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ورقة في مهب الخطى 

يظل الكاتب، بشكل عام ، في حالة سفر دائم ليس فقط داخل الجغرافيا 

بل داخل الروح ، وبدون هذا السفر بشقيه الجغرافي والروحي فإنه ل يستطيع 

ولزوجة  رتابتها  داخل  تحبسه  التي  الحاضرة  اللحظة  سجون  من  يفلت  أن 

الزمن الذي ينبض بها ، وتحد من انطالقه، وبغض النظر عن هذا المطلب 

الفني والجمالي فالمبدع بالوقت الحاضر،  بسبب  تعقد الظروف المحيطة به 

سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، صار محكوما بالسفر ،وقد عبرت عن هذا في 

قصيدة لي حملت عنوان )غيوم مسافرة( تبدأ بـ:

»اصطحبنا الحقائب

وصاحبنا الجوازات

وشرطة الحدود

وقلنا : نسافر

ولم نعرف 

ا تزوجنا الغيوم المسافرة« 
ّ
إن

على  يصا  حر وكنت  طفولتي،  منذ  السفر  أحب  كنت  فقد  لي  بالنسبة 
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ية  ثر
أ
المشاركة في الرحالت المدرسية التي كانت غالبا ماتكون لمدينة بابل ال

)120كم( جنوبي بغداد أو آثار عقرقوف او طاق كسرى، أو المتحف العراقي 

يكية لبغداد عام 2003 كان السفر  مر
أ
الذي نهبت آثاره عند احتالل القوات ال

يعني بالنسبة لنا في طفولتنا العودة الى الماضي القديم، لبالدنا ذات العمق 

يخي والحضاري وكنا نستمتع كثيرا به، رغم أننا حين نذهب برحلة الى  التار

بما لإحساسنا   بابل لم نكن نتجول ال وسط خرائب تتحدث عن مجد غابر، ر

إننا في حالة سفر، استكشاف.

بالء والنجف،  حيان كنا نتوجه الى العتبات المقدسة في كر
أ
 في بعض ال

يات وشبابيك  بواب الذهبية المرصعة بكل ماهو نفيس والثر
أ
حيث القباب وال

تجعلني  التي  المشاغل  كثرة  ورغم  والحمائم،  الورد  وماء  والفضة  الذهب 

ورسائل  أعمال  من  علي  كم  يترا بالذي  أفكر  الحاضر  بالوقت  سفر  كل  في 

وواجبات وكتابات ال أنني أحاول ان أقتنص من زحمة هذه المشاغل وقتا 

أفرده للسفر حتى لو كان لمكان قريب، انطالقا من فوائد السفر الكثيرة التي 

مام الشافعي بقوله:  أجملها الإ

تغرب عن الوطان في طلب العال      وسافر ففي السفار خمس فوائد 

كتســــاب معيشة      وعلم وآداب وصحــــــــبة ماجد يج هـــم وا تفـــر

فكرت  لذا  وأوراقي،  مالحظاتي  وتكاثرت  تكاثرت خطواتي  فشيئا  وشيئا 

بجمعها بين دفتي كتاب اعتزازا بتلك اللحظات الجميلة خشية  هروبها الى 

شراك القارىء معي في التمتع بجمالياتها. عالم النسيان  ومحاولة لإ

وقد جعلت فيه للمكان العماني الصدارة من خالل خطوات في صحراء 

خضر وصاللة وصحار أعقبتها بخطوات 
أ
الشرقية ونزوى والجبل ال المنطقة 
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قيس   وأم  كحضرموت  وزرتها  كصنعاء  بعضها  في  أقمت  بية  عر أمكنة  في 

كن في شرق آسيا كالصين الى جانب  والجزائر وتونس وإسالمية كتركيا وأما

كن أوروبية كلندن وجالسكو وباريس  أما

وفي الختام إن الكتاب ضم مقالت، نشر بعضها في الصحف والمجالت 

الثقافية، وأوراقا ونصوصا وشظايا روح تناثرت هنا وهناك، أتمنى أن تقدم متعة 

وفائدة للقارىء.

   

ع.الربيعي

مسقط2012-12-2 
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صحارى عمان.. مناجم لألساطير والرؤى 
واألخيلة الشعرية

يده«. »هنا في الصحراء وجدت كل شيء كنت أر

بية« حين وصل صحراء  هذا ما قاله ويلفرد ثيسجر صاحب كتاب »الرمال العر

بع الخالي  بين عامي 1945و1950م . الر

يارة هذا  تذكرته مثلما تذكرت نصوص الرحالة والشعراء التي كلها كانت تغري بز

بعاد .
أ
المكان المفتوح ال

ضداد فهو متسع بشكل ل محدود وضيق، يغري بالمغامرة  
أ
إنه مكان تجتمع به ال

سرار. 
أ
فق بالحيرة وال

أ
 عليك ال

أ
ويمال

الفضيحة  حد  مكشوفة  الصحراء  في  »الحياة  المعمري  طالب  الشاعر  يقول 

وساترة حد الحشمة ملتقطة بالعين المجردة وغامضة على العين حد اللتباس كما 

فق الصحراوي في أقصى 
أ
الشعر والحكمة اللذين خلقا طازجين في كنف ذلك ال

اللحظة  بية معبرة ودالة مازلنا حتى  لغة عر بين قسوة ولين في  تشالكته وتجلياته 

أسيري أسوارها«.

التي  الشرقية  رمال  إختار  إنه  العامري  الشاب حميد  المخرج  أخبرني  حين 



عبدالرزاق الربيعي

9

تطل على بحر العرب من ناحية الشرق وتشمل الجانب الداخلي لجبال الحجر 

ناحية  الشرقية من  برمال  تتصل  الشمال، كما  ناحية  بها من  تتصل  التي  الشرقي 

كبر الواحات تسمى  الجنوب وبالمنطقة الداخلية من ناحية الغرب، وتوجد بها أ

بالحوية-  أقول: حين أخبرني إنه اختار الصحراء مكانا لتصوير فيلم روائي قصير 

سيتيح  الختيار  هذا  ن 
أ
ل متحركة« سعدت  »سماء  نصي  من  مناخاته  استوحى 

يارة ذلك المكان الذي سمعت به كثيرا، ولم تتح لي ضغوطات العمل  لي فرصة ز

كرتنا  ذا في  ماخّزناه  الىينا  تعيد  التي  جواء 
أ
ال بتلك  للتمتع  وقتا  الحياة  ومشاغل 

يرة من  تصورات للكثبان الرملية وبيوت الشعر والجمال )بكسر  عن ماضي الجز

القديم، وبالفعل تحقق لي  بي  العر الشعر  لنا  نقلها  التي  الصور  الجيم( وعشرات 

 رئتيه بهوائها النقي  ويمد 
أ
ما تمنيت، والذي يسمع بالصحراء ليس كمن يراها ويمال

بصره في ما وراء أسرارها  وأساطيرها التي بعدد حبات رملها !!!

ية وفي هذا يقول الشاعر  خيلة الشعر
أ
ساطير والرؤى وال

أ
فالصحارى مناجم لال

سيف الرحبي :

 صوب أنفسهم 
ً
“لقد ذهبوا بعيدا

وذهبوا في الوحشة 

أيام تتلوها أياٌم،  

 في عين عاشقها 
ُ

الدياُر تضمحل

ين الذكرى   عر
ُ

والجبال

تفقُس السنوُر بيوضها، 

قرب إلى ألوان الرمال والصخور  
أ
ال

زلية. 
أ
من فرط ما ارتطمت بال
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ليس بيني وبينك 

 الولوُد 
ُ
أيتها الساحرة

 من الرمل 
ُ

إل هذه الكثبان

 أمام بابي، 
ُ
سة

ّ
 المكد

ُ
زمنة

أ
وهذه ال

حين سألته مرة حول هذا الحضور الطاغي للصحراء في شعره  قال لي الشاعر 

يشكل  والذي  عمانيا  المحدد  الجغرافي  مجالها  في  »الصحراء  الرحبي:  سيف 

بع الخالي يجتذبني سرابها ول نهائيتها كطيف شديد الحضور  منطقة ضخمة من الر

بة والعمر صارت  منذ طفولتي على حواف هذه المنطقة، ومع ذلك التقدم في التجر

المنطقة  يشبه  ما  الى  وتحولت  والكتابي،  الذهني  المستوى  على  حضورا  كثر  ا

ية التي تترامى بالخواء والعدم والالمعنى على صعيد الكائن والوجود البشري  الرمز

والكوني بصورة عامة«.

وبعيدا عن الكتب قرأنا كلمات الصحراء المكتوبة على الرمل فمضينا في هذه 

الرحلة لندخل هذا المنجم بعد أن قطعنا من مسقط حوالي 190 كم  

والكاتب  العامري  حميد  والمخرج  أنا  وصولنا  ينتظر  الحجري«  »منذر  كان 

يعقوب البوسعيدي  ، وحين بلغنا المدينة استقبلنا بحفاوة بالغة وقال: هل تحبون 

ننا نعلم إن التقهوي يعني ليس فقط تناول القهوة 
أ
أن نتقهوى ثم نتوجه للصحراء؟ ول

كهة والحلوى العمانية الشهيرة والتمر  في المنزل بل يشمل وجبة تضم أصناف الفا

بأنواعه وأخيرا تختتم بعدة فناجين من القهوة المرة، لذا فضلنا التوجه مباشرة الى 

الصحراء لستكمال تصوير المشاهد المطلوبة من الفيلم، وبعد أن قاس الهواء في 

طار أن  كد من مالءمة الهواء للسير على الصحراء إذ يتطلب من الإ طارات وتأ الإ

يكون غير ممتلىء ليستطيع الضغط على الرمل إنطلقت بنا سيارة الفور ويل بسرعة 

يق، لم نكن نحتاج الى مسافة لالبتعاد عن البيوت  لتترك أخاديد على وجه الطر
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فالصحراء تربض على حافة )بدية( أو تربض )بدية( على حافة الصحراء، سألت 

صديقي منذر عن سبب التسمية  فقال »نشأت )بدية( مع بداية نزول جماعة من 

القالع والحصون  أقاموا  الذين  يين« وذلك في عام 1008 هـ، وهم  »الحجر قبيلة 

بار، واعتبرت تلك المرحلة 
آ
فالج، وقبلهم كانت تعتمد على ال

أ
 من ال

ً
وشقوا عددا

بداية عمرانها ، ولذلك أسموها »بدية«. 

بعد هذا التفسير لم أستغرب عندما وجدت معظم سكان بدية ينتمي الى قبيلة 

يين بل وصرت كلما أتعرف على شخص لقبه الحجري أقول له :أنت من  الحجر

)بدية( طبعا !! فيجيبني بافتخار: نعممممم.

فالج 
أ
ال ففيها  بيئي  بتنوع  تتمتع  التي  ببدية  يفتخروا  أن  يين  للحجر ويحق 

ية أبرزها قلعة  ثر
أ
والعيون والواحات والجبال والسهول وبها العديد من المعالم ال

»الواصل« وحصن المنبر والشارق والحوية  والغبي . 

كة  والرا ودبيك  والجاحس  والقاع  وهاتوه  والشارق  :المنترب  أفالجها  ومن 

الهجن  سباقات  بتنظيم  وتشتهر  والمطاوعة  والظاهر  الحوية  والحيلي  وشاحك 

صيلة التي تقام مع نهاية كل اسبوع، ويشهدها الكثيرون من 
أ
بية ال والخيول العر

 – كالرزحة  التقليدية  وفنونها  وخارجها  السلطنة  داخل  من  السباقات  هذه  محبي 

يفينة .  العازي التغرود الهمبل والكرنوتة والميدان والمز

أجلت بصري في هذا المدى الشاسع من الرمال التي تسمى برمال آل وهيبة  

نسبة الى القبائل الّرّحل من بني وهيب التي سكنته .

طفال على 
أ
قال منذر حين رآنا ننظر لتالل الرمال :حين ينزل المطر يتزحلق ال

ن الرمل يتماسك وتصبح  حوافه  زلقة ويكون مشهدا ول أجمل منه، 
أ
تلك التالل ل

خيرة ،وهذا أثر كثيرا على الرعي 
أ
ونة ال

آ
 كثيرا في ال

َّ
لكن المطر ،أضاف، قل

رض نبتة صحراوية ، فأدار  العامري 
أ
لمحنا جمال يمد عنقه الطويل لينتزع من ال
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عدسته  ليلتقط المشهد وعلى بعد أمتار قليلة شاهدنا جملين استطاع العامري أن 

يلتقط لقطات جميلة  لهما.

ستراحة قال دليلنا الحجري: في هذا المكان عدة دور   لالإ
ً
ومن بعيد شاهدنا دارا

شجار 
أ
جانب، كانت مبنية من أغصان ال

أ
استراحة يقيم بها السياح ومعظمهم من ال

ومسقفة بأعمدة قوية. 

نزعنا أحذيتنا وسرنا على الرمل الحار، بخطى متثاقلة وكأننا نركض في كابوس

رغم التعب الشديد الذي شعرنا به إل اننا استمتعنا كثيرا، فالسير على الرمال 

ية.   عودة الى البدايات، الى طفولة البشر

ية للتزحلق على جبال الرمال وأحيانا  قال: عادة  يستأجر السياح  دراجات نار

يستأجرون قافلة جمال ويمشون في رحلة الى البحر قد تستغرق سبعة أيام!!!

قلت له : هل توجد زواحف؟

قال: ل تخف نحن حاليا في الشتاء أي في فصل سبات الزواحف اذ تختفي 

رض وكيف تتغلبون على 
أ
في جحورها التي تغادرها في الصيف عندما تسخن ال

مخاطرها؟

مهات الى وضع شيء 
أ
أجاب: لكل حادث حديث ولكن في الصحراء تلجأ ال

بسيط من سم العقرب مع حليب الطفل فيعتاد عليه وحين تلدغه ل يشعر بشيء!!!

ايذاء  الشخص  ذلك  يرفض  ما  وكثيرا  العقارب  مع  تآخى  انه  حينها:  ويقال 

عقرب بحضوره ويحتج بدعوى انها أخته!!

وهذا  أذاها  من  مناعة  الطفل  ذلك  يكتسب  بذلك  الحجري«  »راشد  يرى 

ول فسمُّ العقرب مهما كان قليال كافيا لقتل 
أ
وجدناه أقرب للتصديق من الرأي ال

الرضيع!!

والهواء  الصافية  والسماء  النجوم  بمنظر  السياح  يستمتع  الليل  في  وأضاف: 
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العليل البارد والسكون المطبق ومن ل يرى ليل الصحراء فهو لم ير من الصحراء 

نعم بجمال ليلها. 
أ
حضان الصحراء ل

أ
شيئا، لذا كان لزاما علي أن أعود ثانية ل

بتنظيم  قامت  التي  دباء 
أ
وال للكتاب  العمانية  الجمعية  مع  المرة  هذه  وكانت 

جتماعية والثقافية فيما  عضائها الى رمال الشرقية لتوثيق الروابط الإ
أ
رحلة سياحية ل

دباء فحسب وهذا باعتقادي هدف مهم بجر أقدامهم لمعاينة الطبيعة. 
أ
بين ال

لجنة  »ان  السالمي:  إبراهيم  الشاعر  الصديق  لي  قال  للشرقية  يق  الطر في 

الطبيعة  في  تحتفي  عمانيين  لشعراء  نصوصا  تختار  أن  أرادت  بية  التر وزارة  في 

فاستعصى على اللجنة ذلك !!!«

لذا  عليه،  ترفعهم  أو  بالمكان  الشعراء   احتكاك هؤلء  قلة  الى  يعود  والسبب 

يتون وجبال  من الطبيعي أن نجد في الكثير من النصوص مفردات كأشجار الز

دباء، خصوصا الشباب ، يكتبون وفق ما تمليه قراءاتهم 
أ
ن بعض  ال

أ
الجليد، ذلك ل

ل مشاهداتهم  

الشاعر  يقول  ت في نصوصه، 
ّ
فتجل الصحراء روحها  البعض إستلهم من  لكن 

محمد حبيب في نص له حمل عنوان »رمال الشرقية«:

»للرمال وجبال الشرقية عناق طفولي

وأينما يممت وجهي أسمع هديل الحمام وهمس القرى

هناك مضيت مضى العاشقون

 ليالي السمر وجمال النساء

يخضب الرمال

الخيام على

مطلع الشمس

وقبل غروب القمر
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سالم لحسن

البداوة وخمارهن

للرمال العاشقة

النائمة على

ضفاف البحر«

ون   المخيم 
أ
جانب يمال

أ
حين وصلنا مخيم )الراحة( الذي أقمنا به رأينا  السياح ال

ين على  مستمتعين بالمساء في تلك الليلة المقمرة المرصعة بالنجوم المتألقة  سائر

كبين ظهور  الجمال والدراجات  الكثبان الرملية  مستمعين الى الغناء على العود را

متمتعين بمشهد غروب الشمس 

كانت الليلة مقمرة لذا لم تهدأ حركة السياح فإذا بالليل يتحول الى نهار لكثرة 

السمر، حيث  وجلسات  العود  على  والعزف  الشرقي  بالغناء  بدأت  التي  الحركة 

ستاذ الكاتب أحمد الفالحي وكان ديوان المتنبي من ضمن 
أ
اجتمعنا  قرب سكن ال

من  الكثير  وقرأنا  حاديث 
أ
ال أطراف  بها  تجاذبنا  التي  المقمرة  الليلة  تلك  ضيوف 

القصائد وكأن الصحراء بصمتها وجاللها حرضتنا على استدعاء »شياطين« عبقر. 

يبا من جلستنا كانت السيارات تلهو فوق الكثبان الرملية فظلت حتى بزوغ  وقر

سوداء  بقع  ثمة  في حركتها،  وأضوائها  القمر  على ضوء  معتمدة  مستمرة  الشمس 

ليتمتعوا  جاءوا  جانب 
أ
ل منصوبة  خيم  إنها  التدقيق  بعد  علمنا  وهناك  هنا  تنتشر 

بسحر ليل صحرائنا في العراء مستعينين ببساط خفيف وخيمة صغيرة وكأنهم ل 

يدون أن ينفصلوا عن المكان ال بما يحميهم من  دواب الصحراء! ير

»ما فائدة أن آتي للصحراء وأنام على  جانب وكان فرنسيا قال 
أ
أحد هؤلء ال

ير !!؟ وأضاف »حين أخرج للطبيعة فإنني أرمي جسدي بكامله في أحضانها«  سر

ففي ذلك انتشاء كامل أصبو اليه«.
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 وكان شروق الشمس مشهدا آخر يحرص الجميع في الصحراء على مراقبته  

فق تحية منها ليوم جديد حيث 
أ
لوان التي ترشها الشمس على ال

أ
والستمتاع بال

.
أ
نهضت الجمال وصارت تتحرك هنا وهناك باحثة عن الالك

كان  متحركة،  غرفة  ظهر  على  يصعد  كمن  فكنت  جمل  ظهر  على  صعدت 

البدوي الذي يقود الجمل يشجعني على المضي قدما فـ»الغرفة المتحركة« حملت 

خرى بسالم، 
أ
يخ! وأوصلتها الى الضفاف ال على ظهرها قبائل من الرحل عبر التار

فاق والباحثين عن تفسير للوجود المطلق لذا 
آ
كانوا حشدا من الفاتحين وجوابي ال

يخ. كرة التار لم يسقطوا من ذا

مر الخطر!
أ
بما سقطوا عن ظهرها مرة أو مرتين فالسقوط على الرمل ليس بال ر

هكذا كنت أطمئن نفسي!

لكن كل هذه التطمينات التي وسوست بها نفسي لم تنفع حتى نزلت من على 

ظهر »سفينة الصحراء«.

حتى  الرمال  حرارة  درجات  بارتفاع  نشعر  السماء  في  الشمس  ترتفع  وكلما 

بيعين - آنذاك - نزعت حذاءها لتستمع بالرمال وطلبت  صغيرتي »دجلة« ذات الر

مني أن أحملها فقدماها الصغيرتان لم تتحمال شدة الحرارة رغم أننا كنا في ساعات 

ولى !!
أ
الصباح ال

فعرفت إن الصحراء ملكة تنهض في الليل لتمارس سحرها  وتضع قاطنيها أمام 

ثارة والمغامرة. الفراغ الموصول بشراسة  المجهول خارج ذلك القوس المليء بالإ
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الجبل األخضر.. جنة على أرض عُمان 
 

كتسب شهرته من جودة  كتسب اسمه من معطف الخضرة التي يتدثر بها وا ا

كه التي تزرع في سفوحه كالرمان والتين والكمثرى والجوز واللوز والعنب والكرز  الفوا

خضر الذي كان الى وقت 
أ
ية كالورد، انه الجبل ال والخوخ والبرقوق والشجار العطر

قريب غير مسموح للسياح صعوده ال بترخيص من الشرطة لوعورة مناطقه ولكونه 

حداث عديدة جعلته معزول لفترة من الزمن، لكن يد العمار 
أ
منطقة  كانت ساحة ل

استطاعت أن تمتد الى هذا الجبل الذي يتميز باعتدال طقسه صيفا وبرودته شتاء 

اذ تصل أحيانا الى 6 تحت الصفرويبلغ متوسط المطار 3.3 ملم في السنة، بينما يبلغ 

متوسط درجة الرطوبة في الصيف 25 درجة مئوية. -  فعبد له طريق يبدأ  من نيابة 

ودية والشعاب 
أ
بال التابعة لولية نزوى مارا بمنحنيات والتواءات مرورا  بركة الموز 

خضر والذي يمتد على مسافة 37 كم 
أ
وصول الى قرية سيح قطنة مركز نيابة الجبل ال

صعودا وكلما صعدنا تتقهقر درجات الحرارة التي تالزم معظم مناطق السلطنة طوال 

يتون البري والشوع والرمان التي تحرس المكان..  أشهر الصيف، وتنتشر شجيرات الز

هناك تمتزج الطبيعة بالعمران حيث ترى المباني القديمة الى جانب المباني الحديثة 

وجميع هذه المباني مسورة بالطبيعة في سكون متصل ..ويبلغ الجبل أوج عرسه عند 

خضر المطرز بالورد.
أ
مطار حيث يرتدي الجبل ثوبه ال

أ
هطول ال
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ولوعورة الطرق لم يكن من السهل علينا التوغل أعلى في هذا الجبل العمالق 

لكن دليلنا )سالم الزكواني( وهو أحد سكان الجبل الذي يعمل معظم سكانه في 

من  أفراد  يحرسها  نقطة  عند  استقبلنا  حيث  القصيرة  بالطرق  خبيرا  كان  الزراعة 

)الفور ويل( وهي من  فتركنا عجلتنا هناك وركبنا عجلته  السلطانية  شرطة عمان 

مستلزمات صعود الجبل الذي أول ما يلفت نظرك به شتالت الورد  ومنظر الورود 

طفال، وكلما تتوغل صعودا ترى عمال يشتغلون بشق الطرق وتعبيدها 
أ
في أيدي ال

ومستشفىات  فنادق  من  الخدمات  كل  الحكومة  وفرت  فقد  الخدمات،  وتوفير 

ومدارس وأسواق ومطاعم.فتشعر انك لست وحدك، وان تبدو كذلك بين لحظة 

وأخرى، في هذا الجبل الذي لن يلتفت اليك وأنت تدب على زاوية من جسده 

بية حيث يبلغ  يرة العر كبرها في شبه الجز العمالق الذي  يعتبر أعلى الجبال وأ

ارتفاعه عشرة آلف قدم عن سطح البحر، ويشتهر بهضبته الواسعة التي تقع على 

أهالي  فيها  ويعيش  كن  المسا من  العديد  عليها  بني  وقد  قدم  آلف  سبعة  ارتفاع 

الجبل منذ فترات طويلة كما تم تشييد فندق سياحي لخدمة السياح والزوار..

 موقع متميز

خضر الذي يتكون من طبقات كثيفة من الحجر الجيري 
أ
تقول جغرافية الجبل ال

ضافة إلى صخور رسوبية قليلة الصالبة انه يقع في قلب المنطقة الداخلية من  بالإ

ازكي جنوبا  با وولية  بهالء والحمراء غر السلطنة تحده ولية سمائل شرقا ووليتا 

وولية العوابي  شمال وتتوفر به كافة المقومات السياحية كالطبيعة الخالبة والمياه 

اللذيذة  كه  والفوا الخضراء  والمدرجات  الطلق  والهواء  المناخ  واعتدال  ية  الجار

كتست بالخضرة وأفضل هذه المناطق هي مناطق حيل  يفية التي ا ووجود المناطق الر

امسبت حيث تتكاثر في مرتفعاتها وجبالها أشجار عدة منها أشجار العلعالن ضخمة 
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يتون والتي تسمى عند اهالي الجبل  الز  وكذلك أشجار 
ً
الجذع والتي تعمر طويال

يفية  ية وأعشاب وتضم هذه المناطق الر بشجرة ) العتم ( وأشجار أخرى كثيرة بر

مناطق جميلة مثل مكان يسمى )حيل المحلب(. 

اسرتاحة قصرية

في منطقة )المناخر( كان لبد لنا لنا أن نأخذ استراحة قصيرة بعد رحلة الصعود 

المرهقة وارتجاجات أجسادنا بفعل كثرة اللتواءات لكن الزكواني أصر على ان 

بائه! )نتقهوى( على عادة العمانيين في أحد بيوت أقر

خضر الشهير والذي يعتبر أجود أنواع 
أ
وفي هذه الوجبة صافحت رمان الجبل ال

كله بعد دقائق من  كثر لذة عندما تأ سواق وبالطبع يكون أ
أ
الرمان وأغالها ثمنا في ال

م كما أحسست وأنا أتذوقه ويمتاز بحالوته لذا فأسعاره في السوق 
أ
قطفه من شجرته ال

كه بالسلطنة والقبال على شرائها  كبير. على من نوعها في أسواق الفوا
أ
تعتبر هي ال

 ماء الورد

ثم واصلنا الرحلة صعودا ....

صغاء لصوت الطبيعة واستنشاق  طلبت من الزكواني  اطفاء )المكيف( طمعا بالإ

هوائها العذب قام الزكواني باطفاء المكيف وفتح نوافذ سيارته على المنتصف  وقال 

خضر معروف بنقائه، وبرودته« وعليه طلبت منه  فتح النوافذ عن 
أ
»هواء الجبل ال

آخرها وفتحت رئتي لستقبال هواء الله بعد أن ضجرت من هواء المكيفات 

أضاف الزكواني »لقد حبا الله الجبل الخضر موقعا ميزه عن غيره من وليات 

كن السياحية  ما
أ
 وله من المقومات وال

ً
ومحافظات السلطنة فقد جعل مناخه  طيبا

 من الدرجة الولى وكل ما به من أغوار وكهوف وأودية 
ً
 سياحيا

ً
التي جعلته مزارا

وما به من الخنادق العميقة التي تتدفق المياه إليها من أعلى الجبال مشكلة بذلك 
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“ 
ً
 ممتعا

ً
مطار حيث يشد السائح ويجذبه ليقضي وقتا

أ
 أثناء هطول ال

ً
 جذابا

ً
منظرا

ثروة حيوانية

المكان   في  الماشية  قطعان  انتشار  ترى  أن  يمكنك  يق  الطر امتداد  وعلى 

بقار والدواجن حيث تعيش في مناطق الجبل الخضر أنواع 
أ
غنام والماعز وال

أ
كال

عديدة من الحيوانات والطيور النادرة منها الوعل الجبلي والغزلن والذئاب والفهود 

التي تعيش في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول اليها، كما يفخر الرعاة بأغنامهم 

الجبلية ذات الحجم الكبير التي يقومون برعيها في مختلف انحاء المنطقة.. 

هالي الجبل الخضر، 
أ
وتعتبر الزراعة والرعي والنسيج هي الحرف المتوارثة ل

ويأتي في مقدمتها انتاج ماء الورد

ياورد من يشرتيك

ت رئتي بها وتلقائيا رددت مع عبدالوهاب أغنيته 
أ
شممت رائحة الورد العطرة مال

خضر من أجود أنواع 
أ
الشهيرة  »ياورد من يشتريك؟« قال الزكواني »ورد الجبل ال

سواق العمانية وفوق هذا فعندما يتكدس الورد يصنع منه 
أ
الورود وله شهرته في ال

يل من كل عام من خالل  هالي بالطرق التقليدية ماء الورد يقطر ماؤه في شهر ابر
أ
ال

عملية  ثم  الطين  من  مصنوعة  تقليدية  أفران  بواسطة  غليه  يتم  ولى: 
أ
ال يقتين،  طر

الورد ويوضع في  الثانية يقطف  يقة  الطر أما  نقيا،  الورد  التقطير حيث يصبح ماء 

أوان خاصة ثم تغطى بإحكام بواسطة أوعية صنعت من النحاس ثم توضع هذه 

ناء  الإ داخل  ويتكثف  الماء  يتبخر  حتى  ساعات  بع  أر لمدة  النار  على  واني 
أ
ال

النحاسي لينتج بذلك ماء الورد.

جيال، ويتم استخالص ماء الورد في 
أ
وهذه الطرق التقليدية تم توارثها عبر ال

بيع حيث يتميز برائحته الزكية الفواحة التي يتنسم عبقها النسان عن بعد.  فصل الر
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كرم عامين

حين وصلنا الى منطقة القشع قال الزكواني :هذا هو بيتي ، ل بد أن نأخذ قسطا 

من الراحة..دخلنا بيته المزروع على زاوية من كتف الجبل والمبني من السمنت 

والطابوق تحيط به من كل جانب أشجار الرمان الذي تتدلى ثماره حتى تسقط على 

رض الى جانب أشجار أخرى عديدة ، وبعد أن تناولنا وجبة غداء شهية تختصر 
أ
ال

قدام بصحبة إثنين 
أ
الكرم العماني كان لبد لنا أن نتعرف على المنطقة سيرا على ال

من أولد الزكواني الذي تركناه يتمتع بقيلولة قصيرة وكانت جولة لكتشاف الكثير 

من أسرار المكان .

