصدر إالّ من إنسان كريم.

وأهّم ما يميّز هذا الموروث الثقافي في هذا الجانب 
هو الوسطية واالعتدال،وانتهاج السبل المعتدلة في 

المواقف من األحداث واألشخاص، مع الحرص الشديد على عدم 
التدخل في شؤون اآلخرين، وهذا كلّه يجعل هذا اإلنسان قريبًا 
من أبناء أمته العربية واإلسالمية، يحمل همومهم وقضاياهم، 
هذه  وإلى  العظيم،  الدين  هذا  إلى  القوي  بانتمائه  ويشعر 

الثقافة األصيلة 

الهوامش:
الجمال فضله حقيقته أقسامه، تحقيق إبراهيم عبد الله . 1

الحازمي، ط1 دار الشريف الرياض 1413هـ: ص 100.
المصدر نفسه: ص 231.. 2
الوطنية . 3 المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سالي،  فندو، 

والهوية العربية اإلسالمية، ط 1 مركز اإلمارات للدراسات 
والبحوث االستراتيجية، أبوظبي 2001م، ص 59.

المرجع نفسه، ص 33.. 4
ط . 5 اإلمارات،  في  الثقافية  الحركة  الله،  عبد  الخالق  عبد 

المجمع الثقافي أبوظبي 2000م، ص 64، 65.
ص . 6 اإلسالم،  في  الجمالية  التربية  أحمد،  صالح  الشامي، 
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قد  د.صالحة  أن  يكتشف  الرواية  قراءة  من  المرء  ينتهي  إذ 
تنفتح  أساسية  نوافذ  ثالث  على  الروائية  الرؤية  آفاق  فتحت 
األولى على الوطني، والثانية على القومي، بينما تّشرع النافذة 

الثالثة على األفق اإلنساني األجمل.
االحتالل،  مقاومة  عبء  األولى  سطورها  منذ  الرواية  تحمل 
وتخلّد ذكرى المقاومين الذين ناضلوا ضد االستعمار اإلنجليزي 
لهذه البالد، غير أّن معركة أخرى تخوضها الرواية ببسالة من أجل 
بناء اإلمارات، وهي معركة التوازن السكاني، وتقترح من خاللها 
اإلماراتي  المواطن  كفاءة  على  تعتمد  وطنية  مشاريع  إقامة 
الفعل والتطفل على  بالعجز عن  لالتهام  يبقى عرضة  حتى ال 
الدامعة  وعيونهن  المعلمات  بكاء  علياء  تتذكر  وإذ  الحضارة. 
غائرًا  جرًحا  تنكأ  فإنها  1967م،  عام  حزيران  من  الخامس  في 
زال  ما  التي  فلسطين،  نكبة  هو  العربي  اإلنسان  ضمير  في 
العرب الفلسطينيون يعيشون فصول مأساتها، وإذ تقّدم صورة 
الندفاع الشباب العربي )ومنهم عبد الرحمن( لمساعدة ضحايا 
تسونامي تؤكد أن بناء الشخصية الوطنية يكتمل في امتدادها 

القومي واإلنساني.

الرواية والمجتمع
يبدو المجتمع من خالل هذه الرواية مجتمًعا عربيًا له عاداته 

الشعبية،  وخرافاته  الدينية،  وجذوره  االجتماعية،  وتقاليده 
وحسد  وإخالص  وإيمان  حب  فثمة  المكاني،  وانتماءه 
وانتقام وغير ذلك. ويتجلّى ذلك من خالل عدد من المواقف 
السائد  وطأة  من  الرواية  بها  تعج  التي  السردية  واإللماحات 
من  تتسرب  خرافة  ومن  والتعليم،  الحب  على  االجتماعي 
بين الخلجات اإليمانية للقلوب التي تنتصر على جنيّة شجرة 
الغاف بالمعّوذتين، ومن سياقات سردية تحمل بعًدا اجتماعيًا 
محليًا، من خالل اللهجة المحكية واأللعاب واألغاني واألشعار. 
ومن أجل أن تحقق الكاتبة أعظم األثر في إعطاء اللغة بعًدا 
اجتماعيًا تلجأ إلى اإلحاالت التي تجد صدى لها بين شخصياتها 

البسيطة؛ عبر اإلحالة إلى ثقفتها المحلية واإلسالمية. 
ليست  الرواية  لشخصيات  القرائية  الثقافة  أّن  يبدو  هنا  ومن 
فقط هي التي كّونتها، بل شاركت في تكوينها قصائد وأغان ما 
تزال تستذكرها، بل وتفيء إليها كلما أرقتها الهموم، مثلما تفيء 

إلى عذيبة، ورائحة تمرها ولبنها وسمنها.

لعبة الزمن
إلى  االستناد  على  الزنجبيل«  »رائحة  في  الزمن  لعبة  تقوم 
الفراش، بعد  أياًما قضتها علياء طريحة  زمن واقعي ال يتعدى 
تعرضها لمطر شديد، أورث جسدها برًدا وضعًفا وحمى، وأورث 

الزنجبيل رائحة 
لعبة الزمن في فضاء مفتوح

  د. يوسف حطيني

تعّد رواية )رائحة الزنجبيل( للدكتورة صالحة غابش، الصادرة 
عن دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، 2008م، واحدة من الروايات 

اإلماراتية التي تقّدم مقولتها الفكرية ببراعة فنية الفتة، إذ 
تنسرب أفكارها من بين العالقات اللغوية والفنية المتشابكة، 
دون أن تُشعر القارئ بثقل اللغة الذهنية التي قد يقع الروائي 

في شركها، فينتج لغة إيديولوجية تعّوق السرد الروائي.

الزنجبيل رائحة 

سوق الكتب
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لالستذكارات  رحبًا  مدى  الروائي  السرد 
والكوابيس  واألحالم  والتداعيات 
والهذيانات التي تمتد على نحو ثمانين 
يفتح  الفني  الخيار  هذا  ومثل  عاًما. 
الطباعي  الفضاء  لملء  واسًعا  الباب 
من  فيًضا  يعني  مما  بالماضي،  الروائي 
االستذكارات المتوالية، وأحداثًا ال تجري 
على أرض الواقع الزمني المحدد، بل في 

دواخل الشخصيات.
الزمن  هذا  ظل  في  هنا،  االستذكار  إّن 
خيار،  مجرد  يعد  لم  القصير،  الواقعي 
السرد  استراتيجيات  من  استراتجية  بل 
الروائي التي تعتمد في )رائحة الزنجبيل( 
من  تمّكنها  ذكية،  نصية  آليات  على 
والزمن  االستذكاري  الزمن  بين  االنتقال 
األحيان  بعض  في  كانت  وإن  الحاضر، 

تستند إلى طريقة تقليدية في االستذكار، 
فإنها تنوع في طرق االستذكار على مدى 
الرواية، فتسجلبه حيًنا عن طريق حادثة 
أو موقف أو سياق لغوي أو رائحة، مما 
تنوًعا  االستذكارات  عرض  طرق  يمنح 

شديد الغنى.
إلماحات  الروائية  لنا  تقدم  ما  وكثيرًا 
لتعود  الروائي،  السياق  أثناء  في  سردية، 
من ثّم إلى إضاءتها، ألنها تدرك أّن الروائي 
بداية  في  الجدار  في  مسماًرا  دّق  إذا 
الرواية، فعلى البطل أن يشنق نفسه به في 
نهايتها)كما نقل أحد الشكالنيين الروس، 
وقد  تشيتنوف(،  عن  توماشفسكي  وهو 
تم اللجوء إلى هذا األمر مرات متعددة، 
تحت  الثوار  جلس  كيف  علياء  تذكر  إذ 

ليظهر مرة أخرى، كما  السرد  الحبل من  الغافة، ويختفي هذا 
يظهر فضل المزارع في الفصل األول ظهوًرا إشاريًا غامًضا، أو 
غير كاف، ولكن قصته بعد ذلك تنفتح على مداها، إذ تمر علياء 
لتعطيه بعض المال ـ دفًعا للبالء ـ فتجد مزارًعا آخر: لقد مات 
فضل، دون ضجيج، ليأتي من يكمل العمل بعده، ولكن فضل 
لم يمت وحده، بل ماتت أحالمه بالزواج من خطيبته »شاهينا« 
التي تنتظره في الهند، لذلك تبكي علياء لتغسل قلبها/ للتطهير 

فالدموع مثل المطر تغسل القلوب.

علياء المتمردة وحلم المطر
تحمل علياء عبء السرد على مدى الرواية 
عبر أفعالها وذكرياتها وأحالمها وكوابيسها، 
كل  في  تبدو  وهي  هذيانها،  عبر  وحتى 
أدوارها امرأة قوية، أحسنت الكاتبة اختيار 
)مثلما  والرفعة  للعلو  رمز  فهي  اسمها، 
كانت عذيبة تجمع العذاب إلى العذوبة، 
لعائلة  اسمها  تمنح  الغافة  كانت  ومثلما 

الغافي(.
مراحل  عبر  تسعى  التي  علياء  صورة  إن 
حياتها المختلفة إلى تحقيق حلمها وحلم 
في  تتجلى  مختفان(  حلمان  )وهما  أبيها 
وجوه متعددة، أبرزها التمرد على السائد 
االجتماعي، مثلما بدا ذلك جليًا في خروجها 
جسدها،  المطر  ليعانق  المطر،  تحت 
العباءة، في رمزية مهمة، تريد أن  مخترقًا 
مهما  اللباس،  أن  خاللها  من  الكاتبة  تقول 
الوعي/  ألن  الوعي،  يعّوق  ال  شكله،  كان 
المطر قادر على أن يصل، وهي بذلك تبّرئ 
العباءة مما يحّملها دعاة التحرر من أوزار 
بين  الوثيقة  غير  الُعرى  وتفصم  التخلف، 
شكل اللباس والتحرر االجتماعي والتحصيل 

المعرفي.
فيه  أيًضا،  هنا  للعباءة  المطر  اختراق  إن 
أقل  عبؤها  كان  التي  الطفولة  نحو  جنوح 
والنضج،  والشباب  اليفاعة  أعباء  من  ثقاًل 
من  تشير  أن  أرادت  غابش  صالحة  ولعّل 
ينضب  ال  حنين  إلى  الحدث  هذا  خالل 
لطفولة غير مقيدة، أو أقّل تقييًدا، وهو أمر 
كانت قد أشارت إليه في قصيدة لها بعنوان »العباءة«، لذلك 
تستمد علياء العاشقة بعض قوتها من ماضيها، وال يبدو العشق 
عبد  جرح  جرحيها:  على  تنتصر  ما  سرعان  إذ  ضعًفا،  عندها 
االجتماعي،  السائد  لوطأة  خضوعه  عليه  فرضه  الذي  الرحمن 
وجرح ناصر الذي قاده إليه ثأر قديم وطمع جديد. وبالتالي فإّن 
انتصارها على جراحها المتوالدة يجعلها أهاًل لحمل عبء اإلرث 
الثقيل الذي ألقاه والدها على كتفيها: »قال لها أبوها ذات يوم: 

تعّد رواية )رائحة الزنجبيل( 
للدكتورة صالحة غابش، 

الصادرة عن دائرة الثقافة 
واإلعالم، الشارقة، 

2008م، واحدة من 
الروايات اإلماراتية التي 
تقّدم مقولتها الفكرية 

ببراعة فنية الفتة
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أنت دون إخوانك قادرة على إبقاء اسمي 
مضيئًا في السوق بعد وفاتي«.

حادة  رومانسيتها  من  الرغم  على  إنها 
وحاسمة: إما أن تحب، وإما أن تكره، وال 
عذيبة.  عنها  قالت  كما  عندها،  وسطية 
الذي  القوي  أبيها  لشخصية  امتداد  إنها 
يجابه اإلنجليز بال مهابة، والواقعي الذي 
يحب السمك أكثر من اللؤلؤ، والرومانسي 
الذي يحاور موجة البحر إذ تتقدم نحوه 
»موجة يعرفها، فيحاورها كالمعتاد«، في 
نسجها  رومانسية  بلغة  تذكّر  بديعة  لغة 
»لي  قوله:  في  درويش  محمود  الشاعر 

موجٌة ضيعتها في البحر«

تأثيث الفضاء الروائي
للقارئ في جوانب  مألوفًا  الرواية  الفضاء في هذه  بناء  يبدو 
الحلو(  )وادي  في  األولى  الطبيعة  براءة  مثل  من  منه،  كثيرة 
تؤثث  التي  االجتماعية  والبيئة  األول،  واللقاء  والراحة  والنقاء 
أمكنة ألفها المرء في الرواية العربية. غير أن ثمة أموًرا ال بد 

من مالحظتها:

بالرائحة،  التأثيث  أّن  األول  األمر   
العربية  الرواية  به  تهتم  لم  الذي 
الراحل  روايات  منذ  يكفي  بما 
األردني غالب هلسا، يبدو واضًحا، 
من خالل الربط بين رائحة حريق 
علياء،  منزل  أمام  القمامة  حاوية 
أن  غير  اإلنجليز،  سفن  وحريق 
الزنجبيل  رائحة  الروائح هي  أهم 
أجل  من  علياء  بها  تسعتين  التي 

الدفء واالرتداد للطفولة.

 األمر الثاني أّن التأثيث بالضجيج 
في وصف القاهرة يعطي الفضاء 
النشاط  بين  وانسجاًما  حركة 
الذي  والنشاط  فيها،  البشري 

تمتاز به علياء. 

محّماًل  يتجلّى  المكان  أن  الثالث  األمر   
ببعد نفسي ياُلئم الشخصية، ولعلنا نشير 
هنا إلى النفق الذي تقطعه علياء بسيارتها 
في أثناء طريقها إلى وادي الحلو، إذ تقيم 
الخاص  ونفقها  النفق  هذا  بين  تواشًجا 

الذي انطفأت أضواؤه. 

)الغافة(  الغاف  شجرة  أن  الرابع  األمر   
الروائي،  الفضاء  من  معتبرًا  جزًءا  تحتل 
يجلس  إذ  االفتتاحي،  السرد  ئؤثث  فهي 
شيئًا  يفعلوا  أن  قرروا  الذين  الثوار  تحتها 
غير التذمر في وجه المحتل وهي تشكل 
جزًءا من وعي علياء، ألنها المتّكأ والمالذ، 
وألنها األصل الذي تنسب إليه العائلة وبطلة الرواية على وجه 

التحديد علياء بنت أحمد بن سيف الغافي. 
قابله  المختصر  الواقعي  الروائي  الزمن  أّن  الخامس  األمر   
انفتاح ظاهر للمكان، إذ تنقلت األحداث بين أمكنة مختلفة، 
بين عنصري  التقاطب  نوًعا من  وأحدثت  مفتوحة،  وفضاءات 
التأطير الروائي، واستندت إلى هذا التقاطب في سرد أحداثها 
التي جرى كثير منها في الحيرة ووادي الحلو والقاهرة ولندن 
قبل زمن السرد االفتتاحي، مما ولّد إثارة 
الزمن  في  األمكنة  دوران  عن  نتجت 

المحصور.
إّن  بإيجاز:  نقول  أن  نستطيع  أخيرًا 
قّدمت  غابش  صالحة  الدكتورة  الكاتبة 
وطنية  رؤية  الرواية  هذه  خالل  من 
روائي  ثوب  في  شاملة،  إنسانية  قومية 
قشيب، يفيد مما أنجزته الرواية الحديثة 
إلى  روائي الفت، وتستند  بناء زمن  في 
ما أنجزته الرواية العربية في بناء الفضاء 
الروائي، معتمدة في تقديم الحدث على 
وأحالمها  الرئيسية  الشخصية  تداعيات 
من  ذلك  وغير  وذكرياتها،  وكوابيسها 
في  يجري،  الذي  الحدث  تقديم  طرق 
ويفيض  الشخصية،  وعي  داخل  معظمه، 
على القارئ لغة محملة بصورة المجتمع 

ورائحة الزنجبيل 

تحمل الرواية منذ سطورها 
األولى عبء مقاومة 
االحتالل، وتخلّد ذكرى 

المقاومين الذين ناضلوا 
ضد االستعمار اإلنجليزي 

لهذه البالد

الزنجبيل رائحة 

سوق الكتب
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يوميات »علي سفر «
)إذا صّحت نظرية األكوان الموازية، فإن دمشق اآلن في الكون 
الموازي، مفتوحة الطرقات، والشهداء يتابعون حياتهم، ونترقّب 
نعيشه  حدث،  وقد  الموازي…  بكوننا  كوننا  اصطدام  لحظة 
اآلن(. هكذا يمضي الشاعر السورّي علي سفر في قراءة الواقع، 
أّي  يعجز  ما  واقعيته  في  فاق  قد  هناك  الواقع  أن  رغم  على 
مخيال عن  تخيّل خياالته، فالجميع )موتى وأشباه موتى(، معاً، 
أشباٌح تطير بال حسيب وال رقيب في وطن )كان يشبه الجنة، 

فبات يشبه الجحيم(، فأنّى لنا أن نتحّمل )كّل هذا األلم(؟
هذه النصوص المبثوثة في كتاب شعرّي على شكل خاص ولغة 
ميكانيكية/  )يوميات  عام:  بكاء  لكن مع  خاصة وحنين خاص 
على هامش الحريق السورّي(، تأخذك بكّل ما فيها من شعرية 
خالصة نحو تبيان ما في هذا العالم من شّر ال سبيل للفكاك 
منه، وما من سبيل للتعايش معه، في الوقت نفسه، فكان الحّل 
السينما  من  بروح  تنساب  التي  الومضات  تلك  هو  األصوب 
السوريالية، فما يحدث ال يتباين عما قد يحدث في خياالت أّي 

سينمائّي يُعمل آلته في تصوير الرغائب على شكل الغرائب. 
وفي غضون هذه اليوميات )الشعرية(، نستطلع خطاباً معرفياً 
اليأس  راح  فقد  اليأس،  إلى  يدعو  ال  أسًى  لكنه  األسى،  ملؤه 
تبِك  ال  قلبي،  )سأحدثك عن  يقول  المجهول،  إلى  في طيرانه 
القنوط  استباح  فقد  القنوط،  إلى  كذلك  يدعو  وال  أرجوك(، 
الحّب(  لغات  كّل  تتقن  )امرأة  كأن  الخطر،  من  أبعد  مساحًة 
لكن )تفقد العشاق(، كما ال يدعو إلى الفرح، فقد صار سقف 
الغرفة، غرفتي الصغيرة، ال يضّم سوى )طيوٍر من حديد ونار(، 
المبعثرة  الكاميرات  من  ناقصة،  إال  النهاية  تكون  ال  حيث 

)بحركة متقنة(: عمرنا ناقص. 
أهّم ما في هذه اليوميات، أن الموت صار شائعاً مبتذالً )كأورام 
عينيك(، ممروراً مع ذلك )اكتبوا وِزيدوا(، صار أيقونًة للجميع 
من دون تفرقة )على كّل الجدران ِغربان(، ومع أنه يقول )نحن 

نختنق/ بين ضفاٍف من أجساد الشهداء(، كما أن )القبر بانتظار 
وأنني  الحمقى(،  مواصفات  )تعرفون  يقول  أنه  إال  الشاهدة(، 
مجرد )كائن صغير مفطور على أحالم بعيدة(، ثمة رسالة غير 
مفهومة، أن )البحر قريب(، لكن )النسيم ثقيل(، وال شيء غير 

السواد )وإن فاتكم شيء فهو أسود(.  
لزاماً  كان  كّل شجرة،  في  تينع  التي  الموت  ورقة  ومع شيوع 
عليه أن يتمنطق بالسخرية والمفارقة والضحك الهازل من تلك 
القيمة الوحيدة التي تصهر الحياة، يقول )أرواحكم أطيافكم، 
تمسك بأدوات القتلة(، فقد )هدأ الحّب فيك(، مع ذلك فهناك 
)بين عسلك  الفرق  للذاكرة، فال يدري  ثمة شهوة، وإن كانت 
)أمضي  فينادي  اللذة(،  عرش  )األسود  حيث  الموت(  وعسل 
الِقطاف(،  تعلم موعد  بأصابعي/ وأنت  قبر حفرتُه  إلى  حافياً 
ثم سار )بخطوات بطيئة في الماء(، مردداً أساه الجميل )ليس 

كّل ليل إلى دمشق رحيم(.
ومع أن علي سفر يقسم كتابه )يوميات ميكانيكية(، إلى قسمين: 
)فقط أيقظ هذا النائم في الظالم/ الطريق إلى المنفى(، إال أنه 
يسبقه بكلمة )تكتب دون قرار مسبّق نّص الفجيعة(، ويختمه 
ليضعنا على  أبقيتني حياً؟(،  إلهي، كيف  يا  مّت،  )لقد  بكلمة 
حافة الشعر، فالشعر خيط يتردد بين الفجيعة والموت، لسان 
مقطوع ال يني يتكلم وإن بلغة غير مفهومة عن بلَوى الكائن، 
وهي ما ال تموت في دمشق، فالقاتل أبكم ال يتذكّر وال يعرف 
)أال ترى  مياٌه غازية(، والنصحية  )الخوف  النباح، هو  أساليب 

شروخ قلبي؟(
ها هو في النهاية، يقلب الجناَس الشعرّي الشائع، فيرديه قتيالً: 
)يحتفلون، وأختفي في التفاصيل، كثرة الزهور والورود اليوم، 

جعلتني أشعر أنني في مقبرة، رفقاً بنا، هنا سوريا(!  

