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وجه
دبي الأ�صيل

عودة اإىل اأعماق املا�سي يف اأحياء دبي التاريخية واأ�سواقها التقليدية
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ب�صمتها  تركت  التي  الع�رصية  املدينة  تلك  دبي، 
اأنظار  لفت  عن  تنقطع  ال  العاملية،  اخلارطة  على 
خا�صت  ال�صابق،  العام  يف  باإجنازاتها.  العامل 
دبي �صباقًا حممومًا للفوز بحّق ا�صت�صافة معر�ص 
على  لتوؤّكد  متاأّلقة  فخرجت   ،2020 الدويل  اإك�صبو 
مكانتها كمدينة عاملية ت�صّكل حلقة و�صل حمورّية 
�صطع  االأخرية،  ال�صنوات  يف  والغرب.  ال�رصق  بني 
بريق دبي بعيداً ليجعل منها وجهة �صياحية جّذابة 
ا�صتقبلت  فقد  والرتف،  الرفاهية  ملحبي  ومق�صداً 
فنادق املدينة يف العام ال�صابق ما ال يقّل عن 11 
وا�صتك�صاف  ربوعها  يف  لال�صتجمام  زائر  مليون 

معاملها ال�صهرية. 
لكن من ي�صحره اأَلق معامل دبي احلديثة وما تزخر 
قد  امل�صتوى،  رفيعة  وترفيه  ت�صّوق  مرافق  من  به 
منذ  املدينة  عليه  كانت  ما  ر  ت�صوُّ عليه  ي�صعب 
اأعلى  موطن  ت�صبح  اأن  قبل  عقود  ب�صعة  جمّرد 
مبنى يف العامل وحتّقق �صل�صلة من االإجنازات غري 
امل�صبوقة. وال تكتمل الرحلة اإىل دبي من دون زيارة 
اأحياء املدينة القدمية التي ال تزال �صامدة يف وجه 
تاريخ  من  هامًا  جانبًا  لرتوي  العمراين  الزحف 

املحّلي. الرتاث  على  فريدة  نافذة  وتفتح  املدينة 

وجه املدينة القدمي
ثالثة  من  موؤّلفة  دبي  مدينة  كانت  املا�صي،  يف 
وديرة،  دبي  وبر  ال�صندغة  هي  رئي�صية  اأق�صام 
البحري  الل�صان  وهو  دبي  خور  الرئي�صي  ع�صبها 
ميناًء  وي�صكل  دبي  وبر  ديرة  بني  يف�صل  الذي 
طبيعيًا لل�صفن. ي�صهد اخلور على ما مّرت به املدينة 
من  التدريجي  وانتقالها  الزمن  عرب  تطّورات  من 

قرية �صيد ب�صيطة اإىل مركز جتاري حموري. 
يزال  وال  كان  الذي  البحري  املنطقة  برتاث  تيّمنًا 
الرحلة  ت�صّكل  اليومية،  احلياة  من  يتجزاأ  ال  جزءاً 
املائية على منت العّبارة »فريي دبي« خري و�صيلة 
ال�صرتجاع املا�صي. تنطلق العّبارة من مر�صى دبي 
والقوارب  ال�صاهقة  املباين  تتزاحم  الع�رصي حيث 
خور  باجتاه  ال�صاحل  امتداد  على  وتبحر  الفخمة، 
تر�صو  املدينة.  معامل  باأبرز  مروراً  التاريخي  دبي 
بر  يف  ال�صندغة التاريخي  حّي  �صّفة  على  العّبارة 
وتب�صط  ما�صيها  املدينة  ت�صتح�رص  حيث  دبي 
الثمني.  اإرثها  على  للتعّرف  ال�صاعني  اأمام  تراثها 

بني �ضوارع املا�ضي
اأحد �صوارع دبي التقليدية القدمية يف الب�صتكية
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ظالل يف دبي القدمية
هذه ال�صفحة: م�صهد من مدر�صة اإ�صالمية قدمية يف متحف دبي؛ فواكه جمّففة 
واأع�صاب يف �صوق التوابل يف دبي؛ منازل عربية تقليدية قدمية على الواجهة 

املائية خلور دبي؛ فواني�ص تقليدية ملّونة يف اأحد اأ�صواق دبي القدمية.
ال�ضفحة املقابلة: مراكب العربة التقليدية يف خور دبي.

