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. . ويظل الدرُب موصوال ً المفتتح

ب��ذ�ت �لأم��ل و�لثقة و�لعزمي��ة �لتي بد�أت به��ا �لثقافة �ل�ش��عبية خطو�ته��ا �لأوىل تبد�أ هذه 

�ملطبوعة �لعربية �لعلمية �لف�شلية �ملتخ�ش�شة �شنتها �ل�شابعة بعد �شت �شنو�ت حافلة بكل ما ميكن 

�أن مير به م�ش��روع ثقايف عربي ناجح قدر له �أن ي�ش��تمر و�أن يتطور متجاوز� كل �لظروف و�لعقبات 

ليحقق �أبعد مما ر�شم له يف تو��شع �لبد�يات.

وللتمايز يف �لنجاح هناك د�ئما ومنذ �لبد�ية �شروط ومبادئ �إن حتققت و��شتمر �لأخذ بها يف 

كل منحى حتقق �لهدف. ويف مثل م�شروع ك� )�لثقافة �ل�شعبية( يخت�س مبكون معريف �أ�شا�س يت�شل 

بج��ذور �لثقافات �لوطنية لل�شعوب فتتاأكد علمية تناول��ه ويف �لوقت ذ�ته جتتاح مادته �ملتغري�ت 

و�أدو�ت وم�شتجد�ت �لع�شر كانت �أمامنا جملة مبادئ و�شروط هي �لأ�شا�س يف �لتعامل مع �ملادة ومع 

�ملعنيني بها يف حقل تتنوع فيه �لخت�شا�شات وتتوزعه حزمة من �لعلوم �لإن�شانية.

فلقد كان يف �ليقني باأن �لثبات على جدية �ملبد�أ وعلمية �لتخ�ش�س و�لقيمة �لرفيعة للمحتوى 

دون �أدنى تنازل عن �مل�شتوى هي �أولويات �شروط �لنجاح فاأخذنا بها باإ�شر�ر، كما �أدركنا منذ �لبد�ية 

باأنه مهما قيل عن �ملظهر �خلارجي �جلميل �لذي قد ل يدل على �ملخرب فاإن له يف زماننا هذ� مفعول 

موؤثر عند كل �لر�ئني، و�نظر ماذ� تفعل �شركات �لرتويج و�لإعالن من �أفانني حتى يف ت�شنيع علب 

�ل��دو�ء ناهي��ك عن �أ�شاليب �جل��ذب يف تقدمي باقي �ملنتجات �لكمالية �لأخ��رى. لذ� كنا �أمام حتد 

مزدوج يف �أن نقدم مادة �لخت�شا�س حمّكمة علميا وحْمكمة فنيا لتبدو يف �شكل جميل وجذ�ب. 

ويف مفه��وم �لدوري��ات �لعلمية، يكون �ل�ش��كل ذ� �إيقاع و�حد  ر�شني خال م��ن �أي تزويق �أو تلوين 

فحاولن��ا يف �لثقاف��ة �ل�شعبية ك�شر هذ� �ملفه��وم بتقدمي مادتنا باإيقاع من��وع وملون وحمّلى بال�شور 

و�لر�شوم و�أفردنا للفريق �ملعني بالإخر�ج �لفني دور� مهما ومكانة نادر� ما مت جتاوزها. ولقد فاق وزن 

كل عدد من �أعد�د جملتنا �لألف جر�م )كيلو( مما ��شتنفد مبالغ باهظة يف ظل �زدياد كلف �لتغليف 

و�لنقل و�ل�شحن لتو�شيل �ملجلة �إىل �أ�شقاع �ملعمورة �ملختلفة. وحلل هذه �لإ�شكالية مع �لحتفاظ 

بجودة �لورق ومب�شتوى فنية �لتنفيذ �لطباعي لبد �أن �لقارئ قد لحظ باأن عدد �شفحات �ملجلة 

ظ��ل كم��ا ه��و �إل �أن �ُشم��ك جمموع �أور�قها ق��ل وبالتايل خف وزنه��ا من �ألف ج��ر�م �إىل ما يقرب من 
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�لن�شف وذلك با�شتعمال ورق خا�س مت ��شتري�ده خ�شي�شا للمجلة بالتعاون مع منفذي �لطباعة.

�إن عناية �لهيئة �لعلمية بتحكيم كل �ملو�د �لتي تن�شر يف �ملجلة و�لإ�شر�ر على جودتها كلفتنا 

خ�ش��ر�ن بع���س �لكت��اب ممن مل ترق لهم نتائ��ج �لتحكيم �أو�مل��دة �لزمنية �لت��ي ت�شتغرقها،فعملية 

�لتحكي��م ذ�ته��ا ي�شتغرقه��ا دون �شك وقت �لإج��ر�ء و�لتو��ش��ل مع حمكمني ت��وزع �أغلبهم خمتلف 

�لبلد�ن مما يجعلنا يف حرج تاأخر ن�شر مو�دهم �ملجازة وهو ما ل ميكن �أن جند له حال، فعذر� لهوؤلء 

�لكتاب �لد�عمني �لذين نحر�س على ��شتمر�ر تو��شلهم و�لحتفاظ بهم وذلك طاملا ��شتمرت جملتنا 

ت�شدر عدد� كل ثالثة �أ�شهر.

ويجد �لقارئ مع عددنا هذ� )حز�وي بحرينية( كاأول �إ�شد�ر مل�شروع )كتاب �لثقافة �ل�شعبية( 

وهو �مل�شروع �لذي �شندرج من خالله على ن�شر نتائج �لبحوث �مليد�نية من جمع وتدوين وبحث معمق 

يف جمالت �لثقافة �ل�شعبية �ملتعددة على هيئة كتيبات وكتب منفردة ترفق مع كل عدد من �أعد�د 

جملتنا جمانا على �شبيل �لإهد�ء �إىل قر�ئنا �لأعز�ء �لذين كان لدعمهم لنا قيمة ومعنى وحافز، 

ون�شتهل م�شروعنا هذ� باإهد�ء جمموعة ن�شو�س من �حلكاية �ل�شعبية بعنو�ن )حز�وي بحرينية( 

من جمع وتدوين �لدكتورة �أني�شة �أحمد فخروعلى �أن نو��شل �إهد�ء كتاب جديد مع كل عدد ونرحب 

باإنتاج �أ�شحاب �لخت�شا�س ممن لديهم ملخ�شات �أو نتائج لدر��شات معمقة ممن يرغبون يف ن�شرها 

منفردة يف كتب �شمن هذ� �مل�شروع، و�شنن�شر قريبا �شروط قبول مثل هذه �ملو�د. 

ويف بد�ية كل عام جديد لهذه �ملجلة ن�شتب�شر خري� ون�شد بحب و�شكروتقدير على �ليد �لكرمية 

حل�ش��رة �شاحب �جلالل��ة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة ملك مملك��ة �لبحرين �ملفدى ل�شمو ونبل 

�لتوجيه وللدعم و�مل�شاندة، موؤكدين �ل�شري على ذ�ت �لنهج يف ن�شر ر�شالة �لرت�ث �ل�شعبي من �لبحرين 

�إىل �لعامل. و�هلل �ملوفق.

علي عبد�هلل خليفة 

رئ�ي��س �لتحري��ر
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�شدر عددها الأول يف اأبريل 2008



�ل��ب��اح��ث��ي��ن  ب��م�����ش��ارك��ة   ) ( ت���رح���ب 

�لدر��شات  وتقبل  م��ك��ان،  �أي  م��ن  فيها  و�لأك��ادي��م��ي��ي��ن 

و�لمقالت �لعلمية �لمعمقة، �لفولك���لورية و�لجتماعي����ة 

و�لنث�����روبولوجي��ة و�لنف�ش����ية و�ل�شيميائية و�لل�شانية 

و�لأ�شلوبية و�لمو�شيقية وكل ما تحتمله هذه �ل�ُشعب في 

�ل�شعبية،  بالثقافة  تت�شل  �لبحث  في  وجوه  من  �لدر�س 

يعرف كل �خت�شا�س �ختالف �أغر��شها وتعدد م�شتوياتها، 

وفقًا لل�شروط �لتالية:

 �لمادة �لمن�شورة في �لمجلة تعبر عن ر�أي كتابها، ول 

تعبر بال�شرورة عن ر�أي �لمجلة.

تعقيبات  �أو  مد�خالت  باأية   ) ( ترحب   

ح�شب  وتن�شرها  مو�د  من  بها  ين�شر  ما  على  ت�شويبات  �أو 

ورودها وظروف �لطباعة و�لتن�شيق �لفني.

عنو�نها  على   ) ( �إل���ى  �ل��م��و�د  تر�شل   

حدود  في  �لكترونيا  مطبوعة  �لإلكتروني،  �أو  �لبريدي 

4000 - 6000 كلمة وعلى كل كاتب �أن يبعث رفق مادته 
�لمر�شلة بملخ�س لها من �شفحتين A4 ليتم ترجمته �إلى 

�لإنجليزية و�لفرن�شية، مع نبذة من �شيرته �لعلمية.

تر�شل  �لتي  �لمو�د  �إلى  وتقدير  بعناية  �لمجلة  تنظر   

�أو  تو�شيحية  ر�شوم  �أو  فوتوغر�فية،  �شور  وبرفقتها 

بيانية، وذلك لدعم �لمادة �لمطلوب ن�شرها.

مكتوبة  مادة  �أية  قبولها  ع����دم  عن  �لمجلة  تعت���ذر   

بخط �ليد �أو مطبوعة ورقيًا.

 ترتيب �لمو�د و�لأ�شماء في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت 

درجته  �أو  �لكاتب  بمكانة  �شلة  �أي��ة  له  ولي�شت  فنية 

�لعلمية.

�شبق  مادة  �أية  ن�شر  عن  قطعية  ب�شفة  �لمجلة  تمتنع   

ن�شرها، �أو معرو�شة للن�شر لدى منابر ثقافية �أخرى.

�أ�شحابها  �إل��ى  ترد  ل  للمجلة  �لمر�شلة  �لمو�د  �أ�شول   

ن�شرت �أم لم تن�شر.

 تتولى �لمجلة �إبالغ �لكاتب بت�شلم مادته حال ورودها، 

مدى  ح��ول  �لعلمية  �لهيئة  ب��ق��ر�ر  لح��ق��ا  �إب��الغ��ه  ث��م 

�شالحيتها للن�شر.

مالية  مكافاأة  بها  تن�شر  مادة  كل  مقابل  �لمجلة  تمنح   

منا�شبة، وفق لئحة �لأجور و�لمكافاآت �لمعتمدة لديها، 

وعلى كل كاتب �أن يزود �لمجلة برقم ح�شابه �ل�شخ�شي 

و��شم وعنو�ن �لبنك مقرونا برقم هاتفه �لجو�ل.

الهيئة العلميةشروط وأحكام النشر في

الهيئة االستشارية

�لبحرين�بر�هيم عبد�هلل غلوم

م�شر�أحمد علي مر�شي

�ليمن�أروى عبده عثمان

�لهندبارول �شاه

�أمريكاجورج فر�ند�شن

�ملغرب�شعيد يقطني

�ل�شود�ن�شيد حامد حريز

كينيا�شارلز نياكيتي �أور�و

�لعر�ق�شهرز�د قا�شم ح�شن

�ليابان�شيما ميزومو

�لكويت�شالح حمد�ن �حلربي

�جلز�ئرعبد �حلميد بور�يو

ليبياعلي برهانه

لبنانعلي بزي

�لأردنعمر �ل�شاري�شي

�لإمار�تغ�شان �حل�شن

�إير�نفا�شل جم�شيدي

�إيطاليافر�ن�شي�شكا ماريا كور�و

�شورياكامل ��شماعيل

�لفلبنيكارمن بديال

�ل�شعوديةليلى �شالح �لب�شام

�ملغربحممد غاليم

فل�شطنيمنر �شرحان

تون�سوحيد �ل�شعفي

تون�س�أحمد �لخ�شخو�شي

�لبحرين�أحمد �لفرد�ن

�ل�شود�ن�أحمد عبد �لرحيم ن�شر

�لعر�قبروين نوري عارف

�لبحرينجا�شم محمد �لحربان

�أمريكاح�شن �ل�شامي

�لبحرينح�شن �شلمان كمال

�لبحرينر�شي �ل�شماك

�لبحرينعبد �لحميد �شالم �لمحادين

�لبحرينعبد�هلل ح�شن عمر�ن

�ل�شود�نعلي �إبر�هيم �ل�شو

�أمريكاليز� �أوركيفت�س

�لبحرينمبارك عمرو �لعماري

�لبحرينمحمد �أحمد جمال

م�������ش���رم�شطفى جاد

�لبحرينمن�شور محمد �شرحان

�لبحرينمهدي عبد�هلل
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�لكويت:   - و�لن�شر  للطباعة  �لحكمة  �لمتحدة:د�ر  �لعربية  �لمار�ت   - �لإعالم  و�شائل  لخدمة  �لمتحدة  )م�شقط(:�ل�شركة  ُعمان 

�ل�شركة �لمتحدة لتوزيع �ل�شحف - ُعمان )�ل�شيب(:�لنور لتوزيع �ل�شحف و�لمجالت- جمهورية م�شر �لعربية:موؤ�ش�شة �لهر�م - 

�ليمن:�لقائد للن�شر و�لتوزيع - �لأردن: �ر�مك�س ميديا - �لمغرب:�ل�شركة �لعربية �لفريقية للتوزيع و�لن�شر و�ل�شحافة ) �شبري�س(- 

تون�س:�ل�شركة �لتون�شية لل�شحافة - لبنان:�شركة �شرق �لو�شط لتوزيع �لمطبوعات - �شوريا:موؤ�ش�شة �لوحدة لل�شحافة و�لطباعة 

و�لن�شر و�لتوزيع - �ل�شود�ن:د�ر عزة للن�شر و�لتوزيع - ليبيا:�شركة ليبيا �لم�شتقبل للخدمات �لإعالمية - موريتانيا:وكالة �لم�شتقبل 

لالإت�شال و�لإعالم - بريطانيا )لندن(:د�ر �ل�شاقي - فرن�شا )باري�س(:مكتبة معهد �لعالم �لعربي.

وكالء توزيع �لثقافة �ل�شعبية
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الثقافة الشعبية في 
مواجهة فوضى »الربيع العربي«

كلما �أر�د �لباحثون و�ملهتمون ب� »�لثقافة 

علمي�ً��ا  �خت�شا�ش�ً��ا  ب�شفته��ا  �ل�شعبي��ة« 

ي�شتطيع��ون م��ن خالل��ه در��ش��ة ومعاجل��ة 

مفهوم �لثقافة وق�شيته��ا يف �ملجتمعات غري 

�لأوروبية �أو �لغربية ب�شفة عامة، وجدو� �أن 

ما ��شتقر عليه �لباحثون �لأنرثوبولوجيون 

يف تل��ك �ملجتمعات ه��و �أن �لثقافة �ل�شعبية 

ل تخرج عن نط��اق مفهوم �لثقافة �لطارئة 

ول  بالر�ش��وخ  متت��از  ل  فه��ي  �لعاب��رة،  �أو 

بالدميوم��ة. �أم��ا يف �لع��امل غ��ري �لغرب��ي، 

كاملجتمعات �لعربية ف��اإن �لثقافة �ل�شعبية 

متتلك خا�شي��ة و�شمة، ب��ل و�شياقا تختلف 

فيه عن نظريتها يف �لغرب. فال تز�ل �لثقافة 

�ل�شعبي��ة يف �ملجتمعات �لعربي��ة �حلا�شنة 

�لكربى للعنا�شر �ملادية و�لروحية للثقافات 

�لفرعية �لتي تت�شكل منها �لثقافة �لعربية 

�لأم، وهي �ملُ�شهم �لأ�شا�س يف ��شتمر�ر �لهوية 

و�ل�شخ�شية  �لعربية، بالرغم من �ختالفاتها 

�لفرعية �لتي قد تبدو على �ل�شطح مبعرثة 

�أو ف�شيف�شائي��ة كما يحلو للبع���س �أن يطلق 

عليها. 

ل  �لأنرثوبولوج��ي،  �مل�شت��وى  فعل��ى 

ت��ز�ل �لثقاف��ة �ل�شعبي��ة يف �لبالد 

�لعربي��ة ت��وؤدي دورً� ل ي�شته��ان 

به لي���س يف �حلفاظ على �لهوية 

�لعربي��ة فح�شب، ب��ل يف متكينها 

من مو��شل��ة تر�شيخ �خل�شو�شية 

�لثقافي��ة لل�شع��وب �لعربية، من 

جه��ة، و�لنفت��اح و�لتفاع��ل م��ع 

بقي��ة �لثقاف��ات من جه��ة �أخرى 

�أي�ش��ا. و�ملتاأم��ل لو�ق��ع �لثقاف��ة 

�لعربي��ة، بتمايز�ته��ا �لفرعي��ة 

م��ن �خللي��ج �لعربي حت��ى تخوم 

�ملغ��رب �لعرب��ي، �شيالحظ مدى 

�ل�شعبي��ة  �لثقاف��ة  �بتكاري��ة 
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تاأكي��د  �ش��و�ء جله��ة  �ملجتمع��ات  تل��ك  يف 

خ�شو�شية ثقافاتها وهوياتها �لفرعية يف 

�ملجتمعات �ملحلي��ة للبلد�ت و�لقرى و�ملدن 

�ل�شعبي��ة،  باأحيائه��ا  و�لكب��رية  �ل�شغ��رية 

�أو لتعزي��ز متان��ة �لثقاف��ة �لعربي��ة �لأم 

وتفوقه��ا، وتاأ�شي��ل مرجعيته��ا �لروحي��ة 

�شو�ء عل��ى �شعيد �لهوي��ة، �أو على م�شتوى 

�أبن��اء  ب��ني  �ليوم��ي  و�لبت��كار  �لإب��د�ع 

�لأو�شاط �ل�شعبية �أو �لنخبوية.

وبالنظ��ر لأهمي��ة �لثقاف��ة �ل�شعبي��ة 

يف حي��اة �ملجتمع��ات �لعربي��ة، ف��اإن عل��ى 

و�شيانته��ا  برعايته��ا  �ملعني��ة  �ملوؤ�ش�ش��ات 

توف��ري كل  �ملكثف��ة يف  مو��شل��ة جهوده��ا 

�شب��ل �لرعاية و�لدعم �لالزمني، فالثقافة 

�ل�شعبي��ة ه��ي �إحدى �جلبه��ات �لهامة، بل 

و�حليوي��ة، �لت��ي مت م��ن خالله��ا �لتاأكي��د 

عل��ى �ل�شخ�شي��ة �لوطني��ة وعل��ي �لهوية 

�للحظ��ات  يف  ولن��ا  �لثق��ايف.  و�ل��رت�ث 

�لتاريخي��ة و�ملح��ن �لك��ربى درو���ٌس بليغة 

يف �لدور �لذي تلعب��ه �لثقافة �ل�شعبية يف 

دع��م  وجت�شيد �لوج��د�ن �لعربي و�لهوية 

�لعربي��ة �جلامعة لكل �لع��رب، ولي�س �أدل 

عل��ى ه��ذ� �ل�شياق م��ن دور ذل��ك �لوجد�ن 

�لثقاف��ة  و��شل��ت  �لت��ي  �لهوي��ة،  وتل��ك 

�ل�شعبي��ة يف رفده��ا عرب خمتل��ف �لع�شور، 

�لعربي��ة ملخطط��ات  �ل�شع��وب  يف ت�ش��دي 

وموؤ�م��ر�ت �تخ��ذت م��ن فو�شى م��ا �ُشمي ب� 

»�لربي��ع �لعرب��ي« جم��اًل لالنق�شا�س على 

�ملجتمع��ات و�لعم��ل عل��ى جتزئته��ا  تل��ك 

بدو�عي �إ�شالحه��ا مرة، وحماية طو�ئفها 

و�أقلياته��ا م��رة �أخ��رى. لق��د مت��ت يف تلك 

�ملوؤ�م��ر�ت و�ملخططات �لتاآمرية حماولت 

عدي��دة فا�شلة لتوظيف بع���سٍ من �لرت�ث 

�لروح��ي له��ذه �لأم��ة ممث��اًل يف معتقده��ا 

�لدين��ي، �لإ�ش��الم، من جه��ة و�للجوء �إىل 

توظيف��ات مبتورة لبع�س من عنا�شر وقيم 

�لثقاف��ة �لغربي��ة �لعائ��دة لق�شاي��ا مث��ل 

حق��وق �لإن�شان و�لتنوع �لثق��ايف و�لعرقي 

وحماية حق��وق �لأقليات، من جهة �أخرى 

. لق��د مت �إ�شناد تل��ك �ملخططات �مل�شبوهة 

لق��وى وجماعات دينية و�شيا�شية، �شرعان 

م��ا وج��دت نف�شه��ا يف حال��ة م��ن �ل�ش��د�م 

�حلقيقي م��ع �لوجد�ن و�لثقاف��ة �لعربية 

�لأم؛ ولن��ا يف جت��ارب عربي��ة مث��ل م�ش��ر 

وتون�س و�لبحرين عربة  يف ذلك.

عبد�هلل عبد �لرحمن يتيم

اأنرثوبولوجي واأكادميي ـ جامعة البحرين

مركز درا�شات البحرين
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صورة الغالف األمامي

كان يا ما كان

الهاربة،مث��ل  االح��ام  خي��وط  مث��ل 

الزم��ن الذي ينس��ل ماضي��ًا دون عودة، 

مث��ل الوقت ال��ذي يغي��ر محطاته،تبدو 

لنا احلكاية الش��عبية وهي تضيع وتنس��ى، 

مثل ذل��ك الزم��ن اجلميل ال��ذى مضى 

ولن يعود،زمن كان على الناس ان تروى 

حكايات،حكاي��ات ش��كلت خزان��ة معرفية 

ش��املة ال حدود لها، حتمل  في مكوناتها 

مدل��والت تاريخي��ة واجتماعية ونفس��ية 

ودينية تستند فى ذلك الى عملية التثاقف 

احلض��ارى والتغيي��ر الثقاف��ي، والتفاع��ل 

احلي��وي ب��ن االنس��ان وبيئت��ه الطبيعية 

واالجتماعية  

كان للجدة ف��ي ذلك الزمن دور هام 

وحيوي في محيط األس��رة، فلم تكن كما 

األن مج��رد ام��رأة مس��نة ذات جترب��ة 

تعد الس��نوات البطيئة الباقية من عمرها 

املعزول، بل كانت مؤسسة تربوية ومربية 

ومعلم��ة تعيد تنظي��م العالم عب��ر رواية 

احلكاي��ات واالغان��ي واألهازي��ج واألمثال 

واحلكم وتغرس القي��م واألخاق النبيلة..

مفعمة باملخيلة اخلصبة وجمالية الس��رد 

وباألس��لوب املش��وق الس��احر وبالنفس 

الفانتازي الذي ينطلق مع مقدمة احلكاية 

)كان يا ما كان .. في قدمي الزمان(.

اجل��دة كانت ت��راث األم��ة وتاريخها 

وحضارتها، ومخزون��ًا ال يكاد ينضب من 

املخيلة اجلماعية عن اعتقادات  املجتمع 

وأعرافه وثقافته.

لكن ه��ذا الزمن ت��وارى وراء التطور 

التقني الهائل،وظهور الوس��ائل اإلعامية 

احلكواتي��ة  اجل��دة  احلديثة،وأصبح��ت 

مجرد ذكرى.. لم تعد حلكاياتها وصوتها 

وجتاربها ومعاناتها ذلك البريق والسحر، 

ول��م تع��د عب��ارة )كان يا م��ا كان( تغري 

أطفال التلفزيون واألنترنت واأليباد.

ظلت احلكاية شكلًا من أشكال التجاعيد 

والغض��ون الت��ي متس��ح مام��ح اجل��دة 

وحتيلها إلى مج��رد كائن في عالم العزلة 

والنسيان والذاكرة املتعبة.

هذا ما أثارته صورة الس��يدة الظاهرة 

عل��ى الغ��اف األول التقط��ت ف��ي بداية 

الزمن الذي أضاع احلكاية الش��عبية حيث 

ل��م يب��ق للج��دة أكث��ر من عمل بس��يط 

يتمثل في تنقية حبات األرز من الش��وائب 

قب��ل الطبخ، حيث يص��ل األرز إلى اخلليج 

مخلوطا بش��وائب جمع��ه وتعبئته فتقوم 

س��يدة املنزل ف��ي كل ي��وم بوضعه في 

»املنس��ف« وتتولى تنقيته واستبعاد ما به 

م��ن دخيل فيتهيأ لها أن تقدمه إلى أفراد 

عائلته��ا خالصا من كل م��ا ميكن أن يكدر 

عليهم وجبتهم.
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الصين

بلد التعدد واإلئتالف

صورة الغالف الخلفي

عبر الس��نوات الثاثن من عمر العضوية 

باملنظمة الدولية للفن الش��عبي )IOV( أتيح 

العديد من الفرص النادرة لزيارة مقاطعات 

مختلفة ومدن عديدة من الصن مبختلف 

التضاري��س واملناخات واألج��واء التي تضم 

تنوعات بشرية مبختلف الدياتات والثقافات 

حتى لكأن��ك من خالها تنتقل م��ن بلد إلى 

بلدان متباعداة وإلى كيانات ال متت لبعضها 

البعض. والعجيب في أمر هذه الباد على ما 

بها من أعاجيب وغرائب هو هذا االنسجام 

والتناغ��م الهارمون��ي ب��ن كل م��ا ميكنك 

معايش��ته واإلحس��اس عميقا به من أنشطة 

ثقافية واقتصادية وعلمية في كل منحى من 

مناحي احلياة، فلكل قوم م��ن هذه األقوام 

خصوصيات حياته ومتايز ثقافته على ما بها 

من تنوع واختاف، وما عليك، إن أتيحت لك 

الفرصة، سوى االستمتاع بتذوق ما أنت فيه 

من كل شيء.

ه��ذا اإلئتاف البش��ري العجيب ال متلك 

س��وى أن تعجب به وتتمناه ل��أمم التي لم 

ت��درك بع��د رغ��م تاريخها الطوي��ل معنى  

اإلئت��اف والتعددي��ة والتعاي��ش واخت��اف 

اخليوط بنس��يج الوحدة الرائع. وال ش��ك أن 

مثل هذا املنجز اإلنساني احلضاري لم تأت به 

الصن من فراغ وإمنا من خال االنصهار في 

أتون معاناة عظيمة لتجارب تاريخية خاقة، 

وقليل من جناحات األمم يأتي مصادفة وإمنا 

من خال فكر وختطيط سليم وعمل دؤوب 

وهذا ما جعل منها بلدا قويا وعظيما مهابا، 

لك��ن دون ادعاء وب��ا غرور أو ع��دوان أو 

تدخل مجحف في مقدرات الشعوب واألمم 

األخرى. ويبدو أن الباد العربية بدأت تدرك 

بأن االجتاه شرقا أكرم وأكثر صدقا وأمنا. 

لقد تابعنا باهتمام وقائع الزيارة الناجحة 

التي ق��ام بها مؤخرا جال��ة امللك حمد بن 

عيس��ى آل خليفة ملك مملك��ة البحرين إلى 

الصن وس��رنا ما أس��فرت عنه من تنس��يق 

لتعاون مستقبلي وطيد وواعد بن الدولتن 

والش��عبن الصديقن مما أكد سامة الرؤية 

ف��ي التحرك على الس��احة الدولية وحس��ن 

التوجه لقيادة بلد تؤكد الدالالت في كل يوم 

بأنه جدير في أن يكون بلد التعدد واالئتاف 

والوحدة رغم كل التحديات واألخطار.

طافت بالذهن كل تلك املعاني وأنا أتأمل 

صورة االبتسامة املشرقة والواعدة على وجه 

الصبية الصيني��ة الظاهرة على الغاف األخير 

لهذا العدد بلباسها وزينتها الصينية الشعبية 

وقد مأتني براءتها مبزيج من الفرح واألمل 

والثقة بأن ابتساما مشرقا مثلها سيعم العالم 

يوما دون حروب عرقية أو أطماع طائفية أو 

ابتزازات فئوية، وليس هذا على اهلل ببعيد.

ر
فل

و
ه

ا 
م

 �إ
:

ر
وي

�ش
ت



opus one :من كتاب



العولمة والخصوصية الثقافية



14

تعّد العوملة من التحّوالت الكبرى في التاريخ، ومّما ال 
ريب فيه أّن نتائجها ومؤّثراتها وفاعليتها قد طالت كّل 
وجوه احلياة البشرية. فهي ليست اقتصادية أو جتارية 
حصّرا، إنها بالقدر نفس��ه تقنية، وسياسية، وثقافية، 
وإيديولوجية، له��ا قيمها ومعاييره��ا ومخّططاتها. 
وه��ي تق��وم بعملي��ات اختراق واس��عة النط��اق لكّل 
البنى التاريخي��ة والقومية واجلغرافية والدميوغرافية 

واالجتماعية والفكرية في العالم أجمع. 

ز�هي نا�شر

كاتب من لبنان

http://www.yallaitalia.it/wp-content/uploads/201211//Globalization-e1345102920445.jpg

الـعـولـمــة ..
     والخصوصية الثقافية
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وتتبع طريقة عمالقة يف اإعادة التخريف على 

م�شتوى كوكبنا. وتتحرك يف اجتاه توليد حقائقها 

اليوميـــة بقـــّوة تنا�شـــب قـــّوة الدفـــع القت�شادي 

.
)1(

والت�شارع التقني والعلمي والإعالمي

وت�شع مو�شع البحث والت�شـــاوؤل كّل املعطيات 

التقليديـــة والأفكار املوروثـــة، والأنظمة الرمزية. 

املفارقـــات  مـــن  حمـــّددة  غـــر  جملـــة  وتثـــر 

وموؤّثراتهـــا  �شموليتهـــا  وت�شـــّكل  والإ�شكاليـــات، 

وتداعياتهـــا، بالن�شبـــة اإىل املفكريـــن والفال�شفة 

ر،  وعلمـــاء الجتماع، جمـــاًل رحًبا وملًحـــا للتب�شّ

وللتاأّمـــل جمـــدًدا، وبطريقـــة اأخـــرى، يف جدليـــة 

احليـــاة  معنـــى  برّمتـــه، ويف  الإن�شـــاين  الوجـــود 

وامل�شر، والأ�ش�ـــس البنائية للح�شارة والعالقات 

بـــني الب�شر، وال�شراع بني النزعـــة املادية والروح 

املثالية.

ول بـــّد مـــن الإ�شارة يف هـــذا ال�شيـــاق اإىل اأّن 

العوملـــة ل ُتفر�ـــس ق�شًرا، فهي تلجـــاأ لتحتّل مركز 

التفكـــر الإن�شاين، بو�شفه ن�شًقا ذا اأبعاد ثقافية، 

اإىل اأ�شاليب تثقيفية ناعمة. ولهذا يطلق الباحثون 

اأو »الفا�شيـــة  عليهـــا ت�شميـــة »القـــوة الناعمـــة«، 

اجلديدة التي ت�شع على وجهها ابت�شامة«.

ا لتيارات العوملة، وهدًفا  اأّما الفئة الأكرث تعّر�شً

لهـــا، من خـــالل التعليـــم، والإعـــالم، وا�شتخدام 

الكومبيوتـــر، و�شبكـــة الإنرتنـــت، فهـــم ال�شباب، 

لأّنهم بدافـــع الظهور مبظهر املعا�شرة واحلداثة، 

الفئـــة الأكـــرث تاأًثّرا باأّيـــة تغّرات حديثـــة العهد، 

والأ�شـــّد ميـــاًل اإىل ا�شتهالك الثقافـــة امل�شتحدثة 

وامل�شاحبـــة للعوملـــة، ولأّنهـــم عمـــاد املجتمـــع يف 

حا�شره وم�شتقبله.

بعـــد مرور عقود عّدة على النت�شار التدريجي 

للعوملـــة يف كافة اأنحاء العامل، ل بّد لنا من التفّكر 

يف مفهومهـــا، وزيـــادة مـــدى الوعـــي بظواهرهـــا 

مو�شوعيـــة  نظـــر  وجهـــة  لتكويـــن  وتاأثراتهـــا، 

جتاههـــا، ول�شتيعـــاب قـــّوة متغّراتهـــا، واختيار 

الو�شائـــل الأ�شا�شيـــة ملواجهة حتّدياتهـــا، لنعرف 

متاًمـــا ما يجري يف العامل، لندرك اأين نحن منه، 

ا  ونحّدد موقعنـــا الفعلي على خريطتـــه، خ�شو�شً

واأّن املنطقـــة العربيـــة، التـــي حتتّل مكانـــة حيوية 

يف العـــامل، ب�شبـــب ثرواتهـــا النفطيـــة واإمكاناتها 

الب�شريـــة، تعّد من اأبـــرز ا�شرتاتيجيات الأطراف 

التي �شت�شيبها حتـــّولت وا�شعة النطاق، يف اإطار 

العوملة اجلديدة. 

�أوًل: هل �لعوملة قدر حمتوم؟

مفارقـــات  الأمـــر  حقيقـــة  يف  العوملـــة  تثـــر 

جوهريـــة، واحتمـــالت م�شريـــة، واأ�شئلة كثرة، 

وتوّلـــد هواج�ـــس م�شتقبليـــة يحتـــار املـــرء كيـــف 

يتعاطـــى معهـــا وي�شتدركهـــا. فـــاإذا كانـــت العوملة 

نتيجـــة للثورات العلميـــة والتكنولوجية املتالحقة، 

اأو ح�شيلـــة لتحّولت كـــرى يف التاريخ، هل ميكن 

اعتبارهـــا ظاهـــرة مو�شوعيـــة �شاملـــة، اأو تيـــاًرا 

جارًفا، اأو م�شرة حتمية للب�شرية، اأو قدًرا كا�شًحا 

ل مفّر منه، ول ميكن رّده اأو اإبطاله برغبة ذاتية؟ 

ولهـــذا ي�شتخدم بع�س الباحثـــني للتعبر عن هذه 

الو�شعيـــة احلتميـــة للعوملـــة الألفـــاظ التـــي تـــدّل 

علـــى نفوذها الطاغي وال�شيـــادي، وحالة ال�شلبية 

وال�شعـــف والتبعية التي عليها الكتلـــة الغالبة من 

النا�ـــس، فيقـــال على �شبيـــل املثال: العوملـــة تغزو، 

تكت�شـــح، جتتاح، تخـــرتق العـــامل، اأو اأنها ت�شحق، 

تطم�س، تدّمر، تلغي، تنفـــي الآخر. ومن التعابر 

املتداولة يف هذا ال�شياق يقـــال: »حمدلة العوملة«، 

اأو »م�شلخ العوملـــة«، اأو »فّخ العوملة«، اأو »العوملة اآلة 

.
)2(

غ�شل دماغ«، اأو »دكتاتورية ال�شوق والعوملة« 

اأو باملقابـــل هـــّل بالإمكان مقاومـــة العوملة، اأو 

العمل على تعديلهـــا، اأو حتويلها، اأو ا�شتيعابها، اأو 

حتّديها؟

تتباين التيارات الفكريـــة واملواقف ال�شيا�شية 

يف نظرتهـــا اإىل العوملـــة، ويف رّدهـــا علـــى هـــذه 

الأ�شئلة: 

للعوملة: �ملوؤيدة  �لنظر  – وجهات   1
يعتـــر املتحّم�شـــون للعوملة اأّن هـــذه الظاهرة 

العاملية متغّر م�شتقل، ل �شاأن للمجتمعات املحلية 

بتوجيههـــا اأو الوقـــوف يف وجههـــا، لأّن �شروريات 

قيامها، وما اأجنز يف �شاأنها ل ميكن الرجوع عنه، 

اأو جتاهلـــه واإهماله، اأو العودة بـــه اإىل حيث اأتى، 

واملجتمـــع متغّر تابع، ما عليـــه اإل اإجراء التكّيف 

الالزم مـــع حتّولتها، لأّنها �شمـــة الع�شر احلايل 

�لعوملة و�خل�شو�شية �لثقافية
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الـــذي نعي�س فيه، واجتاه امل�شتقبـــل اإىل زمن غر 

معلـــوم، »وهي من قبيـــل احلتميـــات القت�شادية 

والتكنولوجية ال�شبيهة بالأحداث الطبيعية التي ل 

.ولي�ـــس اأمام الدول 
)3(

ميكن الوقـــوف يف وجهها« 

التي تبغي التقّدم اإّل اللحاق بها وتقّبل حتّدياتها، 

التاريـــخ  ومـــن يعرت�ـــس م�شـــرة  �شتتاأخـــر،  واإّل 

�شيخ�شر يف نهاية املطاف.

ويوؤّكـــد املتحم�شون للعوملـــة، اأّن هذه الظاهرة 

الراهنة �شاملة و�شريعة، ووا�شعة النطاق، »وغدت 

تفر�س قواعدها على اجلميع من دون اأن ترتك لهم 

حّريـــة الختيار، و�شموليتهـــا نابعة من �شعيها اإىل 

.وي�شوغ رافعو رايتها �شعارات 
)4(

ت�شليع كّل �شيء« 

طموحـــة ومثالية، ويدعـــون اإىل التعامل معها دون 

قلق اأو ترّدد، لأّنها »حتمل مفاتيح امل�شتقبل الأكرث 

اإ�شراًقـــا للجميع«، وي�شاحبها التقّدم، فهي ت�شبو 

اإىل التعميـــم الكـــوين للتنميـــة، و�شيـــوع املعرفـــة، 

وال�شتفـــادة مـــن التكنولوجيا احلديثـــة، وت�شجيع 

الخرتاعـــات، وت�شهم يف توطيـــد الدميوقراطية، 

وزيادة الت�شامن والتوا�شل بني املجتمعات، وتعّزز 

الرتباط بني الـــدول من خالل عمليـــات التجارة 

احلـــّرة والأ�شـــواق املفتوحـــة، واملرونـــة يف انتقال 

الأ�شخا�س وال�شلع وروؤو�س الأموال وتقنيات الإنتاج 

واملعلومات، وتتيح قيام جمتمع اأر�شي يدعم قيًما 

م�شرتكة حتمل م�شامني اإن�شانية ارتقائية. وميكن 

لأّي �شيا�شة تبغي تن�شيط العلم والتقنيات وتطوير 

الكفاءة الإنتاجيـــة، اأن تخلق فر�س عمل جديدة، 

ت�شهـــم يف حت�شـــني م�شتوى احلياة، وزيـــادة النمو 

القت�شادي.

وقد يرى الكثـــرون اأّن ع�شر العوملة هو ع�شر 

النفتـــاح، والتفاعـــل الإيجابي بـــني احل�شارات، ل 

ع�شـــر النغـــالق والنعـــزال، ل �شّيمـــا واأّن التاأثر 

الناجت عـــن اإيجابياته لي�س اأحـــادي اجلانب، واإّنا 

جمموعة من الأبعاد املادية والفكرية والثقافية التي 

تّت�شم باحليوية، والتفاعليـــة، واملقدرة على اجتياز 

احلدود املكانية والزمانية مبنظورات جديدة، »فكّل 

.
)5(

�شيء �شار موجوًدا يف كّل مكان«

للعوملة: �ملعار�شة  �لنظر  – وجهات   2
باملقابل هنـــاك حركات وتيارات فكرية كثرة 

مناه�شـــة للعوملـــة، ويف كّل مكان، وهـــي تدعو اإىل 

مقاومة تداعياتهـــا، ورف�س التفاعل معها. وتعمل 

جاهدة على الت�شكيك بحتميتها و�شموليتها، وعلى 

الت�شهر بعدم كفايتها واأخطارها املحتملة. اإذ لي�س 

هناك مـــن مّرر لالعتقاد باأّن دور الدول القومية 

قـــد ا�شمحـــل، ول تزال اأمـــام ال�شعـــوب جمالت 

كبرة لتحقيق اأهداف وطنيـــة تخدم م�شاحلها. 

اإّن مـــا يكتب عن الآثار الإيجابيـــة املحتملة للعوملة 

يتداخل فيه الوهم باحلقيقة، واملبالغة بالواقعية، 

والأمل باخليبة. فلقد تبّدت للعامل النامي نتائجها 

املريرة عـــن �شراب واإحباطـــات، واكت�شف النا�س 

»خرافـــة العوملـــة العادلـــة«، واأ�شاطـــر الليرالية 

اجلديـــدة، والوعـــد الـــكاذب بالتنميـــة ال�شاملة، 

وتاأمني العمل للجميـــع، وحماية الفقراء، والعناية 

باليد العاملة.

لقد اتخـــذت العوملة، يف اأب�شط معانيها، طابع 

�شيطـــرة الأقـــوى علـــى ح�شـــاب الأ�شعـــف، وعدم 

التوزيع املت�شاوي لفر�شهـــا وثمراتها. فقد حّققت 

�شالح الـــدول الغنية املدعومـــة باقت�شاد �شناعي 

متطـــّور، وبتقّدم علمي وتقنـــي متني، على ح�شاب 

الـــدول الناميـــة. فتزايدت يف العـــامل الفجوة بني 

ال�شمـــال الغني واجلنوب الفقـــر. وقد يحّول هذا 

التزايد العامل الثالـــث اإىل »م�شتودع كبر لفقراء 

هذا الكوكب«.

وامللفت اأن اأبواب العوملة قد اأف�شحت يف املجال 

اأمـــام اأيديولوجيا الراأ�شماليـــة اجل�شعة لل�شيطرة 

على العامل، والعمل على ا�شتنزاف ثروات الأر�س، 

وتخريب البيئة الطبيعيـــة، وانتهاك �شرعة حقوق 

الإن�شان ومبادئ الأمم املّتحدة. لذلك يّتجه بع�س 

املفكريـــن اإىل نعت قادتهـــا ال�شيا�شيـــني بـ»هو�س 

ال�شرقـــة«، وو�شـــف �شركاتهـــا العمالقـــة بـ«جّنـــة 

.
)6(

الختال�س«

علـــى هـــذا الأ�شا�س مـــن اجل�شـــع وال�شتالب 

القت�شادي فـــاإن النظام الـــدويل ال�شائد مر�شح 

ملواجهـــة �شعوبات �شيا�شية كثرة، وتفجر اأزمات 

اقت�شاديـــة ومالية خطرة. وقـــد يكون ال�شبب يف 

ت�شعيـــد دوافـــع التوترات الجتماعيـــة يف العامل، 

ـــب الدينـــي اأو  وازديـــاد موجـــات العنـــف والتع�شّ

القومي بني ال�شعوب.
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كمـــا اأن الو�شعية الراهنة ل تعني اأن تطّورات 

دوليـــة اأخرى لـــن حت�شل يف العقـــود املقبلة، رمبا 

ُتغّر كثًرا مما يعتره البع�س اآثاًرا نهائية للعوملة. 

اإن انت�شار الراأ�شمالية املعوملة ل يعني اأبًدا »نهاية 

الأيديولوجيـــا«، اأو »نهايـــة التاريـــخ« التـــي حتّدث 

عنهـــا فوكوياما يف عـــام 1989. ذلـــك اأّن العامل 

علـــى جانب كبر من التغـــّر والتنّوع، وهو ينطوي 

علـــى وقائـــع وافـــرة اأكرث ممـــا ينطوي علـــى واقع 

وحيـــد. فهل يوجد معنى م�شبـــوط ب�شكل نهائي ل 

يحتاج اأبًدا اإىل اإعادة نظر؟

ثانًيا: �أثر �لعوملة على �حلياة �لثقافية

ت�شّكل الثقافة مفهوًمـــا وا�شطالًحا ومبعناها 

الوا�شع »جمـــاع ال�شمات املّميزة لالأمة، من مادية 

وروحية وفكرية وفّنية ووجدانية، وت�شمل جمموعة 

املعـــارف والقيـــم والأخـــالق وطرائـــق التفكـــر، 

والإبداع اجلمـــايل والفني واملعريف والتقني و�شبل 

ال�شلـــوك والتعبـــر، ونـــط احليـــاة، كمـــا ت�شمل 

تطّلعـــات الإن�شان للمثل العليـــا، وحماولته اإعادة 

النظر يف منجزاته، والبحث الدائم عن مدلولت 

جديـــدة حلياته وقيمـــه وم�شتقبله، واإبـــداع كّل ما 

.
)7(

يتفوق به على ذاته« 

يبـــدو يف �شـــوء مـــا تقـــدم اأّن الثقافـــة ت�شمل 

»كّل مـــا اأنتجـــه الفكـــر الب�شري من اأ�شيـــاء مادية 

اأو فكريـــة )معنويـــة(«: العنا�شـــر املاديـــة تعنـــي 

مـــا انتجـــه الإن�شـــان وميكـــن معرفتـــه باحلوا�س، 

اأّمـــا العنا�شـــر املعنويـــة فت�شمـــل اأنـــاط ال�شلوك 

واملعاير الجتماعية والقيم والأعراف والتقاليد. 

ومن خ�شائ�ـــس العنا�شر الثقافيـــة اأّنها مكت�شبة 

انتقالية، تراكميـــة، وتكاملية، وتّت�شف بالعمومية 

والثبات وال�شتمرار. فالثقافة على العموم، ت�شّكل 

فكرنا وحتكم �شلوكنا. ولكّل جمتمع ثقافته املحلية 

اأو الوطنية اأو القوميـــة، التي ت�شّكل املعّر الأ�شيل 

عـــن خ�شو�شيتـــه اأو هوّيتـــه، وتعّد نتاًجـــا طبيعًيا 

خلليط ممّيز اأ�شهمت يف تكوينه عوامل جغرافية، 

وتاريخيـــة، واجتماعية، و�شيا�شيـــة، واقت�شادية، 

ودينيـــة، عاي�شها ذلـــك املجتمع على مـــّر الزمن. 

وت�شـــّكل الثقافـــة ال�شعبيـــة جانًبـــا مهًمـــا من تلك 

اخل�شو�شيـــة، لأّنهـــا اأ�شّد ات�شاًل بحيـــاة النا�س، 

واأوفى متثياًل حلال الأمة.

امللفت على هذا ال�شعيد اأن العوملة قد جتاوزت 

جمال القت�شاد والتجارة، واأ�شبحت حتتّل مركز 

التفكـــر الإن�شاين، وهي ت�شعـــى اإىل فر�س ثقافة 

عامليـــة واحـــدة ت�شود كافـــة اأنحاء العـــامل، وتوؤّدي 

اإىل اإزالة تلك الثقافات الوطنية، وتطم�س تنّوعها 

احل�شـــاري، وتلغي خ�شو�شيتها املجتمعية املّحلية 

اأو القوميـــة. ومن الأفكار املتداولة يف هذا ال�شياق 

اأّن النت�شار املتوا�شل واملرمج، وعلى نطاق عاملي، 

http://rockfield.deviantart.com/art/Just-
Live-and-let-Live-183390444

�لعوملة و�خل�شو�شية �لثقافية
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لأنـــاط معّينة من التفكر وال�شلوك، ومن اأ�شكال 

ال�شتهـــالك والرتفيه والت�شليـــة، بوا�شطة و�شائل 

الإعـــالم والت�شـــال العابـــرة للحـــدود والأزمنة، 

�شـــوف يقود اإىل تدعيم مرتكزات »ح�شارة عاملية 

،حتمل طابع 
)8(

واحدة«، اأو »قرية كونية مت�شابهة«

»العوملة الثقافية«، وتخ�شع »ملخّطط كوين م�شرتك 

للحداثـــة«، وتتمحـــور اأنظمـــة العي�ـــس يف اأرجائها 

حول حمـــاكاة النمـــوذج ال�شيا�شـــي والقت�شادي 

والجتماعي وامل�شلكي للغرب، وتتبع قيمه ومعايره 

وتوّجهاته احلياتية، باعتباره ميّثل »ثقافة فائقة«، 

اأي الثقافة الأكرث تقّدًما ومتّيًزا، وبالتايل الثقافة 

.اإّن ثّمة جهودا 
)9(

الأ�شلح والتي تنا�شب كّل الّنا�س

خارقـــة تبذل لإحلاق الب�شرية كّلها بركب ح�شارة 

معّينـــة. لذلـــك يّتجـــه العديـــد مـــن املفّكرين اإىل 

و�شف العوملة بـ«ح�شارة التنميط«، وبـ«العن�شرية 

.
)10(

الثقافية املتغطر�شة«

مـــا هي اأبـــرز مظاهر تلك العوملـــة التي حتمل 

�شلوكيـــات اجتماعيـــة، اأو نـــاذج ثقافيـــة دخيلة 

علـــى املجتمعـــات املحّلية؟ ومـــا اأهّميـــة تداعيات 

تلـــك املظاهر علـــى مكّونات ال�شخ�شيـــة الوطنية 

وثقافتها؟ وكيف ترز يف الواقع احلّي؟

�ل�شتهالكية: – �لعوملة   1
تعمل العوملـــة، بو�شائلها الإعالمية والإعالنية 

التعبوية، »على ت�شليع كّل �شيء«. وتدفع اجلماعات 

اإىل »العي�س ككائنـــات ا�شتهالكية«، اأي اإىل تغليب 

ثقافـــة ال�شتهـــالك وقيمهـــا، علـــى ح�شـــاب قيم 

اأخرى ت�شّكل اخل�شائ�س املّميزة للوجود الب�شري 

الأ�شيل.

�لنا�س: �أذو�ق  على  – �ل�شيطرة   2
تتجّلى هذه ال�شيطرة التي اأ�شبحت على جانب 

كبر من ال�شّدة يف ما يلي من الظواهر:

املاأكـــولت  يف  الأمركـــي  النمـــط  انت�شـــار   – اأ 

وامل�شروبـــات واملعّلبـــات، من خـــالل �شال�شل 

مطاعم الوجبـــات ال�شريعـــة، وتعميم عادات 

ال�شراب واملرطبات الغازية.

ب – �شيـــادة النمط الأمركـــي يف امللب�س، وتتمّثل 

هذه ال�شيـــادة يف مالب�س »اجلينـــز« والـ«تي-

�شـــرت«، اأو يف ارتـــداء القم�شـــان التي حتمل 

حروًفـــا اأو كلمات اأو رموًزا اأو �شـــوًرا اأجنبية. 

وينحـــو هـــذا النمط مـــن امللب�ـــس نحـــو اإلغاء 

�شخ�شية الفرد.

ج – انت�شـــار املو�شيقـــى الأمركيـــة، ويتبّدى هذا 

النت�شـــار يف اأب�شط مظاهره واأخطرها يف نوع 

املو�شيقـــى الإيقاعية ال�شاخبة، مثل مو�شيقى 

البوب، والراب...

د – طغيـــان النمـــط الأمركـــي يف جمـــال اللهـــو 

والت�شلية وبرامج الرتفيه والإثارة.

هــــ - اإعطـــاء الإعالم �شفـــة الت�شطيـــح والرتفيه 

ال�شتهالكي.

و – الرتكيـــز يف جمال ال�شينمـــا والتلفزيون على 

اأفالم العنف و�شناعة الأوهام.

ز – ن�شـــر ناذج من العـــادات الغربية يف الزواج 

والأفـــراح وغرهـــا من األوان وفنـــون واأن�شطة 

احلياة املختلفة.

للعومل��ة  �جلوه��ري  �لتاأث��ري  – �أّم��ا   3
فهو:

 التغيـــر الـــذي يحـــدث علـــى �شعيـــد الفكر، 

والعـــادات  والتن�شئـــة،  والأخـــالق،  والقيـــم، 

الجتماعيـــة، والجتاهـــات ال�شلوكيـــة، من خالل 

.
)11(

تعميم هيمنة ثقافية م�شتلبة وهجينة

ومن مظاهر هذا التاأثر:

الداخليـــة  احليـــاة  علـــى  النكفـــاء  – تعاظـــم  اأ 

والفردانية، وتهمي�ـــس القيم التي حتمل طابع 

التعـــاون، والعطـــاء والت�شحيـــة، لتحّل حملها 

القيـــم املاديـــة والفرديـــة ونزعـــة ال�شتغالل 

والنتفـــاع، والهتمام باملظاهـــر على ح�شاب 

اجلوهر.

ب – تعميم م�شاعر ال�شت�شالم والدونية والتبعية 

لـــدى ال�شعـــوب التـــي تعي�ـــس يف ظـــّل اأنظمـــة 

مهزومة ومرتهنة.

ج – الدعـــوة اإىل حترير الرغبـــات الإن�شانية من 

كّل �شوابـــط، ل�شتهالك مـــا ي�شبع احتياجات 

الإن�شان الغريزية.

د – انت�شـــار ظواهر التف�ّشـــخ الأخالقي والتفكك 

الأ�شري، والجتاه نحو حتّدي العائلة والتمّرد 
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عليها. وكثًرا ما تتعّلق هذه الظواهر بانحالل 

يف عالقات الفرد بالبيئة الجتماعية.

هـ - الرتويج لعادات اأو »ل�شرعات« غريبة وخطرة 

يف جمـــال املعتقـــدات والعبـــادات وال�شعائـــر 

الطقو�شية، والأنظمة الرمزية.

و – اختفـــاء الوطنيـــة كقيمـــة يف ال�شلـــوك، اأو يف 

عالقات الفرد بالأر�س والبيئة الطبيعية.

ز – تهمي�ـــس تـــراث ال�شعـــوب وو�شفـــه باجلمود، 

والتخّلـــف. ل �شّك اأّن الرتاث الذي يحمل روح 

الثقافة الوطنية التقليديـــة على حمّك �شراع 

كبر مع ركاب العوملة، وهناك خماوف من اأن 

يتقّل�س اأو يتال�شى.

ح – الرتويـــج لل�شخ�شيـــة الت�شويقيـــة، اإىل حـــّد 

 وحيث 
)12(

الرغبـــة يف ت�شويق الـــذات ك�شلعة،

يـــرى الإن�شان اأّنه غريب عن نف�شـــه وكاأّنه قد 

نزع عن ذاته.

ط – مقاربـــة الآداب والفنون مـــن زاوية الت�شلية 

والإثارة.

ي – ال�شعـــي اإىل حتقيـــق الوحـــدة الّلغويـــة، فقد 

اأ�شحـــت الّلغة الإنكليزيـــة بلهجتها الأمركية 

لغة ح�شارة العوملة.

ك – ن�شـــر روحيـــة العجز والرتهـــان والعبثية يف 

جميـــع اأ�شقـــاع الأر�ـــس، مّما يجعـــل الوجود 

الإن�شاين يف حالة اإخفـــاق وازدواجية قا�شية، 

ويف حالة ح�شار م�شتمّرة.

اإن املح�شلة النهائية لهذا التاأثر على اأناط 

عي�ـــس ال�شعوب �شـــوف توؤدي، يف نظـــر املعار�شني 

وال�شتـــالب  الثقـــايف،  الغـــرتاب  اإىل  للعوملـــة، 

الجتماعـــي والعقلي، اأي اإىل حتـــّولت جذرية يف 

بنـــاء القيم، بحيث ت�شبح الثقافـــة ال�شعبية تنهل 

اأ�شباب وجودها، و�شخ�شيتها وهوّيتها من م�شادر 

غـــر وطنيـــة، اأي من م�شـــادر غربيـــة تعمل على 

جتير التاريخ خلدمـــة اأيديولوجيتها وم�شاحلها 

ال�شيا�شيـــة، ومن ثـــّم القت�شاديـــة. ومما ل ريب 

فيـــه اأّن مثل هذه املح�شلة �شـــوف ت�شهم يف اإلغاء 

خ�شو�شيـــة الهوّيـــة الثقافيـــة لل�شعـــوب وت�شعف 

اإبداعيتها الذاتيـــة وتوازنها احلياتي. وقد حُتدث 

يف بنيتها احل�شاريـــة اأ�شكاًل من التدمر اخللقي 

والنف�شي، بحيـــث اأّن اخل�شائ�س املمّيزة للوجود 

الب�شري تنحو نحو الختفاء.

باملقابل فاإن »العوملـــة الثقافية«، يف نظر بع�س 

املفكريـــن، »لي�شـــت اأكرث مـــن ق�شرة رقيقـــة تغّطي 

اأو تخفـــي التنـــّوع الكبر يف الثقافـــات التي ت�شّكلت 

وتر�ّشخـــت على مّر التاريـــخ، وجميعها يوجد حتت 

 اإّن املجتمعات، 
)13(

تلـــك الق�شرة علـــى نحـــو مـــا«.

يف كّل مـــكان، وعلـــى الرغـــم من ال�شغـــوط القوّية 

للح�شارة الغربية، لديها م�شكلة مع العوملة، وتتخذ 

اإزاء موؤّثراتهـــا مواقـــف مت�شّنجـــة تّت�شـــم باحلـــذر 

والتمـــّرد واملمانعة وال�ّشك، ول تـــرى يف مظاهرها 

�شوى �شكاًل مـــن اأ�شكال ال�شيطـــرة الأمركية على 

�لعوملة و�خل�شو�شية �لثقافية

http://victorbloise.blogspot.com/201302//stop-food-waste-world-hunger.html
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�شائـــر الثقافـــات، وعدواًنـــا رمزًيا علـــى ح�شارات 

ال�شعـــوب وتراثها وتقاليدهـــا وثقافتها ال�شعبية، ل 

�شّيما واأّن الغرب، من وجهة نظر ماك�س فير، لي�س 

مثاًل جذاًبا، اأو بالأحـــرى ل ميّثل النموذج املثايل، 

لأّن الأ�ش�ـــس البنائية ملعامله قـــد ل تتم�ّشى والأ�ش�س 

البنائية لبع�س احل�شارات، ومنها ح�شارة ال�شرق 

القائمة على اأ�ش�س وثوابت تاريخية متينة. فالأفكار 

الغربية عن الفردية، والليرالية، والدميوقراطية، 

والعلمانيـــة، لي�ـــس لها جاذبية كبـــرة يف الثقافات 

الإ�شالمية والكونفو�شيو�شية، واليابانية، والهندية.

لذلك فـــاإن العوملـــة الثقافية �شتكـــون عاجزة 

عن حتقيـــق اأغرا�شها، واإلغاء التمّيـــز وتنّوعه يف 

العـــامل، اإو اإزالـــة ال�شمـــات اجلوهريـــة يف البنية 

الثقافيـــة الأ�شليـــة والعريقـــة لـــالأمم، ملـــا لتلـــك 

ال�شمـــات من عمـــق يف كينونتها ي�شعـــب الو�شول 

ا واأّن اجلماعات  اإىل اأغوارهـــا وتغيرها. خ�شو�شً

الب�شريـــة، بدافع حّب البقـــاء وال�شتمرار واإثبات 

الـــذات، ترف�س ا�شتالب اأي جـــزء من موروثاتها. 

وت�شعى، ب�شّتى الو�شائل، للمحافظة على متّيزها. 

والعديد منها يواجه العوملة ب�شحوة، اأو بعودة اإىل 

املزيد من البحث عـــن عنا�شر اأ�شالته يف جذوره 

التاريخيـــة اأو الرتاثية، اأو الإتنيـــة اأو الدينية. اإّننا 

ن�شهـــد، يف كّل مكان، ا�شتناًدا اإىل الوقائع، مت�ّشًكا 

لل�شعوب بخ�شو�شيتها وثوابتها الثقافية، كم�شدر 

لتوكيـــد هوّيتهـــا، واإعطاء معنـــى اأو �شرعية زمنية 

لوجودهـــا، ويعّد هذا التم�ّشـــك املعلم الأكرث اإثارة 

اأو لفًتا لكّل الذين ي�شافرون اأو يقراأون.

ويـــرى املراقبون اأن ا�شتخـــدام اآليات العوملة، 

املتمّثلـــة يف تكنولوجيـــا الت�شـــال والإعـــالن، قد 

�شاعـــد، اأحياًنا كثرة، على ن�شـــر الثقافة القومية 

للمجتمعـــات وتعزيزها، واأف�شح يف املجال للتعّرف 

ـــا اإىل تراثها ومعـــامل فولكلورها، مّما اأعطى  اأي�شً

وجًها عاملًيا للثقافات.

فاحل�شـــارات غر الغربية حتـــاول اأن ت�شبح 

حديثـــة من دون اأن تكـــون غربية اأو مرتهنة، اأو اأن 

يطغى عليها مـــا حت�شل عليه من العوملة )اليابان 

 .
)14(

جنحت رمبا(

واإذا كانت املجتمعات النامية تريد التحديث، 

اأو التجديد، اأو النخراط يف مدارج الع�شر، فهي 

تعمـــل على اأن يكون ذلك على طريقتها، وانطالًقا 

مـــن ثوابتها الثقافية ومدارهـــا احل�شاري، ولي�س 

على طريقة الأيديولوجيات الغربية. وهذا ل يعني 

اأبًدا الرغبة يف مواجهـــة الغرب، اأو الأخذ مبقولة 

�شدام احل�شارات التي ب�ّشر بها هنتغتون.

اإّن التفاعل الإيجابي بني ثقافات العامل، على 

اأ�شا�س مبـــادئ النفتاح، واحلـــوار، وتقّبل التنّوع، 

ي�شّكل م�شدر قّوة وازدهار للمجتمعات والأمم، ول 

ي�شعف اأ�شالتها، ول يوؤثر بحال على كيانها الثقايف 

بـــل ي�شهم يف اإثراء احل�شارة الإن�شانية. ول بّد اأن 

نقـــّر، من وجهة نظر اأنرتوبولوجية بوجود ثقافات 

تتكامل ول تت�شارع، وي�شّكل التنّوع الذي تتجّلى به 

.فالعقل والعلم، كما 
)15(

الأ�شل الذي ي�شنع غناها

كتب جيلبر دوران، ل يربطان النا�س اإّل بالأ�شياء، 

ولكن ما يربط النا�س، فيما بينهم، وعلى امل�شتوى 

املتوا�شـــع من ال�شعـــادة والهمـــوم اليومية للجن�س 

الب�شري، هـــو ذلك املعر�س اخليـــايل الذي تبنيه 

مملكة ال�شور، وي�شّم كّل فروع الثقافات، ويجمع 

فنونها واأنظمتهـــا الرمزيـــة وموا�شيعها ال�شعرية 

واأيقوناتهـــا ومتاثيلهـــا  واأ�شاطرهـــا  وجمازاتهـــا 

واأحالمهـــا. ويلتـــزم امتـــالك طمـــوح اإقامة لوحة 

مركّبة من خماوف النـــوع الب�شري واآماله. وذلك 

بهدف اأن يعرف كّل فرد نف�شه فيها ويوؤّكدها. وقد 

يكون ذلك املعّر�س املعّمم العامل الرئي�شي لإقامة 

الإخـــاء بني الثقافات، ولإعادة بناء توازن اإن�شاين 

.
)16(

م�شكوين حقيقي

�خل�شو�شي��ة  وعالئي��ة  �لإب��د�ع  ثالًث��ا: 

�لثقافية

لي�س اأمام الـــّدول الناميـــة، لالإ�شهام يف بناء 

هـــذا التـــوازن الإن�شاين، والنهو�ـــس مبجتمعاتها، 

واإيجاد مكانة لها، تتنا�شب مع مّكوناتها الثقافية، 

علـــى ال�شاحة العاملية، اإّل النفتـــاح على معطيات 

الع�شر، والتكّيف املنا�شب مع التغيرات املتوا�شلة 

الناجمة عـــن التحديث. وهي حتتـــاج اإىل مقاربة 

تلـــك التغيـــرات يف اإطـــار مـــن الوعـــي الثقـــايف، 

والروح الناقدة، واليقظـــة اإزاء العامل، للت�شّدي: 

اأوًل، وب�شـــكل عملـــي وعقالين للتاأثـــرات ال�شلبية 

للعوملة، اأو للحّد مـــن اإ�شكالياتها وهيمنتها، كي ل 
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تت�شّرب العنا�شر الزائفة اإىل عموميات الثقافة اأو 

خ�شو�شياتهـــا، ولل�شعي ثانًيـــا اإىل تطوير عاداتها 

املعرفية، وامل�شلكية، واأنظمتها الفكرية، لتطهرها 

من عوامـــل التخلف، لتحّل حمّلها عنا�شر جديدة 

تتما�شى مع التقّدم والرتّقـــي، والتح�شيل العلمي 

.
)17(

والتقني، والإبداعات الثقافية واحل�شارية

ومـــن املفرت�س، يف هـــذا املجال مـــن العناية 

باخل�شو�شيـــة الثقافية، وتطويرهـــا من داخلها، 

العتمـــاد، ب�شكل رئي�شي، على العنا�شر الإيجابية 

املحـــور  باعتبـــاره  ميّيزنـــا.  الـــذي  تراثنـــا  مـــن 

الأ�شا�شي للحفـــاظ على هوّيتنـــا الثقافية. ويكون 

لهـــذا العتماد الأولويـــة يف التن�شئـــة الجتماعية 

والرتبويـــة، »فاملواطنيـــة هـــي انتمـــاء اإىل تـــراث 

. وقد ل ت�شتقيم 
)18(

وطني وتقاليد عي�س م�شرتك«

اأحوالهـــا وتعـــّزز مـــن دون الـــولء لهـــذا النتماء، 

والعنايـــة باأ�شباب دميومته وتطويره، باعتباره من 

مقّومات وحدة ال�شعـــب، والإطار املرجعي لقيمه، 

وامل�شـــدر الطبيعـــي لإلهامـــه، للدخـــول مـــن باب 

الإبداع اإىل رحاب العوملة.

خال�شـــة القول اإن عاملنـــا العربي، على حمّك 

حتـــٍدّ كبـــر، واأمـــام منعطفات وحتـــّولت حرجة، 

ول رهـــان على خ�شو�شية ثقافيـــة متقّدمة، ما مّل 

تتوّفر لهـــا مناخات حّريـــة وا�شتقالليـــة �شيادية، 

ت�شهـــم يف التكويـــن املّطـــرد لطاقـــات الإن�شـــان، 

وتفتيح ملكاته الإبداعية، لتفعيل القوى الإنتاجية 

للحياة الجتماعية والإن�شانية. الثابت اأّن املماثلة 

ل تبدع ح�شـــوًرا ممّيًزا، ويبقى املهم: »اأن نبني ل 

اأن نتبّنى«.
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�أر�شيف �لثقافة �ل�شعبية

ت�شوير : �أنور حبيل



الخرافي في الرواية المغاربية المعاصرة

موازنة بين حكايتين خرافيتين في ضوء منهج بروب

الســــدرة ، مــــن تـــكــــون؟
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الخرافي في 
الرواية المغاربية 

المعاصرة 
رواية »الحيوانات« 
للصادق النيهوم 

نموذجا     

حميد �جلر�ري

كاتب من املغرب

الذت الرواي��ة املغاربية املعاصرة باملغرب العربي 
مثل نظيرتها بباقي البلدان العربية باحلكي اخلرافي، 
رغب��ة منها في النه��وض بالواقع الروائ��ي املغاربي، 
متأثرة في ذل��ك باملناخ التجدي��دي التأصيلي الذي 
بشرت به حركة التجريب التي أعلنت عن رغبة ملحة 
في خل��ق رواية مغاربية تتس��م باخلصوصية والنضج، 
ليس عل��ى املس��توى الدالل��ي فحس��ب، وإمنا على 

مستوى املبنى احلكائي كذلك. 
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واإذا كان بع�س الروائيني قد ا�شتلهموا الرتاث 

اأوالتاريـــخ  فـــاإن روائيـــني اآخرين فتحـــوا عواملهم 

التخييليـــة علـــى حكاية احليـــوان، ملـــا حتمله من 

ر�شيد رمزي كثيف قمـــني مبنح التجربة الروائية 

زخمـــا  فنيـــا وتعبريـــا اأ�شعفها يف ترجمـــة روؤاها 

املختلفـــة، حـــول العديـــد مـــن الأ�شئلـــة الثقافيـــة 

واحل�شارية ال�شائكة.

يف طليعـــة الروائيـــني املغاربيـــني املعا�شريـــن 

الذين ن�شـــدوا بلوغ الأفق اجلمـــايل الذي نتحدث 

عنه، هناك الروائي الليبي ال�شادق رجب النيهوم 

)1937م - 1994م(. 

تنقـــل النيهوم بـــني الوليات املتحـــدة ولبنان  

و�شوي�شـــرا، وبها ا�شتغل اأ�شتـــاذا يف جامعة جنيف 

. خـــالل تنقالتـــه 
)1(

اإىل اأن تـــويف �شنـــة 1994م

العديدة، ظـــل الروائي مهوو�شا بالـــرتاث العربي 

الإ�شالمي.لقـــد عرف بجدتـــه وجراأته، يف  تناوله 

ن�شو�س الـــرتاث. لقد ا�شتطـــاع اأن يتحدى بكتبه 

 العقـــل العربي املغلق علـــى مفاهيمه 
)2(

الفكريـــة

التقليديـــة ال�شت�شالمية، وذلك بعـــد اأن عرى كل 

.
)3(

الغيبيات التي حولها

وعالوة على ان�شغاله بالـــرتاث فكريا، ا�شتغل 

النيهـــوم على الـــرتاث اأدبيـــا كذلـــك، وذلك عر 

كتابـــة ن�شو�س ق�ش�شيـــة  وروائية  حاولت جتاوز 

النمطية ال�شردية التي قبعت فيها الق�شة والرواية 

باملغـــرب العربي، وذلك من خالل اجرتاح اأ�شكال 

فنيـــة ت�شتنـــد اإىل مرجعيات ثقافيـــة تراثية تت�شم 

بالتنوع والتعدد. 

وب�شـــرف النظـــر عـــن الإ�شـــكالت  املعجمية 

»احلكايـــة  �شاحبـــت  التـــي  والإ�شطالحيـــة 

، فقـــد احتل هذا ال�شـــكل احلكائي 
)4(

اخلرافيـــة«

الرتاثي حجر الزاوية يف اأعمال ال�شادق النيهوم، 

�شواء اأكانت ق�ش�شية اأم روائية. فمنذ جمموعته 

الأوىل »مـــن  ق�ش�ـــس الأطفال«، ومـــرورا برواية 

»القـــرود« التي قدم فيها الروائـــي  �شورة ناقدة/

هازئة عن الأنظمة العربية يف عالقتها باإ�شرائيل، 

وانتهـــاء بروايـــة »احليوانـــات«؛ ك�شـــف ال�شـــادق 

النيهـــوم عـــن اهتمـــام كبـــر بالـــرتاث عمومـــا، 

وباحلكاية اخلرافية خ�شو�شا . 

يف  وخا�شـــة  الروائـــي،  هـــذا  حـــاول  لقـــد 

روايتيه»القرود« و»احليوانات«، اأن  يعر�س  لعالقة 

املثقـــف الليبـــي بال�شلطـــة، وهـــي عالقـــة ت�شرب 

بجذورها يف عمق التاريخ العربي. ويف هذا الإطار 

�شكلـــت اخلرافة جمال فنيا اأرحب اتخذه الروائي 

املغاربي، وقبلـــه راوي ال�شعـــب، اأداة لي�س لتمرير 

الأمـــر  اأويل  اإىل  املرمـــزة  ال�شيا�شيـــة/  ر�شالتـــه 

فح�شب، واإنـــا اعتمده عالوة علـــى ذلك، و�شيلة 

لتحقيق لون من التعالق الفني بني ال�شكل الروائي  

واملوروث ال�شردي العربي، تعالق �شنحاول اإبرازه، 

متنا 
)5(

متخذيـــن يف ذلك من روايـــة »احليوانات«

للدرا�شة.

�خلر�يف: �ل�شرد  توظيف   -  1
ت�شكلـــت البنية ال�شردية لروايـــة »احليوانات« 

ا�شتنادا اإىل فن �شردي �شارب يف القدم هوحكاية 

البنائيـــة  خ�شو�شياتـــه  لـــه  وهوفـــن  احليـــوان، 

واجلماليـــة التي ا�شتطـــاع مراكمتها خالل تطوره 

يف الزمان واملكان.

لقد حر�س ال�شادق النيهوم على منح جتربته 

الروائية نوعا من التفرد، وذلك عر تو�شيع دائرة 

توظيـــف املـــوروث الق�ش�شـــي احليـــواين. وعلـــى 

�شاكلـــة الن�ـــس الرتاثـــي القـــدمي، جنحـــت رواية 

»احليوانـــات« اإىل ت�شييد عواملهـــا احلكائية �شمن 

روؤيـــة فنية ترنـــواإىل التوفيق بـــني عنا�شر �شردية 

ت�شرتفـــد مقوماتها من املـــوروث احلكائي العربي 

القدمي، وعنا�شـــر �شردية اأخرى ت�شتمد مكوناتها 

من ال�شرد الغربي احلديث. 

وعر املراوحة بني ا�شتلهـــام الرتاث والإفادة 

من منجـــزات ال�شرد احلديث، ا�شتطـــاع النيهوم 

الروائـــي ف�شـــاء �شرديـــا  مـــن ن�شـــه  اأن يجعـــل 

حتـــاورت فيـــه ت�شكيـــالت �شردية تنتمـــي اإىل قيم 

فنية متباعـــدة، بل وحتى متنافرة، لي�س من حيث 

زمنيتها فح�شب، واإنا مـــن حيث ال�شياق الثقايف 

الـــذي اأفرزهـــا كذلـــك  تنافـــر �شنحـــاول ك�شفه،  

واإبـــراز اآليات ا�شتغاله، وذلـــك من خالل تركيزنا 

على البنى ال�شردية الثالث:

اأ- بنية الفتتاح.

�خلر�يف يف �لرو�ية �ملغاربية �ملعا�شرة 
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ب- بنية الختتام.

ج- بنية العر�س احلكائي.

�أ- بنية �لفتتاح.

اأف�شـــح ال�شـــادق النيهـــوم، ومنـــذ البدايـــة، 

عن نيتـــه يف حماورة الن�ـــس احلكائي احليواين، 

والن�س الرتاثـــي العربي ب�شكل عـــام، وذلك عر 

اجرتاح اأهـــم طريقة من طرائقـــه ال�شردية وهي 

جملة الفتتاح.

)6(

واجلملة الفتتاحية » ذات مرة جاع الذئب«،

امل�شتلهمة يف رواية » احليوانات« مل ت�شتدع بغر�س 

التاأثيـــث اأوالتزيني، واإنا ا�شتح�شرت بهدف اأداء 

جملة من الوظائف ميكن حتديد اأهمها يف النقط 

التالية: 

الإخبـــار ببـــدء عملية ال�شـــرد. ومن ثم فهي  	•
تـــوؤدي وظيفـــة تنبيهية، ذلك اأنهـــا تروم لفت 

انتباه املتلقي اإىل ما يقال.

اإنهـــا جملة جتني�شية تدل على النوع الأدبي.  	•
فبمجـــرد �شماعنـــا اأوقراءتنا لها نـــدرك اأننا 

اأمـــام عمل روائي يربط عالقـــة حميمية بنوع 

اأدبي خا�س هو»حكاية احليوان«.

وجملـــة » ذات مـــرة جـــاع الذئـــب«، ف�شـــال  	•
عمـــا �شبـــق، هـــي جملـــة افتتاحيـــة تعلن عن 

بدايـــة ال�شرد مـــن قبل �شـــارد جمهـــول لي�س 

مـــن ال�شـــروري اأن نحاكمه مبنطـــق ال�شدق 

اأوالكذب. 

هكـــذا تغدوجملـــة الفتتاح انطالقـــا من هذا 

الطرح، نهجا فنيا يق�شد تهييء امل�شرود له لتقبل 

اأية زيادة اأونق�شان يف ال�شريط ال�شردي. ومن ثم 

ي�شحي املتلقي » كاأنـــه مدفوع ب�شكل غر مبا�شر، 

اإىل تكملة ما األفاه ناق�شا، وملء ما وجده فارغا، 

 .
)7(

وال�شمومبا راآه م�شفها هزيال، و�شحال قليال«

روايـــة  اأن  ن�شتنتـــج،  �شبـــق  مـــا  علـــى  بنـــاء 

»احليوانات« اأ�شرت منـــذ مقطعها الفتتاحي ذي 

الطبيعـــة الرتاثيـــة املح�شة، على حـــدوث لون من 

التفاعـــل الن�شـــي بينها وبني » حكايـــة احليوان«، 

تفاعـــل مل يتوقـــف عنـــد ا�شتلهـــام بنيـــة الفتتاح 

فح�شب، واإنا امتد لي�شمل بنية الختتام كذلك .

ب- بنية �لختتام: 

اقرتنـــت الفتتاحية بالختتاميـــة. وهما، كما 

يبـــدو، �شمتـــان لزمتـــان لل�شـــرد العربـــي، العامل 

وال�شعبي على ال�شواء. يقول عبد الفتاح كيليطويف 

هـــذا ال�شـــدد »ميكـــن اأن ن�شتخل�ـــس )…( اأن 

ال�شرد الكال�شيكي وال�شعبي يحر�س على احرتام 

افتتاحية معينـــة تتكرر ب�شفة ملحوظة. واإن �شيئا 

مـــن التفكـــر يجعلنـــا نعتقد بـــاأن ال�شـــرد القدمي 

يحـــرتم كذلك خامتة توؤكد نهايـــة احلكاية وتثبت 

  .
)8(

اأهمية الإطار«

يف رواية»احليوانات« كما يف ال�شرد اخلرايف، 

ا�شطلعت بنية الختتام باأداء جملة من الوظائف 

اأبرزهـــا الإعـــالن عـــن انتهـــاء احلكـــي، والعودة 

باحلكاية اإىل الإيقاع الذي ابتداأت به: »نقف هنا، 

لكي نقطع احلديث، وكل واحد منا حتمله رجاله، 

فهذا ال�شقر ينوي اأن يقول �شيئا بل�شانه امل�شحور، 

.
)9(

لكي يغر الذئب راأيه«

والختتاميـــة، ف�شـــال عمـــا �شلـــف، هـــي اآخر 

ما يقـــع يف اأذن املتلقـــي. اإنها احللقـــة التي تن�شج 

املغـــزى لكل مـــا �شبق مـــن حمطـــات، لذلك فهي 

جتنح نحوالن�شح والإر�شـــاد: »وليكن يف ما جرى 

لأهل الغابة عرة لنا، فال اأحد منا يقول ما يجعله 

يفقـــد راأ�شه، ول اأحـــد منا ي�شمع مـــا يجعل راأ�شه 

 .
)10(

يفقده«

وحا�شـــل القول، فـــاإن توظيف الروايـــة لبنية 

الختتـــام مل يتـــم هوالآخـــر مبعزل عـــن ا�شتلهام 

بع�ـــس الأ�شـــكال ال�شردية العربيـــة القدمية، التي 

كانت تنتهي هي الأخرى باختتاميات مثل املقامات 

وحكايات املثل والق�ش�س ال�شعبي.

   بيد اأن ا�شتلهام هذه الأ�شكال مل يقت�شرعلى 

بنيتـــي الفتتـــاح والختتـــام فح�شـــب، واإنا �شمل 

بنيات �شردية تراثية اأخـــرى، اأهمها بنية العر�س 

احلكائي.

ج-بنية �لعر�س �حلكائي: 

متوقعت هذه البنية بني بداية الن�س احلكائي 



27

ونهايته. فاإذا كانت الفتتاحية راأ�س احلكاية، فاإن 

بنيـــة العر�س احلكائي هي ج�شدهـــا. اإنها اأ�شا�س 

احلكاية وحلمتها. ومن ثم فال ميكن احلديث عنها 

يف غياب هذه البنية، التي تعتمل داخلها جمموعة 

مـــن املكونات ال�شرديـــة التـــي مل تتبلورمبناأى عن 

باقي اأ�شكال املوروث ال�شردي العربي. 

يف رواية » احليوانات«، كما يف ال�شرد اخلرايف 

العربي القدمي، ات�شمت اللعبة ال�شردية بجملة من 

اخل�شائ�س ميكن تلخي�شها على النحوالتايل: 

تن�شب رواية الأحداث اإىل راوجمهول الهوية،  	•
فـــال ا�شـــم يف الن�ـــس يـــدل عليـــه. وهوعلـــى 

الرغـــم من هـــذا، يعـــد القناة الوحيـــدة التي 

تربط املتلقي باملحكي. 

على الرغم من متوقعه يف بداية الن�س، ويف  	•
 ،

)11(

ثناياه )نن�شحب، نتظاهر باأننا مل نكن(

فاإن دوره يف تقدمي الن�س ل ميكن نكرانه، ما 

دام هوامل�شدر الوحيد الذي تعرفنا بوا�شطته 

على الن�س. 

وف�شـــال عن هـــذا ال�شـــارد، ميكننا احلديث  	•
عـــن راو، اأوبالأحـــرى عـــن رواة اآخرين داخل 

الن�ـــس، تلقـــوا احلكايـــة �شمعـــا عـــن الراوي 

جمهـــول الهويـــة، ليتولـــوا بعـــد ذلـــك مهمـــة 

�شردها لنا /كمتلقني: » جنل�س معا، وكل واحد 

 
)12(

منا معه اأذناه: ذات مرة جاع الذئب«.

الأول،  للـــراوي  الفتتاحي  الوجود  وبخـــالف  	•
احتل الـــراوي الثاين املوظـــف ل�شمر اجلمع 

)نحـــن( موقعـــا مركزيـــا يف الن�ـــس، وذلـــك 

بحكـــم �شيطرتـــه على خمتلـــف دواليبه. ومن 

ثـــم فهوميتلـــك �شرعيـــة �شرديـــة ت�شتمـــد من 

امتالكه للحكي، وقدرته علـــى �شرد ما تلقاه. 

وهوبهذا يتحول من و�شعية التلقي اإىل و�شعية 

الإلقاء.

الـــراوي  يف  ين�شب   اأن  العـــادة  لقـــد جـــرت  	•
اأوخـــره  حديثـــه  القـــدمي  العربـــي  املـــوروث 

يتحمـــل  جمهـــول  راواآخـــر/  اإىل  اأوحكايتـــه، 

امل�شوؤوليـــة يف �شحـــة ما يـــروى، اإل اأن ال�شارد 

يف الروايـــة/ احلكايـــة احليوانية»اجلديدة«، 

وعلـــى الرغم مما �شبـــق، مل يعتمد كثرا على 

هذه التقنية. وكاأننا بال�شادق النيهوم يريد اأن 

يقول لنا باأن احلكاية املعا�شرة التي هوب�شدد 

روايتهـــا لي�شت حكاية خرافيـــة قدمية، واإنا 

هي حكايـــة واقعيـــة جديدة ن�شردهـــا »نحن« 

لأننا ع�شناها، ونعي�شها الآن، ونود األ نعي�شها 

م�شتقبال. وبهذا فـــاإن لفظة ال«نحن« حتررنا 

مـــن �شـــروط حتققها: )التحـــرر من اخلوف، 

والثورة على اجلالدين(، لذلك  فهي ل حتتاج 

اإىل �شند قوي يع�شدها.  

ن�شتطيع من خـــالل التتبـــع التحليلي حل�شور 

ال�شـــارد يف رواية »احليوانات » اأن نقف على مدى 

التعالـــق احلا�شل بـــني ن�س«احليوانـــات« وحكاية 

احليـــوان على م�شتـــوى ال�شارد، ح�شـــورا وطبيعة 

ووظيفـــة. والتعالق املتحدث عنه هنـــا، مل يتوقف 

عند هذا احلد، واإنا تعـــداه اإىل الروؤية ال�شردية 

كذلك. ويف هذا ال�شدد جعل ال�شادق النيهوم من 

ن�شـــه  حكاية، اأوبالأحـــرى �شل�شلة من احلكايات، 

تتقاطـــع  والبنيـــة احلكائيـــة حلكايـــات »األف ليلة  

وليلـــة« و»كليلـــة  ودمنة«، وهما كمـــا نعلم من اأهم 

الن�شو�ـــس ال�شردية العربية التي وظفت »الإطار« 

كتقنية لنظم احلكايات وتوليدها.

الروايـــة اإذن ا�شتلهمـــت احلكايـــة الإطاريـــة، 

وعـــن هـــذه احلكايـــة تنا�شلـــت حكايـــات ثانوية/ 

�شغرى وذلك يف اإطار نوع من الطراد والرتابط. 

اإن التوالد امل�شتمـــر يف الرواية مل ي�شهم يف اإغناء 

اإمكاناتهـــا ال�شرديـــة فح�شـــب، واإنـــا اأ�شهـــم يف 

توجيه امل�شارات احلكائية، وذلك وفق ما تقت�شيه 

حتولت الن�س الدللية.

مـــن هنا نخل�ـــس اإىل اأن ال�شادق النيهوم قد 

ركن اإىل ا�شرتاتيجية فنيـــة راهنت على املزاوجة 

بني مرجعيتني �شرديتني اأ�شا�شيتني هما: مرجعية 

تراثيـــة واأخرى غربيـــة. فبينما ت�شتنـــد املرجعية 

الأوىل اإىل املقومات الفنية لل�شرد العربي  القدمي 

جم�شدا يف حكاية احليوان اأ�شا�شا، جند املرجعية 

الثانية ت�شتمد روحها من املنجزات ال�شردية  كما 

متثلها الرواية الغربية. 

وانطالقـــا من هذه املزاوجة الفنية بني هذين 

�خلر�يف يف �لرو�ية �ملغاربية �ملعا�شرة 
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العاملـــني ال�شرديني، تنه�س روايـــة    »احليوانات« 

م�شكلـــة  ن�شيجـــا �شرديـــا معقدا يقـــوم على جملة 

من العـــوامل احلكائية التي ميكـــن حتديدها على 

النحوالتايل:

هذه اإذن، هي اأهم احلكايات التي يقوم عليها 

البناء ال�شردي للرواية، حكايات تنتظم �شمن نوع 

من التوالد ال�شـــردي الذي يقوم على بنية �شردية 

كرى )احلكاية الإطارية( وبنيات �شردية �شغرى 

)احلكايات ال�شغرى(، الأمر الذي اأدى اإىل تنوع 

الف�شاءات، وتعدد ال�شخ�شيات، وتنا�شل الأحداث  

يف �شكل تداعيات جمعت بـــني احلقيقة واخليال، 

والواقع والرمـــز، والتج�شيد والتجريد الذي ينزع 

يف بع�ـــس الأحيان، اإىل توظيـــف العجائبي، وذلك 

على النحوالذي متثله حكاية اختفاء الفيل .

ولئـــن تنا�شـــت روايـــة »احليوانـــات« والن�س 

ال�شـــردي القـــدمي، وذلك عـــر توظيفها خلطاب 

، وا�شتلهامها لروا�شب اأ�شلوبية و�شردية 
)13(

احللم

والإطالق والتناق�س، اإل 
)14(

تراثية عدة كالتكرار

اأن هـــذا التنا�س مل يكـــن ا�شتن�شاخا ول اجرتارا، 

بقـــدر مـــا كان ا�شتيحـــاء وا�شتلهامـــا، فالروايـــة 

عمـــدت اإىل ن�شـــج طريقها اخلا�ـــس املختلف عن 

ذلك املوظف يف املوروث احلكائي القدمي.

ممـــا �شبق ن�شتخل�ـــس، اأن ال�شـــادق النيهوم  

اعتمد يف بناء �شرده على ا�شرتاتيجية فنية رامت 

خلق نوع من الت�شـــادي الفني مع البنية ال�شردية 

ال�شرديـــة اخلرافيـــة  والبنيـــة  العربيـــة عمومـــا، 

خ�شو�شا.

اإل اأن الت�شـــادي هنـــا مل يكـــن جزئيا، فهومل 

يقت�شر على عن�شر �شـــردي دون اآخر، واإنا كان 

عن�شـــرا بنائيـــا بامتياز، فقد ا�شتطـــاع اأن يرخي 

بظاللـــه على جل العنا�شـــر احلكائية مبا يف ذلك 

عن�شر ال�شخ�شية . 

خر�فية؟ �شخ�شية  �أم  رو�ئية  �شخ�شية   -  2
�شكلت �شخ�شية احليـــوان العن�شر الأ�شا�شي 

يف بنـــاء املحكـــي اخلـــرايف، وي�شت�شـــف ذلـــك من 

خالل جملة من املوؤ�شرات الفنية لعل اأبرزها اتكاء 

الن�ـــس اخلرايف على احليوان كمكـــون �شردي  به 

تكت�شي خ�شائ�شها النوعية الفارقة التي متيزها 

عـــن باقي الأ�شـــكال احلكائية الأخـــرى )احلكاية 

ال�شعبية، احلكاية املرحة، احلكاية العجيبة...(.

انطالقا مـــن ذلك، ات�شمت هـــذه ال�شخ�شية  

بح�شورهـــا املهيمن يف املنت اخلرايف  واملتجلي يف 

توجيهها مل�شار احلكي بكل ما يعج به من اأحداث، 

واأزمنة، واأمكنة.

واإذا مـــا نحـــن عدنـــا اإىل روايـــة »احليوانات« 

وال�شخ�شيـــة  تتماهـــى  �شخ�شياتهـــا  اأن  وجدنـــا 

اخلرافيـــة يف الكثـــر مـــن اخل�شائ�ـــس، الأمـــر 

الذي يدفعنـــا اإىل طرح اأكرث من �شوؤال حول هوية 

هـــذا املكـــون احلكائي: هـــل نحن اأمـــام �شخ�شية 

روائيـــة اأم �شخ�شية خرافيـــة؟ اأم اأننا اأمام مزيج 

»�شخ�شياتي« هجني متتزج فيه العنا�شر الروائية 

بالعنا�شر الرتاثية؟

ومهما يكن، فاإننا �شنحاول الإجابة عن هذين 

الت�شاوؤلني، وذلك من خالل التوقف عند النقطتني 

التاليتني:

لل�شخ�شية. الرتاثي  البعد  	•
لل�شخ�شية. التخييلي  البعد  	•

لل�شخ�شية: �لرت�ثي  -�لبعد   1  -  2
عمـــد ال�شـــادق النيهـــوم اإىل بنـــاء �شخ�شية 

الرتاثـــي،            وال�شـــرد  تتماهـــى  فريـــدة  روائيـــة 

وخا�شة على م�شتوى الحتفاء بالعن�شر اخلرايف، 

ال�شيء الـــذي اأفرز لنا �شخ�شيـــة روائية اكت�شبت 

حكاية

 �لأ�شد و�لذئب

�حلكاية �لإطارية:

حكاية�ل�شقر و�لذئب

حكاية

�لفيل

حكاية

�ل�شنجاب و�ل�شقر
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مالحمهـــا و�شماتهـــا انطالقا مـــن تعالقها الفني 

املبا�شـــر بال�شخ�شيـــة اخلرافيـــة، تعالـــق ميكـــن 

اختزال متظهراته كالآتي:

ال�شخ�شية  تت�شم  لل�شخ�شيـــة:  العام  الطابع  	•
الروائيـــة بطابعها العام، فهـــي ل حتمل ا�شما 

معينـــا يحيـــل اإىل تكويـــن اجتماعـــي وثقـــايف 

معـــني؛ ومـــن ثمـــة فال�شخ�شيـــة امل�شتلهمة يف 

الن�ـــس هي �شخ�شيـــة نكرة علـــى الرغم من 

تقدمي بع�س املالمح التعريفية التي ترتكز اإما 

على �شفاتهـــا النوعية: )اأ�شد، ذئـــب، اأرنب، 

فيل، جمـــل...( اأوالطبقية )رئي�س احلكومة، 

وزير الداخلية، وزير الثقافة، وزير العدل...( 

اأوالعالئقية )اأب/ اأم / ابن/...(.

اإن عـــدم احتفـــاء املوؤلف بتعريـــف ال�شخ�شية 

يبقـــى، يف نهاية الأمـــر، �شكال من اأ�شـــكال التاأثر 

بالذائقـــة ال�شرديـــة اخلرافية/الرتاثيـــة التـــي ل 

تنظـــر اإىل ال�شخ�شية يف حـــد ذاتها، بل مبا متثله 

من ناذج اإن�شانية ترمز اإليها.

لل�شخ�شية: وعلى  النمطـــي واجلاهز  الطابع  	•
نحومـــا جنـــد يف الن�ـــس ال�شـــردي اخلرايف، 

ات�شمت معظـــم �شخ�شيات الروايـــة بطابعها 

النمطي. اإنهـــا �شخ�شيات جامدة، غر نامية 

الأمر الذي جعلها اأقرب اإىل املقولت الفكرية 

منها اإىل ال�شخ�شيات الروائية 

اأ�شا�س  الروائيـــة علـــى  ال�شخ�شيـــة  بنـــاء  مت  	•
التقابل بـــني �شخ�شيـــات معتديـــة )مفرت�شة 

/ قويـــة( واأخـــرى معتـــدى عليهـــا )�شعيفة/ 

�شحيـــة(، لذلـــك فمـــن الطبيعـــي اأن يكـــون 

ال�شـــراع هوالنمـــط العالئقـــي املهيمن الذي 

يجمع بني هذه ال�شخ�شيات.

اإن �شيـــادة ال�شـــراع على نـــط العالقات يف 

الروايـــة ميكن عـــده �شكال مـــن اأ�شـــكال ال�شراع 

الأبدي بـــني اخلر وال�شر، والـــذي حاول القدماء 

تكري�شـــه يف حمكياتهـــم ال�شرديـــة، مبـــا يف ذلك 

احلكاية اخلرافية. 

وعلى الرغـــم من جلوئه اإىل ر�شـــم �شخ�شية 

تراثيـــة ؛ فقد جنح ال�شـــادق النيهوم يف الزورار 

عـــن املوروث احلكائي، وذلك عن طريق » حتويل« 

ال�شخ�شيـــة الرتاثيـــة �شبه الثابتـــة، اإىل �شخ�شية 

روائيـــة متحركة/ حية/معا�شـــرة، لي�س من حيث 

مالحمهـــا ولغاتها فح�شب، واإنا من حيث روؤيتها 

النقدية العنيفة للواقـــع ال�شيا�شي الليبي املعا�شر 

كذلك،هـــذا الواقع الذي ات�شم ب�شيا�شة  اإق�شائية  

ل تتورع  يف �شبيل ال�شتئثار بال�شلطة، عن ممار�شة 

كل اأ�شكال القمع والتنكيل.

ويف �شبيـــل ت�شخي�شه لهـــذه ال�شيا�شة الليبية، 

جلاأ الروائي اإىل بناء �شخ�شية روائية م�شتعينا يف 

ذلك بامليكانيزمني التاليني:

املفارقـــة: يتجلى الطابـــع املفارق لل�شخ�شية  	•
يف اكت�شابهـــا �شورة جديـــدة مفارقة لل�شورة 

التي كونت عنها قبل ا�شتدعائها وا�شتلهامها، 

ويف هـــذا الإطـــار عجـــت روايـــة »احليوانات« 

بجملـــة من املفارقـــات ميكـــن حتديدها على 

النحوالتايل: 

طبع/طبيعة 

�ل�شخ�شية

فعل 

�ل�شخ�شية

قول 

�ل�شخ�شية

اجلمل يفقد حتت 

تاأثر التعذيب ما 

عرف عنه من 

�شر

الكلب 

ي�شبح رئي�س 

احلكومة

العقرب يقول 

باأنه لدغ 

اخلروف، رمز 

الوداعة، يقف 

�شاهد زور اأمام 

الفيل

احلمار 

يتوىل اإدارة 

اجلريدة 

الر�شمية

اخلفا�س يتحول 

اإىل كائن نهاري

اجلرذ ت�شند 

اإليه وزارة 

الثقافة، 

على الرغم 

مما  عرف 

عنه من 

حب لقر�س 

الكتب

يظهـــر من هذا اجلـــدول اأن العوامل التخييلية  

يف روايـــة »احليوانـــات«  تتاأ�ش�س علـــى �شل�شلة من 

�خلر�يف يف �لرو�ية �ملغاربية �ملعا�شرة 



30

املفارقـــات التـــي اأ�شعفت املوؤلـــف يف ر�شد املنحى 

ال�شخ�شيـــة  تعي�شـــه  الـــذي  الزدواجي/املفـــارق 

الروائيـــة، بـــني واقـــع /كائـــن حابل بـــكل �شنوف 

التهمي�ـــس  والتعذيـــب، وواقـــع ممكـــن تن�شـــد فيه 

ممار�شـــة حريتها، وامل�شاهمة يف تدبـــر �شوؤونها، 

مما يقود يف نهاية املطاف اإىل تغير اأحوالها.

•	الرتميز:  و�شخ�شيات الرواية تبقى بالرغم من 
كل مـــا �شبـــق، كائنـــات مـــن ورق،          وهياكل 

�شورية تعي�س كما يعي�س الإن�شان، لكن بطريقة 

خيالية وافرتا�شية. بلغـــة اأو�شح، ميكن القول 

بـــاأن ا�شتلهـــام ال�شخ�شيـــة اخلرافيـــة مل يكن 

مق�شـــودا يف حـــد ذاتـــه، واإنا ملا ترمـــز اإليه، 

فهي هنا ت�شتح�شر كنماذج ب�شرية حية جترتح 

بع�س احليثيات التي تدفع القارئ مبا�شرة اإىل 

التفكر يف الواقع الذي يعي�شه .

هكـــذا اإذن تكـــون ال�شخ�شيـــة الروائيـــة قـــد 

حتولت اإىل �شورة حية تعمل على ت�شخي�س واقعها 

من خالل ثوب تراثي/خرايف اكت�شبت من خالله 

خمتلـــف عنا�شر الروايـــة، زخما دلليـــا وجماليا 

متميزا.

وعلـــى الرغم مـــن اأن ا�شتدعـــاء ال�شخ�شيات 

احليوانيـــة رمزيـــا يف الن�شو�ـــس الأدبيـــة لي�ـــس 

بالأمر اجلديـــد، اإل اأن ح�شورها يف اأدب النيهوم 

الروائي اكت�شـــب خ�شو�شية بالغة نابعة من قدرة 

هذا الأخر على ترهـــني هذه الرمزية وجتديدها 

وحتويلها، وذلك مبا يتما�شى وروح الع�شر. 

وبهـــذا تكون �شخ�شيات الن�ـــس اخلرافية قد 

اكت�شبـــت جـــدة رمزية ودلليـــة ميكـــن اإبرازاأهم 

مالحمهـــا، وذلك من خـــالل الرتكيزعلـــى الفيل 

الـــذي جعل منه الروائي بطـــال »خمل�شا« حتلقت 

حولـــه جملـــة مـــن احليوانـــات الراف�شـــة للواقع، 

التواقـــة اإىل التغير. لقد ابتداأ »دعوته« ال�شيا�شية 

منتقـــدا، لينتهـــي بـــه املطـــاف متمـــردا و�شهيدا. 

ومـــا بـــني الدعـــوة  وال�شهـــادة، حفلت حيـــاة هذه 

التفا�شيـــل احلياتيـــة  مـــن  بالكثـــر  ال�شخ�شيـــة 

التي نت عـــن رف�شه، واإدانتـــه، للواقع ال�شيا�شي 

املعي�س:» قال الفيل« » ل ناأكل اأحدا ول نحب اأحدا 

ياأكلنا« قـــال الفيل م�شليا » ل ناأكل اأحدا ول نريد 

اأحدا ياأكلنا. ل ناأكل اأحدا ول نرتك اأحدا ياأكلنا.ل 

  .
)15(

ناأكل اأحدا ول ننتظر اأحدا ياأكلنا«

لقـــد ردد الفيل مقولته تلك طيلة الرواية. لقد  

حتولت من كرثة تكرارها اإىل لزمة اأو�شعار ثوري 

http://www.shbab2.net/vb/shbab6513_1340662858/.jpg
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اأف�شحت من خالله بع�س احليوانات عن رف�شها، 

ومتردهـــا، علـــى ال�شلطـــة القائمـــة الظاملـــة. لقد 

حر�س الروائي على اأن يجعل من هذه ال�شخ�شية  

نوذجا للمثقف الليبـــي الذي كر�س فكره وحياته 

خلدمة ق�شايا وطنه. 

والفيل هنا بطل ميتلك خلفيتني اثنتني، الأوىل 

تراثية، والثانية معا�شرة. 

تتمظهراخللفيـــة الرتاثيـــة يف تعالق �شخ�شية 

الفيل فنيا، وال�شخ�شيات الرتاثية التالية:

�أ-�ل�شخ�شي��ة �خلر�في��ة: اأ�شنـــدت الروايـــة 

للفيـــل �شفـــات واأفعـــال اإن�شانيـــة انتهـــت باأمثـــال           

وعرا�شتهدفت تقومي ال�شلـــوك ال�شيا�شي للراعي 

والرعية.

واحلقيقـــة اأن ورود ال�شخ�شية اخلرافية على 

هـــذا ال�شكل يعد امتدادا لتلـــك ال�شخ�شيات التي 

وردت يف» كليلـــة ودمنة«، والتـــي ابتغى من ورائها 

ابـــن املقفع)106هــــ - 142هـ( اإ�شـــالح الواقع 

ال�شيا�شي العربي اإبان القرن الأول الهجري.

ب-�ل�شخ�شي��ة �لديني��ة: وتتجلى من خالل 

تقاطـــع �شخ�شيـــة الفيـــل وال�شخ�شيـــة الدينيـــة،         

ول �شيما �شخ�شية امل�شيح عليه ال�شالم : 

*»خائفة، قالت الفرا�شـــة: » وهل اأ�شدقاوؤك 
عددهم اثنا ع�شر؟« 

 .»
)16(

»نعم« قال الفيل

 وعلـــى العمـــوم، فقـــد ا�شرتكـــت �شخ�شيتـــا 

الفيـــل وامل�شيح يف الكثرمن ال�شمـــات التي ميكن 

تو�شيحها على ال�شكل التايل:

�ل�شخ�شية �لدينية�ل�شخ�شية �لرو�ئية

منقذ /خمل�سمنقذ /خمل�س

له حواريونله حواري: ال�شنجاب

�شلب�شلب

اخلال�س الدينياخلال�س ال�شيا�شي

�شخ�شية متفردة�شخ�شية متجددة

اإن نظـــرة فاح�شـــة للجـــدول اأعـــاله تقودنـــا 

اإىل الوقـــوف علـــى مـــدى حر�ـــس الروائـــي علـــى 

ا�شتثمارالعن�شرالدينـــي يف بناء �شخ�شية روائية 

اإ�شكالية، قـــادرة على ت�شريح واقعها، وا�شت�شراف 

م�شتقبلهـــا الـــذي لن يكون اإل �شـــورة مكرورة من 

واقع ل يكف عن اإعادة اإنتاج اأزمته:» هذه الق�شة 

 .»
)17(

املاألوفة نف�شها. لقد ع�شناها األف مرة

يظهرالعن�شـــر  �لعجائبي��ة:  ج-�ل�شخ�شي��ة 

العجائبـــي يف الن�ـــس الروائـــي مـــن خـــالل جلوء 

ال�شادق النيهوم اإىل اأ�شطرة ال�شخ�شية الروائية، 

ول �شيما �شخ�شية الفيل، وذلك من خالل الرتكاز 

على بع�ـــس احليثيات الغرائبيـــة املفارقة للواقع . 

ففي الف�شل ال�شابع مـــن الرواية ابتدع ال�شنجاب 

حكاية عجيبة حول حادثة اختفاء/ هروب الفيل: 

»اختفى«قـــال ال�شنجـــاب »�شهدت ذلـــك بنف�شي. 

كنـــت جائعا وكنت اأق�شم قطعة من خ�شبته موقنا 

اأن ع�شـــر املعجـــزات قـــد وىل. فجـــاأة اأرى جنما 

لمعا ي�شق ال�شماء. بعد قليل ي�شبح النجم عربة. 

بعد قليل تقـــرتب العربة وينزل منها جدك الأ�شد 

وجدك اأنت يا ح�شرة الذئب«. 

 » جدي؟« �شاأله الأ�شد.

 »جدي؟« �شاأله الذئب.

»نعـــم قـــال ال�شنجاب« وحتـــى جـــدك اأنت يا 

)18(

ح�شرة الكلب، كلهم نزلوا من العربة وجاوؤوا

اإىل الفيـــل .اثنان منهم اأخـــذا يلعقان حذاءه، اأما 

جد امللـــك فقد اأخذ يدق على طبلتـــه ويدور حوله 

  
)19(

�شبع مرات ويرق�س«.

ومهمـــا يكن، فقـــد جـــاء ا�شتلهـــام العجائبي 

يف املقطـــع ال�شابق، ويف مواطـــن اأخرى، يف �شياق 

الت�شخي�ـــس الروائـــي لغرابـــة الواقـــع ال�شيا�شـــي 

الإن�شـــان  يعي�شـــه  الـــذي  والجتماعـــي  والثقـــايف 

الليبي. 

لل�شخ�شية:  �لتخييلي  -�لبعد   2-2
ومبـــوازاة مـــع العنا�شـــر الرتاثيـــة ال�شابقـــة، 

اعتمـــد الروائـــي يف بنـــاء �شخ�شيـــة »الفيل« على 

عنا�شـــر روائيـــة معا�شرة / مغايـــرة، عملت على 

�خلر�يف يف �لرو�ية �ملغاربية �ملعا�شرة 
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�شـــد اأحداث الن�س اإىل اإفرازات اللحظة الراهنة 

بكل ما تزخر به من تناق�س وعنف والتبا�س.

غراأن عملية الرتهني هاته، مل تتم من خالل 

الإدانة ال�شمنية اأوال�شريحة  للواقع فح�شب، واإنا 

من خـــالل ال�شتدعـــاء ال�شمني لبع�ـــس الثورات  

ال�شعبيـــة املعا�شـــرة اأي�شا)كالثـــورة الهندية التي 

تزعمها املهامتا غاندي(، ثورات �شكلت من خالل 

جناحها يف النت�شارعلى قـــوى الظلم والطغيان، 

حلظة فارقـــة يف التاريخ الإن�شاين املعا�شر، حري  

ب»متمـــردي« ليبيا احلديثـــة تاأملهـــا وال�شرعلى 

نهجها: »هكذا اأنت دائما موؤدب وكبر القلب لكن 

هـــذه الغابة مـــراث لكبر املخالب. لعلـــك متاأثر 

    
)20(

بفقراء الهنود«.

اإن الأفكارالثورية املوماإ اإليها يف القول ال�شابق، 

ت�شي بحدوث نوع من ال�شراع الجتماعي بني طبقة 

احلكام وطبقة املحكومني، �شراع لعب فيه »الفيل« 

دور»النبي« امللهم، والزعيم »احلكيم« الذي ا�شتطاع 

باأفكاره اجلريئة ومواقفه الثابتة، توعية احليوانات، 

وحثها على الثورة على حاكمها.

ممـــا �شبـــق ن�شتخل�ـــس، اأن املوؤلـــف عمـــد اإىل 

بناء �شخ�شية روائية ت�شتمـــد عنا�شرها التكوينية 

من �شياقات مرجعيـــة متنوعة. �شحيح اأن الهيمنة 

كانـــت للعن�شراخلـــرايف، اإل اأن ذلـــك مل مينع من 

اكت�شابها لبع�س ال�شمـــات املنحدرة من مرجعيات 

دينية         ورمزية وتاريخية وعجائبية واأدبية، بيد اأن 

املرجعيات املتحدث عنها يف هذا املقام قدمت ن�شيا 

وهي ممتزجة امتزاجا تاما بالعن�شرالروائي؛ مما 

اأك�شب الن�س الروائي متيزا وتفردا لي�س يف امل�شهد 

الروائـــي الليبي فح�شب، واإنـــا يف امل�شهد الروائي 

املغاربي والعربي كذلك. 

لقد عك�شت روايـــة »احليوانات« هذه احلاجة 

بالـــرتاث،  املعرفـــة  جتديـــد  اإىل  امللحـــة  الفنيـــة 

وحت�شـــني الوعـــي بالواقـــع والتاريـــخ، وذلك عر 

الت�شلـــح بعقليـــة نقدية/ �شاخرة/ قلقـــة / جريئة 

ل تتحـــرج يف اإخ�شاع كل املنجـــزات، مبا يف ذلك 

املنجز الرتاثي الديني، اإىل �شوؤال العقل والنقد.

ومهما يكن الأمر، فاإن املنحى التاأ�شيلي الذي 

نتحـــدث عنه يف هذا ال�شيـــاق مل يتم على م�شتوى  

بنـــاء �شخ�شية تراثية فح�شب، واإنا مت من خالل 

بلورة زمان ومكان تراثيني كذلك.  

�خلر�يف: �لزمان  ��شتلهام   -  3
   احتفت روايـــة »احليوانات« بعن�شر الزمان 

احتفـــاء خا�شـــا، فالرواية /احلكايـــة توؤ�شر، منذ 

بنيـــة الفتتاح،علـــى زمنيـــة حمـــددة تتـــوزع على 

النحوالتايل:

�ملا�شي: -�لزمان   1-3

ويتجلى مـــن خالل العبـــارة الفتتاحية »ذات 

يـــوم« التي تنم عن رغبة الـــراوي يف رد ما يحكيه 

اإىل املا�شـــي. والزمان املا�شي الـــذي يفرت�س اأن 

اأحـــداث الرواية/احلكاية وقعت فيـــه، ات�شم بنوع 

من ال�شبابيـــة والغمو�س. فالقارئ ل يدرك اليوم 

الذي ت�شـــر اإليه العبارة الزمنيـــة املفتوحة« ذات 

يـــوم«. لقـــد اأراد ال�شـــارد من وراء »عـــدم حتديد 

الزمـــان حتديدا دقيقا اإ�شفاء طابع الإطالق على 

التجربة املعرو�شـــة بالق�شة. فت�شر العرة التي 

  .
)21(

حتملها �شاحلة لكل زمان ومكان«

هـــذا عالوة علـــى اأن مـــن �شاأن عـــدم حتديد 

زمنية الن�س حتديدا دقيقا، و�شمه بطابع �شحري 

قمـــني مبنحـــه قوة جـــذب خا�شـــة، فمتلقـــي هذا 

الن�ـــس يح�س وكاأنـــه ي�شافر عر الزمـــن، ليعي�س 

وقائع وجتارب مل تكن لتخطر له على بال.

�حلا�شر: -�لزمن   2-3
وعلـــى نحوما جند يف احلكايـــة املثلية، اقرتن 

»الزمن احلا�شر« يف رواية »احليوانات« باحلكاية 

الإطارية، التي تنفتح على �شوت ال�شارد وهويتوجه 

بحكيه نحوجماعة من امل�شتمعني املتحلقني حوله، 

موظفا يف ذلك �شمراجلمع املتكلم: »جنل�س معا، 

    .
)22(

وكل واحد منا معه اأذناه«

اإن الفعل » جنل�س معا« الوارد يف كالم ال�شارد 

يكتنز دللتني اثنتني هما: 

�شردي��ة: وتتمظهر من خـــالل تعومي  دلل��ة  	•
ال�شـــارد ل�شمـــر ال)اأنا( داخـــل ال)نحن(. 

ومـــن ثـــم فهويحـــاول التمل�ـــس مـــن حتمـــل 
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امل�شوؤوليـــة يف �شدقيـــة مـــا �شـــروى، واإعداد 

القـــارئ لي�س للتلقي والتفاعـــل فح�شب، واإنا 

للم�شاركة يف بناء احلكاية وروايتها كذلك.

الفعـــل  اإحالـــة  يف  تتجلـــى  زمني��ة:  دلل��ة  	•
»جنل�ـــس« علـــى الزمن احلا�شـــر/الآن، حيث 

تبتدئ احلكاية، وي�شرع الراوي يف �شرد وقائع 

ابتداأت )ذات يوم(، وانتهت )ذات يوم(.

وبعد توقف احلكاية، يعود ال�شارد مبتلقيه اإىل 

احلا�شر:»ودعونـــا الآن نفرتق علـــى خر، قبل اأن 

.
)23(

جنتمع على غره«

�مل�شتقبلي: -�لزمن   3-3
وي�شت�شف من بع�س املوؤ�شرات الزمنية الدالة 

علـــى زمـــن امل�شتقبـــل. ف�شخ�شيـــات الروايـــة ل 

تكتفي بنقـــد الواقع ال�شيا�شـــي فح�شب )ا�شتبداد 

الأ�شـــد  وحكومة الكلـــب(، واإنا تقـــوم بالإ�شافة 

اإىل هذا، ببناء توقعات وا�شت�شرافات �شدرت عن 

»ذوات حيوانيـــة« نالت ن�شيبها الكايف من الثقافة 

والتجربة )مثال: الفيل، ال�شنجاب، البومة(، ذوات 

متثل  تياريـــن �شيا�شيني واجتماعيني مت�شارعني: 

الفيـــل وال�شنجـــاب من جهـــة، والبومـــة من جهة 

اأخرى. هذا بالإ�شافة اإىل اأن هذه ال�شت�شرافات/

النبـــوءات ات�شمت بلون مـــن الوثوقية، فقد جاءت 

حابلـــة ب�شيـــغ تاأكيدية/قاطعة منهـــا: » فما اأرى 

لكم...�شـــوى«، » لـــن تطلـــع«، »حتميـــة ال�شراع«، 

»حتمية اأخرى«....

والتعـــدد  بالتنـــوع  ات�شافهـــا  علـــى  وعـــالوة 

)املا�شـــي- احلا�شر- امل�شتقبـــل(، ات�شمت البنية 

الزمنية يف رواية »احليوانـــات« با�شتلهام ال�شادق 

النيهـــوم الوا�شح لرمزية الت�شكيل الزمني املوظفة 

يف املـــوروث احلكائي العربـــي، ول �شيما يف حكاية 

احليوان.

واإذا كانت وظيفة الزمان يف الن�س احلكائي، 

هـــي تاأطـــر فعـــل الواقعـــة ال�شرديـــة، وذلك عر 

اإفراغهـــا يف زمنية معينـــة: �شباح/م�شاء، نهار /

ليـــل، �شيف/ �شتـــاء، ربيع/خريف...فاإن وظيفته 

يف رواية«احليوانـــات«، تتجـــاوز البعد التاأطري/

الأحـــادي، الذي يتناغـــم والبعد الطبعـــي للزمن 

)النهار زمـــن ال�شعي والكد، والليـــل زمن الراحة  

والنوم(. وبذلك فهي توؤ�ش�س لوظيفة رمزية تخرج 

عن احلدود الفيزيقية للزمان.

لقد ارتبط الليل يف الذاكرة الإن�شانية بالراحة 

التي تاأتي بعد يوم طويل و�شاق. اإل اأن ليل«احليوانات« 

يختلـــف عن »الليـــل الطبيعي«، وذلـــك ب�شكل جعله 

زمنا »عدوانيا« اقرتن  بالتهمي�س والإق�شاء واملوت. 

لقـــد حتول ليل الفيل واأ�شحابـــه اإىل ليل اآخر، غر 

ماألـــوف، يرتبط طولـــه وق�شره بح�شـــب متغرات 

نف�شيـــة وفكريـــة، ولي�ـــس بح�شـــب عوامـــل طبيعية 

)تعاقب الليل والنهار(. هكذا يبدو«الليل« املتحدث 

عنـــه طويال بـــدون  اآخر، فال�شم�ـــس »لن تطلع على 

     .
)24(

اأر�س خائفة اإىل هذا احلد«

هكـــذا اإذن، ي�شبح  طلـــوع ال�شم�س مبا يحمله 

مـــن نـــور يبـــدد الظـــالم، ويذهـــب القـــر، معادل 

مو�شوعيـــا للرف�ـــس والتمـــرد على واقـــع �شيا�شي 

واجتماعي وثقايف ليبي بلورت تفا�شيله بعيدا عن 

اإرادة ال�شعب الليبي املقهوراملغلوب على اأمره.

لعلـــه قـــد تبدى لنـــا ممـــا �شلـــف، اأن ا�شتغال 

ال�شادق النيهوم على مكون الزمن مل يتم مبعزل 

عـــن ا�شتلهـــام البنيـــة الزمنيـــة للن�ـــس ال�شردي 

القدمي، اإل اأن هذا ال�شتلهام مل يتوقف عند عتبة 

املحاكاة، واإنـــا عمد، ويف ق�شدية فنية وا�شحة، 

اإىل ن�شف هـــذه البنية، فا�شحـــا لذاته حرية اأكر 

لي�س يف بعث الن�س الرتاثي فقط، واإنا يف تطويعه 

واإعادة بنائه كذلك. ويف هذا الإطار، قام ال�شادق 

النيهوم بالتاأ�شي�س لزمنية روائية خا�شة ل يقت�شر 

دورها ال�شردي على تاأطر الن�شيج الروائي، على 

نحومـــا جند يف الن�س احلكائـــي القدمي فح�شب، 

واإنـــا ت�شهـــم يف توجيهه وبنائه كذلـــك. فالزمن 

هنا، يفر�س ح�شوره الوازن، وذلك عر ممار�شة 

�شطوته وخا�شة على ال�شخ�شيـــة الروائية، الأمر 

الـــذي حوله مـــن جمرد« اإطـــار زمنـــي« اإىل »رمز 

زمنـــي« ومعادل مو�شوعي ملرحلـــة �شيا�شية معينة 

)الليل يرمـــز اإىل املوت  والإق�شاء، والنهار يرمز 

اإىل الن�شاط واحلياة والتمرد(.

وحا�شـــل القول، فقـــد اأ�شهم ا�شتلهـــام البنية 

الزمنية لرواية »احليوانات« للموروث ال�شردي يف 

�خلر�يف يف �لرو�ية �ملغاربية �ملعا�شرة 
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الرفع من اإمكاناتهـــا الفنية، مما جعل منها ن�شا 

حواريا  مفتوحا قادرا على اإدراك ومتثل اإكراهات 

اللحظـــة احلا�شـــرة، وذلك من خـــالل عالقاتها  

املت�شعبـــة واملعقـــدة  مبـــا م�شى )التاريـــخ(، ومبا 

�شياأتي )امل�شتقبل( .

وعموما، فاإن الرفع من القدرة التعبرية للرواية 

مل يتم من خالل ال�شتغال على مكون الزمن فقط، 

واإنا مت من خالل مكون املكان كذلك.

للف�شاء:  �خلر�يف  -�لبعد   4
وكمـــا هوال�شـــاأن يف بنيـــة الزمـــان، تاأ�ش�شـــت 

بنيـــة املكان، هي الأخـــرى، انطالقا من ارتباطها 

العميق باملحكي اخلـــرايف. ويف هذا ال�شدد �شاغ 

ال�شـــادق النيهوم بنية مكانيـــة خا�شة ا�شتطاعت 

اأن جتمع، ويف �شيء من التوليف الفني املبدع، بني 

قيم مكانية تراثية واأخـــرى معا�شرة، الأمر الذي 

اأك�شبهـــا دللتني اثنتـــني: الأوىل تراثيـــة  والثانية 

معا�شرة.

واإذا كانـــت الدللـــة الأوىل قـــد اعتمـــدت يف 

التـــي  العالقة/العالقـــات  نـــط  علـــى  ت�شكلهـــا 

ربطتهـــا باملوروث ال�شـــردي، فاإن الدللـــة الثانية 

راهنـــت يف انبنائهـــا علـــى مـــدى قدرتهـــا علـــى 

حتيني الزمن اخلـــرايف امل�شتلهم وترهينه، وذلك 

بف�شـــل ا�شرتاتيجية فنيـــة رام ال�شـــادق النيهوم 

مـــن ورائها، عـــدم الجنرار الالهـــث وراء �شدى 

الـــرتاث. لقد اجتهـــد يف نقـــده واإعـــادة ت�شكيله، 

وذلك على النحوالذي ي�شعف يف بلورة فهم عميق   

ومقاربة جديـــة  وجديدة للمنظومـــات ال�شيا�شية 

املغاربيـــة   البلـــدان  يف  والثقافيـــة  والجتماعيـــة 

عموما، ويف ليبيا خ�شو�شا. 

لرواية«احليوانـــات«  فاح�شـــة  مالحظـــة  اإن 

جتعلنا نقف على ازدواجية املكان بني مكان تراثي 

لـــه عالقـــة بال�شـــكل احلكائـــي امل�شتلهـــم، ومكان 

اآخـــر روائي له ارتباط بالواقـــع ال�شيا�شي يف ليبيا 

يف العقديـــن ال�شبعينـــي والثمانينـــي مـــن القـــرن 

الع�شريـــن. فما هي ال�شمات الفنية التي ميزت كل 

نوع ؟ وما العالقة / العالقات التي ربطت بينهما؟ 

وكيف �شاهم ا�شتلهام املوروث يف الرفع من القيمة 

التعبرية للن�س الروائي املدرو�س؟

�خلر�يف:  -�لف�شاء   1-4
وعلـــى �شاكلة الن�س احلكائـــي اخلرايف ات�شم 

املـــكان  يف روايـــة« احليوانـــات » بتنوعه امللحوظ، 

فهوي�شمـــل البيئـــة الطبعيـــة/ احليوانيـــة بـــكل ما 

تزخر به من غابات،  واأرا�س، و�شحارى، وجبال، 

وم�شتنقعـــات، وميـــاه، واأ�شجـــار، وحيوانـــات. اأي 

اأنـــه ي�شمل خمتلـــف مظاهر الطبيعـــة اجلغرافية 

التـــي تعي�س فيها ال�شخ�شيـــات مبختلف اأ�شنافها 

)طائرة، مت�شلقـــة، زاحفة، بحريـــة(، وطباعها، 

ومواقفها مما يجري من اأحداث ج�شام.

وعموما، فقد حتركت ال�شخ�شيات احليوانية 

يف عدة ف�شـــاءات اأ�شا�شية اأبرزها الغابة. والغابة 

امل�شتح�شـــرة يف ال�شيـــاق الروائي تختلف عن تلك 

املوظفـــة يف احلكايـــة اخلرافيـــة اأواملثليـــة، فهـــي 

مل تعد ذلـــك احليز اجلغرايف الـــذي تتعاي�س فيه 

احليوانات اأوتت�شارع على نحوما جند يف حكايات 

»كليلة ودمنة«، واإنا غدت ف�شاء ات�شم فنيا بجملة 

من اخل�شائ�س والأبعاد. 

لعل اأول �شورة يكونها قارئ الرواية/احلكاية 

عـــن الغابـــة هوطابعهـــا الغام�ـــس. فعلـــى الرغم 

من اقـــرتان الكلمـــة ب)ال(، اإل اأن ذلك مل يبدد 

غمو�شها، اإذ اأنها مل تك�شـــف طبيعة هذا الف�شاء 

ول �شماتـــه، الأمـــر الـــذي جعـــل الذئـــب يت�شاءل 

يف فاحتـــة الروايـــة عـــن طبيعتـــه قائـــال: »ما هي 

 .
)25(

الغابة؟«

والغابة ف�شال عما �شبـــق، هي ف�شاء عدواين 

بامتيـــاز، فقـــد اقرتن عنـــد احليوانـــات، وخا�شة 

تلـــك التي نا�شبـــت الأ�شـــد وحكومتـــه املت�شلطة/ 

الالدميقراطية العداء،بالتهمي�س. ولتو�شيح هذه 

النقطة نورد املثال التايل :

لكن  القلب  وكبر  موؤدب  دائما  اأنـــت  » هكذا  	•
هـــذه الغابـــة مـــراث لكبـــر املخالـــب. لعلك 

.
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متاأثر بفقراء الهنود«

مـــن املثال ال�شابـــق يت�شح اأن ف�شـــاء الغابة/

الوطـــن، هوواقـــع مـــكاين ارتبط يف ذهـــن الفيل 

ومنا�شريـــه، ب�شيادة قانون الغاب، حيث ل �شيادة 

اإل ل»كبـــر املخالـــب« ومـــن معه. لذلـــك كان من 

البدهي اأن يتحول ف�شاء بهذه ال�شمات اإىل ف�شاء 

عدائـــي ت�شادر فيه حقـــوق ال�شخ�شيـــة يف اإدارة 
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�شوؤونها، وبلورة م�شتقبلها ال�شيا�شي والقت�شادي            

والجتماعي.