*شاعر ومترجم من مصر 
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ولعّل إشكاليّة األصل واالمتداد، بحسب المؤلف، كانت في التعاطي مع 
فعل الحداثة وطرحه كمقولة فّنية تعبيرية وليست مقولة زمنية، على 
فيه،  كتب  الذي  الزمن  وليس  لألسلوب  األدبي خاضع  العمل  أن  اعتبار 
األموي  أو  العباسي  العصر  في  كتبت  قصائد  في  نجده  ما  دليل  وخير 
في تمثيلها لفعل الحداثة أكثر من قصائد كتبت في العصر الحديث، ما 
أّدى إلى نشوء »جدل حاد بين التراث باعتباره سلطة ثابتة تعتمد على 
الماضي والتاريخ في تشكيل دعائمها وهياكلها، وبين الحداثة باعتبارها 
ثورة على األشكال القديمة، تعتمد على التجديد والتجريب في تشكيل 
سيرورة  عبر  وجوده  عن  اإلنساني  التعبير  ألشكال  المستشرقة  رؤيتها 

الزمن«.
الكتاب، الواقع في 110 صفحات من القطع المتوسط، يأتي في مقدمٍة 
النقدي  »التراث  وعنوانه  األّول  الفصل  في  وخاتمة؛  فصول  وخمسة 
والمعنى الِشعري«، يتناول المؤلف الرؤى الجماليّة ونظرية التلقي في 
السياقات النقدية العربية، ومن ثّم يتوقف على أبرز أسباب بروز النقد، 
فكان من أجل مساءلة المضمون الِشعري كنشاط مواكب ومواٍز لفعل 
اإلبداع، رغم استناده في البداية إلى أواليات بسيطة كالذوق والشعور 
قتيبة  ابن  مثل  من  نقاد  بزوغ  ومع  وغيرها.  والتأثر  واإلقواء  والفحولة 
يلجأ  قواعد ومناهج  العربي  الِشعر  لمتلقي  أصبح  الجمحي  وابن سالم 

  عماد الدين موسى

في مؤلفه الجديد »التراث النقدي عند العرب، آلياته وإشكاالته«، الصادر ضمن منشورات 
احتفالية الشارقة عاصمة الثقافة اإلسالمّية  2014م، يؤكّد الشاعر والباحث المغربي رشيد 
الخديري أّن الخطاب النقدي كان حاضًرا بكل سلطته منذ الِشعريّة العربّية القديمة، رغم 
خصيصته المعيارية الذوقية واألخالقية، إذ كان يكتفي النقاد آنذاك بنقد البيت الِشعرّي 

المنفرد أكثر من االلتفاف حول النص بأكمله. ما أّدى، مع ظهور النظريات النقدية الوافدة 
عبر حركة الترجمة، إلى حدوث ما يشبه الصراع ما بين التراث والحداثة، وكان العامل 

األساسي واألبرز في األزمة التي باتت جلّيًة في الخطاب النقدي العربي المعاصر.

التراث النقدي عند العرب
آلياته وإشكاالته

العرب النقدي عند  التراث 

سوق الكتب
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إليها في إصدار األحكام، حيُث يُعتبر كتاب 
بداية  الشعراء«  فحول  »طبقات  الجمحي 
وكان  العرب،  عند  النقدي  الوعي  تشكل 
النحل  شبهة  عن  الكشف  في  السبق  له 
العربي حتى  الِشعر  والدعوة إلى تدوين 

ال يطاله االنتحال.
بين  العربي  »النقد  الثاني  الفصل  في 
الضوء  يسلّط  العلمي«،  والمنهج  الذوق 
تكوين  بغية  العربي  النقد  تاريخ  على 
تميز  التي  النقدية  الشخصية  عن  فكرة 
بها العرب على مدى ثالثة عصور، حيُث 
في  المؤلف  يُقّدمها  مراحل  ثالث  نجد 
هذا الخصوص؛ األولى )مرحلة المخاض( 
الشعراء  فكان  ذاتيًا  النقد  كان  وفيها 
نصوصهم  على  ذاتية  رقابة  يمارسون 
الزوائد  تشذيب  طريق  عن  وأشعارهم 

في  وتكون  القصيدة  عمود  يستوي  حتى  االعوجاج  وتقويم 
المرحلة  وفي  الجيدة،  والصياغة  المحكم  البناء  من  مستوى 
فنية«  »رؤية  إلى  يحيل  النقد  كان  اإلرتداد(  )مرحلة  الثانية 
المتصل  والمعنى  النفسي  التأثير  قوى  حسب  وتتسع  تضيق 
)مرحلة  الثالثة  في  أما  المنشودة،  والغاية  الصياغة  بحس 
النضج( فتوّسعْت مجاالت النقد األدبي لتشمل النثر أيًضا، فلم 
نقدية  النقد، بل ظهرت مناهج  الفطرة مصدر  أو  الذوق  يعد 
تعتمد األصول العلمية والعقلية في إصدار األحكام، وهنا- في 

هذه المرحلة بالذات- ظهرت ألول مرة »المدارس النقدية«.
ينظر  احتراف«،  أم  هواية  الشعر:  »رواية  الثالث  الفصل  في 
الهويّة  وإشكاليّة  والتدين،  المشافهة  مسألة  في  المؤلف 

في  ينظر  كما  الِشعر،  رواة  عند 
من  المحّدثين  الدارسين  موقف 
يتناول  الرابع  والرواة. وفي  الرواية 
في  القدامى  الدارسين  »مناهج 
سعي  جهة  من  والتأويل«  النقد 
القديم إلى مساءلة  النقدي  الجهاز 
أبرز  يرصد  كما  العربية،  القصيدة 
التحليل  في  النقدية  المسالك 
الِشعرّي.  للنّص  والنظرة  والتأويل، 
كلٍّ  عند  النقد  مفهوم  يرصد  كما 
الجمحي  سالم  وابن  قتيبة  ابن  من 
ومن  جعفر،  بن  وقدامة  والجاحظ 
وفي  النقاد.  هؤالء  بين  الموازنة  ثّم 
يبحث  واألخير  الخامس  الفصل 
الممكن  بين  التراث  جدليّة  في 
النقد  غربة  إلى  منّوًها  والُمتََحقَّق، 
األهواء  تحّكم  بسبب  القديم  العربي 
يكون  أن  دون  القومية،  والعصبية  واألذواق 
هناك مفاضلة عادلة بين الشعراء واألجيال. ويتساءل المؤلف 
في  عليه  اإلجابة  ُمحاواًل  ممكًنا؟،  التراث  مازال  هل  ختاًما، 
ضوء »الصراع الخفي« بين التراث كشكل من أشكال الترّسب 
الماضوي الذي ينمو فينا، وبين الحداثة كأفق وكنتاٍج لطبيعة 
التفكير اإلنساني، لينتهي إلى حقيقٍة مفادها أّن التراث مازال 
ا في تربة الحداثة، مهما بدا ذلك خافتًا، مؤكًّدا  ممكًنا وممتدًّ
أّن منطق السيرورة التاريخية والجماليّة يقتضي االستعانة بتلك 
المفاهيم الموروثة، طالما ال يمكن إلغاؤها من النتاج المعرفي 

اإلنساني، ألنها ببساطة تُعتبر »فعل تأسيس« 

البسر يتعّلق، والخشاش يطيح
البسر: هو الرطب قبل النضج مباشرًة، ويكون صلباً مائالً إلى الصفرة أو الحمرة حسب صنف النخلة.

الخشاش: هو الرطب التالف في العذق، فهو ينشف ويجف ويقل وزنه ثم يسقط على األرض، ويسّمونه 

الخشاش.

ومعنى هذا المثل الشعبي، أن البسر أو الرطب الجيد يبقى في النخلة، أما الرديء الناشف أو الخشاش 

فيتساقط.

ويضرب هذا المثل الشعبي في الثناء على األصل والنسب الطّيب والذي ال تغّير فيه الظروف.

تواصيف



110

وضحالة  ــخــوف  ال بــهــواجــس  الــقــريــة 
المكبوتة؛  الغرائز  وتسلط  التصورات 
فإن  متنفًسا  وجدت  ما  إذا  التي  الغرائز 
بالرصد  يكتفي  ال  ثم  يرصدها  من  هناك 
أذن  كل  ليطرق  سريًعا  بالخبر  يطير  بل 

ويتداوله كل لسان.
التقعر،  تعرف  ال  رشيقة  مقتصدة  بلغة 
وال تشغلك بزخارفها عن جواهرها يكتب 
بلغة  المصرية،  القرية  العوضي  اشرف 
أقرب طريق  المعنى من  بإيصال  تنشغل 
ولكن بعذوبة وانسيابية ورقة، لغة كاتب 
لغة  يكتب،  وكيف  يكتب  مــاذا  يعرف 
لم  إن  الفن  وما  ماتع،  ومحتوى  ممتعة 
واحة  يكن  لم  إن  األدب  وما  ماتًعا،  يكن 

ظليلة نهرب إليها من هجير الحياة؟
وبما أننا في أجواء القرية، فإنني أحب أن 
التي  التوت  المتوالية بشجرة  أصف هذه 

كلما هززتها أتحفتك بمعسول ثمارها. 
مع قراءة اللقطة األولى استحلُت طفاًل صغيرًا ربيعي المشاعر؛ 
يعرف  إليه، ال  تنساب  يستقبل جمال وحنان مشاعر مخملية 
كنهها، وال يدرك أغوارها، لكنها تطير به إلى أجواء سحرية تفقد 
نقًشا  ذاكرتي  في  فتنقش  ضجيجه،  والعالم  جاذبيتها  األرض 

فرعونيًا يتيه على الزمان.

في اللقطة الثانية وجدتني أجرى مذعوًرا، 
ما  لماذا:  أدري  ال  السخائم،  علي  تصب 
ال  الذي  اللحيم  الجزار  يفعل  ما  حقيقة 
الخوف  يأكلني  يفعله.  ما  حقيقة  أدرك 
على زوجة تصورتها ضحية لرجل ال يعرف 

غير تقطيع اللحوم!
خالي  بهدايا  حلمت  الثالثة  اللقطة  في 
يتهيأ  وبيتنا  البحار،  وراء  من  القادم 
لقدومه على أحسن صورة ممكنة. تسرع 
بي الخياالت مع حكايات أمي عنه، بينما 

يبكي أبي في غفلة منه، فماذا يُبكيه؟!
في اللقطة الرابعة، بلي حذائي وقد كنت 
ال  وكان  كرة،  أقذف  كما  األحجار  أقذف 
زميلي  والد  األسطوري  آخر.  شراء  من  بد 

يساعدني على قياسه وأنا أتوارى خجاًل!
في اللقطة الخامسة: كرهت ماكنت أحب، 
الرائع  طعمها  وحرمت  العسلية،  كرهت 

على نفسي حين عرفت حقيقة بائعتها!
في اللقطة السادسة: استقبلت قبلة البكارة، ويا للبكارة! طعم 
ال ينسى، وشعور ال يغيب، وزمن تلتقطه الذاكرة التقاط كاميرا 

لصورة فوتوغرافية فتأسر بها اللحظة ما بقيت الصورة!
في اللقطة السابعة يعايرني أقراني بما لديهم وما ليس لدي، 
أريدها  ال  هناك.  جذوري  أن  فيخبرني  شاكيًا  والدي  إلى  أفر 

  السعيد نجم 

ما إن ينتهي القارئ من المتوالية القصصية )كنت أرى البحر( لألديب أشرف 
العوضي حتى ترتسم في ذهنه صورة القرية المصرية كما كانت، وتُنقش في 
ذاكرته حكاياتها نقًشا يستعصي على النسيان. يستعيد العوضي ماضي القرية 
وتراثها، بأيامها الرتيبة المتشابهة المكرورة، وناسها البسطاء الذين يكادون ال 
يعرفون عن العالم ما يتعدى حدود قريتهم التي ال يخفى فيها سر، ويصعب 

أن يحدث فيها ما ال ترقبه عين فتنكشف األسرار وتتضح الحقائق.

ما إن ينتهي القارئ من 
المتوالية القصصية 

)كنت أرى البحر( لألديب 
أشرف العوضي حتى 

ترتسم في ذهنه صورة 
القرية المصرية كما 

كانت، وتُنقش في ذاكرته 
حكاياتها نقًشا يستعصي 

على النسيان

كنت أرى البحر
استعادة تراث القرية 

البحر أرى  كنت 

سوق الكتب
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هناك يا والدى أريدها هنا إلى أن نبتت لي جذور كجذورهم 
حين مات جدي!

تتوالى الصور وقد عادت بي ساعة الزمن إلى طفولتي الحبيبة، 
أمتص رحيقها، ينعشني عبقها ويمتعني جمالها.

من منا ال يحن إلى طفولته وال يهيم بعشقها، وأية رحلة تلك 
التي تسحبك من زمنك المثقل إلى زمن البكارة األولى؟!

كأني طفل مذعور يقتله الخوف، أي حضن يلوذ به غير حضن 
أم حنون تدفع عنه خوفه وتشعره باألمان، والقط األعور بين 
أنيابه بطة مقلية ومن خلفه عيال ونساء جائعون. تلك كانت 

لقطة كاتبنا العاشرة.
النور،  إلى  الفراشات  تهرع  كما  الطعام  إلى  الناس  »يهرع 
واألسماك إلى الطعوم، حينما يفرش جدي مائدته تمتد ألف يد 
إلى طعامه ويحلو الحديث، وحينما فرغت موائد جدي جلس 

وحيًدا صامتًا على مسطبة بيتنا الكبيرة«.
أوهمني الكاتب في اللقطة )11( أن الجد جدي وأن المسطبة 

التي يجلس عليها هي المسطبة الكبيرة أمام بيتنا.
الطفلة  نسيت  كما  ما حولي  ونسيت  بعينيها،  عيناي  »التقت 
وانسللنا مًعا طفالن يلعبان )عريس وعروسة(، لو نسينا الزمن 

فتستمر لعبتنا إلى األبد!« من أجواء اللقطة )12(.
ال أنسى يوم دخول الكهرباء ألول مرة إلى قريتنا، ما لنسيانه 
انسحبت حياتنا فجائيًا من عصر  يومها  اليوم من سبيل.  هذا 

إلى عصر.
لله در الكاتب فقد طار بي إلى هذا اليوم مرِغًما ساعَة الزمن 
فى  الكهرباء  صعقت  أن  يوم  الوراء  إلى  عقوًدا  العودة  على 
كما  شيئا  خصائصها  عن  يدرى  ال  شخًصا  بقريتنا  األول  يومها 

صعقت )عديلة( بقرية كاتبنا في اللقطة )13(!
بها  تندرنا  التي  النادرة  تلك  الكاتب  أعاد   )14( اللقطة  في 
أطفااًل، وتندر بها كل من كانوا بقريتنا يوم ضبط من كنا نظن 
لزوجته  خادمة  تصلح  ال  من  مع  حميمي  وضع  في  خيرا  به 

الجميلة جمااًل إغريقيا!
وتتنفس الذكريات بالذكريات. يوم أن هبط أول جهاز تليفزيون 
بقريتنا )أبيض وأسود( كان عجيبة العجائب. بيت صاحبه أصبح 
قبلة للكبار والصغار. أي شيء كان لصاحبه وقتها إلى أن طمسه 

طمًسا جهاز تليفزيون ملون لشخص آخر!
قريتي،  في  طفولتي  وقت  الشهرة  أسماء  انتشار  سر  أدرى  ال 
من  أصحاب  تلسع  السخرية.  مر  ساخرة  الذعة  أسماء  وكلها 
دائرة  إلى  األصلية  أسماءهم  تزيح  سليطة  عليهم،  أطلقت 
النسيان. كم من نوادر صنعتها هذه األسماء، أحيتها في ذاكرتي 

القصة رقم )23( للكاتب صاحب النظرة الثاقبة.

في أحايين متباعدة كثيرًا يأتينا النيل بجثة طافية . حين يهم 
إلى  تُترك  أن  العمدة  يأمر  قريتنا  في  مسيرتها  بإنهاء  البعض 
 )24( رقم  القصة  قالته  ما  وهذا  األعباء،  تنقصه  فال  سبيلها 

للكاتب في المتوالية التي بين أيدينا.
أود لو عرجت على كل قصص المتوالية. لكنى وجدت أن ما 
أشرت إليه يكفى لتشويق القارئ لقراءة هذه المتوالية ويزيد، 
ومروجيها  اإلشاعات  صانعي  على  أعلق  أال  أستطيع  ال  لكنى 
فيما يشبه االحترافية. أولئك الذين ال تخلوا منهم قرية مصرية، 
فتلك الصناعة من إمالءات فراغ موسمي زراعي طويل، وما كان 
لكاتب وضع قريته تحت مجهره الخاص أن يفوته هؤالء وما 

يصنعون، وما كان لصياد ماهر أن يفوته صيد سانح!

في الدفقة الثانية بالمتوالية القصة )6(، أحد صانعي ومروجي 
اإلشاعات أقام القرية ولم يقعدها بينما يجلس هو على كوبري 
يمتص رحيق قصب السكر ويلقي بمصاصته إلى الماء الجاري.

