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»قوارب التنين«
أهم مهرجان تقليدي في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

تملك  خمسينية،  امـــرأة  ليانغ،  يــو 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيــة  مـــتـــجـــرًا فــ
بــكــن، لــبــيــع لــفــائــف األرز الــخــاص 
بـــ »مــهــرجــان  بــعــيــد دوان وو، أو مــا يــعــرف 
ــوارب الــتــنــن« وهـــو عــيــد تــقــلــيــدي يحتفل  قــ
به الصينيون في اليوم الخامس من الشهر 

الخامس وفق التقويم القمري. 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــشـــهـــر املــــاضــــي، بــــــدأت يــو 
قــصــب  أوراق  ــع  ــمـ جـ ــــي  فـ ــغ،  ــنـ ــيـ بـ وزوجـــــهـــــا 
الــخــيــزران لصنع الــلــفــائــف املــحــشــوة بـــاألرز 
والـــبـــيـــض والـــلـــحـــوم واملـــكـــســـرات والـــفـــواكـــه 
املجففة، وذلك استعدادًا لفعاليات املهرجان 
الـــذي يــصــادف هـــذا الـــعـــام، الـــرابـــع عــشــر من 
يونيو/ حزيران الجاري. فيقبل الصينيون 
على شراء هذا النوع من الطعام، إما من أجل 

تناوله، أو رميه في النهر لتأكله األسماك.
ويـــرجـــع ســبــب ذلــــك إلــــى قــصــة تـــرويـــهـــا يو 
»العربي  ليانغ، بحماسة وشغف في حديث لـ
الجديد«: »قبل أكثر من ألفي عام، وبالتحديد 
أثناء فترة املمالك املتحاربة في الصن )1027 
إلـــى 278 ق.م( ظــهــر شــاعــر اســمــه تشو  ق.م 
يــــوان، كـــان يــدعــو فــي قــصــائــده إلـــى الــوحــدة 
والـــتـــاحـــم بـــن املــمــالــك املــخــتــلــفــة، كــمــا كــان 

)Getty( العديد من الصينيين يحجمون عن الزواج أو اإلنجاب في هذا الشهر، لتجنب سوء الطالع

فيها  استشرى  فترة  فــي  بــاإلصــاح  يطالب 
كــان مؤثرًا ومسموعًا،  الفساد، وألن صوته 
ــارج بــلــدتــه الــواقــعــة فــي مقاطعة  تــم نفيه خـ
خوبي وسط الباد، فلم يحتمل ذلك، وقرر أن 
ينتحر، فألقى نفسه في نهر مي لو«. تتابع 
ه عندما علم سكان القرية املحيطة بالنهر 

ّ
أن

بأمر انتحاره، هرعوا إلى املكان إلنقاذه، أو 
ــدأوا بإلقاء  األقـــل الســتــعــادة جثته، وبــ على 
لفائف األرز في قاع النهر لدرء خطر األسماك 
ــرع الــطــبــول  الــجــائــعــة عـــنـــه، وشــــرعــــوا فـــي قــ
وافـــتـــعـــال الــضــجــيــج واألصـــــــوات الــصــاخــبــة 
 
ّ
لــطــرد األرواح الــشــريــرة مــن املـــكـــان، غــيــر أن

استعادة  فــي  تفلح  لــم  املــتــكــررة  محاوالتهم 
د ذكراه في ما بعد، ويصبح 

ّ
شاعرهم، لتخل

أيـــقـــونـــة شــعــبــيــة ملـــقـــاومـــة الـــفـــســـاد والــظــلــم. 
 البعض ينظر 

ّ
ه رغم أن

ّ
تضيف يو ليانغ، أن

ها مجرد 
ّ
إلى قصة الشاعر تشو يوان، على أن

 الصينين مــا زالـــوا يؤمنون 
ّ
أســطــورة، فـــإن

ــه 
ّ
أن يــظــن   بعضهم 

ّ
إن بــل  ــوده،  ــ بحقيقة وجـ

ما زال حيًا في مكان ما، لذلك يستمرون في 
 عام، ويتبارون في سباقات 

ّ
قرع الطبول كل

القوارب بحثًا عنه، ويرمون لفائف األرز في 
الجائعة عن نهش  األنهار لصرف األسماك 
لحمه. وعن طبيعة عملها، وعوائده املادية، 
ها كانت في املاضي تصنع 