أشجار برية

مر السهل لكنه ممتع ، فأنت تجد نفسك 
أ
كان السير في منطقة وعورة ليس بال

تتأرجح  وتارة  ساقية  تعبر  تارة  تنزل،  واخرى  تصعد  تارة  وهبوط  صعود  حالة  في 

خضر مفيد حتى 
أ
بأغصان شجرة تحاط برعاية من الجميع فكل شيء في الجبل ال

اما  كالبوت  الطعام  وفي  طبية  كأعشاب  للعالج  تستخدم  حيث  ية  البر شجار 
أ
ال

الوحيدة  المنطقة  خضر 
أ
ال الجبل  ويعتبر  زكية  رائحة  ذات  فانها  العلعالن  شجرة 

التي تنمو فيها شجرة العلعالن القديمة بشكل واسع، لذلك فإن الجلوس تحت هذه 

الشجار الضخمة ذات الرائحة الزكية في أحد أيام الصيف فيه الكثير من المتعة.  

والمسد  والخزامى  والشوع  والقصم  والسدر  والطلح  العثم  خرى 
أ
ال شجار 

أ
ال ومن 

يحان والياسمين والياس والجعدة والدكيان  والر

هندسة زراعية بديعة

خضر شعرنا بمتعة وراحة كبيرة ولأعني هنا 
أ
وكلما مددنا البصر في الجبل ال

الهندسة  المدرجات ذات  البصر  تسلق  متعة  بل  فقط،  شجار 
أ
ال الى  النظر  متعة 
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الزراعية البديعة التي يتميز بها الجبل اضافة الى التضاريس والتعرجات الجبلية 

أودية  الجبال  هذه  وتتخلل  الكهوف  تكونها  في  تشبه  التي  الجحور  ذات  الوعرة 

ين المياه أثناء هطولها فتتكون  عددها تسعة كبيرة  وتوجد تصدعات كثيرة تقوم بتخز

نسان من العيش  فالج التي مكنت الإ
أ
نهار  تكونت ال

أ
العيون ومن مياه العيون وال

التي شقها انسان هذه  على قمم هذه السلسلة الجبلية بالضافة الى قنوات الري 

دوات البدائية التي تعينه للوصول إلى المخزون المائي وبعد 
أ
المنطقة بواسطة ال

خروج المياه يعمل على بناء السواقي التي تروي المزروعات 

حصون عالية مانعة

في  عبدالسالم  آل  عبدالله  بن  سالم  الشيخ  يعددها  حيث  ودية 
أ
ال وتكثر 

كتابه )مرشد السائح في نيابة الجبل الخضر( ويبلغ عددها تسعة أودية بها قرى 

 لما لها من 
ً
ي قادم نظرا

أ
وتجمعات سكنية وجبالها تعتبر كالحصون العالية مانعة ل

بطها  يق ير كن ساحقة وليس لها إل مدخل واحد تم شقه واعتماده كطر أغوار وأما

م نزوى، وتعتبر نيابة بركة الموز البوابة الرئيسية لها من الجهة الجنوبية 
أ
بالولية ال

خضر والذي يبدأ 
أ
تية من الجبل ال

آ
ودية ال

أ
يق وادي المعيدن وهو أحد ال عن طر

 لوادي أبو جابر 
ً
 ليدخل في السلسلة الجبلية محاذيا

ً
من طوى سعده ينحرف يمينا

والمنحدر من السلسلة الجبلية والذي يتغذى من الشراج والشعاب من قرى سيسه 

 بين جنبات  الجبال يأخذ في الرتفاع والتلوي وتتميز هذه 
ً
ثم يبدأ بالصعود داخال

بمياه  التي تجعلها تحتفظ  التضاريسية الخاصة  الجبلية ببعض السمات  السلسلة 

ثم  ومن  الصخور  وتصدعات  في شروخ  لتحجزه  سفل 
أ
ال في  تسيل  التي  مطار 

أ
ال

وتظهر  الصخور  بين  أو  المياه تحت  نتيجة حجز هذه  الماء  وأنهار  تتكون عيون 

هذه  وتلتقي  بذلك   الظروف  تسمح  عندما  عيون  شكل  على  ذلك  بعد   
ً
مجددا
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يجة والعين والعقر والقشع  في وادي سلوت وتسير  ودية بأودية كل من قرى الشر
أ
ال

في مسار واحد في وادي سعده حيث تلتقي بأودية حيل يمن ومصيرة الرواجح في 

 في وادي المعيدن عند بوابة 
ً
ية المعيدن التابعة لنيابة بركة الموز ويصب أيضا قر

و وقد أخذ 
آ
ية طوي سعده وشراج قرى حيل سيسه وحيل ل بقر الجبل الخضر 

ودية ومنها تتجه في مسار 
أ
ية المعيدن التي تجتمع فيها هذه ال الوادي إسمه من قر

بية إلى أن يصل أراضي  واحد عبر أراضي نيابة بركة الموز من الجهة الشمالية الغر

ولية منح ليلتقي هناك بواديي نزوى وهما كلبوه والبيض وينتهي بهما المسار إلى 

الوادي  المتدفقه من هذا  المياه  لكمية   
ً
نظرا والوسطى  الشرقية  منطقتي  أن يصال 

والذي يستقي من عدة سواعد من القرى الجبلية لنيابة الجبل الخضر«.

مواسم مختلفة

خضر 
أ
حين سألت  )أحمد الجلنداني( القادم من )سمائل( للتمتع في الجبل ال

في  خضر 
أ
ال الجبل  كه  فوا »تنضح  أجاب  الجبل  يارة  لز المناسبة  المواسم  حول 

كه في الجبل على مدار العام ففي يونيو تنضح أشجار  مواسم مختلفة، لذا فالفوا

كه العنب والتوت والبرقوق والكمثرى والتين وفي  المشمش وفي يوليو تنضج فوا

كتوبر الى جانب الجوز واللوز«،  أواخر اغسطس ينضج الرمان ويستمر حتى شهر أ

كلها خالله بالضافة  كه تؤتي أ ن معظم الفوا
أ
يارته خالل شهر يوليو ل لكنه يفضل ز

الى اعتدال الجو 

كده الزكواني حيث قال »إن أجمل شهور الجبل هو يوليو حيث  وهذا ما أ

كه«. تنخفض الحرارة وتكثر الفوا

لذا اتفقنا حين ودعناه على موعد في يوليو قادم من السنة المقبلة حين تشتد 

الحرارة في مسقط ومعظم محافظات السلطنة.
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صاللة .. حورية تسبح في مياه بحر العرب
 

»قالوا لي عن صاللة الكما جميال

قالوا انها قصيدة وقالوا انها قمر

ية تسبح في مياه بحر العرب وقالوا انها حور

وأضافوا أن من ليزورها

يقرأ نصف القصيدة

ويرى نصف القمر”

هذا ما قاله  الشاعر نزار قباني في صاللة عندما زارها يوم 17-11-1993م وأضاف 

نني ل أؤمن بأنصاف الحلول، ل مع المدن ول مع النساء  
أ
مخاطبا أهل صاللة  »ول

فقد قررت أن أزوركم في صاللة.  

حتى أقرأ القصيدة كاملة 

وأرى القمر بكامل استدارته 

شكرا لصديقي محمد الشنفري الذي جاء بي الى صاللة
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نه أقنعني بدخول الجنة
أ
شكرا له ل

فهنا نخل وعنب ورمان

وهنا اللؤلؤ والمرجان

وهنا حور مقصورات في الجنان

بكما تكذبان« فبأي آلء ر

تذكرت هذا النص وأنا أزور صاللة التي تقع على بعد1023كم عن مسقط في 

خرى في 
أ
يفها« الذي تعتدل به درجات الحرارة رغم ارتفاعها في المناطق ال »خر

شهر أغسطس تحديدا وتصبح خاللها قبلة السياح والمصطافين من مناطق عديدة 

بي، لذا يقام سنويا مهرجان صاللة السياحي الذي يستمر حوالي  من الخليج العر

والمسابقات  والفعاليات  والفنية  الثقافية  نشطة 
أ
ال من  العديد  خالله  تقام  40يوما 

المسرحية  والعروض  بي  العر الغناء  نجوم  لها  يدعى  التي  الغنائية  والحفالت 

ية والمعارض التشكيلية . ماسي الشعر
أ
وال

همزة وصل 

وأنت تهبط من سلم الطائرة بمطار صاللة مالئا رئتيك من هوائها البارد المنعش،  

بي الحارة خالل شهور الصيف ويزداد هذا  تشعر إنك غادرت منطقة الخليج العر

كن  أما في  الرؤية  أن يحجب  يكاد  الذي  الكثيف  الضباب  تشاهد  الشعور حين 

بيع لكنك ل تستغرب  عديدة من بينها جبل ايتين حتى يخيل لك أنك في فصل الر

وصاللة  الشائعة  التسمية  درجت  كما  صاللة«  في»خريف  إنك  لك  يقال  حين 

المدينة الساحلية  تحيط بها الجبال من كل الجهات، عدا الجنوبية حيث تطل 

باط، سدح، رخيوت،  على بحر العرب، واحدة من عشر وليات هي : ثمريت، مر
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تابعة  الوليات  هذه  يونة،  المز وولية  الحالنيات  وجزر  وشليم  مقشن،  ضلكوت، 

ية اليمنية  لمحافظة ظفار التي تقع في أقصى جنوب سلطنة عمان، تحدها الجمهور

بع الخالي  بي تتصل بصحراء الر بي   ومن الشمال والشمال الغر من الجنوب الغر

يق القوافل القديم في جنوب شبه  وموقعها على المحيط الهندي  جعلها معبرا لطر

كثر من 7  أ قبل  يقيا،   أفر بين عمان وشرق  بية  وهي  همزة وصل  العر يرة  الجز

ية المحملة باللبان الظفاري الذي يعد اجود  آلف سنة  حيث كانت القوافل التجار

أنواع اللبان في العالم  تنطلق  الى جنوب العراق، والى الشام ومصر القديمة، وغزة 

الفلسطينية الساحلية .

ية   قطعة سويسر

خرى 
أ
ال فالوليات  يفها  خر بفضل  الوليات  بين  شهر 

أ
ال هي  صاللة  ان  ورغم 

لتقل جمال وعراقة عنها ، يقول الكاتب محمد بن سيف الرحبي »بعض المواقع 

من  قطعة  أمامك  إن  لك  تقول  أعتدته،  الذي  كونك  من  تخرجك  الخريف  في 

لكل  يا  ية..  سويسر قطعة  إنما  الخليج،  منطقة  في  تعيش  ل  أنت  حالم، 
أ
ال أرض 

هذا الإخضرار من حولي، الشوارع المارقة بين فضاءات المكان، الرؤية في تجلي 

الطبيعة ساحرة وموحية، ل تفكر مثلي في مغادرة السيارة، ابق داخلها لتعرف كيف 

تتأمل اللوحة طويال، خارجها لن تجد وقتا سوى لطرد )الحشرات( عن التعلق بك، 

يفية يمكن التعويل على جسدها المتحرك لغرس ما يجعل البقع  كأنك شجرة خر

ة على أنك حقا زرت الخريف«.
ّ
الحمراء عالمة دال

هذه الخضرة ل يختص بها  الخريف فقط بل إنها تستمر الى مابعد »الخريف«   

أيضا  يقول محمد اليافعي وهو من أهل صاللة  »يظن البعض أن جمال صاللة 

محصور بين شهري يوليو وأغسطس من كل عام والحق إن خضرة صاللة تستمر 
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رض ولكن السياحة تنشط 
أ
»الخريف« حيث تزهر ال الى مابعد إنجالء ضباب 

خرى من سلطنة عمان 
أ
نه يتزامن مع شهور الصيف الحارة في المناطق ال

أ
خالله ل

بي. والخليج العر

يخ وعراقة  تار

يخ وعراقة وتراث، ففيها   وصاللة ليست فقط رذاذا وهواء منعشا وضبابا، إنها تار

نبياء ففيها دحقة النبي صالح وهي آثار ناقة النبي صالح )عليه 
أ
مدافن لعدد من ال

يم وقبر النبي عمران الذي يقع في منطقة  السالم( الذي ورد ذكره في القرآن الكر

بي  يح النبي أيوب الذي يقع في الشمال الغر  وضر
ً
القوف بصاللة، وقبره طويل جدا

يح النبي هود بن عامر بنيابة قيرون حيرتي  من صاللة، في قمة جبل اتين، وضر

يخية وتوجد  في  ثار في منطقة )البليد( التي تشتهر بحصنها ومكانته  التار
آ
وتكثر ال

سالم و في )المغسيل( توجد ثالثة  عين )حمران( بقايا قلعة قديمة ومقابر ما قبل الإ

سالم.  ية وفي )رزات( آثار جدران قديمة ومقابر لما قبل الإ مواقع أثر

يز(  يز بن أحمد في )الدهار كما توجد  مساجد قديمة أبرزها  مسجد لعبد العز

ومسجد عقيل في )صاللة الشرقية( ومسجد عبدالله اليماني في )عوقد(.

نوافير طبيعية 

حوالي  بعد  نفسك  تجد  الغرب  الى  متجها  صاللة  مركز  عن  تبتعد  وحين 

ية   الصخر التكوينات  الجبل حيث  بها  يجتمع  التي  المغسيل  منطقة  في  كم   37

المنحوتة على سواحل البحر والالفت في المغسيل النوافير الطبيعية التي تتدفق 

بغزارة فأمواج البحر الصاخب المختبئة تحت الصخور العالية ترتفع بقوة لتصطدم 

على لتكون 
أ
بالصخور التي تشكل سقفا لها ومن ثقوب الصخور تندفع المياه بقوة لال
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يمي »تعد النافورات الطبيعية أحد  نافورة طبيعية قوية  ،يقول الكاتب هالل العر

السائح  يحرص  حيث  ظفار  بمحافظة  الهام  السياحي  الموقع  لهذا  السمات  أبرز 

ية  يارته صاللة على مشاهدة النوافير الطبيعية وأشكال التكوينات الصخر عند ز

التي تعمل على احداث اندفاع في المياه من خالل ثقوب تواجدت بين الصخور 

محدثة ارتفاعا عاليا للمياه بأشكال متنوعة«.

النوافير  هذه  بمشاهدة  للتمتع  بالمكان  جولة  في  يمي  العر اصطحبني  وقد 

والشاطئ الفضي الجميل حيث تتسيد الطبيعة المشهد، فكل شيء في المكان ل 

ضافة لمسات جمالية وخدمية لجذب السياح  ليستمتعوا  نسان به ال لإ دخل ليد الإ

كثر بجماليات المكان وخاصة في فصل الخريف حيث يعج خالل هذه الفترة  أ

لف من السياح الذين يقصدون هذه المنطقة الجميلة للتمتع بشواطئها ورمالها 
آ
بال

بالعالم- والعيون  بيض )الجبس( 
أ
سمنت ال أنواع  الإ المغسيل أجود  البيض- في 

الساخنة   والكهوف التي أشهرها كهف المرنيف.

جوز الهند 

التي تنبت في  »جوز الهند«  النارجيل  وحين تتجول في صاللة ترى أشجار 

خرى، بسبب طبيعة جوها وتتدلى من 
أ
صاللة دون سواها من مناطق السلطنة ال

بعد  »المشلي«  محليا  ويسمى  لذيذ  تقدم كشراب  التي  الهند  ثمار جوز  الشجرة 

إحداث فتحة في جانب من الثمرة بمطرقة حادة لصالبة القشرة وله فوائد غذائية 

الشخص  به  يشر الذي  الماء  يغسل  حيث  الكلى  لمرض  عالج  أنه  منها  عديدة 

ويقدم  الداخل  من  الثمرة  تقشر  الشراب  انتهاء  وبعد  البوليه،  والمسالك  الكلية 

»النارجيل« وهو القشر الداخلي للثمرة  كغذاء لذيذ ومفيد للجسم يستفاد منه بعد 

تفتيته في الطبخ و صنع الحلويات أو إضافته عليها وأنواع الشوكولته ويستفاد من 
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زيت جوز الهند  في منتجات العناية بالجلد والشعر وتصنيع الصابون الطبيعى وله 

فوائد أخرى عديدة  فهو مفيد لضطرابات الجهاز الهضمى مثل داء كرون والتهاب 

بو بل يستخرج منه مواد تدخل في عالجات  القولون ويساعد في عالج مرض الر

يدز والسرطان. مرض الإ

أسواق شعبية 

تشم  الحافة  الحصن وسوق  الشعبية كسوق  أسواق صاللة   في  تتجول  وحين 

عبق الماضي حيث يكثر باعة البخور واللبان اللذين  تشتهر بهما صاللة منذ القدم،  

ية الملونة التي يوضع  واني الفخار
أ
الى جانب العطور  والمواد الطبية الشعبية وال

بتراثها الشعبي وقد بان هذا  ية فصاللة غنية  ياء الشعبية الظفار ز
أ
بها البخور، وال

استثمر هذه  الذي  العماني  المسرح  والفنية وبخاصة  دبية 
أ
ال نتاجاتها  الغنى على 

الموروثات في أعماله التي يقدمها داخل سلطنة عمان وخارجها، وللمرأة تواجد 

يهن الظفاري التقليدي والنقاب  يشاركن  سواق حيث تراهن بز
أ
واضح في هذه ال

الرجل في بيع البخور واللبان  الذي توجد منه أنواع .

كد عادل اليافعي، ويتلو  ويستخلص اللبان بجرح وجذع شجرة اللبان، كما أ

لحوالي  فيترك  يتجمد  ما  سرعان  اللون،  حليبي  لزج  سائل  نضوح  بة  الضر هذه 

ويكون  ثانية  الشجرة  تجرح  ذلك  بعد  ولى( 
أ
ال بة  الضر )لبان  ويسمى  أسبوعين، 

يح الثاني، تضرب الشجرة للمرة الثالثة،  اللبان أقل جودة وبعد أسبوعين من التجر

إستخدامات  وللبان  الجيدة،  النوعية  ذو  اللبني  السائل  ينضح  الحال  هذه  في 

يوت والمساحيق  دوية، والز
أ
مختلفة حيث يدخل في صناعة العطور والشموع وال

مراض. 
أ
وفي عالج العديد من ال

وحين تقف عند أحد المحالت يسارع صاحب المحل أو صاحبته الى إشعال 



عبدالرزاق الربيعي

29

المكان  ليمتلىء  اللبان  من  فصوص  إضافة  مع  فخاري  إناء  في  ووضعه  البخور 

بون والترويج للبضاعة وأحيانا يطلب  بروائح البخور، كنوع من حسن الستقبال للز

البائع تحت انفك نموذجا من البخور الطري  منك أن تبخر ثيابك وأحيانا يضع 

لتشمه وتختار الذي يعجبك وحين تغادر يودعك بابتسامة ل تقل عن تلك التي 

استقبلك بها .  

القمر   ورأيت  كاملة«  »القصيدة  قرأت  إنني  أحسست  »صاللة«  أودع  وأنا 

يارته لها. »بكامل استدارته«، كما فعل نزار قباني خالل ز
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قلعة نزوى..
بناء دائري لعب دورا فعاال في التاريخ العماني

بو عددها على  تشتهر سلطنة عمان بقالعها وحصونها الكثيرة والقديمة التي ير

لف ولتكاد تزور مدينة عمانية دون أن تجد بها قلعة وجبال وساحال يطل على 
أ
ال

البحر، وإذا كانت بعض المناطق ل تطل على البحر لكن تلك المناطق لتخلو 

من قلعة أو حصن.

ين كانت تجابههم بقالعها القوية ومن أشهر  فعمان التي واجهت أعداء كثير

هذه القالع قلعة نزوى. 

الصديق  عندما حدثني   1994 عام  سم  الإ هذا  بها  التي سمعت  ولى 
أ
ال المرة 

الشاعر سيف الرحبي عند لقائي به في مهرجان جرش، آنذاك، عن مشروع مجلة 

يرها  تحمل إسم )نزوى( عندها سألته : نزوى؟. ثقافية فصلية يرأس تحر

يخية مثل جرش.  أجاب: نعم، إنها مدينة عمانية تار

سم جيدا . عندها حفظت الإ

أمامي  تستعرض  ول، حين 
أ
ال كان سؤالي  عام 1998  السلطنة  وحين وصلت 

أسماء المدن، حول )نزوى( التي يقول عنها القاص يوسف الشاروني في كتابه )في 
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سالم« وقصبة عمان  بوع عمان( »كانت تلقب فيما مضى من الزمان »بيضة الإ ر

يرة  الجز شبه  شرق  لجنوبي  النابض  والقلب  التقليدية  عمان  عاصمة  كانت  فقد 

خضر شمال 
أ
با وأدم جنوبا والجبل ال بية تحدها وليات إزكي شرقا وبهال غر العر

ية فها أنا أتجه نحو حصنها  ية ذات الدللة الحضار ثر
أ
،تشتهر بكثير من المباني ال

جيال 
أ
ية تعلن بطولة ال يخ المهيب وأقترب منه فإذا هو قلعة دائر الرهيب ذي التار

بن سيف  مام سلطان  الإ ميالدية  ين سنة  ثالثمائة وعشر منذ  إذ شيدها  العمانية، 

بية من قتالهم مع  بية بما حصل عليه العمانيون كغنائم حر سرة اليعر
أ
ثاني أئمة ال

كن لتأدية الشعائر الدينية وسبع  الجيوش البرتغالية وبالحصن فتحات للمدفعية وأما

آبار للمياه المعدنية ومعمارها يدل على مهارة العمانيين الهندسية«.

سالم بيضة الإ

حتى زرتها بعد فترة قصيرة من إقامتي في سلطنة عمان وكان وصف الشاروني 

ل يبرح مخيلتي لنزوى مدينة العلم أو بيضة السالم« والبيضة تعني منطقة يكثر 

فيها    العلماء والفقهاء« فقد اشتهرت هذه المدينة بعلمائها وشعرائها مثلما اشتهرت 

يق القهوة.   سلحة والحلي وأبار
أ
بالحرف اليدوية وصناعة ال

يق الى نزوى الطر

 
ً
»140« كيلومترا تبعد عن مسقط مسافة  اليها صعبا فنزوى  لم يكن الوصول 

الجميلة  بالمناظر  المحاطة  بي  الغر اليها يمتد عبر سلسلة جبال الجدر  يق  والطر

فالج، أقدم نظام ري في سلطنة عمان، ومن أهم 
أ
ولبد أن يستمتع الزائر لها بمنظر ال

 حيث يشرب السكان 
ً
فالج »فلج دارس« الذي يمتد    بطول »20« كيلومترا

أ
هذه ال

يا  ضخما   هذا البناء  بنا من نزوى رأينا بناء شاهقا  دائر من مائه الزلل، وكلما اقتر

يخ  التار في  فعال  دورا  لعبت  التي  في عمان  القالع  أشهر  إحدى  نزوى  قلعة  هو 
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 على هويتها العمانية .
ً
العماني يعتبر تصميمها شاهدا

ية صواعق نار

فالج وواحة 
أ
تطل القلعة على غابة من النخيل التي تروي بساتينها شبكة من ال

مع  يتناسب  العلو  هذا  ورفعته،  المكان  علو  من  علوها  أخذت  فكأنها  خضراء، 

يخية ومجدها وتنفرد القلعة التي تعرف أيضا باسم )الشهباء( و)العقر(  مكانتها التار

بشكلها الدائري وهي ذات ارتفاع شاهق إذ يبلغ ارتفاعها 24 مترا وقطرها الخارجي 

43 مترا والقطر الداخلي 39 مترا لذلك حين  تنظر اليها فإنك تعجب لضخامتها 

وصالبة بنائها ووراء هذه الصالبة سبب عسكري  فحين تلفظ المدافع مافي جوفها 

رتجاجات وقد حافظت صالبتها  ية فإن هذه الصالبة تمتص تلك الإ من صواعق نار

مام  بقائها  سليمة معافاة رغم عمرها الطويل فقد بنيت خالل فترة حكم الإ على 

بي من ) 1649م ـ 1679م ( وبدأ الشروع في بناء  سلطان بن سيف بن مالك اليعر

القلعة عام 1656م واستغرق بناؤها 12 عاما.  

ية  أهمية عسكر

والصاروج  والطين  والحجارة  جر 
آ
وال الطوب  من  المبني  الشاهق،  البناء  هذا 

القلعة  عن  المدافعين  المقاتلين  لمرابطة  معدة  متعددة  فتحات  له  »الجص«، 

عداء في حالة 
أ
والمدينة خالل العصور القديمة - وتضم القلعة 480 فتحة لرمي ال

ي هجوم و 120 عقدا لوقوف الحراس و24 فتحة للمدافع الكبيرة- 
أ
تعرض القلعة ل

ية.  ترتبط بحصن ذي ممرات معقدة كلها أسباب تؤكد أهمية القلعة العسكر

سجون وأصفاد 

يوجد بداخلها مواقع للسجون حيث كانت مقرا للحكم وتنفيذ العقوبات ضد 

الكبيرة  للجرائم  السجن  من  قسم  يوجد   – بأنواعها  والجرائم  المخالفات  مرتكبي 
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صفاد الثقيلة التي تحد من حركته و يصعب 
أ
بط أيدي السجين بال كالقتل حيث تر

القبائل  بين  الحرب  والخالفات  سرى 
أ
صفاد وقسم ل

أ
القيود وال لثقل  الهرب  عليه 

والسرقات- وتوجد في القلعة حمامات قديمة تسمى »المترب« وهي مشتقة من 

التراب حيث كانت الوساخ    تغطى بالتراب.

امتداد عمراني 

المشروع  بجائزة  فاز  الذي  »نزوى«  سوق  الزائر  يشاهد  القلعة  جوار  والى 

بية عام ألٍف وتسعمائة وثالثة وتسعين ميالدية. وهو  المعماري لمنظمة المدن العر

البناء  للقلعة وحسب  العمراني  المسجد يشالكن جزءا من المتداد  الى  ضافة  بالإ

توفير  أجل  من  وسوق  مسجد  يوجد  حيوي  مكان  كل  في  فإن  القديم  العمراني 

متطلبات الحياة للمكان. 

وفي سوق نزوى تجد المحالت  المتخصصة لبيع التحف والهدايا والمشغولت 

السياح  شرائها  على  يقبل  التي  والنحاسية  الفضية  والمصوغات  يدويا  المصنوعة 

يارتهم سلطنة عمان على الذهاب الى قلعة نزوى والتجول في  الذين يحرصون عند ز

طالع على أسرارها الهندسية والوقوف على سحر المكان وخصوصياته.  ممراتها والإ

برج وساللم 

يطلق على المدخل الرئيسي للقلعة والحصن والمداخل الفرعية لهما »الصباح«  

حيث توجد مسافة متروكة بين كل »صباح« والمدخل الرئيسي وتطل على كل 

هذا فتحات من علو شاهق من القلعة وهذه المسافة لها أهمية كبرى فحين يدخل 

كدوا إنه عدو صبوا   كد من هويته عن بعد فإذا تأ غريب فإن الحرس يحاولون التأ

 من خالل تلك الفتحات.
ً
   مغليا

ً
يتا  وز

ً
على رأسه ماء ً حارا

وزائر القلعة يجد متعة في صعود برجها الدائري عبر الساللم للوصول الى منصة 

تتيح لهم مشاهدة مناظر رائعة لمدينة    نزوى ذات النخيل والواحات الغناء الجميلة 
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»وحصن نزوى« الذي شيده المام الصلت بن مالك    الخروصي قبل »1200« عام  

كز الحكم في عمان على مر العصور  حيث كان هو والقلعة مركزا حيويا من مرا

قامة الولة والقضاة والجنود والحرس حيث كانت  نزوى عاصمة عمان منذ  ومقرا لإ

أيام المام الوارث بن كعب    الخروصي ) 179 هـ(. 

صيانة ورعاية 
ية الهامة في  ثر

أ
كز ال وتحظى القلعة والحصن بالرعاية والهتمام كونهما من المرا

سلطنة عمان فقد  تم تجديد الحصن للمرة الولى في عهد    المام ناصر بن مرشد 

بة في بدايات القرن الـ»17« الميالدي.  مؤسس دولة اليعار

السياحة  وزارة  به  تقوم  مشروع  نزوى ضمن  قلعة  تطوير  على  العمل  ويجري 

يق تبليط الرضيات بالحجارة الجبلية  العمانية يشمل تحسين مدخل القلعة عن طر

وإنشاء مقهى متخصص لخدمة السياح وتطوير وتحسين المنظر العام لفناء القلعة 

كالسيوف  سلحة 
أ
لال دائم  معرض  وإنشاء  الممرات  وتشجير  تراثية  مظالت  وبناء 

القديمة والخناجر والحراب والسهام.

كما يتم تحويل 22 غرفة من مخازن القلعة الى متحف يحكي عن أهمية مدينة 

يخي  التار الجانب  براز  لإ السياحية  ومزاراتها  الشعبية  وأسواقها  يخية  التار نزوى  

ية. بي وروعة هندستها المعمار للقلعة وعظمتها واستحكامها الحر
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جزيرة »مصيرة«..
 سحرة وغزاة ومياه متخمة بالزرقة   

بأجنحة طيور مهاجرة وأساطيل   زرقاء، مطعمة  العرب حكاية  بحر  في  للماء 

وفتوحات وغزاة. 

وللرمال لسان من ذهب يروي حكايات البحارة وأغانيهم ، لذلك حين شددت 

يرة »مصيرة« هيأت نفسي للدخول في مغامرة ، فالجزر  العزم على الذهاب الى جز

ساطير والحكايات التي أبطالها الجن والسحرة، لكن السحر 
أ
في كل مكان مأوى لال

الذي وجدناه في »مصيرة« كان تنويعا على إيقاع الجمال، وللبحر والرمل والليل 

في »مصيرة« سحر ل يقاوم .