عن  يتغاضى  أن  قديًما  القرية  أرواح  ينسخ  لكاتب  كان  وما 
تلك الروح الساخرة المتأصلة في وجداننا، ففي متواليته رقم 
)11( يضحكنا حتى االستلقاء على الشيخ الذى يحكي حكاية 
المعادل  التائب الذي قتل تسًعا وتسعين نفًسا ثم يشير إلى 
الموضوعي له، ذلك اللص التائب الذي يجلس بين مستمعي 
ثار  لًصا حتى  الذي كان  إلى  الذي يشير مرات ومرات  الشيخ 
الرجل ووقف زاعًقا: »والله لما كنت حرامي كنت مستور أكتر 

يا شيخ قرد!«، ثم يقسم أال يصلي ثانية 
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  هويدا الحسن 

تختلف الثقافات باختالف الشعوب، وتتباين العادات والتقاليد، 
ولكن يبقى الحب بجنونه، وجموحه، ونزقه واحًدا ومتشابًها في 
كل مكان وزمان، وعلى مر العصور كانت هناك دوًما قصص حب 
خالدة، خلدت أصحابها وحجزت لهم مكانًا متميزًا في صفحات 

التاريخ، وألهمت األدباء والشعراء وصناع السينما العالمية.

مزجت بين التاريخ واألسطورة 

قصص العشاق 
ألهمت األدباء والفنانين على مّر العصور 

مزجت بين التاريخ واألسطورة 

قصص العشاق 
ألهمت األدباء والفنانين على مّر العصور 

العشاق  قصص 

من تراث الشعوب
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الفارس
كعادته ال يكف الحب عن طيشه، يلهو كطفل مشاغب بقلوب العشاق، 
فارس  قلب  ليصيب  محاذير،  بأية  عابئ  غير  بعشوائية  سهامه  يطلق 
السير  إنه  المعارك،  مثله في شجاعته ومهارته في  التاريخ  يعرف  لم 
النسلوت أحد أمراء المائدة المستديرة والمقرب إلى الملك آرثر، لم 
يتصور النسلوت يوًما أن تتحول صداقته للملك آرثر إلى عداء وإخالصه 
له إلى اتهام بالخيانة، لم يكن في حسبانه أن يقع أسيرًا لحب غوينفير 
البعض  بعضهما  االبتعاد عن  بدورها، حاوال  أحبته  التي  الملك  زوجة 
فلم يزيدهما البعد إال عشًقا، انهزم الفارس الذي لم يهزم من قبل أمام 
سلطان العشق، فكانت قصتهما معا التي ألهمت العديد من األدباء في 
العصر الحديث ليكتبوا عن فارس العصور الوسطى الذي عشق وخرج 
من مملكته مطارًدا ثم عاد ليعتزل الحياة ويصبح راهبًا في دير صغير 

ويموت بعد أن يعلم بموت معشوقته بوقت قصير.

العشق الممنوع
عندما يتحول العشق إلى معاناة ال تنتهي من األلم، و يصبح االقتراب 
القلب  نداء  يتعارض  واالبتعاد موت بطيء، عندما  العذاب،  نوًعا من 

الزوج العاشق

يقولون الزواج مقبرة الحب، وأن نيران الحب 
الشرق  أقصى  في  هناك  لكن  الزواج،  بعد  تهدأ 
يقف صرح معماري ضخم مكذبًا تلك اإلدعاءات، 
إنه تاج محل تلك التحفة المعمارية التي بناها 
الملك المغولي شاه جهان تخليًدا لذكرى زوجته 
»ممتاز محل«التي أنجب منها أربعة عشر طفال 
شاه  كان  حينما  بدأت  قد  الحب  قصة  كانت 
جهان في السادسة عشرة من عمره عندما التقى 
الحفالت  إحدى  ممتاز محل في  الجميلة  الفتاة 
من  سنوات  أربع  بعد  ليتزوجا  بها،  قلبه  وتعلق 
لم  نادرة  لقائهما هذا ويسطران مًعا قصة حب 
يستطع الموت الذي اختطف الزوجة ممتاز من 
زوجها أن يضع حدا لها، ليعيش بعدها شاه جهان 
مخلًصا لذكرى حبيبته، مخلدا قصة حبهما بذلك 
قصص  أن  على  شاهدا  يقف  الذي  الرائع  البناء 

الحب الصادقة ال تموت 

ند
له

- ا
ل 

مح
ج 

تا
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مع نداء الواجب، ليتحول كل ما تشعر به إلى نبضات متواصلة 
من األلم تفقد معها السيطرة على كل شئ، فاعلم أنك وقعت 
وتجرمه  المجتمع  يرفضه  عشق  الممنوع،  العشق  شرك  في 
وقع  عندما  وإيزولدا،  تريستان  بين  كان  ما  وهذا  الديانات، 
الفارس المكلف بحراسة عروس خاله ملك بريطانيا، في حب 
األميرة الجميلة التي أنكرت شخصيتها واستبدلت اسمها باسم 
العاشقان حقيقة األمر يكون اآلوان قد  آخر، وعندما يكتشف 
فات بعد أن تمكن العشق من قلبيهما، وعلى الرغم من اتمام 
إيزولدا زواجها من الملك إال أن عشقها لتريستان يظل حاضرًا 
وتستمر عالقتهما في مزيج فريد من المتعة واأللم واإلحساس 
بالذنب إلى أن تكتشف عالقتهما وينتهيان معا نهاية مفجعة، 
عنهما  فاجنر  فيقدم  لإللهام  مصدًرا  حبهما  قصة  تظل  ولكن 
)تريستان  اسميهما  تحمل  أوبرا  في  أعماله  أروع  من  واحدا 

وإيزولدا(.

رسائل حب
يخلدون  العظماء  وأيًضا  أبطالها،  تخلد  العظيمة  الحب  قصص 
قصص عشقهم كما فعل الفيلسوف الفرنسي األشهر بيار أبيالر 
فيه  يحكي  ألفه  كتاب  في  المأساوية  حبه  قصة  سجل  حين 
أبيالر  أحب  بؤسي(،  )قصة  أسماها  التي  القصة  تلك  تفاصيل 
تلميذته أولوز إبنة أخي فليبر قس كاتدرائية نوتردام وأقام معها 
فليبر قام  أثمرت طفاًل جمياًل فتزوجا سرًّا، وعندما علم  عالقة 
على  له  عقابًا  ابيالر وخصوه  منزل  اقتحموا  بلطجية  باستئجار 
ابيالر  وتحول  الواقعة  تلك  بعد  العاشقان  افترق  بألوز،  عالقته 
الرسائل  ولكن  كراهبة  الدير  أولوز  دخلت  وكذلك  راهب  إلى 

بينهما لم تتوقف كما الحب الذي جمعهما.

الموت عشًقا
الغناء ولد حبهما، تربيا معا وكان كل منهما  بين حدائق بابل 
يتميز بجمال نادر وكأنهما انعكاس آللهة الحسن والجمال على 
األرض، كبرا وكبر حبهما فزادهما ألًقا وجمااًل، العاشقان بيرموس 
وتسيبي اللذان تنسب لهما أسطورة لون ثمار التوت، واللذان 
خلد قصة عشقهما الشاعر اإليطالي العظيم دانتي في رائعته 
معتادة  بداياتها  في  القصة  تفاصيل  تبدو  اإللهية،  الكوميديا 
ومألوفة إنها القصة التقليدية لعاشقين يحول رفض األهل دون 
تحقيق حلمهما بالبقاء مًعا لألبد وتتويج قصة حبهما بالزواج، 
وكعادة الحب الذي ال يعترف بوصاية اآلخرين تستمر لقاءات 
العاشقين في سرية، وفي أحد األيام يتواعدان على اللقاء في 

العشاق  قصص 

من تراث الشعوب

قبر أبالر وإلواز
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الغابة فتصل تسيبي قبل موعدها وهناك ترى أسًدا فتهرب منه 
ويرى  بيرموس  يصل  رأسها،  غطاء  يقع  هربها  أثناء  وتختبىء، 
غطاء رأس حبيبته في فم األسد فيظن أنه أكلها فيخرج سيفه 
ويطعن نفسه، ترى تسيبي ما حدث لحبيبها فتمسك بالسيف 

وتطعن نفسها هي األخرى ليموت العاشقان وتخلد قصتهما.

سليم وأناركيل
األمير  عشق  قصة  حول  الروايات  واختلفت  األقاويل  كثرت 
والفتاة  عرشه  ووريث  أكبر  المغولي  اإلمبراطور  ابن  سليم 
العاشق  األمير  وقع  بائعة هوى  كانت  قالوا  أناركلي،  الجميلة 
أسير جمالها، وقالوا بل كانت جارية في بالط أبيه الذي كان 
الغيرة عندما علم بقصة حبها البنه،  يهيم بها عشًقا فتملكته 
روايات عديدة لقصة حب تاهت تفاصيلها وخلد أبطالها، ولعل 

س
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لقطة من فيلم عن تريستان وايزولدا



116

المأساوي  الموت  هو  القصة  تلك  في  الوحيد  المؤكد  الشئ 
في  حية  بالدفن  األمبراطور  عليها  حكم  التي  أناركيل  للحبيبة 

كتلة إسمنتية وتم تنفيذ الحكم أمام أعين حبيبها.

آخر شهداء الغرام
فما  والمشاعر،  الحس  الجنون ورهافة  بهم مس من  المحبون 
بالنا إذا كان العاشق شاعرًا يهيم عشًقا بصبية يراها تكبر أمام 
يجرؤ  أن  دون  صمت  في  ويعشقها  بعد  عن  يراقبها  عينيه، 
العربي علي بن أديم  الشاعر  إنه  لها بمشاعره،  التصريح  على 
امرأة  تملكها  كانت  والتي  الجميلة منهلة  الجارية  الذي عشق 
في الكوفة، كانت تحسن معاملة جاريتها فأرسلتها إلى الكتاب 

شاهدها  وهناك  والكتابة  القراءة  لتتعلم 
يدها  لطلب  تقدم  وعندما  وأحبها،  علي 
معروف  غير  لسبب  رفضت  سيدتها  من 
بغداد  في  الخليفة  زوجة  إلى  علي  فلجأ 
ولكنه  حبيبته  من  الزواج  على  لتساعده 
قد  منهلة  كانت  الكوفة  إلى  عاد  عندما 
عليها  حزن  زوجها،  مع  وغادرت  تزوجت 
علي ومات بعد خروجها بثالثة أيام ليلقب 

بآخر شهداء الغرام.

ليلى األخيلية
التي  العشق  قصص  على  العرب  اعتادت 
يجهر بها شعراؤهم دون مواربة أو خجل 
ورددوا قصائد قيس مجنون ليلى وتناقلوا 
لم  لكنهم  ليلى،  عاشق  عنترة  دواوين 
يعتادوا أن تجهر امرأة بعشقها، أن تكسر 

قيود القبيلة وتتغنى باسم حبيبها، إنها ليلى األخيلية الشاعرة 
تناقلها  التي  الحب  أشهر قصص  واحدة من  الموهوبة صاحبة 
العرب، أحبت ليلى الشاعر والفارس توبة بن الحمير الخفقي 
الذي بادلها حبًّا بحب، وعندما طلبها للزواج رفض والدها كعادة 
العرب حين يذاع خبر الحب وزّوجها لرجل آخر ال تحبه، لكنها 
وفارسها،  حبيبها  في  الشعر  نظم  عن  تتوقف  لم 
وعندما مات توبة رثته ليلى بأجمل ما كتبه العرب 
ما  آخر  قبره  ليكون  قبره،  عند  وماتت  الرثاء،  في 

رآت عيناها.

أميرة العشق
وعمة  خليفة،  وشقيقة  المسلمين،  خليفة  ابنة 
لشقيقين تولوا الخالفة في حياتها، إنها األميرة علية 
بنت المهدي التي سرت في عروقها دماء الملوك 
شعرًا،  ونظمته  به  تغنت  الذي  بالعشق  ممزوجة 
الرشيد  الخليفة هارون  أحبت علية خادًما ألخيها 
يدعى طل، وجهرت بعشقها له في أشعارها، عندما 
من  ومنعها  طل  بحجب  أمر  باألمر  شقيقها  علم 
مرضت  حتى  عشًقا  المنع  فزادها  باسمه،  التفوه 
بحبه  يخصها  كان  الذي  أخوها  عليها  فأشفق 

ورعايته ووهبها طل 

يزيد وحبابة

الغرام،  حكايات  تكثر  والخلفاء  الحكام  بالط  في 
الفتن  وتكثر  السياسية  الصراعات  تشتد  فعندما 
والمؤامرات يصبح الحب ضرورة ملحة لتجميل وجه 
عشق  حكاية  تبرز  الحكايات  تلك  بين  ومن  الحياة، 
يزيد بن عبدالملك وجاريته حبابة التي أسرته بسحر 
جمالها وصوتها وعذوبة أشعارها، تخبرنا الروايات أنه 
ذات يوم عندما كان الخليفة يختلي بها في قصر بناه 
خصيًصا لها، كانا يمرحان ويلعبان فرماها بحبة عنب 
أن  ويبدو  فورها،  من  وماتت  فشرقت  تضحك  وهي 
الفجائي وأصابته حالة نكران  يزيد لم يصدق موتها 
جثتها  نتنت  يقبلها حتى  إلى جوارها  يجلس  جعلته 
فأمر بدفنها، وعاد إلى قصره إال أنه سرعان ما مرض 

ومات بعد أربعين يوًما حزنًا عليها 

العشاق  قصص 

من تراث الشعوب

اعتادت العرب على قصص العشق 
التي يجهر بها شعراؤهم دون مواربة أو 
خجل ورددوا قصائد قيس مجنون ليلى 

وتناقلوا دواوين عنترة عاشق ليلى
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شكًرا »ريتشي«

قرأت قصة لُمسّن استرالي اسمه »دون ريتشي«، عمره 85 
منحدر  من  بالقرب  سدني،  ميناء  جسر  بجوار  يعيش  عاًما، 
شديد الخطورة اسمه »جاب«. ويُعرف جاب بأنه أشهر موقع 

لالنتحار في استراليا.
والراغبين  األمل  فاقدي  إقناع  في  حياته  ريتشي  أمضى   
مختلفة،  بطريقة  الحياة  إلى  والنظر  رأيهم  بتغيير  باالنتحار 
وتخصص في إسداء النصائح إليهم ليقنعهم بأن الحياة جميلة 

وأنه مهما حصل ففي النهاية ال بد من وجود »األمل«.
وحسب كالم أهله تمكن »ريتشي« من إنقاذ حياة أكثر من 

500 شخص.
توفي ريتشي في مايو 2012، لكنه ال زال يعيش في قلوب 
أن  اليأس  كاد  عندما  بفضله  الحياة  حالوة  يتذوقون  الذين 

يقودهم إلى حتفهم.
السلبية  من  هائلة  كمية  وأجد  محيطي،  في  البعض  أتأمل 
بعضنا  نكره  أصبحنا  الزمن  هذا  في  كأننا  اآلخرين،  تجاه 

البعض، كما أننا صرنا أيضاً »أبعد« عن بعضنا بعضاً. 
بالخيار  اآلخرين  إقناع  يحاولون  زالوا  ال  الذين  هم  قلة 
نقاشاتنا  أن  حتى  لآلخرين،  الخير  يتمنون  الذين  الصحيح، 
أصبحت إلثبات من هو األكثر ثقافة، وليست لتصحيح وجهة 
نظر خاطئة أو إلضافة معارف وخبرات جديدة للطرف اآلخر.

في  نعيش  كأننا  »المحبة«،  وليس  »المظاهر«  أصبح هدفنا 
زمن كل شخص يقول: »اللهم نفسي«، من دون إلتفات إلى 

هموم اآلخرين ومآسيهم وحاجاتهم.
لذلك عندما قرأت قصة ريتشي تعجبت، وتساءلت: »هل هو 
أمر طبيعي أن يمضي شخص حياته في إعادة األمل ألشخاص 

ال يّمتون له بصلة وال يرجو منهم أي مصلحة أو فائدة؟« 

أن  أكتشف  وجعلني  أيقظني  كأنما  عقلي،  ريتشي  طَرََق 
محبة  أن  نعتقد  أصبحنا  فقد  الطبيعي«،  »غير  هو  تساؤلي 
أما  المستنكر،  الشيء  كيانه هي  واحترام  اإلنسان إلنسانيته 
الشيء  هي  المصالح  خلف  واللهفة  الذات  على  التقوقع 

الطبيعي.
 في الحقيقة »ريتشي« بالنسبة لي لم يمت بعد، فطالما أن 
قصته ال تزال تنتشر حتى يومنا هذا، وال تزال توقظ المزيد 

والمزيد من الناس، فإذاً هو ال زال مستمرًا بإيصال رسالته.
 أتذكر قصة حدثت أمامي خالل جلوسي مع صديقتي، كنا 
ه كلمات متواضعة  في المطعم، كانت تعاتب ابنها ألنه وجَّ
للنادل، قالت: »ما تستحي تتلفظ بهذه األلفاظ؟« ابتسمُت 
النادل  كان  فقد  ابنها  من  بالغيظ  أشعر  كنت  ألني  بنصر، 
المنطق  في  انصدمت  ما  سرعان  ولكنني  العمر،  في  كبيراً 
»هذا  حديثها:  أكملت  عندما  البنها  توبيخها  يحرك  الذي 
شيئًا  يضع  قد  أو  يتأخر  قد  اآلن  الطعام،  لنا  سيحضر  الذي 

في طعامنا«!
به  تربطنا  الذي  اإلنسان  احترام  على  ابنها  تربي  كانت  لقد 

مصلحة، وليس احترام اإلنسان إلنسانيته.
ذواتنا  في  كبيراً  شيئاً  نغير  ألن  تدعونا  ريتشي  قصة  مثل 
وسلوكياتنا وفي تربيتنا ألبنائنا، ببساطة تجعلنا نقدر أهمية 

أن نمتلك مبادئ عظيمة. 
شكرًا ريتشي 

*كاتبة من اإلمارات

ي
لرأ

ة ا
ضف

المرزوقي* شيماء 
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كما كان الجاحظ )775 – 768 م( أوذيسة عصره في علم 
الكالم واألدب والشعر والنقد وفقه اللغة، والجمع بين النثر 
والنظم، والتاريخ والرواية، والسخرية والحكمة، عالوة على 

التهامه الكتب، ومن كل نوع، ليل نهار.
واللغوي  والثقافي  والشعري  األدبي  رائدنا  كان  كذلك   
هذا   ،)1962  –  1886( عبود  مارون  العمالق  والنقدي 
لناحية  بخاصة  كل شيء،  في  االستثنائي  العروبي  اللبناني 
عن  إال  فيه،  يصدر  ال  والذي  الساخر،  اللوذعي  أسلوبه 
خالص معرفة وتبّصر، ونزاهة وموضوعية، هي نتاج ثقافته 
وثقافاتها،  الشعوب  آلداب  والهاضمة  النادرة  الموسوعية 

شرقًا وغربًا. 
والكالسيكي  العربي،  تراثه  من  المتمّكن  عبود  ومارون 
حتى العظم، كان أيًضا حداثويًا بامتياز، واعتبرت أطروحاته 
النقدية، بال جدال، بوابة النقدوية العربية الحديثة للشعر 
العربي الحديث، خصوًصا وأنه كان أول من تصّدى لريادة 
المالئكة  ونازك  الحيدري  بلند  أمثال  من  الحداثة،  شعراء 
في  مثاًل  قال  البياتي.  الوهاب  وعبد  السياب  شاكر  وبدر 
الشاعر  الحيدري، بُعيد صدور ديوانه األول: »خفقة الطين« 
معادلة  من  هنا  تنطلق  الحيدري  )ريادة   1946 العام  في 
الحيدري »خفقة  بلند  الزمنية(: »أشهد أن ديوان  األسبقية 
الطين« أحفل ما رأيت من دواوين الشباب بالشعر؛ ولعله 

