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 . .ويظل
ُ
الدرب موصوال ً

ب��ذات الأم��ل والثقة والعزمي��ة التي بد�أت به��ا الثقافة ال�ش��عبية خطواته��ا الأوىل تبد�أ هذه
املطبوعة العربية العلمية الف�صلية املتخ�ص�صة �سنتها ال�سابعة بعد �ست �سنوات حافلة بكل ما ميكن
�أن مير به م�ش��روع ثقايف عربي ناجح قدر له �أن ي�س��تمر و�أن يتطور متجاوزا كل الظروف والعقبات
ليحقق �أبعد مما ر�سم له يف توا�ضع البدايات.
وللتمايز يف النجاح هناك دائما ومنذ البداية �شروط ومبادئ �إن حتققت وا�ستمر الأخذ بها يف
كل منحى حتقق الهدف .ويف مثل م�شروع كـ (الثقافة ال�شعبية) يخت�ص مبكون معريف �أ�سا�س يت�صل
بج��ذور الثقافات الوطنية لل�شعوب فتت�أكد علمية تناول��ه ويف الوقت ذاته جتتاح مادته املتغريات
و�أدوات وم�ستجدات الع�صر كانت �أمامنا جملة مبادئ و�شروط هي الأ�سا�س يف التعامل مع املادة ومع
املعنيني بها يف حقل تتنوع فيه االخت�صا�صات وتتوزعه حزمة من العلوم الإن�سانية.
فلقد كان يف اليقني ب�أن الثبات على جدية املبد�أ وعلمية التخ�ص�ص والقيمة الرفيعة للمحتوى
دون �أدنى تنازل عن امل�ستوى هي �أولويات �شروط النجاح ف�أخذنا بها ب�إ�صرار ،كما �أدركنا منذ البداية
ب�أنه مهما قيل عن املظهر اخلارجي اجلميل الذي قد ال يدل على املخرب ف�إن له يف زماننا هذا مفعول
م�ؤثر عند كل الرائني ،وانظر ماذا تفعل �شركات الرتويج والإعالن من �أفانني حتى يف ت�صنيع علب
ال��دواء ناهي��ك عن �أ�ساليب اجل��ذب يف تقدمي باقي املنتجات الكمالية الأخ��رى .لذا كنا �أمام حتد
وحمكمة فنيا لتبدو يف �شكل جميل وجذاب.
مزدوج يف �أن نقدم مادة االخت�صا�ص حمكّمة علميا ْ
ويف مفه��وم الدوري��ات العلمية ،يكون ال�ش��كل ذا �إيقاع واحد ر�صني خال م��ن �أي تزويق �أو تلوين
فحاولن��ا يف الثقاف��ة ال�شعبية ك�سر هذا املفه��وم بتقدمي مادتنا ب�إيقاع من��وع وملون وحم ّلى بال�صور
والر�سوم و�أفردنا للفريق املعني بالإخراج الفني دورا مهما ومكانة نادرا ما مت جتاوزها .ولقد فاق وزن
كل عدد من �أعداد جملتنا الألف جرام (كيلو) مما ا�ستنفد مبالغ باهظة يف ظل ازدياد كلف التغليف
والنقل وال�شحن لتو�صيل املجلة �إىل �أ�صقاع املعمورة املختلفة .وحلل هذه الإ�شكالية مع االحتفاظ
بجودة الورق ومب�ستوى فنية التنفيذ الطباعي البد �أن القارئ قد الحظ ب�أن عدد �صفحات املجلة
ظ��ل كم��ا ه��و �إال �أن ُ�سم��ك جمموع �أوراقها ق��ل وبالتايل خف وزنه��ا من �ألف ج��رام �إىل ما يقرب من
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الن�صف وذلك با�ستعمال ورق خا�ص مت ا�سترياده خ�صي�صا للمجلة بالتعاون مع منفذي الطباعة.
�إن عناية الهيئة العلمية بتحكيم كل املواد التي تن�شر يف املجلة والإ�صرار على جودتها كلفتنا
خ�س��ران بع���ض الكت��اب ممن مل ترق لهم نتائ��ج التحكيم �أوامل��دة الزمنية الت��ي ت�ستغرقها،فعملية
التحكي��م ذاته��ا ي�ستغرقه��ا دون �شك وقت الإج��راء والتوا�ص��ل مع حمكمني ت��وزع �أغلبهم خمتلف
البلدان مما يجعلنا يف حرج ت�أخر ن�شر موادهم املجازة وهو ما ال ميكن �أن جند له حال ،فعذرا له�ؤالء
الكتاب الداعمني الذين نحر�ص على ا�ستمرار توا�صلهم واالحتفاظ بهم وذلك طاملا ا�ستمرت جملتنا
ت�صدر عددا كل ثالثة �أ�شهر.
ويجد القارئ مع عددنا هذا (حزاوي بحرينية) ك�أول �إ�صدار مل�شروع (كتاب الثقافة ال�شعبية)
وهو امل�شروع الذي �سندرج من خالله على ن�شر نتائج البحوث امليدانية من جمع وتدوين وبحث معمق
يف جماالت الثقافة ال�شعبية املتعددة على هيئة كتيبات وكتب منفردة ترفق مع كل عدد من �أعداد
جملتنا جمانا على �سبيل الإهداء �إىل قرائنا الأعزاء الذين كان لدعمهم لنا قيمة ومعنى وحافز،
ون�ستهل م�شروعنا هذا ب�إهداء جمموعة ن�صو�ص من احلكاية ال�شعبية بعنوان (حزاوي بحرينية)
من جمع وتدوين الدكتورة �أني�سة �أحمد فخروعلى �أن نوا�صل �إهداء كتاب جديد مع كل عدد ونرحب
ب�إنتاج �أ�صحاب االخت�صا�ص ممن لديهم ملخ�صات �أو نتائج لدرا�سات معمقة ممن يرغبون يف ن�شرها
منفردة يف كتب �ضمن هذا امل�شروع ،و�سنن�شر قريبا �شروط قبول مثل هذه املواد.
ويف بداية كل عام جديد لهذه املجلة ن�ستب�شر خريا ون�شد بحب و�شكروتقدير على اليد الكرمية
حل�ض��رة �صاحب اجلالل��ة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملك��ة البحرين املفدى ل�سمو ونبل
التوجيه وللدعم وامل�ساندة ،م�ؤكدين ال�سري على ذات النهج يف ن�شر ر�سالة الرتاث ال�شعبي من البحرين
�إىل العامل .واهلل املوفق.

علي عبداهلل خليفة
رئـيـ�س التحريــر
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شروط وأحكام النشر في

) ب��م�����ش��ارك��ة ال��ب��اح��ث��ي��ن
ت���رح���ب (
والأك��ادي��م��ي��ي��ن فيها م��ن �أي م��ك��ان ،وتقبل الدرا�سات
والمقاالت العلمية المعمقة ،الفولكـــلورية واالجتماعيــــة
واالنثـــــروبولوجيــة والنف�ســــية وال�سيميائية والل�سانية
والأ�سلوبية والمو�سيقية وكل ما تحتمله هذه ُ
ال�شعب في
الدر�س من وجوه في البحث تت�صل بالثقافة ال�شعبية،
يعرف كل اخت�صا�ص اختالف �أغرا�ضها وتعدد م�ستوياتها،
وفق ًا لل�شروط التالية:
المادة المن�شورة في المجلة تعبر عن ر�أي كتابها ،وال
تعبر بال�ضرورة عن ر�أي المجلة.
ترحب (
) ب�أية مداخالت �أو تعقيبات
�أو ت�صويبات على ما ين�شر بها من مواد وتن�شرها ح�سب
ورودها وظروف الطباعة والتن�سيق الفني.
تر�سل ال��م��واد �إل���ى (
) على عنوانها
البريدي �أو الإلكتروني ،مطبوعة الكترونيا في حدود
 6000 - 4000كلمة وعلى كل كاتب �أن يبعث رفق مادته
المر�سلة بملخ�ص لها من �صفحتين  A4ليتم ترجمته �إلى
الإنجليزية والفرن�سية ،مع نبذة من �سيرته العلمية.
تنظر المجلة بعناية وتقدير �إلى المواد التي تر�سل
وبرفقتها �صور فوتوغرافية� ،أو ر�سوم تو�ضيحية �أو
بيانية ،وذلك لدعم المادة المطلوب ن�شرها.
تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها �أية مادة مكتوبة
بخط اليد �أو مطبوعة ورقي ًا.
ترتيب المواد والأ�سماء في المجلة يخ�ضع العتبارات
فنية ولي�ست له �أي��ة �صلة بمكانة الكاتب �أو درجته
العلمية.
تمتنع المجلة ب�صفة قطعية عن ن�شر �أية مادة �سبق
ن�شرها� ،أو معرو�ضة للن�شر لدى منابر ثقافية �أخرى.
�أ�صول المواد المر�سلة للمجلة ال ترد �إل��ى �أ�صحابها
ن�شرت �أم لم تن�شر.
تتولى المجلة �إبالغ الكاتب بت�سلم مادته حال ورودها،
ث��م �إب�لاغ��ه الح��ق��ا ب��ق��رار الهيئة العلمية ح��ول مدى
�صالحيتها للن�شر.
تمنح المجلة مقابل كل مادة تن�شر بها مكاف�أة مالية
منا�سبة ،وفق الئحة الأجور والمكاف�آت المعتمدة لديها،
وعلى كل كاتب �أن يزود المجلة برقم ح�سابه ال�شخ�صي
وا�سم وعنوان البنك مقرونا برقم هاتفه الجوال.
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الثقافة الشعبية في
مواجهة فوضى «الربيع العربي»

كلما �أراد الباحثون واملهتمون بـ «الثقافة
ال�شعبي��ة» ب�صفته��ا اخت�صا�صـً��ا علميـً��ا
ي�ستطيع��ون م��ن خالل��ه درا�س��ة ومعاجل��ة
مفهوم الثقافة وق�ضيته��ا يف املجتمعات غري
الأوروبية�أوالغربيةب�صفةعامة،وجدوا�أن
ما ا�ستقر عليه الباحثون الأنرثوبولوجيون
يف تل��ك املجتمعات ه��و �أن الثقافة ال�شعبية
ال تخرج عن نط��اق مفهوم الثقافة الطارئة
�أو العاب��رة ،فه��ي ال متت��از بالر�س��وخ وال
بالدميوم��ة� .أم��ا يف الع��امل غ�ير الغرب��ي،
كاملجتمعات العربية ف���إن الثقافة ال�شعبية
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متتلك خا�صي��ة و�سمة ،ب��ل و�سياقا تختلف
فيه عن نظريتها يف الغرب .فال تزال الثقافة
ال�شعبي��ة يف املجتمعات العربي��ة احلا�ضنة
الكربى للعنا�صر املادية والروحية للثقافات
الفرعية التي تت�شكل منها الثقافة العربية
الأم ،وهي املُ�سهم الأ�سا�س يف ا�ستمرار الهوية
وال�شخ�صية العربية،بالرغممناختالفاتها
الفرعية التي قد تبدو على ال�سطح مبعرثة
�أو ف�سيف�سائي��ة كما يحلو للبع���ض �أن يطلق
عليها.
فعل��ى امل�ست��وى الأنرثوبولوج��ي ،ال
ت��زال الثقاف��ة ال�شعبي��ة يف البالد
العربي��ة ت���ؤدي دور ًا ال ي�سته��ان
به لي���س يف احلفاظ على الهوية
العربي��ة فح�سب ،ب��ل يف متكينها
من موا�صل��ة تر�سيخ اخل�صو�صية
الثقافي��ة لل�شع��وب العربية ،من
جه��ة ،واالنفت��اح والتفاع��ل م��ع
بقي��ة الثقاف��ات من جه��ة �أخرى
�أي�ض��ا .واملت�أم��ل لواق��ع الثقاف��ة
العربي��ة ،بتمايزاته��ا الفرعي��ة
م��ن اخللي��ج العربي حت��ى تخوم
املغ��رب العرب��ي� ،سيالحظ مدى
ابتكاري��ة الثقاف��ة ال�شعبي��ة

يف تل��ك املجتمع��ات �س��واء جله��ة ت�أكي��د
خ�صو�صية ثقافاتها وهوياتها الفرعية يف
املجتمعات املحلي��ة للبلدات والقرى واملدن
ال�صغ�يرة والكب�يرة ب�أحيائه��ا ال�شعبي��ة،
�أو لتعزي��ز متان��ة الثقاف��ة العربي��ة الأم
وتفوقه��ا ،وت�أ�صي��ل مرجعيته��ا الروحي��ة
�سواء عل��ى �صعيد الهوي��ة� ،أو على م�ستوى
الإب��داع واالبت��كار اليوم��ي ب�ين �أبن��اء
الأو�ساط ال�شعبية �أو النخبوية.
وبالنظ��ر لأهمي��ة الثقاف��ة ال�شعبي��ة
يف حي��اة املجتمع��ات العربي��ة ،ف���إن عل��ى
امل�ؤ�س�س��ات املعني��ة برعايته��ا و�صيانته��ا
موا�صل��ة جهوده��ا املكثف��ة يف توف�ير كل
�سب��ل الرعاية والدعم الالزمني ،فالثقافة
ال�شعبي��ة ه��ي �إحدى اجلبه��ات الهامة ،بل
واحليوي��ة ،الت��ي مت م��ن خالله��ا الت�أكي��د
عل��ى ال�شخ�صي��ة الوطني��ة وعل��ي الهوية
وال�تراث الثق��ايف .ولن��ا يف اللحظ��ات
درو���س بليغة
التاريخي��ة واملح��ن الك�برى
ٌ
يف الدور الذي تلعب��ه الثقافة ال�شعبية يف
دع��م وجت�سيد الوج��دان العربي والهوية
العربي��ة اجلامعة لكل الع��رب ،ولي�س �أدل
عل��ى ه��ذا ال�سياق م��ن دور ذل��ك الوجدان
وتل��ك الهوي��ة ،الت��ي وا�صل��ت الثقاف��ة

ال�شعبي��ة يف رفده��ا عرب خمتل��ف الع�صور،
يف ت�ص��دي ال�شع��وب العربي��ة ملخطط��ات
وم�ؤام��رات اتخ��ذت م��ن فو�ضى م��ا ُ�سمي بـ
«الربي��ع العرب��ي» جم��ا ًال لالنق�ضا�ض على
تل��ك املجتمع��ات والعم��ل عل��ى جتزئته��ا
بدواعي �إ�صالحه��ا مرة ،وحماية طوائفها
و�أقلياته��ا م��رة �أخ��رى .لق��د مت��ت يف تلك
امل�ؤام��رات واملخططات الت�آمرية حماوالت
بع���ض من الرتاث
عدي��دة فا�شلة لتوظيف ٍ
الروح��ي له��ذه الأم��ة ممث� ً
لا يف معتقده��ا
الدين��ي ،الإ�س�لام ،من جه��ة واللجوء �إىل
توظيف��ات مبتورة لبع�ض من عنا�صر وقيم
الثقاف��ة الغربي��ة العائ��دة لق�ضاي��ا مث��ل
حق��وق الإن�سان والتنوع الثق��ايف والعرقي
وحماية حق��وق الأقليات ،من جهة �أخرى
 .لق��د مت �إ�سناد تل��ك املخططات امل�شبوهة
لق��وى وجماعات دينية و�سيا�سية� ،سرعان
م��ا وج��دت نف�سه��ا يف حال��ة م��ن ال�ص��دام
احلقيقي م��ع الوجدان والثقاف��ة العربية
الأم؛ ولن��ا يف جت��ارب عربي��ة مث��ل م�ص��ر
وتون�س والبحرين عربة يف ذلك.

عبداهلل عبد الرحمن يتيم

�أنرثوبولوجي و�أكادميي ـ جامعة البحرين
مركز درا�سات البحرين
9

كان يا ما كان

مث��ل خي��وط االح�لام الهاربة،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�ين 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 واألخالق 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
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ت�صوير :خالد عبد اللطيف

صورة الغالف األمامي

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 اإلعالمية
احلديثة،وأصبح��ت اجل��دة احلكواتي��ة
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 مالم��ح اجل��دة
وحتيلها إلى مج��رد كائن في عالم العزلة
والنسيان والذاكرة املتعبة.
هذا ما أثارته صورة الس��يدة الظاهرة
عل��ى الغ�لاف 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.

ت�صوير� :إما هوفلر

صورة الغالف الخلفي

الصين
بلد التعدد واإلئتالف
عبر الس��نوات الثالثني من عمر العضوية
باملنظمة الدولية للفن الش��عبي ( )IOVأتيح
العديد من الفرص النادرة لزيارة مقاطعات
مختلفة ومدن عديدة من الصني مبختلف
التضاري��س واملناخات واألج��واء التي تضم
تنوعات بشرية مبختلف الدياتات والثقافات
حتى لكأن��ك من خاللها تنتقل م��ن بلد إلى
بلدان متباعداة وإلى كيانات ال متت لبعضها
البعض .والعجيب في أمر هذه البالد على ما
بها من أعاجيب وغرائب هو هذا االنسجام
والتناغ��م الهارمون��ي ب�ين 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 واختالف ،وما عليك ،إن أتيحت لك
الفرصة ،سوى االستمتاع بتذوق ما أنت فيه
من كل شيء.
ه��ذا اإلئتالف البش��ري العجيب ال متلك
س��وى أن تعجب به وتتمناه ل�لأمم التي لم
ت��درك بع��د رغ��م تاريخها الطوي��ل معنى
اإلئت�لاف والتعددي��ة والتعاي��ش واخت�لاف
اخليوط بنس��يج الوحدة الرائع .وال ش��ك أن
مثل هذا املنجز اإلنساني احلضاري لم تأت به
الصني من فراغ وإمنا من خالل االنصهار في
أتون معاناة عظيمة لتجارب تاريخية خالقة،

وقليل من جناحات األمم يأتي مصادفة وإمنا

من خالل فكر وختطيط سليم وعمل دؤوب
وهذا ما جعل منها بلدا قويا وعظيما مهابا،
لك��ن دون ادعاء وب�لا غرور أو ع��دوان أو

تدخل مجحف في مقدرات الشعوب واألمم

األخرى .ويبدو أن البالد العربية بدأت تدرك

بأن االجتاه شرقا أكرم وأكثر صدقا وأمنا.

لقد تابعنا باهتمام وقائع الزيارة الناجحة

التي ق��ام بها مؤخرا جالل��ة امللك حمد بن
عيس��ى آل خليفة ملك مملك��ة البحرين إلى

الصني وس��رنا ما أس��فرت عنه من تنس��يق
لتعاون مستقبلي وطيد وواعد بني الدولتني

والش��عبني الصديقني مما أكد سالمة 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 واالئتالف

والوحدة رغم كل التحديات واألخطار.

طافت بالذهن كل تلك املعاني وأنا أتأمل

صورة االبتسامة املشرقة والواعدة على وجه

الصبية الصيني��ة الظاهرة على الغالف األخير
لهذا العدد بلباسها وزينتها الصينية الشعبية

وقد مألتني 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.
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opus one :من كتاب

العولمة والخصوصية الثقافية

الـعـولـمــة ..
والخصوصية الثقافية

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

زاهي نا�ضر
كاتب من لبنان

ومما ال
تعد العوملة من
ّ
التحوالت الكبرى في التاريخّ ،
ّ
أن نتائجها ومؤ ّثراتها وفاعليتها قد طالت ّ
كل
ريب فيه ّ
وجوه احلياة البشرية .فهي ليست اقتصادية أو جتارية
حصرا ،إنها بالقدر نفس��ه تقنية ،وسياسية ،وثقافية،
ّ
ّ
ومخططاتها.
وإيديولوجية ،له��ا قيمها ومعاييره��ا
وه��ي تق��وم بعملي��ات اختراق واس��عة النط��اق ّ
لكل
البنى التاريخي��ة والقومية واجلغرافية والدميوغرافية
واالجتماعية والفكرية في العالم أجمع.
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العوملة واخل�صو�صية الثقافية

وتتبع طريقة عمالقة يف �إعادة التخريف على
م�ستوى كوكبنا .وتتحرك يف اجتاه توليد حقائقها
اليومي���ة بق��� ّوة تنا�س���ب ق��� ّوة الدف���ع االقت�صادي
والت�سارع التقني والعلمي والإعالمي(.)1
وت�ضع مو�ضع البحث والت�س���ا�ؤل ك ّل املعطيات
التقليدي���ة والأفكار املوروث���ة ،والأنظمة الرمزية.
وتث�ي�ر جمل���ة غ�ي�ر حم��� ّددة م���ن املفارق���ات
والإ�شكالي���ات ،وت�ش��� ّكل �شموليته���ا وم�ؤ ّثراته���ا
وتداعياته���ا ،بالن�سب���ة �إىل املفكري���ن والفال�سفة
للتب�صر،
وعلم���اء االجتماع ،جم���ا ًال رح ًبا ً
وملح���ا ّ
وللت�أ ّم���ل جم���ددًا ،وبطريق���ة �أخ���رى ،يف جدلي���ة
الوج���ود الإن�س���اين بر ّمت���ه ،ويف معن���ى احلي���اة
وامل�صري ،والأ�س����س البنائية للح�ضارة والعالقات
ب�ي�ن الب�شر ،وال�صراع بني النزع���ة املادية والروح
املثالية.
وال ب��� ّد م���ن الإ�شارة يف ه���ذا ال�سي���اق �إىل �أنّ
العومل���ة ال تُفر����ض ق�س ًرا ،فهي تلج����أ لتحت ّل مركز
التفك�ي�ر الإن�ساين ،بو�صفه ن�س ًقا ذا �أبعاد ثقافية،
�إىل �أ�ساليب تثقيفية ناعمة .ولهذا يطلق الباحثون
عليه���ا ت�سمي���ة «الق���وة الناعم���ة»� ،أو «الفا�شي���ة
اجلديدة التي ت�ضع على وجهها ابت�سامة».
�أ ّما الفئة الأكرث تع ّر ً�ضا لتيارات العوملة ،وهد ًفا
له���ا ،من خ�ل�ال التعلي���م ،والإع�ل�ام ،وا�ستخدام
الكومبيوت���ر ،و�شبك���ة الإنرتن���ت ،فه���م ال�شباب،
لأ ّنهم بداف���ع الظهور مبظهر املعا�صرة واحلداثة،
الفئ���ة الأك�ث�ر ت�أ ًّثرا ب�أ ّي���ة تغيرّ ات حديث���ة العهد،
والأ�ش��� ّد ً
مي�ل�ا �إىل ا�ستهالك الثقاف���ة امل�ستحدثة
وامل�صاحب���ة للعومل���ة ،ولأ ّنه���م عم���اد املجتم���ع يف
حا�ضره وم�ستقبله.
بع���د مرور عقود ع ّدة على االنت�شار التدريجي
للعومل���ة يف كافة �أنحاء العامل ،ال ب ّد لنا من التف ّكر
يف مفهومه���ا ،وزي���ادة م���دى الوع���ي بظواهره���ا
وت�أثرياته���ا ،لتكوي���ن وجه���ة نظ���ر مو�ضوعي���ة
جتاهه���ا ،وال�ستيع���اب ق��� ّوة متغيرّ اته���ا ،واختيار
الو�سائ���ل الأ�سا�سي���ة ملواجهة حت ّدياته���ا ،لنعرف
متام���ا ما يجري يف العامل ،لندرك �أين نحن منه،
ً
خ�صو�صا
ونح ّدد موقعن���ا الفعلي على خريطت���ه،
ً
و�أنّ املنطق���ة العربي���ة ،الت���ي حتت ّل مكان���ة حيوية
يف الع���امل ،ب�سب���ب ثرواته���ا النفطي���ة و�إمكاناتها

الب�شري���ة ،تع ّد من �أب���رز ا�سرتاتيجيات الأطراف
التي �ست�صيبها حت��� ّوالت وا�سعة النطاق ،يف �إطار
العوملة اجلديدة.
�أو ًال :هل العوملة قدر حمتوم؟
تث�ي�ر العومل���ة يف حقيق���ة الأم���ر مفارق���ات
جوهري���ة ،واحتم���االت م�صريي���ة ،و�أ�سئلة كثرية،
وتو ّل���د هواج����س م�ستقبلي���ة يحت���ار امل���رء كي���ف
يتعاط���ى معه���ا وي�ستدركه���ا .ف����إذا كان���ت العوملة
نتيج���ة للثورات العلمي���ة والتكنولوجية املتالحقة،
�أو ح�صيل���ة لتح ّوالت ك�ب�رى يف التاريخ ،هل ميكن
اعتباره���ا ظاه���رة مو�ضوعي���ة �شامل���ة� ،أو تي���ا ًرا
كا�سحا
جار ًفا� ،أو م�سرية حتمية للب�شرية� ،أو قد ًرا ً
ال مف ّر منه ،وال ميكن ر ّده �أو �إبطاله برغبة ذاتية؟
وله���ذا ي�ستخدم بع�ض الباحث�ي�ن للتعبري عن هذه
الو�ضعي���ة احلتمي���ة للعومل���ة الألف���اظ الت���ي ت ّ
���دل
عل���ى نفوذها الطاغي وال�سي���ادي ،وحالة ال�سلبية
وال�ضع���ف والتبعية التي عليها الكتل���ة الغالبة من
النا����س ،فيق���ال على �سبي���ل املثال :العومل���ة تغزو،
تكت�س���ح ،جتتاح ،تخ�ت�رق الع���امل� ،أو �أنها ت�سحق،
تطم�س ،تد ّمر ،تلغي ،تنف���ي الآخر .ومن التعابري
املتداولة يف هذا ال�سياق يق���ال« :حمدلة العوملة»،
�أو «م�سلخ العومل���ة»� ،أو «فخّ العوملة»� ،أو «العوملة �آلة
غ�سل دماغ»� ،أو «دكتاتورية ال�سوق والعوملة» (.)2
�أو باملقاب���ل ه��� ّل بالإمكان مقاوم���ة العوملة� ،أو
العمل على تعديله���ا� ،أو حتويلها� ،أو ا�ستيعابها� ،أو
حت ّديها؟
تتباين التيارات الفكري���ة واملواقف ال�سيا�سية
يف نظرته���ا �إىل العومل���ة ،ويف ر ّده���ا عل���ى ه���ذه
الأ�سئلة:
 – 1وجهات النظر امل�ؤيدة للعوملة:
يعت�ب�ر املتح ّم�س���ون للعوملة �أنّ ه���ذه الظاهرة
العاملية متغيرّ م�ستقل ،ال �ش�أن للمجتمعات املحلية
بتوجيهه���ا �أو الوق���وف يف وجهه���ا ،لأنّ �ضروريات
قيامها ،وما �أجنز يف �ش�أنها ال ميكن الرجوع عنه،
�أو جتاهل���ه و�إهماله� ،أو العودة ب���ه �إىل حيث �أتى،
واملجتم���ع متغيرّ تابع ،ما علي���ه �إال �إجراء التك ّيف
الالزم م���ع حت ّوالتها ،لأ ّنها �سم���ة الع�صر احلايل
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ال���ذي نعي�ش فيه ،واجتاه امل�ستقب���ل �إىل زمن غري
معل���وم« ،وهي من قبي���ل احلتمي���ات االقت�صادية
والتكنولوجية ال�شبيهة بالأحداث الطبيعية التي ال
ميكن الوق���وف يف وجهها» (.)3ولي����س �أمام الدول
التي تبغي التق ّدم �إ ّال اللحاق بها وتق ّبل حت ّدياتها،
و�إ ّال �ستت�أخ���ر ،وم���ن يعرت����ض م�س�ي�رة التاري���خ
�سيخ�سر يف نهاية املطاف.
وي�ؤ ّك���د املتحم�سون للعومل���ة� ،أنّ هذه الظاهرة
الراهنة �شاملة و�سريعة ،ووا�سعة النطاق« ،وغدت
تفر�ض قواعدها على اجلميع من دون �أن ترتك لهم
ح ّري���ة االختيار ،و�شموليته���ا نابعة من �سعيها �إىل
ت�سليع ك ّل �شيء» (.)4وي�صوغ رافعو رايتها �شعارات
طموح���ة ومثالية ،ويدع���ون �إىل التعامل معها دون
قلق �أو تر ّدد ،لأ ّنها «حتمل مفاتيح امل�ستقبل الأكرث
�إ�شرا ًق���ا للجميع» ،وي�صاحبها التق ّدم ،فهي ت�صبو
�إىل التعمي���م الك���وين للتنمي���ة ،و�شي���وع املعرف���ة،
واال�ستف���ادة م���ن التكنولوجيا احلديث���ة ،وت�شجيع
االخرتاع���ات ،وت�سهم يف توطي���د الدميوقراطية،
وزيادة الت�ضامن والتوا�صل بني املجتمعات ،وتعزّز
االرتباط بني ال���دول من خالل عملي���ات التجارة
احل��� ّرة والأ�س���واق املفتوح���ة ،واملرون���ة يف انتقال
الأ�شخا�ص وال�سلع ور�ؤو�س الأموال وتقنيات الإنتاج
واملعلومات ،وتتيح قيام جمتمع �أر�ضي يدعم قي ًما
م�شرتكة حتمل م�ضامني �إن�سانية ارتقائية .وميكن
ل ّأي �سيا�سة تبغي تن�شيط العلم والتقنيات وتطوير
الكفاءة الإنتاجي���ة� ،أن تخلق فر�ص عمل جديدة،
ت�سه���م يف حت�س�ي�ن م�ستوى احلياة ،وزي���ادة النمو
االقت�صادي.
وقد يرى الكث�ي�رون �أنّ ع�صر العوملة هو ع�صر
االنفت���اح ،والتفاع���ل الإيجابي ب�ي�ن احل�ضارات ،ال
ع�ص���ر االنغ�ل�اق واالنع���زال ،ال �س ّيم���ا و�أنّ الت�أثري
الناجت ع���ن �إيجابياته لي�س �أح���ادي اجلانب ،و� مّإنا
جمموعة من الأبعاد املادية والفكرية والثقافية التي
تتّ�سم باحليوية ،والتفاعلي���ة ،واملقدرة على اجتياز
احلدود املكانية والزمانية مبنظورات جديدة« ،فك ّل
�شيء �صار موجودًا يف ك ّل مكان»(.)5
 – 2وجهات النظر املعار�ضة للعوملة:
باملقابل هن���اك حركات وتيارات فكرية كثرية
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مناه�ض���ة للعومل���ة ،ويف ك ّل مكان ،وه���ي تدعو �إىل
مقاومة تداعياته���ا ،ورف�ض التفاعل معها .وتعمل
جاهدة على الت�شكيك بحتميتها و�شموليتها ،وعلى
الت�شهري بعدم كفايتها و�أخطارها املحتملة� .إذ لي�س
ربر لالعتقاد ب�أنّ دور الدول القومية
هناك م���ن م ّ
ق���د ا�ضمح���ل ،وال تزال �أم���ام ال�شع���وب جماالت
كبرية لتحقيق �أهداف وطني���ة تخدم م�صاحلها.
�إنّ م���ا يكتب عن الآثار الإيجابي���ة املحتملة للعوملة
يتداخل فيه الوهم باحلقيقة ،واملبالغة بالواقعية،
والأمل باخليبة .فلقد تب ّدت للعامل النامي نتائجها
املريرة ع���ن �سراب و�إحباط���ات ،واكت�شف النا�س
«خراف���ة العومل���ة العادل���ة» ،و�أ�ساط�ي�ر الليربالية
اجلدي���دة ،والوع���د ال���كاذب بالتنمي���ة ال�شاملة،
وت�أمني العمل للجمي���ع ،وحماية الفقراء ،والعناية
باليد العاملة.
لقد اتخ���ذت العوملة ،يف �أب�سط معانيها ،طابع
�سيط���رة الأق���وى عل���ى ح�س���اب الأ�ضع���ف ،وعدم
التوزيع املت�ساوي لفر�صه���ا وثمراتها .فقد ح ّققت
�صالح ال���دول الغنية املدعوم���ة باقت�صاد �صناعي
متط��� ّور ،وبتق ّدم علمي وتقن���ي متني ،على ح�ساب
ال���دول النامي���ة .فتزايدت يف الع���امل الفجوة بني
ال�شم���ال الغني واجلنوب الفق�ي�ر .وقد يح ّول هذا
التزايد العامل الثال���ث �إىل «م�ستودع كبري لفقراء
هذا الكوكب».
وامللفت �أن �أبواب العوملة قد �أف�سحت يف املجال
�أم���ام �أيديولوجيا الر�أ�سمالي���ة اجل�شعة لل�سيطرة
على العامل ،والعمل على ا�ستنزاف ثروات الأر�ض،
وتخريب البيئة الطبيعي���ة ،وانتهاك �شرعة حقوق
الإن�سان ومبادئ الأمم املتّحدة .لذلك يتّجه بع�ض
املفكري���ن �إىل نعت قادته���ا ال�سيا�سي�ي�ن بـ«هو�س
ال�سرق���ة» ،وو�ص���ف �شركاته���ا العمالق���ة بـ»ج ّن���ة
االختال�س»(.)6
عل���ى ه���ذا الأ�سا�س م���ن اجل�ش���ع واال�ستالب
االقت�صادي ف����إن النظام ال���دويل ال�سائد مر�شح
ملواجه���ة �صعوبات �سيا�سية كثرية ،وتفجري �أزمات
اقت�صادي���ة ومالية خطرية .وق���د يكون ال�سبب يف
ت�صعي���د دواف���ع التوترات االجتماعي���ة يف العامل،
والتع�ص���ب الدين���ي �أو
وازدي���اد موج���ات العن���ف
ّ
القومي بني ال�شعوب.

العوملة واخل�صو�صية الثقافية
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كم���ا �أن الو�ضعية الراهنة ال تعني �أن تط ّورات
دولي���ة �أخرى ل���ن حت�صل يف العق���ود املقبلة ،رمبا
ُتغيرّ كث ًريا مما يعتربه البع�ض �آثا ًرا نهائية للعوملة.
�إن انت�صار الر�أ�سمالية املعوملة ال يعني �أبدً ا «نهاية
الأيديولوجي���ا»� ،أو «نهاي���ة التاري���خ» الت���ي حت ّدث
عنه���ا فوكوياما يف ع���ام  .1989ذل���ك �أنّ العامل
عل���ى جانب كبري من التغ�ّي�رّ والتن ّوع ،وهو ينطوي
عل���ى وقائ���ع واف���رة �أكرث مم���ا ينطوي عل���ى واقع
وحي���د .فهل يوجد معنى م�ضب���وط ب�شكل نهائي ال
يحتاج �أبدً ا �إىل �إعادة نظر؟
ثان ًيا� :أثر العوملة على احلياة الثقافية
وا�صطالحا ومبعناها
مفهوم���ا
ت�ش ّكل الثقافة
ً
ً
الوا�سع «جم���اع ال�سمات امل ّميزة للأمة ،من مادية
وروحية وفكرية وف ّنية ووجدانية ،وت�شمل جمموعة
املع���ارف والقي���م والأخ�ل�اق وطرائ���ق التفك�ي�ر،
والإبداع اجلم���ايل والفني واملعريف والتقني و�سبل
ال�سل���وك والتعب�ي�ر ،ومن���ط احلي���اة ،كم���ا ت�شمل
تط ّلع���ات الإن�سان للمثل العلي���ا ،وحماوالته �إعادة
النظر يف منجزاته ،والبحث الدائم عن مدلوالت
جدي���دة حلياته وقيم���ه وم�ستقبله ،و�إب���داع ك ّل ما
يتفوق به على ذاته» (.)7
يب���دو يف �ض���وء م���ا تق���دم �أنّ الثقاف���ة ت�شمل
«ك ّل م���ا �أنتج���ه الفك���ر الب�شري من �أ�شي���اء مادية

�أو فكري���ة (معنوي���ة)» :العنا�ص���ر املادي���ة تعن���ي
م���ا انتج���ه الإن�س���ان وميك���ن معرفت���ه باحلوا�س،
�أ ّم���ا العنا�ص���ر املعنوي���ة فت�شم���ل �أمن���اط ال�سلوك
واملعايري االجتماعية والقيم والأعراف والتقاليد.
ومن خ�صائ����ص العنا�صر الثقافي���ة �أ ّنها مكت�سبة
انتقالية ،تراكمي���ة ،وتكاملية ،وتتّ�صف بالعمومية
والثبات واال�ستمرار .فالثقافة على العموم ،ت�ش ّكل
فكرنا وحتكم �سلوكنا .ولك ّل جمتمع ثقافته املحلية
�أو الوطنية �أو القومي���ة ،التي ت�ش ّكل املعبرّ الأ�صيل
نتاج���ا طبيع ًيا
ع���ن خ�صو�صيت���ه �أو هو ّيت���ه ،وتع ّد ً
خلليط مم ّيز �أ�سهمت يف تكوينه عوامل جغرافية،
وتاريخي���ة ،واجتماعية ،و�سيا�سي���ة ،واقت�صادية،
وديني���ة ،عاي�شها ذل���ك املجتمع على م��� ّر الزمن.
وت�ش��� ّكل الثقاف���ة ال�شعبي���ة جان ًب���ا مه ًم���ا من تلك
اخل�صو�صي���ة ،لأ ّنه���ا �أ�ش ّد ات�صا ًال بحي���اة النا�س،
و�أوفى متثي ًال حلال الأمة.
امللفت على هذا ال�صعيد �أن العوملة قد جتاوزت
جمال االقت�صاد والتجارة ،و�أ�صبحت حتت ّل مركز
التفك�ي�ر الإن�ساين ،وهي ت�سع���ى �إىل فر�ض ثقافة
عاملي���ة واح���دة ت�سود كاف���ة �أنحاء الع���امل ،وت�ؤ ّدي
�إىل �إزالة تلك الثقافات الوطنية ،وتطم�س تن ّوعها
املحلية
احل�ض���اري ،وتلغي خ�صو�صيتها املجتمعية ّ
�أو القومي���ة .ومن الأفكار املتداولة يف هذا ال�سياق
�أنّ االنت�شار املتوا�صل واملربمج ،وعلى نطاق عاملي،
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لأمن���اط مع ّينة من التفكري وال�سلوك ،ومن �أ�شكال
اال�سته�ل�اك والرتفيه والت�سلي���ة ،بوا�سطة و�سائل
الإع�ل�ام واالت�ص���ال العاب���رة للح���دود والأزمنة،
�س���وف يقود �إىل تدعيم مرتكزات «ح�ضارة عاملية
واحدة»� ،أو «قرية كونية مت�شابهة»(،)8حتمل طابع
«العوملة الثقافية» ،وتخ�ضع ّ
«ملخطط كوين م�شرتك
للحداث���ة» ،وتتمح���ور �أنظم���ة العي����ش يف �أرجائها
حول حم���اكاة النم���وذج ال�سيا�س���ي واالقت�صادي
واالجتماعي وامل�سلكي للغرب ،وتتبع قيمه ومعايريه
وتوجهاته احلياتية ،باعتباره مي ّثل «ثقافة فائقة»،
ّ
�أي الثقافة الأكرث تق ّد ًما ومت ّيزًا ،وبالتايل الثقافة
الأ�صلح والتي تنا�سب ك ّل ال ّنا�س(�.)9إنّ ث ّمة جهودا
خارق���ة تبذل لإحلاق الب�شرية ك ّلها بركب ح�ضارة
مع ّين���ة .لذل���ك ي ّتج���ه العدي���د م���ن املف ّكرين �إىل
و�صف العوملة بـ»ح�ضارة التنميط» ،وبـ»العن�صرية
الثقافية املتغطر�سة»(.)10
م���ا هي �أب���رز مظاهر تلك العومل���ة التي حتمل
�سلوكي���ات اجتماعي���ة� ،أو من���اذج ثقافي���ة دخيلة
عل���ى املجتمع���ات املح ّلية؟ وم���ا �أه ّمي���ة تداعيات
تل���ك املظاهر عل���ى مك ّونات ال�شخ�صي���ة الوطنية
احلي؟
وثقافتها؟ وكيف تربز يف الواقع ّ
 – 1العوملة اال�ستهالكية:
تعمل العومل���ة ،بو�سائلها الإعالمية والإعالنية
التعبوية« ،على ت�سليع ك ّل �شيء» .وتدفع اجلماعات
�إىل «العي�ش ككائن���ات ا�ستهالكية»� ،أي �إىل تغليب
ثقاف���ة اال�سته�ل�اك وقيمه���ا ،عل���ى ح�س���اب قيم
�أخرى ت�ش ّكل اخل�صائ�ص امل ّميزة للوجود الب�شري
الأ�صيل.
 – 2ال�سيطرة على �أذواق النا�س:
تتج ّلى هذه ال�سيطرة التي �أ�صبحت على جانب
كبري من ال�ش ّدة يف ما يلي من الظواهر:
�أ – انت�ش���ار النم���ط الأمريك���ي يف امل�أك���والت
وامل�شروب���ات واملع ّلب���ات ،من خ�ل�ال �سال�سل
مطاعم الوجب���ات ال�سريع���ة ،وتعميم عادات
ال�شراب واملرطبات الغازية.
ب – �سي���ادة النمط الأمريك���ي يف امللب�س ،وتتم ّثل
هذه ال�سي���ادة يف مالب�س «اجلين���ز» والـ»تي-
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�ش���رت»� ،أو يف ارت���داء القم�ص���ان التي حتمل
حرو ًف���ا �أو كلمات �أو رمو ًزا �أو �ص���و ًرا �أجنبية.
وينح���و ه���ذا النمط م���ن امللب����س نح���و �إلغاء
�شخ�صية الفرد.
ج – انت�ش���ار املو�سيق���ى الأمريكي���ة ،ويتب ّدى هذا
االنت�ش���ار يف �أب�سط مظاهره و�أخطرها يف نوع
املو�سيق���ى الإيقاعية ال�صاخبة ،مثل مو�سيقى
البوب ،والراب...
د – طغي���ان النم���ط الأمريك���ي يف جم���ال الله���و
والت�سلية وبرامج الرتفيه والإثارة.
ه���ـ � -إعط���اء الإعالم �صف���ة الت�سطي���ح والرتفيه
اال�ستهالكي.
و – الرتكي���ز يف جمال ال�سينم���ا والتلفزيون على
�أفالم العنف و�صناعة الأوهام.
ز – ن�ش���ر مناذج من الع���ادات الغربية يف الزواج
والأف���راح وغريه���ا من �ألوان وفن���ون و�أن�شطة
احلياة املختلفة.
� – 3أ ّم��ا الت�أث�ير اجلوه��ري للعومل��ة
فهو:
التغي�ي�ر ال���ذي يح���دث عل���ى �صعي���د الفكر،
والقي���م ،والأخ�ل�اق ،والتن�شئ���ة ،والع���ادات
االجتماعي���ة ،واالجتاه���ات ال�سلوكي���ة ،من خالل
تعميم هيمنة ثقافية م�ستلبة وهجينة(.)11
ومن مظاهر هذا الت�أثري:
�أ – تعاظ���م االنكف���اء عل���ى احلي���اة الداخلي���ة
والفردانية ،وتهمي����ش القيم التي حتمل طابع
التع���اون ،والعط���اء والت�ضحي���ة ،لتح ّل حملها
القي���م املادي���ة والفردي���ة ونزع���ة اال�ستغالل
واالنتف���اع ،واالهتمام باملظاه���ر على ح�ساب
اجلوهر.
ب – تعميم م�شاعر اال�ست�سالم والدونية والتبعية
ل���دى ال�شع���وب الت���ي تعي����ش يف ظ��� ّل �أنظم���ة
مهزومة ومرتهنة.
ج – الدع���وة �إىل حترير الرغب���ات الإن�سانية من
ك ّل �ضواب���ط ،ال�ستهالك م���ا ي�شبع احتياجات
الإن�سان الغريزية.
التف�س���خ الأخالقي والتفكك
د – انت�ش���ار ظواهر ّ
الأ�سري ،واالجتاه نحو حت ّدي العائلة والتم ّرد
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عليها .وكث ًريا ما تتع ّلق هذه الظواهر بانحالل
يف عالقات الفرد بالبيئة االجتماعية.
هـ  -الرتويج لعادات �أو «ل�صرعات» غريبة وخطرة
يف جم���ال املعتق���دات والعب���ادات وال�شعائ���ر
الطقو�سية ،والأنظمة الرمزية.
و – اختف���اء الوطني���ة كقيم���ة يف ال�سل���وك� ،أو يف
عالقات الفرد بالأر�ض والبيئة الطبيعية.
ز – تهمي����ش ت���راث ال�شع���وب وو�صف���ه باجلمود،
والتخ ّل���ف .ال ّ
�شك �أنّ الرتاث الذي يحمل روح
الثقافة الوطنية التقليدي���ة على ّ
حمك �صراع
كبري مع ركاب العوملة ،وهناك خماوف من �أن
يتق ّل�ص �أو يتال�شى.
ح – الرتوي���ج لل�شخ�صي���ة الت�سويقي���ة� ،إىل ح��� ّد
الرغب���ة يف ت�سويق ال���ذات ك�سلعة )12(،وحيث
ي���رى الإن�سان �أ ّنه غريب عن نف�س���ه وك�أ ّنه قد
نزع عن ذاته.
ط – مقارب���ة الآداب والفنون م���ن زاوية الت�سلية
والإثارة.
ي – ال�سع���ي �إىل حتقي���ق الوح���دة ال ّلغوي���ة ،فقد
�أ�ضح���ت ال ّلغة الإنكليزي���ة بلهجتها الأمريكية
لغة ح�ضارة العوملة.
ك – ن�ش���ر روحي���ة العجز واالرته���ان والعبثية يف
مما يجع���ل الوجود
جمي���ع �أ�صق���اع الأر����ضّ ،
الإن�ساين يف حالة �إخف���اق وازدواجية قا�سية،
ويف حالة ح�صار م�ستم ّرة.

�إن املح�صلة النهائية لهذا الت�أثري على �أمناط
عي����ش ال�شعوب �س���وف ت�ؤدي ،يف نظ���ر املعار�ضني
للعومل���ة� ،إىل االغ�ت�راب الثق���ايف ،واال�ست�ل�اب
االجتماع���ي والعقلي� ،أي �إىل حت��� ّوالت جذرية يف
بن���اء القيم ،بحيث ت�صبح الثقاف���ة ال�شعبية تنهل
�أ�سباب وجودها ،و�شخ�صيتها وهو ّيتها من م�صادر
غ�ي�ر وطني���ة� ،أي من م�ص���ادر غربي���ة تعمل على
جتيري التاريخ خلدم���ة �أيديولوجيتها وم�صاحلها
���م االقت�صادي���ة .ومما ال ريب
ال�سيا�سي���ة ،ومن ث ّ
في���ه �أنّ مثل هذه املح�صلة �س���وف ت�سهم يف �إلغاء
خ�صو�صي���ة الهو ّي���ة الثقافي���ة لل�شع���وب وت�ضعف
�إبداعيتها الذاتي���ة وتوازنها احلياتي .وقد تحُ دث
يف بنيتها احل�ضاري���ة �أ�شكا ًال من التدمري اخللقي
والنف�سي ،بحي���ث �أنّ اخل�صائ�ص املم ّيزة للوجود
الب�شري تنحو نحو االختفاء.
باملقابل ف�إن «العومل���ة الثقافية» ،يف نظر بع�ض
املفكري���ن« ،لي�س���ت �أكرث م���ن ق�شرة رقيق���ة ّ
تغطي
�أو تخف���ي التن��� ّوع الكبري يف الثقاف���ات التي ت�ش ّكلت
وتر�سخ���ت على م ّر التاري���خ ،وجميعها يوجد حتت
ّ
()13
تل���ك الق�شرة عل���ى نح���و م���ا»� .إنّ املجتمعات،
يف ك ّل م���كان ،وعل���ى الرغ���م من ال�ضغ���وط القو ّية
للح�ضارة الغربية ،لديها م�شكلة مع العوملة ،وتتخذ
�إزاء م�ؤ ّثراته���ا مواق���ف مت�ش ّنج���ة تتّ�س���م باحل���ذر
والتم��� ّرد واملمانعة ّ
وال�شك ،وال ت���رى يف مظاهرها
�سوى �شك ًال م���ن �أ�شكال ال�سيط���رة الأمريكية على
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�سائ���ر الثقاف���ات ،وعدوا ًن���ا رمز ًيا عل���ى ح�ضارات
ال�شع���وب وتراثها وتقاليده���ا وثقافتها ال�شعبية ،ال
�س ّيما و�أنّ الغرب ،من وجهة نظر ماك�س فيرب ،لي�س
مثا ًال جذا ًبا� ،أو بالأح���رى ال مي ّثل النموذج املثايل،
لأنّ الأ�س����س البنائية ملعامله ق���د ال ّ
تتم�شى والأ�س�س
البنائية لبع�ض احل�ضارات ،ومنها ح�ضارة ال�شرق
القائمة على �أ�س�س وثوابت تاريخية متينة .فالأفكار
الغربية عن الفردية ،والليربالية ،والدميوقراطية،
والعلماني���ة ،لي����س لها جاذبية كب�ي�رة يف الثقافات
الإ�سالمية والكونفو�شيو�سية ،واليابانية ،والهندية.
لذلك ف����إن العومل���ة الثقافية �ستك���ون عاجزة
عن حتقي���ق �أغرا�ضها ،و�إلغاء التم ّي���ز وتن ّوعه يف
الع���امل� ،إو �إزال���ة ال�سم���ات اجلوهري���ة يف البنية
الثقافي���ة الأ�صلي���ة والعريق���ة ل�ل��أمم ،مل���ا لتل���ك
ال�سم���ات من عم���ق يف كينونتها ي�صع���ب الو�صول
خ�صو�صا و�أنّ اجلماعات
�إىل �أغواره���ا وتغيريها.
ً
حب البق���اء واال�ستمرار و�إثبات
الب�شري���ة ،بدافع ّ
ال���ذات ،ترف�ض ا�ستالب �أي ج���زء من موروثاتها.
وت�سعى ،ب�شتّى الو�سائل ،للمحافظة على مت ّيزها.
والعديد منها يواجه العوملة ب�صحوة� ،أو بعودة �إىل
املزيد من البحث ع���ن عنا�صر �أ�صالته يف جذوره
التاريخي���ة �أو الرتاثية� ،أو الإتني���ة �أو الدينية� .إ ّننا
مت�س ًكا
ن�شه���د ،يف ك ّل مكان ،ا�ستنادًا �إىل الوقائعّ ،
لل�شعوب بخ�صو�صيتها وثوابتها الثقافية ،كم�صدر
لتوكي���د هو ّيته���ا ،و�إعطاء معن���ى �أو �شرعية زمنية
التم�س���ك املعلم الأكرث �إثارة
لوجوده���ا ،ويع ّد هذا ّ
�أو لفتًا لك ّل الذين ي�سافرون �أو يقر�أون.
وي���رى املراقبون �أن ا�ستخ���دام �آليات العوملة،
املتم ّثل���ة يف تكنولوجي���ا االت�ص���ال والإع�ل�ان ،قد
�ساع���د� ،أحيا ًنا كثرية ،على ن�ش���ر الثقافة القومية
للمجتمع���ات وتعزيزها ،و�أف�سح يف املجال للتع ّرف
� ً
مما �أعطى
أي�ض���ا �إىل تراثها ومع���امل فولكلورهاّ ،
وج ًها عامل ًيا للثقافات.
فاحل�ض���ارات غري الغربية حت���اول �أن ت�صبح
حديث���ة من دون �أن تك���ون غربية �أو مرتهنة� ،أو �أن
يطغى عليها م���ا حت�صل عليه من العوملة (اليابان
جنحت رمبا)(.)14
و�إذا كانت املجتمعات النامية تريد التحديث،
�أو التجديد� ،أو االنخراط يف مدارج الع�صر ،فهي
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تعم���ل على �أن يكون ذلك على طريقتها ،وانطال ًقا
م���ن ثوابتها الثقافية ومداره���ا احل�ضاري ،ولي�س
على طريقة الأيديولوجيات الغربية .وهذا ال يعني
�أبدً ا الرغبة يف مواجه���ة الغرب� ،أو الأخذ مبقولة
�صدام احل�ضارات التي ّ
ب�شر بها هنتغتون.
�إنّ التفاعل الإيجابي بني ثقافات العامل ،على
�أ�سا�س مب���ادئ االنفتاح ،واحل���وار ،وتق ّبل التن ّوع،
ي�ش ّكل م�صدر ق ّوة وازدهار للمجتمعات والأمم ،وال
ي�ضعف �أ�صالتها ،وال ي�ؤثر بحال على كيانها الثقايف
ب���ل ي�سهم يف �إثراء احل�ضارة الإن�سانية .وال ب ّد �أن
نق��� ّر ،من وجهة نظر �أنرتوبولوجية بوجود ثقافات
تتكامل وال تت�صارع ،وي�ش ّكل التن ّوع الذي تتج ّلى به
الأ�صل الذي ي�صنع غناها(.)15فالعقل والعلم ،كما
كتب جيلبري دوران ،ال يربطان النا�س �إ ّال بالأ�شياء،
ولكن ما يربط النا�س ،فيما بينهم ،وعلى امل�ستوى
املتوا�ض���ع من ال�سع���ادة والهم���وم اليومية للجن�س
الب�شري ،ه���و ذلك املعر�ض اخلي���ايل الذي تبنيه
وي�ضم ك ّل فروع الثقافات ،ويجمع
مملكة ال�صور،
ّ
فنونها و�أنظمته���ا الرمزي���ة وموا�ضيعها ال�شعرية
وجمازاته���ا و�أ�ساطريه���ا و�أيقوناته���ا ومتاثيله���ا
و�أحالمه���ا .ويلت���زم امت�ل�اك طم���وح �إقامة لوحة
مرك ّبة من خماوف الن���وع الب�شري و�آماله .وذلك
بهدف �أن يعرف ك ّل فرد نف�سه فيها وي�ؤ ّكدها .وقد
يكون ذلك املع ّر�ض املع ّمم العامل الرئي�سي لإقامة
الإخ���اء بني الثقافات ،ولإعادة بناء توازن �إن�ساين
م�سكوين حقيقي(.)16
ثال ًث��ا :الإب��داع وعالئي��ة اخل�صو�صي��ة
الثقافية
لي�س �أمام ال��� ّدول النامي���ة ،للإ�سهام يف بناء
ه���ذا الت���وازن الإن�ساين ،والنهو����ض مبجتمعاتها،
و�إيجاد مكانة لها ،تتنا�سب مع م ّكوناتها الثقافية،
عل���ى ال�ساحة العاملية� ،إ ّال االنفت���اح على معطيات
الع�صر ،والتك ّيف املنا�سب مع التغيريات املتوا�صلة
الناجمة ع���ن التحديث .وهي حتت���اج �إىل مقاربة
تل���ك التغي�ي�رات يف �إط���ار م���ن الوع���ي الثق���ايف،
والروح الناقدة ،واليقظ���ة �إزاء العامل ،للت�ص ّدي:
�أو ًال ،وب�ش���كل عمل���ي وعقالين للت�أث�ي�رات ال�سلبية
للعوملة� ،أو للح ّد م���ن �إ�شكالياتها وهيمنتها ،كي ال
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تت�س ّرب العنا�صر الزائفة �إىل عموميات الثقافة �أو
خ�صو�صياته���ا ،ولل�سعي ثان ًي���ا �إىل تطوير عاداتها
املعرفية ،وامل�سلكية ،و�أنظمتها الفكرية ،لتطهريها
من عوام���ل التخلف ،لتح ّل حم ّلها عنا�صر جديدة
تتما�شى مع التق ّدم والرت ّق���ي ،والتح�صيل العلمي
والتقني ،والإبداعات الثقافية واحل�ضارية(.)17
وم���ن املفرت�ض ،يف ه���ذا املجال م���ن العناية
باخل�صو�صي���ة الثقافية ،وتطويره���ا من داخلها،
االعتم���اد ،ب�شكل رئي�سي ،على العنا�صر الإيجابية
م���ن تراثن���ا ال���ذي مي ّيزن���ا .باعتب���اره املح���ور
الأ�سا�سي للحف���اظ على هو ّيتن���ا الثقافية .ويكون
له���ذا االعتماد الأولوي���ة يف التن�شئ���ة االجتماعية
والرتبوي���ة« ،فاملواطني���ة ه���ي انتم���اء �إىل ت���راث
وطني وتقاليد عي�ش م�شرتك»( .)18وقد ال ت�ستقيم
�أحواله���ا وتع���زّز م���ن دون ال���والء له���ذا االنتماء،

والعناي���ة ب�أ�سباب دميومته وتطويره ،باعتباره من
مق ّومات وحدة ال�شع���ب ،والإطار املرجعي لقيمه،
وامل�ص���در الطبيع���ي لإلهام���ه ،للدخ���ول م���ن باب
الإبداع �إىل رحاب العوملة.
خال�ص���ة القول �إن عاملن���ا العربي ،على ّ
حمك
���د كب�ي�ر ،و�أم���ام منعطفات وحت��� ّوالت حرجة،
حت ٍ ّ
وال ره���ان على خ�صو�صية ثقافي���ة متق ّدمة ،ما ّمل
تتو ّفر له���ا مناخات ح ّري���ة وا�ستقاللي���ة �سيادية،
ت�سه���م يف التكوي���ن ّ
املط���رد لطاق���ات الإن�س���ان،
وتفتيح ملكاته الإبداعية ،لتفعيل القوى الإنتاجية
للحياة االجتماعية والإن�سانية .الثابت �أنّ املماثلة
ال تبدع ح�ض���و ًرا مم ّيزًا ،ويبقى املهم�« :أن نبني ال
�أن نتب ّنى».
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�أر�شيف الثقافة ال�شعبية
ت�صوير � :أنور حبيل

الخرافي في الرواية المغاربية المعاصرة
موازنة بين حكايتين خرافيتين في ضوء منهج بروب
الســــدرة  ،مــــن تـــكــــون؟

الخرافي في
الرواية المغاربية
المعاصرة
رواية «الحيوانات»
للصادق النيهوم
نموذجا

حميد اجلراري
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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اخلرايف يف الرواية املغاربية املعا�صرة

و�إذا كان بع�ض الروائيني قد ا�ستلهموا الرتاث
�أوالتاري���خ ف����إن روائي�ي�ن �آخرين فتح���وا عواملهم
التخييلي���ة عل���ى حكاية احلي���وان ،مل���ا حتمله من
ر�صيد رمزي كثيف قم�ي�ن مبنح التجربة الروائية
زخم���ا فني���ا وتعبريي���ا �أ�سعفها يف ترجم���ة ر�ؤاها
املختلف���ة ،ح���ول العدي���د م���ن الأ�سئل���ة الثقافي���ة
واحل�ضارية ال�شائكة.
يف طليع���ة الروائي�ي�ن املغاربي�ي�ن املعا�صري���ن
الذين ن�ش���دوا بلوغ الأفق اجلم���ايل الذي نتحدث
عنه ،هناك الروائي الليبي ال�صادق رجب النيهوم
(1937م 1994 -م).
تنق���ل النيهوم ب�ي�ن الواليات املتح���دة ولبنان
و�سوي�س���را ،وبها ا�شتغل �أ�ست���اذا يف جامعة جنيف
�إىل �أن ت���ويف �سن���ة 1994م( .)1خ�ل�ال تنقالت���ه
العديدة ،ظ���ل الروائي مهوو�سا بال�ت�راث العربي
الإ�سالمي.لق���د عرف بجدت���ه وجر�أته ،يف تناوله
ن�صو�ص ال�ت�راث .لقد ا�ستط���اع �أن يتحدى بكتبه
الفكري���ة( )2العق���ل العربي املغلق عل���ى مفاهيمه
التقليدي���ة اال�ست�سالمية ،وذلك بع���د �أن عرى كل
الغيبيات التي حولها(.)3
وعالوة على ان�شغاله بال�ت�راث فكريا ،ا�شتغل
النيه���وم على ال�ت�راث �أدبي���ا كذل���ك ،وذلك عرب
كتاب���ة ن�صو�ص ق�ص�صي���ة وروائية حاولت جتاوز
النمطية ال�سردية التي قبعت فيها الق�صة والرواية
باملغ���رب العربي ،وذلك من خالل اجرتاح �أ�شكال
فني���ة ت�ستن���د �إىل مرجعيات ثقافي���ة تراثية تت�سم
بالتنوع والتعدد.
وب�ص���رف النظ���ر ع���ن الإ�ش���كاالت املعجمية
والإ�صطالحي���ة الت���ي �صاحب���ت «احلكاي���ة
اخلرافي���ة»( ،)4فق���د احتل هذا ال�ش���كل احلكائي
الرتاثي حجر الزاوية يف �أعمال ال�صادق النيهوم،
�سواء �أكانت ق�ص�صية �أم روائية .فمنذ جمموعته
الأوىل «م���ن ق�ص����ص الأطفال» ،وم���رورا برواية
«الق���رود» التي قدم فيها الروائ���ي �صورة ناقدة/
هازئة عن الأنظمة العربية يف عالقتها ب�إ�سرائيل،
وانته���اء برواي���ة «احليوان���ات»؛ ك�ش���ف ال�ص���ادق
النيه���وم ع���ن اهتم���ام كب�ي�ر بال�ت�راث عموم���ا،
وباحلكاية اخلرافية خ�صو�صا .

لق���د ح���اول ه���ذا الروائ���ي ،وخا�ص���ة يف
روايتيه«القرود» و«احليوانات»� ،أن يعر�ض لعالقة
املثق���ف الليب���ي بال�سلط���ة ،وه���ي عالق���ة ت�ضرب
بجذورها يف عمق التاريخ العربي .ويف هذا الإطار
�شكل���ت اخلرافة جماال فنيا �أرحب اتخذه الروائي
املغاربي ،وقبل���ه راوي ال�شع���ب� ،أداة لي�س لتمرير
ر�سالت���ه ال�سيا�سي���ة /املرم���زة �إىل �أويل الأم���ر
فح�سب ،و�إمن���ا اعتمده عالوة عل���ى ذلك ،و�سيلة
لتحقيق لون من التعالق الفني بني ال�شكل الروائي
واملوروث ال�سردي العربي ،تعالق �سنحاول �إبرازه،
متخذي���ن يف ذلك من رواي���ة «احليوانات»()5متنا
للدرا�سة.
 - 1توظيف ال�سرد اخلرايف:

ت�شكل���ت البنية ال�سردية لرواي���ة «احليوانات»
ا�ستنادا �إىل فن �سردي �ضارب يف القدم هوحكاية
احلي���وان ،وهوف���ن ل���ه خ�صو�صيات���ه البنائي���ة
واجلمالي���ة التي ا�ستط���اع مراكمتها خالل تطوره
يف الزمان واملكان.
لقد حر�ص ال�صادق النيهوم على منح جتربته
الروائية نوعا من التفرد ،وذلك عرب تو�سيع دائرة
توظي���ف امل���وروث الق�ص�ص���ي احلي���واين .وعل���ى
�شاكل���ة الن����ص الرتاث���ي الق���دمي ،جنح���ت رواية
«احليوان���ات» �إىل ت�شييد عوامله���ا احلكائية �ضمن
ر�ؤي���ة فنية ترن���و�إىل التوفيق ب�ي�ن عنا�صر �سردية
ت�سرتف���د مقوماتها من امل���وروث احلكائي العربي
القدمي ،وعنا�ص���ر �سردية �أخرى ت�ستمد مكوناتها
من ال�سرد الغربي احلديث.
وعرب املراوحة بني ا�ستله���ام الرتاث والإفادة
من منج���زات ال�سرد احلديث ،ا�ستط���اع النيهوم
�أن يجع���ل م���ن ن�ص���ه الروائ���ي ف�ض���اء �سردي���ا
حت���اورت في���ه ت�شكي�ل�ات �سردية تنتم���ي �إىل قيم
فنية متباع���دة ،بل وحتى متنافرة ،لي�س من حيث
زمنيتها فح�سب ،و�إمنا م���ن حيث ال�سياق الثقايف
ال���ذي �أفرزه���ا كذل���ك تناف���ر �سنح���اول ك�شفه،
و�إب���راز �آليات ا�شتغاله ،وذل���ك من خالل تركيزنا
على البنى ال�سردية الثالث:
�أ -بنية االفتتاح.
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تفاع���ل مل يتوق���ف عن���د ا�ستله���ام بني���ة االفتتاح
فح�سب ،و�إمنا امتد لي�شمل بنية االختتام كذلك .

ب -بنية االختتام.
ج -بنية العر�ض احلكائي.

ب -بنية االختتام:

�أ -بنية االفتتاح.

�أف�ص���ح ال�ص���ادق النيه���وم ،ومن���ذ البداي���ة،
عن نيت���ه يف حماورة الن����ص احلكائي احليواين،
والن�ص الرتاث���ي العربي ب�شكل ع���ام ،وذلك عرب
اجرتاح �أه���م طريقة من طرائق���ه ال�سردية وهي
جملة االفتتاح.
واجلملة االفتتاحية « ذات مرة جاع الذئب»،
امل�ستلهمة يف رواية « احليوانات» مل ت�ستدع بغر�ض
الت�أثي���ث �أوالتزيني ،و�إمنا ا�ستح�ضرت بهدف �أداء
جملة من الوظائف ميكن حتديد �أهمها يف النقط
التالية:

()6

• الإخب���ار بب���دء عملية ال�س���رد .ومن ثم فهي
ت����ؤدي وظيف���ة تنبيهية ،ذلك �أنه���ا تروم لفت
انتباه املتلقي �إىل ما يقال.
• �إنه���ا جملة جتني�سية تدل على النوع الأدبي.
فبمج���رد �سماعن���ا �أوقراءتنا لها ن���درك �أننا
�أم���ام عمل روائي يربط عالق���ة حميمية بنوع
�أدبي خا�ص هو«حكاية احليوان».
• وجمل���ة « ذات م���رة ج���اع الذئ���ب» ،ف�ض�ل�ا
عم���ا �سب���ق ،ه���ي جمل���ة افتتاحي���ة تعلن عن
بداي���ة ال�سرد م���ن قبل �س���ارد جمه���ول لي�س
م���ن ال�ض���روري �أن نحاكمه مبنط���ق ال�صدق
�أوالكذب.
هك���ذا تغدوجمل���ة االفتتاح انطالق���ا من هذا
الطرح ،نهجا فنيا يق�صد تهييء امل�سرود له لتقبل
�أية زيادة �أونق�صان يف ال�شريط ال�سردي .ومن ثم
ي�ضحي املتلقي « ك�أن���ه مدفوع ب�شكل غري مبا�شر،
�إىل تكملة ما �ألفاه ناق�صا ،وملء ما وجده فارغا،
وال�سمومبا ر�آه م�سفها هزيال ،و�ضحال قليال»(.)7
بن���اء عل���ى م���ا �سب���ق ن�ستنت���ج� ،أن رواي���ة
«احليوانات» �أ�شرت من���ذ مقطعها االفتتاحي ذي
الطبيع���ة الرتاثي���ة املح�ضة ،على ح���دوث لون من
التفاع���ل الن�ص���ي بينها وبني « حكاي���ة احليوان»،
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اقرتن���ت االفتتاحية باالختتامي���ة .وهما ،كما
يب���دو� ،سمت���ان الزمت���ان لل�س���رد العرب���ي ،العامل
وال�شعبي على ال�سواء .يقول عبد الفتاح كيليطويف
ه���ذا ال�ص���دد «ميك���ن �أن ن�ستخل����ص (…) �أن
ال�سرد الكال�سيكي وال�شعبي يحر�ص على احرتام
افتتاحية معين���ة تتكرر ب�صفة ملحوظة .و�إن �شيئا
م���ن التفك�ي�ر يجعلن���ا نعتقد ب����أن ال�س���رد القدمي
يح�ت�رم كذلك خامتة ت�ؤكد نهاي���ة احلكاية وتثبت
�أهمية الإطار»(.)8
يف رواية«احليوانات» كما يف ال�سرد اخلرايف،
ا�ضطلعت بنية االختتام ب�أداء جملة من الوظائف
�أبرزه���ا الإع�ل�ان ع���ن انته���اء احلك���ي ،والعودة
باحلكاية �إىل الإيقاع الذي ابتد�أت به« :نقف هنا،
لكي نقطع احلديث ،وكل واحد منا حتمله رجاله،
فهذا ال�صقر ينوي �أن يقول �شيئا بل�سانه امل�سحور،
لكي يغري الذئب ر�أيه»(.)9
واالختتامي���ة ،ف�ض�ل�ا عم���ا �سل���ف ،ه���ي �آخر
ما يق���ع يف �أذن املتلق���ي� .إنها احللق���ة التي تن�سج
املغ���زى لكل م���ا �سبق م���ن حمط���ات ،لذلك فهي
جتنح نحوالن�صح والإر�ش���اد« :وليكن يف ما جرى
لأهل الغابة عربة لنا ،فال �أحد منا يقول ما يجعله
يفق���د ر�أ�سه ،وال �أح���د منا ي�سمع م���ا يجعل ر�أ�سه
يفقده»(.)10
وحا�ص���ل القول ،ف����إن توظيف الرواي���ة لبنية
االختت���ام مل يت���م هوالآخ���ر مبعزل ع���ن ا�ستلهام
بع����ض الأ�ش���كال ال�سردية العربي���ة القدمية ،التي
كانت تنتهي هي الأخرى باختتاميات مثل املقامات
وحكايات املثل والق�ص�ص ال�شعبي.
بيد �أن ا�ستلهام هذه الأ�شكال مل يقت�صرعلى
بنيت���ي االفتت���اح واالختت���ام فح�س���ب ،و�إمنا �شمل
بنيات �سردية تراثية �أخ���رى� ،أهمها بنية العر�ض
احلكائي.
ج-بنية العر�ض احلكائي:

متوقعت هذه البنية بني بداية الن�ص احلكائي

اخلرايف يف الرواية املغاربية املعا�صرة

ونهايته .ف�إذا كانت االفتتاحية ر�أ�س احلكاية ،ف�إن
بني���ة العر�ض احلكائي هي ج�سده���ا� .إنها �أ�سا�س
احلكاية وحلمتها .ومن ثم فال ميكن احلديث عنها
يف غياب هذه البنية ،التي تعتمل داخلها جمموعة
م���ن املكونات ال�سردي���ة الت���ي مل تتبلورمبن�أى عن
باقي �أ�شكال املوروث ال�سردي العربي.
يف رواية « احليوانات» ،كما يف ال�سرد اخلرايف
العربي القدمي ،ات�سمت اللعبة ال�سردية بجملة من
اخل�صائ�ص ميكن تلخي�صها على النحوالتايل:
• تن�سب رواية الأحداث �إىل راوجمهول الهوية،
ف�ل�ا ا�س���م يف الن����ص ي���دل علي���ه .وهوعل���ى
الرغ���م من ه���ذا ،يع���د القناة الوحي���دة التي
تربط املتلقي باملحكي.
• على الرغم من متوقعه يف بداية الن�ص ،ويف
ثناياه (نن�سحب ،نتظاهر ب�أننا مل نكن)(،)11
ف�إن دوره يف تقدمي الن�ص ال ميكن نكرانه ،ما
دام هوامل�صدر الوحيد الذي تعرفنا بوا�سطته
على الن�ص.
• وف�ض�ل�ا عن ه���ذا ال�س���ارد ،ميكننا احلديث
ع���ن راو� ،أوبالأح���رى ع���ن رواة �آخرين داخل
الن����ص ،تلق���وا احلكاي���ة �سمع���ا ع���ن الراوي
جمه���ول الهوي���ة ،ليتول���وا بع���د ذل���ك مهم���ة
�سردها لنا /كمتلقني « :جنل�س معا ،وكل واحد
()12
منا معه �أذناه :ذات مرة جاع الذئب».
• وبخ�ل�اف الوجود االفتتاحي لل���راوي الأول،
احتل ال���راوي الثاين املوظ���ف ل�ضمري اجلمع
(نح���ن) موقع���ا مركزي���ا يف الن����ص ،وذل���ك
بحك���م �سيطرت���ه على خمتل���ف دواليبه .ومن
ث���م فهوميتل���ك �شرعي���ة �سردي���ة ت�ستم���د من
امتالكه للحكي ،وقدرته عل���ى �سرد ما تلقاه.
وهوبهذا يتحول من و�ضعية التلقي �إىل و�ضعية
الإلقاء.
• لق���د ج���رت الع���ادة �أن ين�سب ال���راوي يف
امل���وروث العرب���ي الق���دمي حديث���ه �أوخ�ب�ره
�أوحكايت���ه� ،إىل راو�آخ���ر /جمه���ول يتحم���ل
امل�س�ؤولي���ة يف �صح���ة ما ي���روى� ،إال �أن ال�سارد
يف الرواي���ة /احلكاي���ة احليوانية«اجلديدة»،

وعل���ى الرغم مما �سب���ق ،مل يعتمد كثريا على
هذه التقنية .وك�أننا بال�صادق النيهوم يريد �أن
يقول لنا ب�أن احلكاية املعا�صرة التي هوب�صدد
روايته���ا لي�ست حكاية خرافي���ة قدمية ،و�إمنا
هي حكاي���ة واقعي���ة جديدة ن�سرده���ا «نحن»
لأننا ع�شناها ،ونعي�شها الآن ،ونود �أال نعي�شها
م�ستقبال .وبهذا ف����إن لفظة ال»نحن» حتررنا
م���ن �ش���روط حتققها( :التح���رر من اخلوف،
والثورة على اجلالدين) ،لذلك فهي ال حتتاج
�إىل �سند قوي يع�ضدها.
ن�ستطيع من خ�ل�ال التتب���ع التحليلي حل�ضور
ال�س���ارد يف رواية «احليوانات « �أن نقف على مدى
التعال���ق احلا�صل ب�ي�ن ن�ص»احليوان���ات» وحكاية
احلي���وان على م�ست���وى ال�سارد ،ح�ض���ورا وطبيعة
ووظيف���ة .والتعالق املتحدث عنه هن���ا ،مل يتوقف
عند هذا احلد ،و�إمنا تع���داه �إىل الر�ؤية ال�سردية
كذلك .ويف هذا ال�صدد جعل ال�صادق النيهوم من
ن�ص���ه حكاية� ،أوبالأح���رى �سل�سلة من احلكايات،
تتقاط���ع والبني���ة احلكائي���ة حلكاي���ات «�ألف ليلة
وليل���ة» و«كليل���ة ودمنة» ،وهما كم���ا نعلم من �أهم
الن�صو����ص ال�سردية العربية التي وظفت «الإطار»
كتقنية لنظم احلكايات وتوليدها.
الرواي���ة �إذن ا�ستلهم���ت احلكاي���ة الإطاري���ة،
وع���ن ه���ذه احلكاي���ة تنا�سل���ت حكاي���ات ثانوية/
�صغرى وذلك يف �إطار نوع من االطراد والرتابط.
�إن التوالد امل�ستم���ر يف الرواية مل ي�سهم يف �إغناء
�إمكاناته���ا ال�سردي���ة فح�س���ب ،و�إمن���ا �أ�سه���م يف
توجيه امل�سارات احلكائية ،وذلك وفق ما تقت�ضيه
حتوالت الن�ص الداللية.
م���ن هنا نخل����ص �إىل �أن ال�صادق النيهوم قد
ركن �إىل ا�سرتاتيجية فني���ة راهنت على املزاوجة
بني مرجعيتني �سرديتني �أ�سا�سيتني هما :مرجعية
تراثي���ة و�أخرى غربي���ة .فبينما ت�ستن���د املرجعية
الأوىل �إىل املقومات الفنية لل�سرد العربي القدمي
جم�سدا يف حكاية احليوان �أ�سا�سا ،جند املرجعية
الثانية ت�ستمد روحها من املنجزات ال�سردية كما
متثلها الرواية الغربية.
وانطالق���ا من هذه املزاوجة الفنية بني هذين
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العامل�ي�ن ال�سرديني ،تنه�ض رواي���ة «احليوانات»
م�شكل���ة ن�سيج���ا �سردي���ا معقدا يق���وم على جملة
من الع���وامل احلكائية التي ميك���ن حتديدها على
النحوالتايل:
حكاية

� - 2شخ�صية روائية �أم �شخ�صية خرافية؟

الأ�سد والذئب
احلكاية الإطارية:
حكايةال�صقر والذئب
حكاية

حكاية

الفيل

ال�سنجاب وال�صقر

هذه �إذن ،هي �أهم احلكايات التي يقوم عليها
البناء ال�سردي للرواية ،حكايات تنتظم �ضمن نوع
من التوالد ال�س���ردي الذي يقوم على بنية �سردية
كربى (احلكاية الإطارية) وبنيات �سردية �صغرى
(احلكايات ال�صغرى) ،الأمر الذي �أدى �إىل تنوع
الف�ضاءات ،وتعدد ال�شخ�صيات ،وتنا�سل الأحداث
يف �شكل تداعيات جمعت ب�ي�ن احلقيقة واخليال،
والواقع والرم���ز ،والتج�سيد والتجريد الذي ينزع
يف بع����ض الأحيان� ،إىل توظي���ف العجائبي ،وذلك
على النحوالذي متثله حكاية اختفاء الفيل .
ولئ���ن تنا�ص���ت رواي���ة «احليوان���ات» والن�ص
ال�س���ردي الق���دمي ،وذلك ع�ب�ر توظيفها خلطاب
احللم( ،)13وا�ستلهامها لروا�سب �أ�سلوبية و�سردية
تراثية عدة كالتكرار()14والإطالق والتناق�ض� ،إال
�أن ه���ذا التنا�ص مل يك���ن ا�ستن�ساخا وال اجرتارا،
بق���در م���ا كان ا�ستيح���اء وا�ستلهام���ا ،فالرواي���ة
عم���دت �إىل ن�س���ج طريقها اخلا����ص املختلف عن
ذلك املوظف يف املوروث احلكائي القدمي.
مم���ا �سبق ن�ستخل����ص� ،أن ال�ص���ادق النيهوم
اعتمد يف بناء �سرده على ا�سرتاتيجية فنية رامت
خلق نوع من الت�ص���ادي الفني مع البنية ال�سردية
العربي���ة عموم���ا ،والبني���ة ال�سردي���ة اخلرافي���ة
خ�صو�صا.
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�إال �أن الت�ص���ادي هن���ا مل يك���ن جزئيا ،فهومل
يقت�صر على عن�صر �س���ردي دون �آخر ،و�إمنا كان
عن�ص���را بنائي���ا بامتياز ،فقد ا�ستط���اع �أن يرخي
بظالل���ه على جل العنا�ص���ر احلكائية مبا يف ذلك
عن�صر ال�شخ�صية .

�شكلت �شخ�صية احلي���وان العن�صر الأ�سا�سي
يف بن���اء املحك���ي اخل���رايف ،وي�ست�ش���ف ذل���ك من
خالل جملة من امل�ؤ�شرات الفنية لعل �أبرزها اتكاء
الن����ص اخلرايف على احليوان كمك���ون �سردي به
تكت�سي خ�صائ�صها النوعية الفارقة التي متيزها
ع���ن باقي الأ�ش���كال احلكائية الأخ���رى (احلكاية
ال�شعبية ،احلكاية املرحة ،احلكاية العجيبة.)...
انطالقا م���ن ذلك ،ات�سمت ه���ذه ال�شخ�صية
بح�ضوره���ا املهيمن يف املنت اخلرايف واملتجلي يف
توجيهها مل�سار احلكي بكل ما يعج به من �أحداث،
و�أزمنة ،و�أمكنة.
و�إذا م���ا نح���ن عدن���ا �إىل رواي���ة «احليوانات»
وجدن���ا �أن �شخ�صياته���ا تتماه���ى وال�شخ�صي���ة
اخلرافي���ة يف الكث�ي�ر م���ن اخل�صائ����ص ،الأم���ر
الذي يدفعن���ا �إىل طرح �أكرث من �س�ؤال حول هوية
ه���ذا املك���ون احلكائي :ه���ل نحن �أم���ام �شخ�صية
روائي���ة �أم �شخ�صية خرافي���ة؟ �أم �أننا �أمام مزيج
«�شخ�صياتي» هجني متتزج فيه العنا�صر الروائية
بالعنا�صر الرتاثية؟
ومهما يكن ،ف�إننا �سنحاول الإجابة عن هذين
الت�سا�ؤلني ،وذلك من خالل التوقف عند النقطتني
التاليتني:
• البعد الرتاثي لل�شخ�صية.
• البعد التخييلي لل�شخ�صية.
- 1 - 2البعد الرتاثي لل�شخ�صية:

عم���د ال�ص���ادق النيه���وم �إىل بن���اء �شخ�صية
روائي���ة فري���دة تتماه���ى وال�س���رد الرتاث���ي،
وخا�صة على م�ستوى االحتفاء بالعن�صر اخلرايف،
ال�شيء ال���ذي �أفرز لنا �شخ�صي���ة روائية اكت�سبت

اخلرايف يف الرواية املغاربية املعا�صرة

مالحمه���ا و�سماته���ا انطالقا م���ن تعالقها الفني
املبا�ش���ر بال�شخ�صي���ة اخلرافي���ة ،تعال���ق ميك���ن
اختزال متظهراته كالآتي:
• الطابع العام لل�شخ�صي���ة :تت�سم ال�شخ�صية
الروائي���ة بطابعها العام ،فه���ي ال حتمل ا�سما
معين���ا يحي���ل �إىل تكوي���ن اجتماع���ي وثق���ايف
مع�ي�ن؛ وم���ن ثم���ة فال�شخ�صي���ة امل�ستلهمة يف
الن����ص هي �شخ�صي���ة نكرة عل���ى الرغم من
تقدمي بع�ض املالمح التعريفية التي ترتكز �إما
على �صفاته���ا النوعية�( :أ�سد ،ذئ���ب� ،أرنب،
فيل ،جم���ل� )...أوالطبقية (رئي�س احلكومة،
وزير الداخلية ،وزير الثقافة ،وزير العدل)...
�أوالعالئقية (�أب� /أم  /ابن.).../
�إن ع���دم احتف���اء امل�ؤلف بتعري���ف ال�شخ�صية
يبق���ى ،يف نهاية الأم���ر� ،شكال من �أ�ش���كال الت�أثر
بالذائق���ة ال�سردي���ة اخلرافية/الرتاثي���ة الت���ي ال
تنظ���ر �إىل ال�شخ�صية يف ح���د ذاتها ،بل مبا متثله
من مناذج �إن�سانية ترمز �إليها.
• الطابع النمط���ي واجلاهز لل�شخ�صية :وعلى
نحوم���ا جن���د يف الن����ص ال�س���ردي اخلرايف،
ات�سمت معظ���م �شخ�صيات الرواي���ة بطابعها
النمطي� .إنه���ا �شخ�صيات جامدة ،غري نامية
الأمر الذي جعلها �أقرب �إىل املقوالت الفكرية
منها �إىل ال�شخ�صيات الروائية
• مت بن���اء ال�شخ�صي���ة الروائي���ة عل���ى �أ�سا�س
التقابل ب�ي�ن �شخ�صي���ات معتدي���ة (مفرت�سة
 /قوي���ة) و�أخ���رى معت���دى عليه���ا (�ضعيفة/
�ضحي���ة) ،لذل���ك فم���ن الطبيع���ي �أن يك���ون
ال�ص���راع هوالنم���ط العالئق���ي املهيمن الذي
يجمع بني هذه ال�شخ�صيات.
�إن �سي���ادة ال�ص���راع على من���ط العالقات يف
الرواي���ة ميكن ع���ده �شكال م���ن �أ�ش���كال ال�صراع
الأبدي ب�ي�ن اخلري وال�شر ،وال���ذي حاول القدماء
تكري�س���ه يف حمكياته���م ال�سردي���ة ،مب���ا يف ذلك
احلكاية اخلرافية.
وعلى الرغ���م من جلوئه �إىل ر�س���م �شخ�صية
تراثي���ة ؛ فقد جنح ال�ص���ادق النيهوم يف االزورار

ع���ن املوروث احلكائي ،وذلك عن طريق « حتويل»
ال�شخ�صي���ة الرتاثي���ة �شبه الثابت���ة� ،إىل �شخ�صية
روائي���ة متحركة /حية/معا�ص���رة ،لي�س من حيث
مالحمه���ا ولغاتها فح�سب ،و�إمنا من حيث ر�ؤيتها
النقدية العنيفة للواق���ع ال�سيا�سي الليبي املعا�صر
كذلك،ه���ذا الواقع الذي ات�سم ب�سيا�سة �إق�صائية
ال تتورع يف �سبيل اال�ستئثار بال�سلطة ،عن ممار�سة
كل �أ�شكال القمع والتنكيل.
ويف �سبي���ل ت�شخي�صه له���ذه ال�سيا�سة الليبية،
جل�أ الروائي �إىل بناء �شخ�صية روائية م�ستعينا يف
ذلك بامليكانيزمني التاليني:
• املفارق���ة :يتجلى الطاب���ع املفارق لل�شخ�صية
يف اكت�سابه���ا �صورة جدي���دة مفارقة لل�صورة
التي كونت عنها قبل ا�ستدعائها وا�ستلهامها،
ويف ه���ذا الإط���ار عج���ت رواي���ة «احليوانات»
بجمل���ة من املفارق���ات ميك���ن حتديدها على
النحوالتايل:
طبع/طبيعة
ال�شخ�صية

فعل
ال�شخ�صية

قول
ال�شخ�صية

اجلمل يفقد حتت
الكلب
ت�أثري التعذيب ما
ي�صبح رئي�س
عرف عنه من
احلكومة
�صرب
احلمار
اخلروف ،رمز
الوداعة ،يقف يتوىل �إدارة
�شاهد زور �أمام اجلريدة
الر�سمية العقرب يقول
الفيل
اجلرذ ت�سند ب�أنه لدغ
�إليه وزارة
الثقافة،
اخلفا�ش يتحول على الرغم
�إىل كائن نهاري مما عرف
عنه من
حب لقر�ض
الكتب
يظه���ر من هذا اجل���دول �أن العوامل التخييلية
يف رواي���ة «احليوان���ات» تت�أ�س�س عل���ى �سل�سلة من
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املفارق���ات الت���ي �أ�سعفت امل�ؤل���ف يف ر�صد املنحى
االزدواجي/املف���ارق ال���ذي تعي�ش���ه ال�شخ�صي���ة
الروائي���ة ،ب�ي�ن واق���ع /كائ���ن حابل ب���كل �صنوف
التهمي����ش والتعذي���ب ،وواق���ع ممك���ن تن�ش���د فيه
ممار�س���ة حريتها ،وامل�ساهمة يف تدب�ي�ر �ش�ؤونها،
مما يقود يف نهاية املطاف �إىل تغيري �أحوالها.
• الرتميز :و�شخ�صيات الرواية تبقى بالرغم من
كل م���ا �سب���ق ،كائن���ات م���ن ورق ،وهياكل
�صورية تعي�ش كما يعي�ش الإن�سان ،لكن بطريقة
خيالية وافرتا�ضية .بلغ���ة �أو�ضح ،ميكن القول
ب����أن ا�ستله���ام ال�شخ�صي���ة اخلرافي���ة مل يكن
مق�ص���ودا يف ح���د ذات���ه ،و�إمنا ملا ترم���ز �إليه،
فهي هنا ت�ستح�ضر كنماذج ب�شرية حية جترتح
بع�ض احليثيات التي تدفع القارئ مبا�شرة �إىل
التفكري يف الواقع الذي يعي�شه .
هك���ذا �إذن تك���ون ال�شخ�صي���ة الروائي���ة ق���د
حتولت �إىل �صورة حية تعمل على ت�شخي�ص واقعها
من خالل ثوب تراثي/خرايف اكت�سبت من خالله
خمتل���ف عنا�صر الرواي���ة ،زخما داللي���ا وجماليا
متميزا.
وعل���ى الرغم م���ن �أن ا�ستدع���اء ال�شخ�صيات
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احليواني���ة رمزي���ا يف الن�صو����ص الأدبي���ة لي����س
بالأمر اجلدي���د� ،إال �أن ح�ضورها يف �أدب النيهوم
الروائي اكت�س���ب خ�صو�صية بالغة نابعة من قدرة
هذا الأخري على تره�ي�ن هذه الرمزية وجتديدها
وحتويلها ،وذلك مبا يتما�شى وروح الع�صر.
وبه���ذا تكون �شخ�صيات الن����ص اخلرافية قد
اكت�سب���ت ج���دة رمزية وداللي���ة ميك���ن �إبراز�أهم
مالحمه���ا ،وذلك من خ�ل�ال الرتكيزعل���ى الفيل
ال���ذي جعل منه الروائي بط�ل�ا «خمل�صا» حتلقت
حول���ه جمل���ة م���ن احليوان���ات الراف�ض���ة للواقع،
التواق���ة �إىل التغيري .لقد ابتد�أ «دعوته» ال�سيا�سية
منتق���دا ،لينته���ي ب���ه املط���اف متم���ردا و�شهيدا.
وم���ا ب�ي�ن الدع���وة وال�شه���ادة ،حفلت حي���اة هذه
ال�شخ�صي���ة بالكث�ي�ر م���ن التفا�صي���ل احلياتي���ة
التي منت ع���ن رف�ضه ،و�إدانت���ه ،للواقع ال�سيا�سي
املعي�ش «:قال الفيل» « ال ن�أكل �أحدا وال نحب �أحدا
ي�أكلنا» ق���ال الفيل م�صليا « ال ن�أكل �أحدا وال نريد
�أحدا ي�أكلنا .ال ن�أكل �أحدا وال نرتك �أحدا ي�أكلنا.ال
ن�أكل �أحدا وال ننتظر �أحدا ي�أكلنا»(.)15
لق���د ردد الفيل مقولته تلك طيلة الرواية .لقد
حتولت من كرثة تكرارها �إىل الزمة �أو�شعار ثوري
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�أف�صحت من خالله بع�ض احليوانات عن رف�ضها،
ومترده���ا ،عل���ى ال�سلط���ة القائم���ة الظامل���ة .لقد
حر�ص الروائي على �أن يجعل من هذه ال�شخ�صية
منوذجا للمثقف الليب���ي الذي كر�س فكره وحياته
خلدمة ق�ضايا وطنه.

�إن نظ���رة فاح�ص���ة للج���دول �أع�ل�اه تقودن���ا
�إىل الوق���وف عل���ى م���دى حر����ص الروائ���ي عل���ى
ا�ستثمارالعن�صرالدين���ي يف بناء �شخ�صية روائية
�إ�شكالية ،ق���ادرة على ت�شريح واقعها ،وا�ست�شراف
م�ستقبله���ا ال���ذي لن يكون �إال �ص���ورة مكرورة من
واقع ال يكف عن �إعادة �إنتاج �أزمته «:هذه الق�صة
امل�ألوفة نف�سها .لقد ع�شناها �ألف مرة(.»)17

تتمظهراخللفي���ة الرتاثي���ة يف تعالق �شخ�صية
الفيل فنيا ،وال�شخ�صيات الرتاثية التالية:

ج-ال�شخ�صي��ة العجائبي��ة :يظهرالعن�ص���ر
العجائب���ي يف الن����ص الروائ���ي م���ن خ�ل�ال جلوء
ال�صادق النيهوم �إىل �أ�سطرة ال�شخ�صية الروائية،
وال �سيما �شخ�صية الفيل ،وذلك من خالل االرتكاز
على بع����ض احليثيات الغرائبي���ة املفارقة للواقع .
ففي الف�صل ال�سابع م���ن الرواية ابتدع ال�سنجاب
حكاية عجيبة حول حادثة اختفاء /هروب الفيل:
«اختفى»ق���ال ال�سنج���اب «�شهدت ذل���ك بنف�سي.
كن���ت جائعا وكنت �أق�ضم قطعة من خ�شبته موقنا
�أن ع�ص���ر املعج���زات ق���د وىل .فج����أة �أرى جنما
المعا ي�شق ال�سماء .بعد قليل ي�صبح النجم عربة.
بعد قليل تق�ت�رب العربة وينزل منها جدك الأ�سد
وجدك �أنت يا ح�ضرة الذئب».

والفيل هنا بطل ميتلك خلفيتني اثنتني ،الأوىل
تراثية ،والثانية معا�صرة.

�أ-ال�شخ�صي��ة اخلرافي��ة� :أ�سن���دت الرواي���ة
للفي���ل �صف���ات و�أفع���اال �إن�ساني���ة انته���ت ب�أمث���ال
وعربا�ستهدفت تقومي ال�سل���وك ال�سيا�سي للراعي
والرعية.
واحلقيق���ة �أن ورود ال�شخ�صية اخلرافية على
ه���ذا ال�شكل يعد امتدادا لتل���ك ال�شخ�صيات التي
وردت يف« كليل���ة ودمنة» ،والت���ي ابتغى من ورائها
اب���ن املقفع(106ه���ـ 142 -هـ) �إ�ص�ل�اح الواقع
ال�سيا�سي العربي �إبان القرن الأول الهجري.
ب-ال�شخ�صي��ة الديني��ة :وتتجلى من خالل
تقاط���ع �شخ�صي���ة الفي���ل وال�شخ�صي���ة الديني���ة،
وال �سيما �شخ�صية امل�سيح عليه ال�سالم :
*«خائفة ،قالت الفرا�ش���ة « :وهل �أ�صدقا�ؤك
عددهم اثنا ع�شر؟»
«نعم» قال الفيل(.»)16
وعل���ى العم���وم ،فق���د ا�شرتك���ت �شخ�صيت���ا
الفي���ل وامل�سيح يف الكثريمن ال�سم���ات التي ميكن
تو�ضيحها على ال�شكل التايل:
ال�شخ�صية الروائية

ال�شخ�صية الدينية

منقذ /خمل�ص

منقذ /خمل�ص

له حواري :ال�سنجاب

له حواريون

�صلب

�صلب

اخلال�ص ال�سيا�سي

اخلال�ص الديني

�شخ�صية متجددة

�شخ�صية متفردة

« جدي؟» �س�أله الأ�سد.
«جدي؟» �س�أله الذئب.
«نع���م ق���ال ال�سنجاب» وحت���ى ج���دك �أنت يا
()18
ح�ضرة الكلب ،كلهم نزلوا من العربة وجا�ؤوا
�إىل الفي���ل .اثنان منهم �أخ���ذا يلعقان حذاءه� ،أما
جد املل���ك فقد �أخذ يدق على طبلت���ه ويدور حوله
()19
�سبع مرات ويرق�ص».
ومهم���ا يكن ،فق���د ج���اء ا�ستله���ام العجائبي
يف املقط���ع ال�سابق ،ويف مواط���ن �أخرى ،يف �سياق
الت�شخي����ص الروائ���ي لغراب���ة الواق���ع ال�سيا�س���ي
والثق���ايف واالجتماع���ي ال���ذي يعي�ش���ه الإن�س���ان
الليبي.
- 2-2البعد التخييلي لل�شخ�صية:

ومب���وازاة م���ع العنا�ص���ر الرتاثي���ة ال�سابق���ة،
اعتم���د الروائ���ي يف بن���اء �شخ�صي���ة «الفيل» على
عنا�ص���ر روائي���ة معا�صرة  /مغاي���رة ،عملت على
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�ش���د �أحداث الن�ص �إىل �إفرازات اللحظة الراهنة
بكل ما تزخر به من تناق�ض وعنف والتبا�س.
غري�أن عملية الرتهني هاته ،مل تتم من خالل
الإدانة ال�ضمنية �أوال�صريحة للواقع فح�سب ،و�إمنا
من خ�ل�ال اال�ستدع���اء ال�ضمني لبع����ض الثورات
ال�شعبي���ة املعا�ص���رة �أي�ضا(كالث���ورة الهندية التي
تزعمها املهامتا غاندي) ،ثورات �شكلت من خالل
جناحها يف االنت�صارعلى ق���وى الظلم والطغيان،
حلظة فارق���ة يف التاريخ الإن�ساين املعا�صر ،حري
ب«متم���ردي» ليبيا احلديث���ة ت�أمله���ا وال�سريعلى
نهجها« :هكذا �أنت دائما م�ؤدب وكبري القلب لكن
ه���ذه الغابة م�ي�راث لكبري املخالب .لعل���ك مت�أثر
()20
بفقراء الهنود».
�إن الأفكارالثورية املوم�إ �إليها يف القول ال�سابق،
ت�شي بحدوث نوع من ال�صراع االجتماعي بني طبقة
احلكام وطبقة املحكومني� ،صراع لعب فيه «الفيل»
دور«النبي» امللهم ،والزعيم «احلكيم» الذي ا�ستطاع
ب�أفكاره اجلريئة ومواقفه الثابتة ،توعية احليوانات،
وحثها على الثورة على حاكمها.
مم���ا �سب���ق ن�ستخل����ص� ،أن امل�ؤل���ف عم���د �إىل
بناء �شخ�صية روائية ت�ستم���د عنا�صرها التكوينية
من �سياقات مرجعي���ة متنوعة� .صحيح �أن الهيمنة
كان���ت للعن�صراخل���رايف� ،إال �أن ذل���ك مل مينع من
اكت�سابها لبع�ض ال�سم���ات املنحدرة من مرجعيات
دينية ورمزية وتاريخية وعجائبية و�أدبية ،بيد �أن
املرجعيات املتحدث عنها يف هذا املقام قدمت ن�صيا
وهي ممتزجة امتزاجا تاما بالعن�صرالروائي؛ مما
�أك�سب الن�ص الروائي متيزا وتفردا لي�س يف امل�شهد
الروائ���ي الليبي فح�سب ،و�إمن���ا يف امل�شهد الروائي
املغاربي والعربي كذلك.
لقد عك�ست رواي���ة «احليوانات» هذه احلاجة
الفني���ة امللح���ة �إىل جتدي���د املعرف���ة بال�ت�راث،
وحت�ص�ي�ن الوع���ي بالواق���ع والتاري���خ ،وذلك عرب
الت�سل���ح بعقلي���ة نقدية� /ساخرة /قلق���ة  /جريئة
ال تتح���رج يف �إخ�ضاع كل املنج���زات ،مبا يف ذلك
املنجز الرتاثي الديني� ،إىل �س�ؤال العقل والنقد.
ومهما يكن الأمر ،ف�إن املنحى الت�أ�صيلي الذي
نتح���دث عنه يف هذا ال�سي���اق مل يتم على م�ستوى
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بن���اء �شخ�صية تراثية فح�سب ،و�إمنا مت من خالل
بلورة زمان ومكان تراثيني كذلك.
 - 3ا�ستلهام الزمان اخلرايف:

احتفت رواي���ة «احليوانات» بعن�صر الزمان
احتف���اء خا�ص���ا ،فالرواية /احلكاي���ة ت�ؤ�شر ،منذ
بني���ة االفتتاح،عل���ى زمني���ة حم���ددة تت���وزع على
النحوالتايل:
- 1-3الزمان املا�ضي:

ويتجلى م���ن خالل العب���ارة االفتتاحية «ذات
ي���وم» التي تنم عن رغبة ال���راوي يف رد ما يحكيه
�إىل املا�ض���ي .والزمان املا�ضي ال���ذي يفرت�ض �أن
�أح���داث الرواية/احلكاية وقعت في���ه ،ات�سم بنوع
من ال�ضبابي���ة والغمو�ض .فالقارئ ال يدرك اليوم
الذي ت�ش�ي�ر �إليه العبارة الزمني���ة املفتوحة» ذات
ي���وم» .لق���د �أراد ال�س���ارد من وراء «ع���دم حتديد
الزم���ان حتديدا دقيقا �إ�ضفاء طابع الإطالق على
التجربة املعرو�ض���ة بالق�صة .فت�صري العربة التي
حتملها �صاحلة لكل زمان ومكان»(.)21
ه���ذا عالوة عل���ى �أن م���ن �ش�أن ع���دم حتديد
زمنية الن�ص حتديدا دقيقا ،و�سمه بطابع �سحري
قم�ي�ن مبنح���ه قوة ج���ذب خا�ص���ة ،فمتلق���ي هذا
الن����ص يح�س وك�أن���ه ي�سافر عرب الزم���ن ،ليعي�ش
وقائع وجتارب مل تكن لتخطر له على بال.
- 2-3الزمن احلا�ضر:

وعل���ى نحوما جند يف احلكاي���ة املثلية ،اقرتن
«الزمن احلا�ضر» يف رواية «احليوانات» باحلكاية
الإطارية ،التي تنفتح على �صوت ال�سارد وهويتوجه
بحكيه نحوجماعة من امل�ستمعني املتحلقني حوله،
موظفا يف ذلك �ضمرياجلمع املتكلم« :جنل�س معا،
وكل واحد منا معه �أذناه»(.)22
�إن الفعل « جنل�س معا» الوارد يف كالم ال�سارد
يكتنز داللتني اثنتني هما:
• دالل��ة �سردي��ة :وتتمظهر من خ�ل�ال تعومي
ال�س���ارد ل�ضم�ي�ر ال(�أنا) داخ���ل ال(نحن).
وم���ن ث���م فهويح���اول التمل����ص م���ن حتم���ل

اخلرايف يف الرواية املغاربية املعا�صرة

امل�س�ؤولي���ة يف �صدقي���ة م���ا �س�ي�روى ،و�إعداد
الق���ارئ لي�س للتلقي والتفاع���ل فح�سب ،و�إمنا
للم�شاركة يف بناء احلكاية وروايتها كذلك.

(النهار زم���ن ال�سعي والكد ،واللي���ل زمن الراحة
والنوم) .وبذلك فهي ت�ؤ�س�س لوظيفة رمزية تخرج
عن احلدود الفيزيقية للزمان.

• دالل��ة زمني��ة :تتجل���ى يف �إحال���ة الفع���ل
«جنل����س» عل���ى الزمن احلا�ض���ر/الآن ،حيث
تبتدئ احلكاية ،وي�شرع الراوي يف �سرد وقائع
ابتد�أت (ذات يوم) ،وانتهت (ذات يوم).

