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هاتف : 2228886 - 2222556 - 2238819 فاك�س: 2211186

www.al-nakheel.ae : املوقع الإلكرتوين

nakheel-2007@hotmail.com  : املرا�شالت الإلكرتونية على الربيد الإلكرتوين
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عندم� قررت دولة الإم�رات العربية املتحدة - هذا الوطن العزيز - اأن يكون ع�م 2016 ع�مً� للقراءة . ف�إن ذلك  

يعني الكثري ، واأقل م� ميكن قوله اإن قي�دتن� الر�سيدة تعي اأهمية القراءة يف حي�ة الإن�س�ن واإنه� اإذ تقرر ذلك فلأن 

القراءة اأ�سلوب من اأ�س�ليب الوعي وزي�دة الثق�فة وتعميق املعرفة وغري ذلك الكثري .

وم� ميكن اأن ن�سيف على ذلك اأن ع�م القراءة هو دعوة �سريحة للهتم�م ب�لعلم والتعليم والثق�فة واملعرفة لأن 

ع�سرن� ع�سر املخرتع�ت ، وهو يف الوقت نف�سه ع�سر املتغريات والأزم�ت ، ول ريب يف اأن العلم واملعرفة والثق�فة 

ثلثة عن��سر ت�سكل �سلحً� قويً� يف كل من ت�سول له نف�سه الإ�س�ءة للأوط�ن والإن�س�ن ، اأم� ع�مل القراءة فهو ع�مل 

ف�سيح خمتلف األوانه وعلى الإن�س�ن اأن يقطف من ثمراته م� هو معجب ومفيد ، ليغني خميلته ويزيد ثروته اللغوية 

ويرتقي بفكره وذائقته والذي يدعو اإىل الفخر والعتزاز اأن القط�ع�ت واملوؤ�س�س�ت والهيئ�ت الع�مة واخل��سة و�سعت 

املب�درات واخلطط لتج�سيد ع�م القراءة عمليً� ، وهذا يدعو اإىل الطم�أنينة كم� يدعو اإىل القول اإن الف�ئدة من ذلك 

�ستكون حقً� كبرية ويف ذلك خري عميم اإن �س�ء اهلل .

حتية تقدير وامتن�ن  ل�س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س دولة الإم�رات العربية املتحدة 

حفظه اهلل و اإىل �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم 

دبي رع�ه اهلل واإىل �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبو ظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات 

امل�سلحة حفظه اهلل ورع�ه  واإىل �س�حب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر الق��سمي ح�كم راأ�س اخليمة حفظه اهلل و 

اإىل اأ�سح�ب ال�سمو ال�سيوخ اأع�س�ء املجل�س الأعلى للحت�د حك�م الإم�رات حفظهم اهلل ورع�هم  

عامل القراءة .. عام القراءة

عبد اهلل را�سد ال�سغري

رئي�س الهيئة الإدارية 
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حتقيقات

اإعداد / عبد اهلل حممد ال�سبب

       

     عبد اهلل حممد ال�سبب*

اأحب الإمارات

بوح ...

دولة  اأب��ن���ء  ك�س�ئر  درب��ك،  يف  �س�ئر  اأن��ت  فيم�  مت���م��ً�، 

اآلف  قلبك  ب���ب  عند  حتت�سد  املتحدة،  العربية  الإم����رات 

عليك  يلقي  كي  الفر�سة  يتحني  اأحدهم  اأن  لو  كم�  الأمثلة، 

حتية الأ�سئلة، ممثلة يف ال�سوؤال الغريب: هل حتب الإم�رات؟

وعفوية  بب�س�طة  ���س��وؤال  ه��ك��ذا  على  جتيب  ه��ل  ت���رى، 

مكتملتني، اأم اأنك ل تدير له ب�ًل، ول ت�أبه مب� يدور يف خلده 

من هواج�س واأفك�ر؟ اإذن، م� عليك اإل اأن ترمقه بنظرة م�، 

�سوف جتيبه حتمً� على م� اأراده من �سوؤال، تختبئ وراءه اآلف 

الأ�سئلة.

ب�أ�سئلة  اإليك  يعود  ال�سوؤال،  ذلك  غري  اإىل  ال�س�ئل  يعود 

العذري  احل��ب  من  القريب  ب�ملعنى  وحقيقية  حيوية،  اأك��ر 

حتب   َ وملمِ وكيف،  واأي��ن،  متى،  عنه:  ب�مل�سوؤول  يجمعك  الذي 

عيشي بالدي
امل�س�ركون:

الأديب ....................... عبد اهلل حممد ال�سبب

ال�س�عر ...................... ن��سر البكر الزع�بي

الن�قد ال�س�عر ............... �س�مح كعو�س

ال�س�عر الب�حث .............. عي��س يحي�وي

الأديب ....................... اإبراهيم مب�رك
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حتقيقات

الإم�رات؟

اأ�سئلة تذهب  اإليه�،  اأ�سئلة جديرة ب�أن تلتفت  نعم، هكذا 

كنك  متمُ ب���أن  كفيلة  مديدة،  واأزمنة  عديدة،  اأمكنة  اإىل  بك 

حب  من  عقلك،  يف  ويختمر  قلبك،  يف  يعتمر  مب�  البوح  من 

للإم�رات.

ْنتمُ يف مقعد الدرا�سة الأول،  نعم، اأحب الإم�رات: حني كمُ

1971، حني ك�نت  30 نوفمرب/ت�سرين الث�ين من ع�م  حيث 

�سوق »الرم�س« مملوءة بنريان الغ�سب على اغت�س�ب اجلزر 

اأبو مو�سى.  ال�سغرى،  الكربى، طنب  الثلث: طنب  العربية 

��ْن��تمُ ق��د اأط��ل��ل��ت على حلظة  ن��ع��م، اأح���ب الإم������رات: ح��ني كمُ

احل�سم، حيث 2 من دي�سمرب/ك�نون الأول لع�م 1971، التي 

اأعلنت عن قي�م »دولة الإم�رات العربية املتحدة«، ب�سدا�سية 

�س�بعة مل  ْنتمُ يف حمطة خليجية  كمُ فيم�  خليجية مت�س�حلة، 

والأو�س�ع،  الأ�سلع  ال�سدا�سي  الحت�د  ذلك  يف  طرفً�  تكن 

ل��واء  حت��ت  اخليمة«،  »راأ����س  الإم����رة  تلك  ان�سوت  اأن  اإىل 

10 فرباير/�سب�ط من  »دولة الإم�رات العربية املتحدة«، يف 

ع�م 1972م، كم� لو اأنهن قو�س قزح زاهي الألوان والعنوان 

الف�سيح.

الأف��سل،  اآب�ئن�  م��سي  لأن��ه���  الإم�����رات:  اأح��ب  نعم، 

اأبن�ئن�  وم�ستقبل  احل�س�ري،  وح��سرن�  البوا�سل،  واأجدادن� 

م�ة الوطن. �ع احلي�ة وحمُ نَّ فلذات اأكب�دن�، واأحف�دن� �سمُ

نعم، اأحب الإم�رات، لأن موؤ�س�سه� املغفور له ال�سيخ زايد 

بن �سلط�ن اآل نهي�ن، طيب اهلل ثراه:

رُجٌل: اأذاق النا�س مفخرًة، من الأحالم األواناً

فقيد ال�ضم�س والدنيا، تدين الف�ضل عرفاناً

وال�ضانا القلب  بديع  يخذلُه،  الأر���س  ن�ضيد 

�ضلطانا ال�����ض��ع��ب  ن�����ض��ر  ت���رب���ت���ُه،  اهلل  اأن�����ار 

اأو�ضانا ال��ُع��ْرِب  م����اأواُه، حكيم  ِج��ن��ان اخل��ل��د 

���ض��ل��وان��ا ال�����درب  »خ��ل��ي��ف«  راي����ت����ُه،  اهلل  اأدام 

الق�ئد �س�حب  الوالد  رئي�سه�  لأن  الإم���رات،  اأحب  نعم، 
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ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن، حفظه اهلل ورع�ه، 

 ، ْكمهمِ خري خلف خلري �سلف .. )مذ جلو�سه، يف �سبيحةمِ حمُ

، يف  ، يف اإرثمِ قبيلتهمِ ْمَعتهمِ ، على �سيتمِ �سمُ همِ ْكَمتمِ على �سوتمِ حمِ

دارةمِ  ، يف �سَ همِ ْبلمِ ، يف َعْهدمِ نمُ همِ ْهَدتمِ ةمِ عمُ دَّ ، يف �سمُ ةمِ ظب�ئهمِ يَّ ممِ حَمْ

.) َمةمِ ، واخَلْيَمةمِ الق�ئمِ �ْستورمِ الدُّ

ب�أربعة  )يرفرف،  َعَلَمه�  لأن  الإم����رات،  اأح��ب  نعم، 

األوان، على »بمُرج خليفة«، ول يقف(.

نعم، اأحب الإم�رات، لأنه� »اأمي« و »اأبي«، وموطن كل 

ي. اأبمِ

رحم اهلل اأمي واأبي: زرع� يف قلبي حب الإم�رات، منذ 

نحو  حثيثً�،  وال�سري  احل��سر،  بلوغ  حتى  الأظف�ر،  نعومة 

اأبن�ء يمُخل�سون  الغد الآتي على حممل احلي�ة، ويف املعية 

للإم�رات الآمرات ب�خلري، واأحف�د يف ق�بل الأي�م ق�دمون.

احتاد ...

فيم�  م�ن،  عمُ �س�حل  فيم�  العربي،  فيم�  اخلليج،  فيم� 

فيم�  اللغة،  فيم�  امل�سرتك،  فيم�  املت�س�حلة،  الإم���رات 

ين، فيم� الت�ريخ، فيم� اجلغرافي�، فيم�  العربية، فيم� الدِّ

اخلرائط، فيم� املف�تيح، فيم� الأبواب، فيم� القلوب، فيم� 

ال�سعوب،  فيم�  امل�س�كني،  فيم�  الفقراء،  فيم�  الق�دمون، 

فيم� امل�س�يخ، فيم� الق�ئد، فيم� القب�ئل، فيم� الق�ئل: ...

»دبي«،  فيم�  وترنو.  ظب�ئه�  على  تربت  »اأبوظبي«،  فيم� 

توقد جت�رته� وتربم. فيم� »ال�س�رقة«، توؤرخ �سوته� وتبت�سم. 

القيوين«،  »اأم  فيم�  ��غ��رد.  وتمُ بنب�سه�  تعج  »َعجم�ن«،  فيم� 

دمُ جب�له�  نِّ َ »الفجرية«، جتمُ ب�ب ذاكرته� وتهفو. فيم�  متخر عمُ

لِّي.. وتمُ�سَ

»قطر«،  وفيم�  وجليل،  �س�لح  ذل��ك  فيم�  كذلك،  فيم� 

فيم� »البحرين«، فيم� هم� تبحران، م�سحوبت�ن بحفظ اهلل 

والقلب  ثمينة،  ال�سفينة  وفيم�  كذلك،  هم�  فيم�  وحكمته، 

نبيل .. فيم� كذلك، يف ذلك رائع وح�سني، وفيم� 2 دي�سمرب 

1971م دافئ وجريء .. كم� لو اأن القمر، ي�ستيقظ من �سمته 
 10 يف  وتع�نق:  اأ�س�بعه�  متد  اخليمة«،  »راأ���س   .. ويمُن�ست 

لمِدت للتو وابت�سمت. فرباير 1972م .. كم� لو اأن ال�سم�س، ومُ

فيم� كذلك، فيم� ذلك ممكن ونبيل: ك�نت الدولة، ك�نت 

اأن�: ط�ئر  وكنتمُ   .. املتحدة  ك�نت  العربية،  ك�نت  الإم���رات، 

الأجنحة ال�سبعة، ومرا�سيه� ...

احتاد الروح ...

وم� احل��سر  الأحداث،  �سل�سلة مت�سلة من  الت�ريخ  )اإن 

اأن  ي�ستطيع  ل  م��سيه  يعرف  ل  وم��ن  للم��سي،  امتداد  اإل 

يعي�س ح��سره وم�ستقبله .. فمن امل��سي نتعلم، ون�ستفيد من 

وم�  الأف�سل،  فن�أخذ   .. ونكت�سب اخلربة  والنت�ئج،  الدرو�س 

ين��سب ح�ج�تن� احل��سرة، ونتجنب الأخط�ء، ون�ستمد النور 

الذي ي�سيء اأم�من� طريق امل�ستقبل(:

»املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، رحمه اهلل«

يف واحد من الجتم�ع�ت التي �سبقت قي�م الحت�د، ق�ل 

ال�سيخ زايد بن �سلط�ن اآل نهي�ن � رحمه اهلل � لإخوانه حك�م 

الإم�رات: )هذه فر�سة هي�أه� اهلل �سبح�نه وتع�ىل لن�، فر�سة 

وجودن� اليوم يف مك�ن واحد. اإن قلوبن� جميعً� ع�مرة واحلمد 

هلل ب�لإمي�ن مببداأ الوحدة، فلنجعل من اجتم�عن� هذا فر�سة 

ت�ريخية لتحقيق اأملن� املن�سود( ..

•   •   •
 لذا، ومن تلك املقولة احل��سمة التي تط�بقت واملقولة 
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ال�سعرية اخل�لدة لل�س�عر التون�سي »اأبو الق��سم ال�س�بي« التي 

انطلقت �س�فرته� يف 16 �سبتمرب 1933م، و�س�ر جزءًا منه� 

�سمن الن�سيد الوطني التون�سي:

َياَة         فال بّد اأن ي�ضتجيب القدْر اإذا ال�ّضعُب َيْوَماً اأَراَد اْلَ

ْن َي�ْنَك�����ِضْر
َ
ول ب��������َُدّ ِللَّي����������ِْل اأْن َيْنَجِلي          َول ُبَدّ للق�����َْيِد اأ

ه���َا َواْنَدث������َْر َر يف َجِوّ َياِة       َتَب��َخّ َوَمْن َلْ ُيَعاِنْقُه �ض�َْوُق اْلَ

يمُح�سن بن�، ونحن نقراأ خم�سة واأربعني ع�مً� اإم�راتيً� به� 

واأحداث  واأرق���م  وبي�ن�ت  بحق�ئق  ح�فلة  اأوراق  من  به�،  م� 

ووجوه، ك�ن له� ف�سل � من قريب اأو بعيد � يف �سن�عة ت�ريخ 

ر�سم  اأو يف  اأرك�نه�،  على  امل�س�همة يف احلف�ظ  اأو  املنطقة، 

م�ستقبله�، �سمن احلدود اجلغرافية والفكرية والقت�س�دية 

املعنية به�، اأو �سمن املوارد املت�حة له� .. يمُح�سن بن� يف ذلك، 

الإم���رات  يف  احل�كمة  ���س��ر 
مُ
الأ من  م�  مقربة  على  نكون  اأن 

من  طويل  زم��ن  بعد  بينه�  فيم�  �سكلت  والتي  املت�س�حلة، 

الأحداث والتج�رب واحلك�ي�ت، حممية �سي��سية واحدة ي�س�ر 

ال�سرنقة  هذه   .. املتحدة«  العربية  الإم���رات  »دول��ة  ب�  اإليه� 

التي اأعلن عنه� يف 2 دي�سمرب 1971م ب�سدا�سية اإم�راتية، 

ب�س�بعة  الحت���دي  الإع��لن  ذل��ك  اإث��ر  على  العقد  ليكتمل 

الإم�رات »راأ�س اخليمة« يف 10 فرباير 1972م، بعد �سل�سلة 

ّك�م املنطقة  من التح�سريات وامل�س�ورات والتف�ق�ت بني حمُ

من  و�سعوبهم  بينهم  وفيم�  م�،  جهة  من  البع�س  بع�سهم 

جهة اأخرى، مب� يعود على املنطقة ذاته� ب�لنفع الكثري من 

والأم�ن  الأمن  راأ�سه�  ومف�سلية عدة، على  جوانب حيوية 

وال�ستقرار ومت�نة اجل�سد الواحد و�سلمة القلب الن�ب�س 

املرتقبة  ب�ملنفعة  ي��وؤول  ومب�  الأح���وال،  وطم�أنينة  ب�حلب 

وك�ن  الوحدوية،  اإرادته�  له�  ك�نت  التي  �سعوبه�  ل�س�لح 

هذه  بلوغ  يف  والف�عل  الكبري  ودوره���  الث�قب،  �سوته�  له� 

النتيجة الحت�دية، ومب� له� من الأثر الب�لغ والدور الوا�سح 

واحل��سم يف ت�ريخ اخلليج العربي و�سبه اجلزيرة العربية..

اأيامنا الوطنية ...

)اإن ق�ئد اأي اأمة لي�س �سوى فرد من اأفراده�، ومن هن� 

هو  كم�  اأمته مت�مً�  على  اأمينً�  يكون  اأن  الق�ئد  على  يجب 

اأمني على اأ�سرته. اإن هذه هي طريقتن�، وهذه هي �سي��ستن�، 

لل�سعب، كل  ال�سع�دة  اإليه لتحقيق  اأملن�، وم� نهدف  وهذا 

ال�سعب، واإخواين احلك�م يتفقون معي على �سرورة اإ�سع�د 

مواطنيهم، وندعو اهلل اأن يرين� الطريق ال�سحيح(:

»املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، رحمه اهلل«

•   •   •
يف امل�ستهل الزمني للإم�رات، 2 دي�سمرب / ك�نون الأول 

اإم�رات  ب�ست  للدولة  احلي�تية  امل�سرية  انطلقت  1971م، 
مت�س�حل�ت متحدات )اأبوظبي، دبي، ال�س�رقة، عجم�ن، 

اأم القيوين، الفجرية(، بعد اأن تنحت عن الق�فلة كل من 

البحرين وقطر، وقبل اأن تلحق راأ�س اخليمة ب�لركب يف 10 

فرباير / �سب�ط 1972م.

ت�ريخ  هو  الذي  للدولة  الت�ريخي  ال�ستهلل  قبل  م�  ويف 

الذي  الربيط�ين  ال�ستعم�ر  اأ�سر  من  وحت��رره���  ميلده� 

ثمة  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  دول  واط��م��ئ��ن���ن  اأم���ن  على  ا���س��ت��وىل 

املت�س�حل�ت  الإم����رات  ح�سب�ن  يف  يكن  مل  اآخ��ر  ا�ستهلل 

قوية  واحدة  دولة  يف  واندم�جه�  احت�ده�  لإعلن  املتهيئ�ت 

طنب  جلزيرة  الف�ر�سية  املب�غتة  ك�نت  و�سعبه�.  بقي�دته� 

الكربى يف 30 نوفمرب 1971م، لل�ستيلء عليه� وعلى اأختيه� 

طنب ال�سغرى واأبو مو�سى وم�س�درة عروبته�، م� اأ�سفر عن 
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ا�ست�سه�د �س�مل �سهيل خمي�س، م�سوؤول مركز �سرطة اجلزيرة، 

وتبعته  احلديثة.  الإم���رات��ي��ة  الدولة  ت�ريخ  يف  �سهيد  ك���أول 

�سل�سلة من �سهداء الوطن، ل�سيم� يف الع�م الف�ئت 2015م، 

والواجب  للوطن  فداء  اأرواحهم  قدموا  ممن  ال�سهداء  ع�م 

الأم��ل« يف  »اإع���دة  �سهداء  راأ�سهم  على  مي�دين خمتلفة،  يف 

اليمن. ويف �سوء ذلك الفعل امل�سرف، اأ�سدر �س�حب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن، رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، 

قرارًا ب�أن يكون 30 نوفمرب من كل ع�م يومً� لل�سهيد، تخليدًا 

ووف�ًء وعرف�نً� بت�سحي�ت وعط�ء وبذل �سهداء الوطن واأبن�ئه 

الإم���رات خف�قة  راية  لتظل  اأرواحهم  وهبوا  الذين  ال��ربرة، 

ع�لية، وهم يوؤدون مه�مهم وواجب�تهم الوطنية داخل الوطن 

وخ�رجه يف املي�دين املدنية والع�سكرية والإن�س�نية ك�فة. كم� 

ر�سمية على  اإج�زة  الوطنية  املن��سبة  اعتب�ر هذه  �سمّوه  قرر 

م�ستوى الدولة.

الث�ين من دي�سمرب 1971م، هو يوم ميلد دولة الإم�رات 

بقي�دة موؤ�س�سه� املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلط�ن اآل نهي�ن، 

من  الث�ين  يف  رب��ه  ج��وار  اإىل  انتقل  ال��ذي  ث��راه،  اهلل  طيب 

اأر�سى  اأن  1425 ه�، بعد  19 رم�س�ن  2004م املوافق  نوفمرب 

دع�ئم الدولة وق�ده� اإىل بر الأم�ن، وبعد اأن امتدت اأي�ديه 

 البي�س�ء اإىل �ستى بق�ع الأر�س، يف داخل الإم�رات وخ�رجه�.

وانطلقً� من ذلك، اأمر �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

الوزراء، ح�كم  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم، ن�ئب رئي�س 

دبي “رع�ه اهلل”، يف الع�م 2013م، ب�إطلق ا�سم »يوم زايد 

للعمل الإن�س�ين« بدًل عن »يوم العمل الإن�س�ين الإم�راتي«: 19 

رم�س�ن، تخليدًا لذكرى الرحيل.

نهي�ن،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ولأن 

اأمر  �سلف،  خلري  خلف  خري  اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�س 

�س�حب ال�سمو ن�ئب رئي�س الدولة يف 3 نوفمرب 2013م، ب�أن 

يكون يوم الث�لث من نوفمرب من كل ع�م يومً� للَعلم الإم�راتي، 

وهو ت�ريخ تويل �س�حب ال�سمو رئي�س الدولة قي�دته� يف الع�م 

2004م، وا�ستذك�رًا لأي�دي املوؤ�س�سني التي رفعت العلم الرمز 
يف 2 دي�سمرب 1971م.

ويف كل يوم، يطيب الن�سيد: »عي�سي بلدي، ع��س احت�د 

اإم�راتن�«.
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     �سعر / نا�سر البكر الزعابي*

نب�س اخللود

ي�����ا وط�������ن الح�����������رار ي�����ا اأر�����������س ال�������ض���الم

ي�������ا ب����������الد اخل����������ر ي�������ا ن����ب���������س اخل�����ل�����ود

ج������ن������ة ال������دن������ي������ا وي���������ض����ك����ن����ه����ا ال�������ك�������رام

والم���������������ارات���������������ي ي������ب������ادل������ه������ا ال�����ع�����ه�����ود

دول������������ة الجم��������������اد وال�����������ض�����ع�����ب ال����ه����م����ام

ورود وال����������دي����������رة  ال����������واح����������ات  زّي�������������ن   

اح����������ت����������ف����������اِل ع���������امل���������ي ف��������������اق ال�������ك�������الم

ودود �������ض������ه������م  ق����������اي����������ٍد  راي����������������ة  حت����������ت 

�����ض����ي����خ����ن����ا ال�������غ�������ايل خ����ل����ي����ف����ة ب������اح������رام

ك������ل������ن������ا ن������ح������ي������ي������ه وامل���������ع���������ن���������ى ي������ج������ود

ال�����غ�����م�����ام م  وب����������������اٍل  داره  ع�����������ض�����ى  ي��������ا 

ك�����ل ح��������دود الر�����������س ت���ده���ل���ه���ا ال����رع����ود

ال���������ع���������دو ي�������رج�������ع ب�����خ�����ي�����ب�����ة وان���������ه���������زام

 �����ض����اف ج���ي�������س ارج���������ال اأب�����ط�����ال واأ������ض�����ود

م�����ق�����ام اأع���������ل���������ى  يف  رّف�����������������اف  وال�������ع�������ل�������م 

 ن����ف����ت����دي اأر������������س ال������وط������ن ك���ل���ن���ا ن������ذود

زاي����������������د ال��������ل��������ي زان����������ه����������ا ب����������ن الن�������������ام

ال����وج����ود  وا����ض���ب���ح���ت در���������سٍ ي����در�����س يف 

ق���������وم ي�������ا ������ض�����اع�����ر و�������ض������ّط������ر ب����ان����ت����ظ����ام 

 ال����ن���������ض����ي����د ال������ل������ي ي�������زل�������زل ه����اجل����م����ود

ع�����ا������ض�����ت ب�������������الدي ع�����ل�����ى خ��������ر ووئ����������ام

اأرب��������ع��������ي��������ن��������ي��������ة ف��������خ��������ر ع���������������ٍز ي�����������ض�����ود

ف������وق������ه������ا ع��������������اٍم ع�����������ض�����اه�����ا األ��������������ف ع������ام

�����ض����ه����ود وال���������ع���������ال  و������ض�����ع�����د  اأم��������������ان  يف 
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     درا�سة / �سامح كعو�س*

وطني لي�س حقيبة ... واأنا »امل�سافر«

ال�س�عر عبيد مو�سى ح�رب يحمل حق�ئب احلي�ة لديه يف 

ديوانه ال�سعري »امل�س�فر«، ول اأدري كيف ا�ستط�ع اأن يقع يف 

عمق الدللة من خلل عنوان ل نقع عليه يف كل املجموعة، 

واإن ك�نت كل ق�س�ئد املجموعة ت�سي به.

كم هو جميل اأن يعي�س ال�س�عر �سعره حّد التوحد به، ك�أنه 

يكتب ذاته امل�س�فرة يف عوامل جديدة ل يزوره� اإل الك�ئن�ت 

لل�س�عر  امل�س�فر  ق�سيدة  بني  امل�س�فة  يف  املمتدة  ال�سعرية 

عبيد مو�سى ح�رب، وحقيبة حممود دروي�س يف »وطني لي�س 

حقيبة، واأن� ل�ستمُ م�س�فر«.

بينهم� هذا الت�س�ع ال�سعري كف�س�ء مفتوح ليعود الث�ين 

ح�رب  وعبيد  ب�لوطن،  ح�ملً�  الأول  ويعي�س  ب�لوطن،  حممًل 

ير�سم ملمح هذا الوطن الإم�راتي اجلميل يف كل ق�سيدة 

من ق�س�ئد جمموعته ال�سعرية »امل�س�فر« واإن ك�ن ل يف�سح، 

خم�فة اأن يقع يف املب��سرة رمب�، اأو خم�فة اأن يقع يف ق�سور 

اللغة عن التعبري يف هذا الهم الوطني الكبري.

وه� هو ي�س�فر بوطنه اإىل اأجمل املوا�سع التي تفتحت على 

ك�أنثى،  يخ�طبه�  احللم«،  املدينة  »دبي«  على  عين�ه،  روعته� 

كحورية جميلة ف�تنة كحيلة، خجولة وتفي�س كربي�ء.

�سورة  اأجمل  على  ي�سوره�  اإليه�  ق�سيدته  يف  هو  ه� 

ير�سمه� خي�ل �س�عر، فهي مدينة ال�سي�ء يقول له� »يف قلب 

كل حي، ا�سمك قد اأ�س�ء«.

درو���س��ً� يف  يعطي  الإم����رات���ي جم���ددًا،  ال�س�عر  ه��و  ه��� 

هوية  ع���م  خت�م  يف  يكون�نه  م�  ك�أ�سدق  وال��وف���ء  النتم�ء، 

يف  العرائ�س  للمدن  للحلم،  للوطن،  عوام  وبداي�ت  وطنية، 

ب�أبو ظبيه� و دبيه� وعجم�نه� وفجريته�  ال�س�رقة،  الإم�رات 

واأم قيوينه� وراأ�س خيمته� و�س�رقته�.

هي الق�سيدة التي تنكتب بحرب ين�سكب من القلب ك�لدم، 

ويقول يف الوطنية م� يجب اأن يق�ل، اأن يحمل ال�س�عر وطنه 

الع�مل  ليعّلم  ح���رب،  مو�سى  عبيد  كم�  »امل�س�فر«  وهو  حلمً� 

احلروف الإم�راتية املبدعة يف حب الوطن، كم� علمت اأوروب� 

الفينيقية اأهل اليون�ن لغته�، وحكت لهم عن �سر ح�س�رته�.

عبيد مو�سى ح�رب، اأنت ل�ست امل�س�فر خ�رج الوطن، بل 

اأنت امل�س�فر فيه، املحلق يف �سم�ئه، املعرّب عن اأعمق م�س�عر 

احلب فيه، والنتم�ء اإليه، والفخر بلغته وهويته الوطنية.
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حتقيقات

       

     �سعر / عّيا�س يحياوي

يوم ال�سهيد

ق����������ْف ع�������زي�������زا جُم������ل������ِج������ال ب����ال����ن���������ض����ي����ِد 

واح����ت���������ض����ْن ُم�����ع�����ج�����زاِت ي�������وم ال�������ض���ه���ي���ِد

َوُق�����������������ِل امل�������ج�������ُد ل�����������الإم�����������ارات وان������ظ������ْر  

������ض�����ج�����وِد يف  ب������ا�������ض������ًم������ا  امل��������ج��������َد  جت�����������ِد 

وارف��������������ِع ال��������راي��������َة ال������ع������زي������زَة واه�����ت�����ْف

ع������ا�������س ف������خ������ُر ال�������ب�������الد ِع�����������ّز اجل�����������دوِد

���ي ال����ع����ظ����ي����ُم ال����ع����ظ����ي����ُم �����ض����ع����ٌب ُي�������ض���حِّ

����ي����ِد  ل����ي����ل����ة ال��������وع��������ِد ب������ال������رج������ال ال���������ضّ

���� ُه��������ْم �����ض����ي����اُء ال����ع����ي����وِن والأم������������ُل ال���ب�������ضَّ

ال������ُك������ب������وِد ������ض�����غ�����اف  يف  وال��������������������روُح  اُم 

ال����دن����� ال����ِف����ل����ذة..ال����ب���������ض����ا�����ض����ة يف  وُه�����������ُم 

ال���������ض����وِد ال����ل����ي����ايل  ال����ف����ج����ُر يف  ي�������ا،ُه�������ُم 

ب���������ض����م����ة الأم����������ه����������اِت ُه�����������ْم وال������زغ������اري������� 

ال��������������وروِد ب�������ن  ال����ن���������ض����ي����م  وع�������ط�������ُر  ُد   

وك����������������اأين ������ض�����م�����ع�����ُت ��������ض�������وت الإم����������������ارا 

ع����ت����ي����ِد ع���������زي���������ٍز  ��������ض�������اه�������ٍق  ع������ل������ى  ِت 

ه�����������ض�����رت�����ه ال����������دم����������وُع ح�����ي�����ًن�����ا وح����ي����ًن����ا

(1(
الرعود: ه�������زمي  ���ل���ب���ه  ����ضُ يف  ������ض�����ال 

م�������ض���ى ول مي���������س ح��ت��ى �����ض����ه����ي����ًدا  ي������ا 

ك������ّف������ن������ْت������ُه ال�����������ض�����ل�����وع ع�����ن�����د ال�����������ض�����دود

ك�ضرته. ه�ضرته:    1

اأن��������������ت ن��������������وري وخ�������اف�������ق�������ي وج�����ن�����اح�����ي 

امل�����������ض�����ه�����وِد ي���������وم���������َي  يف  و��������ض�������الت�������ي   

اخل��������ل��������وُد اخل��������ل��������وُد ي�������ا راي�������ت�������ي الأع����������

اخل������ل������وِد �������ض������دمي  ���������������ل����ى وجن����������������واَي يف 

ل���������ض����ُت اأب�����ك�����ي�����َك اإمن����������ا ال�������دم�������ُع ي��ه��م��ي 

(2(
ي��������ِد الغ���ِرِّ يف  الغن��������������������اء  كن�������������������ض�������������يج 

����ْح����ُب خ���ان���ْت  ل�������ض���ُت اأب����ك����ي����َك اإمن��������ا ال���������ضّ

ال����ع����ن����ي����ِد رب�������اط�������ي  ال�����������ض�����ر يف  ج������ب������َل 

ل�����������ض�����ُت اأب������ك������ي������ك ي�������ا دم���������ي و������ض�����راع�����ي 

������ِف ال����������وج����������وِد ب�����امل�����وج�����ود ي����������وم ع�������������ضْ

ب������������رٌق  لح  ك��������م��������ا  دم����������ع����������ة  اإن������������ه������������ا 

ال�����ب�����ي�����د ��������ض�������م�������اء  يف  رع����������دي����������ن  ب����������ن 

ال�������دم�������وُع ال�������دم�������وُع ي�����ا ط�����ائ�����ري الأ�����ض�����

����ض���ه���ود دون  الأرواح  ارت�����ع�����ا������ُس  ������������َم���ى 

وع������������ي������������وٌن ك�������م�������ا ال��������غ��������ي��������وم ُح�������ب�������اىل

��������ض�������اب�������راٌت وال��������ب��������ٌل ح���������ول ال������وري������د

ف��ق��ب��ل��ي ������ض�����رخ�����ُت  اإذا  �����ض����ه����ي����دي،  ي������ا 

 �����ض����رخ ال�����غ�����اُف ُم�����وج�����ًع�����ا: ي�����ا ���ض��ه��ي��دي

������در وال����ط����ْل����� وح�������م�������اُم اجل�������ب�������اِل وال�������������ضِّ

(3(
الع�ضيِد وزه�������ُر  ال��غ�����ض��ا  وج����م����ُر  ������������ُح 

�����ْج�����ُو اخل���م���ا����ض���ي���� ������ضَ ال��������ّره��������اَج  ل�������َك يف 

(4(
الديِد ُف����ْل����ُك  م�����اَد  ال��ب��ح��ر  ويف  ���������ن  

�����ض����ك����ارى ال���������ض����ط����وط  يف  ال���������ض����ن����اب����ي����ك 

(((
بالبنوِد ُزّي���������ن���������ْت  وال��������راج��������ي��������ُل 

ول�����������ك ال�������������ض������اف������ن������ات ت���������ض����ه����ل ح����زن����ا

(6(
التعديِد يف  ال������ن������ي������اق  وَخ����������ل����������وُج 

اأ�ضّد البكاء. الن�ضيج:    2
ع�ضبة  وكذلك  الأم��ارات،  بيئة  يف  �ضائعة  اأ�ضجار  من  والغ�ضا  والطلح  ال�ضدر    3

الع�ضيد. 

ف�ضلية جافة حتمل  �ضرقية  رياح جنوبية  اخلما�ضن:  والهّم.  الزن  ال�ضجو:    4
الرمال.

5  ال�ضنابيك: جمع مفرده �ضنبوك، وهو �ضفينة �ضراعية �ضاعت يف اخلليج العربي. 
الراجيل: جمع مفرد برجيل وهو بناء هند�ضي يقع اأعلى املباين، يت�ضرب منه 

الهواء املُنع�س اإىل البيوت قبل ظهور النفط يف منطقة اخلليج. البنود: الأعالم 

والرايات. 

اأقدامها  6  ال�ضافنات: جمع مفرد �ضافنة، وهي الفر�س حن تقف وتثني اإحدى 
اإىل اخللف. اخللوج: الناقة التي فقدت ُحوارها. التعديد: هو الِعداد اأي النواح 

على املّيت.
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حتقيقات

ول������������ك الأم�������������ه�������������اُت زْغ�������������������������رْدَن ح���ت���ى

اَل�����������ض�����وِد ذاك  اأه�������ي�������ُل  �����ا  ُع�����ر������ضً ظ��������ّن 

ول�����������ك الأم������������ه������������اُت ي��������ا جن�������م�������َي ال����ع����ا

املَ�����ج�����ي�����د ب��������ال��������دع��������اء  ت�����������ض�����اب�����ق�����ن  يل 

ا�����ض����ط����ب����اري ف�����ي�����ك  ف�������ق�������دُت  م�������ا  واإذا 

ف���������������������الأّن ال�������ف�������ق�������ي�������َد خ��������������ُر ف�����ق�����ي�����ِد

ون�������������اري م��������ائ��������ي  ال�������ف�������ق�������ي�������َد  ولأّن 

 ووج����������������ودي ع�����ل�����ى ام��������ت��������داد ال������وج������ود

وان�������ع�������راج�������ي ن�����ح�����و ال�����������ض�����م�����اِء ������ض�����الًة 

(1(
الُق�����������وِد اجل��ي��������������اِد  ع��ل�����������������ى  وُب����راق����ي 

ولًء ت�������������ض������ام������ى  َم�������������ن  اأمُّ  واأن��������������������ا 

(2(
اجلن�������ود اأمُّ  الأ�ض���������������������رم�����ن  وعل������������ى 

ِع�������م�������ادي ال�������ب�������ن�������اء  يف  ال�������������ض������ن������ادي������ُد 

(3(
عيدي ال�����������ض�����ه�����ادة  يف  وامل�������واع�������ي�������ُد 

م�������ا �����ض����ل����ك����ُت ال���������ض����ك����ي����َك ي������وم������ا ول����ك����ن

(4(
وا�������ض������َع الأر�������������س ب�����ن اأه���������ل اجُل������������ود

ف����م����ال����ْت ال�������������ض������ح������ارى  دّرَب  زاي���������������ٌد 

(((
�������م الأم������������ل������������وِد ب������اخ�������������ض������راِر املُ�������ن�������عَّ

ب�������و��������ض�������اي�������اُه ف��������������زُت ب�����������ن  خ�����راب�����������ي������

(6(
الأ�ضود ب����ن  ال���ن���ام���و����َس  ون����ل����ُت  ������������ِن  

م�������ض���ٍر اأر�������������س  الأم����������������اَن يف  ون�������������ض������رُت 

(7(
ثموِد ف����������وق  اجل���������ن���������اَح  وف������������������ردُت 

ومت�������ن�������ط�������ق�������ُت ب������ال������ت�������������ض������ام������ح ح����ت����ى

(((
�������ض������ار ث������������وَب اخَل�������ب�������ر وامل������������ول������������وِد

ون�����������ب�����������ذُت اجل�����������م�����������وَد ف��������ك��������را وف�����ع�����ال

الُقوُد: جمع مفرده  ال�ضعود يف الزن.   هنا  والق�ضد  فر�س جريل،  الُراق:    1
القوداء وهي الفر�س الطويلة.

الآخر اأي يقطعه. ي�ضرم  اأحدهما  لأن  والنهار.  الليل  الأ�ضرمن:    2
وال�ضجعان. الأبطال  ال�ضناديد:    3

اأو املَمّر ال�ضيق بن البيوت. الزقاق  ال�ضكيك:    4
5  الأملود: الطرّي الناعم من الب�ضر اأو اأغ�ضان ال�ضجر، والق�ضد انت�ضار الزراعة.

�ضارة ال�ضبق والفوز. النامو�س:    6
َول، ومدينة تقع يف ح�ضرموت باليمن.

ُ
الأ العرب  من  قبيلة  ثمود:    7

املِنطق والّنطاق اأي اللحاف واملئزر. من  متنطقُت:    8

�������������وؤدَد ال�����ت�����ج�����دي�����ِد وت���������������������ض����������ّدرُت ��������������ضُ

ي�������ا ج�������ن�������ودا �����ض����ق����ي����ُت����ه����ْم ك��������اأ���������سَ ع�������ّزي

امل���������ه���������وِد يف  وه�����������������ْم  وت��������ع��������ّه��������دت��������ه��������ْم 

اأن����������ت����������ُم ال���������������������رادُة الأب���������������������اُة وف������خ������ري

اأن����������ك����������ْم م���������������ض�������رُق ال���������غ���������ِد امل���������وع���������وِد

خ�����ط�����وٌب ادل�������ه�������ّم�������ْت  اإذا  و�������ض������راج������ي 

(((
وع������ي������وين ع����ل����ى ح����ي����ا�����س ال����������������دوِد

وت���������ض����اب����ي����� دم����������ي  ال��������وغ��������ى  دم��������ك��������ْم يف 

(10(
املحموِد جم��������دَي  �������اُء  وح�������نَّ ����������������ح���ي 

اأي����������ه����������ا ال���������ن���������ا����������سُ ه�������������ذه ������ض�����ل�����وات�����ي

وت�����������رات�����������ي�����������ُل ِع�������������ّزت�������������ي ون�������������ض������ي������دي

»ك��������ل��������م��������ا ج����������������اء ب��������ال��������ك��������ت��������اب ن������ب������يٌّ

(11(
ال�ضهيِد ك�����ت�����اُب«  ي������دي  يف  ج���ئ���ت���ك���ْم 

اإ�ضوّدْت وتعاظمْت.  اإدلهّمت:    9
الرب. الوغى:    10

11  البيت اإحالة اإىل قول �ضاعر الثورة اجلزائرية �ضد الإ�ضتعمار الفرن�ضي مفدي 
زكريا: 

                    “كلم����������ا ج����اء بالكت�������اب ن���بّي    جئتكْم يف يدي كتاب اجلزائْر”. 
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حتقيقات

       

ق�سة / اإبراهيم مبارك*

بطل املنيعي .. �سقر طنب

عند تب��سري ال�سب�ح ينطلق ال�سغ�ر اإىل احلقول املمتدة يف 

ري  يف  اأ�سرته  يع�سهم  وي�س�عد  الثم�ر  يجمعون  اجلب�ل،  ح�سن 

املزارع، اأو جز الأع�س�ب ال�س�رة ب�لنب�ت�ت، وبع�سهم يع�ون والده 

يت�سلق  الآخر  بينم�  ثم�ر رطب،  النخيل، وجني  اأ�سج�ر  ت�سلق  يف 

جب�ل املنيعي، تلك القرية ال�سغرية التي تن�م حتت �سفح اجلب�ل 

ب�طمئن�ن.

الن��س  ي�س�عد  الذي  الإنت�ج  التبغ وتعطي  اأ�سج�ر  تزهو فيه� 

يف مواجهة احلي�ة، منذ اأقدم الأزمنة، لهذه الزراعة تقليد خ��س 

يعرفه اأه�يل هذه البيئة اجلبلية ويحفظه الأطف�ل جيدًا.

منذ و�سع البذور وحتى ينتهي املنتوج يف )مدواخ( بدوي ينفذ 

الدخ�ن يف وجهه الدني� املتعبة الزائلة، اأو احرتاق الغليون على راأ�س 

 )قدو( يف دبي وال�س�رقة وراأ�س اخليمة ومدن اأخرى يف ال�س�حل

املنيعي قرية تت�س�فر مع قرية حت� العتيقة لتقدم احلي�ة بزهوره� 

وفرحه� عند احرتاق اأوراق التبغ، وينفذ الن��س دخ�نهم يف وجهة 

العط�ي�،  اأر�س  من  الأجمل  للق�دم  ين�سدون  ثم  والريح،  احلي�ة 

نخيل وم�ء، خ�سرة وجب�ل �س�مدة يف وجه العوا�سف والفقر.

الأر���س  وتخرج  املطر،  ال�سم�ء  تهب  اأن  من  اأجمل  �سيء  ل 

النب�ت�ت ويخ�سر عود ال�سجر، اأبدية مل حت�سب للنفط وجودًا، ول 

خروجً� من فئة الغيبي.

احلي�ة اأر�س ورج�ل ك�جلب�ل �س�مدة يف وجه ع�دي�ت الأي�م 

والأنواء، م� دام اأم تولد واأر�س تبذر فل خوف ول همً� ول كدر، 

فقط تبغ يحرق ودخ�ن ي�سعد يف �سم�ء الأي�م.

وحت��دوا  احلي�ة  �سنعوا  الذين  ال��رج���ل  اأر���س  املنيعي  اإنه� 

والقوة  العزة  خن�جر  عيونهم  يف  تربق  اأطف�ل  اأجل  من  اجلب�ل 

والوف�ء للأر�س.

ن�دت الأم:

الظهرية،  يف  والع�س�فري  القط�  مط�ردة  يكفي  �س�مل  ي�   -

ملتهبً�،  جمرًا  اأ�سبح  قد  وال�سخر  ن�رًا  ت�ستعل  تك�د  اجلب�ل  اإن 

واأنت �س�رح وق�دي يف اللهيب، واأخيك علي ال�سغري يقلد اأفع�لك 

ال�سيط�نية حتت ال�سم�س واحلرارة وال�سموم.

اإن  ي� �سغريي العزيز ارحمن� من هذه امل�س�غب�ت املزعجة، 

الب�س�تني تكر فيه� احل�سرات والزواحف ال�س�مة واملوؤذية، اإنني 

يحبك  الذي  اأمك  قلب  ارحم  حبيبي  ي�  و�سقيقك،  عليك  اأخ�ف 

كثريًا، اأرجو اأن ترت�ح من هذا الدوران يف الظه�ري خلف الطيور 

وت�سلق اجلب�ل يف هذه الأوق�ت اخلطرية جدًا، حيث ي�سكن الن��س 

بيوتهم، ووحدك و�سقيقك ل تعرف�ن الهدوء.

تهديد  ول  الغ��سب  اأم��ه  �سوت  يردعه  ل  �سهيل  �س�مل  لكن 

والدة �سهيل، حيث ين�سل يف غفلتهم ليم�ر�س هوايته يف ا�سطي�د 

ا�سطي�د  يف  ه��واي��ت��ه  يرميه�  ال��ت��ي  القط�  وط��ي��ور  الع�س�فري 

والتي  ال�سغرية،  ببندقيته  يرميه�  التي  القط�  الع�س�فري وطيور 

حذره والده كثريًا، ب�أن ل يحمله� معه، فهي خطرية على الأطف�ل، 

لقد ا�سرتاه� له ليتعلم فقط كيف ي�سيب الهدف، وحتت اإ�سرافه 

ويف �سفوف تعليمية مع اأقرانه ال�سغ�ر، ف�لرجل ح�سب الع�دات 

القدمية لبد اأن يكون )بواري( يعرف كيف ي�سيب الهدف وراأ�س 

عندم�  ولكن  عنه،  الدف�ع  الوطن  يحت�ج  عندم�  العدو،  وقلب 

ي�سبح الطفل رجًل.

من��سبة  يف  له  �س�مل  خ�ل  قدمه�  التي  اخلنجر  ذلك  وحتى 

مع  لعبه  اأثن�ء  يرتديه�  اأن  يجب  ل  وال��ده،  له  ق�ل  الكبري،  العيد 

ال�سغ�ر، ول ب�أ�س اأن يتزين به� يف الأعي�د واملن��سب�ت ال�سعيدة.

يع�سق �سعود اجلب�ل وهزمية  ب�لتحدي،  �س�مل طفل م�سكون 

امل�ستحيل.

بعد اأن اأ�سبح �س�بً� ي�فعً� ق�ل له والده:

- ي� �س�مل اإنني اأنوي تو�سيع مزارع النخيل وزي�دة املح�سول 

مدن  يف  الإن��ت���ج  ه��ذا  على  الطلب  زاد  فقد  التبغ،  اأ�سج�ر  من 

ال�س�حل، ولقد اأ�سبح كر الذين يرغبون يف تبغ من�طق )احليور( 

واأن� تقدم بي العمر، واأحت�ج ملع�ونتك مع اأخيك علي، يف العن�ية 

ب�لب�س�تني.

لقد تعبت اأمك التي تع�ونني يف الزراعة، واأنت اليوم �سندي 

وقوتي.

ولكن �س�مل مل يوافقه الراأي، ق�ل:

يكفي  ل  ج���دًا،  �سعيف  عليه  حت�سل  م���  اإن  وال���دي  ي���   -

احتي�ج�تن�، فقد اأ�سبحن� نعي�س على الكف�ف وم� نبذله من جهد 
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حتقيقات

ل يوازي م� ينتج، كم� اأن زراعة التبغ حتت�ج لعن�ية كبرية حتى 

نح�سل على ع�ئد ب�سيط.. 

مدن  غزو  يف  تن�ف�سن�  اأخذتن�  ال�سم�لية  العجم  مدن  اإن 

ال�س�حل والق�س�ء على م�سدر رزقن�، واأنن� لبد اأن نبحث عن 

م�س�در اأخرى.

ينتهي  وقد  ون�سمحل،  �سيء  كل  يف  ن�سيع  اأنن�  وال��دي  ي� 

وجودن� يف ال�سوق.

ميدن�  اأن  ميكن  تعتقد  م�  كل  الأغ���راب  ه��وؤلء  اأخ��ذ  لقد 

يف  ق�بعني  ونحن  حتتن�،  من  حتفر  والزمن  الأي���م  ب�حلي�ة، 

الط�معون  بينم�  ال�س�حل،  مدن  يف  ن�ئمني  اأو  اجلب�ل  ح�سن 

ينهبون كل �سيء.

ي� والدي مل يعد ال�س�حل كم� خربته قبل زمن طويل، اأنت 

اأن  راأي��ت  وقد  اإىل هن�ك،  يذهب  الذي  واأن���  قريتك  تف�رق  ل 

البلد قد ب�عه� البع�س يف �سبيل العي�س وحده، واأم� من ي�سيع 

فله اهلل.

ي��وم على ال�س�حل  ت��ق��ذف ك��ل  واأف���واج���ً�  اأط��م���ع��ً�  راأي���ت 

والأخطبوط ل تف�سله عن املواين واملرا�سي واملدن غري م�س�فة 

م�ء �سغرية، وعن��سره تنخر يف �س��س كل �سيء.

اأذرع  امل��دن هي  نواطري هذه  وال��دي، حتى  ي�  ت�سدق  لن 

ذلك الأخطبوط.

واجل�ل�سني ب��سرتخ�ء ل يعنيهم �سيئً� بينم� الأر�س والبحر 

�س�حة لكل مت�سلل بغي�س.

اأهجر  اأموت قهرًا وغ�سبً�، لذلك �سوف  اأك�د  اإنني  ي� والدي 

هذه القرية، واأعمل ح�ر�سً� لهذا الوطن.

بن�دقهم  يحملون  ال�سب�ب،  من  جديدة  بنواة  األتحق  �سوف 

واأبعد جزيرة يف  اأق�سى نقطة من احلدود  ويقفون حرا�سً� على 

اخلليج العربي.

املد  وي�أكلك  هن�ك،  وين�سونك  ي�سيعونك  �سوف  بنّي  ي�   *

واجلزر لن ي�س�أل عنك اأحد، ولن يلتفت حلم��ستك ووطنيتك هذه 

املجنونة اأحد.

الع��سقني  اأن  تخربك  �سوف  وال��دي،  ي�  الأي���م  ت�س�أل  ليتك 

وال�س�دقني واملندفعني مثلك مل ي�س�أل عنهم الذين دفعوهم اإىل 

الت�سدي للعواطف والريح واحلريق، لقد �سربوا على ت�سحي�تهم 

واملخ�تل  والأف����ق  الن�ئم  ذل��ك  وك�سب  ب����ردًا  م���ًء  وحم��ستهم 

والأغراب وظل الق�عد ق�ب�سً� على مهفة الري�س وحدهم اأمث�لك 

راب�سون على تخوم الأر�س اأو حتت الراء..

جديد  �سب�ح  تب��سري  وهلت  ال�سم�ء  واأمطرت  ال�ست�ء  ج�ء 

وال�س�حل ينف�س عن ك�هله �سواد ليل ط�ل اأمده.

يف  قب�ستهم  اأحكموا  الذين  ال��غ��زاة  اأح��ذي��ة  الأر����س  دن�ست 

�سيطرة ا�ستعم�رية كريهة امتدت طويًل، بينم� احل�ملون ب�لفجر 

تب��سريه�  ط�رت  وحرية  وانعت�ق�ت  اأجمل  لزمن  يعدون  اجلديد 

حلظ�ت  وقبل  ال�س�حل،  اأر���س  من  �سرب  كل  على  خف�قة  بي�رق 

الفرح  هذا  لختط�ف  ال�سم�ل  من  جمو�سي  غراب  نعق  الفرح، 

الأق��دام  كل  لرحيل  طويلة،  �سنني  املنتظرين  اأح��لم  ولتمزيق 

القذرة عن م�ء اخلليج العربي.

ولكن الأخطبوط ال�س�م وامل�ستلقي على تخوم الوطن ل تن�م 

عينه الط�معة دائمً� واأبدًا يف الته�م كل �سيء جهرًا و�سرًا..

ويف قمة الفرح وال�سع�دة مد اأذرعه ال�س�مة ملتهمً� اجلزر كم� 

تلتهم الثع�لب فري�سته�، عندم� ل يكون للمزرعة ح�ر�س.

العدو  لهذا  ت�سّدوا  رف�قه  من  وخم�سة  �سهيل  �س�مل  وح��ده 

البغي�س ب�سلحهم العتيق الذي اأكلته واأفنته رطوبة البحر.

وبعد اأن اأدرك الرج�ل اأن مق�ومتهم لهذا العدو الذي يجت�ح 

واآل��ي���ت  امله�جمني،  م��ن  كبرية  وق��وة  الأ�سلحة،  ب���أح��دث  طنب 

واحلوام�ت  الهليكوبرت  وط�ئرات  احلربية  الزوارق  بني  م�سرتكة 

وب��وارج  بحري  اإ�سن�د  ق��وة  مع  احلديثة،  ب�لر�س��س�ت  امل���زودة 

حربية.

املتحم�س  ال�س�ب  ولكن  يق�وم،  ب�أّل  �س�مل  على  الرف�ق  �س�ح 

للدف�ع عن اأر�سه ووطنه اأج�بهم.
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حتقيقات

* لن اأ�سع البندقية ج�نبً� م� دامت هذه الراية خف�قة وهذا 

العلم �س�خمً�..

ي� �س�مل اجلزيرة �س�قطة يف يد العدو مهم� ك�نت املق�ومة، 

واإنه جلنون اأن ت�ستمر يف الدف�ع..

حتى  العتيقة،  ببندقيته  يق�وم  وظل  ي�ست�سلم  مل  �س�مل  ولكن 

دمِ اأم�م قوة جب�رة، وعدو م�سمم  �سقط �سهيدًا بعد ب�س�لة مل جتمُ

ت�ستمر  �سوف  منهجية،  تو�سعية  بعقيدة  مدفوع  الحتلل،  على 

طويًل يف هذا الزمن والأزمنة الق�دمة.

اأعلن  اجل��زر،  و�سقطت  ربه�،  اإىل  �سهيل  �س�مل  روح  �سعدت 

ع��سوا  الذين  ال�سك�ن  لهوؤلء  يبق  ومل  انت�سر،  اأنه  العدو  بعده� 

العمر كله على اأر�سهم غري ال�سرب والرج�ء من اهلل اأن يحميهم 

من بط�س الغزاة..

�س�ح الق�ئد الع�سكري ب�لن��س اأن يخرجوا من اأر�سهم.

ق�ل:

* مل يعد لكم بعد الآن موقع قدم، لقد انتهى الوجود العربي 

على هذه الأر�س.

ارحلوا اأيه� الأعراب اإىل مدن البدو..

بعد �س�ع�ت �سوف ت�سل �سفن خ�سبية لرتحيلكم اإىل هن�ك، 

والأف�سل اأن ت�س�رعوا ب�خلروج من اجلزر يف �سفنكم وزوارقكم 

الآن، واعلموا اأنن� بعد انته�ء املهلة التي حددته� �سوف نقتل اأي 

فرد يتواجد على هذه اجلزر.

اإىل  ليدفن  �سهيل  �س�مل  ال�سهيد  الأه���يل  على عجل حمل 

الف�حتة على  قراأوا  اأر�س طنب  وعلى  البح�رة،  اأجداده  جوار 

روح �سقر طنب الذي ذاد عن اأر�سه� مقدمً� روحه ثمنً� لراية 

بلده، وليظل جنمً� و�سه�بً� ي�سيء �سم�ء اخلليج العربي، وذاكرة 

وال�سواحل،  والبحر  للجزر  الأوفي�ء  اأه�يل طنب  ترحل عن  ل 

والذين ع�هدوا اهلل واأنف�سهم والن��س جميعً� ب�أنهم لن يبيعوا 

اأر�س اأجدادهم، مهم� ط�لت رحلتهم وا�ستدت قب�سة العدو.

فرحة  وحتولت  الحتلل،  خرب  �سرى  الن�ر  يف  ك�له�سيم 

ال�س�حل بجلء عدو اإىل احتلل عدو اآخر، رمب� اأكر خطورة 

واأكر تهديدًا دائمً�، حيث هو الوح�س الذي يرتب�س ب�ل�سواحل 

اأزمنة ق�دمة، ولن يرتدد حلظة يف  الع�سور وحتى  اأقدم  منذ 

تنفيذ تو�سعه واحتلله، كلم� �سعف احل�ر�س وظن املطمئن اأنه 

يف اأم�ن ون�م نواطري الب�س�تني، ون�سوا اأن ال�سو�س ينخر جذوع 

النخيل وامل�ء حتت التنب اأبدًا.

واملي�دين،  ال�سوارع  وط�فوا  ال�س�حل  مدن  يف  الن��س  ث�ر 

ت�سلب  اأن  قبولهم  وع��دم  الح��ت��لل،  لهذا  رف�سهم  واأع��ل��ن��وا 

اأر�سهم ب�لقوة.

ق�لوا:

* �ستظل اأ�سواتن� ع�لية وحم��سن� متقدًا حتى عودة الأر�س 

اإىل اأ�سح�به�.

�سيعت جلف�ر ابنه� البطل ال�سهيد �س�مل �سهيل بجن�زة رمزية 

�سديد  وبحم��س  وكب�ره�،  �سغ�ره�  املدينة،  اأه���يل  خلفه�  �س�ر 

رددوا رف�سهم للحتلل وحيوا هذا البطل الذي قدم حي�ته فداء 

لأر�سه.

اإن فجر اخلل�س من املحتل ل بد اأن ي�أتي يومً� مهم� جترب 

وتكرب هذا العدو.

ابنه�،  على  وكمدًا  حزنً�  ال�سهيد  اأم  م�تت  املنيعي  قرية  يف 

الذي ك�نت حتلم اأن تزفه يومً� اإىل اأحد بن�ت القرية..

ق�لت عجوز ت�سكن بطن جبل املنيعي.

* عندم� ي�أتي ال�ست�ء اأ�س�هد �سه�بً� يطوف ال�سم�ء، ي�أتي من 

بحر اخلليج العربي اإىل قمم اجلب�ل ووادي املنيعي.

اإنه� روح �س�مل �سهيل اخل�لدة، ت�أتي اإىل قريته لتطمئن على 

مرابع طفولته وتزور قرب والده ووالدته..

عندم� ي�سمع الن��س �سوت العجوز احلزين تطوف بهم ذاكرة 

ل تن�سى اأبدًا، ويرددون يف اأنف�سهم:

بطل  ي���  ال��ط���ه��رة،  روح��ك  على  اهلل  رحمة  �سهيل  �س�مل   *

املنيعي و�سقر طنب.
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متهيد:

  �سكل الرح�لة واملب�سرون الأج�نب م�سدرًا ه�مً� للمعلوم�ت 

الو�سفية عن املجتمع�ت العربية خلل القرن الت��سع ع�سر الأمر 

نظري�تهم  تكوين  يف  والب�حثون  املفكرون  منه  ا�ستف�د  ال��ذي 

الرح�لة  كت�ب�ت  ا�ستمرت  فقد  والأم��ث��ل��ة،  ب���لأدل��ة  وتدعيمه� 

واملب�سرين يف تقدمي و�سف التق�ليد والع�دات لل�سعوب والأقط�ر 

التي زاروه� اأو ع��سوا به� بع�س الوقت.  

مل�  العربي  واخلليج  الإم���رات  منطقة  اإىل  الغربيون  اجنذب 

متيزت به من خ�سو�سية واأهمية، فهي ملتقى احل�س�رات القدمية 

املج�ورة.  احل�س�رات  توا�سل  ونقطة  التج�رية،  الطرق  وملتقى 

وقد ق�سد منطقة الإم�رات واخلليج العربي الرح�لة واملكت�سفون 

الأوروبيون منذ اأمد بعيد. رغم ذلك ف�إن الدرا�س�ت التي تن�ولت 

ب�لدر�س والتمحي�س كت�ب�ت الرح�لة عن منطقة اخلليج العربي 

التي تن�ولت نظرة الرح�لة  خلل القرنني امل��سيني ن�درة. تلك 

تمُعرف  ك�نت  والتي  املتحدة،  العربية  الإم���رات  دولة  منطقة  اإىل 

قبل ال�ستقلل 1971م مب�سمي�ت عديدة اأهمه�: اإم�رات ال�س�حل 

م�ن، و�س�حل القرا�سنة. وترجع اأ�سب�ب تلك  املت�س�لح، �س�حل عمُ

الندرة يف الدرا�س�ت اإىل: 

•قلة املعطي�ت الوث�ئقية املتوفرة عن منطقة الإم�رات التي 
تت�سمن و�سفً� لأعم�ل الرح�لة.

•العتم�د الكبري على امل�س�در الربيط�نية ال�سي��سية ووث�ئق 
املوؤرخني  من  فقلة  الع�م،  املكتب  ووث�ئق  الهند  حكومة  مكتب 

 د. بدرية ال�سام�سي

عادات الزواج 
في منطقة الخليج العربي

الزواج يف العال العربي  امل�ضت�ضرقن واملب�ضرين الأجانب لعادات  درا�ضة حول : درا�ضة 

والإ�ضالمي وحتديداً ملنطقة اخلليج العربي و�ضبه اجلزيرة العربية.
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خرجوا عن نط�ق الأر�سيف اإىل الأر�سيف�ت الأخرى، ك�لأر�سيف 

الأمل�ين، اأو العثم�ين، اأو الف�ر�سي لتوثيق الدرا�س�ت العلمية.

اأر�سيف  الأم��ري��ك��ي،اأي  الأر���س��ي��ف  ع��ن  الب�حثني  •ابتع�د 
الإر�س�لي�ت الأمريكية التب�سريية، لعدة اأ�سب�ب منه�: - احل�س��سية 

الإر���س���ل��ي���ت  عمل  جت���ه  ال��ن������س  بع�س  يح�سه�  ال��ت��ي  امل��ف��رط��ة 

يف  حمفوظة  الأمريكية  الإر���س���ل��ي���ت  وث���ئ��ق  وب��ق���ء  التب�سريية 

ب�سعوبة  الب�حثني  واإح�س��س  الأم��ري��ك��ي��ة.  الكن�ئ�س  اأر���س��ي��ف 

التي  الدرا�س�ت  قلت  جمتمعة،  الأ�سب�ب  لهذه  عليه�.  احل�سول 

تن�ولت الت�ريخ الجتم�عي والقت�س�دي لهذه ال�سعوب. ولهذا ف�إن 

تمُعترب م�سدرًا غنيً� لت�ريخ املنطقة الجتم�عي  تق�رير املب�سرين 

والقت�س�دي. ف�ملب�سرون ك�نوا اأقرب اإىل الأه�يل وتع�ملوا معهم 

مع�ملة �سخ�سية خمتلفة، وقد ترك لن� هوؤلء املب�سرون معلوم�ت 

الوث�ئق  ه��ذه  فج�ءت  ال�س�ئدة.  الجتم�عية  احلي�ة  عن  قيمة 

الإم���رات  احلي�ة يف جمتمع  منظور  معرفتن� عن  ثغرة يف  لت�سد 

تعد كت�ب�ت املب�سرين  واخلليج العربي يف بداية القرن الع�سرين. ومُ

الجتم�عية،  الأو���س���ع  تن�ولت  لأنه�  ب�ملعلوم�ت  غنيً�  م�سدرًا 

والقت�س�دية، واجلغرافية، واملعي�سية. ب�لإ�س�فة اإىل اأن املب�سرين 

ج�ءوا لي�ستقروا فرتات طويلة بني الأه�يل بحكم طبيعة عملهم 

املب�سرين  كت�ب�ت  درا�سة  اأهمية  ت�أتي  لهذا  اأهدافهم.  ولتحقيق 

جمتمع�ت  يف  تف��سيله�  بكل  احلي�ة  ي�سور  �سجًل  تقدم  ب�نه� مُ

اخلليج يف الن�سف الأول من القرن الع�سرين  لقد �سكلت كت�ب�ت 

الرح�لة الأج�نب وامل�ست�سرقني اأحد امل�س�در الرئي�سة للمعلوم�ت، 

قريب  وقت  حتى  الع�سور  اأق��دم  منذ  اخلليج،  عرب  ثق�فة  حول 

)خم�سين�ت القرن امل��سي( عندم� بداأت منطقة اخلليج العربي 

�سواء  الجتم�عية  العلوم  من  العديد  يف  الب�حثني  اهتم�م  تثري 

املتعلقة  املعلوم�ت  ك�نت  قرون  فمنذ  اأج�نب.  اأو  مواطنني  ك�نوا 

يقوم  العربي،  واخلليج  العربية  اجل��زي��رة  �سبه  وثق�فة  ب�أبن�ء 

بجمعه� امل�ستك�سفون والتج�ر واملب�سرون وامل�ستوطنون. لهذا تمُعد 

م�سدرا  وتق�ريرهم  الأج�نب  وامل�ست�سرقني  املن�سرين  كت�ب�ت 

علمية  قيمة  الكت�ب�ت  لهذه  اأن  معرفتن�.كم�  م�س�در  من  مهم� 

واإمن�  الإم���رات غري مدون.  ت�ريخ دولة  اأن معظم  كبرية خ��سة 

يوؤخذ من ال�سور، لذلك فت�سجيل الأحداث والأو�س�ع يعد ذا قيمة 

كبرية رغم ال�سلبي�ت الكبرية التي تك�سف هذا املج�ل واأهمه� اأن 

تبت من وجهة نظر غربية  كمُ التحليلت قد  الأح��داث وتلك  هذه 

بحتة، وطبق� مل� متليه م�س�لح املن�سرين وامل�ست�سرقني واهواوؤهم 

ولكن  للمنطقة،  الأو�س�ع  واقع  من  ولي�س  احلقيقية،  واأهدافهم 

على الرغم من هذه ال�سلبي�ت تظل تق�رير الإر�س�لي�ت التن�سريية 

وامل�ست�سرقني الأج�نب م�سدرًا غني� لت�ريخ املنطقة  لهذا حر�سن� 

واملب�سرون  امل�ست�سرقون  كتبه  مب�  الأخ��ذ  على  املبحث  ه��ذا  يف 

العربي بهدف مق�رنته� مب� ذكرته  الأج�نب عن منطقة اخلليج 
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�سحة  من  للت�أكد  الدرا�سة،  عينة 

بجميع  وم��ق���رن��ت��ه���  امل��ع��ل��وم���ت 

امل�����س���در ال��ت��ي ع������س��رت ف��رتة 

ع�دات  عن  وكتبوا  امل��سي  القرن 

الزواج وتق�ليده يف منطقة اخلليج 

العربية. اجلزيرة  و�سبه  العربي 

ذكر  على  حر�سن�  كم�  ومنهجي� 

�سخ�سية  ك��ل  امل�ست�سرقون  اآراء 

ع��ل��ى ح�����دة، ث���م و���س��ح��ت تلك 

واملح�ور  املوا�سيع  ح�سب  الآراء 

الدرا�سة،)�سن  عليه�  ت�سري  التي 

مرحلة  ال�سريك،  اختي�ر  ال��زواج، 

اإج������راءات اخل��ط��ب��ة، اإج�����راءات 

وذهب  هداي�  املهر،  القران،  عقد 

ال���زف����ف، زينة  ال��ع��رو���س، ح��ف��ل 

العرو�سني، زف�ف  العرو�س، غرفة 

ال��ع��رو���س��ني(  ل��ذل��ك ق��د يلحظ 

يخدم  التكرار  ه��ذا  لكن  ت��ك��رارا، 

املنهج الع�م للدرا�سة. وقد �سملت 

ثلث  امل�ست�سرقني  وكت�ب�ت  اأراء 

فئ�ت: فئة ج�ءت للعمل ك�أطب�ء اأو مدر�سني ب�لإ�س�فة اإىل عملهم 

كمب�سرين، فئة ج�ءت كمبعوثني �سي��سيني لل�ستعم�ر الربيط�ين 

يكتبونه  ك�نوا  وم���  ال�سي��سي  اجل�نب  على  رك��زوا  املنطقة،  يف 

للج�نب  و�سفهم  اإىل  ب�لإ�س�فة  �سي��سية  وتق�رير  مذكرات  من 

منذ  املنطقة  اإىل  ج���ءت  وفئة  العربية،  لل�سعوب  الجتم�عي 

على  عمل  والبع�س  الآث���ر،  عن  كب�حثني  امل��سي  القرن  بداي�ت 

الت�أريخ للأحداث التي مرت به�  املنطقة ومن هوؤلء امل�ست�سرقني 

واملب�سرين واملوؤرخني الأج�نب:

Frauke Heard- Bey :باي هريد-  فراوكة   -  1
ع��ست  التي  ب���ي،  ه��ريد-  فراوكة  الأمل�نية  املوؤرخة  حتدثت 

يف الإم�رات منذ ع�م 1967م من القرن امل��سي وع��سرت فرتة 

م�قبل الحت�د، عن ع�دات وتق�ليد الزواج يف دولة الإم�رات يف 

تزويج  ك�ن  فذكرت:  ال��زواج  �سن  عن  فتحدثت  امل��سي،  القرن 

على  ن�س�أت  حيث  امل��سي،  يف  متبعة  ع�دة  البلوغ   عند  الفتي�ت 

يف  حتقيقه  يجب  و�سع  اأف�سل  الأطف�ل  واإجن���ب  ال��زواج  اعتب�ر 

اأقرب فر�سة ممكنة. وك�ن العديد من الفتي�ت يتزوجن وهن يف 

�سن الث�لثة ع�سرة من اأزواج يبلغون ال�س�د�سة ع�سرة. كم� حتدثت 

اإجم�ًل  فق�لت:  به�  الزواج  الأ�سر  تف�سل  التي  القرابة  �سلة  عن 

يتزوج الفتي�ت من اأفراد الع�ئلة نف�سه� وكلم� ك�نت �سلة القرابة 

وثيقة ك�ن ذلك اأف�سل بدءًا من اأولد العم مب��سرة واأبن�ء اخل�ل 

يف  )اخل�طبة(  الو�سيط  دور  عن  فراوكة  وحتدثت  املب��سرين. 

الزواج فذكرت: ك�ن يتم اإيج�د �سرك�ء من��سبني للزواج والرتتيب 

ملج�لت الزواج القت�س�دي �سمن ع�مل الن�س�ء. “حرمي” ي�سم 

القريب�ت وال�سديق�ت. ويف بع�س املن��سب�ت ك�ن يتم اللجوء اإىل 

املحررات  الأمور)الن�س�ء  يف  املعروف�ت  الن�س�ء  بع�س  خدم�ت 

عقد  عن  حتدثت  كم�  الطبيب�ت(.  اأو  والق�بلت  واخل���دم���ت 

الزواج فذكرت:  قبل عقد  الفت�ة  راأي  اأخذ  الزواج وعن �سرورة 

اأو  )املطوع(  اأم���م  ال��زواج  على  الفت�ة  موافقة  دائم�  يمُطلب  ك�ن 

من  اأم�م جم�عة  اأو  الن��س  لدى  ومعروف  به  موثوق  اآخر  �س�هد 

الن��س )تق�سد هن� �سم�ع ال�سهود لراأي وموافقة العرو�س، ويكون� 

يف الأغلب �س�هدين( اأم� الفتي�ت ال�سغريات جدا فقد ك�ن الأمر 

واإخوانهن يف  ب�لط�عة لأه�ليهن  يلتزمن  اأب�ئهن، وكن  اإىل  يوكل 

املوافقة على الزواج، وتذكر اأنه مهم� تكون الروابط الع�ئلية بني 

العرو�سني وثيقة فلبد من اإبرام عقد ر�سمي ) تق�سد هن� عقد 

القران(  وقد ل يكون مكتوبً� بني الطرفني ف�سم�ن املح�فظة على 

حقوق الن�س�ء جزء �سروري جدًا من املجتمع التقليدي الإ�سلمي. 

واأكدت اأن اأهم عن�سر يف عقد الزواج هو املهر فقد ك�ن يتمثل يف 

امل�ل اأو املوا�سي اأو الأر�س التي تمُقدم للفت�ة والتي يجب اأن تف�سله 

ح�ل  يف  ت�ستخدمه  له�  ملكً�  يبقى  لكي  البيت  مدخول  ب�قي  عن 
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طلقه� من زوجه�. 

بــاتــريــ�ــســيــا   -  2
 batreshy مــوريــ�ــس: 

Mores
ب�تري�سي�  الأمريكية 

موري�س، زوجة كلود مور�س 

ميدل  �سحيفة  م��وؤ���س�����س 

اي�ست انرتن��سون�ل، والتي 

ج�بت معه الع�مل العربي، 

ثم ع��ست معه يف ابوظبي 

الإم�����رات  دول���ة  ع��سمة 

ع�م  منذ  املتحدة  العربية 

بزي�رات  وق�مت   ،  1974
الإم�راتية  للأ�سر  عديدة 

وتعرفت  ال��ف��رتة  تلك  يف 

ع���ل���ى ع���������دات ال������زواج 

احلقبة،  تلك  يف  وتق�ليده 

حت����دث����ت ع�����ن ح���ف���لت 

ليوم  وال�ستعداد  ال��زواج 

يف  ال��زواج  قبل  �سهرًا  مت�سي  العرو�س  ك�نت  فذكرت:  العر�س 

“بردة” تلقى فيه كل الهتم�م والتجميل، وك�نت م�س�حيق زرق�ء 
واأخرى برتق�لية تذر على اجل�سم لتنعيم اجللد، وي�سحب ذلك 

الزواج  احتف�لت  وت�سف  عطرية.  بزيوت  تكرارًا  ال�سعر  غ�سل 

فتقول: ويف الحتف�ل الأخري يبداأ الحتف�ل ب�لعرو�س خم�سة اأي�م 

الأحج�م،  الطبول من كل  وقع  والرق�س على  الغن�ء  متت�لية من 

وي�ستمر ذلك حتى ال�س�عة الث�لثة اأو الرابعة �سب�حً� وتمُطلق نريان 

البندقي�ت يف الهواء، وتوقد النريان ، ويتم اإطع�م مئ�ت ومئ�ت 

من الن��س، وتوفر لهم اخلي�م. وت�سف الفنون ال�سعبية عند البدو 

ثن�ئية  رق�سة  وهي  التقليدية  املن�هيل  رق�سة  �س�هدت  فتقول: 

الرج�ل  وقف  اأب��دا.  ذلك  بعد  اأره  �سيء مل  الولتز،  رق�سة  ت�سبه 

يف �سفوف يغنون ويرددون وك�أمن� يتلون مزامري داوود، ثم ي�أتي 

من  )تعري�سة(  فتق�م  )املك�س�ر(  الن�س�ء  يوم  وهو  الأخري  اليوم 

يقوم اخلدم بعر�س  العرو�س، حيث  النخيل داخل م�سكن  �سعف 

م�تلقته العرو�س من هداي� من ع�ئلة العري�س لرياه  �سفوف وراء 

�سفوف من ال�سيدات املرتدي�ت جواهرهن التقليدية وخوامتهن 

يوم عر�سه�  العرو�س  والقدم. ثم ت�سف ملب�س  ب�ليد  اأ�سبع  يف 

فتقول : تلب�س قبعة ذهبية )الط��سة( على راأ�سه� وت�سع يف جيده� 

وت�سع  تقريب�)مرتع�سة(  خ��سرته�  حتى  يتدىل  ذهبيً�  عقدا 

مع�سميه�،  حول  واأ�س�ور  )الكوا�سي(  اأذنيه�  يف  ذهبية  اأقراط� 

والعزف،  والرق�س  الطبول  قرع  وي�ستمر  كعبيه�.  وخلخل حول 

ويوا�سل الزم�رون النفخ يف الأبواق. ويرتامى اإىل م�س�معن� رغ�ء 

الإبل و�سوت نريان البندقي�ت. 

