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المفتتح

الثقافة الشعبية
والترويج السياحي

م��ع االجتاه الع��ام لتنويع م�صادر الدخل الوطني يف الب�لاد العربية ،وبالذات منها
دول الب�ترول العربي ،احتلت ال�سياحة االهتمام الأك�بر .ولكونها علم ًا بات يدر�س يف
اجلامعات واملعاهد ،وبرزت ك�ص��ناعة جديدة على هذه الدول� ،أن�شئت �إدارات ووزارات
وم�ؤ�س�سات تعنى بتنمية هذا املجال احليوي وا�ستثماره �إىل �أبعد احلدود .وقد اكت�شفت
ه��ذه الدول ب���أن لديها من ال�ثروات والإمكانيات م��ا هو عديد ومتمي��ز وميكن �إدخاله
�ضمن الرتويج واجلذب ال�سياحي.
كان��ت ال�سياح��ة الديني��ة يف اململكة العربي��ة ال�سعودي��ة وم�صر والع��راق و�سوريا
ت�ش��كل م�ص��درا مهم��ا من م�صادر الدخ��ل امل�ضمونة الت��ي ال حتتاج من��ذ بدايتها �إىل �أي
جمه��ود ترويج��ي �س��وى ت�سهي��ل املوا�صالت وحت�س�ين حم��ال الإقامة ،وا�ستم��رت هذه
ال�سياح��ة نا�شط��ة �إىل الي��وم� .إال �أن هذه ال��دول وغريها وجدت لديه��ا عنا�صر جذب
�سياح��ي �أخ��رى ت�ستحق اهتماما يزيد من قيمة الن��اجت املحلي ويدخل �ضمن التحديث
والتطوير املن�شود دائما.
كل دول اخللي��ج العربي��ة نظرت وهي ت�ض��ع خططها للرتويج ال�سياح��ي �إىل برامج
و�أن�شط��ة الدول املتقدم��ة ذات ال�سمعة ال�سياحية الدولية فوج��دت �أن �أهم مرتكزات
كل دول��ة منه��ا اعتم��د عل��ى منجزها احل�ض��اري عرب الع�ص��ور واختارت م��ن جم�سمات
و�آثار تراثها املادي وغري املادي ما هو حري ب�أن ميثلها �أمام الأغراب الوافدين للمتعة
واملعرف��ة .ر�أت �أن الآث��ار ،من بعد �سلب ما �أمكن  ،ونقله �إىل متاحف امل�ستعمرين ،باقية
وهي تزار وتكاد تكون عماد �سياحة تلقائية يف املغرب وم�صر و�سوريا والعراق والأردن
وفل�سطني ودول عربية �أخرى ،فما الذي ميكن تقدميه �إذن لل�سائح الباحث عن خمتلف
مميز غري الآثار.
ب��دت جتارب دول �صديقة يف �آ�سيا و�أوربا ال�شرقية والغربية ماثلة بقوة ك�أمنوذج ملا
ميك��ن تقدميه لل�سائح من الرتاث غري امل��ادي فاختارت الأغاين والرق�صات ال�شعبية �إىل
جانب الطريف من عاداتها وتقاليدها و�أزيائها و�صناعاتها التقليدية املختلفة مما جعل
لتلك الأغاين والرق�صات �شهرة عاملية كالفلمنكو الإ�سباين ومو�سيقى القرب اال�سكتلندية
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ورق�صة الأقنعة الآ�سيوية وغريها مما هو مميز ودال على �شعبه وبلده ،وهو كثري.
فكان �أن ُوظفت �ضمن خطط كل دولنا عنا�صر من الرتاث ال�شعبي من �أغاين ورق�صات
و�أزي��اء و�صناع��ات تقليدية ،وهو توجه �إيجابي وال �ش��ك �إال �أن �أغلب هذا الرتاث �أعد
وق��دم ب�ص��ورة غري مدرو�سة فبدا مرجت�لا وم�شوها �أظهرت قيم��ه ومعانيه الأخالقية
واجلمالية هزيلة ويف مواقف عديدة بدا هذا الرتاث بال قيمة ك�أي �شيء عابر مير به
ال�سائ��ح دون اكرتاث نتيجة ما تتطلبه الفرج��ة ال�سياحية من ا�شرتاطات �أهمها العلم
بخلفية ومعنى ما يراه �أو يلم�سه.
وم��ن �أخط��ر م��ا يواج��ه الفن��ون ال�شعبية يف بالدن��ا العربي��ة اليوم ه��و ا�ضمحالل
ف��رق الفن��ون ال�شعبية وغيابه��ا عن ال�ساحة نتيجة م��وت �أغلب م�ؤديه��ا دون �أن توثق
�أ�ص��ول الفن��ون التي ي�ؤدونها .ومع احلاجة �إليه��ا يف الرتويج ال�سياحي يتم اللجوء �إىل
متعهدي��ن وجتار حفالت �أو مقاويل فرجة ينق�صه��م الوعي بقيمة هذه املادة وبكيفية
التعام��ل معه��ا �إما جه�لا �أو ا�ستخفافا بها .م��ن هنا جاءت االتفاقي��ة الدولية حلماية
ال�تراث ال�شعبي م��ن اال�ستغالل غري امل�شروع الت��ي �أبرمتها اليون�سك��و ووقعت عليها كل
دول العامل� ،إال �أنها يف دولنا ك�أن مل تكن.
واخلط��ر الآخ��ر املاثل با�ستم��رار �أمامنا هو �أن �أغل��ب الفنون ال�شعبي��ة التي تقدم
�ضمن الربامج ال�سياحية ويف املنا�سبات الر�سمية تبث على نطاق وا�سع عرب الف�ضائيات
وت�صل عرب الأقمار ال�صناعية �إىل كل النا�س فرت�سخ م�شوهة يف ذاكرة ووجدان �أجيالنا
عرب ما يراه من فنون تراثية تقدم لل�سياح على �أنها فنون �أجداده الرتاثية التي ي�ؤكد
له الإعالم ال�سياحي ب�أنها فنونه الأ�صيلة.
و�أران��ا �سنع��ود م��ن جدي��د �إىل همنا الأ�سا���س وهو �ض��رورة جمع وتدوي��ن وتوثيق
عنا�ص��ر الثقافة ال�شعبية وحفظها ومن بعد ذلك ي�أت��ي ا�ستغالل هذه املادة وتوظيفها
مبا يفيد وينفع يف ال�سياحة �أو فيما عداها.
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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في الثقافة
والتنوع والتعدد واالختالف

التع��دد والتن��وع م��ن ال�سم��ات الب��ارزة
الت��ي تت�ص��ف به��ا املجتمع��ات يف ب�لاد
املعم��ورة جميع��ا .فق��د �ش��اءت عوام��ل
تاريخي��ة ،جيو�سيا�سي��ة وح�ضاري��ة �أن
جتتم��ع الأعراق املختلفة يف رقعة الأر�ض
الواحدة� .إثنيات و�أعراق وطوائف ت�شكل
الن�سي��ج االجتماع��ي ال��ذي عل��ى �أ�سا�س��ه
ت�ستقي��م الأوط��ان .ترت�س��م �آف��اق هويتها
وتتبلور مراجع �شخ�صيتها .تعاقب احلقب
يزيده��ا ن�ضج��ا .ويك�سبها الوع��ي بوحدة
امل�صري م�شروعي��ة و�ألقا .وعبارة عن ذلك
كل��ه تف�صح عنها �ضم��ن نتاج ثق��ايف �شعبي
وعامل يحتم��ل ال�سعة التي تنبثق عن هذا
التنوع ،تعرب عن غناه ..ومداه .
ت��رى بالدا حتر�ص على نتاجها الثقايف
ه��ذا باعتب��اره ث��روة وطني��ة جدي��رة
باال�ستثم��ار .ي��رى املواط��ن يف ثقاف��ة
مواطن��ه «الآخ��ر » ج��زءا م��ن �شخ�صيت��ه
الثقافية يعنى بها ويعتزّ  .ويرى فيها لبنة
م��ن لبنات هويته الوطني��ة ي�ستلهمها مهما
تباين��ت م�شاربه��ا .وي�ستن��د �إليه��ا يف بناء
امل�ش��روع الوطن��ي الواح��د .جه��د م�شرتك
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وعم��ل �س��واء يتيح��ان االن�صه��اريف هوي��ة
وطني��ة واح��دة �أ�سا�سه��ا العمي��ق تن��وع
وتع��دد .الحظن��ا ذل��ك يف غري بل��د اختار
التنويع يف م�صادر ثروته الب�شرية وتنمية
مكوناته��ا ال�سكاني��ة �سيا�س��ة دميغرافية.
بالد عدت ذلك خي��ارا ا�سرتاتيجيا ي�ضمن
ملجتمعاتهاجذوة متقدة وطاقة متجددة.
ال تتوانى وهي حتر���ص على �إدماج الوافد
�إليه��ا ,يف ثقافتها الأم عل��ى اعتبارثقافته
املخ�صو�صة عن�صرا جديدا ينمي ثقافتها.
و�إن كان اليخف��ى �أن ذل��ك يح�ص��ل �أحيانا
يف غ�ير قليل م��ن الأمل واملعاناة .نرى ذلك
�ضمن ظواهر يطول احلديث فيها.
يق��رب
ون��رى جمتمع��ات �أخ��رى ،م��ا ّ
النا�س فيم��ا بينهم� ،أكرث مما يباعد .حتى
لت��كاد حت�سبه��م ن�سيج��ا واح��دا .م��وروث
ثق��ايف وا�س��ع متوا�ش��ج يف تعبريات��ه بحكم
التوا�شج يف وجوه االجتماع التي ن�ش�أ عنها.
ت��رى ذل��ك ،فتق��در �أن االن�سج��ام الثق��ايف
خليق ب���أن يوفر �أ�سباب العمل امل�شرتك من
�أجل �س�ؤدد الوطن ومنعته لوال ما تراه من
انح��راف البع���ض �إىل التنق�ير عم��ا يفرق

ب��دل االحت��كام �إىل م��ا يجم��ع .يحرك
املي��اه الراك��دة يف ذاكرت��ه ال�ضحل��ة
بحث��ا ع��ن �ضغينة �أو ث���أر ق��دمي غ ّيبته
�سجف التاريخ ي�ستدعي��ه يف اال�ستعداء
عل��ى �شريكه يف الوط��ن .فتت�سع اخلروق
وتتقرح اجل��راح وت�شيع ثقافة اخلراب
وتتعرث الأوطان ويخ�سر اجلميع امل�شروع
الوطني الواحد.
�إن االن�سج��ام بني �أبناء الوطن هو يف
جوه��ره م�س�ألة قيمية وم�شروع ح�ضاري
ور�سال��ة ثقافي��ة ي�سه��م فيه��ا اجلمي��ع.
تنبن��ي يف وجدانه��م امل�ش�ترك قب��ل �أن
تتج�سد واقعا معا�شا .ويتحملون جميعا
م�س�ؤولية االنتهاء به��ا �إىل غايتها حيث
يتي�س��ر له��م معه��ا �أن ميتح��وا عنا�ص��ر
ان�سجامه��م وت�آلفه��م انطالق��ا من �سمات
تنوعه��م واختالفه��م .فت�ستحي��ل نوازع
التباي��ن حوافز تناغم .وتتحول �أ�سباب
الفرق��ة�إىل دواع��ي تق��ارب .فالوط��ن
بن��اء ي�شرتك اجلمي��ع يف �إقامة �صرحه
وه��و �ص�يرورة واحدة ي�سه��م اجلميع يف
نحت مالحمه��ا .لكن دور املثقف يبقى يف
تقديرنا الأهم لأن الثقافة لي�ست جمرد

عبارة عن ق��در ال حميد عنه .و�إمنا هي
�أ�سا�س��ا �صياغ��ة للقدر عل��ى النحو الذي
ي�ستجي��ب لإرادة الأمم ويحق��ق مثلها يف
ر�ؤيته��ا لذاته��ا ولدوره��ا وملنزل��ة الفرد
فيها كائنا م��اكان عرقه �أومعتقده .ومن
ث��م فه��ي لي�ست فق��ط �صدى ملا ه��و كائن
و�إمن��ا هي طم��وح �إىل ما يك��ون ،تطلع ملا
تريد الأمة �أن تكون� .ضاربة يف الأعماق
منفتحة على الآفاق.
وال يتي�س��ر ذل��ك �إال ب�ش��يء م��ن
ال�ص�بر والإرادة وت�سام��ي ال��روح حي��ث
يك��ون اللق��اء يف النقط��ة الت��ي جتم��ع
والتف��رق وتبن��ي والته��دم .وغن��ي عن
الق��ول �إن البناء �أع�سر بكث�ير من الهدم
والتخريب.
ذاك ه��و الإبداع ال��ذي التقدر عليه
�إالالثقاف��ة � -س��واء �أكان��ت �شعبي��ة �أم
عاملة -عندماترتقي �إىل مرتبة الإبداع.
تر�سم من �ألوانه �أ�سباب خلودها وتنحت
م�صري �أمتها �شموخا و�س�ؤددا.

الأ�ستاذ الدكتور
حممدعبداهلل النويري

رئي�س الهي�أةالعلمية ملجلة الثقافة ال�شعبية
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الصبي الجالس خلف الجرة

ضمن اجلهود غي��ر العادية التي أجنزها
قطاع الثقافة والتراث الوطني بوزارة شئون
مجل��س الوزراء واإلع�لام مبملكة البحرين،
وكان يرأس��ه ذلك الوق��ت الدكتور عبداهلل
عب��د الرحمن يتي��م في ظل س��عادة الوزير
األس��تاذ محمد إبراهيم املطوع كان تنظيم
وإقام��ة مع��رض البحري��ن دمل��ون مبعهد
العالم العربي ع��ام  1998وكان معرضا ألندر
اآلثار البحرينية .وفي غمرة االعداد للمعرض
خط��رت فك��رة أن يرافق املع��رض اآلثاري
معرضا للفنون التش��كيلية البحرينية احلديثة
وفرقة موس��يقية لتأدية األغان��ي البحرينية
التراثية .وقته��ا كنت مدي��را إلدارة الثقافة
والفنون واملنس��ق العام ملع��رض البحرين
دمل��ون وكان الفنان أحمد اجلميري رئيس��ا
لقسم املوسيقى واألس��تاذ عبدالقادر عقيل
رئيسا لقسم الشئون الثقافية.

الفرقة بعد ذلك بع��دة تقلبات ومراحل إلى
أن استقر بها احلال حتت إدارة الفنان عارف
بوجي��ري ،وقد ج��ددت ومت دعم عناصرها
مبجموعة متميزة من املؤدين بينهم شباب
في عمر الورد.
تداع��ى ما رويته فيما س��بق وأن��ا أتأمل
ص��ورة الغالف األول لعددنا هذا وهي لطفل
يجلس خلف اجلرة يتدرب على العزف ضمن
جوقة من املؤدين الكبار .واجلرة تس��تخدم
في البحرين وبعض بلدان اخلليج كأداة إيقاع
في أغاني البحر ملا لصوتها من جرس إيقاعي
متميز يجيد استظهاره املتمرسون في عزف
آالت اإليق��اع في أغاني الغوص ،وال أعرف ما
الذي ساق هذا الصبي إلى أصعب آالت اإليقاع
ليشارك بفرح في األداء أو التدرب عليه ،وهو
بالتأكيد ما يفرح ويثلج الصدر أن تس��تهوي
ه��ذه الفنون بآالتها التقليدي��ة براعم اجليل
البحريني اجلديد فينخ��رط ضمن املؤدين
بهذا الفرح الظاهر على وجه الصبي.

كانت أمور املعرض اآلثاري بإدارة األستاذ
خالد الس��ندي تس��ير حثيث��ا وكذلك جتهيز
املعروضات التشكيلية ،وبقيت لدينا معضلة
الفرقة املوسيقية حيث لم تكن في البحرين
ترى كم عدد الصبية ممن هم في العمر
فرقة موسيقية حديثة تؤدي الفنون الغنائية
ذات��ه أو حول��ه الذين قد تس��تهويهم هذه
التراثية وما كان باإلمكان اختيار فرقة شعبية
الفنون وتش��دهم إلى الت��درب على األداء؟
مح��ددة من ب�ين العديد من ف��رق الدور
فمثلم��ا جاءت فرقة محم��د بن فارس لفن
الش��عبية في ظل م��ا بينها من حساس��يات،
الصوت التراث��ي العريق ،وها هي تقدم حفال
فأجم��ع ال��رأي عل��ى أن يت��م اختي��ار أفضل
منتظما كل أسبوع فمن املمكن أن تبزغ فرقة
املؤدين من كل فرقة من الفرق املوجودة
فعال على الساحة لتشكيل فرقة جديدة ،وقد
فنون ش��عبية ش��بابية ألداء الفنون البحرية،
مت ذلك .وكان علينا أن نس��مي هذه الفرقة
وه��ي فن��ون صعب��ة األداء ..إال أن البحرين
اجلديدة ،فتم اختيار اس��م (فرقة محمد بن
ولود ،وهذه الفنون تس��كن ذاكرة ووجدان
فارس) تيمنا باس��م الفنان البحريني الراحل
الش��عب منذ األزل وال ميك��ن لها أن ختبو أو
محم��د بن فارس وه��ي الفرق��ة التي أدت
متوت رغم اإلهمال وعدم االكتراث.
الفن��ون الغنائية التراثي��ة املصاحبة ملعرض
علي يعقوب
البحري��ن دملون بباري��س ،وقد مرت هذه		
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ت�صوير :خالد عبد اللطيف

صورة الغالف األمامي

ت�صوير :عبداهلل العاين

صورة الغالف الخلفي

البشت . .
خيــــوط الــذهــب
العباءة  ،لباس عربي شهير ،منه نسائي ومنه
رجالي .للمرأة تعتبر العباءة تغطية لكامل اجلسم
وم��ا يلبس من ثياب نس��ائية خاص��ة .أما عباءة
الرجل (املش��لح) أو (البشت) فهو عباءة الرجل
ف��ي اخلليج وفي أغلب البالد العربية ،وهو لباس
الوجاهة ،يأتي بقماش خفيف في املناطق احلارة
وبقماش صوفي في البالد الباردة  ،فهو للوجاهة
وللتدفئة.
وفي منطقة اخللي��ج واجلزيرة العربية يعتبر
(البش��ت) أهم مكم��ل لوجاهة اللب��اس الوطني
للرج��ل ،ال��ذي عادة م��ا يلبس في املناس��بات
اإلجتماعية والرمسية ،لذلك تفنن الصانعون في
إختي��ار خامات ( البش��ت) وف��ي تزيينه باخليوط
املذهب��ة غالية الثم��ن .فمن ( البش��ت) ما هو
ش��توي إما من الوبر أو الصوف املس��تورد من
اجنلترا واليابان وب�لاد أخرى ومنه ما هو صيفي
خفيف ،أغاله وأهم��ه النجفي وهو قماش يحاك
يدويًا في مدينة النجف بالعراق ويعد (البش��ت)
النجف��ي م��ن أغلى أنواع البش��وت التي يلبس��ها
الرجال وجاهة وإعتدادًا.
ويزين ( البشت) بخيوط مذهبة أو مفضضة
تطرز بطرز ذات مسميات ،وله على مدى التاريخ
صن��اع وحرفيون مه��ره ،وخالل الفت��رة األخيرة
برزت مصانع بآالت حديثة متطورة لتصنيع أنواع
متعددة ومختلفة املس��توى من البشوت يتركز
أغلبها في س��وريا وفي منطقة االحساء باململكة
العربية السعودية.
عدة صانع البش��وت بسيطة.غرفة بها أدوات
يس��يرة :مجموعة إبر طويلة يطلق على الواحدة
منها “ميب��ر” خيوط من الذهب ،وبش��ت ينتظر
كتفي صاحبه ،وال أكثر من ذلك .في مكان جلوسه
يتدل��ى مصباح كهربائ��ي كبير يعين��ه على متييز
وضبط زخارف تقليدية ترسم بخيط من الذهب.

في جلسته يعتمد الصانع على ركبتيه وقدميه
في تثبيت البش��ت .يجع��ل ركبته اليمن��ى أفقية
تالمس األرض ،وتنهض ركبته اليس��رى عمودية
فيك��ون املوضع املقصود باخلياط��ة أو التطريز
بني الركبت�ين  .يس��تعني باليد اليس��رى لزيادة
تثبيت البشت بينما تكون لليد اليمنى فضيلة إدارة
“امليبر”
ّ
والرقة
هذه الصناعة تعلم الدقة
تكتمل صناعة البشت بإجناز خمس مراحل :
 خياط��ة “الهيل��ة” وهي تعن��ي قطع قماشالبش��ت حسب املقاس املطلوب ،تركيب بطانة
لونها لون البشت ،وأخيرا تطريز خيوط الذهب
“الزري” األوسط وهو الذي يسمونه “الهيلة”
خياطة “الب��روج” وهي تثبي��ت خيوط الزري
خارج “الهيلة” مباشرة
خياطة املكسر .وهي خياطة جوانب “ الهيلة”
إلى الداخل فكأنها تكسر
وبع��د ذلك يأتي دور “الب��رادخ” الذي يعمل
على تنظيف الزري وما بقي من خيود عالقة .ومن
وظائفه أيضا تركيب “القيطان” في أسفل “الهيلة”
وأخيرا يأت��ي دور “اخلبان” حي��ث يتم تثبيت
قياس طول البشت على صاحبه.
في الصورة يدا صانع حاذق يعمل على بشت
جدي��د ممس��كا باإلب��رة واخليط لتثبي��ت خيوط
الذه��ب في آخ��ر مراحل االجناز .س��لمت تللك
األيادي.
عن مجلة “الثقافة الشعبية “
العدد األول.2008،
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opus one :من كتاب

صون المأثورات الشعبية وسد الفجوة الرقمية

صون المأثورات الشعبية
وسد الفجوة الرقمية
http://home.trc.gov.om/Portals/5/images/eservices/elibrary-top.jpg

هيثم يون�س جاد املوىل
كاتب من م�صر

تشهد البش��رية اليوم ظاهرة عاملية غربية تسمى
(العومل��ة) تس��عى لتوح��د فكري ثقاف��ي واجتماع��ي
واقتص��ادي وسياس��ي؛ حتم��ل حتدي��ًا قوي��ًا لهوية
اإلنس��ان العربي املسلم خاصة مبا يس��تهدف الدين
والقيم املثلى والفضائل من خالل التركيز على الناحية
الثقافي��ة وتوظي��ف وس��ائل االتص��ال ووس��ائل
اإلعالم،والش��بكة املعلوماتية (اإلنترن��ت) والتق��دم
التكنولوجي بش��كل عام خلدمة ذلك مما حول العالم
إل��ى قري��ة صغيرة كما يقول��ون ،فلم تع��د هناك أية
حواجز جغرافية..تاريخية..سياسية أو ثقافية..
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�صون امل�أثورات ال�شعبية و�سد الفجوة الرقمية

ولع ��ل الطاب ��ع التكنولوج ��ي واالقت�ص ��ادي
والإعالمي للعوملة زاد من �أثرها الثقايف واالجتماعي
وال�سيا�سي ،ف�صارت الأر�ض كلها تقوم على مبادئ
ال�سوق والتبادل التجاري والإعالمي والتكنولوجي،
وانته ��ت مبوجب ��ه كث�ي�ر م ��ن مفاهي ��م اال�ستقالل
وال�صياغ ��ات املحلية ملفردات احلياة ،وت�شكل وعي
بالوجود امل�شرتك ،الذي ي�صنعه البع�ض وي�ستهلك
مفرزاته البع�ض الآخر.
يواج ��ه الع ��امل العرب ��ي عدة حتدي ��ات كبرية
بدخوله الق ��رن احلادي والع�شرين تتطلب منه �أن
ينه�ض من غفوت ��ه و�أن ي�أخذ بزمام املبادرة حتى
يتفاعل مع امل�ستقبل ،واملفكرون والعلماء هم �أقدر
الأمة على ا�ست�شعار تل ��ك التحديات ودق �أجرا�س
اخلطر لال�ستعداد لها والتهي�ؤ ملواجهتها واالرتفاع
�إىل م�ستوى الواقع،
�إن تقدم الو�سائل التقنية يفر�ض حتدي ًا كبري ًا
على العرب ملواكبة التطور العاملي؛ و�إعادة تنظيم
عالقتن ��ا به ��ا ب�ش ��كل جي ��د ...فالتح ��دي التقني
الإلكرتوين مل يعد مقت�صر ًا على الفجوة الرقمية،
�أو عل ��ى الأمي ��ة التقني ��ة ،و�إمنا غدا حتدي� � ًا ينذر
بتدمري بنية الأ ّمة يف ما�ضيها وحا�ضرها...
الفجوة الرقمية:
�ش ��اع ا�ستخدام الفج ��وة الرقمي ��ة يف خطاب
التنمي ��ة املعلوماتية ،ويق�صد به ��ا تلك الهوة التي
تف�ص ��ل ب�ي�ن البالد املتقدم ��ة وال ��دول النامية يف
النفاذ �إىل م�ص ��ادر املعلوم ��ات واملعرفة والقدرة
على ا�ستغاللها.
تت�س ��ع اله ��وة با�ستم ��رار ب�ي�ن الع ��امل املتقدم
والدول النامي ��ة يف غالبية املجاالت ،غري �أن �أبرز
هذه املجاالت هي الرقمي ��ة واملعلوماتية ،ويق�صد
بالفج ��وة الرقمية “تلك الفج ��وة التي تف�صل بني
من ميلك املعرف ��ة و�أدوات ا�ستغاللها ،وبني من ال
ميلكها وتعوزه �أدواتها».
ولك ��ن يظل تناول الفج ��وة الرقمية �أمرا غاية
يف الأهمية لعدة �أ�سباب رئي�سية ،منها �أن احلديث
ع ��ن الفج ��وة الرقمية يفت ��ح الب ��اب للحديث عن
التنمية االجتماعية من زاوية نظرة �شاملة ،وكذلك