لقد ارتبط الليل يف الذاكرة الإن�سانية بالراحة
التي ت�أتي بعد يوم طويل و�شاق� .إال �أن ليل»احليوانات»
يختل���ف عن «اللي���ل الطبيعي» ،وذل���ك ب�شكل جعله
زمنا «عدوانيا» اقرتن بالتهمي�ش والإق�صاء واملوت.
لق���د حتول ليل الفيل و�أ�صحاب���ه �إىل ليل �آخر ،غري
م�أل���وف ،يرتبط طول���ه وق�صره بح�س���ب متغريات
نف�سي���ة وفكري���ة ،ولي����س بح�س���ب عوام���ل طبيعية
(تعاقب الليل والنهار) .هكذا يبدو»الليل» املتحدث
عن���ه طويال ب���دون �آخر ،فال�شم����س «لن تطلع على
�أر�ض خائفة �إىل هذا احلد»(.)24

وبعد توقف احلكاية ،يعود ال�سارد مبتلقيه �إىل
احلا�ضر«:ودعون���ا الآن نفرتق عل���ى خري ،قبل �أن
جنتمع على غريه»(.)23
- 3-3الزمن امل�ستقبلي:

وي�ست�شف من بع�ض امل�ؤ�شرات الزمنية الدالة
عل���ى زم���ن امل�ستقب���ل .ف�شخ�صي���ات الرواي���ة ال
تكتفي بنق���د الواقع ال�سيا�س���ي فح�سب (ا�ستبداد
الأ�س���د وحكومة الكل���ب) ،و�إمنا تق���وم بالإ�ضافة
�إىل هذا ،ببناء توقعات وا�ست�شرافات �صدرت عن
«ذوات حيواني���ة» نالت ن�صيبها الكايف من الثقافة
والتجربة (مثال :الفيل ،ال�سنجاب ،البومة) ،ذوات
متثل تياري���ن �سيا�سيني واجتماعيني مت�صارعني:
الفي���ل وال�سنج���اب من جه���ة ،والبوم���ة من جهة
�أخرى .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن هذه اال�ست�شرافات/
النب���وءات ات�سمت بلون م���ن الوثوقية ،فقد جاءت
حابل���ة ب�صي���غ ت�أكيدية/قاطعة منه���ا « :فما �أرى
لكم�...س���وى» « ،ل���ن تطل���ع»« ،حتمي���ة ال�صراع»،
«حتمية �أخرى»....
وع�ل�اوة عل���ى ات�صافه���ا بالتن���وع والتع���دد
(املا�ض���ي -احلا�ضر -امل�ستقب���ل) ،ات�سمت البنية
الزمنية يف رواية «احليوان���ات» با�ستلهام ال�صادق
النيه���وم الوا�ضح لرمزية الت�شكيل الزمني املوظفة
يف امل���وروث احلكائي العرب���ي ،وال �سيما يف حكاية
احليوان.
و�إذا كانت وظيفة الزمان يف الن�ص احلكائي،
ه���ي ت�أط�ي�ر فع���ل الواقع���ة ال�سردي���ة ،وذلك عرب
�إفراغه���ا يف زمنية معين���ة� :صباح/م�ساء ،نهار /
لي���ل� ،صيف� /شت���اء ،ربيع/خريف...ف�إن وظيفته
يف رواية»احليوان���ات» ،تتج���اوز البعد الت�أطريي/
الأح���ادي ،الذي يتناغ���م والبعد الطبع���ي للزمن

هك���ذا �إذن ،ي�صبح طل���وع ال�شم�س مبا يحمله
م���ن ن���ور يب���دد الظ�ل�ام ،ويذه���ب الق���ر ،معادال
مو�ضوعي���ا للرف����ض والتم���رد على واق���ع �سيا�سي
واجتماعي وثقايف ليبي بلورت تفا�صيله بعيدا عن
�إرادة ال�شعب الليبي املقهوراملغلوب على �أمره.
لعل���ه ق���د تبدى لن���ا مم���ا �سل���ف� ،أن ا�شتغال
ال�صادق النيهوم على مكون الزمن مل يتم مبعزل
ع���ن ا�ستله���ام البني���ة الزمني���ة للن����ص ال�سردي
القدمي� ،إال �أن هذا اال�ستلهام مل يتوقف عند عتبة
املحاكاة ،و�إمن���ا عمد ،ويف ق�صدية فنية وا�ضحة،
�إىل ن�سف ه���ذه البنية ،فا�سح���ا لذاته حرية �أكرب
لي�س يف بعث الن�ص الرتاثي فقط ،و�إمنا يف تطويعه
و�إعادة بنائه كذلك .ويف هذا الإطار ،قام ال�صادق
النيهوم بالت�أ�سي�س لزمنية روائية خا�صة ال يقت�صر
دورها ال�سردي على ت�أطري الن�سيج الروائي ،على
نحوم���ا جند يف الن�ص احلكائ���ي القدمي فح�سب،
و�إمن���ا ت�سه���م يف توجيهه وبنائه كذل���ك .فالزمن
هنا ،يفر�ض ح�ضوره الوازن ،وذلك عرب ممار�سة
�سطوته وخا�صة على ال�شخ�صي���ة الروائية ،الأمر
ال���ذي حوله م���ن جمرد» �إط���ار زمن���ي» �إىل «رمز
زمن���ي» ومعادل مو�ضوعي ملرحل���ة �سيا�سية معينة
(الليل يرم���ز �إىل املوت والإق�صاء ،والنهار يرمز
�إىل الن�شاط واحلياة والتمرد).
وحا�ص���ل القول ،فق���د �أ�سهم ا�ستله���ام البنية
الزمنية لرواية «احليوانات» للموروث ال�سردي يف
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الرفع من �إمكاناته���ا الفنية ،مما جعل منها ن�صا
حواريا مفتوحا قادرا على �إدراك ومتثل �إكراهات
اللحظ���ة احلا�ض���رة ،وذلك من خ�ل�ال عالقاتها
املت�شعب���ة واملعق���دة مب���ا م�ضى (التاري���خ) ،ومبا
�سي�أتي (امل�ستقبل) .
وعموما ،ف�إن الرفع من القدرة التعبريية للرواية
مل يتم من خالل اال�شتغال على مكون الزمن فقط،
و�إمنا مت من خالل مكون املكان كذلك.
- 4البعد اخلرايف للف�ضاء:

وكم���ا هوال�ش����أن يف بني���ة الزم���ان ،ت�أ�س�س���ت
بني���ة املكان ،هي الأخ���رى ،انطالقا من ارتباطها
العميق باملحكي اخل���رايف .ويف هذا ال�صدد �صاغ
ال�ص���ادق النيهوم بنية مكاني���ة خا�صة ا�ستطاعت
�أن جتمع ،ويف �شيء من التوليف الفني املبدع ،بني
قيم مكانية تراثية و�أخ���رى معا�صرة ،الأمر الذي
�أك�سبه���ا داللتني اثنت�ي�ن :الأوىل تراثي���ة والثانية
معا�صرة.
و�إذا كان���ت الدالل���ة الأوىل ق���د اعتم���دت يف
ت�شكله���ا عل���ى من���ط العالقة/العالق���ات الت���ي
ربطته���ا باملوروث ال�س���ردي ،ف�إن الدالل���ة الثانية
راهن���ت يف انبنائه���ا عل���ى م���دى قدرته���ا عل���ى
حتيني الزمن اخل���رايف امل�ستلهم وترهينه ،وذلك
بف�ض���ل ا�سرتاتيجية فني���ة رام ال�ص���ادق النيهوم
م���ن ورائها ،ع���دم االجنرار الاله���ث وراء �صدى
ال�ت�راث .لقد اجته���د يف نق���ده و�إع���ادة ت�شكيله،
وذلك على النحوالذي ي�سعف يف بلورة فهم عميق
ومقاربة جدي���ة وجديدة للمنظوم���ات ال�سيا�سية
واالجتماعي���ة والثقافي���ة يف البل���دان املغاربي���ة
عموما ،ويف ليبيا خ�صو�صا.
�إن مالحظ���ة فاح�ص���ة لرواية»احليوان���ات»
جتعلنا نقف على ازدواجية املكان بني مكان تراثي
ل���ه عالق���ة بال�ش���كل احلكائ���ي امل�ستله���م ،ومكان
�آخ���ر روائي له ارتباط بالواق���ع ال�سيا�سي يف ليبيا
يف العقدي���ن ال�سبعين���ي والثمانين���ي م���ن الق���رن
الع�شري���ن .فما هي ال�سمات الفنية التي ميزت كل
نوع ؟ وما العالقة  /العالقات التي ربطت بينهما؟
وكيف �ساهم ا�ستلهام املوروث يف الرفع من القيمة
التعبريية للن�ص الروائي املدرو�س؟
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- 1-4الف�ضاء اخلرايف:

وعل���ى �شاكلة الن�ص احلكائ���ي اخلرايف ات�سم
امل���كان يف رواي���ة» احليوان���ات « بتنوعه امللحوظ،
فهوي�شم���ل البيئ���ة الطبعي���ة /احليواني���ة ب���كل ما
تزخر به من غابات ،و�أرا�ض ،و�صحارى ،وجبال،
وم�ستنقع���ات ،ومي���اه ،و�أ�شج���ار ،وحيوان���ات� .أي
�أن���ه ي�شمل خمتل���ف مظاهر الطبيع���ة اجلغرافية
الت���ي تعي�ش فيها ال�شخ�صي���ات مبختلف �أ�صنافها
(طائرة ،مت�سلق���ة ،زاحفة ،بحري���ة) ،وطباعها،
ومواقفها مما يجري من �أحداث ج�سام.
وعموما ،فقد حتركت ال�شخ�صيات احليوانية
يف عدة ف�ض���اءات �أ�سا�سية �أبرزها الغابة .والغابة
امل�ستح�ض���رة يف ال�سي���اق الروائي تختلف عن تلك
املوظف���ة يف احلكاي���ة اخلرافي���ة �أواملثلي���ة ،فه���ي
مل تعد ذل���ك احليز اجلغرايف ال���ذي تتعاي�ش فيه
احليوانات �أوتت�صارع على نحوما جند يف حكايات
«كليلة ودمنة» ،و�إمنا غدت ف�ضاء ات�سم فنيا بجملة
من اخل�صائ�ص والأبعاد.
لعل �أول �صورة يكونها قارئ الرواية/احلكاية
ع���ن الغاب���ة هوطابعه���ا الغام����ض .فعل���ى الرغم
من اق�ت�ران الكلم���ة ب(ال)� ،إال �أن ذلك مل يبدد
غمو�ضها� ،إذ �أنها مل تك�ش���ف طبيعة هذا الف�ضاء
وال �سمات���ه ،الأم���ر ال���ذي جع���ل الذئ���ب يت�ساءل
يف فاحت���ة الرواي���ة ع���ن طبيعت���ه قائ�ل�ا« :ما هي
الغابة؟»(.)25
والغابة ف�ضال عما �سب���ق ،هي ف�ضاء عدواين
بامتي���از ،فق���د اقرتن عن���د احليوان���ات ،وخا�صة
تل���ك التي نا�صب���ت الأ�س���د وحكومت���ه املت�سلطة/
الالدميقراطية العداء،بالتهمي�ش .ولتو�ضيح هذه
النقطة نورد املثال التايل :
• « هكذا �أن���ت دائما م�ؤدب وكبري القلب لكن
ه���ذه الغاب���ة م�ي�راث لكب�ي�ر املخال���ب .لعلك
مت�أثر بفقراء الهنود»(.)26
م���ن املثال ال�ساب���ق يت�ضح �أن ف�ض���اء الغابة/
الوط���ن ،هوواق���ع م���كاين ارتبط يف ذه���ن الفيل
ومنا�صري���ه ،ب�سيادة قانون الغاب ،حيث ال �سيادة
�إال ل«كب�ي�ر املخال���ب» وم���ن معه .لذل���ك كان من
البدهي �أن يتحول ف�ضاء بهذه ال�سمات �إىل ف�ضاء
عدائ���ي ت�صادر فيه حق���وق ال�شخ�صي���ة يف �إدارة
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�ش�ؤونها ،وبلورة م�ستقبلها ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي.
هكذا �إذن ،تقدم الغابة يف رواية «احليوانات»
ف�ضاء روائيا تخييليا يتميز عن الف�ضاء امل�ستوحى
(الغابة يف الن�ص الرتاثي) لي�س من حيث ارتباطه
بال�شخ�صية فح�سب ،و�إمنا من حيث م�ساهمته يف
�صياغة املغزى  /املق�صد الن�صي كذلك.
ولئ���ن ارتبط���ت الغاب���ة ،كف�ض���اء ،بالتهمي�ش
والإق�ص���اء ،فقد �شكلت ال�صحراء امتدادا مكانيا
مفتوح���ا مين���ح ال�شخ�صي���ة الفر�ص���ة لالنف�ل�ات
من كل م���ا قد يربطها بامل���كان الأم (الغابة) من
التزام �سيا�سي �أواجتماعي .ومن ثم يغدوالف�ضاء
ال�صح���راوي ،بناء على هذا الط���رح ،مكانا �أثريا
في���ه ،ومن خالل���ه ،تتخل�ص ال�شخ�صي���ة امل�أزومة
من �ضغوطها النف�سية ،وذلك عرب مراجعة الذات
والإف�صاح عم���ا يخاجلها من هم���وم وانك�سارات
�أوجدته���ا تركيب���ة �سيا�سية واجتماعي���ة وثقافية،
ال ت�ت�ردد يف م�صادرة احلق���وق ،وو�أد الأحالم يف
مهادها.
ومبوازاة مع الف�ضاء الرتاثي ،ميكننا احلديث
يف الرواية عن ف�ضاء �آخر هوالف�ضاء الروائي.
- 2 - 4الف�ضاء الروائي:

ولئ���ن �أوغلت رواي���ة «احليوان���ات» يف ا�ستلهام
الف�ض���اء اخل���رايف واالحتفاء به ،ف�إنه���ا مل تتوقف
عن���د ن�سف هذا املكان و�إع���ادة بنائه روائيا ،وذلك
مبا يتناغم وحجم وطبيعة الإ�شكال املطروق؛ و�إمنا
عمدت �إىل ابتداع ف�ضاءات �أخرى  /روائية ات�سمت
فنيا بطابعها الإن�ساين الوا�ضح ،املتجلي يف الداللة
عل���ى واق���ع ال�ت�ردي الذي مي���ز امل�شه���د ال�سيا�سي
الليبي ،والعربي ب�شكل عام ،وخا�صة خالل املرحلة
التي �أعقبت ح�صول ليبيا على اال�ستقالل.
وعل���ى الرغم من تعدد ه���ذه الف�ضاءات ،ف�إن
ح�ضوره���ا الن�صي كان �شاحبا ،فهي مل ت�ستح�ضر
�إال ك «وم�ض���ات مكاني���ة» �سريع���ة� ،إال �أن ه���ذه
الوم�ض���ات كان���ت �أك�ث�ر داللة وواقعي���ة يف ر�صد
ال�ص���راع ال�سيا�س���ي الدائ���ر ب�ي�ن جماع���ة الفيل
وحكومة الكلب حول ال�سلطة.
م���ن التحلي���ل ال�سابق لبنيتي الزم���ان واملكان

ن�ستطيع تقرير النتائج التالية :
• ا�ستله���م ال�صادق النيهوم املوروث ال�سردي،
وذل���ك ع�ب�ر اج�ت�راح ف�ض���اءات ات�سم���ت
ب�إطالقيته���ا و�ضبابيته���ا وغمو�ضه���ا  .وه���ي
�سمات تذكرنا بالن�صو����ص العربية اخلرافية
التي جنحت يف عمومها� ،إىل ت�أبيد حم�صولها
الأخالق���ي ،وذلك من خ�ل�ال تعمدها حتييد
بنيتها الزمكانية.
• حر�ص ال�صادق النيهوم يف رواية» احليوانات»
عل���ى حم���اورة الف�ض���اء اخل���رايف حم���اورة
�إيجابي���ة وخالق���ة ،فه���وال يتوخ���ى حم���اكاة
املحك���ي اخلرايف حماكاة �صوري���ة جافة تقود
�إىل التك���رار واالجرتار ،و�إمن���ا ين�شد الدخول
معه يف نوع من اجلدل الفني ،مل ي�صبح املكان
الرتاث���ي مبقت�ضاه ذلك امل���كان الفيزيائي ذا
الأبعاد الثالثة ،و�إمنا غدا ف�ضاء روائيا يت�سم
فنيا بخ�صبه وعمق داللته ،وبقدرته امل�ستمرة
عل���ى الت�أرجح بني االنفتاح واالنغالق ،والألفة
والعدائي���ة ،والب�ساط���ة والتعقي���د ،واحل�ضور
والغي���اب ،والواقعي���ة والأ�سطوري���ة ،وذل���ك
بح�سب ما يتطلبه ال�سياق الداليل للن�ص.
الف�ض���اء الرتاث���ي امل�ستلهم مل يع���د �إذن ذلك
الف�ض���اء الثاب���ت ،اجلاه���ز ال���ذي ال دور له �سوى
الت�أط�ي�ر املكاين للن�سيج ال�سردي ،بقدر ما �أ�صبح
ف�ض���اء روائي���ا ات�س���م ،ع�ل�اوة عل���ى م���ا ذكرناه،
بوظيف���ة �إيحائي���ة �ساهم���ت يف هند�س���ة الن����ص،
وبل���ورة مقا�صده الداللي���ة واجلمالية ،مقا�صد مل
تك���ن لتتحقق لوال تل���ك العالقة/البنائية العميقة
التي �أن�ش�أها مع خمتلف الأركان الروائية الأخرى.
لق���د جل����أ الروائ���ي �إىل ن�س���ف الإط���ار التقليدي
للمكان كعن�صر م�ستقل بذات���ه ولذاته ،وبنى على
�أنقا�ضه �إطارا مكاني���ا جديدا التحمت فيه البنية
الزمنية بالبنية املكاني���ة ،الأمر الذي �أ�ضفى على
الن����ص نوع���ا م���ن الدينامي���ة ،دينامي���ة �ست�صل
ذروته���ا خا�صة حينم���ا �ستتحول بني���ة املكان �إىل
ف�ضاء/مر�آة تواكب ،وتعك�س يف الآن ذاته ،الكثري
م���ن التح���والت  /االنقالبات الت���ي تخللت �صراع
احليوان���ات حول ال�سلط���ة .ولتو�ضيح هذه النقطة
نورد اجلدول التايل(:)27
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ال�شخ�صية املتحولة

الف�ضاء املتحول عنه الف�ضاء املتحول �إليه

الذئب

جمهول

الغابة

ت�أ�سي�س حكومة

اخلرتيت/ال�ضفدع

الغابة

املاء

طلب الأمان

العقرب/الثعبان

الغابة

اجلحر

التحرر من الرقابة

ال�صقر

ال�صحراء

اجلبل  /املغارة

االختباء

ال�سنجاب

الغابة

ال�صحراء

الهروب من الواقع/
التن�سك

الغابة

البار/املقهى/
فوق ال�شجرة/حتت
ال�شجرة

الإعداد للتمرد على
حكومة الكلب

البيت

اجلبال

الهروب من �سلطة
الأب واحلكومة
وااللتحاق بالفيل

ال�سنجاب ،اخلنزير ،اجلمل،
الثور،التي�س،القط،الكب�ش،
احل�صان ،الع�صفور
الأرنب رقم 9
الأرنب رقم 11

�إن ق���راءة حتليلي���ة للج���دول �أع�ل�اه جتعلنا
نلحظ م���دى االرتباط الوثيق للف�ض���اء بالعنا�صر
الروائي���ة الأخرى ،وال �سيما عن�ص���ر ال�شخ�صية.
�إن االنتقال من الغابة �إىل املاء �أواجلحر �أواجلبل
�أواملغ���ارة �أوال�صحراء ،و�إن كان يف الظاهر ي�شكل
بني���ة حدثية� ،إال �أنه يف مدلول���ه الفني ميثل تقنية
روائية تق�ص���د ال�سارد من ورائه���ا �إف�ساح املجال
�أم���ام ال�شخ�صي���ة كي تل���ج عوامل حكائي���ة واقعية
�أوخرافي���ة �أورمزية �أوعجيب���ة ،ت�سعف يف ت�شريح
الواق���ع ال�سيا�س���ي الليبي ،م�سلح���ة يف ذلك بر�ؤية
نقدي���ة ح���ادة ال ي�سع «امل���كان اخل���رايف» بحدوده
اجلغرافية ال�ضيقة ،ا�ستيعابها.
ومهما يكن ،فقد وفق ال�صادق النيهوم يف �أن
يجعل م���ن ا�ستلهام املوروث اخلرايف �أداة �أ�سعفته
يف الت�أ�سي�س لكتابة روائية جديدة قادرة على نقد
النك�س���ة ال�سيا�سي���ة وال�ضمور الثق���ايف ال�سائد يف
وطنه (ليبيا) ،ومن خاللها كل البلدان املغاربية.
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دوافع التحول

وهويف روايته ال يتوقف عند ت�شخي�ص الداء ،و�إمنا
يقرتح ال���دواء �أي�ضا (الثورة) .وبهذا تغدوالكتابة
عند النيه���وم فعال ثقافيا ثوري���ا وجدليا ،ي�صدح
باحلقيق���ة (ال�سيا�سية �أوالديني���ة �أواالجتماعية)
امل�سك���وت عنها ،دون مواربة �أووج���ل ،الأمر الذي
جعل���ه ي�صطدم بذهنية عربي���ة مغلقة جرت عليه
العدي���د من امل�صاعب التي �أرهقته حيا ( تهمي�شه
ثقافيا ،وا�ضطراره �إىل الهجرة ق�سرا �إىل اخلارج
حت���ى وفات���ه ،وم�ص���ادرة كتب���ه) ،والحقت���ه ميتا
(تهمي�ش كتبه).
و«الث���ورة» التي ب�شر بها ن�ص «احليوانات» مل
تكن �سيا�سي���ة فح�سب ،و�إمنا كانت فكرية وروائية
�أي�ض���ا .من هن���ا جاء اهتمامنا به���ذا الن�ص كنوع
م���ن �إع���ادة االعتبار لتجرب���ة روائي���ة مغاربية مت
تقييمه���ا �إيديولوجيا ال نقدي���ا ،وذلك عرب �إ�صدار
مواق���ف تبل���ور جلها كردود فع���ل �إزاء �آراء الرجل
ال�سيا�سية والإيديولوجية .
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موازنة بين
حكايتين خرافيتين
في ضوء منهج بروب
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�صربي م�سلم حمادي
كاتب من العراق

يتس��م القصص الشعبي العربي عامة بالغزارة ،ذلك
أن البيئ��ات العربية ذات مهاد حض��اري عريق حافل
باألس��اطير التي تش��ظت إلى مالحم وحكايات خرافية
وشعبية وحكايات حيوان فضال عن األمناط الفولكلورية
األخرى كاألغاني الش��عبية واألمث��ال واأللغاز والطرف
وسواها .وحتتضن هذه الدراسة موازنة بني حكايتني
خرافيت�ين إحداهما من الع��راق وردت حتت عنوان
العنق��ود الذهب��ي( , )1واألخرى من اجلزائ��ر عنوانها
عصفور الهوى(. )2
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وال ب���د لن���ا قبل �أن ن�شرع يف ه���ذه املوازنة من
�أن نعط���ي فكرة عن منه���ج فالدميري بروب الذي
طبقه عل���ى احلكاي���ات العجائبي���ة الرو�سية وهي
من���ط من احلكاي���ات اخلرافية حي���ث وجد بروب
�أن ه���ذه احلكايات تنتظمها �إحدى وثالثون وحدة
وظيفية تط���رد يف معظم حكايات هذا النمط من
الق�ص�ص ال�شعبي ,وتتكرر هذه الوحدات بطريقة
الفت���ة .وعلى الرغم م���ن �أن فالدميري بروب كان
ق���د �أ�صدر كتاب���ه “علم ت�شكل احلكاي���ة ” �أواخر
العق���د الث���اين م���ن الق���رن املا�ضي ،وق���د ترجمه
�إبراهي���م اخلطي���ب ع���ن الفرن�سية حت���ت عنوان
“مورفولوجية اخلرافة”
ف�إنه قد لقي اهتماما كبريا وال�سيما بعد ظهور
مناه���ج التحلي���ل البنيوي يف الل�ساني���ات( .)3ومن
الباحث�ي�ن من يع���د منهج بروب عل���ى �أنه الركيزة
الثالثة للبنيوية(.)4
وال ي�ض�ي�ر منهج بروب �أنه يه���دف �إىل حتليل
املحتوى الظاهري ( ال�شكلي ) للحكاية اخلرافية
–كم���ا و�صفه ليفي �شرتاو����س – �إذ �إن �شرتاو�س
كان يه���دف �إىل جتاوز البني���ة ال�سطحية والتوغل
داخ���ل النم���ط ال�شعب���ي وال�سيما الأ�سط���ورة بغية
ا�ستخال�ص الوحدات التي ميكن ت�سميتها الثوابت
ال�صورية والتي يطلق عليها ميثمات
�أي الوح���دات الأ�سطوري���ة .ومم���ن ت�أثر بهذه
الوح���دات غرميا�س ال���ذي عم���د �إىل تقليل عدد
الوظائف التي قال بها بروب عن طريق الربط بني
بع�ض الوح���دات ,وخرج من ذلك بع�شرين وظيفة
فقط ذكرها يف كتابه عن ال�سيمانتيكا البنائية(.)5
ومنذ �سبعيني���ات القرن املا�ضي قام���ت الدكتورة
نبيل���ة �إبراهيم �س���امل �أ�ست���اذة الأدب ال�شعبي يف
جامعة القاهرة بتطبيق منهج بروب على احلكاية
اخلرافية امل�صري���ة يف كتابها ق�ص�صن���ا ال�شعبي
م���ن الرومان�سي���ة �إىل الواقعي���ة( ,)6وتبعها بع�ض
الباحثني يف هذا ال�ش�أن.
�إن انتظ���ام ن�س���ق احلكاي���ات اخلرافي���ة
مما يبعث على الده�شة
واحلكايات ال�شعبية عامة ّ
حق��� ًا ال�س ّيما �إذا ما كان ه���ذا االنتظام لي�س على
�صعي���د البيئة املوح���دة بل �إنه ينتظ���م احلكايات
حي���ث كان���ت يف ه���ذا الع���امل ،وذل���ك لأنه���ا بنية

فكري���ة ونف�سية ال نقول ب�أنها متطابقة بل متقاربة
على وج���ه الدقة ،وهي تف�ص���ح بال�ضرورة عن �أن
الإن�سان بد�أ بدايات مت�شابهة ولذلك ف�إنّ عنا�صر
خميلته و�أ�ساليب تفك�ي�ره امل�ستم ّدين من حاجاته
االجتماعية والنف�سية �أفرزت حكايات تتماهى يف
ن�سيجه���ا الداخلي �أويف بنيته���ا الأ�سا�س مما حدا
بفالدميري ب���روب �إىل �أن يكت�ش���ف هذه الوحدات
الت���ي تنب���ع م���ن احلكاي���ات نف�سه���ا وق���د ط ّبقها
بنج���اح عل���ى م���ا يدع���ى باحلكاي���ات العجائبي���ة
الرو�سي���ة حتدي���د ًا ،وخرج با�ستنت���اج م�ؤكد هو�أن
هذه الوحدات �أ�شبه م���ا تكون بالثوب الذي ميكن
�أن ترتدي���ه �أي���ة حكاي���ة� ،صحي���ح �أن الث���وب ق���د
يبدوف�ضفا�ض ًا بع�ض ال�شيء �إ�شارة �إىل �أن احلكاية
ق���د تخت�صر بع�ض هذه الوحدات الوظيفية بحيث
ال ت�ستوفيه���ا كله���ا وال�سي ّما يف احلكاي���ة ال�شعبية
الت���ي متيل �إىل التكثيف واالخت�ص���ار وك�أنها جذر
للق�ص���ة الق�ص�ي�رة املعا�ص���رة ،بي���د �أن احلكاي���ة
اخلرافية ميك���ن �أن ت�ستويف معظم هذه الوحدات
�أوالأن�س���اق املنتظم���ة� ،إذ �إن احلكاي���ة اخلرافي���ة
�سليل���ة الأ�سط���ورة ووريثته���ا  ,وه���ي تعتم���د على
التجري���د وتبدو�أق���رب �إىل لغة الرتمي���ز والإيحاء
�إذا م���ا قي�س���ت باحلكاي���ة ال�شعبي���ة ذات النب�ض
الواقعي الذي يغادر لغة التجريد والإطالق ويتجه
�إىل �أجواء �سردية اجتماعية ونف�سية دانية الداللة
ومو�صول���ة بهموم الإن�س���ان ال�شعب���ي وطموحاته،
ومن هنا ف�إن احلكاية اخلرافية ميكن �أن تع ّد الأم
ال�شرعية للف���ن الروائي احلديث من حيث ت�شعب
�شخ�صياتها و�أحداثه���ا وح�ضور عن�صري الزمان
واملكان واحلوار فيها.
وهذه القدرة على الإيح���اء والرتميز تبدومن
�أبرز �سمات احلكاية اخلرافية ( ولع ّله من ال�صور
امل�ألوف���ة يف احلكاية اخلرافي���ة �أن املر�أة اجلميلة
الطيب���ة يف و�سعه���ا �أن حت��� ّول الرج���ل املم�سوخ يف
�ص���ورة حي���وان �إىل رجل جمي���ل تقرتن ب���ه زوج ًا
وذلك عن طريق الكلمة الطيبة �أواملعاملة احل�سنة
ولع ّل���ه م���ن ال�ص���ور امل�ألوفة كذل���ك يف احلكايات
اخلرافي���ة �ص���ورة ال�ش���يء املح��� ّرم ال���ذي ال يحق
للبطل �أن يقرتب منه ....فهذا رمز �آخر للإن�سان
الذي ب���د ًال من �أن يعي�ش مقتنع��� ًا بحياته الواقعية
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تارك ًا الغو�ص يف العامل املجهول يو ّد �أن يكت�شف كل
�شيء حتى املحظور عليه اكت�شافه )(.)7
تتلخ�ص احلكاية اخلرافية العراقية “العنقود
الذهب���ي” ب����أن رجال كان���ت لديه �سب���ع بنات,
وق���د ن���وى �أن ي����ؤدي فري�ضة احلج  ,وح�ي�ن �أمتها
ا�شرتى لبناته جميعا ما طلبنه من هدايا �إال ابنته
ال�صغرى �إذ ن�س���ي هديتها  ,وكانت قد طلبت منه
عنقودا ذهبيا .وحني تذكر هديتها كان على ظهر
ال�سفين���ة العائدة �إىل بلده ,رف���ع �صوته متح�سرا:
�أف لقد ن�سيت العنقود الذهبي .ويف هذه اللحظة
ظه���ر م���ارد ق���رب ال�سفين���ة حامال مع���ه عنقودا
ذهبي���ا ,ووجه كالمه للأب� :ألي����س هذا ما طلبته
ابنت���ك؟ ولكن���ي ال �أعطي���ك �إي���اه �إال �إذا زوجتني
بالفت���اة ,فان�صاع الرجل لرغب���ة املارد ال�سيما �أن
امل���ارد و�ضع قدمه ال�ضخمة داخل ال�سفينة فاختل
توازنه���ا .وحني �س�أل الأب ع���ن كيفية تزويجه من
ابنت���ه� ,أجاب املارد� :ضع الفت���اة على �سطح الدار
يف لي���ل عا�صف ممطر بعد عودت���ك ولتكن بكامل
زينتها.
عاد الأب و�أخرب ابنته مبا ح�صل فبدت را�ضية
بقدرها ,اختطفها املارد يف يوم عا�صف وحط بها
يف ق�صر فخم كانت في���ه �سبع غرف .فتح لها كل
الأب���واب �إال باب غرفة واحدة حذرها من حماولة
فتحها .انتبهت الفت���اة �إىل �أن املارد كان يخدمها
ويدعوها �سيدت���ه ولي�ست زوجته ,كما الحظت �أنه
يح�ض���ر لها ليمون���ة كل ليلة ومبج���رد �أن تتناولها
ت�ستغ���رق يف نوم عميق .ويف �إحدى الليايل �أح�ست
�أن يف �أح�شائها جنينا ال تعرف من هو�أبوه .قررت
�أن تقتحم املجهول ف�أح�ض���رت ليمونة �أخرى غري
الت���ي يح�ضرها لها امل���ارد ,وتظاهرت �أمام املارد
ب�أنها تتناول الليمونة التي �أح�ضرها كاملعتاد ,وما
�إن تظاهرت بالنوم حت���ى ذهب املارد �إىل فرا�شه
وا�ستغرق يف نوم عميق .جل�ست الفتاة واجتهت �إىل
املارد ,الحظت �سل�سل���ة املفاتيح التي كان يحملها
يف عنق���ه ,ا�ستطاع���ت تخلي�صها م���ن عنق املارد
دون �أن ي�ستيق���ظ ومتكن���ت م���ن فتح ب���اب الغرفة
املحرمة .ول�شد ما كان���ت ده�شتها حني ر�أت �شابا
جمي�ل�ا ينام يف الغرف���ة ,كان ع���اري ال�صدر ويف
منت�ص���ف �صدره الحظت �شيئ���ا ي�شبه القفل حيث
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جرب���ت �أن تفتح���ه فانفتح ,وفج����أة وجدت نف�سها
�أمام ع���امل �سحري يع���ج بلعب الأطف���ال� .أح�ست
حين���ذاك �أن هذا ال�ش���اب هوزوجه���ا و�أن ما ر�أته
من لعب الأطفال هولطفلهم���ا املنتظر ,وحر�صت
عل���ى �أن تغلق �ص���در زوجها ولكن���ه ا�ستيقظ وهب
واقفا� .صرخ بها :مل���اذا فعلت ذلك؟ مل ي�ساحمها
و�أم���ر املارد ب�أن يلقي الفت���اة يف �أر�ض بعيدة لي�س
فيه���ا �إن�س وال جان .وجدت الزوجة نف�سها وحيدة
�إال من اخت�ل�اج اجلنني يف �أح�شائها ,وظلت ت�سري
على غري هدى حت���ى ر�أت �أ�ضواء تتلألأ من بعيد.
ق�صدت م�صدر ال�ض���وء حيث وجدت بيتا عامرا,
رحبت به���ا �صاحبة البيت ,ولكنه���ا يف عمق الليل
�سمعت �ص���وت زوجها وهوي�س����أل �شقيقته الكربى
ع���ن ر�أيه���ا بزوجته الت���ي ف�ضحت �س���ره وع�صت
�أم���ره ,فردت الأخ���ت ب�أنها ل���ور�أت زوجته لأكلتها
و�شرب���ت من دمها .ارتعب���ت الزوجة وان�سلت فورا
�إىل ظالم الليل .ويف م�س���اء اليوم التايل ق�صدت
دارا �أخ���رى حي���ث �سمع���ت يف ج���وف الليل �صوت
زوجه���ا وهوي�س�أل �أخت���ه الو�سطى ال�س����ؤال ذاته.
وكان رد الأخ���ت الو�سط���ى ال يختل���ف ع���ن ر�أي
الأخ���ت الك�ب�رى .ويف م�ساء الليل���ة الثالثة �سمعت
زوجه���ا ي�س����أل �أخت���ه ال�صغرى ع���ن ر�أيه���ا بهذه
الزوج���ة ,ت�أهبت الزوجة للهرب ل���وال �أنها �سمعت
�أخت���ه ال�صغ���رى تلومه على ق�سوت���ه وتعطي احلق
للزوج���ة فيما فعلته .رق قلب ال���زوج ودخل املكان
ال���ذي كانت فيه ,عانقها واعت���ذر منها وعا�شا يف
بيت �أخته ال�صغرى ينتظران املولود اجلديد.
وتتلخ����ص احلكاية اجلزائرية الت���ي عنوانها
(ع�صفور الهوى) ب�أن رجال كانت لديه �سبع بنات,
وحني ق���رب العيد عزم على الذه���اب �إىل ال�سوق
ليقتن���ي هدايا لبناته ,وقد ا�ش�ت�رى كل الهدايا �إال
هدي���ة ابنت���ه ال�صغرى الت���ي طلبت جب���ة ترق�ص
وحده���ا دون �أن يلم�سه���ا �أحد ,وح�ي�ن ر�أى اجلبة
يف �أح���د الدكاكني فوجئ ب�أن مال���ك اجلبة غول،
و�أن���ه يطلب يد ابنته ال�صغ���رى فلفلة ثمنا للجبة.
واف���ق الأب و�س�أل الغول ع���ن كيفية زواجه� ،أجاب
الغ���ول :ترقب���وا يوم���ا عا�صفا ممط���را �س�أجيئكم
لآخذه���ا زوجة يل .ويف يوم عا�ص���ف ممطر �أخذ
الغ���ول الفتاة ب����أن حملها على ظه���ره وق�صد بيته
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دون �أن ي�سمح لها ب�أن ترى وجهه .وكان يخرج من
املنزل قبل طلوع الفجر ويعود حني حلول الظالم.
بع���د م�ضي فرتة من الزمن ا�شت���اق �أهلها لر�ؤيتها
فحملها الزوج الغول �إىل بيت �أهلها على ظهره ليال
حيث التقت ب�شقيقاته���ا و�أف�شت لهن �سرها و�أنها
مل تر وجه زوجها ,فن�صحنها ب�أن ت�شعل م�صباحا
بوجه���ه� .أخذت فلفلة بالن�صيح���ة وباغتت زوجها
ب�أن �أ�شعلت م�صباحا يف وجهه ف�إذا بها ترى �شابا
جمي�ل�ا ,ولكنه ا�ست�شاط غ�ضب���ا واختفى فورا من
�أمامه���ا .حاول���ت اقتفاء �أثره وه���ي تناديه :عد يا
ع�صف���ور الهوى فريد عليها� :أهلك �سبب �شقائك.
وا�صل���ت اقتفاء �أثره فر�أت ثالث عيون ماء ,تدفق
ماء اثنني منها �إال العني الو�سطى ف�إنها قد جفت,
وح�ي�ن �س�ألته���ا الزوج���ة �سمعتها تق���ول :من �أجل
ع�صفور الهوى ا�شتد ح���زين فجف مائي .و�شكت
�شج���رة و�سط���ى ال�شك���وى ذاتها .حينئ���ذ تذكرت
فلفلة حالها وولولت :وا �أماه �أهلي �سبب �شقائي.
مل تي�أ����س فلفلة من اقتفاء �أث���ر زوجها الغول,
ويف طريقه���ا ر�أت دكاكني مليئة باجلبب واملناديل
والأحذية ا�شرتاها زوجها لها لوال ع�صيانها لأمره.
كان ع�صف���ور الهوى يحث اخلطى فيطوي اجلبال
وكان���ت فلفلة جتري خلفه حتى و�صل �إىل بيت �أمه
الغولة .دخل���ت يف �أثره ,وحني ملحته���ا الأم الغولة
تظاه���رت بال�سرور ,ولكنها بع���د �أيام طلبت منها
�أن تعد لها و�سادت�ي�ن حم�شوتني بري�ش الع�صافري
وهددتها ب�أنه���ا �ست�أكلها �إن مل تنفذ ذلك .جل�ست
فلفل���ة تبكي ف�أعانتها �شقيق���ة زوجها �إذ ن�صحتها
ب����أن تق�ص���د الغاب���ة وت���ردد احزنوا ي���ا ع�صافري
مات ع�صف���ور الهوى .فعلت ذل���ك فت�ساقط ري�ش
الع�صاف�ي�ر حزن���ا عل���ى ع�صفور اله���وى ,جمعت
الزوج���ة الري�ش وح�شت ب���ه و�سادتني قبل �أن تعود
الغول���ة يف اللي���ل .يف �صبيحة الي���وم التايل طلبت
منها طلبا ثانيا وثالثا ورابعا وقد �أجنزت كل هذه
الطلبات مب�ساعدة ابنة الغولة .وذات يوم ن�صحت
ابن���ة الغول���ة فلفلة ب�أن تطلب م���ن ع�صفور الهوى
�إح�ضار احلناء لكي حتني �شعر ر�أ�س �شقيقة زوجها
و�أن ت�ضع فلفلة منديال تتدىل �أطرافه فتنغم�س يف
احلن���اء� ,سوف تنبهها �شقيق���ة زوجها فرتد عليها
فلفل���ة :دعيه يتلط���خ مثلما تلطخ قلب���ي بالهموم.

�سوف ي�ؤث���ر كالمها هذا على زوجها ويحملها �إىل
بيتهما .نفذت فلفلة ن�صيحة �شقيقة زوجها ,فرق
لها قلب زوجها وهرب به���ا .حاولت الأم �أن تلحق
بهما ولكنه���ا عجزت وقالت :خدعتن���ي فلفلة فلم
�ألتهمه���ا يف الوقت املنا�س���ب ,ويف طريق عودتهما
�أخذ اجلب���ب واملناديل والأحذية هدايا لفلفلة كما
مر على العني النا�ضبة وال�شجرة الياب�سة فتدفقت
العني و�أينعت ال�شجرة.
وي�ش�ي�ر الدكت���ور عب���د احلميد بوراي���و�إىل �أن
هذه احلكاية ت�ستند �إىل احلوافز �أواملوتيفات التي
ت�ستن���د �إليها �أ�سطورة النف����س والع�شق التي تتمثل
فيم���ا ع���رف يف الأدب العامل���ي مبوتي���ف اجلميلة
والوح����ش .بيد �أن احلكاية اخلرافية تتيح �إمكانية
�أك�ب�ر لال�ستب���داالت والت�ص���رف يف التج�سيدات
وال�ص���ور ,كما �أنها تتعر�ض ب�شكل �أو�ضح لل�صراع
االجتماع���ي واملعتق���د الدين���ي( .)8وه���ذا ينطبق
على حكاي���ة العنقود الذهب���ي .و�أح�سب �أن هاتني
احلكايت�ي�ن ت�ؤرخان لأ�ساط�ي�ر مو�ضوعها ال�صلة
ب�ي�ن الب�ش���ر والآلهة املتع���ددة زمن طفول���ة العقل
الب�شري.
و�إذا �شرعن���ا بتطبي���ق وح���دات ب���روب عل���ى
احلكايت�ي�ن مع���ا ف����إن الوح���دة الوظيفي���ة الأوىل
متطابق���ة يف احلكايتني ,وقوامه���ا تغيب الأب عن
البي���ت لأداء فري�ض���ة احلج يف العنق���ود الذهبي,
وخ���روج الأب يف حكاية ع�صفور اله���وى من �أجل
�شراء هداي���ا العيد .وغالبا ما تت�ل�ازم الوحدتان
الثاني���ة والثالث���ة �إذ �إن التحذي���ر املوجه �إىل الأب
يف احلكايتني كلتيهم���ا ي�أتي من املارد يف احلكاية
الأوىل والغول يف الثانية ,ويتجلى ارتكاب املحظور
يف موافق���ة الأب يف احلكايت�ي�ن عل���ى الزواج .ويف
الوح���دات الرابع���ة واخلام�س���ة وال�ساد�س���ة يقوم
امل���ارد يف حكاية العنقود الذهبي بدور ال�شخ�صية
ال�شري���رة التي ت�ستطل���ع موقف �ضحيته���ا وتتلقى
معلومات دقيقة عنها ك���ي تخدعها ,وينطبق هذا
على الغول يف حكاية ع�صفور الهوى .ويف الوحدتني
ال�سابعة والثامنة ي�ست�سل���م البطل ,ويبدوهذا من
خالل ا�ست�سالم البطلتني يف احلكايتني لقدرهما.
ويف الوحدت�ي�ن التا�سع���ة والعا�شرة يعت���زم البطل
احل�ص���ول على �ضالت���ه ,وه���ي يف احلكاية الأوىل
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(العنقود الذهبي) ويف احلكاية الثانية اجلبة التي
ترق�ص وحدها .ويف الوحدة احلادية ع�شرة ترتك
البطلتان �أ�سرتهما باجت���اه البيت اجلديد .ويقوم
امل���ارد يف حكاية العنقود الذهبي بدور ال�شخ�صية
املانح���ة حني يفت���ح لها �أب���واب ق�ص���ره ,وينطبق
هذا على احلكاية الأخ���رى .و�أما الأداة ال�سحرية
التي ت�ش���كل الوظيفة الرابعة ع�ش���رة ف�إنها تتجلى
يف ح�ص���ول بطل���ة العنق���ود الذهبي عل���ى مفاتيح
الق�ص���ر ,ويف احلكاي���ة الأخ���رى تبدوم���ن خالل
ح�صولها على امل�صب���اح الذي ر�أت يف �ضوئه وجه
زوجها .وتنتقل البطلتان �إىل عامل جمهول خمتلف
وهوقوام الوحدة اخلام�سة ع�شرة .ويكون ال�صراع
بني البط���ل وال�شخ�صية ال�شري���رة وهوالذي تعرب
عنه الوحدات من ( )16-19وهو�صراع من �أجل
�إقناع امل���ارد والغول يف احلكايتني ب�أحقية الزوجة
يف �أن ت���رى زوجها .ويف الوح���دة الع�شرين تبحث
الزوجت���ان ع���ن زوجيهم���ا .ويف الوح���دة احلادية
والع�شري���ن ت����ؤدي �أختا الزوج الك�ب�رى والو�سطى
دور ال�شخ�صي���ة ال�شري���رة يف حكاي���ة العنق���ود
الذهبي ,ويف احلكاية الأخرى ت�ؤدي �أم الزوج هذا
الدور .وتنجح البطلة يف التخل�ص من ال�شخ�صية
ال�شري���رة ب�أن ته���رب يف حكاية العنق���ود الذهبي
مرتني وهذا قوام الوحدة الثانية والع�شرين والثالثة
والع�شرين ,ويقابل ه���ذا يف ع�صفور الهوى جناح
البطلة �أرب���ع مرات من فخ���اخ الأم الغولة .ولي�س
للوح���دة الرابع���ة والع�شرين والثامن���ة والع�شرين
�أي ح�ض���ور يف احلكايت�ي�ن معا �إذ لي����س ثمة بطل
مزيف فيهم���ا .ويف الوح���دات 25،26،27تكلف
البطل���ة يف حكاية ع�صفور الهوى مبهمات ع�سرية
التحقي���ق ولكنه���ا تنجح يف �إجن���از ذلك ،يف حني
مل ت���رد هذه الوحدات يف حكاية العنقود الذهبي.
وتره����ص الوحدة التا�سع���ة والع�ش���رون باقرتاب
نهاية احلكاي���ة �إذ تبدوبطلة العنق���ود الذهبي يف
و�ضع جديد حني يقتنع زوجها ب�أن ما فعلته هومن
حقه���ا .وينطب���ق هذا على زوج فلفل���ة يف احلكاية
الأخ���رى .وال يلح���ق الأذى بال�شخ�صي���ة ال�شريرة
يف احلكايت�ي�ن معا ،وهوق���وام الوح���دة الثالثني.
و�أما الوحدة الأخ�ي�رة (احلادية والثالثون) فهي
التي يتزوج فيها البطل .ويف احلكايتني ال�سابقتني
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يتج���دد ال���زواج وتتع���زز دعائمه ،وه���ي الر�سالة
امل�ستقاة من احلكايتني.
وما ي�ستنتج من هذا اال�ستعرا�ض �أن الوحدات
الوظيفي���ة الإحدى والثالث�ي�ن ال تطرد جميعها يف
احلكايتني �إذ قد يح�ضر بع�ضها وقد يغيب بع�ضها
الآخر وكما الحظنا يف التحليل ال�سابق ,ف�ضال عن
�أن بع�ض الوحدات قد تتكرر يف احلكاية الواحدة.
وم���ن امل�ؤك���د �أن الت�شابه يف احلكايت�ي�ن وا�ضح يف
�ش���كل احلكايتني وم�ضمونهما ،فف���ي الوقت الذي
تت�شاب���ه في���ه البطلت���ان يف احلكايتني ف����إن الزوج
يف احلكايت�ي�ن يحمل مالمح متقاربة .ويكاد يكون
املحظور واحدا.
وحتت�ض���ن احلكايت���ان خزينا لتقالي���د �شعبية
وممار�سات دينية واجتماعية ونف�سية ،ففي الوقت
ال���ذي ت�شري فيه حكاية العنقود الذهبي �إىل احلج
ف����إن حكاية ع�صفور الهوى تلمح االحتفاء بالعيد.
وتك�ش���ف حكاية العنق���ود الذهبي عن غريزة حب
اال�ستط�ل�اع التي حتفز البطلة عل���ى �أن تقرر فتح
الغرفة ال�سابعة املغلقة ،وكذلك يف حكاية ع�صفور
اله���وى �إذ تدف���ع غري���زة ح���ب اال�ستط�ل�اع فلفلة
�إىل �أن ت�شع���ل امل�صب���اح يف وجه زوجه���ا كي تراه.
وم���ن الوا�ض���ح �أن احلكايت�ي�ن كلتيهم���ا حتر�صان
عل���ى اخلط���وات املتبع���ة يف ال���زواج ،و�أوىل ه���ذه
اخلطوات ه���ي موافقة الأب ،بي���د �أن دور الأ�سرة
القدمي���ة يغيب لتحل بدله الأ�س���رة اجلديدة التي
ينبع ان�سجامها من داخلها وبعد معاناة ال تقل عن
معاناة الزوجتني يف احلكايتني كلتيهما.
و�إذا كان الأ�صل الأ�سطوري ي�شري �إىل العالقة
ب�ي�ن الإن�س���ان والكائن���ات غ�ي�ر املرئي���ة (الآله���ة
يف الأ�ساط�ي�ر والغي�ل�ان وامل���ردة يف احلكاي���ات
اخلرافي���ة) ف�إن الرمز الكامن يف احلكايتني على
�صعيد الآن هو�أن الزوج قد يحمل عيوبا �شخ�صية
يف ج�س���ده �أومزاجه ،وعل���ى الزوجة ح�سب منطق
احلكايت�ي�ن �أن ت�ص�ب�ر عليه و�أن تتقب���ل و�ضعه كي
حتم���ي الأ�س���رة م���ن االنهي���ار فتتع���زز �أوا�صرها
وتكون م�ؤهلة ال�ستقبال الوافد اجلديد (اجلنني)
�إىل ه���ذه احلياة .وقد بدا ه���ذا وا�ضحا يف حكاية
العنقود الذهبي خا�صة.
واجلدي���ر بالذك���ر �أن د .طالل ح���رب يقرتح

موازنة بني حكايتني خرافيتني يف �ضوء منهج بروب

بدائ���ل لهذه الوح���دات فبد ًال م���ن �أن تكون �إحدى
وثالثني ميكن االقت�صار على �سبع وحدات هي:
 - 1فقد التوازن
 - 2ال�سعي �إىل ا�ستعادة التوازن
 - 3امل�ساعدات
 - 4العقبات
 - 5االنت�صار
 - 6معاقبة ال�شرير
()9
 - 7ا�ستعادة التوازن
وهومقرتح جدي���ر بالتلبث عن���ده لأن الفكرة
الأ�سا�سي���ة ه���ي االقت�صار عل���ى البن���ى والركائز
والأن�ساق بيد �أن وحدات بروب تظل �أكرث اهتمام ًا
بالتفا�صيل.
و�آي���ة م���ا ذك���ر �أن ح�ض���ور ه���ذه الوح���دات
الوظيفي���ة ملبتكره���ا فالدمي�ي�ر ب���روب ال يعن���ي
ب�أي ح���ال من الأح���وال رتابة احلكاي���ة اخلرافية
�أوال�شعبي���ة ب���ل �أنه دلي���ل كونها مكون��� ًا مهم ًا من
مكون���ات املخيل���ة الب�شرية والفك���ر الإن�ساين عرب
طفولته الفكري���ة و�أخيلته الرثية املعب����أة بالرموز

والإيح���اءات التي ميكن �أن مت���د الفنون ال�سردية
اجلدي���دة باملبتك���ر والأ�صي���ل يف �آن واح���د ،وعرب
الق���درة الفائقة للح���دث احلكائي عل���ى الت�شويق
وجتاوز حواجز الزمان وح���دود املكان لت�صل �إىل
الذهن م�ضمخة بعبري ال�سجية ال�صافية والفطرة
الأ�صيل���ة .وتظ���ل �إمكان���ات احلكاي���ة اخلرافي���ة
خمب����أة يف بذورها ال�سحرية التي ما �إن حتت�ضنها
املوهب���ة املعا�ص���رة حت���ى تتفت���ح باجلدي���د ،على
�أن يبع���ث الفنان املعا�ص���ر فيها �إيح���اءات الرمز
الأوىل ً
ناق�ل�ا �إلين���ا ده�شة الرمز ون�ش���وة الإن�سان
الأول ب���ه ،كال�شاعر الذي يعي���د �إىل اللفظ املفرد
نب�ض���ه ،فك�أن���ه الإن�س���ان الأول ال���ذي �أطلقها �أول
م���رة ،ولي�س من �ش�أن الفن���ان املعا�صر �سواء �أكان
روائي ًا �أوقا�ص��� ًا �أوم�سرحي ًا �أن يعيد كتابة احلكاية
اخلرافي���ة كما هي علي���ه يف مظانها ،بل �أن يعيد
�صياغتها وي�ضيف �إليها �أبعاد ًا جديدة بحيث تعيد
�إليها احلياة ومبا ين�سجم مع هذا الع�صر.

الهـــوامــــ�ش
 - 1د� .ص�ب�ري م�سلم حم���ادي ود .داوود �سلوم ،الق�ص�ص
ال�شعبية العراقية ،مركز الرتاث ال�شعبي لدول اخلليج
العربية ،اجلزء الأول ،الدوحة � ،1988ص .348

 - 6د .نبيل���ة �إبراهي���م �س���امل ،ق�ص�صن���ا ال�شعب���ي م���ن
الرومان�سية �إىل الواقعي���ة،دار العودة ،بريوت ،1974
�ص .37-25

 - 3نف�سه� ،ص .140

 - 7د .نبيل���ة �إبراهي���م �س���امل� ،أ�ش���كال التعب�ي�ر يف الأدب
ال�شعب���ي ،دار نه�ضة م�ص���ر ،ط ،2القاه���رة ،1974
�ص.8

 - 2د .عبد احلميد بورايو ،الأدب ال�شعبي اجلزائري ،دار
الق�صبة للن�شر ،اجلزائر� ،2007 ،ص .161-156
 - 4د� .صالح ف�ضل ،نظرية البنائية يف النقد الأدبي ،دار
ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد � ،1987ص .203
 - 5د .حمم���د اجلوهري ،املالمح وال�سري ال�شعبية ،جملة
ع���امل الفكر ،الكويت ،جملة  17العدد � 1إبريل ،مايو،
يونيو� 1983ص .15-14

 - 8د .عبد احلميد بورايو ،الأدب ال�شعبي اجلزائري� ،ص
.140
 - 9د .ط�ل�ال ح���رب� ،أولي���ة الن����ص ،نظ���رات يف النق���د
والق�صة والأ�س
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السدرة  ،من تكون؟

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Buckthorn.JPG

بزة الباطني
كاتبة من الكويت

نش��به في أمثالنا الشعبية اإلنس��ان احملب املعطاء
الكافل للمحتاجني 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�ين 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
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ال�ســــدرة  ،مــــن تـــكــــون؟

لوجودها وقدرته���ا على العطاء بكل ما �أوتيت
م���ن ق���وة و�سخ���اء وبكل م���ا متلك من خ�ي�ر ونفع
تذخ���ره من اللح���اء وحت���ى �أ�صغر ذرة فيه���ا و�إن
قطعت لغر�ض ما فتنمو من جديد ملزيد من البذل
فال حد جلودها� .شج���رة ع�صامية كرمية معمرة
تنم���و دون عون يف �أ�س���و�إ و�أق�سى الظروف و دومنا
حاج���ة لأدنى رعاي���ة وعناية ،ق���ادرة على حماية
نف�سها من الآفات ،حافظة لثمارها حتى الن�ضج،
خ�ض���راء دائما .لكنها رغم غناها ومتانتها و�شدة
مت�سكه���ا باحلياة �شج���رة حزين���ة ي�ضعفها حنني
�أب���دي للمحب���ة مم���ا قربه���ا للن�س���اك الزاهدين
وربطه���ا بالفقراء واملر�ض���ى والتائهني واجلائعني
واخلائفني والفارين من �شر يالحقهم وامل�شردين
ومما زرع اخلوف منها يف القلوب التي ت�ضمر ال�شر
ومتته���ن ال�ضعيف وت�سخ���ر بالإمي���ان ،فل�سكونها
وا�ستكانتها وجه �آخر .وجه غ�ضوب �إن ثار ال مييز
وال يرح���م و ال يهد�أ .من تك�شف ل���ه وجهها الآخر
ه���ذا ن�شر خوفه منها فتف�شى بني النا�س حتى بني
من هم يف �أم�س احلاجة خلرياتها فت�شاءموا منها
وجتنبوه���ا ومن �أن����س �إليها نقل تقدي���ره وحمبته
له���ا �إىل القلوب فتمكن منه���ا و�أ�سرها حتى رفعوا
قدره���ا �إىل ح���د الألوهية .قي���ل �إن �أول اللآئذين
به���ا هو �أبونا �آدم علي���ه ال�سالم و�أن النبق هو �أول
ثم���ار الأر�ض الت���ي �أكل منها بع���د �أن فقد النعيم
و�إن �ص���ح ذل���ك فه���ي ت�س���ري يف كي���ان كل الب�شر
حت���ى نهاية الدنيا .لع���ل تلك ال�س���درة هي �سدرة
املبتدى ،كانت يف �أول الطريق ويف ال�سموات العلى
يف العامل الآخ���ر هناك �سدرة املنتهى عالمة على
نهاية الطريق وما بعدها مطاف.
عق���دت حت���ت ظ���ل ال�س���درة �صفق���ات ومتت
بيع���ات وا�سرتاح���ت جيو����ش و�أقيم���ت حف�ل�ات
ومور�ست طقو�س� .سرتت ال�سدرة الع�شاق و�ألهمت
ال�شع���راء وزينت الق�صور .جاورت ال�سدرة املعابد
وحر�س���ت املداف���ن وتكاث���رت لتن�ش�أ منه���ا غابات
عا�شت عل���ى حما�صيلها قبائل و�شع���وب فقد�ست
و عب���دت وقدمت له���ا القرابني عرفان���ا واعرتافا
بف�ضائله���ا �أو�إر�ضاء له���ا �أو درءا لغ�ضبها .قدمت

ثماره���ا للعرائ�س و�صنع���ت من �أغ�صانه���ا �أ�سرة
املواليد ومن نواها و�أ�شواكها �أحرازا �ضد ال�شرور
واملخاط���ر وم���ن �أوراقه���ا البل�س���م والتمائ���م كما
رافق���ت الأموات ودفن���ت معهم لت�ضم���ن بقاءهم
وت�ؤن�سه���م حيث رحل���وا� .أية �شجرة غ�ي�ر ال�سدرة
ت�صاح���ب الإن�سان من قب���ل �أن يولد �إىل �أن ميوت
وحتى �إىل ما بعد �أن يبعث؟!!!
ه���ذا البحث حماول���ة لك�شف بع����ض الغمو�ض
ال���ذي �أح���اط وم���ا زال يحي���ط بال�س���درة وثمارها
و�سراخلراف���ات الت���ي �شاع���ت حوله���ا يف كثري من
البقاع وتق�صي جذورها حتى العهود الأوىل للب�شرية
وع�صور احل�ضارات الرفيعة الأقدم على الأر�ض.
موطن ال�سدرة ون�ش�أتها
النبق���ة ثم���رة اخللود .ه���ذا ما �أطلق���ه عليها
�أح���د كهن���ة ال�صني من���ذ �آالف ال�سن�ي�ن .يقال �أن
مالكا �أو حورية �أو خملوقا على هيئة ملك اكت�شف
ال�س���درة وقدمه���ا للإن�سان ملنفعت���ه .ي�سمى النبق
�أي�ضا التمر ال�صيني  Chinese dateو التفاح
ال�صين���ي و �شجرة النب���ق �أي ال�سدرة Jujupe
 treeو  Lote treeو�أطل���ق عليها �أي�ضا �شجرة
احلي���اة Tree of lifeو�شجرة الن�سيان و�شجرة
احلكم���ة وال�شج���رة التي تذه���ب اله���م و �أ�سماء
�أخ���رى �سنتعرف عل���ى بع�ضها الحق���ا خالل هذا
البح���ث .هن���اك ما يقرب م���ن �أربعمائ���ة نوع من
ال�سدر ثمانون منها معروف يف ال�صني.
ورد ذكر ال�سدرة يف اجلاتاكا The Jataka
وبالتحدي���د جاتاكا بايل  Paliويحتوى على �أكرث
من خم�سمائة حكاية عن مولد وحياة بوذا حتتوي
على �أبي���ات �شعرية .اجلاتاكا ه���و كتاب البوذيني
املقد�س وق���د بقي تداول هذه احلكايات والتعاليم
�شفوي���ا حت���ى مت تدوينه���ا يف الق���رن الثال���ث قبل
املي�ل�اد وق���د تكون �أق���دم خمطوطة ذك���رت فيها
ال�سدرة ب�إ�سم(� )koliضمن عدد من الق�ص�ص.
تروي �إحدى الق�ص�ص حكاية قبيلتني،ال�ساكايا
و الكواليا،تعي�ش���ان يف مدينتني يف�صل بينهما نهر
روهين���ي وكلتاهم���ا تعتم���دان عل���ى الزراع���ة من
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جمرى واحد ميتد بني القريتني .يف �شهر من العام
انخف����ض من�سوب املياه يف املج���رى و�صعب ال�سقي
فب���د�أت املحا�صي���ل والنبات���ات تذبل ومت���وت على
اجلانبني .اجتمع مزارعون من القريتني .قال مزارع
من الكواليا �:إن ق�سمنا املاء بيننا وبينكم فلن يكفي
زرعنا .لكن �إن �صار لنا فزرعنا �سينمو و�سيت�ضاعف.
�أعطونا املاء “فرد عليه مزارع من ال�ساكايا قائال:
�إن �أخ���ذمت املاء ومنا زرعك���م واغت�صت خمازنكم
بالذرة لن يكون عندنا من ال�شجاعة وال الذهب وال
النحا�س وال الزم���رد وال النقود ما منلأ به ال�سالل
والأكيا�س يف �أيدينا لنعلقه���ا على �أبوابكم لتعطونا
�شيئا لكن زرعنا �سينم���و و�سيت�ضاعف �إن كانت لنا
ال�سقيا.اتركوا �أنتم لنا املاء” قالوا :لن نرتكه لكم.
رد الآخرون :وال نحن �أي�ضا .حني احتد النقا�ش قام
مزارع و�ض���رب �آخر فرد عليه ب�ضربة وهكذا ن�شب
�شج���ار حام بينهم تطاولوا فيه على �أ�صولهم وعلى
ملكهم .قال �أحد املزارعني من الكواليا :ابتعدوا يا
�أهل كابيالفاتو ،يا من ت�ضاجعون �أخواتكم كالكالب
والنمور وغريها .ما ميكن �أن تقوم به �أفيال وخيول
ودروع ورماح �أمرائكم �ضدنا؟ فرد عليه مزارع من
ال�ساكايا قائال :ال .ابتعدوا �أنتم �أيها ال�ضباع .ابتعدوا
م���ع �أوالدك���م البائ�س�ي�ن الوقحني ويا م���ن تعي�شون
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كالوحو����ش يف جحور ال�سدرالأج���وف .ما ميكن �أن
تقوم به �أفيال وخيول ودروع ورماح �أمرائكم �ضدنا؟
ثم ذهب كل منهم و�أطل���ع مندوب �أمريه يف القرية
عل���ى ما مت تبادل���ه من كالم ورف���ع املندوبان ما مت
تبادله من كالم �إىل �أمري كل قبيلة .قال رجال قبيلة
ال�ساكايا� :سرنيهم قوة وعظمة الرجال الذين قالوا
عنهم ي�ضاجع���ون �أخواتهم وتقدم���وا للقتال .وقال
رج���ال قبيلة الكواليا� :سرنيهم قوة وعظمة الرجال
الذين قالوا �أنهم يعي�شون يف جحور ال�سدر الأجوف.
ثم تقدموا للقتال.
كان البوداهي�ستا(ب���وذا) يت�أم���ل الع���امل عند
الفجر .ر�أى ما تو�صلت �إليه حال رعيته فراح يفكر.
قال�“ :إن مل �أذه���ب �إليهم �سيق�ضون على بع�ضهم
بع�ضا .م���ن واجبي �أن �أذهب �إليه���م” وعرب الأثري
�إىل حي���ث جتمعوا ثم متثل له���م جال�سا مرتبعا يف
اله���واء فوق نهر روهيني .حني ر�أوه �ألقوا �أ�سلحتهم
و�صل���وا له ف�س����أل ملكهم ع���ن �سبب القت���ال .قال:
ال �أع���رف� .إمنا يع���رف قائد اجلي����ش .ف�س�أل قائد
اجلي�ش وقال �أنه ال يعرف ال�سبب .ا�ستمر ي�س�أل وكل
م�سئول يف الدولة يحيل���ه �إىل الآخر حتى و�صل �إىل
مرتبة العم���ال املزارعني ف�أخربوه �أن اخلالف كان
حول امل���اء .ف�س�أل ملكهم  :كم ي�س���اوي ذلك املاء؟

ال�ســــدرة  ،مــــن تـــكــــون؟

ق���ال امللك :ال ي�ساوي كثريا� .س�أل املقد�س :وما ثمن
اجلن���دي املقاتل؟ ق���ال امللك :ال يق���در بثمن .قال
املقد����س :وهل ي�صح �أن ت�ضحي مب���ا ال يقدر بثمن
مقابل قليل من امل���اء؟ ف�صمتوا جميعا ثم وعظهم
ع���ن املحبة وبني لهم م�س���اوئ الكراهية وما جتلبه
على الإن�سان من �آالم و�سقام(.ترجمة بزة الباطني)
يعود اته���ام الكواليا لل�سكايا ب�أنهم ي�ضاجعون
�أخواته���م �إىل �أن تلك القبيلة كانت ال تت�صاهر مع
�أي قبيل���ة �أخرى خ���ارج قريتهم و�إمن���ا يتزاوجون
بينهم� .أما ال�شتائم التي وجهها ال�سكايا للكوااليا
ب�أنهم يعي�شون كالوحو�ش يف حجور ال�سدرالأجوف
فه���و لأنه���م كان���وا يعي�ش���ون يف كه���وف نحتت يف
ال�صخ���ر تنم���و فوقه���ا غابات م���ن ال�س���در .هذه
البي���وت م���ا زال���ت قائم���ة وم�أهول���ة و�شائعة بني
الطبق���ات الفقرية وتن�ش�أ �أعداد كبرية منها بذات
الأ�ساليب القدمية حتى اليوم( .ترجمة بزة الباطني)
ورد ذك���ر ال�سدرة يف موق���ع �آخر من اجلاتاكا
رمبا يف�سر �سر ارتباط ال�سدرة باحلكمة:
ح�ي�ن كان الرباهماداتا مل���كا يف بينار�س ولد
البوداهي�ستا براهميا وحني كرب و�شب تعلم الفيدا
الثالثي���ة و�أ�صبح معلما م�شه���ورا تتلمذ على يديه
خم�سمائ���ة تلميذ .بذل���وا �أق�صى جهده���م للعمل
واجل���د يف التعلم حتى ظنوا حقا �أنهم تفوقوا على
معلمه���م ف�أخ���ذوا يتغيب���ون عن جمال����س الدر�س
ويهملون يف �أداء واجباتهم وم�سئولياتهم اليومية.
يف ي���وم ر�أى التالمي���ذ معلمه���م جال�س���ا حت���ت
�س���درة فاقرتبوا من ال�شجرة ودق���وا على جذعها
ب�أ�صابعهم وه���م يقولون متهكم�ي�ن عليه � :شجرة
تافهة ال نفع فيها.
عرف البوداهي�ستا �أنهم يتهكمون عليه فقال:
يا تالميذي� ،أود �أن �أ�س�ألكم �س�ؤاال.
قال���وا فرح�ي�ن بحما�س���ة � :إ�س����أل م���ا �شئ���ت
و�سنجيبك.
قـال البيـتني الأولني  :الـزمـن يلتهــم كل �شيء
حتى الزمن ذاته
فمن يلتهمه هو؟
�أخربوين.

ا�ستمع التالميذ لل�س�ؤال بانتباه لكن مل يتو�صل
�أي منهم �إىل �إجابة.
ق���ال البوداهي�ست���ا :ال تظنوا �أنك���م �ستجدون
الإجاب���ة على ه���ذا ال�س����ؤال يف الفي���دا الثالثية.
حت�سبون �أنكم حتيطون بكل ما �أعلمه و�أعرفه ولذا
تت�صرفون مثل ال�سدرة كم���ا و�صفتموها .جتهلون
�أنن���ي �أع���رف كث�ي�را مم���ا ال حتيط���ون ب���ه علما.
اترك���وين الآن� .س�أعطيك���م �سبع���ة �أي���ام لتفكروا
ب�إجابة .فحيوه وغادروا كل �إىل بيته وق�ضوا الأيام
يع�ص���رون ر�ؤو�سه���م ليتو�صل���وا �إىل ح���ل للغز ومل
يقدروا حتى الي���وم الأخري للمهل���ة التي �أعطاهم
�إياها فذهبوا �إىل معلمهم ،حييوه ثم جل�سوا .قال:
ح�سنا يا �أ�صحاب اخلطب امليمونة هل تو�صلتم �إىل
�إجابة؟ قالوا :ال .مل نقدر .فقال البيتني التاليني:
الر�ؤو�س تنبت على الرقاب
وينبت ال�شعر على الر�ؤو�س
لكن كم ر�أ�س به �آذان؟
�أمتنى لو �أعرف.
�أيه���ا ال�شباب احلمقى .لك���م �آذان بها ثقوب
ت�سمع���ون بها لكنكم تفتق���رون للحكمة .كان ذلك
حل اللغ���ز .فاعت���ذروا ملعلمهم ونه�ض���وا خلدمته
وهم يجرون ذيول خيبتهم(.ترجمة بزة الباطني)
خالل زمن بوذا ظهرت حركة �إ�سمها( التنقية
�أو التطه���ر من خالل الغ���ذاء) Purification
 through foodال تختلف كثريا عن ما ينت�شر
يف ع�صرنا م���ن حميات غذائية تدع���و �إىل تناول
الأطعم���ة النباتية �إال �أنه يف ذلك الع�صر �شاع ر�أي
ب�أن النبق هو احلل ل���كل م�شاكل الب�شر ال�صحية.
هن���اك روايات كث�ي�رة تربط النب���ق بالبوداهي�ستا
منها �أن���ه حني كان تلمي���ذا كان يج���رب كل �أنواع
املمار�سات والعب���ادات التي تنقح الروح من ف�ساد
املادي���ات واحلياة الدنيوية ومنه���ا ال�صيام ال�شاق
حي���ث عا����ش ل�سنوات عل���ى �أكل نبق���ة واحدة كل
�سبعة �أيام �إال �أنه �أقلع عن ذلك بعد ان نحل ج�سمه
ب�شكل خميف و ق���ال �أن ذلك ال�صوم دفع بج�سده
�إىل الأ�سو�أ دون �أن يرتقي بروحه �إىل الأف�ضل.
�أم���ا يف الهند فتعرف ال�س���درة ب�أ�سماء كثرية
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ح�س���ب املنطقة فف���ي البنغالية هي ك���ول Kul
واملهراتي���ة ب���ور و ب���رBer Borواملالياميي���ة
يانت���اي Ilantaiوال�سن�سكريتي���ة ب���دارا وبداري
 Badara, Badariوالتيلوغو ريغو .Reegu

�أذك���ر ع���ددا م���ن �أ�سمائه���ا يف الهن���د لأنه���ا
من�ش����أ ال�سدرة الأول ويعود تاريخه���ا كما قيل �إىل
� 9000سن���ة ق مwww.squidoo.com/
 superfruits-factsولأن م���ن ه���ذه الأ�سماء
ا�شتقت �أ�سماء كثرية لآلهاتهم ومر�شديهم الدينيني
فالهندو�سية هي البذرة الأوىل للبوذية وغريها من
الأديان واملذاهب والفل�سفات الروحية .وح�سب ما
قال���ه � Steven Knappستيفن ناب اخلبري يف
التاريخ الهندي فاحل�ضارة الهندية هي الأقدم يف
الع���امل وتعود �إىل � 10000سن���ة قبل امليالد فهي
�أقدم من احل�ضارة ال�سومرية والبابلية.
يعود تاريخ م�ستعمرة كوليوادا�س يف الهند �إىل
 400ع���ام  .Koliwadasالكويل ،KOLIهم
ال�س���كان الأوائ���ل مل���ا يع���رف الآن ب�إ�س���م ممباي
و�أ�صولهم تعود �إىل قبيلة الكويل التي هاجرت من
ابارانات���ا يف القرن الأول املي�ل�ادي �أو قبله بقليل.
ممباي كانت عبارة عن جمموعة جزر �صغرية قبل
�أن ت�صب���ح �أر�ض���ا ياب�سة واحدة بع���د عدة مراحل
من ا�ستدخال البحر ب�سبب الت�ضخم ال�سكاين.
احتل���ت قبيلة الكويل �إحدى اجلزر يف موجات
هجرة متتالية هربا م���ن اال�ضطهاد وعا�شت على
�صي���د ال�سمك والغو�ص ومع م���رور الزمن �صارت
كلمة كويل تعني �صياد ال�سمك .بقيت 38جمموعة
م���ن الكوليوادا�س يف املنطق���ة الأ�صلية رغم �أنواع
االحتالل التي تعر�ضت لها من الهندو�س يف القرن
الثال���ث ع�شر ث���م امل�سلمني حتى الق���رن ال�ساد�س
ع�ش���ر ثم االحت�ل�ال الربتغايل وبع���ده الربيطاين
يليه الت�ضخم ال�سكاين ملدينة ممباي .يتبع معظم
ال�س���كان الهندو�سي���ة و�أعتنق الآخ���رون امل�سيحية
والإ�سالم.
قراب���ة الك���ويل م���ن مدينة ممب���اي يت�ضح يف
�إ�س���م املدين���ة .الإ�س���م الأ�صل���ي لها ه���و مانباي،
ممب���اي ،مامب���اي و�أ�صله���ا يع���ود �إىل ممب���اديف
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 Mumbadeviوهو الإله الراعي لقبيلة الكويل
وال�سكان الأوائ���ل لذلك املكان ه���م الكوليوادي�س
وه���و �إ�سم �أ�شج���ار ال�سدر التي كان���ت تنمو هناك
بكرثة حيث كان وما زال كثري من الكواليدي�س من
عبدة الأ�شجار والطبيعة.
ي�سند كت���اب الرباهم���ا Brahma-Sutra
�إىل بادرانايا  Badarayanaمما يجعله م�ؤ�س�س
مدر�س���ة جوه���رة الت���اج يف الفل�سف���ة الهندو�سية
�أي فيندات���ا � .Vedantaإ�سم���ه الأ�صل���ي فيا�سا
 Vyasaوحيث �أنه ولد يف منطقة تغطيها غابات
من ال�س���در وهو بالهندية ب���دارا � Badaraصار
يع���رف ب�إ�س���م بادراناي���ا  Badarayanaمم���ا
�أرب���ك امل�ؤرخني والدار�سني لهذه الفل�سفة ودفعهم
�إىل الظن ب�أنهما �شخ�صان خمتلفان.
ارتبط���ت ال�س���درة بالفق���راء والب�سط���اء
وامل�ساك�ي�ن ويف بع�ض مناط���ق الهند ي�سمى ال�سدر
والنبق ( طعام �شابارا) ولهذا الإ�سم حكاية:
مالين���ي  Maliniه���ي ابن���ة القاندهارف���ا
املل���ك �شيرتافا�ش���ا the Gandharva king
 .Chitravachaخانت ماليني زوجها فيتيهوترا
فنزلت عليها لعنة حتولت ب�سببها �إىل �إمر�أة عجوز
م�سكين���ة من قبيل���ة �سكان الغاب���ات و�صار ا�سمها
�شاب���اري .بكت ماليني كثريا ف�أخربها زوجها ب�أن
الإل���ه في�شنو �سيظه���ر على هيئة رام���ا وهو وحده
قادر على �إزالة اللعن���ة .عا�شت ماليني يف انتظار
رام���ا حياة قا�سية قرب معتك���ف احلكيم ماتاجنا
خدم���ت خالله���ا تالمذته تطوع���ا وحتملت منهم
الأذى والإهانة لأنه���م مل يفهموا �سبب تفانيها يف
خدمتهم �أوكيف ظهرت قريب���ا منهم فج�أة .كان
الإل���ه راما يف رحلة بحث عن الآلهة �سيتا مع �أخيه
الك�شمان���ا حني عرثا بال�صدف���ة على كوخ �شاباري
املتوا�ض���ع .فرحت �شاباري بقدوم���ه وهرعت �إىل
كوخه���ا لتبحث عن ما ميكنها �أن تقدمه من طعام
ل�ضيفه���ا املقد����س و�أخيه فلم جتد غ�ي�ر طبق من
النبق الذي قطفته من �سدرة قرب كوخها� .أرادت
�شاب���اري �أن تت�أكد م���ن �أن �ضيفها املقد�س �سي�أكل
احلبات احللوة فق���ط ف�أخذت تق�ضم كل حبة من
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الطب���ق لتتذوقها قبلهما ف�إن كان���ت حلوة قدمتها
لهم���ا و�إن كانت حام�ضة قذفته���ا بعيدا� .أكل راما
كل م���ا قدمته له تقديرا مل���ا �أظهرته له من حمبة
وتف���ان فباركها وزالت عنها اللعنة وعادت ماليني
اجلميلة وظهر زوجها �إىل جانبها و�أخذها معه �إىل
بيتهما يف ال�سماء� .أما الك�شمانا فقد رمى متقززا
كل م���ا قدمته له ويقال �أن احلب���ات التي رمى بها
حتول���ت �إىل ع�شبة �سنجف���اين  Sanjivaniالتي
�أنقذت حياته فيما بعد( .ترجم���ة بزة الباطني) Dining

والأكا�سي���ا والت�ي�ن واجل���وز والتمرهن���دي و�أي�ضا
الدار�س�ي�ن و�إن كان ب�ص���ورة ن���ادرة ويق���ال �أن
الفراعنه �صوروا �إله الكون وهو جال�س مرتبع على
�سدرة تنت�صب ب�شموخ من خالل مياه طينية.
يف تف�س�ي�ره له���ذا املعتق���د الفرع���وين يق���ول
الفيل�س���وف �إيامبليكو����س �أو جامبليكو����س
 Iamblichusم���ن الق���رن الثال���ث املي�ل�ادي
وه���و م�ؤ�س����س الأفالطوني���ة ال�سوري���ة التي حادت
ع���ن الأفالطوني���ة الأوىل وانت�ش���رت و�أث���رت يف
معتق���دات العامل القدمي والت���ي رد عليها يف كتابه
(ح���ول الغمو����ض امل�ص���ري) De Mysteriis

”.shabarahara-”the food of Shabaras

�أن ا�ستدارة �أوراق وثمارال�سدر �أي النبق يرمز �إىل
حركة الفكر وانت�صاب ال�شجرة كالربج من خالل
الط�ي�ن يرم���ز �إىل تف���وق الفكر على امل���ادة وتربع
الإله على ال�سدرة يرمز �إىل ال�سيادة الفكرية.
يف الأودي�سة ما بني القرن الثامن والتا�سع قبل
املي�ل�اد حكاية عن (�أكلة النب���ق) Lotophag
يق���ول هومر على ل�س���ان �أودي�سو����س :دفعتني �إىل
هن���اك ري���ح قوي���ة ع�صفت بنا مل���دة ت�سع���ة �أيام.
يف الي���وم العا�ش���ر و�صلنا �أر�ض �أكل���ة النبق الذين
يعي�ش���ون عل���ى طعام ي�أتي م���ن زهرة م���ا .ر�سونا
عل���ى ذل���ك ال�شاطئ لنت���زود باملاء الع���ذب ونزل
البح���ارة ليتناولوا غداءهم ق���رب ال�سفن .بعد �أن
�أكلوا و�شربوا �أر�سلت �إثنني من امل�س�ؤولني ليتعرفوا
على �أهل تل���ك الأر�ض ويعرف���وا اطباعهم ومعهم
ثال���ث من رتبة �أ�صغر .فذهب���وا على الفور والتقوا
ب�أكلة النبق الذين مل ي�ؤذوهم ولكن دعوهم لتناول
النبق معهم وم���ا �أن تذوقوه حتى افتتنوا به ون�سوا
املهمة التي �أوليته���م �إياها وطريق العودة والوطن
وكل �ش���يء �آخر� .صار كل ما يرغبون به هو البقاء
هن���اك و�أكل النب���ق فذهبت لإح�ضاره���م بنف�سي
ورغم بكائهم ونحيبهم املرير متكنت من �إعادتهم
�إىل ال�سفين���ة ث���م قيدته���م �إىل املقاع���د وفر�ضت
عليه���م ال�صيام ثم �أمرت باقي البحارة بال�صعود
�إىل ال�سفين���ة واال�ستعداد للع���ودة �إىل الوطن فورا
قب���ل �أن يتذوقوا ه���م �أي�ضا طعم النب���ق فاتخذوا

Out at Lake Pampa

م���ن ه���ذه احلكاية ظه���ر تعبري ( نب���ق املر�أة
القبلي���ة) (� )bhilni ke berأو �شباراه���ارا

ال���ذي �ص���ار يطلق عل���ى القراب�ي�ن الب�سيطة التي
تقدم للآله���ة لكي ت�سعده���ا و�أي�ضا عل���ى الهدايا
املتوا�ضع���ة� .أله���م نب���ق امل���ر�أة القبلي���ة كثريا من
الفنان�ي�ن ف�أبدعوا يف التعبري عنه بالر�سم وال�شعر
وغريها م���ن �إبداع���ات �شعبية عاطفي���ة �شاعرية
ويف كث�ي�ر من اللوحات الدينية تظهر حبات النبق
املق�ضومة كدليل على املحبة الالمتناهية.
حكاي���ة �أخرى من الهند تف�س���ر �أ�سباب متانة
ال�س���درة وقوتها وقدرتها عل���ى النمو جمددا كلما
قطع���ت و�إن بقي منه���ا جذر واح���د .حني اختفت
الآلهة �سيتا وخرج الإله راما و�أخوه الك�شمانا بقلق
كب�ي�ر للبحث عنه���ا يف الغابة مل يعرف���ا �أي اجتاه
ي�أخ���ذان ليبد�آ البحث وبينما هم���ا يتخبطان مرا
ب�سدرة �صغرية �شائكة مبعرثة الأغ�صان فنادتهما
وقالت� :سي���دي راما .ر�أيت �سيتا حممولة من قبل
�أحدهم .م���رت بي وت�شبث���ت بثوبه���ا لأوقفها بكل
قوتي لك���ن �أغ�صاين �ضعيفة .انظر ،جنحت فقط
يف �ش���ق ثوبه���ا والقطع���ة ال�صغرية م���ن ثوبها ما
زالت عالق���ة يف �أ�شواكي .ثم خارت �أغ�صانها من
�شدة اخلج���ل فباركها راما لدلهم���ا على الطريق
ال�صحي���ح فغدت ال�س���درة قوية متين���ة منذ ذاك
احلني(.ترجمة بزة الباطني) ()Ramayana
زينت ال�سدرة حدائق الفراعنة على اختالف
عهوده���م �إىل جان���ب النخي���ل و�أ�شج���ار الرم���ان

Aegyptiorum On the Egyptian Mysteries

49

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
أوديسوس يبعد جماعته عن أكلة النبق .لوحة من النقش
الفرنسي من القرن الثامن عشر

مواقعه���م وراحوا ي�صفعون وج���ه البحر الرمادي
مبجاديفهم(.ترجمة بزة الباطني)
لهذا ال�سبب �صار يطلق على ال�سدرة (�شجرة
الن�سي���ان) .يف الأ�ساط�ي�ر الإغريقي���ة ف����إن �أر�ض
�أكلة النبق تقع يف �شم���ال �أفريقيا وهناك احتمال
�أن تكون جزيرة جربة يف تون�س التي كانت تغطيها
�أ�شج���ار ال�سدر ونبقه���ا مريح مه���دئ للأع�صاب
ونا�سه���ا ينام���ون بكل ه���دوء و�س�ل�ام وعمق .من
الطري���ف �أن تف�سري قامو�س بروارز Brewer’s
 Dictionaryلعب���ارة �أكل���ة النب���ق Lotus
 Eaterه���وOne living in ease and :
 luxuryمن يعي�ش يف رغد ورفاهية.
ي�صف تيوفر�ستو�س  285 - 370قبل امليالد
يف كتابه ( ا�ستطالع ع���ن النباتات) Enquiry
 into Plants,IV, IIIال�سدرة وثمارها و�صفا
دقيقا ويب�ي�ن فوائده���ا ال�صحية حت���ى �أن القائد
�أوفيال�س �أطعم جيو�شه عليها لعدة �أيام حني قلت
امل�ؤن �أثناء زحفهم نحو قرطاجة ويذكر �أنها تنمو
على اجلزيرة التي ذك���رت يف الأودي�سة غري بعيد
ع���ن قرطاجة لكن �أكرث تل���ك الأ�شجار كانت تنمو
على الأر�ض الرئي�سية.
يظ���ن كث�ي�رون �أن ال�شج���رة الت���ي ذك���رت يف
50

الأودي�س���ة ه���ي � Nettle treeشج���رة قرا�ص �أو
هاكب�ي�ري الأوروبي���ة �أو Celtic australis
وال�سبب رمبا لأنها مت�شابهة وتنتمي �إىل الف�صيلة
ذاته���ا .كما يظن كثريون �أنه ق�صد نبات �أو زهرة
اللوت����س وال�سب���ب ه���و �أن ا�س���م النبق ه���و Lote
وال�س���درة ه���ي  Lote treeو�إ�س���م الآكلني لها
يف الأودي�س���ة  Lotophagوال�سب���ب الآخ���ر هو
احلوري���ة �أو الآله���ة لوتي����س  Lotisالتي �س�أذكر
حكاياته���ا الحقا� .إ�سمها �سبب كثريا من االرتباك
حتى بني بع�ض امل�ؤرخني ذوي اخلربة.
ي�ستبعدم�ؤرخون�آخرونكونجزيرةجربةموطن
�أكلة النبق .حيث �أن من امل�ستحيل �أن تر�سو �سفن بتلك
ال�ضخامة قرب �شواطئها الرملية ومييلون �إىل الظن
ب�أن �أر�ض �أكلة النبق هي ليبيا ف�شواطئها م�ؤهلة �أكرث
كما تكرث فيها �أي�ضا �أ�شجار ال�سدر.
ذكرت ال�سدرة ب�إ�سم عتاد אטד يف التوراة يف
�إحدى احلكايات الرمزي���ة .تبد�أ الق�صة بجيديون
�أحد ق�ض���اة بن���ي �إ�سرائي���ل الأوائل .دع���اه النا�س
املمتن���ون لتخلي�صهم من الأعداء �إىل �أن ي�ستحدث
�ساللة ملكية لكنه رف�ض وقال :لن �أحكمكم بنف�سي
ولن يحكمك���م �أبنائي لكن اهلل وح���ده �سيحكمكم.
()Judges 8:23ث���م ع���اد �إىل مزرعته وزوجاته

ال�ســــدرة  ،مــــن تـــكــــون؟

و�أوالده وكان عنده عائلة كبرية تتكون من عدد من
الزوجات و�سبعني ولدا� .إبن جيديون من جاريته يف
نابل�س مل يرث �أخالق �أبيه النبيلة فمنح نف�سه �إ�سم
 avi melechويعني “�أبي ملك” الذي يدل على
�أن���ه يرغب بامللكية التي رف�ضه���ا وامتنع عنها �أبوه.
بع���د وفاة جيدي���ون حني ما عاد هن���اك من يردعه
ا�ستوىل الولد على ال�سلط���ة بالقوة .بعد �أن �أخر�س
معار�ضي���ه وقت���ل �إخوت���ه ال�سبعني ب�ضرب���ة واحدة
�أو ح�ص���اة واح���دة وجد ما يكفي م���ن امل�ؤيدين من
�أق���ارب �أمه يف نابل�س وبع�ض امل�ست�أجرين مل�ساندته
و�إعالن���ه مل���كا .جوث���ام الأخ الأ�صغ���ر ال���ذي جنا
من املذبح���ة هرب واختب����أ يف اله�ضبة املطلة على
املدينة .ف�ض���ل عدم جمابهة �أخيه وجها لوجه لكن
عو�ضا عن ذلك حكى للنا�س املجتمعني حوله حكاية
رمزية عن الأ�شجار ق���ال :يف يوم من الأيام ذهبت
�أ�شجار الفاكهة تبحث عن ملك .فطلبوا من �شجرة
الزيتون وكرمة العنب فرف�ضتا (بروح جيديون) �أن
ترتكا فاكهتهما الطيبة املفيدة لتعمال يف ال�سيا�سة.
العتاد (ال�سدرة) وحدها قبلت وقالت لهم� :إن كنتم
حقا تري���دون �أن تعلنوين ملكا عليكم فعليكم كلكم
�أن ت�أتوا وت�ستظلوا بظلي و�إن مل تفعلوا ف�ستظهر نار
من العتاد و�ستمتد لتحرق �أرز لبنان.
قال جوثام� :إن كنتم قد �أعلنتم ب�شرف و�أمانة
“�أب���ي ملك” مل���كا عليك���م فلت�سع���دوا ببع�ضكم
بع�ض���ا� .أم���ا �إن كان غ�ي�ر ذل���ك فالن���ار �ستخرج
منه وحترق كل �أه���ل نابل�س و�ستخرج نار من �أهل
نابل����س لتحرق” �أبي ملك” .بعده���ا ت�سلل جوثام
وغادر خفية وترك النا����س ي�ستنتجون املغزى من
حكايته ب�أنف�سهم.
مغزى احلكاي���ة  :يعرف جمهور جوثام العتاد
�أو ال�سدرة وظلها الوارف اجلذاب وثمرها لذا فهم
على علم �أي�ضا ب�أ�شواكها امل�ؤذية ويعلمون �أي�ضا �أن
ثمرها ال يرقى لأهمية الزيتون والتني والعنب لكن
الأه���م من ذلك هو �أنهم يعرفون �أن ال حياة لنبتة
يف ظله���ا فهي حتجب عنه���ا ال�شم����س ب�أغ�صانها
وجذورها التي ت�ضاهي �أغ�صانها طوال متت�ص كل
غذاء يف الرتب���ة مما يعني �أن ال م�ستقبل لأي نبتة

تنم���و يف ظلها� .أما بالن�سبة للنار فمن املعروف �أن
�أغ�صان العتاد �أو ال�سدرة ت�شتعل ب�سرعة وهي خري
فتيل لإ�شعال النار لكن من غري املحتمل �أن ت�صدر
عنه���ا النريان �أو احلرائق الت���ي ميكنها �أن حترق
�أرز لبنان الذي ينمو على اجلبال يف ال�شمال بعيدا
ع���ن مناطق العتاد يف الأرا�ض���ي املنخف�ضة .النار
التي تخرج من العتاد هي كاحلرب التي تنت�شر يف
�أنحاء البالد وترتك الدمار.
حتقق���ت نب���وءة جوثام فبع���د ث�ل�اث �سنوات
اختلف“�أب���ي مل���ك” م���ع �أه���ايل نابل����س وخالل
املع���ارك الدامية مي���وت “ �أبي مل���ك” حني تلقي
�إم���ر�أة حجر رحى على ر�أ�سه وهكذا حطت عليهم
لعنة جوثام(.)Judges 9:57( .ترجمة بزة الباطني)
ذكرت ال�س���درة �سبع م���رات يف الإجنيل ومن
�أ�سمائه���ا (�ش���وك امل�سي���ح) spina-christi
ويعتقد �أن من �أ�شواكه���ا �صنع �إكليل ال�شوك الذي
و�ض���ع عل���ى ر�أ����س امل�سيح قب���ل �صلب���ه .فنقر�أ يف
�إجنيل مت���ى �أن الع�سكر «�ضفروا �إكلي ًال من �شوك
وو�ضع���وه عل���ى ر�أ�س���ه وق�صب���ة يف ميين���ه ،وكانوا
يجث���ون قدام���ه وي�ستهزئون ب���ه قائل�ي�ن :ال�سالم
ي���ا ملك اليه���ود .وب�صق���وا عليه ،و�أخ���ذوا ق�صبة
و�ضربوه علي ر�أ�سه»
يدح����ض م�سيحي���ون �أقب���اط ه���ذا االعتق���اد
ويقولون �إنه ال ميكن التحقق من نوع ال�شوك الذي
ا�ستعمله اجلنود ،ويرجحون �أنه كان «الفندول» �أو
ّ
«الب�ل�ان» حيث �أن ال�سدر وال�سنط على حد قولهم
ال ينبت���ان يف القد����س لكن تنبت �أن���واع كثرية من
الأ�شجار ال�شوكية كاخل�صوان والدردار وال�شنداب
والقري�ص والع ّليق واجلنبوط وغريها.
(مت  29 :27و 30انظر مرق�س  ،17 :15ويوحنا .:19

ال�سدرة يف العادات والتقاليد:
�أظه���رت التنقيب���ات التي جرت ق���رب البحر
الأحم���ر يف م�ص���ر بقاي���ا نب���ق يف قري���ة كان
ي�سكنهاعم���ال  Mons Claudianusم���ون
كلوديانو�س .كان امل�صري���ون القدماء يحبون �أكل
النبق والبل���ح وثمر ال���دوم  dumوكانوا ي�ضعون
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Dutch, about 1620 - Oil on canvas - Gerrit
van Honthorst

بع����ض ه���ذه الثمار ح���ول طبق�ي�ن يحتوي���ان على
العجني قب���ل خبزه حيث كانوا ي�ؤمنون بقدرة هذه
الثمار على حماي���ة الأطعمة من الأمرا�ض املعدية
كاجل���ذام والطاع���ون و�إبعاد الآف���ات واحليوانات
الزاحفة والفئران.
وجد ال�س���در طريقه من �سوريا �إىل �أوروبا يف
عه���د �أوجو�ست�س Augusteيف القرن الأول قبل
املي�ل�اد ثم انت�شر يف �أنحائها م���ع الغزو الروماين
ولقي تقدي���را كبريا لقدراته الطبي���ة وال�سحرية.
ومنذ ذلك العهد حت���ى ع�صر النه�ضة لعب النبق
دورا كب�ي�را وهام���ا يف الطب �إميان���ا بقدرته على
تقوية املناعة م���ن الأمرا�ض و�ضد ت�صلب الأوردة
وال�شرايني كما دخل يف تركيبة املاء املقد�س الذي
ي�ستخدم لطرد كل �أنواع ال�شرور.
يحت���ل النب���ق مكان���ة مرموق���ة يف احتفاالت
ر�أ�س ال�سنة العربية وخا�صة عند اجلالية اليهودية
اجلزائري���ة الت���ي ما عاد لها وج���ود منذ �أكرث من
خم�سني عام���ا .الكاتب الفرن�سي اجلزائري �ألبري
بن�سو�سان يتذكر يف �أحد م�ؤلفاته �أحداثا من زمن
طفولت���ه يف اجلزائر� .إح���دى ذكرياته اجللية هي
ي���وم تاه يف �سوق العرب حني كانت �أمه من�شغلة يف
�ش���راء ما حتتاجه لالحتفال بر�أ�س ال�سنة Rosh
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( HaShanahرو����ش ها�شانا) ويف يده قمع من
ورق ال�صحف مملوء بالنب���ق .كان النبق بالن�سبة
لذل���ك ال�صبي من �صل���ب الكيان العربي .كل فرد
م���ن تل���ك اجلالية يف مدينت���ه ي�ش�ت�ري النبق ليلة
ر�أ����س ال�سن���ة فالتقالي���د تقت�ضي �أن ي���ذوب النبق
يف حل���وق بن���ي �إ�سرائيل يف ليلة ر�أ����س ال�سنة و�أول
ليايل �شهر ت�شري  .Tishreiيف احتفاالت رو�ش
ه�شان���ا ال ي�سمح بتقدمي �أي طع���ام له مذاق مر �أو
مك�سرات كاجل���وز مثال .النبق كان يعني احلالوة
واالزدهار.
يف عنابة رابع �أك�ب�ر املدن اجلزائرية و�إ�سمها
يعني( نب���ق) كان امل�سلمون واليه���ود ي�ستخدمون
النب���ق يف احتفاالتهم الديني���ة �إال �أن هذا التقليد
اختفى متاما.
(رو����ش ها�شانا) هو عيد ر�أ����س ال�سنة .يحل
عي���د ر�أ�س ال�سن���ة العربية بعد انته���اء �شهر �أيلول
العربي وقد حدثت �أ�ضحية ا�سحاق ح�سب العقيدة
اليهودي���ة يف ر�أ�س ال�سنة العربي���ة كما �أن املالئكة
ً
ب�ش���روا �س���ارة ب���والدة ا�سحاق يف مثل ه���ذا اليوم
� ً
أي�ضا� .أما عيد املظال  Sukkotفيبد�أ هذا العيد
يف اخلام�س ع�شر من ال�شهر ال�سابع (Tishriوهو
بني �شهر �سبتمرب و�أكتوبر بالتاريخ امليالدي) ،بعد
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عيد الغفران بخم�س �أيام وي�ستمر يوما بليلته .عيد
املظال ترجمة �إىل كلمة “�سوكوت” العربية و هي
�صفة اجلمع لكلمة مظلة ،وعيد املظال ثالث �أعياد
احلج عن���د اليهود �إىل جانب عي���د الف�صح وعيد
الأ�سابي���ع ،وقد �سمي هذا العيد على مدى التاريخ
بع���دة �أ�سم���اء من بينه���ا “عيد ال�س�ل�ام” و“عيد
البهج���ة” وهو يب���د�أ يف اخلام�س ع�ش���ر من �شهر
ت�شري���ن (�أكتوب���ر) ،ومدته �سبعة �أي���ام ،بعد عيد
يوم الغفران واملنا�سب���ة التاريخية لهذا العيد هي
�إحياء ذكرى خيمة ال�سعف التي �آوت العربانيني يف
العراء �أثناء اخلروج م���ن م�صر ،وكان هذا العيد
يف الأ�ص���ل عيد ًا زراعي��� ًا للح�ص���اد ،وكان يحتفل
فيه بتخزين املحا�صي���ل الزراعية الغذائية لل�سنة
كله���ا ،ولذا ف�إنه ي�سمى بالعربية “حج ها �آ�سيف”
�أي “عيد احل�ص���اد” ويف �إ�سرائيل ُيحتفل باليوم
الأول من �أيام عيد املظال على �أنه يوم مقد�س.
�أ�ش���واك ال�سدرة هي رمز للدف���اع ويف املغرب
ت�ستخ���دم �أ�ش���واك ال�سدرة للحماي���ة �ضد احل�سد
والعني كما يو�ضع نوى النبق على القبور .الو ّالدات
�أو الداي���ات كن ي�ضعن �شوك���ة �صغرية من �أ�شواك
ال�س���درة يف ي���دي املول���ود الذكر وه���ن يدعون �أن
يكون خطريا مثل ال�سدرة و�أ�شواكها.

�أم���ا يف اليون���ان فتو�ض���ع �أوراق ال�سدرة يف يد
املواليد من اجلن�سني على �أمل �أن يكونوا م�سلحني
يف م�سرية حياتهم.
من تقاليد الزواج يف كوريا حفل خا�ص بالعائلة
املقرب���ة فق���ط ال ي�سم���ح للأ�صدق���اء والأغ���راب
ح�ض���وره .يف هذا احلفل اخلا�ص تق���وم �أم الزوج
بو�ضع �أو قذف حبات من النبق نحوالعرو�س وعلى
العرو����س التقاط �أكرب عدد منه���ا يف ثوبها .ترمز
حبات النبق � daechuإىل الرثاء والعز والأوالد.
تقلي���د �آخر مماثل وهو �أن يق���وم املدعوون بقذف
العري�س�ي�ن بحبات م���ن اجلوز ويرم���ز لالحرتام
وحبات من النبق وترمز �إىل العز.
ويف كوري���ا �أي�ضا تقلي���د لالحتفال بعام جديد
يطل���ق عليه (زواج حتت ال�سدرة) وهو �أ�سلوب من
�أ�سالي���ب الدعاء ملحا�صيل وف�ي�رة يف ذلك العام.
ويق�ضي ه���ذا التقليد �أن تد�س قط���ع من ال�صخر
بني جذور ال�سدر.
ومن تقاليد الزواج يف ال�صني �أن تو�ضع حبات
م���ن اجل���وز والنب���ق يف حج���رة العرو�س�ي�ن كرمز
للخ�صوب���ة .كما تطع���م العرو�س نبقا على �أمل �أن
تنجب ولدا قريبا �أو جوزا لتنجب بنتا.
م���ن ع���ادات ر�أ�س ال�سن���ة ال�صيني���ة �أن يقدم
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طب���ق من الكع���ك �أو العجني املح�ش���ي raviolis
 farcisمال���ح �أو حملى وي�ش���كل على هيئة ن�صف

دائرة �أو ن�صف قمر كل قطعة بداخلها قطعة جوز
�أو نبقة .من تكون كعكته حمالة ففي انتظاره �سنة
حل���وة هادئ���ة خالية م���ن املتاعب و م���ن تكون من
ن�صيب���ه القطعة املح�شوة بالنبق �أو اجلوز ف�أمانيه
�ستتح���ق ب�سرع���ة .كم���ا يق���دم �ش���اي م���ن حبات
النبق وب���ذور اللوت�س ويرمز حلي���اة �سعيدة هانئة
وتق���دم معه قطع م���ن الكعك امل�صن���وع من الأرز
 nian gaoوع���دة �أنواع م���ن الفاكهة من �أهمها
النبق ثم يتبادل���ون التهاين والدع���اء بالرفاهية.

_www.boitearecettes.com/fruits
legumes/jujube

زيزيفو����س موكروناتا نوع م���ن ال�سدر ينمو يف
�أفريقي���ا �إ�سمه بالإجنليزي���ة buffalo thorn
�أما يف �أفريقيا فكل قبيلة تطلق عليه �إ�سما خمتلفا
لكنه���ا ال تختل���ف ح���ول معتقداته���ا بقد�سية هذه
ال�شجرة .قبيلتا الزول���و وال�سوات�سي ت�ستخدمانها
يف طقو�س دفن املوتى .حني ميوت رئي�س من قبيلة
الزولو ت���زرع عند ق�ب�ره �سدرة كاحتف���اء ب�سريته
وذكرى ودليل على مثواه .ومن هذا الطق�س ا�شتق
�إ�س���م ال�سدرة عندهم وه���و umLahlankosi
�أمالالنكو�س���ي وتعن���ي حيث يرق���د الرئي�س .كما
ي�ستخ���دم فنن من تلك ال�شجرة ليجذب روح امليت
من املكان الذي تويف به وينقلها �إىل مكان راحتها
اجلديد.
وحني ميوت �صاحب حالل من الأغنام والبقر
واخل���راف وغريها يدفن يف املزرعة بني حيواناته
ويغر����س غ�صن من �سدرة على ق�ب�ره تقتات عليه
حيوان���ات املزرع���ة لتفه���م �أن �سيده���ا ق���د مات.
(.)Palmer & Pitman 1972

يف �أماكن �أخ���رى يف �أفريقيا ير�سم خط حول
القري���ة كله���ا بجره غ�صن من �س���درة على الرمل
ليحميه���ا م���ن الأرواح ال�شريرة حي���ث يعتقد ب�أن
ال�سدرة ق���ادرة على ط���رد تل���ك الأرواح و�إبقائها
بعيدا.
مييزالأفريقي���ون ه���ذا النوع م���ن ال�سدر عن
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غريه من الأ�شج���ار والنباتات ال�شوكية عن طريق
فح����ص الأغ�ص���ان .فه���ي تنم���و بطريق���ة ملتوية
معقرف���ة م���ع فوا�ص���ل مل�س���اء م�ستقيم���ة بني كل
منها عن���د نقطة االلتقاء تنم���و �شوكتان م�سننتان
ج���داال تكاد تبني مما يزيد م���ن خطورة مل�س تلك
ال�شج���رة .وكل زوج من هذه الأ�ش���واك يتكون من
�شوكة م�ستقيمة و�شوكة معقوفة وكلتاهما حادتان
تخرتق���ان جل���د الإن�سان ب���كل �سهولة ول���ذا كانت
ت�ستخدم لثقب �آذان املت�سللني كنوع من العقاب.
‘ blinkblaarwag-’n’bietjieبلنكبالرواج
ناليتج���ي �أحد �أ�سم���اء ذلك النوع م���ن ال�سدر يف
�أفريقيا ويعني ( ورقة مل�ساء -انتظر برهة) ويعود
�إىل �أوراقه���ا املل�س���اء وكرثة �أ�شواكه���ا التي يحتاج
الإن�سان �إىل وقت لتخلي�ص نف�سه منها �إن علق بها.
يف �أعي���اد الع���ام اجلدي���د يف ال�ص�ي�ن واحتفاالت
الربي���ع يق���دم نوع م���ن احللويات يع���د من حبات
النبق النا�ضجة و ترمز �إىل االزدهار.
The Hidden or Implied Meaning

of Chinese Charm Symbols

( )zao枣هوالنبق يف اللغة ال�صينية ويعني
�شيئا �سيح���دث قريبا حيث ينطق( )zao早و�إن
اختلف���ت الكتاب���ة وزاو الثاني���ة تعن���ي ( باكرا) �أو
(قريبا) ولهذا يو�ضع النب���ق على �أ�سرة العرائ�س
كم���ا ت�صن���ع �أ�س���رة الأطف���ال من ج���ذوع ال�سدرة
ل�ضمان �أن يكون م�ستقبلهم زاهرا �أمينا.
يف  Andhra Pradeshاندرابارادي����ش
يف الهن���د يحتفلون بعي���د �سانكرانت���ي �أربعة �أيام
ి, Sankranti - మకర సంక్రాంతاليوم
الأول بوج���ي Bhogiوخالله يتخل�صون من كل ما
ه���و قدمي م���ن ثياب و�أث���اث وغريها م���ن الأ�شياء
حي���ث توقد نار تلقى بها الأ�شياء القدمية لتحرق.
ومن �ضم���ن الطقو�س ح ّم���ام النب���ق �أو االغت�سال
بالنب���ق ويق�ضي ب�أن تلقى حب���ات كثرية من النبق
 Regi Pandluعلى الأطفال ال�صغار الذين ال
تتعدى �أعمارهم الثالث �سنوات وذلك حلمايتهم
من العني احلارة.
ويف الهن���د �أي�ضا تربط حبات م���ن النبق �إىل
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Behemoth and Leviathan, watercolour by William Blake from his Illustrations
لوحة باأللوان املائية للشاعر وليم بليكof the Book of Job1827 1757-

ج�س���م امليت لتخفي كل �أثر له���م بعد مماتهم و ال
تعود لهم احلياة فيبعثون لي�ؤذوا الأحياء.
Vedic Index, I, p. 177

ال�سدرة وال�شياطني:
 Phi Kraseuفيكرا�س���و ه���و �أكرث الأ�شباح
التايلندي���ة �شه���رة و�أ�شده���ا خط���را عل���ى النا�س
و�أ�سهله���ا متيي���زا من حي���ث ال�شكل حي���ث يظهر
كر�أ����س تن�ساب منه ذيول طويلة .يف �أفالم الرعب
التايلندي���ة يظه���ر غالبا عل���ى �شكل �إم���ر�أة �شابة
ح�سن���اء �إال �أن���ه لي����س للفيكرا�س���و هيئ���ة �أو �سنا
حم���ددا فيمك���ن �أن يكون من �أي جن����س و�سن وله
مظه���ر جميل �أو قبيح .يط�ي�ر الفيكرا�سو يف الليل
بحث���ا ع���ن الطعام ويظه���ر كربق �أخ�ض���ر اللون.
و�أخط���ر الأوق���ات يف حياة القرى ه���ي حني تكون
هن���اك �أم���ر�أة يف حالة و�ض���ع فالفيكرا�س���و ي�شتم
رائحة الوليد وامل�شيمة على بعد �أميال ويطري بخفة
نحوه���ا من �أي مكان فاملواليد �أف�ضل �أطعمته ولذا
يحت���اط �أهل القرى يف مثل ه���ذه الأوقات حلماية
مواليدهم ب�صب ع�صري النبق حول وحتت بيوتهم
اعتق���ادا منه���م ب����أن النبق له���ا قدرة عل���ى �إبقاء
الفيكرا�سو بعيدا عنهم.

 jiang shiت�شي���اجن �ش���ي هو �شب���ح �أو م�سخ
ال�ص�ي�ن النطاط عب���ارة ع���ن �أرواح الأموات التي
تبقى ويعتقد بوجوده �أي�ض���ا يف كوريا ويطلق عليه
جاجن�ش���ي �أما يف الياب���ان فهو كايون�ش���ي ويقابله
م�صا����ص الدماء يف �أوروب���ا  .Vampireوتقول
الأ�سط���ورة �إن���ه يختب���ئ يف تاب���وت �أو يف الأماكن
املظلم���ة نه���ارا� .أم���ا يف الليل فيتح���رك وهو يثب
وذراع���اه ممتدت���ان ويقت���ل املخلوق���ات لي�أخ���ذ
�أرواحه���ا .وللوقاي���ة واحلماية م���ن الت�شيانح �شي
تغر�س �سبع حبات نبق بني مفا�صل العمود الفقري
لأي ميت يخ�شى عودته وخا�صة الأ�شرار.
ورد ذك���ر ال�س���درة �أي�ض���ا يف �سفرج���وب the
 Book of Job40:21-22م���ن التوراة يف الأبيات
الت���ي حتكي عن خملوق �ضخم خميف ي�شبه فر�س
النهر �أطلق علي���ه �إ�سم ( بهموت)behemoth
وتق���ول الفق���رة “ :يرقد حت���ت �أ�شج���ار النبق يف
�سري���ة من الق�ص���ب وامل�ستنقعات تغطي���ه �أ�شجار
النب���ق بظالله���ا وحتي���ط ب���ه �أ�شجارال�صف�صاف
قرب اجلدول”.
�سابك����س ب���ارف sabx parfوه���ي جني���ة
باملعن���ى املتع���ارف عليه عند امل�سلم�ي�ن ويعتقد يف
منطق���ة ب�شاور يف باك�ستان �أنها ت�سكن يف ال�سدرة
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وب�إمكانه���ا �أن ت�ضر كل من يق���وم ب�أي عمل م�شني
قربها .يحكى �أن �صبية ظلت مدة طويلة يف �سريرها
دون ح���راك ك�أنها دون روح .كانت �ضعيفة �إىل حد
�أن والديه���ا كان���ا يحمالنه���ا �إىل احلم���ام لق�ضاء
حاجتها .وجهها �أ�صفر كالزعفران وعينها اليمنى
غا�صت يف حماجره���ا وال ميكنها فتحها .ويف يوم
�سمعت �أغنية من �أغاين طقو�س طرد اجلان ت�سمى
( بيتاك )� Paithakأو ما نعرفه يف الوطن العربي
( الزار) فقفزت من �سريرها وراحت ترق�ص على
�أنغامه���ا والزبد يخرج من فمها ثم نطقت ب�صوت
اجلني���ة وقالت :هيا اقفزي ف���وق �أوالدي و�س�أرقب
كيف تقفزين� .أنا اجلنية اخل�ضراء) وحني ُ�سئلت
عن �سبب مر�ض ال�صبية قالت :جاءت ال�صبية يف
وقت مت�أخر من الليل وق�ضت حاجتها حتت ال�سدرة
حي���ث كان يلعب �أوالدي فدا�ست عليهم و�آذت عني
ابنتي اليمن���ى ولأنتقم جعلت عينها اليمنى تغو�ص
يف حماجره���ا وتفق���د الب�صر ول���ن تتخل�ص مني
حتى نهاية عمرها .ظل���ت م�ؤدية الزار mirejin
ترجو اجلنية اخل�ضراء حتى وافقت على العفو عن
ال�صبية ب�شرط �أن يكن�س ذلك املكان حتت ال�سدرة
وينظف وير�ش باملاء كل خمي�س و�أن ال ترتك هناك
�أية قاذورات و�أن تقر�أ الفاحتة عند ال�شجرة با�سم
النبي �سليمان( )ha~rastu limcinو�أن تقدم
قراب�ي�ن ( )niyezعبارة عن �سبعة �أنواع خمتلفة
م���ن الطع���ام و�سبع���ة �أن���واع خمتلفة م���ن الفاكهة
و�أن تقاد ال�شموع .ح�ي�ن وعدت م�ؤدية الزار بتلبية
طلباتها �س�ألتها ب�إ�سم ملك النبي �سليمان �أن ترتك
ال�صبي���ة ب�سالم طلبت اجلني���ة �أن تغني لها �أغنية
مدح النبي �سليمان و�أغنية اجلنية اخل�ضراء .حني
بد�أت م�ؤدي���ة الزار بالغناء �أخذت ال�صبية ترق�ص
وبد�أت تفتح عينها ببطء ثم �سقطت دون حراك يف
حال���ة �سكون بعدها فتحت عينه���ا ف�إذا هي �سليمة
وعادت للفتاة عافيتها.
باب���ا الدا  Baba ladaجني���ة �أخ���رى ت�سكن
ال�سدر يف باك�ستان لكنها جنية م�ساملة.
ح�ي�ن ع�ص���ت بع����ض الفتي���ات ال�صغ�ي�رات
التحذي���رات يف االبتعاد عن �س���درة قريبة وذهنب
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�إىل هن���اك ،حتدين اجلني���ة الت���ي ت�سكنها يف �أن
تريه���م وجهها فاهت���زت ال�س���درة ك�أن ريحا قوية
ق���د ع�صفت بها ث���م ظهر وجه خمي���ف به عينان
�أفقيتان و�صوت يقول“ :نعم �أنا هنا يا �صغرياتي”
�أغم���ي على �إح���دى الفتيات و�أ�سرع���ت الأخريات
بالهروب لكن اجلنية نادتهن قائلة“ :ال تخفن لن
�أ�ؤذيكن فكلكن بناتي”(.ترجمة بزة الباطني)
معتقدات حول ال�سدرة:
كان فالح���و بابل يعتق���دون �أن �شجرات ال ّنبق
يتحدثن بالليل فيما بينهن ويت�ساءلن عن الأخبار،
ومن ذل���ك حكاية عجيبة طويلة نقلها ابن وح�شية
تقول �إنّ رج ًال �أراد قطع �شجرة نبق فقال لعماله:
�إذا كان نه���ار غد فاقطعوا �شجرة النبق الفالنية،
فاتف���ق �أن واحد ًا منهم بات عن���د النبق فلما طلع
القمر �سمع الرجل �شجرة نبق مقابلة لتلك ال�شجرة
املع ّين���ة للقطع تق���ول :يا �أختي غمن���ي ما �سمعت،
و�س���اءين ما عزم علي���ه رب ال�ضيعة ،وعجبت من
جهله ،فه���ل �سمعت �شيئا؟ ف�أجابتها الأخرى نعم،
ق���د �سمعت �أن���ه �أمر بقطع���ي ،وغمن���ي �أكرث ،فما
حيلت���ي ،وم���ا ع�س���اين �أن �أ�صنع و�أنا �أعل���م ب�أنه ال
ت���دور عليه �سنة بعد قطعه يل حتى ميوت ،لكن ما
ينفعن���ي موته �إذا �أماتني قبله .ف�أجابتها الأخرى:
�إين لأعجب من جهل���ه� ،أما �سمع �أنه ما قطع �أحد
�شجرة نبق �إال انقطعت حياته بعدها ب�أيام قالئل،
ف�أجابتها املع ّينة للقط���ع �أن جهله ي�ضر به ويجلب
له ال�س���وء ،و�أما �أنا ف�إنه �إذا قطعن���ي وبقي �أ�صلي
ف�إين �س�أغيب عنك���ن ع�شر �سنني ،ثم �أطلع مكاين
�أم���ا هو ف�إنه �إذا مات فال رجعة له �إىل هذا العامل
�أب���د ًا .وقالت له���ا الأخرى ،اعلمي �أن���ه �أنا وفالنه
وفالن���ة –تعني �شجرتني قريبت�ي�ن منها -ال نزال
نبكي عليك وننتحب �إىل �أن ترجعي .قال :و�سمعت
نحيبا وب���كاء ظريفا لي�س كبكاء النا�س .قال فزاد
�أرقي ومل �أمن حتى �آخر الليل ويف ال�صباح �أخربت
�أ�صحاب���ي م���ا �سمعت فعجب���وا ،وم�ضين���ا �إىل رب
ال�ضيعة ف�أخربناه اخلرب.
فق���ال �إين لأح���ب �أن �أبيت الليل���ة يف مو�ضعك
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لأ�سم���ع ما �سمعت ف�إ َّن���ا مل نزل ن�سم���ع �أن �أ�شجار
النب���ق يتزاورن ويتكلمن وكن���ت �أكذب ذلك .قال:
فبات تلك الليلة رب ال�ضيعة ،وبات القوم يف ذلك
املو�ضع ،فلما جاء ذلك الوقت ابتد�أت �شجرة تقول
للتي �ستقطع :لقد �سرين ما علمت من عدم قطعك
اليوم ،وليته ي�ضرب عن ذلك .فقالت لها الأخرى،
�إن ك ّ
���ف فه���و م�سع���ود ،و�سكتت ال�شجرت���ان ،فلما
�أ�صبح الرجل ،ق���ام ب�إزاء ال�شجرة ومعه اجلماعة
ف�أمرهم �أن ير�شوا على �أغ�صانها وورقها املاء و�أن
ينب�ش���وا �أ�صلها ويطموه برتاب غريب ،و�أن ي�صبوا
يف �أ�صلها املاء ففعلوا ذلك واهلل �أعلم.
كان لكب���ار قري����ش وم���ن �سواهم م���ن العرب
�شج���رة عظيم���ة خ�ضراء يقال له���ا « ذات �أنواط»
يعظمونه���ا وي�أتونه���ا كل �سن���ة فيعلق���ون عليه���ا
�أ�سلحته���م ويذبحون عندها ويعكف���ون عليها يوما
كم���ا قر�أت �أن عبادة الأ�شجار وتقدي�سها ا�ستمرت
يف م�صر على النحو الذي كان عند عرب اجلاهلية
حت���ى �أواخر الق���رن التا�سع ع�شر و�أه���م النباتات
التي يعتقدون فيها هي الأ�شجار ال�ضخمة وجذوع
النخل وال�شجرة التي تدعى «ال�شيخة خ�ضرة» ف�إن
ه���ذه لو ر�أوها لقبلوها ولتربك���وا بها وتركوا عليها
�أثره���م معلق���ا مب�سمار وكث�ي�را ما كان���وا يقيمون
املوالد للأ�شجار الغليظة ويطلقون عليها « �سيدي
الأربعني».
يف بوت�سوان���ا كم���ا يف غريها م���ن املناطق يف
جن���وب �أفريقي���ا يعتق���د �أن لل�س���درة مناع���ة �ضد
ال�صواع���ق ومن يحتم���ي بها عن���د العوا�صف فهو

�آم���ن .و�إذا وقع���ت ال�س���درة يف ال�صي���ف ف�سيتبع
ذل���ك كارث���ة م���ن جف���اف �أو ب���رد �أو �صواع���ق.
ت�سمى ال�سدرة يف تايلند بوت�سا  Phutsaوت�شبه يف
هذا امل�سمى �سا  Saوتعني ( التعفن �أو االنتكا�س)
ولذا فهي ال تزرع �أبدا قرب البيوت.
�أم���ا يف الهن���د عامة فال�سدرة �شج���رة مقد�سة
تدخ���ل يف كثري من الطقو����س الدينية ويقدم نبقها
كقرب���ان للآله���ة �سيفا .وهن���اك �س���درة كبرية يف
فن���اء املعب���د الذهب���ي يف �أرم�ست���ار تع���رف با�سم
ال�شجرة التي تذهب اله���م .ورد ذكرال�سدرة كثريا
يف الأ�ساط�ي�ر الهندية وح�سب ما روى رامايانا ف�إن
هذه ال�شجرة قوية �صلبة لأن راما باركها حني حمت
وحافظت على الإله �سيتا و�أعطاها قدرة هائلة فال
يه���م �إن حاول �أحد قطعه���ا ف�إنها ال متوت حتى و�إن
بق���ي جذر �صغري منها فهي تنمو م���ن جديد ولهذا
فهي تنبت يف �أي مكان رغم ق�سوة الظروف.
يف والي���ة البنجاب يف الهن���د يت�شاءم بع�ضهم
م���ن ال�س���درة وال ي�شجعون على زرعه���ا يف البيوت
لأنه���م يعتق���دون �أن وجوده���ا يث�ي�ر ال�شج���ار بني
�أه���ل البيت� .أم���ا ال�سي���خ فيبجلونه���ا ويعتربونها
�شج���رة جتلو الهم والغ���م وي�سمونها ال�شجرة التي
تذه���ب اله���م  The Dukhbhanjaniويقال
�إن زراعته���ا ر�سميا يف تل���ك املنطقة متت على يد
مق���اول م�سلم ح�صل على جائ���زة �أو كما ي�سمونها
�إنعام  Inamملكي حني قدم �أنواعا طيبة مهجنة
م���ن النب���ق �إىل الراج���ا راغوجي بون�س���ال الثاين
ملدينة �أحمدناجار.
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وراء ه���ذا الت�ش���ا�ؤم والتف���ا�ؤل يف ال�س���درة يف
ه���ذه املنطق���ة يف الهند �أ�سط���ورة تق���ول �إنه كان
هن���اك رج���ل ث���ري نبي���ل يف مدينة بات���ي Patti
ا�سم���ه دويل جان���د  Duli Chandعنده خم�س
بن���ات .تزوجت �أربع منهن وبقي���ت اخلام�سة دون
ن�صي���ب .كان الرجل وزوجته يدع���وان ربهما منذ
زواجهم���ا �أن يرزقهما بول���د ومل يكتب لهما ذلك.
ففق���د الرجل �إميانه وعا�ش حانقا على خالقه .يف
ي���وم من الأيام ذهب���ت الأخوات اخلم�س يف رحلة
خلوي���ة وكان هن���اك بع����ض املتعبدي���ن الدراوي�ش
ين�ش���دون �أنا�شيدا دينية روحي���ة م�ؤثرة .فخ�شعت
البن���ت اخلام�س���ة بيبي راج���اين Bibi Rajani
ورق���ت حلاله���م ث���م نزع���ت م���ا عليها م���ن حلي
ووهبتهم �إياه���ا كلها .حني عادت �إىل البيت ور�أى
والده���ا ذراعيها العاريتني من احللي وعرف �أنها
وهبته���ا كلها لرجال الدين غ�ض���ب غ�ضبا �شديدا
عليه���ا ثم نادى �أخواتها كلهن و�أخذ ي�س�ألهن  :من
يرعاكن ويحميكن؟ م���ن يطعمكن ؟ من يك�سيكن
بالثياب واحللي؟ والأخوات الأربع يقلن له �أنت �إال
اخلام�سة نظرت �إىل ال�سم���اء وقالت :اهلل هو من
يرع���اين ويحميني .فخ���رج دويل جاند من البيت
غا�ضبا .م���ر يف طريقه برجل جمذوم ف�أ�صطحبه
مع���ه �إىل البيت وزوجه �إبنت���ه بيبي راجاين قائال:
لرن كيف �سيحميك اهلل الآن! ثم دفع بها وبزوجها
املج���ذوم �إىل خ���ارج البيت .تقبل���ت بيبي راجاين
ق�ض���اء اهلل وبد�أت مع زوجه���ا املري�ض رحلة حج،
وجابت الطرقات م���ن قرية �إىل �أخرى ومن معبد
�إىل �آخ���ر وه���ي ت�ستعطي النا����س وت�شحذ لزوجها
ولنف�سها الطع���ام حتى و�صل���ت �أمري�ستار .هناك
�أرق���دت زوجه���ا املج���ذوم بعناي���ة يف ظ���ل �سدرة
منت�صب���ة ق���رب ع�ي�ن ماء ث���م ذهب���ت لت�ستجدي
بع����ض الطعام لهم���ا .بقي الرج���ل املجذوم وحده
عن���د ال�س���درة وه���و ينظ���ر �إىل املاء ف���ر�أى غرابا
�أ�س���ود حالك ال�سواد غا�ص يف م���اء تلك العني ثم
خ���رج منها �أبي�ض المع���ا ،فزحف مقرتبا من املاء
ث���م مت�سك بغ�صن دان من �أغ�صان ال�سدرة و�أخذ
ي���ديل بج�س���ده يف امل���اء حت���ى مل يب���ق �إال الأ�صبع
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الذي يتم�سك به .حني خ���رج من املاء عاد ج�سده
�سليما معافى ما به �شائبة .حني عادت راجاين مل
تتع���رف عليه ومل ت�صدق حكايت���ه فقد بدا كرجل
غريب يدع���ي ب�أنها زوجته .ذهب���ا معا �إىل حكيم
رامدا����س Guru Ramdassوروت ل���ه بيب���ي
راجن���اين ما يقول الرجل فعاد بهما �إىل عني املاء
و�أخذ �إ�صبع الزوج الذي مت�سك به بغ�صن ال�سدرة
ومل يغط�س���ه باملاء ومل ي�شف بع���د فو�ضعه يف املاء
و�أخرج���ه ف����إذا ه���و �سلي���م معافى� .أدرك���ت بيبي
راجناين و�صدق���ت ما حدث فزاد �إميانها .بعدها
مت ت�شييد حو����ض حول تلك العني التي ذاع �صيتها
حتى ه���ذا اليوم و�أطل���ق على ال�س���درة �إ�سم the
� Dukhbhanjani Berأي مزيلة الهم.
ُيعتق���د �أن رائحة النب���ق الطيبة جتعل ال�شبان
يقعون يف احلب ويف الهمااليا والكراكورام يحر�ص
الرجال على حم���ل باقة من زهور ال�سدر معهم �أو
تزيني قبعاتهم وطواقيهم به ليجتذبوا الفتيات.
يف منطقة طوبا����س يف فل�سطني كانت الن�سوة
ت�أتني ب�أمتعته���ن �إىل �سدرة مزار «ال�شيخ حممد»،
حلفظها حتت ال�سدرة ،ظن ًا منهن �أن ولي ًا �سيحفظ
ه���ذا املتاع من ال�سرق���ة �أو التل���ف �أو ال�ضياع و مل
يك���ن حينذاك �أحد يق�ت�رب من املت���اع املحفوظ،
حيث �ساد الظن حتى وقتنا هذا� ،أن كل من يحاول
العبث بهذا املتاع �ست�صيبه لعنة ال�شيخ حممد.
وينق���ل �سكان تلك املنطقة رواية تقرتب كثري ًا
م���ن اخلراف���ة ،حتك���ي �أن ً
رج�ل�ا قط���ع م���ن هذه
ال�س���درة غ�صن ًا ف�أخذ اجل���ذع يقطر �سائ ًال �أحمر
حزن��� ًا علي���ه وظل كذلك حت���ى �أومل رج���ل وليمة،
فتوقفت عن �إفراز ذلك ال�سائل.
يذكر الأ�ست���اذ نايف نوي�س���ة يف مدونته بوابة
ال�ت�راث الأردين �شجرة بذان وه���ي �شجرة كبرية
من ال�سدر �أو الدوم يف قرية بذان الواقعة يف �سيل
الكرك ،وتدورحول هذه ال�شجرة اعتقادات كثرية
منه���ا �أن من يقطع غ�صنا م���ن �أغ�صانها دون �أن
يق���ر�أ الفاحت���ة �أو يقدم النذور املطلوب���ة �أو يظهر
الر�ضوخ والت�سليم ل�سكان ال�شجرة ف�أنه �سيتعر�ض
ل�ل��أذى ،وال�شجرة موجودة حت���ى الآن وكانت لها
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�سادنة تتوىل �إ�شعال الأ�ضواء حولها يف جدار �أقيم
لهذه الغاي���ة ،ومن يزر هذه ال�شج���رة يرى الكثري
م���ن ال�شرائ���ط اخل�ض���ر معلق���ة عل���ى �أغ�صانها
وبع�ض القط���ع النقدية حتتها ،وال يجر�ؤ �أحد على
�أخذ �شيء من ذلك.
�شجرة املي�سة وهما �شجرتان من �سدر واحدة
كبرية والأخرى �صغرية و ُيق ّدر عمرهما ب�أكرث من
مائت���ي �سنة ،تقع���ان غربي بلدة م�ؤت���ة يف منطقة
مطل���ة على بل���دة عينون وبلدة ع���ي وعلى الطريق
امل�ؤدي���ة �إىل بلدة العراق وتُن�سج حولهما معتقدات
كث�ي�رة لذلك يزورهما النا����س ويحتفلون عندهما
بتق���دمي الن���ذور وتعلي���ق ال�شرائط امللون���ة وبع�ض
القطع النقدية ،ويقال :
يا �شجرة املي�س ب�س الليلة ظليني

الليلة عندك وبكرة عند �أهليني

ويعتق���د �أن خلال���د ب���ن الوليد عالق���ة بهما..
وبالق���رب منهم���ا �صفاة عليه���ا نق�شة عل���ى هيئة
الأ�صابع ت�سمى “ماطا فاطمة”.
بحث���ت عن �سب���ب ارتب���اط خالد اب���ن الوليد
ب�شج���رة املي�سة وهو �أمر مل يذك���ره الأ�ستاذ خالد
نوي�سة فعرثت على احلكاية التالية:
تهي�أ خالد لل�سري �إىل ال�شام ،وانطلق ليعرب من
العراق �إىل ال�شام �صحاري رهيبة غائبة النواحي
مرتامي���ة الآفاق ك�أمن���ا هي التيه ،و�س����أل الأدالء:
كيف يل بطريق �أخرج فيه من وراء جموع الروم؟
ف�إين �إن ا�ستقبلته���ا حب�ستني عن غياث امل�سلمني!