ّ
تقول يو ليانغ، إن

خـــال فــتــرة املــهــرجــان مــا ال يقل عــن خمسة 
آالف قطعة في اليوم الواحد من لفائف األرز 
التي تشتهر في الصن باسم »تسونغ زي« 
لكن خــال السنوات األخــيــرة بــدأ الكثير من 
املطاعم واملتاجر الكبيرة يتخصص في هذه 
الصناعة نظرًا للتوجه نحو التصدير خارج 
الباد، كما أصبحت اللفائف تباع طوال أيام 
ها 

ّ
العام وليس فقط أثناء املهرجان. تضيف أن

 عمليات 
ّ
ال تشعر بالغنب إزاء ذلك، باعتبار أن

الثقافة  الواسعة تساهم في نشر  التسويق 
الــعــالــم، وتـــعـــّرف املجتمعات  الــصــيــنــيــة فـــي 
األخــــرى بــالــتــراث واإلرث الــصــيــنــي الــقــديــم. 
على صعيد آخــر، يقول داو بن، وهو شاب 
عشريني، لطاملا شارك في مسابقات قوارب 
ــه بــســبــب اإلجـــــــراءات االحــتــرازيــة  ــ

ّ
الــتــنــن، إن

الخاصة بتفشي فيروس كورونا، لن تنظم 
هذا العام فعاليات كبيرة إلحياء املهرجان، 
وسيقتصر ذلك على بعض املناطق التي لم 
اعتادت  كثيرة، حيث  فيها إصابات  تسجل 
 

ّ
كل املــشــاركــة  على  الصينية  التجذيف  فــرق 

عام في مسابقات على مستوى الدولة وسط 
في  واســعــة  كبيرة وتغطية  حــشــود شعبية 

وسائل اإلعام املحلية.
عن تأثير املهرجان في حياة وثقافة املجتمع 
إيمي  االجتماعية  الباحثة  تقول  الصيني، 

 عيد دوان وو، ينطوي على العديد 
ّ
تــان، إن

 
ّ
مـــن الـــخـــرافـــات، فــهــنــاك اعــتــقــاد ســـائـــد بـــأن

اليوم الخامس  األرواح الشريرة تتحرر في 
معها  فتجلب  الخامس،  القمري  الشهر  من 
اآلفـــــــات واألمــــــــــراض واألوبـــــئـــــة والـــــكـــــوراث، 
يعمدون  لذلك  الــنــاس،  مــن محن  وتضاعف 
فــي هـــذا الــيــوم إلـــى إحــــداث ضجيج إلخــافــة 
األرواح املــتــنــاثــرة، وطــردهــا مــن املــكــان، كما 
ــلـــى جــــــــدران مــنــازلــهــم  يـــلـــصـــقـــون صـــــــورًا عـ
السامة مثل:  والــحــشــرات  الــزواحــف  لبعض 
ــاكـــب، لــلــغــرض  ــنـ ــعـ ــــي والـ ــاعـ ــ الـــعـــقـــارب واألفـ
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ إيمي  نفسه. تضيف 

العديد من الصينين يحجمون عن الزواج 
أو اإلنـــجـــاب فــي هـــذا الــشــهــر، لتجنب ســوء 
 اإلقــبــال الشديد من 

ّ
الــطــالــع، وتشير إلــى أن

الناس على تشجيع فرق التجذيف وقارعي 
التنن، تنطلق  قــوارب  الطبول في سباقات 
ــه بــقــدر ما 

ّ
مــن تــلــك املـــخـــاوف، إليــمــانــهــم بــأن

يتم إحـــداث ضجيج وضــوضــاء فــي املــكــان، 
أدراجــهــا  وتــعــود  الشريرة  األرواح  تنسحب 

إلى غير رجعة. 
بعيدًا عن أسطورة املهرجان، يعتقد آخرون 
روتــن  لكسر  فرصة  بأنه  الشباب  مــن جيل 
اإلجــازة  الصن، بسبب  في  العملية  الحياة 
الطويلة التي يحظى بها املوظفون والعّمال 
ــه بغض  ــ ـ

ّ
)ثـــاثـــة أيــــــام(، ويـــقـــول بــعــضــهــم إن

الــنــظــر عــن مـــدى صــحــة قــصــة الــشــاعــر تشو 
يوان الذي دفع حياته احتجاجًا على الفساد 
 إحـــيـــاء املـــهـــرجـــان واســتــمــرار 

ّ
ــإن ــ والـــظـــلـــم، فـ

أكثر  مــرور  رغــم  التقاليد  تلك  على  الحفاظ 
من ألفي عام، يؤكد معاني القيم اإلنسانية 
في تاريخ وحضارة الشعب الصيني، والتي 
الذين  تتصل بالوفاء واإلخــاص لألساف 

تركوا هذا اإلرث الكبير.