تفت ��ح الباب للحديث عن الإ�صالح ��ات ال�سيا�سية
والدميقراطي ��ة وق�ضايا الف�س ��اد وال�شفافية ،كما
�أن ��ه يفتح الب ��اب للحدي ��ث عن م�ش ��كالت العوملة
وم�ساعي النموذج اللي�ب�رايل الر�أ�سمايل للهيمنة
على العامل.
جمتمع املعلومات يف حقيقته هو ثنائية مكونة
من بنية حتتي ��ة قوامها �شبكة ات�صاالت ،وحمتوى
معلومات يجري تبادلها عرب ال�شبكة ،وقد ان�صب
اجله ��د يف املا�ض ��ي على �إقامة جمتم ��ع املعلومات
على �ش ��ق البن ��ى التحتي ��ة� ،أي �ش ��ق االت�صاالت،
غ�ي�ر �أنه يف الوقت احلايل ف� ��إن اجلميع �أدرك �أن
املحتوى هو التحدي احلقيق ��ي ،لأن “املحتوى هو
املل ��ك” على خ�ل�اف ما كان ُيق ��ال يف ال�سابق من
�أن “الو�سيط هو الر�سال ��ة” �أي �إن قدرة الر�سالة
الإعالمية على النفاذ تتوقف يف املقام الأول على
الو�سيط الناقل لها.
وترتبط فجوة املحتوى بعدة �أمور ،هي:

 مع ��دل �إنتاج �صناعة املحتوى م ��ن حيث :معدلالن�شر الورقي والإلكرتوين ،والإنتاج الإعالمي
وال�سينمائي ،والربجميات التطبيقية ،ومواقع
تقدمي خدمات املحتوى على الإنرتنت.
 م ��دى تواف ��ر املوارد اخل ��ام ل�صناع ��ة املحتوىوت�شم ��ل :قواع ��د البيان ��ات ،وبن ��وك ال�صور،
والأر�شيف ��ات الورقي ��ة والإلكرتوني ��ة ،وحجم
املكتبات الرقمية والورقية.
 مدى توافر �أدوات �إنتاج املحتوى وت�شمل �أدواتت�صمي ��م الربام ��ج و�صفحات الوي ��ب و�أدوات
الن�شر الإلكرتوين.
الف�ض ��اء ال�سيربي وهو «ن�س ��ق لرتتيب و�إتاحة
كمي ��ات �ضخم ��ة م ��ن املعطي ��ات املخزن ��ة عل ��ى
الكمبيوتر» وهذه امل�صطلحات �أخذت تغزو الثقافة
يف ظل متجيد �إعالمي كبري لها ملا تدره من �أموال
طائل ��ة ،وه�ؤالء الواقف ��ون وراء انت�شارها يب�شرون
بحتمية التكنولوجي ��ا ،و�أن تقدم الب�شرية مرهون
بالتقدم التكنولوجي ،ويرتبط بذلك �إطالق حرية
الف ��رد يف ت�شكيل بيئته االفرتا�ضي ��ة التي يريدها
يف ذلك الف�ضاء ،وهنا يجتمع اليقني التكنولوجي
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مع الفردية ،وهو م ��ا يفقد �أي مغزى لوجود فكرة
القانون يف ذلك الف�ضاء.
اخت�ص ��رت و�سائ ��ل االت�ص ��ال واملوا�ص�ل�ات
امل�ساف ��ات الزماني ��ة واملكانية وحول ��ت العامل �إىل
قري ��ة تنطبق عليه ��ا بع�ض من �صف ��ات القرية يف
�سيط ��رة القبلية والإقطاعي ��ة عليها ،حيث تتحكم
يف القري ��ة جمموع ��ة �صغ�ي�رة م ��ن الب�ش ��ر نظرا
لتمتعهم ب�أ�سباب القوة ،وهو ما فر�ض عليه تناول
بع�ض م ��ن �أفكار العومل ��ة على امل�ست ��وى ال�سيا�سي
وحقوق الإن�سان ،وال�صراع الدويل.
التوثيق
تع ��ود بداي ��ات التوثي ��ق �إىل ع�ص ��ور م ��ا قبل
التاري ��خ � ،أي �أن بدايات التوثي ��ق �سبقت التدوين
الكتابي ،ذل ��ك �أن التوثيق مبفهوم ��ه الوا�سع � ،أي
حف ��ظ الأح ��داث التاريخي ��ة و املعلوم ��ات العلمية
ونقله ��ا �إىل الأ�شخا�ص الذي ��ن ميكنهم اال�ستفادة
منه ��ا  ،ينطب ��ق �أي�ض� � ًا عل ��ى التناق ��ل ال�شفاهـ ��ي
للمعلوم ��ات واملعـ ��ارف وامله ��ارات  ،و�أن التناق ��ل
ال�شفاه ��ي مللحمت ��ي الأوديـ�سة والإلي ��اذة كان من
�أول �أ�شكال التوثيق ال�شفاهي وذلك قبل تدوينهما
بقرون عديدة.
التوثيق هو علم ال�سيطرة على املعلومات
ذل ��ك �أن ه ��ذا التعري ��ف ينطب ��ق عل ��ى نظم
التوثي ��ق التقليدي ��ة .كم ��ا ي�ستوع ��ب االجتاه ��ات
احلديثة لهذا العلم ،فاملعلومات ميكن �أن تت�ضمن
جميع �أ�ش ��كال حاويات املعلومات بدء ًا من الوثيقة
والكتاب وانتهاء بال�صورة والت�سجيالت ال�صوتية
والفيديوية والن�صو�ص الإلكرتونية ،كما �أن مفهوم
ال�سيط ��رة يت�ضم ��ن العملي ��ات الفني ��ة التقليدي ��ة
كالتجمي ��ع واالخت ��زان والفهر�س ��ة والت�صني ��ف
والتك�شيف واال�سرتج ��اع ،كما يت�ضمن االجتاهات
احلديثة كمحركات البحث والفهر�سة الآلية.
توثيق امل�أثورات ال�شعبية و�أهمية حفظها
و�صونها
“امل�أث ��ورات ال�شعبية”ه ��و امل�صطلح العربي
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الدقيق للداللة عل ��ى ما هو �شائع من م�صطلحات
حملي� � ًا مث ��ل “الفن ��ون ال�شعبي ��ة” و “ ال�ت�راث
ال�شعبي” “وعاملي ًا مثل “الفولكلور” و “تعبريات
الفولكل ��ور” و “ التعب�ي�رات الثقافي ��ة امل�أثورة”
و“ ال�ت�راث الثقايف غرياملادي �أو غ�ي�ر امللمو�س”
واحلقيق ��ة �أن امل�أث ��ورات ال�شعبي ��ة �أو التعب�ي�رات
الثقافي ��ة امل�أث ��ورة ( التقليدية ) باملعن ��ى الوا�سع
للم�صطل ��ح ،ت�ش ��كل اجلان ��ب احل ��ي م ��ن الرتاث
الثق ��ايف للجماع ��ة �أو املجتمع ،وه ��ي متثل ذاكرة
ال�شع ��وب ،التي تعد الأ�سا� ��س للإبداع الفني الذي
ي�ث�ري احلا�ض ��ر ،ويلهم ��ه ،والتي تر�س ��خ املعارف
واخل�ب�رات يف التاري ��خ الثق ��ايف للمجتم ��ع وم ��ن
ث ��م يطمئ ��ن �إىل ما�ضي ��ه ،فيعمل واثق ��ا من �أجل
م�ستقبله.
وه ��ذه امل�أث ��ورات ت�ش ��كل يف الوق ��ت ذاته قوة
ثقافية م�ؤثرة ،ودافع ��ا معنويا �ضروريا ،وم�صدرا
روحي ��ا ال ين�ض ��ب وال يتوق ��ف عط ��ا�ؤه عل ��ى مدار
التاريخ الإن�ساين.
وعل ��ى ذلك ف�إن احلفاظ عل ��ى هذه امل�أثورات
ال�شعبية هو خري و�سيلة للحفاظ على هذا اجلانب
ال�ث�ري من ثقاف ��ة الف ��رد واجلماع ��ة �أو املجتمع،
والعك� ��س �أي�ض ��ا �صحيح .ف�إذا ما غ ��اب الإن�سان-
حامل ه ��ذه املاثورات – غاب مع ��ه �إرث املا�ضي،
و�ضاع ��ت هويت ��ه .فامل�س�أل ��ة ثقافي ��ا واجتماعي ��ا،
تتطل ��ب منا العم ��ل اجلاد من �أج ��ل احلفاظ على
م ��ا يك�س ��ب الإن�سان وج ��وده وهويت ��ه ،و�صون هذا
الوجود وتل ��ك الهوية ،ومبعنى �آخر ،احلفاظ على
بقائه ،وا�ستمرار ثقافته.
ه ��ذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ف�إنه ميكن
له ��ذه امل�أثورات �أوالتعب�ي�رات الثقافية امل�أثورة �أن
تكون �أ�سا�سا لنه�ض ��ة اجتماعية ثقافية ،ت�سهم يف
التنمية االقت�صادية للجماعة واملجتمع.
�إن ��ه ميكن اال�ستف ��ادة من املع ��ارف والأغاين
واحلكايات واملو�سيقى واحل ��رف امل�أثورة وغريها
م ��ن �أ�شكال امل�أث ��ورات لتحقيق تنمي ��ة اقت�صادية
للمجتم ��ع .وال يغي ��ب ع ��ن الذه ��ن �أن كث�ي�را من
الأعم ��ال الفني ��ة املحرتم ��ة الت ��ي الق ��ت رواج ��ا
وانت�ش ��ارا وبقاء على م�ست ��وى الثقاف ��ة الإن�سانية

�صون امل�أثورات ال�شعبية و�سد الفجوة الرقمية
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كلها ،لها �أ�صولها يف الأغاين واحلكايات واملالحم
وال�سري واملو�سيق ��ى والرق�صات التي �أداها مغنون
وحكاءون وراق�صون جمهولون.
لكن هذا الأمر على ب�ساطته يقت�ضي �إجراءات
عملية كثرية ومعقدة ،و�أن يخ�ضع لتخطيط علمي
�سليم ،واملحافظة عل ��ى م�ستوى معني من اجلودة
والإتقان واملالحظة ،حت ��ى ال يحدث ابتذال لهذه
امل�أث ��ورات �أو ت�شوي ��ه لها يف �ش ��كل منتجات تفتقد
الأ�صال ��ة ،وتن ��زع نح ��و االنت�ش ��ار الرخي�ص ،مما
ينعك�س �سلبا عليها وعلى الثقافة التي تعرب عنها.
وهنا ينبغ ��ى �أن ن�ضع يف اعتبارنا �أن التقنيات
احلديثة م�ؤث ��رة ب�شكل ملحوظ وخطري على تطور
امل�أثورات ال�شعبية ( الرتاث الثقايف غري املادي )
وهن ��ا �أي�ضا ال بد م ��ن التنبه �إىل �أن هذه التقنيات
�إذا كان ��ت يف جانبه ��ا االيجاب ��ي ،بت�أث�ي�ر ث ��ورة
االت�صاالت ،تربط هذا اجلانب امل�أثور من الثقافة
مب ��ا تتج ��ه �إليه املجتمع ��ات االن�سانية م ��ن عوملة،
ف�إنها على اجلانب الآخر ميكن �أن تفقدها هويتها
و�أ�صالته ��ا ،وجتعلها جم ��اال لالنتهاب واال�ستالب
و�س ��وء اال�ستخدام� .إن العومل ��ة يف حقيقتها �سالح
ذو حدي ��ن ،فه ��ي من ناحية ق ��د ترف ��د الثقافات
الوطني ��ة مبا يرثيها ،وي�ضي ��ف �إليها ويجددها يف
توا�صلها ومواجهتها مع الثقافات الأخرى .ولكنها

م ��ن ناحي ��ة �أخرى قد تك ��ون خطرا عليه ��ا ،بفعل
�سيطرته ��ا وهيمنتها التي تتج ��ه �إىل �أن تكون غري
حمدودة .من هنا تبدو �أهمية هذا اجلانب امل�أثور
من الثقافة ،مبا يحمله من �أ�صاله وعراقة ي�شكالن
يف واقع الأمر خط الدفاع القوي الذي يحفظ هذه
الثقاف ��ة من االندث ��ار ،وي�صونها م ��ن الذوبان يف
غريها ،ويجدد �شبابها وي�صون ه ّويتها وي�ؤكدها،
ويعطيها طابعه ��ا املتميز املتطور الذي ي�ضمن لها
البقاء واال�ستمرار والت�أثري.
ولعلنا ال ن�ضيف جديدا عندما ن�شري �إىل ارتباط
ه ��ذه امل�أثورات ال�شعبية ببيئته ��ا التي ن�ش�أت فيها،
ومبجتمعها الذي عا�شت بني �أفراده ،و�أنها ت�أثرت
بهما ،و�أثرت فيهما و�أنهما �أعطياها وجودها ،كما
�أعطتهما هي بدورها قيمة �إن�سانية ،وتراثا ثقافيا
وه ّوي ��ة متيزّها .ولي� ��س بعيدا ع ��ن �أعيننا الآن ما
نراه من ت�شوي ��ه للبيئة ،وللرتاث الثقايف الإن�ساين
بت�أثري تل ��ك ال�صناعات اجلديدة ،الكثيفة الإنتاج
والتوزي ��ع ،وم ��ا ي�صحبها م ��ن �إعالن ي ��روج لها،
ويزين لفوائدها� ،أث ��ر يف حتول اهتمامات النا�س
�إىل اجلوان ��ب املادي ��ة النفعية البحت ��ه ،مما �أدى
�إىل تلويث البيئة وت�شويهها .ومل يقف التلوث عند
ح ��دود البيئة فح�س ��ب ،ولكنه ميتد ليل ��وث العقل
وال�سمع والب�صر �أي�ضا .ول�سنا فيما نظن يف حاجة
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�إىل �أن ن�ش�ي�ر �إىل ت�أث�ي�ر ذلك على جوانب الرتاث
الثقايف املتعددة ،فهي لي�ست مبنجاة من هذا كله.
كما �أننا ل�سنا يف حاجة �أي�ضا �إىل �أن ن�ضرب �أمثلة
عل ��ى ذلك ،و�إمنا يكف ��ي �أن نذكر مثاال واحدا هنا
ملا تفعل ��ه ال�سياحة غري املدرو�س ��ة �أو املخطط لها
م ��ن ت�أثري – يف بع� ��ض املجتمع ��ات – على البيئة
ت�شويها وقبحا ،وعلى الثقافة رخ�صا وابتذاال.
عل ��ى ذل ��ك ال ميك ��ن لن ��ا �أن نغ� ��ض الط ��رف
ع ��ن ت�أث�ي�ر ذلك – كمثال – عل ��ى املدى املتو�سط
والبعيد ،على اخل�سارة االقت�صادية والثقافية التي
تنتج ع ��ن تدهور املوا�صفات املوروث ��ة للم�أثورات،
وفقدانها قيمته ��ا واحرتامها املرتبطني ب�أ�صالتها
وجودته ��ا ،مما ي�ؤدي يف النهاي ��ة �إىل �أن يهجرها
�أ�صحابه ��ا ،و�أن يتنكروا لها ،فتن�س ��ى �أو تهمل� ،أو
ت�ضي ��ع !!! ومن ث ��م يفقد �أ�صحابها عل ��ى امل�ستوى
املادي ما يعي�شون عليه ،وعلى امل�ستوى االجتماعي
والثق ��ايف ،نظم ��ا وعادات وتقالي ��د �صاغت وظلت
ت�ص ��وغ حياتهم وت�شكل الأ�سا� ��س الذي تقوم عليه
قيمه ��م ،ويح ��دد �أمن ��اط �سلوكه ��م ،وتبن ��ى عليه
هويتهم.
وال نظننا نغايل يف القول عندما ن�ؤكد على �أن
االهتمام بامل�أثورات ال�شعبية كما تتجلى تعبرياتها
املتنوع ��ة واملتع ��ددة ال ي�أت ��ي فق ��ط م ��ن �أهميتها
الثقافي ��ة �أو االجتماعي ��ة �أو االقت�صادية فح�سب،
بل �إنه �أي�ضا �ضرورة �إن�سانية قومية وعاملية ،ذلك
�أن ه ��ذا �س ��وف ي�سه ��م يف �إثراء الثقاف ��ة القومية
والثقاف ��ات العاملية املتنوعة وي�ص ��ل بينها ،ويعمل
على تر�سيخ �أ�س�س قوية من �أجل �سالم حقيقي لكل
الب�شر،يقوم عل ��ى التوا�ص ��ل االجتماعي والثقايف
والتنمية امل�ستدامة للجميع.
واحلقيق ��ة �أن ق�ضايا حفظ امل�أثورات ال�شعبية
( ال�ت�راث الثقايف غري امل ��ادى ) و�صونها وتعزيز
م ��ا تع�ب�ر عن ��ه م ��ن تن ��وع ثق ��ايف ي�ث�ري الثقافة
الإن�سانية ،وكذلك ملكيته ��ا الفكرية،قد �أ�صبحت
وطني� � ًا وعاملي ًا �أمو ًرا هامة وحيوي ��ة لغالبية الدول
النامي ��ة و�شعوبه ��ا ،باعتباره ��ا املال ��ك الأ�سا�سي
له ��ذه امل�أث ��ورات .وعلى ذل ��ك فه ��ي – �أي الدول
وال�شعوب – �صاحبة احلق يف الت�صرف فيها ،مبا
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يحفظ له ��ا حقوقها من اال�ستغ�ل�ال غري امل�شروع
و�أعمال القر�صنة التي تتعر�ض لها ب�شكل متزايد،
خا�ص ��ة يف �ض ��وء م ��ا �شهدت ��ه ال�سن ��وات الأخرية
م ��ن تنامي �أ�شكال هذا اال�ستغ�ل�ال وتنوعه ،نظرا
للتق ��دم الهائ ��ل يف الأ�سالي ��ب والو�سائ ��ل العلمية
والتكنولوجية املعا�صرة.
لقد طالبت الدول النامية – وما تزال تطالب
– ب�ض ��رورة توف�ي�ر احلماية مل�أثوراته ��ا ال�شعبية
(فولكلوره ��ا ومعارفه ��ا التقليدي ��ة �أو امل�أث ��ورة �أو
تراثه ��ا الثق ��ايف غري امل ��ادي) من خ�ل�ال اجلمع
والتوثي ��ق وال�صون به ��دف احلفاظ عل ��ى هويتها
الثقافية ومنع ا�ستغاللها دون مقابل وهو ما دارت،
وم ��ا زالت ت ��دور ،حوله املناق�ش ��ات واالجتماعات
وامل�ؤمت ��رات خ�ل�ال ما يزيد عل ��ى ن�صف قرن فى
�إطار منظمات الأمم املتح ��دة (منظمة اليون�سكو
واملنظم ��ة العاملي ��ة للملكية الفكري ��ة) ،ولقد تبني
�أن حف ��ظ ه ��ذه امل�أث ��ورات وتوثيقه ��ا وحمايته ��ا
لي� ��س بال�سهول ��ة املت�ص ��ورة ،قيا�سا عل ��ى عنا�صر
�أو مو�ضوع ��ات ثقافية �أو علمي ��ة �أخرى.و لعله من
املفي ��د هن ��ا �أن ن�شري اىل م ��ا ورد يف وثائق هاتني
املنظمتني مما يت�صل ب�صون الرتاث الثقايف غري
املادي  ،و تعزيز التنوع الثقايف ،و حماية تعبريات
الفولكلور/التعبريات الثقافية امل�أثورة ،و املعارف
التقليدي ��ة .و كذل ��ك ما ورد يف م�ش ��روع االتفاقية
العربية حلماية امل�أثورات ال�شعبية
الأر�شي��ف القوم��ي للم�أث��ورات ال�شعبية -
م�صر  -منوذج
كان �إن�ش ��اء �أر�شي ��ف قوم ��ي للفن ��ون ال�شعبية
امل�صري ��ة وفق ��ا للم�صطل ��ح ال ��ذي كان �شائع ��ا
يف خم�سين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،وكذل ��ك �إن�ش ��اء
معه ��د علم ��ي متخ�ص� ��ص يق ��وم عل ��ى ‘�إع ��داد
الك ��وادر العلمية املتخ�ص�ص ��ة يف الفنون ال�شعبية
(امل�أث ��ورات ال�شعبية ) لك ��ي ينه�ض مبهام اجلمع
والتوثيق والت�صنيف والدرا�سة حلم الرواد� :سهري
القلم ��اوى وعب ��د احلمي ��د يون� ��س ،وعب ��د العزيز
الأهوان ��ى ،و�أحمد ر�شدى �صال ��ح .وكانت البداية
يف ع ��ام  1957هي �إن�ش ��اء مركز الفنون ال�شعبية
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وجلن ��ة الفنون ال�شعبي ��ة باملجل� ��س الأعلى للفنون
والآداب والعلوم االجتماعية .وب�إن�شاء هذا املركز
ن�شطت حركة جم ��ع امل�أثورات ال�شعبي ��ة وثوثيقها
وحماولة ت�صنيفها متهي ��دً ا لإن�شاء هذا الأر�شيف
احلل ��م .لكن ظ ��روف ال�ستينات قل�ص ��ت من دور
املرك ��ز و�أهميت ��ه ،فهج ��ر �أبن ��ا�ؤه امل�ؤ�س�سون ،لكن
حل ��م �إن�ش ��اء الأر�شيف واملعهد العلم ��ى ظل يراود
�أي�ض ��ا تالمي ��ذ الأ�سات ��ذة ال ��رواد� :أ�سع ��د ن ��دمي
و�صف ��وت كم ��ال وعب ��د احلمي ��د حوا� ��س وحممد
اجلوهرى و�أحمد مر�س ��ي ،بل جتاوز حلمهم حلم
ال ��رواد بالدع ��وة �إىل �إن�ش ��اء �أر�شي ��ف للم�أثورات
ال�شعبي ��ة العربي ��ة .ولأ�سب ��اب ي�صع ��ب الإحاط ��ة
به ��ا هن ��ا ،مل يتحقق م ��ن احللم ،حت ��ى ثمانينات
القرن املا�ض ��ى �إ ّال �إن�شاء املعه ��د ،لكن ظل احللم
الأ�سا�س ��ي وهو �إن�ش ��اء الأر�شيف ال ��ذي يقوم على
توثيق الذاكرة ال�شعبية واحلفاظ عليها مل ّا يتحقق.
وم ��ع بداية الق ��رن احلايل -الواح ��د والع�شرين-
�أن�شئ ��ت اجلمعي ��ة امل�صري ��ة للم�أث ��ورات ال�شعبية
(عام 2001م ) كجمعي ��ة �أهلية ت�ضم املهمومني
بامل�أث ��ورات ال�شعبي ��ة ،وو�ضع ��ت اجلمعي ��ة هدف ��ا
�أ�سا�س ًيا من �أهدافها -ولعله �أول �أهدافها -العمل
عل ��ى حتقي ��ق الأر�شي ��ف /احلل ��م .وا�ستطاع ��ت
بتكات ��ف جه ��ود �أع�ضائه ��ا وعل ��ى ر�أ�سه ��م �أ�سعد

ندمي وبقيادته �أن يب ��د�أوا اخلطوة الأوىل يف عام
(2006م ) باحل�صول على منحة من ال�صندوق
العرب ��ي للإمن ��اء االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي،
وموافق ��ة ال�سي ��د وزي ��ر الثقافة عل ��ى تخ�صي�ص
ج ��زء من بيت اخلرزاتي واملجاور لبيت ال�سحيمى
باجلمالي ��ة (القاه ��رة التاريخي ��ة) ليك ��ون مق ًرا
لإن�ش ��اء الأر�شي ��ف القوم ��ي للم�أث ��ورات ال�شعبية.
�أتاحت املنح ��ة البدء يف بناء القاع ��دة الأ�سا�سية
للم�شروع بتوفري �أح ��دث �أجهزة اجلمع والت�سجيل
والت�صوي ��ر ،و�أجهزة احلا�س ��ب الآيل كما �أتاحت
�أي�ض ��ا تدري ��ب �شبان م ��ن اجلن�سني عل ��ى اجلمع
والت�سجي ��ل والتوثيق يبلغ عدده ��م الآن � 40شابا،
وي�ش ��رف على امل�ش ��روع وي�شارك في ��ه ً � 15
أ�ستاذا
وخب ًريا متخ�ص�صا.
ويعتم ��د الأر�شي ��ف عل ��ى خل ��ق ات�ص ��ال وثيق
«بح َمل ��ة امل�أث ��ورات»� ،أي بالنا� ��س ،للتعرف منهم
على ما يحتاجه من معلومات .فالبد من التواجد
بينهم وك�سب ثقتهم حتى يتعاونوا معنا.
 -املرحلة الأوىل :تدريب اجلامعني امليدانيني

 اختي ��ار املتدرب�ي�ن عل ��ى اجلم ��ع املي ��داينم ��ن احلا�صلني عل ��ى دبلوم الدرا�س ��ات العليا من
املعهد العايل للفن ��ون ال�شعبية ب�أكادميية الفنون،
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واحلا�صل�ي�ن عل ��ى لي�سان� ��س �آداب ق�س ��م اجتماع
�شعبة �أنرثوبولوجى وفولكلور والذين تتوفر لديهم
خ�ب�رات اجلم ��ع املي ��داين وه ��و م ��ا ميكنه ��م من
ا�ستيعاب التدريب ��ات التقنية على الأجهزة املعدة
للم�شروع .
 و�إع ��داد اجلامعني الإع ��داد العلمى الالزمنظري ��ا وتطبيق ��ا وتدريبهم على عملي ��ات اجلمع
املي ��داين وفق ��ا ملنهج علمي موح ��د ،وطرق و�صف
املادة و�سياقها الذي ت�ؤدى فيه ،وتدوين البطاقات
اخلا�صة باملكان والزمان واالخباريني ،وا�ستخدام
�أدل ��ة اجلمع ..الخ  ،وتوجيههم �إىل اختيار مناطق
اجلمع امليداين ومو�ضوعاته.
وي�شتمل على -:

 فولكل ��ور ( الأدب ال�شعب ��ى – الثقافة املادية–الع ��ادات والتقالي ��د -املع ��ارف ال�شعبي ��ة –
املعتق ��دات ال�شعبي ��ة – فن ��ون العر� ��ض –
املو�سيق ��ى ال�شعبي ��ة – الرق� ��ص ال�شعب ��ي–
الألع ��اب ال�شعبي ��ة – التاري ��خ ال�شفاه ��ي –
املوتيفات ال�شعبية  -الأزياء ومكمالتها).
 تفني ��ات (كام�ي�را الفيدي ��و  -كام�ي�را ال�ص ��ور جه ��از ت�سجي ��ل ال�ص ��وت  -احلا�سب الآيلاملحمول)
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التدري��ب على ا�ستخ��دام الكامريا للت�صوي��ر الفيديو
والفوتوغرايف.