قال���وا ل���ه :ال نعرف �إال طري ًق���ا ال يحمل اجليو�ش،
فواهلل �إن الراكب املف���رد ليخافه على نف�سه! �إنك
ل���ن تطيق ذل���ك الطريق باخلي���ل والأثق���ال� ،إنها
خلم�س لي���ال ال ي�صاب فيها ماء .قال خالد�“ :إنه
ال بد م���ن ذلك لأخرج م���ن وراء جم���وع الروم”،
وعزم خال���د على �سلوك هذا الطري���ق مهما تكن
خماط���ره ،فن�صح���ه رافع ب���ن ُعم�ي�ر �أن ي�ستكرث
م���ن املاء حتى يجت���از ذلك الطري���ق ،ف�أمر خالد
جن���وده �أن يخزنوا املاء يف بط���ون الإبل العطا�ش،
ثم ي�شدوا م�شافرها لكي ال جترت فت�ستنـزف املاء،
وق���ال لرجال���ه�“ :إن امل�سل���م ال ينبغ���ي �أن يكرتث
ب�شيء يقع فيه مع معونة اهلل له”.
و�س���ار ب���ه الدلي���ل رافع ب���ن عم�ي�ر يف طريق
متت���از بوعورته���ا ،وقلة مائه���ا ،و�ضي���اع معاملها،
وقل���ة �سكانه���ا� ،إال �أنه���ا �أق�صر الط���رق ،ف�أو�ضح
خالد جلنده االعتبارات التي جتعله يف�ضل �سلوك
هذا الطريق عل���ى غريه ،وهي ال�سرع���ة وال�سرية
واملباغتة .وكان رافع ق���د طلب من خالد �أن يهيئ
ع�شرين ناقة كب�ي�رة ،ف�أعطاه ما �أراد ،فمنع عنها
أياما حتى عط�شت ،ث���م �أوردها �إياه فملأت
امل���اء � ً
جوفها فقطع م�شافرها وكممها فال جترت ،ثم قال
خلالد�“ :سر الآن باخليول والأثقال” ،وكلما نزلت
منـ���زال نحرت م���ن تلك الإبل و�ش���رب النا�س مما
تزودوا .ف�س���ار اجلي�ش من “قراق���ر” ،وهي �آخر
قرى العراق على ح���دود ال�صحراء� ،إىل “�سوى”
وه���ي �أوائل ق���رى ال�شام ،وامل�ساف���ة بينهما خم�س
ليال ي�سرتيحون بالنهار وي�سريون بالليل ،واعتمد
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خالد على رافع بن عمري دلي ًال بعد �أن وثق به ومن
�صح���ة داللته ،واختار حم���رز املحاربي حلذقه يف
الدالل���ة على النج���وم ،لذل���ك كان م�سريهم لي ًال
و�صباح���ا م���ع حتا�شي ال�س�ي�ر عند ارتف���اع النهار
ً
والظه�ي�رة لقطع مرحلتني يف الي���وم الواحد ،ومل
ً
راج�ل�ا و�إمنا
ي�ت�رك خالد �أحدً ا م���ن جنده ي�سري
�أرك���ب اجلن���د الإب���ل للمحافظ���ة عل���ى قابليتهم
البدنية .و�سار خالد يف الطريق ،وكلما نزل منـز ًال
نح���ر عددًا من النوق ف�أخذ ما يف �أكرا�شها ف�سقاه
اخليل ،ثم �شرب النا�س مما حملوا من املاء ،فلما
كان الي���وم اخلام�س نفد امل���اء ،فخاف خالد على
�أ�صحابه من العط�ش ،وقال لرافع وهو �أرمد“ :ما
عندك؟” ،فطلب رافع م���ن النا�س �أن يبحثوا عن
�شج���رة عو�سج �صغرية يف تلك املنطقة فلم يجدوا
�إال جز ًءا �صغريا من �ساقها ،ف�أمر رافع �أن يحفروا
هناك ،فحفروا فظهرت عني للماء ،ف�شربوا حتى
روى النا�س ،فات�صلت بعد ذلك خلالد املنازل .وقد
ق���ال بع�ض العرب خلالد يف هذا امل�سري�“ :إن �أنت
�أ�صبحت عند ال�شج���رة الفالنية جنوت �أنت ومن
معك ،و�إن مل تدركها هلكت �أنت ومن معك ،ف�سار
خالد مب���ن معه ف�أ�صبح���وا عندها ،فق���ال خالد:
ال�سرى” ،ف�أر�سلها
“عن���د ال�صباح يحمد الق���وم ُّ
مث ًال وهو �أول من قالها –ر�ضي اهلل عنه.-
ال�س���درة – ح�س���ب املعتق���دات الثابت���ة يف
�شب���ه اجلزي���رة العربي���ة -ه���ي م���كان والدة
اجلن،وحم���ط ا�سرتاحته���م يف اللي���ل ،ويف
النه���ار ظ���ل للإن�س،وثمرتها(النبق)غ���ذاء لهم،
���ب ُيغ�سل ب���ه موتاهم ودوا ُء
و�أوراقها(ال�سدر)طي ُ
م�س
إذا�سح���روا �أو�أ�صابهم ُ
ي�ستح���م به مر�ضاهم � ُ
م���ن اجلن ،و�أغ�صانها مكان ح�سن لتعليق ال�سحر
�أو الط���ب و�إذا نبت���ت ال�سدرة يف م���كان من تلقاء
نف�سه���ا دون تدخل من الإن�س فه���ي التقلع �إال بعد
الرج���وع �إىل اجل���ن و�أخ���ذ موافقتهم عل���ى القلع
ونادر ًا ما يوافقون،ولهذا الإجراء طرقه وطقو�سه
املعروف���ة عن���د ال�س���كان املحليني”،ويعن���ي نب���ت
ال�س���دره يف املكان عند البع�ض فقد �أحد الأوالد �أو
موت �صاحب املكان،ولذلك فهي نذير خوف ورهبة
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وت�ش���ا�ؤم وقد ارتبطت ال�س���دره و�أوراقها بالأدعية
عن���د املر�ض وامل���وت ،وح�ي�ن ال���زرع والقلع،ومن
اخل�صائ����ص النباتية لل�سدره �أنها �شجرة معمرة،
دائمة اخل�ضرة ،بطيئة النمو.
وم���ن املعتقدات ال�سائ���دة يف كثري م���ن الدول
العربية �أن ال�سدرة هي ال�شجرة الوحيدة التي تتمتع
بحرا�سة ملك مر�سل له���ا من ال�سماوات العلى و�أن
�أفعى البيت الداجنة تقوم بحرا�ستها لتميزها موقع ًا
مرتفع ًا وامتداد جذورها �إىل طبقات جيولوجية اهلل
وح���ده يعلم �سربغورها �أن من ي�أكل ثمرها ميتد به
العمر حتى يقارب عم���ر نوح ( �أ�شجار وعقائ���د يف الرتاث..
�شجرة ال�سدر مثا ًال � -ستار جا�سم ابراهيم )

يف فل�سطني يعتقد �أنه حني تبلغ ال�سدرة عامها
الأربعني يجل�س حتتها قدي�س يدمر كل من يحاول
قطعها .و�إحدى الرواي���ات تقول ب�أن يف عقرون �أو
عكرون ت�سم���ع كل خمي�س �أنغاما من �آلة مو�سيقية
ت�ص���در من �س���درة وحكاي���ة تق���ول �إن كل خمي�س
�أي�ض���ا ت�شع �أنوار من ب�ي�ن �أغ�صانها وب�أن القدي�س
ينق���ل قدا�ست���ه �إىل ال�س���درة التي يجل����س حتتها.
هن���اك حكايات كث�ي�رة ع���ن ال�س���در يف فل�سطني
وكله���ا جتمع على قد�سيتها كما تت�شابه املمار�سات
والطقو����س التي تقام عندها مث���ل حفالت الذكر
التي كان يقيمها الدراوي�ش من ال�صوفيني وخا�صة
الأتراك حتى ع���ام  1950ومنها �أن هناك امر�أة
تخدمها وال�شموع وال�شرائط التي تعلق عليها .كما
كانت تزرع كعالمة على حدود الب�ساتني يف القرى
ويعتق���د �أن �أ�س���وار الفردو�س خلقت م���ن �أخ�شاب
ال�سدر.
يعتقد �أن الربكة تنتقل من ال�شجرة �أو الكائن
املقد����س ال���ذي ي�سكنها �إىل ال�شرائ���ط اخل�ضراء
املعلق���ة به���ا والتي تن���زع بعد م���دة م���ن ال�شجرة
وتربط بذراع �أو حول خ�صر من يرجى له ال�شفاء
�أو امل���ر�أة التي يرجى لها احلب���ل .يف ال�صني تعلق
ال�شرائط احلمراء على الأ�شجار للهدف ذاته.
يف فل�سط�ي�ن �أي�ضا عرث عل���ى كثري من �أ�شجار
ال�س���در الت���ي تنب���ت يف املقاب���ر تغط���ي جذوعه���ا
امل�سام�ي�ر .تف�س�ي�ر ذل���ك �أن كثريات م���ن الن�ساء

ال�ســــدرة  ،مــــن تـــكــــون؟

اللوات���ي يرغ�ب�ن برد العني ع���ن �أنف�سه���ن �أو �أحد
الأقرباء يتبعن طق�سا معينا يتعلق بال�سدرة .تغت�سل
امل���ر�أة غ�سل الطهارة م���ن الطمث وال تتحدث �إىل
�أحد منذ ا�ستيقاظها وحت�ضر عند ال�سدرة مبكرا
�صباح يوم اجلمعة قبل �أذان الظهر وتنتظر هناك
وبيده���ا م�سم���ار ومطرقة .تدق امل�سم���ار يف جذع
ال�شجرة مع كل ن���داء( اهلل �أكرب) لل�صالة وذلك
ثالث مرات �أي ثالثة م�سامري .تبقى املر�أة هادئة
دون �صوت وال كالم حتى تعود �إىل البيت ثم تغت�سل
ثانية لتتطهر ثم تنام .يقال �أن هذا الطق�س و�صل
�إىل املنطق���ة م���ع ال�صوفي�ي�ن من �شم���ال �أفريقيا
يف الق���رن الثامن ع�شر .ميار����س هذا الطق�س يف
مناط���ق �أخ���رى و�أ�شجار غ�ي�ر ال�س���در وعن ذلك
يق���ال :م�سم���ار يف ع�ي�ن ال�شيط���ان .والق�صد هو
�أن تثب���ت ال�شخ�ص العائ���ن �إىل ال�شجرة املقد�سة
ليكون حتت رحمة قوى من ي�سكنها من القدي�سني
�أو املالئك���ة فيبطل �شره كم���ا يعتقد �أنه يفيد بنقل
الأذى م���ن الإن�س���ان �إىل ال�شج���رة� .أحيان���ا يل���ف
امل�سم���ار بخ�صل من ال�شعر �أو ب�ضعة �شعريات من
ر�أ����س املعيون �أو من يرجى �شفا�ؤه �أو العائن ح�سب
النية .ميار�س هذا الطق�س يف جميع �أنحاء العامل
ويعود تاريخ بع�ض ما عرث عليه من م�سامري مثبتة
بالأ�شج���ار �إىل القرن الرابع املي�ل�ادي .يقود هذا
�إىل املعتق���دات بقدرات احلدي���د ال�سحرية وهذا
جم���ال �آخر للبحث حيث يعتقد �أن ( احلديد يحد
ال�شر) وت�أث�ي�ره يت�ضاعف حني يق�ت�رن بالأ�شجار
وخا�ص���ة الأ�شجار املقد�سة.كم���ا �أن تثبيت م�سمار
يف ال�س���درة هو �أي�ضا تثبي���ت مبعنى حب�س الأرواح
ال�شريرة فال تعود لإيذاء الإن�س.
�س���درة النبي �شعي���ب عليه ال�س�ل�ام يف املغار
يف فل�سطني هي عبارة ع���ن �شجرة كبرية با�سقة،
م�ؤلف���ة م���ن ثالثة ف���روع كب�ي�رة ،قط���ر حميطها
حوايل خم�سة ع�شر مرتا ،وارتفاعها خم�سة ع�شر
م�ت�را .بنيت ح���ول اجلذع ج���دران عل���ى علو مرت
ون�ص���ف ،وعليها �أعمدة منحوتة من باطون ب�شكل
�سياج .تقدر م�ساحة املنطقة التي تغطيها ال�شجرة
بحوايل خم�س���ة وثالثني مرتا مربعا ( طول �سبعة

�أمت���ار وعر�ض خم�سة �أمتار) .الأر�ض التي تظللها
ال�شجرة مبلطة وفيها بنيت بركة �صغرية م�ستديرة.
تق���ع ال�سدرة يف حي اجلم�ش���ة .يعتقد ال�سكان �أن
النب���ي �شعيب مر من هذا امل���كان وا�سرتاح يف ظل
ال�شج���رة يف طريق���ه �إىل حط�ي�ن .وبع���د �أن �أقيم
مقام النبي �شعيب يف حط�ي�ن كان امل�سافرون �إىل
املق���ام من الدروز ،يلتقون و ي�سرتيحون عندها يف
طريقه���م �إىل املق���ام .ومع م���رور الوقت �أ�صبحت
ال�شجرة مقد�سة ي�ؤمها النا�س ويتباركون بها.
يف درا�سة فولكلورية لل�سيد حممد الديراوي من
الب�صرة ،ي�شري فيه���ا �إىل معتقد ب�صري هو �أن كل
�سدرة ي�سكنها ملك �صالح من املالئكة كما ي�سكنها
جني �أو �شيطان ،ومن هنا يعمد الب�صريون اىل كل
ما من �ش�أنه �إر�ضاء امللك ال�صالح لكي يكون �سبب ًا يف
�إ�سعاد �أهل املنزل وجلب اخلري لهم وزيادة الرزق،
ولهذا كما تذكر الدرا�سة يتجنب ال�سكان و�أ�صحاب
املنازل قطف ثمار ال�شجرة (النبق) لي ًال �أو التبول
على جذع ال�شج���رة �أو �ضرب الأطفال قريب ًا منها،
وت�شري الدرا�سة �إىل وجود �شجرة يف ناحية املدينة،
وه���ي م���ن الأ�شج���ار املعم���رة ،يق�صده���ا الأهايل
العتقادهم ب�أنها ت�شف���ي املري�ض وت�ستجيب لطلب
املحتاج ولذلك يقدمون لها �شتى �أنواع القرابني.
ويف الع���راق ت���زور الن�س���اء ال�س���در ويوق���دن
الن�ي�ران حتته���ا حل���رق البخ���ور والدع���اء وحني
يغ���ادرن يرتك���ن �أرب���ع �شمع���ات م�ضيئ���ات وه���ذا
الطق�س لعالج املر�ضى.
يق���ول يو�س���ف الهن���دي يف لقاء مع���ه ن�شر يف
�صحيف���ة «القب����س» الكويتي���ة «كان بع����ض الآب���اء
يعتق���دون �أن اجلن ي�سكنون(ال�سدرة) ،وكان �أهل
الزار يجتمعون حولها ،خ�صو�صا ال�سدرات الأربع
يف ال�ش���رق( منطق���ة يف الكوي���ت) ،ول���كل فرق���ة
منه���م �آالتها املو�سيقية املكون���ة من الطبول و�آالت
وترية ت�سم���ى «طنبورة» و�أغلبه���م كانوا يجتمعون
يوم اخلمي����س بعد �صالة الع�ش���اء ،اعتقادا منهم
ب����أن لل�سدرة قد�سي���ة وهو معتق���د را�سخ عندهم،
ولل�س���درة حكاي���ات �شعبية كثرية �س���واء انعك�ست
على البع�ض �أو ال ي�صدقها البع�ض الآخر».
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وكذلك ت�ستخدم الأوراق بعد طحنها وو�ضعها
يف امل���اء لريقى بالرقي���ة ال�شرعي���ة في�شرب منها
املري����ض بال�سح���ر �أو امل�س ويغت�سل بامل���اء لإبطال
ال�سح���ر وخا�صة �سحر الربط عن اجلماع �أو باقي
�أمرا�ض ال�سحر وامل�س.
وال يختل���ف �أه���ل البحري���ن عن باق���ي �شعوب
الع���امل يف معتقداته���م التي تتعل���ق بال�سدرة فقد
كان���وا يحر�ص���ون هم �أي�ض���ا على �أن ت���زرع يف كل
بي���ت طلبا للربكة حيث يعتقدون �أن ملكا يحر�سها
�أو يعي����ش به���ا و�أن وج���وده يحمي �أه���ل البيت من
ال�شرور ومن التفكك .ورمبا من هذا املعتقد ظهر
تعبري(�سدرة البيت) وي�شبه به عادة اجلدة والأم
�أو اجلد والأب ومن ي�ضم �شمل العائلة ويحميها �أو
الدعامة الأ�سا�سية حلياتهم.
يف جمل���ة «ال�ص���وت الآخ���ر» العراقي���ة يذكر
الأدي���ب والباحث احلاج عبا�س جمي���د ب�أن كثريا
م���ن النا�س يعتقدون ب�أنه ال يجوز امل�سا�س ب�شجرة
ال�س���درة �أو �إيذا�ؤها لأنها �شج���رة �سماوية وميكن
�أن تنتق���م م���ن الذي يق���وم بقطع غ�ص���ن منها �أو
يق���وم بفعل م�ش�ي�ن حتتها �أو عل���ى جذعها ،وكثري
م���ن �أهايل بغ���داد القدامى كان���وا يحر�صون على
زراعته���ا يف بيوته���م طلبا للربك���ة ،و�إذا �أراد �أهل
البي���ت �أن يقلع���وا ال�شجرة لأنها مات���ت �أو لغر�ض
�إجراء تو�سعة يف بناء املنزل ف�إن عليهم �أن يقر�أوا
بع����ض الأدعية ،ث���م ينحروا لها دي���كا �أو دجاجة،
والدي���ك ع���ادة ه���و املف�ض���ل ،وه���و م���ا يع���رف بـ
(فجران الدم).
هذا املعتقد وه���ذا التقليد عند قطع ال�شجرة
مار�ست���ه ورمبا ما ت���زال متار�سه �شعوب كثرية كل
ح�سب �أ�شجاره املحلية املقد�سة .من هذه ال�شعوب :
ال�سويد ،اليونان� ،إيطاليا ،قبيلة هيدا�ستا الهندية
يف �أمريكا ال�شمالية� ،شعوب �شرق وو�سط �أفريقيا،
كرواتي���ا ،النم�سا ،تايالن���د ،الهند ،ال�صني ،جزر
املحي���ط الهندي ،و�سط �إ�سرتالي���ا والفلبني ورمبا
كثري غريها.
احلكاي���ات املخيف���ة الت���ي ت���روى ع���ن بط�ش
ال�سدرة مبن ي�أتي عمال م�شينا قربها له تف�سرياته
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العلمي���ة والعملية التي وجدت �صعوبة يف ت�ضمينها
هذا البحث لتبق���ى الأ�سطورة �أ�سط���ورة ومل �أجد
راحة يف �إغفالها لكن �أغلبها باخت�صار �شديد كان
حلماية ال�شجرة وثمارها و�أوراقها الن�ضرة اليانعة
و اجلاف���ة املت�ساقطة �أي�ضا م���ن الدن�س لأنها كلها
ي�ستفاد منها يف الأكل والتداوي واالغت�سال و�أي�ضا
حلماي���ة الن�س���اء والأطفال من خماط���ر الظالم
والأماك���ن والطرق���ات املهجورة يف تل���ك الأزمنة
بالإ�ضاف���ة �إىل حاجة النا�س للظل والهواء .عالقة
الإن�س���ان بالنب���ات وخا�صة الأ�شج���ار عالقة �أخذ
وعطاء لأهم مقومات احلياة الب�شرية واحليوانية
والنباتية وهو الأك�سجني وثاين �أك�سيد الكربون.
حكايات �شعبية عاملية وردت فيها ال�سدرة:
ورد ذك���ر ال�سدرة والنب���ق يف حكايات �شعبية
كث�ي�رة يف �أنح���اء الع���امل معظمها يرب���ط ال�سدرة
والنبق بال�سحر وال�ساح���رات ويبني قوة ت�أثريه يف
النفو����س وقدراته الطبية .من ه���ذه الق�ص�ص ما
ه���و خرايف بحت مث���ل ق�صة �أجنلينا م���ن �إيطاليا
ومنها ما له �أ�سا�س واقعي عن �أحداث و�شخ�صيات
حقيقي���ة عا�ش���ت لكن داخله���ا اخليال م���ع مرور
الزمن والنقل ال�شفاه���ي مثل ق�صة اجلارية ذات
الرائحة العطرية من ال�صني.
حكاية من �إيطاليا:
�أجنلينا اجلميلة The Fair Angiolina

كان هن���اك �سبع���ة ج���ارات يجمعه���ن �شغ���ف
وول���ع واحد وه���و تناول ب�ضعة حب���ات من �سدر ال
ينمو �إال يف حديق���ة جارتهم ال�ساحرة التي ت�سكن
يف ق�ص���ر مقاب���ل بيوته���ن .كان لل�ساح���رة حمار
ي�س���رح يف احلديق���ة ويحر�سه���ا وينب���ئ ال�ساحرة
حني يحاول �أحده���م الت�سلل .مل ت�ستطع اجلارات
ال�سبع مقاوم���ة تلك الرغبة فدخل���ن يوما حديقة
ال�ساح���رة و�ألقني بحفن���ة �أع�ش���اب طرية طازجة
للحم���ار فالته���ى ب�أكلها ثم �أ�سرع���ن لقطف النبق
اللذيذ وجمع���ه يف �أثوابهن وخرجن دون �أن ت�شعر
ال�ساح���رة .ك���ررت اجل���ارات زياراته���ن حلديقة
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ال�ساح���رة حتى الحظت ال�ساح���رة �أن كمية النبق
على �أ�شجارها بد�أت تقل� .س�ألت احلمار ف�أجابها
ب�أنه مل يالحظ �شيئا.
قررت ال�ساح���رة �أن حتر�س حديقتها بنف�سها
فحف���رت لنف�سه���ا حف���رة يف و�س���ط احلديق���ة
غطتها بالأغ�صان واحل�شائ����ش� .أخفت ال�ساحرة
نف�سها داخل احلفرة وترك���ت فقط �إحدى �أذنيها
الطويلتني بارزة قليال خارج فوهة احلفرة .دخلت
اجلارات ال�سبع احلديق���ة كعادتهن كل يوم جلمع
النب���ق فالحظت �إحداه���ن �أذن ال�ساحرة وظنتها
فط���را لكن حني �شدته���ا لتقتلعها قفزت ال�ساحرة
من خمبئه���ا .ارتعبت الن�س���وة ورك�ضن هربا عدا
واحدة فقد كانت حبلى ومل تقدر على الهرب.
ا�ستع���دت ال�ساحرة لأكلها لك���ن املر�أة تو�سلت
�إليه���ا �أن ترتكها ووعدتها ب����أن ال تدخل حديقتها
مرة �أخ���رى� .أذعنت ال�ساح���رة لتو�سالتها وعفت
عنه���ا ب�ش���رط �أن تعطيه���ا وليده���ا ح�ي�ن ي�صبح
عمره �سبع �سنوات .وافقت املر�أة من �شدة فزعها
فرتكتها ال�ساحرة تغادر.
بعد م���دة �أجنبت امل���ر�أة بنتا جميل���ة �أ�سمتها
�أجنولين���ا .ح�ي�ن بلغ���ت �أجنولين���ا ال�ساد�س���ة من
عمرها �أر�سلتها �أمها �إىل املدر�سة لتتعلم اخلياطة
واحلياكة وكانت مت���ر بحديقة ال�ساحرة كل اليوم
يف طريقها �إىل املدر�سة �أو �إىل البيت بعد املدر�سة.
يف ي���وم بع���د �أن بلغ���ت ال�سابع���ة م���رت �أجنولينا
بحديقة ال�ساحرة فوجدتها واقفة على الباب وهي
تناديه���ا� .أعطت ال�ساح���رة �أجنولين���ا حبات من
فاكهة لذيذة من حديقتها وقالت لها:
�أتعرف�ي�ن يا �أجنولين���ا اجلميلة� ،أن���ا خالتك.
�أخ�ب�ري �أمك ب�أنك التقي���ت بخالتك وقويل لها �أن
ال تن�سى وعدها.
ع���ادت �أجنولين���ا �إىل البيت و�أخ�ب�رت �أمها.
قال���ت الأم لنف�سه���ا� :آه �آن الأوان لأن �أتخل���ى عن
�أجنولينا! ثم طلبت من �أجنولينا �أن تخرب خالتها
�أنها ن�سيت �أن تفعل ما طلبته منها .يف اليوم التايل
�س�ألت ال�ساح���رة �أجنولينا عن رد �أمها فقالت لها
ب�أنه���ا ن�سيت �أن تخربه���ا .ا�ستمر ذلك عدة �أيام.

يف امل���رة الأخرية ع�ضت ال�ساحرة �إ�صبع �أجنولينا
بقوة اقتعلت معها قطعة منه كي ال تن�سى ما تطلبه
منها .عادت �أجنلين���ا لأمها باكية فقررت الأم �أن
تفي بوعدها قبل �أن ت�أكل ال�ساحرة ابنتها كلها.
ح�ي�ن التق���ت �أجنلين���ا بال�ساح���رة يف الي���وم
الت���ايل �أخربته���ا ب�أن �أمه���ا تقول �أن تفع���ل ما هو
خري لأجنلينا .فرحت ال�ساحرة و�أدخلتها الق�صر
و�أ�سكنته���ا يف حجرة يف برج مرتف���ع و�أخفت باب
احلج���رة و�أب���واب البيت كل���ه ونواف���ذه ومل ترتك
�سوى نافذة �صغرية يف حجرة �أجنلينا تدخل منها
هي وتغادر .عا�شت �أجنلينا يف تلك احلجرة مدللة
وكانت ال�ساحرة عطوفة كرمي���ة معها كما لو �أنها
كان���ت ابنتها حقيقة .كربت �أجنلينا لت�صبح �شابة
�آي���ة يف اجلمال لها �شعر ي���وازي طوله طول الربج
الذي تعي�ش فيه وقوته.
كلما خرجت ال�ساحرة من البيت وعادت تقف
�أ�سفل الناف���ذة ال�صغرية يف �أعل���ى الربج وتنادي
�أجنلينا :
�أجنلينا اجلميلة! هل ت�سمعيني؟
ا�سديل �شعرك الطويلة وارفعيني.
فتديل �أجنلينا �شعرها خ���ارج النافذه فتتعلق
به ال�ساحرة فت�سحبها �أجنلينا ب�شعرها حتى ت�صل
�إليها .ويف يوم كان الأمري �إبن امللك يف رحلة �صيد
حني م���ر بق�صر ال�ساح���رة والربج .وق���ف الأمري
يت�أم���ل الق�صر ويفكر كيف يخ���رج ويدخل �سكانه
منه وهو دون نوافذ وال �أبواب وفج�أة ر�أى ال�ساحرة
تقرتب فاختب����أ و�سمع ور�أى كيف تن���ادي �أجنلينا
لت�س���دل �شعره���ا وترفعه���ا� .أبهره جم���ال �أجنلينا
فبقي مكانه حتى غادرت ال�ساحرة مرة �أخرى فقلد
�صوتها وناداها ف�أ�سدلت �أجنلينا �شعرها و�سحبته
دون �أن ت���دري وح�ي�ن ر�أت �أنه �إن�س���ان �آخر خافت
وارتعب���ت لكنه طم�أنها ح�ي�ن خاطبها برفق وطلب
منه���ا �أن تهرب معه �إىل ق�ص���ر �أبيه لتكون زوجته.
ت���رددت كثريا لكنها قبلت وقب���ل �أن تغادر �أطعمت
كل �شيء يف حجرتها ما يروقه من طعام فكل �شيء
فيها كان ككائن ح���ي اخلزائن واملنا�ضد واملقاعد
لت�ضم���ن والءهم ما عدا املكن�س���ة فقد كانت خلف
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الباب ث���م �أخذت �أجنلينا معها ثالث �شلل �سحرية
من ال�صوف من حجرة ال�ساحرة وهربت مع الأمري
يتبعها كلب ال�ساحرة الذي يحبها.
حني ع���ادت ال�ساحرة ونادت من حتت النافذة
ومل ت�ستج���ب لها �أجنلينا �صع���دت �إىل الربج ب�سلم
وراح���ت ت�س�أل عنها كل �ش���يء يف احلجرة ف�أنكروا
معرفته���م ب����أي �شيء �س���وى املكن�سة الت���ي مل ت�أكل
ف�أخربتها بكل ما حدث .حلقت ال�ساحرة ب�أجنلينا
والأم�ي�ر وحني �أو�شكت �أن تدركهم���ا �ألقت �أجنلينا
نحوه���ا كرة ال�صوف ال�سحري���ة الأوىل فظهر جبل
م���ن رغوة �صابون كلما ت�سلقت���ه ال�ساحرة تزحلقت
لكنه���ا ثاب���رت حت���ى ت�سلقت���ه وتابع���ت مالحقتها
لأجنلين���ا والأمري .حني �أو�شك���ت �أن تدركهما ثانية
�ألقت �أجنلينا بالكرة الثانية فظهر جبل من م�سامري
من حج���م ونوع جاهدت ال�ساح���رة يف ت�سلقه حتى
جنحت وتابعت مالحقتها للفاري���ن وحني �أو�شكت
�أن تدركهما مرة �أخرى �ألقت �أجنلينا بالكرة الثالثة
فظهر �سيل عظيم حاولت ال�ساحرة �أن ت�سبح عربه
لك���ن الأبخ���رة املت�صاعدة منه �أخ���ذت تكثف �أكرث
و�أك�ث�ر حتى عجزت ال�ساحرة عن اخرتاقها فعادت
�أدراجه���ا �إىل الق�ص���ر حي���ث جل�س���ت وهي ت�سقط
لعناتها على �أجنلينا وتقول :ع�سى �أن يتحول وجهك
اجلمي���ل �إىل وجه كلب» وفج����أة تغري وجه �أجنلينا.
حزن الأمري و�أخربها ب�أنه لن ي�سمح له �أهله بالزواج
م���ن فتاة لها وجه كلب لكنه �أخذها �إىل بيت �صغري
يف الغابة وتركها هناك وعاد �إىل �أهله وظل يزورها
كلما خرج يف رحلة �صيد.
عا�ش���ت �أجنلين���ا يف ذلك البي���ت ال�صغري مع
الكل���ب يف حالة م���ن احلزن وكان���ت تبكي مبرارة
كل يوم حتى �أ�سى لها الكلب و�أخربها ب�أنه �سيعود
لق�صر ال�ساحرة وي�ستعطفها كي ترفع عنها اللعنة
ثم غادر م�سرع���ا مل ت�ستقبل���ه ال�ساحرة برتحاب
فهو بالن�سبة لها خائن كباقي الأ�شياء يف حجرتها
لكنه �أخذ يتقرب �إليها بدالل ويتمحك حتى �أخذته
يف حجره���ا و�ص���ارت مت�س���ح علي���ه ف�أخربها ب�أن
�أجنلينا ت�سلم عليه���ا و�أنها حزينة لأنها ال ت�ستطع
�أن تذه���ب �إىل ق�صر امللك وتت���زوج الأمري .قالت
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ال�ساح���رة :ت�ستح���ق ذل���ك! مل خيبت ظن���ي بها؟
ميكنه���ا �أن حتتفظ بوجه الكل���ب .لكن الكلب �أخذ
ي�ستعطفه���ا ويرجوها ويتو�سل �إليها حتى رق قلبها
فه���و يع���رف كم حت���ب �أجنلين���ا ف�أعطته ق���ارورة
ماء وطلبت منه �أن ي�أخذه���ا �إىل �أجنلينا و�ستعود
جميلة كما كانت.
�أ�سرع الكل���ب بالق���ارورة �إىل �إجنلينا فغ�سلت
وجهه���ا مبائه���ا وعادت �أك�ث�ر جماال مم���ا كانت.
ابته���ج الأمري حني عاد ور�آه���ا ف�أخذها معه حيث
ا�ستقبله���ا امللك وامللكة برتح���اب كبري وتزوجا يف
حفل بهيج فرح به اجلميع( .ترجمة بزة الباطني)
تروى هذه احلكاية يف �أنحاء خمتلفة من القارة
الأوروبية بذات التفا�صيل تقريبا وتختلف يف النبات
ال���ذي ا�شتهت���ه ال�سي���دات يف البداي���ة وعددهن يف
بريطانيا تعرف الق�صة ب�إ�سم (ريبونزل) والنبات
الذي ا�شتهته �أمها هو (اخلبيز).
من ق�ص�ص اجلاتاكا:
امللك وبائعة النبقTHE KING AND :
THE FRUIT GIRL

يف ي���وم م���ن الأي���ام ح�ي�ن كان الرباهمادات���ا
ملك بينار����س كان البودهي�ساتا وزيره وم�ست�شاره
الروح���ي .ويف يوم وق���ف امللك خل���ف نافذة تطل
على فناء الق�صر ويف تلك اللحظة و�صلت فتاة يف
ريعان �شبابه���ا ا�سمها �سوجاتا ووقف���ت �أمام باب
الق�صر وهي حتمل �سلة نبق فوق ر�أ�سها وتنادي:
نبق ،نبق ،النبق الطازج .من ي�شرتي النبق؟
لكنها مل تدخل فناء الق�صر.
ما �أن �سمع املل���ك �صوتها العذب الرقيق حتى
�شغ���ف بها حبا وهيام���ا وحني �س����أل عنها وعرف
�أنها غري متزوجة تزوجه���ا و�أعزها وجعلها امللكة
الأوىل� .ص���ارت غالي���ة عزيزة علي���ه ملأت حياته
�سعادة ومتعة وعينيه جماال.
يف �أحد الأيام ر�أت �سوجاتا امللك ي�أكل نبقا يف
�صحن من ذهب فاقرتبت منه وقالت له متعجبة:
موالي .ما هذا الذي ت�أكله يا موالي؟
فاكهة ك�أنها بي�ضة حمراء
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�آه كم هي جميلة
يف �صحنك الذهبي!
�أ�ستحلفك �أن تخربين ما تكون
ب�أمي �أنت و�أبي!
ا�ستغ���رب املل���ك م���ن �س�ؤاله���ا و�أحت���د غ�ضبا
ف�أجاب:
يا �إبنة البقال
بائع النبق
�أما عدت تعرفني فاكهة �أهلك؟
�أبهذه ال�سرعة
ن�سيت ما �سبق!
يا للهول يا مليكتي
كيف تن�سني؟
كنت بكل عزة جتمعني
بطرف ثوبك النبق وال تبالني
والآن يا للهول عن �إ�سمه ت�س�ألني؟!!
متلكك الكرب يا مليكتي واخليالء
ما عاد الفرح بالب�سيط من املتع
من �صفاتك ال وال الر�ضاء
�إرجعي جلمع النبق يا مليكتي
فما عاد لك يف ق�صري بقاء
فك���ر البودهي�ساتا وقال لنف�سه :لن ي�صلح بني
هذي���ن الزوجني �أحد غ�ي�ري� .أنا الوحي���د القادر
على تهدئة امللك ومنعه من طرد امللكة .فقال:
خطيئة �إمر�أة رفعت
من احل�ضي�ض �إىل العال

�إهد�أ يا موالي وا�صفح
�أنت من �أ�سكنها ذاك املنزال
فغفر امللك خطيئة زوجته و�أعاد �إليها مكانتها
وعا�ش���ا بع���د ذلك مع���ا بر�ضى وحمب���ة (ترجم���ة بزة
الباطني)

من ال�صني:
�أ�سطورة اجلارية ذات الرائحة العطرة The
Fragrant Concubine

وهي ق�صة حقيقية حتولت �إىل �أ�سطورة يظهر
فيها ارتباط ال�سدرة بالوطن واحلنني �إليه و�أي�ضا
قدرته على �إزالة الهم.
رغ���م الرواي���ات املختلفة له���ذه احلكاية عند
�أه���ايل �ساللة ه���ان يف ال�صني �إال �أنه���ا كلها تتفق
على اكت�ش���اف �إمرباطور كيال���وجن Qianlong
 Emperorلفت���اة من يوغ���ور �إ�سمه���ا �إبارهان
 Iparhanحفيدة �أباك خوجة Apak Khoja
رئي�س وقائد حملي لواح���ات مدينة ق�شقار .كانت
�إبارهان فتاة ممي���زة لي�س جلمالها وح�سب ولكن
كان ج�سده���ا ينف���ث رائحة عطري���ة رائعة� .أحب
الإمرباطور �أن تكون �إحدى جواريه ف�أهداها جدها
�إلي���ه وزفها بعناية يف قافل���ة هائلة �إىل بكني حيث
كان���ت تغت�سل كل يوم بلنب اجلم���ال لتحافظ على
رائحة ج�سدها الزكية الغام�ضة .عند و�صولها �إىل
ق�ص���ر الإمرباطور �أهداها غرف���ة بالغة الفخامة
خا�ص���ة بها وحديقة غناء ولق���ب رون فاي ك�سيدة
65

يف البالط تعب�ي�را عن حبه و�إخال�صه لكنها ظلت
حزين���ة يع�صر احلنني �إىل وطنه���ا وقريتها قلبها
ومل تنفع كل حماوالت الإمرباطور لإ�سعادها حتى
�أن���ه خلق لها بيئة مماثلة متام���ا للتي كانت تعي�ش
بها يف قريتها البعيدة ف�أن�ش�أ لها واحة �صغرية بها
م�سجد و�سوق تطل عليهم من نافذتها لكنها ظلت
حزينة والهة ف�أر�سل الإمرباطور ر�سله �إىل ق�شقار
ليع���ودوا ب�سدرة منها حتم���ل نبقا من ذهب فدبت
احلياة يف قلب �أبراهان وامتلأ بال�سعادة حني ر�أت
ال�سدرة والنب���ق و�أحبت الإمرباط���ور وظلت �أحب
جواري���ه �إليه حتى ماتت .نقل جثمانها �إىل ق�شقار
حي���ث ترقد الآن كرم���ز وطني للمحب���ة والت�آخي.
حمل تابوتها يف ت�شييع مهيب  120رجال يف رحلة
على مراحل ا�ستمرت � 3سنوات(.ترجمة بزة الباطني)
يق���ال �أن �أبراهان ترقد الآن يف مزار Apak
)� Khoja tomb (mazarأباك خوجة� .شيد
مزار �أباك خوجة يف عام  1640يف ق�شقار وي�ضم
املزار مناف���ع عديدة منها م�سجد ومدر�سة لتعليم
القر�آن وبي���وت وي�ضم قبور خم�سة �أجيال من تلك
العائل���ة ومنه���ا قرب اجلاري���ة العطري���ة �أبراهان.
�أم���ا احلقيق���ة فه���ي �أن رون ف���اي �أو �أبراه���ان �أو
اجلاري���ة العطري���ة احلقيقية فق���د توفيت يف عام
 1788ب�سب���ب املر����ض ودفن���ت يف ق�ب�ر ملكي يف
بكني� .أ�سط���ورة اجلارية العطرية ارتبطت بالقرب
يف ق�شق���ار يف القرن التا�س���ع ع�شر وهذا االرتباط
�أ�صبح ر�سميا وا�ستغل من قبل ال�شركات ال�سياحية
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واملر�شدي���ن .ينتق���د بع�ض الأكادميي�ي�ن الغربيني
املراقب�ي�ن فر�ض �أ�سطورة اجلاري���ة العطرية على
ذل���ك الق�ب�ر ويقول���ون �إن ا�ستخدام���ه لأغرا����ض
جتارية و�سياحية قد قل���ل من قيمة ذلك ال�ضريح
ال���ذي كان يوم���ا م���ن �أب���رز امل���زارات ال�صوفي���ة
الفعال���ة� .إال �أن كثريين ي�صرون على �صحة وجود
قرب �أبراه���ان يف هذا امل���زار ويحتجون على ذلك
ب����أن امل���ر�أة التي حمل���ت لقب رون ف���اي يف ق�صر
الإمرباطور كانت �إمر�أة �أخرى.
هناك روايات �أخرى �أكرث حداثة و�أقل رومان�سية
تق���ول �إن���ه مت اختط���اف اجلارية من قب���ل فر�سان
امللك و�أنها حتولت �إىل منا�ضلة تتحني الفر�ص لقتل
الإمرباطور انتقاما لقريتها ولأهلها امل�سلمني.
�أب���اك خوجة هو م���ن �ساللة �أح���د ال�صوفيني
النق�شبندي�ي�ن وكان ه���و ذات���ه معلم���ا وقائ���دا
�سيا�سي���ا ا�ستح���وذ عل���ى ال�سلط���ة م���ن مل���وك
ال�شاقات���ي  Chagatay dynastyم�ستعين���ا
بالدزوجناري�ي�ن  Dzungariansوه���م م���ن
بوذي���ي التبت م���ن منغوليا الغربي���ة مقابل قطعة
نقدية ف�ضية .بعد وفاته يف  1694ا�ستمرت ذريته
يف احلك���م وكحلف���اء للدزوجناري�ي�ن البوذي�ي�ن.
يف منت�ص���ف الق���رن الثام���ن ع�شر �ساع���د �إثنان
م���ن �أحف���اده ملوك كين���ج  Qing dynastyيف
التغلب على الدزوجناريني مقابل م�ساعدتهم �ضد
الأتراك لكن �سرعان ما تبني لهم خط�أهم وبد�أوا
بتح���دي �إمرباطوري���ة كنج م���ن �أج���ل اال�ستقالل
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وبالت�أكي���د مل يعجبه���م ذلك فب���د�أوا مبطاردتهم
حتى ف���روا �إىل �أفغان�ستان يف عام  1759وهناك
مت القب����ض عليهم وقطع �أعناقهم على يد �سلطان
�ش���اه ال���ذي �أر�سل ر�ؤو�سه���م �إىل ال�ص�ي�ن .ما زال
كثري من �ساللتهم يف ال�صني ويعرفون بطاقياتهم
املمي���زة وه���ي موح���دة يف ال�ش���كل �إال �أن نقو�شها
تختلف ح�سب القبيلة( .ترجمة بزة الباطني)
ال�سدرة والنبق يف الأمثال ال�شعبية:
 -يف الكويت

يقال� :إ�ش ع َرف احلمار ب�أكل الكنار.
الكنار هو النبق .ي�ضرب هذا املثل يف الإن�سان
الذي يرف�ض �شيئا �أو �أمرا به فوائد كثرية.
(ليه طلع الكنار ت�ساوى الليل مع النهار)
حني تثمر ال�س���درة فهذا دليل على الوقت بني
املوا�سم �أي الربي���ع �أو اخلريف حني يت�ساوى عدد
�ساعات الليل مع �ساعات النهار.
كلمة كن���ار يف اللهجة الكويتية قد تكون واردة
من �إيران حي���ث توجد يف �إيران قرية �إ�سمها كنار
�سی���اه وتعني (ال�س���در الأ�سود) وه���ي قرية كبرية
تتب���ع بلدة جن���اح (الفار�سية :بخ����ش جناح ) من
توابع مدينة ب�ست���ك وتقع يف حمافظة هرمزگان
يف جن���وب �إي���ران� .إحدى قرى «�إقلي���م فرامرزان
وتق���ع القرية عل���ى �ضفة نهر م�سم���ى ب ـ «رودخانه
گ��رى » ،وال���ذي ي�صب يف نه���ر مه���ران يف نهاية
الأمر يف �أق�صى جنوب القرية.

يق���ال� :إن �س���كان القرية القدم���اء نزحوا من
بل���دة كوخ���رد �إىل ه���ذه املنطقة بع���د النكبة التي
�أحدثه���ا �صادق خ���ان وا�ستوطن���وا يف �سهل (كنار
�سي���اه) ،حي���ث كان معظم الكوخردي�ي�ن ميتهنون
مبهنة الزراعة ،وكان���ت �أرا�ضيهم خ�صبة ،وكانوا
يزرع���ون مناط���ق �شا�سعة ابتداء م���ن د�شت پاراو
(�سي���ح �شلجري) حـتـ���ى �صحراء خلو����ص ،و�صو ًال
�إلـ���ى حدودجن���اح يف منطق���ة ت�سم���ى �صح���راء
مري�س���ان حتى ح���دود بهادن���ان ،ولكن م���ع مرور
الزم���ان ظهرت �أ�سباب عديدة �أدت �إىل زوال هذه
النعمة ،وتفرقوا يف �شتى بقاع الأر�ض ،بعد تدمري
�سيبه (كوخرد) من قبل �صادق خان ،بع�ض منهم
و�صل���وا �إىل حدود فرام���رزان و�سكن���وا يف �شمال
منطق���ة فرام���رزان ،يف الربي���ة وكان���ت تنمو بها
غابة كثيفة من �أ�شجار ال�س���در ،وال�سمر والغاف،
وبن���وا بيوتهم على تلة م�شرفة عل���ى غابة ال�سدر،
وبع�ضهم الآخر عرب البحر حتى و�صلوا �إىل الهند
وزجنب���ار وعم���ان وا�شتغلوا بالفالح���ة ،وبع�ضهم
ا�شتغل يف احلرا�سة يف قلعة جاليل (برج جاليل)
يف م�سق���ط.و جمموعة �أخ���رى و�صلت �إىل منطقة
القابندية عل���ى ال�ساحل ،وهن���اك حملة با�سمهم
ت�سمى (حملة كوخردية).
 -يف العراق :

( اللي يقطع النبقة ما يبقى)
وهو حتذير �صريح من قطع ال�سدرة
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(ت�ستحي من ع�صافري النبقة)
ي�ضرب هذا املث���ل يف الفتاة املفرطة احلياء.
الع�صاف�ي�ر الت���ي تبن���ي �أع�شا�شها عل���ى ال�سدر �أو
حتتمي به خجولة جدا وتفزع ب�سرعة وهذه الفتاة
�أ�شد خجال منها.
(بلبل هزار ب�سك ت�صيح بالنبقة
ال ع�شق اللي يدوم وال حمبة التبقى)
ويعن���ي �أن البكاء على ما فات ال ينفع فال بقاء
و ال دوام حلال والقلوب تتغري.
 -مثل فل�سطيني

الن���وم بيح�ل�ا حت���ت ال���دوم والنوم���ي حت���ت
اخلروبي م�ش مطلوبي
�أي �أن الإن�س���ان ميكن���ه �أن ين���ام ب�أم���ان حتت
ال�س���درة وال ي�ستح���ب النوم حتت �شج���رة اخلروب
لأنها جتلب احل���ظ العاثر .والتف�سري هو �أن �شجرة
اخلروب ي�ؤمها النحل وتعي�ش الأفاعي يف جذعها.
-مثل �إجنليزي

(ربطت عنزتي �إىل �سدرة)

I have tied my goat to a jujube tree.

ويعني �أن العنزة ب�أمان ولن تتعب يف العثور على
ما تتغذى عليه فيم�ضي �صاحبها ل�ش�أنه وهو مطمئن
يقابله عندنا احلديث ال�شريف( �إعقلها وتوكل)

The good men seem to be like coconuts.
Others are like the jujube fruit

(الرجال الطيبون مث���ل جوز الهند والآخرون
مثل النبق).
ويعني �أن بع�ض الرجال يبدون �أ�شداء �أو ق�ساة
يف مظهره���م مثل جوز الهند لكنهم طيبون رقيقو
امل�شاع���ر من الداخل و�آخرون و�سيمون ناعمون يف
مظهرهم لكن باطنه���م حام�ض وال ميكن التكهن
مبخربهم.
ال�سدرة يف امليثولوجيا:
ف�ضل���ت �أن �أت���رك احلدي���ث عن ال�س���درة يف
امليثولوجيا �إىل قبيل اخلتام حيث �أنه يف�سر كل ما
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�سبق من معتقدات وحكايات ويقربنا من �أ�صولها.
ت�ش���رح الأ�ساطري ال�صيني���ة والهندية والفرعونية
والإغريقي���ة والروماني���ة خلق ال�س���درة ومن هذا
نكت�ش���ف �س���ر ارتباطه���ا مبخلوق���ات روحانية من
الآله���ة و املالئكة واجل���ن �أو العفاريت وال�شياطني
التي اعتقد النا�س على مر الزمن �أنها تعي�ش بها.
ال�س���درة وثماره���ا يف الأ�ساط�ي�ر الهندي���ة
ه���ي الإله���ة الك�شم���ي الت���ي حتول���ت �إىل �س���درة
وارف���ة الظ�ل�ال لتحم���ي الإل���ه في�شنو م���ن ق�سوة
الطق����س خالل �أي���ام تطه���ره �أو تكف�ي�ره الطويلة
ومت���ده بالطعام .معبد بادرين���ات Badrinath
 templeويعود للإله في�شنو هو �أحد �أربع معابد
هندو�سي���ة هامة يف الهند .ب���ادري كما �سبق يعني
نبق و نات تعني في�شنو.
الك�شم���ي هي جت�سيد للطاقة الروحية الأنثوية
للآله���ة العلي���ا  Param Prakritiالتي تطهر
وتقوي وترقى بالب�شر لذا تعرف ب�إ�سم �إلهة الرثوة
�أو احلظ ال�سعيد .لآك�شمي �أي�ضا هي رمز الأمومة
الفيا�ض���ة كونها قرينة ال���ذات العلوية ولذا تعد �أم
الكون كله . Mother of the Universe
�أ�سط���ورة هندي���ة �أخ���رى تق���ول �أن���ه يف قدمي
الزم���ان كان هناك مل���ك �إ�سمه بيم���ا Bhima
�أعطاه احلكي���م في�شفامي�ت�را Vishvamitra
كلمة واحدة لل�صالة والت�سبيح .بعد �صلوات طويلة
وتردي���د م�ستمر لتلك الكلمة ولد ل���ه �صبي �أ�سماه
رحماجناد  Rukhamangadكرب رحماناجاد
و�أ�صب���ح فتي���ا �شدي���د الو�سامة �أعجب���ت به زوجة
�أح���د احلكم���اء �إ�سمه���ا موكون���دا Mukunda
وحاول���ت �إغراءه و�إغواءه لكن���ه مل يخ�ضع ملا تريد
فق���د كانت قب���ل كل �شيء زوج���ة حلكيم .غ�ضبت
منه موكوندا و�أنزلت علي���ه لعنة �أ�صابته باجلذام
فتحولت و�سامته �إىل قبح منفر .عا�ش رحماجناد
بذلك اجل�سد القبيح �سنوات طويلة ويف يوم التقى
باحلكيم ن���اراد  Naradالذي ن�صحه �أن ي�صلي
للإل���ه �شينتام���اين جاني�ش���ا Chintamani
 Ganeshaو�أن يغت�س���ل مباء البح�ي�رة املقد�سة
يف مدين���ة كادامب���ا � .Kadamba cityأط���اع

ال�ســــدرة  ،مــــن تـــكــــون؟

اآللهة الكشمي

Lakshmi by Raja ravi Varma

رحماجناد ن�صيحة احلكيم وحترر من اللعنة .بعد
�أن عل���م الإله �إن���درا  Indraبتقرب موكوندا �إىل
رحماناجاد ولعنتها متثل لها على هيئته وت�أكد من
�إعجابها ب���ه فحقق لها ما تريد و�أجنبت من ذلك
الو�صال ولدا �أ�سمه جروت�ساماد Grutsamad
حني كرب جروت�ساماد وع���رف حقيقة مولده �أنزل
لعنة عل���ى �أمه فتحول���ت �إىل �سدرة كله���ا �أ�شواك
وليتطه���ر من ذن���وب �أمه اعتك���ف يف غابة ا�سمها
بو�شباك  .Pushpakعا�ش فوق �أغ�صان ال�شجر
ي����أكل م���ن �أوراقه���ا اجلاف���ة وي�صلي� .سع���د الإله
Vinayakaفيناي���اكا بتعب���ده و�س�أله عن �أمنيته
فطلب �أن يبقى الإل���ه يف تلك الغابة و�أن ي�ستجيب
لدع���وات من يلج����أ �إليها فلبى الإل���ه ما طلب منه
و�أعطاه حكمة وعلما بالكون(.ترجمة بزة الباطني)
الآله���ة الفرعوني���ة حتح���ور � Hathorإله���ة
احل���ب واملو�سيقى واملرح و �إله���ة ال�سماء والقبور.
يعن���ي �إ�سمها “منزل حور����س” �أو “مقر حور�س”
وتع���د م���ن �أ�شهر الآله���ات امل�صريات ،وه���ي �إبنة
“رع” بالإ�ضافة �إىل �أنها عبدت ك�إلهة للموتى يف
طيب���ة على وجه خا�ص .غالبا م���ا متثل على هيئة
ام���ر�أة فوق ر�أ�سها ت���اج عبارة ع���ن قرنني بينهما
قر�ص ال�شم����س �أو كبقرة و�أحيان��� ًا نراها كلب�ؤة �أو
ثعب���ان �أو �شج���رة .مرك���ز عبادته���ا الرئي�س���ي يف

دن���درة حيث كونت ثالوث ًا ه���ي وزوجها “حور�س”
رب ادف���و وابنه���ا “ايح���ي” ولها معاب���د يف �إدفو
و�أمب���و .تظه���ر �أحيان���ا كزوج���ة حور����س و�أحيانا
�إبنت���ه و�أحيانا �أخرى هي الوجه الآخر لإزي�س .كل
م�س���اء تغل���ف ال�شم�س �صدرها عن���د الغروب ومن
هن���ا �أت���ت فك���رة �أنها �إله���ة احلب .يظ���ن البع�ض
�أنها هي التي خلق���ت الكون مبا فيه ال�شم�س و�أنها
كان���ت مغرم���ة بالظهورعلى �ش���كل �آل���ة مو�سيقية
ذات �أجرا����س �أ�شب���ه مب���ا نعرف���ه باخل�شخي�شة �أو
القرقا�ش���ة باللهج���ة اخلليجي���ة .ه���ذه الآلة تبعد
الأرواح ال�شري���رة وت�ستخدم �أي�ض���ا ك�آلة مو�سيقية
عن���د الرق�ص وهكذا فحتحور ه���ي حامية الن�ساء
و�سي���دة الغناء والرق�ص والقف���ز وباقات الزهور.
كم���ا �أنه���ا ملكة اجلان���ب الغربي وحامي���ة مقابر
طيبة ومن يعرف التعويذات ال�صحيحة ميكنه �أن
ميتطي ظهرها �إىل العامل ال�سفلي .ك�سيدة النعاج
�أي�ض���ا انتظ���رت يف جب���ال ليبيا يف �أر����ض الغرب
منتهى مط���اف الأرواح وهناك اختب�أت يف �شجرة
لتظهر وتقدم املاء واخلبز لأرواح الأموات العابرة
�أو تق���دم �سلم���ا ل�ل��أرواح الطيب���ة ترتقي���ه ب�أمان
و�سالمة �إىل ال�سماء .حتحور كانت رمزا للأمومة
�أو �أم���ا للجميع ويقال �إنها �أر�ضعت �أبناء الفراعنة
فمنحهم حليبها القد�سية وهكذا �أ�صبحوا �أبناءها
وو�صل���وا �إىل م�صاف الآلهة .لك���ن لأمومة حتحور
جانب �آخر فحني جل�أ �إليها “رع” لينتقم �أو ي�ؤدب
الب�ش���ر قامت حتحور مبج���ازر مريعة على الأر�ض
�صدمت���ه و�أخافت���ه فارت���د عما عزم علي���ه ولي�ضع
ح���دا لذلك ا�ضطر �إىل �أن يحت���ال عليها .فح�ضر
كما كبريا من اجلعة ولونها بلون �أحمر من ع�صري
الرمان .ظنت حتحور �أنه دم و�شربته كله ب�شراهة
ف�سكرت وخارت قواه���ا وعجزت عن امل�ضي قدما
يف مذبحتها(.ترجمة بزة الباطني)
ه�ستيا Hestia
تظه���ر الآلهة ه�ستي���ا يف قليل م���ن الأ�ساطري
الأغريقي���ة فه���ي مل جت���ل يف كل م���كان ولي�س لها
مغام���رات .يف �أن�ش���ودة هوم���ر �إىل ه�ستي���ا هناك
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خم�سة �أ�سطر فقط تقول:
ه�ستي���ا ،يا من تقطنني بي���ت �أبولو املقد�س...
الزي���ت يقطر من ذوائبك ،تعايل ،يا من لك عقل
زيو����س احلكيم ،اقرتب���ي وامنح���ي �أغنيتي روعة
جاللك.
يف الأن�ش���ودة توجد ه�ستيا يف دلفي وهي مركز
املواقد الهيلينية .تظهر ه�ستيا يف الر�سوم والتماثيل
على �شكل امر�أة حمت�شمة ترتدي ثيابا ب�سيطة يغطي
ر�أ�سها خمار وتقف منت�صبة بهيمنة.
ه�ستيا هي �إحدى الآلهات العظيمات من اجليل
الأوملب���ي الأول جنبا �إىل جن���ب مع دمييرت وهريا.
تو�ص���ف ب�أنه���ا البنت الأك�ب�ر و�أي�ض���ا الأ�صغر من
ثالث بنات لريها  Rheaو كرونو�س Cronus
و�أخت لثالثة �أخوة زيو�س ،بوزيدون وهاد�س .تعترب
البنت الأ�صغر والأكرب حي���ث �أنها �أول من ابتلعها
�أبوه���ا كرونو�س و�آخر م���ن لفظهم .يف الأ�صل هي
واحدة من �إثنتي ع�شر �آلهة �أولومبية لكنها تنازلت
ع���ن مقعدها للق���ادم اجلدي���د ديوني�سو�س لتقوم
ب�ش�ؤون النار املقد�سة على جبل �أولومبيا .كل موقد
عائلي ه���و معبدها .ولأن املواق���د ثابتة ال تتحرك
ف�إن ه�ستيا مل ت�ش���ارك الآلهة الأوملبية الأخرى يف
�أي م���ن مراحله���ا ومغامراته���ا و�صراعاتها يعود
ذلك �إىل طبيعتها الإيجابية ال�سل�سلة التي ال تهوى
املجابه���ة ويتجلى ذلك يف تخليها عن مقعدها بني
الآلهة الألومبي���ة لتمنع اخلالف .ويتجلى التقدير
له���ا ب�أن كل القرابني التي تقدم للآلهة كانت تبد�أ
وتنتهي بقرب���ان �صغري لها يف الثقاف���ة الإغريقية
والروماني���ة ومن ذلك �أتى الق���ول“ :ه�ستيا �أوال”
ورمبا “ �أخريا” ليثبت ذلك.
بوزي���دون و�أبولو من اجلي���ل الأ�صغر رغبا يف
ال���زواج م���ن ه�ستيا لك���ن ه�ستي���ا مل ت�ستجب لهم
ب�سبب امتعا�ضه���ا وكراهيتها لأفع���ال وت�صرفات
�أفروديت �أو فينو�س امل�شينة� .أق�سمت ه�ستيا بر�أ�س
�أخيه���ا زيو�س �أن حتافظ عل���ى عذريتها و�أن تبقى
كذلك مدى احلياة .فوهبها زيو�س البيوت وغدت
ه�ستي���ا �آلهة البيت واملواقد وقد تكون �أقدم الآلهة
على الإط�ل�اق فهي الآله���ة الأم للب�ش���ر الباحثني
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عن الأم���ن وال�سكن
والدفء يف الكهوف
ح���ول الن���ار من���ذ
بدء اخلليق���ة وال بد
�أنها ُعب���دت ب�أ�سماء
كثرية خمتلفة مرورا
بالع�صور الإغريقية
القدمي���ة وحت���ى
الع�صر احلا�ضر.
ذك���ر �أوفي���د
Ovidه�ستيا مرتني
يف حكايت���ه ع���ن
بريابو�س Priapus
حتحور
وحماولته اغت�صاب
حورية نائم���ة .املرة
الأوىل ورد فيه���ا �إ�س���م احلوري���ة لوتي����سLotis
واملرة الثانية با�سم في�ستا وهو املرادف بالرومانية
له�ستي���ا الأغريقي���ة .تق���ول الرواية �أن���ه بعد �أحد
الأعي���اد واالحتفاالت الكربى ح�ي�ن �سكرت الآلهة
و غاب���ت عن الوعي �أو بع���د �أن نامت ملح بريابو�س
وهو �إله الذك���ورة وله ع�ضو هائل احلجم اجلميلة
في�ست���ا �أو لوتي����س وه���ي نائم���ة فهاج���ت �شهوت���ه
واقرتب منه���ا بهدوء وحني هم بلم�سها نهق حمار
يقف على مقربة فانتبهت احلورية من نومها ور�أت
بريابو�س.هاله���ا م���ا ر�أت ف�صرخت وفرت� .أيقظ
ذلك باقي الآلهة وحني عرفوا ما حدث �أغرقوا يف
ال�ضحك و�صار بريابو�س �أ�ضحوكة اجلميع.
بريابو�س ه���و �إبن �أفرودي���ت وديانو�س�س هذا
الت�شوه اجل�سدي ( الع�ضو الذكري الكبري يف حالة
�إنت�صاب دائم) �سببته له الآلهة هريا  Heraمن
�شدة غريتها من جمال �أفروديت .تخلت �أفروديت
ع���ن �إبنه���ا خلجلها م���ن ت�شوهه فح�ضنت���ه عائلة
من الرع���اة الذين قدروا خلقت���ه واعتربوه حرزا
حم�صنا �ض���د العني احلارة وحامي���ا للزرع ولهذا
ال�سب���ب ب���د�أ النا�س الحقا يف و�ض���ع متثال م�شابه
يف حدائقه���م وعن���د مداخل بيوته���م .ورغم كون
بريابو����س �إله���ا للفحولة �إال �أنه ظ���ل حمروما من
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املت���ع اجل�سدية ومن الإجناب فلم ت�سمح له امر�أة
باالقرتاب منها وب�سبب ما حدث مع الآلهة ه�ستيا
�أو احلوري���ة لوت����س �أو في�ست���ا ف�إن �أح���ب القرابني
�إىل بريابو����س ه���و احلمار من �ش���دة كراهيته له.
�أم���ا بالن�سب���ة له�ستيا التي �أنقذه���ا احلمار فيقام
احتفال تتوج فيه احلمري بالورود.
لوتي����س  Lotisهي �إبن���ة نبتون Neptune
�إل���ه امل���اء والبح���ار ويق���ال �أنه���ا �إبن���ة بوزي���دون
�أونريو����س .بع���د �أن ف���رت لوتي����س �أو ه�ستي���ا �أو
في�ست���ا من بريابو�س دعت الآله���ة �أن حتميها منه
فا�ستجاب���ت الآلهة لدعواتها وحولته���ا �إىل �سدرة
 .Lote treeدراي���وب  Dryopeه���ي حوري���ة
�أخ���رى اغت�صبها �أبول���و  Apolloف�أجنبت ابنها
�أمفي�سيو�س  ..Amphissusكانت داريوب يوما
قرب جدول ماء مع �أختها �أيويل  Ioleوهي حتمل
طفله���ا على ذراعيها وكانت هناك �سدرة مزهرة
فاقتطف���ت بع����ض الرباع���م لت�صنع منه���ا اكليال
فغطى يدها دم �سال من ذلك الغ�صن .كانت تلك
ال�شجرة هي احلورية لوتي�س  Lotisذاتها فت�أملت
وث���ارت ومن �ش���دة غ�ضبها دعت عليه���ا فتحولت
درايوب � Dryopeإىل �شجرة �صف�صاف �سوداء.
(ترجمة بزة الباطني)

ا�س���م احلورية لوتي�س � Lotisأدى �إىل اعتقاد
كثريين �أنه���ا حتولت �إىل زه���رة اللوت�س Lotus
وه���و �أم���ر م�ستبعد ورغ���م ذلك فاخلل���ط ما زال
م�ستمرا.
اخلال�صة
بع���د هذا اال�ستعرا�ض مل���ا �أمكن التعرف عليه
م���ن تاريخ ال�سدرة من���ذ �أقدم الع�ص���ور وارتباط
الإن�س���ان الأزيل به���ا رمب���ا ميكنن���ا �أن ن�ستنتج �أن
�أ�سا����س هذا االرتب���اط هو اخل���وف .اخلوف مما
يالقي���ه الإن�س���ان من���ذ والدت���ه وحت���ى مماته من
�صع���اب ،اخلوف على ال�سالم���ة وال�سالم،اخلوف
من الظواه���ر والك���وارث الطبيعي���ة ،اخلوف من
الآتي ومن املوت و من املجهول الذي يتبعه .غريزة
اخل���وف تخلق احلاج���ة �إىل ال�شع���ور بالأمن و�إىل

الإميان مبا هو ثابت
�شام���خ ق���وي �أم�ي�ن
مهاب ومعطاء.
عرفنا �أن التربك
بال�س���درة واللج���وء
�إليها لال�ست�شفاء �أو
تق���دمي القرابني لها
التق���اء ال�شرور لأنها
ارتبط���ت باملالئك���ة
والقدي�س�ي�ن �أو
اجل���ن �أو العفاري���ت The Giustiniani Hestia
�أوال�شياطني �أو لأنها in O. Seyffert, Dictionary
of Classical Antiquities,
تعود �إىل زمن عبادة
1894
الأ�شج���ار �أو ملج���رد
عطاء ال�سدرة الوافر وفيئها الوارف وقيمة ثمارها
الغذائية وقدرتها الفائق���ة على التكاثر �أو عمرها
املديد �أو لأنها ذكرت يف الكتب ال�سماوية.
قد�ست �أ�شجار كثرية وذكرت �أ�شجار خمتلفة
يف الكت���ب الدينية ال�سماوية وغ�ي�ر ال�سماوية لكن
ال�سدرة من بينها كاحلياة ذاتها تن�ش�أ �أو توهب،ال
ن���دري ،دون �إرادة من خملوق .ال�س���درة كاحلياة
ت�ض���م كل املتناق�ض���ات فعل���ى �أغ�صانه���ا تنم���و
الأوراق الناعمة والأ�شواك احلادة والثمار احللوة
والأخ���رى احلام�ضة .ال�سدرة تفي���د وت�ضر ،تذكر
وتن�سي ،تغري وت�صد ،متنح ومتنع.
هي رم���ز الأنوث���ة والأموم���ة الأ�سم���ى ،ورمز
احلن���ان وال���دفء والأم���ن والعفة الأمث���ل ،ورمز
الثب���ات والعط���اء والف���رح الأعل���ى .ه���ي حتحور
وه�ستي���ا والك�شمي ولوتي�س وغريه���ن وكلهن معا.
حا�ضرة حني يولد النا�س ويعربون من خاللها �إىل
الدني���ا وحا�ضرة ح�ي�ن ميوتون لتم�س���ك ب�أياديهم
وتق���ود �أرواحه���م بطم�أنينة �إىل امللك���وت الأعلى.
لكنه���ا �أموم���ة و�أنوث���ة حازم���ة �صارم���ة �شعاره���ا
اال�ستقامة وال تهوى العبث .هي الدقة والرقة التي
تكدرها حماقة الب�شر فتتال�شى حزنا و�أملا �أو تثور
فتبط�ش بهم لت�ؤدبهم ولتعلمهم ال�شجاعة وال�صرب
والقناعة واملحبة والعفاف.
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االحتفاالت الشعب ّية  ..في الجنوب ّ
ونسي
رقي ال ّت
ّ
الش ّ
األلعاب الشعبية التونسية،
مؤشرات التنمية الثقافية واالندماج االجتماعي التربوي

االحتفاالت الشعب ّية..
في الجنوب ّ
رقي
الش ّ
ونسي
ال ّت
ّ

عبداهلل جنّوف
كاتب من تون�س

http://oi43.tinypic.com/t9b67c.jpg

زمن يحل��و فيه طعم احلياة
االحتفاالت الش��عب ّية ٌ
وتتجدد النفوس فيشعر اإلنسان بحياته
وتتز ّين األرض
ّ
وهو ّيت��ه وتاريخ��ه ،و ُيحيي عواط� َ
وأواصر
�ف قرابت��ه
َ
تراب العادة عن رم��وزه وأوهامه،
اجتماعه ،وينف��ض
َ
ّ
ويرق
دفائن الش��عوره،
وتس��تيقظ في رقصه وغنائ��ه
ُ
وأشباح ِ
آفات وجوده.
�ائر أ ّيامه
َ
حجاب الغيب فيرى بش� َ
التونسي احتفاالت بعضها
�رقي
ّ
وللناس في اجلنوب الش� ّ
�ي يقع في أ ّيام مع ّينة م��ن ّ
آني
كل عام ،وبعضها ٌّ
مومس� ٌّ
ٌ
نفس ،وك ّلها
ينعقد ك ّلما دعت إليه
حاجة أو اشتاقت إليه ٌ
ثم أحيوه في
ق� ٌ
�دمي ،قد احتفل به الناس في الب��واديّ ،
األرياف والقرى واملدن وإن تغ ّيرت هيئات االحتفال.
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االحتفاالت ال�شعب ّية  ..يف اجلنوب ّ
ّون�سي
رقي الت ّ
ال�ش ّ

���م يف ه���ذا املق���ال ب�ستّ���ة احتف���االت:
و�سنهت ّ
���وي ،والعيدي���ن ،واخلتان
ليل���ة الق���در ،واملولد النب ّ
والزواج .فن�صف يف ق�سم���ه الأ ّول كيف كانت تُقام
يف ب���وادي بنقردان منذ �أربعين���ات القرن املا�ضي،
وكي���ف تغيرّ ت هيئات االحتفال ملّا ا�ستق ّر النا�س يف
القرى و�أقاموا يف املدينة وتط ّور االجتماع .ونبينّ يف
الق�سم الثاين دالالت االحتفاالت يف جز�أين� :أ ّولهما
النبوي
لالحتفاالت الدين ّية وهي ليلة القدر واملولد
ّ
والعي���دان؛ والثاين للخت���ان وال���زواج ،وقد جمعنا
بينهما ال�شرتاكهما يف داللة االحتفال باجلن�س.
 - 1و�صف االحتفاالت:

· االحتف��ال بليل��ة �سب��ع وع�شري��ن م��ن رم�ضان:

ه���ي ليلة القدر ،والنا�س يعرف���ون هذا اال�سم ولكن
يغلب على ا�ستعمالهم عبارة “ ِلي ِل ْة َ�س ْب َع ِوع ْ�ش ِرينْ ”.
بيت (اخليمة �أو الكوخ)
وكان الرجال يجتمعون يف ٍ
بيت ،وحتمل ك ّل امر�أة ع�شاء ،ن�صيبا �إىل
والن�ساء يف ٍ
الرجال ون�صيبا �إىل الن�ساء .وطعامهم يف تلك الليلة
الك�سك�سي .وي�سمر الرجال بع���د الفراغ من الأكل،
وي�شرب���ون ال�شاي ،و َي���ر ُوون ال ِق�ص����ص والأ�ساطري
ويتح ّدثون يف ما يتّ�صل بحياتهم اليوم ّية .ف�إن كان
دِّب» (م�ؤدِّب) مل يخل جمل�سهم
يف «ال َّنزْ َل���ه»(«ِ )1م ْ
م���ن وعظ و�إر�شاد وتذك�ي�ر .و�أ ّما الن�ساء فال يطلن
اجللو����س وال ي�شرب���ن ال�شاي على �ش��� ّدة ح ّبهنّ له،
���م يعدن
وربمّ���ا �أخفينه ع���ن �أزواجه���نّ و�شربن ،ث ّ
فال�ص ْبية ينامون باك���را ،ولهنّ �أعمال
�إىل بيوته���نّ ِّ
تنتظرهنّ  :تنظي���ف الأواين-وكانت قليلة ،وطحن
ال�شع�ي�ر �إن مل يك���ن يف البيت دقي���ق ،واال�ستيقاظ
لإعداد ال�سحور.
· االحتف��ال باملول��د
النب��وي :ي�س ّمي���ه النا����س
ّ
و�ص َفة االحتفال ب���ه �أن ُي�شرتى اللحم
“املِي ُل���و ْد”ِ ،
قبله بيوم� ،أو تُذبح �شاة وتُق�سم بني النا�س .ويف الليل
ّ
يتع�شى النا�س ،ويعود الن�س���اء �إىل بيوتهنّ  ،و َي ْ�س ُمر
الرجال كما و�صفتُ يف االحتفال بليلة القدر.
· االحتف��ال بالعيد :تُكن�س �ساحة البيت �صباح
احلي م�ؤ ّدب اجتمع الرجال
يوم العيد ،و�إذا كان يف ّ
“م ْن ْد َره”(بيدر) �أو مكان م�ست ٍو نظيف ،في�ص ّلون
يف َ

ِ���دِّب (امل����ؤ ّدب) على
�ص�ل�اة العي���دّ ،ثم يق���ف “امل ْ
�صخ���رة �أو نحوها ،ويتح��� ّدث يف خطبة عيد الفطر
ق�صة
ع���ن املغفرة لل�صائم وف�ضل ال���زكاة؛ ويروي ّ
�إ�سماعيل ويذ ّكر ب�أحكام الأ�ضحية يف عيد الأ�ضحى.
ويحثّ على �إ�صالح ذات البني يف ك ّل حالّ .ثم يه ِّنئ
بع�ضه���م بع�ضا .ويع���ود ك ّل رجل �إىل بيت���ه ،فيه ّنئ
�أ�سرته ويذبح �أ�ضحيته (يف عيد الأ�ضحى) ،ويتزاور
�أه���ل “ال َّنزْ َل���ه” بعد ذل���ك .ثم يجتمع���ون للغداء،
فالرجال يف بيت �أ�س ّنه���م والن�ساء يف بيت �أ�سنهنّ .
وميكث الرج���ال بعد الغداء يتح ّدث���ون ،وترجع ك ّل
امر�أة �إىل بيتها كم���ا يف االحتفال بليلة القدر .ف�إن
احلي م�ؤ ّدب ت���زاور النا�سّ ،ثم يعود ك ّل
مل يك���ن يف ّ
رجل �إىل بيته فيذبح �أ�ضحيته (يف عيد الأ�ضحى)،
ويجتمعون للغداء كما تق ّدم ،وال �صالة.
ومت���ى بد�أ الرجال اخل���روج لل�صالة جعلت ك ّل
ِيد
“اج ِري َيا َر ِا�سي وز ْ
فتاة مت�شط �شعره���ا وتقولْ :
جر ْت َ�ص َّال ِي ْت ن َها ْر ال ِع ْيد”.
َز ْي َما ِ
الك�سك�س���ي -وق���د
وكان طعامه���م يف العي���د
ّ
�أ�صب���ح اليوم �أكلة م�شهورة� -أو “ال ِع ْ
ي�ش ِبا َمل ْع ُقو ْد”،
و“ال ِع ْ
ي�ش” هو دقيق ال�شعري ُيذ ّر قليال قليال يف ماء
و�ص
ومل���ح على النار ،و ُيح��� ّرك بجريدة من غري ُخ ٍ
ْ���ر ْف” حتّ���ى ين�ض���ج وي�صبح كعجني
ت�س ّم���ى “ا َملغ ِ
���م يو�ضع يف �إن���اء ويعال���ج بالأ�صابع حتّى
اخلبز ،ث ّ
ي�صبح �أمل�س م�ستديرا.
���ح” (الت�ي�ن امل�ش َّرح
و“ا َمل ْع ُق���و ْد” ه���و
ِ
“ال�شري ْ
املج ّفف) �أو التم���ر ُيطبخ ج ّيدا ّثم ي�ص ّفى بخرقة،
والفلفل م�سحوقا
���ت،
و ُي�ض���اف �إىل مقدار من الزي ِ
ِ
“الك ْر ِو َّيه وال ُك ْ�سبرُ ْ ” (ال َك َر ْو َيا
�أو مدقوقا،
ِ
ومدقوق ِ
���ف ،واملاء
���م امل�ش ّر ِح املج ّف ِ
وال ُك ْ�س رُ َ
�َُبرُة) ،والطماط ِ
وامللح ،و ُيطبخ حتّى ين�ض���ج ،ف�إذا ن�ضج �ص ّبوه على
“ال ِع ْ
ي�ش” و�أكلوا(.)2
· االحتف��ال باخلت��ان :كان الغال���ب يف ع���رف
���ي يف �أعوامه اخلم�س الأُ َول،
النا�س �أن ُيخنت ال�صب ّ
ال�صبي
وربمّ ا ت� ّأخر ختانه �إىل العا�شرة .وكان ر�أ�س
ّ
قبل اخلتان ُيحلق �صدغ���اه وقفاه ،وال ُيحلق ال�شعر
الذي ف���وق �أ ّم ر�أ�سه ب���ل ُيخ ّفف وي�س ّم���ى « َب ْر ْد َعه»،
ويرتك له يف م� ّؤخر هامته (فوق ال َق َم ْح ُد َوة) ق�ضيب
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من ال�شعر يتدلىّ خلفه وي�س َّم���ى « ُق َّطا َيه» .ف�إذا دنا
ختان���ه ا�شرتى ل���ه �أب���وه قمي�صا �أبي����ض وطربو�شا
�أحمر « َك ُّبو� ْ���س» (ال�صورة )2فتُز ِّين���ه الأ ّم بال َودَع،
يوم ختان���ه «متِي َمه» (ال�صورة )3و« ُق َّطا َيه»
وتظفر َ
م���ن ال�صوف امل�صبوغ يف « ُق َّطا ِي��� ْة» ر�أ�سهّ ،ثم �صار
الن�س���اء ي�ضف���رن «التمِ ي َم���ه» و« ُق َّطا ِي��� ْة» ال�ص���وف
(ال�صورة  )4يف خيط الطربو�ش ،وي�س ّمونه « ُن َّوا ْرة
ا َملغْ���ز ْ
ُول»( .)3ف����إنْ مل يكن للطربو�ش خي���ط ُ�ش َّدتَا
ب�صل( )4وثالثة قرون
يف مكان���ه منه .و ُت ْنظم �سب���ع َ
فلف���ل �أحمر يف خي���ط وتع ّلق يف البيت ،ف����إذا ُ�شفي
���ي انتزعوه���ا ،ف����إن وجدوها َع ِف َن���ة �ألقوها،
ال�صب ّ
اخل�ص
و�إن بقي���ت �صاحلة �أكلوها .و ُينق���ب �سقف ّ
يف و�سط���ه ،وت�ؤخذ جريدة خ�ض���راء (غ�صن نخلة
ُ
ُن�صب فيه :ي�ش ّد �أ�صلها
بخ ِ
و�ص���ه) (ال�صورة  )5فت َ
باحلب���ال وتظ ّل من�صوبة يراها النا�س حتّى تيب�س،
ف�إذا يب�س���ت �ألقوها .وجتتم���ع ن�س���اء «ال َّنزْ َله» ليلة
«الط َه���ا ْر» (اخلتان) ،فتخ�ضب �إحداهنّ -من غري
ال�صبي وقدمي���ه باحل ّن���اء ،ويغ ّنني،
تعيني -ي���دي
ّ
ف�إن رفعن �أ�صواتهنّ بالغناء �س ّمي االحتفال «ط َها ْر
با ْل َعا ِل َي���ه» ،و�إن غ ّنني ب�صوت خفي����ض ي�سمعه �أهل
بال�سا ْكتَه».
البيت وجريانهم الأدنون �س ّم���ي «ط َها ْر َّ
خا����ص ،بل ُيغ َّنى فيه ما يجري
ولي�س للختان غناء ّ
على �أل�سن���ة النا�س كالغزل وم���دح الرجال وو�صف
اخليل والإبل.
ويف �صباح يوم اخلتان يذبح و ّ
ال�صبي �شاة،
يل
ّ
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وربمّ ا ا�شرتكت �أ�سرت���ان �أو �أ�سر يف �شاتني �أو �أكرث،
الك�سك�سي.
وجتتم���ع الن�س���اء لإعداد الغ���داء وه���و
ّ
وتط ّهر الأم �صب ّيها ب ُغ�سل ،وتُلب�سه القمي�ص الأبي�ض
وطربو�شه ،و ُي�ؤتَى بجفنة من اخل�شب ت�س ّمى “ َق ْ�ص ِعة
ال ُعو ْد”( ،)5فتو�ضع يف البيت مقلوبة ،ويغربل عليها
الرج���ال الرتاب بالغربال ليكون ناعما .ف�إذا ارتفع
النه���ار جاء اخلات���ن ،وهو من عائل���ة عرفت بهذه
ال�صناعة يتوارثونها �أبا عن ج ّد وال �س ّيما عائلة من
ال�صبي عل���ى اجلفنةَّ ،
ويغطى
ال�س���ود( ،)6ف ُيج َل ُ�س
ُّ
ن�صفه الأ�سفل بلحاف �أبي����ض ،وي�ستقبله اخلاتن،
فيدخل حتت الغطاء ،ويختنه ال ّ
يطلع عليه �أحد من
ال�صبي.
الذين ُيو ِث ُقون
ّ
و�إذا �ش���رع اخلات���ن يف عمله وقف���ت �أ ّم الطفل
يف ق�صعة فيها املاء ال���ذي ط ّهرته به ،و�أم�سكت يف
يق�ص �شيئا وبكت �أو
يدها َج َلم ًا ،و�صنعت كفعل من ّ
تباكت ،والن�ساء يغ ّننيْ :
وت ا ُ
“اهلل َو َح ْد ا ُ
وت،
حل ْ
حل ْ
وت؛ ْ
���د ال َّدا ْد ال َّدا ْد،
خذى ِبال ِع ْني ا ُمي ْ
وال ِّل���ي ِ
اهلل َو َح ْ
احل َّ�س���ا ْد؛ َي���ا َ
���ح فيِ ِع�ي�ن َ
مط ِّه ْر َط ِّه��� ْر واخْ ِفي
وا ِمل ْل ْ
يك؛ َيا َ
ُوج ْع ال َغاليِ َو َال َنغ ِْ�ض ْب ع ِل ْ
ِا ِيدي ْ
مط ِّه ْر
���كَ ،ال ت ِ
َط ِّه��� ْر َ�ص َّحه ِل ِيدي ْ
���دي َو َال َنغ ِْ�ض ْب
ُوج��� ْع و ِلي ِ
���كَ ،ال ت ِ
ع ِل ْ
يك”( .)7ف�إذا ف���رغ اخلاتن من ختانه ومداواته
ال�صبي
وهو �سريع ج ّدا -ارتفعت الزغاريد ،و ُنقلّ
عطي قطعة من
�إىل فرا�ش �أُع ّد له قرب اجلفنة ،و�أُ َ
اللحم املطبوخ يف الغداء لريمي بها اخلاتنُ ،يدعى
اقت�ص من خاتنه .ويو�ضع
�إىل ذلك لت�سكينه ،فك�أ ّنه ّ
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و�س َ
(�شا�شِ َّية ،طربو�ش)
ال�صورةَ :2ك ُّب ْ

طربو�ش���ه عند فرا�ش���ه مقلوبا ،فيلقي في���ه النا�س
“النحي َل���ه”( ،)8وهي قدر من املال غري حم ّددّ ،ثم
ِ
()9
يجتمعون على الغداء .
· ال��زواج :يبد�أ الإعداد لالحتفال قبل الزفاف
ب�أ�سب���وع �أو نحوه ،فيو ّزع �أه���ل العر�س ما يحتاجون
�إىل رحي���ه من ال�شعري والقمح على َق َرا ِئ ِبهِ ْم ون�سا ِء
“ال َّنزْ َله” ،ث���م يطوف رجل منهم فيجمع �أكيا�س
الدقيق(.)10
���م يط���وف قب���ل العر����س بي���وم �أو يومني على
ث ّ
“ال َّنزْ َله” رجل �أو امر�أة لدعوة النا�س �إىل العر�س.
وا�شته���رت يف ال�سبعين���ات والثمانين���ات ظاه���رة
َ
“احل َّ�ض���ا َرة” ،فكان���ت تخ���رج من بي���ت �أ�صحاب
العر����س قب���ل االحتف���ال بي���وم فتي���ات “ا ُ
حل َومه”
ترافقه���نّ �شا ّبات من املتز ّوج���ات ،وهنّ جميعا يف
َ
“احل َّ�ضا َرة”،
�أفخر ثيابه���نّ وزينته���نّ  ،و ُي�س َّم�ْي نْ
فيطفن على البيوت بيتا بيت���ا ،ويدعون النا�س �إىل
وتو�سعوا يف العمران وانت�شر
العر�س .وملّا كرث النا�س ّ
التعليم جمع النا�س بني َ
ي�ستَه”،
“احل َّ�ضا َرة” و“ال ِّل ْ
فتُكت���ب قوائم فيها �أ�سم���اء الرجال الذين ال ينبغي
“ح َومه”،
�إغفالهم يف الدع���وة �إىل الوليمة من ك ّل ُ
وه���م اجل��� ّد و�أب���و الأ�سرة وكب���ار �أبنائ���ه ،وي�س ُّمون
ي�ستَه” �إىل �أحد
القائمة “ ِل ْ
ي�ستَه”( ،)11و ُت َق ّدم “ال ِّل ْ
بي���وت “ا ُ
حل َومه” ّثم تنتقل من بيت �إىل بيت .و�أ ّما
َ
“احل َّ�ض���ا َرة” فللإع�ل�ام بالعر�س ودع���وة الن�ساء
والأطفال.

���م ا�ستعم���ل النا����س الد ّراج���ات النار ّي���ة
ث ّ
وال�س ّيارات ،فكان يطوف ِف ْت َي ٌة على د ّراجات نار ّية،
�أو رج��� ٌل وامر�أتان �أو ث�ل�اث يف �س ّيارة “ ِللت ِّْح ِ�ض ْري”
ال�شفوي) �أو لتوزيع الدعوات املكتوبةّ ،ثم
(الإعالم
ّ
�أ�صبح���وا يو ّزعونها يف مراك���ز العمل ويطوفون بها
على البيوت.
وكان العري����س يختف���ي عن���د �أقارب���ه �أو عن���د
اجلريان قبل بداية االحتفال بع�شرة �أ ّيام �أو نحوها،
وع���ادة ما تُر�سل �إليه �أ ّم���ه بالطعام ،ويكون يف هذه
مبج�ل�ا ،وي�س ّمى يف �أ ّي���ام عر�سه
الأي���ام خمدوم���ا ّ
“ال�سلطان” .وقد انتهى هذا التقليد منذ زمن ،و�إن
جت ّنب ِع ْر َ�سا ٌن خمالطة �آبائهم يف �أ ّيام العر�س.
وكان االحتف���ال ي���دوم ثالث���ة �أ ّيام يك�ث�ر فيها
�إط�ل�اق النار من بنادق ال�صي���د .وتغ ّني الن�ساء يف
�صباح الي���وم الأ ّول ويعددن الطع���ام لأهل العر�س،
ويف امل�س���اء ُيحمل املتاع الذي �أع��� ّده العري�س -وهو
قلي���ل -من بي���ت �أ�سرت���ه �إىل بيت �أ�س���رة الزوجة،
الك ْ�س َوه”؛ ويف الليل يذهب
وي�س َّمى هذا اليوم “ن َهار ِ
الن�ساء والأطفال �إىل العر�س ،فتغ ّني الن�ساء ويلعب
وت” ،وهو غناء
“ال�ص ْ
الأطفال .وكان الغناء ي�س ّمى ُّ
جماعي مب ّد ال�صوت ال ي�صاحبه عزف وال �ضرب.
ّ
ويف �صب���اح اليوم الثاين يذبح �أهل العري�س من
املا�شية ما يكفي لإطع���ام النا�سّ ،ثم ّ
يقطع اللحم،
الك�سك�س���ي يف امل�س���اء .ف�إذا �ص ّل���ى النا�س
ويطب���خ
ّ
املغ���رب جل�س���وا يف حلق���ات �أربع���ة �أربع���ة ،ويت ّوىل
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خمتلف �ألوانُه.
ال�صورة  :3متِي َمه ،وهي �سلك من َخ َرز
ٍ

جماعة من الأق���ارب والأ�صحاب توزيع الك�سك�سي،
“الع�ش���ى” (ال َع�شاء)(.)12
وت�س َّمى هذه الليلة ليلة ِ
و�أ ّم���ا �أهل الفتاة فلم يكونوا يوملونّ ،ثم �صار النا�س
يومل���ون يف زواج االب���ن وزواج البن���ت� ،إ ّال �أنّ وليم���ة
االبن �أكرب.
ويف ه���ذه الليلة ي�ساعد النا����س �أ�سرة الزوجني
بامل���ال ،يق ّدمون���ه �إىل الأب �أو الأخ �أو م���ن يت���ولىّ
ربع ك ّل �إن�سان مبا ي�ستطيع،
جمعه م���ن الأ�سرة .ويت ّ
وكث�ي�را ما “ ُيرجع” ك ّل واح���د �إىل �صاحب العر�س
م���ا كان دفعه �إليه يف عر�س ابن���ه �أو بنتهّ .ثم َيرجع
�أك�ث�ر الرجال �إىل بيوته���م ،ويبقى بع�ضهم لل�سمر.
و�أ ّما الن�ساء فيبقني للغناء وال�سمر .ف�إن كان العر�س
���د” -وه���م ُم َغ ُّنون من
���د” ،غ ّن���ى “الع ِبي ْ
“ ِبالع ِبي ْ
ال�سود -وا�ستمع النا����س ودفعوا �إليهم املال .وكانوا
يغ ّن���ون وي�ضربون الطبل والفتي���ات “ت ُنخْ ” ،يجثون
عل���ى ركبه���نّ و�شعو ُرهنّ مر�سل���ة والعرو�س معهنّ ،
ويح ّركن ر�ؤو�سهنّ ميينا و�شماال.
وقد اندثر تقليد “ال َّن َّخانْ ” منذ زمن ،وانقر�ض
“ال ِع ْر ْ�س بالع ِب ْيد” ،و�أ�صبح الغناء والرق�ص على
خا�ص
خا�صا بالن�ساء يف مكان ّ
د ّق���ات “ال َّد ْر ُبو َكه” ّ
بهنّ من البيت(.)13
ويف ه���ذه الليل���ة ،يذه���ب العري� ُ���س -ومع���ه
“ال َع َّر َا�سه” �أي �أ�صدقا�ؤه الذين يهت ّمون به يف �أ ّيام
عر�سه� -إىل بيت العرو�س ،فتُخْ رج يدها من خرق يف
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“احل َّنه” (احل ّناء
بيتها وفيها �سبع قطع �صغار من ِ
امل�سحوقة املعجونة باملاء) ،فيلتقطها العري�س ب�إبرة
ي�أت���ي بها معه قطعة قطع ًةّ ،ثم يعود و�أ�صدقاءه �إىل
ت�سمى هذه الليلة “بليلة احل ّنه”.
بيته ،ولذلك ّ
اب”
“ال�س َخ ْ
و�أ ّما يف بيت العرو�س ،فتع ّد الن�ساء ْ
يف �صب���اح اليوم الث���اين ،وهو م�سح���وق “ا َمل ْح ِل ْب”
يعجن مباء ال�سواكّ ،ثم ُي ْجعل قطعا �صغري ًة خمتلف ًة
ُ�ص َوره���ا ،و ُي ْنظم يف خيط ،وق���د يز ّين باخلرزّ ،ثم
يو ّزع على الن�ساء ،فتع ّلقه املر�أة يف جيدها كالقالدة
(ال�صورة .)7
ويف م�س���اء اليوم الثال���ث يخرج موكب من بيت
العري�س �إىل بي���ت العرو�سّ ،
فتزف �إىل بيت زوجها
يف ه���ودج ي�س ّميه النا�س ِّ
“اجل ْح َفه” (ال�صورة،)8
وت�أخذ معها املتاع الذي �أع ّدته وما حمله �إليها زوجها
الك ْ�س َوه” .ويف الليل تكون “ال ُّدخْ َله” .في�أتي
“ن َه���ار ِ
العري�س من م���كان قريب من خيمة عرو�سه يتق ّدم
“الع ّرا�سه” ُين�شدون “الربدة” ،وتوقد نار ملتهبة
ق���رب اخليمة ،وجتتم���ع الن�ساء عند ب���اب اخليمة
ويف ي���د �إحداه���نّ مجِ ْ َمرة ،ويجتم���ع بع�ض الرجال
�ي�ر بعيد ،ويختفي وال���دا العري�س يف النا�س لرييا
غ َ
ابنهم���ا من حيث ال يراهما ،ف����إذا دنا “الع ّرا�سه”
م���ن اخليمة و”ال�سلط���ان” يتق ّدمهم عمد �صاحب
البندق ّي���ة �إىل الن���ار امللتهب���ة ف�أطل���ق فيه���ا النار،
فيتطاير ال�شرر كال�شهب ،ويتقدم “ال�سلطان” ،ف�إذا

االحتفاالت ال�شعب ّية  ..يف اجلنوب ّ
ّون�سي
رقي الت ّ
ال�ش ّ

ال�صورة ُ :4ق َّطا َيه ،وهي خيوط من ال�صوف امل�صبوغ ،وقد ُتز َّين بخِ َرق مل ّونة ،ويف �آخرها ُ�ص َر ٌر
�صغرية من ِّ
يب.
الط ِ

وهم بالدخول �أخذ �أحد الرجال �أو
بلغ باب اخليمة ّ
“جدِّي َوه” (ق ّل ًة)
�إحدى الن�ساء (من غري تعي�ي�ن) ِ
ملئ���ت م���اء (ال�ص���ورة  ،)9وي�ضربه���ا �آخر بع�صا
فيتناث���ر ما�ؤها ويقول الرجل ال���ذي ي�ضربها َال َمانْ
َال َم���انْ � ،أي الأمانَ الأم���انَ  ،م ّرتني �أو ثالثا .ويدخل
العري�س اخليمة.
وينتظ���ره النا����س ،ف�إذا خ���رج �أطل���ق �صاحب
البندق ّي���ة ث�ل�اث طلق���ات ،ويه ّنئه الرج���ال ويه ّنئ
الن�س���اء املر�أة ،ثم يعود من رافقها من �أ�سرتها �إىل
بيوته���م ،ويتف ّرق النا�س ،ومتك���ث العرو�س يف بيت
زوجها ،ف�إذا م�ضى عليها �سبع���ة �أ ّيام زارت �أباها،
فتق ّبل ر�أ�سه ،ويقال يومئذ �إ ّنها جاءت را�ضية(.)14
الدالالت
ّ -2

 - 2-1االحتف��ال بليلة القدر والعيدين واملولد
النبوي
ّ

الزمن يف االحتفال بليلة القدر واملولد والعيدين
زمن مق ّد�س خمتلف عن �سائر الأ ّيام .ويعبرّ النا�س
عن قدا�ست���ه واختالف���ه بكلمتني هم���ا« :ع َو ِا�ش ْري»
���م» ت�سمي���ة تُطل���ق عل���ى ليل���ة
���م» .فـ«املُ ِ
و« ُم ِ
و�س ْ
و�س ْ
و�س ْم» ،وتقرتن يف
خا�ص ًة ،فيقال «ال ِّلي َل ْه ُم ِ
االحتفال ّ
�أذه���ان النا�س ب�شراء اللحم ،فق���د كان �أكل اللحم
خا�ص باملولد وليلة
نادرا ج ّدا .ومل يكن للنا�س طعام ّ
الق���در والعيدي���ن( ،)15ف�إذا ج���اء «املو�سم» اختلف

احلي
الطعام عن طعام �سائر الليايل ،واجتمع �أهل ّ
يف بيت واحد ف�أكلوا جميعا.
و�س ْم»:
و�أ ّما «الع َو ِا�ش ْري» فهي ثالثة �أ ّيام يف ك ّل « ُم ِ
يوم االحتفال و�سابقه َ
وغده .والت�سمية تعني �أنّ هذه
الأ ّيام له���ا ُحرمة لي�ست ل�سائر الأيام� ،أي مق ّد�سة.
ـ»ع ُ
ا�شو َرا» ،فقد كان االحتفال
والظاه���ر �أ ّنها جمع ل َ
ـ»ع ُ
ال�شرقي
ا�شو َرا» �أكرب احتفال و�أه ّمه يف اجلنوب
ب َ
ّ
التون�س���ي( ،)16فا�شتقّ النا�س من ا�سمه ت�سمية لك ّل
ّ
موا�سمه���م الدين ّية .وكان النا����س يغيرّ ون �سلوكهم
�ي�ر» ،فريفق الأب ب�أطفال���هّ ،
ويكف يده
يف «الع َو ِا�ش ْ
ع ّم���ن كان ي�ؤ ّدبه منه���م بال�ض���رب ،وال يق�سو على
زوجته ،ويكظ���م غيظه؛ وتك ّ
���ف الأ ّم يدها ول�سانها
فال تدعو بال�ش ّر ،وكان الدعاء بال�ش ّر كثريا يف كالم
الن�ساء؛ ويجتنب النا�س اخل�صام ،وي�صلحون ذات
تع�سر الإ�صالح بني اخل�صمني ُكتمت
بينهم ،ف����إذا ّ
اخل�صومة حتّى تنق�ضي العوا�شري؛ ويتزاور الأقارب
واجلريان يف العيدين؛ و�إذا ُولد ُغالم يف �شهر املولد
فربمّ ا ُ�س ّمي «املِيلو ْد».
احلي
ت�شرتك هذه االحتفاالت يف اجتماع �أهل ّ
يف بي���ت �أ�س ّنهم للأكل وال�سم���ر .واجتماعهم عنده
ٌ
اع�ت�راف ب�سلطة ال�سنّ والتجرب���ة وجتدي ٌد للطاعة
وحر�ص على وحدة اجلماعة .ولقد كانت
الرمز ّي���ة
ٌ
البدوي تكرارا لنمط واحد
طاع ُة الأك ِرب يف املجتمع
ّ
���ي ي�أخذه الأبن���اء عن الآباء
يف التنظي���م االجتماع ّ
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ال�صورة  :5جريدة.
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بالت�سليم ،فكان االجتما ُع راكدا والأخطا ُء متوارث ًة
والظلم
االجتماعي م َّربرا بتجرب���ة الأجداد� .إ ّال �أنّ
ُ
ّ
البدوي وحدته
�سلط���ة ال�سنّ حفظت على املجتم���ع
ّ
ُ
فتبجيل الكبري (يف القبيلة
وم ّكنته من اال�ستمرار.
���ي والأ�سرة) وتقد ُمي���ه وا�ست�شارتُه واالجتما ُع
واحل ّ
يف بيت���ه وحتكي ُمه يف اخل�صومة �أعمال كانت جت ّدد
القي���م االجتماع ّية ،فيج���د الفرد �أثره���ا يف نف�سه
ويدرك���ه يف عالقات���ه بقبيلت���ه و�أهل ح ّي���ه ،وي�شعر
بانتمائه �إىل اجلماعة ،ويرى موقعه فيها.
���ي يف ام���ر�أة �أو
وربمّ���ا اخت�ص���م نا�س من احل ّ
و�شج بع�ضهم بع�ضا بال َه َرا َوى� ،إ ّال �أنّ
�أر����ض �أو كلأّ ،
اخل�صومة كانت عالمة على �شعورهم ب�أ ّنهم �أحياء
و�أنّ له���م ما يتناف�سون في���ه وي�سفكون فيه دماءهم
ويقطعون �أرحامهم و�إن �ساعة من نهار ،ف�إذا ذهب
الغ�ض���ب و�سكنت النفو�س و�سع���ى يف الإ�صالح �أهل
«ال�سنّ والعقل» بكى املخت�صم���ون وتعانقوا و ُن�سيت
النا�س
اخل�صومة ك�أ ّنه���ا مل تكن ،وكثريا ما يجتمع ُ
بعدها على الطعام يع��� ّده �أحد املخت�صمني �أو �شيخ
���ي بينه���م
���ي ،فيج��� ّددون العق���د االجتماع ّ
يف احل ّ
و ُي ْح ُي���ون قيم ال�صفح واحلل���م وامل�ساحمة و�أوا�صر
القراب���ة واجلوار ،وينقلب اخل�ص���ام والتنافر �ألف ًة
وي�صب���ح �سببا لتجدي���د حياة يغلب عليه���ا الركود
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القات���ل .فلذل���ك مل ت����ؤ ّد اخل�صوم���ة العار�ضة �إىل
���ي
انح�ل�ال املجتم���ع الب ّ
���دوي يف اجلن���وب ال�شرق ّ
التون�س���ي ،بل كانت تعبريا «بدو ّيا»عن حياته ،وكان
ّ
أهم �ساعات جتديد متا�سكه ،وكانت
االحتفال من � ّ
االجتماعي
«�سلطة الكب�ي�ر» �أحد حماور االنتظ���ام
ّ
في���ه ،ورمو ُزها «ك ِب ْري ال َع ْر ْ�ش» (القبيلة) يف قبيلته،
و»ك ِب ْري ال َّنزْ َله» يف ح ّي���ه ،والأب يف �أ�سرته ،ويليه يف
املنزلة �أكرب �أبنائه.
وي�ساه���م االحتف���ال �أي�ض���ا يف جتدي���د الزمن
العادي
وجتدي���د ال�شع���ور ب���ه( ،)17فيقطع الزم���نَ
َّ
الراكد ال�ساكن وين�شئ زمنا خمتلفا ويبعث ال�شعور
���ي .فاالحتف���ال ي�سبقه اال�ستعداد ل���ه ب�شراء
الدين ّ
اللحم و�إع���داد الطعام والتز ّي���ن ولب�س اجلديد �إن
ُوج���د ،واال�ستع���داد يعني �أنّ يف احلي���اة �شيئا مه ّما
ت�ستع ّد له النف�س وتتع ّلق به .و�إحياء ال�سابع والع�شرين
م���ن رم�ضان احتف���ا ٌل بليلة الق���در ،والعي ُد احتفال
إ�سالمي و�س ّنة نبو ّي���ة ،واملول ُد �إحياء لذكرى ميالد
�
ّ
الر�س���ول حم ّمد �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم .وكان م�ؤ ّدب
«ال َّنزْ َله» يتح ّدث يف تلك االحتفاالت ،في�شرح معنى
ليلة القدر ويبينّ ف�ضل رم�ضان ويعظ ،وي�صغي �إليه
النا�س ،فهو يقر�أ ويكت���ب ويطالع كتب الفقه ويع ّلم
ال�ص ْبي��� َة القراءة والكتابة ويح ّفظه���م القر�آنَ  ،وله
ِّ

االحتفاالت ال�شعب ّية  ..يف اجلنوب ّ
ّون�سي
رقي الت ّ
ال�ش ّ
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اب
�سخ ْ

يف كتبه مثال يقي�س عليه ما يقع يف جمتمعه ،فيقر�أ
ويف�سر وي�ؤ ّول من تلقاء نف�سه وال رقيب عليه.
ويفهم ّ
النا�س ف�أ ّم ّيون ،ولي�س لهم �إ ّال ما ا�ستفادوه من
و�أ ّما ُ
وح�صل���وه من امل�ؤ ّدب
جتربته���م وورثوه عن �آبائهم ّ
بال�سم���اع .وكانوا يعرتفون بف�ضل���ه فيقولون «ف َالنْ
���ب» و» ِي ْع ِ���ر ْف ك َال ْم َر ِّب���ي» ،ويعبرّ ون عن
يقْ��� َرا و ِي ْك ِت ْ
«بح ْر» ،ويعرتفون بف�ضل من
�سعة علمه بقولهم �إ ّنه َ
يالزمه وي�أخذ عنه ويقولون «ف َالنْ ِم ْ�ستمِ ْع» �أي �سمع
من امل�ؤ ّدب «علما كثريا».
الديني املتج ّدد باالحتفال والوعظ
هذا ال�شعور
ّ
كانت تخالطه �أما ّ
ين النف�س و�أ�شواقها ،فكانت الفتاة
«اج ِري
مت�ش���ط �شعرها يف �صباح يوم العيد وتقولْ :
جر ْت َ�ص َّال ِي ْت ن َها ْر ال ِع ْيد»� ،أي:
َيا َر ِا�سي وز ْ
ِيد َز ْي َما ِ
ُ
عج َل امل�ص ّلون
وا�س ِ
وعج ْل كما ّ
رت�س ْل ّ
«ط ْل يا �شعري ْ
�إىل �ص�ل�اة العي���د» .و ُيفهم م���ن هذا «الدع���اء» �أنّ
�ص�ل�اة العيد كانت �شيئ���ا م�ألوفا عن���د النا�س� ،إ ّما
ب�أدائه���ا يف البيادر متى كان مع النا�س م�ؤ ّدب؛ و�إ ّما
بالذهاب �إىل اجلوامع يف بنق���ردان �أو جرجي�س �أو
مدنني ،وه���ذا ال يتّفق دائما .وكان طول ال�شعر من
مقايي�س جم���ال املر�أة ،ف���ك�أنّ يف ا�ستحثاثه ليطول
احتف���اال بجم���ال اجل�س���د وانتظارا ل���زوج مت�ص َّور
تمُ َّنى به النف�س منذ ال�صغر .واخت ُِ�صر التعبري عن

اجلن�س يف خماطبة ال�شعر م�صانع ًة للمجتمع الذي
يت�ش ّدد يف منع احلديث عن مفاتن اجل�سد و�إن �ص ّور
�شع���را�ؤه جمال املر�أة ت�صويرا ال تورية فيه وال ع ّفة.
وج���اء الكالم يف هيئ���ة الدعاء ليتوهّ ���م ال�سامع �أنّ
ديني يعتقد النا�س
الفتاة تدعو ر ّبها يف يوم احتفال ّ
ُ
الرجل ،فهو
�أ ّنه موعد �إجابة ،واملُ َن َاجى يف احلقيقة
يعرف �أنّ هذا الدعاء ُيتلى يف العيدين فيم ّني نف�سه
بزوجة يعبث َ
ب�شعرها الطويل ،ويتغ ّنى به يف ِ�شعره.
وم���ن �أما ّ
ين النف����س و�أ�شواقها �أي�ض���ا قر ُع باب
امل�ستقبل ّ
واطال ُع الغيب ،وقد �شرحتُ هذا الأمر يف
()18
ت�أويل االحتفال بعا�شوراء  ،وتك�شفه يف االحتفال
بعيد الأ�ضحى قراءة عظم لوح الكتف ،فكان النا�س
يذبح���ون الأ�ضحي���ة ،ويطبخون الكت���ف اليمنى يف
الليل ،وال ي�صيبون منها �شيئا ،ويحفظونها يف دقيق
ال�سويق ،ف�إذا �أ�صبح���وا يف ثاين �أ ّيام العيد �أفطروا
عليه���ا ،وال يك�س���رون عظمه���اّ ،ثم ي�أخ���ذه اجل ّد �أو
الأب فينظر فيه ،ويقر�أ ما كتب فيه من خرب ال�سنة
اجلدي���دة ،ف����إذا ر�أوا �سوادا م�ستطي�ل�ا قالوا :هذا
قرب ،و�سيم���وت �أحد �أفراد الأ�سرة؛ و�إذا وجدوا فيه
�أثرا م�ستديرا قالوا :هذا بيدر ،و�سيكون عامنا هذا
ع���ام خ�ص���ب؛ و�إذا كان العظم الناتئ على �صفحة
اللوح �أَ ْح َر َ�ش ك�أ ّنه محُ َ زَّز قالوا :هذا منجل ،وعامنا
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هذا عام زرع وح�صاد؛ و�إذا كان �أمل�س قالوا :عامنا
ه���ذا َ«ع ْج ُرو ْد» �أي �إنّ ال���زرع فيه �سيكون رديئاّ .ثم
«ركيزْ ِة ا ُ
خل ْ�ص»(� )19إىل عيد
يع ّل���ق العظم يف �أعلى ِ
الأ�ضحى من قابل ،وهكذا يف ك ّل �سنة.
اخل����ص ا�ستعج���ا ٌل لإ�شراق
تعلي���ق العظ���م يف
ّ
ب�ش���ارة وتوط�ي�نٌ للنف����س عل���ى ا�ستقب���ال الب�أ�ساء
وال�ض��� ّراء ،وت�أوي ُ
���ل خطوط���ه نق ٌر لأب���واب الق�ضاء
وحتدي��� ٌق يف ُ�س ُج ِف الغيب و�إله���ا ٌء للنف�س العاجزة
دون قه���ر الغيب و�سط���وة الده���ر ،فامل�ستقبل عند
أمي غيب مكنون ،ولي�س له يف معارفه ما
الب ّ
���دوي ال ّ
مي ّكنه من تو ّقع حوادث الزمان واال�ستعداد لنوائبه،
وما ي�ساعده على تطوير فالحته وتكثري �إنتاجه ،وما
يدف���ع به الأمرا�ض املزمن���ة والأوبئة الفتّاكة ،فكان
يق ّل���ب عظم كتف الأ�ضحية يبح���ث فيه عن �أ�شباح
�آف���ات حياته ووج���وده ،ويتخ ّي���ل ب�شائر غ���ده ،ف�إن
وافقت وقائ ُع التاريخ ت�أويال ِت���ه اطم�أنّ �إىل ما ي�س ّر
وتوهّ ���م �أ ّنه عامل مبا ي�سوء م�ستع ّد ل���ه ،و�إن ك ّذبتها
ف��� ّر �إىل الق�ضاء والقدر وقد حاك يف �صدره اعتقا ُد
اخل�ص.
ّاطال ِع الغيب يف لوح الغيب املع ّلق يف ّ
النبوي �شيئا
ومل �أجد يف �صفة االحتفال باملولد
ّ
خا�ص فيه وال دعاء،
مي ّي���زه ،فلم يكن للنا�س طعام ّ
�إ ّال �أنّ منه���م م���ن كان ي�س ّم���ي وليده يف ربي���ع الأ ّول
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ِ«مي ُل���و ْد» �أي با�سم ال�شهر يف تقومي النا�س( .)20ويف
الت�سمية تي ّمن مبولد الر�سول �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
ربكون ب�أ�سماء
كما يف الت�سمية مبح ّمد ،فقد كانوا يت ّ
ّ
ويعظمونه���ا ،ف����إذا �س ّب���وا �صاحبها قال���وا« :حا�شا
ْا�س َم ْ
اك» �أي «حا�شا ا�س َمك»(.)21
و�أرى �أنّ يف ه���ذه الت�سمي���ة حماول���ة لل�سيطرة
على الزمن يف جمتمع � ِّأم ٍّي ال تدوين فيه .نعم ،كان
ال�شعبي ،وتقوميا
القمري
النا�س ي�ستعملون التقومي
ّ
ّ
���اب ِغيالنْ » ،وه���و تقومي دقيق
«ح�س ْ
�آخ���ر ي�س ّمونه َ
يعتم���د على حركة النجوم .وق���ال يل �أحد ال�شيوخ:
«كان النا�س يقولون� :إنّ ِ«غيالن» و�ضع ح�سابا دقيقا
�ضبط فيه �أ ّيام ك ّل ف�ص���ل .و�أراد عارفون بالتقومي
اختب���اره ،ف���زاروه يف ي���وم خ���روج ال�شت���اء ودخول
الربي���ع ،وجل�سوا وقد خرج يحتلب ناق���ة .وملّا دخل
«�سري ْع م ِتي ْع،
تظاهروا بامللل وقالوا� :أبط�أت .فقالِ :
يت يف ّ
ال�شتاء
م�ش ْ
ِ
()22
هم
ِج ْ
يت يف ال ّر ِبي ْع»  ،و�ش َرح كالمه ب�أ ّنه ملّا ّ
باحتالب الناقة ا�ستدارت وا�ستقبلت امل�شرق ،وهو
غريزي يف الإبل يف الربيع .ف�أق ّروا ب�أ ّنه �أعلم
�سلوك
ّ
()23
النا�س بح�ساب الزمن» .
���اب ِغ َ
ي�ل�انْ » تق���ومي دقيق ي�ضب���ط �أ ّيام
و«ح�س ْ
َ
الف�ص���ول وخ�صائ�صه���ا ،ويحف���ظ نتائ���ج جتربة

االحتفاالت ال�شعب ّية  ..يف اجلنوب ّ
ّون�سي
رقي الت ّ
ال�ش ّ

���دوي يف �أعماله وخ�صائ�ص بيئته(،)24
الإن�سان الب ّ
ولك���نّ النا�س مل ي�ستعمل���وه للت�أريخ خلفاء عالماته
وعدم �أهم ّيتها يف حياتهم ،فلم يقولوا مثال �إنّ فالنا
ول���د ملّا طلعت الرث ّي���ا �أو ظهر امليزان ،ب���ل اختاروا
عالمات م���ن بيئتهم وتاريخهم ف�أ ّرخ���وا بها ،وهي
�صنفان:
 ال�صن��ف الأ ّول في���ه االحتف���االتُ (ليلة القدر���وي وعا�ش���وراء) ،والأ�شه ُر
والعي���دان واملول���د النب ّ
املق ّد�س ُة («املِي ُل���و ْد» (ربي���ع الأ ّول) ورجب و�شعبان
ُ
وف�ص���ول ال�سن���ة ،و�أ ّي���ا ٌم مع ّين���ة من
ورم�ض���ان)،
الف�صول ( ِق ِّرة ال َع ْنزْ) ،وال ُ
أعمال الزراع ّية الكربى
(احلرث ،و»ال َّز ْر ْع» �أي احل�ص���اد والدِّ َرا�س ،وجني
الزيتون).
 وال�صن��ف الثاين في���ه الأحداث الكبار يف بيئة���دوي ووطنه وتاريخ �أ ّمت���ه ،ومنهاَ :ع ْام
الإن�سان الب ّ
���ام ال ّر ْيح َل ْ�ص ِف��� ْر (يقول
ال َغ َّب���ارِي (جماع���ة) ،وع ْ
وعام
النا�س �إ ّنه ه ّبت فيه ريح �أثارت غبارا �أ�صفر)ْ ،
وعام
اجل ْدرِي (قتل فيه وباء
ّ
ِ
اجلدري خلقا كثريا)ْ ،
ال ِّت ْل ْج (ت�ساقطت فيه الثلوج وهي ظاهرة نادرة ج ّدا
يحة الزِّ ْك َر ْه
ال�شرقي
يف اجلنوب
وعام ِط ِ
التون�سي)ْ ،
ّ
ّ
(الزِّ ْك��� َره قرية فيها �آب���ار كان ي�شرب منها النا�س،
ففجرها الفرن�س ّيون يف احلرب العامل ّية الثانية لقطع
ّ
املاء عن الأملان ُ
���م � ْأح َي ْوها و�أ�صلحوها)،
فطمرت ث ّ
وعام ال َف َل ْ�سطني (.)1948
ْ
وكان النا����س ي�ؤ ّرخون به���ذه الأحداث فيقولون
مثالَ :
���ج» �أو َ«ع ْام ال َف َل ْ�س ِطنيْ»
«ف�ل�انْ و ِل ْد َ«عام ال ِّت ْل ْ
ال�ص ْ
يف» �أي يف �آخر ف�صل ال�صيف،
���اب ِّ
�أو «يف ع َق ْ
و»رح ْل َنا َب ْعد ال��� َّز ْر ْع»« ،و َر ّو ْح َ
ف�ل�انْ يف عا�شورا» �أي
َ
رجع �إىل بيته يف �شهر ُ
ات
و«م ْ
«عا�شو َرا» (حم ّرم)َ ،
يف ال َك َْر ُمو� ْ���س» �أي يف وق���ت ن�ضج الت�ي�ن ،وهكذا...
فيتّخذون الف�صول والأ�شهر والأحداث واالحتفاالت
عالم���ات يهتدون به���ا يف تق�سيم زم���ن راكد ثقيل
ي�شبه بع�ضه بع�ضا ،وين�صبونها يف ثنايا عمر خامل
�ساك���ن تتك ّرر في���ه الأ ّيام واللي���ايلّ ،
وين�شطون بها
ذاك���رة ال تعرف ر�سم���ا وال قلما .وق���د �أطلقوا على
�أوالدهم �أ�سم���اء �شهورهم املق ّد�سة تي ّمنا ف�س ّموهم
و«رج ْب» و«املِي ُلو ْد» ،وا�شت ّقوا
« ُر ْم َ�ضانْ » و« ُر ْم َ�ضا َنه» َ
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(قلّة).