حداث 
أ
مسرح لال

العجمي عن  البحراني ومحمد بن علي  الرحلة سامي  حين سألت رفيقّي في 

العديد من  بسلطنة عمان  أن  رغم  جازة  الإ لقضاء  يرة  الجز لهذه  اختيارهما  سبب 

الجزر بسبب طول ساحلها البحري الذي يبلغ 1700كم بعضها يقع في بحر عمان 

ومضيق هرمز مثل سالمة وبناتها، وفي بحر العرب مثل مجموعة جزر الحالنيات!

نها  تعد إحدى كبرى 
أ
يرة مصيرة ليس ل أجاب البحراني »أحببنا أن نريك  جز
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 ويبلغ طولها حوالي 95 
ً
بعا  مر

ً
الجزر العمانية ، -تبلغ مساحتها حوالي 640 كيلومترا

حداث التي مرت 
أ
نها كانت مسرحا لكل ال

أ
يد فقط، بل ل - ول لجمالها الفر

ً
كيلومترا

بالمنطقة قبل الميالد ومنها انطلقت جيوش الغزاة«.

يرة »مصيرة« أحسست إنني أقتفي     لذا حينما وضعت قدمي على أرض جز

سكندر المقدوني الذي وصلها قبل الميالد لتنطلق منها جيوشه الى  آثار أقدام الإ

بالد فارس وما جاورها من بلدان، وعلى أرضها تمركزت العديد  من الجيوش وذلك 

لموقعها الجغرافي المميز فهي تقع قبالة الساحل الشرقي لسلطنة عمان على ُبعد 95 

كم من الشمال إلى الجنوب.

ية  جبال حجر

برية  بعد رحلتين  بحوالي 490كم  تبعد عن مسقط  التي  يرة  الجز حين وصلنا 

ية دامت حوالي ساعتين حيث انتقلنا مع  بع ساعات وبحر أمضينا خاللها حوالي أر

السيارة على ظهر عبارة وجدنا كل شيء مختلفا :درجة الحرارة المنخفضة، رائحة الهواء 

سماك، 
أ
يرة في صيد ال كولت البحرية حيث يعمل معظم سكان الجز المشبع بالمأ

ية التي  كانت الطيور تتراقص بنشوة فوق صفحة البحر على مسمع من الجبال الحجر

تروي حكاية من حكايات عصور عديدة تعاقبت على هذا المكان، وكم أحسست 

بألم في قدمي ّيصل الى درجة الصراخ حين جربت السير بضع خطوات على ساحل 

خضر القاتم.
أ
صخري يقع أسفل إحدى هذه الجبال التي يغلب عليها اللون ال

 سيرابيس 

آنذاك  التي  »مصيرة«  أرض  على  خطوات  سرت  العّبارة  من  نزلنا  أن  ما 

الكتب  في  كثيرا  يرد  الذي  سم  الإ »سيرابيس« وهو  المقدوني  سكندر  الإ أسماها 

القديمة وفي النصوص - يقول الشاعر العماني يونس البوسعيدي في حاشية إحدى 

يرة  قصائده معرفا بـ»سيرابيس« التي وردت في إحدى  قصائده: »إسم قديم لجز
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سكندر المقدوني حيث أرسل  يِخها القديم إلى زمِن الإ بتار مصيرة، التي تضرُب 

بية،  ّواده )أركابيس( و)أندروستين( و)هيرون دي سولي( لكتشاف المنطقة العر
ُ
ق

كقاعدة  يرة  الجز هذه  ذلك  بعد  واخذوا  مصيرة.  )سيرابيس(  يرة  جز في  وتوقفوا 

ية لهم«. تجار

وحي  من  وكتب  مصيرة  يرة  جز في  سنوات  عاش  الذي  البوسعيدي  يقول 

أجوائها العديد من النصوص : 

ني:
ُ

هدهد
ُ
ني ِسيرابيُس وتلمزني وت

ُ
 توِقظ

ا،
ً
ْم هاِدئ

َ
ن

 العظيَم«.
َ

َن هذا المحيط
ْ
ياِت ُيجاِدل بيُّ القديُم الذي ما رأى السار ها العر أيُّ

..
َ
 الصياغة

ُ
بيُّ الُمجيد ا أيها العر

ً
ْم هاِدئ

َ
و ن

َتها.
ْ
ْحِك لي ِقصًصا ُحك

َ
ل ت

 بالموِت،
َ

 و راِوْد حياتك
َ

تعال

يا  ير ومارسار كاجره وسيرا وماسر يرة تسميات أخرى هي : داموج وما  وللجز

قرب الى اسمها 
أ
خير هو ال

أ
سم ال وماشيز واورجانون وسيرانيون وداماسيرة ولعل الإ

سم مشتق من »المصير« حيث ساد  الحالي »مصيرة« لكن هناك من يرى إن الإ

يرة يكون مصيره الموت لكونها موطنا للجن  لكن  إعتقاد قديم أن من يدخل الجز

ياح التي تهب  هذه الرواية ضعيفة وتقع في دائرة المخيال الشعبي ،خصوصا أن الر

ياح شديدة لها صفير يزرع الرعب في قلوب من يصل  يرة مساء وهي ر على الجز

اليها، وهذا ما أحسست وأنا أستيقظ في منتصف الليل على أصوات شديدة مرعبة 

يرة  ! يح التي تهب من كل جوانب الجز لم تكن سوى صفير الر

قرب ما تكون للصراخ والعويل ظلت تدور بسمعي طويال، 
أ
صوات ال

أ
تلك ال

قلت لو بقيت على هذا الحال أسبوعا أو شهرا أو سنوات، أي حكايات عن الجن 
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والعفاريت ستنسجها مخيلتي!!

ير العين«. علق سامي »ستعتاد على سماعها حتما ، وشيئا فشيئا ستنام قر

يرة يرتبط بالمصير!؟«. وحين سألته »لكن الكتاب يقرأ من عنوانه وعنوان الجز

»لم يكن ذلك سوى رأي من آراء كثيرة لكن من المرجح أن  يكون  أجاب 

إسمها مشتق من )صيره(وهو المكان المرتفع على البحر«.

يرة  تقع على ارتفاع واضح عن سطح  وبدا لي هذا التفسير معقول ومقبول فالجز

البحر. 

يخية  مكانة تار

سكندر المقدوني وأسطوله البحري  يخ ل تقتصر على الإ يرة بالتار وعالقة الجز

يخ العماني حيث كانت ساحة للعديد من  بل امتدت الى حقب عديدة مرت بالتار

يخية المهمة بسبب موقعها الجغرافي الهام الذي يجعل منها جسرا  الحداث التار

موصال للعديد من البلدان المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي وغيرها من 

البلدان الممتدة والواقعة على ساحل المحيط.

 للتجارة بين الشرق والبرتغال عندما أصبحت »جوا« 
ً
ويعتقد أنها  كانت مركزا

عاصمة البرتغاليين في الشرق حيث نشطت  التجارة على مدى قرن كامل.  

ية  ثر
أ
زوال المعالم ال

يرة   الجز إكتساب  على  دليل  ال  »ادفياس«  يقي  الغر الملك  قبر  وما وجود 

ثار القديمة  والحصون أهمها : حصنا 
آ
أهمية كبيرة في الماضي ويوجد بها بعض ال

ف سنة قبل الميالد 
آ
يخها إلى ثالثة ال مرصيص ودفيا ، وتوجد كذلك مقبرة يرجع تار

ية وحين سألت عن ذلك  ثر
أ
يرة ل نرى تلك المعالم ال لكننا حين نتجول في الجز

ياح الشديدة على مدار العام من شأنه  يرة قائال: هبوب الر أجابني أحد سكان الجز

العواصف  بوجه  القوية تصمد  البنايات  كانت  يرة وإذا  الجز يمحو كل معالم  أن 
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بها  عصار شديد ضر ثار القديمة ل تلبث أن تتطاير شيئا فشيئا وقد تعرضت لإ
آ
فال

يبا. عام 1977 ودمر كل شيء فيها تقر

2007م  عام  »جونو«  إعصار  هب  عندما  يرة  الجز الى  نظار 
أ
ال اتجهت  لذا 

عصار كان يسير باتجاهها لو بلغها لدمرها  رصاد الجوية أن الإ
أ
وكانت كل توقعات ال

عصار  بالإ يرة  الجز تتأثر  إتجاهه ولم  البارىء غير  بقدرة  لكنه  نظرا لشدته،  تدميرا 

بات موجعة. الذي ضرب مسقط ومناطق عديدة ضر

كر لم تنته في الماضي إذ ظلت هدفا للجيوش  يرة بالحروب والعسا وعالقة الجز

 
ً
ية إضافة يطانيون كقاعدٍة عسكر الحديثة منذ عام 1930م، عندما استخدَمها البر

إلى قواعدهم في العراق وعدن، وتكرر إستخدامهم لها  بعد الحرب العالمية الثانية 

يطانية في المنطقة، واليوم حين يتجول الزائر في  وأسسوا فيها أول محطة إذاعة بر

يرة سيشاهد مكانها –تلك المحطة-  واضحا. الجز

مياه زرقاء 

تتمتع  شواطىء مصيرة بجمال أخاذ فيحلو التجوال على ساحلها حيث تبدو 

لو سرت  بها حتى  تكاد تشعر  المياه زرقاء زاهية حتى الشمس هناك خفيفة ول 

فراد يجلسون في عز الصيف تحت 
أ
تحتها في عند الظهيرة بل شاهدت عددا من ال

بون القهوة في الوقت الذي  حاديث ويشر
أ
شمس الظهيرة على الكراسي يتبادلون ال

يرة!! ل يمكن الستغناء عن المكيفات لخمس دقائق  في ذات الوقت خارج الجز

يوجد   نواع حيث 
أ
ال مختلف  من  رؤوسنا  فوق  ترفرف  الطيور  أجنحة  وكانت 

يرة بعضها يأتي مهاجرا من مناطق عديدة  كثر من ثالثمائِة نوٍع من الطيوِر في الجز أ

يرة.  قاطعا في طيرانه مساحات مائية واسعة ليصل الجز

لكن دليلنا قال »عندما نزور المكان ليال ستستمتعون بجمال من نوع آخر«.

أعشاش السالحف 
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تناولنا وجبة شهية من  أن  بعد  ليال  للمكان  تحققنا منه عندما عدنا  ما  وهذا 

ية، ليال، حيث كان القمر يرسل أشعته ليضيء الرمال وقد فوجئنا  كولت البحر المأ

بدبيب كائنات ضخمة تسير بخطى بطيئة ولم تكن تلك الكائنات سوى السالحف 

يرة تعتبر أهم مواقع تعشيش السالحف في العالم وخصوصا  الكبيرة  وقال »إن الجز

يماني والسالحف الخضراء والشرفاف«. سالحف الر

 وحين سألناه عن سبب خروجها من الماء الى الرمال في هذا الوقت ! أجاب 

»لنتتبع إحداها ولحظوا بأنفسكم«.

وهذا ماحصل حيث تتبعنا بهدوء بالغ مسير إحدى السالحف التي يبلغ طولها 

داخلها،  وتمترست  المسير  عن  توقفت  بوجودنا  أحست  حين  لكنها  مترا  حوالي 

الرمال  بإهالة  منهمكة  سلحفاة  شاهدنا  أمتار  بعد  على  لكننا  محاولتنا  وفشلت 

عملت حفرتها  إنها  الى  إطمأنت  أن  وبعد  يحدث  ما  وراقبنا  من حركتنا  فخففنا 

يده واستخرج عددا  دليلنا  فمد  تشبه كرة طاولة،  التي  بيضها  بالقاء  بدأت  واسعة 

البيوض  هذه  يشرب  »البعض  وقال  ية  طر قشرتها  كانت  التي  البيوض  هذه  من 

على ليسكب محتوياتها 
أ
نيئة هكذا وعمل فتحة صغيرة في البيضة ثم رفعها الى ال

نه مفيد 
أ
في جوفه وسط تقززنا، وقال وهو يضحك »الكثيرون هنا يفعلون هذا، ل

مراض الصدر«.
أ
ل

،وغيرت  تماما  أثرها  فمحي  البيوض  على  الرمل  السلحفاة  أهالت  ذلك  بعد 

ن إنتهت أمومة السلحفاة!! 
آ
اتجاهها لتعود الى الماء، فقال: ال

تواجه  لتتركها  وستذهب  بيوضها  نحو  دورها  أدت  إنها  قال:  كيف؟  سألته: 

يرة مصيرة !!  مصيرها في جز

فسألته: ولماذا تدفن السلحفاة بيوضها؟ أجاب: لتفقس على اليابسة مستفيدة 

من رطوبة الرمال ثم تخرج بعد التفقيس لتتجه الى البحر، وغالبا ما يموت معظمه 
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 البحر بالسالحف حيث أن كل سلحفاة تضع مئات البيضات !! 
أ
متال وال لإ

حطام سفن غارقة

البحر والقت جسدها  ثقيلة حتى دخلت  تسير بخطى  تتبعت سلحفاة كانت 

يخ مرت وحطام  في حضنه المظلم الشاسع  الذي يخفي تحت هدوء أمواجه توار

سفن غارقة وصيحات بحارة ورسائل عشاق ، تذكرت مقطعا للشاعر سيف الرحبي 

ورددته مع نفسي:

»الموج يرقص أمامي

ا ومنتحًبا
ً
ضاحك

 المكان
َ
ا بفسفوره الليلّيِ َعتمة

ً
مضيئ

عيونِك من ثنايا الموج الملتحف

بغيم عابٍر

ق بي
ّ

تحد

تسألني عن الزمن الذي مرَّ منذ

خير..
أ
اللقاء ال

حطام سفن طافية، صياح نوارس.

ق كنجمٍة
ّ

من ثنايا الموج والغيمة تحد

كلما  ية  قر تتكون من 12  التي  يرة  الجز توغلنا في  وكلما  والليل،   
ُّ

المد غمَرها 

المائية ومن  النخيل والعيون  لها من أشجار  الله   التي وهبها  كنوزها  لنا  أظهرت 

يرة عند أقدام جبل  بينها عين »القطارة« في منطقة كلبان التي تقع جنوب الجز

»الحلم« وفيها مياه عذبة لذا تعد  مصيرة محطة استراحة للسفن التي تقف عند 

سواحلها في رحالتها الطويلة للتزود المياه العذبة. 

مر المستساغ  
أ
قتراب من جبل »الحمر« كما قال محمد علي ليس بال  لكن الإ
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يرة.   من قبل الكثير من سكان الجز

لماذا؟ سألته، فأجاب ضاحكا »يتردد أن الجن يسكنه، فالذي يقترب منه يسمع 

دوي رعد شديد«.

خرى كمنطقة العيجة التي تتميز  
أ
يارة مناطقها ال يرة لم نتمكن من ز ولكبر الجز

السهلية  دفيات  منطقة  وكذلك  المهاجرة  الطيور  تسكنها  الصغيرة  الجزر  بوجود 

ومرصيص  شغف  السمر  ومنطقة  وعيجات  حلف  ورأس  مغار  ووادي  المنبسطة 

ية .  التي يوجد بها بعض الجزر الصخر

يرة ظلت الصور الجميلة  حيث قفلنا راجعين وحين صعدنا العبارة مودعين الجز

كرتنا وكأننا كنا في حكاية من حكايات الف ليلة وليلة .  محفورة في ذا
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صحار: 
بوابة الشرق ومستودع العالم 

تبعد عن مدينة مسقط بمسافة )234( كيلومترا وعن إمارة دبي  التي   صحار 

بية المتحدة  حوالي  )200( كيلومتر و تطل على خليج عمان،  مارات العر بدولة الإ

من جهة الشرق معروفة منذ القدم ، فحين مر المقدسي بصحار في القرن العاشر 

يحة العيش، يقطنها  الميالدي، قال في وصفه لها »انها مدينة مزدهرة وجميلة ومر

عدد كبير من السكان، أحياؤها السكنية مميزة على طول الشاطئ« فالبحر جعل 

يا« كما يقول  الشاعر سيف  الرحبي  وصحار مدينة ساحلية  من صحار »حدثا بحر

وعلى رمال البحر نحتت أساطيرها مؤكدا »هذه المدينة الواقعة على بحر عمان 

يا وميناء شهدت أطوارا مختلفة من  كملتقى طرق مالحية كبيرة تشكل مركزا تجار

ية على أصعدة شتى، وشهدت عهود ازدهار فذ في أحقاب مختلفة  همية المركز
أ
ال

يات إلى صالت مع  سالم كما تشير بعض الوثائق والحفر يعود بعضها إلى ما قبل الإ

يين الذين أطلقوا على عمان اسم )مجان( وحسب المؤرخ الصطخري في  السومر

عهد لحق في كتابه )المسالك والممالك( كانت صحار عهد ذاك العاصمة ويقيم 

خرى وهي 
أ
بها كثير من البحارة والمالحين الذين يتاجرون في السفن مع البالد ال
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كثرها ثراء، ول يوجد على ساحل البحر أو أي بالد  كثر المدن العمانية سكانا وأ أ

إسالمية أخرى ميناء يفوق صحار من حيث الثراء والمباني الجميلة ووفرة البضائع 

العالم(  )حدود  كتاب  مؤلف  حوقل  ابن  الفارسي  الجغرافي  واعتبرها  جنبية.. 
أ
ال

مستودع العالم في أن جميع منتجات الشرق والغرب والجنوب والشمال تصب 

ية في العالم. أما المقدسي فيصفها  كز التجار في هذه المدينة ومنها إلى جميع المرا

بأنها بوابة الصين ودعامة اليمن«.

ية  يادة بحر ر

وظلت صحار تزهو بشواطئها التي أعطت الولية طابعا سياحيا لجمال المكان 

وينتهي  صحار،  قلعة  شامخة   تنتصب  حيث  من  جنوبا  يبدأ  البحري  فساحلها 

يخية حيث كانت تمثل همزة وصل  شمال عند خور كشمير ولهذا الموقع أهمية تار

همية انطلقت سفينة صحار  
أ
ية بين مسقط والصين وتخليدا لتلك ال ية تجار بحر

عام1980 من مسقط إلى كانتون بالصين معتمدة في إبحارها على حركة الشمس 

ومطالع مشارق ومغارب النجوم وموقعها البحري هذا جعل للعمانيين اسهاما في 

ومنها   يخ  التار مدى  على  مميزة  ية  تجار مكانة  ية،ومنحها  البحر يادة  الر مجال 

الواقعة  ية  التجار والمدن  مجان  بين  ية  تجار نشأت عالقات  وقد  النحاس  تجارة 

على ضفاف نهر الفرات حتى اعتبرها الجغرافيون العرب  القدامى بوابة الشرق 

ودهليز الصين . 

ناقة الرسول  

سالم، بعث  وحين دعا الرسول صلى الله عليه وسلم- أهل عمان للدخول  في الإ

نصاري 
أ
يد ال رسالة  حملها  اثنان من الصحابة هما عمرو بن العاص السهمي وابوز

حيث قدما إلى عمان والتقيا بابني الجلندى ـ عبد وجيفرـ في صحار .

وجاء فيها »بسم الله الرحمن الرحيم ((”من محمد رسول الله الى جيفر وعبد 
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سالم  ابني الجلندي السالم على من اتبع الهدى أما بعد فإنني ادعوكما بدعاية الإ

نذر مـن كان حيا ويحق القول على 
أ
اسلما تسلما فاني رسول الله الى الناس كافة ل

سالم فان ملكما  سالم وليتكما وان أبيتما ان تقرا بالإ ين وأنكما ان أقررتما بالإ الكافر

زائل عنكما وخيلي تطأ ساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما«.

قومهما  وجوه  على  مر 
أ
ال وعرضا  للدعوة  الجلندي  ابنا  وعبد  جيفر  فاستجاب 

نهم آمنوا 
أ
يم على أهل عمان ل سالم فاستجاب أهلها وقد أثنى الرسول الكر الى الإ

بدعوته مخلصين ))رحم الله أهل الغبيراء امنوا بي ولم يروني(( ولقد دعا الرسول 

سالم على  هل عمان بالخير والبركة . وهكذا أشرق نور الإ
أ
عليه الصالة والسالم ل

أرض عمان.  

التاريخ«   »عمان عبر  الفقيه الشيخ سالم بن حمود السيابي في كتابه  ويؤكد 

مام السالمي: )) فقدم عمرو بن العاص بكتاب النبي الى عبد وجيفر  نقال عن الإ

ابني الجلندى بعمان ، فكان أول موضع دخله من صحار دستجرد  وهي مدينة بنتها 

العجم في حال مهادنتهم الجلندى ؛ فنزل بها عمرو بن العاص وقت الظهر...((

ودستجرد هذه هي منطقة الوقيبة حاليا. وليس أدل على ذلك من احتوائها على 

يخية  التار المصادر  أتى ذكره في بعض  الذي  الله )ص(   ناقة رسول  أثر  مسجد 

كمعجم البلدان لياقوت الحموي الذي نقلها بدوره عن المقدسي في كتابه أحسن 

قاليم والتي جاء فيها: )) ومسجد صحار على نصف فرسخ 
أ
التقاسيم في معرفة ال

وثمة بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحراب الجامع مكوكب يدور 

فتارة تراه اصفر وتراة احمر وأخرى اخضر...( 

بيعي  والحكاية تحتاج الى دراسة، وتدقيق، ومع ذلك  تقول  ندى سلطان  الر

دبية المقامة خالل الفترة -16
أ
صابيح ال

أ
كد  في احدى ال ان الدكتور علي اللواتي أ

دبي الذي احتضنته جامعة صحار عام2008 حقيقة قصة 
أ
20 فبراير  بسوق صحار ال
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الناقة وذلك بعد رحلة البحث الطويلة التي قام بها خالل الدراسة التي أجراها عن 

ية التي تحظى بها المدينة. حيث خلص الدكتور في  ثر
أ
سوق صحار واهم المعالم ال

دراسته إلى أن قصة بروك ناقة رسول الله في ذلك المكان حقيقة ل يمكن دحضها.

شهرة عالمية 

القرن  »في  الرحبي  سيف  يقول  يخية  تار أهمية  صحار  ميناء  كتسب  ا وقد 

ية تجوب الخليج وتمر بمدينة  السادس الميالدي وقبله بقليل كانت السفن التجار

وسط، كانت تستغرق عودتها 
أ
يقها إلى الهند والصين والشرق ال صحار كميناء في طر

يق عرفته القرون الوسطى من الخليج إلى كانتون  كثر من عامين وهو أطول طر أ

إل  الفترة  تلك  في  وثقافيا  والصين صناعيا  كالهند  الدولتين  والصين. ورغم عظمة 

أنهما ليستا من الدول المالحية في تلك العصور بل ظلت هيمنة المالحة والتجارة 

بعة، صحار، بوشهر والبصرة  ر
أ
في يد المسلمين، العرب والفرس، فكانت الموانئ ال

همية«.
أ
وسيراف عالمية الشهرة وال

وقد اثبت ميناء صحار أهميته الستراتيجية ، كما جاء في الموسوعة الحرة ، من 

ية،  جنبية فيه لشركات صناعية عالمية مثل )ال جى( الكور
أ
خالل الستثمارات ال

قامة صناعات بتروكيماوية ومعدنية تشارك  ميركية لإ
أ
و)الكان( الكندية و)داو( ال

يع أخرى باستثمار أجنبي كامل كمشروع  ضافة إلى مشار فيها الحكومة العمانية بالإ

يع خاصة عمانية وأجنبية كالميثانول  المنصات البالستيكية لتحميل البضائع ومشار

يا. ومن جانب آخر، فإن ميناء صحار يرتبط بالموانئ المهمة في دول الخليج  واليور

مر الذي يجعل من 
أ
خص موانئ دبي وأبوظبي بشبكة طرق حديثة، ال

أ
بية، وبال العر

يعزز من أهمية هذه   
ً
أمرا النامية  المناطق القتصادية  بين هذه  التجاري  التبادل 

الموانئ مجتمعة ويتيح للسفن والناقالت تخفيض مصروفاتها التشغيلية.

مياه عذبة 
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ودية الجبلية فيها 
أ
وليس البحر وحده يجعل  صحار جميلة  فهي تتميز  بكثرة ال

شجار ومن أشهروديانها 
أ
مع غزارة المياه العذبة فيها التي  تتدفق بين الصخور وال

وادي الجزي  ووادي حيبي ووادي عاهن ، ووادي الحلتي ووادي الصالحي وغيرها 

ودية .
أ
من ال

وتبقى أهم معالم صحار قلعتها التي اختلف في تاريخ بنائها فالبعض يرجع ذلك 

زدي الذي انتقل 
أ
إلى عهد عمان بن قحطان ويرى البعض أنها من آثار مالك بن فهم ال

زد بعد انهيار سد مأرب، لكن 
أ
الى عمان قادما من اليمن مع 6 آلف رجل من قبيلته ال

رجح أن أحد أمراء  هرمز قام  ببنائها  سنة 1400م ،  بهدف أن تكون سكنا له، وقد 
أ
ال

حصنت بالمدافع وجهزت بالذخيرة والبارود  لصد العتداءات الخارجية .

بمنطقة  القلعة  بط  ير كان  كيلومترا   25 الى  طوله  يصل  يا  نفقا سر أن   ويقال 

يمي  وكان  حوراء برغا في وادي الجزي الذي يقع على الشارع العام المؤدي إلى البر

يق إلى الحزم والرستاق، كما يتم عبره تزويد القلعة بالمؤن  المقاتلون يسلكون الطر

عداء.
أ
والحتياجات الدفاعية لتمكين المدافعين في الصمود في وجه ال

هل القلعة.
أ
كما توجد بئر يصل عمقها إلى 40 قدما  كانت مصدرا لمياه الشرب ل
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أم قيس..
قلعة وصهيل وأسطورة على قبر 

يا الشعري أن أزور  ردن مشاركا في مهرجان الثر
أ
يارتي لال أتيحت لي خالل ز

كن  ما
أ
ية في المملكة الردنية ومن بين هذه ال ثر

أ
كن السياحية والمعالم ال ما

أ
بعض ال

كثر من مكان منها في  كثر من قلعة في أ يوبي أ
أ
يوبي، ولال

أ
زرت قلعة صالح الدين ال

ردن التي يطلق عليها إسم »قلعة الربض وتعرف حاليا بإسم قلعة 
أ
يا وال مصر وسور

نها »تربض« على ظهر جبل عوف ويقال ان المسلمين قبل هذه 
أ
صالح الدين« ل

القلعة لم يكونوا يعرفون شيئا عن القالع وقد شّيدها القائد عز الدين أسامة الذي 

يوبي ما بين عامي 1148 و1185، واتخذها 
أ
خاض القتال إلى جانب صالح الدين ال

ية لطرد الغزاة الصليبيين في وجه قلعة بيلفوارالتي شيدها  قاعدة في حملته العسكر

يا في فلسطين  الصليبيون قرب بحيرة طبر

ردن 
أ
وتحيط بالقلعة الطبيعة الساحرة من كل جانب فهي  تشرف على وادي ال

بعة  يتكون  براج أر
أ
براج  ولها من ال

أ
يا، تسلقنا ال وسهول حوران التي تمتد الى سور

بنية والغرف والردهات والساللم ولتزال 
أ
كل منها من طابقين وتتنوع في القلعة ال

حجارة المنجنيقات مكومة كأنها في حالة تحفز لحرب قادمة !!
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يخ القلعة بعد وفاة القائد عز الدين بن أسامه بن منقذ جرى توسيع  يقول تار

لكن  كبير  حد  إلى  القلعة  المغول  الغزاة  دمر   1260 عام  وفي   1214 عام  القلعة 

السلطان المملوكي الظاهر بيبرس أعاد بناءها .

عندما  الدين  صالح  جيش  خيول  صهيل  سمعت  آخر  بيوم  آخر  مكان  في 

معركة حطين«  »موقع  عليها  كتب  لفتة  تحت  قيس  أم  الى  يق  الطر في  وقفت 

المنطقة  تلك  في  ممنوع  التصوير  إن  ،ورغم  الطرفين  جيشي  بأعداد  وإحصائية 

سرائيلية تسير أل إنني  المحاذية لفلسطين المحتلة بحيث إننا شاهدنا السيارات الإ

تمكنت من التقاط صورة بكاميرتي الشخصية قبل أن يمنع جنود الحراسة المصور 

المرافق من التقاط صور للوفد السياحي الذي نحن بصحبته. 

يخها للقرن  وكانت لنا إطاللة سياحية  أخرى في بلدة )أم قيس( التي  يعود تار

بجمال  مستمتعا  سرت  بطليموس،  اليوناني  حكمها  حيث  الميالد  قبل  السابع 

وترتفع 378م  الجولن  يا وهضبة  طبر بحيرة  على  تشرف  أنها  إذ  الخالب  الطبيعة 

يتون الى أقصى حدود الرؤية  قال  سفل تمتد غابات الز
أ
فوق سطح البحر والى ال

في  ستجدون  ولكن  وجميلة  ساحرة  هنا  الطبيعة  الرحلة:  في  معنا  كان  صديق 

متحف آثار أم قيس العجب العجاب، حيث  الحضارة اليونانية التي  تتجسد في 

يخ »في سنة 218 ق.م  التماثيل والعمالت المعدنية والفسيفساء تقول كتب التار

ردن وهاجمه 
أ
كان بطليموس الرابع )203-221 ق.م( ملك مصر يحكم فلسطين وال

ية وسيطر على الجليل،  أنطيوخوس الثالث السلوقي )186-223 ق.م( بحملة عسكر

ردن واستسلمت له أم قيس 
أ
ردن واستولى على أجزاء من شمال ال

أ
واجتاز نهر ال

التي كانت تسمى جدارا،  فوصلت إليها الحضارة اليونانية«.

