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تتوافر الكهرباء آنذاك، وكان الماء مالحًا والمال شحيحًا. كانت »لم 
الحيــاة بأبوظبــي كفاحًا في ذاك الزمان بكل معنى الكلمة«. 

هــذا مــا يقولــه أحمــد بــن درويش خــوري، وهو شــاعٌر يحظى باحتــرام كبير، 
عــن العصــر الذي ســبق اكتشــاف الثــروة النفطية فــي دولة اإلمــارات العربية 
فــت مؤخــرًا على أنهــا أفضل  المتحــدة، ليــروي لنــا حكايــة أبوظبــي التــي ُصنِّ
مدينــة، بعــد نيويورك، لممارســة األعمــال التجارية، متفوقــًة بذلك على لندن 

وهونــغ كونغ.

خوري، المولود في خيمة على الشــاطئ من شــهر ديســمبر 1934، وواحٌد من 
قلــٍة مــن أبناء جيلــه األحياء الذين يخبرون العالم عــن قصة التطور المذهل 
لبــاده، يعتــرف قائــًا: »لم أتخيل قط حــدوث مثل هذا التغييــر الجذري، أو 

أن يكــون هنــاك ما يعرف اليوم بشــارعي حمدان أو إلكترا«.

وبالفعــل، فقــد حدثت تبدالت هائلة خال المئتين والخمســين ســنة األخيرة 
مــن التاريــخ اإلماراتي العريق، معظمها في العقــود القليلة الماضية.

أيام الروبيات الخوالي

يســتذكر خــوري: »عاش معظم النــاس في أبوظبي خال فتــرة األربعينيات 
يبــدأ  واألســماك.  اللؤلــؤ  صيــد  علــى  العشــرين  القــرن  مــن  والخمســينيات 
الصيــادون أنشــطتهم التجاريــة فــي الصباح، علــى الجزر عــادًة، وكان التجار 

يأتــون لشــراء المحصــول منهــم«.

»كانــوا فــي المســاء يخرجــون إلــى حيــث يكون شــارع حمــدان اليــوم، وهو 
نلعــب  الرمــال، وكنــا  التجــار ينتشــرون علــى  آبــار كثيــرة. كان  مــكاٌن فيــه 
حتــى نعــرق، وبعدهــا نســبح فــي البحر، قبــل أن يعــود الجميع إلــى بيته ليًا 

ويخلــدون للنــوم«.

كان فــي الســابعة فقــط من عمره حين كان يراقــب غواصي اللؤلؤ كل صباح 
وهــم يربطــون أحجــارًا ثقيلــة بأقدامهــم لتجذبهــم إلــى قــاع البحــر بســرعة 
أكبــر، أو يلبســون »الشمشــول« لحمايــة أنفســهم مــن لســعات »الــدول« بحثًا 
عــن محــار اللؤلــؤ. وكان محصــول اللؤلــؤ يباع حينهــا لتجار قادميــن من كل 

أنحــاء المنطقــة مــن قطر إلــى الهند.

»أكبــر لؤلــؤة وأغاهــا كانــت الَحْصبــة، التــي يبلــغ ثمنهــا حوالــي 4000 روبيــة 
خليجيــة، أي مــا يعــادل، 40000 درهــم اليــوم. وفــي نهايــة الموســم، يحتفــل 
الغواصــون الذيــن يعثــرون علــى هــذه اللؤلــؤة فــي منازلهــم«. ظلــت الروبية 
الخليجيــة المعروفــة رســميًا قيــد التــداول مــن أجــل التجــارة خــارج الهنــد، 
وهــي عملــة اســتخدمت فــي منطقــة الخليــج واإلمــارات العربيــة المتحــدة 
مــا بيــن عامــي 1959 و1966. وقــد تــم إصدارهــا مــن قبــل الحكومــة والبنــك 

االحتياطــي الهنــدي، وكانــت تســاوي الروبيــة الهنديــة.