التدريب عل ��ى �إمكانيات الكام�ي�را الرقمية :
ا�ستخ ��دام الزووم الرقمي والزووم الب�صري،
ا�ستخدام ��ات الفال� ��ش ،ومت ا�ستعرا� ��ض
�إمكاني ��ات الكام�ي�را يف الت�صوي ��ر يف كاف ��ة
الظ ��روف وتدري ��ب اجلامعيني عل ��ى مكونات
الكام�ي�را مفاتي ��ح الت�شغي ��ل اخلا�ص ��ة به ��ا
وا�ستخداماته ��ا املختلف ��ة وكيفي ��ة تو�صيله ��ا
باحلا�سوب ،و�أي�ض ًا كيفية تفريغ امللفات.
التدريب على ا�ستخدام م�سجل ال�صوت الرقمي:.

التدري ��ب عل ��ى �إمكاني ��ات جه ��از الت�سجي ��ل
الرقم ��ي وكيفي ��ة ا�ستخدام ��ه يف جم ��ع املادة
وتفريغها.
التدريب على كيفية ا�ستخدام احلا�سوب .

التدري ��ب عل ��ى ا�ستخدام ��ات احلا�س ��وب
املختلفة كن�سخ حمتوي ��ات الأجهزة بالكامريا
– و�أجه ��زة ال�صوت  ،وعمل ن�سخ احتياطية
وت�شغيل ملفات اجلم ��ع لتفريغها وكذا �إر�سال
امل ��ادة امليدانية �إىل الإدارة املركزية للم�شروع
لتقيي ��م حمتواه ��ا ومتابع ��ة عملي ��ات اجلم ��ع
وتوجيه اجلامعني امليدانيني بامليدان.
التدري��ب على ا�ستخ��دام االنرتنت الال�سلك��ي و�إر�سال
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املادة امليدانية:

مت اال�ستعان ��ة ب�أح ��دث تكنولوجيا االت�صاالت
لإر�س ��ال املادة امليداني ��ة �إىل الإدارة املركزية
للم�شروع ،لتوفري الوقت واجلهد للجامعني.
التدري��ب عل��ى ا�ستخ��دام قواع��د البيان��ات املع��دة
للم�شروع .

التدريب عل ��ى جمموعة من قواع ��د البيانات
التي مت �إعدادها بوا�سط ��ة مهند�سي امل�شروع
با�ستخ ��دام لغ ��ة الربجم ��ة �سى �ش ��ارب دوت
ن ��ت و  ، VB .Netوذل ��ك وفقا الحتياجات
امل�شروع.
التدريب على التخزين االحتياطي.

مت التدري ��ب على التعام ��ل مع وحدات تخزين
ثانوي ��ة مث ��ل  HDDهارد دي�س ��ك خارجى
ذي �سعة كبرية وكذا ا�ستخ ��دام اال�سطوانات
املدجمة . DVD
 -املرحلة الثانية  :اجلمع امليداين

يت ��م تزوي ��د كل باح ��ث ينطل ��ق �إىل العم ��ل
املي ��داين – بعد اجتياز التدريب  -بكامريا رقمية
تتي ��ح الت�صوي ��ر الثاب ��ت والفيدي ��و م�ضاف ��ا �إليها
جه ��از �إ�ض ��اءة بالبطارية ،وجه ��از ت�سجيل �صوت
رقمي يعمل بالبطاري ��ة ،وجهاز كمبيوتر حممول.
وعن ��د نهاية العمل اليومي ينق ��ل كل ما جمعه من
مالحظات وحوارات و�صور وفيديو �إىل الكمبيوتر
املحم ��ول وير�سله ع ��ن طريق الإنرتن ��ت �إىل مقر
املركز بالقاهرة.
يتلق ��ى الأر�شيف ر�سائ ��ل اجلامعني امليدانيني
فيت ��وىل فريق متخ�ص�ص “�إدخال البيانات” �إىل
الكمبيوت ��ر باملرك ��ز .ث ��م يتناول خب�ي�ر كل وحدة
(الأدب ،الثقاف ��ة املادي ��ة )... ،فح� ��ص امل ��ادة
املجموعة وفهر�ستها و�إعدادها للحفظ .ويف نف�س
الوق ��ت ميكنهم ع�ب�ر االنرتنت االت�ص ��ال الفوري
باجلامع�ي�ن يف املي ��دان ملناق�ش ��ة �أي ��ة م�ش ��كالت
وتوجيهه ��م لتعدي ��ل امل�س ��ار عند االقت�ض ��اء .كما
ي�ساف ��ر اخلرباء �إىل مواقع العمل امليداين ملراقبة
�سري البحوث على الطبيعة.

 -املرحلة الثالثة  :احلفظ والت�صنيف

مت عمل ت�صنيف وفهر�سة جلميع املو�ضوعات
التي تدخ ��ل يف التخ�ص�ص ،وتفرعات كل مو�ضوع
منه ��ا ،ثم انق�س ��ام كل ف ��رع �إىل عنا�صر ،وهكذا.
وتك� � ّون م ��ن ه ��ذه الت�صنيف ��ات ق ��در هائ ��ل م ��ن
الفهار� ��س يج ��ري حت�سينه وا�ستكمال ��ه با�ستمرار
ح�سب ما ي�أتي به اجلامعون امليدانيون.
ويت ��م حفظ امل ��ادة ال�شعبي ��ة املجموعة وو�ضع
�أ�س� ��س ت�صنيفه ��ا وفق ��ا لأنواعه ��ا و�أ�شكاله ��ا
وم�ضامينها ووظائفها و�أماكنها وم�ؤديها ،و�إعداد
املواد املجموعة ب�شكل ُي ِّي�سر للراغبني يف احل�صول
على مادة �شعبية الو�صول �إليها دون جهد �أو عناء،
ويتم احلفظ يف قاعدة بيانات.
قواعد البيانات Databases

قاعدة البيانات هي جمموعة من الت�سجيالت
املتماثل ��ة م ��ع عالق ��ات حم ��ددة ب�ي�ن ه ��ذه
الت�سجيالت( )1ولقد �شهدت تقنية قواعد البيانات
تط ��و َرا كب َريا منذ بدايتها ،فف ��ي ال�سبعينيات من
الق ��رن الع�شري ��ن ا�ستخدم ��ت قواع ��د البيان ��ات
الت�سل�سلي ��ة  ،Hierarchiqueوبع ��د ذل ��ك يف
الثمانيني ��ات ا�ستخدمت قواعد البيانات العالقية
� ،Relationnelleأما يف الت�سعينيات ف�أ�ضيفت
�إليه ��ا قواع ��د البيان ��ات الهدفي ��ة Oriented
.Object
وي�شه ��د الع�ص ��ر احلايل تط ��ورات �سريعة يف
جم ��ال تكنولوجيا املعلومات ،التي بد�أت منذ زمن
لي� ��س ببعيد با�ستخ ��دام احلا�سب ��ات الإلكرتونية،
ثم تط ��ورت بالتزاوج بني احلا�سب ��ات وتكنولوجيا
االت�صاالت ف�أنتجت ال�شبكات املحلية ،ثم ال�شبكات
الوا�سع ��ة ،الت ��ي تط ��ورت وت�شابك ��ت بدورها حتى
ظهرت الإنرتن ��ت (ال�شبكة الدولي ��ة للمعلومات)
وتطبيقاتها املتعددة.
ومن �أب ��رز التطبيق ��ات التكنولوجي ��ة يف هذا
ال�ص ��دد قواع ��د البيان ��ات � ،سواء قواع ��د بيانات
الن�صو� ��ص الكامل ��ة �أو قواع ��د البيان ��ات املزودة
ب�صور للن�صو�ص الكامل ��ة �أو لأجزاء منها ،وذلك
بغر�ض �إتاحة الن�صو�ص الكاملة لأوعية املعلومات
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�إىل جان ��ب الت�سجي�ل�ات الببليوجرافي ��ة الت ��ي
ت�صفه ��ا .ومنذ ذلك احلني �أقدمت مكتبات كثرية
يف العامل على �إعداد قواعد البيانات التي تت�ضمن
�ص ��و َرا من مقتنياتها املخطوطة � ،سواء العربية �أو
الإ�سالمية على الإنرتنت(.)2
وم ��ن جه ��ة �أخرى ب ��رز حتد جدي ��د يف كيفية
حتويل قواعد البيانات م ��ن قواعد تخزين وبحث
عن املعلومة �إىل خمازن للمعلومات ت�ستنتج املعرفة
وت�ساع ��د عل ��ى اتخاذ الق ��رار .لذل ��ك �أ�صبح من
ال�ض ��روري وجود �أنظمة معلوماتية جديدة تتعامل
مع هذه البيان ��ات من حيث التخزين واال�سرتجاع
والعر� ��ض به ��دف امل�ساعدة عل ��ى اتخ ��اذ القرار
والتخطي ��ط والر�ؤي ��ة امل�ستقبلية .وتعت�ب�ر تقنيات
ا�ستخراج املعلومات  Data Miningوما يتفرع
عنه ��ا م ��ن ا�ستخ ��راج املعلوم ��ات م ��ن الن�صو�ص
 Text Miningمع ا�ستخدام خمازن املعلومات
 Data Warehousingوا�ستخدام هذه
التقني ��ات املتاحة على �شبكة االنرتنت فيما ي�سمى
.Web Mining
�إن الهدف من تخزين املعلومات بكل �أ�شكالها
لي�س فق ��ط حفظها م ��ن ال�ضياع  ،ب ��ل اال�ستفادة
منه ��ا يف البحث والتحليل ،وه ��ذا يتطلب �إمكانية
االت�ص ��ال ب�ي�ن امل�ستخ ��دم والآلة با�ستخ ��دام لغة
امل�ستخ ��دم ،مع م ��ا يتطلبه ذلك م ��ن متلك للآلة
لبع� ��ض ال ��ذكاء واملعرف ��ة اللغوية ومي ��دان العمل
 Contextودوافع امل�ستخدم(. )3
�إن قاعدة البيانات (معلومات) هي جمموعة
البيانات املنطقية املرتبطة بع�ضها مع
عنا�صر
من
ِ
ِ
بع� ��ض بعالقة ريا�ضية ،تخزن يف جهاز احلا�سوب
َعل ��ى نحو ّ
منظم ،حيث يق ��وم برنامج (حا�سوب)
ي�سمى حمرك قاع ��دة البيان ��ات بت�سهيل التعامل
معه ��ا و البح ��ث �ضمن ه ��ذه البيان ��ات ،و�إمكانية
الإ�ضاف ��ة والتعدي ��ل عليه ��ا .اله ��دف الأ�سا�س ��ي
لقواعد البيانات هو الرتكي ��ز على طريقة تنظيم
البيان ��ات ،ولي�س على التطبيقات اخلا�صة� .أي �إن
ت�صمي ��م البيانات يراعي �أن تك ��ون تلك البيانات
خالية م ��ن التكرار وميك ��ن ا�سرتجاعها وتعديلها
والإ�ضاف ��ة عليه ��ا دون امل�ش ��كالت الت ��ي ميكن �أن
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حت ��دث م ��ع وج ��ود التكرار فيه ��ا .وه ��ذا يتم عن
طري ��ق �إيج ��اد ثالث ��ة م�ستوي ��ات م ��ن التجريد �أو
النم ��اذج لقواعد البيانات ت�سم ��ى مناذج التطبيع
(،)Normalizing Formsويق�صد بها جعل
تركيبة البيانات �أقرب �إىل الطبيعة الت�صنيفية.
 -املرحلة الرابعة :الإعداد الفني:

ويتم تاليف �أوج ��ه الق�صور والأخطاء التي قد
تظهر يف املادة املجموع ��ة ميدانيا؛ نتيجة ظروف
امليدان �أو اجلامعني �أو الأجهزة امل�ستخدمة ( دون
تدخل يف �شكل امل ��ادة �أو م�ضمونها) كي تخرج يف
�أف�ضل �صورة قبل �إتاحتها للجمهور يف املركز وعلى
�شبكة االنرتنت وهي ت�ضم( :مونتاج  -اجلرافيك
 هند�سة ال�صوت )نتيجة لتطور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف الع�ص ��ر احلديث -ع�صر جمتم ��ع املعلومات-
وت�أثريه ��ا على جمي ��ع املج ��االت والتخ�ص�صات،
�أ�صب ��ح الإنرتن ��ت �أح ��د امل�ص ��ادر الأ�سا�سي ��ة
للمعلومات و�أه ��م �أ�شكال املخرجات ،حيث ي�شجع
املهتمني-املهمومني -بامل�أثورات ال�شعبية يف جميع
�أنح ��اء الع ��امل عل ��ى التفاعل وي�سمح له ��م بتبادل
وم�شاركة املعلومات فيم ��ا بينهم ،ويقوم باختزان
ه ��ذه املواد ،ويتيح مميزات وفر�ص ًا ملمو�سة حيث
�أن ��ه يقدم خمزونا م ��ن املعلوم ��ات واملالتي ميديا
ع ��ن امل�أثورات ال�شعبي ��ة امل�صرية وال يتعامل فقط
مع الن�ص املكتوب و�إمنا يتعامل مع الن�ص املكتوب
وال�صوت امل�سموع وال�صورة الثابتة �أو املتحركة مبا
يدعم ويي�سر تقدمي املعلومات بطريقة منا�سبة.
وبالت ��اىل ف�إن �أح ��د �أه ��داف الأر�شيف زيادة
مع ��دل �إنت ��اج �صناع ��ة املحتوى من حي ��ث :معدل
الن�ش ��ر الورق ��ي والإلكرتوين ،والإنت ��اج الإعالمي
وال�سينمائ ��ي ،والربجمي ��ات التطبيقي ��ة ،ومواقع
تقدمي خدم ��ات املحتوى عل ��ى الإنرتنت يف جمال
امل�أث ��ورات ال�شعبية وذلك عن طريق توفري املوارد
اخلام ل�صناعة املحتوى وت�شمل :قواعد البيانات،
وبنوك ال�صور ،والأر�شيفات الورقية والإلكرتونية،
وحجم املكتبات الرقمية والورقية.

�صون امل�أثورات ال�شعبية و�سد الفجوة الرقمية

عمليات اجلمع والتوثيق بالأر�شيف القومي للم�أثورات ال�شعبية
م�صر حتى 12/9/2012
بل ��غ عدد الرح�ل�ات امليدانية التي قام به ��ا اجلامعون بالأر�شي ��ف  3240رحلة ال�ستك�ش ��اف للمعمور
امل�صري
 مت ت�سجيل � 4059ساعة فيديو (�صوت و�صورة) حتوى  34981مقط ًعا مت ت�سجيل � 921ساعة (�صوت) حتوى  7613مقط ًعا مت حفظ � 184537صورة فوتوغرافية مت اجلمع من  24حمافظة من بني  29حمافظة ت�شكل جميع حمافظات م�صرعدد الرحالت

الفيديو
زمن

الصوت
زمن

الصور
عدد

1

ادب

1551

1324

271

1885

2

الثقافة المادية

2144

1544

133

41624

3

عادات وتقاليد

1999

3721

667

19648

4

معتقدات

1245

1128

172

11852

5

معارف

1232

1156

78

15180

6

فنون العرض

634

748

0

1778

7

الموسيقى

771

1503

78

3458

8

رقص

570

387

1

2733

9

األلعاب الشعبية

431

200

5

2781

10

التاريخ الشفاهى

403

65

29

152

القسم

الهوام�ش
� - 1أحم ��د �أن ��ور ب ��در :تكنولوجيا املعلوم ��ات و�أ�سا�سيات
ا�سرتجاع املعلومات ،دار الثقافة العلمية.2003،
 - 2ولي ��د غ ��ايل ن�صر :قواع ��د البيان ��ات الببليوجرافية
للمخطوط ��ات العربي ��ة يف م�ص ��ر  :درا�س ��ة تقيمي ��ة
لبنيتها و �أ�ساليب �إتاحتها  ،ا�شراف م�صطفى ح�سام
الدين – القاهرة  ،و غ �( 2005 ،أطروحة ماج�ستري،
جامعة القاهرة ).

 - 3رم ��ال حمم ��ود :متثيل املعلوم ��ات القانونية ـ عقبات
وحل ��ول ـ معاجل ��ة املعلوم ��ات القانوني ��ة فـ ��ي القرن
الواح ��د والع�شري ��ن وحتدياته ��ا ـ تقني ��ات االت�صال
احلديث ��ة والو�ص ��ول �إىل املعلومة  ،ب�ي�روت « 2001
نبيل عل ��ي  :العرب وع�صر املعلوم ��ات ـ عامل املعرفة
.1994
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�أر�شيف الثقافة ال�شعبية
ت�صوير :فوزية حمزة

األبعاد الرمزية في الحكاية الشعبية
الشعر الشعبي المقاوم والغناء الوطني الرافض لالحتالل الفرنسي

صورة المرأة في المثل الشعبي الفلسطيني
صباح القرية في األدب الشعبي اليمني

األبعاد الرمزية
في الحكاية الشعبية

دراسة لرمزية الحكاية في ضوء التحليل
النفسي و األنثروبولوجيا و تاريخ األديان
http://shockwav325.deviantart.com/art/Anbu-Symbol-178124053

يو�سف توفيق
كاتب من املغرب

مدخل عام:
عاملية الرموز وخصوصية الثقافات احمللية

قد نضطر استسالما للقيود املنهجية أن نتتبع رحلة
الرم��وز ،من خالل ما متثل��ه جلماعة من اجلماعات،
أوثقاف��ة من الثقافات ،لكن هذا ال مينع من القول أن
كل حضارة ما هي في نهاية املطاف إال حلقة من حلقات
مسلس��ل التاريخ ،من��ذ انطالقة اإلرهاص��ات األولى
إلبداعات الفكر اإلنس��اني في العصور احلجرية،وحتى
آخر الصيحات في عالم التكنولوجيا الرقمية،
26

الأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�شعبية

حي ��ث الهواتف الذكية وال�شب ��كات العنكبوتية
الت ��ي حول ��ت الإن�سان �إىل جمرد �أرق ��ام ورموز يف
خارطة القرية ال�صغ�ي�رة .مما يجعلنا جنزم �أن
الرمزية خ�صي�ص ��ة �إن�سانية مي ��زت الإن�سان عن
غريه من املخلوقات التي ت�شاطره احلياة على هذه
الب�سيطة ،وبها �أثبت الإن�سان تفوقه وتفرده .وبهذا
تت�ضح مقول ��ة فيل�سوف الأ�شكال الرمزية «ارن�ست
كا�س�ي�رر» «يف الب ��دء كان الرم ��ز» ،وك ��ذا العبارة
ال�شاعرية لل�شاع ��ر الفرن�سي بودلري «العامل غابة
من الرموز».
�إن احلدي ��ث عن الرموز هو حديث عن تاريخ
ممتد يف جذور الإن�سانية الأوىل ،حني كان الإن�سان
يت�أمل الطبيعة ويحاول فهم ظواهرها امل�ستع�صية،
م ��ن خالل م ��ا يبدعه م ��ن �أ�شكال فني ��ة وتعبريية
خمتلفة،ولذل ��ك ج ��اءت م�سرية الفن ��ون والآداب
حافلة مبا هو رمزي ،ا�ستطاع الإن�سان من خاللها
�أن ي�ضمن ت�صوراته عن الكون واحلياة،خ�صو�صا
عندم ��ا يتعل ��ق الأمر ب�أم ��ور ي�صع ��ب ت�صورها يف
الواقع �أوتفوق طاقته الإدراكية.
وبع ��د �أن قط ��ع الإن�س ��ان �أ�شواط ��ا مهم ��ة يف
احل�ض ��ارة ،زاد تعلق ��ه بالرم ��وز حت ��ى �أنها غزت
جميع املج ��االت التي ميت �إليه ��ا ب�صلة ،بدءا من
عالم ��ات ال�س�ي�ر واللوح ��ات الإ�شهارية،وانته ��اء
ب�آخ ��ر م�ستج ��دات التكنولوجي ��ا احلديث ��ة ،وق ��د
فط ��ن املتخ�ص�ص ��ون يف الت�سوي ��ق والإ�شه ��ار �إىل
�أهمي ��ة الرم ��وز والعالم ��ات يف حياتن ��ا ،فجعل ��وا
لدرا�سته ��ا حيزا هام ��ا يف الدر�س التوا�صلي الذي
يتوخ ��ى يف �شق ��ه االقت�صادي دح ��ر احلواجز بني
امل�ستهلك و�سوق الإنتاج يف عامل عنوانه الأبرز هو
اال�ستهالك.
وهكذا ت�صبح الرموز تراثا �إن�سانيا خال�صا،ال
ي� ��ؤدي ا�ستثم ��اره ب�ش ��كل جي ��د �إال �إىل م ��د ج�سور
التوا�صل بني �شع ��وب الأر�ض ،وتذليل ال�صعوبات
التي تعيق حوار الثقافات.
�إن طاب ��ع الكونية والعاملية الذي ي�سم الرموز،

ال يلغي خ�صو�صي ��ة الثقافات املحلي ��ة ،وحقها يف
امتالك ثوابتها ورموزه ��ا اخلا�صة،وفق عقائدها
الفل�سفي ��ة وت�صوراتها للعامل .لكن جل الدرا�سات
الأنرثبولوجي ��ة والنف�سية واالجتماعي ��ة �أثبتت �أن
الإن�س ��ان هو نف�سه يف خمتلف بقاع الأر�ض ،وعرب
خمتلف مراحل تاري ��خ الإن�سانية ..مل يتغري كثريا
عن �سلفه ،خ�صو�صا يف ما يتعلق بالأن�شطة العقلية
والفكري ��ة التي تخ�ضع ل�سم ��ات التفكري نف�سها،ال
فرق يف ذلك بني الإن�سان البدائي و�إن�سان الألفية
الثالثة .
 - 1الرمز يف املعاجم العربية ويف الرتاث
النقدي العربي
- 1 - 1الرمز يف املعاجم العربية:

ج ��اء يف ل�سان العرب �أن الرمز هو « ت�صويت
خفي بالل�س ��ان كالهم�س ،ويكون بتحريك ال�شفتني
ب ��كالم غري مفهوم باللفظ م ��ن غري �إبانة ب�صوت
�إمنا هو �إ�شارة بال�شفتني،وقيل الرمز �إ�شارة و�إمياء
بالعين�ي�ن واحلاجب�ي�ن وال�شفتني والف ��م .والرمز
يف اللغ ��ة كل ما �أ�ش ��رت �إليه مما يب ��ان بلفظ ب�أي
�شيء �أ�شرف �إليه بيد �أوبعني»( ،)1و�إىل ذلك ذهب
�صاحب ��ا معجم مقايي�س اللغة وال�صحاح يف اللغة.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك املعنى ي�شتم ��ل الرمز على
معنيي اال�ضط ��راب واحلركة ،يقال ارمتز الرجل
�إذا ا�ضط ��رب ،و«كتيب ��ة رم ��ازة� ،إذا كانت ترمتز
م ��ن نواحيها لكرثته ��ا»(� ،)2أي تتحرك وت�ضطرب
كما ورد يف املعاجم العربية �سالفة الذكر .واملعنى
الث ��اين ه ��و �أح ��د الوجوه الت ��ي متي ��ز الرمز كما
�سنعر�ض له يف هذا البحث.
- 2-1الرمز يف الرتاث العربي النقدي:

ورد الرم ��ز مبعن ��ى الإ�شارة كث�ي�را يف الرتاث
النق ��دي العربي ،وه ��ي عند قدامة ب ��ن جعفر يف
نق ��د ال�شعر «�أن يكون اللف ��ظ القليل م�شتمال على
مع ��ان كثرية ب�إمياء �إليها�،أوملح ��ة تدل عليها ،كما
27

ق ��ال بع�ضم وق ��د و�صف البالغة فق ��ال :هي ملحة
دال ��ة»( ،)3وذك ��ر ابن ر�شي ��ق الإ�ش ��ارة يف العمدة
واعتربه ��ا «م ��ن غرائ ��ب ال�شعر وملح ��ه ،وبالغة
عجيبة ،تدل على بعد املرمى وفرط املقدرة ،ولي�س
ي�أتي بها �إال ال�شاعر املربز ،واحلاذق املاهر ،وهي
يف كل نوع من الكالم ملحة دالة ،واخت�صار وتلويح
يع ��رف جمم�ل�ا ،ومعن ��اه بعيد عن ظاه ��ر لفظه،
وق ��د جعل ابن ر�شيق الرمز من �أن ��واع الإ�شارة �إذ
يقول:
وم ��ن �أنواعه ��ا الرم ��ز :كق ��ول �أح ��د القدماء
ي�صف امر�أة قتل زوجها و�سبيت:
عقلت لها من زوجها عدد احل�صى
مع ال�صبح �أومع جنح كل �أ�صيل

يري ��د �أين مل �أعطها عق�ل�ا وال قودا بزوجها،
�إال الهم الذي يدعوها �إىل عد احل�صى»(.)4
ي�ستنت ��ج مما �سبق �أن الرمز يف اللغة غالبا ما
ي�أت ��ي مبعنى الإ�شارة والإمياء ،ويرد كذلك مبعنى
اخلفاء واال�ضطراب.
 - 2الرمز يف ال�سيميائيات:
 - 1-2الرمز يف �سيميائيات امربتوايكو:
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�صاغ ��ت �سيميائي ��ة خا�صة بالظواه ��ر اجل�سدية،
«باعتباره ��ا نظاما يحيل على عنا�صر من النظام
االجتماعي» ( ، )9لكن يعيب عليها يف الوقت نف�سه
عدم التمييز بني الرمز والعالمة.
كما �أ�شار ايكو �إىل واحد من املهتمني بق�ضايا
الرموز ،وهو راميوند فريث الذي تتبعها انطالقا
من ال�صحافة اليومية �إىل الأدب ،ومن الأ�سطورة
�إىل الأنرثبولوجية الرمزية ،وخل�ص �إىل �أن الرمز
هو نتيجة لعبة الإحاالت من امللمو�س اىل املجرد،
وم ��ن املج ��رد اىل امللمو�س(الرم ��ز الريا�ض ��ي
واملنطق ��ي) ،والعالم ��ة الكنائية (�صخ ��ور و�أنهار
ترم ��ز �إىل ق ��وى الطبيع ��ة) ،والغمو�ض(الظ�ل�ام
يرم ��ز �إىل ال�سر) ،وقد الح ��ظ راميوند فريث �أن
الرم ��ز يك ��ون يف م�ست ��وى �أول توا�ضعي ��ا (مفاتيح
القدي� ��س بطر� ��س ه ��ي رم ��ز �سلط ��ة الكني�سة ).
ويخل� ��ص يف نهاي ��ة بحثه �إىل �أن الرم ��ز هو « كل
عالمة ن�صادف فيها غيابا �أو�ضح التفاق ت�أويلي ــ
رمبا مق�صود ــ بني املنتج وامل�ؤول»(.)10
الرمزية باعتبارها �سيميائية:

ي�ش�ي�ر ايكو �إىل تطابق الف�ضائ�ي�ن ال�سيميائي
والرم ��زي يف العدي ��د م ��ن النظري ��ات م ��ن بينها
املارك�سي ��ة الت ��ي تتحكم فيها رمزي ��ة عامة ت�سمح
ب�إقامة عالقة جدلية بني البنية التحتية والفوقية،
وكذلك يف بنيوية ليفي �سرتو�س التي تعترب الثقافة
جمموع ��ة من الأنظم ��ة الرمزية الت ��ي تنتج اللغة
والقرابة واالقت�ص ��اد والدين،كما تطابق املجاالن
عن ��د ج ��اك الكان يف متييزه ب�ي�ن م�ستويات ثالثة
للحقل النف�سي (اخليايل والواقعي والرمزي).