على طول املمر ال�صاحلي اجلميل تطّل املباين التاريخية باأبهى حّلة 
االآخر لتغدو  البع�ص  اإن�صاء  العديد منها للرتميم واأعيد  اأن خ�صع  بعد 
املنطقة حمّطة تاريخّية وتراثية ال يجدر تفويت زيارتها. لقد حتّولت 
العائلة  �صكن  ت�صمل  م�صى  فيما  كانت  التي  ال�صندغة،  حّي  مباين 
ال�صاعات  مت�صي  حيث  والرتاث  التاريخ  ملحّبي  مق�صد  اإىل  احلاكمة، 

وكاأنها دقائق فيما يتنّقل الزائر بني املتاحف واملنازل االأثرية. 
من اأبرز معامل املنطقة بيت ال�صيخ �صعيد اآل مكتوم الذي يرجع تاريخ 
البناء  يتمّتع  دبي.  حلاكم  مقّراً  ُيعتَمد  وكان   1896 العام  اإىل  اإن�صائه 
القدمي،  املعماري  للت�صميم  رائعًا  مثااًل  باعتباره  عمرانية  باأهمية 
ويعر�ص جمموعة نادرة من ال�صور واملعرو�صات املتنّوعة التي توّثق 

تاريخ دبي. 
البناء  فن  يف  التعّمق  على  التاريخي  املنزل  هذا  زيارة  حتّفزه  ومن 
القدمي، فما عليه �صوى التعريج على متحف العمارة التقليدية املجاور 
اأن  قبل  بن مكتوم  لل�صيخ جمعة  1927 كم�صكن  عام  ت�صييده  الذي مت 
التقليدي  البناء  عنا�رص  قاعاته  تغّطي  ثقايف  متحف  اإىل  يتحّول 
مبختلف جوانبه. يت�صّنى لزوار املعر�ص اال�صتفادة من جوالت اإر�صادية 
واملواد  البناء  اأ�صاليب  ح  تو�صّ وجم�ّصمات  معرو�صات  على  واالطالع 
واالأدوات املعتمدة يف اإن�صاء البيوت االإماراتية وزخرفتها مبا ين�صجم 
مع التقاليد والبيئة املحلّية. وتعك�ص املعرو�صات فطنة البّنائني يف 
اأبراج الهواء املعروفة  اإن�صاء  اأ�صاليب لتقليل حّدة احلرارة مثل  ابتداع 
با�صم الرباجيل والتي ُتعترب اأول نظام تكييف ذاتي فّعال يف املنطقة. 
يف  احلركة  ومراقبة  البحري  املمر  مقاهي  اأحد  يف  اال�صرتاحة  حتلو 
ينتظرون  املا�صي  يف  االأهايل  كان  حيث  �صّفتيه  وعلى  اخلور  مياه 

لقمة  لتاأمني  بعد مكابدتهم  اللوؤلوؤ  االأ�صماك وغّوا�صي  عودة �صّيادي 
كانوا  االأ�صداء  الغّوا�صني  لكن  اآنذاك،  �صهلة  احلياة  تكن  مل  العي�ص. 
املجاورة  الغو�ص«  »قرية  ترويها  االإعجاب  تثري  مبهارات  يتحّلون 
1997 تكرميًا لهذه املهنة. حلظة عبور بوابة القرية  اأُن�صاأت عام  التي 
يتوارى العامل اخلارجي وتبداأ الرحلة اإىل املا�صي يف �صاحات رحبة 
حتت�صن فعاليات َبحرّية وتراثية يف موا�صم حمّددة مثل مهرجان دبي 
البحري الرتاثي. اإنها ملحّطة ثمينة على درب ا�صتك�صاف موروث البالد 
الغو�ص  واأدوات  ال�صفن  اأنواع  على  التعّرف  للزائر  تتيح  اإذ  الرتاثي، 
�صّكان  حياة  على  ال�صوء  ُت�صّلط  اأنها  كما  �صناعتها  وطريقة  القدمية 

دبي يف املا�صي. 
اأما قرية الرتاث املجاورة، فتحتفي بعادات ال�صعب االإماراتي وتقاليده 
البيوت  اأمناط  القيام بجولة فيها ال�صتعرا�ص  االأ�صيلة، وال غنى عن 
على  واالّطالع  املختلفة  املحلّية  البيئات  يف  �صائدة  كانت  التي 
وتنب�ص  ال�صيوف.  ا�صتقبال  طريقة  على  والتعّرف  اليومية  االأدوات 
القرية باحليوية خالل فرتة املهرجانات متيحة للزوار فر�صة متابعة 
االأطباق  ق خمتلف  ال�صعبية وتذوُّ احِلَرفّية والرق�صات  العرو�ص  اأروع 

االإماراتية. 