من �أ ّي���ام فرحهم واحتفالهم �أ�سم���اء �أخرى تفا�ؤال
وا�ستب�شارا ف�س ّموا املول���و َد يف �أ ّيام العيد «ال َع َّيا ِدي»
و»ع َّيا ِد َّيه» ،واملولود َة يف �أ ّيام
واملولود َة فيها َ«ع َّيادَه» َ
عر�س «ع ُرو�س ّية» ،واملولود َة يف �أ ّيام مطر ْ«م ِط َريه»،
���م يتّخذون مولد الولد عالم���ة ثابتة ي�ؤ ّرخون بها،
ث ّ
فيق ّيدون الزمن ب�أ�سم���اء �أوالدهم ،وي�شعرون �أ ّنهم
يح�ص���ون بها �شه���وره و�أ ّيام���ه ،ويحتم���ون بها من
الن�سيان.
 2-2-االحتفال بالزواج واخلتان

ال���زواج هو �أكرب احتف���االت النا�س يف اجلنوب
الدنيوي
التون�سي ،وهو احتفال يتداخل فيه
ال�شرقي
ّ
ّ
ّ
وال�سيا�سي و�أكرث
واالقت�صادي
واالجتماعي
واملق ّد�س
ّ
ّ
ّ
�أبع���اد احلياة .وربمّ���ا َك َمن بع�ضه���ا �أو ُكبت فت�س ّلل
م���ن �شعاب النف����س يف كلمات �أو زف���رات �أو نكت �أو
نظ���رة ...وربمّ���ا غلب بع�ضه���ا فب���دا يف ك ّل �شيء:
الكالم والأغاين والزينة واحلركات؛ وقد يبالغ نا�س
فجا غليظا �أو ثقيال مم ّال.
يف بع�ضها فيكون ّ
ومل يك���ن للنا����س يف البادي���ة اهتم���ام بال�ش�أن
ال�سيا�س���ي فل���م يب��� ُد ل���ه �إ ّال �أث���ر �شاح���ب يف بع�ض
ّ
ق�صائد ال�شعراء .وملّا اتّ�سعت القرى وكرث املتع ّلمون
وانت�شرت و�سائل الإعالم ازداد االهتمام بال�سيا�سة،
النا�س
ولك ّنه���ا مل تكن مو�ضوع���ا عا ّما يتك ّلم في���ه ُ
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جميعا ،بل كانت من حديث الأ�صدقاء والأتراب يف
جمال����س الرجال فقط .وال توج���د درا�سات يف هذا
املو�ض���وع ولكن �أظنّ �أنّ هذا الأمر بد�أ يف �سبعينات
خا�ص���ة .ويف �آخ���ر الثمانين���ات
الق���رن الع�شري���ن ّ
�أ�صبحت والئم زواج بع�ض الإ�سالم ّيني مهرجانات
خطاب ّي���ة �سيا�س ّي���ة ،ف�إذا ف���رغ النا�س م���ن ال َع�شاء
العري�س بزواجه
���ب
وجل�س���وا لال�ستماع ه ّن�أ اخلطي ُ
َ
���م ي�أخذ يف ت�شخي�ص
ودع���ا له باخلري وال�سعادة ،ث ّ
�سيا�سة البالد ونقدها ،ومي���زج الآيات والأحاديث
بالأخب���ار ال�سيا�س ّي���ة ،وين ّبه عل���ى �شرع ّية مطالب
التم�سك بها.
احلرك���ة( ،)25ويح���ثّ الأتب���اع عل���ى ّ
وح�ضرتُ �سنة ثمان وثمان�ي�ن ( )1988زواج �أحد
احل َّنه» �إىل بيت العرو�س
معارفنا ،فل ّما ذهبنا « ِلي ْلة ِ
وجدن���ا النا�س يف �ساحة ف�سيحة :الرجال يف ناحية
والن�ساء يف ناحية �أخ���رى ،وا�ستقبلهم �أربعة رجال
واقفني ي�س ّمونهم « ِف ْرق���ة ملتزمة» ،وكانوا ين�شدون
ومما �أن�شدوه
�أنا�شيد لي�س معها ع���زف وال �ضربّ ،
ق�صيدة «�أ ّماه» ،وفيها:
�أُ َّما ُه َ
ال َت ْب ِكي َع َل َّي ِ�إ َذا َ�سقَطْ تُ ممُ َ دَّ َدا
َفاملَ ْو ُت َل ْي َ�س ُي ِخيفُ ِني َو ُم َنايَ �أَنْ �أَ ْ�س َت ْ�شهِدَ ا

ف�ص���ارت �ساحة البي���ت كئيب���ة ك�أنّ النا�س يف
م�أمت(.)26
االجتماعي ف�أظهر �أبعاد االحتفال،
و�أ ّما اجلانب
ّ
فق���د كان �أ�صحاب احلفل يدع���ون “ال َّنزْ َله” ك ّلها،
وملّا كرث النا�س وا�ستق��� ّروا وكربت القرى �صار �أهل
العر�س يدعون � َ
أك�ث�ر �س ّكان القرية ،وك َّل من لها به
ن�س���ب �أو �صداق���ة �أو عمل من �أهل الق���رى الأخرى
وم���ن املدين���ة عا ّم���ة .وي�ساه���م ه����ؤالء ب�أ�صن���اف
امل�ساع���دة ،فيبذلون املال ،ومنه���م من يع ّد الطعام
ويخ���دم املدع ّوي���ن �إىل الوليمة ...وم���ازال النا�س
عل���ى هذا التقليد �إىل الي���وم( .)27ويف �إطالق النار
�إ�شهاد للمجتمع ك ّله عل���ى زواج الزوجني على �س ّنة
اهلل ور�سول���ه و�س ّنة املجتم���ع ،ويف االنتقال بني بيت
ِّ
و“اجل ْح َفه”
“الك ْ�س َوه”
العري�س وبيت العرو�س يف ِ
أ�سي�س بي���ت جديد و�إن�ش���ا ِء ن�سب جديد
�إع�ل�ان لت� ِ
()28
ون�سل جديد .
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و�أ ّما االحتفال باجلن�س فيبدو يف لب�س اجلديد
أهم
والتز ّين والغناء والزغاريد والأعمال الرمز ّية .و� ّ
الأعمال الرمز ّية ما يقع ليلة الدخلة .فالنار امللتهبة
ترمز �إىل ا�ستعار ّ
ال�شهوة اجلن�س ّية ،ولقاء العري�س
بعرو�س���ه ي�ص��� ّوره م�شهد النار امللتهب���ة يف الكانون
امل�ستدير املحفور يف الأر�ض �أمام بيت الزوج ّية(،)29
�إذ يقف �صاحب البندق ّية على �أمتار منها وي�ص ّوب
�إليه���ا بندق ّيته ويطل���ق فيها الن���ار فيتطاير ال�شرر
وتعل���و الزغاريد ويتق ّدم العري����س .وللم�شهد ثالث
أجيج �شهوة العري����س الذي يتق ّدم اجل ْمع
غايات :ت� ُ
ويرى الن���ار وال�شرار؛ و�إع���دا ُد العرو�س التي ت�سمع
� َ
إطالق النار والزغاريدَ؛ وحتقيقُ
االحتفال ال ّدرامي
ِ
بافت�ضا�ض البكارة .و�أظ���نّ �أنّ امل�شهد يع ّد العزّاب
ملث���ل هذه ال�ساعة ويح ّرك �شهوته���م ويثري �أمان ّيهم
ويع ّوده���م مواجه���ة اجلمهور الكبري ال���ذي ير�صد
حركات العري�س وق�سمات وجهه؛ ويعزّي امل�شه ُد من
�أُطلقت نا ُره من قبل فلم يبق له �إ ّال الذكرى والت�س ّلي
مب�شاه���دة �أل�سنة اللهب وا�ستن�ش���اق رائحة البخور
والبارود.
مائي ،فت�ؤخذ
هذا امل�شهد الن ّ
���اري يتلوه م�شهد ّ
ق ّل���ة م���اء وي�ضربها رج���ل بع�صا يك�سره���ا ويقول:
“ َال َمانْ َال َمانْ ” (الأمانَ الأمانَ )ّ ،ثم يدخل العري�س
على عرو�س���ه .فالبندق ّية ع ّو�ضته���ا الع�صا ،والنار
ُ
إط�ل�اق النار ع ّو�ضه
امل�ستع���رة ع ّو�ضتها ق ّلة املاء ،و�
�ضرب الق ّلة ،وال�شرر املتطاير ع ّو�ضه املاء امل�سكوب،
سري الق ّلة الدعا ُء بالأمان ،واملا ُء رم ُز
ُ
وي�صاحب تك� َ
�سفر �سكبت
خرج �أح ٌد يف ٍ
الأمان عند النا�س .ف�إذا َ
امر�أة (�أ ُّمه �أو �أختُه �أو زوجتُه )...املاء يف �أثره وهي
تو ّدع���ه وتدعو ل���ه بال�سالمة؛ والنائ���م يو�ضع عنده
امل���اء وال �س ّيما �إذا كان طفال �صغريا ،ويع ّللون ذلك
ب�أنّ “املِى �أَ َمانْ ”(.)30
ه���ذا امل�شهد احتف���ال بالرجول���ة والأنوثة معا.
فالع�صا رمز الرجولة والفحولة ،والق ّلة رمز الأنوثة،
وك�سرها رمز افت�ضا�ض البكارة .و�س ْكب املاء �شعرية
()31
حلماي���ة العرو�س وتف���ا�ؤل ب�سالمته���ا و�إخماد
ل�شهوة العري�س مب���اء الأمان .فقد كان اجلن�س من
املح ّرمات االجتماع ّي���ة ،وكانت ليلة الدخلة موعدا

االحتفاالت ال�شعب ّية  ..يف اجلنوب ّ
ّون�سي
رقي الت ّ
ال�ش ّ

الختب���ار الرجول���ة ،وكان الرجال يتناف�س���ون �أ ّيهم
�أ�سرع يف افرتاع عرو�سه ،فمن كان �أ�سرعهم خروجا
كان � ْأظ َهرهم فحول���ة .وربمّ ا لقيت العرو�س م�ش ّقة
وعنتا وربمّ ا ُن ِز َف ْت ُ
وغ�شي عليها .وي�ؤ ّكد غاي َة الوقاية
هم بدخول
�أنّ الق ّل���ة كانت تُك�سر خلف العري�س �إذا ّ
اخليمة كما ُي�سكب املاء خلف امل�سافر �إذا خرج من
البيت .وال يرى العري�س امل�شهد لأ ّنه ال يلتفت ،ولك ّنه
يعلم �أ ّنهم ك�سروا خلفه ق ّلة ماء ودعوا للفتاة بالأمان
و�أ ّنهم يرجون �سالمتها.
وللبخ���ور يف ه���ذا امل�شه���د وظيفت���ان� .أوالهما
الوقاي���ة .فالبخ���ور كان ُي�ستعم���ل لل�شف���اء م���ن
الع�ي�ن( ،...)32والط ُ
���واف باملجم���رة يف العر����س
و�إدارته���ا ب����إزاء ر�أ�س العري�س قبي���ل الدخلة تدبري
لوقايته العني وال�سحر.
طيب الن�ساء يف
والوظيفة الثانية التطييب ،فهو ُ
وتدهن �شعرها
البادية ،وكانت املر�أة جت ّمر ثيابهاْ ،
و“ال�س ْن ِب ْ
و“ال�س ْع ْد”
���ل” ِّ
بخليط م���ن زيت الزيتون ِّ
و“ال ْق ُر ْن ِف ْل”و“ا َمل ْح ِل ْب” ِّ
زَامى”،
و“اجل ْد َره”و“لخُ ْ َ
كي�سا �صغريا
يحمى قليال ّثم يحفظ يف وعاء .وتتّخذ ً
م���ن اجللد املدب���وغ ي�س ّمى “ال���دِّ ْر ْع” ،فتمل�ؤه طيبا
وتخيط فمه �إ ّال ُفت َْح���ة �صغرية وت�ضعه حتت ثيابها
ُ
فت�ض���و ُع رائحت���ه .و�إذا �أرادت زوجة ف���راق زوجها
نقب���ت درعها فت�ساقط الطيب قلي�ل�ا قليال وذهب
عطرها( .)33ومل يكن الرجال ّ
يتدخنون (بالبخور)
وال ّ
يتعط���رون بال�سنبل وال�سع���د والقرنفل ،بل كان
خا�صا بالن�ساء ،وه����ؤالء ي�أتني العر�س
هذا ال�ش����أن ّ
يف �أح�س���ن زينتهنّ و�أذكى عطره���نّ  .ولهذا �أرى �أنّ
بخور ليلة الدخلة كان ُي�ستعمل لتعطري اجل ّو و�إثارة
�شب���ق العري����س الذي تق�ت�رن عنده رائح���ة البخور
بالأنثى واجلن�س .وتعط ُري اجل ّو يعني �أنّ الن�ساء كنّ
يت�ض ّوعن حينئ���ذ �إثارة مق ّنع���ة بالتقاليد ،ويتح ّرق
الرجال �شبقا مكتوما باحلفاظ.
ف�إذا دخل العري�س عل���ى عرو�سه انقطع الغناء
والزغاري���د ،وجل����س النا����س ينتظ���رون خروج���ه
لتهنئته .والوقت الذي يق�ضيه يف اخليمة وقت حرج
وقلق .ويقل���ق وال���داه �إذا �أبط����أ ،لأنّ ذلك طعن يف
والعيب يف االبن ال ت�سلم من عاره �أ�سرتُه،
الرجولة،
ُ

وال �س ّيم���ا �إذا �سخ���ر م���ازح �أو �شام���ت .وتدع���و �أ ّم
العرو�س بال�سالمة� :سالمة ابنتها من �صولة “رجل
ُم ْغتَلم” ،و�سالمة العر�ض وال�شرف ،فربمّ ا مل تكن
الفتاة بكرا و�أه ُله���ا ال يعلمون .فلذلك يذهب معها
�إخوتها ليكونوا �شهودا عل���ى �شرفها ،ولي�ستع ّدوا ملا
مما ال ي�س ّر .و�أ ّما الأب فيمكث يف بيته
يجوز حدوثه ّ
ي�سامره جريان���ه ،و�أظنّ �أ ّنه ُيرتك يف البيت حلفظ
ماء وجهه �إنْ مل تكن بنته بكرا(.)34
ف����إذا خ���رج الرجل من اخليم���ة �أطلق �صاحب
البندق ّية ثالث طلقات وعلت الزغاريد .ولي�س للعدد
خا�ص���ة �إ ّال بلوغ الغاية يف البهجة
ثالث���ة ( )3داللة ّ
و�إعالن نهاية العر�س ،فالن�ساء يزغردن يف العر�س
ك ّلما �أطلقت النار ،وت�شت��� ّد الزغردة بالتثليث(.)35
وت�أخ���ذ العرو�س خرقة بي�ضاء فتتط ّهر بها ثم تُلقى
ف���وق اخليمة �إ�شهادا عل���ى �أ ّنها ع���ذراء قد �صانت
�شرفه���ا ،وق���د ترق�ص فتي���ات حول تل���ك اخلرقة.
و ُيعت�ب�ر هذا امل�شه���د خامتة االحتف���ال بافت�ضا�ض
���ان و�إنْ ك ّنى عنه
الب���كارة ،وه���و م�شه���د
جن�س���ي َق ٍ
ّ
النا�س باالحتفال بالعر����ض وال�شرف .فللبكارة يف
�سحري”
ثقافة النا�س �أه ّم ّية كبرية يبديها “طق�س
ّ
���ح” .والت�سمي���ة م�شت ّقة من جذر
ي�س ّم���ى “الت ِّْ�ص ِفي ْ
ال�صفيح وهو
(����ص ،ف ،ح) ،ومنه (يف العرب ّي���ة) ّ
رقائ���ق احلديد؛ ومن���ه يف كالم النا����س “ ِت ْ�ص ِف ْيح
ال َّداب���ة” ،وه���و تنعي���ل حافره���ا بطبق م���ن حديد
يقيها احلج���ارة .وتتولىّ “ ِت ْ�ص ِفي���ح” البنت امر�أة
متخ�ص�صة ،ف����إن مل توجد فعجوز م���ن “ال َّنزْ َله”
ّ
تجُ ِل����س الفتا َة عل���ى �صندوق من حدي���د �أو خ�شب،
وت�ضع املفت���اح يف القفل ،فتغلقه ،وت�أم���ر الفتاة �أن
النا�س ِخي ْ
تق���ولِ “ :نى ِح ْ
���ط”� ،أي �أنا (=
يط و ِو ْلد ْ
بكارتي) كاحلائط ق��� ّو ًة ،وك ُّل رجل كاخليط �ضعفا
���م ت�أمرها بالوقوف ،وتعي���د هذا الطق�س
ووهنا .ث ّ
م ّرتني �أخريني ،ف����إذا ّمتت الثالث �أ�صبحت الفتاة
“م�صف َْحه” .ف����إذا ُخطبت وحان زفافها و�صارت
َ
ال ت�ستطي���ع مغ���ادرة بيت �أبيه���ا �إ ّال �إىل بيت زوجها
جاءت املر�أة التي “�صف ِْحتْها” ،ف�إن تو ّفيت �أو منعها
�أمر َنا َبتْها امر�أة �أخ���رى ،فتَجل�س الفتا ُة على ذلك
ال�صن���دوق مقفال �أو على �آخر ي�شبهه ،وتفتح املر�أة
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ال�صندوق باملفتاح وت�أمر الفتاة �أن تقولِ “ :نى ِخ ْ
يط
النا�س ِحي ْ
���ط” ،وتعيد ه���ذا الطق�س م ّرتني
و ِو ْل ْ
���د ْ
ا�س” هنا هو الزوج.
�أخريني .و“ ِو ْلد ال َّن ْ
وتزعمالن�ساء�أنّ الفتاةت�صبحبعد“الت ِّْ�ص ِف ْيح”
ُ
�آمنة على نف�سه���ا (= بكارتها) ال ي�ستطيع �أحد �أن
يفرتعها و�إن كانت منقطعة عن �أهلها ،حتّى زوجها
يعجز عنها ليلة زفافها �إ ّال �أنْ ُيفتَح ال�صندوق(.)36
وهذا االعتقاد يب�ّي�نّ �أنّ “الت ِّْ�ص ِف ْيح” من “طقو�س
الوقاي���ة” ،فالفتيات كنّ يذهب �إىل الآبار ي�ستقني،
ويحتطنب ،ويرعني املا�شي���ة ،وربمّ ا انقطعت الفتاة
يف عمله���ا فل���م ي�ستط���ع �أهله���ا مراقبته���ا ،وربمّ ا
غفل���وا عنه���ا يف �ساعة احتفال واخت�ل�اط .وظاهر
���ح” �أ ّنه تدب ُري وقاي��� ٍة من اعتداء
“طق����س الت ِّْ�ص ِفي ْ
���م وغ���در الغريزة .وحقيقت���ه يف نظري تربي ٌر
ُمغتل ٍ
االجتماعي هو
تربوي .فالتربير
صري ّ
اجتماعي وتق� ٌ
ّ
ّ
�أنّ طق����س “التّ�صفيح” يوهم النا����س �أنّ �أحدا من
الرجال ال ي�ستطيع �أن ي�صيب من فتياتهنّ  ،فتجيز
تقاليد املجتمع للفتاة اخلروج واالنقطاع عن عيون
الأهل ،وجتيز خمالط���ة الرجال للن�ساء على الآبار
احل�ش ْ
ي�ش)
يب ِو ِ
ويف االحتط���اب واالختالء (الت ِّْح ِط ْ
َّ
“ال�ل�ا ُز ْ
وجم���ع
ول”( .)37ف���كان �شب���اب “ال َّنزْ َله”
وفتياتها( )38يذهبون معا يف غري حرج ،و�إذا خطب
�شاب فت���اة �أو ُع���رف يف “ال َّنزْ َل���ه” �أ ّنه �سيخطبها
ّ
ج���از له �أن يلتحق بها وهي حتتطب �أو جتمع الكلأ،
فيحادثها وي�ساعدها .ويعتق���د النا�س �أنّ الأعراف
والقيم رقيب ال ينام ،والت�صفيح درع ال تُخرتق ،ويف
خيم���ة الأعراف و�سرت الت�صفيح ت�ستطيع الفتاة �أنْ
تبادل حبيبها ح ّبا على عجل.
���وي ه���و �أنّ النا����س كان���وا ال
والتق�ص�ي�ر الرتب ّ
يقوم���ون على تربي���ة �أبنائهم ورعايته���م ،بل كانوا
يتي�سر يف بيئة فقرية
يقت�صرون عل���ى تغذيتهم مبا ّ
غليظة ،ويكتفون بتعليمهم مبادئ ال�سلوك وتلقينهم
واحلي) .وال ُينتظر
قي���م ال َع ْر ْ�ش وال َّنزْ َله (القبيل���ة ّ
�ش���يء ف���وق ه���ذا يف بادية فق�ي�رة وق���رى منقطعة
وبيوت �أم ّي ٍة ،وكان���وا يعاجلون اقت�ضاءات وجودهم
بال�سحر وعقائد العج���ز وجتارب الأم ّية ،فللغريزة
���ح” ،وللخوف والظلم واملر�ض
اجلن�س ّية “الت ِّْ�ص ِفي ْ
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النف�سي دعاء “ال ِو ْل َيانَ ” ،وللقروح “ال َب َّخانْ ”(.)39
ّ
�سحري ال يه ّذب نف�سا
فالت�صفيح بهذا املعنى طق�س
ّ
وال ين ّم���ي ُخ ُلقا وال ير ّو�ض غري���زة ،بل ير ّبي الفتاة
بالكب���ت واخلوف ،والفتى بالزج���ر والقمعّ ،
ويحط
عن الآباء م�س�ؤول ّية تربية �أوالدهم.
و�أ ّم���ا اخلت���ان فلي�س يف ظاه���ر االحتفال به ما
اجلن�سي كم���ا يف ال���زواج .ومل �أظفر
ي�ب�رز ال ُبع���د
ّ
يف�سر
عند العجائز وال�شيوخ الذين �س�ألتهم ب�شيء ّ
�أ�ص���ول التقاليد املذكورة يف و�ص���ف اخلتان ،و�أظنّ
االجتماعي
�أ ّنه يتداخل في���ه بعدان� .أ ّولهم���ا البعد
ّ
���ي ،ففي اخلت���ان خ�ض���و ٌع ل�سلطة املجتمع
الإ�سالم ّ
()40
و�أعراف���ه ،و�إم�ضا ٌء لتقاليده  .وهو مع هذا �س ّنة
�إ�سالم ّي���ة ،ومن متام انتماء امل���رء �إىل الإ�سالم �أن
يكون خمتون���ا ،فلذلك كانوا يع ّدونه �شرطا ملخالفة
الن�ص���ارى ،ويح ّرم���ون ذبيحة غري املخت���ون ،ف�إذا
ا�صط���اد غال ٌم �أقلف ع�صفورا �أو يربوعا مل يجز له
ذبح���ه .وكان رجال (وال �س ّيما رعاة الإبل) يرتكون
ال�ص�ل�اة ،وربمّ ا �أفطروا يف رم�ض���ان من غري عذر
���ي ،ولك ّنه���م ال يرتك���ون خت���ان �أبنائه���م و�إن
�شرع ّ
� ّأخره بع�ضهم .ويته���اون �أكرثهم يف �أداء الفرائ�ض
كال�صالة ،ولك ّنهم ال يرتكون اخلتان لأ ّنه من متام
ال ّرجول���ة ،فهم ال يف�صلون ب�ي�ن ال ّرجولة والإ�سالم
كما يفهمونه وميار�سونه.
���ري ،فاجللم رمز
���زي �سح ّ
وال ُبع���د الث���اين رم ّ
القط���ع ،و“امل���اء �أمان” كم���ا م ّر يف و�ص���ف الق ّلة،
ال�صبي ّثم تقف فيه
و�أظنّ �أنّ امل���اء الذي ُيط َّهر به
ّ
الأ ّم كان و�سيل���ة توا�ص���ل تنقل ت�أث�ي�ر حركة اجللم
ا�سة؛ وحرك��� ُة القطع الت���ي مت ّثلها �أ ّم
م���ن غ�ي�ر ممُ َ ّ
���ي جت�سي ٌم العتقاد النا����س �أ ّنها ت�س ّهل عمل ّية
ال�صب ّ
اخلتان وت�صوي ٌر للتفا�ؤل بنجاة الغالم ،فربمّ ا ُن ِز َف
نزفا �شديدا فهلك .وكان الدواء امل�ستعمل يف عالج
املخت���ون �شعب ّيا ،والرعاية الط ّب ّية معدومة ،ف�إذا مل
���ي ،وربمّ ا تق ّيح
تك���ن الأ ّم حازم���ة �صعب برء ال�صب ّ
اجل���رح فم���ات من���ه� ،إ ّال �أنّ الوفاة ب�سب���ب اخلتان
كان���ت �أمرا نادرا ج ّدا .وكان يقال �إنّ تعليق الب�صل
ال�صبي الع�ي�ن ،و�أظ���نّ �أنّ فيه �أي�ضا
والفلف���ل يقي
َّ
تفا�ؤال بال�شفاء العاجل ،فقد كان النا�س ي�ستعملون

االحتفاالت ال�شعب ّية  ..يف اجلنوب ّ
ّون�سي
رقي الت ّ
ال�ش ّ

الب�صل( )41لعالج القروح و�أمل الر�أ�س؛ وال �أ�ستبعد
�أن تكون لطق�س الوقاية هذا داللة جن�س ّية م�شت ّقة من
مذاق الب�صل والفلفل و�شكلهما ،فك�أنّ يف تعليقهما
ال�صبي تفا�ؤال ب�أن يكون فحال ،والفحولة
يوم ختان
ّ
من �صفات الرجولة يف املجتمع .و�أ ّما اجلريدة فكان
ال�صبي ُي ْ�شفى �إذا يب�س���ت� ،أي �إنّ ن�صبها
ُيق���ال �إنّ
ّ
أرجح �أ ّنها ترمز �أي�ضا
كان تفا�ؤال بال�شفاء
اليقيني .و� ّ
ّ
�إىل الفحول���ة والربكة واحلياة والتعمري ،فالفحولة
ّ
يدل عليه���ا انت�صاب اجلريدة وجن�سها ،فقد كانت
تقطع م���ن “ َنخ َل���ه ُذ َّكا ْر” ( ُف َّح���ال) ،ك�أ ّنهم كانوا
يعتق���دون �أنّ خ�صائ�ص الذكورة تنتقل من ال ُف َّح ِال
ال�صبي املختون .ف�إن مل يجدوا
(ذك���ر النخل) �إىل
ّ
ُف َّح���اال قطعوا جريدة م���ن نخلة �أنثى ،و�أظ���نّ �أ ّنها
خا�صة ،فقد كانوا يح ّبون
ترمز حينئ���ذ �إىل الربكة ّ
الإفطار على التمر يف ال�صباح ويقولون يف تف�سريه:
ال�ص ْب ْح َب ِاهي”� ،أي “الإفطار على التمر يف
“ال َّت ْم ْر ُّ
ال�صباح �أمر ح�سن” ،و” َب ِاهي” (ح�سن ،ج ّيد) يف
هذا ال�سياق فيها معنى الربك���ة؛ و�أ ّما داللة احلياة
والتعم�ي�ر ّ
فتدل عليها اخل�ض���رة ومنزلة النخلة يف
حياة النا�س(.)42
ويف بع�ض “طقو�س اخلتان” ما ي�شبه “طقو�س
���ي
العب���ور” ،فق���د كان يق���ال يف ت�شجي���ع ال�صب ّ
“�إِ َط ْه ُر ْ
وك َب ْ
ا����ش ت َوليِّ َر ِاج ْل” (يختنونك لت�صبح
رج�ل�ا)؛ ف�إذا بر�أ �أخذه �أب���وه (�أو من يقوم مقامه)
فحلق ر�أ�سه وج ّز “ ُق َّطا ْيتَه” و” َب ْر ِد ْعتَه”؛ و�إذا كان
ممن ي�صطاد الريابي���ع والع�صافري �أُ ِك ْلت
���ي ّ
ال�صب ّ
ذبيحته بعد اخلتان .و�أظنّ �أنّ احللق رمز التطهري،
وج ّز “ال ُق َّطا َيه” متثيل لقطع ال ُغ ْرلة ،و�س ّمي اخلتان
“ط َه���ا ْر” ،واخلات���نُ َ
ْ
“ط َّه���ا ْر” لأنّ اخلتان يط ّهر
ال�صبي م���ن نق�ص الدين ونق����ص الرجولة .ولكنّ
ّ
خا����ص ،وال ي�ؤم���ر ب�أداء
املخت���ون ال ُيع���زل يف بيت ّ
خا�صة ،وال يتغيرّ موق���ع الغالم يف الأ�سرة
طقو����س ّ
وال يف املجتم���ع ،وال تتغ�ّي�رّ معامل���ة النا����س له بعد
اخلتان .ومل يكن النا�س جميعا يختنون �أبناءهم يف
�س���نّ واحدة ،فمنهم يخنت ابنه قبل الثالثة ،ومنهم
م���ن ي� ّؤجل���ه �إىل التا�سع���ة �أو العا�ش���رة .ومنهم من
ي�ت�رك البنه ّ
“قطايه” ،ومنه���م من يرتك بردعة

فق���ط .فلهذا ال ميكن اعتبار ج ّز ّ
“القطايه” وحلق
ا�ش ت َوليِّ
لل�صبي “�إِ َط ْه ُر ْ
وك َب ْ
“البرَ ْ ْد َعه” وقولهم
ّ
َر ِاج ْل” من طقو�س العبور.
اخلامتة
مما تق ّدم �أربعة ا�ستنتاجات:
ُي�ستنتج ّ
التون�سي
ال�شرقي
 �أ ّوله��ا �أنّ احتفاالت اجلنوبّ
ّ
�ّي�رت اليوم
ال�شعب ّي���ة املدرو�س���ة يف ه���ذا املق���ال تغ رّ
كثريا ،تغيرّ ت طريقة �إحيائها وعدد �أ ّيامها وطعام
النا�س فيها ،فال �أثر اليوم مثال “لل ُق ّطايه” واجللم
واخليمة ،وال خرق َة يف ليلة الدخلة ،واجل ّب ُة التّون�سية
زَح ْته���ا الهيئ���ة الغرب ّي���ة ال�س���وداء،
زح َ
البي�ض���اء ْ
وحملت العرو����س وال ّنا�س يف
���وادج انقر�ض���ت ُ
واله ُ
ال�سي���ارات ،واختف���ت �ص���و ٌر م���ن مظاه���ر الزينة
التقليدية كاالكتحال واال�ستياك .ومل ُيحدث اندثا ُر
هذه الأمور انفعاال جماع ّيا قو ّيا ،فقد اختفت �شيئا
ف�شيئ���ا ،وكان تغيريها �أحيانا من مظاهر التجديد
الت���ي يتناف�س فيه���ا النا�س و�إن اختلف���ت ا�ستجابة
الأ�س���ر له���ا باخت�ل�اف طبيعته���ا (ريف ّي���ة ،قرو ّية،
مدن ّية) وثقافتها (ع���دد املتع ّلمني فيها ودرجاتهم
العلم ّي���ة ،هجرة بع�ض �أفراده���ا �إىل �أوروبا� ،سلطة
�ّي�ر �أمر اقت�ض���اه تط ّور
الأب فيه���ا .)...وه���ذا التغ رّ
احلياة واملجتمع ،فقد انت�شر التعليم وفقدت القبيلة
ق ّوته���ا وتنظيمها وتغيرّ ت منزلة امل���ر�أة يف املجتمع
وتن ّوعت العالقات االجتماع ّية .وهو ّ
يدل على حياة
املجتمع ويب�ّي�نّ �أنّ الثقاف���ة ال�شعب ّي���ة لي�ست ثقافة
موروث���ة يتق ّيد ك ّل جيل فيها مب���ا ورثه عن �أجداده،
بل هي ثقافة نامية لك ّل جيل من �أجيال اجلماعة يف
�صناعتها ّ
حظ وجمال.
 والث��اين �أنّ احتفاالت النا�س اليوم -وال �س ّيماالزواج -خليط من تقاليد موروثة و�إ�ضافات حادثة،
وفقد املوروث داللته و�صارت رموزه بال معنى .ومن
�ص���ور التنافر بني القدمي واجلدي���د يف الت�سعينات
�أنّ النا����س كانوا يحمل���ون ِّ
“اجل ْح َف���ه” (الهودج)
عل���ى �س ّي���ارة؛ ومنه���ا �أنّ �إطالق الن���ار اليوم -وهو
���دوي ال يالئم حياة
�أم���ر يبالغ فيه النا�س -تعبري ب ّ
املدين���ة ّ
املكتظة بال�س��� ّكان ،وال �س ّيم���ا �إذا ا�ستُعمل
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ال�س�ل�اح
الناري غري بنادق ال�صي���د( ،)43ومنها �أنّ
ّ
االنتقال جيئة وذهابا بني بيت الزوج وبيت الزوجة
ِّ
و”اجل ْح َفه” تقلي���د ال وظيفة له وال
“الك ْ�س��� َوه”
يف ِ
داللةّ .
ويدل هذا التخليط على عجز ثقا ّيف ،فيت�ش ّبث
أهم طرائق
النا����س بالقدمي بال روح .و�أظنّ �أنّ من � ّ
تطوير الثقافة ال�شعب ّية يف هذا اجلانب �أن جنعلها
مو�ضوعا للنقد الف ّن ّي والثقا ّيف لتطويرها ،ولت�شكيل
�ّب�ر عن م�شاغل الإن�س���ان يف الهنا
ثقاف���ة �شعب ّية تع رّ
والآن ،وال ت�ست�أ�سر للقدمي بال نظر.
 والثال��ث �أنّ الأغ���اين يف حفل ال���زواج مل تعدالنا�س ويعبرّ ون به���ا عن �أنف�سهم
ق�صائ���د ي�ؤ ّلفه���ا ُ
وحياته���م ،بل ه���ي الي���وم ن�صو�ص جملوب���ة ،ففي
بنقردان تنت�شر الأغ���اين الليب ّية ،والنا�س ي�ألفونها
لأ ّنها ت�شبه �أغانيهم .و�أ ّما يف العا�صمة ومدن ال�ساحل

�صور املقال من الكاتب

الهوام�ش

���ي( ،ج.
« - 1ال َّنزْ َل���ه» -وه���اء ال�سك���ت ال تنط���ق -احل ُّ
نزَ اليِ ) وكان النا�س يقول���ونَ « :ن ْر ْح ُلو و ِن ْنزْ ُلو»� ،أي نرحتل
ونن���زل (نقي���م) .ويختل���ف عدد البي���وت م���ن « َنزْ َله» �إىل
�أخ���رى ،ف�أق ّلها �أربعة و�أكرثها ع�ش���رة يف الغالب .والبيوت
ه���ي اخليام والأخ�صا����ص ،و»ا ُ
ا�ص»،
����ص» (ج�« .أَ َ
خ�ص ْ
خل ْ
بيت م���د ّور ُيبنى بخ�شب الزيتون �أو الربنبخ �أو الطرفاء �أو
ال�س َبط �أو ق�صب القمحّ ،ثم
ال�سدرّ ،ثم ُيك�سى ُح ُ�ص ًرا من َّ
ّ
ُي ْ�سقف باخل�شب
والق�ش (انظر ال�صورة .)1
 - 2ه���ذه الأكل���ة به���ذا الو�ص���ف انقر�ض���ت من���ذ زمن،
�ّي�رت طريقة �إع���داده ،و�أ�صبح
و»ا َمل ْع ُق���ودْ» بق���ي ا�سمه وتغ رّ
�أكل «ال ِع ْ
ي����ش» اليوم نادرا جدّا ،وهو �أكلة معروفة يف تون�س
(ع ْ
ال�شرقي؛ َبازِينْ  :يف
ي�ش :يف اجلن���وب
ب�أ�سم���اء خمتلفة ِ
ّ
مناط���ق متف ّرق���ة من اجلن���وب ،ويف بع�ض م���دن ال�ساحل
«ج َّم ْال» -وهي من مدن املن�ستري -فالـ» َبازِينْ » فيها
ومنها َ
َ
ع�صيدَ ه :يف ال�شمال والعا�صمة؛ ت ْر َوا ِي ْت:
طعام عا�شوراء؛ ِ
يف جرب���ة ،والكلم���ة بربر ّي���ة) .وي�س ّمى يف ليبي���ا « َبازِينْ ».
«الع�صيدَ ه» طعام احتفاالت �شعب ّية
وقالت فيفيانا باك �إنّ
ِ
يف املغرب �أي�ضا ،انظر:
Pâques, Viviana. «Les fêtes du mwūlūd
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وال�شمال فتُزَجمر �أغان فرن�س ّية و�إجنليز ّية ،وربمّ ا
ع�ّب�رّ ت ع���ن م�شاغل النا����س وترجم���ت �شعورهم،
ولك ّنها �أجنب ّية نبتت من غري نفو�سهم ،وا�ستفحلت
بالعوملة.
 والرابع �أنّ الثقافة ال�شعب ّية �صارت اليوم ثقافةمبثوث���ة يف مواق���ع االنرتنت ،وقد �س ّهل ه���ذا الأمر
على النا����س ّ
االطالع على ثقافات غريهم ،و�ساعد
الباحثني على جمع ما ّدة بحوثهم� ،إ ّال �أنّ هذه الثقافة
ال�ضوئ ّية املبثوث���ة ٌ
خليط من احلقائ���ق والأخطاء،
والأخبار والت�أويالت ،وال�ص���دق والكذب ،والبحث
���ي( .)44وهذه الظاهرة من
العلمي والتخليط العام ّ
ّ
�أ�ش ّد الدواعي �إىل �ضرورة درا�سة ثقافاتنا ال�شعب ّية،
وتدقيقها ،وتقييدها بالبحوث العلم ّية الر�صينة.

dans la région de Marrakech.» Journal de
la société des Africanistes 41 (1971) : 140.

 - 3ال ُّن��� َّوارة (جُ .ن َّوار) :الزه���رة (ف�صيحة)؛ واملغزول:
ا�س���م مفعول م���ن َغزَ َل :اخلي���ط املفتول باملغ���زل .و ُن َّوا ْرة
ا َمل ْغز ْ
ُول :الن ّوارة امل�صنوعة باخليط.
 - 4النا����س ي�س ّم���ون ال َب َ�صلة الواحدة « َرا� ْ���س َب َ�ص ْل» ،ج.
و�س َب َ�ص ْل».
« ُر ْ
 - 5ا�شتُهر يف مدينة بنقردان رجال من �أ�سرة « ُب ْ
و�ش ِني َبه»
وهي �أ�س���رة من التون�س ّيني ال�س���ود -باحلذق واملهارة يفاخلتَا َنةْ .
وا�شتُهر �أي�ضا َ�ض ْو بن عبيد (من الأربعينات �إىل
ِ
بداية ال�سبعينات) ،وهو من �أ�سرة �أخرى من ال�سود �أي�ضا
ال�سدْ ْر» (وهي م���ن قرى مدنني ،وبينهما
م���ن قرية «ودَا َيا ِّ
 21كلم؛ وبينها وبني بنقردان  57كلم) ،وكان يطوف بني
مدنني وجرجي�س وبنق���ردان يخنت ال�صبيان .وعرف عنه
رحم���ه اهلل �أ ّن���ه كان �إذا م ّر ببيوت ووج���د ال�صبية يرعون
املا�شي���ة فح�صهم ،ف����إذا وجد فيه���م �أقلف ختن���ه وداواه
و�أر�سل���ه �إىل �أهل���ه ليعاجل���وه ،وم�ضى يف طريق���ه ال ي�س�أل
على ذل���ك �أجرا .فكان النا�س يلتحقون به متى ا�ستطاعوا
و ُي�ؤ ِْج ُرو َن���ه .واخلاتن���ون اليوم مم ّر�ض���ون متخ ّرجون من

االحتفاالت ال�شعب ّية  ..يف اجلنوب ّ
ّون�سي
رقي الت ّ
ال�ش ّ

الهوام�ش
ال�صحة.
مدار�س
ّ
َ « - 6ق ْ�ص ِعة ال ُعودْ» وعاء من اخل�شب ي�ؤكل فيه.
ْ -7
تعجب مثل
اهلل َو َح���دْ  :اهلل واح���د �أحدٌ ،وهي عب���ارة ّ
املتعجب منه
�سبحان اهلل وما �شاء اهلل .وتُقال لئ ّال ي�صاب َّ
حلوتْ ا ُ
بالعني .ا ُ
حل���وتْ  :احلوت كلمة تطلق يف تون�س على
ك ّل �أ�صناف ال�سمك ،وبائع���ه ي�س ّمى «احل ّوات» ،و»احلوته»
(ال�سمك���ة) م���ن رم���وز دف���ع �أذى الع�ي�ن ،ير�سمونها على
منازله���م ودكاكينهم �إىل اليوم ،وكانت املر�أة جتفّف ذنب
حلوتْ ا ُ
ال�سمكة الكبرية ّثم تع ّلقه على �صدرها .و»ا ُ
حلوتْ »
ِّ
���ي .واللي خذِ ى
عبارة لدف���ع �ضرر الع�ي�ن ،كالرقية لل�صب ّ
�ي�ن اميُوتْ  :من َعانَ َماتَ  .ال���دَّادْ :انظر الهام�ش .32
ِبال ِع ْ
َ
َ
َّ
املط ِّه ْر :اخلات���ن ،وي�س ّمى «الط َّهار» ،و�أ ّم���ا كلمة «املط ِّه ْر»
نت .اخْ ِفي اِيدِ ْ
فا�ستعملت هنا لتوافق اللحنَ .ط ِّه ْر :اخ ْ
يك:
ُوج ْع ال َغاليِ  :ال ت�ؤمل العزيزَ .ال َنغ ِْ�ض ْب ع ِل ْ
يك :ال
�أ�سرعَْ .ال ت ِ
�أغ�ضب عليك�َ .ص َّحه لِيدِ ْ
يك�َ :س ِل َم ْت يداك.
 - 8من «ال ُّن ْح ِل» و»ال ِّن ْح َل ِة» :العط ّية ،وانظر :ابن منظور،
ل�س���ان العرب ،حت .عامر �أحمد حي���در؛ راجعه :عبداملنعم
خليل �إبراهيم ،بريوت ،دار الكتب العلم ّية ،ط-1426 ،1
( 717-716/6 ،2005نحل).
 - 9راجع يف مو�ضوع اخلتان:
Chebel, Malek. Histoire de la circoncision
des origines à nos jours. Tunis : cérès,
1993.

وال �سيما الق�سم الثاين:
L’univers de la circoncision, 91157-

وانظ���ر �صفة اخلتان عن���د امل�سلمني واليه���ود 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-.

 - 10كان الرحي يومئذ بالرحى اليدو ّية.
ي�ستَ���ه» تعري���ب للكلمة الفرن�س ّي���ة «� »listeأي
« - 11ال ِّل ْ
قائمة .وقد كان النا�س يف البادية ي�ستعملون كلمة «ال َّنزْ َله»
احلي ،وملّ���ا ا�ستق ّر النا�س يف الق���رى واملدن وكرث
لت�سمي���ة ّ
ال�س��� ّكان ُق ّ�سمت املدين���ة �إدار ّيا �إىل مناط���ق ،ففي مدينة
بنق���ردان مثال مناطق منه���ا ال َع ْام ِر َّي���ه َّ
وج َّال ْل
والطا ْب ِعي َ
ا�س ِن َّي���ه ،وتتك��� ّون ك ّل منطقة من «ح��� ُو ْم» ،ومفردها:
وال َو َر ْ
ّ
احلي ،وهي كلمة م�ستعملة يف البالد كلها .وال
ُح َومه ،وهي ّ
َي�ستعمل كلم َة «ال َّنزْ َله» اليوم �إ ّال ال�شيوخ.

«الع�ش���ى» :تُنط���ق الع�ي�ن ب�ي�ن الفتح���ة وال�سك���ون،
ِ - 12
وتنطق ال�شني بالإمالة (بني الك�سرة والفتحة).
 - 13انقط���ع تقلي���د «ال ِع ْر ْ�س بالعبِيدْ » من���ذ زمن .و�آخر
ِ«ع ْر� ْ���س بالع ِبي���دْ » ح�ضرتُه كان يف ّمت���وز �أو �أغ�سط�س �سنة
اثنت�ي�ن وت�سع�ي�ن ( ،)1992وكان يومئ���ذ �أم���را ن���ادرا بل
�ش���ا ّذا .وكان الغن���اء والت�صفيق والرق����ص وال�ضرب على
«ال َّد ْر ُبو َك���ه» يف حفالت العر�س يف ال�سبعينات والثمانينات
من �ش����أن الن�ساء ،يجتمعن و»ي�صنع���ن» احلفل ب�أ�صواتهنّ
���م جعل النا����س يتخ ّلون عن ه���ذه الطريقة
وحركاته���نّ ؛ ث ّ
ث
الغناء
أ�شرطة
وي�ستعمل���ون �
���م الأقرا�ص ()CD؛ ومنهم
ّ
م���ن يدعو « ِف ْر َق���ه» ،وهي جماع���ة من املغ ّن�ي�ن ال�شعب ّيني،
أهم �آالتهم «املِزْ ِودْ» (ال�صورة .)6
و� ّ
 - 14قارن ما كتبناه يف الزواج يف هذا املقال مبا ُكتب يف
جمتمعات عرب ّية �أخرى ،ومن ذلك مثال:
Chelhod, Joseph. “Notes sur le mariage
chez les Arabes du Koweit.” Journal de la
société des Africanistes 26 (1956) : 255262.

 - 15طع���ام املولد يف العا�صمة التون�س ّية واملدن الكربى
يف ال�شم���ال وال�ساحل «ع�صيدة الزقوق���و» ،وقد اقتب�ستها
م���دن كثرية يف الب�ل�اد ،ف�أ�صبحت طع���ام املولد يف �شمال
الب�ل�اد وجنوبه���ا .وانظ���ر �صف���ة االحتف���االت والأغ���اين
ال�شعب ّي���ة التون�س ّي���ة يف العا�صم���ة واحلوا�ض���ر العريقة يف
ال�شمال وال�ساحل يف:
Ben Abdallah, Chadly. Fêtes religieuses
et rythmes de Tunisie. Collection
Patrimoine. Hammamet : imprimerie de
golf, 1988.

 - 16انظ���ر :عب���داهلل ج ّنوف« ،االحتف���ال بعا�شوراء يف
���ي
التون�سي» ،جم ّلة �إب�ل�ا ،ع  ،193ال�سنة
ّ
اجلن���وب ال�شرق ّ
.23-3 ،1/2004 ،76
 - 17انظ���ر ع���ن جت���دّد الزم���ن وع���ن قدا�ست���ه والبعد
أ�سطوري فيه:
ال
ّ
Eliade, Mircea. Le sacré et le profane.
Paris : folio, 1989, 6369-.
- - -. Aspects du mythe. Paris : 1963, 66.

 - 18االحتفال بعا�شوراء.15-14 ،
 - 19يف ل�س���ان الع���ربَ :
«�ش َج ٌر َع ْج َر ٌد و ُم َع ْج ِردٌ :عا ٍر من
و»ركيزْ ِة ا ُ
خل ْ�ص» خ�شبة �صلبة
ورق���ه»( 669/2 :عجرد)ِ .
اخل�ص فتُن�صب م�ستقيمة،
طويل���ة ُيحفر لأ�صلها يف و�سط ّ
وتُث ّب���ت باحلج���ر وال�ت�راب ،وتُوث���ق �إىل ر�أ�سه���ا �أخ�ش���اب
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للخ�ص كاملح���ور ،وخ�شب ال�سقف
ال�سق���ف باحلبال ،فهي ّ
ك�أ�ش ّعة الدائرة.
 - 20ينط���ق النا�س اال�سم بطريقتني«ِ :مي ُلودْ» و»املِي ُلودْ»،
ال�شعبي «املِي ُلودْ»� ،أي
و ُي�س َّم���ى �شه ُر ربيع الأ ّول يف التق���ومي
ّ
�شهر املولد ،انظر« :االحتفال بعا�شوراء».9-8 ،
 - 21الأ�سم���اء ه���ي :حم ّم���د ،وميل���ود ،والب�شري (وهذه
���ي (�أي ابن
النبي عن���د النا�س)؛ وعل ّ
الثالث���ة م���ن �أ�سماء ّ
�أب���ي طال���ب)؛ وعبدالق���ادر ،واجليالين (ه���ذان ا�سمان
لعبدالقادر اجليالين ال�ص���و ّيف)؛ وعبدال�سالم (الأ�سمر
الليبي).
ال�صويف ّ
« - 22م ِتي��� ْع» ه���ذا الكلم���ة ال تُ�ستعم���ل يف كالم النا�س،
و�أظ���نّ �أنّ تاءه���ا تخفي���ف للط���اء يف «مطي���ع» ،وترجم��� ُة
اجلملة�« :سريعا مطيعا ،ذهبت �شتا ًء ورجعتُ ربيعا».
النا�س من هو ،ومنهم من
 - 23و�أ ّم���ا ِغي َالنْ فال يعرف ُ
���ودي؛ ومنهم من يقول هو درِيدِ ي (من �أ�صول
يقول �إ ّنه يه ّ
هالل ّية ،ن�سبة �إىل بني هالل) وكان اليهود يخالطون قبيلة
يحتج �أ�صحاب الر�أي الث���اين ب�أنّ اليهود ال
«الدري���دي» .و ّ
ي�شربون حليب النوق ،فل���و كان «غيالن» يهود ّيا ما احتلب
ناق ًة.
 - 24ومنه���ا مواقيت احلرث والزرع واحل�صاد ،وفوائد
الف�ص���ول و�صفاتها كجودة املطر يف مار�س و�شدّة احل ّر يف
�آ ِو ُّ�س���و وخطورة ل�س���ع العقرب يف ُغ ْ�ش���ت .وكانوا يحفظون
هذه املعارف يف �أقوال م�أثورة كقولهمَ :
«مط ْر َمار ِْ�س ذهَ ْب
َخا ِل ْ�ص».
 - 25حركة «النه�ضة» التي كانت يومئذ حركة معار�ضة
ال تع�ت�رف بها الدولة ،ومل ت�ستم ّر احلال املو�صوفة �إ ّال مدّة
ق�ص�ي�رة من �آخ���ر الثمانين���ات �إىل �سنة ت�سع�ي�نّ ،ثم �شنّ
ال�سيا�سي حملة �شعواء.
عليها النظام
ّ
 - 26وال �أع ُ
���رف �أنّ �أح���دا يومئ���ذ دع���ا «فرقة ملتزمة»
�إ ّال �أ�سرت�ي�نَ � :
أهل هذه العرو�س و�شا ًّبا �إ�سالم ًّيا .وكان �أكرث
النا�س ينتقدون املحاولة انتق���ادا �شديدا ،فالأنا�شيد فيها
غريب���ة عن واق���ع النا�س يف احتف���االت ال���زواج ،وبع�ضها
حزي���ن ال يالئ���م االحتف���ال .وق�صي���دة «�أ ّم���اه» لل�شاع���ر
ال�س���وري حم ّمد �صالح نازي املقتول يف حماه �سنة ،1982
ّ
���د �أَز َِف ال َّر ِحي ُل َف َه ِّي ِئ���ي َك َفنَ ال َّردَى ++
ومطلعه���ا�« :أُ َّما ُه َق ْ
�أُ َّما ُه �إِنيِّ َز ِاح ٌ
���ف ِل ْل َم ْو ِت َلنْ َ� أ َت َر َّددَ» ،وال �أذكر �أنّ املن�شدين
�أن�شدوا هذا البيت.
� - 27أ�شرت�إىلبع�ضوجوهالبعداالجتماعييفاالحتفاالت
الأخ���رى كعا�شوراء واملول���د النبوي .وقارن ه���ذا اجلانب يف
االحتفال(التعبريعناالنتماء�إىلاجلماعة)مباكتبهدين�سي
لوميي يف درا�سته لالحتفال برا�س ال�سنة امليالد ّية:
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Lemieux, Denise. «Le temps et la
fête dans la vie sociale.» Recherches
sociographiques 7. 3 (1966) : 296301-.

 - 28ق���ارن بدرا�س���ة نيك���ول بيلمون ،وق���د ذكرت فيها
�أنّ �إط�ل�اق النار يف حفالت ال���زواج يف �أوروبا يف القرنني
الثامن ع�ش���ر والتا�سع ع�شر كانت غايت���ه طرد ال�شياطني
و�إعالن ميالد الأ�سرة اجلديدة:
Belmont, Nicole. «La fonction symbolique
du cortège dans les rituels populaires du
mariage.» Annales. Economies, Sociétés,
Civilisation33. 3 (1978) : 650655-.

 - 29كانت الدخلة تقع يف اخليمة ،وملّا ا�ستق ّر النا�س يف
الق���رى كانوا يبنون للعري�س خيم���ة قرب بيته لليلة دخلته،
ّثم تُرك هذا التقليد.
والنا�س ينطقون املاء
« - 30املِ���ى �أَ َم���انْ » �أي املا ُء �أمانٌ.
ُ
���رج حركة امليم بني الفتح���ة والك�سرة مثل
بالإمال���ة  ،فتخ ُ
املقط���ع الث���اين من كلم���ة ( .)jamaisوق���د تركتُ �شكل
ع�شى ،ف َالنْ ،
احلرف الأ ّول من كلمات عام ّية كثرية (مثلِ :
رج ْب) لأ ّنه ينطق بني
م�ش ْ
�سري ْع ،م ِتي��� ْعِ ،
بح��� ْرِ ،
ك َال ْمَ ،
يتَ ،
الفتحة وال�سكون وال ميكن تقييده باحلركات امل�ستعملة يف
العرب ّية.
«خ َمدَ ت ال َّنا ُر تَخْ ُم ُد ُخ ُمودًا�َ :س َكنَ َل َه ُب َها َولمَ ْ ُي ْط َف�أْ
َ - 31
َج ْم ُرهَ ���ا .وَهَ َمدَ تْ هُ ُمودًا ِ�إ َذا �أُ ْط ِف َ
���ئ َج ْم ُرهَ ا ال َب َّت َة» :ل�سان
العرب( 561/2 ،خمد).
 - 32بتدخين���ه (حرق���ة يف املجم���رة �أو الكان���ون) يف
البي���ت� ،أو تدخينه وتالوة تعاويذ معلوم���ة ،فيل َقى البخور
���ح ِوالدَّا ْد
عل���ى اجلمر ومع���ه ح ّبات من املل���ح ويقال« :ا ِمل ْل ْ
ول ْ
ع�ي�ن َ
احل َّ�سا ْد فيِ ع ْني ليِ َما ْي َ�ص ِّل ْ
ر�س ْ
اهلل،
ْ
فيِ
ي����ش َع َلى ُ
ِّ
ع�ي�ن ليِ َما ْي َ�صل ْ
ع�ي�ن ا َمل ْم ُ�س ْ
ا�س ْ
ي�ش
ْ
ْ
وخ فيِ
وخ فيِ
���ح ِوال َف ُ
ا ِمل ْل ْ
���ول ْ
ر�س ْ
يت فيِ ِع ْني
���ى
يت فيِ ِع�ي�ن ا ِمل ْن ِت ْ
احل ْن ِت ْ
اهلل ،ا ِمل ْل ْح ِو ِ
َع َل ُ
ْ
ِّ
ي�صل ْ
ول اهلل» .و»الدَّادْ» (Atractylis
ر�س ِ
ليِ َم���ا َ
ي�ش َع َلى ُ
 )gummiferaنبت���ة معروفة ،تنب���ت يف تون�س بال�شمال
���ي ،وتُ�ستعمل بخورا ،وهي �سا ّمة ت�س ّبب ق�صورا حادّا
الغرب ّ
ا�س ْ
َ
���وخ” (Abrus
ف
و”ال
���ا.
ه
أكل
�
ي
���ن
م
���ل
ت
وتق
���د
يف الكب
ُ
 )precatoriusنبت���ة ي ّتخ���ذ منها البخ���ور �أي�ضا .ليِ َما
ْي َ�ص ِّل ْ
النبي)؛ ا َمل ْم ُ�س ْ
وخ :اخلبيث
ي�ش :الذي ال ي�ص ّلي (على ّ
���ت :اخلبيث ال�ش ّرير.
احل ْل ِتيت؛ ا ِمل ْن ِتي ْ
احل ْنتي���تِ :
ال�ش ّرير؛ ِ
وتدخني البخور (ح ْر ُقه) ي�س ّميه النا�س َ
«ط ْل َقانْ ُ
البخو ْر».
«ال�س ْن ِب ْ
ال�س ْعدُ؛ «ال ْق ُر ْن ِف ْل»:
ال�س ْن ُب ُل؛ ِّ
ِّ - 33
«ال�س ْع���دْ»ُّ :
���ل»ُّ :
َ
ِّ
ال َق َر ْن ُفل؛ «ا َمل ْح ِل ْب» :ا َمل ْحل ُب؛ «اجلدْ َره»َِ :
زَامى»:
اجلدْ َر ُة؛ «لخُ ْ َ
ا ُ
خلزامى .والكلمات ك ّلها عرب ّي���ة ف�صيحة �إ ّال �أنّ نطقها يف

االحتفاالت ال�شعب ّية  ..يف اجلنوب ّ
ّون�سي
رقي الت ّ
ال�ش ّ

الهوام�ش
التون�سي خمتلف عن الف�صيح.
ال�شرقي
لهجة اجلنوب
ّ
ّ
ومل يك���ن يومئذ للمر�أة حقّ الط�ل�اق وال اجلر�أة على مطالبة
ق�صرت يف تدبري
زوجها به ،ف�إذا �أرادت الطالق لتتز ّوج غريه ّ
املن���زل ،وك�سرت الأواين وهي ت ّدع���ي �أ ّنها ت�سقط من يديها،
ونقب���ت درعها فت�س ّرب الطيب قليال قلي�ل�ا وذهب عطرها،
تريد مبا تفعله من ذلك حم َله على تطليقها .ف�إذا عرف الزوج
مرادها ط ّلقها� ،أو �ضربها �ضربا م ِّربحا وط ّلقها.
 - 34وربمّ ا يراد جتنيبه �سخرية املزّاحني .ور�أيتُ �سنة
�سبع وت�سع�ي�ن ( )1997رج ًال مزّاحا م���ن قبيلة العري�س
يع��� ّد الطعام يف ليلة الوليمة ومع���ه جريانه وجاراته -وكنّ
يخاطب قبيلته���نّ من غري �أن
م���ن قبيلة العرو����س -وكان
ُ
يواجههنّ ويق���ول« :قد �آن لكم �أن تت�س ّلم���وا الإناء فارغا»،
وه���نّ يجبنه مازح���ات �أنّ غاية العر�س �سع���ادة الزوجني.
والإن���اء الف���ارغ كناي���ة مه ّذب���ة عن اف�ت�راع الفت���اة .و�أ ّما
فجة بذيئة.
ال�شباب اليوم في�ستعمل �أكرثهم عبارات ّ
 - 35والنا����س يعبرّ ون عن انتهاء ال�شيء بكلمة «كمِ ْل»،
فيقول���ون مثال« :املِى كمِ ْ
«اخلدْ َم���ه ِك ْم ِل ْت»:
���ل» :نفد املاء؛ ِ
انتهى العمل .ولك ّنهم يقولون «دَام ال َف ْر ْح»� ،أي انتهى.
���ح» ،ويجرى
 - 36ه���ذه طريق���ة من طرائ���ق «الت ِّْ�ص ِفي ْ
�أي�ض���ا بطريقت�ي�ن �أخري�ي�ن ،وق���ر�أت يف مواق���ع االنرتنت
تعليقات كثرية من تون����س وليبيا تبينّ �أ ّنه ما زال ممار�سة
ح ّية �إىل اليوم يف ليبيا.
���اب جم���ع احلط���ب ،وه���و بلغ���ة النا����س
 - 37االحتط ُ
���ب»؛ واالخت�ل�اء اقت�ل�اع النبات الرط���ب ،والنا�س
«الت ِّْح ِطي ْ
َّ
«احل�ش ْ
و»ال�ل�ا ُز ْ
ول» نبتة ب ّر ّية من الب�صل ّيات،
ي�ش».
ي�س ّمونه
ِ
ّ
رائحته���ا قو ّية ولكنها �أطيب م���ن الب�صل .تنبتُ يف ال�شتاء،
ويكون لها �أ ّول ما تنبت ورقة واحدة دقيقة ق�صريةّ ،ثم تكرث
�أوراقه���ا وتطول ،وتتّ�صل كلها ب�ساق �صلبة ت�سمو �إىل ن�صف
مرت ،وتزهر يف الربيع زهرا �أبي�ض كزهر الب�صل ،فيه بذور
�صلبة �س���ود ،والنا�س يجمعونه���ا قبل الإزه���ار ،في�أكلونها،
ويد ّقونها يف الهاون ّثم ي�ضعونها يف احل�ساء بعد ن�ضجه.
 - 38ال�شب���اب الع���زّاب والفتي���ات ،وكان���ت �س���نّ زواج
البنت يومئ���ذ (يف الأربعينات واخلم�سينات) بني احلادية
ع�ش���رة وال�ساد�سة ع�ش���رة ،وزواج ال�شباب ب�ي�ن الع�شرين
والثالثني.
« - 39ال ِو ْل َي���انَ »( ،جم��� ُع «وليِ ْ ») :الأولياء ال�صاحلون.
ويجم���ع النا�س «وليِ ْ » عل���ى «و َال َيا» �أي�ض���ا يف قولهم «و َال َيا
ْ
اهلل» �أي �أولي���اء اهلل( ،و�أ ّم���ا �إذا ا�ستُعمل���ت كلم���ة «و َال َي���ا»
غ�ي�ر م�ضافة �إىل اهلل فهي جمع «و ِل َّيه» وهي املر�أة) .وكان
النا�س ي�ستغيث���ون «بال ِو ْل َيانْ » ويعاجلون الأمرا�ض النف�س ّية
بزيارة قبورهم .و�أ ّما «ال َبخَّ انْ » (م�صدر الفعل « َبخْ ») فهو
َتف ُ
ْ���ل «�صاحب الربك���ة» يف طعام في�أكله املري����ض؛ �أو تفله

عل���ى مو�ضع الأمل يف ج�سم املري�ض في�شف���ى؛ �أو تفله على
ب���دن �سليم وم�سحه بيدي���ه ملباركته كما تفع���ل املر�أة التي
«ت ُبخْ » الوليد يف اليوم الثالث من والدته.
 - 40ق���ارن باخلتان وا َ
خلفْ����ض (ما ي�س ّمى اليوم ختان
البنات) يف بع�ض املجتمعات الإفريق ّية:
Laghzaoui, Ghizlaine. «L’initiation:
le corps dans tous ses états», Études
françaises. 41. 2 (2005) : 2541-.

 - 41انظ���ر عن وظائف هذه النبتة عند بع�ض ال�شعوب
و�صالتها بعقائدها:
ِ
«Oignon.» Dictionnaire des symboles.
Paris : 1982.

ُ - 42ي���روى يف ح���وار خيا ّ
يل �أنّ رج�ل�ا ح�ضرته الوفا ُة
َ
ف����أراد �أن يو�ص���ي النخلة والزيتون���ة و»الك ْر َم���ه» (التينة)
تهتم لأمره���م� ،س�أكفيهم
ب�أبنائ���ه ،فقالت ل���ه النخلة« :ال ّ
م�ؤون���ة خم����س �سن�ي�ن� :سن���ة ُرطب���ا ،وثالثا مت���را ،و�سنة
���م َخ ْم�س �س ِننيَْ :ع ْام
(«م���ا ع ِل ِيك ْ�ش فِيهِ ْمِ ،
«القمي» َ
ن�سدْ هُ ْ
تمَ
ْ
���ام َال ْقمِ ي» .والبل���ح يف لهجة النا�س
وع
،
ر
ه
���ح ،و َث َال َث ْ َ ْ
ب َل ْ
هو ثم���ر النخلة بعد ن�ضجه وقب���ل �أن ي�صري مترا ،ولذلك
���رج من
ترجمت���ه بالرط���ب؛ والالقم���ي ه���و ع�صري ُي�ستخ ُ
النخل ،و ُي�شرب جدي���دا وي�س ّمى « َال ْقمِ ي َح ْي»؛ �أو ُيرتك يف
يت»)؛
ال�شم�س �أ ّياما في�صري م�سكرا قو ّيا وي�س ّمى « َال ْقمِ ي ِم ْ
وقالت الزيتونة�« :س�أكفيهم م�ؤونة �أربع �سنني� :سنة زيتونا،
(«ن�سدْ هُ ْم َ�أ ْرب��� ْع �س ِننيَْ :ع ْام
و�سنت�ي�ن زيتا ،و�سن���ة ِفيتُو َره» ِ
وع ْام ِفيتُو َره» .و»ال ِفيتُو َره» هي ق�شور
وع ِام ْني ْ
زيتَ ،
زِيتُونْ َ ،
الزي���ت وبذوره جتمع عند ع�صره ،وتتّخذ علفا للحيوان)؛
وقال���ت ال َك ْر َمهَ « :ب َّر ،هَ ���انيِ فيِ ُج ْر ِت ْ
���ك» �أي انطلقْ  ،ف�إنيّ
ذاهبة يف �أثرك ،وهي كناية عن ق�صر عمرها.
 - 43ا�س ُت ْعمل���ت يف بع����ض حف�ل�ات ال���زواج يف �صي���ف
 2012امل�سدّ�س���ات امله ّربة من ليبي���ا �إ ّبان الثورة ،فمدينة
بنق���ردان ال يف�صلها ع���ن ليبيا �إ ّال ثالث���ون كلم من ناحية
ال�ساح���ل ،و�أكرث من ذلك من جه���ة ال�صحراء ،والتهريب
فيها حرفة قدمية وجتارة رائجة.
ف�سر « ِق ِّرة
 - 44م���ن الأخط���اء العجيبة مث�ل�ا �أنّ كاتبا ّ
العن���ز» ب����أنّ كلم���ة «ق��� ّرة» ج���اءت م���ن الكلم���ة الفرن�س ّية
«( »guerreاحل���رب) ،وقد ر ّد عليه �أح���د املع ّلقني ردّا
علم ّيا ج ّيدا .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

وم���ن �صور التخليط م���ا ُكتب يف مواقع كث�ي�رة يف مو�ضوع
ّثت فيه���ا الكاتبات عن اعتباره �سحرا
���ح” ،حتد ْ
“الت ِّْ�صفي ْ
وعن كيف ّية ح ّله.
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األلعاب الشعبية التونسية،
مؤشرات التنمية الثقافية واالندماج
االجتماعي التربوي

http://4.bp.blogspot.com/_JwHHRe7s7IY/TH9Y0FM-IsI/AAAAAAAAAA8/afwfhirCzVw/s1600/DSCF0304.JPG

فريد ال�صغريي
كاتب من تون�س

لقد كان للتطور التاريخي للبالد التونس��ية أثر بالغ في
تأس��يس ثقافة متنوعة امتدت آلالف السنني من العصر
البونيق��ي إلى الروماني والبيزنط��ي وصوال إلى احلضارة
العربية اإلسالمية 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 البالد
جلبته القبائل العربية النازحة من املشرق العربي واندمج
وتفاعل مع العناصر الثقافية والفكرية احمللية.
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الألعاب ال�شعبية التون�سية ،م�ؤ�شرات التنمية الثقافية واالندماج االجتماعي الرتبوي

و�أغل���ب الألع���اب الت���ي ميار�سه���ا التون�سيون
ي�شرتك فيها الذكور والإناث على حد ال�سواء ،كما
�أن هناك م���ا هو خمت�ص بالإناث وما هو خمت�ص
بالذك���ور ،ومرجع ذلك طبيع���ة كل من اجلن�سني،
فالألع���اب الت���ي يحتاج فيها �إىل جه���د وخ�شونة ال
ميار�سه���ا �إال الذك���ور �أم���ا الت���ي ال ت�ستوجب ذلك
فتخت�ص بالإناث� ،أو ي�شرتك فيها اجلن�سان(.)1
�إن تطرقن���ا �إىل مو�ض���وع اللعبة ال�شعبية فكرا
وممار�س���ة �سيك���ون م���ن زاويتني اثنت�ي�ن �أوالهما
الأهمي���ة الثقافي���ة لهذا املوروث الثق���ايف املرتبط
بالهوي���ة احل�ضاري���ة للمجتم���ع التون�س���ي يف عامل
يعي����ش هيمن���ة ثقافي���ة غربي���ة تتج���ه �إىل �صه���ر
النم���اذج الثقافي���ة املتع���ددة لل�شع���وب يف �إط���ار
العوملة الثقافية ،وثانيهم���ا الت�أثريات االجتماعية
والتفاعالت الرتبوية املرتبطة باللعبة ال�شعبية.
– 1الأهمي��ة الثقافي��ة للعب��ة ال�شعبي��ة
التون�سية:
تعت�ب�ر الثقافة بكل مكوناته���ا املر�آة احلقيقية
الت���ي تعك�س عمق املوروث ال�شعبي لأي جمتمع من
املجتمعات وتبني مقدار �إ�سهامها يف تطوير احلياة
الب�شرية وبناء تاريخ وح�ضارة الإن�سان.
ويف ه���ذا الإطار تتمث���ل الأهمية الثقافية للعبة
ال�شعبية التون�سي���ة يف �أن هذه الأخرية تعرف ب�أنها
ن�ش���اط ريا�ضي ذهن���ي �ضارب يف الق���دم ،تتفاعل
مكونات���ه الثقافي���ة واالجتماعي���ة يف ارتب���اط وثيق
بجذور ال�شخ�صية الإن�سانية واملقومات احل�ضارية
للمجتمع التون�سي ،فاللعبة ال�شعبية خليط متفاعل
م���ن �أر�ص���دة تراثي���ة منفتحة عل���ى حي���اة النا�س
و�شواغله���م ،تتناقله���ا الأجي���ال جي�ل�ا بع���د جي���ل
لتمار�سها برغبة و�صدق من �أجل الرتفيه والتن�شيط
ومت�ضية �أوقات الفراغ ب�صور �إيجابية مفيدة.
 1 - 1اللعبة ال�شعبية والتنمية الثقافية:

ت����ؤدي الألعاب ال�شعبية �أدوارا مهمة يف ت�أطري
امل���وروث ال�شعب���ي املرتب���ط باحلرك���ة والإيق���اع
والأنا�شي���د والأغ���اين ال�شعبية ،كم���ا ت�ساعد على

انتق���ال الع���ادات والتقالي���د التون�سي���ة واملع���ارف
الإن�ساني���ة ب�صورة طبيعي���ة وتلقائية من جيل �إىل
�آخ���ر ،مكونة بذلك ثقاف���ة �شعبية غني���ة باملعاين
والع�ب�ر وال���دالالت االجتماعية التي ت�ؤك���د �أهمية
االنتماء �إىل اجلماعة.
ويف ارتب���اط الألع���اب ال�شعبي���ة باملمار�س���ة
الريا�ضي���ة يف امل���دن والأرياف التون�سي���ة نرى �أن
ه���ذه الألعاب تتجاوز �صفته���ا كممار�سة فردية �أو
جماعية منظمة �أو عفوية لتمثل ظاهرة اجتماعية
يف ح���د ذاته���ا ،ذل���ك �أن عديد الباحث�ي�ن تناولوا
الألعاب الريا�ضية بالبح���ث والتمحي�ص ،واتفقوا
عل���ى ا�ستنت���اج مف���اده وج���ود عالق���ة متين���ة بني
الريا�ض���ة والثقافة ،ذل���ك �أن الألع���اب الريا�ضية
ارتبط���ت منذ الق���دم بحياة املجتمع���ات و�أن�شطة
الإن�س���ان وممار�سات���ه وطقو�سه وعادات���ه اليومية
حيث ميث���ل اللع���ب ممار�سة ميك���ن �أن نحدد من
خالله���ا ثقاف���ة املجتمع���ات وخ�صائ����ص احلياة
اجلماعية للأفراد.
وميك���ن �أن نفه���م دور الألع���اب ال�شعبي���ة يف
اخت�ل�اف اخل�صو�صيات الثقافي���ة بني املجتمعات
بالنظر �إىل �أن كل نظام اجتماعي يفرز بال�ضرورة
نظام���ا لعبيا خا�صا به ،ي�ستم���د قواعده بالأ�سا�س
من تركيبة العادات والتقاليد التي متيز اجلمهور
الذي ميار�س الألعاب املختلفة.
�إن �ش���كل الرتابط بني اللع���ب والثقافة يتطلب
مزي���د البح���ث واملالحظ���ة والتدقي���ق يف �سل���وك
الإن�س���ان �أثناء اللعب و داخ���ل املحيط االجتماعي
ال���ذي ينتم���ي �إلي���ه .وق���د �أدى هذا التق���ارب بني
الثقاف���ة واللع���ب �إىل ط���رح ت�س���ا�ؤالت وفر�ضيات
عدي���دة تعترب �أن الألعاب ال�شعبية هي �إنتاج ثقايف
اجتماعي لبيئة اجتماعية معينة ،ميكن من خاللها
الك�شف ع���ن اخل�صائ�ص الثقافي���ة والفكرية ملن
ميار�سها ويعرب من خاللها.
وعلى هذا الأ�سا�س ميكن للألعاب ال�شعبية �أن
تنخرط بفعالي���ة يف التنمية الثقافي���ة واملجتمعية
م���ن خالل خل���ق مناخ للتعل���م والرتفي���ه انطالقا
من ال�سج���ل التذكري للمجتمع و�إحي���اء الأر�صدة
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الرتاثي���ة املادية وغ�ي�ر املادية الت���ي تبقى مهددة
بالتال�شي والذوب���ان طاملا مل تكن مدعمة بذاكرة
ق���ادرة على حفظها ونقله���ا �إىل الأجيال اجلديدة
التي تفر�ض عليها اليوم و�سائط ترفيهية وتربوية
م�ستحدث���ة يف �إط���ار مقت�ضيات الثقاف���ة الرقمية
وتقنيات الواقع االفرتا�ضي ،حيث �أ�صبحت اللعبة
الإلكرتوني���ة جم���اال اجتماعي���ا جدي���دا للإث���ارة
وممار�س���ة العن���ف وخل���ق رغب���ات تفاعلي���ة ومتع
ثقافي���ة رقمية ال تي�سر جلمه���ور الالعبني �إدراك
الدالالت الرمزية واالجتماعية للعب ال�شعبي(.)2
 2 - 1خ�صائ�ص الألعاب ال�شعبية:

يتميز اللعب ال�شعب���ي بجملة من اخل�صائ�ص
امل�شرتك���ة رغ���م اخت�ل�اف البيئ���ات الثقافي���ة
واالجتماعي���ة التي تنتمي �إليها هذه الألعاب ،ومن
�أهم هذه اخل�صائ�ص:
	ال حتت���اج الألعاب ال�شعبية �إىل معدات خا�صة�أو �أدوات ريا�ضية معقدة �أو مالعب مبوا�صفات
فنية حم���ددة وميك���ن �أن يف�س���ح ذلك جمال
االبت���كار وا�سع���ا �أمام جمه���ور املمار�سني من
الأطفال وال�شباب الذي���ن يجتهدون يف توفري
و�صنع و�سائل اللعب انطالقا مما هو متاح يف
حميط اللعبة.
 الألعاب ال�شعبية قادرة على جذب الالعبني منخالل ما توفره لهم من فر�ص فريدة يف �إظهار
املوهبة واملهارة والقوة و�سرعة البديهة.
	ال يحت���اج اللع���ب ال�شعبي �إىل فر����ض و�إمالء�ضواب���ط تنظيمي���ة ثابت���ة لأن���ه يخل���ق ويربي
امله���ارات يف �إطار من احلري���ة املنفتحة على
الإ�ضافة والإبداع.
 تعم���ل اللعب���ة ال�شعبي���ة عل���ى التم���رن عل���ى�سرع���ة رد الفعل وح�ض���ور البديهة مما مينح
الأطفال القدرة عل���ى النمو االجتماعي وبناء
ال�شخ�صية.
	ال يرتب���ط اللعب ال�شعبي باملكا�سب املادية لأنهدف���ه حتقي���ق ال�سع���ادة والرتفي���ه اخلال�ص
لذلك هو خلو من مظاهر العنف وال�صراعات،
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كما تعترب الألع���اب ال�شعبية من �أهم الو�سائل
الرتفيهي���ة واالت�صالي���ة خا�ص���ة يف الأو�ساط
الريفي���ة ،لذلك فهي حتتل مكان���ة هامة لدى
�أغلب ال�شرائ���ح االجتماعية وخمتلف الأعمار
والأجنا����س على اعتبار �أنها متاحة يف الزمان
واملكان وم�شوقة وغري مكلفة.
ومن اخل�صائ����ص املميزة للألع���اب ال�شعبية
يف عالقة اللعبة بجمهور الالعبني امل�شاركني على
اختالف �أ�صنافهم و�أدوارهم هي:
	�أن يكون امل�شارك غري ملتزم ب�شروط تنظيميةكث�ي�رة ،ومعن���اه �أن ال يكون حمكوم���ا بقواعد
وتراتيب فنية معلومة �سلفا.
	�أن يكون حرا خمريا يف كل مرحلة من مراحلاللع���ب لأن يف عملي���ة الإل���زام واجل�ب�ر �إلغاء
حلري���ة امل�شاركة واملمار�س���ة ،فالالعب يختار
ب���كل حري���ة اللعبة التي يري���د اال�شرتاك فيها
وكذلك يختار الدور الذي يتما�شى مع قدراته
البدني���ة وا�ستعدادات���ه النف�سي���ة لذلك جنده
يلعب بكل تلقائية وعفوية.
 - 2جماالت الت�أثري االجتماعي والتفاعل
الرتبوي يف الألعاب ال�شعبية:
�إن الدار�س للألعاب ال�شعبية يالحظ م�ستويات
خمتلفة من التناف�س اجلماعي لأن ال�سمة الغالبة
على ه���ذه الألعاب هي حركي���ة التفاعالت وتعدد
العالق���ات يف �إط���ار اجلماع���ات املتناف�سة ،وهي
ممار�س���ات ميك���ن �أن يك���ون له���ا عمي���ق الأثر يف
العالق���ات االجتماعي���ة يف م���ا بعد ،فه���ي ت�ساعد
الأف���راد على تنمي���ة ثقاف���ة امل�شارك���ة اجلماعية
وبناء الق���درة على االندماج ورب���ط العالقات مع
الآخري���ن ،ف�أثناء ممار�سة ه���ذه الألعاب يتقم�ص
الالع���ب �أدوارا خمتلف���ة تفت���ح �أمام���ه جم���االت
التفاع���ل مع الآخري���ن �سواء من خ�ل�ال عالقات
مناف�سة و�صراع �أو عالقات تعاون وتكامل.
� 1 - 2أهداف اللعبة ال�شعبية ووظائفها:

يهتم كثري من منظمي املهرجانات الفلكلورية
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يف تون�س باللعبة ال�شعبية كعن�صر رئي�سي من عنا�صر
الفرج���ة على غ���رار مهرج���ان ال�صح���راء الدويل
بدوز باجلنوب التون�س���ي ومهرجان اجلواد العربي
الأ�صيل مبدينة املكنا�س���ي بو�سط البالد وذلك لأن
هذه الألعاب تتناول ب�صورة مبا�شرة عادات املجتمع
وقيم���ه وتقاليده �ضمن مقارب���ة م�شهدية تتجه �إىل
حفظ عنا�صر هذا الرتاث من خالل تنويع املحامل
البيداغوجي���ة للع���ب وتطوي���ر �أدوات���ه يف عالقتها
مبكونات املوروث ال�شعبي.
�إن اللعب���ة ال�شعبي���ة ق���د حتول���ت �ضم���ن هذا
ال�سي���اق �إىل فر�صة للتحرر من قيود الواقع الرتيب
و�ضغوط احلياة اليومية عرب التعرف املتوا�صل على
املخ���زون اللغوي الأ�صيل ملفردات الألعاب وحقولها
الداللية يف �إطار البيئة االجتماعية احلا�ضنة.
�إن اللع���ب ال�شعبي على غرار الأن�شطة اللعبية
الأخ���رى يبني الأدوار وينظ���م ردود الأفعال خا�صة
يف عالق���ة الأطف���ال بالكهول حي���ث يتمكن الطفل
بانخراطه يف اللعبة من تطوير قدراته و�صقل مواهبه
وت�أكيد ذاته لأنه ال يرتاد فقط عامل الأ�شياء يف زمن
اللعب و�إمنا يتعرف يف ذات الوقت على ردود �أفعال
الآخرين نحوه ،وبذلك يكت�ش���ف الأ�سلوب املنا�سب
لبناء املواقف وبناء العالقات االجتماعية(.)3

�إن حملي���ة ه���ذه الألع���اب و�أ�صالته���ا تدف���ع
النا�شئ���ة نحو اكت�شاف املحي���ط ق�صد التحكم يف
عنا�ص���ره ،في�صب���ح التف���وق يف لعبة م���ا تفوقا يف
�إب���راز اال�ستقاللي���ة والتف���رد يف البحث عميقا يف
اجلذور احل�ضارية لوج���ود الذات وما ميثله ذلك
من حتقي���ق للتوا�صل الثقايف ب�ي�ن �أجيال املجتمع
الواحد رغم عنا�صر االختالف بينهم ،وقد �أدرك
«ج���ون بياجي���ه» « » J.Piagetيف ه���ذا ال�سي���اق
الوظيفة االجتماعية للعب عندما الحظ �أن الأطفال
يتعلمون قواعد ال�سل���وك والتعامل االجتماعي من
خالل التزامهم العفوي بقواعد الألعاب وقوانينها
باختالف �أ�صولها وم�صادرها(.)4
 2 - 2اللعبة ال�شعبية منوذج حقيقي لالندماج
االجتماعي:

تعت�ب�ر الألعاب ال�شعبية مظه���را ثقافيا يعتمد
عل���ى الرغب���ة احل���رة يف االندم���اج وامل�شارك���ة
االجتماعي���ة الوا�سع���ة رغم �أن احلواف���ز والهدايا
املادي���ة ب�سيطة �أو تكاد تكون معدومة يف كثري من
املجتمع���ات املحلية ،حي���ث ترتك���ز ممار�سة هذه
الألع���اب يف �أغل���ب الأحيان على الثن���اء والتحفيز
املعنوي الذي يقيم م�ست���وى الأداء والتفوق ب�صور
تلقائية رمزية احتفالية تفتح املجال �أمام الأطفال
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وال�شب���اب للإبداع واالبتكار من خالل بذل اجلهد
يف ت�صمي���م �ألعابهم وتطوير �أ�ش���كال ممار�ستهم
له���ا انطالقا مما يتوفر لهم م���ن خامات وو�سائل
يف البيئة االجتماعي���ة املحيطة ،فا�ستخدموا على
�سبيل املثال الأقم�ش���ة القدمية وال�صوف واجللود
والعظ���ام واخل�ش���ب و�أغ�ص���ان الأ�شج���ار وقط���ع
الفحم والنحا�س والعاج.
ويف ه���ذا الإط���ار تختل���ف ال���دالالت الثقافية
واالجتماعي���ة للألع���اب ال�شعبي���ة التون�سي���ة ب�ي�ن
املجتمعات ال�ساحلية واملجتمعات الداخلية وكذلك
بني الألع���اب التي متار�س يف �شم���ال البالد وتلك
التي متار����س يف البيئات اجلنوبي���ة ذات الطبيعة
ال�صحراوي���ة القا�سية ،كما ميك���ن �أن نحلل مدى
قدرة الأطف���ال على ابتكار �ألعابه���م اخلا�صة بني
املا�ض���ي واحلا�ضر ،حيث يعجز ه����ؤالء يف الزمن
احل���ايل عل���ى تق���دمي �إ�ضافاته���م ومبتكراته���م
ال�شخ�صي���ة فيم���ا يتعل���ق بالألع���اب وممار�ساتها
يف ظ���ل االنت�شار ال�سري���ع للعب���ة الإلكرتونية التي
غ���زت عقوله���م وعطل���ت الكث�ي�ر م���ن مظاه���ر
اندماجه���م االجتماعي وفتحت �أمامهم �إمكانيات
التماثل والت�شابه م���ع �أبطال وهميني و�شخ�صيات
افرتا�ضي���ة قوي���ة ومنت�ص���رة� ،أ�صبح���ت بالن�سبة
للكثريي���ن من ممار�سي هذه الألعاب وجهة مغرية
للتقم�ص والتوح���د اجل�سدي من �أجل بلوغ حاالت
جدي���دة م���ن االندم���اج والذوبان يف ع���امل اللعبة
املركب م���ن ثنائية انتماء ج�س���دي وفكري لوجود
واقعي م�ستقر �أم���ام ال�شا�شة ،ووجود �آخر متخيل
يتج���اوز حدود ال�شا�شة ليمتد �إىل عامل رقمي يلفه
ن�سيج من ال�شبكات(.)5
تعت�ب�ر الألع���اب ال�شعبي���ة جم���اال وا�سع���ا
للتفاع�ل�ات الرتبوي���ة والنف�سية خا�ص���ة بالن�سبة
ملمار�سيها من الأطفال وال�شباب حيث تتطور تبعا
لتطور قدراتهم البدني���ة والنف�سية وخ�صائ�صهم
الثقافي���ة واالجتماعي���ة م���ن خ�ل�ال ترغيبهم يف
اكت�شافها وتنظيم ممار�ستهم لها.
ويتم هذا التنظيم يف العادة ب�صورة تلقائية من
خ�ل�ال تفاعل الالعب مع اللعبة ث���م مع رفاقه بعد
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ذلك ،لأن اللع���ب على اختالف �أ�شكال���ه و�أجنا�سه
الفردي���ة واجلماعي���ة وتع���دد ف�ضاءات���ه الداخلية
واخلارجي���ة يتي���ح لالعب�ي�ن فر�ص التعل���م وتنمية
الذاك���رة والتفك�ي�ر والإدراك والتخي���ل وال���كالم
وتنظيم االنفعاالت وال�سلوكيات وحتقيق الإقتدارات
املعرفي���ة والعالئقية ،فعندما يت�سلق الطفل �شجرة
وي�ص���ل �إىل �أعالها يكون قد متك���ن من ال�سيطرة
على اخل���وف ،ويف نف����س الوقت متكن م���ن تقدير
املواق���ع وتقييم م�ستوى علوه���ا واحل�صول يف نف�س
الوقت على زوايا نظر خمتلفة للأماكن املحيطة.
�إن الألعاب ال�شعبية عرب �أنواعها وخ�صائ�صها
العديدة ،ميكن اعتبارها منوذجا ناجحا للتفاعالت
الرتبوية التي تعترب �إحدى ال�سمات والعوامل امل�ؤثرة
يف منو ون�ضج اجلماعة الأولية فال�سلوكيات امل�سجلة
�أثناء اللع���ب �سواء كانت لفظية �أو غري لفظية تعرب
بال�ض���رورة عن �ص���ورة معينة للتفاع���ل الدائر بني
الأفراد ،هذا التفاعل الذي ميتد من التجاذب �إىل
التناف���ر م���رورا ب�سلوكيات التجاه���ل �أو اجلفاء يف
عالقات ه����ؤالء الأفراد بع�ضهم ببع����ض بالإ�ضافة
�إىل �أن هذه الألعاب ميكن �أن تكون و�سائل عالجية
ملواقف الإحب���اط وحاالت االكتئاب يف حياة الطفل
حيث تنطل���ق وتتحرر الطاق���ات الع�صبية الكامنة
يف �شخ�صي���ة الطفل �أثناء تفاع�ل�ات اللعب فتبعده
عن التهيج النف�سي والتوت���ر الع�صبي )6(،ويف هذا
الإطار ميكن اعتبار اللعب الدرامي �أو لعبة «العكفة»
( )7جم���اال وا�سعا للتفاعل �إذ تلتق���ي هذه الأن�شطة
الريا�ضية يف حتري���ك ال�سواكن والطاقات الكامنة
لدى الالعبني للتعبري عن �أحا�سي�سهم وانفعاالتهم
يف مواجهة الآخر فردا كان �أم جماعة.
�إن حتلي���ل مظاه���ر التفاع���ل يف اللعب���ة
ال�شعبي���ة يقت�ض���ي ت�سجيل وتبوي���ب جملة املواقف
وال�سلوكي���ات ال�صادرة عن جماع���ة امل�شاركني يف
اللعب���ة مثل درجة التعاون وتب���ادل الأفكار والآراء
و�سبل ت�صحيح الأخطاء وتبادل الأدوار والتجارب
يف ما بينهم ب�شكل يعك����س قدرتهم على ا�ستيعاب
معايري ال�سلوك االجتماعي املن�شودة ،لذلك ن�شري
�إىل �أهمي���ة التفاع���ل يف درا�س���ة جماع���ات اللعب
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ال�صغ�ي�رة والتعرف �إىل مدى حيويتها �أو جمودها
و�أ�ش���كال التوا�صل بني �أع�ضائه���ا مما يتيح فر�ص
تقييم ه�ؤالء بني �إيجابية بع�ضهم ودورهم يف خلق
ديناميكية داخل اجلماعة و�سلبية البع�ض الآخر.
وي���رى «ك���ورت لوي���ن»«� »kurt lewineأن
التفاع���ل ه���و بالدرج���ة الأوىل تبادل وه���و �شرط
�أ�سا�س���ي للحديث عن اجلماع���ة الأولية ال�صغرية
الت���ي م���ن ال�ض���روري �أن يت�شاب���ه �أع�ضا�ؤه���ا يف
الأهداف واالجتاهات(.)9
 2-4فوائد الألعاب ال�شعبية وجماالت ت�أثريها:

متث���ل الألعاب ال�شعبية كجزء من الألعاب التي
ميار�سها الأطفال ،رافدا م���ن روافد النمو وو�سيلة
تطور ومناء ،فعلى غرار الأدوار والت�أثريات املختلفة
للع���ب ب�صورة عامة على اجلوانب العقلية والبدنية
واالجتماعي���ة للفرد ،ف�إن الألعاب ال�شعبية ال تخرج
ع���ن ه���ذا الإط���ار ،لأنها ت�ساه���م يف تكوي���ن وبناء
�شخ�صية الإن�سان يف خمتلف اجلوانب املذكورة.
 2-4-1ت�أثري الألعاب على اجلانب اجل�سمي:

تعترب الألعاب ال�شعبية متنف�سا حقيقيا للفرد،
وطريق���ة ناجعة لبذل اجله���د وت�صريف الطاقات
الزائ���دة ،ف�أغلب الألعاب ال�شعبية �إن مل تكن كلها
تعتمد على احلركة واملهارات البدنية لأنها فر�صة
يتمكن م���ن خاللها الفرد م���ن تطوير حركاته يف
اجت���اه اكت�س���اب ردود �أفعال دقيق���ة وثابتة وذلك
من خ�ل�ال �أداء �ألعاب الت�سدي���د واللقف وتقم�ص
الأدوار فاللعب���ة ال�شعبي���ة على اخت�ل�اف �أ�شكالها
وتعدد طرق ممار�ستها وب�ساطة �أدواتها وو�سائلها
تعتم���د كثريا عل���ى املهارات البدني���ة مما ي�ساعد
عل���ى تن�شيط الدورة الدموية ومنو �أجهزة اجل�سم
منوا �سليما.
 2-4-2ت�أثري الألعاب ال�شعبية على اجلانب
العقلي:

متك���ن الألع���اب ال�شعبي���ة ممار�سيه���ا م���ن
الأطف���ال وال�شباب م���ن �إدراك املب���ادئ املعرفية
الأوىل كالوع���ي بامل���كان والزم���ان والتموق���ع يف

الف�ضاء حيث ت�ساهم العديد من الألعاب الفكرية
التي تعتمد عل���ى الذكاء و�إعم���ال العقل مثل لعبة
«اخلربقة»( )10يف تنمية معارف الفرد ومعلوماته
ومت���ده مبجموعة من اخل�ب�رات الفكرية والعقلية
ال�ضرورية الكت�ساب الفطنة واليقظة والقدرة على
التمييز بني ال�صواب واخلط�أ.
- 3مناذج من الألعاب ال�شعبية التون�سية:
نعمل يف هذا اجلانب من البحث على ا�ستعرا�ض
مناذج من الألعاب ال�شعبية التون�سية التي نرى فيها
�أك�ث�ر من غريها و�ضوحا مل�ؤ�شرات التفاعل الثقايف
واالجتماعي والرتبوي وقدرة على الت�أثري يف تكوين
�شخ�صي���ة الالعبني م���ن خالل اكت�س���اب املعارف
اجلدي���دة وتر�سي���خ الع���ادات والقي���م االجتماعية
ال�سائدة ،لذلك نعتمد يف هذه الألعاب على الوظيفة
االجتماعية والرتبوية للعبة �أكرث من اعتمادنا على
نوع اللعبة والأطر املكانية والزمنية ملمار�ستها.
 3-1لعبة «بل وخناب»� )11(:أي (الإبل والل�صو�ص)

وه���ي لعبة ميار�سها الأطف���ال الذكور تتعلق
بالإغ���ارة عل���ى الإب���ل يف القبائ���ل لأن الإبل �سهلة
االندف���اع و�سريعة التنقل و�أوف���ر فائدة من الغنم
وغريها ،لذلك ت�سم���ى الإبل عند �شعراء اجلنوب
التون�س���ي بـ»ال�شوم���ة» �أي امل�ش�ؤوم���ة لأنه���ا الأكرث
عر�ضة لل�سرقة والنهب.
وت�ص���ور اللعب���ة عملية نه���ب الإب���ل وحماولة
رده���ا من قب���ل �أ�صحابه���ا حيث ميثل فري���ق �أول
من الأطفال دور الإب���ل ترقد يف مكان معني يرقد
بجانبه���ا فريق ثان ميثل �أ�صح���اب الإبل ،يف حني
ي����ؤدي الفريق الثال���ث دور الل�صو�ص الذين ي�أتون
م���ن بعيد م�سترتي���ن بالظ�ل�ام ،في�سرق���ون الإبل
وي�سوقونها �إىل مكان خمفي ،يجتهد �أ�صحاب الإبل
يف �إيج���اده ،و�أثن���اء عملية البحث ق���د تدور بع�ض
املع���ارك بينهم وبني الل�صو����ص با�ستعمال �سيوف
خ�شبي���ة اله���دف منه���ا رد اخلاطف�ي�ن واالهتداء
�إىل م���كان الإب���ل لتحريرها وحتقي���ق الغلبة على
اخل�صوم(.)12
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 3-2لعبة اخلربقة:

وه���ي لعب���ة له���ا �شه���رة عظيمة ب�ي�ن �سكان
البادي���ة التون�سية ولها العب���ون م�شهورون ،وت�شبه
�إىل ح���د بعي���د لعبة ال�شط���رجن وال تختل���ف عنها
�إال يف اخت�ل�اط حج���ارة اخل�صم�ي�ن و�أ�سمائه���ا
وتنقالته���ا ،وال ت���زال �إىل اليوم ملتق���ى كثري من
الأطفال وال�شباب والكه���ول يف الأ�سواق وال�شوارع
وال�ساحات العامة واملنا�سبات الثقافية.
و�صف���ة هذه اللعب���ة �أن يحفر الالعب���ان حفرا
معروفة الع���دد يف الأر�ض �أو على ب�ساط من الرمل
بع���دد خم�سة وع�شرين حفرة بالن�سبة �إىل الأطفال
وت�سع���ة و�أربعني حفرة بالن�سب���ة للرجال ،واحلفرة
ت�سم���ى دارا ،وتغلق املتو�سط���ة منها بالرتاب لتكون
هي الباب الذي يخرج منه الالعب املبادر باللعب،
وت�سم���ى ه���ذه احلفرة الو�سط���ى «دار املال���ح»� ،أما
بقي���ة احلف���ر فتعم���ر ب»ال���كالب» وه���ي احلجارة
التي يحركها الالعبان ويقت�سمان عددها بح�ساب
�أربعة وع�شرين «كلبا» لكل منهما ،وينفرد �أحدهما
باحلجارة البي�ضاء والآخر باحلجارة ال�سوداء ،ف�إذا
مل يوجد هذا اللون تعو�ض ببعر الإبل �أو نوى التمر.
وطريق���ة اللع���ب �أن يتب���ادل الالعب���ان �إنزال
احلج���ارة يف «الدي���ار» �أو احلف���ر اخلا�صة بها ثم
ميران �إىل حتريك كالبهما واحدا بعد الآخر وكل
«كلب» �أبي�ض وقع ب�ي�ن �أ�سودين يقتل �أو يخرج من
اللعب���ة والعك����س بالعك�س وعندها يق���ول الالعب:
«مات» وهك���ذا حتى نهاي���ة اللعب���ة وانت�صار �أحد
الالعبني الذي يتمكن م���ن �إق�صاء �أكرث ما ميكن
من «كالب » خ�صمه.
وجتدر الإ�شارة �أن لعبة «اخلربقة « ال تقت�صر
فقط عل���ى العبني يف مواجهة بع�ضهما البع�ض بل
ت�سجل يف كثري من الأحيان ان�ضمام �أفراد �آخرين
ينح���ازون �إىل ه���ذا الالع���ب �أو ذاك م���ن خ�ل�ال
م�ساعدت���ه بالإمي���اءات والإ�ش���ارات �إىل موا�ض���ع
اخلطر وطرق حتقيق الن�صر.
 3-3كرة املعقاف:

وهي لعبة خا�صة بالذكور ت�شبه لعبة «القولف»
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جتمع بني فريق�ي�ن بعدد غري حمدد من الالعبني
ميك���ن �أن يبلغ ع�شرين العب���ا بالن�سبة لكل فريق،
و�صورتها �أن يتقابل الفريقان عند ن�صف امل�سافة
ب�ي�ن املرمي�ي�ن الختط���اف الك���رة ودفعه���ا باجتاه
املرمى.
ولك���رة «املعق���اف» جمل���ة م���ن اخل�صائ����ص
نف�صلها كما يلي:
 كرة املعقاف يفوق حجمها حجم كرة القولفوتتك���ون من ن�سيج ال�شع���ر �أو ال�صوف ،تخاط
بخيط رفيع متني حتى ت�صبح �صلبة.
 املعقاف وتنط���ق بتفخيم الق���اف ،وهو ع�صامن جريد النخ���ل م�ستقيمة يف طرفها الأعلى
املخ�ص����ص لدف���ع الك���رة انعط���اف يف �ش���كل
ن�صف قو�س.
 عدد الالعبني بالن�سبة للفريقني غري حمدد. م�ساف���ة امللعب غري حمددة كذلك بدقة ،لأنها�ساحة ممتدة بني مرميني.
 ميك���ن �أن يكون املرمى حفرة �أو مكانا مرتفعامن الأر����ض تدخله الكرة �أو تتج���اوزه فيعترب
ذلك هدفا.
	ال وج���ود حلار����س مرم���ى بعين���ه وال�سبب يفذلك غي���اب التحديد الأفق���ي والعمودي لهذا
املرمى الذي ي�شرتك يف حمايته جمموعة من
الالعبني.
 يعتم���د الهجوم على �سرع���ة الالعبني وقوتهمالبدنية وتدافعه���م وجتمعهم ق�صد احل�صول
عل���ى الك���رة والتحك���م يف اجتاهه���ا ،لذل���ك
ميكن �أن ن�سجل يف ه���ذه اللعبة بع�ض التدافع
والإ�صابات.
	ال وج���ود لقوانني دقيقة يف كيفية مترير الكرةب�ي�ن الالعب�ي�ن �إذ ميك���ن لالع���ب �أن يق���ذف
الك���رة بالع�صا �أو برجله �أو يديه �شريطة �أن ال
مي�سكها بيده �أو يهرب بها.
 لك���رة املعق���اف لغ���ة وم�صطلح���ات خا�ص���ة،فاالزدح���ام ح���ول الك���رة ي�سمى «القح���ار» �أو
«التقحوي�ش» ،فيق���ال �أن الالعبني «يتقاحروا
ويتقاح�ش���وا » حول الكرة ،بينما ي�سمى �ضرب

الألعاب ال�شعبية التون�سية ،م�ؤ�شرات التنمية الثقافية واالندماج االجتماعي الرتبوي

الكرة وهي على الأر�ض بـ«الطب» بفتح الطاء،
و�ضربها وهي يف الف�ض���اء ي�سمى «التطريز»،
�إىل �آخ���ر ه���ذه الكلم���ات وامل�صطلح���ات
اخلا�صة(.)13
 3-4لعبة ال�شارة:

وه���ي ال�شارة �أو التم���رن على �إ�صابة الهدف،
ميار�س���ه ال�صغ���ار والكب���ار ،و�صورته���ا بالن�سب���ة
للكب���ار �أن يو�ض���ع ع���ود �أو عالم���ة يف حج���ر على
م�سافة متفق عليها ،ي�ص���وب باجتاهها الالعبون
بنادقه���م واحدا بعد الآخر ،وق���د يجعلون مكاف�أة

بينه���م غري النقود مل���ن ي�صيب اله���دف �أوال� .أما
بالن�سب���ة للأطفال ف����إن �سالحهم يف ه���ذه اللعبة
�إما ع�صا يرميها الالع���ب من م�سافة معينة و�إما
حج���را يرمى بوا�سط���ة «املق�ل�اع»( ،)14وهو خيط
من �شعر غالبا ،يربط طرفه يف الو�سطى من اليد
اليمن���ى ويف و�سط���ه «بي���ت احلج���ر» ،ويتكون من
ثالثة خي���وط وطرفه الأخري مطل���ق ال �شيء فيه.
ي�ض���ع الطف���ل احلجر يف بي���ت الو�س���ط ،ومي�سك
ب�أ�صابع���ه الطرف الأخري ويدير اخليط يف الهواء
ب�سرع���ة وقوة ث���م يرمي احلج���ر ب�إطالق الطرف
املطلق من �أ�صابعه ،في�صيب �أو يخطئ.
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�شاهني ،مو�سوعة زدين علما ،بريوت� ،1999 ،ص.64
 - 4املرجع ال�سابق� ،ص.67
 - 5يح���ي اليحي���اوي� ،أوراق يف التكنولوجي���ا والإع�ل�ام
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� - 6أ�ش���رف �سع���د نخل���ة ،امل�شكالت النف�سي���ة للأطفال
وكيفي���ة عالجه���ا ،دار الفك���ر اجلامع���ي ،الإ�سكندري���ة،
� ،2011ص.49
 - 7لعب���ة العكف���ة :لعب���ة �شعبي���ة تون�سي���ة ت�سم���ى كذلك
املعق���اف ت�شب���ه لعب���ة القول���ف ولكنه���ا تتمي���ز بكثري من
اخل�صائ����ص التي جتعل منها لعب���ة تراثية حرة ال تخ�ضع
ممار�ستها لكثري من القوانني.
 - 8مليكة لوي�س كامل� ،سيكولوجية اجلماعات والقيادة،
اجل���زء الأول ،الهيئ���ة امل�صرية العامة للكت���اب ،القاهرة،
.1989
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 - 10لعبة اخلربقة :لعبة م�شهورة يف الأرياف والبوادي
التون�سي���ة ،ت�شبه �إىل ح���د بعيد لعبة ال�شط���رجن و�صورتها
�أن يتقاب���ل العبان ي�ضعان بينهم���ا على وجه الأر�ض حفرا
�صغ�ي�رة يف الرمل مق�سمة �إىل �سبع���ة �سطور ،كل �سطر به
�سبعة حفر ،تطم�س احلفرة الو�سطى وتعمر احلفر الباقية
بالت�س���اوي بالأحج���ار البي�ض���اء لأحدهم���ا وبن���وى التمر
الأ�سود �أو غريه بالن�سب���ة للآخر ،ويتباريان يف �سرعة �أكل
كل منهما لكالب مناف�سه �أوال.
 - 11اخلناب :جمع خانب ،وهو الل�ص يف لهجة اجلنوب
التون�سي.
 - 12حممد املرزوقي ،مرجع �سابق� ،ص .46
 - 13حممد املرزوقي ،مرجع �سابق� ،ص .58
 - 14املق�ل�اع :كلم���ة عربي���ة ف�صيحة جمعه���ا «مقاليع»
وي�سم���ى �أي�ض���ا «حمذف���ة « من احل���ذف �أي الرم���ي ،وهو
�س�ل�اح ق���دمي كان م�ستعمال عند الع���رب يف احلروب منذ
العهد اجلاهلي �إىل جانب الن�شاب ،مت اال�ستغناء عنه بعد
اخرتاع البندقية ف�أ�صبح ا�ستعماله مقت�صرا على الأطفال
ل�صيد الطيور �أو التمرن على �إ�صابة الهدف «ال�شارة»
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�أر�شيف الثقافة ال�شعبية
ت�صوير :فوزية حمزة

أغاني الغوص والسمر في العمل والترفيه
فـي الرقص الشعبي المغربي

الفنون الشعبية الغنائية في البحرين

أغاني الغوص والسمر في
العمل والترفيه

خالد عبداهلل خليفة
كاتب من البحرين

في احلقبة الزمنية التي سبقت اكتشاف النفط في مطلع
الثالثينيات من القرن العشرين اعتمد أهل البحرين على
ثالثة 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��اطني موروث
شعبي ضخم من التقاليد والعادات التي ما يزال األهالي
يتمسكون بها (.)1
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�أغاين الغو�ص وال�سمر يف العمل والرتفيه

عا����ش �أه���ل البحرين قب���ل اكت�ش���اف النفط
حي���اة تت�س���م بالب�ساط���ة والعفوي���ة ،وباخل�شون���ة
وال�صعوب���ة من �أجل ت�أم�ي�ن لقمة العي�ش ،ومتيزت
بكم هائل من العادات والتقاليد املتوارثة ،ويعرف
ب�أن �أهل اجلزر هم �أهل بحر ،لذا فقد ا�شتهر �أهل
البحري���ن بركوب البح���ر ل�صيد الل�ؤل����ؤ الطبيعي
الذي كانت له �أ�سواق مزدهرة قبل �سقوط وتدهور
تلك التجارة.
يوجد توارث طويل ملهنة الغو�ص يف البحرين،
وتوج���د �أدل���ة ترج���ع �إىل ج���زء كبري مم���ا ي�سمى
التاري���خ الزمن���ي ،تتمح���ور ح���ول �شه���رة الل�ؤل����ؤ
البحرين���ي ،من جملة ذل���ك يذكر يف ختم �آ�شوري
يرجع ل�سنة ( )2000قبل امليالد (عيون ال�سمك
م���ن دملون) عب���ارة ميك���ن ترجمته���ا �إىل (الل�ؤل�ؤ
الدملوين).
ومن اخلط�أ اعتب���ار �أغاين الغو�ص حكر ًا على
البحري���ن ،فهي مي���زة متيزت به���ا مناطق �أخرى
م���ن اخللي���ج العرب���ي كالكويت وقط���ر و�أبو ظبي،
�إال �أنه���ا كان���ت دائما حتظى مبكانة ب���ارزة للغاية
ل���دى املجتمع البحرين���ي ولطاملا كان���ت البحرين
مرك���ز الغو�ص يف اخلليج ،وبالتايل �أ�ضحت مركز
املو�سيقى املرتبطة مبهنة الغو�ص.
تده��ور �صناع��ة الغو���ص لأ�سب��اب حملية
وعاملية
�شكل���ت �صناعة الغو�ص امل���ورد الأو�سع ملدخول
اجل���زر حتى الع���ام 1932حني اكت�ش���ف �أول حقل
للنف���ط يف البحري���ن� ،ص���اغ ذل���ك الع���ام انقالب ًا
جذري��� ًا يف املوازين ،حيث انحدرت �صناعة الغو�ص
حت���ى باتت حتت�ضر ،غري �أن ه���ذا االنحدار قد بد�أ
مط���و ًال قبل اكت�ش���اف النفط ،وميك���ن حتليل ذلك
وتو�ضيحه بالرجوع �إىل الإح�صائيات املتعلقة بعدد
ال�سفن اخلارجة يف رحالت الغو�ص خالل ال�سنوات
املختلفة ،ترج���ع �أقدم امل�ص���ادر وال�سجالت للعام
( ،)1833حي���ث خ���رج ح���وايل ( )1500مركب ًا
متجه ًا �إىل م�صائ���د الل�ؤل�ؤ ،بعد ذلك مبا يزيد عن
ن�صف قرن� ،أي حوايل ( )1896كان عدد املراكب

اخلارج���ة ال يتج���اوز ( )900مركب��� ًا� ،أما يف عام
( )1926فق���د بلغ عدده���ا ( )515حيث ا�ستمر
التناق�ص ب�ش���كل م�ضطرد حتى بلغ ع���دد املراكب
يف ع���ام  )246( 1936مركبا ويف عام ()1948
و�ص���ل عدد املراك���ب �إىل ( )83مركب��� ًا فقط� ،أما
اليوم فال يكاد يتج���اوز عدد الرحالت عدد �أ�صابع
اليد ،هذا �إن خرجت �إحداها على الإطالق.
توجد عدة م�سببات تقف وراء االنحدار الذي
تبع عام ( )1930وهي كالتايل
 - 1وف���رة �إنتاج الل�ؤل����ؤ الياباين امل�صنع والذي
�أدى �إىل وج���ود مناف�سة جديدة و�شديدة لل�ؤل�ؤ
الطبيعي يف الأ�سواق العاملية.
 - 2الك�س���اد االقت�صادي يف العامل الغربي الذي
نتج عن �أزمة (وول �سرتيت )wall street
ع���ام ( )1929والذي �أثر على مقتنيي الل�ؤل�ؤ
وجتاره ل�سنوات طوال.
 - 3وف���رت �صناع���ة النف���ط اجلدي���دة �أعم���ا ًال
ووظائ���ف بظروف �أف�ض���ل و�أج���ور �أعلى مما
كان���ت توف���ره �صناع���ة الل�ؤل����ؤ ،كم���ا �أدخل���ت
�إ�صالح���ات عل���ى قوانني �صناع���ة النفط عام
( )1923كان م���ن بينه���ا �أن مكنت اخلا�صة
من حترير �أنف�سهم من العمل �أنى �شا�ؤوا.
 - 4الق�ضاء على طبقة املهراجات يف الهند بعد
ا�ستقاللها يف عام ( )1947مما حرم جتارة
الل�ؤل�ؤ من �أهم �سوق لها� ،إذ كانت تلك الطبقة
من �أكرب م�ستهلكي الل�ؤل�ؤ الطبيعي (.)2
 - 5بداي���ة انت�ش���ار التعليم وتوج���ه ال�شباب �إىل
�أعمال و�أن�شطة �أخرى �أكرث ا�ستقرار ًا و�أمن ًا من
الغو�ص الذي ت�شوبه املتاعب واملخاطر(.)3
 - 6هن���اك �سب���ب �إ�ضايف وه���و �أن الربيطانيني
يف ط���ور عملية حموهم للقر�صن���ة يف اخلليج
خ�ل�ال الق���رن التا�س���ع ع�شر ،تعم���دوا تدمري
جزء مهم م���ن �أ�سط���ول الغو����ص البحريني،
وكان���وا �شديدي احلر�ص على من���ع الأ�سطول
من ا�ستع���ادة جمده الق���دمي� ،إال �أنه مل يتجل
حت���ى الآن ما يثب���ت �أن ه���ذه النظرية حتتمل
�شيئ ًا من الواقع.
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�سبتمرب م���ن كل عام تقريبا ،ولق�ض���اء تلك املدة
يف عر����ض البحر كان البد لهم من �أن ي�صطحبوا
معهم مغني��� ًا ،ويقال له باللهجة املحلية (النهام)
الذي يقوم بغناء املواوي���ل ال�شجية والأغاين التي
ت�ساعده���م عل���ى موا�صلة العم���ل ،والتخفيف من
�آالمه���م وغربته���م ،والنهام هو �شخ����ص �أ�سا�سي
يف ال�سفين���ة وقل �أن جتد �سفين���ة غو�ص لي�س بها
نه���ام واح���د او �أك�ث�ر ،حي���ث �أن �صناع���ة الغو�ص
وم�ؤثراته���ا اخلا�ص���ة مرتبطة ب���دور النهام على
�سطح ال�سفينة.