هكذا اإذن، تقدم الغابة يف رواية »احليوانات« 

ف�شاء روائيا  تخييليا يتميز عن الف�شاء امل�شتوحى 

)الغابة يف الن�س الرتاثي( لي�س من حيث ارتباطه 

بال�شخ�شية فح�شب، واإنا من حيث م�شاهمته يف 

�شياغة املغزى / املق�شد الن�شي كذلك. 

ولئـــن ارتبطـــت الغابـــة، كف�شـــاء، بالتهمي�س 

والإق�شـــاء، فقد �شكلت ال�شحراء امتدادا مكانيا 

مفتوحـــا مينـــح ال�شخ�شيـــة الفر�شـــة لالنفـــالت 

من كل مـــا قد يربطها باملـــكان الأم )الغابة( من 

التزام �شيا�شي اأواجتماعي. ومن ثم يغدوالف�شاء 

ال�شحـــراوي، بناء على هذا الطـــرح، مكانا اأثرا 

فيـــه، ومن خاللـــه، تتخل�س ال�شخ�شيـــة املاأزومة 

من �شغوطها النف�شية، وذلك عر مراجعة الذات 

والإف�شاح عمـــا يخاجلها من همـــوم وانك�شارات 

اأوجدتهـــا تركيبـــة �شيا�شية  واجتماعيـــة وثقافية، 

ل تـــرتدد يف م�شادرة احلقـــوق، وواأد الأحالم يف 

مهادها.

ومبوازاة مع الف�شاء الرتاثي، ميكننا احلديث 

يف الرواية عن ف�شاء اآخر هوالف�شاء الروائي.

�لرو�ئي:  -�لف�شاء   2  -  4
ولئـــن اأوغلت روايـــة »احليوانـــات« يف ا�شتلهام 

الف�شـــاء اخلـــرايف والحتفاء به، فاإنهـــا مل تتوقف 

عنـــد ن�شف هذا املكان واإعـــادة بنائه روائيا، وذلك 

مبا يتناغم وحجم وطبيعة الإ�شكال املطروق؛ واإنا 

عمدت اإىل ابتداع ف�شاءات اأخرى / روائية ات�شمت 

فنيا بطابعها الإن�شاين الوا�شح، املتجلي يف الدللة 

علـــى واقـــع الـــرتدي الذي ميـــز امل�شهـــد ال�شيا�شي 

الليبي، والعربي ب�شكل عام، وخا�شة خالل املرحلة 

التي اأعقبت ح�شول ليبيا على ال�شتقالل.

وعلـــى الرغم من تعدد هـــذه الف�شاءات، فاإن 

ح�شورهـــا الن�شي كان �شاحبا، فهي مل ت�شتح�شر 

اأن هـــذه  اإل  اإل ك »وم�شـــات مكانيـــة« �شريعـــة، 

الوم�شـــات  كانـــت اأكـــرث دللة وواقعيـــة  يف ر�شد  

ال�شـــراع  ال�شيا�شـــي الدائـــر بـــني جماعـــة الفيل 

وحكومة الكلب حول ال�شلطة. 

مـــن التحليـــل ال�شابق لبنيتي الزمـــان واملكان 

ن�شتطيع تقرير النتائج التالية : 

ال�شردي،  النيهوم املوروث  ا�شتلهـــم ال�شادق  	•
ات�شمـــت  ف�شـــاءات  اجـــرتاح   عـــر  وذلـــك 

باإطالقيتهـــا و�شبابيتهـــا وغمو�شهـــا . وهـــي 

�شمات تذكرنا بالن�شو�ـــس العربية اخلرافية  

التي جنحت يف عمومها، اإىل تاأبيد حم�شولها 

الأخالقـــي، وذلك من خـــالل تعمدها حتييد 

بنيتها الزمكانية.

حر�س ال�شادق النيهوم يف رواية« احليوانات«  	•
الف�شـــاء اخلـــرايف حمـــاورة  علـــى حمـــاورة 

اإيجابيـــة وخالقـــة، فهـــول يتوخـــى حمـــاكاة 

املحكـــي اخلرايف حماكاة �شوريـــة جافة تقود 

اإىل التكـــرار والجرتار، واإنـــا ين�شد الدخول 

معه يف نوع من اجلدل الفني، مل ي�شبح املكان 

الرتاثـــي مبقت�شاه ذلك املـــكان الفيزيائي ذا 

الأبعاد الثالثة، واإنا غدا ف�شاء روائيا يت�شم 

فنيا بخ�شبه وعمق دللته، وبقدرته امل�شتمرة 

علـــى التاأرجح بني النفتاح والنغالق، والألفة 

والعدائيـــة، والب�شاطـــة والتعقيـــد، واحل�شور 

وذلـــك  والأ�شطوريـــة،  والواقعيـــة  والغيـــاب، 

بح�شب ما يتطلبه ال�شياق الدليل للن�س. 

الف�شـــاء الرتاثـــي امل�شتلهم مل يعـــد اإذن ذلك 

الف�شـــاء الثابـــت، اجلاهـــز الـــذي ل دور له �شوى 

التاأطـــر املكاين للن�شيج ال�شردي، بقدر ما اأ�شبح 

ف�شـــاء روائيـــا ات�شـــم، عـــالوة علـــى مـــا ذكرناه، 

بوظيفـــة اإيحائيـــة �شاهمـــت يف هند�شـــة الن�ـــس، 

وبلـــورة مقا�شده الدلليـــة واجلمالية، مقا�شد مل 

تكـــن لتتحقق لول تلـــك العالقة/البنائية العميقة 

التي اأن�شاأها مع خمتلف الأركان الروائية الأخرى. 

لقـــد جلـــاأ الروائـــي اإىل ن�شـــف الإطـــار التقليدي 

للمكان كعن�شر م�شتقل بذاتـــه ولذاته، وبنى على 

اأنقا�شه اإطارا مكانيـــا جديدا التحمت فيه البنية 

الزمنية بالبنية املكانيـــة، الأمر الذي اأ�شفى على 

الن�ـــس نوعـــا مـــن الديناميـــة، ديناميـــة �شت�شل 

ذروتهـــا خا�شة حينمـــا �شتتحول بنيـــة املكان اإىل 

ف�شاء/مراآة تواكب،  وتعك�س يف الآن ذاته، الكثر 

مـــن التحـــولت / النقالبات التـــي تخللت �شراع 

احليوانـــات حول ال�شلطـــة. ولتو�شيح هذه النقطة 

 :
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نورد اجلدول التايل

�خلر�يف يف �لرو�ية �ملغاربية �ملعا�شرة 
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دو�فع �لتحول�لف�شاء �ملتحول �إليه�لف�شاء �ملتحول عنه�ل�شخ�شية �ملتحولة

تاأ�شي�س حكومةالغابةجمهولالذئب

طلب الأماناملاءالغابةاخلرتيت/ال�شفدع

التحرر من الرقابةاجلحرالغابةالعقرب/الثعبان

الختباءاجلبل / املغارةال�شحراءال�شقر

ال�شحراءالغابةال�شنجاب

الهروب من الواقع/ 

التن�شك

ال�شنجاب، اخلنزير، اجلمل،

الثور،التي�س،القط،الكب�س،

احل�شان، الع�شفور

الغابة

البار/املقهى/

فوق ال�شجرة/حتت 

ال�شجرة

الإعداد للتمرد على 

حكومة الكلب

الأرنب رقم 9

الأرنب رقم 11

اجلبالالبيت

الهروب من �شلطة 

الأب واحلكومة 

واللتحاق بالفيل

  اإن قـــراءة حتليليـــة للجـــدول اأعـــاله جتعلنا 

نلحظ مـــدى الرتباط الوثيق للف�شـــاء بالعنا�شر 

الروائيـــة الأخرى، ول �شيما عن�شـــر ال�شخ�شية. 

اإن النتقال من الغابة اإىل املاء اأواجلحر اأواجلبل 

اأواملغـــارة اأوال�شحراء، واإن كان يف الظاهر ي�شكل 

بنيـــة حدثية، اإل اأنه يف مدلولـــه الفني ميثل تقنية 

روائية تق�شـــد ال�شارد من ورائهـــا اإف�شاح املجال 

اأمـــام ال�شخ�شيـــة كي تلـــج عوامل حكائيـــة واقعية 

اأوخرافيـــة اأورمزية اأوعجيبـــة، ت�شعف  يف ت�شريح 

الواقـــع ال�شيا�شـــي الليبي، م�شلحـــة يف ذلك بروؤية 

نقديـــة حـــادة ل ي�شع »املـــكان اخلـــرايف« بحدوده 

اجلغرافية ال�شيقة، ا�شتيعابها.

ومهما يكن، فقد وفق ال�شادق النيهوم  يف اأن 

يجعل مـــن ا�شتلهام املوروث اخلرايف اأداة اأ�شعفته 

يف التاأ�شي�س لكتابة روائية جديدة قادرة على نقد 

النك�شـــة ال�شيا�شيـــة وال�شمور الثقـــايف ال�شائد يف 

وطنه )ليبيا(، ومن خاللها كل البلدان املغاربية. 

وهويف روايته ل يتوقف عند ت�شخي�س الداء، واإنا 

يقرتح الـــدواء اأي�شا )الثورة(. وبهذا تغدوالكتابة 

عند النيهـــوم فعال ثقافيا ثوريـــا وجدليا، ي�شدح 

باحلقيقـــة )ال�شيا�شية اأوالدينيـــة اأوالجتماعية( 

امل�شكـــوت عنها، دون مواربة اأووجـــل، الأمر الذي 

جعلـــه ي�شطدم بذهنية عربيـــة مغلقة جرت عليه 

العديـــد من امل�شاعب التي اأرهقته حيا ) تهمي�شه 

ثقافيا، وا�شطراره اإىل الهجرة ق�شرا اإىل اخلارج 

حتـــى وفاتـــه، وم�شـــادرة كتبـــه(، ولحقتـــه ميتا 

)تهمي�س كتبه(.

و»الثـــورة« التي ب�شر  بها ن�س »احليوانات« مل 

تكن �شيا�شيـــة فح�شب، واإنا كانت فكرية وروائية 

اأي�شـــا. من هنـــا جاء اهتمامنا بهـــذا الن�س كنوع 

مـــن اإعـــادة العتبار لتجربـــة روائيـــة مغاربية مت 

تقييمهـــا اإيديولوجيا ل نقديـــا، وذلك عر اإ�شدار 

مواقـــف تبلـــور جلها كردود فعـــل اإزاء اآراء الرجل 

ال�شيا�شية والإيديولوجية .
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موازنة بين

 حكايتين خرافيتين

 في ضوء منهج بروب

http://www.alefyaa.com/wp-content/uploads/201210//http___wwwf.azzaman.jpg

يتس��م القصص الشعبي العربي عامة بالغزارة، ذلك 
أن البيئ��ات العربية ذات مهاد حض��اري عريق حافل 
باألس��اطير التي تش��ظت إلى ماحم وحكايات خرافية 
وشعبية وحكايات حيوان فضا عن األمناط الفولكلورية 
األخرى كاألغاني الش��عبية واألمث��ال واأللغاز والطرف 
وسواها. وحتتضن هذه الدراسة موازنة بن حكايتن 
خرافيت��ن إحداهما من الع��راق وردت حتت عنوان 
العنق��ود الذهب��ي)1( , واألخرى من اجلزائ��ر عنوانها 

عصفور الهوى)2( .

�شربي م�شلم حمادي

كاتب من العراق
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ول بـــد لنـــا قبل اأن ن�شرع يف هـــذه املوازنة من 

اأن نعطـــي فكرة عن منهـــج فالدمير بروب الذي 

طبقه علـــى احلكايـــات العجائبيـــة الرو�شية وهي 

نـــط من احلكايـــات اخلرافية حيـــث وجد بروب 

اأن هـــذه احلكايات تنتظمها اإحدى وثالثون وحدة 

وظيفية تطـــرد يف معظم حكايات هذا النمط من 

الق�ش�س ال�شعبي، وتتكرر هذه الوحدات بطريقة 

لفتـــة. وعلى الرغم مـــن اأن فالدمير بروب كان 

قـــد اأ�شدر كتابـــه “علم ت�شكل احلكايـــة ” اأواخر 

العقـــد الثـــاين مـــن القـــرن املا�شي، وقـــد ترجمه 

اإبراهيـــم اخلطيـــب عـــن الفرن�شية حتـــت عنوان 

اخلرافة”  “مورفولوجية 
فاإنه قد لقي اهتماما كبرا ول�شيما بعد ظهور 

. ومن 
)3(

مناهـــج التحليـــل البنيوي يف الل�شانيـــات

الباحثـــني من يعـــد منهج بروب علـــى اأنه الركيزة 

  .
)4(

الثالثة للبنيوية

ول ي�شـــر منهج بروب اأنه يهـــدف اإىل حتليل 

املحتوى الظاهري ) ال�شكلي ( للحكاية اخلرافية 

ليفي �شرتاو�ـــس – اإذ اإن �شرتاو�س  –كمـــا و�شفه 
كان يهـــدف اإىل جتاوز البنيـــة ال�شطحية والتوغل 

داخـــل النمـــط ال�شعبـــي ول�شيما الأ�شطـــورة بغية 

ا�شتخال�س الوحدات التي ميكن ت�شميتها الثوابت 

ال�شورية والتي يطلق عليها ميثمات

اأي الوحـــدات الأ�شطوريـــة. وممـــن تاأثر بهذه 

الوحـــدات  غرميا�س الـــذي عمـــد اإىل تقليل عدد 

الوظائف التي قال بها بروب عن طريق الربط بني 

بع�س الوحـــدات، وخرج من ذلك بع�شرين وظيفة 

 .
)5(

فقط ذكرها يف كتابه عن ال�شيمانتيكا البنائية

ومنذ �شبعينيـــات القرن املا�شي قامـــت الدكتورة 

نبيلـــة اإبراهيم �شـــامل اأ�شتـــاذة الأدب ال�شعبي يف 

جامعة القاهرة بتطبيق منهج بروب على احلكاية 

اخلرافية امل�شريـــة يف كتابها ق�ش�شنـــا ال�شعبي 

، وتبعها بع�س 
)6(

مـــن الرومان�شيـــة اإىل الواقعيـــة

الباحثني يف هذا ال�شاأن.  

اخلرافيـــة  احلكايـــات  ن�شـــق  انتظـــام  اإن 

واحلكايات ال�شعبية عامة مّما يبعث على الده�شة 

حقـــًا  ل�شّيما اإذا ما كان هـــذا النتظام لي�س على 

�شعيـــد البيئة املوحـــدة بل اإنه ينتظـــم  احلكايات 

حيـــث كانـــت يف هـــذا العـــامل، وذلـــك لأنهـــا بنية 

فكريـــة ونف�شية ل نقول باأنها متطابقة بل متقاربة 

على وجـــه الدقة، وهي تف�شـــح بال�شرورة عن اأن 

الإن�شان بداأ بدايات مت�شابهة ولذلك فاإّن عنا�شر 

خميلته واأ�شاليب تفكـــره امل�شتمّدين من حاجاته 

الجتماعية والنف�شية اأفرزت حكايات تتماهى يف 

ن�شيجهـــا الداخلي اأويف بنيتهـــا الأ�شا�س مما حدا 

بفالدمير بـــروب اإىل اأن يكت�شـــف هذه الوحدات 

التـــي تنبـــع مـــن احلكايـــات نف�شهـــا وقـــد طّبقها 

بنجـــاح علـــى مـــا يدعـــى باحلكايـــات العجائبيـــة 

الرو�شيـــة حتديـــدًا، وخرج با�شتنتـــاج موؤكد هواأن 

هذه الوحدات اأ�شبه مـــا تكون بالثوب الذي ميكن 

اأن ترتديـــه  اأيـــة حكايـــة، �شحيـــح اأن الثـــوب قـــد 

يبدوف�شفا�شًا بع�س ال�شيء اإ�شارة اإىل اأن احلكاية 

قـــد تخت�شر بع�س هذه الوحدات الوظيفية بحيث 

ل ت�شتوفيهـــا كلهـــا ول�شيّما يف احلكايـــة ال�شعبية 

التـــي متيل اإىل التكثيف والخت�شـــار وكاأنها جذر 

للق�شـــة الق�شـــرة املعا�شـــرة، بيـــد اأن احلكايـــة 

اخلرافية ميكـــن اأن ت�شتويف معظم هذه الوحدات 

اأوالأن�شـــاق املنتظمـــة، اإذ اإن احلكايـــة اخلرافيـــة 

�شليلـــة الأ�شطـــورة ووريثتهـــا ، وهـــي تعتمـــد على 

التجريـــد وتبدواأقـــرب اإىل لغة الرتميـــز والإيحاء 

اإذا مـــا قي�شـــت باحلكايـــة ال�شعبيـــة ذات النب�س 

الواقعي الذي يغادر لغة التجريد والإطالق ويتجه 

اإىل اأجواء �شردية اجتماعية ونف�شية دانية الدللة 

ومو�شولـــة بهموم الإن�شـــان ال�شعبـــي وطموحاته، 

ومن هنا فاإن احلكاية اخلرافية ميكن اأن تعّد الأم 

ال�شرعية للفـــن الروائي احلديث من حيث ت�شعب 

�شخ�شياتها واأحداثهـــا وح�شور عن�شري الزمان 

واملكان واحلوار فيها.

وهذه القدرة على الإيحـــاء والرتميز تبدومن 

اأبرز �شمات احلكاية اخلرافية ) ولعّله من ال�شور 

املاألوفـــة يف احلكاية اخلرافيـــة اأن املراأة اجلميلة 

الطيبـــة يف و�شعهـــا اأن حتـــّول الرجـــل املم�شوخ يف 

�شـــورة حيـــوان اإىل رجل جميـــل تقرتن بـــه زوجًا 

وذلك عن طريق الكلمة الطيبة اأواملعاملة احل�شنة 

ولعّلـــه مـــن ال�شـــور املاألوفة كذلـــك يف احلكايات 

اخلرافيـــة �شـــورة ال�شـــيء املحـــّرم الـــذي ل يحق 

للبطل اأن يقرتب منه.... فهذا رمز اآخر لالإن�شان 

الذي بـــدًل من اأن يعي�س مقتنعـــًا بحياته الواقعية 

مو�زنة بني حكايتني خر�فيتني يف �شوء منهج بروب
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تاركًا الغو�س يف العامل املجهول يوّد اأن يكت�شف كل 

.
)7(

�شيء حتى املحظور عليه اكت�شافه (

تتلخ�س احلكاية اخلرافية العراقية “العنقود 

بنات،  �شبـــع  لديه  كانـــت  رجال  الذهبـــي” بـــاأن 

وقـــد نـــوى اأن يـــوؤدي فري�شة احلج ، وحـــني اأمتها 

ا�شرتى لبناته جميعا ما طلبنه من هدايا اإل ابنته 

ال�شغرى اإذ ن�شـــي هديتها ، وكانت قد طلبت منه 

عنقودا ذهبيا. وحني تذكر هديتها كان على ظهر 

ال�شفينـــة العائدة اإىل بلده، رفـــع �شوته متح�شرا: 

اأف لقد ن�شيت العنقود الذهبي. ويف هذه اللحظة 

ظهـــر مـــارد قـــرب ال�شفينـــة حامال معـــه عنقودا 

ذهبيـــا، ووجه كالمه لالأب: األي�ـــس هذا ما طلبته 

ابنتـــك؟ ولكنـــي ل اأعطيـــك اإيـــاه اإل اإذا زوجتني 

بالفتـــاة، فان�شاع الرجل لرغبـــة املارد ل�شيما اأن 

املـــارد و�شع قدمه ال�شخمة داخل ال�شفينة فاختل 

توازنهـــا. وحني �شاأل الأب عـــن كيفية تزويجه من 

ابنتـــه، اأجاب املارد: �شع الفتـــاة على �شطح الدار 

يف ليـــل عا�شف ممطر بعد عودتـــك ولتكن بكامل 

زينتها. 

عاد الأب واأخر ابنته مبا ح�شل فبدت را�شية 

بقدرها، اختطفها املارد يف يوم عا�شف وحط بها 

يف ق�شر فخم كانت فيـــه �شبع غرف. فتح لها كل 

الأبـــواب اإل باب غرفة واحدة حذرها من حماولة 

فتحها. انتبهت الفتـــاة اإىل اأن املارد كان يخدمها 

ويدعوها �شيدتـــه ولي�شت زوجته، كما لحظت اأنه 

يح�شـــر لها ليمونـــة كل ليلة ومبجـــرد اأن تتناولها 

ت�شتغـــرق يف نوم عميق. ويف اإحدى الليايل اأح�شت 

اأن يف اأح�شائها جنينا ل تعرف من هواأبوه. قررت 

اأن تقتحم املجهول فاأح�شـــرت ليمونة اأخرى غر 

التـــي يح�شرها لها املـــارد، وتظاهرت اأمام املارد 

باأنها تتناول الليمونة التي اأح�شرها كاملعتاد، وما 

اإن تظاهرت بالنوم حتـــى ذهب املارد اإىل فرا�شه 

وا�شتغرق يف نوم عميق. جل�شت الفتاة واجتهت اإىل 

املارد، لحظت �شل�شلـــة املفاتيح التي كان يحملها 

يف عنقـــه، ا�شتطاعـــت تخلي�شها مـــن عنق املارد 

دون اأن ي�شتيقـــظ ومتكنـــت مـــن فتح بـــاب الغرفة 

املحرمة. ول�شد ما كانـــت ده�شتها حني راأت �شابا 

جميـــال ينام يف الغرفـــة، كان عـــاري ال�شدر ويف 

منت�شـــف �شدره لحظت �شيئـــا ي�شبه القفل حيث 

جربـــت اأن تفتحـــه فانفتح، وفجـــاأة وجدت نف�شها 

اأمام عـــامل �شحري يعـــج بلعب الأطفـــال. اأح�شت 

حينـــذاك اأن هذا ال�شـــاب هوزوجهـــا واأن ما راأته 

من لعب الأطفال هولطفلهمـــا املنتظر، وحر�شت 

علـــى اأن تغلق �شـــدر زوجها ولكنـــه ا�شتيقظ وهب 

واقفا. �شرخ بها: ملـــاذا فعلت ذلك؟ مل ي�شاحمها 

واأمـــر املارد باأن يلقي الفتـــاة يف اأر�س بعيدة لي�س 

فيهـــا اإن�س ول جان. وجدت الزوجة نف�شها وحيدة 

اإل من اختـــالج اجلنني يف اأح�شائها، وظلت ت�شر 

على غر هدى حتـــى راأت اأ�شواء تتالألأ من بعيد. 

ق�شدت م�شدر ال�شـــوء حيث وجدت بيتا عامرا، 

رحبت بهـــا �شاحبة البيت، ولكنهـــا يف عمق الليل 

�شمعت �شـــوت زوجها وهوي�شـــاأل �شقيقته الكرى 

عـــن راأيهـــا بزوجته التـــي ف�شحت �شـــره وع�شت 

اأمـــره، فردت الأخـــت باأنها لـــوراأت زوجته لأكلتها 

و�شربـــت من دمها. ارتعبـــت الزوجة وان�شلت فورا 

اإىل ظالم الليل. ويف م�شـــاء اليوم التايل ق�شدت 

دارا اأخـــرى حيـــث �شمعـــت يف جـــوف الليل �شوت 

زوجهـــا وهوي�شاأل اأختـــه الو�شطى ال�شـــوؤال ذاته. 

وكان رد الأخـــت الو�شطـــى ل يختلـــف عـــن راأي 

الأخـــت الكـــرى. ويف م�شاء الليلـــة الثالثة �شمعت 

زوجهـــا ي�شـــاأل اأختـــه ال�شغرى عـــن راأيهـــا بهذه 

الزوجـــة، تاأهبت الزوجة للهرب لـــول اأنها �شمعت 

اأختـــه ال�شغـــرى تلومه على ق�شوتـــه وتعطي احلق 

للزوجـــة فيما فعلته. رق قلب الـــزوج ودخل املكان 

الـــذي كانت فيه، عانقها واعتـــذر منها وعا�شا يف 

بيت اأخته ال�شغرى ينتظران املولود اجلديد.

وتتلخ�ـــس احلكاية اجلزائرية التـــي عنوانها 

)ع�شفور الهوى( باأن رجال كانت لديه �شبع بنات، 

وحني قـــرب العيد عزم على الذهـــاب اإىل ال�شوق 

ليقتنـــي هدايا لبناته، وقد ا�شـــرتى كل الهدايا اإل 

هديـــة ابنتـــه ال�شغرى التـــي طلبت جبـــة ترق�س 

وحدهـــا دون اأن يلم�شهـــا اأحد، وحـــني راأى اجلبة 

يف اأحـــد الدكاكني فوجئ باأن مالـــك اجلبة غول، 

واأنـــه يطلب يد ابنته ال�شغـــرى فلفلة ثمنا للجبة. 

وافـــق الأب و�شاأل الغول عـــن كيفية زواجه، اأجاب 

الغـــول: ترقبـــوا يومـــا عا�شفا ممطـــرا �شاأجيئكم 

لآخذهـــا زوجة يل. ويف يوم عا�شـــف ممطر اأخذ 

الغـــول الفتاة بـــاأن حملها على ظهـــره وق�شد بيته 
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دون اأن ي�شمح لها باأن ترى وجهه. وكان يخرج من 

املنزل قبل طلوع الفجر ويعود حني حلول الظالم. 

بعـــد م�شي فرتة من الزمن ا�شتـــاق اأهلها لروؤيتها 

فحملها الزوج الغول اإىل بيت اأهلها على ظهره ليال 

حيث التقت ب�شقيقاتهـــا واأف�شت لهن �شرها واأنها 

مل تر وجه زوجها، فن�شحنها باأن ت�شعل م�شباحا 

بوجهـــه. اأخذت فلفلة بالن�شيحـــة وباغتت زوجها 

باأن اأ�شعلت م�شباحا يف وجهه فاإذا بها ترى �شابا 

جميـــال، ولكنه ا�شت�شاط غ�شبـــا واختفى فورا من 

اأمامهـــا. حاولـــت اقتفاء اأثره وهـــي تناديه: عد يا 

ع�شفـــور الهوى فرد عليها: اأهلك �شبب �شقائك. 

وا�شلـــت اقتفاء اأثره فراأت ثالث عيون ماء، تدفق 

ماء اثنني منها اإل العني الو�شطى فاإنها قد جفت، 

وحـــني �شاألتهـــا الزوجـــة �شمعتها تقـــول: من اأجل 

ع�شفور الهوى ا�شتد حـــزين فجف مائي. و�شكت 

�شجـــرة و�شطـــى ال�شكـــوى ذاتها. حينئـــذ تذكرت 

فلفلة حالها وولولت: وا اأماه اأهلي �شبب �شقائي.

مل تياأ�ـــس فلفلة من اقتفاء اأثـــر زوجها الغول، 

ويف طريقهـــا راأت دكاكني مليئة باجلبب واملناديل 

والأحذية ا�شرتاها زوجها لها لول ع�شيانها لأمره. 

كان ع�شفـــور الهوى يحث اخلطى فيطوي اجلبال 

وكانـــت فلفلة جتري خلفه حتى و�شل اإىل بيت اأمه 

الغولة. دخلـــت يف اأثره، وحني ملحتهـــا الأم الغولة 

تظاهـــرت بال�شرور، ولكنها بعـــد اأيام طلبت منها 

اأن تعد لها و�شادتـــني حم�شوتني بري�س الع�شافر 

وهددتها باأنهـــا �شتاأكلها اإن مل تنفذ ذلك. جل�شت 

فلفلـــة تبكي فاأعانتها �شقيقـــة زوجها اإذ ن�شحتها 

بـــاأن تق�شـــد الغابـــة وتـــردد احزنوا يـــا ع�شافر 

مات ع�شفـــور الهوى. فعلت ذلـــك فت�شاقط ري�س 

الع�شافـــر حزنـــا علـــى ع�شفور الهـــوى، جمعت 

الزوجـــة الري�س وح�شت بـــه و�شادتني قبل اأن تعود 

الغولـــة يف الليـــل. يف �شبيحة اليـــوم التايل طلبت 

منها طلبا ثانيا وثالثا ورابعا وقد اأجنزت كل هذه 

الطلبات مب�شاعدة ابنة الغولة. وذات يوم ن�شحت 

ابنـــة الغولـــة فلفلة باأن تطلب مـــن ع�شفور الهوى 

اإح�شار احلناء لكي حتني �شعر راأ�س �شقيقة زوجها 

واأن ت�شع فلفلة منديال تتدىل اأطرافه فتنغم�س يف 

احلنـــاء، �شوف تنبهها �شقيقـــة زوجها فرتد عليها 

فلفلـــة: دعيه يتلطـــخ مثلما تلطخ قلبـــي بالهموم. 

�شوف يوؤثـــر كالمها هذا على زوجها ويحملها اإىل 

بيتهما. نفذت فلفلة ن�شيحة �شقيقة زوجها، فرق 

لها قلب زوجها وهرب بهـــا. حاولت الأم اأن تلحق 

بهما ولكنهـــا عجزت وقالت: خدعتنـــي فلفلة فلم 

األتهمهـــا يف الوقت املنا�شـــب، ويف طريق عودتهما 

اأخذ اجلبـــب واملناديل والأحذية هدايا لفلفلة كما 

مر على العني النا�شبة وال�شجرة الياب�شة فتدفقت 

العني واأينعت ال�شجرة. 

وي�شـــر الدكتـــور عبـــد احلميد بورايـــواإىل اأن 

هذه احلكاية ت�شتند اإىل احلوافز اأواملوتيفات التي 

ت�شتنـــد اإليها اأ�شطورة النف�ـــس والع�شق التي تتمثل 

فيمـــا عـــرف يف الأدب العاملـــي مبوتيـــف اجلميلة 

والوح�ـــس. بيد اأن احلكاية اخلرافية تتيح اإمكانية 

اأكـــر لال�شتبـــدالت والت�شـــرف يف التج�شيدات 

وال�شـــور، كما اأنها تتعر�س  ب�شكل اأو�شح لل�شراع 

. وهـــذا ينطبق 
)8(

الجتماعـــي واملعتقـــد الدينـــي

على حكايـــة العنقود الذهبـــي. واأح�شب اأن هاتني 

احلكايتـــني توؤرخان لأ�شاطـــر مو�شوعها  ال�شلة 

بـــني الب�شـــر والآلهة املتعـــددة زمن طفولـــة العقل 

الب�شري.

واإذا �شرعنـــا بتطبيـــق وحـــدات بـــروب علـــى 

احلكايتـــني معـــا فـــاإن الوحـــدة الوظيفيـــة الأوىل 

متطابقـــة يف احلكايتني، وقوامهـــا تغيب الأب عن 

البيـــت لأداء فري�شـــة احلج يف العنقـــود الذهبي، 

وخـــروج الأب يف حكاية ع�شفور الهـــوى من اأجل 

�شراء هدايـــا العيد. وغالبا ما تتـــالزم الوحدتان 

الثانيـــة والثالثـــة اإذ اإن التحذيـــر املوجه اإىل الأب 

يف احلكايتني كلتيهمـــا ياأتي من املارد يف احلكاية 

الأوىل والغول يف الثانية، ويتجلى ارتكاب املحظور 

يف موافقـــة الأب يف احلكايتـــني علـــى الزواج. ويف 

الوحـــدات الرابعـــة واخلام�شـــة وال�شاد�شـــة يقوم 

املـــارد يف حكاية العنقود الذهبي بدور ال�شخ�شية 

ال�شريـــرة التي ت�شتطلـــع موقف �شحيتهـــا وتتلقى 

معلومات دقيقة عنها كـــي تخدعها، وينطبق هذا 

على الغول يف حكاية ع�شفور الهوى. ويف الوحدتني 

ال�شابعة والثامنة ي�شت�شلـــم البطل، ويبدوهذا من 

خالل ا�شت�شالم البطلتني يف احلكايتني لقدرهما. 

ويف الوحدتـــني التا�شعـــة والعا�شرة يعتـــزم البطل 

احل�شـــول على �شالتـــه، وهـــي يف احلكاية الأوىل 

مو�زنة بني حكايتني خر�فيتني يف �شوء منهج بروب
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)العنقود الذهبي( ويف احلكاية الثانية اجلبة التي 

ترق�س وحدها. ويف الوحدة احلادية ع�شرة ترتك 

البطلتان اأ�شرتهما باجتـــاه البيت اجلديد. ويقوم 

املـــارد يف حكاية العنقود الذهبي بدور ال�شخ�شية 

املانحـــة حني يفتـــح لها اأبـــواب ق�شـــره، وينطبق 

هذا على احلكاية الأخـــرى. واأما الأداة ال�شحرية 

التي ت�شـــكل الوظيفة الرابعة ع�شـــرة فاإنها تتجلى 

يف ح�شـــول بطلـــة العنقـــود الذهبي علـــى مفاتيح 

الق�شـــر، ويف احلكايـــة الأخـــرى تبدومـــن خالل 

ح�شولها على امل�شبـــاح الذي راأت يف �شوئه وجه 

زوجها. وتنتقل البطلتان اإىل عامل جمهول خمتلف 

وهوقوام الوحدة اخلام�شة ع�شرة. ويكون ال�شراع 

بني البطـــل وال�شخ�شية ال�شريـــرة وهوالذي تعر 

عنه الوحدات من )19-16( وهو�شراع من اأجل 

اإقناع املـــارد والغول يف احلكايتني باأحقية الزوجة 

يف اأن تـــرى زوجها. ويف الوحـــدة الع�شرين تبحث 

الزوجتـــان عـــن زوجيهمـــا. ويف الوحـــدة احلادية 

والع�شريـــن تـــوؤدي اأختا الزوج الكـــرى والو�شطى 

العنقـــود  حكايـــة  يف  ال�شريـــرة  ال�شخ�شيـــة  دور 

الذهبي، ويف احلكاية الأخرى توؤدي اأم الزوج هذا 

الدور. وتنجح البطلة يف التخل�س من ال�شخ�شية 

ال�شريـــرة باأن تهـــرب يف حكاية العنقـــود الذهبي 

مرتني وهذا قوام الوحدة الثانية والع�شرين والثالثة 

والع�شرين، ويقابل هـــذا يف ع�شفور الهوى جناح 

البطلة اأربـــع مرات من فخـــاخ الأم الغولة. ولي�س 

للوحـــدة الرابعـــة والع�شرين والثامنـــة والع�شرين 

اأي ح�شـــور يف احلكايتـــني معا اإذ لي�ـــس ثمة بطل 

مزيف فيهمـــا. ويف الوحـــدات25،26،27 تكلف 

البطلـــة يف حكاية ع�شفور الهوى مبهمات ع�شرة 

التحقيـــق ولكنهـــا تنجح يف اإجنـــاز ذلك، يف حني 

مل تـــرد هذه الوحدات يف حكاية العنقود الذهبي. 

وتره�ـــس الوحدة التا�شعـــة والع�شـــرون باقرتاب 

نهاية احلكايـــة اإذ تبدوبطلة العنقـــود الذهبي يف 

و�شع جديد حني يقتنع زوجها باأن ما فعلته هومن 

حقهـــا. وينطبـــق هذا على زوج فلفلـــة يف احلكاية 

الأخـــرى. ول يلحـــق الأذى بال�شخ�شيـــة ال�شريرة 

يف احلكايتـــني معا، وهوقـــوام الوحـــدة الثالثني. 

واأما الوحدة الأخـــرة )احلادية والثالثون( فهي 

التي يتزوج فيها البطل. ويف احلكايتني ال�شابقتني 

يتجـــدد الـــزواج وتتعـــزز دعائمه، وهـــي الر�شالة 

امل�شتقاة من احلكايتني.

وما ي�شتنتج من هذا ال�شتعرا�س اأن الوحدات 

الوظيفيـــة الإحدى والثالثـــني ل تطرد جميعها يف 

احلكايتني اإذ قد يح�شر بع�شها وقد يغيب بع�شها 

الآخر وكما لحظنا يف التحليل ال�شابق، ف�شال عن 

اأن بع�س الوحدات قد تتكرر يف احلكاية الواحدة. 

ومـــن املوؤكـــد اأن الت�شابه يف احلكايتـــني وا�شح يف 

�شـــكل احلكايتني وم�شمونهما، ففـــي الوقت الذي 

تت�شابـــه فيـــه البطلتـــان يف احلكايتني فـــاإن الزوج 

يف احلكايتـــني يحمل مالمح متقاربة. ويكاد يكون 

املحظور واحدا. 

وحتت�شـــن احلكايتـــان خزينا لتقاليـــد �شعبية 

وممار�شات دينية واجتماعية ونف�شية، ففي الوقت 

الـــذي ت�شر فيه حكاية العنقود الذهبي اإىل احلج 

فـــاإن حكاية ع�شفور الهوى تلمح الحتفاء بالعيد. 

وتك�شـــف حكاية العنقـــود الذهبي عن غريزة حب 

ال�شتطـــالع التي حتفز البطلة علـــى اأن تقرر فتح 

الغرفة ال�شابعة املغلقة، وكذلك يف حكاية ع�شفور 

الهـــوى اإذ تدفـــع غريـــزة حـــب ال�شتطـــالع فلفلة 

اإىل اأن ت�شعـــل امل�شبـــاح يف وجه زوجهـــا كي تراه. 

ومـــن الوا�شـــح اأن احلكايتـــني كلتيهمـــا حتر�شان 

علـــى اخلطـــوات املتبعـــة يف الـــزواج، واأوىل هـــذه 

اخلطوات هـــي موافقة الأب، بيـــد اأن دور الأ�شرة 

القدميـــة يغيب لتحل بدله الأ�شـــرة اجلديدة التي 

ينبع ان�شجامها من داخلها وبعد معاناة ل تقل عن 

معاناة الزوجتني يف احلكايتني كلتيهما.

واإذا كان الأ�شل الأ�شطوري ي�شر اإىل العالقة 

بـــني الإن�شـــان والكائنـــات غـــر املرئيـــة )الآلهـــة 

يف الأ�شاطـــر والغيـــالن واملـــردة يف احلكايـــات 

اخلرافيـــة( فاإن الرمز الكامن يف احلكايتني على 

�شعيد الآن هواأن الزوج قد يحمل عيوبا �شخ�شية 

يف ج�شـــده اأومزاجه، وعلـــى الزوجة ح�شب منطق 

احلكايتـــني اأن ت�شـــر عليه واأن تتقبـــل و�شعه كي 

حتمـــي الأ�شـــرة مـــن النهيـــار فتتعـــزز اأوا�شرها 

وتكون موؤهلة ل�شتقبال الوافد اجلديد )اجلنني( 

اإىل هـــذه احلياة. وقد بدا هـــذا وا�شحا يف حكاية 

العنقود الذهبي خا�شة.  

واجلديـــر بالذكـــر اأن د. طالل حـــرب يقرتح 
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بدائـــل لهذه الوحـــدات فبدًل مـــن اأن تكون اإحدى 

وثالثني ميكن القت�شار على �شبع وحدات هي:

التوازن فقد   -  1
التوازن ا�شتعادة  اإىل  ال�شعي   -  2

امل�شاعدات  -  3
العقبات  -  4

النت�شار  -  5
ال�شرير معاقبة   -  6

)9(

ا�شتعادة التوازن  -  7
وهومقرتح جديـــر بالتلبث عنـــده لأن الفكرة 

الأ�شا�شيـــة هـــي القت�شار علـــى البنـــى والركائز 

والأن�شاق بيد اأن وحدات بروب تظل اأكرث اهتمامًا 

بالتفا�شيل. 

واآيـــة مـــا ذكـــر اأن ح�شـــور هـــذه الوحـــدات 

الوظيفيـــة ملبتكرهـــا فالدميـــر بـــروب ل يعنـــي 

باأي حـــال من الأحـــوال رتابة احلكايـــة اخلرافية 

اأوال�شعبيـــة بـــل اأنه دليـــل كونها مكونـــًا  مهمًا من 

مكونـــات املخيلـــة الب�شرية والفكـــر الإن�شاين عر 

طفولته الفكريـــة واأخيلته الرثية املعبـــاأة بالرموز 

والإيحـــاءات التي ميكن اأن متـــد الفنون ال�شردية 

اجلديـــدة باملبتكـــر والأ�شيـــل يف اآن واحـــد، وعر 

القـــدرة الفائقة للحـــدث احلكائي علـــى الت�شويق 

وجتاوز حواجز الزمان وحـــدود املكان لت�شل اإىل 

الذهن م�شمخة بعبر ال�شجية ال�شافية والفطرة 

الأ�شيلـــة. وتظـــل اإمكانـــات احلكايـــة اخلرافيـــة 

خمبـــاأة يف بذورها ال�شحرية التي ما اإن حتت�شنها 

املوهبـــة املعا�شـــرة حتـــى تتفتـــح باجلديـــد، على 

اأن يبعـــث الفنان املعا�شـــر فيها اإيحـــاءات الرمز 

الأوىل ناقـــاًل اإلينـــا ده�شة الرمز ون�شـــوة الإن�شان 

الأول بـــه، كال�شاعر الذي يعيـــد اإىل اللفظ املفرد 

نب�شـــه، فكاأنـــه الإن�شـــان الأول الـــذي اأطلقها اأول 

مـــرة، ولي�س من �شاأن الفنـــان املعا�شر �شواء اأكان 

روائيًا اأوقا�شـــًا اأوم�شرحيًا اأن يعيد كتابة احلكاية 

اخلرافيـــة كما  هي عليـــه يف مظانها،  بل اأن يعيد 

�شياغتها وي�شيف اإليها اأبعادًا جديدة بحيث تعيد 

اإليها احلياة ومبا ين�شجم مع هذا الع�شر. 

مو�زنة بني حكايتني خر�فيتني يف �شوء منهج بروب
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السدرة ، من تكون؟

بزة �لباطني

كاتبة من الكويت

نش��به في أمثالنا الشعبية اإلنس��ان احملب املعطاء 
الكافل للمحتاجن بسدرة ظليلة، حقا فأغصان السدرة 
متتد إلى مس��افات بعيدة محققة بذل��ك حلم كل أم 
بشرية حانية في أن يكون لها عدة أذرع بذات الطول 
واملتانة تع��ن وحتمي وحتضن بها كل عزيز وحبيب 
بعيد أو قريب، ال يضيرها أو يسيئها عبث من يستظل 
بفيئها من تعلق باألغصان أوتأرجح عليها أو تس��لق أو 
قذف باحلصى والعصي إلسقاط الثمار ورمبا يسعدها 

ذلك ويعطي معنى أكبر وأعمق

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Buckthorn.JPG
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لوجودها وقدرتهـــا على العطاء بكل ما اأوتيت 

مـــن قـــوة و�شخـــاء وبكل مـــا متلك من خـــر ونفع 

تذخـــره من اللحـــاء وحتـــى اأ�شغر ذرة فيهـــا واإن 

قطعت لغر�س ما فتنمو من جديد ملزيد من البذل 

فال حد جلودها. �شجـــرة ع�شامية كرمية معمرة 

تنمـــو دون عون يف اأ�شـــواإ واأق�شى الظروف و دونا 

حاجـــة لأدنى رعايـــة وعناية، قـــادرة على حماية 

نف�شها من الآفات، حافظة لثمارها حتى الن�شج، 

خ�شـــراء دائما. لكنها رغم غناها ومتانتها و�شدة 

مت�شكهـــا باحلياة �شجـــرة حزينـــة ي�شعفها حنني 

اأبـــدي للمحبـــة ممـــا قربهـــا للن�شـــاك الزاهدين 

وربطهـــا بالفقراء واملر�شـــى والتائهني واجلائعني 

واخلائفني والفارين من �شر يالحقهم وامل�شردين 

ومما زرع اخلوف منها يف القلوب التي ت�شمر ال�شر 

ومتتهـــن ال�شعيف وت�شخـــر بالإميـــان، فل�شكونها 

وا�شتكانتها وجه اآخر. وجه غ�شوب اإن ثار ل مييز 

ول يرحـــم و ل يهداأ. من تك�شف لـــه وجهها الآخر 

هـــذا ن�شر خوفه منها فتف�شى بني النا�س حتى بني 

من هم يف اأم�س احلاجة خلراتها فت�شاءموا منها 

وجتنبوهـــا ومن اأن�ـــس اإليها نقل تقديـــره وحمبته 

لهـــا اإىل القلوب فتمكن منهـــا واأ�شرها حتى رفعوا 

قدرهـــا اإىل حـــد الألوهية.  قيـــل اإن اأول الالآئذين 

بهـــا هو اأبونا اآدم عليـــه ال�شالم  واأن النبق هو اأول 

ثمـــار الأر�س التـــي اأكل منها بعـــد اأن فقد النعيم 

واإن �شـــح ذلـــك فهـــي ت�شـــري يف كيـــان كل الب�شر 

حتـــى نهاية الدنيا. لعـــل تلك ال�شـــدرة هي �شدرة 

املبتدى، كانت يف اأول الطريق ويف ال�شموات العلى 

يف العامل الآخـــر هناك �شدرة املنتهى عالمة على 

نهاية الطريق وما بعدها مطاف.

عقـــدت حتـــت ظـــل ال�شـــدرة �شفقـــات ومتت 

حفـــالت  واأقيمـــت  جيو�ـــس  وا�شرتاحـــت  بيعـــات 

ومور�شت طقو�س. �شرتت ال�شدرة الع�شاق واألهمت 

ال�شعـــراء وزينت الق�شور. جاورت ال�شدرة املعابد 

وحر�شـــت املدافـــن وتكاثـــرت لتن�شاأ منهـــا غابات 

عا�شت علـــى حما�شيلها قبائل و�شعـــوب فقد�شت 

و عبـــدت وقدمت لهـــا القرابني عرفانـــا واعرتافا 

بف�شائلهـــا اأواإر�شاء لهـــا اأو درءا لغ�شبها. قدمت 

ثمارهـــا للعرائ�س و�شنعـــت من اأغ�شانهـــا اأ�شرة 

املواليد ومن نواها واأ�شواكها اأحرازا �شد ال�شرور 

واملخاطـــر ومـــن اأوراقهـــا البل�شـــم والتمائـــم كما 

رافقـــت الأموات ودفنـــت معهم لت�شمـــن بقاءهم 

وتوؤن�شهـــم حيث رحلـــوا. اأية �شجرة غـــر ال�شدرة 

ت�شاحـــب الإن�شان من قبـــل اأن يولد اإىل اأن ميوت 

وحتى اإىل ما بعد اأن يبعث؟!!!

هـــذا البحث حماولـــة لك�شف بع�ـــس الغمو�س 

الـــذي اأحـــاط ومـــا زال يحيـــط بال�شـــدرة وثمارها 

و�شراخلرافـــات التـــي �شاعـــت حولهـــا يف كثر من 

البقاع وتق�شي جذورها حتى العهود الأوىل للب�شرية 

وع�شور احل�شارات الرفيعة الأقدم على الأر�س.

موطن �ل�شدرة ون�شاأتها 

النبقـــة ثمـــرة اخللود. هـــذا ما اأطلقـــه عليها 

اأحـــد كهنـــة ال�شني منـــذ اآلف ال�شنـــني. يقال اأن 

مالكا اأو حورية اأو خملوقا على هيئة ملك اكت�شف 

ال�شـــدرة وقدمهـــا لالإن�شان ملنفعتـــه. ي�شمى النبق 

اأي�شا التمر ال�شيني  Chinese date و التفاح 

 Jujupe   ال�شينـــي و �شجرة النبـــق  اأي ال�شدرة

tree و  Lote tree  واأطلـــق عليها اأي�شا �شجرة 
احليـــاةTree of life  و�شجرة الن�شيان و�شجرة 

احلكمـــة وال�شجـــرة التي تذهـــب الهـــم  و اأ�شماء 

اأخـــرى �شنتعرف علـــى بع�شها لحقـــا خالل هذا 

البحـــث. هنـــاك ما يقرب مـــن اأربعمائـــة نوع من 

ال�شدر ثمانون منها معروف يف ال�شني.

 The Jataka ورد ذكر ال�شدرة يف اجلاتاكا

وبالتحديـــد جاتاكا بايل  Pali ويحتوى على اأكرث 

من خم�شمائة حكاية عن مولد وحياة بوذا حتتوي 

على اأبيـــات �شعرية. اجلاتاكا هـــو كتاب البوذيني 

املقد�س وقـــد بقي تداول هذه احلكايات والتعاليم 

�شفويـــا حتـــى مت تدوينهـــا يف القـــرن الثالـــث قبل 

امليـــالد وقـــد تكون اأقـــدم خمطوطة ذكـــرت فيها 

ال�شدرة باإ�شم)koli( �شمن عدد من الق�ش�س. 

تروي اإحدى الق�ش�س حكاية قبيلتني،ال�شاكايا 

و الكوليا،تعي�شـــان يف مدينتني يف�شل بينهما نهر 

روهينـــي وكلتاهمـــا تعتمـــدان علـــى الزراعـــة من 

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟
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جمرى واحد ميتد بني القريتني. يف �شهر من العام 

انخف�ـــس من�شوب املياه يف املجـــرى و�شعب ال�شقي 

فبـــداأت املحا�شيـــل والنباتـــات تذبل ومتـــوت على 

اجلانبني. اجتمع مزارعون من القريتني. قال مزارع 

من الكوليا :اإن ق�شمنا املاء بيننا وبينكم فلن يكفي 

زرعنا. لكن اإن �شار لنا فزرعنا �شينمو و�شيت�شاعف. 

اأعطونا املاء “فرد عليه مزارع من ال�شاكايا قائال: 

اإن اأخـــذمت املاء ونا زرعكـــم واغت�شت خمازنكم 

بالذرة لن يكون عندنا من ال�شجاعة ول الذهب ول 

النحا�س ول الزمـــرد ول النقود ما نالأ به ال�شالل 

والأكيا�س يف اأيدينا لنعلقهـــا على اأبوابكم لتعطونا 

�شيئا لكن زرعنا �شينمـــو و�شيت�شاعف اإن كانت لنا 

ال�شقيا.اتركوا اأنتم لنا املاء” قالوا: لن نرتكه لكم. 

رد الآخرون: ول نحن اأي�شا. حني احتد النقا�س قام 

مزارع و�شـــرب اآخر فرد عليه ب�شربة وهكذا ن�شب 

�شجـــار حام بينهم تطاولوا فيه على اأ�شولهم وعلى 

ملكهم. قال اأحد املزارعني من الكوليا: ابتعدوا يا 

اأهل كابيالفاتو، يا من ت�شاجعون اأخواتكم كالكالب 

والنمور وغرها. ما ميكن اأن تقوم به اأفيال وخيول 

ودروع ورماح اأمرائكم �شدنا؟ فرد عليه مزارع من 

ال�شاكايا قائال: ل. ابتعدوا اأنتم اأيها ال�شباع. ابتعدوا 

مـــع اأولدكـــم البائ�شـــني الوقحني ويا مـــن تعي�شون 

كالوحو�ـــس يف جحور ال�شدرالأجـــوف. ما ميكن اأن 

تقوم به اأفيال وخيول ودروع ورماح اأمرائكم �شدنا؟ 

ثم ذهب كل منهم واأطلـــع مندوب اأمره يف القرية 

علـــى ما مت تبادلـــه من كالم ورفـــع املندوبان ما مت 

تبادله من كالم اإىل اأمر كل قبيلة. قال رجال قبيلة 

ال�شاكايا: �شرنيهم قوة وعظمة الرجال الذين قالوا 

عنهم ي�شاجعـــون اأخواتهم وتقدمـــوا للقتال. وقال 

رجـــال قبيلة الكوليا: �شرنيهم قوة وعظمة الرجال 

الذين قالوا اأنهم يعي�شون يف جحور ال�شدر الأجوف. 

ثم تقدموا للقتال.

كان البوداهي�شتا)بـــوذا(  يتاأمـــل العـــامل عند 

الفجر. راأى ما تو�شلت اإليه حال رعيته فراح يفكر. 

قال: “اإن مل اأذهـــب اإليهم �شيق�شون على بع�شهم 

بع�شا. مـــن واجبي اأن اأذهب اإليهـــم” وعر الأثر 

اإىل حيـــث جتمعوا ثم متثل لهـــم جال�شا مرتبعا يف 

الهـــواء فوق نهر روهيني. حني راأوه األقوا اأ�شلحتهم 

و�شلـــوا له ف�شـــاأل ملكهم عـــن �شبب القتـــال. قال: 

ل اأعـــرف. اإنا يعـــرف قائد اجلي�ـــس. ف�شاأل قائد 

اجلي�س وقال اأنه ل يعرف ال�شبب. ا�شتمر ي�شاأل وكل 

م�شئول يف الدولة يحيلـــه اإىل الآخر حتى و�شل اإىل 

مرتبة العمـــال املزارعني فاأخروه اأن اخلالف كان 

حول املـــاء. ف�شاأل ملكهم : كم ي�شـــاوي ذلك املاء؟ 

Jujube Village - Southern Chinese Folk 
Art Painting- by Cao Quan-Tang 
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قـــال امللك: ل ي�شاوي كثرا. �شاأل املقد�س: وما ثمن 

اجلنـــدي املقاتل؟ قـــال امللك: ل يقـــدر بثمن. قال 

املقد�ـــس: وهل ي�شح اأن ت�شحي مبـــا ل يقدر بثمن 

مقابل قليل من املـــاء؟ ف�شمتوا جميعا ثم وعظهم 

عـــن املحبة وبني لهم م�شـــاوئ الكراهية وما جتلبه 

على الإن�شان من اآلم و�شقام.)ترجمة بزة الباطني(

يعود اتهـــام الكوليا لل�شكايا باأنهم ي�شاجعون 

اأخواتهـــم اإىل اأن تلك القبيلة كانت ل تت�شاهر مع 

اأي قبيلـــة اأخرى خـــارج قريتهم واإنـــا يتزاوجون 

بينهم. اأما ال�شتائم التي وجهها ال�شكايا للكواليا 

باأنهم يعي�شون كالوحو�س يف حجور ال�شدرالأجوف 

فهـــو لأنهـــم كانـــوا يعي�شـــون يف كهـــوف نحتت يف 

ال�شخـــر تنمـــو فوقهـــا غابات مـــن ال�شـــدر. هذه 

البيـــوت مـــا زالـــت قائمـــة وماأهولـــة و�شائعة بني 

الطبقـــات الفقرة وتن�شاأ اأعداد كبرة منها بذات 

الأ�شاليب القدمية حتى اليوم. )ترجمة بزة الباطني(

ورد ذكـــر ال�شدرة يف موقـــع اآخر من اجلاتاكا 

رمبا يف�شر �شر ارتباط ال�شدرة باحلكمة:

حـــني كان الراهماداتا ملـــكا يف بينار�س ولد 

البوداهي�شتا براهميا وحني كر و�شب تعلم الفيدا 

الثالثيـــة واأ�شبح معلما م�شهـــورا تتلمذ على يديه 

خم�شمائـــة تلميذ. بذلـــوا اأق�شى جهدهـــم للعمل 

واجلـــد يف التعلم حتى ظنوا حقا اأنهم تفوقوا على 

معلمهـــم فاأخـــذوا يتغيبـــون عن جمال�ـــس الدر�س 

ويهملون يف اأداء واجباتهم وم�شئولياتهم اليومية. 

التالميـــذ معلمهـــم جال�شـــا حتـــت  راأى  يـــوم  يف 

�شـــدرة فاقرتبوا من ال�شجرة ودقـــوا على جذعها 

باأ�شابعهم وهـــم يقولون متهكمـــني عليه : �شجرة 

تافهة ل نفع فيها.

عرف البوداهي�شتا اأنهم يتهكمون عليه فقال: 

يا تالميذي، اأود اأن اأ�شاألكم �شوؤال.

قالـــوا فرحـــني بحما�شـــة : اإ�شـــاأل مـــا �شئـــت 

و�شنجيبك.

قـال البيـتني الأولني : الـزمـن يلتهــم كل �شيء 

حتى الزمن ذاته 

فمن يلتهمه هو؟ 

اأخروين.

ا�شتمع التالميذ لل�شوؤال بانتباه لكن مل يتو�شل 

اأي منهم اإىل اإجابة.

قـــال البوداهي�شتـــا: ل تظنوا اأنكـــم �شتجدون 

الإجابـــة على هـــذا ال�شـــوؤال يف الفيـــدا الثالثية. 

حت�شبون اأنكم حتيطون بكل ما اأعلمه واأعرفه ولذا 

تت�شرفون مثل ال�شدرة كمـــا و�شفتموها. جتهلون 

اأننـــي اأعـــرف كثـــرا ممـــا ل حتيطـــون بـــه علما. 

اتركـــوين الآن. �شاأعطيكـــم �شبعـــة اأيـــام لتفكروا 

باإجابة. فحيوه وغادروا كل اإىل بيته وق�شوا الأيام 

يع�شـــرون روؤو�شهـــم ليتو�شلـــوا اإىل حـــل للغز ومل 

يقدروا حتى اليـــوم الأخر للمهلـــة التي اأعطاهم 

اإياها فذهبوا اإىل معلمهم، حييوه ثم جل�شوا. قال: 

ح�شنا يا اأ�شحاب اخلطب امليمونة هل تو�شلتم اإىل 

اإجابة؟ قالوا: ل. مل نقدر. فقال البيتني التاليني:

الروؤو�س تنبت على الرقاب 

وينبت ال�شعر على الروؤو�س 

لكن كم راأ�س به اآذان؟ 

اأمتنى لو اأعرف.

 اأيهـــا ال�شباب احلمقى. لكـــم اآذان بها ثقوب 

ت�شمعـــون بها لكنكم تفتقـــرون للحكمة. كان ذلك 

حل اللغـــز. فاعتـــذروا ملعلمهم ونه�شـــوا خلدمته 

وهم يجرون ذيول خيبتهم.)ترجمة بزة الباطني(

خالل زمن بوذا ظهرت حركة اإ�شمها) التنقية 

 Purification )اأو التطهـــر من خالل الغـــذاء

through food  ل تختلف كثرا عن ما ينت�شر 
يف ع�شرنا مـــن حميات غذائية تدعـــو اإىل تناول 

الأطعمـــة النباتية اإل اأنه يف ذلك الع�شر �شاع راأي 

باأن النبق هو احلل لـــكل م�شاكل الب�شر ال�شحية. 

هنـــاك روايات كثـــرة تربط النبـــق بالبوداهي�شتا 

منها اأنـــه حني كان تلميـــذا كان يجـــرب كل اأنواع 

املمار�شات والعبـــادات التي تنقح الروح من ف�شاد 

املاديـــات واحلياة الدنيوية ومنهـــا ال�شيام ال�شاق 

حيـــث عا�ـــس ل�شنوات علـــى اأكل نبقـــة واحدة  كل 

�شبعة اأيام اإل اأنه اأقلع عن ذلك بعد ان نحل ج�شمه 

ب�شكل خميف و قـــال اأن ذلك ال�شوم دفع بج�شده 

اإىل الأ�شواأ دون اأن يرتقي بروحه اإىل الأف�شل. 

اأمـــا يف الهند فتعرف ال�شـــدرة باأ�شماء كثرة 

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟
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 Kul     ح�شـــب املنطقة ففـــي البنغالية هي كـــول

بـــرBer Borواملاليامييـــة  و  بـــور  واملهراتيـــة 

يانتـــاي  Ilantaiوال�شن�شكريتيـــة بـــدارا وبداري  

.Reegu  والتيلوغو ريغو Badara، Badari
اأذكـــر عـــددا مـــن اأ�شمائهـــا يف الهنـــد لأنهـــا 

من�شـــاأ ال�شدرة الأول ويعود تاريخهـــا كما قيل اإىل 

www.squidoo.com/م ق  �شنـــة   9000
superfruits-facts ولأن مـــن هـــذه الأ�شماء 
ا�شتقت اأ�شماء كثرة لآلهاتهم ومر�شديهم الدينيني 

فالهندو�شية هي البذرة الأوىل للبوذية وغرها من 

الأديان واملذاهب والفل�شفات الروحية. وح�شب ما 

قالـــه Steven Knapp �شتيفن ناب اخلبر يف 

التاريخ الهندي فاحل�شارة الهندية هي الأقدم يف 

العـــامل وتعود اإىل 10000 �شنـــة قبل امليالد فهي 

اأقدم من احل�شارة ال�شومرية والبابلية. 

يعود تاريخ م�شتعمرة كوليوادا�س يف الهند اإىل 

400 عـــام Koliwadas. الكويل KOLI،هم 
ال�شـــكان الأوائـــل ملـــا يعـــرف الآن باإ�شـــم ممباي 

واأ�شولهم تعود اإىل قبيلة الكويل التي هاجرت من 

اباراناتـــا يف القرن الأول امليـــالدي اأو قبله بقليل. 

ممباي كانت عبارة عن جمموعة جزر �شغرة قبل 

اأن ت�شبـــح اأر�شـــا ياب�شة واحدة بعـــد عدة مراحل 

من ا�شتدخال البحر ب�شبب الت�شخم ال�شكاين.

احتلـــت قبيلة الكويل اإحدى اجلزر يف موجات 

هجرة متتالية هربا مـــن ال�شطهاد وعا�شت على 

�شيـــد ال�شمك والغو�س  ومع مـــرور الزمن �شارت 

كلمة كويل تعني �شياد ال�شمك. بقيت38 جمموعة 

مـــن الكوليوادا�س يف املنطقـــة الأ�شلية رغم اأنواع 

الحتالل التي تعر�شت لها من الهندو�س يف القرن 

الثالـــث ع�شر ثـــم امل�شلمني حتى القـــرن ال�شاد�س 

ع�شـــر ثم الحتـــالل الرتغايل وبعـــده الريطاين 

يليه الت�شخم ال�شكاين ملدينة ممباي. يتبع معظم 

ال�شـــكان الهندو�شيـــة واأعتنق الآخـــرون امل�شيحية 

والإ�شالم.

قرابـــة الكـــويل مـــن مدينة ممبـــاي يت�شح يف 

اإ�شـــم املدينـــة. الإ�شـــم الأ�شلـــي لها هـــو مانباي، 

ممبـــاي، مامبـــاي واأ�شلهـــا يعـــود اإىل ممبـــاديف 

Mumbadevi وهو الإله الراعي لقبيلة الكويل 
وال�شكان الأوائـــل لذلك املكان هـــم الكوليوادي�س 

وهـــو اإ�شم اأ�شجـــار ال�شدر التي كانـــت تنمو هناك 

بكرثة حيث كان وما زال كثر من الكواليدي�س من 

عبدة الأ�شجار والطبيعة.

  Brahma-Sutra ي�شند كتـــاب الراهمـــا

اإىل بادرانايا Badarayana مما يجعله موؤ�ش�س 

مدر�شـــة جوهـــرة التـــاج يف الفل�شفـــة الهندو�شية 

اأي فينداتـــا Vedanta. اإ�شمـــه الأ�شلـــي فيا�شا 

Vyasa وحيث اأنه ولد يف منطقة تغطيها غابات 
من ال�شـــدر وهو بالهندية بـــدارا  Badara �شار 

يعـــرف باإ�شـــم بادرانايـــا Badarayana ممـــا 

اأربـــك املوؤرخني والدار�شني لهذه الفل�شفة ودفعهم 

اإىل الظن باأنهما �شخ�شان خمتلفان.

والب�شطـــاء  بالفقـــراء  ال�شـــدرة  ارتبطـــت 

وامل�شاكـــني ويف بع�س مناطـــق الهند ي�شمى ال�شدر 

والنبق ) طعام �شابارا( ولهذا الإ�شم حكاية:

مالينـــي  Malini هـــي ابنـــة القاندهارفـــا 

 the Gandharva king امللـــك �شيرتافا�شـــا

Chitravacha. خانت ماليني زوجها فيتيهوترا 
فنزلت عليها لعنة حتولت ب�شببها اإىل اإمراأة عجوز 

م�شكينـــة من قبيلـــة �شكان الغابـــات و�شار ا�شمها 

�شابـــاري. بكت ماليني كثرا فاأخرها زوجها باأن 

الإلـــه في�شنو �شيظهـــر على هيئة رامـــا وهو وحده 

قادر على اإزالة اللعنـــة. عا�شت ماليني يف انتظار 

رامـــا حياة قا�شية قرب معتكـــف احلكيم ماتاجنا 

خدمـــت خاللهـــا تالمذته تطوعـــا وحتملت منهم 

الأذى والإهانة لأنهـــم مل يفهموا �شبب تفانيها يف 

خدمتهم اأوكيف ظهرت قريبـــا منهم فجاأة.  كان 

الإلـــه راما يف رحلة بحث عن الآلهة �شيتا مع اأخيه 

لك�شمانـــا حني عرثا بال�شدفـــة على كوخ �شاباري 

املتوا�شـــع. فرحت �شاباري بقدومـــه وهرعت اإىل 

كوخهـــا لتبحث عن ما ميكنها اأن تقدمه من طعام 

ل�شيفهـــا املقد�ـــس واأخيه فلم جتد غـــر طبق من 

النبق الذي قطفته من �شدرة قرب كوخها. اأرادت 

�شابـــاري اأن تتاأكد مـــن اأن �شيفها املقد�س �شياأكل 

احلبات احللوة فقـــط فاأخذت تق�شم كل حبة من 



49

الطبـــق لتتذوقها قبلهما فاإن كانـــت حلوة قدمتها 

لهمـــا واإن كانت حام�شة قذفتهـــا بعيدا. اأكل راما 

كل مـــا قدمته له تقديرا ملـــا اأظهرته له من حمبة 

وتفـــان فباركها وزالت عنها اللعنة وعادت ماليني 

اجلميلة وظهر زوجها اإىل جانبها واأخذها معه اإىل 

بيتهما يف ال�شماء. اأما لك�شمانا فقد رمى متقززا 

كل مـــا قدمته له ويقال اأن احلبـــات التي رمى بها 

حتولـــت اإىل ع�شبة �شنجفـــاين Sanjivani التي 

 Dining )اأنقذت حياته فيما بعد. )ترجمـــة بزة الباطني

Out at Lake Pampa

مـــن هـــذه احلكاية ظهـــر تعبر ) نبـــق املراأة 

�شباراهـــارا  اأو   )bhilni ke ber( القبليـــة( 

 ”.shabarahara-“the food of Shabaras
الـــذي �شـــار يطلق علـــى القرابـــني الب�شيطة التي 

تقدم لالآلهـــة لكي ت�شعدهـــا واأي�شا علـــى الهدايا 

املتوا�شعـــة. األهـــم نبـــق املـــراأة القبليـــة كثرا من 

الفنانـــني فاأبدعوا يف التعبر عنه بالر�شم وال�شعر 

وغرها مـــن اإبداعـــات �شعبية عاطفيـــة �شاعرية 

ويف كثـــر من اللوحات الدينية تظهر حبات النبق 

املق�شومة كدليل على املحبة الالمتناهية.

حكايـــة اأخرى من الهند تف�شـــر اأ�شباب متانة 

ال�شـــدرة وقوتها وقدرتها علـــى النمو جمددا كلما 

قطعـــت واإن بقي منهـــا جذر واحـــد. حني اختفت 

الآلهة �شيتا وخرج الإله راما واأخوه لك�شمانا بقلق 

كبـــر للبحث عنهـــا يف الغابة مل يعرفـــا اأي اجتاه 

ياأخـــذان ليبداآ البحث وبينما همـــا يتخبطان مرا 

ب�شدرة �شغرة �شائكة مبعرثة الأغ�شان فنادتهما 

وقالت: �شيـــدي راما. راأيت �شيتا حممولة من قبل 

اأحدهم. مـــرت بي وت�شبثـــت بثوبهـــا لأوقفها بكل 

قوتي لكـــن اأغ�شاين �شعيفة. انظر، جنحت فقط 

يف �شـــق ثوبهـــا والقطعـــة ال�شغرة مـــن ثوبها ما 

زالت عالقـــة يف اأ�شواكي. ثم خارت اأغ�شانها من 

�شدة اخلجـــل فباركها راما لدلهمـــا على الطريق 

ال�شحيـــح فغدت ال�شـــدرة قوية متينـــة منذ ذاك 

)Ramayana(  )احلني.)ترجمة بزة الباطني

زينت ال�شدرة حدائق الفراعنة على اختالف 

عهودهـــم اإىل جانـــب النخيـــل واأ�شجـــار الرمـــان 

والأكا�شيـــا والتـــني واجلـــوز والتمرهنـــدي واأي�شا 

اأن  ويقـــال  نـــادرة  ب�شـــورة  كان  واإن  الدار�شـــني 

الفراعنه �شوروا اإله الكون وهو جال�س مرتبع على 

�شدرة تنت�شب ب�شموخ من خالل مياه طينية. 

يف تف�شـــره لهـــذا املعتقـــد الفرعـــوين يقـــول 

جامبليكو�ـــس  اأو  اإيامبليكو�ـــس  الفيل�شـــوف 

امليـــالدي  الثالـــث  القـــرن  مـــن   Iamblichus
وهـــو موؤ�ش�ـــس الأفالطونيـــة ال�شوريـــة التي حادت 

واأثـــرت يف  وانت�شـــرت  الأوىل  الأفالطونيـــة  عـــن 

معتقـــدات العامل القدمي والتـــي رد عليها يف كتابه 

 De Mysteriis امل�شـــري(  الغمو�ـــس  )حـــول 

  Aegyptiorum On the Egyptian Mysteries
اأن ا�شتدارة اأوراق وثمارال�شدر اأي النبق يرمز اإىل 

حركة الفكر وانت�شاب ال�شجرة كالرج من خالل 

الطـــني يرمـــز اإىل تفـــوق الفكر على املـــادة وتربع 

الإله على ال�شدرة يرمز اإىل ال�شيادة الفكرية. 

يف الأودي�شة ما بني القرن الثامن والتا�شع قبل 

 Lotophag  )امليـــالد حكاية عن )اأكلة النبـــق

يقـــول هومر على ل�شـــان اأودي�شو�ـــس: دفعتني اإىل 

هنـــاك ريـــح قويـــة ع�شفت بنا ملـــدة ت�شعـــة اأيام. 

يف اليـــوم العا�شـــر و�شلنا اأر�س اأكلـــة النبق الذين 

يعي�شـــون علـــى طعام ياأتي مـــن زهرة مـــا. ر�شونا 

علـــى ذلـــك ال�شاطئ لنتـــزود باملاء العـــذب ونزل 

البحـــارة ليتناولوا غداءهم قـــرب ال�شفن. بعد اأن 

اأكلوا و�شربوا اأر�شلت اإثنني من امل�شوؤولني ليتعرفوا 

على اأهل تلـــك الأر�س ويعرفـــوا اطباعهم ومعهم 

ثالـــث من رتبة اأ�شغر. فذهبـــوا على الفور والتقوا 

باأكلة النبق الذين مل يوؤذوهم ولكن دعوهم لتناول 

النبق معهم ومـــا اأن تذوقوه حتى افتتنوا به ون�شوا 

املهمة التي اأوليتهـــم اإياها وطريق العودة والوطن 

وكل �شـــيء اآخر. �شار كل ما يرغبون به هو البقاء 

هنـــاك واأكل النبـــق فذهبت لإح�شارهـــم بنف�شي 

ورغم بكائهم ونحيبهم املرير متكنت من اإعادتهم 

اإىل ال�شفينـــة ثـــم قيدتهـــم اإىل املقاعـــد وفر�شت 

عليهـــم ال�شيام ثم اأمرت باقي البحارة بال�شعود 

اإىل ال�شفينـــة وال�شتعداد للعـــودة اإىل الوطن فورا 

قبـــل اأن يتذوقوا هـــم اأي�شا طعم النبـــق فاتخذوا 

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟
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مواقعهـــم وراحوا ي�شفعون وجـــه البحر الرمادي 

مبجاديفهم.)ترجمة بزة الباطني(

لهذا ال�شبب �شار يطلق على ال�شدرة )�شجرة 

الن�شيـــان(. يف الأ�شاطـــر الإغريقيـــة فـــاإن اأر�س 

اأكلة النبق تقع يف �شمـــال اأفريقيا وهناك احتمال 

اأن تكون جزيرة جربة يف تون�س التي كانت تغطيها 

اأ�شجـــار ال�شدر ونبقهـــا مريح مهـــدئ لالأع�شاب 

ونا�شهـــا ينامـــون بكل هـــدوء و�شـــالم وعمق. من 

 Brewer’s  الطريـــف اأن تف�شر قامو�س بروارز

 Lotus النبـــق  اأكلـــة  لعبـــارة   Dictionary
 One living in ease and هـــو:   Eater

luxury من يعي�س يف رغد ورفاهية.
285 قبل امليالد  ي�شف تيوفر�شتو�س 370  - 

 Enquiry )يف كتابه ) ا�شتطالع عـــن النباتات

into Plants،IV، III ال�شدرة وثمارها و�شفا 
دقيقا ويبـــني فوائدهـــا ال�شحية حتـــى اأن القائد 

اأوفيال�س اأطعم جيو�شه عليها لعدة اأيام حني قلت 

املوؤن اأثناء زحفهم نحو قرطاجة ويذكر اأنها تنمو 

على اجلزيرة التي ذكـــرت يف الأودي�شة غر بعيد 

عـــن قرطاجة لكن اأكرث تلـــك الأ�شجار كانت تنمو 

على الأر�س الرئي�شية.  

يظـــن كثـــرون اأن ال�شجـــرة التـــي ذكـــرت يف 

الأودي�شـــة هـــي Nettle tree �شجـــرة قرا�س اأو 

 Celtic australis اأو   الأوروبيـــة  هاكبـــري 

وال�شبب رمبا لأنها مت�شابهة وتنتمي اإىل الف�شيلة 

ذاتهـــا. كما يظن كثرون اأنه ق�شد  نبات اأو زهرة 

  Lote اللوت�ـــس وال�شبـــب هـــو اأن ا�شـــم النبق هـــو

وال�شـــدرة هـــي   Lote tree  واإ�شـــم الآكلني لها 

يف الأودي�شـــة Lotophag وال�شبـــب الآخـــر هو 

احلوريـــة اأو الآلهـــة لوتي�ـــس   Lotis التي �شاأذكر 

حكاياتهـــا لحقا. اإ�شمها �شبب كثرا من الرتباك 

حتى بني بع�س املوؤرخني ذوي اخلرة.

ي�شتبعد موؤرخون اآخرون كون جزيرة جربة موطن 

اأكلة النبق. حيث اأن من امل�شتحيل اأن تر�شو �شفن بتلك 

ال�شخامة قرب �شواطئها الرملية ومييلون اإىل الظن 

باأن اأر�س اأكلة النبق هي ليبيا ف�شواطئها موؤهلة اأكرث 

كما تكرث فيها اأي�شا اأ�شجار ال�شدر.

ذكرت ال�شدرة باإ�شم عتاد אטד يف التوراة يف 

اإحدى احلكايات الرمزيـــة. تبداأ الق�شة بجيديون 

اأحد ق�شـــاة بنـــي اإ�شرائيـــل الأوائل. دعـــاه النا�س 

املمتنـــون لتخلي�شهم من الأعداء اإىل اأن ي�شتحدث 

�شاللة ملكية لكنه رف�س وقال: لن اأحكمكم بنف�شي 

ولن يحكمكـــم اأبنائي لكن اهلل وحـــده �شيحكمكم. 

)Judges 8:23(ثـــم عـــاد اإىل مزرعته وزوجاته 

Odysseus removing his men from the company of the 
lotus-eaters. 18th-century French engraving of Odysseus 
(Ulysses) on the island of the lotus-eaters
النقش  من  لوحة  النبق.  أكلة  عن  جماعته  يبعد   أوديسوس 

الفرنسي من القرن الثامن عشر
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واأولده وكان عنده عائلة كبرة تتكون من عدد من 

الزوجات و�شبعني ولدا.  اإبن جيديون من جاريته يف 

نابل�س مل يرث اأخالق اأبيه النبيلة فمنح نف�شه اإ�شم 

avi melech ويعني “اأبي ملك” الذي يدل على 
اأنـــه يرغب بامللكية التي رف�شهـــا وامتنع عنها اأبوه. 

بعـــد وفاة جيديـــون حني ما عاد هنـــاك من يردعه 

ا�شتوىل الولد على ال�شلطـــة بالقوة. بعد اأن اأخر�س 

معار�شيـــه وقتـــل اإخوتـــه ال�شبعني ب�شربـــة واحدة 

اأو ح�شـــاة واحـــدة وجد ما يكفي مـــن املوؤيدين من 

اأقـــارب اأمه يف نابل�س وبع�س امل�شتاأجرين مل�شاندته 

واإعالنـــه ملـــكا. جوثـــام الأخ الأ�شغـــر الـــذي جنا 

من املذبحـــة هرب واختبـــاأ يف اله�شبة املطلة على 

املدينة. ف�شـــل عدم جمابهة اأخيه وجها لوجه لكن 

عو�شا عن ذلك حكى للنا�س املجتمعني حوله حكاية 

رمزية عن الأ�شجار قـــال: يف يوم من الأيام ذهبت 

اأ�شجار الفاكهة تبحث عن ملك. فطلبوا من �شجرة 

الزيتون وكرمة العنب فرف�شتا )بروح جيديون( اأن 

ترتكا فاكهتهما الطيبة املفيدة لتعمال يف ال�شيا�شة. 

العتاد )ال�شدرة( وحدها قبلت وقالت لهم: اإن كنتم 

حقا تريـــدون اأن تعلنوين ملكا عليكم فعليكم كلكم 

اأن تاأتوا وت�شتظلوا بظلي واإن مل تفعلوا ف�شتظهر نار 

من العتاد و�شتمتد لتحرق اأرز لبنان.

قال جوثام: اإن كنتم قد اأعلنتم ب�شرف واأمانة 

عليكـــم فلت�شعـــدوا ببع�شكم  ملك” ملـــكا  “اأبـــي 
بع�شـــا.  اأمـــا اإن كان غـــر ذلـــك فالنـــار �شتخرج 

منه وحترق كل اأهـــل نابل�س و�شتخرج نار من اأهل 

نابل�ـــس لتحرق” اأبي ملك”. بعدهـــا ت�شلل جوثام 

وغادر خفية وترك النا�ـــس ي�شتنتجون املغزى من 

حكايته باأنف�شهم. 

مغزى احلكايـــة : يعرف جمهور جوثام العتاد 

اأو ال�شدرة وظلها الوارف اجلذاب وثمرها لذا فهم 

على علم اأي�شا باأ�شواكها املوؤذية ويعلمون اأي�شا اأن 

ثمرها ل يرقى لأهمية الزيتون والتني والعنب لكن 

الأهـــم من ذلك هو اأنهم يعرفون اأن ل حياة لنبتة 

يف ظلهـــا فهي حتجب عنهـــا ال�شم�ـــس باأغ�شانها 

وجذورها التي ت�شاهي اأغ�شانها طول متت�س كل 

غذاء يف الرتبـــة مما يعني اأن ل م�شتقبل لأي نبتة 

تنمـــو يف ظلها. اأما بالن�شبة للنار فمن املعروف اأن 

اأغ�شان العتاد اأو ال�شدرة ت�شتعل ب�شرعة وهي خر 

فتيل لإ�شعال النار لكن من غر املحتمل اأن ت�شدر 

عنهـــا النران اأو احلرائق التـــي ميكنها اأن حترق 

اأرز لبنان الذي ينمو على اجلبال يف ال�شمال بعيدا 

عـــن مناطق العتاد يف الأرا�شـــي املنخف�شة. النار 

التي تخرج من العتاد هي كاحلرب التي تنت�شر يف 

اأنحاء البالد وترتك الدمار. 

حتققـــت نبـــوءة جوثام فبعـــد ثـــالث �شنوات 

اختلف“اأبـــي ملـــك” مـــع اأهـــايل نابل�ـــس وخالل 

املعـــارك الدامية ميـــوت “ اأبي ملـــك” حني تلقي 

اإمـــراأة حجر رحى على راأ�شه وهكذا حطت عليهم 

لعنة جوثام. )Judges 9:57(.)ترجمة بزة الباطني(

ذكرت ال�شـــدرة �شبع مـــرات يف الإجنيل ومن 

  spina-christi امل�شيـــح(  )�شـــوك  اأ�شمائهـــا 

ويعتقد اأن من اأ�شواكهـــا �شنع اإكليل ال�شوك الذي 

و�شـــع علـــى راأ�ـــس امل�شيح قبـــل �شلبـــه. فنقراأ يف 

اإجنيل متـــى اأن الع�شكر »�شفروا اإكلياًل من �شوك  

وو�شعـــوه علـــى راأ�شـــه وق�شبـــة يف ميينـــه، وكانوا 

يجثـــون قدامـــه وي�شتهزئون بـــه قائلـــني: ال�شالم 

يـــا ملك اليهـــود. وب�شقـــوا عليه، واأخـــذوا ق�شبة 

و�شربوه علي راأ�شه«

يدح�ـــس م�شيحيـــون اأقبـــاط هـــذا العتقـــاد 

ويقولون اإنه ل ميكن التحقق من نوع  ال�شوك الذي 

ا�شتعمله اجلنود، ويرجحون اأنه كان »الفندول« اأو 

»البـــاّلن« حيث اأن ال�شدر وال�شنط على حد قولهم 

ل ينبتـــان يف القد�ـــس لكن تنبت اأنـــواع كثرة من 

الأ�شجار ال�شوكية كاخل�شوان والدردار وال�شنداب 

والقري�س والعّليق واجلنبوط وغرها. 

 )مت 27: 29 و30 انظر مرق�س 15: 17، ويوحنا 19:. 

�ل�شدرة يف �لعاد�ت و�لتقاليد:

اأظهـــرت التنقيبـــات التي جرت قـــرب البحر 

كان  قريـــة  يف  نبـــق  بقايـــا  م�شـــر  يف  الأحمـــر 

مـــون   Mons Claudianus ي�شكنهاعمـــال 

كلوديانو�س. كان امل�شريـــون القدماء يحبون اأكل 

النبق والبلـــح وثمر الـــدوم dum وكانوا ي�شعون 

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟
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بع�ـــس هـــذه الثمار حـــول طبقـــني يحتويـــان على 

العجني قبـــل خبزه حيث كانوا يوؤمنون بقدرة هذه 

الثمار على حمايـــة الأطعمة من الأمرا�س املعدية 

كاجلـــذام والطاعـــون واإبعاد الآفـــات واحليوانات 

الزاحفة والفئران.

 وجد ال�شـــدر طريقه من �شوريا اإىل اأوروبا يف 

عهـــد اأوجو�شت�س  Augusteيف القرن الأول قبل 

امليـــالد ثم انت�شر يف اأنحائها مـــع الغزو الروماين 

ولقي تقديـــرا كبرا لقدراته الطبيـــة وال�شحرية. 

ومنذ ذلك العهد حتـــى ع�شر النه�شة لعب النبق 

دورا كبـــرا وهامـــا يف الطب اإميانـــا بقدرته على 

تقوية املناعة مـــن الأمرا�س و�شد ت�شلب الأوردة 

وال�شرايني كما دخل يف تركيبة املاء املقد�س الذي 

ي�شتخدم لطرد كل اأنواع ال�شرور.

 يحتـــل  النبـــق مكانـــة مرموقـــة يف احتفالت 

راأ�س ال�شنة العرية وخا�شة عند اجلالية اليهودية 

اجلزائريـــة التـــي ما عاد لها وجـــود منذ اأكرث من 

خم�شني عامـــا. الكاتب الفرن�شي اجلزائري األبر 

بن�شو�شان يتذكر يف اأحد موؤلفاته اأحداثا من زمن 

طفولتـــه يف اجلزائر. اإحـــدى ذكرياته اجللية هي 

يـــوم تاه يف �شوق العرب حني كانت اأمه من�شغلة يف 

 Rosh شـــراء ما حتتاجه لالحتفال براأ�س ال�شنة�

HaShanah )رو�ـــس ها�شانا( ويف يده قمع من 
ورق ال�شحف مملوء بالنبـــق. كان النبق بالن�شبة 

لذلـــك ال�شبي من �شلـــب الكيان العري. كل فرد 

مـــن تلـــك اجلالية يف مدينتـــه ي�شـــرتي النبق ليلة 

راأ�ـــس ال�شنـــة فالتقاليـــد تقت�شي اأن يـــذوب النبق 

يف حلـــوق بنـــي اإ�شرائيل يف ليلة راأ�ـــس ال�شنة واأول 

ليايل �شهر ت�شري Tishrei.  يف احتفالت رو�س 

ه�شانـــا ل ي�شمح بتقدمي اأي طعـــام له مذاق مر اأو 

مك�شرات كاجلـــوز مثال. النبق كان يعني احلالوة 

والزدهار. 

يف عنابة رابع اأكـــر املدن اجلزائرية واإ�شمها 

يعني) نبـــق( كان امل�شلمون واليهـــود ي�شتخدمون 

النبـــق يف احتفالتهم الدينيـــة اإل اأن هذا التقليد 

اختفى متاما. 

 )رو�ـــس ها�شانا( هو عيد راأ�ـــس ال�شنة. يحل 

عيـــد راأ�س ال�شنـــة العرية بعد انتهـــاء �شهر اأيلول 

العري وقد حدثت اأ�شحية ا�شحاق ح�شب العقيدة 

اليهوديـــة يف راأ�س ال�شنة العريـــة كما اأن املالئكة 

ب�ًشـــروا �شـــارة بـــولدة ا�شحاق يف مثل هـــذا اليوم 

ا. اأما عيد املظال Sukkot فيبداأ هذا العيد  اأي�شً

يف اخلام�س ع�شر من ال�شهر ال�شابع Tishri)وهو 

بني �شهر �شبتمر واأكتوبر بالتاريخ امليالدي(، بعد 

Dutch, about 1620 - Oil on canvas - Gerrit 
van Honthorst
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عيد الغفران بخم�س اأيام وي�شتمر يوما بليلته. عيد 

املظال ترجمة اإىل كلمة “�شوكوت” العرية و هي 

�شفة اجلمع لكلمة مظلة، وعيد املظال ثالث اأعياد 

احلج عنـــد اليهود اإىل جانب عيـــد الف�شح وعيد 

الأ�شابيـــع، وقد �شمي هذا العيد على مدى التاريخ 

بعـــدة اأ�شمـــاء من بينهـــا “عيد ال�شـــالم” و“عيد 

البهجـــة” وهو يبـــداأ يف اخلام�س ع�شـــر من �شهر 

ت�شريـــن )اأكتوبـــر(، ومدته �شبعة اأيـــام، بعد عيد 

يوم الغفران واملنا�شبـــة التاريخية لهذا العيد هي 

اإحياء ذكرى خيمة ال�شعف التي اآوت العرانيني يف 

العراء اأثناء اخلروج مـــن م�شر، وكان هذا العيد 

يف الأ�شـــل عيدًا زراعيـــًا للح�شـــاد، وكان يحتفل 

فيه بتخزين املحا�شيـــل الزراعية الغذائية لل�شنة 

كلهـــا، ولذا فاإنه ي�شمى بالعرية “حج ها اآ�شيف” 

اأي “عيد احل�شـــاد” ويف اإ�شرائيل ُيحتفل باليوم 

الأول من اأيام عيد املظال على اأنه يوم مقد�س.

اأ�شـــواك ال�شدرة هي رمز للدفـــاع ويف املغرب 

ت�شتخـــدم اأ�شـــواك ال�شدرة للحمايـــة �شد احل�شد 

والعني كما يو�شع نوى النبق على القبور. الوّلدات 

اأو الدايـــات كن ي�شعن �شوكـــة �شغرة من اأ�شواك 

ال�شـــدرة يف يـــدي املولـــود الذكر وهـــن يدعون اأن 

يكون خطرا مثل ال�شدرة واأ�شواكها. 

اأمـــا يف اليونـــان فتو�شـــع اأوراق ال�شدرة يف يد 

املواليد من اجلن�شني على اأمل اأن يكونوا م�شلحني 

يف م�شرة حياتهم. 

من تقاليد الزواج يف كوريا حفل خا�س بالعائلة 

املقربـــة فقـــط ل ي�شمـــح لالأ�شدقـــاء والأغـــراب 

ح�شـــوره. يف هذا احلفل اخلا�س تقـــوم اأم الزوج 

بو�شع اأو قذف حبات من النبق نحوالعرو�س وعلى 

العرو�ـــس التقاط اأكر عدد منهـــا يف ثوبها. ترمز 

حبات النبق daechu اإىل الرثاء والعز والأولد. 

تقليـــد اآخر مماثل وهو اأن يقـــوم املدعوون بقذف 

العري�شـــني بحبات مـــن اجلوز ويرمـــز لالحرتام 

وحبات من النبق وترمز اإىل العز.

ويف كوريـــا اأي�شا تقليـــد لالحتفال بعام جديد 

يطلـــق عليه )زواج حتت ال�شدرة( وهو اأ�شلوب من 

اأ�شاليـــب الدعاء ملحا�شيل وفـــرة يف ذلك العام. 

ويق�شي هـــذا التقليد اأن تد�س قطـــع من ال�شخر 

بني جذور ال�شدر.  

ومن تقاليد الزواج يف ال�شني اأن تو�شع حبات 

مـــن اجلـــوز والنبـــق يف حجـــرة العرو�شـــني كرمز 

للخ�شوبـــة.  كما تطعـــم العرو�س نبقا على اأمل اأن 

تنجب ولدا قريبا اأو جوزا لتنجب بنتا.

مـــن عـــادات راأ�س ال�شنـــة ال�شينيـــة اأن يقدم 

ILLUSTRATION BY ISAAC PETERSON
 بريشة إسحاق بيترسون

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟
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 raviolis طبـــق من الكعـــك اأو العجني املح�شـــي

farcis مالـــح اأو حملى وي�شـــكل على هيئة ن�شف 
دائرة اأو ن�شف قمر كل قطعة بداخلها قطعة جوز 

اأو نبقة. من تكون كعكته حمالة ففي انتظاره �شنة 

حلـــوة هادئـــة خالية مـــن املتاعب و مـــن تكون من 

ن�شيبـــه القطعة املح�شوة بالنبق اأو اجلوز فاأمانيه 

�شتتحـــق ب�شرعـــة. كمـــا يقـــدم �شـــاي مـــن حبات 

النبق وبـــذور اللوت�س ويرمز حليـــاة �شعيدة هانئة 

وتقـــدم معه قطع مـــن الكعك امل�شنـــوع من الأرز 

nian gao وعـــدة اأنواع مـــن الفاكهة من اأهمها 
النبق ثم يتبادلـــون التهاين والدعـــاء بالرفاهية. 

www.boitearecettes.com/fruits_

legumes/jujube
زيزيفو�ـــس موكروناتا نوع مـــن ال�شدر ينمو يف 

  buffalo thorn اأفريقيـــا اإ�شمه بالإجنليزيـــة

اأما يف اأفريقيا فكل قبيلة تطلق عليه اإ�شما خمتلفا 

لكنهـــا ل تختلـــف حـــول معتقداتهـــا بقد�شية هذه 

ال�شجرة. قبيلتا الزولـــو وال�شوات�شي ت�شتخدمانها 

يف طقو�س دفن املوتى. حني ميوت رئي�س من قبيلة 

الزولو تـــزرع عند قـــره �شدرة كاحتفـــاء ب�شرته 

وذكرى ودليل على مثواه. ومن هذا الطق�س ا�شتق 

 umLahlankosi اإ�شـــم ال�شدرة عندهم وهـــو

اأماللنكو�شـــي  وتعنـــي حيث يرقـــد الرئي�س. كما 

ي�شتخـــدم فنن من تلك ال�شجرة ليجذب روح امليت 

من املكان الذي تويف به وينقلها اإىل مكان راحتها 

اجلديد. 

وحني ميوت �شاحب حالل من الأغنام والبقر 

واخلـــراف وغرها يدفن يف املزرعة بني حيواناته 

ويغر�ـــس غ�شن من �شدرة على قـــره تقتات عليه 

حيوانـــات املزرعـــة لتفهـــم اأن �شيدهـــا قـــد مات.  

.)Palmer & Pitman 1972(

يف اأماكن اأخـــرى يف اأفريقيا ير�شم خط حول 

القريـــة كلهـــا بجره غ�شن من �شـــدرة على الرمل 

ليحميهـــا مـــن الأرواح ال�شريرة حيـــث يعتقد باأن 

ال�شدرة قـــادرة على طـــرد تلـــك الأرواح واإبقائها 

بعيدا.

مييزالأفريقيـــون هـــذا النوع مـــن ال�شدر  عن 

غره من الأ�شجـــار والنباتات ال�شوكية عن طريق 

فح�ـــس الأغ�شـــان. فهـــي تنمـــو بطريقـــة ملتوية 

معقرفـــة مـــع فوا�شـــل مل�شـــاء م�شتقيمـــة بني كل 

منها عنـــد نقطة اللتقاء تنمـــو �شوكتان م�شننتان 

جـــدال تكاد تبني مما يزيد مـــن خطورة مل�س تلك 

ال�شجـــرة. وكل زوج من هذه الأ�شـــواك يتكون من 

�شوكة م�شتقيمة و�شوكة معقوفة وكلتاهما حادتان 

تخرتقـــان جلـــد الإن�شان بـــكل �شهولة ولـــذا كانت 

ت�شتخدم لثقب اآذان املت�شللني كنوع من العقاب. 

’blinkblaar wag-’n’bietjie  بلنكبالرواج 
ناليتجـــي اأحد اأ�شمـــاء ذلك النوع مـــن ال�شدر يف 

اأفريقيا ويعني ) ورقة مل�شاء- انتظر برهة( ويعود 

اإىل اأوراقهـــا املل�شـــاء وكرثة اأ�شواكهـــا التي يحتاج 

 الإن�شان اإىل وقت لتخلي�س نف�شه منها اإن علق بها.

يف اأعيـــاد العـــام اجلديـــد يف ال�شـــني واحتفالت 

الربيـــع يقـــدم نوع مـــن احللويات يعـــد من حبات 

النبق النا�شجة و ترمز اإىل الزدهار. 

The Hidden or Implied Meaning 
of Chinese Charm Symbols

 )zao枣( هوالنبق يف اللغة ال�شينية ويعني 

�شيئا �شيحـــدث قريبا حيث ينطق)zao早( واإن 

اختلفـــت الكتابـــة وزاو الثانيـــة تعنـــي ) باكرا( اأو 

)قريبا( ولهذا يو�شع النبـــق على اأ�شرة العرائ�س 

كمـــا ت�شنـــع اأ�شـــرة الأطفـــال من جـــذوع ال�شدرة 

ل�شمان اأن يكون م�شتقبلهم زاهرا اأمينا.

يف  Andhra Pradesh  اندرابارادي�ـــس 

يف الهنـــد يحتفلون بعيـــد �شانكرانتـــي اأربعة اأيام

Sankranti  - మకర సంక్రాంతి ،اليوم 
الأول بوجـــي Bhogiوخالله يتخل�شون من كل ما 

هـــو قدمي مـــن ثياب واأثـــاث وغرها مـــن الأ�شياء 

حيـــث توقد نار تلقى بها الأ�شياء القدمية لتحرق. 

ومن �شمـــن الطقو�س حّمـــام النبـــق اأو الغت�شال 

بالنبـــق ويق�شي باأن تلقى حبـــات كثرة من النبق 

Regi Pandlu على الأطفال ال�شغار الذين ل 
تتعدى اأعمارهم الثالث �شنوات وذلك حلمايتهم 

من العني احلارة. 

ويف الهنـــد اأي�شا تربط حبات مـــن النبق اإىل 
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ج�شـــم امليت لتخفي كل اأثر لهـــم بعد مماتهم و ل 

تعود لهم احلياة فيبعثون ليوؤذوا الأحياء.

Vedic Index، I، p. 177 

�ل�شدرة و�ل�شياطني: 

Phi Kraseu  فيكرا�شـــو هـــو اأكرث الأ�شباح 
التايلنديـــة �شهـــرة واأ�شدهـــا خطـــرا علـــى النا�س 

واأ�شهلهـــا متييـــزا من حيـــث ال�شكل حيـــث يظهر 

كراأ�ـــس تن�شاب منه ذيول طويلة. يف اأفالم الرعب 

التايلنديـــة يظهـــر غالبا علـــى �شكل اإمـــراأة �شابة 

ح�شنـــاء اإل اأنـــه لي�ـــس  للفيكرا�شـــو هيئـــة اأو �شنا 

حمـــددا فيمكـــن اأن يكون من اأي جن�ـــس و�شن وله 

مظهـــر جميل اأو قبيح. يطـــر الفيكرا�شو يف الليل 

بحثـــا عـــن الطعام  ويظهـــر كرق اأخ�شـــر اللون. 

واأخطـــر الأوقـــات يف حياة القرى هـــي حني تكون 

هنـــاك اأمـــراأة يف حالة و�شـــع فالفيكرا�شـــو ي�شتم 

رائحة الوليد وامل�شيمة على بعد اأميال ويطر بخفة 

نحوهـــا من اأي مكان فاملواليد اأف�شل اأطعمته ولذا 

يحتـــاط اأهل القرى يف مثل هـــذه الأوقات حلماية 

مواليدهم ب�شب ع�شر النبق حول وحتت بيوتهم 

اعتقـــادا منهـــم بـــاأن النبق لهـــا قدرة علـــى اإبقاء 

الفيكرا�شو بعيدا عنهم.

jiang shi ت�شيـــاجن �شـــي هو �شبـــح اأو م�شخ 
ال�شـــني النطاط عبـــارة عـــن اأرواح الأموات التي 

تبقى ويعتقد بوجوده اأي�شـــا يف كوريا ويطلق عليه 

جاجن�شـــي اأما يف اليابـــان فهو كايون�شـــي ويقابله 

م�شا�ـــس الدماء يف اأوروبـــا Vampire. وتقول 

الأ�شطـــورة اإنـــه يختبـــئ يف تابـــوت اأو يف الأماكن 

املظلمـــة نهـــارا. اأمـــا يف الليل فيتحـــرك وهو يثب 

لياأخـــذ  املخلوقـــات  ويقتـــل  ممتدتـــان  وذراعـــاه 

اأرواحهـــا. وللوقايـــة واحلماية مـــن الت�شيانح �شي 

تغر�س �شبع حبات نبق بني مفا�شل العمود الفقري 

لأي ميت يخ�شى عودته وخا�شة الأ�شرار.

 the ورد ذكـــر ال�شـــدرة اأي�شـــا يف �شفرجـــوب

Book of Job40:21-22 مـــن التوراة يف الأبيات 

التـــي حتكي عن خملوق �شخم خميف ي�شبه فر�س 

 behemoth)النهر اأطلق عليـــه اإ�شم ) بهموت

وتقـــول الفقـــرة: “ يرقد حتـــت اأ�شجـــار النبق يف 

�شريـــة من الق�شـــب وامل�شتنقعات تغطيـــه اأ�شجار 

النبـــق بظاللهـــا وحتيـــط بـــه اأ�شجارال�شف�شاف 

قرب اجلدول”. 

جنيـــة  وهـــي   sabx parfبـــارف �شابك�ـــس 

باملعنـــى املتعـــارف عليه عند امل�شلمـــني ويعتقد يف 

منطقـــة ب�شاور يف باك�شتان اأنها ت�شكن يف ال�شدرة 

Behemoth and Leviathan, watercolour by William Blake from his Illustrations 
of the Book of Job1827 1757-لوحة باأللوان املائية للشاعر وليم بليك 

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟



56

وباإمكانهـــا اأن ت�شر كل من يقـــوم باأي عمل م�شني 

قربها. يحكى اأن �شبية ظلت مدة طويلة يف �شريرها 

دون حـــراك كاأنها دون روح. كانت �شعيفة اإىل حد 

اأن والديهـــا كانـــا يحمالنهـــا اإىل احلمـــام لق�شاء 

حاجتها. وجهها اأ�شفر كالزعفران وعينها اليمنى 

غا�شت يف حماجرهـــا ول ميكنها فتحها. ويف يوم 

�شمعت اأغنية من اأغاين طقو�س طرد اجلان ت�شمى 

) بيتاك (Paithak اأو ما نعرفه يف الوطن العربي 

) الزار( فقفزت من �شريرها وراحت ترق�س على 

اأنغامهـــا والزبد يخرج من فمها ثم نطقت ب�شوت 

اجلنيـــة وقالت: هيا اقفزي فـــوق اأولدي و�شاأرقب 

كيف تقفزين. اأنا اجلنية اخل�شراء( وحني �ُشئلت 

عن �شبب مر�س ال�شبية قالت: جاءت ال�شبية يف 

وقت متاأخر من الليل وق�شت حاجتها حتت ال�شدرة 

حيـــث كان  يلعب اأولدي فدا�شت عليهم واآذت عني 

ابنتي اليمنـــى ولأنتقم جعلت عينها اليمنى تغو�س 

يف حماجرهـــا وتفقـــد الب�شر ولـــن تتخل�س مني 

 mirejin حتى نهاية عمرها. ظلـــت موؤدية الزار

ترجو اجلنية اخل�شراء حتى وافقت على العفو عن 

ال�شبية ب�شرط اأن يكن�س ذلك املكان حتت ال�شدرة 

وينظف وير�س باملاء كل خمي�س واأن ل ترتك هناك 

اأية قاذورات واأن تقراأ الفاحتة عند ال�شجرة با�شم 

النبي �شليمان)ha~rastu limcin( واأن تقدم 

قرابـــني )niyez( عبارة عن �شبعة اأنواع خمتلفة 

مـــن الطعـــام و�شبعـــة اأنـــواع خمتلفة مـــن الفاكهة 

واأن تقاد ال�شموع. حـــني وعدت موؤدية الزار بتلبية 

طلباتها �شاألتها باإ�شم ملك النبي �شليمان اأن ترتك 

ال�شبيـــة ب�شالم طلبت اجلنيـــة اأن تغني لها اأغنية 

مدح النبي �شليمان واأغنية اجلنية اخل�شراء. حني 

بداأت موؤديـــة الزار بالغناء اأخذت ال�شبية ترق�س 

وبداأت تفتح عينها ببطء ثم �شقطت دون حراك يف 

حالـــة �شكون بعدها فتحت عينهـــا فاإذا هي �شليمة 

وعادت للفتاة عافيتها.

بابـــا لدا Baba lada جنيـــة اأخـــرى ت�شكن 

ال�شدر يف باك�شتان لكنها جنية م�شاملة. 

 حـــني ع�شـــت بع�ـــس الفتيـــات ال�شغـــرات 

التحذيـــرات يف البتعاد عن �شـــدرة قريبة وذهنب 

اإىل هنـــاك، حتدين اجلنيـــة التـــي ت�شكنها يف اأن 

تريهـــم وجهها فاهتـــزت ال�شـــدرة كاأن ريحا قوية 

قـــد ع�شفت بها ثـــم ظهر وجه خميـــف به عينان 

اأفقيتان و�شوت يقول: “نعم اأنا هنا يا �شغراتي” 

اأغمـــي على اإحـــدى الفتيات واأ�شرعـــت الأخريات 

بالهروب لكن اجلنية نادتهن قائلة: “ل تخفن لن 

اأوؤذيكن فكلكن بناتي”.)ترجمة بزة الباطني(

معتقد�ت حول �ل�شدرة:

كان فالحـــو بابل يعتقـــدون اأن �شجرات الّنبق 

يتحدثن بالليل فيما بينهن ويت�شاءلن عن الأخبار، 

ومن ذلـــك حكاية عجيبة طويلة نقلها ابن وح�شية 

تقول اإّن رجاًل اأراد قطع �شجرة نبق فقال لعماله: 

اإذا كان نهـــار غد فاقطعوا �شجرة النبق الفالنية، 

فاتفـــق اأن واحدًا منهم بات عنـــد النبق فلما طلع 

القمر �شمع الرجل �شجرة نبق مقابلة لتلك ال�شجرة 

املعّينـــة للقطع تقـــول: يا اأختي غمنـــي ما �شمعت، 

و�شـــاءين ما عزم عليـــه رب ال�شيعة، وعجبت من 

جهله، فهـــل �شمعت �شيئا؟ فاأجابتها الأخرى نعم، 

قـــد �شمعت اأنـــه اأمر بقطعـــي، وغمنـــي اأكرث، فما 

حيلتـــي، ومـــا ع�شـــاين اأن اأ�شنع واأنا اأعلـــم باأنه ل 

تـــدور عليه �شنة بعد قطعه يل حتى ميوت، لكن ما 

ينفعنـــي موته اإذا اأماتني قبله. فاأجابتها الأخرى: 

اإين لأعجب من جهلـــه، اأما �شمع اأنه ما قطع اأحد 

�شجرة نبق اإل انقطعت حياته بعدها باأيام قالئل، 

فاأجابتها املعّينة للقطـــع اأن جهله ي�شر به ويجلب 

له ال�شـــوء، واأما اأنا فاإنه اإذا قطعنـــي وبقي اأ�شلي 

فاإين �شاأغيب عنكـــن ع�شر �شنني، ثم اأطلع مكاين 

اأمـــا هو فاإنه اإذا مات فال رجعة له اإىل هذا العامل 

اأبـــدًا. وقالت لهـــا الأخرى، اعلمي اأنـــه اأنا وفالنه 

وفالنـــة –تعني �شجرتني قريبتـــني منها- ل نزال 

نبكي عليك وننتحب اإىل اأن ترجعي. قال: و�شمعت 

نحيبا وبـــكاء ظريفا لي�س كبكاء النا�س. قال فزاد 

اأرقي ومل اأمن حتى اآخر الليل ويف ال�شباح اأخرت 

اأ�شحابـــي مـــا �شمعت فعجبـــوا، وم�شينـــا اإىل رب 

ال�شيعة فاأخرناه اخلر.

فقـــال اإين لأحـــب اأن اأبيت الليلـــة يف مو�شعك 
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ـــا مل نزل ن�شمـــع اأن اأ�شجار  لأ�شمـــع ما �شمعت فاإنَّ

النبـــق يتزاورن ويتكلمن وكنـــت اأكذب ذلك. قال: 

فبات تلك الليلة رب ال�شيعة، وبات القوم يف ذلك 

املو�شع، فلما جاء ذلك الوقت ابتداأت �شجرة تقول 

للتي �شتقطع: لقد �شرين ما علمت من عدم قطعك 

اليوم، وليته ي�شرب عن ذلك. فقالت لها الأخرى، 

اإن كـــّف فهـــو م�شعـــود، و�شكتت ال�شجرتـــان، فلما 

اأ�شبح الرجل، قـــام باإزاء ال�شجرة ومعه اجلماعة 

فاأمرهم اأن ير�شوا على اأغ�شانها وورقها املاء واأن 

ينب�شـــوا اأ�شلها ويطموه برتاب غريب، واأن ي�شبوا 

يف اأ�شلها املاء ففعلوا ذلك واهلل اأعلم. 

كان لكبـــار قري�ـــس ومـــن �شواهم مـــن العرب 

�شجـــرة عظيمـــة خ�شراء يقال لهـــا » ذات اأنواط« 

عليهـــا  فيعلقـــون  �شنـــة  كل  وياأتونهـــا  يعظمونهـــا 

اأ�شلحتهـــم ويذبحون عندها ويعكفـــون عليها يوما 

كمـــا قراأت اأن عبادة الأ�شجار وتقدي�شها ا�شتمرت 

يف م�شر على النحو الذي كان عند عرب اجلاهلية 

حتـــى اأواخر القـــرن التا�شع ع�شر واأهـــم النباتات 

التي يعتقدون فيها هي الأ�شجار ال�شخمة وجذوع 

النخل وال�شجرة التي تدعى »ال�شيخة خ�شرة« فاإن 

هـــذه لو راأوها لقبلوها ولتركـــوا بها وتركوا عليها 

اأثرهـــم معلقـــا مب�شمار وكثـــرا ما كانـــوا يقيمون 

املوالد لالأ�شجار الغليظة ويطلقون عليها » �شيدي 

الأربعني«.

يف بوت�شوانـــا كمـــا يف غرها مـــن املناطق يف 

جنـــوب اأفريقيـــا يعتقـــد اأن لل�شـــدرة مناعـــة �شد 

ال�شواعـــق ومن يحتمـــي بها عنـــد العوا�شف فهو 

اآمـــن. واإذا وقعـــت ال�شـــدرة يف ال�شيـــف ف�شيتبع 

 ذلـــك كارثـــة مـــن جفـــاف اأو بـــرد اأو �شواعـــق.

ت�شمى ال�شدرة يف تايلند بوت�شا Phutsa وت�شبه يف 

هذا امل�شمى �شا Sa وتعني ) التعفن اأو النتكا�س( 

ولذا فهي ل تزرع اأبدا قرب البيوت.

اأمـــا يف الهنـــد عامة فال�شدرة �شجـــرة مقد�شة 

تدخـــل يف كثر من الطقو�ـــس الدينية ويقدم نبقها 

كقربـــان لالآلهـــة �شيفا. وهنـــاك �شـــدرة كبرة يف 

فنـــاء املعبـــد الذهبـــي يف اأرم�شتـــار تعـــرف با�شم 

ال�شجرة التي تذهب الهـــم. ورد ذكرال�شدرة كثرا 

يف الأ�شاطـــر الهندية وح�شب ما روى رامايانا فاإن 

هذه ال�شجرة قوية �شلبة لأن راما باركها حني حمت 

وحافظت على الإله �شيتا واأعطاها قدرة هائلة فال 

يهـــم اإن حاول اأحد قطعهـــا فاإنها ل متوت حتى واإن 

بقـــي جذر �شغر منها فهي تنمو مـــن جديد ولهذا 

فهي تنبت يف اأي مكان رغم ق�شوة الظروف. 

يف وليـــة البنجاب يف الهنـــد يت�شاءم بع�شهم 

مـــن ال�شـــدرة ول ي�شجعون على زرعهـــا يف البيوت 

لأنهـــم يعتقـــدون اأن وجودهـــا يثـــر ال�شجـــار بني 

اأهـــل البيت. اأمـــا ال�شيـــخ فيبجلونهـــا ويعترونها 

�شجـــرة جتلو الهم والغـــم وي�شمونها ال�شجرة التي 

تذهـــب الهـــم  The Dukhbhanjani ويقال 

اإن زراعتهـــا ر�شميا يف تلـــك املنطقة متت على يد  

مقـــاول م�شلم ح�شل على جائـــزة اأو كما ي�شمونها 

اإنعام Inam ملكي حني قدم اأنواعا طيبة مهجنة 

مـــن النبـــق اإىل الراجـــا راغوجي بون�شـــال الثاين 

ملدينة اأحمدناجار.
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وراء هـــذا الت�شـــاوؤم والتفـــاوؤل يف ال�شـــدرة يف 

هـــذه املنطقـــة يف الهند اأ�شطـــورة تقـــول اإنه كان 

 Patti هنـــاك رجـــل ثـــري نبيـــل يف مدينة باتـــي

ا�شمـــه دويل جانـــد Duli Chand عنده خم�س 

بنـــات. تزوجت اأربع منهن وبقيـــت اخلام�شة دون 

ن�شيـــب. كان الرجل وزوجته يدعـــوان ربهما منذ 

زواجهمـــا اأن يرزقهما بولـــد ومل يكتب لهما ذلك. 

ففقـــد الرجل اإميانه وعا�س حانقا على خالقه. يف 

يـــوم من الأيام  ذهبـــت الأخوات اخلم�س يف رحلة 

خلويـــة وكان هنـــاك بع�ـــس املتعبديـــن الدراوي�س 

ين�شـــدون اأنا�شيدا دينية روحيـــة موؤثرة. فخ�شعت 

 Bibi Rajani البنـــت اخلام�شـــة بيبي راجـــاين

ورقـــت حلالهـــم ثـــم نزعـــت مـــا عليها مـــن حلي 

ووهبتهم اإياهـــا كلها. حني عادت اإىل البيت وراأى 

والدهـــا ذراعيها العاريتني من احللي وعرف اأنها 

وهبتهـــا كلها لرجال الدين غ�شـــب غ�شبا �شديدا 

عليهـــا ثم نادى اأخواتها كلهن واأخذ ي�شاألهن : من 

يرعاكن ويحميكن؟ مـــن يطعمكن ؟ من يك�شيكن 

بالثياب واحللي؟ والأخوات الأربع يقلن له اأنت اإل 

اخلام�شة نظرت اإىل ال�شمـــاء وقالت: اهلل هو من 

يرعـــاين ويحميني. فخـــرج دويل جاند من البيت 

غا�شبا. مـــر يف طريقه برجل جمذوم فاأ�شطحبه 

معـــه اإىل البيت وزوجه اإبنتـــه بيبي راجاين قائال: 

لرن كيف �شيحميك اهلل الآن! ثم دفع بها وبزوجها 

املجـــذوم اإىل خـــارج البيت. تقبلـــت بيبي راجاين 

ق�شـــاء اهلل وبداأت مع زوجهـــا املري�س رحلة حج، 

وجابت الطرقات مـــن قرية اإىل اأخرى ومن معبد 

اإىل اآخـــر وهـــي ت�شتعطي النا�ـــس وت�شحذ لزوجها 

ولنف�شها الطعـــام حتى و�شلـــت اأمري�شتار. هناك 

اأرقـــدت زوجهـــا املجـــذوم بعنايـــة يف ظـــل �شدرة 

منت�شبـــة قـــرب عـــني ماء ثـــم ذهبـــت لت�شتجدي 

بع�ـــس الطعام لهمـــا. بقي الرجـــل املجذوم وحده 

عنـــد ال�شـــدرة وهـــو ينظـــر اإىل املاء فـــراأى غرابا 

اأ�شـــود حالك ال�شواد غا�س يف مـــاء تلك العني ثم 

خـــرج منها اأبي�س لمعـــا، فزحف مقرتبا من املاء 

ثـــم مت�شك بغ�شن دان من اأغ�شان ال�شدرة واأخذ 

يـــديل بج�شـــده يف املـــاء حتـــى مل يبـــق اإل الأ�شبع 

الذي يتم�شك به. حني خـــرج من املاء عاد ج�شده 

�شليما معافى ما به �شائبة. حني عادت راجاين مل 

تتعـــرف عليه ومل ت�شدق حكايتـــه فقد بدا كرجل 

غريب يدعـــي باأنها زوجته. ذهبـــا معا اإىل حكيم 

بيبـــي  لـــه  Guru Ramdassوروت  رامدا�ـــس 

راجنـــاين ما يقول الرجل فعاد بهما اإىل عني املاء 

واأخذ اإ�شبع الزوج الذي مت�شك به بغ�شن ال�شدرة 

ومل يغط�شـــه باملاء ومل ي�شف بعـــد فو�شعه يف املاء 

واأخرجـــه فـــاإذا هـــو �شليـــم معافى. اأدركـــت بيبي 

راجناين و�شدقـــت ما حدث فزاد اإميانها. بعدها 

مت ت�شييد حو�ـــس حول تلك العني التي ذاع �شيتها 

 the حتى هـــذا اليوم واأطلـــق على ال�شـــدرة اإ�شم

Dukhbhanjani Ber اأي مزيلة الهم.
ُيعتقـــد اأن رائحة النبـــق الطيبة جتعل ال�شبان 

يقعون يف احلب ويف الهماليا والكراكورام يحر�س 

الرجال على حمـــل باقة من زهور ال�شدر معهم اأو 

تزيني قبعاتهم وطواقيهم به ليجتذبوا الفتيات.

يف منطقة طوبا�ـــس يف فل�شطني كانت الن�شوة 

تاأتني باأمتعتهـــن اإىل �شدرة مزار »ال�شيخ حممد«، 

حلفظها حتت ال�شدرة، ظنًا منهن اأن وليًا �شيحفظ 

هـــذا املتاع من ال�شرقـــة اأو التلـــف اأو ال�شياع و مل 

يكـــن حينذاك اأحد يقـــرتب من املتـــاع املحفوظ، 

حيث �شاد الظن حتى وقتنا هذا، اأن كل من يحاول 

العبث بهذا املتاع �شت�شيبه لعنة ال�شيخ حممد.

وينقـــل �شكان تلك املنطقة رواية تقرتب كثرًا 

مـــن اخلرافـــة، حتكـــي اأن رجـــاًل قطـــع مـــن هذه 

ال�شـــدرة غ�شنًا فاأخذ اجلـــذع يقطر �شائاًل اأحمر 

حزنـــًا عليـــه وظل كذلك حتـــى اأومل رجـــل وليمة، 

فتوقفت عن اإفراز ذلك ال�شائل. 

يذكر الأ�شتـــاذ نايف نوي�شـــة يف مدونته بوابة 

الـــرتاث الأردين �شجرة بذان وهـــي �شجرة كبرة 

من ال�شدر اأو الدوم يف قرية بذان الواقعة يف �شيل 

الكرك، وتدورحول هذه ال�شجرة اعتقادات كثرة 

منهـــا  اأن من يقطع غ�شنا مـــن اأغ�شانها دون اأن  

يقـــراأ الفاحتـــة اأو يقدم النذور املطلوبـــة اأو يظهر 

الر�شوخ والت�شليم ل�شكان ال�شجرة فاأنه �شيتعر�س 

لـــالأذى، وال�شجرة موجودة حتـــى الآن وكانت لها 
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�شادنة تتوىل اإ�شعال الأ�شواء حولها يف جدار اأقيم 

لهذه الغايـــة، ومن يزر هذه ال�شجـــرة يرى الكثر 

مـــن ال�شرائـــط اخل�شـــر معلقـــة علـــى اأغ�شانها 

وبع�س القطـــع النقدية حتتها، ول يجروؤ اأحد على 

اأخذ �شيء من ذلك. 

�شجرة املي�شة وهما �شجرتان من �شدر واحدة 

كبرة والأخرى �شغرة وُيقّدر عمرهما باأكرث من 

مائتـــي �شنة، تقعـــان غربي بلدة موؤتـــة يف منطقة 

مطلـــة على بلـــدة عينون وبلدة عـــي وعلى الطريق 

املوؤديـــة اإىل بلدة العراق وُتن�شج حولهما معتقدات 

كثـــرة لذلك يزورهما النا�ـــس ويحتفلون عندهما 

بتقـــدمي النـــذور وتعليـــق ال�شرائط امللونـــة وبع�س 

القطع النقدية، ويقال :

يا �شجرة �ملي�س ب�س �لليلة ظليني 

           �لليلة عندك وبكرة عند �أهليني 

ويعتقـــد اأن خلالـــد بـــن الوليد عالقـــة بهما.. 

وبالقـــرب منهمـــا �شفاة عليهـــا نق�شة علـــى هيئة 

الأ�شابع ت�شمى “ماطا فاطمة”.

بحثـــت عن �شبـــب ارتبـــاط خالد ابـــن الوليد 

ب�شجـــرة املي�شة وهو اأمر مل يذكـــره الأ�شتاذ خالد 

نوي�شة فعرثت على احلكاية التالية:

تهياأ خالد لل�شر اإىل ال�شام، وانطلق ليعر من 

العراق اإىل ال�شام �شحاري رهيبة غائبة النواحي 

مرتاميـــة الآفاق كاأنـــا هي التيه، و�شـــاأل الأدلء: 

كيف يل بطريق اأخرج فيه من وراء جموع الروم؟ 

فاإين اإن ا�شتقبلتهـــا حب�شتني عن غياث امل�شلمني! 

قالـــوا لـــه: ل نعرف اإل طريًقـــا ل يحمل اجليو�س، 

فواهلل اإن الراكب املفـــرد ليخافه على نف�شه! اإنك 

لـــن تطيق ذلـــك الطريق باخليـــل والأثقـــال، اإنها 

خلم�س ليـــال ل ي�شاب فيها ماء. قال خالد: “اإنه 

ل بد مـــن ذلك لأخرج مـــن وراء جمـــوع الروم”، 

وعزم خالـــد على �شلوك هذا الطريـــق مهما تكن 

خماطـــره، فن�شحـــه رافع بـــن ُعمـــر اأن ي�شتكرث 

مـــن املاء حتى يجتـــاز ذلك الطريـــق، فاأمر خالد 

جنـــوده اأن يخزنوا املاء يف بطـــون الإبل العطا�س، 

ثم ي�شدوا م�شافرها لكي ل جترت فت�شتنـزف املاء، 

وقـــال لرجالـــه: “اإن امل�شلـــم ل ينبغـــي اأن يكرتث 

ب�شيء يقع فيه مع معونة اهلل له”.

و�شـــار بـــه الدليـــل رافع بـــن عمـــر يف طريق 

متتـــاز بوعورتهـــا، وقلة مائهـــا، و�شيـــاع معاملها، 

وقلـــة �شكانهـــا، اإل اأنهـــا اأق�شر الطـــرق، فاأو�شح 

خالد جلنده العتبارات التي جتعله يف�شل �شلوك 

هذا الطريق علـــى غره، وهي ال�شرعـــة وال�شرية 

واملباغتة. وكان رافع قـــد طلب من خالد اأن يهيئ 

ع�شرين ناقة كبـــرة، فاأعطاه ما اأراد، فمنع عنها 

املـــاء اأياًما حتى عط�شت، ثـــم اأوردها اإياه فمالأت 

جوفها فقطع م�شافرها وكممها فال جترت، ثم قال 

خلالد: “�شر الآن باخليول والأثقال”، وكلما نزلت 

منــــزل نحرت مـــن تلك الإبل و�شـــرب النا�س مما 

تزودوا. ف�شـــار اجلي�س من “قراقـــر”، وهي اآخر 

قرى العراق على حـــدود ال�شحراء، اإىل “�شوى” 

وهـــي اأوائل قـــرى ال�شام، وامل�شافـــة بينهما خم�س 

ليال ي�شرتيحون بالنهار وي�شرون بالليل، واعتمد 

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟
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خالد على رافع بن عمر دلياًل بعد اأن وثق به ومن 

�شحـــة دللته، واختار حمـــرز املحاربي حلذقه يف 

الدللـــة على النجـــوم، لذلـــك كان م�شرهم لياًل 

و�شباًحـــا مـــع حتا�شي ال�شـــر عند ارتفـــاع النهار 

والظهـــرة لقطع مرحلتني يف اليـــوم الواحد، ومل 

يـــرتك خالد اأحًدا مـــن جنده ي�شر راجـــاًل واإنا 

اأركـــب اجلنـــد الإبـــل للمحافظـــة علـــى قابليتهم 

البدنية. و�شار خالد يف الطريق، وكلما نزل منـزًل 

نحـــر عدًدا من النوق فاأخذ ما يف اأكرا�شها ف�شقاه 

اخليل، ثم �شرب النا�س مما حملوا من املاء، فلما 

كان اليـــوم اخلام�س نفد املـــاء، فخاف خالد على 

اأ�شحابه من العط�س، وقال لرافع وهو اأرمد: “ما 

عندك؟”، فطلب رافع مـــن النا�س اأن يبحثوا عن 

�شجـــرة عو�شج �شغرة يف تلك املنطقة فلم يجدوا 

اإل جزًءا �شغرا من �شاقها، فاأمر رافع اأن يحفروا 

هناك، فحفروا فظهرت عني للماء، ف�شربوا حتى 

روى النا�س، فات�شلت بعد ذلك خلالد املنازل. وقد 

قـــال بع�س العرب خلالد يف هذا امل�شر: “اإن اأنت 

اأ�شبحت عند ال�شجـــرة الفالنية جنوت اأنت ومن 

معك، واإن مل تدركها هلكت اأنت ومن معك، ف�شار 

خالد مبـــن معه فاأ�شبحـــوا عندها، فقـــال خالد: 

رى”، فاأر�شلها  “عنـــد ال�شباح يحمد القـــوم ال�شُّ
مثاًل وهو اأول من قالها –ر�شي اهلل عنه-.