حّي الفهيدي التاريخي
يكتمل املخزون الرتاثي يف هذه االأنحاء بوجود حّي الفهيدي التاريخي 
الذي يعود للعام 1859 وكان ُيعرف �صابقًا با�صم »الب�صتكّية«. لقد اأُعيد 
تاأهيل مباين احلّي بعناية للحفاظ على طابعها االأ�صيل، اإذ ا�صتخدمت 
االأحجار  مثل  اآنذاك،  �صائدة  كانت  التي  االأولية  املواد  ترميمها  يف 

يف  يبعث  �صاحراً  طابعًا  احلّي  على  اأ�صفى  ما  واجل�ّص،  املرجانية 
الهناء وال�صفاء. هنا ت�صري احلياة بوترية هادئة فيما يتجّول  النف�ص 
كك، متنّقلني بني بيوت مزدانة  ة ال�صّيقة املعروفة بال�صِّ املارة يف االأِزقَّ
بالرباجيل والزخارف واالأبواب اخل�صبية املنقو�صة. وباتت هذه البيوت 
�صة ومقاهي فريدة  اليوم حتت�صن �صاالت عر�ص فّنية ومتاجر متخ�صّ

وُنُزل لل�صياح. 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  مركز  يرّحب  االآ�رص  الفهيدي  حي  قلب  يف 
العامل  اأ�صقاع  خمتلف  من  بالزوار  احل�صاري  للتوا�صل  مكتوم  اآل 
متيحًا لهم فر�صة مثلى للتّعرف على الرتاث االإماراتي عن كثب عرب 
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بني اخلور والأ�ضواق
هذه ال�صفحة: ق�صم من الواجهة املائية املمتدة من بر دبي اإىل خور دبي؛ �صائغ 

يف �صوق الذهب يف دبي.
ال�صفحة املقابلة: واجهة متحف دبي اخلارجية؛ اأخفاف ملّونة يف �صوق دبي.

املحلّية.  والتقاليد  الثقافة  حول  الوعـي  لن�صـر  تهدف  متنوّعة  برامج 
برتتيب م�صبق، يقّدم املركز لزواره وجبات تراثية يف اأجواء من االإلفة 
االجتماعية يتحاورون خاللها مع م�صيفهم االإماراتي حول التقاليـد 
والعـادات املحلّيـة، ويتعّرفون فيها على االأطباق االإماراتية االأ�صيلة 
»اللقيمات«.  مثل  ال�صعبية  واحللويات  و»البالليط«،  »املجبو�ص«  مثل 
القيام  فيمكنه  االأقدام،  على  �صرياً  ا�صتك�صاف احلي  يرغب يف  اأما من 

�ص ي�صاركه معرفته برتاث املنطقة. بجولة برفقة مر�صد متخ�صّ
اأمامه فر�صة  تبقى  ال�صندغة،  �صل�صلة متاحف حي  ترِو غليله  ومن مل 
حتّدت  التي  العريقة  الفهيدي  قلعة  يف  املدينة  تاريخ  ال�صتعرا�ص 
دفاعيًا  مركزاً  كونها  من  وانتقلت   ،1787 عام  اإن�صائها  منذ  الزمن 
لت�صبح موقعًا تراثيًا ي�صم متحفًا ي�صل�صل ما�صي املنطقة مبعرو�صاته 

