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عامل القراءة  ..عام القراءة
عندما قررت دولة الإمارات العربية املتحدة  -هذا الوطن العزيز � -أن يكون عام  2016عام ًا للقراءة  .ف�إن ذلك
يعني الكثري  ،و�أقل ما ميكن قوله �إن قيادتنا الر�شيدة تعي �أهمية القراءة يف حياة الإن�سان و�إنها �إذ تقرر ذلك فلأن
القراءة �أ�سلوب من �أ�ساليب الوعي وزيادة الثقافة وتعميق املعرفة وغري ذلك الكثري .
وما ميكن �أن ن�ضيف على ذلك �أن عام القراءة هو دعوة �صريحة لالهتمام بالعلم والتعليم والثقافة واملعرفة لأن
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ع�صرنا ع�صر املخرتعات  ،وهو يف الوقت نف�سه ع�صر املتغريات والأزمات  ،وال ريب يف �أن العلم واملعرفة والثقافة
ثالثة عنا�صر ت�شكل �سالح ًا قوي ًا يف كل من ت�سول له نف�سه الإ�ساءة للأوطان والإن�سان � ،أما عامل القراءة فهو عامل
ويرتقي بفكره وذائقته والذي يدعو �إىل الفخر واالعتزاز �أن القطاعات وامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة واخلا�صة و�ضعت
املبادرات واخلطط لتج�سيد عام القراءة عملي ًا  ،وهذا يدعو �إىل الطم�أنينة كما يدعو �إىل القول �إن الفائدة من ذلك
�ستكون حق ًا كبرية ويف ذلك خري عميم �إن �شاء اهلل .

حتية تقدير وامتنان ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
حفظه اهلل و �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي رعاه اهلل و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي حاكم ر�أ�س اخليمة حفظه اهلل و
�إىل �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات حفظهم اهلل ورعاهم
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ف�سيح خمتلف �ألوانه وعلى الإن�سان �أن يقطف من ثمراته ما هو معجب ومفيد  ،ليغني خميلته ويزيد ثروته اللغوية

ملف العدد
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الأديب  .......................عبد اهلل حممد ال�سبب
ال�شاعر  ......................نا�صر البكر الزعابي
الناقد ال�شاعر � ...............سامح كعو�ش
ال�شاعر الباحث  ..............عيا�ش يحياوي
الأديب � .......................إبراهيم مبارك
بوح ...
مت��ام� ًا ،فيما �أن��ت �سائر يف درب��ك ،ك�سائر �أب�ن��اء دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ،حتت�شد عند ب��اب قلبك �آالف
الأمثلة ،كما لو �أن �أحدهم يتحني الفر�صة كي يلقي عليك
حتية الأ�سئلة ،ممثلة يف ال�س�ؤال الغريب :هل حتب الإمارات؟
ت ��رى ،ه��ل جتيب على ه�ك��ذا � �س ��ؤال بب�ساطة وعفوية
مكتملتني� ،أم �أنك ال تدير له ب ً
اال ،وال ت�أبه مبا يدور يف خلده
من هواج�س و�أفكار؟ �إذن ،ما عليك �إال �أن ترمقه بنظرة ما،
�سوف جتيبه حتم ًا على ما �أراده من �س�ؤال ،تختبئ وراءه �آالف
الأ�سئلة.
يعود ال�سائل �إىل غري ذلك ال�س�ؤال ،يعود �إليك ب�أ�سئلة
�أك�ثر حيوية ،وحقيقية باملعنى القريب من احل��ب العذري
عبد اهلل حممد ال�سبب*
الذي يجمعك بامل�س�ؤول عنه :متى ،و�أي��ن ،وكيف ،مِ َ
ول حتب
�أحب الإمارات

العدد
حتقيقات
ملف
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الإمارات؟
نعم ،هكذا �أ�سئلة جديرة ب�أن تلتفت �إليها� ،أ�سئلة تذهب
بك �إىل �أمكنة عديدة ،و�أزمنة مديدة ،كفيلة ب��أن مُتكنك
من البوح مبا يعتمر يف قلبك ،ويختمر يف عقلك ،من حب
للإمارات.
نعم� ،أحب الإمارات :حني ُك ْنتُ يف مقعد الدرا�سة الأول،
حيث  30نوفمرب/ت�شرين الثاين من عام  ،1971حني كانت
�سوق «الرم�س» مملوءة بنريان الغ�ضب على اغت�صاب اجلزر
العربية الثالث :طنب الكربى ،طنب ال�صغرى� ،أبو مو�سى.
ن�ع��م� ،أح��ب الإم� ��ارات :ح�ين ُك � ْن��تُ ق��د �أط�ل�ل��ت على حلظة
احل�سم ،حيث  2من دي�سمرب/كانون الأول لعام  ،1971التي
�أعلنت عن قيام «دولة الإمارات العربية املتحدة» ،ب�سدا�سية
خليجية مت�صاحلة ،فيما ُك ْنتُ يف حمطة خليجية �سابعة مل
تكن طرف ًا يف ذلك االحتاد ال�سدا�سي الأ�ضالع والأو�ضاع،
�إىل �أن ان�ضوت تلك الإم ��ارة «ر�أ� ��س اخليمة» ،حت��ت ل��واء

«دولة الإمارات العربية املتحدة» ،يف  10فرباير�/شباط من
عام 1972م ،كما لو �أنهن قو�س قزح زاهي الألوان والعنوان
الف�صيح.
نعم� ،أح��ب الإم� ��ارات :لأن�ه��ا ما�ضي �آبائنا الأفا�ضل،
و�أجدادنا البوا�سل ،وحا�ضرنا احل�ضاري ،وم�ستقبل �أبنائنا
وحماة الوطن.
فلذات �أكبادنا ،و�أحفادنا �صُ َّناع احلياة ُ
نعم� ،أحب الإمارات ،لأن م�ؤ�س�سها املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه:
رج ٌل� :أذاق النا�س مفخر ًة ،من الأحالم �ألواناً
ُ
فقيد ال�شم�س والدنيا ،تدين الف�ضل عرفاناً
ن�شيد الأر���ض يخذل ُه ،بديع القلب وال�شانا
�أن � ��ار اهلل ت��رب �ت � ُه ،ن���ص�ير ال���ش�ع��ب �سلطانا
جِ �ن��ان اخل�ل��د م � ��أواهُ ،حكيم ال � ُع � ْربِ �أو�صانا
�أدام اهلل راي� �ت� � ُه« ،خ �ل �ي��ف» ال � ��درب ��س�ل��وان��ا
نعم� ،أحب الإم��ارات ،لأن رئي�سها الوالد القائد �صاحب

حتقيقات
ملف العدد
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،حفظه اهلل ورعاه،
خري خلف خلري �سلف ( ..مذ جلو�سه ،يف �صبيح ِة ُح ْكم ِه،
إرث قبيلت ِه ،يف
�صوت ِح ْك َم ِت ِه ،على ِ
�صيت ُ�س ْم َعت ِه ،يف � ِ
على ِ
محَ ْ مِ َّي ِة ظبائ ِه ،يف ُ�س َّد ِة ُع ْه َد ِت ِه ،يف َع ْه ِد ُن ْب ِل ِه ،يف َ�صدار ِة
ال ُّد ْ�ستورِ ،وا َ
خل ْي َم ِة القا ِئ َم ِة).
نعم� ،أح��ب الإم ��ارات ،لأن َع َل َمها (يرفرف ،ب�أربعة
�ألوان ،على « ُبرج خليفة» ،وال يقف).
نعم� ،أحب الإمارات ،لأنها «�أمي» و «�أبي» ،وموطن كل
�أ ِبي.
رحم اهلل �أمي و�أبي :زرعا يف قلبي حب الإمارات ،منذ
نعومة الأظفار ،حتى بلوغ احلا�ضر ،وال�سري حثيث ًا ،نحو
الغد الآتي على حممل احلياة ،ويف املعية �أبناء ُيخل�صون
للإمارات الآمرات باخلري ،و�أحفاد يف قابل الأيام قادمون.
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احتاد ...
فيما اخلليج ،فيما العربي ،فيما �ساحل ُعمان ،فيما
الإم��ارات املت�صاحلة ،فيما امل�شرتك ،فيما اللغة ،فيما
العربية ،فيما الدِّ ين ،فيما التاريخ ،فيما اجلغرافيا ،فيما
اخلرائط ،فيما املفاتيح ،فيما الأبواب ،فيما القلوب ،فيما
القادمون ،فيما الفقراء ،فيما امل�ساكني ،فيما ال�شعوب،
فيما امل�شايخ ،فيما القائد ،فيما القبائل ،فيما القائل... :
فيما «�أبوظبي» ،تربت على ظبائها وترنو .فيما «دبي»،
توقد جتارتها وتربم .فيما «ال�شارقة» ،ت�ؤرخ �صوتها وتبت�سم.
«عجمان» ،تعج بنب�ضها و ُت�غ��رد .فيما «�أم القيوين»،
فيما َ
متخر ُعباب ذاكرتها وتهفو .فيما «الفجرية» ،تجُ َ ِّن ُد جبالها
و ُت َ�ص ِّلي..
فيما كذلك ،فيما ذل��ك �صالح وجليل ،وفيما «قطر»،
فيما «البحرين» ،فيما هما تبحران ،م�صحوبتان بحفظ اهلل
وحكمته ،فيما هما كذلك ،وفيما ال�سفينة ثمينة ،والقلب
نبيل  ..فيما كذلك ،يف ذلك رائع وح�صني ،وفيما  2دي�سمرب
1971م دافئ وجريء  ..كما لو �أن القمر ،ي�ستيقظ من �صمته
و ُين�صت « ..ر�أ���س اخليمة» ،متد �أ�صابعها وتعانق :يف 10
فرباير 1972م  ..كما لو �أن ال�شم�سُ ،و ِلدت للتو وابت�سمت.
فيما كذلك ،فيما ذلك ممكن ونبيل :كانت الدولة ،كانت
الإم��ارات ،كانت العربية ،كانت املتحدة  ..وكنتُ �أنا :طائر
الأجنحة ال�سبعة ،ومرا�سيها ...

احتاد الروح ...
(�إن التاريخ �سل�سلة مت�صلة من الأحداث ،وما احلا�ضر
�إال امتداد للما�ضي ،وم��ن ال يعرف ما�ضيه ال ي�ستطيع �أن
يعي�ش حا�ضره وم�ستقبله  ..فمن املا�ضي نتعلم ،ون�ستفيد من
الدرو�س والنتائج ،ونكت�سب اخلربة  ..فن�أخذ الأف�ضل ،وما
ينا�سب حاجاتنا احلا�ضرة ،ونتجنب الأخطاء ،ون�ستمد النور
الذي ي�ضيء �أمامنا طريق امل�ستقبل):
«املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رحمه اهلل»

يف واحد من االجتماعات التي �سبقت قيام االحتاد ،قال
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ـ رحمه اهلل ـ لإخوانه حكام
الإمارات( :هذه فر�صة هي�أها اهلل �سبحانه وتعاىل لنا ،فر�صة
وجودنا اليوم يف مكان واحد� .إن قلوبنا جميع ًا عامرة واحلمد
هلل بالإميان مببد�أ الوحدة ،فلنجعل من اجتماعنا هذا فر�صة
تاريخية لتحقيق �أملنا املن�شود) ..
• • •
لذا ،ومن تلك املقولة احلا�سمة التي تطابقت واملقولة

العدد
حتقيقات
ملف
التي �أعلن عنها يف  2دي�سمرب 1971م ب�سدا�سية �إماراتية،
ليكتمل العقد على �إث��ر ذل��ك الإع�لان االحت��ادي ب�سابعة
الإمارات «ر�أ�س اخليمة» يف  10فرباير 1972م ،بعد �سل�سلة
من التح�ضريات وامل�شاورات واالتفاقات بني ُح ّكام املنطقة
بع�ضهم البع�ض من جهة ما ،وفيما بينهم و�شعوبهم من
جهة �أخرى ،مبا يعود على املنطقة ذاتها بالنفع الكثري من
جوانب حيوية ومف�صلية عدة ،على ر�أ�سها الأمن والأمان
واال�ستقرار ومتانة اجل�سد الواحد و�سالمة القلب الناب�ض
باحلب وطم�أنينة الأح��وال ،ومبا ي ��ؤول باملنفعة املرتقبة
ل�صالح �شعوبها التي كانت لها �إرادتها الوحدوية ،وكان
لها �صوتها الثاقب ،ودوره��ا الكبري والفاعل يف بلوغ هذه
النتيجة االحتادية ،ومبا لها من الأثر البالغ والدور الوا�ضح
واحلا�سم يف تاريخ اخلليج العربي و�شبه اجلزيرة العربية..

9

ُيح�سن بنا ،ونحن نقر�أ خم�سة و�أربعني عام ًا �إماراتي ًا بها
ما بها ،من �أوراق حافلة بحقائق وبيانات و�أرق��ام و�أحداث
ووجوه ،كان لها ف�ضل ـ من قريب �أو بعيد ـ يف �صناعة تاريخ
املنطقة� ،أو امل�ساهمة يف احلفاظ على �أركانها� ،أو يف ر�سم
م�ستقبلها� ،ضمن احلدود اجلغرافية والفكرية واالقت�صادية
املعنية بها� ،أو �ضمن املوارد املتاحة لها ُ ..يح�سن بنا يف ذلك،
�أن نكون على مقربة ما من الأُ��س��ر احلاكمة يف الإم��ارات
املت�صاحلة ،والتي �شكلت فيما بينها بعد زم��ن طويل من
الأحداث والتجارب واحلكايات ،حممية �سيا�سية واحدة ي�شار
�إليها بـ «دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة»  ..هذه ال�شرنقة

«املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،رحمه اهلل»

• • •
يف امل�ستهل الزمني للإمارات 2 ،دي�سمرب  /كانون الأول
1971م ،انطلقت امل�سرية احلياتية للدولة ب�ست �إمارات
مت�صاحلات متحدات (�أبوظبي ،دبي ،ال�شارقة ،عجمان،
�أم القيوين ،الفجرية) ،بعد �أن تنحت عن القافلة كل من
البحرين وقطر ،وقبل �أن تلحق ر�أ�س اخليمة بالركب يف 10
فرباير � /شباط 1972م.
ويف ما قبل اال�ستهالل التاريخي للدولة الذي هو تاريخ
ميالدها وحت��رره��ا من �أ�سر اال�ستعمار الربيطاين الذي
ا��س�ت��وىل على �أم��ن واط�م�ئ�ن��ان دول اخلليج ال�ع��رب��ي ،ثمة
ا�ستهالل �آخ��ر مل يكن يف ح�سبان الإم ��ارات املت�صاحلات
املتهيئات لإعالن احتادها واندماجها يف دولة واحدة قوية
بقيادتها و�شعبها .كانت املباغتة الفار�سية جلزيرة طنب
الكربى يف  30نوفمرب 1971م ،لال�ستيالء عليها وعلى �أختيها
طنب ال�صغرى و�أبو مو�سى وم�صادرة عروبتها ،ما �أ�سفر عن
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ال�شعرية اخلالدة لل�شاعر التون�سي «�أبو القا�سم ال�شابي» التي
انطلقت �صافرتها يف � 16سبتمرب 1933م ،و�صار جزء ًا منها
�ضمن الن�شيد الوطني التون�سي:
عب َي ْو َماً �أ َرا َد حْ َ
�إذا ّ
ال َيا َة فال ب ّد �أن ي�ستجيب القد ْر
ال�ش ُ
َ
َوال ُب َّد للقـــــ َ ْيدِ �أ ْن َيـ ْن َكــــ�سِ ْر
وال بــــــــ ُ َّد ِل ّلَيــــــــــْلِ � ْأن َي ْن َجلِي
ل ُي َعا ِن ْق ُه �شـ َ ْو ُق حْ َ
َو َمنْ مَ ْ
ال َيا ِة َت َب َّــخ َر يف َج ِّوهـــَا َوا ْن َدثــــــ َ ْر

�أيامنا الوطنية ...
(�إن قائد �أي �أمة لي�س �سوى فرد من �أفرادها ،ومن هنا
يجب على القائد �أن يكون �أمين ًا على �أمته متام ًا كما هو
�أمني على �أ�سرته� .إن هذه هي طريقتنا ،وهذه هي �سيا�ستنا،
وهذا �أملنا ،وما نهدف �إليه لتحقيق ال�سعادة لل�شعب ،كل
ال�شعب ،و�إخواين احلكام يتفقون معي على �ضرورة �إ�سعاد
مواطنيهم ،وندعو اهلل �أن يرينا الطريق ال�صحيح):

حتقيقات
ملف العدد
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ا�ست�شهاد �سامل �سهيل خمي�س ،م�س�ؤول مركز �شرطة اجلزيرة،
ك ��أول �شهيد يف تاريخ الدولة الإم��ارات�ي��ة احلديثة .وتبعته
�سل�سلة من �شهداء الوطن ،ال�سيما يف العام الفائت 2015م،
عام ال�شهداء ممن قدموا �أرواحهم فداء للوطن والواجب
يف ميادين خمتلفة ،على ر�أ�سهم �شهداء «�إع��ادة الأم��ل» يف
اليمن .ويف �ضوء ذلك الفعل امل�شرف� ،أ�صدر �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة “حفظه اهلل”،
قرار ًا ب�أن يكون  30نوفمرب من كل عام يوم ًا لل�شهيد ،تخليد ًا
ووفا ًء وعرفان ًا بت�ضحيات وعطاء وبذل �شهداء الوطن و�أبنائه
ال�بررة ،الذين وهبوا �أرواحهم لتظل راية الإم��ارات خفاقة
عالية ،وهم ي�ؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن
وخارجه يف امليادين املدنية والع�سكرية والإن�سانية كافة .كما
قرر �سم ّوه اعتبار هذه املنا�سبة الوطنية �إجازة ر�سمية على
م�ستوى الدولة.
الثاين من دي�سمرب 1971م ،هو يوم ميالد دولة الإمارات
بقيادة م�ؤ�س�سها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ث��راه ،ال��ذي انتقل �إىل ج��وار رب��ه يف الثاين من
نوفمرب 2004م املوافق  19رم�ضان  1425هـ ،بعد �أن �أر�سى
دعائم الدولة وقادها �إىل بر الأمان ،وبعد �أن امتدت �أياديه
البي�ضاء �إىل �شتى بقاع الأر�ض ،يف داخل الإمارات وخارجها.
وانطالق ًا من ذلك� ،أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم
دبي “رعاه اهلل” ،يف العام 2013م ،ب�إطالق ا�سم «يوم زايد
للعمل الإن�ساين» بد ًال عن «يوم العمل الإن�ساين الإماراتي»19 :
رم�ضان ،تخليد ًا لذكرى الرحيل.
ولأن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان،
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ،خري خلف خلري �سلف� ،أمر
�صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة يف  3نوفمرب 2013م ،ب�أن
يكون يوم الثالث من نوفمرب من كل عام يوم ًا لل َعلم الإماراتي،
وهو تاريخ تويل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة قيادتها يف العام
2004م ،وا�ستذكار ًا لأيادي امل�ؤ�س�سني التي رفعت العلم الرمز
يف  2دي�سمرب 1971م.
ويف كل يوم ،يطيب الن�شيد« :عي�شي بالدي ،عا�ش احتاد
�إماراتنا».

العدد
حتقيقات
ملف

�شعر  /نا�صر البكر الزعابي*

نب�ض اخللود
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ي � ��ا وط� � ��ن االح � � � � ��رار ي � ��ا �أر� � � � ��ض ال �� �س�ل�ام
ي � � ��ا ب � �ل� ��اد اخل � �ي� ��ر ي � � ��ا ن � �ب � ��� ��ض اخل � �ل � ��ود
ج� � �ن � ��ة ال� � ��دن � � �ي� � ��ا وي � �� � �س � �ك � �ن � �ه� ��ا ال � � �ك� � ��رام
واالم � � � � � � ��ارات � � � � � � ��ي ي � � �ب� � ��ادل � � �ه� � ��ا ال� � �ع� � �ه � ��ود
دول � � � � ��ة االجم � � � � � ��اد وال � �� � �ش � �ع� ��ب ال � �ه � �م� ��ام
ز ّي� � � � � ��ن ال� � � � ��واح� � � � ��ات وال� � � � ��دي� � � � ��رة ورود
اح� � � � �ت� � � � �ف � � � ��الِ ع � � � ��امل � � � ��ي ف� � � � � � ��اق ال� � � �ك� �ل ��ام
حت � � � ��ت راي � � � � � � ��ة ق � � � ��اي � � � ��دٍ �� � �ش� � �ه � ��م ودود
�� �ش� �ي� �خ� �ن ��ا ال � � �غ � � ��ايل خ� �ل� �ي� �ف ��ة ب � ��اح �ت��رام
ك � � �ل � � �ن� � ��ا ن� � �ح� � �ي� � �ي � ��ه وامل � � � �ع � � � �ن� � � ��ى ي� � �ج � ��ود
ي � � ��ا ع � �� � �س� ��ى داره وب � � � � � � ��الٍ م ال � �غ � �م� ��ام
ك � ��ل ح� � � ��دود االر� � � � ��ض ت ��ده� �ل� �ه ��ا ال� ��رع� ��ود
ال � � � �ع� � � ��دو ي � � ��رج � � ��ع ب � �خ � �ي � �ب� ��ة وان � � � �ه� � � ��زام
�� �ش ��اف ج �ي ����ش ارج� � � ��ال �أب� � �ط � ��ال و�أ� � �س� ��ود
وال � � �ع � � �ل� � ��م ر ّف� � � � � � � ��اف يف �أع � � � �ل� � � ��ى م � �ق� ��ام
ن � �ف � �ت ��دي �أر� � � � � ��ض ال � ��وط � ��ن ك� �ل� �ن ��ا ن � ��ذود
زاي � � � � � � ��د ال � � � �ل � � ��ي زان� � � � �ه � � � ��ا ب � �ي� ��ن االن� � � � � ��ام
وا�� �ص� �ب� �ح ��ت در�� � � ٍ��س ي� ��در�� ��س يف ال ��وج ��ود
ق � � � ��وم ي � � ��ا � � �ش � ��اع � ��ر و�� � �س � � ّ�ط � ��ر ب ��ان� �ت� �ظ ��ام
ال� �ن� ��� �ش� �ي ��د ال� � �ل � ��ي ي� � ��زل� � ��زل ه ��اجل � �م ��ود
ع � ��ا�� � �ش � ��ت ب� � �ل� � ��ادي ع� � �ل � ��ى خ� �ي ��ر ووئ� � � � ��ام
�أرب� � � �ع� � � �ي� � � �ن� � � �ي � � ��ة ف� � � �خ � � ��ر ع � � � � � � � ٍز ي� � ��� � �س � ��ود
ف � ��وق� � �ه � ��ا ع � � � � � ��ا ٍم ع � �� � �س � ��اه � ��ا �أل � � � � � ��ف ع � ��ام
يف �أم� � � � � � ��ان و� � �س � �ع � ��د وال � � � �ع� � � ��امل �� �ش� �ه ��ود

حتقيقات
ملف العدد

درا�سة � /سامح كعو�ش*

وطني لي�س حقيبة  ...و�أنا «امل�سافر»
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ال�شاعر عبيد مو�سى حارب يحمل حقائب احلياة لديه يف
ديوانه ال�شعري «امل�سافر» ،وال �أدري كيف ا�ستطاع �أن يقع يف
عمق الداللة من خالل عنوان ال نقع عليه يف كل املجموعة،
و�إن كانت كل ق�صائد املجموعة ت�شي به.
كم هو جميل �أن يعي�ش ال�شاعر �شعره ح ّد التوحد به ،ك�أنه
يكتب ذاته امل�سافرة يف عوامل جديدة ال يزورها �إال الكائنات
ال�شعرية املمتدة يف امل�سافة بني ق�صيدة امل�سافر لل�شاعر
عبيد مو�سى حارب ،وحقيبة حممود دروي�ش يف «وطني لي�س
حقيبة ،و�أنا ل�ستُ م�سافر».
بينهما هذا االت�ساع ال�شعري كف�ضاء مفتوح ليعود الثاين
حمم ًال بالوطن ،ويعي�ش الأول حامل ًا بالوطن ،وعبيد حارب
ير�سم مالمح هذا الوطن الإماراتي اجلميل يف كل ق�صيدة
من ق�صائد جمموعته ال�شعرية «امل�سافر» و�إن كان ال يف�صح،
خمافة �أن يقع يف املبا�شرة رمبا� ،أو خمافة �أن يقع يف ق�صور
اللغة عن التعبري يف هذا الهم الوطني الكبري.
وها هو ي�سافر بوطنه �إىل �أجمل املوا�ضع التي تفتحت على
روعتها عيناه ،على «دبي» املدينة احللم» ،يخاطبها ك�أنثى،
كحورية جميلة فاتنة كحيلة ،خجولة وتفي�ض كربياء.
ها هو يف ق�صيدته �إليها ي�صورها على �أجمل �صورة
ير�سمها خيال �شاعر ،فهي مدينة ال�ضياء يقول لها «يف قلب
كل حي ،ا�سمك قد �أ�ضاء».
ه��ا ه��و ال�شاعر الإم��ارات��ي جم ��دد ًا ،يعطي درو� �س � ًا يف

االنتماء ،وال��وف��اء ك�أ�صدق ما يكونانه يف ختام ع��ام هوية
وطنية ،وبدايات عوام للوطن ،للحلم ،للمدن العرائ�س يف
الإمارات ال�شارقة ،ب�أبو ظبيها و دبيها وعجمانها وفجريتها
و�أم قيوينها ور�أ�س خيمتها و�شارقتها.
هي الق�صيدة التي تنكتب بحرب ين�سكب من القلب كالدم،
ويقول يف الوطنية ما يجب �أن يقال� ،أن يحمل ال�شاعر وطنه
حلم ًا وهو «امل�سافر» كما عبيد مو�سى ح��ارب ،ليع ّلم العامل
احلروف الإماراتية املبدعة يف حب الوطن ،كما علمت �أوروبا
الفينيقية �أهل اليونان لغتها ،وحكت لهم عن �سر ح�ضارتها.
عبيد مو�سى حارب� ،أنت ل�ست امل�سافر خارج الوطن ،بل
�أنت امل�سافر فيه ،املحلق يف �سمائه ،املعبرّ عن �أعمق م�شاعر
احلب فيه ،واالنتماء �إليه ،والفخر بلغته وهويته الوطنية.

العدد
حتقيقات
ملف

�شعر  /ع ّيا�ش يحياوي

يوم ال�شهيد
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ه�صرته :ك�سرته.

2
3

الن�شيج� :أ�ش ّد البكاء.
ال�سدر والطلح والغ�ضا من �أ�شجار �شائعة يف بيئة الأم��ارات ،وكذلك ع�شبة
الع�ضيد.
ال�شجو :احلزن واله ّم .اخلما�سني :رياح جنوبية �شرقية ف�صلية جافة حتمل
الرمال.
ال�سنابيك :جمع مفرده �سنبوك ،وهو �سفينة �شراعية �شاعت يف اخلليج العربي.
الرباجيل :جمع مفرد برجيل وهو بناء هند�سي يقع �أعلى املباين ،يت�سرب منه
الهواء املُنع�ش �إىل البيوت قبل ظهور النفط يف منطقة اخلليج .البنود :الأعالم
والرايات.
ال�صافنات :جمع مفرد �صافنة ،وهي الفر�س حني تقف وتثني �إحدى �أقدامها
�إىل اخللف .اخللوج :الناقة التي فقدت ُحوارها .التعديد :هو العِداد �أي النواح
على امل ّيت.
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ق � � � ��فْ ع � � ��زي � � ��زا مجُ � � �ل � ��جِ �ل��ا ب ��ال� �ن� ��� �ش� �ي ��دِ
واح � �ت � �� � �ض� ��نْ ُم� � �ع� � �ج � ��زاتِ ي� � ��وم ال �� �ش �ه �ي��دِ
َو ُق� � � � � � � ��لِ امل� � � �ج� � � � ُد ل � �ل� � ��إم� � � � ��ارات وان � � �ظ � � � ْر
جت� � � � ��دِ امل � � � �ج � � � � َد ب � ��ا�� � �س� � � ًم � ��ا يف � � �س � �ج� ��و ِد
وارف � � � � � � � ِع ال� � � ��راي � � � � َة ال � � �ع� � ��زي� � ��ز َة واه� � �ت � ��فْ
ع � ��ا� � ��ش ف� � �خ� � � ُر ال � � �ب �ل ��اد عِ � � � � � � ّز اجل � � � � ��دو ِد
ال � �ع � �ظ � �ي � � ُم ال � �ع � �ظ � �ي � � ُم � � �ش � �ع� � ٌ�ب ُي� ��� �ض � ِّ�ح ��ي
ل� �ي� �ل ��ة ال � � ��وع � � ��دِ ب � ��ال � ��رج � ��ال ال � �� ّ��ص � �ي ��دِ
هُ � � � � ْم �� �ض � �ي ��ا ُء ال � �ع � �ي� ��ونِ والأم � � � � � � ُل ال �ب ��� َّ�س �ـ
ا ُم وال� � � � � � � � � ��رو ُح يف �� � �ش� � �غ � ��اف ال � � � ُك � � �ب� � ��و ِد
وهُ � � � � � ُم ال � � ِف � �ل ��ذة..ال � �ب � �� � �ش ��ا� � �ش ��ة يف ال ��دن� �ـ
ي � � ��ا،هُ � � � � ُم ال � �ف � �ج � � ُر يف ال � �ل � �ي� ��ايل ال� ��� �س ��و ِد
ب� ��� �س� �م ��ة الأم � � � � �ه � � � ��اتِ هُ � � � � � ْم وال� � ��زغ� � ��اري � � �ـ
ُد وع � � �ط � � � ُر ال � �ن � �� � �س � �ي ��م ب �ي ��ن ال � � � � � ��ورو ِد
وك � � � � � � � ��أين � � �س � �م � �ع � ��تُ � � � �ص � � ��وت الإم� � � � � � � ��ارا
تِ ع � � �ل� � ��ى �� � � �ش � � ��اه � � ��قٍ ع � � � ��زي� � � � � ٍز ع � �ت � �ي� ��دِ
ه � �� � �ص� ��رت� ��ه ال � � � ��دم � � � ��و ُع ح � �ي � � ًن � ��ا وح � �ي � � ًن� ��ا
(((
� � �ص� ��ال يف � ُ��ص� �ل� �ب ��ه ه � � ��زمي الرعود:
ي � ��ا �� �ش� �ه� �ي� �دًا م� ��� �ض ��ى ومل مي� �� ��ض ح �ت��ى
ك� � � ّف� � �ن� � � ْت� � � ُه ال � �� � �ض � �ل� ��وع ع � �ن� ��د ال � �� � �ص� ��دود

�أن � � � � � ��ت ن � � � � � ��وري وخ� � ��اف � � �ق� � ��ي وج � �ن� ��اح� ��ي
و� � � �ص �ل ��ات � � ��ي يف ي� � � ��وم� � � � َ�ي امل� � ��� � �ش� � �ه � ��و ِد
اخل � � � �ل � � ��و ُد اخل � � � �ل � � ��و ُد ي � � ��ا راي � � �ت � � ��ي الأع� � � � �ـ
ـ� �ـ� �ـ� �ل ��ى وجن � � � � � � ��وايَ يف �� � �س � ��دمي اخل� � �ل � ��و ِد
ل � �� � �س ��تُ �أب� � �ك� � �ي � � َ�ك �إمن � � � ��ا ال� � ��دم � � � ُع ي �ه �م��ي
(((
كنــــــــــــــــــ�شـــــــــــــيج الغنــــــــــــــــــــاء يف الغـــ ِ ِّريــــــــدِ
ل� ��� �س ��تُ �أب � �ك � �ي� � َ�ك �إمن � � ��ا ال � �� �ّ�س � ْ�ح � ُ�ب خ ��ان ��تْ
ج� � �ب� � � َل ال � �� � �ص�ب��ر يف رب� � ��اط� � ��ي ال� �ع� �ن� �ي ��دِ
ل � �� � �س� ��تُ �أب� � �ك� � �ي � ��ك ي � � ��ا دم � � � ��ي و� � �ش� ��راع� ��ي
ي� � � � ��وم ع � � �� ْ� ��ص � ��فِ ال� � � � ��وج� � � � ��و ِد ب � ��امل � ��وج � ��ود
�إن � � � � � �ه� � � � � ��ا دم � � � � �ع� � � � ��ة ك � � � �م� � � ��ا الح ب� � � � � � ٌ
�رق
ب � �ي� ��ن رع � � � ��دي � � � ��ن يف � � � �س � � �م� � ��اء ال � �ب � �ي� ��د
ال� � ��دم� � ��و ُع ال� � ��دم� � ��و ُع ي � ��ا ط � ��ائ � ��ري الأ� � �س � �ـ
ـ �ـ �ـ � َم ��ى ارت � �ع � ��ا� � � ُ�ش الأرواح دون � �ش �ه��ود
وع� � � � � �ي � � � � � ٌ
�ون ك � � �م� � ��ا ال� � � �غ� � � �ي � � ��وم ُح � � �ب� � ��اىل
� � � �ص� � ��اب� � � ٌ
�رات واحل � � � �ب � � � ٌ�ل ح � � � ��ول ال � ��وري � ��د
ي� � ��ا � � �ش � �ه � �ي� ��دي� ،إذا � � �ص � ��رخ � ��تُ ف �ق �ب �ل��ي
� � �ص ��رخ ال� � �غ � � ُ
�اف ُم� ��وج � � ًع� ��ا :ي� ��ا � �ش �ه �ي��دي
وح � � �م� � ��ا ُم اجل � � �ب� � ��الِ وال � � �� � ِّ��س � ��در وال � �ط � � ْل � �ـ
(((
ـ �ـ �ـ � ُح وج� �م� � ُر ال �غ �� �ض��ا وزه � � � ُر الع�ضيدِ
ره � � ��ا َج �� �َ�ش� � ْ�ج � � ُو اخل �م��ا� �س �ي �ـ
ل � � � َ�ك يف ال � �ب� � ّ
(((
ـ �ـ �ـ��ن ويف ال �ب �ح��ر م � ��ا َد ُف� � ْل � ُ�ك احلديدِ
ال� ��� �س� �ن ��اب� �ي ��ك يف ال � �� � �ش � �ط� ��وط �� �س� �ك ��ارى
(((
وال� �ب ��راج� � � �ي� � � � ُل ُز ّي� � � � �ن � � � ��تْ بالبنو ِد
ول� � � � ��ك ال� � ��� � �ص � ��اف� � �ن � ��ات ت � �� � �ص � �ه� ��ل ح� ��زن� ��ا
(((
َ
وخ� � � � �ل � � � ��و ُج ال� � �ن� � �ي � ��اق يف التعديدِ
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�ات ْ
ول � � � � ��ك الأم � � � � � �ه� � � � � � ُ
زغ � � � � � � � � � � � ��ر ْد َن ح� �ت ��ى
ظ � � ��نّ ُع � ��ر� � ً��س � ��ا �أه � � �ي � � � ُل ذاك ا َ
حل � �� � �س� ��و ِد
ول� � � � ��ك الأم � � � � � �ه� � � � � � ُ
�ات ي� � � ��ا جن � � �م � � � َ�ي ال � �ع� ��ا
يل ت � �� � �س � ��اب � �ق � ��ن ب � � ��ال � � ��دع � � ��اء املَ� � �ج� � �ي � ��د
و�إذا م� � ��ا ف � � �ق� � � ُ
�دت ف � �ي� ��ك ا� � �ص � �ط � �ب ��اري
ر ف � �ق � �ي � ��دِ
ف � � � � �ل � � � � �� ّأن ال� � � �ف� � � �ق� � � �ي� � � � َد خ� � � �ي � � � ُ
ول ّأن ال � � �ف � � �ق � � �ي � � � َد م� � � ��ائ� � � ��ي ون� � � � � ��اري
ووج � � � � � � ��ودي ع � �ل� ��ى ام � � � �ت� � � ��داد ال � ��وج � ��ود
وان � � �ع� � ��راج� � ��ي ن � �ح� ��و ال� � ��� � �س� � �م � ��ا ِء � � �ص�ل��ا ًة
(((
و ُب ��راق ��ي ع�ل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ى اجل �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ا ِد ال ُقـــــــــــو ِد
و�أن � � � � � � � � ��ا �أ ُّم َم � � � � � ��ن ت � � �� � � �س � ��ام � ��ى وال ًء
(((
وعلــــــــــــى الأ�صـــــــــــــــــــــرمـــــني �أ ُّم اجلنـــــــود
ال � � �� � � �ص � � �ن� � ��ادي � � � ُد يف ال � � �ب � � �ن� � ��اء عِ � � �م � � ��ادي
(((
وامل � � ��واع � � �ي � � � ُد يف ال � �� � �ش � �ه� ��ادة عيدي
م� � ��ا � � �س � �ل � �ك ��تُ ال � �� � �س � �ك � �ي� � َ�ك ي � ��وم � ��ا ول� �ك ��ن
(((
وا� � � �س � � � َع الأر� � � � � ��ض ب �ي��ن �أه� � � ��ل ا ُ
جل � � � � ��ود
زاي � � � � � � � ٌد د ّر َب ال� � ��� � �ص� � �ح � ��ارى ف � �م� ��ال� ��تْ
(((
ب� � ��اخ � � �� � � �ض� � ��را ِر امل ُ � � �ن � � � َّع� � ��م الأم � � � � � �ل� � � � � ��و ِد
ب � � ��و�� � � �ص � � ��اي � � ��ا ُه ف� � � � � � � ُ
�زت ب� � �ي � ��ن خ� ��راب � �ـ � �ي � �ـ
(((
ـ �ـ �ـ � ِ�ن ون� �ل ��تُ ال� �ن ��ام ��و� � َ�س ب�ي�ن الأ�سود
ون� � ��� � �ش � � ُ
�رت الأم � � � � � � ��ا َن يف �أر� � � � � ��ض م �� �ص ��رٍ
(((
وف � � � � � � � � ُ
�ردت اجل � � � �ن � � � ��ا َح ف� � � � ��وق ثمو ِد
ومت� � � �ن� � � �ط� � � �ق � � ��تُ ب � ��ال � � �ت � � �� � � �س � ��ام � ��ح ح� �ت ��ى
(((
�وب ا َ
خل� � � �ب� �ي ��ر وامل � � � � ��ول � � � � ��و ِد
� � � �ص � ��ار ث � � � � � َ
ون � � � � �ب� � � � � ُ
�ذت اجل � � � � �م� � � � ��و َد ف� � � �ك � � ��را وف � �ع�ل��ا
1
2
3
4
5
6
7
8

البرُ اق :فر�س جربيل ،والق�صد هنا ال�صعود يف احلزن .ال ُقودُ :جمع مفرده
القوداء وهي الفر�س الطويلة.
الأ�صرمني :الليل والنهار .لأن �أحدهما ي�صرم الآخر �أي يقطعه.
ال�صناديد :الأبطال وال�شجعان.
ال�سكيك :الزقاق �أو املَم ّر ال�ضيق بني البيوت.
الأملود :الطريّ الناعم من الب�شر �أو �أغ�صان ال�شجر ،والق�صد انت�شار الزراعة.
النامو�س� :شارة ال�سبق والفوز.
ثمود :قبيلة من العرب الأُ َول ،ومدينة تقع يف ح�ضرموت باليمن.
متنطقتُ  :من املِنطق والنّطاق �أي اللحاف واملئزر.

وت� � � � ��� � � � �ص� � � � �د ُ
ّرت �� � � ُ� � ��س � � � � � ��ؤد َد ال� � �ت� � �ج � ��دي � ��دِ
ي� � ��ا ج � � �ن� � ��ودا �� �س� �ق� �ي� � ُت� �ه� � ْم ك� � � ��أ� � � �َ�س ع � � � ّزي
وت� � � �ع� � � � ّه � � ��دت� � � �ه� � � � ْم وه � � � � � � � � ْم يف امل � � � �ه� � � ��و ِد
�أن� � � � �ت� � � � � ُم ال � � � � � � � � � ��راد ُة الأب � � � � � � � � � ��ا ُة وف� � �خ � ��ري
�أن � � � � �ك � � � � � ْم م � � �� � � �ش � � � ُ
�رق ال � � � �غ � � � ��دِ امل � � � ��وع � � � ��و ِد
�وب
و� � � �س� � ��راج� � ��ي �إذا ادل� � � �ه� � � � ّم � � ��تْ خ � �ط� � ٌ
(((
وع � � �ي� � ��وين ع � �ل� ��ى ح � �ي� ��ا�� ��ض احل � � � � � � ��دو ِد
دم� � � �ك� � � � ْم يف ال � � ��وغ � � ��ى دم � � � ��ي وت� ��� �س ��اب� �ي� �ـ
(((1
ـ �ـ �ـ �ـ �ح��ي وح � � � َّن� � ��ا ُء جم� � � ��ديَ املحمو ِد
�أي� � � � �ه � � � ��ا ال � � � �ن� � � ��ا�� � � ُ��س ه� � � � � ��ذه � � �ص � �ل � ��وات � ��ي
وت� � � � ��رات � � � � �ي � � � � � ُل عِ � � � � � � ّزت� � � � � ��ي ون� � ��� � �ش� � �ي � ��دي
«ك � � � �ل � � � �م� � � ��ا ج � � � � � � ��اء ب� � � ��ال � � � �ك � � � �ت� � � ��اب ن � � �ب� � � ٌّ�ي
(((1
�اب» ال�شهيدِ
ج �ئ �ت �ك � ْم يف ي � ��دي ك � �ت� � ُ

� 9إدله ّمت� :إ�سو ّدتْ وتعاظمتْ .
 10الوغى :احلرب.
 11البيت �إحالة �إىل قول �شاعر الثورة اجلزائرية �ضد الإ�ستعمار الفرن�سي مفدي
زكريا:
ـــبي جئتك ْم يف يدي كتاب اجلزائ ْر”.
“كلمــــــــــا جــــاء بالكتـــــــاب ن ّ
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عند تبا�شري ال�صباح ينطلق ال�صغار �إىل احلقول املمتدة يف
ح�ضن اجلبال ،يجمعون الثمار وي�ساعد يع�ضهم �أ�سرته يف ري
املزارع� ،أو جز الأع�شاب ال�ضارة بالنباتات ،وبع�ضهم يعاون والده
يف ت�سلق �أ�شجار النخيل ،وجني ثمار رطب ،بينما الآخر يت�سلق
جبال املنيعي ،تلك القرية ال�صغرية التي تنام حتت �سفح اجلبال
باطمئنان.
تزهو فيها �أ�شجار التبغ وتعطي الإنتاج الذي ي�ساعد النا�س
يف مواجهة احلياة ،منذ �أقدم الأزمنة ،لهذه الزراعة تقليد خا�ص
يعرفه �أهايل هذه البيئة اجلبلية ويحفظه الأطفال جيد ًا.
منذ و�ضع البذور وحتى ينتهي املنتوج يف (مدواخ) بدوي ينفذ
الدخان يف وجهه الدنيا املتعبة الزائلة� ،أو احرتاق الغليون على ر�أ�س
(قدو) يف دبي وال�شارقة ور�أ�س اخليمة ومدن �أخرى يف ال�ساحل
املنيعي قرية تت�ضافر مع قرية حتا العتيقة لتقدم احلياة بزهورها
وفرحها عند احرتاق �أوراق التبغ ،وينفذ النا�س دخانهم يف وجهة
احلياة والريح ،ثم ين�شدون للقادم الأجمل من �أر�ض العطايا،
نخيل وماء ،خ�ضرة وجبال �صامدة يف وجه العوا�صف والفقر.
ال �شيء �أجمل من �أن تهب ال�سماء املطر ،وتخرج الأر���ض
النباتات ويخ�ضر عود ال�شجر� ،أبدية مل حت�سب للنفط وجود ًا ،وال
خروج ًا من فئة الغيبي.
احلياة �أر�ض ورجال كاجلبال �صامدة يف وجه عاديات الأيام
والأنواء ،ما دام �أم تولد و�أر�ض تبذر فال خوف وال هم ًا وال كدر،
فقط تبغ يحرق ودخان ي�صعد يف �سماء الأيام.
�إنها املنيعي �أر���ض ال��رج��ال الذين �صنعوا احلياة وحت��دوا

اجلبال من �أجل �أطفال تربق يف عيونهم خناجر العزة والقوة
والوفاء للأر�ض.
نادت الأم:
 يا �سامل يكفي مطاردة القطا والع�صافري يف الظهرية،�إن اجلبال تكاد ت�شتعل نار ًا وال�صخر قد �أ�صبح جمر ًا ملتهب ًا،
و�أنت �سارح وقادي يف اللهيب ،و�أخيك علي ال�صغري يقلد �أفعالك
ال�شيطانية حتت ال�شم�س واحلرارة وال�سموم.
يا �صغريي العزيز ارحمنا من هذه امل�شاغبات املزعجة� ،إن
الب�ساتني تكرث فيها احل�شرات والزواحف ال�سامة وامل�ؤذية� ،إنني
�أخاف عليك و�شقيقك ،يا حبيبي ارحم قلب �أمك الذي يحبك
كثري ًا� ،أرجو �أن ترتاح من هذا الدوران يف الظهاري خلف الطيور
وت�سلق اجلبال يف هذه الأوقات اخلطرية جد ًا ،حيث ي�سكن النا�س
بيوتهم ،ووحدك و�شقيقك ال تعرفان الهدوء.
لكن �سامل �سهيل ال يردعه �صوت �أم��ه الغا�ضب وال تهديد
والدة �سهيل ،حيث ين�سل يف غفلتهم ليمار�س هوايته يف ا�صطياد
الع�صافري وط �ي��ور القطا ال�ت��ي يرميها ه��واي�ت��ه يف ا�صطياد
الع�صافري وطيور القطا التي يرميها ببندقيته ال�صغرية ،والتي
حذره والده كثري ًا ،ب�أن ال يحملها معه ،فهي خطرية على الأطفال،
لقد ا�شرتاها له ليتعلم فقط كيف ي�صيب الهدف ،وحتت �إ�شرافه
ويف �صفوف تعليمية مع �أقرانه ال�صغار ،فالرجل ح�سب العادات
القدمية البد �أن يكون (بواري) يعرف كيف ي�صيب الهدف ور�أ�س
وقلب العدو ،عندما يحتاج الوطن الدفاع عنه ،ولكن عندما
ي�صبح الطفل رج ًال.
وحتى ذلك اخلنجر التي قدمها خال �سامل له يف منا�سبة
العيد الكبري ،قال له وال��ده ،ال يجب �أن يرتديها �أثناء لعبه مع
ال�صغار ،وال ب�أ�س �أن يتزين بها يف الأعياد واملنا�سبات ال�سعيدة.
�سامل طفل م�سكون بالتحدي ،يع�شق �صعود اجلبال وهزمية
امل�ستحيل.
بعد �أن �أ�صبح �شاب ًا يافع ًا قال له والده:
 يا �سامل �إنني �أنوي تو�سيع مزارع النخيل وزيادة املح�صولمن �أ�شجار التبغ ،فقد زاد الطلب على ه��ذا الإن�ت��اج يف مدن
ال�ساحل ،ولقد �أ�صبح كرث الذين يرغبون يف تبغ مناطق (احليور)
و�أنا تقدم بي العمر ،و�أحتاج ملعاونتك مع �أخيك علي ،يف العناية
بالب�ساتني.
لقد تعبت �أمك التي تعاونني يف الزراعة ،و�أنت اليوم �سندي
وقوتي.
ولكن �سامل مل يوافقه الر�أي ،قال:
 ي��ا وال ��دي �إن م��ا حت�صل عليه �ضعيف ج ��د ًا ،ال يكفياحتياجاتنا ،فقد �أ�صبحنا نعي�ش على الكفاف وما نبذله من جهد
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ال يوازي ما ينتج ،كما �أن زراعة التبغ حتتاج لعناية كبرية حتى
نح�صل على عائد ب�سيط..
�إن مدن العجم ال�شمالية �أخذتنا تناف�سنا يف غزو مدن
ال�ساحل والق�ضاء على م�صدر رزقنا ،و�أننا البد �أن نبحث عن
م�صادر �أخرى.
يا وال��دي �أننا ن�ضيع يف كل �شيء ون�ضمحل ،وقد ينتهي
وجودنا يف ال�سوق.
لقد �أخ��ذ ه ��ؤالء الأغ��راب كل ما تعتقد ميكن �أن ميدنا
باحلياة ،الأي��ام والزمن حتفر من حتتنا ،ونحن قابعني يف
ح�ضن اجلبال �أو نائمني يف مدن ال�ساحل ،بينما الطامعون
ينهبون كل �شيء.
يا والدي مل يعد ال�ساحل كما خربته قبل زمن طويل� ،أنت
ال تفارق قريتك و�أن��ا الذي يذهب �إىل هناك ،وقد ر�أي��ت �أن
البلد قد باعها البع�ض يف �سبيل العي�ش وحده ،و�أما من ي�ضيع
فله اهلل.
ر�أي ��ت �أط�م��اع� ًا و�أف��واج � ًا ت�ق��ذف ك��ل ي��وم على ال�ساحل
والأخطبوط ال تف�صله عن املواين واملرا�سي واملدن غري م�سافة
ماء �صغرية ،وعنا�صره تنخر يف �سا�س كل �شيء.
لن ت�صدق يا وال��دي ،حتى نواطري هذه امل��دن هي �أذرع
ذلك الأخطبوط.
واجلال�سني با�سرتخاء ال يعنيهم �شيئ ًا بينما الأر�ض والبحر
�ساحة لكل مت�سلل بغي�ض.
يا والدي �إنني �أكاد �أموت قهر ًا وغ�ضب ًا ،لذلك �سوف �أهجر
هذه القرية ،و�أعمل حار�س ًا لهذا الوطن.
�سوف �ألتحق بنواة جديدة من ال�شباب ،يحملون بنادقهم
ويقفون حرا�س ًا على �أق�صى نقطة من احلدود و�أبعد جزيرة يف
اخلليج العربي.
بني �سوف ي�ضيعونك وين�سونك هناك ،وي�أكلك املد
* يا ّ
واجلزر لن ي�س�أل عنك �أحد ،ولن يلتفت حلما�ستك ووطنيتك هذه
املجنونة �أحد.
ليتك ت�س�أل الأي��ام يا وال��دي� ،سوف تخربك �أن العا�شقني
وال�صادقني واملندفعني مثلك مل ي�س�أل عنهم الذين دفعوهم �إىل
الت�صدي للعواطف والريح واحلريق ،لقد �شربوا على ت�ضحياتهم
وحما�ستهم م��ا ًء ب ��ارد ًا وك�سب ذل��ك النائم والأف ��اق واملخاتل
والأغراب وظل القاعد قاب� ًضا على مهفة الري�ش وحدهم �أمثالك
راب�ضون على تخوم الأر�ض �أو حتت الرثاء..
جاء ال�شتاء و�أمطرت ال�سماء وهلت تبا�شري �صباح جديد
وال�ساحل ينف�ض عن كاهله �سواد ليل طال �أمده.
دن�ست الأر���ض �أح��ذي��ة ال�غ��زاة الذين �أحكموا قب�ضتهم يف

�سيطرة ا�ستعمارية كريهة امتدت طوي ًال ،بينما احلاملون بالفجر
اجلديد يعدون لزمن �أجمل وانعتاقات وحرية طارت تبا�شريها
بيارق خفاقة على كل �شرب من �أر���ض ال�ساحل ،وقبل حلظات
الفرح ،نعق غراب جمو�سي من ال�شمال الختطاف هذا الفرح
ولتمزيق �أح�لام املنتظرين �سنني طويلة ،لرحيل كل الأق��دام
القذرة عن ماء اخلليج العربي.
ولكن الأخطبوط ال�سام وامل�ستلقي على تخوم الوطن ال تنام
عينه الطامعة دائم ًا و�أبد ًا يف التهام كل �شيء جهر ًا و�سر ًا..
ويف قمة الفرح وال�سعادة مد �أذرعه ال�سامة ملتهم ًا اجلزر كما
تلتهم الثعالب فري�ستها ،عندما ال يكون للمزرعة حار�س.
وح��ده �سامل �سهيل وخم�سة من رفاقه ت�ص ّدوا لهذا العدو
البغي�ض ب�سالحهم العتيق الذي �أكلته و�أفنته رطوبة البحر.
وبعد �أن �أدرك الرجال �أن مقاومتهم لهذا العدو الذي يجتاح
طنب ب��أح��دث الأ�سلحة ،وق��وة كبرية م��ن املهاجمني ،و�آل�ي��ات
م�شرتكة بني الزوارق احلربية وطائرات الهليكوبرت واحلوامات
امل��زودة بالر�شا�شات احلديثة ،مع ق��وة �إ�سناد بحري وب��وارج
حربية.
ّ
�صاح الرفاق على �سامل ب�أال يقاوم ،ولكن ال�شاب املتحم�س
للدفاع عن �أر�ضه ووطنه �أجابهم.
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* لن �أ�ضع البندقية جانب ًا ما دامت هذه الراية خفاقة وهذا
العلم �شاخم ًا..
يا �سامل اجلزيرة �ساقطة يف يد العدو مهما كانت املقاومة،
و�إنه جلنون �أن ت�ستمر يف الدفاع..
ولكن �سامل مل ي�ست�سلم وظل يقاوم ببندقيته العتيقة ،حتى
�سقط �شهيد ًا بعد ب�سالة مل تجُ ِد �أمام قوة جبارة ،وعدو م�صمم
على االحتالل ،مدفوع بعقيدة تو�سعية منهجية� ،سوف ت�ستمر
طوي ًال يف هذا الزمن والأزمنة القادمة.
�صعدت روح �سامل �سهيل �إىل ربها ،و�سقطت اجل��زر� ،أعلن
بعدها العدو �أنه انت�صر ،ومل يبق له�ؤالء ال�سكان الذين عا�شوا
العمر كله على �أر�ضهم غري ال�صرب والرجاء من اهلل �أن يحميهم
من بط�ش الغزاة..
�صاح القائد الع�سكري بالنا�س �أن يخرجوا من �أر�ضهم.
قال:
* مل يعد لكم بعد الآن موقع قدم ،لقد انتهى الوجود العربي
على هذه الأر�ض.
ارحلوا �أيها الأعراب �إىل مدن البدو..
بعد �ساعات �سوف ت�صل �سفن خ�شبية لرتحيلكم �إىل هناك،
والأف�ضل �أن ت�سارعوا باخلروج من اجلزر يف �سفنكم وزوارقكم

الآن ،واعلموا �أننا بعد انتهاء املهلة التي حددتها �سوف نقتل �أي
فرد يتواجد على هذه اجلزر.
على عجل حمل الأه��ايل ال�شهيد �سامل �سهيل ليدفن �إىل
جوار �أجداده البحارة ،وعلى �أر�ض طنب قر�أوا الفاحتة على
روح �صقر طنب الذي ذاد عن �أر�ضها مقدم ًا روحه ثمن ًا لراية
بلده ،وليظل جنم ًا و�شهاب ًا ي�ضيء �سماء اخلليج العربي ،وذاكرة
ال ترحل عن �أهايل طنب الأوفياء للجزر والبحر وال�سواحل،
والذين عاهدوا اهلل و�أنف�سهم والنا�س جميع ًا ب�أنهم لن يبيعوا
�أر�ض �أجدادهم ،مهما طالت رحلتهم وا�شتدت قب�ضة العدو.
كاله�شيم يف النار �سرى خرب االحتالل ،وحتولت فرحة
ال�ساحل بجالء عدو �إىل احتالل عدو �آخر ،رمبا �أكرث خطورة
و�أكرث تهديد ًا دائم ًا ،حيث هو الوح�ش الذي يرتب�ص بال�سواحل
منذ �أقدم الع�صور وحتى �أزمنة قادمة ،ولن يرتدد حلظة يف
تنفيذ تو�سعه واحتالله ،كلما �ضعف احلار�س وظن املطمئن �أنه
يف �أمان ونام نواطري الب�ساتني ،ون�سوا �أن ال�سو�س ينخر جذوع
النخيل واملاء حتت التنب �أبد ًا.
ثار النا�س يف مدن ال�ساحل وطافوا ال�شوارع وامليادين،
و�أع�ل�ن��وا رف�ضهم لهذا االح �ت�لال ،وع��دم قبولهم �أن ت�سلب
�أر�ضهم بالقوة.
قالوا:
* �ستظل �أ�صواتنا عالية وحما�سنا متقد ًا حتى عودة الأر�ض
�إىل �أ�صحابها.
�شيعت جلفار ابنها البطل ال�شهيد �سامل �سهيل بجنازة رمزية
�سار خلفها �أه��ايل املدينة� ،صغارها وكبارها ،وبحما�س �شديد
رددوا رف�ضهم لالحتالل وحيوا هذا البطل الذي قدم حياته فداء
لأر�ضه.
�إن فجر اخلال�ص من املحتل ال بد �أن ي�أتي يوم ًا مهما جترب
وتكرب هذا العدو.
يف قرية املنيعي ماتت �أم ال�شهيد حزن ًا وكمد ًا على ابنها،
الذي كانت حتلم �أن تزفه يوم ًا �إىل �أحد بنات القرية..
قالت عجوز ت�سكن بطن جبل املنيعي.
* عندما ي�أتي ال�شتاء �أ�شاهد �شهاب ًا يطوف ال�سماء ،ي�أتي من
بحر اخلليج العربي �إىل قمم اجلبال ووادي املنيعي.
�إنها روح �سامل �سهيل اخلالدة ،ت�أتي �إىل قريته لتطمئن على
مرابع طفولته وتزور قرب والده ووالدته..
عندما ي�سمع النا�س �صوت العجوز احلزين تطوف بهم ذاكرة
ال تن�سى �أبد ًا ،ويرددون يف �أنف�سهم:
* �سامل �سهيل رحمة اهلل على روح��ك ال�ط��اه��رة ،ي��ا بطل
املنيعي و�صقر طنب.
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متهيد:
ً
ً
�شكل الرحالة واملب�شرون الأجانب م�صدرا هاما للمعلومات
الو�صفية عن املجتمعات العربية خالل القرن التا�سع ع�شر الأمر
ال��ذي ا�ستفاد منه املفكرون والباحثون يف تكوين نظرياتهم
وتدعيمها ب��الأدل��ة والأم�ث�ل��ة ،فقد ا�ستمرت كتابات الرحالة
واملب�شرين يف تقدمي و�صف التقاليد والعادات لل�شعوب والأقطار
التي زاروها �أو عا�شوا بها بع�ض الوقت.
اجنذب الغربيون �إىل منطقة الإم��ارات واخلليج العربي ملا
متيزت به من خ�صو�صية و�أهمية ،فهي ملتقى احل�ضارات القدمية
وملتقى الطرق التجارية ،ونقطة توا�صل احل�ضارات املجاورة.
وقد ق�صد منطقة الإمارات واخلليج العربي الرحالة واملكت�شفون

الأوروبيون منذ �أمد بعيد .رغم ذلك ف�إن الدرا�سات التي تناولت
بالدر�س والتمحي�ص كتابات الرحالة عن منطقة اخلليج العربي
خالل القرنني املا�ضيني نادرة .تلك التي تناولت نظرة الرحالة
�إىل منطقة دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،والتي كانت تُعرف
قبل اال�ستقالل 1971م مب�سميات عديدة �أهمها� :إمارات ال�ساحل
املت�صالح� ،ساحل ُعمان ،و�ساحل القرا�صنة .وترجع �أ�سباب تلك
الندرة يف الدرا�سات �إىل:
•قلة املعطيات الوثائقية املتوفرة عن منطقة الإمارات التي
تت�ضمن و�صف ًا لأعمال الرحالة.
•االعتماد الكبري على امل�صادر الربيطانية ال�سيا�سية ووثائق
مكتب حكومة الهند ووثائق املكتب العام ،فقلة من امل�ؤرخني
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خرجوا عن نطاق الأر�شيف �إىل الأر�شيفات الأخرى ،كالأر�شيف
الأملاين� ،أو العثماين� ،أو الفار�سي لتوثيق الدرا�سات العلمية.
•ابتعاد الباحثني ع��ن الأر��ش�ي��ف الأم��ري �ك��ي�،أي �أر�شيف
الإر�ساليات الأمريكية التب�شريية ،لعدة �أ�سباب منها - :احل�سا�سية
امل�ف��رط��ة ال�ت��ي يح�سها بع�ض ال�ن��ا���س جت��اه عمل الإر��س��ال�ي��ات
التب�شريية وب�ق��اء وث��ائ��ق الإر��س��ال�ي��ات الأمريكية حمفوظة يف
�أر��ش�ي��ف الكنائ�س الأم��ري�ك�ي��ة .و�إح�سا�س الباحثني ب�صعوبة
احل�صول عليها .لهذه الأ�سباب جمتمعة ،قلت الدرا�سات التي
تناولت التاريخ االجتماعي واالقت�صادي لهذه ال�شعوب .ولهذا ف�إن
تقارير املب�شرين تُعترب م�صدر ًا غني ًا لتاريخ املنطقة االجتماعي
واالقت�صادي .فاملب�شرون كانوا �أقرب �إىل الأهايل وتعاملوا معهم
معاملة �شخ�صية خمتلفة ،وقد ترك لنا ه�ؤالء املب�شرون معلومات
قيمة عن احلياة االجتماعية ال�سائدة .فجاءت ه��ذه الوثائق
لت�سد ثغرة يف معرفتنا عن منظور احلياة يف جمتمع الإم��ارات
واخلليج العربي يف بداية القرن الع�شرينُ .وتعد كتابات املب�شرين
م�صدر ًا غني ًا باملعلومات لأنها تناولت الأو��ض��اع االجتماعية،
واالقت�صادية ،واجلغرافية ،واملعي�شية .بالإ�ضافة �إىل �أن املب�شرين
جاءوا لي�ستقروا فرتات طويلة بني الأهايل بحكم طبيعة عملهم
ولتحقيق �أهدافهم .لهذا ت�أتي �أهمية درا�سة كتابات املب�شرين
بانها ُ تقدم �سج ًال ي�صور احلياة بكل تفا�صيلها يف جمتمعات

اخلليج يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين لقد �شكلت كتابات
الرحالة الأجانب وامل�ست�شرقني �أحد امل�صادر الرئي�سة للمعلومات،
حول ثقافة عرب اخلليج ،منذ �أق��دم الع�صور حتى وقت قريب
(خم�سينات القرن املا�ضي) عندما بد�أت منطقة اخلليج العربي
تثري اهتمام الباحثني يف العديد من العلوم االجتماعية �سواء
كانوا مواطنني �أو �أجانب .فمنذ قرون كانت املعلومات املتعلقة
ب�أبناء وثقافة �شبه اجل��زي��رة العربية واخلليج العربي ،يقوم
بجمعها امل�ستك�شفون والتجار واملب�شرون وامل�ستوطنون .لهذا تُعد
كتابات املن�صرين وامل�ست�شرقني الأجانب وتقاريرهم م�صدرا
مهما من م�صادر معرفتنا.كما �أن لهذه الكتابات قيمة علمية
كبرية خا�صة �أن معظم تاريخ دولة الإم��ارات غري مدون .و�إمنا
ي�ؤخذ من ال�صور ،لذلك فت�سجيل الأحداث والأو�ضاع يعد ذا قيمة
كبرية رغم ال�سلبيات الكبرية التي تك�شف هذا املجال و�أهمها �أن
هذه الأح��داث وتلك التحليالت قد ُكتبت من وجهة نظر غربية
بحتة ،وطبقا ملا متليه م�صالح املن�صرين وامل�ست�شرقني واهوا�ؤهم
و�أهدافهم احلقيقية ،ولي�س من واقع الأو�ضاع للمنطقة ،ولكن
على الرغم من هذه ال�سلبيات تظل تقارير الإر�ساليات التن�صريية
وامل�ست�شرقني الأجانب م�صدر ًا غنيا لتاريخ املنطقة لهذا حر�صنا
يف ه��ذا املبحث على الأخ��ذ مبا كتبه امل�ست�شرقون واملب�شرون
الأجانب عن منطقة اخلليج العربي بهدف مقارنتها مبا ذكرته
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عينة الدرا�سة ،للت�أكد من �صحة
امل �ع �ل��وم��ات وم �ق��ارن �ت �ه��ا بجميع
امل �� �ص��ادر ال �ت��ي ع��ا� �ص��رت ف�ترة
القرن املا�ضي وكتبوا عن عادات
الزواج وتقاليده يف منطقة اخلليج
العربي و�شبه اجلزيرة العربية.
ومنهجيا كما حر�صنا على ذكر
�آراء امل�ست�شرقون ك��ل �شخ�صية
ع �ل��ى ح � ��دة ،ث ��م و� �ض �ح��ت تلك
الآراء ح�سب املوا�ضيع واملحاور
التي ت�سري عليها الدرا�سة�(،سن
ال��زواج ،اختيار ال�شريك ،مرحلة
�إج� � ��راءات اخل �ط �ب��ة� ،إج� ��راءات
عقد القران ،املهر ،هدايا وذهب
ال �ع��رو���س ،ح�ف��ل ال��زف��اف ،زينة
العرو�س ،غرفة العرو�سني ،زفاف
ال �ع��رو� �س�ين) ل��ذل��ك ق��د يالحظ
ت�ك��رارا ،لكن ه��ذا التكرار يخدم
املنهج العام للدرا�سة .وقد �شملت
�أراء وكتابات امل�ست�شرقني ثالث
فئات :فئة جاءت للعمل ك�أطباء �أو مدر�سني بالإ�ضافة �إىل عملهم
كمب�شرين ،فئة جاءت كمبعوثني �سيا�سيني لال�ستعمار الربيطاين
يف املنطقة ،رك��زوا على اجلانب ال�سيا�سي وم��ا كانوا يكتبونه
من مذكرات وتقارير �سيا�سية بالإ�ضافة �إىل و�صفهم للجانب
االجتماعي لل�شعوب العربية ،وفئة ج��اءت �إىل املنطقة منذ
بدايات القرن املا�ضي كباحثني عن الآث��ار ،والبع�ض عمل على
الت�أريخ للأحداث التي مرت بها املنطقة ومن ه�ؤالء امل�ست�شرقني
واملب�شرين وامل�ؤرخني الأجانب:
 - 1فراوكة هريد -بايFrauke Heard- Bey :
حتدثت امل�ؤرخة الأملانية فراوكة ه�يرد -ب��اي ،التي عا�شت
يف الإمارات منذ عام 1967م من القرن املا�ضي وعا�صرت فرتة
ماقبل االحتاد ،عن عادات وتقاليد الزواج يف دولة الإمارات يف
القرن املا�ضي ،فتحدثت عن �سن ال��زواج فذكرت :كان تزويج
الفتيات عند البلوغ عادة متبعة يف املا�ضي ،حيث ن�ش�أت على
اعتبار ال��زواج و�إجن��اب الأطفال �أف�ضل و�ضع يجب حتقيقه يف
�أقرب فر�صة ممكنة .وكان العديد من الفتيات يتزوجن وهن يف
�سن الثالثة ع�شرة من �أزواج يبلغون ال�ساد�سة ع�شرة .كما حتدثت
عن �صلة القرابة التي تف�ضل الأ�سر الزواج بها فقالت� :إجم ً
اال
يتزوج الفتيات من �أفراد العائلة نف�سها وكلما كانت �صلة القرابة