يف  الثابتـــة  املعتقـــدات  ح�شـــب   – ال�شـــدرة 

ولدة  مـــكان  هـــي  العربيـــة-  اجلزيـــرة  �شبـــه 

ويف  الليـــل،  يف  ا�شرتاحتهـــم  اجلن،وحمـــط 

النهـــار ظـــل لالإن�س،وثمرتها)النبق(غـــذاء لهم، 

واأوراقها)ال�شدر(طيـــُب ُيغ�شل بـــه موتاهم ودواُء 

ي�شتحـــم به مر�شاهم اإذا�ُشحـــروا اأواأ�شابهم م�ُس 

مـــن اجلن، واأغ�شانها مكان ح�شن لتعليق ال�شحر 

اأو الطـــب واإذا نبتـــت ال�شدرة يف مـــكان من تلقاء 

نف�شهـــا دون تدخل من الإن�س فهـــي لتقلع اإل بعد 

الرجـــوع اإىل اجلـــن واأخـــذ موافقتهم علـــى القلع 

ونادرًا ما يوافقون،ولهذا الإجراء طرقه وطقو�شه 

املعروفـــة عنـــد ال�شـــكان املحليني”،ويعنـــي نبـــت 

ال�شـــدره يف املكان عند البع�س فقد اأحد الأولد اأو 

موت �شاحب املكان،ولذلك فهي نذير خوف ورهبة 

وت�شـــاوؤم وقد ارتبطت ال�شـــدره واأوراقها بالأدعية 

عنـــد املر�س واملـــوت، وحـــني الـــزرع والقلع،ومن 

اخل�شائ�ـــس النباتية لل�شدره اأنها �شجرة معمرة، 

دائمة اخل�شرة، بطيئة النمو.

ومـــن املعتقدات ال�شائـــدة يف كثر مـــن الدول 

العربية اأن ال�شدرة هي ال�شجرة الوحيدة التي تتمتع 

بحرا�شة ملك مر�شل لهـــا من ال�شماوات العلى واأن 

اأفعى البيت الداجنة تقوم بحرا�شتها لتميزها موقعًا 

مرتفعًا وامتداد جذورها اإىل طبقات جيولوجية اهلل 

وحـــده يعلم �شرغورها اأن من ياأكل ثمرها ميتد به 

العمر حتى يقارب عمـــر نوح ) اأ�شجار وعقائـــد يف الرتاث.. 

�شجرة ال�شدر مثاًل - �شتار جا�شم ابراهيم (

يف فل�شطني يعتقد اأنه حني تبلغ ال�شدرة عامها 

الأربعني يجل�س حتتها قدي�س يدمر كل من يحاول 

قطعها. واإحدى الروايـــات تقول باأن يف عقرون اأو 

عكرون ت�شمـــع كل خمي�س اأنغاما من اآلة مو�شيقية 

ت�شـــدر من �شـــدرة وحكايـــة تقـــول اإن كل خمي�س 

اأي�شـــا ت�شع اأنوار من بـــني اأغ�شانها وباأن القدي�س 

ينقـــل قدا�شتـــه اإىل ال�شـــدرة التي يجل�ـــس حتتها. 

هنـــاك حكايات كثـــرة عـــن ال�شـــدر يف فل�شطني 

وكلهـــا جتمع على قد�شيتها كما تت�شابه املمار�شات 

والطقو�ـــس التي تقام عندها مثـــل حفالت الذكر 

التي كان يقيمها الدراوي�س من ال�شوفيني وخا�شة 

الأتراك حتى عـــام 1950 ومنها اأن هناك امراأة 

تخدمها وال�شموع وال�شرائط التي تعلق عليها. كما 

كانت تزرع كعالمة على حدود الب�شاتني يف القرى 

ويعتقـــد اأن اأ�شـــوار الفردو�س خلقت مـــن اأخ�شاب 

ال�شدر.

يعتقد اأن الركة تنتقل من ال�شجرة اأو الكائن 

املقد�ـــس الـــذي ي�شكنها اإىل ال�شرائـــط اخل�شراء 

املعلقـــة بهـــا والتي تنـــزع بعد مـــدة مـــن ال�شجرة 

وتربط بذراع اأو حول خ�شر من يرجى له ال�شفاء 

اأو املـــراأة التي يرجى لها احلبـــل. يف ال�شني تعلق 

ال�شرائط احلمراء على الأ�شجار للهدف ذاته.

يف فل�شطـــني اأي�شا عرث علـــى كثر من اأ�شجار 

ال�شـــدر التـــي تنبـــت يف املقابـــر تغطـــي جذوعهـــا 

امل�شامـــر. تف�شـــر ذلـــك اأن كثرات مـــن الن�شاء 
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اللواتـــي يرغـــنب برد العني عـــن اأنف�شهـــن اأو اأحد 

الأقرباء يتبعن طق�شا معينا يتعلق بال�شدرة. تغت�شل 

املـــراأة غ�شل الطهارة مـــن الطمث ول تتحدث اإىل 

اأحد منذ ا�شتيقاظها وحت�شر عند ال�شدرة مبكرا 

�شباح يوم اجلمعة قبل اأذان الظهر وتنتظر هناك 

وبيدهـــا م�شمـــار ومطرقة. تدق امل�شمـــار يف جذع 

ال�شجرة مع كل نـــداء) اهلل اأكر( لل�شالة وذلك 

ثالث مرات اأي ثالثة م�شامر. تبقى املراأة هادئة 

دون �شوت ول كالم حتى تعود اإىل البيت ثم تغت�شل 

ثانية لتتطهر ثم تنام. يقال اأن هذا الطق�س و�شل 

اإىل املنطقـــة مـــع ال�شوفيـــني من �شمـــال اأفريقيا 

يف القـــرن الثامن ع�شر. ميار�ـــس هذا الطق�س يف 

مناطـــق اأخـــرى واأ�شجار غـــر ال�شـــدر وعن ذلك 

يقـــال: م�شمـــار يف عـــني ال�شيطـــان. والق�شد هو 

اأن تثبـــت ال�شخ�س العائـــن اإىل ال�شجرة املقد�شة 

ليكون حتت رحمة قوى من ي�شكنها من القدي�شني 

اأو املالئكـــة فيبطل �شره كمـــا يعتقد اأنه يفيد بنقل 

الأذى مـــن الإن�شـــان اإىل ال�شجـــرة. اأحيانـــا يلـــف 

امل�شمـــار بخ�شل من ال�شعر اأو ب�شعة �شعرات من 

راأ�ـــس املعيون اأو من يرجى �شفاوؤه اأو العائن ح�شب 

النية. ميار�س هذا الطق�س يف جميع اأنحاء العامل 

ويعود تاريخ بع�س ما عرث عليه من م�شامر مثبتة 

بالأ�شجـــار اإىل القرن الرابع امليـــالدي. يقود هذا 

اإىل املعتقـــدات بقدرات احلديـــد ال�شحرية وهذا 

جمـــال اآخر للبحث حيث يعتقد اأن ) احلديد يحد 

ال�شر( وتاأثـــره يت�شاعف حني يقـــرتن بالأ�شجار 

وخا�شـــة الأ�شجار املقد�شة.كمـــا اأن تثبيت م�شمار 

يف ال�شـــدرة هو اأي�شا تثبيـــت مبعنى حب�س الأرواح 

ال�شريرة فال تعود لإيذاء الإن�س.

 �شـــدرة النبي �شعيـــب عليه ال�شـــالم يف املغار 

يف فل�شطني هي عبارة عـــن �شجرة كبرة با�شقة، 

موؤلفـــة مـــن ثالثة فـــروع كبـــرة، قطـــر حميطها 

حوايل خم�شة ع�شر مرتا، وارتفاعها خم�شة ع�شر 

مـــرتا. بنيت حـــول اجلذع جـــدران علـــى علو مرت 

ون�شـــف، وعليها اأعمدة منحوتة من باطون ب�شكل 

�شياج. تقدر م�شاحة املنطقة التي تغطيها ال�شجرة 

بحوايل خم�شـــة وثالثني مرتا مربعا ) طول �شبعة 

اأمتـــار وعر�س خم�شة اأمتار(. الأر�س التي تظللها 

ال�شجرة مبلطة وفيها بنيت بركة �شغرة م�شتديرة. 

تقـــع ال�شدرة يف حي اجلم�شـــة.  يعتقد ال�شكان اأن 

النبـــي �شعيب مر من هذا املـــكان وا�شرتاح يف ظل 

ال�شجـــرة يف طريقـــه اإىل حطـــني. وبعـــد اأن اأقيم 

مقام النبي �شعيب يف حطـــني كان امل�شافرون اإىل 

املقـــام من الدروز، يلتقون و ي�شرتيحون عندها يف 

طريقهـــم اإىل املقـــام. ومع مـــرور الوقت اأ�شبحت 

ال�شجرة مقد�شة يوؤمها النا�س ويتباركون بها.

يف درا�شة فولكلورية لل�شيد حممد الديراوي من 

الب�شرة، ي�شر فيهـــا اإىل معتقد ب�شري هو اأن كل 

�شدرة ي�شكنها ملك �شالح من املالئكة كما ي�شكنها 

جني اأو �شيطان، ومن هنا يعمد الب�شريون اىل كل 

ما من �شاأنه اإر�شاء امللك ال�شالح لكي يكون �شببًا يف 

اإ�شعاد اأهل املنزل وجلب اخلر لهم وزيادة الرزق، 

ولهذا كما تذكر الدرا�شة يتجنب ال�شكان واأ�شحاب 

املنازل قطف ثمار ال�شجرة )النبق( لياًل اأو التبول 

على جذع ال�شجـــرة اأو �شرب الأطفال قريبًا منها، 

وت�شر الدرا�شة اإىل وجود �شجرة يف ناحية املدينة، 

وهـــي مـــن الأ�شجـــار املعمـــرة، يق�شدهـــا الأهايل 

لعتقادهم باأنها ت�شفـــي املري�س وت�شتجيب لطلب 

املحتاج ولذلك يقدمون لها �شتى اأنواع القرابني. 

ويف العـــراق تـــزور الن�شـــاء ال�شـــدر ويوقـــدن 

النـــران حتتهـــا حلـــرق البخـــور والدعـــاء وحني 

يغـــادرن يرتكـــن اأربـــع �شمعـــات م�شيئـــات وهـــذا 

الطق�س لعالج املر�شى. 

يقـــول يو�شـــف الهنـــدي يف لقاء معـــه ن�شر يف 

�شحيفـــة »القب�ـــس« الكويتيـــة »كان بع�ـــس الآبـــاء 

يعتقـــدون اأن اجلن ي�شكنون)ال�شدرة(، وكان اأهل 

الزار يجتمعون حولها، خ�شو�شا ال�شدرات الأربع 

يف ال�شـــرق) منطقـــة يف الكويـــت(، ولـــكل فرقـــة 

منهـــم اآلتها املو�شيقية املكونـــة من الطبول واآلت 

وترية ت�شمـــى »طنبورة« واأغلبهـــم كانوا يجتمعون 

يوم اخلمي�ـــس بعد �شالة الع�شـــاء، اعتقادا منهم 

بـــاأن لل�شدرة قد�شيـــة وهو معتقـــد را�شخ عندهم، 

ولل�شـــدرة حكايـــات �شعبية كثرة �شـــواء انعك�شت 

على البع�س اأو ل ي�شدقها البع�س الآخر«.

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟
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وكذلك ت�شتخدم الأوراق بعد طحنها وو�شعها 

يف املـــاء لرقى بالرقيـــة ال�شرعيـــة في�شرب منها 

املري�ـــس بال�شحـــر اأو امل�س ويغت�شل باملـــاء لإبطال 

ال�شحـــر وخا�شة �شحر الربط عن اجلماع اأو باقي 

اأمرا�س ال�شحر وامل�س.

ول يختلـــف اأهـــل البحريـــن عن باقـــي �شعوب 

العـــامل يف معتقداتهـــم التي تتعلـــق بال�شدرة فقد 

كانـــوا يحر�شـــون هم اأي�شـــا على اأن تـــزرع يف كل 

بيـــت طلبا للركة حيث يعتقدون اأن ملكا يحر�شها 

اأو يعي�ـــس بهـــا واأن وجـــوده يحمي اأهـــل البيت من 

ال�شرور ومن التفكك. ورمبا من هذا املعتقد ظهر 

تعبر)�شدرة البيت( وي�شبه به عادة  اجلدة والأم 

اأو اجلد والأب ومن ي�شم �شمل العائلة ويحميها اأو 

الدعامة الأ�شا�شية حلياتهم.

يف جملـــة »ال�شـــوت الآخـــر« العراقيـــة يذكر 

الأديـــب والباحث احلاج عبا�س جميـــد باأن كثرا 

مـــن النا�س يعتقدون باأنه ل يجوز امل�شا�س ب�شجرة 

ال�شـــدرة اأو اإيذاوؤها لأنها �شجـــرة �شماوية وميكن 

اأن تنتقـــم مـــن الذي يقـــوم بقطع غ�شـــن منها اأو 

يقـــوم بفعل م�شـــني حتتها اأو علـــى جذعها، وكثر 

مـــن اأهايل بغـــداد القدامى كانـــوا يحر�شون على 

زراعتهـــا يف بيوتهـــم طلبا للركـــة، واإذا اأراد اأهل 

البيـــت اأن يقلعـــوا ال�شجرة لأنها ماتـــت اأو لغر�س 

اإجراء تو�شعة يف بناء املنزل فاإن عليهم اأن يقراأوا 

بع�ـــس الأدعية، ثـــم ينحروا لها ديـــكا اأو دجاجة، 

والديـــك عـــادة هـــو املف�شـــل، وهـــو مـــا يعـــرف بـ 

)فجران الدم(. 

هذا املعتقد وهـــذا التقليد عند قطع ال�شجرة 

مار�شتـــه ورمبا ما تـــزال متار�شه �شعوب كثرة كل 

ح�شب اأ�شجاره املحلية املقد�شة. من هذه ال�شعوب : 

ال�شويد، اليونان، اإيطاليا، قبيلة هيدا�شتا الهندية 

يف اأمريكا ال�شمالية، �شعوب �شرق وو�شط اأفريقيا، 

كرواتيـــا، النم�شا، تايالنـــد، الهند، ال�شني، جزر 

املحيـــط الهندي، و�شط اإ�شرتاليـــا والفلبني ورمبا 

كثر غرها.  

احلكايـــات املخيفـــة التـــي تـــروى عـــن بط�س 

ال�شدرة مبن ياأتي عمال م�شينا قربها له تف�شراته 

العلميـــة والعملية التي وجدت �شعوبة يف ت�شمينها 

هذا البحث لتبقـــى الأ�شطورة اأ�شطـــورة ومل اأجد 

راحة يف اإغفالها لكن اأغلبها باخت�شار �شديد كان 

حلماية ال�شجرة وثمارها واأوراقها الن�شرة اليانعة 

و اجلافـــة املت�شاقطة اأي�شا مـــن الدن�س لأنها كلها 

ي�شتفاد منها يف الأكل والتداوي والغت�شال واأي�شا 

حلمايـــة الن�شـــاء والأطفال من خماطـــر الظالم 

والأماكـــن والطرقـــات املهجورة يف تلـــك الأزمنة 

بالإ�شافـــة اإىل حاجة النا�س للظل والهواء. عالقة 

الإن�شـــان بالنبـــات وخا�شة الأ�شجـــار عالقة اأخذ 

وعطاء لأهم مقومات احلياة الب�شرية واحليوانية 

والنباتية وهو الأك�شجني وثاين اأك�شيد الكربون.  

حكايات �شعبية عاملية وردت فيها �ل�شدرة:

ورد ذكـــر ال�شدرة والنبـــق يف حكايات �شعبية 

كثـــرة يف اأنحـــاء العـــامل معظمها يربـــط ال�شدرة 

والنبق بال�شحر وال�شاحـــرات ويبني قوة تاأثره يف 

النفو�ـــس وقدراته الطبية. من هـــذه الق�ش�س ما 

هـــو خرايف بحت مثـــل ق�شة اأجنلينا مـــن اإيطاليا 

ومنها ما له اأ�شا�س واقعي عن اأحداث و�شخ�شيات 

حقيقيـــة عا�شـــت لكن داخلهـــا اخليال مـــع مرور 

الزمن والنقل ال�شفاهـــي مثل ق�شة اجلارية ذات 

الرائحة العطرية من ال�شني.

حكاية من �إيطاليا:

 The Fair Angiolina أجنلينا �جلميلة�

كان هنـــاك �شبعـــة جـــارات يجمعهـــن �شغـــف 

وولـــع واحد  وهـــو تناول ب�شعة حبـــات من �شدر ل 

ينمو اإل يف حديقـــة جارتهم ال�شاحرة التي ت�شكن 

يف ق�شـــر مقابـــل بيوتهـــن. كان لل�شاحـــرة حمار 

ي�شـــرح يف احلديقـــة ويحر�شهـــا وينبـــئ ال�شاحرة 

حني يحاول اأحدهـــم الت�شلل. مل ت�شتطع اجلارات 

ال�شبع مقاومـــة تلك الرغبة فدخلـــن يوما حديقة 

ال�شاحـــرة واألقني بحفنـــة اأع�شـــاب طرية طازجة 

للحمـــار فالتهـــى باأكلها ثم اأ�شرعـــن لقطف النبق 

اللذيذ وجمعـــه يف اأثوابهن وخرجن دون اأن ت�شعر 

ال�شاحـــرة. كـــررت اجلـــارات زياراتهـــن حلديقة 
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ال�شاحـــرة حتى لحظت ال�شاحـــرة اأن كمية النبق 

على اأ�شجارها بداأت تقل. �شاألت احلمار فاأجابها 

باأنه مل يالحظ  �شيئا. 

قررت ال�شاحـــرة اأن حتر�س حديقتها بنف�شها 

احلديقـــة  و�شـــط  يف  حفـــرة  لنف�شهـــا  فحفـــرت 

غطتها بالأغ�شان واحل�شائ�ـــس. اأخفت ال�شاحرة 

نف�شها داخل احلفرة وتركـــت فقط اإحدى اأذنيها 

الطويلتني بارزة قليال خارج فوهة احلفرة. دخلت 

اجلارات ال�شبع احلديقـــة كعادتهن كل يوم جلمع 

النبـــق فالحظت اإحداهـــن اأذن ال�شاحرة وظنتها 

فطـــرا لكن حني �شدتهـــا لتقتلعها قفزت ال�شاحرة 

من خمبئهـــا. ارتعبت الن�شـــوة ورك�شن هربا عدا 

واحدة فقد كانت حبلى ومل تقدر على الهرب. 

ا�شتعـــدت ال�شاحرة لأكلها لكـــن املراأة تو�شلت 

اإليهـــا اأن ترتكها ووعدتها بـــاأن ل تدخل حديقتها 

مرة اأخـــرى. اأذعنت ال�شاحـــرة لتو�شالتها وعفت 

عنهـــا ب�شـــرط اأن تعطيهـــا وليدهـــا حـــني ي�شبح 

عمره �شبع �شنوات. وافقت املراأة من �شدة فزعها 

فرتكتها ال�شاحرة تغادر.

بعد مـــدة اأجنبت املـــراأة بنتا جميلـــة اأ�شمتها 

اأجنولينـــا. حـــني بلغـــت اأجنولينـــا ال�شاد�شـــة من 

عمرها اأر�شلتها اأمها اإىل املدر�شة لتتعلم اخلياطة 

واحلياكة وكانت متـــر بحديقة ال�شاحرة كل اليوم 

يف طريقها اإىل املدر�شة اأو اإىل البيت بعد املدر�شة. 

يف يـــوم بعـــد اأن بلغـــت ال�شابعـــة مـــرت اأجنولينا 

بحديقة ال�شاحرة فوجدتها واقفة على الباب وهي 

تناديهـــا. اأعطت ال�شاحـــرة اأجنولينـــا حبات من 

فاكهة لذيذة من حديقتها وقالت لها:

اأتعرفـــني يا اأجنولينـــا اجلميلة، اأنـــا خالتك. 

اأخـــري اأمك باأنك التقيـــت بخالتك وقويل لها اأن 

ل تن�شى وعدها.

عـــادت اأجنولينـــا اإىل البيت واأخـــرت اأمها. 

قالـــت الأم لنف�شهـــا: اآه اآن الأوان لأن اأتخلـــى عن 

اأجنولينا! ثم طلبت من اأجنولينا اأن تخر خالتها 

اأنها ن�شيت اأن تفعل ما طلبته منها. يف اليوم التايل 

�شاألت ال�شاحـــرة اأجنولينا عن رد اأمها فقالت لها 

باأنهـــا ن�شيت اأن تخرهـــا. ا�شتمر ذلك عدة اأيام. 

يف املـــرة الأخرة ع�شت ال�شاحرة اإ�شبع اأجنولينا 

بقوة اقتعلت معها قطعة منه كي ل تن�شى ما تطلبه 

منها. عادت اأجنلينـــا لأمها باكية فقررت الأم اأن 

تفي بوعدها قبل اأن تاأكل ال�شاحرة ابنتها كلها. 

حـــني التقـــت اأجنلينـــا بال�شاحـــرة يف اليـــوم 

التـــايل اأخرتهـــا باأن اأمهـــا تقول اأن تفعـــل ما هو 

خر لأجنلينا. فرحت ال�شاحرة واأدخلتها الق�شر 

واأ�شكنتهـــا يف حجرة يف برج مرتفـــع واأخفت باب 

احلجـــرة واأبـــواب البيت كلـــه ونوافـــذه ومل ترتك 

�شوى نافذة �شغرة يف حجرة اأجنلينا تدخل منها 

هي وتغادر. عا�شت اأجنلينا يف تلك احلجرة مدللة 

وكانت ال�شاحرة عطوفة كرميـــة معها كما لو اأنها 

كانـــت ابنتها حقيقة. كرت اأجنلينا لت�شبح �شابة 

اآيـــة يف اجلمال لها �شعر يـــوازي طوله طول الرج 

الذي تعي�س فيه وقوته.

كلما خرجت ال�شاحرة من البيت وعادت تقف 

اأ�شفل النافـــذة ال�شغرة يف اأعلـــى الرج وتنادي 

اأجنلينا :

اأجنلينا اجلميلة! هل ت�شمعيني؟

ا�شديل �شعرك الطويلة وارفعيني.

فتديل اأجنلينا �شعرها خـــارج النافذه فتتعلق 

به ال�شاحرة فت�شحبها اأجنلينا ب�شعرها حتى ت�شل 

اإليها. ويف يوم كان الأمر اإبن امللك يف رحلة �شيد 

حني مـــر بق�شر ال�شاحـــرة والرج. وقـــف الأمر 

يتاأمـــل الق�شر ويفكر كيف يخـــرج ويدخل �شكانه 

منه وهو دون نوافذ ول اأبواب وفجاأة راأى ال�شاحرة 

تقرتب فاختبـــاأ و�شمع وراأى كيف تنـــادي اأجنلينا 

لت�شـــدل �شعرهـــا وترفعهـــا. اأبهره جمـــال اأجنلينا 

فبقي مكانه حتى غادرت ال�شاحرة مرة اأخرى فقلد 

�شوتها وناداها فاأ�شدلت اأجنلينا �شعرها و�شحبته 

دون اأن تـــدري وحـــني راأت اأنه اإن�شـــان اآخر خافت 

وارتعبـــت لكنه طماأنها حـــني خاطبها برفق وطلب 

منهـــا اأن تهرب معه اإىل ق�شـــر اأبيه لتكون زوجته. 

تـــرددت كثرا لكنها قبلت وقبـــل اأن تغادر اأطعمت 

كل �شيء يف حجرتها ما يروقه من طعام فكل �شيء 

فيها كان ككائن حـــي اخلزائن واملنا�شد واملقاعد 

لت�شمـــن ولءهم ما عدا املكن�شـــة فقد كانت خلف 

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟
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الباب ثـــم اأخذت اأجنلينا معها ثالث �شلل �شحرية 

من ال�شوف من حجرة ال�شاحرة وهربت مع الأمر 

يتبعها كلب ال�شاحرة الذي يحبها.

حني عـــادت ال�شاحرة ونادت من حتت النافذة 

ومل ت�شتجـــب لها اأجنلينا �شعـــدت اإىل الرج ب�شلم 

وراحـــت ت�شاأل عنها كل �شـــيء يف احلجرة فاأنكروا 

معرفتهـــم بـــاأي �شيء �شـــوى املكن�شة التـــي مل تاأكل 

فاأخرتها بكل ما حدث. حلقت ال�شاحرة باأجنلينا 

والأمـــر وحني اأو�شكت اأن تدركهمـــا األقت اأجنلينا 

نحوهـــا كرة ال�شوف ال�شحريـــة الأوىل فظهر جبل 

مـــن رغوة �شابون كلما ت�شلقتـــه ال�شاحرة تزحلقت 

لكنهـــا ثابـــرت حتـــى ت�شلقتـــه وتابعـــت مالحقتها 

لأجنلينـــا والأمر. حني اأو�شكـــت اأن تدركهما ثانية 

األقت اأجنلينا بالكرة الثانية فظهر جبل من م�شامر 

من حجـــم ونوع جاهدت ال�شاحـــرة يف ت�شلقه حتى 

جنحت وتابعت مالحقتها للفاريـــن وحني اأو�شكت 

اأن تدركهما مرة اأخرى األقت اأجنلينا بالكرة الثالثة 

فظهر �شيل عظيم  حاولت ال�شاحرة اأن ت�شبح عره 

لكـــن الأبخـــرة املت�شاعدة منه اأخـــذت تكثف اأكرث 

واأكـــرث حتى عجزت ال�شاحرة عن اخرتاقها فعادت 

اأدراجهـــا اإىل الق�شـــر حيـــث جل�شـــت وهي ت�شقط 

لعناتها على اأجنلينا وتقول: ع�شى اأن يتحول وجهك 

اجلميـــل اإىل وجه كلب« وفجـــاأة تغر وجه اأجنلينا. 

حزن الأمر واأخرها باأنه لن ي�شمح له اأهله بالزواج 

مـــن فتاة لها وجه كلب لكنه اأخذها اإىل بيت �شغر 

يف الغابة وتركها هناك وعاد اإىل اأهله وظل يزورها 

كلما خرج يف رحلة �شيد.

عا�شـــت اأجنلينـــا يف ذلك البيـــت ال�شغر مع 

الكلـــب يف حالة مـــن احلزن وكانـــت تبكي مبرارة 

كل يوم حتى اأ�شى لها الكلب واأخرها باأنه �شيعود 

لق�شر ال�شاحرة وي�شتعطفها كي ترفع عنها اللعنة 

ثم غادر م�شرعـــا مل ت�شتقبلـــه ال�شاحرة برتحاب 

فهو بالن�شبة لها خائن كباقي الأ�شياء يف حجرتها 

لكنه اأخذ يتقرب اإليها بدلل ويتمحك حتى اأخذته 

يف حجرهـــا و�شـــارت مت�شـــح عليـــه فاأخرها باأن 

اأجنلينا ت�شلم عليهـــا واأنها حزينة لأنها ل ت�شتطع 

اأن تذهـــب اإىل ق�شر امللك وتتـــزوج الأمر. قالت 

ال�شاحـــرة: ت�شتحـــق ذلـــك! مل خيبت ظنـــي بها؟ 

ميكنهـــا اأن حتتفظ بوجه الكلـــب. لكن الكلب اأخذ 

ي�شتعطفهـــا ويرجوها ويتو�شل اإليها حتى رق قلبها 

فهـــو يعـــرف كم حتـــب اأجنلينـــا فاأعطته قـــارورة 

ماء وطلبت منه اأن ياأخذهـــا اإىل اأجنلينا و�شتعود 

جميلة كما كانت.

اأ�شرع الكلـــب بالقـــارورة اإىل اإجنلينا فغ�شلت 

وجههـــا مبائهـــا وعادت اأكـــرث جمال ممـــا كانت. 

ابتهـــج الأمر حني عاد وراآهـــا فاأخذها معه حيث 

ا�شتقبلهـــا امللك وامللكة برتحـــاب كبر وتزوجا يف 

حفل بهيج فرح به اجلميع. )ترجمة بزة الباطني(

تروى هذه احلكاية يف اأنحاء خمتلفة من القارة 

الأوروبية بذات التفا�شيل تقريبا وتختلف يف النبات 

الـــذي ا�شتهتـــه ال�شيـــدات يف البدايـــة وعددهن يف 

بريطانيا تعرف الق�شة باإ�شم )ريبونزل( والنبات 

الذي ا�شتهته اأمها هو )اخلبيز(.

 

من ق�ش�س �جلاتاكا:

 THE KING AND :مللك وبائعة �لنبق�

 THE FRUIT GIRL
يف يـــوم مـــن الأيـــام حـــني كان الراهماداتـــا 

ملك بينار�ـــس كان البودهي�شاتا وزيره وم�شت�شاره 

الروحـــي. ويف يوم وقـــف امللك خلـــف نافذة تطل 

على فناء الق�شر ويف تلك اللحظة و�شلت فتاة يف 

ريعان �شبابهـــا ا�شمها �شوجاتا ووقفـــت اأمام باب 

الق�شر وهي حتمل �شلة نبق فوق راأ�شها وتنادي: 

نبق، نبق، النبق الطازج. من ي�شرتي النبق؟

لكنها مل تدخل فناء الق�شر.

ما اأن �شمع امللـــك �شوتها العذب الرقيق حتى 

�شغـــف بها حبا وهيامـــا وحني �شـــاأل عنها وعرف 

اأنها غر متزوجة تزوجهـــا واأعزها وجعلها امللكة 

الأوىل. �شـــارت غاليـــة عزيزة عليـــه مالأت حياته 

�شعادة ومتعة وعينيه جمال.

يف اأحد الأيام راأت �شوجاتا امللك ياأكل نبقا يف 

�شحن من ذهب فاقرتبت منه وقالت له متعجبة: 

مولي. ما هذا الذي تاأكله يا مولي؟

فاكهة كاأنها بي�شة حمراء
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اآه كم هي جميلة 

يف �شحنك الذهبي!

اأ�شتحلفك اأن تخرين ما تكون

باأمي اأنت واأبي!

ا�شتغـــرب امللـــك مـــن �شوؤالهـــا واأحتـــد غ�شبا 

فاأجاب:

يا اإبنة البقال 

بائع النبق 

اأما عدت تعرفني فاكهة اأهلك؟

اأبهذه ال�شرعة 

ن�شيت ما �شبق!

يا للهول يا مليكتي

كيف تن�شني؟ 

كنت بكل عزة جتمعني 

بطرف ثوبك النبق ول تبالني

والآن يا للهول عن اإ�شمه ت�شاألني؟!!

متلكك الكر يا مليكتي واخليالء

ما عاد الفرح بالب�شيط من املتع

 من �شفاتك ل ول الر�شاء

اإرجعي جلمع النبق يا مليكتي

فما عاد لك يف ق�شري بقاء

فكـــر البودهي�شاتا وقال لنف�شه: لن ي�شلح بني 

هذيـــن الزوجني اأحد غـــري. اأنا الوحيـــد القادر 

على تهدئة امللك ومنعه من طرد امللكة. فقال:

خطيئة اإمراأة رفعت 

من احل�شي�س اإىل العال

اإهداأ يا مولي وا�شفح

اأنت من اأ�شكنها ذاك املنزل

فغفر امللك خطيئة زوجته واأعاد اإليها مكانتها 

وعا�شـــا بعـــد ذلك معـــا بر�شى وحمبـــة )ترجمـــة بزة 

الباطني(

من �ل�شني:

 The   أ�شطورة �جلارية ذ�ت �لر�ئحة �لعطرة�

 Fragrant Concubine
وهي ق�شة حقيقية حتولت اإىل اأ�شطورة يظهر 

فيها ارتباط ال�شدرة بالوطن واحلنني اإليه واأي�شا 

قدرته على اإزالة الهم.

رغـــم الروايـــات املختلفة لهـــذه احلكاية عند 

اأهـــايل �شاللة هـــان يف ال�شني اإل اأنهـــا كلها تتفق 

 Qianlong على اكت�شـــاف اإمراطور كيالـــوجن

Emperor لفتـــاة من يوغـــور اإ�شمهـــا اإبارهان 
 Apak Khoja حفيدة اأباك خوجة Iparhan
رئي�س وقائد حملي لواحـــات مدينة ق�شقار. كانت 

اإبارهان فتاة مميـــزة لي�س جلمالها وح�شب ولكن 

كان ج�شدهـــا ينفـــث رائحة عطريـــة رائعة. اأحب 

الإمراطور اأن تكون اإحدى جواريه فاأهداها جدها 

اإليـــه وزفها بعناية يف قافلـــة هائلة اإىل بكني حيث 

كانـــت تغت�شل كل يوم بلنب اجلمـــال لتحافظ على 

رائحة ج�شدها الزكية الغام�شة. عند و�شولها اإىل 

ق�شـــر الإمراطور اأهداها غرفـــة بالغة الفخامة 

خا�شـــة بها وحديقة غناء ولقـــب رون فاي ك�شيدة 

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟
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يف البالط تعبـــرا عن حبه واإخال�شه لكنها ظلت 

حزينـــة يع�شر احلنني اإىل وطنهـــا وقريتها قلبها 

ومل تنفع كل حماولت الإمراطور لإ�شعادها حتى 

اأنـــه خلق لها بيئة مماثلة متامـــا للتي كانت تعي�س 

بها يف قريتها البعيدة فاأن�شاأ لها واحة �شغرة بها 

م�شجد و�شوق تطل عليهم من نافذتها لكنها ظلت 

حزينة والهة فاأر�شل الإمراطور ر�شله اإىل ق�شقار 

ليعـــودوا ب�شدرة منها حتمـــل نبقا من ذهب فدبت 

احلياة يف قلب اأبراهان وامتالأ بال�شعادة حني راأت 

ال�شدرة والنبـــق واأحبت الإمراطـــور وظلت اأحب 

جواريـــه اإليه حتى ماتت. نقل جثمانها اإىل ق�شقار 

حيـــث ترقد الآن كرمـــز وطني للمحبـــة والتاآخي. 

حمل تابوتها يف ت�شييع مهيب 120 رجال يف رحلة 

على مراحل ا�شتمرت 3 �شنوات.)ترجمة بزة الباطني(

 Apak يقـــال اأن اأبراهان ترقد الآن يف مزار

)Khoja tomb )mazar اأباك خوجة. �شيد 

مزار اأباك خوجة يف عام 1640 يف ق�شقار وي�شم 

املزار منافـــع عديدة منها م�شجد ومدر�شة لتعليم 

القراآن وبيـــوت وي�شم قبور خم�شة اأجيال من تلك 

العائلـــة ومنهـــا قر اجلاريـــة العطريـــة اأبراهان. 

اأمـــا احلقيقـــة فهـــي اأن رون فـــاي اأو اأبراهـــان اأو 

اجلاريـــة العطريـــة احلقيقية فقـــد توفيت يف عام 

1788 ب�شبـــب املر�ـــس ودفنـــت يف قـــر ملكي يف 
بكني. اأ�شطـــورة اجلارية العطرية ارتبطت بالقر 

يف ق�شقـــار يف القرن التا�شـــع ع�شر وهذا الرتباط 

اأ�شبح ر�شميا وا�شتغل من قبل ال�شركات ال�شياحية 

واملر�شديـــن. ينتقـــد بع�س الأكادمييـــني الغربيني 

املراقبـــني فر�س اأ�شطورة اجلاريـــة العطرية على 

ذلـــك القـــر ويقولـــون اإن ا�شتخدامـــه لأغرا�ـــس 

جتارية و�شياحية قد قلـــل من قيمة ذلك ال�شريح 

الـــذي كان يومـــا مـــن اأبـــرز املـــزارات ال�شوفيـــة 

الفعالـــة. اإل اأن كثرين ي�شرون على �شحة وجود 

قر اأبراهـــان يف هذا املـــزار ويحتجون على ذلك 

بـــاأن املـــراأة التي حملـــت لقب رون فـــاي يف ق�شر 

الإمراطور كانت اإمراأة اأخرى.

هناك روايات اأخرى اأكرث حداثة واأقل رومان�شية 

تقـــول اإنـــه مت اختطـــاف اجلارية من قبـــل فر�شان 

امللك واأنها حتولت اإىل منا�شلة تتحني الفر�س لقتل 

الإمراطور انتقاما لقريتها ولأهلها امل�شلمني.

اأبـــاك خوجة هو مـــن �شاللة اأحـــد ال�شوفيني 

وقائـــدا  معلمـــا  ذاتـــه  هـــو  وكان  النق�شبنديـــني 

ملـــوك  مـــن  ال�شلطـــة  علـــى  ا�شتحـــوذ  �شيا�شيـــا 

م�شتعينـــا   Chagatay dynasty ال�شاقاتـــي 

مـــن  وهـــم   Dzungarians بالدزوجناريـــني 

بوذيـــي التبت مـــن منغوليا الغربيـــة مقابل قطعة 

نقدية ف�شية. بعد وفاته يف 1694 ا�شتمرت ذريته 

يف احلكـــم وكحلفـــاء للدزوجناريـــني البوذيـــني. 

يف منت�شـــف القـــرن الثامـــن ع�شر �شاعـــد اإثنان 

مـــن اأحفـــاده ملوك كينـــج Qing dynasty يف 

التغلب على الدزوجناريني مقابل م�شاعدتهم �شد 

الأتراك لكن �شرعان ما تبني لهم خطاأهم وبداأوا 

بتحـــدي اإمراطوريـــة كنج مـــن اأجـــل ال�شتقالل 
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وبالتاأكيـــد مل يعجبهـــم ذلك فبـــداأوا مبطاردتهم 

حتى فـــروا اإىل اأفغان�شتان يف عام 1759 وهناك 

مت القب�ـــس عليهم وقطع اأعناقهم على يد �شلطان 

�شـــاه الـــذي اأر�شل روؤو�شهـــم اإىل ال�شـــني. ما زال 

كثر من �شاللتهم يف ال�شني ويعرفون بطاقياتهم  

املميـــزة وهـــي موحـــدة يف ال�شـــكل اإل اأن نقو�شها 

تختلف ح�شب القبيلة. )ترجمة بزة الباطني(

�ل�شدرة و�لنبق يف �لأمثال �ل�شعبية:

- يف �لكويت

يقال: اإ�س عَرف احلمار باأكل الكنار.

الكنار هو النبق.  ي�شرب هذا املثل يف الإن�شان 

الذي يرف�س �شيئا اأو اأمرا به فوائد كثرة. 

)ليه طلع الكنار ت�شاوى الليل مع النهار(

حني تثمر ال�شـــدرة فهذا دليل على الوقت بني 

املوا�شم اأي الربيـــع اأو اخلريف حني يت�شاوى عدد 

�شاعات الليل مع �شاعات النهار.

كلمة كنـــار يف اللهجة الكويتية قد تكون واردة 

من اإيران حيـــث توجد يف اإيران قرية اإ�شمها كنار 

�شيـــاه وتعني )ال�شـــدر الأ�شود( وهـــي قرية كبرة 

تتبـــع بلدة جنـــاح )الفار�شية: بخ�ـــس جناح ( من 

توابع  مدينة ب�شتـــك وتقع يف حمافظة هرمزگان 

يف جنـــوب اإيـــران. اإحدى قرى »اإقليـــم فرامرزان 

وتقـــع القرية علـــى �شفة نهر م�شمـــى بــ »رودخانه 

گ��رى «، والـــذي ي�شب يف نهـــر مهـــران يف نهاية 

الأمر يف اأق�شى جنوب القرية.

يقـــال: اإن �شـــكان القرية القدمـــاء نزحوا من 

بلـــدة كوخـــرد اإىل هـــذه املنطقة بعـــد النكبة التي 

اأحدثهـــا �شادق خـــان وا�شتوطنـــوا يف �شهل )كنار 

�شيـــاه(، حيـــث كان معظم الكوخرديـــني ميتهنون 

مبهنة الزراعة، وكانـــت اأرا�شيهم خ�شبة، وكانوا 

يزرعـــون مناطـــق �شا�شعة ابتداء مـــن د�شت پاراو 

)�شيـــح �شلجر( حـتــــى �شحراء خلو�ـــس، و�شوًل 

ت�شمـــى �شحـــراء  اإلــــى حدودجنـــاح يف منطقـــة 

مر�شـــان حتى حـــدود بهادنـــان، ولكن مـــع مرور 

الزمـــان ظهرت اأ�شباب عديدة اأدت اإىل زوال هذه 

النعمة، وتفرقوا يف �شتى بقاع الأر�س، بعد تدمر 

�شيبه )كوخرد( من قبل �شادق خان، بع�س منهم 

و�شلـــوا اإىل حدود فرامـــرزان و�شكنـــوا يف �شمال 

منطقـــة فرامـــرزان، يف الريـــة وكانـــت تنمو بها 

غابة كثيفة من اأ�شجار ال�شـــدر، وال�شمر والغاف، 

وبنـــوا بيوتهم على تلة م�شرفة علـــى غابة ال�شدر، 

وبع�شهم الآخر عر البحر حتى و�شلوا اإىل الهند 

وزجنبـــار وعمـــان وا�شتغلوا بالفالحـــة، وبع�شهم 

ا�شتغل يف احلرا�شة يف قلعة جاليل )برج جاليل( 

يف م�شقـــط.و جمموعة اأخـــرى و�شلت اإىل منطقة 

القابندية علـــى ال�شاحل، وهنـــاك حملة با�شمهم 

ت�شمى )حملة كوخردية(.

- يف �لعر�ق :

) اللي يقطع النبقة ما يبقى(

وهو حتذير �شريح من قطع ال�شدرة

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟
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)ت�شتحي من ع�شافر النبقة(

ي�شرب هذا املثـــل يف الفتاة  املفرطة احلياء. 

الع�شافـــر التـــي تبنـــي اأع�شا�شها علـــى ال�شدر اأو 

حتتمي به خجولة جدا وتفزع ب�شرعة وهذه الفتاة 

اأ�شد خجال منها.

)بلبل هزار ب�شك ت�شيح بالنبقة

ل ع�شق اللي يدوم ول حمبة التبقى(

ويعنـــي اأن البكاء على ما فات ل ينفع فال بقاء 

و ل دوام حلال والقلوب تتغر.

- مثل فل�شطيني

النـــوم بيحـــال حتـــت الـــدوم والنومـــي حتـــت 

اخلروبي م�س مطلوبي

اأي اأن الإن�شـــان ميكنـــه اأن ينـــام باأمـــان حتت 

ال�شـــدرة ول ي�شتحـــب النوم حتت �شجـــرة اخلروب 

لأنها جتلب احلـــظ العاثر. والتف�شر هو اأن �شجرة 

اخلروب يوؤمها النحل وتعي�س الأفاعي يف جذعها.

-مثل �إجنليزي

)ربطت عنزتي اإىل �شدرة(

 I have tied my goat to a jujube tree.

ويعني اأن العنزة باأمان ولن تتعب يف العثور على 

ما تتغذى عليه فيم�شي �شاحبها ل�شاأنه وهو مطمئن 

يقابله عندنا احلديث ال�شريف) اإعقلها وتوكل(

The good men seem to be like coconuts. 

Others are like the jujube fruit
)الرجال الطيبون مثـــل جوز الهند والآخرون 

مثل النبق.(

ويعني اأن بع�س الرجال يبدون اأ�شداء اأو ق�شاة 

يف مظهرهـــم مثل جوز الهند لكنهم طيبون رقيقو 

امل�شاعـــر من الداخل واآخرون و�شيمون ناعمون يف 

مظهرهم لكن باطنهـــم حام�س ول ميكن التكهن 

مبخرهم.

�ل�شدرة يف �مليثولوجيا:

ف�شلـــت اأن اأتـــرك احلديـــث عن ال�شـــدرة يف 

امليثولوجيا اإىل قبيل اخلتام حيث اأنه يف�شر كل ما 

�شبق من معتقدات وحكايات ويقربنا من اأ�شولها. 

ت�شـــرح الأ�شاطر ال�شينيـــة والهندية والفرعونية 

والإغريقيـــة والرومانيـــة خلق ال�شـــدرة ومن هذا 

نكت�شـــف �شـــر ارتباطهـــا مبخلوقـــات روحانية من 

الآلهـــة و املالئكة واجلـــن اأو العفاريت وال�شياطني 

التي اعتقد النا�س على مر الزمن اأنها تعي�س بها.

الهنديـــة  الأ�شاطـــر  يف  وثمارهـــا  ال�شـــدرة 

هـــي الإلهـــة لك�شمـــي التـــي حتولـــت اإىل �شـــدرة 

وارفـــة الظـــالل لتحمـــي الإلـــه في�شنو مـــن ق�شوة 

الطق�ـــس خالل اأيـــام تطهـــره اأو تكفـــره الطويلة 

 Badrinath ومتـــده بالطعام. معبد بادرينـــات

temple ويعود لالإله في�شنو هو اأحد اأربع معابد 
هندو�شيـــة هامة يف الهند. بـــادري كما �شبق يعني 

نبق و نات تعني في�شنو.

لك�شمـــي هي جت�شيد للطاقة الروحية الأنثوية 

لالآلهـــة العليـــا Param Prakriti  التي تطهر 

وتقوي وترقى بالب�شر لذا تعرف باإ�شم اإلهة الرثوة 

اأو احلظ ال�شعيد. لآك�شمي اأي�شا هي رمز الأمومة 

الفيا�شـــة كونها قرينة الـــذات العلوية ولذا تعد اأم 

. Mother of the Universe الكون كله

اأ�شطـــورة هنديـــة اأخـــرى تقـــول اأنـــه يف قدمي 

Bhima  الزمـــان كان هناك ملـــك اإ�شمه بيمـــا

Vishvamitra اأعطاه احلكيـــم في�شفاميـــرتا 

كلمة واحدة لل�شالة والت�شبيح. بعد �شلوات طويلة 

وترديـــد م�شتمر لتلك الكلمة ولد لـــه �شبي اأ�شماه 

رحماجناد Rukhamangad كر رحماناجاد 

واأ�شبـــح فتيـــا �شديـــد الو�شامة اأعجبـــت به زوجة 

 Mukunda اأحـــد احلكمـــاء اإ�شمهـــا موكونـــدا

وحاولـــت اإغراءه واإغواءه لكنـــه مل يخ�شع ملا تريد 

فقـــد كانت قبـــل كل �شيء زوجـــة حلكيم. غ�شبت 

منه موكوندا واأنزلت عليـــه لعنة اأ�شابته باجلذام 

فتحولت و�شامته اإىل قبح منفر. عا�س رحماجناد 

بذلك اجل�شد القبيح �شنوات طويلة ويف يوم التقى 

باحلكيم نـــاراد Narad الذي ن�شحه اأن ي�شلي 

  Chintamani جاني�شـــا  �شينتامـــاين  لالإلـــه 

Ganesha واأن يغت�شـــل مباء البحـــرة املقد�شة 
يف مدينـــة كادامبـــا Kadamba city. اأطـــاع 
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رحماجناد ن�شيحة احلكيم وحترر من اللعنة. بعد 

اأن علـــم الإله اإنـــدرا Indra بتقرب موكوندا اإىل 

رحماناجاد ولعنتها متثل لها على هيئته وتاأكد من 

اإعجابها بـــه فحقق لها ما تريد واأجنبت من ذلك 

 Grutsamad الو�شال ولدا اأ�شمه جروت�شاماد

حني كر جروت�شاماد وعـــرف حقيقة مولده اأنزل 

لعنة علـــى اأمه فتحولـــت اإىل �شدرة كلهـــا اأ�شواك 

وليتطهـــر من ذنـــوب اأمه اعتكـــف يف غابة ا�شمها 

بو�شباك Pushpak. عا�س فوق اأغ�شان ال�شجر 

يـــاأكل مـــن اأوراقهـــا اجلافـــة وي�شلي. �شعـــد الإله 

Vinayakaفينايـــاكا بتعبـــده و�شاأله عن اأمنيته 
فطلب اأن يبقى الإلـــه يف تلك الغابة واأن ي�شتجيب 

لدعـــوات من يلجـــاأ اإليها فلبى الإلـــه ما طلب منه 

واأعطاه حكمة وعلما بالكون.)ترجمة بزة الباطني( 

الآلهـــة الفرعونيـــة حتحـــور Hathor اإلهـــة 

احلـــب واملو�شيقى واملرح و اإلهـــة ال�شماء والقبور. 

يعنـــي اإ�شمها “منزل حور�ـــس” اأو “مقر حور�س” 

وتعـــد مـــن اأ�شهر الآلهـــات امل�شريات، وهـــي اإبنة 

اأنها عبدت كاإلهة للموتى يف  اإىل  “رع” بالإ�شافة 
طيبـــة على وجه خا�س. غالبا مـــا متثل على هيئة 

امـــراأة فوق راأ�شها تـــاج عبارة عـــن قرنني بينهما 

قر�س ال�شم�ـــس اأو كبقرة واأحيانـــًا نراها كلبوؤة اأو 

ثعبـــان اأو �شجـــرة. مركـــز عبادتهـــا الرئي�شـــي يف 

دنـــدرة حيث كونت ثالوثًا هـــي وزوجها “حور�س” 

رب ادفـــو وابنهـــا “ايحـــي” ولها معابـــد يف اإدفو 

واأمبـــو. تظهـــر اأحيانـــا كزوجـــة حور�ـــس واأحيانا 

اإبنتـــه واأحيانا اأخرى هي الوجه الآخر لإزي�س. كل 

م�شـــاء تغلـــف ال�شم�س �شدرها عنـــد الغروب ومن 

هنـــا اأتـــت فكـــرة اأنها اإلهـــة احلب. يظـــن البع�س 

اأنها هي التي خلقـــت الكون مبا فيه ال�شم�س واأنها 

كانـــت مغرمـــة بالظهورعلى �شـــكل اآلـــة مو�شيقية 

ذات اأجرا�ـــس اأ�شبـــه مبـــا نعرفـــه باخل�شخي�شة اأو 

القرقا�شـــة باللهجـــة اخلليجيـــة. هـــذه الآلة تبعد 

الأرواح ال�شريـــرة وت�شتخدم اأي�شـــا كاآلة مو�شيقية 

عنـــد الرق�س وهكذا فحتحور هـــي حامية الن�شاء 

و�شيـــدة الغناء والرق�س والقفـــز وباقات الزهور. 

كمـــا  اأنهـــا ملكة اجلانـــب الغربي وحاميـــة مقابر 

طيبة ومن يعرف التعويذات ال�شحيحة ميكنه اأن 

ميتطي ظهرها اإىل العامل ال�شفلي. ك�شيدة النعاج 

اأي�شـــا انتظـــرت يف جبـــال ليبيا يف اأر�ـــس الغرب 

منتهى مطـــاف الأرواح وهناك اختباأت يف �شجرة 

لتظهر وتقدم املاء واخلبز لأرواح الأموات العابرة 

اأو تقـــدم �شلمـــا لـــالأرواح الطيبـــة ترتقيـــه باأمان 

و�شالمة اإىل ال�شماء. حتحور كانت رمزا لالأمومة 

اأو اأمـــا للجميع ويقال اإنها اأر�شعت اأبناء الفراعنة 

فمنحهم حليبها القد�شية وهكذا اأ�شبحوا اأبناءها 

وو�شلـــوا اإىل م�شاف الآلهة. لكـــن لأمومة حتحور 

جانب اآخر فحني جلاأ اإليها “رع” لينتقم اأو يوؤدب 

الب�شـــر قامت حتحور مبجـــازر مريعة على الأر�س 

�شدمتـــه واأخافتـــه فارتـــد عما عزم عليـــه ولي�شع 

حـــدا لذلك ا�شطر اإىل اأن يحتـــال عليها. فح�شر 

كما كبرا من اجلعة ولونها بلون اأحمر من ع�شر 

الرمان. ظنت حتحور اأنه دم و�شربته كله ب�شراهة 

ف�شكرت وخارت قواهـــا وعجزت عن امل�شي قدما 

يف مذبحتها.)ترجمة بزة الباطني(

    

Hestia ه�شتيا

تظهـــر الآلهة ه�شتيـــا يف قليل مـــن الأ�شاطر 

الأغريقيـــة فهـــي مل جتـــل يف كل مـــكان ولي�س لها 

مغامـــرات. يف اأن�شـــودة هومـــر اإىل ه�شتيـــا هناك 

 Lakshmi by Raja ravi Varma اآللهة الكشمي

�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟
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خم�شة اأ�شطر فقط تقول:

ه�شتيـــا، يا من تقطنني بيـــت اأبولو املقد�س... 

الزيـــت يقطر من ذوائبك، تعايل، يا من لك عقل 

زيو�ـــس احلكيم، اقرتبـــي وامنحـــي اأغنيتي روعة 

جاللك. 

يف الأن�شـــودة توجد ه�شتيا يف دلفي وهي مركز 

املواقد الهيلينية. تظهر ه�شتيا يف الر�شوم والتماثيل 

على �شكل امراأة حمت�شمة ترتدي ثيابا ب�شيطة يغطي 

راأ�شها خمار وتقف منت�شبة بهيمنة.

ه�شتيا هي اإحدى الآلهات العظيمات من اجليل 

الأوملبـــي الأول جنبا اإىل جنـــب مع دمييرت وهرا. 

تو�شـــف باأنهـــا البنت الأكـــر واأي�شـــا الأ�شغر من 

 Cronus و كرونو�س  Rhea  ثالث بنات لريها

واأخت لثالثة اأخوة زيو�س، بوزيدون وهاد�س. تعتر 

البنت الأ�شغر والأكر حيـــث اأنها اأول من ابتلعها 

اأبوهـــا كرونو�س واآخر مـــن لفظهم. يف الأ�شل هي 

واحدة من اإثنتي ع�شر اآلهة اأولومبية لكنها تنازلت 

عـــن مقعدها للقـــادم اجلديـــد ديوني�شو�س لتقوم 

ب�شوؤون النار املقد�شة على جبل اأولومبيا. كل موقد 

عائلي هـــو معبدها. ولأن املواقـــد ثابتة ل تتحرك 

فاإن ه�شتيا مل ت�شـــارك الآلهة الأوملبية الأخرى يف 

اأي مـــن مراحلهـــا ومغامراتهـــا و�شراعاتها يعود 

ذلك اإىل طبيعتها الإيجابية ال�شل�شلة التي ل تهوى 

املجابهـــة ويتجلى ذلك يف تخليها عن مقعدها بني 

الآلهة الألومبيـــة لتمنع اخلالف. ويتجلى التقدير 

لهـــا باأن كل القرابني التي تقدم لالآلهة كانت تبداأ 

وتنتهي بقربـــان �شغر لها يف الثقافـــة الإغريقية 

والرومانيـــة ومن ذلك اأتى القـــول: “ه�شتيا اأول” 

ورمبا “ اأخرا” ليثبت ذلك.

بوزيـــدون واأبولو من اجليـــل الأ�شغر رغبا يف 

الـــزواج مـــن ه�شتيا لكـــن ه�شتيـــا مل ت�شتجب لهم 

ب�شبب امتعا�شهـــا وكراهيتها لأفعـــال وت�شرفات 

اأفروديت اأو فينو�س امل�شينة. اأق�شمت ه�شتيا براأ�س 

اأخيهـــا زيو�س اأن حتافظ علـــى عذريتها واأن تبقى 

كذلك مدى احلياة. فوهبها زيو�س البيوت وغدت 

ه�شتيـــا اآلهة البيت واملواقد وقد تكون اأقدم الآلهة 

على الإطـــالق فهي الآلهـــة الأم للب�شـــر الباحثني 

وال�شكن  الأمـــن  عن 

الكهوف  والدفء يف 

منـــذ  النـــار  حـــول 

بدء اخلليقـــة ول بد 

اأنها ُعبـــدت باأ�شماء 

كثرة خمتلفة مرورا 

الإغريقية  بالع�شور 

وحتـــى  القدميـــة 

الع�شر احلا�شر.

اأوفيـــد  ذكـــر 

Ovidه�شتيا مرتني 
عـــن  حكايتـــه  يف 

 Priapus بريابو�س

اغت�شاب  وحماولته 

املرة  نائمـــة.  حورية 

 Lotisالأوىل ورد فيهـــا اإ�شـــم احلوريـــة لوتي�ـــس

واملرة الثانية با�شم في�شتا وهو املرادف بالرومانية 

له�شتيـــا الأغريقيـــة. تقـــول الرواية اأنـــه بعد اأحد 

الأعيـــاد والحتفالت الكرى حـــني �شكرت الآلهة 

و غابـــت عن الوعي اأو بعـــد اأن نامت ملح بريابو�س 

وهو اإله الذكـــورة وله ع�شو هائل احلجم اجلميلة 

في�شتـــا اأو لوتي�ـــس وهـــي نائمـــة فهاجـــت �شهوتـــه 

واقرتب منهـــا بهدوء وحني هم بلم�شها نهق حمار 

يقف على مقربة فانتبهت احلورية من نومها وراأت 

بريابو�س.هالهـــا مـــا راأت ف�شرخت وفرت. اأيقظ 

ذلك باقي الآلهة وحني عرفوا ما حدث اأغرقوا يف 

ال�شحك و�شار بريابو�س اأ�شحوكة اجلميع.

بريابو�س هـــو اإبن اأفروديـــت وديانو�ش�س هذا 

الت�شوه اجل�شدي ) الع�شو الذكري الكبر يف حالة 

اإنت�شاب دائم( �شببته له الآلهة هرا Hera من 

�شدة غرتها من جمال اأفروديت. تخلت اأفروديت 

عـــن اإبنهـــا خلجلها مـــن ت�شوهه فح�شنتـــه عائلة 

من الرعـــاة  الذين قدروا خلقتـــه واعتروه حرزا 

حم�شنا �شـــد العني احلارة وحاميـــا للزرع ولهذا 

ال�شبـــب بـــداأ النا�س لحقا يف و�شـــع متثال م�شابه 

يف حدائقهـــم وعنـــد مداخل بيوتهـــم. ورغم كون 

بريابو�ـــس اإلهـــا للفحولة اإل اأنه ظـــل حمروما من 

حتحور
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املتـــع اجل�شدية ومن الإجناب فلم ت�شمح له امراأة 

بالقرتاب منها وب�شبب ما حدث مع الآلهة ه�شتيا 

اأو احلوريـــة لوت�ـــس اأو في�شتـــا فاإن اأحـــب القرابني 

اإىل بريابو�ـــس هـــو احلمار من �شـــدة كراهيته له. 

اأمـــا بالن�شبـــة له�شتيا التي اأنقذهـــا احلمار فيقام 

احتفال تتوج فيه احلمر بالورود. 

 Neptune هي اإبنـــة نبتون Lotis لوتي�ـــس

اإلـــه املـــاء والبحـــار ويقـــال اأنهـــا اإبنـــة بوزيـــدون 

اأونرو�ـــس. بعـــد اأن فـــرت لوتي�ـــس اأو ه�شتيـــا اأو 

في�شتـــا من بريابو�س دعت الآلهـــة اأن حتميها منه 

فا�شتجابـــت الآلهة لدعواتها وحولتهـــا اإىل �شدرة 

Lote tree. درايـــوب Dryope  هـــي حوريـــة 
اأخـــرى اغت�شبها اأبولـــو Apollo فاأجنبت ابنها 

اأمفي�شيو�س Amphissus.. كانت داريوب يوما 

قرب جدول ماء مع اأختها اأيويل Iole وهي حتمل 

طفلهـــا على ذراعيها وكانت هناك �شدرة  مزهرة 

فاقتطفـــت بع�ـــس الراعـــم لت�شنع منهـــا اكليال 

فغطى يدها دم �شال من ذلك الغ�شن. كانت تلك 

ال�شجرة هي احلورية لوتي�س Lotis  ذاتها فتاأملت 

وثـــارت ومن �شـــدة غ�شبها دعت عليهـــا فتحولت 

درايوب Dryope اإىل �شجرة �شف�شاف �شوداء. 

)ترجمة بزة الباطني(

ا�شـــم احلورية لوتي�س Lotis اأدى اإىل اعتقاد 

  Lotus كثرين اأنهـــا حتولت اإىل زهـــرة اللوت�س

وهـــو اأمـــر م�شتبعد ورغـــم ذلك فاخللـــط ما زال 

م�شتمرا.

�خلال�شة

بعـــد هذا ال�شتعرا�س ملـــا اأمكن التعرف عليه 

مـــن تاريخ ال�شدرة منـــذ اأقدم الع�شـــور وارتباط 

الإن�شـــان الأزيل بهـــا رمبـــا ميكننـــا اأن ن�شتنتج اأن 

اأ�شا�ـــس هذا الرتبـــاط هو اخلـــوف. اخلوف مما 

يالقيـــه الإن�شـــان منـــذ ولدتـــه وحتـــى مماته من 

�شعـــاب، اخلوف على ال�شالمـــة وال�شالم،اخلوف 

من الظواهـــر والكـــوارث الطبيعيـــة، اخلوف من 

الآتي ومن املوت و من املجهول الذي يتبعه. غريزة 

اخلـــوف تخلق احلاجـــة اإىل ال�شعـــور بالأمن واإىل 

الإميان مبا هو ثابت 

اأمـــني  قـــوي  �شامـــخ 

مهاب ومعطاء. 

عرفنا اأن الترك 

واللجـــوء  بال�شـــدرة 

اأو  لال�شت�شفاء  اإليها 

تقـــدمي القرابني لها 

لتقـــاء ال�شرور لأنها 

باملالئكـــة  ارتبطـــت 

اأو  والقدي�شـــني 

اجلـــن اأو العفاريـــت 

لأنها  اأو  اأوال�شياطني 

تعود اإىل زمن عبادة 

الأ�شجـــار اأو ملجـــرد 

عطاء ال�شدرة الوافر وفيئها الوارف وقيمة ثمارها 

الغذائية وقدرتها الفائقـــة على التكاثر اأو عمرها 

املديد اأو لأنها ذكرت يف الكتب ال�شماوية. 

قد�شت اأ�شجار كثرة وذكرت اأ�شجار خمتلفة 

يف الكتـــب الدينية ال�شماوية وغـــر ال�شماوية لكن 

ال�شدرة من بينها كاحلياة ذاتها تن�شاأ اأو توهب،ل 

نـــدري، دون اإرادة من خملوق. ال�شـــدرة كاحلياة 

تنمـــو  اأغ�شانهـــا  فعلـــى  املتناق�شـــات  كل  ت�شـــم 

الأوراق الناعمة والأ�شواك احلادة والثمار احللوة 

والأخـــرى احلام�شة. ال�شدرة تفيـــد وت�شر، تذكر 

وتن�شي، تغري وت�شد، متنح ومتنع. 

هي رمـــز الأنوثـــة والأمومـــة الأ�شمـــى، ورمز 

احلنـــان والـــدفء والأمـــن والعفة الأمثـــل،  ورمز 

الثبـــات والعطـــاء والفـــرح الأعلـــى. هـــي حتحور 

وه�شتيـــا ولك�شمي ولوتي�س وغرهـــن وكلهن معا. 

حا�شرة حني يولد النا�س ويعرون من خاللها اإىل 

الدنيـــا وحا�شرة حـــني ميوتون لتم�شـــك باأياديهم 

وتقـــود اأرواحهـــم بطماأنينة اإىل امللكـــوت الأعلى. 

لكنهـــا اأمومـــة واأنوثـــة حازمـــة �شارمـــة �شعارهـــا 

ال�شتقامة ول تهوى العبث. هي الدقة والرقة التي 

تكدرها حماقة الب�شر فتتال�شى حزنا واأملا اأو تثور 

فتبط�س بهم لتوؤدبهم ولتعلمهم ال�شجاعة وال�شر 

والقناعة واملحبة والعفاف. 

 The Giustiniani Hestia 
in O. Seyffert, Dictionary 
of Classical Antiquities, 
1894
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�ل�ش����درة ، م����ن ت���ك����ون؟



�أر�شيف �لثقافة �ل�شعبية

ت�شوير : فوزية حمزة



االحتفاالت الشعبّية .. في الجنوب الّشرقّي الّتونسّي

األلعاب الشعبية التونسية، 
مؤشرات التنمية الثقافية واالندماج االجتماعي التربوي
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عبد�هلل جّنوف

كاتب من تون�س

االحتفاالت الش��عبّية زمٌن يحل��و فيه طعم احلياة 
وتتزّين األرض وتتجّدد النفوس فيشعر اإلنسان بحياته 
وهوّيت��ه وتاريخ��ه، وُيحيي عواط��َف قرابت��ه وأواصَر 
اجتماعه، وينف��ض تراَب العادة عن رم��وزه وأوهامه، 
وتس��تيقظ في رقصه وغنائ��ه دفائُن الش��عوره، ويرّق 
حجاب الغيب فيرى بش��ائَر أّيامه وأشباَح آفاِت وجوده. 
وللناس في اجلنوب الش��رقّي التونسّي احتفاالت بعضها 
مومس��يٌّ يقع في أّيام معّينة م��ن كّل عام، وبعضها آنيٌّ 
ينعقد كّلما دعت إليه حاجٌة أو اشتاقت إليه نفٌس، وكّلها 
ق��دمٌي، قد احتفل به الناس في الب��وادي، ثّم أحيوه في 

األرياف والقرى واملدن وإن تغّيرت هيئات االحتفال.

http://oi43.tinypic.com/t9b67c.jpg

االحتفاالت الشعبّية..
في الجنوب الّشرقّي

الّتونسّي
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و�شنهتـــّم يف هـــذا املقـــال ب�شّتـــة احتفـــالت: 

ليلـــة القـــدر، واملولد النبـــوّي، والعيديـــن، واخلتان 

والزواج. فن�شف يف ق�شمـــه الأّول كيف كانت ُتقام 

يف بـــوادي بنقردان منذ اأربعينـــات القرن املا�شي، 

وكيـــف تغّرت هيئات الحتفال ملّا ا�شتقّر النا�س يف 

القرى واأقاموا يف املدينة وتطّور الجتماع. ونبنّي يف 

الق�شم الثاين دللت الحتفالت يف جزاأين: اأّولهما 

لالحتفالت الدينّية وهي ليلة القدر واملولد النبوّي 

والعيـــدان؛ والثاين للختـــان والـــزواج، وقد جمعنا 

بينهما ل�شرتاكهما يف دللة الحتفال باجلن�س.

1 - و�شف �لحتفالت:
· �لحتف��ال بليل��ة �شب��ع وع�شري��ن م��ن رم�شان: 
هـــي ليلة القدر، والنا�س يعرفـــون هذا ال�شم ولكن 

يغلب على ا�شتعمالهم عبارة “ِليِلْة �َشْبَع وِع�ْشِريْن”. 

وكان الرجال يجتمعون يف بيٍت )اخليمة اأو الكوخ( 

والن�شاء يف بيٍت، وحتمل كّل امراأة ع�شاء، ن�شيبا اإىل 

الرجال ون�شيبا اإىل الن�شاء. وطعامهم يف تلك الليلة 

الك�شك�شي. وي�شمر الرجال بعـــد الفراغ من الأكل، 

وي�شربـــون ال�شاي، وَيـــرُوون الِق�ش�ـــس والأ�شاطر 

ويتحّدثون يف ما يّت�شل بحياتهم اليومّية. فاإن كان 

ب( مل يخل جمل�شهم  ْب« )موؤدِّ  »ِمدِّ
)1(

ْزَلـــه« يف »النَّ

مـــن وعظ واإر�شاد وتذكـــر. واأّما الن�شاء فال يطلن 

اجللو�ـــس ول ي�شربـــن ال�شاي على �شـــّدة حّبهّن له، 

ورمّبـــا اأخفينه عـــن اأزواجهـــّن و�شربن، ثـــّم يعدن 

ْبية ينامون باكـــرا، ولهّن اأعمال  اإىل بيوتهـــّن فال�شِّ

تنتظرهّن: تنظيـــف الأواين-وكانت قليلة، وطحن 

ال�شعـــر اإن مل يكـــن يف البيت دقيـــق، وال�شتيقاظ 

لإعداد ال�شحور.

· �لحتف��ال باملول��د �لنب��وّي: ي�شّميـــه النا�ـــس 
بـــه اأن ُي�شرتى اللحم  َفة الحتفال  “امِليُلـــوْد”، و�شِ
قبله بيوم، اأو ُتذبح �شاة وُتق�شم بني النا�س. ويف الليل 

يتع�ّشى النا�س، ويعود الن�شـــاء اإىل بيوتهّن، وَي�ْشُمر 

الرجال كما و�شفُت يف الحتفال بليلة القدر.

· �لحتف��ال بالعيد: ُتكن�س �شاحة البيت �شباح 
يوم العيد، واإذا كان يف احلّي موؤّدب اجتمع الرجال 

يف “َمْنْدَره” )بيدر( اأو مكان م�شتٍو نظيف، في�شّلون 

ْب )املـــوؤّدب( على  �شـــالة العيـــد، ثّم يقـــف “امِلـــدِّ

�شخـــرة اأو نحوها، ويتحـــّدث يف خطبة عيد الفطر 

ة  عـــن املغفرة لل�شائم وف�شل الـــزكاة؛ ويروي ق�شّ

اإ�شماعيل ويذّكر باأحكام الأ�شحية يف عيد الأ�شحى. 

ئ  ويحّث على اإ�شالح ذات البني يف كّل حال. ثّم يهنِّ

بع�شهـــم بع�شا. ويعـــود كّل رجل اإىل بيتـــه، فيهّنئ 

اأ�شرته ويذبح اأ�شحيته )يف عيد الأ�شحى(، ويتزاور 

ْزَلـــه” بعد ذلـــك. ثم يجتمعـــون للغداء،  اأهـــل “النَّ

فالرجال يف بيت اأ�شّنهـــم والن�شاء يف بيت اأ�شنهّن. 

وميكث الرجـــال بعد الغداء يتحّدثـــون، وترجع كّل 

امراأة اإىل بيتها كمـــا يف الحتفال بليلة القدر. فاإن 

مل يكـــن يف احلّي موؤّدب تـــزاور النا�س، ثّم يعود كّل 

رجل اإىل بيته فيذبح اأ�شحيته )يف عيد الأ�شحى(، 

ويجتمعون للغداء كما تقّدم، ول �شالة.

ومتـــى بداأ الرجال اخلـــروج لل�شالة جعلت كّل 

فتاة مت�شط �شعرهـــا وتقول: “اْجِري َيا َرا�ِشي وِزيْد 

ِيْت نَهاْر الِعيْد”.  الَّ َزْي َما جِرْت �شَ

العيـــد الك�شك�شـــّي -وقـــد  وكان طعامهـــم يف 

اأ�شبـــح اليوم اأكلة م�شهورة- اأو “الِعي�ْس ِبامَلْعُقوْد”، 

و“الِعي�ْس” هو دقيق ال�شعر ُيذّر قليال قليال يف ماء 

وملـــح على النار، وُيحـــّرك بجريدة من غر ُخو�ٍس 

ت�شّمـــى “امَلْغـــِرْف” حّتـــى ين�شـــج وي�شبح كعجني 

اخلبز، ثـــّم يو�شع يف اإنـــاء ويعالـــج بالأ�شابع حّتى 

ي�شبح اأمل�س م�شتديرا.

ح  و“امَلْعُقـــوْد” هـــو “ال�شِريـــْح” )التـــني امل�شرَّ

املجّفف( اأو التمـــر ُيطبخ جّيدا ثّم ي�شّفى بخرقة، 

وُي�شـــاف اإىل مقدار من الزيـــِت، والفلفِل م�شحوقا 

” )الَكَرْوَيا  ه والُك�ْشُرْ اأو مدقوقا، ومدقوِق “الِكْرِويَّ

ة(، والطماطـــِم امل�شّرِح املجّفـــِف، واملاء  َ والُك�ْشـــَرُ

وامللح، وُيطبخ حّتى ين�شـــج، فاإذا ن�شج �شّبوه على 

.
)2(

“الِعي�ْس” واأكلوا
· �لحتف��ال باخلت��ان: كان الغالـــب يف عـــرف 
َول، 

ُ
النا�س اأن ُيخنت ال�شبـــّي يف اأعوامه اخلم�س الأ

ورمّبا تاأّخر ختانه اإىل العا�شرة. وكان راأ�س ال�شبّي 

قبل اخلتان ُيحلق �شدغـــاه وقفاه، ول ُيحلق ال�شعر 

الذي فـــوق اأّم راأ�شه بـــل ُيخّفف وي�شّمـــى »َبْرْدَعه«، 

ويرتك له يف موؤّخر هامته )فوق الَقَمْحُدَوة( ق�شيب 

�لحتفالت �ل�شعبّية .. يف �جلنوب �ل�ّشرقّي �لّتون�شّي
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اَيه«. فاإذا دنا  ـــى »ُقطَّ من ال�شعر يتدىّل خلفه وي�شمَّ

ختانـــه ا�شرتى لـــه اأبـــوه قمي�شا اأبي�ـــس وطربو�شا 

نـــه الأّم بالَوَدع،  « )ال�شورة2( فُتزيِّ اأحمر »َكبُّو�ـــسْ

اَيه«  وتظفر يوَم ختانـــه »مِتيَمه« )ال�شورة3( و»ُقطَّ

اِيـــْة« راأ�شه، ثّم �شار  مـــن ال�شوف امل�شبوغ يف »ُقطَّ

اِيـــْة« ال�شـــوف  الن�شـــاء ي�شفـــرن »التِميَمـــه« و»ُقطَّ

اْرة  )ال�شورة 4( يف خيط الطربو�س، وي�شّمونه »ُنوَّ

َتا  . فـــاإْن مل يكن للطربو�س خيـــط �ُشدَّ
)3(

امَلْغـــُزوْل«

 وثالثة قرون 
)4(

ل يف مكانـــه منه. وُتْنظم �شبـــع ب�شَ

فلفـــل اأحمر يف خيـــط وتعّلق يف البيت، فـــاإذا �ُشفي 

ال�شبـــّي انتزعوهـــا، فـــاإن وجدوها َعِفَنـــة األقوها، 

واإن بقيـــت �شاحلة اأكلوها. وُينقـــب �شقف اخل�ّس 

يف و�شطـــه، وتوؤخذ جريدة خ�شـــراء )غ�شن نخلة 

ب فيه: ي�شّد اأ�شلها  ـــه( )ال�شورة 5( فُتن�شَ بُخو�شِ

باحلبـــال وتظّل من�شوبة يراها النا�س حّتى تيب�س، 

ْزَله« ليلة  فاإذا يب�شـــت األقوها. وجتتمـــع ن�شـــاء »النَّ

»الطَهـــاْر« )اخلتان(، فتخ�شب اإحداهّن -من غر 

تعيني- يـــدي ال�شبّي وقدميـــه باحلّنـــاء، ويغّنني، 

فاإن رفعن اأ�شواتهّن بالغناء �شّمي الحتفال »طَهاْر 

باْلَعاِلَيـــه«، واإن غّنني ب�شوت خفي�ـــس ي�شمعه اأهل 

اْكَته«.  البيت وجرانهم الأدنون �شّمـــي »طَهاْر بال�شَّ

ى فيه ما يجري  ، بل ُيغنَّ ولي�س للختان غناء خا�ـــسّ

على األ�شنـــة النا�س كالغزل ومـــدح الرجال وو�شف 

اخليل والإبل.

ويف �شباح يوم اخلتان يذبح ويّل ال�شبّي �شاة، 

ورمّبا ا�شرتكت اأ�شرتـــان اأو اأ�شر يف �شاتني اأو اأكرث، 

وجتتمـــع الن�شـــاء لإعداد الغـــداء وهـــو الك�شك�شّي. 

وتطّهر الأم �شبّيها بُغ�شل، وُتلب�شه القمي�س الأبي�س 

ِعة  وطربو�شه، وُيوؤَتى بجفنة من اخل�شب ت�شّمى “َق�شْ

، فتو�شع يف البيت مقلوبة، ويغربل عليها 
الُعوْد”)5(

الرجـــال الرتاب بالغربال ليكون ناعما. فاإذا ارتفع 

النهـــار جاء اخلاتـــن، وهو من عائلـــة عرفت بهذه 

ال�شناعة يتوارثونها اأبا عن جّد ول �شّيما عائلة من 

ى  ، فُيجَل�ُس ال�شبيُّ علـــى اجلفنة، ويغطَّ
)6(

ال�شـــود

ن�شفه الأ�شفل بلحاف اأبي�ـــس، وي�شتقبله اخلاتن، 

فيدخل حتت الغطاء، ويختنه ل يّطلع عليه اأحد من 

الذين ُيوِثُقون ال�شبّي.

واإذا �شـــرع اخلاتـــن يف عمله وقفـــت اأّم الطفل 

يف ق�شعة فيها املاء الـــذي طّهرته به، واأم�شكت يف 

يدها َجَلمًا، و�شنعت كفعل من يق�ّس �شيئا وبكت اأو 

 َوَحْد احُلوْت احُلوْت، 
ْ
تباكت، والن�شاء يغّنني: “اهلل

اْد،  اْد الدَّ  َوَحـــْد الدَّ
ْ
ـــي خِذى ِبالِعنْي امُيوْت؛ اهلل واللِّ

ـــْر واْخِفي  ْر َطهِّ ـــاْد؛ َيـــا مَطهِّ وامِلْلـــْح يِف ِعـــني احَل�شَّ

ْر  ْب عِليْك؛ َيا مَطهِّ ِايِديـــْك، َل ُتوِجْع الَغايِل َوَل َنْغ�شِ

ْب  ه ِليِديـــْك، َل ُتوِجـــْع وِليـــِدي َوَل َنْغ�شِ حَّ ـــْر �شَ َطهِّ

. فاإذا فـــرغ اخلاتن من ختانه ومداواته 
عِليْك”)7(

-وهو �شريع جّدا- ارتفعت الزغاريد، وُنقل ال�شبّي 

عطَي قطعة من 
ُ
عّد له قرب اجلفنة، واأ

ُ
اإىل فرا�س اأ

اللحم املطبوخ يف الغداء لرمي بها اخلاتن، ُيدعى 

اإىل ذلك لت�شكينه، فكاأّنه اقت�ّس من خاتنه. ويو�شع 

�ل�شورة 1: ُخ�س
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طربو�شـــه عند فرا�شـــه مقلوبا، فيلقي فيـــه النا�س 

، وهي قدر من املال غر حمّدد، ثّم 
“النِحيَلـــه”)8(

.
)9(

يجتمعون على الغداء

· �ل��زو�ج: يبداأ الإعداد لالحتفال قبل الزفاف 
باأ�شبـــوع اأو نحوه، فيوّزع اأهـــل العر�س ما يحتاجون 

اإىل رحيـــه من ال�شعر والقمح على َقَراِئِبِهْم ون�شاِء 

ثـــم يطوف رجل منهم فيجمع اأكيا�س  ْزَله”،  “النَّ
.

)10(

الدقيق

ثـــّم يطـــوف قبـــل العر�ـــس بيـــوم اأو يومني على 

ْزَله” رجل اأو امراأة لدعوة النا�س اإىل العر�س.  “النَّ
وا�شتهـــرت يف ال�شبعينـــات والثمانينـــات ظاهـــرة 

ـــاَرة”، فكانـــت تخـــرج من بيـــت اأ�شحاب  “احَل�شَّ
العر�ـــس قبـــل الحتفـــال بيـــوم فتيـــات “احُلوَمه” 

ترافقهـــّن �شاّبات من املتزّوجـــات، وهّن جميعا يف 

اَرة”،  ـــنْي “احَل�شَّ اأفخر ثيابهـــّن وزينتهـــّن، وُي�شمَّ

فيطفن على البيوت بيتا بيتـــا، ويدعون النا�س اإىل 

العر�س. وملّا كرث النا�س وتو�ّشعوا يف العمران وانت�شر 

اَرة” و“اللِّي�ْشَته”،  التعليم جمع النا�س بني “احَل�شَّ

فُتكتـــب قوائم فيها اأ�شمـــاء الرجال الذين ل ينبغي 

اإغفالهم يف الدعـــوة اإىل الوليمة من كّل “ُحوَمه”، 

ون  وهـــم اجلـــّد واأبـــو الأ�شرة وكبـــار اأبنائـــه، وي�شمُّ

، وُتَقّدم “اللِّي�ْشَته” اإىل اأحد 
القائمة “ِلي�ْشَته”)11(

بيـــوت “احُلوَمه” ثّم تنتقل من بيت اإىل بيت. واأّما 

ـــاَرة” فلالإعـــالم بالعر�س ودعـــوة الن�شاء  “احَل�شَّ
والأطفال.

النارّيـــة  الدّراجـــات  النا�ـــس  ا�شتعمـــل  ثـــّم 

وال�شّيارات، فكان يطوف ِفْتَيٌة على دّراجات نارّية، 

ْر”  اأو رجـــٌل وامراأتان اأو ثـــالث يف �شّيارة “ِللتِّْح�شِ

)الإعالم ال�شفوّي( اأو لتوزيع الدعوات املكتوبة، ثّم 

اأ�شبحـــوا يوّزعونها يف مراكـــز العمل ويطوفون بها 

على البيوت.

وكان العري�ـــس يختفـــي عنـــد اأقاربـــه اأو عنـــد 

اجلران قبل بداية الحتفال بع�شرة اأّيام اأو نحوها، 

وعـــادة ما ُتر�شل اإليه اأّمـــه بالطعام، ويكون يف هذه 

الأيـــام خمدومـــا مبّجـــال، وي�شّمى يف اأّيـــام عر�شه 

“ال�شلطان”. وقد انتهى هذا التقليد منذ زمن، واإن 
جتّنب ِعْر�َشاٌن خمالطة اآبائهم يف اأّيام العر�س.

وكان الحتفـــال يـــدوم ثالثـــة اأّيام يكـــرث فيها 

اإطـــالق النار من بنادق ال�شيـــد. وتغّني الن�شاء يف 

�شباح اليـــوم الأّول ويعددن الطعـــام لأهل العر�س، 

ويف امل�شـــاء ُيحمل املتاع الذي اأعـــّده العري�س -وهو 

قليـــل- من بيـــت اأ�شرتـــه اإىل بيت اأ�شـــرة الزوجة، 

ى هذا اليوم “نَهار الِك�ْشَوه”؛ ويف الليل يذهب  وي�شمَّ

الن�شاء والأطفال اإىل العر�س، فتغّني الن�شاء ويلعب 

وْت”، وهو غناء  الأطفال. وكان الغناء ي�شّمى “ال�شُّ

جماعّي مبّد ال�شوت ل ي�شاحبه عزف ول �شرب.

ويف �شبـــاح اليوم الثاين يذبح اأهل العري�س من 

املا�شية ما يكفي لإطعـــام النا�س، ثّم يقّطع اللحم، 

ويطبـــخ الك�شك�شـــّي يف امل�شـــاء. فاإذا �شّلـــى النا�س 

املغـــرب جل�شـــوا يف حلقـــات اأربعـــة اأربعـــة، ويتّوىل 

�لحتفالت �ل�شعبّية .. يف �جلنوب �ل�ّشرقّي �لّتون�شّي

و�ْس )�َشا�ِشيَّة، طربو�س( �ل�شورة 2: َكبُّ

http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.
php?t=1622515&page=3 



80

جماعة من الأقـــارب والأ�شحاب توزيع الك�شك�شي، 

 .
)12(

ى هذه الليلة ليلة “الع�ِشـــى” )الَع�شاء( وت�شمَّ

واأّمـــا اأهل الفتاة فلم يكونوا يوملون، ثّم �شار النا�س 

يوملـــون يف زواج البـــن وزواج البنـــت، اإّل اأّن وليمـــة 

البن اأكر.

ويف هـــذه الليلة ي�شاعد النا�ـــس اأ�شرة الزوجني 

باملـــال، يقّدمونـــه اإىل الأب اأو الأخ اأو مـــن يتـــوىّل 

جمعه مـــن الأ�شرة. ويتّرع كّل اإن�شان مبا ي�شتطيع، 

وكثـــرا ما “ُيرجع” كّل واحـــد اإىل �شاحب العر�س 

مـــا كان دفعه اإليه يف عر�س ابنـــه اأو بنته. ثّم َيرجع 

اأكـــرث الرجال اإىل بيوتهـــم، ويبقى بع�شهم لل�شمر. 

واأّما الن�شاء فيبقني للغناء وال�شمر. فاإن كان العر�س 

“ِبالعِبيـــْد”، غّنـــى “العِبيـــْد” -وهـــم ُمَغنُّون من 
ال�شود- وا�شتمع النا�ـــس ودفعوا اإليهم املال. وكانوا 

يغّنـــون وي�شربون الطبل والفتيـــات “تُنْخ”، يجثون 

علـــى ركبهـــّن و�شعوُرهّن مر�شلـــة والعرو�س معهّن، 

ويحّركن روؤو�شهّن ميينا و�شمال.

اْن” منذ زمن، وانقر�س  خَّ وقد اندثر تقليد “النَّ

على  والرق�س  الغناء  واأ�شبح  بالعِبيْد”،  “الِعْر�ْس 
ا بالن�شاء يف مكان خا�ّس  ْرُبوَكه” خا�شّ دّقـــات “الدَّ

.
)13(

بهّن من البيت

-ومعـــه  العري�ـــسُ  يذهـــب  الليلـــة،  هـــذه  ويف 

ا�َشه” اأي اأ�شدقاوؤه الذين يهتّمون به يف اأّيام  “الَعرَّ
عر�شه- اإىل بيت العرو�س، فُتْخرج يدها من خرق يف 

ه” )احلّناء  بيتها وفيها �شبع قطع �شغار من “احِلنَّ

امل�شحوقة املعجونة باملاء(، فيلتقطها العري�س باإبرة 

ياأتـــي بها معه قطعة قطعًة، ثّم يعود واأ�شدقاءه اإىل 

بيته، ولذلك ت�ّشمى هذه الليلة “بليلة احلّنه”.

واأّما يف بيت العرو�س، فتعّد الن�شاء “ال�ْشَخاْب” 

يف �شبـــاح اليوم الثـــاين، وهو م�شحـــوق “امَلْحِلْب” 

يعجن مباء ال�شواك، ثّم ُيْجعل قطعا �شغرًة خمتلفًة 

َورهـــا، وُيْنظم يف خيط، وقـــد يزّين باخلرز، ثّم  �شُ

يوّزع على الن�شاء، فتعّلقه املراأة يف جيدها كالقالدة 

)ال�شورة 7(.

ويف م�شـــاء اليوم الثالـــث يخرج موكب من بيت 

العري�س اإىل بيـــت العرو�س، فتزّف اإىل بيت زوجها 

ْحَفه” )ال�شورة8(،  يف هـــودج ي�شّميه النا�س “اجلِّ

وتاأخذ معها املتاع الذي اأعّدته وما حمله اإليها زوجها 

ْخَله”. فياأتي  “نَهـــار الِك�ْشَوه”. ويف الليل تكون “الدُّ
العري�س من مـــكان قريب من خيمة عرو�شه يتقّدم 

“العّرا�شه” ُين�شدون “الردة”، وتوقد نار ملتهبة 
قـــرب اخليمة، وجتتمـــع الن�شاء عند بـــاب اخليمة 

َمرة، ويجتمـــع بع�س الرجال  ويف يـــد اإحداهـــّن جِمْ

غـــَر بعيد، ويختفي والـــدا العري�س يف النا�س لريا 

ابنهمـــا من حيث ل يراهما، فـــاإذا دنا “العّرا�شه” 

مـــن اخليمة و”ال�شلطـــان” يتقّدمهم عمد �شاحب 

البندقّيـــة اإىل النـــار امللتهبـــة فاأطلـــق فيهـــا النار، 

فيتطاير ال�شرر كال�شهب، ويتقدم “ال�شلطان”، فاإذا 

�ل�شورة 3: مِتيَمه، وهي �شلك من َخَرز خمتلٍف �ألو�ُنه.
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بلغ باب اخليمة وهّم بالدخول اأخذ اأحد الرجال اأو 

يَوه” )قّلًة(  اإحدى الن�شاء )من غر تعيـــني( “ِجدِّ

ملئـــت مـــاء )ال�شـــورة 9(، وي�شربهـــا اآخر بع�شا 

فيتناثـــر ماوؤها ويقول الرجل الـــذي ي�شربها َلَماْن 

َلَمـــاْن، اأي الأماَن الأمـــاَن، مّرتني اأو ثالثا. ويدخل 

العري�س اخليمة.

وينتظـــره النا�ـــس، فاإذا خـــرج اأطلـــق �شاحب 

البندقّيـــة ثـــالث طلقـــات، ويهّنئه الرجـــال ويهّنئ 

الن�شـــاء املراأة، ثم يعود من رافقها من اأ�شرتها اإىل 

بيوتهـــم، ويتفّرق النا�س، ومتكـــث العرو�س يف بيت 

زوجها، فاإذا م�شى عليها �شبعـــة اأّيام زارت اأباها، 

.
)14(

فتقّبل راأ�شه، ويقال يومئذ اإّنها جاءت را�شية

�لّدللت  -  2
1-2 - �لحتف��ال بليلة �لقدر و�لعيدين و�ملولد 

�لنبوّي

الزمن يف الحتفال بليلة القدر واملولد والعيدين 

زمن مقّد�س خمتلف عن �شائر الأّيام. ويعّر النا�س 

عن قدا�شتـــه واختالفـــه بكلمتني همـــا: »عَوا�ِشْر« 

و»ُمو�ِشـــْم«. فـ»املُو�ِشـــْم« ت�شميـــة ُتطلـــق علـــى ليلـــة 

ًة، فيقال »اللِّيَلْه ُمو�ِشْم«، وتقرتن يف  الحتفال خا�شّ

اأذهـــان النا�س ب�شراء اللحم، فقـــد كان اأكل اللحم 

نادرا جّدا. ومل يكن للنا�س طعام خا�ّس باملولد وليلة 

، فاإذا جـــاء »املو�شم« اختلف 
)15(

القـــدر والعيديـــن

الطعام عن طعام �شائر الليايل، واجتمع اأهل احلّي 

يف بيت واحد فاأكلوا جميعا.

واأّما »العَوا�ِشْر« فهي ثالثة اأّيام يف كّل »ُمو�ِشْم«: 

يوم الحتفال و�شابقه وَغده. والت�شمية تعني اأّن هذه 

الأّيام لهـــا ُحرمة لي�شت ل�شائر الأيام، اأي مقّد�شة. 

والظاهـــر اأّنها جمع لـ«َعا�ُشوَرا«، فقد كان الحتفال 

بـ«َعا�ُشوَرا« اأكر احتفال واأهّمه يف اجلنوب ال�شرقّي 

، فا�شتّق النا�س من ا�شمه ت�شمية لكّل 
)16(

التون�شـــّي

موا�شمهـــم الدينّية. وكان النا�ـــس يغّرون �شلوكهم 

يف »العَوا�ِشـــْر«، فرفق الأب باأطفالـــه، ويكّف يده 

عّمـــن كان يوؤّدبه منهـــم بال�شـــرب، ول يق�شو على 

زوجته، ويكظـــم غيظه؛ وتكـــّف الأّم يدها ول�شانها 

فال تدعو بال�شّر، وكان الدعاء بال�شّر كثرا يف كالم 

الن�شاء؛ ويجتنب النا�س اخل�شام، وي�شلحون ذات 

بينهم، فـــاإذا تع�ّشر الإ�شالح بني اخل�شمني ُكتمت 

اخل�شومة حّتى تنق�شي العوا�شر؛ ويتزاور الأقارب 

واجلران يف العيدين؛ واإذا ُولد ُغالم يف �شهر املولد 

فرمّبا �ُشّمي »امِليلوْد«.

ت�شرتك هذه الحتفالت يف اجتماع اأهل احلّي 

يف بيـــت اأ�شّنهم لالأكل وال�شمـــر. واجتماعهم عنده 

اعـــرتاٌف ب�شلطة ال�شّن والتجربـــة وجتديٌد للطاعة 

الرمزّيـــة وحر�ٌس على وحدة اجلماعة. ولقد كانت 

طاعُة الأكِر يف املجتمع البدوّي تكرارا لنمط واحد 

يف التنظيـــم الجتماعـــّي ياأخذه الأبنـــاء عن الآباء 

َرٌر  ن بِخَرق ملّونة، ويف �آخرها �شُ اَيه، وهي خيوط من �ل�شوف �مل�شبوغ، وقد ُتزيَّ �ل�شورة 4: ُقطَّ

يِب.        �شغرية من �لطِّ

�لحتفالت �ل�شعبّية .. يف �جلنوب �ل�ّشرقّي �لّتون�شّي
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بالت�شليم، فكان الجتماُع راكدا والأخطاُء متوارثًة 

را بتجربـــة الأجداد. اإّل اأّن  والظلُم الجتماعّي مرَّ

�شلطـــة ال�شّن حفظت على املجتمـــع البدوّي وحدته 

ومّكنته من ال�شتمرار. فتبجيُل الكبر )يف القبيلة 

واحلـــّي والأ�شرة( وتقدمُيـــه وا�شت�شارُته والجتماُع 

يف بيتـــه وحتكيُمه يف اخل�شومة اأعمال كانت جتّدد 

القيـــم الجتماعّية، فيجـــد الفرد اأثرهـــا يف نف�شه 

ويدركـــه يف عالقاتـــه بقبيلتـــه واأهل حّيـــه، وي�شعر 

بانتمائه اإىل اجلماعة، ويرى موقعه فيها.

ورمّبـــا اخت�شـــم نا�س من احلـــّي يف امـــراأة اأو 

اأر�ـــس اأو كالأ، و�شّج بع�شهم بع�شا بالَهَراَوى، اإّل اأّن 

اخل�شومة كانت عالمة على �شعورهم باأّنهم اأحياء 

واأّن لهـــم ما يتناف�شون فيـــه وي�شفكون فيه دماءهم 

ويقطعون اأرحامهم واإن �شاعة من نهار، فاإذا ذهب 

الغ�شـــب و�شكنت النفو�س و�شعـــى يف الإ�شالح اأهل 

»ال�شّن والعقل« بكى املخت�شمـــون وتعانقوا وُن�شيت 

اخل�شومة كاأّنهـــا مل تكن، وكثرا ما يجتمع النا�ُس 

بعدها على الطعام يعـــّده اأحد املخت�شمني اأو �شيخ 

يف احلـــّي، فيجـــّددون العقـــد الجتماعـــّي بينهـــم 

وُيْحُيـــون قيم ال�شفح واحللـــم وامل�شاحمة واأوا�شر 

القرابـــة واجلوار، وينقلب اخل�شـــام والتنافر األفًة 

وي�شبـــح �شببا لتجديـــد حياة يغلب عليهـــا الركود 

القاتـــل. فلذلـــك مل تـــوؤّد اخل�شومـــة العار�شة اإىل 

انحـــالل املجتمـــع البـــدوّي يف اجلنـــوب ال�شرقـــّي 

التون�شـــّي، بل كانت تعبرا »بدوّيا«عن حياته، وكان 

الحتفال من اأهّم �شاعات جتديد متا�شكه، وكانت 

»�شلطة الكبـــر« اأحد حماور النتظـــام الجتماعّي 

فيـــه، ورموُزها »كِبْر الَعْر�ْس« )القبيلة( يف قبيلته، 

ْزَله« يف حّيـــه، والأب يف اأ�شرته، ويليه يف  و«كِبْر النَّ

املنزلة اأكر اأبنائه.

وي�شاهـــم الحتفـــال اأي�شـــا يف جتديـــد الزمن 

، فيقطع الزمـــَن العاديَّ 
)17(

وجتديـــد ال�شعـــور بـــه

الراكد ال�شاكن وين�شئ زمنا خمتلفا ويبعث ال�شعور 

الدينـــّي. فالحتفـــال ي�شبقه ال�شتعداد لـــه ب�شراء 

اللحم واإعـــداد الطعام والتزّيـــن ولب�س اجلديد اإن 

ُوجـــد، وال�شتعـــداد يعني اأّن يف احليـــاة �شيئا مهّما 

ت�شتعّد له النف�س وتتعّلق به. واإحياء ال�شابع والع�شرين 

مـــن رم�شان احتفـــاٌل بليلة القـــدر، والعيُد احتفال 

اإ�شالمّي و�شّنة نبوّيـــة، واملولُد اإحياء لذكرى ميالد 

الر�شـــول حمّمد �شّلى اهلل عليه و�شّلم. وكان موؤّدب 

ْزَله« يتحّدث يف تلك الحتفالت، في�شرح معنى  »النَّ

ليلة القدر ويبنّي ف�شل رم�شان ويعظ، وي�شغي اإليه 

النا�س، فهو يقراأ ويكتـــب ويطالع كتب الفقه ويعّلم 

ْبيـــَة القراءة والكتابة ويحّفظهـــم القراآَن، وله  ال�شِّ

http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=220615�ل�شورة 6: ِمْزِوْد.�ل�شورة 5: جريدة.



83

يف كتبه مثال يقي�س عليه ما يقع يف جمتمعه، فيقراأ 

ويفهم ويف�ّشر ويوؤّول من تلقاء نف�شه ول رقيب عليه. 

واأّما النا�ُس فاأّمّيون، ولي�س لهم اإّل ما ا�شتفادوه من 

لـــوه من املوؤّدب  جتربتهـــم وورثوه عن اآبائهم وح�شّ

بال�شمـــاع. وكانوا يعرتفون بف�شلـــه فيقولون »فاَلْن 

ـــي«، ويعّرون عن  يْقـــَرا وِيْكِتـــْب« و«ِيْعـــِرْف كاَلْم َربِّ

�شعة علمه بقولهم اإّنه »بَحْر«، ويعرتفون بف�شل من 

يالزمه وياأخذ عنه ويقولون »فاَلْن ِم�ْشتِمْع« اأي �شمع 

من املوؤّدب »علما كثرا«.

هذا ال�شعور الدينّي املتجّدد بالحتفال والوعظ 

كانت تخالطه اأمايّن النف�س واأ�شواقها، فكانت الفتاة 

مت�شـــط �شعرها يف �شباح يوم العيد وتقول: »اْجِري 

ِيْت نَهاْر الِعيْد«، اأي:  الَّ َيا َرا�ِشي وِزيْد َزْي َما جِرْت �شَ

»ُطْل يا �شعري وا�ْشرت�ِشْل وعّجْل كما عّجَل امل�شّلون 

اإىل �شـــالة العيـــد«. وُيفهم مـــن هذا »الدعـــاء« اأّن 

�شـــالة العيد كانت �شيئـــا ماألوفا عنـــد النا�س، اإّما 

باأدائهـــا يف البيادر متى كان مع النا�س موؤّدب؛ واإّما 

بالذهاب اإىل اجلوامع يف بنقـــردان اأو جرجي�س اأو 

مدنني، وهـــذا ل يّتفق دائما. وكان طول ال�شعر من 

مقايي�س جمـــال املراأة، فـــكاأّن يف ا�شتحثاثه ليطول 

ر  احتفـــال بجمـــال اجل�شـــد وانتظارا لـــزوج مت�شوَّ

ر التعبر عن  ى به النف�س منذ ال�شغر. واخُت�شِ مُتنَّ

اجلن�س يف خماطبة ال�شعر م�شانعًة للمجتمع الذي 

يت�شّدد يف منع احلديث عن مفاتن اجل�شد واإن �شّور 

�شعـــراوؤه جمال املراأة ت�شويرا ل تورية فيه ول عّفة. 

وجـــاء الكالم يف هيئـــة الدعاء ليتوّهـــم ال�شامع اأّن 

الفتاة تدعو رّبها يف يوم احتفال دينّي يعتقد النا�س 

اأّنه موعد اإجابة، واملَُناَجى يف احلقيقة الرجُل، فهو 

يعرف اأّن هذا الدعاء ُيتلى يف العيدين فيمّني نف�شه 

بزوجة يعبث ب�َشعرها الطويل، ويتغّنى به يف �ِشعره.

ومـــن اأمايّن النف�ـــس واأ�شواقها اأي�شـــا قرُع باب 

امل�شتقبل واّطالُع الغيب، وقد �شرحُت هذا الأمر يف 

، وتك�شفه يف الحتفال 
)18(

تاأويل الحتفال بعا�شوراء

بعيد الأ�شحى قراءة عظم لوح الكتف، فكان النا�س 

يذبحـــون الأ�شحيـــة، ويطبخون الكتـــف اليمنى يف 

الليل، ول ي�شيبون منها �شيئا، ويحفظونها يف دقيق 

ال�شويق، فاإذا اأ�شبحـــوا يف ثاين اأّيام العيد اأفطروا 

عليهـــا، ول يك�شـــرون عظمهـــا، ثّم ياأخـــذه اجلّد اأو 

الأب فينظر فيه، ويقراأ ما كتب فيه من خر ال�شنة 

اجلديـــدة، فـــاإذا راأوا �شوادا م�شتطيـــال قالوا: هذا 

قر، و�شيمـــوت اأحد اأفراد الأ�شرة؛ واإذا وجدوا فيه 

اأثرا م�شتديرا قالوا: هذا بيدر، و�شيكون عامنا هذا 

عـــام خ�شـــب؛ واإذا كان العظم الناتئ على �شفحة 

ز قالوا: هذا منجل، وعامنا  زَّ ْحَر�َس كاأّنه حُمَ
َ
اللوح اأ

�لحتفالت �ل�شعبّية .. يف �جلنوب �ل�ّشرقّي �لّتون�شّي

�ل�شورة 7: �شَخاْب
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هذا عام زرع وح�شاد؛ واإذا كان اأمل�س قالوا: عامنا 

هـــذا »َعْجُروْد« اأي اإّن الـــزرع فيه �شيكون رديئا. ثّم 

 اإىل عيد 
)19(

يعّلـــق العظم يف اأعلى »رِكيْزِة اخُل�ْس«

الأ�شحى من قابل، وهكذا يف كّل �شنة.

تعليـــق العظـــم يف اخل�ـــسّ ا�شتعجـــاٌل لإ�شراق 

ب�شـــارة وتوطـــنٌي للنف�ـــس علـــى ا�شتقبـــال الباأ�شاء 

وال�شـــّراء، وتاأويـــُل خطوطـــه نقٌر لأبـــواب الق�شاء 

وحتديـــٌق يف �ُشُجِف الغيب واإلهـــاٌء للنف�س العاجزة 

دون قهـــر الغيب و�شطـــوة الدهـــر، فامل�شتقبل عند 

البـــدوّي الأمّي غيب مكنون، ولي�س له يف معارفه ما 

ميّكنه من توّقع حوادث الزمان وال�شتعداد لنوائبه، 

وما ي�شاعده على تطوير فالحته وتكثر اإنتاجه، وما 

يدفـــع به الأمرا�س املزمنـــة والأوبئة الفّتاكة، فكان 

يقّلـــب عظم كتف الأ�شحية يبحـــث فيه عن اأ�شباح 

اآفـــات حياته ووجـــوده، ويتخّيـــل ب�شائر غـــده، فاإن 

وافقت وقائُع التاريخ تاأويالِتـــه اطماأّن اإىل ما ي�شّر 

وتوّهـــم اأّنه عامل مبا ي�شوء م�شتعّد لـــه، واإن كّذبتها 

فـــّر اإىل الق�شاء والقدر وقد حاك يف �شدره اعتقاُد 

اّطالِع الغيب يف لوح الغيب املعّلق يف اخل�ّس.

ومل اأجد يف �شفة الحتفال باملولد النبوّي �شيئا 

ميّيـــزه، فلم يكن للنا�س طعام خا�ّس فيه ول دعاء، 

اإّل اأّن منهـــم مـــن كان ي�شّمـــي وليده يف ربيـــع الأّول 

. ويف 
)20(

»ِميُلـــوْد« اأي با�شم ال�شهر يف تقومي النا�س

الت�شمية تيّمن مبولد الر�شول �شّلى اهلل عليه و�شّلم 

كما يف الت�شمية مبحّمد، فقد كانوا يتّركون باأ�شماء 

ويعّظمونهـــا، فـــاإذا �شّبـــوا �شاحبها قالـــوا: »حا�شا 

.
)21(

ا�ْشَماْك« اأي »حا�شا ا�شَمك«

واأرى اأّن يف هـــذه الت�شميـــة حماولـــة لل�شيطرة 

يٍّ ل تدوين فيه. نعم، كان  على الزمن يف جمتمع اأمِّ

النا�س ي�شتعملون التقومي القمرّي ال�شعبّي، وتقوميا 

اآخـــر ي�شّمونه »ح�َشـــاْب ِغيالْن«، وهـــو تقومي دقيق 

يعتمـــد على حركة النجوم. وقـــال يل اأحد ال�شيوخ: 

»كان النا�س يقولون: اإّن »ِغيالن« و�شع ح�شابا دقيقا 

�شبط فيه اأّيام كّل ف�شـــل. واأراد عارفون بالتقومي 

اختبـــاره، فـــزاروه يف يـــوم خـــروج ال�شتـــاء ودخول 

الربيـــع، وجل�شوا وقد خرج يحتلب ناقـــة. وملّا دخل 

تظاهروا بامللل وقالوا: اأبطاأت. فقال: »�شِريْع مِتيْع، 

م�ِشيْت يف ال�ّشتاء 

، و�شَرح كالمه باأّنه ملّا هّم 
)22(

ِجيْت يف الّرِبيْع«

باحتالب الناقة ا�شتدارت وا�شتقبلت امل�شرق، وهو 

�شلوك غريزّي يف الإبل يف الربيع. فاأقّروا باأّنه اأعلم 

.
)23(

النا�س بح�شاب الزمن«

و»ح�َشـــاْب ِغيـــاَلْن« تقـــومي دقيق ي�شبـــط اأّيام 

الف�شـــول وخ�شائ�شهـــا، ويحفـــظ نتائـــج جتربة 

�ل�شورة 8: ِجْحَفه )من جربة(، و�أّما “�جلحفه” يف �لبادية 

و�لأرياف �ملدرو�شة يف �ملقال فكانت �أقّل تزيينا من هذه.
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 ،
)24(

الإن�شان البـــدوّي يف اأعماله وخ�شائ�س بيئته

ولكـــّن النا�س مل ي�شتعملـــوه للتاأريخ خلفاء عالماته 

وعدم اأهمّيتها يف حياتهم، فلم يقولوا مثال اإّن فالنا 

ولـــد ملّا طلعت الرثّيـــا اأو ظهر امليزان، بـــل اختاروا 

عالمات مـــن بيئتهم وتاريخهم فاأّرخـــوا بها، وهي 

�شنفان:

- �ل�شن��ف �لأّول فيـــه الحتفـــالُت )ليلة القدر 

والعيـــدان واملولـــد النبـــوّي وعا�شـــوراء(، والأ�شهُر 

املقّد�شُة )»امِليُلـــوْد« )ربيـــع الأّول( ورجب و�شعبان 

ورم�شـــان(، وف�شـــوُل ال�شنـــة، واأّيـــاٌم معّينـــة من 

ة الَعْنْز(، والأعماُل الزراعّية الكرى  الف�شول )ِقرِّ

َرا�س، وجني  ْرْع« اأي احل�شـــاد والدِّ )احلرث، و«الزَّ

الزيتون(.

- و�ل�شن��ف �لثاين فيـــه الأحداث الكبار يف بيئة 

الإن�شان البـــدوّي ووطنه وتاريخ اأّمتـــه، ومنها: َعاْم 

ِفـــْر )يقول  ـــاِري )جماعـــة(، وعـــاْم الّريْح َل�شْ الَغبَّ

النا�س اإّنه هّبت فيه ريح اأثارت غبارا اأ�شفر(، وعاْم 

اجِلْدِري )قتل فيه وباء اجلدرّي خلقا كثرا(، وعاْم 

ْلْج )ت�شاقطت فيه الثلوج وهي ظاهرة نادرة جّدا  التِّ

ْكَرْه  يف اجلنوب ال�شرقّي التون�شّي(، وعاْم ِطيِحة الزِّ

ْكـــَره قرية فيها اآبـــار كان ي�شرب منها النا�س،  )الزِّ

ففّجرها الفرن�شّيون يف احلرب العاملّية الثانية لقطع 

املاء عن الأملان فُطمرت ثـــّم اأْحَيْوها واأ�شلحوها(، 

وعاْم الَفَل�ْشطني )1948(.

وكان النا�ـــس يوؤّرخون بهـــذه الأحداث فيقولون 

ْلـــْج« اأو »َعاْم الَفَل�ْشِطنْي«  مثال: »فـــاَلْن وِلْد »َعام التِّ

يْف« اأي يف اآخر ف�شل ال�شيف،  اأو »يف عَقـــاْب ال�شِّ

ْرْع«، »وَرّوْح فـــاَلْن يف عا�شورا« اأي  و«رَحْلَنا َبْعد الـــزَّ

رجع اإىل بيته يف �شهر »عا�ُشوَرا« )حمّرم(، و»َماْت 

« اأي يف وقـــت ن�شج التـــني، وهكذا...  ُمو�ـــسْ يف الَكْرَ

فيّتخذون الف�شول والأ�شهر والأحداث والحتفالت 

عالمـــات يهتدون بهـــا يف تق�شيم زمـــن راكد ثقيل 

ي�شبه بع�شه بع�شا، وين�شبونها يف ثنايا عمر خامل 

�شاكـــن تتكّرر فيـــه الأّيام والليـــايل، وين�ّشطون بها 

ذاكـــرة ل تعرف ر�شمـــا ول قلما. وقـــد اأطلقوا على 

اأولدهم اأ�شمـــاء �شهورهم املقّد�شة تيّمنا ف�شّموهم 

اَنه« و»رَجْب« و»امِليُلوْد«، وا�شتّقوا  اْن« و»ُرْم�شَ »ُرْم�شَ

من اأّيـــام فرحهم واحتفالهم اأ�شمـــاء اأخرى تفاوؤل 

اِدي«  وا�شتب�شارا ف�شّموا املولـــوَد يف اأّيام العيد »الَعيَّ

ه«، واملولودَة يف اأّيام  اِديَّ اَده« و«َعيَّ واملولودَة فيها »َعيَّ

عر�س »عُرو�شّية«، واملولودَة يف اأّيام مطر »ْمِطَره«، 

ثـــّم يّتخذون مولد الولد عالمـــة ثابتة يوؤّرخون بها، 

فيقّيدون الزمن باأ�شمـــاء اأولدهم، وي�شعرون اأّنهم 

يح�شـــون بها �شهـــوره واأّيامـــه، ويحتمـــون بها من 

الن�شيان.

و�خلتان بالزو�ج  �لحتفال   2-2-

الـــزواج هو اأكر احتفـــالت النا�س يف اجلنوب 

ال�شرقّي التون�شّي، وهو احتفال يتداخل فيه الدنيوّي 

واملقّد�س والجتماعّي والقت�شادّي وال�شيا�شّي واأكرث 

اأبعـــاد احلياة. ورمّبـــا َكَمن بع�شهـــا اأو ُكبت فت�شّلل 

مـــن �شعاب النف�ـــس يف كلمات اأو زفـــرات اأو نكت اأو 

نظـــرة... ورمّبـــا غلب بع�شهـــا فبـــدا يف كّل �شيء: 

الكالم والأغاين والزينة واحلركات؛ وقد يبالغ نا�س 

يف بع�شها فيكون فّجا غليظا اأو ثقيال مماّل.

ومل يكـــن للنا�ـــس يف الباديـــة اهتمـــام بال�شاأن 

ال�شيا�شـــّي فلـــم يبـــُد لـــه اإّل اأثـــر �شاحـــب يف بع�س 

ق�شائد ال�شعراء. وملّا اّت�شعت القرى وكرث املتعّلمون 

وانت�شرت و�شائل الإعالم ازداد الهتمام بال�شيا�شة، 

ولكّنهـــا مل تكن مو�شوعـــا عاّما يتكّلم فيـــه النا�ُس 

يَوه )ُقّلة(. �ل�شورة 9: ِجدِّ

�لحتفالت �ل�شعبّية .. يف �جلنوب �ل�ّشرقّي �لّتون�شّي
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جميعا، بل كانت من حديث الأ�شدقاء والأتراب يف 

جمال�ـــس الرجال فقط. ول توجـــد درا�شات يف هذا 

املو�شـــوع ولكن اأظّن اأّن هذا الأمر بداأ يف �شبعينات 

ـــة. ويف اآخـــر الثمانينـــات  القـــرن الع�شريـــن خا�شّ

اأ�شبحت ولئم زواج بع�س الإ�شالمّيني مهرجانات 

خطابّيـــة �شيا�شّيـــة، فاإذا فـــرغ النا�س مـــن الَع�شاء 

وجل�شـــوا لال�شتماع هّناأ اخلطيـــُب العري�َس بزواجه 

ودعـــا له باخلر وال�شعادة، ثـــّم ياأخذ يف ت�شخي�س 

�شيا�شة البالد ونقدها، وميـــزج الآيات والأحاديث 

بالأخبـــار ال�شيا�شّيـــة، وينّبه علـــى �شرعّية مطالب 

، ويحـــّث الأتبـــاع علـــى التم�ّشك بها. 
)25(

احلركـــة

وح�شرُت �شنة ثمان وثمانـــني )1988( زواج اأحد 

ه« اإىل بيت العرو�س  معارفنا، فلّما ذهبنا »ِليْلة احِلنَّ

وجدنـــا النا�س يف �شاحة ف�شيحة: الرجال يف ناحية 

والن�شاء يف ناحية اأخـــرى، وا�شتقبلهم اأربعة رجال 

واقفني ي�شّمونهم »ِفْرقـــة ملتزمة«، وكانوا ين�شدون 

اأنا�شيد لي�س معها عـــزف ول �شرب، ومّما اأن�شدوه 

ق�شيدة »اأّماه«، وفيها:

َد� دَّ اُه َل  َتْبِكي َعَليَّ �إَِذ� �َشَقْطُت مُمَ �أُمَّ

َفاملَْوُت َلْي�َس ُيِخيُفِني َوُمَناَي �أَْن �أَ�ْشَت�ْشِهَد�

ف�شـــارت �شاحة البيـــت كئيبـــة كاأّن النا�س يف 

.
)26(

ماأمت

واأّما اجلانب الجتماعّي فاأظهر اأبعاد الحتفال، 

ْزَله” كّلها،  فقـــد كان اأ�شحاب احلفل يدعـــون “النَّ

وملّا كرث النا�س وا�شتقـــّروا وكرت القرى �شار اأهل 

العر�س يدعون اأكـــرَث �شّكان القرية، وكلَّ من لها به 

ن�شـــب اأو �شداقـــة اأو عمل من اأهل القـــرى الأخرى 

ومـــن املدينـــة عاّمـــة. وي�شاهـــم هـــوؤلء باأ�شنـــاف 

امل�شاعـــدة، فيبذلون املال، ومنهـــم من يعّد الطعام 

ويخـــدم املدعّويـــن اإىل الوليمة... ومـــازال النا�س 

. ويف اإطالق النار 
)27(

علـــى هذا التقليد اإىل اليـــوم

اإ�شهاد للمجتمع كّله علـــى زواج الزوجني على �شّنة 

اهلل ور�شولـــه و�شّنة املجتمـــع، ويف النتقال بني بيت 

ْحَفه”  العري�س وبيت العرو�س يف “الِك�ْشَوه” و“اجلِّ

اإعـــالن لتاأ�شي�ِس بيـــت جديد واإن�شـــاِء ن�شب جديد 

.
)28(

ون�شل جديد

واأّما الحتفال باجلن�س فيبدو يف لب�س اجلديد 

والتزّين والغناء والزغاريد والأعمال الرمزّية. واأهّم 

الأعمال الرمزّية ما يقع ليلة الدخلة. فالنار امللتهبة 

ترمز اإىل ا�شتعار ال�ّشهوة اجلن�شّية، ولقاء العري�س 

بعرو�شـــه ي�شـــّوره م�شهد النار امللتهبـــة يف الكانون 

 ،
)29(

امل�شتدير املحفور يف الأر�س اأمام بيت الزوجّية

اإذ يقف �شاحب البندقّية على اأمتار منها وي�شّوب 

اإليهـــا بندقّيته ويطلـــق فيها النـــار فيتطاير ال�شرر 

وتعلـــو الزغاريد ويتقّدم العري�ـــس. وللم�شهد ثالث 

غايات: تاأجيُج �شهوة العري�ـــس الذي يتقّدم اجلْمع 

ويرى النـــار وال�شرار؛ واإعـــداُد العرو�س التي ت�شمع 

اإطالَق النار والزغاريَد؛ وحتقيُق الحتفاِل الّدرامي 

بافت�شا�س البكارة. واأظـــّن اأّن امل�شهد يعّد العّزاب 

ملثـــل هذه ال�شاعة ويحّرك �شهوتهـــم ويثر اأمانّيهم 

ويعّودهـــم مواجهـــة اجلمهور الكبر الـــذي ير�شد 

حركات العري�س وق�شمات وجهه؛ ويعّزي امل�شهُد من 

طلقت ناُره من قبل فلم يبق له اإّل الذكرى والت�شّلي 
ُ
اأ

مب�شاهـــدة األ�شنة اللهب وا�شتن�شـــاق رائحة البخور 

والبارود.

هذا امل�شهد النـــارّي يتلوه م�شهد مائّي، فتوؤخذ 

قّلـــة مـــاء وي�شربها رجـــل بع�شا يك�شرهـــا ويقول: 

“َلَماْن َلَماْن” )الأماَن الأماَن(، ثّم يدخل العري�س 
على عرو�شـــه. فالبندقّية عّو�شتهـــا الع�شا، والنار 

امل�شتعـــرة عّو�شتها قّلة املاء، واإطـــالُق النار عّو�شه 

�شرب القّلة، وال�شرر املتطاير عّو�شه املاء امل�شكوب، 

وي�شاحُب تك�شَر القّلة الدعاُء بالأمان، واملاُء رمُز 

الأمان عند النا�س. فاإذا خرَج اأحٌد يف �شفٍر �شكبت 

ه اأو اأخُته اأو زوجُته...( املاء يف اأثره وهي  امراأة )اأمُّ

توّدعـــه وتدعو لـــه بال�شالمة؛ والنائـــم يو�شع عنده 

املـــاء ول �شّيما اإذا كان طفال �شغرا، ويعّللون ذلك 

.
َماْن”)30(

َ
باأّن “امِلى اأ

هـــذا امل�شهد احتفـــال بالرجولـــة والأنوثة معا. 

فالع�شا رمز الرجولة والفحولة، والقّلة رمز الأنوثة، 

وك�شرها رمز افت�شا�س البكارة. و�شْكب املاء �شعرة 

 
)31(

حلمايـــة العرو�س وتفـــاوؤل ب�شالمتهـــا واإخماد

ل�شهوة العري�س مبـــاء الأمان. فقد كان اجلن�س من 

املحّرمات الجتماعّيـــة، وكانت ليلة الدخلة موعدا 
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لختبـــار الرجولـــة، وكان الرجال يتناف�شـــون اأّيهم 

اأ�شرع يف افرتاع عرو�شه، فمن كان اأ�شرعهم خروجا 

كان اأْظَهرهم فحولـــة. ورمّبا لقيت العرو�س م�شّقة 

وعنتا ورمّبا ُنِزَفْت وُغ�شي عليها. ويوؤّكد غايَة الوقاية 

اأّن القّلـــة كانت ُتك�شر خلف العري�س اإذا هّم بدخول 

اخليمة كما ُي�شكب املاء خلف امل�شافر اإذا خرج من 

البيت. ول يرى العري�س امل�شهد لأّنه ل يلتفت، ولكّنه 

يعلم اأّنهم ك�شروا خلفه قّلة ماء ودعوا للفتاة بالأمان 

واأّنهم يرجون �شالمتها.

وللبخـــور يف هـــذا امل�شهـــد وظيفتـــان. اأولهما 

مـــن  لل�شفـــاء  ُي�شتعمـــل  كان  فالبخـــور  الوقايـــة. 

العر�ـــس  يف  باملجمـــرة  والطـــواُف   ،...
)32(

العـــني

واإدارتهـــا بـــاإزاء راأ�س العري�س قبيـــل الدخلة تدبر 

لوقايته العني وال�شحر. 

والوظيفة الثانية التطييب، فهو طيُب الن�شاء يف 

البادية، وكانت املراأة جتّمر ثيابها، وتْدهن �شعرها 

ْعْد”  ْنِبـــْل” و“ال�شِّ بخليط مـــن زيت الزيتون و“ال�شِّ

َزاَمى”،  ْدَره” و“خُلْ و“الْقُرْنِفْل” و“امَلْحِلْب” و“اجلِّ

يحمى قليال ثّم يحفظ يف وعاء. وتّتخذ كي�ًشا �شغرا 

ْرْع”، فتملوؤه طيبا  مـــن اجللد املدبـــوغ ي�شّمى “الـــدِّ

وتخيط فمه اإّل ُفْتَحـــة �شغرة وت�شعه حتت ثيابها 

ـــوُع رائحتـــه. واإذا اأرادت زوجة فـــراق زوجها  فت�شُ

نقبـــت درعها فت�شاقط الطيب قليـــال قليال وذهب 

. ومل يكن الرجال يتدّخنون )بالبخور( 
)33(

عطرها

ول يتعّطـــرون بال�شنبل وال�شعـــد والقرنفل، بل كان 

ا بالن�شاء، وهـــوؤلء ياأتني العر�س  هذا ال�شـــاأن خا�شّ

يف اأح�شـــن زينتهّن واأذكى عطرهـــّن. ولهذا اأرى اأّن 

بخور ليلة الدخلة كان ُي�شتعمل لتعطر اجلّو واإثارة 

�شبـــق العري�ـــس الذي تقـــرتن عنده رائحـــة البخور 

بالأنثى واجلن�س. وتعطُر اجلّو يعني اأّن الن�شاء كّن 

يت�شّوعن حينئـــذ اإثارة مقّنعـــة بالتقاليد، ويتحّرق 

الرجال �شبقا مكتوما باحلفاظ.