أن  الحيــاة،  قيــد  علــى  يبقــوا  لكــي  النــاس،  علــى  كان  األثنــاء،  هــذه  فــي 
يجــدوا المــاء بشــتى الطــرق، مــع أنهــم ظلــوا ســنين كثيــرًة يعتمــدون على 
مــاء المطــر المتجمــع. وحيــن ينضــب مــاء المطــر، كانــوا يحفــرون اآلبــار، 
الواحــد تلــو اآلخــر. ولكــن مياه اآلبــار مالحة، بــل إن 90% من ميــاه أبوظبي 
الجوفيــة مالحــة تبلــغ ملوحتهــا فــي بعض األحيــان ثمانية أضعــاف ملوحة 

البحر. مــاء 

»كنــا  شــربها.  وعلــى  اآلبــار،  بميــاه  الطبــخ  علــى  اعتــادوا  النــاس  ولكــن 
ِقــَرٍب مــن جلــود  الطيــن أو فــي  المــاء فــي قــدوٍر مصنوعــة مــن  نحفــظ 

“There was no electricity, water was salty, 
and money wasn’t plentiful. Life in 
Abu Dhabi was a struggle at that time.” 

Ahmad Bin Darwish Khouri, a highly respected 
poet who witnessed the UAE’s pre-oil era, was 
referring to the same Abu Dhabi that was recently 
rated as the best city after New York to do business 
in, beating London and Hong Kong.

Born in a tent on the beach in December 1934, 
Khouri, one of the few of his generation who lives 
to tell the world about the astonishing evolution
of his country, admits that he had “never imagined 
this much change would happen – that there 
would be a Hamdan or Electra Street.”

Indeed, enormous changes have taken place over 
the 250 years of Emirati history, most of which 
only occurred in the last few decades.

Bygone days of the rupees
“I n t he 19 4 0 s a nd ‘50 s, most people i n Abu 
Dhabi lived on pearl hunting and f ishing.  In 
the mornings, f ishermen started their trade 
activities, usually on islands, and merchants 
wo u l d  co m e  t o  b uy  t h e  c at c h  f r o m  t h e m,” 
recalls Khouri.

“In the evenings, they would go out to what is 
now Al Hamdan Street, where there were many 
wells. Traders would spread out on the sand, we 
would play and get sweaty, before swimming in 
the sea. At night, everyone went home and slept.”

Only seven at the time, he watched every morning 
as pearl divers tied their feet with heavy stones 
to plummet in the sea faster, and put on linen 
suits which is called “Shamshool” to protect 
their bodies against jellyfish, in search for pearl 
oysters. The harvested pearls would then be sold 
to merchants who came from all over the region, 
from Qatar to India.

“The biggest pearl and the most expensive was the 
‘Hasba’, it could cost around 4,000 Gulf rupees, 
similar to AED 40,000 today. At season’s end, 
divers who found this pearl would celebrate at 
home.  The Gulf Rupee formally known as the 
foreign rupee was traded outside India is the 
coin that was used in the Gulf States and UAE 
between the years 1959 and 1966. It was issued 
by the Government and Reserve Bank of India. 
The Gulf rupee equivalent to the Indian rupee.

Meanwhile, to survive, people had to find water 
in various ways, although for many years, they 
relied on accumulated rainwater. W hen this 
rainwater was finished, they dug up wells, one 
after the other. But well water was salty; in fact, 
90 per cent of Abu Dhabi’s groundwater is saline, 
sometimes up to eight times as much as seawater. Ahmad Bin Darwish Khouri.

From the Eyes of
أحمـد بن درويش خـــــــــــــــــــوري

Ahmad Bin Darwish Khouri
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كــن يــزرن العيــن لاســتجمام، وكانــت الرحلــة مــن أبوظبــي إلــى العيــن 
تســتغرق ســبعة أيــاٍم حافلة بالمشــقة.

»كانــت النســاء يذهبــن إلــى العيــن مــع عائاتهــن علــى ظهــور اإلبــل، وكــنَّ 
يُعــدن محمــاٍت بالمانغو والتمــر«. وكان بعض الناس يســافرون بحرًا إلى 

دبــي للراحــة، أو يــزورون واحــة ليــوا أو المنطقــة الغربية.