Mary Allison األي�سون:  برونز  ماري   -  3
حتدثت الطبيبة الأمريكية م�ري برونزاألي�سون يف مذكراته� 

متن�ولة م�سريته� املهنية يف الكويت، خلل عمله� يف الإر�س�لي�ت 

التب�سريية يف الكويت واجلزيرة العربية عقودا من الزم�ن على 

�سبقت  التي  الفرتة  الع�سرين يف  القرن  الث�ين من  الثلث  امتداد 

اكت�س�ف النفط، فت�سمنت تف��سيل دقيقة عن حي�ة املراأة العربية 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط خلل الثلث الث�ين من القرن الع�سرين 

اأثن�ء عمله� يف البحرين  1934م فذكرت الكثري من انطب�ع�ته� 
وقطر وعم�ن والكويت. ومم� ذكرته عن ع�دات الزواج يف الكويت 

الع�دات  ولأن  للن�س�ء،  �سديدة  اأهمية  ذا  ال��زواج  مو�سوع  ك�ن   :

من  يكن  الن�س�ء مت�مً�، مل  الرج�ل عن  يمُف�سل  اأن  تق�سي  ك�نت 

يتم  الزوج  اختي�ر  وك�ن  والفتي�ن،  الفتي�ت  بني  التع�رف  املمكن 

يعترب زواج الأق�رب يف ال�سرق الأو�سط منذ  عن طريق الوالدين. ومُ

حم�ية  وهو  والأن�سب،  الأ�سعد  واإ�سح�ق،  ويعقوب  اإبراهيم  اأي�م 

ا�ستقراره، وهو  اإىل  الع�ئلة  ي�سعى طرف�  والأطف�ل حيث  للزوجة 

الع�ئلة،  �سيطرة  حتت  امل�لية  املمتدة  الع�ئلة  ث��روة  ي�سع  اأي�س� 

والرجل ال�س�ب يرى اأن له احلق ق�نونً� يف اأن يتزوج ابنة عمه اإذا 

مب�ح  التعدد  ولأن  الطفولة  منذ  للزواج  يخطط  ف�إنه  ولذا  اأراد. 

م�س�وئ  تكن  واجل��واري مل  العبيد  الن�س�ء من  ولتوفر  القراآن  يف 

املهر  عن  م���ري  الدكتورة  حتدثت  كم�  وا�سحة.  الأق���رب  زواج 

لعدد  وا�سحة  اأحك�م�  القراآن  وي�سرع  فق�لت:  للفت�ة  يمُقدم  الذي 

من تق�ليد الزواج، ف�إعط�ء الرجل للمراأة مهرًا هو ق�نون فر�سه 

اهلل. ومن املمكن اأن يكون املهر نقدا اأو جموهرات اأو حيوان�ت بني 

البدو. ومن املفرت�س اأن يكون املهر  من حق العرو�س. ولكن لأنه� 

قد تكون �سغرية جدا وغري خبرية تقرر الع�ئلة كيف ت�ستخدمه 

عن  حتدثت  كم�  للزواج.  م�س�ريف  ي�سخدم  الأحي�ن  بع�س  ويف 

�سن الزواج فذكرت اأنهم اعت�دوا تزويج الفتي�ت يف �سن �سغري. 

اأن الزواج احتف�ل ق�نوين ولي�س دينيً�، وتق�سد مرا�سم  وذكرت 

الدين  ال��ق��ران، رج��ل  وق��د يكون )امل��ل( تق�سد ع�قد  ال���زواج. 

وحتدثت  ويدعو.  القراآن  من  ويقراأ  ح��سرا  م���ري،  اأ�سمته  كم� 

عن حفل الزف�ف ق�ئلة: اأم� ب�قي املرا�سم فهي حدث اجتم�عي 

من  الكثري  وهن�ك  العرو�س.  اأ�سرة  وغنى  كرم  فيه  ي�ستعر�سون 

 . وحمت�سم  حم��رتم  ب�أ�سلوب  الع�ئلة  م�ت�ستطيع  بقدر  الأن���ق��ة 

وحتدثت عن حفل الزف�ف ب�لن�سبة للن�س�ء فذكرت: تمُدعى ن�س�ء 

طريق  عن  البهجة  بع�س  وتدخل  وال�سديق�ت،  والأق���رب  احلي 

ذات  ب�ملو�سيقى  احل�سور  عن  يرفهن  �سوداوات  مغني�ت  ت�أجري 
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والغن�ء  والت�سفيق  الأفريقية  الإيق�ع�ت 

وال��رق�����س وال��ط��ب��ول وامل���زام���ري. كم� 

فق�لت:  الفت�ة  زواج  �سن  ع��ن  حتدثت 

ابنته�  زواج  اإىل  ع��ب��داهلل  اأم  دع��ت��ن��� 

ع�مً�  ع�سرين  تقريب�  تبلغ  ك�نت  التي 

يكن  مل  تمُ�سجل  تكن  لن  ال���ولدات  ولأن 

عمره�.  يبلغ  كم  ب�ل�سبط  يعرف  اأح��د 

وت�����س��ي��ف: ل��ق��د ان��ت��ظ��رت م��ن��رية لوقت 

املن��سب،  القريب  يوجد  مل  لأن��ه  طويل 

لكن اأخريا متت الرتتيب�ت لزواجه� من 

املن��سبة،  الجتم�عية  الطبقة  من  ت�جر 

عنه  قيل  لكن  اأخ��رى  من  متزوج�  ك���ن 

اإىل  ب�لإ�س�فة  وطيب.  �س�لح  رجل  اإن��ه 

ذلك ك�ن الوقت قد ح�ن لتزويج منرية. 

ق�ئلة:  العر�س  تكلفة  ع��ن  حتدثت  كم� 

م�يع�دل   “ روبية  مئتي  العري�س  اأر�سل 

رفت يف تزيني العرو�س  �ستني دولر” �سمُ

العر�س.  لأ�سبوع  الذهب  بع�س  وت�أجري 

وو���س��ف��ت زي��ن��ة ال��ع��رو���س ق���ئ��ل��ة: ك�نت 

من  ف�ست�ن�  لب�ست  �سغرية،  غرفة  يف  وح��ي��دة  جتل�س  العرو�س 

اجلورجيت  من  واأنيقً�  رائعً�  ثوبً�  ارت��دت   وعليه  الأزرق  احلرير 

الرتتر،  من  و�سفوف  احلقيقي  الذهب  بخيوط  املطرز  الأحمر 

)ه�مى(  ت�سمى  للراأ�س  قطعة  ثقيلة،  ذهبية  قطع�  تلب�س  وك�نت 

تلتقي  واح��دة  بو�سة  مق��سه�  ذهبية  مربع�ت  من  مكونة  وه��ي 

جميعه� يف قطعة دائرية وهي مطعمة ب�لفريوز والعقيق الأحمر 

وك�نت تلب�س قلئد وخوامت واأ�س�ور وخزامة للأنف ومعلق�ت على 

للجم�ل  جت�سيدا  وك�نت  وخلخل.  الطويلة  ال�سوداء  ظف�ئره� 

التي  العرو�س  اإل  ي�ستمتع به اجلميع  العر�س  اأن  ال�سرقي. وتذكر 

جتل�س يف اخللفية ومن املفرو�س اأن تبدو غري راغبة يف الزواج. 

بعد  عبداهلل  اأم  اأخذتني  فق�لت:  العرو�سني  غرفة  و�سفت  كم� 

اأف�سل الغرف  ذلك مل�س�هدة غرفة العرو�سني وك�نت واحدة من 

يف املنزل، ي�سكنه� الزوج�ن يف الأي�م ال�سبعة الأوىل وي�ستقبلن 

الذي  والدة زوجه�  ملنزل  العرو�س  تنقل  وبعد ذلك  الزوار،  فيه� 

وج��دران  مرتفع  ب�سقف  كبرية  الغرفة  وك�نت  منزله�،  �سيكون 

مك�ن  زود  وق��د  مب�س�بيح.  م�س�ءة   وك�نت  حديثً�،  م�سبوغة 

اجللو�س ب�مل�س�ند املعت�دة على طول اجلدران التي ك�نت منجدة 

ب�حلرير الأزرق. وو�سعت ط�ولة من الرخ�م حمملة مبزهري�ت 

ك�نت اجلدران مغط�ة  بينم�  ال�سن�عية  ب�لزهور  مليئة  زج�جية 

اأعمدة  ب�أربعة  كبري  �سرير  الغرفة  ثلث  احتل  وقد  مبراي� طويلة، 

علقت عليه� �ست�ئر بي�س�ء من اجلورجيت واأغطية �سرير وردية 

حريرية، وقد و�سعت جموهرات العرو�س يف خزانة خ�سبية كبرية 

العري�س  ودوائ��ر. كم� و�سفت حلظة دخول  ب�رزة  بر�سوم  مزينة 

الرج�ل  يذهب  ال��زف���ف  اأم�سية  يف  فق�لت:  العرو�س  بيت  اإىل 

وبعد  ك�لع�دة،  الع�س�ء  ل�سلة  امل�سجد  اإىل  العري�س  اأه��ل  من 

اإىل بيت العرو�س حيث ي�ستقبلهم  الحتف�لت الرج�لية يذهبون 

الرج�ل من ع�ئلة العرو�س ب�لته�ين، ومترر مبخرة تتط�ير منه� 

رائحة البخور على اجلميع. ويقطر مر�س�ت م�ء الف�سية ملب�س 

امل��رة  ال�س�خنة  القهوة  ال��رج���ل  م��ن  اخل��دم  وي�سب  ال�سيوف 

املطعمة ب�لهيل لل�سيوف وبعد ذلك يغ�در كل الرج�ل ويرافق والد 

العرو�س العري�س اأى غرفة الزواج حيث ينتظر عرو�سه، وحت�سر 

الب�ب  غلق  ويمُ للعري�س،  ويقدمنه�  الوجه  مغط�ة  العرو�س  الن�س�ء 

على الزوجني اللذين يمُفرت�س اأنهم� يري�ن بع�سهم� للمرة الأوىل. 

Johann Jakob Hess هي�س:  جاكوب  جوهن   -  4
عن  هي�س،  ج���ك��وب  ج��وه��ن  الأمل�����ين:  الربفي�سور  حت��دث 

ال��زواج   العربيةيف  �سبه اجل��زي��رة     و�سط  ب��دو  وتق�ليد  ع���دات 

وا�سف� ع�دات الزواج عند قب�ئل بدو املن�طق الداخلية من �سبه 
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على  مركزا  اجلزيرة، 

اأن  فذكر:  تيبة  عمُ قبيلة 

ال��ع��م ه��و �س�حب  اب��ن 

ال��زواج  يف  الأول  احلق 

اب��ن��ة ع��م��ه، يقول  م��ن 

ابن العم لأبي الفت�ة “ 

تراين حمجرن فلنة” 

)اأي اإين �س�حب احلق 

يف امل��ن��ع م��ن ف��لن��ة(. 

طريقة  هي�س  وي�سف 

�سبه  بدو  عند  اخلطبة 

“ ي��ذه��ب  اجل����زي����رة 

اخلطيب اإىل اأبي الفت�ة 

وي��ط��ل��ب م��ن��ه ي��ده���، 

 “ الفت�ة  الأب  في�س�أل 

اأي  حممد(  تبغني  اأنت 

ه���ل ت��ري��دي��ن حم��م��د؟ 

“اإيه  ال��ف��ت���ة:  فتجيب 

اأري��ده.  نعم  اأبغيه” اأي 

بعد ذلك يذهب الأب وال�س�هد، بدون الفت�ة اإىل )املطوع( ع�قد 

ال�س�هد؟ فريد  اأين  ال�س�هد” اأي  “وين  املطوع:  في�س�أل  القران، 

ال�س�هد: اأن� ال�س�هد. ثم ي�س�أل مرة اأخرى، “ وين اأبوه�” اأي اأين 

والده�؟ يق�سد والد العرو�س. فريد: اأن� اأبوه�. ثم ي�س�أل عم� اإذا 

ك�نت الفت�ة موافقة؟ فيجيب�ن: نعم. بعد ذلك يزوجهم� املطوع 

غرفة  عن  هي�س  حتدث  كم�  اخليمة.   يف  اإليه�  الرجل  ويذهب 

العرو�س التي �ستزف فيه� وا�سف� اأي�ه� بقوله: “ تقوم اأم العرو�س 

اخليمة  بتح�سري  متوف�ة،  اأمه�  ك�نت  اإن  قريب�ته�،  اإح��دى  اأو 

الزينة(  )ليلة  الزوج�ن  فيه�  �سيق�سي  التي  العري�س  اأهل  عند 

تمُ�سمى هذه اخليمة )حجري( وهي خيمة �سغرية  الع�سل،  و�سهر 

العر�س  يوم  م�س�ء  ويف  عواميد.  اأربعة  على  تقوم  ال�سكل  مربعة 

يذبح العري�س اأم�م خيمة العر�س، وقبل جميء العرو�س خروف�، 

ي�سمى هذا اخلروف )ذبحنت نزالة( لأن خيمة العرو�س ن�سبت 

عند اأهل العري�س. ) يق�سد هن� اأن ذبح اخلروف لإعداد وليمة 

الع�س�ء مبن��سبة العر�س(. كم� و�سف هي�س هداي� العرو�س عند 

بدو �سبه اجلزيرة املتمثلني يف قبيلة عتيبة ق�ئًل : تمُ�سمى هداي� 

العر�س التي يقدمه� العري�س لعرو�سه بعد اخلطبة )دفع( اجلمع 

دفوع، )يق�سد هن� جه�ز العرو�س( وتت�ألف من الأ�سي�ء اخلم�سة 

مزين  ومعطف  )ج���ودري(  حل���ف  اأو  )زول��ي��ة(  الت�لية:�سج�دة 

بخيوط الف�سة)دفة( وقمي�س اأحمر )ثوب اأحمر( وغط�ء راأ�س 

الف�سة  من  �سوار  ع�دة  احللي،  وبع�س  كبري)مقرونة(  حريري 

ت�سمى)مر�سن  ال�سعر  يف  تثبت  ف�سية  وقطعة  ف�سة(  )حجول 

ف�سة(. 

John LewisBurkhat:بوركهات لوي�س  جون   -  5
وفد من قبل 

مُ
  حتدث جون لوي�س بوركه�ت، �سوي�سري الأ�سل اأ

يف  للآث�ر،  كب�حث  ال�سرق،  اإىل  الإفريقية  الربيط�نية  الرابطة 

درا�سة عن بدو �سبه اجلزيرة العربية يف اململكة العربية ال�سعودية 

نيزة  عمُ قبيلة  عند  ال��زواج  ع���دات  ع�سر،عن  الت��سع  القرن  يف 

البدوية فذكر: اأن حفل الزواج ب�سيط للغ�ية بني العنيز، ف�لرجل 

اإذا م� اأراد الزواج من فت�ة ف�إنه يوفد اأحد الأ�سدق�ء اإىل والديه� 

وتبداأ املف�و�س�ت بعد ذلك، ويجري بعد ذلك الوقوف على رغبة 

على  توافق  والده�  رغبة  مع  الفت�ة  رغبة  اتفقت  م�  واإذ  الفت�ة، 

عقد  تقرر  اإذا  اأنه  فذكر:  القران  عقد  كم� حتدث عن  ال��زواج. 

وهو  ال��ق��ران(  ع�قد  هن�  يق�سد  )لعله  ال�سديق  يقول  القران 

مم�سك بيد والد الفت�ة: اأنت تقر ب�أنك �ستجعل من ابنتك زوجة 

لفلن؟ وهن� يرد والد الفت�ة ب�لإيج�ب. وبعد حتديد يوم الزف�ف 

اأطلق عليه�  التي  اأي�م من اخلطبة  بعد خم�سة  يكون ع�دة  الذي 

)الطلب( يح�سر العري�س وهو يحمل حمًل �سغريًا على ذراعيه 

اإىل خيمة والد الفت�ة، ويقوم بذبح اخلروف اأم�م ال�سهود. وفور 

�سقوط الدم على الأر�س يكون احتف�ل الزواج قد انتهى واكتمل. 

وعقب  والغن�ء  ب�لطع�م  يت�سلون  وال�س�ب�ت  ال�سب�ب  يروح  وهن� 

اخلي�م  من  خيمة  اإىل  العري�س  ي���أوي  مب��سرة  ال�سم�س  غ��روب 

يجري ن�سبه� له على مقربة من املخيم،  ويحب�س العري�س نف�سه 

يف تلك اخليمة انتظ�رًا ملجيء العرو�س. وحتدث جون لوي�س عن 

بع�س الطقو�س التي مت�ر�س يف يوم الزف�ف حيث جتري العرو�س 

اخلجول ه�ربة من خيمة �سديقة اإىل اخليمة التي يحب�س العري�س 

نف�سه فيه�، ويدخلونه� عنوة اإىل تلك اخليمة ثم ترحل الن�س�ء عن 

املك�ن. ويذكر اأن املوقف الذي تتعر�س له الفت�ة من الطبيعي اأن 

اإ�س�رة  ال�سديق�ت  نظر  يف  يعد  وهذا  وتنده�س،  تتعجب  يجعله� 

نيز ل  العمُ اأن قبيلة  العذري. ويذكر  اأو علمة ك�فية على اخلجل 

اأنهم ل يزوجون  اأو املهنيني، كم�  يزوجون بن�تهم من احلرفيني 

بن�تهم من الفلحني اأو �سك�ن املدن. 

يتبع 



    اأوًل : ال�ستثمار يف الإن�سان وللإن�سان: 

على  اجلديدة  ب�لق�سية  لي�س  ال�ستثم�ر  من  النوع  هذا 

الدولة . فمنذ ن�س�أته� الأوىل على يد الوالد واملوؤ�س�س ال�سيخ 

زايد بن �سلط�ن اآل نهي�ن طيب اهلل ثراه ، والدولة تبذل جهودًا 

جب�رة لتمكني العن�سر الب�سرى املواطن  وت�أهيله والهتم�م به 

من ن�حية التدريب والتمكني بو�سفه ح��سر الدولة ور�سيده� 

امل�ستقبلي . فت�سليحه ب�لعلم وت�أهيله لكي يكون ع�سوًا ن�فعً� يف 

جمتمعه �سيء ل بد منه بو�سف دولة الإم�رات دولة جديدة 

اللزمة  ب�مله�رات  بت�سليحه  الدولة  اهتمت  وكم�  ن�ه�سة.  

اهتمت اأي�سً� بت�سليحه بقيم املجتمع اليج�بية التي بدونه� ل 

يكون هن�ك توا�سل بني الجي�ل ويقفد ب�لت�يل املجتمع هويته 

ت�أهيل  جم�ل   يف  ت�سب  زايد  ال�سيخ  توجيه�ت  كل  وك�نت   .

اجليل اجلديد بقيم الآب�ء والأجداد.  لذلك اهتم ال�سيخ زايد 

بت�أهيل تلك الروة الب�سرية ب�لأدوات اللزمة لبن�ء الإن�س�ن 

التاريخ و التراث 
واستثمار دولة اإلمارات للمستقبل  
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بقلم ا. د. فاطمة ال�سايغ 

رمبا يعطي م�ضطلح ال�ضتثمار دللة على اأنه ال�ضتثمار املادي والقت�ضادي  ولكن يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة لال�ضتثمار اأوجه خمتلفة.  فهو ال�ضتثمار  الب�ضري والثقايف والبنيوي وهي جميعها اأوجه لال�ضتثمار 

ال�ضاري الذي تن�ضده الدول وتعده ر�ضيدا مهما للم�ضتقبل. فبدون ال�ضتثمار يف هذه الوجوه يفقد املجتمع 

اأركان ر�ضيده للم�ضتقبل . ولو تاأملنا ا�ضتثمارات دولة الإمارات عموما  لوجدنا اأن اهمها  ثالثة هي :  ال�ضتثمار 

هي  ال�ضتثمارات  هذه  للم�ضتقبل.  ال�ضاري  وال�ضتثمار  التحتية  البنية  يف  ال�ضتثمار  ولالإن�ضان،  الإن�ضان  يف 

ما متيزت به دولة الإم��ارات وهي من ال�ضتثمارات التي وفرت لها الماية والطماأنينة وم�ضتقبل قلقه قليل 

ور�ضيده من �ضعادة الإن�ضان كبر وهي ال�ضتثمارات التي جعلت من دولة الإمارات تتفوق على غرها يف التنمية 

الب�ضرية وال�ضارية. 



نف�سي� وعقلي� وت�أهيله للم�ستقبل م�سلح� بقيم املجتمع وع�داته 

وتراثه. وجتلي اهتم�م زايد ب�لت�ريخ والرتاث يف اإن�س�ئه للجنة 

تهتم بهذه املكون�ت.  ففي ع�م 1973 اأ�سدر ال�سيخ زايد اأمرًا 

بت�سكيل جلنة الت�ريخ والرتاث و�سم اإليه� نخبة من الب�حثني 

زايد  توجيه�ت  وك�نت  اآن��ذاك.  وال��رتاث  ب�لت�ريخ  واملهتمني 

وت�ريخ  تراث  وتدوين م� جتده من  ب�لبحث  اللجنة  تبداأ  ب�أن 

الإم�رات قبل اأن يعرت�س للن�سي�ن اأو رمب� الندث�ر .  وعملت 

يف  والثم�نيني�ت  ال�سبعيني�ت  عقدي  خلل  ج�هدة  اللجنة 

الإم�راتي  الت�ريخ  تدوين م� ح�سلت عليه من معلوم�ت عن 

اأو من مفردات الرتاث وت�سجليهم� للحف�ظ عليهم� للأجي�ل 

الق�دمة .   وخلل اأربعة عقود ونيف من عمر الحت�د حظي 

ال�ستثم�ر يف الرتاث وت�ريخ الدولة ب�أهمية كبرية كونه لي�س 

فقط اأداة من اأدوات التنمية الب�سرية ولكنه اأي�سً� من اأدوات 

التنمية احل�س�رية للدولة . فدولة دون تراث وت�ريخ ل مك�ن 

له� بني الأمم الن�ه�سة .  كم� اأنه من الوا�سح اأن اجت�ه الدولة 

ال�سي�حة ب�عتب�ره�  تنويع م�س�در الدخل والجت�ه نحو  نحو 

وتراث  بت�ريخ  ب�لهتم�م  ال  يت�أتى  ل  للدخل  مهمً�  م�سدرًا 

الإم�رات  بداأت  وهكذا   . احل�س�رية  هويته�  ب�عتب�ره  الدولة 

معنوي  كم�سدر  وتراثه�  ت�ريخه�  بتوظيف  ج��دي��دًا  عهدًا 

وم�دي مهم للدولة وللإن�س�ن . ومن ن�حية ث�نية مل تن�َس دولة 

امللف�ت  والت�ريخ  الرتاث  ان�سغ�له� مبلف  الإم�رات يف خ�سم 

الأخرى كملف التنمية الب�سرية والذى ح�ز بن�سيب وافر من 

الدولة  ك�نت  لقد   . امل�ستقبلية  وا�سرتاتيجيته�  الدولة  خطة 

الرتق�ء  �سبيل  يف  تواجهه�  التي  التحدي�ت  مت�مً�  مدركة 

القت�س�دي  الن��ف��ت���ح  ظ��ل  يف  خ��سة  الب�سرى  ب�لعن�سر 

العمل.   �سوق  ي�سهده�  التي  الكبرية  والتن�ف�سية  واحل�س�ري 

ف�لدولة تعد م�سدر جذب كبري للعم�لة اخل�رجية الراغبة يف 

العمل اأو ال�ستثم�ر ، تلك العم�لة التي اأتت من خمتلف اأ�سق�ع 

وثق�فته�.  وتراثه�  املجتمعية  تق�ليده�  معه�  ح�ملة  الأر���س 

وهذا الأمر بحد ذاته ي�سكل حتديً� كبريًا للدولة التي تع�ين 

من خلًل كبريًا يف تركيبته� ال�سك�نية من جراء ذلك التدفق 

الدولة يف  بذلته�  التي  ولكن اجلهود  املقنن.    ال�سك�ين غري 

�سبيل حل م�سكلة الرتكيبة ال�سك�نية اأثبتت اأن الطريق الطويل 

يبداأ دائم� بخطوة واأنه متى م� و�سعت اخلطط وطبقت اأتت 

ك�ل�ستثم�ر يف  اأخرى  تنمية جم�لت  الب�سرية  �سريع�.  اأكله� 

البنية التحتية الذى يعد من التحدي�ت الأولية التي واجهته� 

دولة الإم�رات بكل اقتدار وتخطيط ووعي
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ثانيا : ال�ستثمار يف البنى التحتية :   

حظي ملف البنى التحيتة بن�سيب وافر من اهتم�م الدولة. 

البنية  تفتقد مقوم�ت  ت�أ�سي�سه�  ك�نت  الإم�رات عند  فدولة 

التحيتة احلديثة املهمة حلي�ة الأفراد و�سع�دتهم و�سحتهم. 

فخلل عقود من ال�ستعم�ر ع�نت هذه املنطقة من التهمي�س 

من  ال�ستف�دة  نعمة  من  حتى  حرمه�  الذى  المر  والهم�ل 

الن�سح�ب  وعند  النفط.  راأ�سه�  وعلى  القت�س�دية  موارده� 

الربيط�ين من منطقة الإم�رات ك�نت املنطقة تفتقد معظم 

ول  وم�ست�سفي�ت  ط��رق  فل    . الأ�س��سية  احلي�ة  متطلب�ت 

ب��داأت  وهكذا  كرمية.  حي�ة  ل�سك�نه�  توفر  حديثة  م�س�كن 

الإم�رات حركة تنموية اأ�س��سه� الإن�س�ن. كم� اأ�س�ست الدولة 

ك�نت  خطة  فكل  امل�ستقبل.  على  وعينه�  حديثة  حتتية  لبنية 

وللأجي�ل  للم�ستقبل  ا�ستثم�ر  اأنه�  العتب�ر  يف  يوؤخذ  تو�سع 

الق�دمة . فمن املوانئ الوا�سعة اإىل  املط�رات الكبرية وانته�ء 

ت�أخذ يف العتب�ر   ب�لتخطيط احل�سري، ك�نت تلك اخلطط 

ال�سك�ين.  والنمو  املتوقعة  والتو�سع�ت  امل�ستقبلية  املتغريات 

كم� روعي عند و�سع الت�سميم�ت احل�سرية اأن ل توؤثر على 

فلم   . بنوية  �سعوب�ت  اأي  تخلق  ول  احل�س�رية  الدولة  هوية 

تن�َس دولة الإم�رات يف خ�سم اإن�س�ء تلك امل�س�ريع واملتغريات 

التي ا�ستحدثته�، اأنه� اإمن� اأن�سئت خلدمة اإن�س�ن هذه املنطقة 

وانه� تعمل من اأجل م�ستقبل اأف�سل وم�ستقر واأمن جليل ق�دم 

التع�طي مع حتدي�ت ع�سره م�سلح�  �سوف يكون ق�درًاً على 

اإىل  الإم���رات  وهن� جل�أت    . وتراثه  وع�داته  بقيم جمتمعه 

ر�سيده� احل�س�ري من تراث وقيم اإيج�بية  توظفه� خلدمة 

الأهداف التنموية التي تبنته�. فلم تن�سئ م�سروع� ح�س�ري� 

ال ودر�ست اأهدافه لكي يتم��سى مع اأهداف الدولة ورف�هية 

الن�س�ن. اأن دولة الإم�رات لتفخر اليوم ب�أنه� �س�حبة م�سروع 

ح�س�ري يهدف اإىل خدمة لي�س فقط اإن�س�ن الإم�رات بل وكل 

من يعي�س على اأر�سه� .   

ثالثا : ال�ستثمار احل�ساري للم�ستقبل : 

هذه  ان�س�ن  مل�ستقبل  ال�ستثم�ر  هي  الدولة  خطط  ك�نت 

يخت�س  ففيم�   . املعنوي  اأو  امل���دي  م�ستقبله  �سواء  املنطقة 

ب�إن�س�ء  ال��دول��ة  ه��ذه  م�س�ريع  عنيت  فقد  امل���دي  مب�ستقبله 

امل�س�ريع التي تعد ر�سيدا مل�ستقبل اإن�س�ن هذه املنطقة . كذاك 

ان�سئت  وامن�  الطفرة  اأوق���ت  يف  خ��سة  الإنف�ق  يف  تبذر  مل 

يف  الدولة  حمى  ال��ذى  الر�سيد  هي  ك�نت  �سي�دية  �سن�ديق 

ح�لت التذبذب يف اأ�سع�ر النفط . فقد �سهدت اأ�سواق النفط 

مرات عديدة �سعودًا وهبوطً� كبريًا اأثر على خطط التنمية يف 

العديد من البلدان املنتجة للنفط . ك�ن هذا التذبذب ك�فيً� 

اإىل  به�  الهبوط  اأو  قي��سية  م�ستوي�ت  اإىل  ب�لأ�سع�ر  لل�سعود 

كثرية  �سلبية  ت�أثريات  التذبذب  لهذا  مب�  متدنية  م�ستوي�ت 

للأفراد  املعي�سي  امل�ستوى  وعلى  للدولة  التنمية  خطط  على 

ك�نت  الإم�����رات  ولكن  ع��دي��دة.  جمتمعية  قط�ع�ت  وعلى 

اأٍمن  بف�سل ال�ستعداد ال�سليم للم�ستقبل حممية ب�سي�ج قوى 

اآمنة  القت�س�دي، حي�ة معي�سية  التذبذب  له� يف كل فرتات 
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م�ستقبل  اأم�  الإن�س�ن.  ل�سع�دة  اأمنوذج  كم� جعله�  وم�ستقرة 

بقيم  ال�سب�ب  بت�أهيل  الدولة  اهتمت  فقد  املعنوي  الإن�س�ن 

العربية  الدولة  هوية  على  الت�أكيد  وتراثه من خلل  املجتمع 

والإ�سلمية. كم� اهتمت ب�لقيم امل�ستق�ة من تراث وموروث 

لدينن�  ال�سمحة  املب�دئ  على  الت�أكيد  خلل  من  الأم��ة  هذه 

اإن�س�ء  وقيمن� العربية الأ�سيلة والذي بدا وا�سحً� من خلل 

وزارة م�ستقلة للت�س�مح خ��سة بعد اأن اأ�سبح عدم تقبل الآخر 

والإره�ب من الظواهر الع�ملية املخيفة .   كم� اهتمت الدولة 

فخر  وم�سدر  الأم��ة  هوية  هي  اللغة  ب�عتب�ر  العربية  ب�للغة 

اإىل حم�ية  التي تهدف  املب�درات  العديد من  .  فقدمت  له� 

اللغة العربية يف الف�س�ء الع�م واخل��س ب�عتب�ر اللغة هي من 

مفردات الهوية الوطنية والثق�فية للفرد. 

اخلامتة : 

ملف  �س�حبة  ب�أنه�  ال��ي��وم  لتفخر   الإم�����رات   دول��ة  اإن 

ن�حية  فمن   . واحل�س�رية  الب�سرية  التنمية  جم�ل  يف  قوى 

اأ�سبحت متتلك قوى ب�سرية مدربة ق�درة على مواجهة  فقد 

حتدي�ت امل�ستقبل بكل اقتدار الأمر الذى جعل من الإم�رات 

م�سدر جذب للعم�لة وخ��سة ال�سب�بية من كل اأنح�ء الع�مل 

ب�مله�رات  فقط  لي�س  �سب�به�  ت�سلح  فهي  اأخ��رى  ن�حية  ومن 

العمل  املن�ف�سة يف �سوق  التي جتعلهم ق�درين على  احلي�تية 

التع�ي�س  على  ق�درين  جتعلهم  التي  ال�سلوكية  ب�مله�رات  بل 

يف جمتمعهم الغنى برتاث الآب�ء وت�ريخ الأجداد واتخ�ذ من 

ذلك قدوة لهم نربا�سً� ي�سيء لهم امل�ستقبل . 

يف  الإم���رات  لدولة  اأمنت  الثلثة  ال�ستثم�رات  هذه  اإن 

ح�لت عدم ال�ستقرار الدويل والقليمي حي�ة م�ستقرة ه�نئة 

، كم� جعله� اأمنوذجً� يف التع�ي�س ويف التنوع القت�س�دي ويف 

اأي�سً�  ك�نت  ال�ستثم�رات  . هذه  للم�ستقبل  التخطيط اجليد 

�سواء يف  ا�ستثم�رات خ�رجية  للإم�رات  التي جذبت  البوابة 

الإم���رات مركزًا  اأ�سبحت  . فقد  اأو احل�سري  امل�دي  املج�ل 

ومركزًا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  القت�س�دي  للثقل  مهم� 

للم�ل والأعم�ل وال�ستثم�ر . 

اإن ا�ستثم�ر دولة الإم�رات يف هذه الق�س�ي� الثلثة هو م� 

اأهله� اليوم لأن تكون مركزًا متميزًا واأن حتوز املراكز الأوىل 

يف العديد من احلقول بل واأن تذب اأهم الحداث احل�س�رية 

الع�ملية مثل ا�ست�س�فة معر�س اك�سبو 2020 . فكم� تتمتع الدولة 

اليوم ب�سجل متميز يف جم�ل ال�ستثم�رات امل�دية تتمتع اأي�سً� 

ب�سجل متميز يف �سجل الإجن�زات احل�س�رية .  ففي ا�ستبي�ن 

اأجري موؤخرا ح�زت الإم�رات على املراتب الأوىل على ق�ئمة 

اأف�سل مك�ن للعي�س والعمل ب�لن�سبة لل�سب�ب. فبيئته� اجليدة 

وبنيته� التحتية املتطورة وف�س�ئه� الع�م ي�سجع على الهجرة 

والعمل الإق�مة .  كم� ح�زت الإم�رات على اأف�سل بيئة ج�ذبة 

للعقول وخ��سة من فئة ال�سب�ب .  هذا الو�سع هو م� جعل من 

الإم�رات قبلة للعديد من الراغبني يف اكت�س�ف فر�س العمل 

وال�ستثم�ر والإق�مة الدائمة واأي�سً� اأمنوذج للتع�ي�س اجلميل 

بني الب�سر. 
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ك�سهر  الدينية  املن��سب�ت  من  الإم����رات  مواطنو  اتخذ 

مت��سكهم  على  ي��دل  اجتم�عيً�  مظهرًا  امل��ب���رك،  رم�س�ن 

منذ  الكرمي  ال�سهر  لهذا  م�ستعدين  الجتم�عي،  وتك�فلهم 

للمجتمع  الع�دية  احلي�ة  تتغرّي  �سعب�ن؛ حيث  �سهر  منت�سف 

الأطعمة  اأ�سن�ف  من  العديد  اإح�س�ر  يف  الن��س  فيت�س�رك 

واحللوي�ت، وتب�دله� بني البيوت قبيل اآذان املغرب، وي�ستمر 

امل�س�جد  وتعمر  رم�س�ن،  �سهر  ط��وال  والت�آلف  الكرم  ه��ذا 

ب�مل�سلني، كم� حتر�س العديد من البيوت على تنظيم جم�ل�س 

رم�س�نية للرج�ل والن�س�ء، لتب�دل الآراء وا�ستح�س�ر طقو�س 

اآب�ئهم واأجدادهم.

ت�ريخ  من  ونهل  ب�لبداوة،  الإم����رات  دول��ة  ت��راث  امتزج 

�سعبه� العريق املرتبط بت�س�ري�س الأر�س وحي�ة الإبل، و�سيد 

املي�ه  وتخزين  ال��زراع��ي��ة،  والأن�سطة  والفرو�سية،  الطيور 

ب���رزة،  مبك�نة  حتظى  التي  املن��سط  من  وغريه�  اجلوفية، 

كرتبية اخليول العربية الأ�سلية وال�سيد البحري عرب �سفن 

اأوجدت من تلك القوارب  �سنعه� الأ�سلف ب�أي�ديهم، والتي 

امل�س�بق�ت  لتنظيم  حرفيً�،  تقليدًا  وال��ك��ب��رية،  ال�سراعية 

والبحث عن اللوؤلوؤ واملرج�ن طلبً� للرزق.

�سهور  كبقية  رم�س�ن،  �سهر  يف  الإم����رات  �سعب  يراعي 

ال��زّوار  ي�ستقبل  حيث  احلميدة،  والتق�ليد  الع�دات  ال�سنة، 

تنب�س دولة الإم�رات العربية املتحدة ب�ملوروث الرتاثي يف �سهر رم�س�ن املب�رك، م�ستندًة اإىل هويته� واأ�س�لته� 

املتجذرة يف قلب الت�ريخ.. فرتاث الإم�رات عريق وله العديد من التق�ليد التي توارثه� الأبن�ء جيًل بعد جيل، وتن�قله� 

اخللف عن ال�سلف ب�عتزاز واأعراف عربية اأ�سيلة، ارتكزت على الأخلق الإ�سلمية ال�سمحة.
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بقلم: الباحثة املجتمعية

مرمي حممد الأحمدي

اإلمارات تنبض بالتراث في شهر رمضان



ب���ل��ق��ه��وة ال��ع��رب��ي��ة وب��ك��ل��م���ت 

ال�سيف  وي�ست�سعر  ال��رتح���ب، 

واأجواء  اإمي�نية  ونفح�ت  بحف�وة 

اأف����راد املجتمع  م��ن الأل��ف��ة ب��ني 

ال���ت���ق����رب  ت���ع���زي���ز  ت�����س��ه��م يف 

الجتم�عي وتعك�س منبع ح�س�رة 

الأ���س��ي��ل  ال����رتاث  وخ�سو�سية 

لدولة الإم�رات.

جت�ّسد �سواهد ت�ريخ املوروث 

اأ�س�لة  م��ن  ج���ن��ب��ً�  الإم����رات���ي، 

ال�����س��ع��ب واإ���س��ه���م��ه ال��ك��ب��ري يف 

والت�ريخية  الإن�س�نية  احل�س�رة 

املتج�ن�سة مع احتي�ج�ت الإن�س�ن 

غنية  ع�سور  ع��رب  الج��ت��م���ع��ي 

زخرت ب�لكنوز الأثرية والرتاثية 

على  يزيد  م�  اإىل  تعود  والإرثية 

اأ�سبحت دولة  7000 �سنة، حيث 
الإم�رات، اليوم، منبع للح�س�رة 

ب�لثق�فة  الن�ب�س  ال�سرق  وقلب 

و�سريك اأ�سيل يف الرتاث الع�ملي 

العريق.

كنزًا  الإم����رات،  دول��ة  تعترب 

وال�سعبية  التقليدية  للفنون  غنيً� 

وال��رتاث��ي��ة، ك��م��� ت��وؤم��ن ال��دول��ة 

ك�لفنون  الثق�يف  الرتاث  ب�أهمية 

والأه���زي��ج  ال�سعبية  والأغ�����ين 

وامل����واوي����ل واحل�����رف ال��ق��دمي��ة 

زال  وم����  ال��ف��خ���ر..  ك�سن�عة 

مبم�ر�سة  متم�سكني  الإم�راتيون 

امل��ن������س��ب���ت  ال���ف���ن���ون يف  ه����ذه 

ال�سج�عة  لقيم  اإب��رازًا  املختلفة 

الأجي�ل  دور  وجت�سيد  وال�سه�مة 

ع��ل��ى  اجل����دي����دة يف احل����ف�����ظ 

و�ستبقى  الرتاث..  هذا  مقوم�ت 

لن  �سم�س�ً  الإم������رات،  م�سرية 

تغيب يف تر�سيخ الأ�س�لة والرتاث 

والإن�س�نية والكرم.
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�سها �سرّيف

ويرى حممد اأركون “ اإن الرتاث �سنة الآب�ء ، كمً� ، واإط�رًا من 

اأدبية  وجمموع�ت   ، �سعبية  جتريبية  ومعلوم�ت  وال�سرائع  الأحك�م 

فكرية علمية مكتوبة ، خ��سة ب�لطبق�ت املدنية الع�ملة ، تختلف عن 

الرتاث ال�سعبي ال�سفوي .والرتاث اأخريًا ت�سورات للم��سي مربرة 

“. )حممد اأركون –  مل� حتلم به اجلم�هري حل��سره� وم�ستقبله� 

مركز درا�س�ت الوحدة العربية – ندوة “الرتاث وحتدي�ت الع�سر 

يف الوطن العربي”. الطبعة الأوىل، بريوت 1985�س14 (.

ولقد رفد الرتاث الأدب مب�دة ثرة ل تن�سب لأدب الطفل عن 

طريق احلك�ي�ت امل�ستلهمة للطفل مم� ينمي خي�ل الطفل ويجعله 

يتم�سك برتاثه ويغر�س القيم الف��سلة. وهن�ك م�س�درعديدة لنقل 

الرتاث للطفل ومنه� ق�س�س الأنبي�ء والأمث�ل ال�سعبية والأ�س�طري 

وق�س�س احليوان�ت.

والأغ�ين ال�سعبية واحلك�ي� ال�سعبية والنتق�ل به� من الأ�سطورة 

الوهمية اإىل اخلي�ل املمزوج ب�لفكر واخلي�ل العلمي ، حتى يلئم 

ح�ج�ت الطفل وتطلع�ت فل�سفة جمتمعه. 

 ، الرتاثي  الق�س�سي  ب�مل�سمون  العن�ية  الأدب���ء  على  ويتوجب 

ب�لرتاث  الأطف�ل  ولربط  فح�سب،  ال�سخ�سية  على  الرتكيز  ولي�س 

عرب الق�سة اأو ال�سعر اأو امل�سرح اأو الألع�ب ،ولتقدمي الرتاث بروؤى 

متطورة وعدم اجلمود والتكرار .

ال�س�عر  راأي  بح�سب  رئي�سني  عن�سرين  اإىل  يحت�ج  ذلك  كل   

�سليم�ن العي�سى وهم� ) اللغة اجلديدة والروؤية اجلديدة ( . ف�للغة 

الروؤية  اأم�   . م�ألوفً�  امل��سي  وجتعل  الع�سر  تن��سب  التي  اجلديدة 

اجلديدة فهي احل��سر الذي يجعل من امل��سي دومً� جديدًا . 

وي�أتي دور الأم املثقفة لنقل الرتاث عرب احلك�ي�ت كم�دة عقلية 

وفكرية واأدبية حتتوي على امل�س�عر الإن�س�نية وتغذي القيم- فعليه� 

بهذا  الن�جحة  الق�س�س  ومن  املتوفرة  احلك�ي�ت  من  ال�ستف�دة 

الطفل 
والتراث

 يرث  الإن�ضان يف اأي ع�ضر من الع�ضورما خلفه اأ�ضالفه  من غر�س معنوي 

ومادي ،ومنه ما يعد هام�ضياً ل ميثل اإل تلك املرحلة الزمنية املا�ضية  ،ومنه ما 

الداخلي للمجتمعات فهو  الن�ضيج  ال��راث  ، وي�ضكل   الإن�ضانية  نتاج اخلرة  هو 

ثراء ح�ضاري ورافد من روافد املجتمع . وعالمة ما�ضية ل تندثر.
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احلك�ية  ع�سرنوا  ممن  كت�بن�  ق�س�س  من  وال�ستف�دة  ال�سدد 

ذلك  ومث�ل   ، املع��سة  اليومية  احلي�ة  تعي�س  وجعلوه�  امل��وروث��ة 

الك�تب  وعى  حيث  اخلواجة  يحيى  هيثم  للدكتور  الكنز  م�سرحية 

فيه� حركة الطفل الإر�س�دية ووظف فكرته من خلل حب الأطف�ل 

ملعرفة احلقيقة والبحث والكت�س�ف ، حيث ك�ن الأطف�ل ين�ق�سون 

اأنف�سهم على خ�سبة امل�سرح مب��سيهم وح��سرهم وم�ستقبلهم،و ل 

تنتهي امل�سرحية عند ح�سولهم على ال�سندوق فقط ، بل ي�سرون 

على احل�سول على اجلواهراأي�سَ� ، التي تخرج من داخل م�سب�ح 

الأر����س  على  يقذفه  ح��ني  ال��دي��ن  ع��لء 

البحث  يوا�سلون  وهكذا   .2 رقم  الطفل 

الكنز  ب���أن  مف�ده�  نتيجة  اإىل  لي�سلوا 

موجود يف اأر�سهم ووطنهم و�سدورهم و 

لهذاين�سدون 

وطن احلب يكرب يزهر

وطن العز يجهر يثمر

وطني وطني م� اأحلك!

اأنت الأمل

م� اأغلك!

ف�ملربي �سواٌء اأك�ن معلمً� اأم اأبً� اأم اأمً� 

مط�لب ب�ختي�ر احلك�ية للطفل املن��سبة 

تربويً� لتوجيهه نحو القيم واملف�هيم ، لأن 

للحك�ي�ت ت�أثريًااأخ�ذاعلى الطفل ، فعرب 

الفكري  بني�نهم  ت�أ�سي�س  يتم  الرتفيه 

والثق�يف ، كم� يجب اتخ�ذ احلذر ال�سديد 

يف ال�سرد، لأن الأحداث قد تدخل ب�سكل 

�سلبي يف توجهه الرتبوي و خلخلة نظ�مه 

وفقدان  ت�سوراته  وا���س��ط��راب  القيمي 

ثقته بنف�سه ويف جمتمعه.

ه��و جت�سيد حلم  ل��لأط��ف���ل  الإب����داع 

الطفولة وحتويل احللم اإىل �سلوك ن��سج 

وفكر �سليم .

ول ريب يف اأن تربية الو�س�ئل ال�سمعية 

�سرورة ملحة لتنمية الذائقة ال�سمعية وثراء احل�س املو�سيقي عند 

الطفل وتقريبه من ال�سعر وتنمية القدرات الذهنية كل ذلك ي�س�عد 

على تطور املنطق لديه .

للمرحلة  من��سبً�  ومو�سوعه�  الأغنية  فكرة  تكون  اأن  ويجب   

العمرية ومث�ل على ذلك اأغنية من الرتاث وظفه� الك�تب امل�سرحي 

الدكتور هيثم يحيى اخلواجة يف اإحدى ق�س�سه ) قطي م�سي ..مني 

والأغ�ين  القدمية  ب�لألع�ب  الهتم�م  �سرورة  عن  (للتعبري  م�سي 

ال�سعبية لأنه� جزء من تراث الأجداد :

قطي م�سي مني م�سي  بعتتني �ستي عي�سة 

لأ�سرتي ب�سل 

وحلفت معلمتي لتعلقني ب�ل�سجر 

وال�سجر نقو�س نقو�س 

خبي اإيدك ي� منيحة و ي� عرو�س 

اأم احللقة والدبو�س . 

وممن  الطفل  اأدب  يف  للرتاث  املبدعني  ا�ستله�م  من���ذج  ومن 

حققوا النموذج اجليد �سل�سلة عب�قرة العرب و�سل�سلة علم�ء العرب 

اأ�سدره� �سليم�ن في��س وهي عب�رة عن 

خم�سة كتب روى فيه� ق�س�س خم�سة من 

اإجن�زاتهم  عن  وحتدث  العرب  العلم�ء 

الت�ريخية  املعلوم�ت  الأط��ف���ل  واأع��ط��ى 

و�سحن  واملعرفة  اجلدية  اإىل  ب�لإ�س�فة 

ق���م  ك��م���   . ال��ع��رب��ي��ة  ب�لقيم  ال���وج���دان 

الك�تب امل�سري ك�مل الكيلين بتب�سيط 

حك�ي�ت األف ليلة وليلة وقدمه� للأطف�ل 

 .

 ويرى الدكتور هيثم اخلواجة الذي 

�سعى عرب ق�س�سه وم�سرحي�ته اإىل ربط 

دورًا  للك�تب  اأن  برتاثه  العربي  الطفل 

فع�ًل يف توجيه الأطف�ل واختي�ر الأف�سل 

لهم وغر�س القيم يف نفو�سهم . 

احلديثة-  التكنولوجي�  ع�سر  وم��ع 

يف  اختلف�ت  من  وم�فيه  العوملة  ع�سر 

من  غ��دا  والعربية  الأجنبية  الثق�ف�ت 

ال�سروري املح�فظة على املوروث ال�سعبي 

اإبداع�ت  يف  ال�سليم  والتوظيف  للطفل 

امل��وؤل��ف  تبّني  يجب  اإذ  للطفل  الأدب�����ء 

والك�تب العربي من قبل املوؤ�س�س�ت ودور 

الن�سر املتخ�س�سة ودعم الكت�ب بعر�سه 

يف  لي�سبح  مقبولة  ب�أ�سع�ر  املع�ر�س  يف 

متن�ول جميع الأطف�ل .

امل�سنعة  الإلكرتونية  الألع�ب  اأثر  اإىل  النظر  لفت   هذا ويجب 

واأفك�ره�  ثق�فته�  خلله�  من  ت�سوق  التي  الأجنبية  ال�سرك�ت  من 

وتدمر موروثن� الثق�يف ،ف�لطفل اأمل امل�ستقبل ويت�أثر بكل املوؤثرات 

واإ�سق�ط  الرتاث  الإيج�بية يف  القيم  اإب��راز  يجب  لذلك   ، املحيطة 

الطفل  اأدب  يف  والعلمية  والوطنية  الروحية  القيم  مع  يتن�ق�س  م� 

واألع�به . 

دولة  العربية  اللغة  مل��ادة  ال�ضاد�س  ال�ضف  كتاب   ، م�ضرحية   ، •الكنز 
الإمارات العربية املتحدة من 2010 - 2016 



يذكر، اأنه قدميً�، ومع ظهور وتطور حرفة �سيد الأ�سم�ك 

وقد  الثق�فية،  املع�رف  من  العديد  معه�  تطورت  ب�حل�سرة، 

التي  املهن  يف  التخ�س�سية  من  ن��وع  يوجد  ال�س�بق  يف  ك���ن 

هن�ك  فك�ن  ب�حل�سور،  الأ�سم�ك  �سيد  بطريقة  ارتبطت 

لبن�ء  املمولون  هن�ك  وك���ن  املتخ�س�سني،  احل�سرة  بن�ة 

احل�سرة، قد يكون اجلزاف اأو ت�جر اآخر يحب اأن ي�ستملك 

ح�سرة ويوؤجره�، وك�ن هن�ك الع�مل الذي يقوم بعملية جمع 

ع�مًل  يكون  قد  الذي  البوار،  وهو  اجل�سور،  من  الأ�سم�ك 

وب�لإ�س�فة  له�،  م�لكً�  اأو  للح�سرة،  م�ست�أجرًا  اأو  ب�لإج�رة 

ب�لفلك،  له معرفة  اأو �سخ�س  الفلكي،  اإىل ذلك، ك�ن يوجد 

وهو املخت�س مبعرفة مواعيد املد واجلزر، واملوا�سم املف�سلة 

لل�سيد.

تطور فكرة بناء احل�سور

ل نعلم ب�لتحديد كيف تطورت فكرة بن�ء احل�سور ومتى 

طريق  عن  الأ�سم�ك  �سيد  فكرة  اأن  نعلم  اأنن�  اإل  ن�س�أت، 

احلواجز، التي تق�م يف املن�طق القريبة من ال�س�حل، ك�نت 

من اأقدم طرق �سيد الأ�سم�ك، واملرجح اأنه� بداأت ب��ستغلل 

يف  توجد  ك�نت  التي  الطبيعية،  واحلفر  الطبيعية  احلواجز 

ويق�سد  للأ�سم�ك.  طبيعية  كم�س�ئد  واجل��زر،  املد  منطقة 

تنك�سف  التي  البحر  من  املنطقة  تلك  واجل��زر  املد  مبنطقة 

مت�مً� اأثن�ء عملية اجلزر، والتي ت�سمى حمليً� )ثرب(، وتغطى 

اأثن�ء عملية املد، والتي ت�سمى حمليً� )�سقي(. ورمب�،  ب�مل�ء 

ال�س�طئ، وقد اعتربت  القريبة من  املن�طق  يكون مقت�سرًا على  يك�د  البحرين، قدميً�،  الأ�سم�ك يف  ك�ن �سيد 

احل�سرة  بن�ء  يكن  مل  البحرين.  يف  الأ�سم�ك  �سيد  طرق  اأ�سهر  من  احل�سرة  طريق  عن  الأ�سم�ك  �سيد  طريقة 

وا�ستملكه� اأو ا�ستئج�ره� وا�ستخدامه� اأمرًا �سهًل، فكل عملية من تلك العملي�ت له� تف��سيل دقيقة، ويدخل فيه� 

العديد من املهن واملع�رف الثق�فية والقوانني العرفية، ومن اأكر الدرا�س�ت تف�سيًل حول الأعراف املرتبطة بتلك 

العملي�ت هي درا�سة Serjeant التي ن�سره� يف الع�م 1968م، وق�مت برتجمته� مرمي ال�سروقي يف الع�م 2000م. ول 

زالت تعترب هذه الدرا�سة من اأهم الدرا�س�ت حول احل�سور والثق�فة املرتبطة به� يف البحرين. 
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بقلم / ح�سني حممد ح�سني*

مهنة البوار وأنواع الحضور في البحرين



من  ب�لقرب  �سكنت  التي  ال�سعوب  ا�ستغلت  الأم��ر،  ب���دئ  يف 

التي توجد  الطبيعية  البح�ر، تلك احلواجز واحلفر  �سواحل 

طبيعية  م�س�ئد  مبث�بة  ك�نت  والتي  واجل��زر  املد  منطقة  يف 

للأ�سم�ك؛ ف�أثن�ء عملية املد، تندفع الأ�سم�ك نحو ال�س�طئ 

وذلك لتوافر الغذاء يف منطقة املد واجلزر، وعندم� تنح�سر 

احلفر  تلك  يف  الأ�سم�ك  بع�س  حتب�س  اجل��زر  اأث��ن���ء  املي�ه 

من  وي�سبح  ال�سخرية،  احلواجز  من  وب�لقرب  الطبيعية 

ال�سهل ا�سطي�ده� ب�ليد اأو بقطعة خ�سبية اأو معدنية مدببة.  

وقد مت تطوير تلك احلواجز واحلفر على مر الزمن، فتم 

بن�ء �سدود حجرية، والتي حتولت لحقً� مل� عرف ب�مل�س�كر، ثم 

ج�ءت املرحلة الأكر تطورًا وهي ت�سميم م�س�ئد احل�سرة. 

التي  ال�س�حل  طبيعة  مع  يتن��سب  خ��س  ت�سميم  وللح�سرة 

تبنى فيه، فلذلك جند اأمن�طً� واأ�سك�ًل خمتلفة من احل�سور.

�سيد الأ�سماك باحل�سرة

احَل�سرة هي طريقة من طرق �سيد الأ�سم�ك، وهذا ال�سم 

معروف يف دول اخلليج العربي، وت�سنع احل�سرة، ع�دة، من 

جريد النخل والق�سب ال�سميك. وك�نت احَل�سرة يف ال�س�بق 

عب�رة عن  م�سيدة على �سكل طوق م�سنوع من �سعف النخيل 

من  م�سنوعة  حب�ل  بوا�سطة  ودقيقة  كمة  حممُ بطريقة  ثّبت  يمُ

الليف، ويمُثبت ال�سعف بطريقة عمودية من الأ�سفل عند الق�ع 

التي ن�سره�   Bowen بوا�سطة احل�سى، وقد زودتن� درا�سة 

للح�سور  وال�سور  التف��سيل  من  ب�لعديد  1951م،  الع�م  يف 

القدمية على ال�س�حل ال�سرقي للجزيرة العربية، ويرجح اأن 

احل�سور يف البحرين ك�نت تبنى بنف�س تلك الطريقة يف تلك 

من  احل�سرة  فت�سنع  الآن  اأم���  قبله�.  وم�  الزمنية  احلقبة 

ب�ل�سيم(،  حمليً�  )يعرف  احلديدية  وال�سب�ك  النخل  جريد 

وخيوط الن�يلون واأعواد الب�مبو والتي ت�سمى حمليً� اخلطرات 

اأو  ال�س�طئ  ب�لقرب من  وتمُق�م احل�سرة  )مفرده� خطرة(. 

وتكون  امل�ء،  عنه�  ينح�سر  التي  املن�طق  يف  البحر  داخل  يف 

من�طق  يف  تكون  احل�سور  بع�س  ال�س�حل.  اجت�ه  يف  الفتحة 

امل�ء  انح�س�ر  عند  ا  ج��دًّ ج�فة  تكون  اأنه�  درج��ة  اإىل  �سحلة 

عنه�، ويف ذلك الوقت ب�لذات يمُجمع ال�سمك منه�. 

قدميً�، وحتى ال�ستيني�ت من القرن املن�سرم، ك�نت تبنى 
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ي�ست�أنف  العمل  وك�ن  له� مب��سرة،  املراد  املوقع  احل�سرة يف 

لي�س  اأجره،  ي�أخذ  الع�مل  يف فرتة اجلزر فقط، فلذلك ك�ن 

بح�س�ب اليوم، واإمن� بح�س�ب امل�يه، اأي كل دورة من دورات 

اجلزر؛ حيث ينك�سف موقع احل�سرة وهو الوقت امللئم الذي 

ي�سمح ب��ستئن�ف عملي�ت بن�ء اأو ترميم احل�سور. وقد يكون 

 Serjeant( واح��دة دورة  اأو  واجل��زر  للمد  دورت���ن  اليوم  يف 

 .)1968
 Serjeant ويراعى يف بن�ء احل�سور طبيعة ال�س�حل، ويذكر

اأمن�ط  ثلثة  هن�ك  يوجد  ع�مة،  ب�سورة  البحرين،  يف  اأنه 

اأن م�سمي�ت مكون�ت  اأ�س��سية من احل�سور. يذكر  اأ�سك�ل  اأو 

ومن  لأخرى  ال�سيء من منطقة  بع�س  تختلف  قد  احل�سرة، 

بلد لآخر، وحتى تف��سيل بن�ئه� قد تتب�ين عرب الزمن، ويف 

الو�سف الت�يل للح�سرة مت جمع اأكرب عدد من امل�سطلح�ت 

وامل�سمي�ت، �سواء من املراجع اأو من عند الع�مة.

النوع الأول، الأكرث �سيوعًا

يتكون هذا النوع من ثلثة اأجزاء رئي�سة، الأول هو املجمع 

وحتده  احل�سن(  )اأو  احلو�س  ي�أتي  وبعده  اجلن�ح�ن  ويحده 

ذلك  تف�سيل  وميكن  ال�سر.  هو  الأخ��ري  واجل��زء  احلنيت�ن 

ك�لت�يل:

1 – ال�سر
دائري  ح�ئط  ويحده  احل�سرة  من  اخللفي  اجل��زء  وهو 

من  مفتوح  اأحي�ن�(  ال�سكل  مثلث  اخللفي  جزوؤه  يكون  )وقد 

»�سرار  منهم�  كل  ي�سمى  جدار  طرف  كل  من  وميتد  الأم���م 

ال�سر  الق�ع فقط مكون�ن مدخل  ال�سراران يف  اأول« ويتلقى 

هذه  على  يطلق  والبع�س   .”V« الذي يكون على �سكل حرف

للفتحة  الت�سميم  هذا  �س�أن  ومن  “ترب��س”.  ا�سم  الفتحة 

اأن ي�سمح للأ�سم�ك اأن تدخل ال�سر من اجلزء العلوي عندم� 

يكون م�ستوى امل�ء مرتفع� ن�سبي� ويتعذر عليه� اخلروج عندم� 

طريق  عن  ال�سر  ح�ئط  تثبيت  ويتم  امل���ء.  م�ستوى  ينخف�س 

حب�ل ت�سمى “اخلية” تكون مثبتة يف اأوت�د ت�سمى “حوالي�س” 

مغروزة يف ق�ع البحر.

احل�سن اأو  – احلو�س   2
اجل�نبني  من  ويحده  ال�سر،  اأم���م  الواقعة  امل�س�حة  وهو 

ح�ئط�ن من ال�سبك يتخذ كل منهم� �سكل قو�س من حميط 

دائرة وي�سمى كل منهم� حنية.

واإمن�  قو�س  ب�سكل  احلو�س  ج��دران  تبنى  ل  اأحي�ن�   

اأ�سك�ل  يف  تب�ين  ي��ح��دث  وب��ذل��ك  خمتلفة  اأ���س��ك���ًل  تتخذ 

احل�سرة.

– املجمع  3
وه���و اجل���زء الأم����م���ي م��ن احل�����س��رة وي��ح��ده ح�ئط�ن 

م�ستقيم�ن يعرف�ن ب�لأجنحة، يكون اأحد هذه الأجنحة طويًل 

حيث ميتد للقرب من ال�س�طئ وي�سمى “املد” اأو “الإيد” اأي 

امتدادًا  له  يجعل  بل  طويًل  املد  �سور  ليكون  واأحي�نً�  اليد، 

“املطعم”.  في�سمى  منهم�  الق�سري  اجلن�ح  اأم�  ب�حلج�رة. 

هذا  ويعرف  احلو�س  لداخل  اجلن�حني  كل  من  جزء  وميتد 

المتداد ب��سم الوايل.

والكديله – الكديل   4
اأطلق البع�س ا�سم “الكديل” على ال�سر والبع�س خ�سه 

بحثه  يف   Serjeant يذكر  احل�سرة.  راأ�س  اأو  ال�سر  مبقدمة 

عن احل�سور يف البحرين يف ال�ستيني�ت من القرن املن�سرم، 

احلبل  وهو  القنب�ر،  حبل  من  تغزل  ك�نت  “جذيلة”  وج��ود 

هذه  تعلق  وك���ن��ت  الهند،  ج��وز  ثمرة  األ��ي���ف  م��ن  امل�سنوع 

ب�لتحديد،  ال�سر  مقدمة  اأو  احل�سرة  مقدمة  على  اجلذيلة 

الكديل  ب��سم   Serjeant خ�سه�  التي  هي  اجلذيلة  وه��ذه 

م�ستقه من كديله )حتريف جذيلة(، ويعرتف Serjeant اأنه 

لأ�سك�ل  واإمن� لحظه� يف ر�سوم�ت  تلك اجلذايل  ي�س�هد  مل 

اأن  هن�  الت�أويل  �سح  ف���إن  البحرين.  يف  املختلفة  احل�سور 

الأ�سل يف كلمة كديل تلك اجلذيلة ف�إن ت�سمية ال�سر ب�لكديل 

ج�ءت من ب�ب التعميم. 

النوع الثاين من احل�سور:

ي�ستغنى  ولكن  ك�لأول  فهو  الث�ين من احل�سور  النوع  اأم� 

عن اجلن�حني ويكتفى مبد طويل اأم�م مدخل احلو�س.

النوع الثالث، يف جزيرة �سرتة: 

يف هذا النوع من احل�سور ي�ستغنى عن احلو�س فل يكون 

هن�ك �سوى �سر وجممع له جن�حني، وقد خ�س Serjeant هذا 

بقوة  �سرتة  جزيرة  ح��ول  كرته  وعلل  �سرتة  بجزيرة  النوع 

التي�رات امل�ئية التي ل ت�سمح ببن�ء حنيتي احلو�س.

البوار وجمع ال�سمك من احل�سرة

البوار هو ال�سخ�س الذي يت�بع احل�سرة ويجمع ال�سمك 
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ويق�ل  امل���ء  انح�س�ر  اأث��ن���ء  منه� 

فلن يب�ري احل�سرة ومنه� ال�سم 

البوار  ي�سيده  م�  وي�سمى  ْمَب�راْة، 

يكون  وقد  )ب���ره(،  احل�سرة  من 

اأو  احل�����س��رة  �س�حب  ه��و  ال��ب��وار 

اأو  مت�سمنً�  اأو  للح�سرة  م�ست�أجرًا 

عملية  وتتم  ب�لأجرة.  فيه�  ع�مًل 

املب�راة يف فرتة اجلزر، وقد يب�ري 

ال�سي�د احل�سرة مرت�ن يف اليوم 

وح�سب  اجل���زر  م��واع��ي��د  بح�سب 

بوار  لفظة  ترد  ومل  هذا  املو�سم. 

يف مع�جم اللغة بهذا املعنى ولكن 

َبرو  الفعل  يوجد  الأكدية  اللغة  يف 

يراقب  اأو  يفح�س  مبعنى   barû
 CAD( يجمع  اأو  على  ي�سرف  اأو 

v. 2، p. 115 ،1998(، اأي بنف�س 
املعنى امل�ستخدم عند الع�مة.

جمع  عملية  يف  البوار  ويحت�ج 

�سبكة  اإىل  الأ�سم�ك من احل�سرة 

وحربة  )م�سلة(،  �سغرية  يدوية 

�سغرية  مرحلة  واإىل  احلديد  من 

يدخل  اخل��و���س.  م��ن  م�سنوعة 

ال�سر  اأحد جوانب  على  املرحلة  ويعلق  ال�سر  ملنطقة  ال�سي�د 

الأ�سم�ك وو�سعه� يف املرحلة،  ال�سبكة يف جمع  ثم ي�ستخدم 

ال�سرط�ن�ت  ل�سيد  اأ�س��سية  ب�سورة  احل��رب��ة  وي�ستخدم 

البحرية التي �سوف يتم ا�ستخدامه� كطعم ل�سيد الأ�سم�ك. 

واأحي�نً� يتم و�سع قرقور �سغري ب�لداخل لي�سهل عملية اجلمع. 

ثم يقوم البوار بتنظيف احل�سرة مم� دخله� من طح�لب. 

اأوقات وموا�سم توؤثر يف �سيد احل�سرة

ه��ن���ك م��واق��ي��ت حم���ددة ت��ك��ون اأف�����س��ل امل��واق��ي��ت جلمع 

ثلثة  اإىل  تق�سم  املواقيت،  وه��ذه  احل�سرة.  من  الأ�سم�ك 

تعتمد على  اأق�س�م، فهن�ك مواقيت يومية، ومواقيت �سهرية 

الأ�سهر القمرية، ومواقيت �سنوية تعتمد على ف�سول ال�سنة، 

ويف ال�س�بق ك�ن يعتمد البوار على اأ�سخ��س لهم دراية ب�لفلك 

لتحديد تلك املواقيت، اأم� يف الوقت الراهن ف�أ�سبحت هذه 

املواقيت متوفرة للجميع. فيم� يخ�س الدورة اليومية، فيعتمد 

الواحد  اليوم  ويف  اليومية،  واجلزر  املد  مواعيد  على  البوار 

اليوم  ح�سب  توقيتهم�  يختلف  وج��زران،  مدان  هن�ك  يكون 

القمري. ومب� اأن احل�سرة يتم مب�راته�، اأي مع�ينته� للتق�ط 

م� به� من اأ�سم�ك، يف فرتة اجلزر فهذا يعني وجود ب�رتني يف 

اليوم الواحد ب�رة ال�سبح اأو النه�ر وب�رة الليل. عند البع�س 

هن�ك ب�رة واحدة وعند اآخرين هن�ك ب�رت�ن. والبوار اخلبري 

يعلم ب�لتحديد اأي الأي�م تكون اأكر ربحً� يف �سيد الأ�سم�ك، 

كم� يعلم اأي الب�رات �ستكون مربحة واأيهم� رمب� ل جند به� 

اأ�سم�ك؛ فهذا يعتمد على اأي يوم من اأي�م ال�سهر القمري واأي 

ف�سل واأي �سهر من �سهور ال�سنة.

احل�سرة واأيام احلمل والف�ساد

الأ�سم�ك  جميء  على  ب�حل�سرة  ال�سيد  طريقة  تعتمد 

تكر  حمددة  اأي���م  وهن�ك  تتغذى،  لكي  ال�س�طئية  للمنطقة 

فيه�  تقل  اأخرى  واأي���م  ال�س�طئية  املنطقة  يف  الأ�سم�ك  فيه� 

الأ�سم�ك من هذه املنطقة، وامللحظ اأن هن�ك دورة حمددة 
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لزي�دة ونق�س�ن الأ�سم�ك، وهي دورة ارتبطت بدورة القمر، 

احلمل  اأي���م  ال��دورة  هذه  م�سمي�ت  ومن  القمري.  ال�سهر  اأو 

واأي�م الف�س�د. 

ويق�سد ب�حلمل هو وجود تي�رات م�ئية قوية حتت �سطح 

املوج،  العميقة وهي تختلف عن  املن�طق  تكون ع�دة يف  امل�ء 

وع�دة م� تهرب الأ�سم�ك من تلك التي�رات القوية فتتجه نحو 

اأي�م  وتعتمد  ال�س�طئ،  بقرب  الغزيرة  ال�سحلة غري  املن�طق 

احلمل على دورة القمر )وهي الأي�م 1، 2، 3، 4، 12، 13، 14، 

15، 16، 17، 18، 19، 27، 28، 29، 30 من ال�سهر القمري(، 
من  لل�سيد  ملئمة  وه��ي  قوي�ن،  واجل��زر  امل��د  يكون  وفيه� 

ال�س�طئ، لأن الأ�سم�ك متواجدة قريبً� من ال�س�طئ هربً� من 

احلمل )البكر 2000، ع�مر 2003، �س 12 - 14(.

اأم� الف�س�د فهو وجود تي�رات �سعيفة حتت امل�ء، و فيه� 

املن�طق  اإىل  والجت���ه  ال�س�طئ  عن  البتع�د  ال�سمك  يف�سل 

الغزيرة اأو العميقة، ويف اأي�م الف�س�د )وهي الأي�م 5، 6، 7، 

ال�سهر  من   26  ،25  ،24  ،23  ،22  ،21  ،20  ،11  ،10  ،9  ،8
ع�مر   ،2000 )البكر  �سعيف�ن  واجل��زر  املد  يكون  القمري( 

.)14  -  12 �س   ،2003

اختلف درجة احلرارة ح�سب ال�سهر

احلواجز املدية وب�لأخ�س احل�سرة ل ميكن ا�ستخدامه� 

تقل  ال�سيف  ح��رارة  ت�ستد  عندم�  اأن��ه  وذل��ك  الع�م،  ط��وال 

على  تعتمد  دورة  فهن�ك  اإذا  لل�س�طئ،  ت�أتي  التي  الأ�سم�ك 

هن�ك  اأن  يومية؛ حيث  تكون  ال��دورة  وهذه  احل��رارة،  درجة 

اختلفً� يف درج�ت احلرارة يف اليوم الواحد من النه�ر اإىل 

اإن  حيث  ف�سلية؛  اأو  مو�سمية  ال��دورة  هذه  تكون  كم�  الليل. 

هن�ك اختلف يف درجة احلرارة من �سهر لآخر.

ويف درا�سة اأعده� ع�دل ع�مر، حول تقييم �سيد الأ�سم�ك 

خل�س  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  يف  ال�سعودية  الإقليمية  امل��ي���ه  يف 

الأ�سم�ك امل�س�دة ب�حل�سور تنخف�س مع  اأن كمية  اإىل  فيه� 

)دي�سمرب  ال�ست�ء  اأ�سهر  خلل  احل��رارة  درج���ت  انخف��س 

وين�ير وفرباير( ثم تبداأ الزي�دة التدريجية يف كمية الأ�سم�ك 

�سهر  من  بداية  املي�ه  درجة حرارة  الرتف�ع يف  مع  امل�س�دة 

�سهر  خلل  م�س�دة  اأ�سم�ك  كمية  لأعلى  ت�سل  حتى  م�ر�س 

15(. ومع ا�ستمرارية ارتف�ع   - 14 2003، �س  يونية )ع�مر 

درجة حرارة املي�ه لت�سل لأق�سى حد له� خلل �سهري يوليه 

لكمية  الن�سبي  النخف��س  اإىل  ذلك  ي��وؤدي  مم�  واأغ�سط�س 

الأ�سم�ك امل�س�دة ب�حل�سور. كم� خل�ست الدرا�سة ال�س�بقة 

تتب�ين،  ب�حل�سرة  امل�س�دة  الأ�سم�ك  كمية  متو�سط  اأن  اإىل 

ب�لزي�دة اأو النق�س�ن، تبعً� ملواقيت اجلزر )النه�ر اأو الليل( 

خلل ف�سول ال�سنة املختلفة، حيث جند اأن يف مو�سم ال�ست�ء 

اجلزر  يف  ب�حل�سرة  الأ�سم�ك  من  ال�سيد  ح�سيلة  ت��زداد 

النه�ري عنه� يف اجلزر الليلي، بينم� يحدث العك�س يف مو�سم 

ال�سيف حيث تزداد كمية الأ�سم�ك امل�س�دة يف اجلزر الليلي 

عنه� يف اجلزر النه�ري. كم� نلحظ اأن هن�ك تق�ربً� اإىل حد 

كبري بني كمي�ت الأ�سم�ك امل�س�دة يف كل اجلزرين النه�ري 

والليلي خلل مو�سمي الربيع واخلريف )ع�مر 2003، �س 18 

.)19 -

البوار واجلزاف

البوار يقوم ببيع �سمكه ب�جلملة، دون وزن،  قدميً�، ك�ن 

على ت�جر الأ�سم�ك الذي يعرف ب�جلزاف، وهو الذي ي�سرتي 

�س�لفة  درا�سته،  يف   Serjeant ويذكر  ب�جلملة،  الأ�سم�ك 

بتمويل  ك���ن اجل��زاف يقوم  اأن��ه يف بع�س احل���لت  ال��ذك��ر، 

البوار يف �سنع احل�سرة بن�سبة ربح معينة يتفق عليه�، وهو 

الذي  اللوؤلوؤ،  ت�جر  الطوا�س،  بدور  �سبيهً�  دورًا  يلعب  بذلك 

يقدم �سلفً� للنوخذة على �سريطة اأن ي�سرتي جميع م� يجلبه 

البوار  يلتزم  اأن  ال�سوق.  وهن� يجب  اأقل من  ب�سعر  لوؤلوؤ  من 

بتو�سيل كل كمية الأ�سم�ك التي ا�سط�ده� اإىل اجلزاف ولكن 

بعد اأن يخ�سم منه� بع�سً� من الأ�سم�ك ذات الأ�سع�ر املتدنية 

وذلك له ولأ�سرته، وت�ستمر العملية على هذا املنوال حتى يتم 

ت�سديد كل الديون وحينه� يق�ل عن البوار ب�أنه “ا�ستف�سل” 

ومع  لنف�سه  ال�سيد  كمية  بكل  الحتف�ظ  اأ�سبح مبقدوره  اأي 

ب�أرخ�س  للجزاف  اأ�سم�كه  البوار  يبيع  يظل  م�  غ�لبً�  ذلك 

Se - )للأ�سع�ر حتى يح�فظ على علق�ت جت�رية طيبة معه 

 .)jeant 1968
يذكر اأن كلمة “جزاف” وردت يف املع�جم العربية،   

ج�ء يف ل�س�ن العرب )م�دة جزف(:

اوؤَكه  : بيعك ال�سيء وا�ْسرتمِ زافةمُ زافةمُ واجلمِ واجلمُ زاف  “اجلمِ
، وهو دخيل، تقول:  بل وزن ول كيل وهو يرجع اإىل املمُ�س�هلةمِ

زاٌف؛ وقولمُ �سْخر الَغّي: زافةمِ والقي��س جمِ زافمِ واجلمُ ْعتمُه ب�جلمُ بمِ

يف� نَّ عليهنَّ َبْيعً� َجزمِ
َ
رى         ك�أ والمُ الذُّ ف�أْقَبَل منه طمِ

بو عمرو: 
َ
فمُ �َسح�بً�. اأ زافً� بغري َكْيل، َي�سمِ يَع جمِ راد طع�مً� بمِ

َ
اأ

علم”.
َ
 اأ

ّ
زافً�، واهلل زافً� اإذا �َسَرْيَته جمِ اْجَتَزْفتمُ ال�سيَء اْجتمِ
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اخلامتة

يف ال�س�بق ك�نت احل�سور كمن اأهم طرق �سيد الأ�سم�ك، 

به�  ارتبطت  وقد  املعقدة،  وت�سريع�ته�  قوانينه�  له�  وك�نت 

اأن اجلزاف  اأكر من مهنة، ك�س�نع احل�سرة، والبوار، كم� 

تطورت  فقد  الراهن  الوقت  اأم� يف  وا�سحً�.  دورًا  فيه�  لعب 

املهن  تلك  هن�ك  ع���دت  وم�  وتنوعت  الأ�سم�ك  �سيد  طرق 

ميكن  ف��ل  واجل���زاف؛  وال��ب��وار  احل�سرة  ك�س�نع  الث�نوية 

م�ستقلة  املهن  فم� ع�دت هذه  دقيقة،  ب�سورة  بينه�  التمييز 

بذاته� بل متداخلة وقد يقوم به� �سخ�س واحد.