فاإذا دخل العري�س علـــى عرو�شه انقطع الغناء 

والزغاريـــد، وجل�ـــس النا�ـــس ينتظـــرون خروجـــه 

لتهنئته. والوقت الذي يق�شيه يف اخليمة وقت حرج 

وقلق. ويقلـــق والـــداه اإذا اأبطـــاأ، لأّن ذلك طعن يف 

الرجولة، والعيُب يف البن ل ت�شلم من عاره اأ�شرُته، 

ول �شّيمـــا اإذا �شخـــر مـــازح اأو �شامـــت. وتدعـــو اأّم 

العرو�س بال�شالمة: �شالمة ابنتها من �شولة “رجل 

ُمْغَتلم”، و�شالمة العر�س وال�شرف، فرمّبا مل تكن 

الفتاة بكرا واأهُلهـــا ل يعلمون. فلذلك يذهب معها 

اإخوتها ليكونوا �شهودا علـــى �شرفها، ولي�شتعّدوا ملا 

يجوز حدوثه مّما ل ي�شّر. واأّما الأب فيمكث يف بيته 

ي�شامره جرانـــه، واأظّن اأّنه ُيرتك يف البيت حلفظ 

.
)34(

ماء وجهه اإْن مل تكن بنته بكرا

فـــاإذا خـــرج الرجل من اخليمـــة اأطلق �شاحب 

البندقّية ثالث طلقات وعلت الزغاريد. ولي�س للعدد 

ـــة اإّل بلوغ الغاية يف البهجة  ثالثـــة )3( دللة خا�شّ

واإعالن نهاية العر�س، فالن�شاء يزغردن يف العر�س 

 .
)35(

كّلما اأطلقت النار، وت�شتـــّد الزغردة بالتثليث

وتاأخـــذ العرو�س خرقة بي�شاء فتتطّهر بها ثم ُتلقى 

فـــوق اخليمة اإ�شهادا علـــى اأّنها عـــذراء قد �شانت 

�شرفهـــا، وقـــد ترق�س فتيـــات حول تلـــك اخلرقة. 

وُيعتـــر هذا امل�شهـــد خامتة الحتفـــال بافت�شا�س 

البـــكارة، وهـــو م�شهـــد جن�شـــّي َقـــاٍن واإْن كّنى عنه 

النا�س بالحتفال بالعر�ـــس وال�شرف. فللبكارة يف 

ثقافة النا�س اأهّمّية كبرة يبديها “طق�س �شحرّي” 

ِفيـــْح”. والت�شميـــة م�شتّقة من جذر  ي�شّمـــى “التِّ�شْ

فيح وهو  )�ـــس، ف، ح(، ومنه )يف العربّيـــة( ال�شّ

ِفيْح  رقائـــق احلديد؛ ومنـــه يف كالم النا�ـــس “ِت�شْ

ابـــة”، وهـــو تنعيـــل حافرهـــا بطبق مـــن حديد  الدَّ

ِفيـــح” البنت امراأة  يقيها احلجـــارة. وتتوىّل “ِت�شْ

ْزَله”  �شة، فـــاإن مل توجد فعجوز مـــن “النَّ متخ�شّ

جُتِل�ـــس الفتاَة علـــى �شندوق من حديـــد اأو خ�شب، 

وت�شع املفتـــاح يف القفل، فتغلقه، وتاأمـــر الفتاة اأن 

تقـــول: “ِنى ِحيْط وِولْد النا�ْس ِخيـــْط”، اأي اأنا )= 

بكارتي( كاحلائط قـــّوًة، وكلُّ رجل كاخليط �شعفا 

ووهنا. ثـــّم تاأمرها بالوقوف، وتعيـــد هذا الطق�س 

مّرتني اأخريني، فـــاإذا مّتت الثالث اأ�شبحت الفتاة 

فـــاإذا ُخطبت وحان زفافها و�شارت  ْفَحه”.  “م�شَ
ل ت�شتطيـــع مغـــادرة بيت اأبيهـــا اإّل اإىل بيت زوجها 

جاءت املراأة التي “�شْفِحْتها”، فاإن توّفيت اأو منعها 

اأمر َناَبْتها امراأة اأخـــرى، فَتجل�س الفتاُة على ذلك 

ال�شنـــدوق مقفال اأو على اآخر ي�شبهه، وتفتح املراأة 

�لحتفالت �ل�شعبّية .. يف �جلنوب �ل�ّشرقّي �لّتون�شّي
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ال�شندوق باملفتاح وتاأمر الفتاة اأن تقول: “ِنى ِخيْط 

وِوْلـــْد النا�ْس ِحيـــْط”، وتعيد هـــذا الطق�س مّرتني 

ا�ْس” هنا هو الزوج. اأخريني. و“ِوْلد النَّ

ِفيْح”  وتزُعم الن�شاء اأّن الفتاة ت�شبح بعد “التِّ�شْ

اآمنة على نف�شهـــا )= بكارتها( ل ي�شتطيع اأحد اأن 

يفرتعها واإن كانت منقطعة عن اأهلها، حّتى زوجها 

 .
)36(

يعجز عنها ليلة زفافها اإّل اأْن ُيفَتح ال�شندوق

ِفيْح” من “طقو�س  وهذا العتقاد يبـــنّي اأّن “التِّ�شْ

الوقايـــة”، فالفتيات كّن يذهب اإىل الآبار ي�شتقني، 

ويحتطنب، ويرعني املا�شيـــة، ورمّبا انقطعت الفتاة 

يف عملهـــا فلـــم ي�شتطـــع اأهلهـــا مراقبتهـــا، ورمّبا 

غفلـــوا عنهـــا يف �شاعة احتفال واختـــالط. وظاهر 

ِفيـــْح” اأّنه تدبُر وقايـــٍة من اعتداء  “طق�ـــس التِّ�شْ
ُمغتلـــٍم وغـــدر الغريزة. وحقيقتـــه يف نظري تريٌر 

اجتماعّي وتق�شٌر تربوّي. فالترير الجتماعّي هو 

اأّن طق�ـــس “الّت�شفيح” يوهم النا�ـــس اأّن اأحدا من 

الرجال ل ي�شتطيع اأن ي�شيب من فتياتهّن، فتجيز 

تقاليد املجتمع للفتاة اخلروج والنقطاع عن عيون 

الأهل، وجتيز خمالطـــة الرجال للن�شاء على الآبار 

ْحِطيْب ِواحل�ِشي�ْس(  ويف الحتطـــاب والختالء )التِّ

ْزَله”  . فـــكان �شبـــاب “النَّ
ُزوْل”)37( وجمـــع “الـــالَّ

 يذهبون معا يف غر حرج، واإذا خطب 
)38(

وفتياتها

ْزَلـــه” اأّنه �شيخطبها  �شاّب فتـــاة اأو ُعـــرف يف “النَّ

جـــاز له اأن يلتحق بها وهي حتتطب اأو جتمع الكالأ، 

فيحادثها وي�شاعدها. ويعتقـــد النا�س اأّن الأعراف 

والقيم رقيب ل ينام، والت�شفيح درع ل ُتخرتق، ويف 

خيمـــة الأعراف و�شرت الت�شفيح ت�شتطيع الفتاة اأْن 

تبادل حبيبها حّبا على عجل.

والتق�شـــر الرتبـــوّي هـــو اأّن النا�ـــس كانـــوا ل 

يقومـــون على تربيـــة اأبنائهم ورعايتهـــم، بل كانوا 

يقت�شرون علـــى تغذيتهم مبا يتي�ّشر يف بيئة فقرة 

غليظة، ويكتفون بتعليمهم مبادئ ال�شلوك وتلقينهم 

ْزَله )القبيلـــة واحلّي(. ول ُينتظر  قيـــم الَعْر�ْس والنَّ

�شـــيء فـــوق هـــذا يف بادية فقـــرة وقـــرى منقطعة 

وبيوت اأمّيٍة، وكانـــوا يعاجلون اقت�شاءات وجودهم 

بال�شحر وعقائد العجـــز وجتارب الأمّية، فللغريزة 

ِفيـــْح”، وللخوف والظلم واملر�س  اجلن�شّية “التِّ�شْ

 .
اْن”)39( النف�شّي دعاء “الِوْلَياَن”، وللقروح “الَبخَّ

فالت�شفيح بهذا املعنى طق�س �شحرّي ل يهّذب نف�شا 

ول ينّمـــي ُخُلقا ول يرّو�س غريـــزة، بل يرّبي الفتاة 

بالكبـــت واخلوف، والفتى بالزجـــر والقمع، ويحّط 

عن الآباء م�شوؤولّية تربية اأولدهم.

واأّمـــا اخلتـــان فلي�س يف ظاهـــر الحتفال به ما 

يـــرز الُبعـــد اجلن�شّي كمـــا يف الـــزواج. ومل اأظفر 

عند العجائز وال�شيوخ الذين �شاألتهم ب�شيء يف�ّشر 

اأ�شـــول التقاليد املذكورة يف و�شـــف اخلتان، واأظّن 

اأّنه يتداخل فيـــه بعدان. اأّولهمـــا البعد الجتماعّي 

الإ�شالمـــّي، ففي اخلتـــان خ�شـــوٌع ل�شلطة املجتمع 

. وهو مع هذا �شّنة 
)40(

واأعرافـــه، واإم�شاٌء لتقاليده

اإ�شالمّيـــة، ومن متام انتماء املـــرء اإىل الإ�شالم اأن 

يكون خمتونـــا، فلذلك كانوا يعّدونه �شرطا ملخالفة 

الن�شـــارى، ويحّرمـــون ذبيحة غر املختـــون، فاإذا 

ا�شطـــاد غالٌم اأقلف ع�شفورا اأو يربوعا مل يجز له 

ذبحـــه. وكان رجال )ول �شّيما رعاة الإبل( يرتكون 

ال�شـــالة، ورمّبا اأفطروا يف رم�شـــان من غر عذر 

�شرعـــّي، ولكّنهـــم ل يرتكـــون ختـــان اأبنائهـــم واإن 

اأّخره بع�شهم. ويتهـــاون اأكرثهم يف اأداء الفرائ�س 

كال�شالة، ولكّنهم ل يرتكون اخلتان لأّنه من متام 

الّرجولـــة، فهم ل يف�شلون بـــني الّرجولة والإ�شالم 

كما يفهمونه وميار�شونه.

والُبعـــد الثـــاين رمـــزّي �شحـــرّي، فاجللم رمز 

القطـــع، و“املـــاء اأمان” كمـــا مّر يف و�شـــف القّلة، 

ر به ال�شبّي ثّم تقف فيه  واأظّن اأّن املـــاء الذي ُيطهَّ

الأّم كان و�شيلـــة توا�شـــل تنقل تاأثـــر حركة اجللم 

ا�ّشة؛ وحركـــُة القطع التـــي متّثلها اأّم  مـــن غـــر مُمَ

ال�شبـــّي جت�شيٌم لعتقاد النا�ـــس اأّنها ت�شّهل عملّية 

اخلتان وت�شويٌر للتفاوؤل بنجاة الغالم، فرمّبا ُنِزَف 

نزفا �شديدا فهلك. وكان الدواء امل�شتعمل يف عالج 

املختـــون �شعبّيا، والرعاية الطّبّية معدومة، فاإذا مل 

تكـــن الأّم حازمـــة �شعب برء ال�شبـــّي، ورمّبا تقّيح 

اجلـــرح فمـــات منـــه، اإّل اأّن الوفاة ب�شبـــب اخلتان 

كانـــت اأمرا نادرا جّدا. وكان يقال اإّن تعليق الب�شل 

والفلفـــل يقي ال�شبيَّ العـــني، واأظـــّن اأّن فيه اأي�شا 

تفاوؤل بال�شفاء العاجل، فقد كان النا�س ي�شتعملون 
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 لعالج القروح واأمل الراأ�س؛ ول اأ�شتبعد 
)41(

الب�شل

اأن تكون لطق�س الوقاية هذا دللة جن�شّية م�شتّقة من 

مذاق الب�شل والفلفل و�شكلهما، فكاأّن يف تعليقهما 

يوم ختان ال�شبّي تفاوؤل باأن يكون فحال، والفحولة 

من �شفات الرجولة يف املجتمع. واأّما اجلريدة فكان 

ُيقـــال اإّن ال�شبّي ُي�ْشفى اإذا يب�شـــت، اأي اإّن ن�شبها 

كان تفاوؤل بال�شفاء اليقينّي. واأرّجح اأّنها ترمز اأي�شا 

اإىل الفحولـــة والركة واحلياة والتعمر، فالفحولة 

يدّل عليهـــا انت�شاب اجلريدة وجن�شها، فقد كانت 

ـــال(، كاأّنهم كانوا  اْر” )ُفحَّ تقطع مـــن “َنخَلـــه ُذكَّ

اِل  يعتقـــدون اأّن خ�شائ�س الذكورة تنتقل من الُفحَّ

)ذكـــر النخل( اإىل ال�شبّي املختون. فاإن مل يجدوا 

ـــال قطعوا جريدة مـــن نخلة اأنثى، واأظـــّن اأّنها  ُفحَّ

ة، فقد كانوا يحّبون  ترمز حينئـــذ اإىل الركة خا�شّ

الإفطار على التمر يف ال�شباح ويقولون يف تف�شره: 

ْبْح َباِهي”، اأي “الإفطار على التمر يف  ْمْر ال�شُّ “التَّ
ال�شباح اأمر ح�شن”، و”َباِهي” )ح�شن، جّيد( يف 

هذا ال�شياق فيها معنى الركـــة؛ واأّما دللة احلياة 

والتعمـــر فتدّل عليها اخل�شـــرة ومنزلة النخلة يف 

 .
)42(

حياة النا�س

ويف بع�س “طقو�س اخلتان” ما ي�شبه “طقو�س 

ال�شبـــّي  ت�شجيـــع  يقـــال يف  كان  فقـــد  العبـــور”، 

تَويلِّ َراِجْل” )يختنونك لت�شبح  َبا�ـــسْ  “اإَِطْهُروْك 
رجـــال(؛ فاإذا براأ اأخذه اأبـــوه )اأو من يقوم مقامه( 

اْيَته” و”َبْرِدْعَته”؛ واإذا كان  فحلق راأ�شه وجّز “ُقطَّ

ِكلْت 
ُ
ال�شبـــّي مّمن ي�شطاد الرابيـــع والع�شافر اأ

ذبيحته بعد اخلتان. واأظّن اأّن احللق رمز التطهر، 

اَيه” متثيل لقطع الُغْرلة، و�شّمي اخلتان  وجّز “الُقطَّ

ـــاْر” لأّن اخلتان يطّهر  “َطهَّ “ْطَهـــاْر”، واخلاتـــُن 
ال�شبّي مـــن نق�س الدين ونق�ـــس الرجولة. ولكّن 

، ول يوؤمـــر باأداء  املختـــون ل ُيعـــزل يف بيت خا�ـــسّ

ة، ول يتغّر موقـــع الغالم يف الأ�شرة  طقو�ـــس خا�شّ

ول يف املجتمـــع، ول تتغـــّر معاملـــة النا�ـــس له بعد 

اخلتان. ومل يكن النا�س جميعا يختنون اأبناءهم يف 

�شـــّن واحدة، فمنهم يخنت ابنه قبل الثالثة، ومنهم 

مـــن يوؤّجلـــه اإىل التا�شعـــة اأو العا�شـــرة. ومنهم من 

يـــرتك لبنه “قّطايه”، ومنهـــم من يرتك بردعة 

فقـــط. فلهذا ل ميكن اعتبار جّز “القّطايه” وحلق 

لل�شبّي “اإَِطْهُروْك َبا�ْس تَويلِّ  ْدَعه” وقولهم  “الَرْ
َراِجْل” من طقو�س العبور.

�خلامتة

ُي�شتنتج مّما تقّدم اأربعة ا�شتنتاجات:

- �أّوله��ا اأّن احتفالت اجلنوب ال�شرقّي التون�شّي 

ال�شعبّيـــة املدرو�شـــة يف هـــذا املقـــال تغـــّرت اليوم 

كثرا، تغّرت طريقة اإحيائها وعدد اأّيامها وطعام 

النا�س فيها، فال اأثر اليوم مثال “للُقّطايه” واجللم 

واخليمة، ول خرقَة يف ليلة الدخلة، واجلّبُة الّتون�شية 

البي�شـــاء زْحَزَحْتهـــا الهيئـــة الغربّيـــة ال�شـــوداء، 

والهـــوادُج انقر�شـــت وُحملت العرو�ـــس والّنا�س يف 

ال�شيـــارات، واختفـــت �شـــوٌر مـــن مظاهـــر الزينة 

التقليدية كالكتحال وال�شتياك. ومل ُيحدث اندثاُر 

هذه الأمور انفعال جماعّيا قوّيا، فقد اختفت �شيئا 

ف�شيئـــا، وكان تغيرها اأحيانا من مظاهر التجديد 

التـــي يتناف�س فيهـــا النا�س واإن اختلفـــت ا�شتجابة 

الأ�شـــر لهـــا باختـــالف طبيعتهـــا )ريفّيـــة، قروّية، 

مدنّية( وثقافتها )عـــدد املتعّلمني فيها ودرجاتهم 

العلمّيـــة، هجرة بع�س اأفرادهـــا اإىل اأوروبا، �شلطة 

الأب فيهـــا...(. وهـــذا التغـــّر اأمر اقت�شـــاه تطّور 

احلياة واملجتمع، فقد انت�شر التعليم وفقدت القبيلة 

قّوتهـــا وتنظيمها وتغّرت منزلة املـــراأة يف املجتمع 

وتنّوعت العالقات الجتماعّية. وهو يدّل على حياة 

املجتمع ويبـــنّي اأّن الثقافـــة ال�شعبّيـــة لي�شت ثقافة 

موروثـــة يتقّيد كّل جيل فيها مبـــا ورثه عن اأجداده، 

بل هي ثقافة نامية لكّل جيل من اأجيال اجلماعة يف 

�شناعتها حّظ وجمال.

- و�لث��اين اأّن احتفالت النا�س اليوم -ول �شّيما 

الزواج- خليط من تقاليد موروثة واإ�شافات حادثة، 

وفقد املوروث دللته و�شارت رموزه بال معنى. ومن 

�شـــور التنافر بني القدمي واجلديـــد يف الت�شعينات 

ْحَفـــه” )الهودج(  اأّن النا�ـــس كانوا يحملـــون “اجلِّ

علـــى �شّيـــارة؛ ومنهـــا اأّن اإطالق النـــار اليوم -وهو 

اأمـــر يبالغ فيه النا�س- تعبر بـــدوّي ل يالئم حياة 

املدينـــة املكتّظة بال�شـــّكان، ول �شّيمـــا اإذا ا�شُتعمل 

�لحتفالت �ل�شعبّية .. يف �جلنوب �ل�ّشرقّي �لّتون�شّي
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، )ج.  ْزَلـــه« -وهـــاء ال�شكـــت ل تنطـــق- احلـــيُّ »النَّ  -  1
نَزايِل( وكان النا�س يقولـــون: »َنْرْحُلو وِنْنْزُلو«، اأي نرحتل 

وننـــزل )نقيـــم(. ويختلـــف عدد البيـــوت مـــن »َنْزَله« اإىل 

اأخـــرى، فاأقّلها اأربعة واأكرثها ع�شـــرة يف الغالب. والبيوت 

ا�ْس«،  خ�شَ
َ
« )ج. »اأ هـــي اخليام والأخ�شا�ـــس، و«اخُل�ـــسْ

بيت مـــدّور ُيبنى بخ�شب الزيتون اأو الرنبخ اأو الطرفاء اأو 

َبط اأو ق�شب القمح،  ثّم  ًرا من ال�شَّ ال�شدر، ثّم ُيك�شى ُح�شُ

ُي�ْشقف باخل�شب والق�ّس )انظر ال�شورة 1(.

هـــذه الأكلـــة بهـــذا الو�شـــف انقر�شـــت منـــذ زمن،   -  2
و«امَلْعُقـــوْد« بقـــي ا�شمه وتغـــّرت طريقة اإعـــداده، واأ�شبح 

« اليوم نادرا جّدا، وهو اأكلة معروفة يف تون�س  اأكل »الِعي�ـــسْ

باأ�شمـــاء خمتلفة )ِعي�ْس: يف اجلنـــوب ال�شرقّي؛ َباِزيْن: يف 

مناطـــق متفّرقـــة من اجلنـــوب، ويف بع�س مـــدن ال�شاحل 

اْل« -وهي من مدن املن�شتر- فالـ«َباِزيْن« فيها  ومنها »َجمَّ

يَده: يف ال�شمال والعا�شمة؛ َتْرَواِيْت:  طعام عا�شوراء؛ ع�شِ

يف جربـــة، والكلمـــة بربرّيـــة(. وي�شّمى يف ليبيـــا »َباِزيْن«. 

يَده« طعام احتفالت �شعبّية  وقالت فيفيانا باك اإّن »الع�شِ

يف املغرب اأي�شا، انظر:

 Pâques، Viviana. »Les fêtes du mwūlūd 

dans la région de Marrakech.« Journal de 
la société des Africanistes 41 )1971( : 140.

ار(: الزهـــرة )ف�شيحة(؛ واملغزول:  ارة )ج. ُنوَّ ـــوَّ النُّ  - 3
اْرة  ا�شـــم مفعول مـــن َغَزَل: اخليـــط املفتول باملغـــزل. وُنوَّ

امَلْغُزوْل: النّوارة امل�شنوعة باخليط.

ْل«، ج.  لة الواحدة »َرا�ـــسْ َب�شَ النا�ـــس ي�شّمـــون الَب�شَ  - 4
ْل«. »ُرو�ْس َب�شَ

5 - ا�شُتهر يف مدينة بنقردان رجال من اأ�شرة »ُبو�ْشِنيَبه« 
-وهي اأ�شـــرة من التون�شّيني ال�شـــود- باحلذق واملهارة يف 

ْو بن عبيد )من الأربعينات اإىل  اخِلَتاَنة. وا�ْشُتهر اأي�شا �شَ

بداية ال�شبعينات(، وهو من اأ�شرة اأخرى من ال�شود اأي�شا 

ْدْر« )وهي مـــن قرى مدنني، وبينهما  مـــن قرية »وَداَيا ال�شِّ

21 كلم؛ وبينها وبني بنقردان 57 كلم(، وكان يطوف بني 
مدنني وجرجي�س وبنقـــردان يخنت ال�شبيان. وعرف عنه 

رحمـــه اهلل اأّنـــه كان اإذا مّر ببيوت ووجـــد ال�شبية يرعون 

املا�شيـــة فح�شهم، فـــاإذا وجد فيهـــم اأقلف ختنـــه وداواه 

واأر�شلـــه اإىل اأهلـــه ليعاجلـــوه، وم�شى يف طريقـــه ل ي�شاأل 

على ذلـــك اأجرا. فكان النا�س يلتحقون به متى ا�شتطاعوا 

وُيوؤِْجُروَنـــه. واخلاتنـــون اليوم ممّر�شـــون متخّرجون من 

�شور �ملقال من �لكاتب

�لهو�م�س 

، ومنها اأّن 
)43(

ال�شـــالح النارّي غر بنادق ال�شيـــد

النتقال جيئة وذهابا بني بيت الزوج وبيت الزوجة 

ْحَفه” تقليـــد ل وظيفة له ول  يف “الِك�ْشـــَوه” و”اجلِّ

دللة. ويدّل هذا التخليط على عجز ثقايّف، فيت�شّبث 

النا�ـــس بالقدمي بال روح. واأظّن اأّن من اأهّم طرائق 

تطوير الثقافة ال�شعبّية يف هذا اجلانب اأن جنعلها 

مو�شوعا للنقد الفّنّي والثقايّف لتطويرها، ولت�شكيل 

ثقافـــة �شعبّية تعـــّر عن م�شاغل الإن�شـــان يف الهنا 

والآن، ول ت�شتاأ�شر للقدمي بال نظر.

- و�لثال��ث اأّن الأغـــاين يف حفل الـــزواج مل تعد 

ق�شائـــد يوؤّلفهـــا النا�ُس ويعّرون بهـــا عن اأنف�شهم 

وحياتهـــم، بل هـــي اليـــوم ن�شو�س جملوبـــة، ففي 

بنقردان تنت�شر الأغـــاين الليبّية، والنا�س ياألفونها 

لأّنها ت�شبه اأغانيهم. واأّما يف العا�شمة ومدن ال�شاحل 

وال�شمال فُتَزجمر اأغان فرن�شّية واإجنليزّية، ورمّبا 

عـــّرت عـــن م�شاغل النا�ـــس وترجمـــت �شعورهم، 

ولكّنها اأجنبّية نبتت من غر نفو�شهم، وا�شتفحلت 

بالعوملة.

- و�لر�بع اأّن الثقافة ال�شعبّية �شارت اليوم ثقافة 

مبثوثـــة يف مواقـــع النرتنت، وقد �شّهل هـــذا الأمر 

على النا�ـــس الّطالع على ثقافات غرهم، و�شاعد 

الباحثني على جمع ماّدة بحوثهم، اإّل اأّن هذه الثقافة 

ال�شوئّية املبثوثـــة خليٌط من احلقائـــق والأخطاء، 

والأخبار والتاأويالت، وال�شـــدق والكذب، والبحث 

. وهذه الظاهرة من 
)44(

العلمّي والتخليط العامـــّي

اأ�شّد الدواعي اإىل �شرورة درا�شة ثقافاتنا ال�شعبّية، 

وتدقيقها، وتقييدها بالبحوث العلمّية الر�شينة.
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مدار�س ال�شّحة.

ِعة الُعوْد« وعاء من اخل�شب يوؤكل فيه. »َق�شْ  -  6

 َوَحـــْد: اهلل واحـــد اأحٌد، وهي عبـــارة تعّجب مثل 
ْ
7 - اهلل

ب منه  �شبحان اهلل وما �شاء اهلل. وُتقال لئاّل ي�شاب املتعجَّ

بالعني. احُلوْت احُلـــوْت: احلوت كلمة تطلق يف تون�س على 

كّل اأ�شناف ال�شمك، وبائعـــه ي�شّمى »احلّوات«، و«احلوته« 

)ال�شمكـــة( مـــن رمـــوز دفـــع اأذى العـــني، ير�شمونها على 

منازلهـــم ودكاكينهم اإىل اليوم، وكانت املراأة جتّفف ذنب 

ال�شمكة الكبرة ثّم تعّلقه على �شدرها. و«احُلوْت احُلوْت« 

عبارة لدفـــع �شرر العـــني، كالرقية لل�شبـــّي. واللِّي خِذى 

اْد: انظر الهام�س 32.  ِبالِعـــنْي امُيوْت: من َعاَن َماَت. الـــدَّ

ْر«  ار«، واأّمـــا كلمة »املَطهِّ هَّ ْر: اخلاتـــن، وي�شّمى »الطَّ املَطهِّ

ْر: اخنْت. اْخِفي ِايِديْك:  فا�شتعملت هنا لتوافق اللحن. َطهِّ

ْب عِليْك: ل  اأ�شرْع. َل ُتوِجْع الَغايِل: ل توؤمل العزيز. َل َنْغ�شِ

ه ِليِديْك: �َشِلَمْت يداك. حَّ اأغ�شب عليك. �شَ

ْحَلِة«: العطّية، وانظر: ابن منظور،  8 - من »النُّْحِل« و«النِّ
ل�شـــان العرب، حت. عامر اأحمد حيـــدر؛ راجعه: عبداملنعم 

-1426 خليل اإبراهيم، بروت، دار الكتب العلمّية، ط1، 

716/6-717 )نحل(.  ،2005

راجع يف مو�شوع اخلتان:  -  9

Chebel، Malek. Histoire de la circoncision 
des origines à nos jours. Tunis : cérès، 

1993.    

ول �شيما الق�شم الثاين:

L’univers de la circoncision، 91157-

وانظـــر �شفة اخلتان عنـــد امل�شلمني واليهـــود يف تون�س يف 

بداية القرن الع�شرين:

 De Mortillet، Adrien. »La Circoncision 
en Tunisie.«  Bulletins de la Société 
d’anthropologie de Paris، 1.5 )1900( : 

538543-.

كان الرحي يومئذ بالرحى اليدوّية.   -  10

»اللِّي�ْشَتـــه« تعريـــب للكلمة الفرن�شّيـــة »liste« اأي   -  11
ْزَله«  قائمة. وقد كان النا�س يف البادية ي�شتعملون كلمة »النَّ

لت�شميـــة احلّي، وملّـــا ا�شتقّر النا�س يف القـــرى واملدن وكرث 

ال�شـــّكان ُق�ّشمت املدينـــة اإدارّيا اإىل مناطـــق، ففي مدينة 

ْل  اْبِعي وَجالَّ ـــه والطَّ بنقـــردان مثال مناطق منهـــا الَعاْمِريَّ

ـــه، وتتكـــّون كّل منطقة من »حـــُوْم«، ومفردها:  والَوَرا�ْشِنيَّ

ُحوَمه، وهي احلّي، وهي كلمة م�شتعملة يف البالد كّلها. ول 

ْزَله« اليوم اإّل ال�شيوخ. َي�شتعمل كلمَة »النَّ

12 - »الع�ِشـــى«: ُتنطـــق العـــني بـــني الفتحـــة وال�شكـــون، 
وتنطق ال�شني بالإمالة )بني الك�شرة والفتحة(.

انقطـــع تقليـــد »الِعْر�ْس بالعِبيْد« منـــذ زمن. واآخر   - 13
»ِعْر�ـــسْ بالعِبيـــْد« ح�شرُته كان يف مّتـــوز اأو اأغ�شط�س �شنة 

اثنتـــني وت�شعـــني )1992(، وكان يومئـــذ اأمـــرا نـــادرا بل 

�شـــاّذا. وكان الغنـــاء والت�شفيق والرق�ـــس وال�شرب على 

ْرُبوَكـــه« يف حفالت العر�س يف ال�شبعينات والثمانينات  »الدَّ

من �شـــاأن الن�شاء، يجتمعن و«ي�شنعـــن« احلفل باأ�شواتهّن 

وحركاتهـــّن؛ ثـــّم جعل النا�ـــس يتخّلون عن هـــذه الطريقة 

وي�شتعملـــون اأ�شرطة الغناء ثـــّم الأقرا�س )CD(؛ ومنهم 

مـــن يدعو »ِفْرَقـــه«، وهي جماعـــة من املغّنـــني ال�شعبّيني، 

واأهّم اآلتهم »امِلْزِوْد« )ال�شورة 6(.

14 -  قارن ما كتبناه يف الزواج يف هذا املقال مبا ُكتب يف 
جمتمعات عربّية اأخرى، ومن ذلك مثال:

 Chelhod، Joseph. ”Notes sur le mariage 
chez les Arabes du Koweit.“ Journal de la 
société des Africanistes 26 )1956( : 255-

262. 

15 -  طعـــام املولد يف العا�شمة التون�شّية واملدن الكرى 
يف ال�شمـــال وال�شاحل »ع�شيدة الزقوقـــو«، وقد اقتب�شتها 

مـــدن كثرة يف البـــالد، فاأ�شبحت طعـــام املولد يف �شمال 

البـــالد وجنوبهـــا. وانظـــر �شفـــة الحتفـــالت والأغـــاين 

ال�شعبّيـــة التون�شّيـــة يف العا�شمـــة واحلوا�شـــر العريقة يف 

ال�شمال وال�شاحل يف:

 Ben Abdallah، Chadly. Fêtes religieuses 
et rythmes de Tunisie. Collection 
Patrimoine. Hammamet : imprimerie de 
golf، 1988. 

انظـــر: عبـــداهلل جّنوف، »الحتفـــال بعا�شوراء يف   - 16
اجلنـــوب ال�شرقـــّي التون�شّي«، جمّلة اإبـــال، ع 193، ال�شنة 

.23-3  ،1/2004  ،76

17 - انظـــر عـــن جتـــّدد الزمـــن وعـــن قدا�شتـــه والبعد 
الأ�شطورّي فيه:

Eliade، Mircea. Le sacré et le profane. 

Paris : folio، 1989، 6369-.

- - -. Aspects du mythe. Paris : 1963، 66.

الحتفال بعا�شوراء، 15-14.  -  18
19 - يف ل�شـــان العـــرب: »�َشَجٌر َعْجَرٌد وُمَعْجِرٌد: عاٍر من 
ورقـــه«: 669/2 )عجرد(. و«رِكيْزِة اخُل�ْس« خ�شبة �شلبة 

طويلـــة ُيحفر لأ�شلها يف و�شط اخل�ّس فُتن�شب م�شتقيمة، 

وُتثّبـــت باحلجـــر والـــرتاب، وُتوثـــق اإىل راأ�شهـــا اأخ�شـــاب 

�لهو�م�س

�لحتفالت �ل�شعبّية .. يف �جلنوب �ل�ّشرقّي �لّتون�شّي
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ال�شقـــف باحلبال، فهي للخ�ّس كاملحـــور، وخ�شب ال�شقف 

كاأ�شّعة الدائرة.

20 - ينطـــق النا�س ال�شم بطريقتني: »ِميُلوْد« و«امِليُلوْد«، 
ـــى �شهُر ربيع الأّول يف التقـــومي ال�شعبّي »امِليُلوْد«، اأي  وُي�شمَّ

�شهر املولد، انظر: »الحتفال بعا�شوراء«، 9-8.

الأ�شمـــاء هـــي: حمّمـــد، وميلـــود، والب�شر )وهذه   - 21
الثالثـــة مـــن اأ�شماء النبّي عنـــد النا�س(؛ وعلـــّي )اأي ابن 

اأبـــي طالـــب(؛ وعبدالقـــادر، واجليالين )هـــذان ا�شمان 

لعبدالقادر اجليالين ال�شـــويّف(؛  وعبدال�شالم )الأ�شمر 

ال�شويف الليبّي(.

22 -  »مِتيـــْع« هـــذا الكلمـــة ل ُت�شتعمـــل يف كالم النا�س، 
واأظـــّن اأّن تاءهـــا تخفيـــف للطـــاء يف »مطيـــع«، وترجمـــُة 

اجلملة: »�شريعا مطيعا، ذهبت �شتاًء ورجعُت ربيعا«.

23 -  واأّمـــا ِغياَلْن فال يعرف النا�ُس من هو، ومنهم من 
يقول اإّنه يهـــودّي؛ ومنهم من يقول هو دِريِدي )من اأ�شول 

هاللّية، ن�شبة اإىل بني هالل( وكان اليهود يخالطون قبيلة 

»الدريـــدي«. و يحتّج اأ�شحاب الراأي الثـــاين باأّن اليهود ل 

ي�شربون حليب النوق، فلـــو كان »غيالن« يهودّيا ما احتلب 

ناقًة.

24 -  ومنهـــا مواقيت احلرث والزرع واحل�شاد، وفوائد 
الف�شـــول و�شفاتها كجودة املطر يف مار�س و�شّدة احلّر يف 

ـــو وخطورة ل�شـــع العقرب يف ُغ�ْشـــت. وكانوا يحفظون  اآِو�شُّ

هذه املعارف يف اأقوال ماأثورة كقولهم: »مَطْر َماِر�ْس ذَهْب 

َخاِل�ْس«.

-  حركة »النه�شة« التي كانت يومئذ حركة معار�شة   25
ل تعـــرتف بها الدولة، ومل ت�شتمّر احلال املو�شوفة اإّل مّدة 

ق�شـــرة من اآخـــر الثمانينـــات اإىل �شنة ت�شعـــني، ثّم �شّن 

عليها النظام ال�شيا�شّي حملة �شعواء.

26 -   ول اأعـــرُف اأّن اأحـــدا يومئـــذ دعـــا »فرقة ملتزمة« 
ا اإ�شالميًّا. وكان اأكرث  اإّل اأ�شرتـــني: اأهَل هذه العرو�س و�شابًّ

النا�س ينتقدون املحاولة انتقـــادا �شديدا، فالأنا�شيد فيها 

غريبـــة عن واقـــع النا�س يف احتفـــالت الـــزواج، وبع�شها 

حزيـــن ل يالئـــم الحتفـــال. وق�شيـــدة »اأّمـــاه« لل�شاعـــر 

ال�شـــورّي حمّمد �شالح نازي املقتول يف حماه �شنة 1982، 

َدى ++  ِئـــي َكَفَن الرَّ ِحيُل َفَهيِّ ِزَف الرَّ
َ
اُه َقـــْد اأ مَّ

ُ
ومطلعهـــا: »اأ

َد«، ول اأذكر اأّن املن�شدين  َتَردَّ
َ
اُه اإِينِّ َزاِحـــٌف ِلْلَمْوِت َلْن اأ مَّ

ُ
اأ

اأن�شدوا هذا البيت.

27 -  اأ�شرت اإىل بع�س وجوه البعد الجتماعي يف الحتفالت 
الأخـــرى كعا�شوراء واملولـــد النبوي. وقارن هـــذا اجلانب يف 

الحتفال )التعبر عن النتماء اإىل اجلماعة( مبا كتبه دين�شي 

لوميي يف درا�شته لالحتفال برا�س ال�شنة امليالدّية:

 Lemieux، Denise. »Le temps et la 
fête dans la vie sociale.« Recherches 
sociographiques 7. 3 )1966( : 296301-.                                                                         

28 -   قـــارن بدرا�شـــة نيكـــول بيلمون، وقـــد ذكرت فيها 
اأّن اإطـــالق النار يف حفالت الـــزواج يف اأوروبا يف القرنني 

الثامن ع�شـــر والتا�شع ع�شر كانت غايتـــه طرد ال�شياطني 

واإعالن ميالد الأ�شرة اجلديدة: 

Belmont، Nicole. »La fonction symbolique 
du cortège dans les rituels populaires du 
mariage.« Annales. Economies، Sociétés، 

Civilisation33. 3 )1978( : 650655-.   

29 -   كانت الدخلة تقع يف اخليمة، وملّا ا�شتقّر النا�س يف 
القـــرى كانوا يبنون للعري�س خيمـــة قرب بيته لليلة دخلته، 

ثّم ُترك هذا التقليد.

َمـــاْن« اأي املاُء اأماٌن. والنا�ُس ينطقون املاء 
َ
30 -   »امِلـــى اأ

بالإمالـــة ، فتخـــرُج حركة امليم بني الفتحـــة والك�شرة مثل 

املقطـــع الثـــاين من كلمـــة )jamais(. وقـــد تركُت �شكل 

احلرف الأّول من كلمات عامّية كثرة )مثل: ع�ِشى، فاَلْن، 

كاَلْم، بَحـــْر، �شِريْع، مِتيـــْع، م�ِشيْت، رَجْب( لأّنه ينطق بني 

الفتحة وال�شكون ول ميكن تقييده باحلركات امل�شتعملة يف 

العربّية.

 
ْ
اُر َتْخُمُد ُخُموًدا: �َشَكَن َلَهُبَها َومَلْ ُيْطَفاأ 31 -   »َخَمَدت النَّ
َة«: ل�شان  ْطِفـــَئ َجْمُرَها الَبتَّ

ُ
َذا اأ َجْمُرَهـــا. َوَهَمَدْت ُهُموًدا اإِ

العرب، 561/2 )خمد(.

-   بتدخينـــه )حرقـــة يف املجمـــرة اأو الكانـــون( يف   32
البيـــت، اأو تدخينه وتالوة تعاويذ معلومـــة، فيلَقى البخور 

اْد  علـــى اجلمر ومعـــه حّبات من امللـــح ويقال: »امِلْلـــْح ِوالدَّ

 ،
ْ
لِّي�ـــسْ َعَلى ر�ُشوْل اهلل اْد يِف عنْي يِل َما ْي�شَ يِف عـــنْي احَل�شَّ

لِّي�ْس  امِلْلـــْح ِوالَفا�ُشوْخ يِف عـــنْي امَلْم�ُشوْخ يِف عـــنْي يِل َما ْي�شَ

، امِلْلْح ِواحِلْنِتيْت يِف ِعـــني امِلْنِتيْت يِف ِعنْي 
ْ
َعَلـــى ر�ُشـــوْل اهلل

 Atractylis( »اْد «. و«الدَّ
ْ
لِّي�ْس َعَلى ر�ُشوِل اهلل يِل َمـــا ي�شَ

gummifera( نبتـــة معروفة، تنبـــت يف تون�س بال�شمال 
الغربـــّي، وُت�شتعمل بخورا، وهي �شاّمة ت�شّبب ق�شورا حاّدا 

 Abrus( ”يف الكبـــد وتقتـــل مـــن ياأكلهـــا. و”الَفا�ُشـــوْخ

precatorius( نبتـــة يّتخـــذ منها البخـــور اأي�شا. يِل َما 
لِّي�ْس: الذي ل ي�شّلي )على النبّي(؛ امَلْم�ُشوْخ: اخلبيث  ْي�شَ

ال�شّرير؛ احِلْنتيـــت: احِلْلِتيت؛ امِلْنِتيـــْت: اخلبيث ال�شّرير. 

وتدخني البخور )حْرُقه( ي�شّميه النا�س »َطْلَقاْن البُخوْر«.

ْعُد؛ »الْقُرْنِفْل«:  ْعـــْد«: ال�شُّ ْنُبُل؛ »ال�شِّ ْنِبـــْل«: ال�شُّ 33 -   »ال�شِّ
َزاَمى«:  ْدَرُة؛ »خُلْ ْدَره«: اجِلَ الَقَرْنُفل؛ »امَلْحِلْب«: امَلْحَلُب؛ »اجلِّ

اخُلزامى. والكلمات كّلها عربّيـــة ف�شيحة اإّل اأّن نطقها يف 

�لهو�م�س
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لهجة اجلنوب ال�شرقّي التون�شّي خمتلف عن الف�شيح.

ومل يكـــن يومئذ للمراأة حّق الطـــالق ول اجلراأة على مطالبة 

رت يف تدبر  زوجها به، فاإذا اأرادت الطالق لتتزّوج غره ق�شّ

املنـــزل، وك�شرت الأواين وهي تّدعـــي اأّنها ت�شقط من يديها، 

ونقبـــت درعها فت�شّرب الطيب قليال قليـــال وذهب عطرها، 

تريد مبا تفعله من ذلك حمَله على تطليقها. فاإذا عرف الزوج 

حا وطّلقها. مرادها طّلقها، اأو �شربها �شربا مرِّ

34 -    ورمّبا يراد جتنيبه �شخرية املّزاحني. وراأيُت �شنة 
�شبع وت�شعـــني )1997( رجاًل مّزاحا مـــن قبيلة العري�س 

يعـــّد الطعام يف ليلة الوليمة ومعـــه جرانه وجاراته -وكّن 

مـــن قبيلة العرو�ـــس- وكان يخاطُب قبيلتهـــّن من غر اأن 

يواجههّن ويقـــول: »قد اآن لكم اأن تت�شّلمـــوا الإناء فارغا«، 

وهـــّن يجبنه مازحـــات اأّن غاية العر�س �شعـــادة الزوجني. 

والإنـــاء الفـــارغ كنايـــة مهّذبـــة عن افـــرتاع الفتـــاة. واأّما 

ال�شباب اليوم في�شتعمل اأكرثهم عبارات فّجة بذيئة.

35 -    والنا�ـــس يعّرون عن انتهاء ال�شيء بكلمة »كِمْل«، 
فيقولـــون مثال: »امِلى كِمـــْل«: نفد املاء؛ »اخِلْدَمـــه ِكْمِلْت«: 

انتهى العمل. ولكّنهم يقولون »َدام الَفْرْح«، اأي انتهى.

ِفيـــْح«، ويجرى  36 -    هـــذه طريقـــة من طرائـــق »التِّ�شْ
اأي�شـــا بطريقتـــني اأخريـــني، وقـــراأت يف مواقـــع النرتنت 

تعليقات كثرة من تون�ـــس وليبيا تبنّي اأّنه ما زال ممار�شة 

حّية اإىل اليوم يف ليبيا.

النا�ـــس  بلغـــة  وهـــو  الحتطـــاُب جمـــع احلطـــب،   -  37
ْحِطيـــْب«؛ والختـــالء اقتـــالع النبات الرطـــب، والنا�س  »التِّ

ُزوْل« نبتة بّرّية من الب�شلّيات،  ي�شّمونه »احل�ِشي�ْس«. و«الـــالَّ

رائحتهـــا قوّية ولكّنها اأطيب مـــن الب�شل. تنبُت يف ال�شتاء، 

ويكون لها اأّول ما تنبت ورقة واحدة دقيقة ق�شرة، ثّم تكرث 

اأوراقهـــا وتطول، وتّت�شل كلها ب�شاق �شلبة ت�شمو اإىل ن�شف 

مرت، وتزهر يف الربيع زهرا اأبي�س كزهر الب�شل، فيه بذور 

�شلبة �شـــود، والنا�س يجمعونهـــا قبل الإزهـــار، فياأكلونها، 

ويدّقونها يف الهاون ثّم ي�شعونها يف احل�شاء بعد ن�شجه.

38 -   ال�شبـــاب العـــّزاب والفتيـــات، وكانـــت �شـــّن زواج 
البنت يومئـــذ )يف الأربعينات واخلم�شينات( بني احلادية 

ع�شـــرة وال�شاد�شة ع�شـــرة، وزواج ال�شباب بـــني الع�شرين 

والثالثني.

«(: الأولياء ال�شاحلون.  -   »الِوْلَيـــاَن«، )جمـــُع »ويِلْ  39
« علـــى »وَلَيا« اأي�شـــا يف قولهم »وَلَيا  ويجمـــع النا�س »ويِلْ

« اأي اأوليـــاء اهلل، )واأّمـــا اإذا ا�شُتعملـــت كلمـــة »وَلَيـــا« 
ْ
اهلل

غـــر م�شافة اإىل اهلل فهي جمع »وِليَّه« وهي املراأة(. وكان 

النا�س ي�شتغيثـــون »بالِوْلَياْن« ويعاجلون الأمرا�س النف�شّية 

اْن« )م�شدر الفعل »َبْخ«( فهو  بزيارة قبورهم. واأّما »الَبخَّ

َتْفـــُل »�شاحب الركـــة« يف طعام فياأكله املري�ـــس؛ اأو تفله 

علـــى مو�شع الأمل يف ج�شم املري�س في�شفـــى؛ اأو تفله على 

بـــدن �شليم وم�شحه بيديـــه ملباركته كما تفعـــل املراأة التي 

»تُبْخ« الوليد يف اليوم الثالث من ولدته.

40 -   قـــارن باخلتان واخَلْف�ـــس )ما ي�شّمى اليوم ختان 
البنات( يف بع�س املجتمعات الإفريقّية:

 Laghzaoui، Ghizlaine. »L’initiation: 

le corps dans tous ses états«، Études 
françaises. 41. 2 )2005( : 2541-.  

41 -   انظـــر عن وظائف هذه النبتة عند بع�س ال�شعوب 
التها بعقائدها: و�شِ

 »Oignon.«  Dictionnaire des symboles. 

Paris : 1982.

42 -    ُيـــروى يف حـــوار خيايّل اأّن رجـــال ح�شرته الوفاُة 
فـــاأراد اأن يو�شـــي النخلة والزيتونـــة و«الَكْرَمـــه« )التينة( 

باأبنائـــه، فقالت لـــه النخلة: »ل تهتّم لأمرهـــم، �شاأكفيهم 

موؤونـــة خم�ـــس �شنـــني: �شنـــة ُرطبـــا، وثالثا متـــرا، و�شنة 

»لقمي« )»َمـــا عِليِك�ْس ِفيِهْم، ن�ِشْدُهـــْم َخْم�س �شِننْي: َعاْم 

ْر، وَعـــاْم َلْقِمي«. والبلـــح يف لهجة النا�س  بَلـــْح، وَثاَلَثه مَتْ

هو ثمـــر النخلة بعد ن�شجه وقبـــل اأن ي�شر مترا، ولذلك 

ترجمتـــه بالرطـــب؛ والالقمـــي هـــو ع�شر ُي�شتخـــرُج من 

النخل، وُي�شرب جديـــدا وي�شّمى »َلْقِمي َحْي«؛ اأو ُيرتك يف 

ال�شم�س اأّياما في�شر م�شكرا قوّيا وي�شّمى »َلْقِمي ِميْت«(؛ 

وقالت الزيتونة: »�شاأكفيهم موؤونة اأربع �شنني: �شنة زيتونا، 

ْربـــْع �شِننْي: َعاْم 
َ

و�شنتـــني زيتا، و�شنـــة ِفيُتوَره« )»ن�ِشْدُهْم اأ

ِزيُتوْن، وَعاِمنْي زيْت، وَعاْم ِفيُتوَره«. و«الِفيُتوَره« هي ق�شور 

الزيـــت وبذوره جتمع عند ع�شره، وتّتخذ علفا للحيوان(؛ 

، َهـــايِن يِف ُجْرِتـــْك« اأي انطلْق، فاإيّن  وقالـــت الَكْرَمه: »َبرَّ

ذاهبة يف اأثرك، وهي كناية عن ق�شر عمرها.

43 -   ا�شُتْعملـــت يف بع�ـــس حفـــالت الـــزواج يف �شيـــف 
2012 امل�شّد�شـــات املهّربة من ليبيـــا اإّبان الثورة، فمدينة 
بنقـــردان ل يف�شلها عـــن ليبيا اإّل ثالثـــون كلم من ناحية 

ال�شاحـــل، واأكرث من ذلك من جهـــة ال�شحراء، والتهريب 

فيها حرفة قدمية وجتارة رائجة.

ة  44 -    مـــن الأخطـــاء العجيبة مثـــال اأّن كاتبا ف�ّشر »ِقرِّ
العنـــز« بـــاأّن كلمـــة »قـــّرة« جـــاءت مـــن الكلمـــة الفرن�شّية 

»guerre« )احلـــرب(، وقد رّد عليه اأحـــد املعّلقني رّدا 

علمّيا جّيدا. انظر:

h t t p : / / t a t a o u i n e d e l . c o m / n e w s .

php?action=view&id=3890

ومـــن �شور التخليط مـــا ُكتب يف مواقع كثـــرة يف مو�شوع 

فيـــْح”، حتّدثْت فيهـــا الكاتبات عن اعتباره �شحرا  “التِّ�شْ
وعن كيفّية حّله.

�لهو�م�س

�لحتفالت �ل�شعبّية .. يف �جلنوب �ل�ّشرقّي �لّتون�شّي
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األلعاب الشعبية التونسية، 
مؤشرات التنمية الثقافية واالندماج 

االجتماعي التربوي

فريد �ل�شغريي 

كاتب من تون�س

لقد كان للتطور التاريخي للباد التونس��ية أثر بالغ في 
تأس��يس ثقافة متنوعة امتدت آلالف السنن من العصر 
البونيق��ي إلى الروماني والبيزنط��ي وصوال إلى احلضارة 
العربية اإلسامية وبناء الدولة التونسية املعاصرة، وعبر 
ه��ذه العهود املتعاقب��ة مارس التونس��يون في املدن 
والبوادي ألعابا كثيرة بعضه��ا مختص باألطفال وبعضها 
مختص بالكبار، وبعضها يش��ترك فيها الكب��ار والصغار، 
وأغلب هذه األلعاب ممتد في التاريخ العميق لهذه الباد 
جلبته القبائل العربية  النازحة من املشرق العربي واندمج 

وتفاعل مع العناصر الثقافية والفكرية احمللية.

http://4.bp.blogspot.com/_JwHHRe7s7IY/TH9Y0FM-IsI/AAAAAAAAAA8/afwfhirCzVw/s1600/DSCF0304.JPG
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�لألعاب �ل�شعبية �لتون�شية، موؤ�شر�ت �لتنمية �لثقافية و�لندماج �لجتماعي �لرتبوي

واأغلـــب الألعـــاب التـــي ميار�شهـــا التون�شيون 

ي�شرتك فيها الذكور والإناث على حد ال�شواء، كما 

اأن هناك مـــا هو خمت�س بالإناث وما هو خمت�س 

بالذكـــور، ومرجع ذلك طبيعـــة كل من اجلن�شني، 

فالألعـــاب التـــي يحتاج فيها اإىل جهـــد وخ�شونة ل 

ميار�شهـــا اإل الذكـــور اأمـــا التـــي ل ت�شتوجب ذلك 

 .
)1(

فتخت�س بالإناث، اأو ي�شرتك فيها اجلن�شان

اإن تطرقنـــا اإىل مو�شـــوع اللعبة ال�شعبية فكرا 

وممار�شـــة �شيكـــون مـــن زاويتني اثنتـــني  اأولهما 

الأهميـــة الثقافيـــة لهذا املوروث الثقـــايف املرتبط 

بالهويـــة احل�شاريـــة للمجتمـــع التون�شـــي يف عامل 

يعي�ـــس هيمنـــة ثقافيـــة غربيـــة تتجـــه اإىل �شهـــر 

النمـــاذج الثقافيـــة املتعـــددة لل�شعـــوب يف اإطـــار 

العوملة الثقافية، وثانيهمـــا التاأثرات الجتماعية 

والتفاعالت الرتبوية املرتبطة باللعبة ال�شعبية.

�ل�شعبي��ة  للعب��ة  �لثقافي��ة  –�لأهمي��ة   1
�لتون�شية:  

تعتـــر الثقافة بكل مكوناتهـــا املراآة احلقيقية 

التـــي تعك�س عمق املوروث ال�شعبي لأي جمتمع من 

املجتمعات وتبني مقدار اإ�شهامها يف تطوير احلياة 

الب�شرية وبناء تاريخ وح�شارة الإن�شان.

ويف هـــذا الإطار تتمثـــل الأهمية الثقافية للعبة 

ال�شعبية التون�شيـــة يف اأن هذه الأخرة تعرف باأنها 

ن�شـــاط ريا�شي ذهنـــي �شارب يف القـــدم، تتفاعل 

مكوناتـــه الثقافيـــة والجتماعيـــة يف ارتبـــاط وثيق 

بجذور ال�شخ�شية الإن�شانية واملقومات احل�شارية 

للمجتمع التون�شي، فاللعبة ال�شعبية خليط متفاعل 

مـــن اأر�شـــدة تراثيـــة منفتحة علـــى حيـــاة النا�س 

و�شواغلهـــم، تتناقلهـــا الأجيـــال جيـــال بعـــد جيـــل 

لتمار�شها برغبة و�شدق من اأجل الرتفيه والتن�شيط 

ومت�شية اأوقات الفراغ ب�شور اإيجابية مفيدة.

�لثقافية:  و�لتنمية  �ل�شعبية  �للعبة   1  -  1
تـــوؤدي الألعاب ال�شعبية اأدوارا مهمة يف تاأطر 

والإيقـــاع  باحلركـــة  املرتبـــط  ال�شعبـــي  املـــوروث 

والأنا�شيـــد والأغـــاين ال�شعبية، كمـــا ت�شاعد على 

انتقـــال العـــادات والتقاليـــد التون�شيـــة واملعـــارف 

الإن�شانيـــة ب�شورة طبيعيـــة وتلقائية من جيل اإىل 

اآخـــر، مكونة بذلك ثقافـــة �شعبية غنيـــة باملعاين 

والعـــر والـــدللت الجتماعية التي توؤكـــد اأهمية 

النتماء اإىل اجلماعة.

باملمار�شـــة  ال�شعبيـــة  الألعـــاب  ارتبـــاط  ويف 

الريا�شيـــة يف املـــدن والأرياف التون�شيـــة نرى اأن 

هـــذه الألعاب تتجاوز �شفتهـــا كممار�شة فردية اأو 

جماعية منظمة اأو عفوية لتمثل ظاهرة اجتماعية 

يف حـــد ذاتهـــا، ذلـــك اأن عديد الباحثـــني تناولوا 

الألعاب الريا�شية بالبحـــث والتمحي�س، واتفقوا 

علـــى ا�شتنتـــاج مفـــاده وجـــود عالقـــة متينـــة بني 

الريا�شـــة والثقافة، ذلـــك اأن الألعـــاب الريا�شية 

ارتبطـــت منذ القـــدم بحياة املجتمعـــات واأن�شطة 

الإن�شـــان وممار�شاتـــه وطقو�شه وعاداتـــه اليومية 

حيث ميثـــل اللعـــب ممار�شة ميكـــن اأن نحدد من 

خاللهـــا ثقافـــة املجتمعـــات وخ�شائ�ـــس احلياة 

اجلماعية لالأفراد.

وميكـــن اأن نفهـــم دور الألعـــاب ال�شعبيـــة يف 

اختـــالف اخل�شو�شيات الثقافيـــة بني املجتمعات 

بالنظر اإىل اأن كل نظام اجتماعي يفرز بال�شرورة 

نظامـــا لعبيا خا�شا به، ي�شتمـــد قواعده بالأ�شا�س 

من تركيبة العادات والتقاليد التي متيز اجلمهور 

الذي ميار�س الألعاب املختلفة.

اإن �شـــكل الرتابط بني اللعـــب والثقافة يتطلب 

مزيـــد البحـــث واملالحظـــة والتدقيـــق يف �شلـــوك 

الإن�شـــان اأثناء اللعب و داخـــل املحيط الجتماعي 

الـــذي ينتمـــي اإليـــه. وقـــد اأدى هذا التقـــارب بني 

الثقافـــة واللعـــب اإىل طـــرح ت�شـــاوؤلت وفر�شيات 

عديـــدة تعتر اأن الألعاب ال�شعبية هي اإنتاج ثقايف 

اجتماعي لبيئة اجتماعية معينة، ميكن من خاللها 

الك�شف عـــن اخل�شائ�س الثقافيـــة والفكرية ملن 

ميار�شها ويعر من خاللها.

وعلى هذا الأ�شا�س ميكن لالألعاب ال�شعبية اأن 

تنخرط بفعاليـــة يف التنمية الثقافيـــة واملجتمعية 

مـــن خالل خلـــق مناخ للتعلـــم والرتفيـــه انطالقا 

من ال�شجـــل التذكري للمجتمع واإحيـــاء الأر�شدة 
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الرتاثيـــة املادية وغـــر املادية التـــي تبقى مهددة 

بالتال�شي والذوبـــان طاملا مل تكن مدعمة بذاكرة 

قـــادرة على حفظها ونقلهـــا اإىل الأجيال اجلديدة 

التي تفر�س عليها اليوم و�شائط ترفيهية وتربوية 

م�شتحدثـــة يف اإطـــار مقت�شيات الثقافـــة الرقمية 

وتقنيات الواقع الفرتا�شي، حيث اأ�شبحت اللعبة 

الإلكرتونيـــة جمـــال اجتماعيـــا جديـــدا لالإثـــارة 

وممار�شـــة العنـــف وخلـــق رغبـــات تفاعليـــة ومتع 

ثقافيـــة  رقمية ل تي�شر جلمهـــور الالعبني اإدراك 

 .
)2(

الدللت الرمزية والجتماعية للعب ال�شعبي

�ل�شعبية:  �لألعاب  خ�شائ�س   2  -  1
يتميز اللعب ال�شعبـــي بجملة من اخل�شائ�س 

الثقافيـــة  البيئـــات  اختـــالف  رغـــم  امل�شرتكـــة 

والجتماعيـــة التي تنتمي اإليها هذه الألعاب، ومن 

اأهم هذه اخل�شائ�س: 

ل حتتـــاج الألعاب ال�شعبية اإىل معدات خا�شة   -

اأو اأدوات ريا�شية معقدة اأو مالعب مبوا�شفات 

فنية حمـــددة وميكـــن اأن يف�شـــح ذلك جمال 

البتـــكار وا�شعـــا اأمام جمهـــور املمار�شني من 

الأطفال وال�شباب الذيـــن يجتهدون يف توفر 

و�شنع و�شائل اللعب انطالقا مما هو متاح يف 

حميط اللعبة.

الألعاب ال�شعبية قادرة على جذب الالعبني من   -

خالل ما توفره لهم من فر�س فريدة يف اإظهار 

املوهبة واملهارة والقوة و�شرعة البديهة.

ل يحتـــاج اللعـــب ال�شعبي اإىل فر�ـــس واإمالء   -

�شوابـــط تنظيميـــة ثابتـــة لأنـــه يخلـــق ويربي 

املهـــارات يف اإطار من احلريـــة املنفتحة على 

الإ�شافة والإبداع.

تعمـــل اللعبـــة ال�شعبيـــة علـــى التمـــرن علـــى   -

�شرعـــة رد الفعل وح�شـــور البديهة مما مينح 

الأطفال القدرة علـــى النمو الجتماعي وبناء 

ال�شخ�شية.

ل يرتبـــط اللعب ال�شعبي باملكا�شب املادية لأن   -

هدفـــه حتقيـــق ال�شعـــادة والرتفيـــه اخلال�س 

لذلك هو خلو من مظاهر العنف وال�شراعات، 

كما تعتر الألعـــاب ال�شعبية من اأهم الو�شائل 

الرتفيهيـــة والت�شاليـــة خا�شـــة يف الأو�شاط 

الريفيـــة، لذلك فهي حتتل مكانـــة هامة لدى 

اأغلب ال�شرائـــح الجتماعية وخمتلف الأعمار 

والأجنا�ـــس على اعتبار اأنها متاحة يف الزمان 

واملكان وم�شوقة وغر مكلفة.

ومن اخل�شائ�ـــس املميزة لالألعـــاب ال�شعبية 

يف عالقة اللعبة بجمهور الالعبني امل�شاركني على 

اختالف اأ�شنافهم واأدوارهم هي: 

اأن يكون امل�شارك غر ملتزم ب�شروط تنظيمية   -

كثـــرة، ومعنـــاه اأن ل يكون حمكومـــا بقواعد 

وتراتيب فنية معلومة �شلفا.

اأن يكون حرا خمرا يف كل مرحلة من مراحل   -

اللعـــب لأن يف عمليـــة الإلـــزام واجلـــر اإلغاء 

حلريـــة امل�شاركة واملمار�شـــة، فالالعب يختار 

بـــكل حريـــة اللعبة التي يريـــد ال�شرتاك فيها 

وكذلك يختار الدور الذي يتما�شى مع قدراته 

البدنيـــة وا�شتعداداتـــه النف�شيـــة لذلك جنده 

يلعب بكل تلقائية وعفوية.   

2 - جمالت �لتاأثري �لجتماعي و�لتفاعل 
�لرتبوي يف �لألعاب �ل�شعبية:

اإن الدار�س لالألعاب ال�شعبية يالحظ م�شتويات 

خمتلفة من التناف�س اجلماعي لأن ال�شمة الغالبة 

على هـــذه الألعاب هي حركيـــة التفاعالت وتعدد 

العالقـــات يف اإطـــار اجلماعـــات املتناف�شة، وهي 

ممار�شـــات ميكـــن اأن يكـــون لهـــا عميـــق الأثر يف 

العالقـــات الجتماعيـــة يف مـــا بعد، فهـــي ت�شاعد 

الأفـــراد على تنميـــة ثقافـــة امل�شاركـــة اجلماعية 

وبناء القـــدرة على الندماج وربـــط العالقات مع 

الآخريـــن، فاأثناء ممار�شة هـــذه الألعاب يتقم�س 

الالعـــب اأدوارا خمتلفـــة تفتـــح اأمامـــه جمـــالت 

التفاعـــل مع الآخريـــن �شواء من خـــالل عالقات 

مناف�شة و�شراع اأو عالقات تعاون وتكامل.

ووظائفها: �ل�شعبية  �للعبة  �أهد�ف   1  -  2
  يهتم كثر من منظمي املهرجانات الفلكلورية 
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يف تون�س باللعبة ال�شعبية كعن�شر رئي�شي من عنا�شر 

الفرجـــة على غـــرار مهرجـــان ال�شحـــراء الدويل 

بدوز باجلنوب التون�شـــي ومهرجان اجلواد العربي 

الأ�شيل مبدينة املكنا�شـــي بو�شط البالد وذلك لأن 

هذه الألعاب تتناول ب�شورة مبا�شرة عادات املجتمع 

وقيمـــه وتقاليده �شمن مقاربـــة م�شهدية تتجه اإىل 

حفظ عنا�شر هذا الرتاث من خالل تنويع املحامل 

البيداغوجيـــة للعـــب وتطويـــر اأدواتـــه يف عالقتها 

مبكونات املوروث ال�شعبي.

  اإن اللعبـــة ال�شعبيـــة قـــد حتولـــت �شمـــن هذا 

ال�شيـــاق اإىل فر�شة للتحرر من قيود الواقع الرتيب 

و�شغوط احلياة اليومية عر التعرف املتوا�شل على 

املخـــزون اللغوي الأ�شيل ملفردات الألعاب وحقولها 

الدللية يف اإطار البيئة الجتماعية احلا�شنة.

  اإن اللعـــب ال�شعبي على غرار الأن�شطة اللعبية 

الأخـــرى يبني الأدوار وينظـــم ردود الأفعال خا�شة 

يف عالقـــة الأطفـــال بالكهول حيـــث يتمكن الطفل 

بانخراطه يف اللعبة من تطوير قدراته و�شقل مواهبه 

وتاأكيد ذاته لأنه ل يرتاد فقط عامل الأ�شياء يف زمن 

اللعب واإنا يتعرف يف ذات الوقت على ردود اأفعال 

الآخرين نحوه، وبذلك يكت�شـــف الأ�شلوب املنا�شب 

.
)3(

لبناء املواقف وبناء العالقات الجتماعية

  اإن حمليـــة هـــذه الألعـــاب واأ�شالتهـــا تدفـــع 

النا�شئـــة نحو اكت�شاف املحيـــط ق�شد التحكم يف 

عنا�شـــره، في�شبـــح التفـــوق يف لعبة مـــا تفوقا يف 

اإبـــراز ال�شتقالليـــة والتفـــرد يف البحث عميقا يف 

اجلذور احل�شارية لوجـــود الذات وما ميثله ذلك 

من حتقيـــق للتوا�شل الثقايف بـــني اأجيال املجتمع 

الواحد رغم عنا�شر الختالف بينهم، وقد اأدرك 

»جـــون بياجيـــه« »J.Piaget « يف هـــذا ال�شيـــاق 

الوظيفة الجتماعية للعب عندما لحظ اأن الأطفال 

يتعلمون قواعد ال�شلـــوك والتعامل الجتماعي من 

خالل التزامهم العفوي بقواعد الألعاب وقوانينها 

.
)4(

باختالف اأ�شولها وم�شادرها

لالندماج  �ل�شعبية منوذج حقيقي  �للعبة   2  -  2
�لجتماعي:

تعتـــر الألعاب ال�شعبية مظهـــرا ثقافيا يعتمد 

وامل�شاركـــة  الندمـــاج  يف  احلـــرة  الرغبـــة  علـــى 

الجتماعيـــة الوا�شعـــة رغم اأن احلوافـــز والهدايا 

املاديـــة ب�شيطة اأو تكاد تكون معدومة  يف كثر من 

املجتمعـــات املحلية، حيـــث ترتكـــز ممار�شة هذه 

الألعـــاب يف اأغلـــب الأحيان على الثنـــاء والتحفيز 

املعنوي الذي يقيم م�شتـــوى الأداء والتفوق ب�شور 

تلقائية رمزية احتفالية تفتح املجال اأمام الأطفال 

http://www.alyaum.com/News/thumbnail.php?file=2012/articles/m18_497701302.
jpg&size=article_medium
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وال�شبـــاب لالإبداع والبتكار من خالل بذل اجلهد 

يف ت�شميـــم األعابهم وتطوير اأ�شـــكال ممار�شتهم 

لهـــا انطالقا مما يتوفر لهم مـــن خامات وو�شائل 

يف البيئة الجتماعيـــة املحيطة، فا�شتخدموا على 

�شبيل املثال الأقم�شـــة القدمية وال�شوف واجللود 

والعظـــام واخل�شـــب واأغ�شـــان الأ�شجـــار وقطـــع 

الفحم والنحا�س والعاج.

ويف هـــذا الإطـــار تختلـــف الـــدللت الثقافية 

والجتماعيـــة لالألعـــاب ال�شعبيـــة التون�شيـــة بـــني 

املجتمعات ال�شاحلية واملجتمعات الداخلية وكذلك 

بني الألعـــاب التي متار�س يف �شمـــال البالد وتلك 

التي متار�ـــس يف البيئات اجلنوبيـــة ذات الطبيعة 

ال�شحراويـــة القا�شية، كما ميكـــن اأن نحلل مدى 

قدرة الأطفـــال على ابتكار األعابهـــم اخلا�شة بني 

املا�شـــي واحلا�شر، حيث يعجز هـــوؤلء يف الزمن 

اإ�شافاتهـــم ومبتكراتهـــم  تقـــدمي  احلـــايل علـــى 

ال�شخ�شيـــة فيمـــا يتعلـــق بالألعـــاب وممار�شاتها 

يف ظـــل النت�شار ال�شريـــع للعبـــة الإلكرتونية التي 

الكثـــر مـــن مظاهـــر  غـــزت عقولهـــم وعطلـــت 

اندماجهـــم الجتماعي وفتحت اأمامهم اإمكانيات 

التماثل والت�شابه مـــع اأبطال وهميني و�شخ�شيات 

افرتا�شيـــة قويـــة ومنت�شـــرة، اأ�شبحـــت بالن�شبة 

للكثريـــن من ممار�شي هذه الألعاب وجهة مغرية 

للتقم�س والتوحـــد اجل�شدي من اأجل بلوغ حالت 

جديـــدة مـــن الندمـــاج والذوبان يف عـــامل اللعبة 

املركب مـــن ثنائية انتماء ج�شـــدي وفكري لوجود 

واقعي م�شتقر اأمـــام ال�شا�شة، ووجود اآخر متخيل 

يتجـــاوز حدود ال�شا�شة ليمتد اإىل عامل رقمي يلفه 

.
)5(

ن�شيج من ال�شبكات

وا�شعـــا  جمـــال  ال�شعبيـــة  الألعـــاب  تعتـــر 

للتفاعـــالت الرتبويـــة والنف�شية خا�شـــة بالن�شبة 

ملمار�شيها من الأطفال وال�شباب حيث تتطور تبعا 

لتطور قدراتهم البدنيـــة والنف�شية وخ�شائ�شهم 

الثقافيـــة والجتماعيـــة مـــن خـــالل ترغيبهم يف 

اكت�شافها وتنظيم ممار�شتهم لها.

ويتم هذا التنظيم يف العادة ب�شورة تلقائية من 

خـــالل تفاعل الالعب مع اللعبة ثـــم مع رفاقه بعد 

ذلك، لأن اللعـــب على اختالف اأ�شكالـــه واأجنا�شه 

الفرديـــة واجلماعيـــة وتعـــدد ف�شاءاتـــه الداخلية 

واخلارجيـــة يتيـــح لالعبـــني فر�س التعلـــم وتنمية 

والـــكالم  والتخيـــل  والإدراك  والتفكـــر  الذاكـــرة 

وتنظيم النفعالت وال�شلوكيات وحتقيق الإقتدارات 

املعرفيـــة والعالئقية، فعندما يت�شلق الطفل �شجرة 

وي�شـــل اإىل اأعالها يكون قد متكـــن من ال�شيطرة 

على اخلـــوف، ويف نف�ـــس الوقت متكن مـــن تقدير 

املواقـــع وتقييم م�شتوى علوهـــا واحل�شول يف نف�س 

الوقت على زوايا نظر خمتلفة لالأماكن املحيطة. 

اإن الألعاب ال�شعبية عر اأنواعها وخ�شائ�شها 

العديدة، ميكن اعتبارها نوذجا ناجحا للتفاعالت 

الرتبوية التي تعتر اإحدى ال�شمات والعوامل املوؤثرة 

يف نو ون�شج اجلماعة الأولية فال�شلوكيات امل�شجلة 

اأثناء اللعـــب �شواء كانت لفظية اأو غر لفظية تعر 

بال�شـــرورة عن �شـــورة معينة للتفاعـــل الدائر بني 

الأفراد، هذا التفاعل الذي ميتد من التجاذب اإىل 

التنافـــر مـــرورا ب�شلوكيات التجاهـــل اأو اجلفاء يف 

عالقات هـــوؤلء الأفراد بع�شهم ببع�ـــس بالإ�شافة 

اإىل اأن هذه الألعاب ميكن اأن تكون و�شائل عالجية 

ملواقف الإحبـــاط وحالت الكتئاب يف حياة الطفل 

حيث تنطلـــق وتتحرر الطاقـــات الع�شبية الكامنة 

يف �شخ�شيـــة الطفل اأثناء تفاعـــالت اللعب فتبعده 

 ويف هذا 
)6(

عن التهيج النف�شي والتوتـــر الع�شبي،

الإطار ميكن اعتبار اللعب الدرامي اأو لعبة »العكفة« 

 جمـــال وا�شعا للتفاعل اإذ تلتقـــي هذه الأن�شطة 
)7(

الريا�شية يف حتريـــك ال�شواكن والطاقات الكامنة 

لدى الالعبني للتعبر عن اأحا�شي�شهم وانفعالتهم 

يف مواجهة الآخر فردا كان اأم جماعة. 

اللعبـــة  يف  التفاعـــل  مظاهـــر  حتليـــل  اإن 

ال�شعبيـــة يقت�شـــي ت�شجيل وتبويـــب جملة املواقف 

وال�شلوكيـــات ال�شادرة عن جماعـــة امل�شاركني يف 

اللعبـــة مثل درجة التعاون وتبـــادل الأفكار والآراء 

و�شبل ت�شحيح الأخطاء وتبادل الأدوار والتجارب 

يف ما بينهم ب�شكل يعك�ـــس قدرتهم على ا�شتيعاب 

معاير ال�شلوك الجتماعي املن�شودة، لذلك ن�شر 

اإىل اأهميـــة التفاعـــل يف درا�شـــة جماعـــات اللعب 
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ال�شغـــرة والتعرف اإىل مدى حيويتها اأو جمودها 

واأ�شـــكال التوا�شل بني اأع�شائهـــا مما يتيح فر�س 

تقييم هوؤلء بني اإيجابية بع�شهم ودورهم يف خلق 

ديناميكية داخل اجلماعة و�شلبية البع�س الآخر. 

اأن   »kurt lewine«»ويـــرى »كـــورت لويـــن

التفاعـــل هـــو بالدرجـــة الأوىل تبادل وهـــو �شرط 

اأ�شا�شـــي للحديث عن اجلماعـــة الأولية ال�شغرة 

التـــي مـــن ال�شـــروري اأن يت�شابـــه اأع�شاوؤهـــا يف 

.
)9(

الأهداف والجتاهات

4-2 فو�ئد �لألعاب �ل�شعبية وجمالت تاأثريها:
متثـــل الألعاب ال�شعبية كجزء من الألعاب التي 

ميار�شها الأطفال، رافدا مـــن روافد النمو وو�شيلة 

تطور وناء، فعلى غرار الأدوار والتاأثرات املختلفة 

للعـــب ب�شورة عامة على اجلوانب العقلية والبدنية 

والجتماعيـــة للفرد، فاإن الألعاب ال�شعبية ل تخرج 

عـــن هـــذا الإطـــار، لأنها ت�شاهـــم يف تكويـــن وبناء 

�شخ�شية الإن�شان يف خمتلف اجلوانب املذكورة.

 

�جل�شمي:  �جلانب  على  �لألعاب  تاأثري   2-4-1
تعتر الألعاب ال�شعبية متنف�شا حقيقيا للفرد، 

وطريقـــة ناجعة لبذل اجلهـــد وت�شريف الطاقات 

الزائـــدة، فاأغلب الألعاب ال�شعبية اإن مل تكن كلها 

تعتمد على احلركة واملهارات البدنية لأنها فر�شة 

يتمكن مـــن خاللها الفرد مـــن تطوير حركاته يف 

اجتـــاه اكت�شـــاب ردود اأفعال دقيقـــة وثابتة وذلك 

من خـــالل اأداء األعاب الت�شديـــد واللقف وتقم�س 

الأدوار فاللعبـــة ال�شعبيـــة على اختـــالف اأ�شكالها 

وتعدد طرق ممار�شتها وب�شاطة اأدواتها وو�شائلها 

تعتمـــد كثرا علـــى املهارات البدنيـــة مما ي�شاعد 

علـــى تن�شيط الدورة الدموية ونو اأجهزة اجل�شم 

نوا �شليما.

 

�جلانب  على  �ل�شعبية  �لألعاب  تاأثري   2-4-2
�لعقلي: 

مـــن  ممار�شيهـــا  ال�شعبيـــة  الألعـــاب  متكـــن 

الأطفـــال وال�شباب مـــن اإدراك املبـــادئ املعرفية 

والتموقـــع يف  والزمـــان  باملـــكان  الأوىل كالوعـــي 

الف�شاء حيث ت�شاهم العديد من الألعاب الفكرية 

التي تعتمد علـــى الذكاء واإعمـــال العقل مثل لعبة 

 يف تنمية معارف الفرد ومعلوماته 
)10(

»اخلربقة«

ومتـــده مبجموعة من اخلـــرات الفكرية والعقلية 

ال�شرورية لكت�شاب الفطنة واليقظة والقدرة على 

التمييز بني ال�شواب واخلطاأ.

 

3 -مناذج من �لألعاب �ل�شعبية �لتون�شية:  
نعمل يف هذا اجلانب من البحث على ا�شتعرا�س 

ناذج من الألعاب ال�شعبية التون�شية التي نرى فيها 

اأكـــرث من غرها و�شوحا ملوؤ�شرات التفاعل الثقايف 

والجتماعي والرتبوي وقدرة على التاأثر يف تكوين 

�شخ�شيـــة الالعبني مـــن خالل اكت�شـــاب املعارف 

اجلديـــدة وتر�شيـــخ العـــادات والقيـــم الجتماعية 

ال�شائدة، لذلك نعتمد يف هذه الألعاب على الوظيفة 

الجتماعية والرتبوية للعبة اأكرث من اعتمادنا على 

نوع اللعبة والأطر املكانية والزمنية ملمار�شتها.

 

 �أي )�لإبل و�لل�شو�س(
)11(

1-3 لعبة »بل وخناب«:
   وهـــي لعبة ميار�شها الأطفـــال الذكور تتعلق 

بالإغـــارة علـــى الإبـــل يف القبائـــل لأن الإبل �شهلة 

الندفـــاع و�شريعة التنقل واأوفـــر فائدة من الغنم 

وغرها، لذلك ت�شمـــى الإبل عند �شعراء اجلنوب 

التون�شـــي بـ«ال�شومـــة« اأي امل�شوؤومـــة لأنهـــا الأكرث 

عر�شة لل�شرقة والنهب. 

وت�شـــور اللعبـــة عملية نهـــب الإبـــل وحماولة 

ردهـــا من قبـــل اأ�شحابهـــا حيث ميثل فريـــق اأول 

من الأطفال دور الإبـــل ترقد يف مكان معني يرقد 

بجانبهـــا فريق ثان ميثل اأ�شحـــاب الإبل، يف حني 

يـــوؤدي الفريق الثالـــث دور الل�شو�س الذين ياأتون 

مـــن بعيد م�شترتيـــن بالظـــالم، في�شرقـــون الإبل 

وي�شوقونها اإىل مكان خمفي، يجتهد اأ�شحاب الإبل 

يف اإيجـــاده، واأثنـــاء عملية البحث قـــد تدور بع�س 

املعـــارك بينهم وبني الل�شو�ـــس با�شتعمال �شيوف 

خ�شبيـــة الهـــدف منهـــا رد اخلاطفـــني والهتداء 

اإىل مـــكان الإبـــل لتحريرها وحتقيـــق الغلبة على 

.
)12(

اخل�شوم

�لألعاب �ل�شعبية �لتون�شية، موؤ�شر�ت �لتنمية �لثقافية و�لندماج �لجتماعي �لرتبوي
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�خلربقة:   لعبة   3-2
   وهـــي لعبـــة لهـــا �شهـــرة عظيمة بـــني �شكان 

الباديـــة التون�شية ولها لعبـــون م�شهورون، وت�شبه 

اإىل حـــد بعيـــد لعبة ال�شطـــرجن ول تختلـــف عنها 

واأ�شمائهـــا  اإل يف اختـــالط حجـــارة اخل�شمـــني 

وتنقالتهـــا، ول تـــزال اإىل اليوم ملتقـــى كثر من 

الأطفال وال�شباب والكهـــول يف الأ�شواق وال�شوارع 

وال�شاحات العامة واملنا�شبات الثقافية.

و�شفـــة هذه اللعبـــة اأن يحفر الالعبـــان حفرا 

معروفة العـــدد يف الأر�س اأو على ب�شاط من الرمل 

بعـــدد خم�شة وع�شرين حفرة بالن�شبة اإىل الأطفال 

وت�شعـــة واأربعني حفرة بالن�شبـــة للرجال، واحلفرة 

ت�شمـــى دارا، وتغلق املتو�شطـــة منها بالرتاب لتكون 

هي الباب الذي يخرج منه الالعب املبادر باللعب، 

وت�شمـــى هـــذه احلفرة الو�شطـــى »دار املالـــح«، اأما 

بقيـــة احلفـــر فتعمـــر ب«الـــكالب« وهـــي احلجارة 

التي يحركها الالعبان ويقت�شمان عددها بح�شاب 

اأربعة وع�شرين »كلبا« لكل منهما، وينفرد اأحدهما 

باحلجارة البي�شاء والآخر باحلجارة ال�شوداء، فاإذا 

مل يوجد هذا اللون تعو�س ببعر الإبل اأو نوى التمر. 

وطريقـــة اللعـــب اأن يتبـــادل الالعبـــان اإنزال 

احلجـــارة يف »الديـــار« اأو احلفـــر اخلا�شة بها ثم 

ميران اإىل حتريك كالبهما واحدا بعد الآخر وكل 

»كلب« اأبي�س وقع بـــني اأ�شودين يقتل اأو يخرج من 

اللعبـــة والعك�ـــس بالعك�س وعندها يقـــول الالعب: 

»مات« وهكـــذا حتى نهايـــة اللعبـــة وانت�شار اأحد 

الالعبني الذي يتمكن مـــن اإق�شاء اأكرث ما ميكن 

من »كالب « خ�شمه. 

وجتدر الإ�شارة اأن لعبة »اخلربقة » ل تقت�شر 

فقط علـــى لعبني يف مواجهة بع�شهما البع�س بل 

ت�شجل يف كثر من الأحيان ان�شمام اأفراد اآخرين 

ينحـــازون اإىل هـــذا الالعـــب اأو ذاك مـــن خـــالل 

م�شاعدتـــه بالإميـــاءات والإ�شـــارات اإىل موا�شـــع 

اخلطر وطرق حتقيق الن�شر. 

�ملعقاف:   كرة   3-3
وهي لعبة خا�شة بالذكور ت�شبه لعبة »القولف« 

جتمع بني فريقـــني بعدد غر حمدد من الالعبني 

ميكـــن اأن يبلغ ع�شرين لعبـــا بالن�شبة لكل فريق، 

و�شورتها اأن يتقابل الفريقان عند ن�شف امل�شافة 

بـــني املرميـــني لختطـــاف الكـــرة ودفعهـــا باجتاه 

املرمى. 

ولكـــرة »املعقـــاف« جملـــة مـــن اخل�شائ�ـــس 

نف�شلها كما يلي: 

كرة املعقاف يفوق حجمها حجم كرة القولف   -

وتتكـــون من ن�شيج ال�شعـــر اأو ال�شوف، تخاط 

بخيط رفيع متني حتى ت�شبح �شلبة.

املعقاف وتنطـــق بتفخيم القـــاف، وهو ع�شا   -

من جريد النخـــل م�شتقيمة يف طرفها الأعلى 

املخ�ش�ـــس لدفـــع الكـــرة انعطـــاف يف �شـــكل 

ن�شف قو�س. 

عدد الالعبني بالن�شبة للفريقني غر حمدد.  -

م�شافـــة امللعب غر حمددة كذلك بدقة، لأنها   -

�شاحة ممتدة بني مرميني. 

ميكـــن اأن يكون املرمى حفرة اأو مكانا مرتفعا   -

من الأر�ـــس تدخله الكرة اأو تتجـــاوزه فيعتر 

ذلك هدفا. 

ل وجـــود حلار�ـــس مرمـــى بعينـــه وال�شبب يف   -

ذلك غيـــاب التحديد الأفقـــي والعمودي لهذا 

املرمى الذي ي�شرتك يف حمايته جمموعة من 

الالعبني.

يعتمـــد الهجوم على �شرعـــة الالعبني وقوتهم   -

البدنية وتدافعهـــم وجتمعهم ق�شد احل�شول 

علـــى الكـــرة والتحكـــم يف اجتاههـــا، لذلـــك 

ميكن اأن ن�شجل يف هـــذه اللعبة بع�س التدافع 

والإ�شابات.

ل وجـــود لقوانني دقيقة يف كيفية مترير الكرة   -

بـــني الالعبـــني اإذ ميكـــن لالعـــب اأن يقـــذف 

الكـــرة بالع�شا اأو برجله اأو يديه �شريطة اأن ل 

مي�شكها بيده اأو يهرب بها.

لكـــرة املعقـــاف لغـــة وم�شطلحـــات خا�شـــة،   -

فالزدحـــام حـــول الكـــرة ي�شمى »القحـــار« اأو 

»التقحوي�س«، فيقـــال اأن الالعبني »يتقاحروا 

ويتقاح�شـــوا « حول الكرة، بينما ي�شمى �شرب 
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الكرة وهي على الأر�س بـ»الطب« بفتح الطاء، 

و�شربها وهي يف الف�شـــاء ي�شمى »التطريز«، 

وامل�شطلحـــات  الكلمـــات  هـــذه  اآخـــر  اإىل 

.
)13(

اخلا�شة

�ل�شارة:   لعبة   3-4
 وهـــي ال�شارة اأو التمـــرن على اإ�شابة الهدف، 

ميار�شـــه ال�شغـــار والكبـــار، و�شورتهـــا بالن�شبـــة 

للكبـــار اأن يو�شـــع عـــود اأو عالمـــة يف حجـــر على 

م�شافة متفق عليها، ي�شـــوب باجتاهها الالعبون 

بنادقهـــم واحدا بعد الآخر، وقـــد يجعلون مكافاأة 

بينهـــم غر النقود ملـــن ي�شيب الهـــدف اأول. اأما 

بالن�شبـــة لالأطفال فـــاإن �شالحهم يف هـــذه اللعبة 

اإما ع�شا يرميها الالعـــب من م�شافة معينة واإما 

، وهو خيط 
)14(

حجـــرا يرمى بوا�شطـــة »املقـــالع«

من �شعر غالبا، يربط طرفه يف الو�شطى من اليد 

اليمنـــى ويف و�شطـــه »بيـــت احلجـــر«، ويتكون من 

ثالثة خيـــوط وطرفه الأخر مطلـــق ل �شيء فيه. 

ي�شـــع الطفـــل احلجر يف بيـــت الو�شـــط، ومي�شك 

باأ�شابعـــه الطرف الأخر ويدير اخليط يف الهواء 

ب�شرعـــة وقوة ثـــم يرمي احلجـــر باإطالق الطرف 

املطلق من اأ�شابعه، في�شيب اأو يخطئ. 
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الفنون الشعبية الغنائية في البحرين

أغاني الغوص والسمر في 
العمل والترفيه

خالد عبد�هلل خليفة

كاتب من البحرين

في احلقبة الزمنية التي سبقت اكتشاف النفط في مطلع 
الثاثينيات من القرن العشرين اعتمد أهل البحرين على 
ثاثة أنواع رئيسية من النشاطات االقتصادية التقليدية 
هي صي��د اللؤلؤ والزراعة والتج��ارة، ولم تكن جتارة 
الغوص على اللؤلؤ والزراعة مصادر دخل فقط بالنسبة 
للس��كان، بل ربطت األهالي بأعراف وتقاليد اجتماعية 
نش��أوا عليها، كما نتج عن هذين النش��اطن موروث 
شعبي ضخم من التقاليد والعادات التي ما يزال األهالي 

يتمسكون بها )1(.  
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عا�ـــس اأهـــل البحرين قبـــل اكت�شـــاف النفط  

حيـــاة تت�شـــم بالب�شاطـــة والعفويـــة، وباخل�شونـــة 

وال�شعوبـــة من اأجل تاأمـــني لقمة العي�س، ومتيزت 

بكم هائل من العادات والتقاليد املتوارثة، ويعرف 

باأن اأهل اجلزر هم اأهل بحر، لذا فقد ا�شتهر اأهل 

البحريـــن بركوب البحـــر ل�شيد اللوؤلـــوؤ الطبيعي 

الذي كانت له اأ�شواق مزدهرة قبل �شقوط وتدهور 

تلك التجارة.  

يوجد توارث طويل ملهنة الغو�س يف البحرين، 

وتوجـــد اأدلـــة ترجـــع اإىل جـــزء كبر ممـــا ي�شمى 

التاريـــخ الزمنـــي، تتمحـــور حـــول �شهـــرة اللوؤلـــوؤ 

البحرينـــي، من جملة ذلـــك يذكر يف ختم اآ�شوري 

يرجع ل�شنة )2000( قبل امليالد )عيون ال�شمك 

مـــن دملون( عبـــارة ميكـــن ترجمتهـــا اإىل )اللوؤلوؤ 

الدملوين(.

ومن اخلطاأ اعتبـــار اأغاين الغو�س حكرًا على 

البحريـــن، فهي ميـــزة متيزت بهـــا مناطق اأخرى 

مـــن اخلليـــج العربـــي كالكويت وقطـــر واأبو ظبي، 

اإل اأنهـــا كانـــت دائما حتظى مبكانة بـــارزة للغاية 

لـــدى املجتمع البحرينـــي ولطاملا كانـــت البحرين 

مركـــز الغو�س يف اخلليج، وبالتايل اأ�شحت مركز 

املو�شيقى املرتبطة مبهنة الغو�س.

تده��ور �شناع��ة �لغو���س لأ�شب��اب حملية 

وعاملية

�شكلـــت �شناعة الغو�س املـــورد الأو�شع ملدخول 

اجلـــزر حتى العـــام 1932حني اكت�شـــف اأول حقل 

للنفـــط يف البحريـــن، �شـــاغ ذلـــك العـــام انقالبًا 

جذريـــًا يف املوازين، حيث انحدرت �شناعة الغو�س 

حتـــى باتت حتت�شر، غر اأن هـــذا النحدار قد بداأ 

مطـــوًل قبل اكت�شـــاف النفط، وميكـــن حتليل ذلك 

وتو�شيحه بالرجوع اإىل الإح�شائيات املتعلقة بعدد 

ال�شفن اخلارجة يف رحالت الغو�س خالل ال�شنوات 

املختلفة، ترجـــع اأقدم امل�شـــادر وال�شجالت للعام 

)1833(، حيـــث خـــرج حـــوايل )1500( مركبًا 

متجهًا اإىل م�شائـــد اللوؤلوؤ، بعد ذلك مبا يزيد عن 

ن�شف قرن، اأي حوايل )1896( كان عدد املراكب 

اخلارجـــة ل يتجـــاوز )900( مركبـــًا، اأما يف عام 

)1926( فقـــد بلغ عددهـــا )515( حيث ا�شتمر 

التناق�س ب�شـــكل م�شطرد حتى بلغ عـــدد املراكب 

يف عـــام 1936 )246( مركبا ويف عام )1948( 

و�شـــل عدد املراكـــب اإىل )83( مركبـــًا فقط، اأما 

اليوم فال يكاد يتجـــاوز عدد الرحالت عدد اأ�شابع 

اليد، هذا اإن خرجت اإحداها على الإطالق.

توجد عدة م�شببات تقف وراء النحدار الذي 

تبع عام )1930( وهي كالتايل 

الياباين امل�شنع والذي  اللوؤلـــوؤ  اإنتاج  1 - وفـــرة 
اأدى اإىل وجـــود مناف�شة جديدة و�شديدة للوؤلوؤ 

الطبيعي يف الأ�شواق العاملية.

2 - الك�شـــاد القت�شادي يف العامل الغربي الذي 
 )wall street نتج عن اأزمة )وول �شرتيت

عـــام )1929( والذي اأثر على مقتنيي اللوؤلوؤ 

وجتاره ل�شنوات طوال.

3 - وفـــرت �شناعـــة النفـــط اجلديـــدة اأعمـــاًل 
ووظائـــف بظروف اأف�شـــل واأجـــور اأعلى مما 

كانـــت توفـــره �شناعـــة اللوؤلـــوؤ، كمـــا اأدخلـــت 

اإ�شالحـــات علـــى قوانني �شناعـــة النفط عام 

)1923( كان مـــن بينهـــا اأن مكنت اخلا�شة 

من حترير اأنف�شهم من العمل اأنى �شاوؤوا.

الق�شاء على طبقة املهراجات يف الهند بعد   -  4
ا�شتقاللها يف عام )1947( مما حرم جتارة 

اللوؤلوؤ من اأهم �شوق لها، اإذ كانت تلك الطبقة 

  .
)2(

من اأكر م�شتهلكي اللوؤلوؤ الطبيعي 

التعليم وتوجـــه ال�شباب اإىل  انت�شـــار  بدايـــة   - 5
اأعمال واأن�شطة اأخرى اأكرث ا�شتقرارًا واأمنًا من 

.
)3(

الغو�س الذي ت�شوبه املتاعب واملخاطر

اإ�شايف وهـــو اأن الريطانيني  �شبـــب  هنـــاك   -  6
يف طـــور عملية حموهم للقر�شنـــة يف اخلليج 

خـــالل القـــرن التا�شـــع ع�شر، تعمـــدوا تدمر 

جزء مهم مـــن اأ�شطـــول الغو�ـــس البحريني، 

وكانـــوا �شديدي احلر�س على منـــع الأ�شطول 

من ا�شتعـــادة جمده القـــدمي، اإل اأنه مل يتجل 

حتـــى الآن ما يثبـــت اأن هـــذه النظرية حتتمل 

�شيئًا من الواقع.

�أغاين �لغو�س و�ل�شمر يف �لعمل و�لرتفيه
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7 - اإن عرب الدوا�شر وهم قبيلة متفاخرة وذات 
�شعة �شكنوا منطقة البديع حتى عام )1845( 

هاجروا فجاأة يف عـــام )1923( اإىل اململكة 

العربيـــة ال�شعوديـــة وا�شتقـــروا فيهـــا، وكانوا 

ميلكـــون اأ�شطوُل مـــن �شفن الغو�ـــس ويوؤمنون 

لقمة العي�س لعـــدد كبر من الغوا�شني، وحني 

هاجروا هاجرت معهم مراكبهم وعمالهم. 

 8 - العا�شفة العاتية  التي �شربت اخلليج املجاور 

للبحريـــن عـــام )1925( والتـــي ت�شببـــت يف 

فقـــدان عدد كبر من مراكب اأ�شاطيل اللوؤلوؤ، 

ي�شار اإىل �شنة 1925 يف اللهجة العامية عادة 

باأنها )�شنة الطبعة( اأي �شنة الغرق. 

ماه��ي عالقة �شناع��ة �لغو���س باملو�شيقى 

و�لغناء؟

اإن �شناعـــة الغو�ـــس املرتبطـــة بتاريخ منطقة 

اخلليـــج العربي، كانت من ال�شناعات التي كفلت 

احليـــاة علـــى هـــذه اجلـــزر، وكانت تتطلـــب �شدة 

اجلاأ�س و�شالبة الأع�شاب وقوة الع�شالت وحتمل 

ال�شعوبـــات، حيـــث كان الغوا�شـــون يبتعدون عن 

وطنهم واأهلهـــم وذويهم مدة اأربعة اأ�شهر وع�شرة 

اأيـــام، حيـــث تبداأ رحلـــة الغو�ـــس يف بداية مو�شم 

ال�شيف وحتى نهايته، اأي من �شهر يونيه اإىل �شهر 

�شبتمر مـــن كل عام تقريبا، ولق�شـــاء تلك املدة 

يف عر�ـــس البحر كان لبد لهم من اأن ي�شطحبوا 

معهم مغنيـــًا، ويقال له باللهجة املحلية )النهام( 

الذي يقوم بغناء املواويـــل ال�شجية والأغاين التي 

ت�شاعدهـــم علـــى موا�شلة العمـــل، والتخفيف من 

اآلمهـــم وغربتهـــم، والنهام هو �شخ�ـــس اأ�شا�شي 

يف ال�شفينـــة وقل اأن جتد �شفينـــة غو�س لي�س بها 

نهـــام واحـــد او اأكـــرث، حيـــث اأن �شناعـــة الغو�س 

وموؤثراتهـــا اخلا�شـــة مرتبطة بـــدور النهام على 

�شطح ال�شفينة.

 �أهمية �لدور �لوظيفي للنهام: 

اإن الأغـــاين ال�شعبيـــة التـــي يوؤديهـــا النهـــام 

لهـــا عالقة بكل عمل يـــوؤدى على ظهـــر ال�شفينة، 

اأي اأن لـــه دورا وظيفيـــا مرتبطا )بـــدورة العمل( 

فـــكل حركة اأو جمهـــود ع�شلي يتطلبـــه العمل من 

جمموعـــة البحـــارة يقـــوم النهام بالإيعـــاز به من 

خالل التنغيم والتلحني املوزون ايقاعيًا لن�شو�س 

باللهجة املحلية الدارجة )العامية( في�شاعد ذلك 

على تنظيم اإيقـــاع دورة العمل من خالل م�شاركة 

البحـــارة للنهـــام يف اأداء مقاطـــع حلنية ق�شرة، 

حيـــث يرتبـــط كل حلن اأو اأهزوجـــه اأو موال باأداء 

عمـــل معني ياأمر بـــه رئي�س ال�شفينـــة )النوخذة( 

فيرتجمـــه النهـــام اإىل مو�شيقـــى حلنيـــة ايقاعية 

موقعـــة علـــى اآلة الطبـــل والطو�ـــس ت�شاعـــد على 

الإندمـــاج الذهنـــي والع�شلـــي ملجموعـــة البحارة 

وتوجـــه طاقاتهـــم للعمـــل اجلماعي املوحـــد، لذا 

فاإننا جند اأغنية اأو موالة خا�شة توؤدى عند �شحب 

حبـــل املر�شاة )جر اخلراب( واأخرى عند تخريج 

ال�شـــراع مـــن خمزنه الــــ )خـــن( اأي اأن كل اأغنية 

عبارة عن رمز اأو ا�شطـــالح بني العاملني واملغني 

)النهـــام( الـــذي يقـــوم برتجمـــة وتطبيـــق عملي 

لالأمر املطلوب تنفيـــذه م�شاحبًا بالغناء والإيقاع 

الـــذي يندمج فيه البحارة  دون اأمر من اآمر حيث 

اأنهـــم ميثلون روح العائلـــة املتاآخيـــة املتحابة، اأما 

بداية رحلـــة الغو�س فت�شمى الــــ )ركبة( ونهايتها 

 .
)6 (

ت�شمى الـ )قفال(

�شكل  1: �آلة �ملرو��س �لإيقاعية �مل�شتخدمة يف فن لفجري



107

فرت�ت �لغو�س و�أنو�عه:

تختلـــف م�شميات الغو�س ح�شـــب الفرتة التي 

تبـــداأ فيهـــا رحـــالت ال�شفـــن، فبع�شهـــا يبحر يف 

فـــرتات )الغو�س العـــود( اأي الغو�س الكبر الذي 

تعلـــن عنه احلكومة بوا�شطـــة دائرة الغو�س، ففي 

هذه الفرتة تخـــرج جميع �شفن اخلليج اإىل البحر 

ح�شـــب موعد متفـــق عليه من قبـــل حكومات هذه 

الـــدول، اأمـــا الرحـــالت ال�شغـــرة فهـــي رحالت 

اإ�شافيـــة يقوم بهـــا بع�س البحـــارة اإذا ما دعتهم 

احلاجة لت�شديد الديون املرتاكمة عليهم. 

 

وهذه �لرحالت ح�شب �لرتتيب �لزمني كالآتي :

- الغو�س الكبر )الغو�س العود( :

تعتـــر هـــذه الرحلـــة اأهـــم حـــدث يف ال�شنة، 

في�شرتك فيها �شكان اخلليـــج جميعًا من الرجال، 

وتبـــداأ الرحلـــة يف �شهـــر يونيـــه وتنتهـــي يف �شهـــر 

اأكتوبر، وت�شتغرق الرحلة اأربعة �شهور وع�شرة اأيام، 

وتبحـــر جميع �شفن اخلليـــج يف نف�س الوقت املتفق 

عليه ومنها �شفن البحرين والكويت وعمان و�شاحل 

الإح�شاء وقطر و�شفـــن ال�شاحل الإيراين واأبوظبي 

وال�شارقـــة وعجمـــان وراأ�ـــس اخليمـــة واأم القيوين  

وتتجـــه باأعـــداد �شخمة على �شـــكل اأ�شطول وطني 

لـــكل دولة وبقيادة )ال�شردال( الذي يقوم باإطالق 

ناري من �شفينته معلنًا بدء الرحلة كما يقوم اأي�شًا 

باإطـــالق ناري اآخر معلنًا عـــن نهاية فرتة الغو�س، 

حيث حتمل ال�شفن مئات البحارة �شعيًا وراء اللوؤلوؤ 

الـــذي هو اأهم مورد للـــرزق بالن�شبة جلميع اأهايل 

املنطقة، ول يتخلف عن هذه الرحلة �شوى ال�شيوخ 

واملعوقـــني، فهـــذه الرحلـــة كانـــت تعتـــر مقيا�شًا 

للرجولة والإقدام نظرا لطبيعة العمل فيها.

تنتقـــل ال�شفـــن يف منطقـــة �شيـــد اللوؤلـــوؤ من 

)هـــر( اإىل اآخـــر و)الهـــر( هو حقـــل تتجمع به 

الأ�شـــداف بعد التاأكد مـــن ا�شتغالل الهر متامًا، 

اأما ايرادات هـــذه الرحلة فلها نظم وقوانني ثابته 

ت�شـــري على اجلميـــع، وتق�شم بح�شـــب وظيفة كل 

بحار فيكون ن�شيب )الغوا�س( الذي ينزل البحر 

اأكـــر من ن�شيب )ال�شيب( الذي ي�شحب الغوا�س 

من البحر وللنهام ح�شة م�شاعفة بطبيعة احلال، 

وبعـــد انق�شـــاء فرتة زمنيـــة من الرحلـــة، عندما 

تكـــون ح�شيلة ال�شيـــد جيدة، ياأتـــي )الطوا�س( 

وهـــو تاجر اللوؤلوؤ الذي يقوم ببيعه خارج البحرين 

وهو مـــن اأثريـــاء القـــوم الذيـــن تكـــرث الق�ش�س 

حـــول ثرواتهـــم، ياأتـــي يف �شفينة �شغـــرة ت�شمى 

)جالبوت( ويطـــوف على ال�شفن يف عر�س البحر 

ويتفاو�س مـــع )النوخذة( على �شـــراء اللوؤلوؤ على 

�شـــكل �شفقات، ويحتفظ النوخذة باليرادات اإىل 

�شكل 2 : �ملر�كب �لبحرية �لتي كانت ت�شتخدم يف �لغو�س على �للوؤلوؤ.مع مالحظة �أنها حديثة �أي لي�شت �شر�عية.
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نهايـــة الرحلة ثم يوزع جزءًا منهـــا على البحارة، 

والباقي يوزع بني النوخذة والتاجر ممول الرحلة، 

اأو اإىل جيـــب النوخـــذة اإذا كان هو مالك ال�شفينة 

وممـــول الرحلة، تنتهي رحلـــة الغو�س الكبر عند 

اإعالن )القفال( فتعود جميع ال�شفن اإىل الياب�شة، 

حيث تبداأ طقو�س ال�شتقبال الحتفايل املهيب من 

قبل الأهـــل والأولد، الذي يحمـــل بع�س الطقو�س 

والـــدللت الأ�شطوريـــة نتيجـــة معانـــاة النتظار 

املريـــر، والتي منها اأن تذهـــب الن�شوة اإىل �شاطئ 

البحر وين�شدن بع�س الأهازيج اخلا�شة، منا�شدين 

هذه القوة الطبيعية اجلبارة والأمواج الغادرة باأن 

ترجع لهم الأحباب الذيـــن طالت غيبتهم، وذلك 

من خـــالل ن�س جميل يتميـــز بالعفوية والب�شاطة 

يغنى يف تناوب بني جمموعتني:

ي����ا بح�������������������ر ت�����������وب ت����������وب  

ي����ا بح��������������������ر ت����������وب ت�����������وب  

و�لث��ال��ث دخ�������ل �شه��������ري������������������ن  

و�لث��ال��ث دخ�������ل �شه��������ري������������������ن  

يب������هم يب������ه������م يب��������ه�م يب���������ه�م  

خاطف�ني بجي��بهم                  خاطف�ني بجي��بهم

ي����ا بح��������������������ر م�ا تخ�اف م��ن �هلل   

ي����ا بح��������������������ر م�ا تخ�اف م��ن �هلل   

باقـــي  الكبـــر عـــن  الغو�ـــس  وتتميـــز رحلـــة 

الرحـــالت بالأغـــاين واملواويـــل امل�شاحبـــة للعمل 

فهي من اأ�شا�شيات الرحلة. 

– �لردة: وهي رحلة من الرحالت الق�شرة    2
بعد مو�شم الغو�س طلبًا للزيادة يف الرزق وتعني 

العـــودة فهـــم يعـــودون اإىل البحـــر يف الأماكن 

العميقـــة بعـــد انتهـــاء الغو�س الكبـــر اإذا كان 

حظهم مل ي�شاعدهم على �شداد ديونهم لعلهم 

ينالـــون حظًا اأوفـــر يف هذه الرحلـــة وت�شتغرق 

فـــرتة �شهـــر اأو اأكرث وهي تعتـــر رحلة ترفيهية 

ي�شطحبون فيها معهم اللآت الإيقاعية وتوؤدى 

اأغاين لفجري يف امل�شاء يف البندر )هي عبارة 

عن جزيـــرة قريبـــة اأو ف�شت، والف�شـــت عبارة 

عن قطعـــة �شحلة امليـــاه تذهب اإليهـــا ال�شفن 

اأثنـــاء العوا�شف والأمواج العالية ويذهب اإليها 

البحارة للراحة اأي�شًا( اأو قرب الياب�شة.

�لردي��دة: وهـــذه ت�شميـــة م�شتقـــة مـــن   –  3
الردة وهي ت�شغـــر لالإ�شم، حيث تكون رحلة 

ق�شرة بعدد قليل من الرجال وملدة حمدودة 

يف �شفن �شغـــرة اإىل الأماكـــن القريبة حيث 

امليـــاه ال�شحلـــة وت�شمى طريقـــة الغو�س فيها 

)املطام�س( اأي الغو�س يف املياه غر العميقة 

وت�شتمرهذه الرحلة قرابة �شهر .

– �لب�شريية: عندما يكون اجلو �شتاء يذهب   4
عـــدد من البحـــارة الذين ل يتجـــاوز عددهم 

مينـــاء  مثـــل  القريبـــة  املوانـــئ  اإىل  الع�شـــرة 

)امل�شيعيـــد( وهو مينـــاء هام حاليـــًا يف دولة 

قطر حيث تكون املياه �شحلة.

– �لع��ز�ب: وهـــي رحلـــة ق�شـــرة يف قوارب   5
�شغرة ملدة يوم اأو جزء من اليوم.

– �خلاجنية: وهي رحلة الغو�س التي ت�شبق   6
رحلـــة الغو�س الكبـــر يف �شهر اأبريـــل تقريبًا 

وت�شتغرق هذه الرحلة مدة )40( يومًا. 

منوذج �إيقاعي 1: يبني تدوين �ملقطع �ل�شوتي �ل� )�شيلة( »هلي يا« �لتي يطلقها �لبحارة عند عملية �شحب 

�ملر�شاة من �لبحر
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�أهم �أنو�ع �ل�شفن: 

ي�شتخدم اإ�شم )حممل( للدللة على ال�شفينة 

واإ�شـــم )اخل�شب( للدللة علـــى جمموعة ال�شفن، 

التـــي يكون لكل نوع  منهـــا اإ�شم خا�س على ح�شب 

الت�شميـــم الهند�شـــي الذي يتنا�شب مـــع اأغرا�س 

الإبحـــار، والتـــي كانـــت ت�شنـــع يف البحرين، وقد 

كانـــت �شناعة مزدهـــرة يف تلك الفـــرتة الزمنية 

ومـــن اأهم تلك ال�شفن  نذكر  منها   )ال�شنبوك – 

   .
)7(

البوم – اجلالبوت – ال�شوعي – البتيل(

  

  نوعان من �لفنون �لغنائية: 

لبـــد لنا مـــن التمييز بـــني نوعني مـــن الأداء 

املو�شيقـــي فيمـــا يخ�س الفنـــون البحريـــة، كونها 

تنق�شم اإىل ق�شمني اأ�شا�شيني الأول )اأغاين العمل( 

وهي املرتبطة بدورة العمـــل على �شطح ال�شفينة، 

الثـــاين )اأغـــاين الرتفيـــه( وهـــي الأغـــاين التـــي 

تـــوؤدى يف غر اأوقات العمـــل يف فرتات ال�شرتاحة 

يف البنـــدر )وهو اأحـــد املوانئ القريبـــة من مكان 

الهـــرات( اأو يف الدور ال�شعبيـــة يف ف�شل ال�شتاء 

بعـــد العودة من رحلة الغو�ـــس وت�شمى )لفجري( 

وهي حتتوي على عدة ف�شول.

طاقم �ل�شفينة

يتكون طاقم ال�شفينة من عنا�شر خمتلفة من 

العاملـــني بحيث لـــكل منهم دور معـــني من العمل 

وهم كما يلي :

ال�شفينـــة و�شاحـــب  ربـــان  - �لنوخ��ذة: وهـــو 

العمل.

- �ملجدم��ي: وهـــو الرجـــل الثـــاين يف ال�شفينـــة 

وم�شرف العمل، وعادة مـــا يكون من البحارة 

القدامى وله دراية تامة ب�شناعة الغو�س.

- �لغو��س: وهو الـــذي يغو�س ل�شتخراج اللوؤلوؤ 

من قاع البحر.

- �ل�شي��ب: وهـــو الذي ي�شحـــب الغوا�س من قاع 

البحر عند انتهائه من عمله يف جمع املحار.

- �لنه��ام: وهو مغني ال�شفينـــة وي�شاعد ال�شيوب 

يف بع�ـــس الأحيـــان وعـــادة ما يكـــون عددهم 

اثنني اأو ثالثة.

- �لر�شي��ف: وهو املتدرب علـــى مهنة الغو�س، 

ويكـــون من حديثـــي العهد يف املهنـــة وي�شاعد 

ال�شيوب والغوا�شني يف عملهم.

- �لتباب: وهو ابن اأحد البحارة اأو من اأقربائهم 

يبلغ من العمر ما بني التا�شعة والثانية ع�شرة، 

�شكل 3: �آلة �لطبل وعدد 2 جحلة �ل� )ليحلة( يف �للهجة �لعامية �لد�رجة وهاتان �لآلتان تعترب�ن من 

�لآلت �لإيقاعية �لأ�شا�شية يف فن لفجري. 

�أغاين �لغو�س و�ل�شمر يف �لعمل و�لرتفيه
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ومهنته تنظيف ال�شفينة من املحار وغ�شلها.

- �جلن��ان: وهو الذي يقوم برتتيب حبل املر�شاة 

والعناية بـــه وو�شعه ب�شورة مرتبة يف خمزنه 

)اخلـــن( وعادة مـــا يكون من كبـــار ال�شن يف 

املهنة.

  بد�ية �لعمل:

يتفـــق النوخذة مـــع البحارة الذيـــن يختارهم 

وميدهـــم ب�شلفيـــة ت�شمـــى )الت�شقـــام( علـــى اأن 

تخ�شم مـــن اأرباحهـــم يف نهاية املو�شـــم، ويحدد 

النوخذة يومًا لتنزيل ال�شفينة اإىل البحر لتطبيعها 

اأي )اإغراقها يف املـــاء( والق�شد من هذه العملية 

هـــو ت�شبيـــع األواحها باملاء بعد مـــرور فرتة ال�شتاء 

عليها، وهي خارج املاء مما يجعل األواحها نا�شفة 

ومفككة، وعادة ما يتم ذلك قبل �شهر من دخولهم 

الغو�س اأي يف �شهري اأبريل ومايو. 

يف اليـــوم املحـــدد لتطبيـــع ال�شفينـــة يجتمـــع 

البحـــارة جميعهم ل�شحـــب ال�شفينـــة اإىل البحر، 

ي�شاعدهم بع�ـــس اأهايل احلـــي مب�شاحبة �شوت 

املغني )النهام( الذي ي�شدو باأداء املواويل ال�شجية 

ت�شاحبـــه اأ�شـــوات الطبـــول وت�شفيـــق البحـــارة 

املنتظـــم مما يجعلهم يف قمـــة احليوية والن�شاط، 

وعند و�شول ال�شفينـــة اإىل املياه العميقة )يحدو( 

عليها البحارة مبطلع الن�س التايل.

)املجموعة الأوىل(               )املجموعة الثانية(

بال�شالمة ياملي( )بال�شالمة ياملي     ... 

وهي تـــوؤدى ب�شـــورة جماعية بحيـــث ينق�شم 

الأوىل  املجموعـــة  تبـــداأ  ق�شمـــني،  اإىل  املـــوؤدون 

باحلـــدوة، وترد عليهـــا املجموعة الثانيـــة مبثلها، 

وتكرر حتى يتم تطبيع ال�شفينة، ثم يذهب اجلميع 

لبيـــت النوخذة الذي اأعد لهم وليمة الغداء عبارة 

عـــن خروف مطبوخ مـــع الرز، بعـــد يومني يذهب 

اجلميـــع لتفريغ املياه من ال�شفينـــة، حيث ينق�شم 

البحارة اإىل جمموعتني، الأوىل تقوم بتفريغ املياه 

مـــن ال�شفينة واملجموعـــة الثانية تذهـــب لتحميل 

معـــدات الرحلـــة مـــن �شـــواري وحبـــال ومرا�شي 

وجماديـــف حتمل على ظهر �شفينـــة اأخرى ت�شمى 

)الت�شالـــة( وهـــي �شفينـــة �شغـــرة خا�شة حلمل 

املعدات، ثم تنقل تلك املعدات اإىل �شطح ال�شفينة 

الكبـــرة حيث )يحـــدون( عليـــه باأهزوجة اأخرى 

تبداأ مبطلع الن�س التايل.

)املجموعة الأوىل(               )املجموعة الثانية(

هل���������ي ي���������ا ( ) هل���������ي ي���������ا           ... 

يف اليوم املحدد )للركبـــة( اأي دخول الغوا�شني 

حت�شر �شفينـــة الت�شالة مرة اأخـــرى وذلك لتحميل 

املواد الغذائيـــة الالزمة للرحلة وهي عبارة عن )رز 

ومتر وماء واأخ�شاب للطبـــخ وغرها( وبعد النتهاء 

من ال�شتعـــدادات النهائية ي�شيـــح النوخذة بكلمة 

)�شلي( فينهم النهام بعبارة )يامال يا �شالم( وهذه 

العبارة هي اإ�شارة اإىل جمموعة )ال�شيوب( لإخراج 

ال�شراع من خمزنه، وتوؤدى بطريقة املوال بينما ترد 

املجموعة عليه بكلمة )اآه( طويلة من القرار ال�شوتي  

تبداأ مبطلع الن�س التايل املثال رقم )3(.

)النهام الأول(

) يا مال يا �شالم بالأمايل يا مال يا �شالم (

)النهام الثاين(

) عافت عيوين �ملنامي  يا �شالم(

�ل�شعبي بن عو�د وهو  �لفنان   :4 �شكل 

من �أ�شهر �ل�شاربني على �آلة �لطبل يف فن 

لفجري
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ثـــم يتجه البحارة يف خط م�شتقيم اإىل الأمام 

لتثبيتـــه يف )الفرمـــن( وهو عامـــود خ�شبي طويل 

يحمل ال�شراع وهـــم يوؤدون حـــدوة اأو اأهـــزوجـــــــة 

)هيلـــي  يـــا ملي    هيلي  يا ملـــي( وهي عبارة عن 

تناوب حلني بني جمموعتني.

وهكـــذا ت�شتمـــر رحلـــة الغو�ـــس يف دورة عمل 

كبرة يبذل من خاللها البحارة جهودًا م�شنية يف 

كل حركة ويف كل �شاعة خالل �شاعات العمل التي 

تبـــداأ من فجـــر كل يوم حتى فـــرتة الغروب، حيث 

يقـــوم النهام بـــاأداء الغناء امل�شاحـــب باآلة الطبل 

والطو�س لكل حركة اأو فعل على ظهر ال�شفينة.

مالمح فنية بارزة:

لـــكل حركة وكل عمـــل يقوم به البحـــارة اأغنية 

خا�شة ت�شاحبها، ولالأغاين تاأثر كبر على �شبط 

اإيقـــاع العمل ورفع الـــروح املعنوية للبحـــارة الذين 

يعانـــون الكثـــر مـــن اجلهـــد وامل�شقـــة والإح�شا�س 

بفراق الأهل والأحبة، وتخت�س اأغاين العمل برحلة 

الغو�س الكبر فقط، وتكون هذه الأغاين اإما عبارة 

عـــن )حدوات( وهـــي اأغنيات جماعيـــة على �شكل 

اإلقـــاء منغم يطلق عليها ا�شطـــالح )ري�شيتاتيف( 

يتكـــون من عدد من الكلمات املتميزة بالنر القوي 

علـــى مقاطعها ال�شوتية، وذلـــك لتو�شيح وحتديد 

اإيقاع الغنـــاء بغر�س �شبط اإيقاع العمل اجلماعي، 

ومثال لبع�س تلك احلدوات )هو باهلل – هو باهلل( 

اأو )هيلـــي ياهلل – هيلي يـــاهلل( اأو تكون على �شكل 

مواويل يوؤديها النهام مب�شاحبة �شوت مت�شل توؤديه 

جمموعـــة البحارة مـــن حني اإىل اآخـــر على النغمة 

الأ�شا�شية للمقام املو�شيقي اأو امل�شار اللحني، وتكون 

معظم موا�شيع هذه الأغاين اأو احلدوات مبنية على 

فكرة ال�شتعانة باهلل وذكر الر�شول الكرمي )�س(، 

ونظرًا لن�شغال البحارة بالعمل فاإنه ل ميكن التو�شع 

يف ا�شتخـــدام اآلت مو�شيقية كثرة، لذلك تقت�شر 

الآلت اإن وجـــدت يف الأغنيـــة على طبل واحد كبر 

بالإ�شافـــة اإىل )الطو�ـــس( اأو )الطا�شـــات( وهـــي 

�شاجات كبرة احلجم ن�شبيا.

 خطو�ت �لإبحار: 

ميكـــن اأن نلخ�س خطوات رحلـــة الغو�س اإىل 

العنا�شر التالية :

1 - �جلر�ر �أو �لري�ر: وهي عملية جر ال�شفينة 
من الياب�شة اإىل املياه العميقة، حيث يتم غمر 

ال�شفينة باملاء ملدة يومني اأو اأكرث لكي تتالحم 

وتتما�شك األواح ال�شفينة بعد فرتة جفافها.

 ي��ا مايل يا �شالم: وهو مـــوال حر يوؤديه النهام 

مب�شاحبـــة �شـــوت مت�شـــل توؤديـــه جمموعـــة 

البحـــارة علـــى الدرجـــة الأ�شا�شية للمقـــام اأو 

ال�شلـــم املو�شيقي، وهذا املوال ي�شاحب عملية 

اإخراج ال�شراع املطـــوي وتثبيته على )الدقل( 

اأي ال�شاري ويبداأ ن�س املوال بعبارة )يا مايل 

يا �شالم( وهو مبثابة مقدمة لأغنية اخلطفة.

�خلطف��ة: وهـــي ت�شميـــة لعمليـــة )رفـــع   -  2
ال�شـــراع( اأو الإبحـــار بال�شـــراع، حيـــث ياأمر 

النوخذة برفعـــه في�شرع النهام بتالوة مقدمة 

منوذج �إيقاعي3: قد يتبع �لب�شة �أو �خلطفة �إيقاعًا من 16 �شربة

منوذج  �إيقاعي2 : يتبع �جليب �إيقاعًا من 32 �شربة يعرب عنها بالطبل و�لطو�س وبالت�شفيق

�أغاين �لغو�س و�ل�شمر يف �لعمل و�لرتفيه
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اخلطفـــة بـــدون م�شاحبـــة اإيقاعيـــة تتزامن 

مـــع حلظـــة وداع الأهل الذيـــن ينتظرون على 

ال�شاحل يف هذه الأثناء.

               )�لنهام(         )�ملجموعة(

�شلي و�شلم عليك يا ر�شول �هلل               يا �هلل 

يا �هلل     يا كرمي            يا �هلل

يا رحمن يا رحيم          يا �هلل

م�شافرين يف �أمان �هلل          يا �هلل

ثـــم تبـــداأ الأغنيـــة مب�شاحبـــة اإيقـــاع الب�شة 

والطو�س والأكف بعبارات:

ياهلل   ياهلل   ياهلل

ياهلل  �شيدي ياهلل

هولو   ل   و�هلل

�شلنا �أتكلنا

هولو ربي عليك

عليك �تكلنا

ويا عزوتي يا من

يا من له �مللك

يا عامل ملا جرى

كرمي تعلم

علمك ب�شود

�شود �لليايل .... �إىل �آخر �لن�س

ي�شتمـــر الغناء حتى ي�شـــل ال�شـــراع اإىل اأعلى 

ال�شاري، وبطبيعة احلال ل يتم رفع ال�شراع �شريعًا 

بـــل يكون يف غايـــة البطء، حتى يتما�شـــى ذلك مع 

اإيقاع الغناء وياأخذ البحـــارة فر�شتهم يف الرق�س 

والغناء والرتفية للتاأقلم مع املحيط اجلديد، وبعد 

انق�شـــاء اليوم الأول تكـــون ال�شفينة قد و�شلت اإىل 

الهرات جمع )هر( حينها يكون قد حل امل�شاء، اإذ 

ت�شتغرق عملية الو�شول اإىل املغا�شات من ال�شباح 

حتى الغـــروب، يف اليوم التايل وبعد تناول البحارة 

اإفطارهم املكون من التمر والقهوة تن�شر املجاديف 

اإيذانًا بالغو�س يف الأعماق.

3 - �لربيخ��ة : هـــي عمليـــة النتقال من هر 
)مغا�ـــس( اإىل اآخر، وتتم عـــن طريق �شحب 

حبـــل املر�شاة )اخلراب( الـــذي يرتاوح طوله 

مـــا بـــني )100 اإىل 500( مـــرت، وي�شتغـــرق 

�شحبـــه اأحيانـــًا مدة �شاعـــة كاملـــة، حيث مت 

اإرخاوؤه من قبل اأثنـــاء عملية )امل�شاناة( التي 

يتـــم فيها النتقال من مكان اإىل اآخر يف نف�س 

)الهـــر( مـــن اأولـــه اإىل اآخره ومـــن الأغاين 

امل�شاحبة لهذه العملية ما يلي:

�أ- بدينه : وهي اللفظة الأوىل للموال.