يخ  تحركنا صوب المتحف الذي يرتفع كثيرا ليطل على المنطقة كلها وكأن التار

المتحف وقفت على  يام – في 
أ
ال يزداد شموخا مع  إنه  يظل شامخا كما كان بل 
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يا وجبل الشيخ  يا في فلسطين وهضبة الجولن في سور مكان يطل على بحيرة طبر

في لبنان وهكذا رأيت من تلك الزاوية ثالث دول !!!- 

فعى لكن الالفت للنظر هو المقابر 
أ
رأيت تمثال أفروديت وزيوس وتمثال كبيرا ل

ية  وحين شاهد الدليل السياحي )إسمه سرحان العجري( وهو فالح من البلدة  الثر

قرأ لك 
أ
عشق المكان وظل يقرأ عنه حتى صار دليال سياحيا قال لي: تعال معي ل

ية قديمة فقد اشتهرت أم قيس بالشعراء والفالسفة والمفكرين كمينيبوس  نصوصا شعر

وميالغروس والخطيب ثيودوروس الذي عاش ما بين 37-14 بعد الميالد. 

وقادني الى باب إحدى المقابر وقال : هذا نص للشاعر آرابيوس يقول:

»اليك ايها المار من هنا 

ن كنت أنا 
آ
،،، كما أنت ال

ن ستكون أنت،،، 
آ
،،، وكما أنا ال

فتمتع  وإنهل من الحياة

فإنك فان« 

 تأملت الكلمات وطلبت منه  أن يسمح لي بتدوينها على ورقة صغيرة

بتدائية على دفاترنا  فهذه الكلمات ذكرتني ببيتين كنا نكتبهما أيام الدراسة الإ

المدرسة وهما:

ياقارئا كتابي

إبك على شبابي

مس كنت حيا
أ
بال

واليوم في التراب«

ثم قطع علي لحظات الصمت وقال: هنا مقطع آخر سيعجبك حتما

»أيها الله  السماوي
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وياتراب الجدار المقدس

ارفعه عاليا

أي عجب في ذلك أيها الغريب

كلنا نسكن وطنا واحدا

والعالم حواء

ولد جميع البشر

عندما شعرت بثقل السنين

سطورة
أ
حفرت هذه ال

قبل أن أنحدر الى قبري«

نسان وحيرته  الى الإ فتنتمي  أزلية  إنها تروي حكاية  الكلمات فوجدت  قلبت 

رض ،تلك الحيرة التي داهمت كلكامش في الملحمة 
أ
المطلقة منذ وجد على ال

البابلية الشهيرة فذهب يبحث عن الخلود فلم يحصد سوى الخيبة ليعود الى أوروك 

ليعمرها و»يحفر أسطورته« قبل أن ينحدر ويختفي تحت ثقل التراب.
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هوامش على مفكرة ليالي الشعر في 
الجزائر

 

ية،  ية  للمشاركة في أمسية شعر عندما تلقيت دعوة من المكتبة الوطنية الجزائر

ما أن وصلت الجزائر نسيت متاعب السفر الذي استغرق يوما كامال مررت خالله 

ردن ودمشق في رحلة مكوكية !!  
أ
بأبوظبي وال

بي لم  ساهم في تعقيداتها خط الطيران الذي رسم للرحلة إلى هذا البلد العر

خبار 
أ
عالم التي ل يرد بها ذكر الجزائر ال  في  نشرات ال تنصف جماله وسائل الإ

السياسية !! 

الستقالل  أجل  من  سنة   130 دام  نضاليا  يخا  تار فقط  ليســـت  فالجزائـــر 

وجد  حداث 
أ
ل ساحة  وليست  مشرف،  يخ  تار وهو  الفرنسي،  الستعمار  من  

يتصدر  سياسيا  خبرا  !!وليست  الزمن  من  ردحا  بها  ضالتهــــم  المتطرفـــون  بها  

النشرات،  إنها  ثقافة وحضارة وطبيعة ساحرة وعمران  وبذلك فهي تتمتع بالكثير 

من  مقومات الجمال التي من شأنها أن تجعلها واجهة سياحية هذا الجانب ل 

يمكن لي معرفته لول السفر اليها ومالمسة هذه الجماليات والكشف عنها وبذلك 

صدق قول الشاعر:
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 عمـن  تفارقـه        وانصب فإن لذيذ العيش في النصـب 
ً
سافر تجـد عوضـا

إني رأيـت وقـوف المـاء  يفسـده       إن ساح طاب وإن لم يجر لم  يطـب 

رض ما افترست       والسهم لول فراق القوس لم  يصـب 
أ
سد لول فراق ال

أ
وال

والشمس لو وقفت في الفلك دائمـة  ً     لملها الناس من عجـم ومـن عـرب 

كنـه          والعود في أرضه نوع من  الحطـب  والتبر كالترب ملقـى فـي  أما

  *   *    *

رواية  من  متكونة  زوادة  معي  حملت  كثيرة  والمحطات  طويل  الطريق  ن 
أ
ل

مريكي« للصديق وارد بدر السالم 
أ
»التلصص« لصنع الله إبراهيم ومجموعة »البار ال

ولى لمسابقة دبي الثقافية، ودفتر صغير 
أ
وهي المجموعة القصصية الفائزة بالجائزة ال

تداهمني في طريق  ان  يمكن  التي  ية  الشعر والمقاطع  الخواطر  أدون عليه بعض 

الرحلة الطويلة التي زادت عن 24 ساعة طيران مررت خاللها بمطار أبو ظبي  ومطار 

عالية حيث أمضيت 11 ساعة ترانزيت ومطار دمشق وأمضيت 4  ساعات ترانزيت .

»وسط ضجيج الترانزيت

تتخطى

الوجوه الزوجية

وجهي

تتخطاني الحقائب المنفوخة

والتأشيرات المحناة

حبار الصينية
أ
بال

تحسست بوابة العالم

كدت إنني لم أجز عشب حديقتي هذا الصباح تأ

ن الطائرة
أ
ل
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كانت طائرة

ومكبرات الصوت

تردد على مسامع الغيم

خير«
أ
قالع ال نداء الإ

    *    *    *  

  في مطار دمشق  وجدت نفسي وجها لوجه في قاعة الضيوف مع الشاعر الكبير 

مسية نفسها ثم انضم الينا الشاعر اليمني محيي  
أ
عبدالرزاق عبدالواحد المدعو لال

الدين جرمة الذي وجدته تائها في أروقة مطار دمشق لنصبح ثالثة فيما سبقنا  الصديق 

الشاعر منذر عبدالحر المقيم بدمشق الى الجزائر، سألت جرمة عن رفيقته في الرحلة 

كتشفت حين وصلت مطار  الشاعرة اليمنية سوسن العريقي فأجابني بأسف إنها ا

صنعاء نسيانها جواز سفرها فتخلفت عن الرحلة، فدونت في مفكرتي:

إبتدأ رقص الكلمات

في حلبة المليون زهرة

تشابكت الحروف 

نهار 
أ
رقصت ال

والنجوم 

كب والكوا

لكن البيت

ظل يفتقر تفعيلة جنوبية

بين الحلبة وبينها

مطارات

كب وكوا
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وأنهار

وشرطة حدود

بيننا وبينها

كرة مثقوبة ذا

سقط منها جواز السفر

يال اليمانية  كان على سندر أ

أن تنسى الحكمة في صنعاء

فتجف في حلبة القصيدة

حديقة السوسن؟«

وراسي( 
أ
لكنها فاجأتنا  بوصولها الجزائر حين التقينا بها في مقر إقامتنا بفندق )ال

يق آخر  ثم بحثت عن طر للبيت وحملت جواز سفرها  أنها عادت  قالت  حيث 

يوصلها  للجزائر فطارت الى روما ومن هناك التحقت بنا قلت : هذا العناد له جذور 

يخية، فسوسن حفيدة بلقيس والملكة اليمنية أروى.  تار

فضحك الجميع.

  *       *      *

بيعي  في قاعة الفندق فوجئت بوجود الصديق الكاتب عبدالرحمن مجيد الر

ضافة الى  والدكتور  عبدالله إبراهيم والكاتبة هدية حسين والكاتبة ميسلون هادي بالإ

يحان ود.عزة بدر  بيعة ر بي ور بيات عديدات من بينهن: رزان المغر كاتبات  عر

ود.عفاف  عبدالمعطي والكاتبة سميحة خريس والكاتبة أحالم منصور والدكتور 

ية التي  صالح صالح  وعلمت منهم انهم مدعوون من قبل المكتبة الوطنية الجزائر

أمسيتنا  وأن  بية  العر الكاتبة  بي: سرديات  العر الملتقى  في  للمشاركة  أيضا  دعتنا 

عرضين  الملتقى  جلسات  جانب  الى  ضم  الذي  الملتقى  فعاليات  ضمن   تقام 
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ية  مسرحيين هما )إسمي جميلة( الذي استقى مادته من حياة المناضلة الجزائر

يد وعرض )هابيل وهابيل( نص لحميدة عياشي وإخراج عزالدين عباز  جميلة بوحر

ضافة الى حفلة  غنائية للفنانة اللبنانية /العراقية سحر طه.  بالإ

العشاء  مائدة  على  تقام  كانت  فقد  نشطة 
أ
ال هذه  على  الفعاليات  تقتصر  ولم 

يوميا  جلسة ثقافية فنية يديرها الدكتور أمين الزاوي مدير المكتبة يمتزج بها الشعر 

مع  السرد مع الموسيقى والغناء بشكل عفوي وتلقائي دون ترتيب مسبق فكانت  

كرتنا  سهرات متنوعة جميلة ظلت تفاصيلها محفورة في ذا

 *        *          *

يارتي لبلد   كنت قد وضعت في حسباني انني سأواجه مشكلة عويصة عند ز

المليون  شهيد ،طالما سمعت الكثير عنها ، تتمثل في وسيلة التخاطب في الجزائر 

لكونها من  الدول التي تعاني من مشكلة ازدوجية اللغة وانحسار التعامل باللغة 

بي كونها خضعت  بية أمام مد  ثقافي لغوي فرنسي ،كسائر بلدان المغرب العر العر

ثار الثقيلة التي 
آ
لالستعمار الفرنسي على مدى 130 سنة وتعد اللغة واحدة من ال

خلفها وراءه حيث عانى الشعب الجزائري من سيطرة اللغة الفرنسية على مفاصل 

بية في المدارس ومؤسسات الدولة  الحياة كلها أمام  انحسار التعامل باللغة العر

بطه  ير رفيع  منها سوى خيط  يبق  لم  التي  بية  العر اللغة  منفصل عن  فنشأ جيل 

نه كان متينا بفعل قوة انتماء 
أ
بية، لكن  هذا الخيط لم ينقطع ل بالدين والهوية العر

توجهي  من  أيام  وقبل  وحضارة.  يخ  وتار كهوية  العرب  الى  ية  الجزائر الشخصية 

للجزائر التقيت بالمفكر الجزائري الدكتور أحمد بن نعمان حيث أوضح خطورة 

عملية  اقتراحات  وقدم  المشكلة  هذه  عن  بحماس  حدثني  حين  الموضوع  هذا 

مما  المشكلة أخف وطأة  الجزائر وجدت  لكنني حين وصلت  لها  يجاد حلول  لإ

هذه  تجاوز  الى  بجدية  يسعى  جيال 
أ
ال مختلف  ومن  الجميع  أن   توقعت حيث 
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بية يشعر بالخجل  المشكلة، بل إن الذي يجد  صعوبة في التواصل عبر اللغة العر

أن  الباعة  أحد  من  طلبت  حين  مرة  لي  حصل  كما  الضمير  تأنيب  من  ويعاني 

بية، فنظر  باللغة العر يجيبني عن سؤال وجهته له يتعلق بالوصول الى مكان ما، 

سف ثم حاولت إعانته متعاطفا ومخففا عليه 
أ
الي نظرة منكسرة يخالطها الحزن  وال

بية ولو بحروف مكسرة . لم وهذا ما شجعه على  التكلم بالعر
أ
وطأة ال

ية بذلت جهودا حثيثة من أجل معالجة هذه  وقد علمت ان الحكومة الجزائر

ية باللغة  دار المشكلة  من خالل إعداد برامج عديدة حيث جعلت المراسالت الإ

تقوية  على  الجزائري  الشباب  لتساعد  عالم  الإ بوسائل  التحدث  وكذلك  بية  العر

الحياة  بها في كل مفاصل  التعامل  ية  بية  ومحاولة استمرار العر اللغوية  ذخيرته 

التواصل  جسور  مد  باب  من  خرى 
أ
ال اللغات  مع  بالتوازي   تمشي  إنها  بحيث 

م .
أ
حتفاظ  باللغة ال خر مع الإ

آ
الحضاري مع ال

  *   *   * 

كانت سماء الجزائر ممطرة والجو بارد ورغم إننا حسبنا لهذا الف حساب لكننا 

فوجئنا بكثافة المطر، ومع ذلك خرجنا الى الشوارع لنغتسل بما جادت به السماء 

من بروق وغيوم كنا قد شاهدنا كثافتها ونحن نسبح في بحار الغيوم والظالم المحتشد 

وراء نافذة الطائرة  :

»تحت كعب الدهشة

عمق من نافذة
أ
ال

سن من حلم
أ
وال

تتجمهر الغيوم الجديدة

بثيابها البيض

ملوحة
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للطائر الذي أفرد جناحيه للسماء

....

في السقف السفلي

يتجمهر الهواء

حيث ل مكان للحقول

والوردة

يق القبل ل مطبات في طر

عن كاهلي

أنفض غبار الغيم

يحط الطائر على راحتي

يعود  الغيم الى عشه

ويغلق النهار النافذة«

  *   *   *     

وراسي( الذي أقمنا به، وهو إجراء 
أ
منية في باب فندق )ال

أ
رغم التحوطات ال

رهاب  الإ شرور  من  منة 
آ
ال حتى  بية  العر العواصم  من  الكثير  في  طبيعيا  صار 

والتطرف  ال إننا لم نشهد أي شيء يذكرنا بحقبة مرت بها الجزائر وعانت خاللها 

يام التي 
أ
من هجمات المتطرفين!! كان كل شيء يسير هادئا  ول يشير الى تلك ال

كنا نطالع خاللها أخبارا حول تعرض المواطنين والعاملين في المؤسسات الحكومية 

دباء والفنانين راح ضحيتها العشرات الذين سقطوا ضحايا التطرف الديني. 
أ
وال

بي بن مهيدي شاهدنا  لكننا ونحن ننزل من سلم طويل يوصلنا الى شارع العر

لوحة كتبت بالمرمر نقشت عليها كلمات تقول »هنا سقط شركت فرحات صحفي 

طلقات  تحت  ية  والحر الديمقراطية  شهيد   1994 جوان   7 يوم  المجاهد  يدة  بجر
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الفاتحة والتقط الشاعر منذر عبدالحر  سالمويين« قرأنا على روحه  رهابيين الإ الإ

عالميين العراقيين  يقنا بصمت.. مستدعين صور العديد من الإ صورة وواصلنا طر

ورعد  النعاس  وعبدالرزاق  بهجت  اطوار  تذكرنا  الحقيقة..  شهداء  سقطوا  الذين 

مطشر مسلم وأحمد آدم وووووقلت: لو كتبنا في كل زاوية سقط بها شهيد عراقي 

لفتة كهذه، فستمتلىء شوارع بغداد بالالفتات!!!

 *     *    *

هذه  أحد  في  قتل  بما  ر قلت  علولة  عبدالقادر  الجزائري  المخرج  تذكرت 

كن، في هذا الشارع أو ذاك أو في تلك الزاوية !! ما
أ
ال

يقول فارس الماشطة  في مقال له »عندما ألقي القبض على قاتل شهيد المسرح 

الجزائري والعالمي علولة، سئل القاتل المتطرف ذو الثماني عشر سنة : هل تعرف 

مسرحية  كتب  الذي  هو  وإنه  كافر  إنه  لي  قيل  الجواب:  فكان  قاتله؟  أنت  من 

سالم 
أ
ملحدة  اسمها »سي محمد خذ حقيبتك وارحل« كيف ذلك وهل يرحل ال

من بالدنا.. لذلك قتلته !!!

ويعلق الماشطة »المسرحية أول للروائي الجزائري كاتب ياسين وليست للشهيد 

علولة، ثم أن ثيمة المسرحية ومغزاها يقول ياسي محمد )وهو لقب شائع يطلق على 

الجزائر  بلدك  الى  فرنسا وعد  أي مواطن جزائري( خذ حقيبتك من مهجرك في 

يالية وعبثية الحالة أن الشهيد علولة كان قد أسس وقتها  لتساهم في بنائها ومن سر

)بداية التسعينات( جمعية لمساعدة مرضى الكلى، وكانت إحدى المستفيدات 

منها هي أم القاتل«.

وهكذا ذهب علولة ضحية سوء التفسير .

*    *    *
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عبدالله  الدكتور  وكان  السرديات  ندوة  انتهاء  بعد  ينفرط  الضيوف  عقد  بدأ 

وبدأت  طه  هادي وسحر  وميسلون  هدية حسين  أعقبته  ين  المغادر أول  إبراهيم 

طاولة الطعام تصغر في كل وجبة حيث يقل المحيطون بها، بينما أّجل الكاتب 

أمسيتنا  حضور  أجل  من  تونس  الى  عودته  بيعي  الر مجيد  عبدالرحمن  المبدع 

 
أ
يحان التي كانت تمال بيعة ر بية ر ية ، وكان أقسى وداع وداعنا للكاتبة المغر الشعر

بي والباحث السوري الدكتور  المكان مرحا الى جانب الكاتبة الليبية رزان المغر

بيعة  قلت لها :لننتقل الى  ينة عند وداعها لر صالح صالح وحين رأيت سوسن حز

ومن  باسمها  خيرة صحنا 
أ
ال بيعة  ر شاهدنا خطى  الفندق  أعلى  ومن  البحر  جهة 

رتفاع الشاهق الذي كنا عليه رفعت رأسها فجاة ولوحت لنا بيديها  العجيب رغم الإ

غراق عيني  سوسن بالدموع فدونت في دفتري: وكانت هذه التلويحة كافية لإ

بيض المتوسط
أ
»حبي ال

يشهد عليه البحر

والصبح في تشققه

كلة بيع المتآ وخطى الر

خير«
أ
سفلت ال على الإ

   *    *    *

ية طلبت منا الجهة المنظمة أن نتهيأ للتوجه الى المكتبة  في يوم قراءاتنا الشعر

يقة لضمان الوصول  مسية بعد الغداء مباشرة وتلك أسلم طر
أ
ية مقر ال الوطنية الجزائر

ن الطريق المؤدي الى المكتبة سيكون مزدحما ساعات المساء.
أ
المبكر للمكان ل

وجدنا  وصلنا  حين  ساعة،  حوالي  دام  الذي  يق  الطر في  مالحظناه  وهذا 

عالم المسموعة  الجمهور قد سبقنا في الوصول وكذلك مندوبو الصحف ووسائل الإ

مسية جنبا الى جنب مع الهم العراقّي !!!
أ
والمرئية التي حضرت ال
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مسية عزف السالم الجمهوري العراقي واليمني والجزائري ، أعادني 
أ
قبل بدء ال

السالم الجمهوري اليمني  الى أيام الطوابير الصباحية في صنعاء عندما كنا نفتتح 

يومنا الدراسي بالنشيد الوطني اليمني حيث يردد الطالب:

»رددي أيتها الدنيا نشيدي

ردديه وأعيدي وأعيدي

واذكري في فرحتي كل شهيد

وامنحيه حلال من ضوء عيدي

 رددي أيتها الدنيا نشيدي« 

ّية كلمة      ثم القى  الدكتور أمين الزاوي المدير العام للمكتبة الوطنّية الجزائر

احتفالية وصفت بانها قصيدة، جاء فيها: أعتذر لك يا سوسن العريقي، ويا محيي الدين 

جرمة، ويا عبد الرزاق الربيعي، ويا منذر الحر، أعتذر لكم، اذ باسمكم وباسمي وفي 

هذه الليلة العاشرة من الشعر العربي أوّجه هذه الرسالة المباشرة الى الشاعر العربي 

ق نجمة أخرى، حلما 
ّ
الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، وها نحن في الليلة العاشرة نتسل

آخر، عفوا أّيها الشاعر، إن أنا استلفت من اللغة كلمة غالية فأسكب فيها لساني اليك 

كثر ، أيها الشاعر، يا أبا خالد : يا عبدالرزاق عبدالواحد  فأناديك : يا أستاذ الجيلين بل أ

، هاهم أيها الشاعر ، ها هم من تتلمذوا عليك، جاؤوا ليستمعوا اليك ، بصلوة النصات 

..... وجاؤوا خجال، أعرف ، كي يسمعوك ما تصنع التلمذة، جاؤوك من العراق: عبد 

الرزاق الربيعي، حامال منفاه وممشاه، منذر الحر ، مفتشا في اللغة طريقا من الشام الي 

جمل جاؤوك أيضا من بالد سبأ، من مأرب الشعر، بالد أمرىء القيس، 
أ
بغداد توقا الى ال

والبردوني، والمقالح، جاؤوك : سوسن العريقي ، شاعرة اليمن ترفل في مجّراتها ، وفي 

ليفة، 
أ
خجلها المعّتق، ومحيي الدين جرمة، سندباد الحداثة ، صياد وحوش اللغة ال

جاؤوك في هذه الليلة العاشرة من ليالي الشعر العربي، جاؤوك ليقرئوك شعرهم النازل 
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من همس الملكة سبأ الى سليمان حيث العشق والله، همس بكل لغات الطير والريح 

والمطر والصحراء والحدس، أعرف أيها الشاعر، يا أبا خالد ، أعرف أن بغداد حزينة 

يام، ولكن مدينة من ساللة بغداد لها كبوة وفقط، ستقوم بغداد لتعيد أبا نواس 
أ
، هذه ال

كعا عند قدميه، ستعيد المتنبي الي سوقه  الي شارعه ، الي صهبائه ، وتعيد ماء دجلة را

المليء بالحكمة ومفاجآت الكتب ، سوق الوراقين.

ثم  قرأ عبد الرزاق عبد الواحد  نصين موجعين من بينهما )صبر أيوب( التي 

يقول في مطلعها :

 
ُ

ِ ... ولم تشعْر به البل
ّ

قالوا وظل
ُ

يمشي وحاديه يحدو ،،، وهو يحتمل
ُ

 الموت في جنبيه ينتشل
ُ

ومخرز

حتى أناِخ بباب الدار اذ وصلوا

وعندما أبصروا فيض الدما جفلوا 
ُ

صبر العراق صبوٌر أنت يا جمل

بينها  من  نصوص  عدة  قدمت  التي  يقي  العر سوسن  اليمنية  الشاعرة  أعقبته 

ية بسيطة وعفوية تخلو  كتمال( التي تناولت بها فكرة فلسفية بجمل شعر قصيدتها )ا

بعة  كثر من إصدار، وبعدها قرأت  أر من التعقيد كاشفة عن  موهبة رائعة عززتها بأ

نصوص مدافة بالجرح العراقي ثم  قرأ الشاعر اليمني محيي الدين جرمة قصائد نثر 

واحدة منها كانت حول المتنبي ، وقرأ الشاعر المبدع منذر عبدالحر  ثالث قصائد 

العراق أو  الثمانيني في  ية كونه واحدا من شعراء الجيل  الثر بته  منتقاة من تجر

جيل الحرب، ثم عاد الى المنصة الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد ليختتم 

مسية بعدة قصائد مبللة بدموعه  كما ودعنا الجزائر بالدموع في اليوم التالي.
أ
ال
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صنعاء..
أقدم مدن العالم التى تختصر تاريخ اليمن كله

ولى في مجاهل هذه المدينة التى قادني اليها الصديق الشاعر 
أ
خالل جولتي ال

ولى من وصولي الى صنعاء عام 1994 ومن ثم 
أ
فضل خلف جبر في الساعات ال

يخ  التار كتب  على  اسير  انني  احسست  اسابيع،  بعد  عبدالمير  شوقي  الشاعر  

إذ أنك تشم عبق الماضي في كل زاوية من زواياها.. في كل زقاق.. في كل وجه.. 

ولذلك كان الشاعر شوقي مصيبا عندما قال لي ونحن نقف امام باب اليمن البوابة 

القديمة  ينفتح على صنعاء  الذي  الكبير  السوق  إلى  تؤدي  التي  الخشبية  الكبيرة 

قرنا.. وقال ونحن  ين  الوراء عشر الى  ياتها: أعد ساعتك  المستطيلة وقمر بمبانيها 

ية عند الباب قبل أن يتجمع علينا عشرات اليمنيين: هنا عسكر  نلتقط صورة تذكار

الميالدي  الخامس  القرن  في  اليمن  حتالل  لإ قدم  عندما  بجيشه  الحبشي  ابرهة 

منطلقين من رغبة في النتقام من اليهود الذين اضطهدوا مسيحيي نجران وأرادوا 

ية  بية تسبقهم شهوة استعمار يرة العر كذلك نشر الديانة المسيحية في اليمن والجز

واعتقاد بأن المسيح )عليه السالم( صلى في صنعاء وإنه سيعود للصالة فيها.

وفحيح  الحديد  مطارق  أصوات  سمعك  الى  يتناهى  الحدادين  ساحة  وفي 
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تتوهج في قضبان الحديد وتتلوى مثل غصن طري أخضر في هذه  التي  النيران 

الساحة الصغيرة المليئة بالقمامة قال لي شوقي: هنا وقف معاذ بن جبل وقرأ رسالة 

هل اليمن يدعوهم للدخول في السالم وكان 
أ
يم صلى الله عليه وسلم ل الرسول الكر

يوم جمعة فتجمع عليه عدد من اليمنيين ودخلوا السالم بالقناع ل بالسيف وعدت 

تلك الساعة بداية لعهد جديد أشرق على اليمن وكان ذلك في العام السادس للهجرة 

عظم صلى الله عليه وسلم 
أ
الموافق سنة 628م وتشير المصادر إلى أن الرسول ال

قسم اليمن الى ستة اقسام هي صنعاء والجند وهمدان وحضر موت ونجران وعين 

فحدثت اضطرابات  العنسي  سود 
أ
ال يد  على  قتل  الكفة  عامال على صنعاء  باذن 

مام علي رضي الله عنه وبنى مسجدا حمل اسمه. حتى وصل الإ

أقدم مدن العامل

اليمن كله لنه  يخ  تار العالم تختصر  المدن في  أقدم  تعتبر من  التي  وصنعاء 

شأنها شأن بغداد تعرضت للدمار والحروب والغزوات منذ الفي عام.

ساطير القديمة إن أول من اختطها هو ازال بن يقطن بن عامر بن 
أ
فقد ذكرت ال

شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ولهذا يتردد اسم )أزال( كثيرا في اليمن بل إن 

يخية يؤكد  صنعاء نفسها تعرف بهذا السم حتى اليوم واستنادا الى المصادر التار

قبل  ولى 
أ
ال لف 

أ
ال أن صنعاء موجودة منذ منتصف  باولو كوستا  اليطالي  العالم 

الميالد وتذكر بعض النقوش إن الذي أسسها هو الملك كرب إلى وتر بهنم ملك 

يدان حيث أصبحت مدينة سبئية في بداية القرن الثاني الميالدي مقرا  سبا وذو ر

ية. سرة الملكية ومنطقة عسكر
أ
لال

املكان املحصن.. والغزاة

ويتفق علماء اللغة اليمنية القديمة )المسند( أن )صغو( هو السم القديم لصنعاء 
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ية  ويعني المكان المحصن تحصينا جيدا وأشارت بعض النقوش السبئية والحمير

ية للدفاع عن اليمن حيث شن  الى المكانة التى حظيت بها صنعاء كقاعدة عسكر

ملوك سبأ حملتهم لسترداد مأرب بعد سقوطها في ايدي الحميريين حيث عادوا الى 

حداث التاريخية وبالحروب التى دارت 
أ
صنعاء مع أسراهم واقترن اسم صنعاء بال

حداث حتى بعد دخول السالم اليمن، 
أ
بين السبئيين والريدانيين واستمرت هذه ال

ففي زمن الخالفات التى حدثت بين المام علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان 

وقفت صنعاء الى جانب المام علي رضي الله عنه فارسل معاوية حملة اليها لتوطيد 

مويون والعباسيون من السيطرة 
أ
موية في اليمن ولم يتمكن الخلفاء ال

أ
دعائم الدولة ال

استطاع  عبدالرحمن  بن  يعفر  إن  حتى  لسلطتهم  واخضاعها  اليمن  على  الكاملة 

محاصرة صنعاء والستيالء عليها عام 847م وقام بطرد الولة العباسيين وحكمت دولة 

اليمن عام  الى شمال  الهادي  لمدة 150 عاما وعند وصول المام  اليمن  يعفر  بني 

ية في صنعاء ودعاة المامة في  897م شهدت اليمن حروبا طاحنة بين الدولة اليعفر

صعدة دامت ثماني سنوات انتهت عام 905م بسيطرة اليعفريين على البالد لكن سوء 

ادارتهم شجعت الصليحيين للسيطرة على اليمن عام 1047ونجحت السيدة اروى 

بنت احمد الصليحي من السيطرة على اليمن ولم يدم الستقرار طويال حيث تعرضت 

لحملة أخرى وقفت في مواجهة المذهب الفاطمي وهكذا جهز صالح الدين اليوبي 

حملته الضخمة على اليمن بقيادة اخيه طوران شاه ففشل في السيطرة على صنعاء 

يوبي حملة ثانية بقيادة اخيه طغتكين بن ايوب حيث نجح 
أ
ونظم صالح الدين ال

يوبية في اليمن وقد 
أ
في الستيالء على صنعاء عام 1189م واعتبرها عاصمة للدولة ال

ئمة الزيدين وتمكن الرسوليون من السيطرة 
أ
واجه اليوبيون مقاومة مسلحة من قبل ال

على البالد وتأسيس الدولة الرسولية عام 1228م ثم تمكن بنو طاهر عام 858هـ من 

اجبار الملك المسعود الرسولي على التنازل وبيع ممتلكاته الى بني طاهر لكن الدولة 
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ية لم تتمكن من السيطرة على صنعاء رغم الحمالت التى جهزها الملك الظافر  الطاهر

ئمة الذين سيطروا على العاصمة منذ العام 1323م وشهدت صنعاء فترة من 
أ
ضد ال

ية التى ارسلها  الضطراب لمدة تزيد على مئتي عام ولهذا تمكنت الحملة العسكر

ئمة 
أ
السلطان المملوكي على اليمن من الستيالء على صنعاء العام 1515م غير أن ال

مالبثوا ان استعادوا مدينة صنعاء وطرودا المماليك واستولى العثمانيون على مدينة 

بيد عام 1538م وتمكنوا من الوصول الى صنعاء العام 1547م وتمكن المام المؤيد  ز

بالله من مواصلة ثورة ابيه المام القاسم ونجح في حصار صنعاء عام 1620م وتمكن 

يبا  ئمة من الستقالل بحكم اليمن بعد انسحاب العثمانيين لمدة ثالثة قرون تقر
أ
ال

وعاد التراك مرة ثانية في حملته احتلت الحديدة عام 1848م.