املراجع:

بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحي�ء  دار  العرب.  ل�س�ن  منظور،  ابن   -  1
لبن�ن

يف  التقليدية  وال�سن�ع�ت  احل��رف  وال���رتاث.  املت�حف  اإدارة   -  2
البحرين. وزارة الإعلم، مملكة البحرين، 1994م.

يف  التقليدية  الأ�سم�ك  م�س�ئد   .)2000( مرمي  ال�سروقي،   –  3
البحرين: م�سرد اأثنوغرايف. جملة البحرين الثق�فية، العدد 25.

4 – البكر، حممد يعقوب بكر. احلداق: مو�سوعة �سيد الأ�سم�ك يف 
الكويت. مركز البحوث والدرا�س�ت الكويتية، الكويت، 2000م.

ال�سيد  حرفة  تقييم   .)2003( ث��روت  اأح��م��د  ع���دل  ع���م��ر،   –  5
على  وت�أثريه�  الأ�سم�ك  �سيد  يف  احل�سرة«  التقليدية”فخ�خ 

اخلليج  يف  ال�سعودية  الإقليمية  ب�ملي�ه  اله�مة  الأ�سم�ك  اإنت�جية 
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اإ�ساءة:

*ك�تب وب�حث عربي تراثي من البحرين.
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 ومهم� تطورت الألع�ب حديثً� وتغريت اأ�س�ليبه� واأدواته�، 

وخ�س�ئ�سه�  ميزاته�  له�  ال��رتاث��ي��ة  الأل��ع���ب  اأج���واء  ف���إن 

الذي  الأطف�ل  ع�مل  يف  وخ��سة  املتميزة،  ونكهته�  و�سحره� 

والأدوات  والأ�س�ليب  الأ�سك�ل  يف  املتن�هية  ب�لب�س�طة  يت�سم 

واملع�ين وامل�س�مني والنت�ئج.

تتميز  وك��ث��رية،  متنوعة  ال��ق��دمي��ة  ال��رتاث��ي��ة  والأل���ع����ب 

وامل��ه���رة  ال��ذك���ء  على  تعتمد  وغ�لبً�  والإث�����رة،  ب�لب�س�طة 

لل�سبي�ن  األع�ب  منه�  والقوة،  البدنية  واللي�قة  وال�سلوكي�ت 

األع�ب  ومنه�  للذكور،  ومنه�  للإن�ث  واألع�ب  لل�سغ�ر،  ومنه� 

م�سرتكة بني اجلن�سني، وهن�ك األع�ب جم�عية واألع�ب فردية، 

يلعب  اأو  العك�س،  اأو  البن�ت  مع  ال�سبي  يلعب  اأن  مينع  ول 

ال�سبي دور البنت اأو البنت دور ال�سبي، ويتم تب�دل امللب�س 

بني الطرفني... فقوانني ع�ملهم جتيز لهم هذه الأمور ب�سهولة 

وب�س�طة..

نه�رية  األع�ب  اإىل  الوقت  حيث  من  يتوزع  اللعب  وزم���ن 

واألع�ب ليلية، ومن حيث املك�ن تتوزع م� بني البيت وال�س�رع 

اإليقاعات التعبيرية والمضامين الرمزية
في أغاني وألعاب األطفال التراثية

مـ�سطفي ال�سـويف

اإذ قلنا هي  يف علم النف�س الطفويل يعد اللعب �ضفة لزمة للمخلوقات الب�ضرية منذ ولدتهم بل، ل نبالغ 

لزمة لكل الأحياء يف العال، لكن الإن�ضان يلعب بوعي هادف ومنظم لكت�ضاب املهارات، بينما الأحياء اليوانية 

تلعب بدافع غرائزها وتنمية قدراتها ومهاراتها اأي�ضاً... 

عقلي  منو  حتقيق  وه��ي  بعيد،  حد  اإىل  متقاربة  الطرفن  ل��دى  للعب  النهائية  النتائج  ف��اإن  الأح���وال  وبكل 

التي  الإيجابية  والقدرات  املهارات  من  ممكن  قدر  اأكر  اكت�ضاب  اإىل  بالإ�ضافة  وجيد  متوازن  ونف�ضي  وع�ضوي 

متكنه من التغلب على حتديات الياة وم�ضاعبها...
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الع�مة،  وال�س�حة 

ح�سب حجم اللعبة 

وع����دد امل�����س���رك��ني 

ف��ي��ه���، وامل�����س���ح��ة 

املطلوبة للعبة. 

الطفولة  وع�مل 

ين�ف�س ع�مل الكب�ر 

وع���دات��ه  ب�أ�سك�له 

وتق�ليده وطقو�سه، 

ف��ي��ب��ت��دع الأط���ف����ل 

وتع�بريهم،  لغتهم 

وح������رك�������ت������ه������م 

واإ�������س�������رات������ه������م 

ومع�نيهم اخل��سة، 

حي�تهم  ومي�ر�سون 

ول����ع����ب����ه����م وف�����ق 

اللعب  اأ�سك�ل  تعددت  ومهم�  اخل��سة،  وقوانينهم  اأنظمتهم 

واأ�س�ليبه وم�س�ح�ته وغ�ي�ته، ف�إنه يوؤدي اإىل زي�دة  الروابط 

بني الأطف�ل ويقويه� ويدعم اجلهد اجلم�عي، وحب التع�ون 

يف كل �سيء وخمتلف املج�لت. 

ين�سون  قليل  بعد  اللعب  يف  يتخ��سمون  الذين  ف�لأطف�ل 

يت�بعون،  ثم  يتخ��سمون  ثم  اللعبة  ويت�بعون  خ�س�مهم، 

وت�ستمر اللعبة حتى النه�ية، وتوؤدي دوره� الفّع�ل يف تطوير 

�سخ�سية الطفل، وتنمية 

والقي�دة  ب�لنف�س،  الثقة  م�س�عر  وتنمية  وخي�له  مداركه 

والعتم�د على الذات والتفوق وال�ستقلل عن ع�مل الكب�ر...

ولغ�ت  واأ�سك�ل  ب�أ�س�ليب،  األع�به  الطفولة  ع�مل  ويبتدع 

ومع�ٍن متنوعة، في�ستخدم الأطف�ل الإ�س�رة ب�لأيدي والأكف 

والأ�س�بع وغريه�، لإ�سف�ء مزيد من اأجواء ال�سخرية واإث�رة 

الغ�سب والإزع�ج، ف�خل�س�م واملن�زعة �سمة طبيعية يف ع�مل 

الطفل، وت�أتي الإ�س�رات مبع�نيه� ومدلولته� لتكمل ال�سورة، 

الآخر  ال�سخ�س  مواجهة  يف  الأ�س�بع  مفتوحة  الكف  فرفع 

واإه�نته،  ال�سخ�س  قيمة  من  احلط  تعني   ) و  خمُ  ( كلمة  مع 

بينم� عقد  ال�سلح،  تعني  الكفني مع بع�سهم�  �سب�بتي  وعقد 

والإ�س�رة  واحل��رب،  اخل�س�م  تعني  ال�سغريتني  الإ�سبعني 

ب�لإ�سبع الو�سطى له� معنى �سيء تقيم القي�مة بني الطرفني، 

واإخراج الل�س�ن للطرف الآخر ت�سيء له وجتعله يجن، وو�سع 

الكفني مفتوحتني فوق الأذنني، وحتريكهم� يعني ك�أنه ي�سبهه 

ب�حلم�ر ... 

ك�نت  مهم�  الأط��ف���ل  عند  لعبة  تبقى  اللعبة  ذل��ك  وم��ع 

نت�ئجه� واأبع�ده�، لن تقيم حربً� حقيقية وتوقع قتلى وجرحى، 

م� مل يتدخل الكب�ر بينهم، ويقلبون اللعبة اإىل م�سكلة جّدية.

ف�للعبة بني جم�عة الأطف�ل عمومً� حتمل مع�ين املن�ف�سة 

وامل�س�بقة، والرغبة يف النج�ح والظهور والقي�دة والتفوق على 

الطرف الآخر ...

ي��وؤّث��رون  اللعب  وخ���لل  ب��ستمرار  يلعبون  ف���لأط��ف���ل 

الأفك�ر  من  متعددة  ومن�ذج  اخلربات،  ويتب�دلون  ويت�أّثرون 

بعد  حتى  لهم  م�س�حبة  تبقى  التي  وال�سف�ت  وال�سلوكي�ت، 

مرحلة الن�سوج.

ول �سك اأن ع�مل الكب�ر له ت�أثرياته يف توجه�ت الطفولة 

اأو  ال�سلوك  من  معينة  اأمن���ط  على  وت�سجيعهم  وم�س�راته�، 

ب�ألع�ب  لهم  والإي��ح���ء  اأخ��رى،  اأمن���ط  مم�ر�سة  من  منعهم 

امل��وؤث��رات  الأط��ف���ل مي�ر�سون ه��ذه  اأن  واأف��ك���ر حم��ددة غري 

ورغب�تهم  تفكريهم  ت��لوؤم  بهم  خ��سة  واأمن���ط  �سيغ  وف��ق 

وقن�ع�تهم 
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واأحلمهم، فيخلقون ع�ملهم اخل��س يف اللعب ين�ف�سون 

فيه ع�مل الكب�ر كم� نرى يف لعبة: ) الأم 

تتميز  وه��ي  الأط��ف���ل  معظم  لعبه�  اللعبة  ه��ذه   ) والأب 

بب�س�طته� لكنه� تتحمل مع�ين كبرية، فهي تقليد ك�مل حلي�ة 

الكب�ر اليومية وبن�ء الأ�سرة، ف�للعبة م�سرتكة بني ال�سبي�ن 

والبن�ت تتم وفق ال�سي�ق�ت الت�لية:

� جمموعة اأطف�ل ينق�سمون اإىل فئتني الفئة الأوىل ت�سمي 

 ،) اأ�سرة  اأولد)  والب�قي  الأم  واإحداهن  الأب،  منهم  طفًل 

وجمموعة ث�نية متثل ) اأ�سرة ث�نية ( اأي�س�.

� تعي�س الأ�سرت�ن حي�ة طبيعية ) عمل واأكل و�سرب ونوم( 

طفولية،  ب�سم�ت  لكن  للكب�ر  اليومية  الأ�سرة  حي�ة  فيقلدون 

من  لبنه�  تخطب  اأن  وتقرر  املجموعتني،  اإح��دى  وجتتمع 

املجموعة الث�نية.

الث�نية  املجموعة  من  للخطبة  الأوىل  املجموعة  تتقدم   �

الكب�ر  يفعل  كم�  �سيء  كل  على  ويتفق�ن  الطرف�ن  فيجتمع 

)املهر وحفلة اخلطوبة وكتب الكت�ب واجله�ز وحفلة العر�س(.

ثم  رم��زي  ب�سكل  واخل��ط��وات  امل��راح��ل  جميع  وينفذون   �

من  الكب�ر  يفعل  كم�  مت�مً�  ب�لعر�س  الحتف�ل  قي�م  يعلنون 

العري�س،  وحلقة  وحنة،  و�سمدة  وعداوي�ت،  وغن�ء،  رق�س 

وتلبي�سة ودخلة ...

� ثم مي�سي الزمن ب�سرعة خ�طفة عند الأطف�ل فين�مون 

العرو�س  وحتمل  �سنوات،  اأو  الأ�سهر  عليهم  فتمر  ويفيقون، 

وتلد وتر�سع وتربي الطفل.

عند  فيع�جلونه  الأ�سرة،  اأفراد  اأحد  مير�س  اأن  وميكن   �

الطبيب اأو ميوت فيدفنوه ح�سب التق�ليد ال�س�ئدة.. 

ل تنتهي اللعبة لكنه� تتوقف يف اأية مرحلة ل�سيق الوقت، 

اللعبة  ا�ستطعن� عر�س  ولو  اآخر،  يوم  اأي  اإكم�له� يف  وميكن 

كل  اأن  لوجدن�  مت���م��ً�،  حت��دث  كم�  اجلزئية  بتف�سيلته� 

الطفولة، ول حدود خلي�لهم  �سيء ممكن احلدوث يف ع�مل 

حي�ة  واأمن���ط  و�سيغً�  و�سلوكً�  ومظ�هر  اأ�سك�ًل  وابتك�راتهم 

تنّم عن اإبداع�ت طفولية مده�سة ...

لكن  النظري  ب�ل�سرح  اللعبة  فهم  �سعوبة  رغ��م  عمومً� 

ميكن اأن نكون فكرة ع�مة عن اللعبة، وطبيعته� وكيفية اأدائه� 

احلركية  بني  يجمع  ال��ذي  الت�يل  ب�ملث�ل  فيه�  ي�سرتك  ومن 

والغن�ء...

« بي�سة  حتتك  “ لعبة 
الإيق�ع�ت  مع  املرتافقة  الأطف�ل  األع�ب  اأه��م  من  وهي 

جمموعة  من  تت�ألف  م�سرتكة  لعبة  وهي  واحلركية  الغن�ئية 

واحدة غري حمددة العدد.

ووجوههم  دائرية،  حلقة  �سكل  على  الأطف�ل  فيه�  يقعد 

حمرمة  بحمل  الختي�ر  ح�سب  اأحدهم  ويقوم  الداخل،  نحو 

من  اللعبني  ح��ول  وي���دور  اأخ���رى،  علمة  اأي  اأو  قم��سية 

اخل�رج وهو يغني، ويطيل العد حتى ي�ستت انتب�ه اللعبني، 

اأو  املحرمة  اأحد اجللو�س، في�سقط  ويرتقب حلظة غفلة من 

حول  ب�سرعة  ويرك�س  اللعبني،  اأحد  خلف  خل�سة  العلمة 

حميط الدائرة، حتى ي�سل مك�ن اللعب الذي ترك املحرمة 

خلفه، وعلى اللعب املذكور حمل املحرمة واللح�ق به فورًا 

وب�سرعة، ف�إن اأم�سك به ف�ز، واإن مل يلحق به ي�سل اللعب 

اخل��سر  اللعب  وي�أخذ  الدائرة،  حميط  حول  مك�نه  ويقعد 

دور العّداد الذي يدور حول اللعبني، ليرتك املحرمة خلف 

لعب اآخر ليعيد الكرة ...

يعدو خلف  الذي  ال�سخ�س  يغني  وال��دوران  اللعب  واأثن�ء 

مق�طع  الطرف�ن  ويتب�دل  املجموعة  خلفه  وتردد  اللعبني، 

الأغنية الت�لية:

العّداد:                        املجموعة:

حتتك بي�سة                قيق ... قيق

 قومي ق�قي                قيق ... قيق

ط�ق ط�ق                 ط�قية

ط�بقني                    بعلّية

كّبة بلحمة                ب�سينية

 رن.... رن               ي� جر�س

حّول واركب             ع�لفر�س

) والقيق يرمز اإىل �سوت الدج�ج عندم� يبي�س فيق�قي (

واإذا مل ينتبه اللعب اجل�ل�س اإىل اأن املحرمة اأ�سبحت 

ال����دوران ح��ول احللقة  ال��ث���ين م��ن  ال��لع��ب  خلفه، ومت��ك��ن 

والو�سول اإىل مك�ن اللعب اجل�ل�س قبل اأن يتحرك، يحمل 

ع���ٍل  ب�سوت  عنده�  ويعلن  خلفه  م��ن  ث�نية  م��رة  املحرمة 

اخل�س�رة الت�مة للعب املذكور، في�سّوت اللعبون ا�ستهزاًء 

و�سخرية منه، 
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فهم  الأط��ف���ل،  األع�ب  يف  مهمة  مك�نة  حتتل  وال�سخرية 

يحّبون ال�سخرية من بع�سهم ويح�ول كل طرٍف اإيق�ع الطرف 

الآخر ب�خلط�أ لو�سعه مو�سع ال�سخرية وم�س�يقته، لكن هذا 

يتم برباءة 

وبراعة، وذك�ء فطري ي�ستخدمه الأطف�ل بروح تن�ف�سّية 

الأ�سك�ل  بكل  اخل�سم  على  والفوز  والتفوق،  للظهور  وح��بٍّ 

خ��سة  بكلم�ت  التفوق  هذا  اإثب�ت  به  ويح�ولون  والأ�س�ليب 

ال�ستهزاء،  مع�ين  حتمل  م�س�مني  ذات  واألق�ب  اأو�س�ف  اأو 

اإزع���ج  اأو  بع�سً�،  بع�سهم  مب�س�يقة  ي�ستمتعون  ف�لأطف�ل 

اأحدهم واإغ�س�به ملجرد الت�سلية واللهو. الأطف�ل ي�ستخدمون 

ويقومون  مق�سودة،  هزلية  مع�ن  ذات  اأ�سم�ء  اأغ�نيهم  يف 

اإ�س�فة  اأو  اأحرفه�  بع�س  حذف  اأو  اخت�س�ره�  اأو  بتحريفه� 

حتمل  لل�سم  �س�خرة  واألق�ب  اأو�س�ف  ذات  خ��سة  كلم�ت 

واإغ�س�به  اأحدهم  واإزع����ج  وال�سخرية،  ال�ستهزاء  مع�ين 

عندم�  نرى  كم�  عليه  التفوق  واإثب�ت  واللهو،  الت�سلية  ملجرد 

يتزحلق اأحدهم ويقع على الأوح�ل، فتتلوث ثي�به، فيغّنون له 

ْت اجل�جي ». عمِ ْت اجل�جي ... م�سَّ عمِ ب�سوت قوي واحد » م�سِّ

ت��زرق  التي  للدج�جة  ت�سبيه  ه��ي  اجل���ج��ي:  ْت  عمِ وم�سَّ

الو�سخ من دبره� وتلوث موؤخرته� ... ويق�سد بهذا الت�سبيه 

ال�سخرية والإه�نة .

يف  جلّية  الطفلية  الأغنية  من  الطريفة  املع�ين  وتظهر 

لعبة  الأطف�ل  فيه�  يلعب  التي   ) والألق�ب  الأ�سم�ء   ( لعبة 

معن�ه�  لت�سويه  ت�سغريه�  اأو  وحتريفه�  الأ���س��م���ء،  قلب 

ا�سمه  على  اأغنية  له  في�سيغون  اأ�سح�به�،  من  وال�ستهزاء 

لإزع�جه وال�سخرية منه، ف�إذا ك�ن ا�سمه ) علي ( يغّنون له: 

علي علعل... طبخ برغل ... اإج� لي�سّبو ... حرق .. اأو : علي 

علوي ....اأكلو الواوي...

وا�سم عبد الق�در يغّنون له: حج قدور ... ب�ل�سوارع عم� 

يدور ..

وميخ�ئيل يغّنون له: ميخة راأ�سو متل البطيخة. 

وت�ستمر اأغني�ت الأ�سم�ء اإىل م� ل نه�ية يف قلب وحتريف 

جميع الأ�سم�ء بطريقة م�سحكة.

اأ�سك�ًل خمتلفة فردية  ت�أخذ  اأن  وميكن للأغنية الطفلية 

وال�سرعة  ب�حلركية  وتتميز  ح��واري��ة،  وثن�ئية  وجم�عية 
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وال��ط��راف��ة  امل���رح،  ال��ع���م  وط�بعه�  وال��رم��زي��ة  والتعبريية 

اأحل�نً�  الأغنية  وتعتمد  اللعب.  خلل  وال�سخرية  والفك�هة 

واأنغ�مً� ب�سيطة تتكرر برت�بة حتى النه�ية. والأغنية املرتافقة 

و�سبط  اللعبني  حركة  تنظيم  الأ�س��سي  هدفه�  اللعبة  مع 

اإيق�عهم.

ورغم اأن كثريًا من الألف�ظ قد تكون لي�ست ذات معنى، 

ذلك  ومع  والإيق�ع،  النغمة  مع  تن��سبه�  هو  الأهم  ف�لرتكيز 

ل تخلو الأغنية من حمتوى فكري اأو م�سمون حي�تي ب�سيط، 

تفكري  م�ستوى  ين��سب  اأو موقف  مثل  اأو  تعرب عن ق�سة  وقد 

الطفل وطموح�ته وتطلع�ته واأم�نيه وامل�ستقبلية.

ولذلك نرى اأن معظم األع�ب الأطف�ل ترتافق مع الأغ�ين، 

�سحرًا،  اللعبة  تعطي  التي  املن��سبة  اجلميلة  وال��ع��ّداوي���ت 

والنغمة  والب�س�طة  ب�ل�سهولة،  تتميز  والتي   ، واإث�رة  وج�ذبية 

اأو  الكلمة  �سّحة  اأو  املعنى  املهم  ولي�س  النف�س،  اإىل  املحّببة 

فيعطيه�  اللحن،  مع  تتوافق  اأنه�  املهم  بل  لغويً�،  �سلمته� 

الطفل املعنى واللفظ الذي يريده بحرية، ف�حلرف وال�سوت 

والرّنة ال�سل�سة يتمتع به� الطفل، وينت�سي به� دون التف�ت اإىل 

نرى يف  كم�  الكب�ر  تكون مهمة يف ع�مل  اأخرى رمب�  �سروط 

اأغ�ين ال�ست�ء:

اأغاين ال�ستاء واملطر

� يت�أخر املطر هذا الع�م وعندم� تظهر الغيوم يف ال�سم�ء 

ي�ستقبله� الأطف�ل ب�أغنية طريفة يطلبون فيه� من ال�سم�ء اأن 

متطر، واجلميل يف الأغنية اأن يدخل الأطف�ل �سورة جدهم 

كلم�ت  فتقول  ظ��راف��ة،  اأك��ر  ب�سورة  الأغنية  يف  وجدتهم 

الأغنية:

�ضّتي يا دنيا �ضّتي         �ضّتي عا قرعة جّدي

بكرة بيطلع �ضعر جدي      وبتفرحلو �ضّتي

قرعة جّدي زحليطة       بتلبقلو هالرنيطة

فيه�  فيدعوا  ذات��ه،  ب�ملو�سوع  تت�بع  الث�نية  والأغنية   �

الأطف�ل ال�سم�ء اأن جتود عليهم ب�ملطر مع �سورة اأكر طرافة 

مع اجلد واجلدة يف الأغنية، فتقول:

ي��������ا رب ت�ض������ّتي     لروح لع��������������ند �ض�����ّتي

واآكل فطي��������ري     من حتت ال�ضري
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 يا رب ت�ض����������ّتي      عا �ض���������������لعة ج������ّدي

وتطلعلو �ضعرة      وت���قلع�������ها �ض���������������ّتي

اجلميلة  ال�سورة  هذه  ا�ستخدام  الأطف�ل  من  والطريف 

اجلد  �سلعة  تبلل  وك���أن  اجلد  و�سلعة  املطر  بني  تربط  التي 

مبي�ه املطر �سيوؤدي اإىل ظهور ال�سعر ث�نية يف راأ�س اجلد لكن 

اجلدة تقلعه� ث�نية...  

� والأغنية الت�لية �سّتي ي� دني� ت�أتي على النمط وامل�سمون 

والإيق�ع ذاته كم� يف الأغ�ين التي �سبقته� مع اإ�س�ف�ت جديدة 

اإىل امل�سهد، فتقول كلم�ت الأغنية:

�ضّتي يادنيا �ضّتي           �ضّتي على قرعة �ضّتي

�ضّتي باملحفارة           عّما حتلب الفارة

قلت لها �ضربيني            �ضربتني باملحفارة

�ضّتي يا دنيا �ضّتي          �ضّتي على قرعة �ضّتي

�ضّتي بالرّية              عّما تقلي مترّية

قلتلها طعميني             �ضربتني بال�ضرّية

اأي  ال�ست  بقرعة  اجل��د  قرعة  الأط��ف���ل  ي�ستبدل  وهن� 

التي ك�نت  م��ن احلفر وه��ي احل���ك��ورة  وامل��ح��ف���رة  اجل���دة، 

لتطيني  ي�ستخدم  الرتبة  من  ن��وع  ل�ستخراج  اأر�سه�  حتفر 

الف�أرة،  بحلب  يقولوا  اأن  الأطف�ل  من  والغريب  اجل��دران، 

يحفر  التي  الأداة  هي  الث�نية  واملحف�رة  الأنع�م،  من  وك�أنه� 

به� الكو�س� والب�ذجن�ن املح�سي، والربية من الرب البعيد عن 

بيوت ال�سكن اأم� التمرية، فهي نوع من احللوي�ت امل�سنوعة 

من العجني املقلي املغمور ب�لقطر، والغريب من هذه اجلدة 

عندم�  ب�ل�سربية  وم��رة  ب�ملحف�رة  الطفل  ت�سرب  مرة  اأنه� 

يط�لبونه� ب�إطع�مهم من هذا النوع من امل�أكولت...    

� وعندم� جتود ال�سم�ء وتبداأ بهطول املطر يفرح الأطف�ل، 

ويعربون عن بهجتهم بهذه الأغنية التي تقول:

�ضّتي �ضّتي بالفنجان        لن�ضقي الباتنجان

�ضّتي �ضّتي بالطا�ضة         لن�ضقي العّرا�ضة

�ضّتي �ضّتي عالتينة         تا منال القنينة

�ضّتي �ضّتي باجلورة        تا ن�ضقي العّجورة

وتعرب كلم�ت هذه الأغنية عن اأهمية املطر جلميع جم�لت 

ويتم  والنب�ت،  الب�ذجن�ن  ويزدهر  الزرع  ي�سقي  فهو  احلي�ة 

�سق�ية امل�س�ركني يف حفلة الأعرا�س ومتلأ الأواين وزج�ج�ت 

املي�ه  

الغيوم،  وتتل�سى  املطر  عن  ال�سم�ء  تتوقف  وعندم�   �

وتظهر ال�سم�س من جديد، فيغّنون له�:

طلعت ال�ضّمي�ضة         على قرعة عي�ضة

عي�ضي بالرّية          عم تقلي مترّية

قلتلها طعميني         �ضربتني بال�ضرّية

� ويف مقطوعة م�س�بهة يغنون:

يا �ضمي�ضة اطلعيلي      بدي اأن�ضر غ�ضيلي

وغ�ضيلي باملحفارة       بالت عليه الفارة

موؤنث  علم  ا�سم  وعي�سة  لل�سم�س  ت�سغري  هي  وال�سمي�سة 

اأو  ب�جلد  عي�سة  ا�ستبدال  يتم  وهن�  الغن�ء،  لإيق�ع  من��سب 

ح�جتهم  عن  الأط��ف���ل  يعرب  الث�نية  املقطوعة  ويف  اجل��دة، 

لظهور ال�سم�س من جديد بعد فرتة من املطر لين�سروا ثي�بهم 

املغ�سولة لتجفيفه� بعد اأن ب�لت عليه الف�أرة ... 

يلحظ يف جمموعة الأغ�ين ال�س�بقة ا�ستخدام الأطف�ل 

بكرة ملو�سوع قلي التمرية من قبل اجلدة اأو اجلد اأو اأي فت�ة 

اأخرى، ودائم� القلي يكون يف الربية، والتمرية هي من اأهم 

حلوي�ت ال�ست�ء الرتاثية امل�سهورة. وكل من يط�لب بتذوق هذه 

الأكلة اللذيذة من الأطف�ل ت�سربه �س�حبة العلقة  ب�ل�سكني، 

الأكلة،  هذه  قيمة  اإىل  ي�سري  للنظر  ملفت  غريب  اأمر  وهذا 

الأطف�ل  منع  على  الكب�ر  وحر�س  له�،  الأطف�ل  حب  ومدى 

تكون  لأنه�  القلي  عملية  خلل  موؤقت�  ولو  عنه�،  واإبع�دهم 

�سيئً�  منه�  يبقون  ل  هواهم  على  تركوا  واإذا  كثريًا  �س�خنة 

ب�لقطر  م�سبعة  التمرية  ت�سبح  وعنم�  ت�سرهم،  وقد  للكب�ر 

وب�ردة تو�سع للأكل اأم�م اجلميع ..    

الأط��ف���ل،  ب��ني  منت�سرة  ك���ن��ت  ال��ت��ي  الأل��ع���ب  ومعظم 

لعبن�ه�  وال�ستين�ت،    والفتي�ت خلل اخلم�سين�ت  والفتي�ن 

ونحن �سغ�ر، وا�سرتكن� مع الأطف�ل يف اللعب به� ونحن كب�ر 

يف �س�ح�ت الأحي�ء والقرى 

البيوت  ب�ح�ت  يف  تلعب  ك�نت  منه�  وكثري  و�سوارعه�، 

اجلميلة  والأغ���ين  الألع�ب  تل�ست  لقد  الداخلية،  والغرف 

واختفت من األع�ب اجليل املع��سر، مع م� تل�سى من مظ�هر 

والقت�س�دية  الجتم�عية  التطورات  بعد  ال�سعبي  تراثن� 

لبد  فك�ن  املع��سر،  جمتمعن�  يف  حدثت  التي  والثق�فية 

للأجي�ل  الوطني  ال�سعبي  تراثن�  مع  وحفظه�  توثيقه�  من 

الق�دمة...



بيت  ي�سمى  امل��سي  القرن  اأربعين�ت  يف  الهجن  بيت  ك���ن 

الرك�ب، القريب واملق�بل لبيت املغفور له ب�إذن اهلل، ال�سيخ �سعيد 

ب�إذن  له  للمغفور  وقته�  ملكيته  تعود  مكتوم، حيث  اآل  مكتوم  بن 

البيت  فيه  بني  وقت  اآل مكتوم، يف  �سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ  اهلل، 

على مراحل عدة .

وتبلغ م�س�حة البيت 664 مرتًا مربعً�، ويتكون من ط�بق واحد 

ب�رتف�ع اإجم�يل ين�هز اأربعة اأمت�ر ون�سف املرت، ويف و�سط املبنى 

فن�ء اأو م� يعرف ب��سم حو�س، ويقع يف منت�سف الغرف التعريفية 

ب�جلمل التي حتوطه بطريقة امل�ستطيل، وللمبنى مدخلن، الأول 

يقع يف اجلهة الغربية واأم� الث�ين فهو يف اجلهة ال�سرقية .

للمبنى  الأوىل  املرحلة  ب��ستط�لته�، ففي  تتميز  البيت  غرف 

�ر واإيوان )ليوان( فقط، لكن اأ�سيفت  ك�ن يتكون من خمزن بخَّ

ك�ن  حيث  لحقة،  فرتة  يف  اخلدمية  املرافق  من  جمموعة  اإليه 

البيت خم�س�سً� كمربط ومك�ن لتدريب اجلم�ل واخليول .

العمراين يف  الرتاث  اإدارة  لق�ئن� مع ر�س�د بوخ�س مدير  يف 

بلدية دبي، يف مقر عمله مبنطقة الب�ستكية، اأكد اأن اختي�ر البيوت 

كمت�حف  وتخ�سي�سه�  منه�  ال�ستف�دة  بهدف  ج���ء  الرتاثية 

مثل  مثله�  الهجن  اأن  ويرى  الإم���رات،  تراث  كل  ومع�ر�س متثل 

على طول خور دبي وامتداد  ل�س�رع اخلليج من جهة ال�سرق، تقع منطقة ال�سندغة الت�ريخية الن�ب�سة ب�لبيوت 

اخليل  لبيت  مت�مً�  املل�سق  الإب��ل،  متحف  ت�سميته  ميكن  م�  اأو  الهجن،  بيت  منه�  القلب  ويف  والرتاثية،  الثق�فية 

واملق�بل لبيت ال�سيخ �سعيد اآل مكتوم .

اإىل بيت الهجن �سيلحظ الدقة الع�لية يف اختي�ر البيوت الرتاثية واملعم�رية املحلية، وجعله� مت�حف  الزائر 

لبع�س من احليوان�ت املهمة يف ت�ريخ العرب، مثل الإبل الذي ترك اأثره على حي�ة ال�سعوب والقب�ئل العربية يف عهود 

ال�سلم واحلرب .
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»بيت الهجن« 
متحف يروي تاريخ اإلبل

تضمه منطقة الشندغة التاريخية في دبي

اإعداد : حمدة املر املهريي



وجميعه�  العربي،  واخليل  ال�سقر 

مهمة جدًا يف حي�ة الإم�راتي والعربي 

�سبب  اأن  اإىل  م�سريًا  ع����م،  ب�سكل 

ب�أهميته  يت�سل  للهجن  بيت  اإق���م��ة 

عند اأهل الإم�رات، ولأنه جزء اأ�سيل 

م��ن ث��ق���ف��ة وت����راث وح�����س���رة ه��ذه 

املنطقة .

توزيع الغرف

املبنى  اإن خمطط  القول  الهجن، ميكن  بيت  اإىل  زي�رتن�  يف 

اأخذ بعني العتب�ر ال�ستف�دة من جميع م�س�ح�ته، خ�سو�سً� واأنه 

يمُرمم بني وقت واآخر، ولكونه تراثيً� ل يتم حتديثه اأو بن�ء غرف 

ذاته�  التقليدية  ب�لو�س�ئل  ترميمه  اإع���دة  يجري  اإمن�  اإ�س�فية، 

واملواد التي بني فيه� منذ زمن بعيد .

تخ�س  غرف  ثم�ين  يحوي  اأن��ه  �سيجد  املبنى،  اإىل  الداخل 

كل م� يتعلق ب�جلمل، وهذه الغرف ممتدة وموزعة ومتوافقة مع 

الطبيعة امل�ستطيلة للمبنى، ويف املنت�سف يوجد حو�س وا�سع . بعد 

الغرفة  تقع  مب��سرًة،  اليمني  وعلى  الرئي�سة  البوابة  من  الدخول 

حتوي  غرفة  ج�نبه�  اإىل  ثم  ومن  الإب��ل،  بت�ريخ  املتعلقة  الأوىل 

حق�ئق عن الإبل، وكل هذه �سن�أتي عليه� ب�لتف�سيل لحقً� .

عن  خم�س�سة  اأنه�  �سنجد  الث�لثة  الغرفة  اإىل  وب�لنتق�ل 

�سب�ق�ت الهجن، يف حني ت�سم الغرفة الرابعة معلوم�ت عن ج�سم 

والغرفة  ت�سريحً� جل�سم اجلمل،  فتحوي  واأم� اخل�م�سة  اجلمل، 

حني  يف  للهجن،  �سب�قً�  حت�كي  وال�س�بعة  الإبل،  فوائد  ال�س�د�سة 

حتوي الغرفة الث�منة معلوم�ت مفيدة عن حي�ة اجلمل .

قبل امليلد

بجميع  الإبل  بت�ريخ  الغرفة اخل��سة  تزخر 

ذلك  اجلمل،  ظهور  ببداية  املتعلقة  املعلوم�ت 

وال�سحراء  م�سر  يف  ك�سفت  احل��ف��ري���ت  اأن 

الإب��ل يف  وجود  اإفريقي�، عن  �سم�ل  الكربى يف 

التي  الفرتة  امليلد، وهي  فرتة 8000 �سنة قبل 

يف  الأر����س،  اإىل  ال�سلم  عليه  اآدم  فيه�  هبط 

الدرا�س�ت  اأظ��ه��رت  ح��ني 

اأن �سك�ن اجلزيرة العربية 

 3500 منذ  الإب���ل  ع��رف��وا 

���س��ن��ة ق��ب��ل امل���ي���لد، ويف 

ك���ن  ح�����س��رم��وت  منطقة 

منذ  للجمل  ا�ستئن��س  اأول 

امليلد . قبل  �سنة   3000
الإب��ل  اأه��م��ي��ة  وتكمن 

كونه�  يف  ال���ع���رب،  ع��ن��د 

ع���ن���وان ال��رف��ع��ة وامل��ن��ع��ة 

واجل��������ه، وم��ن��ه��� ك���ن��وا 

ي��ح�����س��ل��ون ع��ل��ى ال��ل��ح��م 

واحل��ل��ي��ب وال��ك�����س���ء، كم� 

اعتربت و�سيلًة مهمًة للنقل ومهرًا للعرو�س ودية للقتيل، وقدمت 

للمنت�سر وذلك منذ  تدفع جزية  اأنه� ك�نت  للملوك، كم�  هداي� 

عهد اململكة الآ�سورية ع�م 1200 قبل امليلد .

عهود  يف  الت�ريخ  على  اأث��ره  العربي  اجلمل  ت��رك  حني  ويف 

يف  ي�ستخدمونه  الأوائ��ل  العرب  ك�ن  فقد  معً�،  وال�سلم  احلرب 

حّلهم وترح�لهم، ومنذ زمن قريب ك�ن اجلمل ي�ستخدم يف تو�سيل 

الربيد وحم�ية احلدود، وهو م� عرف ب��سم �سرطة الهّج�نة .

ويف  ع���م،  األف  �ستة  منذ  الإب��ل  عرفت  العرب  جزيرة  ويف 

الإم�رات العربية املتحدة، عر يف منطقة كلب�ء ب�إم�رة ال�س�رقة 

ع�م ،1993 على اآنية فخ�رية حتمل ر�سومً� لعدد من �سور الإبل 

تعود اإىل الألف الث�لث قبل امليلد .

اأي�سً�، ك�سفت احلفري�ت والتنقيب�ت الأثرية يف واح�ت العني 

ومنطقة مليحة يف اإم�رة ال�س�رقة عن وجود نقو�س ومت�ثيل للإبل 

ترجع اإىل نحو 2500 �سنة قبل امليلد، ويف منطقة مليحة ب�ل�س�رقة 

اكت�سفت يف الع�م 1994 مقربة �سمت هي�كل خليول وجم�ل تعود 

اإىل القرن الأول امليلدي، ومنه� اجلمل ذو ال�سن�مني .

واأ�سم�ئه�  الإب��ل  عن  غنية  معلوم�ت  الث�نية  الغرفة  وت�سم 

وتعداده� يف الع�مل، وعلى �سبيل املث�ل ت�سم اللغة العربية اأ�سم�ًء 
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كثرية للإبل من اأهمه�: اجلمل وهو الذكر من الإبل والن�قة وهي 

ود  الأنثى من الإبل، و�سليل املولود حديثً� �سقي� وحوار وف�سيل وقعمُ

مَح� واحَلْمَرا  ل، وللإبل اأ�سم�ء حملية منه�: ال�سَّ ّق وَجَذع وب�زمِ وحمِ

وبن�ت  وبن�ت م�سيح�ن  الَهْدَوة  وبن�ت  ة  يِّ نمِ والهمِ واخَلّوارة  وامَلْلَح� 

ي . . اإلخ . رمِ وَغ�ن والومِ الل�سيفر و�سبي�ن و�سمُ

 12 منه�  مليونً�،   15 بنحو  الع�مل  يف  اجلم�ل  ع��دد  ويقدر 

مليونً� يف اإفريقي� موزعة ك�لآتي: ال�سوم�ل 5 مليني، ال�سودان 3 

مليني، اأثيوبي� مليون، موريت�ني� 700 األف . اأم� يف اآ�سي� فهن�ك 

يف  مليون  ح��وايل  منه�  اجلم�ل،  من  راأ���س  مليني   3 يق�رب  م� 

العربية  اململكة  يف  األف  و600  الب�ك�ست�ن،  يف  األف  و800  الهند، 

ال�سعودية، وف�سًل 300 األف راأ�س يف الإم�رات .

ومعروف اأن اجلمل ميتلك ط�قة ه�ئلة وكبرية ت�س�عده على 

اجلري مل�س�ف�ت تبلغ من 60 اإىل 70 كم يوميً�، وب�سرعة من 12 

10 �س�ع�ت متوا�سلة  اإىل 16 كلم يف ال�س�عة، وي�ستمر يف ال�سري 

دون انقط�ع، وط�قته على حمل الأثق�ل ت�سل اإىل 300 كغم، كم� 

ي�سرب نحو 100 لرت من امل�ء يف املرة الواحدة، وي�ستطيع حتمل 

العط�س ملدة 3 اإىل 4 اأ�س�بيع .

يف الغرفة الث�نية نف�سه� املليئة مبعلوم�ت عن الإبل، يعر�س 

لن� املر�سد ال�سي�حي يون�س عبداهلل من بيت الهجن، حق�ئق عن 

جترى  العلج�ت  بع�س  اأن  لن�  ويبني  علجه�،  وطرق  اأمرا�سه� 

مك�ن  تو�سح  الإب��ل  على  علم�ت  تو�سع  حني  يف  الكي،  بطريقة 

العلج، ك�أن يتم علج الن�سعة وهو الته�ب اأع�س�ب الرقبة، عرب 

و�سم مك�ن التق�ء الرقبة وال�س�ق الأم�مية .

اأهمية  على  ع��ب��داهلل،  ويون�س  بوخ�س  ر�س�د  من  كل  ويتفق 

الو�سم اأو الو�سم عند البدو قدميً�، على اأ�س��س اأنه يتم عرب هذه 

اأجل  والع�س�ئر، من  للقب�ئل  وانتم�ئه�  الإبل  الطريقة تخ�سي�س 

التعرف اإليه� و�سط قطع�ن اإبل الآخرين .

بال�سوت وال�سورة

ولأن �سب�ق�ت الهجن مهمة جدًا يف تراث وح�س�رة الإم�رات، 

عن  وال�سورة  ب�ل�سوت  لل�سرح  الث�لثة  الغرفة  خ�س�ست  فقد 

هذه ال�سب�ق�ت التي ك�نت وم� تزال تعترب من املن��سب�ت امل�ألوفة 

واملحبوبة يف املجتمع العربي ويف الإم�رات حتديدًا .

لن�  اأكد  الهجن،  �سب�ق�ت  وث�ئقية عن  اأثن�ء م�س�هدتن� م�دة 

يون�س عبداهلل من متحف الإبل، اأن ال�سب�ق�ت تبداأ يف الإم�رات 

نوفمرب/  �سهر  وبداية  الأول  ت�سرين  اأكتوبر/  �سهر  منت�سف  من 

حيث  ع���م،  كل  من  ني�س�ن  اإب��ري��ل/  �سهر  وحتى  الث�ين  ت�سرين 

يكون اجلمل  اأن  وي�سمل ذلك �سرورة  لل�سب�ق،  الإبل  يتم جتهيز 

معرفة  من  لبد  حني  يف  الأمرا�س،  من  �سليمً�  الن�سب،  معروف 

عمر املطية اأو �سن الت�أديب التي تكون يف الغ�لب ثلث �سنوات، 

وتغطى بلح�ف ين�سر على ظهره� ملدة اأ�سبوع، حتى ت�ألفه وتتعود 

عليه ول يثري لديه� اأية ح�س��سية عند اجلري يف بداية ال�سب�ق .

وعند املم�ر�سني ل�سب�ق�ت الهجن، م� ي�سمى الت�سمري وهذه 

العملية ت�سبق ال�سب�ق، وتعني تخلي�س املطية من ال�سحم الزائد 

يف ج�سده�، عن طريق اتب�ع نظ�م تغذية معروف لدى اأ�سح�ب 

اجل�سدية  الن�حيتني  من  ق�ربت  قد  املطية  تكون  حتى  الإب���ل، 

واجلمهور  يب  كِّ الرَّ مع  والت�آلف  امل�س�ق  اعتي�د  على  واملعنوية 

وميدان ال�سب�ق .

يف �سوؤالن� لر�س�د بوخ�س عن توثيق جميع �سب�ق�ت الهجن يف 

الدولة وو�سعه� يف املتحف، اأج�ب ب�أن ق�سم الدرا�س�ت يف اإدارته 

ت�سمينه�  يتم  اأن  على  ويوثقه�،  ويح�سره�  ال�سب�ق�ت  تلك  يت�بع 

كمراجع توثيقية يف امل�ستقبل .

وتل�سق غرفة ج�سم اجلمل مت�مً� الغرفة التي قبله� واملتعلقة 

ب�سب�ق�ت الهجن، اإ�س�فة اإىل الغرفة التي بعده� املتعلقة بت�سريح 

يتمو�سع منوذج �سن�عي  الرابعة  الغرفة  ج�سم اجلمل، ويف هذه 

على هيئة جمل حقيقي، مو�سح عليه ج�سمه الداخلي، حيث يتميز 

اجلمل ب�سخ�مة ج�سمه و�سغر راأ�سه، ويف حني معدل وزنه حوايل 

معدل وزن الن�قة حوايل 540 كلغ . ف�إن  كلغ،   665
راأ�سه  وتع�ىل  �سبح�نه  اهلل  خلق  فقد  اجلمل  و�سف  يف  اأم��� 

بهذا ال�سغر، حتى ي�سبح ق�درًا على مق�ومة الري�ح والأع��سري، 

�سعر  ويغطيه�  الأ�سواك  اأكل  لت�س�عده يف  العلي� م�سقوقة  وال�سفة 

ي�ستمر اجلمل يف حتريك  ال�سفلى متدلية، حيث  وال�سفة  كثيف، 

رطوبة  على  يح�فظ  حتى  ب��ستمرار  ويجرت  اللع�ب  مفرزًا  فمه 

يتميز  اجلمل  ج�سم  ف�إن  اله�سمي،  جه�زه  اإىل  وب�لن�سبة  فهمه، 

من  العديد  مع  الت�أقلم  على  ي�س�عده  وع�سوي  ت�سريحي  برتكيب 

املواد الغذائية اخل�سنة، حيث يتكون اجله�ز اله�سمي يف الإبل من 

عدة اأجزاء تبداأ ب�لفم .

فوائد الإبل

حي�ة  يف  الإب��ل  فوائد  عن  معلوم�ت  الغرف  اإح��دى  وحت��وي 

الب�سر، فهي ت�ستخدم يف احلل والرتح�ل، وو�سيلة نقل مهمة نظرًا 

لتحمله� م�س�ق الطريق واعتب�ره� �سفينة ال�سحراء، لأنه� تتكيف 

على العي�س يف هذه البيئة اجل�فة .

اأي�سً� ميثل وبر الإبل م�سدرًا ل�سن�عة ال�سوف، حيث ميت�ز 

�سوفه ب�خلفة واملت�نة وبقلة تو�سيله للحرارة وبلونه املرغوب، وهو 

اأمنت من �سوف الأغن�م، كم� يتم ال�ستف�دة من لنب الإبل الذي 

يبلغ متو�سط اإنت�ج الن�قة يف اليوم من 5 اإىل 10 كلغ .

ونوعية  ال�سللة  بح�سب  الن�قة  يف  اللنب  تركيب  ويختلف 

الأعلف واملي�ه التي ت�سربه� وكمي�ته�، ووفقً� لف�سول ال�سنة، كم� 

ترتفع يف لنب الن�قة الط�زج قيمة الأ�س الهيدروجيني وهو مقي��س 
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احلمو�سة، وتكمن قيمة لنب الن�قة يف الرتكيز الع�يل للأحم��س 

الطي�رة التي تعترب من اأهم عن��سر تغذية الإن�س�ن .

جت�سيد  الأخ���رية،  قبل  م�  الغرفة  وه��ي  ال�سب�ق  غرفة  ويف 

متدرجة  من�سة  بينهم�  ك�أنهم� حقيقي�ن مت�مً�،  واقفني  جلملني 

اإليهم�، ويف مق�بل اجلملني تقبع �س��سة عر�س كبرية .  للو�سول 

�سب�ق  تف��سيل  الزائر يف  بو�سع  يت�سل  الغرفة  هذه  من  الهدف 

اجلملني  على  املتحف  وم��رت���دو  الأط��ف���ل  ي�سعد  حيث  الهجن، 

الوقت  ال�س��سة، ويف  ل�سب�ق على  يتخلل ذلك عر�س  وميتطي�نه، 

ذاته يبداأ كل من اجلملني ب�لتحرك.

يقول ر�س�د بوخ�س اإن هذه الغرفة املخ�س�سة ل�سب�ق الهجن، 

حت�كي الواقع وجتعل الزائر ك�أنه يف موقع احلدث، عرب ا�ستخدام 

اأكر من ح��سة مثل ح��سة ال�سمع، والب�سر، واللم�س .

الغرفة الأخرية حتوي معلوم�ت عن حي�ة اجلمل، فهو يعمر 

والن�قة  ع�مً�،   30 هو  لعمره  الع�م  املعدل  لكن  ع�مً�،   40 حوايل 

اأدق واأنحف من البعري وهي اأكر هدوءًا وحتمًل للم�س�ق قي��سً� 

ب�لذكر . اأم� مدة حمل الن�قة فهي ع�م ك�مل، يف حني ت�ستغرق 

مدة اإر�س�ع املولود ع�مً� اآخر، وبع�س النوق يلد كل ع�م، وتعترب 

ك�سوب،  ا�سم  عليه� حمليً�  ويطلق  واجليدة،  الن�درة  الأن��واع  من 

ومعدل ولدات الن�قة من 12 اإىل 16 مرة يف عمره� .

الرابعة  �سن  يف  اجل��م���ل  ذك��ور  ل��دى  البلوغ  ف��رتة  وتتحدد 

ولدة  وتعترب  والرابعة،  الث�لثة  �سن  يف  الإن�ث  وعند  واخل�م�سة، 

التوائم ح�لة ن�درة يف اجلم�ل، وقد جرت ولدة وحيدة لتواأمني 

يف مدينة العني يف فرباير/ �سب�ط ع�م 1986 .

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/supplements/
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Expo 2020
From: Hamda Al Murr Al Muhairy "

Sent: 19/05/2016 12:26 PM
To: ‹nakheel-2007@hotmail.com›
Cc: ‹bent555almur@gmail.com›

Subject: متحف الإبل - نبذة ع�مة

 

نبذه تاريخية

من  الأربعين�ت  يف  البيت  هذا  ّد  يمِ �سمُ

ال�سندغة  منطقة  يف  امل������س��ي،  ال��ق��رن 

ب�لقرب من بيت املغفور له ال�سيخ �سعيد 

ملكيته  تعود  بينم�  مكتوم  اآل  مكتوم  بن 

اآل  �سعيد  بن  را�سد  ال�سيخ  له  للمغفور 

الرك�ب”  “بيت  ب���  يعرف  وك���ن  مكتوم 

على  احلف�ظ  مت  ترميمه  وعند  ال�سيوخ،  لإبل  مربطً�  ك�ن  حيث 

منطه املعم�ري ليكون متحفً� للهجن.

تو�سح  الأوىل  الغرفة  الغرف؛  من  عدد  من  املمُْتَحف  ويتكون 

الأدب  يف  واأ�سم�ئه�  العرب  عند  الإب��ل  ومك�نة  اجلم�ل  ت�ريخ 

الث�لثة  والغرفة  الإبل،  م�سمي�ت  تو�سح  الث�نية  والغرفة  العربي، 

وغذائه�  وتكوينه�،  الإب���ل  ج�سم  اأع�س�ء  على  التعرف  ميكن 

فريو�سية  اأم��را���س  م��ن  علجه�،  وط��رق  اأمرا�سه�  و�سرابه�، 

وغريه�، بل وتدخل اإىل اأعم�قه� واأمع�ئه� لتكوين �سورة وا�سحة 

عن تف��سيل اأح�س�ئه� الداخلية. 

 

 2:00 اإىل  8:00 �سب�حً�  اإىل اخلمي�س   الأحد  العمل  �س�ع�ت 

اأثن�ء  الزي�رة  �س�ع�ت  ملعرفة  ب�ملتحف  الت�س�ل  الرج�ء  م�س�ًء 

�سهر رم�س�ن الكرمي والعطلت الر�سمية.

للمزيد من املعلوم�ت يرجى الت�س�ل ب�ملتحف: -2253312 

 971+)4(  2251568- الف�ك�س:  +اأو   971)4(

 ر�سوم الدخول الدخول جم�نً�

موقع املتحف

يقع املتحف يف حي ال�سندغة الت�ريخي على �سف�ف خور دبي.

 خدمات املتحف

جولت اإر�س�دية جم�نً� ب�سحبة املر�سدين.

تنظم حجوزات الأفواج واملجموع�ت املدر�سية ح�سب الطلب. 
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عدنان اخلواجة

الموسيقار المصري الراحل..

 محمد عثمان 

هو اأحد فناين القرن التا�ضع ع�ضر، الذين اأ�ضهموا يف تطوير الأغنية العربية، و كانت األانه من مو�ضحات 

و اأدوار ملء الأ�ضماع و القلوب. 

ُوِلد حممد عثمان يف م�ضر عام 1855 ميالدية، من اأ�ضرة فقرة، و كان والده ال�ضيخ عثمان ح�ضن،   

مدر�ضاً بجامع ال�ضلطان اأبي العالء، و ل يكن يفكر يف اأن ي�ضبح ابنه فناناً يف يوم من الأيام، بل كان يود اأن 

يتعلم ابنه حرفة يرتزق منها، فاألقه باإحدى ور�س الرادة. 
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ولكن الطفل ك�ن يهوى الغن�ء، و ك�نت اأذن�ه تلتقط الأنغ�م 

الإن�س�د  و  الذكر  حلق�ت  على  ي��رتدد  ك�ن  و  ف�ئقة،  ب�سرعة 

يف  املن�سدين  يقلد  اأن  يح�ول  و  الدينية،  الأحل���ن  يحفظ  و 

اأدائهم، و مل� اكت�سف والده هذه املوهبة، �س�عده على اإ�سب�ع 

هوايته، فعهد به اإىل ع�زف الق�نون امل�سهور ق�سطندي من�سي 

الكبري، ليعلمه اأ�سول الفن. 

ي�سعر  الب��ن  ف��ب��داأ  ح�سن،  عثم�ن  ال�سيخ  م���ت  و   

م��ي��دان  اإىل  ي��ن��زل  ت��واج��ه��ه، مم��� جعله  ال��ت��ي  ب���مل�����س��وؤول��ي��ة 

حممد  حت��ت  اإىل  ف�ن�سم  نف�سه،  ي��ع��ول  حتى  الح����رتاف، 

حممد  ا�ستف�د  قد  و  مغنيً�،  معه  عمل  و  الكبري،  الر�سيدي 

يتفهم  اأن  ا�ستط�ع  و  الر�سيدي  مع  ا�ستغ�له  عثم�ن من فرتة 

اأ�س�ليب الفن و اأ�سرار املو�سح�ت و الأوزان. 

الوقت،  ذلك  يف  الفني  العمل  جم�ل  �سيق  رغم  و   

اأو ملهي، فقد ابتداأ جنم حممد  اإذ مل تكن هن�ك م�س�رح 

عثم�ن يت�ألف يف �سم�ء الطرب، و ا�ستط�ع اأن يقف جنبً� اإىل 

الذين ك�نوا يرتبعون على عر�س  جنب مع فط�حل املطربني 
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و  املنيلوي،  يو�سف  ال�سيخ  و  احلمويل،  عبده  اأمث�ل:  الغن�ء 

ا�سم حممد  ملع  و  العجوز،  �س�مل  ال�سنتوري، و حممد  حممد 

عثم�ن يف دني� الغن�ء، حتى اأ�سبح علمً� من اأعلم الطرب، 

و  ب�أرواحهم  يطربوا  اأن  �س�معيه  على  يفر�س  اأن  ا�ستط�ع  و 

قلوبهم، ل ب�آذانهم فح�سب. 

و ظل حممد عثم�ن ينتقل من جن�ح اإىل جن�ح، اإىل   

مب��سر  ت�أثري  له  ك�ن  مزمن يف حنجرته،  اأ�سيب مبر�س  اأن 

على حنجرته، اإذ ق�سى على حلوة �سوته، و طبق�ته الع�لية، 

و امتنع عن الغن�ء فرتة من الوقت، و حرم بذلك ع�س�ق فنه و 

حمبي �سوته. 

و ك�ن له �سديق ثري، يدعى حممد الأ�سن�وي، من   

هواة املو�سيقى، فعنى ب�أمره و عهد اإىل الطبيب امل�سهور �س�مل 

ب��س� ب�لإ�سراف على علجه الذي ا�ستمر وقتً� طويًل. 

و ك���ن ه��ذا امل��ر���س نقطة حت��ول يف ح��ي���ة حممد   

ف�بتكر  اأ�س�به،  الذي  النق�س  يعو�س  اأن  اأراد  فقد  عثم�ن، 

الدور يف عهده  اإذ ك�ن  الغن�ئي،  الدور  لتلحني  �سكًل جديدًا 

حلن  و  واح��د  اإيق�ع  من  اأغ�س�ن  و  مذهب  من  ي�س�غ  الأول 

واحد، و ل تتخلل اأجزاوؤه اأية جملة مو�سيقية. 

ف�أدخل حممد عثم�ن الآه�ت اإىل الق�سم الث�ين من   

الدور و اأوجد حوارًا بديعً� بني املغنى و املنهجية حتى يتن�وب 
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م�  هو  و  و طبق�ت خمتلفة  من�سجم  ب�سكل  الغن�ء  منهم�  كل 

ي�سمى ب�لهنك. 

عثم�ن  حممد  اأ�س�فه�  التي  اللي�يل  اأو  الآه���ت  و   

النداءات  نوع من  فهي  الغربيني،  له� نظري عند  الدور،  اإىل 

بكلمة  عنه  يعربون  و  غن�ئهم  الرو�سيون يف  ي�ستخدمه�  التي 

)اأوخييم( و هي منت�سرة يف اأن��سيد النوتية الذين يعملون يف 

نهر الفوجل�، و يف الغن�ء البولندي يعربون عنه بكلمتي )اأوي 

دان�(. 

و ظل �سكل الدور الذي ابتكره حممد عثم�ن منوذجً�   

اإبراهيم  اأمث�ل:  املتع�قبني  امللحنني  جميع  درب��ه  على  �س�ر 

القب�ين،  يف اأدواره: )يعي�س و يعي�س قلبي، من قبل م� اأهوى 

اجلم�ل، جعلت هجرك عوايدك، ي� قمر داري العيون، الفوؤاد 

خملوق حلبك، املح��سن و اللط�فة(. 

�سلم،  ي�  اأدواره: )حبك  داود ح�سني، يف  اأي�سً�  و   

اأ�سري  ع�سق اجلم�ل،  على  ع�سقته، عزيز حبك،  اأن  احل�سن 

الع�سق، فوؤادي اأمره عجيب، القلب اإىل ودك م�ست�ق(. 

حممد  املو�سيق�ر  وال��د  الق�سبجي  علي  ال�سيخ  و   

و  بتيهك  طلعتك،  من  ال�سب�ح  )نور  اأدواره:  يف  الق�سبجي 

�سدك قلبي انكوى، ب�فتك�رك ايه يفيدك(.

و �سيد دروي�س يف اأدواره: )يف �سرع مني – اأن� هويت   

احلبيب   – ح�سنك  ع�سقت   – حي�تي  م�ستقبل  �سيعت   –
للهجر م�يل – ي�للي قوامك يعجبني – عواطفك دي ا�سهر 

من ن�ر(. 

و ال�سيخ زكري� اأحمد يف اأدواره: )هوه ده يخل�س من   

اهلل – امتى الهوى يجي ي�سوا – ي� قلبي ك�ن م�لك – الفوؤاد 

ليله نه�ره – انت ف�كر قلبي ت�ين يرق لك – مني اللي ق�ل ان 

القمر(. 

و حممد عبد الوه�ب يف اأدواره: )اأحب ا�سوفك كل   

يوم – القلب ي�م� انتظر – حبيب القلب عود – �سوف الفوؤاد 

روحك(.  – ع�سقت  ي�سف�يل  فوؤادك  ك�ن  – لو 
و نزل حممد عثم�ن اإىل امليدان مرة اأخرى، مطربً�   

و ملحنً�، ي�س�حبه تخت مكون من: حممد عثم�ن )عود( – 

ن�ي  �س�لح(  عبده  حممد  الق�نون  ع���زف  )جد  �س�لح  علي 

– ح�سن العق�د )ق�نون(، انطوان �سوا – والد اأمري الكم�ن 
ي�س�ركه  و  )اإيق�ع(،  ال�س�مي  حممد  )كم�ن(،  ال�سوا  �س�مي 

يف الغن�ء اأربعة من )ال�سنيدة( اأو )التبيعة( ف��سرتد مك�نته 

الأوىل، و جنح جن�حً� كبريًا. 

بت�سوير معنى  اأول من عني  و ك�ن حممد عثم�ن،   

الأغنية، و ح�سن الأ�سلوب، بعد اأن ك�ن الغن�ء جمرد تطريب، 

ل يعرب عن معنى الكلم�ت، و ك�ن يدرك مت�مً� اأن املو�سيقى 

لي�ست اأنغ�مً� بل روابط و ل حدود، و لذلك ج�ءت اأحل�نه يف 

بذله يف  الذي  اأثر اجلهد  عليه�  يبدو  و  بديع  مو�سيقي  اإط�ر 

�سي�غته�، فقد ك�ن �س�ئغً� م�هرًا و مبتكرًا، حتى قيل اأنه ك�ن 

بني  و  بينه  ين�س�أ جدال  ك�ن  م�  كثريًا  و  اإن�س�ء،  الدور  ين�سئ 

اإخوانه و زملئه حول اتب�ع ق�عدة فنية، فيخرج يف النه�ية 

منت�سرًا و قد ك�سب املعركة. 

الذي  املطربني  طليعة  يف  احل�مويل،  عبده  ك�ن  و   

ك�ن  فقد  بفنه،  املعجبني  اأ�سد  و من  يقدرون حممد عثم�ن، 

كلم� غنى دورًا جديدًا، تلقفه عبده احل�مويل، و اأ�سفى عليه 

من ذوقه، و اأ�س�ع فيه من ح�سه و وجدانه، ثم يغنيه يف �سهراته 

ب�سوته القوي، و يرجتل م� �س�ء له الرجت�ل، مع حم�فظته 

على ط�بع الدور الأ�سلي، فيبدو للم�ستمعني و ك�أنه لون جديد، 

و ك�ن هذا الت�سرف من ج�نب عبده احل�مويل يغ�سب حممد 

يتب�دل  و  �سديقه،  على  يثور  يجعله  و  نف�سه،  يثري  و  عثم�ن، 

الثن�ن العت�ب، و اأخريًا يعود ال�سفو بينهم�. 

و �س�فر حممد عثم�ن مع عبده احل�مويل �سمن بعثة   

و حممد  املنيلوي  يو�سف  ال�سيخ  قوامه�  تركي�،  اإىل  ر�سمية 

اإبراهيم �سهلون و علي �س�لح و  ال�سنتوري و حممد العق�د و 

و  املذهبجية،  من  عدد  و  ح�سنني  اأحمد  و  ال�سربيني  حممد 

اأتيحت له فر�سة ال�ستم�ع اإىل املو�سيقى الرتكية من من�بعه� 

من  ع�د  و  الأت��راك،  املو�سيقى  ب�أ�س�تذة  اللتق�ء  و  الأ�سيلة 

رحلته ب�أنغ�م جديدة مل تكن مطروقة يف غن�ئن� العربي، منه� 

مق�م ال� )�سق افزا( الذي �س�غ منه دوره امل�سهور )اليوم �سف� 

داعي الطرب(، و مق�م ال� )�سق افزا( من ف�سيلة العجم. 

يف  التجديد  عند  عثم�ن  حممد  جهود  تقف  مل  و   

تطوروا  الذين  امللحنني  اأوائ��ل  من  يعترب  بل  ال��دور،  تلحني 

جيًل  تورث  التوا�سيح  فيه  ك�نت  الذي  الوقت  يف  ب�لتو�سيح، 

بعد جيل، فجعل املغنى يتن�وب الأدواء مع املذهبجية يف غن�ء 

بدايته  من  ين�سدونه  املذهبجية  هوؤلء  ك�ن  اأن  بعد  املو�سح، 

حتى النه�ية. 

ال�سيخ �سلمة  املرحوم  اإعج�ب  بلغ من فرط  و قد   

حج�زي مبو�سحه امل�سهور )مل الك��س�ت و �سق�ين( اأن و�سع 

على )قده( مو�سح )�سف� الأوق�ت(. 

دور  الوطنية، منه�  الأحل���ن  بع�س  و ملحمد عثم�ن   
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اأن  فقد حدث  ق�سة،  الدور  لهذا  و  �سنني(،  �سفن�  و  )ع�سن� 

ع�د ال�س�عر حممود �س�مي الب�رودي ب��س� من منف�ه بعد قي�م 

الثورة العرابية ف�قد الب�سر، و زاره عبده احل�مويل، و ال�س�عر 

ا�سم�عيل �سربي ب��س�، ف�أخذ الب�رودي يعتب على �سديقيه، 

اإنت�جهم�، و مل ينفعل  لأنهم� مل يطرق� الن�حية الوطنية يف 

ب�لأحداث التي تعر�س له� الوطن، فطلب عبده احل�مويل من 

�سديقه ال�س�عر اأن ينظم دورًا يف هذه املن��سب، فكتب هذا 

الدور و فيه يقول: 

�������ض������ن������ن  ����������ض���������ف���������ن���������ا  و  ع�������������������ض���������ن���������ا 

ال�����ع�����ج�����ب  ي���������������ض�������وف  ع���������ا����������س  م�����������ن  و 

الأن�����������������ن و  ال�����������������ض��������ن��������ى  ���������ض��������رب��������ن��������ا 

ج����������ع����������ل����������ن����������اه ل�������������روح�������������ن�������������ا ط�����������رب 

غ�������������������رن�������������������ا مت���������������ل���������������ك و����������������ض���������������ال 

خ��������ي��������ال  ن���������������ض�������ي�������ب�������ن�������ا  اح�������������ن�������������ا  و 

كده العدل ي� من�سفني    

الت��سع  اليوم  يف  دني�ن�،  عن  عثم�ن  حممد  رحل  و   

ع�مً�،  اأربعني  و  خم�سة  عن   ،1900 دي�سمرب  �سهر  من  ع�سر 

اأنتج  و  الفن،  خدمة  يف  منه�  ع�مً�  ثلثني  من  اأك��ر  اأنفق 

خلله� ر�سيدًا �سخمً� من الأدوار، و املو�سح�ت القيمة، من 

خمتلف املق�م�ت و الإيق�ع�ت. 
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 العدل وامل�س�واة والت�س�مح والإخ�ء، املب�دئ الثمينة مرتكزات 

ال�سموخ الإن�س�ين يف اأعلى م�ستوي�ته عندم� يختم به� اآخر الأدي�ن 

الأر�س،  الإن�س�ن وحتقيق� لذروة دوره يف خلفة  تثبيت� لإن�س�نية 

لتتحرك الب�سرية كله� ب�طمئن�ن وفق قيم تر�سح بكل م� هو اإن�س�ين 

نبيل. والإ�سلم اأق�م الرابطة بني الن��س على اأ�س��س الإمي�ن ب�هلل 

ومل يقمه� على جن�س اأو ن�سب اأو قبيلة فق�ل �سبح�نه وتع�ىل: »اإمن� 

املوؤمنون اإخوة« )احلجرات: 10( وق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ي� 

اأيه� الن��س اإن اأب�كم واحد، كلكم لأدم واآدم من تراب، ل ف�سل 

لعربي على اأعجمي اإلَّ ب�لتقوى«. ون�ستطيع اأن نوؤكد اأن م� طرحه 

الإ�سلم من تعليم�ت ومب�دئ وقيم واأخلق اإمن� هي لبن�ء احلي�ة 

الإن�س�نية خري بن�ء، وامل�س�واة والت�س�مح �سع�ر جميل ط�مل� ترمنت 

بل  حمرتمة  ث�بته  وقواعد  اأ�سول  يف  الإ�سلم  واأقره  الب�سرية  به 

ومقد�سة، فلإ�سلم يجعل الإن�س�ن ينظر اإىل اأخيه الإن�س�ن على 

اأي� ك�ن  اأنه مم�ثله وم�س�واة وم�س�بهه، له م� له، وعليه م� عليه 

جن�سه ولونه ودينه ولغته، ل متيز ول علو ول رفعة لأحد على اأحد، 

بجن�سية يحمله�، اأو �سعب ينت�سب اإليه، اأو لغة يتكلمه�، ف�لكل خلق 

اهلل، والكل عب�د اهلل، اإنه� امل�س�واة بني اخللق يف اأ�سل اخللقة، 

العر�س  يوم  م�س�واه  والواجب�ت،  التك�ليف  اهلل يف  اأم�م  م�س�واه 

ف�ز  ب�لتقوى  ج�ء  من  فكل  احل�س�ب،  عند  وتع�ىل  �سبح�نه  عليه 

وجن�، وكل من زاد فيه� ل بغريه� عل وارتقى. وعلى هذا املبداأ 

ولزم  الإ�سلم  رك�ئز  من  ه�مة  ركيزة  الت�س�مح  ك�ن  الإ�سلمي 

�سنة  الن��س  بني  ف�لختلف  املختلف،  الآخر  مع  حوار  الت�س�مح 

اإمَِلّ َمن  نَي.  فمِ َتلمِ ْ َيَزالمُوَن خممُ كونية، وحكمة رب�نية، ق�ل تع�ىل: »َوَل 

ْم...”)هود: 118-119(. َك َخَلَقهمُ َذلمِ َك َولمِ َم َربمُّ حمِ َرّ

بحكمته  املرتبطة  ت��ع���ىل،  اهلل  مب�سيئة  واق���ع  والخ��ت��لف 

اأ�سم�ئه  م��ن  لأن  حكمة،  فيه  ك���ن  م���  اإل  ي�س�ء  ف��ل  �سبح�نه، 

)احلكيم( فهو ل يخلق �سيئً� ب�طًل، ول ي�سرع �سيئً� عبثً�. ومن 

مظ�هر هذا الختلف الديني الواقع مب�سيئة اهلل عز وجل: »َوَلْو 

��َس  النَّ همُ  ْكرمِ تمُ نَت 
َ
َف�أ

َ
اأ يعً�  َجممِ ْم  لُّهمُ كمُ ْر���سمِ 

َ
الأ يفمِ  َمن  لآَمَن  َربَُّك  �َس�ء 

نَي«)يون�س: 99(. وم� دام هذا الختلف الديني  نمِ وؤْممِ وْا ممُ ونمُ َحتَّى َيكمُ

واقعً� مب�سيئة اهلل �سبح�نه، فمن ذا الذي يقف �سد م�سيئة اهلل؟ 

ومن الذي يفكر يف حمو الأدي�ن كله� اإل دينه؟ اإنه لو فعل هذا مل 

الواحد  وانت�س�ر م�سيئة اهلل  والإخف�ق،  اإلَّ اخليبة  يكن م�سريه 

القه�ر.

خ�سه  واإمن���  جن�سه،  اإىل  الفتق�ر  على  مطبوع  والإن�����س���ن 

عليه،  نعمة  العجز،  وظهور  احل�جة،  بكرة  الإن�س�ن  تع�ىل  اهلل 

ولطًف� به، ف�ئتلفهم ب�لختلف والتب�ين، واتف�قهم ب�مل�س�عدة 

بغريه  ال�ستع�نة  اإىل  اأح��ده��م  يجد  مل  ت�س�ووا  ف���إذا  والتع�ون، 

تو�سح  منهجية،  ودرا���س���ت  علمية،  ط��رق  م��ن  فلبد  �سبيًل، 

الطريق، وهذا م� حدده الإ�سلم يف جم�ل الت�س�مح واحلوار الذي 

�سلح عبد ال�ستار حممد ال�سهاوي

ثقافة الحوار 
في التراث العربي واإلسالمي
الحوار أحد أهم ركائز التسامح
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هو اأحد رك�ئزه. 