وبمــا أنــه لــم تكن هنــاك خدمات بريديــة أو هواتف، فقــد كان التواصل مع 
األقربــاء فــي دبــي بكتابــة رســالة وإعطائهــا ألحــد صيــادي األســماك الذي 
يعــود برســالة جوابية بعــد عدة أيام. كان الصبُر فضيلــًة وجب على قبائل 

أبوظبــي أن تتقنها حــق اإلتقان.

»كنــا راضيــن وننــام مرتاحــي البال؛ كنا قنوعين حتى حيــن كنا ال نملك إال 
ُدريهمات قليلة«.

بساطة الحياة اليومية

فــي شــباب خــوري، لــم تكن في منطقتــه إال ُقرابة ثاث مــدارس تقع فيما 
يعــرف اليــوم بشــارع خليفــة، وكانــت مــدارَس لتحفيــظ القــرآن بالدرجــة 
األولــى. وكانــت إحــدى هذه المــدارس في منــزل العائلــة، إذ يديرها والده 

الــذي عــاش فــي أبوظبي منذ ســنة 1885.

بيــن  ومــن  فيــه مدرســته.  يديــر  كان  الــذي  والــدي  منــزل  فــي  »درســُت 
تامذتــه كان المغفــور لــه بــإذن هلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيان، مؤســس دولة اإلمارات، طيب هلل ثراه. كان هذا ســنة 1926، وكان 
حينهــا فــي الثامنــة مــن عمره تقريبــًا«. ومن بيــن الطاب أيضــًا آنذاك كان 
راشــد بــن خلــف العتيبــة، وأحمــد بــن عمــران الحامــي والكثيــر غيرهــم. 

فــي تلــك األيــام كانــت معظــم البيــوت مصنوعــة مــن جريــد النخــل، أمــا 
التجــار األيســر حــااًل، فكانــوا يبنــون منازلهــم بالحجــارة واإلســمنت، كانت 

أعلــى تكلفــة، ولكنهــا أكثــر متانــة.

يقــول خــوري ُمداعبــًا: »كانــت الخيــام المصنوعة من جريــد النخل ال تمنع 
ب ميــاه األمطــار أو الرمــال خــال العواصــف. لــم يكــن لدينــا كهرباء،  تســرُّ
وكان المــاء شــحيحًا. كان الجــو حــارًا ورطبــًا إلــى درجــة أن أيدينــا كانــت 

تلتصــق ببعضها«.

أمــا خــال فصــول الصيــف الحــارة الخانقــة، فقد كانــت الخيام واســعة 
10 أشــخاص. وفــي بعــض  إلــى درجــة مريحــة وكبيــرة تتســع لحوالــي 
كل  نصــب  ويســتغرق  متجاورتــان،  خيمتــان  ُتنَصــب  كانــت  األحيــان 

واحــدة منهمــا شــهرين.

»لــم نكــن بحاجــة لشــراء األرض في تلك األيــام، فكان بإمكاننــا أن ننصب 
خيامنــا فــي أي مــكان نشــاء. وإذا أردت أن تنقل خيمتــك، كانت مجموعة 

مــن النــاس ترفعها لــك وتحملها إلى مــكان آخر«.

عامٌل منذ سن المراهقة

كان خــوري فــي شــبابه يحيــا حيــاة بســيطة إلــى حد مــا، وتــكاد تخلو من 
الضغوطــات، لكــن نفســه كانــت تتــوق إلــى المزيــد. »كنــت أعشــق العمــل 
ولــم أكــن راغبــًا فــي الجلــوس في البيــت. كنت فــي الثانيــة عشــرة تقريبًا 
حيــن بــدأت العمل في قصر الحصن عند الشــيخة موزة بنت شــخبوط بن 

ســلطان آل نهيــان رحمهــا هلل«.

dates.” A lter nat ively, some people sa i led to 
Dubai for a break, or they would visit Liwa or the 
Western region. 

W i t h  n o  p o s t a l  s y s t e m  o r  t e l e p h o n e s , 
communicating with relatives in Dubai meant 
w r it ing a let ter a nd g iv ing it  to one of  t he 
fishermen, who would come back with a reply 
several days later. Patience was a quality that 
Abu Dhabi’s tribes truly had to master.