ال�صاملة.
تتكّلل زيارة منطقة الفهيدي بزيارة �صوقها القدمي امل�صقوف باخل�صب 
الذاكرة متاجر دبي الع�رصية لتحّل مكانها جتربة  حيث تتوارى من 
باهرة  باألوان  متنوعة  معرو�صات  االأب�صار  تلتقط  متامًا.  مغايرة 
حماولني  لب�صائعهم  الرتويج  يف  الباعة  ين�صط  فيما  بّراقة  وزراك�ص 
حمّملني  منها  واخلروج  ال�صّيقة  متاجرهم  لدخول  الرواد  اجتذاب 
باأكيا�ص مثقلة باالأقم�صة واملالب�ص والتذكارات. ويكت�صب الت�صّوق يف 
هذه االأنحاء نكهة خا�صة فيما تبداأ عملية امل�صاومة على االأ�صعار التي 

يظفر فيها من يتمّتع مبقدار من املهارة والكيا�صة.  
الواجهة  اإىل  التوّجه  �صوى  عليه  فما  الت�صّوق  من  قدماه  تكّل  ومن 
م�رصوب  وهو  »الكرك«،  من  كوب  بارت�صاف  ن�صاطه  لتجديد  املائية 
�صعبي مكّون من ال�صاي املمزوج باحلليب امُلحّلى، قبل متابعة اجلولة 

االآخر  اجلانب  الواقع على  القدمية  املدينة  الثاين من  ال�صّق  ديرة،  يف 
من اخلور. 

عرب اخلور نحو ديرة
يف املا�صي، كانت حركة النقل عرب اخلور تقت�رص على الَعربات، وهي 
قوارب خ�صبية �صغرية ذات جمذافني. وقد حّلت مكانها اليوم َعربات 
مزّودة مبحّركات وبا�صات مائية، تروح وجتيء طوال النهار بال َكَلل 
على  املتوّزعة  املائية  املحّطات  بني  لالنتقال  و�صيلة  اأ�رصع  كونها 

امتداد �صّقي اخلور: بر دبي وديرة. 
تتوّقف العربة عند �صوق التوابل، حيث املتاجر ال�صغرية مرتا�صة على 
اجلانبني واأ�صحابها يف �صباق حمموم للرتويج لب�صائعهم كما فعل 
اأ�صالفهم عرب ال�صنني. يعبق ال�صوق بروائح فّواحة فيما تتعاىل اأ�صوات 
الباعة وت�صري اأياديهم اإىل االأكيا�ص املكّد�صة بكّل ما يخطر بالبال من 
املتوا�صعة  املحالت  هذه  اأ�صحاب  ويتفاخر  جمّففة.  واأع�صاب  توابل 
اأ�صبه  ال�صوق  زيارة  فت�صبح  وفوائدها،  املنتجات  خلوا�ص  مبعرفتهم 
املجاور،  الذهب  �صوق  اأما  احلوا�ص.  يحّرك  الطبيعي  للعالج  بدر�ص 
في�صح القول فيه اأنه ُمبهر لالأب�صار نظراً ملا يغتني به من جموهرات 
متاّلقة، التقليدية منها والع�رصية. ُتعترب دبي من الوجهات املق�صودة 
ملحّبي املجوهرات، وبالرغم من انت�صار اأرقى املتاجر يف مرافق دبي 
االأحالم  ي�صبه عامل  يبقى مق�صداً  القدمي  الذهب  �صوق  فاإن  الع�رصية، 

تخلد معرو�صاته يف الذاكرة طوياًل بعد انق�صاء الزيارة.  
ال تخلو ديرة بدورها من املعامل التاريخية واملحطات الرتاثية مثل 
اأ�صهر جّتار  لواحد من  1910 مملوكًا  العام  الذي كان يف  الرتاث  بيت 
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طريقة ال�ضفر
ال�رصق  يف  خمتلفة  مناطق  من  رحالت  دبي  فالي  طريان  ي�صرّي 

االأو�صط واآ�صيا واأفريقيا اإىل دبي.
flydubai.com

التنّقل يف اأرجاء املكان
توّفر هيئة الطرق واملوا�صالت و�صائل نقل برّية ومائية متنوعة 