وشجع افتتاح قناة السويس عام 1869م الدولة العثمانية على ارسال قواتها عبر 

قناة السويس الى اليمن عام 1870م ودخل أحمد مختار باشا صنعاء في 1872م لكن 

بالله محمد حميد الدين اماما على  بالفشل وبويع المام المنصور  محاولته باءت 

تراك وتولى 
أ
اليمن عام 1890م حيث نجح في تجميع القبائل وتحريضهم على مقاتلة ال

المام يحيى حميد الدين مواصلة الثورة ضد التراك بعد وفاة والده ونجح في توقيع 

يعية  ية والتشر اتفاقية دعان مع التراك التى اعترفت لالمام ببعض السلطات الدار

ولى 
أ
في المناطق الشمالية بما فيها صنعاء، لكن هزيمة تركيا في الحرب العالمية ال

جعلت المام يحيى يدخل صنعاء عام 1918م واتخذها عاصمة لمملكته بعد اعتراف 

نها 
أ
ل اليمنيين  امال  يحيى خيبت  المام  فترة حكم  لكن  اليمن  باستقالل  تراك 

أ
ال

عممت الجهل والفساد ولهذا اندلعت ثورة عام 1948م لكنها فشلت وبعد المام يحيى 

بعين عاما جاء الى الحكم ولي العهد احمد الذي اعلن  بعة وار الذي حكم اليمن ار

نفسه اماما وسقطت صنعاء في يد القبائل التي يقودها  المام أحمد في 14 مارس عام 

1948 وتعرضت صنعاء لعملية نهب وسلب وتعرضت للهدم والحرق واستمر الجمود 
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حتى قيام ثورة 26 سبتمبر عام 1962م حيث اعلن الحكم الجمهوري.

ومن خالل هذا الستعراض التاريخي الذي استندت فيه الى بعض المصادر 

التي يقف عندها كتاب الدكتور عبدالرحمن يحيى الحداد )صنعاء القديمة( حيث 

اننا في مقدمته نالحظ أن مدينة صنعاء عانت كثيرا من وطأة الصراعات والحروب 

والفتن الداخلية والمراض ـ كالطاعون مثال ـ وقيل أن نصف المدينة قتل في احدى 

الخارجي حيث  العالم  تعطيلها وانقطاعها عن  ئمة في 
أ
ال الفتن وساهم حكم  هذه 

يروي اليمنيون الساطير التى ليصدقها العقل عن المام يحيى الذي كان يقفل باب 

اليمن بعد صالة العشاء ويعلق رأس من يدخلها بعد ذلك الوقت، ولهذا فليس من 

الغريب ان نشاهد المدينة تحاول في السنوات الخيرة النهوض من سبات طويل 

للحاق بركب العالم لنها وجدت نفسها تعيش في الماضي هذا الماضي الذي يغري 

الوروبيين بالسياحة فيها لقدمها حيث يحرصون على  النوم في البيوت الصنعائية 

القديمة بعيدا عن الفنادق الفخمة والمصاعد وتكنولوجيا البناء الجاهز.

لبد من صنعاء

فصول  امتداد  على  مناخها  اعتدال  هو  يارتها  بز السياح  يغري  ما  كثر  أ ولعل 

السنة ولذلك سمي اليمن بـ )اليمن السعيد( كما يعتقد البعض ولعل هذا يفسر كثرة 

السياح في فصل الشتاء حيث الجو الدافىء والشمس المشرقة وهناك سبب آخر هو 

طراز الحياة الذي يجعلهم ينقطعون عن ضجيج الحياة المحاصرة بالتكنولوجيا وكثرة 

ثار التي تقف مثل كنيسة ابرهة المعروف بـ )غرقة القليس( التي 
آ
البنايات القديمة وال

حباش لليمن عام 525م وكانت كنيسة 
أ
شيدت عام 537م بعد 12 عاما من غزو ال

كبر منشأة دينية مسيحية في جنوب البحر البيض وقد  القليس كما يذكر الحداد ـ أ

اراد القائد أبرهة أن ينافس بها مدينة مكة وكعبتها المقدسة وقد فشلت غزوة ابرهة 

لمكة المكرمة وأصيب فيها وسقطت حملته عليها كما تفشى وباء الحصبة والجدري 
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بين جنوده بعد أن سلط الله عليهم )طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل( وماتزال 

آثار هذه الكنيسة موجودة لكن اليمنين ينظرون لها بالزدراء ويرمون عليها القمامة 

لما تمثله من رمز لالحتالل الحبشي ولهذا يطلقون عليها اسم »غرقة القليس« ازدراء 

وعندما حاولت التقاط صورة  في غرقة القليس التي بقي منها سور دائري يطل على 

حفرة تتكوم فيها القمامة رفض أحد اليمنيين مساعدتي ونظر الي بازدراء قائال: اتريد 

اخذ صورة في هذا المكان العفن مشيرا الى عفونة تاريخية تحيط المكان الذي 

يذكرهم بالغزو بينما رأيت رجال مجنونا يدعو الناس للتوجه عند الصالة صوبها حيث 

با حتى طردوه من الجامع. تقع عند باب اليمن فأحاطت به مجموعة من الرجال ضر

الجامع الكبير

أثر  أعظم  لصنعاء  بالنسبة  الكبير  الجامع  ويعتبر  بجوامعها  تشتهر  والمدينة 

اسالمي فقد قام بتأسيسه الصحابي معاذ بن جبل النصاري وقيل ان الذي شيده 

وامر الرسول صلى الله 
أ
هو الصحابي فروه بن مسبك المرادي وتم بناؤه تنفيذا ل

 106 عددها  يبلغ  أخرى  مساجد  وهناك  الهجري  السادس  العام  في  وسلم  عليه 

حمد بن عبدالله الرازي الصنعائي لكنه 
أ
يخ مدينة صنعاء ل مساجد كما جاء في تار

ية لمساجد  ثر
أ
بعون مسجدا ومن المظاهر ال ن ال أر

آ
لم يبق مفتوحا للعبادة منها ال

بـ)المقشامة(  السلطة يسمى  لزراعة  بئر خاصة وبستان  القديمة تخصيص  صنعاء 

الجتماعي  النظام  في  مندمجا  وتعتبر جزءا  المسجد  لخدمة  موقوفة  أرض  وهي 

والقتصادي لمدينة صنعاء وتسقى المقشامة من ماء المسجد وتقدم منظرا للبيوت 

المطلة عليها وتشكل مصدرا يساعد على تجديد هواء المدينة.

أسواق وسماسر وحمامات

ثار الهامة في صنعاء القديمة أسواقها التقليدية واشتهرت صنعاء بحرف 
آ
ومن ال

صياغة الفضة والعقيق اليماني وصناعة الحلي وتكثر في صنعاء الحمامات المبنية 
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سمسرة  عشرة  احدى  على  عددها  يد  يز التي  والسماسر  التركية  يقة  الطر على 

الحبوب  النحاس وسمسرة  العنب وسمسمرة  للتجارة كسمسرة  تستخدم كمخازن 

تستخدم على  التى  ين  المسافر البهارات وهناك سمسرة  القشر وسمسرة  وسمسرة 

ين ودوابهم. شكل نزل أو فنادق تؤوي المسافر

كد العديد  وعندما تغادر صنعاء القديمة التي تشبه مدينة فاس في المغرب كما أ

خوة العرب تالحظ سور صنعاء الذي هو عبارة عن بنيان من الطين لكنه 
أ
من ال

يمتلك مقومات الجمال ومتانته ويقال أن )شعرم اوتر( هو الذي بنى سور صنعاء 

بعة فقط هي باب اليمن وباب شعوب وباب السبحة أو  وكانت »أبواب السور« أر

يمة وباب  خرى كباب خز
أ
بواب ال

أ
باب السباح وباب القصر أو باب ستران أما ال

يقول  كما  ـ  ابواب محدثة  فهي  القاع  وباب  الروم  وباب  البلقة  وباب  الشقاديف 

يخ وجودها للقرن  كوع تار
أ
الدكتور عبدالرحمن يحيى ـ ويرجح القاضي محمد ال

الثاني عشر الهجري او قبله بفترة يسيرة ويعتقد ـ باولوكوستا ـ ان منطقة باب اليمن 

وسورها صممه مهندس عسكري تركي خالل الفترة الواقعة بين عام 1875ـ  1880م.

حيطان الطين

وبعد هذه الرحلة هل نكتفي بهذه السطور لشم عبق هذه المدينة الموغلة في 

يات التى تعود الى الديانة اليمينة القديمة  يخ والنقوش وحيطان الطين والقمر التار

كد لي الشاعر شوقي عبدالمير؟. أم أننا يجب أن نحط  في عبادة اله القمر كما أ

يز المقالح في احدى قصائده الرحال اليها كما قال الشاعر الدكتور عبدالعز

يوما تغنى في ليالينا القدر

لبد من صنعاء وان طال السفر

لبد منها حبها أشواقها

تدوي حواليها الى أين المفر؟
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شبوه عاصمة »حضرموت«
موطن »أبي زيد الهاللي«

تراجيدي  قديمة، قصور مدفونة وأسوار مهدمة ومشهد  معابد  خراب وأطالل 

يخية قديمة تغفو في قاع الماضي ولكن المدن القديمة غالبا  نراه كلما زرنا مدينة تار

ما تكون عنيدة فتحاول أن تمد أنفها المهشم العتيق لتتنفس هواء الحاضر وتشهد 

كثر تراجيدية في مدينة قديمة كـ »شبوه«  مر أ
أ
يخ القديم ويبدو ال على عظمة التار

بع الخالي حيث تبعد عاصمتها »عتق«  عاصمة دولة حضرموت التي تقع في الر

يخية الموغلة في القدم. عن صنعاء مسافة 458كم وتمثل احد الرموز التار

يق اللبان طر

تؤكد المصادر التاريخية أن شبوه كانت مركزا هاما لتجمع القوافل التي تنقل 

اللبان وقد تنبه أهل شبوه آنذاك لستراتيجية هذا الموقع لذا وضعوا عددا من القوانين 

يبة« فكان على القافلة أن تعطيهم  ية الصارمة حيث الزموا القوافل بدفع »ضر التجار

عشر أحمالها عينا لكهنة المعابد ونتيجة لهذا النتعاش القتصادي كثرت المعابد 

لهة سيفا والقمر وكانت مادة 
آ
حتى بلغ عددها 60 معبدا وصارت شبوه مركزا دينيا ل

ية والمناسبات الجتماعية. اللبان تستخدم في الطقوس الدينية والجنائز
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ية اشراف على الطرق التجار

ولم تمنع العقوبات الصارمة التي كانت تصل الى حد الموت بعض القوافل 

يق في الصخر يوصل  يق اللبان لذلك قام القتبانيون بشق طر عن النحراف عن طر

ية  يق مبلقه لالشراف على الطرق التجار بين وادي بيحان ووادي حريب أسموه طر

ومنع التهريب بطول ثالثة اميال عبر منحنيات خطرة بعرض يتراوح بين 12 الى 

يق اللبان. 15 قدما معبدا بالحجارة ليكون نقطة تالق لعدد من مسالك طر

ية بيوت من الطين ومتاحف اثر

بيحان  مدينة  في  الطين خصوصا  من  المبنية  بيوتها  في شبوه  يالحظ  ما  أول 

احدى أهم المدن التابعة لمحافظة شبوه والتي تبعد حوالي 199 كم عن مدينة عتق 

فيها متحف لالثار كذلك يوجد متحف آخر في مدينة عتق يعرض  والتي يوجد 

ية ويوجد في وادي ميفعه موقع أثري لمدينة تحيط  ثر
أ
مجموعة قيمة من اللقى ال

براج ويعتقد أن ميفعه كانت العاصمة الولى لدولة 
أ
ية ذات ال سوار الحجر

أ
بها ال

القرن  بها في  الذي حل  الخراب  يخية ولكن  التار المصادر  تشير  حضرموت كما 

ية«. الرابع الميالدي دمرها وتسمى اليوم »القر

قرى وموانىء

مس تكثر القرى الجميلة في محافظة شبوه ومن بين هذه 
أ
بة ال وبعيدا عن أتر

يق بين عدن والمالك وكذلك تكثر  يتا عزان وحبان الواقعتان على الطر القرى قر

الموانىء وكان الميناء القديم »قنا« او بئر علي هو الميناء الرئيسي لتجارة اللبان 

البحر  ساحل  على  علي  بئر  يقع  البحر حيث  يق  طر عن  تصديره  يتم  كان  ومنه 

بي. العر

أودية وحمامات طبيعية

ودية ومن بينها وادي بيحان ووادي عرمة ووادي 
أ
ويوجد في شبوه العديد من ال
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ميفعه ووادي مرخة ووادي ضرا ووادي يشبم ووادي عماقين كما تكثر في شبوه 

يتية في منطقة رضوم وتوجد  كن السياحية الطبيعية كالحمامات الحارة والكبر ما
أ
ال

كذلك مناجم الملح.

التي  الشعبية  الشخصية  الهاللي  يد  ز أبي  موطن  هو  مرخة  وادي  أن  ويذكر 

يخية  يخية الذي قاد رحلة بني هالل التار امتزجت فيها السطورة مع الحقيقة التار

والتي وصلت الى مشارف المغرب وظل أهلها يحتفظون بالروح البدوية المعروفة.
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»الزيتونة«..
من أهم معالم تونس التاريخية 

 

يام الثقافية العمانية التي أقامتها 
أ
حين علمنا، نحن المشاركين في فعاليات ال

العاصمة،  بتونس  2012م  يونيو  من   25 في  دباء 
أ
وال للكتاب  العمانية  الجمعية 

تونس  في  لوجودنا  خير 
أ
ال اليوم  في  السياحية  يتونة سيكون وجهتنا  الز أن جامع 

يتونة جامع وجامعة في الوقت نفسه، قال  العاصمة سررنا كثيرا  فكلنا نعرف أن الز

لنا الشاعر سماء عيسى الذي غافلنا وزاره بصحبة السينمائي عبدالله بن خميس 

كان  فهو  يخية  التار تونس  معالم  أهم  »هذا  آخر  سياحي  مكان  في  كنا  حينما 

سالمي  وأقدم جامع في تونس بعد المسجد الجامع في  أول جامعة في العالم الإ

القيروان وهو مقصد للسياح الذين يزورون تونس«.

ول لوصولنا تونس. 
أ
قلنا له: لوكنا نعرف هذه المعلومة لزرناه في اليوم ال

هذه  فمثل  ثانية  أراه  لكي  معكم  بعد وسأذهب  الوقت  يفت  »لم  قائال:  علق 

كن لتزار مرة واحدة«. ما
أ
ال

يمي وقال »سترون اليوم معلما  فأيده رئيس الوفد الدكتور محمد بن مبارك العر

برائحة  تعبق  التي  مناخاته  من  تستلهموا  أن  بعد  ال  تغادروه  ولن  مهما  يخيا  تار
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الكت التونسية الشائعة«.
أ
التراث وسنتناول وجبة الغداء في مطعم تراثي يقدم ال

فراقت لنا  الفكرة ، جهزنا كاميراتنا وأوراقنا وأقالمنا ومالبس خفيفة  تتناسب مع 

صيف تونس الشديد الحرارة وركبنا الحافلة التي أقلتنا الى أقرب نقطة من المكان  

يتونة يمر عبر سوق شعبي كبير يعرض البضائع  المطلوب، فالوصول الى جامع الز

حذية 
أ
التراثية ، لفت نظري والصديق الكاتب محمد بن سيف الرحبي نوع من ال

التي تكون مقدمتها على شكل حذاء ومن الخلف تكون على شكل نعل، وهي من 

الجلد الطبيعي ، قال لنا البائع : هذه ليست حذاء بل مداس يطلق عليه »ُبلغة« 

الرجالي  الحذاء  يشبه  نوعا آخر  فيرتدين  النساء  أما   ، المنازل  في  الرجال  يرتديه 

عراس  حين وصلنا الجامع«.
أ
ويلبس عند ال

يرجح  الذي  يتونة«  »الز بلغنا  حتى  شديدة  زحمة  وسط  يقنا  طر واصلنا 

كد الدليل  ببنائه هو حسان بن النعمان عام 79 هـ  كما أ المؤرخون أن من أمر 

بنائه  كثر من 1300 سنة مضيفا “ومرت عملية  المرافق أي أن عمره  أ السياحي 

كمل  عبيد الله بن الحبحاب عمارته في 116 هـ736م وقد  بمراحل عديدة حتى أ

يتون منفردة   شاهدها   استقى اسمه كما يرجح بعض المؤرخين الى وجود  شجرة ز

يتونة.  الفاتحون فأعجبهم منظرها وحين بنوا الجامع أطلقوا عليه  اسم جامع الز

خالل ذلك ارتدت الدكتورة عائشة الدرمكية وبشرى خلفان العباءة التونسية  

بيض يكون على شكل قطعة كبيرة تقوم المرأة بلفها 
أ
وهو زي تقليدي من القماش ال

يقة ارتدائها قامت التونسية  على جسدها فوق الثياب، ولجهل الدرمكية وبشرى بطر

كرام التي رافقتنا بالمساعدة، فاستثمرت المشهد وقمت بالتقاط عدة صور.  ا

يتونة دورا طليعيا  كرام عن أهمية الجامع العلمية قالت »لعب الز وحين سألت ا

يقية   ية بإفر ياد به  أول مدرسة فكر سالمية وقد أسس علي بن ز في نشر الثقافة الإ
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وظل هذا الجامع منارة تشع بعلمها وفكرها في العالم وكانت قاعدة للتنوير والتفتح 

آلف  الى جانب  ابن خلدون  المؤرخ  تخرج  جامعته  ومن  الخارجي  العالم  على 

العلماء والمصلحين«.

من  يتونة  الز »بني جامع  فأجاب  بنائه  مادة  عن  السياحي  الدليل  سألنا  وقد 

كن”نظرنا الى الفناء الداخلي فرأينا  ما
أ
الحجارة والطوب الذي أستخدم في بعض ال

بع غير منتظم  وأضاف “أما  المكان الذي يصلي به المصلون فجاء على شكل مر

يدة   عن قّبة محرابه فهي مليئة بالزخرفة البالغة الدقة وتعتبر هذه الزخارف نماذج فر

سالمية«. من نوعها في العمارة الإ

ينيات  العشر في  شاب  وهو  السياحي  الدليل  أجاب  الدخول  طلبنا  وحين 

ن 
أ
ل الداخلية  الجامع  ومحتويات  المحراب  الى  للوصول  مبكرا  الوقت  »مايزال 

وقت الدخول هو الثانية بعد الظهر«.

بع ساعات ،وكنا مرتبطين  نظرنا الى ساعاتنا ، كان بيننا وذلك الوقت حوالي أر

كتفينا بذلك ، وبقينا نتجول في أروقة الجامع نتنسم عبير عراقة  ببرامج أخرى لذا ا

فيه   درست  التي  سماء 
أ
ال لتلك  أثرا   حجارته  من  حجارة  كل  في  ونرى  المكان 

بوحاجب  وسالم  ياحي  الر وإبراهيم  الشاذلي  الحسن  والو  والتيجاني  عرفة،  كابن 

ومحمد النخلي ومحمد الطاهر بن عاشور وأبو القاسم الشابي  والمصلح الجزائري 

قال  بعد ذلك   ، بو مدين وغيرهم  الراحل هواري  الجزائري  والرئيس  باديس  ابن 

ن التجول في السوق والتبضع منه ثم نعود ثانية لنتجمع عند 
آ
يمي »يمكننا ال العر

برز ، قلنا له :ليس في هذا المنطقة فقط، بل في العالم 
أ
الجامع، فهذا هو المكان ال

كله وضحكنا ثم أسلمنا أقدامنا الى ممرات السوق الضيقة، قال الكاتب محمد بن 

سواق التراثية 
أ
سيف الرحبي »ممراته تشبه ممرات سوق مطرح« قلت له “كل ال

مقهى شعبي  الى  اتجهنا  تعبنا  الرأي وحين  “فوافقني  الشكل  هذا  تأخذ  الشعبية 
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يرتفع به صوت أغنية من أغاني أم كلثوم ويقدم المقهى نوعا من الحلوى التونسية 

والشاي الذي تطفو على سطح كأسه  حبيبات اللوز المنقوعة به، بعد ذلك انتقلنا 

الى بيت كبير تراثي قال لنا الدليل »هذا هو المطعم« استنشقنا به رائحة الماضي  

عيوننا  أنزلنا  وحين  على 
أ
لال ترتفع  أنظارنا  كانت  بالزخاف،  المليئة  القبة  وأعجبتنا 

ت المائدة ، تناولنا طعامنا بشهية ، فيما كان 
أ
الكت الشعبية التونسية قد مال

أ
كانت ال

يتونة«. ذان يرتفع من »الز
أ
صوت ال
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بيت السياب في البصرة... 
أغنية من الطين

كر السياب المولود عام1926 م لحظنا  يق الى قصائد  بدر شا منذ أن عرفنا الطر

بها،  نشأ  التي  كن  ما
أ
وال بها  يمر  الذي  النهر  وبويب  يته جيكور  قر ذكر  يكرر  أنه 

يارتها، خالل تلك السنوات  مكنة ، ولم تسنح لنا فرصة ز
أ
يا بتلك ال فتعلقنا ل شعور

اليها حلما بعيد المنال، لذا حين أتيحت لي  وحين غادرنا العراق صار الوصول 

يصا  حر كنت  م   2010 الشعري  بد  المر مهرجان  في  مشاركا  البصرة  يارة  ز فرصة 

لنا وللشاعر  التي شكلت مرجعية جمالية  كن  ما
أ
يارة تلك ال أشد الحرص على ز

ميري بالكويت في 24 ديسمبر 1964م،  ورغم صعوبة 
أ
الذي توفي في المستشفى ال

يتح لي سوى قضاء ساعات في بيت أهلي  لم  الذي  يارة  الز برنامج  ذلك لضغط 

السياب  بيت  يارة  بز رغبتي  أن  ال  16سنة  دام  فراق  بعد  ببغداد  ية  الحر بمدينة 

كانت  ملحة لدرجة إنني تخلفت عن حضور الحفل الختامي للمهرجان وتوجهت  

بصحبة الخوة علي الفواز وسهيل نجم وبشير حاجم وموسى أحمد والدكتور عادل 

البصري الذي أخذنا بسيارته الى أبي الخصيب . 

»عيب أن نزور البصرة ول نلقي التحية على بيته« قلت لرفاق رحلتي وكان 
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لقراءات  الذي خصص جلسة  السابق 2009  بد  المر المكان في  معظمهم قد زار 

سف!
أ
خيرة خلت من تلك الفقرة لال

أ
ية ببيت السياب لكن برنامج الدورة ال شعر

مر عائد الى الجهة التي أعدت البرنامج وهي التحاد العام 
أ
الفواز قال إن ال

دباء فرع البصرة. 
أ
للكتاب وال

الوقت  لضيق  بما  ور البرامج   تكرار  عدم  اللجنة  أرادت  بما  ر رأى  وآخر 

بع ندوات أقيمت فعالياته  كثر من خمسين شاعرا وأر فالمهرجان الذي شمل قراءة أ

كلها خالل ثالثة أيام فقط!

جانب المشاركين في المهرجان للبيت الذي 
أ
يارة للعرب وال كتفت بإقامة ز لذا ا

أمضى به الشاعر طفولته قبل أن ينتقل الى بغداد ليواصل دراسته بدار المعلمين 

بية لحقا«. العالية »كلية  التر

أية حال فكل ذلك يشير الى أهمية المكان الذي  درجت عليه طفولة    على 

بي  ية مطلع الخمسينيات غيرت وجه الشعر العر الشاعر الذي أحدث ثورة شعر

ورسمت له مسارا جديدا لغة ،وبناء ، وموسيقى ومضامين. 

 بدلة مثقوبة بالرصاص

لم يكن من السهل الوصول الى جيكور السياب فنقاط التفتيش كانت تقطع 

كل  رغم  بثبات  الواقف  البصرة  نخيل  النخيل،  بأشجار  المحفوفة  يق  الطر علينا 

الحرائق والقذائف التي تركت آثارها على جذوعه والرصاص الذي ليزال يخرق 

العشار،  شارع  على  العرب  شط  فوق  المنتصب  تمثاله  تدثر  التي  السياب  بدلة 

بي الخصيب، ذلك الخرق لم يمنع طالب المدارس من 
أ
وقد زرناه قبل توجهنا ل

ية، فرحت حين شاهدت ذلك  اللتفاف حول ذلك التمثال والتقاط الصور التذكار

عجاب.  الشاعر مايزال وارفا بالمحبة، محفوفا بأزاهير الإ
ّ

فظل

يق الى »أبي الخصيب« الواقع في الجنوب الشرقي من البصرة مليئا  كان الطر
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بالبساتين والنخيل الذي إشتهرت به البصرة منذ القدم ، حيث وجدنا أنفسنا وسط 

»غابات من النخيل«:

عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

هناك استرجعت نصوصا كثيرة للسياب حفلت بالنخيل وعرفت لماذا هيمنت 

تلك الشجرة على مخيلته بل يرجح البعض ان »كلمة سياب بتشديدها بضم السين 

خضر” إشارة الى التصاق النخلة حتى 
أ
أو فتحها : اسم يطلق على البلح أو البسر ال

نه فقد جميع 
أ
في إسمه “ رغم أن أن البعض يزعم أن جده  دعي بهذا السم ل

بائه وسيب وحيدا«. أقر

أي  سيبوني«  المسيب  جسر  »على  الغزالي  لناظم  الشائعة  غنية 
أ
ال تذكرت 

تركوني ومضوا لحال سبيلهم.

قنان 
أ
منزل ال

ية  يق في قضاء »أبو الخصيب« أشار الدكتور عادل الى قر ونحن نقطع الطر

طالب  الشاعر  أن  كذلك  وأشار  فيها  ونشأ  ولد  يوسف  سعدي  الشاعر  إن  قال 

ية أيضا! يز من سكان هذه القر عبدالعز

ية.  مكان يثري المخيلة ويمدها بطاقة شعر

ثم أشار الى مدرسة وعلق قائال”من المرجح أن يكون السياب قد درس في هذه 

نها أقدم مدرسة في »أبو الخصيب«.
أ
بتدائية ل المدرسة في المرحلة الإ

تخضع  ظلت  حياته  لكن  السياب  شعر  درسوا  ين  الكثير أن  الغريب  من 

للتأويالت والحتمالت لعدم وجود اهتمام فعلي بها كما يفعل الغرب مع شعرائه 

العظام !!

 بعد حوالي نصف ساعة وقفنا أمام بيت كبير من بيوت البصرة القديمة ذات 
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الشناشيل يحتل زاوية من الشارع قال الدكتور عادل: إنظروا ذاك  المنزل..إنه منزل 

قنان الذي اخذ تسميته من العبيد الذين كانوا يخدمون في بيت جده نظرت اليه 
أ
ال

مستحضرا  روح الشاعر وهو يخاطب المنزل في إحدى قصائد مجموعته »منزل 

قنان«: 
أ
ال

فنان، كم من ساعد مفتول
أ
أل يا منزل ال

رأيت ومن خطى يهتز منها صخرك الهاري

وكم أغنية خضراء طارت في الضحى المغسول

يفية، بالشمس الخر

تحدث عن هوًى عاري 

كماء الجدول الرقراق ! كم شوٍق وأمنيه !!

 جاري !!
ٍ

وكم ألم طويت وكم سقيت بمدمع

وكم مهد تهزهز فيك : كم موت وميالد

ونار أوقدت في ليلة القّر الشتائية !!

البرلمان  المرشحين لنتخابات  الصقت على جدرانه صور  الذي  الباب  كان 

العراقي مقفال بإحكام ، نظرت من إحدى النوافذ المفتوحة الى الداخل فلم أر شيئا 

سوى غرف تؤدي الى غرف ..تذكرت قوله: 

خرائب فانزع البواب عنها تغد اطالل

يح نافذة فنشرعها إلى الصبح خوال قد تصك الر

تطل عليك منها عين بوم دائب النوح

وسلمها المحطم، مثل برج دائر، مال

يح تصعده إلى السطح يئن إذا اتته الر

مواج ألواحه
أ
سفين تعرك ال
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ين لم  صغر
أ
هذا  البيت الذي كان السياب يتردد عليه في طفولته مع أخويه ال

قنان” فالسياب هو من أطلق عليه هذه التسمية 
أ
سم “منزل ال يكن يحمل هذا الإ

أما إسمه فهو )كوت المراجيح( 

 و)المراجيح( الرق  أو العبيد وكان السياب  يخط به مجلة  يصدرها باسم 

ية بارزة  ية،كان البيت الذي صار عالمة شعر )جيكور( تتناقلها أيدي صبيان القر

همال رغم أن الجهات الثقافية العراقية أعلنت منذ شهور عن  صامتا يعاني من الإ

قنان. تشمل رفع النقاض من 
أ
عزمها القيام بحملة واسعة لترميم وصيانة منزل ال

وملحقاته،  غرفه  في جميع  البناء  وتجديد  وترميمها  الجدران  وصيانة  البيت  باب 

الصحف  في  السياب  ما كتب عن  يضم  متحفا خاصا   ليكون  استثماره  ثم  ومن 

يات ولكن يبدو إن المشروع يحتاج الى وقت ومراحل عديدة  والمجالت والدور

ليكون في حيز التنفيذ .