كان الشاعر تشو يوان 
يدعو في قصائده إلى 
الوحدة والتالحم بني 
املمالك املختلفة، كما 
كان يطالب باإلصالح 
في فترة استشرى 

فيها الفساد

■ ■ ■
بسبب اإلجراءات 

االحترازية الخاصة 
بتفشي فيروس 

كورونا، لن تنظم هذا 
العام فعاليات كبيرة 

إلحياء املهرجان

■ ■ ■
يعتقد البعض أّن 
املهرجان فرصة 

لكسر روتني الحياة 
العملية في الصني، 

بسبب اإلجازة الطويلة 
التي يحظى بها 

املوظفون

باختصار

مهرجان قوارب التنين هو عيد تقليدي يحتفل به الصينيّون في اليوم الخامس من الشهر الخامس وفق التقويم القمري، إْذ 
يقبل الصينيون على شراء اللفائف المحشّوة باألرز والبيض

هوامش

محمود الرحبي

اختارت أخيرا املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
لالحتفال  العامري،  هــالل  العماني،  الشاعر  )ألكسو( 
به في اليوم العربي للشعر بدورته السابعة، بناء على 
تزامن  للكتاب واألدبــاء.  الُعمانية  الجمعية  توصيٍة من 
هذا الترشيح مع زيارة إدارة هذه الجمعية الشاعر في 

بيته لالطمئنان إليه. 
يأتي اختيار العامري لهذا التكريم مستحقا من أكثر 
من زاوية، فللشاعر رصيده املتراكم من دواوين، بدأت 
الـــذي نــشــر فــي بــدايــة الثمانينيات،  الــغــربــة«  »هـــودج  بــــ
ثــم تــوالــت مجموعة أخـــرى مــن الـــدواويـــن ذات اإليــقــاع 
الــتــفــعــيــلــي، حــيــث يــعــتــبــر هــــالل الـــعـــامـــري مـــن أوائــــل 
الشعراء الُعمانيني  الذين حّرروا القصيدة من أسوارها 
التقليدية، وفتحوها على مطلق رياح القصيدة الحّرة 
الداخلي، حيث  واإليــقــاع  الــصــورة  تركيب  على  املبنية 
توالت، في هذا السياق، مجموعة من الدواوين، أهمها 
»الــكــتــابــة عــلــى جـــدار الــصــمــت« و»اســتــراحــة فــي زمــن 
القلق« و»األلق الوافد« و»قطرة في زمن العطش«. وإلى 
جانب هذه األعمال، تميز هالل العامري أكثر بمواقفه 
التنشيطي. كل من  الثقافية، وخصوصا في جانبها 
عــرفــه وتــعــامــل مــعــه شــعــر أنـــه إزاء مــثــقــف أب، يقف 

احتياجاتهم،  مختلف  لهم  ويمهد  اب، 
ّ
الكت جانب  إلــى 

من  مهمة  مجموعة  تفعيل  وراء  كــان  أنــه  خصوصا 
املــنــاشــط الــثــقــافــيــة، مـــن ضــمــنــهــا طــبــاعــة اإلصـــــدارات 
عمل  حــني  والثقافة،  الــتــراث  وزارة  نفقة  على  الحديثة 
فيها مــديــرا عــامــا لـــآداب. وفــي هــذا الــجــانــب، يصعب 
حصر إسهاماته التي استمرت أكثر من ثالثة عقود 
في قطاع الثقافة واآلداب. وكان وراء إقامة ندواٍت ظلت 
في الذاكرة، مثل الندوة املوّسعة تأبينا لنجيب محفوظ 
نسى تلك املناشط 