“We were content and slept peacefully, even 
though we had a few pennies, we were satisfied.”

sImplIcIty of everyday lIfe
In Khouri’s younger days, there were about three 
schools in his area “now it is in Khalifa Street 
in Abu Dhabi,” mainly teaching Qur’an. One of 
these was set up in his own household, run by his 
father, who had lived in Abu Dhabi since 1885.

“I studied at my father’s house; he ran a school 
there. Among his earlier students was the late 
president of the UAE, Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan, may God rest his soul. That was in 
1926 and he was around eight years old.” Also 
Rashid bin Khalaf Al Otaiba, Ahmad bin Omran 
Al Hallami and many others.

Back then, houses were mostly made of date palm 
leaves, but traders, who were usually better off, 
built their houses from stone and cement, which 
was more expensive but more robust. 

“Tents made of palm leaves let in some rain and 
also sand during storms. We had no electricity 
a n d  w a t e r  w a s  s c a r c e  –  i t  w a s  s o  h o t  a n d 
humid that our hands stuck together,” Khouri 
humorously explains.

Apart from the irritatingly hot summers, the tents 
were comfortably spacious and large enough to 
accommodate about 10 people. Sometimes, two 
tents would be built adjacently, with each tent 
taking two months to construct.

“We didn’t have to purchase land at the time, 
you could set up wherever you wanted. And if 
you wanted to move the tent, a group of people 
would lift and carry it elsewhere.”

األغنــام، وكنــا نتــرك هــذه القــدور والِقَرب فــي الصيف فــي الخارج لكي 
يبــرد ماؤهــا ونشــربه«.

يقــول خــوري: »كان التجــار يشــترون المــاء من الشــارقة ودبــي ويبيعونه 
فــي )درامــات( ســعر الواحــدة منهــا 10 روبيــات. ولكــن الفقــراء لــم يكــن 
باســتطاعتهم شــراؤه، لذلــك كانــوا يشــربون ميــاه اآلبار، وكانــت صحية«.

»حتــى الشــيخ شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان )حاكــم أبوظبي مــن 1928 
حتــى 1966( كان يشــرب هــذا المــاء، وليــس المــاء العــذب. لــم يكــن فــي 

أبوظبــي مــاء، وفــي نهايــة األمــر بنــوا محطــات لتحليــة الميــاه«.

كان المــاء ثمينــًا جــدًا فــي ذاك الزمــان، لذلــك كان ُيعاَمــل كأنه ســلعة ُتباع 
وُتشــترى. كانــت النســاء يحملنــه فــي قــدوٍر على رؤوســهن ليبعنــه، إن لم 
يكــنُّ يبعــن مــا يصطــاده أزواجهن فــي النهار. وبعــد انتهاء موســم الصيد، 

Yet people became accustomed to cooking with 
well water and drinking it. “We used to keep the 
water in pots, some made from clay and others 
from sheepskin, and leave them out to cool to 
drink in hot summers.”

“Traders would buy water from Sharjah and Dubai 
and sell it for one Dram, which was 10 rupees. 
But poor people couldn’t afford this so they drank 
well water, which was very healthy,” says Khouri. 

“Even Sheikh Shakhbut Bin Sultan Al Nahyan 
(t he  r u l e r  of  A b u Dh abi  f rom 19 2 8  t o  19 6 6) 
d ra n k t h is water a nd not sweet water. Abu 
Dhabi didn’t have water. Eventually they built 
desalination systems.”

Water was so valuable then that it was treated as 
a commodity. Women would go out to sell it in 
pots over their heads, if they weren’t selling their 
husbands’ catch of the day. And in the fishing 
offseason, they would visit Al Ain for leisure, 
a trip that took them seven arduous days from 
Abu Dhabi. 

“Women went to Al Ain with their families on 
camels, and would return with mangoes and 

“There was no electricity, 
water was salty, and money 
wasn’t plentiful. Life in 
Abu Dhabi was a struggle 
at that time.”

وكان  آنــذاك،  الكهربــاء  تتوافــر  »لــم 
كانــت  شــحيحًا.  والمــال  مالحــًا  المــاء 
الحياة بأبوظبــي كفاحًا في ذاك الزمان 

بــكل معنــى الكلمــة«.