وثيقة كان ذلك �أف�ضل بدء ًا من �أوالد العم مبا�شرة و�أبناء اخلال
املبا�شرين .وحتدثت فراوكة عن دور الو�سيط (اخلاطبة) يف
الزواج فذكرت :كان يتم �إيجاد �شركاء منا�سبني للزواج والرتتيب
ملجاالت الزواج االقت�صادي �ضمن عامل الن�ساء“ .حرمي” ي�ضم
القريبات وال�صديقات .ويف بع�ض املنا�سبات كان يتم اللجوء �إىل
خدمات بع�ض الن�ساء املعروفات يف الأمور(الن�ساء املحررات
واخل��ادم��ات والقابالت �أو الطبيبات) .كما حتدثت عن عقد
الزواج وعن �ضرورة �أخذ ر�أي الفتاة قبل عقد الزواج فذكرت:
كان ُيطلب دائما موافقة الفتاة على ال��زواج �أم��ام (املطوع) �أو
�شاهد �آخر موثوق به ومعروف لدى النا�س �أو �أمام جماعة من
النا�س (تق�صد هنا �سماع ال�شهود لر�أي وموافقة العرو�س ،ويكونا
يف الأغلب �شاهدين) �أما الفتيات ال�صغريات جدا فقد كان الأمر
يوكل �إىل �أبائهن ،وكن يلتزمن بالطاعة لأهاليهن و�إخوانهن يف
املوافقة على الزواج ،وتذكر �أنه مهما تكون الروابط العائلية بني
العرو�سني وثيقة فالبد من �إبرام عقد ر�سمي ( تق�صد هنا عقد
القران) وقد ال يكون مكتوب ًا بني الطرفني ف�ضمان املحافظة على
حقوق الن�ساء جزء �ضروري جد ًا من املجتمع التقليدي الإ�سالمي.
و�أكدت �أن �أهم عن�صر يف عقد الزواج هو املهر فقد كان يتمثل يف
املال �أو املوا�شي �أو الأر�ض التي تُقدم للفتاة والتي يجب �أن تف�صله
عن باقي مدخول البيت لكي يبقى ملك ًا لها ت�ستخدمه يف حال

تراث
طالقها من زوجها.
 - 2ب��ات��ري�����ش��ي��ا
م��وري�����سbatreshy :
Mores

21
جملة نخيل  -العدد  - 41 :يوليو ( متوز ) 2016 -

الأمريكية باتري�شيا
موري�س ،زوجة كلود مور�س
م��ؤ��س����س �صحيفة ميدل
اي�ست انرتنا�شونال ،والتي
جابت معه العامل العربي،
ثم عا�شت معه يف ابوظبي
عا�صمة دول ��ة الإم���ارات
العربية املتحدة منذ عام
 ، 1974وقامت بزيارات
عديدة للأ�سر الإماراتية
يف تلك ال �ف�ترة وتعرفت
ع� �ل ��ى ع�� � ��ادات ال� � ��زواج
وتقاليده يف تلك احلقبة،
حت� ��دث� ��ت ع� ��ن ح��ف�ل�ات
ال��زواج واال�ستعداد ليوم
العر�س فذكرت :كانت العرو�س مت�ضي �شهر ًا قبل ال��زواج يف
“بردة” تلقى فيه كل االهتمام والتجميل ،وكانت م�ساحيق زرقاء
و�أخرى برتقالية تذر على اجل�سم لتنعيم اجللد ،وي�صحب ذلك
غ�سل ال�شعر تكرار ًا بزيوت عطرية .وت�صف احتفاالت الزواج
فتقول :ويف االحتفال الأخري يبد�أ االحتفال بالعرو�س خم�سة �أيام
متتالية من الغناء والرق�ص على وقع الطبول من كل الأحجام،
وي�ستمر ذلك حتى ال�ساعة الثالثة �أو الرابعة �صباح ًا وتُطلق نريان
البندقيات يف الهواء ،وتوقد النريان  ،ويتم �إطعام مئات ومئات
من النا�س ،وتوفر لهم اخليام .وت�صف الفنون ال�شعبية عند البدو
فتقول� :شاهدت رق�صة املناهيل التقليدية وهي رق�صة ثنائية
ت�شبه رق�صة الولتز� ،شيء مل �أره بعد ذلك �أب��دا .وقف الرجال
يف �صفوف يغنون ويرددون وك�أمنا يتلون مزامري داوود ،ثم ي�أتي
اليوم الأخري وهو يوم الن�ساء (املك�سار) فتقام (تعري�شة) من
�سعف النخيل داخل م�سكن العرو�س ،حيث يقوم اخلدم بعر�ض
ماتلقته العرو�س من هدايا من عائلة العري�س لرياه �صفوف وراء
�صفوف من ال�سيدات املرتديات جواهرهن التقليدية وخوامتهن
يف �أ�صبع باليد والقدم .ثم ت�صف مالب�س العرو�س يوم عر�سها
فتقول  :تلب�س قبعة ذهبية (الطا�سة) على ر�أ�سها وت�ضع يف جيدها
عقدا ذهبي ًا يتدىل حتى خا�صرتها تقريبا(مرتع�شة) وت�ضع
�أقراطا ذهبية يف �أذنيها (الكوا�شي) و�أ�ساور حول مع�صميها،

وخالخل حول كعبيها .وي�ستمر قرع الطبول والرق�ص والعزف،
ويوا�صل الزمارون النفخ يف الأبواق .ويرتامى �إىل م�سامعنا رغاء
الإبل و�صوت نريان البندقيات.
 - 3ماري برونز �ألي�سونMary Allison :
حتدثت الطبيبة الأمريكية ماري برونز�ألي�سون يف مذكراتها
متناولة م�سريتها املهنية يف الكويت ،خالل عملها يف الإر�ساليات
التب�شريية يف الكويت واجلزيرة العربية عقودا من الزمان على
امتداد الثلث الثاين من القرن الع�شرين يف الفرتة التي �سبقت
اكت�شاف النفط ،فت�ضمنت تفا�صيل دقيقة عن حياة املر�أة العربية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط خالل الثلث الثاين من القرن الع�شرين
1934م فذكرت الكثري من انطباعاتها �أثناء عملها يف البحرين
وقطر وعمان والكويت .ومما ذكرته عن عادات الزواج يف الكويت
 :كان مو�ضوع ال��زواج ذا �أهمية �شديدة للن�ساء ،ولأن العادات
كانت تق�ضي �أن ُيف�صل الرجال عن الن�ساء متام ًا ،مل يكن من
املمكن التعارف بني الفتيات والفتيان ،وكان اختيار الزوج يتم
عن طريق الوالدينُ .ويعترب زواج الأقارب يف ال�شرق الأو�سط منذ
�أيام �إبراهيم ويعقوب و�إ�سحاق ،الأ�سعد والأن�سب ،وهو حماية
للزوجة والأطفال حيث ي�سعى طرفا العائلة �إىل ا�ستقراره ،وهو
�أي�ضا ي�ضع ث��روة العائلة املمتدة املالية حتت �سيطرة العائلة،
والرجل ال�شاب يرى �أن له احلق قانون ًا يف �أن يتزوج ابنة عمه �إذا
�أراد .ولذا ف�إنه يخطط للزواج منذ الطفولة ولأن التعدد مباح
يف القر�آن ولتوفر الن�ساء من العبيد واجل��واري مل تكن م�ساوئ
زواج الأق��ارب وا�ضحة .كما حتدثت الدكتورة م��اري عن املهر
الذي ُيقدم للفتاة فقالت :وي�شرع القر�آن �أحكاما وا�ضحة لعدد
من تقاليد الزواج ،ف�إعطاء الرجل للمر�أة مهر ًا هو قانون فر�ضه
اهلل .ومن املمكن �أن يكون املهر نقدا �أو جموهرات �أو حيوانات بني
البدو .ومن املفرت�ض �أن يكون املهر من حق العرو�س .ولكن لأنها
قد تكون �صغرية جدا وغري خبرية تقرر العائلة كيف ت�ستخدمه
ويف بع�ض الأحيان ي�سخدم م�صاريف للزواج .كما حتدثت عن
�سن الزواج فذكرت �أنهم اعتادوا تزويج الفتيات يف �سن �صغري.
وذكرت �أن الزواج احتفال قانوين ولي�س ديني ًا ،وتق�صد مرا�سم
ال��زواج .وق��د يكون (امل�لا) تق�صد عاقد ال�ق��ران ،رج��ل الدين
كما �أ�سمته م��اري ،حا�ضرا ويقر�أ من القر�آن ويدعو .وحتدثت
عن حفل الزفاف قائلة� :أما باقي املرا�سم فهي حدث اجتماعي
ي�ستعر�ضون فيه كرم وغنى �أ�سرة العرو�س .وهناك الكثري من
الأن��اق��ة بقدر مات�ستطيع العائلة ب�أ�سلوب حم�ترم وحمت�شم .
وحتدثت عن حفل الزفاف بالن�سبة للن�ساء فذكرت :تُدعى ن�ساء
احلي والأق��ارب وال�صديقات ،وتدخل بع�ض البهجة عن طريق
ت�أجري مغنيات �سوداوات يرفهن عن احل�ضور باملو�سيقى ذات
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الإيقاعات الأفريقية والت�صفيق والغناء
وال��رق ����ص وال �ط �ب��ول وامل ��زام�ي�ر .كما
حتدثت ع��ن �سن زواج الفتاة فقالت:
دع�ت�ن��ا �أم ع �ب��داهلل �إىل زواج ابنتها
التي كانت تبلغ تقريبا ع�شرين عام ًا
ولأن ال ��والدات لن تكن تُ�سجل مل يكن
�أح��د يعرف بال�ضبط كم يبلغ عمرها.
وت���ض�ي��ف :ل�ق��د ان�ت�ظ��رت م�ن�يرة لوقت
طويل لأن��ه مل يوجد القريب املنا�سب،
لكن �أخريا متت الرتتيبات لزواجها من
تاجر من الطبقة االجتماعية املنا�سبة،
ك��ان متزوجا من �أخ��رى لكن قيل عنه
�إن��ه رجل �صالح وطيب .بالإ�ضافة �إىل
ذلك كان الوقت قد حان لتزويج منرية.
كما حتدثت ع��ن تكلفة العر�س قائلة:
�أر�سل العري�س مئتي روبية “ مايعادل
�ستني دوالر” �صُ رفت يف تزيني العرو�س
وت�أجري بع�ض الذهب لأ�سبوع العر�س.
وو��ص�ف��ت زي�ن��ة ال�ع��رو���س ق��ائ�ل��ة :كانت
العرو�س جتل�س وح�ي��دة يف غرفة �صغرية ،لب�ست ف�ستانا من
احلرير الأزرق وعليه ارت��دت ثوب ًا رائع ًا و�أنيق ًا من اجلورجيت
الأحمر املطرز بخيوط الذهب احلقيقي و�صفوف من الرتتر،
وكانت تلب�س قطعا ذهبية ثقيلة ،قطعة للر�أ�س ت�سمى (هامى)
وه��ي مكونة من مربعات ذهبية مقا�سها بو�صة واح��دة تلتقي
جميعها يف قطعة دائرية وهي مطعمة بالفريوز والعقيق الأحمر
وكانت تلب�س قالئد وخوامت و�أ�ساور وخزامة للأنف ومعلقات على
ظفائرها ال�سوداء الطويلة وخالخل .وكانت جت�سيدا للجمال
ال�شرقي .وتذكر �أن العر�س ي�ستمتع به اجلميع �إال العرو�س التي
جتل�س يف اخللفية ومن املفرو�ض �أن تبدو غري راغبة يف الزواج.
كما و�صفت غرفة العرو�سني فقالت� :أخذتني �أم عبداهلل بعد
ذلك مل�شاهدة غرفة العرو�سني وكانت واحدة من �أف�ضل الغرف
يف املنزل ،ي�سكنها الزوجان يف الأيام ال�سبعة الأوىل وي�ستقبالن
فيها الزوار ،وبعد ذلك تنقل العرو�س ملنزل والدة زوجها الذي
�سيكون منزلها ،وكانت الغرفة كبرية ب�سقف مرتفع وج��دران
م�صبوغة حديث ًا ،وكانت م�ضاءة مب�صابيح .وق��د زود مكان
اجللو�س بامل�ساند املعتادة على طول اجلدران التي كانت منجدة
باحلرير الأزرق .وو�ضعت طاولة من الرخام حمملة مبزهريات

زجاجية مليئة بالزهور ال�صناعية بينما كانت اجلدران مغطاة
مبرايا طويلة ،وقد احتل ثلث الغرفة �سرير كبري ب�أربعة �أعمدة
علقت عليها �ستائر بي�ضاء من اجلورجيت و�أغطية �سرير وردية
حريرية ،وقد و�ضعت جموهرات العرو�س يف خزانة خ�شبية كبرية
مزينة بر�سوم بارزة ودوائ��ر .كما و�صفت حلظة دخول العري�س
�إىل بيت العرو�س فقالت :يف �أم�سية ال��زف��اف يذهب الرجال
من �أه��ل العري�س �إىل امل�سجد ل�صالة الع�شاء كالعادة ،وبعد
االحتفاالت الرجالية يذهبون �إىل بيت العرو�س حيث ي�ستقبلهم
الرجال من عائلة العرو�س بالتهاين ،ومترر مبخرة تتطاير منها
رائحة البخور على اجلميع .ويقطر مر�شات ماء الف�ضية مالب�س
ال�ضيوف وي�صب اخل��دم م��ن ال��رج��ال القهوة ال�ساخنة امل��رة
املطعمة بالهيل لل�ضيوف وبعد ذلك يغادر كل الرجال ويرافق والد
العرو�س العري�س �أى غرفة الزواج حيث ينتظر عرو�سه ،وحت�ضر
الن�ساء العرو�س مغطاة الوجه ويقدمنها للعري�س ،و ُيغلق الباب
على الزوجني اللذين ُيفرت�ض �أنهما يريان بع�ضهما للمرة الأوىل.
 - 4جوهن جاكوب هي�سJohann Jakob Hess :
حت��دث الربفي�سور الأمل� ��اين :ج��وه��ن ج��اك��وب هي�س ،عن
ع��ادات وتقاليد ب��دو و�سط �شبه اجل��زي��رة العربيةيف ال��زواج
وا�صفا عادات الزواج عند قبائل بدو املناطق الداخلية من �شبه

تراث

23

يتبع

جملة نخيل  -العدد  - 41 :يوليو ( متوز ) 2016 -

اجلزيرة ،مركزا على
قبيلة ُعتيبة فذكر� :أن
اب��ن ال�ع��م ه��و �صاحب
احلق الأول يف ال��زواج
م��ن اب �ن��ة ع �م��ه ،يقول
ابن العم لأبي الفتاة “
تراين حمجرن فالنة”
(�أي �إين �صاحب احلق
يف امل�ن��ع م��ن ف�لان��ة).
وي�صف هي�س طريقة
اخلطبة عند بدو �شبه
اجل� ��زي� ��رة “ ي��ذه��ب
اخلطيب �إىل �أبي الفتاة
وي �ط �ل��ب م �ن��ه ي��ده��ا،
في�س�أل الأب الفتاة “
�أنت تبغني حممد) �أي
ه��ل ت��ري��دي��ن حم�م��د؟
فتجيب ال�ف�ت��اة�“ :إيه
�أبغيه” �أي نعم �أري��ده.
بعد ذلك يذهب الأب وال�شاهد ،بدون الفتاة �إىل (املطوع) عاقد
القران ،في�س�أل املطوع“ :وين ال�شاهد” �أي �أين ال�شاهد؟ فريد
ال�شاهد� :أنا ال�شاهد .ثم ي�س�أل مرة �أخرى “ ،وين �أبوها” �أي �أين
والدها؟ يق�صد والد العرو�س .فريد� :أنا �أبوها .ثم ي�س�أل عما �إذا
كانت الفتاة موافقة؟ فيجيبان :نعم .بعد ذلك يزوجهما املطوع
ويذهب الرجل �إليها يف اخليمة .كما حتدث هي�س عن غرفة
العرو�س التي �ستزف فيها وا�صفا �أياها بقوله “ :تقوم �أم العرو�س
�أو �إح��دى قريباتها� ،إن كانت �أمها متوفاة ،بتح�ضري اخليمة
عند �أهل العري�س التي �سيق�ضي فيها الزوجان (ليلة الزينة)
و�شهر الع�سل ,تُ�سمى هذه اخليمة (حجري) وهي خيمة �صغرية
مربعة ال�شكل تقوم على �أربعة عواميد .ويف م�ساء يوم العر�س
يذبح العري�س �أمام خيمة العر�س ،وقبل جميء العرو�س خروفا،
ي�سمى هذا اخلروف (ذبحنت نزالة) لأن خيمة العرو�س ن�صبت
عند �أهل العري�س ( .يق�صد هنا �أن ذبح اخلروف لإعداد وليمة
الع�شاء مبنا�سبة العر�س) .كما و�صف هي�س هدايا العرو�س عند
بدو �شبه اجلزيرة املتمثلني يف قبيلة عتيبة قائ ًال  :تُ�سمى هدايا
العر�س التي يقدمها العري�س لعرو�سه بعد اخلطبة (دفع) اجلمع
دفوع( ،يق�صد هنا جهاز العرو�س) وتت�ألف من الأ�شياء اخلم�سة

التالية�:سجادة (زول�ي��ة) �أو حل��اف (ج��ودري) ومعطف مزين
بخيوط الف�ضة(دفة) وقمي�ص �أحمر (ثوب �أحمر) وغطاء ر�أ�س
حريري كبري(مقرونة) وبع�ض احللي ،عادة �سوار من الف�ضة
(حجول ف�ضة) وقطعة ف�ضية تثبت يف ال�شعر ت�سمى(مر�سن
ف�ضة).
 - 5جون لوي�س بوركهاتJohn LewisBurkhat:
حتدث جون لوي�س بوركهات� ،سوي�سري الأ�صل �أُوفد من قبل
الرابطة الربيطانية الإفريقية �إىل ال�شرق ،كباحث للآثار ،يف
درا�سة عن بدو �شبه اجلزيرة العربية يف اململكة العربية ال�سعودية
يف القرن التا�سع ع�شر،عن ع��ادات ال��زواج عند قبيلة ُعنيزة
البدوية فذكر� :أن حفل الزواج ب�سيط للغاية بني العنيز ،فالرجل
�إذا ما �أراد الزواج من فتاة ف�إنه يوفد �أحد الأ�صدقاء �إىل والديها
وتبد�أ املفاو�ضات بعد ذلك ،ويجري بعد ذلك الوقوف على رغبة
الفتاة ،و�إذ ما اتفقت رغبة الفتاة مع رغبة والدها توافق على
ال��زواج .كما حتدث عن عقد القران فذكر� :أنه �إذا تقرر عقد
القران يقول ال�صديق (لعله يق�صد هنا عاقد ال�ق��ران) وهو
مم�سك بيد والد الفتاة� :أنت تقر ب�أنك �ستجعل من ابنتك زوجة
لفالن؟ وهنا يرد والد الفتاة بالإيجاب .وبعد حتديد يوم الزفاف
الذي يكون عادة بعد خم�سة �أيام من اخلطبة التي �أطلق عليها
(الطلب) يح�ضر العري�س وهو يحمل حم ًال �صغري ًا على ذراعيه
�إىل خيمة والد الفتاة ،ويقوم بذبح اخلروف �أمام ال�شهود .وفور
�سقوط الدم على الأر�ض يكون احتفال الزواج قد انتهى واكتمل.
وهنا يروح ال�شباب وال�شابات يت�سلون بالطعام والغناء وعقب
غ��روب ال�شم�س مبا�شرة ي ��أوي العري�س �إىل خيمة من اخليام
يجري ن�صبها له على مقربة من املخيم ،ويحب�س العري�س نف�سه
يف تلك اخليمة انتظار ًا ملجيء العرو�س .وحتدث جون لوي�س عن
بع�ض الطقو�س التي متار�س يف يوم الزفاف حيث جتري العرو�س
اخلجول هاربة من خيمة �صديقة �إىل اخليمة التي يحب�س العري�س
نف�سه فيها ،ويدخلونها عنوة �إىل تلك اخليمة ثم ترحل الن�ساء عن
املكان .ويذكر �أن املوقف الذي تتعر�ض له الفتاة من الطبيعي �أن
يجعلها تتعجب وتنده�ش ،وهذا يعد يف نظر ال�صديقات �إ�شارة
�أو عالمة كافية على اخلجل العذري .ويذكر �أن قبيلة ال ُعنيز ال
يزوجون بناتهم من احلرفيني �أو املهنيني ،كما �أنهم ال يزوجون
بناتهم من الفالحني �أو �سكان املدن.
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رمبا يعطي م�صطلح اال�ستثمار داللة على �أنه اال�ستثمار املادي واالقت�صادي ولكن يف دولة الإمارات العربية
املتحدة لال�ستثمار �أوجه خمتلفة .فهو اال�ستثمار الب�شري والثقايف والبنيوي وهي جميعها �أوجه لال�ستثمار
احل�ضاري الذي تن�شده الدول وتعده ر�صيدا مهما للم�ستقبل .فبدون اال�ستثمار يف هذه الوجوه يفقد املجتمع
�أركان ر�صيده للم�ستقبل  .ولو ت�أملنا ا�ستثمارات دولة الإمارات عموما لوجدنا �أن اهمها ثالثة هي  :اال�ستثمار
يف الإن�سان وللإن�سان ,اال�ستثمار يف البنية التحتية واال�ستثمار احل�ضاري للم�ستقبل .هذه اال�ستثمارات هي
ما متيزت به دولة الإم��ارات وهي من اال�ستثمارات التي وفرت لها احلماية والطم�أنينة وم�ستقبل قلقه قليل
ور�صيده من �سعادة الإن�سان كبري وهي اال�ستثمارات التي جعلت من دولة الإمارات تتفوق على غريها يف التنمية
الب�شرية واحل�ضارية.
�أو ًال  :اال�ستثمار يف الإن�سان وللإن�سان:

هذا النوع من اال�ستثمار لي�س بالق�ضية اجلديدة على
الدولة  .فمنذ ن�ش�أتها الأوىل على يد الوالد وامل�ؤ�س�س ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه  ,والدولة تبذل جهود ًا
جبارة لتمكني العن�صر الب�شرى املواطن وت�أهيله واالهتمام به
من ناحية التدريب والتمكني بو�صفه حا�ضر الدولة ور�صيدها
امل�ستقبلي  .فت�سليحه بالعلم وت�أهيله لكي يكون ع�ضو ًا نافع ًا يف

جمتمعه �شيء ال بد منه بو�صف دولة الإمارات دولة جديدة
ناه�ضة .وكما اهتمت الدولة بت�سليحه باملهارات الالزمة
اهتمت �أي� ًضا بت�سليحه بقيم املجتمع االيجابية التي بدونها ال
يكون هناك توا�صل بني االجيال ويقفد بالتايل املجتمع هويته
 .وكانت كل توجيهات ال�شيخ زايد ت�صب يف جمال ت�أهيل
اجليل اجلديد بقيم الآباء والأجداد .لذلك اهتم ال�شيخ زايد
بت�أهيل تلك الرثوة الب�شرية بالأدوات الالزمة لبناء الإن�سان
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نف�سيا وعقليا وت�أهيله للم�ستقبل م�سلحا بقيم املجتمع وعاداته
وتراثه .وجتلي اهتمام زايد بالتاريخ والرتاث يف �إن�شائه للجنة
تهتم بهذه املكونات .ففي عام � 1973أ�صدر ال�شيخ زايد �أمر ًا
بت�شكيل جلنة التاريخ والرتاث و�ضم �إليها نخبة من الباحثني
واملهتمني بالتاريخ وال�تراث �آن��ذاك .وكانت توجيهات زايد
ب�أن تبد�أ اللجنة بالبحث وتدوين ما جتده من تراث وتاريخ
الإمارات قبل �أن يعرت�ض للن�سيان �أو رمبا االندثار  .وعملت
اللجنة جاهدة خالل عقدي ال�سبعينيات والثمانينيات يف
تدوين ما ح�صلت عليه من معلومات عن التاريخ الإماراتي
�أو من مفردات الرتاث وت�سجليهما للحفاظ عليهما للأجيال
القادمة  .وخالل �أربعة عقود ونيف من عمر االحتاد حظي
اال�ستثمار يف الرتاث وتاريخ الدولة ب�أهمية كبرية كونه لي�س
فقط �أداة من �أدوات التنمية الب�شرية ولكنه �أي� ًضا من �أدوات
التنمية احل�ضارية للدولة  .فدولة دون تراث وتاريخ ال مكان
لها بني الأمم الناه�ضة  .كما �أنه من الوا�ضح �أن اجتاه الدولة
نحو تنويع م�صادر الدخل واالجتاه نحو ال�سياحة باعتبارها
م�صدر ًا مهم ًا للدخل ال يت�أتى اال باالهتمام بتاريخ وتراث
الدولة باعتباره هويتها احل�ضارية  .وهكذا بد�أت الإمارات
عهد ًا ج��دي��د ًا بتوظيف تاريخها وتراثها كم�صدر معنوي

تن�س دولة
ومادي مهم للدولة وللإن�سان  .ومن ناحية ثانية مل َ
الإمارات يف خ�ضم ان�شغالها مبلف الرتاث والتاريخ امللفات
الأخرى كملف التنمية الب�شرية والذى حاز بن�صيب وافر من
خطة الدولة وا�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية  .لقد كانت الدولة
مدركة متام ًا التحديات التي تواجهها يف �سبيل االرتقاء
بالعن�صر الب�شرى خا�صة يف ظ��ل االن�ف�ت��اح االقت�صادي
واحل�ضاري والتناف�سية الكبرية التي ي�شهدها �سوق العمل.
فالدولة تعد م�صدر جذب كبري للعمالة اخلارجية الراغبة يف
العمل �أو اال�ستثمار  ,تلك العمالة التي �أتت من خمتلف �أ�صقاع
الأر���ض حاملة معها تقاليدها املجتمعية وتراثها وثقافتها.
وهذا الأمر بحد ذاته ي�شكل حتدي ًا كبري ًا للدولة التي تعاين
من خل ًال كبري ًا يف تركيبتها ال�سكانية من جراء ذلك التدفق
ال�سكاين غري املقنن .ولكن اجلهود التي بذلتها الدولة يف
�سبيل حل م�شكلة الرتكيبة ال�سكانية �أثبتت �أن الطريق الطويل
يبد�أ دائما بخطوة و�أنه متى ما و�ضعت اخلطط وطبقت �أتت
�أكلها �سريعا .الب�شرية تنمية جماالت �أخرى كاال�ستثمار يف
البنية التحتية الذى يعد من التحديات الأولية التي واجهتها
دولة الإمارات بكل اقتدار وتخطيط ووعي

تراث
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حظي ملف البنى التحيتة بن�صيب وافر من اهتمام الدولة.
فدولة الإمارات عند ت�أ�سي�سها كانت تفتقد مقومات البنية
التحيتة احلديثة املهمة حلياة الأفراد و�سعادتهم و�صحتهم.
فخالل عقود من اال�ستعمار عانت هذه املنطقة من التهمي�ش
واالهمال االمر الذى حرمها حتى من نعمة اال�ستفادة من
مواردها االقت�صادية وعلى ر�أ�سها النفط .وعند االن�سحاب
الربيطاين من منطقة الإمارات كانت املنطقة تفتقد معظم
متطلبات احلياة الأ�سا�سية  .فال ط��رق وم�ست�شفيات وال
م�ساكن حديثة توفر ل�سكانها حياة كرمية .وهكذا ب��د�أت
الإمارات حركة تنموية �أ�سا�سها الإن�سان .كما �أ�س�ست الدولة
لبنية حتتية حديثة وعينها على امل�ستقبل .فكل خطة كانت
تو�ضع ي�ؤخذ يف االعتبار �أنها ا�ستثمار للم�ستقبل وللأجيال
القادمة  .فمن املوانئ الوا�سعة �إىل املطارات الكبرية وانتهاء
بالتخطيط احل�ضري ,كانت تلك اخلطط ت�أخذ يف االعتبار
املتغريات امل�ستقبلية والتو�سعات املتوقعة والنمو ال�سكاين.
كما روعي عند و�ضع الت�صميمات احل�ضرية �أن ال ت�ؤثر على
هوية الدولة احل�ضارية وال تخلق �أي �صعوبات بنوية  .فلم
تن�س دولة الإمارات يف خ�ضم �إن�شاء تلك امل�شاريع واملتغريات
َ
التي ا�ستحدثتها� ,أنها �إمنا �أن�شئت خلدمة �إن�سان هذه املنطقة
وانها تعمل من �أجل م�ستقبل �أف�ضل وم�ستقر و�أمن جليل قادم
�سوف يكون قادر ًا على التعاطي مع حتديات ع�صره م�سلحا
بقيم جمتمعه وعاداته وتراثه  .وهنا جل�أت الإم��ارات �إىل
ر�صيدها احل�ضاري من تراث وقيم �إيجابية توظفها خلدمة
الأهداف التنموية التي تبنتها .فلم تن�شئ م�شروعا ح�ضاريا
اال ودر�ست �أهدافه لكي يتما�شى مع �أهداف الدولة ورفاهية
االن�سان� .أن دولة الإمارات لتفخر اليوم ب�أنها �صاحبة م�شروع
ح�ضاري يهدف �إىل خدمة لي�س فقط �إن�سان الإمارات بل وكل
حاالت التذبذب يف �أ�سعار النفط  .فقد �شهدت �أ�سواق النفط
من يعي�ش على �أر�ضها .
مرات عديدة �صعود ًا وهبوط ًا كبري ًا �أثر على خطط التنمية يف
العديد من البلدان املنتجة للنفط  .كان هذا التذبذب كافي ًا
ثالثا  :اال�ستثمار احل�ضاري للم�ستقبل :
كانت خطط الدولة هي اال�ستثمار مل�ستقبل ان�سان هذه لل�صعود بالأ�سعار �إىل م�ستويات قيا�سية �أو الهبوط بها �إىل
املنطقة �سواء م�ستقبله امل��ادي �أو املعنوي  .ففيما يخت�ص م�ستويات متدنية مبا لهذا التذبذب ت�أثريات �سلبية كثرية
مب�ستقبله امل��ادي فقد عنيت م�شاريع ه��ذه ال��دول��ة ب�إن�شاء على خطط التنمية للدولة وعلى امل�ستوى املعي�شي للأفراد
امل�شاريع التي تعد ر�صيدا مل�ستقبل �إن�سان هذه املنطقة  .كذاك وعلى قطاعات جمتمعية ع��دي��دة .ولكن الإم� ��ارات كانت
مل تبذر يف الإنفاق خا�صة يف �أوق��ات الطفرة وامنا ان�شئت بف�ضل اال�ستعداد ال�سليم للم�ستقبل حممية ب�سياج قوى �أٍمن
�صناديق �سيادية كانت هي الر�صيد ال��ذى حمى الدولة يف لها يف كل فرتات التذبذب االقت�صادي ,حياة معي�شية �آمنة

تراث
لها  .فقدمت العديد من املبادرات التي تهدف �إىل حماية
اللغة العربية يف الف�ضاء العام واخلا�ص باعتبار اللغة هي من
مفردات الهوية الوطنية والثقافية للفرد.
اخلامتة :
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وم�ستقرة كما جعلها �أمنوذج ل�سعادة الإن�سان� .أما م�ستقبل
الإن�سان املعنوي فقد اهتمت الدولة بت�أهيل ال�شباب بقيم
املجتمع وتراثه من خالل الت�أكيد على هوية الدولة العربية
والإ�سالمية .كما اهتمت بالقيم امل�ستقاة من تراث وموروث
هذه الأم��ة من خالل الت�أكيد على املبادئ ال�سمحة لديننا
وقيمنا العربية الأ�صيلة والذي بدا وا�ضح ًا من خالل �إن�شاء
وزارة م�ستقلة للت�سامح خا�صة بعد �أن �أ�صبح عدم تقبل الآخر
والإرهاب من الظواهر العاملية املخيفة  .كما اهتمت الدولة
باللغة العربية باعتبار اللغة هي هوية الأم��ة وم�صدر فخر

�إن دول��ة الإم� ��ارات لتفخر ال�ي��وم ب�أنها �صاحبة ملف
قوى يف جمال التنمية الب�شرية واحل�ضارية  .فمن ناحية
فقد �أ�صبحت متتلك قوى ب�شرية مدربة قادرة على مواجهة
حتديات امل�ستقبل بكل اقتدار الأمر الذى جعل من الإمارات
م�صدر جذب للعمالة وخا�صة ال�شبابية من كل �أنحاء العامل
ومن ناحية �أخ��رى فهي ت�سلح �شبابها لي�س فقط باملهارات
احلياتية التي جتعلهم قادرين على املناف�سة يف �سوق العمل
بل باملهارات ال�سلوكية التي جتعلهم قادرين على التعاي�ش
يف جمتمعهم الغنى برتاث الآباء وتاريخ الأجداد واتخاذ من
ذلك قدوة لهم نربا�س ًا ي�ضيء لهم امل�ستقبل .
�إن هذه اال�ستثمارات الثالثة �أمنت لدولة الإم��ارات يف
حاالت عدم اال�ستقرار الدويل واالقليمي حياة م�ستقرة هانئة
 ,كما جعلها �أمنوذج ًا يف التعاي�ش ويف التنوع االقت�صادي ويف
التخطيط اجليد للم�ستقبل  .هذه اال�ستثمارات كانت �أي� ًضا
البوابة التي جذبت للإمارات ا�ستثمارات خارجية �سواء يف
املجال املادي �أو احل�ضري  .فقد �أ�صبحت الإم��ارات مركز ًا
مهما للثقل االقت�صادي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ومركز ًا
للمال والأعمال واال�ستثمار .
�إن ا�ستثمار دولة الإمارات يف هذه الق�ضايا الثالثة هو ما
�أهلها اليوم لأن تكون مركز ًا متميز ًا و�أن حتوز املراكز الأوىل
يف العديد من احلقول بل و�أن تذب �أهم االحداث احل�ضارية
العاملية مثل ا�ست�ضافة معر�ض اك�سبو  . 2020فكما تتمتع الدولة
اليوم ب�سجل متميز يف جمال اال�ستثمارات املادية تتمتع �أي� ًضا
ب�سجل متميز يف �سجل الإجنازات احل�ضارية  .ففي ا�ستبيان
�أجري م�ؤخرا حازت الإمارات على املراتب الأوىل على قائمة
�أف�ضل مكان للعي�ش والعمل بالن�سبة لل�شباب .فبيئتها اجليدة
وبنيتها التحتية املتطورة وف�ضائها العام ي�شجع على الهجرة
والعمل الإقامة  .كما حازت الإمارات على �أف�ضل بيئة جاذبة
للعقول وخا�صة من فئة ال�شباب  .هذا الو�ضع هو ما جعل من
الإمارات قبلة للعديد من الراغبني يف اكت�شاف فر�ص العمل
واال�ستثمار والإقامة الدائمة و�أي� ًضا �أمنوذج للتعاي�ش اجلميل
بني الب�شر.

تراث
بقلم :الباحثة املجتمعية
مرمي حممد الأحمدي
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تنب�ض دولة الإمارات العربية املتحدة باملوروث الرتاثي يف �شهر رم�ضان املبارك ،م�ستند ًة �إىل هويتها و�أ�صالتها
املتجذرة يف قلب التاريخ ..فرتاث الإمارات عريق وله العديد من التقاليد التي توارثها الأبناء جي ًال بعد جيل ،وتناقلها
اخللف عن ال�سلف باعتزاز و�أعراف عربية �أ�صيلة ،ارتكزت على الأخالق الإ�سالمية ال�سمحة.

اتخذ مواطنو الإم��ارات من املنا�سبات الدينية ك�شهر
رم�ضان امل �ب��ارك ،مظهر ًا اجتماعي ًا ي��دل على متا�سكهم
وتكافلهم االجتماعي ،م�ستعدين لهذا ال�شهر الكرمي منذ
منت�صف �شهر �شعبان؛ حيث تتغيرّ احلياة العادية للمجتمع
فيت�شارك النا�س يف �إح�ضار العديد من �أ�صناف الأطعمة
واحللويات ،وتبادلها بني البيوت قبيل �آذان املغرب ،وي�ستمر
ه��ذا الكرم والت�آلف ط��وال �شهر رم�ضان ،وتعمر امل�ساجد
بامل�صلني ،كما حتر�ص العديد من البيوت على تنظيم جمال�س
رم�ضانية للرجال والن�ساء ،لتبادل الآراء وا�ستح�ضار طقو�س
�آبائهم و�أجدادهم.

امتزج ت��راث دول��ة الإم��ارات بالبداوة ،ونهل من تاريخ
�شعبها العريق املرتبط بت�ضاري�س الأر�ض وحياة الإبل ،و�صيد
الطيور والفرو�سية ،والأن�شطة ال��زراع�ي��ة ،وتخزين املياه
اجلوفية ،وغريها من املنا�شط التي حتظى مبكانة ب��ارزة،
كرتبية اخليول العربية الأ�صلية وال�صيد البحري عرب �سفن
�صنعها الأ�سالف ب�أياديهم ،والتي �أوجدت من تلك القوارب
ال�شراعية وال�ك�ب�يرة ،تقليد ًا حرفي ًا ،لتنظيم امل�سابقات
والبحث عن الل�ؤل�ؤ واملرجان طلب ًا للرزق.
يراعي �شعب الإم��ارات يف �شهر رم�ضان ،كبقية �شهور
ال�سنة ،العادات والتقاليد احلميدة ،حيث ي�ستقبل ال��ز ّوار

تراث
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ب��ال �ق �ه��وة ال �ع��رب �ي��ة وب �ك �ل �م��ات
ال�ترح��اب ،وي�ست�شعر ال�ضيف
بحفاوة ونفحات �إميانية و�أجواء
م��ن الأل �ف��ة ب�ين �أف���راد املجتمع
ت �� �س �ه��م يف ت��ع��زي��ز ال �ت �ق��ارب
االجتماعي وتعك�س منبع ح�ضارة
وخ�صو�صية ال �ت�راث الأ��ص�ي��ل
لدولة الإمارات.
جت�سد �شواهد تاريخ املوروث
ّ
ً
الإم ��ارات ��ي ،ج��ان�ب�ا م��ن �أ�صالة
ال���ش�ع��ب و�إ� �س �ه��ام��ه ال�ك�ب�ير يف
احل�ضارة الإن�سانية والتاريخية
املتجان�سة مع احتياجات الإن�سان
االج�ت�م��اع��ي ع�بر ع�صور غنية
زخرت بالكنوز الأثرية والرتاثية
والإرثية تعود �إىل ما يزيد على
� 7000سنة ،حيث �أ�صبحت دولة
الإمارات ،اليوم ،منبع للح�ضارة
وقلب ال�شرق الناب�ض بالثقافة
و�شريك �أ�صيل يف الرتاث العاملي
العريق.
تعترب دول��ة الإم ��ارات ،كنز ًا
غني ًا للفنون التقليدية وال�شعبية
وال�تراث �ي��ة ،ك�م��ا ت ��ؤم��ن ال��دول��ة
ب�أهمية الرتاث الثقايف كالفنون
والأغ� ��اين ال�شعبية والأه��ازي��ج
وامل���واوي� ��ل واحل � ��رف ال�ق��دمي��ة
ك�صناعة ال �ف �خ��ار ..وم ��ا زال
الإماراتيون متم�سكني مبمار�سة
ه� ��ذه ال �ف �ن��ون يف امل �ن��ا� �س �ب��ات
املختلفة �إب��راز ًا لقيم ال�شجاعة
وال�شهامة وجت�سيد دور الأجيال
اجل� ��دي� ��دة يف احل� �ف���اظ ع�ل��ى
مقومات هذا الرتاث ..و�ستبقى
م�سرية الإم � ��ارات� ،شم�ساً لن
تغيب يف تر�سيخ الأ�صالة والرتاث
والإن�سانية والكرم.

تراث
�سها �شر ّيف

الطفل
والتراث
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يرث الإن�سان يف �أي ع�صر من الع�صورما خلفه �أ�سالفه من غر�س معنوي
ومادي ،ومنه ما يعد هام�شياً ال ميثل �إال تلك املرحلة الزمنية املا�ضية ،ومنه ما
هو نتاج اخلربة الإن�سانية  ،وي�شكل ال�تراث الن�سيج الداخلي للمجتمعات فهو
ثراء ح�ضاري ورافد من روافد املجتمع  .وعالمة ما�ضية مل تندثر.
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ويرى حممد �أركون “ �إن الرتاث �سنة الآباء  ،كم ًا  ،و�إطار ًا من
الأحكام وال�شرائع ومعلومات جتريبية �شعبية  ،وجمموعات �أدبية
فكرية علمية مكتوبة  ،خا�صة بالطبقات املدنية العاملة  ،تختلف عن
الرتاث ال�شعبي ال�شفوي .والرتاث �أخري ًا ت�صورات للما�ضي مربرة
ملا حتلم به اجلماهري حلا�ضرها وم�ستقبلها “( .حممد �أركون –
مركز درا�سات الوحدة العربية – ندوة “الرتاث وحتديات الع�صر
يف الوطن العربي” .الطبعة الأوىل ،بريوت �1985ص.) 14
ولقد رفد الرتاث الأدب مبادة ثرة ال تن�ضب لأدب الطفل عن
طريق احلكايات امل�ستلهمة للطفل مما ينمي خيال الطفل ويجعله
يتم�سك برتاثه ويغر�س القيم الفا�ضلة .وهناك م�صادرعديدة لنقل
الرتاث للطفل ومنها ق�ص�ص الأنبياء والأمثال ال�شعبية والأ�ساطري
وق�ص�ص احليوانات.
والأغاين ال�شعبية واحلكايا ال�شعبية واالنتقال بها من الأ�سطورة

الوهمية �إىل اخليال املمزوج بالفكر واخليال العلمي  ،حتى يالئم
حاجات الطفل وتطلعات فل�سفة جمتمعه.
ويتوجب على الأدب��اء العناية بامل�ضمون الق�ص�صي الرتاثي ،
ولي�س الرتكيز على ال�شخ�صية فح�سب ،ولربط الأطفال بالرتاث
عرب الق�صة �أو ال�شعر �أو امل�سرح �أو الألعاب ،ولتقدمي الرتاث بر�ؤى
متطورة وعدم اجلمود والتكرار .
كل ذلك يحتاج �إىل عن�صرين رئي�سني بح�سب ر�أي ال�شاعر
�سليمان العي�سى وهما ( اللغة اجلديدة والر�ؤية اجلديدة )  .فاللغة
اجلديدة التي تنا�سب الع�صر وجتعل املا�ضي م�ألوف ًا � .أما الر�ؤية
اجلديدة فهي احلا�ضر الذي يجعل من املا�ضي دوم ًا جديد ًا .
وي�أتي دور الأم املثقفة لنقل الرتاث عرب احلكايات كمادة عقلية
وفكرية و�أدبية حتتوي على امل�شاعر الإن�سانية وتغذي القيم -فعليها
اال�ستفادة من احلكايات املتوفرة ومن الق�ص�ص الناجحة بهذا

تراث
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ال�صدد واال�ستفادة من ق�ص�ص كتابنا ممن ع�صرنوا احلكاية
امل��وروث��ة وجعلوها تعي�ش احلياة اليومية املعا�شة  ،ومثال ذلك
م�سرحية الكنز للدكتور هيثم يحيى اخلواجة حيث وعى الكاتب
فيها حركة الطفل الإر�شادية ووظف فكرته من خالل حب الأطفال
ملعرفة احلقيقة والبحث واالكت�شاف  ،حيث كان الأطفال يناق�شون
�أنف�سهم على خ�شبة امل�سرح مبا�ضيهم وحا�ضرهم وم�ستقبلهم،و ال
تنتهي امل�سرحية عند ح�صولهم على ال�صندوق فقط  ،بل ي�صرون
على احل�صول على اجلواهر�أي� َضا  ،التي تخرج من داخل م�صباح
ع�لاء ال��دي��ن ح�ين يقذفه على الأر���ض
الطفل رقم  .2وهكذا يوا�صلون البحث
لي�صلوا �إىل نتيجة مفادها ب ��أن الكنز
موجود يف �أر�ضهم ووطنهم و�صدورهم و
لهذاين�شدون
وطن احلب يكرب يزهر
وطن العز يجهر يثمر
وطني وطني ما �أحالك!
�أنت الأمل
ما �أغالك!
فاملربي �سوا ٌء �أكان معلم ًا �أم �أب ًا �أم �أم ًا
مطالب باختيار احلكاية للطفل املنا�سبة
تربوي ًا لتوجيهه نحو القيم واملفاهيم  ،لأن
للحكايات ت�أثري ًا�أخاذاعلى الطفل  ،فعرب
الرتفيه يتم ت�أ�سي�س بنيانهم الفكري
والثقايف  ،كما يجب اتخاذ احلذر ال�شديد
يف ال�سرد ،لأن الأحداث قد تدخل ب�شكل
�سلبي يف توجهه الرتبوي و خلخلة نظامه
القيمي وا��ض�ط��راب ت�صوراته وفقدان
ثقته بنف�سه ويف جمتمعه.
الإب ��داع ل�ل�أط�ف��ال ه��و جت�سيد حلم
الطفولة وحتويل احللم �إىل �سلوك نا�ضج
وفكر �سليم .
وال ريب يف �أن تربية الو�سائل ال�سمعية
�ضرورة ملحة لتنمية الذائقة ال�سمعية وثراء احل�س املو�سيقي عند
الطفل وتقريبه من ال�شعر وتنمية القدرات الذهنية كل ذلك ي�ساعد
على تطور املنطق لديه .
ويجب �أن تكون فكرة الأغنية ومو�ضوعها منا�سب ًا للمرحلة
العمرية ومثال على ذلك �أغنية من الرتاث وظفها الكاتب امل�سرحي
الدكتور هيثم يحيى اخلواجة يف �إحدى ق�ص�صه ( قطي م�شي ..مني
•الكنز  ،م�سرحية  ،كتاب ال�صف ال�ساد�س مل��ادة اللغة العربية دولة
م�شي )للتعبري عن �ضرورة االهتمام بالألعاب القدمية والأغاين
الإمارات العربية املتحدة من 2016 - 2010
ال�شعبية لأنها جزء من تراث الأجداد :
قطي م�شي مني م�شي بعتتني �ستي عي�شة
لأ�شرتي ب�صل
وحلفت معلمتي لتعلقني بال�شجر
وال�شجر نقو�ش نقو�ش
خبي �إيدك يا منيحة و يا عرو�س
�أم احللقة والدبو�س .
ومن من��اذج ا�ستلهام املبدعني للرتاث يف �أدب الطفل وممن
حققوا النموذج اجليد �سل�سلة عباقرة العرب و�سل�سلة علماء العرب
�أ�صدرها �سليمان فيا�ض وهي عبارة عن
خم�سة كتب روى فيها ق�ص�ص خم�سة من
العلماء العرب وحتدث عن �إجنازاتهم
و�أع�ط��ى الأط�ف��ال املعلومات التاريخية
بالإ�ضافة �إىل اجلدية واملعرفة و�شحن
ال��وج��دان بالقيم ال�ع��رب�ي��ة  .ك�م��ا ق��ام
الكاتب امل�صري كامل الكيالين بتب�سيط
حكايات �ألف ليلة وليلة وقدمها للأطفال
.
ويرى الدكتور هيثم اخلواجة الذي
�سعى عرب ق�ص�صه وم�سرحياته �إىل ربط
الطفل العربي برتاثه �أن للكاتب دور ًا
فع ً
اال يف توجيه الأطفال واختيار الأف�ضل
لهم وغر�س القيم يف نفو�سهم .
وم��ع ع�صر التكنولوجيا احلديثة-
ع�صر العوملة ومافيه من اختالفات يف
الثقافات الأجنبية والعربية غ��دا من
ال�ضروري املحافظة على املوروث ال�شعبي
للطفل والتوظيف ال�سليم يف �إبداعات
الأدب� ��اء للطفل �إذ يجب تب ّني امل��ؤل��ف
والكاتب العربي من قبل امل�ؤ�س�سات ودور
الن�شر املتخ�ص�صة ودعم الكتاب بعر�ضه
يف املعار�ض ب�أ�سعار مقبولة لي�صبح يف
متناول جميع الأطفال .
هذا ويجب لفت النظر �إىل �أثر الألعاب الإلكرتونية امل�صنعة
من ال�شركات الأجنبية التي ت�سوق من خاللها ثقافتها و�أفكارها
وتدمر موروثنا الثقايف ،فالطفل �أمل امل�ستقبل ويت�أثر بكل امل�ؤثرات
املحيطة  ،لذلك يجب �إب��راز القيم الإيجابية يف الرتاث و�إ�سقاط
ما يتناق�ض مع القيم الروحية والوطنية والعلمية يف �أدب الطفل
و�ألعابه .
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كان �صيد الأ�سماك يف البحرين ،قدمي ًا ،يكاد يكون مقت�صر ًا على املناطق القريبة من ال�شاطئ ،وقد اعتربت
طريقة �صيد الأ�سماك عن طريق احل�ضرة من �أ�شهر طرق �صيد الأ�سماك يف البحرين .مل يكن بناء احل�ضرة
وا�ستمالكها �أو ا�ستئجارها وا�ستخدامها �أمر ًا �سه ًال ،فكل عملية من تلك العمليات لها تفا�صيل دقيقة ،ويدخل فيها
العديد من املهن واملعارف الثقافية والقوانني العرفية ،ومن �أكرث الدرا�سات تف�صي ًال حول الأعراف املرتبطة بتلك
العمليات هي درا�سة  Serjeantالتي ن�شرها يف العام 1968م ،وقامت برتجمتها مرمي ال�شروقي يف العام 2000م .وال
زالت تعترب هذه الدرا�سة من �أهم الدرا�سات حول احل�ضور والثقافة املرتبطة بها يف البحرين.
يذكر� ،أنه قدمي ًا ،ومع ظهور وتطور حرفة �صيد الأ�سماك
باحل�ضرة ،تطورت معها العديد من املعارف الثقافية ،وقد
ك��ان يف ال�سابق يوجد ن��وع من التخ�ص�صية يف املهن التي
ارتبطت بطريقة �صيد الأ�سماك باحل�ضور ،فكان هناك
بناة احل�ضرة املتخ�ص�صني ،وك��ان هناك املمولون لبناء
احل�ضرة ،قد يكون اجلزاف �أو تاجر �آخر يحب �أن ي�ستملك
ح�ضرة وي�ؤجرها ،وكان هناك العامل الذي يقوم بعملية جمع
الأ�سماك من اجل�ضور ،وهو البوار ،الذي قد يكون عام ًال
بالإجارة �أو م�ست�أجر ًا للح�ضرة� ،أو مالك ًا لها ،وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،كان يوجد الفلكي� ،أو �شخ�ص له معرفة بالفلك،
وهو املخت�ص مبعرفة مواعيد املد واجلزر ،واملوا�سم املف�ضلة
لل�صيد.

تطور فكرة بناء احل�ضور

ال نعلم بالتحديد كيف تطورت فكرة بناء احل�ضور ومتى
ن�ش�أت� ،إال �أننا نعلم �أن فكرة �صيد الأ�سماك عن طريق
احلواجز ،التي تقام يف املناطق القريبة من ال�ساحل ،كانت
من �أقدم طرق �صيد الأ�سماك ،واملرجح �أنها بد�أت با�ستغالل
احلواجز الطبيعية واحلفر الطبيعية ،التي كانت توجد يف
منطقة املد واجل��زر ،كم�صائد طبيعية للأ�سماك .ويق�صد
مبنطقة املد واجل��زر تلك املنطقة من البحر التي تنك�شف
متام ًا �أثناء عملية اجلزر ,والتي ت�سمى حملي ًا (ثرب) ,وتغطى
باملاء �أثناء عملية املد ,والتي ت�سمى حملي ًا (�سقي) .ورمبا،
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يف ب��ادئ الأم��ر ،ا�ستغلت ال�شعوب التي �سكنت بالقرب من
�سواحل البحار ،تلك احلواجز واحلفر الطبيعية التي توجد
يف منطقة املد واجل��زر والتي كانت مبثابة م�صائد طبيعية
للأ�سماك؛ ف�أثناء عملية املد ،تندفع الأ�سماك نحو ال�شاطئ
وذلك لتوافر الغذاء يف منطقة املد واجلزر ،وعندما تنح�سر
املياه �أث�ن��اء اجل��زر حتب�س بع�ض الأ�سماك يف تلك احلفر
الطبيعية وبالقرب من احلواجز ال�صخرية ،وي�صبح من
ال�سهل ا�صطيادها باليد �أو بقطعة خ�شبية �أو معدنية مدببة.
وقد مت تطوير تلك احلواجز واحلفر على مر الزمن ،فتم
بناء �سدود حجرية ,والتي حتولت الحق ًا ملا عرف بامل�ساكر ,ثم
جاءت املرحلة الأكرث تطور ًا وهي ت�صميم م�صائد احل�ضرة.
وللح�ضرة ت�صميم خا�ص يتنا�سب مع طبيعة ال�ساحل التي
تبنى فيه ،فلذلك جند �أمناط ًا و�أ�شك ً
اال خمتلفة من احل�ضور.

جريد النخل والق�صب ال�سميك .وكانت َ
احل�ضرة يف ال�سابق
عبارة عن م�صيدة على �شكل طوق م�صنوع من �سعف النخيل
ُيث ّبت بطريقة محُ كمة ودقيقة بوا�سطة حبال م�صنوعة من
الليف ،و ُيثبت ال�سعف بطريقة عمودية من الأ�سفل عند القاع
بوا�سطة احل�صى ،وقد زودتنا درا�سة  Bowenالتي ن�شرها
يف العام 1951م ،بالعديد من التفا�صيل وال�صور للح�ضور
القدمية على ال�ساحل ال�شرقي للجزيرة العربية ،ويرجح �أن
احل�ضور يف البحرين كانت تبنى بنف�س تلك الطريقة يف تلك
احلقبة الزمنية وما قبلها� .أم��ا الآن فت�صنع احل�ضرة من
جريد النخل وال�شباك احلديدية (يعرف حملي ًا بال�سيم)،
وخيوط النايلون و�أعواد البامبو والتي ت�سمى حملي ًا اخلطرات
(مفردها خطرة) .و ُتقام احل�ضرة بالقرب من ال�شاطئ �أو
يف داخل البحر يف املناطق التي ينح�سر عنها املاء ،وتكون
الفتحة يف اجتاه ال�ساحل .بع�ض احل�ضور تكون يف مناطق
�ضحلة �إىل درج��ة �أنها تكون جافة ج�دًّا عند انح�سار املاء
عنها ،ويف ذلك الوقت بالذات ُيجمع ال�سمك منها.
قدمي ًا ،وحتى ال�ستينيات من القرن املن�صرم ،كانت تبنى
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احل�ضرة يف املوقع املراد لها مبا�شرة ،وكان العمل ي�ست�أنف تتخذ �أ� �ش �ك � ً
اال خمتلفة وب��ذل��ك ي�ح��دث تباين يف �أ�شكال
يف فرتة اجلزر فقط ،فلذلك كان العامل ي�أخذ �أجره ،لي�س احل�ضرة.
بح�ساب اليوم ،و�إمنا بح�ساب املايه� ،أي كل دورة من دورات
 – 3املجمع
اجلزر؛ حيث ينك�شف موقع احل�ضرة وهو الوقت املالئم الذي
وه��و اجل ��زء الأم��ام��ي م��ن احل���ض��رة وي �ح��ده حائطان
ي�سمح با�ستئناف عمليات بناء �أو ترميم احل�ضور .وقد يكون م�ستقيمان يعرفان بالأجنحة ,يكون �أحد هذه الأجنحة طوي ًال
يف اليوم دورت��ان للمد واجل��زر �أو دورة واح��دة ( Serjeantحيث ميتد للقرب من ال�شاطئ وي�سمى “املد” �أو “الإيد” �أي
.)1968
اليد ,و�أحيان ًا اليكون �سور املد طوي ًال بل يجعل له امتداد ًا
ويراعى يف بناء احل�ضور طبيعة ال�ساحل ،ويذكر  Serjeantباحلجارة� .أما اجلناح الق�صري منهما في�سمى “املطعم”.
�أنه يف البحرين ،ب�صورة عامة ،يوجد هناك ثالثة �أمناط وميتد جزء من كال اجلناحني لداخل احلو�ش ويعرف هذا
�أو �أ�شكال �أ�سا�سية من احل�ضور .يذكر �أن م�سميات مكونات االمتداد با�سم الوايل.
احل�ضرة ،قد تختلف بع�ض ال�شيء من منطقة لأخرى ومن
 – 4الكديل والكديله
بلد لآخر ،وحتى تفا�صيل بنائها قد تتباين عرب الزمن ،ويف
�أطلق البع�ض ا�سم “الكديل” على ال�سر والبع�ض خ�صه
الو�صف التايل للح�ضرة مت جمع �أكرب عدد من امل�صطلحات مبقدمة ال�سر �أو ر�أ�س احل�ضرة .يذكر  Serjeantيف بحثه
وامل�سميات� ،سواء من املراجع �أو من عند العامة.
عن احل�ضور يف البحرين يف ال�ستينيات من القرن املن�صرم،
وج��ود “جذيلة” كانت تغزل من حبل القنبار ،وهو احلبل
النوع الأول ،الأكرث �شيوع ًا
امل�صنوع م��ن �أل�ي��اف ثمرة ج��وز الهند ,وك��ان��ت تعلق هذه
يتكون هذا النوع من ثالثة �أجزاء رئي�سة ,الأول هو املجمع اجلذيلة على مقدمة احل�ضرة �أو مقدمة ال�سر بالتحديد،
ويحده اجلناحان وبعده ي�أتي احلو�ش (�أو احل�ضن) وحتده وه��ذه اجلذيلة هي التي خ�صها  Serjeantبا�سم الكديل
احلنيتان واجل��زء الأخ�ير هو ال�سر .وميكن تف�صيل ذلك م�شتقه من كديله (حتريف جذيلة) ,ويعرتف � Serjeantأنه
كالتايل:
مل ي�شاهد تلك اجلذايل و�إمنا الحظها يف ر�سومات لأ�شكال
احل�ضور املختلفة يف البحرين .ف ��إن �صح الت�أويل هنا �أن
 – 1ال�سر
وهو اجل��زء اخللفي من احل�ضرة ويحده حائط دائري الأ�صل يف كلمة كديل تلك اجلذيلة ف�إن ت�سمية ال�سر بالكديل
(وقد يكون جز�ؤه اخللفي مثلث ال�شكل �أحيانا) مفتوح من جاءت من باب التعميم.
الأم��ام وميتد من كل طرف جدار ي�سمى كل منهما «�سرار
�أول» ويتالقى ال�سراران يف القاع فقط مكونان مدخل ال�سر
النوع الثاين من احل�ضور:
الذي يكون على �شكل حرف « .”Vوالبع�ض يطلق على هذه
�أما النوع الثاين من احل�ضور فهو كالأول ولكن ي�ستغنى
الفتحة ا�سم “تربا�س” .ومن �ش�أن هذا الت�صميم للفتحة عن اجلناحني ويكتفى مبد طويل �أمام مدخل احلو�ش.
�أن ي�سمح للأ�سماك �أن تدخل ال�سر من اجلزء العلوي عندما
يكون م�ستوى املاء مرتفعا ن�سبيا ويتعذر عليها اخلروج عندما
النوع الثالث ،يف جزيرة �سرتة:
ينخف�ض م�ستوى امل��اء .ويتم تثبيت حائط ال�سر عن طريق
يف هذا النوع من احل�ضور ي�ستغنى عن احلو�ش فال يكون
حبال ت�سمى “اخلية” تكون مثبتة يف �أوتاد ت�سمى “حوالي�ش” هناك �سوى �سر وجممع له جناحني ,وقد خ�ص  Serjeantهذا
مغروزة يف قاع البحر.
النوع بجزيرة �سرتة وعلل كرثته ح��ول جزيرة �سرتة بقوة
 – 2احلو�ش �أو احل�ضن
التيارات املائية التي ال ت�سمح ببناء حنيتي احلو�ش.
وهو امل�ساحة الواقعة �أم��ام ال�سر ،ويحده من اجلانبني
حائطان من ال�شبك يتخذ كل منهما �شكل قو�س من حميط
البوار وجمع ال�سمك من احل�ضرة
دائرة وي�سمى كل منهما حنية.
البوار هو ال�شخ�ص الذي يتابع احل�ضرة ويجمع ال�سمك
	�أحيانا ال تبنى ج��دران احلو�ش ب�شكل قو�س و�إمنا
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البوار على مواعيد املد واجلزر اليومية ،ويف اليوم الواحد
يكون هناك مدان وج��زران ،يختلف توقيتهما ح�سب اليوم
القمري .ومبا �أن احل�ضرة يتم مباراتها� ،أي معاينتها اللتقاط
ما بها من �أ�سماك ،يف فرتة اجلزر فهذا يعني وجود بارتني يف
اليوم الواحد بارة ال�صبح �أو النهار وبارة الليل .عند البع�ض
هناك بارة واحدة وعند �آخرين هناك بارتان .والبوار اخلبري
يعلم بالتحديد �أي الأيام تكون �أكرث ربح ًا يف �صيد الأ�سماك،
كما يعلم �أي البارات �ستكون مربحة و�أيهما رمبا ال جند بها
�أ�سماك؛ فهذا يعتمد على �أي يوم من �أيام ال�شهر القمري و�أي
�أوقات وموا�سم ت�ؤثر يف �صيد احل�ضرة
ه�ن��اك م��واق�ي��ت حم��ددة ت�ك��ون �أف���ض��ل امل��واق�ي��ت جلمع ف�صل و�أي �شهر من �شهور ال�سنة.
الأ�سماك من احل�ضرة .وه��ذه املواقيت ،تق�سم �إىل ثالثة
احل�ضرة و�أيام احلمل والف�ساد
�أق�سام ،فهناك مواقيت يومية ،ومواقيت �شهرية تعتمد على
تعتمد طريقة ال�صيد باحل�ضرة على جميء الأ�سماك
الأ�شهر القمرية ،ومواقيت �سنوية تعتمد على ف�صول ال�سنة،
ويف ال�سابق كان يعتمد البوار على �أ�شخا�ص لهم دراية بالفلك للمنطقة ال�شاطئية لكي تتغذى ،وهناك �أي��ام حمددة تكرث
لتحديد تلك املواقيت� ،أما يف الوقت الراهن ف�أ�صبحت هذه فيها الأ�سماك يف املنطقة ال�شاطئية و�أي��ام �أخرى تقل فيها
املواقيت متوفرة للجميع .فيما يخ�ص الدورة اليومية ،فيعتمد الأ�سماك من هذه املنطقة ،واملالحظ �أن هناك دورة حمددة
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منها �أث�ن��اء انح�سار امل��اء ويقال
فالن يباري احل�ضرة ومنها اال�سم
ْم َباراةْ ,وي�سمى ما ي�صيده البوار
من احل�ضرة (ب��اره) ,وقد يكون
ال �ب��وار ه��و �صاحب احل���ض��رة �أو
م�ست�أجر ًا للح�ضرة �أو مت�ضمن ًا �أو
عام ًال فيها بالأجرة .وتتم عملية
املباراة يف فرتة اجلزر ,وقد يباري
ال�صياد احل�ضرة مرتان يف اليوم
بح�سب م��واع�ي��د اجل ��زر وح�سب
املو�سم .هذا ومل ترد لفظة بوار
يف معاجم اللغة بهذا املعنى ولكن
يف اللغة الأكدية يوجد الفعل َبرو
 barûمبعنى يفح�ص �أو يراقب
�أو ي�شرف على �أو يجمع (CAD
� ,)1998, v. 2, p. 115أي بنف�س
املعنى امل�ستخدم عند العامة.
ويحتاج البوار يف عملية جمع
الأ�سماك من احل�ضرة �إىل �شبكة
يدوية �صغرية (م�سالة) ,وحربة
من احلديد و�إىل مرحلة �صغرية
م�صنوعة م��ن اخل��و���ص .يدخل
ال�صياد ملنطقة ال�سر ويعلق املرحلة على �أحد جوانب ال�سر
ثم ي�ستخدم ال�شبكة يف جمع الأ�سماك وو�ضعها يف املرحلة,
وي�ستخدم احل��رب��ة ب�صورة �أ�سا�سية ل�صيد ال�سرطانات
البحرية التي �سوف يتم ا�ستخدامها كطعم ل�صيد الأ�سماك.
و�أحيان ًا يتم و�ضع قرقور �صغري بالداخل لي�سهل عملية اجلمع.
ثم يقوم البوار بتنظيف احل�ضرة مما دخلها من طحالب.

تراث
لزيادة ونق�صان الأ�سماك ،وهي دورة ارتبطت بدورة القمر،
�أو ال�شهر القمري .ومن م�سميات هذه ال��دورة �أي��ام احلمل
و�أيام الف�ساد.
ويق�صد باحلمل هو وجود تيارات مائية قوية حتت �سطح
املاء تكون عادة يف املناطق العميقة وهي تختلف عن املوج,
وعادة ما تهرب الأ�سماك من تلك التيارات القوية فتتجه نحو
املناطق ال�ضحلة غري الغزيرة بقرب ال�شاطئ ,وتعتمد �أيام
احلمل على دورة القمر (وهي الأيام ،14 ،13 ،12 ،4 ،3 ،2 ،1
 30 ،29 ،28 ،27 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15من ال�شهر القمري)،
وفيها يكون امل��د واجل��زر قويان ،وه��ي مالئمة لل�صيد من
ال�شاطئ ،لأن الأ�سماك متواجدة قريب ًا من ال�شاطئ هرب ًا من
احلمل (البكر  ،2000عامر � ،2003ص .)14 - 12
�أما الف�ساد فهو وجود تيارات �ضعيفة حتت املاء ,و فيها
يف�ضل ال�سمك االبتعاد عن ال�شاطئ واالجت��اه �إىل املناطق
الغزيرة �أو العميقة ,ويف �أيام الف�ساد (وهي الأيام ،7 ،6 ،5
 26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،11 ،10 ،9 ،8من ال�شهر
القمري) يكون املد واجل��زر �ضعيفان (البكر  ،2000عامر
� ،2003ص .)14 - 12
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اختالف درجة احلرارة ح�سب ال�شهر

جملة نخيل  -العدد  - 41 :يوليو ( متوز ) 2016 -

احلواجز املدية وبالأخ�ص احل�ضرة ال ميكن ا�ستخدامها
ط��وال العام ,وذل��ك �أن��ه عندما ت�شتد ح��رارة ال�صيف تقل
الأ�سماك التي ت�أتي لل�شاطئ� ,إذا فهناك دورة تعتمد على
درجة احل��رارة ،وهذه ال��دورة تكون يومية؛ حيث �أن هناك
اختالف ًا يف درجات احلرارة يف اليوم الواحد من النهار �إىل
الليل .كما تكون هذه ال��دورة مو�سمية �أو ف�صلية؛ حيث �إن
هناك اختالف يف درجة احلرارة من �شهر لآخر.
ويف درا�سة �أعدها عادل عامر ،حول تقييم �صيد الأ�سماك
يف امل�ي��اه الإقليمية ال�سعودية يف اخلليج ال�ع��رب��ي ،خل�ص
فيها �إىل �أن كمية الأ�سماك امل�صادة باحل�ضور تنخف�ض مع
انخفا�ض درج��ات احل��رارة خالل �أ�شهر ال�شتاء (دي�سمرب
ويناير وفرباير) ثم تبد�أ الزيادة التدريجية يف كمية الأ�سماك
امل�صادة مع االرتفاع يف درجة حرارة املياه بداية من �شهر
مار�س حتى ت�صل لأعلى كمية �أ�سماك م�صادة خالل �شهر
يونية (عامر � ،2003ص  .)15 - 14ومع ا�ستمرارية ارتفاع
درجة حرارة املياه لت�صل لأق�صى حد لها خالل �شهري يوليه
و�أغ�سط�س مما ي ��ؤدي ذلك �إىل االنخفا�ض الن�سبي لكمية

الأ�سماك امل�صادة باحل�ضور .كما خل�صت الدرا�سة ال�سابقة
�إىل �أن متو�سط كمية الأ�سماك امل�صادة باحل�ضرة تتباين،
بالزيادة �أو النق�صان ،تبع ًا ملواقيت اجلزر (النهار �أو الليل)
خالل ف�صول ال�سنة املختلفة ,حيث جند �أن يف مو�سم ال�شتاء
ت��زداد ح�صيلة ال�صيد من الأ�سماك باحل�ضرة يف اجلزر
النهاري عنها يف اجلزر الليلي ،بينما يحدث العك�س يف مو�سم
ال�صيف حيث تزداد كمية الأ�سماك امل�صادة يف اجلزر الليلي
عنها يف اجلزر النهاري .كما نالحظ �أن هناك تقارب ًا �إىل حد
كبري بني كميات الأ�سماك امل�صادة يف كال اجلزرين النهاري
والليلي خالل مو�سمي الربيع واخلريف (عامر � ،2003ص 18
 .)19البوار واجلزاف

قدمي ًا ،كان البوار يقوم ببيع �سمكه باجلملة ,دون وزن,
على تاجر الأ�سماك الذي يعرف باجلزاف ,وهو الذي ي�شرتي
الأ�سماك باجلملة ,ويذكر  Serjeantيف درا�سته� ،سالفة
ال��ذك��ر� ،أن��ه يف بع�ض احل��االت ك��ان اجل��زاف يقوم بتمويل
البوار يف �صنع احل�ضرة بن�سبة ربح معينة يتفق عليها ،وهو
بذلك يلعب دور ًا �شبيه ًا بدور الطوا�ش ,تاجر الل�ؤل�ؤ ,الذي
يقدم �سلف ًا للنوخذة على �شريطة �أن ي�شرتي جميع ما يجلبه
من ل�ؤل�ؤ ب�سعر �أقل من ال�سوق .وهنا يجب �أن يلتزم البوار
بتو�صيل كل كمية الأ�سماك التي ا�صطادها �إىل اجلزاف ولكن
بعد �أن يخ�صم منها بع� ًضا من الأ�سماك ذات الأ�سعار املتدنية
وذلك له ولأ�سرته ،وت�ستمر العملية على هذا املنوال حتى يتم
ت�سديد كل الديون وحينها يقال عن البوار ب�أنه “ا�ستف�ضل”
�أي �أ�صبح مبقدوره االحتفاظ بكل كمية ال�صيد لنف�سه ومع
ذلك غالب ًا ما يظل يبيع البوار �أ�سماكه للجزاف ب�أرخ�ص
الأ�سعار حتى يحافظ على عالقات جتارية طيبة معه(  (Se r
.)jeant 1968
يذكر �أن كلمة “جزاف” وردت يف املعاجم العربية,
جاء يف ل�سان العرب (مادة جزف):
“اجلزاف وا ُ
واجلزاف ُة :بيعك ال�شيء ْ
وا�شترِ ا�ؤ َكه
جلزاف ُة ِ
ِ
بال وزن وال كيل وهو يرجع �إىل املُ�ساهل ِة ،وهو دخيل ،تقول:
جلزاف ِة والقيا�س ِج ٌ
زاف وا ُ
ِب ْعتُه با ُ
زاف؛ ُ
وقول �صخْ ر ال َغ ّي:
جل ِ
َ
ف�أ ْق َب َل منه ِط ُ
وال ال ُّذرى ك�أنَّ عليهنَّ َب ْيع ًا َج ِزيفا
�أَراد طعام ًا ِبي َع ِجزاف ًا بغري َك ْيلَ ،ي�صِ ُف َ�سحاب ًا� .أَبو عمرو:
ْاجتَزَ ْفتُ ال�شي َء ْاج ِتزاف ًا �إذا َ�ش َر ْيتَه ِجزاف ًا ،واللهّ �أَعلم”.