ُ
في عام وفاته 2006. من دون أن ت

امللتقى  مثل  واالســتــمــرار،  الديمومة  طابع  تأخذ  التي 
األدبـــي الــســنــوي الـــذي بــدأ فــي 1995، واســتــمــر قرابة 
عقدين، إذ كان كل سنة يتم اختيار والية من واليات 
أسبوعا،  التي تستمر  »امللتقى«  أيــام هذا  ُعمان. وفي 
املــخــتــارة حــدثــا مــتــنــوعــا للمسابقات  الـــواليـــة  تــعــيــش 
التي تتميز  الفولكلورية  الفنون  اإلبداعية واستعراض 
بها كــل جهة مــن جــهــات ُعــمــان. هــذا الــحــدث السنوي 
أن تقلص تدريجيا حتى  اآلن، بعد  أفــل  املهم  الثقافي 
لم يعد له أثر، حني أحيل العامري إلى التقاعد، متّوجا 
بتكريمه بوسام االستحقاق من ِقَبل السلطان قابوس 

رحمه الله.
ال أذكــر أن كاتبا ُعمانيا ذهــب إلــى العامري في طلب 
أمــر أو خــدمــة ورده خــائــبــا، إلــى درجـــة أن الصحافية 

في  مــرة  أجـــرت  الوهيبي،  بــدريــة  الُعمانية،  والــشــاعــرة 
عــلــى مجموعة من  اســتــفــتــاء وزعــتــه  الــزمــن  صحيفة 
الكتاب الُعمانيني، فيه سؤال واحد: بماذا تدين للشيخ 
 فــي عــرض 

ً
هـــالل الــعــامــري؟ فــجــاءت الــــردود مــتــدفــقــة

قول  أبرزها  من  والشخصية،  الثقافية  الرجل  مواقف 
العامري  »هــالل  املعمري:  واإلعالمي سليمان  القاص 
ــهـــروا عــلــى تــشــكــل بــطــاقــتــي املــعــنــويــة  ــذيـــن سـ ــد الـ أحــ
ــقـــاص، مــنــذ أول مــشــاركــة لـــي فـــي املــلــتــقــى األدبــــي  كـ
الــذي زرع  امللتقى  الثالث في صحار عــام 1997. هــذا 
هــو بــذرتــه وظـــل يسقيها بــحــب، فــأنــتــجــت كــثــيــرا من 

أيــنــع بعضها وحــــان قــطــافــه، ويــبــس البعض  الــثــمــار، 
اآلخر في شجرته«. شاعرنا من مواليد مدينة النخيل، 
سمائل، عام 1953. درس االقتصاد في جامعة دنفر 
األميركية، وتخّرج منها عام 1978. تقلد عدة وظائف 
بعد تخّرجه، من أهمها مديرا عاما للتلفزيون الُعماني، 
مديرا  قــابــوس،  السلطان  لجامعة  الــعــام  لــأمــني  نائبا 
عاما للثقافة في وزارة التراث القومي والثقافة. نشرت 
أعماله الشعرية تحت عنوان: »األعمال الكاملة للشاعر 
هالل العامري« عام 2013 بدعم من »البرنامج الوطني 
لدعم الكتاب في سلطنة ُعمان«. في انتفاضة الحجارة 
الفلسطينية األولى، وقف العامري في لقطة تلفزيونية 
تـــصـــّوره بــجــانــب أحــــد أطـــفـــال االنــتــفــاضــة الــشــهــداء، 
الكيان  بــطــش  الــذيــن قتلتهم آالت  األطــفــال  أكــثــر  ومـــا 
الصهيوني املغتصب. يظهر الطفل طريحا غارقا في 
دمــائــه، األمــر الــذي أوحــى بتخليد ذلــك املوقف العظيم 
الطفل/  »سجى  فيها:  جــاء  الــعــامــري،  لهالل  بقصيدة 
السفوح/ على قارعات  لهيب  الندى والدماء/ فوق  بني 
املــدى/ والــحــزن أرجــوحــة/ في مهب الحجارة/ والوقت 
الــعــبــارة/ واملــّد  الــســحــاب/ رســول  الليل/ خيل  مقصلة 
بوصلة  بالريح/  املغلف  الــشــراع  بحد  الــوثــوب/  صمت 
لت بحره/ كونت شرعة للجنون/ بحثا 

ّ
للدماء التي شك

عن الضوء والفجر واالستنارة«.

في تكريم »ألكسو« هالل العامري

وأخيرًا

من أوائل الشعراء الُعمانيين 
الذين حرّروا القصيدة 

من أسوارها التقليدية، 
وفتحوها على مطلق رياح 
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