ينتقد امربتو ايكو معجم الالند للم�صطلحات
الفل�سفية يف تعريف ��ه للرمز� ،إذ يتحدث التعريف
الأول عن ك ��ون الرمز« ميثل �شيئ ��ا �آخر مبقت�ضى
عالقة متاثل»( ،)5بينما يذهب التعريف الثاين �إىل
�أن الرمز «هو نظ ��ام م�سرت�سل من الألفاظ ميثل
كل واحد منهما عن�صرا م ��ن نظام �آخر»( .)6كما
ي�ضيف بان الرمز «لي�س لفظ ��ا من اللغة العادية،
مثلما هو احلال بالن�سبة �إىل العالمة» ( )7وي�ضعه
يف خانة اللغة املثقفة ،بينم ��ا «ت�ستعريه اللغة �شبه
العادي ��ة معت�ب�رة �إي ��اه �أدق تعريف ��ا يف ال�سياقات
النظرية املالئمة» (.)8

�أ  -الرمز التوا�ضعي االعتباطي:

ويعرج ايكو على م ��اري دوغال�س التي �أفادت
كث�ي�را اجت ��اه الأنرثوبولوجي ��ا الرمزي ��ة ،والت ��ي

وه ��و الرمز ال ��ذي عرفه �ش ��ارل �سان ��درز بري�س
ب�أنه« عالم ��ة حتيل �إىل املو�ض ��وع الذي ت�شري

 -موا�صفات الرمز يف �سيميائيات امربتوايكو:
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�إليه مبقت�ض ��ى قانون،يكون يف العادة يف �شكل
تداع لأفكار عامة» (. )11

املادي ��ة الت ��ي �سيحدثه ��ا ذل ��ك االنتق ��ال من
الفاتي ��كان �إىل بولونيا ،مما يعني« �أن للرحلة
قيمة رمزية»(. )13

وهي« العالمات التي ين�سخ فيها التعبري ،اعتمادا
عل ��ى بع� ��ض قواع ��د االنعكا� ��س»( ، )12ويكون
جم ��ال ا�ستعمال هذه الرم ��وز يف الريا�ضيات
والفيزي ��اء والكيمي ��اء ،وم ��ن �أمثلته ��ا املنجل
واملطرق ��ة للإحال ��ة عل ��ى ال�شيوعية،وامليزان
عل ��ى العدالة ،والأ�صوات املحاكية للطبيعة يف
جمال اللغة.

ويف ه ��ذا ال�ص ��دد يع ��رج امربت ��و ايك ��و على
تودوروف الذي يرى ب�أن كل خطاب هو �إنتاج غري
مبا�شر للمعنى ،وان كل ممار�سة ن�صية هي ب�صفة
عام ��ة رمزية� ،أم ��ا املمار�س ��ة الن�صي ��ة البالغية
والت ��ي تعت�ب�ر ا�سرتاتيجي ��ات ن�صي ��ة تتحكم فيها
قواعد يتم من خاللها بناء معان غري مبا�شرة عن
طريق ا�ستبداالت لألفاظ �أولأجزاء ن�صية �أو�سع،
�إما عن طريق اال�ستعارة�،أي با�ستبدال لفظ بلفظ
�آخر� ،أوعن طريق املجاز املر�سل با�ستبدال وحدة
معجمية ب�أخرى.

ب  -الرمز عالمة تقوم على الربهنة املعقدة:

ج  -الرمز معنى غري مبا�شر وجمازي:
ومبقت�ضى ه ��ذا التعريف ن�سمي رم ��زا كل عالمة
�أوح ��ت �إىل معن ��ى غ�ي�ر مبا�ش ��ر �إ�ضاف ��ة �إىل
املدلول املن�سوب �إليها ب�صفة مبا�شرة اعتمادا
على نظ ��ام م ��ن الوظائف العالمي ��ة .وي�سوق
«ايكو» مث ��اال يف هذا ال�سياق ،ه ��و قول البابا
يوحنا بول�س الثاين «�أنوي ال�سفر �إىل بولونيا»،
فاملدل ��ول املرجع ��ي ال ��ذي ي�سم ��ح ب ��ه نظ ��ام
العالم ��ات املتمث ��ل يف اللغ ��ة ،يعن ��ي �أن البابا
يري ��د �أن ي�سافر م ��ن الفاتي ��كان �إىل بولونيا،
غري �أن املعنى الغري مبا�شر يتجاوز التغيريات

د -الرمز الرومن�سي:
وه ��و رم ��ز يتو�سل باللغ ��ة وما تختزن ��ه من طاقة
�شعرية ومهارات �أ�سلوبية.
- 2-2نظرية الرمز عند بول ريكور

لق ��د �أخ ��ذ الكالم ع ��ن الرمز حي ��زا هاما يف
�أعم ��ال ب ��ول ريك ��ور ،ومن بينه ��ا «رمزي ��ة ال�شر»
29

و«فروي ��د والفل�سفة» ،فف ��ي «يف التف�سري..حماولة
يف فروي ��د» يق ��ر ريك ��ور ب� ��أن الرمز ينط ��وي على
معنى م ��زدوج ،م�ساويا يف ذل ��ك بينه وبني احللم
باعتبارهم ��ا ي�سكن ��ان منطقة داخ ��ل اللغة « تعلن
عن نف�سها �أنها حمل الدالالت املعقدة حيث معنى
�آخر يظهر ويحتجب معا يف معنى مبا�شر»(.)14
ويعت�ب�ر ريكور �أن الرمز يختلف عن العالمة يف
كون ��ه يحتوي بالإ�ضافة �إىل ثنائية العالمة احل�سية
والداللة ،واملتمثلة يف ثنائية الدال واملدلول ،وكذلك
ثنائي ��ة الداللة وال�ش ��يء� ،إىل ثنائي ��ة �أخرى تربط
املعنى باملعنى ،وحتيل املعنى �إىل معنى �آخر.
وي�ش�ي�ر ريك ��ور �أثن ��اء عق ��ده املقارن ��ة ب�ي�ن
اال�ستع ��ارة والرم ��ز �إىل تراث املنطقي ��ة الو�ضعية
الذي ميز ب�ي�ن اللغة الإدراكي ��ة واللغة االنفعالية،
�أي ب�ي�ن داللة املطابق ��ة وداللة الإيح ��اء ،فالأوىل
مردها �إىل الإدراك ،وحتظ ��ى بقيمة داللية بينما
تفتق ��ر الثاني ��ة �إىل القيمة الإدراكي ��ة لأن الإيحاء
يقع خارج الداللة.
ويع�ت�رف ريك ��ور �أن درا�س ��ة الرم ��وز م ��ن
خ�ل�ال املعن ��ى امل ��زدوج يكت�س ��ي �صعوب ��ة بالغ ��ة
لأن الرم ��وز تنتم ��ي �إىل حق ��ول معرفي ��ة متعددة،
ولي�س ��ت منح�ص ��رة يف الأدب �أوالتحلي ��ل النف�سي
�أوتاري ��خ الأدي ��ان ،وثاني ��ا لأن «مفه ��وم الرم ��ز
يجم ��ع ب�ي�ن بعدين،بل ميكنن ��ا القول ب�ي�ن عاملني
للخطاب�،أحدهم ��ا لغوي ،والآخ ��ر من مرتبة غري
لغوي ��ة »(.)15كما مييز ب�ي�ن م�ستوي�ي�ن داخل بنية
الرمز.

 - 3الرمز يف التحليل النف�سي
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تعد مقاربة فرويد للرموز من املقاربات الغنية
الت ��ي �أثرت جمال االهتم ��ام بالرمز،خ�صو�صا �أن
املنه ��ج الذي يتبناه التحلي ��ل النف�سي« يتفق مع ما
ي�ستدعيه البحث الرمزي من فهم وتف�سري وت�أويل
متع ��دد الأبع ��اد بح�س ��ب نوعية الرم ��وز املدرو�سة
وجم ��ال وجوده ��ا»( ،)17كم ��ا �أن نظري ��ة التحليل
النف�س ��ي قد �أخ ��ذت مكانتها ب�ي�ن النظريات التي
�أخ ��ذت عل ��ى عاتقه ��ا« الو�صف والك�ش ��ف العميق
عن ظواهر الفهم وال�ش ��رح وا�ستخدامها كو�سائل
منهجي ��ة لإدراك هذه الظواهر �أوتلك �سواء كانت
علماني ��ة �أون�صو�ص ��ا ديني ��ة ،ووج ��ود الإن�سان يف
الع ��امل والأح ��داث التاريخية والثقافي ��ة الب�شرية
ككل ،ه ��ذا وت�ض ��اف ،يف ح ��االت غ�ي�ر قليل ��ة �إىل
النظريات التف�سريية املنتزعة واملرتبطة مبنهجية
ال�شرح» (. )18ولذلك و�صف «هابريما�س» التحليل
النف�سي ب«التي ��ار التف�س�ي�ري املعمق»،وكتب بول
ريكور عن التيار التف�سريي الفرويدي.

وهو ال ��ذي حت ��دده اللغة بتحديده ��ا للمعنى
احل ��ريف واملعنى املتبقي من املعن ��ى احلريف ،وهو
ما ي�سميه ريك ��ور بفائ�ض املعن ��ى ،وت�شكل الداللة
الرمزية من داللة �أولية وداللة ثانوية.

ويرتب ��ط التف�س�ي�ر الفروي ��دي بالك�ش ��ف
ع ��ن خباي ��ا و�أ�سرار احلال ��ة النف�سي ��ة وفك رموز
لغ ��ة الال�شعور،ه ��ذه الرم ��وز التي يراه ��ا فرويد
باعتباره ��ا عالم ��ات �أو �إ�ش ��ارات ،بينم ��ا يراه ��ا
يون ��غ جتليات لروا�سب املا�ض ��ي ،والآثار التي تعود
جذوره ��ا �إىل فج ��ر الإن�ساني ��ة الأول ،ومتظه ��را
للأمناط الأ�صلية.

وه ��و الذي حت ��دد فعاليته من خ�ل�ال ارتباط

ويف كتاب ��ه املح ��وري «تف�سري الأح�ل�ام»(،)19

 -امل�ستوى الداليل:

 -امل�ستوى الالداليل:

30

الرموز مبا هو كوين� ،أومبا هو نف�سي داخلي يخ�ضع
للحدود الفا�صلة بني الرغبة والثقافة ،وللك�شف عن
هذا اجلانب لي�س هناك مفر من التو�سل بالتحليل
النف�س ��ي ،حي ��ث رمزية الأح�ل�ام تنبع م ��ن �صراع
الرغب ��ات والدواف ��ع والرقابة التي متث ��ل «فعل قوة
الكبت على م�ستوى �إنتاج الن�ص ،برغم كون الن�ص
ينك�شف �أوال من حيث حموه� ،أوت�شويهه»(.)16

الأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�شعبية

يعت�ب�ر فرويد �أن ال�صور التي تثار يف الأحالم،هي
رموز حتتاج من املف�سر �أن يقوم بجهد تف�سريي ،مع
مراعاة حالة احلامل النف�سية .وهذه هي الإ�ضافة
النوعية التي جاء بها فرويد خمالفا طرق التف�سري
الكال�سيكية التي ال تعتم ��د �إال على معرفة املف�سر
بالرم ��وز،ويف هذا يقول فروي ��د« :فاحرتام النقد
العلم ��ي مينعنا م ��ن االحت ��كام �إىل م�شيئة املف�سر
كم ��ا ه ��و املنه ��ج املتب ��ع يف التف�س�ي�رات القدمية
وال ��ذي يبدوك�أمن ��ا بعثت ��ه م ��ن جدي ��د تف�سريات
«�شتيكل» الهمجية،ونح ��ن لذلك م�ضطرون حيال
عنا�صر احللم التي ن ��رى �أنها عنا�صر رمزية �إىل
�أن ن�صطن ��ع منهجا مزيج ��ا ي�ستند من ناحية �إىل
م�ستدعي ��ات احل ��امل ،ويكمل الثغ ��رات من ناحية
�أخرى مبعرفة املف�سر للرموز»(. )20
�إال �أن جميع الرموز يف تف�سري فرويد هي رموز
جن�سية ،فاملرتفعات والدرجات وال�سالمل ،وامل�سري
عليها �س ��واء �أكان �صعودا �أم هبوطا ف�صور ترمز
�إىل اجلم ��اع (. )21و�أما بخ�صو�ص املالب�س ،ترمز
قبع ��ة املر�أة �إىل ع�ضو التنا�سل ،و�إىل ع�ضو الرجل
حتدي ��دا (،)22و�أم ��ا الأ�سلح ��ة فه ��ي جميع ��ا رمز
لع�ض ��و الرجل ،وحت ��ى املناظر الطبيع ��ة مل ت�سلم
م ��ن التف�سري اجلن�سي عند فرويد فهي و« بخا�صة
�إذا احت ��وت ج�س ��ورا �أوقمما تعلوه ��ا الأ�شجار هي
�أو�صاف للأع�ضاء التنا�سلية» ( . )23و�أما اخل�صاء
في�صور يف احللم عن طريق «ال�صلع وق�ص ال�شعر
و�سقوط الأ�سنان وقطع الر�أ�س» (. )24
و�أم ��ا احليوان ��ات فال ميك ��ن �إحالته ��ا �إال �إىل
قامو� ��س الأع�ض ��اء التنا�سلي ��ة� ،ش�أنه ��م يف ذل ��ك
�ش ��ان احليوانات الواردة يف احلكاي ��ات ال�شعبية،
كالثعبان ال ��ذي يحيل �إىل ع�ضو الرجل التنا�سلي،
وبخ�صو� ��ص الكهوف واملغارات وكل الأ�شكال التي
فيها نتوءات فتحيل �إىل ع�ضواملر�أة التنا�سلي.
 - 2-3الرمز عند يونغ:

يف الف�صل املعنون ب«�أهمية الأحالم» يتحدث

يونغ عن ا�ستعمال الإن�س ��ان للكالم �أواملكتوب من
�أج ��ل التعب�ي�ر عما يختل ��ج النف� ��س ،وه ��ذه اللغة
امل�ستعمل ��ة مفعم ��ة بالرم ��وز الت ��ي تك ��ون عب ��ارة
«عن كلم ��ة �أوا�سم �أو�صورة متتل ��ك بالإ�ضافة �إىل
املع ��اين امل�ستعمل ��ة يف احلي ��اة اليومية،والتي هي
ا�صطالحي ��ة وبديهية� ،إىل دالالت �أخ ��رى وا�سعة
وغام�ضة وم�سترتة» (.)25
وم ��ن �أج ��ل تقريب مفه ��و م الرمز ي ��ورد يونغ
بع� ��ض الأمثل ��ة التو�ضيحي ��ة كمثال ذل ��ك الهندي
ال ��ذي روى لأ�صدقائ ��ه بع ��د عودت ��ه م ��ن زي ��ارة
لأجنل�ت�را�«،أن االجنليز يحبون احليوانات ،وذلك
لأنه ر�أى �صور ا لبع�ض احليوانات معلقة يف �إحدى
الكنائ�س،ولك ��ن غ ��اب عن ��ه �أن تل ��ك احليوان ��ات
(ن�س ��ور� ،أ�سود ،ثريان) هي رموز �إجنيلية �صادرة
ع ��ن ر�ؤية دينية ،ه ��ي نف�سها م�ستوح ��اة من الإله
امل�ص ��ري حور�س و�أبنائ ��ه الأربع ��ة ،كذلك رمزي
العجلة وال�صليب» (.)26
�إذن ح�سب يونغ فالكلمة �أوال�صورة ت�صبحان
رم ��زا �إذا امتل ��كا معنى �إ�ضافي ��ا للمعنى املعروف
والبديهي.
�إن �ص ��ورة العجل ��ة ميك ��ن �أن تق�ت�رح مفهو م
ال�شم� ��س الإلهية ،ولكن تفكرينا عاجز عن حتديد
خملوق الهي.
�إن جمموعة غري حم�صورة من الأ�شياء تبقى
م�ستع�صي ��ة على الإدراك الإن�ساين ،نلج�أ من �أجل
متثيلها �إىل اللغة الرمزية.
وي ��رى يون ��غ ب ��ان الفعالي ��ة الرمزي ��ة ه ��ي
خ�صي�صة متيز الفكر الإن�ساين ،وهي لي�ست �سوى
مظهر ال�شتغال نف�سي بال ��غ الأهمية ،الن الإن�سان
ي�صنع رموزه �أي�ضا بطريقة ال واعية وعفوية.
 �إنتاج الرموز ح�سب يونغ:ت�شكل الأح�ل�ام املادة الأ�سا� ��س ،التي ت�ساعد
يف فه ��م �آلي ��ات �إنت ��اج الرم ��وز يف امليكانيزم ��ات
الع�صبية والنف�سية ،فالأحالم هي الطريق امللكية
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نح ��و الال�شعور ،وقد ح ��اول يونغ �أن ي�س ��وق �أمثلة
م ��ن ال�سجالت الإكلينيكية �أو م ��ن �شهادات بع�ض
الأ�صدق ��اء� ،أو من خالل املالحظ ��ات ال�شخ�صية
لي�ضع خمططا �سطحيا لآليات ا�شتغال هذا اجلزء
املرك ��ب واملعقد م ��ن النف� ��س الإن�سانية«،فال�صور
املختزن ��ة يف الأح�ل�ام والأف ��كار املت�ضمنة فيها ال
تعك� ��س فقط ظواهر تتعلق بالذاك ��رة ال�شخ�صية،
ولكنه ��ا تع�ب�ر عن �أف ��كار جديدة مل يكت ��ب لها �أن
جتتاز قط عتبة الوعي»(.)27

الذي يط ��رح نف�سه ب�إحلاح ه ��و التعريف ال�شامل
للدين وال ��ذي فيه يتم �إدماج جميع الديانات التي
عرفها الإن�س ��ان ،وهو الأمر ال ��ذي تورط فيه جل
الدار�س�ي�ن للظاهرة الدينية ،م ��ن علماء الهو ت،
ودار�سي تاريخ الأديان ،ومتخ�ص�صني يف الأعراق
والأنرثوبولوجيا،وباحثني يف علم االجتماع .ولإبراز
�صعوبة هذه التعاريف ال ب�أ�س يف �أن ن�ستعري وجهة
نظر باحث عظيم ملأ الدنيا و�شغل النا�س بكتابه
«الغ�صن الذهبي» ،يقول جيم�س فريزر:

 -النماذج الأ�صلية عند يونغ:

«�إن �صياغة تعريف واحد من �ش�أنه �إر�ضاء كل
الآراء املت�صارعة حول الدين،هو �أمر غري ممكن
التحقيق .م ��ن هنا فكل ما ي�ستطيع ��ه الباحث هو
�أن يح ��دد بدقة م ��ا يعنيه بكلمة الدي ��ن ،ثم يعمل
عل ��ى ا�ستخ ��دام هذه الكلم ��ة عرب م�ؤلف ��ه باملعنى
الذي حدده له ��ا منذ البداية،وعلي ��ه ،ف�إننا نفهم
الدين على �أنه عملي ��ة ا�سرت�ضاء وطلب عون قوى
�أعلى من الإن�س ��ان ،يعتقد �أنه ��ا تتحكم بالطبيعة
واحلي ��اة الإن�سانية .وه ��ذه العملي ��ة تن�ضوي على
عن�صرين،واح ��د نظري والآخ ��ر تطبيقي عملي.
فهن ��اك �أوال االعتقاد بقوى علي ��ا ،يتلوه حماوالت
ال�سرت�ضاء هذه القوى.وال ي�صح الدين بغري توفر
هذين العن�صرين ،ذلك �أن االعتقاد الذي ال تتلوه
ممار�سة هو جمرد الهوت فكري� ،أما املمار�سات
املج ��ردة ع ��ن �أي اعتق ��اد فلي�س ��ت م ��ن الدين يف
�شيء»(. )30

لق ��د ا�ستع ��ار يونغ ه ��ذا املفه ��وم املركزي يف
فل�سفت ��ه من«بوركه ��ارت»« ،وجع ��ل من ��ه مرادف ��ا
ل«ال�ص ��ورة الأ�سا�سي ��ة» و«االنطب ��اع» و«ال�ص ��ورة
البدئي ��ة»( ، )28وتلعب هذه النم ��اذج دور الو�سيط
ب�ي�ن الأن�س ��اق ال�شخ�صية وال�صور الت ��ي لها �صفة
فطرية واجتماعية ،كما يعتربها «املرحلة البدئية
والطور الوالدي للفكرة»(، )29وهكذا ا�ستطاع يونغ
�أن يط ��ور منهج البح ��ث يف التحلي ��ل النف�سي من
ال�سياق ��ات ال�شخ�صي ��ة التي تعتم ��د على �سريورة
املخطط ��ات النف�سي ��ة ذات البع ��د الف ��ردي �إىل
ال�سياق ��ات ذات االرتباط بالتاري ��خ الإن�ساين وما
ميثله من حمولة ثقافية واجتماعية  .والتي ت�شكل
يف جمموعها ما ي�سمى بالال�شعور اجلمعي.
 - 4الرمز يف �ضوء تاريخ الأديان
 - 1-4ماهية الدين:

ال ي�شكك �أحد يف �أن الإن�سان منذ �أن وجد على
�سط ��ح الب�سيطة،وهو غارق يف الت�أمالت والأفكار
الت ��ي تخوله فه ��م الطبيع ��ة واكت�ش ��اف �أ�سرارها
و�س�ب�ر �أغ ��وار العامل املحي ��ط به،كما تن ��در �إن مل
نقل تنع ��دم املجتمعات التي مل ت�شرتك يف طقو�س
جماعي ��ة ت�سته ��دف من ورائها رب ��ط ال�صلة بقوة
خفية تتوجه لها بالدعوات والتو�سالت من �أن �أجل
�أن تي�سر له ��ا �أ�سباب احلياة،وتط ��رد عنها كل ما
من �ش�أن ��ه تعكري �صفوها .ولك ��ن ال�س�ؤال املركزي
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وحت ��وم التعريف ��ات الأخ ��رى ح ��ول فك ��رة
�أوفكرتني من الأفكار التي متيز الظاهرة الدينية
كفك ��رة «الفوطبيع ��ي» ،وفك ��رة «الإل ��ه» �أو «القوة
الغام�ض ��ة» ،ومن هذه التعريف ��ات تعريف �سبن�سر
الذي يذه ��ب اىل �أن الدين هو «االعتقاد بالفائق
ل�شيء غام�ض وع�صي على الفهم»( ، )31وال يبتعد
تعري ��ف ماك� ��س مولل ��ر ع ��ن �سبن�س ��ر �إذ ي�ستبدل
الغام�ض بالالنهائي�،إذ يقول�« :إن الدين هو كدح
م ��ن �أجل ت�صور م ��ا ال ميكن ت�ص ��وره ،وقول ما ال
ميكن التعبري عنه� ،إنه توق �إىل الالنهائي»(.)32
�أما دركهامي فقد حاول حتليل الظاهرة الدينية

الأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�شعبية

http://www.harekrsna.de/surya/Surya8a.jpg

متتبع ��ا �إياها من �أ�شكاله ��ا البدائية �إىل الديانات
التي حتتل ح�ضورا الفت ��ا يف التاريخ املعا�صر،وقد
ح ��اول ب ��دوره �أن يقتح ��م جماهل تعري ��ف الدين
م ��ن خالل العنا�صر التي �سب ��ق التطرق �إليها مثل
الفوطبيعي والإله واخلفي الغام�ض .
 -تعريف الدين عن طريق الفوطبيعي:

يكون الدين مبوجب هذا التعريف هو كل نظام
من الأ�شياء التي تتمنع عن �إدراكنا .ويعترب دركهامي
هذا التعريف غري �شامل لبع�ض الديانات التي تخلت
لفرتات طويلة من تاريخها عن هذا املفهوم.
 -تعريف الدين عن طريق الإله:

ي�ستع�ي�ر دركهامي تعريف «ايفي ��ل» للدين ب�أنه
حتديد احلياة الإن�ساني ��ة بالإح�سا�س الذي يربط
روح الإن�س ��ان بروح خفي ��ة غام�ض ��ة مهيمنة على
الك ��ون والإن�س ��ان ،ولكن ه ��ذا التعري ��ف ال ي�شمل
بع� ��ض الديانات التي ال تت�ضم ��ن يف ثناياها فكرة
الإل ��ه �أوالأرواح مثل البوذية التي تكتفي باحلقائق
الأربع النبيلة ،وهي كتايل:
• الأمل مرتبط بالتدفق الدائم للأ�شياء.
• الرغبة هي �سبب الأمل.