الشاعر الذي تحلم به بغداد«.
»عاشقة  المالئكة:  نازك  الشاعرة  لديوان  عبود  تصّدى  كما 
الليل« - 1947 قائاًل: »في الديوان شعر وحكي، وهذا ناشئ 
وأالّ  شيء،  كل  تقول  أن  تريد  فهي  حساسيتها؛  شّدة  عن 
تخبّئ شيئًا؛ ولهذا تجد العبارة الرفيعة إلى جانب أخت لها 
وهذه  المواليد،  تكون  وكذلك  لي:  قُلت  ربما  نجيبة.  غير 
سّنة الطبيعة، وقد نبّه إلى هذا أبو تمام، وكذلك زعم ابن 
الرومي. أما أنا فأخالفهما، وأرى أن شرائع الفن تسّوغ وأد 

البنات، بل خنق كل مولود غير نبيه، وإليك نموذًجا واحًدا 
من نوع الحكي:

لم أستطع يا نهر كت             مان العواطف والش�عور
من يمنع الس�يل القو              ّي من التوقف والمسير

أما حين يثور بركانها، وتنظر في قرارة نفسها، وتقع عينها 
على الجرح، فينهض الشعر من مجثمه فتقول:

في عمق أعماقي أع��ا               صير يجّن ج����نونها
وعلى جفوني رسم أح�             الم يضّج ح�����نينها

فلوال أنها وضعت »يضّج« موضع »يجّن«، و«يجّن« موضع 
تُحّمل  قلّما  الليل«  »شاعرة  لكن  الصورة.  لتغيّرت  »يضّج« 
عباراتها أكثر مما تطيق، ككل من يستمّد الشعر من نفسه، 

ال من مظاهر الوجود«. 
شوقي  ال  عبود،  مارون  قلم  من  الكبار  من  أحد  يسلم  لم 
وال حافظ وال العقاد وال الرافعي وال طه حسين وال جبران 
أحمد  وال  القروي  الشاعر  وال  مطران  خليل  وال  نعيمة  وال 
نزار  وال  عقل  سعيد  وال  الجواهري  وال  النجفي  الصافي 
نّوه عبود بشعره، وإن بشكل  الذي  ربما،  الوحيد،  قباني. 
نسبي، كان عمر أبوريشة، لكنه أخذ عليه إكثاره من »ما« 
الزائدة قائاًل: »هذا اإلكثار من »ما« ال يعجبني في شعرك. يا 
ابني نحن في عصر يقّصون فيه الزائدة فور شعورهم بها«.

ير في  أنه لم  المقابل،  للكبار، ال يعني في  على أن نقده 
تجاربهم إيجابيات عديدة، يحّض عليها، وعلى تمثّلها. لكنه 
ظّل، مثاًل، على رأيه في أن بداية أحمد شوقي »كانت باردة، 
ثم  ملتهبًا  بدأ  الذي  حافظ  عكس  على  شعره،  التهب  ثم 
برد«. كما أخذ معلًقا على شوقي تقديمه لديوان أمين نخلة 

بهذه األبيات: 
هذا ولي عهدي وقّيم الشعر بع�������دي

فكل من قال شعًرا في الناس عبد لعبدي

الم
لك
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»ترى من قال لشوقي إننا نعترف بواليته 
حتى ينّصب ولي عهد؟! إن إمارة شوقي 
سخافة  فهي  التاريخ،  سجلها  مهزلة 
العلم. هذا  إال  يورّث  بلقاء؛ فكل شيء 
أن  ويبدو  نعتًا،  له  أجد  ال  رجل  كالم 
غير  في  شوقي  أنطق  الذي  هو  العمر 

ساعة رضا بهذا الهذيان والهذر«.
إجمااًل:  شوقي  شعر  في   عبود  ويقول 
أضرحة  من  منبوشة  شوقي  »تعابير 
في  عليه  يعثرون  كالذي  فهو  القدماء، 

مدافن جبيل واألقصر«.
كما حمل مارون عبود على أمين نخلة 
كليهما  إن  قائاًل  مًعا،  عقل  وسعيد 
اإلعالن«.  في  األميركان  »يفوقان 
اللبناني  الشاعر  شخصيًا  وحدثني 
الراحل ميشال سليمان، الذي كان يزور 
في  عبود  مارون  واألخرى  الفينة  بين 
منطقة  أعمال  )من  كفاع  عين  قريته 
له  قال  ناقدنا  أن  عن  اللبنانية(  جبيل 
إن »سعيد عقل شاعر عواصف جمالية 
ُمصّنعة، وال فائدة منها، حتى رمزيًا. إنه 

متنبي مشّوه، وبضاعته مغلّفة بسيلوفان شكلي مبهرج، ال 
دم فيها، وال عصب عافية«. 

والطريف أن معظم من انتقدهم مارون عبود دونما هوادة، 
قال أحدهم  ويتأبّون مجابهته، ألنه، وكما  يحترمونه،  ظلوا 
»ال ينقد األدب إالّ بمثله، فنقده أدب بحاله، أسلوبًا وروًحا 
وتشبيهات ووصًفا«؛ وألن األدب كما يقول عبود نفسه »ال 
كمهمة  الناقد  مهمة  وأن  فيه،  هوادة  ال  بنقد  إال  يستقيم 
التراب، ليعثر على تمثال أكله  القناطير من  األثري، ينبش 

الصدأ«.
بضرورة  ناقدنا،  نصحه  الذي  قباني،  نزار  هنا  ننسيّن  وال 
أحًدا  يقلّد  الساذجة في شعره، وأالّ  التشبيهات  الكّف عن 
حتى نفسه، كيف يفخر بأنه تلميذ مارون عبود، وأنه عاش 
في عصره بالقول: »حين يسألنا سائل: وأنتم يا شعراء الفترة 
هذا  هو  من  اليوم،  إلى  صعوًدا   1940 عام  من  الممتدة 
الكبير الذي يقيّم آثاركم، ويزن الريش النابت في أجنحتكم، 
ويدّوزن األنسجة الطرية في حناجركم؟ سنقول له بال أدنى 
ترّدد: »كتبنا شعرًا في عصر مارون عبود، وعلى محّك هذه 

السنديانة الماردة برينا أقالمنا، وتركنا أسماءنا«.

البارودي أبو الشعر الحديث
ممّهدات  أولى  أن  عبود،  مارون  يرى   
جاءت  العربية،  الشعرية  الحداثة  ثورة 
محمود  المصري  الشاعر  طرف  من 
سامي البارودي )1839 – 1904(. فلقد 
حتى  مصقول،  غير  ركيًكا  الشعر  »ظل 
فأقال  البارودي،  له محمود سامي  كان 
كبوته«.  من  يديه  على  ونهض  عثرته، 
تقييم  تجاه  أمره  عبود  مارون  ويحسم 
تجربة البارودي بالقول »إذا سّمينا هذا 
الرائد زعيم مدرسة، فال نقول إالّ الحق، 
فهو الموطّئ السماعيل صبري وشكيب 
مطران  وخليل  شوقي  وأحمد  أرسالن 
ووديع  المالط  وتامر  إبراهيم  وحافظ 

عقل.. وغيرهم«.
الناقد   ويؤكد تصور مارون عبود هذا، 
ضيف،  شوقي  د.  المعروف  المصري 
العربي  الشعر  »أبو  البارودي  يعتبر  إذ 
األساليب  من  و«ُمحرره  الحديث«، 
وخصوًصا  الغثة«،  واألغراض  السقيمة، 
في كتابه الذي ألّفه عنه، وحمل عنوان: 
أن  ينبغي  الحديث«. وهذه مسألة  الشعر  رائد  »البارودي 
العربية  الشعرية  الثقافة  أنساق  أولوية  بين  نسًقا  تتكرّس 
والنقدية  الشعرية  األجيال  إلى  بالنسبة  خصوًصا  الحديثة، 

العربية الجديدة.
تلكم  كتابًا،  الستين  صاحب  عبود  مارون  في  بعد  واألهم 
النزعة النهضوية العروبية التي كانت تتعّمره، والتي مارسها 
قلمه  يعرف  فلم  مًعا؛  والثقافة  الحياة  في  ومالءة  بقوة 
يوًما محليّة لبنانية ضيّقة، بل كان على طول الخط، عروبيًا 
البغيضة، فعاًل وممارسة.  للطائفية  كلها، متجاوزًا  بجوارحه 
المسيحية  الطائفة  ابن  وهو  محمًدا،  ابنه  مثاًل،  سّمى، 
ألّب عليه  ابنته فاطمة، ما  لبنان؛ كما سّمى  المارونية في 
المتعصبين في طائفته، وأثار استهجان كثيرين من مختلف 
الطوائف أيًضا. أما هو، فبقي كالطود غير نادم على خياره، 
وغير هيّاب بالنتائج المترتبة عن ذلك. وكم نحتاج في مثل 
هذه األيام، إلى رجال من أمثاله، ليس في لبنان فقط، وإنما 

في سائر دنيانا العربية الواسعة 

*شاعر وباحث من لبنان

واألهم بعد في مارون 
عبود صاحب الستين 

كتاًبا، تلكم النزعة 
النهضوية العروبية التي 

كانت تتعّمره، والتي 
مارسها بقوة ومالءة في 
الحياة والثقافة مًعا؛ فلم 

يعرف قلمه يوًما محليّة 
لبنانية ضيّقة، بل كان 

على طول الخط، عروبًيا 
بجوارحه كلها، متجاوًزا 

للطائفية البغيضة، 
فعاًل وممارسة
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النميم.. 
فن غواية القول

... النميم  فن 

فنون

النميم.. 
فن غواية القول



121 العدد 191 سبتمبر 2015

بين المعجم والمصطلح
(، وهي  تجد في معجم المعاني الكلمة في مادة الفعل )نمَّ
للحديث بمعنى أظهره وأعلنه حين نقول »نمَّ الحديث«، 
كالمه«.  نّم  »فالن  نقول:  إذ  وحّسنه  َزينه  بمعنى  وللكالم 
ما،  لحديث  والمظهر  المعلن  هو  النميم  فشاعر  وعليه 
معنى  منها  االشتقاق  زاد  كما  لفظية.  زينة  على  معتمًدا 
بمعنى  »نمنم«  االشتقاق  يأتي  وعليه  واإلغراء.  الشيوع 
زخرف وزين ونقرش الشيء وأغرى به، إذ في فن النميم 
شاعر  يبدأ  فحين  القول،  غواية  -مجازًا-  اعتباره  يمكن  ما 
النميم وقائله، كأنه يغري اآلخرين بمتابعته ومجاراته حين 

يحاول أن يرد على قوله بما هو أكثر زخرفًا وجماال.
كما ورد للكلمة معنى »الغنى«، وهنا يمكن تأويله بالغنى 
اللفظي لشاعر النميم وقائله، إذ يتعين عليه زخرفة أشعاره 
في  اللفظي  »الثراء«  يستوجب  ما  وهو  اللفظية،  وزينتها 

قاموسه اللغوي، نظرًا لطول زمن الجلسة من جلساته. 
أما مصطلح »النميم« فيبنى على ما يُفهم من تلك المادة 
المعجمية، وما يتراتب عليها من هذا القول المنمق لفظيًا، 
طوال  تباًعا  عليها  للبناء  تلك،  اللفظية  بزينته  والمتداول 
في  وهبي  جمال  الباحث  يقول  وكما  النميم«،  »جلسة 
كتابه النميم طبعة مكتبة النهضة 1997: »ويمكن أن يكون 
الشيء  زخرف  أي  الشيء  نمنم  من  اشتق  قد  المصطلح 
وبرقشه، والمنمنم: الشئ الذي كثرت نقوشه وزينته ففي 
فن النميم يحاول كل شاعر أن يكون إبداعه بليغا ومعبرا 
ومزخرفا بالمفردات والمحسنا«،  كما يحدثنا عنه في كتابه 
»عشرون يوم في النوبة« د. عز الدين إسماعيل: »هو شعر 

تلقائي يقرأ ال ينقل«.

»جر النميم«.. فن شعبي بامتياز
باعتبار المعنى المعجمي أو االصطالحي للنميم، وبمطالعة 
ما كُتب حوله أو باعتماد مقابلتنا مع الريس »أبو عمر«، 
التي أشرنا لها بالمقال السابق، يمكن اعتبار جلسات النميم 
التسمية  تحت  يندرج  ما  الشعبية،  نسجتها  في  وحفالته 
»جر النميم«، إذ يبدأ الشاعر بالقول ارتجاال مخلوطًا ما بين 
جلسة  في  بالسجال  اآلخرين  فيغري  والفصيحة،  العامية 

ربما تمتد للفجر، ويمكن متابعتها في ليال الحقه،

»وقالت لي بريدك يا وليد الخالة.. 

قلبي بيحن ليك والنفس ليك ميالة.. 

من بعد العشا زاير لبيتنا تع��الى.. 

ف���رصة للقا وتشرح ألمي الحالة«

  مختار سعد شحاتة

النميم-  –فن  الفن  هذا  إلى  نبهت  سابق  مقال  في  كنت 
الذي يحتضر في أقصى صعيد مصر، وكيف يدق لنا ناقوًسا 
منه،  والشفاهي  الشعبي  تراثنا  ضياع  نحو  ينبه  للخطر، 
والمرتجل على حينه، فال عين انتبهت له بالقدر المالئم، وال 
يد باحث مخلص امتدت لتنقب فيه وعنه، وهنا سأتابع آمالً 
المتآكل،  الفن  أن ينتبه أحد المعنيين بالفن الشعبي لهذا 
ومتعجًبا كيف يندر الوصول إلى مصادر لهذا الفن، وسأطرح 
تراثنا  من  والجماهيري  الرسمي  موقفنا  عن  سؤالي  ضمنًيا 
الشفاهي، فمن يدري؟ لعل أحدهم ينتبه قبل فوات األوان، 
بعدما انحسر هذا الفن وكاد يختفي لألبد مع أجيال جديدة 

ال تعرف عنه إال أطالل القول والحكاية.



122

بينهما،  فيما  يتنافسان  بشاعرين  تبدأ  النميم،  وغالب جلسات 
ويستعرضان قدرتهما على االرتجال واستخدام اللغة بكل زينتها 
للواحد  يسمح  الذي  المرن  التطويع  ذلك  وتطويعها  وألفاظها، 
منهما أن يخوض في كل األمور. و يقول الريس »أبو عمر« –في 
»وينجر  السابق-:  بالمقال  إليه  والمشار  معه  المسجل  لقاءنا 
الجمهور  وسط  الفجر،  طلوع  حتى  يتنافسون  الشعراء  وراه 
التي  بالحرارة  شاعر  كل  يقوله  ما  يحيون  والصهللة،  الضاحك 

تزيد روح المنافسة«.

»قرشي والدك.. وكمان والدتك.. قرشيا

وغ الجود والكرم.. واخداع الخلق.. نشيا

من نور خلقتك.. أنت ي�����اك.. منتشيا

شمسا في الصباح.. قمرا بضوي.. عشيا«

هذه  في  »والحكم  إسماعيل:  الدين  عز  د.  يوضح  ذلك  وفي 
المباراة الجمهور«، وهو يسميها مباراة لما تتخذه الجلسة من 
لم يسعفه  فيها من  والتي يخسر  التنافسية والمساجلة،  طابع 
عقله بالسجال، ويزيد إسماعيل: »وقد تمتد األغنية حتى نهاية 
النميم، ويطلقون  الغناء  النوع من  السهرة، وهم يسمون هذا 
على هذه المباراة عبارة جر النميم، أي االستمرار في الغناء..« 

هكذا تجيء قصيدته ارتجالية خالصة.

»أنا من صغري.. ماسك القلم.. والكراسة

ومن جهت الجمال.. ما خداهو.. وراسة

نزلت الهرم.. وم����رت عل.. الدراس���ة

تسعين سرب طيران.. فوقيها.. حراسة« 

أصله وانتشاره وتفاعيل بنائه
يجمع ُجل من بحث في األمر أو اهتم به، بأن الفن ليس مصريًا 
يسمى  سوداني  شعري  شعبي  لفن  تطوير  هو  إنما  باألساس، 
»الحردلو« المنتشر بين قوافل إبل التجارة بين مدينة »دراو« 
»العقيالت«  قبائل  من  مجموعات  وقام  السودانية،  والمدن 
عملت  التي  العربية  القبائل  من  وغيرهما  و«العبابدة« 
بالتجارة، وال يخفى تأثرها وتمسكها بأصولها العربية وثقافتها 
الفن في استراحاتهم بأسوان  حول حداء اإلبل، بتأسيس هذا 

أو حاليب وشالتين.
ويعزى الفضل األكبر إلى »العقيالت« حين مزج رجالها بين فن 
»الحردلو« و»المربعات«، لتتم صياغة فن مصري جديد هو فن 
النميم، والذي يتأسس على زجل المطارحة الشعرية، ومعتمًدا 

يجيء  والتي  للشعر،  العربية  األوزان  على 
الكامل  أو  الرجز  بحر  على  معتمًدا  أشهرها 
المحوكمة  التفعيلة  لتكون  بينهما،  دامًجا  أو 
بها  يلتزم  الواحدة في غالبها، والتي  للجلسة 
بالنميم.  الزجالين  أو  الشعراء  من  المتبارون 
عربي  رجز  عن  »عبارة  وهبي:  جمال  يقول 
الكامل،ويسبق  بوزن  أحيانًا  يختلط  صميم 
في  زائد  مقطع  فيه  شطر  كل  تفعيالت 
أغلب األحيان، والبحر الشعري لوزنه: )فعلن 
قلنا  وكما  فاعلن(«.  فعولن..  متفاعلن.. 
باألمكنة،  الفن  ارتباط  عن  السابق  بالمقال 
االستراحات  محطات  انتشار  ساهم  فهكذا 
بيئة  الجنوب،  في  القبائل  طريق  طول  على 
بصبغة  وصبغة  الفن،  هذا  لتنامي  خصبة 

مصرية لها لونها الخاص بها.
النميم  جلسات  كل  بداية  على  يغلب  وكان 
أن تبدأ بالليل والعين، وهي في ذلك تتشابه 
مع الموال المصري، والمؤصل من الكلمتين 
بشكل  المصري  الغناء  في  الحزن  لخصيصة 

من رواد فن النميم في مصر

المصري،  الجنوب  في  العربية  بالقبائل  النميم  ارتبط 
من العقيالت والعبابدة وغيرهما، وال يُعرف اسم أسسه 
بذاته، لكن اشتهر فيه كثيرون، يطلق عليهم الجمهور في 
ومن  »الشاعر«،  وإما  »المطرب«،  إما  المصري  الصعيد 
أشهرهم: )محمد حسن والليثي عبد النبي، وعبده أحمد 
والبعض  القديمة،  بالنوبة  العقيالت  من  سالم  عوض 
هذا  تطوير  إليه  ويعزى  حديدة«،  أبو  »عبده  يسميه 
القبائل في  تتنافس  الفن وتجديد موضوعاته، ولشهرته 
عن  النميم  تمييز  في  األثر  يعود  وإليهم  إليها.  نسبته 
الفنون األخرى قريبة الشبه منه مثل )القريض، الموشح، 
والدويب، والموال، والمربع..(، وحرصوا على أن يكون له 
سمت خاص وبناء شكلي يُعرف به عما سواه مما سبق.