تراث

6 – Bowen, R. LeB., Jr. (1951) Marine Industries
of Eastern Arabia, Geographical Review,
Vol. 41, No. 3, pp. 384-400
7 - CAD, The Chicago Assyrian Dictionary, The
Oriental Institute of the University of Chicago.
8 – Serjeant, R. B. (1968). Fisher-Folk and Fishاملراجع:
Traps in al-Barain, Bulletin of the School of
بريوت،
العربي،
الرتاث
إحياء
�
دار
العرب.
ل�سان
منظور،
 - 1ابن
Oriental and African Studies, University of
لبنان
London, Vol.31, No. 3, pp. 486-514
� - 2إدارة املتاحف وال�ت�راث .احل��رف وال�صناعات التقليدية يف 9 – Smith, S. (1969). Babylonian Time Reckon-
ing, Iraq, Vol. 31, No. 1, pp. 74-81.
البحرين .وزارة الإعالم ،مملكة البحرين1994 ،م.

 – 3ال�شروقي ،مرمي ( .)2000م�صائد الأ�سماك التقليدية يف
البحرين :م�سرد �أثنوغرايف .جملة البحرين الثقافية ،العدد .25
 – 4البكر ،حممد يعقوب بكر .احلداق :مو�سوعة �صيد الأ�سماك يف
الكويت .مركز البحوث والدرا�سات الكويتية ،الكويت2000 ،م.

�إ�ضاءة:
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لعب فيها دور ًا وا�ضح ًا� .أما يف الوقت الراهن فقد تطورت
طرق �صيد الأ�سماك وتنوعت وما ع��ادت هناك تلك املهن
الثانوية ك�صانع احل�ضرة وال �ب��وار واجل ��زاف؛ ف�لا ميكن
التمييز بينها ب�صورة دقيقة ،فما عادت هذه املهن م�ستقلة
بذاتها بل متداخلة وقد يقوم بها �شخ�ص واحد.

)edu.sa
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 – 5ع��ام��ر ،ع��ادل �أح�م��د ث��روت ( .)2003تقييم حرفة ال�صيد
التقليدية”فخاخ احل�ضرة» يف �صيد الأ�سماك وت�أثريها على
اخلامتة
�إنتاجية الأ�سماك الهامة باملياه الإقليمية ال�سعودية يف اخلليج
يف ال�سابق كانت احل�ضور كمن �أهم طرق �صيد الأ�سماك،
العربي .التقرير النهائي للم�شروع البحثي رقم  ٣٠١٧املمول من
وكانت لها قوانينها وت�شريعاتها املعقدة ،وقد ارتبطت بها
عمادة البحث العلمي بجامعة امللك في�صل .ن�سخة �إليكرتونية
�أكرث من مهنة ،ك�صانع احل�ضرة ،والبوار ،كما �أن اجلزاف
متوفرة على موقع جامعة امللك في�صل الإليكرتوين (www.kfu.

تراث
مـ�صطفي ال�صـويف

اإليقاعات التعبيرية والمضامين الرمزية
في أغاني وألعاب األطفال التراثية
38
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يف علم النف�س الطفويل يعد اللعب �صفة الزمة للمخلوقات الب�شرية منذ والدتهم بل ،ال نبالغ �إذ قلنا هي
الزمة لكل الأحياء يف العامل ،لكن الإن�سان يلعب بوعي هادف ومنظم الكت�ساب املهارات ،بينما الأحياء احليوانية
تلعب بدافع غرائزها وتنمية قدراتها ومهاراتها �أي�ضاً...
وبكل الأح��وال ف��إن النتائج النهائية للعب ل��دى الطرفني متقاربة �إىل حد بعيد ،وه��ي حتقيق منو عقلي
وع�ضوي ونف�سي متوازن وجيد بالإ�ضافة �إىل اكت�ساب �أكرب قدر ممكن من املهارات والقدرات الإيجابية التي
متكنه من التغلب على حتديات احلياة وم�صاعبها...
ومهما تطورت الألعاب حديث ًا وتغريت �أ�ساليبها و�أدواتها،
ف ��إن �أج ��واء الأل �ع��اب ال�تراث�ي��ة لها ميزاتها وخ�صائ�صها
و�سحرها ونكهتها املتميزة ،وخا�صة يف عامل الأطفال الذي
يت�سم بالب�ساطة املتناهية يف الأ�شكال والأ�ساليب والأدوات
واملعاين وامل�ضامني والنتائج.
والأل��ع��اب ال�تراث�ي��ة ال�ق��دمي��ة متنوعة وك �ث�يرة ،تتميز
بالب�ساطة والإث� ��ارة ،وغالب ًا تعتمد على ال��ذك��اء وامل�ه��ارة
وال�سلوكيات واللياقة البدنية والقوة ،منها �ألعاب لل�صبيان

ومنها لل�صغار ،و�ألعاب للإناث ومنها للذكور ،ومنها �ألعاب
م�شرتكة بني اجلن�سني ،وهناك �ألعاب جماعية و�ألعاب فردية،
وال مينع �أن يلعب ال�صبي مع البنات �أو العك�س� ،أو يلعب
ال�صبي دور البنت �أو البنت دور ال�صبي ،ويتم تبادل املالب�س
بني الطرفني ...فقوانني عاملهم جتيز لهم هذه الأمور ب�سهولة
وب�ساطة..
وزم��ان اللعب يتوزع من حيث الوقت �إىل �ألعاب نهارية
و�ألعاب ليلية ،ومن حيث املكان تتوزع ما بني البيت وال�شارع

تراث
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بالإ�صبع الو�سطى لها معنى �سيء تقيم القيامة بني الطرفني،
و�إخراج الل�سان للطرف الآخر ت�سيء له وجتعله يجن ،وو�ضع
الكفني مفتوحتني فوق الأذنني ،وحتريكهما يعني ك�أنه ي�شبهه
باحلمار ...
وم��ع ذل��ك اللعبة تبقى لعبة عند الأط�ف��ال مهما كانت
نتائجها و�أبعادها ،لن تقيم حرب ًا حقيقية وتوقع قتلى وجرحى،
ما مل يتدخل الكبار بينهم ،ويقلبون اللعبة �إىل م�شكلة ج ّدية.
فاللعبة بني جماعة الأطفال عموم ًا حتمل معاين املناف�سة
وامل�سابقة ،والرغبة يف النجاح والظهور والقيادة والتفوق على
الطرف الآخر ...
ف��الأط �ف��ال يلعبون با�ستمرار وخ�ل�ال اللعب ي ��ؤ ّث��رون
ويت�أ ّثرون ويتبادلون اخلربات ،ومناذج متعددة من الأفكار
وال�سلوكيات ،وال�صفات التي تبقى م�صاحبة لهم حتى بعد
مرحلة الن�ضوج.
وال �شك �أن عامل الكبار له ت�أثرياته يف توجهات الطفولة
وم�ساراتها ،وت�شجيعهم على �أمن��اط معينة من ال�سلوك �أو
منعهم من ممار�سة �أمن��اط �أخ��رى ،والإي�ح��اء لهم ب�ألعاب
و�أف�ك��ار حم��ددة غري �أن الأط�ف��ال ميار�سون ه��ذه امل��ؤث��رات
وف��ق �صيغ و�أمن��اط خا�صة بهم ت�لا�ؤم تفكريهم ورغباتهم
وقناعاتهم
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وال�ساحة العامة،
ح�سب حجم اللعبة
وع���دد امل���ش��ارك�ين
ف �ي �ه��ا ،وامل �� �س��اح��ة
املطلوبة للعبة.
وعامل الطفولة
يناف�س عامل الكبار
ب�أ�شكاله وع��ادات��ه
وتقاليده وطقو�سه،
ف�ي�ب�ت��دع الأط �ف��ال
لغتهم وتعابريهم،
وح� � ��رك� � ��ات � � �ه� � ��م
و�إ�� � �ش�� ��ارات� � �ه�� ��م
ومعانيهم اخلا�صة،
وميار�سون حياتهم
ول � �ع � �ب � �ه� ��م وف� ��ق
�أنظمتهم وقوانينهم اخلا�صة ،ومهما تعددت �أ�شكال اللعب
و�أ�ساليبه وم�ساحاته وغاياته ،ف�إنه ي�ؤدي �إىل زيادة الروابط
بني الأطفال ويقويها ويدعم اجلهد اجلماعي ،وحب التعاون
يف كل �شيء وخمتلف املجاالت.
فالأطفال الذين يتخا�صمون يف اللعب بعد قليل ين�سون
خ�صامهم ،ويتابعون اللعبة ثم يتخا�صمون ثم يتابعون،
وت�ستمر اللعبة حتى النهاية ،وت�ؤدي دورها الف ّعال يف تطوير
�شخ�صية الطفل ،وتنمية
مداركه وخياله وتنمية م�شاعر الثقة بالنف�س ،والقيادة
واالعتماد على الذات والتفوق واال�ستقالل عن عامل الكبار...
ويبتدع عامل الطفولة �ألعابه ب�أ�ساليب ،و�أ�شكال ولغات
ومعان متنوعة ،في�ستخدم الأطفال الإ�شارة بالأيدي والأكف
ٍ
والأ�صابع وغريها ،لإ�ضفاء مزيد من �أجواء ال�سخرية و�إثارة
الغ�ضب والإزعاج ،فاخل�صام واملنازعة �سمة طبيعية يف عامل
الطفل ،وت�أتي الإ�شارات مبعانيها ومدلوالتها لتكمل ال�صورة،
فرفع الكف مفتوحة الأ�صابع يف مواجهة ال�شخ�ص الآخر
مع كلمة ( ُخو ) تعني احلط من قيمة ال�شخ�ص و�إهانته،
وعقد �سبابتي الكفني مع بع�ضهما تعني ال�صلح ،بينما عقد
الإ�صبعني ال�صغريتني تعني اخل�صام واحل��رب ،والإ�شارة
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و�أحالمهم ،فيخلقون عاملهم اخلا�ص يف اللعب يناف�سون
فيه عامل الكبار كما نرى يف لعبة ( :الأم
والأب ) ه��ذه اللعبة لعبها معظم الأط�ف��ال وه��ي تتميز
بب�ساطتها لكنها تتحمل معاين كبرية ،فهي تقليد كامل حلياة
الكبار اليومية وبناء الأ�سرة ،فاللعبة م�شرتكة بني ال�صبيان
والبنات تتم وفق ال�سياقات التالية:
ـ جمموعة �أطفال ينق�سمون �إىل فئتني الفئة الأوىل ت�سمي
طف ًال منهم الأب ،و�إحداهن الأم والباقي �أوالد( �أ�سرة )،
وجمموعة ثانية متثل ( �أ�سرة ثانية ) �أي�ضا.
ـ تعي�ش الأ�سرتان حياة طبيعية ( عمل و�أكل و�شرب ونوم)
فيقلدون حياة الأ�سرة اليومية للكبار لكن ب�سمات طفولية،
وجتتمع �إح��دى املجموعتني ،وتقرر �أن تخطب البنها من
املجموعة الثانية.
ـ تتقدم املجموعة الأوىل للخطبة من املجموعة الثانية
فيجتمع الطرفان ويتفقان على كل �شيء كما يفعل الكبار
(املهر وحفلة اخلطوبة وكتب الكتاب واجلهاز وحفلة العر�س).
ـ وينفذون جميع امل��راح��ل واخل�ط��وات ب�شكل رم��زي ثم
يعلنون قيام االحتفال بالعر�س متام ًا كما يفعل الكبار من
رق�ص وغناء ،وعداويات ،و�صمدة وحنة ،وحالقة العري�س،
وتلبي�سة ودخلة ...
ـ ثم مي�ضي الزمن ب�سرعة خاطفة عند الأطفال فينامون
ويفيقون ،فتمر عليهم الأ�شهر �أو �سنوات ،وحتمل العرو�س
وتلد وتر�ضع وتربي الطفل.
ـ وميكن �أن مير�ض �أحد �أفراد الأ�سرة ،فيعاجلونه عند
الطبيب �أو ميوت فيدفنوه ح�سب التقاليد ال�سائدة..
ال تنتهي اللعبة لكنها تتوقف يف �أية مرحلة ل�ضيق الوقت،
وميكن �إكمالها يف �أي يوم �آخر ،ولو ا�ستطعنا عر�ض اللعبة
بتف�صيالتها اجلزئية كما حت��دث مت��ام� ًا ،لوجدنا �أن كل
�شيء ممكن احلدوث يف عامل الطفولة ،وال حدود خليالهم
وابتكاراتهم �أ�شك ً
اال ومظاهر و�سلوك ًا و�صيغ ًا و�أمن��اط حياة
تنم عن �إبداعات طفولية مده�شة ...
ّ
عموم ًا رغ��م �صعوبة فهم اللعبة بال�شرح النظري لكن
ميكن �أن نكون فكرة عامة عن اللعبة ،وطبيعتها وكيفية �أدائها
ومن ي�شرتك فيها باملثال التايل ال��ذي يجمع بني احلركية
والغناء...

“ لعبة حتتك بي�ضة «

وهي من �أه��م �ألعاب الأطفال املرتافقة مع الإيقاعات
الغنائية واحلركية وهي لعبة م�شرتكة تت�ألف من جمموعة
واحدة غري حمددة العدد.
يقعد فيها الأطفال على �شكل حلقة دائرية ،ووجوههم
نحو الداخل ،ويقوم �أحدهم ح�سب االختيار بحمل حمرمة
قما�شية �أو �أي عالمة �أخ ��رى ،وي��دور ح��ول الالعبني من
اخلارج وهو يغني ،ويطيل العد حتى ي�شتت انتباه الالعبني،
ويرتقب حلظة غفلة من �أحد اجللو�س ،في�سقط املحرمة �أو
العالمة خل�سة خلف �أحد الالعبني ،ويرك�ض ب�سرعة حول
حميط الدائرة ،حتى ي�صل مكان الالعب الذي ترك املحرمة
خلفه ،وعلى الالعب املذكور حمل املحرمة واللحاق به فور ًا
وب�سرعة ،ف�إن �أم�سك به فاز ،و�إن مل يلحق به ي�صل الالعب
ويقعد مكانه حول حميط الدائرة ،وي�أخذ الالعب اخلا�سر
دور الع ّداد الذي يدور حول الالعبني ،ليرتك املحرمة خلف
العب �آخر ليعيد الكرة ...
و�أثناء اللعب وال��دوران يغني ال�شخ�ص الذي يعدو خلف
الالعبني ،وتردد خلفه املجموعة ويتبادل الطرفان مقاطع
الأغنية التالية:
املجموعة:
الع ّداد:
قيق  ...قيق
حتتك بي�ضة
قيق  ...قيق
قومي قاقي
طاقية
طاق طاق
بعل ّية
طابقني
ب�صينية
ك ّبة بلحمة
يا جر�س
رن ....رن
عالفر�س
ح ّول واركب
( والقيق يرمز �إىل �صوت الدجاج عندما يبي�ض فيقاقي )
و�إذا مل ينتبه الالعب اجلال�س �إىل �أن املحرمة �أ�صبحت
خلفه ،ومت�ك��ن ال�لاع��ب ال�ث��اين م��ن ال���دوران ح��ول احللقة
والو�صول �إىل مكان الالعب اجلال�س قبل �أن يتحرك ،يحمل
�ال
املحرمة م��رة ثانية م��ن خلفه ويعلن عندها ب�صوت ع� ٍ
اخل�سارة التامة لالعب املذكور ،في�ص ّوت الالعبون ا�ستهزا ًء
و�سخرية منه،
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وال�سخرية حتتل مكانة مهمة يف �ألعاب الأط�ف��ال ،فهم
طرف �إيقاع الطرف
يح ّبون ال�سخرية من بع�ضهم ويحاول كل ٍ
الآخر باخلط�أ لو�ضعه مو�ضع ال�سخرية وم�ضايقته ،لكن هذا
يتم برباءة
وبراعة ،وذكاء فطري ي�ستخدمه الأطفال بروح تناف�س ّية
وح� ٍّ�ب للظهور والتفوق ،والفوز على اخل�صم بكل الأ�شكال
والأ�ساليب ويحاولون به �إثبات هذا التفوق بكلمات خا�صة
�أو �أو�صاف و�ألقاب ذات م�ضامني حتمل معاين اال�ستهزاء،
فالأطفال ي�ستمتعون مب�ضايقة بع�ضهم بع� ًضا� ،أو �إزع��اج
�أحدهم و�إغ�ضابه ملجرد الت�سلية واللهو .الأطفال ي�ستخدمون
يف �أغانيهم �أ�سماء ذات معان هزلية مق�صودة ،ويقومون
بتحريفها �أو اخت�صارها �أو حذف بع�ض �أحرفها �أو �إ�ضافة
كلمات خا�صة ذات �أو�صاف و�ألقاب �ساخرة لال�سم حتمل
معاين اال�ستهزاء وال�سخرية ،و�إزع��اج �أحدهم و�إغ�ضابه
ملجرد الت�سلية واللهو ،و�إثبات التفوق عليه كما نرى عندما
يتزحلق �أحدهم ويقع على الأوحال ،فتتلوث ثيابه ،فيغ ّنون له
م�ص ِع ْت اجلاجي «.
ب�صوت قوي واحد « ِّ
م�ص ِع ْت اجلاجي َّ ...

وم�ص ِع ْت اجل��اج��ي :ه��ي ت�شبيه للدجاجة التي ت��زرق
َّ
الو�سخ من دبرها وتلوث م�ؤخرتها  ...ويق�صد بهذا الت�شبيه
ال�سخرية والإهانة .
وتظهر املعاين الطريفة من الأغنية الطفلية جل ّية يف
لعبة ( الأ�سماء والألقاب ) التي يلعب فيها الأطفال لعبة
قلب الأ� �س �م��اء ،وحتريفها �أو ت�صغريها لت�شويه معناها
واال�ستهزاء من �أ�صحابها ،في�صيغون له �أغنية على ا�سمه
لإزعاجه وال�سخرية منه ،ف�إذا كان ا�سمه ( علي ) يغ ّنون له:
علي علعل ...طبخ برغل � ...إجا لي�ص ّبو  ...حرق � ..أو  :علي
عالوي �....أكلو الواوي...
وا�سم عبد القادر يغ ّنون له :حج قدور  ...بال�شوارع عما
يدور ..
وميخائيل يغ ّنون له :ميخة ر�أ�سو متل البطيخة.
وت�ستمر �أغنيات الأ�سماء �إىل ما ال نهاية يف قلب وحتريف
جميع الأ�سماء بطريقة م�ضحكة.
وميكن للأغنية الطفلية �أن ت�أخذ �أ�شك ً
اال خمتلفة فردية
وجماعية وثنائية ح��واري��ة ،وتتميز باحلركية وال�سرعة
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والتعبريية وال��رم��زي��ة وطابعها ال �ع��ام امل ��رح ،وال�ط��راف��ة �شروط �أخرى رمبا تكون مهمة يف عامل الكبار كما نرى يف
والفكاهة وال�سخرية خالل اللعب .وتعتمد الأغنية �أحلان ًا �أغاين ال�شتاء:
و�أنغام ًا ب�سيطة تتكرر برتابة حتى النهاية .والأغنية املرتافقة
مع اللعبة هدفها الأ�سا�سي تنظيم حركة الالعبني و�ضبط
�أغاين ال�شتاء واملطر
�إيقاعهم.
ـ يت�أخر املطر هذا العام وعندما تظهر الغيوم يف ال�سماء
ورغم �أن كثري ًا من الألفاظ قد تكون لي�ست ذات معنى ،ي�ستقبلها الأطفال ب�أغنية طريفة يطلبون فيها من ال�سماء �أن
فالرتكيز الأهم هو تنا�سبها مع النغمة والإيقاع ،ومع ذلك متطر ،واجلميل يف الأغنية �أن يدخل الأطفال �صورة جدهم
ال تخلو الأغنية من حمتوى فكري �أو م�ضمون حياتي ب�سيط ،وجدتهم يف الأغنية ب�صورة �أك�ثر ظ��راف��ة ،فتقول كلمات
وقد تعرب عن ق�صة �أو مثل �أو موقف ينا�سب م�ستوى تفكري الأغنية:
الطفل وطموحاته وتطلعاته و�أمانيه وامل�ستقبلية.
�ش ّتي يا دنيا �ش ّتي �ش ّتي عا قرعة جدّي
ولذلك نرى �أن معظم �ألعاب الأطفال ترتافق مع الأغاين،
بكرة بيطلع �شعر جدي وبتفرحلو �س ّتي
وال�ع� ّداوي��ات اجلميلة املنا�سبة التي تعطي اللعبة �سحر ًا،
قرعة جدّي زحليطة بتلبقلو هالربنيطة
وجاذبية و�إثارة  ،والتي تتميز بال�سهولة ،والب�ساطة والنغمة
ـ والأغنية الثانية تتابع باملو�ضوع ذات��ه ،فيدعوا فيها
�صحة الكلمة �أو الأطفال ال�سماء �أن جتود عليهم باملطر مع �صورة �أكرث طرافة
املح ّببة �إىل النف�س ،ولي�س املهم املعنى �أو ّ
�سالمتها لغوي ًا ،بل املهم �أنها تتوافق مع اللحن ،فيعطيها مع اجلد واجلدة يف الأغنية ،فتقول:
الطفل املعنى واللفظ الذي يريده بحرية ،فاحلرف وال�صوت
يــــــــا رب ت�شــــــ ّتي لروح لعــــــــــــــند �ســـــ ّتي
والر ّنة ال�سل�سة يتمتع بها الطفل ،وينت�شي بها دون التفات �إىل
و�آكل فطيــــــــري من حتت احل�صريي
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يا رب ت�شــــــــــ ّتي عا �صـــــــــــــــلعة جــــــدّي
وتطلعلو �شعرة وتـــقلعـــــــها �ســـــــــــــــ ّتي
والطريف من الأطفال ا�ستخدام هذه ال�صورة اجلميلة
التي تربط بني املطر و�صلعة اجلد وك��أن تبلل �صلعة اجلد
مبياه املطر �سي�ؤدي �إىل ظهور ال�شعر ثانية يف ر�أ�س اجلد لكن
اجلدة تقلعها ثانية...
ـ والأغنية التالية �شتّي يا دنيا ت�أتي على النمط وامل�ضمون
والإيقاع ذاته كما يف الأغاين التي �سبقتها مع �إ�ضافات جديدة
�إىل امل�شهد ،فتقول كلمات الأغنية:
�ش ّتي على قرعة �س ّتي
�ش ّتي يادنيا �ش ّتي
ع ّما حتلب الفارة
�س ّتي باملحفارة
�ضربتني باملحفارة
قلت لها �شربيني
�ش ّتي يا دنيا �ش ّتي �ش ّتي على قرعة �س ّتي
ع ّما تقلي متر ّية
�س ّتي بالرب ّية
�ضربتني بال�شربيّ ة
قلتلها طعميني
وهنا ي�ستبدل الأط �ف��ال قرعة اجل��د بقرعة ال�ست �أي
اجل��دة ،وامل�ح�ف��ارة م��ن احلفر وه��ي احل��اك��ورة التي كانت
حتفر �أر�ضها ال�ستخراج ن��وع من الرتبة ي�ستخدم لتطيني
اجل��دران ،والغريب من الأطفال �أن يقولوا بحلب الف�أرة،
وك�أنها من الأنعام ،واملحفارة الثانية هي الأداة التي يحفر
بها الكو�سا والباذجنان املح�شي ،والربية من الرب البعيد عن
بيوت ال�سكن �أما التمرية ،فهي نوع من احللويات امل�صنوعة
من العجني املقلي املغمور بالقطر ،والغريب من هذه اجلدة
�أنها مرة ت�ضرب الطفل باملحفارة وم��رة بال�شربية عندما
يطالبونها ب�إطعامهم من هذا النوع من امل�أكوالت...
ـ وعندما جتود ال�سماء وتبد�أ بهطول املطر يفرح الأطفال،
ويعربون عن بهجتهم بهذه الأغنية التي تقول:
�ش ّتي �ش ّتي بالفنجان لن�سقي الباتنجان
�ش ّتي �ش ّتي بالطا�سة لن�سقي الع ّرا�سة
�ش ّتي �ش ّتي عالتينة تا منال القنينة
العجورة
�ش ّتي �ش ّتي باجلورة تا ن�سقي ّ
وتعرب كلمات هذه الأغنية عن �أهمية املطر جلميع جماالت
احلياة فهو ي�سقي الزرع ويزدهر الباذجنان والنبات ،ويتم
�سقاية امل�شاركني يف حفلة الأعرا�س ومتلأ الأواين وزجاجات
املياه

ـ وعندما تتوقف ال�سماء عن املطر وتتال�شى الغيوم،
وتظهر ال�شم�س من جديد ،فيغ ّنون لها:
طلعت ال�ش ّمي�سة على قرعة عي�شة
عم تقلي متر ّية
عي�شي بالرب ّية
قلتلها طعميني �ضربتني بال�شرب ّية
ـ ويف مقطوعة م�شابهة يغنون:
يا �شمي�سة اطلعيلي بدي �أن�شر غ�سيلي
وغ�سيلي باملحفارة بالت عليه الفارة
وال�شمي�سة هي ت�صغري لل�شم�س وعي�شة ا�سم علم م�ؤنث
منا�سب لإيقاع الغناء ،وهنا يتم ا�ستبدال عي�شة باجلد �أو
اجل��دة ،ويف املقطوعة الثانية يعرب الأط�ف��ال عن حاجتهم
لظهور ال�شم�س من جديد بعد فرتة من املطر لين�شروا ثيابهم
املغ�سولة لتجفيفها بعد �أن بالت عليه الف�أرة ...
يالحظ يف جمموعة الأغاين ال�سابقة ا�ستخدام الأطفال
بكرثة ملو�ضوع قلي التمرية من قبل اجلدة �أو اجلد �أو �أي فتاة
�أخرى ،ودائما القلي يكون يف الربية ،والتمرية هي من �أهم
حلويات ال�شتاء الرتاثية امل�شهورة .وكل من يطالب بتذوق هذه
الأكلة اللذيذة من الأطفال ت�ضربه �صاحبة العالقة بال�سكني،
وهذا �أمر غريب ملفت للنظر ي�شري �إىل قيمة هذه الأكلة،
ومدى حب الأطفال لها ،وحر�ص الكبار على منع الأطفال
و�إبعادهم عنها ،ولو م�ؤقتا خالل عملية القلي لأنها تكون
�ساخنة كثري ًا و�إذا تركوا على هواهم ال يبقون منها �شيئ ًا
للكبار وقد ت�ضرهم ،وعنما ت�صبح التمرية م�شبعة بالقطر
وباردة تو�ضع للأكل �أمام اجلميع ..
ومعظم الأل �ع��اب ال�ت��ي ك��ان��ت منت�شرة ب�ين الأط �ف��ال،
والفتيان والفتيات خالل اخلم�سينات وال�ستينات ،لعبناها
ونحن �صغار ،وا�شرتكنا مع الأطفال يف اللعب بها ونحن كبار
يف �ساحات الأحياء والقرى
و�شوارعها ،وكثري منها كانت تلعب يف باحات البيوت
والغرف الداخلية ،لقد تال�شت الألعاب والأغ��اين اجلميلة
واختفت من �ألعاب اجليل املعا�صر ،مع ما تال�شى من مظاهر
تراثنا ال�شعبي بعد التطورات االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية التي حدثت يف جمتمعنا املعا�صر ،فكان البد
من توثيقها وحفظها مع تراثنا ال�شعبي الوطني للأجيال
القادمة...

تراث
�إعداد  :حمدة املر املهريي

«بيت الهجن»
متحف يروي تاريخ اإلبل
تضمه منطقة الشندغة التاريخية في دبي
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على طول خور دبي وامتداد ل�شارع اخلليج من جهة ال�شرق ،تقع منطقة ال�شندغة التاريخية الناب�ضة بالبيوت
الثقافية والرتاثية ،ويف القلب منها بيت الهجن� ،أو ما ميكن ت�سميته متحف الإب��ل ،املال�صق متام ًا لبيت اخليل
واملقابل لبيت ال�شيخ �سعيد �آل مكتوم .
الزائر �إىل بيت الهجن �سيالحظ الدقة العالية يف اختيار البيوت الرتاثية واملعمارية املحلية ،وجعلها متاحف
لبع�ض من احليوانات املهمة يف تاريخ العرب ،مثل الإبل الذي ترك �أثره على حياة ال�شعوب والقبائل العربية يف عهود
ال�سالم واحلرب .

ك��ان بيت الهجن يف �أربعينات القرن املا�ضي ي�سمى بيت
الركاب ،القريب واملقابل لبيت املغفور له ب�إذن اهلل ،ال�شيخ �سعيد
بن مكتوم �آل مكتوم ،حيث تعود ملكيته وقتها للمغفور له ب�إذن
اهلل ،ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم ،يف وقت بني فيه البيت
على مراحل عدة .
ً
ً
وتبلغ م�ساحة البيت  664مرتا مربعا ،ويتكون من طابق واحد
بارتفاع �إجمايل يناهز �أربعة �أمتار ون�صف املرت ،ويف و�سط املبنى
فناء �أو ما يعرف با�سم حو�ش ،ويقع يف منت�صف الغرف التعريفية
باجلمل التي حتوطه بطريقة امل�ستطيل ،وللمبنى مدخالن ،الأول

يقع يف اجلهة الغربية و�أما الثاين فهو يف اجلهة ال�شرقية .
غرف البيت تتميز با�ستطالتها ،ففي املرحلة الأوىل للمبنى
كان يتكون من خمزن َّ
بخار و�إيوان (ليوان) فقط ،لكن �أ�ضيفت
�إليه جمموعة من املرافق اخلدمية يف فرتة الحقة ،حيث كان
البيت خم�ص� ًصا كمربط ومكان لتدريب اجلمال واخليول .
يف لقائنا مع ر�شاد بوخ�ش مدير �إدارة الرتاث العمراين يف
بلدية دبي ،يف مقر عمله مبنطقة الب�ستكية� ،أكد �أن اختيار البيوت
الرتاثية ج��اء بهدف اال�ستفادة منها وتخ�صي�صها كمتاحف
ومعار�ض متثل كل تراث الإم��ارات ،ويرى �أن الهجن مثلها مثل
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توزيع الغرف
يف زيارتنا �إىل بيت الهجن ،ميكن القول �إن خمطط املبنى
�أخذ بعني االعتبار اال�ستفادة من جميع م�ساحاته ،خ�صو� ًصا و�أنه
ُيرمم بني وقت و�آخر ،ولكونه تراثي ًا ال يتم حتديثه �أو بناء غرف
�إ�ضافية� ،إمنا يجري �إع��ادة ترميمه بالو�سائل التقليدية ذاتها
واملواد التي بني فيها منذ زمن بعيد .
الداخل �إىل املبنى� ،سيجد �أن��ه يحوي ثماين غرف تخ�ص
كل ما يتعلق باجلمل ،وهذه الغرف ممتدة وموزعة ومتوافقة مع
الطبيعة امل�ستطيلة للمبنى ،ويف املنت�صف يوجد حو�ش وا�سع  .بعد
الدخول من البوابة الرئي�سة وعلى اليمني مبا�شر ًة ،تقع الغرفة
الأوىل املتعلقة بتاريخ الإب��ل ،ومن ثم �إىل جانبها غرفة حتوي
حقائق عن الإبل ،وكل هذه �سن�أتي عليها بالتف�صيل الحق ًا .
وباالنتقال �إىل الغرفة الثالثة �سنجد �أنها خم�ص�صة عن
�سباقات الهجن ،يف حني ت�ضم الغرفة الرابعة معلومات عن ج�سم
اجلمل ،و�أما اخلام�سة فتحوي ت�شريح ًا جل�سم اجلمل ،والغرفة
ال�ساد�سة فوائد الإبل ،وال�سابعة حتاكي �سباق ًا للهجن ،يف حني
حتوي الغرفة الثامنة معلومات مفيدة عن حياة اجلمل .
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ال�صقر واخليل العربي ،وجميعها
مهمة جد ًا يف حياة الإماراتي والعربي
ب�شكل ع��ام ،م�شري ًا �إىل �أن �سبب
�إق��ام��ة بيت للهجن يت�صل ب�أهميته
عند �أهل الإمارات ،ولأنه جزء �أ�صيل
م��ن ث�ق��اف��ة وت� ��راث وح �� �ض��ارة ه��ذه
املنطقة .

قبل امليالد
تزخر الغرفة اخلا�صة بتاريخ الإبل بجميع
املعلومات املتعلقة ببداية ظهور اجلمل ،ذلك
�أن احل�ف��ري��ات ك�شفت يف م�صر وال�صحراء
الكربى يف �شمال �إفريقيا ،عن وجود الإب��ل يف
فرتة � 8000سنة قبل امليالد ،وهي الفرتة التي
هبط فيها �آدم عليه ال�سالم �إىل الأر���ض ،يف
ح�ين �أظ�ه��رت الدرا�سات
�أن �سكان اجلزيرة العربية
ع��رف��وا الإب ��ل منذ 3500
��س�ن��ة ق �ب��ل امل� �ي�ل�اد ،ويف
منطقة ح���ض��رم��وت ك��ان
�أول ا�ستئنا�س للجمل منذ
� 3000سنة قبل امليالد .
وتكمن �أه�م�ي��ة الإب��ل
ع �ن��د ال� �ع ��رب ،يف كونها
ع��ن��وان ال��رف �ع��ة وامل�ن�ع��ة
واجل � � ��اه ،وم �ن �ه��ا ك��ان��وا
ي �ح �� �ص �ل��ون ع �ل��ى ال�ل�ح��م
واحل�ل�ي��ب وال�ك���س��اء ،كما
اعتربت و�سيل ًة مهم ًة للنقل ومهر ًا للعرو�س ودية للقتيل ،وقدمت
هدايا للملوك ،كما �أنها كانت تدفع جزية للمنت�صر وذلك منذ
عهد اململكة الآ�شورية عام  1200قبل امليالد .
ويف حني ت��رك اجلمل العربي �أث��ره على التاريخ يف عهود
احلرب وال�سالم مع ًا ،فقد كان العرب الأوائ��ل ي�ستخدمونه يف
ح ّلهم وترحالهم ،ومنذ زمن قريب كان اجلمل ي�ستخدم يف تو�صيل
الهجانة .
الربيد وحماية احلدود ،وهو ما عرف با�سم �شرطة ّ
ويف جزيرة العرب عرفت الإب��ل منذ �ستة �أالف ع��ام ،ويف
الإمارات العربية املتحدة ،عرث يف منطقة كلباء ب�إمارة ال�شارقة
عام  1993،على �آنية فخارية حتمل ر�سوم ًا لعدد من �صور الإبل
تعود �إىل الألف الثالث قبل امليالد .
�أي� ًضا ،ك�شفت احلفريات والتنقيبات الأثرية يف واحات العني
ومنطقة مليحة يف �إمارة ال�شارقة عن وجود نقو�ش ومتاثيل للإبل
ترجع �إىل نحو � 2500سنة قبل امليالد ،ويف منطقة مليحة بال�شارقة
اكت�شفت يف العام  1994مقربة �ضمت هياكل خليول وجمال تعود
�إىل القرن الأول امليالدي ،ومنها اجلمل ذو ال�سنامني .
وت�ضم الغرفة الثانية معلومات غنية عن الإب��ل و�أ�سمائها
وتعدادها يف العامل ،وعلى �سبيل املثال ت�ضم اللغة العربية �أ�سما ًء
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كثرية للإبل من �أهمها :اجلمل وهو الذكر من الإبل والناقة وهي
الأنثى من الإبل ،و�سليل املولود حديث ًا �سقيا وحوار وف�صيل وق ُعود
محا َ
واحل ْم َرا
ِ
ال�س َ
وحقّ َ
وج َذع وبازِل ،وللإبل �أ�سماء حملية منهاَّ :
وا َمل ْل َحا وا َ
خل ّوارة والهِ ِن ِّية وبنات ال َه ْد َوة وبنات م�صيحان وبنات
الل�صيفر و�ضبيان و�صُ َ
وغان وال ِورِي � . .إلخ .
ويقدر ع��دد اجلمال يف العامل بنحو  15مليون ًا ،منها 12
مليون ًا يف �إفريقيا موزعة كالآتي :ال�صومال  5ماليني ،ال�سودان 3
ماليني� ،أثيوبيا مليون ،موريتانيا � 700ألف � .أما يف �آ�سيا فهناك
ما يقارب  3ماليني ر�أ���س من اجلمال ،منها ح��وايل مليون يف
الهند ،و� 800ألف يف الباك�ستان ،و� 600ألف يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وف� ً
ضال � 300ألف ر�أ�س يف الإمارات .
ومعروف �أن اجلمل ميتلك طاقة هائلة وكبرية ت�ساعده على
اجلري مل�سافات تبلغ من � 60إىل  70كم يومي ًا ،وب�سرعة من 12
�إىل  16كلم يف ال�ساعة ،وي�ستمر يف ال�سري � 10ساعات متوا�صلة
دون انقطاع ،وطاقته على حمل الأثقال ت�صل �إىل  300كغم ،كما
ي�شرب نحو  100لرت من املاء يف املرة الواحدة ،وي�ستطيع حتمل
العط�ش ملدة � 3إىل � 4أ�سابيع .
يف الغرفة الثانية نف�سها املليئة مبعلومات عن الإبل ،يعر�ض
لنا املر�شد ال�سياحي يون�س عبداهلل من بيت الهجن ،حقائق عن
�أمرا�ضها وطرق عالجها ،ويبني لنا �أن بع�ض العالجات جترى
بطريقة الكي ،يف حني تو�ضع عالمات على الإب��ل تو�ضح مكان
العالج ،ك�أن يتم عالج الن�شعة وهو التهاب �أع�صاب الرقبة ،عرب
و�سم مكان التقاء الرقبة وال�ساق الأمامية .
ويتفق كل من ر�شاد بوخ�ش ويون�س ع�ب��داهلل ،على �أهمية
الو�سم �أو الو�شم عند البدو قدمي ًا ،على �أ�سا�س �أنه يتم عرب هذه
الطريقة تخ�صي�ص الإبل وانتمائها للقبائل والع�شائر ،من �أجل
التعرف �إليها و�سط قطعان �إبل الآخرين .
بال�صوت وال�صورة
ً
ولأن �سباقات الهجن مهمة جدا يف تراث وح�ضارة الإمارات،
فقد خ�ص�صت الغرفة الثالثة لل�شرح بال�صوت وال�صورة عن
هذه ال�سباقات التي كانت وما تزال تعترب من املنا�سبات امل�ألوفة
واملحبوبة يف املجتمع العربي ويف الإمارات حتديد ًا .
�أثناء م�شاهدتنا مادة وثائقية عن �سباقات الهجن� ،أكد لنا
يون�س عبداهلل من متحف الإبل� ،أن ال�سباقات تبد�أ يف الإمارات
من منت�صف �شهر �أكتوبر /ت�شرين الأول وبداية �شهر نوفمرب/
ت�شرين الثاين وحتى �شهر �إب��ري��ل /ني�سان من كل ع��ام ،حيث
يتم جتهيز الإبل لل�سباق ،وي�شمل ذلك �ضرورة �أن يكون اجلمل
معروف الن�سب� ،سليم ًا من الأمرا�ض ،يف حني البد من معرفة
عمر املطية �أو �سن الت�أديب التي تكون يف الغالب ثالث �سنوات،

وتغطى بلحاف ين�شر على ظهرها ملدة �أ�سبوع ،حتى ت�ألفه وتتعود
عليه وال يثري لديها �أية ح�سا�سية عند اجلري يف بداية ال�سباق .
وعند املمار�سني ل�سباقات الهجن ،ما ي�سمى الت�ضمري وهذه
العملية ت�سبق ال�سباق ،وتعني تخلي�ص املطية من ال�شحم الزائد
يف ج�سدها ،عن طريق اتباع نظام تغذية معروف لدى �أ�صحاب
الإب��ل ،حتى تكون املطية قد قاربت من الناحيتني اجل�سدية
واملعنوية على اعتياد امل�شاق والت�آلف مع ال َّر ِّكيب واجلمهور
وميدان ال�سباق .
يف �س�ؤالنا لر�شاد بوخ�ش عن توثيق جميع �سباقات الهجن يف
الدولة وو�ضعها يف املتحف� ،أجاب ب�أن ق�سم الدرا�سات يف �إدارته
يتابع تلك ال�سباقات ويح�ضرها ويوثقها ،على �أن يتم ت�ضمينها
كمراجع توثيقية يف امل�ستقبل .
وتال�صق غرفة ج�سم اجلمل متام ًا الغرفة التي قبلها واملتعلقة
ب�سباقات الهجن� ،إ�ضافة �إىل الغرفة التي بعدها املتعلقة بت�شريح
ج�سم اجلمل ،ويف هذه الغرفة الرابعة يتمو�ضع منوذج �صناعي
على هيئة جمل حقيقي ،مو�ضح عليه ج�سمه الداخلي ،حيث يتميز
اجلمل ب�ضخامة ج�سمه و�صغر ر�أ�سه ،ويف حني معدل وزنه حوايل
 665كلغ ،ف�إن معدل وزن الناقة حوايل  540كلغ .
�أم��ا يف و�صف اجلمل فقد خلق اهلل �سبحانه وتعاىل ر�أ�سه
بهذا ال�صغر ،حتى ي�صبح قادر ًا على مقاومة الرياح والأعا�صري،
وال�شفة العليا م�شقوقة لت�ساعده يف �أكل الأ�شواك ويغطيها �شعر
كثيف ،وال�شفة ال�سفلى متدلية ،حيث ي�ستمر اجلمل يف حتريك
فمه مفرز ًا اللعاب ويجرت با�ستمرار حتى يحافظ على رطوبة
فهمه ،وبالن�سبة �إىل جهازه اله�ضمي ،ف�إن ج�سم اجلمل يتميز
برتكيب ت�شريحي وع�ضوي ي�ساعده على الت�أقلم مع العديد من
املواد الغذائية اخل�شنة ،حيث يتكون اجلهاز اله�ضمي يف الإبل من
عدة �أجزاء تبد�أ بالفم .
فوائد الإبل
وحت��وي �إح��دى الغرف معلومات عن فوائد الإب��ل يف حياة
الب�شر ،فهي ت�ستخدم يف احلل والرتحال ،وو�سيلة نقل مهمة نظر ًا
لتحملها م�شاق الطريق واعتبارها �سفينة ال�صحراء ،لأنها تتكيف
على العي�ش يف هذه البيئة اجلافة .
�أي� ًضا ميثل وبر الإبل م�صدر ًا ل�صناعة ال�صوف ،حيث ميتاز
�صوفه باخلفة واملتانة وبقلة تو�صيله للحرارة وبلونه املرغوب ،وهو
�أمنت من �صوف الأغنام ،كما يتم اال�ستفادة من لنب الإبل الذي
يبلغ متو�سط �إنتاج الناقة يف اليوم من � 5إىل  10كلغ .
ويختلف تركيب اللنب يف الناقة بح�سب ال�ساللة ونوعية
الأعالف واملياه التي ت�شربها وكمياتها ،ووفق ًا لف�صول ال�سنة ،كما
ترتفع يف لنب الناقة الطازج قيمة الأ�س الهيدروجيني وهو مقيا�س
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احلمو�ضة ،وتكمن قيمة لنب الناقة يف الرتكيز العايل للأحما�ض
الطيارة التي تعترب من �أهم عنا�صر تغذية الإن�سان .
ويف غرفة ال�سباق وه��ي الغرفة ما قبل الأخ�ي�رة ،جت�سيد
جلملني واقفني ك�أنهما حقيقيان متام ًا ،بينهما من�صة متدرجة
للو�صول �إليهما ،ويف مقابل اجلملني تقبع �شا�شة عر�ض كبرية .
الهدف من هذه الغرفة يت�صل بو�ضع الزائر يف تفا�صيل �سباق
الهجن ،حيث ي�صعد الأط�ف��ال وم��رت��ادو املتحف على اجلملني
وميتطيانه ،يتخلل ذلك عر�ض ل�سباق على ال�شا�شة ،ويف الوقت
ذاته يبد�أ كل من اجلملني بالتحرك.
يقول ر�شاد بوخ�ش �إن هذه الغرفة املخ�ص�صة ل�سباق الهجن،
حتاكي الواقع وجتعل الزائر ك�أنه يف موقع احلدث ،عرب ا�ستخدام
�أكرث من حا�سة مثل حا�سة ال�سمع ،والب�صر ،واللم�س .
�ساعات العمل الأحد �إىل اخلمي�س � 8:00صباح ًا �إىل 2:00
الغرفة الأخرية حتوي معلومات عن حياة اجلمل ،فهو يعمر م�سا ًء الرجاء االت�صال باملتحف ملعرفة �ساعات الزيارة �أثناء
حوايل  40عام ًا ،لكن املعدل العام لعمره هو  30عام ًا ،والناقة �شهر رم�ضان الكرمي والعطالت الر�سمية.
�أدق و�أنحف من البعري وهي �أكرث هدوء ًا وحتم ًال للم�شاق قيا�س ًا
للمزيد من املعلومات يرجى االت�صال باملتحف2253312- :
بالذكر � .أما مدة حمل الناقة فهي عام كامل ،يف حني ت�ستغرق (�+ 971)4أو الفاك�س971+)4( 2251568- :
مدة �إر�ضاع املولود عام ًا �آخر ،وبع�ض النوق يلد كل عام ،وتعترب
ر�سوم الدخول الدخول جمان ًا
من الأن��واع النادرة واجليدة ،ويطلق عليها حملي ًا ا�سم ك�سوب،
موقع املتحف
ومعدل والدات الناقة من � 12إىل  16مرة يف عمرها .
يقع املتحف يف حي ال�شندغة التاريخي على �ضفاف خور دبي.
وتتحدد ف�ترة البلوغ ل��دى ذك��ور اجل�م��ال يف �سن الرابعة
خدمات املتحف
واخلام�سة ،وعند الإناث يف �سن الثالثة والرابعة ،وتعترب والدة
جوالت �إر�شادية جمان ًا ب�صحبة املر�شدين.
التوائم حالة نادرة يف اجلمال ،وقد جرت والدة وحيدة لتو�أمني
تنظم حجوزات الأفواج واملجموعات املدر�سية ح�سب الطلب.
يف مدينة العني يف فرباير� /شباط عام . 1986
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نبذه تاريخية
�شُ ِّيد هذا البيت يف الأربعينات من
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ،يف منطقة ال�شندغة
بالقرب من بيت املغفور له ال�شيخ �سعيد
بن مكتوم �آل مكتوم بينما تعود ملكيته
للمغفور له ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم وك��ان يعرف ب�ـ “بيت الركاب”
حيث كان مربط ًا لإبل ال�شيوخ ،وعند ترميمه مت احلفاظ على
منطه املعماري ليكون متحف ًا للهجن.
ويتكون املُت َْحف من عدد من الغرف؛ الغرفة الأوىل تو�ضح
تاريخ اجلمال ومكانة الإب��ل عند العرب و�أ�سمائها يف الأدب
العربي ،والغرفة الثانية تو�ضح م�سميات الإبل ،والغرفة الثالثة
ميكن التعرف على �أع�ضاء ج�سم الإب��ل وتكوينها ،وغذائها
و�شرابها� ،أمرا�ضها وط��رق عالجها ،م��ن �أم��را���ض فريو�سية
وغريها ،بل وتدخل �إىل �أعماقها و�أمعائها لتكوين �صورة وا�ضحة
عن تفا�صيل �أح�شائها الداخلية.

تراث
عدنان اخلواجة

الموسيقار المصري الراحل..

محمد عثمان
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هو �أحد فناين القرن التا�سع ع�شر ،الذين �أ�سهموا يف تطوير الأغنية العربية ،و كانت �أحلانه من مو�شحات
و �أدوار ملء الأ�سماع و القلوب.
ُولِد حممد عثمان يف م�صر عام  1855ميالدية ،من �أ�سرة فقرية ،و كان والده ال�شيخ عثمان ح�سن،
مدر�ساً بجامع ال�سلطان �أبي العالء ،و مل يكن يفكر يف �أن ي�صبح ابنه فناناً يف يوم من الأيام ،بل كان يود �أن
يتعلم ابنه حرفة يرتزق منها ،ف�أحلقه ب�إحدى ور�ش الربادة.

ولكن الطفل كان يهوى الغناء ،و كانت �أذناه تلتقط الأنغام
ب�سرعة فائقة ،و كان ي�تردد على حلقات الذكر و الإن�شاد
و يحفظ الأحل��ان الدينية ،و يحاول �أن يقلد املن�شدين يف
�أدائهم ،و ملا اكت�شف والده هذه املوهبة� ،ساعده على �إ�شباع
هوايته ،فعهد به �إىل عازف القانون امل�شهور ق�سطندي من�سي
الكبري ،ليعلمه �أ�صول الفن.
و م��ات ال�شيخ عثمان ح�سن ،ف�ب��د�أ االب��ن ي�شعر
ب��امل���س��ؤول�ي��ة ال�ت��ي ت��واج �ه��ه ،مم��ا جعله ي�ن��زل �إىل م�ي��دان

االح �ت�راف ،حتى ي�ع��ول نف�سه ،فان�ضم �إىل حت��ت حممد
الر�شيدي الكبري ،و عمل معه مغني ًا ،و قد ا�ستفاد حممد
عثمان من فرتة ا�شتغاله مع الر�شيدي و ا�ستطاع �أن يتفهم
�أ�ساليب الفن و �أ�سرار املو�شحات و الأوزان.
و رغم �ضيق جمال العمل الفني يف ذلك الوقت،
�إذ مل تكن هناك م�سارح �أو مالهي ،فقد ابتد�أ جنم حممد
عثمان يت�ألف يف �سماء الطرب ،و ا�ستطاع �أن يقف جنب ًا �إىل
جنب مع فطاحل املطربني الذين كانوا يرتبعون على عر�ش

تراث
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الغناء �أمثال :عبده احلمويل ،و ال�شيخ يو�سف املنيالوي ،و
حممد ال�شنتوري ،و حممد �سامل العجوز ،و ملع ا�سم حممد
عثمان يف دنيا الغناء ،حتى �أ�صبح علم ًا من �أعالم الطرب،
و ا�ستطاع �أن يفر�ض على �سامعيه �أن يطربوا ب�أرواحهم و
قلوبهم ،ال ب�آذانهم فح�سب.
و ظل حممد عثمان ينتقل من جناح �إىل جناح� ،إىل
�أن �أ�صيب مبر�ض مزمن يف حنجرته ،كان له ت�أثري مبا�شر
على حنجرته� ،إذ ق�ضى على حالوة �صوته ،و طبقاته العالية،
و امتنع عن الغناء فرتة من الوقت ،و حرم بذلك ع�شاق فنه و
حمبي �صوته.

و كان له �صديق ثري ،يدعى حممد الأ�سناوي ،من
هواة املو�سيقى ،فعنى ب�أمره و عهد �إىل الطبيب امل�شهور �سامل
با�شا بالإ�شراف على عالجه الذي ا�ستمر وقت ًا طوي ًال.
و ك��ان ه��ذا امل��ر���ض نقطة حت��ول يف ح�ي��اة حممد
عثمان ،فقد �أراد �أن يعو�ض النق�ص الذي �أ�صابه ،فابتكر
�شك ًال جديد ًا لتلحني الدور الغنائي� ،إذ كان الدور يف عهده
الأول ي�صاغ من مذهب و �أغ�صان من �إيقاع واح��د و حلن
واحد ،و ال تتخلل �أجزا�ؤه �أية جملة مو�سيقية.
ف�أدخل حممد عثمان الآهات �إىل الق�سم الثاين من
الدور و �أوجد حوار ًا بديع ًا بني املغنى و املنهجية حتى يتناوب

تراث
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كل منهما الغناء ب�شكل من�سجم و طبقات خمتلفة و هو ما
ي�سمى بالهنك.
و الآه��ات �أو الليايل التي �أ�ضافها حممد عثمان
�إىل الدور ،لها نظري عند الغربيني ،فهي نوع من النداءات
التي ي�ستخدمها الرو�سيون يف غنائهم و يعربون عنه بكلمة
(�أوخييم) و هي منت�شرة يف �أنا�شيد النوتية الذين يعملون يف
نهر الفوجلا ،و يف الغناء البولندي يعربون عنه بكلمتي (�أوي
دانا).
و ظل �شكل الدور الذي ابتكره حممد عثمان منوذج ًا
�سار على درب��ه جميع امللحنني املتعاقبني �أمثال� :إبراهيم
القباين ،يف �أدواره( :يعي�ش و يعي�ش قلبي ،من قبل ما �أهوى
اجلمال ،جعلت هجرك عوايدك ،يا قمر داري العيون ،الف�ؤاد
خملوق حلبك ،املحا�سن و اللطافة).
و �أي� ًضا داود ح�سني ،يف �أدواره( :حبك يا �سالم،
احل�سن �أن ع�شقته ،عزيز حبك ،على ع�شق اجلمال� ،أ�سري
الع�شق ،ف�ؤادي �أمره عجيب ،القلب �إىل ودك م�شتاق).
و ال�شيخ علي الق�صبجي وال��د املو�سيقار حممد
الق�صبجي يف �أدواره( :نور ال�صباح من طلعتك ،بتيهك و
�صدك قلبي انكوى ،بافتكارك ايه يفيدك).
و �سيد دروي�ش يف �أدواره( :يف �شرع مني – �أنا هويت
– �ضيعت م�ستقبل حياتي – ع�شقت ح�سنك – احلبيب
للهجر مايل – ياللي قوامك يعجبني – عواطفك دي ا�شهر
من نار).
و ال�شيخ زكريا �أحمد يف �أدواره( :هوه ده يخل�ص من
اهلل – امتى الهوى يجي ي�سوا – يا قلبي كان مالك – الف�ؤاد
ليله نهاره – انت فاكر قلبي تاين يرق لك – مني اللي قال ان
القمر).
و حممد عبد الوهاب يف �أدواره�( :أحب ا�شوفك كل
يوم – القلب ياما انتظر – حبيب القلب عود – �شوف الف�ؤاد
– لو كان ف�ؤادك ي�صفايل – ع�شقت روحك).
و نزل حممد عثمان �إىل امليدان مرة �أخرى ،مطرب ًا
و ملحن ًا ،ي�صاحبه تخت مكون من :حممد عثمان (عود) –
علي �صالح (جد ع��ازف القانون حممد عبده �صالح) ناي
– ح�سن العقاد (قانون) ،انطوان �شوا – والد �أمري الكمان
�سامي ال�شوا (كمان) ،حممد ال�شامي (�إيقاع) ،و ي�شاركه
يف الغناء �أربعة من (ال�سنيدة) �أو (التبيعة) فا�سرتد مكانته
الأوىل ،و جنح جناح ًا كبري ًا.

و كان حممد عثمان� ،أول من عني بت�صوير معنى
الأغنية ،و ح�سن الأ�سلوب ،بعد �أن كان الغناء جمرد تطريب،
ال يعرب عن معنى الكلمات ،و كان يدرك متام ًا �أن املو�سيقى
لي�ست �أنغام ًا بال روابط و ال حدود ،و لذلك جاءت �أحلانه يف
�إطار مو�سيقي بديع و يبدو عليها �أثر اجلهد الذي بذله يف
�صياغتها ،فقد كان �صائغ ًا ماهر ًا و مبتكر ًا ،حتى قيل �أنه كان
ين�شئ الدور �إن�شاء ،و كثري ًا ما كان ين�ش�أ جدال بينه و بني
�إخوانه و زمالئه حول اتباع قاعدة فنية ،فيخرج يف النهاية
منت�صر ًا و قد ك�سب املعركة.
و كان عبده احلامويل ،يف طليعة املطربني الذي
يقدرون حممد عثمان ،و من �أ�شد املعجبني بفنه ،فقد كان
كلما غنى دور ًا جديد ًا ،تلقفه عبده احلامويل ،و �أ�ضفى عليه
من ذوقه ،و �أ�شاع فيه من ح�سه و وجدانه ،ثم يغنيه يف �سهراته
ب�صوته القوي ،و يرجتل ما �شاء له االرجتال ،مع حمافظته
على طابع الدور الأ�صلي ،فيبدو للم�ستمعني و ك�أنه لون جديد،
و كان هذا الت�صرف من جانب عبده احلامويل يغ�ضب حممد
عثمان ،و يثري نف�سه ،و يجعله يثور على �صديقه ،و يتبادل
االثنان العتاب ،و �أخري ًا يعود ال�صفو بينهما.
و �سافر حممد عثمان مع عبده احلامويل �ضمن بعثة
ر�سمية �إىل تركيا ،قوامها ال�شيخ يو�سف املنيالوي و حممد
ال�شنتوري و حممد العقاد و �إبراهيم �سهلون و علي �صالح و
حممد ال�شربيني و �أحمد ح�سنني و عدد من املذهبجية ،و
�أتيحت له فر�صة اال�ستماع �إىل املو�سيقى الرتكية من منابعها
الأ�صيلة و االلتقاء ب�أ�ساتذة املو�سيقى الأت��راك ،و عاد من
رحلته ب�أنغام جديدة مل تكن مطروقة يف غنائنا العربي ،منها
مقام الـ (�شق افزا) الذي �صاغ منه دوره امل�شهور (اليوم �صفا
داعي الطرب) ،و مقام الـ (�شق افزا) من ف�صيلة العجم.
و مل تقف جهود حممد عثمان عند التجديد يف
تلحني ال��دور ،بل يعترب من �أوائ��ل امللحنني الذين تطوروا
بالتو�شيح ،يف الوقت الذي كانت فيه التوا�شيح تورث جي ًال
بعد جيل ،فجعل املغنى يتناوب الأدواء مع املذهبجية يف غناء
املو�شح ،بعد �أن كان ه�ؤالء املذهبجية ين�شدونه من بدايته
حتى النهاية.
و قد بلغ من فرط �إعجاب املرحوم ال�شيخ �سالمة
حجازي مبو�شحه امل�شهور (مال الكا�سات و �سقاين) �أن و�ضع
على (قده) مو�شح (�صفا الأوقات).
و ملحمد عثمان بع�ض الأحل��ان الوطنية ،منها دور

تراث
(ع�شنا و �شفنا �سنني) ،و لهذا الدور ق�صة ،فقد حدث �أن
عاد ال�شاعر حممود �سامي البارودي با�شا من منفاه بعد قيام
الثورة العرابية فاقد الب�صر ،و زاره عبده احلامويل ،و ال�شاعر
ا�سماعيل �صربي با�شا ،ف�أخذ البارودي يعتب على �صديقيه،
لأنهما مل يطرقا الناحية الوطنية يف �إنتاجهما ،و مل ينفعال 		

�� � � �ش � � ��رب� � � �ن � � ��ا ال� � � ��� � � �ض� � � �ن � � ��ى و الأن� � � �ي� � � ��ن
ج � � � � �ع� � � � �ل � � � � �ن � � � ��اه ل � � � � � ��روح� � � � � � �ن � � � � � ��ا ط � � � � ��رب
غ � � � �ي � � � ��رن� � � � � � � � ��ا مت � � � � � � �ل� � � � � � ��ك و� � � � � � � �ص� � � � � � ��ال
و اح � � � � � �ن� � � � � ��ا ن� � � ��� � � �ص� � � �ي� � � �ب� � � �ن � � ��ا خ � � � �ي � � ��ال

كده العدل يا من�صفني
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و رحل حممد عثمان عن دنيانا ،يف اليوم التا�سع
بالأحداث التي تعر�ض لها الوطن ،فطلب عبده احلامويل من
�صديقه ال�شاعر �أن ينظم دور ًا يف هذه املنا�سب ،فكتب هذا ع�شر من �شهر دي�سمرب  ،1900عن خم�سة و �أربعني عاماً،
�أنفق �أك�ثر من ثالثني عام ًا منها يف خدمة الفن ،و �أنتج
الدور و فيه يقول:
خاللها ر�صيد ًا �ضخم ًا من الأدوار ،و املو�شحات القيمة ،من
ع � � � �� � � � �ش � � � �ن� � � ��ا و � � � � �ش � � � �ف � � � �ن� � � ��ا � � � �س � � �ن �ي��ن
و م� � � � ��ن ع� � � ��ا�� � � ��ش ي� � � ��� � � �ش � � ��وف ال � �ع � �ج� ��ب خمتلف املقامات و الإيقاعات.

