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على خطى �أ�سالفنا – توطيد الإح�سا�س باملكان
ديفيد جنز
االرتباط :الإرتباط :املدير التنفيذي ،ليربا david.jenns@libra-uae.com -

منذ �أول و�صويل للإمارات العربية املتحدة للعمل كمدر�س يف كليات التقنية العليا يف مدينة العني يف عام � ،1996أ�صبحت
الرحل الذين جابوا بحار الرمل ال�شا�سعة على منت اجلمال قبل و�صول ال�سيارات.
مفتونا بال�صحراء وعامل البدو �أولئك ّ
لكن ،ومع اكت�شاف النفط يف املنطقة وابتداء احلداثة ،تراجع الكثري من التقاليد و�أن�شطة الرتاث لدى �شباب اليوم الذين
جذبهم خ�ضم النمو املت�صاعد يف بلد غني بالنفط ،وباتوا جد توّاقني ملعانقة قيم القرن الواحد والع�شرين� .إن الكثريين
من �شباب و�شابات دول التعاون اخلليجي هم يف خطر فقدان روابطهم مع بيئتهم الطبيعية وتقاليدهم كركوب اجلمال
مثال.
تتمتع الإمارات العربية املتحدة بت�ضاري�س طبيعية متنوعة ممتدة لت�شمل �شواطئ ذات خلجان متاثل الفيوردات،
وجبال مذهلة ،و�سهول �سافانا ع�شبية ،وبحار رمال عظيمة هي العنوان الرديف للمنطقة .كانت هذه املناطق �سابقا
تعج باحليوانات ال�ضارية مبا فيها الذئاب والنمور العربية ،وبالأرانب الربية والغزالن واحلبارى والن�سور� ،إال �أن
ّ
معدل التنمية كان من ال�شمول لدرجة ابتالع وح�ش التطور ملناطق �شا�سعة .يعي�ش الكثري من ال�شباب الآن يف املدن
الأنيقة وك�أنهم يف �شرنقة تعزلهم عن عامل الطبيعة الذي يقع على بعد ب�ضعة كيلومرتات من الزحف احل�ضري.
� ّأ�س�ست �أثناء عملي يف كلية التقنية العليا يف ال�شارقة مبادرة لإن�شاء برنامج لتعزيز الهوية الوطنية وا�ستعادة
ال�صلة مع الرتاث املحلي وتعريف املواطنني ال�شباب على التنوع واجلمال الطبيعي الرائع للإمارات ،وح�صلت
يف �سبتمرب على املوافقة للبدء يف التخطيط لقيادة قافلة على ظهر اجلمال عرب الدولة .كانت خطة الرحلة،
التي حملت ا�سما منا�سبا هو «على خطى �أ�سالفنا» ،هي تتبع خط قوافل اجلمال التقليدية من عري�شة
قدمية تقع �أح�ضان خلجان جبال احلجر �إىل ال�شارقة وهي �إحدى �أقدم م�ستوطنات الإمارات ال�شمالية.
وهكذا ،ومع بزوغ �شم�س ال�سبت  22نوفمرب ،وب�صحبة ت�سعة طالب واثني ع�شر جمال ،ومرتدين اللبا�س التقليدي
من كندورة وغرتة ،غادرنا دبا احل�صن منطلقني يف رحلتنا التاريخية .كنا قد علمنا قبل البدء يف رحلتنا ،وعلى
نحو الفت للنظر� ،أن واحدا فقط من الطالب كان قد �سبق له ركوب اجلمال ،لكننا �أ�صبحنا جميعا يف نهاية اليوم
الأول على دراية بالركوب وتلقينا درو�سا يف املالحة ومبادئ �إقامة املخيمات� .إن من الأمور الهامة يف قوافل اجلمال
ال�سري يف طابور �أحادي قدر الإمكان� ،إذ �أن اجلمال ومبجرد �أن جتد جماال �أخرى جتاورها تبد�أ يف الت�سابق ب�شكل
يبد�أ هرولة ثم ينتهي بالعدو ب�أق�صى �سرعة والفو�ضى .لقد تعلمنا هذا الدر�س باكرا يف اليوم الأول ،وكنا جد
م�صممني على عدم التكرار الطوعي لهذا لأمر مرة �أخرى� .سرنا مبحاذاة �سهل عري�ض لفي�ضان نهر متجهني �إىل
جبال احلجر الرهيبة ،وكانت وجبة َغذائنا �شعرية بالبي�ض طهيت يف الظالل الوارفة ل�شجرة �سنط ال�سمر (�أكا�سيا)،
ورغم �أننا كنا فيما يعترب ف�صل ال�شتاء� ،إال �أن احلرارة كانت ت�صل �إىل  25درجة مئوية يف ذروة احلر �أثناء النهار.
و�صلنا بعد  35كيلومرتا و�سبعة �ساعات م�ضنية من الركوب �إىل موقع خميمنا الأول على ه�ضبة يف جبال احلجر تطل
على ال�سهول الواقعة على بعد �آالف الأقدام �أ�سفلنا ،با�شرنا بعقل اجلمال و�ضرب املخيم و�إعداد الطعام ،ثم ناق�شنا
حول املجل�س �أثناء وجبة الع�شاء �إجنازاتنا وما تعلمناه من هذه التجربة .كانت حياتنا تدور كحياة الأجداد حول

�صورة :1الغروب يف �سهول ال�سفانا

5

)(© Brad Moody

�صورة  :2امل�ؤلف يناق�ش رحلة اليوم التايل)(© Brad Moody

�إيقاع اليوم؛ ف�ض املخيم قبل �شروق ال�شم�س واالرحتال
عرب ال�صحراء طيلة اليوم ثم التخييم عند الغروب.
و�صلنا يف اليوم ال�ساد�س �إىل املدينة اجلامعية وهي بغيتنا
النهائية ،لنلقى موكبا من �آالف الطالب من خمتلف الكليات
بانتظارنا .كان الطالب قد واكبوا تقدمنا عرب �إ�شارات لأجهزة
نظام حتديد املواقع العاملي  GPSح ّملت �إىل املوقع اخلا�ص
بالرحلة على �شبكة الإنرتنت ،ومن خالل املدونات اليومية
للطالب التي كانت تر�سل من جهاز مودم مت�صل بالأقمار
ال�صناعية حمله �أحد اجلمال .قطعت القافلة م�سافة  160من
�أكرث الت�ضاري�س حتديا يف العامل ،ومل نرتك خلفنا �سوى �آثار
خطى كتلك التي خلفها �أ�سالفنا.
�أثارت الربامج امل�شابهة حوارا داخل املجتمع املحلي حول �أهمية
احلفاظ على الروابط مع املا�ضي .اكت�سب الطالب امل�شاركني
الكثري من جتربة امل�شاق التي كانت تتحملها عائالتهم،
كما �أنها منحتهم تب�صرا يف تنوع وجمال املنطقة العربية.
عمل ديفيد جنز لقرابة  12عاما يف تطوير و�إدارة برامج التدريب
اجل�سدي يف الإمارات العربية املتحدة ،وانتخِ ب يف عام  2004زميال
للجمعية اجلغرافية امللكية ،جلهوده يف تطوير برنامج التدريب يف الربية
والقيادة يف �أح�ضان الطبيعة مع الطالب املواطنني يف �إمارة �أبو ظبي.
ي�شغل ديفيد حاليا من�صبي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة ليربا ومدير التعليم
يف م�ؤ�س�سة تعليم املغامرة املطلقة.
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