ب - عل��ى �ش��دره : وتعنـــي اأن �شحـــب اخلراب 

وقوفًا على �شدر ال�شفينة.

ت - �ل��دو�ري : الت�شمية ماأخوذة من الدوران، 

�شكل  5 : مركب �شر�عي خالل عملية �لغو�س ل�شيد �للوؤلوؤ / �شورة حديثة
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اإذ اأن �شحـــب اخلـــراب يتم بـــدوران البحارة 

الذين مي�شـــك كل منهم بجزء من احلبل ويف 

خط م�شتقيم ي�شرون به اإىل باطن ال�شفينة.

ث - �لنتاري : ا�شتقت هذه الت�شمية من )النرت( 

مبعنى يقفز اأو يهـــز، واأطلق هذا التعبر على 

هـــذه العملية، نظـــرًا اإىل اأن العوا�شف تقذف 

بال�شفينة وتنرتها يف بع�س الأحيان، وارتبطت 

هـــذه الت�شمية بطريقة �شحب اخلراب وبحالة 

ال�شفينة.

ج - �لياهي : وهو مـــوال يوؤديه النهام مل�شاحبة 

اآخر بريخة يف النهار قبل ال�شرتاحة، عندما 

يكون التعب قد نـــال منهم جميعًا، وفيها يبداأ 

النهـــام بتالوة هذه اجلملة قبـــل املوال )واأول 

ال�شالة على النبي من قبل ما اأبدي(.

الت�شمية م�شتقة من ا�شم )ال�شراع  جيب:    -  4
ال�شغر( الذي ي�شاحـــب اإنزاله موال يوؤديه 

النهـــام ويتناوب يف اأدائه مـــع باقي النهامني، 

وتتخلله �شرخات يوؤديها البحارة تعبرًا منهم 

عن احلما�س، فبعد اأن ينزل �شراع )اجليب( 

وتلقـــى املر�شـــاة )ويطلـــق على هـــذه العملية 

ا�شـــم الطرحة( وهي تعنـــي بالعامية )الثبات 

اأوالوقوف يف مـــكان واحد( يبداأ النهام مواله 

بعبارة )هيلي مال – هيلي مال – هيلي مال( 

ثـــم يدخـــل يف اأداء اأحـــد املواويل علـــى اإيقاع 

)املخولفي( وهو من اإيقاعات الغناء الرتفيهي 

الـــذي يتم ا�شتخدامه يف هـــذا املجال، وميتاز 

هذا الأداء باأنه ي�شاحب بال�شرب على الأكف 

باأ�شلوب متداخل ومت�شابك من البحارة طوال 

فـــرتة الغنـــاء، يف حني اأن ف�شـــل املخولفي يف 

الغنـــاء الرتفيهـــي ي�شاحـــب ب�شربـــة واحدة 

فقط بالكف على الوحدة الكبرة. 

من ن�شو�س �جليب :

هولو هويا هولو 

هولو كرث �شالتي

هولو �شالتي وبادي

هولو و�أحمد �شفيِعي

هولو �شفيع �لعباِد  �إىل �آخر تنزيلة �لن�س

جزء من �لن�س �لأ�شلي :

كرثت �شالتي �و بادي 

           على  �شفيع  �لعبادي

و�شفاعتك     يا     حممد

            يوم �حل�شر يا �شنادي

يوم   �حل�شر   يا�شفيعي

           ذخري وغاية مر�دي

 

ميد�ف :

وهي اأغنية ت�شاحب عملية التجديف وت�شمى 

ميـــداف )جمداف( ويطلق عليها اأحيانًا ا�شم )يا 

مـــال( وهي الكلمة الأوىل التي يبداأ بها هذا املوال 

احلزين الـــذي يوؤديه النهام مـــع م�شاحبة �شوت 

مت�شل يوؤديه البحارة، وهذه الأغنية لها وظيفتان 

الأوىل هي الرتفيه والثانية �شبط حركة املجاديف 

.
)9(

يف نظام اإيقاعي واحد

ومن مو�ويل �مليد�ف :

)النهام(                         ) جمموعة البحارة 

                                  مع جرة املجداف(

هو يا مال  هو يا مال   هو يا مال      هيه

بديت  با�شمك  �إلهي ياعظيم �ل�شان    هيه

يا للي  على �لعر�س ما فوق �شانك �شان    هيه

يا مر�شل  �لأنبياء ويا منزل �لقر�آن    هيه

على �لذي من طلوعه �نت�شف له �لبدر    هيه

ديو�ن  ك�شرى  تهدم من  طلوع  �لبدر     هيه

�إيجندل �جلي�س  يف وقعة حنني وبدر    هيه

ياهلل بن�شٍر  قريب دوم عظيم �ل�شان    هيه

    �أغاين �ل�شمر:

يطلق على جمموعة من الأغاين التي ميار�شها 

البحارة )لفجري( وتلفـــظ افجري وهي الأغاين 

الرتفيهيـــة التي تـــوؤدى على الياب�شـــة، ففي ف�شل 

ال�شتاء وبعد انتهـــاء مو�شم الغو�س يلتقي البحارة 

يف الـــدار، وهـــي مـــكان خم�ش�س لتجمـــع موؤدي 

الفنـــون ال�شعبية ولل�شمر وتوجد عـــدة دور )جمع 

دار( موزعة على مناطـــق البحرين املختلفة، بعد 

�شـــالة الع�شاء من كل ليلة يجتمعـــون فيها لتبادل 

احلديـــث والت�شامر، حيث ميار�شون غناء لفجري 

�أغاين �لغو�س و�ل�شمر يف �لعمل و�لرتفيه
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حتـــى وقت متاأخر من الليـــل، وكان لندرة ح�شول 

البحـــارة على اأعمال يف ف�شل ال�شتاء دور كبر يف 

ازدهـــار هذا الفـــن، فقد كانت الـــدور هي اأماكن 

الرتفيه الرئي�شية للبحارة يف ذلك الوقت، اأما بعد 

الن�شـــف الثاين من القـــرن الع�شرين فقد تقل�س 

ذلـــك الـــدور، اإىل جمـــرد اجتماع ملـــرة واحدة يف 

الأ�شبـــوع ملمار�شة �شتى اأنواع الفنـــون، ومع دخول 

القـــرن الواحـــد والع�شريـــن فـــاإن الـــدور ال�شعبية 

تنا�شـــل للبقاء بعد فـــرتة طويلة مـــن الحت�شار، 

وذلـــك ب�شبب تغر ظـــروف املعي�شة ونط احلياة 

ال�شريع، فاأغلب املمار�شني املخ�شرمني قد انتقلوا 

اإىل رحمـــة اهلل، اإل نفـــر قليـــل مـــن املتقاعديـــن 

وجمموعات من ال�شباب التي تهوى هذا النوع من 

الفنون وقد توارثته عن الآباء والأجداد.  

ما بني �لو�قع و�خليال:

تختلف الروايات عن اأ�شل فن لفجري وبع�شها 

ي�شـــل اإىل حد اخليـــال والأ�شطـــورة ومنها ما هو 

واقعي، فيقـــال اأنهـــا تن�شب اإىل )الفجـــر( وذلك 

اأن هـــذه الأغاين توؤدى مـــن بعد الع�شاء حتى طلوع 

الفجـــر، ويروى عن اأ�شل لفجـــري اأ�شطورة غريبة 

تختلـــف تفا�شيلها من مـــكان اإىل اآخر، واأكرث هذه 

الروايـــات انت�شـــارًا تقـــول، اأن ثالثة مـــن البحارة 

البحرينيـــني خرجوا ذات ليلة يبحثـــون عن مكان 

بعيد يلهـــون فيه بعيدا عن القيود فوجدوا م�شجدًا 

يف اإحـــدى القـــرى وت�شمى قرية )اأبـــو �شيبع( ويف 

روايـــة اأخرى املكان هو )كـــر باملري�س( باملحرق، 

وعندمـــا اقرتبـــوا �شمعـــوا اأ�شواتـــٍا غريبـــة، واإذا 

باحلجارة تنهال عليهم، و�شعقوا مبنظر الكائنات 

التـــي بامل�شجد فقد كانوا اأن�شـــاف ب�شر، حيث اأن 

الن�شف العلوي لأج�شامهم كان لب�شر اأما الن�شف 

ال�شفلي فعبارة عن اأرجل حيوان، ثم جتراأ اأحدهم 

ف�شلـــم عليهم فـــردوا عليه ال�شـــالم و�شمحوا لهم 

بالن�شمام اإليهم يف �شمرهم، وعند انتهاء ال�شمر 

مل ي�شمح كبر هذه الكائنات للبحارة بالن�شراف 

اإل بعد اأن اأخذ منهم وعدًا بعدم غناء هذه الأغاين 

اأمـــام اأي اأن�شـــان اآخـــر واإل ف�شوف يكـــون عقابهم 

املوت، ومر الزمن ومـــات اإثنان من البحارة وبقي 

ثالثهـــم، وعندما �شعر بقرب موعـــد موته مل يقبل 

على نف�شه اأن ياأخذ ذلك ال�شر معه اإىل العدم فقرر 

اأن يطلـــع زمالءه على فنون تلك الأغاين اجلميلة، 

حيث تويف بعد ذلك باأ�شبوع، وهناك روايات اأخرى 

ل تختلف كثـــرًا يف تفا�شيلها عما �شبق، والغريب 

يف الأمر اأن الغالبيـــة العظمى من املمار�شني لهذا 

الفن مـــن كبار ال�شـــن ومن املخ�شرمـــني يوؤكدون 

يف الكثـــر من املنا�شبـــات على �شحـــة وقائع تلك 

الأ�شطورة القدمية.

مر�حل  ف�شول لفجري �لرئي�شية: 

�جلرح��ان : وهـــو موال حزين يوؤديـــه النهام يف 

البداية حيـــث ي�شتعر�س فيه قدراته ال�شوتية 

التجلـــي  اإىل مرحلـــة مـــن  يف الأداء وي�شـــل 

والإبـــداع يف الأداء الرجتايل احلر، ومن هنا 

يتـــم التعـــرف علـــى الإمكانيـــة ال�شوتية التي 

متيـــز ما بـــني نهام واآخـــر، ويذكر بـــاأن معنى 

ت�شمية )جرحان( هو ب�شبب اأن هذا النوع من 

الغناء حزيـــن اإىل درجة اأنه يعر عن م�شاعر 

النهـــام اجلريحة، اأو مبعنـــى اأن غناءه �شعب 

لدرجة اأنه يجرح �شـــوت النهام، ويقال اأي�شًا 

اأن الت�شميـــة حتريف لكلمـــة )�شرحان( وهي 

م�شتقـــة من كلمـــة )�شـــرح( اأي اأن هذا املوال 

الغنائي ما هو اإل مقدمة ل�شرح الن�س الكامل 

لف�شـــل لفجري، ويتخلل غنـــاء النهام بني كل 

بيتـــني تقريبـــًا دخـــول املجموعة بغنـــاء حلن 

ق�شـــر ي�شبه الالزمة املو�شيقيـــة حتى ينتهى 

النهام من غنائه.

علـــى  مبنيـــة  تكـــون  �لغنائي��ة:  �لن�شو���س 

الزهريـــات )جمع زهري( واملوال الزهري 

يعتر من اأهم الن�شو�س ال�شعرية التي يتغنى 

بهـــا النهام، وهو قالب �شعري يقال اأنه ين�شب 

 
)10(

اإىل رجـــل يدعـــى )مال قادر الزهـــري(

ويتكون املوال الزهري )ال�شباعي( من �شبعة 

اأبيـــات، تنتهي الأبيات الثالثـــة الأوىل بقافية 

واحدة، ثم ثالث اأبيات اأخرى بقافية خمتلفة 
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عـــن الأبيـــات الأوىل، ثـــم البيـــت ال�شابع وهو 

ختـــام املوال ويكون مـــن نف�س قافيـــة الأبيات 

الثالثة الأوىل.

ومن اأجمـــل ن�شو�س الزهريات التـــي يتغنى بها 

النهامون الن�س التايل :

ياليت جدمي لكم ي�ا �أه������ل �ل�خطا م��ا خطا

�ش��رك �لو�شل يل ن�شبته ف�ي ه���و�ك��م خ�طا

ور�ك ي���ا زي����ن ت����ش��ره و�إن���ت من��ك �ل�خطا

كف �لهرج ب�س ما عاد �شغلي مع����اك �إن�شاف

�لو�شل بع�د �ل�ج�ف�ى كال�غ��ي���ث لي���من �ش�اف

�أم����ا �ل�م�ودة جت���ي بي�����ن �لإث�ن�ي��ن �إن�شاف

و�ل �ل�م�الم���ة ع�ل������ى ق����ل �ل�م���ودة خ�ط�ا

�لتنزيلة : هي كلمة م�شتقة من )اإنزال اأو تنزيل( 

وتدل علـــى بدء نزول اللحـــن الأ�شا�شي، وهي 

اأغنية جماعية توؤديهـــا املجموعة ويوجد فيها 

اللحـــن الأ�شا�شي للف�شل، وتـــردده املجموعة 

مب�شاحبـــة الآلت الإيقاعية، وتبـــداأ التنزيلة 

بغناء اأحـــد البحارة املهـــرة وي�شمى )املغني( 

فيبـــداأ بـــاأول جزء ثـــم تدخل معـــه املجموعة، 

والغر�س من ذلك هو �شبط  دخول املجموعة، 

وي�شتمر الغنـــاء وال�شرب على الآلت من غر 

زخرفـــة، وعند نهايـــة التنزيلة ي�شـــرع النهام 

بالغناء، ويبداأ بكلمة )ياليل( ويرددها باأحلان 

خمتلفـــة حتى ينتهي ن�ـــس التنزيلة، ثم يغني 

موالـــه وي�شمى )حديـــان( وهي كلمـــة جاءت 

من حـــداء وفعلها يحـــدي، وهنا تبـــداأ الآلت 

الإيقاعيـــة والأكـــف باإ�شافـــة الزخـــارف على 

�شـــكل ارجتـــالت بحيث ل يخـــرج الإيقاع عن 

الوحدة الأ�شا�شية، وي�شاحب احلديان �شوت 

مت�شل على �شكل همهمـــة )ونه( على النغمة 

الأ�شا�شية للمقـــام املو�شيقي وتوؤديه املجموعة 

اأثنـــاء �شكوت النهام بني جملة واأخرى، وذلك 

بغر�ـــس املحافظة على التوناليـــة للمقام، اأما 

الن�ـــس فيكون اأي�شـــًا مبنيًا علـــى الزهريات 

ويتبادل النهامون الغناء كل بدوره حتى ينتهي 

اآخر نهام من غناء زهريته، وغالبا ما يكونون 

ثالثـــة نهامني، حيـــث ينتهي الف�شـــل بذلك، 

وبني غناء كل نهام واآخر لفظة )ياليل( بعدها 

يبـــداأ النهام الذي عليه الدور وميكن اأن يكون 

الهدف هو التاأكد من دخول النهام على نف�س 

.
)11(

درجات املقام و�شبط الغناء

وتعتر التنزيلة اأهم جزء من الف�شل الغنائي، 

بل هي الأ�شا�ـــس فالبد اأن يكون لكل ف�شل تنزيلة 

يف حـــني اأنه ميكن ال�شتغناء عن اجلرحان . ومن 

�شكل 6:�آلة طبل وعدد2 مر�وي�س وزوجان من �آلة �لطو�س ذ�ت �جلر�س �ل�شوتي �مل�شتخدمة 

يف فن لفجري

�أغاين �لغو�س و�ل�شمر يف �لعمل و�لرتفيه
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خـــالل التنزيلة ميكن حتديد نوع الف�شل )هل هو 

بحري اأو عد�شاين اأو حدادي مثاًل( وهناك بع�س 

التنزيالت التي ميكن اأن توؤدى يف ف�شل احلدادي 

وكذلك يف ف�شل البحري بنف�س اللحن مثال ذلك 

تنزيلة )يا لغر هجرك(.

اأمـــا بالن�شبـــة اإىل العالقـــة بـــني )التنزيلـــة 

واجلرحـــان( الـــذي ي�شبقهـــا فـــال توجـــد هناك 

عالقة، حيث ميكن اأن يكون اجلرحان يف مو�شوع 

يبعد كل البعد عن مو�شـــوع التنزيلة ويف مقامات 

خمتلفة متامـــًا، وعليه فاإن اإرجـــاع اأ�شل الت�شمية 

اإىل �شرحان )ال�شرح( ي�شبح �شعيفًا. 

�ل�شمات �لفنية :  

�لعمل: �أغاين   -  1
يبـــدو اأن خمـــزون الأغـــاين املنتميـــة لأعمال 

الغو�ـــس وب�شـــكل عـــام تنق�شم اإىل �شقـــني اثنني : 

الـ )خراطـــي( والـ )موال(، حيـــث تنتمي الأنواع 

التاليـــة اإىل فئة اخلراطي وهي الـ )ب�شه( وت�شمى 

يف اأحيـــان كثـــرة الـ )خطفـــة( والـ )جيـــب( والـ 

)دواري( والــــ )خممو�ـــس( والــــ )نتـــاري( والــــ 

)�شوريـــة( وتتطلـــب جميع هـــذه الأعمـــال وجود 

الطبـــل والطو�س، وتت�شـــم جميع الأنـــواع الغنائية 

املذكورة بحيازتها لإيقاعات وا�شحة ومعروفة.

اأمـــا الأنـــواع املنتميـــة لفئـــة املوال فهـــي : جر 

احلبـــل، يا مال يا�شالم، ميـــداف، يا مال ع�شاري 

)مرتبـــط بامليـــداف( والياهو. فـــال تاأخذ اأي من 

الآلت النقريـــة دورًا يف اأغاين املوال، وقد تختلف 

البنيـــة كثـــرًا يف اخلراطي عنها يف املـــوال. ففي 

املخمو�ـــس علـــى �شبيـــل املثـــال يعتمد علـــى �شطر 

واحـــد، �شطر واحد يتـــم تكراره عـــددًا كبرًا من 

املـــرات. وما اأغلـــب ق�شائد املـــوال اإل خمرجات 

ل�شعراء حمليني، �شعراء من جزيرة املحرق ممن 

تربطهم �شالت وثيقة ببع�س النهامني.

توجـــد بع�ـــس التعابـــر القيا�شيـــة املرتبطـــة 

باأغاين الغوا�شني، وتنفرد منطقة اخلليج باأحدها 

وهو الـ )يا مال( حيـــث ي�شمع هذا التعبر مكررًا 

يف بدايـــة العديد من املواويـــل، وقد �شرح ال�شاعر 

البحرينـــي علي عبـــداهلل خليفة املعنـــى احلقيقي 

وراء هـــذا التعبـــر وهو : يا )نـــداء(  مال )الغنى 

والـــرثوة( والرثوة هـــي كل مـــا ميتلكـــه الإن�شان، 

وامللك هلل وحده، فيكون املعنى ال�شمني لليا مال : 

)يا مالك .. يا اهلل(.

يغنـــي النهامـــون كل اأغـــاين الغو�ـــس مب�شاركة 

خا�شة مـــن الطاقـــم، والنهام هـــو من يقوم بـــاأداء 

�شكل 7: �جلل�شة �لتقليدية لآد�ء فن لفجري �شو�ء يف �لد�ر �ل�شعبية �أو على ظهر �ل�شفينة
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جميع الأجـــزاء الغنائية الأ�شا�شيـــة بطبيعة احلال، 

يت�شم املعنى الدليل للم�شطلح )نهام( بال�شبابية، 

ولكن قد يكون للم�شمى ارتباط بالأ�شلوب اأو التعبر 

الغنائي، وقد يكون معنى نهام هو اأغنية حزينة مالأى 

بالتنهد، وقد مت توثيق معنى نهام يف دليل البحرين 

التجـــاري )املنامة 1967 �شفحـــة 171( باأن كلمة 

النهـــام تعني )الغناء بنـــرة �شوتية عاليـــة و�شوت 

حمجوز( ويف معنى اآخر هو يعني ال�شوت املميز يف 

الغناء، ويلعب النهام دورًا رياديًا يف كل اأغاين العمل،  

بـــل يف كل اأغاين الغو�س وف�شوله، وقد نلحظ وجود 

اثنني من النهامني يتناولن الأداء اللحني بالتناوب، 

وقد يرتاكـــب اأداء الواحد منهم على الآخر لثانية اأو 

اثنتني، ولكن عـــدا ذلك، ليحـــدث اأن يغني الواحد 

منهم مع غره يف الوقت ذاته اأبدًا.

ت�شاحب اأ�شوات الطاقم غناء النهام، وتت�شم 

هذه امل�شاحبة بالب�شاطـــة نظرًا لطبيعتها، كونها 

اأغاين عمـــل، وكون هذا النوع مـــن العمل ي�شتلزم 

جهـــودًا ج�شديـــة مكثفـــة، علـــى االرغم مـــن اأنها 

ب�شيطـــة، اإل اأنهـــا غر اعتيادية البتـــه وخ�شو�شًا 

تلـــك الأنواع ذات الطابع الــــ )موايل(. كما يقدم 

الطاقـــم حـــني اأداء هـــذه الأنـــواع الأخـــرة، نرة 

�شوتيـــة رخيمة ومنخف�شـــة جدًا ت�شمـــى )اأزيز( 

وذلـــك على نغمة مو�شوعة حتـــت النغم الأ�شا�شي 

لأغنية النهام مب�شافة مو�شيقية تقدر بـ )ثمانيتني( 

.»two octaves«

لفجري:  -  2
يطلق على جمموعـــة مهمة من اأغاين الغو�س 

ا�شم لفجري، يقال باأن هذا النوع من الأغاين كان 

يوؤدى قدميًا حني يحل امل�شاء وتنتهي اأعباء النهار 

فتلـــوح فر�شـــة جديـــدة ومالئمة لإعـــادة احليوية 

والن�شاط لهوؤلء الرجـــال، وقد كان لفجري يوؤدى 

اأ�شا�شـــًا حني ي�شتحيـــل الغو�ـــس اأو ي�شعب ب�شبب 

الريـــاح، فيرتك املركب الهـــر متجهًا اإىل منطقة 

�شحلة قريبة مـــن ال�شاحل بانتظار طق�س اأف�شل، 

لقـــد كانت هذه احلـــالت تتكرر كثـــرا، وبالتايل 

كانت تفتح امكانيات جيدة وفر�شًا للغناء.

ي�شارك املالحون مـــن طاقم ال�شفينة ب�شورة 

اأكر يف مثل هذا النـــوع من الأغاين، وذلك لعدم 

ارتباطها بالعمل، وتغدو اأهمية النعتاق من اأجواء 

العمل يف منح امل�شاركني احلرية الالزمة للم�شاركة 

�شواء بالت�شفيق اأو با�شتعمال اآلت مو�شيقية اأكرث 

مـــا متكنـــه اإياهم ظـــروف العمل، وترتبـــط باأداء 

لفجـــري عـــدة اآلت اإيقاعيـــة مثل الطبـــل والطار 

واملروا�س واجلحلة والطو�س، وتكت�شب الـ )جحلة( 

خ�شو�شيـــة باعتبارها اآلـــة ل ت�شتعمل اإل من قبل 

مالحـــي رحالت �شيد اللوؤلوؤ عنـــد الرغبة يف اأداء 

لفجـــري، كذلـــك يتميـــز قارعـــو الطبـــول بالقوة 

اجل�شديـــة املتميزة يف القدرة علـــى اإظهار وتاأكيد 

ال�شربات القوية الأ�شا�شية التي تدعم وتوؤكد على 

املقاطع الهامة يف اجلمل املو�شيقية.

يظهر لفجري بنية حلنيـــة ومقامية واإيقاعية 

اأكـــرث تعقيدًا مـــن بنى اأغاين العمـــل، على الرغم 

مـــن اأن اأغاين اخلراطي )وهي من اأغاين العمل( 

تت�شابه يف نواٍح عديدة وبع�س اأغاين لفجري، وقد 

حظي فن لفجـــري بكل الحرتام والتقدير من كل 

مـــن عا�شروه وح�شروه مـــن اأيام وظيفته يف جمد 

ازدهار املهنة وحتى هذا اليوم، ول زالت ال�شورة 

تنطـــوي على الكثر مـــن الغمو�ـــس والإبهام حول 

ق�شـــة ظهور فن لفجري، فجميع الق�ش�س تدخل 

من عـــامل اخليـــال وتخرج مـــن بوابـــة الأ�شطورة 

وال�شحر واجلان وهي ق�شـــة بحرينية تدخل فيها 

.
)12(

الغيبيات والدراما امليتافيزيقية بامتياز 

  ف�شول لفجري:

كان لأغاين لفجـــري وظيفة حمددة ومعروفة 

يف حيـــاة اأولئك املرتبطـــني ب�شيد اللوؤلـــوؤ، تنتمي 

هـــذه الأغاين لألوان غنائيـــة عديدة، كما يقال اإن 

لفجـــري قد ح�شر كل الألوان الغنائية يف الثمانية 

األوان التي تنتمـــي اإليه وهي )ال�شنكني، البحري، 

احل�شـــاوي،  احلـــدادي،  ملخولفـــي،  العد�شـــاين، 

الزمية، والدان. غـــر اأن النوعني الأخرين لي�شا 

م�شتقلني متامًا، بل هما اأ�شبه بتفرع عن احل�شاوي 

واملخولفي على الرتتيب. 

�أغاين �لغو�س و�ل�شمر يف �لعمل و�لرتفيه
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يعـــد ال�شنكني حالة خا�شة، فهو النوع الوحيد 

مـــن لفجـــري الذي ل يغنـــى على مـــنت املركب بل 

يغنـــى على ال�شاطئ. كما اأنـــه ل يتطلب اإل الآلت 

القليلة التي تتطلبهـــا اأغاين اخلراطي، اأي الطبل 

والطا�ـــس، على الرغم مـــن احتماليـــة اأن ي�شاف 

اإليهما زوجان من الطـــارات، يغنى هذا الفن بعد 

النتهـــاء من بناء مركب جديد ويد�شن بدفعه اإىل 

املـــاء، كما ميكـــن اأن يغنـــى ال�شنكنـــي عند رجوع 

املراكب من الغو�س بعد انتهاء املو�شم، غر اأن فن 

ال�شنكني احلقيقـــي مل يعد موجودًا، وذلك ب�شبب 

�شعوبـــة اأدائه كما يبدو، وتكمـــن �شعوبة الأداء يف 

البطء الإيقاعي ال�شديد، انقر�س هذا الفن لكونه 

ل ينتمي اإىل فنون العمل اأو فنون لفجري وقد برع 

النهـــام )عتيق مبـــارك( املتوفى عـــام )1977( 

يف اأداء هـــذا النوع من الفنـــون، ويحتمل اأن يكون 

م�شطلـــح �شنكنـــي قـــد ا�شتق مـــن كلمـــة فار�شية 

تعني )ثقيـــل( واملق�شود به اأن عملية دفع املركب 

مـــن على ال�شاطـــئ اإىل البحر كانـــت عملية ثقيلة 

وجمهـــدة، كمـــا كان جمهدًا اأي�شـــًا �شحب املركب 

مـــن البحر باجتـــاه ال�شاطئ بعد عودتهـــا وانتهاء 

مو�شم الغو�س. 

يعتر فن الـ )بحري( اأحـــد الأنواع الرئي�شية 

للفجري، ا�شتقت الت�شمية من )البحر( بكل تاأكيد، 

اأي اأن مفاد ال�شطالح )بحري( هو اأغنية البحر، 

وعادة مـــا يبداأ النهامـــون والغوا�شـــون وال�شيوب 

لقاءاتهم يف الدور ال�شعبيـــة باأداء الفن البحري، 

ولرمبـــا يكون هذا التقليد عريقًا ومتوارثًا يعمل به 

حني الرغبـــة يف غناء لفجـــري. تتماثل املجموعة 

الإيقاعيـــة امل�شاحبـــة للبحـــري مـــع املجموعـــات 

امل�شاحبة لكل اأغاين لفجري، با�شتثناء ال�شنكني، 

فهـــي مكونة من طبل واحد وعـــدد اأربعة مراوي�س 

وثـــالث جحـــال، ويف بع�س احلالت يتـــم التبديل 

بـــني الآلت الإيقاعية وهو اأن حتـــل حوايل خم�شة 

طران حمـــل املراوي�س واجلحال، ويتكـــون اإيقاع 

البحري مـــن )32( �شربة اإيقاعيـــة، وقد تت�شح 

بنيتـــه الإيقاعية اأكرث من خـــالل الت�شفيق الوارد 

يف اجلزء الثاين من الآداء الغنائي وقد يبداأ الفن 

البحري مبـــوال اأو بدون املوال من خالل البدء يف 

التنزيلة مبا�شرة.

عادَة ما يغنى العد�شاين بعد البحري مبا�شرة، 

اإن اأ�شـــل الكلمة وتاريخها اأمـــران غر وا�شحني، 

على الرغـــم من اأن هنالك مـــن افرت�س اأن يكون 

الأ�شـــل فيها م�شتـــوردًا من الكويـــت، وم�شتقًا من 

لقـــب لعائلة ثرية ومهمة من جتار اللوؤلوؤ املعروفني 

�شكل 8: �آلة �لطبل و�جلحلة و�ملر�وي�س وعدد 2 من �آلة �لطار �لإيقاعية
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هنـــاك. يعتمد العد�شاين علـــى التنظيم الإيقاعي 

الذي يتبعه فن البحـــري املكون من )32( �شربة 

واملرافق بالت�شفيق، وكما يف البحري فاإن ال�شربة 

الإيقاعية )17( تعد �شربة خالية وي�شر الكور�س 

اإليهـــا بانحناءة ج�شديـــة واإمياءة كبـــرة بالذراع 

الأميـــن، وباملقارنـــة جنـــد اأن هنـــاك ت�شابها بني 

هذين الفنني يف نواٍح عدة.

يرجـــح ارتباط اأغاين فن الـ )حدادي( مبهنة 

احلدادة، حيث كان للحداد دور مهم يف بناء �شفن 

الغو�س و�شيد اللوؤلـــوؤ، ويظهر ال�شطالح حدادي 

اأن النهامـــني قـــد ا�شتطاعوا ال�شتفـــادة من هذا 

الأمـــر، ل يرتبط احلدادي مبـــوال يف املقدمة، بل 

يبـــداأ بتنزيلة، وقد تتباين التنزيالت يف هذا الفن 

وتختلـــف فيها الواحدة عن الأخرى وذلك ب�شورة 

اأو�شـــع من تنزيالت الفـــن البحري، حيث نالحظ 

اأن مقطـــع التنزيلة ياأخذ ال�شيغة )AABB( يف 

معظم الأحان.

فـــن )ملخولفي( هـــو النـــوع الرابع مـــن اأنواع 

لفجري الرئي�شية، وترتبط الكلمة مبفهوم املخالفة 

والت�شعـــب، ولرمبا ذلك ي�شر اإىل نـــوع الت�شفيق 

اخلا�ـــس االذي تنتهجـــه اأغاين فـــن ملخولفي من 

خـــالل جمموعتني من الرجال ي�شفقون بالتناوب 

علـــى درجة عاليـــة مـــن ال�شرعة، خالقـــني تاأثرًا 

مثـــرًا يف التو�شيـــل ملا يليـــه، اأي ال�شربـــة الأوىل 

التـــي تتلـــوه يف الـــدورة الإيقاعيـــة الداخلية لهذا 

الفـــن، حيث تتكون الـــدورة الإيقاعيـــة للمخولفي 

مـــن )8 اأو 16( �شربـــة �شريعة. يبـــداأ  املخولفي 

بتنزيلـــة كما احلـــدادي اأي�شًا، وقـــد تتخذ مقاطع 

التنزيلة املو�شيقية اأ�شـــكاًل خمتلفة ال�شيغ مثال: 

وقـــد   )AABB(، )ABCD(، )AABA(

تغنـــى التنزيلة من الكور�س عـــدة مرات قد ت�شل 

اإىل �شبـــع مـــرات يف بع�ـــس الأحيان قبـــل اأن يبداأ 

دخول النهام الرئي�شي باأداء اجلرحان.

يعد الدان نوعًا مميزًا من اأنواع ملخولفي، واإن 

اعتبار الدان نوعًا متفرعًا عن ملخولفي اأمر ثابت، 

يثبتـــه التماثل الإيقاعي بينه وبـــني اإيقاع ملخولفي 

العـــادي، ولكن للدان خ�شو�شيـــة من حيث البنية 

ال�شعرية واملو�شيقيـــة، اإذ ل يحتوي فن الدان على 

تنزيلـــة ول على غنـــاء النهـــام امل�شحـــوب باأزيز 

الكور�س النغمي، م�شطلح الـ )اأزيز( هو ال�شوت 

القرار الـــذي ي�شدره الكور�س الـــذي ي�شكل نغمة 

القرار )البا�ـــس( لالأغنية، ومثال هـــذه ال�شيغة 

هو دخول العبارتـــني الأوليتني من الكور�س تتخلله 

مداخـــالت ق�شرة حـــرة يوؤديها النهـــام، وتتكرر 

تلك ال�شيغة من )5 – 6( مرات تقريبًا.

يطلـــق م�شطلح فن الــــ )ح�شـــاوي( على نوع 

من الأغاين اإ�شارة لنتمائها اإىل منطقة الإح�شاء 

يف �شبـــه اجلزيـــرة العربيـــة، ذلـــك اأن الكثر من 

ال�شيـــوب قـــد قدموا مـــن منطقة احل�شـــا باململكة 

العربية ال�شعودية وي�شاع باأنهم قد جلبوا اأغانيهم 

معهـــم اإىل البحرين، يتفـــاوت اأداء فن احل�شاوي 

بني ال�شرعة والعتـــدال، ومييل اإيقاعه ال�شدا�شي 

يف بع�س احلالت اإىل اأن يتحول اإىل ثالثي، ولبد 

مـــن الإ�شـــارة اإىل اأن اإيقـــاع احل�شـــاوي يعتر من 

اأب�شط اإيقاعات لفجـــري، يحتوي هذا الفن دائمًا 

– 5( مقاطع  علـــى تنزيلة ابتدائية مكونة من )2 

مو�شيقية اأما ال�شيغـــة اللحنية فهي تتبع الرتتيب 

.)AABB(

تعد الزميـــة نوعًا خا�شًا من اأنـــواع احل�شاوي 

فاإيقاعاتهمـــا متماثلة،كما يتقـــارب اجلزء الثاين 

مـــن الزمية مع اجلـــزء الثاين من فـــن احل�شاوي 

العادي من خـــالل اإ�شدار اأزيز �شوتي ي�شدر عن 

فم مغلـــق يرتافق مع غنـــاء ثالثة مـــن النهامني، 

يناوب كل منهم زميله ول يغني الواحد منهم اأكرث 

من مرٍة واحدة فقط.

يوجد ارتباط اأ�شبه بالعرف بني الرق�س وفن 

لفجري، رق�س يقوم به رجـــال من الكور�س، وهو 

اأ�شبـــه بنوع مـــن الآداء الإميائـــي الراق�س، حيث 

يقـــوم الراق�س بقفزات قويـــة، ويف حركة هابطة 

بطيئة يثنـــي ركبتيه منحـــدرًا اإىل الأر�س، ويطلق 

على هذا النوع من الرق�س اإ�شم اللعب.

تقاليد فنية من خالل �لدور �ل�شعبية:

مل ين�شـــاأ يف تاريـــخ البحريـــن تقليـــد حقيقي 

�أغاين �لغو�س و�ل�شمر يف �لعمل و�لرتفيه
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لعوائل النهامني، حيث يـــرث الإبن اأباه ويتبعه يف 

املهنة، كان النهـــام يكت�شف على منت املراكب من 

قبل الطاقـــم والنهام املعني، فـــاإذا حدث وتواجد 

تباب �شـــاب يحمل موهبة الغنـــاء، ولديه خمزون 

جيد من الأغـــاين ح�شله بال�شماع، قد تتم دعوته 

بكل ب�شاطة للغناء على منت املركب، نادرًا ما كان 

يتواجـــد اأكرث مـــن نهام واحد حمـــرتف على منت 

كل مركـــب، بينما قد تكون هناك حاجة اإىل اثنني 

اأو ثالثـــة اأو حتى اأربعة موؤديـــن، كان يتوجب على 

املحـــرتف يف هذه احلالة اإيجاد معاونيه و�شركائه 

مـــن بني اأفـــراد الطاقم، يت�شـــف ال�شوت املثايل 

للنهـــام بكونه ذا )نطـــاق( اأو جمال �شوتي وا�شع، 

ويت�شـــم باملرونـــة والقوة بحيـــث يتمكن مـــن اأداء 

اجلمـــل اللحنية الطويلـــة واملتميـــزة يف العبارات 

بكونـــه  اأي�شـــًا  ويت�شـــف  املو�شيقيـــة،  والنـــرات 

)مع�شـــول، لطيفا، نافذا، حادا وغليظا  يف الوقت 

ذاتـــه( كما كانت قوة احلافظة والقدرة على غناء 

املوال جتـــاري ال�شفات املذكـــورة اأهمية بالن�شبة 

لأي نهام.

علـــى الرغـــم مـــن اختفـــاء اأغـــاين الغو�ـــس 

مـــن املراكـــب القليلة التـــي كانت تخـــرج يف نهاية 

ع�شـــر تلك ال�شناعة، اإل اأنهـــا ل تزال تقاوم من 

اأجـــل البقاء يف بع�ـــس البيوت املو�شيقيـــة )الدور 

ال�شعبيـــة(، كان العـــدد الر�شمـــي للـــدور ال�شعبية 

يف عـــام )1978( اأربع ع�شـــرة دارًا، ثمانية منها 

يف حمافظـــة املحـــرق، واثنتان يف منطقـــة البديع 

يف املحافظة ال�شماليـــة، وثالث يف منطقة الرفاع 

باملحافظـــة اجلنوبيـــة واأخـــرة يف منطقة الزلق 

يف املحافظـــة ال�شمالية، غـــر اأن من بني الثماين 

املوجـــودة يف املحرق تتـــوزع اثنتان بـــني منطقتي 

احلـــد وقاليل، تنتظم جمموعات مكونة من )20 

اإىل 55( رجـــاًل للمجموعـــة الواحـــدة، تنتمي كل 

منها لداٍر معينـــة، حيث يلتقـــي الأع�شاء ب�شورٍة 

دائمة ل�شـــرب ال�شـــاي والقهوة وللغنـــاء معًا، لكل 

داٍر  �شيـــد، ولكل �شيٍد معـــاون، يحمل رئي�س الدار 

م�شوؤولياتهـــا وميثـــل اأع�شاءهـــا، وهـــي م�شوؤوليـــة 

.
)13(

متوارثة يف اأغلب الأحيان 

�أ�شهر �لنهامني 

- �شامل العالن 

 - اأحمد بوطبنية 

- علي بن �شالح مر�شد 

- �شلطان بن عي�شى 

- هالل بن خالد 

�شكل9: �أم�شية لأد�ء فن لفجري ب�شاحة �ملتحف �لوطني �خلارجية مع خلفية مركب �شر�عي 

و�إ�شاءة ملونة. �أد�ء �إحدى فرق �لفنون �ل�شعبية
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- جا�شم عبد الرحمن 

- را�شد عامر

�خلامتة

يف الوقـــت احلـــايل ومع مطلع القـــرن الواحد 

والع�شريـــن انح�شـــر اأداء تلـــك الفنـــون يف الدور 

ال�شعبية التي و�شلـــت بدورها اإىل مرحلة متقدمة 

من الإهمـــال والتهمي�ـــس، ولبد مـــن حترك على 

م�شتـــوى اجلهـــات الر�شمية لدعم تلـــك الكيانات 

مـــن خـــالل م�شاريع حتتوي تلك الفنـــون يف نظرة 

�شموليـــة تهدف اإىل احلفـــاظ على الرثوة القومية 

مـــن الفنـــون املو�شيقية لهـــذا البلـــد والإف�شاح يف 

املجال لإعطائها دورا متمّيزا يف حياتنا املعا�شرة 

دون ت�شويه ملحتواها وبناها الأ�شا�شية.

1 - اأغـــاين الغو�ـــس يف البحريـــن -  وحيـــد اأحمـــد اخلان 
-  مركز الرتاث ال�شعبي ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية  �س 55.

– وزارة  اأول�شـــن  – بـــول  البحريـــن  املو�شيقـــى يف   -  2
العالم. �س 135.

3 - وحيـــد اأحمـــد اخلـــان -  اأغـــاين الغو�ـــس يف البحرين 
-  مركز الرتاث ال�شعبي ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية  �س 61.

4 - املو�شيقى يف البحرين – بول اأول�شن – وزارة العالم. 
)بلجريف 1960 �س 20(.

امل�شدر ال�شابق عن )بلجريف 1960 �س 9(.  -  5

اأغـــاين البحرين ال�شعبيـــة - عي�شى جا�شم املالكي –   - 6
وزارة الإعالم. �س 33.

7 - اأغـــاين الغو�ـــس يف البحريـــن -  وحيـــد اأحمـــد اخلان 
- مركز الـــرتاث ال�شعبي ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربي. �س 66 - 67.

اأغـــاين البحرين ال�شعبيـــة - عي�شى جا�شم املالكي –   - 8
وزارة الإعالم. �س 35 – 36.

اأغـــاين الغو�ـــس يف البحرين - وحيـــد اأحمد اخلان -    - 9
مركـــز الرتاث ال�شعبـــي ملجل�س التعـــاون لدول اخلليج 

العربي. �س 129 – 130 .

10 - يو�شف فرحان دوخي – الأغاين الكويتية – �س 302.

اأغـــاين الغو�ـــس يف البحرين - وحيـــد اأحمد اخلان   - 11
-  مركز الرتاث ال�شعبي ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

.155   - العربي. �س 152 

املو�شيقـــى يف البحريـــن – بـــول اأول�شـــن – وزارة   -  12
العالم. �س 141– 168.

املرجع ال�شابق.  -  13

م�شادر )�لأ�شكال و�ل�شور(

ال�شكل رقـــم )1( من جمموعة الفنان اأحمد الفردان   -  1
– قرية �شار. ت�شوير الفنانة فوزية حمزة - اأر�شيف 

الثقافة ال�شعبية. 

2 - ال�شكل رقم )2(: من جمموعة الفنان عبدالرحمن بهلول.

ال�شكل رقم )3( : من جمموعة الفنان اأحمد الفردان   - 3
– قرية �شار. ت�شوير الفنانة فوزية حمزة - اأر�شيف 

الثقافة ال�شعبية. 

 the rhythms of pearl  : رقـــم )4(  ال�شـــكل   -  4
.diver music in qatar.toufic kerbage

5 - ال�شكل رقم )5( : من جمموعة الفنان عبدالرحمن بهلول.

ال�شكل رقم )6( : من جمموعة الفنان اأحمد الفردان   -  6
– قرية �شار. ت�شوير الفنانة فوزية حمزة - اأر�شيف 

الثقافة ال�شعبية.  

7 - the rhythms of pearl diver music in 
qatar.toufic kerbage .

ال�شكل رقـــم )8( من جمموعة الفنان اأحمد الفردان   -  8
– قرية �شار. ت�شوير الفنانة فوزية حمزة - اأر�شيف 

الثقافة ال�شعبية.  

9 - ال�شكل رقم )5( : من جمموعة الفنان عبدالرحمن بهلول.

م�شادر )�لنماذج �ملو�شيقية(

 the rhythms of  :)1( الإيقاعـــي  النمـــوذج   -  1
 pearl diver music in qatar.for toufic

.kerbage

النمـــوذج الإيقاعـــي )2و3(: املو�شيقى يف البحرين.   -  2
بـــول روف�شنغ اأول�شن. ترجمة فاطمة احللواجي.وزارة 

الإعالم. مملكة البحرين. 

�مل�شادر
�شور �ملقال من �لكاتب

�أغاين �لغو�س و�ل�شمر يف �لعمل و�لرتفيه
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فـي
الرقص الشعبي المغربي  

  �جليالل�ي �لَغر�ب�ي

كاتب من املغرب

إن الرقص لغة ب��ا كام، ولغة دون الكام، ولغة ما 
بعد الكام، وتفجير لغريزة احلياة التواقة إلى التخلص 

من االزدواجية... 
يقسم _من ناحية جنس املشاركن فيه_ إلى رقص 
ذك��وري، ال تش��ارك فيه األنث��ى، ورق��ص أنثوي، ال 
يش��ترك فيه الذكر، ورقص مختلط، يجمع اجلنسن 
مع��ا. ومن ناحية عددهم، إلى ف��ردي وثنائي وثاثي 

ورباعي، وغير محدود العدد. 

http://www.marrakechpress.com/?p=3983
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عرفته احل�شـــارات الغابرة على مر الع�شور، 

وهو ذاكرة تاريخية مهمة جدا، وجمال ثري لعدة 

اأبحاث ودرا�شات. يعد من بني اأقدم الأ�شكال التي 

جلاأ اإليها الإن�شـــان للتفريج عن انفعالته، ويعتر 

اللبنة الأوىل يف بناء �شرح الفنون. 

ولقد اأرجعه اليونانيون اإىل بداية ن�شاأة الكون، 

فكان تعبـــًرا طَبعيا عن ال�شعور بالفـــرح، و�شكًرا 

لالآلهـــة، وتعبـــًدا لهـــا. ثـــم تطـــور بتطـــور احلياة 

الجتماعيـــة، وتنـــوع بتنـــوع منا�شباتهـــا، لي�شر 

اإيقاعيـــا مـــع اإيقاعـــات ال�شنـــوج، والت�شفيقات، 

وحماكاتيا يحاكي مظاهر احلياة العملية، ودينيا، 

وغره...

يعرف املغرب عدة رْق�شـــات، ميكن اإجمالها 

وي وامَلْنكو�ِشي،  يف اأربعـــة اأنواع، هي رق�شة الْعـــاَلِ

ْحَوا�ـــس، ورق�شة 
َ
َحْيُدو�ـــس، ورق�شـــة اأ

َ
ورق�شـــة اأ

الَكـــْدَرة. ومتار�س بطـــرق متنوعة، منهـــا اأحوا�س 

التي ت�شتعر�ـــس بطريقتني اثنتني. وتتميز رق�شتا 

اأحوا�ـــس والكـــدرة بكونهمـــا رق�شتـــني �شاحرتني 

جميلتـــني، وبكونهما متثالن كتاًبـــا مفتوًحا مثقال 

باملعـــاين امل�شتع�شية، وامل�شامـــني امل�شتغلقة على 

وال�شتيهامـــات،  والرمـــوز،  ودب،  هـــب  مـــن  كل 

واخل�شوبة... 

 اإن الأق�شـــام الثالثـــة الأخـــرة )اأحيدو�ـــس، 

واأحوا�ـــس، والكـــدرة( تختلـــف عن الق�شـــم الأول 

)لعالوي واملنكو�شي( بكونها جتمع بني ال�شتمتاع 

بالغنـــاء مـــن جهـــة، والرق�ـــس مـــن جهـــة ثانية. 

وي�شارك فيها الرجل واملراأة، زيادة على اأنها ذات 

غر�ـــس اأو طابع مدين، با�شتثنـــاء رق�شة اخلنجر 

باإقليم حاحا مثال...

اأمـــا يف مـــا يتعلـــق باملنهجية التـــي �شلكتها يف 

هاتـــه املقالـــة، فقـــد تناولـــت يف العن�شـــر الأول 

الرق�ـــس - عامـــة -  تعريفـــا، ون�شـــاأة، واأق�شاما، 

ووظيفـــة، ورمزيـــة. وعاجلت يف العن�شـــر الثاين 

الرق�ـــس ال�شعبـــي املغربـــي - خا�شـــة - اأنواعـــا، 

وبع�س طرق ممار�شـــة، متخذا رق�شة )اأْحَوا�س( 

اأنوذجا. وذيلت الدرا�شة مبلحقني اثنني، ت�شمن 

اأولهما بع�س امل�شطلحـــات ذات ال�شلة بالرق�س 

ال�شعبي، وحوى ثانيهما �شوًرا ملختلف الرق�شات.  

العلميـــة،  املناهـــج  ببع�ـــس  ا�شتعنـــت  وقـــد 

)امليثولوجـــي(،  الأ�شطـــوري  املنهـــج  منهـــا 

واملنهـــج  )الأنرثوبولوجـــي(،  الأَنا�ِشـــيُّ  واملنهـــج 

الو�شفـــي )املورفولوجـــي(، واملنهـــج الجتماعـــي 

)ال�شو�شيولوجي(، واملنهج التاريخي... 

 

�أول: �لرق�س

�أ - تعريفه

جـــاء يف معجـــم )ل�شـــان العـــرب( ل�شاحبـــه 

ان:  َق�شَ )حممد بن منظور(:“رق�س:الرق�س والرَّ

اخلبـــب، ويف التهذيب:�شـــرب مـــن اخلبـــب، وهو 

م�شـــدر رق�ـــس يرق�ـــس رق�شـــا؛ عـــن �شيبويـــه، 

واأرق�شه. ورجل ِمْرَق�س:كثر اخلبب )...(. قال 

اأبو بكر:والرق�س يف اللغـــة الرتفاع والنخفا�س. 

وقـــد اأرق�س القوم يف �شرهـــم اإذا كانوا يرتفعون 

 

.
وينخف�شون”)1(

اإن الرق�ـــس لغة بـــال كالم، ولغة دون الكالم، 

ولغـــة ما بعـــد الـــكالم، وتفجـــر لغريـــزة احلياة 

التواقة اإىل التخل�س من الزدواجية... 

ب-ن�شاأته

عرفته احل�شـــارات الغابرة على مر الع�شور، 

وهو ذاكرة تاريخية مهمة جدا، وجمال ثري لعدة 

اأبحـــاث ودرا�شـــات. يعد مـــن بني اأقـــدم الأ�شكال 

التي جلـــاأ اإليهـــا الإن�شان للتفريج عـــن انفعالته، 

ويعتـــر اللبنة الأوىل يف بنـــاء �شرح الفنون. ولقد 

اأرجعـــه اليونانيـــون اإىل بدايـــة ن�شـــاأة الكـــون، اإذ 

اعتمدت رق�شات الإن�شان الأوىل تناغم الكواكب، 

والنجـــوم، ومور�شـــت طقو�س على �شفتـــي البحر 

الأبي�ـــس املتو�شـــط، فتحـــرك الراق�شـــون ب�شكل 

حلزوين بغيـــة حماكاة حركات الكـــون، والأفالك 

ال�شماوية...

ج-�أق�شامه

يق�شـــم -مـــن ناحية جن�ـــس امل�شاركـــني فيه- 

اإىل رق�ـــس ذكوري ل ت�شـــارك فيه الأنثى، ورق�س 

اأنثوي ل ي�شرتك فيه الذكر، ورق�س خمتلط يجمع 

ف�ي �لرق�س �ل�شعبي �ملغربي 
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اجلن�شـــني معا. ومـــن ناحية عددهـــم، اإىل فردي 

وثنائي وثالثي ورباعي، وغر حمدود العدد. 

د-وظيفته، ورمزيته

اإنـــه اأكـــرث متعة ملـــن ميار�شه ويوؤديـــه منه ملن 

يكتفـــي مب�شاهدتـــه فقـــط. ولقـــد اأكـــد العلمـــاء 

والباحثون النظرية التي ُمفادها اأن بع�س حركات 

احليوانات والطيور هي م�شدر  الرق�س، وبوادره، 

لأن الإن�شان البدائي كان يراقبها، ويقلد حركاتها. 

وهو �شـــكل فني يتم فيـــه خلق ال�شـــور الفنية عن 

طريق احلركات والإمياءات اأو الإ�شارات من لدن 

الراق�شني بوا�شطة اأو�شاع اأج�شادهم. 

جـــاء نتيجـــة خمتلـــف احلـــركات والإمياءات 

املرتبطة باأعمال الإن�شان، وبانفعالته وانطباعاته 

عـــن العامل املحيـــط به. اإنـــه اأحد اأعـــرق جتليات 

الإبـــداع ال�شعبي، فقد كان يف بداية الأمر مت�شال 

بالأغنيـــة والكلمة، ثم امتلـــك �شخ�شيته امل�شتقلة 

بذاتها، وتتم عن طريقه ممار�شة التاأثر العاطفي 

والفكري...

كان تعبرا طَبعيا عن ال�شعور بالفرح، و�شكرا 

لالآلهـــة، وتعبـــدا لهـــا. ثـــم تطـــور بتطـــور احلياة 

الجتماعيـــة، وتنـــوع بتنـــوع منا�شباتهـــا، لي�شر 

اإيقاعيـــا مـــع اإيقاعـــات ال�شنـــوج، والت�شفيقات، 

وحماكاتيا يحاكي مظاهر احلياة العملية، ودينيا، 

وغره. 

فالرق�ـــس  معينـــة،  ورمـــوًزا  دللٍت  ويحمـــل 

اجلماعـــي “عند بع�س الدار�شـــني ميثل العا�شفة 

مبا ي�شاحبها من ريح ورعد ومطر، اإذ اإن حتريك 

اجل�شـــم مبـــا عليه من حلـــي وثياب يحكـــي �شوت 

الريـــح، يف حـــني يحكـــي ال�شـــرب بالأقـــدام على 

الأر�س �شوت الرعد. اأمـــا الت�شفيق فيقلد �شوت 

املطر يف حـــال نزوله. ثـــم ياأتي ال�شيـــاح اإعالما 

 ،
بب�شـــرى نزول الغيـــث واإعالنا للفـــرح بذلك”)2(

ويعـــد لغة يت�شـــرع بوا�شطتها الإن�شـــان اإىل الإله، 

ويهدئه، ويجعل ح�شوره حم�شو�شا.    

كانـــت قْفـــزات الراق�س اإىل اأعلـــى تعني على 

نو الكائنات احلية والنباتات، وتن�شج املحا�شيل 

الزراعيـــة، وكانت �شرخاته وجذباته تطرد القوى 

اخلفيـــة، وتبعـــد الأرواح ال�شريـــرة اخلبيثـــة التي 

تهدد كيانه.

اجلاهليـــة  يف  العربيـــات  العـــذارى  وكانـــت 

ترق�شـــن رق�شة حول اأ�شنام اآلهة العرب، لينالوا 

ر�شاها، وي�شتعطفوها يف اأن تهبهم اخلر والغيث، 

وتوفر حما�شيلهم، وترفع �شدائدهم، وتخل�شهم 

من القحط واجلفـــاف، وتبعـــد الأذى والأمرا�س 

عنهـــم، وحتقق خمتلف رغباتهـــم. هاته الرق�شة 
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ت�شمـــى الـــّدوار بفتح الـــدال و�شمها، ولقـــد اأ�شار 

ال�شاعر )امروؤ القي�س بن حجر الكندي( اإليها يف 

قوله:

َفَعنَّ لَنا �ِشْرُبُ َكاأنَّ ِنَعاَجُه  

)4()3(
ِل َوٍ�ر يِف �ملاُلِء �ملَُذيَّ  َعَذ�َرى َدُ

كما اأنه يكون منا�شبة يتعرف اأثناءها ال�شباب 

معـــا،  ويرق�شـــون  العـــذارى،  الفتيـــات  العـــزب 

ويتزاجون، ومنا�شبة يتجـــاوز فيها الإن�شان بع�س 

املحظـــورات مثل ك�شـــف الوجه بالن�شبـــة للمراأة، 

يقول املثل ال�شعبي املغربي:

ْك� َوْجُهو َ�لِلّي َكي�ْشطْح َما َكْيَدرَّ

ويرى الهنود اأن الرق�ـــس يجر اأرواَح املر�س 

على اأن تن�شمَّ اإىل الراق�شني، وت�شارَكهم رق�شهم، 

. وهناك 
)5(

فينهكها ذلك، وتطلب العفو، وتن�شحب

رق�شـــات مثل رق�شة الأ�شـــد يف اإفريقيا، ورق�شة 

الـــدب يف اليابـــان، ورق�شـــة املهـــر باأندوني�شيـــا، 

تهدف اإىل تهدئة الأرواح ال�شريرة...

ثانيا:-�لرق�س �ل�شعبي �ملغربي

�أ-�أنو�عه

يعرف املغرب عدة رْق�شـــات، ميكن اإجمالها 

يف اأربعة اأنواع، هي:

وي وامَلْنكو�ِشي اأ - 1 - رق�شة الْعاَلِ

ت�شـــود �شمال املغرب و�شمـــال �شرقه، وحتديدا 

مدن احُل�َشْيَمة، وتـــاَزة، وَوْجَدة، واملناطق املجاورة 

لها. من خ�شائ�شها اأنها ت�شبه التدريب الع�شكري، 

ويتجلى ذلـــك يف اعتمادها ال�شيحات دون الغناء، 

وكـــذا البندقيـــة التي قـــد تعو�س بالع�شـــا اأحيانا، 

اإ�شافة اإىل ال�شرب بالأرجل على الأر�س، وحتريك 

الأكتاف بقوة. وهي حكر على الرجل دون املراأة.

َحْيُدو�س
َ
اأ - 2 - رق�شة اأ

تنت�شر و�شط املغرب من املحيط الأطل�شي غربا 

ِا�ِشديَّة �شرقا، ومن �شهل الغرب �شمال  اإىل مدينة الرَّ

َمة وَعْبَدة  حتى �شهول الرَحامَنـــة وه�شاب ال�شَيا�شْ

جنوبا. تعتمد لونا واحدا مـــن الآلت املو�شيقية هو 

البندير. ميار�شها الرجال والن�شاء معا م�شطفني، 

م�شندين اأكتافهم بع�شا اإىل بع�س.

رق�شة �أَْحَو��س

رق�شة �أََحْيُدو�س

 رق�شة �لَكْدَرة

ف�ي �لرق�س �ل�شعبي �ملغربي 
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)6(

ْحَوا�س
َ
اأ - 3 - رق�شة اأ

يقع جمالهـــا اجلغرايف يف اجلنـــوب ال�شمايل 

ويـــَرة  ال�شَِّ مدينتـــي  بـــني  املح�شـــور  للمغـــرب، 

اُك�ـــس �شمـــال وال�شحـــراء جنوبـــا، واملحيـــط  وُمرَّ

الأطل�شـــي غربـــا واإقليـــم َوْرَزاَزات �شرقا. ميار�س 

هـــذا النوع اجلن�شـــان على حد �شـــواء، وت�شتخدم 

فيه اآلة الَبْنِدير على وجه اخل�شو�س. تنق�شم هذه 

الرق�شـــة اإىل اأق�شام �شتـــة، هي:اأحوا�س الرجال، 

واأحوا�ـــس ال�شيدات، واأحوا�ـــس الأوان�س، واأحوا�س 

الرجـــال وال�شيدات، واأحوا�ـــس الرجال والأوان�س، 

واأحوا�س العزاب والأوان�س. 

)7(

اأ - 4 - رق�شة الَكْدَرة

توجد يف منطقة ال�شحراء باجلنوب املغربي. 

تعتمـــد اأ�شا�ًشـــا اآلـــة طبـــل )الكـــدرة( اأي الِقْدر، 

والت�شفيـــق اجلماعـــي بالأيدي. تعـــرف برق�شة 

الرجـــال الزرق لكـــون الراق�شني يرتـــدون األب�شة 

زرقـــاء. وت�شارك فيها املـــراأة اأي�شـــا، ففي مدينة 

َطاَطـــا على �شبيل املثـــال،  ي�شرب رجل باآلة ت�شبه 

الع�شا من حجم �شغر على طبل الكدرة، وت�شرع 

جماعـــة من الن�شاء يف الت�شفيق، وتتو�شط احلفل 

امـــراأة تلب�ـــس ثوبـــا اأزرق اللـــون اإىل درجـــة اأنه ل 

يظهر �شيء من ج�شدها، ول ع�شو من اأع�شائها، 

ثـــم ت�شرع يف الرق�س مقلدة بحركات ج�شدها كل 

نغمة من نغمات الطبل والت�شفيق.

تتميـــز رق�شتـــا اأحوا�ـــس والكـــدرة بكونهمـــا 

وبكونهمـــا  جميلتـــني،  �شاحرتـــني  رق�شتـــني 

متثـــالن كتاًبـــا مفتوًحا مثقـــال باملعـــاين والرموز 

وال�شتيهامات واخل�شوبة واجلن�شية... 

الأخـــرة )اأحيدو�ـــس،  الثالثـــة  الأق�شـــام  اإن 

واأحوا�ـــس، والكـــدرة( تختلـــف عن الق�شـــم الأول 

)لعالوي واملنكو�شي( بكونها جتمع بني ال�شتمتاع 

بالغنـــاء مـــن جهـــة، والرق�ـــس مـــن جهـــة ثانية. 

وي�شارك فيها الرجل واملراأة، زيادة على اأنها ذات 

غر�ـــس اأو طابع مدين، با�شتثنـــاء رق�شة اخلنجر 

باإقليم حاحا مثال...

ممار�شته:-رق�شة�أحو����س  ط��رق  ب-بع���س   
)8(

�أمنوذًجا

اَر�س الرق�ُس املغربي بطرق �شتى، وتختلف  مُيَ

اإيقاعاته واأداءاته من منطقة اإىل اأخرى. فرق�شة 

اأحوا�س مثال تتم بطريقتني اثنتني، هما: 

ب - 1 - الطريقة الأوىل     

ُيْبَداأ وغروَب ال�شم�س بكن�س �شاحة كبرة باأحد 

الدواويـــر، وتنظف جيدا، ثم تر�س باملاء لئال تثر 

الغبـــار اأثناء عمليـــة الرق�س. وحـــني يرخي الليل 

�شدوله تنار ال�شاحة مب�شابيح كهربائية، ويح�شر 

بع�س �شباب القبيلة اأدوات اإقامة م�شروب ال�شاي، 

فتو�شع قنينـــة غاز اأو اأكرث يف قلـــب القاعة، واإىل 

رق�شة تا�شكيوين
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جانبهـــا �شحون كبرة بها عدد كثر من الكوؤو�س، 

يتو�شطهـــا اإبريق كبر )الـــراد( يف حجم املغالة 

ي(، هذا اإ�شافة اإىل علب ال�شاي، وقوالب  )الَغـــالَّ

ال�شكـــر، وكميـــة كبرة مـــن نبات النعنـــاع... بعد 

ذلـــك، تقبـــل جماعة مـــن الذكـــور رجـــال واإناثا، 

يت�شدرهـــم رئي�شهـــم، يرتـــدون عبـــاءات بي�شاء 

وعمامات �شفراء، وينتعلون اأحذية ونعال متباينة 

الألـــوان، يغلب عليها اللـــون الأ�شود، وبني اأياديهم 

بنادير خمتلفة الأحجام، ثم يتو�شطون ال�شاحة.

اإثـــر ذلك، يتدفق اجلمهور علـــى املكان وافدا 

اإليـــه من الدواويـــر املجاورة، ومن مركـــز املدينة 

اأي�شا، وما هي اإل حلظات قليلة حتى تغ�س جنبات 

ال�شاحة بالراغبني يف متتيع العني، والأذن، وبقية 

اجلـــوارح، باإيقـــاع رق�شـــة اأحوا�ـــس. ي�شمـــل هذا 

اجلن�شني معا: الن�شاء والفتيات كبرات و�شغرات 

ومتو�شطـــات الأعمار، يتمركـــزن يف جانب واحد، 

والرجـــال وال�شباب والأطفال، ي�شتقرون يف جانب 

اآخر، دون اأن يحدث اختالط بينهما.

ُيـــوؤَْذن بالنطالقـــة، فيغنـــي اأحدهـــم ب�شوت 

حـــاد مرتفع، وي�شدح الرئي�س اآلة البندير، ويكرر 

الآخرون الكالم نف�شه، وي�شكلون دائرة تتحرك يف 

اجتاه الي�شار، وي�شرعون يف الرق�س بدفع اأرجلهم 

اليمنـــى اإىل الأمام، ثم يقربون منها الي�شرى. اأما 

اأج�شادهـــم فيتمايلون بها اإىل الأمـــام تارة، واإىل 

الـــوراء تارة اأخرى. وي�شتمـــر الرق�س والغناء اإىل 

اأن يبلغـــا ذروتهما، فال ت�شمـــع اإل اأ�شوات املغنني 

والبناديـــر احلادة القوية. يف هـــذه اللحظات يعد 

ال�شـــاي، وتتوقف املجموعة عـــن الرق�س والغناء، 

ويـــوزع علـــى احلا�شريـــن كلهـــم ب�شـــكل منتظم. 

ت�شرتيح الفرقة بعـــد اأن يحت�شي اأفرادها ال�شاي، 

ثـــم ت�شتاأنـــف ن�شاطها من جديـــد، وهكذا دواليك 

اإىل اأن يو�شك ال�شبح اأن يتنف�س. حينئذ ت�شت�شلم 

للراحة، بعد اأن يكون التعب قد اأخذ منها ماأخذا، 

وفعـــل فيهـــا فعلته... فيتفـــرق اجلمهور وقـــد َراَن 

بـــه النعا�س، راجيا جتـــدد املنا�شبة يف وقت قريب 

جدا...

ف�ي �لرق�س �ل�شعبي �ملغربي 



128

�لعربي�ل�شحر�وي�لأمازيغي�لإفريقي

ب - 2 - الطريقة الثانية

تكن�س ال�شاحة بعناية، وتر�س باملاء، وتو�شع يف 

جنباتها اأكوام من الع�شب الياب�س واحلطب لتغذية 

النار. عند حلول الظالم حت�شر جماعة من الرجال 

حاملـــني بنادير كبـــرة، ر�شعـــت جوانـــب بع�شها 

ب�شفائح نحا�شية م�شتديرة، ثم تتبعهم جماعات من 

الن�شاء ترتديـــن لبا�س احلفالت والأعياد، وت�شعن 

فـــوق قفاطينهن امللونة ك�شاء �شفافـــا اأبي�س اللون، 

نقط بنقـــط مطرزة، وقـــد لفت جدائـــل �شعورهن 

يف خمـــر ذات األوان �شارخـــة، تك�شف عن اآذانهن، 

وتتدىل خلفهن، وع�شبـــت جباههن ب�شريط ثوبي 

داكن خمطط بالأحمر والأخ�شر والبنف�شجي، وهو 

طويـــل ملقى على ظهورهن، ي�شـــل حدود اخل�شر 

منتهيـــا بخمائل طويلة. وزينـــت اأعناقهن بقالدات 

كبـــرة ذات �شفـــوف متعددة الطـــول، وقد ر�شعت 

فيها كرات من اللبان خمتلفـــة الأحجام، تف�شلها 

عقيقـــات زجاجية، وقطع نحا�شية �شغرة، واأخرى 

نقدية ف�شيـــة. واأخذن زينتهـــن كاملة:فاحلواجب 

مر�شوفة، وعليها خطوط اأفقية من م�شحوق الكحل، 

وعلـــى كل خد ثالث نقـــط من احلنـــاء م�شتديرة، 

وعلى الذقن و�شم تقليدي، ويرتدين اأحذية ح�شرية 

مطرزة، ونعال حمراء مدورة من �شنع حملي.

     تعطـــى اإ�شـــارة البدء، فيغنـــي رجل ب�شوت 

مرتفع، وينقر رئي�س اجلوقة البندير، ويردد الرجال 

اجلملة نف�شها. ثم تن�شطر الن�شاء اإىل جمموعتني، 

تردد الأوىل اجلملة الغنائية، وتردد الثانية الالزمة 

اخلتامية. وبعد ذلك، ت�شرع املجموعة كلها جمعاء 

يف التحـــرك حـــول النـــار يف اجتاه اليمـــني، وتكون 

احلركـــة م�شبوطـــة، اإذ تلقـــي كل راق�شـــة رجلها 

اليمنى حوايل ع�شريـــن �شنتمرتا، ثم تقرب رجلها 

الي�شرى من اليمنى يف املرحلة املوالية. اأما الرجال 

فيكونون واقفـــني اأول الأمر، ثم يقعدون حني تاأخذ 

الن�شـــاء يف الرق�ـــس، ول يرق�شـــون، بـــل يكتفـــون 

بال�شـــرب على البنادير رافعني اأيديهم اليمنى اإىل 

م�شتوى الراأ�س، موقعينها بكل قوة. وعندما يحمى 

وطي�س الإيقاع يقلدون الن�شاء، فيلقون باأج�شادهم 

اإىل الأمام، ثم اإىل اخللف..
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بع�س امل�شطلحات ذات ال�شلة بالرق�س ال�شعبي

ة ا�شَ كَّ *-�لرَّ

راق�شـــة ت�شطحبها املجموعـــة املو�شيقيـــة معها. ترق�س 

و�شط اجلمـــع مرتدية األب�شة مثرة، مـــن اأجل ك�شب اأكر 

قدر ممكن ن ترعات املتفرجني.  

ْعُبولة *-�لزَّ

حمفظة �شغرة ت�شنع من اجللد، ي�شدها الراق�س بخيط 

اإىل اأحد كتفيه، ويتزين بهـــا اأثناء عملية الرق�س، وغالبا 

ما تكون �شفراء اللون.

ْرُبوكة *-�لدَّ

اآلـــة اإيقاع ت�شنع مـــن الطني اأواخل�شـــب اأواملعدن، وتغطى 

بجلد حيـــوان. ي�شتعملها املو�شيقي جال�شـــا متاأبطا اإياها، 

ويقرعها اإما باأ�شابع يده واإما بكفه.

َبة *-�لَك�شْ

ت�شنـــع اأ�شا�شا من الق�شب بنحـــت جتاويفها. وهي اأنواع: 

ْزيِن.  ُبوَلة -امَلخَّ -الثالثية -اخلما�شية -الكْبِلي -ال�ّشْ

*-�لَبْنِدير

دف دائـــري ال�شـــكل م�شنـــوع مـــن اخل�شـــب، وهـــو ي�شبه 

الغربال. يل�شق عليه جلد ماعز اأو غنم �شميك، ويتو�شطه 

خيطان مطاطيان قويان، ي�شاعدان على تفخيم ال�شوت.

*-�لَكالَّل

تعريجة �شغرة م�شنوعة من الطني على �شكل لولب. يغلف 

اأحد خمرجيها جلـــد، ينقر عليه باأ�شابع اليـــد. واإذا كانت 

ال(. هاته الآلة من احلجم ال�شغر فاإنها ت�شمى )اأكوَّ

*-�لَغاْيَطة

مزمار خ�شبي له فتحـــة �شيقة يف الأمام وفتحة وا�شعة يف 

اخللف. جتعـــل يف الفتحة الأمامية زمـــارة �شغرة، ينفخ 

فيها العازف اأحلانا تن�شجم واإيقاع البندير.

*-�خْلَما�ِشي

ناي ذو �شت ثقب، مع ثقب يف اجلهة املقابلة لها.

زَّة *-�لرَّ

عمامـــة ي�شعها ال�شيخ فوق راأ�شه ب�شكل دائري دقيق جدا، 

يغلب عليها اللون الأ�شفر، وقد تكون بي�شاء.   

*-�ألُّون -َتالُّوْنت )باللغة الأمازيغية(

ي�شنـــع يف الغالب مـــن جلد املاعز، وهو موتـــر، على �شكل 

دائرة خ�شبية عر�شها حوايل خم�شة �شنتيمرتات. تختلف 

م�شاحة دائرته من مكان اإىل اآخر.

*-َتاْغريت )باللغة الأمازيغية(

هي الزغردة، وت�شدر من الن�شاء اعرتافا منهن باأنهن اأعجنب 

مبا ي�شاهدنه من رق�س، وما ي�شمعنه من غناء، اأو اإيقاع.

�شور �ملقال من �لكاتب

�لهو�م�س 

�ملالحق 

ف�ي �لرق�س �ل�شعبي �ملغربي 
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صناعة الخزف:  سيرة الطين المغربي - مدخل إثنوغرافي

المالبس الشعبية للمرأة في محافظة الخليل

مصداقية تنمية الحرف التقليدية في العالم العربي
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صناعة الخزف:
 سيرة الطين المغربي

مدخل إثنوغرافي
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�إبر�هيم �حلجري

كاتب من املغرب

من��ذ الق��دم واإلنس��ان املغرب��ي ينح��ت إبداعاته 
أنى ش��اء مقاومًا، بذل��ك، اخلواء واالبت��ذال والتلف 
والنسيان وضيق فس��احات التواصل مع عوالم الذات 
حين��ا، ومصارعا لتح��دي الطبيعة وإكراه��ات اليومي 
وإحباط��ات الزمن امل��ر، حينًا آخر، وبحث��ا عن آفاق 
لتصريف طاقاته املختزنة أحيانا أخرى، هذه الطاقات 
التي يتأتى لها أن تتفجر في شكل منجزات ذات طابع 
إنساني ميتزج فيها صدق األحاسيس واالرتباط باألرض 

طينا وهواًء وجتلّيًا.. 
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ومـــع العبـــور ال�شريع لالأزمنـــة والدهور؛ ياأتي 

الن�شيان على الكثر من هاته التجليات الإبداعية 

وَيبقـــُر املحـــو الفيزيقي اأخرى، بينمـــا يظل النزر 

الي�شـــر– لظـــروف اإن�شانية وا�شتتيقيـــة غالبا ما 

تخلقهـــا ال�شدفـــة– �شامـــدًا، مكابـــدًا، عنيـــدًا، 

مقاوما كل اأ�شـــكال الن�شف ورياح الع�شف... ولعل 

من اأقدم ما يختزنه زاُد الذاكرة املغربية الرتاثية 

نلفي فـــن �شناعة اخلـــزف الذي انت�شـــر مبناطق 

�شتى مـــن البالد وذاع �شيتـــه؛ لينتقل من مناطق 

اإىل اأخرى، اإما يف �شكل م�شرتيات ومبيعات اأو عن 

طريق رحيل الفنانني من مدينة اإىل اأخرى اأو من 

بادية اإىل حا�شرة. 

وقـــد ا�شتهـــرت به عدة مـــدن مغربيـــة كفا�س 

ومكنا�س و�شـــال واآ�شفي.. لكن، ولظروف تاريخية 

واإن�شانيـــة، نالت مدينة اآ�شفي الن�شيب الأكر من 

هـــوؤلء املبدعني الذين ا�شتقـــروا، هناك، يف قلب 

املدينة و�شكلوا ور�شات عمل تطورت عر التاريخ، 

وتوارثـــت جيـــال عن جيـــل واأبـــا عن جـــد... وقد 

�شاعـــد، على هـــذا ال�شتقرار، توافـــر �شبل العمل 

واملواد اخلام، خ�شو�شا، تربة الطني التي تت�شكل 

اأغلب الطبقات الأر�شية له�شبة عبدة منها، ولعل 

فكـــرَة فنية اخلزفيـــات والفخاريـــات جاءت عر 

مراحـــل من اختمـــار ال�شنعـــة واإتقانهـــا وتناف�س 

احلرفيـــني علـــى اجلـــودة، اإذ كان التنـــاول بداية 

عبارة عن حرفة لك�شـــب الرزق وخدمة النا�س يف 

توفر حاجياتهم من الأواين وامل�شنوعات الطينية 

الب�شيطـــة... ثم ما فتـــئ اأن �شـــار العمل اخلزيف 

ـــا اأ�شيال ي�شلب العني ويثـــر �شهيتها وفتنتها...  فنًّ

ي�شتدرجها من جماهل املعمور ذاهلة اإىل بازارات 

اآ�شفي ودكاكينها العتيقة بتل الفخارين.. 

تل �لفخارين:

وقـــد �شكل هذا الفن احلق، من مدينة اآ�شفي، 

قبلة للزوار وال�شياح عربا واأجانب... هذه املدينة 

الأثريـــة املمتـــدة اأ�شداوؤهـــا عر �شجـــرة التاريخ 

العريقـــة، القابعة يف خ�شوع علـــى الأطل�شي حتكي 

�شرا واأنطولوجيات وميثولوجيات اأزمنة وع�شور 

و�شعـــوب.. تقـــول للعـــامل: »اأنـــا مازلـــت هنا رغم 

احلكايـــات... رغم التعريـــة... رغم كل التغرات 

اجليوتاريخيـــة... رغم ق�شـــاوة الطبيعة... فِرحًة 

كمـــا كنـــت دائما اأ�شتبطـــن املحكيـــات واأدونها يف 

�شحائـــف من طـــني وفخار باأنامل مـــن ذهب ودم 

و�شل�شال..«

وقـــد تناولت عـــدة كتب ودرا�شـــات تاريخ هذا 

ـــِة« واأ�شوله  الفـــن وحياة بع�س رواده مـــن »املَْعْلِميَّ

ترويجـــه  واأ�شـــواق  وحمجاتـــه  الأوىل  ومنابعـــه 

وت�شديـــره... ولئن كان هذا الفـــن قد نال حظوة 

عاملية وذيوعا �شعبيا واأ�شداء ووهجا كونّيني، فاإنه 

مازال ي�شتعمل، يف الغالب، اأدوات ب�شيطة تزيد من 

�شعبيته واإقبال النا�س عليه واهتمامهم بجمالياته 

رغم املناف�شة وامل�شايقـــة التي يتلقاها من طرف 

امل�شنوعات احلديديـــة والزليجية والقرميدية... 

وقد ا�شتهـــرت املنطقة التي ي�شنـــع فيها اخلزف 

والفخار منذ القدم باآ�شفي، بو�شم خا�س وم�شتفز 

حيـــث  الفخاريـــن(،  )تـــل  الإبداعيـــة  للكينونـــة 

ـــِة«، هناك، اأفران  تتوفر لـــدى احلرفيني و»املَْعْلِميَّ

وم�شاحات لالإنتاجات املتنوعة ودكاكني وبازارات 

للت�شويق و العر�س.. 

من هـــذا التـــل التاريخي العريـــق ت�شع رائحة 

الفـــن والإبـــداع �شعـــرا وت�شكيـــال وفل�شفـــة لتفوح 

يف �شمـــاء كل العـــامل عابـــرة ال�شهـــول واجلبـــال 

وال�شحـــارى والبطاحي وتهـــز اأوتـــار كل الع�شاق 

والذواقـــني على اختـــالف اأجنا�شهـــم وتوجهاتهم 

وتاريخهـــم... من هنا تبداأ رحلـــة اخلزفيات نحو 

عـــوامل اأوربـــا وباقي اجلهات وما لهـــا من و�شائط 

يف ذلـــك غر اأريـــج الإبداعيـــة ال�شادقـــة و�شر 

فنانـــني ذوي ملـــكات فولذية... »تـــل الفخارين« 

حيـــث ال�شم�س ت�شـــرق باأ�شعة متتـــزج بالأ�شطورة 

وال�شعر البدائيني، لتحكي جتارب اأنبتتها الفطرة 

على الطني الناطق باأيـــدي توؤمن باأ�شالة النتماء 

لل�شل�شال... جتارب اإن�شانية معتقة بنفح املكابدة 

والتاريخ.. جتارب تخت�شر اأ�شئلة القلق الوجودي 
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والأنطولوجـــي وتعانق عذابات الإن�شان ومطاحمه 

يف اأب�شط التجليات واأكرثها تعبرية... 

مـــن هنا كانت البداية، رمبا، لفن عريق يعتمر 

املدينـــة ال�شاربـــة باأطنابهـــا يف جـــذور التاريـــخ، 

املخ�شبة برائحة الفتوحات والأ�شمـــاك والأوائل.. 

مـــن هنا اأي�شا عرت كل احل�شـــارات.. و رمبا كان 

المتـــداد لو�شل غريب مع الرتبـــة والطني ورائحة 

الأر�س... »تل الفخارين« لوحة خزفية حتكي للعامل 

�شرة ال�شل�شال املغربـــي، طافحة بكل التفا�شيل 

ال�شعريـــة الإن�شانية الباذخة التـــي ت�شدر اأهواءها 

عن مقربة من النخل والوادي وال�شعاب املتواطئة.

فن عريق:

ولقد اأثبتت البحوث التاريخية والأركيولوجية 

والرتاثية اأن فنـــون اخلزفيات واحلرف الفخارية 

تواجـــدت باملغرب منذ اأزمنـــة �شحيقة تكاد ترجع 

بدايـــات اإرها�شاتهـــا الأوىل اإىل تواجـــد الإن�شان 

بهـــذه البقـــاع، يثبت ذلـــك حقيقة توفـــر املتاحف 

املغربيـــة علـــى اآثـــارات ومنمنمات ولقـــى فخارية 

�شُعـــب علـــى الباحثـــني معرفـــة تاريـــخ ظهورهـــا 

بال�شبـــط، غـــر اأن بع�ـــس الدرا�شـــات توؤكـــد اأن 

كان  الأندل�ـــس  عـــن  املـــوروث  اخلـــزف  �شناعـــة 

موجودا وم�شتمرا باملغرب منذ القرن الثاين ع�شر 

امليـــالدي، وخا�شة مبدينـــة فا�س التـــي ا�شتقبلت 

وفودا مـــن الأندل�شيني، اإثر النزاعـــات ال�شيا�شية 

والدينيـــة، وقـــد كان هوؤلء يتقنون، مـــن جملة ما 

يتقنـــون، فن اخلـــزف وحرفا يدوية اأخـــرى، وقد 

ورد ذكـــر ذلك يف كتاب )و�شـــف اإفريقيا( حينما 

حتـــدث احل�شن الوزان عن جودة القطع الفخارية 

ذات ال�شنعـــة املتقنة والألـــوان الزاهية التي تباع 

يف دكاكـــني اخلزفيـــني مبدينـــة فا�ـــس مـــع مطلع 

. اأما بخ�شو�س 
)1(

القرن ال�شاد�س ع�شر للميـــالد

مدينة اآ�شفي فنالحظ نـــدرة امل�شادر، اإن مل نقل 

انعدامها، مما يجعل اأمر حتديد تاريخ ظهور هذه 

ال�شناعة فيها اأمرا �شعبا، ولكن ميكننا القول باأن 

هذه ال�شناعة وجلت اآ�شفـــي منذ اأقدم الع�شور. 

والدليـــل على ذلك ت�شابه تقنيـــة الفخاريات التي 

�شنعت يف عهد الفينيقيني بطريقة يدوية بدائية، 

والتي ا�شتخدمهـــا الفخاريون الأمريكيون يف عهد 

كري�شتوف كولومبو�س.

واإذا اأمعنـــا البحـــث يف اأ�شـــل ت�شميـــة املدينة 

باآ�شفـــي، جنـــد اأنهـــا تعـــود اإىل الكلمـــة الربرية 

امل�شيـــل،  اأو  املجـــرى  جتـــري  والتـــي  )اأ�شيـــف( 

http://ririfleur.r.i.pic.centerblog.net/xa9x9j8y.jpg
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واملق�شـــود بهـــا )جمـــرى وادي ال�شعبـــة( الـــذي 

يخرتق املدينة قا�شـــدا املحيط الأطل�شي كم�شب 

لـــه، تاركا على �شفتيه روا�شـــب من الطني، فاأخذ 

ال�شيـــادون امل�شتقـــرون علـــى �شواحلـــه ي�شنعون 

منهـــا اأواين خزفية ب�شيطة كجـــرار ي�شتخدمونها 

لأخـــذ زادهـــم مما هـــم يف حاجـــة اإليه مـــن املاء 

خالل رحالتهـــم البحرية، وقد اختـــر موقع )تل 

الفخاريـــن( نظـــرا لرتفاعـــه ممـــا يجعلـــه دائم 

التعر�س لأ�شعـــة ال�شم�س، وهـــذا ي�شاعد ال�شناع 

اخلزفيني يف ت�شليب م�شنوعاتهم. 

وقـــد ا�شتقر )املعلمـــون( الأولون بهـــذا التل، 

وظلت مـــن بعدهم الأجيال تتابـــع ن�شاطها بنف�س 

الطريقة وتكـــرر العمليات ذاتها التي ت�شكل اأ�ش�س 

العمـــل البدائي، وحتر�س علـــى اأن يظل ال�شتغال 

بـــاأدوات ب�شيطة، يعتمد يف اأغلبه على اليد واإتقان 

احلرفة، وميتد هذا الن�شاط لي�شمل مناطق وقرى 

جمـــاورة للمدينة، تتوارثه الأجيال خلفا عن �شلف 

وعلـــى مـــر الع�شـــور اإىل يومنـــا هـــذا. ودون �شك 

اأن اأهميـــة احلفـــاظ على هذه الطقو�ـــس والطرق 

والو�شائـــل التقليدية هو العتقـــاد بكونها ال�شر يف 

الإبداعية وعن�شرا من العنا�شر امل�شكلة لالأ�شالة 

لأنهـــا ل�شيقـــة بالإن�شان وترتبـــط بحياته اليومية 

وبتقاليده وعاداته.

�أدو�ت ب�شيطة:

ومـــن املعـــروف اأن املادة الأ�شا�ـــس يف �شناعة 

اخلـــزف هـــو الطـــني، فتوفـــر موا�شفـــات الطني 

ال�شالـــح لهـــذا الن�شـــاط هـــو مـــا يجعـــل �شناعة 

اخلـــزف تنت�شـــر يف مـــدن دون اأخـــرى. ومدينـــة 

اآ�شفـــي غنيـــة بهذا النـــوع من الطني ممـــا جعلها 

مركزا لهذا الفـــن العريق ومعقال لتوافد ال�شناع 

واخلزفيني واملعلمني من كل بقاع املغرب. والطني 

اأنواع: الطني الأ�شفر والأبي�س )تادقة( والأحمر، 

ه  وبعـــد ا�شتخراج الطني الالزم يقوم ال�شناع ِبَدقِّ

وغربلته ثم )ت�شليله( اأي اإ�شافة املاء اإليه وخزنه، 

يخمر اخلليط ويدلك مثلما تدلك العجني. 

اإن هـــذه املراحـــل وعـــرة جدا، واإن مـــن يتابع 

احلرفيـــني  هـــوؤلء  ب�شـــدِق  يعتقـــد  تفا�شيلهـــا 

وفنياتهـــم العالية، ويدرك عـــن قرب وعورة �شلك 

مدارجهـــا، منـــذ اأن ي�شتخـــرج الطـــني مـــن رحم 

الأر�س، وما هذا الرحـــم الأر�شي �شوى »كاريان« 

يقتلع منه ال�شل�شال على �شاكلة طوب كبر، يعباأ 

يف �شاحنـــات اأو عربات وينقـــل اإىل معامل الفخار 

بتـــل الفخاريـــن ويو�شع يف �شهريج املـــاء كي يبتل 

جيـــدا، حيث يـــرتك يف املاء ملـــدة اأربـــع وع�شرين 

�شاعـــة، يخـــرج بعدها من ال�شهريـــج ليتم عجنه 

بوا�شطـــة الأقـــدام ليتحول اإىل عجينـــة متالحمة 

الذرات، متما�شكة الأجزاء... ترتك بع�س الوقت 

كـــي تن�شف قليال اإىل اأن ياأذن »املعلم« مل�شتخدميه 

بال�شـــروع يف عملية الدلك حيث توؤخذ كمية معينة 

مـــن العجني وي�شـــرع يف دلكهـــا ملـــدة طويلة حتى 

تتخل�ـــس من رخاوتهـــا وتت�شلب قليـــال، ثم تقدم 

اإىل »املعلم« الذي يديـــر اللولب، على �شكل قوالب 

ال�شكـــر، )اللولـــب عبارة عـــن اآلة تـــدار بالأرجل 

مـــن الأ�شفل( فيدور راأ�شهـــا ب�شرعة كبرة، يكون 

راأ�شهـــا بني يـــدي املعلم، ياأخذ قطعـــة من الطني، 

حيـــث ين�شلـــخ الطني عـــن هويتـــه ب�شرعـــة فائقة 

ويتحـــول اإىل قطع واأ�شكال م�شممة بعناية، تدخل 

هـــذه القطع اإىل الأفران ملدة اأربع وع�شرين �شاعة 

كي تت�شلـــب خاللها ثم ترد وتتحـــول اإىل فخار، 

لكـــن هـــذه )التطييبة( هـــي اأولية، ولبـــد للفخار 

من )تطييبـــة( ثانية، والتي �شتاأتـــي مبا�شرة بعد 

عمليـــة ال�شباغة، اإذ مبجـــرد ما تخرج من الفرن 

وترد تقـــدم »للمعلم« املكلـــف بالزخرفة، فيعمد 

اإىل تزويقها وتنميقها وزخرفتها، بعدما يكون قد 

اها بالعلك كي  اأحكم خلط �شباغتـــه املعدنية و�شوَّ

تطاوعه خا�شة واأن ال�شباغة امل�شتعملة عبارة عن 

معدن.. ويكـــون املزخرف عليمًا بالأ�شكال حافظًا 

لهـــا وهي اأ�شياء معقـــدة مثل: )التبـــوع، الزياين، 

الربـــري..(، والغريب يف الأمـــر اأن هذا »املعلم« 

املزخرف يزوق الفخاريات وير�شم اأ�شكال رائعة، 

هند�شيـــة اأو حماكاتيـــة اأو ت�شكيليـــة )املعلم يكون 

عارفا باأمور فن الت�شكيل( دون اعتماد غروغيات 

�شناعة �خلزف:  �شرية �لطني �ملغربي
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اأو تخطيطات م�شبقة، بل اإنه ي�شتغل بتلقائية، وبعد 

اأن ينتهـــي من عملـــه يرتكها تن�شـــف يف ال�شم�س، 

ويغط�شهـــا بعد ت�شم�شها يف معـــدن ي�شمى »ليماي« 

وذلـــك لكـــي تتخذ �شـــكل اللمعـــان، واآنـــذاك يتم 

اإعادتهـــا اإىل الفرن النـــاري ملدة 24 �شاعة اأخرى 

لتخرج يف �شكلها النهائي البديع حيث ت�شبح قابلة 

للت�شويق، مهياأة للعر�س، فبعد )التطييبة( الأوىل 

يتخذ ال�شـــكل امل�شنوع من الطـــني �شفة الفخار، 

وبعد)التطييبة(  الثانية يتخذ و�شم اخلزف.

�نت�شار خارج �حلدود:

اخلـــزف  �شيـــت  ذاع  الزمـــن،  مـــرور  ومـــع 

وانت�شـــرت �شناعتـــه وكرثت �شهرتـــه و�شعبيته بني 

الورى فبداأ امل�شتثمرون يتهافتون )تل الفخارين( 

لقتناء امل�شنوعـــات اخلزفية ونقلها خارج اآ�شفي 

ق�شـــد ت�شويقها �شـــواء داخل املغـــرب اأو خارجه، 

ونظرا ل�شعوبة مراحـــل �شنع اخلزف وطول مدة 

التح�شـــر يبـــداأ ال�شنـــاع التقليديـــون يف البحث 

عن �شبـــل اأخرى لتي�شر ال�شنعـــة وتو�شيع الإنتاج 

وتقلي�س حجم التكاليف. فاأدخلت الأفران الغازية 

حمل الأفران التقليدية، ومـــع اأن هذه املجهودات 

تبـــدو خجولة لي�س فقط لغـــالء تكلفتها، بل اأي�شا 

لعتبار »املتعلمـــني« و»املعلمني« معا التم�شك بهذه 

الطقو�ـــس التقليدية فيه من الأ�شالـــة والإبداعية 

ال�شر الكبـــر، لكن يت�شـــح اأن لآ�شفي احلظوة يف 

التم�شـــك باإمكانيات البحث عـــن �شبل التحديث، 

وذلـــك بكونها تتقـــدم املدن املغربيـــة فيما يخ�س 

حتديـــث الأفـــران، ويبـــدو ذلـــك جليا مـــن خالل 

اجلدول الآتي:

�لأفر�ن �لغازية�ملدن

12فا�س

10�شال

14�آ�شفي

2ورز�ز�ت

1تطو�ن

1�لد�ر �لبي�شاء

و قـــد اأثبـــت الأخ�شائيـــون اأن لهـــذه الأفران 

مزايا عديدة نذكر منها:

http://www.merveilles-du-maroc.com/diaporama/poteries_emaillees/poteries_emaillees_004.jpg
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- اختـــزال زمـــن طبخ اخلزف ما بـــني اأربع وت�شع 

�شاعات عو�س اأربع وع�شرين �شاعة.

- القت�شـــاد يف الطاقة بن�شبة ترتاوح ما بني 30 

و 50 باملائة.

- عدم تاأثر ا�شتغاله بتغرات الظروف املناخية.

- تفـــادي التلـــوث البيئـــي و�شمـــان �شالمـــة اأكر 

للعاملـــني وال�شاهريـــن على مراقبـــة الأفران 

واإعدادها.

- التوفـــر ملردوديـــة اأف�شل والإ�شهـــام يف حت�شني 

.
)2(

اجلودة

وبالإ�شافـــة اإىل حتديـــث الأفـــران فقـــد عمد 

فنانـــو اخلـــزف وحرفيـــوه اإىل ا�شتخـــدام )التور 

الكهربائي( عو�س  )املاعون اخل�شبي( الذي يتم 

حتريكـــه ب�شغط الأرجل، كما مت تعوي�س املطاحن 

املائية، التي ت�شتخدم لطحن مواد الطالء الأولية، 

بـــاآلت كهربائيـــة معـــدة خ�شي�شا لهـــذه الغاية، 

وهـــي ذات مردوديـــة عالية فيما يخ�ـــس اجلودة 

والإتقان.

ومل يقت�شر انت�شار هذا الفن العريق والأ�شيل 

على فئة الذكور بل جتاوز ذلك، يف بع�س املناطق، 

ليطـــول فئات عري�شة من الن�شاء، وهذه الظاهرة 

تعـــرف، خ�شو�شـــا، بنواحـــي )واد لو( وحتديدا 

منطقة فـــران اأولد علي، حيث اإن الن�شاء هن من 

ميتهن هـــذه احلرفة، )حـــوايل 600 امراأة(، اإذ 

يروج، هنـــاك، مثٌل يقول اإن املـــراأة التي ل ت�شنع 

الفخـــار ل تتزوج، وهـــوؤلء يتقنَّ كل املراحل، بدءا 

با�شتخـــراج الطني من جوف الأر�س )الكاريان(، 

وطحنه وغربلته وانتهاء بتحويله اإىل اأواين جميلة 

بديعة ال�شنع، والغريب يف الأمر اأنهن ل ي�شتعلمن 

اللولـــب املعـــروف باملاعـــون، بـــل يقمـــن بت�شكيله 

باأيدهـــن ممـــا ي�شفـــي علـــى الأ�شـــكال اخلزفيـــة 

امل�شنوعـــة رونقا بديعا. وهذا دليـــل قوي على اأن 

�شناعة اخلزف باملغرب �شناعة ذات قيمة �شعبية 

وا�شعـــة تتاأ�شل يف عروق الإن�شـــان املغربي ودمائه 

فت�شمـــل �شغـــره وكبره، �شيبـــه و�شبابـــه، ن�شاءه 

ورجاله... حيث جند اأن الأ�شرة املغربية رغم ذيوع 

ال�شناعـــات الألومينيوميـــة والبال�شتيكيـــة ت�شر 

علـــى تاأثيـــث منازلها مـــن امل�شنوعـــات الفخارية 

واخلزفيـــة، �شـــواء يف البـــوادي اأو املـــدن، حيـــث 

يل�شق املغاربة بالأ�شياء الرتاثية الأ�شيلة الثمينة، 

فيف�شلون ا�شتعمـــال كوؤو�س الفخار والطني عو�س 

الزجـــاج، مثلمـــا يحبذون تنـــاول وجباتهـــم وكذا 

http://www.manfata.com/wp-content/uploads/2013279-635017441252797289-2013/04/.jpg
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حت�شرهـــا يف اأواين خزفيـــة ويعتـــرون ذلك بنة 

اإ�شافيـــة ون�شمة زائدة ترفع قيمـــة اللذة والتذوق 

وال�شتمتاع. 

ولع مغربي بالفخار:

وباإلقاء نظرة، جمرد نظرة اأولية على املطبخ 

املغربي نكت�شف هذا ال�شر ون�شتجلي عالقة املغربي 

بفن اخلزف، حيث جنـــد )الق�شرية، الطاجني، 

الفراح، الك�شكا�س، الطنجرة، اخلدمية، املجمر، 

احلّما�ـــس، املـــرتد، الطب�شيل، احلـــّوار، اخلابية، 

الَكــــدرة، البحـــرارة، الغراف، الروابـــة، الزلفة، 

والديكـــورات  الأواين  مـــن  وغرهـــا  اجلبانيـــة، 

وامل�شممات..(

والأكرث من هذا اأن الأ�شواق املغربية جزءا من 

رحابيها للم�شنوعات اخلزفية وُت�شمى »الطيانة« 

اأو »الفخاريـــة« اأو »اخلزافية«، و�شـــواء كانت هذه 

الأ�شـــواق اأ�شبوعية اأو دائمة؛ فاإن املغاربة ي�شرون 

علـــى زيارتهـــا وال�شتمتـــاع بالنظـــر اإليهـــا وتفقد 

جديدها حتى دونا رغبة يف القتناء، كاأنا ياأتون 

اإىل هـــذه الرحابـــي ليكت�شفوا ذواتهـــم من خالل 

مالمـــح هذا ال�شانع التقليدي ال�شُبور، القابع يف 

خيمتـــه ال�شغرة مراقبا اأ�شكاله امل�شنوعة، وهي 

تنادي العني الذواقة، يراقبها ويتلذذ بتتبع الأعني 

وهـــي َتْن�َشـــدُّ اإليهـــا ِبَولـــه وتريـــد اأن تبلعها حلظة 

واحـــدة، ترتع النظرات املدهو�شـــة تارة يف جمال 

امل�شنوعات، وتارة اأخرى يف مالمح و�شحنات هذا 

الفنان الذي اتخذت �شكل ولون الطني، لقد حتول 

بفرط الت�شاقه بالطني و�شدة ع�شقه له اإىل كائن 

من طني وخزف، بوجـــه مفلول بالتجاعيد وب�شرة 

�شمراء قمحية واأيِد مت�شققة ونظرات باهتة، لكن 

.
)3(

عميقة

عو�ئق يف �لطريق:

ومـــع كل هـــذا، يعـــرف هـــذا الفـــن العريـــق 

منعطفـــا �شعبـــا ويجتـــاز مراحـــل عوي�شـــة تكاد 

تع�شف به بكرة اأبيه لول �شمود بع�س )املعلمني( 

والرابطـــني  واإبداعهـــم  ب�شنعتهـــم  املهوو�شـــني 

حيواتهـــم وكينوناتهـــم بتواجده، فهـــم يحر�شون 

على ا�شتمراره كي ي�شتمروا واإل فليدفنوا اأنف�شهم 

اأحياء، كما يوؤكد اأحد املعلمني يدعى )حممد حمني 

املعـــروف بال�شو(، وقد تكلم هـــذا الأخر مبرارة 

)كادت الدمـــوع تنهمـــر مـــن عينيـــه العميقتـــني( 

عـــن كرثة العراقيل واملثبطـــات، وقد اخت�شرناها 

يف: ال�شعف الكبـــر يف الإمكانات املادية وانعدام  

مواردها وم�شادرهـــا، قلة الطلب على املنتوجات 

اخلزفيـــة ب�شبب مناف�شة ال�شناعات البال�شتيكية 

والألومنيومية الأقل تكلفـــة والأطول عمرًا، غياب 

الدعـــم والت�شجيع من قبـــل الدولـــة واملوؤ�ش�شات، 

ارتفـــاع امل�شاريف وكـــرثة ال�شرائب، عدم متييز 

الأبنـــاك، من حيث الفوائد، بـــني التاجر واملقاول 

وال�شانع التقليـــدي، اقت�شار التْحفيز على جمال 

ال�شياحـــة، غيـــاب جمعيـــات توؤطر العمـــل وتوحد 

ال�شفـــوف وت�شـــد ع�شدهم ق�شـــد ال�شتمرار يف 

العطـــاء، وذلـــك بتوزيـــع املهـــام وجعـــل التالحم 

ا يف احليـــاة احلرفيـــة والإبداعية،  عن�شـــرا هامًّ

عدم توفر اأ�شواق داخلية وخارجية حمرتمة ق�شد 

ت�شريف املنتوج، وكـــذا لتغطية النق�س احلا�شل 

يف الت�شويـــق؛ ممـــا ينعك�س �شلبا علـــى املردودية، 

وي�شيف )ال�شـــو( »اأن هناك نيـــات مبيتة  لإقبار 

هذا الفن وحتويله اإىل �شلعة للمزايدة وال�شم�شرة 

والت�شابـــق نحـــو الربـــح دون اأي اعتبـــار للفنيـــات 

واجلـــودة، وهـــذا يت�شـــرر منه احلـــريف التقليدي 

واملبدع الأ�شيل بحكم حمدودية اإمكانياته املادية 

لتطوير اأ�شاليب ا�شتغاله، في�شبح بالتايل �شحية 

للتناف�ـــس غر املتكافئ مع �شما�شرة ل عالقة لهم 

بال�شنعـــة«، كمـــا اأنـــه )اأي ال�شو( ي�شـــرح بكون 

جهـــات خفية ت�شعـــى اإىل اإق�شـــاء �شناعة الفخار 

مـــن احل�شبـــان وتهمي�شهـــا– مـــع �شبـــق الإ�شرار 

والرت�شد– وذلك علـــى ح�شاب الهتمام بالآجور 

والزليج والقرميد، ويوؤكد- متاأثرًا- اأنه لول بحث 

هوؤلء ال�شناع واحلرفيني عن اأرزاقهم يف حلبات 

اأخرى لأغلقوا هذه الدكاكني وماتوا جوعًا... 
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وهكذا، وبناًء على هذه املُعّوقات، مل ي�شتمر يف 

مزاولة هذه احلرفة �شوى من كانوا يتوفرون على 

دكاكني جتاريـــة يعر�شون فيهـــا منتوجاتهم، وقد 

انعك�س هـــذا على م�شتوى اجلـــودة ب�شبب اختفاء 

)املعلمني( اأو تغيرهم للحرفة.

من �لتل �إىل �ملتحف:

وبالرغم مـــن كل العوائق التي تعرت�س طريق 

هـــذا الفـــن، فقـــد ا�شتطـــاع، بف�شل حنكـــة رواده 

وجتربتهـــم الطويلـــة وباعهـــم الزاخـــر يف بـــاب 

التحديات، اأن يوؤ�ش�س لنف�شه وهجا دفاقًا ومتاألقًا 

و�شـــط العتمة والأ�شواك، فنال بذلك �شيتًا عامليا، 

واكت�شـــح م�شاحات هامـــة من الهتمـــام ال�شعبي 

الـــدويل حيث يحج �شنويـــا اآلف الأجانب اإىل »تل 

الفخارين« وغـــره ليتاأملوا عطـــاًء اإن�شانيا فريدًا 

يقاوم ب�شـــدة املتاري�س ويتخطى بفردانية احلدود 

 .
)4(

لي�شل اإىل اأبعد نقطة يف العامل

وقـــد اأن�شـــئ بالبي�شـــاء متحف يحكـــي ع�شرة 

قـــرون من تاريـــخ اخلـــزف باملغرب، وقـــد اأر�شى 

دعائم هـــذه التجربة رجل اآ�شفـــوي يدعى »اأحمد 

بنعبـــد اخلالـــق« وجمع، يف هذا املتحـــِف، النفي�َس 

من امل�شنوعات اخلزفية ال�شغرة )املنمنمات(، 

ولقد بداأ عمله هذا منـــذ اخلم�شينيات من القرن 

املا�شـــي، و�شـــارك يف ملتقيـــات دوليـــة وانخـــرط 

يف جمعيـــات ثقافيـــة وفنيـــة عامليـــة ي�شـــرت لـــه 

�شبـــل التوا�شـــل وتطويـــر اآليـــات ا�شتغالـــه، حيث 

قـــرر اخلـــروج اإىل البـــوادي واحلوا�شـــر املغربية 

البعيدة ق�شد احل�شـــول على القطع الأكرث قدمًا 

والأ�شـــد نفا�شة، مما َخول له امل�شاركة يف تظاهرة 

للمنحوتـــات بفرن�شـــا )1998( وملتقـــى برلـــني 

باأملانيـــا )1981(. ووا�شل جمهوداته الفردية يف 

جمال اإغناء متحفه  ال�شخ�شي اإىل اأن ا�شتطاع اأن 

يرفع راأ�ـــس الفنان اخلزيف املغربي، عاليا، بف�شل 

التاألق الذي ح�شده يف �شنتي 1988 و1997 اإثر 

فوز املعرو�شات اخلزفية بجائزتي املربع الذهبي 

.
)5(

ومعهد غوته الأملاين

»تل الفخارين« القلب الناب�س لهذه ال�شنعة، 

ي�شـــكل بحق، ذاكـــرة منحوتة من العـــرق والطني 

والـــدم توؤرخ للنف�ـــس الب�شرية؛ وتنهـــل من �شميم 

التجـــارب الإن�شانيـــة، ب�شيطة عميقـــة تخاطب يف 

الإن�شان الأ�شل )ال�شل�شال(، »خلق الإن�شان من 

�شل�شال كالفخار »�شورة الرحمن اآية 14،  وتوؤلب 

فيه الوجدان لت�شتمر احلكاية... 

1 - الـــوزان احل�شـــن بن حممـــد الفا�شي املعـــروف بليون 
الإفريقـــي، و�شف اإفريقيـــا، ترجمه عـــن الفرن�شية، 

حممد حجي، وحممد الأخ�شر، دار الغرب الإ�شالمي 

بروت، الطبعة الثالثة، 1983م.

2 - التهامي الوزاين: تل الفخارين، امل�شدر امل�شدر:
 http://les-safiots.over-blog.org/article-

11233341.html

3 - املهـــدي الكـــراوي: خـــزف اآ�شفي.. مفخـــرة تاريخية 
تركت على الر�شيف، جريـــدة امل�شاء املغربية، العدد 

2014، الأحد 17 مار�س 2013م.

4 - عبـــد الرحيـــم كريطي: اأ�شفي املغربية مدينة اخلزف 
والفخـــار بامتياز، موقع اأ�شفي اليـــوم، العدد 2114، 

بتاريخ: 17 مار�س 2013م.

5 - �شعيـــد لقبـــي: اآ�شفـــي »قليـــل مـــن املغـــرب« الثقايف، 
امل�شدر:

http://www.safi.ma/index.php?option 

=com_content&view=article&id=24

&Itemid=61&lang=ar

�لهو�م�س

�شناعة �خلزف:  �شرية �لطني �ملغربي
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المالبس الشعبية 
للمرأة في محافظة 

الخليل

 ناهدة �لك�شو�ين

كاتبة من فل�شطني

يعتبر الزي خير لس�ان يعبر ع�ن ح�ال األمة وعاداتها 
وتقاليدها وتراثها، وال نبالغ إذا قلنا إن األزياء واملابس 
من أكثر ش��واهد املأثور الشعبي تعقيدًا، إذ تعتبر من 
احلاجات والطقوس املمتدة عبر حياة اإلنسان يستدل 
بها على كثير من املؤشرات االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية، ويستدل غالبًا من خال البسها على انتمائه 
الطبقي ومنزلته االجتماعية وعمله وجنسه وعمره. كما 

أن األزياء الشعبية من أهم الوسائل املستخدمة.. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/666//Ramallah_woman_15029v.jpg/805px-Ramallah_woman_15029v.jpg
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 يف الك�شـــف عن تـــراث ال�شعوب عـــر اأجيال 

خمتلفـــة، وهي اإن اختلفـــت يف اأ�شكالهـــا واألوانها 

فاإنــــا تعبـر بذلك عـن مراحــــل تاريخية خمتلفة 

مرت بهـا الأمـة، و�شجلـــت على القما�س اأفراحهـا 

وعاداتهـا واأ�شاليب حياتهـا املختلفـة.

وملّا كان الهتمام بالرتاث ال�شعبي من الأمور 

الطبيعيـــة لدى معظم ال�شعـــوب واحلكومات، فاإن 

لالهتمام برتاثنا ال�شعبي الفل�شطيني ميزة خا�شة 

وبعدًا اإ�شافيـــًا، ب�شبب واقع الحتالل الذي نعاين 

منـــه يوميًا، ومـــا تقوم بـــه من حمـــاولت انتحال 

لرتاثنـــا، وتذويـــب ملقومـــات �شخ�شيتنـــا، وف�شل 

حلا�شرنا عن ما�شينـــا، بهدف تفريغ الأر�س من 

الوجود الفل�شطيني.

  يهـــدف هـــذا البحـــث اإىل درا�شـــة املالب�س- 

الأزيـــاء -  ال�شعبيـــة للمـــراأة يف حمافظة اخلليل، 

وتنبـــع اأهمية هـــذا املو�شوع كـــون اخلليل تتعر�س 

لهجمة اإ�شرائيلية على تراثها وحماولة طم�س  كل 

ما له عالقة برتاثنا الفل�شطيني العريق وتهويده ؛ 

بهدف تهمي�س الهوية الفل�شطينية واإ�شعافها. وقد 

تعددت اأ�شكال تهويد الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني 

منهـــا انتحـــال املالب�ـــس ال�شعبية والدعـــاء باأنها 

فال�شعـــب   _ اإ�شرائيليـــة   – يهوديـــة  مالب�ـــس 

الفل�شطينـــي يتعر�ـــس منذ عقـــود ملحاولة طم�شه 

وتدمر هويته العربية وكل ما يربطه باملا�شي.

ومن هنـــا ي�شبح من واجبنا الوطني والقومي 

احلفـــاظ على تراثنـــا ال�شعبي، و�شـــرورة اإبرازه، 

والتاأكيـــد علـــى التم�شك بهويتنـــا الفل�شطينية من 

خـــالل الرجـــوع اإىل مالب�شنـــا ال�شعبيـــة و�شرورة 

لب�شهـــا يف كل فر�شة ت�شنح لنـــا.  وذلك لأن حفظ 

الـــرتاث وا�شتلهامـــه عمليـــة يق�شـــد بهـــا الإبقاء 

علـــى ال�شمـــات القوميـــة، واحلفاظ علـــى الثقافة 

وال�شخ�شية الوطنية الفل�شطينية.    

  ول اأزعـــم اإنني ابتكـــرت يف هذا البحث �شيئا 

مل يكن معروفا، واإنا اأ�شتطيع اأن اأقول اإنني اأ�شع 

بـــني يـــدي الباحثني نبـــذة متوا�شعـــة يف جمال ل 

يزال يحتـــاج اإىل الكثر من اجلهـــد لإيفائه حقه 

من الدرا�شة وقد اقت�شـــت طبيعة البحث اأن ياأتي 

يف ق�شمني :

- �لق�ش��م �لأول ميثـــل تعريـــف املالب�ـــس ال�شعبية، 

واأهميتها ووظيفتها.

- �لق�ش��م �لثاين يتناول املالب�س ال�شعبية للمراأة يف 

حمافظة اخلليل، يف الريف ويف املدينة.

�أوًل: �لأزياء �ل�شعبية مفهومها و�أهميتها.

مفهومها   -  1
املالب�ـــس يف اللغة ماأخوذة مـــن لب�س : الُلّْب�ُس، 

ْلَب�ـــس، 
َ
بال�شـــم: م�شـــدر قولـــك َلِب�ْشـــُت الثـــوَب اأ

مر 
َ
والَلّْب�س، بالفتح: م�شـــدر قولك َلَب�ْشت عليه الأ

ْلِب�ُس َخَلْطت.
َ
اأ

والِلّبا�ُس: مـــا ُيْلَب�س، وكذلك امَلْلَب�ـــس والِلّْب�ُس، 

بالك�شر، مثُله.

الثيـــاب  والَلُّبو�ـــس:  ُيلب�ـــس؛  مـــا  والَلُّبو�ـــس: 

.
)1(

ْثَت َنّ
َ
ْرع اأ ر، فاإِن ذهبت به اإِىل الِدّ الحُ.ذَكّ وال�ِشّ

اأمـــا لفظة ال�شعب فهي مـــن ال�ّشعب، وال�ّشعب 

القبيلة العظيمـــة، وقيل احلُيّ العظيم يت�شعب من 

القبيلـــة، وقيل هو القبيلة نف�شها، واجلمع �شعوب، 

وال�شعب اأبو القبائل الذي ين�شبون اإليه اأي يجمعهم 

 
)2(

وي�شمهم

وال�شعـــب اجلماعة الكبـــرة ترجع لأب واحد، 

وهو اأو�شع من القبيلة واجلماعة من النا�س تخ�شع 

)3(

لنظام اجتماعي واحد

وقـــد تطـــورت دللـــة لفظـــة ال�شعـــب لت�شمـــل 

اجلماعـــة مـــن النا�ـــس الذيـــن يعي�شـــون يف رقعة 

جغرافيـــة ما، وتربطهم روابـــط معينة منها اللغة 

والعادات والتقاليد والرتاث بكل حمتوياته.

اأمـــا ا�شطالحـــًا فقـــد تتبعها كثـــرون فقيل » 

الأزيـــاء ال�شعبية هي كلمة تعنـــي النتماء اإىل بلد 

مـــا وعادة ما يوجـــد زي خمتلف لـــكل منطقة من 

مناطق البلد الواحد، والأزياء ال�شعبية فن يبدعه 

العامة من النا�س وتتوارثه الأجيال جياًل بعد جيل 

ويطوعها مبـــا يالئـــم خ�شائ�شه وظـــروف بيئته 

ويعك�ـــس يف كثر من �شماتها اآثارا من تاريخ البلد 

.
)4(

الذي تن�شاأ فيه

وعرفهـــا اآخـــرون باأنهـــا » املالب�ـــس التي تعر 

عـــن هوية جماعـــة حملية من النا�ـــس، وتعر عن 

عالقـــات الفـــرد مع باقـــي اأفـــراد اجلماعة، وعن 

�ملالب�س �ل�شعبية للمر�أة يف حمافظة �خلليل



142

موقعـــه �شمن تلـــك اجلماعـــة، واإذا �شبهنا نظام 

املالب�ـــس باللغة، جـــاز لنـــا اأن نقـــول اإن  املالب�س 

ال�شعبيـــة هي »اللهجة« املحلية الدارجة للمالب�س، 

ذلـــك اأن اللهجـــة واملالب�ـــس ال�شعبيـــة تت�شف كل 

منهمـــا باملحليـــة اأو الإقليميـــة، ولكن لـــكل منهما 

انتماء ثقـــايف. وتكون مميزات املالب�ـــس ال�شعبية 

املحليـــة اأداة ظاهرة بارزة،بحيث تعّرف الآخرين 

ب�شهولـــة علـــى اجلماعـــة ال�شعبيـــة التـــي ينتمـــي 

مرتدوها اإليها، وتعرف اأفراد اجلماعة نف�شها اأنه 

. ويرى البع�س اأن الأزياء ال�شعبية 
)5(

ينتمي اإليهم

بعـــد اأن تظهـــر ك�شمـــة مـــن ال�شمـــات احل�شارية 

للمجتمـــع وتتطور بني طبقات املجتمع كغرها من 

مظاهـــر الرتاث الجتماعـــي ل تلبث اأن ت�شل اإىل 

.
)6(

حالة ال�شتقرار والثبات

ووظيفتها  و�أهميتها  ن�شاأتها     -  2
ن�شاأتها:  -  1

       اإن الأزيـــاء ال�شعبيـــة الفل�شطينيـــة التي ل 

نزال ن�شاهد اأ�شكالهـــا واألوانها املختلفة واجلميلة 

داخل فل�شطـــني وخارج فل�شطني ما هـــي اإّل بقايا 

اأزيـــاء قدميـــة توارثهـــا النا�ـــس جيـــاًل عـــن جيل 

وطائفـــة عن طائفة والـــزي ال�شعبـــي الفل�شطيني 

كان معروفـــًا علـــى اأر�ـــس فل�شطـــني منـــذ اأقـــدم 

الأزمنـــة وكان التطريز يف املا�شي يخدم اأغرا�س 

الطبقـــات احلاكمة والكهنـــة والنبالء والتي كانت 

مالب�شهم تطرز بخيـــوط الذهب والف�شة، وكانت 

مهنة التطريـــز بعيدة عن متناول الفئات ال�شعبية 

التـــي كان فـــوق طاقتهـــا احل�شـــول علـــى خيوط 

الذهب والف�شة وبدًل من هذه اخليوط كانت تلك 

الفئات الفقرة ت�شتعمل الإبرة واخليوط القطنية 

واحلريرية لتطريز ثيابها، وتر�شم موتيفات تعر 

.
)7(

عن معتقداتها ال�شعبية وتقاليدها مع بيئتها

ووظيفتها اأهميتها   -  2
يعـــد الزي ال�شعبي »جزءا من الرتاث وعنوانا 

له؛ لرتباطـــه على نحو وثيق بالعـــادات والتقاليد 

واملوؤثـــرات البيئية والقت�شادية والجتماعية على 

مـــّر الزمن، لـــذا، كان الـــزي ال�شعبي هـــو الإطار 

الأكـــرث جاذبية يف عمليـــة التمايز بـــني ال�شعوب، 

وميثـــل �شورة عن املجتمع واحلياة يف هذا البلد اأو 

  ».
)8(

ذاك،وي�شكل مرجعًا وطنيًا لأهل البلد

ولعل من اأول املوؤثرات التي �شاعدت يف ت�شكيل 

مالمح الزّي ال�شعبي الفل�شطيني هي تلك الوظيفة 

الجتماعيـــة التي تقوم بها الأزيـــاء، فهذه الأزياء 

عبـــارة عن لغـــة �شامتة تعـــر عن جن�ـــس لب�شها 

وفئته الجتماعيـــة وانتمائه الطبقي ووجهة نظره 

للحيـــاة، كما اأنهـــا تف�شر لنـــا امل�شاعـــر الإن�شانية 

الداخلية التي تنمو يف نف�شه والتي يحاول اأن يعر 

عنها. وف�شاًل عن ذلك فاإن طبيعية الزي واأ�شلوب 

زخرفتـــه اأو جمرد مظهره الب�شيط، كل ذلك يعر 

عن الظروف املعي�شية واملوقـــع الذي يحتله الفرد 

يف املجتمـــع اأو هو تعبر عن وجهة نظر املجتمع يف 

.
)9(

ذلك ال�شخ�س

وهـــي تنقـــل لنا معـــان رمزيـــة خمتبئـــة وراء 

. 
)10(

الزخارف والتطريز حلياة الإن�شان وبيئته«

ويعترهـــا البع�س  مـــراآة لوجوده الإن�شاين يف 

مـــكان ما. ويعـــد ملب�س الأمة مفتاحـــا من مفاتيح 

�شخ�شيتها، ودلياًل علـــى ح�شارتها، ولعل امللب�س 

هـــو اأول مفتـــاح لهـــذه ال�شخ�شيـــة واأ�شبـــق دليـــل 

عليهـــا؛ لأن العني تقع عليه قبـــل  اأن ت�شغي الأذن 

اإىل لغـــة الأمـــة، وقبـــل اأن يتفهـــم العقـــل ثقافتها 

.)11(

وح�شارتها«

وميكننا القـــول اإن املالب�س »حتتوي« اأو »جت�شد« 

الكثر من املعاين الثقافية،وميكنها اأن » تتحدث« اأي 

ميكن ترجمتها وفهمها عن طريق معارف خا�شة بتلك 

الثقافة، وتتحول هذه ال�شتجابات بالتدريج اإىل رموز 

اعتباطية تقليدية كما هو احلال مع اللغة املنطوقة اأو 

املحكية، وبذلك تكون املالب�س نظام ات�شال اأو تبادل 

معان وو�شائل على م�شتـــوى اجلماعات ذات الثقافة 

امل�شرتكة، ولي�س على م�شتوى الفرد، اأو على م�شتوى 

بني الإن�شان ككل،ويكون نظام الرتميز اأو الت�شال 

هـــذا، جـــزًءا مـــن املعـــارف امل�شرتكة،املكت�شبـــة 

بالتطبيـــع الجتماعـــي، اأو »بالوراثـــة الجتماعية 

» بـــني اأفـــراد اجلماعـــة الواحدة التـــي يجمع بني 

اأفرادهـــا ُبعـــد واحـــد اأو اأكـــرث كالعـــرق، والدين، 

.
)12(

والطبقة،واملهنة... الخ

وعلـــى ذلـــك، فـــاإن املالب�ـــس – بـــني اأفـــراد 

�شيمـــا  ول  امل�شرتكـــة،  الثقافـــة  ذات  اجلماعـــة 
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اجلماعة ال�شعبيـــة املحلية – ت�شاوي نظاًما ولي�س 

جمرد قطع خمتلفة، ويكون لدى كل جماعة كهذه 

قوانني تقرر من ميكـــن اأو يتوقع اأو يجب اأن يلب�س 

اأية قطع، وما هـــي موا�شفاتها، ويف اأية منا�شبات 

تلب�س وحتت اأيـــة ظروف، وبذلك تكون موا�شفات 

القطع املختلفـــة واأنواعهـــا، واملجموعات املختلفة 

منهـــا، نظاما اأو �شيفره ميكـــن من خاللها اإر�شال 

ر�شائـــل ومعاٍن خمتلفـــة، فهنالك عـــدد كبر من 

ال�شفـــات للقطعـــة الواحـــدة مثل : نـــوع القما�س، 

ولونه، وملم�شه، و�شمكه، وت�شميم القطعة، وكمية 

التطريـــز، واأنـــاط الزخرفـــة، وطـــول القطعـــة، 

وحجمها، وغـــر ذلك من ال�شفـــا ت. وكل قطعة 

مثـــل القمي�س اأو الف�شتان اأو ال�شـــروال اأو احلطة 

اأو غرها ميكـــن اعتبارها جتمعـــا لعدد كبر من 

هذه ال�شفـــات اأو  الأبعاد، ولكـــن جتّمع ال�شفات 

هـــذا ل ياأتي بال�شدفة ول يكون عفويا، بل يحكمه 

منطـــق معني، ومتطلبات وتوقعـــات حملية معينة، 

ومعاير �شائدة يف املجتمع لكيفية تالوؤم ال�شفات 

يف القطعـــة الواحدة وتنا�شقهـــا، فيمكن اأن يلب�س 

ال�شخ�س علـــى راأ�شه حطة اأو طاقيـــة اأو طربو�شا 

اأو برنيطـــة اأ و عمامة، اأوقلن�شـــوة( لرجال الدين 

امل�شيحيـــني(، ولكن القطـــع ل تلب�س علـــى اأجزاء 

اجل�شـــم املختلفـــة ب�شـــكل ع�شوائي، بـــل يكون لها 

يف كل جمتمـــع اأعراف وقوانني لكيفيـــة تنا�شقها. 