تراث
�صالح عبد ال�ستار حممد ال�شهاوي

اجلزء الأول - 2-1-

ثقافة الحوار
في التراث العربي واإلسالمي
الحوار أحد أهم ركائز التسامح
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العدل وامل�ساواة والت�سامح والإخاء ،املبادئ الثمينة مرتكزات
ال�شموخ الإن�ساين يف �أعلى م�ستوياته عندما يختم بها �آخر الأديان
تثبيتا لإن�سانية الإن�سان وحتقيقا لذروة دوره يف خالفة الأر�ض،
لتتحرك الب�شرية كلها باطمئنان وفق قيم تر�شح بكل ما هو �إن�ساين
نبيل .والإ�سالم �أقام الرابطة بني النا�س على �أ�سا�س الإميان باهلل
ومل يقمها على جن�س �أو ن�سب �أو قبيلة فقال �سبحانه وتعاىل�« :إمنا
امل�ؤمنون �إخوة» (احلجرات )10 :وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :يا
�أيها النا�س �إن �أباكم واحد ،كلكم لأدم و�آدم من تراب ،ال ف�ضل
لعربي على �أعجمي �إ َّال بالتقوى» .ون�ستطيع �أن ن�ؤكد �أن ما طرحه
الإ�سالم من تعليمات ومبادئ وقيم و�أخالق �إمنا هي لبناء احلياة
الإن�سانية خري بناء ،وامل�ساواة والت�سامح �شعار جميل طاملا ترمنت
به الب�شرية و�أقره الإ�سالم يف �أ�صول وقواعد ثابته حمرتمة بل
ومقد�سة ،فلإ�سالم يجعل الإن�سان ينظر �إىل �أخيه الإن�سان على
�أنه مماثله وم�ساواة وم�شابهه ،له ما له ،وعليه ما عليه �أيا كان
جن�سه ولونه ودينه ولغته ،ال متيز وال علو وال رفعة لأحد على �أحد،
بجن�سية يحملها� ،أو �شعب ينت�سب �إليه� ،أو لغة يتكلمها ،فالكل خلق
اهلل ،والكل عباد اهلل� ،إنها امل�ساواة بني اخللق يف �أ�صل اخللقة،
م�ساواه �أمام اهلل يف التكاليف والواجبات ،م�ساواه يوم العر�ض
عليه �سبحانه وتعاىل عند احل�ساب ،فكل من جاء بالتقوى فاز
وجنا ،وكل من زاد فيها ال بغريها عال وارتقى .وعلى هذا املبد�أ

الإ�سالمي كان الت�سامح ركيزة هامة من ركائز الإ�سالم ولزم
الت�سامح حوار مع الآخر املختلف ،فاالختالف بني النا�س �سنة
كونية ،وحكمة ربانية ،قال تعاىلَ « :و َال َيزَ ا ُلونَ مخُ ْ َت ِل ِفنيَ� .إ َِّال َمن
َّر ِح َم َر ُّب َك َو ِل َذ ِل َك َخ َل َق ُه ْم(”...هود.)118-119 :
واالخ �ت�لاف واق��ع مب�شيئة اهلل ت�ع��اىل ،املرتبطة بحكمته
�سبحانه ،ف�لا ي�شاء �إال م��ا ك��ان فيه حكمة ،لأن م��ن �أ�سمائه
(احلكيم) فهو ال يخلق �شيئ ًا باط ًال ،وال ي�شرع �شيئ ًا عبث ًا .ومن
مظاهر هذا االختالف الديني الواقع مب�شيئة اهلل عز وجلَ « :و َل ْو
ا�س
َ�شاء َر ُّب َك ل َآمنَ َمن فيِ الأَ ْر��ضِ ُكلُّ ُه ْم َجمِ يع ًا �أَ َف�أَ َ
نت ُت ْك ِر ُه ال َّن َ
َحتَّى َي ُكو ُنو ْا مُ�ؤ ِْم ِننيَ»(يون�س .)99 :وما دام هذا االختالف الديني
واقع ًا مب�شيئة اهلل �سبحانه ،فمن ذا الذي يقف �ضد م�شيئة اهلل؟
ومن الذي يفكر يف حمو الأديان كلها �إال دينه؟ �إنه لو فعل هذا مل
يكن م�صريه �إ َّال اخليبة والإخفاق ،وانت�صار م�شيئة اهلل الواحد
القهار.
والإن���س��ان مطبوع على االفتقار �إىل جن�سه ،و�إمن��ا خ�صه
اهلل تعاىل الإن�سان بكرثة احلاجة ،وظهور العجز ،نعمة عليه،
ولط ًفا به ،فائتالفهم باالختالف والتباين ،واتفاقهم بامل�ساعدة
والتعاون ،ف ��إذا ت�ساووا مل يجد �أح��ده��م �إىل اال�ستعانة بغريه
�سبي ًال ،فالبد م��ن ط��رق علمية ،ودرا� �س��ات منهجية ،تو�ضح
الطريق ،وهذا ما حدده الإ�سالم يف جمال الت�سامح واحلوار الذي
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بينهم ،كما ادعى الكاتب الأمريكي �صمويل هانتينغتون يف م�ؤلفة
– �صراع احل�ضارات.-
وقد �سار العقل امل�سلم – يف ع�صور ت�ألقه احلافلة -وفق هذا
املنهج ،حيث كان يحقق الن�صر تلو الن�صر للإ�سالم وح�ضارته
و�أمته.
وعرب �أدوات هذا املنهج الإ�سالمي الفريد يف مقارعة احلجة
باحلجة وعر�ض الدليل على الدليل ،اهتدت �أقوام واعتنق الدين
احلق �أنا�س كثريون من �أجنا�س ومعتقدات خمتلفة! باعتبار �أن
احل��وار بني الأمم وال�شعوب والثقافات� ،إ�ضافة �إىل �أنه مطلب
ديني ،هو �أي� ًضا �ضرورة �إن�سانية �إذا �أراد الإن�سان �أن يعي�ش
حياة كرمية خالية من القلق واخلوف والتوج�س من الآخر ،ثم
�إنه ومنذ فجر التاريخ مل ت�ستطع �أمة �أو جمموعة �إن�سانية العي�ش
وحدها مبعزل عن املجموعات والأمم الأخرى ،لأن احل�ضارات
والثقافات و�أي�ضا امل�صالح تتكامل ك�أجزاء البناء الواحد لتك ّون
يف جمموعها �شكل احلياة الدنيا.
واحلوار هو عمل الأنبياء مع �أقوامهم ،والعلماء مع ذواتهم،
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هو �أحد ركائزه.
والتحاور قيمة �إن�سانية عظيمة ،ومبقدار ما ارتبط الت�سامح
واحلرية والت�آخي باحلوار مبقدار ما ارتبط الطغيان والف�ساد
والظلم بالكبت والإرهاب وم�صادرة احلرية .وال ميكن بحال
التربير للقمع والإره��اب بالدين ،فجوهر الدين� -أي دين-
يتوخى العدل والإن�صاف واحرتام الإرادة واحلرية فقد حتاور
اهلل مع املالئكةَ « :و�إِ ْذ َق َال َر ُّب َك ِل ْل َم َال ِئ َك ِة �إِنيِّ َج ِاع ٌل فيِ الأَ ْر�ضِ
َخ ِلي َف ًة َقا ُلو ْا �أَتجَ ْ َع ُل ِفي َها َمن ُيف ِْ�س ُد ِفي َها َو َي ْ�س ِف ُك الدِّ َماء َو َن ْحنُ
ُن َ�س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُ�س َل َك َق َال �إِنيِّ �أَ ْع َل ُم َما َال َت ْع َل ُمونَ » (البقرة:
.)30
وال �ق��ر�آن د�ستور امل�سلمني ي�شتمل على ع�شرات الآي��ات
والق�ص�ص التي حتاور فيها �إبلي�س مع اهلل ،وحتاور فيها الأنبياء
مع خمالفيهم ،وعر�ض القر�آن لهذه الآراء املنكرة واجلاحدة
دون زراية �أو نكري ،فاحلرية �أقد�س و�أثمن ما ميتلك الإن�سان
وهي حق مواطنة وحق �إن�ساين وحياتي ،وهي م�س�ؤولية عقلية
ودينية و�أخالقية واجتماعية و�سيا�سية.
كما دع��ا ال�ق��ران �إىل ح��وار املخالفني باحل�سنى« :ا ْد ُع
�إِلىِ َ�س ِب ِيل َر ِّب َك بِالحِْ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َ�س َن ِة َو َجا ِد ْل ُهم بِا َّل ِتي
ِه َي �أَ ْح َ�سنُ ِ�إنَّ َر َّب َك هُ َو �أَ ْع َل ُم مِ َبن َ�ض َّل َعن َ�س ِبي ِل ِه َوهُ َو َ�أ ْع َل ُم
بِالمُْ ْهت َِدينَ » (النحل )125 :لأن ح�ساب املختلفني يف دياناتهم
ومذاهبهم واجتاتهم الدينية والأخالقية التي ن�ش�أوا عليها
لي�س �إلينا ،ولكن �إىل خالق اجلميع� ،إىل اهلل وح��ده ،ولي�س
يف هذه الدنيا ،ولكن يف الدار الآخرة ،يوم القيامة .وهذا ما
قرره القر�آن يف موا�ضع �شتى يقول تعاىل خماطب ًا ر�سولهَ « :و ِ�إن
َجا َد ُل َ
وك َف ُق ِل اللهَُّ �أَ ْع َل ُم مِ َبا َت ْع َم ُلونَ  ،اللهَُّ َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة
ِفي َما ُكنت ُْم ِفي ِه تَخْ َت ِل ُفونَ » (احلج.)69 68- :
فالدعوة باحلكمة واملوعظة احل�سنة -غالب ًا -مع املوافقني،
واجل��دال بالتي هي �أح�سن -غالب ًا -مع املخالفني .فامل�سلمون
م�أمورون من ربهم �أن يجادلوا ويحاورا خمالفهم ،بالطريقة
التي هي �أح�سن الطرق� ،أمثلها و�أقرب �إىل القبول من املخالف.
واجل��دال بالتي هي �أح�سن ،ه��و :احل��وار ال��ذي ندعو �إليه مع
املخالفني لنا ،وهو الذي ال ي�سعى �إىل �إيغار ال�صدور� ،أو املباعدة
بني القلوب ،و�إث ��ارة ما ي�شعل الفتنة� ،أو ي��ورث ال�ضغينة ،بل
يعمل على تقريب القلوب بع�ضها من بع�ض ،كما قال تعاىل يف
َاب �إ َِّال بِا َّل ِتي ِه َي
جمادلة �أهل الكتابَ « :و َال تجُ َ ��ا ِد ُل��وا �أَ ْه� َ�ل ا ْل ِكت ِ
�أَ ْح َ�سنُ �،إ َّال الذين ظلموا منهم»(.العنكبوت  )46:فالآية تركز على
اجلوامع امل�شرتكة التي ي�ؤمن بها الفريقان ،ال على نقاط التمايز
واالخ �ت�لاف ،وه��ذا م��ن �أ��ص��ول احل��وار باحل�سنى .وب�ه��ذا يرى
الإ�سالم �ضرورة احلوار بني املتخالفني ،وال يرى حتمية ال�صراع
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واملفكرين مع بع�ضهم ،والقادة الناجحني مع مر�ؤو�سيهم ،واملربني
احلقيقيني مع �أبنائهم ،واملجتمعات ومثيالتها ،فالأمم القوية
العزيزة املتقدمة هي التي ت�شيع فيها ثقافة احلوار مع �أغيارهم
ال ثقافة ال�صراع ،لأن احل��وار م�ؤ�شر قوي على الدميقراطية،
والتي هي �أق�صى ما تطمح �إليه ال�شعوب ،وكلما ابتعدت الأمم
عن فتح �آفاق احلوار عانت من الأمرا�ض االجتماعية واحل�ضارية
كالت�سلط والذل ،وهيمنة فئة على فئة ،والكذب واملخادعة والغ�ش،
والنهب ملقدرات ال�شعوب ،وباملقابل؛ ف�إنّ فتح �آفاق احلوار يعني
فتح �آف��اق الأم��ل ،و�آف��اق التطور والعدل والدميقراطية واحلياة
الأف�ضل لكل ال�شعوب.
* حتمية احلوار والت�سامح يف الع�صر احلا�ضر:
احلوار احل�ضاري �أو الثقايف هو�« :شكل من التفاعل بني القوى
االجتماعية ،وو�سيلة للتوا�صل �أو لتجنب ال�صراعات وتلطيف
املجابهات” .وقد �شهدت الإن�سانية على مدار التاريخ مبادرات
عديدة ل�صياغة العالقة بني ال�شعوب واحل�ضارات على �أ�سا�س
التعاون واحلوار بدال من التناحر وال�صراع ،مع �أن ال�صراع بني
الدول فيما م�ضى مل يكن بواب ًة للفناء التام .نعم كان ُيقتَّل �آالف
الب�شر ،وتُباد قرى ،وتُف َّرغ مدن من �أهلها ،لكن بذرة الب�شر مل
تكن مهددة يف �أي وقت م�ضى باال�ستئ�صال ،لكن �إن�سان الع�صر
احل��ايل -الذي مل يقنع بال�سيف وال البندقية� -صنع بيديه من
ما ال ُيبقي وال
�آالت القتل البلهاء ما ميكن �أن ي�ست�أ�صل �ش�أفته ،مِ َّ
َ
يذر ،ف�أ�صبح الب�شر مهددين جميعا دون ا�ستثناء .وبقدر ِعظم
اخلطر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إليه ال�صراع ،يكون ِعظم احلاجة
لإح�ل�ال احل��وار حم��ل ال���ص��راع .و�إذا ك��ان الفناء ه��و النهاية

املحتومة لأي �صراع كوين يف هذا الع�صر ف�إن احلوار يجب �أن
يكون �سع ًيا كون ًيا معززا بكل الطاقة التي تولدها غريزة البقاء.
ل��ذا �أدرك ال �ك �ث�يرون -مم��ن �أ َّرق��ه��م ت�ن��اح��ر الب�شر وت �ن��ازع
احل���ض��اراتِ -ع� َ�ظ��م احل��اج��ة للم�صاحلة ،وعلى م��دار العقود
الأخ�ي�رة ط��رح كثري من املفكرين ورج��ال الدين وال�سيا�سيني
دع��وات وم�شاريع لتج�سري الفجوات بني الب�شر ،و�صياغة عامل
دوما يف
يقوم على التعاي�ش والتعاون .فكان احلوار يطرح نف�سه ً
هذه امل�شاريع والدعوات ك�أداة للو�صول �إىل هذا التعاي�ش� ،إميا ًنا
ب�أن “�إرادة االنخراط يف احلوار ال ميكن �أن تنف�صل عن �إرادة
احلفاظ على ال�سالم”.
* ثقافة احلوار والت�سامح يف الرتاث العربي والإ�سالمي:
ال�تراث العربي الإ�سالمي غني ب�أدبيات احل��وار واملناظرة
التي ت�ؤدي �إىل الت�سامح .بل �إن يف هذا الرتاث علم ًا كام ًال للحوار
واملناظرة ،بل �إن يف هذا الرتاث علم ًا كام ًال للحوار وللمناظرة،
وقامو�س ًا غني ًا مادته املجادلة واملخاطبة واملناق�شة واملنازعة
واملجال�سة واملذاكرة واملطارحة وامل�ساجلة واملداولة واملناق�ضة
�سواء داخل الثقافة العربية الإ�سالمية �أي بني الفرق املختلفة� ،أو
بينها وبني الثقافات الأخرى.
فاحلقيقة �إن الإ�سالم الذي جاء به ر�سول الإن�سانية حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم وقدمه ذلك التقدم امللحوظ حمل بني طياته
قوانني عدة مهمة عملت على ن�شره يف �شتى �أرجاء العامل الأكرب.
فمن �أ�شهر هذه القوانني املهمة التي كان لها ال��دور الأكرب
والطائل يف تقدم امل�سلمني يف خمتلف امليادين هو قانون :اللني
والالعنف والت�سامح الذي �أكدت عليه الآيات املباركة ف� ً
ضال عن
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الأحاديث النبوية ال�شريفة.
فالت�سامح وفق املنظور الإ�سالمي ،ف�ضيلة �أخالقية ،و�ضرورة
جمتمعية ،و�سبيل ل�ضبط االختالفات و�إدارتها.
ففي القر�آن الكرمي هناك �أكرث من �آية تدعو �إىل اللني وال�سلم
ونبذ العنف والبط�ش.
يقول �سبحانه وتعاىل“ :ا ْد ُع �إِلىَ َ�س ِب ِيل َر ِّب َك بِالحِْ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِعظ ِةَ
الحْ َ َ�س َن ِة َو َجا ِد ْل ُه ْم بِا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ ”(النحل)125 :
ويقولَ “ :و�إِ َذا َخ َ
اط َب ُه ْم الجْ َ ِاه ُلونَ َقا ُلوا َ�س َال ًما”(الفرقان:
)63
َ
َ
َّ
َ
ُ
تجُ
َّ
َ
ْ
َ
�اب �إِال ِب��ال � ِت��ي ِه� َ�ي
وي��ق��ولَ “ :وال � ��ا ِدل� ��وا �أ ْه � ��ل ال� ِ�ك��ت� ِ
�أَ ْح َ�سنُ ”(العنكبوت)46 :
وي��ق��ولُ :
“خ ْذ ا ْل�� َع�� ْف�� َو َو�أْ ُم�� � � ْر ِب ��ا ْل� � ُع� � ْر ِف َو�أَ ْع� � ِ�ر�� ْ��ض َع��نْ
الجْ َ ِاه ِلنيَ”(الأعراف)199 :
ُون اللهَِّ َف َي ُ�س ُّبوا اللهَّ َ
ويقولَ “ :و َال ت َُ�س ُّبوا ا َّل ِذينَ َي ْد ُعونَ ِمنْ د ِ
َع ْد ًوا ِب َغيرِْ ِع ْل ٍم”(الأنعام)108 :
ويقولَ “ :ف ِب َما َر ْح َم ٍة ِمنْ اللهَِّ ِل ْن َت َل ُه ْم َو َل ْو ُك ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
يظ
ا�س َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم”(�آل
ا ْل َق ْل ِب َال ْن َف ُّ�ضوا ِم��نْ َح ْو ِل َك َف ْاع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
عمران )159 :
للهَُّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ويقولَ “ :ول َي ْعفوا َول َي ْ�صف ُحوا �أال تحُِ ُّبونَ �أنْ َيغ ِف َر ا لك ْم”
(النور� )22 :إىل غريها وغريها من �آيات الذكر احلكيم.
وكرثة لفظ وتكرار ال�سالم على هذا النحو مع �أحاطته باجلو
الديني النف�سي من �ش�أنه �أن يوقظ احل��وا���س جميعها ويوجه
الأفكار والأنظار �إىل املبد�أ ال�سلمي العظيم.
والإ�سالم يرى ب�أن الطبيعة الإن�سانية ميالة بطبعها وفطرتها
�إىل احلوار �أو اجلدال كما يطلق عليه القر�آن الكرمي يف و�صفه
للإن�سانَ “ :و َكانَ الإ ْن َ�سانُ �أكْثرَ َ َ�ش ْيءٍ َجدَ ال” (الكهف ،)54 :بل �إن
�صفة احلوار �أو اجلدال لدى الإن�سان يف نظر الإ�سالم متتد حتى
�إىل ما بعد املوت� ،إىل يوم احل�ساب كما يخربنا القر�آن الكرمي
يف قوله تعاىلَ “ :ي ْو َم ت�أْ ِتي ُك ُّل َنف ٍْ�س تجُ َ ا ِد ُل َعنْ َنف ِْ�س َها”(النحل:
.)111
من خالل ذلك نرى �أن احلوار لدى الإن�سان يف نظر الإ�سالم
�صفة متالزمة معه ت�لازم العقل به ،ولهذا فقد حدد الإ�سالم
املنطلق �أو الهدف احلقيقي ال�صادق الذي ينطلق منه امل�سلم يف
حواره مع الآخرين ،فالإ�سالم يرى ب�أن املنطلق احلقيقي للحوار
هو (�ضرورة البحث عن احلق ولزوم �أتباعه)َ “ :ف َم َاذا َب ْعدَ َ
احل ِّق
�إال َّ
هلل هُ َو
ال�ضالل”(يون�سُ “ : ،)32 :ق ْل َف ْ�أتُوا ِب ِكت ٍ
َاب ِمنْ ِع ْن ِد ا ِ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
�أَ ْهدَ ى ِمن ُه َما ا ّت ِب ْع ُه �إنْ كنتُم َ�صا ِد ِقني” (الق�ص�ص ،)49 :وهذه
�إحدى القواعد الأ�سا�سية يف احلوار الإ�سالمي.
�أما الت�سامح من وجهة نظر ال�سنة النبوية ف�إنه يت�شارك مع ما

جاءت وحملته هذه اللفظة لغوي ًا ف�إن معنى الت�سامح هو الت�ساهل
وامل�ساهلة يف كل جوانب احلياة لذلك جاء قول الر�سول الأكرم
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم”:رحم اهلل امر�أ �سمح ًا �إذا باع و�إذا
ا�شرتى و�إذا اقت�ضى”.
�إن �سرية الر�سول حممد �صلى اهلل عليه و�سلم �أب��رز جتلٍّ
وم�صداق ل�سلوك منهجية ال�سالم والت�سامح يف الأمة؛ فالر�سول
الأك��رم �صلى اهلل عليه و�سلم قائد احلركة ال�سلمية الالعنفية
الأوىل يف تاريخ العامل.
وهو �صلى اهلل عليه و�سلم حامل راية ال�سلم وال�سالم لأنه
يحمل للب�شرية النور والهداية واخلري والر�شاد والرحمة والر�أفة
فيقول �صلى اهلل عليه و�سلم�“ :إمنا �أنا رحمة مهداة” ،ويتحدث
ال�ق��ر�آن الكرمي عن ر�سالته فيقول“ :وما �أر�سلناك �إال رحمة
للعاملني”(الأنبياء ،)107 :ف�إن الرحمة وال�سلم وال�سالم جاء بها
الإ�سالم للنا�س كافة.
ولأن احلوار �ضروري وملح يف الدعوة الإ�سالمية فقد ر�سم
الر�سول الأكرم �أروع الأخالق يف احلوار و�أح�سنها ،بل و�أ�سماها
و�أنبلها ،لأنها �أو ًال مطلب �إلهي �أو�صى اهلل به ر�سوله يف كثري من
الآيات القر�آنية العظيمة ،والتي من بينها قوله تعاىلَ “ :و َجا ِد ْل ُهم
با َّل ِتي ِه َي � ْأح َ�سن”ُ (النحل ،)125 :وكذلك قوله“ :ا ْد َف ْع با َّلتي ِه َي
�أَ ْح َ�سنُ ف� َإذا ا َّل ِذي َب ْي َن َك و َب ْي َن ُه َعدا َو ٌة َك�أَ َّن ُه َوليِ ٌّ َحمِ ْيم” (ف�صلت:
 .)34وثاني ًا :لأن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بطبعه على خلق
كما و�صفه ال�ق��ر�آن الكرمي يف قوله تعاىلَ “ :و�إ َّن َك َل َع َلى ُخ ُل ٍق
َع ِظ ْيم”( القلم .)4 :ولأنه � -صلى اهلل عليه و�سلم -كذلك فقد
جاء ب�أف�ضل الأ�ساليب يف احلوار نورد �أهمها:
 �أ�سلوب ال�شك وو�ضع الأفكار مو�ضع التمحي�ص واالختبار،واحرتام الر�أي الآخر وعدم �إ�سقاطه“ .و�إ َّنا و�إ َّيا ُكم َلع َلى هُ دَ ىً �أو
الل ُمبِي” (�سب�أ)24 :
يف َ�ض ٍ
 البدء يف احلوار بالأفكار امل�شرتكة:َاب َت َعا َلوا �إىل َك ِل َم ٍة َ�س َواءٍ َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُكم �إال َن ْع ُبدَ
« ُق ْل يا � ْأه َل ِ
الكت ِ
�إال َ
اهلل وال ُن ْ�ش ِر َك ِب ِه َ�ش ْيئ ًا وال َي َت ِّخ َذ َب ْع�ضُ َنا َب ْع� ًضا �أ ْر َباب ًا ِمنْ ُد ْو ِن
اهلل»(�آل عمران)64 :
 �إنهاء احلوار ال�سلبي بالإيجابية واالتفاق:َ
“ ُق ْل َيا �أَ ُّي َها ا ْل َكا ِف ُرونَ  ،اَل �أَ ْع ُب ُد َما َت ْع ُبدُونَ َ ،و اَل �أنت ُْم َعا ِبدُونَ
َما �أَ ْع ُبدَُ ،و اَل �أَ َنا َعا ِب ٌد َّما َع َبدتمُّ ْ َ ،و اَل �أَنت ُْم َعا ِبدُونَ َما �أَ ْع ُبدَُ ،ل ُك ْم
ِدي ُن ُك ْم َوليِ َ ِد ِين”(الكافرون.)1-6 :
“و�إنْ َك َّذ ُب َ
وك َف ُق ْل يل َع َملي و َل ُكم َع َم ُل ُكم �أ ْنتُم َبر ْي ُئونَ مما
�أَ ْع َم ُل و�أ َنا َب ِري ٌء مما َت ْع َم ُلون”(يون�س.)41 :
يتبع
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املثارة الأوىل :ال�شاعرية
ا) انفتاحات لغوية على تداعيات �سرد الت�أمل
�إن ال�شاعرية يف الن�ص الق�ص�صي لدى جمموعة (ال�سندباد
يغرق) للقا�ص حممد �صباح احلوا�صلي تهبن ًا نوع ًا من الت�أويل
املفتوح وترمينا يف هذه االنفتاحات التي تعمق الدالله واالنغمار
يف م�شاعر متولدة  ،وهذا ما مينحنا تداعيات يف الت�أمل الداليل
وات�ساعه حتى لي�صبح املتلقي �شريك ًا يف التقاط الإ��ش��ارات يف
العملية الق�ص�صية الإب��داع�ي��ة  ،والإبطانية� .إن ه��ذا املنح يف
املتداعيات التي تثريه لغة الت�أمل الداللية
ال�شاعرية تدفع املتلقي �إىل �أن يكون �شريك ًا جاد ًا يف التقاط
الإ�شارات يف العملية الق�ص�صية الإبداعية  ،ويف �صوغها  ،و�صوغ
م�صائر �أحداثها  ،وم�آالت حركة حوادثها  ،و�أفكارها الإن�سانية ،
ويف احتماالت القفلة الق�ص�صية ذات الأبعاد الرثة.
ب) اختيار ذروة احلدث �أو �سردالفكرة ال�ساخنة
وتتبدى هذه ال�شاعرية يف ق�ص�ص احلوا�صلي حيثما تنقلت يف
�سعي متعمد� .إن القا�ص �صباح
املجموعة بني ق�صة و�أخرى دون ٍ

منذ العنوان الذي هو جزء من ن�صة ي�سعى �إىل �أن ينفذ �إىل قلب
أبواب عديدة تفتحها لغة تتكثف فيها (الإيحاءات) وال
املتلقي ب� ٍ
�أق��ول (امل�ع��اين) وه��ذا �إج��راء يتناول جوهر ال�شغل الق�ص�صي
وحت�س�س مل�شاعر الإن�سان جتاه الأ�شياء والنا�س والعامل ،ور�ؤ ية
دالالته .
م��ا ي�شغل ق�صة �صباح  ،وق��د نعني ي�شغله ه��و �أي� ًضا  ،هو
حت�س�س م�شاعره حتى يوطن جتاربه الق�ص�صية داخل (ثيمة)
�أو (مو�ضوعة ما)  ،تت�أ�س�س يف «حممومية» �شعرية تر�سم  ،من
خاللها  ،حياة ال�شخ�صية يف ذروة حلظة ما يلتقطها بعيدة عن
برودة اللحظات� .إن هذه ال�شعرية يف �أن�ساق تت�أتى من خ�صو�صيتها
ومتتد يف �أمدائها الداللية من والدات الفكرة و �إغواءات اللغة مع ًا
؛ حيث ال يكف الن�ص عن البث الإيحائي يف متتاليات ال�سرد وهي
تقرتب من نهايات حمتملة يف نهاية الق�صة  ،وهنا تبدو الدالالت
مت�سارعة  ،ومت�شظية  ،لك�أنها طري ي�سعى �إىل التقاط حباته التي
يراها فتبهره وال ت�شبعه فيبقى الئب ًا عن �صيد.
ج) �:شاعرية عنوانات الق�ص�ص
نكاد ال جند عنوان ًا واح��د ًا يف جمموعة ق�ص�ص (ال�سندباد
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�أفق االختيار كل ح�سب ما ي�ست�شف ولو
ا�ستعمل القا�ص �صباح مفردة العنوان
(ن�ك��رة) لكان اختيار امل �ج��اورات �أك�ثر
لأن النكرة تنتج ف�ضاء �أو�سع يف الداللة
التي تخ�ص اجلميع ولعل النكرة هنا
تخ�صه وحده  :لنقر�أ مع ًا هذه الق�صة :
ّ
(الرائحة)
«�إنها الرائحة التي متيز ها ب�سهولة
عن كثري من ال��روائ��ح ،بل قد ال يعنيك
�أي رائحة �سواها ف�أنت ت�شعر على نحو
حممد �صباح احلوا�صلي
غ��ري��زي غام�ض �أن�ه��ا م�صدر غبطتك
الأوىل ق�صة (الرائحة)املبهمة
نالحظ يف ه��ذا ال�ع�ن��وان التكثيف
�أنت جزء منها لذاف�إنهاعندما تبتعد عنك تتيه عن نف�سك
الداليل حني ي�ضعه يف(مفردة واحدة).ويتبادر �إىل الذهن فور ًا
�س�ؤال ي�س�أل عن نوعها !  ،وت��رد احتماالت من مثل (الرائحة وت�أخذ يف البكاء ،وعندها تغمرك تهد�أ يف �أعماقك �سورة البكاء
الذكية) �أو الرائحة العطنة) �أو(الرائحة التي متلأ مكان ًا ما له واخلوف .
ّ
ما �أروعها عندما ت�أتيك وحتتويك بتميزها  ،حينها فقط تنال
مغزاه) �أو (الرائحة التي ترتبط بح�ضور �شخ�ص)�أو (الرائحة
التي ت�ستح�ضر بغيابه) �أو (الرائحة التي فقدت �أهميتها �أو ما �أنت بحاجة له .
ذات يوم كونت �أول ابت�سامة لأنك لقيتها ب�أنفك ال�صغري«.
�إثارتها) �أو الرائحة التي تن�شط ذاكرتك ب�سبب ما) �إىل غري
لقدا�ستخدم القا�ص ال التعريف لكي ي�ؤكد م��دى الت�أثري
ذل��ك من امل �ج��اورات قبل �أن ندخل ال�ق��راءة التي تفتح �أمامنا
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يغرق) دون �أن يختزن مومئة �شعرية
وح�ت��ى ع�ن��وان املجموعة يكتنز بذلك
 ،فنقر�أ م�ث� ً
لا« :ال��رائ�ح��ة» « ،تلوين» ،
«احللم» ( ،قاع الهاوية ) (،ال��والدة)
( ،ال�شرفة) (�إح�سا�س) ( ،ركن القمر)
(النجوم املنطفئة) (،ال�شرخ)(تكوين)
( ،ال�سفر) ( ،زم��ن الثلج ال��داف��ئ )،
(غ��رب��ة) �( ،أم �ن �ي��ة)( ،ك��ان �صاحبي
يحب ال�شعر) هذه ال�شاعرية يف العنوان
ترميك يف الن�ص وبالتايل ي�ست�أثرك
�شيء ما غام�ض يف بيا�ضه؛ فتلوذ ببع�ض
املحتمالت التي تلح عليك بعد قراءته ،
ي�ضاف �إىل ذلك �أن هذا العنوان عندما
يكون ق�صري ًا  ،خا�صة  ،يجعلك تدخل
ب�سبب كثافته يف احتماالت جم��اورات
لغو ّية ميكن ل��ك �أن تفرت�ضها بحر ّية
قبل �أن تدخل يف التف�صيل الق�ص�صي
الق�صري ال��ذي يعد �إج� ��را ًء مهم ًا من
�إج � ��راءات الق�صة ال�ق���ص�يرة ج ��د ًا..
والإيحاءات التي تكتنزها مفردات املنت
الق�ص�صي تعينك على ا�ستبدال منا�سب
ملجاورات العنوان قبل �أن ت�ستتب لديك
ر�ؤي��ة ما للقراءة الق�ص�صية التي يع ّد
عنوان الق�صة وما �أ�ضفت �إليه جزء ًا من
الن�ص الق�ص�صي. .
*�أمثلة على ال�سرد ال�شاعري
 لن�أخذ مث ًاال �أو �أكرث .
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امل�ستمر لهذه الرائحة والتي يود �أن ينقلها �إىل املتلقي .ف» �أل»
هنا ت�ؤكد ح�ضور الرائحة القوية يف حياته و�أي� ًضا ح�ضورها يف
داللتها يف م�سرية هذه احلياة .ويدو لنا �أنها �أثرية لديه  ،ومتيز
بخ�صو�صيتها من �أية رائحة �أخرى ؛ وك�أن النا�س كلهم يعرفونها
وعدم ذكرها �أك�سبها
قيمة عالية و�إن بدا ال�س�ؤال عنها كال�س�ؤال عن لغز حمبب
يكتفي املرء بالتنويه به دون الت�صريح ثم جل�أ القا�ص �إىل �آل ّيات
�سرد ّية للت�شهيد به دون ذكره واقرتح رمبا �أن تكون(رائحة �أمه)
ومنذ الكلمة الأوىل يف هذه (الق�صة الق�صرية جد ًا) راح القا�ص
يج�سد �أو�صافها يف(م�شهديات �شاعر ّية ق�صرية) فيها �شئ من
احلركة امل�سرحية التي تعبرّ عن هذه الرائحة يف (ح�ضورها)
و(غيابها) ف�أدخل هذه امل�شهد ّيات يف ت�ضاد رومانتيكي ترتجمه
االنفعاالت والإ�شارات التي متثلها :
• ح�ضور الرائحة يورث ال�سكينة وال�سعادة = � -أنت جزء
منها .
 تهد�أ يف �أعماقك �سورة البكاء واخلوف م�صدر غبطتك املبهمة.ابتعاد الرائحة �أو االبتعاد عن الرائحة = -ال يعنيك �أية
رائحة �أخرى .
تتيه عن نف�سك .
ت�أخذ يف البكاء .
وختم القا�ص ق�صته دون �أن يف�صح عن �صاحبة الرائحة
بداللة �شاعر ّية تر�سم ابت�سامتنا يف الوجوه والأفئدة ونحن نتماهى
مع املخاطب (�أن��ت) وه��و يبت�سم ل�صاحبة الرائحة التي تلبي
حاجته �إذ يهفو لرائحتها املتميزة .
و القا�ص احلوا�صلي ب��د�أب�براع��ة بالعبارة التالية (�إن�ه��ا
الرائحة) منطلق ًا من توقع تعرفها ،و ليزيد �سمة الت�أكيد والتكثيف
با�ستخدام (�إن) و�أي� ًضا حتى تغدو هذه الرائحة
ق�سمة م�ؤكدة مهمة ،بيننا  ،يف حاجة �إىل تذكرها واحلديث
عنها مبا يقنع القارئ  ،يف تلم�س �صاحبتها الأثرية .
وجن��د يف ه��ذه الق�صة �أي���ض� ًا م��ا يرمينا يف ج��واب القفلة
الق�ص�صية التي تتبدى فيها بقوة حني ن��درك �أن��ه عا�شر هذه
وعندئذ يغذ �س�ؤالنا حول ماهيتها ونقف على
الرائحة �صغري ًا ،
ٍ
�شيء يبني  ،و�إن بقيت حركة الأفكار تتلم�س افرتا�ضات عدة تت�سع
(لغبطته املبهمة) بهذه الرائحة  ،ومن هنا يف هذه الق�صة تطفو
احلالة ال�شعرية باللغة امل�شهدية امل�سرحية على ال�سرد الق�ص�صي
 .ولو �أن القا�ص ا�ستخدم يف ال�سرد �ضمري املتكلم بد ًال من �ضمري

املخاطب لأ�سقى ال�سرد انفعاالت �أق��و ى
وتنويع ًا م�شهد ّي ًا �أوقع يف النفو�س .و كذلك
تو�سيع حرية التبني والتلم�س يف مثل ق�صتنا
مفيد.
:

-الق�صة الثانية  -ق�صة (تلوين)

«قا�سية يدك على الألوان اخل�شب ّية  .ال
ت�ضغط على القلم و�أن��ت تر�سم  .ب��ودي لو
كنت تفهمني � .أعط الألوان دفق ًا من روحك
.
ث��م م��ا ب��ال �أل��وان��ك ه��ذا ال �ي��وم قامتة
وك�أنها تقت�ص من الطبيعة اجلميلة ؟ لقد
جعلت من ان�سياب نهر (العا�صي)و�سط
اخل���ض��رة ل���س��ان� ًا م��ن لهيب �أح �م��ر � .أم��ا
تلك النواعريالعتيقة فتبدو وك�أنها كرات
نار ّية تقتات من �أت��ون النهر امللتهب  ،ثم
�أي��ن ال�ضفة اخل�ضراء؟ متى كان الأخ�ضر
رماد ّيا؟ومتى كانت
الأ�شجار �أعمدة �سوداء تنت�صب عاريةال �أثر حلياة فيها؟ ثم ما
هذه النقاط البي�ضاء التي تغطي ال�سماء .
�أنا على يقني من �أنك قلت ما ت�شاءيف هذه اللوحة التي يحلولك
�أن ت�سميها (التيه) .وعلى الرغم من �أنك تكره ماجنت يدك ف�إنك
كنت �أمين ًامع ذلك املنظر الأليف .هكذا ر�أيته  ،هكذا عادمن
�أعماقك لتبعثه من جديد على تلك ال�صفحة البي�ضاء. « .
يف الق�صة ال�سابقة (الرائحة) ا�ست�أثرت بناالرائحة الب�شرية
مندغمة مع ال�شعرية حتى طفت احلالة ال�شعرية على تبديات اللغة
وم�شهديات ت�أدية ال�سرد.
�أما يف ق�صة (تلوين) فيتكثف ال�شعري (يف املوقف) خا�صة
و�أحيان ًا (يف اللغة) الأر�ض ّية التي متا�شت مع حركة الأفكار ،
فالراوي يخاطب �صديقه الر�سام ب�أن
ي��ده قا�سية على الأل ��وان اخل�شبية ق��ائ� ً
لا« :لقد جعلت من
ان�سياب نهر العا�صي و�سط اخل�ضرة ل�سان ًا من لهيب �أخ�ضر� ،أما
تلك النواعري العتيقة فتبدووك�أنها نارية تقتات من �أت��ون النهر
امللتهب ....متى كانت الأ�شجار �أعمدة �سوداء تنت�صب عارية....
�إىل �أخره).
�إن الر�سام يف ق�صة (تلوين) يعاين وي�سقط معاناته التي تولد

درا�سات
الق�ص�صي بر�ؤية جمالية �شاعر ّية  « .على الرغم من ان�شطار
املوقف الق�ص�صي �إىل موقفني مت�ضادين متفقني يف التعبري عن
ٍّ
كل منهما بلغة �إيحائ ّية .

59
جملة نخيل  -العدد  - 41 :يوليو ( متوز ) 2016 -

ر�ؤياه على (اللون) و (ال�شكل) دون �أن ين�سى �أن يرتك (نقاط ًا
بي�ضاء) يف ال�سماء تبدو وك�أنها حمايدة ولكنها تعني (الأمل) � ،أو
ابتعاث الأمل يف هذا الذي ترمد �أو يرتمد فيه اللون الذي يختاره
على �أر�ض اللوحة التي هي �أر�ض الواقع ومبعنى �أدق ر�ؤية الر�سام
للواقع الذي ميثل الراهن �أوما �سيكون عليه يف امل�ستقبل  ،ويف الآن
ذاته تظهر �إجرائيات كتابة الق�صة عند �صباح احلوا�صلي �أي� ًضا
حني يرتك فراغات متل�ؤها ال�شاعرية حني ال نعرف ق�صة هذا
الراوي الذي (يعاين) و يرف�ض معاناته يف الآن
نف�سه ،لكنه ب�شكل ا�ستبطاين يود من املتلقي �أن ي�أخذ دوره و�أن
يدخل يف تبنيه الرف�ض حتى ال يبقى �أحد على وجه الأر�ض يغرق
يف التيه حتى الثمالة .وهل تطاق احلياة مع التيه!ومن ال ي�ضيع
مع التيه و يفقد الأم��ل �أيف قيامة ما على الأو�ضار .ونعاين هنا
موقفني مت�ضادين يف ق�صة املوقف تلوين متناغمني بل متحدين يف
اللغة ال�شاعر ّية ويف التعبري فالر�سام ير�سم بطريقة قامتة نارية
متحولة بر�ؤية �شعر ّية والذي يناه�ضه �أذاع عليه موقفه وهو يدانية
بر�ؤية �شعرية مغايرة ال تنظر بجمالية �إىل الأر�ض ومومئاتها من
�شجر وماء و�أنهار و�ضفاف و�ألوان بل ترتفع باحللم �إىل ال�سماء
وندفه البي�ضاءالتي تغطيه فبعث الأمل بالقلوب الواجفة  .وكان
للموقف ال�شاعري واللغة التي حلقت به دور يف» وح��دة الأث��ر

املثارة الثانية :من دالل��ة زم��ن الأف��ع��ال يف �سياق
الن�صي الق�ص�صي .
ال�سرد ّ
جاءت بع�ض الأفعال يف بع�ض الق�ص�ص يف �سياقات خمتلفة
ودالالت خمتلفة.
ير�شح يف ا�ستخدام الأفعال يف ق�ص�ص احلوا�صلي �أنه مييل
�إليها �أكرث من الأ�سماء  ،وهذا له مغزاه ،حتى تكاد بع�ض الق�ص�ص
تزدحم يف ال�سياق الق�ص�صي  ،ويف م�ستوىَ �آخر يدفعنا �إىل القول
�إنها(ق�ص�ص فعلية) و�إذا دققنا عميق ًا �أي� ًضا جند �أن هذه الأفعال
من جن�س الأفعال امل�ضارعة التي تف�ضلها� -أي الق�ص�ص-
على غريها من الأفعال وهذا له مغزاه! وقبل �أن �آتي ب�أمثلة يجد
املرء من املفيد �أن ي�ؤكد �أن الأفعال امل�ضارعة تعمل على (احياء
التجربة الق�ص�صية) وتدخلها يف (الراهنية) مع التي ي�سلمها
عادة القا�ص �صباح �إىل املتلقي لري�سمها بعد �أن ينقعها يف جتاربه
ويفرزها يف ممار�ساته .ولو �أردنا �أن نعود من جديد بقراءة تتعلق
بالأفعال �إىل ق�صة (الرائحة) مث ًال لوجدنا �أن الأفعال (ترتى)
بطريقة �آخذه ..ن�ص ق�صة الرائحة:
«�إنها الرائحة التي متيزها ب�سهولة عن كثري من الروائح.
بل قد ال تعنيك �أي رائحة �سواها .ف�أنت ت�شعر على نحو غريزي
غام�ض �أنها م�صدر غبطتك املبهمة.
�أنت جزء منها لذا ف�إنها عندما تبتعد عنك تتيه عن نف�سك
وت�أخذ يف البكاء  ،وعندها تغمرك رائحتها تهد�أ يف �أعماقك �سورة
البكاء واخلوف.
ما �أروعها عندما ت�أتيك وحتتويك بتميزها ،حينها فقط تنال
ما �أنت بحاجة له.
ذات يوم كونت �أول ابت�سامة لأنك لقيتها ب�أنفك ال�صغري».
فلو اح�صينا هذه الأفعال يف ق�صة (الرائحة) لوجدناها كما
يلي:
(متيزها -التعنيك -ت�شعر -تبتعد – تتيه – ت�أخذ – تغمرك
– تهد�أ – ت�أتيك – حتتويك – تنال ).ثم (كونت – لقيتها)
يف الأفعال ال�سابقة لو اح�صينا الأفعال امل�ضارعة لوجدناها
تبلغ �أحد ع�شر فع ًال .والأفعال املا�ضية فعلني.
ويف ق�صة (تلوين) تتدفق الأفعال �أي� ًضا . . .
وهذا ما جنده �أي� ًضا يف ق�صة (احللم)املحت�شدة بالأفعال:

درا�سات

60
جملة نخيل  -العدد  - 41 :يوليو ( متوز ) 2016 -

«ليتني �أ�صبح ع�صفور ًا»
وملاذا تريد �أن ت�صبح ع�صفور ًا ؟
لكي �أغ��ردع�ل��ى �شباك �أم��ي عند مطلع ال�صباح لت�ستيقظ
�سعيدةوال تبكي على ماال يعود« .
�ألهذا تريد �أن ت�صبح ع�صفور ًا؟ «
�أريد �أن �أ�صبح ع�صفور ًا�أي� ًضا لأن الع�صافري تطري بحر ّية من
مكان ملكان  ،وتغرد بفرح  ،وتطال عناقيد العنب وتنقر احلبات
املكتنزة احللوة » .
«�أ�صبح – تريد – ت�صبح –�أغرد  -ت�ستيقظ –وال تبكي –ال
يعود –ت�صبح –�أ�صبح –تطري –تطال – تنقر� -إلخ»....
وملاذا تزدحم الق�صة بكل هذه الأفعال امل�ضارعة الالفتة ؟ هل
هي لإعالن �ش�أن �إرادة مغلولة لتحقيق فعل ناجز  ،جعل فعل(تريد)
يتكرر ثالث مرات (تريد – تريد – �أريد) واملعاو�ضة عنها باحللم
عام ًة  ،و�أن ي�صبح « ع�صفور ًا خا�صة ؟ وقد جاء الدافع للطريان
يف اجلواب الأول حمقق ًا لفاعلية ال�سرد ذات ا لت�أثري يف املتلقي
حني �أبرز عاطفته جتاه �أمه وبكلمات قليلة انتفعت بفكرة الطريان
تناولت حالة كاملة تفتح تف�صيالت حرة لكل متلق عما جرى للأم
وعما يح ّل بها وهي جمال ّية �سرد ّية �أطلقت العنان لتفهم عذوبة
هذا احللم الذي منع �إرادة الفعل بعائق ما مل يذكره وترك لنا
العنان لنتحرك بحنان متواز جتاهه . .
لكن اجل��واب الثاين ينتفي منه ال�سرد وغ��رق بالتف�سري ومل
ي�صاحبه حركة دالة نحو �شيء �أو ي�ضيف �شيئ ًا يجلب النظر وهو
يردد �أو�صاف ًا معهودة عن ع�صافري احلرية ! . .ولكن �سرعان ما
يعود �إىل ال�سرد بحيوية ويربط بداية الق�صة بقفلة يكر�س فيها
�إح�سا�سه نحو �أمه ويفتح» تغريده « املحلوم به على نوافذ حزن
دفني نبيل :
«وجاء الليل ثم �أدبر دون �أن تعود لتغرد على �شباك �أمك عند
مطلع ال�صباح «
�إن الأفعال امل�ضارعة ت�ؤكد ح�ضور احلدث �أو الفكرة وتعني
على االندماج فيهما من ِقبل املتلقي  ،وتقوي بع�ض الدالالت التي
يركز عليها الن�ص وت�سكن فيه بقوة ،
و�أحيان ًا يلج�أ �إليها الن�ص من �أجل �أن يحمي احلا�ضر بناء
على املا�ضي �أو �أننا جند �أن هذه الأفعال ترعى احلا�ضر من �أجل
امل�ستقبل � ،أو �أنها تكون نتيجة حل�صول فعل ما راهن وم�ستمر يف
�شخ�صية ال��راوي ،وهذا كله جاء يف عوامل جمالية ات�سعت لها
الق�صة الق�صرية جد ًا من خالل اللمح والإ�شارة التي تعود بالفعل
يف �أحايني �إىل ال��زاوي��ة امليتة من احلياة  ..لكن الإ��ص��رار على

ق�صة الفعل و�سرد الفعل يجدد الأمل يف احلياة ويرفعه �إىل مقام
الت�شوف والإبقاء على احللم .
املثارة الثالثة  :العنوان مهمة �أوىل يف ت�أويل الن�ص.
العنوان لي�س �سقف ًا �أو �سطح ًا وال مظلة يظلل الن�ص الق�ص�صي
بل هو ،على «التحديد�( ،أول ال�سرد) .وقد يبد�أ من (بيا�ض)
�أو ينتقل �إىل الن�ص من زوايا معينه من التجربة التي يختزنها
العنوان ودالالت��ه  ،وق��د ي�أخذ مكانه يف �أول خيوط ن�سيج �سرد
الن�ص فينطوي بذلك على وظائف عدة منها.
الوظيفة املفتاحية واالرجتاعية يف الن�ص الق�ص�صي:
حيث يقدم لنا الن�ص ب��داءة مفتاح ًا ما لفهم الن�ص �ضمن
مفاتيح �أخ��رى يف امل�تن ال��ذي يتو�صل ب�سرده �إلينا� .إن الداللة
املفتاحية هنا  ،وعلى الأغلب ف�إن عنوانات القا�ص �صباح حوا�صلي
�شاعرية م��ؤث��رة مبعنى �أنها حتطك ف��ور ًا على م��دى الت�أويل ،
وكلما اقت�صرت على (مفردة) واحدة �أدى �إىل ا�ستغراق العنوان
يف(الغمو�ض)الذي يحملك �إىل الن�ص حم ًال  ،ويكدك  ،على متعة
 ،لفك اختالطاته املكثفة يف ب�ؤرته� ،إذ ميثل �آنئذ حالة ارجتاعية
 .....و�أنت تدخل �سياقات الن�ص وهنا يعمل الن�ص على �أن يكون
مفتاح ًا لت�أويالت هذا ال�سياق ومف�ضياته.
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ففي ق�صة (احللم) مث ًال  ،جند
�أن العنوان ي�ستبطن معنى الطريان:
أ�صبح ع�صفور ًا»� .إن��ه حتليق
«ليتني � ُ
باملعاناة التي ت��رد �إ��ش��ارات منها بعد
ذلك فيبدو هذا التحليق باملعاناة على
املعاناة نف�سها فيقول« :لكي �أغرد على
�شباك �أم��ي� ».إن التحليق يهيء له �أن
يرعى �أمه ..التي نطلع على بكائها على
«م��ا ال ي�ع��ود»� .إذن  ،احللم/العنوان
هنا تبادله م��ع حلم الأم يف املا�ضي
البعيد يف بنية ت�ضادية تخلق اندفاعة
نحو التفكري يف هذا احللم داخل هذه
الب�ؤرة املت�ضادة �إذ مل يتحقق و�إال ملا
كان عنوان “حلم”.
ثم نرجع �إليه مرة �أخ��رى  ،لت�أكد
معاناته وه��و يفتقد م�سرات بكلمات
�أي� َضا متثل هذه امل�سرات وجتمعها يف
�آن واح��د ح�ين ي�ك��ون« :ح���ر ًا»� ..إن��ه ال
يحلم بالتحليق من �أجل �أمه فقط بل
من �أجل حريته يف �أن يفعل دون حاجز ما يريد  ،ويرتفع بحلمه
ب�شاعرية جاحمة حيث التقى تغريده مع ع�صفورة مغردة رحل
معها بعيد ًا  ،وافتقد الع�صفور املغرد الذي �ساقه �إليها  ،ولكن
حتى هذه الفكرة حملها احللم ثم دمرها لأنها مل تتحقق باحللم
وارجتعت املومئات يف�سرها «احللم»  ،العنوان الذي بقي متلب�س ًا
يف الن�ص ومل يتحقق.
ثم ت�أتي قفلة الق�صة (الق�صة الق�صرية جد ًا) لتبني �سقوط
احللم من �أول الق�صة �إىل نهايتها لتبد�أ من جديد مب�شاركة
العنوان الذي يبقي على احللم بعد عودة نهاية ال�سرد � ....إليه� .إن
الق�صة كتبت مبفردات �شاعرية توجز حياة كاملة نتخيل بع�ضها
وتركز على احللم باحلياة  ،وال�ضوء  ،وال�سعادة  ،داخل»:الليل»
الذي يلف زمن بطل الن�ص الذي متر عليه �سنون تعيد ......وتعيد
 .وهذا ما يدفعنا �إىل �أن نبدل �أكرث زوايا النظر �إىل طاقة عنوان
(احللم)يف املثارة الرابعة .

ال��ذي يقوم يف �أحيان لدى القا�ص �صباح على (املفارقة) وهي
�إطار مهم من �أطر ال�سرد يف الق�صة الق�صرية� .إنه �سرد املفارقة
ال��ذي ي�ؤذيك (ق��ارئ� ًا) و (�إن�سان ًا) مع �أن��ك ال متت ب�صلة �إىل
جمريات احلدث الق�ص�صي القائم على هذه املفارقة ولكن تت�صل
به �إن�ساني ًا  ،واجتماعي ًا  ،ورمبا فئوي ًا.
يف ق�صة «بحجم الكف» يدل العنوان على ال�ض�آلة  ،ولكن ما
ال�ض�آلة هنا .ت�شري �إىل ق�صة كتبها الراوي ب�صيغة «�أنا»  ،وتكررت
مفردة (ع�صفور) لدى القا�ص �صباح حتى غدت رم��ز ًا تعك�س
مرارة �أو عذابات عدة يحملها �أبطال ق�ص�صه ليقوم بهم منها
 ،ويف �أحيان كثرية دون جدوى  ،و�شيء من هذه املرارة يت�ضمنها
العنوان الذي يختزل دالالته بكلمتني «بحجم الكف» يعر�ض ق�صته
على «�صاحب» متعلم  ،وجامعي  ،عر� ًضا ي�سبقه ف��رح وطموح
غامران  ،بيد �أن هذا ال�صاحب يهمل هذه الق�صة ال�ضئيلة احلجم
التي ال ميكن �أن يقر�أها �صاحبه يف دقيقة واحدة  ،لكنه يتجاهله
 ،وال يقدر فرحه العظيم بق�صته على الرغم من ق�صرها  ،وميتد
هذا التجاهل �إىل �أربعة �أيام ليخربه بعد ذلك �أنه قر�أ ن�صفها ثم
ان�شغل عنها ومل يكملها  ،وتنتهي حكاية ق�صته التي بحجم الكف.
واتخذ العنوان م�ستويات داللية تهكمية من �أمور اختزنها هذا
العنوان:
ق�صة بحجم الكف ق�صرية لكنها �أورث ��ت ف��رح� ًا ال ح��د له
بالن�شر .هذا الفرح مل ي�ستطع النا�س �أن يتخيلوه �أو يتمثلوه لو كانوا
مكانه.
ق�صة بحجم الكف �سهلة التناول  ،لكن ابتعاد النا�س عن
القراءة بحجة ان�شغاالتهم ...لأنهم بها يكت�سبون �إن�سانيتهم ،
فالإن�سان حيوان لي�س ناطق ًا بل قارئ ًا.
ظل الراوي متم�سك ًا ب�أمل �أن يهتم به �أحد خا�صة �صاحبه لكنه
بقي واهم ًا حتى قفلة نهاية حكايته  ،فتبدى التهكم من (نف�سه)
ومن (غريه).
امت�ص العنوان التهكمي �أي� ًضا حالة الإن�سان الذي ميكن �أن
ّ
يعي�ش يف جمتمع يدير �إليه ظهره فال ي�ستطيع �أن يتوقع من �أي
حت�س�س �إن�ساين �أو م�شاركة �أو حتى حماباة مها �صغرت م�س�ألته.
�إن ق�ص�ص �صباح حوا�صلي ت�برز ب�شاعرية مكامن القوة
وال�ضعف لدى الب�شر .وفيها ملحات قوية يف ك�شف الأغوار الإن�سانية
وعن توقها ور�سمها لأحالم حتمل على التفكري بخال�ص ما من
خالل لغة رقيقة عميقة الداللة يف ال�سرد الق�ص�صي .
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ال بد من �أن نقر منذ البداية برتاجع دور الكتاب ،بل برتاجع دور الكلمة وح�ضور دور ال�صورة يف العملية
الثقافية يف املجتمعات العربية ،لقد �أ�صبح الدور يف املقام الأول للتلفاز بقنواته الف�ضائية التي تعد بالآالف ال
املئات ،وانح�سر باملقابل دور الكتاب  .وما يزال كثري من النا�س يت�صورون �أن الكتاب� ،أو بالأحرى احلرف املطبوع،
هو املمثل الأول للثقافة يف املجتمع  ،ومثل هذا الت�صور غري �صحيح ،يف املا�ضي واحلا�ضر ،على ال�سواء ،فما الكتاب،
�أو احلرف املطبوع� ،إال �أحد النظم الثقافية يف املجتمع ،يف القدمي واحلديث ،فهناك �أنظمة ثقافية كثرية �شفوية
ومكتوبة ،ومن ذلك يف القدمي اخلطابة واحلكايات والأمثال واملقاهي وخيال الظل وجمال�س الأدب ،ويف الع�صر
احلديث ال�صحافة والدوريات والندوات واملحا�ضرات وال�صالونات الأدبية ،وال�سينما والإذاعة والتلفاز وو�سائل
التوا�صل االجتماعي ،من مثل التويرت والفي�س بوك ،وهي جميعاً نظم تو�صيل وتوا�صل ت�شكل الوعي الثقايف
للمجتمع ،وهي و�سائل الرتفيه والت�سلية واال�ستمتاع ،يف الوقت نف�سه ،وال ي�سد الكتاب م�سدها ،وال يغني عنها،
وما هو �إال واحد من تلك النظم ،و�إن كان كثريمن املثقفني ما يزالون ينظرون �إىل الكتاب نظرة متنحه من امليزة
�أكرث ما للنظم الثقافية الأخرى من ميزات ،وهذا هو تفكريهم الواعي ،وتعبريهم املبا�شر ،ولكنهم هم �أنف�سهم
خا�ضعون من حيث ال ي��درون للنظم الثقافية الأخ��رى ،وه��ذه النظم اجلديدة يف احلقيقة �أك�ثر فاعلية و�أ�شد
ت�أثرياً فيهم ويف املجتمع من الكتاب نف�سه ،ولي�ست �أو�سع انت�شاراً فح�سب.
�إن النظم الثقافية الأخ ��رى ،ع��دا الكتاب ،هي الأك�ثر
ت��أث�ير ًا ،والأو��س��ع انت�شار ًا ،وهي الأ�سهل يف التعامل معها،
وال �سيما يف املجتمعات العربية املتخلفة والتي ت�سود فيها
الأمية ،وهذه النظم متنح من املتعة والت�سلية والرتفيه �أكرث

مما مينحه الكتاب ،وال حتتاج �إىل تخ�ص�ص وال تعمق ،وهي
على الأغلب تخاطب العني وال�سمع وتن ِّبه الإح�سا�س باحلركة
واللون ،وتثري مغريات كثرية ،وهذه الأ�سباب هي التي جتعل
من هذه النظم الثقافية �أكرث ت�أثري ًا من الكتاب ،بالإ�ضافة
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�إىل كونها ذات طابع اجتماعي جمعي ،يتيح للفرد �أن يح�س
بذاته ،من جهة ،فهو يفهم امل�سل�سل كما ي�شاء ويعجبه �أو ال
يعجبه ،ولكنه يف الوقت نف�سه ينخرط يف املجموعة الب�شرية،
�سواء �أكانت الأ�سرة يف �أثناء امل�شاهدة �أو �أ�صدقاء املقهى� ،أو
زمالء العمل �أو �أفراد املجتمع حني يلتقيهم يف �صباح اليوم
التايل ليتحاوروا حول ما �شاهدوا بالأم�س ،وهو ما مينح الفرد
الإح�سا�س باالن�سجام مع املجتمع ،ويعطيه ح�س االنتماء �إىل
اجلديد ومتابعته وعدم االنعزال عن املجتمع �أو البعد عما
ي�ستجد فيه ،وهي حالة يحتاج �إليها كل فرد� ،إذ يحتاج الفرد
�أن يح�س �أنه ع�ضو فاعل يف املجتمع ،وملتحم به ،و�أنه مقبول
من املجتمع ،ويف الوقت نف�سه يح�س �أنه فرد له ر�أيه وفهمه
اخلا�ص فيما يرى ،عندما يناق�ش ويحلل ويختلف ويتفق.
وذلك كله بخالف الكتاب ،فالعالقة مع الكتاب عالقة
فردية ج��د ًا ،وخا�صة ج��د ًا ،وتكاد تكون انعزالية ،فالفرد

يتعامل مع الكتب يف حالة القراءة منفرد ًا ،ويف عزلة خا�صة،
وال ي�ستطيع يف �صباح اليوم التايل �أن يحدث النا�س عما قر�أ،
ولو حدثهم فلن يجد ا�ستجابة منهم ،بل �إن حتدثه �إليهم
عما قر�أ وعدم ا�ستجابتهم �سيجعله ي�شعر بالوحدة ،بل قد
ي�صل به الأمر �إىل حد الإح�سا�س بالعزلة وال�شعور بالإحباط،
وعلى ذلك تبدو نظم الثقافة الأخرى هي التي متنح الفرد
الأم��ان واالطمئنان ،وجتعله من�سجم ًا مع جمتمعه ،لأنها
توحده بالآخرين ،بالإ�ضافة �إىل �شعوره بالر�ضا عن الذات،
والإح�سا�س ب�أنه يعي�ش ع�صره ،ولي�س متخلف ًا عنه ،وال�شعور
ب�أنه يتابع كل ما هو جديد ،وهذا ما مينحه �إياه التلفاز يف
املقام الأول.
ولكن على الرغم من ذلك كله ،يظل هناك �شعور داخلي
بوجود نظام ثقايف �أعلى ،يتمثل يف الكتاب� ،أو بالأحرى الكلمة
املطبوعة ،وهو �شعور ثقايف �أخالقي ،ك�شعور الفرد برغبته
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الأخالقية والقانونية يف التقيد باحلدود الدنيا لل�سرعة وهو
يقود �سيارته ،ولكنه يجد نف�سه ال �شعوري ًا يخالفها.
�إن النظم الثقافية اجلديدة ،عدا الكتاب ،هي الأكرث
�إغراء للمجتمع ،والأكرث �إمتاع ًا ،والأكرث ت�سلية ،وهي بذلك
تلبي حاجة �ضرورية يف املجمع ،يف وقت زاد فيه ال�ضغط
املادي واالجتماعي على الفرد ،وهو يح�س بقهر �شديد �أمام
املتطلبات اليومية وك�ثرة الواجبات وامل�س�ؤوليات ،وه��و ما
يدفعه �إىل البحث عن ت�سلية �سهلة رخي�صة ال تكلفه م�شقة،
ففي ع�صر كانت تكاليف احلياة فيه �أق��ل ك��ان امل��رء يجد
مت�سع ًا نف�سي ًا وزماني ًا ومكاني ًا لقراءة ال�شعر واال�ستمتاع به،
�أو ق��راءة ال��رواي��ة ،ثم زادت املتطبات اليومية ،ولكن كان
هناك ف�سحة من وقت ،فكان املرء يجد الوقت ليخرج فيه
من البيت ،وليحجز تذكرة يف ال�سينما ،وليم�ضي �ساعتني يف
م�شاهدة فيلم ،مينحه ت�سلية وراحة ،ثم تفاقمت املتطلبات
وزادت احلاجات وا�شتد ال�ضغط اليومي و�أثقلت احلياة كاهل
املرء ،فما عاد يجد الوقت للخروج من البيت ف�إذا هو �أمام
التلفاز يجد فيه املتعة كل املتعة ،يف ك�سل وتراخ ،را�ضي ًا بكل
ما يعر�ض عليه ،يعي�ش يف وهم احلرية �أمام مئات الف�ضائيات
يتنقل فيما بينها ،بحيث ال ي�ستقر على ف�ضائية واح��دة �إال
بقدر ما يدفعه الف�ضول �إىل معرفة ما تقدمه ف�ضائية �أخرى،
وهو ما زاد من توتره وت�شتته وبعرثة اهتمامته ،وهو نوع من
القلق والتوتر والت�شتت الفني اخلفيف واملقبول واجلميل ،بل
املطلوب ،وهو ي��داوي به ما يعي�ش به يف الواقع اليومي من
توتر �أ�شد وقلق �أ�صعب وت�شتت �أق�سى ،وهو بذلك يداوي نف�سه
بالتي كانت هي الداء ،والدواء هنا من نوع الداء ولكنه فني،
وهذا ما عناه �أر�سطو من قبل عندما تكلم على ما حتدثه
امل�أ�ساة يف النف�س من تطهري� ،إذ يرى يف امل�أ�ساة �أمل ًا كالذي
يعي�شه يف احلياة ،ولكنه يف امل�أ�ساة �أمل فني خمفف مقبول،
يحدث متعة وت�سلية.
�إن املحور الذي تقوم عليه النظم الثقافية كلها مبا فيها
الكتاب هو املتعة ،والت�سلية ،والرتفيه عن النف�س ،حتى �أ�شعار
احلكمة وخطب املوعظة ،تقبل ال لأنها مفيدة فقط ،ولكن
لأنها مفيدة يف قالب فني ،مثلها مثل حبة الدواء ال بد من �أن
تكون مغلفة بغالف ملون ذي طعم حلو و�شكل خارجي جميل.
حتى الكتب ال�سماوية لي�ست جمرد حكم وتعاليم� ،إمنا هي
بناء فني متميز له خ�صو�صيته التي متيزه عن �سائر الفنون،
وجتعله �أرقاها و�أعالها قيمة ،ال ملا تت�ضمنه من تعاليم دينية،

فح�سب ،بل ملا تت�ضمنه من قيم جمالية.
وال بد يف النظم الثقافية ،من مالحظة �أمرين اثنني،
الأول احلرية الفردية ،والثاين ال�سيطرة االجتماعية� ،إن
نظم الثقافة االجتماعية حتقق للفرد حريته ،ومتنحه
الإح�سا�س بوجوده ،وت�ؤكد له �أن��ه يحقق ذات��ه� ،سواء �أكان
مبدع ًا �أم متلقي ًا ،فمتابع التلفاز ي�شعر باحلرية وهو يتنقل
بني ما يتاح له من ف�ضائيات ،قد تبلغ املئني ،ولكنها حرية
موهومة متخيلة� ،إذ يظل املتلقي يف �إطار ما يعر�ض عليه،
واملتعامل مع �صفحة التوا�صل االجتماعي الفي�س ب��وك �أو
التويرت يح�س باحلرية �إذ يكتب ويعلق ويتوا�صل مع �أ�صدقائه
واجلمهور ،ولكنهم �أ�صدقاء افرتا�ضيون ،وجمهور متخيل،
والتوا�صل �شكلي اعتباطي جزئي ،قوامه تعليقات انطباعية،
ولي�ست حتليالت معمقة ،وهي يف الأح��وال كلها غري فاعلة،
وما قيل عن دور الفي�س بوك يف �صنع احلركات االجتماعية
هو كالم مبالغ فيه.
وقد يبدو امل�ؤلف الذي ي�ضع كتاب ًا �أكرث �أولئك املتعاملني
مع النظم الثقافية حرية ،ولكن الكاتب نف�سه يتعامل مع
جمهور افرتا�ضي ال وجود له �إال يف خياله ،وهو ين�شئ عامل ًا
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َودا ِر َن� � ��دام� � ��ى َع� � َّ�ط � �ل� ��وه� ��ا َو�أَدلجَ � � � � � � � ��وا
ِب � �ه� ��ا �أَ َث � � � � � � � ٌر مِ � �ن � � ُه� ��م َج� � ��دي � � � ٌد َودا ِر�� � � � � ُ� ��س
َم �� �س��احِ � ُ�ب مِ ��ن َج � � ِّر ال� � َزق ��اقِ َع �ل��ى ال�َث�رَ ى
َو�أَ�� � � �ض� � � �غ � � � ُ
�اث ري � � �ح� � ��انٍ َج � � � ِن� � � ٌّ�ي َوي� ��ا ِب � ��� � ُ�س
َح � َب �� �س��تُ ِب �ه��ا � َ��ص�ح�ب��ي َف� � َ�ج � �د ُ
َّدت َع �ه �دَهُ ��م
َو�إِنيّ َع � �ل� ��ى �أَم� � � �ث � � ��الِ ِت� � �ل � � َ�ك حَل� ��ا ِب � ��� � ُ�س
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من وهم ،واحلرية التي ميار�سها هي حرية فردية وخا�صة
جد ًا ومتوهمة ،وهو يف داخله مقيد ب�أ�صول وقواعد ورقابة من
نوع خا�ص ،فهو مقيد ب�ضوابط النوع الأدبي الذي يكتب فيه،
ف�إن كان يكتب ق�صة فال بد من �أن يتقيد باملفهومات الأولية
للق�صة ،كي ير�ضي القراء ولكي يعرتفوا ب�أنه يكتب ق�صة،
وهو مقيد برقابة داخلية كامنة يف �أعماق ذاته املبدعة� ،إذ
ال ي�ستطيع �أن يكتب بحرية مطلقة وفق ما يريد عن ق�ضايا
تتعلق بال�سيا�سة �أو الدين �أو اجلن�س وهي املحرمات الثالث
املعروفة .وهكذا تبدو النظم الثقافية مبختلف �أنواعها مانحة
للمتعامل معها متلقي ًا �أو مبدع ًا قدر ًا افرتا�ضي ًا موهوم ًا من
احلرية ،ويبدو �أنه ال حرية مطلقة للإن�سان� ،إال يف الأحالم
ويف �أحالم اليقظة.
ومبالقابل تبدو النظم الثقافية كلها مالكة لقدر حقيقي
وواقعي وعملي من القيد والرقابة والتنظيم ،بل هو قدر �أكرب
مما ميار�سه املتعامل معها من حرية جزئية موهومة على نحو
ما تقدم ،وما متلكه النظم الثقافية من قيد و�ضبط ونظام هو
اجتماعي يف طبيعته ،ولي�س فردي ًا ،فمن �أجل املجتمع ،ومن
�أجل �سالمة الوطن ،ومن �أجل �أمن الفرد ،ومن �أجل �سالمة

البيئة ،ومن �أجل الكرامة والعفة والذوق والأخالق ،ومن �أجل
القيم ،ومن �أجل املفاهيم الفنية والأدبية بحد ذاتها ،ومن
�أجل منافع �أخرى ،مادية ،ومكا�سب ،وخدمات مبا�شرة وغري
مبا�شرة للطبقة احلاكمة وامل�ستفيدة ،مُ َتار�س كل �أ�شكال
ال�ضبط االجتماعي والفني والأدبي والأخالقي وال�سي�سا�سي
والديني على النطم الثقافية ب�أ�شكالها و�أنواعها كلها.
وهذا الأمر لي�س بجديد ،وهو م�ستمر من الع�صر اجلاهلي
�إىل اليوم ،فعلى ال�شاعر يف الع�صر اجلاهلي �أن يقف يف
معظم الق�صائد يف الأط�لال ،ثم يرحتل يف ال�صحراء على
ناقته ،حتى ي�صل �إىل غر�ضه ،وه��و امل��دي��ح ،وق��د ن�سميها
تقاليد فنية ،وهي يف احلقيقة قيود ال تقاليد ،على ال�شاعر �أن
يلتزم بها و�أن يتقيد لينال ر�ضا املمدوح �أو �إعجاب امل�ستمعني
�إليه وهو يلقي �شعره ،وقد يتفنن ال�شاعر يف طريقة وقوفه
بالأطالل ويف �أ�سلوب ت�صوير رحلته وو�صف ناقته ،ليمار�س
حريته الفنية وال�شخ�صية ،ويحقق خ�صو�صيته ،ولكنه يفعل
هذا يف �إطار القيد الفني واالجتماعي.
وي��ؤك��د ذل��ك ث��ورة �أك�ثر ال�شعراء يف الع�صر العبا�سي
على الوقوف يف الأط�لال ،وهم بذلك �إمنا يثورون على قيد
اجتماعي ظهر يف �شكل تقليد فني ،ويف طليعة من ثار �أبو
نوا�س ،ولكنه كان ي�ضطر يف ق�صائد املديح �إىل الوقوف يف
الأط�لال ليتحقق له الدخول على اخلليفة ومدحه ،كما �أنه
ب�شكل ال �شعوري وليحقق لنف�سه االنتقام من القيد االجتماعي
والتقليد الفني وقف بباب اخلمارة وب�أطالل مكان كان فيه
الندامى يتعاطون اخلمرة ،وهذا يعني �أنه ب�شكل ال �شعوري
تقيد بالقيد والتقليد وهو يريد �أن يثور عليهما.
ومن ذلك م�شهد �صور فيه �أبو نوا�س جمل�س �شراب غادره
�أ�صحابه ،وتركوا وراءه��م نثائر من ريحان ،و�آث��ار ًا من جر
زقاق اخلمرة على الأر�ض ،وهو يقف مع �أ�صحابه على �آثار
هذا املجل�س ،وال يقف على �آثار الديار ،ويف ذلك يقول:

درا�سات
ع � � � ��ا َج ال � ��� �َ�ش � � ِق� � ُّ�ي َع � �ل� ��ى دا ٍر ُي� ��� �س ��ا ِئ� � ُل� �ه ��ا
َو ُع � � � � � ُ
�دت �أَ� � � � �س � � � ��أَ ُل َع� � ��ن َخ� � � � ّم � � ��ا َر ِة ال� � َب� �لَ ��دِ
ال ُي� ��ر ِق� ��ئِ اللهَ ُ َع �ي � َن��ي َم� ��ن َب �ك ��ى َح � َ�ج ��راً
َوال �� َ�ش �ف��ى َوج � � � َد َم� ��ن َي �� �ص �ب��و �إِىل َو َت � ��دِ
دَع ذا َع � ��دِ م� � � ُت � � َ�ك َو ِا� � �ش � � َرب � �ه� ��ا ُم� � َع� � َّت� � َق� � ًة
� � َ��ص � �ف � ��را َء ُت � �ع � � ِن� � ُ�ق َب � �ي� � َ
ن امل � � � ��ا ِء َوال� � � � َز َب � � ��دِ
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ويف الأندل�س ثار ال�شعراء على نظام ال�شطرين يف ال�شعر،
فا�صطنعوا املو�شحات ،ا�ستجابة ملا جد يف حياتهم ،ولكنهم
ب�صورة غري مبا�شرة ،ظلوا ملتزمني بنظام ال�شطرين ،ويف
منت�صف القرن الع�شرين ثار ال�شعراء املحدثون على نظام
ال�شطرين يف ال�شعر ،واعتمدوا وحدة التفعيلة ،ونوعوا يف
ال �ق��وايف ،وه��ذا يعني �أن�ه��م ظلوا يف �إط��ار مو�سيقا ال�شعر
العربي� ،إىل �أن كانت ق�صيدة النرث ،يف ال�ستينيات من القرن
الع�شرين ،فحققت ق�صيدة النرث ثورة على كل النظم والقيود
والتقاليد ال�شعرية ،ولكنها �إىل اليوم مل تلق االع�تراف من
اجلمهور الوا�سع من املثقفني ،و�إن كانت قد حظيت باهتمام
بع�ضهم ،بل �إن بع�ض النقاد ا�صطنعوا معيار ًا نقدي ًا غريب ًا
عدوه مقيا�س ًا مطلق ًا وهو �ضرورة �أن يجيد ال�شاعر النظم
على البحر ثم ميكنه �أن ينظم بعد ذلك على التفعيلة ،كي
يحظى باالعرتاف ،و�إن كان هذا ال�شرط يجعل ذوقه وح�سه
ال�سمعي مرتبط ًا ب�إيقاع ق�صيدة ال�شطرين ،وال ي�ستطيع
التخل�ص منه ،وهو الذي ي�سعى �إىل التخل�ص منه.
وهذا كله ي�ؤكد قوة ُ
النظم الثقافية االجتماعية ،و�سيطرتها
على مناخ الإبداع ،وقوة ح�ضورها ،ويقابلها حماولة الفنان
الفردية يف حتقيق حريته وك�سر ط��وق القيود االجتماعية
والتقاليد الفنية .وولذلك يبدو يف كثري من احلاالت ما ي�سمى
بالذوق العام هو امل�سيطر ،وهو ذوق غري مثقف وغري مدرب،
وال يهمه �إال ما هو وا�ضح وقريب ومبا�شر ،وال يقدِّ ر �إال ما
�ألفه وما اعتاد عليه ،وال يعجبه ال�صعب �أو املعقد �أو اجلديد،
وال �شك يف �أن موقف الناقد املثقف خمتلف كلي ًا ،فالناقد
احلق ي�ستطيع �أن يجاري كل ما هو جديد ،بل �إنه ليدعو �إىل
اجلديد ،وامل�شكلة يف �أن املبدع ال يكتب للمثقفني والنقاد،
فح�سب ،و�إمنا يكتب للنا�س كافة ،وهنا تربز م�شكلة التو�صيل،
فمن املبدعني من يحر�ص على التو�صيل وي�ضحي بامل�ستوى
الفني وال يجدد ،ومن املبدعني ال يهمه التو�صيل املبا�شر ،بل
يحر�ص على جتاوز كل ما هو م�ألوف ،وخلق كل ما هو جديد
ومبتكر ،وقد ال يحقق ب�سرعة ح�ضوره الفني ،ولكنه ي�ستطيع

�أن يحقق ريادته ،ويك�سب مكانة تاريخية ذات قيمة �أقوى.
وتربز هذه امل�شكلة يف نظم ثقافية �أخرى ب�شكل خمتلف
كلي ًا ،على نحو ما تظهر يف ال�سينما والتلفاز والغناء� ،إذ
يحر�ص املنتجون والعاملون يف هذه امليادين على اجلمهور،
وبالأحرى على الت�أثري الكبري ،و�سرعة االنت�شار ،وعلى حتقيق
الك�سب امل��ادي ال�سريع والكبري ،ولذلك يلج�ؤون �إىل تلبية
ال��ذوق العام ال�سائد ،ومن امل�ؤ�سف �أنهم يت�صورونه ذوق ًا
ح�سي ًا مادي ًا ،ويظنونه هابط ًا �إىل �أدنى امل�ستويات ،ولذلك
يهبطون بنتاجهم الفني ،ويهبط معهم الذوق العام ،ويزداد
ان �ح��دار ًا ،وتتفاقم امل�شكلة ،وت ��زداد ،عند املبدعني وعند
املتلقني� ،إال يف حاالت نادرة ،يحدث فيها اال�ستثناء ،فيظهر
�إنتاج راق ومتميز يف ميادين ال�سينما والتلفاز والغناء ،ومثل
هذا اال�ستثناء نادر ،وال يعود �إال بقدر قليل من الربح ،وقد ال
يلقى �إال القليل من القبول.
وم��ن الغريب �أن املجتمع العربي يتقبل على الفور كل
�أ�شكال التجديد يف نظم احلياة اليومية امل�ستوردة من الغرب،

درا�سات
يف جوانب احلياة كلها ،من �أزياء الثياب� ،إىل ق�صة ال�شعر،
و�أنواع الطعام ،و�أنواع �أجهزة االت�صال اجلديدة ،ويتابع كل
ما ي�ستجد ،ويجري وراءه ،فيبدل ج َّواله (املوبايل)  ،بني حني
و�آخر ،ويغري من �أزيائه ،وهو يعي ذلك ،وي�سعى �إليه ،باذ ًال
املال والوقت واجلهد ،ليحقق جتديد حياته ،وي�ؤكد قدرته
على مواكبة احل�ضارة ،واللحوق بكل ما هو �أجنبي وم�ستورد.
ويف الوقت نف�سه يتم�سك املجتمع يف الأدب بكل ما هو
تقليدي ،وال يتقبل اجلديد �إال يف حده الأدنى ،وبعد �أن يكرث
وي�ستقر ،ومرجع هذا �إىل عدم متابعته اجلديد يف الأدب،
وحكمه عليه من غري اط�لاع ،ومت�سكه ببع�ض ما تلقى يف
مراحل التعليم الأوىل من تعريف ع��ام و�سريع مبنتخبات
من عيون الرتاث ،جتعله يتم�سك به ،والرتباط هذا الرتاث
الأدب ��ي ب��ال�تراث ال��دي�ن��ي ،وحمله بع�ض مالمح التقدي�س
امل�ستوحاة من الرتاث الديني نف�سه ،ولعل هذا التم�سك مبا
هو تقليدي يف الأدب نوع من الدفاع عن ال��ذات والتم�سك
بالهوية �أمام هجمة احلداثة يف احلياة االجتماعية من م�أكل
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وملب�س و�أدوات ا�ستهالك وات�صال ،وهي هجمة ال ي�ستطيع
ردها ،بل ال يفكر يف ردها ،بل ي�سعى �إىل الأخذ بها ،والتعامل
معها ،ولذلك ال يبقى له �سوى الرتاث الأدبي يتم�سك به ،لأنه
به يحفظ هويته القومية.
وعلى ذلك تبدو النظم الثقافية نظم ًا اجتماعية ،والأدب
بحد ذاته نظام اجتماعي ،مثله مثل �سائر النظم االجتماعية
من ق�ضاء و�صحة وتعليم وجي�ش واقت�صاد و�سيا�سة ،وهو
يف النتيجة يت�أثر بتلك النظم جميع ًا ،وال ميكنه �أن يكون
م�ستق ًال عنها ،وال ميكنه �أن يكون م�ستق ًال بذاته ،وكل ما
يقال عن �أدبية الأدب ،وا�ستقالله ،وما يظهر من اجتاهات
بنيوية �أو �أ�سلوبية �أو لغوية يف النقد ت�سعى �إىل جعل الأدب
بنية م�ستقلة عن املجتمع ونظمه الثقافية� ،إن هي �إال حماولة
ت�ؤكد ب�صورة غري مبا�شرة ل�صوق الأدب باملجتمع ،كما ت�ؤكد
ك��ون الأدب �شك ًال من �أ�شكال النظم الثقافية املجتمعية،
ولي�س ال�شكل الوحيد ،وال الأكرث فاعلية ،وال �أدل على ذلك
من ظهور البنيوية التوليدية التي �أعادت ربط الأدب باملجتمع
ب�صورة ما ،وعلى هذا تبدو النظم الثقافية نظم ًا جمتمعية،
ينتجها املجتمع لتلبي حاجة فيه ،وقد يكون الأدب �أكرث هذه
النظم فردية و�أكرثها رغبة يف اال�ستقالل الذاتي ،ولكن ال
يتحقق احل�ضور احلق للأدب والأديب مع ًا �إال بعد �أن ميتثل
لذوق املجتمع و�إرادته ،وال �أدل على ذلك من �سعي الأدباء يف
مرحلة �سابقة �إىل الن�شر يف ال�صحف والدوريات ،ليحققوا
التوا�صل مع املجتمع من خاللها ،يف مرحلة �سابقة ،وحر�ص
الأدباء حالي ًا على التوا�صل مع القنوات الف�ضائية وارتباطهم
بها ليحققو احل�ضور االجتماعي ،وي�ؤكد ذلك ان�صراف كثري
من الكتاب والأدباء �إىل الكتابة للتلفاز ،بكل �أ�شكال الكتابة
و�أنواعها ،كما ي�ؤكده �أن اجلمهور ال يكاد يعرف الأديب اليوم
�إال من خالل التلفاز.
وعلى هذا تبدو النظم الثقافية االجتماعية نظم ًا �إعالمية
يف املقام الأول ،وهي نظم عمادها ال�صورة ،وقد �أ�ضعفت من
دور الكلمة ،وال �سيما �إذا �أردنا الكالم على الثقافة مبعناها
املجتمعي الوا�سع ،ال مبعنى ثقافة اجلامعي املتخ�ص�ص� ،أو
الباحث املحقق ،فمما ال �شك فيه �أن الكتاب بالن�سبة �إىل
ه�ؤالء ما يزال يحتفظ مبكانته ،و�إن كانت ال�صورة قد بد�أت
تناف�سه يف الكتاب الرقمي ويف تقانات التوا�صل االجتماعي
التي مل يعد للباحث من غنى عنها ،مما يدفع باملرء �إىل
القول �إن ع�صرنا قد �أ�صبح ع�صر ال�صورة ال ع�صر الكلمة.

درا�سات
�أحمد ح�سني حميدان

البحر
في القصة النسوية اإلماراتية القصيرة
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رغم الت�شابه واالختالف القائم يف املعمار الفني للق�صة
الإماراتية الق�صرية ف�إن �سمة حب البحر واحلنني �إىل احلياة
املا�ضية الزمت الق�صة الإماراتية املكتوبة ب�أقالم الأدباء كما
�شملت الق�صة الق�صرية املكتوبة ب�أقالم الأديبات �أي� ًضا ومل
يرتدد احتاد كتاب و�أدباء الإمارات من جمعها يف خمطوط
واح��د حت��ت ع�ن��وان( :كلنا كلنا نحب البحر)()1كما مل
يتوانَ كتاب زهرة اخلليج من جمع عدد من ن�صو�ص املر�أة
الإماراتية �ضمن م�سمى( :بحر اليغيب �أبد ًا)(� )2إال �أن كل
هذا الوالء املقدم للبحر ولرماله امل�سكونة بالنخيل والذكرى
مل ي�سفر عن معرفة كنهه رغم ا�ستيالئه يف �أحايني كثرية
على م�ساحات الق�ص املختلفة لكننا يف �أحايني مغايرة الجند
له �أي جريان يف م�ساحات الق�ص الأخرى و مع ذلك ان�ضوت
بني دفتي املخطوطات املقدمة با�سم املحبة لهذا البحر فهل
نبقى يف �إطار ال�س�ؤال عن �شخ�صه ماذا يكون ون�ستف�سر �إن
كان هو بحر الكتابة واللغة �أم �أنه املاء الزاخر بكل �شيء حي

�أم �أنه الدموع التي ذرفتها الق�صة الإماراتية ب�سخاء وهي
تلهج ال�شوق له و ل�سواحله و�ضفافه �أم نتجاوز ت�سا�ؤالتنا عن
�شخ�ص هذا البحر املحبوب لنقر�أ مكنون �أ�صوات ع�شاقه و
حمبيه التي جاءت متباينة و هي تهم�س يف ح�ضرت ق�ص�ص
املكابدات الإن�سانية التي كانت من ن�صيب اجلن�سني مع ًا بل
ميكن القول ب�أن الق�صة الن�سوية �أ�ضاءت مكابدات الرجل
باملر�أة و جل��أت �إىل ك�شف معاناة امل��ر�أة بالرجل كما �أنها
جعلت من االثنني مو�شور ًا لعر�ض طيوف الأزم��ة بوجوهها
املتعددة �ضمن دوائر احللم والواقع التي �سنتعرف عليها عرب
مقاربتنا لها يف هذه الدرا�سة..
�شيخة الناخي

بني زوائد الق�ص وطغيان ال�سارد املهيمن

�شيخة الناخي يف ق�صتها (ال��رح�ي��ل) ( )3احل��ائ��زة

درا�سات

بني ال�صورة امل�شرتكة و�سرد الق�ص املركب..

يف ق�صتها (الرحيل ) ( )4ت�أخذنا �سعاد العرميي �إىل
عوامل خمتلفة عن رحيل �شيخة الناخي املعتمد �أ�سا�س ًا على
الر�صد العاطفي يف حني �أنها هي اعتمدت على الر�صد
ال�سيا�سي – الع�سكري م�ستخدمة غري تقنية لتق�ص علينا من
خاللها امل�أ�ساة الفل�سطينية – العربية ولت�صور عربها م�أ�ساة
الفل�سطيني املمتدة من �صربا �إىل كل نواحي ال�شتات ولت�شمل
جميع م�ساحات الدي�سابورا ونواحيها الرحبة – ال�ضيقة يف
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على عنوان جمموعتها الأوىل ان�شغلت بامل�شاعر الفيا�ضة
املتبادلة بني علياء و �سعيد والتي باءت باحلرمان والفراق
والأ�سى ب�سبب الأب الطامع بعري�س ثري البنته فينفتح ال�سرد
بالأحالم واللهفة �إىل اللقيا وينغلق باحلزن واللوعة وقرار
الرحيل الذي �آثرته الكاتبة للتخل�ص من عبء احلدث بعدما
�أرهقت نف�سها بنقل �أخباره نيابة عن ال�شخ�صيات املعاي�شة
له فغلبت على لغة الق�ص اجلملة الو�صفية التي تكون يف
ر�صدها قريبة من حركة ال�شخ�صية اخلارجية وبعيدة عن
حركتها الداخلية النف�سية وانفعاالتها املختلفة �إزاء التطور
احلا�صل يف جزئيات احلدث مما ت�سبب بافتقار �سياق الن�ص
الق�ص�صي �إىل الر�صد ال�سايكولوجي القائم على املنلوج
وتداعياته الداخلية كما ت�سبب ب�إ�صابة هذا ال�سياق ببع�ض
الرتهل والإن�شائية واحل�شو من جراء الو�صف امل�سهب وهو ما
تالفته الكاتبة الحق ًا يف �سياق ق�صتها املن�شورة يف املجموع
امل�شرتكة (كلنا كلنا نحب البحر) �إال �أنها قامت بعر�ض حالة
بطلتها وال�شاب الذي �أحبته بالنيابة عنهما فتغيب فعالية
ال�شخ�صيات وت�ضمحل حركتها بينما حت�ضر (�أنا) الكاتبة
ب�صورة طاغية عرب ال�سياق الق�ص�صي الذي حتولت فيه �إىل
�سارد مهيمن على جمرياته و�إذا كانت قد دفعت بطلها يف

ختام الق�صة �إىل الإعالن عن �سفره ورحيله من خالل ر�سالة
موجهة �إىل الفتاة التي �أحبها ف�إننا نت�ساءل عن جدوى هذا
الرحيل الذي جاء جمهول الهدف والوجهة مكر�س ًا الهروب
�أم��ام �أزم��ة �ستزداد تعقيد ًا لن ي�سلم منها ال�شاب املحبط
ذاته خ�صو� ًصا بعد تخليه عن �أنثى �أحالمه عند �أول امتحان
يتعر�ض له ويف �أ�شد الأوق��ات �صعوبة ومرارة وهو ما خالفه
وجتاوزه بطل �شيخة الناخي يف ق�صة (القرار الأخري ) فقد
ح�سم �أم��ره وقرر عدم طالق زوجته الأوىل عرب �سياق بدا
امتالك ًا ل�سماته الفنية و�أكرث فعالية وجدوى..

درا�سات
ي�ؤذي النبات بال مباالة – عن اجلدة وق�صة ال�شجر الذي
يبكي ويفرح مثل الإن�سان ..وهو ما�أتاح للكاتبة ا�ستثمار هذا
التناغم القائم بني حالة �شخ�صياتها النف�سية وبني العن�صر
الطبيعي جامعة �إياهما يف �صورة م�شرتكة مما �أك�سب ن�صها
�شك ًال تركيبي ًا جعله يف عداد ماي�سمى بالق�صة املركبة بعدما
اجتمع داخل ال�سياق الق�ص�صي ق�صة الكاتبة مع ق�صة �إحدى
�شخ�صياتها وعرب الأ�سطر الأخ�يرة بقيت النهاية مفتوحة
فيها على ال�سالح وعلى الرحيل املمتد عرب اجلراح من الأمل
�إىل الأمل يف ق�ضية م�صريية غري حم�سومة ا�ست�سلمت فيها
الكاتبة مبا ملكت من م�ساحات الق�ص �إىل الت�سجيل تاركة
عيون الر�ؤية م�صوبة على الر�صا�ص والبندقية واملقاومة
امل�ستمرة �ضمن �أ�سلوب �سردي متنقل �ساهم يف بنائية الن�ص
املركبة(..)7
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�آن..
�إن �سعاد العرميي تعود بنا برحيلها �إىل جمزرة �صربا
و�شاتيال ال�شهرية ومانتج عنها حاملة �ضحاياها �إلينا وذلك
باالعتماد على ذاكرة بطلها (�أبو املعت�صم ) القابع بخيمة
ما بعد بريوت حيث رحل مع املقاتلني من العا�صمة اللبنانية
�إىل �شتات �آخر فيتذكر يف خيمته اجلديدة اخليام القدمية
خمالف ًا ما قاله حممود دروي����ش يف جديده ال�شعري (ال
ينظرون وراءهم ليودعوا منفى ف�إن �أمامهم منفى  ،لقد �ألفوا
الطريق الدائري)5()..كيف لبطل ق�صة �سعاد العرميي
عدم النظر �إىل الوراء وقد ترك يف هذا الوراء ابنته داخل
خميم �صربا ف�أجهزت عليها املجزرة هناك وعرب التماثل
الب�صري وبوا�سطة الفال�ش باك تعيد الكاتبة بال�صورة خيمة
بخيمة كما تعيد بال�صورة ومن خالل م�شهدية متنقلة ابنته
وهي تد�س بيده �ألبوم ال�صور وتر�سم له �شارة الن�صر وتقول
مبتلعة حزنها (�سنلتقي ) ثم ينتقل بعينيه �إىل �صورة ابنه
مرمي جمعة فرج وهواج�س ماء الق�ص
املعت�صم الذي كان ي�س�أله يف ال�صغر ( :امل�سافة بني دارنا
بني �أنثى احللم والواقع..
هون ودارنا يف طولكرم ..يف كم يوم بنم�شيها؟� )..ضمن هذا
لي�س ثمة كاتبة �إماراتية ا�ستوىل املاء على م�ساحات ال�سرد
ال�سياق تراهن �سعاد العرميي على الذاكرة كحافظة تاريخية يف ق�ص�صها مثل مرمي جمعة فرج �إىل �إحدى تقنيات ال�سرد
مل�ضمون احل��رب وال���ص��راع املفتوحني �ضد ال�ع��دو املحتل عندها فهي مغرمة بنهره وبحره على حد �سواء �أقامت من
وكتقنية �سردية لفحوى خطابها الق�ص�صي ال��ذي اكت�سب �أجله احلرب عذب ًا وجعلت منه عنوان جمموعتها الق�ص�صية
بف�ضل هذه الذاكرة بنية املفارقة القائمة على �أ�س�س تاريخية
– جغرافية ممتدة من ال�شتات �إىل طولكرم حيث الأر�ض
داخل فل�سطني غري الأر�ض خارج فل�سطني بهذا الإح�سا�س
ومن خالل هذه الر�ؤية يهم�س بطل الق�صة حماكي ًا نف�سه:
( املكان هو املكان ..وال�شم�س هي ال�شم�س ..واخليام� ..آه
اخليام ..بالت�أكيد هي م�صدر علتي! )6()..وال تكتفي الكاتبة
بهذه املحاكاة بل ت�ضيف عليها حماكاة �أخرى للطبيعة جاعلة
عنا�صرها متناغمة مع حالة البطل الداخلية فتجعل الف�صل
املعاي�ش ل��ه (اخل��ري��ف) بكل م��ا يحمل طق�سه م��ن دالالت
تك�شف بها خمبوءه النف�سي فهي تخربنا منذ ال�سطر الأول:
(مل تنق�شع الغيوم املرتاكمة واجلاثمة على �صدر ال�سهول
مرتامية الأطراف منذ �أمد طويل )..واملحاكاة هنا وا�ضحة
بني �صدر ال�سهول اخلريفية الدكناء و�صدر بطلها الطافح
حزن ًا و�أ� �س��ى..و�إذا كانت هنا قد وظفت العن�صر الطبيعي
�إىل جانب املنلوج وتداعياته لإ�ضاءة جوانب بطلها الداخلية
ف�إنها اعتمدت على احلوار – الديالوج – لك�شف ن�شاط باقي
ال�شخ�صيات ومن خالله يحكي �أبو املعت�صم ملن�صور -الذي

درا�سات

ومعمارية الق�ص الدائري

يف ق�صة (الن�شيد)( )12تقدم �سلمى مطر �سيف منوذج ًا
مغاير ًا للمر�أة ميكن القول �أنه املر�أة ( احلدث ) التي ت�ستنفد
كل م�ساحات الق�ص وتقنياته لديها و�إذا كانت ظبية خمي�س
قد قدمت مامياثله عرب مغرتبها الأورب��ي بعدما جل�أت �إىل
جتزئة احلدث وتفكيكه وفق م��أزق امل��ر�أة النخبوية املثقفة
املعاي�شة له ف�إن �سلمى مطر قدمت امر�أتها من �صلب البيئة
املحلية عرب م�ستويني اث�ن�ين..الأول رمزي يتمثل (بدهمة)
التي تدور الق�صة كلها عنها..والثاين واقعي ويتمثل ببطلة
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الثانية( )8كما ا�ستعارت منه الأ�سطورة ماحل ًا جاعلة يف
�أعماقه �أنثى احللم التي ان�شغل بها ويف البحث عنها بطلها
(فريوز) وحني مل يعرث عليها يف مكان هم�ست له:
(التمعت عيناك بالفرح ك�شيئني يفت�شان عن �شيء مفقود
يف املاء وترجع� :أين يا�سمينة؟ ..يا�سمينة قال ال�شيخ ن�صفك
املفقود يف املاء جنية تقيم مع املردة هناك� ..صوتها تردد
�أمامك فا�ست�سلمت للأغنية وا�ست�سلمت لل�صوت وبكيت بكيت
وب�سطح املاء ر�أيت وجه ًا كبري ًا ظل يناديك.)9()..
من خالل هذا ال�سياق تعتمد الكاتبة على التخييل الذي
يفتح �آفاق ال�سرد لديها على الأ�سطورة وعلى عوامل املثيولوجيا
التي تك�شف لنا �ضمنها ذهنية �شخ�صياتها وذلك وفق املوروث
ال�شعبي ال�سائد ومدى ت�أثريه يف طرائق التفكري واملعتقد لهذه
ال�شخ�صيات املت�صفة بالب�ساطة غال ًبا وخ�صو� ًصا الرجل
الذي تقدمه مرمي جمعة فرج يف معظم ق�ص�صها م�أ�سور ًا
للمر�أة باحث ًا عنها بينما تكون هي غارقة يف الغياب..و�إذا
كان الرجل هنا �أ�سري املر�أة ( احللم ) ف�إنه يف ق�صة (عبار)
( )10املن�شورة يف جمموعة ( كلنا كلنا نحب البحر ) ويف
كتاب الزهرة ( بحر ال يغيب �أب��د ًا ) �أ�سري امل��ر�أة (الواقع)
املتمثلة (برنج�س) التي هربت منه وتركت له البيت فيبحث
عنها ويعي�ش على ذك��راه��ا رغ��م �أنها كانت ت�شبه بالقرد

لقباحته وكما ي�ؤكد ال�شيخ لفريوز يف الق�صة الأوىل فقدان
حبيبته (يا�سمينة) ي�ؤكد �صبي الكافيرتيا يف هذه الق�صة
لبالل العبار بلغة �شائبة قائ ًال�( :أنا بيعرف الدنيا كله ..ما
يف واحد حرمة ا�سمه نرج�س)( )11فيبقى كال الرجلني يف
املاء املالح ويبقى الفقد قائم ًا وت�ستمر احلاجة للمر�أة احللم
والواقع �ضمن نهاية مفتوحة جل��أت فيها الكاتبة �إىل لعبة
املكان الثابت – البحر– والزمن املتحرك بعملية البحث
امل�ستمرة عن هذه الأنثى املفقودة حماولة من خاللها �إعادة
االعتبار للمر�أة احلا�ضرة الغائبة بانحياز وا�ضح لها فيما
قدمته من �سياق قامت بنيته ال�سردية على املفارقة املحمولة
باجلملة الو�صفية امل�شحونة بالغرائبية وعدم املو�ضوعية يف
بع�ض الأحيان كو�صفها لون بطل ق�صتها العبار بال�صد�أ،
وت�شبيهها وجهه باحللقة املنتفخة ..وكقولها عنه( :كانت
ام��ر�أة ت�سكنه رغم قباحته ) ..وهذا الو�صف ي�شي ب�أهمية
املر�أة ال�ستعادة مكانتها امل�سلوبة ويف�صح عن تف�ضيل منحاز
ب�شكل م�سبق ي�ضع املر�أة (نرج�س ) يف مرتبة عليا بينما يتهم
الرجل (العبار) بالدونية وك�أن امل�س�ألة كما تطلقها الكاتبة
التقوم على رد االعتبار وت�سوية �أم��ور املعادلة الإن�سانية
املختلة بل تتعداه �إىل حدود االنتقام والت�شفي خ�صو� ًصا �أن
هذا الو�صف جاء على ل�سانها ولي�س على ل�سان بطلتها الغائبة
من بداية الق�صة �إىل خامتتها فقامت الكاتبة بعملية ال�سرد
نيابة عن كال ال�شخ�صيتني املحوريتني (نرج�س والعبار )
فغلب على �سياقها نقل ال�صورة اخلارجية ملجريات احلدث
الق�ص�صي ور�سم املعامل الظاهرة لل�شخ�صيات دون �سرب
ن�شاطهم النف�سي و�إ�ضاءة مالحمهم الداخلية �إزاء مايجري
لت�صوير �أحالمهم ومعاناتهم ور�صدها ب�شكل �أعمق..

درا�سات
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الق�صة الراغبة بالتعرف على هوية وماهية املر�أة الرمز
(دهمة ) و�أمها التي حتذرها من ذلك با�ستمرار و�إال
�سيطالها غ�ضب اجل��د وعقوبته القا�سية التي التطاق
وهي تعرتف بذلك منذ بداية الق�صة وتقول( :قال جدي:
�س�أذبحك كدابة الزريبة �إن �شاهدتك مع تلك امل��ر�أة
امللعونة)( )13ومع ذلك ت�س�أل �أمها عن �أ�سباب كره جدها
لهذه املر�أة و�أ�سباب منعها من الذهاب لعندها والتعرف
�إليها وحني ترى اخل��وف وامل��راوغ��ة يف عيني �أمها تعود
�إىل جدها ذاته وتكرر ذات الأ�سئلة عليه فتجد يف �أجوبته
املراوغة ذاتها تتكرر وهو ما تتق�صده الكاتبة لتمتلك
مربرات ا�ستمرار عملية ال�سرد التي اعتمدت يف �سياقه
على الغمو�ض والرمز املكون منه حقيقة املر�أة (دهمة )
والذي كان مبثابة املحر�ض الدائم حلركة بطلة الق�صة
املبنية على اال�ستك�شاف املعتمد على الإ�صرار واجل��ر�أة
فهي رغم التهديد والوعيد تلح على املعرفة وحني التقتنع
مبا يقال لها تفرت�ض �أ�سباب ًا و�إجابات قائمة على املفارقة
وتلقي بظنونها وافرتا�ضاتها على َمنْ يحاول �إبعادها عن
هذه امل��ر�أة علها جتد تف�سري ًا ملا يدور حولها فهي تخرب
�أمها عن عزمها لزيارة دهمة – رغم تهديدات اجلد –
لتحر�ضها على ك�شف حقيقتها ولتجربها على قول الكالم
غري املباح عن حقيقتها وعندما تلم�س ت�ضارب ًا يف كالم
�أمها تتجر�أ يف الإف�صاح عما تريد معرفته ب�س�ؤال جدها
ب�صيغة ا�ستك�شافية..( :مل��اذا متنعني عن دهمة �ألأنها
�سوداء؟�..إنها جميلة بد�أت �أحبها )14()..وتكون النتيجة
عقوبة �صارمة وقا�سية من اجلد تزداد بها احلفيدة �إ�صرار ًا
على معرفة احلقيقة التي �أبقتها الكاتبة يف طي مراوغة الأم
وتهديدات اجلد لتكمل ن�سيج حبكتها الق�ص�صية بخطاب
َبنت جملته ال�سردية على املفارقة بني اللون الرامز للدونية
و�صاحبه الطافح بال�سحر وتنا�سق التكوين ..وكذلك بني
املعلن وامل�ضمر وه��و مايتبدى ب�شكل ظاهر يف ق��ول بطلة
الق�صة ( :ملاذا متنعني عن دهمة �ألأنها �سوداء �إنها جميلة).
فال�سواد الرامز للدونية يف ال�سياق اليعرب عن جمال خلقة
دهمة و�سحر تكوينها املتنا�سق كما ت�شي عبارة( �إنها جميلة
) كما �أن مااكت�شفته بطلة الق�صة يف زياراتها املتكررة للمر�أة
( دهمة ) يختلف عن اتهام اجلد لها بالعهر كما اليتفق مع
ما�ساقته �أمها من �أخبار عنها..فهي �أخربت ابنتها ب�أن هذه
املر�أة �سيئة ال�سمعة والبنت حني تفح�صتها ر�أت ج�سدها غري

قابل لال�ستلقاء وممار�سة العهر..وهي �أخربت ابنتها ب�أن هذه
امل��ر�أة �سكرية عربيدة بداللة العروق احلمراء قرب عينيها
والبنت عندما ر�أتها وانتبهت �إىل العروق احلمراء وجدتها
ناجمة عن كي النار ولي�س ال�سكر ..و�أخربت ابنتها �آخر مرة
ب�أن هذه املر�أة خمبولة لكن البنت مل جتد فيها �أية �صفة من
�صفات اخلبل وت�ؤكد �أنها حني اقرتبت منها �أك�ثر ا�شتمت
منها رائحة النخيل والرتاب وقبل نهاية الق�صة يك�شف لها
ال�شاعر العجوز الذي يعي�ش قرب دهمة حقيقة دهمة َومنْ
حولها ويخربها ب�سيدها ال��ذي اعتدى عليها بعد افتتانه
بجمالها وعندما اكت�شفت زوجته ذلك وبان احلمل يف بطن
دهمة طردتها �إىل خيمة اجلريد وعا�شت وحيدة حتى و�ضعت
مولودها الذي فرحت به كثري ًا لكنها رجعت ذات يوم ووجدته
مقتو ًال كما وجدت ال�سادة الأغنياء يحمون حول خيمتها كل
يوم وما �إن ت�شعر دهمة ب�أنها قد حملت جمدد ًا من �أحدهم
متنعهم االقرتاب منها �إىل �أن ت�ضع ما يف �أح�شائها فرت�ضع

درا�سات
به �أي� ًضا وتوالت ب�إ�صرار احلفيدة على زيارة دهمة ومعرفة
حقيقتها وا�ستمرت �ضمن هذا الفحوى ذاته حتى اخلامتة
التي كان مبتد�أها م�أ�ساة دهمة ومنتهاها مكابدات دهمة
كذلك على امتداد ال�سرد الق�ص�صي املفعم مبعاناة الأنوثة
من ال�سلوك الذكوري املزدوج �إىل حد خرجت به الكاتبة
عن جممل والء الق�صة الن�سوية الإماراتية للبحر وانقلبت
على عنوان املجموعة التي ا�شرتكت بها ( كلنا كلنا نحب
البحر ) لتعلن يف جمموعتها الق�ص�صية ( هاجر ) ب�أن
هذا البحر مملو ٌء بالظلم ولتقول يف ق�صتها ( الن�شيد )
التي نحن ب�صددها على ل�سان الأم� :إن هذا البحر ال يورد
�أهله ونا�سه �إال امل�أ�ساة..
هوام�ش ومراجع
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ن�شيد
مولودها اجلديد وحتمله �إىل بيت �أبيه على �صوت ٍ
ت�سمعه كل البلدة وهو يتعاىل لكن �أبا الطفل ي�سرت مالمح
وجهه التي تخ ّلق منها ابنه بلون دهمة..هذا ما يتكرر ع�شر
مرات بفعلة ع�شرة رجال من �ضمنهم جدها الذي ينك�شف
�سره �أخري ًا وينك�شف �سر خوفه وكرهه لدهمة التي قدمتها
الكاتبة من طني الأ�سطورة عندما �أوردت على ل�سان بطلتها
ب ��أن ج�سدها غري قابل لالنحناء واال�ستلقاء كما قدمتها
�ضمن �أبعاد رمزية للوطن املنتهك من قبل رجل املال والليبدو
حني �أك��دت بطلتها ب��أن لها رائحة النخيل وال�تراب وذلك
عرب �سياق �أظهرت بنية املفارقة فيه خوف الأقوى – اجلد
– من الأ�ضعف – دهمة – كما �أظهرت جمالية التنا�سق
اجل�سدي و�سحره اجلمايل رغم دونيته اللونية وبينت الهوة
القائمة بني املعلن وامل�ضمر يف فحوى ال�سرد الذي مل يلتزم
ت�سل�سل املقدمة فالعقدة فاخلامتة يف عر�ض احلدث �إمنا
جاء وفق معمارية فنية دائرية ابتد�أت بتهديد اجلد وانتهت

 - 1كلنا كلنا نحب البحر – ق�ص�ص م�شرتكة – من�شورات احتاد
كتاب و�أدباء الإمارات ط1986 1-
 - 2كتاب الزهرة – خمتارات �إبداعية للمر�أة الإماراتية -م�ؤ�س�سة
الإمارات للإعالن.1999 -
 3ق�صة الرحيل ل�شيخة الناخي – جمموعة الرحيل – �إ�صداراحتاد كتاب و�أدباء الإمارات – ط  1عام  1988-وجمموعة كلنا كلنا
نحب البحر -ط  1عام  – 1986وكتاب الزهرة عام .1999
 - 4ق�صة الرحيل ل�سعاد العرميي املن�شورة يف جمموعتها طفول
ال�صادرة عن احت��اد كتاب و�أدب��اء الإم ��ارات ويف املجموعة كلنا كلنا
نحب البحر وكتاب الزهرة �ص.30
 - 5الديوان اجلديد لل�شاعر حممود دروي�ش ال�صادر عن دار ريا�ض
جنيب الري�س – بريوت عام .2003
 - 6ق�صة الرحيل ل�سعاد العرميي املن�شورة يف جمموعتها طفول عن
احتاد كتاب و�أدب��اء الإم��ارات عام  1999ويف املجموعة امل�شرتكة كلنا
كلنا نحب البحر وكتاب الزهرة – يونيو � 1999ص.30
 - 7نظرية البنائية يف النقد الأدبي – د� .صالح ف�ضل – دار الآفاق
اجلديدة ط 3عام .1985
 - 8املق�صود باملجموعة الثانية ملرمي جمعة فرج جمموعة ماء ال�صادرة
عن دار اجلديد – بريوت .1994
 - 9جمموعة ق�ص�ص فريوز  -مرمي جمعة فرج – �إ احتاد كتاب و�أدباء
الإمارات  1988ق�صة فريوز �ص.9
 - 10ق�صة عبار مل��رمي جمعة ف��رج  -جمموعة كلنا كلنا نحب البحر
وكتاب الزهرة -يونيو .1999
 - 11املرجع ال�سابق �ص .35
 - 12ق�صة الن�شيد ل�سلمى مطر �سيف  -جمموعة كلنا كلنا نحب البحر
وكتاب الزهرة  -يونيو .1999
 - 13املرجع ال�سابق �ص.24
 - 14املرجع ال�سابق �ص.24

درا�سات
�إعداد  /فاطمة املعمري

اجلزء الأول - 2-1-

روايات و رواة
في العصر األدبي الجاهلي
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�إن ميدان البحث يف ال�شعر اجلاهلي و�أدبه ميدان وا�سع ،فهي من �أغنى احلقب بالبالغة والف�صاحة  ،و�إمنا
�أراه��ا ت�شكل ت��راث الأم��ة العربية ،وهنا �س�أحتدث عن ال��رواة يف ميدان ال�شعر اجلاهلي رغم كونها ق�ضية فيها
الكثري من املعلومات �إال �أين لق�صر الوقت قد �أوجزت يف كثري من املعاين و الت�سا�ؤالت.

ماهية الرواة
تعريف الراوي:
ذكر اخلليل بن �أحمد الفراهيدي يف كتاب العني باب
روي� »:أن الرواة ح�سن املنظر يف البهاء و اجلمال يقال امر�أة
لها رواء و�شارة ح�سنة ،و الرواء حبل اخلباء � ،أعظمه و�أمتنه
وذلك ل�شدة ارتوائه يف غلظ فتله ،وكل �شجرة �أو غ�صن قد
امتلأ قيل قد ارتوى و�إمنا قالوا روي �إذا �أرادوا الري من املاء
و الأع�ضاء والعروق من الدم  ...وال��راوي الذي يقوم على
الدواب وهم الرواة ومل �أ�سمعهم يقولون رويت اخليل و �أكرث

ما يقال ذلك يف الريا�ضة و ال�سيا�سة ،ف�أما الرجل الراوية
فالذي قد متت روايته و ا�ستحق هذا النعت ا�ستحقاق اال�سم
ويف ه��ذا املعنى يدخلون الهاء يف نعت املذكر ف ��إذا �أردت
(((
ال�شيء دون مبالغة قلت هو راوي هذا ال�شيء.
وهو نف�س املعنى الذي ناق�شة نا�صر الدين الأ�سد يف كتابه
م�صادر ال�شعر اجلاهلي((( ،وتو�سع فيه فهو يرى �أنا الرواية
 1كتاب العني لأبي عبد الرحمن اخلليل بن �أحمد الفراهيدي املتوفى عام  175هـ/
دار �إحياء الرتاث العربي  /بريوت  /طبعة جديدة فنية وم�صححة � /ص 378
 2م�صادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية /الدكتور نا�صر الدين الأ�سد /دار
اجليل  /بريوت�/ 1988 /ص 187،188

درا�سات

 1ديوان الأع�شى  /دار بريوت للطباعة والن�شر � /ص 162
 2هكذا ذكره نا�صر الدين الأ�سد يف م�صادر ال�شعر ويف ديوانه �ص  108ذكرت
ف�ساروا له حتى �إذا �أناخوا ببابه كرام املطايا و الهجان املتاليا

 3م�صادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية /الدكتور نا�صر الدين الأ�سد /دار
اجليل  /بريوت� / 1988 /ص 189،199
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كانت يف بدء �أمرها حم�صورة فيما يت�صل مبا يحمل كالإناء
يحمل به املاء ،والدابة يركب عليها ،م�ست�شهدا بذلك قول
لبيد:
فتولوا فاترا م�شـــــيهم كروايا الطبع همت بالوحل
(((
وكذلك بيت الأع�شى القائل فيه:
و تقواده اخليل حتى يطو ل كر الرواة و�إيغــــــــالها
ومن هذين البيتني يت�ضح لنا �أن املق�صود من الرواي الإبل
يف البيت والأول ومن يقومون على اخليل يف البيت الثاين.
ثم تطورت اللفظة دالليا حتى �أ�ضحت تدل على مطلق �أل � � � �ك � � � �ن � � ��ي ي� � � � ��ا ع � � �ي �ي ��ن �إل � � � � �ي� � � � ��ك ق� � ��وال
(((
� � �س � �ت � �ه� ��دي� ��ه ال � � � � � � � � ��رواة �إل � � � �ي� � � ��ك ع� �ن ��ي
احلمل م�ستدال بقول زهري:
وق�صة احلطيئة عندما ح�ضرت وفاته فاجتمع النا�س
ي � �� � �س �ي��رون ح � �ت� ��ى ح� �ب� ��� �س ��وا ع � �ن� ��د ب ��اب ��ه
ث� � �ق � ��ال ال � � ��رواي � � ��ا وال � � �ه � � �ج� � ��ان امل� �ت ��ال� �ي ��ا عليه وقالوا له  :يا �أبا مليكة� ،أو���ص .قال  :ويل لل�شعر من
فيق�صد بالروايا يف هذا البيت الإب��ل التي يحمل املتاع راوية ال�سوء.
وبهذا ن�ستنتج �أن الرواية يف ال�شعر الأدب��ي �إمن��ا عدنا
عليها مطلقا.
وتطورت فيما بعد ف�أ�صبحت تعني ال�سادة لأنهم يحملون �إىل معناها جمازا وقيا�سا على معناها احلقيقي وهو حمل
�أعباء غريهم و �أ�سند هذا ال��ر�أي ملا قر�أه من �أن رجال من ال�شيء ،فالراوية يحمل ال�شعر وينقله �إىل غريه.
وي��رى الدكتور نا�صر الدين الأ�سد((( �أن معنى احلمل
بني متيم وقد ذكر قوما �أغاروا عليهم قال :لقيناهم فقتلنا
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الروايا و �أبحنا الزوايا» و الروايا �سادات القوم والزوايا هي
منازلهم.
وعلى هذا املحمل يطلق معنى الرواية على حمل ال�شعر
�أو احلديث فيقال فالن راوية ،ومن هنا تبد�أ ال�صورة ب�شيء
من الإي�ضاح يف معنى الراوية وهو ما ن�سعى �إليه يف هذه
ال�صفحات �أن نتعرف عليه من قرب لأهمية دور ال��رواة يف
ال�شعر اجلاهلي ببع�ض اال�ستدالالت التي تفوه بها بع�ض
�شعراء ذلك الع�صر ومنها ما قاله النابغة

درا�سات
الأدب��ي يف كلمة ال��رواي��ة قد مر مبرحلتني كذلك ،ف��الأوىل
خا�صة بال�شعر وحده من حفظه ونقله و�إن�شاده دون ال�ضبط
والتحقيق والتمحي�ص ويرى �أن هذا املفهوم ا�ستمر حتى �آخر
القرن الأول وبداية القرن الثاين م�ست�شهدا بقول حممد بن
املنكدر((( »:ما كنا ندعو الرواية �إال رواية ال�شعر ،وما كنا
نقول هذا يروي �أحاديث احلكمة �إال عامل».
فلما �أ�صلت �أ�صول علم احلديث ت�صدر املحدثون للحديث
يف جمال�س العلم من حفظهم� ،صار يطلق على هذا العلم
�أي�ضا حديث و�صار له رواة كما لل�شعر رواة وكان يف ذلك يف
�آخر القرن الثاين ،ومن هنا دخلت الرواية الأدبية يف طورها
الثاين وه��و ما يطبق عليه دور ال��رواي��ة العلمية ،وتختلف
عن �سابقتها مبا تقوم به من ال�ضبط والإتقان و التحقيق و
التمحي�ص و ال�شرح و التف�سري.
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ماهية الرواية
و الآن ننتقل من الراوية �إىل الرواية ف�إذا كان هناك حامال
لل�شعر البد من وجود نهر يحمل منه هذا ال�شعر وهنا نتحدث
عن الرواية وهي ما يرويه الرواة و يتداولونه،وهي الق�صة �أو
احلادثة التي يتانقلها النا�س ،ورمبا �أخذ الراوية هذه الرواية
�شفهيا �أم قر�أها مكتوبة �إذا ننطلق يف هذا املدخل ملعرفة
كيفية تدوين الأدب اجلاهلي وبع�ض االختالفات الواردة يف
هذه امل�س�ألة ولأنه لي�س من �صلب احلديث �س�أكتفي مب�س�ألة
نفي الكتابة.
ال ننكر �أن العرب عرفوا بالأمية وقد و�صفهم القر�آن
بذلك فقال تعاىل} :هو الذي بعث يف الأميني ر�سوال منهم
يتلو عليهم �آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة واحلكمة ،و�إن
ك��ان��وا م��ن قبل لفي �ضلل مبني{((( فهم ال يعتمدون يف
حياتهم على كتابة وال ي�ستندون يف �أمورهم �إىل تدوين ،وقد
ذكر الفريوز�أبادي يف قامو�سه املحيط يف مادة �أمة يقال للأم
الأمة  ،و الأمي الأمان ،من ال يكتب� ،أو من على خلقة الأم مل
يتعلم الكتاب وهو باق على جبلته(((.
وعلى الآية ال�سابقة نفى عنهم الرافعي يف كتابه تاريخ
�آداب العرب معرفتهم بالكتابة حيث قال »:كان العرب �أمة
 1املرجع ال�سابق وذات ال�صفحة.
� 2سورة اجلمعة �آية 2
 3القامو�س املحيط/حممد بن يعقوب ال�ف�يروز�أب��ادي /م�ؤ�س�سة الر�سالة ت
بريوت� /ص 1392

�أمية ال يقر�ؤون �إال ما تخطه الطبيعة ،وال يكتبون �إال ما يلقنون
من معانيها ،في�أخذون عنها باحل�س ويكتبون بالل�سان يف لوح
احلافظة ،فكان كل عربي على مقدار وعيه وحفظه كتابا �أو
جزءا من كتاب وكانت كل قبيلة بذلك ك�أنها �سجل زمني يف
(((
�إح�صاء الأخبار والآثار».
ولكن كون معظم العرب يف ذلك الوقت �أميون فهذا ال
يتنافى على �أن القلة القليلة كانت تعرف الكتابة وهذه القلة
القليلة و�إن كانت على معرفة بالكتابة فبعدده القليل املختبئ
خلف �أمية العرب جعل من الكتابة �أم��را غري وارد يف ذلك
الوقت ،ونقي�س ذلك بواقعنا اليوم فنحن يف ع�صر عرف
بالعلم ولكن هناك قلة الزالت تعاين من الأمية ،وهذا ما ميثل
�ضد جاهلية العرب حيث �شاعت فيهم الأمية وندرت فيهم
معرفة الكتابة وقد قال تعاىل يف �أول �آية نزلت على الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم )اقر�أ با�سم ربك الذي خلق(((( ف�أجاب
 4تاريخ �آداب العرب /م�صطفى �صادق الرفاعي /دار الكتاب العربي /بريوت-
لبنان/الطبعة الأوىل 2003م /ج� / 1ص 177
� 5سورة العلق� ،آية 1

درا�سات
ففي هذا البيت ي�شبه لبيد �آثار الديار بالكتابة يف رقيق
الأحجار التي مر عليها ال�سيل ف�أزاح عن الطلول ما علق بها
وك�أنها كتب طم�ست.
(((
وي�أتي املرق�ش ببيت له فيقول :
رق�ش يف ظهر الأدمي قلم
الدار قفر والر�سوم كما
فهو ي�شبه الأطالل بالكتابة ونقو�شها.
(((
ومن الأبيات �أي�ضا قول امرئ القي�س :
ق �ف ��ا ن �ب ��ك م� ��ن ذك� � ��رى ح �ب �ي��ب وع ��رف ��ان
ورب � � � ��ع ع� �ف ��ت �آي� � ��ات� � ��ه م� �ن ��ذ �أزم� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ان
�أت � � ��ت ح �ج ��ج ب� �ع ��دي ع �ل �ي �ه��ا ف ��أ� �ص �ب �ـ �ـ �ح��ت
ك � �خ � ��ط زب � � � � ��ور يف م � �� � �ص� ��اح� ��ف ره � �ب � ��ان

وقال كندي من دومة اجلندل مين على قري�ش ما علمهم
(((
ب�شر من الكتابة

ويقول الأخن�س بن �شهاب التغلبي

(((

الر�سول عليه ال�صالة و ال�سالم الوحي املنزل بعدم معرفته الب� � � �ن � � ��ة ح� � � �ط � � ��ان ب� � � ��ن ع � � � � ��وف م � � �ن � ��ازل
للقراءة ،وهذا �شاهد قوي على �أن القراءة كانت موجودة
ك� �م ��ا ن �ق �� ��ش ال � �ع � �ن� ��وان يف ال� � � ��رق ك��ات��ب

الأبيات ال�شعرية:
وهي ما تداوله الرواة من �أبيات ل�شعراء معروفني ذكروا
(((
فيها �أدوات الكتابة ونذكر منهم قول لبيد :

ع � �ف� ��ت ال � � ��دي � � ��ار حم� �ل� �ه ��ا ف �م �ق��ام �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ه��ا
مب � �ن ��ى ت� � ��أب � ��د غ ��ول � �ه ��ا ف��رج��ام �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ه��ا
ف � �م � ��داف � ��ع ال � � ��ري � � ��ان ع� � � ��ري ر� �س �م �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ه��ا
خ� �ل� �ق ��ا ك� �م ��ا �� �ض� �م ��ن ال � ��وح � ��ي � �س�ل�ام �ه��ا
وج �ل ��ا ال� ��� �س� �ي ��ول ع � ��ن ال � �ط � �ل� ��ول ك� ��أن� �ه ��ا
زب� � � ��ر جت� � ��د م � �ت ��ون � �ه ��ا �أق�ل�ام �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ه ��ا
1

ديوان لبيد بن ربيعة العامري /دار بريوت للطباعة والن�شر� /ص 136

أ� َال ي � ��ا دار ع� �ب� �ل ��ة َ َ ب��ال �ط �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وى
�رج � � � ِع ال � ��و� � ْ��ش � � ِ�م يف ُر� � � ْ��س� � � � ِغ ال� � � َه � ��ديّ
ك� � � ْ
2
3
4
5
6
7

املف�ضليات /اختيارات املف�ضل حممد بن يعلي ال�ضبي ت 168هـ  /حتقيق د ق�صي
احل�سني /دار ومكتب الهالل – بريوت /الطبعة الأوىل� /ص 135
ديوان امرئ القي�س� /شرح وحتقيق حنا الفاخوري /دار اجليل – بريوت /
الطبعة الأوىل � /1989ص 68
نظرية االنتحال يف ال�شعر اجلاهلي /د .عبد احلميد امل�سلوت /دار القلم _
القاهرة� /ص 10
املف�ضليات /اختيارات املف�ضل حممد بن يعلي ال�ضبي ت 168هـ  /حتقيق د ق�صي
احل�سني /دار ومكتب الهالل – بريوت /الطبعة الأوىل � /1998ص 118
ديوان ح�سان بن ثابت الأن�صاري /دار بريوت للطبعة والن�شر �/ص12
ديوان عنرتة بن �شداد  /حتقيق ودرا�سة حممد �سعيد مولوي /الكتب الإ�سالمي
–بريوت  /الطبعة الثانية � /1983ص 268
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بدليل معرفة الر�سول ملعناها ولكن �أميته بها ،واحلديث عن
وجود القراءة والكتابة يف ذاك الوقت م�سند �إىل �أدلة علمية ع� � � ��رف� � � ��ت دي� � � � � � � ��ار زي � � � �ن� � � ��ب ب� ��ال � �ك � �ث � �ي� ��ب
ومثوبته عن الع�صر اجلاهلي منها الأبيات ال�شعرية وغريها
ك � �خ ��ط ال � ��وح � ��ي يف ال � � � � ��ورق ال �ق �� �ش �ي��ب
(((
من الق�ص�ص التي �س�أذكرها مف�صلة.
و منه قول عنرت
ويقول ح�سان بن ثابت

(((

77

ال جت� � � �ح � � ��دوا ن � �ع � �م � ��اء ب � �� � �ش� ��ر ع �ل �ي �ك �ـ��م
ف� �ق ��د ك� � ��ان م� �ي� �م ��ون ال� �ن� �ق� �ي ��ة �أزه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ��را
�أت� � ��اك� � ��م ب � �خ� ��ط اجل � � � ��زم ح � �ت� ��ى ح �ف �ظ �ت��م
م � ��ن امل� � � ��ال م � ��ا ق � ��د �� �ش� �ت ��ى م �ب �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ�ثرا
ف � ��أج� ��ري � �ت� ��م الأق � � �ل� � ��ام ع � � � ��ودا وب � �ـ � �ـ � �ـ� ��د�أة
و�� �ض ��اه� �ي� �ت ��م ك � �ت� ��اب ك� ��� �س ��رى وق �ي �� �ص��را

درا�سات
�وح� ��ي �� �ص� �ح ��ائ � ٍ�ف م � ��نْ َع� � � ْه � ��دِ ِك� �� �ْ�س� � َرى
ك� � ْ
َ
َ
ف� ��أهْ ��داهُ � �م ��ا لأ ْع� � �ج� � � َم ط�م��طِ �م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ِّ�ي
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الق�ص�ص
ومن الروايات التي ن�ستدل من قراءتها �أن القلم كان
له ح�ضوره يف ذلك الوقت فهذا اخلليفة الثاين عمر بن
اخلطاب يبعث �إىل لبيد بن ربيعة العامري املخ�ضرم
ال ��ذي جت��اوز يف ه��ذه الأي���ام امل��ائ��ة والع�شرين عاما
الذي هجر ال�شعر بعد �أن قال �أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل
و�أن حممد ر�سول اهلل وتفرغ لقراءة كتاب اهلل فيفاج�أ
�شاعرنا بر�سالة �أمري امل�ؤمنني يطلب منه فيها �أن يبعث
له بجديد �شعره و لكنه بعث �إليه بر�سالة مكتوب فيها
�سورة البقرة و يف �آخرها يقول لبيد �إن اهلل �أبدلني بها
يف الإ�سالم من قول ال�شعر ،وهذا �شاهد على معرفة لبيد
بالكتابة وال جنزم ب�صحتها وكذلك ال ن�ستطيع ردها
و�صحتها تعني �أن لبد كان عاملا بالكتابة و لو تطرقنا
�إىل �شاهد �آخر �أال وهو رواي��ة �سويد بن ال�صامت وقد
قدم مكة حاجا �أو معتمرا فقال لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم حني ت�صدى له ودعاه �إىل الإ�سالم ،لعل الذي
معك مثل الذي معي ،فقال :ما الذي معك ،قال �سويد:
جملة لقمان ،فقال ر�سول اهلل �صلوات اهلل عليه �أعر�ضها
فعر�ضها عليه ،فقال له � :إن هذا الكالم ح�سن والذي معي
�أف�ضل من هذا  ،قر�آن �أنزله اهلل تعاىل ،هو هدى ونور(((،
ولعلنا نرجع �أي�ضا �إىل ال�سرية النبوية فرنى �أن الر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم يحر�ص على تعليم امل�سلمني الكتابة فجعل
فداء الأ�سري الكاتب يف غزوة بدر تعليم ع�شرة من امل�سلمني
الكتابة((( ،وهذا �أي�ضا دليل على وجود من يعرف الكتابة
والقراءة يف ذاك الوقت ،وجميل �أن نتظرق �إىل ق�صة طرفة
بن العبد حني وفد مع خاله املتلم�س �إىل عمرو بن هند ف�أقاما
عنده زمانا ينادمانه ويخرجان معه �إىل ال�صيد ،وكان ابن
عمه عبد عمرو مغا�ضبا له فو�شى به �إىل امللك ف�سرية مع
املتلم�س �إىل عامله بالبحرين ،وكتب مع كل واح��د منهما
�صحيفة ي��أخ��ذان بها حباء امللك ،ومل��ا ف�صال عن احلرية
 1ال�سرية النبوية البن ه�شام ،نظرية االنتحال يف ال�شعر اجلاهلي /د .عبد احلميد
امل�سلوت /دار القلم _ القاهرة �ص 12
 2نظرية االنتحال يف ال�شعر اجلاهلي /د .عبد احلميد امل�سلوت /دار القلم _
القاهرة� /ص 8

ارتاب املتلم�س يف �أمر امللك ملا تقدم من هجائه �إياه ،و�أ�شفق
�أن يكون �أمر فيهما ب�شر ،ف�أقر�أ �صحيفته غالما من ن�صارى
احلرية ،وعلم مبا حتمله من املكروه ف�ألقاها يف املاء وهرب
�إىل ال�شام و�أما طرفة ف�أكرب �أن يجرتئ عليه امللك لرهطه
وح�سبه وملكان قومه من املنعة يف جند فذهب �إىل البحرين
(((
وهنالك لقي حتفه.
ومن خالل هذه الأمثلة التي اكتفيت بها يتبني �أن القراءة
و الكتابة يف ذلك الع�صر كانت موجودة ولكنها ال متثل لهم
تلك الأهمية الكبرية العتبارات كثرية �أهمها ان�شغال العرب
بالكر و الفر و التنقل بحثا عن الكلء و املاء و يبقى ال�س�ؤال
املطروح هل ا�ستخدمت هذا الكتابة يف تدوين ال�شعر �أم ال؟؟
و �أثناء البحث قد تنامت بع�ض الر�ؤى التي تت�سق ببع�ض
جوانب التدوين الكتابي التي ت�ؤكد وجود القلم يف ذلك الوقت
ولكن ماذا خط لل�شعر يف حقبة اجلاهلية؟؟
�أ�شهر مو�ضوع ميكنا ال�ط��رق �إل�ي��ه يف ه��ذا املبحث هو
3

ال�شعر وال�شعراء �ص52

درا�سات
فقد فرغت منه».
فمن ه��ذه ال��رواي��ة جن��د �أن راوي��ة جرير ك��ان ي��دون
ق�صائده يف �ألواح.
و�إذا انتقلنا �إىل ابن �سالم اجلمحي يف كتابه طبقات
فحول ال�شعراء حني نفى تدوين الع�شر اجلاهلي بعد �أن
نقل قول عمر بن اخلطاب  »:وكان ال�شعر علم قوم مل يكن
لهم علم �أ�صح منه» (((.وعقب عليه بقوله»:فجاء الإ�سالم
فت�شاغلت عنه العرب وت�شاغلوا باجلهاد وغ��زو فار�س
والروم ولهت عن ال�شعر وروايته فلما كرث الإ�سالم وجاءت
الفتوح واطم�أنت العرب بالأم�صار راجعوا رواية ال�شعر فلم
ي�ؤولوا �إىل ديوان مدون وال كتاب مكتوب و�ألفوا ذلك وقد
هلك من العرب من هلك باملوت والقتل فحفظوا �أقل ذلك
(((
وذهب عليهم منه كثري».
وي��رد نا�صر الدين على بطالن �أو�سط القول ((فلم
ي�ؤولوا �إىل ديوان مدون وال كتاب مكتوب ))
حمتجا ب�شواهد اب��ن �سالم نف�سه ويف ذات الكتاب
�أكتفي بنقل �أحدهم وهو قوله»:وقد كان عند النعمان بن
املنذر منه ديوان فيه �أ�شعار الفحول وما مدح هو و�أهل بيته
(((
به �صار ذلك �إىل بني مروان �أو �صار منه».
وهذه �شواهد على �أن ال�شعر اجلاهلي قد كتب البع�ض
منه ولكنه مل يدون ويتداول بني النا�س ورمبا يعود ذالك
لقلة �أدوات الكتابة �أو لعدم انت�شار القراءة بينهم ،ولكن
ال يعني وجود �ألواح �سجلت عليها بع�ض الأ�شعار ورمبا نعزي
�سبب عدم اعتمادهم على تدوين ال�شعر طبيعتهم املتنقلة
واملن�شغلة باحلروب فال وقت لديهم للكتابة والن�سخ وتعلم
القراءة فاعتمادهم على الذاكرة كان الأقوى ،ولذلك انت�شر
ال�شعر بالرواية ال�شفهية وال �أ�ستطرد �أكرث يف هذا احلديث
فهو لي�س من �صلب البحث.
يتبع
(((

فقال جرير للح�سني راويته  »:ح�سبك �أطفئ �سراجك ،ومن

1

البداية والنهاية /ج219 / 2

3

4
5
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ف� � �غ� � �� � ��ض ال � � � �ط� � � ��رف �إن� � � � � � ��ك م� � � ��ن من�ي�ر
ف � � �ل � ��ا ك � � �ع � � �ب � � ��ا ب � � �ل � � �غ � � ��ت وال ك� �ل��اب� � ��ا
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مو�ضوع املعلقات،فذكروا �أن املعلقات ال�سبع كانت معلقة
بالكعبة وذل��ك �أن العرب كانوا �إذا عمل �أحدهم ق�صيدة
عر�ضها على قري�ش ف�إن �أجازوها علقوها على الكعبة تعظيما
ل�ش�أنها((( ،ويف رواي��ة �أخ��رى �أن املعلقات ت�سمى املذهبات
وذلك لأنها كتبت مباء الذهب ،ويقال �إنها كانت تكتب تعلق
على جيد الن�ساء ،وعلى اختالف هذه الروايات ف�إنها جميعا
ت�ؤكد �أن املعلقات كانت مكتوبة� ،أي �أن الكتابة ا�ستخدمت يف
هذه القائد
و�أذكر رواية جرير عندما �أراد �أن يهجو بني منري ف�أقبل
�إىل منزله وقال للح�سني راويته :زد يف دهن �سراجك الليلة
و�أعدد �ألواحا ودواة :قال ثم �أقبل على هجاء بني منري  ،فلم
يزل حتى ورد عليه قوله:

درا�سات
بقلم الدكتور �أكرم جميل ُقنب�س

العربية
ُلغتنا
ّ

والتأثير ،وبين ّ
الت ّأثر ّ
بين ّ
التعليم والعولمة
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ُلغتنا العرب ّية بني الت�أ ّثر وال ّت�أثري:
ممن يتح ّدثون عن ال ّلغة العرب ّية على �أ ّنها
ُي ِ
خط ُئ الكثريون ّ
فالعرب لي�سوا قبيلة واحدة؛ و�إنمّا هُ م قبائل كثرية،
ُلغة قبيلة،
ُ
العرب،
جمعتهم هذه ال ّلغة حتت لوائها ،جاعل ًة منهم قوم ًا هُ ُم
ُ
وعندما ارتبطت هذه ال ّلغة بر�سالة الإ�سالم انتقلت من �إطار
عاملي كبري؛ لأنّ ر�سالة الإ�سالم
قومها العرب �إىل �إطا ٍر َب ّ
�شري ّ
لي�ست للعرب خ��ا� ّ��ص��ة ،و�إنمّ ��ا ه��ي لل ّنا�س جميعهم ب�ألوانهم
و�أل�سنتهم و�أُممهم و�شعوبهم وانتماءاتهم...،
ومبا �أنّ ال ّلغة العرب ّية دخلت البالد التي فتحها امل�سلمون ،فمن
ّ
ري وت�أ ّث ٌر بني العرب ّية وبني ُلغات البالد التي
الطبيعي �أن يحد َُث ت�أث ٌ
انت�شر فيها الإ�سالم ،وقد لقيت ُلغتنا – وقتها -حفاو ًة وتكرمي ًا؛
ال لأ ّنها ُلغ ُة العرب؛ بل لأ ّنها ُلغ ُة ال ُقر�آن الكرمي و�شعائر الإ�سالم
�سلم من غري العرب �أن يتع ّلم
وعباداته ،ومن الواجب على � ّأي ُم ٍ
َ
فرائ�ض ُه �صحيحة ،بل �إنّ من
ت�صح عبادتُه ،وي�ؤ ّدي
هذه ال ّلغة كي ّ
واجبه �إتقان هذه ال ّلغة �أي� ًضا.
مما ُي َ�س ّج ُل �إىل ال ّلغة العرب ّية و�إىل العرب �أي� ًضا يف �سج ّل
و�إنّ ّ
العرب على
�شرق اخلالد �أنّ هذه ال ّلغة مل يفر�ضها
التّاريخ املُ ِ
ُ
الآخرين فر� ًضا ،ومل يكونوا ُم�س َت ْعمِ رين للبالد ا ّلتي فتحوها ،ومل

ُيحاربوا ُلغة تلك البالد� ،أو مينعوا �أهلها من التّعامل بها ،ولذلك
القلوب وال ّنفو�س ،وتعاملت معها بك ّل �أريح ّية ،وبك ّل ُح ّب
تل ّقتهم
ُ
ُ
وتقدير ،وبالتّايل يجوز لنا �أن نقول� :إنّ ال ّلغة العرب ّية هي ُلغ ُة �أ ّم ٍة
�إ�سالم ّية ،ولي�ست ُلغ َة �أ ّم ٍة عرب ّي ٍة فقط.
ُ
ويف �إطار ت�أ ّثر ال ّلغة العرب ّية وت�أثريها يف ال ّلغات الأخرى ف�إنّ
املُخالطة بني العرب ّ
وال�شعوب الأُخرى �أ ّدت �إىل ت�أ ّثر وت�أثري ال ّلغات
ببع�ضها ،واالقتبا�س منها ،وال�س ّيما ما حدث بني ال ّلغة العرب ّية
وال�سريان ّية والآرام ّية والإ�سبان ّية والربتغال ّية ،وقد ّمت
والفار�س ّية ّ
تقدير �أنّ ربع حمتويات املعجم الإ�سباين من ال ّلغة العرب ّية ،ويف
الوقت نف�سه دخلت ُمفردات �أعجم ّية كثرية �إىل ال ّلغة العرب ّية،
ونذكر – على �سبيل املثال ولي�س احل�صر – ما ي�أتي:
فار�سي :د�ستورُ ،ب�ستان،
أ�صل
 كلمات دخلت العرب ّية من � ٍّ
ديباج�ُ ،سرادق ،ديوان ،بازار ،دوالب� ،أركيلة.... ،
أ�صل �سريا ّ
ين :تاجر ،ر�صيف،
 كلمات دخلت العرب ّية من � ٍ�إكليل� ،أنبوب ،تلميذ ،زاوية ،حانوت.... ،
أ�صل �إ�سبا ّ
ين :بطاطا ،تبغ،
 كلمات دخلت العرب ّية من � ٍكناري ،كينا.... ،
فرن�سي� :سكرتري ،دكتور،
أ�صل
 كلمات دخلت العرب ّية من � ٍّ
راديو ،مليون ،با�سبورت ،دزينة ،بطار ّية.... ،
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أ�صل �إي�ط��ا ّ
يل :برميل ،بنك،
 كلمات دخلت العرب ّية من � ٍبور�صة ،ر�صيد ،فاتورة ،بولي�صة..... ،
ُ
ويف الوقت نف�سه فقد ت�أ ّثرت ال ّلغاتُ الأخرى بالعرب ّية ،و�أخذت
منها ،ف�أ�سما ُء ال ّريحان والأزهار يف ال ّلغة الإ�سبان ّية كلها من ال ّلغة
العرب ّية ،و�أ�سماء الربقوق واليا�سمني والقطن والزعفران يف ال ّلغة
الفرن�س ّية من ال ّلغة العرب ّية ،كما �أنّ قادة البحر من العرب ا ّلذين
املتو�سط ز ّودوا ُك اّ ًل من فرن�سا و�إيطاليا
كانوا يف البحر الأبي�ض ّ
بكث ٍري من م�صطلحات اجلي�ش والإدارة ،وغريها ،ولي�س هذا
بغريب عن ال ّلغة العرب ّية ا ّلتي كانت يف الع�صور الو�سطى ُلغة
ٍ
الفل�سفة ّ
والط ّب وخمتلف الفنون والعلوم ،بل كانت �أكرث من ذلك؛
لأ ّنها كانت ُلغ ًة دول ّية مل�صطلحات العلوم والتّجارة �أي� ًضا.
ُ
«و�إذا كانت ال ّلغة العرب ّية قد �أخذت من ال ّلغات الأخرى
ب�ضع مئات من الكلمات ،فقد �أعطتها ع�شرات الآالف ،حتّى
�إ ّنك ال ت�ستطيع �أن حت�سب ما يف الفار�س ّية والترّ ك ّية والأُرد ّية من
الألفاظ العرب ّية بالأرقام ،بل حت�سبها بال ّن�سبة ،ك�أن تقولُ :
ن�صف
ال ّلغة الفار�س ّية ،وثلث ال ّلغة الترّ ك ّيةَ ،و ُثلثا الأُرد ّية � ٌ
ألفاظ ُمتح ّدر ٌة
من �أ�صول عرب ّية ،ولي�س يف قولك هذا �شي ٌء من الغل ّو واال ّدعاء،
�صحته � اّإل ُمكا ِب ٌر ،وال ُينك ُره � اّإل
و�إنمّا هو احلقّ ا ّلذي ال مُياري يف ّ
يوم تُ�صا ِف ُح عينيك
جاه ٌل �أو جاحدٌ .والأد ّلة عليه تُطالعك يف ُك ّل ٍ
بها قنواتُ الف�ضاء ،ومتلأُ �أُ ُذ َ
نيك بها ن�شراتُ الأخبار ،و�إنّ �أ�سماء