»امبارح العصر خرجت من حلة الكشاف..

كيف أوحل أنا واألرض تحتي نشاف..

جوز الخدود برتقال جوز الخدود كشاف

يا بخت اللي أرى ويا حسرة اللي ما شاف« 

... النميم  فن 

فنون
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عام، إال أن قصيدة النميم، صالت وجالت فجعلت من كل شيء 
حولها مادة حياة للقصيدة أو جلسات النميم، ويبدأ كبير السن 
بتحية الجمهور والحضور، وكذلك حين تصل الجلسة إلى نهايتها 
يختتمها األكبر سًنا بنفس التحية وتقديم التبريكات في األفراح، 

ويفتتح بعدها بالصالة على النبي ومدحه، استمع له يقول:.

»صلوا على الرسول طه الحبيب المرضي.. 

مال العرش واللوح والسما واألرض.. 

أضعاف وأضعاف السنن والفرض.. 

تغشاك يا ابن عبد الله نضيف العرض«

النميم وأغراضه
في  والسمر  التسلية  بغرض  األول  بالمقام  الفن  هذا  تأسس 

جلسات االستراحة التي تقوم بها قبائل التجارة،ثم اتخذت من 
كل ما حولها مادة للحديث عنها، وكما قلنا تبدأ جلسات النميم 
كل  على  تطّوف  ثم  المضيف،  البيت  وأهل  السامرين  بتحية 
الحياة، فتجد فيه الطبيعة وجمالها تنعكس على الشاعر، وكذلك 

فخره بقبيلته والنسب إليها، استمع له يقول:

»نحنا والد ُعقيل أغلب سعينا حمال.. 

فرسان نسند الرحل التقيل لو مال.. 

في الجود والكرم بحًرا يغطي رمال.. 

وتشهد لينا جيراننا يمين وشمال«

جلسات  من  كثير  على  ومفاتنها  بجمالها،  المرأة  تسيطر  كما 
النميم، فيأتي حضورها طاغيًا عما سواه في كثير، يقول:
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»في جمالها ما ريت ال مسلمين ال 

نصارى..

وريقك العسل.. بل ُسكر العصارى.. 

مديت للرمان أجني وعيوني بصارى.. 

قالت ماستواش أخضر.. جنيُته خسارة«

بل تراه يصرح بعشقه بال مواربة، ويقر بما 
تلبسه من حب المرأة منذ صغره بال خجل، 

يقول:

»من صغر سني.. وحب البنات ميراسي.. 

أنا العاجيبن ف السمحة.. عقلها الراسي.. 

من وين إنتي يا اللي.. جنبيكي حراسي..

قالت لي أنا ف العدوة.. مسقط.. راسي«

وهكذا يسقط صريع هواه، وال يفلح معه 
غير طبيب المحبة ال طبيب الجسد، يقول:

»إمبارح ف الِعصي���ر... كنُت راكب الوابور..

جابوا لي دكتور .... من قبلي جبل الطور..

قال لي ما فيَّااااا جرح... وال عظم مكسور...

أنت في حب البنات مّيت.. ميت قوي ومقتول«

لما يمكن  النميم  العريضة في فن  المساحة  وال يمكن إغفال 
أن نسميه »المديح النبوي«، إذ يبدو شخص رسول الله وأخالقه 
وسيرته وصحابته حاضرة بقوة في هذا الفن الشعبي بامتياز، 

يقول:

»صالة الله عليك يا سيد األبرار.. 

جبريل شّق صدره ماله علوم وأسرار.. 

أفتكروها فضايل األربعة األحرار.. 

أبو بكر وعمر وعثمان مع الكرار«

ويقول كذلك:

»صلوا ع النبي اللي ما في نبًيا متلو.. 

القرآن نزل ليه والصحابه بيتلو.. 

نبي ضمن الغزال وكل الكتب شهدت لو.. 

راحت رّضعت أوالدها وعادت لو«

إلى  الحنيين  يشدوه  بعضهم  ترى  كما 
بيوتهم فيما قبل بناء السد، وما ُعرف في 
تلك  فيرصد  النوبة،  ألهل  بالتهجير  مصر 
المصري،  التاريخ  في  الطبوغرافية  النقلة 

ويسجلها؛ فيقول:

»الوطن الجديد اللي العباد راحو لو.. 

شّدوا والد عقيل أول عرب فرحوا له.. 

قالوا المنطقة الوسطى إحنا ما بنُحو له.. 

ألن القاضي الزم المستشارين ُحوله«

يستمر النميم في الحديث عن كل ما يخطر ببال الشاعر في 
جلسته، دونما توقف، وال تتوقف الجلسة إال على كبير الشعراء، 
فهو كما بدأها، وحده من يأذن بنهايتها، وكما قلنا ال يغفل شكر 
الحاضرين وال السامرين، ويقطع الوعد بتكرار التجربة معهم، 

يقول:

ا »وحلفت بمن ذكر.. ف كتابه سورة.. عمَّ

ال تتوقف جلسة النميم 
إال على كبير الشعراء 
فهو كما بدأها، وحده 

من يأذن بنهايتها
وال يغفل شكر 

الحاضرين وال السامرين، 
ويقطع الوعد بتكرار 

التجربة معهم

... النميم  فن 

فنون
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وصابر ع اللي فّي.. وليكم يجر.. النّما

ا ونختم بالرسول.. والنور يكون.. عمَّ

نستأذن نقوم.. وبرضو إن قسم.. نتلما«

خوف وقلق شخصي:
حدث هنا، كما حدث مع تراث أغاني الحدي للصيادين بجنوب 
غربي بحيرة البرلس، إذ يختفي حفاظه بتغيب الموت أو المرض 
وضعف الذاكرة، ويعاني اآلن هذا الفن رمقه األخير إن لم يكن 
قد لفظه في ظل هذا العالم المحوسب الرقمي، والذي استبدل 
التهجير  من  وبموجات  أخرى،  بأغان  الشفاهي  التراث  هذا 
المعنوي ألجيال متالحقة عن هذا التراث الفني البديع، ونبدأ 
والتي  الموبوءة  األغنيات  تلك  غزو  نرى  حين  أنفسنا  لوم  في 

تحمل جرثومة التلوث السمعي، فنتحول من شعب له تراثه مع 
الحدي والنميم والموال إلى شعب ال يعرف من تراثه الشعبي 

تاريخ قريب سوى »المهرجانات«، وتلك طامة ال  وال عنه في 

فكاك منها، ما دمنا نغفل عن كنوز تراثنا الشعبي.

بقى أن أنوه أن ذلك المقال مؤسس على تسجيالت ومقابالت 
بقرية »بهاريف« أسوان، مع »محمد الفاتح«، »وعم السيد أو 
عمر« من قبائل العباسيين، وكذلك على قراءة شخصية وبحث 
شخصي حول فن النميم، للدكتور عز الدين إسماعيل، وال أنكر 
كيف كان كتاب »فن النميم« لجمال محمد وهبي بناء أساس 
لما  طبقا  بالمقال،  مقاطع  من  ورد  ما  ومعظم  المقال،  لهذا 
حدثني به »أبو عمر« أو جاء في »فن النميم« لوهبي، هذا من 

باب رد الحق ألهله 
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د. ناديـة بلكريش*

تفجير الشحنة اإلبداعية 
الكامنة في التراث

التي  الشائكة  القضايا  هي  كثيرة 
تتبعنا  والتي  ــ  تراث  ــ  مجلة  أثارتها 
التراث  عالقة  مسألة  تعد  أغلبها. 
باإلعالم العربيين من بين أهم القضايا 
أحد  ضمن  المجلة  عالجتها  التي 
الالحقة  الدراسات  وبعض  محاورها 

التي تناولتها.   
العالقة  عالجت  التي  اآلراء  اختلفت 
وصلت  أن  إلى  والتراث،  اإلعالم  بين 
في بعض األحيان إلى حد التناقض؛ إذ 
يرى البعض أن لإلعالم فضاًل كبيرًا على 
حاضرنا  تاريخ  يسجل  لكونه  التراث. 
لحظة بلحظة. كما يحافظ على تراث 

الماضي الذي كان )في وقت معين( عرضة لإلندثار. إضافة 
تطرح  أن  الحديث  اإلتصال  لتكنولوجيا  يمكن  ذلك،  إلى 
يعمق  مما  أشمل.  وحضاري  تاريخي  سياق  في  التراث 
إدراكنا لقيمة هذا التراث ومغزاه. أما على الجانب السلبي، 
لكون  للتراث.  معاد  بطبيعته(   ( اإلعالم  أن  أصحابه  فيرى 
إنشغاله الدائم باللحظة الراهنة يدمر الروابط مع الماضي.

وذاكرة اإلعالم ) بحكم طبيعتها( ذاكرة قصيرة ال تزيد على 
40 سنة. أما تاريخ ما قبل 1900م بالنسبة له بمنزلة ثقب 
الذي  القريب.  التاريخ  على  يركز  اإلعالم  نرى  لذا  أسود. 
تتوافر له مادته من أرشيف تسجيالته. والتي ال تمل تكرار 

استخدامها. فهي كالنار التي تتغذى على نفسها. 
عالقة  تشوه  إلى  هذا،  التاريخية  الرؤية  قصور  ويؤدي 
ذهنه.  في  التاريخي  الزمن  وانبعاج  بالماضي  المشاهد 
لقد سد اإلعالم بذاكرته المحدودة القصيرة المدى الطريق 
على متلقيه. يعوقه عن رؤية التاريخ الصحيح الممتد عبر 

تاريخ  شاهدنا  ما  أكثر  فما  القرون. 
والثانية.  األولى  العالميتين،  الحربين 
وما أندر ما تطرق اإلعالم إلى ما قبلهما 
ذلك  عن  ناهيك  الحديث.  التاريخ  من 
اإلعالم  ذاكرة  إن  الوسطى.  للعصور 
القصيرة تلك، تتعارض بصورة جوهرية 
تاريخه  من  يتعلم  اإلنسان  كون  مع 
تاريخه  من  يتعلم  مما  أكثر  البعيد 
القريب اللصيق بذاكرته. ويمكن القول 
فيما  اإلعالم  إن  ماسبق(  على  )بناء 
التاريخي، يحجب عنا ما  الوعي  يخص 
يسرف  في حين  إليه.  في حاجة  نحن 
في عرض ما نحن في حاجة أقل إليه. 
نفسها  التاريخ ال تسفر عن  إن حكمة 
واللقطات  الزمن،  عبر  رحلته  مسار  اقتفاء  خالل  من  إال 

السريعة تفرغ التاريخ من حكمته.

تراث اإلعالم 
الخائلي  التاريخ  هي  الميديا(،  ثقافة   ( اإلعالم  ثقافة  إن 
الذي يجمع يوميًا من هذا المنبع الذي ال ينضب من الصور 
المتمثل  الخاص  تراثه  لإلعالم  إن  المختلفة.  والتسجيالت 
السينما  وأفالم  الفيديو  أشرطة  من  الهائل  الكم  هذا  في 
وأرشيف الصحافة الورقي من الصور والمطبوعات. إن هذا 
التراث اإلعالمي يمثل ذخيرة معلوماتية بالغة األهمية في 
اإلهتمام  سر  ذلك  يفسر  الثقافي.  والتاريخ  الثقافة  صناعة 
الضخم.  اإلعالمي  التراث  لهذا  اإللكترونية  باألرشفة  الكبير 
طيعة  كمادة  جاهزًا  يكون  حتى  رقمنته.  بضرورة  وكذلك 
لتكنولوجيا الوسائط المتعددة. ذات سعة التخزين الهائلة. 

ؤيا
ر

التراث في  الكامنة  اإلبداعية  الشحنة  تفجير 

هل عجزنا عن تفجير 
الشحنة اإلبداعية الكامنة 

في تراثنا العربي 
واإلسالمي. لكوننا حرمناه 

حقه في الحوار مع تراث 
األخرين ؟
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مواد  ألرشفة  العملية  والوسيلة 
التراث اإلعالمي الورقية والسمعية 
توفيرها  على  عالوة  والمرئية، 
المادة  لتبويب  آلية  وسائل 
إسترجاعها.  وسرعة  األرشيفية 

وتعدد أساليب عرضها وتوزيعها. 

تراثنا واإلعالم العربي 
إنعكاس  التراث،  من  موقفنا  إن 
هذا  وعالقة  الماضي  من  لموقفنا 
تأثيره  ومدى  بحاضرنا.  الماضي 
يمكن  مستقبلنا.  توجهات  في 
إعالمنا  إن  عام(،  )بشكل  القول 
العارض  موقف  تراثنا  من  يتخذ 
بصحون  كاميراته  تطوف  والزائر. 
الجوامع وردهات المعابد وشواهد 

الشعبي وشعرنا  الغناء  األثرية. وتنقل ميكروفوناته  المواقع 
الفولكلوري، وهلم جرا. لكن غالبًا ما يتم ذلك دون تعميق 
الذي  األشمل.  الثقافي  سياقه  في  التراث  لمآثر هذا  وعرض 
ذلك  كافيًا  يعد  لم  واستيعابه.  تذوقه  على  المتلقي  يعين 
العرض السلبي والزيارات المتعجلة لتراثنا. البد لنا من تجاوز 
الكامنة وراء  المعرفة  إلى  الكاميرا والميكروفون. لكي ننفد 
هذا التراث. ونستخلص الحكمة من جوهر نقوشه ونصوصه 
وأصواته وأنغامه وأطالله. بحيث علينا إعادة إكتشاف تراثنا 

العربي واإلسالمي. لكي نكتشف التراث الفارسي والتركي 
والفرعوني والبربري والطوراني. قصد اكتشاف أسرارها 
من خالل استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة. فقد 
تراثنا  في  الكامنة  اإلبداعية  الشحنة  تفجير  عن  عجزنا 
مع  الحوار  في  حقه  حرمناه  لكوننا  واإلسالمي.  العربي 

تراث األخرين 

*باحثة من المغرب 

بقرة »شوينه«، لبنها تشربه، وسمنها لقرونها

شوينه: اسم امرأة، صاحبة تلك البقرة.

أي إن بقرة »شوينه«، ال فائدة منها فلبنها يقّدم لها لتشربه بعد تصفيته، وسمنها يستخدم لتلميع ومسح 

قرونها لتكون في أحسن هيئة.

هذا المثل الشعبي مثل سابقه، وقد سمعته في مناطق الظاهرة بمدينة العين، وهو يضرب تحّسفاً على 

الشيء الذي ال تستفيد منه برغم تعبك الكثير عليه.

تواصيف
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 حاوره - عمر شريقي 

الفنان التشكيلي عبيد سرور الماس من األسماء المهمة في ساحة الفن 
التشكيلي االماراتي، تخّرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة القاهرة 
عام 1979م وهو مؤسس جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، ومشرف 

في مرسم رأس الخيمة التابع للجمعية.
أقام عشرات المعارض الشخصية، باإلضافة إلى عشرات المعارض 

التصويرية، شارك في جميع معارض جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية 
داخل الدولة وخارجها.

مؤسس جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية

عبيد سرور الماس:
أستلهُم أفكاري من تراث االمارات 

الماس عبيد سرور 

فنون
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 1984 عام  الشارقة  أكسبو  بمركز  التشكيل  بازار  في  شارك 
ومعرضي البانوش األول والثاني، عامي 1983 و1994 والمعرض 
دول  لشباب  الشعبية  والصناعات  التشكيلية  للفنون  األول 
مجلس التعاون، والمعرض الدوري الثالث لدول مجلس التعاون 
دبي  عام 1995 ومهرجان  الثاني  الشارقة  وبينالي  عام 1994، 
بالمجمع  فنانيها  عيون  في  اإلمارات  ومعرض   1996 للتسوق 
التراث عام  الـ29 بقرية  اليوم الوطني  الثقافي 1998 ومعرض 
والثامن  والسابع  السادس  التشكيلية  الكويت  ومعارض   2001
والتاسع، ومعرض الفنون العالمي في بغداد عام 1988 وبينالي 
عام  الرياض  وبينالي  و1994،   1988 عامي  التشكيلي  القاهرة 

1989 وبينالي بنغالديش عام 1995.

الفنانين في توليفك بين  لك أعمال ميزت تجربتك عن بقية 
التشكيل والصورة، حدثنا عن هذه التجربة.

أنا ابن البيئة وحياتي وطفولتي من بيئة اإلمارات، والتي تتميز 
والصحراء  والزراعة  والساحل  البحر  ففيها  الخالبة،  بطبيعتها 
بعض  لدي  توجد  كما  بذلك،  أتطبع  أن  البد  فكان  والجبال، 
األعمال التي تعبر عن الواقع العربي والعالمي وليس كلها عن 

واقعي، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن من خالل 
وأتمكن  وأنجح  أبرز  أن  استطعت  النبيل  الفن  لهذا  ممارستي 

من إجراء هذه التوليفة التي تقول عنها ولكن بشكل جديد .

صفائح  فيها  استخدمت  لوحاٌت  تجربتك  في  انتباهي  لفتت 
أن  لك  هل  البالية،  المتصدية  الحديدية  واألدوات  العلب 

تحكي لنا قصة هذا االختيار؟ 
الحديدية  األدوات  تلك  فيها  أدخل  التي  األولى  المرة  ليست 
المتصدية البالية في أعمالي، وكذلك عندي أعمال من الخشب 
المأخوذ من الزوارق البحرية القديمة، وأعمال من قطع الفخار 
بالدنا  أن  يدل  مما  مميزة  فنية  لوحات  أخلق  أن  استطعت 
دولة االمارات العربية المتحدة لديها حضارة وشواهد تاريخية 

قديمة كان ال بد من إظهار هذه الحقائق للعالم أجمع.

برأيك هل وصلت الرسالة للجميع؟ 
أكيد للفن دور كبير في ايصال الفكرة، والفن هو أساس الثقافة 
إيصال  في  يساهم  الفن  لذلك  القديمة،  والفنون  والحضارة 

الرسالة الى العالم أجمع.

الماس عبيد سرور 

فنون
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ما  ما،  تتبلور فكرة عمل  إلهام معين حتى  فنان مصدر  لكل 
أبرز مصادر إلهامك؟

البحث  لعملية  ترشدني  وأفكاري  الطبيعة،  الهامي هو  مصدر 
قدًما  المضي  على  واصراري  واألرض  التاريخ  في  والخوض 
القطع  جمع  وتم  اليها،  أطمح  التي  الفنية  رسالتي  لتحقيق 
البالية من المنطقة التراثية المعمارية في الجزيرة الحمراء ليتم 
تجنيد تلك الخامات وتحويلها إلى أعمال تعكس إمكانيات أبناء 
األعمال  في  واأللوان  الخامة  استخدام  في  المبدعين  اإلمارت 
الفنية التشكيلية، وأنا مفتون بالبحر والطبيعة وبكل ما يحيط 

ببلدي من جبال وصخور وآثار.

