حديقة الفنان
من سونوج دي ونامراتا نيوج

الصحراء يه الغابة

فن جميل مؤسسة ترىع
الفنانني وجماعات اإلبداع.

صحراء يه الغابة
من سونوج دي ونامراتا نيوج

نباتات احلديقة
جميــع النباتــات يف حديقــة الفنــان مــن النــوع الــذي يتغــذى عليــه املاعــز ،حيــث اعتــاد املجتمــع
ً
املحــي اســتخدامها غـ ً
ودواء.
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نبات احلديقة

الظفر

Tephrosia apollinea

املرخ

Leptadenia pyrotechnica

ُ
اخلبزي

Malva parviflora

الصفراوي

Dipterygium glaucum

يعــد عمــل «الصحــراء يه الغابــة» مــن ســونوج دي ونامراتــا نيــوج ثالــث تكليــف فــي حلديقــة
ُ
الفنــان يف مركــز جميــل للفنــون .يقــوم كل ِمــن الفنانــن بتصميــم حديقــة تجســد فلســفة
محورهــا «كيفيــة التفكــر مثــل غابــة» .يبحــث العمــل يف طبيعــة اإلمــارات ويطــرح تســاؤالت
عــدة تتمحــور حــول العالقــات اهلرميــة ودينامياتهــا عنــد محاولــة تخيــل الصحــراء وكأنهــا
غابــة.
تضــم احلديقــة مجموعــة مختــارة مــن النباتــات األصليــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
والــي كان يســتهلكها البــر واملاعــز بشــكل تقليــدي أو عــر اســتعماالتها الطبيــة.
َ
احلديقــة والــي يه عبــارة عــن تشــابكات معقــدة ،تطــرح استكشــافا لسياســات الطعــام
والرتويــض والعالقــات بــن البــر وغــر البــر والطريقــة الــي نــرى بهــا البيئــة ونفرسهــا،
وتــروي ً
أيضــا التاريــخ الفريــد لبيئــة النباتــات يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة والعــادات الغذائيــة
فيهــا.
تــم جمــع املعلومــات حــول النباتــات مــن خــال املحادثــات مــع املزارعــن املحليــن واألرس
وعلمــاء البســتنة وعلمــاء النبــات .يتوافــق كل رقــم مخصــص للنبــات املرســوم يف هــذا
الدليــل مــع النبــات يف حديقــة مركــز جميــل للفنــون.
يوجد تمثيل لكل نبتة مذكورة يف هذا الكتيب داخل اخلريطة .سوف تتغري بعض النباتات وتستبدل
خالل فرتة املرشوع ،حسب املوسم و دورة حياة النبات.
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يكثر انتشـاره ويزدهـر يف وديـان وجبـال الفجيرة حيـث
تـرىع عليـه املاعـز ،كمـا يحبـه البشر والطير لبـذوره
وشـجريته .تسـتهلك البـذور ويه مـا تـزال طريـة ،كمـا
ً
ملاذا ً
آمنـا ألعشاشـها.
تتخـذ منهـا الطيـور

تنتشر على نطـاق واسـع يف جميـع أنحـاء اإلمـارات،
ً
وغالبـا مـا تسـتخدم أوراقهـا وأزهارهـا الرقيقـة يف
مسـتحرضات غذائيـة مختلفـة .كمـا تسـتخدم املـرخ يف
صنـع احلبـال وأدوات الصيـد .ويه نبـات تـرىع املاعـز
وحيوانـات الصحـراء األخـرى عليـه.

يكثر يف الفجيرة ورأس اخليمـة ،ويتميز برائحتـه القويـة.
ينمـو عبر التضار يـس اجلبليـة الصخر يـة ،ويشرب مثـل
ً
الشـاي لكنـه ذي مـذاق مـر قليلا ،يسـاعد يف تخفيـف
آالم املعـدة ويسـتخدم يف تنقيـة اجلسـم مـن السـموم.

تنتشر هـذه النبتـة على طـول سـاحل دولـة اإلمـارات،
وهلـا قـدرة على البقـاء يف الرتبـة الرمليـة املاحلـة ،تجـذب
ثمارهـا مجموعـة كبيرة ومتنوعـة مـن الطيـور املهاجـرة
وحيوانـات الـريع ،ومنهـا املاعـز .اسـتخدمها النـاس يف
األغـراض الطبيـة التقليديـة.