يق  :لنواصل الرحلة قبل حلول المساء فمايزال أمامنا طر قال الدكتور عادل 

ين في سيارته بعد أن  ليس بالقصير للوصول الى منزل الشاعر ، صعدنا محشور

ية . التقطنا عددا من الصور التذكار

عمى 
أ
النهر ال

ية الشاعر”جيكور” التي تقع على شط العرب  ليمكنك ال أن تستدعي  في قر

كلمات الشاعر وحنينه لجيكور المأخوذ إسمها من من عبارة فارسية )جوي كور( 

عمى. 
أ
تعني  النهر  ال

كان  ما  كثيرا  يرة  قرب جز ين  متر الكيلو  يقارب  بما  الخصيب  أبي  تبعد عن 

السياب يقضي الساعات فيها تدعى )الطويلة( .

حين وصلنا الشارع القريب من البيت سألنا عن بيت السياب فأرشدنا صبية 

الدروب  بدأت  الشاعر،  طفولة  للقاء  لهفة  تخفق،  قلوبنا  بدأت  اليه،  هناك  كانوا 
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تضيق ، والمسافات تقصر، فجأة أوقف الدكتور عادل محرك السيارة وأشار الى 

الجهة اليسرى ليقول:هذا هو بيت السياب.

كان الصمت مخيما على المكان.. صمت ينطق بحكايات تروى عند المواقد 

يطة الشعر  ليغير خر على مسامع طفل نحيل قدر له أن ينطلق من هذا المكان 

بي، وهكذا  وجدنا انفسنا أمام بيت كبير مبني من الطين يتألف من غرف  العر

عديدة، كان عدد من السياح العرب قد سبقونا الى المكان ليلتقطوا صورا للبيت 

من داخله الفارغ من كل شيء. 

مددنا أعناقنا في إحدى الغرف قال لي الناقد بشير حاجم: قد يكون السياب 

كيره. قد جلس بهذه الغرفة ،أو كتب إحدى قصائد بوا

قلت له: مادمنا في منزل الشاعر فكل شيء محتمل 

فقر مدقع 

واصلنا تجوالنا ، قال الشاعر سهيل نجم : مساحة البيت كبيرة والغرف كثيرة 

كنيه ؟ أل يشير هذا الى ثراء سا

ية والمساحات مفتوحة ، والسياب عاش فقيرا ومات  قلت له:ل تنس إننا في قر

فقيرا كما تؤكد سيرته ولم يكن ينتمي الى عائلة كبار المالكين ،لكن عائلته  كانت 

متوسطة الحال حسب المعايير المحلية - حين سألنا أحد أفراد عائلته قال:نعم 

السياب ينتمي لعائلة ليست فقيرة  حيث  تملك الكثير من البساتين المحيطة ، 

متمردا  كان  السياب  أجاب:  ؟  السياب  عرفناه عن  الذي  الفقر  سألته:وماذا عن 

على العائلة ومنذ إنتمائه للحزب الشيوعي أقصي من العائلة وحرم من الكثير من 

مالك فعاش في فقر مدقع، حتى أن  مدير عام الموانئ العراقية  أمر حال وصول 
أ
ال

البيت  اخالء  غيالن،  ونجله  اقبال  زوجته  من  المكونة  عائلته  السياب  موت  نبأ 
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ية الموانئ. ويقال أن الشرطة   العائد لدارة الموانئ. فالسياب كان موظفا في مدير

حضرت مساء يوم التشييع  لإخالء  البيت بالقوة، ورمت باثاث عائلة الشاعر  لتنتقل  

عقيلته مع أطفالها الى بيت أخيها.

جذور البيت 

بية، البغدادية بعددها 184 الصادر في 12 فبراير)شباط(  يدة الثورة العر تقول جر

عام1965في وصف البيت »البيت قديم جدا وعال، وقد تحللت جذور البيت حتى 

أصبحت كأسفل القبر، والبيت ذو باب كبير كباب حصن كتب عليه بالطباشير 

اسم ؛ عبدالمجيد السياب«.

بهذا جرس  تدق  وهي  مطار 
أ
وال السنون  محته  بما  ر سم  الإ أشاهد  لم  لكنني 

همال الذي يعاني منه المكان.  نذار لالإ الإ

يمة وكانت أمية  كر بن عبدالجبار ابنة عمه كر تقول سيرة الشاعر » تزوج شا

في السابعة عشرة من عمرها. وأسكنها معه في دار والده على ما تقضي به العادات 

يخ ميالده  المرعية. وفي 1926 ولدت له ابنا دعاه )بدرا(. وقد طار به فرحا وسجل تار

يخ ميالد بدر مجهول«. حتى يتذكره، لكنه ما لبث أن فقده وبقي تار

لكنه ظل  الشاعر طفال  كان  يمة رحلت عندما  كر تدعى  التي  مية« 
أ
»ال تلك 

متعلقا بها وكان  تعلقه  بهذا البيت جزءا من تعلقه بطيفها ،يرجح الدكتور حاتم 

الصكر أن يكون السياب هو  الطفل الذي »بات يهذي قبل أن ينام« في »أنشودة 

المطر«.

»بأن أمه التي تغيب منذ عام

ولم يجدها 

ثم حين لج بالسؤال

قالوا له تعود 
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بعد غد تعود«

بها ، لكن زوجته أصرت على دفن الجنازة التي رافقها  لذا أوصى أن يدفن قر

بير لسبب ل يعرفه أحد!! عدد قليل جدا من المشيعين  في مقبرة الز

عري الحقول 

نقمة السياب على المدن ومنها  ية وعذوبة هوائها عرفت سر  القر في سكون 

بغداد التي وصفها بـ»مبغى كبير«:

 حولي دروب المدينة 
ّ

»وتلتف

حبال من الطين يمضغن قلبي 

ويعطين عن جمرة فيه طينة 

ينة  حبال من النار يجلدن عرى الحقول الحز

ويحرقن جيكور في قاع روحي 

ويزرعن فيها رماد الضغينة 

ساطير عنها 
أ
دروب تقول ال

على موقد نام ما عاد منها 

ول عاد من ضفة الموت سار 

كأن الصدى والسكينة 

جناحا أبي الهول فيها جناحان من صخرة في ثراها دفينة«.

ين  نهر حز

إنه  عادل،  الدكتور  فقال  بويب  يارة  بز ال  الشاعر  بيت  يارة  ز تكتمل  ل  قلنا 

يقا ترابيا على جانبيه أشجار النخيل  على بعد أمتار فإتجهنا حيث أشار ،قطعنا طر

ين مثلما شربت روحه  شجار شربت من ماء بويب الحز
أ
..إذن هذه ال السامقة 
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ومخيلته من زلل بويب ..

كانت في ذهني تتراقص كلماته:

اليك يابويب

ين كالمطر يانهري الحز

اود لو عدوت في الظالم 

اشد قبضتي تحمالن شوق عام

في كل اصبع كاني احمل النذور 

اليك من قمح ومن زهور

أحد الصبيان الواقفين قال »هذا النهر يدعى ابو بكيع« قلنا لعلها تسمية محلية 

كد إن نهر بويب قد محي أثره وذاب في هذا النهر،  للنهر لكن الدكتور لؤي حمزة أ

ومهما يكن فالمكان يعبق بأنفاس الشاعر بمائه ونخيله وترابه وجدران بيوته القديمة

ليظهر  النخيل  قد ارخى سدوله على  الليل  بمغادرة جيكور كان  حين هممنا 

صدقائي” إنها الليلة القمراء التي تحدث عنها السياب بقوله: 
أ
القمر قلت ل

»وداعا ياصحابي يا احبائي.

اذا ما ما شئتموا ان تذكروني فاذكروني ذات قمراء

وال فهو محض اسم تبدد بين أسماء

وداعا با أحبائي«.



خطى وأمكنة

86

أوراق الصين 
1 - ساحة تيانامين :بوابة السالم السماوي

كبر في الصين ال وهي ساحة 
أ
شهر وال

أ
لبد لزائر بكين أن يمر بساحة تعد ال

يخ الصين، القديم والمعاصر، الحلو والمر،  نها تختصر تار
أ
»تيان  آن مين«، ذلك ل

ية والحذاء الخفيف، كل  ذو البدلة الرسمية  واللباس  البسيط، الجزمة العسكر

حداث، 
أ
هذه المتناقضات جمعتها تلك الساحة التي  شهدت الكثير من الوقائع وال

بع أضعاف  ّبَرت إلى حجِمها الحالِي إلى أر
ُ
منذ إنشائها في  بكين عام 1651 وقد ك

كبر ساحة  ها أ
ُ
لتبلغ مساحتها  40.5 هكتار )الهكتار يساوي 10000 متر( بما َيْجعل

كبر  ية مفتوحة في العالم  حتى أخذت شكلها الحالي  في 1958 م لتكون أ حضار

يعني  التي  الساحة  التي شهدتها هذه  حداث 
أ
ال وأبرز  العالم  في   ساحة مفتوحة 

ية الصين الشعبية ِمن  إسمها باللغة الصينية “بوابة السالم السماوي” إعالن جمهور

ية  ول 1949؛ العروض العسكر
أ
ين ال كتوبر/تشر ول من أ

أ
ِقبل ماو تسي تونج في ال

وِل 
أ
ين ال كتوبر/تشر وِل ِمْن أ

أ
يام الوطنية الالحقة حتى ال

أ
الجماعية السنوية في ال

ية الصين  1959؛ إستعراض 1984 العسكري للذكرى الخامسة والثالثيِن لجمهور

أثناء  الجماعيِة  الخمسين في 1999؛ وكانت مقرا لالجتماعاِت  الشعبية والذكرى 

الثورِة الثقافيِة ومكانا لحتجاجات الطالب وكان آخرها الحتجاج الذي جرى قبل 
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ياح التغيير على العالم فتفكك التحاد  ين عاما –عام 1989 م- عندما هبت ر عشر

صالحات الديمقراطية وانتهى هذا  يد من الإ السوفييتي فطالب هؤلء الطالب بالمز

حتجاج نهاية دامية عندما سحقت الدبابات حوالي 300 من المحتجين لتخلف  الإ

يعة للتشهير بها، وقد لحظت  ندبة سوداء اتخذ منها مناوئو الحكومة الصينية ذر

ين لتلك الكارثة والرقابة المشددة  من مساء حلول الذكرى العشر
أ
استنفار قوى ال

في منافذ الدخول للساحة والتفتيش الدقيق وكنت ساعتها أشعر كأنني أصعد طائرة 

منية طالبتني بإبراز جواز سفري ،وهو أمر لم يحصل 
أ
جهزة ال

أ
ومن الطريف أن ال

ين عاما!! معي في أي مكان زرته منذ صاحب جواز سفري قبل حوالي عشر

قلب بكين النابض 

يوم  في  زارها  لو  بالضيق  يشعر  الساحة  زائر  تجعل  التي  جراءات  الإ كل هذه 

قلب  تمثل  التي  الساحة  في  يتجول  حين  يجيا  تدر تزول  اليوم  كذلك  متجهم 

العاصمة بكين النابض، حيث تمثل جسرا يوصل مابين  قصر المبراطور الصيني 

والى  وتقديرا  مهابة  الداخلون  بها  يتمسح  التي  الكبيرة  وبواباته  الغناء  بحدائقه 

ية وكان  العمق من ذلك توجد المنطقة المحرمة التي تحتشد بالقصور المبراطور

كينها وشوارعها  محرما على العامة من البسطاء دخولها، وبين  بكين القديمة بدكا

يخي،  ينة برسومات متقنة تؤكد عراقة المكان وأصالته وعمقه التار وواجهاتها المز

أحداث  في  للتأمل  واسعة  مساحة  القديمة  وبكين  مبراطوري  الإ القصر  ومابين 

يمن  
أ
يخ الصين المعاصر شهدتها هذه الساحة التي يرفرف على جانبها ال صنعت تار

بون على رفعه  ية عالية حيث يقوم جنود مدر حمر على سار
أ
العلم الصيني بلونه ال

فجرا وانزاله عند غروب الشمس أمام أنظار الجمهور الذي اعتاد أن يحتشد في 

هذين الوقتين لمراقبة الحركات المتقنة للجنود خالل تلك المراسم وقد بقينا ليلة 

كثر من ساعة ونصف  وسط الحشد ننتظر 
أ
يران( 2009 م ل الخامس من يونيو )حز
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تلك اللحظات التي يتم بها إنزال العلم!

والى جوار العلم ترفرف أعالم العديد من الدول بمواجهة قصر كبير تعلوه صورة 

كن كثيرة في الصين لما يحتل صاحبها  كبيرة لماو وهي الصورة التي تطالعك في أما

من مكانة عالية في نفوس الصينيين تصل عند البعض الى درجة أقرب للقداسة !

أمر  هذا  ان  يجدون  سرا  يهمسون  الذين  الصينيين  من  خر 
آ
ال البعض  لكن 

طبيعي في دولة يحكمها نظام شمولي يحاول الهيمنة على الجميع بمختلف الطرق. 

يسر من الساحة 
أ
صوات تختفي عندما ننتقل الى أقصى  الجانب ال

أ
لكن هذه ال

ية كبيرة  تضم وجوها عديدة تحمل  حيث نجد هناك بناية كبيرة  بالقرب من جدار

رموز الثورة والتصميم على البناء، هذه البناية   تحاط بحرس مدجج وحين تسأل 

عن تلك البناية الكبيرة يقال لك إن بداخلها ترقد جثة ماو تسي تونج الذي توفي 

عام 1976 محنطة !.

يقول الباحث عدنان جبار في كتابه المخطوط »رحلة الشتات والصين« ماوتسي 

تونغ من القالئل الذين لديهم قبور في الصين إذ بقيت جثته في منأى عن الإحراق، 

إحراق جثث  عادة  أن  على  موتاهم،  بإحراق جثث  يقومون  الصينيين  معظم  ن 
أ
ل

سيوية )كالهند 
آ
الموتى في الصين ل ترتبط بأي عقائد دينية مثل غالبية دول الجوار ال

يا لصعود الروح الى السماء بعد تحريرها من قيود  واليابان( التي تعتبرها أمرا ضرور

سر الجسدي... بل ترتبط بدعوة ماوتسي تونغ نفسه التي أطلقها رسميا يوم 27 نيسان 
أ
ال

راضى التي كانت تستخدم في دفن الجثث واستغاللها 
أ
عام 1956 لتوفير مساحة ال

تلقى صداها لدى الشعب  التي  الدعوة  !... وهي  الصيني  للشعب  فيما هو أجدى 

رض على رحابتها )تبلغ مساحة الصين 
أ
خر بعد أن ضاقت بهم ال

آ
الصيني عاما تلو ال

بع ويبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة(«. 9.6 مليون كم مر
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عطلة القبر  

مظهر آخر  يعطي أهمية للساحة، وحين حاولنا دخول البناية أشار الشرطي 

يارة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي  الى لوحة كتبت عليها أوقات الز

في الثانية عشرة ظهرا .

ن الساحة ستكون مليئة بزوار القبر ،لم آخذ 
أ
قال أخي:علينا أن نبكر غدا ل

ين  يارة لذا نهضنا مبكر مر على محمل الجد لكن مع ذلك كنت مصرا على الز
أ
ال

وتوجهنا للساحة وبعد التفتيش الدقيق لم نجد زحمة كما قيل لنا عند جانب القبر 

بنا من أحد الحرس أشار  يعة وهانئة وحين إقتر يارة سر ففرحنا وظننا إننا سنفوز بز

علينا بقراءة اللوحة جيدا. 

ثنين وهو عطلة القبر الرسمية.  وبعد التدقيق تبين إن اليوم كان هو الإ

الى إجازة رسمية؟- تساءلت مع نفسي، لكن سرعان ما  الموتى  - هل يحتاج 

جاءني الجواب: إنها للعاملين بالمبنى ،الذين يكون الدوام عندهم على أشده في 

حد، حيث يغلق أبوابه ليرتاحوا بعد إجهاد  
أ
الـ»وييك إند« أي في يومي السبت وال

يارة لذا عدنا في اليوم التالي، لم نستخدم »المترو«  نني كنت مصرا على الز
أ
، ول

ينا  سيارة  كتر سراع بالوصول ، فا وسيلة النقل الشائعة في الصين، هذه المرة ، لالإ

التي  الهوائية  الدراجات   ، صينية  مباهج  من  رض 
أ
ال فوق  بما  مستمتعين  أجرة 

تسير في شوارع جانبية خاصة لكثرتها وضمان أمن سواقها ، طوابير العمال الذين 

كز التدريب والهدف  يقفون أمام محالتهم في طوابير تشبه طوابير الجنود في مرا

ياضة الصباحية قبل البدء بالعمل ،كفرض يومي  من وقوف العمال هو القيام بالر

نجاز  صباحي ،كان الكل يبدو نشيطا ،ل هدف له سوى الوصول الى مكان عمله  لإ

ما عليه من واجبات .



خطى وأمكنة

90

طوابير الزوار 

جانب قد 
أ
   حين بلغنا الساحة وجدنا الجموع  الغفيرة من السياح الصينيين وال

خر بمظالت 
آ
سبقتنا ووقفت في طوابير عديدة ،بعضها مستظل بخيمة والبعض ال

يدوية ، فشمس بكين التي تنهض مبكرة صيفا حوالي في الرابعة فجرا ولتغرب 

ال بحدود الثامنة مساء كانت حادة جدا رغم إنها تهدأ بعد العصر وتهب نسمات 

منعشة من الهواء البارد، وحين يأتي المساء يستطاب الجو ويحلو السهر والسمر ال 

أن الشوارع تبدو شبه خالية بعد التاسعة مساء ليس في بكين وحدها بل في عموم 

ين بعد يوم عمل طويل وشاق،  الصين كما علمت  حيث يخلد الصينيون للنوم مبكر

ولطفا  باء وودا  للغر بشاشة  يظهرون   الذين  الصينيين  جهاد واضح على وجوه  والإ

كونهم في النهاية شرقيين وآسيويين، وليس من المستغرب أن يطلبوا من أي زائر 

ية بأدب جم، وبعد التقاط الصورة التي يستحب بها عندهم  التقاط الصور التذكار

وتواد  لهم عالمة سعادة  بالنسبة  النصر، وهي  راسما عالمة  اليسرى  يدك  ترفع  أن 

ومحبة وسالم، هذه العالمات تجدها واضحة في تعاملهم، أقول بعد ذلك يبتسمون 

بوجهك بل ينحنون انحناءة خفيفة ورشيقة لك وكأنك أسديت لهم خدمة جليلة!! 

لتزور  القادمة من شنغهاي الى بكين  ين  التي في مقتبل العشر الفتاة  كما فعلت 

ولى في حياتها .
أ
الساحة للمرة ال

  ودعناها لننضم الى الطابور الطويل الذي يحيط بمبنى قبر ماو ، قدرنا الوقت 

بع ساعات  كثر من  أر ن الزائر قد يحتاج الى أ
أ
بأقل من ساعة لحسن الحظ ذلك ل

كبر ، لكثرة الزوار فيمتد الطابور 
أ
في أيام العطل والمناسبات كما حدثني أخي ال

على محيط الساحة على شكل أفعوان طويل ل نهاية له !!

ممنوع التصوير 

 شعرت بحرارة الشمس تجعل من شعر رأسي قبعة ساخنة لذا ففتحت مظلتي 
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من خالل  دقيق  لتفتيش  ثانية  ببطء، خضعنا  يسير  الطابور  كان  لشعاعها،  إتقاء 

كاميرا  فأخرج  أخي،  مر  الجهاز صافرة حين  فأطلق  الكترونية   بوابة  عبر  المرور 

معه  فوقفت  جانب  على  يقف  أن  منه  من 
أ
ال رجال  أحد  طلب  عندها  صغيرة، 

خي 
أ
ل فقالت  ية  نجليز الإ وتتكلم  العسكري  الزي  ترتدي  فتاة  جاءت  قليل  بعد 

،قال  الدخول  يمكنك  ل  فقالت:  أصور،  لن  أجابها: حسنا  ممنوع،  التصوير  إن 

لها: سأترك الكاميرا في هذا المكان وبعد خروجنا سنأخذها فاعتذرت وأصرت 

خر 
آ
على خروجه من الطابور ،قلت له: افعل ماتطلب وحين أخرج من الجانب ال

بالكاميرا وأنت تدخل بدونها ، فوافق واصطحبته معها ، وكأنها ظفرت  سأحتفظ 

بشخص يقوم بجرم خطير!!

بينما واصلت وقوفي في الطابور الذي كان يتحرك ببطء حتى وصلنا الى فتاة 

تحمل دليال أحمر اللون حول المكان وصاحبه يباع بكواي واحد، أعطيتها ورقة 

بع كوايات ملفوفة بخيط بالستيكي لضمان  من فئة خمس كوايات فأعطتني فورا أر

بدء  قبل  المسارح  في  يوزع  الذي  الدليل  يشبه  الدليل  ،ذلك  نجاز  الإ في  السرعة 

العروض. 

فالح على العمالت الورقية 

سرة فقيرة تعمل بالزراعة  
أ
كان الدليل يتحدث عن ماو الذي »ولد  عام 1893م ل

ومن المعلوم أنه سيطر على الحزب الشيوعي الصيني في نهاية الثالثينات من القرن 

ين – والالكم لعدنان جبار - إذ لم يكن هو المؤسس للحزب ولم يقم ستالين  العشر

ثم  تأسيسه.  بعد ثالث سنوات من  إل  الصيني  الشيوعي  للحزب  باختياره كزعيم 

سيطر على كل مقاليد السلطة في الصين بدًءا من عام 1949. وقد حصل ذلك بعد 

حرب أهلية مرعبة وبعد أن ساعده التحاد السوفييتي على ذلك، عندئذ أصبح 

عاما  ين  رضية خالل سبعة وعشر
أ
ال الكرة  بع سكان  ر يمتلك سلطة مطلقة على 
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قل في زمن السالم ل الحرب  
أ
فقدت الصين خاللها سبعين مليون صيني على ال

نظار وغير مرئي 
أ
وقد تحول منذ استلم مقاليد الحكم  إلى شخص مخفّي عن ال

مور من وراء الستار.ترى 
أ
يبا، وهكذا زادت هيبته لدى الشعب وأصبح يسير ال تقر

وجه ماو على العمالت الورقية وترى تماثيله منتصبة وهو يرفع يده  في الساحات 

بل أن أصغر عملة صينية متداولة  تدعى بـ) الماو (  تشبها باسمه«.

 بعد أمتار شاهدت محال لبيع باقات الزهور وكان الصينيون يتحركون برشاقة 

لشراء باقة زهور يحملونها ليضعوها بعد إنحناءة  تشير أننا كنا »بمكان مقدس«   

عند قدمي تمثال كبير لماو كان يتوسط  قاعة كبيرة مليئة بباقات الزهور والحرس  

المدجج !!

واصلنا السير فإذا بغرفة بها الجثمان المسجى كأنه تمثال من الشمع كان ضوء 

ية حتى في قبره!! مصباح ينطلق من الوجه النائم لرجل ظل يرتدي البدلة العسكر

سراع في السير بعد القاء النظرات الخاطفة  ثمة حارس يستحث الجميع على الإ

نياشين وأوسمة ومعارض صور  بها  قاعة  لندخل  السير  ثم واصلنا  الجثمان،  على 

ية  عن ماو يستطيع الزائر شراءها.  وهدايا تذكار

أعالم حمر 

جد قبالتي تمتد بكين القديمة خارج الساحة عدت الى 
أ
بعد ذلك خرجت ل

أحد  إن  الغريب  ومن  ليدخل،  الكاميرا  منه  وآخذ  أخي  لتقي 
أ
ل الرئيسة  البوابة 

من استوقفه معترضا على دخوله بدعوى إنه دخل المكان مرتين فأفهمه 
أ
رجال ال

إنه لم يتمكن من إكمال عملية الدخول بسبب الكاميرا اللعينة!! فاقتنع وسمح له 

بالدخول .

كبار  من  معظمهم  ين،كان  الزائر وجوه  في  محدقا  خارجا  أنتظره  بقيت  بينما 

كرة  في مالعب  تحمل  التي  كتلك  الصغيرة  الحمر  عالم 
أ
ال يحملون  وكانوا  السن 
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القدم بأيدي المشجعين وكانوا يضعون على رؤوسهم قبعات حمرا. 

ون المكان 
أ
حين التحق بي أخي واصلنا تجوالنا في الساحة كان الجنود يمال

ية متقنة وسط أفواج  السياح الذين  يلتقطون الصور أمام   يسيرون بخطى عسكر

صورة ماو والنوافير الكثيرة التي يساهم رذاذها في تلطيف الجو ،البعض يجلس 

قرب الحشائش التي تحيط بالساحة ،إذ يمنع السير والجلوس على الحشيش منعا 

يارة   ز تكتمل  لن  يد  فر في مكان  إنك  لتؤكد  المختلفة  بألوانها  الزهور  باتا،وتنتشر 

الصين ال بالمرور به  .
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2 - نبوءة الشاعر عائمة في نهر »ميلو« 

صغر »عدنان« الذي سبقت خطواته خطواتي 
أ
قبل وصولي الصين كان أخي ال

اليها بعامين قد حدثني بكثير من الدهشة عن عيد سنوي تقليدي يتوقف به العمل 

اقليم  في  ميلو  نهر  في  منتحرا  لذكرى شاعر قضى  إحياء  ليومين  كلها  الصين  في 

هونان قبل الفي عام وهو أمر لم أستوعبه فما من دولة في العالم تحتفي بولدة أو 

رحيل شاعر من شعرائها بحيث تجعله عيدا وتمنح مواطنيها عطلة رسمية !

بية تنحر الذبائح  مة التي يعد الشعر ديوانها وكانت القبائل العر
أ
حتى نحن ال

ل  خرى 
أ
ال القبائل  شعراء  من  ين  المغير ألسنة  فلول  عنها  يصد  شاعر  بروز  عند 

»دير  سدي في 
أ
المتنبي في يوم ولدته أو يوم جندله سيف فاتك ال ننذكر   نكاد 

العاقول«!!.

يكا صناعيا موفرة بدائل صناعية  فكيف يحصل هذا في دولة بدأت تدحر أمر

جيدة بأسعار مناسبة ؟

مر حين التقيت 
أ
مر بعض اللبس أو المبالغة ، لذا تجاهلت ال

أ
قلت لعل في ال

أخي في مدينة »ووهان« التي يشقها نهر »اليانجتسي« مثلما يشق نهر »دجلة« 

وصلناها  التي  شنغهاي  مدينة  الى  السفر  قررنا  حتى  عنه  أسأله  ولم  بغداد  قلب 

يع من »ووهان« بعد رحلة دامت حوالي سبع ساعات حيث توافق  بالقطار السر

وصولنا  الى مدينة شنغهاي مع عطلة رسمية مكنت إحدى الطالبات العراقيات 

من  الشوارع  في  عادية  ليست  حركة  لحظت  وحين  المحطة،  في  استقبالنا  من 

سود 
أ
حيث بروز مظاهر إحتفالية غير عادية تمثلت بانتشار بيض البط المصبوغ بال

شعبية  كلة  أ شكل  تتخذ  كانت  البالونات  هذه  مكعبات،  شكل  على  وبالونات 
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انتشرت بكثافة ذلك اليوم تسمى طعام ) تسونغ تسي( وهي تتألف من الرز والسكر 

تشبه  كلة 
أ
ال بالخيوط، هذه  الخيزران وتلف  بورق  توضع  التي  الكشمش  وحبات 

الملفوف او »الدولمة« عندنا، اقتربت من أحد الباعة محاول تصويرها فاعترض 

الصين  في  مباح لك تصويره  فقال: كل شيء  البائع!! إستفسرت من أخي  ذلك 

ال المقدسات!! تذكرت اعتراض حارس أحد المعابد في ووهان على محاولتي 

تصوير مافي المعبد من أصنام  وطقوس تعبد !

سألت أخي : وهل الطعام مقدس؟

الشاعر  بذكرى  مرتبط  نه 
أ
ل المقدس،  هو  تسي(  )تسونغ  طعام  لكن  ل،  قال: 

كان قد  الصيني )تشيوي يوان( الذي مات منتحرا في ماء النهر، عندها تذكرت ما

أخبرني به .

السابق  كل طعام تسونغ تسي لكنهم في  بأ العيد  الناس في هذا  يقوم  أضاف: 

كلها عوضا عن جثة الشاعر في 
أ
سماك والتنانين ل

أ
غراء ال كانوا يلقونها في النهر لإ

مثل هذه المناسبة.

*أية مناسبة؟

- مناسبة هذا العيد.

 *واي عيد؟

إحياء  سنويا  الصينيون  به  يحتفل  الذي  التنين«  قوارب  »سباق  عيد  إنه   -

لذكرى ذلك الشاعر .

كلة شعبية ؟ وانتحار شاعر؟ * وماعالقة سباق القوارب ؟ بأ

مر غموضا .
أ
يد ال انها ثالثة عناصر غير متشابهة تز

خلطة عجيبة من الرموز في أمة تتفرد في العالم بجعلها مناسبة انتحار شاعر 

للصينيين  بأن  علما  أعيادها  الى  الصينية  الحكومة  أضافته  تقليديا،  سنويا  عيدا 
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بيع )عيد رأس السنة الصينية( وعيد الفوانيس  أعيادا  متعددة وكثيرة أهمها عيد الر

نه 
أ
وعيد الموتى أو كنس القبور وعيد قوارب التنين )أو عيد الخمسة المزدوجة ل

التقويم الصيني( وعيد منتصف  اليوم الخامس من الشهر الخامس من  يصادف 

الخريف وكثير من أعياد القوميات الصينية.