والتح�ور قيمة اإن�س�نية عظيمة، ومبقدار م� ارتبط الت�س�مح 

واحلرية والت�آخي ب�حلوار مبقدار م� ارتبط الطغي�ن والف�س�د 

والإره�ب وم�س�درة احلرية. ول ميكن بح�ل  ب�لكبت  والظلم 

دين-  اأي  الدين-  فجوهر  ب�لدين،  والإره���ب  للقمع  التربير 

يتوخى العدل والإن�س�ف واحرتام الإرادة واحلرية فقد حت�ور 

ْر�سمِ 
َ
ٌل يفمِ الأ َكةمِ اإمِينِّ َج�عمِ ْلَمَلئمِ اهلل مع امللئكة: » َواإمِْذ َق�َل َربَُّك لمِ

َم�ء َوَنْحنمُ  كمُ الدِّ يَه� َوَي�ْسفمِ دمُ فمِ ْف�سمِ يَه� َمن يمُ َعلمُ فمِ جَتْ
َ
وْا اأ يَفًة َق�لمُ َخلمِ

وَن« )البقرة:  ْعَلممُ َم� َل َتْعَلممُ
َ
�سمُ َلَك َق�َل اإمِينِّ اأ َقدِّ َك َونمُ َحْمدمِ حمُ بمِ �َسبِّ نمُ

 .)30
الآي���ت  ع�سرات  على  ي�ستمل  امل�سلمني  د�ستور  وال��ق��راآن 

والق�س�س التي حت�ور فيه� اإبلي�س مع اهلل، وحت�ور فيه� الأنبي�ء 

مع خم�لفيهم، وعر�س القراآن لهذه الآراء املنكرة واجل�حدة 

اأقد�س واأثمن م� ميتلك الإن�س�ن  اأو نكري، ف�حلرية  دون زراية 

اإن�س�ين وحي�تي، وهي م�سوؤولية عقلية  وهي حق مواطنة وحق 

ودينية واأخلقية واجتم�عية و�سي��سية.   

»اْدعمُ  ب�حل�سنى:  املخ�لفني  ح��وار  اإىل  ال��ق��ران  دع���  كم� 

ي  تمِ �لَّ بمِ م  ْلهمُ َوَج�دمِ �َسَنةمِ  احْلَ َظةمِ  َوامْلَْوعمِ ْكَمةمِ  �حْلمِ بمِ َك  َربِّ يلمِ  �َسبمِ اإمِىلمِ 

ْعَلممُ 
َ
اأ َو  َوهمُ همِ  يلمِ �َسبمِ َعن  لَّ  �سَ ن  َ مبمِ ْعَلممُ 

َ
اأ َو  همُ َك  َربَّ نَّ  اإمِ ْح�َسنمُ 

َ
اأ َي  همِ

دي�ن�تهم  املختلفني يف  لأن ح�س�ب   )125 )النحل:  يَن«  �مْلمُْهَتدمِ بمِ

عليه�  ن�س�أوا  التي  والأخلقية  الدينية  واجت�تهم  ومذاهبهم 

ولي�س  وح��ده،  اهلل  اإىل  اجلميع،  خ�لق  اإىل  ولكن  اإلين�،  لي�س 

يف هذه الدني�، ولكن يف الدار الآخرة، يوم القي�مة. وهذا م� 

ن  قرره القراآن يف موا�سع �ستى يقول تع�ىل خم�طبً� ر�سوله: »َواإمِ

َي�َمةمِ  ْم َيْوَم اْلقمِ ممُ َبْيَنكمُ  َيْحكمُ
مُ َّ
� َتْعَملمُوَن، اهلل َ ْعَلممُ مبمِ

َ
 اأ

مُ َّ
لمِ اهلل َج�َدلمُوَك َفقمُ

.)69 وَن« )احلج: -68  فمُ يهمِ َتْخَتلمِ ْم فمِ نتمُ يَم� كمُ فمِ

املوافقني،  واملوعظة احل�سنة- غ�لبً�- مع  ف�لدعوة ب�حلكمة 

ف�مل�سلمون  املخ�لفني.  مع  غ�لبً�-  اأح�سن-  هي  ب�لتي  واجل��دال 

ب�لطريقة  خم�لفهم،  ويح�ورا  يج�دلوا  اأن  ربهم  من  م�أمورون 

التي هي اأح�سن الطرق، اأمثله� واأقرب اإىل القبول من املخ�لف. 

مع  اإليه  ندعو  ال��ذي  احل��وار  ه��و:  اأح�سن،  هي  ب�لتي  واجل���دال 

املخ�لفني لن�، وهو الذي ل ي�سعى اإىل اإيغ�ر ال�سدور، اأو املب�عدة 

بل  ال�سغينة،  ي��ورث  اأو  الفتنة،  ي�سعل  م�  واإث����رة  القلوب،  بني 

يف  تع�ىل  ق�ل  كم�  بع�س،  من  بع�سه�  القلوب  تقريب  على  يعمل 

َي  همِ ي  تمِ �لَّ بمِ اإمِلَّ  َت�بمِ  اْلكمِ ْه��َل 
َ
اأ ��وا  لمُ ���دمِ َ جتمُ »َوَل  الكت�ب:  اأهل  جم�دلة 

،اإلَّ الذين ظلموا منهم«.)العنكبوت :46( ف�لآية تركز على  ْح�َسنمُ
َ
اأ

اجلوامع امل�سرتكة التي يوؤمن به� الفريق�ن، ل على نق�ط التم�يز 

اأ���س��ول احل���وار ب�حل�سنى. وب��ه��ذا يرى  والخ��ت��لف، وه��ذا م��ن 

الإ�سلم �سرورة احلوار بني املتخ�لفني، ول يرى حتمية ال�سراع 

بينهم، كم� ادعى الك�تب الأمريكي �سمويل ه�نتينغتون يف موؤلفة 

احل�س�رات-. – �سراع 
وقد �س�ر العقل امل�سلم – يف ع�سور ت�ألقه احل�فلة- وفق هذا 

الن�سر للإ�سلم وح�س�رته  تلو  الن�سر  املنهج، حيث ك�ن يحقق 

واأمته.

وعرب اأدوات هذا املنهج الإ�سلمي الفريد يف مق�رعة احلجة 

ب�حلجة وعر�س الدليل على الدليل، اهتدت اأقوام واعتنق الدين 

اأن  ب�عتب�ر  اأجن��س ومعتقدات خمتلفة!  اأن��س كثريون من  احلق 

مطلب  اأنه  اإىل  اإ�س�فة  والثق�ف�ت،  وال�سعوب  الأمم  بني  احل��وار 

يعي�س  اأن  الإن�س�ن  اأراد  اإذا  اإن�س�نية  �سرورة  اأي�سً�  هو  ديني، 

ثم  الآخر،  والتوج�س من  واخلوف  القلق  حي�ة كرمية خ�لية من 

اإنه ومنذ فجر الت�ريخ مل ت�ستطع اأمة اأو جمموعة اإن�س�نية العي�س 

لأن احل�س�رات  الأخرى،  والأمم  املجموع�ت  وحده� مبعزل عن 

لتكّون  الواحد  البن�ء  ك�أجزاء  تتك�مل  امل�س�لح  واأي�س�  والثق�ف�ت 

يف جمموعه� �سكل احلي�ة الدني�. 

واحلوار هو عمل الأنبي�ء مع اأقوامهم، والعلم�ء مع ذواتهم، 
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واملفكرين مع بع�سهم، والق�دة الن�جحني مع مروؤو�سيهم، واملربني 

القوية  ف�لأمم  ومثيلته�،  واملجتمع�ت  اأبن�ئهم،  مع  احلقيقيني 

العزيزة املتقدمة هي التي ت�سيع فيه� ثق�فة احلوار مع اأغي�رهم 

الدميقراطية،  على  قوي  موؤ�سر  احل��وار  لأن  ال�سراع،  ثق�فة  ل 

الأمم  ابتعدت  وكلم�  ال�سعوب،  اإليه  تطمح  م�  اأق�سى  هي  والتي 

عن فتح اآف�ق احلوار ع�نت من الأمرا�س الجتم�عية واحل�س�رية 

ك�لت�سلط والذل، وهيمنة فئة على فئة، والكذب واملخ�دعة والغ�س، 

والنهب ملقدرات ال�سعوب، وب�ملق�بل؛ ف�إّن فتح اآف�ق احلوار يعني 

واحلي�ة  والدميقراطية  والعدل  التطور  واآف���ق  الأم��ل،  اآف���ق  فتح 

الأف�سل لكل ال�سعوب.

* حتمية احلوار والت�سامح يف الع�سر احلا�سر:

احلوار احل�س�ري اأو الثق�يف هو: »�سكل من التف�عل بني القوى 

وتلطيف  ال�سراع�ت  لتجنب  اأو  للتوا�سل  وو�سيلة  الجتم�عية، 

مب�درات  الت�ريخ  مدار  الإن�س�نية على  �سهدت  وقد  املج�به�ت”. 

اأ�س��س  على  واحل�س�رات  ال�سعوب  بني  العلقة  ل�سي�غة  عديدة 

التع�ون واحلوار بدل من التن�حر وال�سراع، مع اأن ال�سراع بني 

قتَّل اآلف  الدول فيم� م�سى مل يكن بوابًة للفن�ء الت�م. نعم ك�ن يمُ

الب�سر مل  بذرة  لكن  اأهله�،  غ مدن من  وتمُفرَّ قرى،  ب�د  وتمُ الب�سر، 

تكن مهددة يف اأي وقت م�سى ب�ل�ستئ�س�ل، لكن اإن�س�ن الع�سر 

من  بيديه  �سنع  البندقية-  ول  ب�ل�سيف  يقنع  مل  الذي  احل���يل- 

� ل يمُبقي ول  َّ اآلت القتل البله�ء م� ميكن اأن ي�ست�أ�سل �س�أفته، مممِ

َظم  عمِ وبقدر  ا�ستثن�ء.  دون  مهددين جميع�  الب�سر  ف�أ�سبح  يذر، 

ظم احل�جة  ال�سراع، يكون عمِ اإليه  يوؤدي  اأن  الذي ميكن  اخلطر 

النه�ية  ه��و  الفن�ء  ك���ن  واإذا  ال�����س��راع.  حم��ل  احل���وار  لإح���لل 

اأن  يجب  احلوار  ف�إن  الع�سر  هذا  كوين يف  �سراع  لأي  املحتومة 

 يكون �سعًي� كونًي� معززا بكل الط�قة التي تولده� غريزة البق�ء.

وت��ن���زع  الب�سر  ت��ن���ح��ر  ق���ه���م  اأرَّ -مم���ن  ال��ك��ث��ريون  اأدرك  ل���ذا 

العقود  م��دار  وعلى  للم�س�حلة،  احل���ج��ة  ��َظ��م  عمِ احل�����س���رات- 

وال�سي��سيني  الدين  ورج���ل  املفكرين  من  كثري  ط��رح  الأخ���رية 

ع�مل  و�سي�غة  الب�سر،  بني  الفجوات  لتج�سري  وم�س�ريع  دع��وات 

يقوم على التع�ي�س والتع�ون. فك�ن احلوار يطرح نف�سه دوًم� يف 

هذه امل�س�ريع والدعوات ك�أداة للو�سول اإىل هذا التع�ي�س، اإمي�ًن� 

اإرادة  اأن تنف�سل عن  “اإرادة النخراط يف احلوار ل ميكن  ب�أن 

احلف�ظ على ال�سلم”.

* ثقافة احلوار والت�سامح يف الرتاث العربي والإ�سلمي:

واملن�ظرة  احل��وار  ب�أدبي�ت  غني  الإ�سلمي  العربي  ال��رتاث 

التي توؤدي اإىل الت�س�مح. بل اإن يف هذا الرتاث علمً� ك�مًل للحوار 

واملن�ظرة، بل اإن يف هذا الرتاث علمً� ك�مًل للحوار وللمن�ظرة، 

واملن�زعة  واملن�ق�سة  واملخ�طبة  املج�دلة  م�دته  غنيً�  وق�مو�سً� 

واملن�ق�سة  واملداولة  وامل�س�جلة  واملط�رحة  واملذاكرة  واملج�ل�سة 

�سواء داخل الثق�فة العربية الإ�سلمية اأي بني الفرق املختلفة، اأو 

بينه� وبني الثق�ف�ت الأخرى.

الإن�س�نية حممد  به ر�سول  الذي ج�ء  الإ�سلم  اإن  ف�حلقيقة 

�سلى اهلل عليه و�سلم وقدمه ذلك التقدم امللحوظ حمل بني طي�ته 

قوانني عدة مهمة عملت على ن�سره يف �ستى اأرج�ء الع�مل الأكرب.

الأكرب  ال��دور  له�  ك�ن  التي  املهمة  القوانني  هذه  اأ�سهر  فمن 

اللني  املي�دين هو ق�نون:  امل�سلمني يف خمتلف  والط�ئل يف تقدم 

واللعنف والت�س�مح الذي اأكدت عليه الآي�ت املب�ركة ف�سًل عن 
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الأح�ديث النبوية ال�سريفة.

ف�لت�س�مح وفق املنظور الإ�سلمي، ف�سيلة اأخلقية، و�سرورة 

جمتمعية، و�سبيل ل�سبط الختلف�ت واإدارته�.

ففي القراآن الكرمي هن�ك اأكر من اآية تدعو اإىل اللني وال�سلم 

ونبذ العنف والبط�س.

َظةمِ  ْكَمةمِ َوامْلَْوعمِ �حْلمِ َك بمِ يلمِ َربِّ يقول �سبح�نه وتع�ىل: “اْدعمُ اإمِىَل �َسبمِ

”)النحل: 125( ْح�َسنمُ
َ
َي اأ ي همِ تمِ �لَّ ْم بمِ ْلهمُ �َسَنةمِ َوَج�دمِ احْلَ

�َسَلًم�”)الفرق�ن:  َق�لمُوا  لمُوَن  �همِ اجْلَ ْم  َخ�َطَبهمُ “َواإمَِذا  ويقول: 

)63
��َي  همِ ��ي  ��تمِ ���لَّ بمِ اإمِلَّ  ���َت����بمِ  اْل���كمِ ْه�����َل 

َ
اأ ����وا  لمُ �����دمِ َ جتمُ “َوَل  وي���ق���ول: 

”)العنكبوت: 46( ْح�َسنمُ
َ
اأ

َع��ْن  ������سْ  ْع�����رمِ
َ
َواأ ���ْرفمِ  ����ْل���عمُ بمِ �������ْر  ممُ

ْ
َواأ اْل���َع���ْف���َو  ْذ  “خمُ وي���ق���ول: 

لمِنَي”)الأعراف: 199( �همِ اجْلَ

 
َ َّ
اهلل بُّوا  َفَي�سمُ مِ 

َّ
اهلل ونمِ  دمُ ْن  ممِ وَن  َيْدعمُ يَن  الَّذمِ بُّوا  َت�سمُ “َوَل  ويقول: 

ْلٍم”)الأنع�م: 108( َغرْيمِ عمِ َعْدًوا بمِ

َغلمِيَظ   � َفظًّ ْنَت  كمُ َوَلْو  ْم  َلهمُ ْنَت  لمِ مِ 
َّ

اهلل ْن  ممِ َرْحَمٍة  َم�  “َفبمِ ويقول: 

ْم”)اآل  َلهمُ ْر  َوا�ْسَتْغفمِ ْم  َعْنهمُ َف�ْعفمُ  َك  َحْولمِ ��ْن  ممِ وا  َلْنَف�سُّ اْلَقْلبمِ 

عمران : 159(

ْم”  َلكمُ  
مُ َّ
اهلل َر  َيْغفمِ ْن 

َ
اأ بُّوَن  مِ حتمُ َل 

َ
اأ وا  َفحمُ َوْلَي�سْ وا  “َوْلَيْعفمُ ويقول: 

)النور: 22( اإىل غريه� وغريه� من اآي�ت الذكر احلكيم.

وكرة لفظ وتكرار ال�سلم على هذا النحو مع اأح�طته ب�جلو 

ويوجه  جميعه�  احل��وا���س  يوقظ  اأن  �س�أنه  من  النف�سي  الديني 

الأفك�ر والأنظ�ر اإىل املبداأ ال�سلمي العظيم. 

والإ�سلم يرى ب�أن الطبيعة الإن�س�نية مي�لة بطبعه� وفطرته� 

الكرمي يف و�سفه  القراآن  اأو اجلدال كم� يطلق عليه  اإىل احلوار 

للإن�س�ن: “َوَك�َن الإْن�َس�نمُ اأْكَرَ �َسْيٍء َجَدل” )الكهف: 54(، بل اإن 

�سفة احلوار اأو اجلدال لدى الإن�س�ن يف نظر الإ�سلم متتد حتى 

اإىل يوم احل�س�ب كم� يخربن� القراآن الكرمي  اإىل م� بعد املوت، 

َه�”)النحل:  لمُ َعْن َنْف�سمِ �دمِ َ لمُّ َنْف�ٍس جتمُ ي كمُ تمِ
ْ
يف قوله تع�ىل: “َيْوَم ت�أ

 .)111
من خلل ذلك نرى اأن احلوار لدى الإن�س�ن يف نظر الإ�سلم 

الإ�سلم  حدد  فقد  ولهذا  به،  العقل  ت��لزم  معه  متلزمة  �سفة 

املنطلق اأو الهدف احلقيقي ال�س�دق الذي ينطلق منه امل�سلم يف 

حواره مع الآخرين، ف�لإ�سلم يرى ب�أن املنطلق احلقيقي للحوار 

 ّ هو )�سرورة البحث عن احلق ولزوم اأتب�عه(: “َفَم�َذا َبْعَد احَلقمِ

َو  ْندمِ اهللمِ همُ ْن عمِ َت�ٍب ممِ كمِ بمِ وا  تمُ
ْ
َف�أ ْل  “قمُ  : ،)32 لل”)يون�س:  اإل ال�سَّ

49(، وهذه  ني” )الق�س�س:  قمِ �دمِ ْنتمُم �سَ كمُ اإْْن  ْعهمُ  بمِ ْاَتّ َم�  ْنهمُ ممِ ْهَدى 
َ
اأ

اإحدى القواعد الأ�س��سية يف احلوار الإ�سلمي.

اأم� الت�س�مح من وجهة نظر ال�سنة النبوية ف�إنه يت�س�رك مع م� 

ج�ءت وحملته هذه اللفظة لغويً� ف�إن معنى الت�س�مح هو الت�س�هل 

الأكرم  الر�سول  وامل�س�هلة يف كل جوانب احلي�ة لذلك ج�ء قول 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم:”رحم اهلل امراأ �سمحً� اإذا ب�ع واإذا 

ا�سرتى واإذا اقت�سى”.

جتلٍّ  اأب��رز  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  الر�سول  �سرية  اإن 

وم�سداق ل�سلوك منهجية ال�سلم والت�س�مح يف الأمة؛ ف�لر�سول 

اللعنفية  ال�سلمية  احلركة  ق�ئد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الأك��رم 

الأوىل يف ت�ريخ الع�مل.

لأنه  وال�سلم  ال�سلم  راية  ح�مل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وهو 

يحمل للب�سرية النور والهداية واخلري والر�س�د والرحمة والراأفة 

فيقول �سلى اهلل عليه و�سلم: “اإمن� اأن� رحمة مهداة”، ويتحدث 

رحمة  اإل  اأر�سلن�ك  “وم�  فيقول:  ر�س�لته  عن  الكرمي  ال��ق��راآن 

للع�ملني”)الأنبي�ء: 107(، ف�إن الرحمة وال�سلم وال�سلم ج�ء به� 

الإ�سلم للن��س ك�فة.

ر�سم  فقد  الإ�سلمية  الدعوة  وملح يف  ولأن احلوار �سروري 

اأروع الأخلق يف احلوار واأح�سنه�، بل واأ�سم�ه�  الر�سول الأكرم 

واأنبله�، لأنه� اأوًل مطلب اإلهي اأو�سى اهلل به ر�سوله يف كثري من 

م  ْلهمُ الآي�ت القراآنية العظيمة، والتي من بينه� قوله تع�ىل: “َوَج�دمِ

َي  )النحل: 125(، وكذلك قوله: “اْدَفْع ب�َلّتي همِ َي اأْح�َسن”مُ ي همِ ب�َلّتمِ

ْيم” )ف�سلت:  ٌّ َحممِ
همُ َويلمِ َنّ

َ
ي َبْيَنَك وَبْيَنهمُ َعداَوٌة َك�أ ْح�َسنمُ ف�إَذا اَلّذمِ

َ
اأ

34(. وث�نيً�: لأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بطبعه على خلق 
لمٍُق  خمُ َلَعَلى  “َواإَنَّك  تع�ىل:  قوله  يف  الكرمي  ال��ق��راآن  و�سفه  كم� 

ْيم”) القلم: 4(. ولأنه - �سلى اهلل عليه و�سلم- كذلك فقد  َعظمِ

ج�ء ب�أف�سل الأ�س�ليب يف احلوار نورد اأهمه�:

- اأ�سلوب ال�سك وو�سع الأفك�ر مو�سع التمحي�س والختب�ر، 

َدًى اأو  م َلعَلى همُ �كمُ � واإَيّ واحرتام الراأي الآخر وعدم اإ�سق�طه. “واإَنّ

)24 بمِني” )�سب�أ:  لٍل ممُ يف �سَ

- البدء يف احلوار بالأفكار امل�سرتكة:

َد  م اإل َنْعبمُ َمٍة �َسَواٍء َبْيَنَن� َوَبْيَنكمُ َت�بمِ َتَع�َلوا اإىل َكلمِ ْل ي� اأْهَل الكمِ »قمُ

ْونمِ  ْن دمُ َن� َبْع�سً� اأْرَب�بً� ممِ َذ َبْع�سمُ همِ �َسْيئً� ول َيَتّخمِ َك بمِ �ْسرمِ  ول نمُ
َ
اإل اهلل

اهلل«)اآل عمران: 64(

- اإنه�ء احلوار ال�سلبي ب�لإيج�بية والتف�ق:

وَن  دمُ ْم َع�بمِ نتمُ
َ
وَن، َوَل اأ دمُ دمُ َم� َتْعبمُ ْعبمُ

َ
وَن، َل اأ رمُ يَُّه� اْلَك�فمِ

َ
َي� اأ ْل  “قمُ

ْم  ، َلكمُ دمُ ْعبمُ
َ
وَن َم� اأ دمُ ْم َع�بمِ نتمُ

َ
، َوَل اأ ْ � َعَبدمتُّ ٌد مَّ َن� َع�بمِ

َ
، َوَل اأ دمُ ْعبمُ

َ
َم� اأ

”)الك�فرون: 1-6(. ينمِ َ دمِ
ْم َويلمِ كمُ ينمُ دمِ

َبرْيئمُوَن مم�  اأْنتمُم  م  َعَملمُكمُ م  وَلكمُ َعَملي  ْل يل  َفقمُ وَك  بمُ َكَذّ “واإْن 
يٌء مم� َتْعَملمُون”)يون�س: 41(. ْعَملمُ واأَن� َبرمِ

َ
اأ

يتبع
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املثارة الأوىل: ال�ساعرية

ا( انفتاحات لغوية على تداعيات �سرد التاأمل 

اإن ال�س�عرية يف الن�س الق�س�سي لدى جمموعة )ال�سندب�د 

الت�أويل  من  نوعً�  تهبنً�  احلوا�سلي  �سب�ح  حممد  للق��س  يغرق( 

والنغم�ر  الدلله  تعمق  التي  النفت�ح�ت  وترمين� يف هذه  املفتوح 

يف م�س�عر متولدة ، وهذا م� مينحن� تداعي�ت يف الت�أمل الدليل 

يف  الإ���س���رات  التق�ط  يف  �سريكً�  املتلقي  لي�سبح  حتى  وات�س�عه 

يف  املنح  ه��ذا  اإن  والإبط�نية.   ، الإب��داع��ي��ة  الق�س�سية  العملية 

املتداعي�ت التي تثريه لغة الت�أمل الدللية 

التق�ط  اأن يكون �سريكً� ج�دًا يف  اإىل  املتلقي  ال�س�عرية تدفع 

الإ�س�رات يف العملية الق�س�سية الإبداعية ، ويف �سوغه� ، و�سوغ 

م�س�ئر اأحداثه� ، وم�آلت حركة حوادثه� ، واأفك�ره� الإن�س�نية ، 

ويف احتم�لت القفلة الق�س�سية ذات الأبع�د الرة.

ب( اختيار ذروة احلدث اأو �سردالفكرة ال�ساخنة

وتتبدى هذه ال�س�عرية يف ق�س�س احلوا�سلي حيثم� تنقلت يف 

الق��س �سب�ح  اإن  �سعٍي متعمد.  واأخرى دون  املجموعة بني ق�سة 

منذ العنوان الذي هو جزء من ن�سة ي�سعى اإىل اأن ينفذ اإىل قلب 

ول  )الإيح�ءات(  فيه�  تتكثف  لغة  تفتحه�  عديدة  ب�أبواٍب  املتلقي 

الق�س�سي  ال�سغل  جوهر  يتن�ول  اإج��راء  وه��ذا  )امل��ع���ين(  اأق��ول 

ية  وروؤ  والع�مل،  والن��س  الأ�سي�ء  جت�ه  الإن�س�ن  مل�س�عر  وحت�س�س 

دللته .

هو   ، اأي�سً�  ه��و  ي�سغله  نعني  وق��د   ، �سب�ح  ق�سة  ي�سغل  م��� 

)ثيمة(  داخل  الق�س�سية  جت�ربه  يوطن  حتى  م�س�عره  حت�س�س 

من   ، تر�سم  �سعرية  »حممومية«  يف  تت�أ�س�س   ، م�(  )مو�سوعة  اأو 

خلله� ، حي�ة ال�سخ�سية يف ذروة حلظة م� يلتقطه� بعيدة عن 

برودة اللحظ�ت. اإن هذه ال�سعرية يف اأن�س�ق تت�أتى من خ�سو�سيته� 

ومتتد يف اأمدائه� الدللية من ولدات الفكرة و اإغواءات اللغة معً� 

؛ حيث ل يكف الن�س عن البث الإيح�ئي يف متت�لي�ت ال�سرد وهي 

تقرتب من نه�ي�ت حمتملة يف نه�ية الق�سة ، وهن� تبدو الدللت 

مت�س�رعة ، ومت�سظية ، لك�أنه� طري ي�سعى اإىل التق�ط حب�ته التي 

يراه� فتبهره ول ت�سبعه فيبقى لئبً� عن �سيد.

 ج( :�ساعرية عنوانات الق�س�س

)ال�سندب�د  ق�س�س  جمموعة  يف  واح��دًا  عنوانً�  جند  ل  نك�د 
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بقلم:الدكتور دريد يحيى اخلواجة

من مثارات في السرد وتجلياته
في قصص» السندباد يغرق« للقاص : 

محمد صباح الحواصلي



درا�سات

57
20
16

 -
 )

ز 
متو

 (
و 

لي
يو

 -
 4
1 

: 
د

د
ع

 ال
-

ل 
خي

 ن
لة

جم

�سعرية  مومئة  يختزن  اأن  دون  يغرق( 

بذلك  يكتنز  املجموعة  ع��ن��وان  وح��ت��ى 

 ، »تلوين«   ، »ال��رائ��ح��ة«  م��ث��ًل:  فنقراأ   ،

»احللم« ،  )ق�ع اله�وية  ( ،)ال��ولدة( 

، )ال�سرفة( )اإح�س��س( ، )ركن القمر(

)النجوم املنطفئة( ،)ال�سرخ()تكوين( 

 ،) ال��داف��ئ  الثلج  )زم��ن   ، )ال�سفر(   ،

�س�حبي  )ك����ن  )اأم��ن��ي��ة(،   ، )غ��رب��ة( 

يحب ال�سعر( هذه ال�س�عرية يف العنوان 

ي�ست�أثرك  وب�لت�يل  الن�س  يف  ترميك 

�سيء م� غ�م�س يف بي��سه؛ فتلوذ ببع�س 

املحتملت التي تلح عليك بعد قراءته ، 

ي�س�ف اإىل ذلك اأن هذا العنوان عندم� 

تدخل  يجعلك   ، خ��سة   ، ق�سريًا  يكون 

جم���ورات  احتم�لت  يف  كث�فته  ب�سبب 

بحرّية  تفرت�سه�  اأن  ل��ك  ميكن  لغوّية 

الق�س�سي  التف�سيل  يف  تدخل  اأن  قبل 

من  مهمً�  اإج����راًء  يعد  ال���ذي  الق�سري 

ج���دًا..  ال��ق�����س��رية  الق�سة  اإج�����راءات 

والإيح�ءات التي تكتنزه� مفردات املنت 

الق�س�سي تعينك على ا�ستبدال من��سب 

لديك  ت�ستتب  اأن  قبل  العنوان  ملج�ورات 

يعّد  التي  الق�س�سية  للقراءة  م�  روؤي��ة 

عنوان الق�سة وم� اأ�سفت اإليه جزءًا من 

الن�س الق�س�سي. . 

 *اأمثلة على ال�سرد ال�س�عري

- لن�أخذ مث�ًل اأو اأكر . 

-الأوىل ق�سة )الرائحة(

التكثيف  ال��ع��ن��وان  ه��ذا  يف  نلحظ 

الذهن فورًا  اإىل  الدليل حني ي�سعه يف)مفردة واحدة(.ويتب�در 

)الرائحة  مثل  من  احتم�لت  وت��رد   ،  ! نوعه�  عن  ي�س�أل  �سوؤال 

له  م�  التي متلأ مك�نً�  اأو)الرائحة  العطنة(  الرائحة  اأو  الذكّية( 

)الرائحة  �سخ�س(اأو  بح�سور  ترتبط  التي  )الرائحة  اأو  مغزاه( 

اأو  اأهميته�  فقدت  التي  )الرائحة  اأو  بغي�به(  ت�ستح�سر  التي 

غري  اإىل  م�(  ب�سبب  ذاكرتك  تن�سط  التي  الرائحة  اأو  اإث�رته�( 

اأم�من�  تفتح  التي  ال��ق��راءة  ندخل  اأن  قبل  امل��ج���ورات  من  ذل��ك 

ولو  ي�ست�سف  م�  ح�سب  كل  الختي�ر  اأفق 

العنوان  مفردة  �سب�ح  الق��س  ا�ستعمل 

اأك��ر  امل��ج���ورات  اختي�ر  لك�ن  )ن��ك��رة( 

الدللة  اأو�سع يف  تنتج ف�س�ء  النكرة  لأن 

هن�  النكرة  ولعل  اجلميع  تخ�س  التي 

ه وحده : لنقراأ معً� هذه الق�سة :  تخ�سّ

)الرائحة(

»اإنه� الرائحة التي متيز ه� ب�سهولة 

يعنيك  ل  قد  بل  ال��روائ��ح،  عن كثري من 

نحو  على  ت�سعر  ف�أنت  �سواه�  رائحة  اأي 

غبطتك  م�سدر  اأن��ه���  غ�م�س  غ��ري��زي 

املبهمة

نف�سك  عن  تتيه  عنك  تبتعد  لذاف�إنه�عندم�  منه�  جزء  اأنت 

وت�أخذ يف البك�ء، وعنده� تغمرك تهداأ يف اأعم�قك �سورة البك�ء 

واخلوف .

م� اأروعه� عندم� ت�أتيك وحتتويك بتميزه� ، حينه� فقط تن�ل 

م� اأنت بح�جة له .

ذات يوم كونت اأول ابت�س�مة لأنك لقيته� ب�أنفك ال�سغري.»

الت�أثري  م��دى  يوؤكد  لكي  التعريف  ال  الق��س  لقدا�ستخدم 

حممد �سباح احلوا�سلي
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األ«  ف«  املتلقي.  اإىل  ينقله�  اأن  يود  والتي  الرائحة  لهذه  امل�ستمر 

يف  ح�سوره�  واأي�سً�  حي�ته  يف  القوية  الرائحة  ح�سور  توؤكد  هن� 

اأثرية لديه ، ومتيز  اأنه�  دللته� يف م�سرية هذه احلي�ة. ويدو لن� 

بخ�سو�سيته� من اأية رائحة اأخرى ؛ وك�أن الن��س كلهم يعرفونه� 

وعدم ذكره� اأك�سبه� 

حمبب  لغز  عن  ك�ل�سوؤال  عنه�  ال�سوؤال  بدا  واإن  ع�لية  قيمة 

اآلّي�ت  يكتفي املرء ب�لتنويه به دون الت�سريح ثم جل�أ الق��س اإىل 

�سردّية للت�سهيد به دون ذكره واقرتح رمب� اأن تكون)رائحة اأمه( 

ومنذ الكلمة الأوىل يف هذه )الق�سة الق�سرية جدًا( راح الق��س 

من  �سئ  فيه�  ق�سرية(  �س�عرّية  يف)م�سهدي�ت  اأو�س�فه�  يج�سد 

)ح�سوره�(  يف  الرائحة  هذه  عن  تعرّب  التي  امل�سرحية  احلركة 

روم�نتيكي ترتجمه  ت�س�د  امل�سهدّي�ت يف  ف�أدخل هذه  و)غي�به�( 

النفع�لت والإ�س�رات التي متثله� :

= - اأنت جزء  وال�ضعادة  ال�ضكينة  يورث  الرائحة  • ح�ضور 
منها .

 - تهداأ يف اأعماقك �ضورة البكاء واخلوف

 - م�ضدر غبطتك املبهمة.

اأية  يعنيك  -ل   = الرائحة  عن  البتعاد  اأو  الرائحة  ابتعاد 

رائحة اأخرى .

تتيه عن نف�ضك .

تاأخذ يف البكاء . 

الرائحة  �س�حبة  عن  يف�سح  اأن  دون  ق�سته  الق��س  وختم 

بدللة �س�عرّية تر�سم ابت�س�متن� يف الوجوه والأفئدة ونحن نتم�هى 

تلبي  التي  الرائحة  ل�س�حبة  يبت�سم  وه��و  )اأن��ت(  املخ�طب  مع 

ح�جته اإذ يهفو لرائحته� املتميزة . 

)اإن��ه���  الت�لية  ب�لعب�رة  ب��داأب��رباع��ة  احلوا�سلي  الق��س  و 

الرائحة( منطلقً� من توقع تعرفه�، و ليزيد �سمة الت�أكيد والتكثيف 

ب��ستخدام )اإن( واأي�سً� حتى تغدو هذه الرائحة 

اإىل تذكره� واحلديث  ق�سمة موؤكدة مهمة، بينن� ، يف ح�جة 

عنه� مب� يقنع الق�رئ ، يف تلم�س �س�حبته� الأثرية .

القفلة  ج��واب  يف  يرمين�  م���  اأي�����س��ً�  الق�سة  ه��ذه  يف  وجن��د 

هذه  ع��سر  اأن��ه  ن��درك  حني  بقوة  فيه�  تتبدى  التي  الق�س�سية 

على  ونقف  م�هيته�  حول  �سوؤالن�  يغذ  وعندئٍذ   ، �سغريًا  الرائحة 

�سيء يبني ، واإن بقيت حركة الأفك�ر تتلم�س افرتا�س�ت عدة تت�سع 

)لغبطته املبهمة( بهذه الرائحة ، ومن هن� يف هذه الق�سة تطفو 

احل�لة ال�سعرية ب�للغة امل�سهدية امل�سرحية على ال�سرد الق�س�سي 

. ولو اأن الق��س ا�ستخدم يف ال�سرد �سمري املتكلم بدًل من �سمري 

ى  اأق��و  انفع�لت  ال�سرد  لأ�سقى  املخ�طب 

كذلك  .و  النفو�س  يف  اأوقع  م�سهدّيً�  وتنويعً� 

تو�سيع حرية التبني والتلم�س يف مثل ق�ستن� 

مفيد.

-الق�سة الثانية - ق�سة )تلوين( 

 :

»ق��سية يدك على الألوان اخل�سبّية . ل 

لو  ب��ودي   . تر�سم  واأن��ت  القلم  على  ت�سغط 

كنت تفهمني . اأعط الألوان دفقً� من روحك 

.

ث��م م��� ب���ل األ��وان��ك ه��ذا ال��ي��وم ق�متة 

لقد  ؟  اجلميلة  الطبيعة  من  تقت�س  وك�أنه� 

)الع��سي(و�سط  نهر  ان�سي�ب  من  جعلت 

اأم���   . اأح��م��ر  ل�����س���ن��ً� م��ن لهيب  اخل�����س��رة 

كرات  وك�أنه�  فتبدو  النواعريالعتيقة  تلك 

ثم   ، امللتهب  النهر  اأت��ون  من  تقت�ت  ن�رّية 

الأخ�سر  ك�ن  متى  اخل�سراء؟  ال�سفة  اأي��ن 

رم�دّي�؟ومتى ك�نت 

الأ�سج�ر اأعمدة �سوداء تنت�سب ع�ريةل اأثر حلي�ة فيه�؟ ثم م� 

هذه النق�ط البي�س�ء التي تغطي ال�سم�ء .

اأن� على يقني من اأنك قلت م� ت�س�ءيف هذه اللوحة التي يحلولك 

اأن ت�سميه� )التيه(. وعلى الرغم من اأنك تكره م�جنت يدك ف�إنك 

ع�دمن  هكذا   ، راأيته  هكذا  الأليف.  املنظر  ذلك  اأمينً�مع  كنت 

اأعم�قك لتبعثه من جديد على تلك ال�سفحة البي�س�ء. » .

يف الق�سة ال�س�بقة )الرائحة( ا�ست�أثرت بن�الرائحة الب�سرية 

مندغمة مع ال�سعرية حتى طفت احل�لة ال�سعرية على تبدي�ت اللغة 

وم�سهدي�ت ت�أدية ال�سرد.

املوقف( خ��سة  ال�سعري )يف  اأم� يف ق�سة )تلوين( فيتكثف 

 ، الأفك�ر  حركة  مع  مت��ست  التي  الأر�سّية  اللغة(  )يف  واأحي�نً� 

ف�لراوي يخ�طب �سديقه الر�س�م ب�أن 

من  جعلت  »لقد  ق���ئ��ًل:  اخل�سبية  الأل���وان  على  ق��سية  ي��ده 

ان�سي�ب نهر الع��سي و�سط اخل�سرة ل�س�نً� من لهيب اأخ�سر، اأم� 

النهر  اأت��ون  من  تقت�ت  ن�رية  فتبدووك�أنه�  العتيقة  النواعري  تلك 

امللتهب.... متى ك�نت الأ�سج�ر اأعمدة �سوداء تنت�سب ع�رية.... 

اإىل اأخره.(

اإن الر�س�م يف ق�سة )تلوين( يع�ين وي�سقط مع�ن�ته التي تولد 
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)نق�طً�  اأن يرتك  ين�سى  اأن  دون  )ال�سكل(  و  )اللون(  على  روؤي�ه 

بي�س�ء( يف ال�سم�ء تبدو وك�أنه� حم�يدة ولكنه� تعني )الأمل( ، اأو 

ابتع�ث الأمل يف هذا الذي ترمد اأو يرتمد فيه اللون الذي يخت�ره 

على اأر�س اللوحة التي هي اأر�س الواقع ومبعنى اأدق روؤية الر�س�م 

للواقع الذي ميثل الراهن اأوم� �سيكون عليه يف امل�ستقبل ، ويف الآن 

اأي�سً�  اإجرائي�ت كت�بة الق�سة عند �سب�ح احلوا�سلي  ذاته تظهر 

هذا  ق�سة  نعرف  ل  حني  ال�س�عرية  متلوؤه�  فراغ�ت  يرتك  حني 

الراوي الذي )يع�ين( و يرف�س مع�ن�ته يف الآن

نف�سه، لكنه ب�سكل ا�ستبط�ين يود من املتلقي اأن ي�أخذ دوره واأن 

يدخل يف تبنيه الرف�س حتى ل يبقى اأحد على وجه الأر�س يغرق 

ي�سيع  ل  التيه!ومن  مع  تط�ق احلي�ة  وهل  الثم�لة.  التيه حتى  يف 

هن�  ونع�ين  الأو�س�ر.  على  م�  قي�مة  اأيف  الأم��ل  يفقد  و  التيه  مع 

موقفني مت�س�دين يف ق�سة املوقف تلوين متن�غمني بل متحدين يف 

اللغة ال�س�عرّية ويف التعبري ف�لر�س�م ير�سم بطريقة ق�متة ن�رية 

متحولة بروؤية �سعرّية والذي ين�ه�سه اأذاع عليه موقفه وهو يدانية 

بروؤية �سعرية مغ�يرة ل تنظر بجم�لية اإىل الأر�س ومومئ�ته� من 

ال�سم�ء  اإىل  ب�حللم  ترتفع  بل  واألوان  واأنه�ر و�سف�ف  وم�ء  �سجر 

وك�ن   . الواجفة  ب�لقلوب  الأمل  فبعث  تغطيه  البي�س�ءالتي  وندفه 

الأث��ر  وح��دة  يف«  دور  به  حلقت  التي  واللغة  ال�س�عري  للموقف 

ان�سط�ر  من  الرغم  على   «  . �س�عرّية  جم�لية  بروؤية  الق�س�سي 

املوقف الق�س�سي اإىل موقفني مت�س�دين متفقني يف التعبري عن 

كلٍّ منهم� بلغة اإيح�ئّية .

�سياق  يف  الأفــعــال  زمــن  دللــة  من  الثانية:   املثارة 

ي الق�س�سي . ال�سرد الن�سّ

ج�ءت بع�س الأفع�ل يف بع�س الق�س�س يف �سي�ق�ت خمتلفة 

ودللت خمتلفة.

اأنه مييل  الأفع�ل يف ق�س�س احلوا�سلي  ا�ستخدام  ير�سح يف 

اإليه� اأكر من الأ�سم�ء ، وهذا له مغزاه، حتى تك�د بع�س الق�س�س 

تزدحم يف ال�سي�ق الق�س�سي ، ويف م�ستوَى اآخر يدفعن� اإىل القول 

اإنه�)ق�س�س فعلية( واإذا دققن� عميقً� اأي�سً� جند اأن هذه الأفع�ل 

الق�س�س-  اأي  تف�سله�-  التي  امل�س�رعة  الأفع�ل  جن�س  من 

على غريه� من الأفع�ل وهذا له مغزاه! وقبل اأن اآتي ب�أمثلة يجد 

اأن الأفع�ل امل�س�رعة تعمل على )احي�ء  اأن يوؤكد  املرء من املفيد 

ي�سلمه�  التي  مع  )الراهنية(  يف  وتدخله�  الق�س�سية(  التجربة 

ع�دة الق��س �سب�ح اإىل املتلقي لري�سمه� بعد اأن ينقعه� يف جت�ربه 

ويفرزه� يف مم�ر�س�ته. ولو اأردن� اأن نعود من جديد بقراءة تتعلق 

الأفع�ل )ترتى(  اأن  لوجدن�  مثًل  )الرائحة(  اإىل ق�سة  ب�لأفع�ل 

بطريقة اآخذه.. ن�س ق�سة الرائحة:

الروائح.  من  كثري  عن  ب�سهولة  متيزه�  التي  الرائحة  »اإنه� 

اأي رائحة �سواه�. ف�أنت ت�سعر على نحو غريزي  بل قد ل تعنيك 

غ�م�س اأنه� م�سدر غبطتك املبهمة. 

اأنت جزء منه� لذا ف�إنه� عندم� تبتعد عنك تتيه عن نف�سك 

وت�أخذ يف البك�ء ، وعنده� تغمرك رائحته� تهداأ يف اأعم�قك �سورة 

البك�ء واخلوف.

م� اأروعه� عندم� ت�أتيك وحتتويك بتميزه�، حينه� فقط تن�ل 

م� اأنت بح�جة له.

ذات يوم كونت اأول ابت�س�مة لأنك لقيته� ب�أنفك ال�سغري.«

فلو اح�سين� هذه الأفع�ل يف ق�سة )الرائحة( لوجدن�ه� كم� 

يلي: 

)متيزه�- لتعنيك- ت�سعر- تبتعد – تتيه – ت�أخذ – تغمرك 

– تهداأ – ت�أتيك – حتتويك – تن�ل.( ثم )كونت – لقيته�(
لوجدن�ه�  امل�س�رعة  الأفع�ل  اح�سين�  لو  ال�س�بقة  الأفع�ل  يف 

تبلغ اأحد ع�سر فعًل. والأفع�ل امل��سية فعلني.

ويف ق�سة )تلوين( تتدفق الأفع�ل اأي�سً� . . .

وهذا م� جنده اأي�سً� يف ق�سة )احللم(املحت�سدة ب�لأفع�ل: 
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 »ليتني اأ�سبح ع�سفورًا«

ومل�ذا تريد اأن ت�سبح ع�سفورًا ؟

لت�ستيقظ  ال�سب�ح  مطلع  عند  اأم��ي  �سب�ك  اأغ��ردع��ل��ى  لكي 

�سعيدةول تبكي على م�ل يعود. »

األهذا تريد اأن ت�سبح ع�سفورًا؟ »

اأريد اأن اأ�سبح ع�سفورًااأي�سً� لأن الع�س�فري تطري بحرّية من 

، وتغرد بفرح ، وتط�ل عن�قيد العنب وتنقر احلب�ت  مك�ن ملك�ن 

املكتنزة احللوة . « 

»اأ�سبح – تريد – ت�سبح –اأغرد - ت�ستيقظ –ول تبكي –ل 

يعود –ت�سبح –اأ�سبح –تطري –تط�ل – تنقر- اإلخ....«

ومل�ذا تزدحم الق�سة بكل هذه الأفع�ل امل�س�رعة اللفتة ؟ هل 

هي لإعلن �س�أن اإرادة مغلولة لتحقيق فعل ن�جز ، جعل فعل)تريد(

يتكرر ثلث مرات )تريد – تريد – اأريد( واملع�و�سة عنه� ب�حللم 

ع�مًة ، واأن ي�سبح » ع�سفورًا خ��سة ؟ وقد ج�ء الدافع للطريان 

املتلقي  لت�أثري يف  ا  ال�سرد ذات  لف�علية  الأول حمققً�  يف اجلواب 

حني اأبرز ع�طفته جت�ه اأمه وبكلم�ت قليلة انتفعت بفكرة الطريان 

تن�ولت ح�لة ك�ملة تفتح تف�سيلت حرة لكل متلق عم� جرى للأم 

لتفهم عذوبة  العن�ن  اأطلقت  �سردّية  به� وهي جم�لّية  يحّل  وعم� 

لن�  وترك  يذكره  مل  م�  بع�ئق  الفعل  اإرادة  منع  الذي  احللم  هذا 

العن�ن لنتحرك بحن�ن متواز جت�هه . . 

ومل  ب�لتف�سري  وغ��رق  ال�سرد  منه  ينتفي  الث�ين  اجل��واب  لكن 

ي�س�حبه حركة دالة نحو �سيء اأو ي�سيف �سيئً� يجلب النظر وهو 

يردد اأو�س�فً� معهودة عن ع�س�فري احلرية ! . .ولكن �سرع�ن م� 

فيه�  يكر�س  بقفلة  الق�سة  بداية  ويربط  بحيوية  ال�سرد  اإىل  يعود 

حزن  نوافذ  على  به  املحلوم   « تغريده  ويفتح«  اأمه  نحو  اإح�س��سه 

دفني نبيل : 

»وج�ء الليل ثم اأدبر دون اأن تعود لتغرد على �سب�ك اأمك عند 

مطلع ال�سب�ح »

وتعني  الفكرة  اأو  توؤكد ح�سور احلدث  امل�س�رعة  الأفع�ل  اإن   

بل املتلقي ، وتقوي بع�س الدللت التي  على الندم�ج فيهم� من قمِ

يركز عليه� الن�س وت�سكن فيه بقوة ، 

بن�ء  احل��سر  يحمي  اأن  اأجل  من  الن�س  اإليه�  يلج�أ  واأحي�نً� 

على امل��سي اأو اأنن� جند اأن هذه الأفع�ل ترعى احل��سر من اأجل 

امل�ستقبل ، اأو اأنه� تكون نتيجة حل�سول فعل م� راهن وم�ستمر يف 

له�  ات�سعت  جم�لية  عوامل  يف  ج�ء  كله  وهذا  ال��راوي،  �سخ�سية 

الق�سة الق�سرية جدًا من خلل اللمح والإ�س�رة التي تعود ب�لفعل 

على  الإ���س��رار  لكن   .. احلي�ة  من  امليتة  ال��زاوي��ة  اإىل  اأح�يني  يف 

ق�سة الفعل و�سرد الفعل يجدد الأمل يف احلي�ة ويرفعه اإىل مق�م 

الت�سوف والإبق�ء على احللم .

 

املثارة الثالثة : العنوان مهمة اأوىل يف تاأويل الن�س.

العنوان لي�س �سقفً� اأو �سطحً� ول مظلة يظلل الن�س الق�س�سي 

)بي��س(  من  يبداأ  وقد  ال�سرد(.  )اأول  »التحديد،  ،على  هو  بل 

يختزنه�  التي  التجربة  من  معينه  زواي�  من  الن�س  اإىل  ينتقل  اأو 

�سرد  ن�سيج  خيوط  اأول  يف  مك�نه  ي�أخذ  وق��د   ، ودللت��ه  العنوان 

الن�س فينطوي بذلك على وظ�ئف عدة منه�.

الوظيفة املفتاحية والرجتاعية يف الن�س الق�ض�ضي: 

�سمن  الن�س  لفهم  م�  مفت�حً�  ب��داءة  الن�س  لن�  يقدم  حيث 

الدللة  اإن  اإلين�.  ب�سرده  يتو�سل  ال��ذي  امل��نت  يف  اأخ��رى  مف�تيح 

املفت�حية هن� ، وعلى الأغلب ف�إن عنوان�ت الق��س �سب�ح حوا�سلي 

 ، الت�أويل  م��دى  على  ف��ورًا  حتطك  اأنه�  مبعنى  م��وؤث��رة  �س�عرية 

وكلم� اقت�سرت على )مفردة( واحدة اأدى اإىل ا�ستغراق العنوان 

يف)الغمو�س(الذي يحملك اإىل الن�س حمًل ، ويكدك ، على متعة 

، لفك اختلط�ته املكثفة يف بوؤرته، اإذ ميثل اآنئذ ح�لة ارجت�عية 

..... واأنت تدخل �سي�ق�ت الن�س وهن� يعمل الن�س على اأن يكون 

مفت�حً� لت�أويلت هذا ال�سي�ق ومف�سي�ته.
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جند   ، مثًل  )احللم(  ق�سة  ففي 

الطريان:  معنى  ي�ستبطن  العنوان  اأن 

حتليق  اإن��ه  ع�سفورًا«.  اأ�سبحمُ  »ليتني 

بعد  منه�  اإ���س���رات  ت��رد  التي  ب�ملع�ن�ة 

ذلك فيبدو هذا التحليق ب�ملع�ن�ة على 

املع�ن�ة نف�سه� فيقول: »لكي اأغرد على 

اأن  له  يهيء  التحليق  اإن  اأم��ي.«  �سب�ك 

يرعى اأمه.. التي نطلع على بك�ئه� على 

احللم/العنوان   ، اإذن  ي��ع��ود«.  ل  »م��� 

امل��سي  يف  الأم  حلم  م��ع  تب�دله  هن� 

اندف�عة  تخلق  ت�س�دية  بنية  البعيد يف 

التفكري يف هذا احللم داخل هذه  نحو 

مل�  واإل  يتحقق  مل  اإذ  املت�س�دة  البوؤرة 

ك�ن عنوان “حلم”.

لت�أكد   ، اأخ��رى  مرة  اإليه  نرجع  ثم 

بكلم�ت  م�سرات  يفتقد  وه��و  مع�ن�ته 

يف  وجتمعه�  امل�سرات  هذه  متثل  اأي�سَ� 

اآن واح��د ح��ني ي��ك��ون: »ح����رًا«.. اإن��ه ل 

بل  فقط  اأمه  اأجل  من  ب�لتحليق  يحلم 

اأن يفعل دون ح�جز م� يريد ، ويرتفع بحلمه  من اأجل حريته يف 

رحل  مغردة  ع�سفورة  مع  تغريده  التقى  حيث  ج�حمة  ب�س�عرية 

ولكن   ، اإليه�  �س�قه  الذي  املغرد  الع�سفور  وافتقد   ، بعيدًا  معه� 

حتى هذه الفكرة حمله� احللم ثم دمره� لأنه� مل تتحقق ب�حللم 

الذي بقي متلب�سً�  العنوان   ، املومئ�ت يف�سره� »احللم«  وارجتعت 

يف الن�س ومل يتحقق.

  ثم ت�أتي قفلة الق�سة )الق�سة الق�سرية جدًا( لتبني �سقوط 

مب�س�ركة  جديد  من  لتبداأ  نه�يته�  اإىل  الق�سة  اأول  من  احللم 

العنوان الذي يبقي على احللم بعد عودة نه�ية ال�سرد .... اإليه. اإن 

الق�سة كتبت مبفردات �س�عرية توجز حي�ة ك�ملة نتخيل بع�سه� 

داخل:«الليل«   ، وال�سع�دة   ، وال�سوء   ، ب�حلي�ة  على احللم  وتركز 

الذي يلف زمن بطل الن�س الذي متر عليه �سنون تعيد ......وتعيد 

. وهذا م� يدفعن� اإىل اأن نبدل اأكر زواي� النظر اإىل ط�قة عنوان 

)احللم(يف املث�رة الرابعة . 

املثارة اخلام�سة: وظيفة تهكمية يف ال�سرد الق�س�سي.

التبكيت،  دلل��ة  تر�سيخ  على  تعني  الق�س  يف  الوظيفة  ه��ذه 

والتعجب ، وفقدان م� ينقده الق��س من خلل ال�سرد الق�س�سي 

وهي  )املف�رقة(  على  �سب�ح  الق��س  لدى  اأحي�ن  يف  يقوم  ال��ذي 

اإط�ر مهم من اأطر ال�سرد يف الق�سة الق�سرية. اإنه �سرد املف�رقة 

اإىل  ب�سلة  متت  ل  اأن��ك  مع  )اإن�س�نً�(  و  )ق���رئ��ً�(  يوؤذيك  ال��ذي 

جمري�ت احلدث الق�س�سي الق�ئم على هذه املف�رقة ولكن تت�سل 

به اإن�س�نيً� ، واجتم�عيً� ، ورمب� فئويً�.

يف ق�سة »بحجم الكف« يدل العنوان على ال�س�آلة ، ولكن م� 

ال�س�آلة هن�. ت�سري اإىل ق�سة كتبه� الراوي ب�سيغة »اأن�« ، وتكررت 

تعك�س  رم��زًا  غدت  حتى  �سب�ح  الق��س  لدى  )ع�سفور(  مفردة 

منه�  بهم  ليقوم  ق�س�سه  اأبط�ل  يحمله�  عدة  عذاب�ت  اأو  مرارة 

، ويف اأحي�ن كثرية دون جدوى ، و�سيء من هذه املرارة يت�سمنه� 

العنوان الذي يختزل دللته بكلمتني »بحجم الكف« يعر�س ق�سته 

وطموح  ف��رح  ي�سبقه  عر�سً�   ، وج�معي   ، متعلم  »�س�حب«  على 

غ�مران ، بيد اأن هذا ال�س�حب يهمل هذه الق�سة ال�سئيلة احلجم 

التي ل ميكن اأن يقراأه� �س�حبه يف دقيقة واحدة ، لكنه يتج�هله 

، ول يقدر فرحه العظيم بق�سته على الرغم من ق�سره� ، وميتد 

هذا التج�هل اإىل اأربعة اأي�م ليخربه بعد ذلك اأنه قراأ ن�سفه� ثم 

ان�سغل عنه� ومل يكمله� ، وتنتهي حك�ية ق�سته التي بحجم الكف.

واتخذ العنوان م�ستوي�ت دللية تهكمية من اأمور اختزنه� هذا 

العنوان:

له  ح��د  ل  ف��رح��ً�  اأورث���ت  لكنه�  ق�سرية  الكف  بحجم  ق�سة 

ب�لن�سر. هذا الفرح مل ي�ستطع الن��س اأن يتخيلوه اأو يتمثلوه لو ك�نوا 

مك�نه.

عن  الن��س  ابتع�د  لكن   ، التن�ول  �سهلة  الكف  بحجم  ق�سة 

 ، اإن�س�نيتهم  يكت�سبون  به�  لأنهم  ان�سغ�لتهم...  بحجة  القراءة 

ف�لإن�س�ن حيوان لي�س ن�طقً� بل ق�رئً�.

ظل الراوي متم�سكً� ب�أمل اأن يهتم به اأحد خ��سة �س�حبه لكنه 

بقي واهمً� حتى قفلة نه�ية حك�يته ، فتبدى التهكم من )نف�سه( 

ومن )غريه(.

اأن  الذي ميكن  الإن�س�ن  ح�لة  اأي�سً�  التهكمي  العنوان  امت�ّس 

اأي  من  يتوقع  اأن  ي�ستطيع  فل  ظهره  اإليه  يدير  جمتمع  يف  يعي�س 

حت�س�س اإن�س�ين اأو م�س�ركة اأو حتى حم�ب�ة مه� �سغرت م�س�ألته.

القوة  مك�من  ب�س�عرية  ت��ربز  حوا�سلي  �سب�ح  ق�س�س  اإن   

وال�سعف لدى الب�سر .وفيه� ملح�ت قوية يف ك�سف الأغوار الإن�س�نية 

من  م�  بخل�س  التفكري  على  حتمل  لأحلم  ور�سمه�  توقه�  وعن 

خلل لغة رقيقة عميقة الدللة يف ال�سرد الق�س�سي .



الأك��ر  هي  الكت�ب،  ع��دا  الأخ���رى،  الثق�فية  النظم  اإن 

معه�،  التع�مل  يف  الأ�سهل  وهي  انت�س�رًا،  والأو���س��ع  ت���أث��ريًا، 

فيه�  ت�سود  والتي  املتخلفة  العربية  املجتمع�ت  يف  �سيم�  ول 

الأمية، وهذه النظم متنح من املتعة والت�سلية والرتفيه اأكر 

مم� مينحه الكت�ب، ول حتت�ج اإىل تخ�س�س ول تعمق، وهي 

ه الإح�س��س ب�حلركة  على الأغلب تخ�طب العني وال�سمع وتنبِّ

واللون، وتثري مغري�ت كثرية، وهذه الأ�سب�ب هي التي جتعل 

ب�لإ�س�فة  الكت�ب،  ت�أثريًا من  اأكر  الثق�فية  النظم  من هذه 

نُظُم الثقافة المجتمعية
اأن نقر منذ البداية براجع دور الكتاب، بل براجع دور الكلمة وح�ضور دور ال�ضورة يف العملية  ل بد من 

الثقافية يف املجتمعات العربية، لقد اأ�ضبح الدور يف املقام الأول للتلفاز بقنواته الف�ضائية التي تعد بالآلف ل 

املئات، وانح�ضر باملقابل دور الكتاب . وما يزال كثر من النا�س يت�ضورون اأن الكتاب، اأو بالأحرى الرف املطبوع، 

هو املمثل الأول للثقافة يف املجتمع ، ومثل هذا الت�ضور غر �ضحيح، يف املا�ضي والا�ضر، على ال�ضواء، فما الكتاب، 

اأو الرف املطبوع، اإل اأحد النظم الثقافية يف املجتمع، يف القدمي والديث، فهناك اأنظمة ثقافية كثرة �ضفوية 

ومكتوبة، ومن ذلك يف القدمي اخلطابة والكايات والأمثال واملقاهي وخيال الظل وجمال�س الأدب، ويف الع�ضر 

الأدبية، وال�ضينما والإذاعة والتلفاز وو�ضائل  ال�ضحافة والدوريات والندوات واملحا�ضرات وال�ضالونات  الديث 

الثقايف  التوير والفي�س بوك، وهي جميعاً نظم تو�ضيل وتوا�ضل ت�ضكل الوعي  التوا�ضل الجتماعي، من مثل 

للمجتمع، وهي و�ضائل الرفيه والت�ضلية وال�ضتمتاع، يف الوقت نف�ضه، ول ي�ضد الكتاب م�ضدها، ول يغني عنها، 

وما هو اإل واحد من تلك النظم، واإن كان كثرمن املثقفن ما يزالون ينظرون اإىل الكتاب نظرة متنحه من امليزة 

اأكرث ما للنظم الثقافية الأخرى من ميزات، وهذا هو تفكرهم الواعي، وتعبرهم املبا�ضر، ولكنهم هم اأنف�ضهم 

واأ�ضد  اأك��رث فاعلية  النظم اجلديدة يف القيقة  الثقافية الأخ��رى، وه��ذه  ي��درون للنظم  خا�ضعون من حيث ل 

تاأثراً فيهم ويف املجتمع من الكتاب نف�ضه، ولي�ضت اأو�ضع انت�ضاراً فح�ضب. 
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الدكتور اأحمد زياد حمبك



اإىل كونه� ذات ط�بع اجتم�عي جمعي، يتيح للفرد اأن يح�س 

اأو ل  بذاته، من جهة، فهو يفهم امل�سل�سل كم� ي�س�ء ويعجبه 

يعجبه، ولكنه يف الوقت نف�سه ينخرط يف املجموعة الب�سرية، 

�سواء اأك�نت الأ�سرة يف اأثن�ء امل�س�هدة اأو اأ�سدق�ء املقهى، اأو 

اأفراد املجتمع حني يلتقيهم يف �سب�ح اليوم  اأو  زملء العمل 

الت�يل ليتح�وروا حول م� �س�هدوا ب�لأم�س، وهو م� مينح الفرد 

الإح�س��س ب�لن�سج�م مع املجتمع، ويعطيه ح�س النتم�ء اإىل 

عم�  البعد  اأو  املجتمع  عن  النعزال  وعدم  ومت�بعته  اجلديد 

ي�ستجد فيه، وهي ح�لة يحت�ج اإليه� كل فرد، اإذ يحت�ج الفرد 

اأن يح�س اأنه ع�سو ف�عل يف املجتمع، وملتحم به، واأنه مقبول 

اأنه فرد له راأيه وفهمه  من املجتمع، ويف الوقت نف�سه يح�س 

اخل��س فيم� يرى، عندم� ين�ق�س ويحلل ويختلف ويتفق.

علقة  الكت�ب  مع  ف�لعلقة  الكت�ب،  بخلف  كله  وذلك 

ف�لفرد  انعزالية،  تكون  وتك�د  ج��دًا،  وخ��سة  ج��دًا،  فردية 

يتع�مل مع الكتب يف ح�لة القراءة منفردًا، ويف عزلة خ��سة، 

ول ي�ستطيع يف �سب�ح اليوم الت�يل اأن يحدث الن��س عم� قراأ، 

اإليهم  حتدثه  اإن  بل  منهم،  ا�ستج�بة  يجد  فلن  حدثهم  ولو 

قد  بل  ب�لوحدة،  ي�سعر  �سيجعله  ا�ستج�بتهم  وعدم  قراأ  عم� 

ي�سل به الأمر اإىل حد الإح�س��س ب�لعزلة وال�سعور ب�لإحب�ط، 

الفرد  التي متنح  الأخرى هي  الثق�فة  تبدو نظم  وعلى ذلك 

لأنه�  جمتمعه،  مع  من�سجمً�  وجتعله  والطمئن�ن،  الأم����ن 

اإىل �سعوره ب�لر�س� عن الذات،  توحده ب�لآخرين، ب�لإ�س�فة 

ب�أنه يعي�س ع�سره، ولي�س متخلفً� عنه، وال�سعور  والإح�س��س 

التلف�ز يف  اإي�ه  م� هو جديد، وهذا م� مينحه  يت�بع كل  ب�أنه 

املق�م الأول.

ولكن على الرغم من ذلك كله، يظل هن�ك �سعور داخلي 

بوجود نظ�م ثق�يف اأعلى، يتمثل يف الكت�ب، اأو ب�لأحرى الكلمة 

برغبته  الفرد  ك�سعور  اأخلقي،  ثق�يف  �سعور  وهو  املطبوعة، 
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الأخلقية والق�نونية يف التقيد ب�حلدود الدني� لل�سرعة وهو 

يقود �سي�رته، ولكنه يجد نف�سه ل �سعوريً� يخ�لفه�. 

الأكر  هي  الكت�ب،  عدا  اجلديدة،  الثق�فية  النظم  اإن 

ت�سلية، وهي بذلك  والأكر  اإمت�عً�،  والأكر  للمجتمع،  اإغراء 

ال�سغط  فيه  زاد  وقت  يف  املجمع،  يف  �سرورية  ح�جة  تلبي 

امل�دي والجتم�عي على الفرد، وهو يح�س بقهر �سديد اأم�م 

م�  وه��و  وامل�سوؤولي�ت،  الواجب�ت  وك��رة  اليومية  املتطلب�ت 

يدفعه اإىل البحث عن ت�سلية �سهلة رخي�سة ل تكلفه م�سقة، 

يجد  امل��رء  ك���ن  اأق��ل  فيه  احلي�ة  تك�ليف  ك�نت  ع�سر  ففي 

ال�سعر وال�ستمت�ع به،  مت�سعً� نف�سيً� وزم�نيً� ومك�نيً� لقراءة 

ك�ن  ولكن  اليومية،  املتطب�ت  زادت  ثم  ال��رواي��ة،  ق��راءة  اأو 

فيه  ليخرج  الوقت  يجد  املرء  فك�ن  وقت،  من  ف�سحة  هن�ك 

من البيت، وليحجز تذكرة يف ال�سينم�، وليم�سي �س�عتني يف 

املتطلب�ت  تف�قمت  ثم  وراحة،  ت�سلية  فيلم، مينحه  م�س�هدة 

وزادت احل�ج�ت وا�ستد ال�سغط اليومي واأثقلت احلي�ة ك�هل 

املرء، فم� ع�د يجد الوقت للخروج من البيت ف�إذا هو اأم�م 

التلف�ز يجد فيه املتعة كل املتعة، يف ك�سل وتراخ، را�سيً� بكل 

م� يعر�س عليه، يعي�س يف وهم احلرية اأم�م مئ�ت الف�س�ئي�ت 

اإل  واح��دة  ف�س�ئية  على  ي�ستقر  ل  بحيث  بينه�،  فيم�  يتنقل 

بقدر م� يدفعه الف�سول اإىل معرفة م� تقدمه ف�س�ئية اأخرى، 

وهو م� زاد من توتره وت�ستته وبعرة اهتم�مته، وهو نوع من 

القلق والتوتر والت�ستت الفني اخلفيف واملقبول واجلميل، بل 

من  اليومي  الواقع  يف  به  يعي�س  م�  به  ي��داوي  وهو  املطلوب، 

توتر اأ�سد وقلق اأ�سعب وت�ستت اأق�سى، وهو بذلك يداوي نف�سه 

ب�لتي ك�نت هي الداء، والدواء هن� من نوع الداء ولكنه فني، 

حتدثه  م�  على  تكلم  عندم�  قبل  من  اأر�سطو  عن�ه  م�  وهذا 

امل�أ�س�ة يف النف�س من تطهري، اإذ يرى يف امل�أ�س�ة اأملً� ك�لذي 

يعي�سه يف احلي�ة، ولكنه يف امل�أ�س�ة اأمل فني خمفف مقبول، 

يحدث متعة وت�سلية. 

اإن املحور الذي تقوم عليه النظم الثق�فية كله� مب� فيه� 

الكت�ب هو املتعة، والت�سلية، والرتفيه عن النف�س، حتى اأ�سع�ر 

ولكن  فقط،  مفيدة  لأنه�  ل  تقبل  املوعظة،  وخطب  احلكمة 

لأنه� مفيدة يف ق�لب فني، مثله� مثل حبة الدواء ل بد من اأن 

تكون مغلفة بغلف ملون ذي طعم حلو و�سكل خ�رجي جميل. 

اإمن� هي  وتع�ليم،  لي�ست جمرد حكم  ال�سم�وية  الكتب  حتى 

بن�ء فني متميز له خ�سو�سيته التي متيزه عن �س�ئر الفنون، 

وجتعله اأرق�ه� واأعله� قيمة، ل مل� تت�سمنه من تع�ليم دينية، 

فح�سب، بل مل� تت�سمنه من قيم جم�لية. 

اثنني،  اأمرين  ملحظة  من  الثق�فية،  النظم  يف  بد  ول 

اإن  الجتم�عية،  ال�سيطرة  والث�ين  الفردية،  احلرية  الأول 

ومتنحه  حريته،  للفرد  حتقق  الجتم�عية  الثق�فة  نظم 

اأك�ن  �سواء  ذات��ه،  يحقق  اأن��ه  له  وتوؤكد  بوجوده،  الإح�س��س 

يتنقل  وهو  ب�حلرية  ي�سعر  التلف�ز  فمت�بع  متلقيً�،  اأم  مبدعً� 

ولكنه� حرية  املئني،  تبلغ  قد  ف�س�ئي�ت،  له من  يت�ح  م�  بني 

عليه،  يعر�س  م�  اإط�ر  يف  املتلقي  يظل  اإذ  متخيلة،  موهومة 

اأو  ب��وك  الفي�س  الجتم�عي  التوا�سل  �سفحة  مع  واملتع�مل 

التويرت يح�س ب�حلرية اإذ يكتب ويعلق ويتوا�سل مع اأ�سدق�ئه 

متخيل،  وجمهور  افرتا�سيون،  اأ�سدق�ء  ولكنهم  واجلمهور، 

والتوا�سل �سكلي اعتب�طي جزئي، قوامه تعليق�ت انطب�عية، 

ولي�ست حتليلت معمقة، وهي يف الأح��وال كله� غري ف�علة، 

وم� قيل عن دور الفي�س بوك يف �سنع احلرك�ت الجتم�عية 

هو كلم مب�لغ فيه.

املتع�ملني  اأولئك  اأكر  املوؤلف الذي ي�سع كت�بً�  وقد يبدو 

مع  يتع�مل  نف�سه  الك�تب  ولكن  حرية،  الثق�فية  النظم  مع 

اإل يف خي�له، وهو ين�سئ ع�ملً�  له  جمهور افرتا�سي ل وجود 
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وخ��سة  فردية  حرية  هي  مي�ر�سه�  التي  واحلرية  وهم،  من 

جدًا ومتوهمة، وهو يف داخله مقيد ب�أ�سول وقواعد ورق�بة من 

نوع خ��س، فهو مقيد ب�سوابط النوع الأدبي الذي يكتب فيه، 

ف�إن ك�ن يكتب ق�سة فل بد من اأن يتقيد ب�ملفهوم�ت الأولية 

ق�سة،  يكتب  ب�أنه  يعرتفوا  ولكي  القراء  ير�سي  كي  للق�سة، 

اإذ  املبدعة،  اأعم�ق ذاته  وهو مقيد برق�بة داخلية ك�منة يف 

اأن يكتب بحرية مطلقة وفق م� يريد عن ق�س�ي�  ل ي�ستطيع 

اأو اجلن�س وهي املحرم�ت الثلث  اأو الدين  تتعلق ب�ل�سي��سة 

املعروفة. وهكذا تبدو النظم الثق�فية مبختلف اأنواعه� م�نحة 

اأو مبدعً� قدرًا افرتا�سيً� موهومً� من  للمتع�مل معه� متلقيً� 

احلرية، ويبدو اأنه ل حرية مطلقة للإن�س�ن، اإل يف الأحلم 

ويف اأحلم اليقظة. 

ومب�لق�بل تبدو النظم الثق�فية كله� م�لكة لقدر حقيقي 

وواقعي وعملي من القيد والرق�بة والتنظيم، بل هو قدر اأكرب 

مم� مي�ر�سه املتع�مل معه� من حرية جزئية موهومة على نحو 

م� تقدم، وم� متلكه النظم الثق�فية من قيد و�سبط ونظ�م هو 

اجتم�عي يف طبيعته، ولي�س فرديً�، فمن اأجل املجتمع، ومن 

اأجل �سلمة الوطن، ومن اأجل اأمن الفرد، ومن اأجل �سلمة 

البيئة، ومن اأجل الكرامة والعفة والذوق والأخلق، ومن اأجل 

ومن  ذاته�،  بحد  والأدبية  الفنية  املف�هيم  اأجل  ومن  القيم، 

اأجل من�فع اأخرى، م�دية، ومك��سب، وخدم�ت مب��سرة وغري 

اأ�سك�ل  كل  �ر�س  َ متمُ وامل�ستفيدة،  احل�كمة  للطبقة  مب��سرة 

وال�سي�س��سي  والأخلقي  والأدبي  والفني  ال�سبط الجتم�عي 

والديني على النطم الثق�فية ب�أ�سك�له� واأنواعه� كله�. 

وهذا الأمر لي�س بجديد، وهو م�ستمر من الع�سر اجل�هلي 

يف  يقف  اأن  اجل�هلي  الع�سر  يف  ال�س�عر  فعلى  اليوم،  اإىل 

معظم الق�س�ئد يف الأط��لل، ثم يرحتل يف ال�سحراء على 

ن�سميه�  وق��د  امل��دي��ح،  وه��و  غر�سه،  اإىل  ي�سل  حتى  ن�قته، 

تق�ليد فنية، وهي يف احلقيقة قيود ل تق�ليد، على ال�س�عر اأن 

يلتزم به� واأن يتقيد لين�ل ر�س� املمدوح اأو اإعج�ب امل�ستمعني 

وقوفه  طريقة  يف  ال�س�عر  يتفنن  وقد  �سعره،  يلقي  وهو  اإليه 

ليم�ر�س  ن�قته،  اأ�سلوب ت�سوير رحلته وو�سف  ب�لأطلل ويف 

الفنية وال�سخ�سية، ويحقق خ�سو�سيته، ولكنه يفعل  حريته 

هذا يف اإط�ر القيد الفني والجتم�عي. 

العب��سي  الع�سر  يف  ال�سعراء  اأك��ر  ث��ورة  ذل��ك  وي��وؤك��د 

اإمن� يثورون على قيد  على الوقوف يف الأط��لل، وهم بذلك 

اأبو  ث�ر  من  طليعة  ويف  فني،  تقليد  �سكل  يف  ظهر  اجتم�عي 

الوقوف يف  اإىل  نوا�س، ولكنه ك�ن ي�سطر يف ق�س�ئد املديح 

اأنه  كم�  ومدحه،  اخلليفة  على  الدخول  له  ليتحقق  الأط��لل 

ب�سكل ل �سعوري وليحقق لنف�سه النتق�م من القيد الجتم�عي 

وب�أطلل مك�ن ك�ن فيه  بب�ب اخلم�رة  الفني وقف  والتقليد 

�سعوري  ب�سكل ل  اأنه  يعني  يتع�طون اخلمرة، وهذا  الندامى 

تقيد ب�لقيد والتقليد وهو يريد اأن يثور عليهم�.