• الزه ��د يف ال�شه ��وات ه ��و ال�سبي ��ل �إىل �إزال ��ة
الأمل.
• العزوف على ال�شهوات يتم باال�ستقامة والت�أمل
واحلكم ��ة وامت�ل�اك العقي ��دة مم ��ا يوج ��ب
الو�صول �إىل الرنفانا .
كما �سعى دركهامي م�ستفيدا من �أعمال �سابقيه
�إىل اعتبار املقد�س جوهر التدين وعليه يكون مدار
جمي ��ع املعتق ��دات واملمار�سات التعبدي ��ة يف مقابل
الدني ��وي .ويف الأخري ي�شري دركه ��امي �إىل اجلانب
االجتماع ��ي ال ��ذي يجعل م ��ن الدي ��ن �أداة لتمتني
الأوا�صر بني �أفراد املجتمع ،و�إذكاء ال�شعور بالتوازن
والأم ��ان يف �إط ��ار اجلماعة املتح ��دة التي ي�سميها
كني�سة.وتبع ��ا مل ��ا �سلف ،ي�ص ��وغ دركه ��امي تعريفا
ي ��راه جامعا مانعا جلمي ��ع الديانات،من املوغلة يف
البدائية �إىل �أكرثها رقيا وتعقيدا ،وهو كتايل:
«الدي ��ن ه ��و نظ ��ام مت�س ��ق م ��ن املعتق ��دات
واملمار�س ��ات التي تدور ح ��ول مو�ضوعات مقد�سة
يجري عزلها عن الو�س ��ط الدنيوي وحتاط ب�شتى
�أنواع التحرمي .وهذه املعتقدات واملمار�سات جتمع
كل امل�ؤمنني والعاملني بها يف جماعة واحدة تدعى
كني�سة»(. )33
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�أما كليفورد غريتز ،وهو من رواد الأنرثبولوجية
الدينية فيعرف الدين ب�أنه «نظام من الرموز يفعل
القام ��ة ح ��االت نف�سي ��ة ،وحوافز قوي ��ة ،و�شاملة،
ودائمة يف النا�س ،ع ��ن طريق �صياغة مفهو مات
عن نظام عام للوجود ،و�إ�ضفاء هالة من الواقعية
عل ��ى ه ��ذه املفهو مات بحي ��ث تبدوهذه احلاالت
النف�سية واحلوافز الواقعية ب�شكل فريد»(.)34

وقد ح ��اول �إلي ��اد �أن يرتق ��ي بتاري ��خ الأديان
م ��ن جمرد حتليل تاريخي للظواه ��ر الدينية� ،إىل
حتليل �أو�س ��ع ي�شمل الرموز واملع ��اين والبحث يف
جوهر التجربة الدينية وبنيتها .يقول �إلياد�«:إذ ال
يكفي �أن يدرك املرء معنى ظاهرة دينية يف ثقافة
معين ��ة،و�أن يعمد من ثم �إىل فك رموز ر�سالتها �إذ
�أن كل ر�سالة دينية ت�شكل �شفرة ،بل يتوجب �أي�ضا
درا�س ��ة تاريخه ��ا� ،أي تف�صيل م�س ��ارات تغرياتها
وتبدالتها ،و�ص ��وال يف نهاية الأمر �إىل ا�ستخال�ص
م�ساهمتها يف الثقافة ب�أ�سرها»(.)38

اعترب �إلياد �أن تاريخ الأديان قد ابتد�أ مع ماك�س
موللر ،وذلك لأنه دعا �إىل �أن يكون هذا الفرع العلمي
«و�صفي ��ا ومو�ضوعيا وعلميا وجمردا من �أي اعتبار
معياري ذي �صلة باله ��وت الأديان وفل�سفتها»(،)35
وقد تبنى �إلياد تعريفا خا�صا لتاريخ الأديان مركزا
فيه على اجلانب الفينومينولوجي الذي يهدف �إىل
ا�ستك�شاف الظاهرة الدينية و�أ�سبابها ومرتكزاتها
ومميزاته ��ا� ،إذ يق ��ول ب�أن ��ه «:فينومينولوجي ��ا
واجته ��اد ت�أويل ��ي مق ��ارن ومورفولوجي ��ا تاريخية
للظواه ��ر الديني ��ة ،يف �آن معا ،ميك ��ن ان ندرجه
حتت عنوان تاريخ الأدي ��ان ،وب�شكل �أكرث حتديدا
ن�سميه فينومينولوجيا الأديان»(.)36

وي ��رى �إلي ��اد �أن االهتم ��ام بالرمز ق ��د تنامى
بانح�سار مد العلموية بعد احلرب العاملية ،وارتفاع
�أ�سهم الدين يف بور�صة القيم ،وتهاوي املنظومات
العقالنية والو�ضعية واملادية التي جردت الإن�سان
من كل قيم روحية ودينية.

 - 2-4الرمزية يف تاريخ الأديان(مري�سيا �إلياد
منوذجا)

وانتق ��د �إلي ��اد جمي ��ع النظري ��ات التطوري ��ة
الو�ضعي ��ة الت ��ي ي�شكله ��ا كل م ��ن فري ��زر وتايلور
و�سبن�س ��ر ،والذي ��ن ي ��رون يف الظاه ��رة الديني ��ة
مو�ضوع ��ا يتط ��ور يف �ش ��كل خط ��ي ،دون مراع ��اة
الف ��روق اجلوهري ��ة الت ��ي ت�س ��م كل جترب ��ة على
حدة،كما وجه النقد الالذع للنظريات االختزالية
الت ��ي جت ��رد الدي ��ن م ��ن رمزي ��ة وت�ضف ��ي عل ��ى
التجربة الديني ��ة« تف�سريات ال ديني ��ة ،وابتدائية
�سطحية»(. )37
وانتق ��د كذل ��ك التي ��ارات ال�سو�سيولوجي ��ة
الت ��ي تختزل الظاه ��رة الديني ��ة يف كونها ظاهرة
اجتماعي ��ة تع�ب�ر ع ��ن �إيديولوجي ��ة اجلماع ��ة،
وانعكا�س �صرف مل�صاحلها املادية واملعنوية.
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وللرمز عدة وظائف ح�سب �إلياد ،فهو « يعري
جميع النماذج اخلبيئة لدى الإن�سان»( ،)39وميكن
م ��ن «معرفة الإن�سان الذي مل يت�أثر بعد بال�شروط
التاريخي ��ة»(� .)40إن كل �إن�س ��ان يحم ��ل يف جوهره
جانبا كبريا
من �إن�سانية م ��ا قبل التاري ��خ ،وا�ستعادة هذا
اجلوهر ه ��و ا�ستعادة للجانب الأكرث غنى وجماال
وتعقيدا يف تاريخه (.)41
 خلود ال�صور والرموز:تبق ��ى ال�ص ��ور والرموز خالدة م ��دى الزمن،
قابع ��ة يف جزء من الذاكرة ،ق ��د يغمره الن�سيان،
لك ��ن ال ينمح ��ي م ��ن الوجود ،م ��ا علين ��ا �إال �إزالة
احلج ��ب الت ��ي تتكد� ��س ع�ب�ر خمتل ��ف مراح ��ل
الإن�ساني ��ة ،ويف ذل ��ك يق ��ول �إلي ��اد�«:إن الرموز ال
تنمحي من واقع النف�س ،بل ميكن لها �أن تغري من
مظهرها ،لكن وظيفتها تبقى ثابتة».
 الرموز باعتبارها جتليا للمقد�س:ا�ستع ��ار �إلي ��اد فك ��رة املقد� ��س م ��ن رودولف
اوتوال ��ذي عر�ض التجربة الدينية بو�صفها جتربة
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الرهب ��ة والالمعق ��ول الت ��ي تنبن ��ي عل ��ى عالق ��ة
اخل ��وف والرهبة الت ��ي جتمع الإن�س ��ان بالغام�ض
والالمعق ��ول (املقد� ��س) ال ��ذي« يظه ��ر دائم ��ا
كحقيق ��ة من نظام �آخر غ�ي�ر احلقائق الطبيعية،
وت�ستطي ��ع اللغ ��ة �أن تع�ب�ر ب�سذاجة ع ��ن املخيف،
�أوالعظيم�،أواخلي ��ايل الغام� ��ض ،مب�صطلح ��ات
م�ستع ��ارة من مي ��دان طبيعي� ،أواحلي ��اة الروحية
الدنيوية للإن�سان»(.)41
ويعت�ب�ر �إلي ��اد �أن الدين قد ت�ش ��كل من خالل
تراكم املقد�سات ،ونحت م�صطلحا تردد كثريا يف
�أدبياته ،وه ��و م�صطلح «،»HIERIOPHANIE
والذي ترجمه بع�ض الدار�سني �إىل جتلي املقد�س.
هذا املقد�س الذي يتجلى من خالل حجر �أو�شجر،
يت ��م عبادتهم ��ا ،ال جلوهرهم ��ا ،ب ��ل لأنهما جتل
للكائن املطلق.
�إن الع ��امل يب ��دو للإن�س ��ان املتدي ��ن مفعم ��ا
بالقدا�س ��ة ،وذلك لأنه من �إبداع ��ات الآلهة ،وكل
مظاه ��ره تك�شف ع ��ن جتليات املقد� ��س ،فال�سماء
تك�ش ��ف مبا�ش ��رة «طبيعي ��ا» امل�ساف ��ة الالنهائية،
وت�صاعد الإل ��ه .والأر�ض هي �أي�ض ��ا �شفافة� ،إنها
متثل ك�أم مر�ضي ��ة �شمولية .والإيقاع ��ات الكونية
تظهر النظام واالن�سجام واال�ستمرارية واخل�صب.
فالكون يف جممله هو يف وقت واحد تنظيم واقعي،
وحي مقد�س� ،إنه يك�شف مناذج الكائن والقدا�سة
معا ،فتتالقى فيها الكينونة......وجتلي املقد�س.
 رمزية ال�صعود والت�سامي:ويف ه ��ذا امل�ستوى تبدو الطبيع ��ة مثاال نا�صعا
لتجل ��ي القدا�س ��ة ،فال�سم ��اء بعلوه ��ا وال نهائيتها
وبت�صاعدها تعد الف�ضاء الإلهي بامتياز ،وعندما
يتوج ��ه الإن�سان بالعب ��ادة ،فالبد �أن ��ه يتوجه �إىل
الكائ ��ن املطل ��ق والالنهائ ��ي وال�سام ��ي ،والذي ال
ميك ��ن �أن يوج ��د �إال يف ال�سماء ،وه ��ذا ما يك�شف
عنه �إميان العجائز� ،أي الإميان الفطري الذي مل
يت�أثر بع ��د بال�شوائب التاريخي ��ة والثقافية ،وهذا
م ��ا ي�ؤكده حدي ��ث اجلارية الت ��ي �س�أله ��ا الر�سول

(�صلع ��م) �أين اهلل،قال ��ت :هو يف ال�سم ��اء ،التي
«بطريقة تكونها اخلا�ص ،تك�شف الت�سامي والقوة
الأبدية� ،إنها توجد بطريقة مطلقة� ،إنها مرفوعة،
ال نهائية� ،أزلية وقوية»(.)42
وي ��ورد �إلي ��اد �أمثلة م ��ن الثقاف ��ات والديانات
الت ��ي احت�ضن ��ت مفه ��و م الإل ��ه الأعل ��ى كاملاويني
والبولوغ ��او االندامي�ي�ن «الذي ��ن ي�سك ��ن �إلهه ��م
ال�سم ��اء و�صوته الرع ��د ونف�سه الري ��ح ،والإع�صار
عالم ��ة عن غ�ضبه،فهو يعاق ��ب بال�صاعقة �أولئك
الذي ��ن يع�صون �أوامره ،وم ��ا ينطبق على الديانات
البدائي ��ة ينطبق عل ��ى الديانات املتح�ض ��رة ».ويف
�إط ��ار الرمزية ال�سماوية ين ��درج ال�صعود الرمزي
لل�سماء الذي ميار�س ��ه ال�شامان �أوالكاهن من �أجل
االت�صال بالأرواح العليا .وتتم هذه العملية� ،إما عن
طريق ت�سل ��ق ال�شجرة الكوني ��ة �أوال�سلم الطقو�سي
�أوالعمود الطقو�سي.مما يحيل على مفهو م �أ�سا�سي
وحموري يف رمزية �إلياد وهو رمزية املركز .ولذلك
يتمت ��ع الطري برمزية قوية يف جل احل�ضارات ،وهو
ميث ��ل رمزية ال�صع ��ود والت�سامي بامتي ��از ،ولذلك
كان ح�ضوره قوي ��ا يف الأدبيات املتعلقة بالت�صوف،
حي ��ث يوج ��د الو�صف الدقي ��ق لرحلة ال�س�ي�ر التي
يقطعها املت�صوف من �أجل معانقة املقامات العلى،
والدرجات ال�سامقة.
ولذلك كتب ابن �سينا ر�سالة الطري ،وبالعنوان
نف�س ��ه كتب �أبوحامد الغ ��زايل ،وعلى النهج نف�سه
�س ��ار فريد الدي ��ن العطار يف منظومت ��ه ال�شعرية
ال�شهرية «منطق الطري» ،والتي يعتربها الدار�سون
من عيون الأدب الفار�سي ،والتي روى فيها العطار
ب�أ�سل ��وب �شي ��ق يقط ��ر �إح�سا�س ��ا و�شاعرية،رحلة
الطري من �أجل لقاء ال�سيمرغ.
وتبت ��دئ املنظومة باجتم ��اع الطيور م ��ن �أجل
اختيار دليلهم ومر�شدهم يف الرحلة ،والذي مل يكن
�سوى الهدهد ،بع ��د ذلك ي�ست�أنفون ال�سري قاطعني
الأودية ال�سبعة(الطلب ،الع�شق،املعرفة،اال�ستغناء،
التوحيد،احلرية ،الفناء).
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 رمزية املركز:يتج�سد مركز الكون يف مفهو م ال�شجرة الكونية
الت ��ي توج ��د يف و�سط الك ��ون ،والتي متث ��ل املحور
الذي يرب ��ط الع ��وامل الثالث ��ة (ال�سماء،الأر�ض،
الع ��امل ال�سفل ��ي) ،وتردد هذا املفه ��و م كثريا يف
الثقاف ��ات البدائي ��ة ،وكذل ��ك يف الهن ��د الفيدية،
وال�صني القدمي ��ة وامليثولوجيا الأملانية ،ومبوجبه
تتمرك ��ز �شجرة العامل يف مرك ��ز العامل وفيه تقام
كل الطقو�س واملرا�سيم االحتفالية.
ففي الهن ��د الفيدية يعترب العم ��ود الت�ضحوي
�صل ��ة و�صل بني الع ��وامل الثالثة�،أم ��ا الت�شابه بني
ال�شج ��رة الطق�سي ��ة وال�شج ��رة الكوني ��ة فيظه ��ر
ب�شفافي ��ة �أك�ب�ر يف الطقو� ��س ال�شامانية يف و�سط
و�شم ��ال �آ�سي ��ا� ،إذ يعت�ب�ر ت�سل ��ق ال�شام ��ان رمزا
ل�صع ��وده لل�سم ��اء ،ويف كل درج ��ة م ��ن الدرجات
الت�سع ،الت ��ي لي�ست �سوى رمز لل�سم ��اوات الت�سع،
وي�صف ال�شامان ما ي ��راه ،ففي ال�سماء ال�ساد�سة
ي ��رى القم ��ر ،ويف ال�سابعة يرى ال�شم� ��س ،و�أخريا
يف التا�سع ��ة ميثل �أمام باي �أولغان الكائن الأعلى،
ويهبه روح احل�صان الأ�ضحية(.)43
�إن حم ��ور الع ��امل ي�ستعم ��ل رمزي ��ا لإي�ص ��ال
الأ�ضاحي للقوة العلي ��ا� ،أو�أثناء مرا�سيم اجلنائز
م ��ن �أج ��ل �أن ت�صل روح امليت ب�س�ل�ام �إىل مثواها
يف الأج ��واء العليا ،و«هذا م ��ا يك�شف عنه اجلذر
اال�شتقاقي لفعل «مات» يف اللغة امل�صرية القدمية
�إذ يعني «ت�سلق اجلبل»(.)44
 رمزية الزمن:يتمي ��ز الزمن املقد� ��س بكونه الف�ت�رة الأن�سب
لإقامة الطقو�س واملرا�سيم والأعياد الدينية ،وفيما
ال يعترب الزمن املتبقي منا�سبا �إال للأعمال الدنيوية
اخلالية من �أية مظاهر دينية ،وبذلك يكون الزمن
املقد� ��س و�إع ��ادة حتيني حادث مقد� ��س حا�صل يف
ما�ض �أ�سطوري يف البدء ،و�شيئا ميكن ا�ستعادته يف
�أي حني دون �أن ي�ستنفذ �أويفقد قيمته.
بذلك ال تكون الطقو� ��س املتعلقة بن�ش�أة الكون
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مث�ل�ا ذكرى حلادث ن�ش�أة الكون ،ولكن تكون �إعادة
حتي�ي�ن له ،كم ��ا �أن الطقو�س املتعلق ��ة باال�ست�شفاء
التي يقيمه ��ا الكاهن تث�ي�ر دائما الزم ��ن البدئي،
ففي العالج ��ات البدائي ��ة ،والتقليدي ��ة ،ال ي�صبح
الدواء فعاال �إال عندما يعاد التذكري بطقو�سه �أمام
املري� ��ض� .إن عددا كبريا من التعزميات يف ال�شرق
الأو�س ��ط و�أوروبا تت�ضمن تاريخ املر�ض �أوال�شيطان
ال ��ذي �أث ��اره�،أو�أن قدي�س ��ا جن ��ح يف ال�سيطرة على
الأمل�.إن الفعالية العالجية للتعزمي ت�ستقر يف واقع
�أنه ،بالتلفظ طقو�سيا يعاد حتيني الزمن الأ�سطوري
للأ�صل كذلك �أ�صل العامل و�أ�صل املر�ض وعالجه.
وكذل ��ك يحدث يف الطقو� ��س العيدية الأخرى
الت ��ي يتم فيه ��ا اال�ستغراق يف زم ��ن الآلهة �أوزمن
احلل ��م ،والقيام بذات الأفع ��ال واملمار�سات التي
قام بها الأجداد يف الزمن الأول ،واملونوغرافيات
والأبحاث الو�صفي ��ة واالثتوغرافية مليئة بنماذج
لأعي ��اد يتم فيه ��ا ا�ستح�ض ��ار وحتي�ي�ن الطقو�س
ال�سالف ��ة ،وهك ��ذا يت�سن ��ى للإن�س ��ان اخلروج من
الزمن التاريخي املن�ساب اىل غري رجعة والدخول
يف الزم ��ن املقد� ��س الأزيل ال ��ذي يخول ��ه معانقة
�أ�سالف ��ه الأ�سطوريني لتجديد العه ��د ،وا�ستمداد
املدد الالزم للحياة .
 رمزية املاء:تعترب املياه م�ستودعا ل ��كل �إمكانيات الوجود،
ورمزيتها تقت�ضي امل ��وت كما تقت�ضي البعث ،فهي
ت�ش�ي�ر �إىل ن�ش� ��أة الك ��ون  .فكثرية ه ��ي الن�صو�ص
الدينية الت ��ي تتحدث عن انبثاق احلياة من املاء،
وي�ش ��كل الطوفان حدث ��ا رئي�سا ي� ��ؤرخ لن�ش�أة ثانية
للحي ��اة يف العديد م ��ن الديانات،وميكن مقارنته
بالتعمي ��د والإراقة اجلنائزي ��ة وتطهريات املواليد
اجلدد� ،أواال�ستحمامات الطقو�سية الربيعية التي
تنتج �صحة وخ�صبا .
ويف�س ��ر التعميد امل�سيحي ك�أنه تكرار طقو�سي
حلدث الطوفان الذي كان حدا فا�صال بني الإميان
ممث�ل�ا ب�أ�صح ��اب ن ��وح ،والكف ��ر ممث�ل�ا بالذين

الأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�شعبية

http://jesustrek.files.wordpress.com/201011//baptism.jpg

امتنع ��وا ع ��ن الرك ��وب يف ال�سفين ��ة ،كم ��ا يو�ضع
امل�سي ��ح يف مقابل �آدم� ،أي يعت�ب�ر التعميد يف هذه
احلال ��ة نزعا للثوب الذي ارتداه �آدم يف اخلطيئة
الأوىل.كما يف�سر �أي�ضا ب�أنه حتقيق لوالدة جديدة
على غ ��رار �أبط ��ال احلكايات والأ�ساط�ي�ر الذين
يواجهون الغيالن املائية.

يوج ��ه دوران يف مقدم ��ة كتاب ��ه البن ��ى
الأنرثبولوجي ��ة للمتخيل نقدا الذعا للفكر الغربي
ب�شكل ع ��ام على ذل ��ك التقليد الرا�س ��خ القا�ضي
بتهمي� ��ش دور اخلي ��ال ،وباعتب ��اره مقت�صرا على
�إنت ��اج اخلط� ��أ والتزيي ��ف والوه ��م(*) ،وان ��ه على
ط ��رف نقي� ��ض م ��ن التفك�ي�ر املنطقي ال ��ذي قاد
م�سرية العلوم احلقة.

 - 5الرم��ز يف الأنرثوبولوجي��ا :جيلب�ير
دوران م��ن امل�س��ار الأنرثوبولوج��ي �إىل
اخليال الرمزي.

ه ��ذه النظرة التي تقي ��د دور اخليال يف زاوية
�ضيقة نتيجة ارتباطه بالذاكرة،كانت حمط انتقاد
م ��ن برغ�سون وجون بول �سارت ��ر الذي ت�ساءل عن
اجلوه ��ر الذي يجع ��ل خيال ال�شاع ��ر خمتلفا عن
خي ��ال امل�ؤرخ �أواملحل ��ل .واجلديد يف ت�صور دوران
للخي ��ال ،ه ��و �أنه يعت�ب�ر �أن جمي ��ع النظريات قد
بخ�س ��ت دور اخلي ��ال وقللت من �أهميت ��ه يف توليد
ال�صور والأفكار.

مت�أثرا ب«غا�ستون با�شالر» و«كارل غو�ستاف
يونغ» و«مري�سيا �إلياد» ،اختط دوران م�سارا مغايرا
حماوال �سرب �أغوار الرموز والأ�ساطري واحلكايات
ال�شعبي ��ة الت ��ي تتمح ��ور حوله ��ا �أو م ��ن خالله ��ا
كوكبات �أوخالي ��ا �أو�أن�ساق ال�ص ��ور الذهنية التي
ينتجها اخليال الب�ش ��ري ،يف �إطار ن�سج ت�صوراته
عن الكون واحلياة.
وتدخل حماولة دوران ه ��ذه يف �سياق ت�أ�سي�س
عل ��م للخيال يجمع ميادي ��ن يف ال�سابق كانت على
ط ��ريف نقي�ض كالفكر العلم ��ي وال�شعر والأ�ساطري
واحلكايات.

وعل ��ى عك�س النظريات ال�سالفة ،ي�شيد دوران
ببا�ش�ل�ار ال ��ذي �أ�س�س مفه ��و مه الع ��ام للرمزية
اخليالية على بديهيتني �أ�سا�سيتني:
• اخليال دينامية منظمة.
• ه ��ذه الدينامي ��ة ه ��ي عام ��ل جتان� ��س يف
ال�صور.
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 -ت�صنيفات الرموز:

ال�صادرة عن املحيط الكوين واالجتماعي»(.)45

 -ت�صنيف كراب:

وق ��د ا�ستنتج دوران �أن للحرك ��ة دورا �أ�سا�سيا
يف عملية حتليل النظم وجتميع ال�صور يف كوكبات
خا�صة ،واعت�ب�ر �أن هذه العملي ��ات تخ�ضع لثالث
حركات �أ�سا�سية.

ي�صن ��ف ك ��راب الرم ��وز ح�س ��ب قرابتها من
�إحدى الظواهر الكونية الكربى.
 ت�صنيف با�شالر:الم� ��س با�ش�ل�ار جوه ��ر املو�ض ��وع عندم ��ا
�أ�ش ��اد ب ��دور التمث ��ل الذات ��ي يف تراب ��ط الرم ��وز
وحمركاته ��ا ،واعترب مت�أث ��را ب�أر�سطو�أن عنا�صر
الطبيعة الأربعة(املاء،النار ،الأر�ض ،الهواء) هي
هرمون ��ات اخليال واملتحكم يف حمركات ت�صنيف
الرموز.
 ت�صنيف دوميزيل وبيغانيول:وه ��و ت�صنيف يقوم على الوظيفة االجتماعية
للطقو� ��س الدينية والأ�ساط�ي�ر يف حالة دوميزيل،
وعلى الو�ض ��ع التاريخ ��ي وال�سيا�س ��ي لل�شعوب يف
حالة بيغانيول .
 -ت�صنيف برزيلو�سكي:

وه ��ي ترتبط بالو�ضع العم ��ودي ،وهي حركة
مهيمن ��ة ت�ستل ��زم وج ��ود م ��واد م�ضيئ ��ة وب�صرية
تت�صل بالر�ؤية ،ومن رموزه ��ا الأ�سلحة وال�سيوف
وال�سهام.
 -احلركة الثانية:

ترتب ��ط ه ��ذه احلرك ��ة بالن ��زول اله�ضم ��ي،
وت�ستلزم موادا لها عالق ��ة بالعمق كاملاء والأر�ض
والكه ��و ف واملغارات،كم ��ا �أنه ��ا ت�ستدع ��ي �أواين
احتوائية كالأقداح والك�ؤو�س وال�صناديق.
 -احلركة الثالثة:

ه ��ي حرك ��ة �إيقاعي ��ة م�ستوحاة م ��ن العالقة
اجلن�سية ،وت�ستدعي رموزا �إيقاعية مثل الف�صول
والنجوم والكواكب والعجلة واملمخ�ضة.