إقبال  وجدت  كيف  المعارض،  من  العديد  أقمت 
الجماهير على الفن التشكيلي والتصوير الضوئي؟

الجماهيري يختلف من منطقة إلى أخرى،  اإلقبال 
وعملية القياس ربما صعبة ألن كل إمارة لها روادها 
وإقبال  هناك حضور  عام  بشكل  ولكن  وحضورها، 
جيد، ورغبة من الجمهور في المشاركة في النقاش 

حول العمل الفني وهذا دليل ومبشر خير.

هل تعتقد أن لالعالم دوًرا في إبراز الفنان؟ 

أكيد لإلعالم دور أساسي ومهم وبارز، ولكن األبرز 

الفن  مفهوم  إدخال  ينبغي  بحيث  المدارس  هو 

العامة. الثقافة  من  كنوع  للمدارس  والتصوير  التشكيلي 

ما هي رسالتك الفنية؟
أنا جندي في هذا الوطن، أعتز وأفتخر بانتمائي لدولة االمارات 
داخل  كان  شخص  ألي  أوجهها  ورسالتي  المتحدة،  العربية 
فليتقدم  يخدم وطنه  أو عمل  أي جديد  لديه  كان  إن  الدولة 
فكرتي  تصل  أن  أتمنى  وكذلك  بشيء،  وطنه  على  يبخل  وال 
المتحدة  العربية  االمارات  دولتنا  أن  ليعرف  للعالم  ورسالتي 

بلد حضارة وتاريخ 
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بنظام  الرومان  لحكم  خضوعها  بعد  مصر  تميزت 
نقدي منفرد بصرف النظر عن األغراض السياسية 
وقد  النظام.  هذا  ابتداع  وراء  من  واالقتصادية 
سميت العملة الصادرة والمتداولة في مصر إبان 
الرغم  على  السكندرية  بالعملة  الروماني  الحكم 
في  أخرى  عملة  دور سك  بقيام  سمح  قد  أنه  من 
مدن غير اإلسكندرية. وقد حملت العملة السكندرية 

صوًرا أو تجسيدات تعبر عن مصر وآلهتها ومدنها.
كانت أولى العمالت المعبرة عن مصر هي تلك التي أصدرها أغسطس بمناسبة 
أغسطس  واحتفل  لذلك.  الموضح  بالنقش  وتميزت  البالد  على  سيطرته  إتمام 
بنجاحه في ضم مصر عن طريق إصدار عملة نقش عليها بالالتينية عبارة تعني 
أن مصر تحت السيطرة الرومانية، كما حرص على أن تحمل هذه العملة صورة 
التمساح » اإلله سوبك » المعبود األشهر في مصر للداللة على أن مصر ورمزها 
معنــاه  النــقش  العملـــة  على  ويظـهر  رومانية.  بأيـدي  تحكم  التمســاح 

»قيصر المبجل السعيد «. 

  محمد بركة 

هي مصر، أم الدنيا وحاضرة 
العالم القديم، ارتبط أول 

ظهور للعملة فيها بخضوعها 
لالحتالل الروماني، لكن 

المدهش أن سلطات االحتالل 
كت  كانت تبجل الحضارة المصرية، فسَّ

العديد من العمالت التي تتغنى بمآثرها 
وترى في تلك البالد رمزًا للخير الوفير 

والجمال والتميز.
أصبحت مصر والية رومانية عام 30 ق.م، 
وأوكتافيان أول حاكم روماني عليها، وهو 

صاحب المقولة الشهيرة: » لقد أضفت 
مصر إلى سلطان الشعب الروماني ».

المسكوكات علم 

علوم وتاريخ

المسكوكات علم 
التاريخ على عمالت نادرة!
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تميزت مصر بعد خضوعها 
لحكم الرومان بنظام 

نقدي منفرد بصرف النظر 
عن األغراض السياسية 

واالقتصادية من وراء 
ابتداع هذا النظام

على  لمصر  رمزًا  التمساح  أصبح  وقد 
الرومانية،  العملة  إصدارات  من  العديد 
ُسكَّت عملة  نفسه  أغسطس  فمن عصر 
إلى  متجهة  أغسطس  رأس  تحمل صورة 
اليمين، وعلى الظهر يظهر تمساح يسبح 

ناحية اليمين.
أما كبيرة ربات مصر إيزيس فقد احتلت 
هي األخرى صور بعض اإلصدارات خاصة 
الذي  هادريان  اإلمبراطور  عصر  في 
تحمل  برونزية  عملة  عهده  في  صدرت 
بأوراق  متوًجا  لإلمبراطور  نصفيًا  تمثااًل 
وبجواره  اليمين  ناحية  يتجه  الغار، 
النقوش المعتادة، بينما يظهر على الظهر 
نحو  تتجه  مضطجعة،  إيزيس  تمثال 
سلة  إلى  األيمن  بذراعها  وتستند  اليسار 
مليئة بسنابل القمح. ويقف أمامها فوق 
قاعدة طائر األيبس المصري، رمز تحوت 
ورمز العلم والمعرفة. هكذا كانت نظرة 
متمثاًل  العلم  مقر  حيث  لمصر  الرومان 
المبجلة  واأللهة  تحوت،  اإلله  في صورة 
متمثلة في إيزيس، كذلك هي بلد الخير 

والوفرة التي تمثلت في سلة القمح.
أصدرت  هادريان  اإلمبراطور  عصر  وفي 
نيلوس  اإلله  صورة  تحمل  عملة  روما 
يستند  وهو  اليمين،  نحو  مضطجًعا 
اليمنى  يده  الهول ممسًكا في  أبي  على 
قرن  اليسرى  الزهور، وفي  مجموعة من 
الخيرات، فوق القرن يصعد طفل وأمامه 
طفل آخر يمسك بثعبان ثم طفل ثالث 
يسير  نيلوس  خلف  النهر  فرس  يتسلق 
يظهر  وخلفه  الزهور  بين  حديقة  في 
تمساح. ويحمل وجه العملة اآلخر صورة 

هادريان والنقوش المعتادة.
على قطعة أخرى أصدرها هادريان أيًضا 
صورة  في  اإلسكندرية  تشخيص  يظهر 
تمسك  لليسار،  تتجه  مضطجعة  امرأة 
إلى سلة  وتستند  العنب  أوراق  بيسراها 
يمناها  في  تمسك  بينما  بالقمح،  مليئة 
مجموعة من سنابل القمح، وتتناثر أربع 

سنابل من القمح عند أرجلها.

تشخيص  يظهر  ثالثة  قطعة  وفي 
وإن  أخرى  مرة  الوجه  على  اإلسكندرية 
واقفة  إيزيس  إنها  على  أحيانًا  فسرت 
صندوق  اليسرى  يدها  في  تمسك 
على  ثعبان،  منه  يخرج  الذي  التقدمات 
الظهر يتكرر ظهور تشخيص اإلسكندرية 
واقفة في اتجاه اليسار، تعلو رأسها زهرة 
سلة  اليمنى  يدها  في  وتحمل  اللوتس، 

الخيرات وفي اليسرى طائر األيبس.
هكذا عبرت العملة عن مفهوم الرومان 

صورة  في  بآلهتها  تتميز  حيث  لمصر 
التمساح واأليبس رمزي القوة والخصوبة 
األمومة  ربة  إيزيس  عن  فضاًل  والعلم، 
أرض  أنها  كما  الراقية،  والمعاني  والوفرة 
موطن  كذلك  وهي  والفيضان،  النيل 
اللوتس والزهور، ولكنها فوق هذا وذاك 
المصدر الرئيسي للقمح الذي تقوم عليه 

الحياة الغذائية لشعب روما.

تاريخ العمالت
ُعرف علم المسكوكات منذ وقت طويل 
اآلثار.  علم  في  بذاته  قائم  خاص  كفرع 
جاء  العربية  في  يسمى  كما  يعلم  وهو 
عملة  تعني  التي  الفرعونية  الكلمة  من 
متداولة بموجب ُعرف أو قانون، والكلمة 
نوموس  كلمة  من  األصل  في  مشتقة 
قانونًا وحتى  أو  اليونانية وتعني دستوًرا 

في العربية »ناموًسا ».
أشكال  بدراسة  المسكوكات  علم  يهتم 
أن  منذ  العصور  عبر  وتطورها  العملة 
بدأت بشكل حلقات أو قضبان أو سبائك 
أو صور تعطيها  برموز  معدنية مدموغة 
في  نقوًدا  ُسكَّت  أن  إلى  حقيقية  قيمة 
من  عليها  طرأ  وما  700ق.م،  حوالي 
القرون  خالل  ومادية  فنية  تطورات 

المتعاقبة على ذلك التاريخ.
تعتبر  أنها  في  العملة  أهمية  وتكمن 
الحضارية  الجوانب  من  للعديد  سجاًل 
لهذه العصور فهي غالبًا ما تعكس أحداثًا 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ونظرًا 
تعمد  طبقات  بين  الواسع  النتشارها 
السلطات الحاكمة أحيانًا لإلفادة منها في 
تضرب  العملة  كانت  ولما  لها،  الدعاية 
لذا  من مواد مختلفة وبأحجام مختلفة، 
االقتصادي  للمستوى  مقياًسا  تمثل  فهي 
أنها  كما  إزدهاًرا،  أو  تدهوًرا  للشعب 
شعب  لدى  للعقيدة  مرآة  أحيانًا  تعتبر 
لآللهة  صور  من  عليها  سجل  بما  معين 
الدينية.  الرموز  من  وغيرها  المختلفة 
تعتبر  المسكوكات  أن  القول  ومجمل 
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مصدًرا وثائقيًا هاًما لحضارات المجتمعات اإلنسانية.
األختام  على  الحفر  فن  نتيجة  أساًسا  العملة  فكرة  ونشأت 
تعبيرًا عن  أو  إلى اسم شخص  إشارة  الرموز في  أو  بالعالمات 
الكتابات  ثم  ومن  الرموز  أو  األشكال  أن  كما  قديمة.  ديانة 
ُسكَّ  الذي  والمكان  المعبودة  اآلهة  وتعكس  تبين  المحفورة 
ولمعبوده  باسمه  أو سكت  بسكها  أمر  الذي  الشخص  أو  فيه 
الذي يتيمن به أو يعبده. على أنه ولقرون عديدة قبل اختراع 
أو  المقايضة  بطريقة  وتُشترى  تُباع  السلع  كانت  المسكوكات 

المبادلة.
وقد بدأ سك قطع العملة بمفهومها الحديث في بالد اليونان 
تظهر  بدأت  عندما  ق.م.  السابع  القرن  منتصف  حوالي  في 
النقوش على القطع النقدية وأصبحت الدولة تحتكر إصدارها 
وهكذا  النقود.  على  الخاص  رمزها  تضع  أن  عليها  لزاًما  وكان 
التي  الدول  ومعتقدات  شعارات  عن  تعبر  العملة  أصبحت 
أصدرتها وتؤكد استقالليتها وكيانها السياسي عن طريق التجارة.

في أول األمر غلب الطابع الديني على تلك الشعارات والرموز 
المضروبة على قطع العملة، وظل سائًدا حتى مجىء االسكندر 
تظهر  التاريخ  في  حاكم  أول  فكان  333ق.م،  عام  المقدوني 
صورته البشرية على النقود. ومع ذلك فإن صور االسكندر لم 
النقود في بداية األمر بصورة مباشرة وواضحة بل  تظهر على 
بكل  عندما ظهرت صورته  بالمعبود هراكليس. وحتى  متمثلة 
بعد  األلوهية  صفة  خلفائه  إعطاء  بعد  إال  توضع  لم  وضوح 
الميالد  قبل  الخامس  القرن  حلول  ومع  323ق.م.  عام  وفاته 

فنية  لوحات  اليونانية  النقود  أصبحت 
رائعة وانتشرت في جميع أرجاء العالم 
بالذات  التاريخ  ذلك  وبعد  القديم 
النقود عملة حكومية رسمية  أصبحت 
الرسمي  وخاتمها  الدولة  اسم  تحمل 
الذي  الدول  لتلك  النقد  قانون  ضمن 

ُعرف بـ »نوموس«.
كانت الطريقة البدائية في سك العملة 
سهله وغير معقدة فكان الفنان ينحت 

الشكل المطلوب على القطعة من البرونز أو المعدن، ثم توضع 
هذه القطعة المنحوتة على جزء من الحديد إلى أعلى وتوضع 
يكون  إلى عملة وبذلك  المراد تشكيلها  المعدن  فوقها قطعة 
هناك وجه من العملة قد تم صنعه إذا ما طرق العامل فوق 
المراد  المعدن  الحديد. ويوضع فوق قطعة  بثقل من  العملة 
تحويلها إلى عملة ختم آخر عليه صورة منحوتة ثم يطرق على 

هذا الختم من أعلى لتتكون لدينا عملة ذات وجهين.
وبطبيعة الحال كانت المعادن يتم تسخينها قبل الطرق حتى 
يطرقان وهما  فكانا  والفضة  الذهب  باستثناء  تشكيلها،  يمكن 
المعدن  كان  األحيان  بعض  وفي  تشكيلهما.  لسهولة  باردان 
يحتاج إلى أكثر من طرق لذلك نالحظ في بعض األحوال وجود 
العملة  من  الخلفية  الجهة  أما  الواحدة.  العملة  على  إطارين 
كان  عميق  مربع  وعليها  مصورة  غير  األمر  بادئ  في  فكانت 
مرور  عليها ومع  الطرق  عند  العملة  انزالق  يساعد على عدم 
ذلك  وبعد  بخطوط  تزخرف  المسافة  هذه  أصبحت  الوقت 

احتوت العملة على صورة خلفية مستقلة 

المسكوكات علم 

علوم وتاريخ
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بمحبة

اإلمارات  في مجتمع  عريقة  مكانة  له  فن  الشعبية  األهازيج 
على وجه الخصوص، والمنطقة على وجه العموم.

وقد لعبت األهازيج دوًرا بارزًا في تحديد معالم الهوية اإلماراتية، 
ألنها أطّرت طبيعة حياة األجداد وحاالتهم اإلنسانية -من فراق 
واشتياق وحماس وحزن وحاجة وتفاؤل وأمل – كما عبروا عنها 
في نمط متناسق ومرتجل وتلقائي، صار مع الزمن عرفًا اجتماعيًا 

وجزءا ال يتجزأ من منظومة التراث. 
المد  المغناة، تعتمد على  الشعبية  األناشيد  واألهازيج نوع من 
إيقاعية  آالت  أي  تدخل  يصاحبها  أن  دون  من  للصوت  الطويل 
البيئة  بتنوع  اإلماراتي  المجتمع  في  تتنوع  وهي  موسيقية،  أو 
واختالف نمط معيشة أهلها، لكنها تشترك في أن مضمونها دائًما 

مرتبط بالحياة وظروفها ومناسباتها االجتماعية.
لتكرار  البحرية،  البيئة  أوساط  بين  كبير  برواج  الفن  حظي هذا 
توديع  لوعات  من  وأهلهم  البحارة  عاناه  وما  البحار  عبر  السفر 
به  يهزج  ما  أبرز  من  وكان  للرحيل،  متكرر  واستعداد  واشتياق 
روح  وبث  أنفسهم  عن  والترويح  للتخفيف  اإلماراتيون  البحارة 

الحماس والعمل والتحمل في الجماعة:
ال تركب الغوص ال يا ولد واألم محزونة
 ال تحسب الغوص لقمة عيش مدهونة

 تبعد عن الزين عن باله وعن عيونه
 والزاجرة دوم تجمع بينك وبينه .

البحارة، بل حتى إن أطفالهم   ولم يقتصر ترديد األهازيج على 
رحلة  في  تغيبهم  أثناء  آلبائهم  والحنين  الشوق  يبرحهم  -حين 
بريئة  بروح  ويهزجون  البحر  ساحل  على  يقبلون  كانوا  اإلبحار- 

ومفردات طفولية استعطافا للبحر ليعجل بعودة آبائهم.

التي  اللحظات  تلك  مستحضرًا  الحارب  الحاج خميس  ويحدثنا   
الماضي  في  »كنا  يقول:  المحمل،  ظهر  على  البحر  في  عاشها 
ننطلق  كنا  حيث  البالد  وبحر  العباد  رب  على  قوتنا  في  نعتمد 
فكنا  أي شيء،  فيها  نجلب  ال  بأيام  نمر  كنا  الرزق،  باحثين عن 
وال  األهازيج.  بتلك  واشتياقنا  وتعبنا  وألمنا  قهرنا  من  نخفف 
اليومي  نترجم حالنا  كنا  نفوسنا حيث  لها وقًعا في  بأن  أخفيك 
في مفردات أهزوجية، وحتى حين ندعو الله بأن نعود إلى أسرنا 
سالمين محملين بالرزق كنا نردد الدعاء بصورة أهازيج جماعية 
»أناشيد« الغرض منها تخفيف الضغوطات التي تعترينا من جراء 
البحر وأهواله، ولم نكن نُعده فًنا كما هو اليوم، ولكنه بالنسبة 
لنا كان نمط حياة؛ فحين نفرح نهزج وحين نحزن أيًضا »نهزج«، 
في كل حاالتنا كان لألهازيج حضور، وكانت أهزوجة أو يا مال 

هي أكثر ما نردده«. 
المناطق  في  حياتها  عاشت  -التي  خليفة  أم  تصف  جانبها  من 
الزراعية والجبلية- أن األهازيج وسيلة يلجأ إليها اإلنسان للتعبير 
عن أحاسيسه فرًحا كانت أم حزنًا، ولها ارتباط بحياة األطفال حيث 
المناسبات  في  سيما  الترديد  في  الطفل  وعفوية  يجملها صوت 
التي اتخذت أهازيج خاصة بها كليلة النصف من شعبان ،لعبت 
إلى  البحتة  اإلماراتية  المفردات  توصيل  في  دوًرا  األهازيج 
إحدى  »أتذكر  أم خليفة:  بطريقة مسلية، وتردف  األطفال  عالم 
أقمناه  تراثي  معرض  لزيارة  قدمت  التي  األجنبيات  السائحات 
أنها تحب سماع األهازيج  الوطني 43، وأخبرتني  اليوم  بمناسبة 
الشعبية وتحفظ منها الكثيرعلى الرغم من الصعوبة التي تجدها 
المفردات  معاني  في  للبحث  تتفرغ  وأحيانًا  الكلمة  لفظ  في 
ورغم المشقة إال أنها تجد متعة في هذا العمل، لذا فاألهازيج 
وعلينا  الوطن  وهوية  ثقافة  تعكس  التي  الصور  إحدى  هي 

الحفاظ عليها ونقلها إلى أبنائنا وأحفادنا 

 تقية العامري

حاالت اجتماعية بصوت إماراتي
األهازيج



الموريتانية136 الشعبية  الذاكرة  في  الَجَمُل 

الَجَمُل

حبال الحياة » الهجن«
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عند  وبخاصة  الموريتاني،  المجتمع  في  الجمل  مثّل  البدء  في 
الحّل  في  وحياة  معاش  ووسيلة  حرب،  سالح  الرّحل،  البدو 
والترحال. عليه يحملون أثقالهم في ظعنهم إلى بلد لم يكونوا 
بالغيه إال بشق األنفس، ويستفيدون من منافعه الكثيرة، وال تتم 
جيدة،  عدة  عليه  عتيق  جمل  له  كان  إذا  إال  الموريتاني  فتوة 
والحياة  االجتماعي  بالسياق  تتصل  متعددة  وظائف  وللجمل 
اللبن  استغالل  لغرض  اإلعارة  )وهي  »المنيحة«  منها  اليومية، 
خاصة(، كما يستعمل في السباق، والدية، ويعتبر معياراً جوهرياً 
سيقت  فإذا  القبائل،  بين  الحروب  في  النصر  أو  الهزيمة  في 
ذلك  كان  األخرى،  من طرف  المتحاربتين  القبيلتين  إحدى  إبل 
مؤشراً واضحاً على هزيمتها. كما تسمى المجموعة التي تمتهن 
النجعة والرحيل خلف اإلبل بـ«أهل اإلبل«، أي مالّكها، ويكون 
العادة،  في  ألنهم،  وممارستهم،  لحالهم  مطابقاً  التوصيف  ذلك 

الَجَمُل
» رمزية االستلهام وداللة المعنى «

  مّني عبد القادر*

يرتبط الجمل ارتباطاً وثيقاً في الذاكرة الشعبية 
الموريتانية بالكثير من القصص والحكايات التي تجعل 
منه »فارس« الحرب المغوار، و«سفينة الصحراء« التي 
تجوب الفيافي والقفار، وتتحّمل العناء والمشقة بصبر 

وَجلَد، ويقّدم بعض هذه الحكايات تصوراً خصباً للحياة 
ورؤية المجتمع الموريتاني للحيوانات األكثر التصاقاً 

بوجدانه الشعبي، كما تنسج العديد من القصص 
البطولية التي ترويها األمهات والجدات على مسامع 

أبنائهم لشحذ هممهم وتنمية مداركهم وتربيتهم على 
القيم األصيلة والمثل النبيلة من صدق ووفاء وأمانة 

وانتصاٍر للمظلوم..وترويضهم على العناء والمشقة 
والصبر والقدرة على التحّمل. 