ومن ذلك م�سهد �سور فيه اأبو نوا�س جمل�س �سراب غ�دره 

واآث���رًا من جر  ريح�ن،  نث�ئر من  وراءه��م  وتركوا  اأ�سح�به، 

اآث�ر  اأ�سح�به على  الأر�س، وهو يقف مع  زق�ق اخلمرة على 

هذا املجل�س، ول يقف على اآث�ر الدي�ر، ويف ذلك يقول: 

دجَل����������������وا  
َ
َواأ ����ل����وه����ا  َع����طَّ َن�������دام�������ى  َوداِر 

َث���������������ٌر ِم�����ن�����ُه�����م َج�������دي�������ٌد َوداِر����������������سُ
َ
ِب�����ه�����ا اأ

َم�����ض��اِح��ُب ِم���ن َج����رِّ ال����َزق����اِق َع��ل��ى ال���رَثى

��������ض�������غ�������اُث ري������ح������اٍن َج������ِن������يٌّ َوي�����اِب�����������ُس
َ
َواأ

دُت َع��ه��َدُه��م ��ح��ب��ي َف����َج����دَّ َح��َب�����ض��ُت ِب��ه��ا ���ضَ

َل����اِب���������ُس ِت�����ل�����َك  م��������ث��������اِل 
َ
اأ َع����ل����ى  َواإِيّن 

 ويف ق�س�ئد كثرية ك�ن يعلن عن رف�سه الوقوف ب�لأطلل، 

بل ك�ن ي�سخر من هذا التقليد، ومن ذلك قوله: 
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ُي�������ض���اِئ���ُل���ه���ا داٍر  َع�����ل�����ى  �����ِق�����يُّ  ال�����������ضَ ع���������اَج 

ُل َع������ن َخ��������ّم��������اَرِة ال����َب����لَ����ِد 
َ
���������ض��������اأ

َ
َوُع������������دُت اأ

َح����َج����راً َب���ك���ى  َم�����ن  َع���ي���َن���ي   
ُ َ
اهلل ُي�����رِق�����ِئ  ل 

َوَت������ِد اإِىل  َي�����ض��ب��و  َم�����ن  َوج�������َد  ����َض���ف���ى  َول 

����َق����ًة ُم����َع����تَّ َوِا������ض�����َرب�����ه�����ا  َع�����ِدم�����ُت�����َك  ذا  َدع 

�����ف�����راَء ُت�����ع�����ِن�����ُق َب��������َن امل����������اِء َوال�������َزَب�������ِد ������ضَ

ويف الأندل�س ث�ر ال�سعراء على نظ�م ال�سطرين يف ال�سعر، 

ف��سطنعوا املو�سح�ت، ا�ستج�بة مل� جد يف حي�تهم، ولكنهم 

ال�سطرين، ويف  بنظ�م  ملتزمني  ب�سورة غري مب��سرة، ظلوا 

نظ�م  على  املحدثون  ال�سعراء  ث�ر  الع�سرين  القرن  منت�سف 

يف  ونوعوا  التفعيلة،  وحدة  واعتمدوا  ال�سعر،  يف  ال�سطرين 

ال�سعر  مو�سيق�  اإط����ر  يف  ظلوا  اأن��ه��م  يعني  وه��ذا  ال��ق��وايف، 

العربي، اإىل اأن ك�نت ق�سيدة النر، يف ال�ستيني�ت من القرن 

الع�سرين، فحققت ق�سيدة النر ثورة على كل النظم والقيود 

من  الع��رتاف  تلق  اليوم مل  اإىل  ولكنه�  ال�سعرية،  والتق�ليد 

اجلمهور الوا�سع من املثقفني، واإن ك�نت قد حظيت ب�هتم�م 

غريبً�  نقديً�  معي�رًا  ا�سطنعوا  النق�د  بع�س  اإن  بل  بع�سهم، 

النظم  ال�س�عر  يجيد  اأن  �سرورة  وهو  مطلقً�  مقي��سً�  عدوه 

التفعيلة، كي  بعد ذلك على  ينظم  اأن  ثم ميكنه  البحر  على 

يحظى ب�لعرتاف، واإن ك�ن هذا ال�سرط يجعل ذوقه وح�سه 

ي�ستطيع  ول  ال�سطرين،  ق�سيدة  ب�إيق�ع  مرتبطً�  ال�سمعي 

التخل�س منه، وهو الذي ي�سعى اإىل التخل�س منه.

م الثق�فية الجتم�عية، و�سيطرته�  وهذا كله يوؤكد قوة النظمُ

الفن�ن  ويق�بله� حم�ولة  وقوة ح�سوره�،  الإبداع،  على من�خ 

الجتم�عية  القيود  ط��وق  وك�سر  حريته  حتقيق  يف  الفردية 

والتق�ليد الفنية. وولذلك يبدو يف كثري من احل�لت م� ي�سمى 

ب�لذوق الع�م هو امل�سيطر، وهو ذوق غري مثقف وغري مدرب، 

م�  اإل  ر  يقدِّ ول  ومب��سر،  وقريب  وا�سح  هو  م�  اإل  يهمه  ول 

األفه وم� اعت�د عليه، ول يعجبه ال�سعب اأو املعقد اأو اجلديد، 

ف�لن�قد  كليً�،  خمتلف  املثقف  الن�قد  موقف  اأن  يف  �سك  ول 

احلق ي�ستطيع اأن يج�ري كل م� هو جديد، بل اإنه ليدعو اإىل 

والنق�د،  للمثقفني  يكتب  ل  املبدع  اأن  يف  وامل�سكلة  اجلديد، 

فح�سب، واإمن� يكتب للن��س ك�فة، وهن� تربز م�سكلة التو�سيل، 

ب�مل�ستوى  وي�سحي  التو�سيل  على  يحر�س  من  املبدعني  فمن 

الفني ول يجدد، ومن املبدعني ل يهمه التو�سيل املب��سر، بل 

يحر�س على جت�وز كل م� هو م�ألوف، وخلق كل م� هو جديد 

ومبتكر، وقد ل يحقق ب�سرعة ح�سوره الفني، ولكنه ي�ستطيع 

اأن يحقق ري�دته، ويك�سب مك�نة ت�ريخية ذات قيمة اأقوى.

وتربز هذه امل�سكلة يف نظم ثق�فية اأخرى ب�سكل خمتلف 

اإذ  والغن�ء،  والتلف�ز  ال�سينم�  يف  تظهر  م�  نحو  على  كليً�، 

املي�دين على اجلمهور،  والع�ملون يف هذه  املنتجون  يحر�س 

وب�لأحرى على الت�أثري الكبري، و�سرعة النت�س�ر، وعلى حتقيق 

تلبية  اإىل  يلجوؤون  ولذلك  والكبري،  ال�سريع  امل���دي  الك�سب 

ذوقً�  يت�سورونه  اأنهم  املوؤ�سف  ومن  ال�س�ئد،  الع�م  ال��ذوق 

ولذلك  امل�ستوي�ت،  اأدنى  اإىل  ه�بطً�  ويظنونه  م�ديً�،  ح�سيً� 

يهبطون بنت�جهم الفني، ويهبط معهم الذوق الع�م، ويزداد 

وعند  املبدعني  عند  وت���زداد،  امل�سكلة،  وتتف�قم  ان��ح��دارًا، 

املتلقني، اإل يف ح�لت ن�درة، يحدث فيه� ال�ستثن�ء، فيظهر 

اإنت�ج راق ومتميز يف مي�دين ال�سينم� والتلف�ز والغن�ء، ومثل 

هذا ال�ستثن�ء ن�در، ول يعود اإل بقدر قليل من الربح، وقد ل 

يلقى اإل القليل من القبول.  

كل  الفور  على  يتقبل  العربي  املجتمع  اأن  الغريب  وم��ن 

اأ�سك�ل التجديد يف نظم احلي�ة اليومية امل�ستوردة من الغرب، 
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يف جوانب احلي�ة كله�، من اأزي�ء الثي�ب، اإىل ق�سة ال�سعر، 

اأجهزة الت�س�ل اجلديدة، ويت�بع كل  واأنواع  واأنواع الطع�م، 

اله )املوب�يل( ، بني حني  م� ي�ستجد، ويجري وراءه، فيبدل جوَّ

ب�ذًل  اإليه،  وي�سعى  يعي ذلك،  اأزي�ئه، وهو  واآخر، ويغري من 

قدرته  ويوؤكد  حي�ته،  جتديد  ليحقق  واجلهد،  والوقت  امل�ل 

على مواكبة احل�س�رة، واللحوق بكل م� هو اأجنبي وم�ستورد.

هو  م�  بكل  الأدب  املجتمع يف  يتم�سك  نف�سه  الوقت  ويف   

تقليدي، ول يتقبل اجلديد اإل يف حده الأدنى، وبعد اأن يكر 

الأدب،  يف  اجلديد  مت�بعته  عدم  اإىل  هذا  ومرجع  وي�ستقر، 

يف  تلقى  م�  ببع�س  ومت�سكه  اط��لع،  غري  من  عليه  وحكمه 

مبنتخب�ت  و�سريع  ع���م  تعريف  من  الأوىل  التعليم  مراحل 

من عيون الرتاث، جتعله يتم�سك به، ولرتب�ط هذا الرتاث 

التقدي�س  ملمح  بع�س  وحمله  ال��دي��ن��ي،  ب���ل��رتاث  الأدب���ي 

امل�ستوح�ة من الرتاث الديني نف�سه، ولعل هذا التم�سك مب� 

والتم�سك  ال��ذات  عن  الدف�ع  من  نوع  الأدب  يف  تقليدي  هو 

ب�لهوية اأم�م هجمة احلداثة يف احلي�ة الجتم�عية من م�أكل 

ي�ستطيع  ل  هجمة  وهي  وات�س�ل،  ا�ستهلك  واأدوات  وملب�س 

رده�، بل ل يفكر يف رده�، بل ي�سعى اإىل الأخذ به�، والتع�مل 

معه�، ولذلك ل يبقى له �سوى الرتاث الأدبي يتم�سك به، لأنه 

به يحفظ هويته القومية.

وعلى ذلك تبدو النظم الثق�فية نظمً� اجتم�عية، والأدب 

بحد ذاته نظ�م اجتم�عي، مثله مثل �س�ئر النظم الجتم�عية 

وهو  و�سي��سة،  واقت�س�د  وجي�س  وتعليم  و�سحة  ق�س�ء  من 

يكون  اأن  ميكنه  ول  جميعً�،  النظم  بتلك  يت�أثر  النتيجة  يف 

م�  وكل  بذاته،  م�ستقًل  يكون  اأن  ميكنه  ول  عنه�،  م�ستقًل 

وا�ستقلله، وم� يظهر من اجت�ه�ت  الأدب،  اأدبية  يق�ل عن 

الأدب  جعل  اإىل  ت�سعى  النقد  يف  لغوية  اأو  اأ�سلوبية  اأو  بنيوية 

بنية م�ستقلة عن املجتمع ونظمه الثق�فية، اإن هي اإل حم�ولة 

توؤكد ب�سورة غري مب��سرة ل�سوق الأدب ب�ملجتمع، كم� توؤكد 

املجتمعية،  الثق�فية  النظم  اأ�سك�ل  من  �سكًل  الأدب  ك��ون 

ذلك  على  اأدل  ول  ف�علية،  الأكر  ول  الوحيد،  ال�سكل  ولي�س 

من ظهور البنيوية التوليدية التي اأع�دت ربط الأدب ب�ملجتمع 

ب�سورة م�، وعلى هذا تبدو النظم الثق�فية نظمً� جمتمعية، 

ينتجه� املجتمع لتلبي ح�جة فيه، وقد يكون الأدب اأكر هذه 

ل  ولكن  الذاتي،  ال�ستقلل  رغبة يف  واأكره�  فردية  النظم 

اأن ميتثل  اإل بعد  يتحقق احل�سور احلق للأدب والأديب معً� 

لذوق املجتمع واإرادته، ول اأدل على ذلك من �سعي الأدب�ء يف 

ليحققوا  والدوري�ت،  ال�سحف  الن�سر يف  اإىل  �س�بقة  مرحلة 

التوا�سل مع املجتمع من خلله�، يف مرحلة �س�بقة، وحر�س 

الأدب�ء ح�ليً� على التوا�سل مع القنوات الف�س�ئية وارتب�طهم 

به� ليحققو احل�سور الجتم�عي، ويوؤكد ذلك ان�سراف كثري 

اأ�سك�ل الكت�بة  للتلف�ز، بكل  اإىل الكت�بة  من الكت�ب والأدب�ء 

واأنواعه�، كم� يوؤكده اأن اجلمهور ل يك�د يعرف الأديب اليوم 

اإل من خلل التلف�ز. 

وعلى هذا تبدو النظم الثق�فية الجتم�عية نظمً� اإعلمية 

يف املق�م الأول، وهي نظم عم�ده� ال�سورة، وقد اأ�سعفت من 

دور الكلمة، ول �سيم� اإذا اأردن� الكلم على الثق�فة مبعن�ه� 

اأو  املتخ�س�س،  اجل�معي  ثق�فة  مبعنى  ل  الوا�سع،  املجتمعي 

اإىل  ب�لن�سبة  الكت�ب  اأن  فيه  �سك  ل  فمم�  املحقق،  الب�حث 

هوؤلء م� يزال يحتفظ مبك�نته، واإن ك�نت ال�سورة قد بداأت 

التوا�سل الجتم�عي  تق�ن�ت  الرقمي ويف  الكت�ب  تن�ف�سه يف 

اإىل  ب�ملرء  يدفع  مم�  عنه�،  غنى  من  للب�حث  يعد  مل  التي 

القول اإن ع�سرن� قد اأ�سبح ع�سر ال�سورة ل ع�سر الكلمة. 
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رغم الت�س�به والختلف الق�ئم يف املعم�ر الفني للق�سة جم

الإم�راتية الق�سرية ف�إن �سمة حب البحر واحلنني اإىل احلي�ة 

امل��سية لزمت الق�سة الإم�راتية املكتوبة ب�أقلم الأدب�ء كم� 

اأي�سً� ومل  �سملت الق�سة الق�سرية املكتوبة ب�أقلم الأديب�ت 

واأدب�ء الإم�رات من جمعه� يف خمطوط  يرتدد احت�د كت�ب 

مل  البحر()1(كم�  نحب  كلن�  )كلن�  ع��ن��وان:  حت��ت  واح��د 

املراأة  يتواَن كت�ب زهرة اخلليج من جمع عدد من ن�سو�س 

اإل اأن كل  اأبدًا()2(  الإم�راتية �سمن م�سمى: )بحر ليغيب 

هذا الولء املقدم للبحر ولرم�له امل�سكونة ب�لنخيل والذكرى 

كثرية  اأح�يني  يف  ا�ستيلئه  رغم  كنهه  معرفة  عن  ي�سفر  مل 

على م�س�ح�ت الق�س املختلفة لكنن� يف اأح�يني مغ�يرة لجند 

له اأي جري�ن يف م�س�ح�ت الق�س الأخرى و مع ذلك ان�سوت 

بني دفتي املخطوط�ت املقدمة ب��سم املحبة لهذا البحر فهل 

اإن  اإط�ر ال�سوؤال عن �سخ�سه م�ذا يكون ون�ستف�سر  نبقى يف 

ك�ن هو بحر الكت�بة واللغة اأم اأنه امل�ء الزاخر بكل �سيء حي 

وهي  ب�سخ�ء  الإم�راتية  الق�سة  ذرفته�  التي  الدموع  اأنه  اأم 

تلهج ال�سوق له و ل�سواحله   و�سف�فه اأم نتج�وز ت�س�وؤلتن� عن 

و  اأ�سوات ع�س�قه  �سخ�س هذا البحر املحبوب لنقراأ مكنون 

حمبيه التي ج�ءت متب�ينة و هي تهم�س يف ح�سرت ق�س�س 

املك�بدات الإن�س�نية التي ك�نت من ن�سيب اجلن�سني معً� بل 

الرجل  مك�بدات  اأ�س�ءت  الن�سوية  الق�سة  ب�أن  القول  ميكن 

اأنه�  كم�  ب�لرجل  امل��راأة  مع�ن�ة  ك�سف  اإىل  جل���أت  و  ب�ملراأة 

بوجوهه�  الأزم��ة  طيوف  لعر�س  مو�سورًا  الثنني  من  جعلت 

املتعددة �سمن دوائر احللم والواقع التي �سنتعرف عليه� عرب 

مق�ربتن� له� يف هذه الدرا�سة.. 

�سيخة الناخي

بني زوائد الق�س وطغيان ال�سارد املهيمن

احل���ئ��زة   )3( )ال��رح��ي��ل(  ق�سته�  يف  الن�خي  �سيخة 
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الفي��سة  ب�مل�س�عر  ان�سغلت  الأوىل  جمموعته�  عنوان  على 

والفراق  ب�حلرم�ن  ب�ءت  والتي  �سعيد  و  علي�ء  بني  املتب�دلة 

والأ�سى ب�سبب الأب الط�مع بعري�س ثري لبنته فينفتح ال�سرد 

وقرار  واللوعة  ب�حلزن  وينغلق  اللقي�  اإىل  واللهفة  ب�لأحلم 

الرحيل الذي اآثرته الك�تبة للتخل�س من عبء احلدث بعدم� 

املع�ي�سة  ال�سخ�سي�ت  ني�بة عن  اأخب�ره  بنقل  نف�سه�  اأرهقت 

يف  تكون  التي  الو�سفية  اجلملة  الق�س  لغة  على  فغلبت  له 

عن  وبعيدة  اخل�رجية  ال�سخ�سية  حركة  من  قريبة  ر�سده� 

التطور  اإزاء  املختلفة  وانفع�لته�  النف�سية  الداخلية  حركته� 

احل��سل يف جزئي�ت احلدث مم� ت�سبب ب�فتق�ر �سي�ق الن�س 

املنلوج  على  الق�ئم  ال�س�يكولوجي  الر�سد  اإىل  الق�س�سي 

ببع�س  ال�سي�ق  هذا  ب�إ�س�بة  ت�سبب  كم�  الداخلية  وتداعي�ته 

الرتهل والإن�س�ئية واحل�سو من جراء الو�سف امل�سهب وهو م� 

املجموع  املن�سورة يف  �سي�ق ق�سته�  الك�تبة لحقً� يف  تلفته 

امل�سرتكة  )كلن� كلن� نحب البحر( اإل اأنه� ق�مت بعر�س ح�لة 

فع�لية  فتغيب  عنهم�  ب�لني�بة  اأحبته  الذي  وال�س�ب  بطلته�  

الك�تبة  )اأن�(  حت�سر  بينم�  حركته�  وت�سمحل  ال�سخ�سي�ت 

ب�سورة ط�غية عرب ال�سي�ق الق�س�سي الذي حتولت فيه اإىل 

يف  بطله�  دفعت  قد  ك�نت  واإذا  جمري�ته  على  مهيمن  �س�رد 

خت�م الق�سة اإىل الإعلن عن �سفره ورحيله من خلل ر�س�لة 

موجهة اإىل  الفت�ة التي اأحبه� ف�إنن� نت�س�ءل عن جدوى هذا 

الرحيل الذي ج�ء جمهول الهدف والوجهة مكر�سً� الهروب 

املحبط  ال�س�ب  منه�  ي�سلم  لن  تعقيدًا  �ستزداد  اأزم��ة  اأم���م 

ذاته خ�سو�سً� بعد تخليه عن اأنثى اأحلمه عند اأول امتح�ن 

الأوق���ت �سعوبة ومرارة وهو م� خ�لفه  اأ�سد  له ويف  يتعر�س 

وجت�وزه بطل �سيخة الن�خي يف ق�سة )القرار الأخري ( فقد 

بدا  �سي�ق  عرب  الأوىل  زوجته  طلق  عدم  وقرر  اأم��ره  ح�سم 

امتلكً� ل�سم�ته الفنية واأكر فع�لية وجدوى.. 

�سعاد العرميي

بني ال�سورة امل�سرتكة و�سرد الق�س املركب..

اإىل  يف  ق�سته� )الرحيل ( )4( ت�أخذن� �سع�د العرميي 

اأ�س��سً� على  عوامل خمتلفة عن رحيل �سيخة الن�خي املعتمد 

الر�سد  على  اعتمدت  هي  اأنه�  حني  يف  الع�طفي  الر�سد 

ال�سي��سي – الع�سكري م�ستخدمة غري تقنية لتق�س علين� من 

خلله� امل�أ�س�ة الفل�سطينية – العربية ولت�سور عربه� م�أ�س�ة 

الفل�سطيني املمتدة من �سربا اإىل كل نواحي ال�ست�ت ولت�سمل 

– ال�سيقة يف  جميع م�س�ح�ت الدي�س�بورا ونواحيه� الرحبة 
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اآن.. 

�سربا  جمزرة  اإىل  برحيله�  بن�  تعود  العرميي  �سع�د  اإن 

و�س�تيل ال�سهرية وم�نتج عنه� ح�ملة �سح�ي�ه� اإلين� وذلك 

بخيمة  الق�بع   ) املعت�سم  )اأبو  بطله�  ذاكرة  على  ب�لعتم�د 

م� بعد بريوت حيث رحل مع املق�تلني من الع��سمة اللبن�نية 

اآخر فيتذكر يف خيمته اجلديدة اخلي�م القدمية  اإىل �ست�ت 

)ل  ال�سعري   جديده  يف  دروي�����س  حممود  ق�له  م�  خم�لفً� 

ينظرون وراءهم ليودعوا منفى ف�إن اأم�مهم منفى ، لقد األفوا 

العرميي  �سع�د  ق�سة  لبطل  الدائري..()5(كيف  الطريق 

ابنته داخل  الوراء  الوراء وقد ترك يف هذا  اإىل  النظر  عدم 

التم�ثل  وعرب  هن�ك  املجزرة  عليه�  ف�أجهزت  �سربا  خميم 

الب�سري وبوا�سطة الفل�س ب�ك تعيد الك�تبة ب�ل�سورة خيمة 

بخيمة كم� تعيد ب�ل�سورة ومن خلل م�سهدية متنقلة ابنته 

وهي تد�س بيده األبوم ال�سور وتر�سم له �س�رة الن�سر وتقول 

ابنه  �سورة  اإىل  بعينيه  ينتقل  ثم   ) )�سنلتقي  حزنه�  مبتلعة 

دارن�  بني  امل�س�فة   ( ال�سغر:  يف  ي�س�أله  ك�ن  الذي  املعت�سم 

هون ودارن� يف طولكرم.. يف كم يوم بنم�سيه�؟..(  �سمن هذا 

ال�سي�ق تراهن �سع�د العرميي على الذاكرة كح�فظة ت�ريخية 

املحتل  ال��ع��دو  �سد  املفتوحني  وال�����س��راع  احل��رب  مل�سمون 

اكت�سب  ال��ذي  الق�س�سي  خط�به�  لفحوى  �سردية  وكتقنية 

بف�سل هذه الذاكرة بنية املف�رقة الق�ئمة على اأ�س�س ت�ريخية 

الأر�س  اإىل طولكرم  حيث  ال�ست�ت  – جغرافية ممتدة من 
الإح�س��س  بهذا  فل�سطني  خ�رج  الأر�س  غري  فل�سطني  داخل 

نف�سه:  حم�كيً�  الق�سة  بطل  يهم�س  الروؤية  هذه  خلل  ومن 

اآه  واخلي�م..  ال�سم�س..  هي  وال�سم�س  املك�ن..  هو  املك�ن   (

اخلي�م.. ب�لت�أكيد هي م�سدر علتي!..()6( ول تكتفي الك�تبة 

بهذه املح�ك�ة بل ت�سيف عليه� حم�ك�ة اأخرى للطبيعة ج�علة 

عن��سره� متن�غمة مع ح�لة البطل الداخلية فتجعل الف�سل 

دللت  م��ن  طق�سه  يحمل  م���  بكل  )اخل��ري��ف(  ل��ه  املع�ي�س 

تك�سف به� خمبوءه النف�سي فهي تخربن�  منذ ال�سطر الأول: 

ال�سهول  �سدر  على  واجل�ثمة  املرتاكمة  الغيوم  تنق�سع  )مل 

مرتامية الأطراف منذ اأمد طويل..( واملح�ك�ة هن� وا�سحة 

الط�فح  بطله�  و�سدر  الدكن�ء  اخلريفية  ال�سهول  �سدر  بني 

الطبيعي  العن�سر  وظفت  قد  هن�  ك�نت  واأ���س��ى..واإذا  حزنً� 

اإىل ج�نب املنلوج وتداعي�ته لإ�س�ءة جوانب بطله� الداخلية 

ف�إنه� اعتمدت على احلوار – الدي�لوج – لك�سف ن�س�ط ب�قي 

ال�سخ�سي�ت ومن خلله يحكي اأبو املعت�سم ملن�سور- الذي 

الذي  ال�سجر  – عن اجلدة وق�سة  النب�ت بل مب�لة  يوؤذي 

يبكي ويفرح مثل الإن�س�ن.. وهو م�اأت�ح  للك�تبة ا�ستثم�ر هذا 

التن�غم الق�ئم بني ح�لة �سخ�سي�ته� النف�سية وبني العن�سر 

الطبيعي ج�معة اإي�هم� يف �سورة م�سرتكة مم� اأك�سب ن�سه� 

�سكًل تركيبيً� جعله يف عداد م�ي�سمى ب�لق�سة املركبة بعدم� 

اجتمع داخل ال�سي�ق الق�س�سي ق�سة الك�تبة مع ق�سة اإحدى 

مفتوحة  النه�ية  بقيت  الأخ��رية  الأ�سطر  وعرب  �سخ�سي�ته� 

فيه� على ال�سلح وعلى الرحيل املمتد عرب اجلراح من الأمل 

فيه�  ا�ست�سلمت  ق�سية م�سريية غري حم�سومة  الأمل يف  اإىل 

ت�ركة  الت�سجيل  اإىل  الق�س  م�س�ح�ت  ملكت من  الك�تبة مب� 

واملق�ومة  والبندقية  الر�س��س  على  م�سوبة  الروؤية  عيون 

امل�ستمرة �سمن اأ�سلوب �سردي متنقل �س�هم يف بن�ئية الن�س 

املركبة)7(..

مرمي جمعة فرج وهواج�س ماء الق�س

بني اأنثى احللم والواقع..

لي�س ثمة ك�تبة اإم�راتية ا�ستوىل امل�ء على م�س�ح�ت ال�سرد 

يف ق�س�سه� مثل مرمي جمعة فرج اإىل اإحدى تقني�ت ال�سرد 

اأق�مت من  �سواء  بنهره وبحره على حد  عنده� فهي مغرمة 

اأجله احلرب عذبً� وجعلت منه عنوان جمموعته� الق�س�سية 
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يف  ج�علة  م�حلً�  الأ�سطورة  منه  ا�ستع�رت  كم�  الث�نية)8( 

البحث عنه� بطله�  ان�سغل به� ويف  التي  اأنثى احللم  اأعم�قه 

)فريوز( وحني مل يعر عليه� يف مك�ن هم�ست له:

)التمعت عين�ك ب�لفرح ك�سيئني يفت�س�ن عن �سيء مفقود 

يف امل�ء وترجع: اأين ي��سمينة؟.. ي��سمينة ق�ل ال�سيخ ن�سفك 

تردد  �سوته�  هن�ك..  املردة  مع  تقيم  جنية  امل�ء  يف  املفقود 

اأم�مك ف��ست�سلمت للأغنية وا�ست�سلمت لل�سوت وبكيت بكيت 

وب�سطح امل�ء راأيت وجهً� كبريًا ظل ين�ديك..()9(.

من خلل هذا ال�سي�ق تعتمد الك�تبة على التخييل الذي 

يفتح اآف�ق ال�سرد لديه� على الأ�سطورة وعلى عوامل املثيولوجي� 

التي تك�سف لن� �سمنه� ذهنية �سخ�سي�ته� وذلك وفق املوروث 

ال�سعبي ال�س�ئد ومدى ت�أثريه يف طرائق التفكري واملعتقد لهذه 

الرجل  وخ�سو�سً�  غ�لًب�  ب�لب�س�طة  املت�سفة  ال�سخ�سي�ت 

م�أ�سورًا  ق�س�سه�  معظم  يف  فرج  جمعة  مرمي  تقدمه  الذي 

الغي�ب..واإذا  يف  غ�رقة  هي  تكون  بينم�  عنه�  ب�حثً�  للمراأة 

ك�ن الرجل هن� اأ�سري املراأة ) احللم ( ف�إنه يف ق�سة )عب�ر(

( ويف  البحر  نحب  كلن�  كلن�   ( املن�سورة يف جمموعة   )10(

امل��راأة )الواقع(   اأ�سري  اأب��دًا (  الزهرة ) بحر ل يغيب  كت�ب 

املتمثلة )برنج�س( التي هربت منه وتركت له البيت فيبحث 

ب�لقرد  ت�سبه  ك�نت  اأنه�  رغ��م  ذك��راه���  على  ويعي�س  عنه� 

فقدان  الأوىل  الق�سة  لفريوز يف  ال�سيخ  يوؤكد  وكم�  لقب�حته 

الق�سة  هذه  يف  الك�فيرتي�  �سبي  يوؤكد  )ي��سمينة(  حبيبته 

لبلل العب�ر بلغة �س�ئبة ق�ئًل:  )اأن� بيعرف الدني� كله.. م� 

يف واحد حرمة ا�سمه نرج�س()11( فيبقى كل الرجلني يف 

امل�ء امل�لح ويبقى الفقد ق�ئمً� وت�ستمر احل�جة للمراأة احللم 

لعبة  اإىل  الك�تبة  فيه�  جل���أت  مفتوحة  نه�ية  �سمن  والواقع 

البحث  بعملية  املتحرك  والزمن  البحر–   – الث�بت  املك�ن 

امل�ستمرة عن هذه الأنثى املفقودة حم�ولة من خلله� اإع�دة 

فيم�  له�  وا�سح  ب�نحي�ز  الغ�ئبة  احل��سرة  للمراأة  العتب�ر 

قدمته من �سي�ق ق�مت بنيته ال�سردية على املف�رقة املحمولة 

املو�سوعية يف  وعدم  ب�لغرائبية  امل�سحونة  الو�سفية  ب�جلملة 

ب�ل�سداأ،  العب�ر  ق�سته�  بطل  لون  كو�سفه�  الأحي�ن  بع�س 

)ك�نت  عنه:  وكقوله�  املنتفخة..  ب�حللقة  وجهه  وت�سبيهه� 

ب�أهمية  ي�سي  الو�سف  وهذا   ) قب�حته..  رغم  ت�سكنه  ام��راأة 

املراأة ل�ستع�دة مك�نته� امل�سلوبة ويف�سح عن تف�سيل منح�ز 

ب�سكل م�سبق ي�سع املراأة )نرج�س ( يف مرتبة علي� بينم� يتهم 

الك�تبة  تطلقه�  كم�  امل�س�ألة  وك�أن  ب�لدونية  )العب�ر(  الرجل 

الإن�س�نية  املع�دلة  اأم��ور  وت�سوية  العتب�ر  رد  على  لتقوم 

اأن  والت�سفي خ�سو�سً�  النتق�م  اإىل حدود  تتعداه  بل  املختلة 

هذا الو�سف ج�ء على ل�س�نه� ولي�س على ل�س�ن بطلته� الغ�ئبة 

من بداية الق�سة اإىل خ�متته� فق�مت الك�تبة بعملية ال�سرد 

 ) والعب�ر  )نرج�س  املحوريتني  ال�سخ�سيتني  كل  عن  ني�بة 

ال�سورة اخل�رجية ملجري�ت احلدث  فغلب على �سي�قه� نقل 

�سرب  دون  لل�سخ�سي�ت  الظ�هرة  املع�مل  ور�سم  الق�س�سي 

ن�س�طهم النف�سي واإ�س�ءة ملحمهم الداخلية اإزاء م�يجري 

لت�سوير اأحلمهم ومع�ن�تهم ور�سده� ب�سكل اأعمق..

ن�سيد �سلمى مطر �سيف لأنثى الرمز

ومعمارية الق�س الدائري

يف ق�سة )الن�سيد()12( تقدم �سلمى مطر �سيف منوذجً� 

مغ�يرًا للمراأة ميكن القول اأنه املراأة ) احلدث ( التي ت�ستنفد 

كل م�س�ح�ت الق�س وتقني�ته لديه� واإذا ك�نت ظبية خمي�س 

اإىل  بعدم� جل�أت  الأورب��ي  قد قدمت م�مي�ثله عرب مغرتبه� 

املثقفة  النخبوية  امل��راأة  م���أزق  وفق  وتفكيكه  احلدث  جتزئة 

املع�ي�سة له ف�إن �سلمى مطر قدمت امراأته� من �سلب البيئة 

)بدهمة(  يتمثل  رمزي  اث��ن��ني..الأول  م�ستويني  عرب  املحلية 

ببطلة  ويتمثل  واقعي  عنه�..والث�ين  كله�  الق�سة  تدور  التي 
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الق�سة الراغبة ب�لتعرف على هوية وم�هية املراأة الرمز 

واإل  ب��ستمرار  ذلك  من  حتذره�  التي  واأمه�   ) )دهمة 

لتط�ق  التي  الق��سية  وعقوبته  اجل��د  غ�سب  �سيط�له� 

وهي تعرتف بذلك منذ بداية الق�سة وتقول: )ق�ل جدي: 

امل��راأة  تلك  مع  �س�هدتك  اإن  الزريبة  كدابة  �س�أذبحك 

امللعونة()13( ومع ذلك ت�س�أل اأمه� عن اأ�سب�ب كره جده� 

لهذه املراأة واأ�سب�ب منعه� من الذه�ب لعنده� والتعرف 

تعود  اأمه�  عيني  يف  وامل��راوغ��ة  اخل��وف  ترى  وحني  اإليه� 

اإىل جده� ذاته وتكرر ذات الأ�سئلة عليه فتجد يف اأجوبته 

لتمتلك  الك�تبة  تتق�سده  م�  وهو  تتكرر  ذاته�  املراوغة 

�سي�قه  يف  اعتمدت  التي  ال�سرد  عملية  ا�ستمرار  مربرات 

على الغمو�س والرمز املكون منه حقيقة املراأة )دهمة ( 

الق�سة  بطلة  حلركة  الدائم  املحر�س  مبث�بة  ك�ن  والذي 

واجل��راأة  الإ�سرار  على  املعتمد  ال�ستك�س�ف  على  املبنية 

فهي رغم التهديد والوعيد تلح على املعرفة وحني لتقتنع 

مب� يق�ل له� تفرت�س اأ�سب�بً� واإج�ب�ت ق�ئمة على املف�رقة 

وتلقي بظنونه� وافرتا�س�ته� على َمْن يح�ول اإبع�ده� عن 

تخرب  فهي  يدور حوله�  مل�  تف�سريًا  عله� جتد  امل��راأة  هذه 

اأمه� عن عزمه� لزي�رة دهمة – رغم تهديدات اجلد – 

لتحر�سه� على ك�سف حقيقته� ولتجربه� على قول الكلم 

ت�س�ربً� يف كلم  تلم�س  وعندم�  املب�ح عن حقيقته�  غري 

اأمه� تتجراأ يف الإف�س�ح عم� تريد معرفته ب�سوؤال جده� 

األأنه�  دهمة  عن  متنعني  )..مل���ذا  ا�ستك�س�فية:  ب�سيغة 

النتيجة  وتكون  اأحبه�..()14(  بداأت  جميلة  �سوداء؟..اإنه� 

عقوبة �س�رمة وق��سية من اجلد تزداد به� احلفيدة اإ�سرارًا 

على معرفة احلقيقة التي اأبقته� الك�تبة يف طي مراوغة الأم 

بخط�ب  الق�س�سية  حبكته�  ن�سيج  لتكمل  اجلد  وتهديدات 

اللون الرامز للدونية  ال�سردية على املف�رقة بني  َبنت جملته 

بني  وكذلك  التكوين..  وتن��سق  ب�ل�سحر  الط�فح  و�س�حبه 

بطلة  ق��ول  يف  ظ�هر  ب�سكل  م�يتبدى  وه��و  وامل�سمر  املعلن 

الق�سة: ) مل�ذا متنعني عن دهمة األأنه� �سوداء اإنه� جميلة.( 

خلقة  جم�ل  عن  ليعرب  ال�سي�ق  يف  للدونية  الرامز  ف�ل�سواد 

دهمة و�سحر تكوينه� املتن��سق كم� ت�سي عب�رة) اإنه� جميلة 

( كم� اأن م�اكت�سفته بطلة الق�سة يف زي�راته� املتكررة للمراأة 

) دهمة ( يختلف عن اته�م اجلد له� ب�لعهر كم� ليتفق مع 

م��س�قته اأمه� من اأخب�ر عنه�..فهي اأخربت ابنته� ب�أن هذه 

املراأة �سيئة ال�سمعة والبنت حني تفح�سته� راأت ج�سده� غري 

ق�بل لل�ستلق�ء ومم�ر�سة العهر..وهي اأخربت ابنته� ب�أن هذه 

عينيه�  قرب  احلمراء  العروق  بدللة  عربيدة  �سكرية  امل��راأة 

وجدته�  احلمراء  العروق  اإىل  وانتبهت  راأته�  عندم�  والبنت 

ن�جمة عن كي الن�ر ولي�س ال�سكر.. واأخربت ابنته� اآخر مرة 

ب�أن هذه املراأة خمبولة لكن البنت مل جتد فيه� اأية �سفة من 

ا�ستمت  اأك��ر  منه�  اقرتبت  حني  اأنه�  وتوؤكد  اخلبل  �سف�ت 

له�  يك�سف  الق�سة  نه�ية  وقبل  والرتاب  النخيل  رائحة  منه� 

وَمْن  دهمة  حقيقة  دهمة  قرب  يعي�س  الذي  العجوز  ال�س�عر 

افتت�نه  بعد  عليه�  اعتدى  ال��ذي  ب�سيده�  ويخربه�  حوله� 

بجم�له� وعندم� اكت�سفت زوجته ذلك وب�ن احلمل يف بطن 

دهمة طردته� اإىل خيمة اجلريد وع��ست وحيدة حتى و�سعت 

مولوده� الذي فرحت به كثريًا لكنه� رجعت ذات يوم ووجدته 

مقتوًل كم� وجدت ال�س�دة الأغني�ء يحمون حول خيمته� كل 

يوم وم� اإن ت�سعر دهمة ب�أنه� قد حملت جمددًا من اأحدهم 

متنعهم القرتاب منه� اإىل اأن ت�سع م� يف اأح�س�ئه� فرت�سع 
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ن�سيٍد  �سوت  على  اأبيه  بيت  اإىل  وحتمله  اجلديد  مولوده� 

ملمح  ي�سرت  الطفل  اأب�  لكن  يتع�ىل  وهو  البلدة  كل  ت�سمعه 

وجهه التي تخّلق منه� ابنه بلون دهمة..هذا م� يتكرر ع�سر 

ينك�سف  الذي  بفعلة ع�سرة رج�ل من �سمنهم جده�  مرات 

التي قدمته�  لدهمة  وكرهه  �سر خوفه  وينك�سف  اأخريًا  �سره 

الك�تبة من طني الأ�سطورة عندم� اأوردت على ل�س�ن بطلته� 

قدمته�  كم�  وال�ستلق�ء  للنحن�ء  ق�بل  غري  ج�سده�  ب���أن 

�سمن اأبع�د رمزية للوطن املنتهك من قبل رجل امل�ل والليبدو 

وذلك  وال��رتاب  النخيل  رائحة  له�  ب���أن  بطلته�  اأك��دت  حني 

– اجلد  الأقوى  املف�رقة فيه خوف  بنية  اأظهرت  �سي�ق  عرب 

التن��سق  اأظهرت جم�لية  –  كم�  – دهمة  الأ�سعف  – من 
الهوة  وبينت  اللونية  دونيته  و�سحره اجلم�يل رغم  اجل�سدي 

الق�ئمة بني املعلن وامل�سمر يف فحوى ال�سرد الذي مل يلتزم 

اإمن�  احلدث  عر�س  يف  ف�خل�متة  ف�لعقدة  املقدمة  ت�سل�سل  

ج�ء وفق معم�رية فنية دائرية ابتداأت بتهديد اجلد وانتهت 

به اأي�سً� وتوالت ب�إ�سرار احلفيدة على زي�رة دهمة ومعرفة 

حقيقته� وا�ستمرت �سمن هذا الفحوى ذاته حتى اخل�متة 

التي ك�ن مبتداأه� م�أ�س�ة دهمة ومنته�ه� مك�بدات دهمة 

كذلك على امتداد ال�سرد الق�س�سي املفعم مبع�ن�ة الأنوثة 

الك�تبة  به  اإىل حد خرجت  املزدوج  الذكوري  ال�سلوك  من 

عن جممل ولء الق�سة الن�سوية الإم�راتية للبحر وانقلبت 

على عنوان املجموعة التي ا�سرتكت به� ) كلن� كلن� نحب 

ب�أن   ) ) ه�جر  الق�س�سية  لتعلن يف جمموعته�   ) البحر 

الن�سيد (  ب�لظلم ولتقول يف ق�سته� )  البحر مملوٌء  هذا 

التي نحن ب�سدده� على ل�س�ن الأم: اإن هذا البحر ل يورد 

اأهله ون��سه اإل امل�أ�س�ة..

هوام�س ومراجع            

احتاد  –  من�ضورات  م�ضركة  – ق�ض�س  البحر  نحب  كلنا  كلنا   -  1
كتاب واأدباء الإمارات ط-1 1986

موؤ�ض�ضة  الإماراتية-  للمراأة  اإبداعية  – خمتارات  الزهرة  كتاب   -  2
الإمارات لالإعالن- 1999.

– اإ�ضدار  الرحيل  جمموعة   – الناخي  ل�ضيخة  الرحيل  ق�ضة   3-

احتاد كتاب واأدباء الإمارات – ط 1 عام -1988 وجمموعة كلنا كلنا 

نحب البحر- ط 1 عام 1986 – وكتاب الزهرة عام 1999. 

جمموعتها طفول  يف  املن�ضورة  العرميي  ل�ضعاد  الرحيل  ق�ضة   -  4
كلنا  كلنا  املجموعة  ويف  الإم���ارات  واأدب���اء  كتاب  احت��اد  ال�ضادرة عن 

نحب البحر وكتاب الزهرة �س30.

لل�ضاعر حممود دروي�س ال�ضادر عن دار ريا�س  اجلديد  الديوان   -  5
جنيب الري�س – بروت عام  2003.

طفول عن  جمموعتها  يف  املن�ضورة  العرميي  ل�ضعاد  الرحيل  ق�ضة   -  6
احتاد كتاب واأدب��اء الإم��ارات عام 1999 ويف املجموعة امل�ضركة كلنا 

كلنا نحب البحر وكتاب الزهرة – يونيو 1999 �س30.

الآفاق  – دار  ف�ضل  �ضالح  – د.  الأدبي  النقد  يف  البنائية  نظرية   -  7
اجلديدة ط3 عام 1985. 

الثانية ملرمي جمعة فرج جمموعة ماء ال�ضادرة  املق�ضود باملجموعة   - 8
عن دار اجلديد – بروت 1994. 

9 - جمموعة ق�ض�س فروز - مرمي جمعة فرج – اإ احتاد كتاب واأدباء 
الإمارات 1988 ق�ضة فروز �س9.

البحر  كلنا نحب  كلنا  ف��رج - جمموعة  جمعة  مل��رمي  عبار  ق�ضة   -  10
وكتاب الزهرة- يونيو 1999.

 .35 �س  ال�ضابق  املرجع   -  11
الن�ضيد ل�ضلمى مطر �ضيف - جمموعة كلنا كلنا نحب البحر  12 - ق�ضة 

وكتاب الزهرة - يونيو 1999.

�س24.  ال�ضابق  املرجع   -  13
�س24.  ال�ضابق  املرجع   -  14



اإ�ساءة:

اإن ميدان البحث يف ال�ضعر اجلاهلي واأدبه ميدان وا�ضع، فهي من اأغنى القب بالبالغة والف�ضاحة ، واإمنا 

ال�ضعر اجلاهلي رغم كونها ق�ضية فيها  ال��رواة يف ميدان  ت��راث الأم��ة العربية، وهنا �ضاأحتدث عن  اأراه��ا ت�ضكل 

الكثر من املعلومات اإل اأين لق�ضر الوقت قد اأوجزت يف كثر من املعاين و الت�ضاوؤلت.

ماهية الرواة

تعريف الراوي:

ب�ب  العني  كت�ب  يف  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  ذكر 

روي:« اأن الرواة ح�سن املنظر يف البه�ء و اجلم�ل يق�ل امراأة 

له� رواء و�س�رة ح�سنة، و الرواء حبل اخلب�ء ، اأعظمه واأمتنه 

وذلك ل�سدة ارتوائه يف غلظ فتله، وكل �سجرة اأو غ�سن قد 

امتلأ قيل قد ارتوى واإمن� ق�لوا روي اإذا اأرادوا الري من امل�ء 

على  يقوم  الذي  وال��راوي   ... الدم  من  والعروق  الأع�س�ء  و 

الدواب  وهم الرواة ومل اأ�سمعهم يقولون رويت اخليل و اأكر 

الراوية  الرجل  ف�أم�  ال�سي��سة،  و  الري��سة  ذلك يف  يق�ل  م� 

ف�لذي قد متت روايته و ا�ستحق هذا النعت ا�ستحق�ق ال�سم 

اأردت  ف���إذا  املذكر  نعت  يف  اله�ء  يدخلون  املعنى  ه��ذا  ويف 

)1(

ال�سيء دون مب�لغة قلت هو راوي هذا ال�سيء.

وهو نف�س املعنى الذي ن�ق�سة ن��سر الدين الأ�سد يف كت�به 

، وتو�سع فيه  فهو يرى اأن� الرواية 
)2(

م�س�در ال�سعر اجل�هلي

1  كتاب العن لأبي عبد الرحمن اخلليل بن اأحمد الفراهيدي املتوفى عام 175 ه�/ 
دار اإحياء الراث العربي / بروت / طبعة جديدة فنية وم�ضححة / �س 378

2  م�ضادر ال�ضعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية/ الدكتور نا�ضر الدين الأ�ضد/ دار 
اجليل / بروت/ 1988 /�س 187،188

روايات و رواة 
في العصر األدبي الجاهلي
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اإعداد / فاطمة املعمري



ك�نت يف بدء اأمره� حم�سورة فيم� يت�سل مب� يحمل ك�لإن�ء 

قول  بذلك  م�ست�سهدا  عليه�،  يركب  والدابة  امل�ء،  به  يحمل 

لبيد:

فتولوا فاترا م�ض�����يهم           كروايا الطبع همت بالوحل

 
)1(

وكذلك بيت الأع�سى الق�ئل فيه:

و تقواده اخليل حتى يطو         ل كر الرواة واإيغ��������الها

ومن هذين البيتني يت�سح لن� اأن املق�سود من الرواي الإبل 

يف البيت والأول ومن يقومون على اخليل يف البيت الث�ين.

مطلق  على  تدل  اأ�سحت  حتى  دللي�  اللفظة  تطورت  ثم 

)2(

احلمل م�ستدل بقول زهري: 

ي�����������ض�����رون ح����ت����ى ح����ب���������ض����وا ع����ن����د ب���اب���ه

ث�����ق�����ال ال��������رواي��������ا وال������ه������ج������ان  امل���ت���ال���ي���ا

املت�ع  يحمل  التي  الإب��ل  البيت  هذا  يف  ب�لرواي�  فيق�سد 

عليه� مطلق�.

وتطورت فيم� بعد ف�أ�سبحت تعني ال�س�دة لأنهم يحملون 

اأن رجل من  مل� قراأه من  ال��راأي  اأ�سند هذا  و  اأعب�ء غريهم 

بني متيم وقد ذكر قوم� اأغ�روا عليهم ق�ل: لقين�هم فقتلن� 

والن�ضر / �س 162 للطباعة  بروت  دار   / الأع�ضى  ديوان    1
ذكرت   108 �س  ديوانه  ويف  ال�ضعر  م�ضادر  يف  الأ�ضد  الدين  نا�ضر  ذكره  هكذا    2

ف�ضاروا له حتى اإذا اأناخوا ببابه   كرام املطايا و الهجان املتاليا 

الرواي� و اأبحن� الزواي�« و الرواي� �س�دات القوم والزواي� هي 

من�زلهم.

ال�سعر  الرواية على حمل  يطلق معنى  املحمل  وعلى هذا 

اأو احلديث فيق�ل فلن راوية، ومن هن� تبداأ ال�سورة ب�سيء 

هذه  يف  اإليه  ن�سعى  م�  وهو  الراوية  معنى  يف  الإي�س�ح  من 

ال��رواة يف  نتعرف عليه من قرب لأهمية دور  اأن  ال�سفح�ت 

بع�س  به�  تفوه  التي  ال�ستدللت  ببع�س  اجل�هلي  ال�سعر 

�سعراء ذلك الع�سر ومنه� م� ق�له الن�بغة

األ��������ك��������ن��������ي ي����������ا ع�������ي�������ن اإل����������ي����������ك ق�������ول

اإل���������ي���������ك ع���ن���ي  ������ض�����ت�����ه�����دي�����ه ال��������������������رواة 

الن��س  ف�جتمع  وف�ته  ح�سرت  عندم�  احلطيئة  وق�سة   

من  لل�سعر  ويل   : ق�ل  اأو���س.  مليكة،  اأب�  ي�   : له  وق�لوا  عليه 

راوية ال�سوء.

عدن�  اإمن���  الأدب��ي  ال�سعر  يف  الرواية  اأن  ن�ستنتج  وبهذا 

وهو حمل  معن�ه� احلقيقي  على  وقي��س�  معن�ه� جم�زا  اإىل 

ال�سيء، ف�لراوية يحمل ال�سعر وينقله اإىل غريه.

احلمل  معنى  اأن   
)3(

الأ�سد الدين  ن��سر  الدكتور  وي��رى 

3  م�ضادر ال�ضعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية/ الدكتور نا�ضر الدين الأ�ضد/ دار 
اجليل / بروت/ 1988 / �س 189،199
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ف���لأوىل  كذلك،  مبرحلتني  مر  قد  ال��رواي��ة  كلمة  يف  الأدب��ي 

خ��سة ب�ل�سعر وحده من حفظه ونقله واإن�س�ده دون ال�سبط 

والتحقيق والتمحي�س ويرى اأن هذا املفهوم ا�ستمر حتى اآخر 

القرن الأول وبداية القرن الث�ين م�ست�سهدا بقول حممد بن 

كن�  وم�  ال�سعر،  رواية  اإل  الرواية  ندعو  كن�  م�   »:
)1(

املنكدر

نقول هذا يروي اأح�ديث احلكمة اإل ع�مل«.

فلم� اأ�سلت اأ�سول علم احلديث ت�سدر املحدثون للحديث 

العلم  هذا  على  يطلق  �س�ر  حفظهم،  من  العلم  جم�ل�س  يف 

اأي�س� حديث و�س�ر له رواة كم� لل�سعر رواة وك�ن يف ذلك يف 

اآخر القرن الث�ين، ومن هن� دخلت الرواية الأدبية يف طوره� 

وتختلف  العلمية،  ال��رواي��ة  دور  عليه  يطبق  م�  وه��و  الث�ين 

عن �س�بقته� مب� تقوم به من ال�سبط والإتق�ن و التحقيق و 

التمحي�س و ال�سرح و التف�سري.

ماهية الرواية

و الآن ننتقل من الراوية اإىل الرواية ف�إذا ك�ن هن�ك ح�مل 

لل�سعر لبد من وجود نهر يحمل منه هذا ال�سعر وهن� نتحدث 

عن الرواية وهي م� يرويه الرواة و يتداولونه،وهي الق�سة اأو 

احل�دثة التي يت�نقله� الن��س، ورمب� اأخذ الراوية هذه الرواية 

ملعرفة  املدخل  هذا  يف  ننطلق  اإذا  مكتوبة  قراأه�  اأم  �سفهي� 

كيفية تدوين الأدب اجل�هلي وبع�س الختلف�ت الواردة يف 

مب�س�ألة  �س�أكتفي  احلديث  �سلب  من  لي�س  ولأنه  امل�س�ألة  هذه 

نفي الكت�بة.

القراآن  و�سفهم  وقد  ب�لأمية  عرفوا  العرب  اأن  ننكر  ل 

الأميني ر�سول منهم  الذي بعث يف  بذلك فق�ل تع�ىل: {هو 

واإن  واحلكمة،  الكت�بة  ويعلمهم  ويزكيهم  اآي�ته  عليهم  يتلو 

يف  يعتمدون  ل  فهم   
)2(

مبني} �سلل  لفي  قبل  م��ن  ك���ن��وا 

حي�تهم على كت�بة ول ي�ستندون يف اأمورهم اإىل تدوين، وقد 

ذكر الفريوزاأب�دي يف ق�مو�سه املحيط يف م�دة اأمة يق�ل للأم 

الأمة ، و الأمي الأم�ن، من ل يكتب، اأو من على خلقة الأم مل 

.
)3(

يتعلم الكت�ب وهو ب�ق على جبلته

ت�ريخ  كت�به  يف  الرافعي  عنهم  نفى  ال�س�بقة  الآية  وعلى 

اأمة  العرب  ك�ن  ق�ل:«  ب�لكت�بة حيث  معرفتهم  العرب  اآداب 

ال�ضفحة. وذات  ال�ضابق  املرجع    1
�ضورة اجلمعة اآية 2   2

ت  الر�ضالة  موؤ�ض�ضة  ال��ف��روزاأب��ادي/  يعقوب  بن  املحيط/حممد  القامو�س    3
بروت/ �س 1392

اأمية ل يقروؤون اإل م� تخطه الطبيعة، ول يكتبون اإل م� يلقنون 

من  مع�نيه�، في�أخذون عنه� ب�حل�س ويكتبون ب�لل�س�ن يف لوح 

احل�فظة، فك�ن كل عربي على مقدار وعيه وحفظه كت�ب� اأو 

جزءا من كت�ب وك�نت كل قبيلة بذلك ك�أنه� �سجل زمني يف 

)4(

اإح�س�ء الأخب�ر والآث�ر«.

ل  فهذا  اأميون  الوقت  ذلك  يف  العرب  معظم  كون  ولكن 

يتن�فى على اأن القلة القليلة ك�نت تعرف الكت�بة وهذه القلة 

القليلة واإن ك�نت على معرفة ب�لكت�بة فبعدده القليل املختبئ 

وارد يف ذلك  اأم��را غري  الكت�بة  العرب جعل من  اأمية  خلف 

عرف  ع�سر  يف  فنحن  اليوم  بواقعن�  ذلك  ونقي�س  الوقت، 

ب�لعلم ولكن هن�ك قلة لزالت تع�ين من الأمية، وهذا م� ميثل 

فيهم  وندرت  الأمية  فيهم  �س�عت  العرب حيث  �سد ج�هلية 

معرفة الكت�بة وقد ق�ل تع�ىل يف اأول اآية نزلت على الر�سول 

 ف�أج�ب 
)((

�سلى اهلل عليه و�سلم (اقراأ ب��سم ربك الذي خلق)

بروت-  العربي/  الكتاب  دار  الرفاعي/  �ضادق  /م�ضطفى  العرب  اآداب  تاريخ    4
لبنان/الطبعة الأوىل 2003م/  ج1 / �س 177

1 اآية  العلق،  �ضورة    5
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الر�سول عليه ال�سلة و ال�سلم الوحي املنزل بعدم معرفته 

موجودة  ك�نت  القراءة  اأن  على  قوي  �س�هد  وهذا  للقراءة، 

بدليل معرفة الر�سول ملعن�ه� ولكن اأميته به�،  واحلديث عن 

وجود القراءة والكت�بة يف ذاك الوقت م�سند اإىل اأدلة علمية 

ومثوبته عن الع�سر اجل�هلي منه� الأبي�ت ال�سعرية وغريه� 

من الق�س�س التي �س�أذكره� مف�سلة.

الأبيات ال�سعرية:

وهي م� تداوله الرواة من اأبي�ت ل�سعراء معروفني ذكروا 

)1(

فيه� اأدوات الكت�بة ونذكر منهم قول لبيد :

ع����ف����ت ال�������دي�������ار حم����ل����ه����ا ف���م���ق���ام�����������������������ه���ا

 مب����ن����ى ت������اأب������د غ����ول����ه����ا ف���رج���ام�������������������������������ه���ا

ف�����م�����داف�����ع ال�������ري�������ان ع��������ري ر����ض���م�����������������������ه���ا

 خ���ل���ق���ا ك����م����ا ����ض���م���ن ال�����وح�����ي ����ض���الم���ه���ا

وج�������ال ال���������ض����ي����ول ع�����ن ال����ط����ل����ول ك���اأن���ه���ا

زب���������ر جت�������د م����ت����ون����ه����ا اأق���الم�������������������������������������������ه���ا

1  ديوان لبيد بن ربيعة العامري /دار بروت للطباعة والن�ضر/  �س 136

اآث�ر الدي�ر ب�لكت�بة يف رقيق  ففي هذا البيت ي�سبه لبيد 

الأحج�ر التي مر عليه� ال�سيل ف�أزاح عن الطلول م� علق به� 

وك�أنه� كتب طم�ست.

: 
)2(

وي�أتي املرق�س ببيت له فيقول

الدار قفر والر�ضوم كما              رق�س يف ظهر الأدمي قلم

فهو ي�سبه الأطلل ب�لكت�بة ونقو�سه�.

: 
)3(

ومن الأبي�ت اأي�س� 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 اآي�������ات�������ه م����ن����ذ اأزم���������������������������ان

اأت�������ت ح���ج���ج ب����ع����دي ع��ل��ي��ه��ا ف��اأ���ض��ب��������ح��ت

ره�����ب�����ان م�����������ض�����اح�����ف  زب������������ور يف  ك�����خ�����ط 

وق�ل كندي من دومة اجلندل مين على قري�س م� علمهم 

)4(

ب�سر من الكت�بة

ع���ل���ي���ك�������م ب���������ض����ر  ن�����ع�����م�����اء  ل جت�������ح�������دوا 

ف����ق����د ك�������ان م����ي����م����ون ال���ن���ق���ي���ة اأزه�����������������������را

اأت�������اك�������م ب����خ����ط اجل����������زم ح����ت����ى ح��ف��ظ��ت��م

 م������ن امل���������ال م������ا ق������د ����ض���ت���ى م��ب��ع��������������������رثا

ف�����اأج�����ري�����ت�����م الأق��������������الم ع����������ودا وب�������������������داأة

 و����ض���اه���ي���ت���م ك����ت����اب ك���������ض����رى وق���ي�������ض���را

)((

ويقول الأخن�س بن �سه�ب التغلبي

لب�������ن�������ة ح�������ط�������ان ب���������ن ع������������وف م������ن������ازل 

ن���ق�������س ال�����ع�����ن�����وان يف ال��������رق ك���ات���ب  ك����م����ا 

)6(

ويقول ح�س�ن بن ث�بت 

ع���������رف���������ت دي�����������������ار زي���������ن���������ب ب����ال����ك����ث����ي����ب 

ال���ق�������ض���ي���ب ال�����������ورق  ال������وح������ي يف  ك����خ����ط   

 
)7(

و منه قول عنرت

ب��ال��ط��������������������������������������وى  َ َ ع���ب���ل���ة  دار  ي������ا  اأَل 

ال������َه������دّي �������ِغ  ُر��������ضْ ������ِم يف  ال������و�������ضْ ك������رْج������ِع   

املف�ضليات/ اختيارات املف�ضل حممد بن يعلي ال�ضبي ت 168ه� / حتقيق د ق�ضي   2
ال�ضن/ دار ومكتب الهالل – بروت /الطبعة الأوىل/ �س 135 

 / – بروت  اجليل  دار  الفاخوري/  حنا  وحتقيق  �ضرح  القي�س/  امرئ  ديوان    3
الطبعة الأوىل 1989/ �س 68

 _ القلم  دار  امل�ضلوت/  الميد  عبد  د.  اجلاهلي/  ال�ضعر  يف  النتحال  نظرية    4
القاهرة/  �س 10

5  املف�ضليات/ اختيارات املف�ضل حممد بن يعلي ال�ضبي ت 168ه� / حتقيق د ق�ضي 
ال�ضن/ دار ومكتب الهالل – بروت /الطبعة الأوىل 1998/ �س  118

6  ديوان ح�ضان بن ثابت الأن�ضاري/ دار بروت للطبعة والن�ضر /�س12
7  ديوان عنرة بن �ضداد / حتقيق ودرا�ضة حممد �ضعيد مولوي/ الكتب الإ�ضالمي 

268 �س   /1983 الثانية  الطبعة   / –بروت 
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����َرى ك����وْح����ي ����ض���ح���ائ���ٍف م������ْن َع�����ْه�����ِد ِك���������ضْ

ْع�����ج�����َم ط��م��ِط��م�����������������يِّ
َ
ْه����داُه����م����ا لأ

َ
 ف����اأ

الق�س�س

ومن الرواي�ت التي ن�ستدل من قراءته� اأن القلم ك�ن 

له ح�سوره يف ذلك الوقت فهذا اخلليفة الث�ين عمر بن 

املخ�سرم  الع�مري  ربيعة  بن  لبيد  اإىل  يبعث  اخلط�ب 

ع�م�  والع�سرين  امل���ئ��ة  الأي�����م  ه��ذه  يف  جت����وز  ال���ذي 

اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  اأ�سهد  ق�ل  اأن  بعد  ال�سعر  هجر  الذي 

فيف�ج�أ  لقراءة كت�ب اهلل  وتفرغ  ر�سول اهلل  واأن حممد 

�س�عرن� بر�س�لة اأمري املوؤمنني يطلب منه فيه� اأن يبعث 

فيه�  مكتوب  بر�س�لة  اإليه  بعث  لكنه  و  �سعره  بجديد  له 

�سورة البقرة و يف اآخره� يقول لبيد اإن اهلل اأبدلني به� 

يف الإ�سلم من قول ال�سعر، وهذا �س�هد على معرفة لبيد 

رده�  ن�ستطيع  ل  وكذلك  ب�سحته�  جنزم  ول  ب�لكت�بة 

تطرقن�  لو  و  ب�لكت�بة  ع�مل�  ك�ن  لبد  اأن  تعني  و�سحته� 

وقد  ال�س�مت  بن  �سويد  رواي��ة  وهو  األ  اآخر  �س�هد  اإىل 

لر�سول اهلل �سلى اهلل  اأو معتمرا فق�ل  قدم مكة ح�ج� 

عليه و�سلم حني ت�سدى له ودع�ه اإىل الإ�سلم، لعل الذي 

معك مثل الذي معي، فق�ل: م� الذي معك، ق�ل �سويد: 

جملة لقم�ن، فق�ل ر�سول اهلل �سلوات اهلل عليه اأعر�سه� 

اإن هذا الكلم ح�سن والذي معي   : له  فعر�سه� عليه، فق�ل 

 ،
)1(

ونور تع�ىل، هو هدى  اأنزله اهلل  قراآن   ، اأف�سل من هذا 

ولعلن� نرجع اأي�س� اإىل ال�سرية النبوية فرنى اأن الر�سول عليه 

ال�سلة وال�سلم يحر�س على تعليم امل�سلمني الكت�بة فجعل 

فداء الأ�سري الك�تب يف غزوة بدر تعليم ع�سرة من امل�سلمني 

الكت�بة  يعرف  من  وجود  على  دليل  اأي�س�  وهذا   ،
)2(

الكت�بة

والقراءة يف ذاك الوقت، وجميل اأن نتظرق اإىل ق�سة طرفة 

بن العبد حني وفد مع خ�له املتلم�س اإىل عمرو بن هند ف�أق�م� 

ابن  وك�ن  ال�سيد،  اإىل  معه  ويخرج�ن  ين�دم�نه  زم�ن�  عنده 

مع  ف�سرية  امللك  اإىل  به  فو�سى  له  مغ��سب�  عمرو  عبد  عمه 

منهم�  واح��د  كل  مع  وكتب  ب�لبحرين،  ع�مله  اإىل  املتلم�س 

احلرية  عن  ف�سل  ومل���  امللك،  حب�ء  به�  ي���أخ��ذان  �سحيفة 

1  ال�ضرة النبوية لبن ه�ضام، نظرية النتحال يف ال�ضعر اجلاهلي/ د. عبد الميد 
امل�ضلوت/ دار القلم _ القاهرة �س 12

نظرية النتحال يف ال�ضعر اجلاهلي/ د. عبد الميد امل�ضلوت/ دار القلم _     2
القاهرة/  �س 8

ارت�ب املتلم�س يف اأمر امللك مل� تقدم من هج�ئه اإي�ه، واأ�سفق 

اأن يكون اأمر فيهم� ب�سر، ف�أقراأ �سحيفته غلم� من ن�س�رى 

احلرية، وعلم مب� حتمله من املكروه ف�ألق�ه� يف امل�ء وهرب 

لرهطه  امللك  عليه  اأن يجرتئ  ف�أكرب  واأم� طرفة  ال�س�م  اإىل 

وح�سبه وملك�ن قومه من املنعة يف جند فذهب اإىل البحرين 

)3(

وهن�لك لقي حتفه.

ومن خلل هذه الأمثلة التي اكتفيت به� يتبني اأن القراءة 

و الكت�بة يف ذلك الع�سر ك�نت موجودة ولكنه� ل متثل لهم 

تلك الأهمية الكبرية لعتب�رات كثرية اأهمه� ان�سغ�ل العرب 

ب�لكر و الفر و التنقل بحث� عن الكلء و امل�ء و يبقى ال�سوؤال 

املطروح هل ا�ستخدمت هذا الكت�بة يف تدوين ال�سعر اأم ل؟؟  

و اأثن�ء البحث قد تن�مت بع�س الروؤى التي تت�سق ببع�س 

جوانب التدوين الكت�بي التي توؤكد وجود القلم يف ذلك الوقت 

ولكن م�ذا خط لل�سعر يف حقبة اجل�هلية؟؟

هو  املبحث  ه��ذا  يف  اإل��ي��ه  ال��ط��رق  ميكن�  مو�سوع  اأ�سهر 

�س52 وال�ضعراء  ال�ضعر    3
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معلقة  ك�نت  ال�سبع  املعلق�ت  اأن  املعلق�ت،فذكروا  مو�سوع 

ق�سيدة  اأحدهم  عمل  اإذا  ك�نوا  العرب  اأن  وذل��ك  ب�لكعبة 

عر�سه� على قري�س ف�إن اأج�زوه� علقوه� على الكعبة تعظيم� 

املذهب�ت  ت�سمى  املعلق�ت  اأن  اأخ��رى  رواي��ة  ويف   ،
)1(

ل�س�أنه�

وذلك لأنه� كتبت مب�ء الذهب، ويق�ل اإنه� ك�نت تكتب تعلق 

على جيد الن�س�ء، وعلى اختلف هذه الرواي�ت ف�إنه� جميع� 

توؤكد اأن املعلق�ت ك�نت مكتوبة، اأي اأن الكت�بة ا�ستخدمت يف 

هذه الق�ئد

واأذكر رواية جرير عندم� اأراد اأن يهجو بني منري ف�أقبل 

اإىل منزله وق�ل للح�سني راويته: زد يف دهن �سراجك الليلة 

واأعدد األواح� ودواة: ق�ل ثم اأقبل على هج�ء بني منري ، فلم 

يزل حتى ورد عليه قوله:

ف�����غ�����������س ال���������ط���������رف اإن���������������ك م���������ن من���ر

ك������الب������ا ول  ب�������ل�������غ�������ت  ك�������ع�������ب�������ا  ف������������ال 

فق�ل جرير للح�سني راويته :« ح�سبك اأطفئ �سراجك، ومن 

والنهاية/ ج2 /  219 البداية    1

                      
)2(

فقد فرغت منه«.

ي��دون  ك���ن  اأن راوي���ة جرير  ال��رواي��ة جن��د  فمن ه��ذه 

ق�س�ئده يف األواح.

واإذا انتقلن� اإىل ابن �سلم اجلمحي يف كت�به طبق�ت 

اأن  بعد  اجل�هلي  الع�سر  تدوين  نفى  حني  ال�سعراء  فحول 

نقل قول عمر بن اخلط�ب :« وك�ن ال�سعر علم قوم مل يكن 

لهم علم اأ�سح منه«.)3( وعقب عليه بقوله:«فج�ء الإ�سلم 

ف�ر�س  وغ��زو  ب�جله�د  وت�س�غلوا  العرب  عنه  فت�س�غلت 

والروم ولهت عن ال�سعر وروايته فلم� كر الإ�سلم وج�ءت 

الفتوح واطم�أنت العرب ب�لأم�س�ر راجعوا رواية ال�سعر فلم 

يوؤولوا اإىل ديوان مدون ول كت�ب مكتوب واألفوا ذلك وقد 

هلك من العرب من هلك ب�ملوت والقتل فحفظوا اأقل ذلك 

)4(

وذهب عليهم منه كثري«.

))فلم  القول  اأو�سط  بطلن  على  الدين  ن��سر  وي��رد 

يوؤولوا اإىل ديوان مدون ول كت�ب مكتوب ((

الكت�ب  ذات  ويف  نف�سه  �سلم  اب��ن  ب�سواهد  حمتج� 

النعم�ن بن  اأحدهم وهو قوله:«وقد ك�ن عند  اأكتفي بنقل 

املنذر منه ديوان فيه اأ�سع�ر الفحول وم� مدح هو واأهل بيته 

)((

به �س�ر ذلك اإىل بني مروان اأو �س�ر منه«.

وهذه �سواهد على اأن ال�سعر اجل�هلي قد كتب البع�س 

يعود ذالك  الن��س ورمب�  ويتداول بني  منه ولكنه مل يدون 

ولكن  بينهم،  القراءة  انت�س�ر  لعدم  اأو  الكت�بة  اأدوات  لقلة 

ل يعني وجود األواح �سجلت عليه� بع�س الأ�سع�ر ورمب� نعزي 

املتنقلة  طبيعتهم  ال�سعر  تدوين  على  اعتم�دهم  عدم  �سبب 

وتعلم  والن�سخ  للكت�بة  لديهم  وقت  فل  ب�حلروب  واملن�سغلة 

القراءة ف�عتم�دهم على الذاكرة ك�ن الأقوى، ولذلك انت�سر 

اأكر يف هذا احلديث  اأ�ستطرد  ول  ال�سفهية  ب�لرواية  ال�سعر 

فهو لي�س من �سلب البحث.

يتبع
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ُلغتنا العربّية 
بين الّتأّثر والّتأثير،  وبين الّتعليم والعولمة
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بقلم الدكتور اأكرم جميل ُقنب�س

ُلغتنا العربّية بني التاأّثر  والّتاأثري:

اأّنه�  العربّية على  الّلغة  الكثريون مّمن يتحّدثون عن  ئمُ  يمُخطمِ

قب�ئل كثرية،  م  همُ واإمّن�  واحدة؛  قبيلة  لي�سوا  ف�لعربمُ  قبيلة،  لمُغة 

 ، العربمُ ممُ  لوائه�، ج�علًة منهم قومً� همُ الّلغة حتت  جمعتهم هذه 

اإط�ر  من  انتقلت  الإ�سلم  بر�س�لة  الّلغة  هذه  ارتبطت  وعندم� 

الإ�سلم  ر�س�لة  لأّن  كبري؛  ع�ملّي  َب�سرّي  اإط�ٍر  اإىل  العرب  قومه� 

ب�ألوانهم  جميعهم  للّن��س  ه��ي  واإمّن����  ��ة،  خ������سّ للعرب  لي�ست 

ممهم و�سعوبهم وانتم�ءاتهم،...
مُ
واأل�سنتهم واأ

ومب� اأّن الّلغة العربّية دخلت البلد التي فتحه� امل�سلمون، فمن 

َث ت�أثرٌي وت�أّثٌر بني العربّية وبني لمُغ�ت البلد التي  الّطبيعي اأن يحدمُ

انت�سر فيه� الإ�سلم، وقد لقيت لمُغتن� – وقته�- حف�وًة وتكرميً�؛ 

راآن الكرمي و�سع�ئر الإ�سلم  ل لأّنه� لمُغةمُ العرب؛ بل لأّنه� لمُغةمُ القمُ

�سلٍم من غري العرب اأن يتعّلم  وعب�داته، ومن الواجب على اأّي ممُ

همُ �سحيحة، بل اإّن من  هذه الّلغة كي ت�سّح عب�دتمُه، ويوؤّدي فرائ�سَ

واجبه اإتق�ن هذه الّلغة اأي�سً�.

�َسّجلمُ اإىل الّلغة العربّية واإىل العرب اأي�سً� يف �سجّل  واإّن مّم� يمُ

على  العربمُ  يفر�سه�  مل  الّلغة  هذه  اأّن  اخل�لد  املمُ�سرقمِ  الّت�ريخ 

رين للبلد اّلتي فتحوه�، ومل  �سَتْعممِ الآخرين فر�سً�، ومل يكونوا ممُ

يمُح�ربوا لمُغة تلك البلد، اأو مينعوا اأهله� من الّتع�مل به�، ولذلك 

ّب  اأريحّية، وبكّل حمُ تلّقتهم القلوبمُ والّنفو�س، وتع�ملت معه� بكّل 

ّمٍة 
مُ
وتقدير، وب�لّت�يل يجوز لن� اأن نقول: اإّن الّلغة العربّية هي لمُغةمُ اأ

اإ�سلمّية، ولي�ست لمُغَة اأّمٍة عربّيٍة فقط.

خرى ف�إّن 
مُ
ويف اإط�ر ت�أّثر الّلغة العربّية وت�أثريه� يف الّلغ�ت الأ

خرى اأّدت اإىل ت�أّثر وت�أثري الّلغ�ت 
مُ
املمُخ�لطة بني العرب وال�ّسعوب الأ

العربّية  الّلغة  بني  حدث  م�  ول�سّيم�  منه�،  والقتب��س  ببع�سه�، 

والف�ر�سّية وال�ّسري�نّية والآرامّية والإ�سب�نّية والربتغ�لّية، وقد مّت 

اأّن ربع حمتوي�ت املعجم الإ�سب�ين من الّلغة العربّية، ويف  تقدير 

العربّية،  الّلغة  اإىل  كثرية  اأعجمّية  فردات  ممُ دخلت  نف�سه  الوقت 

ونذكر – على �سبيل املث�ل ولي�س احل�سر – م� ي�أتي:

�ست�ن،  بمُ د�ستور،  ف�ر�سّي:  اأ�سٍل  من  العربّية  دخلت  كلم�ت   -

رادق، ديوان، ب�زار، دولب، اأركيلة، .... ديب�ج، �سمُ

ر�سيف،  ت�جر،  �سري�يّن:  اأ�سٍل  من  العربّية  دخلت  كلم�ت   -

اإكليل، اأنبوب، تلميذ، زاوية، ح�نوت، ....

تبغ،  بط�ط�،  اإ�سب�يّن:  اأ�سٍل  من  العربّية  دخلت  كلم�ت   -

كن�ري، كين�، ....

اأ�سٍل فرن�سّي: �سكرتري، دكتور،  - كلم�ت دخلت العربّية من 

راديو، مليون، ب��سبورت، دزينة، بط�رّية، ....
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بنك،  برميل،  اإي��ط���يّل:  اأ�سٍل  من  العربّية  دخلت  كلم�ت   -

بور�سة، ر�سيد، ف�تورة، بولي�سة، .....