فمـــن املقبول يف جمتمعنا مثال اأن يلب�س ال�شخ�س 

عمامـــة اأو طربو�شًا اأو حطة وعقال على راأ�شه، مع 

»قمباز« وعبـــاءة على باقي اجل�شم، لكن اأن يلب�س 

»برنيطـــة« مع قمبـــاز وعباءة فاإن ذلـــك �شيظهره 

غريبـــا وم�شحـــًكا اإن مل يعتـــر جنونـــا،  وهـــذه 

املمار�شة ل تاأتي  بال�شدفة، بل يتحكم بها منطق 

معـــني يختلـــف مـــن جمتمـــع اإىل جمتمـــع، كذلك 

عندمـــا يجتمع عدد من الأفراد من املجتمع نف�شه 

يف منا�شبـــة معينـــة، فاإن مـــن الطبيعـــي اأن تكون 

مالب�س كل منهـــم متم�شية مع تلك املنا�شبة، و اأن 

يكون هنالك تنا�شق بني مال ب�س جميع احلا�شرين 

يف تلـــك املنا�شبة، فال يعقل اأن يذهب �شخ�س اإىل 

جنـــازة مبالب�ـــس ال�شباحة، كمـــا اأن منظره يكون 

ـــا اإذا نزل اإىل بركـــة ال�شباحة وهو  م�شتغربـــا اأي�شً

)13(

يلب�س »�شروال« و »قمبازا« وعباءة

ثانيًا : �لأزياء �ل�شعبية للمر�أة يف حمافظة 

�خلليل

مدخل :

لكل �شعب زيـــه اخلا�س الذي مييزه عن غره 

مـــن ال�شعوب، ويعتز املرء بزيـــه ال�شعبي ويتفاخر 

بـــه وهذا الزي تـــراث �شعبي تتناقلـــه الأجيال عن 

�ملالب�س �ل�شعبية للمر�أة يف حمافظة �خلليل
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بع�شها البع�س حيـــث ي�شتطيع الفرد معرفة هوية 

الفرد الآخر من خالل زيه ال�شعبي الذي يرتديه.

وفل�شطني قطـــر عربي عريق، له تراثه ال�شارب 

يف اأعمـــاق التاريخ، وله اأزيـــاوؤه التي متيزه عن غره 

من الأقطار العربية، بالقدر ذاته الذي توحده معها. 

ولكل منطقة يف فل�شطني اأزياوؤها التي توحي بطبيعتها 

اجلغرافيـــة واملناخية، وب�شكل عـــام، فاإننا ميكن اأن 

نالحظ تقـــارب »الأزيـــاء الرتاثية لن�شـــاء فل�شطني 

يف املناطـــق املختلفـــة من حيث ال�شـــكل والتف�شيل، 

فجميعها ذات اأكمـــام طويلة، �شيقـــة اأو ذات اأردان 

  .
)14(

»ردون« يختلف ات�شاعها من ثوب اإىل اآخر«

ويعتـــر الثـــوب الفل�شطينـــي ب�شمـــة تراثيـــة 

تتباهى به املـــراأة الفل�شطينية.،فهي التي ابتكرته 

بيديهـــا لي�شبح زيا مـــن اأجمل الأزيـــاء الرتاثية. 

ولعل اأهـــم ما مييز الثـــوب الفل�شطينـــي التطريز 

الذي يعـــد عن�شرا اأ�شا�شيا مـــن عنا�شره ويعك�س 

املوهبة والذوق العام.

وجنـــد اأن ثوب املراأة الفل�شطينية ميتاز بكرثة 

الزخـــارف ويعود �شبب ذلـــك اإىل موؤثرات نف�شية 

وف�شيولوجيـــة، ف�شـــاًل عـــن موؤثـــرات اجتماعيـــة 

عديـــدة جعلـــت زي املـــراأة زيـــًا يف غايـــة اجلمال 

والزخرفـــة يف حني اقت�شر زي الرجل على مظهر 

عادي ب�شيط، وميكن اأن نف�شر ذلك يف وجهة نظر 

املجتمـــع نحو املراأة ويف املركـــز الذي اختاره ذلك 

 .
)15(

املجتمع جلماهر الن�شاء

الـــزي ال�شعبـــي للمـــراأة  اأن  وميكننـــا القـــول 

الفل�شطينيـــة  لي�ـــس واحـــدًا، حتى داخـــل املنطقة 

الواحـــدة، وهذا طبيعي لغنى الثوب بالتطريزات، 

وحلفـــظ املـــراأة ونقلها تطريزات جديـــدة تتالءم 

مع تطويرهـــا الذهني واحل�شـــاري، ولهذا عالقة 

اأي�شـــًا بالتميز اجلغـــرايف، ففي منطقـــة رام اهلل 

مثاًل وحدها توجـــد اأ�شماء لأثواب عدة، وكل ثوب 

يختلف تطريـــزه عن الآخر، كثـــوب اخللق وامللك 

. وثيـــاب امل�شّنـــات مـــن الن�شاء ل 
)16(

والرهبـــاين

ُتطـــّرز مثلمـــا ُتطـــّرز ثيـــاب الفتيات التـــي تزخر 

بالزخـــرف فيمـــا تت�شم ثيـــاب امل�شّنـــات بالوقار، 

فالقما�شة �شميكة ولونها قامت ووحداتها الزخرفية 

متيـــل األوانهـــا اإىل القتامـــة، فهي األـــوان احل�شمة 

التي ينبغـــي اأن يت�شف بها امل�شنون. واأما الفتيات 

فيعّو�شـــن بغنـــى زخرفة ثيابهن مـــن المتناع عن 

الترج.وثيـــاب العمـــل ل ُتزخـــرف مثلما تزخرف 

ثيـــاب الأعياد واملوا�شم. والثـــوب الأ�شود يغلب يف 

.
)17(

الأحزان واحلداد

وللتطريـــز اأماكـــن على م�شاحـــة الثوب، فثمة 

تطريز �شمـــن مربع علـــى ال�شدر ُي�شّمـــى القبة، 

وعلـــى الأكمـــام وي�شّمى الزوائـــد، وعلى اجلانبني 

وي�شّمى البنايق اأو املناجل. ويطّرزون اأي�شًا اأ�شفل 

الظهـــر يف م�شاحـــات خمتلفـــة. وقّلمـــا يطـــّرزون 

الثـــوب من اأمـــام، اإل اأثـــواب الزفـــاف، فيكرثون 

تطريزهـــا اأو ي�شقـــون الثـــوب مـــن اأمـــام، وتلب�س 

العرو�س حتتـــه �شرواًل برتقايل اللـــون اأو اأخ�شر، 

وثمة قرى يخيطون فيهـــا قما�شة من املخمل وراء 

القبة ويطرزونها.

واأهم الوحدات التطريزية التي ا�شتخدمت يف 

الـــزي الفل�شطيني هي �شورة «النمـــاذج» وخا�شة 

علـــى اأزياء مناطـــق رام اهلل والرملة ويافا وبع�س 

املناطـــق يف قطـــاع غـــزة، و�شواحـــي اخلليل وبئر 

ال�شبـــع. وظهر التطريز على �شـــكل زهور واأ�شجار 

ومبـــان وطيور منها، الع�شافـــر، الديك الرومي. 

اأمـــا احليوانـــات فـــكان ن�شيبهـــا قليـــال يف فنون 

التطريز مـــا عدا الأ�شد واحل�شـــان، حيث انت�شر 

الأول على الثـــاين حيث ظهرت ب�شكل خرايف على 

الأزياء وخا�شة يف منطقة القد�س.

ومن اأهم الوحدات الزخرفية لالأزياء ال�شعبية 

وت�شمى «العـــروق»: الأم�شـــاط، الحجابات، �شكة 

احلديد، الدرج، ال�شلم، التويف، فلقات ال�شابون، 

عـــني اجلمل، عـــني البقرة، قدم اجلمـــل، ال�شرو، 

�شجـــرة احليـــاة، النخل العـــايل، �شعـــف النخيل، 

عناقيد العنب، التفاح، ال�شنابل، �شجرة الزيتون، 

قوارير الورد، قدرة الفاكهة، البندورة، اخلبيزة، 

الزهـــور، الورد، خيام البا�شا، �شبابيك عكا، علب 

الكريـــت، املكحليـــة، احليـــة، احليـــة والعربيـــد، 

العلقـــة، �شجرة العمدان، القمـــر املري�س، النجمة 

الثمانيـــة، الأقمـــار، قمـــر بيـــت حلـــم، الفنانر، 

القاليـــد، الري�س، الفاكهـــة، احلنـــون، القرنفل، 

احللـــوى، قـــاع الفنجان، مفتـــاح اخلليـــل، طريق 

حيفـــا، طريق التبان، طريـــق النبي �شالح، طريق 

يافا، طريق القد�س، احلمام والديوك. 
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وتظهـــر �شجـــرة ال�شـــرو ب�شكل حجابـــات كما 

هـــو يف اأكمـــام » دورا « والأثواب البدوية يف النقب 

و�شمـــال فل�شطـــني. وجند كذلـــك �شجـــرة العنب 

وعناقيدها. ويعتر العنب مـــن الأ�شجار الرئي�شة 

يف منطقة اخلليل وبع�س قرى غزة، وقد ورث اأهل 

اخلليـــل زراعة العنب عن اأجدادهـــم الكنعانيني. 

وقـــد اهتمت الفنانـــات ال�شعبيـــات الفل�شطينيات 

ب�شجـــرة العنب وعـــرن عنها بابتـــكارات وحدات 

.
)18(

زخرفية لعناقيد العنب

ومتيـــز التطريز بانت�شاره علـــى معظم اأجزاء 

الثـــوب، ال�شـــدر، الأكمـــام، اجلوانـــب، الأمـــام، 

اخللف.

وكان لكل جهة وحداتها اخلا�شة به فال يجوز 

تطريـــز مـــا هو علـــى ال�شـــدر مثال علـــى منطقة 

الأكمـــام اأو اخللف مثـــال، لن ذلك يخـــل ب�شرط 

اأ�شا�شـــي وهو اخلروج عن تـــراث الأجداد يف هذا 

املجـــال الذي يعـــود اإىل اآلف ال�شنـــني، ويف نف�س 

الوقـــت للمحافظة على التقاليد املتبعة لنقلها اإىل 

اخللف بطريقة �شحيحـــة دون مغالطات فنية قد 

تفقد الثوب والتطريز عموما م�شداقيته الرتاثية 

والفنية.

ولو تتبعنا اأ�شماء هـــذه الوحدات لوجدنا اأنها 

مرتبطة ارتباطـــا وثيقًا باحليـــاة الواقعية للمراأة 

الفل�شطينية، وبالبيئة الفل�شطينية 

ويف فل�شطـــني خريطة تطريـــز دقيقة، فجميع 

القـــرى ت�شرتك يف تطريز بع�ـــس القطب وتختلف 

يف و�شعهـــا على الثـــوب. ويف بع�س القرى ُيكرثون 

ا�شتعمـــال قطب بعينها فُتَتّخـــذ كرثُتها دلياًل على 

انت�شاب الثوب اإىل املنطقة. فالقطبتان ال�شائعتان 

يف ق�شاء غزة هما القالدة وال�شروة. ويف رام اهلل 

لون قطبة النخلة واللونـــني الأحمر والأ�شود.  يف�شّ

والتطريز متقارب يف بيت دجن، ويظهر فيه تتابع 

الغـــرز التقليدي. ومتتاز اخلليـــل بقطبة ال�شبعات 

املتتالية وتكرث فيها قطبة ال�شيخ. ويطّرزون الثوب 

من خلفه، على �شريحـــة عري�شة يف اأ�شفله، وهذا 

من اأثـــر بدوي يظهر اأي�شـــًا يف بي�شان �شماًل وبر 

ال�شبـــع جنوبـــًا. وثمة غـــرزة منت�شرة بـــني اجلبل 

وال�شاحل ُت�شمى امليزان 

وت�شتوحـــي الأثـــواب الفل�شطينيـــة األوانها من 

الطبيعة التي كانت ت�شتخرج من النباتات الطبيعية 

فاللـــون الأ�شفـــر كان ي�شتخـــرج مـــن الزعفران، 

واللـــون الأزرق من نبات »النيلـــة« التي كانت تزرع 

يف مدينة اأريحا، واللـــون البني من حلاء ال�شجر، 

والأخ�شر من ورق ال�شجر، والأحمر من حيوانات 

»املورك�ـــس« ال�شدفية التي كانت جتلب من �شاحل 

البحر املتو�شط، حيـــث كان ي�شتخرج دم احليوان 

ويو�شع عليه امللح، ثم يغلى، ويغم�س فيه ال�شوف، 

اأو اخليـــوط، مـــن 5 اإىل 6 �شاعـــات، ثـــم يجفف 

ويغـــزل ويطرز، وت�شتبـــدل الآن ال�شبغة الطبيعية 

.
)19(

مبواد كيماوية اأرخ�س ثمنا

اأما القما�س فـــكان ي�شنع من الكتان والقطن 

الذي كان يـــزرع يف فل�شطني، وكان احلرير ين�شج 

مـــن دودة القز التـــي زرع الفل�شطينيون لها �شجر 

التـــوت خ�شي�شا. وكان ال�شوف يجز من الأغنام 

ويظهـــر بع�ـــس الختـــالف بـــني اأثـــواب املناطـــق 

ال�شاحلية عـــن تلك التي كانـــت ترتديها املراأة يف 

املناطق اجلبلية اأو ال�شحراوية.

ولدرا�شـــة ثـــوب ما ل بد من معرفـــة جغرافية 

املـــكان، وزمان �شنـــع الثوب اأو خياطتـــه، ومعرفة 

مـــدى ثقافـــة �شانعته، التـــي هي رمـــز وجزء من 

الثقافة ال�شعبيـــة ال�شائدة، لأن املراأة الفل�شطينية 

متتلـــك ثقافة متوارثة منذ مئـــات ال�شنني، تنقلها 

الأم لبنتهـــا وهكـــذا، فاملراأة التـــي تر�شم وت�شور 

على ثوبهـــا، تنقل ما يتنا�شب مـــع وعيها وثقافتها 

.
)20(

وتقاليدها

مالب�س �لن�شاء يف مدينة �خلليل وقر�ها 

�أوًل : مالب�س �لن�شاء يف �لريف وتق�شم �إىل:

�لثوب  -  1
املجتمع الريفي هو جمتمع زراعي، لذا جند اأن 

الزى الريفي مرتبط بالزراعة، وهو الزي ال�شائد 

يف فل�شطـــني، وتختلـــف تزييناتـــه ما بـــني منطقة 

واأخـــرى لختـــالف البيئة ما بني �شهـــل اأو جبل اأو 

�شاحـــل، ولتمايـــز ولو ب�شيـــط بالثقافـــة ال�شائدة، 

وهذه الأزيـــاء تتميز بتكرار الأ�شـــكال الهند�شية، 

وبغنـــى الثـــوب بالتطريـــز وتنوعـــه، وبع�ـــس هذه 

التطريـــزات تدل على ما يف الطبيعة غر املعزولة 

عـــن البيئـــة كالنجمـــة والزهـــرة وال�شجـــرة، لأن 
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الفولكلـــور ال�شائد يف فل�شطني هو فلولكلور زراعي 

مرتبـــط بحياة ال�شتقرار، وهـــذا ناجت عن طبيعة 

املجتمـــع الفل�شطيني والطبقة التـــي كانت تتحكم 

بالإنتاج. وجند اأن مناطق تزيني الثوب هي اأ�شفله 

وجانبـــاه واأكمامه وقبتـــه، وهذا نابع مـــن اعتقاد 

�شعبي بـــاأن الأرواح ال�شريرة ميكـــن اأن تت�شلل من 

الفتحات املوجـــودة يف ج�شم الإن�شان، لذا ت�شطر 

املراأة اإىل تطريز فتحات ونهايات الثوب، وتطريز 

الثيـــاب لغة حتكي عالقة الزمـــان واملكان وذهنية 

املـــراأة التـــي خلقت تعبراتهـــا املت�شلـــة بتلوينات 

.
)21(

البيئة وت�شاري�شها

ومـــن التطريـــز الفل�شطيني اجلميـــل ما كان 

يعمل يف القرى �شمال جنوب اخلليل مثل حلحول، 

بني نعيـــم، الظاهرية، يطـــا، دورا وال�شموع، وهو 

ثوب الكتان اأو القطن الأزرق وباأكمام طويلة وذات 

نهايـــات رفيعـــة، وهو مطـــرز على معظـــم التنورة 

وعلى الأكمام وعلى ال�شدر، ويتم التطريز بغرزة 

ال�شليب الأحمر غالبًا مع مل�شات من األوان اأخرى 

لتعطـــي مالمـــح الت�شميمات، ومعظـــم املوثيقات 

م�شهورة يف كافـــة البالد مثل النجمـــة العثمانية، 

ولكن عددًا منها ينتمي بالتحديد ملنطقة اخلليل. 

ورمبا كانـــت اجلالية من اأكرثالأزياء التي لب�شتها 

 .
)22(

املراأة الفل�شطينية يف قرى حمافظة اخلليل

ولقـــد لب�شت املـــراأة يف قرى اخلليـــل الأثواب 

التالية :

اجلالية: ثوب   -  1
 منت�شر يف معظم املناطق الفل�شطينية وخا�شة 

يف منطقـــة اخلليـــل وغـــزة وبئـــر ال�شبـــع. ويتميز 

با�شتخـــدام الفنانـــة ال�شعبية مل�شاحـــات زخرفية 

ال�شـــكل من قما�س احلرير اأو ال�شتان مع الوحدات 

الزخرفية املطرزة على الثوب وا�شتطاعتها اجلمع 

بينهما على م�شاحة واحدة، وخلق تنا�شق وان�شجام 

لـــوين بينهمـــا. وثوب »اجلاليـــة«، يتميز عن غره 

بالتطريـــز الكثيـــف، وغطـــاء النجمـــة الكنعانية، 

.
)23(

»وراأ�س احل�شان«، و»عرف العنب والزهور«

وهـــو م�شنـــوع من القما�ـــس الكحلـــي ال�شميك 

وحبـــات وخيوط ن�شيجه وا�شحـــة مما ي�شهل عملية 

التطريـــز عليه، وله فتحـــة دائرية ال�شكل يت�شل بها 

فتحة متتد على ال�شدر. ويزين فتحة الرقبة تطريز 

مت بغرزة الت�شنني )بالبتـــني( اأما الفتحة التي متتد 

علـــى ال�شدر فقـــد زينت باخليـــوط احلريرية ذات 

»البتني« ونفـــذت بالغرزة الفالحيـــة الكاملة. وعلى 

الأكتاف قطع من القما�س احلريري اأو ال�شتان لونها 

اأحمر نبيتي، وعليه زخارف من نف�س الن�شيج عبارة 

عن اأ�شرطـــة اأر�شيتها �شفراء ومروزة، وحم�شورة 

بني خطني اأ�شودين وبداخلها زخارف هند�شية متت 

باللون الأ�شود والأبي�س والنبيتي، وتعرف قطع ال�شتان 

اأو احلرير هذه با�شـــم �شعبي هو »البلتاجي«. وتثبت 

قطع ال�شتان على الأكتاف بوا�شطة غرزة الزكزاك اأو 

.
)24(

احلبكة املثلثة، وبخيط حريري نبيتي اللون
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اأمـــا �شـــدر الثوب فقـــد كان  يطـــرز باخليوط 

اجلميلـــة  الألـــوان  ذات  احلريرية»اخلال�شـــة« 

املتنا�شقـــة، وتتكـــون من الأحمـــر الغامق-البني-

الـــوردي الفاحت-البنف�شجـــي-الأزرق اجلنـــزاري 

الفـــاحت اللـــون. ويزيـــن ال�شـــدر بـــرواز حريـــري 

نفـــذ بغـــرزة الزكـــزاك. وذراعا الثوب مـــن النوع 

الوا�شـــع املعـــروف با�شم الـــردن اأو الـــردان، وهي 

ق�شـــرة نوعـــًا، اأي اأعلـــى مـــن قب�شـــة ال�شاعـــد 

بقليـــل،  والذراعـــان ل يوجد عليهمـــا تطريز، بل 

زينـــت الفنانة ال�شعبية اجلزء اخلارجي لكل ذراع 

ب�شريط مـــن القما�س احلريري النبيتي اللون، ول 

يوجد عليه زخارف، وميتد على الذراع ابتداًء من 

.
)25(

الكتف حتى فتحة الذراع 

  :) امللقة   ( -امللجة   2
اأ�شهـــر الثيـــاب التـــي لب�شتهـــا املـــراأة يف قرى 

اخلليـــل »امللقـــة«، ويقال اإنـــه من�شـــوب اإىل مالقه 

»ملقه« يف الأندل�س لت�شابه  البيئات وطراز اللبا�س 

قدميـــًا وهو من احلرير املو�شى بحرير خمالف يف 

اللـــون وال�شكل وتاأتـــي الألوان زاهيـــة، وكان اأغلى 

الثياب وي�شرتى ويلب�س عادة عند الن�شاء الرثيات 

والعرائ�س عند الزفاف ويتم لبا�شه يف املنا�شبات 

. ولون قما�شـــه كحلي، 
)26(

الهامـــة علـــى الأغلـــب 

وفتحة الرقبة دائرية،ولها فتحة متتد على ال�شدر 

خيط مثل فتحـــة كم القمي�ـــس، وحمبوكة بخيط 

حريـــري مت تنفيذه بغرزة الت�شنـــني.   وذراع ثوب 

امللقة مثل ذراع اجلالية  بدون تطريز، يزينه بدل 

التطريز �شريط من القما�ـــس املزخرف بالورود،  

وميتد من اأعلى الكتف حتى فتحة الذراع.

  اأما الأكتاف، فهي مزينة بقطعة من القطيفة 

ال�شـــوداء اللون وعليها زخارف مـــوؤدات باخليوط 

املق�شبـــة ال�شفـــراء اللـــون وقـــد نفـــذت بالغرزة 

التحريـــري. وفتحـــة ال�شدر قد زينـــت باخليوط 

احلريرية بوا�شطـــة الغرزة الفالحيـــة الن�شفية. 

وال�شدر مطرز باحلرير »الأ�شلي« 

وبوحدات زخرفية يغلب عليها �شكل الثمانية، 

وقد اأديـــت باخليوط احلريريـــة وبوا�شطة الغرزة 

.
)27(

الفالحية الكاملة 

وقـــد انت�شـــرت يف منطقـــة اخلليـــل ) يطـــا ( 

ملكة اأم �شيفـــني، وا�شتخدم يف �شناعتها القما�س 

املر�شـــم،اأي مزهر بنف�ـــس الن�شيـــج، وتعلو القبة 

قطعـــة من القطيفـــة، ثم تاأتي القبـــة وهي تربيعة 

كبـــرة مـــن الهرمز مطـــرزة بالتحريـــري وقطبة 

ال�شبلـــة  والر�شمـــة متثـــل ال�شاعات، اأمـــا الأردان 

والذيل فقد خليا مـــن التطريز، واكتفي بالق�شب 

.
)28(

الذي يزين الن�شيج
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والـــذي نالحظـــه يف الأثـــواب املطـــرزة قطبة 

التحريـــري وجود قطبـــة ال�شبلة وهـــذا ي�شر اإىل 

اهتمام املجتمع الفل�شطينـــي بزراعة القمح الذي 

هو عي�شـــه، حتى املـــراأة كر�شت �شنبلـــة القمح يف 

تطريزهـــا وعلى ثيابها م�شـــرة  بذلك اإىل تعلقها 

بالأر�س التي درجت عليها، واأن القبة هي قبة بيت 

حلم وقد انت�شرت يف منطقة اخلليل وبع�س القرى 

يف منطقة غزة وذلك يعود للتجار املتجولني الذين 

كانـــوا يجولون تلـــك القرى لبيع القبـــات املطرزة 

.
)29(

باأيدي التلحميات 

   وجند اأن  كان ي�شاف اإىل ج�شم الثوب الذي 

كانت تلب�شه الن�شـــاء يف دورا ويطا ومعظم القرى 

يف منطقة اخلليل  ما يعرف بالبنيقة، وهي قطعة 

ت�شاف جل�شـــم الثوب اأو البدن وتكـــون رفيعة من 

الأعلـــى وتت�شـــع كلمـــا انحـــدرت اإىل اأ�شفل لتعطي 

الثـــوب ات�شاعا والتطريز يكون علـــى هذه البنائق 

اأمـــا التطريـــز فيمثـــل عـــرق ال�شبابيـــك، ال�شرو، 

ري�س مغلـــق، وتت�شـــل البنائق مـــع بع�شها بقطبة 

.
)30(

املناجل

»ال�شنر«  �شائدًا  كان  الذي  الثالث  النوع    -  3
وي�شـــوده احلريـــر ويناف�ـــس امللقه وقـــد يكون 

الأغلى مبقـــدار ما يطرز عليه مـــن حرير وتلب�شه 

املقتدرات اأي�شًا واأكرث ما يظهر ال�شنر وامللقة يف 

املنا�شبـــات والأعياد  ومو�شم النبي مو�شى وزفاف 

   
)31(

العرائ�س..

قطبة   اأبو  وثوب  والنار  اجلنة  -ثوب   4
   مـــن اأثواب منطقة اخلليـــل »دورا، ال�شموع، 

الظاهرية، مغل�س «، اأثواب »الورد« و»اجلنة والنار« 

و » اأبو قطبة «. وقـــد ا�شتهرت ن�شاء مغل�س بزيهن 

التقليدي وهو الثوب الفالحي امل�شنوع من قما�س 

احلـــر اأو اجللجلي، وكانت ن�شـــاء مغل�س ت�شرتك 

يف زي ن�شـــاء ق�شـــاء الرملـــة واخلليـــل والقد�س، 

ونالحـــظ اأ�شمـــاء الثيـــاب امل�شهـــورة موجودة يف 

القرية وكانـــت ن�شاء مغل�س يخرتن طـــرازا معينا 

من الزخارف والألوان والر�شومات لتظهر قدرتها 

علـــى البتـــكار والتقليـــد وخ�شو�شا لأمهـــا، اآملة 

بذلـــك احلفاظ على الزي اجلميل الأ�شيل املطرز 

باحلرير ومن اأ�شماء الثياب امل�شهورة الأخرى التي 

لب�شتها الن�شاء يف منطقـــة اخلليل امللك واملندوب 

.
)32(

والأطل�س.....الخ

املل�س اأو  احلر  ثوب   -  5
هذا الـــزي الزاهي الألوان يحتـــوي على ثوب 

حر مل�ـــس وطاقيـــة )اعراقية( وكـــردان واأ�شاور 

وحـــزام. ثـــوب احلـــر اأو املل�ـــس اأخـــذ ا�شمه من 

قما�شـــه الناعـــم الذي هـــو م�شنوع منـــه القما�س 

خليـــط مزيج مـــن احلريـــر والقطن غالبـــًا يكون 

اأ�شـــود اللون مطـــرز بقطبـــة ال�شليـــب الفالحية 

باألوان اجلريـــر املختلفة بعروق ورد وعروق الورق 

علـــى القبة والأمام واخللـــف، كان الثوب يلب�س يف 

بلـــدة الظاهرية وبع�س القرى الأخرى التي حولها 

 .
)33(

مثل ال�شموع

»القرمندي« ي�شمى  ثوب  وهناك    -  6
ومل يعـــرف �شبب الت�شمية ولكنـــه يو�شى اأي�شًا 

باحلرير والقز من القما�س »التوبيت الأ�شود« ويف 
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كل هـــذه املالب�ـــس تبدو املـــراأة حمافظة حمت�شمة 

وغاية يف الأناقة وكان الزنار )�شداد( من احلرير 

ذو اللون الفو�شي اأو البطيخ. 

  ولكن اللون يختلف اإذا اأ�شيبت العائلة بفقيد 

فـــكان الثـــوب ال�شائـــد »ثـــوب احلداد« مـــن اللون 

الأ�شود واحلرير من اللـــون الأخ�شر والأزرق وهو 

قليـــل العروق »وال�شداد« من اللون الأزرق والغدفة 

.
)34(

مغ�شولة بالنيلة الزرقاء

الخ�شاري  الثوب   -  7
ظهر هـــذا الثـــوب يف قـــرى منطقـــة اخلليل، 

وهـــو �شبيه بثـــوب »الزم اأو العـــروق » الذي لب�شته 

الن�شـــاء يف بع�س قـــرى الرملة. وهـــو م�شنوع من 

احلريـــر الأ�شود، له فتحـــة رقبة دائريـــة ال�شكل، 

ويزيـــن فتحـــة الرقبـــة الدائرية وال�شـــدر تطريز 

ا�شتخدمت فيه اخليوط احلريرية بوا�شطة غرزة 

الت�شنـــني. وزخارف ال�شدر حتتـــوي على وحدات 

زخرفية متعددة م�شتمدة من البيئة الفل�شطينية. 

وهي: الع�شافر، قوارير الورد، الأزهار املتعددة. 

وتتميز زخـــارف ال�شدر بقـــوة التعبر عن ف�شل 

الربيـــع حيـــث تكـــون الأر�ـــس خم�شـــرة ومزدانة 

بالزهـــور املتعددة الألوان. والطيور التي تطر من 

.
)35(

�شجرة اإىل �شجرة

وقد جرى ت�شابق الن�شاء يف التطريز فبع�شهن 

�شنعـــت قبـــل زواجها خم�شـــة ع�شر ثوبـــًا كل ثوب 

يحمـــل نوعًا خا�شـــُا مـــن التطريز والنـــوع ي�شمى 

»عرق« وله اأ�شكال واألوان نذكر منها:

البط. عرق   -  1
احلب�س. عرق   -  2
الديك. عرق   -  3

الطاوو�س. عرق   -  4
القلوب. عرق   -  5
ال�شرو. عرق   -  6

العري�س. عرق   -  7
الدالية. عرق   -  8

ووردة. وردتني  عرق   -  9
النعامة. عرق   -  10

احلية. بطن  عرق   -  11
املري�شة. احلية  عرق   -  12

الترن. عرق   -  13
وكنتها.  احلماة  عرق   -  14
.

)36(

الع�شافر عرق   -  15

ون�شتطيـــع القـــول بعـــد ا�شتعرا�شنـــا لالأثواب 

التي لب�شتهـــا املراأة الفل�شطينيـــة  يف قرى اخلليل 

اإن بع�س الن�شاء يف بع�س القرى كن - ومنها على 

�ملالب�س �ل�شعبية للمر�أة يف حمافظة �خلليل
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�شبيـــل املثال قرية نوبا - يرتديـــن اأثواب القما�س 

غر املطرزة، وكانت كبرات ال�شن يلب�شن الثياب 

امل�شنوعـــة من القما�س الـــدرزي، اأما ال�شغرات 

فكـــن يلب�شـــن مـــن قما�ـــس املقاطـــع ذي الألـــوان 

الزاهية، فلم تكن تطـــرز الن�شاء يف املا�شي �شوى 

ثـــوب العرو�س)اجلاليـــة( وغالبـــًا مـــا كان لونها 

اأزرق وتطـــرز بحريـــر اأحمـــر، ثم لب�شـــت الن�شاء 

الثـــوب املطـــرز باحلريـــر وامل�شنـــوع مـــن قما�س 

التوبيـــت واحلـــر، ويتكـــون هذا الثوب مـــن القبة 

املربعة علـــى ال�شدر وباقي البـــدن املطرز بعروق 

طويلـــة ممتدة من و�شط الثوب حتى اأ�شفله، وكان 

عر�ـــس العرق يـــرتاوح ما بني الواحـــد اإىل الع�شر 

�شنتمـــرتات، وذلك ح�شب عمر مرتديه، ف�شغرة 

ال�شـــن كان عـــرق ثوبهـــا يتميـــز بزيـــادة عر�شـــه 

وزهـــاء لون حريره، اأما العجـــوز فكان عرق ثوبها 

ل يتجاوز عر�شه من واحـــد اإىل �شنتمرتين اثنني 

وباألوان قامتة. ويطلـــق على العروق اأ�شماء ح�شب 

�شكلها، مثـــل عرق الدالية واحلمـــام والبط والوز 

واحلب�ـــس والنخلة واحلا�شر وغـــره من الأ�شماء، 

وتطرز اأي�شًا موؤخرة الثوب)الذيال( بعروق تاأخذ 

�شكل م�شتطيل. وكان للثوب ردانان يربطان خلف 

الظهـــر، وتعطي املراأة ذراعيهـــا من الر�شغ وحتى 

الإبـــط، فتلب�س)الزعابيط( ذات الألوان الزاهية 

والقما�ـــس اخلفيـــف، ثم ا�شتعي�س عـــن الردانات 

والزعابيـــط بالأكمام الطويلة املطـــرزة باحلرير 

واملت�شلـــة بالثوب، كما لب�شـــت الن�شاء التق�شرة 

.
)37(

وهي جاكيت ق�شرة مطرزة  بالق�شب

 وقـــد متيـــز الثـــوب الفل�شطينـــي اخلليلي من 

اأريـــاف اخلليـــل مبيـــزة فريدة من حيـــث اجلودة 

والتنـــوع، وخـــرج حتفـــة فنيـــة رائعـــة ا�شت�شاغـــه 

الآخرون فلب�شوه اأو قلـــدوه. وبالرجوع اإىل الرتاث 

فقـــد لب�شـــت جداتنـــا واأمهاتنـــا الثيـــاب املطرزة 

باحلريـــر علـــى قما�ـــس التوبيت واحلـــر الأ�شود، 

وو�شينـــه باحلريـــر املخيـــط بالإبـــرة واليـــد دون 

تدخل املاكينـــات يف العمل وهو ثـــوب ي�شرت جميع 

اجل�شـــم واليديـــن، وغطـــني روؤو�شهـــن، بالغطـــاء 

الأبي�ـــس امل�شمى »غدفة« وغالبـــًا ما كانت مطرزة 

.
)38(

الأطراف

وقـــد اأدخلت ن�شاء قرى اخلليـــل على اأثوابهن 

اأي�شـــا فـــن الرتقيـــع اأي اإ�شافة قطع مـــن احلرير 

ال�شـــوري باأ�شكال هند�شية علـــى الأكمام والقطعة 

الأماميـــة مـــن الثـــوب. كمـــا عرفـــت بت�شاميمها 

.
)39(

املبتكرة للو�شائد

�لر�أ�س   لبا�س   -  2
راأ�شها  املراأة يف قرى اخلليل تغطي  1 -   كانت 
ب »العراقيـــة« وت�شمى ال�شكـــة اأو العرقية اإذا 

كانـــت النقود �شفًا واحـــدًا. وت�شف من خلف 

اأربـــع قطع من النقود اأكـــر حجمًا من النقود 

التي ُت�شف مـــن اأمام. وهي عبارة عن طاقية 

مطـــرزة قطبـــة الفالحـــي، وتزيـــن العراقية 

بالريـــالت الف�شيـــة ثـــم ي�شاف لهـــا الوزري 

وهـــذه القطع ت�شـــكل حزاما ف�شيـــا للعراقية، 

وتثبت العراقية علـــى الراأ�س بزناق ف�شي من 

اجلانـــب الأميـــن حتـــى اجلانب الأي�شـــر مارا 

باأ�شفل الذقن 
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وعنـــد اأ�شفل الذقـــن تتـــدىل املحنكـــة الف�شية اأو 

الذهبيـــة وهـــي عبـــارة عـــن ريـــال ذهبـــي اأو 

. وهناك غطاء اآخـــر للخليل وبلدة 
)40(

ف�شـــي

بيت جرين، يدعـــى طاقية »وقاة الطراهم«. 

وهـــذه الطاقيـــة القدميـــة )وقايـــة الدراهـــم 

املهـــر( م�شنوعة من قما�ـــس القطن مطرزة 

باحلريـــر ومغطـــاة ب�شكل كامل بقطـــع نقدية 

عثمانيـــة الطاقيـــة ذو تركيبة غريبـــة ال�شكل 

حيث ينزل من اخللـــف قطعة مطرزة مغطاة 

بالقطـــع النقدية وودع، وينزل منها دنا دي�س، 

ميتد مـــن جوانـــب الطاقيـــة �شال�شـــل ف�شية 

ق�شرة مـــع تعاليق وينـــزل منهـــا اأي�شًا خرز 

.
)41(

عقيق م�شفوف

اتخـــذت الن�شـــاء الغدفـــة ) الغطفة (    -  2
غطاء الراأ�س، وهي مـــن ال�شا�س الثقيل الذي 

يغطـــي الراأ�ـــس ويتدىل حتـــى اأ�شفـــل الظهر، 

واأطرافهـــا مهدبـــة وعليها بع�ـــس التطريزات 

احلريريـــة اخلفيفـــة خا�شة مبنطقـــة اخلليل 

)عـــرق عنـــب وعـــرق �شجـــر �شـــرو ومربعات 

اأقمار،جنوم واأ�شكال اأزهار.(، وتلب�س ال�شفة 

حتـــت الغدفة وهـــي طاقية مطـــرزة باحلرير 

م�شكوك عليها قطع مـــن الريالت والوزريات 

وتثبـــت بزنـــاق وهـــو حبـــل ف�شي تتـــدىل منه 

حمنكـــة، وهي ريـــال ف�شي اأو ذهبـــي، وكانت 

ال�شفـــة واملحنكة متيـــز الن�شـــاء املتزوجات، 

اأما غـــر املتزوجات فكن يلب�شن)وقاة( حتت 

الغدفة وهي طاقية �شغرة م�شكوكة بالريالت 

وتثبتهـــا رفرافـــة، وهـــي قطعـــة مـــن القما�س 

الأبي�س يتدىل منها على اجلبني ريال ي�شمونه 

اأبـــو ري�شه اأو اأبو عامـــود، مو�شولة من اخللف 

بقراميـــل، وهـــي قما�ـــس اأحمـــر مو�شـــول مع 

جدائـــل ال�شعر التي تنتهي بريالت يف اآخرهاـ 

واتخذت الن�شـــاء ال�شمر غطـــاء اآخر للراأ�س 

وكان لونـــه اأ�شـــود واأطرافه مطـــرزة باحلرير 

.
)42(

الأحمر

املالية  روؤو�شهن  لب�شن على  الن�شاء  بع�ـــس    - 3
احلريريـــة امل�شنوعـــة مـــن احلريـــر الناعم 

امل�شتـــورد وتغطـــي الراأ�ـــس مع باقـــي اجل�شم 

 .
)43(

وتلفها الن�شاء من الأمام

وكان من املحظـــور  و�شع غطاء الراأ�س جانبا 

ونك�ـــس ال�شعـــر فمـــن املتبـــع والأ�شـــول اأن مت�شط 

املـــراأة �شعرها بعد اأن ترفقـــه وجتدله وتقوم بلف 

اجلدايـــل يف موؤخـــرة الراأ�ـــس وتلب�ـــس اأ�شكال من 

الطواقـــي لتحافـــظ على اأن يبقـــى ال�شعر من�شدل 

وعـــدم انتفاخه حتت اخلرقـــة اأو الغطاء وت�شاهم 

الوقـــاة ـ ال�شطوة ـ العراقيـــة ـ الطاقية التي تو�شع 

حتت اخلرقة يف تثبيتها على الراأ�س وي�شيع  اليوم 

ا�شتعمال ال�شبكة التي تن�شجها املراأة بيدها وجتمع 

فيهـــا ال�شعر كما اأنها ت�شاعـــد على تثبيت اخلرقة 

  .
)44(

على الراأ�س اأي�شا

�ملالب�س �ل�شعبية للمر�أة يف حمافظة �خلليل
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�لثوب حز�م   -  3
حتزمـــت الن�شـــاء يف قـــرى اخلليـــل  بحـــزام 

�شويف ي�شمى)ق�شمـــر(، ثم بال�شملة التي �شنعت 

من قما�ـــس حريري ولها �شرا�شيـــب من طرفيها. 

وبع�س الن�شاء لب�شـــن ال�شراويل املطرزة باحلرير 

من الأ�شفل.

ويتو�شـــط الن�شاء »ال�شـــداد« وهو من ال�شوف 

بلونـــه الأ�شهـــب يطوى عـــدة طيات ومنـــه الأزرق 

للن�شاء الكبرات يف ال�شن. وبع�شهن يتو�شطن ما 

ي�شمى »بال�شملة«: من قما�ـــس ال�شاتان اأو احلرير 

بطيـــة واحدة وعقـــدة اإىل الأمـــام يف الوقت الذي 

.
)45(

تكون عقدة ال�شداد اإىل اخللف

�حللي   -  4
لب�شـــت الن�شـــاء اأ�شـــكاًل متعددة مـــن احللي، 

بالأ�شـــاور  منهـــن مع�شميهـــا  الواحـــدة  فزينـــت 

الف�شية )احليدري والعزيات( ويتدىل من جيدها 

عقد الكردان الذي يتكون من اأعمدة ف�شية تتدىل 

منهـــا �شال�شـــل مربـــوط يف نهايتهـــا الريـــالت اأو 

الوزريـــات وغرها من قطع العملـــة العثمانية ويف 

و�شـــط الكردان هاللن اأحدهما اأكر من الأخر. 

ولب�شن اأي�شًا على �شدورهن)البغمة( وهي قالدة 

من الوزريـــات والريالت، ولب�شـــن على ظهورهن 

البنـــود وهـــي اأي�شـــّا تتكون مـــن الوزريـــات وقطع 

.
)46(

العملةالف�شية 

  وقـــد لب�شت الن�شاء اأي�شـــا يف منطقة اخلليل  

) العرو�ـــس ( الكـــردان امل�شنـــوع مـــن الف�شة مع 

القطع النقدية التي تكون على الطاقية، يكون هذا 

الكردان الـــذي يحتوي على قطع نقدية مع تعاليق 

ب�شال�شـــل ف�شية مركبة علـــى قطعة قما�س �شوداء 

ويف و�شط الكـــردان واحد اأو اأكرث من تعليقة اأكر 

.
)47(

مركب عليها اأحجار اأو زجاج ملون

�حلذ�ء   -  5
اأمـــا حذاء الن�شـــاء فكان)الوطا( بقاعدة من 

الكوت�شوك، وباقـــي ج�شمه كان من اجللد الطويل 

ويزم علـــى بطن الرجل. وغالبًا مـــا كانت الن�شاء 

مي�شـــني حافيات ول ي�شتعملـــن الوطا اإل يف اأوقات 

احل�شيـــدة اأو التحطيـــب، وكانـــت بع�ـــس الن�شاء 

اللواتي مل يعتـــدن انتعال الوطا واأردن الإ�شراع يف 

م�شيتهـــن كن يخلعنه ي�شعنه حتت اإبطهن وي�شرن 

حافيات، فانتعال الوطا كن يعترنه عائقًا لهن يف 

.
)48(

م�شرهن

  واأخـــذت هـــذه الألب�شـــة بالختفـــاء، ولكـــن 

ميكـــن اأن جند يف هذه الأيام بع�س الن�شاء خا�شة 

الكبـــرات يف ال�شـــن ما زلن متم�شـــكات باملالب�س 

الرتاثيـــة، وجنـــد يف بع�ـــس الأحيـــان اأن الفتيات 

يلب�شـــن املالب�ـــس ال�شعبيـــة يف بع�ـــس املنا�شبـــات 

خا�شة املنا�شبات الوطنية. 
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ثانيا : مالب�س �ملر�أة يف مدينة �خلليل  

كانت تغلـــب على املالب�ـــس التقليديـــة للمراأة 

الفل�شطينية يف املدينة مظاهر الت�شابه،�شواء لدى 

مقارنتهـــا بـــني مدينتـــني خمتلفتـــني،اأو بني فئتني 

اجتماعيتني يف املدينة الواحدة.

وفيما يلي ناذج من الثياب التقليدية يف املدن 

التـــي كانت موجودة منذ مطلع القرن الع�شرين اأو 

التي انت�شرت بعد ذلك.

 1 -  �لدر�عة

 يف مدينـــة اخلليـــل هـــو ا�شـــم قطعـــة اللبا�س 

املت�شابهـــة لل�شبلـــة يف مدينة اللـــد، ولكن الدراعة 

مـــا زالت موجـــودة حتى اليوم لـــدى بع�س الن�شاء 

امل�شنـــات، وقـــد كانت تعمل مـــن اأقم�شـــة متعددة 

واأف�شلهـــا مـــا كان مـــن احلريـــر، اأمـــا لونهـــا فهو 

الكحلـــي اأو الأزرق، وت�شبـــه يف تف�شيلها وهيكلها 

العام ال�شبلة عدا اأن فتحة ال�شدر فيها اأكرث طوًل 

اإذ يبلغ طولها حوايل 37�شم، وعلى فتحتي الكمني 

عنـــد اليديـــن تطريـــز باأ�شنـــان املن�شـــار، وكذلك 

يوجد نف�س نوع التطريز )بالإبرة اليدوية( و�شكله 

)اأ�شنـــان املن�شـــار( علـــى فتحـــة ال�شـــدر وحفرة 

الطوق، والبنايق عددهـــا اأربعة، اثنتان منها على 

كل جانـــب، والبنيقـــة علـــى �شكل �شـــب منحرف. 

وللدراعة ديارة بعر�س 3�شم وتلب�س الدراعة فوق 

.
)49(

الف�شتان املنزيل

ول يكتمـــل لبا�ـــس الدراعة دون لبا�ـــس الراأ�س، 

وهـــو هنا قطعتان اليمنية فهـــي منديل من ال�شا�س 

امل�شجر. م�شتطيلة ال�شكل طولها 140 �شم وعر�شها 

70�شـــم، وتثبت على الراأ�ـــس من منت�شفها بحيث 
يتوازن جانبا عر�شها من جهتي الراأ�س اإىل الأمام 

فوق اجلبهة اإذ كانت املراأة يف داخل البيت اأي اأنها 

ل تغطـــي الوجه لكـــن اإذا اأرادت املراأة اخلروج من 

البيـــت فت�شحبها على وجهها بحيـــث تغطيه مثبتة 

�شعرها وت�شع فوقها املن�شفة.

  واملن�شفـــة قطعـــة م�شتطيلـــة مـــن القما�ـــس 

الأبي�س ت�شبه »الغطوة« تثنى ويلقط طرفا �شلعني 

متطابقـــني على �شكل مربـــع اأو م�شتطيـــل وبذلك 

فهـــي ت�شد م�شد »العقـــدة« يف الغطوة، وتلب�س كما 

تلب�ـــس الغطوة وتثبتها املـــراأة على راأ�شها بيدها اأو 

بكال يديها وتظهر الدرزة املربعة اأو »العقدة« فوق 

م�شتوى كعبي املراأة بقليل، تاركة ف�شحة ميكن روؤية 

لون الدراعـــة الأزرق، ويتيح طول املن�شفة اإمكانية 

للف ج�شمها بها وم�شكها بيدها من الداخل حتت 

ذقنهـــا اأو حتت اإبطهـــا يف هذين املكانـــني اأو اإنها 

ترتكهـــا �شائبة فوق ظهرهـــا دون اأن تلف ج�شمها 

بها بـــل تكتفي بتثبيتهـــا فوق راأ�شها بـــاأن مت�شكها 

.
)50(

بيديها على �شدرها

�ملالية  -  2
    تخـــاط املاليـــة من خمتلف اأنـــواع الأقم�شة 

�ملالب�س �ل�شعبية للمر�أة يف حمافظة �خلليل
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واألوانهـــا ولكنهـــا غالبـــًا مـــا تكـــون مـــن القما�س 

الأبي�س للعرو�س ومن القما�س امللون لل�شبايا ومن 

القما�س الأ�شود لكبـــار ال�شن، واملالية اأحدث من 

ال�شبلـــة والدراعة، وميكـــن م�شاهدتها حتى اليوم 

يف بع�ـــس املدن الفل�شطينيـــة واإن كان ذلك نادرًا، 

واملالية ب�شيطة يف تف�شيلها وخياطتها فهي تتكون 

من قطعتني مت�شلتني معًا على النحو التايل:

190�شم  التنـــورة: قطعة م�شتطيلـــة طولها   - 1
عر�شها 90�شم، تثنـــى القطعة من منت�شفي 

طوليهـــا ويلقـــط عر�شاها، فت�شبـــح كالكي�س 

مفتوحة مـــن اجلهتني ي�شـــكل عر�شها ارتفاع 

التنـــورة اأو طولهـــا مـــن اخل�شـــر اإىل ما فوق 

الكاحل.

بنف�ـــس مقا�شـــات  اأخـــرى  الغطـــوة: قطعـــة   - 2
التنورة، ولكن تظل مفتوحة ل يخاط طرفاها 

جتمـــع مع التنورة عند اخل�شر بخياطتها معًا 

عدا م�شافة 2�شم من اجلهة الأمامية.

  وللماليـــة ثالثـــة اأربطة، والربـــاط هو قطعة 

رفيعـــة مثنيـــة وخميطـــة مـــن القما�ـــس بعر�ـــس 

1-2�شم، واأحد هـــذه الأربطة على خ�شر التنورة 

حتت طرفها الدائري املثني ليخفي الرباط الذي 

هو »تكة« اأو »دكة« ت�شبه »دكة« ال�شروال والرباطان 

الآخـــران طـــول كل منهمـــا 25�شـــم وهمـــا علـــى 

الطرف ال�شائب للغطوة تبعد بداية كل منهما عن 

طرفهما مبقدار 80�شـــم وامل�شافة املتبقية بينهما 

هـــي 25�شم - 30�شم وهـــي امل�شافة املتو�شطة يف  

طرف الغطوة ال�شائبة.

 ويتـــم  باأن تدخل املراأة ج�شدها يف التنورة ثم 

تربـــط و�شطها بالرباط املزموم على اخل�شر، ثم 

ترد الغطوة مـــن اخللف على راأ�شها، بعد اأن ت�شع 

على راأ�شها مندياًل خفيفًا ي�شبه اليمنية، وقد يكون 

)م�شغـــوًل بالأويا(، ثم تربط الغطـــوة بالرباطني 

العلويني خلف الراأ�س وفوق الأذنني، مثبته املنديل 

على وجهها وراأ�شهـــا. وحينما تخرج تديل املنديل 

ومت�شـــك بالغطـــوة حتـــت الذقـــن واملنديـــل الذي 

تغطـــي به وجهها كان �شميكًا ثـــم تغّر اإىل منديل 

خفيـــف �شفاف ميكن من خاللـــه روؤية معامل وجه 

ال�شيدة بعـــد اأن كان �شميكًا ل ي�شمح بذلك. ومثل 

هـــذا املنديل اخلفيف انت�شر يف املدن الفل�شطينية 

.
)51(

يف العقد الرابع من هذا القرن
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�لكاب  -  3
انت�شر الـــكاب يف خمتلف املـــدن الفل�شطينية 

وحل حمل املالب�ـــس ال�شابقة مثل ال�شبلة واملالية، 

حيث اأ�شبـــح اللبا�ـــس التقليدي الـــذي يلب�س فوق 

الف�شتان احلديـــث يف املدينة، ومـــا زال بالإمكان 

م�شاهـــدة هذا اللبا�ـــس يف اأ�شواق املـــدن املختلفة 

حتـــى الآن، والـــكاب يخاط من القما�ـــس الأ�شود، 

ويتكون هذا النمط ثالث قطع هي الكاب والرن�س 

والرقع، كالناط ال�شابقة اإل اأنه ميكن مالحظة 

التغـــرات التي ح�شلـــت يف الكاب مـــن حيث اأنه 

اأق�شر مـــن الأنـــاط ال�شابقة، واأن قطـــع الراأ�س 

الوا�شعـــة قد اختفت كما اأنهـــا اأ�شبحت اأقل �شمكًا 

منهـــا يف ال�شابـــق وفيمـــا يلي و�شف لإجـــراء هذا 

:
)52(

النمط

الـــكاب: وهـــو ي�شبـــه املعطـــف الطويل وهو   - 1
مفتـــوح مـــن الأمـــام وهو علـــى �شكلـــني، فاإما 

اليمنـــى  تـــرد اجلهـــة  اأي  »بـــردة«  يكـــون  اأن 

فـــوق الي�شـــرى، وتثبـــت فوقهـــا بـــزر اأو اأكـــرث 

عنـــد اخل�شـــر اأو »بـــدون ردة« وهـــو مـــا كان 

طرفـــاه الأماميان ل يردان واإنـــا يغلقان معًا 

كاجلاكيـــت احلديـــث بعـــدة اأزرار فيمـــا بـــني 

اخل�شر ومنت�شف ال�شدر. 

 ويتكون الـــكاب من عدد مـــن القطع الطولية 

ترتاوح بني 5-11 قطعة لكنها فردية العدد لتكون 

القطعـــة الو�شطى على الظهر، وكلمـــا كان الكاب 

اأكرث حداثة كلما قلت عدد القطع التي تكونه، فهي 

يف الكاب القدمي اإحدى ع�شرة قطعة واحدة منها 

متتـــد على منت�شـــف طول الظهر حتـــى منت�شف 

ال�شاقـــني، وع�شـــر قطع ت�شكل اجلوانـــب والبدنني 

الأمامـــي واخللفي، ولكن قل عدد القطع بعد ذلك 

فاأ�شبحـــت خم�ـــس قطع، واحدة للظهـــر وقطعتان 

للجوانب لل�شـــدر واأطوال هذه القطع مت�شاوية اإذ 

اإنهـــا يجب اأن ت�شكل طول الـــكاب من الكتف حتى 

منت�شـــف ال�شـــاق، ويتفاوت عر�شهـــا ح�شب عدد 

هـــذه القطع فهـــي اأقل عر�شًا حينمـــا تكون كثرة 

العـــدد ولكن حميطهـــا من الأ�شفـــل يبلغ 1و5مرت 

مالحظـــة الفـــروق الب�شيطـــة يف حجـــم الرمـــاة، 

وللكاب القدمي قبة ب�شيطة هي قطعة من القما�س 

تثبـــت على فتحة الطوق، اأمـــا الكاب احلديث فال 

يخلو مـــن قبة ت�شبه قبة اجلاكيت، ل يقل عر�شها 

مـــن 10�شـــم تظهـــر خلف العنـــق وحـــول ال�شدر 

وتتعدد اأ�شكالها يف الكاب احلديث، كما اأن الكاب 

قد يثبت به عند اخل�شر »قيطان« كقيطان ال�شبلة 

بغر�ـــس تثبيته عند اللبا�س اأو ليف�شل ال�شدر عن 

اجلـــزء ال�شفلي منه كمـــا يف الأ�شكال ال�شابقة من 

اللبا�س.

وانت�شـــر حديثـــًا �شـــكل جديـــد للـــكاب ي�شمى 

»الرتواق«ويتكـــون من ثالث قطع فقط هي الظهر 

والردتـــان اجلانبيتـــان، ول ي�شرتط فيـــه اأن يكون 

مـــن القما�س الأ�شود بل اأخـــذت تنت�شر »ترواقات« 

من خمتلف األـــوان الأقم�شة ال�شـــادة )ذات اللون 

الواحد(.

 الرن�ـــس: هـــو �شـــكل الأكـــرث حداثـــة للغطوة 

ال�شابقـــة وهي قطعة مـــن القما�ـــس الأ�شود الذي 

يخاط منه الـــكاب، نق�س ب�شـــكل �شبه خمروطي 

لكن دون اأن يكون الراأ�س مدببًا، واإنا هو م�شتقيم 

طوله 30�شـــم، والطرف ال�شفلي يبـــدو م�شتديرًا 

حميطه 160�شـــم، وارتفاعها 80�شـــم وعر�شها 

من اجلوانب 60�شم، ويت�شـــل بطرفيها العلويني 

رباط بعر�س 3�شم وطول 40�شم.

2 - الرقـــع/ منديل مـــن قما�س احلر الأ�شود 
)حرير نباتي �شفاف( وقد يكون من القما�س 

امل�شجـــر والقطعـــة م�شتطيلة ال�شـــكل اأطوالها 

90و 60�شـــم. يطـــوى مـــن منت�شفـــه ويلقط 
�شلعاه املتطابقان عنـــد نهايتيهما بعدة غرز، 

لت�شهيل تثبيته على الراأ�س. 

 يلب�س الكاب فـــوق الف�شتان ثم ي�شد القيطان 

حول اخل�شـــر، ويعقـــد ليثبته من جهـــة وليعطيه 

منظـــرًا اأكـــرث جماًل من جهـــة اأخرى، ثـــم يو�شع 

الرقع اأو املنديل على الراأ�س بحيث تكون القطبة 

مـــن اجلهة اخللفية وطرفه العلوى يحيط بالراأ�س 

علـــى م�شتـــوى اجلبهة، وتتـــدىل من الأمـــام على 

طبقتني بوجـــود املنديل من طبقتـــني على الوجه، 

ميكـــن املـــراأة من رفع الطبقـــة العليا منـــه وردها 

على الراأ�س اإىل اخللف، لتظل طبقة واحدة متكن 

املـــراأة من روؤية ما حولها اإن لـــزم الأمر، وقد ترد 

الطبقتـــني اإىل اخللـــف حينما تكـــون يف البيت اأو 

يف جمل�س ن�شائي ل يح�شـــره الرجال، والعادة اأن 

�ملالب�س �ل�شعبية للمر�أة يف حمافظة �خلليل
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ت�شدل الطبقات معـــًا حني خروج املراأة وتواجدها 

خـــارج املنزل وقد ل يكـــون املنديل مثبتـــًا بعروة، 

واإنا منديـــل عادي من »احلـــر« اأو »جلورجيت« 

على �شـــكل م�شتطيل يطوى مـــن منت�شفه ويو�شع 

املحـــور الذي طوي عنده علـــى اجلبهة من الأعلى 

ويلـــف اإىل خلـــف الراأ�ـــس ويربط طرفـــاه فيتكون 

الرقع مـــن طبقتني، ميكن اأن يخفـــف اإىل طبقة 

واحدة فقط كما بينا من قبل، وفيما بعد ا�شتعي�س 

عـــن هـــذا املنديـــل ذي الطبقتـــني مبنديل حمرم 

خفيف ي�شمـــى مبنديل »املوخل« واأطلق عليه اأي�شًا 

ا�شـــم منديل »البونيـــة« اأو »البونيـــة« وهو �شفاف 

يظهـــر منه وجـــه املراأة كما لو اأنهـــا مل تكن ت�شعه 

علـــى وجهها وكان هذا املنديل ال�شفاف هو الأكرث 

انت�شـــارًا بني ال�شبايا يف �شنـــوات العقدين الرابع 

واخلام�س.

اأما الرن�ـــس فيو�شع على الراأ�س ويتهدل على 

ال�شدر والظهر ب�شكل خمروطي اأو �شبه دائري.

واأخذت هذه الألب�شـــة بالختفاء، ولكن ميكن 

اأن جنـــد يف هـــذه الأيام الكثر مـــن الن�شاء تلب�س 

الـــكاب واملنديل وحده تلف به راأ�شها ووجهها بدًل 

من الرن�س والرقع معًا وتربط اأطرافه من اجلهة 

اخللفية اأو الأمامية للعنق، كما اأننا ميكن اأن جند 

الكاب دون غطاء، للراأ�س والوجه بل تكتفي املراأة 

بو�شـــع منديل على راأ�شها كا�شفـــة وجهها وتلب�شه 

بعد اأن تطوى حول اأحد قطريه في�شبح على �شكل 

مثلـــث و�شع �شلعه الـــذي تثنى منديـــل عنده على 

اجلبهـــة للراأ�ـــس تاركة بقيـــة املنديل علـــى راأ�شها 

وظهرهـــا ثـــم مت�شك بـــه وتوازنه وتربـــط طرفيه 

حتت الذقن اأو خلف العنـــق وهكذا تغطي �شعرها 

  .
)53(

وراأ�شها دون اأن تغطي وجهها

ون�شتطيع القول اإنـــه كانت تغلب على املالب�س 

التقليديـــة للمراأة الفل�شطينيـــة يف املدينة مظاهر 

الت�شابـــه، لكن مظاهر الختـــالف والتنوع اأخذت 

تظهر بو�شـــوح كبر بني مالب�س الأجيال املتعاقبة 

وبخا�شـــة يف العقـــود الأخـــرة. وقد متثـــل التغر 

يف املالب�ـــس الن�شائيـــة يف كل مـــن غطـــاء الراأ�س 

ولبا�ـــس البدن على حد �شواء، فغطـــاء الراأ�س مبا 

فيه غطاء الوجـــه كان �شميكا تغر اإىل غطاء اأقل 

كثافـــة، ثم ا�شتبـــدل بغطاء خفيف قبـــل التخل�س 

منـــه نهائيا لدى بع�ـــس الفئات.اأمـــا لبا�س البدن 

فقـــد تعر�س للتغيـــر اأي�شا يف نـــوع قما�شه ولونه، 

وكيفيـــة تف�شيله و�شكل فتحاتـــه وطوله وات�شاعه، 

وكل التغيرات فيه كانت تتجه اإىل تقليد الف�شتان 

 .
)54(

الإفرجني

وقـــد �شمل التغير ن�شاء القريـــة اأي�شا خا�شة 

بعد النكبة ممـــن اأجرن على ترك قراهن، وهذا 

اأدى اإىل انقطاع مفاجئ لرتداء املالب�س ال�شعبية 

وا�شتبدالها باملالب�س الإفرجنية احلديثة. 

ويف النهايـــة ن�شتطيـــع القـــول اإن لـــكل قريـــة 

ومدينة فل�شطينيـــة لبا�شا ن�شائيـــا خا�شا مييزها 

عـــن القرى واملـــدن  الأخرى، ومع هـــذا اللبا�س اأو 

الثـــوب كماليات تختلف من منطقـــة اإىل منطقة، 

ورغـــم هـــذا التنويـــع يف املالب�ـــس هنـــاك عوامل 

م�شرتكـــة يف املالب�ـــس ترتكـــز يف نوعيـــة القما�س 

وحياكته، يف اأنواع اخليطـــان امل�شتعملة للتطريز، 

ويف بع�ـــس الر�شومات وحتويرهـــا يف ق�شة الثوب 

وتركيبـــه. فالر�شومـــات والوحـــدات امل�شتعملة يف 

التطريـــز تت�شابـــه، فمثـــال هنـــاك ر�شمـــة �شجرة 

ال�شـــرو املعروفـــة يف منطقـــة بيـــت دجـــن ك�شروة 

طويلـــة مـــع قاعـــدة، اأمـــا يف رام اهلل فـــرنى نف�س 

ال�شجرة م�شغرة بدون راأ�س وبدون قاعدة، ونرى 

نف�ـــس ال�شجـــرة على الأثـــواب يف منطقـــة اخلليل 

ومنطقة بئر ال�شبع ولكـــن ب�شكل خمتلف. وهناك 

اأي�شـــا جنمة بيت حلم وت�شمـــى القمر يف رام اهلل 

 .
)55(

ور�شمة العمار يف اخلليل

�خلامتة

واجه الرتاث ال�شعبـــي الفل�شطيني الكثر من 

التحديـــات واملحـــاولت امل�شتمرة مـــن قبل اليهود 

لتهويـــده وحماولة طم�شه، لكـــن حماولتهم باءت 

بالف�شل نتيجة وعي �شعبنا الفل�شطيني، ووقوفه يف 

وجه هذه املحاولت. 

ون�شتطيع القول اأنه علـــى الرغم من ات�شاف 

املالب�ـــس ال�شعبيـــة ب�شفـــات التقليديـــة و الوراثة 

اأن  اأو الإقليميـــة، فـــان ذلـــك ل يعنـــي  واملحليـــة 

املالب�ـــس تبقـــى علـــى ما هـــي عليـــه دون تغـــّر اأو 

تبـــّدل، بـــل اأن التغـــر والتطـــور امل�شتمـــر الدائم 

�شفة من �شفاتها، وهـــذا ما لحظناه يف املالب�س 
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ال�شعبية يف اخلليل،فاليوم نرى اأن ارتداء املالب�س 

ال�شعبية يكاد يقت�شر علـــى الن�شاء كبرات ال�شن 

وهـــذا ي�شمـــل املدينـــة والقرية، اأمـــا الفتيات فقد 

�شارعن اإىل التخلي عن مالب�شنا ال�شعبية ل�شالح 

املالب�ـــس الأوروبية، اأو الف�شاتـــني الطويلة للفتيات 

املحافظات. ويف هذا تخّل عن عاداتنا وتقاليدنا، 

لـــذا ل بد مـــن و�شع خطط تربويـــة تتبناها وزارة 

الرتبية والتعليم من اأجل غر�س قيمة حب الرتاث 

ال�شعبي الفل�شطيني، و�شرورة التم�شك مبالب�شنا 

ال�شعبيـــة التي هي عنوان تراثنـــا الذي نفتخر به. 

وكذلك ل بد من ت�شجيع الن�شاء على لب�س املالب�س 

ال�شعبيـــة يف املنا�شبـــات اخلا�شـــة والعامـــة حتى 

نثبـــت للعامل اعتزازنا برتاثنا ومت�شكنا به يف وجه 

الدعاءات الإ�شرائيلية.   

 وكمـــا يعلـــم اجلميـــع فـــان هـــذه ال�شناعـــة 

التقليديـــة املتوارثـــة تتعر�ـــس يف ظـــل الحتـــالل 

ال�شهيـــوين، اإىل ا�شتغـــالل ب�شـــع، اإذ تقـــوم دور 

الأزيـــاء الإ�شرائيليـــة با�شتخدام الأيـــدي املاهرة 

الرخي�شة للمـــراأة الفل�شطينية يف تطريز مالب�س 

خا�شـــة بها، ثـــم ت�شدرها اإىل اخلـــارج على اأنها 

اأزيـــاء اإ�شرائيليـــة �شعبيـــة فتجني بذلـــك الأرباح 

املعنوية واملادية الطائلة.
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مصداقية تنمية الحرف التقليدية 
في العالم العربي

�إميان مهر�ن

كاتبة من م�شر

تعد احلرف اليدوية التقليدية جزءا أصيا من ثقافة 
الش��عوب، وهي ف��ي عاملنا العربي متث��ل جزءًا هامًا 
مرتبطًا باجلذور املش��تركة لهويتن��ا العربية، فعاملنا 
العربي ذو املس��احة الشاس��عة يش��تمل على مناطق 
ثقافي��ة مختلفة تفرض خصوصية تعط��ي تنوعًا يثري 

املوروث التقليدي العربي.
وتتع��دد اجلهود املرتبطة بتنمي��ة احلرف اليدوية 
التقليدية في منطقتنا العربي��ة من بلد آلخر، واملتابع 
ملا يصدر من تصريحات رمسية يجد الكثير من أوجه 
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الدعـــم وتو�شيـــع الهتمـــام بهـــذه الأن�شطـــة 

القت�شادية الهامة.

وتعـــاين احلـــرف التقليدية يف عاملنـــا العربي 

من عـــدم وجود تن�شيـــق م�شـــرتك لرنامج العمل 

العربـــي، بهـــدف و�شـــع اإ�شرتاتيجيـــة م�شتقبليـــة 

م�شرتكـــة فيما بينها، تبنى علـــى روؤية وخطة ذات 

منهـــج يحمـــي املـــوروث العروبي من خـــالل دعم 

احلـــريف ودعم �شـــوق احلرف التقليديـــة املنتجة، 

لي�س بو�شفه منتجـــا للعرو�س التي متثل الدول يف 

املنا�شبات القومية بل لأنه جمال ذوبعد اقت�شادي 

واجتماعـــي وثقايف هام لأي اأمـــة حتاول احلفاظ 

على مالمح هويتنا وخ�شو�شيتها الثقافية.

اإن �شـــوء التن�شيق بخ�شو�ـــس م�شتقبل احلرف 

التقليدية العربية على امل�شتوى الر�شمي بني حكومات 

املنطقـــة وعلى م�شتـــوى موؤ�ش�شات املجتمـــع املدين، 

جعل هناك تفاوتـــًا فى تطبيق برامج تنمية احلرف 

التقليدية على امل�شتوى الكيفي والكمي داخل املنطقة 

العربية، ليظهر ذلـــك �شد الهوية العربية امل�شرتكة 

واملتاآلفة حيث الت�شـــال اللغوي والفكري امل�شرتك، 

لينعك�س ذلك التفاوت بو�شوح يف املعار�س اخلارجية 

املمثلة حلرف املنطقة العربية.

وتعتمد احلـــرف التقليدية يف العـــامل العربي 

غالبـــًا على اجلهـــود الفرديـــة وعلـــى امل�شروعات 

اخلا�شـــة، والأمـــر قـــد ي�شـــل يف حـــالت عديدة 

لعتماد بع�س امل�شممـــني والفنانني على املوروث 

حيـــث  الـــرتاث،  مـــن  ال�شتلهـــام  مظلـــة  حتـــت 

ينخرطـــون يف الت�شويق ملنتجـــات احلرفيني حتت 

اأ�شماء بيوت خـــرة تاأخذ اخلرة والطراز من يد 

احلـــريف وتن�شبها لإ�شمها ال�شخ�شـــي اأوملوؤ�ش�شتها 

القت�شادية اخلا�شة رغم اأنها ملك املجتمع وهي 

اإفراز للتوا�شل بني الأجيال.

وهكـــذا ي�شتفيد مـــن �شوء تقديـــر احلكومات 

ملكانـــة احلـــرف القت�شادية والثقافيـــة الكثرون 

مـــن امل�شممني ورجـــال الأعمـــال البعيـــدون عن 

املـــد الوطنـــي لأوطانهم.وياأتـــي هـــذا كنتيجـــة ملا 

تعانيه احلرف اليدويـــة التقليدية يف اأغلب بلدان 

العامل العربي مـــن التهمي�س والهتمام بالعرو�س 

ال�شكليـــة فقط ولي�س باآليـــات العمل الفعلية و�شط 

املنظومة احلرفية وداخـــل جمتمعات العاملني يف 

تلك احلرف.

     ويعاين احلريف غالبًا من التهمي�س رغم اأنه 

عمـــاد تنمية احلرف التقليدية، كما اأنه يعاين من 

عدم وجـــود وزارات اأوقطاعات متحكمة يف تفعيل 

دوره ومقدرات مهنته لكـــى تدعمه وت�شاعده على 

ال�شتمـــرار يف عمله، فغالبًا ل يجـــد غطاء تاأمني 

�شحي اأوقوانـــني حتميه وحتمي منتجه، بالإ�شافة 

مل�شاكل احل�شول على اخلامات املنا�شبة حلرفته، 

ف�شـــاًل عـــن ال�شرائـــب التـــي وجـــدت يف احلريف 

موطنـــا لت�شكيل جمموعة �شرائبية تقل�س ن�شاطه 

وجتعله يهرب من ال�شتمرار يف العمل اليدوي..   

   

وترتك��ز �مل�شكلة هنا يف �لبحث ح��ول �لت�شاوؤلت 

�لتالية :

التقليدية؟  احلرف  بتنمية  املق�شود  ما   -  1
مـــا هوواقـــع احلـــرف التقليديـــة يف العـــامل   -  2

العربي؟

3 - مـــا هي امل�شكالت التي تواجه تنمية احلرف 
التقليدية يف العامل العربي ؟

4 - مـــا هـــي الأ�ش�ـــس امل�شرتكـــة لتنميـــة احلرف 
التقليدية يف العامل العربي ؟

تنمية �حلرف �لتقليدية

التنمية هـــي النمواملدرو�س على اأ�ش�س علمية، 

والتي قي�شت اأبعـــاده مبقايي�س علمية، �شواء كانت 

تنمية �شاملة ومتكاملـــة، اأوتنمية يف اأحد امليادين 

الرئي�شية مثـــل: امليدان القت�شـــادي اأوال�شيا�شي 

كالتنميـــة  الفرعيـــة  اأواملياديـــن  اأوالجتماعـــي 

  .
)1(

الزراعية اأوال�شناعية

وهي اأداة التحريك العلمي املخطط ملجموعة 

مـــن امل�شتهـــدف مـــن اأجـــل النتقـــال مـــن حالـــة 

غـــر مرغوب منهـــا اإىل حالـــة مرغـــوب الو�شول 

 .
)2(

اإليها

والتنمية ل تخرج عن كونها تغيرات مق�شودة 

ومعتمـــدة تقودنـــا اإىل النتقـــال مـــن و�شـــع غـــر 

مرغـــوب اإىل و�شـــع اآخر اأف�شل مبعـــدلت �شريعة 

 .
)3(

دون اإخالل بالكفاءة الإنتاجية

م�شد�قية تنمية �حلرف �لتقليدية يف �لعامل �لعربي
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وقـــد عرفـــت الأمم املتحـــدة التنميـــة باأنهـــا 

اجلهـــود  توحيـــد  بهـــا  ميكـــن  التـــي  »العمليـــات 

امل�شرتكة للمواطنني واحلكومـــة لتح�شني الأحوال 

القت�شادية والجتماعية والثقافية يف املجتمعات 

املحليـــة مل�شاعدتهـــا على الندمـــاج يف حياة الأمة 

.
)4(

امل�شاهمة يف تقدميها باأكر قدر م�شتطاع«

اأما احلرف التقليدية فهي ال�شناعات املتوارثة 

التي تعتمد على التقنيات اليدوية يف الأ�شا�س كما 

تعتمد على املهارات والقليل من الأدوات.

وفنون احلـــرف اليدوية متثل جذور ال�شناعة 

يف التاريخ الإن�شاين، حيث وجدت لتلبي احتياجات 

الإن�شان النفعية واملرتبطة بحياته اليومية، والتي 

ترتبـــط ارتباطـــًا كبـــرًا بحاجاتـــه الأ�شا�شيـــة يف 

احلياة. واملنتج التقليدي املرتبط باملوروث اليدوي 

لفنـــون ال�شعوب ميثـــل اجلانب الب�شـــرى املدرك 

مـــن هـــذا املوروث.وتعتمد الفنـــون التقليدية على 

نقو�س وزخارف ومفردات هي مالمح احل�شارات 

املختلفـــة التي مـــرت بها الثقافـــة الإن�شانية، وهي 

بذلك تعـــد مراآة لإرث احل�شـــارة الإن�شاين، وهي 

جـــزء مـــن الفنـــون الب�شريـــة املرتبطـــة بتفاعل 

الإن�شـــان ببيئتـــه، وجتريـــده لعنا�شرهـــا املحيطة 

به.ولي�ـــس بال�شـــرورة اأن تكـــون رمـــوزًا مبا�شـــرة 

وا�شحة بل اأن احلريف ورث الت�شكيل واألف املنتج، 

وهذه العالقـــة بينهم تعد حالة ر�شا يجتمع عليها 

املجتمع يف ال�شكل واملعنى والوظيفة التي يوؤديها.

وتعك�س احلرف وفنون الت�شكيل اليدوية تقدم 

الفـــرد ومفاهيمـــه القيمية وم�شتـــوى احلياة التي 

يرقـــى لها، وهي بذلك تقدم مالمح جمتمع و�شط 

باقي املجتمعات، من خـــالل تعبرها عن م�شتوى 

ال�شناعـــة اليدويـــة من ناحيـــة التقنيـــة والتعبر 

الإبداعـــي للفنان مـــن ناحية اأخرى. لـــذا فاملنتج 

اليدوي هواملتبقى من ثقافات ال�شعوب املرتاكمة، 

وما هواإل قطعة من الطبقات الر�شوبية احل�شارية 

لثقافـــة كل جمتمع، ورعاية تلك الفنون هي رعاية 

للرتاكـــم املعـــريف يف كل منتج يـــدوي تقليدي يتم 

املحافظـــة عليه. وهو يعد توا�شـــال رئي�شيا لتاريخ 

جمتمـــع ما. كما اإنه قد ي�شبح جذورًا حتمل معها 

.
)5(

عنا�شر للتوا�شل بني اأفراد املجتمع

وعـــن احلـــرف التقليديـــة يذكـــر د. علي بزي 

اأنهـــا  تتميـــز بالنت�شـــار والقدم والتغـــر امل�شتمر 

واأنهـــا حتتاج للت�شويـــق، واأن العمل احلريف ي�شوده 

الطابع العائلي، ويوؤكد على اأثر البنية الجتماعية 

على �شعيد الوطن يف الواقع احلريف ذاته.وا�شعًا 

ملنهـــج للحرف التقليدية يعتمد على درا�شة الواقع 

التاريخـــي واجلغرايف والقت�شـــادي والجتماعي  

والثقـــايف وال�شيا�شـــي، بـــل والواقع املعـــريف العام 

.
)6(

فاحلرفة اإحدى الق�شايا املعرفية الهامة 

وتنمية احلـــرف التقليدية هـــي عملية تهدف 

للدفع مبنظومة العمـــل اليدوي احلريف من خالل 

و�شـــع منهـــج يعتمـــد يف اآلياتـــه على رفـــع م�شتوى 

الفنان احلريف تقنيـــًا وتنمية مهاراته، كما تعتمد 

تنمية احلرف التقليدية على تنمية منتجه احلريف 

التقليدي باتخاذ جمموعة من الإجراءات كتطوير 

اآليـــات العمل وربط املنتج بطلبـــات واآليات ال�شوق 

املتغـــرة، كما حتتـــاج تنميـــة احلـــرف التقليدية 

ملجموعة مـــن الت�شريعات القانونيـــة حتمي املنتج 

وحتافظ على حقوق العاملني فيه.

و�قع �حلرف �لتقليدية يف �لعامل �لعربي

تتميـــز احلـــرف التقليديـــة يف العـــامل العربي 

بالتنـــوع والرثاء نتيجة التنـــوع اجلغرايف والثقايف 

واختالف البيئـــات والذي مينح احلريف اخلامات 

املختلفة وميده بالرموز الت�شكيلية املتنوعة، والتي 

تدعمه على امل�شتوى الإبداعي. 

تتمركـــز مناطق العمل يف احلـــرف التقليدية 

داخل مناطق تعـــود لع�شور بعيـــدة حافظت فيها 

علـــى املهنـــة القدمية جمـــددة فيها، رغـــم كل ما 

اأتـــى من حداثيات على جمتمعنا العربي فما تزال 

مالمـــح الثقافـــة التقليدية تطبع احليـــاة اليومية 

ب�شكل كبر ومتنحه روحا من الزمن القدمي..

وب�ش��كل خمت�ش��ر �شنعر�س مدخ��اًل عن احلرف 

التقليديـــة فـــى كل منطقة ثقافيـــة داخل جمتمعنا 

العربي، متتلـــك خ�شو�شية متنح مو�شوع احلرف 

هالة من التقدير لهذا املنتـــج الذي يعك�س تاريخًا 

حيـــًا ملمو�شًا لل�شعـــوب، يعود  جـــزء منه للمجتمع 

وجـــزء للفنـــان ال�شعبي املعـــر عـــن مفاهيم هذا 
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م�شد�قية تنمية �حلرف �لتقليدية يف �لعامل �لعربي

املجتمع. ولكل منطقـــة روؤيتها وجتربتها يف جمال 

احلرف والتـــي ي�شعب احلديث املو�شع عنها الآن، 

ولكننا �شنجملها يف نقاط تخدم روؤية تنمية احلرف 

العربيـــة مو�شـــوع البحـــث، لذا �شنجمـــل ونلخ�س 

ظروف احلرف يف املنطقة العربية يف التايل :

منطقة و�دي �لنيل )م�شر و�ل�شود�ن( :

تنت�شر احلرف التقليدية بطول نهر  النيل على 

امل�شتـــوى ال�شعبـــي، ولكن املوؤ�ش�شـــات احلكومية ل 

تتوا�شل مع احلـــريف ب�شكل مبا�شر وكامل للتحكم 

يف مقـــدرات تلك الفنـــون و�شنو�شح جتربة م�شر 

نوذجُا.

عرفت م�شر املوؤ�ش�شـــات احلرفية والطوائف 

املهنيـــة منذ عهد الفراعنة، حتى جاء حممد علي 

واألغى طوائف املهن وال�شناعات احلرفية، وهوما 

اأثـــر بال�شلـــب على تلك احلـــرف، واإىل الآن تعاين 

احلـــرف مـــن الإهمال و�شـــوء التنظيـــم، ولتوجد 

جهـــة اأواإدارة بعينهـــا تهتم بتلك الفنـــون املوروثة 

الـــوزارات  يف  الإدارات  تتعـــدد  بـــل  وحرفييهـــا، 

وتت�شابـــك امل�شالـــح بني تلـــك الإدارات فال مي�س 

احلرفـــة اأواحلـــريف على اأر�ـــس الواقـــع اأي فائدة 

تذكـــر. وهوما ينعك�س على جـــودة املنتج وت�شويقه 

حمليـــًا وعامليًا، بالإ�شافة ملعانـــاة احلريف، والذي 

بـــداأ ين�شحـــب من احلـــرف ملمار�شة مهـــن اأخرى 

اأكـــرث ربحـــًا، وو�شع احلرف يف م�شـــر ل يتنا�شب 

مع تاريخهـــا يف احلرف والفنـــون الرفيعة والذي 

ت�شهـــد به املتاحف وفنون العمـــارة امل�شرية طوال 

مراحل تاريخها، وعلى م�شتوى ما وفرته الطبيعة 

امل�شرية ب�شخاء للفنان ال�شعبي.

منطقة �ل�شام )�شوريا ولبنان و�لأردن وفل�شطني( 

و�لعر�ق:

وهي منطقـــة لها موروث مت�شابـــك ومتداخل 

بالغـــًا  اهتمامـــًا  يحمـــل  ومنتجاتـــه،  رمـــوزه  يف 

باملن�شوجـــات وم�شغولت املعادن و�شناعة املراكب 

وفنون النجارة عامة، فلقد منحت الطبيعة الكثر 

لهذه املنطقة. كما كان للتجارة دور كبر يف تو�شع 

فنونها. ولقـــد وهبت الطبيعة اخلامـــات املتعددة 

لتلك البـــالد، كمـــا كان اأعطاها الفنـــان املتمكن 

مـــن اأدواته وهوما جعل تلك املنطقة تتمتع بالرثاء 

الفنـــي، ولكن ب�شبب احلـــروب واملعاناة ال�شيا�شية 

املتوا�شلة تعتمد احلـــرف التقليدية على الت�شويق 

املحلي لطبقة اجتماعية معينة والت�شويق اخلارجي 

املحـــدود، ولأن ال�شياحـــة هـــي ال�شـــوق الرئي�شـــي 

لهـــا فاإن الظـــروف ال�شيا�شية تنعك�ـــس �شلبيًا على 

ال�شياحـــة وبالتـــايل علـــى ت�شويق املنتـــج احلرفى 

املرتبط بهذا ال�شوق. ورغم وجود اإدارات حكومية  

وموؤ�ش�شـــات جمتمـــع مـــدين تعمل ب�شـــكل م�شتمر 

اإل اأن الت�شويـــق يف دائـــرة �شيقـــة ل تنا�شب حجم 

وروعة فنون تلك البالد احلرفية.

)�ليم��ن  �لعربي��ة  و�جلزي��رة  �خللي��ج  منطق��ة 

و�ل�شعودي��ة و�لبحري��ن و�لإم��ار�ت و�لكوي��ت وقطر 

وعمان(:

لقـــد ات�شمـــت منطقـــة اخلليـــج بوجـــود حرف 

كالنجارة واحلدادة، والعديد من احلرف املرتبطة 

بفنون ال�شيد، وقد كان لوجود النفط واإ�شهامه يف 

رفع م�شتوى دخل الفرد دوره يف تبدل نوع الأن�شطة 

يف اخلليـــج، حيث تعتمد منطقـــة اخلليج الآن على 

�شركات التجارة و�شركات البرتول العاملية. وقد كان 

لوجود عمالة من �شرق اآ�شيا تاأثره الوا�شح مبنتجات 

تلـــك املنطقة، وهومـــا جعل احلكومـــات اخلليجية 

ت�شرع يف اإن�شاء ناذج حية للمدن الرتاثية، وتوؤ�ش�س 

ملهرجانات �شعبية وت�شدر مطبوعات تركن للرتاث 

لتعك�ـــس فنونهـــا املحلية و�شط جرانهـــا من الدول 

العربية وو�شـــط ارتفاع م�شتـــوى الدخل يف منطقة 

اخلليـــج والذي اأثر على �شيطرة املنتجات الأجنبية 

على ال�شوق الإ�شتهالكي. 

وتعـــد عمان نوذجًا ملواطـــن ازدهار احلرف 

يف اخلليـــج، حيث ل يـــزال العديد مـــن العمانيني 

يعملـــون يف احلـــرف باعتبارها م�شـــدرًا للدخل، 

كمـــا اأن احلرف يف اخلليج تقوم برعايتها اإدارات 

تراثية باإ�شـــراف املوؤ�ش�شة ال�شيا�شية وهوما يدعم 

تلك الفنون على امل�شتوى الر�شمي.

اأمـــا اليمن فهي متحف و�شوق مفتوح للحرف، 

فقد عرفت بتقدم فنون العمارة وما ترتبط به من 
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فنون حرفية وبتقـــدم املنتجات املعدنية من ذهب 

وف�شة وغرهـــا. وهي تعاين من �شعـــف موؤ�ش�شي 

فـــى اإدراك تلك الكنوز فهي حتتاج من موؤ�ش�شاتها 

الر�شميـــة لروؤية اأكرث عمقًا، ولكـــن الفنان اليمني 

يعمل دائمًا متنا�شقا مـــع ح�شارته ومزودًا ال�شوق 

املحلي باحتياجاته، وهو�شوق ما زال يعتمد ب�شكل 

كبر على املنتج اليدوي التقليدي.

منطقة �ملغرب �لعرب��ي )ليبيا وتون�س و�جلز�ئر 

و�ملغرب وموريتانيا(:

وهي منطقـــة تتفق وتت�شابـــه يف عوامل كثرة 

مت�ـــس الثقافة امل�شرتكة، ولكن اإدارة ملف احلرف 

يختلف فيها من دولة لأخرى.

وتعد جتربة تون�ـــس واملغرب الأجنح، فاململكة 

املغربية لديهـــا وزارة للحرف التقليدية بالإ�شافة 

لكونهـــا متتلك خمطط2015 والذي يدفع لتنمية 

اأو�شاع احلريف بغطـــاء للتاأمني ال�شحي وبرنامج 

لرفـــع ال�شرائـــب. وترتكـــز ال�شناعـــة التقليديـــة 

املغربيـــة يف منتجـــات اجللـــد والطـــني واحلجـــر 

والن�شيج وامل�شنوعات النباتيـــة واملعادن والنق�س 

علـــى اجلب�ـــس و�شناعـــة الآلت املو�شيقيـــة كاآلة 

العود وغرها.

19 يف  التقليديـــة  ال�شناعـــة  قطـــاع  وميثـــل 

املائـــة مـــن النـــاجت الداخلـــي اخلـــام وي�شاهم يف 

اإعالة ثلـــث ال�شاكنة املغربيـــة، ويعد اأحد جمالت 

الإبداع املغربي دون منـــازع واأحد اأعمدة الن�شاط 

القت�شـــادي باململكـــة وهوثاين اأكـــر م�شغل لليد 

العاملة باململكة بعد الفالحة.

�حل��رف  تنمي��ة  تو�ج��ه  �لت��ي  �مل�ش��كالت 

�لتقليدية يف �لعامل �لعربي

هنـــاك م�شـــكالت خمتلفـــة تتحكـــم يف تنمية 

احلرف داخـــل جمتمعنـــا العربي، لكـــن امل�شاهد 

للو�شـــع يح�ـــس التفـــاوت يف اإدارة ملـــف احلـــرف 

العربـــي  املغـــرب  العربية،فمنطقـــة  املنطقـــة  يف 

اأكـــرث اإدراكًا لقت�شـــاد احلـــرف، بينمـــا اخلليـــج 

يعتر احلرف التقليديـــة عنوانًا لهويته ومالحمه 

ال�شرقية املرتبطة بالثقافة العربية.

وبالرغـــم اإن دول احل�شارات القدمية كم�شر 

و�شوريـــا والعراق واليمن تتحـــرك يف اإطار حمدود 

جـــدًا يف اقت�شـــاد احلـــرف ول متتلـــك وزارات ول 

قوانني حلماية هـــذا القطاع، وهي ل ت�شعها ب�شكل 

يعك�س م�شاحتها احلقيقة على الأر�س  ول اأهميتها 

وتاريخها احلقيقـــي يف املعار�س واملحافل الدولية، 

اإل اأن الدرا�شات والبحوث يف تلك الدول على درجة 

كبرة من التقدم كنتيجة للعمل البحثى القائم على 

اجلمع امليداين منذ ما يزيد عن ن�شف قرن.

وي�ش��رتك �لعمل �حل��ريف يف �لعامل �لعربي 

يف �مل�شكالت �لتالية :

	�شـــوء الت�شويق على امل�شتوى املوؤ�ش�شي املنظم،  •
وهومـــا يجعـــل هنـــاك ع�شوائيـــة يف الطلـــب 

عليها، والتو�شع يف اإنتاجها واأناطها مرهونة 

بامل�شادفـــة  دون اأي تخطيـــط. وعـــدم وجود 

موؤ�ش�شات ت�شويقية �شخمة حتتوي هذا القطاع 

وتروج منتجاته.

	حتـــول احلرفيني التقليديـــني اإىل مهن اأخرى  •
اأكرث عائدًا عليهم، ولالأ�شف مل يطور احلريف 

نف�شـــه، ومل يحاول جـــذب امل�شتهلـــك وابتكار 

اجلديد املالئم للحداثة.

	تراجـــع الآباء عن نقل احلرفة لالأبناء وتوقف  •
تعليم احلرفة.

	اأوليـــة التعامل مـــع اخلامات املوجـــودة وعدم  •
ال�شتفـــادة مـــن الأبحـــاث التي تطـــور وتنمي 

تعامل احلريف مع خامات املنتج.

	 عدم التحديـــث للروؤية الفنية لت�شميم املنتج  •
وت�شنيعها يف اأطر جديدة.

	عـــدم تعقيـــد ال�شناعـــات احلرفيـــة وتوقفها  •
عند م�شتوى نومعـــني وهوما اأدى اإىل تدهور 

التقنيات  با�شتثنـــاء بع�س احلرف التي يروج 

ت�شويقها ب�شكل يفتح لها الأ�شواق العاملية.

	تقت�شر ا�شتخدامات املنتج احلريف على طبقة  •
اجتماعيـــة معنيـــة يقل�س ت�شويقهـــا يف بيئتها 

املحلية، ويجعل احلرفـــة تعتمد على ال�شياحة 

الغر م�شتقرة يف عاملنا العربي. 

	عدم وجود قوانـــني اأوت�شريعات حتمي احلرف  •
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التقليديـــة والعاملـــني فيهـــا، وتنظـــم العمـــل 

املنتظر من قطاعها حتى ت�شهل اآليات التعامل 

مـــع ال�شوق وتدعم رجـــال الأعمال وتقدم لهم 

الت�شهيالت.

�لأ�ش�س �مل�شرتكة لتنمية �حلرف �لتقليدية 

يف �لعامل �لعربي

ي�شـــرتك العـــامل العربـــي يف عوامـــل عديـــدة 

اأهمها تقارب املفاهيـــم نتيجة وحدة اللغة، وحدة 

املعتقدات �شاهمت يف توحد امل�شاعر حول العديد 

مـــن املفاهيـــم والأ�شاليـــب الفنية والرمـــوز ذات 

الـــدللت القريبة من عقـــول امل�شاركني يف العمل 

بهذا القطاع.

يتميـــز العـــامل العربـــي بالتعدديـــة الثقافيـــة 

فالعـــامل العربي به ع�شـــرات الثقافات املجتمعات 

املكونة لتلك الثقافة ال�شرقية املميزة.

وت�شاهـــم وحـــدة اجلغرافيا علـــى التقارب يف 

التوزيـــع والن�شر للمنتجات ح�شـــب درجة احلاجة 

اإليهـــا، لي�شمـــح ت�شابه امل�شـــكالت وت�شابه املجتمع 

املحلـــي يف اإيجاد احللول امل�شرتكـــة لها. كل ذلك 

يذلـــل عقبـــات العمـــل العربي املوحـــد لدفع قطاع 

احلرف التقليدية.

�حل��رف  تنمي��ة  جم��ال  يف  �لتع��اون  �إ�شكالي��ة 

�لتقليدية يف �لعامل �لعربي

فيمـــا يخ�س العمل العربي امل�شرتك يف جمال 

تنميـــة احلرف التقليدية قـــدم املدير العام ملكتب 

العمـــل العربـــى  تقريـــرًا بعنـــوان “ ال�شناعـــات 

ال�شغرى واحلـــرف التقليدية يف الوطن العربي.. 

.
اأداة للتنميـة”)7(

حيث ناق�س جوانب خا�شة باحلرف التقليدية، 

وبنظرة اأولية لواقعها بني املا�شي واحلا�شر، وقد 

اأ�شـــار اىل ثالثـــة مالمـــح اأ�شا�شية جت�شـــد البنية 

احلرفية وما تت�شف به مـــن خالل  دور الإعالم،  

والرتويج للحرف التقليدية يف العامل.

وتـــرى الكاتبـــة اأن العامل عانـــى من م�شكالت 

عديدة  وكانت التنمية �شبيله اإىل اإيجاد حلول تنبع 

من �شدق احلاجة حللول جذرية، وكان لكل اآلياته 

التنمويـــة التي تنا�شـــب ظروفه، وكـــم كان العامل 

العربـــى م�شت�شهـــاًل تطبيق برامـــج تنموية بحلول 

تنا�شـــب اأجندة خمتلفة عنـــه جمتمعيـــًا وثقافيًا، 

وهوما مت على اأثـــره وجود ظواهر لرامج التنمية 

العربية اأهمها :

- اأن نتائـــج التنميـــة ان�شبـــت علـــى املوؤ�ش�شـــات 

هوامل�شتهـــدف  الفـــرد  اإن  رغـــم  الأفـــراد  ل 

الأ�شا�شي مـــن التنمية وهوما نتـــج عنه فروق 

تنموية وا�شحة داخل املجتمع  الواحد وداخل 

املجتمعات العربية ككل.

- اأن التنميـــة �شملت املـــكان والأ�شيـــاء ولكنها مل 

تطـــور طبيعة النا�ـــس وترقيـــة �شلوكهم بنف�س 

الن�شبة يف اإطار من احلداثة واملدنية.

- عدم تبني املواطنني يف املجتمعات العربية  ذاتها 

للتنمية فكان على النظم الوا�شعة وامل�شتفيدة 

من برامج التنمية حماية براجمها.

   هنـــاك احتيـــاج لدرا�شـــة واقعيـــة مل�شكالت 

احلـــرف العربية جمتمعة، وكل جمتمع على حدة، 

واأت�شور اأن احللول لبد اأن تت�شمن تنمية احلرفة 

علـــى اأ�ش�س تدفـــع بهـــا اإىل مناف�شـــة عاملية وهذه 

احللول تت�شمن :

�حلريف: و�شع  حت�شني   -  1
مـــن خـــالل رفـــع قدراتـــه ومهاراتـــه وكفاءته 

الأدائيـــة، كما يجـــب حت�شني الو�شـــع الجتماعي 

لـــه، والعمل على توفر الرعاية ال�شحية والتاأمني 

ال�شحـــي لعائلتـــه، �شـــواء الناجتـــة مـــن اأخطـــار 

احلرفة.

كما يرى حممـــد د�شوقى اأن احلـــريف لبد اأن 

يكون لديه قدر من الإبـــداع لينقل البعد اجلمايل 

املت�شمـــن لهذا املـــوروث وعمقه فهـــي �شت�شهم يف 

الدفع باملهنة بغر�س اإك�شابه روح الع�شر، لت�شبح 

اخلـــرة هنا تفاعـــاُل م�شتمرًا بـــني املنتج احلريف 

 .
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وثقافته التقليدية

اإن تنميـــة احلـــرف التقليديـــة بهـــدف الدفع 

مبنظومة العمل مع احلـــريف،  فاحلريف هواأ�شا�س 

التنميـــة احلرفيـــة وهوامل�شتهـــدف مـــن التنمية، 

وهوالعمـــاد الرئي�شي لها، واحلرف تخ�شع لأ�ش�س 
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ثابتة موروثة يظهـــر فيها اجلودة اأحياًنا والرداءة 

اأحياًنا اأخرى ح�شب خرة احلريف الفنان وحقيقة 

اإملامه باأ�شرار املهنة..حيث يحتاج احلريف اإىل :

- تاأهيل مهني : لبد اأن يتم تاأهيل واإعداد احلريف، 

ولكى يتم ذلك يلزم اختيار العاملني حيث يتم 

الختيار بنـــاءًا على ال�شتعـــدادات النف�شية، 

وال�شخ�شية التي تدور حول املالحظة والإملام 

باملهـــارات والـــذكاء يف التوا�شـــل مـــع حاجة  

املجتمع.

- تاأهي��ل �جتماع��ي : يجـــب اأن ن�شع احلريف الذي 

يقـــوم بعمل يـــدوي فني، يف مرتبـــة اجتماعية 

متميـــزة، ويبداأ الإعـــالم يف تبني �شيا�شة رفع 

�شاأنـــه واعتبـــاره ثروة، وحرفتـــه هي جزء من 

تاريـــخ جمتمعـــه وهوتاريـــخ  قومي حـــي، لذا 

ل ي�شتهـــان ب�شاحـــب )احلرفـــة( اأواملوهبـــة 

اليدويـــة التـــي جت�شد املـــوروث املـــادي احلي 

لتاريخ ال�شعوب.

- تاأهي��ل نف�ش��ي :  حيـــث اأن القيـــام مبهمـــة العمل 

اليـــدوي يجـــب اأن حتظـــى بر�شـــى وثقـــة من 

احلريف، ومـــن املجتمـــع اأي�شًا لتجعـــل هناك 

تفاعـــل تباديل يوزن تلـــك العالقة التي تر�شخ 

القيمـــة اجلمالية والوظيفيـــة للعمل يف دائرة 

املتعاملني معه.

- تاأهي��ل م��ادي: يحتاج احلريف اإىل تـــوازن مادي 

ي�شمـــح لـــه باحلياة ب�شـــكل كـــرمي دون الوقوع 

حتت طائلة الفقـــر والتي قد جتعله يهرب من 

املهنة لي�شتطيع العي�س.

�حلرفة:  و�شع  حت�شني   -  2
من خالل اتخاذ جمموعة من الإجراءات منها:

	رفـــع ال�شـــاأن الجتماعـــي لأ�شحـــاب  احلرف  •
املوروثة.

	تاأ�شي�س نقابة عمالية فنية لهم. •
	اإقامة ور�س ب�شكل مكثف لنقل اخلرات التقنية  •

والتو�شع يف التعليم والتدريب للحرف.

  : للمنتج  �أ�شو�ق  فتح   -  3
من خالل القيام بالتايل : 

	ال�شتفـــادة من الأبحـــاث العلمية يف املجالت  •
املرتبطة باخلامات.

ي�شعـــى  اأن  فيجـــب  املنتـــج،  جـــودة  	حت�شـــني  •
منتجواحلرف اإىل حت�شني اخلامة.

	ابتكار ت�شميمات حديثة للمنتج. •
	الدعاية لـــه يف املطبوعات واملعار�س الطوافة  •
الداخلية واخلارجية والإعالم ودعم الإعالن 

 .
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عن املنتج 

ويلـــزم لتوجيـــه العمـــل العربـــي امل�شـــرتك يف 

جمال احلرف التقليدية و�شع خطة عمل م�شرتكة 

بني حكومات الدول العربية بالتعاون مع موؤ�ش�شات 

املجتمع املدين تعتمد اخلطة على :

1 - تثقيـــف املجتمع العربي عن طريق الإعالم 
املنظومـــة  �شمـــن  احلـــرف  بـــدور  وتوعيتـــه 

املجتمعية وتو�شيح املجهود الكبر الذي يقوم 

بـــه احلريف لإجنـــاز القطعـــة الفنيـــة اليدوية 

واأهميتها بالن�شبة لتاريخ املجتمعات.

الت�شويـــق  يف  امل�شـــرتك  العربـــي  التن�شيـــق   -  2
للمنتجات احلرفية والعمل على خلق جمالت 

ت�شويقيـــة اأكـــرث ات�شاًعـــا، وتـــداوًل للمنتجات 

اليدويـــة حتى تعـــزز فر�س العمـــل اليدوي يف 

العامل العربي وتت�شع الرقعة العاملة فيها. مع 

درا�شة ال�شوق لتحديد القدرة ال�شرائية، ونوع 

املنتـــج وموا�شفـــات امل�شتوى التقنـــي وو�شعه 

و�شـــط مثيلـــه املعرو�ـــس من خـــالل املميزات 

والعيوب واملكونات.

3 - العمـــل على ربط الأ�شالة باحلداثة حتى ل 
ي�شيع عمق الـــرتاث يف املنتج املميكن، ويكون 

هـــذا من خـــالل فريق عمـــل مـــن امل�شممني 

واحلرفيني ورجال القت�شاد والإعالم.

4 - رفـــع كفاءة احلـــريف والدفع بها، واحلفاظ 
علـــى اخلرة ونقلهـــا من جيل جليـــل للتاأكيد 

على التوا�شل الفني والثقايف.

اإعـــادة ا�شتخدام منتجاتنا التقليدية ب�شكل   - 5
ينا�شـــب احلداثة ومدنيـــة املجتمعات، واإعادة 

طرحها مبـــا ينا�شب امل�شتهلـــك املحلي،لتعود 

وحتتل منتجـــات احلرف التقليديـــة منظومة 
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ال�شخ�شيـــة  ومالمـــح  وتقاليدنـــا  عاداتنـــا 

القوميـــة، لذا لزم جتديـــد الوظيفة ملنتجاتها 

كاأ�شا�س ل�شتمرارها.

ال�شرائب عن احلرفـــة وكل اأ�شكال  6 - خف�ـــس 
مـــن جانـــب  للحرفيـــني  الإداري  ال�شتغـــالل 

املحليـــات  والكهربـــاء وغرهـــا  حتـــى ن�شمح 

للحريف بتنمية اإنتاجه.

7 - ت�شهيـــل احل�شـــول علـــى اخلامـــات باأ�شعار 
تناف�شية ت�شمح للمنتجـــات احلرفية للتناف�س 

مـــع البدائـــل يف ال�شـــوق املحلـــي والعاملي ويف  

املعار�س والأ�شواق اخلارجية.

مـــن  جمموعـــة  باتخـــاذ  الكاتبـــة  وتو�شـــي 

الإجـــراءات تهـــدف لتحريـــك التعـــاون العربـــي 

امل�شـــرتك  يف جمـــال احلـــرف التقليديـــة وذلـــك 

كالتايل :

التقليدية  للحـــرف  عربـــي  اإن�شـــاء جمل�ـــس   -  1
وال�شناعات املتناهية ال�شغر.

م�شرتكـــة  م�شتقبليـــة  اإ�شرتاتيجيـــة  و�شـــع   -  2
للحـــرف التقليدية يف العـــامل العربي. لتحمل 

هذه الروؤية بعدا زمانيـــا ومكانيا ينطوي على 

برنامج وا�شح مرتبط بتوقيت ملزم للحكومات 

العربية املتعاقبة ومنظمات املجتمع املدين.

اإزالة العقبات التي توؤثر على العمل العربي   - 3
امل�شرتك يف هذا املجال.

4 - ت�شكيل جلنة من الإقت�شاديني والتطبيقيني 
والإعالميني للنهو�س باحلرف التقليدية.

5 - ربـــط ملـــف احلـــرف التقليديـــة بال�شياحة 
العربيـــة كمدخـــل للحفـــاظ علـــى ا�شتمـــرار 

الإنتاج احلريف.

6 -دخـــول الباحثني العـــرب ك�شريك رئي�شي يف 
تنمية احلرف العربية.

7 -  ال�شتفادة من جتارب بع�س الدول العربية 
كاململكـــة املغربية التي تعتـــر �شباقة يف اإدارة 

موروثها احلريف التقليدي.

1 - عبـــد الهـــادي اجلوهـــري، معجـــم علـــم الإجتمـــاع، 
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يوميات رئيس فريق عمل 
ميداني

)1(
من �أر�شيف مركز �لرت�ث �ل�شعبي لدول �خلليج �لعربية

حماولة للتعرف عن قرب على �لتجربة �لعمانية 

يف جمال رعاية �ملاأثور�ت �ل�شعبية

تاألـــف فريـــق العمل مـــن كاتب هـــذه ال�شطور 

كباحث ميداين ورئي�س لوحدة الأدب ال�شعبي ومن 

 
)4(

 ومهند�س فني لل�شوت
)3(

م�شوؤول اإداري ومايل

وما اأن وطئت اأقدامنـــا ارا�شي ال�شلطنة ال�شقيقة 

اأح�ش�شنا بتفاوؤل جم واأمل كبر يف جناح املهمة ملا 

نعرفه من كرم الوفادة عند الخوة العمانيني اول 

وثانيا لغنى بالدهم املرتامية الطراف باملاأثورات 

ال�شعبيـــة املتنوعة وثالثـــا اننا قد بادرنـــا باإخطار 

ال�شيـــد حممـــد الوهيبي من�شق الرتبـــاط باملركز 

املذكـــور مبوعـــد و�شولنـــا وبطبيعة مهمتنـــا وكان 

املن�شق ي�شغـــل اآنذاك وظيفة مديـــر ادارة الرتاث 

بوزارة الرتاث القومي والثقافة. 

 عبد�لرحمن �شعود م�شامح 

كاتب من  البحرين

كان التح��دي كبيرا لكاتب هذه الس��طور ش��خصيا 
ولزميلي��ه في فريق العمل عندم��ا كلفهم مدير عام 
مركز التراث الش��عبي لدول اخلليج العربية)2( بالقيام 
بزيارة الى سلطنة عمان والتعرف عن كثب على جهود 
الس��لطنة في مجال رعاية التراث الش��عبي واالهتمام 
بحامليه ومؤديه وممارس��يه ال��ى جانب القيام بعمل 
مسح ميداني أولي ألمناط التراث الشعبي العماني عامة 
وعل��ى اخلصوص الفن��ون الش��عبية العمانية مبختلف 

اشكالها. 
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وبـــداأت املهمة كالعـــادة باللقـــاءات الر�شمية 

بالـــوزارة املعنيـــة واعتقـــد ان عمـــان ال�شقيقة قد 

�شبقت العديد من دول العامل والدول العربية على 

وجه اخل�شو�ـــس بت�شميـــة وزارة خمت�شة للعناية 

بالرتاث القومي يف بالدها وهذا امر يح�شب لها.  

وكان لتلك اللقاءات فائدة كبرة يف حتديد م�شار 

فريق العمل لتحقيق اهدافه.

يف البداية تعرفنا على جهود ادارة املطبوعات 

بالوزارة يف جمـــال الدرا�شات والبحوث يف جمال 

الـــرتاث القومـــي ب�شكل عـــام ويف جمـــال الرتاث 

ال�شعبي ب�شكل خا�س والتي �شدرت يف �شكل كتاب 

�شهـــري يتنـــاول بحثـــا اأو مو�شوعا �شمـــن �شل�شلة 

اطلقـــوا عليها )مـــن تراثنا( وكانت بحـــق مكتبة 

عامرة بالدرا�شـــات والبحوث ل ي�شتغني عنها من 

يريـــد ان يدر�س تراث ال�شلطنـــة عن قرب تاريخا 

وجغرافيـــا وفنا واأدبـــا وتراثا �شعبيـــا وغرها من 

املجالت.

وكانت لنا وقفة بالـــوزارة مع الفنان املعروف 

بابن ال�شاحل  وهـــو ال�شيد نا�شر عبدالّرب  الذي 

لـــه الف�شـــل يف ت�شكيل الفرقـــة القوميـــة العمانية 

للفنـــون ال�شعبيـــة يف منت�شف �شبعينيـــات القرن 

املا�شي، والتي �شاركت يف العديد من املهرجانات 

العربيـــة والعامليـــة. وهـــي فرقـــة تـــوؤدي خمتلـــف 

الفنون ال�شعبية العمانية على انواعها من خمتلف 

وليات ال�شلطنة. وكانت حمل تقدير واهتمام من 

امل�شئولني واجلمهور على حد �شواء.  

وممـــا نقلنـــا عنه قولـــه “اننا ن�شتقـــي اأعمال 

فرقتنا من تراثنا العماين الأ�شيل ونحاول تهذيبه 

وتطويره اأحيانا واإ�شافة ما ميكن اإ�شافته اأو حذف 

مـــا يجب حذفـــه اأحيانـــا اأخرى ليكـــون م�شت�شاغا 

ومقبول مـــن اجلميع” !. واأكد علـــى “اأن م�شاحة 

ال�شلطنة كبرة جدا وفنونها كثرة ومتنوعة حتى 

اأن بع�ـــس املناطق ل تعلـــم �شيئا عن فنون املناطق 

الأخـــرى”  واأ�شاف باأن ولية �شاللة تعتر قاعدة 

للكثـــر من الفنون ال�شعبيـــة العمانية واأن فيها ما 

يقارب اخلم�شني رق�شة �شعبية و فن �شعبي”.

ولفـــت ابن ال�شاحل انتباهنـــا اإىل وجود خطة 

كبرة وطموحـــة يقودها امل�شئولون بال�شلطنة على 

اأعلى امل�شتويات لدرا�شـــة الفنون ال�شعبية ميدانيا 

علـــى كامل الأرا�شـــي العمانية. وقـــد انتدب لهذا 

العمـــل املو�شيقـــار يو�شـــف �شوقـــي م�شطفـــى من 

جمهوريـــة م�شـــر العربية، وقـــد مت ت�شهيل مهمته 

بكافـــة الو�شائل املمكنة وح�شب مـــا تتطلبه املهمة 

وقد نفذت كل طلباته وفق ما اأراد. 

�لفنان نا�شر  عبد�لرب

يوميات رئي�س فريق عمل ميد�ين
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ويف الوقـــت نف�شـــه كان يف ادارة ابـــن ال�شاحل 

ا�شتـــاذ متخ�ش�ـــس متفـــرغ يقوم هـــو الآخر بعمل 

املتمثـــل  العمـــاين  للفولكلـــور  ميدانيـــة  درا�شـــة 

بالرق�شات ال�شعبية العمانية اإىل جانب كونه مدربا 

لفرقـــة الفنون ال�شعبية العمانيـــة التي ورد ذكرها 

اآنفـــا. وكان الأ�شتـــاذ �شبحـــي عبدال�شـــالم يعمل 

علـــى تطوير تلك الرق�شات كما كان ي�شتلهم منها 

اأي�شـــا رق�شات جديدة. وكم ده�شنا ونحن ن�شاهد 

يف مكتبـــه كل ذلـــك التنـــوع البديـــع يف الفولكلـــور 

العمـــاين م�شجـــال على اأ�شرطـــة وا�شتفدنـــا كثرا 

من تعليقات و�شروح م�شئولـــه الفنان ابن ال�شاحل 

لـــكل ما كنا ن�شاهده. وعلمنـــا منهما اأن اأغلب تلك 

اللقطـــات مت توثيقها من املهرجان ال�شعبي الكبر 

الـــذي يقـــام بالعا�شمـــة يف الأعيـــاد واملنا�شبـــات 

الر�شمية والوطنيـــة. و�شاهدنا كذلك ناذج لعدد 

مـــن الرق�شات التـــي مت تطويرها واأدتهـــا الفرقة 

ال�شعبيـــة العمانيـــة يف الداخـــل واخلـــارج ومل�شنـــا 

الفرق بني ال�شل واملطّور.ونثمن هنا عاليا مبادرة 

ال�شتاذ عبدال�شالم لدرا�شة املعاين اأو اليحاءات 

النف�شية والجتماعية للحركات املختلفة يف جمموع 

الرق�شات ال�شعبية العمانية.

ولطاملـــا حذرنا بع�س امل�شئولني الر�شميني من 

الذهاب اىل ممار�شي بع�س الفنون التي يعترونها 

�شـــاذة ول متثـــل اإل هـــوؤلء النا�س وكمـــا يقال كل 

ممنوع مرغوب ومن مبداأ حب ال�شتطالع جتولنا 

لبع�س الوقت يف �شوارع العا�شمة م�شقط و مطرح 

 يف مكان ما ي�شمى 
)5(

حتى حان موعد فن ال�شوما

الدوحـــة حيـــث جاء عـــدد مـــن الأفـــراد يف كامل 

زينتهم وطيبهـــم، فلقد كانوا مطيبني اأو معطرين 

بخلطـــة عجيبة من البخور وقامـــوا مبمار�شة هذا 

الفن الـــذي يعتمـــد اأ�شا�شا على ايقـــاع طبل كبر 

وحركات اأو رق�شات �شريعة وغناء بكلمات مبهمة 

غر مفهومة لدينا علـــى القل. وقد ا�شتطعنا بعد 

لأي اأن ن�شـــل اىل رئي�س تلـــك الفرقة وهو ال�شاب 

خمي�ـــس بن غريب الذي اأمتعنا بحديثه وابت�شامته 

التى ل تكاد تفارق حمياه.

النرتكونتننتـــال  فنـــدق  اأجنحـــة  اأحـــد  ويف 

بالعا�شمة كانت لنا فر�شة لقاء الدكتور املو�شيقار 

يو�شـــف �شوقـــي م�شطفى وهـــو باخت�شـــار �شديد 

وكيل وزارة �شابق بجمهورية م�شر العربية وملحن 

وفنان وخبر يف الفنـــون ال�شعبية واأ�شتاذ جامعي 

يف العلـــوم لـــه العديد مـــن املوؤلفـــات يف املو�شيقى 

العربيـــة وننقل عنه عبارة طريفة حيث يقول “ اإن 

كان التاريـــخ يعرتيه ظن اأو كذب اأحيانا فان الفن 

�لدكتور يو�شف �شوقي



173

ال�شعبـــي لأي امـــة من المم هـــو احلقيقة العارية 

فال�شعب ل يكذب على نف�شه”.

وللدكتور �شوقي جتارب �شابقة فقد قام بجمع 

الفولكلـــور ال�شـــوداين واأعـــد تقريـــرا مبدئيا عن 

جمـــع وتدوين الفنون ال�شعبية العمانية خل�س فيه 

وجهـــة نظره فيما يـــرى عليه الفنـــون ال�شعبية يف 

عمان الآن واأنواعها وبيئاتها املختلفة ومنا�شباتها 

ودميوغرافيتهـــا اأي اأناط ال�شكان الذين يقومون 

مبمار�شتها.

ولقد حتدث الرجل طويال عن وجهة نظره يف 

املو�شيقى العربية والفن ال�شعبي وم�شاألة التطوير 

والتحديـــث. ثـــم بعـــد طول �شـــر مـــن م�شتمعيه 

حتـــدث عمـــا يقوم بـــه يف �شلطنة عمـــان وبتكليف 

ر�شمي لعمل م�شـــح ميداين للفنون ال�شعبية وكيف 

اأنـــه طـلـب فريق عمـــل لـم�شاعـدتـه جمـهز ومكون 

مــــن م�شـاعــــد م�شـــري و�شابـــني عمانيـــني يقوم 

بتدريبهما على هذا النوع من العمل. واأو�شح باأنه 

انتهـــى للتو من املرحلـــة الوىل من امل�شح امليداين 

ودخل باملرحلة الثانية وهي مرحلة اجلمع النوعي 

ال�شامل.

ومل يفتـــه ان ي�شمعنا �شيئا مـــن فنه باآلة العود 

وراأينـــا بـــني يديـــه جمموعـــة كبـــرة مـــن ال�شور 

الفوتوغرافيـــة التي قام بالتقاطهـــا بنف�شه ويقول 

باأنـــه هـــاو بل نـــراه م�شـــورا متمكنا وعلـــى دراية 

كبرة باآلت الت�شوير وعد�شاتها وال�شوء ودرجته 

واأطيافـــه واللحظـــة احلا�شمـــة املنا�شبـــة للتقاط 

ال�شورة املطلوبة.

واأّملنا من الرجـــل ان نح�شل منه على ن�شخة 

من تقريره الذي اأعـــّده عن م�شحه امليداين الأول 

للفنون ال�شعبيـــة العمانية اإل اأننا نفاجاأ ب�شفره يف 

كل مرة حني نطلبه لهذا الغر�س.

ولت�شهيـــل مهمتنـــا اأمّدنـــا الأ�شتـــاذ �شامل بن 

حممـــد العري مديـــر العالقـــات العامـــة بوزارة 

الإعـــالم العمانيـــة ببع�ـــس اخلرائـــط والكتيبات 

و�شّهل لنـــا الدخـــول اىل اأروقة الإذاعـــة العمانية 

ملقابلـــة  ال�شتـــاذ حممد بن نا�شـــر املعويل رئي�س 

ق�شـــم الغنـــاء واملو�شيقـــى الـــذي زّودنـــا ببع�ـــس 

املعلومـــات اأهمها ذكر اأ�شماء خم�ـــس فرق �شعبية 

مهمـــة يف ال�شلطنـــة. ويف مبنـــى الذاعـــة تعرفنا 

علـــى ال�شتـــاذ عيد بن حـــارب الـــذي اأمتعنا على 

مـــدى �شاعة ون�شف بحديـــث اخلبر املتمكن عن 

الفنـــون ال�شعبيـــة العمانية ول غرو بـــاأن يكون هو 

الدليل املر�شد بل وامللهم للدكتور �شوقي يف اإجناز 

مهمته.

 �ل�شيخ �شعبان �لفار�شيخريطة �شلطنة عمان

يوميات رئي�س فريق عمل ميد�ين
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وتلطـــف �شعادة وكيـــل وزارة الـــرتاث القومي 

والـــرتاث ال�شتاذ مـــال اهلل بن حبيـــب و�شمح لنا 

مبقابلتـــه وا�شتمـــع لنـــا  ف�شـــر كثرا مبـــا نقوم به 

واأو�شح باأن ما نقوم به �شت�شتفيد منه الوزارة قبل 

اأن يكـــون عمال خا�شا باملركز الذي نثله. وطلبنا 

مـــن �شعادتـــه اأن ي�شمـــح للحاج �شعبان بـــن اأحمد 

 
)6(

الفار�شي مبرافقتنا اأثناء جولتنا يف مدينة �شور

واأن ي�شهـــل مهمتنـــا باإر�شال خطـــاب اإىل اجلهات 

املعنية يف الوليات التي نرغب يف زيارتها.

ويف م�شاء اأحد الأيـــام ذهبنا اىل ولية بركاء 

بلـــد الن�شيـــج اليدوي ال�شعبـــي بال�شلطنـــة وقابلنا 

ال�شيخ حممود بن اأحمد حممد و�شجلنا معه حديثا 

 .
)7(

جامعا عن �شناعة الن�شيج يف مدينة بركاء

ويف مزرعـــة لل�شيـــد �شعيد بن �شـــامل ال�شيابي 

كان لنـــا لقـــاء من غـــر ميعـــاد مع مـــا ي�شمى يف 

 الذي ي�شـــدر يف ال�شل 
)8(

عمـــان بـ  فـــن الزمط 

عن الزاجرة وجمعها زواجـــر وهي ال�شواقي التي 

كانـــت قدميا جترهـــا الثـــران فت�شـــدر بكراتها 

الكبـــرة اأ�شواتا جميلة ملحونة ي�شاحبها اأهازيج 

علـــى �شكل حـــداء يوؤديـــه الفالحون وقـــد ابتدعوا 

فيـــه اأ�شعارا منا�شبة للحن فكان بحق فنا متميزا. 

وت�شعى اجلهـــات املخت�شة بال�شلطنـــة للمحافظة 

عليـــه بعـــد اأن كاد يندثـــر. وابلغونـــا ان هذا الفن 

موجود يف اخلابورة وبركاء وم�شنعة وال�شويق من 

مناطـــق ال�شلطنـــة، ويوجد عموما حيـــث ما توجد 

ب�شاتـــني النخيـــل. ونروي عنهـــم اأن اول من ابتدع 

 وكان هوؤلء اأهل 
)9(

الزاجرة هم قبيلة ال�شريريني

زرع وقلع منذ قدمي الزمان.

�آلة �لن�شيج �لتقليدية

بئر �ملاء با�شفل �لز�جرة

�آلة �لن�شيج �لتقليدية

عدد من �ملز�رعني يحاولون زجرها
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ويف جنوب ال�شلطنة ويف مدينة �شور  - التي يعتقد 

اأن الفينيقيـــني هم بناتها قبـــل انتقالهم اىل حو�س 

البحر املتو�شط �شمال - وب�شحبة احلاج �شعبان بن 

اأحمد الفار�شي توقفنا عند م�شنع لنماذج القوارب 

اخل�شبية التقليدية، والذي ت�شرف عليه وزارة الرتاث 

القومـــي والثقافة. وكانـــت املفاجـــاأة عندما التقينا 

 نف�شه الذي قام ب�شناعة �شفينة البوم 
)10(

بالقالف

ال�شهرة )�شحار( التي و�شلت اإىل �شواطئ ال�شني 

يف عـــام 1981م يف رحلـــة ا�شطوريـــة حتكي اأجماد 

العمانيني وعرب اخلليج العربي البحرية يف املا�شي 

وو�شولهم اإىل تلك ال�شقاع البعيدة باأق�شى ال�شرق. 

وقد حدثنا القالف عن جتربته ال�شخ�شية يف حرفة 

القالفـــة اأي �شناعة ال�شفن اخل�شبيـــة التقليدية يف 

مدينة �شحار العريقة.

ويف نف�ـــس تلـــك الور�شـــة اجتمـــع حولنـــا عدد 

من الـــرواة ومن ممار�شي بع�ـــس الفنون ال�شعبية 

. وا�شرتك 
)11(

و�شجلنـــا لهم اأ�شعارا يف فن امليدان

يف احلوار ال�شيد نا�شر بن عبداهلل املخيني الذي 

كان ي�شـــرف علـــى مكتـــب الوزارة  مبدينـــة �شور، 

وحدثنـــا عن فنون �شـــور باخت�شار وروى لنا �شيئا 

 
)12(

مـــن حمفوظاتـــه مـــن اأ�شعار فنـــون الطـــارق

.
)14(

والرزحة
 )13(

وامليدان والدان  دان

ويف طريق العودة اىل العا�شمة م�شقط انفجر 

مرافقنـــا احلـــاج �شعبان بـــن اأحمـــد الفار�شي يف 

حديـــث كتمه طويال فيما يبـــدو ليخرنا عن دوره 

وكيف 
 )15(

يف م�شـــروع �شفينـــة �شحـــار ال�شهـــرة

ا�شنـــدت اليه الـــوزارة مهمة جلـــب الأخ�شاب من 

مـــورده الأ�شلـــي بالهنـــد يف مهمـــة خا�شـــة وكيف 

اأ�شـــرف علـــى بنائهـــا واإنزالهـــا اىل البحر لتمخر 

عبـــاب بحر العرب ومن ثـــم املحيط الهندي  نحو 

ال�شـــرق الق�شـــى اإىل بـــالد ال�شني، وكيـــف اأنها 

عـــادت حممولة على ناقلة متمـــا حديثه ويف عينه 

الكثـــر من الأ�شى والتاأثر “وهي الآن تقف �شاكنة 

اأمام مبنى وزارة الرتاث القومي والثقافة” كرمز 

لرتاث �شلطنة عمان البحري التليد.