الرموز ببعضها ل بد أن نعرف أول من هو الشاعر    ولكي نفهم عالقة تلك 

تشيوي يوان؟.

يرا وشاعرا كبيرا في مملكة )تشو( - مقاطعتي  في يومياته دّون اخي »كان وز

بة )عام 475  ) هوبى وهونان ( بوسط الصين حاليا خالل عصر الممالك المتحار

بأنه كان يدعو إلى  الكبير  تتلخص معاناة ذلك الشاعر  الميالد(  ــ عام 221 قبل 

مواجهة ضغط مملكة )تشين( ومقاومة إعتدائها على دويلته، مما وضعه في مواجهة 

رستقراطيين في البالط الملكي فأقاله الملك من منصبه ونفاه من العاصمة 
أ
مع ال

غاني التسع( 
أ
وفي المنفى نظم قصائد عظيمة هي )الشكوى( و)سؤال السماء( و)ال

دب الصيني. 
أ
وغيرها من القصائد المشهورة التي تركت تأثيرا كبيرا وممتدا على ال

الشاعر  هذا  فألقى  بالده  عاصمة  على  )تشين(  دويلة  استولت  ق.م   278 عام  في 

نفسه في نهر )ميلو( الكائن في ما يعرف اليوم بإقليم )هونان( في اليوم الخامس 

من الشهر الخامس حسب التقويم الزراعي الصيني ، وتسابق أبناء مملكة )تشو( 

سماك وأسقطوا 
أ
خافة ال الى المكان بالقوارب للبحث عنه وأحدثوا ضوضاء عالية لإ

بتعاد عن جثة تشيوي، فيما شرع طبيب  غرائها بالإ رز والبيض في النهر لإ
أ
كرات ال

مسن بصب إناء من الخمر في النهر لتسكر الحيوانات في النهر فال تؤذيه... منذ 

التنين وتناول طعام )تسونغ تسي( عند حلول  ذلك ظهرت عادات سباق قوارب 

ذلك العيد«.

بي  قلت له: ان حكايته تشبه الى حد كبير حكاية زرقاء اليمامة في تراثنا العر
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شجار تزحف باتجاه اليمامة وحين أخبرت 
أ
حين رأت ببصرها الحاد غابة من ال

قومها وحذرتهم سخروا منها وهي الواقعة التي استقى منها الشاعر أمل دنقل رائعته  

»البكاء بين يدي زرقاء اليمامة« ورددت قوله :

شجار
أ
قلت لهم ماقلت عن قوافل ال

فاتهموا عينيك يازرقاء بالبوار«

حتى وقع المحذور

كالشعب  حي  بينما شعب  تنحيتها،  نحاول  مؤلمة  ذكرى  كأي  نسيناها  لكننا 

ياح! نه نبوءته ذهبت أدراج الر
أ
الصيني يحتفي بشاعر قضى منتحرا ل
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3 - )خوانغ خي لو(: برج طائر الكركي األصفر  

ل أظن هناك  برج الهم  الشعراء الصينيين ، مثلما فعل   برج )خوانغ خي لو( 

كتبوا خاللها  لقروِن عديدة  الشغف  واستمر هذا  صفر( 
أ
ال الكركي  طائر  )برج  أو 

إنشائه  مئات القصائد وفي فترة ساللة شنغ وحدها  كتبت عنه 300 قصيدة منذ 

لم  إنشائه  ( رغم إن سبب  م  الثالثة )220 – 280  الممالك  فترة  أثناء  عام 223م 

يكن غير حاجة المدينة الى  برج مراقبة عسكري من قبل ملك )يو( مستفيدا من 

يجيا الى مكان استراحة   موقعه المثالي كونه يقع قرب نهر اليانغتسي  ثم تحول تدر

كان يقصده الشعراء والفنانون حتى صار في فترة ساللة تانج )618 ـ907 ( ملتقى  

أدبيا وهنا بدأ سحر المكان يظهر على أوراق الشعراء والفنانين فذاع صيت هذا 

بعة في الصين  فأعتبر  رمز مدينة  ر
أ
براج العظيمة ال

أ
البرج الذي يعد  أحد  أهم  ال

يق  ووهان، هذه الشهرة جعلته يكتسب مسحة وطنية  فزائر البرج  يجد في الطر

اليه  تمثال نصفيا  لـ)ماوتسي تونغ( ودكانا صغيرا  علقت على واجهته صور قادة 

الحزب الشيوعي  )لينين، ستالين( و العديد من القصائد التي كتبها ماو منقوشة 

على الحجر ويوجد تلفاز يعرض  أفالما وثائقية تحكي محطات من حياة ما والذي 

كتب نصا حول البرج الذي يبلغ ارتفاعه 52م وعرضه 30 م  من بين مقاطعه :

فعى تحيطان بالنهر الكبير 
أ
»السلحفاة وال

صفر 
أ
ل ندري إلى أين رحل الكركي ال

بقيت هذه المقصورة وحدها موقفا للمسافر 

أرش بنبيذي سطح الماء المضطرب 

مواج«
أ
وفي قلبي المد يرتفع بhرتفاع ال

سلحفاة وأفعى وكركي  
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صفر رموز تحيط بالمكان أينما يمم زائر البرج 
أ
فعى والكركي ال

أ
والسلحفاة وال

يا يجسد طائري كركي يقفان  بية من البرج يرى نصبا برونز وجهه ،ففي الجهة الغر

وحميمية،  الفة  كلها  إنسيابية  أفعى ضمن حركة  حولها  التفت  سلحفاة  ظهر  على 

ولكن ماالذي جمع طائرا كالكركي مع حيوان برمائي كالسلحلفاة مع حيوان زاحف 

فعى؟.
أ
كال

ية  رواها لي أخي عدنان الذي رافقني في  سؤال تفك مغالقه حكاية اسطور

فعى كانتا منذ قديم الزمان مسؤولتين 
أ
هذه الجولة حيث قال »إن السلحفاة وال

الفيضانات  على  السيطرة  جل 
أ
ول اليانغتسي  نهر  مياه  تدفق  على  السيطرة  عن 

فعى 
أ
فعى والسلحفاة إلى تل سمي بـ ) تل ال

أ
المتكررة لذلك النهر تحول كل من ال

بسالم  الناس  وعاش  الحين،  ذلك  بعد  فيضان  هناك  يعد  لم  وهكذا  والسلحفاة( 

احتفالت  السماء،  في  يحلقان  وهما  الكركي،  طائرا  شاهد  يوم  وذات  مطمئنين 

الناس بزوال الفيضانات فقررا الهبوط ليشاركا الناس احتفالتهم وسعادتهم!«

وهكذا  صار طائر الكركي رمزا للسالم عند سكان )ووهان(، مثلما يرمز للسالم 

الطوفان  قصة  تشكل  التي  يتون  الز وغصن  بالحمامة  العالم  من  كثيرة  أنحاء  في 

ين.  مرجعية لهذين الرمز

قلت له :من الواضح أن وراء كل حجارة في الصين أسطورة هل هناك أسطورة 

تختبيء وراء هذا البرج ؟

فأجابني: بالطبع، ولكن قبل ذلك تعال لنشاهد تمثال لواحد من أهم الشعراء 

الذين كتبوا حول البرج.

المهيب  والصمت  شجار 
أ
بال محفوفا  يقا  طر قاطعين  البرج  شرق  باتجاه  سرنا 

الذي يجلل المكان، وهناك  وجدت نفسي أمام تمثال برونزي هائل لفارس يعتلي 

ظهر حصان .
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الشاعر الفارس 

قال لي : هذا تمثال  الشاعر  الفارس  )يو في( ) 1103 ـ 1141 م ( الذي كتب 

ية وأحرز عدة  مبراطور أشهر قصائده في مديح البرج، ومن بطولته إنه  قاد جيش الإ

ية )سونغ( وتخليدا له أقيم هذا التمثال الذي يبلغ طوله  انتصارات في فترة إمبراطور

8 أمتار و يزن 14 طنا على صخرة كبيرة .

 تذكرت تمثال المتنبي الذي نحته الفنان »محمد غني حكمت« وكان واقفا 

بباب المكتبة الوطنية قبل أن ينتقل الى مكان ل أعلمه ببغداد!

الشاعر  حصان  لكن  بصالبة  يقف  كليهما  أن  ين  الشاعر بين  التشابه  ووجه   

يح،  الصيني »يو في« كان يقف خلفه بينما يتأبط تمثال المتنبي ببغداد عباءة الر

كان »يوفي« يقف بمالمح غاضبة ، يمد ذراعه اليمنى ممسكا بلجام حصانه بينما 

الفروسية والشعر ويبدو ان  بين  اليسرى ورقة مطوية جامعا  يده  كان يحمل في 

هذا ديدن الشعراء الصينييين مثلما هو ديدن الشعراء العرب، وإذا أردنا أن نعرف 

ية التي تمتد خلفه بطول 25 متر حيث  ية  الحجر بطولته علينا أن نتفحص الجدار

نحتت عليها صور المعارك التي خاضها وصولته في سوح القتال.

ية خزفية  جدار

 ودعنا تمثال الشاعر واتجهنا صوب البرج الذي كان وجه الشاعر ينظر باتجاهه، 

وكأنه كاهن يتعبد في محراب الجمال. 

أمتار وبعرض  ية كبيرة من الخزف بطول 9  ول شاهدنا  جدار
أ
الطابق ال في 

6 أمتار تصور، تصور كاهنا يمتطي طائرا  وسط الغيوم وكان العازفون والراقصات 

ورواد الحانة  ينظرون باتجاه السماء  رسمت بالبالط المزجج  الذي غطىى سقف  

الطابق   بـ 100،000 بالطة صفراء .

حتى يكاد هذا اللون يهيمن على بقية اللوان في هذا المكان إشارة الى لون 
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طائر الكركي.                               

ية  فقال إنها تروي أسطورة بناء البرج كما وعدني  سألت أخي عن تلك الجدار

يما  يدعى )شن( كان قد افتتح في  فقال :إنها أسطورة جميلة جدا  تقول أن شابا كر

هذا المكان حانة  وذات يوم مر بحانة ذلك الشاب ، كاهن طاوي فقير كما يبدو من 

هيئته التي أثارت ازدراء رواد الحانة ،فطلب نبيذا فما كان من )شن( ال أن يقدم 

له النبيذ بدون مقابل  بل ويقوم على خدمته بنفسه وكجزء من رد ذلك الجميل 

فقد كان   الحانة ولم يكن طائرا عاديا  الكاهن طائر كركي أصفر على حائط  رسم 

عجوبة فأخذوا بالتوافد على 
أ
يرقص حين يصفق الناس له فدهش الناس بتلك ال

الحانة وخالل فترة وجيزة أصبح )شن( غنيا، بعد عشر سنوات زار الكاهن الطاوي 

الحانة ثانية وامتطى ذلك الطائر ليحلق به إلى السماِء !وإمتنانا بعمل ذلك الكاهن 

صفر(.
أ
وتخليدا لذكراه  بنى ) شن ( البرج الذي أسماه بـ)برج طائر الكركي ال

حرائق  ونكبات وبناء 

براج تشبهه قال لي: هذه المجسمات هي البرج نفسه 
أ
رأيت مجسمات عديدة ل

يخية عديدة مر بها.  في مراحل تار

حيان تبدو مختلفة ؟
أ
وحين سألته : لكنها في بعض ال

أجاب: نعم ، لقد مر البرج بعدة نكبات  حيث تعرض للحرق وأعيد بناؤه ففي 

بناؤه   البرج سبع مرات وأعيد  العام 1911 حطم  الممتدة من 1368 وحتى  الفترة 

عقب كل مرة يتحطم بها وفي العام 1884 تعرض البرج للحرق بالكامل ولم يعد 

بناؤه حتى عام 1981 حيث بني على طراز عصر ساللة )شنغ( ولم يبق  من البرج 

الذي شيد اول مرة غير جرس يبلغ ارتفاعه 3.4 متر وعرض قاعدته 1.8 متر ويبلغ 

سمكه4 سم وهنا سمعنا ثالث دقات لجرس خشن الصوت، القينا نظرة من البرج 

على مصدر الصوت فشاهدنا الجرس الذي نحتت على جوانبه نقوش ووجوه وصور 
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ية  المسمار او  ية  الصور الكتابة  تشبه  التي  الصينية  باللغة  كتبت  وكلمات  صينية 

وجدنا الناس يتجمهرون هناك وكل شخص يرغب بسماع تلك الدقات الثالث فما 

عليه سوى أن يعطي الرجل الجالس جواره والمسؤول عنه »عشر كوايات« –أقل 

من دولر واحد –وأسفل الجرس يستطيع كل شخص مار أن يتمنى شيئا ثم يلقي 

بقطعة نقدية صغيرة ليضمن تحقق أمنيته.   

مركب الشاعر

واصلنا جولتنا في البرج الذي يحق لزائره  أن يصعد  مرة واحدة  حيث تقوم 

البرج  أراد أن يصعد  بثقبها، وإذا  تقوم  كينة  الدخول في ما بطاقة  بإدخال  موظفة 

لهذا  السياحي  الستثمار  باب  من  ذلك  ويأتي  بطاقة جديدة  يبتاع  أن  عليه  ثانية 

الموقع الجميل وكذلك لتخفيف الضغط عليه من قبل السياح الذي يؤمون هذا 

باللوحات   المكان ، متمثال 
أ
يد وللفن الرفيع الذي مال المكان لجمال موقعه الفر

لنجد  الثاني  الطابق  نصل  وهانحن  طابقا  كلما صعدنا  تكثر  نجدها  التي  الصينية 

كين لبيع التحف وقد لفت نظري منظر رسام  يات صينية تقليدية تحيط بدكا جدار

ين، وقفت  عجوز جلس بكل دقة لينقش لوحات على المراوح  حسب ذوق المشتر

تركه 
أ
جواره، كان منهمكا في عمله، حد أنه لم يرني، أو هكذا ظننت فتجاوزته ل

وحين  فاخرا  أثاثا  وجدت  هناك  الثالث  الطابق  صعد 
أ
ل ومحبرته  والوانه  لنقوشه 

ثاث لم يكن 
أ
استفسرت علمت إنها مظهر من مظاهر الثراء الصيني القديم فهذا ال

كما  )تشو(  ولية  فترة  في  النبالء  طبقة  قبل  من  المستعملة  الجلوس  غرف  سوى 

نقشت بعض القصائد التي كتبت في مديح البرج في الساللت المختلفة على لوحة 

سود.
أ
كبيرة من الحجر ال

يقول الشاعر الصيني  »لي  باي« عند وداع صديقه الحميم الشاعر »منغ هاو 

ران«:
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»غادر صديقي برج هوانغ خه

 نحو الغرب
ً
مّتجها

نزل إلى يانغتشو في آذار

زهار
أ
أيام تفتح ال

ابتعد مركُبه الشراعي

فق
أ
حتى اختفى، ببطء، في نهاية ال

 نهُر اليانغتسي
ّ
ولْم ُيَر إل

 من الّسماء«
ُ

يسيل

قمة البرج                                

يق السلم لنشعر  كان قد بلغ بنا التعب ونحن نصل الى الطابق الرابع عن طر

كن لبيع التحف وكلما  كبر ولنحيط بجوانب المكان الجمالية فوجدنا أما بمتعة أ

شجار  
أ
ال غابات  تمتد  حيث  البرج،  سفل 

أ
ل على 

أ
ال من  النظر  يحلو  كلما  نصعد 

المعماري  الطراز  على  تحافظ  التي  العالية  والبنايات  بجمال  المنسقة  والطرق 

كثر من نص لذلك فكلما نصعد كلما نصل الى دوحة  الصيني ، كان المنظر يوحي بأ

الشعر تلك التي قطف الشعراء الذين زاروا البرج قبلنا ثمارها. 

 وحين وصلنا الطابق الخامس أحسسنا أن ثمار تلك الدوحة قد وصلت الى 

أفواهنا .

سفل وجدت »نهر اليانغستي« المسترخي بين أحضان المدينة 
أ
نظرت الى ال

شجار، والبنايات.
أ
وسط ال

ننا بلغنا قمة البرج  .
أ
 ذلك ل

 كانت السماء فوقنا
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ليقرب  تلسكوبا  وضعوا  لذا  ساحرا  منظرا  كان  جمالها  بكل  تحتنا  والمدينة   

المسافات .

كان السياح ينتشرون في ذلك المكان ، كل يقف في زاوية ليلتقط صورا ستبقى 

كرة . في الذا

البعض كان يشتت نظره بين الجهات محاول الرتواء من هذا الجمال المتدفق 

عذوبة وسحرا، وبعد حين أحسسنا اننا بلغنا قمة النشوة وهناك بدأ يتدفق الشعر 

مثما يتدفق شالل هادر من الكلمات .



عبدالرزاق الربيعي

105

4 - عصاري “ووهان”

ماالذي تخبىء لي 

ية الـ»ووهانية« هذه العصر

من مباهج 

وأنا أفرش سمعي 

وبصري

في زوايا جنة أرضية صغيرة

معلقا أوراقي

وروحي القصيرة 

على صف طويل من عالمات الستفهام ؟ 

ما الذي يجعل تلك الفتاة المستقيمة

  كرمح أبيض

مليئة بالمرح 

وهي تمشي خلف كلبيها المدللين 

خر
آ
اللذين يحب أحدهما ال

ختها الحميمة 
أ
مثلما تكن تلك الشجرة ل

من عطر ؟

ما الذي يسعد تلك الصغيرة

 العائدة من المدرسة 

مسندة  على ظهرها حقيبتها

ناشيد الكونفوشوسية 
أ
 المليئة بال

رنب خجول ؟ 
أ
وفي قفص يدها  ظل أبيض ل
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وذلك الشيخ الذي يبحلق عاليا 

ماذا يأمل من طائرته الورقية التي ترتفع ...ترتفع 

غير بهجة بطفولة متقاعدة 

معلقة على خيط  السماء؟

ينة وضع هذا الطفل وكم سمكة ز

يح  ذو السروال المفتوح للر

في شبكته المليئة

 بالحصى الملون؟

وكم نهرا قطعت

دراجة تلك الفتاة 

يق عودتها من العمل في طر

لترقص في ساحة »مدينة الشمس الذهبية«

على أنغام شمس توشك

على الرحيل؟

وماذا يهمس ذلك الفتى 

في أذن تلك الحمامة 

المترعة 

بموسيقى الوجود؟
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ولماذا يقف ذلك الشرطي

والطيور في ساحة المدينة

غادية

ورائحة 

آمنة 

مطمئنة 

مزهوة بريشها المبلل 

كف التي تصافحها 
أ
وال

والبتسامات التي تهب 

مع كل نسمة حب  في »ووهان«  

وهل سيستمر الصغار

 في لعبهم 

بعد أن أغادر هذه الجنة 

الى جحيمي الشخصي؟

* ووهان  عاصمة مقاطعة خوبي الصينية  يخترقها  نهر اليانغتسي أطول أنهار الصين وثالث 

أطول نهر في العالم 
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في شاعرع االستقالل باستنابول
عرض بطله بائع اآليس كريم 

 

جلب  خاللها  من  يحاول  بضاعته،  عن  للترويج  يقة  طر مهنة  صاحب  لكل 

بائن، فبعض المطاعم تعمد الى وقوف أشخاص يرتدون أقنعة شخصيات  أنظار الز

بائن، وهناك من يقدم  كارتونية محببة للصغار والكبار، على حد سواء، للترحيب بالز

الوسائل والهدف واحد وهو لفت  تعددت  نماذج من بضاعته،  أو  بسيطة،  هدايا 

يم في تركيا لبضاعتهم  يس كر
آ
بائن، ولكن لم أر أجمل من ترويج باعة ال انتباه الز

يدة من أهمها لزوجتها وهي لتذوب بسرعة.  التي لها ميزات عديدة ومطّيبات فر

تقف  أن  ما  للمشي،  المخصص  باستانبول  الستقالل  شارع  في  سرت  فلو 

التراثي الجميل  البائع  يم متأمال زي  يس كر
آ
بيع ال بة من أحد محالت  على مقر

أنبوب  فجأة  اليك  يمتد  حتى  نظار 
أ
ال تجلب  التي  المحل  واجهة  ومحتويات 

لك  لتقدم  اليك  امتدت  طويلة  معدنية  يدا  أن  فتشعر  البائع،  يستخدمه  معدني 

يديك  تمد  فارغا وحين  يم ويكون  كر يس 
آ
ال به  يوضع  الذي  البسكويت  كوبا من 

يس 
آ
يعة ليعود الى البائع الذي يضع به شيئا من ال مساك به ينسحب بحركة سر لالإ

ثانيا ويقلبه ثم يسحبه ليحمل كل مافي احدى  يم ثم يعيده اليك ويضع كوبا  كر
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يم ليضعه في كوبك الفارغ ويكرر العملية بخفة ورشاقة ومرح  يس كر
آ
العلب من ال

»ضحية«  عدة مرات وسط ضحكك وضحك الحضور الذي يحتشد حين يرى 

تراك به الى القرن 
أ
يم وتعود معرفة ال يس كر

آ
جديدة وفي النهاية تضطر الى شراء ال

السادس عشر، ويقال أنهم كانوا يحتفظون بالثلوج في فصل الشتاء فيضعونها في 

شجار، وفي الصيف يحضرونها ويضعونها في أوعية 
أ
شقوق حيث تغطى بأغصان ال

ناضول على 
أ
ويضيفون اليها القليل من الدبس وكانت هذه بداية تعرف شعب ال

يم«. يس كر
آ
»كارسمباك« كما كانوا يطلقون على »ال

البائع  أن  ظننت  يم  كر يس 
آ
ال باعة  أحد  بها  صادفت  التي  ولى 

أ
ال المرة  في 

ولكن  محله،  أمام  الوقوف  يشاركني  كان  لمن  استعراضها  يحاول  مهارات  يمتلك 

المحالت  وتنتشر  التقسيم  ميدان  من  يتفرع  الذي  الشارع  في  تمشيت  حين 

والمطاعم على جوانبه شاهدت تجمعا عند باب محل آخر وحين اقتربت وجدت 

المهارات  يمتلك  يم«  كر للـ»آيس  آخر  بائع  أمام  سوى  ليس  التجمهر  ذلك  أن 

بما  أفاجأ  لم  بعدها   ، نفسه  الشيء  يفعل  آخر  شاهدت  عنه  ببعيد  وليس  ذاتها 

يم في تركيا يمتلكون تلك  يس كر
آ
شاهدت، وحين استفسرت علمت أن باعة ال

التي يحركون  المعدنية  لة 
آ
بال باللعب  المرح والخفة والمهارة  يدة على  الفر القدرة 

الكثيرون  بائن وكان  الز أنظار  بغية الستحواذ على  الملونة  اللزجة  الثلج  قطع  بها 

نهم استمتعوا بعرض جميل 
أ
يشترون منهم بروح راضية، مهما كان السعر، ذلك ل

قدم لهم متعة وفرجة ومرحا من على منصة أمام  جمهور فكأنه عرض فكاهي يؤديه 

ممثل واحد »مونودراما« على مسرح الشارع، والملفت أن البائع »الممثل« الذي 

كسسوارات العرض« كان يتفاعل مع الحضور  يرتدي مالبس تراثية كما أسلفنا »ا

المحتشد »الجمهور« فيتحدث من على منصة محله »المسرح« معهم ويمازحهم 

يكا في العرض كما يحاول بعض المسرحيين حين ينسفون  فيصبح هذا الحضور شر
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سئلة ويحاورونه . 
أ
الجدار الرابع وينزلون الى الجمهور يوجهون له بعض ال

وأنا أواصل سيري في الشارع الذي يمر به ثالثة ماليين شخص في اليوم ،كما 

بمشاهدة  سعيدا  الجميع  فأرى  المشهد  تراقب  عيوني  ظلت  الإحصائيات،  تؤكد 

يدة مثل أي شيء في هذا  يم الذي له ميزات خاصة وفر يس كر
آ
العرض والتلذذ بال

البلد الجميل.
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جارة »عبدالوهاب«
في »جارة الوادي«

وقف شوقي

مطبطبا على كتف عبدالوهاب

قائال له:

مللنا من ثيابنا المعجونة بالسمنت 

وعيون السياح

وبروق كاميراتهم الشخصية

وفيديوهات الموبايالت

بدية
أ
لم ل نغافل ال

تحت ستار الظالم الزحالوي

يح أقدامنا ونر

على مصطبة 

تطل على الوادي الذي صار مرآة

للشعراء والعشاق

طيار
أ
وال

ووجوه الحسان السعيدة؟
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الوادي الذي تنحني لفتنته الغيوم

حين تصعد النسمات

لتلم القبالت

المتناثرة حول شفتيه

حمر 
أ
المدافتين بالقرميد ال

والبياض الذي جففته ألسنة الشمس 

الوادي الذي نشر ذراعيه

شجار المعمرة
أ
المرصعتين بال

ياح والنوافذ التي تفتح ذراعيها للر

مطار
أ
وال

وقلوب الجميالت المرفرفة

في مدينة الشعر

والخمر

والكنائس

الوادي الذي صار جبل نور

ودهشة خضراء

و....

و........

و........

لكن عبدالوهاب

كان  سارحا

يفكر بلحن جديد

عند بوابة مقهى »عرابي«



عبدالرزاق الربيعي

113

يفتتح به تلك الليلة

التي جعل بها سحر »زحلة« 

شوقي يهلوس بعد كل ذلك الرقاد

بالكم انساب بالوزن 

ولقافية !

____________________ 

تمثالين  واجهته  في  صاحبه  نصب  بلبنان  »زحلة«  في  مقهى  عرابي:  مقهى 

حمد شوقي ومحمد عبدالوهاب مبدعي أغنية »ياجارة الوادي«.
أ
ل
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لندن...عاصمة العالم 

للمرة الثانية أزور لندن ضمن قافلة سبلة عمان الثقافية التي شاركت فيها مع 

دباء والفنانين العمانيين وخالل الفترة نفسها، وإذا كنت قد دخلتها في 
أ
نخبة من ال

يق مطار هيثرو بعد رحلة متواصلة من مسقط دامت سبع  يارة السابقة عن طر الز

كثر من  يق القطار القادم من باريس بعد أ ساعات فقد وصلتها هذه المرة عن طر

ساعتين من انطالقه ولكل وسيلة متعتها،ولكل مدينة خصائصها وجمالياتها . 

وإذا كان زائر باريس يشعر أنه يسير في متحف مفتوح ،حين يشاهد المنحوتات 

في كل ساحة وشارع واللمسات الفنية على كل جدار وفي كل زاوية وقد انعكس 

هذا على كل شيء في الحياة الباريسية ،فحتى قناني الماء الزجاجية بها لمسة فنية 

جميلة ويمكننا أن نقيس على ذلك .

فزائر لندن يشعر أنه يتجول في مدينة لها شخصيتها الثقافية الخاصة،تجعلها 

كبرى،فلندن  أوروبية  عاصمة  في  إنه  ينسى  فيها  بي  فالعر العالم  عاصمة  تكون 

بية،  بائنها الشيشة وشوارعها الضيقة ومطاعمها العر تحتويه بمقاهيها التي تقدم لز

بية، ألهذا وصفها الشاعر نزار قباني  ومكتباتها التي تعرض على واجهاتها صحفا عر

بية؟ ول أدري لماذا تذكرت بغداد وأحسست حين زرتتها  بأنها أجمل عاصمة عر

ولى إنني اتجول في شوارع مدينة السالم ،فحتى نهر التايمز يقسم لندن 
أ
للمرة ال
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إلى قسمين مثلما يفعل دجلة في بغداد،ناهيك عن باصاتها الحمراء ذات الطابقين 

المرتبطة بطفولتنا ببغداد.

التمر  وإذا كان الشاعر مال عبود الكرخي يرى أن بغداد لحالوتها بنيت من 

الخستاوي وهو أرقى أنواع التمور بحسب قوله: 

بغداد مبنية بتمر 

كل خستاوي  فشك وا

فإن لندن مبنية من قطرات الندى التي تغسل وجه صباحاتها 

نه أينما ذهب سيجد شارعا يذكره بوطنه 
أ
بة ل في لندن يتراجع شعور الزائر بالغر

لهجة  أو  مفردة  ،أو  أو صحيفة  يا  ز أو  طعام  وجبة  أو  كتابا  أو  وجها  أو  أومكانا 

لوان حتى برد لندن يالمس 
أ
شكال وال

أ
عراق وال

أ
،فهي حاضنة لكل الجنسيات وال

يارتين اللتين جاءتا في موسم  جساد بحنو يجعله يشعر بلذة وفي الك الز
أ
الوجوه وال

الشتاء لم أجد أثرا للضباب الذي لصق بها ليكون وصفا لها ! 

بوا التسمية أيضا . وسألت المقيمين عن ذلك فاستغر

كل حجر في لندن له قيمة وتاريخ وحكاية لذا تدون في الواجهات والشوارع تواريخ 

كن، فهي مدينة تحتفي بماضيها وتقدسه وتنظر له بعين الزهو والتقدير، أما  ما
أ
انشاء ال

صدقاء .
أ
مرافقها الثقافية فهي تجعلها عاصمة أبدية للثقافة كما وصف أحد ال

والعراقة،  دب 
أ
ال مدينة  لندن  فإن  والفنانين  الفن  مدينة  باريس  كانت  وإذا 

والكهما تحلقان في فضاءات المعرفة والجمال . 
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فرجة مسرحية لندنية 

يارتي لندن سألت الصديق نديم العبدالله وهو أحد العارفين بمرافق  خالل ز

يام بلندن مهرجان مسرحي؟
أ
لندن الثقافية: هل يقام هذه ال

فقال: لماذا؟

أجبته: لكي تتاح لي فرصة الطالع عن قرب على المسرح في لندن.