خرى ب�لعربّية، واأخذت 
مُ
ويف الوقت نف�سه فقد ت�أّثرت الّلغ�تمُ الأ

منه�، ف�أ�سم�ءمُ الّريح�ن والأزه�ر يف الّلغة الإ�سب�نّية كله� من الّلغة 

العربّية، واأ�سم�ء الربقوق والي��سمني والقطن والزعفران يف الّلغة 

الفرن�سّية من الّلغة العربّية، كم� اأّن ق�دة البحر من العرب اّلذين 

ّلً من فرن�س� واإيط�لي�  ك�نوا يف البحر الأبي�س املتو�ّسط زّودوا كمُ

هذا  ولي�س  وغريه�،  والإدارة،  اجلي�س  م�سطلح�ت  من  بكثرٍي 

لمُغة  الو�سطى  الع�سور  يف  ك�نت  اّلتي  العربّية  الّلغة  عن  بغريٍب 

الفل�سفة والّطّب وخمتلف الفنون والعلوم، بل ك�نت اأكر من ذلك؛ 

لأّنه� ك�نت لمُغًة دولّية مل�سطلح�ت العلوم والّتج�رة اأي�سً�.

خرى 
مُ
»واإذا ك�نت الّلغة العربّية قد اأخذت من الّلغ�ت الأ  

حّتى  الآلف،  ع�سرات  اأعطته�  فقد  الكلم�ت،  من  مئ�ت  ب�سع 

ردّية من 
مُ
اإّنك ل ت�ستطيع اأن حت�سب م� يف الف�ر�سّية والرّتكّية والأ

الألف�ظ العربّية ب�لأرق�م، بل حت�سبه� ب�لّن�سبة، ك�أن تقول: ن�سفمُ 

تحّدرٌة  ردّية األف�ٌظ ممُ
مُ
لث� الأ الّلغة الف�ر�سّية، وثلث الّلغة الرّتكّية، َوثمُ

من اأ�سول عربّية، ولي�س يف قولك هذا �سيٌء من الغلّو والّدع�ء، 

ه اإّل  نكرمُ ٌر، ول يمُ ك�بمِ �ري يف �سّحته اإّل ممُ واإمّن� هو احلّق اّلذي ل ميمُ

حمُ عينيك   تمُ�س�فمِ
ٍ
ّل يوم ج�هٌل اأو ج�حٌد. والأدّلة عليه تمُط�لعك يف كمُ

نيَك به� ن�سراتمُ الأخب�ر، واإّن اأ�سم�ء  ذمُ
مُ
 اأ

مُ
به� قنواتمُ الف�س�ء، ومتلأ

ثلثة اأرب�ع الب�ك�ست�نيني والإيرانيني والأتراك والأفغ�ن والبنغ�ل 

عربّية خ�ل�سة،...«.)1( 

والّلغة العربّية اأقّل الّلغ�ت اقتب��سً� من �سواه�، وهي ل ميكن 

جلمدت  القتب��س  ترف�س  ك�نت  اأنه�  ول��و  ��زل��ة،  عمُ يف  تعي�س  اأن 

خرى ك�لفينيقّية والآرامّية، 
مُ
وم�تت كم� م�تت الّلغ�ت ال�ّس�مّي�ت الأ

راآن الكرمي نف�َسهمُ انطوى على  القمُ اأّن  اأقّر بع�س املت�س�حمني  وقد 

�سك�ة،  ممِ �سّجيل،  طوبى،  ومنه�:  الأعجمّية،  الألف�ظ  من  ط�ئفة 

اإ�ستربق، دين�ر، ديب�ج، ... ومن هوؤلء املمُت�س�حمني: عبداهلل بن 

الّدين  وجلل  الّزخم�سري،   
ّ

وج�راهلل بري،  جمُ بن  و�سعيد  عّب��س، 

َدلُّ م� يدلُّ على هذا الّراأي اأّن »اجلواليقي« اأّلف كت�بً� 
َ
ال�ّسيوطي، واأ

ب(، اأح�سى فيه ب�سع مئ�ٍت من الكلم�ت الأجنبّية  �سّم�ه ) املمَُعرَّ

ّم اأ�سبحت بعدم�  راآن الكرمي، ثمُ التي عّربه� العرب قبل نزول القمُ

ول  ل�س�ٌن،  به�  يعر  ل  �س�ئغًة  تداولًة  ممُ عربّية  قوالب  يف  ّبت  �سمُ

من  قتب�سة  ممُ ه�  يجدمُ الألف�ظ  هذه  يف  والّن�ظرمُ  ٌن،...  ذمُ
مُ
اأ متّجه� 

والهندّية،  والقبطّية  وال�ّسري�نّية  والّرومّية  واحلب�سّية  الف�ر�سّية 

 ، ْن �سواه� املمُج�ورةمُ والّتج�رةمُ وعّلة القتب��س من هذه الّلغ�ت ل ممِ

ومن  وبي�نه،  عروبته  من  الكرمي  ��راآن  ال��قمُ يف  ه����  ورودمُ ين�لمُ  ول 

اآي�ٍت  اأ�سّر الوحي يف  اأو لوثة مل�  جنة  ه� همُ اإعج�زه، ولو ك�ن ورودمُ

تع�ىل يف مطلع  كقوله  ب�لعروبة )2(،  راآن  القمُ و�سف  كثرية على 

� َجَعْلَن�همُ  نيمِ {٢} اإمِنَّ َت�بمِ امْلمُبمِ خرف(: » حم {١} َواْلكمِ �سورة ) الزُّ
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لمُوَن {٣}. ْم َتْعقمِ َعلَّكمُ � لَّ يًّ ْراآًن� َعَربمِ قمُ

راآن وبعده على ت�أّثر وت�أثري بلغ�ت  ف�لعربمُ اإذًا، ك�نوا قبل القمُ

تكن  ومل  اأنف�سهم،  على  منكفئني  يكونوا  ومل  خ��رى، 
مُ
الأ ال�ّسعوب 

لمُغتمُهم �سعيفة، بل ك�ن له� الكم�ل والّرقيُّ م� جعل اأهله� يمُقيمون 

ك�ظ(، وغريه. له� اأعرا�سً� للحتف�ء ببي�نه�، كم� يف �سوق )عمُ

 لمُغتن� العربّية بني الّتعليم والعوملة:

- الّطفلمُ والّنمو الّلغوي: 

)املنطوقة  الّتف�قّية  ال��ّرم��وز  من  جمموعٌة  هي  الّلغة  »اإّن 

 
ٍ
نظ�م خ��لل  من  الع�مل  عن  الأف��ك���رمُ  ��لمُ  ��ثَّ َ متمُ وبه�  املكتوبة(،  اأو 

وتعبري  وتربية  وتف�هم  توا�سل  و�سيلة  وتمُ�ستخدم  ا�سطلحي، 

الفرتة  يف  الّطفل  ويعمد   ،)3( وحفظ«  واإث��راء  ومعرفة  وتع�ون 

يقوم  الآخرين عن طريق حم�ولٍت  تقليد  اإىل  الأوىل من حي�ته 

الّرا�سدين.  لغة  �كي يف م�ستواه�  اأْن حتمُ اإىل  نف�سه  بينه وبني  به� 

�ك�ة الّطفل للو�سط اّلذي يحي� فيه على ج�نٍب كبرٍي من  واإّن حممُ

الأهمّية يف اكت�س�ب الّلغة، ذلك اأّن الّلغة هي اأداة اّلفل للن�سه�ر 

الجتم�عي والّت�س�ل ب�لآخرين تلبيًة حل�جته، واإر�س�ًء ملتطّلب�ته.

اكت�س�ب  عملّية  يف  جميعً�  الع�ئلة  واأف��راد  ّم 
مُ
الأ اأهمّية  واإّن 

اإّن  اإْذ  ْذّكَر،  الّطفل لّلغة يف فرتات الّطفولة الأوىل اأقوى من اأن تمُ

�س�عفة« )4(.   لمُغة طفله� ب�سرعة ممُ
مِ
ّم تمُ�س�عد على تقّدم

مُ
الأ

خرى:
مُ
مِّ واللُّغ�ت الأ

مُ
ه الأ - الّطفلمُ بني لمُغتمِ

املرحلة  يف  اأجنبّية  لمُغة  تعليم  اأّن  اإىل  الّدرا�س�ت  اأكر  تمُ�سري 

منّوه  وت�أخري  �سعف  اإىل  �سيوؤّدي  املتعّلم  حي�ة  من  الّت�أ�سي�سّية 

الوطنّية  ّمته، و�سب�ع هوّيته 
مُ
اأ بلغته وثق�فة  ويمُزعزع ثقته  الّلغوي، 

، وارت�أوا ت�أجيل تعّلم الّلغة الأجنبّية اإىل م�  مُّ
مُ
ّثله� لغتمُهمُ الأ التي متمُ

بعد �سنوات الّت�أ�سي�س يف الّتعليم، حّتى ل يكون تعّلم الّلغ�ت غري 

ّم فيتعّلق املتعّلم به�، وي�سرف اهتم�مه 
مُ
ّم على ح�س�ب لمُغته الأ

مُ
الأ

بني  املتعّلم  ي�سيع  ورمّب���  اإليه�،  املرحلة  هذه  يف  املمُتقّدم  وذك���ءه 

الّلغتني، فل يتمّكن من اأّي منهم�.

للآث�ر  »ب�لّن�سبة  املطّوع«:  العزيز  الّدكتورة »جن�ة عبد  تقول 

اّلتي  الّدرا�س�ت  ف���إّن  الّتعليم  يف  الّلغة  ازدواج��ّي��ة  على  املمُرتّتبة 

وجود  اأّك���دت  الع�سرين  القرن  من  الأّول  الّن�سف  يف  ج��ري��ت 
مُ
اأ

لمُغتني، وقد  الّلغوّية عند الأطف�ل اّلذين يتعّلمون  ظ�هرة الإع�قة 

اّلذين  الأطف�ل  م�ستوى  مق�رنة  على  الّدرا�س�ت  تلك  اعتمدت 

ووجدت  لمُغتني،  يدر�سون  اّلذين  ب�لأطف�ل  واح��دة  لغة  يدر�سون 

الأوىل.  الفئة  مع  ب�ملمُق�رنة  لغوّي  ق�سور  من  ع�نون  يمُ ه��وؤلء  اأّن 

ة يف  لغوّية، خ��سّ الق�سور يف جم�لت وقدرات  اّت�سح ذلك  وقد 

ح�ول  وقد  والقواعد،  الإن�س�ئّية  الكت�بة  ويف  ومع�نيه�،  املمُفردات 

الأ�ست�ذ »م�كنم�ر  macnmar” تعليل ذل مب� اأ�سم�ه “ع�مل 

الّتوازن” حيث يكون الّتح�سيل يف الّلغة الّث�نية دائمً� على ح�س�ب 

ا���س��ت��ي��ع���ب م���ه����رات 

انتقده  وقد  ّم، 
مُ
الأ الّلغة 

 ”Cummins “كمنز 
حني اأ�س�ر اإىل �سرورة 

اع��ت��ب���ر ع���م��ل ال��وق��ت 

�س لتعليم الّلغة  املمُخ�سّ

ّم عندم� تكون الّلغة 
مُ
الأ

تعليم،  اأداة  ال��ّث���ن��ي��ة 

ف���إذا  خ���رى: 
مُ
اأ وبعب�رة 

احل�س�س  ع���دد  ك����ن 

�س لتعليم الّلغة  املمُخ�سّ

ّم قليًل ف�إّن م�ستوى 
مُ
الأ

�سينخف�س  ال��ّط��ل��ب��ة 

لذلك  ت��ك��ون  اأن  دون 

امل��واد  بطبيعة  ع��لق��ة 

ب�لّلغة  اأو  ال��ّدرا���س��ّي��ة 

يتعّلمون  اّلتي  العربّية 

به�.

اأّم������ ال���ّدرا����س����ت 

ج������ري������ت يف 
مُ
اّل�����ت�����ي اأ

ال��ّن�����س��ف ال���ّث����ين من 

اآث���ر  القرن ح��ول  ه��ذا 

فقد  معً�  لمُغتني  تعليم 

نتيجة  اإىل  ��ل��ت  ت��و���سّ

ه� اأّن اأطف�ل الّلغة الواحدة ك�ن اأداوؤهم ونت�ئجهم اأف�سل من  مف�دمُ

اأداء ونت�ئج اأطف�ل الّلغتني يف القدرات الكت�بّية، كم� اأّكدت هذه 

اأن اأطف�ل الّلغتني يمُع�نون من بع�س امل�س�عب والإع�قة  الأبح�ث 

الّلغوّية املرتبطة ب�جته�دهم من اأجل الّتمّكن والّت�أقلم مع نظ�م 

الّلغتني”)5(. 

اأ�س�رت الّدرا�س�ت يف الّدول العربّية اإىل الّنت�ئج نف�سه�  وقد 

مِّ يت�أّخر لدى الأطف�ل 
مُ
- تقريبً�- وا�ستنتجت اأّن م�ستوى الّلغة الأ

بّكرٍة عن اأقرانهم مّمن ل  اّلذين يدر�سون لمُغ�ٍت اأجنبّيًة يف �سّن ممُ

اإىل  الأجنبّية  الّلغة  تعّلم  البدء يف  ت�أجيل  ومّت اقرتاحمُ  يدر�سونه�، 

الّطفل  يكون  الّرابع( عندم�  ف  ال�سّ )بدءًا من  لي�  العمُ فوف  ال�سّ

ّم.
مُ
العربّي قد متّكن من لمُغته الأ

جريت يف دولة قطر لقي��س الّنمّو 
مُ
“ وقد اأ�س�رت درا�سة اأ  

وال�ّس�د�س  الّرابع  ّفني  ال�سّ تلميذ  لدى  العربّية  الّلغة  يف  الّلغوّي 

ه تعّلم  يمُحدثمُ اأن  كن  الّت�أثري اّلذي ميمُ البتدائي، والّتعّرف اإىل نوع 

بكرة على م�ستوى منّو الّطفل الّلغوي يف الّلغة  لمُغة اأجنبّية يف �سّن ممُ
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الّلغوي  الّنمّو  قي��س  ق  بِّ طمُ وق��د  العربّية، 

على عّينة مكّونة من 1074 تلميذًا يف �سّت 

يف   الإجنليزّية  ��دّر���س  تمُ حكومّية  م��دار���س 

ت�أّخرة، وخم�س مدار�س عربّية اأهلّية تبداأ  ممُ

يف تدري�سه� يف مرحلة الّرو�سة، ومدر�سة 

ب�لإجنليزّية  جميعه�  املواّد  تمُدّر�س  ة  خ��سّ

والّدين والجتم�عّي�ت،  العربّية  الّلغة  عدا 

عظم الّتلميذ فيه� من العرب، وج�ءت  وممُ

الّنت�ئج كم� ي�أتي:

البتدائّية  املدر�سة  تلميذ  ت��ف��ّوق   -

اأجنبّية )مدار�س  لمُغ�ت  يدر�سون  ل  اّلذين 

يدر�سون  مّم��ن  اأقرانهم  على  حكومّية( 

بّكرة. لمُغ�ت اأجنبّية يف �سّن ممُ

َطي  - وجود فروق اإح�س�ئّيً� بني متو�سِّ

اّل��ذي��ن  ال��ّراب��ع  ��ف  ال�����سّ درج����ت تلميذ 

والّتلميذ  اأج��ن��ب��ّي��ة،  ��غ���ت  لمُ ي��در���س��ون  ل 

ب�سورة  اجنليزّية  لمُغة  ي��در���س��ون  اّل��ذي��ن 

)مدار�س  الأوىل  املجموعة  ل�س�لح  كّثفة  ممُ

احلكومة( يف مه�رتي الفهم واملح�دثة.

تو�ّسطي درج�ت  - انعدام الفروق بني ممُ

ف ال�ّس�د�س اّلذين ل يدر�سون  تلميذ ال�سّ

يدر�سون  اّلذين  والّتلميذ  اأجنبّية،  لمُغ�ت 

كّثفة )اأهلّية(  لمُغة اإجنليزّية ب�سورة غري ممُ

يف الّنمّو الّلغوي.

��ف ال�����ّس���د���س  - ت��ف��ّوق ت��لم��ي��ذ ال�����سّ

ف الّرابع يف اأبع�د الّنمّو الّلغوّي يف املجموع�ت  على تلميذ ال�سّ

امل�ستوى  يف  بتقّدمه  ي��زداد  للّطفل  الّلغوّي  الّنمو  اأّن  اأْي  الّثلق، 

الّتعليمي)6(. 

ومن الّطبيعي اأن ن�ستنتج مّم� �سبق اأّن تعّلم الّلغة الأجنبّية يف 

ّم، واإّن تعّلم الّلغة الأجنبّية 
مُ
بّكرة له ت�أثري �سلبّي على الّلغة الأ �سّن ممُ

ّكن املمُتعّلم من  ّم له نت�ئج اإيج�بّية متمُ
مُ
بعد مرحلة الّت�أ�سي�س لّلغو الأ

تعّلم الّلغتني معً�.

والخ���رتاع  الإب���داع  على  كبرٌي  ت���أث��رٌي  ّم 
مُ
الأ ب�لّلغة  وللّتعليم 

اإىل  حويرب”)7(  بن  “جم�ل  الب�حث  الأ�ست�ذ  نّبه  وقد  اأي�سً�، 

َل فيه� عدد براءات اخرتاع  جِّ الّدرا�س�ت اأّكدت اأّن الّدول التي �سمُ

 ... ّم، 
مُ
الأ بلعته�  العلوم  �سمُ  تمُدرِّ اّلتي  ال��ّدول  هي  غريه�  من  اأكر 

هم  عمُ �سمِ ّم، اأم اأّنن� �َسرنمُ
مُ
فهل �سنحر�س على تعليم اأبن�ئن� بلغتهم الأ

حليب لغة اأخرى تزيدهم عقوقً� له�؟؟

عند  م���ت��زال  العربّية  لمُغتن�  اأّن  ب�لن�  عن  يغيب  اأّل  ويجب 

تمُ�سّمى  واإي��ران  واأفغ�ن�ست�ن  ب�ك�ست�ن  بلد  مثل  من  العرب،  غري 

اأنه  �س�مية عندهم، كم  له� من مك�نة  مل�  ال�ّسريف”؛  “احلرف 
اّتخ�ذ  يتمّنى  احلميد” ك�ن  “عبد  ثم�ين  العمُ ال�ّسلط�ن  اأّن  يمُروى 

اأبن�ء  نحن  بن�  َفَحريٌّ  ثم�نّية،  العمُ للّدولة  ر�سمّية  العربّية  الّلغة 

 
مُ
العربّية اأن نكون اأكر وف�ًء له�، ولأّن الإجلل اّلذي حب�ه� به اهلل

من�ء على اأمومته� 
مُ
يجب – على الأقّل – اأن يكون دافعً� لن� لنكون اأ

لن�. 

ربة كئيبة، ف�لأجي�ل اجلديدة  اإّن لمُغتن� العربّية اليوم تمُع�ين غمُ

بلغته�  تقراأ  اأو  تفّكر  اأو  تكتب  اأو  تتحدث  اأ�سبحت يف معظمه� ل 

ّمه�ت والآب�ء بدوؤوا ي�ستكون من ذلك، 
مُ
، كم� اأّن كثريًا من الأ مِّ

مُ
الأ

وك�أنهم ي�ست�سعرون خطورة طم�س لغتهم الوطنّية، اإْذ اإّن هذا اأكر 

اأن  ب�أمتن�  ال�ّسعوب بجيو�س جّرارة، وحريٌّ  ا�ستعم�ر  خطورة من 

رتكزاته�  ممُ دع�ئم  وتر�سيخ  احل�س�رّية،  نجزاته�  ممُ على  حتر�س 

لمُغته�  الوطني من خلل  لأمنه�  تهديد  ب�أّي  ت�سمح  واأّل  الوطنّية، 

ّم، واأن تبحث عن و�س�ئل حت�سني الفرد واملجتمع لتبقى �سمن 
مُ
الأ

الّتوا�سل  تذوب يف ح�لت  ل  التي  املجتمعّية  دائرة خ�سو�سّيته� 

مع الآخرين.

ب�لّتخّلي  يكون  ل  ولغ�ته�  الأخ��رى  مم 
مُ
الأ على  النفت�ح  اإّن 

خرى 
مُ
اأ لمُغ�ت  ّم، بل يكون ب�حلف�ظ عليه�، واكت�س�ب 

مُ
الأ لمُغتن�  عن 

تذوب  ل  حّتى  اأريحّية  بكّل  الع�ملّية  املجتمع�ت  مع  به�  نتوا�سل 

هوّيتن� الوطنّية والقومّية.

واأخريًا يقولمُ كلُّ غيوٍر على  لمُغتن� العربّية:

����ض���ل���ٍة ع����ل����ى  اأب������ق������ى  ك������ي  ��������ِك  ح��������بُّ
ُ
اأ اإيّن 

، ب����ال����ّت����اري����ِخ، ب���ال���ّزم���ِن ، ب������الأر�������سِ ِ
ّ

ب���������اهلل

اأن����������ِت ال������ب������الُد اّل�����ت�����ي ُت����ع����ط����ي ه���وّي���َت���ه���ا

�����ِك ي���ب���ق���ى دومن��������ا َوَط��������ِن َم��������ْن ل ُي�����ِح�����بُّ

* هوام�س البحث:

- الُقراآن الكرمي.

دار  مكتبة  من�ضورات    / طليمات  خُمتار  غ��ازي  د.   / ال�ّضاعرة  ُلغتنا   -)1-2(

طال�س / دم�ضق/ ط1/  2010م.

)3(- الربية الوقائية وال�ضلوك التعليمي � اأكرم جميل قنب�س � دار عال الكتب 

� بروت  �                       ط1  /2006م .

)4(- يف طرائق تدري�س اللغة العربية – د. حممود اأحمد ال�ضيد – من�ضورات 

جامعة دم�ضق – ط�/1988م.

ّم” د. جناة عبد العزيز املطّوع، 
ُ
)-5 6(- تاأثر الّلغات الأجنبّية على الّلغة الأ

مقال من ال�ّضبكة املعلوماتّية/ ق�ضم املناهج وطرائق الّتدري�س.

ُدب��ي مع  بلدية  بن حويرب” يف  “جمال  الأ�ضتاذ  للباحث  )7(- من حما�ضرة 

اد” مبنا�ضبة اليوم العاملي لّلغة العربّية، بتاريخ 18/12/  ال�ضّ “فريق 
2014م.
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م�سطفى اأحمد النجار

�سدق �س�عرن� �سوقي حني ق�ل:  

 ................. والذكري�ت �سدى ال�سنني احل�كي..؟!  

حي�ته،  من  الأخ��رية  املحّطة  اإىل  الإن�س�ن  ي�سل  عندم�   

ح�مًل  ال�سنني،  رم�د  وراءه  ت�ركً�  ال�سيخوخة  مرحلة  اأعني، 

معه خربة وجتربة ومعرفة واأح��سي�س، هن� يعود اإىل امل��سي 

ومنه�  امل��ف��رح  منه�  ذك��ري���ت��ه،  ام��رئ  فلكّل  ذك��ري���ت��ه،  اإىل 

امل��سي  اإىل  اأو  القريب،  امل��سي  اإىل  يعود  م�  منه�  املحزن، 

جديد،  من  ب�إنت�جه�  ب��ستع�دته�،  يتلّذذ  م�  منه�  ال�سحيق، 

ي�ستعر�س �سريط )فيلمه�( مّرات ومّرات!، منه� م� يرتّدد يف 

فتح �سفح�ته�، في�سرع يف طّي اأوراقه� اأو الغو�س بعيدًا يف بئر 

الن�سي�ن اأو التن��سي..ولكن هيه�ت!..

 والذكري�ت اأنواع واأ�سك�ل واألوان، تتعلق ب�لزم�ن واملك�ن، 

اآخر  وحينً�  الأ�سرة،  جم�له�  ك�ن  ومواقف..حينً�  ب�أحداث 

الوجدان،  والواقع، ذكري�ت مت�ّس  جم�له� يف مرافق احلي�ة 

الذاكرة مك�نً� ل ترمي عنه،  القلوب، حتفر يف  �سغ�ف  مت�ّس 

ب�، �سواء ك�ن الإن�س�ن  ومنه م� له علقة ب�لطفولة، ميعة ال�سِّ

تثمر،  لأنه�  ذكري�ت،  جمّرد  لي�ست  اإنه�  معّلمً�..  اأو  متعّلمً� 

تتن��سل، ت�سطع يف وجوه الأجي�ل الق�دمة!! حيث اأنه� لي�ست  

تراثً�  تعك�س  م��راآة  اإمن��� �س�رت  ف��ردي فح�سب  وج��دان  نت�ج 

�سرد  والأدب���ء يف  واملعّلمون  املدّر�سون  يبدع  هن�  جمعيً�  من 

هذه 

ومف�رق�ت..  ومق�لب  تت�سّمنه من مواقف  مل�  الذكري�ت، 

والأكر براعة من هم ميلكون قدرة التعبري ال�سفوّي، ن�هيك 

مرتجمني  الأدب��ي،  اخلط�ب  وزم���م  اللغة  ن��سية  ميلك  من 

واحلك�ية  واخل���ط��رة  املق�لة  منه�  عديدة،  ب�أ�س�ليب  ذل��ك 

واليومّي�ت اإلخ..

 

*من ذكرياتي يف التعليم. 

موؤّخرًا،  الرّم�ل  ب�ّس�م  للأ�ست�ذ  �سدر  كت�ب  عنوان   هذا 

يمُهديه  والتعليم،  الرتبية  بع�س ذكري�ته يف جم�ل  فيه  �سّجل 

صور من الماضي
ال ساردًا ذكرياته بسام الّرمَّ
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ر�س�لته�،  اأّدت  اأن  بعد  احلي�ة  غ���درت  املعلمني  من  فئة  اإىل 

واإىل فئة م�زالت تعطي وتعطي.. وثمة لفتة يف الإهداء: اإىل 

اأولئك الذين يرعون ب�حلّب وال�سهر الغرا�س الواعدة.

مل يّتبع الرّم�ل منهجً� حمّددًا يف �سرد هذه الذكري�ت اأو 

الأحداث واملواقف كم� ي�سّميه� اأي�سً�، بل ترك لقلمه العن�ن 

يف �سرده�، معنونً� هذه اللقط�ت ب�أ�سلوب يغلب عليه الق�ّس 

�سخرية  من  تخلو  ل  مبينة،  وا�سحة  �سل�سة  وبلغة  وال�سرد، 

فهو  وثق�فة،  وتلميح�ت  كن�ي�ت  ومن  اأهدافه�،  تخدم  ن�قدة 

وعن�ية  موهبة  وله  �سنوات،  منذ  �سدرت  جمموعة  له  ق��ّس 

اأي  عن  يفرتق  ل  بع�سه�  فرنى  وتوظيفه�،  التف��سيل  ب�سرد 

وقفلة  الق�ّس من مقّدمة وعقدة  فيه� عن��سر  توفرت  ق�سة 

كلم  اأي  عن  تختلف  ل  ذكري�ت  اإىل  انتبه  ولقد  مده�سة، 

�سردي يت�سمن معلومة فق�ل :

ح�دثة  بني  الكت�بة  اأ�سلوب  يف  تف�وتً�  الق�رئ  يجد  »قد 

واأخرى اأو يف ت�سوير املواقف« ويعزو ذلك اإىل :

-         الفرتات الزمنّية املتب�عدة التي كتبت فيه�. 

-         احل�لة النفع�لّية بعد كل موقف. 

عليه  غلبت  اأدي��ب  من  يبدر  قّلم�  اع��رتاف  هذا  ولعمري 

الأوه�م واخليلء!!

*الطفولة – املكان: 

وك�ن لبّد اأن يبداأ هذا املرّبي واملعّلم من �سرد م� تي�ّسر عن 

طفولته وطريقة اكت�س�به اأبجدّية العلم، فيقّدم للق�رئ لوحة 

)اخلوجة( ملقيً� ال�سوء على منط من التعليم ك�ن �س�ئع� يف 

الأربعينّي�ت واخلم�سينّي�ت من القرن الع�سرين املن�سرم هو 

ت�ب( فيقول م�ستذكرًا: )اخلوجة( اإ�س�فة اإىل )الكمُ

اأو  فقرية  تكون  م�  غ�لبً�  -ام���راأة  اخلوجة  �س  »تمُخ�سّ

القدمي،  ال�سعبّي  اأطف�ل احلّي  بيته�، ت�سّم  اأرملة- غرفة يف 

الذين مل يبلغوا ال�س�بعة من العمر، �سّن القبول يف املدار�س 

البتدائية اآنذاك، اأي منذ ن�سف قرن ونيف، يدفع الولد يف 

اآخر الأ�سبوع يوم اخلمي�س اأجرًا قدره ربع لرية �سورية، يمُ�سمى 

)اخلمي�سّية(.

املك�ن  و�سف  يف  امل��رح  عليه  يغلب  بلغة  الرّم�ل  وي�ستمّر 

ويف و�سف هذه املراأة ويف و�سف الأولد والربن�مج املتبع يف 

التعليم الخ .. 

ويبدو اأن الرّم�ل الطفل مل يكن حمظوظً� مع )خوجته( 

التي ل تقوم بواجب�ته� كم� يجب في�سفه� ق�ئًل: 

ت��رمي،  ول  تتحّرك  ل  الأط��ف���ل  اأم����م  اخل��وج��ة   »جتل�س 

ينطلقون  عنده�  م�،  لأمر  خرجت  اأو  غفوة،  اأخذته�  ورمّب��� 

من  ن�ل  ع�دت  اأو  َحْت  �سَ ف���إذا  و�سخبً�،  مرحً�  عق�لهم  من 

يقع عينه� عليه �سرب�ت ب�لع�س� اأو �سّدة اأذن، كم� ك�ن يقول 

الأه�يل للخوجة يف كل زي�رة له� )اللحم لك والعظم لن�(««!!

 

*حمّطات خريفّية: 

يت�س�ءل املرء عن �سبب خريفّية هذه املحط�ت، فيجد اأن 

للقدر دورًا فيه�. 

 :/1953/ ع�م  الأّول  اخلريف  م�ستذكرًا  ي�سرد  هو  ه� 

عندم� األب�ستني اأمي -رحمه� اهلل- �سدرّية املدر�سة ال�سوداء 

اجلديدة 

ويف ع�م /1967/ ك�ن اخلريف الث�ين �س�عة تخّرجه يف 

والبعيدة  القريبة  القرى  اإىل  جنومً�  وانطلقن�  املعلمني:  دار 

املتن�ثرة حول مدينتن�. 

ويتحّدث عن اخلريف الث�لث ع�م /2004/ بنربة الأ�سى: 

طوال  اأحلم  كنت  �س�طئ،  فوق  مبركبي  الريح  األقت  عندم� 

ال�سنني املن�سرمة اأن اأجده اأخ�سر ه�دئً�، اأريح فوقه ج�سدي 

واأنزوي يف ركن �س�مت -والرم�ل دّر�س يف مدار�س  املكدود 

يف  و���س���رك  ة  اخل��سّ ومع�هده�  املدينة  وم��دار���س  ال��ري��ف 

حمو الأمّية وق�سى �سنوات عديدة مدّر�سً� يف جنوب اململكة 
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امتّد  اإن  قراءته  اأّجلت  قد  كنت  م�  اأقراأ  ال�سعودّية-  العربّية 

ً�- ف�إذا ب�ملعركة احلقيقّية تبداأ  بي العمر -كونه ك�تبً� وق��سّ

منذ اأن وطئت قدم�ي رم�ل ال�س�طئ.. اأجمل �سنواتي املكّللة 

به�لة من ال�سعر الأبي�س.. رحم اهلل خ�فية الغراب الأ�سحم.. 

واأحمل جملة من اأمرا�س املهنة- لقد حت��سى الأ�ست�ذ الرّم�ل 

ذكر ال�سيب من �سّدة وطء الذكري�ت على نف�سه؟!

   من ذكري�ته يف الريف: الع��سفة: �س /25/ . 

وت�بعت  حو�س(،  )اأم  قرية  من  قريبً�  ال�سّي�رة  اأنزلتني 

اإىل  كيلو مرتات  �سبعة  اأقطع  اأن  علّي  اإىل )م���رع(،  طريقه� 

قرية )تلم�لد( م�سيً� على الأقدام.. الأر�س مفرو�سة بغللة 

بي�س�ء.. راح ل�س�ين يرّدد اأبي�ت ر�سيد اأّيوب:

يا ثلج قد هّيجت اأ�ضجاين        ذّكرتني اأهلي واأوطاين

بداأ الرّم�ل بت�سجيل م� جرى معه اإذ ق�ل: بعد ربع �س�عة 

بداأت كرات الثلج تكرب.. اأ�سرعت اخلط� حّتى اأ�سل القرية.. 

فوجئ  حّتى  القرية  من  ويقرتب  اجل�سر،  اإىل  ي�سل  ك�د  م� 

الكلب  التعب وقطيع من  ن�ل منه  وقد  الكلب،  بقطيع من 

وهو بني كّر وفّر، فيذكر الرّم�ل يف ت�سويره� تنّبه اأبن�ء القرية 

له، ف�أنقذوه من هذا املوقف: جل�ست يف م�س�فة املخت�ر ج�نب 

مدف�أة احلطب اأحت�سي ال�س�ي، واجلميع يهّنئونني ب�ل�سلمة، 

ويلومونني على مغ�مرتي هذه. ويختم هذه الع��سفة: وم�ذا 

ك�ن علّي اأن اأفعل؟ اأ�سكر اهلل اأّن املعركة ك�نت مع الكلب ومل 

تكن مع ال�سب�ع !

  تدور اأو ل تدور ؟!

ة املعّلمون- ل بّد له    كّل معّلم يذهب اإىل القرى –وبخ��سّ

لل�سوؤال حول كروّية الأر�س ودورانه�.. يقول  اأن يتعّر�س  من 

اأ. ب�ّس�م: اأح�سرت اإىل ال�سّف بّطيخة خ�سراء متّثل الأر�س 

وبّطيخة �سفراء متّثل ال�سم�س -ف�لبّطيخ يزرع بكرة يف �سهل 

تغ�ّس  املخت�ر  غرفة  ك�نت  امل�س�ء  يف  يقول:  ثّم  داب��ق-  مرج 

برج�ل القرية، ينتظرون قدومي �سبه اليومّي، ق�ل رجل وقور 

منهم: ي� اأ�ست�ذ م� تزالون تعّلمون اأولدن� اأ�سي�ء تن�يف الدين.. 

 اإذ عندم� كنت اأ�سرح يف ال�سّف كروّية الأر�س ودورانه� 

تون مل� اأقول.. ف�لفّلحون يف  حول نف�سه� ك�ن الفّلحون يتن�سّ

بط�لة مقّنعة اأكر اأّي�م الع�م!

ب�ّس�م..؟  الأ�ست�ذ  فعل  م�ذا  احل��رج..  املوقف  هن�  من    

نيكو�س(  الفور �سورة )كوبر  اإىل ذاكرتي على  يقول: قفزت 

ال��ذي اأ���س��ّر على ك��روّي��ة الأر����س ودوران��ه���، وه��و اأم���م حبل 

اإّل  اأورّب�  اأبت عقلّية الع�سور الو�سطى يف  امل�سنقة.. وقتذاك 

ف�نت�بني  الكني�سة،  تع�ليم  على  بخروجه  متذّرعة  اإعدامه، 

�سعور ب�لقلق، ورمّب� ب�خلوف من هذه العيون حويل املحّدقة 

املت�س�ئلة!

  ت�سّور اأيه� الق�رئ معي كيف �سيتخّل�س هذا املعّلم من 

ة اأّن الرجل الوقور ترجم موقفه عملّيً�،  هذه الورطة؟! خ��سّ

اإذ وثب اإىل الأعلى، ثّم نزل يف مك�ن وقوفه الأّول وق�ل: اإذا 

مل  فلم�ذا  امل�تور(  )ق�س�ط  مثل  وتدور  الأر���س مت�سي  ك�نت 

مت�س من حتتي واأن� يف الهواء.. يقول الرّم�ل: اجّتهت العيون 

نحوي بفرح، تنتظر رّدي، وتر�سقني ب�سه�م النت�س�ر!

  اأج�ب الأ�ست�ذ احل�سور مبث�لني:

  1 - عندم� يكون القط�ر م�سرعً� وذب�بة تطري داخله من 

مك�ن اإىل اآخر، مل�ذا ل ترجع هذه الذب�بة اإىل الوراء.. نراه� 

تطري وك�أن القط�ر واقف.

اإذا �سببن� قليًل من امل�ء على اأر�س القط�ر امل�سرع،   - 2
ب�سكل  اأم�من�  يجل�س  من  ح�سن  يف  امل���ء  قطرات  تنزل  هل 

مع�ك�س ل�سري القط�ر..

ومّثلت العملّية بكلت� يدّي وت�بعت، هذا ي� �سّيدي الف��سل 

الطبيعة، مثلم� جتذب قطعة  بق�نون اجل�ذبّية يف  �سّمى  يمُ م� 

الأ�سغر  احلديد  وب���رادة  امل�س�مرَي  املغن�طي�سمِ  )ال��ب��ولد( 

منه�، اأن� واأنت من هذه الأج�س�م ال�سغرية التي تنجذب اإىل 

الأر�س. 

يختم هذه احلك�ية الواقعّية مب� يلي:

وجدت هن� اأّن اأكر العيون حويل بداأت ت�سبح يف مت�ه�ت 

الألف�ظ، رمّب� لأن اأكر احل��سرين ب�سط�ء، مل ين�لوا اأّي حّظ 

اأو لأّن املث�ل ج�ء من واقع حي�تهم،  من الدرا�سة والتعليم.. 

يلم�سونه كّلم� ركبوا القط�ر، ف�أخذوا يفّكرون فيم� قلت..

�سرن�  ي��ق��ول:  وه��و  غ��سبً�  فنه�س  ال��وق��ور  ال��رج��ل  اأّم���� 

الب�ب  وق�سد  ح��دي��د؟!  وب���رادة  وم�س�مري  ذب���ب��ً�  نظرك  يف 

وان�سرف!!

هذا  اجتم�عّيةمُ  ال��ذك��ري���ت  ه��ذه  �سرد  خ��لل  م��ن  يبدو 

اأمور علمّية  والتح�ور معهم يف  الفّلحني  بتوا�سله مع  املعّلم 

واجتم�عّية ودينّية، ول يكتفي بتعليم اأبن�ئهم ب�إخل�س واإمّن� 

يمُ�سرع يف م�س�عدتهم يف امللّم�ت، مث�ل على ذلك اأن� حري�س 

كّل احلر�س على اإثب�ته، ت�ركً� له �سرد م� جرى ب�إعج�ب �سديد 

الكلم�ت  يلفظ  وهو  ق�ل يل  يبكي،  اأن  النب  الإن�س�ين  ملوقفه 

ول  الطع�م،  اأثن�ء  كبرية  �سوكة  بلعت  اأ�ست�ذ..  ي�  ب�سعوبة: 

اأن اأزدرد لع�بي، وال�سوكة يف موؤّخرة حلقي، نظرت  اأ�ستطيع 

يف فمه ف�إذا ب�ل�سوكة - وطوله� يق�رب ال�سنتمرتين- تبدو يف 

اأّول املريء، وتنغر�س طولّيً� يف موؤّخرته، -وكم� يق�ل: احل�جة 

الل�س�ق  بورق  �سفرتيه  وغّلفت  اأتيت مبق�ّس،  الخ��رتاع-  اأّم 

اآااه طويلة، ف�رتفعت الله�ة قليًل،   )الن�يلون( وقلت له: قل 
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ال�سوكة  على  ب�سفرتيه  واأطبقت  بحذر،  املق�ّس  راأ�س  مددت 

برفق، و�سحبته� اإىل الأعلى بحذر، واأخرجته�، فك�نت فرحتي 

ب�إنق�ذ الط�لب اأكرب من فرحته بزوال الأمل!!

العملّية  يحيط  م���  ك��ّل  على  ا�ستملت  ال��ذك��ري���ت  وه��ذه 

يف  ل  ومع�ن�ة،  كثب  عن  ع�ي�سه�  اإ���س��ك���لت،  من  الرتبوّية 

مدار�س القرى –اآنذاك- فح�سب، بل يف مدار�س املدينة، وم� 

يعّج به� من اأمور ومن اأجواء، مثلم� خ��س يف القرية جتربة 

املعّلم الوحيد، مّر بتجربة املدّر�س الأّول يف املدينة، كم� �سّور 

املراقبني  ت�س�هل  من  المتح�ن�ت  خلل  يدور  م�  بذكري�ته 

وموقف  ال��روت��ني  اإىل  واأ���س���ر  بواجب�تهم،  التفريط  وم��ن 

املفّت�سني واأغلط املن�هج الرتبوّية واأّمّية املتعّلمني.. اإلخ.

ومتطّور  ج��دي��د  ك��ّل  مت�بعة  اأه��ّم��ّي��ة  اإىل  امل��وؤّل��ف  ي�سري 

علوة  ف�لإن�س�ن  والفكرّية،  العلمّية  املج�لت  يف  وم�ستحدث 

على اخلربة والتجربة يحت�ج اإىل الدرا�سة. يقول )يف مت�بعة 

يف  التعبري  �سوؤال  ت�سحيح  على  م�سرفً�  كنت  جديد(:  كل 

الث�نوّية الع�مة، فلحظت اأن بع�س امل�سّححني واملدّققني ل 

ي�سعون خط� حتت الأغلط النحوية اأو الإملئية، منه� ثلث 

وبع�س  )كّل  وهي  )ب���أل(،  تعّرف  ل  العربّية  اللغة  كلم�ت يف 

اأكرهم  ف�عرت�س   .. املدّر�سني  الزملء  نظر  َلَفتُّ  وغ��ري( 

وق�لوا: اإنهم مل ي�سمعوا بهذه الق�عدة من قبل. 

  يف اليوم الت�يل اأح�سرت معي ثلثة مراجع، ي�سرح كّل 

اأم�م  الط�ولة  على  وو�سعته�  ل،  مف�سّ ب�سكل  الق�عدة  منه� 

املدّر�سني... وينهي هذا املوقف: ومن العجب اأّن ل اأحد منهم 

دفعه الف�سول اإىل الت�أّكد من �سحة الق�عدة اأو حتى الت�سلية 

ك�نت  اأم�مهم  من  م�س�ء  اأخذته�  عندم�  املراجع...  بت�سّفح 

بلّفته�، مل يحّركه� اأحد. 

  يف ندوة مفتوحة من الطرف الآخر، اأق�سد طرف الطلبة 

التي  الط�لبة  بتلك  هو  فوجئ  كم�  ب�ّس�م  الأ�ست�ذ  يف�جئن� 

تدّرجت ب�أ�سئلته� له يف لق�ء مفتوح وجه� لوجه بني الأ�س�تذة 

والطّلب يف مدر�سة الأمل: 

)ي�  مثل  التوكيد  بنون  املذّكر  املفرد  الفعل  نوؤكد  كيف   -

ط�لب ل تلعب( 

 ) اأجبته�: ي� ط�لب )ل تلعنَبْ اأو ل تلعنَبَّ

املخ�طبة  ي�ء  اإىل  امل�سند  الفعل  نوؤّكد  وكيف  �س�ألتني  ثم 

بنون التوكيد اأي�سً� مثل ي� )ط�لبة ل تلعبي( 

( بك�سر اآخر الفعل وحذف ي�ء  ّْ   اأجبته�: )ي� ط�لبة لتلعنبمِ

التوكيد، ثم �س�ألت مع �سمري الثنني  واإ�س�فة نون  املخ�طبة 

وواو اجلم�عة، اإىل اأن �س�ألت: وكيف نوؤّكد الفعل امل�سند اإىل 

نون الن�سوة بنون التوكيد .. فوجئت بل �سدمت ب�سوؤاله�!! 

بهذا  جئت  اأي��ن  م��ن  ��ل��ح���ح.  املمِ الط�لبة  اأيته�  اهلل  ل��كمِ    

حرج على روؤو�س 
مُ
ال�سوؤال؟؟!! تراه� ك�نت مدفوعة من اأحد لأ

الأ�سه�د، اأم اأنه� بريئة، غ�يته� املعرفة فقط.

ال�سفح�ت،  يقّلب  واملراجع،  الكتب  بني  خي�يل  ط�ف     

واأن� ي�ئ�س من العثور على �س�لتي، قلت لنف�سي: لقد 

يف  �سفحة  على  خي�يل  ح��ّط  فج�أة  ال�سرك،  يف   وقعت 

كت�ب )مذكرات �سعيد الأفغ�ين(، ك�ن -رحمه اهلل- قد رّتب 

الأفع�ل مع نون التوكيد ب�سكل �سهل ومب�سط، وقفتمُ على اآخر 

( ، نطقته� واثق�، فخرجت  اجلدول.. )ي� ط�لب�ت ل تلعبَن�نِّ

ك�لقذيفة. ده�س اجلميع، وق�ل بع�سهم: وهل هن�ك فعل بهذه 

 ،) تلعبَن�نِّ ل  فتي�ت  )ي�  نعم  قلت:  اللفظ؟!  هذا  اأو  ال�سيغة 

اإّنكم ترونه غريبً� اأو ثقيًل على ال�سمع لأّنه ن�در ال�ستعم�ل، 

على  الرفع  رداء يف ح�لة  كلمة  تثنية  يجوز  اأّن��ه  �سمعتم  فهل 

كلمة عّداء يف ح�لة  اأنه يجوز جمع  �سمعتم  )رداوان(، وهل 

ين(، اأجبتهم واأن� اأرّدد �سّرًا قول  الن�سب واجلر على )عّداومِ

)ق��سي الب�سرة( يف ق�سة اجل�حظ ال�سهرية: 

»م� اأكر من اأعجبته نف�سه ف�أراد اهلل عّز وجّل اأن يعّرفه 

من �سعفه م� ك�ن عنه م�ستورًا« 

اأم� بعد: ولعل يف �سرد ذكري�ته تكمن خل�سة هذه الرحلة 

اأح��سي�س راقية، رغم  اإخل�س ينتج عنه  وع�س�رته�.. فثّمة 

م� رافقه� من مع�ن�ة ومعوق�ت، ف�ملرء الذي يتف�نى يف عمله 

غ�لبً� م� يتعّر�س اإىل م�س�يق�ت ت�سّبب له قلقً�، قد يتطّور اإىل 

النفو�س  الذكري�ت من ذوي  ك�ن �س�حب هذه  اإمّن�  اإحب�ط، 

دين�ميكية  مل� حتمله من َغريية ومن  الآخرين  املنفتحة على 

والتوا�سع  ب�لنف�س  الثقة  بني  يجمع  فهو  نظريه،  ق��ّل  ونبل 

والختلط ب�لن��س ور�سدهم بعني ث�قبة.

واإن ك�ن من كلمة تق�ل يف نه�ية هذا العر�س لهذا الكت�ب، 

وقت  يف  الأدب��ي  ون�س�طه  الرتبوّية  جلهوده  تقدير  كلمة  فهي 

َمَت فيه الأدب�ء وتوّقفوا عن الن�سر بل عن الكت�بة، والأ�ست�ذ  �سَ

الرّم�ل -كم� �سرح يل- هو ع�زم على اإ�س�فة ذكري�ت اأخرى 

-بعد اأن اأبعده�- يف طبعة جديدة، وحّبذا لو راعى منهجً� اأو 

خطة يف ت�سنيف هذه الذكري�ت ح�سب املو�سوع�ت اأو ح�سب 

مك�نه� وزم�نه�، واأن يختمه� مبق�لة، تبدو من خلله� اأعم�ق 

هذه التجربة اإن�س�نيً� وواقعيً� والغو�س اأكر يف �سميم العملّية 

الرتبوّية ن�قدًا وموّجهً� واأديبً�. 
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اأنه� هي املدخل الذي يتم    لذلك ي�أتي دور القراءة على اعتب�ر 

اأنواع  من خلله احل�سول على البي�ن�ت واملعلوم�ت التي تعزز جميع 

املعرفة لدى الب�حث، ب�لإ�س�فة اإىل اأن القراءة متثل املدخل الرئي�س 

يف  تطلع�ته  وتو�سيع  الإن�س�ن  قدرات  تنمية  على  ي�س�عد  مم�  للتعلم، 

يعي�سه�  التي  احلديثة  والتقني�ت  والت�س�لت  املعلوم�ت  ثورة  �سوء 

جم�ل  يف  وث��ورة  وتقني،  علمي  تقدم  من  والع�سرين  احل���دي  القرن 

وتنمي  ب�ملع�رف  الن��س  مت��د  ف���ل��ق��راءة  واملعلوم�تية،  الت�����س���لت 

على  اإيج�بي  ب�سكل  يوؤثر  وذل��ك  واإبداع�تهم،  وقدراتهم  تفكريهم 

الأفراد واملجتمع.

 لقد اأطلق �س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س 

ع�م   2016  « مب�درة  اهلل،  حفظه   - املتحدة  العربية  الإم���رات  دولة 

القراءة«، لأن القراءة تزيد املعرفة وتو�سع الأفق، وت�س�هم يف �سن�عة 

النه�سة الفكرية، وت�س�هم يف اإعداد العلم�ء واملفكرين، وتولد البتك�ر 

يف املجتمع الإم�راتي )1(.

د.عادل عبد اجلواد حممد الكردو�سي

القراءة والبحث العلمي

مقدمة:

باأن يكون عام 2016 عاماً للقراءة لأن القراءة هي املهارة الأ�ضا�ضية  “وجهنا 
جليل جديد من العلماء والباحثن واملبتكرين”

 ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان

وكذلك  العلم،  املعريف يف جم��الت  الن�ضق  تدعم  ي�ضيفه من معلومات ومعارف جديدة  فيما  العلمي  البحث  اأهمية  تتمثل   

يهدف للو�ضول اإىل �ضياغة قوانن ومبادئ علمية تف�ضر امل�ضكالت والق�ضايا التي حتدث يف املجتمع، حتى ميكن و�ضع اخلطط 

والرامج التي تعالج تلك امل�ضكالت والق�ضايا باأ�ضلوب علمي، والتحكم يف م�ضار الأحداث والأو�ضاع الياتية للنا�س. مبعنى اأن 

هدف البحث اإ�ضافة بيانات ومعلومات ومعارف تدعم الن�ضق املعريف لأي من جمالت العلم وكذلك تقدم التو�ضيات التي تقدم 

اللول للم�ضكالت التي تواجه املجتمع.
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 يهتم هذا املق�ل بتن�ول اأهم املف�هيم امل�ستخدمة، والقراءة و�سيلة 

الهوام�س  ثم  العلمي،  البحث  واأهمية  العلمي،  الب�حث  ثم  املعرفة، 

واملراجع.

اأوًل: اأهم املف�هيم امل�ستخدمة:

معينة  لظ�هرة  واملنظمة  الدقيقة  العلمية  الدرا�سة  هو  البحث:   

ب��ستخدام املنهج العلمي للو�سول اإىل حق�ئق ميكن توثيقه� وال�ستف�دة 

منه� والتحقق من �سحته� )2(.

ب�لواقع  يبداأ  املعرفة،  من  منظم  بن�ء  ب�أنه؛  العلم  رف  عمُ العلم:   

وينتهي اإىل تف�سريه، واأن الع�مل ي�سلك طريقً� خ��سً� يف احل�سول على 

اإىل  للك�سف عن احلقيقة، م�ستندًا  برن�جمً� حمددًا  يتبع  اأو  املعرفة، 

حتى  عملي�ته  وحتدد  العقل  �سري  على  تهيمن  ع�مة  قواعد  جمموعة 

ي�سل اإىل نتيجة معلومة، وهذه القواعد هي م� يطلق عليه م�سطلح 

املنهج العلمي )3(. 

هو  ب�أنه  الجتم�عية؛  العلوم  يف  العملي  املنهج  يعرف  املنهج:   

يف  الب�حث  به�  ي�ستعني  التي  واخلطوات  والأ�س�س  القواعد  جمموعة 

تنظيم الن�س�ط الإن�س�ين الذي يقوم به من اأجل البحث عن احلق�ئق 

العلمية اأو الفح�س الدقيق له� )4(.

 البحث والتطوير: يعرف ب�لعمل املبدع الذي يجري على اأ�س��س 

الإن�س�ن  معرفة  ذل��ك  يف  مب�  املعرفة،  خم��زون  زي���دة  بغية  منتظم 

تطبيق�ت  لبتك�ر  املعرفة هذا  وا�ستعم�ل خمزون  واملجتمع،  والثق�فة 

جديدة. ويق�سم البحث والتطوير ب�سكل وا�سع اإىل ثلثة اأنواع: البحث 

الأ�س��سي، والبحث التطبيقي، والتطوير التجريبي5)5(.

ث�نيً�: القراءة و�سيلة املعرفة: 

عليه  يعتمد  ال��ذي  الأ�س��س  تمُعد  اأنه�  يف  القراءة  اأهمية  تتمثل   

الإن�س�ن يف احل�سول على املع�رف املختلفة، والتي ت�س�هم يف تكوين 

ح�سيلته املعرفية التي تعزز قدرته على التفكري اللفظي، وت�س�هم يف 

تنمية قدراته الإبداعية، وتوؤدي اإىل تنمية ذك�ئه املعريف، مب� ي�س�عده 

واملع�رف  احلديثة  التقني�ت  مع  للتع�مل  جديدة  اأ�س�ليب  ابتك�ر  يف 

وامل�سكلت التي اأنتجه� القرن الواحد والع�سرين.

الكت�ب  اأن   ،  Bruno Bettelheim  « بتله�مي  »برونو  يلحظ   

لديك  الكت�ب  ويف ح�لة  ذاته.  الوقت  ويحرره يف  الذهن  ينبه  اجليد 

ت�سبه مت�مً�  �سخ�سية  كل  اأن جتعل  وت�ستطيع  كبري من احلرية،  قدر 

ال�سورة التي تريده� عليه�. اأنت ت�سيطر على الأمور حني تقراأ ب�أكر 

مم� تفعل حني ت�س�هد �سيئً� على التليفزيون. ب�لإ�س�فة اإىل اأن القراءة 

ت�ستمل على �سكل مركب من الن�س�ط العقلي، فهي تدرب العقل على 

اأن  كم�  الداخلي،  والت�سور  اخلي�ل  قدرات  وتنمي  الرتكيز،  مه�رات 

املنقولة.  للم�دة  والأع��م��ق  الأف�سل  الإدراك  تلئم  �سرعته�  مرونة 

مغن�طي�سيً�  تنوم  ل  لكنه�  والنتب�ه،  الفكر  على  ت�ستحوذ  القراءة  اإن 

ثن�ئية  عملية  والقراءة  الإن�س�نية.  م�سوؤولي�ته  عن  الق�رئ  ت�سغل  اأو 

الجت�ه، ف�لق�رئ ي�ستطيع اأي�سً� اأن يكتب، والكتب مت�حة يف اأي وقت، 

وميكن ال�سيطرة عليه� دائمً� )6(.

 وتوؤدي القراءة اإىل احل�سول على املعرفة مم� يوؤدي اإىل اكت�س�ب 

ال�سلوكي�ت الإيج�بية وتكوين امله�رات واكت�س�ب القدرات، مب� ي�س�هم 

على  للح�سول  يوؤهله  مب�  ال�سخ�س  لدي  اخل��ربات  وتكوين  �سقل  يف 
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القدرة  لديه  ويكون  اأداء متميز،  فر�سة عمل، وجتعله يحقق م�ستوى 

اهتمت  لذلك  احل���يل،  الع�سر  واأح���داث  ق�س�ي�  مع  التع�مل  على 

الواحد  القرن  يف  وبخ��سة  �سعوبه�،  لدي  املعرفة  بدعم  الع�مل  دول 

والع�سرين مب� يت�سف به هذا الع�سر من تقدم علمي وتقني وتدفق 

معلوم�تي.

الإن�س�ين  التعلم  و�س�ئل  اأهم  من  القدم  منذ  القراءة  تعد   حيث 

التي من خلله� يكت�سب الإن�س�ن العديد من املع�رف والعلوم والأفك�ر، 

ك�نت  اآف�ًق� جديدة  اأم�مه  وتفتح  الإن�س�ن  تطور  اإىل  توؤدي  التي  وهي 

بعيدة عن متن�وله، والقراءة هي ال�سفة التي متيز ال�سعوب املتقدمة 

التي ت�سعى دوًم� للرقي وال�سدارة )7(. 

قراءة  اأي   Advanced reading  « املتقدمة  »القراءة  اأن  القول   

Infe “التفكري ال�ستدليل” -  وواد ع�لية امل�ستوى، والتي يطلق عليه�

للقراءة، فهو  الآلي�ت املجردة  اأنه  ential Reasoning ، علوة على 
وخلق  وتف�سري  اأحك�م،  وتكوين  ا�ستنت�ج�ت  ا�ستخل�س  على  القدرة 

الذي  احل��سم  الع�مل  وهو  امل��رء،  يقراأه  م�  خلل  من  جديدة  اأفك�ر 

والعلوم، وغريه�  والت�ريخ،  الأدب،  اله�دفة يف  القراءة  اأ�س��س  ي�سكل 

من املج�لت )8(.

 ب�لإ�س�فة اإىل اأن القراءة متثل اإحدى اجلوانب الأ�س��سية للتنمية 

والتعلم،  املعرفة  للح�سول على  اأ�س��سيً�  لأنه� متثل مدخًل  والتقدم، 

علمي  تقدم  والع�سرين من  الواحد  القرن  ي�سهده  م�  وخ��سة يف ظل 

وتقني، وثورة يف جم�ل الت�س�لت واملعلوم�تية، وت�أتي �سرورة القراءة 

والإبداعية،  واخلي�لية  املعرفية  القدرات  وتنمي  املع�رف  تقدم  لأنه� 

وتنمي ملكة التفكري والرتكيز، وجتعل الفرد اأكر معرفة وقدرة على 

التكيف مع املتغريات املجتمعية  )9(.

الب�سر، وتغذي  اإمك�ن�ت  تو�سع  اأن املعرفة   مع الأخذ يف العتب�ر 

التي  القيمة  اإىل  واإ�س�فة  الإب��داع،  فيهم اخلي�ل وتنمي عندهم ح�س 

تختزنه� املعرفة بحد ذاته�، فهي اأي�سً� توؤدي دورًا ه�مً� ومو�سوعيً� يف 

الإن�س�ن  يتمكن  العلمي،  فب�لتح�سيل  الأخرى.  اآف�ق احلري�ت  تو�سيع 

من حم�ية م�س�حله ومق�ومة ال�ستغلل. وب�لتح�سيل العلمي، ي�سبح 

الإن�س�ن اأكر وعيً� بكيفية جتنب املخ�طر ال�سحية، وي�ستطيع العي�س 

الإن�س�ن  ي�ستطيع  العلمي،  وب�لتح�سيل  وراح��ة.  رف�ه  يف  اأط��ول  حي�ة 

احل�سول على فر�سة عمل اأف�سل وك�سب اأجر اأعلى، والأهل الذين مل 

يتمكنوا من التعلم، يقدرون قيمة الدرا�سة لأنه� ت�سع اأبن�ءهم وبن�تهم 

يف م�أمن عن امل�سق�ت التي واجهته� اأ�سرهم )10(.

 اإل ان هن�ك من ي�سري اإىل اأنه؛ يوجد ثلثة م�سطلح�ت اأ�س��سية 

العلوم  يف  املعرفة  اأم���  )املعلوم�ت(،  )البي�ن�ت(،  )املعرفة(،  هي: 

الجتم�عية فينظر اإليه� على اأنه� متثل ق�س�ي� اأو عب�رات على اأعلى 

والبي�ن�ت  الطبيعية،  العلوم  قوانني  تقرتب من  العمومية  م�ستوى من 

هي وق�ئع ت�ستند اإىل معلوم�ت اأي اأنه� تعر�س ظواهر احلي�ة اليومية 

توجد  واأخ��ريًا  ب�لت�سنيف(،  يعرف  م�  ت��وازي  )فهي  موجزًا  عر�سً� 

)املعلوم�ت( يف اأدنى م�ستوى. اإذ اأنه� ت�سري اإىل )م� يعرفه كل من� يف 

اأو هي )البي�ن�ت  اليومية،  الأحداث  اأنه� �سجل  اأي  اليومية(،  احلي�ة 

اخل�م(، التي يح�سل عليه� الب�حث احلقلي )11(. 

 من خلل م� �سبق ميكن القول اأن القراءة متثل و�سيلة املعرفة، 

واأن املعرفة تعترب املحرك الرئي�س لتحقيق التنمية والتقدم يف اأي بلد 

من بلدان الع�مل املتقدم والن�مي على حد �سواء، وكذلك متثل و�سيلة 

للتغيري للأف�سل، وهي التي تعد الإن�س�ن للتعرف على م� اأفرزه القرن 

احل�دي والع�سرين من تقدم يف جم�لت العلم والتكنولوجي�.

ثالثًا: الباحث العلمي:

الذي يعمل يف  الفرد  اأنه هو  العلمي: ب�عتب�ر  الب�حث  اإىل  ي�س�ر   

القدرة  ولديه  العلمية،  املوؤهلت  لديه  ويكون  العلمي،  البحث  جم�ل 

على اختي�ر امل�سكلة »املو�سوع« البحثية، وميتلك اخلربة والقدرة على 

درا�سته�، من خلل ا�ستخدام املنهج العلمي للح�سول على البي�ن�ت 

على  ب�لقدرة  ويت�سم  املو�سوع،  هذا  ملع�جلة  ال�سرورية  واملعلوم�ت 

التو�سي�ت  طرح  ثم  النت�ئج،  من  اإليه  الو�سول  مت  م�  وتف�سري  حتليل 

واملقرتح�ت التي ت�س�هم يف حل امل�سكلة البحثية.

لذلك يجب اأن يكت�سب الب�حث العلمي امله�رات الت�لية )12(: 

مه�رة امللحظة.

والقراءة  املتعمقة،  اأو  ال�سريعة  �سواء:  اله�دفة  القراءة  مه�رة 

الراأ�سية اأو الأفقية.

والأم�نة  والدقة  ب�ملو�سوعية  تت�سف  التي  العلمية  الكت�بة  مه�رة 

والأ�س�لة والو�سوح والب�س�طة.
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والتف�سري  والنقد  والتحليل  والكيفي  الكمي  الو�سف  م��ه���رة 

وا�ستخل�س النت�ئج ب�سكل منطقي وعلمي.

مه�رة الت�س�ل الفع�ل مع امل�سرف وعينة الدرا�سة وامل�سوؤولني عن 

املكتب�ت ومراكز البحوث واملعلوم�ت. 

والكلم  احلديث  حق  لهم  يعطي  مب�  للآخرين  الإن�س�ت  مه�رة 

البي�ن�ت  وجمع  لهم  اجليد  الفهم  حتقيق  يف  ي�سهم  وه��ذا  بحرية 

املطلوبة.

مه�رة الإقن�ع عند التع�مل مع الآخرين وخ��سة اقن�ع املبحوثني 

ب�أهمية بحثه وحثهم على التع�ون معه من خلل عقد املق�بلت وملء 

ال�ستم�رات.

اللغة  بقواعد  الب�حث  معرفة  خ��لل  من  العربية  اللغة  مه�رة 

العربية، وقدرته على التعبري وال�سي�غة والعر�س والتو�سيح واختي�ر 

اجلمل والألف�ظ املن��سبة والدقيقة والوا�سحة.

للطلع  الأجنبية،  اللغ�ت  اإحدى  من  الب�حث  يتمكن  اأن  يف�سل 

على اخلربات الأجنبية وال�ستف�دة منه�. 

اأن يكون الب�حث ق�درًا على ا�ستخدام مب�دئ الإح�س�ء، وحتليل 

البي�ن�ت وعر�سه�.

 ميثل الب�حث العلمي وامله�رات التي يجب اأن تتوفر لديه وميتلكه� 

�سرورة واأ�س��س لوجود بحث علمي ف�عل ومتميز يف اأي بلد من بلدان 

الع�مل، يكون لديه طموح وتطلع لأن يحقق تنمية ب�سرية مرتفعة وتنمية 

تري  العلمي  البحث  ينجزه�  التي  العلمية  الأعم�ل  لأن  م�ستدامة، 

البحث والتطوير  الأبع�د والأن�س�ق املعرفية يف املجتمع، وتقود عملية 

والبتك�ر يف املجتمع. 

رابعًا: اأهمية البحث العلمي:

البحثية  للمو�سوع�ت  تن�وله  يف  العلمي  البحث  اأهمية  تتمثل   

من  ح�لة  يعي�س  الذي  املجتمع  يف  حتدث  التي  والظواهر  وامل�سكلت 

و�سي��سية،  واجتم�عية،  »اقت�س�دية،  الأبع�د  جميع  يف  الدائم  التغري 

املع�رف  اإ�س�فة  البحث  خلل  من  ويتم  اإل��خ«،   ... واأمنية،  وثق�فية، 

اجلديدة التي تدعم الأن�س�ق املعرفية، وت�س�عد متخذ القرار يف و�سع 

للمجتمع  ال�سرتاتيجية  الأه���داف  حتقق  التي  وامل��ب���درات  الربامج 

املعرفية،  الأن�س�ق  يدعم  وذلك  التنموية،  اإجن�ز اخلطط  اإىل  و�سوًل 

مم�  املجتمع،  يف  حت��دث  التي  وامل�سكلت  الق�س�ي�  بتف�سري  ويقوم 

ب�أ�سلوب علمي يحقق  ي�س�عد يف و�سع اخلطط والتع�مل مع الق�س�ي� 

التحكم يف �سري الأحداث ح�سب املخطط املر�سوم له�.

ومو�سوعية  منظمة  حم�ولة  هو  Research؛  البحث:  اإن  حيث   

اإىل مب�دئ ع�مة،  التو�سل  اأجل  ت�ستهدف درا�سة م�سكلة حمددة من 

اإىل  ويهدف  قبل  من  جمعت  علمية  ببي�ن�ت  ال�ستق�س�ء  وي�سرت�سد 

اإ�س�فة جديدة اإىل هيكل املعرفة الق�ئم حول املو�سوع، وجدير ب�لذكر 

معروف  هو  م�  درا�سة  طريق  عن  وترتاكم  تنمو  الإن�س�ن  معرفة  اأن 

ب�لفعل، كم� تعتمد على مراجعة املع�رف ال�س�بقة يف �سوء الكت�س�ف�ت 

م�  م�سكلة  لدرا�سة  حم�ولة  كل  اإىل  النظر  ميكن  ولذلك  اجلديدة، 

بطريقة منظمة، واإىل كل اإ�س�فة جديدة اإىل معرفة الإن�س�ن مب�سكلة 

معينة بو�سفه� بحثً�)13(.

 القول اإن حتليل م�سمون »حمتوى« روؤية الإم�رات 2021، يك�سف 

والتي  عليه�  الرتكيز  مت  التي  والق�س�ي�  القيم  من  الكثري  وجود  عن 

والتعلم،  املعلوم�ت،  وتب�دل  )االتع�ون،  مثل:  العلمي  ب�لبحث  ترتبط 

البتك�ر،  يف  مواهبه  وا�ستثم�ر  املواطن  مع�رف  وبن�ء  وامل�س�ركة، 

التكنولوجي�،  وعلوم  والأبح�ث  والإب��داع،  الع�يل،  ب�لتعليم  واللتح�ق 

عليه�  ا�ستملت  التي  واملف�هيم  الق�س�ي�  وهذه  املعريف(،  والقت�س�د 

العلمي يف  ب�لبحث  الهتم�م  مدى  تبني   ،2021 الإم���رات  دولة  روؤي��ة 

املجتمع الإم�راتي)14(.

 ويعد البحث العلمي والتطوير والبتك�ر من العوامل اله�مة جدًا 

يف حتديد جن�ح بلد م� يف بن�ء جمتمع املعرفة والقت�س�د اخل��سني 

به. ويعترب البحث والبتك�ر ح�ليً� كمحرك للنمو القت�س�دي والتنمية 

امل�ستدامة يف البلدان الن�مية على حد �سواء )15(.

 فيم� يتعلق ب�لبحث والتطوير يوجد من ق�سمه� اإىل ثلثة اأنواع هي: 

البحث الأ�س��سي، والبحث التطبيقي، والتطوير التجريبي. حيث تتعلق 

ينجز ب�سورة  الذي  املنهجي  ب�لعمل  الأ�س��سي«  »البحث  الأوىل  الفئة 

والوق�ئع  للظواهر  الك�من  للأ�س��س  معرفة جديدة  لكت�س�ب  رئي�سية 

التي متكن روؤيته�، دون اأي هدف اأو ا�ستعم�ل مفيد معني. يف حني ميثل 

البحث التطبيقي التحقيق الأ�سلي الذي يجري بغية اكت�س�ب معرفة 
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غ�ية  اأو  هدف  نحو  اأي�سً�  رئي�سية  ب�سورة  موجه  اأنه  اإل  جديدة، 

عمليتني ومعينني. وي�ستند التطوير التجريبي، وهو عمل منهجي، 

العملية  التجربة  اأو  البحث  من  املكت�سبة  الق�ئمة  املعرفة  اإىل 

وي�ستخدم  جديدة.  تطبيق�ت  تطوير  نحو  واملوجهة  كليهم�،  او 

يف  ال�سن�عية،  وال�سي��س�ت  العلوم  مبج�ل  املهتمون  امل�ست�س�رون 

اأ�س��سي  كعن�سر  والتطوير  البحث  اإح�س�ءات  الراهن،  الوقت 

ل�سي�غة الربامج احلكومية واداة مهمة لتقييمه�)16(. 

 ب�لن�سبة ملوؤ�سر البحث والتطوير والبتك�ر؛ جتمع معظم الدلئل 

والتطوير  البحث  موؤ�سر  اأن  على  التحليلية  والدرا�س�ت  التعريفية 

ينق�سم اإىل جمموعة موؤ�سرات تخ�س مدخلته، وجمموعة اأخرى 

معه  يتع�مل  والبتك�ر  والتطوير  البحث  اأن  اأي  خمرج�ته،  تعك�س 

واملخرج�ت  امل��دخ��لت  م��ن  جمموعة  تتطلب  اإنت�جية  كعملية 

تتلخ�س يف فئ�ت هي ك�لت�يل:

املحلي  الن�جت  من  ون�سيبه  والتطوير،  البحث  على  الإنف�ق 

الإجم�يل، اأو الإنف�ق احلكومي، اأو الدخل القومي.

ن�سيب الب�حث من الإنف�ق الكلي على البحث والتطوير.

اإىل  وتق�سيمهم  والتطوير،  البحث  جم�ل  يف  الع�ملني  اأع��داد 

ثلث فئ�ت: الب�حثني العلميني، والفنيني واملتخ�س�سني، وموفري 

اخلدم�ت امل�س�عدة.

عدد الب�حثني لكل مليون ن�سمة.

عدد الب�حثني اإىل اإجم�يل قوة العمل.

م�س�در متويل البحث والتطوير والبتك�ر. 

الإنف�ق على البحث والتطوير وفق نوعيته )بحوث اأ�س��سية - 

بحوث تطبيقية - تطوير جتريبي(.

جمموعة  يف  والتطوير  البحث  عملية  خمرج�ت  اأي�سً�  وتتخذ 

موؤ�سرات هي الت�لية:

الن�سر العلمي )عدد الأبح�ث العلمية املن�سورة للب�حث ومعدلت 

ال�ست�سه�د به�(.

املقدمة  براءات الخرتاع  براءات الخرتاع )جمموع  اإح�س�ءات 

خلل فرتة زمنية حمددة، بح�سب نوع املتقدم(.

�س�درات املنتج�ت الع�لية التكنولوجي� ووارداته� )ن�سبة الواردات 

ذات التقنية الع�لية اإىل جملة الواردات()17(. 

التي ل  املجتمع  اإحدى �سرورات  يعترب  العلمي  البحث  اإن  القول   

غنى عنه�، لتحقيق تنمية م�ستدامة، على اعتب�ر اأن البحث العلمي له 

دوره الأ�س��سي يف تكوين الن�س�ق املعرفية للعلم، مب� ي�س�عد يف حتقيق 

العملية التنموية والو�سول اإىل بن�ء جمتمع ح�س�ري.

 ب�لإ�س�فة اإىل م� �سبق ت�أتي عملية التحليل، وذلك من خلل م� 

وامل�س�در  املراجع  على  وق��راءة  اإط��لع  من  العلمي  الب�حث  به  يقوم 

العلمبة والبحوث والدرا�س�ت ال�س�بقة، التي يتم من خلله� ا�ستخل�س 

التي يتم بحثه�  التي ت�س�هم يف تف�سري الظواهر  النت�ئج والإج�ب�ت، 

واإيج�د العلقة بني املتغريات وبع�سه� البع�س للو�سول اإىل التو�سي�ت 

التي ميكن تطبيقه� عمليً�. واأن عملية التحليل يتم من خلله� و�سف 

امل�دة العلمية، والتعرف على الرتب�ط بني املتغريات، ثم ت�أتي مرحلة 

التف�سري والتي ت�سعى اإىل الك�سف عن اأ�سب�ب الظ�هرة والعوامل التي 

وك�سف  البع�س  وبع�سه�  املتغريات  بني  والعلق�ت  وجوده�  اإىل  اأدت 

املع�ين املرتبطة ب�لظ�هرة مو�سوع الدرا�سة.

 كذلك ميكن القول اإن التحليل؛ يهدف اإىل تلخي�س امللحظ�ت 

البحثية  الت�س�وؤلت  عن  الإج�بة  على  ت�س�عد  بطريقة  وال�ستنت�ج�ت 

التي �س�غه� البحث، والتف�سري ي�سعى اإىل ا�ستك�س�ف املع�ين والدللت 

واملع�رف  ب�ملعلوم�ت  ربطه�  خلل  من  وذلك  البحث،  طرحه�  التي 

اأن حتليل امل�دة ي�سري اإىل الطريقة التي يتم  املتوفرة. ب�لإ�س�فة اإىل 

واأب�سط  اأول  يعد  الو�سف  واأن  وتنظيمه�،  امل���دة  حتقيق  خلله�  من 

اأ�س�ليب التحليل الكيفي، الذي يح�ول الب�حث عن طريقه تقدمي امل�دة 

العلمية فى �سكل و�سفي. 