و�شاألنـــا يف تلـــك الثنـــاء مرافقنـــا جمعة بن 

 
)16(

فـــروز عن فنون بلدته جعـــالن ولد ابو ح�شن

هكـــذا يعّرفونها فقال اإنهـــا تقع يف جنوب املنطقة 

مـــن  الكثـــر  بهـــا  واأن  ال�شلطنـــة  مـــن  ال�شرقيـــة 

الفنون ال�شعبية التي ميار�شهـــا الأهايل كالرزحة 

 وامليـــدان 
)19(

 والمبـــم
)18(

 وال�شـــرح
)17(

والليـــوة

.
)21(

 واملغاي�س
)20(

والطارق والب�شاير

 عا�شمـــة ولية الباطنة 
)22(

ويف مدينـــة نزوى

عبـــداهلل  بـــن  م�شعـــود  احلـــاج  مـــع  لقاوؤنـــا  كان 

�حد �لرو�ة من �حدى فرق �لفن �ل�شعبيعملية جر �لز�جرة

يوميات رئي�س فريق عمل ميد�ين
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ال�شليمـــاين احد ال�شناع املهرة للخناجر العمانية 

ال�شهـــرة الذي نقل الينا جتربتـــه يف حديث �شيق 

عن هـــذه ال�شناعـــة املزدهرة منـــذ القدم وحتى 

الآن ، فالعمـــاين ل يعـــرف اإل بتمنطقه باخلنجر 

العماين التقليدي الأ�شيل.

وا�شتهـــرت نـــزوى كذلـــك باحللـــوى واحللوى 

العمانيـــة ل تقاوم، وا�شتطـــاب حديثها مع الراوي 

احلـــاج عبـــداهلل بن مطـــر �شـــامل اأحـــد �شناعها 

. ويف 
)23(

املتمكنـــني من خلطتهـــا الطيبة املميـــزة

نـــزوى ل ميكن للزائر ان يفـــّوت على نف�شه فر�شة 

م�شاهـــدة قلعتها ال�شهـــرة التي بناهـــا ال�شلطان 

اليعربي �شلطان بـــن �شيف يف القرن الثامن ع�شر 

امليالدي.

  القريبة والتي 
)24(

ثم توجهنا اىل مدينة بهال

تعد مركزا ل�شناعة الفخار يف عمان وحر�شنا على 

زيارة م�شنع وزارة الرتاث القومي والثقافة الذي 

اأقيم لغر�س املحافظة علـــى هذا الرتاث العماين 

العريـــق. فوجدنـــا يف جنباتـــه عددا مـــن ال�شناع 

والعمـــال العمانيني يقـــوم علـــى تدريبهم م�شرف 

امل�شنـــع الأ�شتاذ امل�شـــري رم�شـــان عبدال�شالم 

الذي اأخذنا م�شكورا يف جولة على اأق�شام امل�شنع 

واأطلعنا علـــى بع�س مهاراتـــه وقدراته يف �شناعة 

ناذج مـــن الأواين الفخارية املختلفة يف الأ�شكال 

والأحجـــام. و�شاعدنا مرافقونا بدعوة اأحد �شناع 

الفخار العمانيني امل�شهورين يف بهال والذي متكنا 

من ت�شجيل حديث معه عن ذكرياته وجتربته وهو 

ال�شيخ عبداهلل بن حمـــدان العدوي واأخرنا فيما 

اأخرنا عن حر�س ال�شلطنة ال�شديد ممثلة بوزارة 

الرتاث القومي والثقافة على الهتمام باملحافظة 

علـــى تراث الآبـــاء والأجداد يف هـــذا اجلانب من 

�شفينة �شحار �ل�شهرية

�شناع �ل�شفن من �شحار
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تـــراث احلـــرف وال�شناعـــات ال�شعبيـــة واليدوية 

والعمـــل على ا�شتمرار وجودهـــا لالأجيال القادمة 

رغم تراجع الطلب على منتجاتها.

وقـــد حر�س الرجل على اأن نـــزور م�شنعه يف 

حملـــة خليفـــة كما ت�شمـــى مبدينة بهـــال لالإطالع 

على الأ�شلـــوب التقليدي لهـــذه ال�شناعة وطريقة 

حرق الفخـــار بالأفران البدائية با�شتخدام جذوع 

 وهو نوع من 
)25(

النخـــل واأغ�شان �شجر العو�شـــج

ال�شجـــر املحلي ينبت طبيعيا علـــى �شفوح اجلبال 

ميتاز عند حرقه برائحة مقبولة كما انه ل يخّلف 

رمادا كثرا كغره من الأ�شجار ولعل املق�شود هو 

نوع من �شجـــر ال�شمر املعـــروف يف �شبه اجلزيرة 

العربية.

ولقد كانت لنا جولة باملتحف الوطني العماين 

مبدينـــة الإعـــالم حيـــث وقفنا طويال عنـــد بع�س 

الآلت املو�شيقية العمانية التقليدية التي كانت وما 

زالت ت�شتخدم يف اأداء الفنون ال�شعبية بال�شلطنة.  

كما اطلعنـــا على تاريخ واآثار ح�شـــارة عمان عر 

الع�شور التاريخية.

ويف م�شـــاء اأحد الأيام كانـــت لنا وقفة ممتعة 

من�شق �حد �ملر�كز لتطوير �حلرف �لتقليدية

�حد مدربي �حلرفيني يف �شناعة �لفخار

يوميات رئي�س فريق عمل ميد�ين
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 مع فرقة الباطنة 
)26(

ب�شاحة الدوحة من مطـــرح

لليـــوه حيـــث �شجلنـــا �شريطـــني كاملني لهـــا، كما 

�شعدنـــا بالتحـــدث مـــع رئي�شها خمي�س بـــن نا�شر 

املا�ـــس باعتباره اأحـــد رواة وممار�شـــي هذا الفن 

ذي الأ�شول الإفريقية، ولعمان حكاية مع �شواحل 

اأفريقيا ال�شرقية واأهلها يطول �شردها. 

 طال وقوفنا عند قلعتها 
)27(

ويف مدينة ال�شويق

التاريخية وحتدثنا اإىل حار�شها الذي اأكد لنا تعذر 

مهمتنا يف هذه البلدة و�شعوبة الو�شول اإىل الرواة 

واملوؤدين من الفرق ال�شعبية العمانية اإل عن طريق 

الوايل، والوايل �شيطلب منكـــم اإ�شعارا من وزارة 

الداخلية والأخرة تريد اإ�شعارا ر�شميا من الوزارة 

املعنية وهـــي وزارة الرتاث القومي والثقافة وهذه 

الـــوزارة مل تكن علـــى اطالع تـــام بطبيعة مهمتنا 

ل�شعـــف اأداء موظـــف الرتبـــاط العمـــاين مبركز 

الـــرتاث ال�شعبي لدول اخلليج العربية بالدوحة يف 

قطر. وعندمـــا اأغلق احلار�س البـــاب يف وجوهنا 

�شاألنـــاه عن الفنون ال�شعبيـــة ببلدته فاأخرنا على 

عجـــل اأن اأهلها ميار�شـــون الرزحة وفن دق الطبل 

وغرها من الفنون العمانية. 

قريـــة  ويف  م�شنعـــة  اإىل  ال�شويـــق  وتركنـــا   

 حيث اجرينا  لقاء مع اأحد اأفراد فرقة 
)28(

امللـــدة

الليوه ل�شاحبها جابر بن علي زايد وهو  ابراهيم 

بن عبيد العيد ومل يكن م�شتغربا اأن يطلب الراوي 

ر�شالة خطية منا لي�شلمها اإىل رئي�س الفرقة ابراء 

للذمة ففعلنا ذلك بكل �شرور.

 قادتنـــا خطواتنـــا 
)29(

ويف مدينـــة م�شنعـــة 

اىل بيـــت �شغـــر علقـــت عليـــه لوحة كبـــرة كتب 

عليهـــا فرقة م�شنعة للفنـــون ال�شعبية وعلمنا من 

نائـــب رئي�س الفرقة وهو املدعـــو جمعة بن حممد 

غديـــر الفخـــاري اأن رئي�شهـــا يف زيـــارة اإىل دولة 

الإمارات العربيـــة املتحدة ال�شقيقة هـــذه الأيام،  

واأعرب عـــن ا�شتعداده لإعطاء اأيـــة معلومات عن 

الفرقة ون�شاطها و�شجلنـــا معه حديثا عن الفرقة 

وتاأ�شي�شها و�شيئا عـــن �شئونها واأع�شائها والفنون 

ال�شعبية التي متار�شها.

وانطلقنـــا مبكريـــن يف اأحد الأيـــام متوجهني 

 من عمـــان و�شمال 
)30(

اإىل اآخـــر حـــدود الباطنـــة

اإىل �شحـــم و�شحار ويف اأطراف �شحار ويف حملة 

 ا�شت�شافنا ال�شيـــد �شلمان بن 
)31(

تدعـــى �شـــالن

وليـــد رئي�س فرقة الليوه والهبوب اأو الزار و�شجلنا 

معـــه حديثـــا عـــن فرقتـــه ومـــا توؤديه مـــن الفنون 

ال�شعبية املتوارثة.

ثم تركنا �شالن بحثا عـــن منزل رئي�س فرقة 

الرزحـــة يف بلدة الغيل مـــن �شحار، وبعد حني من 

الوقـــت ق�شينـــاه يف البحـــث والتيه بـــني املحالت 

ومـــزارع النخيل، عرفنا من بع�ـــس اأهله اأنه يعمل 

حار�شـــا لإحدى مدار�س البنـــات البتدائية، ودلنا 

عليـــه اأحـــد الإخـــوة العمانيني من �شكنـــة املنطقة 

راكبـــا دراجتـــه الهوائية وهو ي�شر اأمـــام �شيارتنا 

حتـــى و�شلنـــا اإىل تلـــك املدر�شة. وحّدثنـــا الرجل 

عـــن طبيعة مهمتنا فرف�س اأن ن�شجل معه اأو ناأخذ 

فرن حرق �لفخار�شانع �لفخار على عجلة �لتكوين
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منه اية معلومات اإل باأمر من الوايل ي�شتدعيه هو 

واأع�شاء فرقتـــه اإليه وهناك فقط ميكنه اأن يديل 

مبا لديه من معلومات.

ويف امل�شـــاء مـــن ذلك اليوم وبعـــد عودتنا من 

�شحـــار ورغـــم اأن ال�شفر والتجوال قـــد اأخذا منا 

كل ماأخـــذ توجهنـــا مبا�شرة اإىل بـــركاء حيث كنا 

مدعويـــن اإىل عر�ـــس ال�شـــاب �شالح بـــن عبداهلل 

الفار�شـــي اأحد اأقـــارب احلاج �شعبـــان بن حممد 

الفار�شـــي الذي ا�شتقبلنا ا�شتقبـــال طيبا  وقّدمنا 

اإىل �شـــدر املجل�س بني املدعوين لن�شاهد عن كثب 

فرقة املدعوة �شلمـــى وامل�شهورة با�شم �شلموه لفن 

 
)32(

الدان دان. وي�شبه هذا الفن اجلربة اأو الهبان

يف ايقاعـــه. وراأينـــا اثنـــاء ممار�شتهـــم لـــه بع�س 

املرا�شم والطقو�ـــس املتبعة يف عر�س هذه املنطقة 

من عمان، وكان بالقرب مني اأحد اأقارب العري�س 

وهـــو الأخ احمد بن �شلمان الفار�شي  ي�شرح يل كل 

ما يجري اأمامنـــا حتى ل يلتب�س الأمر علينا ولكي 

ي�شهـــل علينا مهمتنا باملوقع. وقـــد اأم�شينا هناك 

فن �مليد�ن

�حد �لفنون �لعمانية

يوميات رئي�س فريق عمل ميد�ين
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وقتـــا طويـــال حتى بعـــد منت�شف الليـــل ونحن يف 

غايـــة ال�شعادة يف ت�شجيل و�شـــالت من هذا الفن 

العماين الأ�شيل.

ويف اليـــوم التايل توجهنا مرة اأخرى اإىل ذلك 

العر�ـــس يف بـــركاء لنتابع بقيـــة مرا�شيـــم الزواج 

ومل�شاهـــدة املزيـــد مـــن ف�شول فـــن الـــدان دان. 

وا�شتقبلنـــا احلـــاج �شعبـــان بـــن حممـــد الفار�شي 

وقادنـــا اىل منـــزل قريبـــه الأخ اأحمد بـــن �شلمان 

الفار�شي ويف جمل�شه العامر عر�س علينا اأ�شرطة 

م�شجلة عن الفنون ال�شعبية العمانية من تلك التي 

�شجلـــت مبنا�شبة العيد الوطني لل�شلطنة ال�شقيقة 

والتي اأقامهـــا نادي بركاء الريا�شـــي والثقايف يف 

حفل بل يف مهرجان �شعبي كبر .

 
)33(

كما �شاهدنا فيلما م�شجـــال عن )املناطح(

وهو ال�شم ال�شعبي مل�شارعـــة الثران عندهم وهي 

ريا�شة بني الثـــران فقط ي�شتمتع بها اأهل بركاء يف 

ع�شر كل يوم جمعة ويح�شرها جمع غفر من النا�س 

من هذه الولية والوليات والقرى واملدن املجاورة.

وبعـــد م�شاهـــدة ممتعة اأخذنـــا الأخ اأحمد بن 

�شلمـــان الفار�شـــي اإىل موقـــع العر�س مـــرة اخرى 

فن �لد�ن

فن �لد�ن
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1 -  تاأ�ش�ـــس مركز الرتاث ال�شعبي لدول اخلليج العربية 
يف مدينـــة الدوحة بدولة قطر يف مطلع عام 1982 

كموؤ�ش�شـــة اإقليمية خليجيـــة م�شرتكة تنفيـــذًا لقرار 

املوؤمتر ال�شاد�س لوزراء الإعالم بدول اخلليج العربية 

الـــذي عقـــد يف م�شقـــط ب�شلطنـــة عمـــان يف الفرتة 

9-12 مار�ـــس 1981م. ويف دي�شمـــر مـــن عـــام 
1983م اأ�شهر كموؤ�ش�شة اإقليمية تتمتع بال�شخ�شية 
القانونيـــة امل�شتقلة. واتخذ مـــن مدينة الدوحة مقرًا 

لـــه. ويف عـــام 1991 م اأ�شبـــح اأحـــد املوؤ�ش�شـــات 

امل�شتقلـــة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�شت 

)دولـــة المارات العربية املتحـــدة ومملكة البحرين 

واململكة العربية ال�شعودية و�شلطنة عمان ودولة قطر 

ودولة الكويت(. واأ�شهم ب�شـــكل فاعل يف ال�شطالع 

بـــاإدارة الن�شاط الرتاثي على ربع قـــرن تقريبا. كان 

يجمع ويوثـــق الرتاث اخلليجي ب�شـــكل دوؤوب ويجمع 

املخت�شـــني مـــن كافـــة الـــدول العربية املعنيـــة، وقد 

�شـــدرت نتائج هـــذه الدرا�شات ووثقـــت يف عدد من 

املطبوعات ميكن الرجوع اليها للفائدة.

وكانت اأهداف املركز ما يلي:

•	جمع وتدوين وحتقيق كل ما له عالقة بالرتاث ال�شعبي 
يف دول اخلليـــج العربيـــة، والـــذي ميثـــل روح ال�شعـــب 

وحكمتـــه واإبداعاته املختلفة، ممـــا عر به عن احل�س 

اجلمعي اأو الفردي على مر الأزمان.

•	تقـــدمي الدرا�شـــات ون�شـــرها حـــول الـــرتاث ال�شـــعبي 
اخلليجـــي مـــن منطلـــق الدرا�شـــة ال�شـــاملة للـــرتاث 

ال�شـــعبي العربي وربطه بالرتاث ال�شـــعبي للعام ملعرفة 

الأ�شـــول واملكونات الأوىل وخ�شائ�شها ومدى تفاعلها 

، وللتعـــرف علـــى مالمـــح وموروثـــات ال�شـــرق القدمي 

وحتديد دور ومكان الرتاث العربي فيها.

•	رعايـــة هذا الرتاث كرثوة وطنية وقومية، وحمايته من 
ا�شتغالل الغر له، واحلفاظ على حقوق الدول املتعاقدة 

املعنوية واملادية اخلا�شة به واإر�شاء قواعدها.

•	تاأكيـــد املحتوى الوطني لطبيعة العمل امليداين لتجميع 
الرتاث ال�شعبي وحفظه عن طريق خلق م�شاركة �شعبية 

وا�شعة ت�شاهم يف جمع املواد وت�شند العمل الر�شمي يف 

حماية الرتاث ورعايته.

	اإن�شاء مركز معلومات متخ�ش�س للرتاث ال�شعبي باأحدث  •
الأ�شاليب العلمية ليكون مرجعًا جلميع الدار�شني.

•	العمـــل على اإدخـــال املنا�شب من الثقافـــة ال�شعبية وما 
طرحته من قيـــم �شامية اإىل مناهـــج الرتبية احلديثة 

بالدول الأع�شاء.

•	تطويـــر اإمكانيات الدول الأع�شـــاء يف جمال الهتمام 
والرعاية اخلا�شة بالرتاث

ومـــن الو�شائـــل التي اتخذهـــا لتحقيق تلـــك الأهداف ما 

يلي:

�لهو�م�س و�ملر�جع

لن�شتمتع بفا�شل من اأغاين فن الدان دان، وبع�س 

مرا�شـــم الـــزواج التقليدي العماين وهـــي دهن اأو 

طـــالء ج�شد العري�س بدهـــن ال�شندل على �شوت 

اإيقاعـــات هـــذا الفن اجلميـــل و�شـــدو املوؤدين من 

الرجال والن�شاء.

ول نن�شـــى يف تلك احلظات اجلميلة حماولت 

الفرقـــة  رئي�شـــة  �شلمـــوه  لإقنـــاع  الفار�شـــي  الخ 

للتحدث معنا عن الفرقـــة وفنونها دون جدوى اإذ 

اأنها ا�شـــرت باأنها ل حت�شن احلديـــث. ويف نهاية 

احلفـــل �شكرنا لأهل العر�س ح�شـــن الوفادة وكرم 

ال�شيافـــة، وثّمنا تعاونهم الكبر مـــع فريق العمل 

وقّدرنا لهم ال�شماح لنا بالت�شجيل والت�شوير.

وعندمـــا رجعنا اىل مدينة م�شقـــط العا�شمة 

كانـــت لنـــا فر�شـــة لقاء فرقـــة مو�شى بـــن عي�شى 

لفـــن الليوه بحلة مدبغـــا واأبلغنا بـــاأن فرقته توؤدي 

فنونا اأخرى غر الليـــوه كفن النوبان اأو الطنبورة 

وكتمري.

ولقـــد كان مرافقنـــا و�شائق ال�شيـــارة من قبل 

العالقات العامة بـــوزارة الرتاث القومي والثقافة 

اأكر معني لنا يف تذليل م�شاعب رحلتنا وجتوالنا 

ونحـــن جنـــوب ال�شلطنـــة �شرقـــا وغربـــا، جنوبـــا 

و�شمال للتعرف على فنون عمان ال�شعبية ومواطن 

احلرف ال�شعبيـــة التقليدية العريقـــة والكثر من 

العادات والتقاليد ل�شعب عمان الطيب.

�شور �ملقال من �لكاتب

يوميات رئي�س فريق عمل ميد�ين
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•	اعداد م�شاريع اجلمع امليداين التخ�ش�شية وتنفيذها 
يف الرقعة اجلغرافية للدول الأع�شاء.

والـــدورات  الدرا�شيـــة  واحللقـــات  النـــدوات  •	اإقامـــة 
التدريبية.

•	طباعـــة ون�شر وترجمة كل ماله عالقة باملاأثور ال�شعبي 
يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية.

•	اإنتاج املــــواد ال�شمعيــــة والب�شريــــــة للتعريــف برتاث 
املنطقة ال�شعبي.

•	توطيـــد ال�شالت بـــني املركز مـــن جهـــة، واملوؤ�ش�شات 
واملراكـــز ال�شبيهـــة مـــن جهـــة اخرى،وتن�شيـــط هـــذه 

ال�شالت مبا يعود بالفائدة على اجلانبني. 

2 -  ال�شتاذ علي عبداهلل خليفة الذي كان وقتئذ القائم 
باأعمـــال مديـــر عـــام مركز الـــرتاث ال�شعبـــي لدول 

اخلليج العربية قبل ان يعني ر�شميا مديرا عاما له. 

3 -  ال�شتاذ عبداهلل �شالح الرئي�شي وكان ي�شغل وظيفة 
مدير ال�شئون الدارية واملالية باملركز املذكور

4 -  املهند�ـــس فـــرج لبيـــب وهو م�شـــري اجلن�شية وكان 
)مهند�س �شوت( واجهزة �شمعية وب�شرية باملركز، 

ويفـــرغ يف وقـــت احلاجـــة للعمـــل مـــع فريـــق اجلمع 

امليداين

5 -  ال�شوما من الفنون القليلة النت�شار، ويقوم مبمار�شته 
عـــدد مـــن ال�شباب يف جو من املـــرح على دقات طبل 

كبـــر يف ايقـــاع ل يكاد يتغر واغـــان ق�شرة مبهمة 

الكلمات وهم يوؤدون رق�شات يف حركات �شريعة.

6 -  �شـــور هـــي اأهم ولية باملنطقـــة ال�شرقية يف �شلطنة 
عمـــان، وهـــي عا�شمتهـــا الإقليمية. وتقـــع على بعد 

م�شقط. ا�شتهرت  العا�شمة  �شرق  كم جنوب   150
�شـــور قدميـــًا ول تـــزال ب�شناعـــة ال�شفـــن البحرية 

وال�شيد والنقل البحري. ولهـــا تاريخ بحري عريق. 

تطـــل على البحـــر من جهة ال�شـــرق، وتقع يف اأق�شى 

ال�شـــرق مـــن  �شلطنة عمـــان. ويعتر منارهـــا املقام 

لإر�شـــاد ال�شفـــن نحـــو ال�شاحـــل العماين مـــن اأقدم 

املنارات البحرية يف جنوب �شبه اجلزيرة العربية.

7 -  مدينـــة بركاء مركز ولية بركاء وهي اإحدى وليات 
�شلطنـــة عمان ال�شاحلية وتبعد عن م�شقط العا�شمة 

حوايل  85 كم. وهي اإحدى وليات حمافظة جنوب 

الباطنة يف عمان. تقع على �شاحل بحر عمان. ويوجد 

يف وليـــة بركاء عدد من املبـــاين الأثرية وال�شياحية 

منهـــا  على �شبيـــل املثال ح�شـــن بركاء الـــذي يطل 

على �شاحل البحر. وت�شتهر الولية ب�شناعة احللوى 

العمانية ومب�شارعة الثران التي انت�شرت يف بركاء 

موؤخرا. واجلدير بالذكر اأن الولية تعد من الوليات 

الزراعيـــة املهمـــة حيث تكـــرث فيهل زراعـــة املاجنو 

والعلف والليمون والنخيل وغرها. 

8 -  فـــن الزمط اأ�شتعمل يف املا�شي ب�شكل عملي لخراج 
املاء من البئر، حيث يتم عمل اآله تقليدية من خ�شب 

�شجر ال�شدر اأو الغـــاف، تقف على �شكل مثلث مثبت 

على الر�ـــس على كال جانبي البئـــر ، وهو ما يعرف 

حمليا باأ�شم الرتكيبة ، ويثبت بو�شطهما قطع خ�شبية 

قويـــة ويدخل يف و�شطها مـــا يعرف بـ )املنجور( وهو 

عبـــارة عن بكرة كبرة ي�شل قطرها احيانا اىل مرت 

واحد. ويتم اأدلء حبل اىل داخل البئر ميرر من فوق 

املنجـــور اأو البكـــرة الكبرة اىل الطـــرف الآخر لكي 

يتـــم ربطه يف احـــد احليوانات مثل الثـــور او احلمار 

او اجلمـــل. ثم يبداأ احليـــوان يف �شحبه فيخرج املاء 

مـــن البئر لري املزارع وتلبيـــة الجتياجات الخرى. 

اما اليـــوم فيقوم النا�س مبمار�شة هـــذا الفن للمتعة 

وق�شـــاء الوقـــات. اذ تن�شـــاأ ا�شعار واحلـــان تنا�شب 

اللحـــن اخلـــارج مـــن احتـــكاك احلبـــل باملنجـــور او 

الزاجرة.

9 -  ال�شريريـــون والواحد منهم �شريـــري،  وال�شريريون 
مـــن القبائل العمانية ويتواجـــد معظمهم يف منطقة 

الباطنة- بركاء والباطنة - نخل.

10 -  قالف وجمعه قالليف وهم �شناع ال�شفن اخل�شبية 
التقليدية القدميـــة يف منطقة اخلليج العربي وكانوا 

يخيطـــون الواحها باحلبال وميلوؤون مـــا بينها بفتيل 

القطـــن ثـــم يفر�شونها مـــن الداخل مبـــادة القر او 

القار ملنـــع ت�شرب ميـــاه البحر اىل الداخـــل، وكانوا 

ينت�شرون على �شواحل اخلليج العربي وبحر العرب.

11 -  يعتـــر فـــن امليدان مـــن الفنون العمانيـــة العريقة 
وهـــو فـــن ال�شمـــر عندهـــم، وهـــو فـــن قـــول ال�شعر 

املرجتل، ويـــرع ال�شاعر منهـــم بالتالعب بالألفاظ 

يف قالـــب �شعري متقـــن، يعتمد �شهولـــة اللفظ وقوة 

مبنـــاه، وو�شـــوح معانيـــه، وقربه من فهـــم �شامعيه. 

ويقام امليـــدان يف �شاحة وا�شعة بعيـــدا عن الحياء، 

لـــذا ي�شمون تلك ال�شاحـــة بـ )امليـــدان( فاخذ الفن 
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ا�شمـــه من ذلـــك امليـــدان. وميار�س فـــن امليدان يف 

وليـــات ومناطـــق الباطنـــة وال�شرقيـــة والظاهـــرة، 

وبع�س وليات املنطقـــة الداخلية من �شلطنة عمان. 

وقـــد جند بع�س الفـــروق الب�شيطـــة يف طريقة اأداءه 

مـــن منطقـــة اىل اأخرى. وقـــد ارتبط امليـــدان بعدة 

منا�شبـــات، كالأعرا�س ، واخلتان، كمـــا يقام كذلك 

ملجـــرد الت�شليـــة وال�شمـــر. و امليدان اي�شـــا ممار�س 

لعـــالج م�س اجلـــان. ومن مظاهر هـــذا الفن ن�شب 

)خيمة امليـــدان( ي�شرف عليها احد الرجال ويعرف 

بــــ  )اأبو امليـــدان( ويتخذ له عادة احـــد امل�شاعدين، 

وقد يكون )ابو امليدان( �شيدة اإمراأة  ي�شاعدها اأحد 

الرجال.

12 -  فـــن الطـــارق من فنـــون البـــدو يف �شلطنة عمان، 
ويغنـــى علـــى ظهر الهجـــن وقد يكـــون جال�شـــا على 

الأر�ـــس. وقـــد ي�شرتك اثنـــان من املغنـــني يف اأدائه، 

حيث يبـــداأ اأحدهما ثم يتلقف الآخـــر ال�شعر والنغم 

من نهاية بيت ال�شعر ليعيد اأدائه �شورة طبق الأ�شل 

من اأداء املغني الأول. ول يتغر النغم يف الطارق من 

اأول الق�شيـــدة اإىل اآخرها. كمـــا اأنه يكاد يكون ثابتا 

مـــن مغن اإىل اآخـــر، ومن ولية اإىل اأخـــرى. ويتناول 

مغنـــي الطارق العديد من اأغرا�س ال�شعر يف غنائه، 

واإن يغلـــب عليه الغـــزل والذكريات، اأو مـــدح الناقة 

والتغنـــي بخ�شائ�شها. ويوؤدى الطـــارق اأثناء ال�شر 

البطـــيء للهجـــن. وتختلـــف ت�شمية فـــن الطارق من 

منطقة اىل اخرى يف ال�شلطنة. 

13 -  فـــن الـــدان دان هو فن عربـــي معروف يف �شلطنة 
عمـــان منذ القدم. و الدان  دان فن يجمع بني الغناء 

والرق�س، وي�شـــرتك يف اأدائه الرجال و الن�شاء معا، 

اإذ تتكـــون فرقـــة  الدان دان من �شفـــني متقابلني يف 

كل �شـــف عدد من الن�شاء و اآخر من الرجال. ويقف 

بـــني ال�شفـــني اللذيـــن يقومـــان بالرق�ـــس و الغناء 

اجلماعيـــني عـــدد من الرجـــال قد يكونـــون ثالثة اأو 

اكرث ي�شربون على طبول اأ�شطوانية ال�شكل، �شغرة 

احلجـــم لها وجهان، ي�شمى الواحـــد منها )كا�شر(. 

و يكـــون رئي�س الفرقة احد هـــوؤلء ال�شاربني، و معه 

�شخ�ـــس اآخر يوؤدي رق�شا منفـــردا فيقوم بالطواف 

حـــول فريق اليقاع و بني �شفـــي الغناء و الرق�س . و 

يبداأ  الـــدان دان  باأن يغنـــي ال�شّفــان الن�س كامال 

مـــرة واحدة، مع تكرار كل بيت ثـــالث اأو اأربع مرات 

يف �شـــوت واحـــد، وي�شاحب ذلك حـــركات راق�شة 

تتمثـــل يف تقـــدم كل �شـــف يف كل حركـــة خطوتـــني 

لالأمـــام ثم يتاأخر خطوتـــني اىل اخللف ح�شب اإيقاع 

و حلـــن  الدان دان، ثم تتكرر تلك احلركة طيلة اأداء 

الفن ل تكاد تتغر.

14 -  تعتر الرزحه من اعرق الفنون التقليدية العمانية 
وهي من الفنون الرجالية وتنت�شر يف خمتلف وليات 

�شلطنـــة عمان، ي�شارك فيها عـــدد كبر من الرجال 

يف �شكل �شفـــوف مت�شاوية، يتقدمهـــم رجال يلعبون 

بال�شيـــوف والرتو�ـــس. وتعتمـــد اغـــاين الرزحه على 

ابيات �شعريـــة يف الفخر وال�شجاعـــة واملدح واحيانا 

الهجـــاء. وي�شتخـــدم يف هـــذا الفن الطبـــل العماين 

- الـــذي غالبا ما يكـــون متوارثًا يف اأبنـــاء القبيلة - 

يتحـــرك الطبالون بـــني ال�شفوف وهـــم يدقون على 

الطبـــول بايقـــاع ين�شجـــم وكلمات الق�شيـــد املغنى. 

وقـــد �شميـــت الرزحه رزحـــه لن الرجـــال الالعبون 

بال�شيـــف كمـــا يعتقـــدون )يرزحـــون( حتـــت اأثقال 

�شيوفهـــم، وعلى كل لعـــب ان يتحمل ثقل �شيفه وهو 

يقفز اىل العلى يف الهواء ليهبط واقفا على قدميه. 

وميار�ـــس فـــن الرزحـــه  يف املنا�شبـــات الجتماعيـــة 

والوطنية، وخا�شـــة يف حمافظة م�شقط، وكذلك يف 

الباطنـــة ويف املناطق الداخلية وال�شرقية، ويف بع�س 

وليـــات املنطقة الو�شطى. ومـــن الناحية الفنية فان 

للرزحـــه  ثالث مراحـــل متتاليـــة توؤدى فيهـــا ت�شكل 

معـــًا ال�شيغـــة الفنية اللحنية والإيقاعيـــة لهذا الفن 

العريق، وهي: الهمبل، والق�شايف، والرزحه الكبرة 

اأو رزحة الـــالل. وجميعها ت�شتعمـــل الطبول من نوع 

الرحمـــاين والكا�شر ، اإىل جانـــب اآلة النفخ املعروفة 

بــــ )الرغـــوم(. وت�شتمـــل اأنـــواع الرزحـــة على عدد 

كبـــر جـــدا مـــن ال�شعار والحلـــان تعـــرف عندهم 

بــــ )ال�شيـــالت واملقا�شـــب والنوايـــح( يتـــم تداولها 

مـــن جيـــل اىل جيل. ومـــا يـــزال ال�شعـــراء واملغنون 

اجلدد يوؤلفون ويبدعون علـــى منوالها يف املنا�شبات 

الجتماعية والوطنية.

15 -  تقـــف اليوم �شفينة �شحار �شاخمة ال�شلية مبكان 
قريب من فندق الب�شتان بالعا�شمة العمانية م�شقط 

يزورهـــا القا�شي والداين بعـــد رحلتها ال�شهرة اىل 

ميناء غوانغت�شو بجنوب ال�شني، فى اواخر يونيو من 

عـــام 1981 يف رحلة ا�شطورية مميـــزة ا�شتغرقت 

اكـــرث من �شبعة ا�شهر.  و قـــد مت �شنع �شفينة �شحار 

ال�شفـــن  ل�شناعـــة  القـــدمي  التقليـــدي  بال�شلـــوب 
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اخل�شبيـــة ال�شراعيـــة فى املا�شـــي. وا�شتخدم خالل 

رحلتها فنون املالحـــة البحرىة القدمية، وال�شرعة 

املعتمدة على قوة دفع الرياح ومراقبة مواقع النجوم 

لتحديـــد اجتاههـــا. واجلديـــر بالذكـــر ان حكومـــة 

ال�شلطنـــة ا�شرفت على تنظيم وت�شيـــر هذه الرحلة 

منـــذ بدايتها حتـــى نهايتها . وكما هـــو معروف فان 

ال�شلطنة لهـــا تاريخ بحري عريق. ومت اختيار مدينة 

غوانغت�شـــو ال�شينيـــة لتكون املحطة التـــى تق�شدها 

�شفينة �شحار لنهـــا ارتبطت بعمان بروابط جتارية 

وثقافية قدمية والغر�ـــس اعادة ف�شول تلك امللحمة 

التاريخية البحرية ل�شـــكان عمان اىل اذهان اجليل 

اجلديـــد.  وبـــداأ بنـــاء ال�شفينـــة بعد تهيئـــة ر�شيف 

خا�ـــس على �شاطـــىء مدينة �شـــور العمانية ، يرتفع 

عـــن م�شتوى البحر بحواىل مرت واحـــد ليكون موقعا 

للعمـــل يف بنـــاء و ت�شييـــد ال�شفينـــة . و ا�شتمر العمل 

علـــى ايدى 30 رجال  ولع�شر �شاعـــات يوميا و ل�شتة 

ايـــام بالأ�شبـــوع. ومل ي�شتخـــدم العمـــال العمانيـــون 

الر�شـــوم فـــى �شناعـــة ال�شفينة كاأ�شالفهـــم ولكنهم 

كانوا يعتمدون فى عملهم على خرتهم و ب�شرتهم 

ومهارتهـــم. وقدا�شتخدم فـــى �شناعتها 140 طنا 

من خ�شب )ال�شـــاج( جلبت من غابات الهند واربعة 

اطنان من حبال الياف جوز الهند ا�شتخدمت لربط 

ال�شرعـــة وال�شـــوارى واملرا�شى. وبعـــد 165 يوما 

مت البناء بال�شلوب العمانـــى التقليدي القدمي الذى 

يعتمـــد على تثبيـــت اللواح اخل�شبيـــة باحلبال . ويف 

نهايـــة المر ظهـــرت �شفينة �شحـــار . واعطيت هذا 

ال�شـــم باأمر مـــن جاللـــة ال�شلطان قابو�ـــس املعظم 

تيمنـــا باإ�شم مدينة �شحـــار ، عا�شمة عمـــان و اأهم 

موانئهـــا فى القـــرن العا�شر امليالدى . ثـــم انطلقت 

�شفينة �شحار فى متـــام ال�شاعة احلادية ع�شرة من 

�شباح الثالث والع�شريـــن من نوفمر 1980 وعلى 

ظهرها ع�شرون بحارا معظمهم من العمانيني حتت 

قيـــادة املغامـــر اليرلنـــدى تيـــم �شيفـــرن. ووا�شلت 

ال�شفينـــة �شحار ابحارهـــا وقد تغلـــب بحارتها على 

جميـــع ال�شعوبـــات التـــى واجهتهـــم . وعنـــد و�شول 

ال�شفينـــة اىل مينـــاء غوانغت�شـــو ال�شينيـــة كانت قد 

قطعـــت 6000 ميل بحرى، وهنـــاك لقيت ترحيبا 

حارا من قبل ال�شعب ال�شيني.

16 -  تعتر ولية جعالن ولد ابو ح�شن ثاين اأكر وليات 
املنطقة ال�شرقية م�شاحة، اإل اأن �شكانها ل يتجاوزونا 

الـ  25 األف ن�شمة تقريبًا. وقد جاءت ت�شمية الولية 

ن�شبة اإىل قبيلة بني بوح�شن. وتزخر الولية باملعامل 

الأثريـــة، كمـــا تتنوع الطبيعة اإ�شافـــة اإىل عيون املاء  

والأفـــالج. وتختلف حـرف �شـــكان الولية باختالف 

ت�شاري�شهـــا، فحيـــث تكـــون الأر�ـــس خ�شبـــة يزاول 

الهـــايل الزراعة، يف حني يقوم اهـــل البادية برعي 

الأغنـــام والإبل. اأما �شكان �شاحـــل البحر يف الولية 

فيمتهنون �شيد الأ�شماك. وهناك بع�س ال�شناعات 

التقليديـــة التـــي ميار�شهـــا ال�شـــكان ب�شـــكل عـــام، 

كال�شناعـــات اجللدية، و�شياغـــة احللي واخلناجر، 

و�شناعة الفخار التي ت�شـــكل الأودية الغربية للولية 

م�شدرًا هاما للطني مادتها اخلام.

17 -  الليـــوه مـــن الفنـــون الوافـــدة اىل منطقة اخلليج 
العربـــي  وكانـــت يف املا�شي متار�س مـــن قبل �شكان 

ال�شواحـــل الذيـــن كانوا ميتهنـــون الغو�ـــس وال�شيد 

وال�شفر للتجارة اىل �شواحـــل اأفريقيا ال�شرقية. ويف 

الغالـــب فقد جاء هـــذا الفن مع الأفارقـــة القادمني 

للعمل باملنطقـــة والذين �شغفوا به كثـــرا، فمار�شوه 

يف الأفـــراح واملنا�شبات، وخا�شة ان فن الليوه يدخل 

البهجة وال�شرور اإىل نفو�س موؤديه وم�شاهديه ب�شبب 

اإيقاعها املتنوع ال�شريـــع. ويبداأ هذا الفن باأن يدخل 

امل�شاركون فيه حفاة يف �شكل حلقة يتو�شطهم عازف 

املزمـــار او )ال�شرناي( وتت�شابـــك اأيدي الرجال يف 

احلركـــة متقدمـــني خطوتني لالأمـــام فخطوتني اىل 

اخللف ، ويـــدورون بعك�س عقـــارب ال�شاعة. وتعتمد 

هـــذه الرق�شـــة على ا�شتخـــدام طبل كبـــر واآخرين 

باأحجـــام خمتلفـــة ويتـــم الـــدق علـــى هـــذه الطبول 

بالأيـــدي مبا�شرة، ويخت�س عـــازف منهم للدق على 

�شفيحة فارغـــة با�شتخدام ع�شاتـــني من اجلريد ، 

ويكون الراق�شون هم الكور�س بنف�س الوقت. وميكن 

اأن ي�شـــل عدد الراق�شـــني اإىل 40 اأو اأكرث ، وعادة 

مـــا يتجول عـــازف ال�شرنـــاي يف و�شـــط الراق�شني 

واملغنني. 

18 -  يعد فن ال�شرح من الفنون ال�شعبية يف ال�شلطنة والتي 
حافـــظ العمانيون على اأ�شالتهـــا. وهو فن يجمع بني 

�شعر  املديح اوالذم وبني الأداء احلركي والإيقاعي، 

وي�شـــرتك يف اأدائه الن�شاء والرجـــال . ويت�شابه هذا 

الفـــن مع فنـــون اأخـــرى وقـــد تختلـــف م�شمياته من 

وليـــة اىل اأخرى. ويحافـــظ اأهل وليـــة قريات على 

فـــن ال�شرح وهويته رغم احلداثة والتطور. وي�شتعمل 

�لهو�م�س و�ملر�جع
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فن ال�شـــرح يف التداوي ال�شعبي. وعـــادة ما ي�شتقبل 

ال�شيف والطـــارب الراغب لفن ال�شرح باللبان وماء 

الـــورد، كما ان هناك طقو�ـــس ل يفهمها ال�شيف من 

اول وهلـــة ولكنـــه يالحظهـــا بعد حني، حـــني تتواىل 

الطقو�ـــس واملرا�شـــم مـــن طريقة اجللو�ـــس اإىل بدء 

ال�شـــرح وا�شتقبـــال امل�شيفني واخلـــروج بالزفة ومن 

ثم اإكرام ال�شيوف. وقد ي�شتغرق ال�شرح ليلة واحدة 

وقـــد ي�شتمر لثالثة اأيام بلياليها،  بحيث يبداأ ال�شرح 

اأول النهـــار ويتوقـــف  وقت الظهرة ثـــم يعودون من 

جديد وقت الع�شر ويتوقف عند املغرب، ويبداأ ثانية 

بعد الع�شاء وي�شتمر حتـــى نهاية ال�شهرة. وت�شتخدم 

يف فن ال�شرح اإيقاعات خا�شة هي الرحماين وثالثة 

مراوي�ـــس. ولفـــن ال�شرح انـــواع تختلـــف يف الكلمات 

والرق�ـــس والطقو�ـــس وهـــذه الأنواع هـــي ) الزفني ـ 

والقـــادري ـ والعيدرو�شـــي ـ والرفاعي ـ وفن احلاليل 

ـ والزفـــة ـ وال�شاحلي(، والزفني هـــو من اأ�شهر انواع 

ال�شرح ويتميز بالفاظه الرنانة املعرة.

19 -  المبـــم او رم�شـــة المبم وهو فن من فنون ال�شعر 
ال�شعبـــي امللحـــون ويكـــون بـــني �شاعريـــن او �شاعـــر 

و�شاعرة او �شاعرة واأخرى وهو دليل اآخر على براعة 

العمانيني يف قول ال�شعر وارجتاله.

20 -  تبني بعد بحث وتق�شي ان الراوي جمعة بن فروز 
كان يق�شد فرقة الب�شايـــر العمانية للفنون ال�شعبية 

ومقرها مدينة ال�شويق والتي متار�شعددا من الفنون 

ال�شعبية املعروفة يف عمان والتي ا�شتهرت بها.

21 -  فـــن املغاي�ـــس من الفنـــون ال�شعبية املتوارثة والتي 
متتاز به املنطقـــة ال�شرقية من مناطق عمان. ولهذا 

الفـــن عدة نوايـــح اأو احلان جميلـــة وحمببة تنم عن 

روعة يف الداء وقبول من قبل املتلقني. وميار�س هذا 

الفن لعـــداد العرو�س للزفـــاف، وي�شتمر الغناء من 

ال�شبـــاح حتى الظهرة حـــني ي�شرتيح اجلميع بع�س 

الوقت ويتناولون طعـــام الغداء ثم يوا�شلون اداءهم 

ثانيـــة بعـــد �شـــالة الع�شر وقـــد يوا�شلـــون غناءهم 

حتـــى الليل، كل ذلك وفقا لتفاقهم مع اهل العر�س. 

وكثر من النا�س باملنطقـــة يطلبون هذا الفن لرقته 

وجماله وا�شتح�شانه، الذي يوؤديه الرجال مع الن�شاء 

علـــى حد �شواء،  يف �شفـــني متقابلني �شف للرجال و 

اآخر للن�شاء، ويكون بينهمـــا الطبول من نوع الكا�شر 

والرحماين.

22 -  مدينـــة نـــزوى يف ولية نـــزوى وتبعد عن العا�شمة 
م�شقـــط 170 كـــم، وتعد مركـــزا اإداريـــًا للمنطقة 

الداخليـــة، واإحـــدى اأ�شهـــر وليـــات ال�شلطنـــة نظرًا 

ملكانتها بني �شائر الوليات الأخرى على مر الع�شور 

وقـــد اأخذت هـــذه الولية اإ�شمها مـــن نبع ماء بو�شط 

املدينـــة بالقرب من القلعة واجلامع هو )عني نزو(. 

وقد انتع�شت نزوى و ازدهرت بالعلم والعلماء وطلبة 

العلم. ومن اأهم املعامل الأثرية يف الولية قلعة نزوى 

التاريخية و العديد من احل�شون والأبراج وامل�شاجد 

الأثريـــة القدميـــة واملواقـــع ال�شياحيـــة.  وتنت�شر يف 

انحـــاء الولية الأفالج والعيـــون ، حيث يزيد عددها 

عـــن 89 عينـــًا وفلجـــًا. ويعتـــر اجلبـــل الأخ�شـــر 

مبدرجاته الزراعية اخل�شراء معلمًا �شياحيًا رائعًا، 

ويتميز اجلبل الأخ�شر باإنخفا�س درجات احلرارة، 

حيـــث قـــد ت�شـــل اإىل حتـــت ال�شفـــر خـــالل ف�شل 

ال�شتـــاء ، ف�شاًل عن هطول الأمطـــار لفرتات طويلة 

مما يجعله خمزونًا وفـــرًا للمياه ت�شتقي منه القرى 

والوليات الواقعة على �شفوحه التي تك�شوها اأ�شجار 

انواع الفاكهة واخل�شروات، اىل جانب زراعة النب . 

وت�شتهـــر اأ�شواق نزوى ال�شعبيـــة منذ القدم بحركتها 

التجارية طـــوال العام ، فمدينة نـــزوى تعد من اأهم 

مـــدن ال�شلطنة ومن اأكرها ومتثـــل همزة و�شل بني 

عدد مـــن مناطق ال�شلطنـــة. كما يوجد بهـــا �شوقان 

قدميـــان هما �شوق ال�شن�شرة و�شـــوق نزوى الغربي 

الذي مت اإعادة بناءه على الطابع الإ�شالمي العماين 

املميـــز. وت�شـــم تلك الأ�شـــواق الكثر مـــن املنتجات 

التقليديـــة،  وال�شناعـــات  احلـــرف  مـــن   املحليـــة 

وامل�شوغـــات الذهبيـــة والف�شية ومنتجـــات �شناعة 

اخل�شب والنحا�ـــس والن�شيج وال�شناعـــات ال�شعفية 

وال�شاروج العماين، بالإ�شافة اإىل املحالت املنت�شرة 

يف منطقـــة ال�شـــوق ومـــن املالحظ اأن جميـــع اأ�شواق 

نـــزوى القدمية واحلديثة جتتمع يف املنطقة املحيطة 

بقلعة نزوى التاريخية.

23 -  تتمتـــع احللـــوى العمانيـــة ب�شهـــرة وا�شعـــة داخـــل 
البالد وخارجها، وتعد رمزا عمانيا للكرم والأ�شالة 

وال�شيافـــة، ذلك لأنهـــا ارتبطت بالإن�شـــان العماين 

ارتباطا وثيقا متثل ما�شية العريق يف عاداته وتقاليده 

واأ�شلـــوب حياتـــه. ويدخـــل يف �شناعة احللـــوى مواد 

عديـــدة منها الن�شا والبي�ـــس وال�شكر واملاء، وكذلك 

ال�شمـــن واملك�شـــرات والزعفران والهيـــل وماء الورد 
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الذي يجلب عادة من اجلبـــل الأخ�شر، حيث تخلط 

هذه املواد بن�شب ومقاديـــر حمددة مبعرفة ال�شانع 

العماين املاهر وتو�شع يف )املرجل(، وهو قدر خا�س 

باحللـــوى، ملدة ل تقل عـــن �شاعتني. وت�شنع احللوى 

على مواقد الغاز اأو الكهرباء اإل انه يف�شل اأن ت�شنع 

علـــى مواقد احلطـــب - كما هو احلـــال قدميا - من 

اغ�شـــان )�شجـــر ال�شمر( ل�شالبتـــه ولأنه ل ينبعث 

منـــه رائحـــة اأو دخـــان. وحتتفـــظ احللـــوى العمانية 

بجودتهـــا لأكـــرث مـــن اأربعة اأ�شهـــر بدون اأجهـــزة اأو 

مواد حافظة. وعادة ما تقدم احللوى يف)الد�شت(، 

وهـــو طبق دائـــري كبر خا�ـــس باحللـــوى. وتختلف 

انـــواع واأحجام اأواين التقدمي فمنهـــا ما هو م�شنوع 

مـــن الفخـــار اأو املعدن اأو البال�شتيـــك، وذلك ح�شب 

الطلب ونوعية املنا�شبة. فاحللوى رفيقة العماين يف 

اأفراحه واأتراحـــه، فال يخلو بيت عماين من احللوى 

العمانية خا�شة اأوقات الحتفالت والعياد والفراح 

واملنا�شبـــات الدينية وغرها فهـــي بحق زينة املائدة 

العمانية. 

24 -  ت�شتهر مدينة بهالء  بقلعتها التاريخية التي تعتر 
من الناحيـــة املعمارية من اأجمل قالع �شلطنة عمان 

ومـــن اأقدمهـــا، اإذ يعود تاريخ بنائهـــا اإىل ع�شور ما 

قبـــل الإ�شـــالم. وهـــي اأول موقـــع يف ال�شلطنـــة يتـــم 

ادراجـــه علـــى قائمـــة اليون�شكـــو للـــرتاث العاملي يف 

عـــام 1987. وت�شتهر املدينـــة باأ�شواقها التقليدية 

وحاراتها القدمية وم�شاجدها الأثرية و�شورها الذي 

يبلـــغ طولـــه ما يقرب مـــن الـ 13 كـــم ، ويعود تاريخ 

ان�شاوؤه اإىل ع�شور ما قبل الإ�شالم. ووت�شتهر املدينة 

ب�شناعـــة الفخار وجتارتـــه، ف�شوق بهـــالء ال�شعبية 

للفخـــار هي الأهم والقدم يف عمان. حافظت بهالء 

على تقاليد �شناعته وت�شويقه، حتى ا�شتهرت بطراز 

مميـــز مـــن الواين الفخارية والـــذي ا�شبح معروفا 

عنـــد علماء الآثار بـ طراز بهال.  ويحر�س امل�شئولون 

على املحافظـــة على بيوتها القدميـــة ذات الطابعها 

املعمـــاري املميـــز واملرتبـــط بقلعتهـــا التاريخية. ول 

زالت طرقها و�شوارعها ال�شيقة كما هي منذ القدم. 

وما يزال احلرفيـــون يف بهالء يحافظون يف �شناعة 

الفخار على النمط الأ�شيل املتوارث حتى اليوم. 

 Lycium( لـــه  العلمـــي  وال�شـــم  العو�شـــج    -  25
اأ�شـــواك ينبت عادة يف  نبـــات ذو  Shawi( وهـــو 
الأرا�شي اجلافة واحلارة لأنه يعي�س على القليل من 

الرطوبة. وهو عبارة عن �شجرة �شوكية معمرة ي�شل 

ارتفاعهـــا اإىل حـــوايل املرتين. وله �شيقـــان خ�شبية 

متفرعة والفروع متعرجة ومتداخلة، واأوراق �شغرة 

وب�شيطة ذات لون اأخ�شر مييل اإىل ال�شفرة، ويوجد 

على جانب الأوراق �شوك حاد وهذه الأ�شواك �شامة، 

والأزهـــار فيـــه اأحاديـــة تخـــرج يف اجلانـــب املقابل 

ملجموعـــة الأوراق وهي جر�شيـــة ال�شكل لونها بي�شاء 

مييـــل اإىل الزرقة، والثمرة لبية عنبية لونها اأخ�شر، 

وعنـــد الن�شـــج يتغـــر اإىل اللـــون الأحمر،وهي حلوة 

املـــذاق وتوؤكل،كما حتتوي على بـــذور كثرة والبذرة 

�شكلها كلوي من�شغطة وذات لون بني.

26 -  مطـــرح هي تـــواأم مدينة م�شقـــط العا�شمة. وتعد 
مركـــزًا جتاريًا هامًا على مـــر التاريخ، وتعتر ميناء 

عمـــان العريق ويعـــد �شوقها مـــن الأ�شـــواق الرتاثية 

القدميـــة حيـــث كان ول يـــزال ي�شتقبـــل العديـــد من 

الب�شائـــع العمانيـــة واملجلوبـــة من اخلـــارج، ويعتر 

هذا امليناء هـــو املغذي الرئي�شي لالأ�شـــواق العمانية 

يف اأنحاء ال�شلطنـــة بالب�شائع املختلفة. وتعتر ولية 

مطرح من الوليات التي ت�شتهر بالزراعة منذ القدم 

حيث كانت تزخر باأ�شجار النخيل وفيها اأفالج واآبار 

مـــن اهمها فلج الوطية الذي ينبع من )وادي عدي( 

وفلج اآخر ينبع من )الوادي الكبر( ومير حتت قلعة 

)بيت الفلج( وي�شمـــى )فلج الفلج( . وتزخر مطرح 

بالعديـــد من املعـــامل التاريخيـــة وال�شياحيـــة. وتعد 

قلعة مطـــرح من اأبـــرز معاملها التاريخيـــة والتييعود 

تاريخ بناءهـــا اىل  القرن ال�شاد�ـــس ع�شر امليالدي، 

بالإ�شافة اإىل العديد من الأبراج املنت�شرة يف اأرجاء 

الوليـــة. ومـــن الأ�شـــوار القدمية املوجـــودة يف ولية 

مطـــرح �شـــور روي و�شور مطرح القـــدمي الذي تتميز 

اأبنيته بروعـــة يف الت�شميم الهند�شي. وفيها العديد 

من املباين القدمية التي تت�شم ب�شرفاتها املطلة على 

الطريـــق البحري ومتتـــاز بروعة الهند�شـــة الُعمانية 

املعماريـــة. وتعد قلعـــة بيت الفلج التـــي بناها ال�شيد 

�شعيـــد بن �شلطان يف عـــام 1845م من بني املعامل 

التاريخية الرئي�شيـــة التي ت�شطر تاريخ واأجماد هذه 

الولية احلافـــل باملنجزات احل�شاريـــة والتاريخية. 

ويعـــد �شوق مطـــرح ال�شعبي مـــن الأ�شـــواق الُعمانية 

ذات الطابع التقليدي وهي مق�شد الزوار من داخل 

ال�شلطنة وخارجها ي�شتمتعون بعبق املا�شي التليد مبا 

توفره من �شلع ومقتنيات وم�شغولت يدوية قدمية. 

�لهو�م�س و�ملر�جع
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27 -  ال�شويـــق هي اإحدى الوليات العمانية يف حمافظة 
�شمال الباطنة فيها العديـــد من املزارات التاريخية 

وهـــي ) 20 �شور مـــن الأ�شوار القدميـــة و4 اأبراج، 

وعـــدد اآخر من الأبـــراج واحل�شون التـــي تنت�شر يف 

قراهـــا املختلفـــة(. اأهمهـــا احل�شـــون يف الوليـــة: 

بالنـــرة  واملغاب�شـــة  هـــالل  واآل  الرثمـــد  )ح�شـــن 

والبور�شيـــد و هناك العديد من احل�شون اأو الأ�شوار 

املندثرة(. 

28 -  قريـــة امللـــدة تقع يف منطقـــة الباطنة بعمان وتتبع 
وليـــة امل�شنعـــة ح�شـــب التق�شيـــم الإداري. وتعتـــر 

منطقة زراعية لوقوعها يف �شهل الباطنة اخل�شيب. 

وتربط امللـــدة وليـــات الر�شتاق وعـــري بالعا�شمة 

م�شقـــط واأي�شا �شمال الباطنـــة بجنوبها. وتوجد بها 

قلعة قدمية يعـــود تاريخها اإىل القـــرن ال�شابع ع�شر 

امليالدي. 

29 -  وليـــة امل�شنعـــة هـــي وليـــة عمانيـــة �شاحلية تقع 
�شمـــن حمافظة جنوب الباطنـــة، ت�شتهر بال�شناعة 

والزراعـــة. ت�شم �شمـــن اأرا�شيها عـــدة قرى اأهمها 

البديعة وامل�شنعـــة. حتدها من الغرب ولية ال�شويق 

ومن ال�شرق ولية بركاء ومن اجلنوب ولية الر�شتاق. 

وتعد امل�شنعة ولية �شاحليـــة، اإذ اأنها تتمتع ب�شاطئ 

طويل وجميل ويعمل معظم �شكان قراها ال�شاحلية يف 

�شيد ال�شماك. وتعد الولية ذات موقع ا�شرتاتيجي 

حيث اأنها تتو�شط عددا من الوليات املهمة مثل ولية 

بركاء، وتتاخم الولية من جهة الغرب ولية ال�شويق 

ذات الكرثة يف ال�شـــكان وامل�شاحة ال�شا�شعة، مما له 

عظيم الأثر يف زياد احلركة التجارية بني الوليتني.و 

ت�شتهر بوجود �شجـــرة الأراك واأهم الفنون املوجودة 

فيهـــا الرزحة وت�شتهـــر ب�شناعة مراكـــب ال�شا�س)و 

هي قـــوارب م�شنوعة من �شجر النخيـــل( و�شناعة 

النيلـــة ل�شبغ مالب�ـــس الن�شاء، والأبـــواب اخل�شبية، 

وت�شـــم عددا من احل�شون والقـــالع والأ�شوار.  كما 

ت�شتهـــر الولية اأي�شـــا برتبية الإبـــل الأ�شيلة ويوجد 

فيهـــا م�شمـــار خا�ـــس ل�شباقات الهجـــن. كما يوجد 

بالولية اأي�شـــا حلبتني مل�شارعة الثـــران واحدة يف 

املنطقة الواقعة بني ال�شعيبة ومركز الولية، واأخرى 

بقرية اأبو عبايل ال�شاحلية.

30 -  منطقـــة الباطنـــة هـــي اإحـــدى املناطـــق التابعـــة 
ل�شلطنـــة عمـــان وتعـــرف با�شـــم �شاحـــل الباطنة اإذ 

اأنها حتتـــل موقعا جغرافيا حيويـــا على �شاحل خليج 

عمان، حيث متتد من خطمة مالحة �شمال اإىل راأ�س 

احلمـــراء جنوبا وتنح�شر بني �شفـــوح جبال احلجر 

الغربـــي غربا وبني خليج عمـــان �شرقا وي�شل عر�س 

ال�شهـــل ال�شاحلـــي حـــوايل 25 كم. وت�شـــم املنطقة 

اأكـــر عدد من الوليـــات اإذ اأنها ت�شتمـــل على اثنتي 

ع�شـــرة ولية، وتنق�شـــم اإىل حمافظتـــني رئي�شيتني: 

حمافظـــة �شمـــال الباطنـــة وجنوب الباطنـــة وت�شم 

حمافظـــة �شمـــال الباطنة علـــى الوليـــات: �شحار، 

�شنا�ـــس، لـــوى، �شحم، اخلابـــورة، ال�شويـــق وتعتر 

مدينـــة �شحـــار اهم املراكـــز الإقليميـــة باملحافظة. 

وتبعد عـــن م�شقـــط العا�شمة بنحـــو 230 كم. اأما 

اأهم ال�شناعات التقليدية التي ت�شتهر بها املحافظة 

فهي �شناعـــة اخلناجر وال�شيـــوف وال�شفن والفخار 

واخلـــزف واجللـــد و�شناعـــة احللـــوى العمانية. يف 

حني ت�شم حمافظة جنوب الباطنة وليات الر�شتاق 

والعوابـــي ونخـــل ووادي املعـــاول وبـــركاء وامل�شنعة، 

ومركز املحافظة هي ولية الر�شتاق. 

�شالن من قرى ولية �شحار.   -  31

32 -  جلربة اأو الهبان وهي اأي اجلربة اأو هو اأي الهبان 
اآلة فرايحية  وفن الهبان هو فن اجلربة - واأما اأنواع 

فنون الهبان فهي كثرة ومنها ال�شاحب - واخلمرى 

- واللنقاوى -والد�شماىل - والدربازى - والع�شالوى 

الـــخ . وهو فن منت�شـــر على �شواحل وبلـــدان اخلليج 

العربـــي ومنها �شلطنة عمـــان وله موؤديـــه ومريدوه. 

ويقـــام يف الفـــراح واملنا�شبـــات اخلا�شـــة والعامـــة 

ويعتمـــد على اآله اجلربة اأو الهبان وعدد من الطبول 

الرا�س، وايقاعات هذا الفـــن �شريعة ويقوم الرجال 

باداءه وهـــم يرق�شون يف �شكل دائـــري وقد ت�شارك 

الن�شاء الرجال يف اداءه. 

33 -  نطـــح الثـــور اأي �شربـــه بقرنه بقـــوة واملناطح هو 
بب�شاطـــة م�شارعـــة الثـــران ولكنهـــا تختلـــف عـــن 

م�شارعـــة الثران يف ا�شبانيا باأنها يف �شلطنة عمان 

تكون بني ثور وثور ولي�شت بني ثور واإن�شان، وي�شتمتع 

بها جمهور كبر من العمانيني وغرهم من املقيمني 

. ومن املوؤكد اأن الثور القوي هو الفائز دائما. 

�لهو�م�س و�ملر�جع

يوميات رئي�س فريق عمل ميد�ين
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قراءة في دوريات التراث 
الشعبي العربية

على حـــني ظل نوع ثالث منتظمـــًا يف ال�شدور 

دون عـــرثات حتى الآن، وهذا النوع الأخر ينطبق 

فقـــط علـــى دوريـــة واحدة هـــي جملتنـــا »الثقافة 

ال�شعبيـــة« التـــي احتفلنـــا بعيدها اخلام�ـــس العام 

املا�شـــي. وناأمل اأن تظل �شامـــدة دون اأية عرثات 

اإن�شاء اهلل، ولعل اختيـــار الرقم خم�شة لالحتفال 

ب�شدورهـــا قد ارتبط يف الالوعي- لدى املنظمني 

لالحتفال- باملعتقد ال�شعبي حول القوة ال�شحرية 

لهذا الرقم.

غـــر اأن النظـــرة العامـــة للدوريـــات العربية 

يف املجـــال ت�شـــر لفتقـــار يف اختيـــار العناويـــن، 

فالدورية ال�شورية »الرتاث ال�شعبي«، حتمل الإ�شم 

نف�شـــه الذي اتخذته الدوريـــة العراقية عنوانًا لها 

منذ ن�شـــف قرن تقريبًا. والدورية الأردنية حتمل 

الإ�شـــم نف�شـــه الـــذي اتخذتـــه الدوريـــة امل�شرية 

»الفنـــون ال�شعبية«. لكن هذا الأمـــر ل يحول دون 

احتفالنـــا بظهـــور املولـــود اجلديـــد. خا�شـــة اأن 

الدافـــع لالحتفـــال بالدوريـــات العربيـــة النظرة 

جاء من منطلق حر�شنـــا على التفاعل بيننا وبني 

الن�شـــاط العربي املن�شـــور يف املجـــال، ف�شاًل عن 

�أحالم �أبو زيد

كاتبة من  م�شر

العربي��ة  النش��ر بالدوري��ات  إذا طالعن��ا فعالي��ات 
املتخصصة في التراث الشعبي العربي، سنلحظ بزوغ 
جنم دوري��ات جدي��دة كالتراث الش��عبي الس��ورية، 
ومجل��ة »النجع الثقافي��ة« بتونس، وع��ودة دوريات 
أخ��رى كانت قد توقفت منذ س��نوات كمجلة الفنون 
الشعبية األردنية، والتراث الشعبي العراقية، واملأثورات 
الشعبية القطرية، ويدخل في هذا التصنيف أيضًا مجلة 
الفنون الش��عبية املصرية غير أنها من أكثر الدوريات 

ثباتًا وعراقة في الصدور بعد عودتها عام 1987.
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اأنـــه من واجبنا ونحن قائمني علـــى دورية ي�شرف 

عليها اأر�شيف للفولكلور)اأر�شيف الثقافة ال�شعبية 

البحرينيـــة( اأن نوثـــق للجديـــد دون اأن يقت�شـــر  

الهتمـــام على اإلقاء ال�شوء على جملتنا فقط، بل 

اإن فل�شفـــة املجلة قائمة يف الأ�شا�ـــس على التاأكيد 

علـــى الروابـــط العربيـــة امل�شرتكـــة، والربـــط بني 

املوؤ�ش�شات املعنيـــة، والتعريف مبا هو جديد دائمًا 

يف املجـــال، اإذ نرى اأن هـــذا كله �شيفجر حالة من 

املناف�شـــة احلميـــدة البنـــاءة، وتوا�شـــال نحن يف 

حاجة اإليه يف هذه املرحلة الراهنة.

 

دورية جديدة باإ�شم قدمي:

اأول الدوريـــات اجلديدة التـــي نعر�س لها هنا 

هـــي املجلة ال�شورية »الـــرتاث ال�شعبي«، وهو اإ�شم 

قدمي ُعرفت به املجلـــة العراقية اأي�شًا كما �شبقت 

الإ�شارة. وقد �شدر منها حتى الآن عددان، و�شلنا 

منها العدد الثاين، ومل نعرث على اأية بيانات ت�شر 

لكون املجلة ف�شلية اأم �شهرية، غر اأننا نرجح اأنها 

ت�شدر ف�شلية، ورمبا تواجه املجلة بع�س العرثات 

يف ال�شـــدور حيـــث اأن العدديـــن امل�شـــار اإليهمـــا 

�شـــدرا عام 2012 . وقد دون على غالف املجلة 

العبـــارة التالية: جملة دوريـــة متخ�ش�شة ت�شدر 

عـــن وزارة الثقافـــة- مديرية الـــرتاث ال�شعبي يف 

اجلمهوريـــة العربية ال�شورية. ويف �شفحة العنوان 

جنـــد �شعار الهيئـــة العامة ال�شوريـــة للكتاب، مما 

ي�شـــر اإىل ا�شرتاك الهيئة يف اإعـــداد املجلة. وقد 

افُتتحـــت املجلة بكلمـــة لوزيرة الثقافـــة الدكتورة 

لبانـــة م�شّوح بعنوان »الـــرتاث ذاكرة الهوَيّة« وهي 

اإ�شـــارة لالهتمام الوطني بالرتاث ال�شعبي، اإذ اأن 

الوزيرة هي نف�شها امل�شرف العام على املجلة. اأما 

رئي�س التحرير فهو الأ�شتاذ عماد اأبو فخر، واأمني 

التحريـــر اأحالم الـــرتك. على حـــني تاألفت هيئة 

التحرير من كل من: حممد خالد رم�شان، ومنر 

�شند 
ُ
كيـــال، ورول ح�شـــن، وندى حبيـــب علـــي. واأ

الإخراج الفني لأ�شامة العاين.

وقـــد بداأت املجلة مبقـــال افتتاحي لعلي القّيم 

بعنـــوان »احلريـــر وال�شـــر الـــذي ك�شفتـــه اإمـــراأة 

�شّوريـــة«. ثم بـــداأت اأبـــواب املجلة ببـــاب »اأبحاث 

ودرا�شـــات« وتطالعنـــا فيه اأربعة اأبحـــاث، الأول لـ 

اأحمد اأوراغي بعنـــوان »الثقافة ال�شعبية احل�شور 

املعـــريف والقيمـــة الدرا�شيـــة«. والبحـــث الثـــاين 

لعمـــار نهـــار بعنـــوان »و�شائـــل الثقافـــة ال�شعبيـــة 

قر�ءة يف دوريات �لرت�ث �ل�شعبي �لعربية
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يف ع�شـــر املماليـــك«. والثالـــث لعمـــاد اأبـــو فخر 

بعنـــوان »�شيا�شات وبرامج �شـــون الرتاث الثقايف 

الالمادي يف �شورية«. اأمـــا البحث الرابع والأخر 

يف هذا الباب فـــكان مل�شطفى جاد بعنوان »مكنز 

الفولكلور وقوائم ح�شر الـــرتاث غر املادي. اأما 

الباب الثاين مـــن املجلة فقد اتخذ عنوان »الأدب 

ال�شعبـــي ال�شفاهـــي«. واحتـــوى اأربـــع درا�شات يف 

جمال الأدب ال�شعبي. الأوىل لقا�شم وهب بعنوان 

»جتليات الأخالق يف الأمثال ال�شعبية«، والدرا�شة 

الثانية مل�شطفى ال�شويف بعنوان »اأجواء احلكاية 

ال�شعبيـــة بـــني املا�شي واحلا�شـــر«. والثالثة لنزار 

الأ�شـــود حـــول »تاريـــخ خيـــال الظـــل«، والدرا�شة 

الأخـــرة يف هذا البـــاب ملحمد �شعيـــد مال �شعيد 

بعنـــوان »من عبـــق دم�شـــق«. وقد اهتمـــت املجلة 

بتخ�شي�س بـــاب للحرف التقليديـــة حتت عنوان 

»احلرف املهددة بالـــزوال« ا�شتمل ثالث درا�شات 

الأوىل ملحمد فيا�س بعنوان »فن التكفيت«، والثانية 

لأحمد ق�شعم حول املن�شوجات التدمرية: مفار�س 

واأثـــاث، على حني تناولت الدرا�شة الثالثة مو�شوع 

»املكاييل يف تراثنا ال�شعبي« لعو�س الأحمد.

اأما باب »فنـــون �شعبية« فقد ا�شتمل على اأربع 

درا�شـــات متخ�ش�شة يف فنـــون العر�س والت�شكيل 

ال�شعبـــي. الأوىل حملـــت عنـــوان »مظاهر الفرجة 

عنـــد البدو« خلالد عواد الأحمـــد، والثانية تناولت  

رزق.  لفـــوزات  ال�شويـــداء  يف  ال�شعبيـــة  الألعـــاب 

والدرا�شـــة الثالثـــة ليو�شف �شامـــي اليو�شف حول 

»حكاية ال�شاطر ح�شـــن«. اأما الدرا�شة الأخرة يف 

باب الفنون ال�شعبية فكانت بعنوان »املنمنمات يف 

البيوت ال�شعبيـــة الزبدانية« ملحمد خالد رم�شان. 

وقـــد اأعقب هذا الباب باب اآخر بعنوان »املاأكولت 

ال�شعبيـــة« ا�شتمل علـــى درا�شة واحـــدة ملنر كيال 

بعنوان »كبة وقبوات مـــن ماآكل ال�شام«. اأما الباب 

قبـــل الأخر والذي حمل عنـــوان »املراجعات« فقد 

تناول ثالثة حماور، الأول بعنوان »قراءة يف كتاب« 

و�شم قراءة قدمتها اأحالم الرتك لكتاب »العر�س 

ال�شامـــي: �شفحات يف الّتحـــاب والتعا�شد.. �شور 

طوتها الأيام« للموؤلف منر كيال، والذي ُن�شر عام 

2012 بـــوزارة الثقافـــة، الهيئة العامـــة ال�شورية 
للكتاب �شمن م�شروع جمع وحفظ الرتاث ال�شعبي. 

والقـــراءة الثانيـــة لنـــدى حبيـــب علي حـــول كتاب 

»البحـــر الثالث الأغنية ال�شاحليـــة« لفريال �شليمة 

ال�شويكـــي والذي �شدر يف جزءين عام 2012 عن 



193

وزارة الثقافة- الهيئة العامة ال�شورية للكتاب. ويف 

»مكتبـــة الـــرتاث ال�شعبي« تطالعنـــا ثالثة عرو�س 

لثالثـــة كتـــب الأول قدمتـــه اأحـــالم الـــرتك حـــول 

كتاب »عـــادات ومعتقـــدات يف حمافظـــة حم�س« 

الذي ٌن�شـــر اأي�شًا بالهيئة العامـــة ال�شورية للكتاب 

2011 ملوؤلفه  الـــرتاث ال�شعبي عـــام  – مديريـــة 
خالد عواد الأحمـــد. والعر�س الثاين قدمته اأي�شا 

اأحالم الـــرتك لكتاب »الفنون واحلرف ال�شورية«، 

والـــذي ي�شم ع�شريـــن درا�شة متعـــددة العناوين، 

وقـــد ُن�شـــر عـــن وزارة الثقافة - مديريـــة الرتاث 

ال�شعبي عام 2012 . اأما الكتاب الثالث فقد حمل 

عنـــوان »�شيا�شـــات وبرامج �شون الـــرتاث الثقايف 

الالمـــادي يف �شوريـــة )2005-2011(. والذي 

 Policies and « شدر باللغة الإنكليزية بعنوان�

 Programs for the Safeguarding of
 the Intangible Cultural Heritage
in Syria )2005 – 2011(« من اإعداد عماد 
اأبـــو فخـــر ومايا الكاتـــب، وُن�شر عـــام 2012 عن 

وزارة الثقافـــة – مديريـــة الـــرتاث ال�شعبـــي. اأما 

املحور الثالـــث والأخر يف بـــاب »املراجعات« فقد 

تنـــاول اأن�شطـــة الـــرتاث ال�شعبي يف �شوريـــة،  من 

خالل عر�ـــس حللقة كتاب تقاليـــد الرعي ملحمود 

مفلـــح البكر والتي متت يف املركـــز الثقايف العربي 

بالعـــدوي يف اأكتوبـــر عـــام 2012. كمـــا عر�شت 

ملهرجـــان �شهبا اخلام�ـــس للرتاث والفنـــون الذي 

نظمتـــه جمعيـــة ال�شويـــداء خالل الفـــرتة نف�شها. 

وُيختتـــم باب املراجعات مبحـــور بعنوان »حوار مع 

باحث« الـــذي �شـــم مو�شوعا بعنـــوان »يف متحف 

الباحـــث برهـــان حيدر« وقـــد اأعدت احلـــوار ندى 

حبيـــب علي. اأمـــا البـــاب الأخر مـــن املجلة فقد 

ا�شتمـــل عنوانا »مـــن اأعالم الـــرتاث« والذي اأعده 

حممـــد مروان مـــراد بعنوان »د. قتيبـــة ال�شهابي: 

ع�شرون كتابًا عن دم�شق، ومئات اللوحات وال�شور 

التاريخية«. واختتم عماد اأبو فخر رئي�س التحرير 

اأبـــواب املجلـــة مبقـــال بعنـــوان »التنـــّوع الثقايف.. 

وتراثنا الرث«. وقـــد حر�شت املجلة يف نهاية العدد 

على التنويه ملو�شوعات الأعداد القادمة. 

واإذا كان لنـــا م�شروعيـــة التعليـــق على املجلة 

يف جمملهـــا، فهـــي مالحظات �شكليـــة تتمحور يف 

تكـــرار اأ�شمـــاء بع�س الكتـــاب ب�شـــورة ملحوظة، 

وت�شنيف مو�شوع »حكايـــة ال�شاطر ح�شن« �شمن 

الفنـــون ال�شعبية رغم اأن مكانـــه ال�شحيح �شمن 

اأمـــا  ال�شفاهـــي«.  ال�شعبـــي  »الأدب  مو�شوعـــات 

مكتبة الرتاث ال�شعبي فقد تناولت عرو�س الكتب 

ب�شـــورة غر مف�شلة لتو�شيـــل امل�شمون، وحتتاج 

مل�شاحة اأكر �شاأنها �شاأن حمور »قراءة يف كتاب«، 

ويف�شل �شمهما يف حمور واحد. اأما باب الأعالم 

فنوجه حتيتنا للمجلة لالهتمام به، حيث �شي�شهم 

يف امل�شـــروع العربي الذي نادى به اأر�شيف الثقافة 

ال�شعبية البحرينية لالهتمام بتوثيق اأعالم الرتاث 

ال�شعبي العربـــي. وهذه املالحظات ل تن�شينا اأبدًا 

اأن نوجـــه كل التقدير والحـــرتام جلميع القائمني 

على هذه املجلة الوليدة التي نتمنى لها ال�شتمرار 

والتاألق.

جملة تون�شية باإ�شم جديد:

ومن �شوريـــا اإىل املغرب العربـــي.. اإىل تون�س 

اخل�شـــراء التـــي احتفلت بظهور مولـــود جديد يف 

عامل دوريات الرتاث ال�شعبي، وقد اجتهد املثقفون 

التون�شيـــون يف نحت اإ�شم خـــارج �شندوق الأ�شماء 

التـــي ا�شتهرت بهـــا دوريـــات الفولكلـــور العربية، 

فكانت »النجع الثقافية«، وقد ُذيلت بعبارة: جملة 

ثقافيـــة �شهريـــة ُتعنـــى اأ�شا�شًا بالـــرتاث ال�شعبي. 

ومن الوا�شح اأن املجلـــة تاأ�ش�شت باجلهود الذاتية 

للقائمـــني عليهـــا. ويف بطاقـــة التعريـــف باملجلـــة 

جندها تبداأ بوظيفة »الباعث« وهو ورد العبا�شي، 

اأمـــا املدير امل�شـــوؤول فهو اأحمـــد العبا�شي، ورئي�س 

التحرير اأحمد حراثـــي، و�شكرتر التحرير خرة 

ذويـــب، واملديـــر الإداري عبد البا�شـــط بنعبا�س، 

واملديـــر الفني حممد بنـــداود، وامل�شت�شار الثقايف 

للمجلـــة مـــازن ال�شريـــف. كما ت�شـــم املجلة هيئة 

ا�شت�شارية ت�شمل كل من: علي �شعيدان، وحفناوي 

عمريـــة، و�شالـــح علـــواين، وريا�ـــس املرزوقـــي، 

وح�شني بوبكري. 

قر�ءة يف دوريات �لرت�ث �ل�شعبي �لعربية
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وقـــد ح�شلنا علـــى العـــدد الثاين مـــن املجلة 

ال�شادر يف مار�ـــس 2013، والذي بداأ بافتتاحية 

لبوبكري بعنـــوان »وبها تكر الأحالم فينا لتتتاىل 

النجاحـــات«، م�شرًا اإىل اأن كل مـــا يدعو اإليه هو 

اأن ُترتجـــم اأهم الدرا�شـــات يف »النجع« اإىل لغات 

اأخـــرى، وجُتمع يف دورية تخـــدم الرتاث الوطني، 

ومنه تنت�شر الثقافـــة التون�شية لُتحلق عاليًا يف كل 

الف�شاءات ولت�شبح يف خدمـــة التنمية من الباب 

الكبـــر. وي�شيف بوبكري اأن حلظات الرتقب قبل 

اإ�شـــدار العـــدد الأول »للنجع الثقافيـــة« هي نف�س 

اللحظـــات التـــي ت�شبق يف العـــادة انتظـــار املولود 

البكـــر. ف�شعدنـــا جميعـــًا بنجعنـــا يف بيئتـــه كتابة 

واإدارة وطباعـــة، زد علـــى هذا مبدعـــني واأقالمًا 

وبحوثـــًا، كاأننا بالنجـــع تبت�شم وتفتـــح �شفحاتها 

للمبـــدع والقـــارئ والدار�ـــس لتكـــر وترتعـــرع يف 

ربوعنـــا.. عبـــارات حلوة حتتفـــي باجلديد وتزرع 

الأمـــل يف امل�شتقبـــل، وندعـــو اهلل اأن تتحمـــل هذه 

املجلة ما اآلته على نف�شها من عبء ال�شدور. 

وقد ا�شتطعنا احل�شول على العدد الثاين من 

املجلـــة والذي �شدر يف مار�س 2013 ، واملجلة يف 

�شكلهـــا العام لي�شت كباقـــي املجالت املتخ�ش�شة 

يف الإخـــراج والطباعـــة والغـــالف املقـــوى، بل اإن 

الإخراج والطباعة الالمعة وقطعها الكبر جعلها 

اأقرب للدوريات العامة ال�شهرية، احلافلة بعناوين 

على الغالف وال�شور الالمعة. وقد اهتم الغالف 

بعنـــوان كبـــر اأ�شبـــه بامللف حمـــل ا�شـــم »اللبا�س 

التقليدي التون�شي: خ�شو�شية ومتيز«، ف�شاًل عن 

بع�س العناوين الأخرى بحجم �شغر. 

ولن�شتعر�ـــس حمتويـــات العـــدد الـــذي ُق�شـــم 

خلم�شة اأبـــواب، الأول حمل ا�شـــم »منر ال�شعر«، 

واحتـــوى �شـــت ق�شائـــد ملجموعـــة مـــن ال�شعـــراء 

التون�شيني، وهي ق�شيدة »عي�شة« لل�شاعر املرحوم 

حممد ال�شغر ال�شا�شي، وق�شيدة »ظالم الفجر« 

لل�شاعـــر حممد امللـــوح  باللطّيـــف، وق�شيدة »بال 

وطـــن« لل�شاعـــر حممد الغـــزال الكثـــري،  ون�س 

غنائي بعنوان »يا مولتي« لل�شاعر جليدي العويني، 

ثـــم ق�شيـــد غنائي بـــدوي اآخـــر بعنـــوان »رجايل 

كّبـــي الفولرة« لل�شاعر والأديـــب خليفة الدريدي، 

واأخرُا ق�شيد غنائي بدوي ن�شائي بعنوان »ياطر 

احلمام« من الرتاث القف�شي. وجدير باملالحظة 

هنـــا اأن »ال�شعـــر ال�شعبي« يف تون�ـــس هو م�شطلح 

ُيطلقـــه املبدعـــون علـــى »ال�شعـــر العامـــي« الـــذي 
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ين�شرونـــه. اأما الق�شـــم الثاين مـــن املجلة فيحمل 

عنوان »مرافئ«، ويحتوي جمموعة من الدرا�شات 

املتنوعة من بينها درا�شتان حول الأغنية ال�شعبية 

الأوىل حلفناوي عمايرية بعنوان »الأغنية العتيقة 

والتن�شئـــة الجتماعيـــة«، والثانية للطفـــي قرباية 

حـــول م�شامني الأغنية التقليديـــة املوجهة للطفل 

بربـــوع مدينـــة القطار. كمـــا ا�شتمل هـــذا الق�شم 

علـــى درا�شة لناجي التَباب بعنـــوان »املثل ال�شعبي 

عراقة احلديث وحداثة العريق«، ثم درا�شة ملحمد 

الهادي فريحة حول األعاب من ذاكرة ال�شحراء. 

كمـــا كتب حممد اأحمد حول زاوية �شيدي عمر بن 

عبد اجلّواد بق�شر قف�شة ف�شاء للرموز والدللت 

الثقافيـــة. واأخرًا يتناول الهادي باحلاج اإبراهيم 

مو�شوع بيت ال�شعر)اخليمة(.

اأمـــا الق�شم الثالـــث من املجلة فقـــد ُخ�ش�س 

ملو�شـــوع »العـــادات والتقاليـــد«، وا�شتمـــل اأربعـــة 

مو�شوعـــات الأول لبديـــع لطيـــف حـــول اأعرا�ـــس 

بعنـــوان  حراثـــي  لأحمـــد  والثـــاين  ال�شوا�شـــي، 

»الِذكـــر البـــدوي يف اجلنـــوب والو�شـــط الغربي: 

مدح خلـــامت الأنبيـــاء والر�شـــل وتعـــداد خل�شال 

الأوليـــاء وال�شاحلـــني«. اأمـــا اأنوار ال�شـــاوي فقد 

تناولـــت نفحات من الـــرتاث يف اأعرا�س الهماّمة. 

ويف ركـــن �شيـــف النجع حـــوار مـــع ال�شاعر لزهر 

بلـــوايف. اأما الق�شـــم الرابع من املجلـــة فقد حمل 

عنـــوان »ا�شرتاحـــة« واحتـــوى ثالثـــة مو�شوعـــات 

الأول لل�شريـــف بن حممـــد الذي كتب عـــن بلدته 

»دوز« اأ�شـــوات يف خاطـــري. ثـــم فتحيـــة عّبا�شي 

التي كتبت عن الأكلة ال�شعبية »بركوك�س قف�شة«. 

واأخـــرا كتب حممد بنداود عن احلرف التقليدية 

يف الق�شريـــن كرافـــد اأ�شا�شـــي للتنميـــة وعالمة 

تراثيـــة مميزة. وُتختتم املجلـــة بق�شم »املتابعات« 

الـــذي يعر�س لالأن�شطة الثقافية يف جمال الرتاث 

ال�شعبـــي، فيكتـــب الطيـــب الهّمامـــي عـــن ال�شعر 

ال�شعبـــي التون�شـــي �شفـــر الثقافـــة التون�شية اإىل 

عر�ـــس الزجل العربـــي باآزمور باململكـــة املغربية، 

كمـــا يعر�ـــس عدنـــان بن عامـــر للن�شـــاط الثقايف 

ال�شتوي باملهدية: ثراء وتنوع يرتجمان خ�شو�شية 

اجلهـــة. اأمـــا ميـــالد رم�شـــان فيتنـــاول امللتقـــي 

الوطنـــي لالإعالم بقف�شـــة يف دورته الثانية حتت 

�شعـــار الإعـــالم والنتقـــال الدميوقراطي، ويكتب 

من�شف الكرميـــي حول املو�شـــوع نف�شه »الإعالم 

الثقايف والنتقال الدميقراطـــي«. ثم يعر�س علي 

ال�شمايـــري لفعاليـــة �شباق اخليـــول حتت عنوان 

»الفر�شان ي�شنعون الفرجة مبنا�شبة اإحياء ذكرى 

الب�شـــر بـــن ب�شر بـــن �شديرة، علـــي حني عر�س 

اأحمـــد حراثي لن�شـــاط مركـــز الفنـــون الدرامية 

والركحيـــة بالكاف، ثم يكتب منر بن ن�شر حول 

ربوع اجلنوب ال�شرقـــي ج�شد العالمة بني الإبداع 

الفنـــي واحلرفـــة الرتاثية. وُتختتـــم املجلة »بحّبة 

م�شك« لعلي اخلليفي الذي عر�س لبع�س ن�شو�س 

الأمثال واحلكايات ال�شعبية.

واملجلـــة على هـــذا النحو حتوي مـــواد ب�شيطة 

ميكـــن اأن تكون اأقرب للقارئ العـــام منها للباحث 

املتخ�ش�ـــس، فمعظـــم املقـــالت حتتـــل �شفحتني 

اأو ثالثـــة علـــى اأق�شى تقدير، وهـــذا لي�س عيبًا بل 

اإننا طاملـــا نادينا بتوجيه اجلهـــد ملخاطبة القارئ 

العـــام وتعريفه برتاثه ال�شعبي. غـــر اأن لنا بع�س 

املالحظـــات على املجلـــة ُن�شجلها من بـــاب املودة 

واحلـــب لأ�شقائنا يف تون�س من بينهـــا اأن فهر�شت 

املجلة غر مرقم مما ُي�شعب على القارئ الو�شول 

للعنوان الذي يريده، كما اأن بع�س عناوين املقالت 

بالفهر�شـــت غـــر مطابقة ملـــنت املقـــال بالداخل. 

وهنـــاك اأي�شـــًا بع�ـــس املو�شوعات بعيـــدة ال�شلة 

بالرتاث ال�شعبي كالإعالم والنتقال الدميوقراطي. 

اأمـــا ت�شنيف اأبـــواب املجلة فقد جـــاء غر وا�شح 

املعامل، فم�شطلـــح »مرافئ« م�شطلـــح ف�شفا�س 

ا�شتوعب عدة مو�شوعات بني الأدب ال�شعبي وفنون 

احلركة والثقافـــة املادية والعادات والتقاليد. على 

حني ا�شتمل باب العـــادات والتقاليد على حوار مع 

�شاعـــر، كما �شمـــت ال�شرتاحـــة مو�شوعات ذات 

�شلـــة بالعادات والتقاليـــد كالأكالت ال�شعبية. ويف 

جميع احلالت نحن نقدم كل التحية للقائمني على 

هـــذه املجلة، وكل الدعـــاء لهم مبوا�شلـــة الطريق 

وبلوغ الأف�شل دائمًا.

قر�ءة يف دوريات �لرت�ث �ل�شعبي �لعربية
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عودة جملة �لفنون �ل�شعبية: 

اأما جملة الفنون ال�شعبية الأردنية فهي �شمن 

ف�شيل الدوريات العربية املهتمة بالرتاث ال�شعبي 

والتي توقفت نهاية الثمانينات من القرن املا�شي. 

واأذكـــر ان ا�شمها كان »فنون �شعبية« بدون اإ�شافة 

)األـــف ولم التعريـــف(، وكنا عنـــد تداولها ن�شر 

اإىل اأنهـــا الفنون ال�شعبيـــة الأردنية-متيزًا- حتى 

ل يختلـــط علـــى ال�شامـــع اأننـــا نق�شـــد »الفنـــون 

ال�شعبيـــة امل�شريـــة«. وقد عادت املجلـــة لل�شدور 

مـــن جديـــد بال�شم نف�شه بعـــد اإ�شافـــة األف ولم 

التعريف لي�شبـــح ا�شمها مطابقا متامـــًا للدورية 

امل�شريـــة.  وقد تلقيت دعوة مـــن الدكتور حكمت 

النواي�شـــة رئي�ـــس حترير جملـــة الفنـــون ال�شعبية 

الأردنية بعمان هذا ن�شهـــا: الأ�شدقاء الأعزاء.. 

يجري العمل علـــى ا�شتئناف اإ�شدار جملة الفنون 

ال�شعبية التي كانت ت�شدر عن وزارة الثقافة، وقد 

�شـــدر منها �شتة ع�شر عـــددًا لغاية العام 1989، 

وتوقفـــت لأ�شباب تتعلق بهيكلة وزارة الثقافة. وها 

هي يف طريقها اإىل ال�شـــدور، وقد ُكلفت برئا�شة 

حتريرها، مبعيـــة الهيئة ال�شت�شاريـــة املكونة من 

الأفا�شـــل: الأ�شتاذ الدكتور هاين العمد- الأ�شتاذ 

الدكتـــور هاين الهياجنة- الأ�شتاذ الدكتور حممد 

فايـــز الطراونـــة- الأ�شتـــاذ الدكتـــور عبدالعزيز 

حممـــود- الدكتور حممد وهيـــب- الدكتور اأحمد 

�شريف الزعبي. واملجلـــة معنية بالدرجة الأ�شا�س 

بن�شر البحوث واملقـــالت املتعلقة بالرتاث الثقايف 

غر املادي �شمن املجالت الآتية:

	التقاليد واأ�شكال التعبر ال�شفهي، مبا يف ذلك  •
اللغة كوا�شطة للتعبر عن الرتاث الثقايف غر 

املادي.

	فنون وتقاليد اأداء العرو�س. •
والطقو�ـــس  الجتماعيـــة   	املمار�شـــات  •

والحتفالت.

بالطبيعـــة  املتعلقـــة  واملمار�شـــات  	املعـــارف  •
والكون.

احلرفيـــة  بالفنـــون  املرتبطـــة  	املهـــارات  •
التقليدية.

ترّحـــب  املجلـــة  اأن  النواي�شـــة  وي�شيـــف 

مب�شاهماتكـــم �شمن احلقـــول ال�شابقـــة، وتعطي 

الأولويـــة لالأبحـــاث والدرا�شات الأ�شيلـــة املزّودة 

اأو  الأ�شيلـــة،  والأ�شـــكال  والر�شومـــات  بال�شـــور 

املوثقة توثيقًا علميًا ُيراعي حقوق امللكية الفكرية، 

والأمانة العلمية يف النقـــل، والإحالة. وقد اأرفقت 

املجلة �شروط الن�شر بها. 

واملجلـــة على هذا النحـــو ُتعيد للذاكرة جتربة 

جملة الفنون ال�شعبية امل�شرية التي �شدر عددها 

الأول عـــام 1965 ثم توقفت عنـــد العدد ال�شابع 

ع�شر عـــام 1971. ثم عادت للوجود عام 1987 

و�شـــدر عنهـــا العـــدد رقـــم 18 بافتتاحيـــة لعبـــد 

احلميد يون�س بعنوان »جملتنا تعود«. وقد احتفت 

الأو�شـــاط الثقافيـــة امل�شريـــة بعـــودة املجلة مرة 

اأخـــرى للوجود. ومن ثـــم فهي فر�شـــة ُنقدم فيها 

اأجمـــل التحية وبالـــغ الحـــرتام والتهنئة حلكمت 

النواي�شـــة وفريق العمل الذي يعمل معه يف دورهم 

لعـــودة هذه املجلـــة للوجود. فاملجتمـــع العربي يف 

حاجـــة للوقوف على الـــرتاث ال�شعبي الأردين وما 

بـــه من فعاليات ومتغرات. غـــر اأننا حتى �شدور 

جملتنـــا للطبع مل نتلق العـــدد اجلديد من »جملة 

الفنـــون ال�شعبيـــة الأردنيـــة« التـــي ل زالـــت حتت 

الطبـــع، وبالتاأكيد �شتكون قد خرجت للوجود عند 

ن�شـــر هذا املقال. وقد اأر�شل لنـــا حكمت النواي�شة 

�شـــورة من غالف العـــدد وحمتوياته. والذي �شم 

املو�شوعات التالية:

مل�شطفـــى  ال�شعبيـــة:  املو�شيقيـــة  الآلت   .1
خ�شمان

ليحيى  امل�شرح:  يف  ال�شعبية  الأمثولة  توظيف   .2
الب�شتاوي

العوملـــة والـــرتاث: لعبداحلكيـــم خليـــل �شيد   .3
اأحمد

وليلة:  ليلـــة  األف  الجتماعيـــة يف  الفانتازيـــا   .4
ليو�شف يو�شف

الن�شـــاء: لأحمـــد �شريـــف  املـــدح يف مراثـــي   .5
الزعبي

العكايلة حلمزة  ال�شعبي:  احلالق   .6
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م�شاعني لأليدا  ال�شعبي:  املطبخ   .7
خلولة  واليوم:  الأم�ـــس  بني  الأردين  العر�ـــس   .8

�شخاترة

�شالح ملنرة  الفخار:   .9
10. الـــزي ال�شعبـــي اخللقـــة ال�شلطية: لفاطمة 

الن�شور

علـــى  الإيـــراين  للباحـــث  النـــروز:  عيـــد   .11
زائري

عي�شى لرا�شد  ال�شعبية:  املعتقدات  �شلطة   .12
�شـــالم  ملحمـــد  ال�شعبـــي:  املثـــل  املـــراأة يف   .13

جميعان

البدوي:  الغ�شـــق يف حياة  اإىل  ال�شفق  مـــن   .14
لعارف عواد الهالل

الـــولدة يف حوران  بنـــت: طقو�س  ولـــد ول   .15
منت�شف القرن الع�شرين: لها�شم غرايبة

ا�شتعرا�س  وفيـــه  ال�شعبية  الفنـــون  مكتبـــة   .16
لثالثـــة كتب يف الـــرتاث هي: القبـــة احلمراء 

)روايـــة �شعبيـــة( لعـــارف الهـــالل، والفلكلور 

عمـــر  للمرحـــوم  الأردين  الفل�شطينـــي 

ال�شاري�شـــي، وديـــوان نـــر بن عـــدوان/ جمع 

وحتقيق عليان العدوان.

اأبـــو  ملحمـــد  ال�شعبـــي:  والـــرتاث  القانـــون   .17
ح�شان.

اأ�شـــل احل�شـــارة: ن�ـــس �شعـــري لل�شاعـــر   .18
النبطي 

وقـــد تلقينـــا بيانات هـــذه املـــواد دون حتديد 

لالأبـــواب التـــي ت�شملهـــا، ويالحـــظ اأن املجلة قد 

ا�شتعانـــت بت�شنيف اليون�شكـــو للرتاث الالمادي، 

بل اأعلنـــت على الغالف اأنها دوريـــة ف�شلية تعنى 

بالـــرتاث الثقايف غر املـــادي، وت�شدرهـــا وزارة 

الثقافـــة يف اململكة الأردنيـــة الها�شمية. وقد يكون 

للمو�شوعـــات  حتديـــد  جمـــرد  الت�شنيـــف  هـــذا 

وجمالت الن�شر، اأو تق�شيم مرتبط بتبويب املجلة. 

اإذ اأن الباب الوحيـــد الوا�شح هنا هو باب »مكتبة 

الفنـــون ال�شعبية«. كما لحظنـــا اأن العدد اجلديد 

يحمل رقـــم16، ولي�س العدد رقـــم17 كما فهمنا 

مـــن ر�شالـــة النواي�شـــة. ويف جميع الأحـــوال نحن 

يف انتظار الحتفال مبولـــود جديد اآخر، اأو فلنقل 

اإعادة اإحياء جلهد توقف منذ ربع قرن تقريبًا.

نظرة على »�لرت�ث �ل�شعبي« �لعر�قية:

عندمـــا يـــرد اإ�شـــم جملـــة الـــرتاث ال�شعبـــي 

قر�ءة يف دوريات �لرت�ث �ل�شعبي �لعربية
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العراقيـــة فاإننا ن�شتدعي على الفور تاريخا طويال 

مـــن الفكر والعمل الـــدوؤوب على مدى ن�شف قرن 

بالتمـــام والكمـــال، اإذ اأن العـــدد الأول مـــن هـــذه 

املجلـــة �شـــدر عـــام 1963، مما يعنـــي اأن املجلة 

تعـــد لالحتفـــال بيوبيلها الذهبي. غـــر اأن املجلة 

بداأت �شهرية، ثم اأ�شبحت الآن ف�شلية. وقد كتب 

رفعة عبد الـــرزاق يف تعليق لـــه »اأن املجلة ُعرفت 

منـــذ �شدورها عام 1969 ولي�س عام 1963 كما 

ُذكـــر يف �شفحتهـــا الأوىل، فاملجلة التـــي �شدرت 

عـــام 1963 لي�ـــس لها �شلـــة مبجلتنـــا واإن حملت 

الإ�شـــم نف�شه بانتظام �شدورهـــا، ولعل الأمر فني 

خارج عـــن اإرادة القائمني علـــى اإ�شدارها«. واإذا 

كنا نختلف مع هذا الراأي فاإننا نوؤكد على اأن تعرث 

املجلة بع�ـــس الوقت اأو حتولها مـــن كونها �شهرية 

اإىل ف�شلية..اإلخ. فاإن هذا ل يحرمها حق العراقة 

والتاريخ املت�شل. واملجلة يف حالتها الراهنة جملة 

ف�شليـــة ت�شدر عن دار ال�شوؤون الثقافية يف وزارة  

الثقافة، ويرتاأ�س حتريرها قا�شم خ�شر عبا�س.

غـــر اأن املجلة كانت مـــلء ال�شمع والب�شر يف 

عقودهـــا الأوىل حتـــى مطلـــع الت�شعينـــات عندما 

ن�شبت احلـــرب العراقية الكويتيـــة، وكان توزيعها 

ن�شطـــا جـــدًا يف العوا�شـــم العربية. اأمـــا الآن فاإن 

حدود ن�شرها داخل بغداد، ومعلوماتنا عنها تاأتي 

عر �شبكة الإنرتنيت. وقد �شدر العدد اجلديد من 

املجلة وهـــو العدد الأول ل�شنـــة 2013 وهو يحمل 

ملفـــا خا�شا عن مدينة بغـــداد، وقد احتوى العدد 

جمموعـــة متميزة من الدرا�شـــات الأنرثوبولوجية 

والتاريخيـــة وال�شعبيـــة باأقـــالم عـــدد مميـــز من 

الأ�شاتـــذة املتخ�ش�شـــني يف هـــذه املجـــالت. اأما 

مو�شوعات املجلة فقد جاءت على النحو التايل:

لنجاح  البغدادية:  لالأمثـــال  حتليلية  درا�شـــة   .1
هادي كبة 

البغدادية:  العامية  روا�شب لغوية دخيلة على   .2
لقا�شم خ�شر عبا�س

ل�شمية  التداول:  اختفت من  بغداديـــة  األفاظ   .3
العبيدي 

بغـــداد يف م�شاهدات رحالة فرن�شية: لكاظم   .4

باجي ونا�س 

لعبا�س  ال�شرقية:  الكـــرادة  النقل يف  و�شائـــل   .5
فا�شل ال�شعدي 

اأيام زمان: لرفعت  مدينة الكاظمية املقد�شة   .6
مرهون ال�شفار 

لفوؤاد  القدميـــة:  بغـــداد  مـــن  �شـــاردة  �شـــور   .7
حممد الها�شمي 

العلوي  لناطق  بغداد:  يف  ال�شينما   .8
الفولكلـــوري  بغـــداد  تاريـــخ  مـــن  �شفحـــات   .9

والأدبي: لفخري حميد الق�شاب 

مهدي  ل�شفيق  وبغداد:  اأنا   .10
11. اأغـــاين الأطفال يف بغداد والبالد العربية: 

لكاظم �شعد الدين 

ملهيمن  البغدادي:  املجتمع  يف  املقام  اأغنية   .12
ابراهيم 

ال�شوء  لقي 
ُ
اأ ال�شعبـــي:  اأعالم الرتاث  مـــن   .13

علـــى با�شـــم عبـــد احلميـــد حمـــودي واأهـــم 

موؤلفاته يف جمال الرتاث ال�شعبي.

داود  كتابة  دار«:  »يـــادار  بغداديـــة  14. حكايـــة 
�شلوم 

لكتاب  عر�س  ال�شعبي:  الرتاث  مكتبة  ومن   .15
»وليـــة بغـــداد يف كتـــاب جغرافيـــة املمالـــك 

العثمانيـــة« ترجمـــة حممـــود احلـــاج قا�شـــم 

حممد وُن�شـــر باللغة الرتكية، وفيه ا�شتعرا�س 

جلغرافيـــة جميـــع  الوليـــات العثمانية ومنها 

وليات العراق.

وتعليقات: كتب عبد احلميد  اآراء  باب  16. ويف 
والأخبـــار  »الأيـــام  كتـــاب  عـــن  الر�شـــودي 

البغداديـــة ت�شحيحات وتعليقـــات«، ال�شادر 

عام 2012 لفوؤاد طه الها�شمي.

وت�شـــر مو�شوعـــات املجلـــة لتنـــوع يف التناول 

وحتديـــد مللف بعينه يحتاج ملزيـــد من ال�شوء وهو 

ملف »بغـــداد« العا�شمة التي مالأت العامل نورًا يف 

التاريخ العربي والإ�شالمي. كما اأن اهتمام املجلة 

باأعالم الرتاث ال�شعبي يدعم فكرة اأر�شيف اأعالم 

الرتاث ال�شعبي العربي اأي�شًا، كما اأ�شرنا يف ملف 

املجلة ال�شورية. كما اأن باب مكتبة الرتاث ال�شعبي 
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اختـــار اأي�شًا مو�شوعـــًا مت�شقًا مع امللـــف، وهو ما 

يرز املنهج املوحد للقائمني على املجلة يف اختيار 

املو�شوعات.

�ل�شعبي��ة  للماأث��ور�ت  جدي��دة  ع��ودة 

�لقطرية:

اأما جملـــة املاأثـــورات ال�شعبيـــة القطرية فقد 

عا�شـــت نف�ـــس التجربـــة املريـــرة التـــي عا�شتهـــا 

نظراتها امل�شريـــة والأردنية، فاملجلة بداأت قوية 

ومنتظمـــة يف الن�شـــر منـــذ �شـــدور عددهـــا الأول 

عـــام 1986، وبعد مرور ع�شريـــن عامًا وحتديدًا 

يف عـــام 2005 توقفـــت عن ال�شـــدور عند العدد 

72، ثم عادت للحيـــاة متوا�شلة بعد �شت �شنوات 
عـــام 2011 مع العدد 73. واملجلة ف�شلية علمية 

متخ�ش�شة تهتـــم بالرتاث ال�شعبي العربي ب�شفة 

عامة وتراث دول اخلليـــج العربية ب�شفة خا�شة، 

ويراأ�ـــس الهيئـــة ال�شت�شاريـــة للمجلـــة حمـــد بـــن 

عبد العزيـــز الكـــواري، ونائبه مبـــارك بن نا�شر 

اآل خليفـــة، على حـــني يراأ�س حتريـــر املجلة حمد 

املهنـــدي، والإ�شراف العام لإبراهيم عبد الرحيم 

ال�شيد، ومديـــر التحرير ح�شن �شـــرور، و�شكرتر 

التحرير بثينة نوري، ويقوم بالرتجمة عبد الودود 

عمراين، واأخرًا الإخـــراج الفني لع�شام غريب. 

وكانت املجلة يف املا�شي ت�شدر عن مركز الرتاث 

ال�شعبـــي ملجل�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربية، 

غر اأن املركز نف�شه قد توقف اأي�شًا عام 2005، 

وا�شتطاعت املجلة اأن تعـــود، وبقيت الدعوات لأن 

ينه�س املركز ويعود هو الآخر للحياة من جديد.

وقد و�شلنا العددان رقـــم 80 اأكتوبر2012، 

علـــى حني طالعنـــا العـــدد 81 ينايـــر 2013 من 

املواقـــع الإخباريـــة قبل اأن ي�شـــل اإىل اأيدينا. ويف 

العدد رقم 80 يقدم اأحمد مر�شي مفتتحا بعنوان 

»اأر�شيـــف املاأثـــورات �شـــرورة وطنيـــة اإن�شانيـــة«، 

وتتواىل الدرا�شات التي تبداأ ببحث لنوال امل�شري 

بعنـــوان »ذاكـــرة ال�شعـــوب: املاأثـــورات ال�شعبيـــة 

)الفولكلور(، ثم تكتب مـــري رحمة حول مناهج 

ح�شـــر الـــرتاث الثقافـــى غـــر املـــادى باملغرب، 

ويتنـــاول ابراهيم عبد احلافـــظ جمع اأنواع الأدب 

ال�شعبـــي لالأر�شيـــف الرقمي. ثـــم تنتهي جمموعة 

الأبحـــاث بدرا�شة لعقيل بن ناجي امل�شكني بعنوان 

»م�شمون فقـــد الأحبة يف الهو�شـــة اخلوز�شتانية: 

قراءة يف �شعر املال عبا�س املال غامن امل�شعلي. ويف 

بـــاب التقارير يكتب حممد علي عبداهلل عن �شوق 

واقـــف �شحر الـــرتاث و اأ�شالته، كمـــا يكتب هيثم 

قر�ءة يف دوريات �لرت�ث �ل�شعبي �لعربية



200

يون�ـــس عن املاأثـــورات ال�شعبية: �شـــون املادة و�شد 

الفجـــوة الرقميـــة. ويف بـــاب متابعـــات يقدم علي 

فوزي الفنان جا�شم زينى وتوظيف الرتاث ال�شعبي 

يف لوحات فنية، ويف الباب نف�شه فعاليات معر�س 

ل« بعنوان املا�شي يبعـــث من جديد. ويف  »مال لـــَوّ

باب الأر�شيف مقال حول الأمثال ال�شعبية يف قطر 

جمع و تدوين ح�شـــن املهندي. ويف عرو�س الكتب 

تعر�س اآمـــال القطاطي لكتـــاب املجامر القدمية 

رفق 
ُ
يف تيمـــاء ملحمد بن معا�شة بن معيوف. وقد اأ

هـــذا العـــدد بكتـــاب هديـــة بعنـــوان »درا�شات يف 

الأدب ال�شعبـــي العربي« من تاأليـــف جمموعة من 

الباحثني املتخ�ش�شني يف الرتاث بالعامل العربي، 

وهـــو جمموعة مـــن الدرا�شات التـــي ُقدمت لندوة 

الأدب ال�شعبي التي احت�شنها يف ثمانينيات القرن 

املا�شي عام 1984 مركز الرتاث ال�شعبي ملجل�س 

التعاون لـــدول اخلليج العربية الـــذي حتدثنا عنه 

منذ قليل.

اأما العدد رقم 81 من املجلة فُي�شتهل مبفتتح 

لأحمد مر�شـــي حول امللكيـــة الفكريـــة واملاأثورات 

ال�شعبية، كمـــا يناق�س هاين هياجنه جمموعة من 

املفاهيم الأ�شا�شية يف جمال تطبيق اتفاقية �شون 

الرتاث الثقايف غر املادي التي اأعلنتها اليون�شكو 

عـــام 2003 علـــى ال�شعيـــد الوطني. ثـــم يتناول 

�شميح �شعالن ق�شية املو�شوع يف املاأثورات ال�شعبية 

من خـــالل بحثه يف ال�شيغة املثلى للجمع امليداين 

والتوثيـــق لإن�شاء املرا�شد الثقافيـــة ال�شعبية. كما 

يعر�س العـــدد اأي�شًا لفعاليات ور�شـــة العمل حول 

حتديـــات بنـــاء القـــدرات يف جمال الـــرتاث غر 

املـــادي يف الـــدول العربيـــة مبنا�شبة مـــرور ع�شر 

�شنـــوات علـــى اإعـــالن اتفاقيـــة 2013. ويف باب 

التقاريـــر يقـــدم اإ�شماعيـــل الفحيـــل عر�شًا حول 

اإدراج التغرودة »ال�شعـــر البدوي التقليدي املُغنى« 

على القائمـــة التمثيلية للرتاث الثقايف غر املادي 

لليون�شكو: جتربة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

و�شلطنـــة ُعمان. كما ي�شمل العـــدد درا�شة لفاروق 

اأوهـــان حـــول دور م�شرح خيـــال الظـــل ال�شيا�شي 

والجتماعـــي يف املجتمـــع العربـــي. ويقدم حممد 

�شعيـــد حممد درا�شة ميدانية لنماذج من احلرف 

اليدويـــة التي تعتمد على النخلـــة يف جنوب ليبيا. 

كما يقدم حممد رجب ال�شامرائي درا�شة توثيقية 

ل�شور الأدب ال�شعبي يف امل�شادر العربية. وت�شمل 

املجلـــة اأي�شًا توثيقًا لبع�س الن�شو�س ال�شعبية من 

خالل حكايـــة �شعبيـــة قطرية تقدمهـــا ليلى بدر. 

ويف باب عر�ـــس الكتب اإطاللـــة لبثينة نوري على 

كتاب »البدو بعيون غربية« لعمار ال�شنجري، على 

حني ا�شتمـــل امللف امل�شور علـــى »الب�شت« كلبا�س 

تقليـــدي رجـــايل. ويف الق�شم الإجنليـــزي ترجمة 

لدرا�شة عبد العزيز رفعت حول خ�شائ�س األعاب 

الأطفـــال ال�شعبيـــة القطرية  واملن�شـــورة يف العدد 

77 مـــن املجلـــة. وقدمـــت املجلـــة يف هـــذا العدد 
اأي�شـــًا كتابا هديـــة بعنـــوان »املاأثـــورات ال�شعبية: 

جمع ودرا�شة العادات والتقاليد واملعارف ال�شعبية 

احتوى جمموعة مـــن الدرا�شـــات العلمية ملجوعة 

مـــن الباحثـــني ُقدمت بنـــدوة العـــادات والتقاليد 

التي احت�شنها يف ثمانينيات القرن املا�شي مركز 

الرتاث ال�شعبي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية.

جملة تر�ث �لإمار�تية �ل�شهرية:

هذه املجلـــة موجهة يف املقـــام الأول للجمهور 

املرتبطـــة  املقومـــات  بجميـــع  وحافلـــة  العـــام، 

باجلمهـــور مـــن مقـــالت وحـــوارات وحتقيقـــات 

وملفات �شحفيـــة وق�شايا الـــراأي والأخبار..اإلخ. 

غر اأننا نـــرى اأنها حتوي مـــادة فولكلورية اأ�شيلة 

تهـــم املجتمع العربي، ويكاد يلت�شق م�شمى �شعبي 

بكلمة تراث. فعنـــوان املجلة »تراث« متبوع بعبارة 

»تراثيـــة ثقافيـــة منوعة«، وهو تو�شيـــف دقيق من 

القائمـــني عليهـــا. واملجلة ت�شدر عـــن مركز زايد 

للدرا�شـــات والبحـــوث، ونـــادي تـــراث الإمـــارات 

)اأبوظبي(. وي�شرف عليها را�شد اأحمد املزروعي، 

ويدير التحرير وليد عالء الدين، على حني يتوىل 

حممـــد �شعد النمر �شكرتاريـــة التحرير. اأما هيئة 

حترير املجلة فتتكون من: �شم�شة حمد الظاهري، 

وفاطمة نايـــع املن�شوري، وموزة عوي�س الدرعي، 
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وناجية الكتبي. والإخراج والتنفيذ لنا�شر بخيت. 

وتتميز املجلـــة بانت�شارها العربي الوا�شع وانتظام 

�شدورها، ومن ثم نذكر هنا اأحمد عبا�س م�شوؤول 

التوزيـــع. والعدد الـــذي نعر�س له هـــو العدد رقم 

166 الذي �شدر يف اأغ�شط�س املا�شي. وهذا العدد 
حتديدًا حتتفل فيه املجلة ب�شدورها يف ثوب جديد 

من حيث ال�شكل وامل�شمون. وتبداأ ببانوراما تراث 

حيث تلقي ال�شـــوء على بع�س الأحـــداث الرتاثية 

العربية اجلارية، والفعاليات الثقافية للموؤمترات 

والنـــدوات واملهرجانات والأم�شيـــات ال�شعرية. اإذ 

جند عناوين مثـــل: اأ�شوان حتافـــظ على موروثها 

الثقايف – ختـــام فعاليات مهرجان ليوا للرطب - 

اأر�شيـــف األكرتوين لرتاث رئي�ـــس م�شر املن�شي – 

تراث احلرير اللبناين ي�شت�شيف مهرجان بعلبك 

2013 – الدويك يوثق تراث املقاومة الفل�شطينية 
– جبل ياباين يف قائمة الرتاث العاملي. ويف باب 
تراث ال�شهر عر�س للمهرجان الرم�شاين الثامن 

الـــذي اخُتتـــم فعالياته يف اأبو ظبـــي، وعر�س اآخر 

لن�شاط نادي تراث الإمارات الذي اخُتتم فعاليات 

مهرجـــان ال�شمحـــة الرم�شـــاين الأول، ثم عر�س 

مللتقي ال�شمالية ال�شيفي. 

وتبـــداأ ملفـــات العدد ببـــاب »وجـــه يف املراآة« 

بعنـــوان »الوالـــد والقائـــد والبنـــاء الأكـــر« عـــن 

�شخ�شيـــة ومكانـــة ال�شيـــخ زايـــد بن �شلطـــان اآل 

نهيان الذي توىل احلكم يف اإمارة اأبو ظبي يف 16 

اأغ�شط�س 1966 وتويف 2 نوفمر 2004. ثم كتب 

�شـــرور خليفة الكعبي حول رم�شـــان تراث الأم�س 

واليـــوم. اأما ملـــف العدد فـــكان بعنـــوان »�شقائق 

الرجال« �شارك فيه عدد من الكتاب، حيث تناول 

خلف اأحمد اأبوزيـــد ب�شمات ن�شائية على العمارة 

الإ�شالميـــة، ثم طـــارق عبا�س عن املـــراأة العربية 

عاملة وباحثة باقتدار، اأما �شحر املوجي فقد كتبت 

عـــن املراأة من خـــالل فهمها لالأ�شطـــورة ودورها 

يف جت�شيد حياة الب�شـــر فكان مقالها بعنوان »من 

بروميثيو�ـــس اإىل حتحور«. ويف ملف املـــراأة اأي�شًا 

يكتـــب خلف اأبوزيد عن �شالونات الن�شاء الثقافية 

التي عرفتها العربيات قبل الأوربيات بقرون. ويف 

بـــاب اأوراق ثقافية تت�شاءل فاطمة املزروعي: ملاذا 

يرف�شـــون التاريـــخ ال�شفهي؟ لتجيب بـــاأن �شعوب 

العـــامل قد تلقت وجودها عـــر احلكي وامل�شافهة، 

واإل كيـــف انتقلت الإلياذة والإودي�شة يف احل�شارة 

اليونانيـــة. وعـــودة للمـــراأة حيـــث يكتـــب �شـــالح 

قر�ءة يف دوريات �لرت�ث �ل�شعبي �لعربية
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ال�شهاوي عن املراأة القرينة وابنة العم وال�شاحبة 

مـــن خالل مكانتها يف احلياة واللغة والرتاث. ويف 

باب »�شيمياء« جند مو�شوعًا اآخر حول الأ�شاطر 

تكتبـــه عائ�شة الدرمكـــي بعنوان: ال�شعـــوب بدون 

اأ�شاطر.. متوت من الرد« عن الفكر الأ�شطوري 

امليتافيزيقي الذي ميثلـــه املعتقد ال�شعبي، وت�شر 

اإىل اأن جمـــع وتدويـــن املعتقـــدات ال�شعبيـــة التـــي 

انقر�شت اأو كادت من املجتمعات �شرورة ح�شارية 

وثقافية. ثم يعود ملف املراأة من جديد با�شتطالع 

قامـــت به نادية الكتبي عن »متحف املراأة يف دبي« 

حيث توثيق ح�شارة الإمـــارات عر تاريخ ن�شائها 

الرائدات.

وتتتابـــع مـــواد املجلـــة لنطالـــع حتقيقـــًا اأعده 

اأحمـــد الطيـــار حـــول اإ�شكالية »الـــرتاث احلكائي 

العربي« وهل ي�شلح كذخرة من املفاهيم والقيم 

واملحـــددات الثقافية والبيئية، �شالحًا يف مواجهة 

�شلبيات العوملـــة؟. ويف »نافذة على الرتاث« يكتب 

اأميـــن بكر حول الأمثـــال كفرجة للتاأمـــل العميق. 

وعـــن اأحد �شعراء قبائل جزر اأبو ظبي، حممد بن 

خليفـــة بن ثايـــب الرا�شدي الرميثـــي )1875 – 

1942م( يعر�س لنا را�شـــد املزروعي عن حياته 

وعائلته، واأغرا�شه ال�شعرية وعدد من ق�شائده.

ويف باب »الوراق« ويف مقـــال بعنوان »هل تدع 

الإبـــل احلنـــني« يعر�س مقـــداد رحيـــم  لإ�شكالية 

ال�شعر، وامل�شـــروع واملرفو�س منـــه، متتبعًا ماورد 

من روايـــات يف بع�س الكتب العمدة، وما روي عن 

النبي )�شلعم( واخللفـــاء الرا�شدين وال�شحابة. 

ثـــم يدير خالـــد بيومي حـــوارا مع املفكـــر واملوؤرخ 

وعـــامل الفولكلور قا�شم عبده قا�شم الذي يقول اأن 

التاريـــخ ليدخل بيت الطاعـــة ولينتمي للما�شي، 

ولميكـــن ا�شتعادتـــه مـــرة اأخـــرى، لأن اثنني من 

مكوناته الرئي�شية متغران، هما الزمن والإن�شان، 

واملكـــون الثالث وهـــو اجلغرافيـــا يتميـــز بالثبات 

الن�شبـــي. وللحديـــث بقية مـــع وليد عـــالء الدين 

بعنوان »فراعنة وبربر« يحكي لنا حواره كم�شري 

مع �شائق تاك�شي جزائري يف اأول يوم و�شول له مع 

زوجته وابنه اإىل اجلزائر، حول العروبة والهوية. 

ثم يقدم جورج فهيم عر�شًا لكتاب »يوميات �شياد 

يف غابـــات ال�شودان« ملوؤلفه جاد اهلل طانيو�س. ثم 

يكتب �شعيد يقطني عن ال�شعب، املجتمع، الوطن، 

ويف باب »ق�شايـــا واآراء« ي�شرح حممد ال�شيد عيد 

كيف بداأت ق�شة التكفر يف التاريخ الإ�شالمى. ويف 
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نف�ـــس الباب كتب حممد فتحي يون�س عن »ال�شيف 

املقد�س« كو�شيلة لال�شتغـــالل ال�شيا�شي للدين يف 

التاريـــخ. ثم تت�شـــاءل �شمر حمـــود ال�شي�شكلي هل 

ثقافـــة الفقـــر تهـــدد بان�شالخ العرب عـــن قيمهم 

التقليديـــة؟. ويف بـــاب »فنـــون« يكتـــب عبد احلق 

ميفراين واأحمـــد الفطنا�شي عن »مملكة الأقنعة« 

التي تك�شف جزءًا مهمًا من ثقافة اأفريقيا وتراثها 

الفني. كما ي�شرح عالء اجلابري اأحد م�شطلحات 

الرتاث »الت�شمني..املجـــد لل�شياق. ثم يقدم عبد 

اجلليل ال�شعد الفنون الت�شكيلية يف الإمارات التي 

حفظت الرتاث ال�شعبي من النقرا�س.

ويف باب »�شـــوق الكتب« تعر�س نادية بلكري�س 

لكتـــاب »الت�شكيـــل واملعني يف اخلطـــاب ال�شردي« 

لأحمـــد �شرة ومعجب العدواين، والكتاب تعريف 

باحلالـــة الراهنـــة للدرا�شات ال�شرديـــة يف العامل 

العربي، من خالل 20 بحثـــًا لنخبة من الباحثني 

ميثلون خمتلف البلدان العربية. ثم عر�س لكتاب 

م�شامـــر الذاكرة لعبـــد الفتاح �شـــري، وعر�س 

اآخر ملو�شوعـــة »قبائل �شبيع الغلبا« لل�شيخ من�شور 

بن نا�شر النابتي امل�شعبي ال�شبيعي. وحتت عنوان 

»اللغـــة املخلوطـــة« يتنـــاول ح�شـــن علـــي البطران 

املخاطـــر التي تتعر�س لهـــا اللغـــة العربية، حيث 

يعتـــر ذلـــك تخطيطا غر مبا�شـــر لتهمي�س لغتنا 

وم�شـــح هويتنا العربية. ثـــم يعر�س حممد عوي�س 

لفعاليـــات املوؤمتر العلمـــي الأول لأطل�س املاأثورات 

ال�شعبيـــة امل�شـــري مبنا�شبة مـــرور ع�شرين عامًا 

على ن�شاأته. وتختتم املجلة عددها مبا كتبته �شفاء 

البيلـــي حتت �شعار ما�شينـــا التليد يف عهد جديد 

»ليبيا ت�شتعيـــد هويتها املفتقـــدة  باإقامة فعاليات 

»مهرجـــان �شحات الأول لالألعـــاب ال�شعبية« حيث 

�شعـــت لإحيـــاء جـــزء عظيم مـــن ما�شـــي وتاريخ 

الأجداد. 

اأمـــا كتاب العدد الذي يـــوزع كهدية مع املجلة 

فهـــو الكتاب رقم 19 بعنـــوان: »�شيد ال�شقور يف 

احل�شـــارة العربيـــة« ملحمـــد رجـــب ال�شامرائـــي. 