يت�أ�س� ��س هذا الت�صنيف على فكرة مفادها �أن
اخلي ��ال الديني يتط ��ور من حمركات ت ��دور حول
متجي ��د التنا�س ��ل واخل�صب �إىل حم ��ركات تدور
حول التوحيد.

وي ��درج دوران كل ه ��ذه احل ��ركات يف ن�سقني
كبريين هما :النظام النهاري والنظام الليلي.

 -ت�صنيف التحليل النف�سي:

 -النظام النهاري لل�صورة:

�أم ��ا التحلي ��ل النف�سي فال ي�ؤم ��ن �إال ب «مبد�أ
الرغب ��ة» يف توليد حم ��ركات الرموز.فيما يذهب
ي ��وجن �إىل �أن الفك ��رة الرمزي ��ة تتول ��د من حلظة
�إدراك للرم ��وز الوراثي ��ة الك�ب�رى الت ��ي متتح من
الأمناط الأ�صلي ��ة كما �سرنى يف عن�صر الحق من
هذه الدرا�سة.

ه ��و نظ ��ام يقوم عل ��ى الطب ��اق ب�ي�ن الظلمة
والنور،فوج ��ود النه ��ار مرتب ��ط بالليل،بينما لليل
وجود رم ��زي م�ستقل ،ولذلك يت�س ��م هذا النظام
باملانوي ��ة وقد عاجل ��ه دوران يف ق�سمني كبريين،
وج ��وه الزم ��ن وفي ��ه تن ��درج الرم ��وز احليواني ��ة
والرم ��وز الظالمية ورمز امل ��اء احلزينة والرموز
الهبوطية�.أم ��ا الق�سم الثاين فيمثل رموز االرتقاء
والتطه�ي�ر والرم ��وز النوراني ��ة كالن ��ور وال�شم�س
والعني والكلمة.

لقد حاول دوران �أن ي�أخذ بعني االعتبار جميع
هذه النظري ��ات ،مدجما اياها يف م ��ا �أطلق عليه
ا�س ��م «امل�س ��ار الأنرثوبولوج ��ي» ،وه ��و « التب ��ادل
الدائ ��م ال ��ذي يوج ��د عل ��ى م�ست ��وى التخي ��ل بني
الغرائز الذاتية والتمثلية وبني العوامل املو�ضوعية
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 -احلركة الأوىل:

 النظام الليلي لل�صورة:يف هذا النظ ��ام تربز رم ��وز التعاك�س ،ورموز

الأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�شعبية

https://ar-ar.facebook.com/alzubaidy.yaseen

احلميمي ��ة ،والرم ��وز الدوري ��ة كال�سيط ��رة عل ��ى
الزمن ،والدورة القمرية،ورموز العودة ،و�أ�ساطري
العودة والكواكب والدورات البيولوجية.

 بع��د حلمي:وه ��و ال ��ذي ميت ��ح م ��ن ال�صورالعميق ��ة املت�أ�صلة يف الذكري ��ات التي جتد يف
الأحالم م�ستقرها وم�ستودعها.

وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن احلرك ��ة العمودي ��ة
تهيم ��ن على النظام النهاري ،بينما يحفل النظام
الثاين باحلركتني الثانية والثالثة.

 بع��د �شاع��ري :وه ��و ال ��ذي ي�ستدع ��ي اللغةوقوانينها الداخلية املختلفة.

 -اخليال الرمزي:

الرتميزات التحويلية:

يتبنى جلبري دوران تعريف الرمز عند الالند على
�أنه «كل دالول مادي ي�ستح�ضر بعالقة طبيعية �شيئا
ما غائب ��ا� ،أوي�ستحيل �إدراك ��ه»( ،)46وكذلك تعريف
يونغ باعتبار الرمز ه ��و «�أف�ضل ر�سم ممكن ل�شيء
غري معروف ن�سبيا ،والذي قد ال نعرف �أن ن�شري �إليه
()47
يف البداية بطريقة �أك�ث�ر و�ضوحا و�أكرث متييزا»
 ،وبذل ��ك يك ��ون جمال تدخ ��ل اخلي ��ال الرمزي هو
جمال الغيبيات واملاورائيات والأمور التي يتعذر على
الإدراك ا�ستح�ضارها ،وهي التي ت�صلح ملو�ضوعات
امليتافيزيقاوالفنوال�سحروالدين.

ي�ستهل دوران هذا الف�صل بر�أي لبيار اميانويل
يو�ضح ال جدوى عملية التحليل العقلي للرموز ،اذ
يق ��ول�«:أن حتلل عقلي ��ا رمزا ما ،يعن ��ي �أن تق�شر
(.)48
ب�صلة لتجد ب�صلة»

وميلك الرمز ثالثة �أبعاد ملمو�سة:
 بع��د عاملي:وه ��و ال ��ذي يكت�س ��ب داللت ��ه مناملحيط.

 - 1حتويلية التحليل النف�سي:
ومبوجبه ��ا تتح ��ول كل ال�ص ��ور والفونتازمات
(اال�ستيهام ��ات) �إىل تلميح ��ات و�إ�شارات متخيلة
للأع�ضاء اجلن�سية الذكورية منها والأنوثية.
 - 2حتويلية بنيوية:
ومبوجبه ��ا يقي ��م ليفي �سرتو� ��س رمزيته على
�أ�سا� ��س فقه اللغة البني ��وي ،وبذلك تفقد الكلمات
دالالته ��ا باعتبارها كيانات م�ستقل ��ة ،ولكن مدار
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http://uqu.edu.sa/page/ar/43961

املع ��اين وال ��دالالت وا�ستخ ��راج البن ��ى الداللي ��ة
الك�ب�رى يك ��ون ع ��ن طري ��ق �إيج ��اد العالق ��ة بني
الكلم ��ات .فف ��ي �أ�سط ��ورة �أوديب ال يلتف ��ت ليفي
�سرتو�س �إىل رمز «التنني» واىل «�أبي الهو ل» ولكن
يهت ��م بالوح ��دات التكوينية الكربى الت ��ي تت�ألف
بدورها من وح ��دات تكوينية �صغرى .وعلى �سبيل
املثال فالوحدات ال�صغ ��رى التالية(�أوديب يتزوج
�أمه جوكا�ست�،أنتيغ ��ون تدفن �أخاها تدفن �أخاها
بوليني�س رغم احلظر) تك ��ون وحدة التفخيم من
عالقات القرابة.
 - 3التحويلية االجتماعية الوظيفية:
وه ��ي تعتمد املقاربة الأل�سنية ،فيكفي الرجوع
�إىل �أ�ص ��ل الكلم ��ة ،وا�شتقاقاته ��ا املمكن ��ة ملعرفة
رمزيته ��ا وبذل ��ك ت�صب ��ح الرمزي ��ة مبحث ��ا يف
الأل�سني ��ة التي �ست�صبح ب ��كل �أ�شكاله ��ا �أمنوذجا
لفكر اجتماعي،ووفقا لهذه املقاربة واعتمادا على
�أعم ��ال بيغاني ��ول خل�ص دوميزي ��ل �إىل �أن هناك
رموزا خا�صة باملجتمعات الزراعية ،و�أخرى خا�صة
باملجتمع ��ات الدائمة الرتح ��ال ،و�أن الأوىل �أقرب
�إىل التوحيد ،بينما تنحوالثانية نحوالوثنية.
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رمزية احلكاية ال�شعبية يف �ضوء التحليل
النف�سي
لق ��د �شكل ��ت الأ�ساط�ي�ر واحلكاي ��ات م ��ادة
خ�صب ��ة للتحليل النف�سي من �أج ��ل تفعيل و�أجر�أة
اجلهاز املفاهيمي املرتبط �أ�سا�سا ب�آليات ا�شتغال
الال�شعور،وج ��ل القوان�ي�ن املتحكم ��ة يف النف� ��س
الإن�سانية ب�أبعادها املختلفة.
وقد عالج بع�ض الدار�سني احلكايات بطريقة
معمق ��ة بينم ��ا اكتف ��ى البع� ��ض الآخ ��ر ب�إ�شارات
عاب ��رة ،وم ��ن بني املقارب ��ات ،تلك الت ��ي اختطت
لنف�سه ��ا م�س ��ارا نظري ��ا حماول ��ة رب ��ط موتيفات
احلكاية باال�ستيهامات املختلفة التي طبعت تاريخ
الإن�سانية ،وم ��ن املقاربات ما ركز يف �أعماله على
التحلي ��ل الن�ص ��ي الذي حاول �أن ي�ض ��يء املناطق
املعتم ��ة يف احلكاية،با�ستعم ��ال ذات الأدوات
الإجرائي ��ة واملفاهيمية ،وقد ب ��رز يف هذا االجتاه
كل من جيزا روهامي وبرونوبتلهامي.
م ��ن املقاربات العلمية اجلميلة للحكايات ما
كتب ��ه « برونوبتلهامي» ع ��ن احلكايات ال�شعبية ،يف
ثنايا كتابه «التحليل النف�سي للحكايات ال�شعبية»،

الأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�شعبية

وفي ��ه �أب ��ان ع ��ن الرمزي ��ة الهائلة الت ��ي تختزنها
احلكاي ��ات ،خ�صو�صا يف �شق الرمزي ��ة النف�سية،
ومبقت�ض ��اه تع�ب�ر احلكاية ع ��ن مكنون ��ات النف�س
الداخلي ��ة ،وع ��ن الأجهزة الت ��ي تعم ��ل فيها وفق
ميكانيزم ��ات غاي ��ة يف الدق ��ة واحل�سا�سية،فمن
خالل جتربته الطويلة يف جمال علم نف�س الطفل،
ا�ستطاع بتلهامي �أن يكت�شف ما للحكاية من دور يف
�إعداد �شخ�صية الطف ��ل وتكوينها و�إك�سابها القوة
واملنعة الالزمتني القتحام جماهل احلياة.
واحلكايات تتجه �إلين ��ا عرب لغة رمزية ترتجم
�آليات عم ��ل الال�شعور م�ستح�ض ��رة روحنا الواعية
والالواعية يف مظاهرها الثالثة:الأنا ،الأنا الأعلى،
اله ��و  .وهذا م ��ا ي�شكل �صلب فعاليته ��ا� ،أي �أن كل
الظواهر النف�سية تكون جم�سدة يف �أ�شكال رمزية.
احلكايات وحتقيق التوازن النف�سي:

ت�سع ��ى احلكاية لتحقي ��ق الت ��وازن ل�شخ�صية
الطفل ،وذلك برت�سيخ الأمور التالية:
 -احلكايات تعطي معنى حلياة الإن�سان:

�إن �إدراك معن ��ى لوجودنا ال يتم ب�شكل فوري،
ولكن بطريقة متدرجة وهذا ما على الرتبويني �أن
يع ��وه ،و�أن ي�سعوا �إىل غر�س ��ه يف �أذهان النا�شئة،
وينتق ��د «بتلهامي» الآب ��اء الذين يري ��دون �أن يروا
�أبناءه ��م نا�ضج�ي�ن يف �س ��ن مبكرة ،وه ��م بذلك
يحرقون املراح ��ل وي�ضربون �سن ��ة التدرج عر�ض
احلائط .
�إن الو�ص ��ول �إىل تر�سي ��خ فك ��رة معنى احلياة
ال يت ��م �إال بتج ��اوز الوج ��ود الذات ��ي �إىل الوج ��ود
الك ��وين والإن�س ��اين ،و�إث ��راء العواط ��ف وحتري ��ر
اخلي ��ال والقدرات النف�سي ��ة ،بال�شكل الذي يرثي
ال�شخ�صي ��ة ويقويه ��ا ويجعله ��ا ق ��ادرة عل ��ى قهر
املفاج�آت التي تخب�ؤها الأيام.
 -احلكايات جن�س موجه للأطفال بامتياز:

يوج ��ه بتله ��امي الل ��وم لأدب الأطف ��ال لع ��دم

كفايته يف الإ�شباع النف�سي للطفل ،واقت�صاره على
م ��ده بتقنيات القراءة�،أومده باملعلومات واملعارف
العام ��ة �أوت�سليت ��ه وال �ش ��يء غ�ي�ر ذل ��ك .فحكاية
موجهة للأطفال
« ال ينبغ ��ي له ��ا �أن ت�سلي ��ه �أو�أن متده مبعارف
عامة ولكن يج ��ب �أن تثري انتباهه وف�ضوله وتعمل
عل ��ى تخ�صي ��ب خيال ��ه وحتري ��ر عواطف ��ه»(، )49
م ��ع اقرتاح حل ��ول منا�سب ��ة ل�سنه ومل�ست ��وى وعيه
وتفكريه.
�إن احلكاي ��ات تبق ��ى اجلن�س الوحي ��د القادر
عل ��ى �إعطاء الطفل فر�صة اقتحام عامله اخلا�ص،
و�إع ��ادة ترتي ��ب بيت ��ه الداخل ��ي ،ومنح ��ه الآليات
الكافية لفهم نف�سه يف عامل معقد مليء بالأ�سرار
واملفاج�آت.
 -احلكايات والأحوال الوجودية:

م ��ن �أج ��ل ع�ل�اج امل�ش ��اكل النف�سي ��ة املتعلقة
بالنمو�أي« تخفيف وط� ��أة الإحباطات الرنج�سية،
وامل� ��آزق الأوديبي ��ة وامل�شاحن ��ات الأخوي ��ة» (، )50
ولك ��ي يكون الطفل ق ��ادرا على �إثب ��ات �شخ�صيته
والوعي مبوقعه داخل حميطه ،البد له من حتقيق
التوا�صل الالزم مع ال�شعوره ،من خالل اال�ستئنا�س
بالفونتازمات التي ت�شغل جيدا يف احلكايات .
 -احلكايات والبعد التفا�ؤيل:

�إذا كان ��ت احلكايات والأ�ساطري مت�شابهة من
ناحي ��ة الوظيفة الرمزية ،ف� ��إن بينهما اختالفات
جمة من بينه ��ا �أن الأ�ساطري مغرق ��ة يف اخليال،
بينما تت�سم احلكايات بالواقعية ،ف�أغلب الأحداث
املروية يف احلكايات تبدوبديهية ،وقابلة للتحقيق
يف �أر�ض الواقع ،بينم ��ا تبقى الأ�ساطري بعيدة كل
البعد عن الواقع ،لأن �شخو�صها بكل ب�ساطة�،آلهة
�أو�أن�صاف �آلهة .وفيها تك ��ون النهاية م�أ�ساوية يف
الأ�سطورة ،تنتهي احلكاية نهاية �سعيدة.
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 -الآليات النف�سية امل�شتغلة يف احلكايات:

 الفونتازمات:وقد ركز جيزاروهامي  Gézaroheimعلى
رمزي ��ة احلكاية ال�شعبية يف اجلانب الفونتازمي،
�إذ اعت�ب�ر �أن الفونتازمات تك ��ون �أكرث �شفافية يف
احلكاية منه ��ا يف الن�صو�ص الأدبي ��ة ،والفونتازم
ح�س ��ب معج ��م التحلي ��ل النف�سي ه ��و «ال�سيناريو
اخلي ��ايل ال ��ذي تنتجه ال ��ذات ،من �أج ��ل تدارك
الرغب ��ات املكبوتة»()51ومنه ��ا الفونتازم ��ات التي
حت�ضر يف احلكاية الأمازيغية.
 فونتازم العودة �إىل رحم الأم:Fantasme du retour au sein maternel

ويتجلى ه ��ذا الفونتازم يف م ��ا ي�سمى بالعبور
 ،Le passageحي ��ث ميك ��ث البط ��ل يف كه ��ف
�أومغارة� ،أويجتاز بحرا �أونهرا ،وهذا م�شرتك بني
احلكايات والأ�ساطري.
 فونتازم تدمري الذات:Fantasme de destruction du corps

ويتمث ��ل ه ��ذا الفونتازم يف ابت�ل�اع البطل من
طرف الغولة ،كمقيد� ��ش يف بع�ض حكايات �شمال
�إفريقي ��ا� ،أوحمو�أونام�ي�ر يف احلكاي ��ات ال�شعبية
ال�سو�سي ��ة �أوحمواحرامي ��ي يف بع� ��ض احلكاي ��ات
الريفي ��ة ،كما يظهر ه ��ذا الفونتازم يف احلكايات
الت ��ي جت�س ��د املعامل ��ة القا�سي ��ة والوح�شي ��ة م ��ن
ط ��رف الأبوي ��ن عل ��ى الأبن ��اء ،حكاي ��ة عزي ��زة
وتولي�سفي(.)52
فونتازم امل�شهد البدائي:
fantasme de la scène primitive

وهو الفونتازم الذي يبدووا�ضحا يف احلكايات
التي تت�ضمن موتيف الغرفة املحرمة� ،أوالدخول يف
بيت مهج ��ور� ،أوالطفل الذي يت�صنت على الباب،
ويوجد من هذا مناذج كثرية يف احلكايات
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فونتازم العبودية:
Fantasme de servage

وميك ��ن ر�ص ��د ه ��ذا الفونت ��ازم يف احلكايات
الت ��ي ت�س ��اء فيه ��ا معامل ��ة البطل من ط ��رف �أمه
�أو�أبي ��ه �أوزوج ��ة �أبي ��ه ،ويف احلكاي ��ة الأمازيغي ��ة
مناذج كثرية ن من بينها ماغيغطا �أوبنت الرماد.
والتي متثل الطبعة الأمازيغية من حكاية �سندريال
املنت�شرة يف جميع بقاع العامل.
ومنه ��ا حكاي ��ة الأب وبنات ��ه ال�سب ��ع ،اللواتي
ماتت �أمهن .وت ��زوج �أبوهن امر�أة �أخرى� ،أ�ساءت
معاملته ��ن ،وطلبت م ��ن الأب �أن يتخل�ص منهن،
فق ��ام باقتيادهن �إىل غابة مهج ��ورة حيث التقني
بالغولة.
 -مبد�أ اللذة يف مقابل الواقع:

حتث العديد من احلكايات على التعامل مببد�أ
الواق ��ع مث ��ل حكاي ��ة «اخلنازير الثالث ��ة «وحكاية
«ال�ص ��رار والنملة» ،وجت�سد حكاي ��ة الأخ والأخت
كيف يعمل مب ��د�أ اللذة على حتقي ��ق مطالب الأنا
والهو.
حتك ��ي الق�ص ��ة ع ��ن �أخ و�أخ ��ت �ضاق ��ا ذرعا
بت�صرف ��ات زوج ��ة الأب ال�شري ��رة ،فانطلق ��ا �إىل
�أح ��دى الغابات ،وهن ��ا بلغ منهم ��ا التعب واجلوع
مبلغ ��ا عظيما ،وملا ا�ضطر الأخ �أن ي�شرب من �أحد
العيون ،قامت ال�شريرة بتحويله �إىل �أيل.
ترم ��ز رحلة اخل ��روج من البي ��ت �إىل حتقيق
ال ��ذات ال ��ذي يتطل ��ب القطيع ��ة م ��ع املا�ضي وهو
جتربة قا�سية تفرت�ض الوقوع يف عدد من املطبات
وفيما يرمز الأخ �إىل الوحدة غري القابلة لالفرتاق
يف ال�شخ�صية،ترم ��ز الأخ ��ت �إىل عزل ��ة الأم بعد
االفرتاق و�سعيها �إىل ت�صحيح الو�ضع.
يف بقي ��ة الق�ص ��ة ،يرم ��ز الأخ �إىل الهو الذي
يخ�ضع دائما ملب ��د�أ الرغبة (�إرواء العط�ش)،فيما
تلعب الأخت دور الأنا والأنا الأعلى اللذين يحاوالن
ت�أجيل الرغبات املمنوعة.

الأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�شعبية

حتويل ال�شريرة الأخ �إىل �أيل جاء بعد �إخفاقها
يف حتويل ��ه �إىل منر وذئ ��ب ،ولأن الأخ ��ت �سمعت
ن ��داء نبع امل ��اء تدخلت بع ��د �إقناعها ل�ل��أخ بعدم
ال�ش ��رب ،ويف هذا ت�أكيد �إىل �إن اجلانب احليواين
يف ال�شخ�صي ��ة يب ��د�أ يف اخلف ��وت تدريجيا �إذا مت
الإ�صغاء لنداءات الأنا والأن ��ا الأعلى� ،أي التحول
من حيوان �شديد ال�شرا�سة واالفرتا�س �إىل حيوان
�أكرث �ألفة ووداعة.

حتم ��ل حكاي ��ة «الأخ والأخ ��ت» دالالت رمزية
كب�ي�رة ،بدءا م ��ن �إظهار عمل �أق�س ��ام ال�شخ�صية
الثالث ��ة الأنا،الأنا الأعلى،الهو الذي يخ�ضع ملبد�أ
الرغبة يف مقابل مبد�أ الواقع الذي ي�سم الأنا،كما
ت�ؤك ��د احلكاية على احليوان فين ��ا يختفي مبجرد
بلوغ الإن�سان مرحل ��ة الن�ضج التي يوازن فيها بني
مطالب الأنا والأنا الأعلى والهو.
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الشعر الشعبي المقاوم والغناء
الوطني الرافض لالحتالل الفرنسي
في تونس من  1881إلى حدود فترة الثالثينات
من القرن العشرين
http://khilazwaw.blogspot.com/20101881/12/.html

�سمري �إدري�س
كاتب من تون�س

َ
والرافض نْي لالحتالل
املقاوم نْي
كان الش��عر والغناء
َ
متعدد
في القطر التونس��ي م��ن جنوبه إلى ش��ماله،
ّ
األشكال واألغراض إذ ارتبطا مبقاومة احملتل وكذلك
باحلف��اظ على الهوية واالنتماء .فق��د «تعورفت لكل
أم��ة من األمم أغان خاصة مت ّث��ل لغتهم ،وقوميتهم،
وأخالقهم وعوائدهم»(.)1
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ال�شعر ال�شعبي املقاوم والغناء الوطني الراف�ض لالحتالل الفرن�سي

تهب  -مبج ّرد تع ّر�ضها
لذل ��ك نرى �أنّ كل �أ ّمة ّ
خلط ��ر خارج ��ي  -تدافع ع ��ن مق ّوم ��ات وجودها
(الثقافة ،اللغة ،الأخالق ،الدين ،العادات ،الخ)
لط ��رد امل�ستعم ��ر واحلف ��اظ على الوط ��ن والهو ّية
ّ
موظف ��ة خمزونه ��ا الرتاث ��ي واحل�ض ��اري والف ّني
لذل ��ك� .ألي�س الفن انعكا�سا لوع ��ي اجتماعي  -ال
ف ��ردي معزول عن الواق ��ع واملجتمع – ويف خدمة
الق�ضية الوطنية؟
وهذا ما ذه ��ب �إليه �إبراهي ��م احليدري حني
�أورد «وم ��ن خ�صائ� ��ص الفن ��ون التقليد ّي ��ة �أنه ��ا
فنون لي�س ��ت ذات ّية ،و�إمن ��ا جماهري ّية غري مغلقة
وحمدودة يف تركيبها� .أنه ��ا تعك�س وعيا جماعيا،
لأنه ��ا غ�ي�ر مق�ص ��ودة جلماله ��ا و�إمن ��ا لفائدتها
االجتماعي ��ة ،لأنها متار�س ب�ش ��كل �أو ب�آخر ت�أثريا
فكريا وروحيا و�أخالقيا كبريا� ،إ�ضافة �إىل قيمتها
العمل ّي ��ة»( .)2ه ��ذه القيم ��ة ميك ��ن لن ��ا �أن نتل ّم�س
�أهم ّيته ��ا ووظيفته ��ا يف عالق ��ة بعمل ّي ��ة توظيفها
يف الواق ��ع العمل ��ي ولي�س خارج ��ه وبفعلها الثقايف
وت�أثريه ��ا يف النفو� ��س ويف احلي ��اة االجتماعي ��ة
والعاطف ّي ��ة و الوجدان ّي ��ة والوطني ��ة حي ��ث يك ��ون
الوط ��ن يف خط ��ر بك ّل مك ّونات ��ه الثقاف ّي ��ة والفن ّية
واحل�ضار ّية واالقت�صاد ّية وغريها ،بفعل االحتالل
املبا�شر الذي بد�أت �إرها�صاته قبل .1881
ويف تون�س مثلما هو حال املغرب العربي -حيث
توح ��دت املقاوم ��ة بني ليبي ��ا وتون� ��س واجلزائر-
ّ
ومثلما هو حال كل ج ��زء من الوطن العربي ،كان
ال�شع ��راء واملغ ّنون ال�شعبي ��ون وغريهم على موعد
مع العطــاء وبذل ف ّنه ��م وروحهم من �أجل الوطن
يف كل منعطف تاريخي ومع كل حادث جلل �أ�صاب
البالد.
فال�شعراء «غالبا ما يتعر�ضون �إىل ذكر �أبطال
املع ��ارك ا ّلذي ��ن �أبل ��وا فيه ��ا وا�ست�شه ��دوا فتخ ّلد
�أ�سماءه ��م يف ه ��ذه الق�صائد ال�شعر ّي ��ة .ولتون�س
ر�صي ��د هائل من هذه الأ�شعار ا ّلت ��ي تع ّر�ضت �إىل
مقاوم ��ة امل�ستعم ��ر الفرن�سي منذ دخول ��ه البالد
( )...كم ��ا توج ��د �أ�شع ��ار عدي ��دة تع ّر�ض ��ت �إىل