من  نوع  ميثل  فهو  للبي�ن�ت   Explanation التف�سري  اأم���   

من  ا�ستخل�س  م�  تو�سيح  طريقه  عن  يتم  الذي  والتو�سيح،  ال�سرح 

العتب�ر  يف  الأخ��ذ  مع  منه�.  تظهر  التي  ال��دللت  وك�سف  البي�ن�ت، 

التف�سري يعد ج�نب رئي�س يف البحث العلمي، وهو ل يهدف فقط  اأن 

العلمية  اإىل حتليل احلق�ئق  ي�سعى  بل  واحلق�ئق،  البي�ن�ت  اإىل جمع 

وت�سنيفه� ويقوم بتنظيمه�، والو�سول اإىل الرابطة بني هذه احلق�ئق 

وبع�سه� البع�س.
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متثل  فهي   Interpretationالت�أويل ميرحلة  يتعلق  فيم�   

معرفة  طريق  عن  النت�ئج  بتف�سري  خلله�  من  الب�حث  يقوم  مرحلة 

امل��ع���ين وال����دللت الأب��ع��د م��ن جم��رد ال��ظ���ه��رة، وال��ت��ي ل تت�سح 

للم�س�هدة من امل�دة التي اأم�م الب�حث، ف�لت�أويل يعد نوعً� ال�ستقراء 

�سبق؛  م�  اإىل  ب�لإ�س�فة  الظ�هرة.  ملو�سوع  الت�أملي  اأو  ال�سرتج�عي 

اأو الدرا�سة وهو الذي ميثل  ت�أتي عملية كت�بة و�سي�غة تقرير البحث 

ال�سي�غة العلمية النه�ئية التي ت�أتي بعد النته�ء من جميع اخلطوات 

التي مر به� البحث العلمي ومت تنفيذه�، منذ اختي�ر م�سكلة البحث 

و�سي�غة املفهوم�ت والأهداف والت�س�وؤلت، ... اإلخ، و�سوًل اإىل النته�ء 

من حتليل البي�ن�ت، و�سي�غة النت�ئج والو�سول اإىل التو�سي�ت.
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امل�سموعة:  الإذاعة   -  1
يف  اآخ��ر  جم���ل  امل�سموعة  الإذاع���ة  يف  الأط��ف���ل  برامج  تعترب 

جم�لت الت�س�ل بجمهور الأطف�ل، وهي بذلك ت�سكل جزءا مهم� 

من و�س�ئل ثق�فة الطفل مب� حتمله من م�س�مني. 

والإذاعة امل�سموعة تعتمد على عملية ات�س�له� ب�لأطف�ل- كم� 

هو ب�لكب�ر- على التعبري ب�ل�سوت: اأي اإنه� تعتمد على ح��سة ال�سمع 

ذلك  يف  ت�ستعمل  فهي  طريقه�،  عن  الطفل  اإىل  ي�سل  م�  كل  يف 

املوؤثرات ال�سوتية واملو�سيقية، واملقدرة التمثيلية ونربات ال�سوت، 

حيث اإن ال�سوت يعد و�سيلة التعبري يف الإذاعة امل�سموعة. 

الأعب�ء  من  الكثري  يتحمل  الإذاع��ي  ف�ل�سوت  ذلك،  اأجل  من 

بهذه  الإم����رات  دول��ة  وتهتم  اإل��ي��ه.  الطفل  اأذن  ي�سد  لكي  الثقيلة 

من  كل  يف  حملية  اإذاع��ة  حمط�ت  اأرب��ع  فيه�  توجد  حيث  الو�سيلة 

)اأبو ظبي( ودبي وراأ�س اخليمة واأم القيوين، وجميع هذه الإذاع�ت 

والأن��سيد اخل��سة  الأغ�ين  تت�سمن  يومية للأطف�ل،  برامج  تقدم 

بهم، اإ�س�فة اإىل تقدميه� الأن�سطة اخل��سة ب�لأطف�ل يف املدار�س 

ال�سحية  والتوجيه�ت  الإر���س���دات  تقدم  كم�  الأط��ف���ل،  وري������س 

وبع�س الق�س�س امل�ستمدة من الرتاث العربي. 

)التلفاز( املرئية  الإذاعة   -  2
تعتمد الإذاعة املرئية يف ات�س�له� مع جمهور امل�س�هدين على 

ح��ستني هم�: 

ال�سمع والب�سر، وه�ت�ن احل��ست�ن تقوم�ن ب��ستقب�ل ال�سورة 

اإن امل�س�در التي ب�تت توؤثر على الطفل وت�س�هم يف عملية تثقيفه م� ع�دت حم�سورة  مب�سدر واحد اأو بجهة 

بعينه� بل اأ�سحت خ�رجة عن املركزية ب�متي�ز وتعدت جراء التطورات اله�ئلة لو�س�ئل الت�س�ل املختلفة  دور 

الأ�سرة واملدر�سة واملكتبة  لت�سيف عليه غري جهة ب�تت توؤثر بقوة يف تكوين ال�سخ�سية الثق�فية للطفل وت�أتي يف 

مقدمته� و�س�ئل الإعلم املتعددة  ومن بينه�: الإذاعة امل�سموعة وال�سورة املرئية  املتلفزة اإ�س�فة اإىل الو�س�ئل 

املقروءة الأخرى و�سنتوقف عرب هذه املق�ربة عند م�س�هم�ته� املوؤثرة  يف العملية التثقيفية التي تك�سب الطفل 

ع�دات معرفية و�سلوكية متعددة..
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واحلركة وال�سوت. 

وق�����������د اأك���������د 

ع����ل����م�����ء ال��ن��ف�����س 

ازدادت  كلم�  اأن���ه 

احل������وا�������س ال���ت���ي 

ا�ستخدامه�  ميكن 

اأي  فكرة-  تلقي  يف 

ذل��ك  اأدى  ف��ك��رة- 

اإىل تثبيته� يف ذهن 

امل�س�هد. 

البحوث  ودل��ت 

ال���ت���ي اأج����ري����ت يف 

اأن  ال�������س����أن  ه�����ذا 

% من   98 ح���وايل 

تكت�سب  امل���ع����رف 

ح��ستي  طريق  عن 

ال�����س��م��ع وال��ب�����س��ر، 

واأن ا�ستيع�ب الفرد 

ي���زداد  للمعلوم�ت 

 %  35 ب���ن�������س���ب���ة 

ال�سوت  ب��ستخدام 

وال�سورة واأن مدة احتف�ظ الفرد بهذه املعلوم�ت يزداد بن�سبة 55 

 .%
للطفل من خلل براجمه�  املرئية تهيئ  الإذاعة  اأن  واحلقيقة 

يف  هي  م�  منه�  اأظ�فره،  نعومة  منذ  كثرية  اأ�سي�ء  على  يتعرف  اأن 

حميطه، ومنه� م� هي بعيدة عنه، وم�دة الإذاعة املرئية متثل بديل 

للخربات احلقيقية التي قد ل يتمكن الطفل من مع�ي�سته�، فتكون 

تلك  على  للتعرف  للطفل  املن��سبة  الو�سيلة  هي  ال�سغرية  ال�س��سة 

املرئية ميكن  الإذاع��ة  اأن  فيه  اخل��ربات من خلله�، ومم� ل�سك 

وتنظيم  توجيه  اأح�سن  اإذا  للطفل  جمدية  ثق�فية  و�سيلة  تكون  اأن 

الربامج املوجهة للأطف�ل من خلل �س��سته�. 

خ��سة،  عن�ية  الأطف�ل  الإم����رات  دول��ة  يف  التليفزيون  وي��ويل 

وتقدم كل قن�ة برامج خ��سة للأطف�ل يومي�. 

�سب�حية  لهم�  البث  م��ن  فرتتني  ال��ق��ن��وات  بع�س  تقدم  وق��د 

وم�س�ئية، اإ�س�فة اإىل الربامج الأ�سبوعية اخل��سة ب�لطفل، وتتج�وز 

�س�ع�ت البث املوجهة للأطف�ل 23 �س�عة اأ�سبوعي�، وهي اأعلى ن�سبة 

من �س�ع�ت البث املوجهة للأطف�ل يف اأية دولة عربية اأخرى. 

ومم� تتميز به برامج الأطف�ل اأنه� تقدم يف اأوق�ت خمتلفة، اإذ 

اأن ي�س�هد برامج الأطف�ل يف كل من )اأبو ظبي(  اإن بو�سع الطفل 

القن�ة الأوىل والث�نية، ودبي القن�ة الأوىل والث�نية يف فرتة تبداأ من 

ال�س�عة الرابعة م�س�ء ومتتد اإىل م� بعد ال�س�بعة م�س�ء. 

وتوجيهه،  وتربيته  الطفل  اإعداد  تكون ل�س�لح  امليزة قد  وهذه 

دورا  تلعب  التي  التليفزيونية  الربامج  اختي�ر  يف  التحكم  اأمكن  لو 

اإيج�بي� يف تربية الطفل. 

الإم���رات  بدولة  للطفل  املوجه  التليفزيوين  الإنت�ج  متيز  وقد 

ب�إنت�جه اخل�سب على م�ستوى ك�فة قنوات البث التليفزيوين كقن�ة 

يف  والتعليمية  الرتفيهية  الربامج  تقدمي  على  تركز  التي  ال�س�رقة 

�سبيل تثقيف الطفل وذلك من خلل عدة برامج. 

كم� جنح تليفزيون دبي يف تقدمي برن�مج تعليمي متخ�س�س يف 

علوم الكمبيوتر حتت عنوان )اأطف�ل COM( والذي انطلق مع 

مهرج�ن دبي للت�سوق ع�م 2001 ويقدم فكرة مب�سطة عن الكمبيوتر 

والتعريف به وعن ا�ستخدام�ته وجم�لته املهمة يف حي�تن� اليومية، 

النرتنت  ع�مل  يف  يجري  م�  الأطف�ل  بتعليم  الربن�مج  يقوم  كم� 

وكيفية الدخول له، وميكن للم�س�هد اأي�س� اإر�س�ل اإبداع�ته اخل��سة 

�سوؤال  توجيه  اأي�س�  وميكن  الربن�مج،  موقع  على  ن�سره�  يتم  حيث 

يومي للأطف�ل على �سفح�ت املوقع. 

تنفيذا  ال�سحيح  الطريق  على  الأوىل  اخلطوة  الربن�مج  ويعد 

ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �س�حب  لتوجيه�ت 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي »حفظه اهلل « ب�لبدء 

ب�لن�سء يف تعليم الكمبيوتر وتطبيق نظ�م احلكومة اللكرتونية. 

كم� قدم تليفزيون دبي برامج اأخرى للأطف�ل منه� )م� يطلبه 

يف  و)خم�سة  العيد(،  و)ف��رح��ة  �سعيدة(،  و)اإج�����زة  ال�سغ�ر(، 

و)اأطف�ل  الطفولة(،  و)ملتقى  ري��سة(،   x و)الري��سة  اإج���زة(، 
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الع�مل(، و)اأطف�ل 2000(، و)األوان(، و)اأحلى �سب�ح(، و)ب�ل�سغ�ر 

نكرب(، و)حول الع�مل(، و)اإبداع الطفولة(، وقد اعتمد التليفزيون 

على �سي��سة ال�ستع�نة مبوهوبني من الأطف�ل لتقدمي هذه الربامج. 

وهكذا نرى اأن دولة الإم�رات تهتم ب�لإذاعة املرئية )التلف�ز( 

مل� له من اأهمية يف ثق�فة الأطف�ل. 

الأطفال:  م�سرح   -  3
الأطف�ل  ثق�فة  و�س�ئط  من  مهم�  و�سيط�  الطفل  م�سرح  يعد 

الطفل،  لثق�فة  الأخرى  الو�س�ئط  بقية  مثل  مثله  وامل�سرح  واأدبهم، 

وفني�  اأدبي�  الأطف�ل  ويغذي  وعقله،  وذهنه  الطفل  م�س�عر  يحرك 

بن�ء  يف  ت�سهم  التي  الفع�لة  الأدوات  اإح���دى  ويعترب  ووج��دان��ي���، 

املوجه  امل�سرحي  والن�س  الفني  العمل  الطفل عن طريق  �سخ�سية 

اأ�س��س� للطفل. 

اإىل جنب  اأخلقية ع�لية ت�سري جنب�  اأهداف  الأطف�ل  ومل�سرح 

جت�رب  له  ويقدم  جمهوره،  ي�سلي  اأن  يجب  اإذ  الفنية،  املتعة  مع 

والهدف،  العر�س  وا�سح  الت�سلية  هذه  يف  يكون  اأن  على  ممتعة، 

قوي ال�سرد، ب�لغ� يف اجلد، عميق احلكمة، ح�فل ب�لبهجة، ويجب 

اأفك�ره و�سط ع�مله اخل��س  اأن تكون امل�سرحية عون� للطفل لتلم�س 

وبيئته الذاتية. 

وتتوافر يف م�سرح الأطف�ل عدة عوامل جتعل منه و�سيط� موؤثرا 

فيهم، مثل الإيه�م امل�سرحي وخي�ل الأطف�ل ومواقفهم النفع�لية، 

واندم�جهم وتع�طفهم مع الأحداث امل�سرحية، هذه العوامل وغريه� 

جتعل من م�سرح الأطف�ل اأداة موؤثرة يف اكت�س�ب الأطف�ل لكثري من 

القيم والع�دات والأمن�ط ال�سلوكية الطيبة التي يحت�جون اإليه� يف 

م�ستقبل حي�تهم. 

وقد اأولت بع�س الدول العربية م�سرح الطفل اأهمية كبرية ولكن 

ب�سكل  بدايته�  يف  امل�سرحية  التجربة  فيه�  م�زالت  الإم���رات  دولة 

ع�م، ومل ي�أخذ امل�سرح يف الدولة بمُعده اجلم�هريي بعد، ب�لرغم من 

وجود العديد من الفرق امل�سرحية يف كل من )اأبو ظبي( وال�س�رقة 

وخور فك�ن وراأ�س اخليمة والفجرية، واأم القيوين وكلب�. 

وتتعدد الأ�سب�ب التي ح�لت ول تزال حتول دون تطور امل�سرح 

يف الدولة حيث بداأت هذه الفرق تقدم اأعم�ل خ��سة ب�لأطف�ل منذ 

الأهلي  الن�دي  التجريبي يف  امل�سرح  قدم  فلقد  1982م  ع�م  مطلع 

ثلث م�سرحي�ت )اأن� العفريت(، و)الطيور(، و)رحمة( كم� قدم 

م�سرح  وق��دم  ال�سعد(  )ط��ري  م�سرحية  الوطنية  ال�س�رقة  م�سرح 

م�سرحية  خورفك�ن  م�سرح  وقدم  املهجورة(  )البئر  م�سرحية  كلب� 

)ح�ر�سو الغ�بة(. 

اأبرز مظ�هر م�سرح الطفل يف الدولة قي�م م�سرح خ��س  ومن 

امل�سرحية  الفرق  للطفل(  ليلى  )م�سرح  جمعية  ب�إ�سه�ر  ب�لطفل 

بت�ريخ  ظبي(  )اأب��و  مدينة  يف  الفرقة  هذه  ت�أ�س�ست  الإم���رات،  يف 

م.   17/10/1983
الثق�فة  ون�سر  الفني،  الوعي  تنمية  اإىل  ليلى  م�سرح  ويهدف 

وتوعية الأطف�ل من خلل تربيتهم بطرق م�سلية على اأ�س�س علمية 

والوحيدة  الأوىل  الفرقة  ه��ذه  وتعترب  الفنية،  مواهبهم  وتنمية 

1983م  الفرقة ع�م  ت�أ�س�ست  الطفل، ومنذ  املتخ�س�سة يف م�سرح 

اإىل الآن قدمت امل�سرحي�ت الآتية: 

م�سرحية )بيت احليوان�ت( ت�أليف ف�ئق احلكيم واإخراج �سع�د 

جواد، وقد عر�ست ع�م 1983م. 

واإخ���راج  الدجيني  زه��ري  ت�أليف  وال��ذئ��ب(  )ليلى  م�سرحية 

عبداهلل الأ�ست�ذ، وعر�ست ع�م 1984م. 

واإخ��راج  اجلزائري،  �سليم  ت�أليف:  بهلول(  )حك�ية  م�سرحية 

يف  امل�سرحية  ه��ذه  و�س�ركت  1987م،  ع���م  وعر�ست  ج��واد  �سع�د 

مهرج�ن الطفولة الأوىل ب�لق�هرة وح�زت على ثلث جوائز. 

م�سرحية )حلم علء الدين( ت�أليف �سمري عبد الب�قي واإخراج 

عبد امللك اخلمي�س ع�م 1988م. 

م�سرحية )�س�ري وحلم العرائ�س( ت�أليف واإخراج: �سع�د جواد 

ع�م 1989م. 

�سع�د  واإخراج  ليلى حج�زي  ت�أليف:  اأ�سد(  )الك�بنت  م�سرحية 

جواد ع�م 1990م. 

جواد  �سع�د  ت�أليف:  حن�ن(  واحللوة  ح�س�ن  )البطل  م�سرحية 

واإخراج: عبداهلل الأ�ست�ذ ع�م 1992م. 

املدر�سي،  امل�سرح  2009م  ع���م  حتى  الإم�����رات  عرفت  وق��د 

والعرائ�س،  الدمى  وم�سرح  الأطف�ل،  وم�سرح  التعليمي،  وامل�سرح 

وم�سرح التن�سيط الفني.. 

ولقد اأثبت م�سرح الطفل يف دولة الإم�رات اأنه من اأعمق اأدوات 

الثق�فة من حيث اإنه يعتمد على التعبري اللغوي ال�سوتي وال�سورة 

يف  والتليفزيون  الفيلم  عن  ميت�ز  بهذا  وه��و  الطبيعية،  احلركية 

حيوية امل�سدر. 

الفن  ودور  والرتبية  التعليم  الفن يف  دور  تعميق  لهذا لبد من 

امل�سرحي يف احلي�ة واملجتمع بحيث تتعمق الروؤى والدرا�س�ت حول 

حمتواه  من  مفرغ�  ترويج�  ولي�س  وثق�فية  فنية  كر�س�لة  امل�سرح 

على  الأطف�ل  اإقب�ل  يف  اإيج�بي  دور  لعب  بغر�س  وذل��ك  الفكري، 

امل�سرح كف�عل يف ت�سكيل �سخ�سية الطفل واإطلق ملك�ته ومواهبه 

يف  والأهلي  اخل��س  اجلهد  مع  الر�سمي  اجلهد  تك�تف  من  ولب��د 

متويل م�سرح للمدر�سة واأطف�ل الفرق امل�سرحية الع�ملة ب�لدولة. 

منوذجًا  )ماجد(  الأطفال  جملت   -  4
جملت الأطف�ل تت�سمن اأبواب� متنوعة جتمع بني املتعة والت�سلية 

الع�سرين  القرن  بداية  العربي يف  الوطن  وقد تطورت يف  والف�ئدة 

املو�سوع�ت  حيث  من  متخ�س�س�،  منه�  اأ�سبح  حتى  وتك�ثرت، 

الأطف�ل  ب���أدب  متخ�س�سون  اإ�سداره�  على  واأ�سرف  والإ���س��دار، 

وثق�فتهم، ومن املجلت املتميزة يف الوطن العربي جملة )م�جد( 

التي ت�سدره� �سركة )اأبو ظبي( للإعلم كل يوم اأربع�ء فهي جملة 

اأ�سبوعية موجهة للأطف�ل م� بني �سن ال�س�بعة والرابعة ع�سرة، ظهر 



درا�سات

97
20
16

 -
 )

ز 
متو

 (
و 

لي
يو

 -
 4
1 

: 
د

د
ع

 ال
-

ل 
خي

 ن
لة

جم

للمجلة  ع���دد  اأول 

من  ف��رباي��ر   28 يف 

متت  1979م،  �سنة 

برجمة موقع جديد 

للمجلة  واح�����رتايف 

بلغة  2009م  �سنة 

ال���ب���ي ه��������س ب���ي، 

وه���و م��وق��ع ي��ه��دف 

اإىل ت�سهيل التف�عل 

وال����ت����وا�����س����ل ب��ني 

املجلة وقرائه�. 

رئي�س التحرير: 

اأول  هو  عمر  اأحمد 

ملجلة  حترير  رئي�س 

�سمي  وق���د  م���ج��د، 

ك��سم  اب��ن��ه  ا���س��م 

اأب����ي����ه، و���س��ي��ت��وىل 

امل��ج��ل��ة بعد  ق��ي���دة 

وف����ة وال����ده، وك���ن 

ي���ظ���ه���ر ب����مل���ج���ل���ة 

ال�سخ�سية  ب������س��م 

)ف�طمة  ال�سيدة  فهي  ح�لي�  التحرير  رئي�س  اأم�  م�جد،  الرئي�سية 

�سيف(. 

الهدف من اإ�سداره� ب�أن تكون جملة عربية تهدف اإىل تعميق 

غر�س  يف  وت�س�هم  واأمته،  ووطنه  دينه  اإىل  العربي  الطفل  انتم�ء 

اللح�ق  على  وحتثهم  والبن�ت،  ال�سبي�ن  نفو�س  يف  النبيلة  القيم 

بركب التقدم والعلم. 

العربية  الإم������رات  دول���ة  ع��ل��ى  الأول  ال��ع��دد  ت��وزي��ع  اقت�سر 

بني  تع�رف  كبط�قة  الحت���د  جريدة  مع  ب�ملج�ن  ووزع  املتحدة، 

املجلة والأ�سدق�ء اجلدد، ونظرا للنج�ح الذي حققه العدد الأول، 

ت�س�عفت ن�سخ املجلة يف الأ�س�بيع الت�لية خ��سة بعد اأن امتد توزيعه� 

لي�سمل دول جمل�س التع�ون اخلليجي، ثم بقية الدول العربية وبع�س 

الدول الأجنبية. 

وابنه  التحرير  رئي�س  على  يقت�سر  املجلة  اإع���داد  يعد  ومل 

وال�سيدة ف�طمة �سيف، بل بداأت ي�س�رك يف اإعداد املجلة نخبة من 

اأملع الكت�ب والر�س�مني منهم من يعمل يف مقر املجلة )ب�أبو ظبي(، 

والب�قون منت�سرون يف اأرج�ء الوطن العربي وبع�س الدول الأوروبية. 

التحرير،  يف  امل�س�همة  على  قراءه�  )م�جد(  جملة  وت�سجع 

ين�سر  الذين  الدائمني  املجلة  كت�ب  من  القراء  من  عدد  ف�أ�سبح 

وحتر�س  م�لية،  مك�ف�آت  مق�بل  �سفح�ته�  على  املتميز  اإنت�جهم 

معر�س  مثل  املتخ�س�سة  املع�ر�س  يف  امل�س�ركة  على  )م���ج��د( 

�سف�ق�س  ومعر�س  الق�هرة،  ومعر�س  للكت�ب،  الدويل  )اأبو ظبي( 

كتب  يف  متخ�س�سة  م��ع���ر���س  وه��ي  وغ��ريه���،  بولوني�  وم��ع��ر���س 

الأطف�ل، كم� ت�س�رك يف مهرج�ن دبي للت�سوق. 

وميكن لأي ق�رئ جديد ك�ن اأو وفي� للمجلة اأن يكون مندوب� له� 

بوطنه وحيه، وذلك اأن ميلأ ال�ستم�رة اخل��سة بذلك والتي تن�سر 

يف �سفح�ت املجلة وير�سله� اإىل عنوان املجلة الربيدي حتى يح�سل 

احل��سل  من  جتعل  البط�قة  هذه  مندوب،  بط�قة  ي�سمى  م�  على 

عليه� مندوب� وممثل مل�جد يف وطنه، وحتديدا يف حيه اأو مدينته، 

اإذ يت�بع اأهم الأحداث الثق�فية والفكرية والري��سية بحيه ومدر�سته 

ويوايف به� املجلة حتى تن�سر له م�س�همته يف ب�ب )مندوبو( م�جد، 

يف  املجلة  على  احل�سول  �سهولة  مدى  يت�بع  اأن  املندوب  على  كم� 

منطقته ال�سكنية حتى يمُطلع اإدارة املجلة على امل�سكل اإن وجد لتقوم 

ب�لإجراءات اللزمة مع وكلء التوزيع حتى ي�سهل ا�ستلم املجلة يف 

مك�ن اإق�مته. 

يف  كبري  ب�سكل  �س�همت  ك�نوا  اأينم�  القراء  ت�سريك  طريق  اإن 

التعريف ب�ملجلة اأكر ف�أكر حيث مكنت من ن�سر املجلة يف كل حي 

ويف كل مدينة لأن مه�م املندوب كذلك تعريف الأولد والبن�ت يف 

حيه ومدر�سته بهذه املجلة. 

من  جملة  اإليه  ت�سل  مل  قي��سي�  رقم�  املجلة  توزيع  �سجل  وقد 

قي��سي يف  الأ�سبوع، وهو رقم  ن�سخة يف  و500  األف�   176 وهو  قبل، 

ت�ريخ ال�سح�فة املوجهة اإىل الأولد والبن�ت، وفق� لتقرير موؤ�س�سة 

اأن  للمجلة  ا�ستبي�ن  اآخر  اأ�س�ر  الدولية، وقد  التحقيق من النت�س�ر 
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م���ت���و����س���ط ع���دد 

ق�����راء ال��ن�����س��خ��ة 

ال���واح���دة اأرب��ع��ة 

اأن  اأي  اأ�سخ��س، 

املجلة  ق��راء  عدد 

ي�سل  اأ���س��ب��وع��ي��� 

األ���ف   600 اإىل 

ق�رئ. 

�����س����ح����ي����ح 

هي  امل��ج��ل��ة  اأن 

ب�������لأ�������س��������������س 

جم���ل���ة ل��ل��ف��ت��ي���ن 

وال�����ف�����ت�����ي������ت، 

ول��ك��ن��ه��� ���س���رت 

من  تقدمه  ومب��� 

م��وا���س��ي��ع ج����دة 

لكل  جملة  وه�مة 

مبختلف  الع�ئلة 

الأعم�ر. 

امل��ج��ل��ة  اإن 

ت��وج��ه ر���س���ل��ت��ه��� 

اأ�س��س� اإىل الأطف�ل من 7 اإىل 14 �سنة لكن ال�ستبي�ن الذي اأجرته 

اء اأكرب من  املجلة موؤخرا اأ�س�ر اإىل اأن هن�ك حوايل %20 من القرَّ

اء قد ات�سعت.  القرَّ م�س�حة  اأن  يدل  وهذا  �سنة   18
وقد �س�ركت املجلة يف مع�ر�س دولية للكتب- كم� ذكرن�- وقد 

على  واملوؤمترات  واملح�فل  املع�ر�س  بهذه  م�س�ركته�  خلل  ح�زت 

اجل�ئزة  هذه  وتعترب  متت�ليتني،  مرتني  العربية  ال�سح�فة  ج�ئزة 

اأرفع ج�ئزة �سحفية يف الوطن العربي، الأوىل ك�نت �سنة 2002 م 

مر.  �م ب�ملجلة، والث�نية ف�ز به� الك�تب اأحمد عمُ لأحمد حج�زي الر�سَّ

الوطنية،  الهوية  اإىل  النتم�ء  تنمية  اإىل  - تهدف جملة م�جد 

تقدم  التي  تنوع موا�سيعه� وق�س�سه�  واملعرفة عرب  الثق�فة  ون�سر 

ب�أ�سلوب فني واحد تتغري اأبواب املجلة تقريب� كل ع�م، ولكن اأبوابه� 

الآن هي: 

مقدمة.   -  1
2 - ب�ست�ن املعرفة: يتحدث عن اأحدث الكت�س�ف�ت واملعلوم�ت 

املنوعة. 

الع�مة.  املعلوم�ت  عن  اأ�سئلة  ب�ب   -  3
اأنتجته�  التي  الأفلم  اأحداث  عن  يتحدث  فيلم:  م�جد   -  4

�سينم� الأطف�ل الع�ملية. 

5 - اأحب�ب اهلل: يتحدث عن معلوم�ت دينية عن مو�سوع معني 
اأو عن ق�س�س ومعلوم�ت يف عهد                 الر�سول حممد 

ال�ستف�س�رات  بع�س  اأي�س�  وب��ه  وال�سلم،  ال�سلة  عليه 

الدينية. 

عة تتغري مع تغري املجلة.  كتب امل�س�بق�ت: به م�س�بق�ت منوَّ  -  6
- كتيب دائرة جملة م�جد: يتحدث عن مو�سوع واحد معني   7

ب��ستف��سة. 

اأ�سدق�ء  فيه  يتحدث  الذكية:  زكية  مع  الإنرتنت  تعلم   -  8
املجلة عن كل �سيء. 

 9 - ق�س�س م�سورة اأبط�له� �سخ�سي�ت املجلة. 

10 - ق�س�س مر�سومة ومنوعة اأبط�له� اأي �سخ�س اأو اأي �سيء. 
11 - بني م�جد واأ�سدق�ئه: وفيه يكتب الأ�سدق�ء ا�ستف�س�راتهم 

عن املجلة واأبوابه� و�سخ�سي�ته�. 

الأ�سبوع التي ت�سدر  يف  معني  يوم  فيه  يحدد  يوم..  يف   -  12
فيه ويعر�س مواليد ذلك اليوم و�سف�ت من               يولدون 

به، كم� يذكر ذلك الب�ب: الأحداث التي جرت يف مثل هذا 

اليوم الذي حدده. 

الأخب�ر  اأح��دث  عن  يتحدث  وطني:  ي�  اخل��ري  �سب�ح   -  13
واملن��سب�ت والأحداث التي جتري يف الوطن                 العربي. 

تلون.  اأن  واملفرت�س  لوحة  تر�سم  وفيه  التكوين:  هواة   -  14
الري��سية: تتحدث يف كل ب�ب عن ري��سة معينة  15 - املجلة 

واأحدث اأخب�ر اللعبني والري��س�ت. 

بع�س  تعر�س  ال��ق��دمي��ة:  م���ج��د  جملة  م��ن  �سفح�ت   -  16
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�سفح�ت املجلة قدمي�. 

للبن�ت فيه و�سف�ت للطع�م، واأي�س� العن�ية  ب�ب  17 - كراملة: 
ب�جل�سم وبع�س ال�سف�ت التي يجب اأن  تتحلى به� الفت�ة. 

امل�سكلة مب�سكلتهم  اأ�سدق�ء  يبعث  م�سكلة:  عندي  اأن�   -  18
وحتل على ال�سفح�ت واأي�س� به ب�ب اإىل كل               اأب واأم 

فيه يبني اأف�سل الطرق لرتبية الأبن�ء. 

ب�ب منوع�ت: يكون به خدع �سحرية ونك�ت، ويف بع�س   -  19
الأحي�ن اأ�سئلة ذك�ء. 

الأخرية  الآونة  يف  عدده�  تزايد  وقد  الإعلن�ت:  بع�س   -  20
ويعترب هذا التزايد اأكرب دليل على حتقيق                  املجلة 

لنت�س�ر اأو�سع و�سهرة اأكرب. 

الأي�م  مع  تتزايد  �سخ�سي�ت  املجلة  ويف  ال�سخ�سي�ت:   -  21
منه� �سخ�سية: م�جد وك�سلن وزكية وكرمي                وكراملة  

واأمونة  وغريه� من ال�سخ�سي�ت التي تظهر يف الأعداد. 

ر�س�ئلهم:  على  ترد  ل  املجلة  اأن  القراء  من  العديد  يقول    •
ولعل هذا راجع اإىل العدد اله�ئل من                      الر�س�ئل 

التي ت�سل اإىل املجلة حيث يبلغ عدد الر�س�ئل التي ترده� 

اأ�سبوعي� 10000 )ع�سرة اآلف(  ر�س�لة. 

اأهم املجلت املتخ�س�سة يف  • تعترب جملة م�جد واحدة من 
ثق�فة الطفل على م�ستوى الع�مل، واأكره� �سعودا وت�ألق�، 

والأوىل بل من�زع يف املنطقة العربية، وقد ا�ستط�عت عرب 

ثق�فة  يف  جديد  ملفهوم  توؤ�س�س  اأن  عقود  ثلثة  من  اأك��ر 

على  وتتفتح  احل�����س���ري،  الأم���ة  ب����إرث  تعتز  التي  الطفل 

له�  بكف�ءات وطنية وعربية م�سهود  اأجمع،  الع�مل  ثق�ف�ت 

ب�لري�دة يف جم�ل اأدب وثق�فة الطفل بكل جوانبه�. 

كم� متثل جملة م�جد الروؤية احلكيمة وال�سديدة لدولة الإم�رات 

العربية املتحدة وق�ئده�، يف �سرورة الهتم�م بثق�فة الن�سء العربي 

وتهيئته لأخذ دوره ك�مل يف �سب�ق امل�ستقبل. 

 5 - كتب الأطفال: 

وثق�فة  لأدب  م��ن���زع  دون  الأول  الو�سيط  ه��و  الكت�ب  يبقى 

والثق�فة،  للمعرفة  والدائم  امل�ستمر  املنبع  هو  اأن��ه  كم�  الأطف�ل، 

والكت�ب ل يزال يعترب من اأبرز و�س�ئل وم�س�در املعرفة، على الرغم 

من من�ف�سة عدد من الو�س�ئل الأخرى له يف الع�سر احلديث، مثل 

الإذاعة امل�سموعة واملرئية واخلي�لة.. لأنه ميت�ز بطواعية ل تتوافر 

يف هذه الو�س�ئل، وعن طريق الكت�ب ي�ستطيع الأفراد يف اأي مك�ن 

الفكر والثق�فة، والإمل�م بنواح خمتلفة  اأو زم�ن الت�س�ل مب�س�در 

من املع�رف فيم� يحيط بهم من بيئ�ت، وم� جرى عليه ح�ل الع�مل 

ت�س�عد على  اأخرى قد  نواح  اإىل غري ذلك من  الذي يعي�سون فيه، 

اإمن�ء احلي�ة العقلية وتقويته�. 

الأ�سئلة  وط��رح  والت�أمل  التفكري  اإىل  الأطف�ل  تقود  الكتب  اإن 

وال�ستف�س�رات، �سواء على اأنف�سهم اأو على الآخرين. 

وتنق�سم كتب الأطف�ل من حيث امل�سمون اإىل عدة اأنواع منه�: 

الكتب الق�س�سية: وقد تكون هذه الق�س�س خي�لية اأو واقعية، 

اأو  علمية  اأو  ت�ريخية  تكون  وقد  البولي�سية،  املغ�مرات  ق�س�س  اأو 

دينية اأو اجتم�عية. 

بن�ء  تتخذ  اأو  واأجوبة،  اأ�سئلة  �سكل  ت�أخذ  قد  العلمية:  الكتب 

اأدبي� قريب� اإىل الق�سة، اأو على �سكل اآخر مثل الرحلت العلمية يف 

اأعم�ق البح�ر اأو الف�س�ء اخل�رجي بني النجوم والكواكب. 

كتب ذات ط�بع ديني: والغر�س من كت�بته� هو تب�سيط الأفك�ر 

واملعلوم�ت الدينية وتقدميه� للأطف�ل ب�سكل �سهل ومب�سط، وتن�سب 

يف الع�دة على ق�س�س الأنبي�ء والر�سل واحلكم�ء والأحداث الدينية 

واحلكم واملواعظ واملثل العلي�. 

كتب ال�سعر والأن��سيد والأغ�ين للأطف�ل. 

دوائر املع�رف اأو املو�سوع�ت واملع�جم امل�سورة. 

كتب الرحلت واجلغرافي�.  

والزعم�ء  الق�دة  من  امل�س�هري  حي�ة  وكتب  الت�ريخية  الكتب 

واملفكرين. 

الكتب امل�سورة: وهي التي تقدم للأطف�ل الذين هم يف �سن م� 

قبل املدر�سة، وهي التي تعتمد على ال�سور اأو الر�سوم اأو الكلم�ت. 

* ويتوفر يف مكتب�ت الإم�رات العربية املتحدة كثري من الكتب 

واملو�سوع�ت  والآداب  املع�رف  وكتب  التعليمية  واملقررات  املدر�سية 

والإع��لم��ي���ت،  والتقني�ت  والفنون  العلوم  وم�سنف�ت  واملع�جم 

وتظهر هذه الكتب يف طب�عة اأنيقة وفخمة ورخي�سة الثمن، ميكن 

اأن يقتنيه� الطفل الإم�راتي بكل مرونة و�سهولة وي�سر. 

العربية  الإم����رات  يف  والع�مة  اخل��سة  املكتب�ت  تكر  وهكذا 

املوجهة  واملرئية  ال�سمعية  الإعلم  و�س�ئل  ببيع  تعني  التي  املتحدة 

الطفولة  م�ستوى  من  الرفع  اأج��ل  من  زهيدة  ب�أثمنة  الأطف�ل  اإىل 

ذهني�  ع�مة  ب�سفة  العربية  والطفولة  خ��سة  ب�سفة  الإم�راتية 

ووجداني� وحركي�. 

املراجع: 

ثقافة الطفل – �ضهادات حملية وعربية / دائرة الإعالم • 

والثقافة- ال�ضارقة

ثقافة الطفل يف دولة الإمارات العربية املتحدة / مركز • 

زايد للتن�ضيق واملتابعة.

البحوث الفائزة يف جائزة العوي�س الدورة الثانية 1991 • 

م امل�ضابقة العامة. 

اأعداد من جملة ماجد التي ت�ضدر يف )اأبو ظبي( • 
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ق�سة / مريـم م�سبح الرميثي

هديــل إعجــاز

ي�سمخ  ال���دار  م��ن  املق�بلة  اجلهة  يف  البعيد  يف  اأمت��ع��ن 

م�سجد احلي الطوب��ي مبئذنته الع�لية التي حتت�سن احلم�م 

امل�سجد  ب�جت�ه  )اأبومن�سور(  عمي  خروج  غدا  و�سغ�ره��، 

والقدوم   ، للو�سوء  ف�أ�سرع  ال�سلة،  اإق�مة  قرب  على  دليل 

لوالدي ملرافقته، يبت�سم ح�ل يراين ، يود حملي طيلة الطريق 

اأ�سمعه  ول   : يل  يقول  ب�سو�س�،  ف�أ�سبقه  للم�سجد،  دارن�  من 

وفود  اأرى  و�سم�ل  اأتلفت ميين�  وان�  اخلط�  اأ�سرع  اأظل  لكني 

امل�سلني يته�فتون .

  مل يكن يل من الرف�ق ممن اأ�س�حبهم عدا ابن ج�رن� 

 ، وال��ده  برفقة  اأ�س�هده  ل  ال�سلة  ، يف  �سني  مثل  �سقر يف 

لكن بعده�� األتقي معه يف الزق�ق يلهو بح�سوات �سغرية وقد 

خطط الأر�س بع�س�ه اخل�سبية وا�سع� حدود م�س�حة اللعب 

اأ�سمعه في�سري بع�س�ه اإىل اخلطوط املر�سومة  ، يحدثني ول 

الألع�ب  من  اأجيد  ل  و  اللعبة  �سقر  من  تعلمت  حتى  وهكذا 

منذ ولدت واأنا فاقد القدرة على ال�ضمع ، ل تكن بقريتنا ال�ضاحلية طبيب عدا مطوع القرية الذي ما انكفاأ 

عن حت�ضر اخللطات الع�ضبية والعالجات بالقراآن ليقراأه��ا علي حتى اأ�ضلَم والدّي لإرادة الرب ، بلغت من العمر 

اليوم الثانية ع�ضرة ، واأنا را�ضد الأكر �ضنا بن طفلتن كالقمر، دارنا قريبة من ال�ضاحل الدافئ الذي اأحاطت 

به بيوت الي وحجرت��ي لها نافذة خ�ضبية تطل على ال�ضاحل، اأع�ضق تنف�س هواءه الرطب الندي حن  تغازله 

النوار�س البي�ضاء مع اإ�ضراقة ال�ضم�س الذهبية. 
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غ���ريه����، ولأن���ه���� ت��ع��ت��م��د على 

اخل��ط��وط امل��ر���س��وم��ة ب���لأر���س 

فقد  اخلطوط  على  احل�س�  ورم��ي 

ينتهي  وح���ل  اللعب  �سقر  �س�طرين 

اأبن�ء ح�رتن� لعبة  ي�سرع للعب مع ب�قي 

ف�أجل�س   . للحديث  يرافقهم  اأو  الختب�ء 

اأعيد ر�سم اخلطوط على الأر�س حتى نعود 

للعب يف حني اآخر.

ي�س�هدين اأبومن�سور واأن� اأر�سم ب�لع�س� 

يلوح   ، فيبت�سم  ال��رتاب  واأم�سد  الأر���س  على 

ابت�س�مته  اأن  غري  اأ�سمعه  ول   ، ويقول  يل 

له  ف���أوم���أ  ب�ل�سرور.  تغمرين  الط�هرة 

راأ�سي فرح�.

ك�ن يوم� اأن و�سف اأبومن�سور 

قد  اأج��ن��ب��ي��ً�  طبيبً�  وال���دي  ل��� 

ح�سر القرية ليفتتح م�سفى 

، زرت الطبيب مع والدي 

الطبيب  اأرق��ب  ، كنت 

الأب���ي�������س ال��ط��وي��ل 

ب��ن��ظ��رات خ��وف 

اق��رتب  ك��ل��م���   ،

م��ن��ي واأ���س���ء 

ع�����������س������ه 

الق�سرية 

اخ��ت��ب���أت 

يف ح�سن 

وال�����������دي 

واأن�������������������� 

اأرجت���������ف ، 

واأب�������ي مي�����س��ح 

ي�سد  راأ���س��ي  ع��ل��ى 

وي��ق��ول فل  ي��دي  على 

عينيه  يف  واأرى  اأ�سمعه، 

بريق� خ�فت� يوم�س بدجى يغمرين 

الطبيب  لزي�رة  وال��دي  اأراف��ق  م�سيت   ، وال�سكينة  ب�لدفء 

اأي�م� تلو اأخرى ، ويف الدار اأمثل لأمي م� كن� نفعله مع الطبيب 

ثم  اأخرى  ت�رة  وحت�سنني  ت�رة  تقبلني   ، علي  يك�سف  وكيف 

ترفع يديه� لتدعو 

ال���رب، ت��دع��وه ب���أن 

اأ�سمع  اأن  اأود   ، ي�سفيني 

احلنون،  و�سوته��  ال��دع���ء 

نرباته��  �سدى  حتمل  ن�سمة  فل 

ابت�س�مة  غ��ري  يل  زاد  ل   ، اخل��سعة 

بوجهه�. فتب�دلني البت�س�م وتقبل جبيني.

جه�زًا  منحني  للطبيب  لن�  زي���رة  اآخ��ر  يف 

اليمنى  اأذين  يف  غر�سه�  التمر،  نواة  بحجم  �سغريًا 

، �سعرت ب�أن راأ�سي يوؤملني وك�أن اأطن�ن� من اخل�سب قد 

تكد�ست عليه، بداأت عيني تزيغ، وج�سدي يرتع�س، ت�سبثت 

بوالدي واأن� اأبكي من الرعب، اقرتب مني الطبيب و انحنى 

ليحدثني، ق�ل و�سمعته، نعم �سمعت �سوت� م�، يت�سلل بخفة 

�س�غ  نب�س�تي،  اهتزت  العظ�ي��،  يف  ليت�سرب  �سئيلة 

مل ، رد عليه والدي ، �س�ركهم اأبو من�سور  الطبيب جمُ

يبللني،  املنهمر  ب�أ�سواتهم ك�ملطر  �سعرت   ، ابتهج  و 

ازدادت النب�س�ت ووجع راأ�سي يزداد اأطبقت يدي 

يف  وانغم�ست  عيني  اأغم�ست  وبقوة  اأذين  على 

البك�ء.

العربات،  واخلفق�ت،  النب�س�ت  �سوت 

تلويحة  واأب��وم��ن�����س��ور،  وال����دي  اأ���س���ري��رمُ 

بعر�س  لن�  ال�س�حل  ا�ستقب�ل  و  الطبيب، 

مع تغريدة النوار�س، تخمرت يف روحي 

غلفت  وق��د  اأوردت����ي،  به�  ت�سبعت   ،

ترافق  ب��خ��ط��وات  تقدمت  قلب��ي، 

اأزيز ب�ب دارن� اخل�سبي ، ردفت 

الف�سيح،  احل��و���س  نحو  دف��ت��ي��ه، 

يتبعني والدي ، راأيت اأمي تندفع 

ت�سقط  دمع�ته�   ، وتبكي  نحوي 

تتجمع   ، احل���و����س  اأر������س  ع��ل��ى 

، فردت  ت�سكلت حم�مة  ببع�سه�، 

جن�حيه�� ب�إعج�ز، ط�لعت ال�سم�ء، ثم 

ط�رت بهدي�ل ي�سلبمُ الألب�ب.

اإ�ساءة:

*ق��سة عربية من الإم�رات.



اإن م� يطرحه بع�س الأدب�ء يف حي�تن� املع��سرة على بع�س 

والتو�سيح  التفريق  بغ�ية  هو  ن�س(   ( كلمة  الأدبية  القطع 

ب�عتب�ر اأن هذه القطعة الأدبية ل تنتمي اإىل اأي جن�س اأدبي 

الت�سمية  نوعً� من النتم�ء لأن هذه  ، وعليه تغدو كلمة ن�س 

متنح القطعة الأدبية هويته� .

اأوردت هذه املقدمة بعد اأن قراأت اإ�سدارًا جديدًا بعنوان 

 )1(

: ) نقول الكثري يف مزحة ( للك�تبة من�ل علي بن عمرو 

الذي اعتمد يف جمموع م� ت�سمنه على الن�سو�س .

وال�سوؤال الذي اأراه م�سروعً� : اإىل اأي  حد جنحت الك�تبة 

من�ل علي بن عمرو يف اإبداع هذه الن�سو�س من جهة ، ويف 

التقيد بهويته� اأي�سً� ؟ 

من قراءة كت�ب ) نقول الكثري يف مزحة ( يت�أكد الق�رئ 

وا�سحة  خ��ربة  �س�حبة  الكت�ب  موؤلفة  اأن  من  معً�  والن�قد 

 ، واملق�لة  والق�سة  الرواية  الأخ�س  وعلى  الأدبية  ب�لأجن��س 

اأنه� تكتب ن�سً� بدراية وا�سحة ، ولنقل عمدًا  وبره�ن ذلك 

اأي اأنه� تفعل ذلك من اأجل كت�بة ن�س خمتلف عن الأجن��س 

نقول الكثير في مزحة

مقاربة لنصوص منال علي بن عمرو
الكاتب والروائي البولوني

د. هيثم يحيى اخلواجة 

لي�س الن�س الأدبي هو الكالم العادي اأو الهذر اأو الرثثرة وغر ذلك ، فالن�س الأدبي �ضواء اأكان ق�ضة اأم �ضعراً 

اأم مقالة اأم خاطرة اأم كان غر ذلك ، فاإنه يبقى ن�ضاً اأدبياً يده�س املتلقي وميتعه ، ويدغدغ فكره وقد يطرح اأ�ضئلة 

مفيدة يف الياة .

10
2

20
16

 -
 )

ز 
متو

 (
و 

لي
يو

 -
 4
1 

: 
د

د
ع

 ال
-

ل 
خي

 ن
لة

جم

مراجعات



البع�س  ك���ن  ،واإذا  الأخ���رى  الأدب��ي��ة 

خلفية  دون  الن�س  كت�بة  اإىل  يت�سدى 

فت�أتي  الأدب���ي���ة  ب���لأج��ن������س  معرفية 

ول  فيه�  رواء  ل  م�سوهة  الن�سو�س 

طعم ول لون ، ف�إن من�ل علي بن عمرو 

لكل  ن�سً�  وثلثني  خم�سة  لن�  قدمت 

ن�س طعمه ولكل ن�س نكهته ، والدليل  

على جن�ح هذه الن�سو�س احلديث عن 

حمورين الأول معم�رية الن�س وفني�ته 

والث�ين لغة الن�س ودللته� .

معم�رية الن�س :

بعنوان  يتعلق  املعم�رية  ه��ذه  اأول 

الن�س الذي ينبع من من�خ�ت  الفكرة 

ذلك  كل    ، وطبيعته�  واروؤي���ة  واحللم 

الواقع  جتعل  مقولة  توؤكد  اأن  اأجل  من 

وموظفً�   ، ب�لن�س  مرتبطً�  والتخييل  

توظيفً� قويً� فيه .

: ) عزاء  العن�وين  اأذك��ر من هذه 

العتمة  – نخب  – وداع مت�أخر  خ��س 

 – اأخرى  – امراأة  بعيدًا  – الراحلون 
 – ال��روح  – اإع�قة يف  نوار�س احل��ذر 

مت�س�بهة  – اأرواح  فيه  اأح��د  ل  �سرير 

انتظ�ر حم�مة  – يف  اخل��وف  لون   –
بي�س�ء ...اإلخ( 

ن�س  كل  ف�حتة  يف  اأنه�  واجلميل 

ثبتت جملة متهد الطريق للن�س وتفتح 

وملم�سة  املعرفة  على  الق�رئ  �سهية 

ودللته  األوانه  وتقّري  الن�س  مف��سل 

وغري ذلك .

تقدم  طريق  مع�مل  ن�س  يف  فمثًل 

نف�د  اإل  العبور  ينهي  ل   (  : بقوله�  له 

احلقيقيني ومثلهم ل ين�سب ، ويف ن�س 

عزاء خ��س تقول : ) تفقدين التج�رب 

لكنه�   . امل�ستمرة  امل��ح���ولت  م��ع���مل 

ت�سكن  الروح  �سلب  على  تقدر  لن  اأبدًا 
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بعيدًا  الراحلون  ن�س  ويف  غيمة( 

تلهو حتت  قلبي طفلة  ) يف   : تقول 

املطر ح�فية ( ... اإلخ 

مبني  فهو  الن�س  بن�ء  عن  اأم��� 

الرتهل  يج�يف  بحيث  حمكمً�  بن�ء 

وينبذ احل�سو،  ويع�لج املو�سوع دون 

التخلي عن حمورين رئي�سني : الأول 

ال�س�دقة،  وامل�����س���ع��ر  الإح�����س������س 

والث�ين الفكرة . ج�ء يف ن�س )وداع 

مت�أخر ( ) من يغم�س عينيه ، واآثر 

ال�سي�دة،  لل�سمت  واأ�سرع   ، الغي�ب 

ي��ع��رف احل���ب ، ول��ن  ���س��خ�����س مل 

يقدر على ط�قة الحتف�ظ ب�أ�سي�ئه 

احلب   . م�  يومً�  ثمينة  ك�نت  التي 

ت�سبث   ، اأطف�ل  اأفع�ل  يف معجمهم 

 
)2(

بلعبة حتى ي�أتي دور لعبة اأخرى .

م���� ت���ق���دم م���ن ط����رح ل��ل��ف��ك��رة 

التخلي  دون  مب��سر  غري  ب�أ�سلوب 

اأم���   . والأح������س��ي�����س  الع�طفة  ع��ن 

الفكرة فتبدو مكثفة وا�سحة املع�مل يف نه�ية الن�س ، وي�أخذ 

الهدف الأعلى جمموعة اجت�ه�ت ترتبط مبرموزات �سفيفة 

وق�درة على حتريك النب�س . اأذكر من ذلك م� ج�ء يف ن�س 

) �سورة جديدة ( حيث يقول: اأزور �سديقي العجوز ، �س�حب 

حمل الت�سوير ، اأب�دله  البهجة ، واأخربه اإنني جئتك يف ح�جة 

م��سة ل�سورة جديدة ، من دون اإط�ر هذه املرة ، اأريد �سورة 

تعج بي . له� ملمح خ��سة وبوادر فرح ، �سورة كلم� راأيته� 

اأعلم منه� اأن الق�دم اأجمل واأكرب واأروع ، بعيون م�سرقة وقلب 

يرتقب اخلري ، يحن لب�سر مي�ر�سون ال�سدق من دون ادع�ء . 

)3(

من دون غ�ي�ت خفية . ( 

ويف ن�س )اأرواح مت�س�بهة ( تقول معربة عن م�س�عره� 

ال�س�دقة :

و�س�دته  على  يتكئ   .. الوقت  زواي���  ترتب�س�ن  عين�ه   (

)4(

ال�س�متة يلوك بع�سً� من اأظ�فر الهم ..( 

نحت  وقد   ) الهدف   ( الفكرة  نلحظ  الن�س  نه�ية  ويف 

منحى التكثيف معتمدة على الدللة والربه�ن :

اجلميل  اأيه�  وداع��ً�   ، الأر���س  على  امللئكة  تعي�س  ل   (

 
)(( 

�س�أ�ست�ق لك دائمً�(

اللغة:

له�  لغة  ن�سو�سه�  يف  عمرو  بن  علي  من�ل  الك�تبة  لغة 

ال�سهل  نوع  اأنه� من  اإىل  ب�لإ�س�فة  ، فهي  نكهته� وخ��سيته� 

والتعبري  ب�مل�سداقية  وترتبط  ال���دفء  نحو  جتنح  املمتنع 

ال�سديد بعيدًا عن التقعر وعوي�س الكلم .

تقول يف ن�س قويل م� اأريد :

) قويل �سوف يعود ويف جعبتي الفرح الكثري ، الكثري من 

احلب ، واأي�سً� مظلة حتميني ، حني يهطل الأمل ، قويل كم هو 

)6(

م�ست�ق مللحمي الغ��سبة و�سحك�تي املتهورة ( 

وتقول يف ن�س ) لون اخلوف ( 

وجع  اأم  ؟  اأخر  قبح  ال�سوء..  �سي�سيفه  الذي  م�  ترى   (

و�ستهرول  ؟  الظل  �سيئً� من  ال�سور  �سيهدي  اأنه  اأم  ؟  جديد 

 .. رمب�  ؟  امل���رة  عيون  من  تختبئ  اجلديد  للظل  التكوين�ت 

رمب� هذا هو م� ينق�س ال�سور ظًل تخب�أ فيه احلقيقة . هل 
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)7(

�سيكون الظل ب�للون الأ�سود ؟ ( 

وتتميز لغة الك�تبة – اإ�س�فة اإىل م� تقدم – ب�ل�س�عرية، 

فهي ت�سعى اإىل حتقيق ذلك يف ن�سو�سه� بغية اإمت�ع الق�رئ 

، ففي ن�س  الأدبية والدللية  الن�س قيمته  ، ومنح  من جهة 

 ، اجلمل  تكثف  احل�سر  ل  املث�ل  �سبيل  على   ) اأجلي  من   (

وتركز الدللت ، وت�سعى ج�هدة اإىل التحليق ب�مل�س�عر عرب 

لغة �سفيفة ندية : 

) كم من املرات �ستقف عند ال�سور خمبئً� خلف ظهرك 

عند  الوقوف  �سئمت   ! ّ؟  يل  تهديه�  اأن  تتمنى  بي�س�ء  وردة 

اللحظ�ت  يجمد   ، الزمن  يكت�سح  والثلج   ، الرتقب  �سرف�ت 

احل�ملة .. ويوحي يل .. كم هي ق�متة الألوان  الق�دمة . حتل 

 
)((

ب�حلب اأكر .. لون دربك نحوي ب�لوعود واأغ�ين احلب ( 

اأخريًا :

اإن كت�ب ) نقول الكثري يف مزحة ( للك�تبة من�ل علي بن 

عمرو ي�ستحق القراءة من جهة ، وهو يثبت اأن الن�س جن�س 

اأدبي ح�د وجديد ، ولي�س كم� يدعي البع�س ب�أنه هروب من 

الأجن��س الأدبية و�سروطه� واأن من مييلون اإىل كت�بة الن�س 

يجهلون الت�سدي اإىل الأجن��س الأدبية املعروفة .

هل نقول اإن الن�س الأدبي يعمل على حفر جمرى جديدًا 

يف اأدبن� العربي ، على الرغم من وجوده يف هذا الأدب منذ 

قدمي الأزم�ن .

اأقول نعم ، ف�لن�س احلداثي اليوم بداأ يت�سنم مواقع مهمة 

على يد اأمث�ل الك�تبة من�ل علي بن عمرو التي اأثبتت ح�سورًا 

نقول   : العنوان  يف  تقول  اأن  اأرادت  ولعله�  الن�ّس  اإب��داع  يف 

الكثري يف ن�سو�سن� ونحن نظن اأن ذلك مزحة ؟

الهوام�س :

من�ل علي بن عمرو ، نقول الكثري يف مزحة ، دار اأثر للن�سر والتوزيع ، 

اململكة العربية ال�سعودية ، الدم�م ، 2013م.

نف�سه . �س 51.

نف�سه . �س 57.

نف�سه . �س 88.

نف�سه . �س 89.

نف�سه . �س 100.

نف�سه . �س 102.

نف�سه . �س 104.



العقاد 

وأبرز معـاركه النقدّية..؟
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ك�نت �سخ�سية �سوقي ع�مًل مهمً� يف مع�رك النقد التي 

خ�سية  النقد  يخ�سى  الرجل  ك�ن  فلقد  �سعره،  حول  اأث��ريت 

�سديدة ويرت�سى نق�ده مبختلف و�س�ئل الإر�س�ء، وقد �سخر 

لنف�سه �سحفً� وجملت تدافع عنه وتعيد ن�سر �سعره القدمي، 

وراح الكت�ب ال�سب�ب 

يف فرتة �سعود جنمه 

اأو اأفوله يلتم�سون من 

لل�سهرة  و�سيلة  نقده 

اأو للك�سب وهكذا ظل 

مو�سع  �سوقي  �سعر 

قدحً�  الن�قدين  نقد 

وذمً� اأو تقديرًا وتبجيًل طوال حي�ته وقد �س�رك كت�ب م�سر 

عليه  والهجوم  وانتق�ده  �سوقي  �سعر  اإىل  التطرق  يف  الكب�ر 

ح�سنني  وحممد  وامل���زين  والعق�د  ح�سني  طه  مقدمتهم  ويف 

هيكل وغريهم، اإل اأن معظمهم مل يلبثوا بعد وف�ته اأن ع�دوا 

ق�سيده  يف  القدمية  اآرائهم  غلواء  من  وخففوا  اإن�س�فه  اإىل 

وردوا  وق���ري�������س���ه 

العتب�ر له كقمة من 

العربي  ال�سعر  قمم 

النه�سة  ع�����س��ر  يف 

العربية.  

ول���ك���ن ال�������س���وؤال 

املطروح هو: هل ك�ن 

ممدوح ال�سكاف

راح الكتاب الشباب في فترة 
صعود نجمه أو أفوله يلتمسون 

من نقده وسيلة للشهرة



مقاالت

10
7

20
16

 -
 )

ز 
متو

 (
و 

لي
يو

 -
 4
1 

: 
د

د
ع

 ال
-

ل 
خي

 ن
لة

جم

�سوقي يرد على نق�ده؟  

من املعروف اأن »�سوقي« مل يكن يواجه مثل هذه احلملت 

ك�نت  بل  ال�سريح  ب�لرد  �سخ�سه  و�سد  �سعره  �سد  املوجهة 

له كم� اأ�سلفن� �سحف وكت�ب ينفق عليه� مثل جملة »عك�ظ« 

ل�س�حبه� ال�سيخ فهيم قنديل وقد واجهت هذه املجلة ظهور 

كت�ب »الديوان« بحملة مت�سلة حتت عنوان »الق�فلة ت�سري« يف 

ع�سر مق�لت ب�أ�سم�ء )النزلة الأوىل، الث�نية، الث�لثة الخ..( 

بقلم رئي�سه� قنديل وو�سمت فيه�  اإدارة هذه املجلة  حررته� 

»عك�ظ«  وق�لت  والقزم«  »الرببري  ب��سمي  وامل�زين«  »العق�د 

هذين  للن��س  اأخرجت  التي  هي  اأنه�  اأخط�ئه�  اأكرب  من  اإن 

طريق  لهم�  منهد  اأن  اأردن���  الأر���س  ح�سرات  من  الك�تبني 

ونعودهم�  والك�سل  البط�لة  حي�ة  من  نخرجهم�  واأن  ال��رزق 

العي�س يف طرف ال�سرنقة واحتملن� يف �سبيله� ويف �سبيل م� 

البطون  امتلأت  فلم�  واملث�لب  املط�عن  من  ين�سرانه  ك�ن� 

والنحط�ط  اللوؤم  ظهر 

م� ن�سي الن��س من �سيء 

فلن ين�سوا طي�س امل�زين 

العق�د  رعونة  ول  وخفته 

وح��م���ق��ت��ه..  ث���م اأ���س���ر 

�س�حب جملة عك�ظ اإىل 

ه��ذي��ن احل���ق��دي��ن على 

�سوقي الآن ك�ن� ميدح�نه 

�س�بقً�  �سعره  ويقر�س�ن 

ا�ستخدمهم�  اأن  ب��ع��د 

ح�فظ ابراهيم للنيل من 

ومن  والعبقرية  النبوغ 

ب�ل�س�د  الن�طقني  فخر 

ال�سعراء  اأم���ري  ذات  يف 

قنديل  واأو����س���ح  ���س��وق��ي 

يكن  مل  ���س��وق��ي��ً�  )اأن 

له  العق�د  مبديح  يغتبط 

وت����أمل،  ب��ل غ�سب  ق��ب��ًل 

بل  الآن  بذمه  ي�سعر  ومل 

�سحك وابت�سم(.  

ال�سيخ  ه���ذا  وت����ب���ع 

يقول »اإن العق�د وامل�زين 

ال�����س��ه��رة  يف  ي��ط��م��ع���ن 

ل  مذهب  اإىل  وي��دع��وان 

ل  �سعرًا  ويقولن  يعرف 

 ، يه�سم  ل  ون���رًا  يفهم 

�سوقي  يه�جم�ن  واأنهم� 

مثله  �س�عر  ل  و���س��وق��ي 
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اليوم، واأنه لي�س بح�جة اإىل التنويه مبجده 

ل�سوقي  ق��وًل  ق�ل  ثم  �سعره  عن  الدف�ع  ول 

)اأن��� ل اأدف��ع اأج��رًا ملن ميدحني ويطعن يف 

نظر  �سوقي يف  ذن��ب  اأن  زع��م  ث��م  غ��ريي( 

�س�حبي كت�ب »الديوان« اأنه ل يدفع لهم� اأو 

لغريهم� ممن ميتدحونه.  

اأو  قنديل  ال�سيخ  م��ق���لت  اإح���دى  ويف 

نقد  يف  وامل����زين  العق�د  اآراء  يفند  نزلته 

اأن  »ح�سبت  فيقول  واأ�سرابه  �سوقي  �سعر 

ال�ست�مني ينقدان �سوقي ف�إذا بحثت  هذين 

يتهم�ن  وجدتهم�  وحجتهم�  قي��سهم�  عن 

ال�سعر العربي كله ب�لق�سور وال�سعف ، ف�إذا 

اإىل غ�ية هذين »الن�قدين«  اأن ت�سل  �سئت 

ف�نظر اإىل القي��س الذي جعله حدًا بينهم� 

وبني ال�سعر تراهم� ل يقي�س�نه بقي��س عربي 

ول ب�أ�سول معروفة يق��س به� �سعراء العرب 

ع�مة، ولو اتبعن� طريقتهم� يف النقد واأتين� 

واأخيلته  ومع�نيه  املتنبي  �سعر  م��ن  بكثري 

وكلفن� من ينقله� )يرتجمه�( اإىل الأوروبية 

اإي�ه� موقوفً�  ا�ستقب�له  بلغته وجعلن� ح�سن 

واتهم  القي��س  لقلب  ينكره�  ل  اأن��ه  على 

العرف واأنكر اأكر ال�سعر العربي. 

- 2 -

1932 عدل  اأحمد �سوقي ع�م  بعد وف�ة 

العق�د راأيه يف �سعر هذا ال�س�عر الذي ك�ن 

والتجريح  التب�سيع  يف  �س�بقً�  تن�وله  ق��د 

اأن  ن�ستطيع  مدر�سة  اإم���م  هو  يقول:  فكتب 

التقليد  اأو  املبتكر  التقليد  مبدر�سة  ن�سميه� 

امل�ستقل ، مل يكن �سوقي من الذين يلتزمون 

حدود املح�ك�ة ال�سكلية ول يزيدون بل ك�ن 

من  يخرجه  ت�سرفه  وك�ن  ويت�سرف  يقلد 

زمرة الن�قلني الن��سخني ولكن ل ي�سلكه يف 

القول  وخل�سة  اخل�لقني،  املبدعني  عداد 
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فيه اإنه مبتكر مقلد، فل هو يقتفي اآث�ر الأقدمني 

ول هو ينفرد مبلحمه ال�سخ�سية يف التعبري عن 

نف�سه اأو التعبري عن �سواه.  

�سوقي  �سعر  راأي���ه يف  امل����زين  ع��دل  وك��ذل��ك 

بعد موته فق�ل: اإن �سوقي ك�ن من اأن�سج �سعراء 

راأيي  وم�زال  واأبلغهم  تعبريًا  اأدقهم  وك�ن  طبقته 

حي�ته  �سدر  يف  ك�ن  اأن��ه  وهو  ك�ن  كم�  �سعره  يف 

الأخري  العهد  يف  ولكنه  اأخري�ته�،  يف  منه  اأ�سعر 

من عمره ك�ن اأبلغ عب�رة واأعلى بي�نً� واأنه ك�ن ذا 

�سيخوخته  اقتنع يف  اأنه  ذلك  ومن  حيوية عجيبة 

ال��ط��ري��ق��ة القدمية  ال��ق�����س���ئ��د ع��ل��ى  ن��ظ��م  ب����أن 

التقليدية عبث وب�طل فتحول اإىل و�سع الرواي�ت 

ال�سعرية التمثيلية وطمع اأن يكون يف الأدب العربي 

�سوقي  اهلل  رحم  النكليزي  الأدب  يف  ك�سك�سبري 

العربي  ال�سرق  مل�سر يف  ورم��زًا  عنوانً�  ك�ن  فقد 

كله واأكرب ظني اأن ا�سمه �سيظل مذكورًا يف ت�ريخ 

ع�سره مهم� بلغ اختلف الن��س يف اأمره. 

 

- 3 -

التقليد  لق�سية  وم��ت���ب��ع��ة  ب���دء  ع��ل��ى  وع���ود 

لن�  يحق  احلديث  العربي  ال�سعر  يف  والتجديد 

اللفت  الأق��ل  على  اأو  الغريب  من  اإن��ه  نقول  اأن 

اأن هذه اجلذوة املتوقدة يف نف�سية العق�د  للنظر 

وروحيته ويف جن�نه وكي�نه قد عجزت عن مت�بعة 

التجديد،  اإىل  وانحي�زه  ال�سعرية  ثورته  م�سرية 

عمره  من  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  عنه  عرف  فقد 

واعتب�ره  التفعيلة،  �سعر  اجلديد،  لل�سعر  املفرطة  عداوته 

يلتزم  لأنه ل  العربي  ال�سعر  كليً� من ع�مل  واإخراجه  له نرًا 

ولأنه  الق�فية  بوحدة  ول  املعروفة  ب���لأوزان اخلليلية  راأيه  يف 

ن�حية  العربية من حيث  ال�سليمة يف  التعبري  ين�أى عن طرق 

بهم�  فيعمد  الفنية،  ال�سورة  ور�سم  ال�سعري  الرتكيب  اأداء 

ال�سليقة  طبيعة  مع  يتوافق  ل  مم�  وال�سذوذ  الإغ���راب  اإىل 

ك�ن  حني  رف�س  وقد  الأ�سيلة،  العربية  لل�سي�غة  املتداولة 

مقرر جلنة ال�سعر يف املجل�س الأعلى للآداب يف م�سر اأن يعد 

كل الدواوين احلديثة يف منطه� ال�سعري امل�ستحدث و�سكله� 

على  للموافقة  اللجنة  هذه  اإىل  ال��واردة  امل�ستجد  التفعيلي 

دخولهم� م�س�بقة بني ال�سعراء لأنه� لي�ست �سعرًا يف زعمه وهو 

نف�سه الذي ك�ن طوال مم�ر�سته لنقد ال�سعر ونظمه يدعو اإىل 

حترير الق�سيدة العربية من عوائقه�، اإل اأنه يف اأواخر حي�ته 

ن�سب �سخ�سه ممثًل جليل ال�سيوخ اأم�م طموح ال�سب�ب فلم� 

اآنذاك يف  ال�سعر )احلر( كم� ك�ن يطلق عليه  اأ�سح�ب  برز 

ت�سمية من ت�سمي�ته، اأح�س وهو من ل ين�سى ذاته الذاتية اأبدًا 

ب�لبون ال�س��سع بني ت�سوره وت�سورهم لل�سعر.  لقد اأ�سمى هذا 

له  قوام  ل  الذي  ال�س�يب(  )ال�سعر  ب�  لل�سعر  ال�سكل اجلديد 

الق�فية  والتزم  الرتيب  ب�لإيق�ع  واعت�سم  اأ�سح�به  وه�جم 

الوحيدة وا�ستجمع قدرته على املح�ّجة والنزال وقراع هوؤلء 

الق�سيدة  لطراز  املتوارث  ال�سعري  الق�نون  على  اخل�رجني 

التطور  �سنة  لكن  نب�سة يف حي�ته  اآخر  املعهود حتى  العربية 

هي الأقوى والأجدر ب�لتفهم، فحركة �سعر احلداثة التي �سن 

م�سى  قرن  ن�سف  منذ  تتمتع  ال�سعواء  حربه  العق�د  عليه� 

والنق�د  القراء  الأدبية بني  الأو�س�ط  ال�سعرية يف  ب�ل�سريورة 

ويف حرم كلي�ت الآداب يف اجل�مع�ت العربية.

هو إمام مدرسة نستطيع أن 
نسميها بمدرسة التقليد المبتكر 

أو التقليد المستقل 
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�سيقة  ومعرفية  علمية  غ���ي���ت  ذا  الهتم�م  ذل��ك  ظ��ل 

وا�سحة، وج�ء ح�سوره  ومفتقدًا ملنهجية مق�رنة  وحمدودة، 

نظراته  تو�سيع  من  ليحد  الأدب،  وت�ريخ  النقد  حوامل  يف 

معرفي� ومنهجي�، خ�رج حدوده اللغوية والقومية، مم� اأبق�ه 

يف  درا�س�ته  ا�ستقلل  دون  الأدب،  وت�ريخ  النقد  �سي�فة  يف 

 159( اجل�حظ  كت�ب�ت  اأن  الراجح  وم��ن  خ��سة،  موؤلف�ت 

للتعبري  من��سب�  مث�ل  تقدم  امل�سم�ر،  هذا  يف  ه�(  ه�255- 

عن ذلك، ول�سيم� كت�به »احليوان«، الذي عني فيه بق�س�ي� 

الطوابع  ذات  ال�سريعة  واملق�رن�ت  ال�سعر،  برتجمة  تت�سل 

احلد�سية بني الأدب العربي واآداب اليون�ن والفر�س. 

ل تقلل الروؤية ال�س�بقة من تقدير ثراء الدرا�س�ت الأدبية 

العربية القدمية ببذور الوعي املنهجي بعلق�ت الأدب العربي 

اخل�رجية ب�ملجتمع�ت الأخرى واآدابه�، �سواًء اأك�نت �سديقًة 

اأْم مع�دية. 

مل يعر الب�حثون اهتم�مً� وتقديرًا من��سبني لبذور الأدب 

ن���درا،  اإل  القدمية،  العربية  الأدبية  الدرا�س�ت  يف  املق�رن 

وم�س�عي  ذل��ك،  اإىل  اإ���س���رات  منهم،  قلة  جهود  يف  جند  اإذ 

د.اإبراهيم عو�س  البذور، مبثل مبحث  تلك  تطبيقية جللء 

ا�ستنط�ق  ح�ول  الذي  العربي«  ال��رتاث  يف  الأدبية  »املق�رنة 

درا�س�ت اأدبية متنوعة يف الرتاث العربي، »عم� قد يكون فيه 

. الذي �سنف يف الع�سور 
)1(

من بذور لذلك النوع من البحث«

د.اإبراهيم، -2006 يف الأدب املقارن، مباحث واجتهادات. املنار للطباعة،  عو�س،    1
القاهرة، )383�س(.�س 81.

 د.راتب �سكر

بذور »األدب المقارن«

 في التراث العربي
الدرا�ضات بداأت منذ  اأن هذه  1936، غر  العربية، عام  الأدبية  الدرا�ضات  املقارن” يف  “الأدب  ظهر م�ضطلح 

ن�ضاأتها وازدهارها يف القرن الثالث الهجري، التا�ضع امليالدي، اهتمامها مبو�ضوعات وق�ضايا تت�ضل بدرا�ضة الأدب 

للدر�س  الأ�ضا�س  امليدان  والقومية،  اللغوية  اخلارجية، خارج حدوده  والجتماعية  الثقافية  العربي يف عالقاته 

الأدبي املقارن.
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احلديثة حتت م�سطلح »الأدب املق�رن«. 

بداي�ت  طبيعة  بتفهم  دلل��ي���،  »ب����ذور«،  مفهوم  ي�سمح 

العربية القدمية، بعلق�ت الأدب  الأدبية  الدرا�س�ت  اهتم�م 

وثق�ف�ته�،  واآدابه�  الأخ��رى  ب�ملجتمع�ت  اخل�رجية  العربي 

عليه�  ت�أ�س�س  التي  اجلوهرية  املعرفية  ب�حلقول  يت�سل  مم� 

الأدب املق�رن.

موؤلف�ت  يف  دوائ��ره  وات�سعت  الهتم�م  ذلك  تن�مى  لقد 

الكت�ب العرب، منذ مط�لع القرن الت��سع ع�سر، مم� ي�سمح 

ت�ريخ  يف  اجلنينية«  التمهيدية-  »املرحلة  ت�سمية  ب�إطلق 

الأدب املق�رن عربي�، على تن�مي الهتم�م مبو�سوع�ت مت�س 

الت��سع ع�سر حتى  القرن  املق�رن منذ مط�لع  الأدب  مي�دين 

ظهور م�سطلحه ع�م 1936. لقد لحظ د.عبده عبود مواءمة 

و�سلتهم�  احل���ل،  لواقع  و«اجلنينية«  »التمهيدية«  مفهومي: 

املمتدة  املرحلة  تو�سيف  ف��ستخدمهم� يف  »البذور«،  مبفهوم 

من مط�لع القرن الت��سع ع�سر، اإىل »اأواخر الأربعيني�ت من 

اإىل  تطرقن�  »بعد مرحلة متهيدية،  ق�ئل:  الع�سرين،  القرن 

اأواخر  منذ  العربي  الوطن  يف  تظهر  ب��داأت  اأعلمه�،  بع�س 

الأربعيني�ت من هذا القرن، حم�ولت مق�رنية اأكر منهجية 

 .
)1(

وعلمية، واقرتاب� من الأدب املق�رن«

بعد ظهور م�سطلح »الأدب املق�رن«، عربي�، ع�م 1936، 

دار  بكلية  مقرراته�،  يف  تدري�سه  الق�هرة  ج�معة  واعتم�د 

عنوان  حتت  املوؤلف�ت  ن�سر  تلحق   ،1945 ع�م  منذ  العلوم، 

»الأدب املق�رن«، لتبداأ مرحلة جديدة �سم�ه� د.�سعيد علو�س 

»املرحلة  عبود  د.عبده  �سم�ه�  بينم�  »الت�أ�سي�س«،  مرحلة 

لت�سمية  الت�سميتني  دمج  املن��سب  من  ولعله   .
)2(

الأك�دميية«

القرن  اأواخ��ر  حتى  الأربعيني�ت  اأواخ��ر  من  املمتدة  املرحلة 

الأدب  ت�ريخ  يف  الأك�دميية  الت�أ�سي�سية  املرحلة  الع�سرين، 

بجهود  انطلقته�  متييز  ميكن  امل��رح��ل��ة  وه���ذه  امل��ق���رن. 