ثالثة �أرباع الباك�ستانيني والإيرانيني والأتراك والأفغان والبنغال
عرب ّية خال�صة)1(.»...،
وال ّلغة العرب ّية �أق ّل ال ّلغات اقتبا�س ًا من �سواها ،وهي ال ميكن
�أن تعي�ش يف ُع��زل��ة ،ول��و �أنها كانت ترف�ض االقتبا�س جلمدت
ال�سام ّيات الأُخرى كالفينيق ّية والآرام ّية،
وماتت كما ماتت ال ّلغات ّ
نف�س ُه انطوى على
وقد �أق ّر بع�ض املت�ساحمني �أنّ ال ُقر�آن الكرمي َ
�سجيلِ ،م�شكاة،
طائفة من الألفاظ الأعجم ّية ،ومنها :طوبىّ ،
�إ�ستربق ،دينار ،ديباج ... ،ومن ه�ؤالء املُت�ساحمني :عبداهلل بن
ع ّبا�س ،و�سعيد بن ُجبري ،وجاراللهّ الزّخم�شري ،وجالل ال ّدين
ال�سيوطي ،و�أَ َد ُّل ما يد ُّل على هذا ال ّر�أي �أنّ «اجلواليقي» �أ ّلف كتاب ًا
ّ
مئات من الكلمات الأجنب ّية
�س ّماه ( املُ َع َّرب)� ،أح�صى فيه ب�ضع ٍ
التي ع ّربها العرب قبل نزول ال ُقر�آن الكرميُ ،ث ّم �أ�صبحت بعدما
�صُ ّبت يف قوالب عرب ّية ُمتداول ًة �سائغ ًة ال يعرث بها ل�سانٌ ،وال
متجها �أُ ُذنٌ ...،وال ّناظ ُر يف هذه الألفاظ يجدُها ُمقتب�سة من
ّ
وال�سريان ّية والقبط ّية والهند ّية،
ة
ي
وم
ر
وال
ة
ي
واحلب�ش
ة
ي
الفار�س
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
وع ّلة االقتبا�س من هذه ال ّلغات ال ِمنْ �سواها املُجاور ُة والتّجار ُة،
وال ُ
ينال ورو ُده ��ا يف ال � ُق��ر�آن الكرمي من عروبته وبيانه ،ومن
آيات
�إعجازه ،ولو كان ورودُها هُ جنة �أو لوثة ملا �أ�ص ّر الوحي يف � ٍ
كثرية على و�صف ال ُقر�آن بالعروبة ( ،)2كقوله تعاىل يف مطلع
َاب المُْ ِب ِني }�ِ {٢إ َّنا َج َع ْل َنا ُه
�سورة ( الزُّخرف) « :حم }َ {١وا ْل ِكت ِ
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ُق ْر�آ ًنا َع َر ِب ًّيا َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلونَ }.{٣
فالعرب �إذ ًا ،كانوا قبل ال ُقر�آن وبعده على ت�أ ّثر وت�أثري بلغات
ُ
ُ
ّ
ال�شعوب الأخ��رى ،ومل يكونوا منكفئني على �أنف�سهم ،ومل تكن
قي ما جعل �أهلها ُيقيمون
ُلغتُهم �ضعيفة ،بل كان لها الكمال وال ّر ُّ
(عكاظ) ،وغريه.
لها �أعرا�س ًا لالحتفاء ببيانها ،كما يف �سوق ُ
ُلغتنا العرب ّية بني التّعليم والعوملة:
 ّالط ُ
فل وال ّنمو ال ّلغوي:
«�إنّ ال ّلغة هي جمموع ٌة من ال� ّرم��وز االتّفاق ّية (املنطوقة
نظام
�أو املكتوبة) ،وبها مُ َت� َّث� ُ�ل الأف �ك��ا ُر عن العامل من خ�لال ٍ
ا�صطالحي ،وتُ�ستخدم و�سيلة توا�صل وتفاهم وتربية وتعبري
وتعاون ومعرفة و�إث��راء وحفظ» ( ،)3ويعمد ّ
الطفل يف الفرتة
حماوالت يقوم
الأوىل من حياته �إىل تقليد الآخرين عن طريق
ٍ
بها بينه وبني نف�سه �إىل �أنْ تحُاكي يف م�ستواها لغة ال ّرا�شدين.
و�إنّ محُاكاة ّ
جانب كب ٍري من
الطفل للو�سط ا ّلذي يحيا فيه على ٍ
الأهم ّية يف اكت�ساب ال ّلغة ،ذلك �أنّ ال ّلغة هي �أداة ا ّلفل لالن�صهار
االجتماعي واالتّ�صال بالآخرين تلبي ًة حلاجته ،و�إر�ضا ًء ملتط ّلباته.
و�إنّ �أهم ّية الأُ ّم و�أف��راد العائلة جميع ًا يف عمل ّية اكت�ساب
الطفل ل ّلغة يف فرتات ّ
ّ
الطفولة الأوىل �أقوى من �أن ت ُْذ ّك َرْ � ،إذ �إنّ
الأُ ّم تُ�ساعد على تق ّد ِم ُلغة طفلها ب�سرعة ُم�ضاعفة» (.)4
 ّالط ُ
فل بني ُلغ ِته الأُ ِّم واللُّغات الأُخرى:
تُ�شري �أكرث ال ّدرا�سات �إىل �أنّ تعليم ُلغة �أجنب ّية يف املرحلة
ال ّت�أ�سي�س ّية من حياة املتع ّلم �سي�ؤ ّدي �إىل �ضعف وت�أخري من ّوه
ال ّلغوي ،و ُيزعزع ثقته بلغته وثقافة �أُ ّمته ،و�ضباع هو ّيته الوطن ّية
التي مُت ّثلها لغ ُت ُه الأُ ُّم ،وارت�أوا ت�أجيل تع ّلم ال ّلغة الأجنب ّية �إىل ما
بعد �سنوات ال ّت�أ�سي�س يف التّعليم ،حتّى ال يكون تع ّلم ال ّلغات غري
الأُ ّم على ح�ساب ُلغته الأُ ّم فيتع ّلق املتع ّلم بها ،وي�صرف اهتمامه
وذك��اءه املُتق ّدم يف هذه املرحلة �إليها ،وربمّ ��ا ي�ضيع املتع ّلم بني
ال ّلغتني ،فال يتم ّكن من � ّأي منهما.
تقول ال ّدكتورة «جناة عبد العزيز املط ّوع»« :بال ّن�سبة للآثار
املُرتتّبة على ازدواج� ّي��ة ال ّلغة يف التّعليم ف ��إنّ ال ّدرا�سات ا ّلتي
�أُج��ري��ت يف ال ّن�صف الأ ّول من القرن الع�شرين �أ ّك��دت وجود
ظاهرة الإعاقة ال ّلغو ّية عند الأطفال ا ّلذين يتع ّلمون ُلغتني ،وقد
اعتمدت تلك ال ّدرا�سات على مقارنة م�ستوى الأطفال ا ّلذين
يدر�سون لغة واح��دة بالأطفال ا ّلذين يدر�سون ُلغتني ،ووجدت
لغوي باملُقارنة مع الفئة الأوىل.
�أنّ ه ��ؤالء ُيعانون من ق�صور ّ
خا�صة يف
وقد اتّ�ضح ذلك الق�صور يف جماالت وقدرات لغو ّيةّ ،
املُفردات ومعانيها ،ويف الكتابة الإن�شائ ّية والقواعد ،وقد حاول
الأ�ستاذ «ماكنمار  ”macnmarتعليل ذل مبا �أ�سماه “عامل
التّوازن” حيث يكون التّح�صيل يف ال ّلغة ال ّثانية دائم ًا على ح�ساب

ا� �س �ت �ي �ع��اب م� �ه ��ارات
ال ّلغة الأُ ّم ،وقد انتقده
”Cummins
“كمنز
حني �أ�شار �إىل �ضرورة
اع�ت�ب��ار ع��ام��ل ال��وق��ت
خ�ص�ص لتعليم ال ّلغة
املُ ّ
الأُ ّم عندما تكون ال ّلغة
ال� ّث��ان�ي��ة �أداة تعليم،
وبعبارة �أُخ ��رى :ف��إذا
ك��ان ع��دد احل�ص�ص
خ�ص�ص لتعليم ال ّلغة
املُ ّ
الأُ ّم قلي ًال ف�إنّ م�ستوى
ال� ّ�ط �ل �ب��ة �سينخف�ض
دون �أن ت �ك��ون لذلك
ع�لاق��ة بطبيعة امل��واد
ال � ّدرا� �س � ّي��ة �أو بال ّلغة
العرب ّية ا ّلتي يتع ّلمون
بها.
�أ ّم � ��ا ال�� ّدرا���س��ات
ا ّل � �ت� ��ي �أُج� � ��ري� � ��ت يف
ال� ّن���ص��ف ال�� ّث��اين من
ه��ذا القرن ح��ول �آث��ار
تعليم ُلغتني مع ًا فقد
ت��و� ّ��ص �ل��ت �إىل نتيجة
مفادُها �أنّ �أطفال ال ّلغة الواحدة كان �أدا�ؤهم ونتائجهم �أف�ضل من
�أداء ونتائج �أطفال ال ّلغتني يف القدرات الكتاب ّية ،كما �أ ّكدت هذه
الأبحاث �أن �أطفال ال ّلغتني ُيعانون من بع�ض امل�صاعب والإعاقة
ال ّلغو ّية املرتبطة باجتهادهم من �أجل التّم ّكن وال ّت�أقلم مع نظام
ال ّلغتني”(.)5
وقد �أ�شارت ال ّدرا�سات يف ال ّدول العرب ّية �إىل ال ّنتائج نف�سها
 تقريب ًا -وا�ستنتجت �أنّ م�ستوى ال ّلغة الأُ ِّم يت� ّأخر لدى الأطفالممن ال
ا ّلذين يدر�سون ُل ٍ
غات �أجنب ّي ًة يف �سنّ ُمب ّكر ٍة عن �أقرانهم ّ
اقرتاح ت�أجيل البدء يف تع ّلم ال ّلغة الأجنب ّية �إىل
يدر�سونها ،و ّمت
ُ
ال�صف ال ّرابع) عندما يكون ّ
الطفل
ال�صفوف ال ُعليا (بدء ًا من ّ
ّ
العربي قد مت ّكن من ُلغته الأُ ّم.
ّ
“ وقد �أ�شارت درا�سة �أُجريت يف دولة قطر لقيا�س ال ّنم ّو
وال�ساد�س
ال ّل ّ
غوي يف ال ّلغة العرب ّية لدى تالميذ ّ
ال�ص ّفني ال ّرابع ّ
االبتدائي ،والتّع ّرف �إىل نوع ال ّت�أثري ا ّلذي مُيكن �أن ُيحد ُثه تع ّلم
ُلغة �أجنب ّية يف �سنّ ُمبكرة على م�ستوى من ّو ّ
الطفل ال ّلغوي يف ال ّلغة
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 ال ُقر�آن الكرمي.(ُ -)1-2لغتنا ّ
مخُ
ال�شاعرة  /د .غ��ازي تار طليمات  /من�شورات مكتبة دار
طال�س  /دم�شق /ط2010 /1م.
( -)3الرتبية الوقائية وال�سلوك التعليمي ـ �أكرم جميل قنب�س ـ دار عامل الكتب
ط2006/ 1م .
ـ بريوت ـ
( -)4يف طرائق تدري�س اللغة العربية – د .حممود �أحمد ال�سيد – من�شورات
جامعة دم�شق – طـ1988/م.
ُ
ّ
( -)6 5-ت�أثري ال ّلغات الأجنب ّية على اللغة الأ ّم” د .جناة عبد العزيز املط ّوع،
مقال من ّ
ال�شبكة املعلومات ّية /ق�سم املناهج وطرائق ال ّتدري�س.
( -)7من حما�ضرة للباحث الأ�ستاذ “جمال بن حويرب” يف بلدية ُدب��ي مع
“فريق ّ
ال�ضاد” مبنا�سبة اليوم العاملي ل ّلغة العرب ّية ،بتاريخ /18/12
2014م.
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العرب ّية ،وق��د ُط ِّبق قيا�س ال ّنم ّو ال ّلغوي
�ست
على ع ّينة مك ّونة من  1074تلميذ ًا يف ّ
م��دار���س حكوم ّية ُت��د ّر���س الإجنليز ّية يف
ُمت� ّأخرة ،وخم�س مدار�س عرب ّية �أهل ّية تبد�أ
يف تدري�سها يف مرحلة ال ّرو�ضة ،ومدر�سة
خا�صة تُد ّر�س املوا ّد جميعها بالإجنليز ّية
ّ
ّ
عدا اللغة العرب ّية وال ّدين واالجتماع ّيات،
و ُمعظم التّالميذ فيها من العرب ،وجاءت
ال ّنتائج كما ي�أتي:
 ت�ف� ّوق تالميذ املدر�سة االبتدائ ّيةا ّلذين ال يدر�سون ُلغات �أجنب ّية (مدار�س
مم��ن يدر�سون
حكوم ّية) على �أقرانهم ّ
ُلغات �أجنب ّية يف �سنّ ُمب ّكرة.
متو�س َطي
 وجود فروق �إح�صائ ّي ًا بني ِّدرج ��ات تالميذ ال� ّ���ص��ف ال � ّراب��ع ا ّل��ذي��ن
ال ي��در��س��ون ُل �غ��ات �أج�ن�ب� ّي��ة ،والتّالميذ
ا ّل��ذي��ن ي��در��س��ون ُلغة اجنليز ّية ب�صورة
ُمك ّثفة ل�صالح املجموعة الأوىل (مدار�س
احلكومة) يف مهارتي الفهم واملحادثة.
تو�سطي درجات
 انعدام الفروق بني ُم ّال�ساد�س ا ّلذين ال يدر�سون
تالميذ ّ
ال�صف ّ
ّ
ُلغات �أجنب ّية ،والتّالميذ الذين يدر�سون
ُلغة �إجنليز ّية ب�صورة غري ُمك ّثفة (�أهل ّية)
يف ال ّنم ّو ال ّلغوي.
 ت �ف � ّوق ت�لام�ي��ذ ال� ّ���ص��ف ال���ّ�س��اد���سغوي يف املجموعات
ال�صف ال ّرابع يف �أبعاد ال ّنم ّو ال ّل ّ
على تالميذ ّ
ّ
ّ
ّ
غوي للطفل ي��زداد بتق ّدمه يف امل�ستوى
ال ّثالقْ � ،أي �أنّ النمو الل ّ
التّعليمي(.)6
ومن ّ
ّ
ّ
مما �سبق �أنّ تعلم اللغة الأجنب ّية يف
الطبيعي �أن ن�ستنتج ّ
ُ
�سلبي على ال ّلغة الأ ّم ،و�إنّ تع ّلم ال ّلغة الأجنب ّية
�سنّ ُمب ّكرة له ت�أثري ّ
ُ
بعد مرحلة ال ّت�أ�سي�س ل ّلغو الأ ّم له نتائج �إيجاب ّية مُت ّكن املُتع ّلم من
تع ّلم ال ّلغتني مع ًا.
ُ
ري على الإب ��داع واالخ�ت�راع
ير كب ٌ
وللتّعليم بال ّلغة الأ ّم ت��أث� ٌ
�أي� ًضا ،وقد ن ّبه الأ�ستاذ الباحث “جمال بن حويرب”(� )7إىل
ال ّدرا�سات �أ ّكدت �أنّ ال ّدول التي ُ�س ِّج َل فيها عدد براءات اخرتاع
�أكرث من غريها هي ال� ّدول ا ّلتي تُد ِّر ُ�س العلوم بلعتها الأُ ّم... ،
فهل �سنحر�ص على تعليم �أبنائنا بلغتهم الأُ ّم� ،أم �أ ّننا َ�سنرُ �ضِ ُعهم
حليب لغة �أخرى تزيدهم عقوق ًا لها؟؟
ويجب � اّأل يغيب عن بالنا �أنّ ُلغتنا العرب ّية م��ات��زال عند

غري العرب ،من مثل بالد باك�ستان و�أفغان�ستان و�إي��ران تُ�س ّمى
“احلرف ّ
ال�شريف”؛ ملا لها من مكانة �سامية عندهم ،كم �أنه
ال�سلطان ال ُعثماين “عبد احلميد” كان يتم ّنى اتّخاذ
ُيروى �أنّ ّ
َ
ري بنا نحن �أبناء
ال ّلغة العرب ّية ر�سم ّية لل ّدولة ال ُعثمان ّية ،ف َح ٌّ
العرب ّية �أن نكون �أكرث وفا ًء لها ،ولأنّ الإجالل ا ّلذي حباها به اهللُ
يجب – على الأق ّل – �أن يكون دافع ًا لنا لنكون �أُمناء على �أمومتها
لنا.
ُ
ُ
�إنّ لغتنا العرب ّية اليوم تُعاين غربة كئيبة ،فالأجيال اجلديدة
�أ�صبحت يف معظمها ال تتحدث �أو تكتب �أو تف ّكر �أو تقر�أ بلغتها
الأُ ِّم ،كما �أنّ كثري ًا من الأُ ّمهات والآباء بد�ؤوا ي�شتكون من ذلك،
وك�أنهم ي�ست�شعرون خطورة طم�س لغتهم الوطن ّيةْ � ،إذ �إنّ هذا �أكرث
خطورة من ا�ستعمار ّ
وحري ب�أمتنا �أن
ال�شعوب بجيو�ش ج ّرارة،
ٌّ
حتر�ص على ُمنجزاتها احل�ضار ّية ،وتر�سيخ دعائم ُمرتكزاتها
الوطن ّية ،و� اّأل ت�سمح ب� ّأي تهديد لأمنها الوطني من خالل ُلغتها
الأُ ّم ،و�أن تبحث عن و�سائل حت�صني الفرد واملجتمع لتبقى �ضمن
دائرة خ�صو�ص ّيتها املجتمع ّية التي ال تذوب يف حاالت التّوا�صل
مع الآخرين.
�إنّ االنفتاح على الأُمم الأخ��رى ولغاتها ال يكون بالتّخليّ
عن ُلغتنا الأُ ّم ،بل يكون باحلفاظ عليها ،واكت�ساب ُلغات �أُخرى
نتوا�صل بها مع املجتمعات العامل ّية بك ّل �أريح ّية حتّى ال تذوب
هو ّيتنا الوطن ّية والقوم ّية.
ُ
و�أخري ًا ُ
يقول ك ُّل غيو ٍر على لغتنا العرب ّية:
�إنيّ �أُح � � � � ُّب� � � � ِ�ك ك � ��ي �أب� � �ق � ��ى ع� �ل ��ى � �ص �ل � ٍة
ب� � � ��اللهّ ِ ،ب� � ��الأر�� � ِ��ض ،ب ��ال� � ّت ��اري � ِ�خ ،ب ��ال� � ّزم � ِ�ن
�أن � � � ��تِ ال � � �ب �ل��ا ُد ا ّل� � �ت � ��ي ُت� �ع� �ط ��ي ه ��و ّي� � َت� �ه ��ا
َم � � ��نْ ال ُي � ��حِ � � ُّب � ��كِ ي �ب �ق ��ى دومن� � � ��ا َو َط� � � � ِ�ن
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صور من الماضي
الر َّمال ساردًا ذكرياته
بسام ّ
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ال�صبا� ،سواء كان الإن�سان
ومنه ما له عالقة بالطفولة ،ميعة ِّ
متع ّلم ًا �أو مع ّلم ًا� ..إنها لي�ست جم ّرد ذكريات ،لأنها تثمر،
تتنا�سل ،ت�سطع يف وجوه الأجيال القادمة!! حيث �أنها لي�ست
نتاج وج��دان ف��ردي فح�سب �إمن��ا �صارت م��ر�آة تعك�س تراث ًا
جمعي ًا من هنا يبدع املد ّر�سون واملع ّلمون والأدب��اء يف �سرد
هذه
الذكريات ،ملا تت�ض ّمنه من مواقف ومقالب ومفارقات..
ال�شفوي ،ناهيك
والأكرث براعة من هم ميلكون قدرة التعبري
ّ
من ميلك نا�صية اللغة وزم��ام اخلطاب الأدب��ي ،مرتجمني
ذل��ك ب�أ�ساليب عديدة ،منها املقالة واخل��اط��رة واحلكاية
واليوم ّيات �إلخ..

�صدق �شاعرنا �شوقي حني قال  :
 .................والذكريات �صدى ال�سنني احلاكي..؟!  
عندما ي�صل الإن�سان �إىل ّ
املحطة الأخ�يرة من حياته،
�أعني ،مرحلة ال�شيخوخة تارك ًا وراءه رماد ال�سنني ،حام ًال
معه خربة وجتربة ومعرفة و�أحا�سي�س ،هنا يعود �إىل املا�ضي
�إىل ذك��ري��ات��ه ،فلك ّل ام��رئ ذك��ري��ات��ه ،منها امل�ف��رح ومنها
املحزن ،منها ما يعود �إىل املا�ضي القريب� ،أو �إىل املا�ضي
ال�سحيق ،منها ما يتل ّذذ با�ستعادتها ،ب�إنتاجها من جديد،
ي�ستعر�ض �شريط (فيلمها) م ّرات وم ّرات! ،منها ما يرت ّدد يف
طي �أوراقها �أو الغو�ص بعيد ًا يف بئر
فتح �صفحاتها ،في�سرع يف ّ
الن�سيان �أو التنا�سي..ولكن هيهات!..
والذكريات �أنواع و�أ�شكال و�ألوان ،تتعلق بالزمان واملكان،
*من ذكرياتي يف التعليم.
ب�أحداث ومواقف..حين ًا كان جمالها الأ�سرة ،وحين ًا �آخر
ب�سام الر ّمال م� ّؤخر ًا,
مت�س الوجدان،
هذا عنوان كتاب �صدر للأ�ستاذ ّ
جمالها يف مرافق احلياة والواقع ،ذكريات ّ
�سجل فيه بع�ض ذكرياته يف جمال الرتبية والتعليمُ ،يهديه
مت�س �شغاف القلوب ،حتفر يف الذاكرة مكان ًا ال ترمي عنه،
ّ
ّ

درا�سات
�إىل فئة من املعلمني غ��ادرت احلياة بعد �أن �أ ّدت ر�سالتها,
و�إىل فئة مازالت تعطي وتعطي ..وثمة لفتة يف الإهداء� :إىل
باحلب وال�سهر الغرا�س الواعدة.
�أولئك الذين يرعون
ّ
ً
ً
مل يتّبع الر ّمال منهجا حم ّددا يف �سرد هذه الذكريات �أو
الأحداث واملواقف كما ي�س ّميها �أي� ًضا ,بل ترك لقلمه العنان
الق�ص
يف �سردها ,معنون ًا هذه اللقطات ب�أ�سلوب يغلب عليه ّ
وال�سرد ,وبلغة �سل�سة وا�ضحة مبينة ،ال تخلو من �سخرية
ناقدة تخدم �أهدافها ,ومن كنايات وتلميحات وثقافة ،فهو
قا�ص له جمموعة �صدرت منذ �سنوات ،وله موهبة وعناية
ّ
ب�سرد التفا�صيل وتوظيفها ،فرنى بع�ضها ال يفرتق عن �أي
الق�ص من مق ّدمة وعقدة وقفلة
ق�صة توفرت فيها عنا�صر ّ
مده�شة ,ولقد انتبه �إىل ذكريات ال تختلف عن �أي كالم
�سردي يت�ضمن معلومة فقال :
«قد يجد القارئ تفاوت ًا يف �أ�سلوب الكتابة بني حادثة
و�أخرى �أو يف ت�صوير املواقف» ويعزو ذلك �إىل :
         الفرتات الزمن ّية املتباعدة التي كتبت فيها.         احلالة االنفعال ّية بعد كل موقف.ولعمري هذا اع�تراف ق ّلما يبدر من �أدي��ب غلبت عليه
الأوهام واخليالء!!
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من عقالهم مرح ًا و�صخب ًا ,ف��إذا َ�ص َح ْت �أو عادت نال من
*الطفولة – املكان:
تي�سر عن يقع عينها عليه �ضربات بالع�صا �أو �ش ّدة �أذن ,كما كان يقول
ّ
وكان الب ّد �أن يبد�أ هذا املر ّبي واملعلم من �سرد ما ّ
طفولته وطريقة اكت�سابه �أبجد ّية العلم ,فيق ّدم للقارئ لوحة الأهايل للخوجة يف كل زيارة لها (اللحم لك والعظم لنا)»»!!
(اخلوجة) ملقي ًا ال�ضوء على منط من التعليم كان �شائعا يف
ّ
*حمطات خريف ّية:
الأربعين ّيات واخلم�سين ّيات من القرن الع�شرين املن�صرم هو
يت�ساءل املرء عن �سبب خريف ّية هذه املحطات ,فيجد �أن
(اخلوجة) �إ�ضافة �إىل (ال ُكتاب) فيقول م�ستذكر ًا:
ً
خ�ص�ص اخلوجة -ام ��ر�أة غالب ًا ما تكون فقرية �أو للقدر دورا فيها.
« ُت ّ
ً
ها هو ي�سرد م�ستذكرا اخلريف الأ ّول عام :/1953/
ال�شعبي القدمي,
احلي
�أرملة -غرفة يف بيتهاّ ,
ّ
ت�ضم �أطفال ّ
الذين مل يبلغوا ال�سابعة من العمر� ,سنّ القبول يف املدار�س عندما �ألب�ستني �أمي -رحمها اهلل� -صدر ّية املدر�سة ال�سوداء
االبتدائية �آنذاك� ,أي منذ ن�صف قرن ونيف ,يدفع الولد يف اجلديدة
ويف عام  /1967/كان اخلريف الثاين �ساعة تخ ّرجه يف
�آخر الأ�سبوع يوم اخلمي�س �أجر ًا قدره ربع لرية �سوريةُ ,ي�سمى
ً
دار املعلمني :وانطلقنا جنوما �إىل القرى القريبة والبعيدة
(اخلمي�س ّية).
وي�ستم ّر الر ّمال بلغة يغلب عليه امل��رح يف و�صف املكان املتناثرة حول مدينتنا.
ويتح ّدث عن اخلريف الثالث عام  /2004/بنربة الأ�سى:
ويف و�صف هذه املر�أة ويف و�صف الأوالد والربنامج املتبع يف
عندما �ألقت الريح مبركبي فوق �شاطئ ،كنت �أحلم طوال
التعليم الخ ..
ويبدو �أن الر ّمال الطفل مل يكن حمظوظ ًا مع (خوجته) ال�سنني املن�صرمة �أن �أجده �أخ�ضر هادئ ًا� ،أريح فوقه ج�سدي
املكدود و�أنزوي يف ركن �صامت -والرمال د ّر�س يف مدار�س
التي ال تقوم بواجباتها كما يجب في�صفها قائ ًال:
اخلا�صة و��ش��ارك يف
«جتل�س اخل��وج��ة �أم��ام الأط �ف��ال ال تتح ّرك وال ت��رمي ,ال��ري��ف وم��دار���س املدينة ومعاهدها
ّ
ً
وربمّ ��ا �أخذتها غفوة� ،أو خرجت لأمر ما ,عندها ينطلقون حمو الأم ّية وق�ضى �سنوات عديدة مد ّر�سا يف جنوب اململكة
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العرب ّية ال�سعود ّية� -أقر�أ ما كنت قد � ّأجلت قراءته �إن امت ّد
وقا�ص ًا -ف�إذا باملعركة احلقيق ّية تبد�أ
بي العمر -كونه كاتب ًا ّ
منذ �أن وطئت قدماي رمال ال�شاطئ� ..أجمل �سنواتي املك ّللة
بهالة من ال�شعر الأبي�ض ..رحم اهلل خافية الغراب الأ�سحم..
و�أحمل جملة من �أمرا�ض املهنة -لقد حتا�شى الأ�ستاذ الر ّمال
ذكر ال�شيب من �ش ّدة وطء الذكريات على نف�سه؟!
   من ذكرياته يف الريف :العا�صفة� :ص . /25/
�أنزلتني ال�س ّيارة قريب ًا من قرية (�أم حو�ش) ،وتابعت
علي �أن �أقطع �سبعة كيلو مرتات �إىل
طريقها �إىل (م��ارع)ّ ،
قرية (تلمالد) م�شي ًا على الأقدام ..الأر�ض مفرو�شة بغاللة
بي�ضاء ..راح ل�ساين ير ّدد �أبيات ر�شيد �أ ّيوب:
يا ثلج قد ه ّيجت �أ�شجاين        ذ ّكرتني �أهلي و�أوطاين
بد�أ الر ّمال بت�سجيل ما جرى معه �إذ قال :بعد ربع �ساعة
بد�أت كرات الثلج تكرب� ..أ�سرعت اخلطا حتّى �أ�صل القرية..
ما كاد ي�صل �إىل اجل�سر ،ويقرتب من القرية حتّى فوجئ
بقطيع من الكالب ،وقد نال منه التعب وقطيع من الكالب
وهو بني ك ّر وف ّر ،فيذكر الر ّمال يف ت�صويرها تن ّبه �أبناء القرية
له ،ف�أنقذوه من هذا املوقف :جل�ست يف م�ضافة املختار جانب
مدف�أة احلطب �أحت�سي ال�شاي ،واجلميع يه ّنئونني بال�سالمة،
ويلومونني على مغامرتي هذه .ويختم هذه العا�صفة :وماذا
علي �أن �أفعل؟ �أ�شكر اهلل �أنّ املعركة كانت مع الكالب ومل
كان ّ
تكن مع ال�ضباع !
تدور �أو ال تدور ؟!
ّ
–وبخا�صة املعلمون -ال ب ّد له
ك ّل مع ّلم يذهب �إىل القرى
ّ
من �أن يتع ّر�ض لل�س�ؤال حول كرو ّية الأر�ض ودورانها ..يقول
ال�صف ّ
ّ
بطيخة خ�ضراء مت ّثل الأر�ض
ب�سام� :أح�ضرت �إىل
�أّ .
ّ
ّ
ّ
وبطيخة �صفراء متثل ال�شم�س -فالبطيخ يزرع بكرثة يف �سهل
تغ�ص
مرج داب��قّ -ثم يقول :يف امل�ساء كانت غرفة املختار ّ
اليومي ،قال رجل وقور
برجال القرية ،ينتظرون قدومي �شبه
ّ
منهم :يا �أ�ستاذ ما تزالون تع ّلمون �أوالدنا �أ�شياء تنايف الدين..
ّ
ال�صف كرو ّية الأر�ض ودورانها
� إذ عندما كنت �أ�شرح يف
اّ
حول نف�سها كان اّ
يتن�صتون ملا �أقول ..فالفلحون يف
الفلحون ّ
بطالة مق ّنعة �أكرث �أ ّيام العام!
ب�سام..؟
من هنا املوقف احل��رج ..ماذا فعل الأ�ستاذ ّ
يقول :قفزت �إىل ذاكرتي على الفور �صورة (كوبر نيكو�س)
ال��ذي �أ��ص� ّر على ك��رو ّي��ة الأر���ض ودوران �ه��ا ،وه��و �أم��ام حبل
امل�شنقة ..وقتذاك �أبت عقل ّية الع�صور الو�سطى يف �أور ّبا � اّإل
�إعدامه ،متذ ّرعة بخروجه على تعاليم الكني�سة ،فانتابني
�شعور بالقلق ،وربمّا باخلوف من هذه العيون حويل املح ّدقة

املت�سائلة!
ّ
ّ
ت�ص ّور �أيها القارئ معي كيف �سيتخل�ص هذا املعلم من
خا�صة �أنّ الرجل الوقور ترجم موقفه عمل ّي ًا،
هذه الورطة؟! ّ
�إذ وثب �إىل الأعلىّ ،ثم نزل يف مكان وقوفه الأ ّول وقال� :إذا
كانت الأر���ض مت�شي وتدور مثل (ق�شاط املاتور) فلماذا مل
مت�ش من حتتي و�أنا يف الهواء ..يقول الر ّمال :اتجّ هت العيون
نحوي بفرح ،تنتظر ر ّدي ،وتر�شقني ب�سهام االنت�صار!
�أجاب الأ�ستاذ احل�ضور مبثالني:
 - 1عندما يكون القطار م�سرع ًا وذبابة تطري داخله من
مكان �إىل �آخر ،ملاذا ال ترجع هذه الذبابة �إىل الوراء ..نراها
تطري وك�أن القطار واقف.
� - 2إذا �صببنا قلي ًال من املاء على �أر�ض القطار امل�سرع،
هل تنزل قطرات امل��اء يف ح�ضن من يجل�س �أمامنا ب�شكل
معاك�س ل�سري القطار..
يدي وتابعت ،هذا يا �س ّيدي الفا�ضل
وم ّثلت العمل ّية بكلتا ّ
ما ُي�س ّمى بقانون اجلاذب ّية يف الطبيعة ،مثلما جتذب قطعة
املغناطي�س امل�سام َري وب��رادة احلديد الأ�صغر
(ال �ب��والد)
ِ
منها� ،أنا و�أنت من هذه الأج�سام ال�صغرية التي تنجذب �إىل
الأر�ض.
يختم هذه احلكاية الواقع ّية مبا يلي:
وجدت هنا �أنّ �أكرث العيون حويل بد�أت ت�سبح يف متاهات
الألفاظ ،ربمّا لأن �أكرث احلا�ضرين ب�سطاء ،مل ينالوا � ّأي ّ
حظ
من الدرا�سة والتعليم� ..أو لأنّ املثال جاء من واقع حياتهم،
يلم�سونه ك ّلما ركبوا القطار ،ف�أخذوا يف ّكرون فيما قلت..
�أ ّم��ا ال��رج��ل ال��وق��ور فنه�ض غا�ضب ًا وه��و ي�ق��ول� :صرنا
يف نظرك ذب��اب� ًا وم�سامري وب��رادة ح��دي��د؟! وق�صد الباب
وان�صرف!!
ُ
يبدو م��ن خ�لال �سرد ه��ذه ال��ذك��ري��ات اجتماع ّية هذا
املع ّلم بتوا�صله مع اّ
الفلحني والتحاور معهم يف �أمور علم ّية
واجتماع ّية ودين ّية ،وال يكتفي بتعليم �أبنائهم ب�إخال�ص و�إنمّا
ُي�سرع يف م�ساعدتهم يف املل ّمات ،مثال على ذلك �أنا حري�ص
ك ّل احلر�ص على �إثباته ،تارك ًا له �سرد ما جرى ب�إعجاب �شديد
ملوقفه الإن�ساين النب �أن يبكي ،قال يل وهو يلفظ الكلمات
ب�صعوبة :يا �أ�ستاذ ..بلعت �شوكة كبرية �أثناء الطعام ،وال
�أ�ستطيع �أن �أزدرد لعابي ،وال�شوكة يف م� ّؤخرة حلقي ،نظرت
يف فمه ف�إذا بال�شوكة  -وطولها يقارب ال�سنتمرتين -تبدو يف
�أ ّول املريء ،وتنغر�س طول ّي ًا يف م� ّؤخرته- ،وكما يقال :احلاجة
مبق�ص ،وغ ّلفت �شفرتيه بورق الل�صاق
�أ ّم االخ�تراع� -أتيت
ّ
(النايلون) وقلت له :قل �آااه طويلة ،فارتفعت اللهاة قليالً،
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املق�ص بحذر ،و�أطبقت ب�شفرتيه على ال�شوكة
مددت ر�أ�س
ّ
برفق ،و�سحبتها �إىل الأعلى بحذر ،و�أخرجتها ،فكانت فرحتي
ب�إنقاذ الطالب �أكرب من فرحته بزوال الأمل!!
وه��ذه ال��ذك��ري��ات ا�شتملت على ك � ّل م��ا يحيط العمل ّية
الرتبو ّية من �إ��ش�ك��االت ،عاي�شها عن كثب ومعاناة ،ال يف
مدار�س القرى –�آنذاك -فح�سب ،بل يف مدار�س املدينة ،وما
يعج بها من �أمور ومن �أجواء ،مثلما خا�ض يف القرية جتربة
ّ
املع ّلم الوحيد ،م ّر بتجربة املد ّر�س الأ ّول يف املدينة ،كما �ص ّور
بذكرياته ما يدور خالل االمتحانات من ت�ساهل املراقبني
وم��ن التفريط بواجباتهم ،و�أ� �ش��ار �إىل ال��روت�ين وموقف
املفتّ�شني و�أغالط املناهج الرتبو ّية و�أ ّم ّية املتع ّلمني� ..إلخ.
ي�شري امل ��ؤ ّل��ف �إىل �أه� ّم� ّي��ة متابعة ك � ّل ج��دي��د ومتط ّور
وم�ستحدث يف املجاالت العلم ّية والفكر ّية ،فالإن�سان عالوة
على اخلربة والتجربة يحتاج �إىل الدرا�سة .يقول (يف متابعة
كل جديد) :كنت م�شرف ًا على ت�صحيح �س�ؤال التعبري يف
امل�صححني واملد ّققني ال
الثانو ّية العامة ,فالحظت �أن بع�ض
ّ
ي�ضعون خطا حتت الأغالط النحوية �أو الإمالئية ,منها ثالث
كلمات يف اللغة العرب ّية ال تع ّرف (ب��أل) ،وهي (ك ّل وبع�ض
وغ�ير) َل َف ُّت نظر الزمالء املد ّر�سني  ..فاعرت�ض �أكرثهم
وقالوا� :إنهم مل ي�سمعوا بهذه القاعدة من قبل.
يف اليوم التايل �أح�ضرت معي ثالثة مراجع ,ي�شرح ك ّل
مف�صل ،وو�ضعتها على الطاولة �أمام
منها القاعدة ب�شكل ّ
املد ّر�سني ...وينهي هذا املوقف :ومن العجب �أنّ ال �أحد منهم
دفعه الف�ضول �إىل الت�أ ّكد من �صحة القاعدة �أو حتى الت�سلية
بت�ص ّفح املراجع ...عندما �أخذتها م�ساء من �أمامهم كانت
بل ّفتها ،مل يح ّركها �أحد.
يف ندوة مفتوحة من الطرف الآخر� ,أق�صد طرف الطلبة
ب�سام كما فوجئ هو بتلك الطالبة التي
يفاجئنا الأ�ستاذ ّ
تد ّرجت ب�أ�سئلتها له يف لقاء مفتوح وجها لوجه بني الأ�ساتذة
اّ
والطلب يف مدر�سة الأمل:
 كيف ن�ؤكد الفعل املفرد املذ ّكر بنون التوكيد مثل (ياطالب ال تلعب)
�أجبتها :يا طالب (ال تلعبنَ ْ �أو ال تلعبنَ َّ)
ثم �س�ألتني وكيف ن�ؤ ّكد الفعل امل�سند �إىل ياء املخاطبة
بنون التوكيد �أي� ًضا مثل يا (طالبة ال تلعبي)
�أجبتها( :يا طالبة التلعبنِ ّْ) بك�سر �آخر الفعل وحذف ياء
املخاطبة و�إ�ضافة نون التوكيد ،ثم �س�ألت مع �ضمري االثنني
وواو اجلماعة� ،إىل �أن �س�ألت :وكيف ن�ؤ ّكد الفعل امل�سند �إىل
نون الن�سوة بنون التوكيد  ..فوجئت بل �صدمت ب�س�ؤالها!!

ل� ِ�ك اهلل �أيتها الطالبة ا ِمل�ل�ح��اح .م��ن �أي��ن جئت بهذا
ال�س�ؤال؟؟!! تراها كانت مدفوعة من �أحد لأُحرج على ر�ؤو�س
الأ�شهاد� ،أم �أنها بريئة ،غايتها املعرفة فقط.
   طاف خيايل بني الكتب واملراجع ،يق ّلب ال�صفحات،
و�أنا يائ�س من العثور على �ضالتي ,قلت لنف�سي :لقد
وقعت يف ال�شرك ,فج�أة ح� ّ�ط خيايل على �صفحة يف
كتاب (مذكرات �سعيد الأفغاين) ،كان -رحمه اهلل -قد رتّب
الأفعال مع نون التوكيد ب�شكل �سهل ومب�سط ،وقفتُ على �آخر
اجلدول( ..يا طالبات ال تلعب َنانِّ )  ,نطقتها واثقا ،فخرجت
كالقذيفة .ده�ش اجلميع ،وقال بع�ضهم :وهل هناك فعل بهذه
ال�صيغة �أو هذا اللفظ؟! قلت :نعم (يا فتيات ال تلعب َنانِّ ),
�إ ّنكم ترونه غريب ًا �أو ثقي ًال على ال�سمع لأ ّنه نادر اال�ستعمال،
فهل �سمعتم �أ ّن��ه يجوز تثنية كلمة رداء يف حالة الرفع على
(رداوان) ،وهل �سمعتم �أنه يجوز جمع كلمة ع ّداء يف حالة
الن�صب واجلر على (ع ّدا ِوين)� ،أجبتهم و�أنا �أر ّدد �س ّر ًا قول
(قا�ضي الب�صرة) يف ق�صة اجلاحظ ال�شهرية:
«ما �أكرث من �أعجبته نف�سه ف�أراد اهلل ع ّز وج ّل �أن يع ّرفه
من �ضعفه ما كان عنه م�ستور ًا»
�أما بعد :ولعل يف �سرد ذكرياته تكمن خال�صة هذه الرحلة
وع�صارتها ..فث ّمة �إخال�ص ينتج عنه �أحا�سي�س راقية ،رغم
ما رافقها من معاناة ومعوقات ,فاملرء الذي يتفانى يف عمله
غالب ًا ما يتع ّر�ض �إىل م�ضايقات ت�س ّبب له قلق ًا ،قد يتط ّور �إىل
�إحباط� ,إنمّا كان �صاحب هذه الذكريات من ذوي النفو�س
املنفتحة على الآخرين ملا حتمله من َغريية ومن ديناميكية
ونبل ق� ّل نظريه ،فهو يجمع بني الثقة بالنف�س والتوا�ضع
واالختالط بالنا�س ور�صدهم بعني ثاقبة.
و�إن كان من كلمة تقال يف نهاية هذا العر�ض لهذا الكتاب،
فهي كلمة تقدير جلهوده الرتبو ّية ون�شاطه الأدب��ي يف وقت
َ�ص َم َت فيه الأدباء وتو ّقفوا عن الن�شر بل عن الكتابة ,والأ�ستاذ
الر ّمال -كما �صرح يل -هو عازم على �إ�ضافة ذكريات �أخرى
بعد �أن �أبعدها -يف طبعة جديدة ،وح ّبذا لو راعى منهج ًا �أوخطة يف ت�صنيف هذه الذكريات ح�سب املو�ضوعات �أو ح�سب
مكانها وزمانها ،و�أن يختمها مبقالة ،تبدو من خاللها �أعماق
هذه التجربة �إن�ساني ًا وواقعي ًا والغو�ص �أكرث يف �صميم العمل ّية
وموجه ًا و�أديب ًا.
الرتبو ّية ناقد ًا ّ
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مقدمة:
“وجهنا ب�أن يكون عام  2016عاماً للقراءة لأن القراءة هي املهارة الأ�سا�سية
جليل جديد من العلماء والباحثني واملبتكرين”
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
تتمثل �أهمية البحث العلمي فيما ي�ضيفه من معلومات ومعارف جديدة تدعم الن�سق املعريف يف جم��االت العلم ،وكذلك
يهدف للو�صول �إىل �صياغة قوانني ومبادئ علمية تف�سر امل�شكالت والق�ضايا التي حتدث يف املجتمع ،حتى ميكن و�ضع اخلطط
والربامج التي تعالج تلك امل�شكالت والق�ضايا ب�أ�سلوب علمي ،والتحكم يف م�سار الأحداث والأو�ضاع احلياتية للنا�س .مبعنى �أن
هدف البحث �إ�ضافة بيانات ومعلومات ومعارف تدعم الن�سق املعريف لأي من جماالت العلم وكذلك تقدم التو�صيات التي تقدم
احللول للم�شكالت التي تواجه املجتمع.
لذلك ي�أتي دور القراءة على اعتبار �أنها هي املدخل الذي يتم
من خالله احل�صول على البيانات واملعلومات التي تعزز جميع �أنواع
املعرفة لدى الباحث ،بالإ�ضافة �إىل �أن القراءة متثل املدخل الرئي�س
للتعلم ،مما ي�ساعد على تنمية قدرات الإن�سان وتو�سيع تطلعاته يف
�ضوء ثورة املعلومات واالت�صاالت والتقنيات احلديثة التي يعي�شها
القرن احل��ادي والع�شرين من تقدم علمي وتقني ،وث��ورة يف جمال
االت���ص��االت واملعلوماتية ،ف��ال�ق��راءة مت��د النا�س باملعارف وتنمي

تفكريهم وقدراتهم و�إبداعاتهم ،وذل��ك ي�ؤثر ب�شكل �إيجابي على
الأفراد واملجتمع.
لقد �أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
دولة الإم��ارات العربية املتحدة  -حفظه اهلل ،مبادرة «  2016عام
القراءة» ،لأن القراءة تزيد املعرفة وتو�سع الأفق ،وت�ساهم يف �صناعة
النه�ضة الفكرية ،وت�ساهم يف �إعداد العلماء واملفكرين ،وتولد االبتكار
يف املجتمع الإماراتي (.)1
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يهتم هذا املقال بتناول �أهم املفاهيم امل�ستخدمة ،والقراءة و�سيلة
املعرفة ،ثم الباحث العلمي ،و�أهمية البحث العلمي ،ثم الهوام�ش
واملراجع.
�أو ًال� :أهم املفاهيم امل�ستخدمة:
البحث :هو الدرا�سة العلمية الدقيقة واملنظمة لظاهرة معينة
با�ستخدام املنهج العلمي للو�صول �إىل حقائق ميكن توثيقها واال�ستفادة
منها والتحقق من �صحتها (.)2
العلمُ :عرف العلم ب�أنه؛ بناء منظم من املعرفة ،يبد�أ بالواقع
وينتهي �إىل تف�سريه ،و�أن العامل ي�سلك طريق ًا خا� ًصا يف احل�صول على
املعرفة� ،أو يتبع برناجم ًا حمدد ًا للك�شف عن احلقيقة ،م�ستند ًا �إىل
جمموعة قواعد عامة تهيمن على �سري العقل وحتدد عملياته حتى
ي�صل �إىل نتيجة معلومة ،وهذه القواعد هي ما يطلق عليه م�صطلح
املنهج العلمي (.)3
املنهج :يعرف املنهج العملي يف العلوم االجتماعية؛ ب�أنه هو
جمموعة القواعد والأ�س�س واخلطوات التي ي�ستعني بها الباحث يف
تنظيم الن�شاط الإن�ساين الذي يقوم به من �أجل البحث عن احلقائق
العلمية �أو الفح�ص الدقيق لها (.)4
البحث والتطوير :يعرف بالعمل املبدع الذي يجري على �أ�سا�س
منتظم بغية زي��ادة خم��زون املعرفة ،مبا يف ذل��ك معرفة الإن�سان
والثقافة واملجتمع ،وا�ستعمال خمزون املعرفة هذا البتكار تطبيقات
جديدة .ويق�سم البحث والتطوير ب�شكل وا�سع �إىل ثالثة �أنواع :البحث
الأ�سا�سي ،والبحث التطبيقي ،والتطوير التجريبي.)5(5

ثاني ًا :القراءة و�سيلة املعرفة:
تتمثل �أهمية القراءة يف �أنها تُعد الأ�سا�س ال��ذي يعتمد عليه
الإن�سان يف احل�صول على املعارف املختلفة ،والتي ت�ساهم يف تكوين
ح�صيلته املعرفية التي تعزز قدرته على التفكري اللفظي ،وت�ساهم يف
تنمية قدراته الإبداعية ،وت�ؤدي �إىل تنمية ذكائه املعريف ،مبا ي�ساعده
يف ابتكار �أ�ساليب جديدة للتعامل مع التقنيات احلديثة واملعارف
وامل�شكالت التي �أنتجها القرن الواحد والع�شرين.
يالحظ «برونو بتلهامي « � ، Bruno Bettelheimأن الكتاب
اجليد ينبه الذهن ويحرره يف الوقت ذاته .ويف حالة الكتاب لديك
قدر كبري من احلرية ،وت�ستطيع �أن جتعل كل �شخ�صية ت�شبه متام ًا
ال�صورة التي تريدها عليها� .أنت ت�سيطر على الأمور حني تقر�أ ب�أكرث
مما تفعل حني ت�شاهد �شيئ ًا على التليفزيون .بالإ�ضافة �إىل �أن القراءة
ت�شتمل على �شكل مركب من الن�شاط العقلي ،فهي تدرب العقل على
مهارات الرتكيز ،وتنمي قدرات اخليال والت�صور الداخلي ،كما �أن
مرونة �سرعتها تالئم الإدراك الأف�ضل والأع�م��ق للمادة املنقولة.
�إن القراءة ت�ستحوذ على الفكر واالنتباه ،لكنها ال تنوم مغناطي�سي ًا
�أو ت�شغل القارئ عن م�س�ؤولياته الإن�سانية .والقراءة عملية ثنائية
االجتاه ،فالقارئ ي�ستطيع �أي� ًضا �أن يكتب ،والكتب متاحة يف �أي وقت،
وميكن ال�سيطرة عليها دائم ًا (.)6
وت�ؤدي القراءة �إىل احل�صول على املعرفة مما ي�ؤدي �إىل اكت�ساب
ال�سلوكيات الإيجابية وتكوين املهارات واكت�ساب القدرات ،مبا ي�ساهم
يف �صقل وتكوين اخل�برات لدي ال�شخ�ص مبا ي�ؤهله للح�صول على
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فر�صة عمل ،وجتعله يحقق م�ستوى �أداء متميز ،ويكون لديه القدرة
على التعامل مع ق�ضايا و�أح ��داث الع�صر احل��ايل ،لذلك اهتمت
دول العامل بدعم املعرفة لدي �شعوبها ،وبخا�صة يف القرن الواحد
والع�شرين مبا يت�صف به هذا الع�صر من تقدم علمي وتقني وتدفق
معلوماتي.
حيث تعد القراءة منذ القدم من �أهم و�سائل التعلم الإن�ساين
التي من خاللها يكت�سب الإن�سان العديد من املعارف والعلوم والأفكار،
وهي التي ت�ؤدي �إىل تطور الإن�سان وتفتح �أمامه �آفا ًقا جديدة كانت
بعيدة عن متناوله ،والقراءة هي ال�صفة التي متيز ال�شعوب املتقدمة
دوما للرقي وال�صدارة (.)7
التي ت�سعى ً
القول �أن «القراءة املتقدمة « � Advanced readingأي قراءة
مواد عالية امل�ستوى ،والتي يطلق عليه ا “التفكري اال�ستداليل” Infe r
 ، ential Reasoningعالوة على �أنه الآليات املجردة للقراءة ،فهو
القدرة على ا�ستخال�ص ا�ستنتاجات وتكوين �أحكام ،وتف�سري وخلق
�أفكار جديدة من خالل ما يقر�أه امل��رء ،وهو العامل احلا�سم الذي
ي�شكل �أ�سا�س القراءة الهادفة يف الأدب ،والتاريخ ،والعلوم ،وغريها
من املجاالت (.)8
بالإ�ضافة �إىل �أن القراءة متثل �إحدى اجلوانب الأ�سا�سية للتنمية
والتقدم ،لأنها متثل مدخ ًال �أ�سا�سي ًا للح�صول على املعرفة والتعلم،
وخا�صة يف ظل ما ي�شهده القرن الواحد والع�شرين من تقدم علمي
وتقني ،وثورة يف جمال االت�صاالت واملعلوماتية ،وت�أتي �ضرورة القراءة
لأنها تقدم املعارف وتنمي القدرات املعرفية واخليالية والإبداعية،
وتنمي ملكة التفكري والرتكيز ،وجتعل الفرد �أكرث معرفة وقدرة على
التكيف مع املتغريات املجتمعية (.)9
مع الأخذ يف االعتبار �أن املعرفة تو�سع �إمكانات الب�شر ،وتغذي
فيهم اخليال وتنمي عندهم ح�س الإب��داع ،و�إ�ضافة �إىل القيمة التي
تختزنها املعرفة بحد ذاتها ،فهي �أي� ًضا ت�ؤدي دور ًا هام ًا ومو�ضوعي ًا يف
تو�سيع �آفاق احلريات الأخرى .فبالتح�صيل العلمي ،يتمكن الإن�سان
من حماية م�صاحله ومقاومة اال�ستغالل .وبالتح�صيل العلمي ،ي�صبح
الإن�سان �أكرث وعي ًا بكيفية جتنب املخاطر ال�صحية ،وي�ستطيع العي�ش
حياة �أط��ول يف رفاه وراح��ة .وبالتح�صيل العلمي ،ي�ستطيع الإن�سان
احل�صول على فر�صة عمل �أف�ضل وك�سب �أجر �أعلى ،والأهل الذين مل
يتمكنوا من التعلم ،يقدرون قيمة الدرا�سة لأنها ت�ضع �أبناءهم وبناتهم
يف م�أمن عن امل�شقات التي واجهتها �أ�سرهم (.)10
�إال ان هناك من ي�شري �إىل �أنه؛ يوجد ثالثة م�صطلحات �أ�سا�سية
هي( :املعرفة)( ،البيانات)( ،املعلومات)� ،أم��ا املعرفة يف العلوم
االجتماعية فينظر �إليها على �أنها متثل ق�ضايا �أو عبارات على �أعلى
م�ستوى من العمومية تقرتب من قوانني العلوم الطبيعية ،والبيانات
هي وقائع ت�ستند �إىل معلومات �أي �أنها تعر�ض ظواهر احلياة اليومية
عر� ًضا موجز ًا (فهي ت��وازي ما يعرف بالت�صنيف) ،و�أخ�ير ًا توجد
(املعلومات) يف �أدنى م�ستوى� .إذ �أنها ت�شري �إىل (ما يعرفه كل منا يف
احلياة اليومية)� ،أي �أنها �سجل الأحداث اليومية� ،أو هي (البيانات

اخلام) ،التي يح�صل عليها الباحث احلقلي (.)11
من خالل ما �سبق ميكن القول �أن القراءة متثل و�سيلة املعرفة،
و�أن املعرفة تعترب املحرك الرئي�س لتحقيق التنمية والتقدم يف �أي بلد
من بلدان العامل املتقدم والنامي على حد �سواء ،وكذلك متثل و�سيلة
للتغيري للأف�ضل ،وهي التي تعد الإن�سان للتعرف على ما �أفرزه القرن
احلادي والع�شرين من تقدم يف جماالت العلم والتكنولوجيا.

ثالث ًا :الباحث العلمي:

ي�شار �إىل الباحث العلمي :باعتبار �أنه هو الفرد الذي يعمل يف
جمال البحث العلمي ،ويكون لديه امل�ؤهالت العلمية ،ولديه القدرة
على اختيار امل�شكلة «املو�ضوع» البحثية ،وميتلك اخلربة والقدرة على
درا�ستها ،من خالل ا�ستخدام املنهج العلمي للح�صول على البيانات
واملعلومات ال�ضرورية ملعاجلة هذا املو�ضوع ،ويت�سم بالقدرة على
حتليل وتف�سري ما مت الو�صول �إليه من النتائج ،ثم طرح التو�صيات
واملقرتحات التي ت�ساهم يف حل امل�شكلة البحثية.
لذلك يجب �أن يكت�سب الباحث العلمي املهارات التالية (:)12
مهارة املالحظة.
مهارة القراءة الهادفة �سواء :ال�سريعة �أو املتعمقة ،والقراءة
الر�أ�سية �أو الأفقية.
مهارة الكتابة العلمية التي تت�صف باملو�ضوعية والدقة والأمانة
والأ�صالة والو�ضوح والب�ساطة.
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م�ه��ارة الو�صف الكمي والكيفي والتحليل والنقد والتف�سري م�ستدامة ،لأن الأعمال العلمية التي ينجزها البحث العلمي ترثي
الأبعاد والأن�ساق املعرفية يف املجتمع ،وتقود عملية البحث والتطوير
وا�ستخال�ص النتائج ب�شكل منطقي وعلمي.
مهارة االت�صال الفعال مع امل�شرف وعينة الدرا�سة وامل�س�ؤولني عن واالبتكار يف املجتمع.
املكتبات ومراكز البحوث واملعلومات.
رابع ًا� :أهمية البحث العلمي:
والكالم
احلديث
حق
لهم
يعطي
مهارة الإن�صات للآخرين مبا
تتمثل �أهمية البحث العلمي يف تناوله للمو�ضوعات البحثية
بحرية وه��ذا ي�سهم يف حتقيق الفهم اجليد لهم وجمع البيانات وامل�شكالت والظواهر التي حتدث يف املجتمع الذي يعي�ش حالة من
املطلوبة.
التغري الدائم يف جميع الأبعاد «اقت�صادية ،واجتماعية ،و�سيا�سية،
مهارة الإقناع عند التعامل مع الآخرين وخا�صة اقناع املبحوثني وثقافية ،و�أمنية� ... ،إل��خ» ،ويتم من خالل البحث �إ�ضافة املعارف
ب�أهمية بحثه وحثهم على التعاون معه من خالل عقد املقابالت وملء اجلديدة التي تدعم الأن�ساق املعرفية ،وت�ساعد متخذ القرار يف و�ضع
اال�ستمارات.
الربامج وامل �ب��ادرات التي حتقق الأه��داف اال�سرتاتيجية للمجتمع
مهارة اللغة العربية من خ�لال معرفة الباحث بقواعد اللغة و�صو ًال �إىل �إجناز اخلطط التنموية ،وذلك يدعم الأن�ساق املعرفية،
العربية ،وقدرته على التعبري وال�صياغة والعر�ض والتو�ضيح واختيار ويقوم بتف�سري الق�ضايا وامل�شكالت التي حت��دث يف املجتمع ،مما
اجلمل والألفاظ املنا�سبة والدقيقة والوا�ضحة.
ي�ساعد يف و�ضع اخلطط والتعامل مع الق�ضايا ب�أ�سلوب علمي يحقق
يف�ضل �أن يتمكن الباحث من �إحدى اللغات الأجنبية ،لالطالع التحكم يف �سري الأحداث ح�سب املخطط املر�سوم لها.
على اخلربات الأجنبية واال�ستفادة منها.
حيث �إن البحثResearch :؛ هو حماولة منظمة ومو�ضوعية
�أن يكون الباحث قادر ًا على ا�ستخدام مبادئ الإح�صاء ،وحتليل ت�ستهدف درا�سة م�شكلة حمددة من �أجل التو�صل �إىل مبادئ عامة،
البيانات وعر�ضها.
وي�سرت�شد اال�ستق�صاء ببيانات علمية جمعت من قبل ويهدف �إىل
ميثل الباحث العلمي واملهارات التي يجب �أن تتوفر لديه وميتلكها �إ�ضافة جديدة �إىل هيكل املعرفة القائم حول املو�ضوع ،وجدير بالذكر
�ضرورة و�أ�سا�س لوجود بحث علمي فاعل ومتميز يف �أي بلد من بلدان �أن معرفة الإن�سان تنمو وترتاكم عن طريق درا�سة ما هو معروف
العامل ،يكون لديه طموح وتطلع لأن يحقق تنمية ب�شرية مرتفعة وتنمية بالفعل ،كما تعتمد على مراجعة املعارف ال�سابقة يف �ضوء االكت�شافات
اجلديدة ،ولذلك ميكن النظر �إىل كل حماولة لدرا�سة م�شكلة ما
بطريقة منظمة ،و�إىل كل �إ�ضافة جديدة �إىل معرفة الإن�سان مب�شكلة
معينة بو�صفها بحث ًا(.)13
القول �إن حتليل م�ضمون «حمتوى» ر�ؤية الإمارات  ،2021يك�شف
عن وجود الكثري من القيم والق�ضايا التي مت الرتكيز عليها والتي
ترتبط بالبحث العلمي مثل( :االتعاون ،وتبادل املعلومات ،والتعلم،
وامل�شاركة ،وبناء معارف املواطن وا�ستثمار مواهبه يف االبتكار،
وااللتحاق بالتعليم العايل ،والإب��داع ،والأبحاث وعلوم التكنولوجيا،
واالقت�صاد املعريف) ،وهذه الق�ضايا واملفاهيم التي ا�شتملت عليها
ر�ؤي��ة دولة الإم��ارات  ،2021تبني مدى االهتمام بالبحث العلمي يف
املجتمع الإماراتي(.)14
ويعد البحث العلمي والتطوير واالبتكار من العوامل الهامة جد ًا
يف حتديد جناح بلد ما يف بناء جمتمع املعرفة واالقت�صاد اخلا�صني
به .ويعترب البحث واالبتكار حالي ًا كمحرك للنمو االقت�صادي والتنمية
امل�ستدامة يف البلدان النامية على حد �سواء (.)15
فيما يتعلق بالبحث والتطوير يوجد من ق�سمها �إىل ثالثة �أنواع هي:
البحث الأ�سا�سي ،والبحث التطبيقي ،والتطوير التجريبي .حيث تتعلق
الفئة الأوىل «البحث الأ�سا�سي» بالعمل املنهجي الذي ينجز ب�صورة
رئي�سية الكت�ساب معرفة جديدة للأ�سا�س الكامن للظواهر والوقائع
التي متكن ر�ؤيتها ،دون �أي هدف �أو ا�ستعمال مفيد معني .يف حني ميثل
البحث التطبيقي التحقيق الأ�صلي الذي يجري بغية اكت�ساب معرفة
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جديدة� ،إال �أنه موجه ب�صورة رئي�سية �أي� ًضا نحو هدف �أو غاية
عمليتني ومعينني .وي�ستند التطوير التجريبي ،وهو عمل منهجي،
�إىل املعرفة القائمة املكت�سبة من البحث �أو التجربة العملية
او كليهما ،واملوجهة نحو تطوير تطبيقات جديدة .وي�ستخدم
امل�ست�شارون املهتمون مبجال العلوم وال�سيا�سات ال�صناعية ،يف
الوقت الراهن� ،إح�صاءات البحث والتطوير كعن�صر �أ�سا�سي
ل�صياغة الربامج احلكومية واداة مهمة لتقييمها(.)16
بالن�سبة مل�ؤ�شر البحث والتطوير واالبتكار؛ جتمع معظم الدالئل
التعريفية والدرا�سات التحليلية على �أن م�ؤ�شر البحث والتطوير
ينق�سم �إىل جمموعة م�ؤ�شرات تخ�ص مدخالته ،وجمموعة �أخرى
تعك�س خمرجاته� ،أي �أن البحث والتطوير واالبتكار يتعامل معه
كعملية �إنتاجية تتطلب جمموعة م��ن امل��دخ�لات واملخرجات
تتلخ�ص يف فئات هي كالتايل:
الإنفاق على البحث والتطوير ،ون�صيبه من الناجت املحلي
الإجمايل� ،أو الإنفاق احلكومي� ،أو الدخل القومي.
ن�صيب الباحث من الإنفاق الكلي على البحث والتطوير.
�أع��داد العاملني يف جمال البحث والتطوير ،وتق�سيمهم �إىل
ثالث فئات :الباحثني العلميني ،والفنيني واملتخ�ص�صني ،وموفري
اخلدمات امل�ساعدة.
عدد الباحثني لكل مليون ن�سمة.
عدد الباحثني �إىل �إجمايل قوة العمل.
م�صادر متويل البحث والتطوير واالبتكار.
الإنفاق على البحث والتطوير وفق نوعيته (بحوث �أ�سا�سية -
بحوث تطبيقية  -تطوير جتريبي).
وتتخذ �أي� ًضا خمرجات عملية البحث والتطوير يف جمموعة
م�ؤ�شرات هي التالية:
الن�شر العلمي (عدد الأبحاث العلمية املن�شورة للباحث ومعدالت
اال�ست�شهاد بها).
�إح�صاءات براءات االخرتاع (جمموع براءات االخرتاع املقدمة
خالل فرتة زمنية حمددة ،بح�سب نوع املتقدم).
�صادرات املنتجات العالية التكنولوجيا ووارداتها (ن�سبة الواردات
ذات التقنية العالية �إىل جملة الواردات)(.)17
القول �إن البحث العلمي يعترب �إحدى �ضرورات املجتمع التي ال
غنى عنها ،لتحقيق تنمية م�ستدامة ،على اعتبار �أن البحث العلمي له
دوره الأ�سا�سي يف تكوين االن�ساق املعرفية للعلم ،مبا ي�ساعد يف حتقيق
العملية التنموية والو�صول �إىل بناء جمتمع ح�ضاري.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ت�أتي عملية التحليل ،وذلك من خالل ما
يقوم به الباحث العلمي من �إط�لاع وق��راءة على املراجع وامل�صادر
العلمبة والبحوث والدرا�سات ال�سابقة ،التي يتم من خاللها ا�ستخال�ص
النتائج والإجابات ،التي ت�ساهم يف تف�سري الظواهر التي يتم بحثها
و�إيجاد العالقة بني املتغريات وبع�ضها البع�ض للو�صول �إىل التو�صيات
التي ميكن تطبيقها عملي ًا .و�أن عملية التحليل يتم من خاللها و�صف

املادة العلمية ،والتعرف على االرتباط بني املتغريات ،ثم ت�أتي مرحلة
التف�سري والتي ت�سعى �إىل الك�شف عن �أ�سباب الظاهرة والعوامل التي
�أدت �إىل وجودها والعالقات بني املتغريات وبع�ضها البع�ض وك�شف
املعاين املرتبطة بالظاهرة مو�ضوع الدرا�سة.
كذلك ميكن القول �إن التحليل؛ يهدف �إىل تلخي�ص املالحظات
واال�ستنتاجات بطريقة ت�ساعد على الإجابة عن الت�سا�ؤالت البحثية
التي �صاغها البحث ،والتف�سري ي�سعى �إىل ا�ستك�شاف املعاين والدالالت
التي طرحها البحث ،وذلك من خالل ربطها باملعلومات واملعارف
املتوفرة .بالإ�ضافة �إىل �أن حتليل املادة ي�شري �إىل الطريقة التي يتم
من خاللها حتقيق امل��ادة وتنظيمها ،و�أن الو�صف يعد �أول و�أب�سط
�أ�ساليب التحليل الكيفي ،الذي يحاول الباحث عن طريقه تقدمي املادة
العلمية فى �شكل و�صفي.
�أم��ا التف�سري  Explanationللبيانات فهو ميثل نوع من
ال�شرح والتو�ضيح ،الذي يتم عن طريقه تو�ضيح ما ا�ستخل�ص من
البيانات ،وك�شف ال��دالالت التي تظهر منها .مع الأخ��ذ يف االعتبار
�أن التف�سري يعد جانب رئي�س يف البحث العلمي ،وهو ال يهدف فقط
�إىل جمع البيانات واحلقائق ،بل ي�سعى �إىل حتليل احلقائق العلمية
وت�صنيفها ويقوم بتنظيمها ،والو�صول �إىل الرابطة بني هذه احلقائق
وبع�ضها البع�ض.
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الهوام�ش واملراجع:

 - 1عادل عبد اجلواد الكردو�سي ،دور وزارة الداخلية يف دعم
مبادرة ال�شيخ خليفة  2016عام للقراءة� ،،أبوظبي ،جملة ،999
ع� ،542س ،45وزارة ال��داخ�ل�ي��ة :الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة،
فرباير 2016م� ،ص.48
 - 2حممد �شفيق ،البحث العلمي� :أهميته � -إعداده  -مقوماته،
القاهرة ،جملة مركز بحوث ال�شرطة ،ع� ،17أكادميية ال�شرطة،
يناير 2000م� ،ص .59
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فيما يتعلق ميرحلة الت�أويل Interpretationفهي متثل
مرحلة يقوم الباحث من خاللها بتف�سري النتائج عن طريق معرفة
امل �ع��اين وال� ��دالالت الأب �ع��د م��ن جم��رد ال �ظ��اه��رة ،وال �ت��ي ال تت�ضح
للم�شاهدة من املادة التي �أمام الباحث ،فالت�أويل يعد نوع ًا اال�ستقراء
اال�سرتجاعي �أو الت�أملي ملو�ضوع الظاهرة .بالإ�ضافة �إىل ما �سبق؛
ت�أتي عملية كتابة و�صياغة تقرير البحث �أو الدرا�سة وهو الذي ميثل
ال�صياغة العلمية النهائية التي ت�أتي بعد االنتهاء من جميع اخلطوات
التي مر بها البحث العلمي ومت تنفيذها ،منذ اختيار م�شكلة البحث
و�صياغة املفهومات والأهداف والت�سا�ؤالت� ... ،إلخ ،و�صو ًال �إىل االنتهاء
من حتليل البيانات ،و�صياغة النتائج والو�صول �إىل التو�صيات.