�شكل � :1آلة املروا�س الإيقاعية امل�ستخدمة يف فن لفجري

� - 7إن عرب الدوا�سر وهم قبيلة متفاخرة وذات
�سعة �سكنوا منطقة البديع حتى عام ()1845
هاجروا فج�أة يف ع���ام (� )1923إىل اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة وا�ستق���روا فيه���ا ،وكانوا
ميلك���ون �أ�سطو ُال م���ن �سفن الغو����ص وي�ؤمنون
لقمة العي�ش لع���دد كبري من الغوا�صني ،وحني
هاجروا هاجرت معهم مراكبهم وعمالهم.
 - 8العا�صفة العاتية التي �ضربت اخلليج املجاور
للبحري���ن ع���ام ( )1925والت���ي ت�سبب���ت يف
فق���دان عدد كبري من مراكب �أ�ساطيل الل�ؤل�ؤ،
ي�شار �إىل �سنة  1925يف اللهجة العامية عادة
ب�أنها (�سنة الطبعة) �أي �سنة الغرق.
ماه��ي عالقة �صناع��ة الغو���ص باملو�سيقى
والغناء؟
�إن �صناع���ة الغو����ص املرتبط���ة بتاريخ منطقة
اخللي���ج العربي ،كانت من ال�صناعات التي كفلت
احلي���اة عل���ى ه���ذه اجل���زر ،وكانت تتطل���ب �شدة
اجل�أ�ش و�صالبة الأع�صاب وقوة الع�ضالت وحتمل
ال�صعوب���ات ،حي���ث كان الغوا�ص���ون يبتعدون عن
وطنهم و�أهله���م وذويهم مدة �أربعة �أ�شهر وع�شرة
�أي���ام ،حي���ث تبد�أ رحل���ة الغو����ص يف بداية مو�سم
ال�صيف وحتى نهايته� ،أي من �شهر يونيه �إىل �شهر
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�أهمية الدور الوظيفي للنهام:
�إن الأغ���اين ال�شعبي���ة الت���ي ي�ؤديه���ا النه���ام
له���ا عالقة بكل عمل ي����ؤدى على ظه���ر ال�سفينة،
�أي �أن ل���ه دورا وظيفي���ا مرتبطا (ب���دورة العمل)
ف���كل حركة �أو جمه���ود ع�ضلي يتطلب���ه العمل من
جمموع���ة البح���ارة يق���وم النهام بالإيع���از به من
خالل التنغيم والتلحني املوزون ايقاعي ًا لن�صو�ص
باللهجة املحلية الدارجة (العامية) في�ساعد ذلك
على تنظيم �إيق���اع دورة العمل من خالل م�شاركة
البح���ارة للنه���ام يف �أداء مقاط���ع حلنية ق�صرية،
حي���ث يرتب���ط كل حلن �أو �أهزوج���ه �أو موال ب�أداء
عم���ل معني ي�أمر ب���ه رئي�س ال�سفين���ة (النوخذة)
فيرتجم���ه النه���ام �إىل مو�سيق���ى حلني���ة ايقاعية
موقع���ة عل���ى �آلة الطب���ل والطو����س ت�ساع���د على
الإندم���اج الذهن���ي والع�ضل���ي ملجموع���ة البحارة
وتوج���ه طاقاته���م للعم���ل اجلماعي املوح���د ،لذا
ف�إننا جند �أغنية �أو موالة خا�صة ت�ؤدى عند �سحب
حب���ل املر�ساة (جر اخلراب) و�أخرى عند تخريج
ال�ش���راع م���ن خمزنه ال���ـ (خ���ن) �أي �أن كل �أغنية
عبارة عن رمز �أو ا�صط�ل�اح بني العاملني واملغني
(النه���ام) ال���ذي يق���وم برتجم���ة وتطبي���ق عملي
للأمر املطلوب تنفي���ذه م�صاحب ًا بالغناء والإيقاع
ال���ذي يندمج فيه البحارة دون �أمر من �آمر حيث
�أنه���م ميثلون روح العائل���ة املت�آخي���ة املتحابة� ،أما
بداية رحل���ة الغو�ص فت�سمى ال���ـ (ركبة) ونهايتها
ت�سمى الـ (قفال)( .)6

�أغاين الغو�ص وال�سمر يف العمل والرتفيه

�شكل: 2املراكبالبحريةالتيكانتت�ستخدميفالغو�صعلىالل�ؤل�ؤ.معمالحظة�أنهاحديثة�أيلي�ست�شراعية.

فرتات الغو�ص و�أنواعه:
تختل���ف م�سميات الغو�ص ح�س���ب الفرتة التي
تب���د�أ فيه���ا رح�ل�ات ال�سف���ن ،فبع�ضه���ا يبحر يف
ف�ت�رات (الغو�ص الع���ود) �أي الغو�ص الكبري الذي
تعل���ن عنه احلكومة بوا�سط���ة دائرة الغو�ص ،ففي
هذه الفرتة تخ���رج جميع �سفن اخلليج �إىل البحر
ح�س���ب موعد متف���ق عليه من قب���ل حكومات هذه
ال���دول� ،أم���ا الرح�ل�ات ال�صغ�ي�رة فه���ي رحالت
�إ�ضافي���ة يقوم به���ا بع�ض البح���ارة �إذا ما دعتهم
احلاجة لت�سديد الديون املرتاكمة عليهم.
وهذه الرحالت ح�سب الرتتيب الزمني كالآتي :

 الغو�ص الكبري (الغو�ص العود) :تعت�ب�ر ه���ذه الرحل���ة �أه���م ح���دث يف ال�سنة،
في�شرتك فيها �سكان اخللي���ج جميع ًا من الرجال،
وتب���د�أ الرحل���ة يف �شه���ر يوني���ه وتنته���ي يف �شه���ر
�أكتوبر ،وت�ستغرق الرحلة �أربعة �شهور وع�شرة �أيام،
وتبح���ر جميع �سفن اخللي���ج يف نف�س الوقت املتفق
عليه ومنها �سفن البحرين والكويت وعمان و�ساحل
الإح�ساء وقطر و�سف���ن ال�ساحل الإيراين و�أبوظبي
وال�شارق���ة وعجم���ان ور�أ����س اخليم���ة و�أم القيوين
وتتج���ه ب�أع���داد �ضخمة على �ش���كل �أ�سطول وطني
ل���كل دولة وبقيادة (ال�سردال) الذي يقوم ب�إطالق

ناري من �سفينته معلن ًا بدء الرحلة كما يقوم �أي�ض ًا
ب�إط�ل�اق ناري �آخر معلن ًا ع���ن نهاية فرتة الغو�ص،
حيث حتمل ال�سفن مئات البحارة �سعي ًا وراء الل�ؤل�ؤ
ال���ذي هو �أهم مورد لل���رزق بالن�سبة جلميع �أهايل
املنطقة ،وال يتخلف عن هذه الرحلة �سوى ال�شيوخ
واملعوق�ي�ن ،فه���ذه الرحل���ة كان���ت تعت�ب�ر مقيا�س ًا
للرجولة والإقدام نظرا لطبيعة العمل فيها.
تنتق���ل ال�سف���ن يف منطق���ة �صي���د الل�ؤل����ؤ من
(ه�ي�ر) �إىل �آخ���ر و(اله�ي�ر) هو حق���ل تتجمع به
الأ�ص���داف بعد الت�أكد م���ن ا�ستغالل الهري متام ًا،
�أما ايرادات ه���ذه الرحلة فلها نظم وقوانني ثابته
ت�س���ري على اجلمي���ع ،وتق�سم بح�س���ب وظيفة كل
بحار فيكون ن�صيب (الغوا�ص) الذي ينزل البحر
�أك�ب�ر من ن�صيب (ال�سيب) الذي ي�سحب الغوا�ص
من البحر وللنهام ح�صة م�ضاعفة بطبيعة احلال،
وبع���د انق�ض���اء فرتة زمني���ة من الرحل���ة ،عندما
تك���ون ح�صيلة ال�صي���د جيدة ،ي�أت���ي (الطوا�ش)
وه���و تاجر الل�ؤل�ؤ الذي يقوم ببيعه خارج البحرين
وهو م���ن �أثري���اء الق���وم الذي���ن تك�ث�ر الق�ص�ص
ح���ول ثرواته���م ،ي�أت���ي يف �سفينة �صغ�ي�رة ت�سمى
(جالبوت) ويط���وف على ال�سفن يف عر�ض البحر
ويتفاو�ض م���ع (النوخذة) على �ش���راء الل�ؤل�ؤ على
�ش���كل �صفقات ،ويحتفظ النوخذة بااليرادات �إىل
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منوذج �إيقاعي :1يبني تدوين املقطع ال�صوتي الـ (�شيلة) «هلي يا» التي يطلقها البحارة عند عملية �سحب
املر�ساة من البحر

نهاي���ة الرحلة ثم يوزع جزء ًا منه���ا على البحارة،
والباقي يوزع بني النوخذة والتاجر ممول الرحلة،
�أو �إىل جي���ب النوخ���ذة �إذا كان هو مالك ال�سفينة
ومم���ول الرحلة ،تنتهي رحل���ة الغو�ص الكبري عند
�إعالن (القفال) فتعود جميع ال�سفن �إىل الياب�سة،
حيث تبد�أ طقو�س اال�ستقبال االحتفايل املهيب من
قبل الأه���ل والأوالد ،الذي يحم���ل بع�ض الطقو�س
وال���دالالت الأ�سطوري���ة نتيج���ة معان���اة االنتظار
املري���ر ،والتي منها �أن تذه���ب الن�سوة �إىل �شاطئ
البحر وين�شدن بع�ض الأهازيج اخلا�صة ،منا�شدين
هذه القوة الطبيعية اجلبارة والأمواج الغادرة ب�أن
ترجع لهم الأحباب الذي���ن طالت غيبتهم ،وذلك
من خ�ل�ال ن�ص جميل يتمي���ز بالعفوية والب�ساطة
يغنى يف تناوب بني جمموعتني:
		
تـــــــــــوب تــــــــــوب
		
تــــــــــوب تـــــــــــوب
		
�شهــــــــريــــــــــــــــــن
		
�شهــــــــريــــــــــــــــــن
		
يبــــــــهـم يبـــــــــهـم
خاطفـني بجيــبهم
		
مـا تخـاف مــن اهلل
		
مـا تخـاف مــن اهلل

يــــا بحـــــــــــــــــــر
يــــا بحــــــــــــــــــــر
والثــالــث دخـــــــل
والثــالــث دخـــــــل
يبــــــهم يبــــــهــــــم
خاطفـني بجيــبهم
يــــا بحــــــــــــــــــــر
يــــا بحــــــــــــــــــــر

وتتمي���ز رحل���ة الغو����ص الكب�ي�ر ع���ن باق���ي
الرح�ل�ات بالأغ���اين واملواوي���ل امل�صاحب���ة للعمل
فهي من �أ�سا�سيات الرحلة.
 – 2الردة :وهي رحلة من الرحالت الق�صرية
بعد مو�سم الغو�ص طلب ًا للزيادة يف الرزق وتعني
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الع���ودة فه���م يع���ودون �إىل البح���ر يف الأماكن
العميق���ة بع���د انته���اء الغو�ص الكب�ي�ر �إذا كان
حظهم مل ي�ساعدهم على �سداد ديونهم لعلهم
ينال���ون حظ ًا �أوف���ر يف هذه الرحل���ة وت�ستغرق
ف�ت�رة �شه���ر �أو �أكرث وهي تعت�ب�ر رحلة ترفيهية
ي�صطحبون فيها معهم االلآت الإيقاعية وت�ؤدى
�أغاين لفجري يف امل�ساء يف البندر (هي عبارة
عن جزي���رة قريب���ة �أو ف�شت ،والف�ش���ت عبارة
عن قطع���ة �ضحلة املي���اه تذهب �إليه���ا ال�سفن
�أثن���اء العوا�صف والأمواج العالية ويذهب �إليها
البحارة للراحة �أي�ض ًا) �أو قرب الياب�سة.
 – 3الردي��دة :وه���ذه ت�سمي���ة م�شتق���ة م���ن
الردة وهي ت�صغ�ي�ر للإ�سم ،حيث تكون رحلة
ق�صرية بعدد قليل من الرجال وملدة حمدودة
يف �سفن �صغ�ي�رة �إىل الأماك���ن القريبة حيث
املي���اه ال�ضحل���ة وت�سمى طريق���ة الغو�ص فيها
(املطام�س) �أي الغو�ص يف املياه غري العميقة
وت�ستمرهذه الرحلة قرابة �شهر .
 – 4الب�شريية :عندما يكون اجلو �شتاء يذهب
ع���دد من البح���ارة الذين ال يتج���اوز عددهم
الع�ش���رة �إىل املوان���ئ القريب���ة مث���ل مين���اء
(امل�سيعي���د) وهو مين���اء هام حالي��� ًا يف دولة
قطر حيث تكون املياه �ضحلة.
 – 5الع��زاب :وه���ي رحل���ة ق�ص�ي�رة يف قوارب
�صغرية ملدة يوم �أو جزء من اليوم.
 – 6اخلاجنية :وهي رحلة الغو�ص التي ت�سبق
رحل���ة الغو�ص الكب�ي�ر يف �شهر �أبري���ل تقريب ًا
وت�ستغرق هذه الرحلة مدة ( )40يوم ًا.

�أغاين الغو�ص وال�سمر يف العمل والرتفيه

�شكل � :3آلة الطبل وعدد  2جحلة الـ (ليحلة) يف اللهجة العامية الدارجة وهاتان الآلتان تعتربان من
الآالت الإيقاعية الأ�سا�سية يف فن لفجري.

�أهم �أنواع ال�سفن:
ي�ستخدم �إ�سم (حممل) للداللة على ال�سفينة
و�إ�س���م (اخل�شب) للداللة عل���ى جمموعة ال�سفن،
الت���ي يكون لكل نوع منه���ا �إ�سم خا�ص على ح�سب
الت�صمي���م الهند�س���ي الذي يتنا�سب م���ع �أغرا�ض
الإبح���ار ،والت���ي كان���ت ت�صن���ع يف البحرين ،وقد
كان���ت �صناعة مزده���رة يف تلك الف�ت�رة الزمنية
وم���ن �أهم تلك ال�سفن نذكر منها (ال�سنبوك –
البوم – اجلالبوت – ال�شوعي – البتيل)(.)7
نوعان من الفنون الغنائية:
الب���د لنا م���ن التمييز ب�ي�ن نوعني م���ن الأداء
املو�سيق���ي فيم���ا يخ�ص الفن���ون البحري���ة ،كونها
تنق�سم �إىل ق�سمني �أ�سا�سيني الأول (�أغاين العمل)
وهي املرتبطة بدورة العم���ل على �سطح ال�سفينة،
الث���اين (�أغ���اين الرتفي���ه) وه���ي الأغ���اين الت���ي
ت����ؤدى يف غري �أوقات العم���ل يف فرتات اال�سرتاحة
يف البن���در (وهو �أح���د املوانئ القريب���ة من مكان
اله�ي�رات) �أو يف الدور ال�شعبي���ة يف ف�صل ال�شتاء
بع���د العودة من رحلة الغو����ص وت�سمى (لفجري)
وهي حتتوي على عدة ف�صول.

طاقم ال�سفينة
يتكون طاقم ال�سفينة من عنا�صر خمتلفة من
العامل�ي�ن بحيث ل���كل منهم دور مع�ي�ن من العمل
وهم كما يلي :
 النوخ��ذة :وه���و رب���ان ال�سفين���ة و�صاح���بالعمل.
 املجدم��ي :وه���و الرج���ل الث���اين يف ال�سفين���ةوم�شرف العمل ،وعادة م���ا يكون من البحارة
القدامى وله دراية تامة ب�صناعة الغو�ص.
 الغوا�ص :وهو ال���ذي يغو�ص ال�ستخراج الل�ؤل�ؤمن قاع البحر.
 ال�سي��ب :وه���و الذي ي�سح���ب الغوا�ص من قاعالبحر عند انتهائه من عمله يف جمع املحار.
 النه��ام :وهو مغني ال�سفين���ة وي�ساعد ال�سيوبيف بع����ض الأحي���ان وع���ادة ما يك���ون عددهم
اثنني �أو ثالثة.
 الر�ضي��ف :وهو املتدرب عل���ى مهنة الغو�ص،ويك���ون من حديث���ي العهد يف املهن���ة وي�ساعد
ال�سيوب والغوا�صني يف عملهم.
 التباب :وهو ابن �أحد البحارة �أو من �أقربائهميبلغ من العمر ما بني التا�سعة والثانية ع�شرة،
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ومهنته تنظيف ال�سفينة من املحار وغ�سلها.
 اجلن��ان :وهو الذي يقوم برتتيب حبل املر�ساةوالعناية ب���ه وو�ضعه ب�صورة مرتبة يف خمزنه
(اخل���ن) وعادة م���ا يكون من كب���ار ال�سن يف
املهنة.
بداية العمل:
يتف���ق النوخذة م���ع البحارة الذي���ن يختارهم
وميده���م ب�سلفي���ة ت�سم���ى (الت�سق���ام) عل���ى �أن
تخ�صم م���ن �أرباحه���م يف نهاية املو�س���م ،ويحدد
النوخذة يوم ًا لتنزيل ال�سفينة �إىل البحر لتطبيعها
�أي (�إغراقها يف امل���اء) والق�صد من هذه العملية
ه���و ت�شبي���ع �ألواحها باملاء بعد م���رور فرتة ال�شتاء
عليها ،وهي خارج املاء مما يجعل �ألواحها نا�شفة
ومفككة ،وعادة ما يتم ذلك قبل �شهر من دخولهم
الغو�ص �أي يف �شهري �أبريل ومايو.
يف الي���وم املح���دد لتطبي���ع ال�سفين���ة يجتم���ع
البح���ارة جميعهم ل�سح���ب ال�سفين���ة �إىل البحر،
ي�ساعدهم بع����ض �أهايل احل���ي مب�صاحبة �صوت
املغني (النهام) الذي ي�شدو ب�أداء املواويل ال�شجية
ت�صاحب���ه �أ�ص���وات الطب���ول وت�صفي���ق البح���ارة
املنتظ���م مما يجعلهم يف قم���ة احليوية والن�شاط،
وعند و�صول ال�سفين���ة �إىل املياه العميقة (يحدو)
عليها البحارة مبطلع الن�ص التايل.
(املجموعة الثانية)
(املجموعة الأوىل)
(بال�سالمة ياملي

...

بال�سالمة ياملي)

وهي ت����ؤدى ب�ص���ورة جماعية بحي���ث ينق�سم
امل����ؤدون �إىل ق�سم�ي�ن ،تب���د�أ املجموع���ة الأوىل
باحل���دوة ،وترد عليه���ا املجموعة الثاني���ة مبثلها،
وتكرر حتى يتم تطبيع ال�سفينة ،ثم يذهب اجلميع
لبي���ت النوخذة الذي �أعد لهم وليمة الغداء عبارة
ع���ن خروف مطبوخ م���ع الرز ،بع���د يومني يذهب
اجلمي���ع لتفريغ املياه من ال�سفين���ة ،حيث ينق�سم
البحارة �إىل جمموعتني ،الأوىل تقوم بتفريغ املياه
م���ن ال�سفينة واملجموع���ة الثانية تذه���ب لتحميل
مع���دات الرحل���ة م���ن �ص���واري وحب���ال ومرا�سي
وجمادي���ف حتمل على ظهر �سفين���ة �أخرى ت�سمى
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�شكل  :4الفنان ال�شعبي بن عواد وهو
من �أ�شهر ال�ضاربني على �آلة الطبل يف فن
لفجري

(الت�شال���ة) وه���ي �سفين���ة �صغ�ي�رة خا�صة حلمل
املعدات ،ثم تنقل تلك املعدات �إىل �سطح ال�سفينة
الكب�ي�رة حيث (يح���دون) علي���ه ب�أهزوجة �أخرى
تبد�أ مبطلع الن�ص التايل.
(املجموعة الثانية)
(املجموعة الأوىل)
( هلـــــــــي يـــــــــا

...

هلـــــــــي يـــــــــا )

يف اليوم املحدد (للركب���ة) �أي دخول الغوا�صني
حت�ضر �سفين���ة الت�شالة مرة �أخ���رى وذلك لتحميل
املواد الغذائي���ة الالزمة للرحلة وهي عبارة عن (رز
ومتر وماء و�أخ�شاب للطب���خ وغريها) وبعد االنتهاء
من اال�ستع���دادات النهائية ي�صي���ح النوخذة بكلمة
(�صلي) فينهم النهام بعبارة (يامال يا �سالم) وهذه
العبارة هي �إ�شارة �إىل جمموعة (ال�سيوب) لإخراج
ال�شراع من خمزنه ،وت�ؤدى بطريقة املوال بينما ترد
املجموعة عليه بكلمة (�آه) طويلة من القرار ال�صوتي
تبد�أ مبطلع الن�ص التايل املثال رقم (.)3
(النهام الأول)
( يا مال يا �سالم بالأمايل يا مال يا �سالم )

(النهام الثاين)

( عافت عيوين املنامي يا �سالم)

�أغاين الغو�ص وال�سمر يف العمل والرتفيه

منوذج �إيقاعي : 2يتبع اجليب �إيقاع ًا من � 32ضربة يعرب عنها بالطبل والطو�س وبالت�صفيق

منوذج �إيقاعي :3قد يتبع الب�سة �أو اخلطفة �إيقاع ًا من � 16ضربة

ث���م يتجه البحارة يف خط م�ستقيم �إىل الأمام
لتثبيت���ه يف (الفرم���ن) وهو عام���ود خ�شبي طويل
يحمل ال�شراع وه���م ي�ؤدون ح ــدوة �أو �أه ــزوج ـ ـ ــة
(هيل���ي ي���ا ملي هيلي يا مل���ي) وهي عبارة عن
تناوب حلني بني جمموعتني.
وهك���ذا ت�ستم���ر رحل���ة الغو����ص يف دورة عمل
كبرية يبذل من خاللها البحارة جهود ًا م�ضنية يف
كل حركة ويف كل �ساعة خالل �ساعات العمل التي
تب���د�أ من فج���ر كل يوم حتى ف�ت�رة الغروب ،حيث
يق���وم النهام ب����أداء الغناء امل�صاح���ب ب�آلة الطبل
والطو�س لكل حركة �أو فعل على ظهر ال�سفينة.
مالمح فنية بارزة:
ل���كل حركة وكل عم���ل يقوم به البح���ارة �أغنية
خا�صة ت�صاحبها ،وللأغاين ت�أثري كبري على �ضبط
�إيق���اع العمل ورفع ال���روح املعنوية للبح���ارة الذين
يعان���ون الكث�ي�ر م���ن اجله���د وامل�شق���ة والإح�سا�س
بفراق الأهل والأحبة ،وتخت�ص �أغاين العمل برحلة
الغو�ص الكبري فقط ،وتكون هذه الأغاين �إما عبارة
ع���ن (حدوات) وه���ي �أغنيات جماعي���ة على �شكل
�إلق���اء منغم يطلق عليها ا�صط�ل�اح (ري�سيتاتيف)
يتك���ون من عدد من الكلمات املتميزة بالنرب القوي
عل���ى مقاطعها ال�صوتية ،وذل���ك لتو�ضيح وحتديد
�إيقاع الغن���اء بغر�ض �ضبط �إيقاع العمل اجلماعي،
ومثال لبع�ض تلك احلدوات (هو باهلل – هو باهلل)
�أو (هيل���ي ياهلل – هيلي ي���اهلل) �أو تكون على �شكل
مواويل ي�ؤديها النهام مب�صاحبة �صوت مت�صل ت�ؤديه

جمموع���ة البحارة م���ن حني �إىل �آخ���ر على النغمة
الأ�سا�سية للمقام املو�سيقي �أو امل�سار اللحني ،وتكون
معظم موا�ضيع هذه الأغاين �أو احلدوات مبنية على
فكرة اال�ستعانة باهلل وذكر الر�سول الكرمي (�ص)،
ونظر ًا الن�شغال البحارة بالعمل ف�إنه ال ميكن التو�سع
يف ا�ستخ���دام �آالت مو�سيقية كثرية ،لذلك تقت�صر
الآالت �إن وج���دت يف الأغني���ة على طبل واحد كبري
بالإ�ضاف���ة �إىل (الطو����س) �أو (الطا�س���ات) وه���ي
�صاجات كبرية احلجم ن�سبيا.
خطوات الإبحار:
ميك���ن �أن نلخ�ص خطوات رحل���ة الغو�ص �إىل
العنا�صر التالية :
 - 1اجلرار �أو الريار :وهي عملية جر ال�سفينة
من الياب�سة �إىل املياه العميقة ،حيث يتم غمر
ال�سفينة باملاء ملدة يومني �أو �أكرث لكي تتالحم
وتتما�سك �ألواح ال�سفينة بعد فرتة جفافها.
ي��ا مايل يا �سالم :وهو م���وال حر ي�ؤديه النهام
مب�صاحب���ة �ص���وت مت�ص���ل ت�ؤدي���ه جمموع���ة
البح���ارة عل���ى الدرج���ة الأ�سا�سية للمق���ام �أو
ال�سل���م املو�سيقي ،وهذا املوال ي�صاحب عملية
�إخراج ال�شراع املط���وي وتثبيته على (الدقل)
�أي ال�صاري ويبد�أ ن�ص املوال بعبارة (يا مايل
يا �سالم) وهو مبثابة مقدمة لأغنية اخلطفة.
 - 2اخلطف��ة :وه���ي ت�سمي���ة لعملي���ة (رف���ع
ال�ش���راع) �أو الإبح���ار بال�ش���راع ،حي���ث ي�أمر
النوخذة برفع���ه في�شرع النهام بتالوة مقدمة
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�شكل  : 5مركب �شراعي خالل عملية الغو�ص ل�صيد الل�ؤل�ؤ � /صورة حديثة

اخلطف���ة ب���دون م�صاحب���ة �إيقاعي���ة تتزامن
م���ع حلظ���ة وداع الأهل الذي���ن ينتظرون على
ال�ساحل يف هذه الأثناء.

		
(النهام)
�صلي و�سلم عليك يا ر�سول اهلل
		
يا اهلل يا كرمي
		
يا رحمن يا رحيم
م�سافرين يف �أمان اهلل

(املجموعة)
يا اهلل
يا اهلل
يا اهلل
يا اهلل

ث���م تب���د�أ الأغني���ة مب�صاحب���ة �إيق���اع الب�سة
والطو�س والأكف بعبارات:
ياهلل ياهلل ياهلل
ياهلل �سيدي ياهلل
هولو ال واهلل
�شلنا �أتكلنا
هولو ربي عليك
عليك اتكلنا
ويا عزوتي يا من
يا من له امللك
يا عامل ملا جرى
كرمي تعلم
علمك ب�سود
�سود الليايل � ....إىل �آخر الن�ص

ي�ستم���ر الغناء حتى ي�ص���ل ال�ش���راع �إىل �أعلى
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ال�صاري ،وبطبيعة احلال ال يتم رفع ال�شراع �سريع ًا
ب���ل يكون يف غاي���ة البطء ،حتى يتما�ش���ى ذلك مع
�إيقاع الغناء وي�أخذ البح���ارة فر�صتهم يف الرق�ص
والغناء والرتفية للت�أقلم مع املحيط اجلديد ،وبعد
انق�ض���اء اليوم الأول تك���ون ال�سفينة قد و�صلت �إىل
الهريات جمع (هري) حينها يكون قد حل امل�ساء� ،إذ
ت�ستغرق عملية الو�صول �إىل املغا�صات من ال�صباح
حتى الغ���روب ،يف اليوم التايل وبعد تناول البحارة
�إفطارهم املكون من التمر والقهوة تن�شر املجاديف
�إيذان ًا بالغو�ص يف الأعماق.
 - 3الربيخ��ة  :ه���ي عملي���ة االنتقال من هري
(مغا����ص) �إىل �آخر ،وتتم ع���ن طريق �سحب
حب���ل املر�ساة (اخلراب) ال���ذي يرتاوح طوله
م���ا ب�ي�ن (� 100إىل  )500م�ت�ر ،وي�ستغ���رق
�سحب���ه �أحيان��� ًا مدة �ساع���ة كامل���ة ،حيث مت
�إرخا�ؤه من قبل �أثن���اء عملية (امل�ساناة) التي
يت���م فيها االنتقال من مكان �إىل �آخر يف نف�س
(اله�ي�ر) م���ن �أول���ه �إىل �آخره وم���ن الأغاين
امل�صاحبة لهذه العملية ما يلي:
�أ -بدينه  :وهي اللفظة الأوىل للموال.
ب  -عل��ى �ص��دره  :وتعن���ي �أن �سح���ب اخلراب
وقوف ًا على �صدر ال�سفينة.
ت  -ال��دواري  :الت�سمية م�أخوذة من الدوران،

�أغاين الغو�ص وال�سمر يف العمل والرتفيه

�إذ �أن �سح���ب اخل���راب يتم ب���دوران البحارة
الذين مي�س���ك كل منهم بجزء من احلبل ويف
خط م�ستقيم ي�سريون به �إىل باطن ال�سفينة.
ث  -النتاري  :ا�شتقت هذه الت�سمية من (النرت)
مبعنى يقفز �أو يه���ز ،و�أطلق هذا التعبري على
ه���ذه العملية ،نظ���ر ًا �إىل �أن العوا�صف تقذف
بال�سفينة وتنرتها يف بع�ض الأحيان ،وارتبطت
ه���ذه الت�سمية بطريقة �سحب اخلراب وبحالة
ال�سفينة.
ج  -الياهي  :وهو م���وال ي�ؤديه النهام مل�صاحبة
�آخر بريخة يف النهار قبل اال�سرتاحة ،عندما
يكون التعب قد ن���ال منهم جميع ًا ،وفيها يبد�أ
النه���ام بتالوة هذه اجلملة قب���ل املوال (و�أول
ال�صالة على النبي من قبل ما �أبدي).
 - 4جيب :الت�سمية م�شتقة من ا�سم (ال�شراع
ال�صغري) الذي ي�صاح���ب �إنزاله موال ي�ؤديه
النه���ام ويتناوب يف �أدائه م���ع باقي النهامني،
وتتخلله �صرخات ي�ؤديها البحارة تعبري ًا منهم
عن احلما�س ،فبعد �أن ينزل �شراع (اجليب)
وتلق���ى املر�س���اة (ويطل���ق على ه���ذه العملية
ا�س���م الطرحة) وهي تعن���ي بالعامية (الثبات
�أوالوقوف يف م���كان واحد) يبد�أ النهام مواله
بعبارة (هيلي مال – هيلي مال – هيلي مال)
ث���م يدخ���ل يف �أداء �أح���د املواويل عل���ى �إيقاع
(املخولفي) وهو من �إيقاعات الغناء الرتفيهي
ال���ذي يتم ا�ستخدامه يف ه���ذا املجال ،وميتاز
هذا الأداء ب�أنه ي�صاحب بال�ضرب على الأكف
ب�أ�سلوب متداخل ومت�شابك من البحارة طوال
ف�ت�رة الغن���اء ،يف حني �أن ف�ص���ل املخولفي يف
الغن���اء الرتفيه���ي ي�صاح���ب ب�ضرب���ة واحدة
فقط بالكف على الوحدة الكبرية.
من ن�صو�ص اجليب :

هولو هويا هولو
هولو كرث �صالتي
هولو �صالتي وبادي
هولو و�أحمد �شفي ِعي
هولو �شفيع العبا ِد �إىل �آخر تنزيلة الن�ص

جزء من الن�ص الأ�صلي :

كرثت �صالتي او بادي
على �شفيع العبادي
		
و�شفاعتك يا حممد
يوم احل�شر يا �سنادي
		
يوم احل�شر يا�شفيعي
ذخري وغاية مرادي
		

ميداف :
وهي �أغنية ت�صاحب عملية التجديف وت�سمى
مي���داف (جمداف) ويطلق عليها �أحيان ًا ا�سم (يا
م���ال) وهي الكلمة الأوىل التي يبد�أ بها هذا املوال
احلزين ال���ذي ي�ؤديه النهام م���ع م�صاحبة �صوت
مت�صل ي�ؤديه البحارة ،وهذه الأغنية لها وظيفتان
الأوىل هي الرتفيه والثانية �ضبط حركة املجاديف
يف نظام �إيقاعي واحد(.)9
ومن مواويل امليداف :
( جمموعة البحارة
(النهام)
مع جرة املجداف)
هو يا مال هو يا مال هو يا مال
بديت با�سمك �إلهي ياعظيم ال�شان
يا للي على العر�ش ما فوق �شانك �شان
يا مر�سل الأنبياء ويا منزل القر�آن
على الذي من طلوعه انت�صف له البدر
ديوان ك�سرى تهدم من طلوع البدر
�إيجندل اجلي�ش يف وقعة حنني وبدر
بن�صر قريب دوم عظيم ال�شان
ياهلل
ٍ

هيه
هيه
هيه
هيه
هيه
هيه
هيه
هيه

�أغاين ال�سمر:
يطلق على جمموعة من الأغاين التي ميار�سها
البحارة (لفجري) وتلف���ظ افجري وهي الأغاين
الرتفيهي���ة التي ت����ؤدى على الياب�س���ة ،ففي ف�صل
ال�شتاء وبعد انته���اء مو�سم الغو�ص يلتقي البحارة
يف ال���دار ،وه���ي م���كان خم�ص�ص لتجم���ع م�ؤدي
الفن���ون ال�شعبية ولل�سمر وتوجد ع���دة دور (جمع
دار) موزعة على مناط���ق البحرين املختلفة ،بعد
�ص�ل�اة الع�شاء من كل ليلة يجتمع���ون فيها لتبادل
احلدي���ث والت�سامر ،حيث ميار�سون غناء لفجري
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حت���ى وقت مت�أخر من اللي���ل ،وكان لندرة ح�صول
البح���ارة على �أعمال يف ف�صل ال�شتاء دور كبري يف
ازده���ار هذا الف���ن ،فقد كانت ال���دور هي �أماكن
الرتفيه الرئي�سية للبحارة يف ذلك الوقت� ،أما بعد
الن�ص���ف الثاين من الق���رن الع�شرين فقد تقل�ص
ذل���ك ال���دور� ،إىل جم���رد اجتماع مل���رة واحدة يف
الأ�سب���وع ملمار�سة �شتى �أنواع الفن���ون ،ومع دخول
الق���رن الواح���د والع�شري���ن ف����إن ال���دور ال�شعبية
تنا�ض���ل للبقاء بعد ف�ت�رة طويلة م���ن االحت�ضار،
وذل���ك ب�سبب تغري ظ���روف املعي�شة ومنط احلياة
ال�سريع ،ف�أغلب املمار�سني املخ�ضرمني قد انتقلوا
�إىل رحم���ة اهلل� ،إال نف���ر قلي���ل م���ن املتقاعدي���ن
وجمموعات من ال�شباب التي تهوى هذا النوع من
الفنون وقد توارثته عن الآباء والأجداد.
ما بني الواقع واخليال:
تختلف الروايات عن �أ�صل فن لفجري وبع�ضها
ي�ص���ل �إىل حد اخلي���ال والأ�سط���ورة ومنها ما هو
واقعي ،فيق���ال �أنه���ا تن�سب �إىل (الفج���ر) وذلك
�أن ه���ذه الأغاين ت�ؤدى م���ن بعد الع�شاء حتى طلوع
الفج���ر ،ويروى عن �أ�صل لفج���ري �أ�سطورة غريبة
تختل���ف تفا�صيلها من م���كان �إىل �آخر ،و�أكرث هذه
الرواي���ات انت�ش���ار ًا تق���ول� ،أن ثالثة م���ن البحارة
البحريني�ي�ن خرجوا ذات ليلة يبحث���ون عن مكان
بعيد يله���ون فيه بعيدا عن القيود فوجدوا م�سجد ًا
يف �إح���دى الق���رى وت�سمى قرية (�أب���و �صيبع) ويف
رواي���ة �أخرى املكان هو (ك�ب�ر باملري�س) باملحرق،
وعندم���ا اقرتب���وا �سمع���وا �أ�صوات��� ٍا غريب���ة ،و�إذا
باحلجارة تنهال عليهم ،و�صعقوا مبنظر الكائنات
الت���ي بامل�سجد فقد كانوا �أن�ص���اف ب�شر ،حيث �أن
الن�صف العلوي لأج�سامهم كان لب�شر �أما الن�صف
ال�سفلي فعبارة عن �أرجل حيوان ،ثم جتر�أ �أحدهم
ف�سل���م عليهم ف���ردوا عليه ال�س�ل�ام و�سمحوا لهم
باالن�ضمام �إليهم يف �سمرهم ،وعند انتهاء ال�سمر
مل ي�سمح كبري هذه الكائنات للبحارة باالن�صراف
�إال بعد �أن �أخذ منهم وعد ًا بعدم غناء هذه الأغاين
�أم���ام �أي �أن�س���ان �آخ���ر و�إال ف�سوف يك���ون عقابهم
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املوت ،ومر الزمن وم���ات �إثنان من البحارة وبقي
ثالثه���م ،وعندما �شعر بقرب موع���د موته مل يقبل
على نف�سه �أن ي�أخذ ذلك ال�سر معه �إىل العدم فقرر
�أن يطل���ع زمالءه على فنون تلك الأغاين اجلميلة،
حيث تويف بعد ذلك ب�أ�سبوع ،وهناك روايات �أخرى
ال تختلف كث�ي�ر ًا يف تفا�صيلها عما �سبق ،والغريب
يف الأمر �أن الغالبي���ة العظمى من املمار�سني لهذا
الفن م���ن كبار ال�س���ن ومن املخ�ضرم�ي�ن ي�ؤكدون
يف الكث�ي�ر من املنا�سب���ات على �صح���ة وقائع تلك
الأ�سطورة القدمية.
مراحل ف�صول لفجري الرئي�سية:
اجلرح��ان  :وه���و موال حزين ي�ؤدي���ه النهام يف
البداية حي���ث ي�ستعر�ض فيه قدراته ال�صوتية
يف الأداء وي�ص���ل �إىل مرحل���ة م���ن التجل���ي
والإب���داع يف الأداء االرجتايل احلر ،ومن هنا
يت���م التع���رف عل���ى الإمكاني���ة ال�صوتية التي
متي���ز ما ب�ي�ن نهام و�آخ���ر ،ويذكر ب����أن معنى
ت�سمية (جرحان) هو ب�سبب �أن هذا النوع من
الغناء حزي���ن �إىل درجة �أنه يعرب عن م�شاعر
النه���ام اجلريحة� ،أو مبعن���ى �أن غناءه �صعب
لدرجة �أنه يجرح �ص���وت النهام ،ويقال �أي�ض ًا
�أن الت�سمي���ة حتريف لكلم���ة (�شرحان) وهي
م�شتق���ة من كلم���ة (�ش���رح) �أي �أن هذا املوال
الغنائي ما هو �إال مقدمة ل�شرح الن�ص الكامل
لف�ص���ل لفجري ،ويتخلل غن���اء النهام بني كل
بيت�ي�ن تقريب��� ًا دخ���ول املجموعة بغن���اء حلن
ق�ص�ي�ر ي�شبه الالزمة املو�سيقي���ة حتى ينتهى
النهام من غنائه.
الن�صو���ص الغنائي��ة :تك���ون مبني���ة عل���ى
الزهريي���ات (جمع زهريي) واملوال الزهريي
يعترب من �أهم الن�صو�ص ال�شعرية التي يتغنى
به���ا النهام ،وهو قالب �شعري يقال �أنه ين�سب
()10
�إىل رج���ل يدع���ى (مال قادر الزه�ي�ري)
ويتكون املوال الزهريي (ال�سباعي) من �سبعة
�أبي���ات ،تنتهي الأبيات الثالث���ة الأوىل بقافية
واحدة ،ثم ثالث �أبيات �أخرى بقافية خمتلفة
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�شكل �:6آلة طبل وعدد 2مراوي�س وزوجان من �آلة الطو�س ذات اجلر�س ال�صوتي امل�ستخدمة
يف فن لفجري

ع���ن الأبي���ات الأوىل ،ث���م البي���ت ال�سابع وهو
خت���ام املوال ويكون م���ن نف�س قافي���ة الأبيات
الثالثة الأوىل.
ومن �أجم���ل ن�صو�ص الزهرييات الت���ي يتغنى بها
النهامون الن�ص التايل :
ياليت جدمي لكم يـا �أهــــــل الـخطا مــا خطا
�شــرك الو�صل يل ن�صبته فـي هـــواكــم خـطا
وراك يـــا زيــــن تـــ�شــره و�إنـــت منــك الـخطا
كف الهرج ب�س ما عاد �شغلي معــــاك �إن�صاف
الو�صل بعـد الـجـفـى كالـغــيـــث ليـــمن �صـاف
�أمــــا الـمـودة جتـــي بيـــــن الإثـنـيــن �إن�صاف
واال الـمـالمـــة عـلــــــى قــــل الـمـــودة خـطـا

التنزيلة  :هي كلمة م�شتقة من (�إنزال �أو تنزيل)
وتدل عل���ى بدء نزول اللح���ن الأ�سا�سي ،وهي
�أغنية جماعية ت�ؤديه���ا املجموعة ويوجد فيها
اللح���ن الأ�سا�سي للف�صل ،وت���ردده املجموعة
مب�صاحب���ة الآالت الإيقاعية ،وتب���د�أ التنزيلة
بغناء �أح���د البحارة امله���رة وي�سمى (املغني)
فيب���د�أ ب����أول جزء ث���م تدخل مع���ه املجموعة،
والغر�ض من ذلك هو �ضبط دخول املجموعة،
وي�ستمر الغن���اء وال�ضرب على الآالت من غري
زخرف���ة ،وعند نهاي���ة التنزيلة ي�ش���رع النهام

بالغناء ،ويبد�أ بكلمة (ياليل) ويرددها ب�أحلان
خمتلف���ة حتى ينتهي ن����ص التنزيلة ،ثم يغني
موال���ه وي�سمى (حدي���ان) وهي كلم���ة جاءت
من ح���داء وفعلها يح���دي ،وهنا تب���د�أ الآالت
الإيقاعي���ة والأك���ف ب�إ�ضاف���ة الزخ���ارف على
�ش���كل ارجت���االت بحيث ال يخ���رج الإيقاع عن
الوحدة الأ�سا�سية ،وي�صاحب احلديان �صوت
مت�صل على �شكل همهم���ة (ونه) على النغمة
الأ�سا�سية للمق���ام املو�سيقي وت�ؤديه املجموعة
�أثن���اء �سكوت النهام بني جملة و�أخرى ،وذلك
بغر����ض املحافظة على التونالي���ة للمقام� ،أما
الن����ص فيكون �أي�ض��� ًا مبني ًا عل���ى الزهرييات
ويتبادل النهامون الغناء كل بدوره حتى ينتهي
�آخر نهام من غناء زهرييته ،وغالبا ما يكونون
ثالث���ة نهامني ،حي���ث ينتهي الف�ص���ل بذلك،
وبني غناء كل نهام و�آخر لفظة (ياليل) بعدها
يب���د�أ النهام الذي عليه الدور وميكن �أن يكون
الهدف هو الت�أكد من دخول النهام على نف�س
درجات املقام و�ضبط الغناء(.)11
وتعترب التنزيلة �أهم جزء من الف�صل الغنائي،
بل هي الأ�سا����س فالبد �أن يكون لكل ف�صل تنزيلة
يف ح�ي�ن �أنه ميكن اال�ستغناء عن اجلرحان  .ومن
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�شكل  :7اجلل�سة التقليدية لآداء فن لفجري �سواء يف الدار ال�شعبية �أو على ظهر ال�سفينة

خ�ل�ال التنزيلة ميكن حتديد نوع الف�صل (هل هو
بحري �أو عد�ساين �أو حدادي مث ًال) وهناك بع�ض
التنزيالت التي ميكن �أن ت�ؤدى يف ف�صل احلدادي
وكذلك يف ف�صل البحري بنف�س اللحن مثال ذلك
تنزيلة (يا لغري هجرك).
�أم���ا بالن�سب���ة �إىل العالق���ة ب�ي�ن (التنزيل���ة
واجلرح���ان) ال���ذي ي�سبقه���ا ف�ل�ا توج���د هناك
عالقة ،حيث ميكن �أن يكون اجلرحان يف مو�ضوع
يبعد كل البعد عن مو�ض���وع التنزيلة ويف مقامات
خمتلفة متام��� ًا ،وعليه ف�إن �إرج���اع �أ�صل الت�سمية
�إىل �شرحان (ال�شرح) ي�صبح �ضعيف ًا.
ال�سمات الفنية :
� - 1أغاين العمل:
يب���دو �أن خم���زون الأغ���اين املنتمي���ة لأعمال
الغو����ص وب�ش���كل ع���ام تنق�سم �إىل �شق�ي�ن اثنني :
الـ (خراط���ي) والـ (موال) ،حي���ث تنتمي الأنواع
التالي���ة �إىل فئة اخلراطي وهي الـ (ب�سه) وت�سمى
يف �أحي���ان كث�ي�رة الـ (خطف���ة) والـ (جي���ب) والـ
(دواري) وال���ـ (خممو����س) وال���ـ (نت���اري) وال���ـ
(�صوري���ة) وتتطل���ب جميع ه���ذه الأعم���ال وجود
الطب���ل والطو�س ،وتت�س���م جميع الأن���واع الغنائية
116

املذكورة بحيازتها لإيقاعات وا�ضحة ومعروفة.
�أم���ا الأن���واع املنتمي���ة لفئ���ة املوال فه���ي  :جر
احلب���ل ،يا مال يا�سالم ،مي���داف ،يا مال ع�شاري
(مرتب���ط باملي���داف) والياهو .ف�ل�ا ت�أخذ �أي من
الآالت النقري���ة دور ًا يف �أغاين املوال ،وقد تختلف
البني���ة كث�ي�ر ًا يف اخلراطي عنها يف امل���وال .ففي
املخمو����س عل���ى �سبي���ل املث���ال يعتمد عل���ى �سطر
واح���د� ،سطر واحد يت���م تكراره ع���دد ًا كبري ًا من
امل���رات .وما �أغل���ب ق�صائد امل���وال �إال خمرجات
ل�شعراء حمليني� ،شعراء من جزيرة املحرق ممن
تربطهم �صالت وثيقة ببع�ض النهامني.
توج���د بع����ض التعاب�ي�ر القيا�سي���ة املرتبط���ة
ب�أغاين الغوا�صني ،وتنفرد منطقة اخلليج ب�أحدها
وهو الـ (يا مال) حي���ث ي�سمع هذا التعبري مكرر ًا
يف بداي���ة العديد من املواوي���ل ،وقد �شرح ال�شاعر
البحرين���ي علي عب���داهلل خليفة املعن���ى احلقيقي
وراء ه���ذا التعب�ي�ر وهو  :يا (ن���داء) مال (الغنى
وال�ث�روة) والرثوة ه���ي كل م���ا ميتلك���ه الإن�سان،
وامللك هلل وحده ،فيكون املعنى ال�ضمني لليا مال :
(يا مالك  ..يا اهلل).
يغن���ي النهام���ون كل �أغ���اين الغو����ص مب�شاركة
خا�صة م���ن الطاق���م ،والنهام ه���و من يقوم ب����أداء
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جميع الأج���زاء الغنائية الأ�سا�سي���ة بطبيعة احلال،
يت�سم املعنى الداليل للم�صطلح (نهام) بال�ضبابية،
ولكن قد يكون للم�سمى ارتباط بالأ�سلوب �أو التعبري
الغنائي ،وقد يكون معنى نهام هو �أغنية حزينة ملأى
بالتنهد ،وقد مت توثيق معنى نهام يف دليل البحرين
التج���اري (املنامة � 1967صفح���ة  )171ب�أن كلمة
النه���ام تعني (الغناء بن�ب�رة �صوتية عالي���ة و�صوت
حمجوز) ويف معنى �آخر هو يعني ال�صوت املميز يف
الغناء ،ويلعب النهام دور ًا ريادي ًا يف كل �أغاين العمل،
ب���ل يف كل �أغاين الغو�ص وف�صوله ،وقد نلحظ وجود
اثنني من النهامني يتناوالن الأداء اللحني بالتناوب،
وقد يرتاك���ب �أداء الواحد منهم على الآخر لثانية �أو
اثنتني ،ولكن ع���دا ذلك ،اليح���دث �أن يغني الواحد
منهم مع غريه يف الوقت ذاته �أبد ًا.
ت�صاحب �أ�صوات الطاقم غناء النهام ،وتت�سم
هذه امل�صاحبة بالب�ساط���ة نظر ًا لطبيعتها ،كونها
�أغاين عم���ل ،وكون هذا النوع م���ن العمل ي�ستلزم
جه���ود ًا ج�سدي���ة مكثف���ة ،عل���ى االرغم م���ن �أنها
ب�سيط���ة� ،إال �أنه���ا غري اعتيادية البت���ه وخ�صو�ص ًا
تل���ك الأنواع ذات الطابع ال���ـ (موايل) .كما يقدم
الطاق���م ح�ي�ن �أداء ه���ذه الأن���واع الأخ�ي�رة ،نربة
�صوتي���ة رخيمة ومنخف�ض���ة جد ًا ت�سم���ى (�أزيز)
وذل���ك على نغمة مو�ضوعة حت���ت النغم الأ�سا�سي
لأغنية النهام مب�سافة مو�سيقية تقدر بـ (ثمانيتني)
«.»two octaves
 - 2لفجري:
يطلق على جمموع���ة مهمة من �أغاين الغو�ص
ا�سم لفجري ،يقال ب�أن هذا النوع من الأغاين كان
ي�ؤدى قدمي ًا حني يحل امل�ساء وتنتهي �أعباء النهار
فتل���وح فر�ص���ة جدي���دة ومالئمة لإع���ادة احليوية
والن�شاط له�ؤالء الرج���ال ،وقد كان لفجري ي�ؤدى
�أ�سا�س��� ًا حني ي�ستحي���ل الغو����ص �أو ي�صعب ب�سبب
الري���اح ،فيرتك املركب اله�ي�ر متجه ًا �إىل منطقة
�ضحلة قريبة م���ن ال�ساحل بانتظار طق�س �أف�ضل،
لق���د كانت هذه احل���االت تتكرر كث�ي�را ،وبالتايل
كانت تفتح امكانيات جيدة وفر�ص ًا للغناء.

ي�شارك املالحون م���ن طاقم ال�سفينة ب�صورة
�أكرب يف مثل هذا الن���وع من الأغاين ،وذلك لعدم
ارتباطها بالعمل ،وتغدو �أهمية االنعتاق من �أجواء
العمل يف منح امل�شاركني احلرية الالزمة للم�شاركة
�سواء بالت�صفيق �أو با�ستعمال �آالت مو�سيقية �أكرث
م���ا متكن���ه �إياهم ظ���روف العمل ،وترتب���ط ب�أداء
لفج���ري ع���دة �آالت �إيقاعي���ة مثل الطب���ل والطار
واملروا�س واجلحلة والطو�س ،وتكت�سب الـ (جحلة)
خ�صو�صي���ة باعتبارها �آل���ة ال ت�ستعمل �إال من قبل
مالح���ي رحالت �صيد الل�ؤل�ؤ عن���د الرغبة يف �أداء
لفج���ري ،كذل���ك يتمي���ز قارع���و الطب���ول بالقوة
اجل�سدي���ة املتميزة يف القدرة عل���ى �إظهار وت�أكيد
ال�ضربات القوية الأ�سا�سية التي تدعم وت�ؤكد على
املقاطع الهامة يف اجلمل املو�سيقية.
يظهر لفجري بنية حلني���ة ومقامية و�إيقاعية
�أك�ث�ر تعقيد ًا م���ن بنى �أغاين العم���ل ،على الرغم
م���ن �أن �أغاين اخلراطي (وهي من �أغاين العمل)
نواح عديدة وبع�ض �أغاين لفجري ،وقد
تت�شابه يف ٍ
حظي فن لفج���ري بكل االحرتام والتقدير من كل
م���ن عا�صروه وح�ضروه م���ن �أيام وظيفته يف جمد
ازدهار املهنة وحتى هذا اليوم ،وال زالت ال�صورة
تنط���وي على الكثري م���ن الغمو����ض والإبهام حول
ق�ص���ة ظهور فن لفجري ،فجميع الق�ص�ص تدخل
من ع���امل اخلي���ال وتخرج م���ن بواب���ة الأ�سطورة
وال�سحر واجلان وهي ق�ص���ة بحرينية تدخل فيها
الغيبيات والدراما امليتافيزيقية بامتياز (.)12
ف�صول لفجري:
كان لأغاين لفج���ري وظيفة حمددة ومعروفة
يف حي���اة �أولئك املرتبط�ي�ن ب�صيد الل�ؤل����ؤ ،تنتمي
ه���ذه الأغاين لألوان غنائي���ة عديدة ،كما يقال �إن
لفج���ري قد ح�صر كل الألوان الغنائية يف الثمانية
�ألوان التي تنتم���ي �إليه وهي (ال�سنكني ،البحري،
العد�س���اين ،ملخولف���ي ،احل���دادي ،احل�س���اوي،
الزمية ،والدان .غ�ي�ر �أن النوعني الأخريين لي�سا
م�ستقلني متام ًا ،بل هما �أ�شبه بتفرع عن احل�ساوي
واملخولفي على الرتتيب.
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يع���د ال�سنكني حالة خا�صة ،فهو النوع الوحيد
م���ن لفج���ري الذي ال يغن���ى على م�ت�ن املركب بل
يغن���ى على ال�شاطئ .كما �أن���ه ال يتطلب �إال الآالت
القليلة التي تتطلبه���ا �أغاين اخلراطي� ،أي الطبل
والطا����س ،على الرغم م���ن احتمالي���ة �أن ي�ضاف
�إليهما زوجان من الط���ارات ،يغنى هذا الفن بعد
االنته���اء من بناء مركب جديد ويد�شن بدفعه �إىل
امل���اء ،كما ميك���ن �أن يغن���ى ال�سنكن���ي عند رجوع
املراكب من الغو�ص بعد انتهاء املو�سم ،غري �أن فن
ال�سنكني احلقيق���ي مل يعد موجود ًا ،وذلك ب�سبب
�صعوب���ة �أدائه كما يبدو ،وتكم���ن �صعوبة الأداء يف
البطء الإيقاعي ال�شديد ،انقر�ض هذا الفن لكونه
ال ينتمي �إىل فنون العمل �أو فنون لفجري وقد برع
النه���ام (عتيق مب���ارك) املتوفى ع���ام ()1977
يف �أداء ه���ذا النوع من الفن���ون ،ويحتمل �أن يكون
م�صطل���ح �سنكن���ي ق���د ا�شتق م���ن كلم���ة فار�سية
تعني (ثقي���ل) واملق�صود به �أن عملية دفع املركب
م���ن على ال�شاط���ئ �إىل البحر كان���ت عملية ثقيلة
وجمه���دة ،كم���ا كان جمهد ًا �أي�ض��� ًا �سحب املركب
م���ن البحر باجت���اه ال�شاطئ بعد عودته���ا وانتهاء
مو�سم الغو�ص.
يعترب فن الـ (بحري) �أح���د الأنواع الرئي�سية
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للفجري ،ا�شتقت الت�سمية من (البحر) بكل ت�أكيد،
�أي �أن مفاد اال�صطالح (بحري) هو �أغنية البحر،
وعادة م���ا يبد�أ النهام���ون والغوا�ص���ون وال�سيوب
لقاءاتهم يف الدور ال�شعبي���ة ب�أداء الفن البحري،
ولرمب���ا يكون هذا التقليد عريق ًا ومتوارث ًا يعمل به
حني الرغب���ة يف غناء لفج���ري .تتماثل املجموعة
الإيقاعي���ة امل�صاحب���ة للبح���ري م���ع املجموع���ات
امل�صاحبة لكل �أغاين لفجري ،با�ستثناء ال�سنكني،
فه���ي مكونة من طبل واحد وع���دد �أربعة مراوي�س
وث�ل�اث جح���ال ،ويف بع�ض احلاالت يت���م التبديل
ب�ي�ن الآالت الإيقاعية وهو �أن حت���ل حوايل خم�سة
طريان حم���ل املراوي�س واجلحال ،ويتك���ون �إيقاع
البحري م���ن (� )32ضربة �إيقاعي���ة ،وقد تت�ضح
بنيت���ه الإيقاعية �أكرث من خ�ل�ال الت�صفيق الوارد
يف اجلزء الثاين من الآداء الغنائي وقد يبد�أ الفن
البحري مب���وال �أو بدون املوال من خالل البدء يف
التنزيلة مبا�شرة.
عاد َة ما يغنى العد�ساين بعد البحري مبا�شرة،
�إن �أ�ص���ل الكلمة وتاريخها �أم���ران غري وا�ضحني،
على الرغ���م من �أن هنالك م���ن افرت�ض �أن يكون
الأ�ص���ل فيها م�ست���ورد ًا من الكوي���ت ،وم�شتق ًا من
لق���ب لعائلة ثرية ومهمة من جتار الل�ؤل�ؤ املعروفني
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هن���اك .يعتمد العد�ساين عل���ى التنظيم الإيقاعي
الذي يتبعه فن البح���ري املكون من (� )32ضربة
واملرافق بالت�صفيق ،وكما يف البحري ف�إن ال�ضربة
الإيقاعية ( )17تعد �ضربة خالية وي�شري الكور�س
�إليه���ا بانحناءة ج�سدي���ة و�إمياءة كب�ي�رة بالذراع
الأمي���ن ،وباملقارن���ة جن���د �أن هن���اك ت�شابها بني
نواح عدة.
هذين الفنني يف ٍ
يرج���ح ارتباط �أغاين فن الـ (حدادي) مبهنة
احلدادة ،حيث كان للحداد دور مهم يف بناء �سفن
الغو�ص و�صيد الل�ؤل����ؤ ،ويظهر اال�صطالح حدادي
�أن النهام�ي�ن ق���د ا�ستطاعوا اال�ستف���ادة من هذا
الأم���ر ،ال يرتبط احلدادي مب���وال يف املقدمة ،بل
يب���د�أ بتنزيلة ،وقد تتباين التنزيالت يف هذا الفن
وتختل���ف فيها الواحدة عن الأخرى وذلك ب�صورة
�أو�س���ع من تنزيالت الف���ن البحري ،حيث نالحظ
�أن مقط���ع التنزيلة ي�أخذ ال�صيغة ( )AABBيف
معظم الأحان.
ف���ن (ملخولفي) ه���و الن���وع الرابع م���ن �أنواع
لفجري الرئي�سية ،وترتبط الكلمة مبفهوم املخالفة
والت�شع���ب ،ولرمبا ذلك ي�شري �إىل ن���وع الت�صفيق
اخلا����ص االذي تنتهج���ه �أغاين ف���ن ملخولفي من
خ�ل�ال جمموعتني من الرجال ي�صفقون بالتناوب
عل���ى درجة عالي���ة م���ن ال�سرعة ،خالق�ي�ن ت�أثري ًا
مث�ي�ر ًا يف التو�صي���ل ملا يلي���ه� ،أي ال�ضرب���ة الأوىل
الت���ي تتل���وه يف ال���دورة الإيقاعي���ة الداخلية لهذا
الف���ن ،حيث تتكون ال���دورة الإيقاعي���ة للمخولفي
م���ن (� 8أو � )16ضرب���ة �سريعة .يب���د�أ املخولفي
بتنزيل���ة كما احل���دادي �أي�ض ًا ،وق���د تتخذ مقاطع
التنزيلة املو�سيقية �أ�ش���كا ًال خمتلفة ال�صيغ مثال:
( )AABB)، (ABCD)، (AABAوق���د
تغن���ى التنزيلة من الكور�س ع���دة مرات قد ت�صل
�إىل �سب���ع م���رات يف بع����ض الأحيان قب���ل �أن يبد�أ
دخول النهام الرئي�سي ب�أداء اجلرحان.
يعد الدان نوع ًا مميز ًا من �أنواع ملخولفي ،و�إن
اعتبار الدان نوع ًا متفرع ًا عن ملخولفي �أمر ثابت،
يثبت���ه التماثل الإيقاعي بينه وب�ي�ن �إيقاع ملخولفي
الع���ادي ،ولكن للدان خ�صو�صي���ة من حيث البنية

ال�شعرية واملو�سيقي���ة� ،إذ ال يحتوي فن الدان على
تنزيل���ة وال على غن���اء النه���ام امل�صح���وب ب�أزيز
الكور�س النغمي ،م�صطلح الـ (�أزيز) هو ال�صوت
القرار ال���ذي ي�صدره الكور�س ال���ذي ي�شكل نغمة
القرار (البا����ص) للأغنية ،ومثال ه���ذه ال�صيغة
هو دخول العبارت�ي�ن الأوليتني من الكور�س تتخلله
مداخ�ل�ات ق�صرية ح���رة ي�ؤديها النه���ام ،وتتكرر
تلك ال�صيغة من ( )6 – 5مرات تقريب ًا.
يطل���ق م�صطلح فن ال���ـ (ح�س���اوي) على نوع
من الأغاين �إ�شارة النتمائها �إىل منطقة الإح�ساء
يف �شب���ه اجلزي���رة العربي���ة ،ذل���ك �أن الكثري من
ال�سي���وب ق���د قدموا م���ن منطقة احل�س���ا باململكة
العربية ال�سعودية وي�شاع ب�أنهم قد جلبوا �أغانيهم
معه���م �إىل البحرين ،يتف���اوت �أداء فن احل�ساوي
بني ال�سرعة واالعت���دال ،ومييل �إيقاعه ال�سدا�سي
يف بع�ض احلاالت �إىل �أن يتحول �إىل ثالثي ،والبد
م���ن الإ�ش���ارة �إىل �أن �إيق���اع احل�س���اوي يعترب من
�أب�سط �إيقاعات لفج���ري ،يحتوي هذا الفن دائم ًا
عل���ى تنزيلة ابتدائية مكونة من ( )5 – 2مقاطع
مو�سيقية �أما ال�صيغ���ة اللحنية فهي تتبع الرتتيب
(.)AABB
تعد الزمي���ة نوع ًا خا�ص ًا من �أن���واع احل�ساوي
ف�إيقاعاتهم���ا متماثلة،كما يتق���ارب اجلزء الثاين
م���ن الزمية مع اجل���زء الثاين من ف���ن احل�ساوي
العادي من خ�ل�ال �إ�صدار �أزيز �صوتي ي�صدر عن
فم مغل���ق يرتافق مع غن���اء ثالثة م���ن النهامني،
يناوب كل منهم زميله وال يغني الواحد منهم �أكرث
من مر ٍة واحدة فقط.
يوجد ارتباط �أ�شبه بالعرف بني الرق�ص وفن
لفجري ،رق�ص يقوم به رج���ال من الكور�س ،وهو
�أ�شب���ه بنوع م���ن الآداء الإميائ���ي الراق�ص ،حيث
يق���وم الراق�ص بقفزات قوي���ة ،ويف حركة هابطة
بطيئة يثن���ي ركبتيه منح���در ًا �إىل الأر�ض ،ويطلق
على هذا النوع من الرق�ص �إ�سم اللعب.
تقاليد فنية من خالل الدور ال�شعبية:
مل ين�ش����أ يف تاري���خ البحري���ن تقلي���د حقيقي
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لعوائل النهامني ،حيث ي���رث الإبن �أباه ويتبعه يف
املهنة ،كان النه���ام يكت�شف على منت املراكب من
قبل الطاق���م والنهام املعني ،ف����إذا حدث وتواجد
تباب �ش���اب يحمل موهبة الغن���اء ،ولديه خمزون
جيد من الأغ���اين ح�صله بال�سماع ،قد تتم دعوته
بكل ب�ساطة للغناء على منت املركب ،نادر ًا ما كان
يتواج���د �أكرث م���ن نهام واحد حم�ت�رف على منت
كل مرك���ب ،بينما قد تكون هناك حاجة �إىل اثنني
�أو ثالث���ة �أو حتى �أربعة م�ؤدي���ن ،كان يتوجب على
املح�ت�رف يف هذه احلالة �إيجاد معاونيه و�شركائه
م���ن بني �أف���راد الطاقم ،يت�ص���ف ال�صوت املثايل
للنه���ام بكونه ذا (نط���اق) �أو جمال �صوتي وا�سع،
ويت�س���م باملرون���ة والقوة بحي���ث يتمكن م���ن �أداء
اجلم���ل اللحنية الطويل���ة واملتمي���زة يف العبارات
والن�ب�رات املو�سيقي���ة ،ويت�ص���ف �أي�ض��� ًا بكون���ه
(مع�س���وال ،لطيفا ،نافذا ،حادا وغليظا يف الوقت
ذات���ه) كما كانت قوة احلافظة والقدرة على غناء
املوال جت���اري ال�صفات املذك���ورة �أهمية بالن�سبة
لأي نهام.
عل���ى الرغ���م م���ن اختف���اء �أغ���اين الغو����ص
م���ن املراك���ب القليلة الت���ي كانت تخ���رج يف نهاية
ع�ص���ر تلك ال�صناعة� ،إال �أنه���ا ال تزال تقاوم من
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�أج���ل البقاء يف بع����ض البيوت املو�سيقي���ة (الدور
ال�شعبي���ة) ،كان الع���دد الر�سم���ي لل���دور ال�شعبية
يف ع���ام (� )1978أربع ع�ش���رة دار ًا ،ثمانية منها
يف حمافظ���ة املح���رق ،واثنتان يف منطق���ة البديع
يف املحافظة ال�شمالي���ة ،وثالث يف منطقة الرفاع
باملحافظ���ة اجلنوبي���ة و�أخ�ي�رة يف منطقة الزالق
يف املحافظ���ة ال�شمالية ،غ�ي�ر �أن من بني الثماين
املوج���ودة يف املحرق تت���وزع اثنتان ب�ي�ن منطقتي
احل���د وقاليل ،تنتظم جمموعات مكونة من (20
�إىل ً )55
رج�ل�ا للمجموع���ة الواح���دة ،تنتمي كل
منها لدا ٍر معين���ة ،حيث يلتق���ي الأع�ضاء ب�صور ٍة
دائمة ل�ش���رب ال�ش���اي والقهوة وللغن���اء مع ًا ،لكل
�سيد مع���اون ،يحمل رئي�س الدار
دا ٍر �سي���د ،ولكل ٍ
م�س�ؤولياته���ا وميث���ل �أع�ضاءه���ا ،وه���ي م�س�ؤولي���ة
متوارثة يف �أغلب الأحيان (.)13
�أ�شهر النهامني
 �سامل العالن �أحمد بوطبنية علي بن �صالح مر�شد �سلطان بن عي�سى -هالل بن خالد
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 جا�سم عبد الرحمن را�شد عامراخلامتة
يف الوق���ت احل���ايل ومع مطلع الق���رن الواحد
والع�شري���ن انح�ص���ر �أداء تل���ك الفن���ون يف الدور
ال�شعبية التي و�صل���ت بدورها �إىل مرحلة متقدمة
�صور املقال من الكاتب

من الإهم���ال والتهمي����ش ،والبد م���ن حترك على
م�ست���وى اجله���ات الر�سمية لدعم تل���ك الكيانات
م���ن خ�ل�ال م�شاريع حتتوي تلك الفن���ون يف نظرة
�شمولي���ة تهدف �إىل احلف���اظ على الرثوة القومية
م���ن الفن���ون املو�سيقية له���ذا البل���د والإف�ساح يف
املجال لإعطائها دورا متم ّيزا يف حياتنا املعا�صرة
دون ت�شويه ملحتواها وبناها الأ�سا�سية.
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 النم���وذج الإيقاع���ي (the rhythms of :)1pearl diver music in qatar.for toufic
.kerbage

 - 2النم���وذج الإيقاع���ي (2و :)3املو�سيقى يف البحرين.
ب���ول روف�سنغ �أول�سن .ترجمة فاطمة احللواجي.وزارة
الإعالم .مملكة البحرين.
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فـي
الرقص الشعبي المغربي
http://www.marrakechpress.com/?p=3983

اجلياللـي ال َغرابـي
كاتب من املغرب

إن الرقص لغة ب�لا كالم ،ولغة دون الكالم ،ولغة ما
بعد الكالم ،وتفجير لغريزة احلياة التواقة إلى التخلص
من االزدواجية...
يقسم _من ناحية جنس املشاركني فيه_ إلى رقص
ذك��وري ،ال تش��ارك فيه األنث��ى ،ورق��ص أنثوي ،ال
يش��ترك فيه الذكر ،ورقص مختلط ،يجمع اجلنسني
مع��ا .ومن ناحية عددهم ،إلى ف��ردي وثنائي وثالثي
ورباعي ،وغير محدود العدد.
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فـي الرق�ص ال�شعبي املغربي

عرفته احل�ض���ارات الغابرة على مر الع�صور،
وهو ذاكرة تاريخية مهمة جدا ،وجمال ثري لعدة
�أبحاث ودرا�سات .يعد من بني �أقدم الأ�شكال التي
جل�أ �إليها الإن�س���ان للتفريج عن انفعاالته ،ويعترب
اللبنة الأوىل يف بناء �صرح الفنون.
ولقد �أرجعه اليونانيون �إىل بداية ن�ش�أة الكون،
�ي�را ط َبعيا عن ال�شعور بالف���رح ،و�شك ًرا
فكان تعب ً
للآله���ة ،وتعب���دً ا له���ا .ث���م تط���ور بتط���ور احلياة
االجتماعي���ة ،وتن���وع بتن���وع منا�سباته���ا ،لي�صري
�إيقاعي���ا م���ع �إيقاع���ات ال�صن���وج ،والت�صفيقات،
وحماكاتيا يحاكي مظاهر احلياة العملية ،ودينيا،
وغريه...
يعرف املغرب عدة ر ْق�ص���ات ،ميكن �إجمالها
يف �أربع���ة �أنواع ،هي رق�صة ال ْع َِ
كو�شي،
�ل�اوي وا َمل ْن ِ
ورق�ص���ة �أَ َح ْيدُو����س ،ورق�ص���ة �أَ ْح َوا����ش ،ورق�صة
���د َرة .ومتار�س بط���رق متنوعة ،منه���ا �أحوا�ش
ال َك ْ
التي ت�ستعر����ض بطريقتني اثنتني .وتتميز رق�صتا
�أحوا����ش والك���درة بكونهم���ا رق�صت�ي�ن �ساحرتني
مفتوحا مثقال
جميلت�ي�ن ،وبكونهما متثالن كتا ًب���ا
ً
باملع���اين امل�ستع�صية ،وامل�ضام�ي�ن امل�ستغلقة على
كل م���ن ه���ب ودب ،والرم���وز ،واال�ستيهام���ات،
واخل�صوبة...
�إن الأق�س���ام الثالث���ة الأخ�ي�رة (�أحيدو����س،
و�أحوا����ش ،والك���درة) تختل���ف عن الق�س���م الأول
(لعالوي واملنكو�شي) بكونها جتمع بني اال�ستمتاع
بالغن���اء م���ن جه���ة ،والرق����ص م���ن جه���ة ثانية.
وي�شارك فيها الرجل واملر�أة ،زيادة على �أنها ذات
غر����ض �أو طابع مدين ،با�ستثن���اء رق�صة اخلنجر
ب�إقليم حاحا مثال...
�أم���ا يف م���ا يتعل���ق باملنهجية الت���ي �سلكتها يف
هات���ه املقال���ة ،فق���د تناول���ت يف العن�ص���ر الأول
الرق����ص  -عام���ة  -تعريف���ا ،ون�ش����أة ،و�أق�ساما،
ووظيف���ة ،ورمزي���ة .وعاجلت يف العن�ص���ر الثاين
الرق����ص ال�شعب���ي املغرب���ي  -خا�ص���ة � -أنواع���ا،
وبع�ض طرق ممار�س���ة ،متخذا رق�صة (� ْأح َوا�ش)
�أمنوذجا .وذيلت الدرا�سة مبلحقني اثنني ،ت�ضمن
�أولهما بع�ض امل�صطلح���ات ذات ال�صلة بالرق�ص

ال�شعبي ،وحوى ثانيهما �صو ًرا ملختلف الرق�صات.
وق���د ا�ستعن���ت ببع����ض املناه���ج العلمي���ة،
منه���ا املنه���ج الأ�سط���وري (امليثولوج���ي)،
���ي (الأنرثوبولوج���ي) ،واملنه���ج
واملنه���ج الأ َن ِا�س ُّ
الو�صف���ي (املورفولوج���ي) ،واملنه���ج االجتماع���ي
(ال�سو�سيولوجي) ،واملنهج التاريخي...
�أوال :الرق�ص

�أ  -تعريفه

ج���اء يف معج���م (ل�س���ان الع���رب) ل�صاحب���ه
(حممد بن منظور)“:رق�ص:الرق�ص وال َّر َق َ�صان:
اخلب���ب ،ويف التهذيب�:ض���رب م���ن اخلب���ب ،وهو
م�ص���در رق����ص يرق����ص رق�ص���ا؛ ع���ن �سيبوي���ه،
و�أرق�صه .ورجل ِم ْر َق�ص:كثري اخلبب ( .)...قال
�أبو بكر:والرق�ص يف اللغ���ة االرتفاع واالنخفا�ض.
وق���د �أرق�ص القوم يف �سريه���م �إذا كانوا يرتفعون
وينخف�ضون”(.)1
�إن الرق����ص لغة ب�ل�ا كالم ،ولغة دون الكالم،
ولغ���ة ما بع���د ال���كالم ،وتفج�ي�ر لغري���زة احلياة
التواقة �إىل التخل�ص من االزدواجية...
ب-ن�ش�أته

عرفته احل�ض���ارات الغابرة على مر الع�صور،
وهو ذاكرة تاريخية مهمة جدا ،وجمال ثري لعدة
�أبح���اث ودرا�س���ات .يعد م���ن بني �أق���دم الأ�شكال
التي جل����أ �إليه���ا الإن�سان للتفريج ع���ن انفعاالته،
ويعت�ب�ر اللبنة الأوىل يف بن���اء �صرح الفنون .ولقد
�أرجع���ه اليوناني���ون �إىل بداي���ة ن�ش����أة الك���ون� ،إذ
اعتمدت رق�صات الإن�سان الأوىل تناغم الكواكب،
والنج���وم ،ومور�س���ت طقو�س على �ضفت���ي البحر
الأبي����ض املتو�س���ط ،فتح���رك الراق�ص���ون ب�شكل
حلزوين بغي���ة حماكاة حركات الك���ون ،والأفالك
ال�سماوية...
ج�-أق�سامه

يق�س���م -م���ن ناحية جن����س امل�شارك�ي�ن فيه-
�إىل رق����ص ذكوري ال ت�ش���ارك فيه الأنثى ،ورق�ص
�أنثوي ال ي�شرتك فيه الذكر ،ورق�ص خمتلط يجمع
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اجلن�س�ي�ن معا .وم���ن ناحية عدده���م� ،إىل فردي
وثنائي وثالثي ورباعي ،وغري حمدود العدد.
د-وظيفته ،ورمزيته

�إن���ه �أك�ث�ر متعة مل���ن ميار�سه وي�ؤدي���ه منه ملن
يكتف���ي مب�شاهدت���ه فق���ط .ولق���د �أك���د العلم���اء
والباحثون النظرية التي ُمفادها �أن بع�ض حركات
احليوانات والطيور هي م�صدر الرق�ص ،وبوادره،
لأن الإن�سان البدائي كان يراقبها ،ويقلد حركاتها.
وهو �ش���كل فني يتم في���ه خلق ال�ص���ور الفنية عن
طريق احلركات والإمياءات �أو الإ�شارات من لدن
الراق�صني بوا�سطة �أو�ضاع �أج�سادهم.
ج���اء نتيج���ة خمتل���ف احل���ركات والإمياءات
املرتبطة ب�أعمال الإن�سان ،وبانفعاالته وانطباعاته
ع���ن العامل املحي���ط به� .إن���ه �أحد �أع���رق جتليات
الإب���داع ال�شعبي ،فقد كان يف بداية الأمر مت�صال
بالأغني���ة والكلمة ،ثم امتل���ك �شخ�صيته امل�ستقلة
بذاتها ،وتتم عن طريقه ممار�سة الت�أثري العاطفي
والفكري...
كان تعبريا ط َبعيا عن ال�شعور بالفرح ،و�شكرا
للآله���ة ،وتعب���دا له���ا .ث���م تط���ور بتط���ور احلياة
االجتماعي���ة ،وتن���وع بتن���وع منا�سباته���ا ،لي�صري
�إيقاعي���ا م���ع �إيقاع���ات ال�صن���وج ،والت�صفيقات،
124

وحماكاتيا يحاكي مظاهر احلياة العملية ،ودينيا،
وغريه.
دالالت ورم���و ًزا معين���ة ،فالرق����ص
ويحم���ل
ٍ
اجلماع���ي “عند بع�ض الدار�س�ي�ن ميثل العا�صفة
مبا ي�صاحبها من ريح ورعد ومطر� ،إذ �إن حتريك
اجل�س���م مب���ا عليه من حل���ي وثياب يحك���ي �صوت
الري���ح ،يف ح�ي�ن يحك���ي ال�ض���رب بالأق���دام على
الأر�ض �صوت الرعد� .أم���ا الت�صفيق فيقلد �صوت
املطر يف ح���ال نزوله .ث���م ي�أتي ال�صي���اح �إعالما
بب�ش���رى نزول الغي���ث و�إعالنا للف���رح بذلك”(،)2
ويع���د لغة يت�ض���رع بوا�سطتها الإن�س���ان �إىل الإله،
ويهدئه ،ويجعل ح�ضوره حم�سو�سا.
كان���ت قفْ���زات الراق�ص �إىل �أعل���ى تعني على
منو الكائنات احلية والنباتات ،وتن�ضج املحا�صيل
الزراعي���ة ،وكانت �صرخاته وجذباته تطرد القوى
اخلفي���ة ،وتبع���د الأرواح ال�شري���رة اخلبيث���ة التي
تهدد كيانه.
وكان���ت الع���ذارى العربي���ات يف اجلاهلي���ة
ترق�ص���ن رق�صة حول �أ�صنام �آلهة العرب ،لينالوا
ر�ضاها ،وي�ستعطفوها يف �أن تهبهم اخلري والغيث،
وتوفر حما�صيلهم ،وترفع �شدائدهم ،وتخل�صهم
من القحط واجلف���اف ،وتبع���د الأذى والأمرا�ض
عنه���م ،وحتقق خمتلف رغباته���م .هاته الرق�صة

فـي الرق�ص ال�شعبي املغربي

رق�صة�أَ ْح َوا�ش

رق�صة�أَ َح ْيدُ و�س

رق�صة ال َكدْ َرة

ت�سم���ى ال��� ّدوار بفتح ال���دال و�ضمها ،ولق���د �أ�شار
ال�شاعر (امر�ؤ القي�س بن حجر الكندي) �إليها يف
قوله:
اجهُ
َف َعنَّ ل َنا ِ�س ْر ُب َك�أنَّ ِن َع َ
َع َذا َرى َُد َو ٍار فيِ املُالءِ املُ َذ َّيلِ

()4()3

كما �أنه يكون منا�سبة يتعرف �أثناءها ال�شباب
الع���زب الفتي���ات الع���ذارى ،ويرق�ص���ون مع���ا،
ويتزاجون ،ومنا�سبة يتج���اوز فيها الإن�سان بع�ض
املحظ���ورات مثل ك�ش���ف الوجه بالن�سب���ة للمر�أة،
يقول املثل ال�شعبي املغربي:
اَل ِلّي َك ْ
طح َما َك ْيدَ َّركْـ َو ْج ُهو
ي�ش ْ

أرواح املر�ض
ويرى الهنود �أن الرق����ص يجرب � َ
تن�ضم �إىل الراق�صني ،وت�شار َكهم رق�صهم،
على �أن َّ
فينهكها ذلك ،وتطلب العفو ،وتن�سحب( .)5وهناك
رق�ص���ات مثل رق�صة الأ�س���د يف �إفريقيا ،ورق�صة
ال���دب يف الياب���ان ،ورق�ص���ة امله���ر ب�أندوني�سي���ا،
تهدف �إىل تهدئة الأرواح ال�شريرة...

ثانيا-:الرق�ص ال�شعبي املغربي
�أ�-أنواعه

يعرف املغرب عدة ر ْق�ص���ات ،ميكن �إجمالها
يف �أربعة �أنواع ،هي:
كو�شي
�أ  - 1 -رق�صة ال ْع َالِوي وا َمل ْن ِ
ت�س���ود �شمال املغرب و�شم���ال �شرقه ،وحتديدا
مدن ا ُ
حل َ�س ْي َمة ،وت���ا َزة ،و َو ْجدَة ،واملناطق املجاورة
لها .من خ�صائ�صها �أنها ت�شبه التدريب الع�سكري،
ويتجلى ذل���ك يف اعتمادها ال�صيحات دون الغناء،
وك���ذا البندقي���ة التي ق���د تعو�ض بالع�ص���ا �أحيانا،
�إ�ضافة �إىل ال�ضرب بالأرجل على الأر�ض ،وحتريك
الأكتاف بقوة .وهي حكر على الرجل دون املر�أة.

�أ  - 2 -رق�صة �أَ َح ْيدُو�س
تنت�شر و�سط املغرب من املحيط الأطل�سي غربا
�إىل مدينة ال َّر ِا ِ�شد َّية �شرقا ،ومن �سهل الغرب �شماال
وع ْبدَة
الرحام َن���ة وه�ضاب ال�ش َي ْ
ا�ض َمة َ
حتى �سهول َ
جنوبا .تعتمد لونا واحدا م���ن الآالت املو�سيقية هو
البندير .ميار�سها الرجال والن�ساء معا م�صطفني،
م�سندين �أكتافهم بع�ضا �إىل بع�ض.
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رق�صةتا�سكيوين

�أ  - 3 -رق�صة �أَ ْح َوا�ش
يقع جماله���ا اجلغرايف يف اجلن���وب ال�شمايل
ال�صوي��� َرة
للمغ���رب ،املح�ص���ور ب�ي�ن مدينت���ي َِّ
و ُم َّرا ُك����ش �شم���اال وال�صح���راء جنوب���ا ،واملحي���ط
الأطل�س���ي غرب���ا و�إقلي���م َو ْر َزا َزات �شرقا .ميار�س
ه���ذا النوع اجلن�س���ان على حد �س���واء ،وت�ستخدم
فيه �آلة ال َب ْن ِدير على وجه اخل�صو�ص .تنق�سم هذه
الرق�ص���ة �إىل �أق�سام �ست���ة ،هي�:أحوا�ش الرجال،
و�أحوا����ش ال�سيدات ،و�أحوا����ش الأوان�س ،و�أحوا�ش
الرج���ال وال�سيدات ،و�أحوا����ش الرجال والأوان�س،
و�أحوا�ش العزاب والأوان�س.

تتمي���ز رق�صت���ا �أحوا����ش والك���درة بكونهم���ا
رق�صت�ي�ن �ساحرت�ي�ن جميلت�ي�ن ،وبكونهم���ا
مفتوحا مثق�ل�ا باملع���اين والرموز
متث�ل�ان كتا ًب���ا
ً
واال�ستيهامات واخل�صوبة واجلن�سية...
�إن الأق�س���ام الثالث���ة الأخ�ي�رة (�أحيدو����س،
و�أحوا����ش ،والك���درة) تختل���ف عن الق�س���م الأول
(لعالوي واملنكو�شي) بكونها جتمع بني اال�ستمتاع
بالغن���اء م���ن جه���ة ،والرق����ص م���ن جه���ة ثانية.
وي�شارك فيها الرجل واملر�أة ،زيادة على �أنها ذات
غر����ض �أو طابع مدين ،با�ستثن���اء رق�صة اخلنجر
ب�إقليم حاحا مثال...

�أ  - 4 -رق�صة ال َك ْد َرة
توجد يف منطقة ال�صحراء باجلنوب املغربي.
أ�سا�س���ا �آل���ة طب���ل (الك���درة) �أي ال ِق ْدر،
تعتم���د � ً
والت�صفي���ق اجلماع���ي بالأيدي .تع���رف برق�صة
الرج���ال الزرق لك���ون الراق�صني يرت���دون �ألب�سة
زرق���اء .وت�شارك فيها امل���ر�أة �أي�ض���ا ،ففي مدينة
َط َ
اط���ا على �سبيل املث���ال ،ي�ضرب رجل ب�آلة ت�شبه
الع�صا من حجم �صغري على طبل الكدرة ،وت�شرع
جماع���ة من الن�ساء يف الت�صفيق ،وتتو�سط احلفل
ام���ر�أة تلب����س ثوب���ا �أزرق الل���ون �إىل درج���ة �أنه ال
يظهر �شيء من ج�سدها ،وال ع�ضو من �أع�ضائها،
ث���م ت�شرع يف الرق�ص مقلدة بحركات ج�سدها كل
نغمة من نغمات الطبل والت�صفيق.

ب-بع���ض ط��رق ممار�سته-:رق�صة�أحوا���ش
()8
أمنوذجا
�
ً

()6

()7
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الرق�ص املغربي بطرق �شتى ،وتختلف
يمُ َ ا َر�س
ُ
�إيقاعاته و�أداءاته من منطقة �إىل �أخرى .فرق�صة
�أحوا�ش مثال تتم بطريقتني اثنتني ،هما:

ب  - 1 -الطريقة الأوىل
وغروب ال�شم�س بكن�س �ساحة كبرية ب�أحد
ُي ْبدَ �أ
َ
الدواوي���ر ،وتنظف جيدا ،ثم تر�ش باملاء لئال تثري
الغب���ار �أثناء عملي���ة الرق�ص .وح�ي�ن يرخي الليل
�سدوله تنار ال�ساحة مب�صابيح كهربائية ،ويح�ضر
بع�ض �شباب القبيلة �أدوات �إقامة م�شروب ال�شاي،
فتو�ضع قنين���ة غاز �أو �أكرث يف قل���ب القاعة ،و�إىل

فـي الرق�ص ال�شعبي املغربي

جانبه���ا �صحون كبرية بها عدد كثري من الك�ؤو�س،
يتو�سطه���ا �إبريق كبري (ال�ب�راد) يف حجم املغالة
(ال َغ َّ
�ل�اي) ،هذا �إ�ضافة �إىل علب ال�شاي ،وقوالب
ال�سك���ر ،وكمي���ة كبرية م���ن نبات النعن���اع ...بعد
ذل���ك ،تقب���ل جماعة م���ن الذك���ور رج���اال و�إناثا،
يت�صدره���م رئي�سه���م ،يرت���دون عب���اءات بي�ضاء
وعمامات �صفراء ،وينتعلون �أحذية ونعاال متباينة
الأل���وان ،يغلب عليها الل���ون الأ�سود ،وبني �أياديهم
بنادير خمتلفة الأحجام ،ثم يتو�سطون ال�ساحة.
�إث���ر ذلك ،يتدفق اجلمهور عل���ى املكان وافدا
�إلي���ه من الدواوي���ر املجاورة ،ومن مرك���ز املدينة
�أي�ضا ،وما هي �إال حلظات قليلة حتى تغ�ص جنبات
ال�ساحة بالراغبني يف متتيع العني ،والأذن ،وبقية
اجل���وارح ،ب�إيق���اع رق�ص���ة �أحوا����ش .ي�شم���ل هذا
اجلن�سني معا :الن�ساء والفتيات كبريات و�صغريات
ومتو�سط���ات الأعمار ،يتمرك���زن يف جانب واحد،
والرج���ال وال�شباب والأطفال ،ي�ستقرون يف جانب
�آخر ،دون �أن يحدث اختالط بينهما.

ُي����ؤ َْذن باالنطالق���ة ،فيغن���ي �أحده���م ب�صوت
ح���اد مرتفع ،وي�صدح الرئي�س �آلة البندير ،ويكرر
الآخرون الكالم نف�سه ،وي�شكلون دائرة تتحرك يف
اجتاه الي�سار ،وي�شرعون يف الرق�ص بدفع �أرجلهم
اليمن���ى �إىل الأمام ،ثم يقربون منها الي�سرى� .أما
�أج�ساده���م فيتمايلون بها �إىل الأم���ام تارة ،و�إىل
ال���وراء تارة �أخرى .وي�ستم���ر الرق�ص والغناء �إىل
�أن يبلغ���ا ذروتهما ،فال ت�سم���ع �إال �أ�صوات املغنني
والبنادي���ر احلادة القوية .يف ه���ذه اللحظات يعد
ال�ش���اي ،وتتوقف املجموعة ع���ن الرق�ص والغناء،
وي���وزع عل���ى احلا�ضري���ن كله���م ب�ش���كل منتظم.
ت�سرتيح الفرقة بع���د �أن يحت�سي �أفرادها ال�شاي،
ث���م ت�ست�أن���ف ن�شاطها من جدي���د ،وهكذا دواليك
�إىل �أن يو�شك ال�صبح �أن يتنف�س .حينئذ ت�ست�سلم
للراحة ،بعد �أن يكون التعب قد �أخذ منها م�أخذا،
وفع���ل فيه���ا فعلته ...فيتف���رق اجلمهور وق���د َرانَ
ب���ه النعا�س ،راجيا جت���دد املنا�سبة يف وقت قريب
جدا...
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الإفريقي

الأمازيغي

ب  - 2 -الطريقة الثانية
تكن�س ال�ساحة بعناية ،وتر�ش باملاء ،وتو�ضع يف
جنباتها �أكوام من الع�شب الياب�س واحلطب لتغذية
النار .عند حلول الظالم حت�ضر جماعة من الرجال
حامل�ي�ن بنادير كب�ي�رة ،ر�صع���ت جوان���ب بع�ضها
ب�صفائح نحا�سية م�ستديرة ،ثم تتبعهم جماعات من
الن�ساء ترتدي���ن لبا�س احلفالت والأعياد ،وت�ضعن
ف���وق قفاطينهن امللونة ك�ساء �شفاف���ا �أبي�ض اللون،
نقط بنق���ط مطرزة ،وق���د لفت جدائ���ل �شعورهن
يف خم���ر ذات �ألوان �صارخ���ة ،تك�شف عن �آذانهن،
وتتدىل خلفهن ،وع�صب���ت جباههن ب�شريط ثوبي
داكن خمطط بالأحمر والأخ�ضر والبنف�سجي ،وهو
طوي���ل ملقى على ظهورهن ،ي�ص���ل حدود اخل�صر
منتهي���ا بخمائل طويلة .وزين���ت �أعناقهن بقالدات
كب�ي�رة ذات �صف���وف متعددة الط���ول ،وقد ر�صعت
فيها كرات من اللبان خمتلف���ة الأحجام ،تف�صلها
عقيق���ات زجاجية ،وقطع نحا�سية �صغرية ،و�أخرى
نقدية ف�ضي���ة .و�أخذن زينته���ن كاملة:فاحلواجب
مر�صوفة ،وعليها خطوط �أفقية من م�سحوق الكحل،
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ال�صحراوي

العربي

وعل���ى كل خد ثالث نق���ط من احلن���اء م�ستديرة،
وعلى الذقن و�شم تقليدي ،ويرتدين �أحذية ح�ضرية
مطرزة ،ونعاال حمراء مدورة من �صنع حملي.
تعط���ى �إ�ش���ارة البدء ،فيغن���ي رجل ب�صوت
مرتفع ،وينقر رئي�س اجلوقة البندير ،ويردد الرجال
اجلملة نف�سها .ثم تن�شطر الن�ساء �إىل جمموعتني،
تردد الأوىل اجلملة الغنائية ،وتردد الثانية الالزمة
اخلتامية .وبعد ذلك ،ت�شرع املجموعة كلها جمعاء
يف التح���رك ح���ول الن���ار يف اجتاه اليم�ي�ن ،وتكون
احلرك���ة م�ضبوط���ة� ،إذ تلق���ي كل راق�ص���ة رجلها
اليمنى حوايل ع�شري���ن �سنتمرتا ،ثم تقرب رجلها
الي�سرى من اليمنى يف املرحلة املوالية� .أما الرجال
فيكونون واقف�ي�ن �أول الأمر ،ثم يقعدون حني ت�أخذ
الن�س���اء يف الرق����ص ،وال يرق�ص���ون ،ب���ل يكتف���ون
بال�ض���رب على البنادير رافعني �أيديهم اليمنى �إىل
م�ستوى الر�أ�س ،موقعينها بكل قوة .وعندما يحمى
وطي�س الإيقاع يقلدون الن�ساء ،فيلقون ب�أج�سادهم
�إىل الأمام ،ثم �إىل اخللف..

فـي الرق�ص ال�شعبي املغربي

املالحق
بع�ض امل�صطلحات ذات ال�صلة بالرق�ص ال�شعبي

*-ال َك َّ
الل

ا�صة
*-ال َّر َّك َ

تعريجة �صغرية م�صنوعة من الطني على �شكل لولب .يغلف
�أحد خمرجيها جل���د ،ينقر عليه ب�أ�صابع الي���د .و�إذا كانت
هاته الآلة من احلجم ال�صغري ف�إنها ت�سمى (�أك َّوال).
*-ال َغا ْي َطة

راق�ص���ة ت�صطحبها املجموع���ة املو�سيقي���ة معها .ترق�ص
و�سط اجلم���ع مرتدية �ألب�سة مثرية ،م���ن �أجل ك�سب �أكرب
قدر ممكن ن تربعات املتفرجني.
*-الز َّْع ُبولة

مزمار خ�شبي له فتح���ة �ضيقة يف الأمام وفتحة وا�سعة يف
اخللف .جتع���ل يف الفتحة الأمامية زم���ارة �صغرية ،ينفخ
فيها العازف �أحلانا تن�سجم و�إيقاع البندير.

حمفظة �صغرية ت�صنع من اجللد ،ي�شدها الراق�ص بخيط
�إىل �أحد كتفيه ،ويتزين به���ا �أثناء عملية الرق�ص ،وغالبا
ما تكون �صفراء اللون.

*-ا ْ
خل َما�سِ ي

*-الدَّ ْر ُبوكة

ناي ذو �ست ثقب ،مع ثقب يف اجلهة املقابلة لها.

�آل���ة �إيقاع ت�صنع م���ن الطني �أواخل�ش���ب �أواملعدن ،وتغطى
بجلد حي���وان .ي�ستعملها املو�سيقي جال�س���ا مت�أبطا �إياها،
ويقرعها �إما ب�أ�صابع يده و�إما بكفه.

*-ال َّرزَّة
عمام���ة ي�ضعها ال�شيخ فوق ر�أ�سه ب�شكل دائري دقيق جدا،
يغلب عليها اللون الأ�صفر ،وقد تكون بي�ضاء.

*-ال َك ْ�ص َبة

*�-ألُّون َ -تالُّونْت (باللغة الأمازيغية)

ت�صن���ع �أ�سا�سا من الق�صب بنح���ت جتاويفها .وهي �أنواع:
ال�س ُبو َلة -ا َملخَّ زْ نيِ .الثالثية -اخلما�سية -الك ْب ِلي ّْ*-ال َبنْدِ ير

ي�صن���ع يف الغالب م���ن جلد املاعز ،وهو موت���ر ،على �شكل
دائرة خ�شبية عر�ضها حوايل خم�سة �سنتيمرتات .تختلف
م�ساحة دائرته من مكان �إىل �آخر.

دف دائ���ري ال�ش���كل م�صن���وع م���ن اخل�ش���ب ،وه���و ي�شبه
الغربال .يل�صق عليه جلد ماعز �أو غنم �سميك ،ويتو�سطه
خيطان مطاطيان قويان ،ي�ساعدان على تفخيم ال�صوت.