ت�صمل املرتو والبا�ص والَعربة وفريي دبي.
rta.ae

الفنادق 
راقية  فّنية  واأجواء  اأ�صيل  بت�صميم عربي   XVA فندق  يتمّتع   -

.www.xvahotel.com وموقع مثايل يف قلب حي الفهيدي
- تقّدم »جمموعة الرتاث« ثالثة بيوت تراثية �صاحرة يف اأحياء 
البيت  اخلا�ص:  التقليدي  بطابعه  منها  كّل  يتمّيز  القدمية  دبي 
 ،orientguesthouse.comالتاريخي الفهيدي  حي  يف  ال�رصقي 
االأحمدية  املدر�صة  بجوار  ديرة  يف  الرتاثي  االأحمدية  ونزل 
ال�صندغة  حي  يف  بارجيل  ونزل   ،ahmediaguesthouse.com

.barjeelguesthouse.comبجوار القرية الرتاثية

املطاعم
عرب  االأقدام  على  �صرياً  اال�صتك�صافية  اجلوالت  حجز  ميكنكم   -

www.fryingpanadventures.com املوقع
�صيتي  ف�صتيفال  دبي  يف  »الفرن«  ومطعم  مقهى  �ص  يتخ�صّ  -

www.alfanarrestaurant.com باملطبخ االإماراتي
حّي  قلب  يف  كافيه  هاو�ص  تي  اأرابيان  ومطعم  مقهى  يقع   -
والوجبات  ال�صاي  اأ�صناف  من  وا�صعة  ت�صكيلة  ويقّدم  الفهيدي، 

 arabianteahouse.co اخلفيفة يف حديقته الداخلية الهادئة
- يجمع باتو دبي بني املاأكوالت ال�صهية واملناظر الرائعة اأثناء 

االإبحار على امتداد اخلور
www.jaresortshotels.com/Properties/BateauxDubai

ملزيد من املعلومات
دائرة  موقع  مراجعة  ميكنكم  دبي  حول  املعلومات  من  ملزيد 

ال�صياحة والت�صويق التجاري 
www.definitelydubai.com

موقع مركز ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم للتوا�صل احل�صاري
  www.cultures.ae

معلومات عن الرحلة

اأجواء الأ�ضالة
اأحد اأروقة �صوق دبي القدمي.

لي�صبح  ال�صنوات  عرب  والتح�صني  للتو�صيع  وخ�صع  املدينة  يف  اللوؤلوؤ 
بكونها  كذلك  املنطقة  وتفتخر  االإماراتي.  للمنزل  ممتازاً   منوذجًا 
مبرور  االأخرية  ال�صنوات  يف  احتفلت  التي  االأحمدية  للمدر�صة  موقعًا 
املنطقة،  يف  تعليمية  موؤ�ّص�صة  اأقدم  وُتعترب  تاأ�صي�صها  على  عام  مائة 

وقد حتّولت اليوم اإىل متحف عام ي�صتقبل الزوار.
باالأطعمة  النف�ص  اإ�صباع  من  بد  ال  والرتاث،  التاريخ  من  الت�صّبع  بعد 
االأحياء  تغتني  وال�صعبية.  املحلّية  املاأكوالت  على  والتعّرف  املحلّية 
القدمية مبطاعم فريدة تعك�ص اأطباقها التبادل احل�صاري الذي �صهدته 
التي  العقود. وما من جتربة مطبخية ت�صاهي اجلوالت  املنطقة عرب 
تنّظمها اخلبرية اأروى اأحمد خلو�ص اأحياء دبي القدمية برفقتها �صرياً 
الرواد  ت�صارك  فيما  واالإقليمية  املحلية  االأطباق  بتذّوق  واال�صتمتاع 
معرفتها العميقة باملاأكوالت واملكّونات والعادات. تقّدم اأروى للزوار 
ال�رصق  نكهات  ال�صتك�صاف  �صة  املخ�صّ اجلوالت  مثل  خيارات،  عدة 
ب�صمة  تركت  التي  الهندية  االأطباق  ملحّبي  املوّجهة  وتلك  االأو�صط، 

قوّية على املطبخ املحّلي. 
القيام  فيمكنه  الع�رصية،  االأجواء  اإىل  تدريجيًا  الرجوع  يوؤثر  من  اأما 
اأطباقًا فاخرة  الذي يقّدم  برحلة مائية على منت مركب »باتو دبي« 
املدينة  اأحياء  اأقدم  من  انطالقًا  يبحر  فيما  بانورامية  ومناظر 

واأكرثها اأ�صالة. •