 -3حممد علي حممد ،علم االجتماع واملنهج العلمي :درا�سة
يف طرائق البحث و�أ�ساليبه ،الإ�سكندرية ،دار املعرفة اجلامعية،
 1981م ،ط� ،2ص . 101
 -4نخبة م��ن �أ��س��ات��ذة ق�سم االج�ت�م��اع ،امل��رج��ع يف م�صطلحات
العلوم االجتماعية لطالب ق�سم االجتماع ،الإ�سكندرية ،دار
املعرفة اجلامعية ،د.ت� ،ص. 223
 -5م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم ،م�ؤ�شر املعرفة العربي
 ،2015دب��ي ،م�ؤ�س�سة حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم2015 ،م،
�ص.103
 -6م��اري وي��ن ،الأطفال والإدم��ان التلفزيوين ،ترجمة :عبد
الفتاح ال�صبحي ،الكويت� ،سل�سلة عامل املعرفة ،ع ،247املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب1420 ،هـ1999 ،م� ،ص �ص
.81 73 -7نا�صر �سامل �سيف خلريباين النعيمي� ،إدارة التغيري :من
ال��واق��ع امل�ي��داين (ج� ،)1أب��وظ�ب��ي ،م��رك��ز البحوث وال��درا��س��ات
الأمنية ب�شرطة �أبوظبي2010 ،م� ،ص.13
 -8ماري وين ،الأطفال والإدمان التلفزيوين ،مرجع �سابق� ،ص
.89
 -9ع��ادل عبد اجل ��واد ال�ك��ردو��س��ي ،ا�ستثمار ال��وق��ت ب��ال�ق��راءة،
ر�أ�س اخليمة ،جملة العني ال�ساهرة ،ع� ،1س ،20القيادة العامة
ل�شرطة ر�أ�س اخليمة� ،أكتوبر 2015م� ،ص.56
 - 10ب��رن��ام��ج االمم امل�ت�ح��دة الإمن��ائ��ي  ،UNDPتقرير
التنمية الب�شرية لعام  ،2010برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
2010م� ،ص.36
 - 11طلعت �إبراهيم لطفي� ،أ�ساليب و�أدوات البحث االجتماعي،
القاهرة ،دار غريب للطباعة والن�شر والتوزيع1995 ،م� ،ص
�ص. 8، 7
 - 12مدحت حممد �أب��و الن�صر� ،صفات و�أخ�لاق�ي��ات وم�ه��ارات
الباحث العلمي ،ال�شارقة ،جملة الفكر ال�شرطي ،مج ،7ع،4
�شرطة ال�شارقة ،يناير 1999م� ،ص �ص.47، 46
 - 13املرجع ال�سابق� ،ص .45
 - 14ع��ادل عبد اجل ��واد ال�ك��ردو��س��ي� ،أول��وي��ات البحث العلمي
االجتماعي يف �ضوء ر�ؤية الإمارات ، 2021دبي ،جملة ال�ضياء،
دائ� ��رة ال �� �ش ��ؤون الإ� �س�لام �ي��ة وال�ع�م��ل اخل�ي�ري ب��دب��ي ،ع،132
�أغ�سط�س 2014م� ،ص.20
 - 15م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم ،م�ؤ�شر املعرفة العربي
 ،2015مرجع �سابق� ،ص.103
 - 16املرجع ال�سابق� ،ص.103
 - 17املرجع ال�سابق� ،ص.105
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�إن امل�صادر التي باتت ت�ؤثر على الطفل وت�ساهم يف عملية تثقيفه ما عادت حم�صورة مب�صدر واحد �أو بجهة
بعينها بل �أ�ضحت خارجة عن املركزية بامتياز وتعدت جراء التطورات الهائلة لو�سائل االت�صال املختلفة دور
الأ�سرة واملدر�سة واملكتبة لت�ضيف عليه غري جهة باتت ت�ؤثر بقوة يف تكوين ال�شخ�صية الثقافية للطفل وت�أتي يف
مقدمتها و�سائل الإعالم املتعددة ومن بينها :الإذاعة امل�سموعة وال�صورة املرئية املتلفزة �إ�ضافة �إىل الو�سائل
املقروءة الأخرى و�سنتوقف عرب هذه املقاربة عند م�ساهماتها امل�ؤثرة يف العملية التثقيفية التي تك�سب الطفل
عادات معرفية و�سلوكية متعددة..
 - 1الإذاعة امل�سموعة:
تعترب برامج الأط�ف��ال يف الإذاع ��ة امل�سموعة جم��اال �آخ��ر يف
جماالت االت�صال بجمهور الأطفال ،وهي بذلك ت�شكل جزءا مهما
من و�سائل ثقافة الطفل مبا حتمله من م�ضامني.
والإذاعة امل�سموعة تعتمد على عملية ات�صالها بالأطفال -كما
هو بالكبار -على التعبري بال�صوت� :أي �إنها تعتمد على حا�سة ال�سمع
يف كل ما ي�صل �إىل الطفل عن طريقها ،فهي ت�ستعمل يف ذلك
امل�ؤثرات ال�صوتية واملو�سيقية ،واملقدرة التمثيلية ونربات ال�صوت،
حيث �إن ال�صوت يعد و�سيلة التعبري يف الإذاعة امل�سموعة.
من �أجل ذلك ،فال�صوت الإذاع��ي يتحمل الكثري من الأعباء

الثقيلة لكي ي�شد �أذن الطفل �إل�ي��ه .وتهتم دول��ة الإم ��ارات بهذه
الو�سيلة حيث توجد فيها �أرب��ع حمطات �إذاع��ة حملية يف كل من
(�أبو ظبي) ودبي ور�أ�س اخليمة و�أم القيوين ،وجميع هذه الإذاعات
تقدم برامج يومية للأطفال ،تت�ضمن الأغاين والأنا�شيد اخلا�صة
بهم� ،إ�ضافة �إىل تقدميها الأن�شطة اخلا�صة بالأطفال يف املدار�س
وري��ا���ض الأط�ف��ال ،كما تقدم الإر� �ش��ادات والتوجيهات ال�صحية
وبع�ض الق�ص�ص امل�ستمدة من الرتاث العربي.
 - 2الإذاعة املرئية (التلفاز)
تعتمد الإذاعة املرئية يف ات�صالها مع جمهور امل�شاهدين على
حا�ستني هما:
ال�سمع والب�صر ،وهاتان احلا�ستان تقومان با�ستقبال ال�صورة
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وهذه امليزة قد تكون ل�صالح �إعداد الطفل وتربيته وتوجيهه،
لو �أمكن التحكم يف اختيار الربامج التليفزيونية التي تلعب دورا
�إيجابيا يف تربية الطفل.
وقد متيز الإنتاج التليفزيوين املوجه للطفل بدولة الإم��ارات
ب�إنتاجه اخل�صب على م�ستوى كافة قنوات البث التليفزيوين كقناة
ال�شارقة التي تركز على تقدمي الربامج الرتفيهية والتعليمية يف
�سبيل تثقيف الطفل وذلك من خالل عدة برامج.
كما جنح تليفزيون دبي يف تقدمي برنامج تعليمي متخ�ص�ص يف
علوم الكمبيوتر حتت عنوان (�أطفال  )COMوالذي انطلق مع
مهرجان دبي للت�سوق عام  2001ويقدم فكرة مب�سطة عن الكمبيوتر
والتعريف به وعن ا�ستخداماته وجماالته املهمة يف حياتنا اليومية،
كما يقوم الربنامج بتعليم الأطفال ما يجري يف عامل االنرتنت
وكيفية الدخول له ،وميكن للم�شاهد �أي�ضا �إر�سال �إبداعاته اخلا�صة
حيث يتم ن�شرها على موقع الربنامج ،وميكن �أي�ضا توجيه �س�ؤال
يومي للأطفال على �صفحات املوقع.
ويعد الربنامج اخلطوة الأوىل على الطريق ال�صحيح تنفيذا
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «حفظه اهلل » بالبدء
بالن�شء يف تعليم الكمبيوتر وتطبيق نظام احلكومة االلكرتونية.
كما قدم تليفزيون دبي برامج �أخرى للأطفال منها (ما يطلبه
ال�صغار) ،و(�إج ��ازة �سعيدة) ،و(ف��رح��ة العيد) ،و(خم�سة يف
�إج��ازة) ،و(الريا�ضة  xريا�ضة) ،و(ملتقى الطفولة) ،و(�أطفال
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واحلركة وال�صوت.
وق � � � � ��د �أك� � � ��د
ع� �ل� �م ��اء ال �ن �ف ����س
�أن ��ه كلما ازدادت
احل� � ��وا�� � ��س ال� �ت ��ي
ميكن ا�ستخدامها
يف تلقي فكرة� -أي
ف �ك��رة� -أدى ذل��ك
�إىل تثبيتها يف ذهن
امل�شاهد.
ودل��ت البحوث
ال� �ت ��ي �أج���ري���ت يف
ه� ��ذا ال� ��� �ش� ��أن �أن
ح��وايل  % 98من
امل� �ع ��ارف تكت�سب
عن طريق حا�ستي
ال���س�م��ع وال�ب���ص��ر،
و�أن ا�ستيعاب الفرد
للمعلومات ي��زداد
ب��ن�����س��ب��ة % 35
با�ستخدام ال�صوت
وال�صورة و�أن مدة احتفاظ الفرد بهذه املعلومات يزداد بن�سبة 55
.%
واحلقيقة �أن الإذاعة املرئية تهيئ للطفل من خالل براجمها
�أن يتعرف على �أ�شياء كثرية منذ نعومة �أظافره ،منها ما هي يف
حميطه ،ومنها ما هي بعيدة عنه ،ومادة الإذاعة املرئية متثل بديال
للخربات احلقيقية التي قد ال يتمكن الطفل من معاي�شتها ،فتكون
ال�شا�شة ال�صغرية هي الو�سيلة املنا�سبة للطفل للتعرف على تلك
اخل�برات من خاللها ،ومما ال�شك فيه �أن الإذاع��ة املرئية ميكن
�أن تكون و�سيلة ثقافية جمدية للطفل �إذا �أح�سن توجيه وتنظيم
الربامج املوجهة للأطفال من خالل �شا�شتها.
وي��ويل التليفزيون يف دول��ة الإم��ارات الأطفال عناية خا�صة،
وتقدم كل قناة برامج خا�صة للأطفال يوميا.
وق��د تقدم بع�ض ال�ق�ن��وات فرتتني م��ن البث لهما �صباحية
وم�سائية� ،إ�ضافة �إىل الربامج الأ�سبوعية اخلا�صة بالطفل ،وتتجاوز
�ساعات البث املوجهة للأطفال � 23ساعة �أ�سبوعيا ،وهي �أعلى ن�سبة
من �ساعات البث املوجهة للأطفال يف �أية دولة عربية �أخرى.
ومما تتميز به برامج الأطفال �أنها تقدم يف �أوقات خمتلفة� ،إذ
�إن بو�سع الطفل �أن ي�شاهد برامج الأطفال يف كل من (�أبو ظبي)
القناة الأوىل والثانية ،ودبي القناة الأوىل والثانية يف فرتة تبد�أ من
ال�ساعة الرابعة م�ساء ومتتد �إىل ما بعد ال�سابعة م�ساء.
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العامل) ،و(�أطفال  ،)2000و(�ألوان) ،و(�أحلى �صباح) ،و(بال�صغار
نكرب) ،و(حول العامل) ،و(�إبداع الطفولة) ،وقد اعتمد التليفزيون
على �سيا�سة اال�ستعانة مبوهوبني من الأطفال لتقدمي هذه الربامج.
وهكذا نرى �أن دولة الإمارات تهتم بالإذاعة املرئية (التلفاز)
ملا له من �أهمية يف ثقافة الأطفال.
 - 3م�سرح الأطفال:
يعد م�سرح الطفل و�سيطا مهما من و�سائط ثقافة الأطفال
و�أدبهم ،وامل�سرح مثله مثل بقية الو�سائط الأخرى لثقافة الطفل،
يحرك م�شاعر الطفل وذهنه وعقله ،ويغذي الأطفال �أدبيا وفنيا
ووج��دان�ي��ا ،ويعترب �إح��دى الأدوات الفعالة التي ت�سهم يف بناء
�شخ�صية الطفل عن طريق العمل الفني والن�ص امل�سرحي املوجه
�أ�سا�سا للطفل.
ومل�سرح الأطفال �أهداف �أخالقية عالية ت�سري جنبا �إىل جنب
مع املتعة الفنية� ،إذ يجب �أن ي�سلي جمهوره ،ويقدم له جتارب
ممتعة ،على �أن يكون يف هذه الت�سلية وا�ضح العر�ض والهدف،
قوي ال�سرد ،بالغا يف اجلد ،عميق احلكمة ،حافال بالبهجة ،ويجب
�أن تكون امل�سرحية عونا للطفل لتلم�س �أفكاره و�سط عامله اخلا�ص
وبيئته الذاتية.
وتتوافر يف م�سرح الأطفال عدة عوامل جتعل منه و�سيطا م�ؤثرا
فيهم ،مثل الإيهام امل�سرحي وخيال الأطفال ومواقفهم االنفعالية،
واندماجهم وتعاطفهم مع الأحداث امل�سرحية ،هذه العوامل وغريها
جتعل من م�سرح الأطفال �أداة م�ؤثرة يف اكت�ساب الأطفال لكثري من
القيم والعادات والأمناط ال�سلوكية الطيبة التي يحتاجون �إليها يف
م�ستقبل حياتهم.
وقد �أولت بع�ض الدول العربية م�سرح الطفل �أهمية كبرية ولكن
دولة الإم��ارات مازالت فيها التجربة امل�سرحية يف بدايتها ب�شكل
عام ،ومل ي�أخذ امل�سرح يف الدولة ُبعده اجلماهريي بعد ،بالرغم من
وجود العديد من الفرق امل�سرحية يف كل من (�أبو ظبي) وال�شارقة
وخور فكان ور�أ�س اخليمة والفجرية ،و�أم القيوين وكلبا.
وتتعدد الأ�سباب التي حالت وال تزال حتول دون تطور امل�سرح
يف الدولة حيث بد�أت هذه الفرق تقدم �أعماال خا�صة بالأطفال منذ
مطلع عام 1982م فلقد قدم امل�سرح التجريبي يف النادي الأهلي
ثالث م�سرحيات (�أنا العفريت) ،و(الطيور) ،و(رحمة) كما قدم
م�سرح ال�شارقة الوطنية م�سرحية (ط�ير ال�سعد) وق��دم م�سرح
كلبا م�سرحية (البئر املهجورة) وقدم م�سرح خورفكان م�سرحية
(حار�سو الغابة).
ومن �أبرز مظاهر م�سرح الطفل يف الدولة قيام م�سرح خا�ص
بالطفل ب�إ�شهار جمعية (م�سرح ليلى للطفل) الفرق امل�سرحية
يف الإم��ارات ،ت�أ�س�ست هذه الفرقة يف مدينة (�أب��و ظبي) بتاريخ
 17/10/1983م.
ويهدف م�سرح ليلى �إىل تنمية الوعي الفني ،ون�شر الثقافة

وتوعية الأطفال من خالل تربيتهم بطرق م�سلية على �أ�س�س علمية
وتنمية مواهبهم الفنية ،وتعترب ه��ذه الفرقة الأوىل والوحيدة
املتخ�ص�صة يف م�سرح الطفل ،ومنذ ت�أ�س�ست الفرقة عام 1983م
�إىل الآن قدمت امل�سرحيات الآتية:
م�سرحية (بيت احليوانات) ت�أليف فائق احلكيم و�إخراج �سعاد
جواد ،وقد عر�ضت عام 1983م.
م�سرحية (ليلى وال��ذئ��ب) ت�أليف زه�ير الدجيني و�إخ ��راج
عبداهلل الأ�ستاذ ،وعر�ضت عام 1984م.
م�سرحية (حكاية بهلول) ت�أليف� :سليم اجلزائري ،و�إخ��راج
�سعاد ج��واد وعر�ضت ع��ام 1987م ،و�شاركت ه��ذه امل�سرحية يف
مهرجان الطفولة الأوىل بالقاهرة وحازت على ثالث جوائز.
م�سرحية (حلم عالء الدين) ت�أليف �سمري عبد الباقي و�إخراج
عبد امللك اخلمي�س عام 1988م.
م�سرحية (�ساري وحلم العرائ�س) ت�أليف و�إخراج� :سعاد جواد
عام 1989م.
م�سرحية (الكابنت �أ�سد) ت�أليف :ليلى حجازي و�إخراج �سعاد
جواد عام 1990م.
م�سرحية (البطل ح�سان واحللوة حنان) ت�أليف� :سعاد جواد
و�إخراج :عبداهلل الأ�ستاذ عام 1992م.
وق��د عرفت الإم���ارات حتى ع��ام 2009م امل�سرح املدر�سي،
وامل�سرح التعليمي ،وم�سرح الأطفال ،وم�سرح الدمى والعرائ�س،
وم�سرح التن�شيط الفني..
ولقد �أثبت م�سرح الطفل يف دولة الإمارات �أنه من �أعمق �أدوات
الثقافة من حيث �إنه يعتمد على التعبري اللغوي ال�صوتي وال�صورة
احلركية الطبيعية ،وه��و بهذا ميتاز عن الفيلم والتليفزيون يف
حيوية امل�صدر.
لهذا البد من تعميق دور الفن يف التعليم والرتبية ودور الفن
امل�سرحي يف احلياة واملجتمع بحيث تتعمق الر�ؤى والدرا�سات حول
امل�سرح كر�سالة فنية وثقافية ولي�س ترويجا مفرغا من حمتواه
الفكري ،وذل��ك بغر�ض لعب دور �إيجابي يف �إقبال الأطفال على
امل�سرح كفاعل يف ت�شكيل �شخ�صية الطفل و�إطالق ملكاته ومواهبه
والب��د من تكاتف اجلهد الر�سمي مع اجلهد اخلا�ص والأهلي يف
متويل م�سرح للمدر�سة و�أطفال الفرق امل�سرحية العاملة بالدولة.
 - 4جمالت الأطفال (ماجد) منوذج ًا
جمالت الأطفال تت�ضمن �أبوابا متنوعة جتمع بني املتعة والت�سلية
والفائدة وقد تطورت يف الوطن العربي يف بداية القرن الع�شرين
وتكاثرت ،حتى �أ�صبح منها متخ�ص�صا ،من حيث املو�ضوعات
والإ��ص��دار ،و�أ�شرف على �إ�صدارها متخ�ص�صون ب��أدب الأطفال
وثقافتهم ،ومن املجالت املتميزة يف الوطن العربي جملة (ماجد)
التي ت�صدرها �شركة (�أبو ظبي) للإعالم كل يوم �أربعاء فهي جملة
�أ�سبوعية موجهة للأطفال ما بني �سن ال�سابعة والرابعة ع�شرة ،ظهر
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(�أبو ظبي) الدويل للكتاب ،ومعر�ض القاهرة ،ومعر�ض �صفاق�س
وم�ع��ر���ض بولونيا وغ�يره��ا ،وه��ي م�ع��ار���ض متخ�ص�صة يف كتب
الأطفال ،كما ت�شارك يف مهرجان دبي للت�سوق.
وميكن لأي قارئ جديد كان �أو وفيا للمجلة �أن يكون مندوبا لها
بوطنه وحيه ،وذلك �أن ميلأ اال�ستمارة اخلا�صة بذلك والتي تن�شر
يف �صفحات املجلة وير�سلها �إىل عنوان املجلة الربيدي حتى يح�صل
على ما ي�سمى بطاقة مندوب ،هذه البطاقة جتعل من احلا�صل
عليها مندوبا وممثال ملاجد يف وطنه ،وحتديدا يف حيه �أو مدينته،
�إذ يتابع �أهم الأحداث الثقافية والفكرية والريا�ضية بحيه ومدر�سته
ويوايف بها املجلة حتى تن�شر له م�ساهمته يف باب (مندوبو) ماجد،
كما على املندوب �أن يتابع مدى �سهولة احل�صول على املجلة يف
منطقته ال�سكنية حتى ُيطلع �إدارة املجلة على امل�شكل �إن وجد لتقوم
بالإجراءات الالزمة مع وكالء التوزيع حتى ي�سهل ا�ستالم املجلة يف
مكان �إقامته.
�إن طريق ت�شريك القراء �أينما كانوا �ساهمت ب�شكل كبري يف
التعريف باملجلة �أكرث ف�أكرث حيث مكنت من ن�شر املجلة يف كل حي
ويف كل مدينة لأن مهام املندوب كذلك تعريف الأوالد والبنات يف
حيه ومدر�سته بهذه املجلة.
وقد �سجل توزيع املجلة رقما قيا�سيا مل ت�صل �إليه جملة من
قبل ،وهو � 176ألفا و 500ن�سخة يف الأ�سبوع ،وهو رقم قيا�سي يف
تاريخ ال�صحافة املوجهة �إىل الأوالد والبنات ،وفقا لتقرير م�ؤ�س�سة
التحقيق من االنت�شار الدولية ،وقد �أ�شار �آخر ا�ستبيان للمجلة �أن
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�أول ع ��دد للمجلة
يف  28ف�براي��ر من
�سنة 1979م ،متت
برجمة موقع جديد
واح�ت��رايف للمجلة
�سنة 2009م بلغة
ال� �ب ��ي ه ��ا� ��ش ب��ي،
وه ��و م��وق��ع ي�ه��دف
�إىل ت�سهيل التفاعل
وال � �ت� ��وا� � �ص� ��ل ب�ين
املجلة وقرائها.
رئي�س التحرير:
�أحمد عمر هو �أول
رئي�س حترير ملجلة
م��اج��د ،وق��د �سمي
ا� �س��م اب �ن��ه كا�سم
�أب � �ي� ��ه ،و� �س �ي �ت��وىل
ق �ي��ادة امل�ج�ل��ة بعد
وف ��اة وال� ��ده ،وك��ان
ي� �ظ� �ه ��ر ب��امل �ج �ل��ة
ب��ا��س��م ال�شخ�صية
الرئي�سية ماجد� ،أما رئي�س التحرير حاليا فهي ال�سيدة (فاطمة
�سيف).
الهدف من �إ�صدارها ب�أن تكون جملة عربية تهدف �إىل تعميق
انتماء الطفل العربي �إىل دينه ووطنه و�أمته ،وت�ساهم يف غر�س
القيم النبيلة يف نفو�س ال�صبيان والبنات ،وحتثهم على اللحاق
بركب التقدم والعلم.
اقت�صر ت��وزي��ع ال �ع��دد الأول ع�ل��ى دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة ،ووزع باملجان مع جريدة االحت��اد كبطاقة تعارف بني
املجلة والأ�صدقاء اجلدد ،ونظرا للنجاح الذي حققه العدد الأول،
ت�ضاعفت ن�سخ املجلة يف الأ�سابيع التالية خا�صة بعد �أن امتد توزيعها
لي�شمل دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ثم بقية الدول العربية وبع�ض
الدول الأجنبية.
ومل يعد �إع ��داد املجلة يقت�صر على رئي�س التحرير وابنه
وال�سيدة فاطمة �سيف ،بل بد�أت ي�شارك يف �إعداد املجلة نخبة من
�أملع الكتاب والر�سامني منهم من يعمل يف مقر املجلة (ب�أبو ظبي)،
والباقون منت�شرون يف �أرجاء الوطن العربي وبع�ض الدول الأوروبية.
وت�شجع جملة (ماجد) قراءها على امل�ساهمة يف التحرير،
ف�أ�صبح عدد من القراء من كتاب املجلة الدائمني الذين ين�شر
�إنتاجهم املتميز على �صفحاتها مقابل مكاف�آت مالية ،وحتر�ص
(م��اج��د) على امل�شاركة يف املعار�ض املتخ�ص�صة مثل معر�ض
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م��ت��و���س��ط ع ��دد
ق � ��راء ال�ن���س�خ��ة
ال ��واح ��دة �أرب �ع��ة
�أ�شخا�ص� ،أي �أن
عدد ق��راء املجلة
�أ��س�ب��وع�ي��ا ي�صل
�إىل � 600أل ��ف
قارئ.
� � �ص � �ح � �ي� ��ح
�أن امل �ج �ل��ة هي
ب�� ��الأ�� � �س�� ��ا��� ��س
جم��ل��ة ل�ل�ف�ت�ي��ان
وال� � �ف� � �ت� � �ي � ��ات،
ول �ك �ن �ه��ا � �ص��ارت
ومب��ا تقدمه من
م��وا� �ض �ي��ع ج��ادة
وهامة جملة لكل
العائلة مبختلف
الأعمار.
�إن امل �ج �ل��ة
ت��وج��ه ر��س��ال�ت�ه��ا
�أ�سا�سا �إىل الأطفال من � 7إىل � 14سنة لكن اال�ستبيان الذي �أجرته
املجلة م�ؤخرا �أ�شار �إىل �أن هناك حوايل  20%من الق َّراء �أكرب من
� 18سنة وهذا يدل �أن م�ساحة الق َّراء قد ات�سعت.
وقد �شاركت املجلة يف معار�ض دولية للكتب -كما ذكرنا -وقد
حازت خالل م�شاركتها بهذه املعار�ض واملحافل وامل�ؤمترات على
جائزة ال�صحافة العربية مرتني متتاليتني ،وتعترب هذه اجلائزة
�أرفع جائزة �صحفية يف الوطن العربي ،الأوىل كانت �سنة  2002م
الر�سام باملجلة ،والثانية فاز بها الكاتب �أحمد ُعمر.
لأحمد حجازي َّ
 تهدف جملة ماجد �إىل تنمية االنتماء �إىل الهوية الوطنية،ون�شر الثقافة واملعرفة عرب تنوع موا�ضيعها وق�ص�صها التي تقدم
ب�أ�سلوب فني واحد تتغري �أبواب املجلة تقريبا كل عام ،ولكن �أبوابها
الآن هي:
 - 1مقدمة.
 - 2ب�ستان املعرفة :يتحدث عن �أحدث االكت�شافات واملعلومات
املنوعة.
 - 3باب �أ�سئلة عن املعلومات العامة.
 - 4ماجد فيلم :يتحدث عن �أحداث الأفالم التي �أنتجتها
�سينما الأطفال العاملية.
� - 5أحباب اهلل :يتحدث عن معلومات دينية عن مو�ضوع معني
الر�سول حممد
�أو عن ق�ص�ص ومعلومات يف عهد

عليه ال�صالة وال�سالم ،وب��ه �أي�ضا بع�ض اال�ستف�سارات
الدينية.
 - 6كتب امل�سابقات :به م�سابقات من َّوعة تتغري مع تغري املجلة.
 - 7كتيب دائرة جملة ماجد :يتحدث عن مو�ضوع واحد معني
با�ستفا�ضة.
 - 8تعلم الإنرتنت مع زكية الذكية :يتحدث فيه �أ�صدقاء
املجلة عن كل �شيء.
 - 9ق�ص�ص م�صورة �أبطالها �شخ�صيات املجلة.
 - 10ق�ص�ص مر�سومة ومنوعة �أبطالها �أي �شخ�ص �أو �أي �شيء.
 - 11بني ماجد و�أ�صدقائه :وفيه يكتب الأ�صدقاء ا�ستف�ساراتهم
عن املجلة و�أبوابها و�شخ�صياتها.
 - 12يف يوم ..يحدد فيه يوم معني يف الأ�سبوع التي ت�صدر
يولدون
فيه ويعر�ض مواليد ذلك اليوم و�صفات من
به ،كما يذكر ذلك الباب :الأحداث التي جرت يف مثل هذا
اليوم الذي حدده.
� - 13صباح اخل�ير يا وطني :يتحدث عن �أح��دث الأخبار
العربي.
واملنا�سبات والأحداث التي جتري يف الوطن
 - 14هواة التكوين :وفيه تر�سم لوحة واملفرت�ض �أن تلون.
 - 15املجلة الريا�ضية :تتحدث يف كل باب عن ريا�ضة معينة
و�أحدث �أخبار الالعبني والريا�ضات.
� - 16صفحات م��ن جملة م��اج��د ال�ق��دمي��ة :تعر�ض بع�ض
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 - 5كتب الأطفال:
يبقى الكتاب ه��و الو�سيط الأول دون م�ن��ازع لأدب وثقافة
الأطفال ،كما �أن��ه هو املنبع امل�ستمر والدائم للمعرفة والثقافة،
والكتاب ال يزال يعترب من �أبرز و�سائل وم�صادر املعرفة ،على الرغم
من مناف�سة عدد من الو�سائل الأخرى له يف الع�صر احلديث ،مثل
الإذاعة امل�سموعة واملرئية واخليالة ..لأنه ميتاز بطواعية ال تتوافر
يف هذه الو�سائل ،وعن طريق الكتاب ي�ستطيع الأفراد يف �أي مكان
�أو زمان االت�صال مب�صادر الفكر والثقافة ،والإملام بنواح خمتلفة
من املعارف فيما يحيط بهم من بيئات ،وما جرى عليه حال العامل
الذي يعي�شون فيه� ،إىل غري ذلك من نواح �أخرى قد ت�ساعد على
�إمناء احلياة العقلية وتقويتها.
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�صفحات املجلة قدميا.
 - 17كراملة :باب للبنات فيه و�صفات للطعام ،و�أي�ضا العناية
باجل�سم وبع�ض ال�صفات التي يجب �أن تتحلى بها الفتاة.
� - 18أنا عندي م�شكلة :يبعث �أ�صدقاء امل�شكلة مب�شكالتهم
�أب و�أم
وحتل على ال�صفحات و�أي�ضا به باب �إىل كل
فيه يبني �أف�ضل الطرق لرتبية الأبناء.
 - 19باب منوعات :يكون به خدع �سحرية ونكات ،ويف بع�ض
الأحيان �أ�سئلة ذكاء.
 - 20بع�ض الإعالنات :وقد تزايد عددها يف الآونة الأخرية
املجلة
ويعترب هذا التزايد �أكرب دليل على حتقيق
النت�شار �أو�سع و�شهرة �أكرب.
 - 21ال�شخ�صيات :ويف املجلة �شخ�صيات تتزايد مع الأيام
وكراملة
منها �شخ�صية :ماجد وك�سالن وزكية وكرمي
و�أمونة وغريها من ال�شخ�صيات التي تظهر يف الأعداد.
• يقول العديد من القراء �أن املجلة ال ترد على ر�سائلهم:
الر�سائل
ولعل هذا راجع �إىل العدد الهائل من
التي ت�صل �إىل املجلة حيث يبلغ عدد الر�سائل التي تردها
�أ�سبوعيا ( 10000ع�شرة �آالف) ر�سالة.
• تعترب جملة ماجد واحدة من �أهم املجالت املتخ�ص�صة يف
ثقافة الطفل على م�ستوى العامل ،و�أكرثها �صعودا وت�ألقا،
والأوىل بال منازع يف املنطقة العربية ،وقد ا�ستطاعت عرب
�أك�ثر من ثالثة عقود �أن ت�ؤ�س�س ملفهوم جديد يف ثقافة
الطفل التي تعتز ب���إرث الأم��ة احل���ض��اري ،وتتفتح على
ثقافات العامل �أجمع ،بكفاءات وطنية وعربية م�شهود لها
بالريادة يف جمال �أدب وثقافة الطفل بكل جوانبها.
كما متثل جملة ماجد الر�ؤية احلكيمة وال�سديدة لدولة الإمارات
العربية املتحدة وقائدها ،يف �ضرورة االهتمام بثقافة الن�شء العربي
وتهيئته لأخذ دوره كامال يف �سباق امل�ستقبل.

�إن الكتب تقود الأطفال �إىل التفكري والت�أمل وط��رح الأ�سئلة
واال�ستف�سارات� ،سواء على �أنف�سهم �أو على الآخرين.
وتنق�سم كتب الأطفال من حيث امل�ضمون �إىل عدة �أنواع منها:
الكتب الق�ص�صية :وقد تكون هذه الق�ص�ص خيالية �أو واقعية،
�أو ق�ص�ص املغامرات البولي�سية ،وقد تكون تاريخية �أو علمية �أو
دينية �أو اجتماعية.
الكتب العلمية :قد ت�أخذ �شكل �أ�سئلة و�أجوبة� ،أو تتخذ بناء
�أدبيا قريبا �إىل الق�صة� ،أو على �شكل �آخر مثل الرحالت العلمية يف
�أعماق البحار �أو الف�ضاء اخلارجي بني النجوم والكواكب.
كتب ذات طابع ديني :والغر�ض من كتابتها هو تب�سيط الأفكار
واملعلومات الدينية وتقدميها للأطفال ب�شكل �سهل ومب�سط ،وتن�صب
يف العادة على ق�ص�ص الأنبياء والر�سل واحلكماء والأحداث الدينية
واحلكم واملواعظ واملثل العليا.
كتب ال�شعر والأنا�شيد والأغاين للأطفال.
دوائر املعارف �أو املو�سوعات واملعاجم امل�صورة.
كتب الرحالت واجلغرافيا.
الكتب التاريخية وكتب حياة امل�شاهري من القادة والزعماء
واملفكرين.
الكتب امل�صورة :وهي التي تقدم للأطفال الذين هم يف �سن ما
قبل املدر�سة ،وهي التي تعتمد على ال�صور �أو الر�سوم �أو الكلمات.
* ويتوفر يف مكتبات الإمارات العربية املتحدة كثري من الكتب
املدر�سية واملقررات التعليمية وكتب املعارف والآداب واملو�سوعات
واملعاجم وم�صنفات العلوم والفنون والتقنيات والإع�لام�ي��ات،
وتظهر هذه الكتب يف طباعة �أنيقة وفخمة ورخي�صة الثمن ،ميكن
�أن يقتنيها الطفل الإماراتي بكل مرونة و�سهولة وي�سر.
وهكذا تكرث املكتبات اخلا�صة والعامة يف الإم��ارات العربية
املتحدة التي تعني ببيع و�سائل الإعالم ال�سمعية واملرئية املوجهة
�إىل الأطفال ب�أثمنة زهيدة من �أج��ل الرفع من م�ستوى الطفولة
الإماراتية ب�صفة خا�صة والطفولة العربية ب�صفة عامة ذهنيا
ووجدانيا وحركيا.

ق�صة العدد
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منذ ولدت و�أنا فاقد القدرة على ال�سمع  ,مل تكن بقريتنا ال�ساحلية طبيب عدا مطوع القرية الذي ما انكف�أ
عن حت�ضري اخللطات الع�شبية والعالجات بالقر�آن ليقر�أهــا علي حتى �أ�سل َم والديّ لإرادة الرب  ,بلغت من العمر
اليوم الثانية ع�شرة  ,و�أنا را�شد الأكرب �سنا بني طفلتني كالقمر ,دارنا قريبة من ال�ساحل الدافئ الذي �أحاطت
به بيوت احلي وحجرتــي لها نافذة خ�شبية تطل على ال�ساحل� ,أع�شق تنف�س هواءه الرطب الندي حني تغازله
النوار�س البي�ضاء مع �إ�شراقة ال�شم�س الذهبية.

�أمت�ع��ن يف البعيد يف اجلهة املقابلة م��ن ال ��دار ي�شمخ
م�سجد احلي الطوبــي مبئذنته العالية التي حتت�ضن احلمام
و�صغارهـا ,غدا خروج عمي (�أبومن�صور) باجتاه امل�سجد
دليل على قرب �إقامة ال�صالة ,ف�أ�سرع للو�ضوء  ,والقدوم
لوالدي ملرافقته ,يبت�سم حال يراين  ,يود حملي طيلة الطريق
من دارنا للم�سجد ,ف�أ�سبقه ب�شو�شا ,يقول يل  :وال �أ�سمعه
لكني �أظل �أ�سرع اخلطا وانا �أتلفت ميينا و�شماال �أرى وفود

امل�صلني يتهافتون .
مل يكن يل من الرفاق ممن �أ�صاحبهم عدا ابن جارنا
�صقر يف مثل �سني  ,يف ال�صالة ال �أ�شاهده برفقة وال��ده ,
لكن بعدهـا �ألتقي معه يف الزقاق يلهو بح�صوات �صغرية وقد
خطط الأر�ض بع�صاه اخل�شبية وا�ضعا حدود م�ساحة اللعب
 ,يحدثني وال �أ�سمعه في�شري بع�صاه �إىل اخلطوط املر�سومة
وهكذا حتى تعلمت من �صقر اللعبة و ال �أجيد من الألعاب

ق�صة العدد
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غ�ي�ره��ا ,ولأن� �ه ��ا ت�ع�ت�م��د على
اخل �ط��وط امل��ر� �س��وم��ة ب��الأر���ض
ورم��ي احل�صا على اخلطوط فقد
�شاطرين �صقر اللعب وح��ال ينتهي
ي�سرع للعب مع باقي �أبناء حارتنا لعبة
االختباء �أو يرافقهم للحديث  .ف�أجل�س
�أعيد ر�سم اخلطوط على الأر�ض حتى نعود
للعب يف حني �آخر.
ي�شاهدين �أبومن�صور و�أنا �أر�سم بالع�صا
على الأر���ض و�أم�سد ال�تراب فيبت�سم  ,يلوح
يل ويقول  ,وال �أ�سمعه غري �أن ابت�سامته
الطاهرة تغمرين بال�سرور .ف��أوم��أ له
ر�أ�سي فرحا.
كان يوما �أن و�صف �أبومن�صور
ل �ـ وال ��دي طبيب ًا �أج�ن�ب�ي� ًا قد
ح�ضر القرية ليفتتح م�شفى
 ,زرت الطبيب مع والدي
 ,كنت �أرق��ب الطبيب
الأب��ي�����ض ال �ط��وي��ل
ب �ن �ظ��رات خ��وف
 ,ك�ل�م��ا اق�ترب
م�ن��ي و�أ� �ض��اء
ع� � ��� � �ص � ��اه
الق�صرية
اخ�ت�ب��أت
يف ح�ضن
وال� � � � ��دي
و�أن � � � � � � � � ��ا
�أرجت � � � ��ف ,
و�أب � � ��ي مي���س��ح
ع�ل��ى ر�أ� �س��ي ي�شد
على ي��دي وي�ق��ول فال
�أ�سمعه ,و�أرى يف عينيه
بريقا خافتا يوم�ض بدجى يغمرين
بالدفء وال�سكينة  ,م�ضيت �أراف��ق وال��دي لزيارة الطبيب
�أياما تلو �أخرى  ,ويف الدار �أمثل لأمي ما كنا نفعله مع الطبيب
وكيف يك�شف علي  ,تقبلني تارة وحت�ضنني تارة �أخرى ثم

ترفع يديها لتدعو
ال ��رب ,ت��دع��وه ب��أن
ي�شفيني � ,أود �أن �أ�سمع
ال��دع��اء و�صوتهـا احلنون,
فال ن�سمة حتمل �صدى نرباتهـا
اخلا�شعة  ,ال زاد يل غ�ير ابت�سامة
بوجهها .فتبادلني االبت�سام وتقبل جبيني.
يف �آخ��ر زي��ارة لنا للطبيب منحني جهازاً
�صغري ًا بحجم نواة التمر ,غر�سها يف �أذين اليمنى
� ,شعرت ب�أن ر�أ�سي ي�ؤملني وك�أن �أطنانا من اخل�شب قد
تكد�ست عليه ,بد�أت عيني تزيغ ,وج�سدي يرتع�ش ,ت�شبثت
بوالدي و�أنا �أبكي من الرعب ,اقرتب مني الطبيب و انحنى
ليحدثني ,قال و�سمعته ,نعم �سمعت �صوتا ما ,يت�سلل بخفة
�ضئيلة ليت�سرب يف العظايـا ,اهتزت نب�ضاتي� ,صاغ
الطبيب ُجمال  ,رد عليه والدي � ,شاركهم �أبو من�صور
و ابتهج � ,شعرت ب�أ�صواتهم كاملطر املنهمر يبللني,
ازدادت النب�ضات ووجع ر�أ�سي يزداد �أطبقت يدي
على �أذين وبقوة �أغم�ضت عيني وانغم�ست يف
البكاء.
�صوت النب�ضات واخلفقات ,العربات,
�أ� �س��اري � ُر وال���دي و�أب��وم �ن �� �ص��ور ,تلويحة
الطبيب ,و ا�ستقبال ال�ساحل لنا بعر�س
مع تغريدة النوار�س ,تخمرت يف روحي
 ,ت�شبعت بها �أوردت� ��ي ,وق��د غلفت
قلبــي ,تقدمت ب�خ�ط��وات ترافق
�أزيز باب دارنا اخل�شبي  ,ردفت
دف�ت�ي��ه ,نحو احل��و���ش الف�سيح,
يتبعني والدي  ,ر�أيت �أمي تندفع
نحوي وتبكي  ,دمعاتها ت�سقط
ع �ل��ى �أر�� ��ض احل��و���ش  ,تتجمع
ببع�ضها ,ت�شكلت حمامة  ,فردت
جناحيهـا ب�إعجاز ,طالعت ال�سماء ,ثم
ي�سلب الألباب.
طارت بهديـل ُ
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لي�س الن�ص الأدبي هو الكالم العادي �أو الهذر �أو الرثثرة وغري ذلك  ،فالن�ص الأدبي �سواء �أكان ق�صة �أم �شعراً
�أم مقالة �أم خاطرة �أم كان غري ذلك  ،ف�إنه يبقى ن�صاً �أدبياً يده�ش املتلقي وميتعه  ،ويدغدغ فكره وقد يطرح �أ�سئلة
مفيدة يف احلياة .

�إن ما يطرحه بع�ض الأدباء يف حياتنا املعا�صرة على بع�ض
القطع الأدبية كلمة ( ن�ص) هو بغاية التفريق والتو�ضيح
باعتبار �أن هذه القطعة الأدبية ال تنتمي �إىل �أي جن�س �أدبي
 ،وعليه تغدو كلمة ن�ص نوع ًا من االنتماء لأن هذه الت�سمية
متنح القطعة الأدبية هويتها .
�أوردت هذه املقدمة بعد �أن قر�أت �إ�صدار ًا جديد ًا بعنوان
()1
 ( :نقول الكثري يف مزحة ) للكاتبة منال علي بن عمرو
الذي اعتمد يف جمموع ما ت�ضمنه على الن�صو�ص .

وال�س�ؤال الذي �أراه م�شروع ًا � :إىل �أي حد جنحت الكاتبة
منال علي بن عمرو يف �إبداع هذه الن�صو�ص من جهة  ،ويف
التقيد بهويتها �أي� ًضا ؟
من قراءة كتاب ( نقول الكثري يف مزحة ) يت�أكد القارئ
والناقد مع ًا من �أن م�ؤلفة الكتاب �صاحبة خ�برة وا�ضحة
بالأجنا�س الأدبية وعلى الأخ�ص الرواية والق�صة واملقالة ،
وبرهان ذلك �أنها تكتب ن� ًصا بدراية وا�ضحة  ،ولنقل عمد ًا
�أي �أنها تفعل ذلك من �أجل كتابة ن�ص خمتلف عن الأجنا�س
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الأدب �ي��ة الأخ ��رى ،و�إذا ك��ان البع�ض
يت�صدى �إىل كتابة الن�ص دون خلفية
معرفية ب��الأج �ن��ا���س الأدب��ي��ة فت�أتي
الن�صو�ص م�شوهة ال رواء فيها وال
طعم وال لون  ،ف�إن منال علي بن عمرو
قدمت لنا خم�سة وثالثني ن� ًصا لكل
ن�ص طعمه ولكل ن�ص نكهته  ،والدليل
على جناح هذه الن�صو�ص احلديث عن
حمورين الأول معمارية الن�ص وفنياته
والثاين لغة الن�ص ودالالتها .
معمارية الن�ص :
�أول ه��ذه املعمارية يتعلق بعنوان
الن�ص الذي ينبع من مناخات الفكرة
واحللم وار�ؤي��ة وطبيعتها  ،كل ذلك
من �أجل �أن ت�ؤكد مقولة جتعل الواقع
والتخييل مرتبط ًا بالن�ص  ،وموظف ًا
توظيف ًا قوي ًا فيه .
�أذك��ر من هذه العناوين  ( :عزاء
خا�ص – وداع مت�أخر – نخب العتمة
– الراحلون بعيد ًا – امر�أة �أخرى –
نوار�س احل��ذر – �إعاقة يف ال��روح –
�سرير ال �أح��د فيه – �أرواح مت�شابهة
– لون اخل��وف – يف انتظار حمامة
بي�ضاء �...إلخ)
واجلميل �أنها يف فاحتة كل ن�ص
ثبتت جملة متهد الطريق للن�ص وتفتح
�شهية القارئ على املعرفة ومالم�سة
مفا�صل الن�ص وتق ّري �ألوانه ودالالته
وغري ذلك .
فمث ًال يف ن�ص معامل طريق تقدم
له بقولها  ( :ال ينهي العبور �إال نفاد
احلقيقيني ومثلهم ال ين�ضب  ،ويف ن�ص
عزاء خا�ص تقول  ( :تفقدين التجارب
م�ع��امل امل �ح��اوالت امل�ستمرة  .لكنها
�أبد ًا لن تقدر على �سلب الروح ت�سكن
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غيمة) ويف ن�ص الراحلون بعيد ًا
تقول  ( :يف قلبي طفلة تلهو حتت
املطر حافية ) � ...إلخ
�أم��ا عن بناء الن�ص فهو مبني
بناء حمكم ًا بحيث يجايف الرتهل
وينبذ احل�شو ،ويعالج املو�ضوع دون
التخلي عن حمورين رئي�سني  :الأول
الإح���س��ا���س وامل���ش��اع��ر ال�صادقة،
والثاين الفكرة  .جاء يف ن�ص (وداع
مت�أخر ) ( من يغم�ض عينيه  ،و�آثر
الغياب  ،و�أ�شرع لل�صمت ال�سيادة،
��ش�خ����ص مل ي �ع��رف احل ��ب  ،ول��ن
يقدر على طاقة االحتفاظ ب�أ�شيائه
التي كانت ثمينة يوم ًا ما  .احلب
يف معجمهم �أفعال �أطفال  ،ت�شبث
()2
بلعبة حتى ي�أتي دور لعبة �أخرى .
م ��ا ت �ق��دم م ��ن ط���رح ل�ل�ف�ك��رة
ب�أ�سلوب غري مبا�شر دون التخلي
ع��ن العاطفة والأح��ا��س�ي����س � .أم��ا
الفكرة فتبدو مكثفة وا�ضحة املعامل يف نهاية الن�ص  ،وي�أخذ
الهدف الأعلى جمموعة اجتاهات ترتبط مبرموزات �شفيفة
وقادرة على حتريك النب�ض � .أذكر من ذلك ما جاء يف ن�ص
( �صورة جديدة ) حيث يقول� :أزور �صديقي العجوز � ،صاحب
حمل الت�صوير � ،أبادله البهجة  ،و�أخربه �إنني جئتك يف حاجة
ما�سة ل�صورة جديدة  ،من دون �إطار هذه املرة � ،أريد �صورة
تعج بي  .لها مالمح خا�صة وبوادر فرح � ،صورة كلما ر�أيتها
�أعلم منها �أن القادم �أجمل و�أكرب و�أروع  ،بعيون م�شرقة وقلب
يرتقب اخلري  ،يحن لب�شر ميار�سون ال�صدق من دون ادعاء .
()3
من دون غايات خفية ) .
ويف ن�ص (�أرواح مت�شابهة ) تقول معربة عن م�شاعرها
ال�صادقة :
( عيناه ترتب�صان زواي��ا الوقت  ..يتكئ على و�سادته
()4
ال�صامتة يلوك بع� ًضا من �أظافر الهم )..
ويف نهاية الن�ص نلحظ الفكرة ( الهدف ) وقد نحت
منحى التكثيف معتمدة على الداللة والربهان :

( ال تعي�ش املالئكة على الأر���ض  ،وداع � ًا �أيها اجلميل
ً ()5
�س�أ�شتاق لك دائما)
اللغة:

لغة الكاتبة منال علي بن عمرو يف ن�صو�صها لغة لها
نكهتها وخا�صيتها  ،فهي بالإ�ضافة �إىل �أنها من نوع ال�سهل
املمتنع جتنح نحو ال��دفء وترتبط بامل�صداقية والتعبري
ال�سديد بعيد ًا عن التقعر وعوي�ص الكالم .
تقول يف ن�ص قويل ما �أريد :
( قويل �سوف يعود ويف جعبتي الفرح الكثري  ،الكثري من
احلب  ،و�أي� ًضا مظلة حتميني  ،حني يهطل الأمل  ،قويل كم هو
()6
م�شتاق ملالحمي الغا�ضبة و�ضحكاتي املتهورة )
وتقول يف ن�ص ( لون اخلوف )
( ترى ما الذي �سي�ضيفه ال�ضوء ..قبح �أخر ؟ �أم وجع
جديد ؟ �أم �أنه �سيهدي ال�صور �شيئ ًا من الظل ؟ و�ستهرول
التكوينات للظل اجلديد تختبئ من عيون امل��ارة ؟ رمبا ..
رمبا هذا هو ما ينق�ص ال�صور ظ ًال تخب�أ فيه احلقيقة  .هل

مراجعات
�سيكون الظل باللون الأ�سود ؟ )
وتتميز لغة الكاتبة – �إ�ضافة �إىل ما تقدم – بال�شاعرية،
فهي ت�سعى �إىل حتقيق ذلك يف ن�صو�صها بغية �إمتاع القارئ
من جهة  ،ومنح الن�ص قيمته الأدبية والداللية  ،ففي ن�ص
( من �أجلي ) على �سبيل املثال ال احل�صر تكثف اجلمل ،
وتركز الدالالت  ،وت�سعى جاهدة �إىل التحليق بامل�شاعر عرب
لغة �شفيفة ندية :
( كم من املرات �ستقف عند ال�سور خمبئ ًا خلف ظهرك
وردة بي�ضاء تتمنى �أن تهديها يل ّ؟ ! �سئمت الوقوف عند
�شرفات الرتقب  ،والثلج يكت�سح الزمن  ،يجمد اللحظات
احلاملة  ..ويوحي يل  ..كم هي قامتة الألوان القادمة  .حتل
()8
باحلب �أكرث  ..لون دربك نحوي بالوعود و�أغاين احلب )
()7

�أخري ًا :
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الهوام�ش :

منال علي بن عمرو  ،نقول الكثري يف مزحة  ،دار �أثر للن�شر والتوزيع ،
اململكة العربية ال�سعودية  ،الدمام 2013 ،م.
نف�سه � .ص .51
نف�سه � .ص .57
نف�سه � .ص .88
نف�سه � .ص .89
نف�سه � .ص .100
نف�سه � .ص .102
نف�سه � .ص .104
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�إن كتاب ( نقول الكثري يف مزحة ) للكاتبة منال علي بن
عمرو ي�ستحق القراءة من جهة  ،وهو يثبت �أن الن�ص جن�س
�أدبي حاد وجديد  ،ولي�س كما يدعي البع�ض ب�أنه هروب من
الأجنا�س الأدبية و�شروطها و�أن من مييلون �إىل كتابة الن�ص
يجهلون الت�صدي �إىل الأجنا�س الأدبية املعروفة .
هل نقول �إن الن�ص الأدبي يعمل على حفر جمرى جديد ًا
يف �أدبنا العربي  ،على الرغم من وجوده يف هذا الأدب منذ
قدمي الأزمان .
�أقول نعم  ،فالن�ص احلداثي اليوم بد�أ يت�سنم مواقع مهمة
على يد �أمثال الكاتبة منال علي بن عمرو التي �أثبتت ح�ضور ًا
الن�ص ولعلها �أرادت �أن تقول يف العنوان  :نقول
يف �إب��داع ّ
الكثري يف ن�صو�صنا ونحن نظن �أن ذلك مزحة ؟

مقاالت
ممدوح ال�سكاف

العقاد
النقدية..؟
وأبرز معـاركه
ّ
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وذم ًا �أو تقدير ًا وتبجي ًال طوال حياته وقد �شارك كتاب م�صر
-1كانت �شخ�صية �شوقي عام ًال مهم ًا يف معارك النقد التي الكبار يف التطرق �إىل �شعر �شوقي وانتقاده والهجوم عليه
�أث�يرت حول �شعره ،فلقد كان الرجل يخ�شى النقد خ�شية ويف مقدمتهم طه ح�سني والعقاد وامل��ازين وحممد ح�سنني
�شديدة ويرت�ضى نقاده مبختلف و�سائل الإر�ضاء ،وقد �سخر هيكل وغريهم� ،إال �أن معظمهم مل يلبثوا بعد وفاته �أن عادوا
لنف�سه �صحف ًا وجمالت تدافع عنه وتعيد ن�شر �شعره القدمي� ،إىل �إن�صافه وخففوا من غلواء �آرائهم القدمية يف ق�صيده
وق ��ري� ��� �ض ��ه وردوا
وراح الكتاب ال�شباب
االعتبار له كقمة من
يف فرتة �صعود جنمه
فترة
في
الشباب
الكتاب
راح
قمم ال�شعر العربي
�أو �أفوله يلتم�سون من
نقده و�سيلة لل�شهرة صعود نجمه أو أفوله يلتمسون يف ع���ص��ر النه�ضة
العربية.
�أو للك�سب وهكذا ظل
للشهرة
وسيلة
نقده
من
ول� �ك ��ن ال�����س���ؤال
�شعر �شوقي مو�ضع
املطروح هو :هل كان
نقد الناقدين قدح ًا

مقاالت
�شوقي يرد على نقاده ؟
من املعروف �أن «�شوقي» مل يكن يواجه مثل هذه احلمالت
املوجهة �ضد �شعره و�ضد �شخ�صه بالرد ال�صريح بل كانت
له كما �أ�سلفنا �صحف وكتاب ينفق عليها مثل جملة «عكاظ»
ل�صاحبها ال�شيخ فهيم قنديل وقد واجهت هذه املجلة ظهور
كتاب «الديوان» بحملة مت�صلة حتت عنوان «القافلة ت�سري» يف
ع�شر مقاالت ب�أ�سماء (النزلة الأوىل ،الثانية ،الثالثة الخ)..
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حررتها �إدارة هذه املجلة بقلم رئي�سها قنديل وو�سمت فيها
«العقاد واملازين» با�سمي «الرببري والقزم» وقالت «عكاظ»
�إن من �أكرب �أخطائها �أنها هي التي �أخرجت للنا�س هذين
الكاتبني من ح�شرات الأر���ض �أردن��ا �أن منهد لهما طريق
ال��رزق و�أن نخرجهما من حياة البطالة والك�سل ونعودهما
العي�ش يف طرف ال�شرنقة واحتملنا يف �سبيلها ويف �سبيل ما
كانا ين�شرانه من املطاعن واملثالب فلما امتلأت البطون
ظهر الل�ؤم واالنحطاط
ما ن�سي النا�س من �شيء
فلن ين�سوا طي�ش املازين
وخفته وال رعونة العقاد
وح �م��اق �ت��ه.. ث��م �أ� �ش��ار
�صاحب جملة عكاظ �إىل
ه��ذي��ن احل��اق��دي��ن على
�شوقي الآن كانا ميدحانه
ويقر�ضان �شعره �سابق ًا
ب �ع��د �أن ا�ستخدمهما
حافظ ابراهيم للنيل من
النبوغ والعبقرية ومن
فخر الناطقني بال�ضاد
يف ذات �أم�ي�ر ال�شعراء
��ش��وق��ي و�أو� �ض��ح قنديل
(�أن � �ش��وق �ي � ًا مل يكن
يغتبط مبديح العقاد له
ق�ب� ً
لا ب��ل غ�ضب وت���أمل،
ومل ي�شعر بذمه الآن بل
�ضحك وابت�سم) .
وت��اب��ع ه ��ذا ال�شيخ
يقول «�إن العقاد واملازين
ي �ط �م �ع��ان يف ال �� �ش �ه��رة
وي��دع��وان �إىل مذهب ال
يعرف ويقوالن �شعر ًا ال
يفهم ون�ث�ر ًا ال يه�ضم ،
و�أنهما يهاجمان �شوقي
و��ش��وق��ي ال �شاعر مثله

مقاالت
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اليوم ،و�أنه لي�س بحاجة �إىل التنويه مبجده
وال الدفاع عن �شعره ثم قال ق��و ًال ل�شوقي
(�أن��ا ال �أدف��ع �أج��ر ًا ملن ميدحني ويطعن يف
غ�يري) ث��م زع��م �أن ذن��ب �شوقي يف نظر
�صاحبي كتاب «الديوان» �أنه ال يدفع لهما �أو
لغريهما ممن ميتدحونه.
ويف �إح ��دى م�ق��االت ال�شيخ قنديل �أو
نزالته يفند �آراء العقاد وامل��ازين يف نقد
�شعر �شوقي و�أ�ضرابه فيقول «ح�سبت �أن
هذين ال�شتامني ينقدان �شوقي ف�إذا بحثت
عن قيا�سهما وحجتهما وجدتهما يتهمان
ال�شعر العربي كله بالق�صور وال�ضعف  ،ف�إذا
�شئت �أن ت�صل �إىل غاية هذين «الناقدين»
فانظر �إىل القيا�س الذي جعاله حد ًا بينهما
وبني ال�شعر تراهما ال يقي�سانه بقيا�س عربي
وال ب�أ�صول معروفة يقا�س بها �شعراء العرب
عامة ،ولو اتبعنا طريقتهما يف النقد و�أتينا
بكثري م��ن �شعر املتنبي ومعانيه و�أخيلته
وكلفنا من ينقلها (يرتجمها) �إىل الأوروبية
بلغته وجعلنا ح�سن ا�ستقباله �إياها موقوف ًا
على �أن��ه ال ينكرها لقلب القيا�س واتهم
العرف و�أنكر �أكرث ال�شعر العربي.
-2-

بعد وفاة �أحمد �شوقي عام  1932عدل
العقاد ر�أيه يف �شعر هذا ال�شاعر الذي كان
ق��د تناوله �سابق ًا يف التب�ضيع والتجريح
فكتب يقول :هو �إم��ام مدر�سة ن�ستطيع �أن
ن�سميها مبدر�سة التقليد املبتكر �أو التقليد
امل�ستقل  ،مل يكن �شوقي من الذين يلتزمون
حدود املحاكاة ال�شكلية وال يزيدون بل كان
يقلد ويت�صرف وكان ت�صرفه يخرجه من
زمرة الناقلني النا�سخني ولكن ال ي�سلكه يف
عداد املبدعني اخلالقني ،وخال�صة القول

مقاالت
هو إمام مدرسة نستطيع أن
نسميها بمدرسة التقليد المبتكر
أو التقليد المستقل

وع ��ود ع�ل��ى ب��دء وم�ت��اب�ع��ة لق�ضية التقليد
والتجديد يف ال�شعر العربي احلديث يحق لنا
�أن نقول �إن��ه من الغريب �أو على الأق��ل الالفت
للنظر �أن هذه اجلذوة املتوقدة يف نف�سية العقاد
وروحيته ويف جنانه وكيانه قد عجزت عن متابعة
م�سرية ثورته ال�شعرية وانحيازه �إىل التجديد،
فقد عرف عنه يف ال�سنوات الأخ�يرة من عمره
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فيه �إنه مبتكر مقلد ،فال هو يقتفي �آثار الأقدمني
وال هو ينفرد مبالحمه ال�شخ�صية يف التعبري عن
نف�سه �أو التعبري عن �سواه.
وك��ذل��ك ع��دل امل ��ازين ر�أي ��ه يف �شعر �شوقي
بعد موته فقال� :إن �شوقي كان من �أن�ضج �شعراء
طبقته وكان �أدقهم تعبري ًا و�أبلغهم ومازال ر�أيي
يف �شعره كما كان وهو �أن��ه كان يف �صدر حياته
�أ�شعر منه يف �أخرياتها ،ولكنه يف العهد الأخري
من عمره كان �أبلغ عبارة و�أعلى بيان ًا و�أنه كان ذا
حيوية عجيبة ومن ذلك �أنه اقتنع يف �شيخوخته
ب� ��أن ن�ظ��م ال�ق���ص��ائ��د ع�ل��ى ال�ط��ري�ق��ة القدمية
التقليدية عبث وباطل فتحول �إىل و�ضع الروايات
ال�شعرية التمثيلية وطمع �أن يكون يف الأدب العربي
ك�شك�سبري يف الأدب االنكليزي رحم اهلل �شوقي
فقد كان عنوان ًا ورم��ز ًا مل�صر يف ال�شرق العربي
كله و�أكرب ظني �أن ا�سمه �سيظل مذكور ًا يف تاريخ
ع�صره مهما بلغ اختالف النا�س يف �أمره.

عداوته املفرطة لل�شعر اجلديد� ،شعر التفعيلة ،واعتباره
له نرث ًا و�إخراجه كلي ًا من عامل ال�شعر العربي لأنه ال يلتزم
يف ر�أيه ب��الأوزان اخلليلية املعروفة وال بوحدة القافية ولأنه
ين�أى عن طرق التعبري ال�سليمة يف العربية من حيث ناحية
�أداء الرتكيب ال�شعري ور�سم ال�صورة الفنية ،فيعمد بهما
�إىل الإغ��راب وال�شذوذ مما ال يتوافق مع طبيعة ال�سليقة
املتداولة لل�صياغة العربية الأ�صيلة ،وقد رف�ض حني كان
مقرر جلنة ال�شعر يف املجل�س الأعلى للآداب يف م�صر �أن يعد
كل الدواوين احلديثة يف منطها ال�شعري امل�ستحدث و�شكلها
التفعيلي امل�ستجد ال��واردة �إىل هذه اللجنة للموافقة على
دخولهما م�سابقة بني ال�شعراء لأنها لي�ست �شعر ًا يف زعمه وهو
نف�سه الذي كان طوال ممار�سته لنقد ال�شعر ونظمه يدعو �إىل
حترير الق�صيدة العربية من عوائقها� ،إال �أنه يف �أواخر حياته
ن�صب �شخ�صه ممث ًال جليل ال�شيوخ �أمام طموح ال�شباب فلما
برز �أ�صحاب ال�شعر (احلر) كما كان يطلق عليه �آنذاك يف
ت�سمية من ت�سمياته� ،أح�س وهو من ال ين�سى ذاته الذاتية �أبد ًا
بالبون ال�شا�سع بني ت�صوره وت�صورهم لل�شعر  .لقد �أ�سمى هذا
ال�شكل اجلديد لل�شعر بـ (ال�شعر ال�سايب) الذي ال قوام له
وهاجم �أ�صحابه واعت�صم بالإيقاع الرتيب والتزم القافية
املحاجة والنزال وقراع ه�ؤالء
الوحيدة وا�ستجمع قدرته على
ّ
اخلارجني على القانون ال�شعري املتوارث لطراز الق�صيدة
العربية املعهود حتى �آخر نب�ضة يف حياته لكن �سنة التطور
هي الأقوى والأجدر بالتفهم ،فحركة �شعر احلداثة التي �شن
عليها العقاد حربه ال�شعواء تتمتع منذ ن�صف قرن م�ضى
بال�سريورة ال�شعرية يف الأو�ساط الأدبية بني القراء والنقاد
ويف حرم كليات الآداب يف اجلامعات العربية.

مقاالت
د.راتب �سكر

بذور «األدب المقارن»

في التراث العربي
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ظهر م�صطلح “الأدب املقارن” يف الدرا�سات الأدبية العربية ،عام  ،1936غري �أن هذه الدرا�سات بد�أت منذ
ن�ش�أتها وازدهارها يف القرن الثالث الهجري ،التا�سع امليالدي ،اهتمامها مبو�ضوعات وق�ضايا تت�صل بدرا�سة الأدب
العربي يف عالقاته الثقافية واالجتماعية اخلارجية ،خارج حدوده اللغوية والقومية ،امليدان الأ�سا�س للدر�س
الأدبي املقارن.