The site of Qasr Al Hosn several decades ago.
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»كان ذلك في ســنة 1948 وعملت هناك مدة ســتة أشــهر، وكنت 
أوزع كل أنواع الســلع على آل شــخبوط. كان الشــيخ شــخبوط 

رجــًا كريمــًا وكان يحب قومه، كالشــيخ زايــد تمامًا«.

فــي  شــاغرة  بوظائــف  خــوري  ســمع  عشــرة،  السادســة  فــي 
يضحــك  وهــو  يتذكــر  إلحداهــا.  للتقــدم  فســارع  طريــف، 
أمــري،  فــي  فشــّكوا  ونحيفــًا  البنيــة  هزيــل  »كنــت  قلبــه:  مــن 
فأعطونــي خمــس روبيــات. لكننــي رميتهــا لهــم وقلــت إننــي 

عمــًا«. أطلــب  جئــت 

وكانــت فعلتــه تلــك موفقــة. وحيــن حصــل علــى عملــه الجديد، 
ُنقــل مــع 100 شــخص إلى طريــف، حيــث ُنصبت الخيــام وبدؤوا 
العمــل فــي عــام 1950 لصالح شــركة النفط البريطانيــة، بريتيش 
بتروليــوم. ومــن ثــم انتقــل فــي ســنة 1951 للعمــل فــي شــركة 
خانصاحــب مــن أجــل بنــاء منــزل للســيد هيليــارد، وهــو العضو 
المنتــدب لشــركة أدمــا فــي ذلــك الوقــت. كان العمــل شــاقًا، إذ 
بنــاء  المقطــع بغيــة  نقــل الحجــارة مــن منطقــة جســر  توجــب 
المنــزل، واســتمر الوضــع علــى هــذه الحــال مــدة ســنتين إلى أن 

تــم االنتهــاء مــن تشــييد بيــت الســيد هيليــارد.

عــام 1953، أي بعــد بضــع ســنين مــن تولــي الراحــل الشــيخ زايد 
انطلقــت  أبوظبــي،  مــن  الشــرقية  المنطقــة  حكــم  هلل  رحمــه 
عمليــات التنقيــب عــن النفط، وانتقــل خوري برفقة 5 أشــخاص 
آخريــن للعمــل فــي جزيــرة داس لصالــح أدمــا )شــركة مناطــق 
أبوظبــي للعمليــات البحريــة(. ظــل الجميــع هناك مــن دون عمل 
لمــدة 3 أشــهر، قبــل أن يتحولــوا للعمل في شــركة أخــرى تدعى 
ويمبــي، حيــث باشــروا ببنــاء المنــازل والمخيمات للنــاس هناك.

»حين تســّلم الشــيخ زايد مقاليد الســلطة، بدأت الباد بالتطور، 
وازدهــر التنقيــب عــن النفــط. وفــي أواخــر ســنة 1966 حيــن بدأ 
حكمــه، وفــر البيــوت واألراضي والمال لــكل المواطنيــن، فأنجز 

فــي شــهر ما ينجــزه اآلخرون في ســنة«.

الرمــال  وتحولــت  النخيــل،  أشــجار  وُزرعــت  الطــرق،  ُشــّقت 
ســريعًا إلــى واحــات خضراء، ودخلت وســائل الراحــة الحديثة 

كل منــزل.

فــي تلــك األثنــاء، كان خوري قد بدأ آخــر وظيفة له، وهي إدارة 
للشــيخ  الخاصــة  الدائــرة  فــي  والمخــازن  المســتودعات  قســم 
زايــد طيــب هلل ثــراه، وهــي الوظيفــة التــي قضــى فيها خمســة 
وعشــرين عامــًا. أول رئيس للدائرة الخاصة كان الســيد عبدهلل 
بــن درويــش الكتبــي، وثانــي رئيــس لهــا كان الســيد غانــم بــن 
فــارس المزروعــي، ومــن ثــم ترأســها ســمو الشــيخ طحنــون بــن 

زايــد بــن ســلطان آل نهيان.