والكتـــاب يقع يف 200 �شفحة من القطع املتو�شط 

ُن�شر بنادي تـــراث الإمارات يف طبعته الأوىل عام 

2013 ويقـــع يف مقدمـــة واأربعـــة ف�شـــول، تناول 
املوؤلف يف الف�شل الأول مو�شوع ال�شيد يف القراآن 

الكرمي والأحاديث واأي�شًا يف معاجم اللغة العربية، 

ويف الف�شـــل الثاين حتدث عـــن ال�شيد يف ذاكرة 

التاريـــخ �شواء التاريخ القـــدمي اأو عند العرب، اأما 

الف�شـــل الثالـــث فقد اأفـــرده املوؤلـــف لل�شيد عند 

العرب فتناول ال�شيد بني اجلاحظ والدمري، ثم 

ال�شيـــد باجلوارح يف جمهرة الأمثـــال للع�شكري، 

ثـــم حكايـــات تراثيـــة عن هـــواة ال�شيـــد بالطيور 

اجلوارح. والف�شل الأخر خ�ش�شه املوؤلف ل�شيد 

ال�شقور عربيًا، حيث حتدث عن �شيد ال�شقور يف 

الإمارات، وال�شعودية، وقطر، والعراق، وتون�س. 

ع��دد جدي��د م��ن جمل��ة �لفن��ون �ل�شعبية 

�مل�شرية:

ونختتم هذا امللف بعر�س للمجلة الأكرث عراقة 

وثباتـــًا يف ال�شدور ن�شبـــة اإىل نظراتها العربية، 

وهي جملة »الفنون ال�شعبية امل�شرية«، وهي جملة 

ف�شلية ت�شدر عن الهيئة امل�شرية العامة للكتاب 

بال�شـــرتاك مـــع اجلمعيـــة امل�شريـــة للماأثـــورات 

ال�شعبيـــة. وقد اأ�ش�ـــس املجلة وراأ�ـــس حتريرها يف 

ينايـــر عام 1965 املرحـــوم الدكتور عبد احلميد 

يون�س. ويراأ�س حتريرها الآن اأحمد مر�شي ويدير 

حتريرهـــا هالـــة نـــر. و�شكرتـــرا التحرير دعاء 

م�شطفى كامل وعلـــي �شيد علي، وامل�شرف الفني 

حممد اأباظـــة. ونعر�س هنا للعـــدد اجلديد الذي 

و�شلنـــا مـــن املجلة، والـــذي يحمل رقـــم 93/92 

)ينايـــر-2012 ينايـــر2013(.  وهـــذا العـــدد 

يطالعنا مبلف حول الواحات امل�شرية، بداأته علية 

ح�شني بدرا�شة حـــول الرتاث الثقـــايف والتما�شك 

الجتماعـــي يف الواحات البحريـــة امل�شرية، على 

حني قـــدم كل من حمـــدي �شليمان و�شيـــد الوكيل 

درا�شة ميدانية عن اأ�شل �شكان الواحات البحرية 

قامـــا بها عـــام 2009. اأما اأحمد بـــدر فقد كتب 

حول التحـــولت الجتماعيـــة والثقافيـــة يف واحة 

الداخلـــة بالـــوادي اجلديـــد مـــن خـــالل التعرف 

علـــى احلياة الأ�شريـــة للجماعـــة ال�شعبية هناك. 

قر�ءة يف دوريات �لرت�ث �ل�شعبي �لعربية
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ثم عر�ـــس خطري عرابي لدرا�شـــة اأنرثوبولوجية 

ل�شور من املعارف ال�شعبية يف الواحات البحرية. 

وقدمت �شونيا ويل الدين درا�شة حتليلية ت�شكيلية 

من خـــالل مقالها »اإبداع يف ظـــالل الواحة«. كما 

بحثت �شحر اأحمد من�شور يف الوحدات الزخرفية 

يف الواحـــات وا�شتخدامهـــا يف اأعمـــال فنية. على 

حـــني ترجمت هالـــة نـــر درا�شـــة و.ج. هاردينج 

كينج حـــول عادات ومعتقدات واأغان من الواحات 

الغربية قدمها وراجعها عبد احلميد حوا�س. 

ويف اإطـــار اهتمـــام املجلة العربـــي والإفريقي 

مبو�شوعات الرتاث ال�شعبي قدم فوؤاد عكود درا�شة 

عن عادات الـــزواج واحلمل والـــولدة عند �شكان 

ال�شـــودان، كما قدمت عـــزة عبد اخلالـــق درا�شة 

عن ال�شناعات التقليدية فى دولة ماىل احلديثة. 

وُتختتم الدرا�شات ببحث حول احلرف يف الأمثال 

ال�شعبيـــة امل�شرية جمع وتقدمي ودرا�شة لإبراهيم 

�شعالن. ويف اإطار الحتفاء باأعالم الرتاث ال�شعبي 

كتـــب نبيل فرج عن الفنان الت�شكيلى الراحل �شعد 

اخلادم مبنا�شبة مرور ربـــع قرن على رحيله. ويف 

باب مكتبـــة الـــرتاث ال�شعبي قدم حممـــد ريا�س 

عر�شـــًا ملو�شوعـــة الـــرتاث ال�شعبـــي التـــي اأ�شرف 

عليهـــا حممد اجلوهري، والتي �شدرت عن الهيئة 

العامـــة لق�شـــور الثقافـــة يف �شتة جملـــدات هي: 

علم الفولكلـــور واملفاهيم والنظريـــات واملناهج- 

املعتقدات واملعـــارف ال�شعبية- العادات والتقاليد 

ال�شعبيـــة- الفنـــون ال�شعبيـــة- الأدب ال�شعبـــي- 

الثقافة املاديـــة. كما ا�شتمل البـــاب عر�شًا قدمه 

�شـــري عبد احلفيظ لكتـــاب الحتفالت الدينية 

والأ�شرية: الهوية امل�شرية تقاوم النقرا�س تاأليف 

�شوقي عبد القوي حبيب. 

ويف باب الن�شو�س ال�شعبية قدم فار�س خ�شر 

ن�شو�شـــًا من اأ�شعـــار الدينارية التـــي توؤرخ حلياة 

جماعة �شعبيـــة بقرية الق�شـــر يف واحة الداخلة. 

كما قـــام طارق فراج بتقدمي جمع وتدوين لأغاين 

الأفراح يف واحة الداخلة. ويف اخلتام قدم حممد 

مروك ترجمة حلكايات �شعبية من الرتغال.

روؤية حول دوريات �لفولكلور:

ويف ختـــام هـــذه اجلولـــة للدوريـــات املهتمـــة 

بالـــرتاث ال�شعبي العربي لنـــا عدة مالحظات من 

املهم ت�شجيلها. املالحظة الأوىل اأن هذه الدوريات 

ل تتمتع بن�شيب وافر من الن�شر والتوزيع العربي، 

بل اإن هناك بع�س الدوريات رمبا ي�شمع بها القارئ 

لأول مرة. ومن ثم فـــاإن القائمني عليها مطالبون 
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ببـــذل مزيـــد مـــن اجلهـــد حتـــى ي�شـــل جهدهم 

للعوا�شـــم العربيـــة. اإذ يكفينا البـــطء ال�شديد يف 

حركة ن�شر الكتب وتداولهـــا العربي، ومن ثم فاإن 

تي�شـــر و�شـــول دوريات الـــرتاث ال�شعبـــي العربي 

رمبا ي�شهـــم يف ربط ال�شالت بـــني املتخ�ش�شني 

واملبدعني العرب والتوا�شل بينهم. 

ونحن اإذ نعر�س لهذا امللف فاإننا نعلم اأن هناك 

دوريـــات اأخرى مهتمـــة اأو متخ�ش�شـــة يف الرتاث 

ال�شعبـــي غر اأننا مل ن�شتطع الو�شول اإليها، كمجلة 

»الراوي« وجملة »تراثنا« اللتني ت�شدران عن اإدارة 

الـــرتاث بدائـــرة الثقافـــة والإعالم بال�شارقـــة. اإذ 

نح�شل عليهما عادة اإذا ت�شادف وكنا يف ال�شارقة 

يف اإحدى فعالياتها املهمة التي ي�شرف عليها الباحث 

واملبـــدع عبـــد العزيـــز امل�شلم. وكذا جملـــة الرتاث 

املعنـــوي، وهي اأول دورية األكرتونية يف هذا املجال، 

واملجلـــة اإ�شدار �شهري كانت ت�شـــدر عن هيئة اأبو 

ظبي للثقافة والرتاث بـــاإدارة الرتاث املعنوي. وقد 

توقفـــت ل�شبـــب ل نعلمه رمبـــا يتعلق الأمـــر باإعادة 

ترتيب الهيئـــة الإداري. كما اأن هناك جملة »تراث 

ال�شعـــب« الليبية التي ل ندري هـــل  ل زالت ت�شدر 

حتـــى الآن اأم ل؟. وكذا احلال بالن�شبة ملجلة »وازا« 

ال�شودانية، وجملة »احلداثة« اللبنانية املتخ�ش�شة 

يف الرتاث ال�شعبي. وموؤكد اأن هناك دوريات تراث 

�شعبي اأخرى ت�شدر ول نعلم عنها �شيئًا.

اأمـــا امللحوظة الثانية فتتعلـــق بدعوة الدوريات 

العربية املهتمة بالرتاث ال�شعبي لتبني فكرة توثيق 

اأعالم الرتاث ال�شعبي يف كل بلد كنواة لعمل قاعدة 

بيانات لهم، حتى يت�شنى لنـــا التوا�شل معًا وتبادل 

اخلرات. وقد لحظنا اأن جميع الدوريات العربية 

تتفـــق �شمنيًا يف نقطة مهمة وهـــي عدم القت�شار 

على الن�شر الوطني فقط بل جميع الدوريات تقريبًا 

تدعو الكتاب العرب للم�شاركة، ومن ثم هي فر�شة 

لكي يعرف بع�شنا البع�س من خالل باب متخ�ش�س 

حول اأعالم الرتاث ال�شعبي العربي.

فتتعلـــق  والأخـــرة  الثالثـــة  املالحظـــة  اأمـــا 

بالرتجمة، اإذ ل تهتم معظم الدوريات بتخ�شي�س 

باب لرتجمة ملخ�شـــة ملحتويات العدد، وقد كانت 

بع�س الدوريات تهتم بهذا ال�شاأن وتوقفت عن ذلك 

كمجلة الفنون ال�شعبية امل�شرية. ونحن بحاجة لكي 

نقدم تراثنا لالآخر. بل اإنني اأدعو املتخ�ش�شني يف 

املجال اإىل اإعداد م�شروع لدورية عربية متخ�ش�شة 

يف الـــرتاث ال�شعبـــي العربي ت�شـــدر بالإجنليزية، 

وهـــي خطوة اأت�شور اأنهـــا �شتكون عالمة يف تعرف 

الغرب بثقافتنا ال�شعبية الأ�شيلة.
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عرض كتاب :

دراسات في الفولكلور 
التطبيقي اإلفريقي 

�شدر الكتـــاب اأول مرة باللغـــة الجنليزية يف 

عام 1986م ملوؤلفه الروفي�شور �شيد حامد حريز 

ثم �شدرت له طبعة ثانية يف عام 2006م بعد اأن 

اأخ�شعه ملراجعة دقيقة وتنقيـــح، كما اأ�شاف اإليه 

املزيد من املعلومات . 

والكتاب الذي بني اأيدينا هو يف طبعته الثالثة، 

التـــي �شـــدرت عـــام 2010م برتجمـــة �شديـــدة 

للروفي�شور حممد املهدي ب�شرى، كواحد من اأهم 

اإ�شدارات معهد الدرا�شـــات الإفريقية والآ�شيوية 

بجامعة اخلرطوم. 

ويعتـــر الروفي�شـــور حريـــز من كبـــار علماء 

الفولكلور لي�س يف ال�شودان فح�شب بل على م�شتوى 

القـــارة الإفريقية والعـــامل العربي، وهـــو املوؤ�ش�س 

ل�شعبـــة الفولكلـــور مبعهـــد الدرا�شـــات الإفريقية 

والآ�شيويـــة. ومعظـــم املتخ�ش�شني يف هذا املجال 

مـــن اأبناء اجليـــل احلايل هم مـــن تالميذه. وقد  

اأ�شـــاف املوؤلـــف الع�شرات مـــن الكتـــب والبحوث 

املكتبـــة  اىل  اخت�شا�شـــه  جمـــال  يف  واملقـــالت 

ال�شودانيـــة ب�شكل خا�س وغرهـــا من املكتبات يف 

العامل. 

اأما املرتجـــم فهو الروفي�شـــور حممد املهدي 

ب�شرى تلميذ و�شديق للموؤلف، له جانب اإ�شهاماته 

�ملوؤل����ف: �شيد حامد حريز 

ترجمة: حممد �ملهدي ب�شرى 

ق�ر�ءة : عبد�لرحمن �شعود م�شامح 

- �لطباعة ح�شاد للطباعة و�لن�شر - 2010 

- من �شل�شلة در��شات يف �لرت�ث �ل�شود�ين )40(

- معهد �لدر��شات �لفريقية و�لآ�شيوية - جامعة �خلرطوم

يق��ع الكتاب في اثنت��ن وثاثن ومائ��ة صفحة من 
القطع املتوسط ويشتمل على إهداء، وشكر وعرفان، 
وتصدير، وتقدمي، وفهرس ثم مقدمة وسبعة فصول، 

إلى جانب ببليوغرافيا عربية وأخرى اجنليزية. 
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يف جمال التاأليف والن�شر، لذلك جمع هذا الكتاب 

بني عمـــق املعرفة ودقـــة الرتجمة و�شالمـــة اللغة 

وجزالة الأ�شلوب مع �شال�شته. 

ا�شتطـــاع املوؤلـــف اأن يجعـــل مقدمتـــه خارطة 

طريـــق، يعر�س فيها مـــا ي�شتمل عليـــه الكتاب يف 

اإيجاز متقـــن، اإل اإننا �شنتجاوزها حماولني املرور 

�شريعا على ف�شول الكتاب لأهمية ما ت�شمنته من 

معلومات مفيدة ذات بناء علمي ر�شني. 

�لف�شل �لول

- �حلو�ر حول �لفولكلور �لتطبيقي 

حمـــدد  مفهـــوم  اإىل  للو�شـــول  منـــه  و�شعيـــا 

املوؤلـــف  ا�شتعر�ـــس  التطبيقـــي(  )الفولكلـــور  لــــ 

مراحـــل تطور علـــم الفولكلور، وقـــال يف عجالة اأن 

نظريـــات ومناهج الفولكلور املبكـــرة �شغلت نف�شها 

بق�شايـــا اأ�شل وانت�شار ومعنـــى )فولكلور(. كما اأن 

الفولكلوريـــني والباحثـــني قد اهتمـــوا بالعلوم ذات 

ال�شلة مبو�شوعات ت�شنيف و�شكل وبناء ووظائف 

الفولكلـــور واجتـــه دار�شـــو الفولكلـــور جميعـــا اىل 

الهتمام بال�شيـــاق والأداء وباملالمـــح الجتماعية 

وال�شلوكية للفولكلور وبو�شعه يف الع�شر احلديث. 

وقـــال باأننا قبل تطبيـــق الفولكلـــور اأو تطبيق 

نتائج درا�شته، نحتاج اإىل درا�شة م�شادره وبنائه 

واملنـــاخ الجتماعي ومعنـــاه، اأو مبعنى اآخر نحتاج 

اإىل درا�شة الق�شايا التي �شغلت اهتمام الدار�شني 

بعلم الفولكلور منذ البدايات. 

التطبيقـــي(  )الفولكلـــور  اأن  املوؤلـــف  ويـــرى 

يجـــب اأن يقوم علـــى قاعدة �شلبـــة، وبالتايل فاإن 

النظرية والتطبيق ل ميكن النظر اإليهما يف اإطار 

ات�شالهما، وقال اأن الدرا�شات النظرية ت�شر اإىل 

املواقع املحتملة والجتاهات للتطبيق ال�شليم. 

وقـــد اعتمد املوؤلـــف يف هـــذه الدرا�شة ناذج 

اأمثلـــة من الفولكلور الذي مـــا يزال حمل خالف. 

واأ�شـــار اإىل نقا�ـــس �شبيـــه بحقـــل النرثبولوجيـــا 

التطبيقيـــة. وقـــال اإن اختياره لهـــذا احلقل مبني 

علـــى اعتباريـــن اإثنـــني همـــا: الأول اأن الفولكلور 

وثيـــق ال�شلـــة بالنرثبولوجيا. والثـــاين اأن الغلبة 

مـــن الدرا�شـــات يف الفولكلـــور الفريقـــي قام بها 

انرثوبولوجيون.  

وقـــرر اأنه �شي�شت�شهد بعدد مـــن الدرا�شات من 

الفولكلـــور الإفريقي من بينها درا�شات من جتاربه 

هو ومن جتارب ق�شـــم الفولكلور مبعهد الدرا�شات 

الإفريقيـــة والآ�شيويـــة بجامعة اخلرطـــوم. واأردف 

بـــاأن م�شطلح )فولكلور( �شيعتمـــد اقرتاح ري�شارد 

دور�شـــون يف ت�شنيفـــه اإيـــاه اإىل اأربعـــة حماور هي 

والعـــادات  املاديـــة،  والثقافـــة  ال�شفاهـــي،  الأدب 

والتقاليد واملعتقدات، وفنون الأداء التقليدية. واأما 

م�شطلـــح )تطبيقي( ف�شي�شتخدمـــه باملعنى العام 

ليعني اأن ن�شع )الفولكلور( مو�شع التطبيق العملي، 

وب�شـــكل اأدق اأي الهتمام بالق�شايـــا املبا�شرة على 

اأر�س الواقع ولي�س باملبادئ النظرية. 

ويذهـــب املوؤلـــف اإىل اأنـــه ي�شتخـــدم م�شطلح 

)فولكلور تطبيقي( مثل ما ي�شتخدم م�شطلح علم 

النف�س التطبيقـــي، اأوالنرثوبولوجيـــا التطبيقية، 

اأواللغويات التطبيقية .  

ويقول اإن قراءة تاريخ احلوار حول مو�شوعات 

الفولكلور التطبيقـــي �شي�شاعد يف فهم ملاذا ينظر 

بع�ـــس دار�شـــي الفولكلـــور بريبـــة اىل الفولكلـــور 

التطبيقـــي، وكيـــف اأنهـــم ينزلونـــه مرتبـــة دنيا. 

ويرجع �شبب اعتماده على اأمثلة من حقل درا�شات 

الفولكلور الأمريكي اىل التطور امللمو�س للفولكلور 

يف الوليـــات املتحـــدة الأمريكية، خـــالل الن�شف 

الثـــاين من القـــرن الع�شرين. وهـــو ل ينفي وجود 

حوارات اأخرى متت يف مناطق اأخرى من العامل. 

وبعد ا�شتعرا�س خمت�شر للحـــوار، تطرق اىل 

فكرة جديرة بالهتمام وهي، كيف مت ا�شتخدام علم 

النرثوبولوجيا يف بداية الأمر لتحقيق اأهداف عملية، 

وبالتحديد اأهداف ا�شتعمارية، وفق تدابر وجهود 

م�شتدامـــة ل�شتخـــدام الدرا�شـــات النرثوبولوجية 

من قبل الجنليز يف حكم م�شتعمراتهم يف اإفريقيا 

على وجه اخل�شو�س. وكان الفولكلور بارزا جدا يف 

كتابات اأوؤلئك النرثوبولوجيني التطبيقييني. وكان 

الفولكلـــور اأحـــد الأدوات الرئي�شـــة يف فهـــم واإدارة 

ال�شكان املحليني.   

در��شات يف �لفولكلور �لتطبيقي �لإفريقي 
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مـــادة  اأن  حريـــز  الروفي�شـــور  وي�شتنتـــج 

)الفولكلورالإفريقي( علـــى الأقل، قد و�شعت منذ 

القـــرن التا�شع ع�شر امليالدي، لكي ت�شتخدم ب�شكل 

جلـــّي لتحقيق اأهـــداف حمددة. فيقـــول “وعندما 

نتحدث عن الفولكلور التطبيقي يجب ان نتذكر اأن 

جزءا كبرا من مادة الفولكلور ا�شتخدمت يف عدة 

تطبيقات ووظائف يف العلوم املجاورة يف الدرا�شات 

الن�شانية والعلـــوم الجتماعية مثل النرثوبولوجيا 

وال�شايكولوجي )علم النف�س( وعلم اللغويات.« 

ويلمـــح املوؤلف اىل اأن الدرا�شة النظرية يف كل 

مـــن النرثوبولوجيا والفولكلـــور كانت اأف�شل حال 

مـــن النرثوبولوجيـــا والفولكلـــور التطبيقيني واأن 

اأ�شـــداء التطبيقات املبكـــرة ظلت عائقا ملزيد من 

اجلهد يف املجال التطبيقي. 

ايفانـــز  مـــن  كل  راأي  اىل  املوؤلـــف  وتعر�ـــس 

برت�شـــارد، ورت�شـــارد دور�شون بـــاأن الفولكلوريني 

الذين راأوا ال�شتمرار باجتاه الفولكلور التطبيقي 

وم�شلحـــني  نا�شطـــني  يكونـــوا  اأن  اختـــاروا  قـــد 

اجتماعيني ولي�شوا فولكلوريـــني. وقد �شكك الأول 

يف قـــدرة هـــوؤلء الباحثـــني اأن يكونـــوا نا�شطـــني 

ناجحني اأو فولكلوريني جيدين. 

ثـــم خل�ـــس املوؤلـــف وهـــو يعلق علـــى مـــا اأثاره 

احلوار حول الفولكلـــور التطبيقي قائال: ولعله من 

اخلطـــاأ النظر للحوار وكاأنه �شجال بني جمموعتني 

متعار�شتني، واحدة مع الفولكلور التطبيقي واأخرى 

تعار�شه، لي�س هناك خالف حول جدوى الفولكلور 

التطبيقي ول عن دوره يف املجتمعات املختلفة، ولكن 

ترّكز احلوارعلى من وماذا يفعل وكيف؟ 

ويف نهاية ا�شتعرا�شه للحـــوار حول الفولكلور 

التطبيقـــي اأكـــد على جملة مـــن الق�شايا النظرية 

التـــي راأى �شرورة معاجلتهـــا بعمق قبل النطالق 

يف التطبيـــق املنهجي للفولكلـــور. و�شاق عددا من 

الت�شـــاوؤلت، من هـــم اجلماعة؟ ما هـــي نظرتهم 

للعامل؟ وكيف يرون حقائق الكون من حولهم؟ ما 

هو موقفهم من عامل متغـــر يغلب عليه التحديث 

والتمديـــن والت�شنيـــع؟ وفـــوق كل هـــذا مـــا و�شع 

فولكلورهم يف ظل هذه الظروف؟. 

وارتـــاح اإىل النتيجـــة التـــي تقول بـــاأن هناك 

عددا مـــن كبـــار الفولكلوريـــني مبن فيهـــم بع�س 

الذين ل يبدون كمدافعني عن الفولكلور التطبيقي 

جميعهـــم، قدموا اإجابات لهـــذه الأ�شئلة و�شاهموا 

ب�شكل غر مبا�شر يف حقل الفولكلور التطبيقي. 

وحول الفولكلـــور التطبيقي الإفريقي، ميكننا 

تلخي�س راأيه يف النقاط التالية: 

	اإن اجلماعـــة الإفريقيـــة كانـــت ومازالت اإىل  •
حد كبر توظف وتطبـــق املعرفة التقليدية يف 

الكثر مـــن املجالت يف حياتهـــا اليومية منذ 

اأزمنة بعيدة.

	اإن جّل املعرفة التقليدية تكون يف �شكل فولكلور  •
يف الواقـــع، بل اإن املرء يجد نف�شه حتت اإغراء 

الزعم باأن اأغلب هذه املعرفة يف �شكل فولكلور 

تطبيقي.

	يف اأجزاء كثرة من اإفريقيا ما زال الفولكلور  •
ي�شتخدم يف التعليم والطب والقانون والتقنية 

التقليدية الخ.

	اإن التعليـــم التقليـــدي وال�شـــالح الجتماعي  •
يتمثـــل اأ�شا�شـــا يف �شـــكل احلكايـــات ال�شعبية 

التاريخيـــة  والأ�شاطـــر  والأمثـــال  واللغـــاز 

واملهرجانات التقليدية واملهن والثقافة املادية 

اأي التي تكون يف �شكل فولكلور.

	اإن الفولكلورالإفريقـــي يقـــدم اأ�شا�س التعليم  •
املهنـــي للرجـــل العادي وبـــذات القـــدر يقدم 

التعليـــم التخ�ش�شي للخبـــر التقليدي �شواء 

اأكان معاجلا اأو فلكيـــا اأو رجل دين تقليدي اأو 

�شاعـــرا مرموقـــا اأو حدادا فهـــو تعليم للحياة 

عر احلياة.

	يعتـــر الطـــب التقليدي مـــن املعرفـــة العامة  •
املتوفرة لدى اأي فرد، وحني يحتاج اىل اخلرة 

التخ�ش�شية فهي متوفرة يف القرية اأو القرية 

املجاورة. بل اإن هوؤلء الإخ�شائيني منت�شرون 

يف اأ�شقاع اإفريقيـــا باأ�شماء ووظائف وقدرات 

عالجيـــة، ومنهـــم الع�شابـــون، والب�شـــراء اأو 

معاجلو العظام، واحلجامـــون، والأولياء مثل 

الكجـــرة والفقهـــاء و�شيـــوخ البـــوري و�شيـــوخ 
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الـــزار. ولقد ظل الطـــب التقليـــدي وما يزال 

الأكـــرث انت�شـــارا ب�شبب حمدوديـــة اخلدمات 

الطبية احلديثـــة، ولثقة اجلماعات الإفريقية 

يف قدرات الأطباء التقليديني العالجية.  

حالة �ل�شود�ن 

يجب على الفولكلوري املعا�شر كما يقول املوؤلف 

اأن يهتـــم بالفلكلـــور التطبيقـــي واأن يوجـــه بحوثـــه 

ودرا�شاته ملخاطبة حقائق احلياة اليومية وم�شاكلها. 

وعلل ذلك ب�شببني اأولهما اأن اجلماعة تتبنى نظرة 

وظيفية وتطبيقية جتاه تقاليدها املتوارثة. وثانيهما 

التحديـــات التـــي تواجههـــا اجلماعة لقهـــر الأمية 

واجلفاف وحتقيق التمدين والتقدم والتنمية. 

ويقرر هنا حقيقة تقع يف كثر من جمتمعاتنا 

باأنـــه نتيجة لقلـــة املـــوارد واعتبـــار الفولكلور من 

الكماليـــات التي ل ي�شتطيع الوطن ال�شرف عليه، 

فـــان الفولكلـــور التطبيقي ي�شبح �شـــرورة ولي�س 

جمرد منهج ميكـــن للفولكلوري اأخذه اأو تركه. اإن 

الفولكلـــوري الذي يرتبط بق�شايـــا تتعلق بالهموم 

القوميـــة املعا�شـــرة، كالأمية واجلفـــاف والتنمية 

واخلدمـــات الطبية، رمبـــا يكون اأكرث قـــدرة على 

الإقنـــاع. وي�شبح برناجمه اأكرث قبـــول وجاذبية. 

وباإقناع الرتبويـــني وخمططي التنمية واملعماريني 

والأطباء، مبـــا يربطهم بالفولكلور، واإىل اأي مدى 

يكون الفولكلور يف خدمتهم.  

وهكـــذا يقـــدم الفولكلوري خدمـــة جليلة لعلم 

الفولكلور ول يعني هذا اأن يجعل الفولكلوريون من 

علمهـــم جمرد تابـــع يف انتظار الآخريـــن لتحديد 

احتياجاتهـــم وال�شوؤال عن الدعم، بـــل عليهم اأن 

يبـــادروا باكت�شـــاف اأ�شاليب الفولكلـــور التطبيقي 

على قاعدة نظرية �شلبة واأ�شا�س اأكادميي. وبذات 

امل�شتـــوى يجب ا�شت�شـــراف موجهـــات وطموحات 

اجلماعة املعنية. 

ثـــم ا�شتعر�ـــس املوؤلـــف بعـــد ذلـــك م�شاهمة 

�شعبة الفولكلـــور بجامعة اخلرطوم وهي الوحيدة 

املتخ�ش�شـــة يف هـــذا العلـــم يف هـــذا املجـــال يف 

اجلامعات الإفريقية. 

اإن الـــدور اجلوهـــري للفولكلـــوري هـــو ك�شف 

املخفـــي، لـــذا عليـــه اأن ي�شعـــى لكت�شـــاف كيـــف 

ت�شتخـــدم اجلماعـــة فولكلورها لتحقيـــق اأهداف 

عمليـــة لإ�شباع حاجاتهـــا. وعليـــه دون اأن يفر�س 

نف�شه على اجلماعة اأو على فولكلورها اأن يكت�شف 

حيوية عمليات توظيف الفولكلور وي�شاعد يف تطور 

هذا ال�شتخدام. 

ويزعـــم املوؤلـــف اإنـــه يقـــدم الدرا�شـــات التي 

تت�شل مب�شاألـــة الفولكلور التطبيقـــي يف الف�شول 

التاليـــة من كتابـــه من منظوره الـــذي حتدث عنه 

اآنفا، موؤكدا اأنه ل ي�شعى يف هذه الدرا�شة لقرتاح 

اأي نظريـــة يف الفولكلـــور التطبيقـــي، ولكن ي�شوق 

 ،Study cases( -عددا مـــن )درا�شات حالـــة

موؤكدا كذلـــك اأن النظريات ميكن ربطها يف واقع 

الأمـــر بدرا�شة احلالة. ومقـــررا يف نهاية املطاف 

اأن الفولكلوريـــني يف ميـــدان درا�شاتهـــم ميّهدون 

الطريق للفولكلور التطبيقي.

�لف�شل �لثاين  

التمـــدن  م�شـــكالت  فيـــه  املوؤلـــف  ويناق�ـــس 

والتحديـــث وتاأثرهمـــا على الفولكلـــور يف احلالة 

ال�شودانيـــة التـــي تلقـــي ب�شوئهـــا علـــى الأقطـــار 

الفريقيـــة الأخـــرى.  موزعـــا البحـــث فيـــه علـــى 

جزئني اأولهما تاأ�شي�س ال�شفوة الثقافية املتمدينة 

يف بدايـــات القـــرن التا�شـــع ع�شر، والتـــي ب�ّشرت 

باإدخال التمدين والتحديث يف اجلماعة. ومواقف 

هـــذه ال�شفوة جتـــاه الفولكلور، وتاأثـــر ذلك على 

الفولكلـــور  ق�شـــم  جتربـــة  وثانيهمـــا  الفولكلـــور. 

بجامعـــة اخلرطـــوم وخرتها اجليـــدة يف تو�شيح 

تاأثـــرات التمدين والتحديث على بع�س الأجنا�س 

الفولكلورية كال�شعر ال�شفاهي واحلكاية ال�شعبية. 

وخل�ـــس اإىل اأنـــه لي�ـــس مـــن املعقـــول تب�شيط 

مو�شوع تاأثـــر التحديث على الفولكلور. وقال باأن 

هنـــاك بع�ـــس الأجنا�ـــس الفولكلورية قـــد اختفت 

كـ )غنـــا املرحاكـــة(  بينمـــا اأخرى قـــد ازدهرت 

كاحلكاية ال�شعبية. لذلك دعا املوؤلف اىل �شرورة 

درا�شة كل جن�س على حـــدة وملا كان الفولكلور هو 

در��شات يف �لفولكلور �لتطبيقي �لإفريقي 
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الوعـــاء احلـــاوي للمجتمع  فاإنه ميكـــن ا�شتخدام 

علـــم الفولكلور لدرا�شة الآلية التي حتكم التمدين 

والتحديث والعوملـــة، كما ميكن درا�شة مدى تاأثر 

تلك العمليات على مادة الفولكلور. 

�لف�شل �لثالث 

- �لفولكلور و�لتعليم �لتقليدي يف �إفريقيا

اإن التعليـــم التقليدي يف اإفريقيا هو تعليم عن 

)ولأجل( املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل لأنه ي�شعب 

الف�شل بينها بح�شب روؤية الفريقي للعامل. وميكن 

اأن نلم�ـــس تلك الروؤية ح�شب قـــول املوؤلف بو�شوح 

يف احلكايـــات ال�شعبيـــة، ويف الأديـــان التقليدية، 

ويف كتابـــات املبدعني والقادة واملثقفني الأفارقة.  

وقـــد ظـــل رواة احلكايـــة ال�شعبية يوا�شلـــون �شرد 

احلكايات التـــي تنطلق حوادثها من هـــذه الروؤية 

لأن هـــذا هـــو الأ�شلوب الـــذي يروون بـــه الأ�شياء. 

وجتذب احلكايـــات ال�شعبية اأذهان اجلمهور مما 

يوؤكد انت�شارهـــا وا�شتمرارها لأنها جت�ّشد بو�شوح 

حقيقة الأ�شياء. 

ومفهـــوم التعليـــم بـــني الغـــرب واإفريقيا عند 

املوؤلـــف لي�ـــس متطابقـــا اإذ يرتكز عندهـــم معنى 

الأميـــة على عدم معرفة القـــراءة والكتابة، بينما 

املفهـــوم الـــذي يعـــادل املعرفـــة بالأميـــة ل يالئم 

التحديـــات التي تتوّلـــد عن احلقائـــق يف املجتمع 

الإفريقـــي. ومـــع اأن الثقافـــة الإفريقيـــة هـــي يف 

الأ�شل ثقافـــة �شفاهية، وتلعب الفنـــون ال�شفاهية 

دورا كبـــرا يف التعليـــم التقليـــدي الإفريقي، فاإن 

التعليـــم الإفريقي ميلك اآلياتـــه الثقافية اخلا�شة 

بـــه، وبالتايل فالإدعاء بـــاأن الإفريقي اأمي اأو غر 

متعلم ل ي�شتقيم مبجـــرد تعريفنا للتعليم والأمية 

يف �شياق الثقافة الإفريقية. 

اإن التعليـــم التقليـــدي يف اإفريقيـــا يف الأ�شا�س 

غـــر نظامي، ولكن توجد هناك مترينات نظامية، 

وتعليـــم نظامي للمهارات. ويتاح هذا غالبا للجميع 

ورمبا للخا�شة لتاأهيل اخلراء واملخت�شني. ويعتمد 

التعليم الإفريقي التقليدي على املالحظة واملحاكاة 

وامل�شاركة. وي�شتمر هذا التعليـــم عادة طوال حياة 

الفرد. وهو تعليم ل ينف�شل عن التجربة التي ميكن 

اكت�شافهـــا يف اإطار ال�شيـــاق الجتماعي، لذا يجب 

النظر اإليه وفق منظور �شامل. 

ويلفـــت املوؤلـــف نظرنـــا ونحن نتفـــق معه اإىل 

اأن التعليـــم التقليـــدي الإفريقي ميار�ـــس باأ�شلوب 

اإبداعـــي موؤ�ش�شي عر اأ�شكال واأجنا�س الفولكلور، 

كالأ�شاطـــر واملالحم واحلرف والعـــرف واألعاب 

الأطفـــال وال�شعر. وكذلك من خـــالل العديد من 

التقاليد واملوؤ�ش�شات الجتماعية.  

وي�شرب مثال عمليـــا ملفهوم التعليم التقليدي 

واأنـــه احلياة فيقـــول، اإذا ح�شـــر طفـــل اأو اإن�شان 

احتفال ذا مغزى تاريخي فاإن املعلومات التاريخية  

ل ت�شله ب�شكل جاف، ولكن باأ�شلوب غنائي ي�شارك 

فيه بنف�شه، حني يلعب دور الكور�س 

اأو يف �شـــكل رق�شـــة ي�شـــارك فيهـــا، اأو حكاية 

درامية تاأخـــذ ب�شغاف قلبه. وعندمـــا ين�شج هذا 

ال�شاب فهو بدوره يوؤدي دورا دراميا، دور اجلماعة 

التي ينتمي اإليهـــا وهكذا. فالدرو�س التي ه�شمها 

هذا ال�شاب ت�شبح جزءا ل يتجزاأ من خرته التي 

تعلمها وا�شتمتع بها يف نف�س الوقت. 

ثم تو�ّشع يف ذكر مالمح من توظيف الفولكلور 

والأخالقـــي  والجتماعـــي  البيئـــي  التعليـــم  يف 

واجلمايل واملهني، وقـــال اإن هذا التوظيف يغطي 

م�شاحـــة وا�شعـــة تت�شمـــن الكثـــر مـــن الأن�شطـــة 

اليومية. واأكد على اأن التعليم التقليدي يف اإفريقيا 

يقـــدم الكثـــر للتعليـــم النظامـــي، بل هـــو مر�شح 

ملـــا يت�شف به من مالمـــح القوة لأن يكـــون رافدا 

للتعليم احلديث يف اإفريقيا. 

ويخل�ـــس يف ختام هـــذا الف�شـــل اإىل القول، 

بـــاأن التعليـــم الإفريقـــي التقليـــدي يتمتـــع مبزايا 

كثرة ميكـــن اأن نتعلم منها، فهو وظيفي بالدرجة 

الوىل، ويتميز بدرجـــة تكاملية، وهذا اأمر نطي 

يف احلياة الإفريقيـــة. ويتميز كذلك مبنهج يجعل 

منـــه اأكرث جاذبية للدار�ـــس اإ�شافة اىل كونه وثيق 

ال�شلـــة بالفولكلور. ويقول اأي�شا اإنه يف الواقع ويف 

الكثر مـــن احلالت )يندغـــم( التعليم التقليدي 

مع الفولكلور. 
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�لف�شل �لر�بع 

- �لفولكلور و�لأ�ش�س �لثقافية للتاريخ �ل�شفاهي 

�لفريقي 

ان�شغـــل الفولكلوريون بالعالقـــة بني الفولكلور 

والتاريخ منذ البداية. ويف ال�شنوات الأخرة وا�شل 

الفولكلوريون اهتمامهم يف املالمح التاريخية من 

مـــادة درا�شاتهم. وقد ذهـــب الك�شندر كراب اىل 

اأن الفولكلور كان علمـــا تاريخيا لأنه يحاول اإلقاء 

ال�شوء علـــى ما�شي الب�شرية.  وقـــد عالج العديد 

مـــن الدرا�شـــات العالقة بني الفولكلـــور والتاريخ. 

ويف ال�شنوات التالية اأقيمت م�شروعات يف التاريخ 

ال�شفاهـــي وغالبا مـــا تركز علـــى عالقته برامج 

الفولكلور. ونادى �شر جـــورج جوم مبنهج يدر�س 

التاريخ كن�شاط جماعـــي وفق منظور �شامل يركز 

على الوظائف والأن�شطة ملختلف فعاليات احلياة. 

ويف اإطـــار الدرا�شـــات الفولكلوريـــة مـــا يزال 

الفولكلـــور والتاريخ ال�شفاهـــي ي�شتخدمان ب�شكل 

اأ�شا�شـــي م�شـــدرا للمعلومـــة التاريخيـــة. ودعمـــا 

لإعـــادة البناء التاريخي، ظل الرتكيز حول جتويد 

منهجيـــة �شارمـــة جتعـــل مـــن اجلمـــع والتدويـــن 

وا�شتخـــدام التقاليـــد ال�شفاهيـــة مغامـــرة علمية 

جديـــرة بالتقدير الأكادميي. مهمـــا يكن من اأمر 

فاإن دور الفولكلوري ميكن اأن يذهب اىل اأبعد من 

جمرد جتميع اأحداث التاريخ. 

اإن املوؤرخ ال�شفاهي موؤهـــل متاما للقيام بهذا 

الـــدور، وبو�شـــع الفولكلـــوري �شرح وقائـــع التاريخ 

وتو�شيع املمار�شات الثقافيـــة التي تعود لالأحداث 

التي ت�شنع التاريخ. اإن الفولكلور قادر متاما على 

ا�شتنتـــاج وتو�شيـــح العوامل التي ت�شنـــع الن�شيج 

الجتماعـــي يف املجتمـــع وهـــذا بـــدوره يقـــود اإىل 

�شناعة التاريخ.

مفهوم �لتاريخ  

ويتفق املوؤلف مع ما ذهـــب اليه فان�شتا ويقول 

باأن النظرة للتاريخ من قبل موؤرخ يحمل معه قيمه 

الثقافية التي تت�شمن مفهوم التاريخ الذي يفر�شه 

على اجلماعة املدرو�شـــة، واأن القيم الثقافية هي 

)حتيـــزات املجتمع( واأنهـــا اأي )التحيزات( توؤثر 

حتمـــا على الراوي وموؤرخ القبيلة واملوؤرخ احلديث 

بذات القدر الـــذي اأثرت تلـــك )التحيزات( على 

اأبطال ذلـــك التاريخ. اإن مو�شوعـــات التقابل بني 

الداخلي واخلارجي وبني الذاتية واملو�شوعية هذه 

املو�شوعات تخلق مفارقة ل منا�س منها. 

اإن مفهوم )التاريخانية( يف التاريخ ال�شفاهي 

جـــزء من م�شكلة كبرة هي م�شكلة مفهوم املعرفة 

واإن روؤيـــة الغـــرب للكـــون تذهـــب اىل اأن املعرفـــة 

ظـــل  يف  توفرهـــم  ميكـــن  ل  والتاريـــخ  والتعليـــم 

الأميـــة وعليه فاإن عددا مـــن الباحثني الأوروبيني 

مل ي�شتطيعـــوا ه�شـــم فكرة التاريـــخ ال�شفاهي يف 

اإفريقيـــا ول كون اجلماعات الأمية ميكن اأن يكون 

لها تاريخهـــا اخلا�س. فعندما يقـــول البع�س باأن 

اإفريقيا بال تاريخ فنحن اإزاء م�شكلة مفهوم، وقد 

تنطوي مواقفهم هذه على اإزدراء. 

اإن مفهـــوم التاريـــخ يف اإفريقيا يجب اأن يدر�س 

يف عالقته مبفهوم املعرفة وكالهما يجب اأن ينظر 

اإليهما يف اإطار مفهوم اأو�شع لروؤية الكون الإفريقية. 

اإن مفهوم ا�شتمرارية احلياة واحد من مالمح هذه 

الروؤى وهذه ال�شتمرارية ت�شل املا�شي باحلا�شر، 

ويوؤثـــران يف بع�شهمـــا البع�س وهذا يبـــدو جليا يف 

نظام العتقـــاد، ويف التقاليد ال�شفاهية التاريخية 

ويف العالقات الجتماعية وال�شيا�شية. 

املا�شـــي  بـــني  التبادليـــة  العالقـــة  وتتجلـــى 

واحلا�شـــر واأهميتهما يف مفهـــوم التاريخ يف كلمة 

)اليا�شي( التي تعني )تاريـــخ( يف لغة البمبا ويف 

املثل ال�شعبي “من ن�شي قدميه تاه” اإن الفكرة يف 

هذيـــن املثالني هي اأن املا�شـــي يرتبط بامل�شتقبل، 

ولـــذا يجـــب اأن ي�شاهـــم يف �شياغتـــه. ويف الواقع 

ي�شاهم احلا�شر يف �شياغة روؤية اجلماعة للما�شي 

فالكثـــر مـــن التقاليـــد التاريخية كقوائـــم امللوك 

وتقاليد اجللو�س على العر�س ت�شاغ للحفاظ على 

الواقع كما هو بغر�س ت�شييد املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية 

وتاأكيد احلق يف الو�شول اإىل ال�شلطة. 

وثمة ملمح اآخر من مالمح التقاليد الإفريقية 

التاريخية والثقافية الإفريقية وهو كونها جماعية 

در��شات يف �لفولكلور �لتطبيقي �لإفريقي 
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ومتكاملة و�شاملة، هذا مما يتطلب منهجا �شامال 

ومتكامـــال من املوؤرخ.  اإن املعلومة التاريخية عادة 

ما تتجلى يف التقاليد ال�شفاهية 

والإبـــداع ال�شفاهي والأزياء والرق�س ال�شعبي 

وتقاليد ال�شيد واملوؤ�ش�شات الجتماعية والدينية..

الخ، مثل هـــذه املعلومات تنتقـــل �شفاهة وب�شريا 

وعر الوثيقة املكتوبة اأو مبجرد التطبيق.   

اإن املعلومـــات التاريخيـــة متوفـــرة بكـــرثة يف 

اأ�شـــكال معا�شرة عادة ل يوؤبه لها، ورمبا يبدو من 

الوهلـــة الأوىل اأنها بال قيمـــة تاريخية فعلى �شبيل 

املثال الحتفالت فهي مهمة لتثبيت وبعث التاريخ 

الإفريقي، وت�شتحـــق وقفة خا�شة يف نقا�شنا هذا، 

لأنها تنطوي على حقيقة بينة هي ن�شيج من الدين 

والجتمـــاع، يحمل تنّوعـــا يف الفولكلـــور واأجنا�س 

احليـــاة التقليديـــة، اإىل كونها اأنهـــا تعك�س ما هو 

)مقد�س( عند اجلماعة. 

حمتوى �لتاريخ �لجتماعي 

اإن الأحداث ذات ال�شلة بالق�شايا الجتماعية 

وال�شيا�شية هي مبثابـــة املرتكز الأ�شا�شي للتقاليد 

التاريخيـــة وهـــي كذلـــك تقـــدم ت�شل�شـــال ن�شبيـــا 

لل�شواهد التاريخية. 

اإن مو�شوع الت�شل�شـــل الزمني م�شكلة على اأية 

حـــال، فاملا�شـــي واحلا�شر يت�شـــالن ب�شكل وثيق 

ويـــرثي اأحدهما الآخر كما اأن الرتاجم وال�شواهد 

علـــى الفرتة املعا�شرة، ي�شاعـــدان يف �شرح الأدلة 

التي تتناول املا�شي. 

واأ�شار املوؤلف هنا طرفة جديرة بالهتمام هي 

حـــني �شرد لنا حالة مـــع راو طلب منه تذكر تاريخ 

عمـــره فرجع اىل الظاهـــرة الطبيعية واجلغرافية 

والأحـــداث الجتماعية وال�شيا�شيـــة والقت�شادية 

التـــي كان لها تاثر كبر على جمتمع الراوي، مثل 

هـــذه الظواهـــر والأحداث عالمات بـــارزة تو�شح 

الزمن وتوفر اأ�شا�شا للت�شل�شل.

ولحـــظ اأن الراوي قد قام مبلئ الفجوات بني 

هذه العالمـــات بالجتهاد يف احتفـــالت الذكرى 

بني عالمة واأخرى.

�لفولكلور و�شناعة �لتاريخ 

ناق�ـــس املوؤلف يف هذا الف�شـــل املمتع اإ�شكالية 

كـــون التاريـــخ ال�شفاهـــي يتكـــون مـــن خليـــط من 

اخليال والواقع وقال اأن الفولكلوري قادر على فرز 

وت�شفية العنا�شـــر الأ�شطورية من ركام احلقائق 

التاريخيـــة. وقال اأي�شا اإن بع�ـــس عنا�شر التاريخ 

ال�شفاهـــي ت�شـــر اإىل اأحـــداث حمليـــة ذات قيمة 

تاريخيـــة واأن واجب الفولكلـــوري ل ينتهي بتنقيح 

الأ�شطوري من التاريخي، بل عليه اأّل يهمل ويبعد 

العنا�شـــر الأ�شطوريـــة، ليتمكن من اإعـــادة البناء 

التاريخي من مادة �شفاهية ثم تنقيحها. 

وخل�ـــس اإىل القـــول بـــاأّن بو�شـــع الفورلكلوريني 

امل�شاعـــدة يف درا�شـــة التاريـــخ ال�شفاهـــي الإفريقي 

مـــن خالل درا�شة التقاليـــد ال�شفاهية املعتمدة على 

ا�شتخدام املادة ال�شفاهيـــة لإعادة البناء التاريخي. 

واأّن م�شاهمة الفولكلور �شترتكز يف ال�شارة اإىل كيف 

توؤثر التقاليد ال�شفاهية يف �شناعة وت�شير التاريخ. 

�لف�شل �ل�شاد�س 

اذا كان الفولكلور تقليديا بطبيعته فاإّن الطب 

التقليـــدي ي�شع قدميه يف الفولكلـــور والطب على 

حـــد �شواء، لـــذا ميكن القول ح�شـــب تعبر املوؤلف 

باأن الطب التقليدي يف و�شع جيد لي�شاح العالقة 

بـــني العلـــم والثقافـــة. اإن لالختالفـــات الثقافية 

والجتماعية القدرة على تقييم الفوارق املوجودة 

اأ�شـــال. فالطـــب ميكن النظـــر اليه كطـــب �شعبي 

متار�شه اجلماعـــة، ويختلف عـــن الطب احلديث 

وهـــو املعرفـــة الطبيـــة واملمار�شة التـــي تتميز بها 

ال�شفوة، وبالتايل فالطـــب التقليدي يعتر �شربا 

من اخلرافـــات وغر علمي وممار�شـــة بالية ولذا 

فهو جزء من الفولكلور.

اإننـــا نحتـــاج لنتذكر بـــاأن فولكلـــور اليوم كان 

حكمـــة ال�شفـــوة بالأم�س. ومـــا كان بالأم�س ذروة 

املعرفـــة الطبيـــة لـــدى �شفـــوة اليونـــان والعـــرب 

والآ�شوريـــني والبابليني، والـــذي ميار�شه م�شاهر 

اأطبائهـــم حتّول عر الع�شـــور اىل اجلماعة، وهو 

ي�شكل اليوم جزءا من ثقافتهم التقليدية. 
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لـــذا فـــاإّن ا�شتمراريـــة املمار�شـــة املجربـــة يف 

الع�شور الباكرة، واندغام هذه املمار�شة وترقيتها 

للمعتقـــدات التقليدية والعادات وممار�شات بع�س 

املجتمعـــات املعا�شرة، كل هذا يقـــدم لنا العالقة 

الوثيقة بني الطب التقليدي والفولكلور. 

وبعـــد ا�شتعرا�ـــس خمت�شـــر ومقنع مـــن قبل 

الروفي�شور حريـــز للممار�شـــات التقليدية للطب 

التقليدي الإفريقي يف خمتلـــف الأمرا�س العقلية 

والنف�شيـــة واجل�شدية، وبعـــد التاأكيد على اأّن هذه 

احلكايات والتي  تدور حول املر�س والعالج اأردف 

قائـــال بـــاأّن تقـــدم رواة ميلكـــون الطـــار املنا�شب 

لتوفـــر املعلومـــات ال�شائدة عـــن املر�س وعالجه 

يف جمتمعاتهـــم، كمـــا اأن النمـــوذج الأعلى لقبول 

الروايـــات واحلكايـــات التـــي حتت�شـــد باملعلومات 

عن البيئـــة املحلية خا�شة الأع�شـــاب الطبية، هي 

كذلك حتتوي على معلومات ذات قيمة عن طبيعة 

املر�س واأجنـــع الو�شائل للوقاية والـــرء منه. واأّن 

الفولكلورعامة- والأ�شطـــورة والطقو�س والأغاين 

والرق�س والدراما الطقو�شية ب�شفة خا�شة- يرثي 

الثقافة التقليدية باأ�شاليب متنوعة من املمار�شات 

العالجية النف�شية التي تو�ّشع ا�شتخدامها بارتياح 

كبر طوال قـــرون عديدة وتهدف هذه املمار�شات 

اإىل حتقيق الوقاية والعالج من املر�س. 

ويف خال�شتـــه لهـــذا الف�شـــل اأو�شـــح اأّن الثقة 

املتبادلة والتن�شيق اجليد بني املعاجلني يف النمطني 

التقليـــدي واحلديـــث لزمـــان لتفهـــم اخلدمـــات 

ال�شحيـــة الوا�شعـــة النت�شـــار والن�شانيـــة واملوؤثرة 

لت�شمـــل قطاعات اأو�شع �شمن ال�شـــكان الأفارقة يف 

الريف واملدينة على حد �شواء . اإّن تكامل النمطني  

يتطلب فهم الرتاث الثقايف وب�شفة خا�شة خرات 

املمار�شـــني التقليدين وبـــذات القـــدر يتطلب فهم 

املعدات احلديثة والتدريب خلراء الطب احلديث. 

�لف�شل �ل�شابع و�لأخري

- �لتقاليد قاعدة �لن�شال �لقوم يف �إفريقيا

ـــل املوؤلـــف لق�شيـــة فولكلوريـــة جديـــرة  يوؤ�شّ

بالدرا�شـــة والهتمام وي�شـــوق مثال مبا هو حا�شل 

يف اإفريقيا ويف بلده ال�شودان ب�شكل خا�س، وكيف 

اأّن اجلماعة 

والدين اأو املعتقدات ب�شكل عام، وبع�س القادة 

مـــن ذوي ال�شخ�شيـــات الكرازماتيـــة، اإىل جانـــب 

�شغوط امل�شتعمر واإداراته الظاملة/ وعلى اخل�شو�س 

بالت�شييـــق علـــى اجلماعـــات بفر�ـــس ال�شرائـــب 

القا�شيـــة، كل ذلك جعل من التقاليـــد الفولكلورية 

عن�شرا جوهريا يف الن�شال الوطني �شد امل�شتعمر. 

كما اأّن بع�شا منها ما يزال م�شتمرا يف �شكل اأحزاب 

فاعلـــة موجودة على ال�شاحـــة ال�شيا�شية اإىل يومنا 

هذا  كما هو يف ال�شودان على �شبيل املثال. 

�أول ولي�س �آخر� 

فاإّنـــه مـــن ال�شعوبـــة اأن نعـــدد اأهميـــة هـــذا 

املتخ�ش�ـــس،  غـــر  القـــارئ  اأّن  غـــر  الكتـــاب، 

�شيكت�شف ق�شور فهمنـــا مل�شطلح الفولكلور حيث 

اأّن كثـــرا منا يختـــزل امل�شطلح يف دائرة املوروث 

املتمثـــل يف العـــادات والتقاليـــد والأحاجـــي ومـــا 

�شابه ذلـــك، و�شنجد مـــن خالل هـــذا الكتاب اأّن 

الفولكلـــور حا�شر يف جميع مناحي حياتنا، يحكي 

لنا املا�شي، ويف�شر لنا احلا�شر، وي�شّكل الأ�شا�س 

الذي �شيقوم عليه امل�شتقبل .

ويعد هذا الكتاب هو الأول يف جمال الفولكلور 

التطبيقـــي يف ال�شـــودان، وهـــو تطـــور جديـــد يف 

درا�شات الفولكلور، ي�شع الفولكلور يف قلب امل�شعى 

والهتمـــام العـــام بق�شايـــا التنميـــة القت�شادية 

والتعليـــم والرتبية وعمليـــات التمدين والتحديث، 

وكذلـــك الطـــب التقليـــدي وتوظيفـــه يف النواحي 

ال�شيا�شية. هـــذا بال�شافة اىل م�شاألـــة الفولكلور 

وكتابة التاريخ.

وقد اأ�شبح هذا الكتاب مرجعا اأ�شا�شيا يعتمد 

عليه يف تدري�س مقرر الفولكلور التطبيقي لطالب 

ق�شم الفولكلور يف برناجمـــي الدبلوم واملاج�شتر 

مبعهـــد الدرا�شـــات الإفريقيـــة والآ�شيوية بجامعة 

اخلرطـــوم وذلك ح�شـــب �شهادة الدكتـــور يو�شف 

ح�شن مـــدين رئي�س الق�شم املذكـــور، والتي وردت 

يف تقدمي الكتاب.

در��شات يف �لفولكلور �لتطبيقي �لإفريقي 



dimension supplémentaire, en 
raison de la situation d’occupation 
que ce peuple endure au 
quotidien, et des agissements 
auxquels il se trouve confronté et 
qui visent à annexer son héritage, 
à effacer les fondements même 
de sa personnalité et à couper 
son présent de son passé, aux 
fins de gommer toute trace de la 
présence palestinienne en terre 
de Palestine.

Multiples sont à cet égard 
les formes de judaïsation 
du patrimoine du peuple 
palestinien. Les habits populaires, 
notamment, de ce peuple sont 
copiés et deviennent des habits 
prétendument juifs israéliens. Ce 
type de détournement s’inscrit 
dans le droit fil des agressions 
auxquelles le peuple palestinien 
se trouve confronté depuis des 
décennies et dont la finalité est de 
le gommer en tant que peuple, de 
détruire son identité arabe et de 
l’isoler de tout ce qui le relie à son 
passé.

La préservation et la promotion 
notre patrimoine populaire, 
affirme l’auteur, « constituent 
pour nous un devoir national 
autant que la défense de notre 
identité palestinienne à travers 

la régénération de nos habits 

populaires que nous nous devons 

de porter dans toutes les grandes 

circonstances. » Sauvegarder le 

patrimoine et en faire une source 

d’inspiration, voilà qui permettra 

à ce peuple de conserver 

ses caractères spécifiques 

et à protéger la culture et la 

personnalité palestiniennes.

L’auteur reconnaît que sa 

réflexion ne peut prétendre à 

l’originalité absolue. Il a simplement 

voulu mettre entre les mains des 

chercheurs un bref aperçu sur 

un domaine qui a besoin d’être 

exploré en profondeur. Son travail 

se répartit sur deux volets :

 • le premier vise à 

présenter l’habit populaire en 

soulignant sa fonction et son 

importance ;

 • le second traite des 

habits populaires féminins de la 

province d’Al Khalil, aussi bien 

ceux de la ville que ceux de la 

campagne.

Nahida Al Kaswany

Palestine
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LES HABITS POPULAIRES DE LA 

FEMME DANS AL PROVINCE D’AL 

KHALIL

L’habit est la meilleure 
indication quant à l’état et aux 
coutumes, traditions, héritage… 
d’une nation. On peut dire, 
sans risque d’exagérer, que les 
tenues et les vêtements sont les 
manifestations les plus complexes 
de la culture populaire, ne serait-
ce que parce qu’ils représentent 
des besoins mais aussi des rites 
qui accompagnent du début à la 
fin la vie des hommes, et portent 
en eux-mêmes d’innombrables 
indications aussi bien 
sociologiques qu’économiques 
ou culturelles. On devine 
généralement d’après l’habit 
l’appartenance de classe de telle 
personne, son statut social, son 
métier, son sexe, son âge. Les 

habits populaires constituent l’une 
des matières les plus importantes 
que l’on utilise pour déterminer 
l’évolution du patrimoine d’un 
peuple, à travers les générations. 
Les changements de forme ou 
de couleur sont à cet égard 
révélateurs des étapes historiques 
par lesquelles la nation est passée, 
enregistrant à chacune d’elles de 
nouvelles formes de festivités, 
ainsi que des coutumes et des 
modes de vie différents.   

S’il est normal que la plupart 
des peuples et gouvernements se 
préoccupent de leur patrimoine 
populaire, la sollicitude dont le 
peuple palestinien entoure le sien 
revêt une signification particulière 
et confère à son action une 
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dont la continuité suggérerait une 
étrange confluence avec la glaise, 
l’argile, le parfum de la terre. 
Tell el Fakharine est en effet une 
fresque en céramique qui raconte 
au monde l’épopée de l’argile 
marocaine, en l’ornant de tous les 
détails poétiques, de toutes les 
somptueuses péripéties humaines 
– une fresque qui rayonne dans le 
voisinage des palmiers, des cours 
d’eau et des arbustes touffus.

Les études historiques et 
archéologiques autant que celles 
qui sont consacrées au patrimoine 
ont montré que les arts de la 
poterie et les métiers qui y sont liés 
remontent, au Maroc, aux temps 
les plus lointains. Les prémisses 
de cette activité pourraient même 
nous mener jusqu’aux premiers 
pas de l’homme dans cette partie 
du monde. Les musées marocains 
en sont la preuve où l’on a recueilli 
des vestiges, des morceaux de 
céramique que les historiens ont 
bien du mal à dater. Certaines 
études montrent, en revanche, 
que, venu d’Andalousie, l’art de la 
poterie s’est perpétué au Maroc 
depuis le XIIe siècle, en particulier 
dans la ville de Fès qui a donné 
refuge à d’innombrables Andalous 
fuyant les conflits politiques et 

religieux. Ces nouveaux venus ont 
en effet amené avec eux cet art et 
bien d’autres qu’ils avaient portés 
à la perfection. Hassan Al Wazzan 
(Léon l’Africain) parle dans sa 
Description de l’Afrique de la 
qualité des poteries fabriquées 
qui se vendaient sur le marché de 
Fès, au tout début du XVIe siècle, 
et qui étaient fabriquées avec le 
plus grand soin et ornées des 
plus belles couleurs 

Pour ce qui est de la ville d’Asfi, 
les sources sont rares sinon 
inexistantes, ce qui rend difficile 
la datation de l’apparition de cet 
artisanat. Mais nous pouvons 
affirmer que la poterie est 
apparue dans cette ville depuis les 
temps les plus anciens. L’auteur 
n’en veut pour preuve que les 
similitudes que l’on peut observer 
avec les poteries façonnées à la 
main, de façon toute primitive, 
par les Phéniciens,  celles que 
produisaient les Amérindiens à 
l’époque de Christophe Colomb.

Ibrahim El Hajri
Maroc



autre médiation que cette belle 
réputation de créativité sincère, 
née du patient labeur d’artistes 
aussi doués que déterminés. 
Le Tell des Fakharine où le soleil 
resplendit et disperse ses rayons 
et où les mythes primitifs se 
mêlent à la poésie antique nous 
raconte des expériences nées 
du génie naturel de ces hommes 
dont les doigts sont, en chaque 
geste, l’affirmation d’une sorte 
de consubstantialité avec l’argile. 
Expériences où se lit l’ardeur 
à la tâche et le mouvement de 
l’Histoire.  Expériences qui portent 

la quintessence des inquiétudes 
ontologiques et existentielles et 
tissent le récit des souffrances 
et des aspirations des hommes 
sous la forme la plus sobre et la 
plus expressive. 

C’est ici que commence 
probablement l’aventure 
d’un art antique qui a assuré 
l’efflorescence de cette ville dont 
les racines plongent dans la nuit 
de temps et restent imprégnées 
des conquêtes et des hauts faits 
des ancêtres. Car c’est  par cette 
contrée que toutes les civilisations 
sont passées en un mouvement 
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augmenter le nombre de ses 
usagers, toujours fascinés par 
l’esthétique de ses formes en 
dépit de la concurrence féroce 
que lui imposent les objets et les 
matériaux en métal, en verre ou 
autres…

La région d’Asfi où se fabriquent 
depuis les temps les plus anciens 
la poterie et la céramique est 
célèbre par une particularité qui est 
en soi une forme de provocation, 
en termes de créativité : c’est 
l’existence de cette zone appelée 
Tell al Fakharine (la colline aux 
potiers) où artisans et maîtres 
artisans ont à leur disposition 

des fours, des aires ouvertes aux 
différents types de production, 
des échoppes, des boutiques et 
des salles d’exposition. 

Depuis ce Tell historique se 
répand le parfum de l’art et de la 
créativité pour imprégner la terre 
tout entière, traversant plaines, 
montagnes, plateaux et déserts, 
excitant les sens des connaisseurs 
et des amoureux de l’art, par delà 
l’appartenance, les orientations et 
le parcours historique de chacun. 
Ici commence donc le voyage de 
la poterie vers les pays d’Europe 
et les autres régions du monde, 
sans qu’il y ait besoin d’une 



LA POTERIE : HISTOIRE DE 

L’ARGILE AU MAROC

Cet art authentique qui est la 
marque de la ville d’Asfi a toujours 
attiré les touristes et les autres 
visiteurs, arabes ou autres. Asfi est 
une ville historique dont le renom 
s’étend à travers les âges, une 
cité qui se tient solennellement 
sur les flancs de l’Atlas où elle 
conte les récits, légendes et 
mythes des peuples, au long des 
siècles. Elle dit au monde : « Me 
voici, toujours vivante, malgré 
les histoires que l’on répand sur 
mon compte, malgré les atteintes 
et les blessures, malgré tous 
les changements que l’histoire 
autant que la géographie m’ont 
infligées, malgré la nature qui 
m’est si âpre ; me voici, vivante 
et joyeuse, comme je l’ai toujours 

été, intériorisant les récits et les 
inscrivant sur des feuilles d’argile 
et de céramique avec des doigts 
d’or, de sang et de glaise. »

Nombreux sont à cet égard 
les ouvrages et les études qui 
traitent de l’histoire de cet art, de 
la vie de certains de ses pionniers 
et de ses « maîtres artisans », 
de ses sources premières, de 
ses lieux d’expansion et de ses 
marchés locaux aussi bien que 
mondiaux. Car, si cet art a connu 
un si grand succès populaire, 
une telle réputation et un si vaste 
rayonnement à travers le monde, 
il n’en reste pas moins en usage, 
sous la forme d’ustensiles d’une 
grande simplicité qui ne font 
que renforcer sa popularité et 
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les célébrations qui rythment 
cette vie, s’adaptant au rythme 
des applaudissements et des 
instruments à percussion, imitant 
les gestes de la vie quotidienne 
ainsi que les rites religieux et 
les autres manifestations de la 
présence du groupe.

On trouve au Maroc de 
nombreuses danses que l’on peut 
regrouper en quatre classes : la 
danse du ‘allawi ou du mankouchi ; 
celle du ahaydous ; celle des 
ahwach ; celle, enfin, de la kadra. 
Il s’agit de danses donnant lieu 
à diverses prestations, comme 
c’est le cas pour les ahwach 
qui sont pratiquées de deux 
manières différentes. Cette 
dernière danse ainsi que la kadra 
sont deux formes d’expression 
d’une beauté envoûtante, deux 
performances où l’on est invité à 
déchiffrer, comme à livre ouvert, 
une masse de significations, de 
suggestions, de symboles aussi 
féconds qu’ardus. 

Les trois dernières classes – 
les danses du ahaydous, des 
ahwach et de la kadra – diffèrent 
de la première – la danse du ‘allawi 
ou du mankouchi – en ce que les 
spectateurs jouissent du double 
plaisir du chant et des figures 

dansées. Hommes et femmes 
y participent. Elle a, en outre, 
un caractère (ou, si l’on veut, un 
contenu) profane, à l’exception 
de quelques cas, comme la 
danse du khanjer (poignard) dans 
la province de Haha.

Pour la méthodologie 
adoptée dans ce travail, l’auteur 
commence par définir sur un plan 
général la danse (sens, origine, 
fonction, symbolique). Il s’arrête 
ensuite sur les différentes classes 
de danses qui se rencontrent 
au Maroc, en mettant l’accent 
sur certains types de pratiques, 
à partir d’une étude précise du 
cas de la danse des ahwach. 
Le travail est accompagné de 
deux annexes : la première est 
consacrée aux termes liés à la 
danse populaire ; la seconde 
illustre par des photographies les 
différentes danses.

L’auteur s’est appuyé dans 
son étude sur des approches 
scientifiques comme la 
mytho-lecture ou les analyses 
anthropologique, sociologique et 
historique. 

Jilali Ghrabi
Maroc
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La danse est un langage sans 
paroles, un langage autre que 
la parole, un langage d’après la 
parole, c’est une explosion de 
l’instinct de vie, d’une vie qui aspire 
à se libérer de l’ambivalence…

Si l’on prend en compte le 
genre des danseurs, la danse 
se divise entre masculine : les 
femmes sont exclues ; féminine : 
les hommes ne sont pas admis ; 
et mixte avec la participation 
des deux sexes. Autre critère : 
le nombre. Nous avons ainsi la 
danse individuelle, la danse à 
deux, en trio, en quadrille ou avec 
un nombre illimité de danseurs.

Les civilisations les plus 
anciennes ont connu la danse, 
tout au long  de leur histoire. Cet 

art constitue une dimension très 
importante de leur histoire autant 
qu’un riche domaine d’étude et 
de recherche. La danse constitue 
une des formes d’expression 
les plus anciennes auxquelles 
l’homme a recouru pour dompter 
ses émotions. Elle est, en outre, 
généralement considérée comme 
le premier socle sur lequel les arts 
se sont construits.

Les Grecs estimaient que la 
danse est née avec la naissance 
même de l’univers. Elle fut dès 
l’abord l’expression naturelle 
de la joie autant qu’un élan de 
gratitude et de piété à l’égard 
des divinités. Elle a ensuite évolué 
au gré du développement de la 
vie sociale, se diversifiant selon 
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toute fonctionnalité et de toute 
valeur symbolique. Le mélange 
entre tradition et modernité 
témoigne en fait d’une forme de 
stérilité culturelle où l’on voit les 
gens s’accrocher désespérément 
à un passé qui a perdu son âme. 

L’auteur estime que l’une des 
meilleures façons de faire avancer, 
dans ce type de contexte, la 
culture populaire est d’en faire 
un objet de critique artistique et 
culturelle afin de la développer en 
direction d’une culture exprimant 
les aspirations hic et nunc de 
l’homme et non d’une culture 
prisonnière muette du passé. 

Troisièmement : Les chansons 
qui ont cours, aujourd’hui, dans 
les cérémonies de mariage n’ont 
plus pour support des poèmes où 
les hommes parlent d’eux-mêmes 
et de leur vie, mais des textes 
« importés ». A Ben Guerdane, 
ce sont les chansons libyennes 
qui sont en train de se propager : 
le public les a en effet adoptées 
parce qu’elles ressemblent à 
ses chants ancestraux. Dans 
la capitale et dans les villes de 
la côte et du nord, ce sont des 
chansons françaises ou anglaises 
qui sont de plus en plus prisées 
: peut-être traduisent-elles les 

préoccupations et les sentiments  

des gens, elles n’en restent pas 

moins étrangères, nées dans 

un terreau qui n’est pas le leur 

et popularisées par l’effet de la 

mondialisation. 

Quatrièmement : La culture 

populaire est aujourd’hui diffusée 

à travers les sites internet, ce 

qui a facilité l’accès du public 

aux cultures étrangères, comme 

il a facilité la collecte par les 

chercheurs de la matière de leurs 

enquêtes. Mais cette culture de 

« l’instantané » qui a trouvé une si 

large diffusion est un mélange de 

vérités et d’erreurs, d’informations 

et d’interprétations, de données 

authentiques et d’affirmations 

mensongères, de recherche 

scientifique et de confusions 

prétendument scientifiques. 

Une telle évolution ne peut que 

nous appeler à étudier avec la 

plus grande rigueur notre culture 

populaire en la soumettant aux 

normes scientifiques les plus 

rigoureuses. 

Abdallah Jennouf
Tunisie
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est en effet un corps vivant où 
la culture populaire ne constitue 
pas un simple héritage exigeant 
de chaque génération le strict 
respect de ce que les ancêtres 
ont transmis mais une culture 
en développement à laquelle 
chaque génération apporte sa 
contribution.

Deuxièmement : Les festivités 
– et en particulier le mariage – 
sont, aujourd’hui, un mélange de 
traditions héritées et d’apports 
inédits. L’héritage culturel a 
en fait perdu certaines de ses 
significations, et ses symboles 
sont désormais muets. Parmi 
les télescopages entre passé et 
présent que l’on pouvait observer 
dans années 90 du siècle dernier, 
citons l’exemple de la Jahfa (ou 
hawdaj), soit la petite tente sous 
laquelle on asseyait la jeune 

mariée et qui était transportée à 
dos de dromadaire : on a pu voir 
au cours de ces année la jahfa 
montée sur une voiture. L’exemple 
des coups de carabine qui étaient 
tirés, à l’occasion des mariages, 
et qui donnaient lieu bien souvent 
à de graves dépassements, est 
également instructif : une telle 
tradition s’avère aujourd’hui peu 
adaptée à la vie citadine, non 
seulement en raison du bruit 
produit par les détonations mais 
aussi du fait que, bien souvent, 
les gens ne se contentent plus 
de tirer avec de simples fusils 
de chasse. En outre, les va-et-
vient où l’on voyait la mariée se 
transporter entre les deux maisons, 
engoncée dans sa keswa (lourde 
robe traditionnelle) et placée sur 
une jahfa, constituent désormais 
un legs traditionnel dépourvu de 
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qui sont servis aux hôtes. On ne 
trouve plus trace, par exemple, de 
la tente que l’on dressait à cette 
occasion, ni du lourd attirail dont 
la mariée était parée ; la pièce 
de tissu maculée de sang que 
l’on exhibait comme preuve de 
la virginité de la nouvelle mariée 
(autant que de la performance 
virile l’époux) n’est plus qu’un 
lointain souvenir ; le noir complet 
occidental est désormais préféré 
à la blanche jebba (djellaba) 
tunisienne ; les dromadaires qui 
servaient au transport de la mariée 
et des siens ont fait place aux 
limousines ; et bien des formes 
de maquillage traditionnel comme 
le khôl ou le swak ne sont plus en 
usage. 

La disparition de ces traditions 
n’a pas suscité de réactions 

collectives violentes ; ces 
traditions se sont en fait effacées 
de façon progressive, les gens 
rivalisant souvent de zèle pour 
acquérir les dernières nouveautés, 
même si l’adhésion des familles à 
ces formes nouvelles a varié selon 
l’origine (famille rurale, villageoise, 
citadine) et le niveau culturel 
(nombre de personnes éduquées 
et diplômées, émigration de 
certains membres en Europe, 
autorité du père…) de chacune.

Ces changements ont été 
imposés par l’évolution même 
de la vie et de la société. 
L’enseignement s’est généralisé, 
la tribu a perdu de sa puissance 
et de son organisation, le statut 
de la femme au sein du groupe 
a changé et les relations sociales 
se sont diversifiées. La société 
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LES FETES POPULAIRES DANS LE 

SUD EST TUNISIEN

L’étude porte sur six 
célébrations ou cérémonies 
: la Nuit du Destin, le Mouled 
du Prophète, les deux Aïds, la 
circoncision et le mariage. La 
première partie est une revue 
descriptive de ces festivités, 
telles qu’elles étaient célébrées 
dans les zones rurales de Ben 
Guerdane (Sud-Est tunisien), 
depuis les années quarante, puis 
telles qu’elles ont évolué avec la 
sédentarisation des populations 
qui se sont progressivement 
fixées dans les villages qu’elles 
ont édifiés ou dans la ville 
même, ce qui s’est traduit par 
d’importants changements 
sociaux. La deuxième partie du 
travail traite de la signification de 

ces festivités. Elle-même se divise 
en deux sous-parties : la première 
est consacrée aux célébrations 
religieuses (la Nuit du Destin, 
le Mouled – anniversaire de la 
naissance du Prophète – et les 
deux Aïds) ; la seconde porte sur 
la circoncision et le mariage que 
nous associons, l’une et l’autre de 
ces cérémonies ayant un rapport 
avec la sexualité. 

Les résultats de cette enquête 
peuvent être résumés comme 
suit :

Premièrement :   Les festivités 
étudiées dans ce travail ont 
beaucoup évolué, aujourd’hui. 
Ont changé, en effet, la forme 
même de la célébration, le nombre 
de jours que dure la fête, les mets 



est notre père Adam – que la Paix 
soit sur lui – et que c’est de son 
fruit qu’il s’est nourri après avoir 
été chassé du paradis. L’essence 
du jujubier devrait donc, pour 
autant que ce récit soit véridique, 
continuer à couler dans les veines 
des hommes jusqu’à la fin des 
temps. 

Peut-être le jujubier fut-
il présent au tout début de 
l’aventure humaine et qu’il se 
trouve dans l’au-delà, au plus haut 
des sphères célestes, un jujubier 
de la finitude où devrait s’arrêter 
le parcours des hommes. 

Tant de contrats et tant de 
marchés ont été conclus sous cet 
arbre, tant d’armées sont venues 
se reposer à son ombre et tant de 
fêtes, tant de rites ont été célébrés 
sous sa ramure. Les amants y ont 
trouvé leur cachette, les poètes 
leur source d’inspiration et les 
palais leur plus bel ornement. Le 
jujubier s’est tenu en sentinelle aux 
abords des temples et en gardien 
dans les cimetières. Il a essaimé 
en de vastes forêts qui ont nourri 
peuples et tribus, lesquels l’ont 
sacralisé en retour, l’adorant et lui 
apportant les offrandes afin de lui 
dire leur reconnaissance, célébrer 
ses vertus ou se prémunir contre 
sa colère. 

Ses fruits furent offerts aux 
nouveaux mariés, ses branches 
servirent à fabriquer les lits pour 
les enfants, de ses épines furent 
confectionnées des amulettes 
pour contrer les maléfices et les 
dangers, et de son feuillage on 
tressa les fétiches et les talismans. 
Le jujubier accompagna les morts 
à leur dernière demeure et fut 
enterré avec eux afin qu’en lui 
ils se perpétuent et trouvent un 
ami  et un confident. Quel arbre 
autre que le jujubier ferait escorte 
au fils d’Adam depuis le jour de 
sa naissance jusqu’à sa mort 
et, même, au-delà, jusqu’à sa 
résurrection !

L’auteur a tenté dans ce travail 
de dissiper certains des mystères 
qui ont toujours entouré le jujubier 
et ses fruits et de percer le 
secret des légendes qui se sont 
répandues autour de cet arbre, 
dans plusieurs régions du monde, 
en remontant jusqu’aux racines de 
ces récits, soit jusqu’aux premiers 
âges de l’humanité, jusqu’à l’âge 
d’or des plus belles et des plus 
anciennes civilisations sur terre.

Bezza Al Batny
Koweit
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d’offrir jusqu’à l’ultime fruit de ses 
entrailles, jusqu’à la plus petite 
graine qu’elle n’aurait semée que 
pour pouvoir, si elle venait pour 
quelque raison à être coupée, de 
nouveau repousser et de nouveau 
dispenser ses biens.

Car le jujubier est un arbre que 
personne n’a planté, un arbre 
généreux, qui vit longtemps, dans 
les conditions les plus difficiles, 
sans l’aide de qui que ce soit, 
sans avoir besoin d’être émondé 
ou entretenu – un arbre capable 
de se protéger lui-même contre 
les fléaux, d’amener par lui-même 
ses fruits à maturité et de rester 
vert, toute l’année. C’est pourtant 
un arbre mélancolique, rendu 
vulnérable par cette nostalgie 

infinie d’amour qui est en lui qui 
le rapproche des ascètes et des 
anachorètes, qui le rend si proche 
des pauvres, des errants, des 
affamés, des apeurés, de ceux qui 
fuient la persécution, de ceux qui 
ont été jetés sur les chemins de 
l’exode… Mais son mutisme et sa 
sérénité ont un autre visage pour 
ceux qui sèment la terreur, et dont 
le cœur est plein de haine, pour 
ceux-là qui écrasent le faible et se 
moquent de la foi : un visage de 
colère dont la fureur dévastatrice 
ne saurait connaître la clémence 
ni l’apaisement. Ceux-là qui ont 
découvert cet autre visage se sont 
empressés de propager la peur 
qu’ils en ont ressentie, répandant 
cette nouvelle et sombre image de 
l’arbre parmi les gens, y compris 
ceux qui ont le plus grand besoin 
des bienfaits de cet arbre, si bien 
qu’une représentation maléfique 
a éloigné de fort nombreuses 
personnes du jujubier. 

Mais ceux qui ont aimé cet arbre 
ont veillé à transmettre aux autres 
l’amour et le respect qu’il leur 
inspire, un amour sans partage 
qui a gagné à jamais les cœurs 
au point que les hommes ont fait 
de cet arbre une divinité. On dit 
que le premier homme à avoir 
cherché un abri sous cet arbre 
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QUI EST DONC LE JUJUBIER ?

Nous comparons, dans nos 
proverbes et dictons, la personne 
aimante, généreuse, pleine de 
sollicitude pour les nécessiteux 
au jujubier qui vous recouvre de 
son ombre et dont les branches 
s’étendent sur de grandes 
distances, figurant ainsi le rêve 
qui est celui de toute mère tendre 
et pleine d’humanité d’être 
pourvue de plusieurs bras aussi 
longs et solides que les branches 
de cet arbre afin de secourir et 
de prendre sous son aile tous 
ceux qui lui sont chers, qu’ils 
vivent au loin ou à proximité. Une 
mère, le jujubier, à l’ombre de qui 
se chacun des siens trouverait 
refuge sans qu’elle ressente le 

moindre désagrément à voir les 
uns se suspendre à ses branches 
ou y jouer à l’escarpolette ; sans 
que l’insupportent les tentatives 
d’escalader ses ramures ou 
le jeu de ceux qui lancent des 
pierres dans ses frondaisons 
ou les fouillent avec des bâtons 
pour faire tomber ses fruits. Peut-
être même, cette mère-jujubier 
trouverait-elle une sorte de 
bonheur à être ainsi prise d’assaut 
car c’est cela qui va conférer un 
sens plus fort, plus profond à son 
existence et renforcer sa capacité 
à donner toujours davantage, 
avec à chaque fois plus de 
largesse et d’abnégation, avec 
une prodigalité qui lui permette 
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de laquelle l’héroïne voit le visage 
de son mari. Les deux héroïnes 
se trouvent transportées dans 
un lieu inconnu, étrange : telle 
est la 15e fonction. Le combat 
entre le héros et le méchant est 
résumé par les fonctions qui vont 
de 16 à 19 : ce combat a pour 
but de convaincre le « méchant » 
– le démon, dans un cas, la 
goule, dans l’autre – du droit de 
l’épouse de voir son époux. Les 
deux femmes se mettent, avec la 
20e  fonction, à la recherche de 
cet époux. Fonction 21 : le rôle 
du méchant est joué, dans La 
grappe d’or, par les deux sœurs 
du héros, l’aînée et sa cadette ; 
et, dans L’oiseau de la passion, 
par la mère de ce personnage. 
Dans le premier conte, l’héroïne 
réussit à deux reprises à se libérer 
des deux méchantes en prenant la 
fuite, ce qui constitue la base des 
fonctions 22 et 23 ; de la même 
façon, l’héroïne du deuxième 
conte déjoue en quatre occasions 
les pièges de la mère-goule. Les 
fonctions 24 et 28 sont absentes 
de nos deux récits puisqu’on n’y 
rencontre pas de « faux héros ». 

Présentes dans L’oiseau de la 

passion où l’héroïne est soumise 

à des épreuves difficiles qu’elle 

finit par surmonter pour atteindre 

son objectif, les fonctions 25, 26 

et 27 sont absentes du conte 

irakien. La fonction 29 annonce 

la proximité du dénouement 

dans ce dernier récit : l’héroïne 

de La grappe d’or paraît en effet 

dans une bien meilleure situation 

puisque son mari s’est convaincu 

de la légitimité de son entreprise, 

ce qui s’applique parfaitement 

au mari de Foulfoula dans le récit 

algérien. Aucun mal n’est fait 

aux méchantes dans les deux 

contes, ce qui est la substance 

de la fonction 30. Pour la 31e et 

dernière fonction qui est, selon 

Propp, celle du mariage du héros, 

les deux récits s’achèvent par ce 

même message que représente 

le renouvellement des épousailles 

entre les deux conjoints.

 Sabry Musallam Ham-

madi

Iraq



est assumé par le démon, dans 

le premier récit, et par la goule, 

dans le second. On voit, ensuite, 

avec les septième et huitième 

fonctions, les héros des deux 

contes se soumettre à leur destin. 

Neuvième et dixième fonctions : 

l’un et l’autre partent en quête 

d’un bien précieux (personnage 

du « héros quêteur ») ; ce bien est 

« la grappe d’or », dans le conte 

irakien, et la « djebba (djellaba) 

qui danse toute seule », dans le 

conte algérien. Onzième fonction : 

l’héroïne, dans chacun des deux 

récits, quitte la maison familiale 

pour une nouvelle demeure. Dans 

La grappe d’or, c’est le démon 

qui joue le rôle du « donateur » en 

ouvrant à la jeune fille les portes 

de son palais ; le récit algérien suit 

exactement le même schéma.  

L’«objet magique » qui constitue 

la quatorzième fonction est 

représenté, dans le conte irakien,  

par les clefs du palais qu’obtient 

l’héroïne ; et, dans le conte 

algérien, par la lanterne à la lumière 
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ETUDE COMPAREE 

DE DEUX CONTES 

MERVEILLEUX

A LA LUMIERE 

DE LA METHODE 

PROPPIENNE

L’auteur établit dans cette 
étude un parallèle entre  deux 
contes merveilleux, l’un d’origine 
irakienne, La grappe d’or, le 
second d’origine algérienne, 
L’oiseau de la passion. 

Il rappelle, avant d’entamer 
cette comparaison, les lignes 
directrices de la méthode 
appliquée par Vladimir Propp 
aux contes merveilleux russes 
dont il a pu dégager trente-cinq 
fonctions (ou unités fonctionnelles) 
présentes dans la plupart de ces 
contes et se répétant de façon 
frappante d’un récit à l’autre. 

La première fonction 
proppienne, l’absence du père, 
est présente dans les deux contes. 

Celui-ci a quitté la maison : dans 
La grappe d’or, pour accomplir le 
pèlerinage de la Mecque ; dans  
L’oiseau de la passion, pour 
acheter les cadeaux de l’Aïd. Il en 
va de même pour les deuxième 
et troisième fonctions puisque, ici 
et là, le père reçoit une mise en 
garde (de la part du démon dans 
le conte irakien, de la part de la 
goule dans le conte algérien) ; 
dans les deux cas, il transgresse 
l’interdit en consentant au 
mariage. Concernant les 
quatrième, cinquième et sixième 
fonctions, le rôle du méchant 
qui suit à la trace sa victime et 
recueille des informations précises 
dans le but de l’induire en erreur 
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C’est cette jonction que l’auteur 
tente dans cette étude de mettre 
en évidence à travers une analyse 
des Animaux. Sadok al Nayhum 
a réussi, dans cette œuvre 
comme dans ses autres récits, à 
s’approprier le riche patrimoine 
narratif arabe pour construire une 
forme de discours romanesque 
qui était aussi une critique acerbe 
de l’échec politique et du recul 
culturel de son propre pays, la 
Libye, et, à travers ce pays, du 
reste de l’espace maghrébin. 
Mais il ne s’est pas contenté dans 
Les Animaux de diagnostiquer 
le mal, il a clairement proposé 
la solution, qui est la révolution. 
L’écriture s’affirme, assurément, 
chez al Nayhum comme un acte 
révolutionnaire et dialectique au 
service de la vérité tant politique 
que religieuse ou sociale. 

Cette vérité, qui est le plus 
souvent passée sous silence 
dans nos pays, al Nayhum n’a 
cessé de la proclamer sans 
crainte ni complaisance, mais 
il s’est heurté à une mentalité 
arabe peu réceptive. L’homme a 
ainsi connu de graves problèmes 

qui ont fini par avoir raison de 

sa santé. Intellectuellement 

marginalisé, il s’est en effet trouvé 

contraint de prendre le chemin de 

l’exil et de vivre jusqu’à sa mort 

hors de sa patrie. Ses livres ont 

été confisqués et continuent, 

même après sa disparition, à être 

marginalisés.

La révolution annoncée par Les 

Animaux ne fut pas seulement 

politique, elle fut également un 

véritable bouleversement aussi 

bien au plan de la pensée que de 

la forme romanesque.

L’auteur a voulu, à travers la 

réflexion qu’il a développée dans 

cette étude, redonner la place 

qu’elle mérite à une expérience 

romanesque maghrébine qui fut 

jusque-là évaluée sous l’angle 

de l’idéologie et non pas de la 

critique littéraire, sur la base de 

jugements qui n’étaient en fait 

que des réactions aux positions 

politiques et idéologiques de 

l’homme Sadok al Nayhum.

Hamid Al Jairari
Maroc
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sa création romanesque, qu’il se 

fût agi de récits longs ou courts. 

De son recueil intitulé A travers 

les contes pour enfants à son 

roman Les Singes – roman où il 

présentait une vision satirique des 

régimes arabes dans leur rapport 

à Israël –, à sa dernière œuvre 

romanesque, Les Animaux, cet 

écrivain n’a cessé d’affirmer 

son profond attachement au 

patrimoine en général, et au conte 

merveilleux en particulier.

La question du rapport des 

intellectuels libyens à l’autorité 

politique, relations qui plongent 

leurs racines au plus profond 

de l’Histoire arabe, est au cœur 

de ces deux romans. Le conte 

a en effet toujours été pour le 

romancier arabe et, avant lui, pour 

le conteur populaire un tremplin 

non seulement pour faire parvenir 

un message politique codé à ceux 

qui détiennent le pouvoir mais aussi 

un moyen artistique pour opérer la 

jonction entre la forme romanesque 

et l’héritage narratif arabe. 

http://imgs.tuts.dragoart.com/how-to-draw-a-cartoon-camel_1_000000003784_5.jpg
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Genève. Au long de ses multiples 
pérégrinations, cet écrivain n’a 
cessé d’affirmer son attachement 
au patrimoine arabo musulman. 
Romancier consciencieux et plein 
d’audace, al Nayhum a en effet 
constamment interrogé les textes 
du patrimoine. D’une œuvre à 
l’autre sa pensée a été un véritable 
défi à la raison arabe enfermée 
dans ses conceptions archaïques 
défaitistes dont il a dénoncé le 
substrat métaphysique.

Outre cette exploration 
intellectuelle du patrimoine, 
al Nayhum a fait de l’héritage 
traditionnel l’un des fondements 

de sa recherche littéraire, à travers 
ses romans et nouvelles qui 
ont transcendé les stéréotypes 
narratifs dont le discours narratif 
maghrébin avait bien du mal à 
se libérer. C’est ainsi qu’il a pu 
inventer de nouvelles formes 
artistiques en s’appuyant sur un 
référentiel culturel où le patrimoine 
déploie ses multiples ressources.

Quels que fussent les problèmes 
d’adaptation lexicologique ou 
terminologique que le romancier 
eut à résoudre pour intégrer le 
conte merveilleux à ses narrations, 
al Nayhum a su faire de ce 
patrimoine la pierre angulaire de 

http://www.shbab2.net/vb/shbab6513_1340662858/.jpg
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LA PLACE DU CONTE 

DANS LE ROMAN

MAGHREBIN 

CONTEMPORAIN

Dans les pays du Maghreb 
comme dans les autres pays 
du monde arabe, le roman 
contemporain a trouvé dans le 
conte une source d’inspiration 
et un nouvel élan qui s’inscrivent 
dans le cadre de ce mouvement 
d’innovation et d’expérimentation 
par le retour à la tradition à travers 
lequel la création romanesque 
maghrébine affirme sa spécificité 
mais aussi sa maturité, non 
seulement au plan du contenu 
mais aussi au plan des structures 
romanesques.

Si certains romanciers 
maghrébins ont puisé dans 
l’Histoire ou le patrimoine d’autres 
ont en effet ouvert leurs récits aux 

espaces imaginaires du conte 
animalier, espaces riches en 
symboles et allégories à travers 
lesquels l’écrivain peut reformuler 
sa vision du monde et proposer 
des réponses aux questions 
culturelles et humaines les plus 
ardues.

Nous trouvons à l’avant-garde 
de ces romanciers maghrébins 
qui ont tenté par le moyen du 
conte de réaliser dans leurs 
œuvres cette haute aspiration 
artistique l’écrivain libyen Sadok 
Rajab al Nayhum (1937-1994). 
Al Nayhum a séjourné aux Etats-
Unis, au Liban et en Suisse où il a 
enseigné jusqu’à sa mort comme 
Professeur à l’Université de 
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des rapports entre les hommes, 
l’éternel conflit entre les pulsions 
matérialistes et les aspirations 
spirituelles les plus hautes.

Soulignons, ici, que la 
mondialisation n’est pas imposée 
par la contrainte, elle colonise la 
pensée des hommes, en tant que 
celle-ci est un processus ayant 
des dimensions culturelles, en 
s’y insinuant à travers des formes 
très douces de pénétration 
culturelle. C’est ainsi, d’ailleurs, 
que l’on comprend que certains 
chercheurs aient parlé de « force 
tranquille » ou d’un « nouveau 
fascisme au visage souriant ».

La catégorie la plus exposée 
aux courants de la mondialisation, 
celle qui est ciblée en premier 
lieu, est la jeunesse que la 
mondialisation atteint à travers 
l’éducation, l’information, les 
ordinateurs, l’internet. Férus de 
modernité et passionnés par 
toutes les innovations, les jeunes 
sont les plus sensibles aux toutes 
dernières inventions, les plus 
enclins à consommer les formes 
culturelles les plus récentes que 
leur prodigue la mondialisation. Or 
ce sont eux le présent et l’avenir 
de l’humanité.

Maintenant que la 
mondialisation a, sur des 
décennies,  graduellement 
établi son empire sur l’ensemble 
des régions du monde, il 

nous incombe d’en examiner 

attentivement les significations et 

d’avoir une plus claire conscience 

de ses manifestations et de ses 

effets afin de nous former une 

vision objective de sa réalité, 

d’assimiler toute la puissance des 

changements qu’elle induit et de 

choisir les voies et moyens les 

plus importants pour en affronter 

les défis. C’est ainsi que nous 

nous mettrons véritablement au 

diapason des évolutions de notre 

monde, et que nous pourrons 

comprendre où nous sommes 

et comment nous positionner de 

façon effective sur la carte de la 

planète. Cela est d’autant plus 

important que la région arabe, 

qui occupe une place essentielle 

sur cette carte, en raison de 

ses richesses pétrolières et de 

son potentiel humain, se trouve 

aujourd’hui au cœur des grandes 

stratégies des parties exposées 

aux plus vastes mutations, 

dans le cadre de cette nouvelle 

mondialisation. 

Zahi Nadher

Liban
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La mondialisation est 
considérée comme un des grands 
tournants de l’Histoire. Ses effets 
sont aujourd’hui visibles dans tous 
les aspects de la vie humaine. 
Ils ne touchent pas seulement à 
l’économie et au commerce mais 
également, et de façon tout aussi 
profonde, à la technique, à la 
politique, à la culture, à l’idéologie.  
La mondialisation a imposé de 
nouvelles valeurs, des normes 
inédites, selon des planifications 
qui lui sont propres. Dans toutes 
les régions du monde elle a 
transpercé sur une large échelle 
toutes les structures historiques, 
nationales, géographiques, 
démographiques, sociales, 
culturelles. 

Elle développe aujourd’hui 
avec des moyens gigantesques 
une nouvelle forme de narration 
des faits à l’échelle de notre 
planète, générant au quotidien ses 

propres vérités avec une force qui 
est celle de l’influx économique et 
du développement accéléré des 
techniques, des sciences et de 
l’information qu’elle a entraînés. 

Aujourd’hui, la mondialisation 
remet en question toutes les 
données traditionnelles, toutes 
les idées héritées du passé, 
tous les systèmes symboliques 
qu’elle soumet à examen. 
Cette évolution a suscité un 
nombre infini d’hypothèses et de 
problématiques, offrant de par son 
caractère globalisant et de ses 
multiples répercussions, un vaste 
champ de réflexion aux écrivains, 
aux philosophes, aux sociologues 
qui sont interpellés avec insistance 
et invités à repenser selon 
d’autres modalités la dialectique 
de l’existence humaine dans sa 
totalité, ainsi que le sens de la vie 
et de son devenir, les fondements 
structurels de la civilisation et 

MONDIALISATION ET SPECIFICITE 

CULTURELLE

http-//i2.ytimg.com/vi/A1lWg54WJnk/maxresdefault
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nos auteurs qui sont le support de 
notre action et dont nous tenons 
à garder la collaboration nous en 
excusent et comprennent que 
ces délais ne pourront être évités 
tant que la revue continuera à 
paraître une fois par trimestre. 

Le lecteur trouvera avec le 
présent numéro un supplément 
intitulé Hazawîs (récits) 
bahreïnis qui représente 
l’avant-première d’un projet de 
publications sous la forme d’une 
série ayant pour titre LE LIVRE 
DE LA CULTURE POPULAIRE. 
Il s’agit d’une suite d’ouvrages 
où seront collectées, réunies et 
publiées des recherches menées 
sur le terrain dans les multiples 
domaines de la culture populaire. 
Ces publications prendront la 
forme de fascicules et de livres 
offerts gracieusement avec 
chaque numéro de notre revue à 
nos chers lecteurs dont le soutien 
a été et demeure à nos yeux la 
meilleure des motivations et un 
encouragement d’une valeur 
inestimable. Nous inaugurons 
cette nouvelle tradition avec ce 
recueil de contes populaires, 
Hazawîs bahreïnis, qui ont été 
réunis et mis au point par le Dr 
Anissa Ahmed Fakhru. Un nouvel 
ouvrage offert à titre gracieux 

accompagnera donc, désormais, 
chacun de nos prochains 
numéros. Les propositions de 
spécialistes souhaitant, dans le 
cadre de ce projet, publier de 
façon individualisée des synthèses 
ou les résultats essentiels de 
recherches approfondies seront, 
évidemment, les bienvenues. 
Pour les conditions d’acceptation 
concernant ce type de publication 
elles seront rendues publiques 
prochainement.

Nous tenons, enfin, comme 
au seuil de chaque nouvelle 
année de notre revue, à adresser 
nos meilleurs vœux à Sa Majesté 
le Roi Hamad ibn Isa al Khalifa, 
Souverain du Royaume de 
Bahreïn, et à exprimer à Sa 
Majesté notre profonde gratitude 
pour les nobles conseils et 
orientations qu’elle ne cesse de 
nous prodiguer ainsi que pour 
son indéfectible soutien, tout en 
lui affirmant notre détermination 
à poursuivre dans la même voix 
cette œuvre, message de la 
culture populaire envoyé par le 
Bahreïn au reste du monde.

Puisse le Très Haut guider nos 
pas sur le chemin de rectitude.

Ali Abdallah Khalifa

Président de la rédaction
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publicité et tous les raffinements 
d’emballage que mobilisent 
les fabricants, y compris les 
laboratoires pharmaceutiques, 
pour assurer la meilleure diffusion 
de leurs produits. 

On comprendra dès lors 
que le défi que nous eûmes en 
toute circonstance à relever était 
double : une parfaite maîtrise 
scientifique des contenus offerts 
au lecteur et une maîtrise tout 
aussi parfaite de l’outil artistique 
qui donne au volume sa beauté 
et sa force d’attraction.

Les revues scientifiques se 
présentent en général sous une 
apparence austère, laissant de 
côté la couleur et l’illustration. LA 
CULTURE POPULAIRE s’est, 
elle, résolument attachée à rompre 
avec cette tradition en faisant au 
lecteur l’offrande d’un opus dont 
la mise en page est d’une grande 
variété, et où photos et dessins 
viennent donner aux textes un 
prolongement, un écho et une 
scansion. L’équipe chargée de la 
mise en page et de la présentation 
technique de la revue joue à cet 
égard un rôle rarement égalé 
dans les publications similaires. 

Seulement, chaque livraison 
avait un poids qui dépassait le 
kilogramme, ce qui nécessitait 
des investissements importants 

d’autant que le coût de 
l’emballage et du transport 
vers les différentes régions du 
monde ne cessait d’augmenter. 
Le lecteur aura sans doute 
remarqué que, si le nombre de 
pages, la qualité du matériau 
et des techniques d’impression 
n’ont aucunement été affectés, 
le poids et l’épaisseur du volume 
ont à présent diminué de moitié. 
La raison en est que nous utilisons 
désormais un autre type de papier 
spécialement importé avec le 
soutien de l’imprimeur pour LA 
CULTURE POPULAIRE.

La rigueur avec laquelle le 
Comité scientifique de la revue 
sélectionne l’ensemble des 
matières à paraître ainsi que le 
constant souci de la qualité de la 
présentation nous ont fait perdre 
la collaboration de quelques 
auteurs qui n’ont pas accepté 
certaines décisions ou la longueur 
des délais de publication. Le 
travail d’arbitrage du Comité 
exige en effet d’assez longues 
procédures. En outre l’attente 
des réponses d’évaluateurs 
répartis pour la plupart sur 
différents pays nous oblige, à 
notre corps défendant, à ajourner 
la publication des matières 
agréées. C’est là une contrainte 
quasiment insurmontable. Que  
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C’est avec les mêmes 
espérances, une confiance 
et une détermination toujours 
sans faille que LA CULTURE 
POPULAIRE, publication 
trimestrielle spécialisée, entame 
sa septième année d’existence, 
après six années riches de toutes 
les expériences par lesquelles 
un projet culturel arabe réussi 
pouvait passer en se développant 
dans toutes les circonstances 
et malgré les difficultés qui 
pouvaient entraver sa marche 
et qu’il se devait de surmonter 
afin de réaliser, de dépasser 
même, les objectifs – ô combien 
modestes ! – qu’il s’était assigné 
au tout début de cette aventure.

Un succès aussi remarquable 
ne pouvait être atteint sans le 
respect, à toutes les étapes 
de l’entreprise, d’un certain 
nombre de conditions et de 
principes fondamentaux. Il fallait 
en effet, dans un projet tel que 
LA CULTURE POPULAIRE, 
fondé sur un champ de savoir 
spécifique en rapport avec les 
racines de la culture nationale 
des peuples, mais dont la matière 
évolue sans cesse au gré des 
avancées réalisées à chaque 
époque – avancées théoriques 
mais aussi développement des 
outils d’exploration –, mettre 

en place un socle cognitif et 
s’entourer d’un éventail de règles 
et de principes. Ceux-ci allaient 
servir de base à l’ensemble de 
l’entreprise, qu’il s’agisse de la 
matière traitée ou des personnes 
concernées par la recherche. 
Toutes ces précautions étaient 
d’autant plus nécessaires que 
nos champs d’intervention se 
caractérisent par la diversité des 
spécialités et la multiplicité des 
domaines des sciences humaines 
qui sont concernés.

Il était clair dès l’abord que 
la fermeté sur les principes, la 
scientificité de l’approche et la 
haute qualité des contenus – 
qualité qui ne saurait tolérer la 
moindre concession – étaient les 
conditions fondamentales de la 
réussite. Telle fut et demeure en 
tout cas la ligne de conduite à 
laquelle nous restons fidèles. 

Depuis le début et quelles 
que pussent être les objections, 
notamment celle qui part de 
l’idée qu’une belle apparence 
est souvent trompeuse, nous 
avons su qu’à notre époque 
une présentation soignée et 
attrayante de l’opus ne pouvait 
qu’avoir le meilleur impact sur le 
public. Il suffisait d’ailleurs pour 
s’en convaincre de passer en 
revue toutes les techniques de 
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reflect the story of Moroccan 
clay, and share this story with 
the world.

 According   to  studies 
in history, archaeology and 
heritage, Morocco has had 
ceramics and pottery for 
centuries; Moroccan museums 
display pieces of pottery that 
prove this. Some studies confirm 
that the ceramics industry, 
which came from Andalusia, has 
existed in Morocco since the 
12th Century. This is especially 
true of the city of Fez, which 
received delegations from 
Andalusia due to the political 

and religious conflicts at the 
time. 

 In his book ‘Description of 
Africa’, Hassan Al Wazzan 
described the skillful, brightly 
colored pottery at ceramic 
shops in Fez at the beginning 
of the 16th Century AD. 

 Studies rarely mention Safi, 
making it difficult to determine 
when its ceramic industry began. 
This paper presents evidence 
that the industry has existed in 
Safi for a very long time. 

Naheda Al Kiswani
Palestine



story of Moroccan clay
 By Ibrahim Al Hajari, 

Moroccan researcher
 Both Arab and foreign visitors 

are drawn to Safi city for its 
ceramics. On Morocco’s Atlantic 
coast, Safi has an ancient 
history that includes enduring 
tales and myths. Despite geo-
historical challenges, the city 
has survived to narrate tales in 
clay and pottery.

 A number of books and 
studies have been written about 
the history of the city’s ceramics 
and its origin, its pioneers and 
its markets. Although Safi’s 
ceramics are internationally 

renowned, the potters still use 
simple tools. This enhances the 
ceramics’ folkloric qualities and 
popularity at a time when there 
are modern metal and brick 
industries. Safi is a place of rare 
innovation, especially Potters> 
Hill, where potters have kilns 
and huge workspaces and 
there are many shops and 
bazaars in which to sell and 
exhibit products.

 From Potters> Hill, the 
ceramics are shipped to Europe 
and beyond. Safi’s pottery is 
unique because of the potters’ 
patience and craftsmanship. 
The ceramics from Potters> Hill 
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weaken Palestinian identity. 
 The Occupation’s authorities 

attempt to Judaize Palestinian 
folkloric heritage in several 
ways, one of which is to claim 
that Palestinian folk costumes 
are Jewish. The Palestinian 
people are being subjected to 
attempts to obliterate their Arab 
identity and all that connects 
them to the past.

 In light of this, it is our 
national and pan-Arab duty to 
protect, preserve and promote 
our folkloric heritage, and to 
commit to our Palestinian 
identity by bringing back folk 
costumes and wearing them 

whenever possible. We believe 
the protection and revival 
of heritage will preserve the 
Palestinians’ national culture 
and character.

 This paper offers researchers 
a simple and modest summary 
of a subject that deserves 
significant study and research. 

 The first part of this paper 
includes a definition of folk 
costumes and their importance 
and function, while the second 
part focuses on women>s folk 
costumes in both the city and 
the suburbs of the District of 
Hebron. 

 The ceramic industry: The 
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 Women’s folk 
costumes in Hebron

 Attire serves as a powerful 
language that describes a nation 
and its customs, traditions and 
heritage. It is no exaggeration 
to say that clothing is among 
the most important symbols of 
heritage; costumes and clothing 
serve as social, economic and 
cultural indicators.

 By wearing a costume, 
a person offers information 
about his or her class, social 
status, work, gender and age. 
With a variety of styles and 
colors, costumes reflect the 
different eras that the nation 
has experienced. Nations 
use costumes as a means of 
recording their celebrations 
and their ways of living.

 While many nations and 
governments focus on folkloric 
heritage, Palestinian folkloric 
heritage has distinctive 
characteristics due to the daily 
hardships of occupation and 
the attempts to appropriate our 
heritage, steal aspects of our 
identity, and separate our past 
from our present with the goal 
of removing Palestinians from 
the land. 

 The aim of this research is to 
study women’s folk costumes 
in the District of Hebron. This 
is an important topic because 
Hebron is the target of an Israeli 
campaign to conceal, stamp 
out and Judaize our ancient 
Palestinian heritage in order to 
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Moroccan folk dance

 Dance is a wordless language. 
There male-only dances, dances for 
females and mixed dances. Dancers 
sometimes dance by themselves, 
and sometimes in pairs or groups. At 
some dances, there is no limit to the 
number of participants.

 People have danced for centuries; it 
is an important historical phenomenon 
and a rich subject for research and 
study. Dance is regarded as one of 
the oldest forms of expression and 
emotional release.  

 According to the Greeks, folk 
dance dates back to the beginning of 
the Universe. It was used to express 
happiness, to thank the gods and 
even as a form of worship. It evolved 
with society and took on different 
forms according to the occasion 
and the rhythms. Dance reflects the 
ways that people think, their religious 
practices and other areas of life. 

 Morocco is known for several 
dance forms that can be classified 
into four categories: ‘Al Allawi and 

Al Mankushi’,‘Ahaidus’,‘Ahwash’and 
‘Al Kadra’.Characterized by their 
charm, ‘Ahwash’ and ‘Al Kadra’ have 
complex meanings and symbols.

 ‘Ahaidus’, ‘Ahwash’ and ‘Al Kadra’ 
combine songs and dancing; they 
are performed by both genders and 
they have modern themes, with the 
exception of the traditionally themed 
dagger dance of the Haha region.

 This paper offers a definition of 
dance, followed by a discussion of 
dancing’s evolution, typology, function 
and symbolism. The paper then 
focuses on the types and practices of 
Moroccan folk dance, using ‘Ahwash’ 
as an example.

 The two appendices include terms 
related to folk dance and various 
dance forms. The paper used the 
anthropological, morphological and 
sociological approaches to explain 
the aspects of Moroccan folk dance.

Al Jilali Al Ghurabi
Morocco
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people’s attitudes towards the 
changes vary based on factors 
such as environment, (rural vs. 
urban); culture, (the number of 
educated people and their level 
of education); the fact that some 
people migrated to Europe; 
and the influence of patriarchal 
society.

 The changes were necessitated 
by changes in lifestyle and society. 
As education spread and the tribe 
lost its power, women>s role 
in society shifted, as did social 
bonds and ties. These changes 
affected society and they prove 
that folk culture was developed 
by each generation rather than 
passed down from one generation 
to the next.

• Nowadays, people>s 
celebrations - especially marriage 
- are a mixture of inherited 
traditions and modern additions. 
Legacy’s value has diminished and 
symbols have lost their meaning. 
For example, in the 90s, people 
started to use a car rather than 
a camel to carry the ‘Jehfa’ (the 
Hawdej). In the past, the Bedouins 
expressed their happiness by 
firing guns at celebrations; this is 
impractical in a densely populated 
city. The journey between the 
groom’s house and the bride’s 

house during ‘Kiswah’, (when the 
groom’s family presents the bride 
with gifts), and ‘Jehfa’ is now a 
functionless, hollow tradition.

 The methods used to research 
folk culture must be subjected to 
more rigorous criticism. 

• The songs performed 
during marriage ceremonies 
used to be poems in which 
people expressed themselves 
and described their lives, now the 
texts and lyrics are imported. In 
Binqardan, for example, Libyan 
songs are popular. In the capital, 
the coastal cities and the North, 
one often hears French and 
English songs. While these may 
express people`s emotions, they 
are foreign songs and effective 
tools of globalization.

• Folk culture is now 
accessible on the Internet; this 
makes it easier for people to learn 
about other cultures and this 
helps researchers collect material 
for their studies. However, the 
Internet offers both true and false 
information, which means it is 
vital to study our folk culture and 
document it scientifically. 

Abdullah Jannuf
Tunisia
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Folkloric celebrations 
in South East Tunisia

 This article focuses on six 
celebrations: The Night of Decree, 
Prophet Muhammad`s birth, the 
two Eids, circumcision ceremonies 
and marriage ceremonies.  

 In the first part of this article, 
the researcher explains how 
these celebrations were held in 
the deserts of Binqardan from 
the 1940s, how the celebrations 
changed when people settled in 
villages and cities, and how they 
have evolved since then.

 In the second part, the 
paper describes the religious 
celebrations of The Night of 
Decree, the Prophet’s birth and the 
two Eids, and then circumcision 
and marriage celebrations. 

 The results of the study can be 
summarized as follows:

• The South East Tunisian 

folkloric celebrations described in 
this study have changed a great 
deal in terms of the way they are 
celebrated, the number of days of 
celebration and the food served 
during celebrations. Today, there 
is no ‘Qattaya’, ‘Julm’ or tent, no 
white cloth on the wedding night 
and the black Western gown has 
replaced the white Tunisian Jibba 
(gown). The Hawdej, (the platform 
upon which the bride is carried), 
has also been replaced by cars. 
There have also been changes to 
traditional adornments such as 
Kohl and Siwak.

 These traditions disappeared 
gradually, so their disappearance 
did not discourage the masses 
from attending celebrations. 
These changes were sometimes 
considered signs of progress, and 

14



 abuse the weak and those 
who have no faith. To these 
people, the tree was a bad 
omen.  

 There are those who believe 
that Adam and Eve ate the 
lotus’ fruit in Paradise before 
they were cast out. The lotus is 
both the tree of Genesis and the 
Tree of the Utmost Boundary. 

 In the shade of the lotus 
tree, people struck deals, 
armies rested, and there were 
parties and rituals. The lotus 
tree protected lovers, inspired 
poets and decorated palaces. 
It grew beside temples and it 
guarded cemeteries; it grew in 
forests, and provided for tribes 
and nations. These people 
worshipped the lotus tree, 

and made sacrifices to it in an 
attempt to curry favor. 

 The lotus is useful to brides, 
cradles were fashioned from 
its branches, and parts of the 
tree have been used to make 
amulets, spells and balms.

 The lotus was thought to be 
a good companion, and people 
used to bury their dead with 
lotus branches so that they 
wouldn’t be lonely. Is there any 
other tree that keeps a human 
company before birth and after 
death?

 This study investigates 
the mystery, secrets and 
superstitions surrounding the 
lotus tree.

Bizza Al Batini
Kuwait
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Lotus tree,
what could it be?

 In our popular proverbs, we 
liken a person who is generous 
and charitable to the abundant 
and shady lotus tree. The lotus’ 
branches extend far, like a kind-
hearted mother who wishes she 
had multiple long, strong arms 
to help, protect and embrace 
those dear to her, unwounded 
by the carelessness of people 
who sit in her shade, or those 
who swing, hang, climb and 
use sticks and stones to get to 
her fruit.

  Perhaps it pleases the tree 
to experience such things, 
giving its existence deeper 
meaning and the ability to give 
generously. When a tree is 
cut down, it grows again and 
continues to give; it is a tree 

that gives unceasingly. The tree 
is both generous and hardy. It 
grows in even harsh conditions 
without support or care, it can 
defend itself against any pest, it 
protects its fruit until they ripen, 
and it is always green. 

 The lotus generosity, 
strength and love for life can be 
viewed as holy; some societies 
- especially people who were 
poor, sick, hungry, fearful, 
homeless and those who went 
astray or who were fleeing evil - 
worshipped the tree. 

 People conveyed their love, 
respect, and loyalty to the tree 
in a variety of ways.

 On the other hand, the lotus 
tree frightens evil people, those 
who 
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Golden Bunch’ and the gown 
dances on its own in ‘The Love 
Sparrow’. In both tales, the 
heroines leave their families for 
their new homes in Function 
11.

 The Giant in ‘The Golden 
Bunch’ opens the doors of his 
palace for the heroine, an act 
that also takes place in the 
other tale. The magical agent 
of Function 14 is the keys to 
the palace that the heroine 
acquires in ‘The Golden Bunch’, 
while the heroine of the other 
tale gets a lantern in which she 
sees the face of her husband. 
The two heroines then travel to 
a mysterious world, (Function 
15). 

 The heroine struggles with 
the villain, (Functions 16 to 19). 
In both tales, the struggle is to 
convince the Giant or the Ogre 
that the wife has a right to see 
her husband. In Function 20, 
the two wives search for their 
husbands. In Function 21, the 
husband’s oldest and middle 
sisters play the central role 
of the villain in ‘The Golden 
Bunch’, while the husband>s 
mother plays the villain in ‘The 
Love Sparrow’.

 In ‘The Golden Bunch’, the 
heroine successfully escapes 
the villain twice, (Functions 22 
and 23). Similarly, in ‘The Love 
Sparrow’, the heroine manages 
to avoid the traps set by the 
Ogre’s mother four times.

 Functions 24 and 28 do not 
appear as neither tale contains 
a false hero. In Functions 25, 
26 and 27, the heroine in ‘The 
Love Sparrow’ completes 
difficult tasks; these functions 
are absent in ‘The Golden 
Bunch’.

 In Function 29, the heroine of 
‘The Golden Bunch’ is happier 
when her husband believes 
that she had a right to do what 
she did; the same applies to 
Filfia>s husband in ‘The Love 
Sparrow’. The two heroines 
reach safety, (Function 30).

 In the 31st and final function, 
the heroine gets married in both 
stories.

Sabri Musallam Hammadi 
Iraq
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 This study is a comparison 
between two folktales, ‘The 
Golden Bunch’ from Iraq and 
‘The Love Sparrow’ from 
Algeria.

 It is imperative that this study 
describes Vladimir Propp’s 
theory. Propp discovered that 
Russian folktales consisted 
of thirty-one functions that 
are present in most similar 
folktales. 

 When we applied Propp>s 
theory to the aforementioned 
tales, we observed that 
Function 1 is identical. In ‘The 
Golden Bunch’, the father 
leaves the house to perform 
Hajj; in ‘The Love Sparrow’, the 

father leaves the house to buy 
gifts for Eid. Functions 2 and 
3 take the form of the Giant’s 
warning in the first tale and the 
Ogre’s in the second. 

 In both tales, wrongdoing 
consists of the father giving his 
consent for marriage. However, 
in Functions 4, 5 and 6, the Giant 
in ‘The Golden Bunch’ is the 
villain who collects information 
about the heroine in order to 
deceive her. The Ogre does the 
same in ‘The Love Sparrow’. 

 In Functions 7 and 8 in both 
tales, the heroines submit to 
their fates. In Functions 9 and 
10, the heroine must meet 
the villain’s desires in ‘The 

 The analysis
of two folktales
using Propp’s 
theory

http://www.alefyaa.com/wp-content/uploads/201210//http___wwwf.azzaman.jpg
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perspective on governing Arab 
regimes and their relationships 
with Israel, and also revealed 
his great interest in heritage and 
fiction.

 In ‘The Apes’ and ‘The 
Animals’, he attempted to portray 
the relationship between the 
educated Libyan and the authority 
or government, a relationship that 
references Arab history but also 
serves as an allegory. Fiction gave 
him a way to deliver his political 
message to the people and 
the authority, and a new way to 
reconcile the past and present; 
this is evident in ‘The Animals’.

 In his novels, Al Nayhum 
diagnosed the illness and 
prescribed revolution as the 
medicine. Al Nayhum>s style 
of writing is controversially 

educational and revolutionary. In 
his writings, he discussed aspects 
of politics, religion and society 
that usually remain unmentioned, 
and he did so without bias or 
fear. His style conflicted with 
traditional Arab thinking and he 
was marginalized as a result. He 
was forced to move overseas and 
his books were banned.

 The revolution described in 
‘The Animals’ was not merely 
political, it was also intellectual and 
literary. This novel is a Moroccan 
narrative experience that delivered 
ideological messages with the 
potential to create political and 
ideological reactions. 

Hamid Al Jarari
Morocco

http://www.shbab2.net/vb/shbab6513_1340662858/.jpg



 Like all novels in the Arab world, 
the Moroccan contemporary 
novel is based on fictional 
elements of narration that create 
new styles of writing that combine 
experimentalism with classical 
forms. The Moroccan novel was 
influenced by classical elements 
and modern trends brought about 
by abstractionism.

 While some novelists are 
inspired by heritage, others are 
influenced by animal fables with 
rich symbolic content; a fable 
uses artistic expressive tools to 
present different perspectives on 
a cultural issue. 

 A pioneering novelist from 
Libya, Sadiq Al Nayhum (1937-
1994 AD) lived in several countries 
including the USA, Lebanon 
and Switzerland. He lectured at 
Geneva University until his death 

in 1994. Throughout his life and 
travels, he was obsessed with 
Islamic Arab Heritage. He was 
known for his seriousness and his 
courageous handling of heritage 
texts. With his books, Al Nayhum 
challenged the traditional passive 
Arab mindset.

 In addition to his preoccupation 
with heritage, Al Nayhum worked 
on the literary aspects of heritage 
in his novels. He tried to go 
beyond the traditional narration 
that has long characterized the 
Moroccan novel by creating new 
artistic forms that have references 
to culture and heritage. Heritage 
was the cornerstone of Sadiq Al 
Nayhum>s stories and novels.

 From his first collection 
‘Children’s stories’ to his novel 
‘The Apes’ and his novel ‘The 
Animals’, he presented a satirical 

 Fictional 
elements in the 
contemporary 
Moroccan 
novel 
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will. It takes over people’s 
thinking because aspects of 
globalization are very attractive. 
Researchers associate 
globalization with ‘soft power’ 
or ‘the New Fascism with a 
smile’.

 Youth experience the greatest 
exposure to globalization 
through education, the media, 
computers and the Internet. 
This segment of society is 
easy to globalize because 
young people are attracted to 
the modern and to the new 
culture that accompanies 
globalization. 

 After decades of 
globalization’s gradual spread 

throughout the world, it is 
imperative to examine the 
concepts that have spread with 
globalization. Societies should 
be well-informed so they can 
formulate an objective view of 
globalization and manage the 
changes that it brings. The Arab 
region is strategically located 
because of its oil wealth and 
human resources, and these 
elements play an important role 
in globalization. Arabs need to 
claim their position on the world 
map.

 

Zahi Nadhir
Lebanon
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 Globalization and 
cultural peculiarity

 Globalization is one of 
the largest transformations 
in history. Its influences and 
values have affected all aspects 
of human life; globalization has 
had technical, political, cultural 
and ideological impacts as well 
as economic and commercial 
implications. It invades societies 
and intrudes upon histories, 
national identities, geography, 
demographics, and ways of 
thinking. 

 Globalization is reshaping 
our planet, powerfully imposing 
daily realities, accelerating 
economic and technological 
changes, and dominating 
scientific research and control 

of the media. It makes us 
question traditional knowledge, 
inherited thinking and symbolic 
systems, leading to an infinite 
number of discrepancies and 
challenges. 

 Its effects and associations 
have given intellectuals, 
philosophers and sociologists a 
wide range of insights that they 
can use to re-evaluate human 
existence, the meaning of life, 
destiny, the foundations of 
civilization, human relationships, 
and the struggle between 
materialism and idealism. 

 In this context, this paper 
points out that globalization is 
not imposed against people’s 
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Editorial

With the hope, confidence and 
determination with which it began, 
the quarterly Folk Culture Journal 
starts its seventh year as a successful 
Arab cultural endeavor. Overcoming 
obstacles along the way, the Folk 
Culture Journal has grown and 
exceeded expectations. 

In order to achieve excellence and 
distinction, and to fulfill objectives, 
Folk Culture has adhered to certain 
principles and creative policies. Over 
the years, Folk Culture has become an 
important contributor to the body of 
knowledge about folklore in different 
nations. It also meets academic 
standards in humanities and folklore 
studies. The Journal has made its 
mark on both academic studies and 
cultural programs and activities.

Serious academic research and 
quality content are fundamental to 
the Journal’s success, but from the 
beginning we realized that the Journal’s 
appearance would be very important. 
Academic journals are typically quite 
plain; we chose to present our content 
with illustrations and an attractive 
design. We provide quality academic 
content in an aesthetically pleasing 
package. Each issue used to weigh 
a thousand grams, which added to 
the cost of distribution. To solve this 
problem while maintaining paper 
and print quality, we worked with our 
printing press and switched to paper 
imported especially for the Journal.

An academic committee 
oversees the Journal’s content. The 
committee’s high standards have 

resulted in the loss of some authors, 
who were uncomfortable with the 
refereeing and the amount of time 
that it took. The refereeing process 
takes a considerable amount of time 
because it involves communicating 
with referees in different countries; 
this delays publication. We apologize 
to the authors who contribute to this 
Journal. I want to assure them that 
our goal is to have the best possible 
relationship with them. 

Bahraini Hazawi, the first of Folk 
Culture’s books, is included with this 
issue of the Journal. These books will 
include the findings of folklore and 
folk culture field studies. This quarterly 
book is complimentary for our valued 
readers. The first book is a selection 
of Bahraini folktales collected and 
recorded by Dr. Anisa Ahmad 
Fakhroo. We welcome the works of 
all scholars who want their work to be 
published as part of the Folk Culture 
book project; we will soon release 
the submission guidelines for these 
books.

At this Journal, we begin each year 
with optimism, and we express our 
sincere gratitude to His Majesty King 
Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain 
for his continuing support. 

With Allah’s blessings, in its 
seventh year the Folk Culture Journal 
promises to continue to spread its 
message about folk heritage from 
Bahrain to the world.
                                Ali Abdulla Khalifa

   Editor In Chief

Continuing the Journey  . . .
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