ظ��ل ذل��ك االهتمام ذا غ��اي��ات علمية ومعرفية �ضيقة
وحمدودة ،ومفتقد ًا ملنهجية مقارنة وا�ضحة ،وجاء ح�ضوره
يف حوامل النقد وتاريخ الأدب ،ليحد من تو�سيع نظراته
معرفيا ومنهجيا ،خارج حدوده اللغوية والقومية ،مما �أبقاه
يف �ضيافة النقد وتاريخ الأدب ،دون ا�ستقالل درا�ساته يف
م�ؤلفات خا�صة ،وم��ن الراجح �أن كتابات اجلاحظ (159
هـ -255هـ) يف هذا امل�ضمار ،تقدم مثاال منا�سبا للتعبري
عن ذلك ،وال�سيما كتابه «احليوان» ،الذي عني فيه بق�ضايا
تت�صل برتجمة ال�شعر ،واملقارنات ال�سريعة ذات الطوابع
احلد�سية بني الأدب العربي و�آداب اليونان والفر�س.
ال تقلل الر�ؤية ال�سابقة من تقدير ثراء الدرا�سات الأدبية

العربية القدمية ببذور الوعي املنهجي بعالقات الأدب العربي
اخلارجية باملجتمعات الأخرى و�آدابها� ،سوا ًء �أكانت �صديق ًة
� ْأم معادية.
مل يعر الباحثون اهتمام ًا وتقدير ًا منا�سبني لبذور الأدب
املقارن يف الدرا�سات الأدبية العربية القدمية� ،إال ن��ادرا،
�إذ جند يف جهود قلة منهم� ،إ��ش��ارات �إىل ذل��ك ،وم�ساعي
تطبيقية جلالء تلك البذور ،مبثل مبحث د�.إبراهيم عو�ض
«املقارنة الأدبية يف ال�تراث العربي» الذي حاول ا�ستنطاق
درا�سات �أدبية متنوعة يف الرتاث العربي« ،عما قد يكون فيه
من بذور لذلك النوع من البحث»((( .الذي �صنف يف الع�صور
 1عو�ض ،د�.إبراهيم 2006- ،يف الأدب املقارن ،مباحث واجتهادات .املنار للطباعة،
القاهرة�383( ،ص)�.ص .81

مقاالت
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 2امل�صدر نف�سه.
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احلديثة حتت م�صطلح «الأدب املقارن».
ي�سمح مفهوم «ب ��ذور» ،دالل �ي��ا ،بتفهم طبيعة بدايات
اهتمام الدرا�سات الأدبية العربية القدمية ،بعالقات الأدب
العربي اخلارجية باملجتمعات الأخ��رى و�آدابها وثقافاتها،
مما يت�صل باحلقول املعرفية اجلوهرية التي ت�أ�س�س عليها
الأدب املقارن.
لقد تنامى ذلك االهتمام وات�سعت دوائ��ره يف م�ؤلفات
الكتاب العرب ،منذ مطالع القرن التا�سع ع�شر ،مما ي�سمح
ب�إطالق ت�سمية «املرحلة التمهيدية -اجلنينية» يف تاريخ
الأدب املقارن عربيا ،على تنامي االهتمام مبو�ضوعات مت�س
ميادين الأدب املقارن منذ مطالع القرن التا�سع ع�شر حتى
ظهور م�صطلحه عام  .1936لقد الحظ د.عبده عبود مواءمة
مفهومي« :التمهيدية» و»اجلنينية» لواقع احل��ال ،و�صلتهما
مبفهوم «البذور» ،فا�ستخدمهما يف تو�صيف املرحلة املمتدة
من مطالع القرن التا�سع ع�شر� ،إىل «�أواخر الأربعينيات من
القرن الع�شرين ،قائال« :بعد مرحلة متهيدية ،تطرقنا �إىل
بع�ض �أعالمها ،ب��د�أت تظهر يف الوطن العربي منذ �أواخر
الأربعينيات من هذا القرن ،حماوالت مقارنية �أكرث منهجية
وعلمية ،واقرتابا من الأدب املقارن»(((.
بعد ظهور م�صطلح «الأدب املقارن» ،عربيا ،عام ،1936
واعتماد جامعة القاهرة تدري�سه يف مقرراتها ،بكلية دار
العلوم ،منذ عام  ،1945تالحق ن�شر امل�ؤلفات حتت عنوان
«الأدب املقارن» ،لتبد�أ مرحلة جديدة �سماها د�.سعيد علو�ش
مرحلة «الت�أ�سي�س» ،بينما �سماها د.عبده عبود «املرحلة
الأكادميية»((( .ولعله من املنا�سب دمج الت�سميتني لت�سمية
املرحلة املمتدة من �أواخ��ر الأربعينيات حتى �أواخ��ر القرن
الع�شرين ،املرحلة الت�أ�سي�سية الأكادميية يف تاريخ الأدب
امل �ق��ارن .وه ��ذه امل��رح�ل��ة ميكن متييز انطالقتها بجهود
هالل وم�ؤلفاته ،وال�سيما كتابه «الأدب املقارن» (ال�صادر
عام1953م) ،ال��ذي عرب معظم الباحثني عن �أهميته يف
ت�أ�سي�س مرحلة جديدة ،مبثل قول د.ح�سام اخلطيب« :كان
كتاب د.حممد غنيمي هالل� ،أول حماولة منهجية منظمة
للت�أليف يف الأدب املقارن»(((.
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امل��اء هو �سر احلياة  ,وهو �أ�صل الأ�شياء التي خلقها اهلل فبدونه ال حياة على الأر���ض  ,وقد عرف الإن�سان املاء
وا�ستدل على م�صادره و�أنواعه  ،فنجد املاء يف عدة �أ�شكال منها املاء ال�صايف واملاء العذب واملاء املنقى من ال�شوائب عرب
مروره بني ال�صخور من على قمم اجلبال يف هيئة �شالالت  ,,فتتكون البحريات العذبة يف كل مكان  ..وهناك �أي�ضا
املاء املالح وهو عبارة عن امتزاج بني املاء مع امللح يف م�ساحات كبرية يف الكرة الأر�ضية و�سميت باملحيطات والبحار
,وعلى الرغم من هذه الرتكيبة املده�شة جند الكثري من الكائنات نعي�ش يف و�سط املاء املالح بتناغم وان�سيابية مذهلة
تثري ده�شة من يغو�ص يف �أعماق البحار ..،

والأ�صل يف احلياة هو املاء كما قال اهلل تعاىل يف �سورة
الَ ْر َ�ض َكا َنتَا
ال�س َما َو ِات َو ْ أ
الأنبياء ( �أَ َولمَ ْ َي َر ا َّل ِذينَ َك َف ُروا �أَ َّن َّ
َر ْت ًقا َف َف َت ْق َناهُ َما َو َج َع ْل َنا ِمنَ المْ َا ِء ُك َّل َ�ش ْيءٍ َح ٍ ّي �أَ َف اَل يُ�ؤ ِْم ُنونَ )
لذا جند �أن ال �شي يف احلياة ي�ستمر ويحيا بال ماء ,
وخلق اهلل الإن�سان من ماء اي�ضا كما قال اهلل تعاىل يف �سورة
م ُخ ِلقَ (ُ )5خ ِلقَ ِمنْ َماءٍ َدا ِف ٍق
الطارق ( َف ْل َي ْن ُظ ِر ْ ِإ
ال ْن َ�سانُ مِ َّ
(َ )6يخْ ُر ُج ِمنْ بَينِْ ال ّ�صُ ْل ِب َو َرّ
التَا ِئب )
فمنذ ب��داي��ة تكوين الإن���س��ان يف بطن �أم��ه وه��و و�سط

مائي ليخرج بعد ذلك ليتنف�س الهواء بعد �أن ق�ضى ت�سعة
�أ�شهر حماط ًا باملاء وال يعود ق��ادرا بعد ذلك على العودة
والعي�ش يف امل��اء مرة �أخ��رى وه��ذا ال�شيء يدل على �إعجاز
اخلالق �سبحانه وتعاىل ..
وامل��اء كنز ثمني اع�ت��اد الب�شر على ر�ؤي�ت��ه ك��ل يوم وال
ي�ستطيعون العي�ش بدونه  ,فال مي�ضي ي��وم واح��د دون �أن
ي�شرب الإن���س��ان امل��اء النقي ال�صايف �أو امل�ستخل�ص من
النباتات املع�صورة �أو التي حتتوى بداخلها على كمية كبرية
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جدا من املاء مثل ال�صبار و ثمرة جوز الهند  ،ولأن الب�شر
يبحثون عن التجديد  ،يتفتق ذهنهم عن و�صفات و�أ�ساليب
متعددة ي�ستمتع فيها الإن�سان بال�شراب ,فبحث الب�شر عنه
يف الفواكه وا�ستخل�صوا الع�صائر التي �أ�صبحت م�ست�ساغة
ب�شكل كبري حلالوة طعمها ولفائدتها الكبرية  ,ولل�صدف دور
يف حتول ال�شراب احللو امللون بعدة �ألوان خمتلفة �إىل �شراب
منهي عنه وهو اخلمر  ,,الذي بد�أ �صدفة بعد �أن نبذ الع�صري

عدة �أيام ليتحول مع احلرارة �إىل خمر و�أ�سموه النبيذ وهذه
الكلمة تدل على ال�شيء املنبوذ  ,,وعلى الرغم من طعمه
ال�لاذع �إال �أنهم وج��دوا لذة منه ت�سبب �ضياع العقل عند
احت�سائه  ,,و�أ�صبحوا ي�شربونه عو� ًضا عن املاء  ,ومع فجر
الإ�سالم � ،أر�سل اهلل �آيات بينات فيها نهي وحترمي للخمر
تدريجي ًا على النهي القاطع  ,قال اهلل تعاىل يف �سورة البقرة
ري َو َم َنا ِف ُع
(َ   ي ْ�س َ�أ ُلو َن َك َع ِن الخْ َ ْم ِر َوالمْ َ ْي ِ�س ِر ُق ْل فِيهِ َما �إِ ْث ٌم َك ِب ٌ
ا�س َو ِ�إ ْث ُم ُه َما �أَ ْكبرَُ ِمنْ َن ْفعِهِ َما)
ِلل َّن ِ
وا�ستمر التدرج يف النهي يف �سورة الن�ساء حيث
مت النهي عن ال�صالة بعد �شرب اخلمر  ,,قال اهلل
ال�ص اَل َة َو�أَ ْنت ُْم
تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا اَل َت ْق َر ُبوا َّ
ُ�س َكا َرى َح َتّى َت ْع َل ُموا َما َت ُقو ُلونَ )
ويف �سورة املائدة ق��ال اهلل تعاىل (� َمّ َإِن ��ا ُي ِري ُد
َّ
ال�ش ْي َطانُ �أَنْ ُيو ِق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو َة َوا ْل َبغ َْ�ضا َء فيِ الخْ َ ْم ِر
ال�ص اَل ِة َف َه ْل
َوالمْ َ ْي ِ�س ِر َو َي�صُ َّد ُك ْم َعنْ ِذ ْك ِر َهِّ
الل َو َع ِن َّ
�أَ ْنت ُْم ُم ْن َت ُهونَ )
وه��ذا ما ي��دل على �أن ما يفعله الب�شر �أحيان ًا
يف التعامل مع ال�شرب من املمكن �أن يلحق ال�ضرر
بهم  ,,لأن من خ�صائ�ص املاء النقي �أنه ال طعم وال
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لون وال رائحة له ,وعندما ي�ضاف اليه �أي �شيء من ال�سوائل
الأخرى يتحول كليا �إىل �شراب �آخر �أما نافع �أو �ضار ..
وقد عرف الب�شر �أهمية املاء فحافظوا على م�صادره ,,
فالإن�سان القدمي حفر البئر ليعي�ش بجانبه ف��إذا نفد املاء
ترك مكانه ليبحث عن مكان �آخر فيه املاء الذي ي�شرب منه
هو وما�شيته ومنه ي�سقى زرعه وينظف بدنه و�سكنه ..
وك��ل �شيء نظيف ق��د غ�سل ب��امل��اء  ،وللنظافة هيبتها
وج�م��ال�ه��ا ,ف��امل�ك��ان النظيف ي��دل على ال��رق��ي وال�ع�ل��و يف
املكانة ,والنظافة يف البدن وامللب�س تعطي الهيبة والوقار ,
ولهذا �أمرنا اهلل بالو�ضوء لل�صالة لكي نكت�سب الوقار الذي
يلزمنا عند لقاء اهلل يف ال�صالة وقد ذكر اهلل الو�ضوء يف
�سورة املائدة بقوله تعاىل ( َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ِ�إ َذا ُق ْمت ُْم �إِلىَ
ال�ص اَل ِة َف ْاغ ِ�س ُلوا ُو ُجوهَ ُك ْم َو َ�أ ْي ِد َي ُك ْم �إِلىَ المْ َ َرا ِف ِق َو ْام َ�س ُحوا
َّ
َ
و�س ُك ْم َو�أ ْر ُج َل ُك ْم �إِلىَ ا ْل َك ْعبَينِْ َو ِ�إنْ ُك ْنت ُْم ُج ُن ًبا َف َّ
اط َّه ُروا َو�إِنْ
ِب ُر ُء ِ
ُك ْنت ُْم َم ْر َ�ضى �أَ ْو َع َلى َ�س َف ٍر �أَ ْو َجا َء �أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِمنَ ا ْل َغا ِئ ِط �أ ْوَ
اَل َم ْ�ست ُُم ال ِّن َ�سا َء َف َل ْم تجَِ ُدوا َما ًء َف َت َي َّم ُموا َ�صعِيدً ا َط ِّي ًبا َف ْام َ�س ُحوا
وه ُك ْم َو�أَ ْي ِدي ُك ْم ِم ْن ُه َما ُي ِري ُد َهُّ
الل ِل َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِمنْ َح َر ٍج
ِب ُو ُج ِ
َو َل ِكنْ ُي ِري ُد ِل ُي َط ِّه َر ُك ْم َو ِل ُي ِت َّم ِن ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت َْ�ش ُك ُرونَ ) ,
ويف هذه الآية الكرمية مت حتديد املاء ب�شكل خا�ص وهناك
ا�ستثناء يف حال عدم تواجده لتخفيف الأمر على امل�سلمني .
ولرغبة النا�س يف اال�ستقرار والتواجد يف املجتمعات
ك�أفراد و�أ�سر تدخل �ضمن تنظيمات جمتمعية �صار الذهاب
خلف املاء �أمر َا غري مطلوب  ،ولأن الإن�سان كائن اجتماعي
بطبعه اخرتع و�سائل متعددة جللب املياه من م�صادرها ملقر
�إقامتة  ،مثل القرب التي �صنعها من جلود احليوانات وحملها
معه يف حله وترحاله  ،ولزيادة الأعداد بني النا�س يف نف�س
املكان وحلاجتهم املختلفة يف البقاء ي�شكل دائم مع بع�ضهم
البع�ض مما يخلق اال�ستقرار يف املكان والنف�س  ،هذا الأمر
�أن�ش�أ املجتمعات القروية واملدنية ومن ثم الدول والبالد كما
يف ع�صرنا احلايل ..
ومع تواجد النا�س ككتلة ب�شرية يف بقعة واحدة تفتق ذهن
الإن�سان عن عدة �أفكار يف طرق جلب املياه  ،بد�أت من جلبه
على املا�شية �إىل و�سائل حتتاج �إىل تقنية عالية مثل القنوات
التي بنيت على �شكل ج�سور تنحدر من م�صدر امل��اء �إىل

املدينة ،و�سميت بالقنوات املائية  ،ووجدت �آثارها يف �أغلب
دول العامل منذ الع�صور القدمية مثل الهند وال�صني وبالد
الروم الإغريق  ،ويوجد يف م�صر �سور جمري العيون الذي
�أو�صل املياه من نهر النيل �إىل قلعة �صالح الدين الأيوبي ..
ومع مرور الوقت �أدرك الإن�سان �أنه البد من املحافظة
على املياه ب�صورتها الأ�سا�سية وحمايتها من التلوث �أثناء
انتقالها من الأنهر �إىل القالع والق�صور والبيوت ب�شكل عام ،
فن�ش�أت فكرة الأنابيب لنقل املاء مما �ساهم يف تقليل انت�شار
الأمرا�ض الناجتة عن تلوث املياه ..
وت��وال��ت الأف �ك��ار يف ط��رق جلب امل��اء  ،وم��ع االزدح ��ام
الب�شري يف مكان واح��د وم��ع الرطوبة املتزايدة من املياه
املتواجدة انت�شرت الأوبئة التي �أدت اىل وف��اة العديد من
الأ�شخا�ص يف خمتلف املناطق من حول العامل  ،وبد�أ البحث
عن حلول متنوعة ومل يعد الأم��ر قا�صر ًا على جلب املياه
فقط بل وعلى التخل�ص من امللوث منها جراء اال�ستخدام
الآدمي �أو احليواين �أو الزراعي  ،فانتقل الفكر لإيجاد حلول
تعالج االكتظاظ بنف�س البقعة مع احل�صول على ماءٍ عذب
والتخل�ص من امللوث منه  ،مما �ساعد على البناء ف�أ�صبح
الإن�سان قادر ًا على احل�صول على املاء النظيف و�أن يتخل�ص
�أي� ًضا من املاء غري النظيف على ارتفاع مئات الأمتار من
الأر�ض وهذا كله بعد الثورة ال�صناعية التي اجتاحت �أوربا يف
القرن التا�سع ع�شر ..
فطالت وكربت املباين وازدحمت املدن وا�ستطاع العامل
�أن يجتمع يف م�ساحات كبرية كمجتمع كبري يتعاي�ش فيه �أفراد
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املجتمع كافة على خمتلف طبقاتهم ..
ومل يعد املاء العذب ق�صر ًا على الأثرياء وذوي املنا�صب
ولكنه �أ�صبح يف متناول اجلميع ودخل �ضمن جداول الدول يف
تنظيم ال�شئون املعي�شية للأفراد يف جميع م�ساحاتها  ،وما
يحدث اليوم هو عك�س لل�سابق كما يف املا�ضي حيث املاء كان
ينزل من الأعلى �إىل الأ�سفل على �شكل �شالالت ووديان جتري
و�أنهار ت�صب  ..ولكننا نرى املاء يف يومنا هذا ي�صعد من
الأ�سفل �إىل الأعلى يف البنايات والناطحات ..
ومل يقف الإن�سان �أمام املاء كحاجة يومية ولكنه �أدخله
يف كالمه لين�سج الق�ص�ص واحلكايات والق�صائد والأمثال
عن امل��اء و�أهميته � ،أو عن ت�شبيه �شيء ما باملاء ال��ذي هو
�أ�سا�س احلياة  ،وقد قال ابن حزم الأندل�سي ( نقطة املاء
امل�ستمرة  ،حتفر عمق ال�صخر ) لأن امل��اء ي�ب��دو �صعب
الإم�ساك به ولكنه نافذ �إذا ا�ستمر بالتنقيط ب�شكل م�ستمر
على الأ�شكال ومن املمكن �أن تغيرّ من �شكل ال�شيء مع مرور

الوقت  ،وكذلك الفعل الب�سيط من املمكن �أن يفعل الأعاجيب
مع دوام اال�ستمرار مع قطرات املاء .
وهناك و�صف ال�شاعر للماء بق�صيدته التي و�صف فيها
�أهميته و قيمته التي ال تقدر بثمن فقال :
�إذا امل��اء ي��وم� ًا �أف��ا���ض عطـاه
و��ص�ـ��ارت ب��ه �أر��ض�ن�ـ��ا زاهيـه
ت��دف �ـ��ق � �ش�لال �ـ��ه م �ـ��ن ع �ـ�لاه
تليـن بـه �أر��ض�ن�ـ��ا القـا�سيـه
فحـافظ بني حفظـك الإل�ـ��ه
ول �ـ �ـ��و �أن �أن �ه �ـ �ـ��اره ج�ـ�ـ��اري��ه
ف�م��ن ي �ه��در امل �ـ��اء ك��ان ج��زاه
عـذابـا علـى نف�سه اجلـانيـه
ت �ع �ـ �ل �ـ��م ب �ن �ـ��ي ف� �ـ� ��إن امل �ي �ـ��اه
نعي�ش بـهـا نعـمـة هـانـيـه
فخ�صـه رب �ـ��ي ب���س� ّر احل�ي��اه
ّ
به جتـرى �أنفـا�سنـا اجلـاريـه
ف �� �ص��ار ل �ـ��زام��ا ��ش�ك��ر الإل �ـ��ه
ليحـفـظــه نعمــة غـاليــه
ومن الإبداعات اللفظية �إىل الإبداعات الب�صرية  ،نرى
العديد من اللوحات العاملية �صورت املاء يف �أ�شكال خمتلفة
وبلوحات تخطف الأب�صار من جمالها  ،ومن �أ�شهر من ر�سم
املاء وانعكا�ساته مع الكائنات احلية التي تعي�ش فيه كالزنابق
الرائعة التي تطفو على �سطح البحرية هو الفنان االنطباعي
الفرن�سي كلود مونية وقد �أعطى هذا الفنان تقديره للماء
و�أهميته وجماله يف لوحات متعددة ر�سم فيها مياه البحر
والنهر واجلداول ال�صغرية ..
ويف لوحات جوجان ر�سم البحر وحاجة الإن�سان اليه
عندما عا�ش يف جزيزة املالديف وع�شق �شواطئها الرائعة
التي برزت يف بع�ض لوحاته �أثناء �إقامته يف هذه اجلزيرة
اخلالبة .
وهنا تتوحد حوا�س الإن�سان الذي احتاج املاء و�سمع عنه
و�شاهده بعينيه يف �أنواع الفن مثل الر�سم والأدب وال�شعر ..
و�أح�ب��ه يف كافة �أوج��ه حياته  ،ويبقى الإن�سان حيا مع
املاء الذي عرب نقله وعرب عنه يف فنه و�سكن بجانبه وارتوى
منه ..

مقاالت
قراءة  /ها�شم املعلم*
اجلزء الأول 2- 1

في مناسبة عام القراءة
شعراء أصدقاء  ..شعراء إماراتيون قادمون
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الأ�صدقاء ال�شعراء والكتاب هم ملح احلياة وملح الكتابة ،ويف اجلل�سات التي حتدث على نا�صية مقهى �أو يف
انعطافة املكان يح�ضر ال�شعر والأدب ،ال�شغب اجلميل ،وامل�سافات امل�شرعة على ال�س�ؤال ،يف �أعماقنا تخ�ض املياه
العميقة ،وت�ستيقظ الكتابة من رقادها ال�ساهي� ،أ�صدقاء هم رعاة الكتب والأفكار يف املراعي البعيدة الأمد ،كيف
نر�سم الآن مالحمهم امل�ستعادة �أو تلك املقيمة؟ وكيف لنا �أن نغادر وجوههم �إىل الأب��د؟ ال جمال� ،إنه امل�صري
امل�شرتك املفتول بقدرية الكتابة ..

من خلف النافذة �أرى كواكب وجنوم ًا عالقة كتعويذة يف
عنق الأ�شجار امل�ضيئة ،حتت �سقف املقهى املطل مبا�شرة على
“بحرية خالد” ،كو�ؤ�س من كري�ستال �أنيقة م�صطفة على
طاولة ،كما لو �أن يد فنان ابتدع لوحته وهو يف قمة الت�ألق ،يده
التي تنرث الألوان والبهاء يف كل اجتاه .ترنو بب�صرك قليال
نحو ال�شارع ،الأر�صفة وقم�صان امل��ارة و�أغ�صان الأ�شجار
و�أع�شا�ش الطيور ،جتلت كجمال مقدود من لوحة ،يتجا�سد
الفن باحل�س يخرج املعنى ال�صديق.
م��اذا على ال�شاعر �إذن ��س��وى �أن ي�صعد اىل مرتبة

الأفالك ،و�أن يتجلى من قمته حيث املعنى ي�سري مكلال مثل
تاج �أثري .يع�صر ال�شاعر غيمته على البيا�ض ،وللكلمات �أن
تينع الآن عمالقة ور�شيقة يف فكر الآخرين.
هكذا يخيل �إيل يف �أحايني كثرية �أن الكلمات �أج�سام
و�أرواح وم��ادة �صلبة حني تدخل عرب الب�صر تخرتق القناة
“ال�شحمية” ثم بعد ذلك تت�شظى ،وتتحلل يف دم القارئ.
يف قراءاتنا للن�صو�ص الرثة ننفعل وننكم�ش ويف الن�شوة
ال�ك�برى نهذي لأن ع�ب��ارة م��ا �أو جملة م��ا ق��د �أ�صابتنا يف
ال�سويداء ،ورجت �أعماقنا ال�سحيقة ،وطوحت بنا بعيدا.

مقاالت
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للكتابة مزاجها اخلا�ص ،وهي بقدر نرج�سيتها املفرطة
تطمح �إىل �أن تتخل�ص من ذاتها ال�ضيقة اخلناق ،وهي مثل
القراءة حمكومة بدوافع �شخ�صية بحتة وب�أحكام م�سبقة،
ت�أخذ �أحيانا �شكل موقف �ضد كتابة هذا ال�شاعر ،ورمبا يف
احلاالت الأ�سو�أ �ضد ال�شاعر نف�سه.
�أت�ساءل الآن :هل يجب �أن نحب ال�شاعر كي نحب ن�صه؟
وهل حني نرف�ض الن�ص هل علينا بال�ضرورة �إلغاء ال�شاعر
�أي�ضا ك�إن�سان؟
الأه ��م م��ن ذل��ك ح�ين ن�ت��ورط يف ح��ب الن�ص ويف حب
�شخ�ص ال�شاعر ،هنا املع�ضلة ،كيف نقر�أ �أو من �أين يجب

�أن منرر الن�ص ،من خالل (العني ال�شحمية) وهي القراءة
الب�صرية ال�سطحية� ،أم نرتك عواطفنا تندلق ،ك�أجرا�س
�ضجرة تدق ب�شدة ،تنبهنا �أن هناك ن�صا �آخر خلف ال�سطور
و�أن العمق هو �أهم بكثري من ال�سطح؟
يف ال�سطح تكمن الق�شور (ق�شور البطيخ �أي�ضا)� ،أما يف
العمق الثمني ،فتنام الكنوز والأ�سرار ،و�أرواحنا �أي�ضا تتوق
للعمق ،عمق الأ�شياء اجلميلة.
�إذن ،هي ق�صيدة النرث يف الإمارات  ..ق�صيدة مد�سو�سة
يف جمرة املعنى وبني �أ�صابع �أكرث خفة من الهواء .ق�صيدة
كربت على �أكتاف ال�شعراء املتوهجني وامل�شتعلني ،بعيد ًا عن

مقاالت
الأبواق وال�صخب اجلماهريي.
ق�صيدة النرث يف الإم� ��ارات ،ق�صيدة ه��دوء وت��أم��ل ..
ق�صيدة جت ��ارب .وح�ين ن�ضع تلك ال�ت�ج��ارب على طاولة
التمحي�ص ،جند �أننا �أمام موجة تت�شكل وبقوة ،وبالتايل هي
عمق التجربة الثقافية ،ويكفيها �أنها تعود اليوم كي تطرح
نف�سها يف امل�شهد الثقايف العام ب�شذرات ذهبية ،يف الوقت
الذي هيمن فيه منطق ال�صمت القنوع مبا حقق على �أ�صوات
�أ�سا�سية من جيل احلداثة الثقافية يف الإمارات � .........إننا
نقول لكم جميعا :انتظرونا� ،إننا قادمون.
عناق املعاطف

والتخيل  ,لكن من دون �أن تخد�ش فكرتك �أو �أن ت�صطدم
بعبارة �أوبكلمة خر�ساء ت�ستقر يف اطار ال�صورة  .وق�صيدة
املال تذهب مبا�شرة نحو الروح �أو تالم�س وردة الذهن  .على
�أي حال يبعث « املال « لنا �شفرات عرب ه��واء العامل وهذه
ال�شفرات بال ا�سنان �أو �أنياب ح��ادة ,بل بحرا�شف ذهبية
متى كان لنا الأ�ستعداد على التقاطه وترجمته بذائقة الئقة
وح�سية عالية  ,انها �أطياف �سميكة  ,مبعنى �إنها �سميكة
للت�أمل وللده�شة واملغامرة  ,بالتايل مل��زاول��ة االجتماعية
واحلياتية املبطنة والظاهرة منها  ,لكنها تبقى �أطياف ًا عابرة
على �سطح وف�ضاءات �أرواحنا وعلى �آبار املرتوكة يف دواخلنا
ويف جنبات احلياة وخلف �أعمدة الذاكرة وبني �أ�صابع الوجع
ومثل زهرة القرنفل املرتوكة بني �ضفائر احل�سناوات ,كذلك
وهي حتلق مع طائرة ورقية هناك يف قرية نائية ومتر على
م�سطحات خ�ضراء وهي �أي� ًضا قناديل يف كوة �سجني يطل
على حريته.
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يكتب « �إبراهيم املال «  ,ق�صيدته على وترية هادئة غري
متكلفة  ,وترية هند�سية فائقة الروعة  ,تخلو من الت�شنجات
 ,وهو �أ�ستاذ ب�أختياره كلمات �شعرية مكثفة تخلق �صورا ور�ؤية
حمايدة للعامل وللحياة كذلك ,بالتايل وهو مم�سو�س ب�شيء
من احلنني  ,لرمبا حنني الطفولة وحنني الأمكنة وق�س على
ذلك حيوات �أخرى  ,وقلقه مبني على ظواهر و�شواهد هي
�صراخ متطاير
عالمات حتر�ض الب�صرية ,وت�شحن املخيلة بجماليات بدء ًا
ال�شاعر « �أحمد عبيد املطر و�شي « يف باكورته الأوىل «
من املحيط القريب واملالم�س وم��رورا عرب دهاليز الر�ؤية الو�صول بال نهاية « ا�ستطاع �أن ي�صل بق�صيدته �أو بق�صائده
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مقاالت

�أما الق�صيدة لدى
ال�شاعر»�أحمد عي�سى
ال �ع �� �س��م» ف �ه��ي ��س�لاح
� �ض��د ت� ��أف ��ف ول���س�ع��ة
احلياة  ,وت��ري��اق على
اجل ��روح,ي� ��� �س� �ت� �ع� �ي ��د
ال �ع �� �س��م ح �ي��ات��ه على
ج���س��ر ع ��ال واجل���س��ر
ال� � ��ذي ي �ق �� �ص��ده ه��و

ال�شاعر..جمال علي  ,ال�صوت ال��ذي يلمع يف الظالم,
القادم من �سواحل ال�شارقة الدافئة  ,يباغتك على حني
غرة  ,يعمل على اللوحة ويغذي خميلته ببعد ت�شكيلي ,وتارة
�أخرى يعمل على �صياغة حلن وهو عاز ف جليتار  ,بالتايل
يقرتف العزف الذي بدوره يقطع نياط القلب  ,حلن مت�شنج
جمنون ,ك�أنه �صوت اال�ستغاثة لغرقى يف جلة البحر �أو كان
�شخ� ًصا ما يهوي من ال�سماء وال قاع يحتويه  ,ي�سبح يف ال�سد
مي ويبحر بني الكواكب � ,إال �أن تلك الأنامل يف كتابة الق�صيدة
تتلون وتتحول �إىل �أ�سلحة تقتلع املعنى من اجلذور ,لنلتفت
جميعا لهذا ال�صوت املقبل من الأعماق  ,من �شرايني احلياة
املرمية خلف ال�شوارع و الرماد ,املقبل من حنجرة املقهورين
واملعوزين واملغبونني � ,أبناء ال�سبيل ,و �صوت مقبل ولكن دون
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ي�ستعيد حياته
كاملة

غيمة من �أ�سى
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دفعة واحدة �إىل امل�شهد وال�ساحة الثقافية الإماراتية  ,وهو
�صوت جديد مقارنة مع �أقرانه ال�شعراء الذين �سبقوه زمنا يف
هذا املجال من حيث امل�شاركة والن�شر يف ال�صحف والدوريات
و هناك من ال�شعراء مل ي�سبق له �أن مت جتميع ق�صائده يف
جمموعات واكتفى بنرث ق�صائد هنا وهناك ويف �أم�سيات
خا�صة جدا رمبا يف بطن ال�صحراء �أو يف احلانات البعيدة
حيث الغرباء يت�سمرون على الطاوالت ب�أحداق مطف�أة وهياكل
ميتة منذ زمن �سحيق , ,الو�صول بالن�سبة لل�شاعر «احمد
عبيد « هو النقطة البعيدة الالمرئية  ,واملحطة املقبلة خارج
�أفق الر�ؤية الب�صرية ,واملتوارية خلف فكرة م�ؤجلة � ,أو تلك
البلدة التي حتت�ضن القرا�صنة واملوت واخل�سائر ,اذا يتحرك
قطار ما يف خميلة ور�أ�س هذا ال�شاعر  ,قطار ما ي�سافر يف
�ضباب العامل يلملم الطرقات والوجوه ال�شاحبة  ,واخلطوات
اجلريئة ,وال�شبهات املرعبة ,ويرافقه املطر هذا العامل الذي
يغ�سل العتمة وق��اذورات العامل كي ت�ستقيم ال��روح وت�صفو
الأنف�س املري�ضة ويكتظ هذا القطار باجلميالت وب��الأرواح
اخلفيفة ,لكن هذه الرحلة لي�ست له دليل �أو مر�شد �سياحي
رمبا �سائق القطار تخلف عن احل�ضور و�إن م�شاغبا قاد هذه
الرحلة بالتايل تكون هذه ر�ؤية ال�شاعر �أن ي�ستفيق يف ن�شوة
امل��دن بذراعني من خلود وذه��ول ,على رغم ذلك الي�ستقر
يف رح �ل �ت��ه وال يقيم
منا�صفة او توود لهذه
البلدة وي�سافر العنا
و�شامتا ك��ل م��ن حوله
ملاذا  ,حقا ال�أدري ...

الأم�س واليوم والغد وهو مرابع الطفولة والعنفوان وال�صهيل
كذلك الي�أ�س واخل��ذالن والب�ؤ�س واخليبة والندم والدمعة
التي �سقطت وتدحرجت  ,مثل بلد وزر يجز �آخ��ر رائحة
حل��ارة قدمية  ,لكنه اليكتفي ب��ل ي�صر على �أن��ه ي�ستعيد
احلياة الناق�صة واملكتملة باحثا بني ركام و�أنقا�ض املدينة
املعا�صرة عن خطاب لرمبا �ضل طريقه �إليه وهذا اخلطاب
يحمل الب�شارة والطم�أنينة ومن الطبيعي �أن اليتوارى خلف
امل�شهد بل �إنه يكافح من �أجل �أن ي�سد فكرة فراغ هائل ن�سيه
عامل بناء يف احلنني ,ومهمة ال�شاعر �أن يبني مدنا وبيوتا
جميلة كانت جمرد كلمات يف ر�أ�سه ,لكنها متحفزة وتواقة
للحياة وه��ي على �أهبة اال�ستعداد لأن تعجن على طريقة
مالئمة و�أك�ث�ر �إن�سانية و�ضد الب�شع والتخلف وال�صورة
الظالمية �إنه مع الوردة وال�شم�س و�إطاللة الربيع والقمر يف
�أ�شد حلكة الظالم اذا الكلمات ,مرمية يف ال�شوارع اخللفية,
وبنظرة �صديقة على ق�صائد « الع�سم » جند �أنها حبلى بحب
الأ�صدقاء والتودد �إليهم بنف�س بي�ضاء كما هو الع�سم يف
تعامله اليومي  ,جتربته مهمة لأنها مبنية على ظروف حياتية
�أملت به وبقى الع�سم �شاخم ًا مثل جبال جلفار التي �أحبته ,
فقد كتب من �أجل الر�صيف وال�شارع والعامل واملوظف و هو
�صديق الأ�شياء والكائنات وحني نبني عوامل يف م�ساحات و
�أمكنة �شا�سعة ف�إنها متنحنا فر�صة بالتقاط الفكرة العابرة
مثل غيمة  ,وتبعث للآخر قيمة وجوهر الن�ص املد�سو�س يف
جمرة مطف�أة ,

مقاالت
بكائيات �أو فذلكة لفظية � ,إنه �صوت الكربياء مقبل وب�سرعة
النيازك لت�صطدم بكوكب م�أهول ب�شعراء الق�صيدة اجلديدة
 ..مل ي�صدر جمال علي حتى �أية جمموعة �شعرية ومل يفكر
يف مللمة ق�صائده يف كتاب و�سيفعل ذات يوم ولكنه حتى ذلك
اليوم وبعده لن يتوقف عن نزق الكتابة .
فرا�شات املائدة
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�شاعر  ,متوهج اليعرف الهوادة  ,ن�صه يفاجئ القارئ
ويخرتق خميلته ,ن�صه عامل مفتوح الأطراف والآفاق  ,ن�ص
�أخطبوطي له �ألآف الأذرع ور�ؤى مزدوجة  ,ن�ص ينحت يف
اجلبال الرا�سية ,قاب�ضا على جمرة املعرفة  ,ت�سيل من
بني �أ�صابعه �أخطر الق�صائد  ,يف �شعره البيارق والراي��ات
�أيديولوجية,هي م�س�ألة حياة �أو موت  ,ال�سهم املنطلق يف
ف�ضاء ال�شعر بقوة الكلمة  ,املعجون باحلكمة والفل�سفة
وحيد يف عزلته يربق كالذهب � ,أح�سبني و�أن��ا �أحت��دث عن
فيل�سوف �أخط�أ زمنه وعنوانه � ,إنه باخت�صار �شديد «عبدا
لعزيز جا�سم « التجربة الأكرث ن�ضجا وانفتاحا على الثقافة
والفكر والفل�سفة  ,حلق اىل (الطنجة املغربية) حيث الم�س
ن�صه قو�س ال�شرق وال�غ��رب وت�شرب روح��ه متاما من ماء
املعرفة  ,ليعود �إىل م�سقط ر�أ�سه (جلفار) معتزال الكواكب
والب�شر ,م�ضيئا والمعا مع �أوراق��ه وق�صائده  ,كذلك يعمل
على �أبحاث انرثوبولوجية على م�ستوى رفيع وال��ذي ينجزه
عبدالعزيز جا�سم « اليقل �أهمية عن تطلعاته املعرفية وبحثه
الد�ؤوب عن معرفة كل ماهو جديد وي�ستحق التوقف والت�أمل ,
« عبد العزيز جا�سم :ظاهرة فردية وحالة ا�ستثنائية التتكرر
 ,هكذا ه��ي ال ��دروب وال�ط��رق واجل�ب��ال والأ��ش�ي��اء الثمينة
واجلميلة  ,تكمن قيمتها يف �أنها التتكرر  , ,جتربة عبدالعزيز
جا�سم ,كبرية وعالية وهي يف حاجة �إىل روح وب�صرية ت�صمد  ,لرمبا ابتكر فانو�سا ي�ضيء ظالم الروح و�شمو�سا جديدة
وتت�شرب �شرا�سة ال�صورة وفداحة اخل�سارة �إنها البهجة ت�ضيء تربة ا لقلب ,يرى هذا ال�شاعر �أنه الج��دوى من �أي
�شيء بعدما حلم كثري ًا ,ق�صائد « عبداهلل عبدالوهاب «
ولكن ب�ضراوة ....
تتحدث يف الإن�سانية والعزلة والذاتية والغربة ,ثمة قلق كبري
ينتابه بني احلني والأخر وهو القائل �أنا �شكاك كبري  ,وحني
كل �شيء للريح
الكتابة م�شرط وعلى ال�شاعر �أن يجيد ه��ذه احلرفة يذهب ال�شاعر �إىل �أبعد من ذلك ويرى العامل من خالل ثقب
بدقة كي يتغلب ويقهر الوحدة �إال ان ال�شاعر « عبد اهلل عبد الباب  ,يتحول هذا الهاج�س �إىل كابو�س يقيد وي�شل تفكريه
الوهاب « يرى وحدته مبنظور �آخر �أي �أنه ي�ست�أن�س للوح�شة ,وهو رهني وحبي�س الغرف  ,حتما ي�ؤثر ذلك �سلبا يف �إبداعه
قانع ًا بالوحدة  ,وكما �أ�سلفت �أن امل�شرط احلقيقي هو الكتابة والالفت يف جتربة عبداهلل عبدالوهاب �أنه ا�ستطاع �أن يلتفت
 ,كلما توغل يف �أحرا�ش وغابة الر�ؤيا عرث على كنزه اخلبيء �إىل التفا�صيل اليومية الهام�شية والتي حت��دث يف حياتنا

مقاالت

الن�ص الذي يكتبه (عبد اهلل حممد ال�سبب) ميثله متاما
يف توجهاته  ,وهذا العنوان العري�ض الذي يقدمه ملجموعته
ال�شعرية « امل��راي��ا حت��دث �أخبارها « لهو لعبة ال�ساحر �أو
املنجم ال��ذي يطلعك على املا�ضي �أو يرميك يف �أح�ضان
وتالبيب امل�ستقبل و�أنت الذي �سوف حتدث عن �أخبارك �أي
�أن��ه ي�ستنزفك  ,وب��الأح��رى ي�ستنطقك  ,من دون �أن ت�شعر

*�شاعر وناقد عربي من الإمارات.
مرجعية القراءة:

(تركت نظرتي يف البئر) �إبراهيم املال( ،الو�صول بال
نهاية) �أحمد عبيد املطرو�شي( ،الفائ�ض من الرف) �أحمد
عي�سى الع�سم( ،ح�ضارة الرماد) جمال علي( ،ال لزوم يل)
عبد العزيز جا�سم( ،ال �أحد) عبد اهلل عبد الوهاب( ،املرايا
حتدث �أخبارها) عبد اهلل حممد ال�سبب.

121

يح�صي ملوحته ويزجمر

�إ�ضاءة:
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وب�شكل كثيف من دون �أن نعريها �أدن��ى اهتمام ,وكذلك
ق�صيدته التخلو من ب�صي�ص الأمل لكن ب�شكل خجول .

بتلك العملية ون�ستطيع �أن نطلق عليها تنومي
القاريء  ,املرايا العاك�سة ملا �ستحدث له ويل ولنا
 ,والعامل كذلك باعتبار �أن ال�شاعر لي�س مبعزل
عنه �أو رمبا ي�شعر بفداحة �أكرث من �أي �شخ�ص
�آخ��ر  ,وه��ذه اخل�صو�صية املفرطة التي متتلكه
هنا �ستربز على ال�سطح ب�شكل �أو ب�آخر ,والن�ص
هو هذا الرهان ال�صادق ملا يدور يف خلد ال�شاعر
و�أن كذب ,املرايا هنا هي البحرية وعلى القارىء
�أن يتزود ويت�سلح ملواجهة القادم لي�ضمن و�صوله
�إىل الياب�سة  ,هذا ال�شاعر مفتون مب�سقط ر�أ�سه
(الرم�س) يتواري عن امل�شهد الثقايف زمنا خلف
�إن�شغاالته ,حتى نح�سبه �أن��ه رمبا هجر الكتابة
لكنه يف احلقيقة يجل�س ويرمم ذاكرته  ,ويف جل
ق�صائده ي�ستح�ضر ت�ضاري�س (الرم�س) بدءا من
اجلبال  ,و البحر وال�ساحل ويتوغل عميقا نحو
�شوارعه و �أزقته وي�شاغب الأطفال  ,والرجال ,
والن�ساء  ,راميا بفكرته وملتقطا �صورة ع�صفور
 ,خمتبئا خلف �أعمدة الإن��ارة � ,أو �أ�سفل �شجرة
 ,وامل��ر�آة ت�ضيء يف قرية كهذه تتعاطى الغناء ,
�سمكة ت�شمر عن �صمتها  ,تنام راق�صة يف حجر
قرا�صنة ينتهجون غثاء ..اليغتفر «,اذا ما يعكر
�صفوة هذه الإ�شراقة وهذا التفا�ؤل طاملا « ال�شم�س
مت�شط �شعرها وتغني  ,ماذا يريد عبداهلل ال�سبب
وراء تلك اجلملة ونراها حكمة معكو�سة يف املرايا
(�إذا كان العامل من الف�ضة  ,الرم�س من الذهب)
...

حوارات
�أجرى اللقاء  :في�صل حممد بن ديه

حوار مع
عبد اهلل أحمد محمد الشحي
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أول قطعة تراثية في مجموعتي
هي الفنر (مصباح يعمل بالزيت)
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بطاقة تعريفية  :عبد اهلل �أحمد حممد ال�شحي مواطن
�إماراتي يبلغ من العمر  42عاما موظف متزوج وله من الأبناء
خم�سة ,يقطن يف مدينة الرم�س ,له هوايات كثرية منها
الر�سم و االخرتاعات وجمع امل��واد الرتاثية بالإ�ضافة �إىل
النجارة و الزراعة .
�أخربنا عن هواية جتميع املواد الرتاثية ؟
منذ �أن كنت يف الثامنة من عمري و�أنا ت�ستهويني م�س�ألة
جمع امل ��واد ال�تراث�ي��ة مب�ساعدة ال��وال��د رح�م��ه اهلل تعاىل
كالفخار والأواين النحا�سية والزجاجات القدمية وع�صي
الريوز ,ومع مرور الوقت قمت ب�إن�شاء متحف كي �أمتكن من
جمع ما �أملكه من هذه املواد يف مكان واحد بعد ت�شجيع من

حوارات
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الأهل والأ�صدقاء والذين كانوا
ب��دوره��م ير�سلونه يل ك��ل ما
متكنوا من �إيجاده  ,كما �أنني
بد�أت يف �شراء الأدوات الرتاثية
القدمية م��ن الأ� �س��واق املحلية
وم��ن بع�ض الأ�شخا�ص الذين
ي�شاركونني نف�س الهواية .
ثم �إنني �أردت التو�سع قلي ًال
فقمت ب��إ��ض��اف��ة املجل�س �إىل
املتحف اخل��ا���ص ب��ي ,و�أ�ضفت
�إليه ال�شبابيك الرتاثية الأ�صلية
وقطع النقود القدمية والأواين
التي كانت م�ستخدمة يف املا�ضي
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل بع�ض القطع
النادرة والتي كنت �أ�شرتيها كل
ما �سنحت يل الفر�صة .
م ��اه ��ي �أول م� ��ادة
ت� ��راث � �ي� ��ة ق �م��ت
باقتنائها ؟
�أول قطعة تراثية يف جمموعتي هي الفرن (م�صباح يعمل
بالزيت) .
م��اه��ي نوعية الأدوات ال�تراث�ي��ة التي
ت � �ق� ��وم ب �ت �ج �م �ي �ع �ه��ا وال �� �س �ع ��ي
القتنائها ؟
�أي م ��ادة ت��راث�ي��ة ��ص�غ�يرة احل�ج��م ن��ادرة
وقيمة ,مثل العمالت القدمية و �أدوات الغو�ص
وال�صيد ,كي �أمتكن من تنويع ما �أملكه وال
يقت�صر على نوع حمدد .
ه��ل ت��وج��د ل��دي��ك ن �ي��ة ب��االل�ت�ح��اق
ب ��إح ��دى اجل �م �ع �ي��ات ال�تراث �ي��ة يف
الإمارة ؟
طلبت بع�ض اجلمعيات الرتاثية مني �أن �أكون ع�ضو ًا بها
و�أن �أ�شاركها ما �أملك من هذه املواد الرتاثية ولكنني رف�ضت,
خوف ًا من �ضياع هذه املواد و خ�صو� ًصا يف امل�شاركات الرتاثية
كاملعار�ض واملهرجانات .
هل �شاركت يف معار�ض ومهرجانات حملية؟
� �ش��ارك��ت يف م�ع��ر���ض ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة ال�ت�راث��ي �سنة

حوارات

124

 2012كما �أن �إحدى املدار�س
ال�ث��ان��وي��ة للبنات طلبت مني
امل �� �ش��ارك��ة مب �ع��ر���ض ت��راث��ي
ولكنني اعتذرت الن�شغايل يف
ذلك الوقت ,ولدي الرغبة يف
امل�شاركة الآن يف �أي معر�ض
تراثي يف الإمارة �أو خارجها .
�أخ�برن��ا عن هواية
الر�سم ؟
يعترب ال��ر��س��م يف املرتبة
الثانية بالن�سبة يل وقد بد�أت
ال��ر��س��م �أواخ� ��ر الثمانينيات
م��ن خ�لال تقليد الر�سومات
التي �أجدها �أمامي ,ثم �إنني
ح��ر� �ص��ت ع �ل��ى ت �ن �م �ي��ة ه��ذه
الهواية يف املدر�سة وبالتحديد
يف ح�صة الفنية وال�ت��ي كنت
�أحبها كثري ًا ,ومب�ساعدة من
معلم مادة الفنية ب��د�أت يف حت�سني ر�سوماتي وجعلها
�أك�ثر واقعية� ,إىل �أن طلب مني امل�شاركة يف م�سابقة
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للر�سم على م�ستوى الدولة يف �إمارة دبي وقد �أحرزت اللوحة
التي قمت بر�سمها املركز الثاين .
�أخربنا عن الأ�شياء التي اخرتعتها ؟
ق��د ال ي�ع�ت�بره��ا ال�ب�ع����ض �أ� �ش �ي��اء ت��رق��ى �إىل م�ستوى
االخرتاعات  ,ولكنها حماولة مني لإ�صالح �أو ابتكار �أ�شياء
جديدة منها على �سبيل املثال م�صباح �ضوئي يعمل بالرميوت
كنرتول ,ومنبه يو�ضع عند مدخل املنزل لتنبيه �أهل البيت يف
حال دخول �شخ� ًصا ما .
هل متتلك معر�ضاً دائماً لهذه املواد التي قمت
باخرتاعها ؟

حوارات
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بع�ض الأ�شياء التي قمت باخرتاعها قمت بو�ضعها يف
املتحف املنزيل اخلا�ص بي  ,والبع�ض الآخر باخلارج كاجلهاز
الذي يقي�س درجات احلرارة و يتتبع الطق�س .
هل تفكر باحل�صول على دعم من جهات خا�صة
و�أخ ��رى حكومية م��ن �أج��ل �إق��ام��ة معر�ض
خا�ص بك ؟
�أمتنى وج��ود الدعم امل��ادي وذل��ك لت�شجيعي من �أجل
اال�ستمرار يف هذا املجال  ,وللمحافظة على القطع النادرة
التي بحوزتي  ,كما �أن هذا الدعم املن�شود �سي�ساعدين كثري ًا
يف تطوير ما �أقوم به من اخرتاعات �أمتنى �أن تلقى النجاح
والقبول لدى اجلهات املهتمة مبا يخرتعه الهواة من �أمثايل .
هل حاولت احل�صول على براءة اخرتاع لبع�ض
الأ�شياء التي قمت بابتكارها ؟
ن�ع��م ,توا�صلت م��ع �إح ��دى امل��ؤ��س���س��ات املعنية بتوثيق
االخ�تراع��ات وذل��ك عن طريق جهة عملي  ,فقاموا ب�أخذ
بياناتي و�أعدوا تقرير ًا كام ًال عن االخرتاع ولكن للأ�سف مل
اتلق الرد حتى يومنا هذا ..
ما هي �أمنياتك ؟
امتالك متحف خا�ص بي كي �أمتكن من عر�ض الأدوات
الرتاثية التي بحوزتي و ا�ستقبال الزوار و الوفود ال�سياحية
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 ,كما �إن�ن��ي �أمت�ن��ى وج��ود دع��م معنوي و م��ادي م��ن �أج��ل
اال�ستمرار يف ابتكار واخرتاع �أ�شياء جديدة .
هل توجد مادة تراثية و اخرتاع له مكانة خا�صة
يف قلبك؟
جهاز الراديو االجنليزي القدمي وذلك لأنه كان املف�ضل
لدى والدي رحمه اهلل تعاىل  ,ويبلغ عمره التقديري حوايل
�ستني عام ًا � .أما يف االخرتاعات فجهاز الطق�س هو �أهم
اخرتاع و�أكرثهم قرب ًا �إىل قلبي .
كلمة �أخرية توجهها لقراء جملة نخيل ؟
اتقدم بجزيل ال�شكر والعرفان �إىل جمعية النخيل للفن
وال�تراث ال�شعبي و جملة نخيل على هذه املقابلة و �إتاحة
الفر�صة يل  ,كما �أمتنى للمجلة دوام التوفيق والنجاح يف
�إبراز كل ما هو تراثي يف هذا الوطن الغايل .

�أن�شطة وحتقيقات
الدكتورة  :نعيمة احلو�سني

مهرجان أم اإلمارات
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هناك �شخ�صيات تاريخية تكون لها ب�صمات بارزة وم�ؤثرة عرب كل زمان ومكان ...و�شخ�صية
هذه املقالة ت�ستحق الوقوف عليها وذكر �أبرز مواقفها الالحمدودة – حيث �إن �صفحات املقال مل
ولن تغطيها... -

�شخ�صية املقال هي �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة
االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة «�أم الإم��ارات»..
فقد احتفلت دولة الإمارات العربية املتحدة م�ؤخر ًا مبهرجان
“�أم الإمارات” وال��ذي اعترب احل��دث الوطني والثقايف
واالجتماعي الأ�ضخم من نوعه على م�ستوى دولة الإمارات
ونظمته “هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة” ،وقد ا�ستمر على
مدار ع�شرة �أيام من الفرتة  24مار�س وحتى � 2أبريل ،ب�شكل
يومي من ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا وحتى منت�صف الليل على

كورني�ش �أبوظبي.
وقدم املهرجان لزواره جمموعة من الفعاليات املتنوعة
التي توزعت على خم�س مناطق رئي�سية امتدت بطول 1,3/
كيلومرت يف ال�ه��واء الطلق وه��ي منطقة مطاعم ال�شاطئ
ومنطقة الفنون ومنطقة ال�سوق ومنطقة الأن�شطة ومنطقة
احلفاظ على البيئة بالإ�ضافة �إىل جناح “�أم الإمارات”».
وق��د �صممت كافة مناطق املهرجان بهدف توفري �أج��واء
تفاعلية للزوار من العائالت والأفراد  ..كما ت�ضمن املهرجان
جمموعة من الفقرات والفعاليات الفنية والثقافية التي

�أن�شطة وحتقيقات
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ت�ضفي املزيد من البهجة يف لوحة جت�سد التنوع الإن�ساين
واالنفتاح الذي مييز دولة الإم��ارات العربية املتحدة والتي
ترحب بجميع الثقافات على اختالفها.
وكان جناح “�أم الإمارات” �أحد املعامل الرئي�سية �ضمن
املهرجان والذي ركز على ا�ستعرا�ض م�سرية �سموها و الأثر
ال��ذي �أحدثته امل��ر�أة يف املجتمع الإم��ارات��ي وقد حظي زوار
اجلناح برحلة عرب الو�سائط ال�سمعية والب�صرية للتعرف �إىل
م�ساهمة املر�أة والنجاحات التي حققتها والدعم الذي قدمته
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لتعزيز مكانة املر�أة �سواء يف
دولة الإمارات وخارجها.
وفكرة املهرجان �سلطت ال�ضوء على ر�ؤي��ة وعطاء �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك والتي ترتكز على تر�سيخ �أهمية
الرتابط الأ�سري وتعزيز ثقافة التنوع احل�ضاري والت�سامح
بني �أفراد املجتمع الإماراتي  ..كما ركزت فعالياته على دور
الأم يف تعزيز التما�سك الأ�سري و�أهميتها يف املحافظة على
القيم والعادات الأ�صيلة يف املجتمع وهذا لي�س بغريب عن
ر�ؤية �سموها.
وعند ت�صفح �سجل �سرية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
املر�أة والتعليم:
مبارك ،جنده حاف ًال ب�إجنازات عديدة ورائعة �سواء على
حظي تعليم امل ��ر�أة ب��دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
ال�صعيد الوطني �أو اخلارجي ودورها يف نه�ضة املر�أة ورعايتها باهتمام كبري من مراحل ريا�ض الأطفال �إىل مراحل التعليم
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م�شاريع اخلري املختلفة ودعمها كافة فئ�آت املجتمع كالأطفال
وامل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة واليتامى والأرام��ل
وم�ساندتها للمحتاجني واحل��االت االن�سانية دون متييز،
وبالفعل هناك الكثري من التقارير التي �أعدت من م�ؤ�س�سات
خمتلفة بالدولة وخارجها ت�شهد بالإجنازات العظيمة التي
قامت بها �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك – حفظها اهلل
ورعاها -وح�صلت من خاللها العديد من الأو�سمة والدروع
واجلوائز العاملية ،العربية ،املحلية وغريها من التكرميات
تقدير ًا جلهودها املبذولة يف جماالت خمتلفة.
وبتوجيهات �سامية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان – طيب اهلل ث��راه� ،-إىل جانب قرينته
�صاحبة ال�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك فقد مت جت�سيد
وثيقة (اال�سرتاتيجيات الوطنية لتقدم املر�أة يف دولة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة) كمرحلة ج��دي��دة يف العمل الإن���س��اين.
ا�ستهدفت هذه اال�سرتاتيجيات تفعيل دور املر�أة وم�شاركتها
الإيجابية يف عدة ميادين رئي�سية ومهمة هي:

�أن�شطة وحتقيقات
العايل .وت�شري الإح�صاءات �إىل تزايد ن�سبة املتعلمات يوما
بعد يوم يف جميع املراحل وهذا يعطي انطباع ًا وتنب�ؤ مب�ستقبل
املر�أة يف دولة الإمارات العربية املتحدة وانعكا�سه على نهو�ض
املر�أة يف املجاالت التعليمية.
املر�أة واالقت�صاد:

من خالل الإح�صاءات ال�سنوية تبني ب�أن عد املواطنات
امل�شتغالت يف القطاع احلكومي عام  1975كان �أقل من 500
عاملة بينما زاد العدد عام ًا بعد عام� .إىل جانب �أن للمر�أة
الإماراتية م�ساهمات جليلة بالقطاع اخلا�ص .و�إن دل فهذا
يدل على �أن الأهداف التي مت و�ضعها بوثيقة اال�سرتاتيجيات
الوطنية كان لها الدور البارز يف تفعيل دور املر�أة االقت�صادي
وتعزيز موقعها على اخلريطة االقت�صادية للمجتمع.
املر�أة واملجال االجتماعي:
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ي�شهد جمتمع دولة الإم��ارات العربية املتحدة يوما بعد
ي��وم دور امل ��ر�أة باملجال االجتماعي م��ن خ�لال ع��دة �صور
وممار�سات كرعاية النظام الأ�سري وتر�سيخ كيانه ومقومات
ا�ستقراره ،تلبية احتي اج��ات امل��ر�أة لأداء دوره��ا يف تربية
الأطفال ورعايتهم ،تعزيز م�شاركة املر�أة يف بناء املجتمع،
وتفعيل م�ساهمة املر�أة يف الأعمال التطوعية.
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املر�أة والإعالم:

�إن ما ت�شهده دولة الإم��ارات العربية املتحدة من طفرة
يف و�سائل الإعالم املتعددة يدل على �صياغة الوعي وفقا ملا
يتطلبة الواقع االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي والنف�سي.
فلقد �صاغت الوثيقة �آل �ي��ات ع��دي��دة بتفعيل دور و�سائل
الإع�لام لدور امل��ر�أة يف عديد من املجاالت ،وجنحت بذلك
من خالل التوعية الفكرية والثقافية للمر�أة واملجتمع ،التنمية
االبداعية للمر�أة يف املجاالت الأدبية والفنية والفكرية ،كذلك
زيادة م�شاركة املر�أة يف املجاالت الإعالمية فنجد املذيعة،
املخرجة ،الكاتبة ،املحررة ،امل�صورة ،املمثلة..... ،
املر�أة والت�شريعات:

ين�ص د�ستور دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ن�صو� ًصا
ت�ؤكد على امل�ساواة والعدالة االجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص

�أن�شطة وحتقيقات
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جلميع املواطنني دون متييز و�ضعها يف الوثيقة �إىل رفع م�ستوى �أداء املر�أة الإماراتية يف
بني الرجل وامل��ر�أة .وهناك املجال البيئي.
ال�ك�ث�ير م��ن ال �ق��وان�ين التي
ت�ضمن الت�سهيالت للمر�أة
املر�أة وال�صحة:
وحمايتها.
لقد ن�صت وثيقة اال�سرتاتيجيات الوطنية على الق�ضايا
وامل�شكالت التنموية ومدى توفري خدمات �صحية يف جميع
امل��ر�أة واتخاذ القرار القطاعات وذل��ك �ضمن الأه��داف التالية :كاحلفاظ على
�صحة املر�أة وحمايتها من الأمرا�ض ،النهو�ض ب�صحة الإناث،
واملجال ال�سيا�سي:
�أ�صبح للمر�أة الإماراتية دعم القطاعات ال�صحية ،رفع م�ستوى التوعية ،الوقاية من
دور بارز وفعال يف م�شاركتها الأمرا�ض وغريها من الأهداف التي ت�صب يف توفري ال�صحة
ال�ع��دي��دة بتمثيل الإم ��ارات لأفراد املجتمع.
�إىل جانب العديد من املجاالت الغري املنتهية والداعمة
ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال�سيا�سي
ويف امل �ح��اف��ل ال���س�ي��ا��س�ي��ة للمر�أة الإماراتية والتي ت�ضعها يف املراتب الأوىل على خارطة
امل �خ �ت �ل �ف��ة .ف �ل �ق��د �أ� �ص �ب��ح العامل ،وهذا يرجع بعد ف�ضل اهلل على دولة الإمارات العربية
للمر�أة م�شاركات يف املجل�س املتحدة ،لقيادة احلكومة الر�شيدة من �إجنازات كبرية منذ
ال��وط�ن��ي وامل�ج�ل����س الأع�ل��ى قيام االحتاد برئا�سة املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
واحل �ي��اة ال�سيا�سية و�شغل نهيان – طيب اهلل ث ��راه -وح�ت��ى ت�سليم مقاليد احلكم
امل �ن��ا� �ص��ب ال �ق �ي��ادي��ة .كما ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة–حفظه
ت�شارك املر�أة الإماراتية يف اهلل -ونائبه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
مراكز �صنع القرار ،وتنمية رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،وحكام الإمارات ،رعاهم
امل �ه��ارات القيادية للمر�أة اهلل ،وب�صاحبة ال�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك -حفظها
اهلل ورعاها� -أم الإمارات ،والتي ظهرت على يديها املعلمة
الإماراتية العاملة.
والطبيبة واملحامية واملهند�سة والأ�ستاذة اجلامعية والقا�ضية
املر�أة والبيئة:
ك� �م���ا ك � � ��ان ل� �ل� �م���ر�أة وغريها من املنا�صب العالية وامل�شرفة على خارطة العامل
الإم � ��ارات� � �ي � ��ة م �� �س��اه �م��ة ب�أكمله ..فهنيئ ًا لنا يا ن�ساء الإمارات ويا بنات الإمارات على
يف امل� �ج ��ال ال �ب �ي �ئ��ي حيث �أم الإمارات.
انخرطت يف احلفاظ على
البيئة و�صحتها وحمايتها
املراجع:
ع��ن طريق �شتى ال�ط��رق كـ
«1 .1فاطمة بنت مبارك اجن��ازات وم��واق��ف خ��ال��دة� ».إع��داد:
 :رف��ع ال��وع��ي البيئي ل��دى
عالء نور�س عن جامعة الإمارات العربية املتحدة 2007
الأ�سرة واملجتمع ،م�شاركتها
“2 .2تكرمي �أم الإمارات”� :إعداد ح�سن حممد عجمي �صدر
يف جمعيات حماية البيئة،
عن االحتاد الن�سائي العام 1997
و�أن �� �ش �ط �ت �ه��ا ال �ب �ي �ئ �ي��ة يف
“3 .3فاطمة بنت م�ب��ارك رائ ��دة ال�ع�ط��اء املتجدد” :عبلة
مراكز التنمية االجتماعية
النوي�س �صدر يف العام 2003
واجل� �م� �ع� �ي ��ات ال �ن �� �س��ائ �ي��ة
“4 .4ال�شيخة فاطمة والعمل الإن�ساين”� :صدر عن مكتب
واملدار�س .لذا فقد �ساهمت
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ل�ش�ؤون الإعالم يف يناير 2005
الآليات والأه��داف التي مت

�شعر
�أحمد عي�سى الع�سم

ورقة من آخر الليل
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�إخي �إبراهيم

الغرفة ذاتها

�أنا �أحمد

ال�سرير ذاته

براين  ،واليعرفني

غرفة رقم ( ) ...

بيت�سم وال يقلق

يا �إبراهيم

�سرير العافية �أبي�ض
كقلبك الريان
كوجهك
�أخي �إبراهيم
امل�شفى عام

تعال اقر�أ
بعيون ال�صاحلني
ورقة الليل الطويل
�أيوب من ال�صابرين

ي�شغله النا�س

يا �إبراهيم

والراقد عي�سى �أبونا

�أيوب يا �إبراهيم

نامن هنا قبل �أعوام

هل تعرف �أيوب ؟!

�أهداف جملة نخيل
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 - 1جت�سيد �أقوال �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعودبن �صقر
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة و�إخوانهم �أع�ضاء
املجل�س الأعلى حكام الإمارات املتعلقة بالرتاث.
 - 2تعميق الوعي بالرتاث العربي والإ�سالمي و�إظهار مكنوناته.
 - 3توثيق تراث الإمارات.
 - 4ت�شجيع الباحثني و�إظهار درا�ساتهم.
 - 5توظيف الرتاث والنهل منه.
 - 6تعريف الأجيال برتاث الأجداد.
 - 7دح�ض كل ماي�سيء �إىل الرتاث.
 - 8ت�أكيد دور الرتاث وقدرته املتجددة يف خمتلف الأزمنة والأقات.
 - 9حماولة اال�ستفادة من الرتاث من اجلوانب الدينية والفكرية واالقت�صادية
والرتبوية والفنية والأدبية وغري ذلك.
 - 10اال�ستفادة من الرتاث يف عملية اجلذب ال�سياحي مثل �إن�شاء
الأ�سواق الرتاثية وقيام املهرجانات للريا�ضة التقليدية
مثل� :سباق الهجن والقوارب واخليول والألعاب
ال�شعبية وغري ذلك.
 - 11ن�أمل من الدار�سني والباحثني واملهتمني امل�ساهمة والتوا�صل معناً يف رفد
املجلة مبو�ضوعاتهم مدعمة بال�صور املعربة
 - 12مع مراعاة �إر�سالها مطبوعة مكتوبة بخط وا�ضخ مقروء،
�أو على قر�ص مدمج (�سيدي) �أو بالإمييل
على �إمييل املجلة.

د � .أحمد را�شد ال�شميلي
رئي�س التحرير

alfares7005@gmail.com

حق الليلة
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�آخر كلمة
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قبل �أن ي�أتي �شهر رم�ضان املبارك الذي عادة ما يكون جميع امل�سلمني من �شتى بقاع الأر�ض
بانتظاره  ،هناك منا�سبة تراثية (ت�سمى حق الليلة) ت�سبق هذا ال�شهر الف�ضيل ب�أيام عدة يكون
اجلميع با نتظارها ولكن اجلميع هنا يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة وبع�ض دول اخلليج فقط
والفئة العمرية هي فئة الأطفال .ويكون وقت هذه املنا�سبة يف منت�صف �شهر �شعبان وهو ال�شهر الذي
ي�سبق رم�ضان الكرمي مبا�شرة.هذه املنا�سبة لها �أهمية خا�صة عند الأطفال ي�سبقها حت�ضري كي�س من
القما�ش ب�أحجام خمتلفة وي�سمى باللهجة املحلية با(اخل ّريطة) وهو عبارة عن الوعاء الذي ي�أمل كل
طفل بامتالئه يف هذا اليوم مبا لذ وطاب من احللويات املختلفة الأنواع والأحجام.
بوقت كاف حتى يكون لها طعم
حتر�ص جميع العائالت يف الدولة على التح�ضري لهذه املنا�سبة ٍ
مميز يتنا�سب مع ا�سمها وهذا ما الحظناه من تطور يف تقدميها للأطفال حيث كانت يف املا�ضي
تخلط يف وعاء كبري وتوزع للأطفال مرة واحدة ولكن تطورت الطريقة و�أ�صبحت توزع ح�سب النوع مع
�إ�ضافة بع�ض اللم�سات الفنية على الأوعية التي تو�ضع بها لتواكب احلياة التي نعي�شها الآن و�إن كان
الغالب يلج�أ �إىل الأ�شكال القدمية التي كانت ت�ستخدم يف املا�ضي.
االحتفال بهذه املنا�سبة هذا العام �أخذ طابع ًا عام ًا �شمل اجلميع من الكبار وال�صغار و�إن بقيت
الفرحة للأطفال فقط ولكن املالحظ �أن امل�ؤ�س�سات احلكومية وبع�ض امل�ؤ�س�سات اخلا�صة خ�ص�صت
جز ًءا من وقتها لالحتفال بهذه املنا�سبة وقامت بتوزيع احلالوة على موظفيها و� ً
أي�ضا كان هناك
ن�صيب لأبناء موظفيها.
ما �أجملها من منا�سبة ممزوجة بفرحة الأطفال وتر�سيخ قيم بد�أت يف التال�شي ونحن يف زمن
التطور التكنولوجي و�أقولها من �أعماق قلبي �شكر ًا ملن �ساهم وال يزال ي�ساهم بت�أ�صيل هذه املنا�سبة
ويعمل على ا�ستمراريتها حتى و�إن لب�ست ثوب التح�ضر� ،إنها منا�سبة ت�ساعد على ت�أ�صيل املا�ضي يف
نفو�س �أطفالنا وتعطيهم كيف كانت حياة �أجدادهم يف الزمن اجلميل.
�.إننا نعي�ش يف زمن التطور والتقدم وال ن�ستطيع �أن نعي�ش بعيد ًا عن العامل ولكن املطلوب منا
كم�ؤ�س�سات و�أفراد �أن نحافظ على تراث �آبائنا و�أجدادنا قدر امل�ستطاع مع ا�ستخدام كافة الو�سائل
املتطورة وتطويعها خلدمة هذا املوروث الغايل.