في الذاكرة الشعبية الموريتانية الَجَمُل 
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بها  يتميزون  وسمات  صفات  ولهم  البداوة،  في  ضاربون  قوم 
عن غيرهم.  

الَجَمل في الحكاية الشعبية
من  بالعديد  الموريتانية  الحولية  التاريخية  المصادر  وتحفل 
السلم  في  ودوره  الجمل  وظيفة  عن  المهمة  المعلومات 
تختزن  كما  االجتماعية،  الحياة  دروب  مختلف  وفي  والحرب، 
الخيالية  والحكايات  القصص  من  الكثير  الشعبية  الذاكرة 
وترويها  الشفوية،  الرواية  عبر  تُتداول  كانت  التي  والغرائبية 
األمهات والجدات على مسامع األطفال قبل النوم، وقد نُِسجت 
في  للجمل  الوثيق  االرتباط  واقع  من  الحكايات  هذه  خيوط 

الشعبي،  والمخيال  االجتماعية  الذهنية 
الرمزية  تطبعها  ما  غالباً  حكايات  وهي 
المعنى،  داللة  إلى  ضمنية  إحالة  في 
ضمن  ينتظم  الذي  االستلهام،  ومنبع 
المنفتح  واالجتماعي  الثقافي  السياق 
مفتوح  في مجال  فضاءات شاسعة  على 
الحكايات  من  نسيج  خلق  في  أسهم 
أفسح  كما  والقيّم،  بالرمزية  الطافحة 
المجال أمام الرواة للتجنيح بخياالتهم في 
عوالم مكتنزة بالصور الغرائبية عن عوالم 
خيال  فرط  من  تكون  ما  غالباً  افتراضية 
الحكاية  ما ترمز  الراوي، ومع ذلك كثيراً 
أخالقية  قيمة  إلى  ومعناها  مبناها  في 
وواقعية  حقيقية  تجارب  من  مستخلصة 
االستفادة  مؤداها  افتراضية  حتى  أو 
والترفيه،  والتسلية  الماضي،  تجارب  من 
وشحذ همة السامع ودعوته إلى التحلّي 
نبيل،  الحكاية من معنى  إليه  تحيل  بما 

الذي  الخصب  الخيال  الَجَمل  مثّل   الواقع  هذا  خضم  وفي 
غذى الذاكرة الشعبية بالكثير من المفردات والمعاني والقيم، 
نذكر  الموضوع  هذا  عن  المتوارثة  الحكايات  أبرز  بين  ومن 
حكاية الولد ورئيس القافلة، »الراجل)الرجل( واجمل ولغزال«، 
»الرفقة« وشيخ الدشرة )المدينة(، الراجل الذي استعاد القافلة 
واإلبل، القافلة وول )ولد( شيخ الدشرة إلى غيرها من الحكايات 

الطريفة، الخفيفة، المسلّية. 

ثمن الصبر
تقول حكاية الولد ورئيس القافلة أن سبعة رجال سافروا ذات 

يوم على سبعة جمال تحمل ملحا للبيع فسقط ولد من أعالها 
وأخذ يبكي؛ فأخذه رئيس القافلة ووضعه على فخذيه وأسكته 

ثم حمله على جمله وذهب به.
الرجل  أن قطع  شديداً، وبعد  بكاءاً  يبكي  يزل  لم  الولد  ولكن 
الجمل  على  الطفل  فحمل  ميتا  جمله  تهاوى  قصيرة  مسافة 
لهم  بقي  أن  إلى  فالخامس  بعد خطوات  مات  لكنه  السادس 

جمل واحد!!
حار رئيس »الرفقة« فطلب من أصحابه أن يعودوا إلى القرية 
إلحضار جمال، وعندما بقي الرجل والولد وحدهما أمره الولد 
أن يضرب شجرة كانت أمامه بعصاه يمينا ويسارا ثم يعود. ولما 
الملح  ضرب الشجرة وفتح األكياس وجدها معبأة ذهبا مكان 

ففرح الرجل واغتبط.
قال له الولد أنا مرسل إليك من ربك وهذا 
إلى  اذهب  واآلن  وتحملك،  صبرك  جزاء 
عليها  تحمل  أخرى  جمال  إلحضار  القرية 

ذهبك وتتصرف فيه كما يحلو لك.  

الشجاعة والتضحية
القافلة  استعاد  الذي  »الرجل  حكاية  تقول 
قافلة  بعثت  كلما  كانت  قرية  إن  واإلبل« 
اختفت وال يعود منها مخبر واحد، فبعثت 
قافلة أخيرة، وقال أحد الرجال األشداء إنه 
يعرف  حتى  القافلة  هذه  في  سيذهب 
وأياماً  ليالي  القافلة  فسارت  األمر،  حقيقة 
خيلهم  فربطوا  قرية  قرب  نزلت  أن  إلى 
تأخر  فلما  ترعى،  األخرى  دوابهم  وأطلقوا 
الليل استيقظ الرجل على كائن يفّك الخيل 
عنقه  أمسك  حتى  فخاتله  مداركها،  من 
وأوثقه، وسأله من أنت؟ وماذا تريد؟ ومن 

أين أتيت؟
أجاب :أنا واحد من مجموعة من المتوحشين، نقطع الطريق 

على القوافل التي تمر من هنا، ونأكل البشر.
ثم سأله: وكيف نعثر على أصحابك؟

والثاني  واحدة،  تصفيرة  له  صفرت  إذا  يأتي  أجاب:أحدهم 
تصفيرتان، والثالث ثالث تصفيرات.

فأطلق له قدميه، وساقه إلى حيث يقيمون، وصفر مرة فجاء 
يعود  الثاني  فإذا  اثنتين  وصفر  عنقه،  عن  رأسه  وحّز  األول 
فعاجله وقطع رأسه، ثم صفر ثالث مرات فسمع صوت تقّصف 
الجذوع واألشجار وإذا هو بالثالث، فأطار رأسه قبل أن يعرف 

حبال الحياة » الهجن«

الموريتانية الشعبية  الذاكرة  في  الَجَمُل 
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ما الخبر، ثم قتل أسيره، وعّرج على تلك القرية فلم يجد فيها 
وعاد  المتوحشين  كهف  من  قافلته  وحّمل  قتلها،  عجوز  غير 
إلى مدينته. لكنه وجد مالديه من إبل قد ضاع، وذهب أهله، 
ويسأل،  يبحث  وجهه  على  مكباً  فخرج  أخبارهم،  وانقطعت 
فقالت  إبله،  عن  سألها  إمرأة  فلقي  ذهب،  من  مثقال  ولديه 
له: إن أعطيتني هذا المثقال أرشدتك إليها، فأعطاه لها. قالت 
له: لدّي حمامتان قمريتان تعودان إلّي كل رواح شمس بملء 
الغربي.  الجنوب  ناحية  من  قادمتان  اإلبل،  وبر  من  أفواههما 
وانتظر حتى عادتا بالوبر، فسار في تلك الجهة، وعثر على أهله 
ويعذبهم،  يضربهم  اإلبل،  لرعي  الراعي  سّخرهم  وقد  وأبنائه 
فأدنى منه األب بعيرين وهو نائم، وشد رجليه ألحدهما، ويديه 
الرجل  وذهب  شطرين،  الراعي  فانشطر  وضربهما،  للثاني، 

بأسرته ودوابه وعاد إلى أهله.
غرائبية  من  به  تطفحان  مما  الرغم  على  الحكايتان،  هاتان 
ومبالغة وتهويل، إال أنهما تظهران مدى حضور واستحضار سيرة 
معطيات  مع  وتعالقها  الموريتاني  المجتمع  حياة  في  الَجَمل 
الحياة في الماضي بكل تفاصيلها، كما تحيالن إلى منظومة من 
القيم المستلهمة من سيرة الجمل في البيئة التراثية العربية.  

الَجَمل في األمثال الشعبية
وهذا  الزاخر،  بتراثه  حاضراً  الجمل  ظل  تقّدم،  ما  على  عطفاً 

المجتمع  توارثها  التي  القولية  العادات  بجالء  عنه  تكشف  ما 
في  وأوصافه  وصفاته  الجمل  سيرة  تضمين  وتم  أسالفه،  عن 
الكثير من األمثال والحكم المستقاة من نظرة المجتمع وعالقته 
الركبان وتناقلتها  بالجمل، ويضربون في ذلك أمثاالً سارت بها 
األجيال في كل مكان وزمان، ومن بينها :«إليْن تبرك الناگه اْعل 
ذروته«، أي حتى تبرك الناقة على ذروتها(، ويضرب في الشيء 
الذي يستحيل تحققه، و«إبل انيرزيگ«، ويضرب هذا المثل في 
اليأس من الحصول على الشيء، ألن إبل »انيرزيگ«، وهي قبيلة 
عنوًة،  وال  جوداً  عليهاً  الحصول  يمكن  ال  المرابطين،  بقايا  من 
ومثل«البل ما توكل يكون الگداِمي منه« أي أن اإلبل ال تأكل 

إال المتقدم منها، ويضرب فيمن ينتقد أهل الفضل من الناس، 

يعرف سجية  أي من  يطيحو«،  ما  يعرف صنعة جملو  و«اللي 

جمله لن يطرحه أرضاً، ويضرب في من يعرف من يتعامل معه 

أو يسوسه، ومثل »جــَْمل الدهر إلى برّك لك اركبو«، أي مطية 

الدهر إن أناخها لك فاركبها، ويضرب في ضرورة مواكبة الظرف، 

بالعامية  بقولهم  الحياة  في  الجمل  استعمال  تعّدد  ويلّخصون 

»أحلب واشرب واركْب واهرْب«، كما تم تضمين بعض األمثال 

ال  جزءاً  أصبحت  حتى  الشعبية  الثقافة  في  الفصيحة  العربية 
يّنم عن قوة  لنا فيها وال جمل«، ما  ناقة  يتجزأ منها، مثل »ال 

ومتانة التوظيف واالستعمال 
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د.عائشة الدرمكي * اللغة تتكلم أم نحن؟

إنها إحدى مقوالت )اللغة تتكلم( التي تنطلق من فكرة 
اللغة(،  )عنف  كتابه  في  لوسركل  يعرضها  التي  التنافض 
نتيجة  هو  المعنى  بأن  تبدأ  مراحل ست  في  تتأتى  والتي 
اللغة  المتكلم على  نتاج سيطرة  وليس  للغة،  الحر  اللعب 
بوصفها أداة، ثم أن اللغة تتكلم من خاللي، اللغة تتكلمني 
التي  المرحلة  وهي  المخاطب،  موقع  تمنحني  التي  وهي 
يتحرر من خاللها المتكلم من ربقة اللغة، ثم كالمي فارغ، 
وبعدها أنا أتكلم عن اللغة إلى أن يصل المتكلم إلى )أنا 
أتكلم اللغة(، وهنا يصبح المتكلم ذلك الشخص الذي يحلم 

به علماء األلسنية، ألنه يستعمل اللغة بوصفها أداة. 
 وبهذا فإننا إذا ما حاولنا سبر تلك العالقة بين اللغة بوصفها 
نظاما أو الكالم بوصفه سلوكا وبين المفهومات التي تتأسس 
العام  الهدف  كونها  حيث  من  االجتماعية  العالقات  عليها 
إشكاالت  من  ذلك  يتبع  وما  العالقات،  لتلك  واألسمى 
بالفكر وكيف نجعل  الكالم  والتباسات عامة خاصة بعالقة 
إلى  النظر  نعيد  أن  فإن علينا  نريد قوله،  لما  تمثيالً  اللغة 
)المفهوم( الذي يتأسس عليه السلوك الكالمي القائم على 

النظام اللغوي. 
 وألن )المفهوم( بنية ذهنية تستعمل لتصنيف الموضوعات 
تجريد  طريق  عن  الداخلي  أو  الخارجي  للعالم  الفردية 
اعتباطي، فإننا يمكن أن نتصوره صوراً ذهنية لشيء محدد 
الخارجي  العالم  أو  األشياء(،  )عالم  أي  الخارجي  بالعالم 
المرتبط بعالم األحاسيس والتخيالت، ومن هنا يمكن اعتبار 
الجوهر،  أو  الفرد،  تمثل  خاصة  فكرية  وحدة  )المفهوم( 
ضمن  تتشكل  وحدة  وهي  المحسوس،  أو  الموضوع،  أو 

تمثيالت ذهنية لألشياء مما يمكِّن من جعلها مستقلة عن 
اللغات.

للزحزحة  قابلة  له داللة مرحليّة  المفهوم هنا  فإن  وبهذا   
عبر الدفع بها إلى إزاحة الغموض أو االضطراب بمزيد من 
ضبط الداللة و تفرّدها وهو ما سيسهم في تبيين العالقة 
عملية  في  تحدياً  سيشكل  الذي  )المدلول(  وبين  بينه 
الدوال،  تكوين  تقيد  التي  الجديدة  المفاهيم  استحداث 
المعايير  ثنائية  إلى  باإلضافة  معلَّلة،  المدلوالت  وتجعل 

المعتمدة في التمييز بين جوهر )الكلمة( و)المصطلح(.
تنطلق  الكلمة  فإن  سوسير  دو  وضح  كما  فإنه  ذلك  على 
األصل  في  بينهما  والعالقة  المدلول،  إلى  لتصل  الدال  من 
اعتباطية، قبل أن تأخذ طابع العليِّة في المشتقات المولدة 
بفضل القوالب الصورية المحددة دالليا، ويأخذ المصطلح 
من  ينشأ  )الذي  المدلول  من  ينطلق  إذ  مختلفاً  مساراً 
التسمية  في صورة  المتمثل  الدال  ليحدد  المفهوم(  خالل 
العالقة  يميز  ما  أهم  العليِّة  أن  وسنجد  المصطلح(،  )أي 
بين  القائمة  الروابط  أهم  فإن  ولهذا  الركنين.  هذين  بين 
بالقواعد  المتضمنة  تلك  هي  هنا  و)المصطلح(  )الكلمة( 
اللسانية التي تنظم كال منهما؛ ذلك أن المصطلح يتم وضعه 
بناء على نفس قواعد توليد الكلمة مع ضرورة مراعاة قيود 
صارمة لسالمة تكوين المصطلح قد يتساهل اللغوي إزاءها 

أثناء صياغة الكلمات والتركيبات في اللغة العامة.
التي تجمع )المفهوم( و)الكلمة(   ولو تأملنا هذه العالقة 
المرجع  هو  منه  ينشأ  الذي  االجتماعي  الواقع  لوجدنا 
هو  ذلك  ولعل  منهما،  كال  عليه  يتأسس  الذي  والموضوع 

اء
مي

سي

)اللغة تتكلم من خاللي، تمتلكني الكلمات، صحيح أني أمتلك 
األصوات ألنها تخرج من فمي، ولكن أحداً هو الذي يتكلم( 

أم نحن؟ تتكلم  اللغة 
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أصل  على  اللسانية  االجتماع  علوم  إلحاح  وراء  السبب 
كانت  ولهذا  االجتماعية؛  ووظيفتها  التاريخي  الكلمة 
أطروحة )فالديمير سكاليكا( الخاصة بالعالقات التي تجمع 
بين الكلمات والواقع االجتماعي ذات أهمية كبرى في هذا 
المجال؛ وهي أطروحة تنبني في األصل على أن الكلمات 
تقابل  المعجمية  الناحية  من  معجمية،  وحدات  بوصفها 
أجزاء من الواقع، ولهذا فإن تلك الوحدات المعجمية إنما 
اللغة،  سياق  عن  الخارج  االجتماعي  الواقع  من  هي صور 

وهي بذلك تمثيل لواقع اجتماعي. 
الغالب على  في  يتأسس  اللغوي  الصراع  أن  ولهذا سنجد   
صراعات اجتماعية، إذ يمكن للصراع الطبقي مثال أن يختزل 
في الصراع من أجل كلمة، وضد كلمة أخرى، وربما من هنا 
وكذلك  الروائي،  الخطاب  في  باختين  ميخائيل  آراء  كانت 
ألسنية ألتوسير المعاصرة؛ التي تأسست على أن الواقع في 
العالمات،  مجال  كبير  حد  إلى  يطابق  اإليديولوجيا  مجال 
تكون  فحيث  تبادلي؛  نحو  على  اآلخر  يناظر  فأحدهما 
العالمة توجد اإليديولوجيا، إال أننا يجب أن نقر أن الحقيقة 
اللغوية في أصلها نسبية من حيث كونها مرتبطة بمجموعة 
قد  التي  الممكنة  بالعوالم  أو  المعتقدية  المحيطات  من 

تجعلها في سياق األقوال المتناقضة أحياناً. 
 وعليه فإن الكلمات والمفهومات إنما تتعلق بالفكر وهذا 
ما ذهب إليه اللغويون في شتى العصور؛ ذلك ألن الفكرة 
للفكر  كونية  بنية  فكرة  )هي  مارتان  روبير  يعتقد  كما 
االختالفات  عن  ومستقلة  األلسن  كل  في  كامنة  البشري 
شيء  هي  نظام،  هي  عامة  اللغة  فإن  ولهذا  السطحية(، 
مجرد يرتبط بالفكر، و يستقل عن الجسد كونها ملكاً عاماً 
،لذلك ذهب  المستقبل  إلى  الماضي  تتكلمها من  لجماعة 
نظام  مادي من حيث هي  غير  أنها شيء  اللغويين  بعض 
ذلك  هو  بها  الوحيد  المادي  الجانب  وأن  القواعد،  من 
الشكل الذي يعتبر طارئا وعرضيا المتمثل في كتب النحو، 
ولهذا كله فإننا نعتبر أن كالم العصر – ونقصد هنا الكالم 
عنها  يختلف  وال  القاعدة  هذه  على  يعتمد  إنما  اليومي- 
في شيء، من حيث إن هناك نظاماً لغوياً قائماً ال تختلف 
وإنما  السن  كبار  أو  األطفال  أو  الشباب  كالم  طريقة  عنه 
هو طريقة ابتكار )المفهوم( الذي يشتغل عليه كل منا في 
)تشومسكي(  عليه  يطلق  ما  وهو  التواصل،  تحقيق  سبيل 
)اإلبداع( في اللغة، وهو الذي يفضي بنا إلى تلك العالقة 
)المفهوم(،  من  انطالقاً  و)الفكر(  )الكلمات(  بين  القائمة 

فهو يفترض أن المرء قد يستعمل قواعد النحو بطريقته ال 
بطريقة أجداده، وهو بهذا يقدم طريقة فردية في تجسيد 
الكلمات هي خاصة بفرد  الكلمات، فتلك  اللغة عبر  نظام 
بعينه وما يعنيه منها )المفهوم( خاص به أيضاً، وهذا يعني 
أنها عالقة امتالك ال تنفصم بين المتكلم )أنا( وبين )كلماتـ( 

ـه، و)مفهومـ( ـه.
 ولهذا فإن اللغة وبالتالي الكلمات ليست كما تبدو ضمن 
وأسلوبه  طريقته  جيل  لكل  كان  لما  وإالَّ  اللغوي  النظام 
العالقة  تلك  إلى  النظر  من  يمكننا  ما  وهذا  إبداعها،  في 
ذهب  ما  وهو  المجرد  بالنظام  الفرد  المتكلم  تجمع  التي 
الكالم   / اللغة  )نظام  الشهيرة  ثنائيته  في  دو سوسير  إليه 
الفردي(، وما يعنينا هنا هو االستعمال العام للغة من قبل 
الكتشاف  تشومسكي  بإبداع  ذلك  وعالقة  المتكلم  الفرد 
فإن  ولهذا  الكلمات،  لتلك  الجديدة  والمعاني  المفاهيم 
النظام بقدر اشتغالها على اإلبداع  األجيال ال تشتغل على 

الذي سيؤسس معجمات حديثة 

*باحثة في السيمياء، ُعمان
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ندبة الشحوح
نداء العزوة والتفاخر والتبجيل 

  سرور خليفة الكعبي 

فن خاص بقبيلة عريقة من قبائل 
اإلمارات الشمالية وسكان الجبال، 

قبيلة الشحوح التي اختصت نفسها 
بعدد من الفنون الخاصة بها التي ال 

يقوم بها غيرها وال زالت تحافظ عليها 
وتستمر في ممارستها في المناسبات 
الرسمية والعامة خصوًصا المناسبات 
الخاصة كالزواج والزيارات والترحيب 

بالضيف وغيرها من المناسبات.