املقاوم ��ة امل�شرتكة ب�ي�ن التون�سي�ي�ن واجلزائريني
وخ�صو�صا يف اجلنوب التون�سي»(.)3
و�سنعر� ��ض يف ه ��ذه املقال ��ة �أمثل ��ة م ��ن فرتة
ترتاوح ب�ي�ن  - 1881وما �سبقه ��ا من ثورة علي
بن غذاهم( - )4وبني فرتة الثالثينات(.)5
فقب ��ل االحت�ل�ال الفرن�س ��ي لتون�س قي ��ل �شعر
كث�ي�ر ،من ��ه ما ُغ ّن ��ى ومنه ما بق ��ي دون تلحني يف
و�صف ثورة (علي بن غذاهم) حيث حملت لبنات
اجلهاد �ضد بدايات التغلغل اال�ستعماري الفرن�سي
�سجل ��وا
يف تون� ��س .ف�شع ��راء تون� ��س ال�شعبي ��ون ّ
ب�شعره ��م هذه الث ��ورة يف مواقف فن ّي ��ة حما�س ّية،
ظ� � ّل النا�س ير ّددونها ويتغ ّنون بها لكنها ُفقدت مع
وفاة رواتها الأولني ،ومل ُيع َ
نت بتدوينها.
من بني هذه الق�صائد نورد طالع �إحداها :
اللــّه يـنـ�صـر بن غذاهم
جماعة الباطل فياهم (�أهلكهم)

()6

و�سج ��ل ال�شعراء املغ ّنون �سخطه ��م على واقع
ّ
ال�ضرائ ��ب واملظ ��امل امل�سلطة عليه ��م من حكومة
الباي وم ��ن الت�س ّرب اال�ستعم ��اري عرب ال�شركات
امل�شبوهة وغريها من مظاهر الغزو من ذلك هذه
الأغني ��ة ا ّلتي ج ��اءت يف كتاب الأغ ��اين التون�س ّية
لل�ص ��ادق الرزقي حي ��ث ذكر �أنها كان ��ت تغ ّنى يف
احلف�ل�ات ال�شعبي ��ة مب�صاحب ��ة �آالت ��ي امل ْندو ِلي َنة
والدربوك ��ة و�ضرب الأكف «وهي تندب حظ تون�س
احلائ ��رة احلذرة من هذه ال�شرك ��ة الأجنبية ا ّلتي
ا�ستلزم ��ت جل ��ب ماء زغ ��وان �إىل املن ��ازل مقابل
مبالغ مالية ،واملت�أملة من ال�ضريبة البلدية الخ ...
ير
ِتبـ ْ ِكـي ْو َد ْمـ ِع ال ِع ْ
يـن غْ ِز ْ
		

ري
َع َل ُتــو ِن ْ�س ِيا َمـا َذا ْي ِ�ص ْ

ِنـ ْبــــــ ِكــــي ِبــالـــــدَ ْمــــ َعــــة
		

ع َلى ُتــو ِن ْ�س َما َ�صا ِي ْر ِفيـ َها

�أُ ْم الــــــــــ ُبــــــــــلْـــــــــــــــدَ انْ
		

محِ ْ َتـــا َرة َر ِبـّي ْي َهـ ِنـّيـ َها»

()7
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وع ��ن بداية التغلغل اال�ستعم ��اري ورف�ضه من
ال�شع ��ب وال�شع ��راء يح ّدثنا ال�ص ��ادق الرزقي
ع ��ن �إحدى الأغ ��اين ا ّلتي ج ��اءت لتحذير ال�شعب
م ��ن االحتالل ومن ظلم الباي ومن غدر امل�ستعمر
ال ��ذي يحاول من خالل �إقامت ��ه خلط �سكة حديد
بني تون� ��س واجلزائر �إيهام �أهل البلد ب�أنه �سيكون
يف خدمتهم ومن �أجل رفاهيتهم:
()8

َيـــا َغـــا ِفــــــلْ َبـــا ِل ْ
ــك تُـطْ ـــ َمــــانْ
ـــاعــــــا ْد �أَ َمـــــانْ
فــــي الـــدُ نْـــ َيا َم َ
ِعـــــــــنْــــــــــــدَ ه َبــــــــا ُبـــــــــــــــــــو ْر
اعـــه
ــ�س َ
ِعنْـــــدَ ه َم ْـ�شـــــي نْـ َهـــــا ْر ْب َ
ْي َ
َّــــــــــــــــا�س
ــــز ِّهي ِفـــــــــــــي الـــن
ْ
َب ْ
ــا�ش ْي َـح ِّ�صلْ فيِ الطمـَّاعة...

()9

وج ��اءت ق�صائ ��د ال�شاع ��ر ال�شعب ��ي علي بن
عب ��د اللهّ الق�ص ��ري( )10لت�ص ��ف حال ��ة الظل ��م
والنه ��ب وتدهور الأخ�ل�اق نتيج ��ة ل�سيا�سة الباي
امل�س ّلطة عل ��ى رقاب ال�شعب ،ه ��ذه ال�سيا�سة ا ّلتي
م ّه ��دت لالحتالل نذكر منها بع� ��ض الأبيات لهذه
الق�صيدة :
وقـي ا ْل َقـل ْْب َباتْ ْي َكـنْــد ْر
َفدتْ َخ ُل ِ
اجــــي َ
ـــرت ْد َواه
وج ْو
ممَ ْ ُر ْ
ال ْجـــ َب ْ
ِ
ال ْح َكا ْم ِم ْـن َمـــ ْو َ
ا َ
ال ْي َرا ْد ْو َقــــدَّ ْر
ـــاج غْ َ
ــال ْه
ـــر ِنـــي َو
َ
الـــدج ْ
َذل الْــ ُب ْ

مالك وا ّلت ��ي ارت�سمت يف �أذهان الكثريين خا�صة
مناط ��ق الو�سط وال�شمال الغرب ��ي وحادثة هروب
البطل الليبي ُغ َومة املحمودي �إىل مناطق اجلنوب
ن�سج ��ل يف هذا
التون�س ��ي»( .)12كذل ��ك ميك ��ن �أن ّ
الإطار التج�سيد الفني لتجارب اجلهاد يف احلركة
الوطنية �ضد االحت�ل�ال الفرن�سي وا ّلذي ظهر من
خ�ل�ال «�إعالن ال�شعب رف�ض ��ه النت�صاب احلماية
الفرن�س ّي ��ة ونقمته على الباي وه ��ذا ما ظهر على
�أل�سن ��ة ال�شع ��راء ال�شعب ّيني مثل عل ��ي بن عبد اللهّ
الق�ص ��ري وال�شاعر حمد بن �س ��امل الربغوثي...
كذل ��ك م ��ا قال ��ه ال�شاع ��ر عب ��د اهلل املرزوقي يف
و�صف حالة البالد التون�س ّية عام احتالل املرازيق
�سن ��ة  1882وما قال ��ه املنا�ض ��ل �إبراهيم �سا�سي
ال�شعيلي من بني يزيد بحامة قاب�س »(.)13
ه ��ذا �إ�ضاف ��ة مل ��ا قي ��ل م ��ن �شع ��ر مق ��اوم يف
معرك ��ة التجني� ��س الت ��ي اندلع ��ت بتون� ��س عل ��ى
�إث ��ر انعق ��اد امل�ؤمت ��ر الأفخار�ست ��ي( )14مطل ��ع
الثالثين ��ات وم ��ا ج ��ادت ب ��ه القريح ��ة ال�شعر ّي ��ة
لل�شاع ��ر �أحمد الربغوثي من رف� ��ض لهذا امل�ؤمتر
وقراراته امل�ستهدفة للغ ��ة العرب ّية وللهو ّية العرب ّية
الإ�سالمي ��ة .ومع خيانة الب ��اي للأر�ض والعر�ض
والتاريخ �إثر عق ��ده ملعاهدة  12ماي  1881ا ّلتي
باع من خاللها �أر� ��ض تون�س لال�ستعمار الفرن�سي
�شاع يف جميع الأو�س ��اط �أنه �س ّلم البالد للأجانب
الكفار وذاعت يف �أحي ��اء البادية الأغنية ال�شعب ّية
امل�شهورة ا ّلتي كان يتغنى بها ال�صبيان:
الـ�صـــا ِدقْ َخـــــانْ
ْيـ ِك ْـب �أَ َيـا ْم ََّ
ْه َـر ْب َخـلــّى الـ ُك ْر ِ�سـي ِل ْـجـــ َوانْ

َي ْح ِي ْو ُي ْقتُلْ ِيـ َك ْـ�س ِـر ْك و ْي َجـــ ّبـــ َ ْر

()15

ْـم ُح ْك َمه َوالْـ َع َـطى َمـ ْع َ
ــطا ْه
ُ
الـحـك ْ
ال�سفْلْ ِك ْ
ـيف ْت َكـــبرَّ ْ
َمـا َذا ْو َج ْع ِني ِّ
تْعـَـــلـَّى َ�شـــا َنه ْو َعا ْد ُمولىَ َجـا ْه

()11

وتخت ��زن الذاك ��رة اجلماع ّي ��ة العدي ��د م ��ن
املواق ��ف ال�شعري ��ة ال�شعب ّي ��ة منذ الق ��رن التا�سع
ع�شر «مث ��ل ملحمة ح�سونة الليل ��ي لل�شاعر �أحمد
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كما راج مغنى يف احلا�ضرة بعد هذه املعاهدة
يف حفالت ال�شباب يقول مطلعه :
يــــــــــــــــا مـخلــــــــــــــــــوق
		

نـهــــار لـخمي�س غلــق ال�سوق

مـا �سلم �إال العربي ز ّروق
		

مـن الــــدولـة الـفـــرن�ساو ّيـة
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علي بن غذاهم

تفجرت قريحة ال�شع ��راء منادية للجهاد
وقد ّ
()16
وممجدة للقبائل و�أبطالها
ّ
يا �أمة نبينا يا من طالب على اجلهـاد يجينا
�ضـــــــامـــــــــــونـــــــــــــــا الــــــكـــــــــفّـــــــــــــــــــار
كـان خـرتو فـــينـــا العط ّيـــــة للـقـــهــــــار ...
بــنــــو زيــــــد والـــهـــمــامـــة اثـــنــا�ش فيــــه
الــحـــــرب ليـــهـــم مــــن قــــديـــــم �أبــــطـــــال
(علي بن عامرة) �صـيـــــد فـــــي الـتـــرع ّيــــة
(حممد بن هذيلي) بـــــطــــل م الأبـــــطــــال
وطـــــــن الـ�ســــــاحـــــل فــــيــهـــم الــرجلـ ّيــــة
الـــــواحــــــد يــلــــــز كـــــبـــده عــلـــى الـمالل
قـــفـــــ�صـــــــــة ونـــــفـــــــزاوة وجــــريـــد ّيـــة
مـــــــــــع وعــــــــد ربـّــــــــي مـــــــا يـقـــد احلال

ل�شاعر جمهول

َعا ْم ِكذْ ْبَ ،عا ْم اَخْ َبا ْر عا ْم ن َْذا ِي ْر
َعا ْم ال ِّلي َبات ال َوطْ ْن َكا ِملْ َحا ِي ْر

()19

لق ��د �شكل ال�شعراء واملغن ��ون ال�شعبيون جبهة
فنية ثقاف ّية فكانوا يف مق ّدمة املقاومني لالحتالل
كما ق ��ال عنهم حمم ��د املرزوقي «�شع ��راء فحول
وفر�س ��ان عظ ��ام ،قاوم ��وا امل�ستعم ��ر ببنادقه ��م
و�سلقوه ب�أل�سنتهم يف ق�صائد رائعة»( .)20ومن بني
ه� ��ؤالء ال�شعراء «حمادي الذيب ��ي»( )21الذي كتب
الكثري م ��ن ال�شعر يف معارك عديدة دارت رحاها
يف الو�سط الغرب ��ي كمعركة �سيدي يعي�ش بقف�صة
وا ّلتي قال فيها :
َع ْر َكة َ�ســـارتْ يف ِ�سي ِع ْ
ي�ش ْن َها ْر َخـا ِي ْب ثا ْر
َّ
اح
الظ ْح َظ ْ
دري�ش ِد ْز ُ
�سا�سي َغا ِفلْ َما ِي ْ
وقولْ ليهْ �أَ َّراحْ
ِ

()22

()17

تفج ��رت ه ��ذه القريح ��ة متح ّدث ��ة ع ��ن
كم ��ا ّ
�ص ��دى احتالل تون�س من ط ��رف اال�ستعمار مثلما
ج ��اء يف طال ��ع ق�صيدة لل�شاعر عب ��د اللهّ بن علي
املرزوقي(: )18

ومن بينهم الفار�س ال�شاعر «من�صور ال ُه ْ
و�ش»
م ��ن مدن�ي�ن ا ّلذي ث ��ار �ض ��د االحت�ل�ال الفرن�سي
م ��ع عرو� ��ش اجلنوب ث ��م ا�ضط ��ر لالنتق ��ال �إىل
ليبي ��ا حيث بقي ين�شد ال�شع ��ر الراف�ض لالحتالل
والإذع ��ان له ويقوم من حني لآخ ��ر بالإغارة على
49

ال�شهيد ال�شاذيل بن عمر القطاري

الع ��دو وهو ا ّل ��ذي اعترب « �أنَّ ِم ��نْ �أَ ْو َك ِد الواجبات
وقتذاك الهجرة ا ّلتي يعتربها فر�ض عني »...ويف
هذا يقول :
واجب علينا الهجرة فر�ض و�سنة
بال�شرع موىل اخلايبة يتكافى

()23

وقد ح ��ارب هذا الفار�س «�أع ��داءه وخ�صومه
ب�سالح ��ه الناري ول�سان ��ه ال�سليط ذل ��ك �أنه �سلق
بل�سانه من مل تطله بندقيته»(.)24
و�شيئ ��ا ف�شيئ ��ا �أخذ العداء يتفاق ��م بني �أبناء
ال�شع ��ب وب�ي�ن االحت�ل�ال لي�أخ ��ذ �أبع ��اده الوطن ّية
والدين ّي ��ة والثقاف ّية واللغو ّي ��ة وال�سيا�س ّية ولريتقي
�إىل مواجه ��ات م�س ّلح ��ة وا�صطدامات ومواجهات
()25
عنيفة كان من �أبرزها �أحداث الزالج 1911
وواقعة «ال�ْت�رْ َ ْام»  )26( 1912وما تالها من بروز
احلركة النقاب ّية يف تون�س و جت ّذر احلركة الوطن ّية
وتو�سعها يف عالقة وثيقة ال تنف�صم.
ّ
«ومن الطبيعي �أن تواكب الأغنية ال�شعب ّية هذه
احلوادث لتن ّدد ب�أ�شكال الظلم اال�ستعماري ()...
وم ��ن هذه الأغ ��اين ا ّلتي تغ ّنت ببط ��والت «املنوبي
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اجلرجار»( )27و«ال�شاذيل القطاري »(� )28شهداء
واقع ��ة ال ��زالج و«الدغباج ��ي» �شهي ��د املقاومة يف
جنوب تون�س ()...ا ّلت ��ي بقيت خالدة يف الذاكرة
()29
ال�شعب ّية (� )...إىل زمننا احلا�ضر»
نذكر منها :
بــــره ويجــــا ما ترد اخبار ع اجلرجار
ّ
للهّ ()30
يــا عـــالــــم لـ�ســــــرار �صبــــــــري
و
يا جماعة �شوفوا مـا �صـار
		

القطـاري مــــعـــاه الـجـرجار

حـــــ�صـــــرنـــا الــــجـــــــالز
		

كــل واحد يف قـربو جــاز

()31

�اح يف ك ّل رب ��وع
ومثلم ��ا امت�ش ��ق الث ��وا ُر ال�س�ل َ
هب الأدب ��اء والفنانون ب�شعرهم و�أغانيهم
تون�سّ ،
وحكاياته ��م وب ��كل الأ�ش ��كال الفن ّي ��ة لي�صرخ ��وا
وليج�سدوا كل املعارك
�صرخ ��ة واحدة �ضد املحتل
ّ
ا ّلتي خا�ضتها اجلماه�ي�ر واملقاومة امل�س ّلحة .فمع
كل معركة وك ّل انتفا�ضة وك ّل حادث وجدنا ما عبرّ

ال�شعر ال�شعبي املقاوم والغناء الوطني الراف�ض لالحتالل الفرن�سي

ال�شهيد املنوبي اجلرجار

عنها فن ّيا بال�شعر وبالأغنية.

مرات يف الـطليان مـرة فيكم

وقد ظهرت يف تون�س العا�صمة �إحدى الأغاين
الت ��ي خ ّلدت حادثة «الترْ َام»  1912وقد تغ ّنى بها
الأطف ��ال وال�صبي ��ان حت ّدي ��ا للم�ستعمر()32حيث
يقول طالعها :
َعـ َلـى َمـا ْج َرى ِللْـ ِك َْبان َّية

()33

		

ِفـلـ ْ ِ�ســـــتْ َمــــا َدلـّت ْ
ْـ�ش ثْن َّية

		

رقريق مانولو�ش دوم علـيكم

مـــــــــرات فــــي الــــــطــــليـان
		

ومرات عليكم راقب الكيفان

قدا�ش �سقنا من نــيـاق �سمان
وقدا�ش خزيتو على كرعيكم
حالل رزقكم بال�شرع والقر�آن
رعية مرا متوا ال�شروط عليكم

و ير ّد ال�شاع ��ر الفار�س حممد بن مذكور
عل ��ى االحتالل  -وهو يبن ��ي مركزا حربيا جلنوده
يف منطقة الذهيبة خالل ثورة الودارنة وبني يزيد
 -ب�أغنية يقول طالعها :

ث َّم ْ
ا�ش ِم ْن ِي ْب ِكي ْو ِين ِْد ْب ْع ِلـي َنا

اعـة
�أَ َيـا ْم ُكـنْت ِت ْر ْعبي َيا َق َ

نْـ ِفد ال ِق َ�ضاء َما َعا ْد ِي ْن َف ْع ِفين َا

()34

وم ��ن القريوان ي�صف �أحد ال�شعراء يف �إحدى
الأغاين و�ضع املجتمع �أمام االحتالل:

اعـه
وا ْل ُيو ْم ِفيك ا ْل َكل ْْب َمدّ ك َْر َ

()35

و«يف هذه الف�ت�رة بالذات� ،أي حتت وهج هذه
احل ��رب( )36التي طاملا تحَ َ َّر َق ِب ِن َم ِذ ُكور خلو�ضها
تفي� ��ض قريحته من جديد ،فيتوج ��ه بخطابه �إىل
()37
الفرن�سيني»

وقد كت ��ب ال�شاعر ال�شعبي عم ��ارة ال�سوداين
الفطنا�س ��ي م ��ن قاب�س ه ��ذه الكلمات م ��ن �أغنية
ا�شتهرت يف اجلنوب يقول طالعها :
ا�س َطا ْر
ِم ْن َر ِّبـي َم ْكت ْ
ُوب ْ
ْق َع ْد َنا َر ِع َّية ِللْـ ُكـفَّـا ْر
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خليفة بن ع�سكر النالوتي

كم ��ا حت� � ّدى ال�شاع ��ر «حمم ��د الر ِوي� � ْ�س»
االحتالل والباي بكلمات �أغنية جعلت هذا الأخري
ي�أمر بتتبعه ومنعه من ترديد �أغنيته:
()38

ج�سدها �شاعر
�أم ��ا حادثة املر�س ��ى( )40فق ��د ّ
جمهول يف �أغني ��ة و�صف فيها ما كان يرت ّقب �أحد
املواطنني جراء غدر امل�ستعمر قال طالعها :

يا لندرى تون�س على امللك ّية

نحكي لكم يــا ّ
ح�ضار

واال ديـمــه قاعدة عرييه

		

فــي الـمـر�سـى �آ�ش الّــي �صار

الفر�شي�سي قا�صـد مواله

كم ��ا ُر ِث ��ي ال�شهيد الب�شري بن ْ�سدي� � َرة ب�أغنية
يقول مطلعها:

ولـد املـالطــ ّية ناداه

نـــــوحــــي يا زيـــن ال َتخ ِليلة

		

		
		

وال خلّـــــى رجــــال يفيــــدوه

�أما ال�شاع ��ر «عبد الرحمان الكايف» فقد كتب
ع ��ن واقعة �س ��وق الأربع ��اء( ( )39جندوبة حاليا)
ف�صارت �أغنية ر ّددتها اجلماهري يقول طالعها :
م�شنوق ي�شكي من الدرك يا حليلة
		

حـالــــل حـانـــوته جـزار

()41

خــــوك العاتــي قتلوه
َعــــل
ِ

فيه ت�شفــــوا كــــالب الغابة
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ع الــ�صـبحــ ّيــــة �آ�ش عــطـــاه

يـبـكي يكلــم فـي حبل مثيلة

ويف اجلن ��وب بعد انك�شاف حت ّرك م�شايخ بني
يزي ��د وبعد حما�صرة ثورته ��م يف خطواتها الأوىل
واعتق ��ال �أبرز قادته ��ا� ،أ�سرعت قبائ ��ل اجلنوب
ال�شرق ��ي بتطاوين للقي ��ام بث ��ورة «ا ْلودَا ْر َنة» و«يف
�إع�ل�ان الث ��ورة امل�س ّلح ��ة ا ّلت ��ي م ��ازال ينق�صه ��ا
اال�ستع ��داد امل ��ادي ال�ل�ازم والتن�سي ��ق .ووقع ��ت
بينه ��م وبني اجلي� ��ش الفرن�سي ع� � ّدة معارك على
احلدود»( .)42ثم ان�ضمت هذه القبائل �إىل القائد
«خليفة بن ع�سكر» بجهة نالوت بليبيا «وقد دامت

الن�صب التذكاري لل�شهيد حممد الدغباجي
بحامة قاب�س

مع ��ارك الث ��ورة م ��ا يزيد ع ��ن �سبع �سن ��وات»
انطالقا من �سنة .1915
ومل تتوق ��ف ه ��ذه الث ��ورة عند ه ��ذا احلد بل
توا�صل ��ت بت�ش ّكل جمموعة م ��ن املقاومني اختارت
الكف ��اح امل�سلح �ض ��د املحت ��ل وكان يقودها حممد
الدغباج ��ي �أغلبهم من بني يزيد� .أما البق ّية فهي
م ��ن تطاوين واحلزم �أح ��واز قاب� ��س( وغمرا�سن
وليبي ��ا )عم ��ر كري ��د احلام ��دي ،وذلك بع ��د �أن
انف�صلت عن جمموعة الب�شري بن �سديرة.
وق ��د خا�ض ��ت جمموع ��ة حمم ��د الدغباج ��ي
معارك عدي ��دة تناولها ال�شع ��راء واملغنون بف ّنهم
حتّى �أنها غدت وثيقة تاريخ ّية هامة لتلك املرحلة
يف عالقة مع كل ما كان يحدث يف البالد التون�سية
فحيث ح ��ل اال�ستعمار حلت املقاومة بكل �أ�شكالها
مبا يف ذلك ال�شعر والغناء املُ َقا ِو َمينْ ِ .
ويف ن�ض ��ال حام ��ة قاب� ��س كان ��ت ال�شخ�صي ��ة
الرئي�س ّي ��ة ا ّلتي وقع �إفرادها بالن�صيب الأكرب من
ال�شعر واحلكايات هي �شخ�ص ّية حممد الدغباجي
التي وجدناها حا�ضرة يف عدد كبري من الق�صائد
ال�شعب ّي ��ة ال�شعر ّي ��ة واملغن ��اة والت ��ي ت ��روي �أغلب
املعارك التي خا�ضتها املقاومة.
()40

فـ«لي� ��س غري ال�شاع ��ر من ي�ستطي ��ع �أن يخ ّلد
ويج�سمه ��ا للنا�س يف �أمثلة فريدة
مع ��اين البطولة ّ
م ��ن الذوق وال�ص ��دق ،وح ّدة العاطف ��ة .وقد تو ّفر
للدغباج ��ي �شع ��راء ا�ستطاع ��وا �أن يعط ��وه ح ّق ��ه
و�أن ي�ص� � ّوروا ا ّتق ��اده وجي�ش ��ان روح ��ه �إزاء ح � ّ�ب
الوط ��ن»( .)44حتّى �أ ّنه ّ
غط ��ى ببطوالته كل �أنحاء
تون�س تقريبا ف�أ�صبحت �صوالته وجوالته على ل�سان
ال�شع ��راء واملغ ّنني والنا�س .فل ��م تذهب ت�ضحياته
�سدى ب ��ل تفاعل معها الف ّنان ��ون واملجتمع و�أ�صبح
ا�س ��م الدغباج ��ي يطالعن ��ا يف الذاك ��رة ال�شعبية
كبطل �شعبي يجمع بني ال�شجاعة والبطولة والوفاء
واحلب والع ّفة والر�أفة(.)45
ه ��ذا البط ��ل �أ�صب ��ح رم ��زا و�أ�سط ��ورة يف
احلكاي ��ات والأ�شع ��ار ال�شعبي ��ة «وج ��دت عدي ��د
الأ�ساط�ي�ر واحلكايات ال�شعب ّي ��ة القدمية يف �شكل
خطاب �شعري .وق ��د و�صلتنا بهذه الطريقة عديد
الرواي ��ات ال�شه�ي�رة م ��ن �أهمه ��ا ق�ص ��ة اجلاز ّية
الهالل ّي ��ة ا ّلت ��ي يعود تاري ��خ ظهوره ��ا �إىل القرن
احل ��ادي ع�شر �إ�ضافة �إىل رواي ��ة ال�شهيد ال�شهري
الدغباجي وملحمته الدمو ّية �ضد امل�ستعمر وذلك
يف تاريخنا القريب»(.)46
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ُنذ َّك ��ر ب�أن ه ��ذه الق�صائد وردت يف املرج ��ع ال�سابق بدون
�شكل.
- 42الزريب ��ي (الهادي) ،ث ��ورة  1918-1915ودورها
يف حتري ��ر املغرب العرب ��ي ،ط ،1 .قاب� ��س،2002 ،
�ص.132 .

« - 33الكبان ّي ��ة»  :ال�شرك ��ة الفرن�س ّي ��ة ا ّلتي ت�شرف على
ا�ستغالل «الترْ َام».