عرفج

Rhanterium epapposum

01

حشيشة األرنب

Arnebia hispidissima

25

احلميض

Rumex vesicarius

21

اخلنصور أو اليضع

Caralluma Arabica / Flava

22

سونوج دي

فنــان معــارص ،أعمالــه عبــارة عــن تأمــل يف السياســة وانســيابية املعــاين يف اخلامات
النابعــة مــن االرتبــاط النقــدي باملناظــر الطبيعيــة والعالقــات العديــدة الــي يشــكلها
هــذا االرتباط.
شـجرة معمرة ،تبدأ يف اإلزهار خالل شـهر ديسـمرب ،عرب
التار يـخ كان النـاس يأكلـون أزهارهـا الطريـة عـن طر يـق
قطفهـا .وتتغـذى املاعـز على هـذه الشـجرة التي تعـد
مـدرة للحليـب .يعتبر العرفـج اليـوم مـن أنـدر النباتـات
يف دولـة اإلمـارات ويكثر يف اجلـزء الشـمايل الشريق مـن
البلاد.

نامراتا نيوج

هلــا خــرة يف التاريــخ واآلثــار واألنرثوبولوجيــا ،يــدور عملهــا حــول االســتقصاءات
النظريــة للتفاعــل البــري وغــر البــري يف املشــهد الطبيــي وسياســة التمثيــل
والرؤيــة.

حرمل

Peganum nitrariaceae

السلم

Acacia ehrenbergiana
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معـروف بخصائصـه الطبيـة العديـدة ،ويسـتخدم يف
الطـب التقليـدي لعلاج آالم العضلات والسـكري وآالم
املعـدة واجلـروح .كمـا تغلى األوراق لالسـتحمام بمائهـا،
لتخفيـف الطفـح اجللـدي والفطر يـات على اجللـد .وتـرىع
املاعـز على زهـوره وأوراقـه.

تكثر يف أنحـاء الفجيرة ،وتعتبر اليـوم مـن األشـجار
النـادرة .ألزهـار السـلم الصفـراء ميزة تجـذب نحـل
العسـل .وتـرىع املاعـز على أوراقه .وألنها شـجرة شـائكة،
فإنهـا توفـر حمايـة ألعشـاش الطيـور وكذلـك ملاذات
للحيوانـات الصغيرة األخـرى.

املقرنة

Monsonia nivea

الفلح
ِ

Capparis spinosa

ثمام

Panicum turgidum

نبـات حـويل ينمـو يف الرتبـة الرمليـة .عـادة مـا يوجـد بين
سـهول الرتبـة الرمليـة يف رأس اخليمـة ودبـا الفجيرة.
وتسـتخدم جـذور النبـات كصبغـة للمالبـس ،وكذلـك يف
علاج احلمـى بعـد غلي أوراقهـا يف املـاء ورشبهـا .تـرىع
املاعـز على زهورهـا وأوراقهـا.

الراك

Salvadora persica

ملذاقـه احلمضي ،تقبـل عليـه املجتمعـات التي تعيـش
حـول رأس اخليمـة وأم القيويـن ،خاصـة عندمـا يزهـر
بعـد هطـول األمطـار .كمـا يسـتخدم يف إعـداد طبـق
السـلطة .احلميـض عبـارة عـن نوعين؛ أحدهمـا ينمو يف
املناطـق اجلبليـة أو الصخر يـة واآلخـر ينمـو يف السـهول
الرملية ،وال يمكن التميزي بينهما إال يف اللون والشكل.

الغر يراء
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كانـت بـذوره ُتطحـن ُ
وتمـزج بالقمـح لصنـع اخلبز .كمـا
يطعـم الرعـاة بـذوره للماعـز كعلـف مفيـد .وحين كان
ً
اقتصـاد املقايضـة قائمـا ذات يـوم يف اإلمـارات ،كانـت
تتـم مقايضـة علـف الثمـام باخلشـب والقهـوة.

تسـتخدم جذورهـا كفرشـاة أسـنان طبيعيـة «سـواك»
يف بعـض أنحـاء اإلمـارات .وهـو نبـات مهـم ً
جـدا للماعـز
واإلبل حيث يسـاعدها يف إنتاج احلليب ،ويمدها بنسـبة
عاليـة مـن الفيتامينـات.

يشـيع اسـتخدامه يف الطـب التقليـدي بوصفـه ملينـا
ً
ومـدرا للبـول .تنتشر شـجرته الصغيرة يف جميـع أنحـاء
اإلمـارات ،مـن سـهول احلصى إىل الوديـان ،ممـا يسـهل
على املاعـز الـريع على أوراقـه.

زعبل

Triraphis pumilio

الرمث

Haloxylon salicornicum

الصخرب

اجلعدة

Eremobium aegyptiacum
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يكثر يف السالسـل اجلبليـة العاليـة يف اإلمـارات.
ويسـتخدم يف إعـداد طبـق الصالونـة ,وجبـة تـؤكل مـع
األرز وقوامهـا يشـبه احلسـاء ،كمـا تضـاف أوراقـه إىل
طبـق السـلطة .للنبـات خصائـص طبيـة تسـاعد يف علاج
مـرض السـكري .تشـيع أزهـاره ذات اللـون حمـراء ،أمـا
النـادر منهـا فهـي األزهـار ذات اللـون األصفـر.