مــن  للقصــور،  شــيء  كل  نــوزع  »كنــا  باعتــزاز:  خــوري  يتذكــر 
المنتجــات الزراعيــة إلــى األدوات الكهربائيــة. وحيــن تقدمــت 
شــجعني  ســنة،   24 بعــد  للتقاعــد،  بطلــب  المطــاف  نهايــة  فــي 
الشــيخ طحنــون علــى البقاء. وهكذا بقيت ســنة أخــرى، قبل أن 

.Ahmad Bin Darwish Khouri wrote his first poem at the age of 12أتقاعــد نهائيــًا«.

a teenage start to Work
Leading a fairly simple life with little stress, young Khouri 
yearned for more. “I loved to work and didn’t want to sit 
at home. I was about 12 when I started working in Qasr 
Al Hosn for Sheika Moza bint Shakhbut Bin Sultan Al 
Nahyan, may God rest her soul. 

“It was 1948 and I worked there for six months, distributing 
all types of goods to Sheikh Shakhbut’s families. Sheikh 
Shabkhbut was a generous man and loved his nation, 
just like Sheikh Zayed.”

At the age of 16, Khouri had heard of vacant positions in 
Tareef, and was quick to go and apply. “I was small-built 
and skinny and they dubiously questioned my enquiry, 
before handing me five rupees. I threw them back and said 
I was there for work!” he remembers with a hearty laugh.

This somehow did the trick. Upon receiving his new 
job, he was transferred along with another 100 people 
to Tareef, where camps were set up and they began 
working for British Petroleum in 1950. In 1951 he worked 
for Khansaheb company to build a house for Mr Hilliard 
(managing director for ADMA company by that time.” 
They used to take the stones from Al Maqta bridge area 
to build the house and it took them two years to build 
Mr Hilliard house.

In 1953, a few years after Sheikh Zayed was appointed the 
governor of the Eastern Region of Abu Dhabi, and as oil 
explorations took off, Khouri along with five people went 
to work on Das Island for ADMA, in which they stayed 
jobless for three months and then worked for another 
company called Wimpy where they began to build houses 
and camps for the people there. 

“When Sheikh Zayed started ruling, the country started 
to prosper, and oil exploration f lourished. In late 1966 
when he began his reign, he provided everyone with 
houses, land, and money. He accomplished in one month 
what would take others one year.”

Roads were built, date palm trees were planted, and the 
sandy landscape quickly changed into a greener one, 
with modern conveniences finding their way into every 
household.

By then, Khouri had started what would be his last job, 
managing a warehouse in the private department for 
Sheikh Zayed, may God rest his soul. The first Chairman 
for the private department was Mr Abdullah Bin Darweesh 
Al Ketbi and the second Chairman was Mr Ghanem Bin 
Fares Al Mazrouei and then headed by HH Sheikh Tahnoon 
Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, where he worked for a 
long 25 years.

“ We d i s t r i b ut e d e ve r y t h i n g t o  t he  p a l a ce s,  f r om 
agricultural products to electrical appliances. When I 
eventually applied for retirement, after 24 years, Sheikh 
Tahnoon encouraged me to stay. So I continued for another 
year, before leaving for good,” he fondly recalls.
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تغيير نحو األفضل؟

ال يــزال خــوري مبهــورًا بحجــم التحــوالت التــي طــرأت خال 
حياتــه. لكــن مــع كل تغييــر يأتــي ما ليس فــي الحســبان؛ فمن 
تكاليــف  بســبب  يقلقــون  األهــل  يعــد  لــم  اإليجابيــة،  الناحيــة 

أبنائهــم. زواج 

يمنــح  حيــث  هــذه،  أيامنــا  فــي  أســهل  الــزواج  أصبــح  »لقــد 
الصنــدوق الــذي أسســه الشــيخ زايــد 70000 درهــم لــكل حالــة 
لقــد نصــح  الزفــاف.  نفقــات  فــي  يبالغــون  النــاس  لكــن  زواج. 
الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولي عهد 
دولــة  فــي  المســلحة  للقــوات  األعلــى  القائــد  ونائــب  أبوظبــي 
اإلمــارات، شــعبه وحضهــم علــى خفــض المبالــغ التــي ُتصــَرف 