المجازي  بالمعنى  »طبعا  وأردف  مسرحي  مهرجان  يوم  كل  لندن  في  فقال: 

في  مسرحي  عرض  حضور  لي  يسبق  فلم  ويمزح،  يبالغ  ظننته  مهرجان«  لمفردة 

أسخيلوس  يدي  على  اليونان  في  بداياته  منذ  المسرح  انطلق  منها  التي  أوروبا، 

يبيدس في القرن السادس قبل الميالد ومن ثم المسرح الروماني  وسوفوكلس وأور

وقد ارتبط ذلك بالحتفالت الدينية ويؤكد مؤرخو المسرح أنه اختفى بعد ظهور 

قرون  خمسة  ذلك  واستمر  الرومانية  ية  المبراطور وسقوط  المسيحية  الكنيسة 

ليعود في القرون الوسطى تحت فضاء الكنيسة الكاثوليكية وفي المناسبات الدينية 

ية ثم يعود مجددا في عصر النهضة وفي ايطاليا في القرن الخامس عشر  والفلكلور

يات ارسطو في فن الشعر واستقر شكل خشبة المسرح  الميالدي مستفيدا من نظر

بما يسمى اليوم بالعلبة اليطالية ،ويعود نشوء المسرح النجليزي الى عصر الملكة 
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مع  نضجه  المسرح  وبلغ هذا  الميالدي  السادس عشر  القرن  في  ولى 
أ
ال اليزابيث 

شكسبير الذي مزج التراجيديا بالكوميديا والمشهد الدرامي بالرقص والغناء فصنع 

فرجة مسرحية من خالل أعمال خالدة تعد من الكسيكيات المسرح الحديث. 

لندن  مسارح  أحد  في  مقعدين  إنه حجز  ليخبرني  اتصل صديقي  أيام  وبعد 

كد أن العرض  بة من »الحالة المسرحية« اللندنية كما أسماها، وأ كون على مقر
أ
ل

يبدأ في الساعة الثالثة  عصرا!!

ولى التي أسمع بها بوجود عروض مسرحية في هذا الوقت، 
أ
سألته: هذه المرة ال

فقد اعتدنا أن تقدم العروض المسرحية ليال في أوقات السهرة!!

فقال: توجد هنا عروض مسرحية ليلية لكنني وجدت حجزا في هذا الوقت رغم 

كتظاظ المسرح في هذا الوقت لدرجة انني حاولت الحصول على مقعد لصديقنا  ا

الشاعر عدنان الصائغ فلم أجد ال في العرض الذي يعقب العرض الذي سنشاهده. 

 وفي الوقت الذي حددناه التقينا قال لي: إن العرض الذي سنشاهده جديد فلم 

يمض على بدء عرضه سوى حوالي ثالث سنوات.

سألته: وهل أن عرضا يستمر ثالث سنوات يعد من العروض الجديدة؟

بما  ور سنة  ين  وعشر منذ خمس  مستمرة  عروض  لندن  ففي  طبعا،  أجابني: 

ن مشاهدة أمثال هذه العروض تحتاج 
أ
كثر!! ولسوء الحظ لم أحصل على حجز ل أ

الى وقت ليس بالقصير!

اعالنا  شاهدنا  المسرح  واجهة  وعلى  التايمز  نهر  على  الواقع  للمسرح  توجهنا 

فالم السينمائية، بل إن صور الممثلين المثبتة على الواجهة 
أ
كبيرا يشبه اعالنات ال

الخارجية للمسرح وتجمع الجمهور  على شباك العرض رغم الحجز المسبق - كان 

سعر التذكرة 40 باوند – وكأنني  أقف ببوابة دار عرض سينمائي ل مسرح! هذا 

كدت   الجمهور جعلني أقتنع باحصائية نشرها الكاتب صالح أحمد في »ايالف« أ
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أن عائدات المسرح بلندن »بلغ متوسطها  720 مليون دولر منذ العام 2007. وتضم 

بحية  ، إضافة الى عدد كبير من المسارح غير الر
ً
يا  تجار

ً
لندن حوالي 40 مسرحا

ودور العروض المسرحية المؤقتة. ويقدر أن نحو 20 مليون شخص يؤمون المسارح 

ية في الويست إند«.  منهم من نصيب المسارح التجار
ً
، 15 مليونا

ً
سنويا

فتوجهنا  تذكرتين  كر أعطانا  التذا الحجز على عامل شباك  حين عرضنا ورقة 

يثما  ر المشروبات  بها  تقدم  يا صغيرة  كافتير في  جلسنا  لذا  مغلقة  كانت  للقاعة، 

يفتح باب القاعة، قبل العرض بحوالي عشر دقائق فتح باب القاعة فدخلنا، وجدنا 

كن الجلوس، كما يحصل عند ركوبنا طائرة أو  كر وتحدد لنا أما عاملة تنظر في التذا

دخولنا دار عرض سينمائي!

كانت القاعة قديمة تشعرك بهيبة وجالل المكان الذي يعود الى ماقبل حوالي 

مائة سنة بكراسيه ومقصوراته وأجهزة النارة المصوبة نحو الخشبة المسدلة الستائر 

وديكورات القاعة التي لم يسمح لنا بتصويرها 

كانت »فولدرات« العرض المسرحي تقدم للجمهور فكرة عن الممثلين والعرض 

غاني 
أ
وأسماء الممثلين الذي قدموا العرض منذ بدايته وأسماء البدلء وعناوين ال

التي يتضمنها العرض وكان يحتوي على 42 أغنية بواقع 21 أغنية لكل فصل من 

فصلي المسرحية التي كانت ذات طابع غنائي وتعود أحداثها الى فترة خمسينيات 

وستينيات القرن الماضي وهذا ما يفسر وجود معظم الجمهور من كبار السن.  

بقاعة  كأنني  نفسي  فوجدت  العرض  وبدأ  ضواء 
أ
ال خفتت  دقائق  مرور  بعد 

ظل  الذي  الجمهور  وتفاعل  والسمعي  البصري  الشد  حيث  من  سينمائي  عرض 

لحوالي ثالث ساعات منسجما مع العرض مستمتعا بتفاصيله وبأداء ممثليه حتى 

يق المسرحية  إنه استجاب لطلب بطل المسرحية في آخر عشر دقائق بمشاركة فر
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بنا  تسقط  أن  انني خشيت  الرقص حتى  وبدأوا  الجمهور  وقف  وهكذا  الرقص، 

المنصة من كثرة اهتزازها وقدمها وسط ضحك زميلي!!

مبتسمة  سعيدة  الجمهور  وجوه  كانت  للقاعة  ضواء 
أ
ال وعادت  العرض  انتهى 

مستمتعة وفوجئت حين وجدت زحاما شديدا على باب الخروج وكأن الجمهور 

خر 
آ
خرج من مشاهدة مباراة لكرة القدم ل لعرض مسرحي، والكل يبتسم بوجه ال

ويسأله: هل استمتعت بالعرض؟ ويتمنون للجمهور المحتشد الذي كان يقف عند 

البوابة الخارجية منتظرا اخالء المكان ليدخل القاعة مشاهد ممتعة. 

ولحظت تركيز الجميع على مفردة »المتعة« فالعرض فرجة ومتعة وجماليات 

ية ومضمونا وهذه هي التي تصنع جمهورا . سمعية وبصر

كم حضاري وتقاليد  بة عرفت أن المسرح اضافة الى ماذكرت ترا من هذه التجر

وثقافة ورسالة وليس ندوات وتنظيرات وكما كبيرا من من الكراسي الفارغة!!
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شعر الطبيعة في »جالسجو«

دعوة  ملبين  القطار  عبر  لندن  من  قادمين  باسكوتالند  وصلنا جالسجو  حين 

جامعة  في  ية  شعر أمسية  حياء  لإ بجالسجو  العمانيين  الطلبة  جمعية  وجهتها 

كالدونيان ضمن فعاليات قافلة سبلة عمان الثقافية كان المطر يتساقط بغزارة ليذيب 

طبقة خفيفة من الجليد، لكنا كنا قد احتطنا لذلك فأخبار انخفاض درجات الحرارة 

ية لسكوتالند كانت قد  وتساقط الثلوج في هذه المدينة التي تعد العاصمة التجار

سبقت وصولنا، قلنا لعل الغد أجمل لذا قام رئيس الجمعية الصديق الشاعر إبراهيم 

مسية ونشر ذلك 
أ
السالمي بإبالغ الطلبة العمانيين والعرب بمكان وزمان إقامة ال

القصيرة،وتلقى  والرسائل  لكتروني  الإ يد  والبر والفيسبوك  لكترونية  الإ المواقع  عبر 

كيدات الحضور. تأ

وفي صباح اليوم التالي كانت السماء قد خبأت لنا مفاجأة من العيار الثقيل!

ياح تبلغ سرعتها 80 ميال في  خبار تحذيرات عن هبوب ر
أ
حيث بثت نشرات ال

الساعة وأبلغت طالب المدارس والجامعات أنها ستغلق أبوابها ويعلق الدوام فيها 

ياح تجنبا للمخاطر!.  إن استمرت الر

وهنا انهالت الرسائل القصيرة على هاتف السالمي تبلغه بعدم مغادرة المنزل، 
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لكتروني فوجد رسالة من الجامعة تبلغه أنها ستغلق أبوابها من 12  يده الإ فتح بر

كرة الطلبة  ونصف وحتى 9 مساء ماعدا بعض المرافق القليلة كالمرفق الخاص بمذا

الذين  الطالب  عادة  لإ الجامعة سيارات خاصة  وأرسلت  المكتبة،  من  وهو جزء 

خبار 
أ
ال نشرات  وظلت  تطبيقية،  دروس  خذ 

أ
ل الجامعة  خارج  كن  أما الى  ذهبوا 

ياح بلغت 135ميال في الساعة في تلك  تتابع التطورات حتى أعلن أن سرعة الر

مسية إلى اليوم التالي فقام السالمي 
أ
ثناء رأى الصديق موسى الفرعي بتأجيل ال

أ
ال

من  دعنا  للسالمي:  قلت  ذلك  من  انتهى  القصيرة،حين  الرسائل  عبر  الخبر  ببث 

من  واحدة  في  الطبيعة  ،لنشاهد  الطبيعة  شعر  ولنقرأ  وراق 
أ
وال الكلمات  شعر 

طاقة  إلى  تتحول  الطبيعة  تغضب  ،فحين  واحتدامها  غضبها،  تجلياتها،ولحظات 

نسان يشعر بضآلة كيانه إزاء خلق الله وضعفه فيلجأ إلى خالقه  مدمرة ،تجعل الإ

متضرعا ! 

ياح تصفر في الدروب  استحسن السالمي الفكرة،فتجولنا في المدينة،كانت الر

في  لهثة  تتدافع  السوداء  والسحب  شدتها،  من  سقطت  جوارنا  فتاة  أن  لدرجة 

سفل 
أ
ال إلى  ننظر  وحين  إعدامها،  ساحة  إلى  جرا  تجرها  يح  الر وكأن  السماء 

شجار تتمايل قلت للسالمي:ذكرني هذا المشهد 
أ
نجد حاويات القمامة تتطاير وال

جواء المناخية في »جونو« الذي هب على سلطنة عمان منتصف العام 2007م.
أ
بال

كرر السالمي مقطعا للشاعر عدنان الصائغ يقول به:

يق »وأنا وأنت على الطر

ظالن منكسران 

في الزمن الصفيق

إن جار بي زمني

اتكأت على صديقي«.
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لم تكن هناك ظالل، فالغيوم التي أثقل جيوبها المطر وحبات البرد حجبت 

تماما ضوء الشمس حتى بدا الصباح كأنه الغروب، ولكن الشمس كانت تغافل 

يعة لتؤكد وجودها ثم تختفي، كان ذلك الظهور  تلك الغيوم لتطل اطاللة خفيفة سر

يشبه لمع البرق أو صوت الرعد الذي حين سمعناه ظهرت عالمات الدهشة على 

وجه السالمي وقال: نادرا ما نسمع صوت الرعد هنا ، علقت :إنه احتشاد الطبيعة 

بكل افتتانها وغضبها ورعدها وبرقها ومطرها !.

وذعر  بخوف  بأجنحتها  ترفرف  والطيور  تتالطم  المياه  رأينا  الكيد  بنهر  مررنا 

حين  ذروته  المشهد  ويبلغ  بغزارة  يهطل  المطر  وكان  المياه  في  وراق 
أ
كال وتهوي 

تتساقط حبات البرد لتغطي الشوارع بطبقة بيضاء تنشر المتعة والمرح والبسمات 

على الوجوه الخائفة،كان البرد في ارتفاع وانخفاض بحسب حالت تساقط المطر 

وتوقفه حيث تشرق الشمس لدقائق ثم تغيب، وكانت الشوارع بعد كل رشة مطر 

دونها على الورق 
أ
ية فأسرعت ل تلمع من جديد ،كما لمعت في بالي مالحظات شعر

مسية اليوم التالي،فكأن الشاعر فراشة تتنقل بين الحقول لتجمع 
أ
لتكون مفتتحا ل

رحيق فكرة جديدة من »عسل الالكم«. 
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خريفيات باريسية 

تنّحت  قد  الطبيعة  ألوان  أن  يرى  الخريف  أيام  باريس  شوارع  يزور  الذي 

النور  أرصفة عاصمة  تغطي  الخريف  فأوراق  صفر، 
أ
ال للون  الساحة  مخلية  جانبا 

حياتها  دورة  انتهت  التي  وراق 
أ
ال مئات  تتساقط  دقيقة  كل  وفي  والجمال  والفن 

يارتي السابقة وكانت في عز الصيف حينذاك  مودعة الغصون التي شاهدتها في ز

وراق تفيض خضرة فتقف متباهية بخضرتها وشبابها الغض وأطيارها 
أ
كانت تلك ال

كتافها فتزدان القا وجمال، لكنها اليوم ليست  العاشقة ونسائمها التي تطبطب على أ

مس، قال صديقي موسى الفرعي: انه الخريف!
أ
كما كانت بال

لم، كبشر 
آ
الكثير من ال يثير في أرواحنا  بانقباض، فموسم الخريف  شعرت 

كها  يعرفون أن الحياة ليست سوى حلقة مهما طالت فان  لها نهاية لمفر من ادرا

كحقيقة. 

نها تجعلنا نقف بمواجهة 
أ
لذا فكلمة الخريف لها تداعياتها المثيرة للحزن لنا ل

خيرة، وقد اعتدنا على كره هذه المواجهة 
أ
حقيقة أن للحياة دورة وهذه  الدورة هي ال

لنغماسنا بالحياة ولذتها الباهرة، وما سقوط ورقة من أعلى شجرة بكل ما يحمله 

هذا المشهد من الم هو تجسيد لحقيقة الموت الكبرى وترميز لها. 
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وراق التي كانت تتساقط مثل المطر، 
أ
واصلنا سيرنا أنا والفرعي وسط جثث ال

حاولت أن أتجاوز أمر هذه البيانات الصفراء التي صار منظرها بكل ماتحمله من 

ية يعصر روحي بالتشاغل بالبرد، لذيذ هو البرد في هذا الموسم، إنه  مدلولت رمز

كثر مما يكون في الخارج وكلما كان داخله  يجعل النسان ينسحب الى الداخل أ

كثر  أ للكتابة  يميلون  منهم  وأنا  والشعراء  الكتاب  فإن  لذا  باللذة  يشعر  كان  يا  ثر

بيع في أرواحنا وكبرت خالل  فكار التي زرعها الر
أ
خالل هذا الموسم وكأن بذور ال

المواسم السابقة وأزهرت وحبلت بالثمار وحان موسم  قطافها، فتنزل على الورق 

لتفتح صفحة حياة جديدة قوامها الكلمات.

كنت  هل  سنة  ين  عشر قبل  باريس  زرت  قد  كنت  :لو  نفسي  مع  تساءلت 

سأنشغل كل هذا الوقت بتساقط أوراق ميتة؟

ن شارع الشانزليه  
أ
بما كنت سأمد بصري حيث الفاتنات اللواتي يمال ل أظن، ر

العالمية  الحرب  أعاصير  أن  يؤكد  بما  الرجال،  أضعاف  أضعاف  تجعلهن  بنسبة 

الثانية التي جرفت الرجال الى المعسكرات ومن ثم الى الموت لتزال قائمة!

وراق في الحاويات لكن ما أن يواروا  
أ
كان عمال النظافة يحاولون أن يدفنوا ال

شجار 
أ
رصفة عشرات غيرها ففي أعالي ال

أ
جثمان ورقة حتى يحمل الهواء الى ال

ياح الخريف حتى تستنفد آخر رمق لها في  لتزال هناك أوراق تصر على مقاومة ر

رصفة تبقى أضعاف أضعاف التي 
أ
وراق المتساقطة على ال

أ
حياتها القصيرة، لذا فال

يلقي عليها عمال النظافة القبض لتتحول الى سماد، أحاول أن أشيح ببصري عنها، 

مثلما أفعل حين أرى مشهدا داميا ، متجاهال ما يحدث لها من فناء، أستحضر بيتا 

قديما حفظته منذ كان شعر رأسي أسود:

لما رأت شيبي عم مفرقي.

قالت غبار ياخليلي ما أرى. 
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ين  تتز التي  المحالت  يمنع  لم  ميتة  أوراق  ثوب  ترتدي  وهي  الشوارع  منظر 

بائن والسياح  فهي كما يبدو قد الفت هذا  لستقبال أعياد الميالد من فتح أبوابها للز

بيع  المنظر وصار جزءا من مشهد له جمالياته ال وهو مشهد الخريف، فكما للر

كتشف شيئا فشيئا  جمالياته للخريف كذلك حين توصلت الى هذه النتيجة صرت أ

هذه الجماليات وأستمتع بها فلكل مرحلة من مراحل الحياة جمالياتها التي تجعل 

الحياة أقوى من الموت في كل صورها المشرقة.
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في الطريق إلى كنيسة نوتردام 

أوصلت  حتى  بها  وارتقت  ومدنا  وشوارع  كن  أما خلدت  أدبية  أعمال  هناك 

ساطير، ومن منا ل يعرف زقاق المدق وخان الخليلي لول 
أ
بعضها الى مصاف ال

أدب نجيب محفوظ؟ 

دب العالمي صنع الكاتب جيمس جويس من مدينة دبلن حتى قيل 
أ
وفي ال

يطة التي رسمها  ان زلزال لو وقع بها  فان البنائين يستطيعون اعادة بنائها وفق الخر

جيمس جويس لجولة بطل روايته »عوليس« ليوبولد بلوم في شوارعها عندما أّرخ 

ول بزوجته نورا في دبلن والذي يصادف السادس عشر من يونيو- 
أ
جويس لقاءه ال

التقط  وقد  الفذة  الروائية  ملحمته  فصول  من  فصل  أول  ليكون   1904 يران  حز

اليرلنديون هذا الموعد وقرروا تحويله الى احتفال، يقول محيي الدين الالذقاني 

»انطلق الحتفال حسب الرواية الملحمية من شارع اسكيلس الذي كان يقطنه 

جيمس جويس في دبلن وهو ذات العنوان الذي يقطنه بطله فقد انطلق بلوم في 

اوديسة ضياعه من المنزل رقم سبعة في ذلك الشارع وتاه في المدينة المصابة بشلل 

اخالقي لمدة 12 ساعة«.

وهناك أمثلة كثيرة أخرى .
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الالتيني مسرح أحداث رواية سهيل  الحي  باريس سألت عن  وحين وصلت 

»أحدب  بها معظم أحداث رواية فيكتور هيجو  التي تدور  ادريس وعن نوتردام 

مازن  صديقي  لي  قال  خطانا  لنشتت  ولكي  الوقت  ولضيق  الشهيرة،  نوتردام« 

بع قرن : اختر واحدة اما الحي  كثر من ر يز  النجدي المقيم بباريس منذ أ عبدالعز

آخر  وقت  في  الالتيني  الحي  أزور  أن  على  الثانية   فاخترت  نوتردم  أو  الالتيني 

قرأناها في مقتبل حياتنا وكنا طالبا  كرتنا حيث  ذا رنين في  لرواية هيجو من  لما 

عدادية  حيث سحرتنا أجواء الرواية  التي تقع  أحداثها في القرن  في الدراسة الإ

التاسع عشر.

نستمتع  أن  أجل  من  المترو  الشوارع وصعدنا  أحد  في  النجدي سيارته  ركن 

كثر، ول نمضي الوقت في البحث عن مكان مناسب لوقوف سيارته،  كن أ ما
أ
بال

لنا،  ذراعيها  تفتح  وجمالها  فتنتها  بكل  باريس  وجدنا  »المترو«  من  نزلنا  حين 

همست بأذن النجدي:

إننا في متحف مفتوح على الهواء الطلق، ففي كل شارع أثر فني ومعرفي ولمسة 

معظم  يكون  أن  الطبيعي  من  كان  لذا  يخ،  التار من  على حكاية  وشاهد  جمالية 

الروح  داخل  وتجلياته  المكان  روعة  ليتأملوا  يقفون  الذين  السياح  من  الماشين 

ية. يد من الصور التذكار ويختمون تأمالتهم بالتقاط المز

بي أول لنطلع على هذا المرفق  قال لي النجدي: علينا أن نزور معهد العالم العر

بية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية وترتفع  بي الذي أنشأته الجامعة العر الثقافي العر

بنايته عدة طوابق.  

شعور  وبال  نصفين،  باريس  يشق  الذي  السين  نهر  وصلنا  مبتهجا،  فوافقته، 

نهار تتشابه في كل العالم، هكذا يخيل لي، مشينا  على 
أ
تذكرت نهر دجلة فمياه ال

الجسر الذي يوصلنا الى بناية المعهد الواقع على ضفة نهر السين.  
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وحين بلغنا منتصف الجسر قال لي صديقي: انظر يمينا. 

نظرت حيث يشير باصبعه ، رأيت بناء كنائسيا  شاهقا يقف بصالبة وثبات على 

بعد حوالي كيلومتر من المكان الذي كنا به.

قال : تلك هي كنيسة نوتردام.

للكنيسة  رسما  كان  نوتردام«،  »أحدب  لرواية  ية  تجار طبعة  غالف  تذكرت 

يشغل معظم خلفية الغالف الذي يظهر به رسم رجل أحدب ،وامرأة جميلة  تذكرت 

كذلك اعالنا لفيلم »أحدب نوتردام« كان يبث عدة مرات في أواخر الستينيات 

تدور حول شاب  التي  الرواية   أحداث  استدعيت   ، آنذاك  بغداد  يون  تلفز من 

بيه الدوم كلود   ير
ً
يمودو، يعيش في كنيسة نوتردام منعزل أحدب مشّوه اسمه كواز

جراس ولكنه وقع في حب إزميرالدا 
أ
به ليكون قارع ال فرولو القس في الكنيسة ويدر

ية حين التقاها في احتفال سنوي يسمى »احتفال المهرجين«حيث استطاع  الغجر

أن يحميها من الذين يالحقونها ولكن  القاضي كلود فروللو أضرم النيران في باريس 

يمودو بذلك وعندما وقع من أعلى البرج أنقذه »فيبس« فحمله الناس  واتهم كواز

كتشفوا الجمال القابع خلف شكله المشوه وما الى ذلك من  كتاف بعدما ا
أ
على ال

أحداث وخطوط جانبية مثيرة في الرواية التي كتبها هيجو )1802م - 1885( في 

إنه استلهم  ين ويقال  التاسعة والعشر بمقتبل حياته وكان في  الرومانسية  الحقبة 

حدب الذي كان يوقظه هو وسائر الطلبة صباح كل يوم  
أ
يمودو من ال شخصية كواز

»عندما  بقوله  بالوحش  الكاتب  يصفه  قبيحا حيث  وكان  بإسبانيا  دراسته  خالل 

يمودو! إنه  ظهر هذا الوحش عرفه الجمهور فورا فصرخ في صوت واحد: »إنه كواز

يد الذي لم يقبل به سوى  حدب الشر
أ
عور! إنه ال

أ
يمودوا ال جراس! إنه كواز

أ
قارع ال

جراس في أبراج نوتردام باريس، فلم يكن 
أ
الكاهن كلود فروللو حيث جعله قارعا لال

جراس التي أودت بسمعه فجعلته أصما، كان قبيحا 
أ
يعرف و يحب سوى تلك ال
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ن »التكشيرة هي وجهه، بل شخصه ككل 
أ
وحشا لم يعرف لنفسه قيمة« وذلك ل

رأس كبير تكاثف فيه شعر أحمر، وبين الكتفين حدبة كبيرة، فخذاه وساقاه تكونت 

منجالن  وكأنهما  تبدوان  اللتين  بالركبتين،  إل  تتالمس  ل  بحيث  غريب  بشكل 

تالقيا عند القبضتين، قدماه كبيرتين، ويداه مخيفتان بشعتان، عينه اليسري صغيرة 

يسدها حاجب أشعث وعينه اليمني مختفية اختفاء كامال وراء ورم شديد وأسنانه 

منخورة متكسرة ما عدا واحد برز إلي الخارج وكأنه ناب فيل وهو مع هذا التشويه 

كان يملك حيوية مرعبة وخفة وشجاعة كبيرة«

هذه الشجاعة هي التي جعلت الناس ينسون بشاعة وجهه. 

ية  لحبل المشنقة، جاء لينتشلها من هذا الظلم  وحين سيقت حبيبته الغجر

ويهرب نحو الكاتدرائية.

يمودو على الحاجز وراح  ويختتم هيجو روايته بكلمات تقطر ألما »اتكأ كواز

ية، ثم  عدام نظر الى الساحة، ونظر إلى الغجر ينظر إلى ساحة جريف مكان الإ

دموعه  وكانت  بصاعقة،  أصيب  لو  كما  يتحرك  ل  كان صامتا  المشنقة.  إلى  نظر 

تسقط سخية في صمت عميق من تلك العين التي لم تكن بعد قد ذرفت دمعة 

ية، ثم إلى الكاهن، وتنهد بحزن عميق ثم قال  يمودو إلى الغجر واحدة. نظر كواز

كيا: با

»لقد فقدت كل ما كنت أحبه«.

يمودو من نوتردام،  ية، اختفي كواز في اليوم نفسه الذي مات فيه الكاهن والغجر

والواقع أن أحدا لم يره أو يعرف عنه شيئا بعد ذلك اليوم«.

قطع صمتي صديقي قائال: يمكننا أن نرى الكنيسة بشكل أوضح لو صعدنا أعلى 

بناية المعهد، فحثثنا الخطى، ودخلنا المعهد وبعد جولة في أقسامه ومكتبته صعدنا 
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شعة الشمس التي 
أ
أعلى البناية، فرأينا مشهدا ساحرا! فنهر السين كان يفتح صدره ل

تختفي بين حين وآخر تحت الغيوم  مسترخيا  بهدوء تقطعه السفن السياحية  وسط 

حركة الحياة والجمال والبنايات المرسومة بدقة، قال صديقي :على الضفة اليسرى 

بون وحدائق لوكسمبرج ويمكنك أن ترى  للنهر يقع  الحي الالتيني وجامعة السور

يه وقوس النصر أما  كاتدرائية نوتردام فكما  جانبا من برج إيفل وهناك شارع الشانزليز

ن النهر 
أ
يرة المدينة في نهر السين وهناك أيضا متحف اللوفر ، ول ترى هي تقع في جز

قاسم مشترك أعظم بين كل تلك المعالم طلبت منه النزول والسير على ضفة النهر 

الذي رأيت على ضفته اليسرى صناديق مقفلة قال صديقي:انها تحتوي على كتب 

دب العربي طه حسين يشتري كتبه منها 
أ
قديمة تعرض للبيع مساء وكان عميد ال

قال لي: علينا أن نشرب فنجاني قهوة باريسية، دخلنا احدى المقاهي الواقعة 

على نهر السين، والمقاهي هوية باريسية بامتياز فأينما تمشي تجد المقاهي  منتشرة.

ين  أشار صاحبي الى ركن من المقهى وقال:في هذا الركن كنت أشاهد الشاعر

سعدي يوسف وكاظم جهاد يجلسان كلما مررت بالمكان، فمقاهي باريس ملتقى 

دباء والفنانين  والسياح. 
أ
للمثقفين وال

خرجنا من المقهى وأسلمنا أقدامنا للشارع الممتد على ضفة السين، هناك شاهدت 

سفنا راسية تحولت الى مطاعم تقدم وجباتها للسياح وكانت الحركة تضج بالحياة 

قال  الشمس  عشاق  رماله  على  يسترخي  شاطئا  شاهدنا  الجسر  عبرنا  حين 

صديقي:هذا الشاطىء صنعته بلدية باريس حيث جلبت كميات من الرمال وقامت 

لعاب الترفيهية لتاحة الفرصة للتمتع بأوقات طيبة 
أ
يينه بالمظالت ووضعت ال بتز

على ضفاف السين لمن  لم يتمكن من مغادرة باريس خالل عطلة الصيف.

وبعد أمتار من ذلك المشهد الجميل وجدنا أنفسنا نقف على جانب كاتدرائية 

نوتردام
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 المكان وتقف طوابير بانتظار دخول الكنسية التي 
أ
  كانت جموع السياح تمال

ية    عبقر عن  يفصح  المعلم  هذا  باريس،  معالم  من  يخي  تار كمعلم  شامخة  تقف 

في البناء والمعمار والفن والجمال ليكون تحفة فنية خالدة، لذا فان السياح كانوا 

يصين على تأمل عظمة هذا البناء الشاهق الذي أوحى لفيكتور هيجو تخليده  حر

ية قرب الكنيسة التي تقف شامخة  لتكون مركز  في رائعته والتقاط الصور التذكار

يا فقرب بوابتها رأينا دائرة تشير الى أن تلك الدائرة  باريس وهذا ليس الكما مجاز

هي مركز باريس.  

كن في باريس  ما
أ
قلت له: أخيرا وصلنا المكان المقصود ، قال صديقي: كل ال

قبلة يقصدها السياح وكما قال سعدي يوسف في روايته »مثلث الدائرة« »محظوظ 

ذاك الذي يضيع في باريس«.

قلت له : فعال محظوظ الذي يضيع في شوارع باريس. 

وأسلمنا أقدامنا للطرقات. 
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