12

ً

Cymbopogon commutatus

نبـات عطـري معمـر ،يزدهـر يف املناطـق اجلبليـة يف
اإلمـارات .ويتميز بأزهـار مختلفـة األلـوان ،وال يـزال
ً
ً
ً
ودواء
وأحيانا كبديل للنعناع يف الشـاي
يسـتخدم شـايا،
لعلاج آالم املعـدة (بعـد تجفيفـه وخلطـه إمـا باحلليـب أو
املـاء أو العصير) .كمـا كانـت أزهـاره تسـتخدم يف صنـع
الوسـائد لكونهـا رقيقـة وعطريـة.

األرطى
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ً
شـجرية تنمـو يف السـهول الرمليـة ،وغالبـا مـا يتـم
اسـتخدامها كرشاب مثل الشـاي ،بعد تجفيف األوراق.
ً
كمـا تسـتخدم كذلـك عالجـا للحمـى .وتنجـذب املاعـز
بشـكل خاص إىل هذا النبات عندما يزهر يف شـهر يناير.

الفلـح عنـد غـروب الشـمس،
ينجـذب البشر واملاعـز إىل ِ
وقت أن تتفتح أزهاره .تضاف أوراقه إىل طبق السـلطة،
كمـا يسـتخدمون أزهـاره يف تحضير املـرىب ،وفيـه
خصائـص تخفـف آالم األسـنان.

ينتشر عـن طر يـق البـذر الـذايت وعمـره قصير ال يتجـاوز
ثالثـة أشـهر .يكثر يف منطقـة جبـل حفيـت حيـث تـرىع
ً
ً
نـادرا تبـذل اجلهـود
عشـبا
عليـه املاعـز ،ويعتبر اليـوم
لصونـه يف دولـة اإلمـارات.

شـجرة معمـرة تنتشر يف الصحـاري املاحلـة .وبينمـا تـرىع
املاعـز على سـيقانها الرقيقـة ،يجفـف النـاس يف بعـض
أجـزاء اإلمـارات الرمـث ويطحنونـه إلضافتـه إىل املـاء
املغلي ويشرب كالشـاي ملـا فيه من فوائـد طبية عديدة.

ينمـو يف األماكـن الصخر يـة اجلافـة .وينتـج نباتـه ز ً
يتـا لـه
رائحـة عطر يـة قويـة ،وهـو ذي خصائـص طبية تسـتخدم
ً
يف الوقاية من احلمى وهو مدر للبول عند تناوله شـايا.

الشيح

Artemisia

ّ
أم حلالح أو غل

Dyerophytum indicum

الغوبان أو السواس

Periploca aphylla

حوة

Launaea arborescens

سيداف

Germander - Teucrium polium

Calligonum comosum

02

Pteropyrum

10
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نبـات عشبي جبلي ذو رائحـة عطر يـة .تسـتخدم أوراقـه
يف صنع شـاي مر يسـاعد يف تخفيف اإلمسـاك وأعراض
مـرض السـكري واحلمـى.

نبـات يحبـه البشر واملاعـز؛ فيسـتخدم البشر األوراق
ً
املاحلـة توابلا للسـلطة وتـرىع املاعـز على ثمـاره.

ضـاف أزهـاره الورديـة إىل طبـق السـلطة ،كمـا ترىع املاعز
على أوراقه.

تبـدأ باإلزهـار يف فربايـر ،حيـث تـرىع عليـه املاعـز خلال
ذلـك الوقـت مـن العـام ،تتميز بلـذة زهورهـا وأغصانهـا
الرقيقـة.

يكثر يف أوديـة اإلمـارات ،وينمـو خلال فصـل الشـتاء.
تسـتخدم أوراقـه يف إعـداد طبـق السـلطة.

تنقسـم إىل نوعـان ،ينتشران بين منطقتين
جغرافيتين مختلفتين النبـات «العملاق» الـذي ينمـو
يف املناطـق الرمليـة والنبـات «الصغير» الـذي ينمـو
وسـط التضاريـس الصخريـة .ثـم ومـع بـدء ازهـاره يف
شـهر مـارس ،يضيـف األشـخاص الذيـن يعيشـون يف
املناطـق اجلبليـة يف اإلمـارات حتى يومنـا هـذا الزهـور
احلمـراء والصفـراء الزاهيـة اجلميلـة واألوراق املقطعـة
ً
والسـيقان الناعمـة إىل األرز عنـده طهيـه ليكـون طبقـا
ً
مميزا .كذلـك خلال هـذا الوقـت مـن العـام يتـم جمـع
براعمهـا الصغيرة ليتـم إضافتهـا إىل طبـق السـلطة.
كمـا تسـتخدم أوراق النبـات كشراب لعلاج اإلسـهال،
وتجفـف يف الشـمس ثـم تنقـع يف املـاء أو زيـت السـمك
السـتخدامها يف الطهـي.