االحتفــاالت«. هــذه  علــى 

ذات  مجتمعيــة  تبــدالت  إلــى  الســريعة  التطــورات  أدت  كمــا 
بالمشــاغل.  الحافلــة  المعيشــة  أنمــاط  نتيجــة  وهــذه  شــأن، 
يتحــدث خــوري: »فــي هــذه األيــام مــن النــادر أن تــرى أســرتك؛ 
فــي المـــاضي كنــت ترى أبنـــاءك وأقربــاءك يوميـــًا، حيث يأتون 
لزيارتــك بعــد صاة العشــاء، أما هذه األيــام فقد ال تراهم إال كل 

بضعــة أشــهر«.

ج بنــا علــى موضــوع الشــعر، الــذي ظــل  بابتســامٍة محببــة ُيعــرِّ
دومــًا محطــة مهمــة فــي حياتــه. فبعــد أن أمضى عدة أمســياٍت 
برفقــة الشــعراء فــي المجالــس، لم يســتغرق األمر طويــًا حتى 

كتــب قصيدتــه األولــى فــي ســن الثانية عشــرة.

»لــدي قصائــد كثيــرة، عن زواج ابن الشــيخ شــخبوط، وقصيدة 
رثــاء عــن الشــيخ مبارك آل نهيــان، وقصائد أخــرى. كلها مدونة، 

وأنــوي أن أقدمها إلى الشــيخ نهيــان قريبًا«.

ُينهــي خــوري ذكرياتــه الدافقــة الحيــة عــن الماضــي بقصيــدٍة 
رّنانــٍة للشــاعر أحمــد بــن كليــب، كان قــد ســمعها ألول مــرة على 
متــن قــارٍب ذاَت يــوٍم عاصــٍف مــن أيــام جزيــرة داس الخوالي. 
كان هــذا قبــل خمســين ســنة، وهــي مــن القصائــد التــي ال يــزال 

يرددهــا بيســر وســهولة.

a change for the Better?
K hou r i  i s  st i l l  i n awe of  t he m a g n it ude of 
transformations that have occurred throughout 
his lifetime. But with every change comes the 
unexpected. On the positive side, people are less 
worried about funding their children’s marriages. 

“Marriage has become easier today, with the 
dedicated fund established by Sheikh Zayed 
g ranting A ED 70,0 0 0 to each mar r iage. But 
people are overspending on weddings. HH Sheikh 
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, recently gave a piece of 
advice to his people, encouraging them to reduce 
the money spent on such celebrations.”

The rapid developments have also led to significant 
societal changes, brought about by the busier 
lifestyles. “Nowadays you hardly see your family. 
In the past you used to see your children and 
relatives on a daily basis, after the night prayer 
they would come and visit you. Now you might 
see them every few months,” says Khouri.

With a smile, he drifts away to the subject of 
poetry, which has always been a major part of his 
life. Having spent many evenings in the company 
of poets at majlis gatherings, it didn’t take long 
before he wrote his first poem at the age of 12. 

“I have many poems, about the marriage of Sheikh 
Shakhbut’s son, an elegy about Sheikh Mubarak Al 
Nahyan, among other poems. All these are recorded and 
I plan to take them to Sheikh Nahyan very soon.”

Ending his vivid tales of the past, Khouri shares a 
melodic poem for Ahmad bin Klaib, which he first 
heard on a boat journey, on a windy day back from 
Das Island. That was 50 years ago, and the poem is 
still one that he recites with perfect ease.

The city of Abu Dhabi before the boom of modernization and development. Abu Dhabi skyline today.

“When Sheikh Zayed started 
ruling, the country started to 
prosper, and oil exploration 
flourished. In late 1966 when 
he began his reign, he provided 
everyone with houses, land, 
and money. He accomplished 
in one month what would take 
others one year.”

مقاليد  زايد  الشيخ  تسّلم  »حين 
بالتطور،  البالد  بدأت  السلطة، 
وفي  النفط.  عن  التنقيب  وازدهر 
حكمه،  بدأ  حين   1966 سنة  أواخر 
وفر البيوت واألراضي والمال لكل 
ما  شهر  في  فأنجز  المواطنين، 

ينجزه اآلخرون في سنة«.