�صور املقال من الكاتب

*َ -تاغْ ريت (باللغة الأمازيغية)
هي الزغردة ،وت�صدر من الن�ساء اعرتافا منهن ب�أنهن �أعجنب
مبا ي�شاهدنه من رق�ص ،وما ي�سمعنه من غناء� ،أو �إيقاع.
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�أر�شيف الثقافة ال�شعبية
ت�صوير :فوزية حمزة

صناعة الخزف :سيرة الطين المغربي  -مدخل إثنوغرافي
المالبس الشعبية للمرأة في محافظة الخليل
مصداقية تنمية الحرف التقليدية في العالم العربي

صناعة الخزف:
سيرة الطين المغربي
مدخل إثنوغرافي

http://img0.etsystatic.com/il_fullxfull.174290732.jpg

�إبراهيم احلجري
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
وهواء وجتل ّيًا..
طينا
ً
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�صناعة اخلزف� :سرية الطني املغربي

وم���ع العب���ور ال�سريع للأزمن���ة والدهور؛ ي�أتي
الن�سيان على الكثري من هاته التجليات الإبداعية
و َيبق��� ُر املح���و الفيزيقي �أخرى ،بينم���ا يظل النزر
الي�س�ي�ر– لظ���روف �إن�سانية وا�ستتيقي���ة غالبا ما
تخلقه���ا ال�صدف���ة– �صام���د ًا ،مكاب���د ًا ،عني���د ًا،
مقاوما كل �أ�ش���كال الن�سف ورياح الع�سف ...ولعل
من �أقدم ما يختزنه زا ُد الذاكرة املغربية الرتاثية
نلفي ف���ن �صناعة اخل���زف الذي انت�ش���ر مبناطق
�شتى م���ن البالد وذاع �صيت���ه؛ لينتقل من مناطق
�إىل �أخرى� ،إما يف �شكل م�شرتيات ومبيعات �أو عن
طريق رحيل الفنانني من مدينة �إىل �أخرى �أو من
بادية �إىل حا�ضرة.
وق���د ا�شته���رت به عدة م���دن مغربي���ة كفا�س
ومكنا�س و�س�ل�ا و�آ�سفي ..لكن ،ولظروف تاريخية
و�إن�ساني���ة ،نالت مدينة �آ�سفي الن�صيب الأكرب من
ه����ؤالء املبدعني الذين ا�ستق���روا ،هناك ،يف قلب
املدينة و�شكلوا ور�شات عمل تطورت عرب التاريخ،
وتوارث���ت جي�ل�ا عن جي���ل و�أب���ا عن ج���د ...وقد
�ساع���د ،على ه���ذا اال�ستقرار ،تواف���ر �سبل العمل
واملواد اخلام ،خ�صو�صا ،تربة الطني التي تت�شكل
�أغلب الطبقات الأر�ضية له�ضبة عبدة منها ،ولعل
فك���ر َة فنية اخلزفي���ات والفخاري���ات جاءت عرب
مراح���ل من اختم���ار ال�صنع���ة و�إتقانه���ا وتناف�س
احلرفي�ي�ن عل���ى اجل���ودة� ،إذ كان التن���اول بداية
عبارة عن حرفة لك�س���ب الرزق وخدمة النا�س يف
توفري حاجياتهم من الأواين وامل�صنوعات الطينية
الب�سيط���ة ...ثم ما فت���ئ �أن �ص���ار العمل اخلزيف
ف ًّن���ا �أ�صيال ي�سلب العني ويث�ي�ر �شهيتها وفتنتها...
ي�ستدرجها من جماهل املعمور ذاهلة �إىل بازارات
�آ�سفي ودكاكينها العتيقة بتل الفخارين..
تل الفخارين:
وق���د �شكل هذا الفن احلق ،من مدينة �آ�سفي،
قبلة للزوار وال�سياح عربا و�أجانب ...هذه املدينة
الأثري���ة املمت���دة �أ�صدا�ؤه���ا عرب �شج���رة التاريخ
العريق���ة ،القابعة يف خ�شوع عل���ى الأطل�سي حتكي

�سريا و�أنطولوجيات وميثولوجيات �أزمنة وع�صور
و�شع���وب ..تق���ول للع���امل�« :أن���ا مازل���ت هنا رغم
احلكاي���ات ...رغم التعري���ة ...رغم كل التغريات
فرح ًة
اجليوتاريخي���ة ...رغم ق�س���اوة الطبيعةِ ...
كم���ا كن���ت دائما �أ�ستبط���ن املحكي���ات و�أدونها يف
�صحائ���ف من ط�ي�ن وفخار ب�أنامل م���ن ذهب ودم
و�صل�صال»..
وق���د تناولت ع���دة كتب ودرا�س���ات تاريخ هذا
الف���ن وحياة بع�ض رواده م���ن «املْ َع ْلمِ َّي��� ِة» و�أ�صوله
ومنابع���ه الأوىل وحمجات���ه و�أ�س���واق ترويج���ه
وت�صدي���ره ...ولئن كان هذا الف���ن قد نال حظوة
عاملية وذيوعا �شعبيا و�أ�صداء ووهجا كون ّيني ،ف�إنه
مازال ي�ستعمل ،يف الغالب� ،أدوات ب�سيطة تزيد من
�شعبيته و�إقبال النا�س عليه واهتمامهم بجمالياته
رغم املناف�سة وامل�ضايق���ة التي يتلقاها من طرف
امل�صنوعات احلديدي���ة والزليجية والقرميدية...
وقد ا�شته���رت املنطقة التي ي�صن���ع فيها اخلزف
والفخار منذ القدم ب�آ�سفي ،بو�سم خا�ص وم�ستفز
للكينون���ة الإبداعي���ة (ت���ل الفخاري���ن) ،حي���ث
تتوفر ل���دى احلرفيني و«املْ َع ْلمِ َّي��� ِة» ،هناك� ،أفران
وم�ساحات للإنتاجات املتنوعة ودكاكني وبازارات
للت�سويق و العر�ض..
من ه���ذا الت���ل التاريخي العري���ق ت�شع رائحة
الف���ن والإب���داع �شع���را وت�شكي�ل�ا وفل�سف���ة لتفوح
يف �سم���اء كل الع���امل عاب���رة ال�سه���ول واجلب���ال
وال�صح���ارى والبطاحي وته���ز �أوت���ار كل الع�شاق
والذواق�ي�ن على اخت�ل�اف �أجنا�سه���م وتوجهاتهم
وتاريخه���م ...من هنا تبد�أ رحل���ة اخلزفيات نحو
ع���وامل �أورب���ا وباقي اجلهات وما له���ا من و�سائط
يف ذل���ك غري �أري���ج الإبداعي���ة ال�صادق���ة و�صرب
فنان�ي�ن ذوي مل���كات فوالذية« ...ت���ل الفخارين»
حي���ث ال�شم�س ت�ش���رق ب�أ�شعة متت���زج بالأ�سطورة
وال�شعر البدائيني ،لتحكي جتارب �أنبتتها الفطرة
على الطني الناطق ب�أي���دي ت�ؤمن ب�أ�صالة االنتماء
لل�صل�صال ...جتارب �إن�سانية معتقة بنفح املكابدة
والتاريخ ..جتارب تخت�صر �أ�سئلة القلق الوجودي
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والأنطولوج���ي وتعانق عذابات الإن�سان ومطاحمه
يف �أب�سط التجليات و�أكرثها تعبريية...
م���ن هنا كانت البداية ،رمبا ،لفن عريق يعتمر
املدين���ة ال�ضارب���ة ب�أطنابه���ا يف ج���ذور التاري���خ،
املخ�ضبة برائحة الفتوحات والأ�سم���اك والأوائل..
م���ن هنا �أي�ضا عربت كل احل�ض���ارات ..و رمبا كان
االمت���داد لو�صل غريب مع الرتب���ة والطني ورائحة
الأر�ض« ...تل الفخارين» لوحة خزفية حتكي للعامل
�سرية ال�صل�صال املغرب���ي ،طافحة بكل التفا�صيل
ال�شعري���ة الإن�سانية الباذخة الت���ي ت�صدر �أهواءها
عن مقربة من النخل والوادي وال�شعاب املتواطئة.
فن عريق:
ولقد �أثبتت البحوث التاريخية والأركيولوجية
والرتاثية �أن فن���ون اخلزفيات واحلرف الفخارية
تواج���دت باملغرب منذ �أزمن���ة �سحيقة تكاد ترجع
بداي���ات �إرها�صاته���ا الأوىل �إىل تواج���د الإن�سان
به���ذه البق���اع ،يثبت ذل���ك حقيقة توف���ر املتاحف
املغربي���ة عل���ى �آث���ارات ومنمنمات ولق���ى فخارية
�ص ُع���ب عل���ى الباحث�ي�ن معرف���ة تاري���خ ظهوره���ا
بال�ضب���ط ،غ�ي�ر �أن بع����ض الدرا�س���ات ت�ؤك���د �أن
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�صناع���ة اخل���زف امل���وروث ع���ن الأندل����س كان
موجودا وم�ستمرا باملغرب منذ القرن الثاين ع�شر
املي�ل�ادي ،وخا�صة مبدين���ة فا�س الت���ي ا�ستقبلت
وفودا م���ن الأندل�سيني� ،إثر النزاع���ات ال�سيا�سية
والديني���ة ،وق���د كان ه�ؤالء يتقنون ،م���ن جملة ما
يتقن���ون ،فن اخل���زف وحرفا يدوية �أخ���رى ،وقد
ورد ذك���ر ذلك يف كتاب (و�ص���ف �إفريقيا) حينما
حت���دث احل�سن الوزان عن جودة القطع الفخارية
ذات ال�صنع���ة املتقنة والأل���وان الزاهية التي تباع
يف دكاك�ي�ن اخلزفي�ي�ن مبدين���ة فا����س م���ع مطلع
القرن ال�ساد�س ع�شر للمي�ل�اد(� .)1أما بخ�صو�ص
مدينة �آ�سفي فنالحظ ن���درة امل�صادر� ،إن مل نقل
انعدامها ،مما يجعل �أمر حتديد تاريخ ظهور هذه
ال�صناعة فيها �أمرا �صعبا ،ولكن ميكننا القول ب�أن
هذه ال�صناعة وجلت �آ�سف���ي منذ �أقدم الع�صور.
والدلي���ل على ذلك ت�شابه تقني���ة الفخاريات التي
�صنعت يف عهد الفينيقيني بطريقة يدوية بدائية،
والتي ا�ستخدمه���ا الفخاريون الأمريكيون يف عهد
كري�ستوف كولومبو�س.
و�إذا �أمعن���ا البح���ث يف �أ�ص���ل ت�سمي���ة املدينة
ب�آ�سف���ي ،جن���د �أنه���ا تع���ود �إىل الكلم���ة الرببرية
(�أ�سي���ف) والت���ي جت���ري املج���رى �أو امل�سي���ل،

�صناعة اخلزف� :سرية الطني املغربي

واملق�ص���ود به���ا (جم���رى وادي ال�شعب���ة) ال���ذي
يخرتق املدينة قا�ص���دا املحيط الأطل�سي كم�صب
ل���ه ،تاركا على �ضفتيه روا�س���ب من الطني ،ف�أخذ
ال�صي���ادون امل�ستق���رون عل���ى �سواحل���ه ي�صنعون
منه���ا �أواين خزفية ب�سيطة كج���رار ي�ستخدمونها
لأخ���ذ زاده���م مما ه���م يف حاج���ة �إليه م���ن املاء
خالل رحالته���م البحرية ،وقد اخت�ي�ر موقع (تل
الفخاري���ن) نظ���را الرتفاع���ه مم���ا يجعل���ه دائم
التعر�ض لأ�شع���ة ال�شم�س ،وه���ذا ي�ساعد ال�صناع
اخلزفيني يف ت�صليب م�صنوعاتهم.
وق���د ا�ستقر (املعلم���ون) الأولون به���ذا التل،
وظلت م���ن بعدهم الأجيال تتاب���ع ن�شاطها بنف�س
الطريقة وتك���رر العمليات ذاتها التي ت�شكل �أ�س�س
العم���ل البدائي ،وحتر�ص عل���ى �أن يظل اال�شتغال
ب����أدوات ب�سيطة ،يعتمد يف �أغلبه على اليد و�إتقان
احلرفة ،وميتد هذا الن�شاط لي�شمل مناطق وقرى
جم���اورة للمدينة ،تتوارثه الأجيال خلفا عن �سلف
وعل���ى م���ر الع�ص���ور �إىل يومن���ا ه���ذا .ودون �شك
�أن �أهمي���ة احلف���اظ على هذه الطقو����س والطرق
والو�سائ���ل التقليدية هو االعتق���اد بكونها ال�سر يف
الإبداعية وعن�صرا من العنا�صر امل�شكلة للأ�صالة
لأنه���ا ل�صيق���ة بالإن�سان وترتب���ط بحياته اليومية
وبتقاليده وعاداته.
�أدوات ب�سيطة:
وم���ن املع���روف �أن املادة الأ�سا����س يف �صناعة
اخل���زف ه���و الط�ي�ن ،فتوف���ر موا�صف���ات الطني
ال�صال���ح له���ذا الن�ش���اط ه���و م���ا يجع���ل �صناعة
اخل���زف تنت�ش���ر يف م���دن دون �أخ���رى .ومدين���ة
�آ�سف���ي غني���ة بهذا الن���وع من الطني مم���ا جعلها
مركزا لهذا الف���ن العريق ومعقال لتوافد ال�صناع
واخلزفيني واملعلمني من كل بقاع املغرب .والطني
�أنواع :الطني الأ�صفر والأبي�ض (تادقة) والأحمر،
وبع���د ا�ستخراج الطني الالزم يقوم ال�صناع بِدَ ِّقه
وغربلته ثم (ت�سليله) �أي �إ�ضافة املاء �إليه وخزنه،
يخمر اخلليط ويدلك مثلما تدلك العجني.

�إن ه���ذه املراح���ل وع���رة جدا ،و�إن م���ن يتابع
ب�ص���دق ه����ؤالء احلرفي�ي�ن
تفا�صيله���ا يعتق���د
ِ
وفنياته���م العالية ،ويدرك ع���ن قرب وعورة �سلك
مدارجه���ا ،من���ذ �أن ي�ستخ���رج الط�ي�ن م���ن رحم
الأر�ض ،وما هذا الرح���م الأر�ضي �سوى «كاريان»
يقتلع منه ال�صل�صال على �شاكلة طوب كبري ،يعب�أ
يف �شاحن���ات �أو عربات وينق���ل �إىل معامل الفخار
بت���ل الفخاري���ن ويو�ضع يف �صهريج امل���اء كي يبتل
جي���دا ،حيث ي�ت�رك يف املاء مل���دة �أرب���ع وع�شرين
�ساع���ة ،يخ���رج بعدها من ال�صهري���ج ليتم عجنه
بوا�سط���ة الأق���دام ليتحول �إىل عجين���ة متالحمة
الذرات ،متما�سكة الأجزاء ...ترتك بع�ض الوقت
ك���ي تن�شف قليال �إىل �أن ي�أذن «املعلم» مل�ستخدميه
بال�ش���روع يف عملية الدلك حيث ت�ؤخذ كمية معينة
م���ن العجني وي�ش���رع يف دلكه���ا مل���دة طويلة حتى
تتخل����ص من رخاوته���ا وتت�صلب قلي�ل�ا ،ثم تقدم
�إىل «املعلم» الذي يدي���ر اللولب ،على �شكل قوالب
ال�سك���ر( ،اللول���ب عبارة ع���ن �آلة ت���دار بالأرجل
م���ن الأ�سفل) فيدور ر�أ�سه���ا ب�سرعة كبرية ،يكون
ر�أ�سه���ا بني ي���دي املعلم ،ي�أخذ قطع���ة من الطني،
حي���ث ين�سل���خ الطني ع���ن هويت���ه ب�سرع���ة فائقة
ويتح���ول �إىل قطع و�أ�شكال م�صممة بعناية ،تدخل
ه���ذه القطع �إىل الأفران ملدة �أربع وع�شرين �ساعة
كي تت�صل���ب خاللها ثم تربد وتتح���ول �إىل فخار،
لك���ن ه���ذه (التطييبة) ه���ي �أولية ،والب���د للفخار
من (تطييب���ة) ثانية ،والتي �ست�أت���ي مبا�شرة بعد
عملي���ة ال�صباغة� ،إذ مبج���رد ما تخرج من الفرن
وتربد تق���دم «للمعلم» املكل���ف بالزخرفة ،فيعمد
�إىل تزويقها وتنميقها وزخرفتها ،بعدما يكون قد
�أحكم خلط �صباغت���ه املعدنية و�س َّواها بالعلك كي
تطاوعه خا�صة و�أن ال�صباغة امل�ستعملة عبارة عن
معدن ..ويك���ون املزخرف عليم ًا بالأ�شكال حافظ ًا
له���ا وهي �أ�شياء معق���دة مثل( :التب���وع ،الزياين،
الربب���ري ،)..والغريب يف الأم���ر �أن هذا «املعلم»
املزخرف يزوق الفخاريات وير�سم �أ�شكاال رائعة،
هند�سي���ة �أو حماكاتي���ة �أو ت�شكيلي���ة (املعلم يكون
عارفا ب�أمور فن الت�شكيل) دون اعتماد غروغيات
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�أو تخطيطات م�سبقة ،بل �إنه ي�شتغل بتلقائية ،وبعد
�أن ينته���ي من عمل���ه يرتكها تن�ش���ف يف ال�شم�س،
ويغط�سه���ا بعد ت�شم�سها يف مع���دن ي�سمى «ليماي»
وذل���ك لك���ي تتخذ �ش���كل اللمع���ان ،و�آن���ذاك يتم
�إعادته���ا �إىل الفرن الن���اري ملدة � 24ساعة �أخرى
لتخرج يف �شكلها النهائي البديع حيث ت�صبح قابلة
للت�سويق ،مهي�أة للعر�ض ،فبعد (التطييبة) الأوىل
يتخذ ال�ش���كل امل�صنوع من الط�ي�ن �صفة الفخار،
وبعد(التطييبة) الثانية يتخذ و�سم اخلزف.
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تب���دو خجولة لي�س فقط لغ�ل�اء تكلفتها ،بل �أي�ضا
العتبار «املتعلم�ي�ن» و«املعلمني» معا التم�سك بهذه
الطقو����س التقليدية فيه من الأ�صال���ة والإبداعية
ال�سر الكب�ي�ر ،لكن يت�ض���ح �أن لآ�سفي احلظوة يف
التم�س���ك ب�إمكانيات البحث ع���ن �سبل التحديث،
وذل���ك بكونها تتق���دم املدن املغربي���ة فيما يخ�ص
حتدي���ث الأف���ران ،ويب���دو ذل���ك جليا م���ن خالل
اجلدول الآتي:
املدن

الأفران الغازية

انت�شار خارج احلدود:

فا�س

12

وم���ع م���رور الزم���ن ،ذاع �صي���ت اخل���زف
وانت�ش���رت �صناعت���ه وكرثت �شهرت���ه و�شعبيته بني
الورى فبد�أ امل�ستثمرون يتهافتون (تل الفخارين)
القتناء امل�صنوع���ات اخلزفية ونقلها خارج �آ�سفي
ق�ص���د ت�سويقها �س���واء داخل املغ���رب �أو خارجه،
ونظرا ل�صعوبة مراح���ل �صنع اخلزف وطول مدة
التح�ض�ي�ر يب���د�أ ال�صن���اع التقليدي���ون يف البحث
عن �سب���ل �أخرى لتي�سري ال�صنع���ة وتو�سيع الإنتاج
وتقلي�ص حجم التكاليف .ف�أدخلت الأفران الغازية
حمل الأفران التقليدية ،وم���ع �أن هذه املجهودات

�سال

10

�آ�سفي

14

ورزازات

2

تطوان

1

الدار البي�ضاء

1

و ق���د �أثب���ت الأخ�صائي���ون �أن له���ذه الأفران
مزايا عديدة نذكر منها:
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http://www.manfata.com/wp-content/uploads/2013279-635017441252797289-2013/04/.jpg

 اخت���زال زم���ن طبخ اخلزف ما ب�ي�ن �أربع وت�سع�ساعات عو�ض �أربع وع�شرين �ساعة.
 االقت�ص���اد يف الطاقة بن�سبة ترتاوح ما بني 30و  50باملائة.
 عدم ت�أثر ا�شتغاله بتغريات الظروف املناخية. تف���ادي التل���وث البيئ���ي و�ضم���ان �سالم���ة �أكربللعامل�ي�ن وال�ساهري���ن على مراقب���ة الأفران
و�إعدادها.
 التوف�ي�ر ملردودي���ة �أف�ضل والإ�سه���ام يف حت�سنياجلودة(.)2
وبالإ�ضاف���ة �إىل حتدي���ث الأف���ران فق���د عمد
فنان���و اخل���زف وحرفي���وه �إىل ا�ستخ���دام (التور
الكهربائي) عو�ض (املاعون اخل�شبي) الذي يتم
حتريك���ه ب�ضغط الأرجل ،كما مت تعوي�ض املطاحن
املائية ،التي ت�ستخدم لطحن مواد الطالء الأولية،
ب����آالت كهربائي���ة مع���دة خ�صي�صا له���ذه الغاية،
وه���ي ذات مردودي���ة عالية فيما يخ����ص اجلودة
والإتقان.
ومل يقت�صر انت�شار هذا الفن العريق والأ�صيل
على فئة الذكور بل جتاوز ذلك ،يف بع�ض املناطق،

ليط���ول فئات عري�ضة من الن�ساء ،وهذه الظاهرة
تع���رف ،خ�صو�ص���ا ،بنواح���ي (واد الو) وحتديدا
منطقة ف���ران �أوالد علي ،حيث �إن الن�ساء هن من
ميتهن ه���ذه احلرفة( ،ح���وايل  600امر�أة)� ،إذ
يروج ،هن���اك ،مث ٌل يقول �إن امل���ر�أة التي ال ت�صنع
الفخ���ار ال تتزوج ،وه����ؤالء يتقنﱠ كل املراحل ،بدءا
با�ستخ���راج الطني من جوف الأر�ض (الكاريان)،
وطحنه وغربلته وانتهاء بتحويله �إىل �أواين جميلة
بديعة ال�صنع ،والغريب يف الأمر �أنهن ال ي�ستعلمن
اللول���ب املع���روف باملاع���ون ،ب���ل يقم���ن بت�شكيله
ب�أيده���ن مم���ا ي�ضف���ي عل���ى الأ�ش���كال اخلزفي���ة
امل�صنوع���ة رونقا بديعا .وهذا دلي���ل قوي على �أن
�صناعة اخلزف باملغرب �صناعة ذات قيمة �شعبية
وا�سع���ة تت�أ�صل يف عروق الإن�س���ان املغربي ودمائه
فت�شم���ل �صغ�ي�ره وكبريه� ،شيب���ه و�شباب���ه ،ن�ساءه
ورجاله ...حيث جند �أن الأ�سرة املغربية رغم ذيوع
ال�صناع���ات الألومينيومي���ة والبال�ستيكي���ة ت�صر
عل���ى ت�أثي���ث منازلها م���ن امل�صنوع���ات الفخارية
واخلزفي���ة� ،س���واء يف الب���وادي �أو امل���دن ،حي���ث
يل�صق املغاربة بالأ�شياء الرتاثية الأ�صيلة الثمينة،
فيف�ضلون ا�ستعم���ال ك�ؤو�س الفخار والطني عو�ض
الزج���اج ،مثلم���ا يحبذون تن���اول وجباته���م وكذا
137

حت�ضريه���ا يف �أواين خزفي���ة ويعت�ب�رون ذلك بنة
�إ�ضافي���ة ون�سمة زائدة ترفع قيم���ة اللذة والتذوق
واال�ستمتاع.
ولع مغربي بالفخار:
وب�إلقاء نظرة ،جمرد نظرة �أولية على املطبخ
املغربي نكت�شف هذا ال�سر ون�ستجلي عالقة املغربي
بفن اخلزف ،حيث جن���د (الق�صرية ،الطاجني،
الفراح ،الك�سكا�س ،الطنجرة ،اخلدمية ،املجمر،
احل ّما����س ،امل�ت�رد ،الطب�سيل ،احل��� ّوار ،اخلابية،
ال َكـ���درة ،البح���رارة ،الغراف ،الرواب���ة ،الزالفة،
اجلباني���ة ،وغريه���ا م���ن الأواين والديك���ورات
وامل�صممات)..
والأكرث من هذا �أن الأ�سواق املغربية جزءا من
رحابيها للم�صنوعات اخلزفية وتُ�سمى «الطيانة»
�أو «الفخاري���ة» �أو «اخلزافية» ،و�س���واء كانت هذه
الأ�س���واق �أ�سبوعية �أو دائمة؛ ف�إن املغاربة ي�صرون
عل���ى زيارته���ا واال�ستمت���اع بالنظ���ر �إليه���ا وتفقد
جديدها حتى دومنا رغبة يف االقتناء ،ك�أمنا ي�أتون
�إىل ه���ذه الرحاب���ي ليكت�شفوا ذواته���م من خالل
مالم���ح هذا ال�صانع التقليدي ال�ص ُبور ،القابع يف
خيمت���ه ال�صغرية مراقبا �أ�شكاله امل�صنوعة ،وهي
تنادي العني الذواقة ،يراقبها ويتلذذ بتتبع الأعني
وه���ي َت ْن َ�ش��� ُّد �إليه���ا ِب َول���ه وتري���د �أن تبلعها حلظة
واح���دة ،ترتع النظرات املدهو�ش���ة تارة يف جمال
امل�صنوعات ،وتارة �أخرى يف مالمح و�سحنات هذا
الفنان الذي اتخذت �شكل ولون الطني ،لقد حتول
بفرط الت�صاقه بالطني و�شدة ع�شقه له �إىل كائن
من طني وخزف ،بوج���ه مفلول بالتجاعيد وب�شرة
�سمراء قمحية و� ِأيد مت�شققة ونظرات باهتة ،لكن
عميقة(.)3
عوائق يف الطريق:
وم���ع كل ه���ذا ،يع���رف ه���ذا الف���ن العري���ق
منعطف���ا �صعب���ا ويجت���از مراح���ل عوي�ص���ة تكاد
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تع�صف به بكرة �أبيه لوال �صمود بع�ض (املعلمني)
املهوو�س�ي�ن ب�صنعته���م و�إبداعه���م والرابط�ي�ن
حيواته���م وكينوناته���م بتواجده ،فه���م يحر�صون
على ا�ستمراره كي ي�ستمروا و�إال فليدفنوا �أنف�سهم
�أحياء ،كما ي�ؤكد �أحد املعلمني يدعى (حممد حمني
املع���روف بال�ضو) ،وقد تكلم ه���ذا الأخري مبرارة
(كادت الدم���وع تنهم���ر م���ن عيني���ه العميقت�ي�ن)
ع���ن كرثة العراقيل واملثبط���ات ،وقد اخت�صرناها
يف :ال�ضعف الكب�ي�ر يف الإمكانات املادية وانعدام
مواردها وم�صادره���ا ،قلة الطلب على املنتوجات
اخلزفي���ة ب�سبب مناف�سة ال�صناعات البال�ستيكية
والألومنيومية الأقل تكلف���ة والأطول عمر ًا ،غياب
الدع���م والت�شجيع من قب���ل الدول���ة وامل�ؤ�س�سات،
ارتف���اع امل�صاريف وك�ث�رة ال�ضرائب ،عدم متييز
الأبن���اك ،من حيث الفوائد ،ب�ي�ن التاجر واملقاول
التحفيز على جمال
وال�صانع التقلي���دي ،اقت�صار ْ
ال�سياح���ة ،غي���اب جمعي���ات ت�ؤطر العم���ل وتوحد
ال�صف���وف وت�ش���د ع�ضدهم ق�ص���د اال�ستمرار يف
العط���اء ،وذل���ك بتوزي���ع امله���ام وجع���ل التالحم
عن�ص���را ها ًّما يف احلي���اة احلرفي���ة والإبداعية،
عدم توفر �أ�سواق داخلية وخارجية حمرتمة ق�صد
ت�صريف املنتوج ،وك���ذا لتغطية النق�ص احلا�صل
يف الت�سوي���ق؛ مم���ا ينعك�س �سلبا عل���ى املردودية،
وي�ضيف (ال�ض���و) «�أن هناك ني���ات مبيتة لإقبار
هذا الفن وحتويله �إىل �سلعة للمزايدة وال�سم�سرة
والت�ساب���ق نح���و الرب���ح دون �أي اعتب���ار للفني���ات
واجل���ودة ،وه���ذا يت�ض���رر منه احل���ريف التقليدي
واملبدع الأ�صيل بحكم حمدودية �إمكانياته املادية
لتطوير �أ�ساليب ا�شتغاله ،في�صبح بالتايل �ضحية
للتناف����س غري املتكافئ مع �سما�سرة ال عالقة لهم
بال�صنع���ة» ،كم���ا �أن���ه (�أي ال�ضو) ي�ص���رح بكون
جه���ات خفية ت�سع���ى �إىل �إق�ص���اء �صناعة الفخار
م���ن احل�سب���ان وتهمي�شه���ا– م���ع �سب���ق الإ�صرار
والرت�صد– وذلك عل���ى ح�ساب االهتمام بالآجور
والزليج والقرميد ،وي�ؤكد -مت�أثر ًا� -أنه لوال بحث
ه�ؤالء ال�صناع واحلرفيني عن �أرزاقهم يف حلبات
�أخرى لأغلقوا هذه الدكاكني وماتوا جوع ًا...
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وهكذا ،وبنا ًء على هذه املُع ّوقات ،مل ي�ستمر يف
مزاولة هذه احلرفة �سوى من كانوا يتوفرون على
دكاكني جتاري���ة يعر�ضون فيه���ا منتوجاتهم ،وقد
انعك�س ه���ذا على م�ستوى اجل���ودة ب�سبب اختفاء
(املعلمني) �أو تغيريهم للحرفة.
من التل �إىل املتحف:
وبالرغم م���ن كل العوائق التي تعرت�ض طريق
ه���ذا الف���ن ،فق���د ا�ستط���اع ،بف�ضل حنك���ة رواده
وجتربته���م الطويل���ة وباعه���م الزاخ���ر يف ب���اب
التحديات� ،أن ي�ؤ�س�س لنف�سه وهجا دفاق ًا ومت�ألق ًا
و�س���ط العتمة والأ�شواك ،فنال بذلك �صيت ًا عامليا،
واكت�س���ح م�ساحات هام���ة من االهتم���ام ال�شعبي
ال���دويل حيث يحج �سنوي���ا �آالف الأجانب �إىل «تل
الفخارين» وغ�ي�ره ليت�أملوا عط���ا ًء �إن�سانيا فريد ًا
يقاوم ب�ش���دة املتاري�س ويتخطى بفردانية احلدود
لي�صل �إىل �أبعد نقطة يف العامل(.)4
وق���د �أن�ش���ئ بالبي�ض���اء متحف يحك���ي ع�شرة
ق���رون من تاري���خ اخل���زف باملغرب ،وق���د �أر�سى
دعائم ه���ذه التجربة رجل �آ�سف���وي يدعى «�أحمد
النفي�س
���ف،
بنعب���د اخلال���ق» وجمع ،يف هذا املتح ِ
َ
من امل�صنوعات اخلزفية ال�صغرية (املنمنمات)،

ولقد بد�أ عمله هذا من���ذ اخلم�سينيات من القرن
املا�ض���ي ،و�ش���ارك يف ملتقي���ات دولي���ة وانخ���رط
يف جمعي���ات ثقافي���ة وفني���ة عاملي���ة ي�س���رت ل���ه
�سب���ل التوا�ص���ل وتطوي���ر �آلي���ات ا�شتغال���ه ،حيث
ق���رر اخل���روج �إىل الب���وادي واحلوا�ض���ر املغربية
البعيدة ق�صد احل�ص���ول على القطع الأكرث قدم ًا
والأ�ش���د نفا�سة ،مما َخول له امل�شاركة يف تظاهرة
للمنحوت���ات بفرن�س���ا ( )1998وملتق���ى برل�ي�ن
ب�أملاني���ا ( .)1981ووا�صل جمهوداته الفردية يف
جمال �إغناء متحفه ال�شخ�صي �إىل �أن ا�ستطاع �أن
يرفع ر�أ����س الفنان اخلزيف املغربي ،عاليا ،بف�ضل
الت�ألق الذي ح�صده يف �سنتي  1988و� 1997إثر
فوز املعرو�ضات اخلزفية بجائزتي املربع الذهبي
ومعهد غوته الأملاين(.)5
«تل الفخارين» القلب الناب�ض لهذه ال�صنعة،
ي�ش���كل بحق ،ذاك���رة منحوتة من الع���رق والطني
وال���دم ت�ؤرخ للنف����س الب�شرية؛ وتنه���ل من �صميم
التج���ارب الإن�ساني���ة ،ب�سيطة عميق���ة تخاطب يف
الإن�سان الأ�صل (ال�صل�صال)« ،خلق الإن�سان من
�صل�صال كالفخار «�سورة الرحمن �آية  ،14وت�ؤلب
فيه الوجدان لت�ستمر احلكاية...
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المالبس الشعبية
للمرأة في محافظة
الخليل

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/666//Ramallah_woman_15029v.jpg/805px-Ramallah_woman_15029v.jpg

ناهدة الك�سواين
كاتبة من فل�سطني

يعتبر الزي خير لسـان يعبر عـن حـال األمة وعاداتها
وتقاليدها وتراثها ،وال نبالغ إذا قلنا إن األزياء واملالبس
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 خالل البسها على انتمائه
الطبقي ومنزلته االجتماعية وعمله وجنسه وعمره .كما
أن األزياء الشعبية من أهم الوسائل املستخدمة..
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املالب�س ال�شعبية للمر�أة يف حمافظة اخلليل

يف الك�ش���ف عن ت���راث ال�شعوب ع�ب�ر �أجيال
خمتلف���ة ،وهي �إن اختلف���ت يف �أ�شكاله���ا و�ألوانها
ف�إمنـ���ا تعبـر بذلك عـن مراحـ���ل تاريخية خمتلفة
مرت بهـا الأمـة ،و�سجل���ت على القما�ش �أفراحهـا
وعاداتهـا و�أ�ساليب حياتهـا املختلفـة.
وملّا كان االهتمام بالرتاث ال�شعبي من الأمور
الطبيعي���ة لدى معظم ال�شع���وب واحلكومات ،ف�إن
لالهتمام برتاثنا ال�شعبي الفل�سطيني ميزة خا�صة
وبعد ًا �إ�ضافي��� ًا ،ب�سبب واقع االحتالل الذي نعاين
من���ه يومي ًا ،وم���ا تقوم ب���ه من حم���اوالت انتحال
لرتاثن���ا ،وتذوي���ب ملقوم���ات �شخ�صيتن���ا ،وف�صل
حلا�ضرنا عن ما�ضين���ا ،بهدف تفريغ الأر�ض من
الوجود الفل�سطيني.
يه���دف ه���ذا البح���ث �إىل درا�س���ة املالب�س-
الأزي���اء  -ال�شعبي���ة للم���ر�أة يف حمافظة اخلليل،
وتنب���ع �أهمية ه���ذا املو�ضوع ك���ون اخلليل تتعر�ض
لهجمة �إ�سرائيلية على تراثها وحماولة طم�س كل
ما له عالقة برتاثنا الفل�سطيني العريق وتهويده ؛
بهدف تهمي�ش الهوية الفل�سطينية و�إ�ضعافها .وقد
تعددت �أ�شكال تهويد الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
منه���ا انتح���ال املالب����س ال�شعبية واالدع���اء ب�أنها
مالب����س يهودي���ة – �إ�سرائيلي���ة _ فال�شع���ب
الفل�سطين���ي يتعر����ض منذ عق���ود ملحاولة طم�سه
وتدمري هويته العربية وكل ما يربطه باملا�ضي.
ومن هن���ا ي�صبح من واجبنا الوطني والقومي
احلف���اظ على تراثن���ا ال�شعبي ،و�ض���رورة �إبرازه،
والت�أكي���د عل���ى التم�سك بهويتن���ا الفل�سطينية من
خ�ل�ال الرج���وع �إىل مالب�سن���ا ال�شعبي���ة و�ضرورة
لب�سه���ا يف كل فر�صة ت�سنح لن���ا .وذلك لأن حفظ
ال�ت�راث وا�ستلهام���ه عملي���ة يق�ص���د به���ا الإبقاء
عل���ى ال�سم���ات القومي���ة ،واحلفاظ عل���ى الثقافة
وال�شخ�صية الوطنية الفل�سطينية.
وال �أزع���م �إنني ابتك���رت يف هذا البحث �شيئا
مل يكن معروفا ،و�إمنا �أ�ستطيع �أن �أقول �إنني �أ�ضع
ب�ي�ن ي���دي الباحثني نب���ذة متوا�ضع���ة يف جمال ال
يزال يحت���اج �إىل الكثري من اجله���د لإيفائه حقه
من الدرا�سة وقد اقت�ض���ت طبيعة البحث �أن ي�أتي

يف ق�سمني :

 الق�س��م الأول ميث���ل تعري���ف املالب����س ال�شعبية،و�أهميتها ووظيفتها.
 الق�س��م الثاين يتناول املالب�س ال�شعبية للمر�أة يفحمافظة اخلليل ،يف الريف ويف املدينة.
�أو ًال :الأزياء ال�شعبية مفهومها و�أهميتها.
 - 1مفهومها

املالب����س يف اللغة م�أخوذة م���ن لب�س  :ال ُّل ْب ُ�س،
���وب �أَ ْل َب����س،
بال�ض���م :م�ص���در قول���ك َل ِب ْ�س���تُ الث َ
وال َّل ْب�س ،بالفتح :م�ص���در قولك َل َب ْ�ست عليه الأَمر
�أَ ْل ِب ُ�س َخ َل ْطت.
با�س :م���ا ُي ْل َب�س ،وكذلك ا َمل ْل َب����س وال ِّل ْب ُ�س،
وال ِّل ُ
بالك�سر ،مث ُله.
وال َّل ُبو����س :م���ا ُيلب����س؛ وال َّل ُبو����س :الثي���اب
الد ْرع �أَ َّن ْث َت(.)1
وال�سالح ُ.ذ َّكر ،ف ِ�إن ذهبت به ِ�إىل ِّ
ِّ
ال�شعبّ ،
�أم���ا لفظة ال�شعب فهي م���ن ّ
وال�شعب
احلي العظيم يت�شعب من
القبيلة العظيم���ة ،وقيل ُّ
القبيل���ة ،وقيل هو القبيلة نف�سها ،واجلمع �شعوب،
وال�شعب �أبو القبائل الذي ين�سبون �إليه �أي يجمعهم
()2
وي�ضمهم
وال�شع���ب اجلماعة الكب�ي�رة ترجع لأب واحد،
وهو �أو�سع من القبيلة واجلماعة من النا�س تخ�ضع
()3
لنظام اجتماعي واحد
وق���د تط���ورت دالل���ة لفظ���ة ال�شع���ب لت�شم���ل
اجلماع���ة م���ن النا����س الذي���ن يعي�ش���ون يف رقعة
جغرافي���ة ما ،وتربطهم رواب���ط معينة منها اللغة
والعادات والتقاليد والرتاث بكل حمتوياته.
�أم���ا ا�صطالح��� ًا فق���د تتبعها كث�ي�رون فقيل «
الأزي���اء ال�شعبية هي كلمة تعن���ي االنتماء �إىل بلد
م���ا وعادة ما يوج���د زي خمتلف ل���كل منطقة من
مناطق البلد الواحد ،والأزياء ال�شعبية فن يبدعه
العامة من النا�س وتتوارثه الأجيال جي ًال بعد جيل
ويطوعها مب���ا يالئ���م خ�صائ�صه وظ���روف بيئته
ويعك����س يف كثري من �سماتها �آثارا من تاريخ البلد
الذي تن�ش�أ فيه(.)4
وعرفه���ا �آخ���رون ب�أنه���ا « املالب����س التي تعرب
ع���ن هوية جماع���ة حملية من النا����س ،وتعرب عن
عالق���ات الف���رد مع باق���ي �أف���راد اجلماعة ،وعن
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موقع���ه �ضمن تل���ك اجلماع���ة ،و�إذا �شبهنا نظام
املالب����س باللغة ،ج���از لن���ا �أن نق���ول �إن املالب�س
ال�شعبي���ة هي «اللهجة» املحلية الدارجة للمالب�س،
ذل���ك �أن اللهج���ة واملالب����س ال�شعبي���ة تت�صف كل
منهم���ا باملحلي���ة �أو الإقليمي���ة ،ولكن ل���كل منهما
انتماء ثق���ايف .وتكون مميزات املالب����س ال�شعبية
املحلي���ة �أداة ظاهرة بارزة،بحيث تع ّرف الآخرين
ب�سهول���ة عل���ى اجلماع���ة ال�شعبي���ة الت���ي ينتم���ي
مرتدوها �إليها ،وتعرف �أفراد اجلماعة نف�سها �أنه
ينتمي �إليهم( .)5ويرى البع�ض �أن الأزياء ال�شعبية
بع���د �أن تظه���ر ك�سم���ة م���ن ال�سم���ات احل�ضارية
للمجتم���ع وتتطور بني طبقات املجتمع كغريها من
مظاه���ر الرتاث االجتماع���ي ال تلبث �أن ت�صل �إىل
حالة اال�ستقرار والثبات(.)6
 - 2ن�ش�أتها و�أهميتها ووظيفتها

 - 1ن�ش�أتها:
�إن الأزي���اء ال�شعبي���ة الفل�سطيني���ة التي ال
نزال ن�شاهد �أ�شكاله���ا و�ألوانها املختلفة واجلميلة
داخل فل�سط�ي�ن وخارج فل�سطني ما ه���ي � اّإل بقايا
�أزي���اء قدمي���ة توارثه���ا النا����س ً
جي�ل�ا ع���ن جيل
وطائف���ة عن طائفة وال���زي ال�شعب���ي الفل�سطيني
كان معروف��� ًا عل���ى �أر����ض فل�سط�ي�ن من���ذ �أق���دم
الأزمن���ة وكان التطريز يف املا�ضي يخدم �أغرا�ض
الطبق���ات احلاكمة والكهن���ة والنبالء والتي كانت
مالب�سهم تطرز بخي���وط الذهب والف�ضة ،وكانت
مهنة التطري���ز بعيدة عن متناول الفئات ال�شعبية
الت���ي كان ف���وق طاقته���ا احل�ص���ول عل���ى خيوط
الذهب والف�ضة وبد ًال من هذه اخليوط كانت تلك
الفئات الفقرية ت�ستعمل الإبرة واخليوط القطنية
واحلريرية لتطريز ثيابها ،وتر�سم موتيفات تعرب
عن معتقداتها ال�شعبية وتقاليدها مع بيئتها(.)7
� - 2أهميتها ووظيفتها
يع���د الزي ال�شعبي «جزءا من الرتاث وعنوانا
له؛ الرتباط���ه على نحو وثيق بالع���ادات والتقاليد
وامل�ؤث���رات البيئية واالقت�صادية واالجتماعية على
م��� ّر الزمن ،ل���ذا ،كان ال���زي ال�شعبي ه���و الإطار
الأك�ث�ر جاذبية يف عملي���ة التمايز ب�ي�ن ال�شعوب،
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وميث���ل �صورة عن املجتمع واحلياة يف هذا البلد �أو
ذاك،وي�شكل مرجع ًا وطني ًا لأهل البلد(».)8
ولعل من �أول امل�ؤثرات التي �ساعدت يف ت�شكيل
الزي ال�شعبي الفل�سطيني هي تلك الوظيفة
مالمح ّ
االجتماعي���ة التي تقوم بها الأزي���اء ،فهذه الأزياء
عب���ارة عن لغ���ة �صامتة تع�ب�ر عن جن����س الب�سها
وفئته االجتماعي���ة وانتمائه الطبقي ووجهة نظره
للحي���اة ،كما �أنه���ا تف�سر لن���ا امل�شاع���ر الإن�سانية
الداخلية التي تنمو يف نف�سه والتي يحاول �أن يعرب
عنها .وف�ض ًال عن ذلك ف�إن طبيعية الزي و�أ�سلوب
زخرفت���ه �أو جمرد مظهره الب�سيط ،كل ذلك يعرب
عن الظروف املعي�شية واملوق���ع الذي يحتله الفرد
يف املجتم���ع �أو هو تعبري عن وجهة نظر املجتمع يف
ذلك ال�شخ�ص(.)9
وه���ي تنق���ل لنا مع���ان رمزي���ة خمتبئ���ة وراء
الزخارف والتطريز حلياة الإن�سان وبيئته»(. )10
ويعتربه���ا البع�ض م���ر�آة لوجوده الإن�ساين يف
م���كان ما .ويع���د ملب�س الأمة مفتاح���ا من مفاتيح
�شخ�صيتها ،ودلي ًال عل���ى ح�ضارتها ،ولعل امللب�س
ه���و �أول مفت���اح له���ذه ال�شخ�صي���ة و�أ�سب���ق دلي���ل
عليه���ا؛ لأن العني تقع عليه قب���ل �أن ت�صغي الأذن
�إىل لغ���ة الأم���ة ،وقب���ل �أن يتفه���م العق���ل ثقافتها
(.)11
وح�ضارتها»
وميكننا الق���ول �إن املالب�س «حتتوي» �أو «جت�سد»
الكثري من املعاين الثقافية،وميكنها �أن « تتحدث» �أي
ميكنترجمتهاوفهمهاعنطريقمعارفخا�صةبتلك
الثقافة ،وتتحول هذه اال�ستجابات بالتدريج �إىل رموز
اعتباطية تقليدية كما هو احلال مع اللغة املنطوقة �أو
املحكية ،وبذلك تكون املالب�س نظام ات�صال �أو تبادل
معان وو�سائل على م�ست���وى اجلماعات ذات الثقافة
امل�شرتكة ،ولي�س على م�ستوى الفرد� ،أو على م�ستوى
بني الإن�سان ككل،ويكون نظام الرتميز �أو االت�صال
ه���ذا ،ج���ز ًءا م���ن املع���ارف امل�شرتكة،املكت�سب���ة
بالتطبي���ع االجتماع���ي� ،أو «بالوراث���ة االجتماعية
« ب�ي�ن �أف���راد اجلماع���ة الواحدة الت���ي يجمع بني
�أفراده���ا ُبع���د واح���د �أو �أك�ث�ر كالع���رق ،والدين،
والطبقة،واملهنة ...الخ(.)12
وعل���ى ذل���ك ،ف����إن املالب����س – ب�ي�ن �أف���راد
اجلماع���ة ذات الثقاف���ة امل�شرتك���ة ،وال �سيم���ا

املالب�س ال�شعبية للمر�أة يف حمافظة اخلليل

نظاما ولي�س
اجلماعة ال�شعبي���ة املحلية – ت�ساوي ً
جمرد قطع خمتلفة ،ويكون لدى كل جماعة كهذه
قوانني تقرر من ميك���ن �أو يتوقع �أو يجب �أن يلب�س
�أية قطع ،وما ه���ي موا�صفاتها ،ويف �أية منا�سبات
تلب�س وحتت �أي���ة ظروف ،وبذلك تكون موا�صفات
القطع املختلف���ة و�أنواعه���ا ،واملجموعات املختلفة
منه���ا ،نظاما �أو �شيفره ميك���ن من خاللها �إر�سال
ومعان خمتلف���ة ،فهنالك ع���دد كبري من
ر�سائ���ل ٍ
ال�صف���ات للقطع���ة الواح���دة مثل  :ن���وع القما�ش،
ولونه ،وملم�سه ،و�سمكه ،وت�صميم القطعة ،وكمية
التطري���ز ،و�أمن���اط الزخرف���ة ،وط���ول القطع���ة،
وحجمها ،وغ�ي�ر ذلك من ال�صف���ا ت .وكل قطعة
مث���ل القمي�ص �أو الف�ستان �أو ال�س���روال �أو احلطة
�أو غريها ميك���ن اعتبارها جتمع���ا لعدد كبري من
هذه ال�صف���ات �أو الأبعاد ،ولك���ن جت ّمع ال�صفات
ه���ذا ال ي�أتي بال�صدفة وال يكون عفويا ،بل يحكمه
منط���ق معني ،ومتطلبات وتوقع���ات حملية معينة،
ومعايري �سائدة يف املجتمع لكيفية تال�ؤم ال�صفات
يف القطع���ة الواحدة وتنا�سقه���ا ،فيمكن �أن يلب�س
ال�شخ�ص عل���ى ر�أ�سه حطة �أو طاقي���ة �أو طربو�شا
�أو برنيط���ة �أ و عمامة� ،أوقلن�س���وة) لرجال الدين
امل�سيحي�ي�ن) ،ولكن القط���ع ال تلب�س عل���ى �أجزاء
اجل�س���م املختلف���ة ب�ش���كل ع�شوائي ،ب���ل يكون لها

يف كل جمتم���ع �أعراف وقوانني لكيفي���ة تنا�سقها.
فم���ن املقبول يف جمتمعنا مثال �أن يلب�س ال�شخ�ص
عمام���ة �أو طربو�ش ًا �أو حطة وعقاال على ر�أ�سه ،مع
«قمباز» وعب���اءة على باقي اجل�سم ،لكن �أن يلب�س
«برنيط���ة» مع قمب���از وعباءة ف�إن ذل���ك �سيظهره
غريب���ا وم�ضح��� ًكا �إن مل يعت�ب�ر جنون���ا ،وه���ذه
املمار�سة ال ت�أتي بال�صدفة ،بل يتحكم بها منطق
مع�ي�ن يختل���ف م���ن جمتم���ع �إىل جمتم���ع ،كذلك
عندم���ا يجتمع عدد من الأفراد من املجتمع نف�سه
يف منا�سب���ة معين���ة ،ف�إن م���ن الطبيع���ي �أن تكون
مالب�س كل منه���م متم�شية مع تلك املنا�سبة ،و �أن
يكون هنالك تنا�سق بني مال ب�س جميع احلا�ضرين
يف تل���ك املنا�سبة ،فال يعقل �أن يذهب �شخ�ص �إىل
جن���ازة مبالب����س ال�سباحة ،كم���ا �أن منظره يكون
م�ستغرب���ا � ً
أي�ض���ا �إذا نزل �إىل برك���ة ال�سباحة وهو
()13
يلب�س «�شرواال» و «قمبازا» وعباءة
ثاني ًا  :الأزياء ال�شعبية للمر�أة يف حمافظة
اخلليل
مدخل :

لكل �شعب زي���ه اخلا�ص الذي مييزه عن غريه
م���ن ال�شعوب ،ويعتز املرء بزي���ه ال�شعبي ويتفاخر
ب���ه وهذا الزي ت���راث �شعبي تتناقل���ه الأجيال عن
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بع�ضها البع�ض حي���ث ي�ستطيع الفرد معرفة هوية
الفرد الآخر من خالل زيه ال�شعبي الذي يرتديه.
وفل�سطني قط���ر عربي عريق ،له تراثه ال�ضارب
يف �أعم���اق التاريخ ،وله �أزي���ا�ؤه التي متيزه عن غريه
من الأقطار العربية ،بالقدر ذاته الذي توحده معها.
ولكلمنطقةيففل�سطني�أزيا�ؤهاالتيتوحيبطبيعتها
اجلغرافي���ة واملناخية ،وب�شكل ع���ام ،ف�إننا ميكن �أن
نالحظ تق���ارب «الأزي���اء الرتاثية لن�س���اء فل�سطني
يف املناط���ق املختلف���ة من حيث ال�ش���كل والتف�صيل،
فجميعها ذات �أكم���ام طويلة� ،ضيق���ة �أو ذات �أردان
«ردون» يختلف ات�ساعها من ثوب �إىل �آخر»(.)14
ويعت�ب�ر الث���وب الفل�سطين���ي ب�صم���ة تراثي���ة
تتباهى به امل���ر�أة الفل�سطينية،.فهي التي ابتكرته
بيديه���ا لي�صبح زيا م���ن �أجمل الأزي���اء الرتاثية.
ولعل �أه���م ما مييز الث���وب الفل�سطين���ي التطريز
الذي يع���د عن�صرا �أ�سا�سيا م���ن عنا�صره ويعك�س
املوهبة والذوق العام.
وجن���د �أن ثوب املر�أة الفل�سطينية ميتاز بكرثة
الزخ���ارف ويعود �سبب ذل���ك �إىل م�ؤثرات نف�سية
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن م�ؤث���رات اجتماعي���ة
وف�سيولوجي���ة،
عدي���دة جعل���ت زي امل���ر�أة زي��� ًا يف غاي���ة اجلمال
والزخرف���ة يف حني اقت�صر زي الرجل على مظهر
عادي ب�سيط ،وميكن �أن نف�سر ذلك يف وجهة نظر
املجتم���ع نحو املر�أة ويف املرك���ز الذي اختاره ذلك
املجتمع جلماهري الن�ساء(.)15
وميكنن���ا الق���ول �أن ال���زي ال�شعب���ي للم���ر�أة
الفل�سطيني���ة لي����س واح���د ًا ،حتى داخ���ل املنطقة
الواح���دة ،وهذا طبيعي لغنى الثوب بالتطريزات،
وحلف���ظ امل���ر�أة ونقلها تطريزات جدي���دة تتالءم
مع تطويره���ا الذهني واحل�ض���اري ،ولهذا عالقة
�أي�ض��� ًا بالتميز اجلغ���رايف ،ففي منطق���ة رام اهلل
مث ًال وحدها توج���د �أ�سماء لأثواب عدة ،وكل ثوب
يختلف تطري���زه عن الآخر ،كث���وب اخللق وامللك
والرهب���اين( .)16وثي���اب امل�س ّن���ات م���ن الن�ساء ال
ُتط��� ّرز مثلم���ا ُتط��� ّرز ثي���اب الفتيات الت���ي تزخر
بالزخ���رف فيم���ا تت�سم ثي���اب امل�س ّن���ات بالوقار،
فالقما�شة �سميكة ولونها قامت ووحداتها الزخرفية
متي���ل �ألوانه���ا �إىل القتام���ة ،فهي �أل���وان احل�شمة
التي ينبغ���ي �أن يت�صف بها امل�سنون .و�أما الفتيات
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فيع ّو�ض���ن بغن���ى زخرفة ثيابهن م���ن االمتناع عن
التربج.وثي���اب العم���ل ال تُزخ���رف مثلما تزخرف
ثي���اب الأعياد واملوا�سم .والث���وب الأ�سود يغلب يف
الأحزان واحلداد(.)17
وللتطري���ز �أماك���ن على م�ساح���ة الثوب ،فثمة
تطريز �ضم���ن مربع عل���ى ال�صدر ُي�س ّم���ى القبة،
وعل���ى الأكم���ام وي�س ّمى الزوائ���د ،وعلى اجلانبني
وي�س ّمى البنايق �أو املناجل .ويط ّرزون �أي�ض ًا �أ�سفل
الظه���ر يف م�ساح���ات خمتلف���ة .وق ّلم���ا يط��� ّرزون
الث���وب من �أم���ام� ،إال �أث���واب الزف���اف ،فيكرثون
تطريزه���ا �أو ي�شق���ون الث���وب م���ن �أم���ام ،وتلب�س
العرو�س حتت���ه �شروا ًال برتقايل الل���ون �أو �أخ�ضر،
وثمة قرى يخيطون فيه���ا قما�شة من املخمل وراء
القبة ويطرزونها.
و�أهم الوحدات التطريزية التي ا�ستخدمت يف
ال���زي الفل�سطيني هي �صورة »النم���اذج« وخا�صة
عل���ى �أزياء مناط���ق رام اهلل والرملة ويافا وبع�ض
املناط���ق يف قط���اع غ���زة ،و�ضواح���ي اخلليل وبئر
ال�سب���ع .وظهر التطريز على �ش���كل زهور و�أ�شجار
ومب���ان وطيور منها ،الع�صاف�ي�ر ،الديك الرومي.
�أم���ا احليوان���ات ف���كان ن�صيبه���ا قلي�ل�ا يف فنون
التطريز م���ا عدا الأ�سد واحل�ص���ان ،حيث انت�شر
الأول على الث���اين حيث ظهرت ب�شكل خرايف على
الأزياء وخا�صة يف منطقة القد�س.
ومن �أهم الوحدات الزخرفية للأزياء ال�شعبية
وت�سمى »الع���روق« :الأم�ش���اط ،االحجابات� ،سكة
احلديد ،الدرج ،ال�سلم ،التويف ،فلقات ال�صابون،
ع�ي�ن اجلمل ،ع�ي�ن البقرة ،قدم اجلم���ل ،ال�سرو،
�شج���رة احلي���اة ،النخل الع���ايل� ،سع���ف النخيل،
عناقيد العنب ،التفاح ،ال�سنابل� ،شجرة الزيتون،
قوارير الورد ،قدرة الفاكهة ،البندورة ،اخلبيزة،
الزه���ور ،الورد ،خيام البا�شا� ،شبابيك عكا ،علب
الكربي���ت ،املكحلي���ة ،احلي���ة ،احلي���ة والعربي���د،
العلق���ة� ،شجرة العمدان ،القم���ر املري�ش ،النجمة
الثماني���ة ،الأقم���ار ،قم���ر بي���ت حل���م ،الفنانري،
القالي���د ،الري�ش ،الفاكه���ة ،احلن���ون ،القرنفل،
احلل���وى ،ق���اع الفنجان ،مفت���اح اخللي���ل ،طريق
حيف���ا ،طريق التبان ،طري���ق النبي �صالح ،طريق
يافا ،طريق القد�س ،احلمام والديوك.

املالب�س ال�شعبية للمر�أة يف حمافظة اخلليل

وتظه���ر �شج���رة ال�س���رو ب�شكل حجاب���ات كما
ه���و يف �أكم���ام « دورا » والأثواب البدوية يف النقب
و�شم���ال فل�سط�ي�ن .وجند كذل���ك �شج���رة العنب
وعناقيدها .ويعترب العنب م���ن الأ�شجار الرئي�سة
يف منطقة اخلليل وبع�ض قرى غزة ،وقد ورث �أهل
اخللي���ل زراعة العنب عن �أجداده���م الكنعانيني.
وق���د اهتمت الفنان���ات ال�شعبي���ات الفل�سطينيات
ب�شج���رة العنب وع�ب�رن عنها بابت���كارات وحدات
زخرفية لعناقيد العنب(.)18
ومتي���ز التطريز بانت�شاره عل���ى معظم �أجزاء
الث���وب ،ال�ص���در ،الأكم���ام ،اجلوان���ب ،الأم���ام،
اخللف.
وكان لكل جهة وحداتها اخلا�صة به فال يجوز
تطري���ز م���ا هو عل���ى ال�ص���در مثال عل���ى منطقة
الأكم���ام �أو اخللف مث�ل�ا ،الن ذلك يخ���ل ب�شرط
�أ�سا�س���ي وهو اخلروج عن ت���راث الأجداد يف هذا
املج���ال الذي يع���ود �إىل �آالف ال�سن�ي�ن ،ويف نف�س
الوق���ت للمحافظة على التقاليد املتبعة لنقلها �إىل
اخللف بطريقة �صحيح���ة دون مغالطات فنية قد
تفقد الثوب والتطريز عموما م�صداقيته الرتاثية
والفنية.
ولو تتبعنا �أ�سماء ه���ذه الوحدات لوجدنا �أنها
مرتبطة ارتباط���ا وثيق ًا باحلي���اة الواقعية للمر�أة
الفل�سطينية ،وبالبيئة الفل�سطينية
ويف فل�سط�ي�ن خريطة تطري���ز دقيقة ،فجميع
الق���رى ت�شرتك يف تطريز بع����ض القطب وتختلف
يف و�ضعه���ا على الث���وب .ويف بع�ض القرى ُيكرثون
ا�ستعم���ال قطب بعينها ف ُت َّتخ���ذ كرثتُها دلي ًال على
انت�ساب الثوب �إىل املنطقة .فالقطبتان ال�شائعتان
يف ق�ضاء غزة هما القالدة وال�سروة .ويف رام اهلل
ّ
يف�ضلون قطبة النخلة واللون�ي�ن الأحمر والأ�سود.
والتطريز متقارب يف بيت دجن ،ويظهر فيه تتابع
الغ���رز التقليدي .ومتتاز اخللي���ل بقطبة ال�سبعات
املتتالية وتكرث فيها قطبة ال�شيخ .ويط ّرزون الثوب
من خلفه ،على �شريح���ة عري�ضة يف �أ�سفله ،وهذا
من �أث���ر بدوي يظهر �أي�ض��� ًا يف بي�سان �شما ًال وبري
ال�سب���ع جنوب��� ًا .وثمة غ���رزة منت�شرة ب�ي�ن اجلبل
وال�ساحل تُ�سمى امليزان
وت�ستوح���ي الأث���واب الفل�سطيني���ة �ألوانها من

الطبيعة التي كانت ت�ستخرج من النباتات الطبيعية
فالل���ون الأ�صف���ر كان ي�ستخ���رج م���ن الزعفران،
والل���ون الأزرق من نبات «النيل���ة» التي كانت تزرع
يف مدينة �أريحا ،والل���ون البني من حلاء ال�شجر،
والأخ�ضر من ورق ال�شجر ،والأحمر من حيوانات
«املورك����س» ال�صدفية التي كانت جتلب من �ساحل
البحر املتو�سط ،حي���ث كان ي�ستخرج دم احليوان
ويو�ضع عليه امللح ،ثم يغلى ،ويغم�س فيه ال�صوف،
�أو اخلي���وط ،م���ن � 5إىل � 6ساع���ات ،ث���م يجفف
ويغ���زل ويطرز ،وت�ستب���دل الآن ال�صبغة الطبيعية
مبواد كيماوية �أرخ�ص ثمنا(.)19
�أما القما�ش ف���كان ي�صنع من الكتان والقطن
الذي كان ي���زرع يف فل�سطني ،وكان احلرير ين�سج
م���ن دودة القز الت���ي زرع الفل�سطينيون لها �شجر
الت���وت خ�صي�صا .وكان ال�صوف يجز من الأغنام
ويظه���ر بع����ض االخت�ل�اف ب�ي�ن �أث���واب املناط���ق
ال�ساحلية ع���ن تلك التي كان���ت ترتديها املر�أة يف
املناطق اجلبلية �أو ال�صحراوية.
ولدرا�س���ة ث���وب ما ال بد من معرف���ة جغرافية
امل���كان ،وزمان �صن���ع الثوب �أو خياطت���ه ،ومعرفة
م���دى ثقاف���ة �صانعته ،الت���ي هي رم���ز وجزء من
الثقافة ال�شعبي���ة ال�سائدة ،لأن املر�أة الفل�سطينية
متتل���ك ثقافة متوارثة منذ مئ���ات ال�سنني ،تنقلها
الأم البنته���ا وهك���ذا ،فاملر�أة الت���ي تر�سم وت�صور
على ثوبه���ا ،تنقل ما يتنا�سب م���ع وعيها وثقافتها
وتقاليدها(.)20
مالب�س الن�ساء يف مدينة اخلليل وقراها
�أو ًال  :مالب�س الن�ساء يف الريف وتق�سم �إىل:
 - 1الثوب

املجتمع الريفي هو جمتمع زراعي ،لذا جند �أن
الزى الريفي مرتبط بالزراعة ،وهو الزي ال�سائد
يف فل�سط�ي�ن ،وتختل���ف تزيينات���ه ما ب�ي�ن منطقة
و�أخ���رى الخت�ل�اف البيئة ما بني �سه���ل �أو جبل �أو
�ساح���ل ،ولتماي���ز ولو ب�سي���ط بالثقاف���ة ال�سائدة،
وهذه الأزي���اء تتميز بتكرار الأ�ش���كال الهند�سية،
وبغن���ى الث���وب بالتطري���ز وتنوع���ه ،وبع����ض هذه
التطري���زات تدل على ما يف الطبيعة غري املعزولة
ع���ن البيئ���ة كالنجم���ة والزه���رة وال�شج���رة ،لأن
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الفولكل���ور ال�سائد يف فل�سطني هو فلولكلور زراعي
مرتب���ط بحياة اال�ستقرار ،وه���ذا ناجت عن طبيعة
املجتم���ع الفل�سطيني والطبقة الت���ي كانت تتحكم
بالإنتاج .وجند �أن مناطق تزيني الثوب هي �أ�سفله
وجانب���اه و�أكمامه وقبت���ه ،وهذا نابع م���ن اعتقاد
�شعبي ب����أن الأرواح ال�شريرة ميك���ن �أن تت�سلل من
الفتحات املوج���ودة يف ج�سم الإن�سان ،لذا ت�ضطر
املر�أة �إىل تطريز فتحات ونهايات الثوب ،وتطريز
الثي���اب لغة حتكي عالقة الزم���ان واملكان وذهنية
امل���ر�أة الت���ي خلقت تعبرياته���ا املت�صل���ة بتلوينات
البيئة وت�ضاري�سها(.)21
وم���ن التطري���ز الفل�سطيني اجلمي���ل ما كان
يعمل يف القرى �شمال جنوب اخلليل مثل حلحول،
بني نعي���م ،الظاهرية ،يط���ا ،دورا وال�سموع ،وهو
ثوب الكتان �أو القطن الأزرق وب�أكمام طويلة وذات
نهاي���ات رفيع���ة ،وهو مط���رز على معظ���م التنورة
وعلى الأكمام وعلى ال�صدر ،ويتم التطريز بغرزة
ال�صليب الأحمر غالب ًا مع مل�سات من �ألوان �أخرى
لتعط���ي مالم���ح الت�صميمات ،ومعظ���م املوثيقات
م�شهورة يف كاف���ة البالد مثل النجم���ة العثمانية،
ولكن عدد ًا منها ينتمي بالتحديد ملنطقة اخلليل.
ورمبا كان���ت اجلالية من �أكرثالأزياء التي لب�ستها
املر�أة الفل�سطينية يف قرى حمافظة اخلليل(.)22
ولق���د لب�ست امل���ر�أة يف قرى اخللي���ل الأثواب
التالية :
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 - 1ثوب اجلالية:
منت�شر يف معظم املناطق الفل�سطينية وخا�صة
يف منطق���ة اخللي���ل وغ���زة وبئ���ر ال�سب���ع .ويتميز
با�ستخ���دام الفنان���ة ال�شعبية مل�ساح���ات زخرفية
ال�ش���كل من قما�ش احلرير �أو ال�ستان مع الوحدات
الزخرفية املطرزة على الثوب وا�ستطاعتها اجلمع
بينهما على م�ساحة واحدة ،وخلق تنا�سق وان�سجام
ل���وين بينهم���ا .وثوب «اجلالي���ة» ،يتميز عن غريه
بالتطري���ز الكثي���ف ،وغط���اء النجم���ة الكنعانية،
«ور�أ�س احل�صان» ،و«عرف العنب والزهور»(.)23
وه���و م�صن���وع من القما����ش الكحل���ي ال�سميك
وحب���ات وخيوط ن�سيجه وا�ضح���ة مما ي�سهل عملية
التطري���ز عليه ،وله فتح���ة دائرية ال�شكل يت�صل بها
فتحة متتد على ال�صدر .ويزين فتحة الرقبة تطريز
مت بغرزة الت�سنني (بالبت�ي�ن) �أما الفتحة التي متتد
عل���ى ال�صدر فق���د زينت باخلي���وط احلريرية ذات
«البتني» ونف���ذت بالغرزة الفالحي���ة الكاملة .وعلى
الأكتاف قطع من القما�ش احلريري �أو ال�ستان لونها
�أحمر نبيتي ،وعليه زخارف من نف�س الن�سيج عبارة
عن �أ�شرط���ة �أر�ضيتها �صفراء ومربوزة ،وحم�صورة
بني خطني �أ�سودين وبداخلها زخارف هند�سية متت
باللونالأ�سودوالأبي�ضوالنبيتي،وتعرفقطعال�ستان
�أو احلرير هذه با�س���م �شعبي هو «البلتاجي» .وتثبت
قطع ال�ستان على الأكتاف بوا�سطة غرزة الزكزاك �أو
احلبكة املثلثة ،وبخيط حريري نبيتي اللون(.)24
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�أم���ا �ص���در الثوب فق���د كان يط���رز باخليوط
احلريرية«اخلال�ص���ة» ذات الأل���وان اجلميل���ة
املتنا�سق���ة ،وتتك���ون من الأحم���ر الغامق-البني-
ال���وردي الفاحت-البنف�سج���ي-الأزرق اجلن���زاري
الف���احت الل���ون .ويزي���ن ال�ص���در ب���رواز حري���ري
نف���ذ بغ���رزة الزك���زاك .وذراعا الثوب م���ن النوع
الوا�س���ع املع���روف با�سم ال���ردن �أو ال���ردان ،وهي
ق�ص�ي�رة نوع��� ًا� ،أي �أعل���ى م���ن قب�ض���ة ال�ساع���د
بقلي���ل ،والذراع���ان ال يوجد عليهم���ا تطريز ،بل
زين���ت الفنانة ال�شعبية اجلزء اخلارجي لكل ذراع
ب�شريط م���ن القما�ش احلريري النبيتي اللون ،وال
يوجد عليه زخارف ،وميتد على الذراع ابتدا ًء من
الكتف حتى فتحة الذراع (.)25
- 2امللجة ( امللقة ):
�أ�شه���ر الثي���اب الت���ي لب�سته���ا امل���ر�أة يف قرى
اخللي���ل «امللق���ة» ،ويقال �إن���ه من�س���وب �إىل مالقه
«ملقه» يف الأندل�س لت�شابه البيئات وطراز اللبا�س
قدمي��� ًا وهو من احلرير املو�شى بحرير خمالف يف
الل���ون وال�شكل وت�أت���ي الألوان زاهي���ة ،وكان �أغلى
الثياب وي�شرتى ويلب�س عادة عند الن�ساء الرثيات
والعرائ�س عند الزفاف ويتم لبا�سه يف املنا�سبات
الهام���ة عل���ى الأغل���ب ( .)26ولون قما�ش���ه كحلي،

وفتحة الرقبة دائرية،ولها فتحة متتد على ال�صدر
خيط مثل فتح���ة كم القمي����ص ،وحمبوكة بخيط
حري���ري مت تنفيذه بغرزة الت�سن�ي�ن .وذراع ثوب
امللقة مثل ذراع اجلالية بدون تطريز ،يزينه بدل
التطريز �شريط من القما����ش املزخرف بالورود،
وميتد من �أعلى الكتف حتى فتحة الذراع.
�أما الأكتاف ،فهي مزينة بقطعة من القطيفة
ال�س���وداء اللون وعليها زخارف م����ؤدات باخليوط
املق�صب���ة ال�صف���راء الل���ون وق���د نف���ذت بالغرزة
التحري���ري .وفتح���ة ال�صدر قد زين���ت باخليوط
احلريرية بوا�سط���ة الغرزة الفالحي���ة الن�صفية.
وال�صدر مطرز باحلرير «الأ�صلي»
وبوحدات زخرفية يغلب عليها �شكل الثمانية،
وقد �أدي���ت باخليوط احلريري���ة وبوا�سطة الغرزة
الفالحية الكاملة (.)27
وق���د انت�ش���رت يف منطق���ة اخللي���ل ( يط���ا )
ملكة �أم �سيف�ي�ن ،وا�ستخدم يف �صناعتها القما�ش
املرب�س���م�،أي مزهر بنف����س الن�سي���ج ،وتعلو القبة
قطع���ة من القطيف���ة ،ثم ت�أتي القب���ة وهي تربيعة
كب�ي�رة م���ن الهرمز مط���رزة بالتحري���ري وقطبة
ال�سبل���ة والر�سم���ة متث���ل ال�ساعات� ،أم���ا الأردان
والذيل فقد خليا م���ن التطريز ،واكتفي بالق�صب
الذي يزين الن�سيج(.)28
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وال���ذي نالحظ���ه يف الأث���واب املط���رزة قطبة
التحري���ري وجود قطب���ة ال�سبلة وه���ذا ي�شري �إىل
اهتمام املجتمع الفل�سطين���ي بزراعة القمح الذي
هو عي�ش���ه ،حتى امل���ر�أة كر�ست �سنبل���ة القمح يف
تطريزه���ا وعلى ثيابها م�ش�ي�رة بذلك �إىل تعلقها
بالأر�ض التي درجت عليها ،و�أن القبة هي قبة بيت
حلم وقد انت�شرت يف منطقة اخلليل وبع�ض القرى
يف منطقة غزة وذلك يعود للتجار املتجولني الذين
كان���وا يجولون تل���ك القرى لبيع القب���ات املطرزة
ب�أيدي التلحميات (.)29
وجند �أن كان ي�ضاف �إىل ج�سم الثوب الذي
كانت تلب�سه الن�س���اء يف دورا ويطا ومعظم القرى
يف منطقة اخلليل ما يعرف بالبنيقة ،وهي قطعة
ت�ضاف جل�س���م الثوب �أو البدن وتك���ون رفيعة من
الأعل���ى وتت�س���ع كلم���ا انح���درت �إىل �أ�سفل لتعطي
الث���وب ات�ساعا والتطريز يكون عل���ى هذه البنائق
�أم���ا التطري���ز فيمث���ل ع���رق ال�شبابي���ك ،ال�سرو،
ري�ش مغل���ق ،وتت�ص���ل البنائق م���ع بع�ضها بقطبة
املناجل(.)30
 - 3النوع الثالث الذي كان �سائد ًا «ال�شنرب»

وي�س���وده احلري���ر ويناف����س امللقه وق���د يكون
الأغلى مبق���دار ما يطرز عليه م���ن حرير وتلب�سه
املقتدرات �أي�ض ًا و�أكرث ما يظهر ال�شنرب وامللقة يف
املنا�سب���ات والأعياد ومو�سم النبي مو�سى وزفاف
()31
العرائ�س..
- 4ثوب اجلنة والنار وثوب �أبو قطبة
م���ن �أثواب منطقة اخللي���ل «دورا ،ال�سموع،
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الظاهرية ،مغل�س »� ،أثواب «الورد» و«اجلنة والنار»
و « �أبو قطبة » .وق���د ا�شتهرت ن�ساء مغل�س بزيهن
التقليدي وهو الثوب الفالحي امل�صنوع من قما�ش
احل�ب�ر �أو اجللجلي ,وكانت ن�س���اء مغل�س ت�شرتك
يف زي ن�س���اء ق�ض���اء الرمل���ة واخللي���ل والقد�س,
ونالح���ظ �أ�سم���اء الثي���اب امل�شه���ورة موجودة يف
القرية وكان���ت ن�ساء مغل�س يخرتن ط���رازا معينا
من الزخارف والألوان والر�سومات لتظهر قدرتها
عل���ى االبت���كار والتقلي���د وخ�صو�صا لأمه���ا� ,آملة
بذل���ك احلفاظ على الزي اجلميل الأ�صيل املطرز
باحلرير ومن �أ�سماء الثياب امل�شهورة الأخرى التي
لب�ستها الن�ساء يف منطق���ة اخلليل امللك واملندوب
والأطل�س.....الخ(.)32
 - 5ثوب احلرب �أو املل�س
هذا ال���زي الزاهي الألوان يحت���وي على ثوب
حرب مل����س وطاقي���ة (اعراقية) وك���ردان و�أ�ساور
وح���زام .ث���وب احل�ب�ر �أو املل����س �أخ���ذ ا�سمه من
قما�ش���ه الناع���م الذي ه���و م�صنوع من���ه القما�ش
خلي���ط مزيج م���ن احلري���ر والقطن غالب��� ًا يكون
�أ�س���ود اللون مط���رز بقطب���ة ال�صلي���ب الفالحية
ب�ألوان اجلري���ر املختلفة بعروق ورد وعروق الورق
عل���ى القبة والأمام واخلل���ف ،كان الثوب يلب�س يف
بل���دة الظاهرية وبع�ض القرى الأخرى التي حولها
مثل ال�سموع(.)33
 - 6وهناك ثوب ي�سمى «القرمندي»
ومل يع���رف �سبب الت�سمية ولكن���ه يو�شى �أي�ض ًا
باحلرير والقز من القما�ش «التوبيت الأ�سود» ويف
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كل ه���ذه املالب����س تبدو امل���ر�أة حمافظة حمت�شمة
وغاية يف الأناقة وكان الزنار (�شداد) من احلرير
ذو اللون الفو�شي �أو البطيخ.
ولكن اللون يختلف �إذا �أ�صيبت العائلة بفقيد
ف���كان الث���وب ال�سائ���د «ث���وب احلداد» م���ن اللون
الأ�سود واحلرير من الل���ون الأخ�ضر والأزرق وهو
قلي���ل العروق «وال�شداد» من اللون الأزرق والغدفة
مغ�سولة بالنيلة الزرقاء(.)34
 - 7الثوب االخ�ضاري
ظهر ه���ذا الث���وب يف ق���رى منطق���ة اخلليل،
وه���و �شبيه بث���وب «الزم �أو الع���روق « الذي لب�سته
الن�س���اء يف بع�ض ق���رى الرملة .وه���و م�صنوع من
احلري���ر الأ�سود ،له فتح���ة رقبة دائري���ة ال�شكل،
ويزي���ن فتح���ة الرقب���ة الدائرية وال�ص���در تطريز
ا�ستخدمت فيه اخليوط احلريرية بوا�سطة غرزة
الت�سن�ي�ن .وزخارف ال�صدر حتت���وي على وحدات
زخرفية متعددة م�ستمدة من البيئة الفل�سطينية.
وهي :الع�صافري ،قوارير الورد ،الأزهار املتعددة.
وتتميز زخ���ارف ال�صدر بق���وة التعبري عن ف�صل
الربي���ع حي���ث تك���ون الأر����ض خم�ض���رة ومزدانة
بالزه���ور املتعددة الألوان .والطيور التي تطري من
�شجرة �إىل �شجرة(.)35

وقد جرى ت�سابق الن�ساء يف التطريز فبع�ضهن
�صنع���ت قب���ل زواجها خم�س���ة ع�شر ثوب��� ًا كل ثوب
يحم���ل نوع ًا خا�ص��� ُا م���ن التطريز والن���وع ي�سمى
«عرق» وله �أ�شكال و�ألوان نذكر منها:
 - 1عرق البط.
 - 2عرق احلب�ش.
 - 3عرق الديك.
 - 4عرق الطاوو�س.
 - 5عرق القلوب.
 - 6عرق ال�سرو.
 - 7عرق العري�ض.
 - 8عرق الدالية.
 - 9عرق وردتني ووردة.
 - 10عرق النعامة.
 - 11عرق بطن احلية.
 - 12عرق احلية املري�شة.
 - 13عرق الترن.
 - 14عرق احلماة وكنتها.
 - 15عرق الع�صافري(.)36
ون�ستطي���ع الق���ول بع���د ا�ستعرا�ضن���ا للأثواب
التي لب�سته���ا املر�أة الفل�سطيني���ة يف قرى اخلليل
�إن بع�ض الن�ساء يف بع�ض القرى كن  -ومنها على
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�سبي���ل املثال قرية نوبا  -يرتدي���ن �أثواب القما�ش
غري املطرزة ،وكانت كبريات ال�سن يلب�سن الثياب
امل�صنوع���ة من القما�ش ال���درزي� ،أما ال�صغريات
فك���ن يلب�س���ن م���ن قما����ش املقاط���ع ذي الأل���وان
الزاهية ،فلم تكن تط���رز الن�ساء يف املا�ضي �سوى
ث���وب العرو�س(اجلالي���ة) وغالب��� ًا م���ا كان لونها
�أزرق وتط���رز بحري���ر �أحم���ر ،ثم لب�س���ت الن�ساء
الث���وب املط���رز باحلري���ر وامل�صن���وع م���ن قما�ش
التوبي���ت واحل�ب�ر ،ويتك���ون هذا الثوب م���ن القبة
املربعة عل���ى ال�صدر وباقي الب���دن املطرز بعروق
طويل���ة ممتدة من و�سط الثوب حتى �أ�سفله ،وكان
عر����ض العرق ي�ت�راوح ما بني الواح���د �إىل الع�شر
�سنتم�ت�رات ،وذلك ح�سب عمر مرتديه ،ف�صغرية
ال�س���ن كان ع���رق ثوبه���ا يتمي���ز بزي���ادة عر�ض���ه
وزه���اء لون حريره� ،أما العج���وز فكان عرق ثوبها
ال يتجاوز عر�ضه من واح���د �إىل �سنتمرتين اثنني
وب�ألوان قامتة .ويطل���ق على العروق �أ�سماء ح�سب
�شكلها ،مث���ل عرق الدالية واحلم���ام والبط والوز
واحلب����ش والنخلة واحلا�ضر وغ�ي�ره من الأ�سماء،
وتطرز �أي�ض ًا م�ؤخرة الثوب(الذيال) بعروق ت�أخذ
�شكل م�ستطيل .وكان للثوب ردانان يربطان خلف
الظه���ر ،وتعطي املر�أة ذراعيه���ا من الر�سغ وحتى
الإب���ط ،فتلب�س(الزعابيط) ذات الألوان الزاهية
والقما����ش اخلفي���ف ،ثم ا�ستعي�ض ع���ن الردانات
والزعابي���ط بالأكمام الطويلة املط���رزة باحلرير
واملت�صل���ة بالثوب ،كما لب�س���ت الن�ساء التق�صرية
وهي جاكيت ق�صرية مطرزة بالق�صب(.)37
وق���د متي���ز الث���وب الفل�سطين���ي اخلليلي من
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�أري���اف اخللي���ل مبي���زة فريدة من حي���ث اجلودة
والتن���وع ،وخ���رج حتف���ة فني���ة رائع���ة ا�ست�ساغ���ه
الآخرون فلب�سوه �أو قل���دوه .وبالرجوع �إىل الرتاث
فق���د لب�س���ت جداتن���ا و�أمهاتن���ا الثي���اب املطرزة
باحلري���ر عل���ى قما����ش التوبيت واحل�ب�ر الأ�سود،
وو�شين���ه باحلري���ر املخي���ط بالإب���رة والي���د دون
تدخل املاكين���ات يف العمل وهو ث���وب ي�سرت جميع
اجل�س���م واليدي���ن ،وغط�ي�ن ر�ؤو�سه���ن ،بالغط���اء
الأبي����ض امل�سمى «غدفة» وغالب��� ًا ما كانت مطرزة
الأطراف(.)38
وق���د �أدخلت ن�ساء قرى اخللي���ل على �أثوابهن
�أي�ض���ا ف���ن الرتقي���ع �أي �إ�ضافة قطع م���ن احلرير
ال�س���وري ب�أ�شكال هند�سية عل���ى الأكمام والقطعة
الأمامي���ة م���ن الث���وب .كم���ا عرف���ت بت�صاميمها
املبتكرة للو�سائد(.)39
 - 2لبا�س الر�أ�س

 - 1كانت املر�أة يف قرى اخلليل تغطي ر�أ�سها
ب «العراقي���ة» وت�سمى ال�شك���ة �أو العرقية �إذا
كان���ت النقود �صف ًا واح���د ًا .وت�صف من خلف
�أرب���ع قطع من النقود �أك�ب�ر حجم ًا من النقود
التي تُ�صف م���ن �أمام .وهي عبارة عن طاقية
مط���رزة قطب���ة الفالح���ي ،وتزي���ن العراقية
بالري���االت الف�ضي���ة ث���م ي�ضاف له���ا الوزري
وه���ذه القطع ت�ش���كل حزاما ف�ضي���ا للعراقية،
وتثبت العراقية عل���ى الر�أ�س بزناق ف�ضي من
اجلان���ب الأمي���ن حت���ى اجلانب الأي�س���ر مارا
ب�أ�سفل الذقن
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وعن���د �أ�سفل الذق���ن تت���دىل املحنك���ة الف�ضية �أو
الذهبي���ة وه���ي عب���ارة ع���ن ري���ال ذهب���ي �أو
ف�ض���ي( .)40وهناك غطاء �آخ���ر للخليل وبلدة
بيت جربين ،يدع���ى طاقية «وقاة الطراهم».
وه���ذه الطاقي���ة القدمي���ة (وقاي���ة الدراه���م
امله���ر) م�صنوعة من قما����ش القطن مطرزة
باحلري���ر ومغط���اة ب�شكل كامل بقط���ع نقدية
عثماني���ة الطاقي���ة ذو تركيبة غريب���ة ال�شكل
حيث ينزل من اخلل���ف قطعة مطرزة مغطاة
بالقط���ع النقدية وودع ،وينزل منها دنا دي�ش،
ميتد م���ن جوان���ب الطاقي���ة �سال�س���ل ف�ضية
ق�صرية م���ع تعاليق وين���زل منه���ا �أي�ض ًا خرز
عقيق م�صفوف(.)41
 - 2اتخ���ذت الن�س���اء الغدف���ة ( الغطفة )
غطاء الر�أ�س ،وهي م���ن ال�شا�ش الثقيل الذي
يغط���ي الر�أ����س ويتدىل حت���ى �أ�سف���ل الظهر،
و�أطرافه���ا مهدب���ة وعليها بع����ض التطريزات
احلريري���ة اخلفيف���ة خا�صة مبنطق���ة اخلليل
(ع���رق عن���ب وع���رق �شج���ر �س���رو ومربعات
�أقمار،جنوم و�أ�شكال �أزهار ،).وتلب�س ال�صفة
حت���ت الغدفة وه���ي طاقية مط���رزة باحلرير
م�شكوك عليها قطع م���ن الرياالت والوزريات
وتثب���ت بزن���اق وه���و حب���ل ف�ضي تت���دىل منه
حمنك���ة ،وهي ري���ال ف�ضي �أو ذهب���ي ،وكانت
ال�صف���ة واملحنكة متي���ز الن�س���اء املتزوجات،

�أما غ�ي�ر املتزوجات فكن يلب�سن(وقاة) حتت
الغدفة وهي طاقية �صغرية م�شكوكة بالرياالت
وتثبته���ا رفراف���ة ،وه���ي قطع���ة م���ن القما�ش
الأبي�ض يتدىل منها على اجلبني ريال ي�سمونه
�أب���و ري�شه �أو �أبو عام���ود ،مو�صولة من اخللف
بقرامي���ل ،وه���ي قما����ش �أحم���ر مو�ص���ول مع
جدائ���ل ال�شعر التي تنتهي برياالت يف �آخرهاـ
واتخذت الن�س���اء ال�شمرب غط���اء �آخر للر�أ�س
وكان لون���ه �أ�س���ود و�أطرافه مط���رزة باحلرير
الأحمر(.)42
 - 3بع����ض الن�ساء لب�سن على ر�ؤو�سهن املالية
احلريري���ة امل�صنوع���ة م���ن احلري���ر الناعم
امل�ست���ورد وتغط���ي الر�أ����س مع باق���ي اجل�سم
وتلفها الن�ساء من الأمام(.)43
وكان من املحظ���ور و�ضع غطاء الر�أ�س جانبا
ونك����ش ال�شع���ر فم���ن املتب���ع والأ�ص���ول �أن مت�شط
امل���ر�أة �شعرها بعد �أن ترفق���ه وجتدله وتقوم بلف
اجلداي���ل يف م�ؤخ���رة الر�أ����س وتلب����س �أ�شكاال من
الطواق���ي لتحاف���ظ على �أن يبق���ى ال�شعر من�سدال
وع���دم انتفاخه حتت اخلرق���ة �أو الغطاء وت�ساهم
الوق���اة ـ ال�شطوة ـ العراقي���ة ـ الطاقية التي تو�ضع
حتت اخلرقة يف تثبيتها على الر�أ�س وي�شيع اليوم
ا�ستعمال ال�شبكة التي تن�سجها املر�أة بيدها وجتمع
فيه���ا ال�شعر كما �أنها ت�ساع���د على تثبيت اخلرقة
على الر�أ�س �أي�ضا(.)44
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 - 3حزام الثوب

حتزم���ت الن�س���اء يف ق���رى اخللي���ل بح���زام
�صويف ي�سمى(ق�شم�ي�ر) ،ثم بال�شملة التي �صنعت
من قما����ش حريري ولها �شرا�شي���ب من طرفيها.
وبع�ض الن�ساء لب�س���ن ال�سراويل املطرزة باحلرير
من الأ�سفل.
ويتو�س���ط الن�ساء «ال�ش���داد» وهو من ال�صوف
بلون���ه الأ�شه���ب يطوى ع���دة طيات ومن���ه الأزرق
للن�ساء الكبريات يف ال�سن .وبع�ضهن يتو�سطن ما
ي�سمى «بال�شملة» :من قما����ش ال�ساتان �أو احلرير
بطي���ة واحدة وعق���دة �إىل الأم���ام يف الوقت الذي
تكون عقدة ال�شداد �إىل اخللف(.)45
 - 4احللي

لب�س���ت الن�س���اء �أ�ش���كا ًال متعددة م���ن احللي،
فزين���ت الواح���دة منه���ن مع�صميه���ا بالأ�س���اور
الف�ضية (احليدري والعزيات) ويتدىل من جيدها
عقد الكردان الذي يتكون من �أعمدة ف�ضية تتدىل
منه���ا �سال�س���ل مرب���وط يف نهايته���ا الري���االت �أو
الوزري���ات وغريها من قطع العمل���ة العثمانية ويف
و�س���ط الكردان هالالن �أحدهما �أكرب من الأخري.
ولب�سن �أي�ض ًا على �صدورهن(البغمة) وهي قالدة
من الوزري���ات والرياالت ،ولب�س���ن على ظهورهن
البن���ود وه���ي �أي�ض��� ّا تتكون م���ن الوزري���ات وقطع
العملةالف�ضية (.)46
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وق���د لب�ست الن�ساء �أي�ض���ا يف منطقة اخلليل
( العرو����س ) الك���ردان امل�صن���وع م���ن الف�ضة مع
القطع النقدية التي تكون على الطاقية ،يكون هذا
الكردان ال���ذي يحتوي على قطع نقدية مع تعاليق
ب�سال�س���ل ف�ضية مركبة عل���ى قطعة قما�ش �سوداء
ويف و�سط الك���ردان واحد �أو �أكرث من تعليقة �أكرب
مركب عليها �أحجار �أو زجاج ملون(.)47
 - 5احلذاء

�أم���ا حذاء الن�س���اء فكان(الوطا) بقاعدة من
الكوت�شوك ،وباق���ي ج�سمه كان من اجللد الطويل
ويزم عل���ى بطن الرجل .وغالب ًا م���ا كانت الن�ساء
مي�ش�ي�ن حافيات وال ي�ستعمل���ن الوطا �إال يف �أوقات
احل�صي���دة �أو التحطي���ب ،وكان���ت بع����ض الن�ساء
اللواتي مل يعت���دن انتعال الوطا و�أردن الإ�سراع يف
م�شيته���ن كن يخلعنه ي�ضعنه حتت �إبطهن وي�سرن
حافيات ،فانتعال الوطا كن يعتربنه عائق ًا لهن يف
م�سريهن(.)48
و�أخ���ذت ه���ذه الألب�س���ة باالختف���اء ،ولك���ن
ميك���ن �أن جند يف هذه الأيام بع�ض الن�ساء خا�صة
الكب�ي�رات يف ال�س���ن ما زلن متم�س���كات باملالب�س
الرتاثي���ة ،وجن���د يف بع����ض الأحي���ان �أن الفتيات
يلب�س���ن املالب����س ال�شعبي���ة يف بع����ض املنا�سب���ات
خا�صة املنا�سبات الوطنية.
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ثانيا  :مالب�س املر�أة يف مدينة اخلليل

كانت تغل���ب على املالب����س التقليدي���ة للمر�أة
الفل�سطينية يف املدينة مظاهر الت�شابه�،سواء لدى
مقارنته���ا ب�ي�ن مدينت�ي�ن خمتلفت�ي�ن�،أو بني فئتني
اجتماعيتني يف املدينة الواحدة.
وفيما يلي مناذج من الثياب التقليدية يف املدن
الت���ي كانت موجودة منذ مطلع القرن الع�شرين �أو
التي انت�شرت بعد ذلك.
 - 1الدراعة

يف مدين���ة اخللي���ل ه���و ا�س���م قطع���ة اللبا�س
املت�شابه���ة لل�سبل���ة يف مدينة الل���د ،ولكن الدراعة
م���ا زالت موج���ودة حتى اليوم ل���دى بع�ض الن�ساء
امل�سن���ات ،وق���د كانت تعمل م���ن �أقم�ش���ة متعددة
و�أف�ضله���ا م���ا كان م���ن احلري���ر� ،أم���ا لونه���ا فهو
الكحل���ي �أو الأزرق ،وت�شب���ه يف تف�صيلها وهيكلها
العام ال�سبلة عدا �أن فتحة ال�صدر فيها �أكرث طو ًال
�إذ يبلغ طولها حوايل �37سم ،وعلى فتحتي الكمني
عن���د اليدي���ن تطري���ز ب�أ�سن���ان املن�ش���ار ،وكذلك
يوجد نف�س نوع التطريز (بالإبرة اليدوية) و�شكله
(�أ�سن���ان املن�ش���ار) عل���ى فتح���ة ال�ص���در وحفرة
الطوق ،والبنايق عدده���ا �أربعة ،اثنتان منها على
كل جان���ب ،والبنيق���ة عل���ى �شكل �ش���ب منحرف.
وللدراعة ديارة بعر�ض �3سم وتلب�س الدراعة فوق
الف�ستان املنزيل(.)49

وال يكتم���ل لبا����س الدراعة دون لبا����س الر�أ�س،
وه���و هنا قطعتان اليمنية فه���ي منديل من ال�شا�ش
امل�شجر .م�ستطيلة ال�شكل طولها � 140سم وعر�ضها
�70س���م ،وتثبت على الر�أ����س من منت�صفها بحيث
يتوازن جانبا عر�ضها من جهتي الر�أ�س �إىل الأمام
فوق اجلبهة �إذ كانت املر�أة يف داخل البيت �أي �أنها
ال تغط���ي الوجه لك���ن �إذا �أرادت املر�أة اخلروج من
البي���ت فت�سحبها على وجهها بحي���ث تغطيه مثبتة
�شعرها وت�ضع فوقها املن�شفة.
واملن�شف���ة قطع���ة م�ستطيل���ة م���ن القما����ش
الأبي�ض ت�شبه «الغطوة» تثنى ويلقط طرفا �ضلعني
متطابق�ي�ن على �شكل مرب���ع �أو م�ستطي���ل وبذلك
فه���ي ت�سد م�سد «العق���دة» يف الغطوة ،وتلب�س كما
تلب����س الغطوة وتثبتها امل���ر�أة على ر�أ�سها بيدها �أو
بكال يديها وتظهر الدرزة املربعة �أو «العقدة» فوق
م�ستوى كعبي املر�أة بقليل ،تاركة ف�سحة ميكن ر�ؤية
لون الدراع���ة الأزرق ،ويتيح طول املن�شفة �إمكانية
للف ج�سمها بها وم�سكها بيدها من الداخل حتت
ذقنه���ا �أو حتت �إبطه���ا يف هذين املكان�ي�ن �أو �إنها
ترتكه���ا �سائبة فوق ظهره���ا دون �أن تلف ج�سمها
بها ب���ل تكتفي بتثبيته���ا فوق ر�أ�سها ب����أن مت�سكها
بيديها على �صدرها(.)50
 - 2املالية

تخ���اط املالي���ة من خمتلف �أن���واع الأقم�شة
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و�ألوانه���ا ولكنه���ا غالب��� ًا م���ا تك���ون م���ن القما�ش
الأبي�ض للعرو�س ومن القما�ش امللون لل�صبايا ومن
القما�ش الأ�سود لكب���ار ال�سن ،واملالية �أحدث من
ال�سبل���ة والدراعة ،وميك���ن م�شاهدتها حتى اليوم
يف بع����ض املدن الفل�سطيني���ة و�إن كان ذلك نادر ًا،
واملالية ب�سيطة يف تف�صيلها وخياطتها فهي تتكون
من قطعتني مت�صلتني مع ًا على النحو التايل:
 - 1التن���ورة :قطعة م�ستطيل���ة طولها �190سم
عر�ضها �90سم ،تثن���ى القطعة من منت�صفي
طوليه���ا ويلق���ط عر�ضاها ،فت�صب���ح كالكي�س
مفتوحة م���ن اجلهتني ي�ش���كل عر�ضها ارتفاع
التن���ورة �أو طوله���ا م���ن اخل�ص���ر �إىل ما فوق
الكاحل.
 - 2الغط���وة :قطع���ة �أخ���رى بنف����س مقا�س���ات
التنورة ،ولكن تظل مفتوحة ال يخاط طرفاها
جتم���ع مع التنورة عند اخل�صر بخياطتها مع ًا
عدا م�سافة �2سم من اجلهة الأمامية.
وللمالي���ة ثالث���ة �أربطة ،والرب���اط هو قطعة
رفيع���ة مثني���ة وخميط���ة م���ن القما����ش بعر����ض
�2-1سم ،و�أحد ه���ذه الأربطة على خ�صر التنورة
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حتت طرفها الدائري املثني ليخفي الرباط الذي
هو «تكة» �أو «دكة» ت�شبه «دكة» ال�سروال والرباطان
الآخ���ران ط���ول كل منهم���ا �25س���م وهم���ا عل���ى
الطرف ال�سائب للغطوة تبعد بداية كل منهما عن
طرفهما مبقدار �80س���م وامل�سافة املتبقية بينهما
ه���ي �25سم �30 -سم وه���ي امل�سافة املتو�سطة يف
طرف الغطوة ال�سائبة.
ويت���م ب�أن تدخل املر�أة ج�سدها يف التنورة ثم
ترب���ط و�سطها بالرباط املزموم على اخل�صر ،ثم
ترد الغطوة م���ن اخللف على ر�أ�سها ،بعد �أن ت�ضع
على ر�أ�سها مندي ًال خفيف ًا ي�شبه اليمنية ،وقد يكون
(م�شغ���و ًال بالأويا) ،ثم تربط الغط���وة بالرباطني
العلويني خلف الر�أ�س وفوق الأذنني ،مثبته املنديل
على وجهها ور�أ�سه���ا .وحينما تخرج تديل املنديل
ومت�س���ك بالغط���وة حت���ت الذق���ن واملندي���ل الذي
تغط���ي به وجهها كان �سميك ًا ث���م تغيرّ �إىل منديل
خفي���ف �شفاف ميكن من خالل���ه ر�ؤية معامل وجه
ال�سيدة بع���د �أن كان �سميك ًا ال ي�سمح بذلك .ومثل
ه���ذا املنديل اخلفيف انت�شر يف املدن الفل�سطينية
يف العقد الرابع من هذا القرن(.)51
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 - 3الكاب

انت�شر ال���كاب يف خمتلف امل���دن الفل�سطينية
وحل حمل املالب����س ال�سابقة مثل ال�سبلة واملالية،
حيث �أ�صب���ح اللبا����س التقليدي ال���ذي يلب�س فوق
الف�ستان احلدي���ث يف املدينة ،وم���ا زال بالإمكان
م�شاه���دة هذا اللبا����س يف �أ�سواق امل���دن املختلفة
حت���ى الآن ،وال���كاب يخاط من القما����ش الأ�سود،
ويتكون هذا النمط ثالث قطع هي الكاب والربن�س
والربقع ،كاالمناط ال�سابقة �إال �أنه ميكن مالحظة
التغ�ي�رات التي ح�صل���ت يف الكاب م���ن حيث �أنه
�أق�صر م���ن الأمن���اط ال�سابقة ،و�أن قط���ع الر�أ�س
الوا�سع���ة قد اختفت كما �أنه���ا �أ�صبحت �أقل �سمك ًا
منه���ا يف ال�ساب���ق وفيم���ا يلي و�صف لإج���راء هذا
النمط(:)52
 - 1ال���كاب :وه���و ي�شب���ه املعط���ف الطويل وهو
مفت���وح م���ن الأم���ام وهو عل���ى �شكل�ي�ن ،ف�إما
�أن يك���ون «ب���ردة» �أي ت���رد اجله���ة اليمن���ى
ف���وق الي�س���رى ،وتثب���ت فوقه���ا ب���زر �أو �أك�ث�ر
عن���د اخل�ص���ر �أو «ب���دون ردة» وه���و م���ا كان
طرف���اه الأماميان ال يردان و�إمن���ا يغلقان مع ًا
كاجلاكي���ت احلدي���ث بع���دة �أزرار فيم���ا ب�ي�ن
اخل�صر ومنت�صف ال�صدر.
ويتكون ال���كاب من عدد م���ن القطع الطولية
ترتاوح بني  11-5قطعة لكنها فردية العدد لتكون
القطع���ة الو�سطى على الظهر ،وكلم���ا كان الكاب
�أكرث حداثة كلما قلت عدد القطع التي تكونه ،فهي
يف الكاب القدمي �إحدى ع�شرة قطعة واحدة منها
متت���د على منت�ص���ف طول الظهر حت���ى منت�صف
ال�ساق�ي�ن ،وع�ش���ر قطع ت�شكل اجلوان���ب والبدنني
الأمام���ي واخللفي ،ولكن قل عدد القطع بعد ذلك
ف�أ�صبح���ت خم����س قطع ،واحدة للظه���ر وقطعتان
للجوانب لل�ص���در و�أطوال هذه القطع مت�ساوية �إذ
�إنه���ا يجب �أن ت�شكل طول ال���كاب من الكتف حتى
منت�ص���ف ال�س���اق ،ويتفاوت عر�ضه���ا ح�سب عدد
ه���ذه القطع فه���ي �أقل عر�ض ًا حينم���ا تكون كثرية
الع���دد ولكن حميطه���ا من الأ�سف���ل يبلغ 1و5مرت
مالحظ���ة الف���روق الب�سيط���ة يف حج���م الرم���اة،
وللكاب القدمي قبة ب�سيطة هي قطعة من القما�ش
تثب���ت على فتحة الطوق� ،أم���ا الكاب احلديث فال

يخلو م���ن قبة ت�شبه قبة اجلاكيت ،ال يقل عر�ضها
م���ن �10س���م تظه���ر خلف العن���ق وح���ول ال�صدر
وتتعدد �أ�شكالها يف الكاب احلديث ،كما �أن الكاب
قد يثبت به عند اخل�صر «قيطان» كقيطان ال�سبلة
بغر����ض تثبيته عند اللبا�س �أو ليف�صل ال�صدر عن
اجل���زء ال�سفلي منه كم���ا يف الأ�شكال ال�سابقة من
اللبا�س.
وانت�ش���ر حديث��� ًا �ش���كل جدي���د لل���كاب ي�سمى
«الرتواق»ويتك���ون من ثالث قطع فقط هي الظهر
والردت���ان اجلانبيت���ان ،وال ي�شرتط في���ه �أن يكون
م���ن القما�ش الأ�سود بل �أخ���ذت تنت�شر «ترواقات»
من خمتلف �أل���وان الأقم�شة ال�س���ادة (ذات اللون
الواحد).
الربن����س :ه���و �ش���كل الأك�ث�ر حداث���ة للغطوة
ال�سابق���ة وهي قطعة م���ن القما����ش الأ�سود الذي
يخاط منه ال���كاب ،نق�ص ب�ش���كل �شبه خمروطي
لكن دون �أن يكون الر�أ�س مدبب ًا ،و�إمنا هو م�ستقيم
طوله �30س���م ،والطرف ال�سفلي يب���دو م�ستدير ًا
حميطه �160س���م ،وارتفاعها �80س���م وعر�ضها
من اجلوانب �60سم ،ويت�ص���ل بطرفيها العلويني
رباط بعر�ض �3سم وطول �40سم.
 - 2الربق���ع /منديل م���ن قما�ش احلرب الأ�سود
(حرير نباتي �شفاف) وقد يكون من القما�ش
امل�شج���ر والقطع���ة م�ستطيلة ال�ش���كل �أطوالها
90و �60س���م .يط���وى م���ن منت�صف���ه ويلقط
�ضلعاه املتطابقان عن���د نهايتيهما بعدة غرز،
لت�سهيل تثبيته على الر�أ�س.
يلب�س الكاب ف���وق الف�ستان ثم ي�شد القيطان
حول اخل�ص���ر ،ويعق���د ليثبته من جه���ة وليعطيه
منظ���ر ًا �أك�ث�ر جما ًال من جه���ة �أخرى ،ث���م يو�ضع
الربقع �أو املنديل على الر�أ�س بحيث تكون القطبة
م���ن اجلهة اخللفية وطرفه العلوى يحيط بالر�أ�س
عل���ى م�ست���وى اجلبهة ،وتت���دىل من الأم���ام على
طبقتني بوج���ود املنديل من طبقت�ي�ن على الوجه،
ميك���ن امل���ر�أة من رفع الطبق���ة العليا من���ه وردها
على الر�أ�س �إىل اخللف ،لتظل طبقة واحدة متكن
امل���ر�أة من ر�ؤية ما حولها �إن ل���زم الأمر ،وقد ترد
الطبقت�ي�ن �إىل اخلل���ف حينما تك���ون يف البيت �أو
يف جمل�س ن�سائي ال يح�ض���ره الرجال ،والعادة �أن
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ت�سدل الطبقات مع��� ًا حني خروج املر�أة وتواجدها
خ���ارج املنزل وقد ال يك���ون املنديل مثبت��� ًا بعروة،
و�إمنا مندي���ل عادي من «احل�ب�ر» �أو «جلورجيت»
على �ش���كل م�ستطيل يطوى م���ن منت�صفه ويو�ضع
املح���ور الذي طوي عنده عل���ى اجلبهة من الأعلى
ويل���ف �إىل خل���ف الر�أ����س ويربط طرف���اه فيتكون
الربقع م���ن طبقتني ،ميكن �أن يخف���ف �إىل طبقة
واحدة فقط كما بينا من قبل ،وفيما بعد ا�ستعي�ض
ع���ن ه���ذا املندي���ل ذي الطبقت�ي�ن مبنديل حمرم
خفيف ي�سم���ى مبنديل «املوخل» و�أطلق عليه �أي�ض ًا
ا�س���م منديل «البوني���ة» �أو «االبوني���ة» وهو �شفاف
يظه���ر منه وج���ه املر�أة كما لو �أنه���ا مل تكن ت�ضعه
عل���ى وجهها وكان هذا املنديل ال�شفاف هو الأكرث
انت�ش���ار ًا بني ال�صبايا يف �سن���وات العقدين الرابع
واخلام�س.
�أما الربن����س فيو�ضع على الر�أ�س ويتهدل على
ال�صدر والظهر ب�شكل خمروطي �أو �شبه دائري.
و�أخذت هذه الألب�س���ة باالختفاء ،ولكن ميكن
�أن جن���د يف ه���ذه الأيام الكثري م���ن الن�ساء تلب�س
ال���كاب واملنديل وحده تلف به ر�أ�سها ووجهها بد ًال
من الربن�س والربقع مع ًا وتربط �أطرافه من اجلهة
اخللفية �أو الأمامية للعنق ،كما �أننا ميكن �أن جند
الكاب دون غطاء ،للر�أ�س والوجه بل تكتفي املر�أة
بو�ض���ع منديل على ر�أ�سها كا�شف���ة وجهها وتلب�سه
بعد �أن تطوى حول �أحد قطريه في�صبح على �شكل
مثل���ث و�ضع �ضلعه ال���ذي تثنى مندي���ل عنده على
اجلبه���ة للر�أ����س تاركة بقي���ة املنديل عل���ى ر�أ�سها
وظهره���ا ث���م مت�سك ب���ه وتوازنه وترب���ط طرفيه
حتت الذقن �أو خلف العن���ق وهكذا تغطي �شعرها
ور�أ�سها دون �أن تغطي وجهها(.)53
ون�ستطيع القول �إن���ه كانت تغلب على املالب�س
التقليدي���ة للمر�أة الفل�سطيني���ة يف املدينة مظاهر
الت�شاب���ه ،لكن مظاهر االخت�ل�اف والتنوع �أخذت
تظهر بو�ض���وح كبري بني مالب�س الأجيال املتعاقبة
وبخا�ص���ة يف العق���ود الأخ�ي�رة .وقد متث���ل التغري
يف املالب����س الن�سائي���ة يف كل م���ن غط���اء الر�أ�س
ولبا����س البدن على حد �سواء ،فغط���اء الر�أ�س مبا
فيه غطاء الوج���ه كان �سميكا تغري �إىل غطاء �أقل
كثاف���ة ،ثم ا�ستب���دل بغطاء خفيف قب���ل التخل�ص
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من���ه نهائيا لدى بع����ض الفئات�.أم���ا لبا�س البدن
فق���د تعر�ض للتغي�ي�ر �أي�ضا يف ن���وع قما�شه ولونه،
وكيفي���ة تف�صيله و�شكل فتحات���ه وطوله وات�ساعه،
وكل التغيريات فيه كانت تتجه �إىل تقليد الف�ستان
الإفرجني(.)54
وق���د �شمل التغيري ن�ساء القري���ة �أي�ضا خا�صة
بعد النكبة مم���ن �أجربن على ترك قراهن ،وهذا
�أدى �إىل انقطاع مفاجئ الرتداء املالب�س ال�شعبية
وا�ستبدالها باملالب�س الإفرجنية احلديثة.
ويف النهاي���ة ن�ستطي���ع الق���ول �إن ل���كل قري���ة
ومدينة فل�سطيني���ة لبا�سا ن�سائي���ا خا�صا مييزها
ع���ن القرى وامل���دن الأخرى ،ومع ه���ذا اللبا�س �أو
الث���وب كماليات تختلف من منطق���ة �إىل منطقة،
ورغ���م ه���ذا التنوي���ع يف املالب����س هن���اك عوامل
م�شرتك���ة يف املالب����س ترتك���ز يف نوعي���ة القما�ش
وحياكته ،يف �أنواع اخليط���ان امل�ستعملة للتطريز،
ويف بع����ض الر�سومات وحتويره���ا يف ق�صة الثوب
وتركيب���ه .فالر�سوم���ات والوح���دات امل�ستعملة يف
التطري���ز تت�شاب���ه ،فمث�ل�ا هن���اك ر�سم���ة �شجرة
ال�س���رو املعروف���ة يف منطق���ة بي���ت دج���ن ك�سروة
طويل���ة م���ع قاع���دة� ،أم���ا يف رام اهلل ف�ن�رى نف�س
ال�شجرة م�صغرة بدون ر�أ�س وبدون قاعدة ،ونرى
نف����س ال�شج���رة على الأث���واب يف منطق���ة اخلليل
ومنطقة بئر ال�سبع ولك���ن ب�شكل خمتلف .وهناك
�أي�ض���ا جنمة بيت حلم وت�سم���ى القمر يف رام اهلل
ور�سمة العمار يف اخلليل(.)55
اخلامتة
واجه الرتاث ال�شعب���ي الفل�سطيني الكثري من
التحدي���ات واملح���اوالت امل�ستمرة م���ن قبل اليهود
لتهوي���ده وحماولة طم�سه ،لك���ن حماوالتهم باءت
بالف�شل نتيجة وعي �شعبنا الفل�سطيني ،ووقوفه يف
وجه هذه املحاوالت.
ون�ستطيع القول �أنه عل���ى الرغم من ات�صاف
املالب����س ال�شعبي���ة ب�صف���ات التقليدي���ة و الوراثة
واملحلي���ة �أو الإقليمي���ة ،ف���ان ذل���ك ال يعن���ي �أن
�ّي�ر �أو
املالب����س تبق���ى عل���ى ما ه���ي علي���ه دون تغ رّ
تب��� ّدل ،ب���ل �أن التغ�ي�ر والتط���ور امل�ستم���ر الدائم
�صفة من �صفاتها ،وه���ذا ما الحظناه يف املالب�س

املالب�س ال�شعبية للمر�أة يف حمافظة اخلليل

ال�شعبية يف اخلليل،فاليوم نرى �أن ارتداء املالب�س
ال�شعبية يكاد يقت�صر عل���ى الن�ساء كبريات ال�سن
وه���ذا ي�شم���ل املدين���ة والقرية� ،أم���ا الفتيات فقد
�سارعن �إىل التخلي عن مالب�سنا ال�شعبية ل�صالح
املالب����س الأوروبية� ،أو الف�سات�ي�ن الطويلة للفتيات
املحافظات .ويف هذا تخ ّل عن عاداتنا وتقاليدنا،
ل���ذا ال بد م���ن و�ضع خطط تربوي���ة تتبناها وزارة
الرتبية والتعليم من �أجل غر�س قيمة حب الرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني ،و�ضرورة التم�سك مبالب�سنا
ال�شعبي���ة التي هي عنوان تراثن���ا الذي نفتخر به.
وكذلك ال بد من ت�شجيع الن�ساء على لب�س املالب�س

�صور املقال من الكاتبة

ال�شعبي���ة يف املنا�سب���ات اخلا�ص���ة والعام���ة حتى
نثب���ت للعامل اعتزازنا برتاثنا ومت�سكنا به يف وجه
االدعاءات الإ�سرائيلية.
وكم���ا يعل���م اجلمي���ع ف���ان ه���ذه ال�صناع���ة
التقليدي���ة املتوارث���ة تتعر����ض يف ظ���ل االحت�ل�ال
ال�صهي���وين� ،إىل ا�ستغ�ل�ال ب�ش���ع� ،إذ تق���وم دور
الأزي���اء الإ�سرائيلي���ة با�ستخدام الأي���دي املاهرة
الرخي�صة للم���ر�أة الفل�سطينية يف تطريز مالب�س
خا�ص���ة بها ،ث���م ت�صدرها �إىل اخل���ارج على �أنها
�أزي���اء �إ�سرائيلي���ة �شعبي���ة فتجني بذل���ك الأرباح
املعنوية واملادية الطائلة.
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مصداقية تنمية الحرف التقليدية
في العالم العربي

�إميان مهران
كاتبة من م�صر

تعد احلرف اليدوية التقليدية جزءا أصيال 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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الدع���م وتو�سي���ع االهتم���ام به���ذه الأن�شط���ة
االقت�صادية الهامة.
وتع���اين احل���رف التقليدية يف عاملن���ا العربي
من ع���دم وجود تن�سي���ق م�ش�ت�رك لربنامج العمل
العرب���ي ،به���دف و�ض���ع �إ�سرتاتيجي���ة م�ستقبلي���ة
م�شرتك���ة فيما بينها ،تبنى عل���ى ر�ؤية وخطة ذات
منه���ج يحم���ي امل���وروث العروبي من خ�ل�ال دعم
احل���ريف ودعم �س���وق احلرف التقليدي���ة املنتجة،
لي�س بو�صفه منتج���ا للعرو�ض التي متثل الدول يف
املنا�سبات القومية بل لأنه جمال ذوبعد اقت�صادي
واجتماع���ي وثقايف هام لأي �أم���ة حتاول احلفاظ
على مالمح هويتنا وخ�صو�صيتها الثقافية.
�إن �س���وء التن�سيق بخ�صو����ص م�ستقبل احلرف
التقليدية العربية على امل�ستوى الر�سمي بني حكومات
املنطق���ة وعلى م�ست���وى م�ؤ�س�سات املجتم���ع املدين،
جعل هناك تفاوت��� ًا فى تطبيق برامج تنمية احلرف
التقليدية على امل�ستوى الكيفي والكمي داخل املنطقة
العربية ،ليظهر ذل���ك �ضد الهوية العربية امل�شرتكة
واملت�آلفة حيث االت�ص���ال اللغوي والفكري امل�شرتك،
لينعك�س ذلك التفاوت بو�ضوح يف املعار�ض اخلارجية
املمثلةحلرفاملنطقةالعربية.
وتعتمد احل���رف التقليدية يف الع���امل العربي
غالب��� ًا على اجله���ود الفردي���ة وعل���ى امل�شروعات
اخلا�ص���ة ،والأم���ر ق���د ي�ص���ل يف ح���االت عديدة
العتماد بع�ض امل�صمم�ي�ن والفنانني على املوروث
حت���ت مظل���ة اال�ستله���ام م���ن ال�ت�راث ،حي���ث
ينخرط���ون يف الت�سويق ملنتج���ات احلرفيني حتت
�أ�سماء بيوت خ�ب�رة ت�أخذ اخلربة والطراز من يد
احل���ريف وتن�سبها لإ�سمها ال�شخ�ص���ي �أومل�ؤ�س�ستها
االقت�صادية اخلا�صة رغم �أنها ملك املجتمع وهي
�إفراز للتوا�صل بني الأجيال.
وهك���ذا ي�ستفيد م���ن �سوء تقدي���ر احلكومات
ملكان���ة احل���رف االقت�صادية والثقافي���ة الكثريون
م���ن امل�صممني ورج���ال الأعم���ال البعي���دون عن
امل���د الوطن���ي لأوطانهم.وي�أت���ي ه���ذا كنتيج���ة ملا
تعانيه احلرف اليدوي���ة التقليدية يف �أغلب بلدان
العامل العربي م���ن التهمي�ش واالهتمام بالعرو�ض
ال�شكلي���ة فقط ولي�س ب�آلي���ات العمل الفعلية و�سط

املنظومة احلرفية وداخ���ل جمتمعات العاملني يف
تلك احلرف.
ويعاين احلريف غالب ًا من التهمي�ش رغم �أنه
عم���اد تنمية احلرف التقليدية ،كما �أنه يعاين من
عدم وج���ود وزارات �أوقطاعات متحكمة يف تفعيل
دوره ومقدرات مهنته لك���ى تدعمه وت�ساعده على
اال�ستم���رار يف عمله ،فغالب ًا ال يج���د غطاء ت�أمني
�صحي �أوقوان�ي�ن حتميه وحتمي منتجه ،بالإ�ضافة
مل�شاكل احل�صول على اخلامات املنا�سبة حلرفته،
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن ال�ضرائ���ب الت���ي وج���دت يف احلريف
موطن���ا لت�شكيل جمموعة �ضرائبية تقل�ص ن�شاطه
وجتعله يهرب من اال�ستمرار يف العمل اليدوي..
وترتك��ز امل�شكلة هنا يف البحث ح��ول الت�سا�ؤالت
التالية :

 - 1ما املق�صود بتنمية احلرف التقليدية؟
 - 2م���ا هوواق���ع احل���رف التقليدي���ة يف الع���امل
العربي؟
 - 3م���ا هي امل�شكالت التي تواجه تنمية احلرف
التقليدية يف العامل العربي ؟
 - 4م���ا ه���ي الأ�س����س امل�شرتك���ة لتنمي���ة احلرف
التقليدية يف العامل العربي ؟

تنمية احلرف التقليدية
التنمية ه���ي النمواملدرو�س على �أ�س�س علمية،
والتي قي�ست �أبع���اده مبقايي�س علمية� ،سواء كانت
تنمية �شاملة ومتكامل���ة� ،أوتنمية يف �أحد امليادين
الرئي�سية مث���ل :امليدان االقت�ص���ادي �أوال�سيا�سي
�أواالجتماع���ي �أوامليادي���ن الفرعي���ة كالتنمي���ة
الزراعية �أوال�صناعية(.)1
وهي �أداة التحريك العلمي املخطط ملجموعة
م���ن امل�سته���دف م���ن �أج���ل االنتق���ال م���ن حال���ة
غ�ي�ر مرغوب منه���ا �إىل حال���ة مرغ���وب الو�صول
�إليها(.)2
والتنمية ال تخرج عن كونها تغيريات مق�صودة
ومعتم���دة تقودن���ا �إىل االنتق���ال م���ن و�ض���ع غ�ي�ر
مرغ���وب �إىل و�ض���ع �آخر �أف�ضل مبع���دالت �سريعة
دون �إخالل بالكفاءة الإنتاجية(.)3
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وق���د عرف���ت الأمم املتح���دة التنمي���ة ب�أنه���ا
«العملي���ات الت���ي ميك���ن به���ا توحي���د اجله���ود
امل�شرتكة للمواطنني واحلكوم���ة لتح�سني الأحوال
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف املجتمعات
املحلي���ة مل�ساعدته���ا على االندم���اج يف حياة الأمة
امل�ساهمة يف تقدميها ب�أكرب قدر م�ستطاع»(.)4
�أما احلرف التقليدية فهي ال�صناعات املتوارثة
التي تعتمد على التقنيات اليدوية يف الأ�سا�س كما
تعتمد على املهارات والقليل من الأدوات.
وفنون احل���رف اليدوية متثل جذور ال�صناعة
يف التاريخ الإن�ساين ،حيث وجدت لتلبي احتياجات
الإن�سان النفعية واملرتبطة بحياته اليومية ،والتي
ترتب���ط ارتباط��� ًا كب�ي�ر ًا بحاجات���ه الأ�سا�سي���ة يف
احلياة .واملنتج التقليدي املرتبط باملوروث اليدوي
لفن���ون ال�شعوب ميث���ل اجلانب الب�ص���رى املدرك
م���ن ه���ذا املوروث.وتعتمد الفن���ون التقليدية على
نقو�ش وزخارف ومفردات هي مالمح احل�ضارات
املختلف���ة التي م���رت بها الثقاف���ة الإن�سانية ،وهي
بذلك تع���د مر�آة لإرث احل�ض���ارة الإن�ساين ،وهي
ج���زء م���ن الفن���ون الب�صري���ة املرتبط���ة بتفاعل
الإن�س���ان ببيئت���ه ،وجتري���ده لعنا�صره���ا املحيطة
به.ولي����س بال�ض���رورة �أن تك���ون رم���وز ًا مبا�ش���رة
وا�ضحة بل �أن احلريف ورث الت�شكيل و�ألف املنتج،
وهذه العالق���ة بينهم تعد حالة ر�ضا يجتمع عليها
املجتمع يف ال�شكل واملعنى والوظيفة التي ي�ؤديها.
وتعك�س احلرف وفنون الت�شكيل اليدوية تقدم
الف���رد ومفاهيم���ه القيمية وم�ست���وى احلياة التي
يرق���ى لها ،وهي بذلك تقدم مالمح جمتمع و�سط
باقي املجتمعات ،من خ�ل�ال تعبريها عن م�ستوى
ال�صناع���ة اليدوي���ة من ناحي���ة التقني���ة والتعبري
الإبداع���ي للفنان م���ن ناحية �أخرى .ل���ذا فاملنتج
اليدوي هواملتبقى من ثقافات ال�شعوب املرتاكمة،
وما هو�إال قطعة من الطبقات الر�سوبية احل�ضارية
لثقاف���ة كل جمتمع ،ورعاية تلك الفنون هي رعاية
للرتاك���م املع���ريف يف كل منتج ي���دوي تقليدي يتم
املحافظ���ة عليه .وهو يعد توا�ص�ل�ا رئي�سيا لتاريخ
جمتم���ع ما .كما �إنه قد ي�صبح جذور ًا حتمل معها
عنا�صر للتوا�صل بني �أفراد املجتمع(.)5
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وع���ن احل���رف التقليدي���ة يذك���ر د .علي بزي
�أنه���ا تتمي���ز باالنت�ش���ار والقدم والتغ�ي�ر امل�ستمر
و�أنه���ا حتتاج للت�سوي���ق ،و�أن العمل احلريف ي�سوده
الطابع العائلي ،وي�ؤكد على �أثر البنية االجتماعية
على �صعيد الوطن يف الواقع احلريف ذاته.وا�ضع ًا
ملنه���ج للحرف التقليدية يعتمد على درا�سة الواقع
التاريخ���ي واجلغرايف واالقت�ص���ادي واالجتماعي
والثق���ايف وال�سيا�س���ي ،ب���ل والواقع املع���ريف العام
فاحلرفة �إحدى الق�ضايا املعرفية الهامة (.)6
وتنمية احل���رف التقليدية ه���ي عملية تهدف
للدفع مبنظومة العم���ل اليدوي احلريف من خالل
و�ض���ع منه���ج يعتم���د يف �آليات���ه على رف���ع م�ستوى
الفنان احلريف تقني��� ًا وتنمية مهاراته ،كما تعتمد
تنمية احلرف التقليدية على تنمية منتجه احلريف
التقليدي باتخاذ جمموعة من الإجراءات كتطوير
�آلي���ات العمل وربط املنتج بطلب���ات و�آليات ال�سوق
املتغ�ي�رة ،كما حتت���اج تنمي���ة احل���رف التقليدية
ملجموعة م���ن الت�شريعات القانوني���ة حتمي املنتج
وحتافظ على حقوق العاملني فيه.
واقع احلرف التقليدية يف العامل العربي
تتمي���ز احل���رف التقليدي���ة يف الع���امل العربي
بالتن���وع والرثاء نتيجة التن���وع اجلغرايف والثقايف
واختالف البيئ���ات والذي مينح احلريف اخلامات
املختلفة وميده بالرموز الت�شكيلية املتنوعة ،والتي
تدعمه على امل�ستوى الإبداعي.
تتمرك���ز مناطق العمل يف احل���رف التقليدية
داخل مناطق تع���ود لع�صور بعي���دة حافظت فيها
عل���ى املهن���ة القدمية جم���ددة فيها ،رغ���م كل ما
�أت���ى من حداثيات على جمتمعنا العربي فما تزال
مالم���ح الثقاف���ة التقليدية تطبع احلي���اة اليومية
ب�شكل كبري ومتنحه روحا من الزمن القدمي..
وب�ش��كل خمت�ص��ر �سنعر�ض مدخ� ًلا عن احلرف
التقليدي���ة ف���ى كل منطقة ثقافي���ة داخل جمتمعنا
العربي ،متتل���ك خ�صو�صية متنح مو�ضوع احلرف
هالة من التقدير لهذا املنت���ج الذي يعك�س تاريخ ًا
حي��� ًا ملمو�س ًا لل�شع���وب ،يعود ج���زء منه للمجتمع
وج���زء للفن���ان ال�شعبي املع�ب�ر ع���ن مفاهيم هذا
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املجتمع .ولكل منطق���ة ر�ؤيتها وجتربتها يف جمال
احلرف والت���ي ي�صعب احلديث املو�سع عنها الآن،
ولكننا �سنجملها يف نقاط تخدم ر�ؤية تنمية احلرف
العربي���ة مو�ض���وع البح���ث ،لذا �سنجم���ل ونلخ�ص
ظروف احلرف يف املنطقة العربية يف التايل :
منطقة وادي النيل (م�صر وال�سودان) :

تنت�شر احلرف التقليدية بطول نهر النيل على
امل�ست���وى ال�شعب���ي ،ولكن امل�ؤ�س�س���ات احلكومية ال
تتوا�صل مع احل���ريف ب�شكل مبا�شر وكامل للتحكم
يف مق���درات تلك الفن���ون و�سنو�ضح جتربة م�صر
منوذج ُا.
عرفت م�صر امل�ؤ�س�س���ات احلرفية والطوائف
املهني���ة منذ عهد الفراعنة ،حتى جاء حممد علي
و�ألغى طوائف املهن وال�صناعات احلرفية ،وهوما
�أث���ر بال�سل���ب على تلك احل���رف ،و�إىل الآن تعاين
احل���رف م���ن الإهمال و�س���وء التنظي���م ،والتوجد
جه���ة �أو�إدارة بعينه���ا تهتم بتلك الفن���ون املوروثة
وحرفييه���ا ،ب���ل تتع���دد الإدارات يف ال���وزارات
وتت�شاب���ك امل�صال���ح بني تل���ك الإدارات فال مي�س
احلرف���ة �أواحل���ريف على �أر����ض الواق���ع �أي فائدة
تذك���ر .وهوما ينعك�س على ج���ودة املنتج وت�سويقه
حملي��� ًا وعاملي ًا ،بالإ�ضافة ملعان���اة احلريف ،والذي
ب���د�أ ين�سح���ب من احل���رف ملمار�سة مه���ن �أخرى
�أك�ث�ر ربح��� ًا ،وو�ضع احلرف يف م�ص���ر ال يتنا�سب
مع تاريخه���ا يف احلرف والفن���ون الرفيعة والذي
ت�شه���د به املتاحف وفنون العم���ارة امل�صرية طوال
مراحل تاريخها ،وعلى م�ستوى ما وفرته الطبيعة
امل�صرية ب�سخاء للفنان ال�شعبي.
منطقة ال�شام (�سوريا ولبنان والأردن وفل�سطني)
والعراق:

وهي منطق���ة لها موروث مت�شاب���ك ومتداخل
يف رم���وزه ومنتجات���ه ،يحم���ل اهتمام��� ًا بالغ��� ًا
باملن�سوج���ات وم�شغوالت املعادن و�صناعة املراكب
وفنون النجارة عامة ،فلقد منحت الطبيعة الكثري
لهذه املنطقة .كما كان للتجارة دور كبري يف تو�سع
فنونها .ولق���د وهبت الطبيعة اخلام���ات املتعددة

لتلك الب�ل�اد ،كم���ا كان �أعطاها الفن���ان املتمكن
م���ن �أدواته وهوما جعل تلك املنطقة تتمتع بالرثاء
الفن���ي ،ولكن ب�سبب احل���روب واملعاناة ال�سيا�سية
املتوا�صلة تعتمد احل���رف التقليدية على الت�سويق
املحلي لطبقة اجتماعية معينة والت�سويق اخلارجي
املح���دود ،ولأن ال�سياح���ة ه���ي ال�س���وق الرئي�س���ي
له���ا ف�إن الظ���روف ال�سيا�سية تنعك����س �سلبي ًا على
ال�سياح���ة وبالت���ايل عل���ى ت�سويق املنت���ج احلرفى
املرتبط بهذا ال�سوق .ورغم وجود �إدارات حكومية
وم�ؤ�س�س���ات جمتم���ع م���دين تعمل ب�ش���كل م�ستمر
�إال �أن الت�سوي���ق يف دائ���رة �ضيق���ة ال تنا�سب حجم
وروعة فنون تلك البالد احلرفية.
منطق��ة اخللي��ج واجلزي��رة العربي��ة (اليم��ن
وال�سعودي��ة والبحري��ن والإم��ارات والكوي��ت وقطر
وعمان):

لق���د ات�سم���ت منطق���ة اخللي���ج بوج���ود حرف
كالنجارة واحلدادة ،والعديد من احلرف املرتبطة
بفنون ال�صيد ،وقد كان لوجود النفط و�إ�سهامه يف
رفع م�ستوى دخل الفرد دوره يف تبدل نوع الأن�شطة
يف اخللي���ج ،حيث تعتمد منطق���ة اخلليج الآن على
�شركات التجارة و�شركات البرتول العاملية .وقد كان
لوجود عمالة من �شرق �آ�سيا ت�أثريه الوا�ضح مبنتجات
تل���ك املنطقة ،وهوم���ا جعل احلكوم���ات اخلليجية
ت�سرع يف �إن�شاء مناذج حية للمدن الرتاثية ،وت�ؤ�س�س
ملهرجانات �شعبية وت�صدر مطبوعات تركن للرتاث
لتعك����س فنونه���ا املحلية و�سط جريانه���ا من الدول
العربية وو�س���ط ارتفاع م�ست���وى الدخل يف منطقة
اخللي���ج والذي �أثر على �سيطرة املنتجات الأجنبية
على ال�سوق الإ�ستهالكي.
وتع���د عمان منوذج ًا ملواط���ن ازدهار احلرف
يف اخللي���ج ،حيث ال ي���زال العديد م���ن العمانيني
يعمل���ون يف احل���رف باعتبارها م�ص���در ًا للدخل،
كم���ا �أن احلرف يف اخلليج تقوم برعايتها �إدارات
تراثية ب�إ�ش���راف امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية وهوما يدعم
تلك الفنون على امل�ستوى الر�سمي.
�أم���ا اليمن فهي متحف و�سوق مفتوح للحرف،
فقد عرفت بتقدم فنون العمارة وما ترتبط به من
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فنون حرفية وبتق���دم املنتجات املعدنية من ذهب
وف�ضة وغريه���ا .وهي تعاين من �ضع���ف م�ؤ�س�سي
ف���ى �إدراك تلك الكنوز فهي حتتاج من م�ؤ�س�ساتها
الر�سمي���ة لر�ؤية �أكرث عمق ًا ،ولك���ن الفنان اليمني
يعمل دائم ًا متنا�سقا م���ع ح�ضارته ومزود ًا ال�سوق
املحلي باحتياجاته ،وهو�سوق ما زال يعتمد ب�شكل
كبري على املنتج اليدوي التقليدي.