)ال�س�در  املق�رن«  »الأدب  كت�به  ول�سيم�  وموؤلف�ته،  هلل 

يف  اأهميته  عن  الب�حثني  معظم  عرب  ال��ذي  ع�م1953م(، 

»ك�ن  د.ح�س�م اخلطيب:  قول  مرحلة جديدة، مبثل  ت�أ�سي�س 

منظمة  منهجية  حم�ولة  اأول  هلل،  غنيمي  د.حممد  كت�ب 

.
)3(

للت�أليف يف الأدب املق�رن«

1  عبود، د.عبده، -1991 الأدب املقارن، مدخل نظري ودرا�ضات تطبيقية. جامعة 
البعث، حم�س، )488�س(. �س 419

نف�ضه. امل�ضدر     2
.)( دم�ضق،  جامعة   .  - د.ح�ضام،  اخلطيب،    3



والأ�سل يف احلي�ة هو امل�ء كم� ق�ل اهلل تع�ىل يف �سورة 

ْر�َس َك�َنَت� 
َ
َم�َواتمِ َواْلأ َنّ ال�َسّ

َ
وا اأ يَن َكَفرمُ َومَلْ َيَر اَلّذمِ

َ
الأنبي�ء  ) اأ

وَن (   نمُ وؤْممِ َفَل يمُ
َ
َلّ �َسْيٍء َحٍيّ اأ َن امْلَ�ءمِ كمُ َم� َوَجَعْلَن� ممِ َرْتًق� َفَفَتْقَن�همُ

 ، م�ء  بل  ويحي�  ي�ستمر  احلي�ة  يف  �سي  ل  اأن  جند   لذا 

وخلق اهلل الإن�س�ن من م�ء اي�س� كم� ق�ل اهلل تع�ىل يف �سورة 

ٍق  ْن َم�ٍء َدافمِ َق ممِ لمِ لمَِق )5( خمُ َّ خمُ رمِ اْلإمِْن�َس�نمُ مممِ الط�رق  ) َفْلَيْنظمُ

ب ( ائمِ َ ْلبمِ َوالرَتّ ْن َبنْيمِ ال�سمُّ جمُ ممِ )6( َيْخرمُ

و�سط  وه��و  اأم���ه  بطن  يف  الإن�����س���ن  تكوين  ب��داي��ة  فمنذ 

ت�سعة  ق�سى  اأن  بعد  الهواء  ليتنف�س  ذلك  بعد  ليخرج  م�ئي 

العودة  على  ذلك  بعد  ق���درا  يعود  ول  ب�مل�ء  اأ�سهر  حم�طً� 

اإعج�ز  على  يدل  ال�سيء  وه��ذا  اأخ��رى  مرة  امل���ء  والعي�س يف 

اخل�لق �سبح�نه وتع�ىل  ..

ول  يوم   ك��ل  روؤي��ت��ه  على  الب�سر  اع��ت���د  ثمني  كنز  وامل����ء 

اأن  دون  واح��د  ي��وم  مي�سي  فل   ، بدونه  العي�س  ي�ستطيعون 

من  امل�ستخل�س  اأو  ال�س�يف  النقي  امل���ء  الإن�����س���ن  ي�سرب 

النب�ت�ت املع�سورة اأو التي حتتوى بداخله� على كمية كبرية 
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ماء زالل 
أم شراب سائغ

 عهود اجلريد

املاء  ، وقد عرف الإن�ضان  اأ�ضل الأ�ضياء التي خلقها اهلل فبدونه ل حياة على الأر���س  ، وهو  امل��اء هو �ضر الياة 

وا�ضتدل على م�ضادره واأنواعه ، فنجد املاء يف عدة اأ�ضكال منها املاء ال�ضايف واملاء العذب واملاء املنقى من ال�ضوائب عر 

مروره بن ال�ضخور من على قمم اجلبال يف هيئة �ضاللت ،، فتتكون البحرات العذبة يف كل مكان ..  وهناك اأي�ضا 

املاء املالح  وهو عبارة عن امتزاج بن املاء مع امللح يف م�ضاحات كبرة يف الكرة الأر�ضية و�ضميت باملحيطات والبحار 

،وعلى الرغم من هذه الركيبة املده�ضة جند الكثر من الكائنات نعي�س يف و�ضط املاء املالح بتناغم  وان�ضيابية مذهلة 

تثر ده�ضة من يغو�س يف اأعماق البحار ،..



الب�سر  ولأن   ، الهند  و ثمرة جوز  ال�سب�ر  امل�ء مثل  جدا من 

واأ�س�ليب  يتفتق ذهنهم عن و�سف�ت   ، التجديد  يبحثون عن 

عنه  الب�سر  فبحث  ب�ل�سراب،  الإن�س�ن  فيه�  ي�ستمتع  متعددة 

م�ست�س�غة  اأ�سبحت  التي  الع�س�ئر  وا�ستخل�سوا  الفواكه  يف 

ب�سكل كبري حللوة طعمه� ولف�ئدته� الكبرية ، ولل�سدف دور 

يف حتول ال�سراب احللو امللون بعدة األوان خمتلفة اإىل �سراب 

منهي عنه وهو اخلمر ،، الذي بداأ �سدفة بعد اأن نبذ الع�سري 

عدة اأي�م ليتحول مع احلرارة اإىل خمر واأ�سموه النبيذ وهذه 

طعمه  من  الرغم  وعلى   ،، املنبوذ  ال�سيء  على  تدل  الكلمة 

عند  العقل  �سي�ع  منه  ت�سبب  لذة  وج��دوا  اأنهم  اإل  ال��لذع 

فجر  ومع   ، امل�ء  عن  عو�سً�  ي�سربونه  واأ�سبحوا   ،، احت�س�ئه 

للخمر  وحترمي  نهي  فيه�  بين�ت  اآي�ت  اهلل  اأر�سل   ، الإ�سلم 

تدريجيً� على النهي الق�طع ، ق�ل اهلل تع�ىل يف �سورة البقرة 

عمُ  َوَمَن�فمِ رٌي  َكبمِ اإمِْثٌم  َم�  يهمِ ْل فمِ رمِ قمُ َوامْلَْي�سمِ ْمرمِ  لمُوَنَك َعنمِ اخْلَ
َ

َي�ْس�أ    (

َم�( همِ ْن َنْفعمِ ْكرَبمُ ممِ
َ
َم� اأ همُ ْثممُ ��سمِ َواإمِ لَنّ لمِ

وا�ستمر التدرج يف النهي يف �سورة الن�س�ء حيث 

مت النهي عن ال�سلة بعد �سرب اخلمر ،، ق�ل اهلل 

ْنتمُْم 
َ
َلَة َواأ وا ال�سَّ وا َل َتْقَربمُ يَن اآَمنمُ َه� اَلّذمِ يمُّ

َ
تع�ىل: )َي� اأ

ولمُوَن ( وا َم� َتقمُ َك�َرى َحَتّى َتْعَلممُ �سمُ

يدمُ  رمِ يمُ  ���� َ )اإمِمَنّ تع�ىل  اهلل  ق���ل  امل�ئدة  �سورة  ويف 

ْمرمِ  �َء يفمِ اخْلَ ممُ اْلَعَداَوَة َواْلَبْغ�سَ َع َبْيَنكمُ وقمِ ْن يمُ
َ
ْيَط�نمُ اأ ال�َسّ

َفَهْل  َلةمِ  ال�سَّ َوَعنمِ  مِ 
ّ َ

اهلل ْكرمِ  ذمِ َعْن  ْم  كمُ َدّ َوَي�سمُ رمِ  َوامْلَْي�سمِ

وَن ( ْنَتهمُ ْم ممُ ْنتمُ
َ
اأ

اأحي�نً�  الب�سر  يفعله  م�  اأن  على  ي��دل  م�  وه��ذا 

ال�سرر  يلحق  اأن  املمكن  ال�سرب من  التع�مل مع  يف 

بهم ،، لأن من خ�س�ئ�س امل�ء النقي اأنه ل طعم ول 
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لون ول رائحة له ،وعندم� ي�س�ف اليه اأي �سيء من ال�سوائل 

الأخرى يتحول كلي� اإىل �سراب اآخر اأم� ن�فع اأو �س�ر ..

اأهمية امل�ء فح�فظوا على م�س�دره ،،  وقد عرف الب�سر 

امل�ء  نفد  ف���إذا  بج�نبه  ليعي�س  البئر  حفر  القدمي  ف�لإن�س�ن 

ترك مك�نه ليبحث عن مك�ن اآخر فيه امل�ء الذي ي�سرب منه 

هو وم��سيته ومنه ي�سقى زرعه وينظف بدنه و�سكنه .. 

هيبته�  وللنظ�فة   ، ب���مل���ء  غ�سل  ق��د  نظيف  �سيء  وك��ل 

وال��ع��ل��و يف  ال��رق��ي  ي��دل على  النظيف  ف���مل��ك���ن  وج��م���ل��ه���،  

 ، والوق�ر  الهيبة  وامللب�س تعطي  البدن  والنظ�فة يف  املك�نة،  

ولهذا اأمرن� اهلل ب�لو�سوء لل�سلة لكي نكت�سب الوق�ر الذي 

الو�سوء يف  اهلل  ذكر  وقد  ال�سلة  اهلل يف  لق�ء  عند  يلزمن� 

ىَل  ْم اإمِ ْمتمُ وا اإمَِذا قمُ يَن اآَمنمُ َه� اَلّذمِ يمُّ
َ
�سورة امل�ئدة بقوله تع�ىل )َي� اأ

وا  َواْم�َسحمُ قمِ  امْلََرافمِ ىَل  اإمِ ْم  َيكمُ ْيدمِ
َ
َواأ ْم  وَهكمُ جمُ ومُ لمُوا  َف�ْغ�سمِ َلةمِ  ال�سَّ

وا َواإمِْن  رمُ َهّ ًب� َف�َطّ نمُ ْنتمُْم جمُ ْن كمُ ىَل اْلَكْعَبنْيمِ َواإمِ ْم اإمِ
َلكمُ ْرجمُ

َ
ْم َواأ كمُ و�سمِ ءمُ رمُ بمِ

ْو 
َ
اأ طمِ  اْلَغ�ئمِ َن  ْم ممِ ْنكمُ َحٌد ممِ

َ
اأ ْو َج�َء 

َ
اأ َعَلى �َسَفٍر  ْو 

َ
اأ ى  ْم َمْر�سَ ْنتمُ كمُ

وا  ًب� َف�ْم�َسحمُ ّ يًدا َطيمِ عمِ وا �سَ ممُ وا َم�ًء َفَتَيَمّ دمُ �َس�َء َفَلْم جَتمِ ّ َلَم�ْستمُممُ النمِ

ْن َحَرٍج  ْم ممِ َيْجَعَل َعَلْيكمُ  لمِ
مُ ّ َ
يدمُ اهلل رمِ ْنهمُ َم� يمُ ْم ممِ يكمُ ْيدمِ

َ
ْم َواأ كمُ وهمِ جمُ ومُ بمِ

 ، وَن(  رمُ َت�ْسكمُ ْم  َلَعَلّكمُ ْم  َعَلْيكمُ ْعَمَتهمُ  نمِ َمّ  تمِ يمُ َولمِ ْم  َركمُ ّ َطهمِ يمُ لمِ يدمُ  رمِ يمُ ْن  َوَلكمِ

ب�سكل خ��س وهن�ك  امل�ء  الكرمية مت حتديد  الآية  ويف هذه 

ا�ستثن�ء يف ح�ل عدم تواجده لتخفيف الأمر على امل�سلمني .

املجتمع�ت  يف  والتواجد  ال�ستقرار  يف  الن��س  ولرغبة 

ك�أفراد واأ�سر تدخل �سمن تنظيم�ت جمتمعية �س�ر الذه�ب 

اأمرَا غري مطلوب ، ولأن الإن�س�ن ك�ئن اجتم�عي  خلف امل�ء 

بطبعه اخرتع و�س�ئل متعددة جللب املي�ه من م�س�دره� ملقر 

اإق�متة ، مثل القرب التي �سنعه� من جلود احليوان�ت وحمله� 

معه يف حله وترح�له  ، ولزي�دة الأعداد بني الن��س يف نف�س 

املك�ن وحل�جتهم املختلفة يف البق�ء ي�سكل دائم مع بع�سهم 

البع�س مم� يخلق ال�ستقرار يف املك�ن والنف�س ، هذا الأمر 

اأن�س�أ املجتمع�ت القروية واملدنية ومن ثم الدول والبلد كم� 

يف ع�سرن� احل�يل ..

ومع تواجد الن��س ككتلة ب�سرية يف بقعة واحدة تفتق ذهن 

الإن�س�ن عن عدة اأفك�ر يف طرق جلب املي�ه ، بداأت من جلبه 

على امل��سية اإىل و�س�ئل حتت�ج اإىل تقنية ع�لية مثل القنوات 

اإىل  امل���ء  م�سدر  من  تنحدر  ج�سور  �سكل  على  التي  بنيت 

اأغلب  اآث�ره� يف  ، ووجدت  امل�ئية  ب�لقنوات  املدينة ،و�سميت 

دول الع�مل منذ الع�سور القدمية  مثل الهند وال�سني وبلد 

الذي  العيون  �سور جمري  ويوجد يف م�سر   ، الإغريق  الروم 

اأو�سل املي�ه من نهر النيل اإىل قلعة �سلح الدين الأيوبي .. 

املح�فظة  من  لبد  اأنه  الإن�س�ن  اأدرك  الوقت  مرور  ومع 

اأثن�ء  التلوث  من   وحم�يته�  الأ�س��سية  ب�سورته�  املي�ه  على 

انتق�له� من الأنهر اإىل القلع والق�سور والبيوت ب�سكل ع�م ، 

فن�س�أت فكرة الأن�بيب لنقل امل�ء مم� �س�هم يف تقليل انت�س�ر 

الأمرا�س الن�جتة عن تلوث املي�ه ..

وت��وال��ت الأف��ك���ر يف ط��رق جلب امل����ء ، وم��ع الزدح����م 

املي�ه  من  املتزايدة  الرطوبة  وم��ع  واح��د  مك�ن  يف  الب�سري 

من  العديد  وف���ة  اىل  اأدت  التي  الأوبئة  انت�سرت  املتواجدة 

الأ�سخ��س يف خمتلف املن�طق من حول الع�مل ، وبداأ البحث 

املي�ه  جلب  على  ق��سرًا  الأم��ر  يعد  ومل  متنوعة  حلول  عن 

ال�ستخدام  جراء  منه�  امللوث  من  التخل�س  وعلى  بل  فقط 

الآدمي اأو احليواين اأو الزراعي ، ف�نتقل الفكر لإيج�د حلول 

م�ٍء عذب  على  مع احل�سول  البقعة  بنف�س  الكتظ�ظ  تع�لج 

ف�أ�سبح  البن�ء  على  �س�عد  مم�   ، منه  امللوث  من  والتخل�س 

الإن�س�ن ق�درًا على احل�سول على امل�ء النظيف واأن يتخل�س 

من  الأمت�ر  مئ�ت  ارتف�ع  على  النظيف  غري  امل�ء  من  اأي�سً� 

الأر�س وهذا كله بعد الثورة ال�سن�عية التي اجت�حت اأورب� يف 

القرن الت��سع ع�سر .. 

 فط�لت وكربت املب�ين وازدحمت املدن وا�ستط�ع الع�مل 

اأن يجتمع يف م�س�ح�ت كبرية كمجتمع كبري يتع�ي�س فيه اأفراد 
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املجتمع ك�فة على خمتلف طبق�تهم .. 

ومل يعد امل�ء العذب ق�سرًا على الأثري�ء وذوي املن��سب 

ولكنه اأ�سبح يف متن�ول اجلميع ودخل �سمن جداول الدول يف 

وم�   ، م�س�ح�ته�  جميع  يف  للأفراد  املعي�سية  ال�سئون  تنظيم 

يحدث اليوم هو عك�س لل�س�بق كم� يف امل��سي حيث امل�ء ك�ن 

ينزل من الأعلى اإىل الأ�سفل على �سكل �سللت وودي�ن جتري 

من  ي�سعد  هذا  يومن�  يف  امل�ء  نرى  ولكنن�   .. ت�سب  واأنه�ر 

الأ�سفل اإىل الأعلى يف البن�ي�ت والن�طح�ت .. 

اأدخله  اأم�م امل�ء كح�جة يومية ولكنه   ومل يقف الإن�س�ن 

والأمث�ل  والق�س�ئد  واحلك�ي�ت  الق�س�س  لين�سج  كلمه  يف 

هو  ال��ذي  ب�مل�ء  م�  �سيء  ت�سبيه  عن  اأو   ، واأهميته  امل���ء  عن 

امل�ء  نقطة   ( الأندل�سي  حزم  ابن  ق�ل  وقد   ، احلي�ة  اأ�س��س 

�سعب  ي��ب��دو  امل����ء  لأن   ) ال�سخر  عمق  حتفر   ، امل�ستمرة 

ب�سكل م�ستمر  ب�لتنقيط  ا�ستمر  اإذا  ن�فذ  ولكنه  به  الإم�س�ك 

على الأ�سك�ل ومن املمكن اأن تغرّي من �سكل ال�سيء مع مرور 

الوقت ، وكذلك الفعل الب�سيط من املمكن اأن يفعل الأع�جيب 

مع دوام ال�ستمرار مع قطرات امل�ء .

التي و�سف فيه�  للم�ء بق�سيدته  ال�س�عر  وهن�ك و�سف 

اأهميته و قيمته التي ل تقدر بثمن فق�ل :

عط��ه اأف������س  ي��وم��ً�  امل���ء  اإذا 

زاهي�ه اأر���س��ن������  ب��ه  و���س������رت 

ت��دف�����ق ���س��لل�����ه م�����ن ع�����له

الق���سي�ه اأر���س��ن������  ب�ه  تلي�ن 

الإل�����ه حفظ�ك  بني  فح��فظ 

ج���������ري��ه اأن���ه������������ره  اأن  ول��������و 

ف��م��ن ي��ه��در امل������ء ك����ن ج��زاه

اجل��ني�ه نف�سه  عل�ى  ع�ذاب�� 

ت��ع�����ل�����م ب��ن�����ي ف����������إن امل��ي������ه

ه��ن�ي�ه نع�م�ة  ب�ه��  نعي�س 

احل��ي���ه ب�����س��ّر  رب�����ي  �ه  فخ�سّ

اجل��ري�ه اأنف���سن��  جت�رى  به 

ف�����س���ر ل�����زام��� ���س��ك��ر الإل�����ه

غ��لي��ه نعم��ة  ليح�ف�ظ��ه 

ومن الإبداع�ت اللفظية اإىل الإبداع�ت الب�سرية ، نرى 

اأ�سك�ل خمتلفة  امل�ء يف  الع�ملية �سورت  اللوح�ت  العديد من 

وبلوح�ت تخطف الأب�س�ر من جم�له� ، ومن اأ�سهر من ر�سم 

امل�ء وانعك��س�ته مع الك�ئن�ت احلية التي تعي�س فيه ك�لزن�بق 

الرائعة التي تطفو على �سطح البحرية هو الفن�ن النطب�عي 

للم�ء  تقديره  الفن�ن  هذا  اأعطى  وقد  مونية   كلود  الفرن�سي 

البحر  مي�ه  فيه�  ر�سم  متعددة  لوح�ت  يف  وجم�له  واأهميته 

والنهر واجلداول ال�سغرية ..

اليه  الإن�س�ن  وح�جة  البحر  ر�سم  جوج�ن  لوح�ت  ويف 

الرائعة  �سواطئه�  وع�سق  امل�لديف  جزيزة  يف  ع��س  عندم� 

اجلزيرة  هذه  يف  اإق�مته  اأثن�ء  لوح�ته  بع�س  يف  برزت  التي 

اخللبة .

وهن� تتوحد حوا�س الإن�س�ن الذي احت�ج امل�ء و�سمع عنه 

و�س�هده بعينيه يف اأنواع الفن  مثل الر�سم والأدب وال�سعر ..

مع  حي�  الإن�س�ن  ويبقى   ، حي�ته  اأوج��ه  ك�فة  يف  واأح��ب��ه 

امل�ء الذي عرب نقله وعرب عنه يف فنه و�سكن بج�نبه  وارتوى 

منه  ..
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من خلف الن�فذة اأرى كواكب وجنومً� ع�لقة كتعويذة يف 

عنق الأ�سج�ر امل�سيئة، حتت �سقف املقهى املطل مب��سرة على 

على  م�سطفة  اأنيقة  كري�ست�ل  من  كووؤ�س  خ�لد”،  “بحرية 
ط�ولة، كم� لو اأن يد فن�ن ابتدع لوحته وهو يف قمة الت�ألق، يده 

ترنو بب�سرك قليل  والبه�ء يف كل اجت�ه.  الألوان  التي تنر 

الأ�سج�ر  واأغ�س�ن  امل���رة  وقم�س�ن  الأر�سفة  ال�س�رع،  نحو 

يتج��سد  لوحة،  الطيور، جتلت كجم�ل مقدود من  واأع�س��س 

الفن ب�حل�س يخرج املعنى ال�سديق.

مرتبة  اىل  ي�سعد  اأن  ���س��وى  اإذن  ال�س�عر  على  م����ذا 

الأفلك، واأن يتجلى من قمته حيث املعنى ي�سري مكلل مثل 

ت�ج اأثري. يع�سر ال�س�عر غيمته على البي��س،  وللكلم�ت اأن 

تينع الآن عملقة ور�سيقة يف فكر الآخرين.

اأج�س�م  الكلم�ت  اأن  كثرية  اأح�يني  يف  اإيل  يخيل  هكذا 

القن�ة  تخرتق  الب�سر  عرب  تدخل  حني  �سلبة  وم���دة  واأرواح 

الق�رئ. دم  يف  وتتحلل  تت�سظى،  ذلك  بعد  “ال�سحمية” ثم 
الن�سوة  يف قراءاتن� للن�سو�س الرة ننفعل وننكم�س ويف 

يف  اأ�س�بتن�  ق��د  م���  جملة  اأو  م���  ع��ب���رة  لأن  نهذي  ال��ك��ربى 

ال�سويداء، ورجت اأعم�قن� ال�سحيقة، وطوحت بن� بعيدا.

قراءة / ها�سم املعلم*

 2-
 1 

ل 
و

لأ
 ا

ء
ز

جل
ا

في مناسبة عام القراءة
شعراء أصدقاء .. شعراء إماراتيون قادمون

الأ�ضدقاء ال�ضعراء والكتاب هم ملح الياة وملح الكتابة، ويف اجلل�ضات التي حتدث على نا�ضية مقهى اأو يف 

انعطافة املكان يح�ضر ال�ضعر والأدب، ال�ضغب اجلميل، وامل�ضافات امل�ضرعة على ال�ضوؤال، يف اأعماقنا تخ�س املياه 

العميقة، وت�ضتيقظ الكتابة من رقادها ال�ضاهي، اأ�ضدقاء هم رعاة الكتب والأفكار يف املراعي البعيدة الأمد، كيف 

امل�ضر  اإنه  الأب��د؟ ل جمال،  اإىل  نغادر وجوههم  اأن  لنا  املقيمة؟ وكيف  اأو تلك  امل�ضتعادة  الآن مالحمهم  نر�ضم 

امل�ضرك املفتول بقدرية الكتابة ..
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املفرطة  نرج�سيته�  بقدر  وهي  للكت�بة مزاجه� اخل��س، 

تطمح اإىل اأن تتخل�س من ذاته� ال�سيقة اخلن�ق،  وهي مثل 

م�سبقة،  وب�أحك�م  بحتة  �سخ�سية  بدوافع  حمكومة  القراءة 

ال�س�عر، ورمب� يف  اأحي�ن� �سكل موقف �سد كت�بة هذا  ت�أخذ 

احل�لت الأ�سواأ �سد ال�س�عر نف�سه.

اأت�س�ءل الآن: هل يجب اأن نحب ال�س�عر كي نحب ن�سه؟ 

ال�س�عر  اإلغ�ء  ب�ل�سرورة  علين�  الن�س هل  نرف�س  وهل حني 

اأي�س� ك�إن�س�ن؟

ن��ت��ورط يف ح��ب الن�س ويف حب  الأه���م م��ن ذل��ك ح��ني 

يجب  اأين  من  اأو  نقراأ  كيف  املع�سلة،  هن�  ال�س�عر،  �سخ�س 

القراءة  ال�سحمية( وهي  الن�س، من خلل )العني  اأن منرر 

تندلق، ك�أجرا�س  عواطفن�  نرتك  اأم  ال�سطحية،  الب�سرية 

�سجرة تدق ب�سدة، تنبهن� اأن هن�ك ن�س� اآخر خلف ال�سطور 

واأن العمق هو اأهم بكثري من ال�سطح؟

يف ال�سطح تكمن الق�سور )ق�سور البطيخ اأي�س�(، اأم� يف 

تتوق  اأي�س�  واأرواحن�  والأ�سرار،  الكنوز  فتن�م  الثمني،  العمق 

للعمق، عمق الأ�سي�ء اجلميلة.

اإذن، هي ق�سيدة النر يف الإم�رات .. ق�سيدة مد�سو�سة 

الهواء. ق�سيدة  اأكر خفة من  اأ�س�بع  املعنى وبني  يف جمرة 

كربت على اأكت�ف ال�سعراء املتوهجني وامل�ستعلني، بعيدًا عن 
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الأبواق وال�سخب اجلم�هريي.

 .. وت���أم��ل  ه��دوء  ق�سيدة  الإم�����رات،  يف  النر  ق�سيدة 

ط�ولة  على  ال��ت��ج���رب  تلك  ن�سع  وح��ني  جت����رب.  ق�سيدة 

التمحي�س، جند اأنن� اأم�م موجة تت�سكل وبقوة، وب�لت�يل هي 

تطرح  كي  اليوم  تعود  اأنه�  ويكفيه�  الثق�فية،  التجربة  عمق 

الوقت  يف  ذهبية،  ب�سذرات  الع�م  الثق�يف  امل�سهد  يف  نف�سه� 

الذي هيمن فيه منطق ال�سمت القنوع مب� حقق على اأ�سوات 

اأ�س��سية من جيل احلداثة الثق�فية يف الإم�رات ......... اإنن� 

نقول لكم جميع�: انتظرون�، اإنن� ق�دمون.

عناق املعاطف

يكتب » اإبراهيم املل » ، ق�سيدته على وترية ه�دئة غري 

متكلفة ، وترية هند�سية ف�ئقة الروعة ، تخلو من الت�سنج�ت 

، وهو اأ�ست�ذ ب�أختي�ره كلم�ت �سعرية مكثفة تخلق �سورا وروؤية 

،ب�لت�يل وهو مم�سو�س ب�سيء  للع�مل وللحي�ة كذلك  حم�يدة 

من احلنني ، لرمب� حنني الطفولة وحنني الأمكنة وق�س على 

و�سواهد هي  وقلقه مبني على ظواهر   ، اأخرى  ذلك حيوات 

بدءًا  املخيلة بجم�لي�ت  وت�سحن  الب�سرية،  علم�ت حتر�س 

الروؤية  ده�ليز  عرب  وم��رورا  وامللم�س  القريب  املحيط  من 

ت�سطدم  اأن  اأو  فكرتك  تخد�س  اأن  دون  من  لكن   ، والتخيل 

وق�سيدة   . ال�سورة  اط�ر  ت�ستقر يف  اأوبكلمة خر�س�ء  بعب�رة 

املل تذهب مب��سرة نحو الروح اأو تلم�س وردة الذهن . على 

وهذه  الع�مل  ه��واء  عرب  �سفرات  لن�   « املل   « يبعث  ح�ل  اأي 

ذهبية  بحرا�سف  بل  ح���دة،  اأني�ب  اأو  ا�سن�ن  بل  ال�سفرات 

متى ك�ن لن� الأ�ستعداد على التق�طه وترجمته بذائقة لئقة 

�سميكة  اإنه�  مبعنى   ، �سميكة  اأطي�ف  انه�   ، ع�لية  وح�سية 

الجتم�عية  مل��زاول��ة  ب�لت�يل   ، واملغ�مرة  وللده�سة  للت�أمل 

واحلي�تية املبطنة والظ�هرة منه� ، لكنه� تبقى اأطي�فً� ع�برة 

على �سطح وف�س�ءات اأرواحن� وعلى اآب�ر املرتوكة يف دواخلن� 

ويف جنب�ت احلي�ة وخلف اأعمدة الذاكرة وبني اأ�س�بع الوجع 

ومثل زهرة القرنفل املرتوكة بني �سف�ئر احل�سن�وات، كذلك 

ن�ئية ومتر على  وهي حتلق مع ط�ئرة ورقية هن�ك يف قرية 

يطل  �سجني  كوة  يف  قن�ديل  اأي�سً�  وهي  خ�سراء  م�سطح�ت 

على حريته.

�سراخ متطاير

 « اأحمد عبيد املطر و�سي » يف ب�كورته الأوىل   « ال�س�عر 

الو�سول بل نه�ية » ا�ستط�ع اأن ي�سل بق�سيدته اأو بق�س�ئده 
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، وهو  الإم�راتية  الثق�فية  وال�س�حة  امل�سهد  اإىل  دفعة واحدة 

�سوت جديد مق�رنة مع اأقرانه ال�سعراء الذين �سبقوه زمن� يف 

هذا املج�ل من حيث امل�س�ركة والن�سر يف ال�سحف والدوري�ت 

اأن مت جتميع ق�س�ئده يف  له  ي�سبق  ال�سعراء مل  و هن�ك من 

اأم�سي�ت  ويف  وهن�ك  هن�  ق�س�ئد  بنر  واكتفى  جمموع�ت 

اأو يف احل�ن�ت البعيدة  خ��سة جدا رمب� يف بطن ال�سحراء 

حيث الغرب�ء يت�سمرون على الط�ولت ب�أحداق مطف�أة وهي�كل 

»احمد  لل�س�عر  ب�لن�سبة  الو�سول   ، �سحيق،  زمن  منذ  ميتة 

عبيد » هو النقطة البعيدة اللمرئية ، واملحطة املقبلة خ�رج 

اأفق الروؤية الب�سرية ،واملتوارية خلف فكرة موؤجلة ، اأو تلك 

البلدة التي حتت�سن القرا�سنة واملوت واخل�س�ئر ،اذا يتحرك 

قط�ر م� يف خميلة وراأ�س هذا ال�س�عر ، قط�ر م� ي�س�فر يف 

�سب�ب الع�مل يلملم الطرق�ت والوجوه ال�س�حبة ، واخلطوات 

اجلريئة ،وال�سبه�ت املرعبة ،ويرافقه املطر هذا الع�مل الذي 

وت�سفو  ال��روح  ت�ستقيم  كي  الع�مل  وق���ذورات  العتمة  يغ�سل 

وب���لأرواح  ب�جلميلت  القط�ر  هذا  ويكتظ  املري�سة  الأنف�س 

اأو مر�سد �سي�حي  اخلفيفة ،لكن هذه الرحلة لي�ست له دليل 

رمب� �س�ئق القط�ر تخلف عن احل�سور واإن م�س�غب� ق�د هذه 

اأن ي�ستفيق يف ن�سوة  الرحلة ب�لت�يل تكون هذه روؤية ال�س�عر 

لي�ستقر  ذلك  رغم  ،على  وذه��ول  خلود  من  بذراعني  امل��دن 

يقيم  ول  رح��ل��ت��ه  يف 

لهذه  توود  او  من��سفة 

لعن�  وي�س�فر  البلدة 

حوله  م��ن  ك��ل  و�س�مت� 

مل�ذا ، حق� لاأدري ...

حياته  ي�ستعيد 

كاملة

لدى  الق�سيدة  اأم� 

عي�سى  ال�س�عر«اأحمد 

ال��ع�����س��م« ف��ه��ي ���س��لح 

���س��د ت����أف���ف ول�����س��ع��ة 

على  وت��ري���ق   ، احلي�ة 

اجل���روح،ي�������س���ت���ع���ي���د 

على  ح��ي���ت��ه  ال��ع�����س��م 

ج�����س��ر ع����ل واجل�����س��ر 

ال������ذي ي���ق�������س���ده ه��و 

الأم�س واليوم والغد وهو مرابع الطفولة والعنفوان وال�سهيل 

والدمعة  والندم  واخليبة  والبوؤ�س  واخل��ذلن  الي�أ�س  كذلك 

رائحة  اآخ��ر  يجز  وزر  بلد  مثل   ، وتدحرجت  �سقطت  التي 

ي�ستعيد  اأن��ه  على  ي�سر  ب��ل  ليكتفي  لكنه   ، قدمية  حل���رة 

املدينة  واأنق��س  رك�م  بني  ب�حث�  واملكتملة  الن�ق�سة  احلي�ة 

اإليه وهذا اخلط�ب  املع��سرة عن خط�ب لرمب� �سل طريقه 

ليتوارى خلف  اأن  الطبيعي  ومن  والطم�أنينة  الب�س�رة  يحمل 

امل�سهد بل اإنه يك�فح من اأجل اأن ي�سد فكرة فراغ ه�ئل ن�سيه 

وبيوت�  مدن�  يبني  اأن  ال�س�عر  ومهمة  بن�ء يف احلنني،  ع�مل 

وتواقة  متحفزة  لكنه�  راأ�سه،  كلم�ت يف  ك�نت جمرد  جميلة 

طريقة  على  تعجن  لأن  ال�ستعداد  اأهبة  على  وه��ي  للحي�ة 

وال�سورة  والتخلف  الب�سع  و�سد  اإن�س�نية  واأك���ر  ملئمة 

الظلمية اإنه مع الوردة وال�سم�س واإطللة الربيع والقمر يف 

اأ�سد حلكة الظلم اذا الكلم�ت، مرمية يف ال�سوارع اخللفية، 

وبنظرة �سديقة على ق�س�ئد » الع�سم « جند اأنه� حبلى بحب 

يف  الع�سم  هو  كم�  بي�س�ء  بنف�س  اإليهم  والتودد  الأ�سدق�ء 

تع�مله اليومي ، جتربته مهمة لأنه� مبنية على ظروف حي�تية 

 ، اأحبته  التي  الع�سم �س�خمً� مثل جب�ل جلف�ر  اأملت به وبقى 

فقد كتب من اأجل الر�سيف وال�س�رع والع�مل واملوظف و هو 

و  م�س�ح�ت  عوامل يف  نبني  وحني  والك�ئن�ت  الأ�سي�ء  �سديق 

الع�برة  اأمكنة �س��سعة ف�إنه� متنحن� فر�سة ب�لتق�ط الفكرة 

مثل غيمة ، وتبعث للآخر قيمة وجوهر الن�س املد�سو�س يف 

جمرة مطف�أة ،

غيمة من اأ�سى

الظلم،  يف  يلمع  ال��ذي  ال�سوت   ، علي  ال�س�عر..جم�ل 

حني  على  يب�غتك   ، الدافئة  ال�س�رقة  �سواحل  من  الق�دم 

غرة ، يعمل على اللوحة ويغذي خميلته ببعد ت�سكيلي ،وت�رة 

اأخرى يعمل على �سي�غة حلن وهو ع�ز ف جليت�ر ، ب�لت�يل 

يقرتف العزف الذي بدوره يقطع ني�ط القلب ، حلن مت�سنج 

اأو ك�ن  جمنون ،ك�أنه �سوت ال�ستغ�ثة لغرقى يف جلة البحر 

�سخ�سً� م� يهوي من ال�سم�ء ول ق�ع يحتويه ، ي�سبح يف ال�سد 

مي ويبحر بني الكواكب ، اإل اأن تلك الأن�مل يف كت�بة الق�سيدة 

،لنلتفت  اجلذور  من  املعنى  تقتلع  اأ�سلحة  اإىل  وتتحول  تتلون 

جميع� لهذا ال�سوت املقبل من الأعم�ق ، من �سرايني احلي�ة 

املرمية خلف ال�سوارع و الرم�د ،املقبل من حنجرة املقهورين 

واملعوزين واملغبونني ، اأبن�ء ال�سبيل ،و �سوت مقبل ولكن دون 
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بك�ئي�ت اأو فذلكة لفظية ، اإنه �سوت الكربي�ء مقبل وب�سرعة 

الني�زك لت�سطدم بكوكب م�أهول ب�سعراء الق�سيدة اجلديدة 

.. مل ي�سدر جم�ل علي حتى اأية جمموعة �سعرية ومل يفكر 

يف مللمة ق�س�ئده يف كت�ب و�سيفعل ذات يوم ولكنه حتى ذلك 

اليوم وبعده لن يتوقف عن نزق الكت�بة .

فرا�سات املائدة

الق�رئ  يف�جئ  ن�سه   ، الهوادة  ليعرف  متوهج   ، �س�عر 

ويخرتق خميلته ،ن�سه ع�مل مفتوح الأطراف والآف�ق ، ن�س 

يف  ينحت  ن�س   ، مزدوجة  وروؤى  الأذرع  األآف  له  اأخطبوطي 

من  ت�سيل   ، املعرفة  جمرة  على  ق�ب�س�  الرا�سية،  اجلب�ل 

ولراي���ت  لبي�رق  �سعره  يف   ، الق�س�ئد  اأخطر  اأ�س�بعه  بني 

يف  املنطلق  ال�سهم   ، موت  اأو  حي�ة  م�س�ألة  اأيديولوجية،هي 

والفل�سفة  ب�حلكمة  املعجون   ، الكلمة  بقوة  ال�سعر  ف�س�ء 

اأحت��دث عن  واأن���  اأح�سبني   ، ك�لذهب  وحيد يف عزلته يربق 

»عبدا  �سديد  ب�خت�س�ر  اإنه   ، وعنوانه  زمنه  اأخط�أ  فيل�سوف 

لعزيز ج��سم » التجربة الأكر ن�سج� وانفت�ح� على الثق�فة 

والفكر والفل�سفة ، حلق اىل )الطنجة املغربية( حيث لم�س 

م�ء  من  مت�م�  روح��ه  وت�سرب  وال��غ��رب  ال�سرق  قو�س  ن�سه 

الكواكب  راأ�سه )جلف�ر( معتزل  اإىل م�سقط  ليعود   ، املعرفة 

يعمل  كذلك   ، وق�س�ئده  اأوراق��ه  مع  ولمع�  ،م�سيئ�  والب�سر 

ينجزه  وال��ذي  رفيع  م�ستوى  على  انروبولوجية  اأبح�ث  على 

عبدالعزيز ج��سم » ليقل اأهمية عن تطلع�ته املعرفية وبحثه 

الدوؤوب عن معرفة كل م�هو جديد وي�ستحق التوقف والت�أمل ، 

» عبد العزيز ج��سم: ظ�هرة فردية وح�لة ا�ستثن�ئية لتتكرر 

الثمينة  والأ���س��ي���ء  وال��ط��رق واجل��ب���ل  ال���دروب  ، هكذا ه��ي 

واجلميلة ، تكمن قيمته� يف اأنه� لتتكرر ، ، جتربة عبدالعزيز 

ج��سم ،كبرية وع�لية وهي يف ح�جة اإىل روح وب�سرية ت�سمد 

البهجة  اإنه�  اخل�س�رة  وفداحة  ال�سورة  �سرا�سة  وتت�سرب 

ولكن ب�سراوة ....

كل �سيء للريح

احلرفة  ه��ذه  يجيد  اأن  ال�س�عر  وعلى  م�سرط  الكت�بة 

بدقة كي يتغلب ويقهر الوحدة اإل ان ال�س�عر » عبد اهلل عبد 

الوه�ب » يرى وحدته مبنظور اآخر اأي اأنه ي�ست�أن�س للوح�سة، 

ق�نعً� ب�لوحدة ، وكم� اأ�سلفت اأن امل�سرط احلقيقي هو الكت�بة 

، كلم� توغل يف اأحرا�س وغ�بة الروؤي� عر على كنزه اخلبيء 

جديدة  و�سمو�س�  الروح  ظلم  ي�سيء  ف�نو�س�  ابتكر  لرمب�   ،

اأي  من  اأنه لج��دوى  ال�س�عر  ،يرى هذا  لقلب  ا  تربة  ت�سيء 

 « عبدالوه�ب  عبداهلل   « ،ق�س�ئد  كثريًا  حلم  بعدم�  �سيء 

تتحدث يف الإن�س�نية والعزلة والذاتية والغربة، ثمة قلق كبري 

ينت�به بني احلني والأخر وهو الق�ئل اأن� �سك�ك كبري ، وحني 

يذهب ال�س�عر اإىل اأبعد من ذلك ويرى الع�مل من خلل ثقب 

الب�ب ، يتحول هذا اله�ج�س اإىل ك�بو�س يقيد وي�سل تفكريه 

وهو رهني وحبي�س الغرف ، حتم� يوؤثر ذلك �سلب� يف اإبداعه 

واللفت يف جتربة عبداهلل عبدالوه�ب اأنه ا�ستط�ع اأن يلتفت 

حي�تن�  يف  حت��دث  والتي  اله�م�سية  اليومية  التف��سيل  اإىل 
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،وكذلك  اهتم�م  اأدن��ى  نعريه�  اأن  دون  من  كثيف  وب�سكل 

ق�سيدته لتخلو من ب�سي�س الأمل لكن ب�سكل خجول .

يح�سي ملوحته ويزجمر

الن�س الذي يكتبه )عبد اهلل حممد ال�سبب( ميثله مت�م� 

يف توجه�ته ، وهذا العنوان العري�س الذي يقدمه ملجموعته 

اأو  ال�س�حر  لعبة  لهو   « اأخب�ره�  حت��دث  امل��راي���   « ال�سعرية 

اأح�س�ن  يف  يرميك  اأو  امل��سي  على  يطلعك  ال��ذي  املنجم 

اأي  اأخب�رك  وتلبيب امل�ستقبل واأنت الذي �سوف حتدث عن 

ت�سعر  اأن  دون  من   ، ي�ستنطقك  وب���لأح��رى   ، ي�ستنزفك  اأن��ه 

تنومي  عليه�  نطلق  اأن  ون�ستطيع  العملية  بتلك 

الق�ريء ، املراي� الع�ك�سة مل� �ستحدث له ويل ولن� 

لي�س مبعزل  ال�س�عر  اأن  ب�عتب�ر  والع�مل كذلك   ،

�سخ�س  اأي  من  اأكر  بفداحة  ي�سعر  رمب�  اأو  عنه 

متتلكه  التي  املفرطة  اخل�سو�سية  وه��ذه   ، اآخ��ر 

ب�آخر، والن�س  اأو  ال�سطح ب�سكل  هن� �ستربز على 

هو هذا الره�ن ال�س�دق مل� يدور يف خلد ال�س�عر 

واأن كذب ،املراي� هن� هي البحرية وعلى الق�رىء 

اأن يتزود ويت�سلح ملواجهة الق�دم لي�سمن و�سوله 

اإىل الي�ب�سة ، هذا ال�س�عر مفتون مب�سقط راأ�سه 

)الرم�س( يتواري عن امل�سهد الثق�يف زمن� خلف 

الكت�بة  هجر  رمب�  اأن��ه  نح�سبه  حتى  اإن�سغ�لته، 

لكنه يف احلقيقة يجل�س ويرمم ذاكرته ، ويف جل 

ق�س�ئده ي�ستح�سر ت�س�ري�س )الرم�س( بدءا من 

نحو  عميق�  ويتوغل  وال�س�حل  البحر  و   ، اجلب�ل 

 ، والرج�ل   ، الأطف�ل  وي�س�غب  اأزقته  و  �سوارعه 

، رامي� بفكرته وملتقط� �سورة ع�سفور  والن�س�ء 

اأ�سفل �سجرة  اأو   ، الإن���رة  اأعمدة  ، خمتبئ� خلف 

 ، الغن�ء  تتع�طى  كهذه  قرية  ت�سيء يف  وامل��راآة   ،

�سمكة ت�سمر عن �سمته� ، تن�م راق�سة يف حجر 

يعكر  م�  »،اذا  ..ليغتفر  غث�ء  ينتهجون  قرا�سنة 

�سفوة هذه الإ�سراقة وهذا التف�وؤل ط�مل� » ال�سم�س 

مت�سط �سعره� وتغني ، م�ذا يريد عبداهلل ال�سبب 

وراء تلك اجلملة ونراه� حكمة معكو�سة يف املراي� 

)اإذا ك�ن الع�مل من الف�سة ، الرم�س من الذهب( 

...

اإ�ساءة:

*�س�عر ون�قد عربي من الإم�رات.

مرجعية القراءة:

بل  )الو�سول  املل،  اإبراهيم  البئر(  يف  نظرتي  )تركت 

نه�ية( اأحمد عبيد املطرو�سي، )الف�ئ�س من الرف( اأحمد 

عي�سى الع�سم، )ح�س�رة الرم�د( جم�ل علي، )ل لزوم يل( 

عبد العزيز ج��سم، )ل اأحد( عبد اهلل عبد الوه�ب، )املراي� 

حتدث اأخب�ره�( عبد اهلل حممد ال�سبب.
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حوار مع 
عبد اهلل أحمد محمد الشحي

اأجرى اللقاء : في�سل حممد بن ديه

ال�سحي مواطن  اأحمد حممد  : عبد اهلل  تعريفية  بط�قة 

اإم�راتي يبلغ من العمر 42 ع�م� موظف متزوج وله من الأبن�ء 

منه�  كثرية  هواي�ت  له  الرم�س،  مدينة  يف  يقطن  خم�سة، 

اإىل  ب�لإ�س�فة  الرتاثية  امل��واد  وجمع  الخرتاع�ت  و  الر�سم 

النج�رة و الزراعة .

اأخرنا عن هواية جتميع املواد الراثية ؟

منذ اأن كنت يف الث�منة من عمري واأن� ت�ستهويني م�س�ألة 

تع�ىل  اهلل  رح��م��ه  ال��وال��د  مب�س�عدة  ال��رتاث��ي��ة  امل���واد  جمع 

وع�سي  القدمية  والزج�ج�ت  النح��سية  والأواين  ك�لفخ�ر 

الريوز، ومع مرور الوقت قمت ب�إن�س�ء متحف كي اأمتكن من 

جمع م� اأملكه من هذه املواد يف مك�ن واحد بعد ت�سجيع  من 

أول قطعة تراثية في مجموعتي 

هي الفنر )مصباح يعمل بالزيت(
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ك�نوا  والذين  والأ�سدق�ء  الأهل 

م�  ك��ل  يل  ير�سلونه  ب��دوره��م 

اأنني  كم�   ، اإيج�ده  من  متكنوا 

بداأت يف �سراء الأدوات الرتاثية 

املحلية  الأ���س��واق  م��ن  القدمية 

الذين  الأ�سخ��س  بع�س  وم��ن 

ي�س�ركونني نف�س الهواية .

ثم اإنني اأردت التو�سع قليًل 

اإىل  املجل�س  ب���إ���س���ف��ة  فقمت 

واأ�سفت  ب��ي،  اخل������س  املتحف 

اإليه ال�سب�بيك الرتاثية الأ�سلية 

والأواين  القدمية  النقود  وقطع 

التي ك�نت م�ستخدمة يف امل��سي 

القطع  بع�س  اإىل  ب���لإ���س���ف��ة 

الن�درة والتي كنت اأ�سرتيه� كل 

م� �سنحت يل الفر�سة .

م�����ادة  اأول  م����اه����ي 

ت����راث����ي����ة ق��م��ت 

باقتنائها ؟

اأول قطعة تراثية يف جمموعتي هي الفرن )م�سب�ح يعمل 

ب�لزيت( .

التي  ال��راث��ي��ة  الأدوات  نوعية  م��اه��ي 

ت�����ق�����وم ب���ت���ج���م���ي���ع���ه���ا وال�������ض���ع���ي 

لقتنائها ؟

اأي م����دة ت��راث��ي��ة ���س��غ��رية احل��ج��م ن����درة 

وقيمة، مثل العملت القدمية و اأدوات الغو�س 

ول  اأملكه  م�  تنويع  من  اأمتكن  كي  وال�سيد، 

يقت�سر على نوع حمدد .

ه���ل ت��وج��د ل��دي��ك ن��ي��ة ب��الل��ت��ح��اق 

ب���اإح���دى اجل��م��ع��ي��ات ال��راث��ي��ة يف 

الإمارة ؟

طلبت بع�س اجلمعي�ت الرتاثية مني اأن اأكون ع�سوًا به� 

واأن اأ�س�ركه� م� اأملك من هذه املواد الرتاثية ولكنني رف�ست، 

خوفً� من �سي�ع هذه املواد و خ�سو�سً� يف امل�س�رك�ت الرتاثية 

ك�ملع�ر�س واملهرج�ن�ت .

هل �ضاركت يف معار�س ومهرجانات حملية؟

���س���رك��ت يف م��ع��ر���س راأ�����س اخل��ي��م��ة ال���رتاث���ي �سنة 
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املدار�س  اإحدى  اأن  كم�   2012
مني  طلبت  للبن�ت  ال��ث���ن��وي��ة 

امل�������س����رك���ة مب��ع��ر���س ت��راث��ي 

يف  لن�سغ�يل  اعتذرت  ولكنني 

يف  الرغبة  ولدي  الوقت،  ذلك 

معر�س  اأي  يف  الآن  امل�س�ركة 

تراثي يف الإم�رة اأو خ�رجه� .

اأخ��رن��ا عن هواية 

الر�ضم ؟

املرتبة  يف  ال��ر���س��م  يعترب 

الث�نية  ب�لن�سبة يل وقد بداأت 

الثم�نيني�ت  اأواخ����ر  ال��ر���س��م 

الر�سوم�ت  تقليد  خ��لل  م��ن 

اإنني  ثم  اأم�مي،  اأجده�  التي 

ح��ر���س��ت ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ه��ذه 

وب�لتحديد  املدر�سة  الهواية يف 

كنت  وال��ت��ي  الفنية  ح�سة  يف 

من  ومب�س�عدة  كثريًا،  اأحبه� 

وجعله�  ر�سوم�تي  حت�سني  يف  ب��داأت  الفنية  م�دة  معلم 

م�س�بقة  يف  امل�س�ركة  مني  طلب  اأن  اإىل  واقعية،  اأك��ر 

للر�سم على م�ستوى الدولة يف اإم�رة دبي وقد اأحرزت اللوحة 

التي قمت بر�سمه� املركز الث�ين .

اأخرنا عن الأ�ضياء التي اخرعتها ؟

م�ستوى  اإىل  ت��رق��ى  اأ���س��ي���ء  ال��ب��ع�����س  ي��ع��ت��ربه���  ل  ق���د 

اأ�سي�ء  ابتك�ر  اأو  ولكنه� حم�ولة مني لإ�سلح   ، الخرتاع�ت 

جديدة منه� على �سبيل املث�ل م�سب�ح �سوئي يعمل ب�لرميوت 

كنرتول، ومنبه يو�سع عند مدخل املنزل لتنبيه اأهل البيت يف 

ح�ل دخول �سخ�سً� م� .

هل متتلك معر�ضاً دائماً لهذه املواد التي قمت 

باخراعها ؟



حوارات

12
5

20
16

 -
 )

ز 
متو

 (
و 

لي
يو

 -
 4
1 

: 
د

د
ع

 ال
-

ل 
خي

 ن
لة

جم

يف  بو�سعه�  قمت  ب�خرتاعه�  قمت  التي  الأ�سي�ء  بع�س 

املتحف املنزيل اخل��س بي ، والبع�س الآخر ب�خل�رج ك�جله�ز 

الذي يقي�س درج�ت احلرارة و يتتبع الطق�س .

هل تفكر بال�ضول على دعم من جهات خا�ضة 

اإق��ام��ة معر�س  اأج���ل  م��ن  واأخ����رى حكومية 

خا�س بك ؟

اأجل  من  لت�سجيعي  وذل��ك  امل���دي  الدعم  وج��ود  اأمتنى 

الن�درة  القطع  وللمح�فظة على   ، املج�ل  ال�ستمرار يف هذا 

التي بحوزتي ، كم� اأن هذا الدعم املن�سود �سي�س�عدين كثريًا 

اأقوم به من اخرتاع�ت اأمتنى اأن تلقى النج�ح  يف تطوير م� 

والقبول لدى اجله�ت املهتمة مب� يخرتعه الهواة من اأمث�يل .

هل حاولت ال�ضول على براءة اخراع لبع�س 

الأ�ضياء التي قمت بابتكارها ؟

بتوثيق  املعنية  امل��وؤ���س�����س���ت  اإح���دى  م��ع  توا�سلت  ن��ع��م، 

ب�أخذ  فق�موا   ، عملي  جهة  طريق  عن  وذل��ك  الخ��رتاع���ت 

بي�ن�تي واأعدوا تقريرًا ك�مًل عن الخرتاع ولكن للأ�سف مل 

اتلق الرد حتى يومن� هذا .. 

ما هي اأمنياتك ؟

امتلك متحف خ��س بي كي اأمتكن من عر�س الأدوات 

ال�سي�حية  الوفود  و  الزوار  ا�ستقب�ل  و  بحوزتي  التي  الرتاثية 

اإن��ن��ي اأمت��ن��ى وج��ود دع��م معنوي و م���دي م��ن اأج��ل  ، كم� 

ال�ستمرار يف ابتك�ر واخرتاع اأ�سي�ء جديدة .

هل توجد مادة تراثية و اخراع له مكانة خا�ضة 

يف قلبك؟

جه�ز الراديو الجنليزي القدمي وذلك لأنه ك�ن املف�سل 

لدى والدي رحمه اهلل تع�ىل ، ويبلغ عمره التقديري حوايل 

اأهم  هو  الطق�س  فجه�ز  الخرتاع�ت  يف  اأم�   . ع�مً�  �ستني 

اخرتاع واأكرهم قربً� اإىل قلبي .

كلمة اأخرة توجهها لقراء جملة نخيل ؟

اتقدم بجزيل ال�سكر والعرف�ن اإىل جمعية النخيل للفن 

اإت�حة  و  املق�بلة  هذه  على  نخيل  جملة  و  ال�سعبي  وال��رتاث 

اأمتنى للمجلة دوام التوفيق والنج�ح يف  الفر�سة يل ، كم� 

اإبراز كل م� هو تراثي يف هذا الوطن الغ�يل .
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الدكتورة : نعيمة احلو�سني

مهرجان أم اإلمارات

هناك �ضخ�ضيات تاريخية تكون لها ب�ضمات بارزة وموؤثرة عر كل زمان ومكان... و�ضخ�ضية 

هذه املقالة ت�ضتحق الوقوف عليها وذكر اأبرز مواقفها الالحمدودة – حيث اإن �ضفحات املقال ل 

ولن تغطيها- ... 

�سخ�سية املق�ل هي �سمو ال�سيخة ف�طمة بنت مب�رك رئي�سة 

الحت�د الن�س�ئي الع�م الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 

الإم���رات«.. »اأم  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�س   رئي�سة 

فقد احتفلت دولة الإم�رات العربية املتحدة موؤخرًا مبهرج�ن 

والثق�يف  الوطني  احل��دث  اعترب  وال��ذي  الإم�رات”  “اأم 
الإم�رات  دولة  م�ستوى  على  نوعه  من  الأ�سخم  والجتم�عي 

ونظمته “هيئة اأبوظبي لل�سي�حة والثق�فة”، وقد ا�ستمر على 

مدار ع�سرة اأي�م من الفرتة 24 م�ر�س وحتى 2 اأبريل، ب�سكل 

الليل على  الرابعة ع�سرًا وحتى منت�سف  ال�س�عة  يومي من 

كورني�س اأبوظبي.  

املتنوعة  الفع�لي�ت  من  جمموعة  لزواره  املهرج�ن  وقدم 

التي توزعت على خم�س من�طق رئي�سية امتدت بطول /1،3 

ال�س�طئ  مط�عم  منطقة  وه��ي  الطلق  ال��ه��واء  يف  كيلومرت 

ومنطقة  الأن�سطة  ومنطقة  ال�سوق  ومنطقة  الفنون  ومنطقة 

الإم�رات”.« “اأم  جن�ح  اإىل  ب�لإ�س�فة  البيئة  على   احلف�ظ 

اأج��واء  توفري  بهدف  املهرج�ن  من�طق  ك�فة  �سممت  وق��د 

تف�علية للزوار من الع�ئلت والأفراد .. كم� ت�سمن املهرج�ن 

التي  والثق�فية  الفنية  والفع�لي�ت  الفقرات  من  جمموعة 
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الإن�س�ين  التنوع  جت�سد  لوحة  يف  البهجة  من  املزيد  ت�سفي 

والتي  املتحدة  العربية  الإم���رات  دولة  مييز  الذي  والنفت�ح 

ترحب بجميع الثق�ف�ت على اختلفه�. 

“اأم الإم�رات” اأحد املع�مل الرئي�سية �سمن  وك�ن جن�ح 

املهرج�ن والذي ركز على ا�ستعرا�س م�سرية �سموه� و الأثر 

زوار  وقد حظي  الإم���رات��ي  املجتمع  امل��راأة يف  اأحدثته  ال��ذي 

اجلن�ح برحلة عرب الو�س�ئط ال�سمعية والب�سرية للتعرف اإىل 

م�س�همة املراأة والنج�ح�ت التي حققته� والدعم الذي قدمته 

�سمو ال�سيخة ف�طمة بنت مب�رك لتعزيز مك�نة املراأة �سواء يف 

دولة الإم�رات وخ�رجه�.

�سمو  وعط�ء  روؤي��ة  على  ال�سوء  �سلطت  املهرج�ن  وفكرة 

ال�سيخة ف�طمة بنت مب�رك والتي ترتكز على تر�سيخ اأهمية 

والت�س�مح  احل�س�ري  التنوع  ثق�فة  وتعزيز  الأ�سري  الرتابط 

بني اأفراد املجتمع الإم�راتي .. كم� ركزت فع�لي�ته على دور 

الأم يف تعزيز التم��سك الأ�سري واأهميته� يف املح�فظة على 

عن  بغريب  لي�س  وهذا  املجتمع  يف  الأ�سيلة  والع�دات  القيم 

روؤية �سموه�.

بنت  ف�طمة  ال�سيخة  �سمو  �سرية  �سجل  ت�سفح  وعند 

على  �سواء  ورائعة  عديدة  ب�إجن�زات  ح�فًل  جنده  مب�رك، 

ال�سعيد الوطني اأو اخل�رجي ودوره� يف نه�سة املراأة ورع�يته� 

م�س�ريع اخلري املختلفة ودعمه� ك�فة فئ�آت املجتمع ك�لأطف�ل 

والأرام���ل  واليت�مى  اخل��سة  الحتي�ج�ت  وذوي  وامل�سنني 

متييز،  دون  الن�س�نية  واحل����لت  للمحت�جني  وم�س�ندته� 

وب�لفعل هن�ك الكثري من التق�رير التي اأعدت من موؤ�س�س�ت 

التي  العظيمة  ب�لإجن�زات  ت�سهد  وخ�رجه�  ب�لدولة  خمتلفة 

– حفظه� اهلل  بنت مب�رك  ال�سيخة ف�طمة  �سمو  به�  ق�مت 

ورع�ه�- وح�سلت من خلله� العديد من الأو�سمة والدروع 

التكرمي�ت  من  وغريه�  املحلية  العربية،  الع�ملية،  واجلوائز 

تقديرًا جلهوده� املبذولة يف جم�لت خمتلفة.

بن  زاي��د  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  من  �س�مية  وبتوجيه�ت 

قرينته  ج�نب  اإىل  ث���راه-،  اهلل  طيب   – نهي�ن  اآل  �سلط�ن 

جت�سيد  مت  فقد  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�سيخة  ال�سمو  �س�حبة 

وثيقة )ال�سرتاتيجي�ت الوطنية لتقدم املراأة يف دولة الإم�رات 

الإن�����س���ين.  العمل  يف  ج��دي��دة  كمرحلة  امل��ت��ح��دة(  العربية 

ا�ستهدفت هذه ال�سرتاتيجي�ت تفعيل دور املراأة وم�س�ركته� 

الإيج�بية يف عدة مي�دين رئي�سية ومهمة هي:

املراأة والتعليم: 

املتحدة  العربية  الإم�����رات  ب��دول��ة  امل���راأة  تعليم  حظي 

ب�هتم�م كبري من مراحل ري��س الأطف�ل اإىل مراحل التعليم 
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يوم�  املتعلم�ت  ن�سبة  تزايد  اإىل  الإح�س�ءات  وت�سري  الع�يل. 

بعد يوم يف جميع املراحل وهذا يعطي انطب�عً� وتنبوؤ مب�ستقبل 

املراأة يف دولة الإم�رات العربية املتحدة وانعك��سه على نهو�س 

املراأة يف املج�لت التعليمية.

املراأة والقت�ساد:

املواطن�ت  ب�أن عد  تبني  ال�سنوية  الإح�س�ءات  من خلل 

امل�ستغلت يف القط�ع احلكومي ع�م 1975 ك�ن اأقل من 500 

اأن للمراأة  ع�ملة بينم� زاد العدد ع�مً� بعد ع�م. اإىل ج�نب 

واإن دل فهذا  ب�لقط�ع اخل��س.  الإم�راتية م�س�هم�ت جليلة 

يدل على اأن الأهداف التي مت و�سعه� بوثيقة ال�سرتاتيجي�ت 

الوطنية ك�ن له� الدور الب�رز يف تفعيل دور املراأة القت�س�دي 

وتعزيز موقعه� على اخلريطة القت�س�دية للمجتمع.

املراأة واملجال الجتماعي:

بعد  يوم�  املتحدة  العربية  الإم���رات  دولة  جمتمع  ي�سهد 

�سور  ع��دة  خ��لل  م��ن  الجتم�عي  ب�ملج�ل  امل���راأة  دور  ي��وم 

ومم�ر�س�ت كرع�ية النظ�م الأ�سري وتر�سيخ كي�نه ومقوم�ت 

تربية  يف  دوره���  لأداء  امل��راأة  اج���ت  احتي  تلبية  ا�ستقراره، 

املجتمع،  بن�ء  يف  املراأة  م�س�ركة  تعزيز  ورع�يتهم،  الأطف�ل 

وتفعيل م�س�همة املراأة يف الأعم�ل التطوعية.

املراأة والإعلم:

املتحدة من طفرة  العربية  الإم���رات  دولة  ت�سهده  م�  اإن 

يف و�س�ئل الإعلم املتعددة يدل على �سي�غة الوعي وفق� مل� 

يتطلبة الواقع الجتم�عي والقت�س�دي وال�سي��سي والنف�سي. 

و�س�ئل  دور  بتفعيل  ع��دي��دة  اآل��ي���ت  الوثيقة  �س�غت  فلقد 

امل��راأة يف عديد من املج�لت، وجنحت بذلك  الإع��لم لدور 

من خلل التوعية الفكرية والثق�فية للمراأة واملجتمع، التنمية 

البداعية للمراأة يف املج�لت الأدبية والفنية والفكرية، كذلك 

املذيعة،  فنجد  الإعلمية  املج�لت  يف  املراأة  م�س�ركة  زي�دة 

املخرجة، الك�تبة، املحررة، امل�سورة، املمثلة، .....

املراأة والت�سريعات:

ن�سو�سً�  املتحدة  العربية  الإم���رات  دول��ة  د�ستور  ين�س 

الفر�س  وتك�فوؤ  الجتم�عية  والعدالة  امل�س�واة  على  توؤكد 
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جلميع املواطنني دون متييز 

وهن�ك  وامل��راأة.  الرجل  بني 

ال��ك��ث��ري م��ن ال��ق��وان��ني التي 

للمراأة  الت�سهيلت  ت�سمن 

وحم�يته�.

القرار  واتخاذ  املــراأة 

واملجال ال�سيا�سي:

الإم�راتية  للمراأة  اأ�سبح 

دور ب�رز وفع�ل يف م�س�ركته� 

الإم����رات  بتمثيل  ال��ع��دي��دة 

ال�سي��سي  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 

ال�����س��ي������س��ي��ة  امل��ح���ف��ل  ويف 

امل��خ��ت��ل��ف��ة. ف��ل��ق��د اأ���س��ب��ح 

للمراأة م�س�رك�ت يف املجل�س 

ال��وط��ن��ي وامل��ج��ل�����س الأع��ل��ى 

و�سغل  ال�سي��سية  واحل��ي���ة 

ال��ق��ي���دي��ة. كم�  امل��ن������س��ب 

يف  الإم�راتية  املراأة  ت�س�رك 

القرار، وتنمية  مراكز �سنع 

للمراأة  القي�دية  امل��ه���رات 

الإم�راتية الع�ملة. 

املراأة والبيئة:

ك����م����� ك��������ن ل����ل����م����راأة 

الإم������رات�����ي�����ة م�����س���ه��م��ة 

حيث  ال��ب��ي��ئ��ي  امل���ج����ل  يف 

على  احلف�ظ  يف  انخرطت 

وحم�يته�  و�سحته�  البيئة 

ك�  ال��ط��رق  �ستى  طريق  ع��ن 

ل��دى  البيئي  ال��وع��ي  رف���ع   :

الأ�سرة واملجتمع، م�س�ركته� 

البيئة،  حم�ية  جمعي�ت  يف 

واأن�����س��ط��ت��ه��� ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 

الجتم�عية  التنمية  مراكز 

واجل���م���ع���ي����ت ال��ن�����س���ئ��ي��ة 

واملدار�س. لذا فقد �س�همت 

مت  التي  والأه���داف  الآلي�ت 

اأداء املراأة الإم�راتية يف  و�سعه� يف الوثيقة اإىل رفع م�ستوى 

املج�ل البيئي.

املراأة وال�سحة: 

الق�س�ي�  على  الوطنية  ال�سرتاتيجي�ت  وثيقة  ن�ست  لقد 

جميع  يف  �سحية  خدم�ت  توفري  ومدى  التنموية  وامل�سكلت 

على  ك�حلف�ظ  الت�لية:  الأه��داف  �سمن  وذل��ك  القط�ع�ت 

�سحة املراأة وحم�يته� من الأمرا�س، النهو�س ب�سحة الإن�ث، 

دعم القط�ع�ت ال�سحية، رفع م�ستوى التوعية، الوق�ية من 

الأمرا�س وغريه� من الأهداف التي ت�سب يف توفري ال�سحة 

لأفراد املجتمع.

والداعمة  املنتهية  الغري  املج�لت  من  العديد  اإىل ج�نب 

للمراأة الإم�راتية والتي ت�سعه� يف املراتب الأوىل على خ�رطة 

الع�مل، وهذا يرجع بعد ف�سل اهلل على دولة الإم�رات العربية 

املتحدة، لقي�دة احلكومة الر�سيدة من اإجن�زات كبرية منذ 

اآل  �سلط�ن  بن  زايد  ال�سيخ  له  املغفور  برئ��سة  الحت�د  قي�م 

احلكم   مق�ليد  ت�سليم  وح��ت��ى  ث���راه-  اهلل  طيب   – نهي�ن 

ل�س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة–حفظه 

اهلل-  ون�ئبه �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

الوزراء ح�كم دبي، وحك�م الإم�رات، رع�هم  رئي�س جمل�س 

اهلل،  وب�س�حبة ال�سمو ال�سيخة ف�طمة بنت مب�رك- حفظه� 

املعلمة  الإم�رات، والتي ظهرت على يديه�  اأم  اهلل ورع�ه�- 

والطبيبة واملح�مية واملهند�سة والأ�ست�ذة اجل�معية والق��سية 

الع�مل  خ�رطة  على  وامل�سرفة  الع�لية  املن��سب  من  وغريه� 

ب�أكمله.. فهنيئً� لن� ي� ن�س�ء الإم�رات وي� بن�ت الإم�رات على 

اأم الإم�رات. 

املراجع:

اإع��داد: . 1 »فاطمة بنت مبارك اجن���ازات وم��واق��ف خ��ال��دة.« 

عالء نور�س عن جامعة الإمارات العربية املتحدة 2007

الإمارات”: اإعداد ح�ضن حممد عجمي �ضدر . 2 اأم  “تكرمي 
عن الحتاد الن�ضائي العام 1997

عبلة . 3 املتجدد”:  ال��ع��ط��اء  رائ���دة  م��ب��ارك  بنت  “فاطمة 
النوي�س �ضدر يف العام 2003

مكتب . 4 عن  �ضدر  الإن�ضاين”:  والعمل  فاطمة  “ال�ضيخة 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ل�ضوؤون الإعالم يف يناير 2005
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                اأهداف جملة نخيل

1 - جت�شيد اأقوال �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

�شقر   �شعودبن  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  دبي  حاكم  الوزراء  جمل�س 

القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة واإخوانهم اأع�شاء 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات املتعلقة بالرتاث.

2 - تعميق الوعي بالرتاث العربي والإ�شالمي واإظهار مكنوناته.
3 - توثيق تراث الإمارات.

4 - ت�شجيع الباحثني واإظهار درا�شاتهم.
) - توظيف الرتاث والنهل منه.

6 - تعريف الأجيال برتاث الأجداد.
7 - دح�س كل ماي�شيء اإىل الرتاث.

) - تاأكيد دور الرتاث وقدرته املتجددة يف خمتلف الأزمنة والأقات.
) - حماولة ال�شتفادة من الرتاث من اجلوانب الدينية والفكرية والقت�شادية 

والرتبوية والفنية والأدبية وغري ذلك.

اإن�شاء  مثل  ال�شياحي  اجلذب  عملية  يف  الرتاث  من  ال�شتفادة   -  10
الأ�شواق الرتاثية وقيام املهرجانات للريا�شة التقليدية 

والألعاب  واخليول  والقوارب  الهجن  �شباق  مثل: 

ال�شعبية وغري ذلك.

11 - ناأمل من الدار�شني والباحثني واملهتمني امل�شاهمة والتوا�شل معناً يف  رفد 
املجلة مبو�شوعاتهم مدعمة بال�شور املعربة

12 - مع مراعاة اإر�شالها مطبوعة مكتوبة بخط وا�شخ مقروء، 
اأو على قر�س مدمج )�شيدي( اأو بالإمييل 

على اإمييل املجلة.
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الأر�س  بق�ع  �ستى  من  امل�سلمني  جميع  يكون  م�  ع�دة  الذي  املب�رك  رم�س�ن  �سهر  ي�أتي  اأن  قبل 

يكون  عدة  ب�أي�م  الف�سيل   ال�سهر  هذا  ت�سبق  الليلة(  حق  )ت�سمى  تراثية  من��سبة  هن�ك   ، ب�نتظ�ره 

دول اخلليج فقط  وبع�س  املتحدة  العربية  الإم���رات  دولة  ولكن اجلميع هن� يف  نتظ�ره�  ب�  اجلميع 

والفئة العمرية هي فئة الأطف�ل. ويكون وقت هذه املن��سبة يف منت�سف �سهر �سعب�ن وهو ال�سهر الذي 

ي�سبق رم�س�ن الكرمي مب��سرة.هذه املن��سبة له� اأهمية خ��سة عند الأطف�ل ي�سبقه� حت�سري كي�س من 

القم��س ب�أحج�م خمتلفة وي�سمى ب�للهجة املحلية ب�)اخلّريطة( وهو عب�رة عن الوع�ء الذي ي�أمل كل 

طفل ب�متلئه يف هذا اليوم مب� لذ وط�ب من احللوي�ت  املختلفة الأنواع والأحج�م.

حتر�س جميع الع�ئلت يف الدولة على التح�سري لهذه املن��سبة بوقٍت ك�ف حتى يكون له� طعم 

امل��سي  ا�سمه� وهذا م� لحظن�ه من تطور يف تقدميه� للأطف�ل حيث ك�نت يف  يتن��سب مع  مميز 

تخلط يف وع�ء كبري وتوزع للأطف�ل مرة واحدة ولكن تطورت الطريقة واأ�سبحت توزع ح�سب النوع مع 

اإ�س�فة بع�س اللم�س�ت الفنية على الأوعية التي تو�سع به� لتواكب احلي�ة التي نعي�سه� الآن واإن ك�ن 

الغ�لب يلج�أ اإىل الأ�سك�ل القدمية التي ك�نت ت�ستخدم يف امل��سي.

الحتف�ل بهذه املن��سبة هذا الع�م اأخذ ط�بعً� ع�مً�  �سمل  اجلميع من الكب�ر وال�سغ�ر واإن بقيت 

الفرحة للأطف�ل فقط  ولكن امللحظ اأن املوؤ�س�س�ت احلكومية وبع�س املوؤ�س�س�ت اخل��سة خ�س�ست 

هن�ك  ك�ن   � واأي�سً موظفيه�  على  احللوة  بتوزيع  وق�مت  املن��سبة  بهذه  للحتف�ل  وقته�  من  جزًءا 

ن�سيب لأبن�ء موظفيه�.

م� اأجمله� من من��سبة ممزوجة بفرحة الأطف�ل وتر�سيخ قيم بداأت يف التل�سي ونحن يف زمن 

التطور التكنولوجي واأقوله� من اأعم�ق قلبي �سكرًا ملن �س�هم ول يزال ي�س�هم بت�أ�سيل هذه املن��سبة 

ويعمل على ا�ستمراريته� حتى واإن لب�ست ثوب التح�سر، اإنه� من��سبة ت�س�عد على ت�أ�سيل امل��سي يف 

نفو�س اأطف�لن� وتعطيهم كيف ك�نت حي�ة  اأجدادهم يف الزمن اجلميل.

من�  املطلوب  ولكن  الع�مل  عن  بعيدًا  نعي�س  اأن  ن�ستطيع  ول  والتقدم  التطور  زمن  يف  نعي�س  .اإنن� 

كموؤ�س�س�ت واأفراد اأن نح�فظ على تراث اآب�ئن� واأجدادن� قدر امل�ستط�ع مع ا�ستخدام ك�فة الو�س�ئل 

املتطورة وتطويعه� خلدمة هذا املوروث الغ�يل.
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