الشحوح ندبة 

فنون
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فنون  من  وهي  )الندبة(،  الشحوح  قبيلة  تسميه  الفن  هذا 
الشحوح ومن عادات سكان الجبل، وهو عبارة عن  نداء خاص 
والتبجيل  الشكر  وإظهار  الثناء  وتقديم  والتفاخر  للعزوة  بهم 
يجتمع عدد من  أن  الزائر على حد سواء، وهي  أو  للمضيف 
مجموعة  تسمى  فيما  )النداب(  يسمى  شخص  حول  الرجال 
)أوالد  بجملة  عاليًا  بالنداء  ويبدأ  بـ)الكبكوب(  حوله  الرجال 
شح(، وكان فن الندبة يؤدى في السابق بهدف إرهاب العدو 
وعند كسب المعارك، فقد كانت تستخدم عند الحروب حيث 

في  االستبسال  في  لهم  دافًعا  ذلك  ليكون  بأنفسهم  يعتزون 
الحرب ثم يبدأون عملية الهجوم والحرب.

عندها  يتم  أي  بالمنفض،  تسمى  عديدة  أماكن  وللشحوح   
بالندبة،  قام  نصر  أي  الشحي  حقق  ما  وإذا  بالندبة  القيام 
يؤكد  وكذلك  اللغة  فصيح  من  الندبة  لفظ  إن  البعض  ويقول 
البعض أنها من عادات العرب القديمة ، ففي اللغة تعني كلمة 
الندب أي يندب اإلنسان قوًما إلى أمر أو حرب أو معونة أي 
يدعوهم إليه فينتدبون له، أي يجيبون ويسارعون ، وقولنا ندب 
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القوم إلى األمر يندبهم ندبًا أي دعاهم 
وحثهم ، ويرجع بعض الباحثين أن لفظة 
الهتاف )هو...هو( قد يكون تعليلها أنها 
وأطالو  مدوا  وقد  مكررة  الجاللة  لفظة 
تسمع  فصارت  الهاء  على  التي  الضمة 
هو.... إلى  اختصرت  ثم  ...اللهو،  اللهو 

هو، وربما أيضا تكون بمعنى نعم...نعم، 
)هو(  فإن  الشحوح  لهجة  في  أن  حيث 

يعني نعم.
في  يؤدى  الفن  هذا  فإن  اآلن  أما 
القبيلة  شيخ  بقدوم  الترحيب  احتفاالت 
للزيارة أو من سفر، أو  إذا قدم ضيف أو 
زائر ذو شأن كشيخ قبيلة أخرى مثاًل، كما 
الشعبية والمناسبات  يؤدى في  األفراح 

العامة وكذلك  في مناسبات الزواج.
وال يحدد عدد معين من المؤدين ولكن يجب أن ال يقل العدد 
عن سبعة أو خمسة عند البعض اآلخر وال تستخدم الطبول في 

هذا الفن وال يشترك العنصر النسائي به.
وطريقة أدائه أن يقف شخص في المنتصف ويسمى )النديب 
تسمى      دائرة  شكل  على  البقية  حوله  ويلتف  النداب(  أو 

)الكبكوب( وأول ما يقال في الندبة هو االعتزاز بالقبيلة فيقول 
)أوالد شحوح(، ويكونون أثناء ذلك حلقة دائرية ويبدأ النداب 
يوحي  بصوت  خلفه  عزوتهم  اآلخرون  ويردد  العزوة،  بنداء 
بالرجولة والقوة، ويردد الملتفون حوله بصوت عال )هو....هو( 
وفي هذه العادة يفاخر الشحوح بأنفسهم ولها قواعد وأعراف 
تحمله  قد  وما  العادة  ولقدم هذه  الزمان،  قديم  منذ  نظمت 
لدى  التمجيد  نوع من  لها  ، صار  والفداء  الرجولة  من معاني 
الشحوح ، حيث أن اإلخالل بأي قاعدة من قواعدها قد يؤدي 
إلى حدوث المشاكل والمشاجرات مع القبائل المجاورة لهم، 
فمن الواجب أن يقوم النديب )وهو الشخص المتميز بالصوت 
ساعده  ويرفع  األيسر،  بكفه  فمه  بتغطية  والمسموع(  العالي 
شو   ... صائًحا  بالندبه  صوته  يُطلق  ثم  مقبوض،  وكفه  األيمن 
..حوح .. الشحي المهيوب ... واهو .. دو .. شو .. حوح.. ويكرر 
هذا الصوت عدة مرات فيما يرد عليه الرديده بصوت آخر وهو 
... هو ... هو ... هو،  ويعتبر النديب الماهر هو من يستطيع أن 
يتالعب بالصوت ودرجاته العالية والمنخفضة عند أداء الندبة.

ويؤدي الشحوح الندبة في الوالئم أيًضا وذلك تكريًما للمضيف 
في  الطعام  من  اإلنتهاء  عند  جميلة  بطقوس  بها  ويقومون 
الوالئم، ومن الضروري عندهم أن يكون رأس الذبيحة على إناء 
الطعام، فإذا انتهوا من الطعام وقبل أن يغسلوا أيديهم اجتمع 
مجموعة  كل  تأخذ  وبعدها  كبكوب،  يسمى  فيما  عشرة  كل 
الدعوة وإسماع أصواتهم  الشكر لصاحب  بالندب وهذا يعني 
الى كل الجيران والحي لإلقرار بفضل وكرم الدعي كما يعبر عن 

شكرهم وعرفانهم بالجميل 

السيرحي والصيدري والرواح والسيروي
 

لوقت  وفًقا  عدة  أسماء  الندبة  على  الشحوح  يطلق 
من  التسمية  جاءت  وقد  )السيرحي(  فلديهم   ، أدائها 
معروف  هو  كما  الصباح  بداية  وهو  المسراح  وقت 
محليًا، و)الصيدري( وهو في وقت الصدور بعد الضحى 
من  العودة  وقت  وهو  )الرواح(  أيًضا  وهناك  والظهيرة، 
وهو  )السيروي(  وأخيرًا  المنازل  إلى  والذهاب  األعمال 
لياًل  المسير  التي عزمت  الجماعة  قبل  الندبة من  ترديد 
)تسري لياًل( سواء للقتال أو الصيد أو الترحال إلى مناطق 

أخرى .
تهتم  التي  اإلماراتية  القبائل  من  الشحوح  قبيلة  وتعتبر 
على  وتحرص  عليه  وتحافظ  به  وتعتز  العريق  بماضيها 
التي  والتقاليد  العادات  بممارسة  النشء  قيام  استمرار 
العديد  على  حافظ  ما  وهو  واألجداد،  اآلباء  من  ورثوها 

من الطقوس والفنون واآلداب التراثية حتى يومنا هذا 

الشحوح ندبة 

فنون
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»أوليندا بيجا«  
شاعرة ساو تومي إبرنسيب

هل   : عربي  إنسان  على  الشكل  بهذا  السؤال  تطرح  عندما 
 São إبرنسيب«   تومي  »ساو  إسمها  إفريقية  دولة  تعرف 
Tomé-e-Príncipe؟  غالبًا ستكون اإلجابة بالنفي. وإذا كان 
أن   في  شك  فال  بيجا؟  أوليندا  الشاعرة  تعرف  هل  السؤال: 

الكثير لم يسمع بها، وال يعرف من تكون؟ 
مواليد  من  وقاصة  شاعرة   ))olinda beja بيجا  أوليندا 
عام1949م  في ساو تومي إبرنسيب، بقرية اسمها كودا لوبي 
أوليندا  فتحت  البالد.  شمال  في  تقع   ))GUADALUPE
عينيها على جمال الطبيعة، في بلدها حيث األشجار الخضراء 
والبحر الذي كان وال زال عنوان بلدها، باعتباره بلًدا ساحليًا 
عن  منفصلتين  جزيرتين  من  مكون  صغير  بلد  إنه  بامتياز. 
بوطنها، وكانت  دائًما  أوليندا معجبة  كانت  البعض.  بعضهما 
تتشوق لسماع حكايات الجدات والعجائز في قريتها الصغيرة، 
اإلبداع.  عالم  هو  بها،  خاًصا  عالًما  لنفسها  خلقت  هنا  من 
تختزل أوليندا في قصائدها كل هموم الوطن، خاصة ما يتعلق 
بالهوية واالنتماء وهي القيم التي ترسخت في كل فرد خاصة  

مع محاوالت المستعمر البرتغالي محو ذلك العمق.
عن  للتعبير  أدبية  مادة  المحلية  اللهجة  من  أوليندا  اتخدت 
المعاناة  وعن  الحب  عن  فعبرت  خاطرها،  في  يجيش  ما 
ما  فسرعان   ، بلدها  في  بها  يطل  لم  المقام  لكن  والفقر. 
سافرت إلى البرتغال من أجل إتمام  الدراسة في جامعة بورتو 
حيث حصلت على إجازة في األدب البرتغالي. وبالموزاة مع 
لها  في  التي كانت مفتاًحا  الفرنسية  اللغة  دراستها تعلمت 
التوغل بعمق في األدب الفرنسي، انطالقًا من بودلير، وجون 
جاك روسو، وفيكتور هوغو. تفتحت موهبة أوليندا الشعرية 
في  فبدأت  والفرنسي،  البرتغالي  باألدبين  معرفتها  بعد  أكثر 

كتابة أشعار متعلقة بالوطن الذي سكن قلبها.

التالميذ  مع  متميزة  عالقات   ربطتها  أستاذة   صارت  وحين 
الذين أحبوها واحترموها ألخالقها ولعلمها. 

سنحت لهذه الشاعرة آفاق واسعة لزيارة العديد من مناطق 
بها عدة شراكات في  التي ربطتها  البرازيل  بينها  العالم، من 

مجال التعليم، كما زارت سويسرا وبلدان أخرى.
»من  قصيدة   أشهرها   لعل  كثيرة،  قصائد  أوليندا  كتبت 
بالشعب  وعالقتها  بالهوية  التشبت  عن  تعبر  التي  نكون؟«  
الذي تنتمي إليه، لقد عبرت أوليندا عن ما ال يمكن لغيرها 
التعبير عنه، وتطرقت لتيمات ال يفقهها غير أبناء البلد. وفي 
الوجودي خير معبر  السؤال  أن يكون   أرادت  تلك  قصيدتها 

عن بلدها،  تقول:
من نكون؟/ البحر ينادينا/ نحن سكان الُجزر/ نجلب يأيدينا 
الملح والزبد/ نغني في الزوارق/ ونرقص في الضباب/ نحن 
غير  فهي  أرواحنا؟/  تختفي  أين  المالحون/   – الصيادون 

معروفة/ خاصة نحن شعب الجزيرة. 
لقد بحثت أوليندا عن من يشعر شعورها نفسه، حتى أنها لم 
تعبر فقط بالشعر، بل كتبت في جنسين أدبيين آخرين هما 
 Tendê« الرواية والقصة. ومن أشهر أعمالها الشعرية ديوان
Bô » عام 1992م، وديوان »     »leve leveعام  1993م، وفي 
الرواية: »Dias de Regresso 15« عام 1994م، وفي القصة: 

»pé –de- perfume«  عام 2004م. 
ما تزال أوليندا سفيرة الشعر لدولة ساو تومي برنسيب، تتألق  
أبناء  من  الطيبين  ومشاعر  أحاسيس  عن  يعبر  الذي  بقلمها 
بلدها، تحاول أن  توصل شعرها  إلى اإلنسانية،  إنها تعبر عن 

أحاسيس ومشاعر بلد اسمه  »ساو تومي إبرنسيب« 
                

*باحث من المغرب

فيصل رشدي*

ت
فا

قا
ث



برزة تراث146

ث
ترا

زة 
بر

عالم
 الصقارة والفروسية

يحظى عالم الصقارة والفروسية التراثي لدى أهل الجزيرة 
العربية بمكانة متميزة،  وقد غدا رمزاً لحضارتهم العريقة التي 
تجمع ما بين الرياضة والشجاعة والرجولة وصون البيئة والرفق 
بالطير والحيوان؛ هذه الصفات النبيلة التي ميزت العرب منذ 

قديم األزمان .
ويعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يستضيفه 
سنويًا مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية سمو الشيخ 
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، 
رئيس نادي صقاري اإلمارات، وبدعم من لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي، وبتنظيم من نادي 
الشرق  في  المخصصة  الوحيدة  الفعالية  اإلمارات-  صقاري 
األوسط في مجال الرياضات التي تستخدم فيها أسلحة الصيد 
والرياضات  الطلق  الهواء  ورياضات  الفروسية  مجاالت  وفي 
المائية ورحالت السفاري والفنون والتحف إضافة إلى فعاليات 

وأنشطة تعزيز تراث دولة اإلمارات والمحافظة عليه. 
زايد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  وبتوجيهات  اإلطار،  هذا  في  و 
نادي  رئيس  الدولة  رئيس  السمور  صاحب  ممثل  نهيان  آل 
فعاليات  ضمن  اإلمارات  تراث  نادي  يشارك  اإلمارات،  تراث 
والفروسية  للصيد  المعرض الدولي  عشر  من  الثالثة  النسخة 
»أبوظبي2015«، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 
الحالي، وتأتي المشاركة في إطار حرص سموه على دعم كافة 
الرياضات  على  والمحافظة  إلحياء  تسعى  التي  الفعاليات  
أصوله  أرسى  الذي  للنهج  استمراراً  اإلمارات،  ألبناء  التراثية 
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان » طيب 
الله ثراه » من تعزيز منظومة قيم الماضي المعنوية كالعادات 

النابعة  األصيلة  التراثية  كالرياضات  والتقاليد واألخالق ومادية 
من الحضارة العربية واإلسالمية.

ويشارك  النادي في فعاليات المعرض بجناح متميز عبارة عن 
المحلي  التراث  طبيعة  للزائرين  تحكي  متكاملة  تراثية  قرية 
ابن  يعيشها  كان  التي  والحياة  الماضي  عبق  إلى  وتعيدهم 
التقليدية  والحرف  المكان  بتفاصيل  تعرفهم  كما  اإلمارات 
ومراكز  وأقسام  إدارات  عروض  عن  فضال  القديمة  الشعبية 
والثقافة  التراث  بين  تجمع  التي  المختلفة  وفعالياتها  النادي 

والفنون.
ويعرض مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي ركًنا خاًصا 
عن صور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
التراثية من  اإلصدارات  إلى عرض آخر  إضافة  ثراه،  الله  طيب 
أعداد  وعرض  التراثية  الكتب  ومن  المحققة  الشعراء  دواوين 

من مجلة تراث.
أما القرية التراثية التابعة للنادي فستستقبل الزائرين وتعرفهم 
بتراث الدولة ومشاركة السيدات من كبار السن الالئي يعرضن 

مشغوالتهن اليدوية التقليدية والمأكوالت والحلوى الشعبية.
كما تقدم قرية بوذيب للفروسية والقدرة تعريًفا عن أنشطتها 
وتوزع استمارات المشاركة في أكاديمية بوذيب للفروسية التي 
أبطااًل واعدين  للدولة  والتي قدمت  بدأت نشاطها عام 2010 

في مسابقات قفز الحواجز والفروسية والقدرة 

إنه عرس تراثي كبير جدير بالزيارة، نلقاكم هناك على خير. 



 من  اإلمارات

         المالح 
تمليح األسماك أحد مالمح المطبخ الشعبي 

اإلماراتي المميزة، وهي عملية تتطلب خبرة 

ومهارة في التذوق حتى يكون »المالح« - 

الذي يحتاج لمدة شهر إلى شهرين إلى أن 

يصبح جاهزاً لألكل - لذيًذا عند تذوقه، ويقول 

الذواقة إنه كلما قدم كلما زادت لذته .

تقوم الطريقة التقليدية في صناعة المالح 

في اإلمارات على تقطيع السمكة من الرأس 

والذيل وتقسيمها إلى قسمين، ثم إحداث 

ضربات خفيفة في لحمها الستيعاب الملح 

الخشن، ثم وضعها في أواٍن فخارية وإضافة 

الليمون الحامض، ووضعها في الشمس بعد 

إحكام إغالقها ببعض األغشية لمنع دخول 

الهواء واألتربة. 

ويحتفظ بعض الصناع بسر خلطة التوابل التي 

تعطي المالح مذاقه الذي يشتهر به في 

مناطق اإلمارات المختلفة وأهمها »دبا«. 



مركز زايد للدراسات والبحوث
يرفد المكتبة العربية بنخبة من اإلصدارات

 التراثية المحلية الجديدة

2015 