وبالرغ���م �إن دول احل�ضارات القدمية كم�صر
و�سوري���ا والعراق واليمن تتح���رك يف �إطار حمدود
ج���د ًا يف اقت�ص���اد احل���رف وال متتل���ك وزارات وال
قوانني حلماية ه���ذا القطاع ،وهي ال ت�ضعها ب�شكل
يعك�س م�ساحتها احلقيقة على الأر�ض وال �أهميتها
وتاريخها احلقيق���ي يف املعار�ض واملحافل الدولية،
�إال �أن الدرا�سات والبحوث يف تلك الدول على درجة
كبرية من التقدم كنتيجة للعمل البحثى القائم على
اجلمع امليداين منذ ما يزيد عن ن�صف قرن.

وهي منطق���ة تتفق وتت�شاب���ه يف عوامل كثرية
مت����س الثقافة امل�شرتكة ،ولكن �إدارة ملف احلرف
يختلف فيها من دولة لأخرى.
وتعد جتربة تون����س واملغرب الأجنح ،فاململكة
املغربية لديه���ا وزارة للحرف التقليدية بالإ�ضافة
لكونه���ا متتلك خمطط 2015والذي يدفع لتنمية
�أو�ضاع احلريف بغط���اء للت�أمني ال�صحي وبرنامج
لرف���ع ال�ضرائ���ب .وترتك���ز ال�صناع���ة التقليدي���ة
املغربي���ة يف منتج���ات اجلل���د والط�ي�ن واحلج���ر
والن�سيج وامل�صنوعات النباتي���ة واملعادن والنق�ش
عل���ى اجلب����ص و�صناع���ة الآالت املو�سيقي���ة ك�آلة
العود وغريها.
وميث���ل قط���اع ال�صناع���ة التقليدي���ة  19يف
املائ���ة م���ن الن���اجت الداخل���ي اخل���ام وي�ساهم يف
�إعالة ثل���ث ال�ساكنة املغربي���ة ،ويعد �أحد جماالت
الإبداع املغربي دون من���ازع و�أحد �أعمدة الن�شاط
االقت�ص���ادي باململك���ة وهوثاين �أك�ب�ر م�شغل لليد
العاملة باململكة بعد الفالحة.

وي�ش�ترك العمل احل��ريف يف العامل العربي
يف امل�شكالت التالية :
	•�س���وء الت�سويق على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي املنظم،
وهوم���ا يجع���ل هن���اك ع�شوائي���ة يف الطل���ب
عليها ،والتو�سع يف �إنتاجها و�أمناطها مرهونة
بامل�صادف���ة دون �أي تخطي���ط .وع���دم وجود
م�ؤ�س�سات ت�سويقية �ضخمة حتتوي هذا القطاع
وتروج منتجاته.
	•حت���ول احلرفيني التقليدي�ي�ن �إىل مهن �أخرى
�أكرث عائد ًا عليهم ،وللأ�سف مل يطور احلريف
نف�س���ه ،ومل يحاول ج���ذب امل�ستهل���ك وابتكار
اجلديد املالئم للحداثة.
	•تراج���ع الآباء عن نقل احلرفة للأبناء وتوقف
تعليم احلرفة.
	•�أولي���ة التعامل م���ع اخلامات املوج���ودة وعدم
اال�ستف���ادة م���ن الأبح���اث التي تط���ور وتنمي
تعامل احلريف مع خامات املنتج.
	• عدم التحدي���ث للر�ؤية الفنية لت�صميم املنتج
وت�صنيعها يف �أطر جديدة.
	•ع���دم تعقي���د ال�صناع���ات احلرفي���ة وتوقفها
عند م�ستوى منومع�ي�ن وهوما �أدى �إىل تدهور
التقنيات با�ستثن���اء بع�ض احلرف التي يروج
ت�سويقها ب�شكل يفتح لها الأ�سواق العاملية.
	•تقت�صر ا�ستخدامات املنتج احلريف على طبقة
اجتماعي���ة معني���ة يقل�ص ت�سويقه���ا يف بيئتها
املحلية ،ويجعل احلرف���ة تعتمد على ال�سياحة
الغري م�ستقرة يف عاملنا العربي.
	•عدم وجود قوان�ي�ن �أوت�شريعات حتمي احلرف

منطقة املغرب العرب��ي (ليبيا وتون�س واجلزائر
واملغرب وموريتانيا):

امل�ش��كالت الت��ي تواج��ه تنمي��ة احل��رف
التقليدية يف العامل العربي
هن���اك م�ش���كالت خمتلف���ة تتحك���م يف تنمية
احلرف داخ���ل جمتمعن���ا العربي ،لك���ن امل�شاهد
للو�ض���ع يح����س التف���اوت يف �إدارة مل���ف احل���رف
يف املنطق���ة العربية،فمنطق���ة املغ���رب العرب���ي
�أك�ث�ر �إدراك ًا القت�ص���اد احل���رف ،بينم���ا اخللي���ج
يعترب احلرف التقليدي���ة عنوان ًا لهويته ومالحمه
ال�شرقية املرتبطة بالثقافة العربية.
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التقليدي���ة والعامل�ي�ن فيه���ا ،وتنظ���م العم���ل
املنتظر من قطاعها حتى ت�سهل �آليات التعامل
م���ع ال�سوق وتدعم رج���ال الأعمال وتقدم لهم
الت�سهيالت.
الأ�س�س امل�شرتكة لتنمية احلرف التقليدية
يف العامل العربي
ي�ش�ت�رك الع���امل العرب���ي يف عوام���ل عدي���دة
�أهمها تقارب املفاهي���م نتيجة وحدة اللغة ،وحدة
املعتقدات �ساهمت يف توحد امل�شاعر حول العديد
م���ن املفاهي���م والأ�سالي���ب الفنية والرم���وز ذات
ال���دالالت القريبة من عق���ول امل�شاركني يف العمل
بهذا القطاع.
يتمي���ز الع���امل العرب���ي بالتعددي���ة الثقافي���ة
فالع���امل العربي به ع�ش���رات الثقافات املجتمعات
املكونة لتلك الثقافة ال�شرقية املميزة.
وت�ساه���م وح���دة اجلغرافيا عل���ى التقارب يف
التوزي���ع والن�شر للمنتجات ح�س���ب درجة احلاجة
�إليه���ا ،لي�سم���ح ت�شابه امل�ش���كالت وت�شابه املجتمع
املحل���ي يف �إيجاد احللول امل�شرتك���ة لها .كل ذلك
يذل���ل عقب���ات العم���ل العربي املوح���د لدفع قطاع
احلرف التقليدية.
�إ�شكالي��ة التع��اون يف جم��ال تنمي��ة احل��رف
التقليدية يف العامل العربي

فيم���ا يخ�ص العمل العربي امل�شرتك يف جمال
تنمي���ة احلرف التقليدية ق���دم املدير العام ملكتب
العم���ل العرب���ى تقري���ر ًا بعن���وان “ ال�صناع���ات
ال�صغرى واحل���رف التقليدية يف الوطن العربي..
�أداة للتنميـة”(.)7
حيث ناق�ش جوانب خا�صة باحلرف التقليدية،
وبنظرة �أولية لواقعها بني املا�ضي واحلا�ضر ،وقد
�أ�ش���ار اىل ثالث���ة مالم���ح �أ�سا�سية جت�س���د البنية
احلرفية وما تت�صف به م���ن خالل دور الإعالم،
والرتويج للحرف التقليدية يف العامل.
وت���رى الكاتب���ة �أن العامل عان���ى من م�شكالت
عديدة وكانت التنمية �سبيله �إىل �إيجاد حلول تنبع
من �صدق احلاجة حللول جذرية ،وكان لكل �آلياته

التنموي���ة التي تنا�س���ب ظروفه ،وك���م كان العامل
ً
م�ست�سه�ل�ا تطبيق برام���ج تنموية بحلول
العرب���ى
تنا�س���ب �أجندة خمتلفة عن���ه جمتمعي��� ًا وثقافي ًا،
وهوما مت على �أث���ره وجود ظواهر لربامج التنمية
العربية �أهمها :
 �أن نتائ���ج التنمي���ة ان�صب���ت عل���ى امل�ؤ�س�س���اتال الأف���راد رغ���م �إن الف���رد هوامل�سته���دف
الأ�سا�سي م���ن التنمية وهوما نت���ج عنه فروق
تنموية وا�ضحة داخل املجتمع الواحد وداخل
املجتمعات العربية ككل.
 �أن التنمي���ة �شملت امل���كان والأ�شي���اء ولكنها ملتط���ور طبيعة النا����س وترقي���ة �سلوكهم بنف�س
الن�سبة يف �إطار من احلداثة واملدنية.
 عدم تبني املواطنني يف املجتمعات العربية ذاتهاللتنمية فكان على النظم الوا�ضعة وامل�ستفيدة
من برامج التنمية حماية براجمها.
هن���اك احتي���اج لدرا�س���ة واقعي���ة مل�شكالت
احل���رف العربية جمتمعة ،وكل جمتمع على حدة،
و�أت�صور �أن احللول البد �أن تت�ضمن تنمية احلرفة
عل���ى �أ�س�س تدف���ع به���ا �إىل مناف�س���ة عاملية وهذه
احللول تت�ضمن :
 - 1حت�سني و�ضع احلريف:
م���ن خ�ل�ال رف���ع قدرات���ه ومهارات���ه وكفاءته
الأدائي���ة ،كما يج���ب حت�سني الو�ض���ع االجتماعي
ل���ه ،والعمل على توفري الرعاية ال�صحية والت�أمني
ال�صح���ي لعائلت���ه� ،س���واء الناجت���ة م���ن �أخط���ار
احلرفة.
كما يرى حمم���د د�سوقى �أن احل���ريف البد �أن
يكون لديه قدر من الإب���داع لينقل البعد اجلمايل
املت�ضم���ن لهذا امل���وروث وعمقه فه���ي �ست�سهم يف
الدفع باملهنة بغر�ض �إك�سابه روح الع�صر ،لت�صبح
ُ
تفاع�ل�ا م�ستمر ًا ب�ي�ن املنتج احلريف
اخل�ب�رة هنا
وثقافته التقليدية(.)8
�إن تنمي���ة احل���رف التقليدي���ة به���دف الدفع
مبنظومة العمل مع احل���ريف ،فاحلريف هو�أ�سا�س
التنمي���ة احلرفي���ة وهوامل�سته���دف م���ن التنمية،
وهوالعم���اد الرئي�سي لها ،واحلرف تخ�ضع لأ�س�س
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ثابتة موروثة يظه���ر فيها اجلودة �أحيا ًنا والرداءة
�أحيا ًنا �أخرى ح�سب خربة احلريف الفنان وحقيقة
�إملامه ب�أ�سرار املهنة..حيث يحتاج احلريف �إىل :
 ت�أهيل مهني  :البد �أن يتم ت�أهيل و�إعداد احلريف،ولكى يتم ذلك يلزم اختيار العاملني حيث يتم
االختيار بن���اء ًا على اال�ستع���دادات النف�سية،
وال�شخ�صية التي تدور حول املالحظة والإملام
بامله���ارات وال���ذكاء يف التوا�ص���ل م���ع حاجة
املجتمع.
 ت�أهي��ل اجتماع��ي  :يج���ب �أن ن�ضع احلريف الذييق���وم بعمل ي���دوي فني ،يف مرتب���ة اجتماعية
متمي���زة ،ويبد�أ الإع�ل�ام يف تبني �سيا�سة رفع
�ش�أن���ه واعتب���اره ثروة ،وحرفت���ه هي جزء من
تاري���خ جمتمع���ه وهوتاري���خ قومي ح���ي ،لذا
ال ي�سته���ان ب�صاح���ب (احلرف���ة) �أواملوهب���ة
اليدوي���ة الت���ي جت�سد امل���وروث امل���ادي احلي
لتاريخ ال�شعوب.
 ت�أهي��ل نف�س��ي  :حي���ث �أن القي���ام مبهم���ة العملالي���دوي يج���ب �أن حتظ���ى بر�ض���ى وثق���ة من
احلريف ،وم���ن املجتم���ع �أي�ض ًا لتجع���ل هناك
تفاع���ل تباديل يوزن تل���ك العالقة التي تر�سخ
القيم���ة اجلمالية والوظيفي���ة للعمل يف دائرة
املتعاملني معه.
 ت�أهي��ل م��ادي :يحتاج احلريف �إىل ت���وازن ماديي�سم���ح ل���ه باحلياة ب�ش���كل ك���رمي دون الوقوع
حتت طائلة الفق���ر والتي قد جتعله يهرب من
املهنة لي�ستطيع العي�ش.
 - 2حت�سني و�ضع احلرفة:
من خالل اتخاذ جمموعة من الإجراءات منها:
	•رف���ع ال�ش����أن االجتماع���ي لأ�صح���اب احلرف
املوروثة.
	•ت�أ�سي�س نقابة عمالية فنية لهم.
	•�إقامة ور�ش ب�شكل مكثف لنقل اخلربات التقنية
والتو�سع يف التعليم والتدريب للحرف.
 - 3فتح �أ�سواق للمنتج :
من خالل القيام بالتايل :
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	•اال�ستف���ادة من الأبح���اث العلمية يف املجاالت
املرتبطة باخلامات.
	•حت�س�ي�ن ج���ودة املنت���ج ،فيج���ب �أن ي�سع���ى
منتجواحلرف �إىل حت�سني اخلامة.
	•ابتكار ت�صميمات حديثة للمنتج.
	•الدعاية ل���ه يف املطبوعات واملعار�ض الطوافة
الداخلية واخلارجية والإعالم ودعم الإعالن
عن املنتج (.)9
ويل���زم لتوجي���ه العم���ل العرب���ي امل�ش�ت�رك يف
جمال احلرف التقليدية و�ضع خطة عمل م�شرتكة
بني حكومات الدول العربية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين تعتمد اخلطة على :
 - 1تثقي���ف املجتمع العربي عن طريق الإعالم
وتوعيت���ه ب���دور احل���رف �ضم���ن املنظوم���ة
املجتمعية وتو�ضيح املجهود الكبري الذي يقوم
ب���ه احلريف لإجن���از القطع���ة الفني���ة اليدوية
و�أهميتها بالن�سبة لتاريخ املجتمعات.
 - 2التن�سي���ق العرب���ي امل�ش�ت�رك يف الت�سوي���ق
للمنتجات احلرفية والعمل على خلق جماالت
ات�ساع���ا ،وت���داو ًال للمنتجات
ت�سويقي���ة �أك�ث�ر ً
اليدوي���ة حتى تع���زز فر�ص العم���ل اليدوي يف
العامل العربي وتت�سع الرقعة العاملة فيها .مع
درا�سة ال�سوق لتحديد القدرة ال�شرائية ،ونوع
املنت���ج وموا�صف���ات امل�ستوى التقن���ي وو�ضعه
و�س���ط مثيل���ه املعرو����ض من خ�ل�ال املميزات
والعيوب واملكونات.
 - 3العم���ل على ربط الأ�صالة باحلداثة حتى ال
ي�ضيع عمق ال�ت�راث يف املنتج املميكن ،ويكون
ه���ذا من خ�ل�ال فريق عم���ل م���ن امل�صممني
واحلرفيني ورجال االقت�صاد والإعالم.
 - 4رف���ع كفاءة احل���ريف والدفع بها ،واحلفاظ
عل���ى اخلربة ونقله���ا من جيل جلي���ل للت�أكيد
على التوا�صل الفني والثقايف.
� - 5إع���ادة ا�ستخدام منتجاتنا التقليدية ب�شكل
ينا�س���ب احلداثة ومدني���ة املجتمعات ،و�إعادة
طرحها مب���ا ينا�سب امل�ستهل���ك املحلي،لتعود
وحتتل منتج���ات احلرف التقليدي���ة منظومة
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عاداتن���ا وتقاليدن���ا ومالم���ح ال�شخ�صي���ة
القومي���ة ،لذا لزم جتدي���د الوظيفة ملنتجاتها
ك�أ�سا�س ال�ستمرارها.
 - 6خف����ض ال�ضرائب عن احلرف���ة وكل �أ�شكال
اال�ستغ�ل�ال الإداري للحرفي�ي�ن م���ن جان���ب
املحلي���ات والكهرب���اء وغريه���ا حت���ى ن�سمح
للحريف بتنمية �إنتاجه.
 - 7ت�سهي���ل احل�ص���ول عل���ى اخلام���ات ب�أ�سعار
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يوميات رئيس فريق عمل
ميداني
من �أر�شيف مركز الرتاث ال�شعبي لدول اخلليج العربية
حماولة للتعرف عن قرب على التجربة العمانية
يف جمال رعاية امل�أثورات ال�شعبية

()1

عبدالرحمن �سعود م�سامح
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( )2بالقيام
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.
ت�أل���ف فري���ق العمل م���ن كاتب ه���ذه ال�سطور
كباحث ميداين ورئي�س لوحدة الأدب ال�شعبي ومن
()4
م�س�ؤول �إداري ومايل( )3ومهند�س فني لل�صوت
وما �أن وطئت �أقدامن���ا ارا�ضي ال�سلطنة ال�شقيقة
�أح�س�سنا بتفا�ؤل جم و�أمل كبري يف جناح املهمة ملا
نعرفه من كرم الوفادة عند االخوة العمانيني اوال
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وثانيا لغنى بالدهم املرتامية االطراف بامل�أثورات
ال�شعبي���ة املتنوعة وثالث���ا اننا قد بادرن���ا ب�إخطار
ال�سي���د حمم���د الوهيبي من�سق االرتب���اط باملركز
املذك���ور مبوع���د و�صولن���ا وبطبيعة مهمتن���ا وكان
املن�سق ي�شغ���ل �آنذاك وظيفة مدي���ر ادارة الرتاث
بوزارة الرتاث القومي والثقافة.

يوميات رئي�س فريق عمل ميداين

الفنان نا�صر عبدالرب

وب���د�أت املهمة كالع���ادة باللق���اءات الر�سمية
بال���وزارة املعني���ة واعتق���د ان عم���ان ال�شقيقة قد
�سبقت العديد من دول العامل والدول العربية على
وجه اخل�صو����ص بت�سمي���ة وزارة خمت�صة للعناية
بالرتاث القومي يف بالدها وهذا امر يح�سب لها.
وكان لتلك اللقاءات فائدة كبرية يف حتديد م�سار
فريق العمل لتحقيق اهدافه.
يف البداية تعرفنا على جهود ادارة املطبوعات
بالوزارة يف جم���ال الدرا�سات والبحوث يف جمال
ال�ت�راث القوم���ي ب�شكل ع���ام ويف جم���ال الرتاث
ال�شعبي ب�شكل خا�ص والتي �صدرت يف �شكل كتاب
�شه���ري يتن���اول بحث���ا �أو مو�ضوعا �ضم���ن �سل�سلة
اطلق���وا عليها (م���ن تراثنا) وكانت بح���ق مكتبة
عامرة بالدرا�س���ات والبحوث ال ي�ستغني عنها من
يري���د ان يدر�س تراث ال�سلطن���ة عن قرب تاريخا
وجغرافي���ا وفنا و�أدب���ا وتراثا �شعبي���ا وغريها من
املجاالت.
وكانت لنا وقفة بال���وزارة مع الفنان املعروف
بابن ال�ساحل وه���و ال�سيد نا�صر عبدال ّرب الذي
ل���ه الف�ض���ل يف ت�شكيل الفرق���ة القومي���ة العمانية
للفن���ون ال�شعبي���ة يف منت�صف �سبعيني���ات القرن
املا�ضي ،والتي �شاركت يف العديد من املهرجانات

العربي���ة والعاملي���ة .وه���ي فرق���ة ت����ؤدي خمتل���ف
الفنون ال�شعبية العمانية على انواعها من خمتلف
واليات ال�سلطنة .وكانت حمل تقدير واهتمام من
امل�سئولني واجلمهور على حد �سواء.
ومم���ا نقلن���ا عنه قول���ه “اننا ن�ستق���ي �أعمال
فرقتنا من تراثنا العماين الأ�صيل ونحاول تهذيبه
وتطويره �أحيانا و�إ�ضافة ما ميكن �إ�ضافته �أو حذف
م���ا يجب حذف���ه �أحيان���ا �أخرى ليك���ون م�ست�ساغا
ومقبوال م���ن اجلميع” ! .و�أكد عل���ى “�أن م�ساحة
ال�سلطنة كبرية جدا وفنونها كثرية ومتنوعة حتى
�أن بع����ض املناطق ال تعل���م �شيئا عن فنون املناطق
الأخ���رى” و�أ�ضاف ب�أن والية �صاللة تعترب قاعدة
للكث�ي�ر من الفنون ال�شعبي���ة العمانية و�أن فيها ما
يقارب اخلم�سني رق�صة �شعبية و فن �شعبي”.
ولف���ت ابن ال�ساحل انتباهن���ا �إىل وجود خطة
كبرية وطموح���ة يقودها امل�سئولون بال�سلطنة على
�أعلى امل�ستويات لدرا�س���ة الفنون ال�شعبية ميدانيا
عل���ى كامل الأرا�ض���ي العمانية .وق���د انتدب لهذا
العم���ل املو�سيق���ار يو�س���ف �شوق���ي م�صطف���ى من
جمهوري���ة م�ص���ر العربية ،وق���د مت ت�سهيل مهمته
بكاف���ة الو�سائل املمكنة وح�سب م���ا تتطلبه املهمة
وقد نفذت كل طلباته وفق ما �أراد.
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ويف الوق���ت نف�س���ه كان يف ادارة اب���ن ال�ساحل
ا�ست���اذ متخ�ص����ص متف���رغ يقوم ه���و الآخر بعمل
درا�س���ة ميداني���ة للفولكل���ور العم���اين املتمث���ل
بالرق�صات ال�شعبية العمانية �إىل جانب كونه مدربا
لفرق���ة الفنون ال�شعبية العماني���ة التي ورد ذكرها
�آنف���ا .وكان الأ�ست���اذ �صبح���ي عبدال�س�ل�ام يعمل
عل���ى تطوير تلك الرق�صات كما كان ي�ستلهم منها
�أي�ض���ا رق�صات جديدة .وكم ده�شنا ونحن ن�شاهد
يف مكتب���ه كل ذل���ك التن���وع البدي���ع يف الفولكل���ور
العم���اين م�سج�ل�ا على �أ�شرط���ة وا�ستفدن���ا كثريا
من تعليقات و�شروح م�سئول���ه الفنان ابن ال�ساحل
ل���كل ما كنا ن�شاهده .وعلمن���ا منهما �أن �أغلب تلك
اللقط���ات مت توثيقها من املهرجان ال�شعبي الكبري
ال���ذي يق���ام بالعا�صم���ة يف الأعي���اد واملنا�سب���ات
الر�سمية والوطني���ة .و�شاهدنا كذلك مناذج لعدد
م���ن الرق�صات الت���ي مت تطويرها و�أدته���ا الفرقة
ال�شعبي���ة العماني���ة يف الداخ���ل واخل���ارج ومل�سن���ا
الفرق بني اال�صل واملط ّور.ونثمن هنا عاليا مبادرة
اال�ستاذ عبدال�سالم لدرا�سة املعاين �أو االيحاءات
النف�سية واالجتماعية للحركات املختلفة يف جمموع
الرق�صات ال�شعبية العمانية.
ولطامل���ا حذرنا بع�ض امل�سئولني الر�سميني من
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الذهاب اىل ممار�سي بع�ض الفنون التي يعتربونها
�ش���اذة وال متث���ل �إال ه����ؤالء النا�س وكم���ا يقال كل
ممنوع مرغوب ومن مبد�أ حب اال�ستطالع جتولنا
لبع�ض الوقت يف �شوارع العا�صمة م�سقط و مطرح
حتى حان موعد فن ال�سوما( )5يف مكان ما ي�سمى
الدوح���ة حي���ث جاء ع���دد م���ن الأف���راد يف كامل
زينتهم وطيبه���م ،فلقد كانوا مطيبني �أو معطرين
بخلط���ة عجيبة من البخور وقام���وا مبمار�سة هذا
الفن ال���ذي يعتم���د �أ�سا�سا على ايق���اع طبل كبري
وحركات �أو رق�صات �سريعة وغناء بكلمات مبهمة
غري مفهومة لدينا عل���ى االقل .وقد ا�ستطعنا بعد
لأي �أن ن�ص���ل اىل رئي�س تل���ك الفرقة وهو ال�شاب
خمي����س بن غريب الذي �أمتعنا بحديثه وابت�سامته
التى ال تكاد تفارق حمياه.
ويف �أح���د �أجنح���ة فن���دق االنرتكونتننت���ال
بالعا�صمة كانت لنا فر�صة لقاء الدكتور املو�سيقار
يو�س���ف �شوق���ي م�صطفى وه���و باخت�ص���ار �شديد
وكيل وزارة �سابق بجمهورية م�صر العربية وملحن
وفنان وخبري يف الفن���ون ال�شعبية و�أ�ستاذ جامعي
يف العل���وم ل���ه العديد م���ن امل�ؤلف���ات يف املو�سيقى
العربي���ة وننقل عنه عبارة طريفة حيث يقول “ �إن
كان التاري���خ يعرتيه ظن �أو كذب �أحيانا فان الفن
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خريطة�سلطنةعمان

ال�شعب���ي لأي ام���ة من االمم ه���و احلقيقة العارية
فال�شعب ال يكذب على نف�سه”.
وللدكتور �شوقي جتارب �سابقة فقد قام بجمع
الفولكل���ور ال�س���وداين و�أع���د تقري���را مبدئيا عن
جم���ع وتدوين الفنون ال�شعبية العمانية خل�ص فيه
وجه���ة نظره فيما ي���رى عليه الفن���ون ال�شعبية يف
عمان الآن و�أنواعها وبيئاتها املختلفة ومنا�سباتها
ودميوغرافيته���ا �أي �أمناط ال�سكان الذين يقومون
مبمار�ستها.
ولقد حتدث الرجل طويال عن وجهة نظره يف
املو�سيقى العربية والفن ال�شعبي وم�س�ألة التطوير
والتحدي���ث .ث���م بع���د طول �ص�ب�ر م���ن م�ستمعيه
حت���دث عم���ا يقوم ب���ه يف �سلطنة عم���ان وبتكليف
ر�سمي لعمل م�س���ح ميداين للفنون ال�شعبية وكيف
�أن���ه طـلـب فريق عم���ل لـم�ساعـدتـه جمـهز ومكون
مـ���ن م�سـاعـ���د م�ص���ري و�شاب�ي�ن عماني�ي�ن يقوم
بتدريبهما على هذا النوع من العمل .و�أو�ضح ب�أنه
انته���ى للتو من املرحل���ة االوىل من امل�سح امليداين
ودخل باملرحلة الثانية وهي مرحلة اجلمع النوعي
ال�شامل.
ومل يفت���ه ان ي�سمعنا �شيئا م���ن فنه ب�آلة العود
ور�أين���ا ب�ي�ن يدي���ه جمموع���ة كب�ي�رة م���ن ال�صور

ال�شيخ �شعبان الفار�سي

الفوتوغرافي���ة التي قام بالتقاطه���ا بنف�سه ويقول
ب�أن���ه ه���او بل ن���راه م�ص���ورا متمكنا وعل���ى دراية
كبرية ب�آالت الت�صوير وعد�ساتها وال�ضوء ودرجته
و�أطياف���ه واللحظ���ة احلا�سم���ة املنا�سب���ة اللتقاط
ال�صورة املطلوبة.
و�أ ّملنا من الرج���ل ان نح�صل منه على ن�سخة
من تقريره الذي �أع��� ّده عن م�سحه امليداين الأول
للفنون ال�شعبي���ة العمانية �إال �أننا نفاج�أ ب�سفره يف
كل مرة حني نطلبه لهذا الغر�ض.
ولت�سهي���ل مهمتن���ا �أم ّدن���ا الأ�ست���اذ �سامل بن
حمم���د العربي مدي���ر العالق���ات العام���ة بوزارة
الإع�ل�ام العماني���ة ببع����ض اخلرائ���ط والكتيبات
و�س ّهل لن���ا الدخ���ول اىل �أروقة الإذاع���ة العمانية
ملقابل���ة اال�ست���اذ حممد بن نا�ص���ر املعويل رئي�س
ق�س���م الغن���اء واملو�سيق���ى ال���ذي ز ّودن���ا ببع����ض
املعلوم���ات �أهمها ذكر �أ�سماء خم����س فرق �شعبية
مهم���ة يف ال�سلطن���ة .ويف مبن���ى االذاع���ة تعرفنا
عل���ى اال�ست���اذ عيد بن ح���ارب ال���ذي �أمتعنا على
م���دى �ساعة ون�صف بحدي���ث اخلبري املتمكن عن
الفن���ون ال�شعبي���ة العمانية وال غرو ب����أن يكون هو
الدليل املر�شد بل وامللهم للدكتور �شوقي يف �إجناز
مهمته.
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بئر املاء با�سفل الزاجرة

عدد من املزارعني يحاولون زجرها

وتلط���ف �سعادة وكي���ل وزارة ال�ت�راث القومي
وال�ت�راث اال�ستاذ م���ال اهلل بن حبي���ب و�سمح لنا
مبقابلت���ه وا�ستم���ع لن���ا ف�س���ر كثريا مب���ا نقوم به
و�أو�ضح ب�أن ما نقوم به �ست�ستفيد منه الوزارة قبل
�أن يك���ون عمال خا�صا باملركز الذي منثله .وطلبنا
م���ن �سعادت���ه �أن ي�سم���ح للحاج �شعبان ب���ن �أحمد
()6
الفار�سي مبرافقتنا �أثناء جولتنا يف مدينة �صور
و�أن ي�سه���ل مهمتن���ا ب�إر�سال خط���اب �إىل اجلهات
املعنية يف الواليات التي نرغب يف زيارتها.
ويف م�ساء �أحد الأي���ام ذهبنا اىل والية بركاء
بل���د الن�سي���ج اليدوي ال�شعب���ي بال�سلطن���ة وقابلنا
ال�شيخ حممود بن �أحمد حممد و�سجلنا معه حديثا
جامعا عن �صناعة الن�سيج يف مدينة بركاء(.)7
ويف مزرع���ة لل�سي���د �سعيد بن �س���امل ال�سيابي
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كان لن���ا لق���اء من غ�ي�ر ميع���اد مع م���ا ي�سمى يف
عم���ان بـ ف���ن الزمط ( )8الذي ي�ص���در يف اال�صل
عن الزاجرة وجمعها زواج���ر وهي ال�سواقي التي
كان���ت قدميا جتره���ا الث�ي�ران فت�ص���در بكراتها
الكب�ي�رة �أ�صواتا جميلة ملحونة ي�صاحبها �أهازيج
عل���ى �شكل ح���داء ي�ؤدي���ه الفالحون وق���د ابتدعوا
في���ه �أ�شعارا منا�سبة للحن فكان بحق فنا متميزا.
وت�سعى اجله���ات املخت�صة بال�سلطن���ة للمحافظة
علي���ه بع���د �أن كاد يندث���ر .وابلغون���ا ان هذا الفن
موجود يف اخلابورة وبركاء وم�صنعة وال�سويق من
مناط���ق ال�سلطن���ة ،ويوجد عموما حي���ث ما توجد
ب�سات�ي�ن النخي���ل .ونروي عنه���م �أن اول من ابتدع
الزاجرة هم قبيلة ال�سريريني( )9وكان ه�ؤالء �أهل
زرع وقلع منذ قدمي الزمان.
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عملية جر الزاجرة

ويفجنوبال�سلطنةويفمدينة�صور -التييعتقد
�أن الفينيقي�ي�ن هم بناتها قب���ل انتقالهم اىل حو�ض
البحر املتو�سط �شماال  -وب�صحبة احلاج �شعبان بن
�أحمد الفار�سي توقفنا عند م�صنع لنماذج القوارب
اخل�شبية التقليدية ،والذي ت�شرف عليه وزارة الرتاث
القوم���ي والثقافة .وكان���ت املفاج����أة عندما التقينا
بالقالف( )10نف�سه الذي قام ب�صناعة �سفينة البوم
ال�شهرية (�صحار) التي و�صلت �إىل �شواطئ ال�صني
يف ع���ام 1981م يف رحل���ة ا�سطوري���ة حتكي �أجماد
العمانيني وعرب اخلليج العربي البحرية يف املا�ضي
وو�صولهم �إىل تلك اال�صقاع البعيدة ب�أق�صى ال�شرق.
وقد حدثنا القالف عن جتربته ال�شخ�صية يف حرفة
القالف���ة �أي �صناعة ال�سفن اخل�شبي���ة التقليدية يف
مدينة�صحارالعريقة.
ويف نف����س تل���ك الور�ش���ة اجتم���ع حولن���ا عدد
من ال���رواة ومن ممار�سي بع����ض الفنون ال�شعبية
و�سجلن���ا لهم �أ�شعارا يف فن امليدان( .)11وا�شرتك
يف احلوار ال�سيد نا�صر بن عبداهلل املخيني الذي
كان ي�ش���رف عل���ى مكت���ب الوزارة مبدين���ة �صور,
وحدثن���ا عن فنون �ص���ور باخت�صار وروى لنا �شيئا
()12
م���ن حمفوظات���ه م���ن �أ�شعار فن���ون الط���ارق
وامليدان والدان دان( )13والرزحة(.)14

احد الرواة من احدى فرق الفن ال�شعبي

ويف طريق العودة اىل العا�صمة م�سقط انفجر
مرافقن���ا احل���اج �شعبان ب���ن �أحم���د الفار�سي يف
حدي���ث كتمه طويال فيما يب���دو ليخربنا عن دوره
يف م�ش���روع �سفين���ة �صح���ار ال�شه�ي�رة( )15وكيف
ا�سن���دت اليه ال���وزارة مهمة جل���ب الأخ�شاب من
م���ورده الأ�صل���ي بالهن���د يف مهم���ة خا�ص���ة وكيف
�أ�ش���رف عل���ى بنائه���ا و�إنزاله���ا اىل البحر لتمخر
عب���اب بحر العرب ومن ث���م املحيط الهندي نحو
ال�ش���رق االق�ص���ى �إىل ب�ل�اد ال�صني ،وكي���ف �أنها
ع���ادت حممولة على ناقلة متم���ا حديثه ويف عينه
الكث�ي�ر من الأ�سى والت�أثر “وهي الآن تقف �ساكنة
�أمام مبنى وزارة الرتاث القومي والثقافة” كرمز
لرتاث �سلطنة عمان البحري التليد.
و�س�ألن���ا يف تل���ك االثن���اء مرافقن���ا جمعة بن
()16
ف�ي�روز عن فنون بلدته جع�ل�ان ولد ابو ح�سن
هك���ذا يع ّرفونها فقال �إنه���ا تقع يف جنوب املنطقة
ال�شرقي���ة م���ن ال�سلطن���ة و�أن به���ا الكث�ي�ر م���ن
الفنون ال�شعبية التي ميار�سه���ا الأهايل كالرزحة
واللي���وة( )17وال�ش���رح( )18واالمب���م( )19واملي���دان
والطارق والب�شاير( )20واملغاي�ض(.)21
ويف مدين���ة نزوى( )22عا�صم���ة والية الباطنة
كان لقا�ؤن���ا م���ع احل���اج م�سع���ود ب���ن عب���داهلل
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�صناع ال�سفن من �صحار

�سفينة�صحارال�شهرية

ال�سليم���اين احد ال�صناع املهرة للخناجر العمانية
ال�شه�ي�رة الذي نقل الينا جتربت���ه يف حديث �شيق
عن ه���ذه ال�صناع���ة املزدهرة من���ذ القدم وحتى
الآن  ،فالعم���اين ال يع���رف �إال بتمنطقه باخلنجر
العماين التقليدي الأ�صيل.
وا�شته���رت ن���زوى كذل���ك باحلل���وى واحللوى
العماني���ة ال تقاوم ،وا�ستط���اب حديثها مع الراوي
احل���اج عب���داهلل بن مط���ر �س���امل �أح���د �صناعها
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املتمكن�ي�ن من خلطته���ا الطيبة املمي���زة( .)23ويف
ن���زوى ال ميكن للزائر ان يف��� ّوت على نف�سه فر�صة
م�شاه���دة قلعتها ال�شه�ي�رة التي بناه���ا ال�سلطان
اليعربي �سلطان ب���ن �سيف يف القرن الثامن ع�شر
امليالدي.
()24
ثم توجهنا اىل مدينة بهال القريبة والتي
تعد مركزا ل�صناعة الفخار يف عمان وحر�صنا على
زيارة م�صنع وزارة الرتاث القومي والثقافة الذي
�أقيم لغر�ض املحافظة عل���ى هذا الرتاث العماين
العري���ق .فوجدن���ا يف جنبات���ه عددا م���ن ال�صناع
والعم���ال العمانيني يق���وم عل���ى تدريبهم م�شرف
امل�صن���ع الأ�ستاذ امل�ص���ري رم�ض���ان عبدال�سالم
الذي �أخذنا م�شكورا يف جولة على �أق�سام امل�صنع
و�أطلعنا عل���ى بع�ض مهارات���ه وقدراته يف �صناعة
مناذج م���ن الأواين الفخارية املختلفة يف الأ�شكال
والأحج���ام .و�ساعدنا مرافقونا بدعوة �أحد �صناع
الفخار العمانيني امل�شهورين يف بهال والذي متكنا
من ت�سجيل حديث معه عن ذكرياته وجتربته وهو
ال�شيخ عبداهلل بن حم���دان العدوي و�أخربنا فيما
�أخربنا عن حر�ص ال�سلطنة ال�شديد ممثلة بوزارة
الرتاث القومي والثقافة على االهتمام باملحافظة
عل���ى تراث الآب���اء والأجداد يف ه���ذا اجلانب من
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من�سق احد املراكز لتطوير احلرف التقليدية

احد مدربي احلرفيني يف �صناعة الفخار

ت���راث احل���رف وال�صناع���ات ال�شعبي���ة واليدوية
والعم���ل على ا�ستمرار وجوده���ا للأجيال القادمة
رغم تراجع الطلب على منتجاتها.
وق���د حر�ص الرجل على �أن ن���زور م�صنعه يف
حمل���ة خليف���ة كما ت�سم���ى مبدينة به�ل�ا للإطالع
على الأ�سل���وب التقليدي له���ذه ال�صناعة وطريقة
حرق الفخ���ار بالأفران البدائية با�ستخدام جذوع
النخ���ل و�أغ�صان �شجر العو�س���ج( )25وهو نوع من
ال�شج���ر املحلي ينبت طبيعيا عل���ى �سفوح اجلبال
ميتاز عند حرقه برائحة مقبولة كما انه ال يخ ّلف

رمادا كثريا كغريه من الأ�شجار ولعل املق�صود هو
نوع من �شج���ر ال�سمر املع���روف يف �شبه اجلزيرة
العربية.
ولقد كانت لنا جولة باملتحف الوطني العماين
مبدين���ة الإع�ل�ام حي���ث وقفنا طويال عن���د بع�ض
الآالت املو�سيقية العمانية التقليدية التي كانت وما
زالت ت�ستخدم يف �أداء الفنون ال�شعبية بال�سلطنة.
كما اطلعن���ا على تاريخ و�آثار ح�ض���ارة عمان عرب
الع�صور التاريخية.
ويف م�س���اء �أحد الأيام كان���ت لنا وقفة ممتعة
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�صانع الفخار على عجلة التكوين

ب�ساحة الدوحة من مط���رح( )26مع فرقة الباطنة
للي���وه حي���ث �سجلن���ا �شريط�ي�ن كاملني له���ا ،كما
�سعدن���ا بالتح���دث م���ع رئي�سها خمي�س ب���ن نا�صر
املا����س باعتباره �أح���د رواة وممار�س���ي هذا الفن
ذي الأ�صول الإفريقية ،ولعمان حكاية مع �سواحل
�أفريقيا ال�شرقية و�أهلها يطول �سردها.
ويف مدينة ال�سويق( )27طال وقوفنا عند قلعتها
التاريخية وحتدثنا �إىل حار�سها الذي �أكد لنا تعذر
مهمتنا يف هذه البلدة و�صعوبة الو�صول �إىل الرواة
وامل�ؤدين من الفرق ال�شعبية العمانية �إال عن طريق
الوايل ،والوايل �سيطلب منك���م �إ�شعارا من وزارة
الداخلية والأخرية تريد �إ�شعارا ر�سميا من الوزارة
املعنية وه���ي وزارة الرتاث القومي والثقافة وهذه
ال���وزارة مل تكن عل���ى اطالع ت���ام بطبيعة مهمتنا
ل�ضع���ف �أداء موظ���ف االرتب���اط العم���اين مبركز
ال�ت�راث ال�شعبي لدول اخلليج العربية بالدوحة يف
قطر .وعندم���ا �أغلق احلار�س الب���اب يف وجوهنا
�س�ألن���اه عن الفنون ال�شعبي���ة ببلدته ف�أخربنا على
عج���ل �أن �أهلها ميار�س���ون الرزحة وفن دق الطبل
وغريها من الفنون العمانية.
وتركن���ا ال�سوي���ق �إىل م�صنع���ة ويف قري���ة
املل���دة( )28حيث اجرينا لقاء مع �أحد �أفراد فرقة
الليوه ل�صاحبها جابر بن علي زايد وهو ابراهيم
بن عبيد العيد ومل يكن م�ستغربا �أن يطلب الراوي
ر�سالة خطية منا لي�سلمها �إىل رئي�س الفرقة ابراء
للذمة ففعلنا ذلك بكل �سرور.
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فرن حرق الفخار

ويف مدين���ة م�صنع���ة ( )29قادتن���ا خطواتن���ا
اىل بي���ت �صغ�ي�ر علق���ت علي���ه لوحة كب�ي�رة كتب
عليه���ا فرقة م�صنعة للفن���ون ال�شعبية وعلمنا من
نائ���ب رئي�س الفرقة وهو املدع���و جمعة بن حممد
غدي���ر الفخ���اري �أن رئي�سه���ا يف زي���ارة �إىل دولة
الإمارات العربي���ة املتحدة ال�شقيقة ه���ذه الأيام،
و�أعرب ع���ن ا�ستعداده لإعطاء �أي���ة معلومات عن
الفرقة ون�شاطها و�سجلن���ا معه حديثا عن الفرقة
وت�أ�سي�سها و�شيئا ع���ن �شئونها و�أع�ضائها والفنون
ال�شعبية التي متار�سها.
وانطلقن���ا مبكري���ن يف �أحد الأي���ام متوجهني
�إىل �آخ���ر ح���دود الباطن���ة( )30من عم���ان و�شماال
�إىل �صح���م و�صحار ويف �أطراف �صحار ويف حملة
تدع���ى �ص�ل�ان( )31ا�ست�ضافنا ال�سي���د �سلمان بن
ولي���د رئي�س فرقة الليوه والهبوب �أو الزار و�سجلنا
مع���ه حديث���ا ع���ن فرقت���ه وم���ا ت�ؤديه م���ن الفنون
ال�شعبية املتوارثة.
ثم تركنا �صالن بحثا ع���ن منزل رئي�س فرقة
الرزح���ة يف بلدة الغيل م���ن �صحار ،وبعد حني من
الوق���ت ق�ضين���اه يف البح���ث والتيه ب�ي�ن املحالت
وم���زارع النخيل ،عرفنا من بع����ض �أهله �أنه يعمل
حار�س���ا لإحدى مدار�س البن���ات االبتدائية ،ودلنا
علي���ه �أح���د الإخ���وة العمانيني من �سكن���ة املنطقة
راكب���ا دراجت���ه الهوائية وهو ي�سري �أم���ام �سيارتنا
حت���ى و�صلن���ا �إىل تل���ك املدر�سة .وح ّدثن���ا الرجل
ع���ن طبيعة مهمتنا فرف�ض �أن ن�سجل معه �أو ن�أخذ
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فن امليدان

احدالفنونالعمانية

منه اية معلومات �إال ب�أمر من الوايل ي�ستدعيه هو
و�أع�ضاء فرقت���ه �إليه وهناك فقط ميكنه �أن يديل
مبا لديه من معلومات.
ويف امل�س���اء م���ن ذلك اليوم وبع���د عودتنا من
�صح���ار ورغ���م �أن ال�سفر والتجوال ق���د �أخذا منا
كل م�أخ���ذ توجهن���ا مبا�شرة �إىل ب���ركاء حيث كنا
مدعوي���ن �إىل عر����س ال�ش���اب �صالح ب���ن عبداهلل
الفار�س���ي �أحد �أق���ارب احلاج �شعب���ان بن حممد
الفار�س���ي الذي ا�ستقبلنا ا�ستقب���اال طيبا وق ّدمنا

�إىل �ص���در املجل�س بني املدعوين لن�شاهد عن كثب
فرقة املدعوة �سلم���ى وامل�شهورة با�سم �سلموه لفن
()32
الدان دان .وي�شبه هذا الفن اجلربة �أو الهبان
يف ايقاع���ه .ور�أين���ا اثن���اء ممار�سته���م ل���ه بع�ض
املرا�سم والطقو����س املتبعة يف عر�س هذه املنطقة
من عمان ،وكان بالقرب مني �أحد �أقارب العري�س
وه���و الأخ احمد بن �سلمان الفار�سي ي�شرح يل كل
ما يجري �أمامن���ا حتى ال يلتب�س الأمر علينا ولكي
ي�سه���ل علينا مهمتنا باملوقع .وق���د �أم�ضينا هناك
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فن الدان

فن الدان

وقت���ا طوي�ل�ا حتى بع���د منت�صف اللي���ل ونحن يف
غاي���ة ال�سعادة يف ت�سجيل و�ص�ل�ات من هذا الفن
العماين الأ�صيل.
ويف الي���وم التايل توجهنا مرة �أخرى �إىل ذلك
العر����س يف ب���ركاء لنتابع بقي���ة مرا�سي���م الزواج
ومل�شاه���دة املزي���د م���ن ف�صول ف���ن ال���دان دان.
وا�ستقبلن���ا احل���اج �شعب���ان ب���ن حمم���د الفار�سي
وقادن���ا اىل من���زل قريب���ه الأخ �أحمد ب���ن �سلمان
الفار�سي ويف جمل�سه العامر عر�ض علينا �أ�شرطة
م�سجلة عن الفنون ال�شعبية العمانية من تلك التي
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�سجل���ت مبنا�سبة العيد الوطني لل�سلطنة ال�شقيقة
والتي �أقامه���ا نادي بركاء الريا�ض���ي والثقايف يف
حفل بل يف مهرجان �شعبي كبري .
()33
كما �شاهدنا فيلما م�سج�ل�ا عن (املناطح)
وهو اال�سم ال�شعبي مل�صارع���ة الثريان عندهم وهي
ريا�ضة بني الث�ي�ران فقط ي�ستمتع بها �أهل بركاء يف
ع�صر كل يوم جمعة ويح�ضرها جمع غفري من النا�س
من هذه الوالية والواليات والقرى واملدن املجاورة.
وبع���د م�شاه���دة ممتعة �أخذن���ا الأخ �أحمد بن
�سلم���ان الفار�س���ي �إىل موق���ع العر�س م���رة اخرى
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لن�ستمتع بفا�صل من �أغاين فن الدان دان ،وبع�ض
مرا�س���م ال���زواج التقليدي العماين وه���ي دهن �أو
ط�ل�اء ج�سد العري�س بده���ن ال�صندل على �صوت
�إيقاع���ات ه���ذا الفن اجلمي���ل و�ش���دو امل�ؤدين من
الرجال والن�ساء.
وال نن�س���ى يف تلك احلظات اجلميلة حماوالت
االخ الفار�س���ي لإقن���اع �سلم���وه رئي�س���ة الفرق���ة
للتحدث معنا عن الفرق���ة وفنونها دون جدوى �إذ
�أنها ا�ص���رت ب�أنها ال حت�سن احلدي���ث .ويف نهاية
احلف���ل �شكرنا لأهل العر�س ح�س���ن الوفادة وكرم
ال�ضياف���ة ،وث ّمنا تعاونهم الكبري م���ع فريق العمل
وق ّدرنا لهم ال�سماح لنا بالت�سجيل والت�صوير.
�صور املقال من الكاتب

وعندم���ا رجعنا اىل مدينة م�سق���ط العا�صمة
كان���ت لن���ا فر�ص���ة لقاء فرق���ة مو�سى ب���ن عي�سى
لف���ن الليوه بحلة مدبغ���ا و�أبلغنا ب����أن فرقته ت�ؤدي
فنونا �أخرى غري اللي���وه كفن النوبان �أو الطنبورة
وكتمريي.
ولق���د كان مرافقن���ا و�سائق ال�سي���ارة من قبل
العالقات العامة ب���وزارة الرتاث القومي والثقافة
�أكرب معني لنا يف تذليل م�صاعب رحلتنا وجتوالنا
ونح���ن جن���وب ال�سلطن���ة �شرق���ا وغرب���ا ،جنوب���ا
و�شماال للتعرف على فنون عمان ال�شعبية ومواطن
احلرف ال�شعبي���ة التقليدية العريق���ة والكثري من
العادات والتقاليد ل�شعب عمان الطيب.
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 - 1ت�أ�س����س مركز الرتاث ال�شعبي لدول اخلليج العربية
يف مدين���ة الدوحة بدولة قطر يف مطلع عام 1982
كم�ؤ�س�س���ة �إقليمية خليجي���ة م�شرتكة تنفي���ذ ًا لقرار
امل�ؤمتر ال�ساد�س لوزراء الإعالم بدول اخلليج العربية
ال���ذي عق���د يف م�سق���ط ب�سلطن���ة عم���ان يف الفرتة
 12-9مار����س 1981م .ويف دي�سم�ب�ر م���ن ع���ام
1983م �أ�شهر كم�ؤ�س�سة �إقليمية تتمتع بال�شخ�صية
القانوني���ة امل�ستقلة .واتخذ م���ن مدينة الدوحة مقر ًا
ل���ه .ويف ع���ام  1991م �أ�صب���ح �أح���د امل�ؤ�س�س���ات
امل�ستقل���ة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�ست
(دول���ة االمارات العربية املتح���دة ومملكة البحرين
واململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان ودولة قطر
ودولة الكويت) .و�أ�سهم ب�ش���كل فاعل يف اال�ضطالع
ب����إدارة الن�شاط الرتاثي على ربع ق���رن تقريبا .كان
يجمع ويوث���ق الرتاث اخلليجي ب�ش���كل د�ؤوب ويجمع
املخت�ص�ي�ن م���ن كاف���ة ال���دول العربية املعني���ة ،وقد
�ص���درت نتائج ه���ذه الدرا�سات ووثق���ت يف عدد من
املطبوعات ميكن الرجوع اليها للفائدة.
وكانت �أهداف املركز ما يلي:
	•جمع وتدوين وحتقيق كل ما له عالقة بالرتاث ال�شعبي
يف دول اخللي���ج العربي���ة ،وال���ذي ميث���ل روح ال�شع���ب
وحكمت���ه و�إبداعاته املختلفة ،مم���ا عرب به عن احل�س
اجلمعي �أو الفردي على مر الأزمان.

	•تق���دمي الدرا�س���ات ون�ش���رها ح���ول ال�ت�راث ال�ش���عبي
اخلليج���ي م���ن منطل���ق الدرا�س���ة ال�ش���املة لل�ت�راث
ال�ش���عبي العربي وربطه بالرتاث ال�ش���عبي للعام ملعرفة
الأ�ص���ول واملكونات الأوىل وخ�صائ�صها ومدى تفاعلها
 ،وللتع���رف عل���ى مالم���ح وموروث���ات ال�ش���رق القدمي
وحتديد دور ومكان الرتاث العربي فيها.
	•رعاي���ة هذا الرتاث كرثوة وطنية وقومية ،وحمايته من
ا�ستغالل الغري له ،واحلفاظ على حقوق الدول املتعاقدة
املعنوية واملادية اخلا�صة به و�إر�ساء قواعدها.
	•ت�أكي���د املحتوى الوطني لطبيعة العمل امليداين لتجميع
الرتاث ال�شعبي وحفظه عن طريق خلق م�شاركة �شعبية
وا�سعة ت�ساهم يف جمع املواد وت�سند العمل الر�سمي يف
حماية الرتاث ورعايته.
	•�إن�شاء مركز معلومات متخ�ص�ص للرتاث ال�شعبي ب�أحدث
الأ�ساليب العلمية ليكون مرجع ًا جلميع الدار�سني.
	•العم���ل على �إدخ���ال املنا�سب من الثقاف���ة ال�شعبية وما
طرحته من قي���م �سامية �إىل مناه���ج الرتبية احلديثة
بالدول الأع�ضاء.
	•تطوي���ر �إمكانيات الدول الأع�ض���اء يف جمال االهتمام
والرعاية اخلا�صة بالرتاث
وم���ن الو�سائ���ل التي اتخذه���ا لتحقيق تل���ك الأهداف ما
يلي:
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	•اعداد م�شاريع اجلمع امليداين التخ�ص�صية وتنفيذها
يف الرقعة اجلغرافية للدول الأع�ضاء.
	•�إقام���ة الن���دوات واحللق���ات الدرا�سي���ة وال���دورات
التدريبية.
	•طباع���ة ون�شر وترجمة كل ماله عالقة بامل�أثور ال�شعبي
يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية.
	•�إنتاج املـ���واد ال�سمعيـ ــة والب�صريـ ـ���ة للتعريــف برتاث
املنطقة ال�شعبي.
	•توطي���د ال�صالت ب�ي�ن املركز م���ن جه���ة ،وامل�ؤ�س�سات
واملراك���ز ال�شبيه���ة م���ن جه���ة اخرى،وتن�شي���ط ه���ذه
ال�صالت مبا يعود بالفائدة على اجلانبني.
 - 2اال�ستاذ علي عبداهلل خليفة الذي كان وقتئذ القائم
ب�أعم���ال مدي���ر ع���ام مركز ال�ت�راث ال�شعب���ي لدول
اخلليج العربية قبل ان يعني ر�سميا مديرا عاما له.
 - 3اال�ستاذ عبداهلل �صالح الرئي�سي وكان ي�شغل وظيفة
مدير ال�شئون االدارية واملالية باملركز املذكور
 - 4املهند����س ف���رج لبي���ب وهو م�ص���ري اجلن�سية وكان
(مهند�س �صوت) واجهزة �سمعية وب�صرية باملركز،
ويف���رغ يف وق���ت احلاج���ة للعم���ل م���ع فري���ق اجلمع
امليداين
 - 5ال�سوما من الفنون القليلة االنت�شار ،ويقوم مبمار�سته
ع���دد م���ن ال�شباب يف جو من امل���رح على دقات طبل
كب�ي�ر يف ايق���اع ال يكاد يتغري واغ���ان ق�صرية مبهمة
الكلمات وهم ي�ؤدون رق�صات يف حركات �سريعة.
� - 6ص���ور ه���ي �أهم والية باملنطق���ة ال�شرقية يف �سلطنة
عم���ان ،وه���ي عا�صمته���ا الإقليمية .وتق���ع على بعد
 150كم جنوب �شرق العا�صمة م�سقط .ا�شتهرت
�ص���ور قدمي��� ًا وال ت���زال ب�صناع���ة ال�سف���ن البحرية
وال�صيد والنقل البحري .وله���ا تاريخ بحري عريق.
تط���ل على البح���ر من جهة ال�ش���رق ،وتقع يف �أق�صى
ال�ش���رق م���ن �سلطنة عم���ان .ويعترب مناره���ا املقام
لإر�ش���اد ال�سف���ن نح���و ال�ساح���ل العماين م���ن �أقدم
املنارات البحرية يف جنوب �شبه اجلزيرة العربية.
 - 7مدين���ة بركاء مركز والية بركاء وهي �إحدى واليات
�سلطن���ة عمان ال�ساحلية وتبعد عن م�سقط العا�صمة
حوايل  85كم .وهي �إحدى واليات حمافظة جنوب
الباطنة يف عمان .تقع على �ساحل بحر عمان .ويوجد
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يف والي���ة بركاء عدد من املب���اين الأثرية وال�سياحية
منه���ا على �سبي���ل املثال ح�ص���ن بركاء ال���ذي يطل
على �ساحل البحر .وت�شتهر الوالية ب�صناعة احللوى
العمانية ومب�صارعة الثريان التي انت�شرت يف بركاء
م�ؤخرا .واجلدير بالذكر �أن الوالية تعد من الواليات
الزراعي���ة املهم���ة حيث تك�ث�ر فيهل زراع���ة املاجنو
والعلف والليمون والنخيل وغريها.
 - 8ف���ن الزمط �أ�ستعمل يف املا�ضي ب�شكل عملي الخراج
املاء من البئر ،حيث يتم عمل �آله تقليدية من خ�شب
�شجر ال�سدر �أو الغ���اف ،تقف على �شكل مثلث مثبت
على االر����ض على كال جانبي البئ���ر  ،وهو ما يعرف
حمليا ب�أ�سم الرتكيبة  ،ويثبت بو�سطهما قطع خ�شبية
قوي���ة ويدخل يف و�سطها م���ا يعرف بـ (املنجور) وهو
عب���ارة عن بكرة كبرية ي�صل قطرها احيانا اىل مرت
واحد .ويتم �أدالء حبل اىل داخل البئر ميرر من فوق
املنج���ور �أو البك���رة الكبرية اىل الط���رف الآخر لكي
يت���م ربطه يف اح���د احليوانات مثل الث���ور او احلمار
او اجلم���ل .ثم يبد�أ احلي���وان يف �سحبه فيخرج املاء
م���ن البئر لري املزارع وتلبي���ة االجتياجات االخرى.
اما الي���وم فيقوم النا�س مبمار�سة ه���ذا الفن للمتعة
وق�ض���اء االوق���ات .اذ تن�ش����أ ا�شعار واحل���ان تنا�سب
اللح���ن اخل���ارج م���ن احت���كاك احلب���ل باملنج���ور او
الزاجرة.
 - 9ال�سريري���ون والواحد منهم �سري���ري ،وال�سريريون
م���ن القبائل العمانية ويتواج���د معظمهم يف منطقة
الباطنة -بركاء والباطنة  -نخل.
 - 10قالف وجمعه قالليف وهم �صناع ال�سفن اخل�شبية
التقليدية القدمي���ة يف منطقة اخلليج العربي وكانوا
يخيط���ون الواحها باحلبال وميل�ؤون م���ا بينها بفتيل
القط���ن ث���م يفر�شونها م���ن الداخل مب���ادة القري او
القار ملن���ع ت�سرب مي���اه البحر اىل الداخ���ل ،وكانوا
ينت�شرون على �سواحل اخلليج العربي وبحر العرب.
 - 11يعت�ب�ر ف���ن امليدان م���ن الفنون العماني���ة العريقة
وه���و ف���ن ال�سم���ر عنده���م ،وه���و ف���ن ق���ول ال�شعر
املرجتل ،وي�ب�رع ال�شاعر منه���م بالتالعب بالألفاظ
يف قال���ب �شعري متق���ن ،يعتمد �سهول���ة اللفظ وقوة
مبن���اه ،وو�ض���وح معاني���ه ،وقربه من فه���م �سامعيه.
ويقام املي���دان يف �ساحة وا�سعة بعي���دا عن االحياء،
ل���ذا ي�سمون تلك ال�ساح���ة بـ (املي���دان) فاخذ الفن
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ا�سم���ه من ذل���ك املي���دان .وميار�س ف���ن امليدان يف
والي���ات ومناط���ق الباطن���ة وال�شرقي���ة والظاه���رة،
وبع�ض واليات املنطق���ة الداخلية من �سلطنة عمان.
وق���د جند بع�ض الف���روق الب�سيط���ة يف طريقة �أداءه
م���ن منطق���ة اىل �أخرى .وق���د ارتبط املي���دان بعدة
منا�سب���ات ،كالأعرا�س  ،واخلتان ،كم���ا يقام كذلك
ملج���رد الت�سلي���ة وال�سم���ر .و امليدان اي�ض���ا ممار�س
لع�ل�اج م�س اجل���ان .ومن مظاهر ه���ذا الفن ن�صب
(خيمة املي���دان) ي�شرف عليها احد الرجال ويعرف
ب���ـ (�أبو املي���دان) ويتخذ له عادة اح���د امل�ساعدين،
وقد يكون (ابو امليدان) �سيدة �إمر�أة ي�ساعدها �أحد
الرجال.
 - 12ف���ن الط���ارق من فن���ون الب���دو يف �سلطنة عمان،
ويغن���ى عل���ى ظهر الهج���ن وقد يك���ون جال�س���ا على
الأر����ض .وق���د ي�شرتك اثن���ان من املغن�ي�ن يف �أدائه،
حيث يب���د�أ �أحدهما ثم يتلقف الآخ���ر ال�شعر والنغم
من نهاية بيت ال�شعر ليعيد �أدائه �صورة طبق الأ�صل
من �أداء املغني الأول .وال يتغري النغم يف الطارق من
�أول الق�صي���دة �إىل �آخرها .كم���ا �أنه يكاد يكون ثابتا
م���ن مغن �إىل �آخ���ر ،ومن والية �إىل �أخ���رى .ويتناول
مغن���ي الطارق العديد من �أغرا�ض ال�شعر يف غنائه،
و�إن يغل���ب عليه الغ���زل والذكريات� ،أو م���دح الناقة
والتغن���ي بخ�صائ�صها .وي�ؤدى الط���ارق �أثناء ال�سري
البط���يء للهج���ن .وتختل���ف ت�سمية ف���ن الطارق من
منطقة اىل اخرى يف ال�سلطنة.
 - 13ف���ن ال���دان دان هو فن عرب���ي معروف يف �سلطنة
عم���ان منذ القدم .و الدان دان فن يجمع بني الغناء
والرق�ص ،وي�ش�ت�رك يف �أدائه الرجال و الن�ساء معا،
�إذ تتك���ون فرق���ة الدان دان من �صف�ي�ن متقابلني يف
كل �ص���ف عدد من الن�ساء و �آخر من الرجال .ويقف
ب�ي�ن ال�صف�ي�ن اللذي���ن يقوم���ان بالرق����ص و الغناء
اجلماعي�ي�ن ع���دد من الرج���ال قد يكون���ون ثالثة �أو
اكرث ي�ضربون على طبول �أ�سطوانية ال�شكل� ،صغرية
احلج���م لها وجهان ،ي�سمى الواح���د منها (كا�سر).
و يك���ون رئي�س الفرقة احد ه����ؤالء ال�ضاربني ،و معه
�شخ����ص �آخر ي�ؤدي رق�صا منف���ردا فيقوم بالطواف
ح���ول فريق االيقاع و بني �صف���ي الغناء و الرق�ص  .و
يبد�أ ال���دان دان ب�أن يغن���ي ال�ص ّفــان الن�ص كامال
م���رة واحدة ،مع تكرار كل بيت ث�ل�اث �أو �أربع مرات
يف �ص���وت واح���د ،وي�صاحب ذلك ح���ركات راق�صة

تتمث���ل يف تق���دم كل �ص���ف يف كل حرك���ة خطوت�ي�ن
للأم���ام ثم يت�أخر خطوت�ي�ن اىل اخللف ح�سب �إيقاع
و حل���ن الدان دان ،ثم تتكرر تلك احلركة طيلة �أداء
الفن ال تكاد تتغري.
 - 14تعترب الرزحه من اعرق الفنون التقليدية العمانية
وهي من الفنون الرجالية وتنت�شر يف خمتلف واليات
�سلطن���ة عمان ،ي�شارك فيها ع���دد كبري من الرجال
يف �شكل �صف���وف مت�ساوية ،يتقدمه���م رجال يلعبون
بال�سي���وف والرتو����س .وتعتم���د اغ���اين الرزحه على
ابيات �شعري���ة يف الفخر وال�شجاع���ة واملدح واحيانا
الهج���اء .وي�ستخ���دم يف ه���ذا الفن الطب���ل العماين
 ال���ذي غالبا ما يك���ون متوارث ًا يف �أبن���اء القبيلة -يتح���رك الطبالون ب�ي�ن ال�صفوف وه���م يدقون على
الطب���ول بايق���اع ين�سج���م وكلمات الق�صي���د املغنى.
وق���د �سمي���ت الرزحه رزح���ه الن الرج���ال الالعبون
بال�سي���ف كم���ا يعتق���دون (يرزح���ون) حت���ت �أثقال
�سيوفه���م ،وعلى كل الع���ب ان يتحمل ثقل �سيفه وهو
يقفز اىل االعلى يف الهواء ليهبط واقفا على قدميه.
وميار����س ف���ن الرزح���ه يف املنا�سب���ات االجتماعي���ة
والوطنية ،وخا�ص���ة يف حمافظة م�سقط ،وكذلك يف
الباطن���ة ويف املناطق الداخلية وال�شرقية ،ويف بع�ض
والي���ات املنطقة الو�سطى .وم���ن الناحية الفنية فان
للرزح���ه ثالث مراح���ل متتالي���ة ت�ؤدى فيه���ا ت�شكل
مع��� ًا ال�صيغ���ة الفنية اللحنية والإيقاعي���ة لهذا الفن
العريق ،وهي :الهمبل ،والق�صايف ،والرزحه الكبرية
�أو رزحة ال�ل�ال .وجميعها ت�ستعم���ل الطبول من نوع
الرحم���اين والكا�سر � ،إىل جان���ب �آلة النفخ املعروفة
ب���ـ (الربغ���وم) .وت�شتم���ل �أن���واع الرزح���ة على عدد
كب�ي�ر ج���دا م���ن اال�شعار واالحل���ان تع���رف عندهم
ب���ـ (ال�شي�ل�ات واملقا�ص���ب والنواي���ح) يت���م تداولها
م���ن جي���ل اىل جيل .وم���ا ي���زال ال�شع���راء واملغنون
اجلدد ي�ؤلفون ويبدعون عل���ى منوالها يف املنا�سبات
االجتماعية والوطنية.
 - 15تق���ف اليوم �سفينة �صحار �شاخمة اال�صلية مبكان
قريب من فندق الب�ستان بالعا�صمة العمانية م�سقط
يزوره���ا القا�صي والداين بع���د رحلتها ال�شهرية اىل
ميناء غوانغت�شو بجنوب ال�صني ،فى اواخر يونيو من
ع���ام  1981يف رحلة ا�سطورية ممي���زة ا�ستغرقت
اك�ث�ر من �سبعة ا�شهر .و ق���د مت �صنع �سفينة �صحار
باال�سل���وب التقلي���دي الق���دمي ل�صناع���ة ال�سف���ن
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اخل�شبي���ة ال�شراعي���ة فى املا�ض���ي .وا�ستخدم خالل
رحلتها فنون املالح���ة البحرىة القدمية ،واال�شرعة
املعتمدة على قوة دفع الرياح ومراقبة مواقع النجوم
لتحدي���د اجتاهه���ا .واجلدي���ر بالذك���ر ان حكوم���ة
ال�سلطن���ة ا�شرفت على تنظيم وت�سي�ي�ر هذه الرحلة
من���ذ بدايتها حت���ى نهايتها  .وكما ه���و معروف فان
ال�سلطنة له���ا تاريخ بحري عريق .ومت اختيار مدينة
غوانغت�ش���و ال�صيني���ة لتكون املحطة الت���ى تق�صدها
�سفينة �صحار النه���ا ارتبطت بعمان بروابط جتارية
وثقافية قدمية والغر����ض اعادة ف�صول تلك امللحمة
التاريخية البحرية ل�س���كان عمان اىل اذهان اجليل
اجلدي���د .وب���د�أ بن���اء ال�سفين���ة بعد تهيئ���ة ر�صيف
خا����ص على �شاط���ىء مدينة �ص���ور العمانية  ,يرتفع
ع���ن م�ستوى البحر بحواىل مرت واح���د ليكون موقعا
للعم���ل يف بن���اء و ت�شيي���د ال�سفين���ة  .و ا�ستمر العمل
عل���ى ايدى  30رجال ولع�شر �ساع���ات يوميا و ل�ستة
اي���ام بالأ�سب���وع .ومل ي�ستخ���دم العم���ال العماني���ون
الر�س���وم ف���ى �صناع���ة ال�سفينة ك�أ�سالفه���م ولكنهم
كانوا يعتمدون فى عملهم على خربتهم و ب�صريتهم
ومهارته���م .وقدا�ستخدم ف���ى �صناعتها  140طنا
من خ�شب (ال�س���اج) جلبت من غابات الهند واربعة
اطنان من حبال الياف جوز الهند ا�ستخدمت لربط
اال�شرع���ة وال�ص���وارى واملرا�سى .وبع���د  165يوما
مت البناء باال�سلوب العمان���ى التقليدي القدمي الذى
يعتم���د على تثبي���ت االلواح اخل�شبي���ة باحلبال  .ويف
نهاي���ة االمر ظه���رت �سفينة �صح���ار  .واعطيت هذا
اال�س���م ب�أمر م���ن جالل���ة ال�سلطان قابو����س املعظم
تيمن���ا ب�إ�سم مدينة �صح���ار  ,عا�صمة عم���ان و �أهم
موانئه���ا فى الق���رن العا�شر امليالدى  .ث���م انطلقت
�سفينة �صحار فى مت���ام ال�ساعة احلادية ع�شرة من
�صباح الثالث والع�شري���ن من نوفمرب  1980وعلى
ظهرها ع�شرون بحارا معظمهم من العمانيني حتت
قي���ادة املغام���ر االيرلن���دى تي���م �سيف���رن .ووا�صلت
ال�سفين���ة �صحار ابحاره���ا وقد تغل���ب بحارتها على
جمي���ع ال�صعوب���ات الت���ى واجهته���م  .وعن���د و�صول
ال�سفين���ة اىل مين���اء غوانغت�ش���و ال�صيني���ة كانت قد
قطع���ت  6000ميل بحرى ،وهن���اك لقيت ترحيبا
حارا من قبل ال�شعب ال�صيني.
 - 16تعترب والية جعالن ولد ابو ح�سن ثاين �أكرب واليات
املنطقة ال�شرقية م�ساحة� ،إال �أن �سكانها ال يتجاوزونا
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الـ � 25ألف ن�سمة تقريب ًا .وقد جاءت ت�سمية الوالية
ن�سبة �إىل قبيلة بني بوح�سن .وتزخر الوالية باملعامل
الأثري���ة ،كم���ا تتنوع الطبيعة �إ�ضاف���ة �إىل عيون املاء
والأف�ل�اج .وتختلف حـرف �س���كان الوالية باختالف
ت�ضاري�سه���ا ،فحي���ث تك���ون الأر����ض خ�صب���ة يزاول
االه���ايل الزراعة ،يف حني يقوم اه���ل البادية برعي
الأغن���ام والإبل� .أما �سكان �ساح���ل البحر يف الوالية
فيمتهنون �صيد الأ�سماك .وهناك بع�ض ال�صناعات
التقليدي���ة الت���ي ميار�سه���ا ال�س���كان ب�ش���كل ع���ام،
كال�صناع���ات اجللدية ،و�صياغ���ة احللي واخلناجر،
و�صناعة الفخار التي ت�ش���كل الأودية الغربية للوالية
م�صدر ًا هاما للطني مادتها اخلام.
 - 17اللي���وه م���ن الفن���ون الواف���دة اىل منطقة اخلليج
العرب���ي وكان���ت يف املا�ضي متار�س م���ن قبل �سكان
ال�سواح���ل الذي���ن كانوا ميتهن���ون الغو����ص وال�صيد
وال�سفر للتجارة اىل �سواح���ل �أفريقيا ال�شرقية .ويف
الغال���ب فقد جاء ه���ذا الفن مع الأفارق���ة القادمني
للعمل باملنطق���ة والذين �شغفوا به كث�ي�را ،فمار�سوه
يف الأف���راح واملنا�سبات ،وخا�صة ان فن الليوه يدخل
البهجة وال�سرور �إىل نفو�س م�ؤديه وم�شاهديه ب�سبب
�إيقاعها املتنوع ال�سري���ع .ويبد�أ هذا الفن ب�أن يدخل
امل�شاركون فيه حفاة يف �شكل حلقة يتو�سطهم عازف
املزم���ار او (ال�صرناي) وتت�شاب���ك �أيدي الرجال يف
احلرك���ة متقدم�ي�ن خطوتني للأم���ام فخطوتني اىل
اخللف  ،وي���دورون بعك�س عق���ارب ال�ساعة .وتعتمد
ه���ذه الرق�ص���ة على ا�ستخ���دام طبل كب�ي�ر و�آخرين
ب�أحج���ام خمتلف���ة ويت���م ال���دق عل���ى ه���ذه الطبول
بالأي���دي مبا�شرة ،ويخت�ص ع���ازف منهم للدق على
�صفيحة فارغ���ة با�ستخدام ع�صات�ي�ن من اجلريد ،
ويكون الراق�صون هم الكور�س بنف�س الوقت .وميكن
�أن ي�ص���ل عدد الراق�ص�ي�ن �إىل � 40أو �أكرث  ،وعادة
م���ا يتجول ع���ازف ال�صرن���اي يف و�س���ط الراق�صني
واملغنني.
 - 18يعد فن ال�شرح من الفنون ال�شعبية يف ال�سلطنة والتي
حاف���ظ العمانيون على �أ�صالته���ا .وهو فن يجمع بني
�شعر املديح اوالذم وبني الأداء احلركي والإيقاعي,
وي�ش�ت�رك يف �أدائه الن�ساء والرج���ال  .ويت�شابه هذا
الف���ن مع فن���ون �أخ���رى وق���د تختل���ف م�سمياته من
والي���ة اىل �أخرى .ويحاف���ظ �أهل والي���ة قريات على
ف���ن ال�شرح وهويته رغم احلداثة والتطور .وي�ستعمل
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فن ال�ش���رح يف التداوي ال�شعبي .وع���ادة ما ي�ستقبل
ال�ضيف والط���ارب الراغب لفن ال�شرح باللبان وماء
ال���ورد ،كما ان هناك طقو����س ال يفهمها ال�ضيف من
اول وهل���ة ولكن���ه يالحظه���ا بعد حني ،ح�ي�ن تتواىل
الطقو����س واملرا�س���م م���ن طريقة اجللو����س �إىل بدء
ال�ش���رح وا�ستقب���ال امل�ضيفني واخل���روج بالزفة ومن
ثم �إكرام ال�ضيوف .وقد ي�ستغرق ال�شرح ليلة واحدة
وق���د ي�ستمر لثالثة �أيام بلياليها ،بحيث يبد�أ ال�شرح
�أول النه���ار ويتوق���ف وقت الظهرية ث���م يعودون من
جديد وقت الع�صر ويتوقف عند املغرب ،ويبد�أ ثانية
بعد الع�شاء وي�ستمر حت���ى نهاية ال�سهرة .وت�ستخدم
يف فن ال�شرح �إيقاعات خا�صة هي الرحماين وثالثة
مراوي����س .ولف���ن ال�شرح ان���واع تختل���ف يف الكلمات
والرق����ص والطقو����س وه���ذه الأنواع ه���ي ( الزفني ـ
والق���ادري ـ والعيدرو�س���ي ـ والرفاعي ـ وفن احلاليل
ـ والزف���ة ـ وال�ساحلي) ,والزفني ه���و من �أ�شهر انواع
ال�شرح ويتميز بالفاظه الرنانة املعربة.
 - 19االمب���م او رم�س���ة االمبم وهو فن من فنون ال�شعر
ال�شعب���ي امللح���ون ويك���ون ب�ي�ن �شاعري���ن او �شاع���ر
و�شاعرة او �شاعرة و�أخرى وهو دليل �آخر على براعة
العمانيني يف قول ال�شعر وارجتاله.
 - 20تبني بعد بحث وتق�صي ان الراوي جمعة بن فريوز
كان يق�صد فرقة الب�شاي���ر العمانية للفنون ال�شعبية
ومقرها مدينة ال�سويق والتي متار�سعددا من الفنون
ال�شعبية املعروفة يف عمان والتي ا�شتهرت بها.
 - 21ف���ن املغاي����ض من الفن���ون ال�شعبية املتوارثة والتي
متتاز به املنطق���ة ال�شرقية من مناطق عمان .ولهذا
الف���ن عدة نواي���ح �أو احلان جميل���ة وحمببة تنم عن
روعة يف االداء وقبول من قبل املتلقني .وميار�س هذا
الفن الع���داد العرو�س للزف���اف ،وي�ستمر الغناء من
ال�صب���اح حتى الظهرية ح�ي�ن ي�سرتيح اجلميع بع�ض
الوقت ويتناولون طع���ام الغداء ثم يوا�صلون اداءهم
ثاني���ة بع���د �ص�ل�اة الع�صر وق���د يوا�صل���ون غناءهم
حت���ى الليل ،كل ذلك وفقا التفاقهم مع اهل العر�س.
وكثري من النا�س باملنطق���ة يطلبون هذا الفن لرقته
وجماله وا�ستح�سانه ،الذي ي�ؤديه الرجال مع الن�ساء
عل���ى حد �سواء ،يف �صف�ي�ن متقابلني �صف للرجال و
�آخر للن�ساء ،ويكون بينهم���ا الطبول من نوع الكا�سر
والرحماين.

 - 22مدين���ة ن���زوى يف والية ن���زوى وتبعد عن العا�صمة
م�سق���ط  170ك���م ،وتعد مرك���زا �إداري��� ًا للمنطقة
الداخلي���ة ،و�إح���دى �أ�شه���ر والي���ات ال�سلطن���ة نظر ًا
ملكانتها بني �سائر الواليات الأخرى على مر الع�صور
وق���د �أخذت ه���ذه الوالية �إ�سمها م���ن نبع ماء بو�سط
املدين���ة بالقرب من القلعة واجلامع هو (عني نزو).
وقد انتع�شت نزوى و ازدهرت بالعلم والعلماء وطلبة
العلم .ومن �أهم املعامل الأثرية يف الوالية قلعة نزوى
التاريخية و العديد من احل�صون والأبراج وامل�ساجد
الأثري���ة القدمي���ة واملواق���ع ال�سياحي���ة .وتنت�شر يف
انح���اء الوالية الأفالج والعي���ون  ،حيث يزيد عددها
ع���ن  89عين��� ًا وفلج��� ًا .ويعت�ب�ر اجلب���ل الأخ�ض���ر
مبدرجاته الزراعية اخل�ضراء معلم ًا �سياحي ًا رائع ًا،
ويتميز اجلبل الأخ�ضر ب�إنخفا�ض درجات احلرارة،
حي���ث ق���د ت�ص���ل �إىل حت���ت ال�صف���ر خ�ل�ال ف�صل
ال�شت���اء  ،ف�ض ًال عن هطول الأمط���ار لفرتات طويلة
مما يجعله خمزون ًا وف�ي�ر ًا للمياه ت�ستقي منه القرى
والواليات الواقعة على �سفوحه التي تك�سوها �أ�شجار
انواع الفاكهة واخل�ضروات ،اىل جانب زراعة النب .
وت�شته���ر �أ�سواق نزوى ال�شعبي���ة منذ القدم بحركتها
التجارية ط���وال العام  ،فمدينة ن���زوى تعد من �أهم
م���دن ال�سلطنة ومن �أكربها ومتث���ل همزة و�صل بني
عدد م���ن مناطق ال�سلطن���ة .كما يوجد به���ا �سوقان
قدمي���ان هما �سوق ال�صن�صرة و�س���وق نزوى الغربي
الذي مت �إعادة بناءه على الطابع الإ�سالمي العماين
املمي���ز .وت�ض���م تلك الأ�س���واق الكثري م���ن املنتجات
املحلي���ة م���ن احل���رف وال�صناع���ات التقليدي���ة،
وامل�صوغ���ات الذهبي���ة والف�ضية ومنتج���ات �صناعة
اخل�شب والنحا����س والن�سيج وال�صناع���ات ال�سعفية
وال�صاروج العماين ،بالإ�ضافة �إىل املحالت املنت�شرة
يف منطق���ة ال�س���وق وم���ن املالحظ �أن جمي���ع �أ�سواق
ن���زوى القدمية واحلديثة جتتمع يف املنطقة املحيطة
بقلعة نزوى التاريخية.
 - 23تتمت���ع احلل���وى العماني���ة ب�شه���رة وا�سع���ة داخ���ل
البالد وخارجها ،وتعد رمزا عمانيا للكرم والأ�صالة
وال�ضياف���ة ،ذلك لأنه���ا ارتبطت بالإن�س���ان العماين
ارتباطا وثيقا متثل ما�ضية العريق يف عاداته وتقاليده
و�أ�سل���وب حيات���ه .ويدخ���ل يف �صناعة احلل���وى مواد
عدي���دة منها الن�شا والبي����ض وال�سكر واملاء ،وكذلك
ال�سم���ن واملك�س���رات والزعفران والهي���ل وماء الورد
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الذي يجلب عادة من اجلب���ل الأخ�ضر ،حيث تخلط
هذه املواد بن�سب ومقادي���ر حمددة مبعرفة ال�صانع
العماين املاهر وتو�ضع يف (املرجل) ،وهو قدر خا�ص
باحلل���وى ،ملدة ال تقل ع���ن �ساعتني .وت�صنع احللوى
على مواقد الغاز �أو الكهرباء �إال انه يف�ضل �أن ت�صنع
عل���ى مواقد احلط���ب  -كما هو احل���ال قدميا  -من
اغ�ص���ان (�شج���ر ال�سمر) ل�صالبت���ه ولأنه ال ينبعث
من���ه رائح���ة �أو دخ���ان .وحتتف���ظ احلل���وى العمانية
بجودته���ا لأك�ث�ر م���ن �أربعة �أ�شه���ر بدون �أجه���زة �أو
مواد حافظة .وعادة ما تقدم احللوى يف(الد�ست)،
وه���و طبق دائ���ري كبري خا����ص باحلل���وى .وتختلف
ان���واع و�أحجام �أواين التقدمي فمنه���ا ما هو م�صنوع
م���ن الفخ���ار �أو املعدن �أو البال�ستي���ك ،وذلك ح�سب
الطلب ونوعية املنا�سبة .فاحللوى رفيقة العماين يف
�أفراحه و�أتراح���ه ،فال يخلو بيت عماين من احللوى
العمانية خا�صة �أوقات االحتفاالت واالعياد واالفراح
واملنا�سب���ات الدينية وغريها فه���ي بحق زينة املائدة
العمانية.
 - 24ت�شتهر مدينة بهالء بقلعتها التاريخية التي تعترب
من الناحي���ة املعمارية من �أجمل قالع �سلطنة عمان
وم���ن �أقدمه���ا� ،إذ يعود تاريخ بنائه���ا �إىل ع�صور ما
قب���ل الإ�س�ل�ام .وه���ي �أول موق���ع يف ال�سلطن���ة يت���م
ادراج���ه عل���ى قائم���ة اليون�سك���و لل�ت�راث العاملي يف
ع���ام  .1987وت�شتهر املدين���ة ب�أ�سواقها التقليدية
وحاراتها القدمية وم�ساجدها الأثرية و�سورها الذي
يبل���غ طول���ه ما يقرب م���ن الـ  13ك���م  ،ويعود تاريخ
ان�شا�ؤه �إىل ع�صور ما قبل الإ�سالم .ووت�شتهر املدينة
ب�صناع���ة الفخار وجتارت���ه ،ف�سوق به�ل�اء ال�شعبية
للفخ���ار هي الأهم واالقدم يف عمان .حافظت بهالء
على تقاليد �صناعته وت�سويقه ،حتى ا�شتهرت بطراز
ممي���ز م���ن االواين الفخارية وال���ذي ا�صبح معروفا
عن���د علماء الآثار بـ طراز بهال .ويحر�ص امل�سئولون
على املحافظ���ة على بيوتها القدمي���ة ذات الطابعها
املعم���اري املمي���ز واملرتب���ط بقلعته���ا التاريخية .وال
زالت طرقها و�شوارعها ال�ضيقة كما هي منذ القدم.
وما يزال احلرفي���ون يف بهالء يحافظون يف �صناعة
الفخار على النمط الأ�صيل املتوارث حتى اليوم.
 - 25العو�س���ج واال�س���م العلم���ي ل���ه (Lycium
 )Shawiوه���و نب���ات ذو �أ�ش���واك ينبت عادة يف
الأرا�ضي اجلافة واحلارة لأنه يعي�ش على القليل من
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الرطوبة .وهو عبارة عن �شجرة �شوكية معمرة ي�صل
ارتفاعه���ا �إىل ح���وايل املرتين .وله �سيق���ان خ�شبية
متفرعة والفروع متعرجة ومتداخلة ،و�أوراق �صغرية
وب�سيطة ذات لون �أخ�ضر مييل �إىل ال�صفرة ،ويوجد
على جانب الأوراق �شوك حاد وهذه الأ�شواك �سامة،
والأزه���ار في���ه �أحادي���ة تخ���رج يف اجلان���ب املقابل
ملجموع���ة الأوراق وهي جر�سي���ة ال�شكل لونها بي�ضاء
ميي���ل �إىل الزرقة ،والثمرة لبية عنبية لونها �أخ�ضر،
وعن���د الن�ض���ج يتغ�ي�ر �إىل الل���ون الأحمر،وهي حلوة
امل���ذاق وت�ؤكل،كما حتتوي على ب���ذور كثرية والبذرة
�شكلها كلوي من�ضغطة وذات لون بني.
 - 26مط���رح هي ت���و�أم مدينة م�سق���ط العا�صمة .وتعد
مرك���ز ًا جتاري ًا هام ًا على م���ر التاريخ ،وتعترب ميناء
عم���ان العريق ويع���د �سوقها م���ن الأ�س���واق الرتاثية
القدمي���ة حي���ث كان وال ي���زال ي�ستقب���ل العدي���د من
الب�ضائ���ع العماني���ة واملجلوب���ة من اخل���ارج ،ويعترب
هذا امليناء ه���و املغذي الرئي�سي للأ�س���واق العمانية
يف �أنحاء ال�سلطن���ة بالب�ضائع املختلفة .وتعترب والية
مطرح من الواليات التي ت�شتهر بالزراعة منذ القدم
حيث كانت تزخر ب�أ�شجار النخيل وفيها �أفالج و�آبار
م���ن اهمها فلج الوطية الذي ينبع من (وادي عدي)
وفلج �آخر ينبع من (الوادي الكبري) ومير حتت قلعة
(بيت الفلج) وي�سم���ى (فلج الفلج)  .وتزخر مطرح
بالعدي���د من املع���امل التاريخي���ة وال�سياحي���ة .وتعد
قلعة مط���رح من �أب���رز معاملها التاريخي���ة والتييعود
تاريخ بناءه���ا اىل القرن ال�ساد����س ع�شر امليالدي،
بالإ�ضافة �إىل العديد من الأبراج املنت�شرة يف �أرجاء
الوالي���ة .وم���ن الأ�س���وار القدمية املوج���ودة يف والية
مط���رح �س���ور روي و�سور مطرح الق���دمي الذي تتميز
�أبنيته بروع���ة يف الت�صميم الهند�سي .وفيها العديد
من املباين القدمية التي تت�سم ب�شرفاتها املطلة على
الطري���ق البحري ومتت���از بروعة الهند�س���ة ال ُعمانية
املعماري���ة .وتعد قلع���ة بيت الفلج الت���ي بناها ال�سيد
�سعي���د بن �سلطان يف ع���ام 1845م من بني املعامل
التاريخية الرئي�سي���ة التي ت�سطر تاريخ و�أجماد هذه
الوالية احلاف���ل باملنجزات احل�ضاري���ة والتاريخية.
ويع���د �سوق مط���رح ال�شعبي م���ن الأ�س���واق ال ُعمانية
ذات الطابع التقليدي وهي مق�صد الزوار من داخل
ال�سلطنة وخارجها ي�ستمتعون بعبق املا�ضي التليد مبا
توفره من �سلع ومقتنيات وم�شغوالت يدوية قدمية.

يوميات رئي�س فريق عمل ميداين

الهوام�ش واملراجع
 - 27ال�سوي���ق هي �إحدى الواليات العمانية يف حمافظة
�شمال الباطنة فيها العدي���د من املزارات التاريخية
وه���ي ( � 20سور م���ن الأ�سوار القدمي���ة و� 4أبراج،
وع���دد �آخر من الأب���راج واحل�صون الت���ي تنت�شر يف
قراه���ا املختلف���ة)� .أهمه���ا احل�ص���ون يف الوالي���ة:
(ح�ص���ن الرثم���د و�آل ه�ل�ال واملغاب�ش���ة بالن�ب�رة
والبور�شي���د و هناك العديد من احل�صون �أو الأ�سوار
املندثرة).
 - 28قري���ة املل���دة تقع يف منطق���ة الباطنة بعمان وتتبع
والي���ة امل�صنع���ة ح�س���ب التق�سي���م الإداري .وتعت�ب�ر
منطقة زراعية لوقوعها يف �سهل الباطنة اخل�صيب.
وتربط املل���دة والي���ات الر�ستاق وع�ب�ري بالعا�صمة
م�سق���ط و�أي�ضا �شمال الباطن���ة بجنوبها .وتوجد بها
قلعة قدمية يع���ود تاريخها �إىل الق���رن ال�سابع ع�شر
امليالدي.
 - 29والي���ة امل�صنع���ة ه���ي والي���ة عماني���ة �ساحلية تقع
�ضم���ن حمافظة جنوب الباطن���ة ،ت�شتهر بال�صناعة
والزراع���ة .ت�ضم �ضم���ن �أرا�ضيها ع���دة قرى �أهمها
البديعة وامل�صنع���ة .حتدها من الغرب والية ال�سويق
ومن ال�شرق والية بركاء ومن اجلنوب والية الر�ستاق.
وتعد امل�صنعة والية �ساحلي���ة� ،إذ �أنها تتمتع ب�شاطئ
طويل وجميل ويعمل معظم �سكان قراها ال�ساحلية يف
�صيد اال�سماك .وتعد الوالية ذات موقع ا�سرتاتيجي
حيث �أنها تتو�سط عددا من الواليات املهمة مثل والية
بركاء ،وتتاخم الوالية من جهة الغرب والية ال�سويق
ذات الكرثة يف ال�س���كان وامل�ساحة ال�شا�سعة ،مما له
عظيم الأثر يف زياد احلركة التجارية بني الواليتني.و
ت�شتهر بوجود �شج���رة الأراك و�أهم الفنون املوجودة
فيه���ا الرزحة وت�شته���ر ب�صناعة مراك���ب ال�شا�ش(و
هي ق���وارب م�صنوعة من �شجر النخي���ل) و�صناعة
النيل���ة ل�صبغ مالب����س الن�ساء ،والأب���واب اخل�شبية،
وت�ض���م عددا من احل�صون والق�ل�اع والأ�سوار .كما
ت�شته���ر الوالية �أي�ض���ا برتبية الإب���ل الأ�صيلة ويوجد
فيه���ا م�ضم���ار خا����ص ل�سباقات الهج���ن .كما يوجد
بالوالية �أي�ض���ا حلبتني مل�صارعة الث�ي�ران واحدة يف
املنطقة الواقعة بني ال�شعيبة ومركز الوالية ،و�أخرى
بقرية �أبو عبايل ال�ساحلية.
 - 30منطق���ة الباطن���ة ه���ي �إح���دى املناط���ق التابع���ة
ل�سلطن���ة عم���ان وتع���رف با�س���م �ساح���ل الباطنة �إذ

�أنها حتت���ل موقعا جغرافيا حيوي���ا على �ساحل خليج
عمان ،حيث متتد من خطمة مالحة �شماال �إىل ر�أ�س
احلم���راء جنوبا وتنح�صر بني �سف���وح جبال احلجر
الغرب���ي غربا وبني خليج عم���ان �شرقا وي�صل عر�ض
ال�سه���ل ال�ساحل���ي ح���وايل  25كم .وت�ض���م املنطقة
�أك�ب�ر عدد من الوالي���ات �إذ �أنها ت�شتم���ل على اثنتي
ع�ش���رة والية ,وتنق�س���م �إىل حمافظت�ي�ن رئي�سيتني:
حمافظ���ة �شم���ال الباطن���ة وجنوب الباطن���ة وت�ضم
حمافظ���ة �شم���ال الباطنة عل���ى الوالي���ات� :صحار،
�شنا����ص ،ل���وى� ،صحم ،اخلاب���ورة ،ال�سوي���ق وتعترب
مدين���ة �صح���ار اهم املراك���ز الإقليمي���ة باملحافظة.
وتبعد ع���ن م�سق���ط العا�صمة بنح���و  230كم� .أما
�أهم ال�صناعات التقليدية التي ت�شتهر بها املحافظة
فهي �صناع���ة اخلناجر وال�سي���وف وال�سفن والفخار
واخل���زف واجلل���د و�صناع���ة احلل���وى العمانية .يف
حني ت�ضم حمافظة جنوب الباطنة واليات الر�ستاق
والعواب���ي ونخ���ل ووادي املع���اول وب���ركاء وامل�صنعة،
ومركز املحافظة هي والية الر�ستاق.
� - 31صالن من قرى والية �صحار.
 - 32جلربة �أو الهبان وهي �أي اجلربة �أو هو �أي الهبان
�آلة فرايحية وفن الهبان هو فن اجلربة  -و�أما �أنواع
فنون الهبان فهي كثرية ومنها ال�ساحب  -واخلمريى
 واللنقاوى -والد�سماىل  -والدربازى  -والع�سالوىال���خ  .وهو فن منت�ش���ر على �سواحل وبل���دان اخلليج
العرب���ي ومنها �سلطنة عم���ان وله م�ؤدي���ه ومريدوه.
ويق���ام يف االف���راح واملنا�سب���ات اخلا�ص���ة والعام���ة
ويعتم���د على �آله اجلربة �أو الهبان وعدد من الطبول
الرا�س ،وايقاعات هذا الف���ن �سريعة ويقوم الرجال
باداءه وه���م يرق�صون يف �شكل دائ���ري وقد ت�شارك
الن�ساء الرجال يف اداءه.
 - 33نط���ح الث���ور �أي �ضرب���ه بقرنه بق���وة واملناطح هو
بب�ساط���ة م�صارع���ة الث�ي�ران ولكنه���ا تختل���ف ع���ن
م�صارع���ة الثريان يف ا�سبانيا ب�أنها يف �سلطنة عمان
تكون بني ثور وثور ولي�ست بني ثور و�إن�سان ،وي�ستمتع
بها جمهور كبري من العمانيني وغريهم من املقيمني
 .ومن امل�ؤكد �أن الثور القوي هو الفائز دائما.
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قراءة في دوريات التراث الشعبي العربية
عرض كتاب :دراسات في الفولكلور التطبيقي اإلفريقي

قراءة في دوريات التراث
الشعبي العربية
�أحالم �أبو زيد
كاتبة من م�صر

إذا طالعن��ا فعالي��ات النش��ر بالدوري��ات العربي��ة
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
على ح�ي�ن ظل نوع ثالث منتظم��� ًا يف ال�صدور
دون ع�ث�رات حتى الآن ،وهذا النوع الأخري ينطبق
فق���ط عل���ى دوري���ة واحدة ه���ي جملتن���ا «الثقافة
ال�شعبي���ة» الت���ي احتفلن���ا بعيدها اخلام����س العام
املا�ض���ي .ون�أمل �أن تظل �صام���دة دون �أية عرثات
�إن�شاء اهلل ،ولعل اختي���ار الرقم خم�سة لالحتفال
ب�صدوره���ا قد ارتبط يف الالوعي -لدى املنظمني
لالحتفال -باملعتقد ال�شعبي حول القوة ال�سحرية
لهذا الرقم.
غ�ي�ر �أن النظ���رة العام���ة للدوري���ات العربية
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يف املج���ال ت�ش�ي�ر الفتق���ار يف اختي���ار العناوي���ن،
فالدورية ال�سورية «الرتاث ال�شعبي» ،حتمل الإ�سم
نف�س���ه الذي اتخذته الدوري���ة العراقية عنوان ًا لها
منذ ن�ص���ف قرن تقريب ًا .والدورية الأردنية حتمل
الإ�س���م نف�س���ه ال���ذي اتخذت���ه الدوري���ة امل�صرية
«الفن���ون ال�شعبية» .لكن هذا الأم���ر ال يحول دون
احتفالن���ا بظه���ور املول���ود اجلدي���د .خا�ص���ة �أن
الداف���ع لالحتف���ال بالدوري���ات العربي���ة النظرية
جاء من منطلق حر�صن���ا على التفاعل بيننا وبني
الن�ش���اط العربي املن�ش���ور يف املج���ال ،ف�ض ًال عن

قراءة يف دوريات الرتاث ال�شعبي العربية

�أن���ه من واجبنا ونحن قائمني عل���ى دورية ي�شرف
عليها �أر�شيف للفولكلور(�أر�شيف الثقافة ال�شعبية
البحريني���ة) �أن نوث���ق للجدي���د دون �أن يقت�ص���ر
االهتم���ام على �إلقاء ال�ضوء على جملتنا فقط ،بل
�إن فل�سف���ة املجلة قائمة يف الأ�سا����س على الت�أكيد
عل���ى الرواب���ط العربي���ة امل�شرتك���ة ،والرب���ط بني
امل�ؤ�س�سات املعني���ة ،والتعريف مبا هو جديد دائم ًا
يف املج���ال� ،إذ نرى �أن ه���ذا كله �سيفجر حالة من
املناف�س���ة احلمي���دة البن���اءة ،وتوا�ص�ل�ا نحن يف
حاجة �إليه يف هذه املرحلة الراهنة.
دورية جديدة ب�إ�سم قدمي:
�أول الدوري���ات اجلديدة الت���ي نعر�ض لها هنا
ه���ي املجلة ال�سورية «ال�ت�راث ال�شعبي» ،وهو �إ�سم
قدمي ُعرفت به املجل���ة العراقية �أي�ض ًا كما �سبقت
الإ�شارة .وقد �صدر منها حتى الآن عددان ،و�صلنا
منها العدد الثاين ،ومل نعرث على �أية بيانات ت�شري
لكون املجلة ف�صلية �أم �شهرية ،غري �أننا نرجح �أنها
ت�صدر ف�صلية ،ورمبا تواجه املجلة بع�ض العرثات
يف ال�ص���دور حي���ث �أن العددي���ن امل�ش���ار �إليهم���ا
�ص���درا عام  . 2012وقد دون على غالف املجلة

العب���ارة التالية :جملة دوري���ة متخ�ص�صة ت�صدر
ع���ن وزارة الثقاف���ة -مديرية ال�ت�راث ال�شعبي يف
اجلمهوري���ة العربية ال�سورية .ويف �صفحة العنوان
جن���د �شعار الهيئ���ة العامة ال�سوري���ة للكتاب ،مما
ي�ش�ي�ر �إىل ا�شرتاك الهيئة يف �إع���داد املجلة .وقد
افتُتح���ت املجلة بكلم���ة لوزيرة الثقاف���ة الدكتورة
لبان���ة م�ش ّوح بعنوان «ال�ت�راث ذاكرة الهو َّية» وهي
�إ�ش���ارة لالهتمام الوطني بالرتاث ال�شعبي� ،إذ �أن
الوزيرة هي نف�سها امل�شرف العام على املجلة� .أما
رئي�س التحرير فهو الأ�ستاذ عماد �أبو فخر ،و�أمني
التحري���ر �أحالم ال�ت�رك .على ح�ي�ن ت�ألفت هيئة
التحرير من كل من :حممد خالد رم�ضان ،ومنري
كي���ال ،وروال ح�س���ن ،وندى حبي���ب عل���ي .و�أُ�سند
الإخراج الفني لأ�سامة العاين.
وق���د بد�أت املجلة مبق���ال افتتاحي لعلي الق ّيم
بعن���وان «احلري���ر وال�س���ر ال���ذي ك�شفت���ه �إم���ر�أة
�س ّوري���ة» .ثم ب���د�أت �أب���واب املجلة بب���اب «�أبحاث
ودرا�س���ات» وتطالعن���ا فيه �أربعة �أبح���اث ،الأول لـ
�أحمد �أوراغي بعن���وان «الثقافة ال�شعبية احل�ضور
املع���ريف والقيم���ة الدرا�سي���ة» .والبح���ث الث���اين
لعم���ار نه���ار بعن���وان «و�سائ���ل الثقاف���ة ال�شعبي���ة
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يف ع�ص���ر املمالي���ك» .والثال���ث لعم���اد �أب���و فخر
بعن���وان «�سيا�سات وبرامج �ص���ون الرتاث الثقايف
الالمادي يف �سورية»� .أم���ا البحث الرابع والأخري
يف هذا الباب ف���كان مل�صطفى جاد بعنوان «مكنز
الفولكلور وقوائم ح�صر ال�ت�راث غري املادي� .أما
الباب الثاين م���ن املجلة فقد اتخذ عنوان «الأدب
ال�شعب���ي ال�شفاه���ي» .واحت���وى �أرب���ع درا�سات يف
جمال الأدب ال�شعبي .الأوىل لقا�سم وهب بعنوان
«جتليات الأخالق يف الأمثال ال�شعبية» ،والدرا�سة
الثانية مل�صطفى ال�صويف بعنوان «�أجواء احلكاية
ال�شعبي���ة ب�ي�ن املا�ضي واحلا�ض���ر» .والثالثة لنزار
الأ�س���ود ح���ول «تاري���خ خي���ال الظ���ل» ،والدرا�سة
الأخ�ي�رة يف هذا الب���اب ملحمد �سعي���د مال �سعيد
بعن���وان «من عب���ق دم�ش���ق» .وقد اهتم���ت املجلة
بتخ�صي�ص ب���اب للحرف التقليدي���ة حتت عنوان
«احلرف املهددة بال���زوال» ا�شتمل ثالث درا�سات
الأوىل ملحمد فيا�ض بعنوان «فن التكفيت» ،والثانية
لأحمد ق�شعم حول املن�سوجات التدمرية :مفار�ش
و�أث���اث ،على حني تناولت الدرا�سة الثالثة مو�ضوع
«املكاييل يف تراثنا ال�شعبي» لعو�ض الأحمد.
�أما باب «فن���ون �شعبية» فقد ا�شتمل على �أربع
192

درا�س���ات متخ�ص�صة يف فن���ون العر�ض والت�شكيل
ال�شعب���ي .الأوىل حمل���ت عن���وان «مظاهر الفرجة
عن���د البدو» خلالد عواد الأحم���د ،والثانية تناولت
الألع���اب ال�شعبي���ة يف ال�سوي���داء لف���وزات رزق.
والدرا�س���ة الثالث���ة ليو�سف �سام���ي اليو�سف حول
«حكاية ال�شاطر ح�س���ن»� .أما الدرا�سة الأخرية يف
باب الفنون ال�شعبية فكانت بعنوان «املنمنمات يف
البيوت ال�شعبي���ة الزبدانية» ملحمد خالد رم�ضان.
وق���د �أعقب هذا الباب باب �آخر بعنوان «امل�أكوالت
ال�شعبي���ة» ا�شتمل عل���ى درا�سة واح���دة ملنري كيال
بعنوان «كبة وقبوات م���ن م�آكل ال�شام»� .أما الباب
قب���ل الأخري والذي حمل عن���وان «املراجعات» فقد
تناول ثالثة حماور ،الأول بعنوان «قراءة يف كتاب»
و�ضم قراءة قدمتها �أحالم الرتك لكتاب «العر�س
ال�شام���ي� :صفحات يف ال ّتح���اب والتعا�ضد� ..صور
طوتها الأيام» للم�ؤلف منري كيال ،والذي ُن�شر عام
 2012ب���وزارة الثقاف���ة ،الهيئة العام���ة ال�سورية
للكتاب �ضمن م�شروع جمع وحفظ الرتاث ال�شعبي.
والق���راءة الثاني���ة لن���دى حبي���ب علي ح���ول كتاب
«البح���ر الثالث الأغنية ال�ساحلي���ة» لفريال �سليمة
ال�شويك���ي والذي �صدر يف جزءين عام  2012عن
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وزارة الثقافة -الهيئة العامة ال�سورية للكتاب .ويف
«مكتب���ة ال�ت�راث ال�شعبي» تطالعن���ا ثالثة عرو�ض
لثالث���ة كت���ب الأول قدمت���ه �أح�ل�ام ال�ت�رك ح���ول
كتاب «ع���ادات ومعتق���دات يف حمافظ���ة حم�ص»
الذي ٌن�ش���ر �أي�ض ًا بالهيئة العام���ة ال�سورية للكتاب
– مديري���ة ال�ت�راث ال�شعبي ع���ام  2011مل�ؤلفه
خالد عواد الأحم���د .والعر�ض الثاين قدمته �أي�ضا
�أحالم ال�ت�رك لكتاب «الفنون واحلرف ال�سورية»،
وال���ذي ي�ضم ع�شري���ن درا�سة متع���ددة العناوين،
وق���د ُن�ش���ر ع���ن وزارة الثقافة  -مديري���ة الرتاث
ال�شعبي عام � . 2012أما الكتاب الثالث فقد حمل
عن���وان «�سيا�س���ات وبرامج �صون ال�ت�راث الثقايف
الالم���ادي يف �سوري���ة ( .)2011-2005والذي
�صدر باللغة الإنكليزية بعنوان « Policies and

و�إذا كان لن���ا م�شروعي���ة التعلي���ق على املجلة
يف جممله���ا ،فه���ي مالحظات �شكلي���ة تتمحور يف
تك���رار �أ�سم���اء بع�ض الكت���اب ب�ص���ورة ملحوظة،
وت�صنيف مو�ضوع «حكاي���ة ال�شاطر ح�سن» �ضمن
الفن���ون ال�شعبية رغم �أن مكان���ه ال�صحيح �ضمن
مو�ضوع���ات «الأدب ال�شعب���ي ال�شفاه���ي»� .أم���ا
مكتبة الرتاث ال�شعبي فقد تناولت عرو�ض الكتب
ب�ص���ورة غري مف�صلة لتو�صي���ل امل�ضمون ،وحتتاج
مل�ساحة �أكرب �ش�أنها �ش�أن حمور «قراءة يف كتاب»،
ويف�ضل �ضمهما يف حمور واحد� .أما باب الأعالم
فنوجه حتيتنا للمجلة لالهتمام به ،حيث �سي�سهم
يف امل�ش���روع العربي الذي نادى به �أر�شيف الثقافة
ال�شعبية البحرينية لالهتمام بتوثيق �أعالم الرتاث
ال�شعبي العرب���ي .وهذه املالحظات ال تن�سينا �أبد ًا
�أن نوج���ه كل التقدير واالح�ت�رام جلميع القائمني
على هذه املجلة الوليدة التي نتمنى لها اال�ستمرار
والت�ألق.

وزارة الثقاف���ة – مديري���ة ال�ت�راث ال�شعب���ي� .أما
املحور الثال���ث والأخري يف ب���اب «املراجعات» فقد
تن���اول �أن�شط���ة ال�ت�راث ال�شعبي يف �سوري���ة ،من
خالل عر����ض حللقة كتاب تقالي���د الرعي ملحمود
مفل���ح البكر والتي متت يف املرك���ز الثقايف العربي
بالع���دوي يف �أكتوب���ر ع���ام  .2012كم���ا عر�ضت
ملهرج���ان �شهبا اخلام����س للرتاث والفن���ون الذي
نظمت���ه جمعي���ة ال�سوي���داء خالل الف�ت�رة نف�سها.
و ُيختت���م باب املراجعات مبح���ور بعنوان «حوار مع
باحث» ال���ذي �ض���م مو�ضوعا بعن���وان «يف متحف
الباح���ث بره���ان حيدر» وق���د �أعدت احل���وار ندى
حبي���ب علي� .أم���ا الب���اب الأخري م���ن املجلة فقد
ا�شتم���ل عنوانا «م���ن �أعالم ال�ت�راث» والذي �أعده
حمم���د مروان م���راد بعنوان «د .قتيب���ة ال�شهابي:
ع�شرون كتاب ًا عن دم�شق ،ومئات اللوحات وال�صور
التاريخية» .واختتم عماد �أبو فخر رئي�س التحرير
�أب���واب املجل���ة مبق���ال بعن���وان «التن��� ّوع الثقايف..
وتراثنا الرث» .وق���د حر�صت املجلة يف نهاية العدد
على التنويه ملو�ضوعات الأعداد القادمة.

جملة تون�سية ب�إ�سم جديد:
ومن �سوري���ا �إىل املغرب العرب���ي� ..إىل تون�س
اخل�ض���راء الت���ي احتفلت بظهور مول���ود جديد يف
عامل دوريات الرتاث ال�شعبي ،وقد اجتهد املثقفون
التون�سي���ون يف نحت �إ�سم خ���ارج �صندوق الأ�سماء
الت���ي ا�شتهرت به���ا دوري���ات الفولكل���ور العربية،
فكانت «النجع الثقافية» ،وقد ُذيلت بعبارة :جملة
ثقافي���ة �شهري���ة تُعن���ى �أ�سا�س ًا بال�ت�راث ال�شعبي.
ومن الوا�ضح �أن املجل���ة ت�أ�س�ست باجلهود الذاتية
للقائم�ي�ن عليه���ا .ويف بطاق���ة التعري���ف باملجل���ة
جندها تبد�أ بوظيفة «الباعث» وهو ورد العبا�سي،
�أم���ا املدير امل�س����ؤول فهو �أحم���د العبا�سي ،ورئي�س
التحرير �أحمد حراث���ي ،و�سكرتري التحرير خرية
ذوي���ب ،واملدي���ر الإداري عبد البا�س���ط بنعبا�س،
واملدي���ر الفني حممد بن���داود ،وامل�ست�شار الثقايف
للمجل���ة م���ازن ال�شري���ف .كما ت�ض���م املجلة هيئة
ا�ست�شارية ت�شمل كل من :علي �سعيدان ،وحفناوي
عمريي���ة ،و�صال���ح عل���واين ،وريا����ض املرزوق���ي،
وح�سني بوبكري.

Programs for the Safeguarding of
the Intangible Cultural Heritage
 »)in Syria (2005 – 2011من �إعداد عماد
�أب���و فخ���ر ومايا الكات���ب ،و ُن�شر ع���ام  2012عن
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وق���د ح�صلنا عل���ى الع���دد الثاين م���ن املجلة
ال�صادر يف مار����س  ،2013والذي بد�أ بافتتاحية
لبوبكري بعن���وان «وبها تكرب الأحالم فينا لتتتاىل
النجاح���ات» ،م�شري ًا �إىل �أن كل م���ا يدعو �إليه هو
�أن تُرتج���م �أهم الدرا�س���ات يف «النجع» �إىل لغات
�أخ���رى ،وتجُ مع يف دورية تخ���دم الرتاث الوطني،
ومنه تنت�شر الثقاف���ة التون�سية لتُحلق عالي ًا يف كل
الف�ضاءات ولت�صبح يف خدم���ة التنمية من الباب
الكب�ي�ر .وي�ضيف بوبكري �أن حلظات الرتقب قبل
�إ�ص���دار الع���دد الأول «للنجع الثقافي���ة» هي نف�س
اللحظ���ات الت���ي ت�سبق يف الع���ادة انتظ���ار املولود
البك���ر .ف�سعدن���ا جميع��� ًا بنجعن���ا يف بيئت���ه كتابة
و�إدارة وطباع���ة ،زد عل���ى هذا مبدع�ي�ن و�أقالم ًا
وبحوث��� ًا ،ك�أننا بالنج���ع تبت�سم وتفت���ح �صفحاتها
للمب���دع والق���ارئ والدار����س لتك�ب�ر وترتع���رع يف
ربوعن���ا ..عب���ارات حلوة حتتف���ي باجلديد وتزرع
الأم���ل يف امل�ستقب���ل ،وندع���و اهلل �أن تتحم���ل هذه
املجلة ما �آلته على نف�سها من عبء ال�صدور.
وقد ا�ستطعنا احل�صول على العدد الثاين من
املجل���ة والذي �صدر يف مار�س  ، 2013واملجلة يف
�شكله���ا العام لي�ست كباق���ي املجالت املتخ�ص�صة
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يف الإخ���راج والطباع���ة والغ�ل�اف املق���وى ،بل �إن
الإخراج والطباعة الالمعة وقطعها الكبري جعلها
�أقرب للدوريات العامة ال�شهرية ،احلافلة بعناوين
على الغالف وال�صور الالمعة .وقد اهتم الغالف
بعن���وان كب�ي�ر �أ�شب���ه بامللف حم���ل ا�س���م «اللبا�س
التقليدي التون�سي :خ�صو�صية ومتيز» ،ف�ض ًال عن
بع�ض العناوين الأخرى بحجم �صغري.
ولن�ستعر����ض حمتوي���ات الع���دد ال���ذي ُق�س���م
خلم�سة �أب���واب ،الأول حمل ا�س���م «منرب ال�شعر»،
واحت���وى �س���ت ق�صائ���د ملجموع���ة م���ن ال�شع���راء
التون�سيني ،وهي ق�صيدة «عي�شة» لل�شاعر املرحوم
حممد ال�صغري ال�سا�سي ،وق�صيدة «ظالم الفجر»
لل�شاع���ر حممد املل���وح باللط ّي���ف ،وق�صيدة «بال
وط���ن» لل�شاع���ر حممد الغ���زال الكث�ي�ري ،ون�ص
غنائي بعنوان «يا موالتي» لل�شاعر جليدي العويني،
ث���م ق�صي���د غنائي ب���دوي �آخ���ر بعن���وان «رجايل
ك ّب���ي الفوالرة» لل�شاعر والأدي���ب خليفة الدريدي،
و�أخري ُا ق�صيد غنائي بدوي ن�سائي بعنوان «ياطري
احلمام» من الرتاث القف�صي .وجدير باملالحظة
هن���ا �أن «ال�شع���ر ال�شعبي» يف تون����س هو م�صطلح
ُيطلق���ه املبدع���ون عل���ى «ال�شع���ر العام���ي» ال���ذي
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ين�شرون���ه� .أما الق�س���م الثاين م���ن املجلة فيحمل
عنوان «مرافئ» ،ويحتوي جمموعة من الدرا�سات
املتنوعة من بينها درا�ستان حول الأغنية ال�شعبية
الأوىل حلفناوي عمايرية بعنوان «الأغنية العتيقة
والتن�شئ���ة االجتماعي���ة» ،والثانية للطف���ي قرباية
ح���ول م�ضامني الأغنية التقليدي���ة املوجهة للطفل
برب���وع مدين���ة القطار .كم���ا ا�شتمل ه���ذا الق�سم
عل���ى درا�سة لناجي الت َباب بعن���وان «املثل ال�شعبي
عراقة احلديث وحداثة العريق» ،ثم درا�سة ملحمد
الهادي فريحة حول �ألعاب من ذاكرة ال�صحراء.
كم���ا كتب حممد �أحمد حول زاوية �سيدي عمر بن
عبد اجل ّواد بق�صر قف�صة ف�ضاء للرموز والدالالت
الثقافي���ة .و�أخري ًا يتناول الهادي باحلاج �إبراهيم
مو�ضوع بيت ال�شعر(اخليمة).
�أم���ا الق�سم الثال���ث من املجلة فق���د ُخ�ص�ص
ملو�ض���وع «الع���ادات والتقالي���د» ،وا�شتم���ل �أربع���ة
مو�ضوع���ات الأول لبدي���ع لطي���ف ح���ول �أعرا����س
ال�سوا�س���ي ،والث���اين لأحم���د حراث���ي بعن���وان
«الذك���ر الب���دوي يف اجلن���وب والو�س���ط الغربي:
ِ
مدح خل���امت الأنبي���اء والر�س���ل وتع���داد خل�صال
الأولي���اء وال�صاحل�ي�ن»� .أم���ا �أنوار ال�ض���اوي فقد
تناول���ت نفحات من ال�ت�راث يف �أعرا�س الهما ّمة.
ويف رك���ن �ضي���ف النجع ح���وار م���ع ال�شاعر لزهر
بل���وايف� .أما الق�س���م الرابع من املجل���ة فقد حمل
عن���وان «ا�سرتاح���ة» واحت���وى ثالث���ة مو�ضوع���ات
الأول لل�شري���ف بن حمم���د الذي كتب ع���ن بلدته
«دوز» �أ�ص���وات يف خاط���ري .ث���م فتحي���ة ع ّبا�سي
التي كتبت عن الأكلة ال�شعبية «بركوك�ش قف�صة».
و�أخ�ي�را كتب حممد بنداود عن احلرف التقليدية
يف الق�صري���ن كراف���د �أ�سا�س���ي للتنمي���ة وعالمة
تراثي���ة مميزة .وتُختتم املجل���ة بق�سم «املتابعات»
ال���ذي يعر�ض للأن�شطة الثقافية يف جمال الرتاث
ال�شعب���ي ،فيكت���ب الطي���ب اله ّمام���ي ع���ن ال�شعر
ال�شعب���ي التون�س���ي �سف�ي�ر الثقاف���ة التون�سية �إىل
عر����س الزجل العرب���ي ب�آزمور باململك���ة املغربية،
كم���ا يعر����ض عدن���ان بن عام���ر للن�ش���اط الثقايف
ال�شتوي باملهدية :ثراء وتنوع يرتجمان خ�صو�صية

اجله���ة� .أم���ا مي�ل�اد رم�ض���ان فيتن���اول امللتق���ي
الوطن���ي للإعالم بقف�ص���ة يف دورته الثانية حتت
�شع���ار الإع�ل�ام واالنتق���ال الدميوقراطي ،ويكتب
من�صف الكرمي���ي حول املو�ض���وع نف�سه «الإعالم
الثقايف واالنتقال الدميقراط���ي» .ثم يعر�ض علي
ال�صماي���ري لفعالي���ة �سباق اخلي���ول حتت عنوان
«الفر�سان ي�صنعون الفرجة مبنا�سبة �إحياء ذكرى
الب�ش�ي�ر ب���ن ب�شري ب���ن �سديرة ،عل���ي حني عر�ض
�أحم���د حراثي لن�ش���اط مرك���ز الفن���ون الدرامية
والركحي���ة بالكاف ،ثم يكتب منري بن ن�صري حول
ربوع اجلنوب ال�شرق���ي ج�سد العالمة بني الإبداع
الفن���ي واحلرف���ة الرتاثية .وتُختت���م املجلة «بح ّبة
م�سك» لعلي اخلليفي الذي عر�ض لبع�ض ن�صو�ص
الأمثال واحلكايات ال�شعبية.
واملجل���ة على ه���ذا النحو حتوي م���واد ب�سيطة
ميك���ن �أن تكون �أقرب للقارئ الع���ام منها للباحث
املتخ�ص����ص ،فمعظ���م املق���االت حتت���ل �صفحتني
�أو ثالث���ة عل���ى �أق�صى تقدير ،وه���ذا لي�س عيب ًا بل
�إننا طامل���ا نادينا بتوجيه اجله���د ملخاطبة القارئ
الع���ام وتعريفه برتاثه ال�شعبي .غ�ي�ر �أن لنا بع�ض
املالحظ���ات على املجل���ة ُن�سجلها من ب���اب املودة
واحل���ب لأ�شقائنا يف تون�س من بينه���ا �أن فهر�ست
املجلة غري مرقم مما ُي�صعب على القارئ الو�صول
للعنوان الذي يريده ،كما �أن بع�ض عناوين املقاالت
بالفهر�س���ت غ�ي�ر مطابقة مل�ت�ن املق���ال بالداخل.
وهن���اك �أي�ض��� ًا بع����ض املو�ضوعات بعي���دة ال�صلة
بالرتاث ال�شعبي كالإعالم واالنتقال الدميوقراطي.
�أم���ا ت�صنيف �أب���واب املجلة فقد ج���اء غري وا�ضح
املعامل ،فم�صطل���ح «مرافئ» م�صطل���ح ف�ضفا�ض
ا�ستوعب عدة مو�ضوعات بني الأدب ال�شعبي وفنون
احلركة والثقاف���ة املادية والعادات والتقاليد .على
حني ا�شتمل باب الع���ادات والتقاليد على حوار مع
�شاع���ر ،كما �ضم���ت اال�سرتاح���ة مو�ضوعات ذات
�صل���ة بالعادات والتقالي���د كالأكالت ال�شعبية .ويف
جميع احلاالت نحن نقدم كل التحية للقائمني على
ه���ذه املجلة ،وكل الدع���اء لهم مبوا�صل���ة الطريق
وبلوغ الأف�ضل دائم ًا.
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عودة جملة الفنون ال�شعبية:
�أما جملة الفنون ال�شعبية الأردنية فهي �ضمن
ف�صيل الدوريات العربية املهتمة بالرتاث ال�شعبي
والتي توقفت نهاية الثمانينات من القرن املا�ضي.
و�أذك���ر ان ا�سمها كان «فنون �شعبية» بدون �إ�ضافة
(�أل���ف والم التعري���ف) ،وكنا عن���د تداولها ن�شري
�إىل �أنه���ا الفنون ال�شعبي���ة الأردنية-متيز ًا -حتى
ال يختل���ط عل���ى ال�سام���ع �أنن���ا نق�ص���د «الفن���ون
ال�شعبي���ة امل�صري���ة» .وقد عادت املجل���ة لل�صدور
م���ن جدي���د باال�سم نف�سه بع���د �إ�ضاف���ة �ألف والم
التعريف لي�صب���ح ا�سمها مطابقا متام��� ًا للدورية
امل�صري���ة .وقد تلقيت دعوة م���ن الدكتور حكمت
النواي�س���ة رئي����س حترير جمل���ة الفن���ون ال�شعبية
الأردنية بعمان هذا ن�صه���ا :الأ�صدقاء الأعزاء..
يجري العمل عل���ى ا�ستئناف �إ�صدار جملة الفنون
ال�شعبية التي كانت ت�صدر عن وزارة الثقافة ،وقد
�ص���در منها �ستة ع�شر ع���دد ًا لغاية العام ،1989
وتوقف���ت لأ�سباب تتعلق بهيكلة وزارة الثقافة .وها
هي يف طريقها �إىل ال�ص���دور ،وقد ُكلفت برئا�سة
حتريرها ،مبعي���ة الهيئة اال�ست�شاري���ة املكونة من
الأفا�ض���ل :الأ�ستاذ الدكتور هاين العمد -الأ�ستاذ
الدكت���ور هاين الهياجنة -الأ�ستاذ الدكتور حممد
فاي���ز الطراون���ة -الأ�ست���اذ الدكت���ور عبدالعزيز
حمم���ود -الدكتور حممد وهي���ب -الدكتور �أحمد
�شريف الزعبي .واملجل���ة معنية بالدرجة الأ�سا�س
بن�شر البحوث واملق���االت املتعلقة بالرتاث الثقايف
غري املادي �ضمن املجاالت الآتية:
	•التقاليد و�أ�شكال التعبري ال�شفهي ،مبا يف ذلك
اللغة كوا�سطة للتعبري عن الرتاث الثقايف غري
املادي.
	•فنون وتقاليد �أداء العرو�ض.
والطقو����س
	•املمار�س���ات االجتماعي���ة
واالحتفاالت.
	•املع���ارف واملمار�س���ات املتعلق���ة بالطبيع���ة
والكون.
	•امله���ارات املرتبط���ة بالفن���ون احلرفي���ة
التقليدية.
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ترح���ب
وي�ضي���ف النواي�س���ة �أن املجل���ة ّ
مب�ساهماتك���م �ضمن احلق���ول ال�سابق���ة ،وتعطي
الأولوي���ة للأبح���اث والدرا�سات الأ�صيل���ة املز ّودة
بال�ص���ور والر�سوم���ات والأ�ش���كال الأ�صيل���ة� ،أو
املوثقة توثيق ًا علمي ًا ُيراعي حقوق امللكية الفكرية،
والأمانة العلمية يف النق���ل ،والإحالة .وقد �أرفقت
املجلة �شروط الن�شر بها.
واملجل���ة على هذا النح���و تُعيد للذاكرة جتربة
جملة الفنون ال�شعبية امل�صرية التي �صدر عددها
الأول ع���ام  1965ثم توقفت عن���د العدد ال�سابع
ع�شر ع���ام  .1971ثم عادت للوجود عام 1987
و�ص���در عنه���ا الع���دد رق���م  18بافتتاحي���ة لعب���د
احلميد يون�س بعنوان «جملتنا تعود» .وقد احتفت
الأو�س���اط الثقافي���ة امل�صري���ة بع���ودة املجلة مرة
�أخ���رى للوجود .ومن ث���م فهي فر�ص���ة ُنقدم فيها
�أجم���ل التحية وبال���غ االح�ت�رام والتهنئة حلكمت
النواي�س���ة وفريق العمل الذي يعمل معه يف دورهم
لع���ودة هذه املجل���ة للوجود .فاملجتم���ع العربي يف
حاج���ة للوقوف على ال�ت�راث ال�شعبي الأردين وما
ب���ه من فعاليات ومتغريات .غ�ي�ر �أننا حتى �صدور
جملتن���ا للطبع مل نتلق الع���دد اجلديد من «جملة
الفن���ون ال�شعبي���ة الأردني���ة» الت���ي ال زال���ت حتت
الطب���ع ،وبالت�أكيد �ستكون قد خرجت للوجود عند
ن�ش���ر هذا املقال .وقد �أر�سل لن���ا حكمت النواي�سة
�ص���ورة من غالف الع���دد وحمتوياته .والذي �ضم
املو�ضوعات التالية:
 .1الآالت املو�سيقي���ة ال�شعبي���ة :مل�صطف���ى
خ�شمان
 .2توظيف الأمثولة ال�شعبية يف امل�سرح :ليحيى
الب�شتاوي
 .3العومل���ة وال�ت�راث :لعبداحلكي���م خلي���ل �سيد
�أحمد
 .4الفانتازي���ا االجتماعي���ة يف �ألف ليل���ة وليلة:
ليو�سف يو�سف
 .5امل���دح يف مراث���ي الن�س���اء :لأحم���د �شري���ف
الزعبي
 .6احلالق ال�شعبي :حلمزة العكايلة
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 .7املطبخ ال�شعبي :لأليدا م�ضاعني
 .8العر����س الأردين بني الأم����س واليوم :خلولة
�شخاترة
 .9الفخار :ملنرية �صالح
 .10ال���زي ال�شعب���ي اخللق���ة ال�سلطية :لفاطمة
الن�سور
 .11عي���د الن�ي�روز :للباح���ث الإي���راين عل���ى
زائري
� .12سلطة املعتقدات ال�شعبية :لرا�شد عي�سى
 .13امل���ر�أة يف املث���ل ال�شعب���ي :ملحم���د �س�ل�ام
جميعان
 .14م���ن ال�شفق �إىل الغ�س���ق يف حياة البدوي:
لعارف عواد الهالل
 .15ول���د وال بن���ت :طقو�س ال���والدة يف حوران
منت�صف القرن الع�شرين :لها�شم غرايبة
 .16مكتب���ة الفن���ون ال�شعبية وفي���ه ا�ستعرا�ض
لثالث���ة كتب يف ال�ت�راث هي :القب���ة احلمراء
(رواي���ة �شعبي���ة) لع���ارف اله�ل�ال ،والفلكلور
الفل�سطين���ي الأردين للمرح���وم عم���ر
ال�ساري�س���ي ،ودي���وان من���ر بن ع���دوان /جمع
وحتقيق عليان العدوان.

 .17القان���ون وال�ت�راث ال�شعب���ي :ملحم���د �أب���و
ح�سان.
� .18أ�ص���ل احل�ض���ارة :ن����ص �شع���ري لل�شاع���ر
النبطي
وق���د تلقين���ا بيانات ه���ذه امل���واد دون حتديد
للأب���واب الت���ي ت�شمله���ا ،ويالح���ظ �أن املجلة قد
ا�ستعان���ت بت�صنيف اليون�سك���و للرتاث الالمادي،
بل �أعلن���ت على الغالف �أنها دوري���ة ف�صلية تعنى
بال�ت�راث الثقايف غري امل���ادي ،وت�صدره���ا وزارة
الثقاف���ة يف اململكة الأردني���ة الها�شمية .وقد يكون
ه���ذا الت�صني���ف جم���رد حتدي���د للمو�ضوع���ات
وجماالت الن�شر� ،أو تق�سيم مرتبط بتبويب املجلة.
�إذ �أن الباب الوحي���د الوا�ضح هنا هو باب «مكتبة
الفن���ون ال�شعبية» .كما الحظن���ا �أن العدد اجلديد
يحمل رق���م ،16ولي�س العدد رق���م 17كما فهمنا
م���ن ر�سال���ة النواي�س���ة .ويف جميع الأح���وال نحن
يف انتظار االحتفال مبول���ود جديد �آخر� ،أو فلنقل
�إعادة �إحياء جلهد توقف منذ ربع قرن تقريب ًا.
نظرة على «الرتاث ال�شعبي» العراقية:
عندم���ا ي���رد �إ�س���م جمل���ة ال�ت�راث ال�شعب���ي
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العراقي���ة ف�إننا ن�ستدعي على الفور تاريخا طويال
م���ن الفكر والعمل ال���د�ؤوب على مدى ن�صف قرن
بالتم���ام والكم���ال� ،إذ �أن الع���دد الأول م���ن ه���ذه
املجل���ة �ص���در ع���ام  ،1963مما يعن���ي �أن املجلة
تع���د لالحتف���ال بيوبيلها الذهبي .غ�ي�ر �أن املجلة
بد�أت �شهرية ،ثم �أ�صبحت الآن ف�صلية .وقد كتب
رفعة عبد ال���رزاق يف تعليق ل���ه «�أن املجلة ُعرفت
من���ذ �صدورها عام  1969ولي�س عام  1963كما
ُذك���ر يف �صفحته���ا الأوىل ،فاملجلة الت���ي �صدرت
ع���ام  1963لي����س لها �صل���ة مبجلتن���ا و�إن حملت
الإ�س���م نف�سه بانتظام �صدوره���ا ،ولعل الأمر فني
خارج ع���ن �إرادة القائمني عل���ى �إ�صدارها» .و�إذا
كنا نختلف مع هذا الر�أي ف�إننا ن�ؤكد على �أن تعرث
املجلة بع����ض الوقت �أو حتولها م���ن كونها �شهرية
�إىل ف�صلية�..إلخ .ف�إن هذا ال يحرمها حق العراقة
والتاريخ املت�صل .واملجلة يف حالتها الراهنة جملة
ف�صلي���ة ت�صدر عن دار ال�ش�ؤون الثقافية يف وزارة
الثقافة ،ويرت�أ�س حتريرها قا�سم خ�ضري عبا�س.
غ�ي�ر �أن املجلة كانت م���لء ال�سمع والب�صر يف
عقوده���ا الأوىل حت���ى مطل���ع الت�سعين���ات عندما
ن�شبت احل���رب العراقية الكويتي���ة ،وكان توزيعها
ن�شط���ا ج���د ًا يف العوا�ص���م العربية� .أم���ا الآن ف�إن
حدود ن�شرها داخل بغداد ،ومعلوماتنا عنها ت�أتي
عرب �شبكة الإنرتنيت .وقد �صدر العدد اجلديد من
املجلة وه���و العدد الأول ل�سن���ة  2013وهو يحمل
ملف���ا خا�صا عن مدينة بغ���داد ،وقد احتوى العدد
جمموع���ة متميزة من الدرا�س���ات الأنرثوبولوجية
والتاريخي���ة وال�شعبي���ة ب�أق�ل�ام ع���دد ممي���ز من
الأ�سات���ذة املتخ�ص�ص�ي�ن يف ه���ذه املج���االت� .أما
مو�ضوعات املجلة فقد جاءت على النحو التايل:
 .1درا�س���ة حتليلية للأمث���ال البغدادية :لنجاح
هادي كبة
 .2روا�سب لغوية دخيلة على العامية البغدادية:
لقا�سم خ�ضري عبا�س
�	.3ألفاظ بغدادي���ة اختفت من التداول :ل�سمية
العبيدي
 .4بغ���داد يف م�شاهدات رحالة فرن�سية :لكاظم
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باجي ونا�س
 .5و�سائ���ل النقل يف الك���رادة ال�شرقية :لعبا�س
فا�ضل ال�سعدي
 .6مدينة الكاظمية املقد�سة �أيام زمان :لرفعت
مرهون ال�صفار
� .7ص���ور �ش���اردة م���ن بغ���داد القدمي���ة :لف�ؤاد
حممد الها�شمي
 .8ال�سينما يف بغداد :لناطق العلوي
� .9صفح���ات م���ن تاري���خ بغ���داد الفولكل���وري
والأدبي :لفخري حميد الق�صاب
� .10أنا وبغداد :ل�شفيق مهدي
� .11أغ���اين الأطفال يف بغداد والبالد العربية:
لكاظم �سعد الدين
� .12أغنية املقام يف املجتمع البغدادي :ملهيمن
ابراهيم
 .13م���ن �أعالم الرتاث ال�شعب���ي� :أُلقي ال�ضوء
عل���ى با�س���م عب���د احلمي���د حم���ودي و�أه���م
م�ؤلفاته يف جمال الرتاث ال�شعبي.
 .14حكاي���ة بغدادي���ة «ي���ادار دار» :كتابة داود
�سلوم
 .15ومن مكتبة الرتاث ال�شعبي :عر�ض لكتاب
«والي���ة بغ���داد يف كت���اب جغرافي���ة املمال���ك
العثماني���ة» ترجم���ة حمم���ود احل���اج قا�س���م
حممد و ُن�ش���ر باللغة الرتكية ،وفيه ا�ستعرا�ض
جلغرافي���ة جمي���ع الوالي���ات العثمانية ومنها
واليات العراق.
 .16ويف باب �آراء وتعليقات :كتب عبد احلميد
الر�ش���ودي ع���ن كت���اب «الأي���ام والأخب���ار
البغدادي���ة ت�صحيحات وتعليق���ات» ،ال�صادر
عام  2012لف�ؤاد طه الها�شمي.
وت�ش�ي�ر مو�ضوع���ات املجل���ة لتن���وع يف التناول
وحتدي���د مللف بعينه يحتاج ملزي���د من ال�ضوء وهو
ملف «بغ���داد» العا�صمة التي ملأت العامل نور ًا يف
التاريخ العربي والإ�سالمي .كما �أن اهتمام املجلة
ب�أعالم الرتاث ال�شعبي يدعم فكرة �أر�شيف �أعالم
الرتاث ال�شعبي العربي �أي�ض ًا ،كما �أ�شرنا يف ملف
املجلة ال�سورية .كما �أن باب مكتبة الرتاث ال�شعبي
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اخت���ار �أي�ض ًا مو�ضوع��� ًا مت�سق ًا مع املل���ف ،وهو ما
يربز املنهج املوحد للقائمني على املجلة يف اختيار
املو�ضوعات.
ع��ودة جدي��دة للم�أث��ورات ال�شعبي��ة
القطرية:
�أما جمل���ة امل�أث���ورات ال�شعبي���ة القطرية فقد
عا�ش���ت نف����س التجرب���ة املري���رة الت���ي عا�شته���ا
نظرياتها امل�صري���ة والأردنية ،فاملجلة بد�أت قوية
ومنتظم���ة يف الن�ش���ر من���ذ �ص���دور عدده���ا الأول
ع���ام  ،1986وبعد مرور ع�شري���ن عام ًا وحتديد ًا
يف ع���ام  2005توقف���ت عن ال�ص���دور عند العدد
 ،72ثم عادت للحي���اة متوا�صلة بعد �ست �سنوات
ع���ام  2011مع العدد  .73واملجلة ف�صلية علمية
متخ�ص�صة تهت���م بالرتاث ال�شعبي العربي ب�صفة
عامة وتراث دول اخللي���ج العربية ب�صفة خا�صة،
وير�أ����س الهيئ���ة اال�ست�شاري���ة للمجل���ة حم���د ب���ن
عبد العزي���ز الك���واري ،ونائبه مب���ارك بن نا�صر
�آل خليف���ة ،على ح�ي�ن ير�أ�س حتري���ر املجلة حمد
املهن���دي ،والإ�شراف العام لإبراهيم عبد الرحيم
ال�سيد ،ومدي���ر التحرير ح�سن �س���رور ،و�سكرتري
التحرير بثينة نوري ،ويقوم بالرتجمة عبد الودود

عمراين ،و�أخري ًا الإخ���راج الفني لع�صام غريب.
وكانت املجلة يف املا�ضي ت�صدر عن مركز الرتاث
ال�شعب���ي ملجل�س التع���اون لدول اخللي���ج العربية،
غري �أن املركز نف�سه قد توقف �أي�ض ًا عام ،2005
وا�ستطاعت املجلة �أن تع���ود ،وبقيت الدعوات لأن
ينه�ض املركز ويعود هو الآخر للحياة من جديد.
وقد و�صلنا العددان رق���م � 80أكتوبر،2012
عل���ى حني طالعن���ا الع���دد  81يناي���ر  2013من
املواق���ع الإخباري���ة قبل �أن ي�ص���ل �إىل �أيدينا .ويف
العدد رقم  80يقدم �أحمد مر�سي مفتتحا بعنوان
«�أر�شي���ف امل�أث���ورات �ض���رورة وطني���ة �إن�ساني���ة»،
وتتواىل الدرا�سات التي تبد�أ ببحث لنوال امل�سريي
بعن���وان «ذاك���رة ال�شع���وب :امل�أث���ورات ال�شعبي���ة
(الفولكلور) ،ثم تكتب م�ي�ري رحمة حول مناهج
ح�ص���ر ال�ت�راث الثقاف���ى غ�ي�ر امل���ادى باملغرب،
ويتن���اول ابراهيم عبد احلاف���ظ جمع �أنواع الأدب
ال�شعب���ي للأر�شي���ف الرقمي .ث���م تنتهي جمموعة
الأبح���اث بدرا�سة لعقيل بن ناجي امل�سكني بعنوان
«م�ضمون فق���د الأحبة يف الهو�س���ة اخلوز�ستانية:
قراءة يف �شعر املال عبا�س املال غامن امل�شعلي .ويف
ب���اب التقارير يكتب حممد علي عبداهلل عن �سوق
واق���ف �سحر ال�ت�راث و �أ�صالته ،كم���ا يكتب هيثم
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يون����س عن امل�أث���ورات ال�شعبية� :ص���ون املادة و�سد
الفج���وة الرقمي���ة .ويف ب���اب متابع���ات يقدم علي
فوزي الفنان جا�سم زينى وتوظيف الرتاث ال�شعبي
يف لوحات فنية ،ويف الباب نف�سه فعاليات معر�ض
«مال ل��� َّول» بعنوان املا�ضي يبع���ث من جديد .ويف
باب الأر�شيف مقال حول الأمثال ال�شعبية يف قطر
جمع و تدوين ح�س���ن املهندي .ويف عرو�ض الكتب
تعر�ض �آم���ال القطاطي لكت���اب املجامر القدمية
يف تيم���اء ملحمد بن معا�ضة بن معيوف .وقد �أُرفق
ه���ذا الع���دد بكت���اب هدي���ة بعن���وان «درا�سات يف
الأدب ال�شعب���ي العربي» من ت�ألي���ف جمموعة من
الباحثني املتخ�ص�صني يف الرتاث بالعامل العربي،
وه���و جمموعة م���ن الدرا�سات الت���ي ُقدمت لندوة
الأدب ال�شعبي التي احت�ضنها يف ثمانينيات القرن
املا�ضي عام  1984مركز الرتاث ال�شعبي ملجل�س
التعاون ل���دول اخلليج العربية ال���ذي حتدثنا عنه
منذ قليل.
�أما العدد رقم  81من املجلة ف ُي�ستهل مبفتتح
لأحمد مر�س���ي حول امللكي���ة الفكري���ة وامل�أثورات
ال�شعبية ،كم���ا يناق�ش هاين هياجنه جمموعة من
املفاهيم الأ�سا�سية يف جمال تطبيق اتفاقية �صون
الرتاث الثقايف غري املادي التي �أعلنتها اليون�سكو
ع���ام  2003عل���ى ال�صعي���د الوطني .ث���م يتناول
�سميح �شعالن ق�ضية املو�ضوع يف امل�أثورات ال�شعبية
من خ�ل�ال بحثه يف ال�صيغة املثلى للجمع امليداين
والتوثي���ق لإن�شاء املرا�صد الثقافي���ة ال�شعبية .كما
يعر�ض الع���دد �أي�ض ًا لفعاليات ور�ش���ة العمل حول
حتدي���ات بن���اء الق���درات يف جمال ال�ت�راث غري
امل���ادي يف ال���دول العربي���ة مبنا�سبة م���رور ع�شر
�سن���وات عل���ى �إع�ل�ان اتفاقي���ة  .2013ويف باب
التقاري���ر يق���دم �إ�سماعي���ل الفحي���ل عر�ض ًا حول
�إدراج التغرودة «ال�شع���ر البدوي التقليدي املُغنى»
على القائم���ة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي
لليون�سكو :جتربة يف دولة الإمارات العربية املتحدة
و�سلطن���ة ُعمان .كما ي�شمل الع���دد درا�سة لفاروق
�أوه���ان ح���ول دور م�سرح خي���ال الظ���ل ال�سيا�سي
واالجتماع���ي يف املجتم���ع العرب���ي .ويقدم حممد
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�سعي���د حممد درا�سة ميدانية لنماذج من احلرف
اليدوي���ة التي تعتمد على النخل���ة يف جنوب ليبيا.
كما يقدم حممد رجب ال�سامرائي درا�سة توثيقية
ل�صور الأدب ال�شعبي يف امل�صادر العربية .وت�شمل
املجل���ة �أي�ض ًا توثيق ًا لبع�ض الن�صو�ص ال�شعبية من
خالل حكاي���ة �شعبي���ة قطرية تقدمه���ا ليلى بدر.
ويف باب عر����ض الكتب �إطالل���ة لبثينة نوري على
كتاب «البدو بعيون غربية» لعمار ال�سنجري ،على
حني ا�شتم���ل امللف امل�صور عل���ى «الب�شت» كلبا�س
تقلي���دي رج���ايل .ويف الق�سم الإجنلي���زي ترجمة
لدرا�سة عبد العزيز رفعت حول خ�صائ�ص �ألعاب
الأطف���ال ال�شعبي���ة القطرية واملن�ش���ورة يف العدد
 77م���ن املجل���ة .وقدم���ت املجل���ة يف ه���ذا العدد
�أي�ض��� ًا كتابا هدي���ة بعن���وان «امل�أث���ورات ال�شعبية:
جمع ودرا�سة العادات والتقاليد واملعارف ال�شعبية
احتوى جمموعة م���ن الدرا�س���ات العلمية ملجوعة
م���ن الباحث�ي�ن ُقدمت بن���دوة الع���ادات والتقاليد
التي احت�ضنها يف ثمانينيات القرن املا�ضي مركز
الرتاث ال�شعبي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
جملة تراث الإماراتية ال�شهرية:
هذه املجل���ة موجهة يف املق���ام الأول للجمهور
الع���ام ،وحافل���ة بجمي���ع املقوم���ات املرتبط���ة
باجلمه���ور م���ن مق���االت وح���وارات وحتقيق���ات
وملفات �صحفي���ة وق�ضايا ال���ر�أي والأخبار�..إلخ.
غري �أننا ن���رى �أنها حتوي م���ادة فولكلورية �أ�صيلة
ته���م املجتمع العربي ،ويكاد يلت�صق م�سمى �شعبي
بكلمة تراث .فعن���وان املجلة «تراث» متبوع بعبارة
«تراثي���ة ثقافي���ة منوعة» ،وهو تو�صي���ف دقيق من
القائم�ي�ن عليه���ا .واملجلة ت�صدر ع���ن مركز زايد
للدرا�س���ات والبح���وث ،ون���ادي ت���راث الإم���ارات
(�أبوظبي) .وي�شرف عليها را�شد �أحمد املزروعي،
ويدير التحرير وليد عالء الدين ،على حني يتوىل
حمم���د �سعد النمر �سكرتاري���ة التحرير� .أما هيئة
حترير املجلة فتتكون من� :شم�سة حمد الظاهري،
وفاطمة ناي���ع املن�صوري ،وموزة عوي�ص الدرعي،
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وناجية الكتبي .والإخراج والتنفيذ لنا�صر بخيت.
وتتميز املجل���ة بانت�شارها العربي الوا�سع وانتظام
�صدورها ،ومن ثم نذكر هنا �أحمد عبا�س م�س�ؤول
التوزي���ع .والعدد ال���ذي نعر�ض له ه���و العدد رقم
 166الذي �صدر يف �أغ�سط�س املا�ضي .وهذا العدد
حتديد ًا حتتفل فيه املجلة ب�صدورها يف ثوب جديد
من حيث ال�شكل وامل�ضمون .وتبد�أ ببانوراما تراث
حيث تلقي ال�ض���وء على بع�ض الأح���داث الرتاثية
العربية اجلارية ،والفعاليات الثقافية للم�ؤمترات
والن���دوات واملهرجانات والأم�سي���ات ال�شعرية� .إذ
جند عناوين مث���ل� :أ�سوان حتاف���ظ على موروثها
الثقايف – خت���ام فعاليات مهرجان ليوا للرطب -
�أر�شي���ف �ألكرتوين لرتاث رئي����س م�صر املن�سي –
تراث احلرير اللبناين ي�ست�ضيف مهرجان بعلبك
 – 2013الدويك يوثق تراث املقاومة الفل�سطينية
– جبل ياباين يف قائمة الرتاث العاملي .ويف باب
تراث ال�شهر عر�ض للمهرجان الرم�ضاين الثامن
ال���ذي اخ ُتت���م فعالياته يف �أبو ظب���ي ،وعر�ض �آخر
لن�شاط نادي تراث الإمارات الذي اختُتم فعاليات
مهرج���ان ال�سمح���ة الرم�ض���اين الأول ،ثم عر�ض
مللتقي ال�سمالية ال�صيفي.

وتب���د�أ ملف���ات العدد بب���اب «وج���ه يف املر�آة»
بعن���وان «الوال���د والقائ���د والبن���اء الأك�ب�ر» ع���ن
�شخ�صي���ة ومكان���ة ال�شي���خ زاي���د بن �سلط���ان �آل
نهيان الذي توىل احلكم يف �إمارة �أبو ظبي يف 16
�أغ�سط�س  1966وتويف  2نوفمرب  .2004ثم كتب
�س���رور خليفة الكعبي حول رم�ض���ان تراث الأم�س
والي���وم� .أما مل���ف العدد ف���كان بعن���وان «�شقائق
الرجال» �شارك فيه عدد من الكتاب ،حيث تناول
خلف �أحمد �أبوزي���د ب�صمات ن�سائية على العمارة
الإ�سالمي���ة ،ثم ط���ارق عبا�س عن امل���ر�أة العربية
عاملة وباحثة باقتدار� ،أما �سحر املوجي فقد كتبت
ع���ن املر�أة من خ�ل�ال فهمها للأ�سط���ورة ودورها
يف جت�سيد حياة الب�ش���ر فكان مقالها بعنوان «من
بروميثيو����س �إىل حتحور» .ويف ملف امل���ر�أة �أي�ض ًا
يكت���ب خلف �أبوزيد عن �صالونات الن�ساء الثقافية
التي عرفتها العربيات قبل الأوربيات بقرون .ويف
ب���اب �أوراق ثقافية تت�ساءل فاطمة املزروعي :ملاذا
يرف�ض���ون التاري���خ ال�شفهي؟ لتجيب ب����أن �شعوب
الع���امل قد تلقت وجودها ع�ب�ر احلكي وامل�شافهة،
و�إال كي���ف انتقلت الإلياذة والإودي�سة يف احل�ضارة
اليوناني���ة .وع���ودة للم���ر�أة حي���ث يكت���ب �ص�ل�اح
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ال�شهاوي عن املر�أة القرينة وابنة العم وال�صاحبة
م���ن خالل مكانتها يف احلياة واللغة والرتاث .ويف
باب «�سيمياء» جند مو�ضوع ًا �آخر حول الأ�ساطري
تكتب���ه عائ�شة الدرمك���ي بعنوان :ال�شع���وب بدون
�أ�ساطري ..متوت من الربد» عن الفكر الأ�سطوري
امليتافيزيقي الذي ميثل���ه املعتقد ال�شعبي ،وت�شري
�إىل �أن جم���ع وتدوي���ن املعتق���دات ال�شعبي���ة الت���ي
انقر�ضت �أو كادت من املجتمعات �ضرورة ح�ضارية
وثقافية .ثم يعود ملف املر�أة من جديد با�ستطالع
قام���ت به نادية الكتبي عن «متحف املر�أة يف دبي»
حيث توثيق ح�ضارة الإم���ارات عرب تاريخ ن�سائها
الرائدات.
وتتتاب���ع م���واد املجل���ة لنطال���ع حتقيق��� ًا �أعده
�أحم���د الطي���ار ح���ول �إ�شكالية «ال�ت�راث احلكائي
العربي» وهل ي�صلح كذخرية من املفاهيم والقيم
واملح���ددات الثقافية والبيئية� ،سالح ًا يف مواجهة
�سلبيات العومل���ة؟ .ويف «نافذة على الرتاث» يكتب
�أمي���ن بكر حول الأمث���ال كفرجة للت�أم���ل العميق.
وع���ن �أحد �شعراء قبائل جزر �أبو ظبي ،حممد بن
خليف���ة بن ثاي���ب الرا�شدي الرميث���ي (– 1875
1942م) يعر�ض لنا را�ش���د املزروعي عن حياته
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وعائلته ،و�أغرا�ضه ال�شعرية وعدد من ق�صائده.
ويف باب «الوراق» ويف مق���ال بعنوان «هل تدع
الإب���ل احلن�ي�ن» يعر�ض مق���داد رحي���م لإ�شكالية
ال�شعر ،وامل�ش���روع واملرفو�ض من���ه ،متتبع ًا ماورد
من رواي���ات يف بع�ض الكتب العمدة ،وما روي عن
النبي (�صلعم) واخللف���اء الرا�شدين وال�صحابة.
ث���م يدير خال���د بيومي ح���وارا مع املفك���ر وامل�ؤرخ
وع���امل الفولكلور قا�سم عبده قا�سم الذي يقول �أن
التاري���خ اليدخل بيت الطاع���ة والينتمي للما�ضي،
والميك���ن ا�ستعادت���ه م���رة �أخ���رى ،لأن اثنني من
مكوناته الرئي�سية متغريان ،هما الزمن والإن�سان،
واملك���ون الثالث وه���و اجلغرافي���ا يتمي���ز بالثبات
الن�سب���ي .وللحدي���ث بقية م���ع وليد ع�ل�اء الدين
بعنوان «فراعنة وبربر» يحكي لنا حواره كم�صري
مع �سائق تاك�سي جزائري يف �أول يوم و�صول له مع
زوجته وابنه �إىل اجلزائر ،حول العروبة والهوية.
ثم يقدم جورج فهيم عر�ض ًا لكتاب «يوميات �صياد
يف غاب���ات ال�سودان» مل�ؤلفه جاد اهلل طانيو�س .ثم
يكتب �سعيد يقطني عن ال�شعب ،املجتمع ،الوطن،
ويف باب «ق�ضاي���ا و�آراء» ي�شرح حممد ال�سيد عيد
كيف بد�أت ق�صة التكفري يف التاريخ الإ�سالمى .ويف
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نف����س الباب كتب حممد فتحي يون�س عن «ال�سيف
املقد�س» كو�سيلة لال�ستغ�ل�ال ال�سيا�سي للدين يف
التاري���خ .ثم تت�س���اءل �سمر حم���ود ال�شي�شكلي هل
ثقاف���ة الفق���ر ته���دد بان�سالخ العرب ع���ن قيمهم
التقليدي���ة؟ .ويف ب���اب «فن���ون» يكت���ب عبد احلق
ميفراين و�أحم���د الفطنا�سي عن «مملكة الأقنعة»
التي تك�شف جزء ًا مهم ًا من ثقافة �أفريقيا وتراثها
الفني .كما ي�شرح عالء اجلابري �أحد م�صطلحات
الرتاث «الت�ضمني..املج���د لل�سياق .ثم يقدم عبد
اجلليل ال�سعد الفنون الت�شكيلية يف الإمارات التي
حفظت الرتاث ال�شعبي من االنقرا�ض.
ويف باب «�س���وق الكتب» تعر�ض نادية بلكري�ش
لكت���اب «الت�شكي���ل واملعني يف اخلط���اب ال�سردي»
لأحم���د �صربة ومعجب العدواين ،والكتاب تعريف
باحلال���ة الراهن���ة للدرا�سات ال�سردي���ة يف العامل
العربي ،من خالل  20بحث��� ًا لنخبة من الباحثني
ميثلون خمتلف البلدان العربية .ثم عر�ض لكتاب
م�سام�ي�ر الذاكرة لعب���د الفتاح �ص�ب�ري ،وعر�ض
�آخر ملو�سوع���ة «قبائل �سبيع الغلبا» لل�شيخ من�صور
بن نا�صر النابتي امل�شعبي ال�سبيعي .وحتت عنوان
«اللغ���ة املخلوط���ة» يتن���اول ح�س���ن عل���ي البطران
املخاط���ر التي تتعر�ض له���ا اللغ���ة العربية ،حيث
يعت�ب�ر ذل���ك تخطيطا غري مبا�ش���ر لتهمي�ش لغتنا
وم�س���ح هويتنا العربية .ث���م يعر�ض حممد عوي�س
لفعالي���ات امل�ؤمتر العلم���ي الأول لأطل�س امل�أثورات
ال�شعبي���ة امل�ص���ري مبنا�سبة م���رور ع�شرين عام ًا
على ن�ش�أته .وتختتم املجلة عددها مبا كتبته �صفاء
البيل���ي حتت �شعار ما�ضين���ا التليد يف عهد جديد
«ليبيا ت�ستعي���د هويتها املفتق���دة ب�إقامة فعاليات
«مهرج���ان �شحات الأول للألع���اب ال�شعبية» حيث
�سع���ت لإحي���اء ج���زء عظيم م���ن ما�ض���ي وتاريخ
الأجداد.
�أم���ا كتاب العدد الذي ي���وزع كهدية مع املجلة
فه���و الكتاب رقم  19بعن���وان�« :صيد ال�صقور يف
احل�ض���ارة العربي���ة» ملحم���د رج���ب ال�سامرائ���ي.
والكت���اب يقع يف � 200صفحة من القطع املتو�سط
ُن�شر بنادي ت���راث الإمارات يف طبعته الأوىل عام

 2013ويق���ع يف مقدم���ة و�أربع���ة ف�ص���ول ،تناول
امل�ؤلف يف الف�صل الأول مو�ضوع ال�صيد يف القر�آن
الكرمي والأحاديث و�أي�ض ًا يف معاجم اللغة العربية،
ويف الف�ص���ل الثاين حتدث ع���ن ال�صيد يف ذاكرة
التاري���خ �سواء التاريخ الق���دمي �أو عند العرب� ،أما
الف�ص���ل الثال���ث فقد �أف���رده امل�ؤل���ف لل�صيد عند
العرب فتناول ال�صيد بني اجلاحظ والدمريي ،ثم
ال�صي���د باجلوارح يف جمهرة الأمث���ال للع�سكري،
ث���م حكاي���ات تراثي���ة عن ه���واة ال�صي���د بالطيور
اجلوارح .والف�صل الأخري خ�ص�صه امل�ؤلف ل�صيد
ال�صقور عربي ًا ،حيث حتدث عن �صيد ال�صقور يف
الإمارات ،وال�سعودية ،وقطر ،والعراق ،وتون�س.
ع��دد جدي��د م��ن جمل��ة الفن��ون ال�شعبية
امل�صرية:
ونختتم هذا امللف بعر�ض للمجلة الأكرث عراقة
وثبات��� ًا يف ال�صدور ن�سب���ة �إىل نظرياتها العربية،
وهي جملة «الفنون ال�شعبية امل�صرية» ،وهي جملة
ف�صلية ت�صدر عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب
باال�ش�ت�راك م���ع اجلمعي���ة امل�صري���ة للم�أث���ورات
ال�شعبي���ة .وقد �أ�س����س املجلة ور�أ����س حتريرها يف
يناي���ر عام  1965املرح���وم الدكتور عبد احلميد
يون�س .وير�أ�س حتريرها الآن �أحمد مر�سي ويدير
حتريره���ا هال���ة من���ر .و�سكرت�ي�را التحرير دعاء
م�صطفى كامل وعل���ي �سيد علي ،وامل�شرف الفني
حممد �أباظ���ة .ونعر�ض هنا للع���دد اجلديد الذي
و�صلن���ا م���ن املجلة ،وال���ذي يحمل رق���م 93/92
(يناي���ر 2012-يناي���ر .)2013وه���ذا الع���دد
يطالعنا مبلف حول الواحات امل�صرية ،بد�أته علية
ح�سني بدرا�سة ح���ول الرتاث الثق���ايف والتما�سك
االجتماع���ي يف الواحات البحري���ة امل�صرية ،على
حني ق���دم كل من حم���دي �سليمان و�سي���د الوكيل
درا�سة ميدانية عن �أ�صل �سكان الواحات البحرية
قام���ا بها ع���ام � .2009أما �أحمد ب���در فقد كتب
حول التح���والت االجتماعي���ة والثقافي���ة يف واحة
الداخل���ة بال���وادي اجلدي���د م���ن خ�ل�ال التعرف
عل���ى احلياة الأ�سري���ة للجماع���ة ال�شعبية هناك.
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ثم عر����ض خطري عرابي لدرا�س���ة �أنرثوبولوجية
ل�صور من املعارف ال�شعبية يف الواحات البحرية.
وقدمت �سونيا ويل الدين درا�سة حتليلية ت�شكيلية
من خ�ل�ال مقالها «�إبداع يف ظ�ل�ال الواحة» .كما
بحثت �سحر �أحمد من�صور يف الوحدات الزخرفية
يف الواح���ات وا�ستخدامه���ا يف �أعم���ال فنية .على
ح�ي�ن ترجمت هال���ة من���ر درا�س���ة و.ج .هاردينج
كينج ح���ول عادات ومعتقدات و�أغان من الواحات
الغربية قدمها وراجعها عبد احلميد حوا�س.
ويف �إط���ار اهتم���ام املجلة العرب���ي والإفريقي
مبو�ضوعات الرتاث ال�شعبي قدم ف�ؤاد عكود درا�سة
عن عادات ال���زواج واحلمل وال���والدة عند �سكان
ال�س���ودان ،كما قدمت ع���زة عبد اخلال���ق درا�سة
عن ال�صناعات التقليدية فى دولة ماىل احلديثة.
وتُختتم الدرا�سات ببحث حول احلرف يف الأمثال
ال�شعبي���ة امل�صرية جمع وتقدمي ودرا�سة لإبراهيم
�شعالن .ويف �إطار االحتفاء ب�أعالم الرتاث ال�شعبي
كت���ب نبيل فرج عن الفنان الت�شكيلى الراحل �سعد
اخلادم مبنا�سبة مرور رب���ع قرن على رحيله .ويف
باب مكتب���ة ال�ت�راث ال�شعبي قدم حمم���د ريا�ض
عر�ض��� ًا ملو�سوع���ة ال�ت�راث ال�شعب���ي الت���ي �أ�شرف
عليه���ا حممد اجلوهري ،والتي �صدرت عن الهيئة
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العام���ة لق�ص���ور الثقاف���ة يف �ستة جمل���دات هي:
علم الفولكل���ور واملفاهيم والنظري���ات واملناهج-
املعتقدات واملع���ارف ال�شعبية -العادات والتقاليد
ال�شعبي���ة -الفن���ون ال�شعبي���ة -الأدب ال�شعب���ي-
الثقافة املادي���ة .كما ا�شتمل الب���اب عر�ض ًا قدمه
�ص�ب�ري عبد احلفيظ لكت���اب االحتفاالت الدينية
والأ�سرية :الهوية امل�صرية تقاوم االنقرا�ض ت�أليف
�شوقي عبد القوي حبيب.
ويف باب الن�صو�ص ال�شعبية قدم فار�س خ�ضر
ن�صو�ص��� ًا من �أ�شع���ار الدينارية الت���ي ت�ؤرخ حلياة
جماعة �شعبي���ة بقرية الق�ص���ر يف واحة الداخلة.
كما ق���ام طارق فراج بتقدمي جمع وتدوين لأغاين
الأفراح يف واحة الداخلة .ويف اخلتام قدم حممد
مربوك ترجمة حلكايات �شعبية من الربتغال.
ر�ؤية حول دوريات الفولكلور:
ويف خت���ام ه���ذه اجلول���ة للدوري���ات املهتم���ة
بال�ت�راث ال�شعبي العربي لن���ا عدة مالحظات من
املهم ت�سجيلها .املالحظة الأوىل �أن هذه الدوريات
ال تتمتع بن�صيب وافر من الن�شر والتوزيع العربي،
بل �إن هناك بع�ض الدوريات رمبا ي�سمع بها القارئ
لأول مرة .ومن ثم ف����إن القائمني عليها مطالبون

بب���ذل مزي���د م���ن اجله���د حت���ى ي�ص���ل جهدهم
للعوا�ص���م العربي���ة� .إذ يكفينا الب���طء ال�شديد يف
حركة ن�شر الكتب وتداوله���ا العربي ،ومن ثم ف�إن
تي�س�ي�ر و�ص���ول دوريات ال�ت�راث ال�شعب���ي العربي
رمبا ي�سه���م يف ربط ال�صالت ب�ي�ن املتخ�ص�صني
واملبدعني العرب والتوا�صل بينهم.
ونحن �إذ نعر�ض لهذا امللف ف�إننا نعلم �أن هناك
دوري���ات �أخرى مهتم���ة �أو متخ�ص�ص���ة يف الرتاث
ال�شعب���ي غري �أننا مل ن�ستطع الو�صول �إليها ،كمجلة
«الراوي» وجملة «تراثنا» اللتني ت�صدران عن �إدارة
ال�ت�راث بدائ���رة الثقاف���ة والإعالم بال�شارق���ة� .إذ
نح�صل عليهما عادة �إذا ت�صادف وكنا يف ال�شارقة
يف �إحدى فعالياتها املهمة التي ي�شرف عليها الباحث
واملب���دع عب���د العزي���ز امل�سلم .وكذا جمل���ة الرتاث
املعن���وي ،وهي �أول دورية �ألكرتونية يف هذا املجال،
واملجل���ة �إ�صدار �شهري كانت ت�ص���در عن هيئة �أبو
ظبي للثقافة والرتاث ب����إدارة الرتاث املعنوي .وقد
توقف���ت ل�سب���ب ال نعلمه رمب���ا يتعلق الأم���ر ب�إعادة
ترتيب الهيئ���ة الإداري .كما �أن هناك جملة «تراث
ال�شع���ب» الليبية التي ال ندري ه���ل ال زالت ت�صدر
حت���ى الآن �أم ال؟ .وكذا احلال بالن�سبة ملجلة «وازا»
ال�سودانية ،وجملة «احلداثة» اللبنانية املتخ�ص�صة

يف الرتاث ال�شعبي .وم�ؤكد �أن هناك دوريات تراث
�شعبي �أخرى ت�صدر وال نعلم عنها �شيئ ًا.
�أم���ا امللحوظة الثانية فتتعل���ق بدعوة الدوريات
العربية املهتمة بالرتاث ال�شعبي لتبني فكرة توثيق
�أعالم الرتاث ال�شعبي يف كل بلد كنواة لعمل قاعدة
بيانات لهم ،حتى يت�سنى لن���ا التوا�صل مع ًا وتبادل
اخلربات .وقد الحظنا �أن جميع الدوريات العربية
تتف���ق �ضمني ًا يف نقطة مهمة وه���ي عدم االقت�صار
على الن�شر الوطني فقط بل جميع الدوريات تقريب ًا
تدعو الكتاب العرب للم�شاركة ،ومن ثم هي فر�صة
لكي يعرف بع�ضنا البع�ض من خالل باب متخ�ص�ص
حول �أعالم الرتاث ال�شعبي العربي.
�أم���ا املالحظ���ة الثالث���ة والأخ�ي�رة فتتعل���ق
بالرتجمة� ،إذ ال تهتم معظم الدوريات بتخ�صي�ص
باب لرتجمة ملخ�ص���ة ملحتويات العدد ،وقد كانت
بع�ض الدوريات تهتم بهذا ال�ش�أن وتوقفت عن ذلك
كمجلة الفنون ال�شعبية امل�صرية .ونحن بحاجة لكي
نقدم تراثنا للآخر .بل �إنني �أدعو املتخ�ص�صني يف
املجال �إىل �إعداد م�شروع لدورية عربية متخ�ص�صة
يف ال�ت�راث ال�شعب���ي العربي ت�ص���در بالإجنليزية،
وه���ي خطوة �أت�صور �أنه���ا �ستكون عالمة يف تعرف
الغرب بثقافتنا ال�شعبية الأ�صيلة.
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عرض كتاب :

دراسات في الفولكلور
التطبيقي اإلفريقي
امل�ؤلــــف� :سيد حامد حريز
ترجمة :حممد املهدي ب�شرى
قـراءة  :عبدالرحمن �سعود م�سامح
 الطباعة ح�صاد للطباعة والن�شر 2010 - من �سل�سلة درا�سات يف الرتاث ال�سوداين ()40 -معهد الدرا�سات االفريقية والآ�سيوية  -جامعة اخلرطوم

يق��ع الكتاب في اثنت�ين وثالثني ومائ��ة صفحة من
القطع املتوسط ويشتمل على إهداء ،وشكر وعرفان،
وتصدير ،وتقدمي ،وفهرس ثم مقدمة وسبعة فصول،
إلى جانب ببليوغرافيا عربية وأخرى اجنليزية.
�صدر الكت���اب �أول مرة باللغ���ة االجنليزية يف
عام 1986م مل�ؤلفه الربوفي�سور �سيد حامد حريز
ثم �صدرت له طبعة ثانية يف عام 2006م بعد �أن
�أخ�ضعه ملراجعة دقيقة وتنقي���ح ،كما �أ�ضاف �إليه
املزيد من املعلومات .
والكتاب الذي بني �أيدينا هو يف طبعته الثالثة،
الت���ي �ص���درت ع���ام 2010م برتجم���ة �سدي���دة
للربوفي�سور حممد املهدي ب�شرى ،كواحد من �أهم
�إ�صدارات معهد الدرا�س���ات الإفريقية والآ�سيوية
بجامعة اخلرطوم.
ويعت�ب�ر الربوفي�س���ور حري���ز من كب���ار علماء
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الفولكلور لي�س يف ال�سودان فح�سب بل على م�ستوى
الق���ارة الإفريقية والع���امل العربي ،وه���و امل�ؤ�س�س
ل�شعب���ة الفولكل���ور مبعه���د الدرا�س���ات الإفريقية
والآ�سيوي���ة .ومعظ���م املتخ�ص�صني يف هذا املجال
م���ن �أبناء اجلي���ل احلايل هم م���ن تالميذه .وقد
�أ�ض���اف امل�ؤل���ف الع�شرات م���ن الكت���ب والبحوث
واملق���االت يف جم���ال اخت�صا�ص���ه اىل املكتب���ة
ال�سوداني���ة ب�شكل خا�ص وغريه���ا من املكتبات يف
العامل.
�أما املرتج���م فهو الربوفي�س���ور حممد املهدي
ب�شرى تلميذ و�صديق للم�ؤلف ،له جانب �إ�سهاماته

درا�سات يف الفولكلور التطبيقي الإفريقي

يف جمال الت�أليف والن�شر ،لذلك جمع هذا الكتاب
بني عم���ق املعرفة ودق���ة الرتجمة و�سالم���ة اللغة
وجزالة الأ�سلوب مع �سال�سته.
ا�ستط���اع امل�ؤل���ف �أن يجع���ل مقدمت���ه خارطة
طري���ق ،يعر�ض فيها م���ا ي�شتمل علي���ه الكتاب يف
�إيجاز متق���ن� ،إال �إننا �سنتجاوزها حماولني املرور
�سريعا على ف�صول الكتاب لأهمية ما ت�ضمنته من
معلومات مفيدة ذات بناء علمي ر�صني.
الف�صل االول

 -احلوار حول الفولكلور التطبيقي

و�سعي���ا من���ه للو�ص���ول �إىل مفه���وم حم���دد
ل���ـ (الفولكل���ور التطبيق���ي) ا�ستعر����ض امل�ؤل���ف
مراح���ل تطور عل���م الفولكلور ،وق���ال يف عجالة �أن
نظري���ات ومناهج الفولكلور املبك���رة �شغلت نف�سها
بق�ضاي���ا �أ�صل وانت�شار ومعن���ى (فولكلور) .كما �أن
الفولكلوري�ي�ن والباحث�ي�ن قد اهتم���وا بالعلوم ذات
ال�صلة مبو�ضوعات ت�صنيف و�شكل وبناء ووظائف
الفولكل���ور واجت���ه دار�س���و الفولكل���ور جميع���ا اىل
االهتمام بال�سي���اق والأداء وباملالم���ح االجتماعية
وال�سلوكية للفولكلور وبو�ضعه يف الع�صر احلديث.
وق���ال ب�أننا قبل تطبي���ق الفولكل���ور �أو تطبيق
نتائج درا�سته ،نحتاج �إىل درا�سة م�صادره وبنائه
واملن���اخ االجتماعي ومعن���اه� ،أو مبعنى �آخر نحتاج
�إىل درا�سة الق�ضايا التي �شغلت اهتمام الدار�سني
بعلم الفولكلور منذ البدايات.
وي���رى امل�ؤل���ف �أن (الفولكل���ور التطبيق���ي)
يج���ب �أن يقوم عل���ى قاعدة �صلب���ة ،وبالتايل ف�إن
النظرية والتطبيق ال ميكن النظر �إليهما يف �إطار
ات�صالهما ،وقال �أن الدرا�سات النظرية ت�شري �إىل
املواقع املحتملة واالجتاهات للتطبيق ال�سليم.
وق���د اعتمد امل�ؤل���ف يف ه���ذه الدرا�سة مناذج
�أمثل���ة من الفولكلور الذي م���ا يزال حمل خالف.
و�أ�ش���ار �إىل نقا����ش �شبي���ه بحق���ل االنرثبولوجي���ا
التطبيقي���ة .وق���ال �إن اختياره له���ذا احلقل مبني
عل���ى اعتباري���ن �إثن�ي�ن هم���ا :الأول �أن الفولكلور
وثي���ق ال�صل���ة باالنرثبولوجيا .والث���اين �أن الغلبة

م���ن الدرا�س���ات يف الفولكل���ور االفريق���ي قام بها
انرثوبولوجيون.
وق���رر �أنه �سي�ست�شهد بعدد م���ن الدرا�سات من
الفولكل���ور الإفريقي من بينها درا�سات من جتاربه
هو ومن جتارب ق�س���م الفولكلور مبعهد الدرا�سات
الإفريقي���ة والآ�سيوي���ة بجامعة اخلرط���وم .و�أردف
ب����أن م�صطلح (فولكلور) �سيعتم���د اقرتاح ري�شارد
دور�س���ون يف ت�صنيف���ه �إي���اه �إىل �أربع���ة حماور هي
الأدب ال�شفاه���ي ،والثقاف���ة املادي���ة ،والع���ادات
والتقاليد واملعتقدات ،وفنون الأداء التقليدية .و�أما
م�صطل���ح (تطبيقي) ف�سي�ستخدم���ه باملعنى العام
ليعني �أن ن�ضع (الفولكلور) مو�ضع التطبيق العملي،
وب�ش���كل �أدق �أي االهتمام بالق�ضاي���ا املبا�شرة على
�أر�ض الواقع ولي�س باملبادئ النظرية.
ويذه���ب امل�ؤل���ف �إىل �أن���ه ي�ستخ���دم م�صطلح
(فولكلور تطبيقي) مثل ما ي�ستخدم م�صطلح علم
النف�س التطبيق���ي� ،أواالنرثوبولوجي���ا التطبيقية،
�أواللغويات التطبيقية .
ويقول �إن قراءة تاريخ احلوار حول مو�ضوعات
الفولكلور التطبيق���ي �سي�ساعد يف فهم ملاذا ينظر
بع����ض دار�س���ي الفولكل���ور بريب���ة اىل الفولكل���ور
التطبيق���ي ،وكي���ف �أنه���م ينزلون���ه مرتب���ة دنيا.
ويرجع �سبب اعتماده على �أمثلة من حقل درا�سات
الفولكلور الأمريكي اىل التطور امللمو�س للفولكلور
يف الوالي���ات املتح���دة الأمريكية ،خ�ل�ال الن�صف
الث���اين من الق���رن الع�شرين .وه���و ال ينفي وجود
حوارات �أخرى متت يف مناطق �أخرى من العامل.
وبعد ا�ستعرا�ض خمت�صر للح���وار ،تطرق اىل
فكرة جديرة باالهتمام وهي ،كيف مت ا�ستخدام علم
االنرثوبولوجيايفبدايةالأمرلتحقيق�أهدافعملية،
وبالتحديد �أهداف ا�ستعمارية ،وفق تدابري وجهود
م�ستدام���ة ال�ستخ���دام الدرا�س���ات االنرثوبولوجية
من قبل االجنليز يف حكم م�ستعمراتهم يف �إفريقيا
على وجه اخل�صو�ص .وكان الفولكلور بارزا جدا يف
كتابات �أ�ؤلئك االنرثوبولوجيني التطبيقييني .وكان
الفولكل���ور �أح���د الأدوات الرئي�س���ة يف فه���م و�إدارة
ال�سكان املحليني  .
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وي�ستنت���ج الربوفي�س���ور حري���ز �أن م���ادة
(الفولكلورالإفريقي) عل���ى الأقل ،قد و�ضعت منذ
الق���رن التا�سع ع�شر امليالدي ،لكي ت�ستخدم ب�شكل
���ي لتحقيق �أه���داف حمددة .فيق���ول “وعندما
جل ّ
نتحدث عن الفولكلور التطبيقي يجب ان نتذكر �أن
جزءا كبريا من مادة الفولكلور ا�ستخدمت يف عدة
تطبيقات ووظائف يف العلوم املجاورة يف الدرا�سات
االن�سانية والعل���وم االجتماعية مثل االنرثوبولوجيا
وال�سايكولوجي (علم النف�س) وعلم اللغويات».
ويلم���ح امل�ؤلف اىل �أن الدرا�سة النظرية يف كل
م���ن االنرثوبولوجيا والفولكل���ور كانت �أف�ضل حاال
م���ن االنرثوبولوجي���ا والفولكل���ور التطبيقيني و�أن
�أ�ص���داء التطبيقات املبك���رة ظلت عائقا ملزيد من
اجلهد يف املجال التطبيقي.
وتعر����ض امل�ؤل���ف اىل ر�أي كل م���ن ايفان���ز
برت�ش���ارد ،ورت�ش���ارد دور�سون ب����أن الفولكلوريني
الذين ر�أوا اال�ستمرار باجتاه الفولكلور التطبيقي
ق���د اخت���اروا �أن يكون���وا نا�شط�ي�ن وم�صلح�ي�ن
اجتماعيني ولي�سوا فولكلوري�ي�ن .وقد �شكك الأول
يف ق���درة ه����ؤالء الباحث�ي�ن �أن يكون���وا نا�شط�ي�ن
ناجحني �أو فولكلوريني جيدين.
ث���م خل����ص امل�ؤل���ف وه���و يعلق عل���ى م���ا �أثاره
احلوار حول الفولكل���ور التطبيقي قائال :ولعله من
اخلط����أ النظر للحوار وك�أنه �سجال بني جمموعتني
متعار�ضتني ،واحدة مع الفولكلور التطبيقي و�أخرى
تعار�ضه ،لي�س هناك خالف حول جدوى الفولكلور
التطبيقي وال عن دوره يف املجتمعات املختلفة ،ولكن
تر ّكز احلوارعلى من وماذا يفعل وكيف؟
ويف نهاية ا�ستعرا�ضه للح���وار حول الفولكلور
التطبيق���ي �أك���د على جملة م���ن الق�ضايا النظرية
الت���ي ر�أى �ضرورة معاجلته���ا بعمق قبل االنطالق
يف التطبي���ق املنهجي للفولكل���ور .و�ساق عددا من
الت�س���ا�ؤالت ،من ه���م اجلماعة؟ ما ه���ي نظرتهم
للعامل؟ وكيف يرون حقائق الكون من حولهم؟ ما
هو موقفهم من عامل متغ�ي�ر يغلب عليه التحديث
والتمدي���ن والت�صني���ع؟ وف���وق كل ه���ذا م���ا و�ضع
فولكلورهم يف ظل هذه الظروف؟.
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وارت���اح �إىل النتيج���ة الت���ي تقول ب����أن هناك
عددا م���ن كب���ار الفولكلوري�ي�ن مبن فيه���م بع�ض
الذين ال يبدون كمدافعني عن الفولكلور التطبيقي
جميعه���م ،قدموا �إجابات له���ذه الأ�سئلة و�ساهموا
ب�شكل غري مبا�شر يف حقل الفولكلور التطبيقي.
وحول الفولكل���ور التطبيقي الإفريقي ،ميكننا
تلخي�ص ر�أيه يف النقاط التالية:
	•�إن اجلماع���ة الإفريقي���ة كان���ت ومازالت �إىل
حد كبري توظف وتطب���ق املعرفة التقليدية يف
الكثري م���ن املجاالت يف حياته���ا اليومية منذ
�أزمنة بعيدة.
	•�إن ج ّل املعرفة التقليدية تكون يف �شكل فولكلور
يف الواق���ع ،بل �إن املرء يجد نف�سه حتت �إغراء
الزعم ب�أن �أغلب هذه املعرفة يف �شكل فولكلور
تطبيقي.
	•يف �أجزاء كثرية من �إفريقيا ما زال الفولكلور
ي�ستخدم يف التعليم والطب والقانون والتقنية
التقليدية الخ.
	•�إن التعلي���م التقلي���دي واال�ص�ل�اح االجتماعي
يتمث���ل �أ�سا�س���ا يف �ش���كل احلكاي���ات ال�شعبية
وااللغ���از والأمث���ال والأ�ساط�ي�ر التاريخي���ة
واملهرجانات التقليدية واملهن والثقافة املادية
�أي التي تكون يف �شكل فولكلور.
	•�إن الفولكلورالإفريق���ي يق���دم �أ�سا�س التعليم
املهن���ي للرج���ل العادي وب���ذات الق���در يقدم
التعلي���م التخ�ص�صي للخب�ي�ر التقليدي �سواء
�أكان معاجلا �أو فلكي���ا �أو رجل دين تقليدي �أو
�شاع���را مرموق���ا �أو حدادا فه���و تعليم للحياة
عرب احلياة.
	•يعت�ب�ر الط���ب التقليدي م���ن املعرف���ة العامة
املتوفرة لدى �أي فرد ،وحني يحتاج اىل اخلربة
التخ�ص�صية فهي متوفرة يف القرية �أو القرية
املجاورة .بل �إن ه�ؤالء الإخ�صائيني منت�شرون
يف �أ�صقاع �إفريقي���ا ب�أ�سماء ووظائف وقدرات
عالجي���ة ،ومنه���م الع�شاب���ون ،والب�ص���راء �أو
معاجلو العظام ،واحلجام���ون ،والأولياء مثل
الكج���رة والفقه���اء و�شي���وخ الب���وري و�شي���وخ

درا�سات يف الفولكلور التطبيقي الإفريقي

ال���زار .ولقد ظل الط���ب التقلي���دي وما يزال
الأك�ث�ر انت�ش���ارا ب�سبب حمدودي���ة اخلدمات
الطبية احلديث���ة ،ولثقة اجلماعات الإفريقية
يف قدرات الأطباء التقليديني العالجية.
حالة ال�سودان

يجب على الفولكلوري املعا�صر كما يقول امل�ؤلف
�أن يهت���م بالفلكل���ور التطبيق���ي و�أن يوج���ه بحوث���ه
ودرا�ساتهملخاطبةحقائقاحلياةاليوميةوم�شاكلها.
وعلل ذلك ب�سببني �أولهما �أن اجلماعة تتبنى نظرة
وظيفية وتطبيقية جتاه تقاليدها املتوارثة .وثانيهما
التحدي���ات الت���ي تواجهه���ا اجلماعة لقه���ر الأمية
واجلفاف وحتقيق التمدين والتقدم والتنمية.
ويقرر هنا حقيقة تقع يف كثري من جمتمعاتنا
ب�أن���ه نتيجة لقل���ة امل���وارد واعتب���ار الفولكلور من
الكمالي���ات التي ال ي�ستطيع الوطن ال�صرف عليه،
ف���ان الفولكل���ور التطبيقي ي�صبح �ض���رورة ولي�س
جمرد منهج ميك���ن للفولكلوري �أخذه �أو تركه� .إن
الفولكل���وري الذي يرتبط بق�ضاي���ا تتعلق بالهموم
القومي���ة املعا�ص���رة ،كالأمية واجلف���اف والتنمية
واخلدم���ات الطبية ،رمب���ا يكون �أكرث ق���درة على
الإقن���اع .وي�صبح برناجمه �أكرث قب���وال وجاذبية.
وب�إقناع الرتبوي�ي�ن وخمططي التنمية واملعماريني
والأطباء ،مب���ا يربطهم بالفولكلور ،و�إىل �أي مدى
يكون الفولكلور يف خدمتهم.
وهك���ذا يق���دم الفولكلوري خدم���ة جليلة لعلم
الفولكلور وال يعني هذا �أن يجعل الفولكلوريون من
علمه���م جمرد تاب���ع يف انتظار الآخري���ن لتحديد
احتياجاته���م وال�س�ؤال عن الدعم ،ب���ل عليهم �أن
يب���ادروا باكت�ش���اف �أ�ساليب الفولكل���ور التطبيقي
على قاعدة نظرية �صلبة و�أ�سا�س �أكادميي .وبذات
امل�ست���وى يجب ا�ست�ش���راف موجه���ات وطموحات
اجلماعة املعنية.
ث���م ا�ستعر����ض امل�ؤل���ف بع���د ذل���ك م�ساهمة
�شعبة الفولكل���ور بجامعة اخلرطوم وهي الوحيدة
املتخ�ص�ص���ة يف ه���ذا العل���م يف ه���ذا املج���ال يف
اجلامعات الإفريقية.

�إن ال���دور اجلوه���ري للفولكل���وري ه���و ك�شف
املخف���ي ،ل���ذا علي���ه �أن ي�سع���ى الكت�ش���اف كي���ف
ت�ستخ���دم اجلماع���ة فولكلورها لتحقي���ق �أهداف
عملي���ة لإ�شباع حاجاته���ا .وعلي���ه دون �أن يفر�ض
نف�سه على اجلماعة �أو على فولكلورها �أن يكت�شف
حيوية عمليات توظيف الفولكلور وي�ساعد يف تطور
هذا اال�ستخدام.
ويزع���م امل�ؤل���ف �إن���ه يق���دم الدرا�س���ات التي
تت�صل مب�س�أل���ة الفولكلور التطبيق���ي يف الف�صول
التالي���ة من كتاب���ه من منظوره ال���ذي حتدث عنه
�آنفا ،م�ؤكدا �أنه ال ي�سعى يف هذه الدرا�سة القرتاح
�أي نظري���ة يف الفولكل���ور التطبيق���ي ،ولكن ي�سوق
عددا م���ن (درا�سات حال���ة،Study cases( -
م�ؤكدا كذل���ك �أن النظريات ميكن ربطها يف واقع
الأم���ر بدرا�سة احلالة .ومق���ررا يف نهاية املطاف
�أن الفولكلوري�ي�ن يف مي���دان درا�ساته���م مي ّهدون
الطريق للفولكلور التطبيقي.
الف�صل الثاين
ويناق����ش امل�ؤل���ف في���ه م�ش���كالت التم���دن
والتحدي���ث وت�أثريهم���ا على الفولكل���ور يف احلالة
ال�سوداني���ة الت���ي تلق���ي ب�ضوئه���ا عل���ى الأقط���ار
االفريقي���ة الأخ���رى .موزع���ا البح���ث في���ه عل���ى
جزئني �أولهما ت�أ�سي�س ال�صفوة الثقافية املتمدينة
يف بداي���ات الق���رن التا�س���ع ع�شر ،والت���ي ّ
ب�شرت
ب�إدخال التمدين والتحديث يف اجلماعة .ومواقف
ه���ذه ال�صفوة جت���اه الفولكلور ،وت�أث�ي�ر ذلك على
الفولكل���ور .وثانيهم���ا جترب���ة ق�س���م الفولكل���ور
بجامع���ة اخلرط���وم وخربتها اجلي���دة يف تو�ضيح
ت�أث�ي�رات التمدين والتحديث على بع�ض الأجنا�س
الفولكلورية كال�شعر ال�شفاهي واحلكاية ال�شعبية.
وخل����ص �إىل �أن���ه لي����س م���ن املعق���ول تب�سيط
مو�ضوع ت�أث�ي�ر التحديث على الفولكلور .وقال ب�أن
هن���اك بع����ض الأجنا����س الفولكلورية ق���د اختفت
كـ (غن���ا املرحاك���ة) بينم���ا �أخرى ق���د ازدهرت
كاحلكاية ال�شعبية .لذلك دعا امل�ؤلف اىل �ضرورة
درا�سة كل جن�س على ح���دة وملا كان الفولكلور هو
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الوع���اء احل���اوي للمجتمع ف�إنه ميك���ن ا�ستخدام
عل���م الفولكلور لدرا�سة الآلية التي حتكم التمدين
والتحديث والعومل���ة ،كما ميكن درا�سة مدى ت�أثري
تلك العمليات على مادة الفولكلور.
الف�صل الثالث
 -الفولكلور والتعليم التقليدي يف �إفريقيا

�إن التعلي���م التقليدي يف �إفريقيا هو تعليم عن
(ولأجل) املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل لأنه ي�صعب
الف�صل بينها بح�سب ر�ؤية االفريقي للعامل .وميكن
�أن نلم����س تلك الر�ؤية ح�سب ق���ول امل�ؤلف بو�ضوح
يف احلكاي���ات ال�شعبي���ة ،ويف الأدي���ان التقليدية،
ويف كتاب���ات املبدعني والقادة واملثقفني الأفارقة.
وق���د ظ���ل رواة احلكاي���ة ال�شعبية يوا�صل���ون �سرد
احلكايات الت���ي تنطلق حوادثها من ه���ذه الر�ؤية
لأن ه���ذا ه���و الأ�سلوب ال���ذي يروون ب���ه الأ�شياء.
وجتذب احلكاي���ات ال�شعبية �أذهان اجلمهور مما
جت�سد بو�ضوح
ي�ؤكد انت�شاره���ا وا�ستمرارها لأنها ّ
حقيقة الأ�شياء.
ومفه���وم التعلي���م ب�ي�ن الغ���رب و�إفريقيا عند
امل�ؤل���ف لي����س متطابق���ا �إذ يرتكز عنده���م معنى
الأمي���ة على عدم معرفة الق���راءة والكتابة ،بينما
املفه���وم ال���ذي يع���ادل املعرف���ة بالأمي���ة ال يالئم
التحدي���ات التي تتو ّل���د عن احلقائ���ق يف املجتمع
الإفريق���ي .وم���ع �أن الثقاف���ة الإفريقي���ة ه���ي يف
الأ�صل ثقاف���ة �شفاهية ،وتلعب الفن���ون ال�شفاهية
دورا كب�ي�را يف التعلي���م التقلي���دي الإفريقي ،ف�إن
التعلي���م الإفريقي ميلك �آليات���ه الثقافية اخلا�صة
ب���ه ،وبالتايل فالإدعاء ب����أن الإفريقي �أمي �أو غري
متعلم ال ي�ستقيم مبج���رد تعريفنا للتعليم والأمية
يف �سياق الثقافة الإفريقية.
�إن التعلي���م التقلي���دي يف �إفريقي���ا يف الأ�سا�س
غ�ي�ر نظامي ،ولكن توجد هناك مترينات نظامية،
وتعلي���م نظامي للمهارات .ويتاح هذا غالبا للجميع
ورمبا للخا�صة لت�أهيل اخلرباء واملخت�صني .ويعتمد
التعليم الإفريقي التقليدي على املالحظة واملحاكاة
وامل�شاركة .وي�ستمر هذا التعلي���م عادة طوال حياة
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الفرد .وهو تعليم ال ينف�صل عن التجربة التي ميكن
اكت�شافه���ا يف �إطار ال�سي���اق االجتماعي ،لذا يجب
النظر �إليه وفق منظور �شامل.
ويلف���ت امل�ؤل���ف نظرن���ا ونحن نتف���ق معه �إىل
�أن التعلي���م التقلي���دي الإفريقي ميار����س ب�أ�سلوب
�إبداع���ي م�ؤ�س�سي عرب �أ�شكال و�أجنا�س الفولكلور،
كالأ�ساط�ي�ر واملالحم واحلرف والع���رف و�ألعاب
الأطف���ال وال�شعر .وكذلك من خ�ل�ال العديد من
التقاليد وامل�ؤ�س�سات االجتماعية.
وي�ضرب مثال عملي���ا ملفهوم التعليم التقليدي
و�أن���ه احلياة فيق���ول� ،إذا ح�ض���ر طف���ل �أو �إن�سان
احتفاال ذا مغزى تاريخي ف�إن املعلومات التاريخية
ال ت�صله ب�شكل جاف ،ولكن ب�أ�سلوب غنائي ي�شارك
فيه بنف�سه ،حني يلعب دور الكور�س
�أو يف �ش���كل رق�ص���ة ي�ش���ارك فيه���ا� ،أو حكاية
درامية ت�أخ���ذ ب�شغاف قلبه .وعندم���ا ين�ضج هذا
ال�شاب فهو بدوره ي�ؤدي دورا دراميا ،دور اجلماعة
التي ينتمي �إليه���ا وهكذا .فالدرو�س التي ه�ضمها
هذا ال�شاب ت�صبح جزءا ال يتجز�أ من خربته التي
تعلمها وا�ستمتع بها يف نف�س الوقت.
تو�سع يف ذكر مالمح من توظيف الفولكلور
ثم ّ
يف التعلي���م البيئ���ي واالجتماع���ي والأخالق���ي
واجلمايل واملهني ،وق���ال �إن هذا التوظيف يغطي
م�ساح���ة وا�سع���ة تت�ضم���ن الكث�ي�ر م���ن الأن�شط���ة
اليومية .و�أكد على �أن التعليم التقليدي يف �إفريقيا
يق���دم الكث�ي�ر للتعلي���م النظام���ي ،بل ه���و مر�شح
مل���ا يت�صف به من مالم���ح القوة لأن يك���ون رافدا
للتعليم احلديث يف �إفريقيا.
ويخل����ص يف ختام ه���ذا الف�ص���ل �إىل القول،
ب����أن التعلي���م الإفريق���ي التقلي���دي يتمت���ع مبزايا
كثرية ميك���ن �أن نتعلم منها ،فهو وظيفي بالدرجة
االوىل ،ويتميز بدرج���ة تكاملية ،وهذا �أمر منطي
يف احلياة الإفريقي���ة .ويتميز كذلك مبنهج يجعل
من���ه �أكرث جاذبية للدار����س �إ�ضافة اىل كونه وثيق
ال�صل���ة بالفولكلور .ويقول �أي�ضا �إنه يف الواقع ويف
الكثري م���ن احلاالت (يندغ���م) التعليم التقليدي
مع الفولكلور.
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الف�صل الرابع
 الفولكلور والأ�س�س الثقافية للتاريخ ال�شفاهياالفريقي

ان�شغ���ل الفولكلوريون بالعالق���ة بني الفولكلور
والتاريخ منذ البداية .ويف ال�سنوات الأخرية وا�صل
الفولكلوريون اهتمامهم يف املالمح التاريخية من
م���ادة درا�ساتهم .وقد ذه���ب الك�سندر كراب اىل
�أن الفولكلور كان علم���ا تاريخيا لأنه يحاول �إلقاء
ال�ضوء عل���ى ما�ضي الب�شرية .وق���د عالج العديد
م���ن الدرا�س���ات العالقة بني الفولكل���ور والتاريخ.
ويف ال�سنوات التالية �أقيمت م�شروعات يف التاريخ
ال�شفاه���ي وغالبا م���ا تركز عل���ى عالقته بربامج
الفولكلور .ونادى �سري ج���ورج جوم مبنهج يدر�س
التاريخ كن�شاط جماع���ي وفق منظور �شامل يركز
على الوظائف والأن�شطة ملختلف فعاليات احلياة.
ويف �إط���ار الدرا�س���ات الفولكلوري���ة م���ا يزال
الفولكل���ور والتاريخ ال�شفاه���ي ي�ستخدمان ب�شكل
�أ�سا�س���ي م�ص���درا للمعلوم���ة التاريخي���ة .ودعم���ا
لإع���ادة البناء التاريخي ،ظل الرتكيز حول جتويد
منهجي���ة �صارم���ة جتع���ل م���ن اجلم���ع والتدوي���ن
وا�ستخ���دام التقالي���د ال�شفاهي���ة مغام���رة علمية
جدي���رة بالتقدير الأكادميي .مهم���ا يكن من �أمر
ف�إن دور الفولكلوري ميكن �أن يذهب اىل �أبعد من
جمرد جتميع �أحداث التاريخ.
�إن امل�ؤرخ ال�شفاهي م�ؤه���ل متاما للقيام بهذا
ال���دور ،وبو�س���ع الفولكل���وري �شرح وقائ���ع التاريخ
وتو�سيع املمار�سات الثقافي���ة التي تعود للأحداث
التي ت�صنع التاريخ� .إن الفولكلور قادر متاما على
ا�ستنت���اج وتو�ضي���ح العوامل التي ت�صن���ع الن�سيج
االجتماع���ي يف املجتم���ع وه���ذا ب���دوره يق���ود �إىل
�صناعة التاريخ.
مفهوم التاريخ

ويتفق امل�ؤلف مع ما ذه���ب اليه فان�شتا ويقول
ب�أن النظرة للتاريخ من قبل م�ؤرخ يحمل معه قيمه
الثقافية التي تت�ضمن مفهوم التاريخ الذي يفر�ضه
على اجلماعة املدرو�س���ة ،و�أن القيم الثقافية هي

(حتي���زات املجتمع) و�أنه���ا �أي (التحيزات) ت�ؤثر
حتم���ا على الراوي وم�ؤرخ القبيلة وامل�ؤرخ احلديث
بذات القدر ال���ذي �أثرت تل���ك (التحيزات) على
�أبطال ذل���ك التاريخ� .إن مو�ضوع���ات التقابل بني
الداخلي واخلارجي وبني الذاتية واملو�ضوعية هذه
املو�ضوعات تخلق مفارقة ال منا�ص منها.
�إن مفهوم (التاريخانية) يف التاريخ ال�شفاهي
ج���زء من م�شكلة كبرية هي م�شكلة مفهوم املعرفة
و�إن ر�ؤي���ة الغ���رب للك���ون تذه���ب اىل �أن املعرف���ة
والتعلي���م والتاري���خ ال ميك���ن توفره���م يف ظ���ل
الأمي���ة وعليه ف�إن عددا م���ن الباحثني الأوروبيني
مل ي�ستطيع���وا ه�ض���م فكرة التاري���خ ال�شفاهي يف
�إفريقي���ا وال كون اجلماعات الأمية ميكن �أن يكون
لها تاريخه���ا اخلا�ص .فعندما يق���ول البع�ض ب�أن
�إفريقيا بال تاريخ فنحن �إزاء م�شكلة مفهوم ،وقد
تنطوي مواقفهم هذه على �إزدراء.
�إن مفه���وم التاري���خ يف �إفريقيا يجب �أن يدر�س
يف عالقته مبفهوم املعرفة وكالهما يجب �أن ينظر
�إليهما يف �إطار مفهوم �أو�سع لر�ؤية الكون الإفريقية.
�إن مفهوم ا�ستمرارية احلياة واحد من مالمح هذه
الر�ؤى وهذه اال�ستمرارية ت�صل املا�ضي باحلا�ضر،
وي�ؤث���ران يف بع�ضهم���ا البع�ض وهذا يب���دو جليا يف
نظام االعتق���اد ،ويف التقاليد ال�شفاهية التاريخية
ويف العالقات االجتماعية وال�سيا�سية.
وتتجل���ى العالق���ة التبادلي���ة ب�ي�ن املا�ض���ي
واحلا�ض���ر و�أهميتهما يف مفه���وم التاريخ يف كلمة
(اليا�شي) التي تعني (تاري���خ) يف لغة البمبا ويف
املثل ال�شعبي “من ن�سي قدميه تاه” �إن الفكرة يف
هذي���ن املثالني هي �أن املا�ض���ي يرتبط بامل�ستقبل،
ول���ذا يج���ب �أن ي�ساه���م يف �صياغت���ه .ويف الواقع
ي�ساهم احلا�ضر يف �صياغة ر�ؤية اجلماعة للما�ضي
فالكث�ي�ر م���ن التقالي���د التاريخية كقوائ���م امللوك
وتقاليد اجللو�س على العر�ش ت�صاغ للحفاظ على
الواقع كما هو بغر�ض ت�شييد امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
وت�أكيد احلق يف الو�صول �إىل ال�سلطة.
وثمة ملمح �آخر من مالمح التقاليد الإفريقية
التاريخية والثقافية الإفريقية وهو كونها جماعية
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ومتكاملة و�شاملة ،هذا مما يتطلب منهجا �شامال
ومتكام�ل�ا من امل�ؤرخ� .إن املعلومة التاريخية عادة
ما تتجلى يف التقاليد ال�شفاهية
والإب���داع ال�شفاهي والأزياء والرق�ص ال�شعبي
وتقاليد ال�صيد وامل�ؤ�س�سات االجتماعية والدينية..
الخ ،مثل ه���ذه املعلومات تنتق���ل �شفاهة وب�صريا
وعرب الوثيقة املكتوبة �أو مبجرد التطبيق  .
�إن املعلوم���ات التاريخي���ة متوف���رة بك�ث�رة يف
�أ�ش���كال معا�صرة عادة ال ي�ؤبه لها ،ورمبا يبدو من
الوهل���ة الأوىل �أنها بال قيم���ة تاريخية فعلى �سبيل
املثال االحتفاالت فهي مهمة لتثبيت وبعث التاريخ
الإفريقي ،وت�ستح���ق وقفة خا�صة يف نقا�شنا هذا،
لأنها تنطوي على حقيقة بينة هي ن�سيج من الدين
واالجتم���اع ،يحمل تن ّوع���ا يف الفولكل���ور و�أجنا�س
احلي���اة التقليدي���ة� ،إىل كونها �أنه���ا تعك�س ما هو
(مقد�س) عند اجلماعة.
حمتوى التاريخ االجتماعي

�إن الأحداث ذات ال�صلة بالق�ضايا االجتماعية
وال�سيا�سية هي مبثاب���ة املرتكز الأ�سا�سي للتقاليد
التاريخي���ة وه���ي كذل���ك تق���دم ت�سل�س�ل�ا ن�سبي���ا
لل�شواهد التاريخية.
�إن مو�ضوع الت�سل�س���ل الزمني م�شكلة على �أية
ح���ال ،فاملا�ض���ي واحلا�ضر يت�ص�ل�ان ب�شكل وثيق
وي�ث�ري �أحدهما الآخر كما �أن الرتاجم وال�شواهد
عل���ى الفرتة املعا�صرة ،ي�ساع���دان يف �شرح الأدلة
التي تتناول املا�ضي.
و�أ�شار امل�ؤلف هنا طرفة جديرة باالهتمام هي
ح�ي�ن �سرد لنا حالة م���ع راو طلب منه تذكر تاريخ
عم���ره فرجع اىل الظاه���رة الطبيعية واجلغرافية
والأح���داث االجتماعية وال�سيا�سي���ة واالقت�صادية
الت���ي كان لها تاثري كبري على جمتمع الراوي ،مثل
ه���ذه الظواه���ر والأحداث عالمات ب���ارزة تو�ضح
الزمن وتوفر �أ�سا�سا للت�سل�سل.
والح���ظ �أن الراوي قد قام مبلئ الفجوات بني
هذه العالم���ات باالجتهاد يف احتف���االت الذكرى
بني عالمة و�أخرى.
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ناق����ش امل�ؤلف يف هذا الف�ص���ل املمتع �إ�شكالية
ك���ون التاري���خ ال�شفاه���ي يتك���ون م���ن خلي���ط من
اخليال والواقع وقال �أن الفولكلوري قادر على فرز
وت�صفية العنا�ص���ر الأ�سطورية من ركام احلقائق
التاريخي���ة .وقال �أي�ضا �إن بع����ض عنا�صر التاريخ
ال�شفاه���ي ت�ش�ي�ر �إىل �أح���داث حملي���ة ذات قيمة
تاريخي���ة و�أن واجب الفولكل���وري ال ينتهي بتنقيح
الأ�سطوري من التاريخي ،بل عليه �أ ّال يهمل ويبعد
العنا�ص���ر الأ�سطوري���ة ،ليتمكن من �إع���ادة البناء
التاريخي من مادة �شفاهية ثم تنقيحها.
وخل����ص �إىل الق���ول ب����أنّ بو�س���ع الفورلكلوريني
امل�ساع���دة يف درا�س���ة التاري���خ ال�شفاه���ي الإفريقي
م���ن خالل درا�سة التقالي���د ال�شفاهية املعتمدة على
ا�ستخدام املادة ال�شفاهي���ة لإعادة البناء التاريخي.
و�أنّ م�ساهمة الفولكلور �سترتكز يف اال�شارة �إىل كيف
ت�ؤثرالتقاليدال�شفاهيةيف�صناعةوت�سيري التاريخ.
الف�صل ال�ساد�س
اذا كان الفولكلور تقليديا بطبيعته ف�إنّ الطب
التقلي���دي ي�ضع قدميه يف الفولكل���ور والطب على
ح���د �سواء ،ل���ذا ميكن القول ح�س���ب تعبري امل�ؤلف
ب�أن الطب التقليدي يف و�ضع جيد الي�ضاح العالقة
ب�ي�ن العل���م والثقاف���ة� .إن لالختالف���ات الثقافية
واالجتماعية القدرة على تقييم الفوارق املوجودة
�أ�ص�ل�ا .فالط���ب ميكن النظ���ر اليه كط���ب �شعبي
متار�سه اجلماع���ة ،ويختلف ع���ن الطب احلديث
وه���و املعرف���ة الطبي���ة واملمار�سة الت���ي تتميز بها
ال�صفوة ،وبالتايل فالط���ب التقليدي يعترب �ضربا
من اخلراف���ات وغري علمي وممار�س���ة بالية ولذا
فهو جزء من الفولكلور.
�إنن���ا نحت���اج لنتذكر ب����أن فولكل���ور اليوم كان
حكم���ة ال�صف���وة بالأم�س .وم���ا كان بالأم�س ذروة
املعرف���ة الطبي���ة ل���دى �صف���وة اليون���ان والع���رب
والآ�شوري�ي�ن والبابليني ،وال���ذي ميار�سه م�شاهري
�أطبائه���م حت ّول عرب الع�ص���ور اىل اجلماعة ،وهو
ي�شكل اليوم جزءا من ثقافتهم التقليدية.
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ل���ذا ف����إنّ ا�ستمراري���ة املمار�س���ة املجرب���ة يف
الع�صور الباكرة ،واندغام هذه املمار�سة وترقيتها
للمعتق���دات التقليدية والعادات وممار�سات بع�ض
املجتمع���ات املعا�صرة ،كل هذا يق���دم لنا العالقة
الوثيقة بني الطب التقليدي والفولكلور.
وبع���د ا�ستعرا����ض خمت�ص���ر ومقنع م���ن قبل
الربوفي�سور حري���ز للممار�س���ات التقليدية للطب
التقليدي الإفريقي يف خمتل���ف الأمرا�ض العقلية
والنف�سي���ة واجل�سدية ،وبع���د الت�أكيد على �أنّ هذه
احلكايات والتي تدور حول املر�ض والعالج �أردف
قائ�ل�ا ب����أنّ تق���دم رواة ميلك���ون االط���ار املنا�سب
لتوف�ي�ر املعلوم���ات ال�سائدة ع���ن املر�ض وعالجه
يف جمتمعاته���م ،كم���ا �أن النم���وذج الأعلى لقبول
الرواي���ات واحلكاي���ات الت���ي حتت�ش���د باملعلومات
عن البيئ���ة املحلية خا�صة الأع�ش���اب الطبية ،هي
كذلك حتتوي على معلومات ذات قيمة عن طبيعة
املر�ض و�أجن���ع الو�سائل للوقاية وال�ب�رء منه .و�أنّ
الفولكلورعامة -والأ�سط���ورة والطقو�س والأغاين
والرق�ص والدراما الطقو�سية ب�صفة خا�صة -يرثي
الثقافة التقليدية ب�أ�ساليب متنوعة من املمار�سات
تو�سع ا�ستخدامها بارتياح
العالجية النف�سية التي ّ
كبري طوال ق���رون عديدة وتهدف هذه املمار�سات
�إىل حتقيق الوقاية والعالج من املر�ض.
ويف خال�صت���ه له���ذا الف�ص���ل �أو�ض���ح �أنّ الثقة
املتبادلة والتن�سيق اجليد بني املعاجلني يف النمطني
التقلي���دي واحلدي���ث الزم���ان لتفه���م اخلدم���ات
ال�صحي���ة الوا�سع���ة االنت�ش���ار واالن�ساني���ة وامل�ؤثرة
لت�شم���ل قطاعات �أو�سع �ضمن ال�س���كان الأفارقة يف
الريف واملدينة على حد �سواء � .إنّ تكامل النمطني
يتطلب فهم الرتاث الثقايف وب�صفة خا�صة خربات
املمار�س�ي�ن التقليدين وب���ذات الق���در يتطلب فهم
املعدات احلديثة والتدريب خلرباء الطب احلديث.
الف�صل ال�سابع والأخري
 -التقاليد قاعدة الن�ضال القوم يف �إفريقيا

ي� ّؤ�ص���ل امل�ؤل���ف لق�ضي���ة فولكلوري���ة جدي���رة
بالدرا�س���ة واالهتمام وي�س���وق مثال مبا هو حا�صل

يف �إفريقيا ويف بلده ال�سودان ب�شكل خا�ص ،وكيف
�أنّ اجلماعة
والدين �أو املعتقدات ب�شكل عام ،وبع�ض القادة
م���ن ذوي ال�شخ�صي���ات الكرازماتي���ة� ،إىل جان���ب
�ضغوط امل�ستعمرو�إداراتهالظاملة/وعلىاخل�صو�ص
بالت�ضيي���ق عل���ى اجلماع���ات بفر����ض ال�ضرائ���ب
القا�سي���ة ،كل ذلك جعل من التقالي���د الفولكلورية
عن�صرا جوهريا يف الن�ضال الوطني �ضد امل�ستعمر.
كما �أنّ بع�ضا منها ما يزال م�ستمرا يف �شكل �أحزاب
فاعل���ة موجودة على ال�ساح���ة ال�سيا�سية �إىل يومنا
هذا كما هو يف ال�سودان على �سبيل املثال.
�أوال ولي�س �آخرا
ف�إ ّن���ه م���ن ال�صعوب���ة �أن نع���دد �أهمي���ة ه���ذا
الكت���اب ،غ�ي�ر �أنّ الق���ارئ غ�ي�ر املتخ�ص����ص،
�سيكت�شف ق�صور فهمن���ا مل�صطلح الفولكلور حيث
�أنّ كث�ي�را منا يخت���زل امل�صطلح يف دائرة املوروث
املتمث���ل يف الع���ادات والتقالي���د والأحاج���ي وم���ا
�شابه ذل���ك ،و�سنجد م���ن خالل ه���ذا الكتاب �أنّ
الفولكل���ور حا�ضر يف جميع مناحي حياتنا ،يحكي
لنا املا�ضي ،ويف�سر لنا احلا�ضر ،وي�ش ّكل الأ�سا�س
الذي �سيقوم عليه امل�ستقبل .
ويعد هذا الكتاب هو الأول يف جمال الفولكلور
التطبيق���ي يف ال�س���ودان ،وه���و تط���ور جدي���د يف
درا�سات الفولكلور ،ي�ضع الفولكلور يف قلب امل�سعى
واالهتم���ام الع���ام بق�ضاي���ا التنمي���ة االقت�صادية
والتعلي���م والرتبية وعملي���ات التمدين والتحديث،
وكذل���ك الط���ب التقلي���دي وتوظيف���ه يف النواحي
ال�سيا�سية .ه���ذا باال�ضافة اىل م�س�أل���ة الفولكلور
وكتابة التاريخ.
وقد �أ�صبح هذا الكتاب مرجعا �أ�سا�سيا يعتمد
عليه يف تدري�س مقرر الفولكلور التطبيقي لطالب
ق�سم الفولكلور يف برناجم���ي الدبلوم واملاج�ستري
مبعه���د الدرا�س���ات الإفريقي���ة والآ�سيوية بجامعة
اخلرط���وم وذلك ح�س���ب �شهادة الدكت���ور يو�سف
ح�سن م���دين رئي�س الق�سم املذك���ور ،والتي وردت
يف تقدمي الكتاب.
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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

ses

peuple
caractères

de

conserver
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 seraitce 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
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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

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
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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
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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

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
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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
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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

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 POPULAIRE AU MAROC

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
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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

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

de

confusions

et

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
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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-etvient 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

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
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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 futil 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
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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

QUI EST DONC LE JUJUBIER ?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Buckthorn.JPG

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. Peutêtre 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 ».
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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 Hammadi
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

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

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.
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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

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
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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://www.shbab2.net/vb/shbab6513_1340662858/.jpg

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
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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
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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 EtatsUnis, au Liban et en Suisse où il a
enseigné jusqu’à sa mort comme
Professeur à l’Université de

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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MONDIALISATION ET SPECIFICITE
CULTURELLE
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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
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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

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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Editorial

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
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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

… D’UN SEUL TENANT 			
		

DEMEURE LA VOIE

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

Editorial

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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proposées
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chercheurs et des universitaires de toutes
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qualité relevant des domaines du folklore,
de la sociologie, de l’anthropologie, de
la psychologie, de la sémiologie, de
la linguistique, de la stylistique, de la
musique, dans la mesure où les études ont
un rapport avec la culture populaire, à ses
différents niveaux et à travers ses multiples
thématiques. Les textes proposés doivent
répondre aux conditions suivantes:
• La matière publiée par la revue exprime
l’opinion de son (ou de ses) auteur(s) et
pas nécessairement celui de La Culture
populaire.
• La revue accueille les interventions,
commentaires ou rectifications relatives
aux contributions publiées et les publie
dans l’ordre de leur réception, selon
les conditions de l’impression et de la
coordination technique.
• Les matières proposées à la revue pour
publication doivent être imprimées
électroniquement et se situer dans les
limites de 4000 à 6000 mots; ces textes
doivent être accompagnées d’un résumé
de deux pages de format A4 qui seront
résumés en anglais et en français ainsi
que d’un curriculum scientifique succinct
de (ou des) auteur(s).
• La revue examine avec le plus grand
soin les contributions, notamment celles

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
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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 geohistorical 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
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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

 omen’s folk
W
costumes in Hebron
 ttire serves as a powerful
A
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.

 hile many nations and
W
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
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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

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
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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

 buse the weak and those
a
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 kindhearted 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
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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

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

11

 he analysis
T
of two folktales
using Propp’s
theory
http://www.alefyaa.com/wp-content/uploads/201210//http___wwwf.azzaman.jpg

 his study is a comparison
T
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
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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

http://www.shbab2.net/vb/shbab6513_1340662858/.jpg

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

9

 ictional
F
elements in the
contemporary
Moroccan
novel

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 (19371994 AD) lived in several countries
including the USA, Lebanon
and Switzerland. He lectured at
Geneva University until his death

8

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

http://victorbloise.blogspot.com/201302//stop-food-waste-world-hunger.html

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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 lobalization and
G
cultural peculiarity

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

 lobalization is one of
G
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
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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

Continuing the Journey . . .

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

Editorial

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
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