- 43املرجع ال�سابق� ،ص.132 .

 - 34حمم ��د ب ��ن يحي بن مذكور�:شاع ��ر وفار�س معلم،
م ��ن قلع ��ة �أوالد �شهيدة مبعتمدي ��ة تطاوي ��ن� ،إجتاز
احل ��دود و�شارك �سن ��ة  1911يف مقاوم ��ة الإحتالل
الإيطايل لليبيا .اعتقل من طرف فرن�سا بعد.1913
بعده ��ا كان له �شرف �إ�شعال فتي ��ل انتفا�ضة الودارنة
. 1915

- 44خر ّيف (حمي الدين)� ،صورة الدغباجي يف ال�شعر
ال�شعب ��ي ،احلي ��اة الثقاف ّية ،ع ��دد  ،59تون�س ،وزارة
الثقافة� ،1990 ،ص.39 .
- 45خر ّيف (حمي الدين) ،املرجع ال�سابق� ،ص. 39 .

- 35املرزوق ��ي (حممد) ،ال�شع ��ر ال�شعبي واالنتفا�ضات
التحررية ،املرجع ال�سابق� ،ص. 100 .

45 - LEJMI (Hafedh), L’enseignement

- 36انتفا�ضة الودارنة باجلنوب .1915

de la musique en Tunisie : évolution

 - 37لي�س�ي�ر (فتح ��ي) ،م ��ن ال�صعلك ��ة ال�شريف ��ة �إىل
البطوالت الوطن ّية ،املرجع ال�سابق� ،ص. 152 .

des idées et des pratiques de la
pédagogie, thèse de doctorat nouveau

- 38حمم ��د الروي� ��س � :شاع ��ر م ��ن ت ��وزر ،ت ��ويف �سن ��ة
.1936

régime, Université de Paris IV, Paris

- 39واقع ��ة �سوق الأربعاء  :مظاهرة �ساخطة �ضد العدو

Sorbonne, octobre 1996, p .240.
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صورة المرأة في
المثل الشعبي
الفلسطيني

http://timefrs.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

�شادن حممد ح�سني
كاتب من الأردن

ُتعد األمثال الشعبية أكثر عناصر الفلكلور الشعبي تداوال
واس��تخداما ف��ي احلي��اة اليومية على مس��توى الفرد أو
اجلماعة كونه يعبر عن حوادث متعددة في موقف معني
أو أي جتربة إنس��انية ،وهو يكش��ف أخالقي��ات وعالقات
املجتم��ع من جمي��ع النواحي،ولهذا فإن دراس��ة املثل
هي وجه آخ��ر لدراس��ة منظومة العالق��ات والتوجهات
االجتماعي��ة فهو بهذا يش��كل ملمحًا م��ن مالمح الهوية
اإلنس��انية ويعكس قيما اجتماعية وثقافية للمجتمع الذي
يعيش فيه ،وبهذا يحتل املثل مكانة األعراف املقدس��ة
وحكم القانون وفصل الكالم في حياة الناس.
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وت�سعى ه ��ذه الدرا�سة �إىل ت�صوير واقع املر�أة
الفل�سطينية يف املثل ال�شعبي من خالل تقدمي �صور
املر�أة املتعددة الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية
والرتبوية التي �ساهمت يف ت�شكيل جوانب ال�صورة
العامة للمر�أة يف املجتمع الفل�سطيني.
وللأمث ��ال ال�شعبية الفل�سطيني ��ة موقفان من
امل ��ر�أة ,موقف �إيجابي حي ��ث تقف الأمثال بجانب
امل ��ر�أة وترفع م ��ن �ش�أنها وتق ��در مكانتها وموقف
�سلب ��ي حيث تق ��ف الأمثال �ضد امل ��ر�أة وحتط من
�ش�أنها وتنظ ��ر �إليها نظرة دونية وتقارنها بالرجل
وجتعله ��ا يف معظ ��م الأحي ��ان تابع� � ًا ل ��ه ذات دور
هام�شي.
 -تعريف املثل

ي�شكل املث ��ل ال�شعبي خال�ص ��ة لتجربة واقعية
عا�شه ��ا الإن�سان يحمل يف ثناي ��اه معرفة الإن�سان
لنف�س ��ه وللآخري ��ن وللع ��امل من حول ��ه ،وهووجه
م�ش ��رق م ��ن وج ��وه ال�ت�راث الوطن ��ي املع�ب�ر عن
�شخ�صية الأم ��ة و�أحالمها وهمومه ��ا وتناق�ضات
حياتها(.)1
وقد ع� � ّرف �إمي ��ل بدي ��ع يعق ��وب يف مو�سوعة
�أمثال العرب املثل ب�أنه «عبارة موجزة ي�ستح�سنها
النا� ��س �ش ��ك ًال وم�ضمون� � ًا فتنت�ش ��ر فيم ��ا بينه ��م
يتناقلها اخللف عن ال�سلف دون تغيري متمثلني لها
غالب ًا يف حاالت مت�شابهة ملا �ضرب لها املثل �أ�ص ًال
و�إن جهل هذا الأ�صل»(.)2
وتع ��رف ي�س ��رى جوهري ��ة عرنيط ��ة الأمث ��ال
ب�أنه ��ا «عادة هي جمل ق�ص�ي�رة ولكنها نتجت عن
خ�ب�رة طويلة وق ��د ث ّب ��ت �صحتها الزم ��ن ،ود ّونها
يف �سجالت ��ه لي�صدرها يف الوق ��ت املنا�سب حكمة
لل�ش ��ارع �أوانتق ��اد ًا الذع ًا للحياة وبن ��ا ًء على ذلك
ميك ��ن للقارئ �أن يت ّبني ال�سب ��ب املبا�شر يف �سرعة
احلفظ»(.)3
فاملثل ال�شعبي نتاج لتداخالت التاريخ والثقافة
واجلغرافي ��ا والأدب واالقت�صاد والدين والعادات
والتقاليد وحني تن�صهر كل هذه العوامل جمتمعة

يف ذاك ��رة ال�شع ��وب يخ ��رج للوجود ه ��ذا العطاء
العبق ��ري لفل�سفته احلادة الالذعة املتنفذة والتي
تفرز احلكمة البالغة يف قليل من الكلمات(.)4
ويلع ��ب املث ��ل ال�شعب ��ي دور ًا ممي ��ز ًا يف �إبراز
القيم االجتماعي ��ة واالقت�صادية يف املجتمع فمن
خ�ل�ال تداوله ي�سع ��ى العامة �إىل تعمي ��ق وتر�سيخ
معايريهم الأخالقي ��ة ونظراتهم االجتماعية �إىل
الأمور ،حيث ي�سهم املثل يف ت�شكيل ثقافة املجتمع
وفل�سفته و�سلوك ��ه ويدفعه �إىل الإيجابية والتفاعل
م ��ع الآخرين( )5حيث مل يرتك املث ��ل �شيئ ًا �إ ّال وله
فيه قول.
ل ��ذا ال غراب ��ة �أن يكون للم ��ر�أة يف تراث هذه
ال�شع ��ب ذل ��ك الكم الهائ ��ل من الأمث ��ال ال�شعبية
الت ��ي تغط ��ي جوان ��ب �أموره ��ا احلياتي ��ة حلوه ��ا
وم ّرها ،فكان خري معرب ب�شكل �أو�ضح عن �سماتها
اخلا�ص ��ة ذات املالم ��ح الوا�ضحة الت ��ي �أ�سبغتها
�شخ�صيته ��ا الفل�سطيني ��ة مم ��ا �أك�سبه ��ا ذاتي ��ة
متميزة وا�ستطاع ��ت �أن حتافظ عليها عرب �سنني
طويلة(.)6
ولأن املثل ال�شعب ��ي يعك�س ح�س و�شعور معظم
الأف ��راد جت ��اه املر�أة ،كم ��ا يعرب ع ��ن اختياراتهم
وقناعاتهم املختلفة اعت�ب�ر مقيا�س ًا مالئم ًا ميكن
توظيفه للك�شف عن �صورة املر�أة يف التاريخ(.)7
�أما بالن�سبة لواقع املر�أة الفل�سطينية فهي تتميز
بخ�صو�صية خلقتها ظروف جمتمعها الذي يعاين
االحت�ل�ال وانعك�س ��ت هذه الظ ��روف على مناحي
حياته ��ا ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة،
بل �أف ��رزت ق�ضاي ��ا ترتبط مبمار�س ��ات االحتالل
الإ�سرائيل ��ي �ضدها ،وتبعاتها عل ��ى �أو�ضاع املر�أة
ال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية.
«حيث وجدت امل ��ر�أة الفل�سطينية نف�سها �أمام
م�س�ؤوليات من نوع جديد نتيجة ل�سيا�سات االحتالل
أرا�ض ،حيث
الإ�سرائيلي ��ة من اعتقال وم�ص ��ادرة � ٍ
�إن اعتق ��ال الآباء والأزواج كونهم معيلني لأ�سرهم
فر�ض عل ��ى املر�أة �ضرورة احل�ص ��ول على فر�صة
عمل لإ�شغال الفراغ الذي تركه الرجل»(.)8
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مما جعل امل ��ر�أة الفل�سطينية املنا�ضلة حتظى
بحري ��ة احلرك ��ة وامل�شارك ��ة والقيام مبه ��ام كانت
حمظورة عليها من قبل ،خا�صة يف ظل غياب رجل
البيت ،لكن هذا ال يعن ��ي �أن املر�أة الفل�سطينية قد
و�صل ��ت ب�سبب ذلك �إىل و�ضع م�س ��ا ٍو للرجل �أو�أنها
انعتقت من كل القيود والعادات التقليدية للمجتمع
ال ��ذي نعي�ش فيه« ،فه ��ي كغريها من ن�س ��اء العامل
الثالث تعاين من الكثري من املعوقات واحلواجز التي
تقف يف طريق تقدمها ومنودورها يف املجتمع»(.)9
ولكن رغ ��م خ�صو�صية واقع املر�أة الفل�سطينية
الت ��ي تعاين معان ��اة مزدوجة ب�سب ��ب االحتالل من
ناحية وع ��ادات املجتمع من ناحية �أخ ��رى� .إ ّال �أننا
جن ��د �أن ق�ضاي ��ا امل ��ر�أة الفل�سطيني ��ة تتقاط ��ع مع
ق�ضايا نظريتها العربية مثل الزواج املبكر ،العنف
�ضد املر�أة ،و�ضعف امل�شاركة ال�سيا�سية وغريها من
الأمور( .)10وللأمثال ال�شعبية الفل�سطينية موقفان
من املر�أة يف �آن واحد.
• موق ��ف �إيجابي :حيث تقف الأمثال بجانب
امل ��ر�أة وترف ��ع م ��ن �ش�أنه ��ا وتق ��در مكانته ��ا وهي
قليلة.
• موقف �سلبي :حيث تقف الأمثال �ضد املر�أة
وحتط من �ش�أنها وتنظر �إليها نظرة دونية.
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ومن �أهم ال�صور التي قدمتها الأمثال ال�شعبية
عن املر�أة ما يلي:
 -ال�صورة الرتبوية

للأمثال �أهمي ��ة تربوية كبرية فهي تعد و�سيلة
تربوي ��ة ناجحة ملا فيها من تذكري وتقدير للمعاين
وغر�س للخلق الكرمي كال�صدق وال�شجاعة والعفة
ملواجهة ال�شذوذ واالنحرافات والرذائل(.)11
وق ��د دع ��ت الأمث ��ال امل ��ر�أة �أن تك ��ون مربية
حقيقي ��ة فالأم ترعى �أوالدها وتهتم بهم «ما بربي
ال�صو� ��ص �إ ّال �أ ّم ��ه» وهي دع ��وة �إىل اهتم ��ام الأم
بطفلها ال�ضعيف ،ف�إذا ح�ض ��رت الأم كان الأمان
والطم�أنين ��ة «�إيل �أ ّمه يف البي ��ت ي�أكل خبز وزيت»
واملث ��ل ي�ؤك ��د كذلك عل ��ى �أهمية وج ��ود الأم لدى
الأبن ��اء من ناحية نف�سيته فيق ��ول «بعد الأم �أحفر
وط ��م» وهذا مث ��ل �شعبي فل�سطين ��ي ُيقال ملن فقد
�أم ��ه لأن الأم ه ��ي الأمان واال�ستق ��رار يف الأ�سرة
وبفقدانه ��ا تتف ��كك الأ�س ��رة فيق ��ول املث ��ل «الأم
تع�شع�ش والأب يطف�ش»(.)12
ورغم خ�ض ��وع الأم يف جمتمعن ��ا الفل�سطيني
للأب �إ ّال �أنها تظل عام ًال �إيجابي ًا يف تربية الأبناء
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واحلف ��اظ عليه ��م يق ��ول املث ��ل «ريح ��ة الأم بتلم
وريح ��ة الأب بتخ ��م» فهي تغ ��رق �أوالدها بالعطف
واحلن ��ان وحتاول دوم ًا االرتق ��اء بهم نحوالأف�ضل
واالبتع ��اد بهم عن ال�ش ��رور فيقول املثل يف حر�ص
الأم على �أبنائه ��ا «بخبي بنتي يف كمي وال ب�سلمها
لأمي» و«�إ ّال وراه �أ ّمه ال حتمل همه»(.)13
كما �أ�شار املثل �إىل �أن تربية الأم البنها �سوف
تنعك� ��س عليه ��ا �س ��واء �أكان ��ت �إيجابي ��ة �أم �سلبية
«ابنك عل ��ى ما ربيتي ��ه وجوزك على م ��ا عودتيه»
«ف� ��إن �أح�سن ��ت تربيته كان م�ص ��در �سعادتها كما
يقول املثل «ولد �سع ��دك» حيث �سيق ّدر االبن البار
تعبه ��ا يف تربيته له ويخاف عليها «ميت عني تبكي
وال ع�ي�ن �أمي تبك ��ي» وهويعلم �أن ��ه مبوتها �سيفقد
احلن ��ان وكل م ��ن يحب ��ه ويعطف علي ��ه «�إن ماتت
�أمك مات كل مني يحبك».
لذل ��ك اهتم املثل بالزوج ��ة املنجبة ال العاقر،
فامل ��ر�أة الت ��ي ال تنج ��ب كال�شج ��رة الت ��ي ال تثمر
ويح ّل قطعها «ال�شجرة امل�ش مثمرة حالل قطعها»
و«املر�أة بال �أوالد زي اخليمة بال �أوتاد» و ُيقال هذا
املثل حلث امل ��ر�أة على �إجناب الأوالد وح�سب هذا
املثل ال ت�ستطيع املر�أة حتقيق ذاتها وكيانها �إ ّال من
خالل �إجناب الذكور.
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�أعطى املث ��ل ال�شعبي منذ حلظ ��ة البداية �أي
م ��ن حلظة املي�ل�اد الأولوي ��ة جلن�س الذك ��ور «وملا
قال ��وا غ�ل�ام ان�سند ظه ��ري وق ��ام» «وال�صبي ما
�أحل ��ى ب�شارته ولوم ��ات ب�ساعته» و«ملّ ��ا قالوا بن ّية
انه ��دت حيط ��ه عل � ّ�ي»( .)14يت�ضح مم ��ا �سبق �أن
املث ��ل يعك�س حال ��ة التمييز الوا�ضح ��ة يف الأ�سرة
ل�صال ��ح الذك ��ر الذي تنتظ ��ره الأ�س ��رة ب�أ�سرها،
ف ��الأم ترى فيه حتقيق� � ًا لذاتها وتثبيت� � ًا لوجودها
م ��ع زوجها وب�ي�ن �أهلها .حي ��ث �أن والدة البنت يف
بع�ض الأحي ��ان كانت ت�سبب املتاعب لأمها بل �إنها
�أحيان� � ًا قد ت� ��ؤدي �إىل طالقها «خل ��ف البنات من

املتعب ��ات» ويقول املثل �أي�ض� � ًا «�ألف ولد جمنون وال
بن ��ت خات ��ون» فالبن ��ت كائن غري مرح � ٌ�ب به منذ
والدتها «فال ح ّية وال فال بن ّيه» ثم تعي�ش طفولتها
ب�ش ��كل مهمل وما �أن ت�صل �سن البلوغ حتى تختلف
معامل ��ة عائلته ��ا لها كل ّي� � ًا حيث تب ��د�أ املمنوعات
«فالبنات همه ��ن للممات» «والبن ��ت بتجيب العار
واملعيار والعدولباب الدار»(.)15
ويذكر املثل كذل ��ك �أن املر�أة ال جتيد �سوى دور
واح ��د هودورها ك�أنثى «امل ��ر�أة يا �سرتها يا قربها»
�أو«البنت ي ��ا جربها يا قربها» فما هي �إ ّال عار على
الأه ��ل التخل�ص منه حي ��ث يقول ل�سان ح � َ
�ال الأم
�أوالأب يف املثل «مل ��ا قالوا ابنيه انهدت حيطه علي»
لأن البنات كما يقول املثل م�صائب «الواليا رزايا».
لك ��ن رغم تهمي�ش املث ��ل ال�شعبي ل ��دور املر�أة
الإنتاج ��ي وو�ضعها يف �أ�سف ��ل املراتب االجتماعية
للأ�س ��رة ف�إنه يتعامل م ��ع امل ��ر�أة ال�ضعيفة «�ضلع
قا�صر» ب�سلوك ح�س ��ن ور�أفة فيقول «البنات رزقه
و�أبوه ��ن م ��رزوق» فه ��ي م�ص ��در الربك ��ة والرزق
وخا�ص ��ة ل�ل��أم الت ��ي ت�ساعده ��ا يف �ش� ��ؤون البيت
و�أعماله ،وهن امللطفات جلوالأ�سرة والبيت يقول
املثل «بي ��ت البنات بيت ال�ب�ركات» و«رزق البنات
�أكرث م ��ن رزق ال�صبي ��ان» و«�إذا كان �سعدك قوي
بكري بالبنت وثني بال�صبي».
 - 2الزوجة

ه ��ي �شريكة الرجل يف بن ��اء الأ�سرة ،فالزواج
بالن�سب ��ة للعرب ��ي ل ��ه وظيف ��ة اجتماعي ��ة كتعزيز
العالقات م ��ع الع�شائر الأخرى« ،ك ��ون ن�سيب وال
تك ��ون ابن عم» ث ��م الإجناب واال�ستق ��رار لإن�شاء
�أ�س ��رة مرتابط ��ة �صاحلة تق ��وم عل ��ى رابطة بني
الرج ��ل واملر�أة ينظمها ال�شرع ويرتتب فيها حقوق
وواجبات تتعلق بالزوجني والأوالد(.)16
فالغاي ��ة م ��ن ال ��زواج ا�ستم ��رار احلي ��اة ،لذا
جن ��د الرج ��ل يهت ��م ب�صف ��ات امل ��ر�أة العتبارات
الن�س ��ل وال�سمعة فهويحر�ص عل ��ى اختيار الزوجة
ال�صاحلة ذات الدين التي يتوفر فيها جمال العقل
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واحل�سب والن�سب حيث �أدركت ثقافة املجتمع الدور
العظي ��م الذي تق ��وم به امل ��ر�أة جتاه زوجه ��ا «وراء
كل رج ��ل عظيم امر�أة» ام ��ر�أة تقف بجانبه وتقوي
عزائمه وتريح �أع�صابه ليح�س ��ن عمله ويج ّد فيه،
يقول املثل «امل ��ر�أة املليحة بتعمل م ��ن الهامل زملة»
ب ��ل هي م�شاركة له يف كل فرحة وترحة فيقول املثل
على ل�سانها «نار ج ��وزي وال جنة هلي» .وهذا ي�ؤكد
م�ساهمة املر�أة ب�شكل فعال يف بناء �شخ�صية الرجل
و�إع ��ادة تق ��ومي بع� ��ض عنا�صر �شخ�صيت ��ه و�شحذ
همته ،فاملر�أة الفل�سطينية ه ��ي من ربت و�أح�سنت
وقدم ��ت �أبناءها فداء للوطن فع ��ززت يف نفو�سهم
حب الأر� ��ض والت�ضحية بالدماء ف ��داء لفل�سطني.
وق ��د قال �ص ّل ��ى اهلل عليه و�سل ��م يف و�صف الزوجة
ال�صاحل ��ة «ما ا�ستفاد امل�ؤم ��ن بعد تقوى اهلل خري ًا
ل ��ه من زوجة �صاحلة �إن �أمره ��ا �أطاعته ،و�إن نظر
�إليه ��ا �سرته ،و�إن �أق�سم عليها �أب ّرته و�إن غاب عنها
ن�صحته يف نف�سها ومالها»( ،)17ويف ذلك يقول املثل
�أي�ض ًا «بارك اهلل يف الدار الو�سيعة والفر�س ال�سريعة
وامل ��رة املطيعة» .ومن �أهم املعاي�ي�ر التي يهتم بها
الرجل عند اختيار زوجته:
�أ  -تف�ضي ��ل الأقارب :وذلك حفاظ� � ًا على الرتابط
العائل ��ي ف�ض ًال على �أن العرو� ��س �إذا كانت من
الأقارب ف�إنها �ستتحمل وط�أة حمويها ،عدا عن
�أن القريب �أوىل بقريبته من الغريب «ابن العم
بط ّيح بنت عمه عن الفر� ��س» و«عليك بالدرب
لودارت وبنت الع ��م ولوبارت» و«خذ بنت عمك
بت�شيل همك»( )18وم ��ن الأ�سباب الأخرى التي
تدع ��و�إىل زواج الأقارب ح�صر �أم ��وال العائلة
كيال تتبدد املمتلكات «غنم الدير يف زرع الدير»
ويق ��ول املثل كذلك «زيتن ��ا يف دقيقنا» ولكن يف
املقابل نرى �أمثا ًال ال تن�صح الرجل بالزواج من
الأق ��ارب حيث يقول املثل «خذ من الزرايب وال
ت�أخذ من القرايب» و«القرايب عقارب».
ب  -اجلم ��ال :ت�ضمن ��ت الأمث ��ال ال�شعبي ��ة ثقافة
انت�شرت بني �أفراد املجتمع ،وهي ثقافة البحث
عن اجلمال م ��ع تغييب وا�ضح لدور العقل عند
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اختي ��ار املر�أة ،فامله ��م هوجمالها لأنه �سيجلب
ال�سعادة للرجل «فالبنت احللوة ن�ص م�صيبة»
ويقول املثل «خ ��ذ احللوواقعد قباله ،و�إن جعت
�شاهد جماله»(.)19
وتف�ضل الأم عند اخلطبة البنها الفتاة البي�ضاء
ولوكان ��ت جمنونة يقول املثل «ويا ريتني بي�ضة و�إيل
بربور ،والبيا�ض عند الرجال مقبول» وهناك �أي�ض ًا
�أمث ��ال تف�ضل فيه ��ا ال�سمرة عل ��ى البيا�ض «�سمرة
ونغ�ش ��ه وال بي�ضه ودف�ش ��ه» �أو«�إن كنت وح�شة كوين
نغ�ش ��ه» و«م� ��ش كل بي�ض ��ة �شحم ��ة وال كل �سم ��رة
فحمة».
�أم ��ا يف و�صف الطويل ��ة والق�صرية فيقول املثل
«الط ��ول ط ��ول النخلة والعق ��ل عقل �سخل ��ه» داعي ًا
كذل ��ك �إىل عدم الرتكي ��ز على اجلم ��ال املادي بل
املعنوي فقال املثل يف الق�صرية حمبب ًا الزواج منها
«جوز الق�ص�ي�رة بح�سبه ��ا �صغ�ي�رة وزوج الطويلة
بفكرها كبرية» .وقال كذلك املثل يف تف�ضيله للجمال
املعنوي على املادي للم ��ر�أة «العقل زينة واللي باله
حزينة» «ومن بره ورده ومن جوه قرده».
ورغم ما �سبق فهنالك بع�ض الأمثال التي غ ّلبت
الأ�صل والن�سب على اجلمال واملال «خذوا الأ�صيلة
ولو�أنها على احل�صرية»( .)20فغالب ًا ما يبحث الرجل
عن ذات الأ�صل وبنت الكرام ،التي �ست�أخذ ال�صفة
احل�سن ��ة م ��ن �أهله ��ا(« .)21بنت اجل ��واد �شاورها،
�شورها من �شور �أبوها».
كم ��ا �أخذ املثل بع�ي�ن االعتبار �س�ي�رة الأم عند
اختيار الزوجة لأنها عادة ما تكون �صورة عن �أمها،
وقد �صورت الأمثال ال�شعبية ذلك «طب اجل ّرة على
ثمها تطلع البنت عل ��ى �أمها» و«البنت املربية ذهبة
خبية» و«خذ املجنونة بنت العاقلة وال ت�أخذ العاقلة
بنت املجنونة»(.)22
كما حث املثل على الزواج من بنت بالدنا حتى
و�إن فق ��دت بنت البلد بع� ��ض ال�شروط واملوا�صفات
الت ��ي يرغب الرج ��ل يف توافرها يف زوجت ��ه « زوان
ب�ل�ادك وال قمح ال�صليبي» و«م ��ن طني بالدك لط
على خدادك».

�صورة املر�أة يف املثل ال�شعبي الفل�سطيني
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تلك هي �أهم املعايري التي يراعيها �أهل العري�س
يف اختي ��ار الزوج ��ة املنا�سبة البنهم فه ��م ي�ؤمنون
باملث ��ل القائل «خذ املليح لت�سرتيح» واملليح باملفهوم
ال�شعبي «اجلميل» �سواء �أكان يف ال�شكل �أم الطبع �أم
يف كليهما .والأم حتر�ص على ذلك لأن فيه راحة لها
والبنه ��ا .و�إذا مل تتوافر ه ��ذه ال�صفات يف العرو�س
ين�صح املث ��ل ال�شعبي العري�س قائ�ل ً�ا «العزوبية وال
اجليزة الردية» وهوبذلك يح�ضه على اختيار زوجة
كاملة الأو�صاف و�إ ّال فال داعي للزواج(.)23
 - 3احلماة والكنّة

�إن طبيعة املجتمع ��ات العربية التي تقوم على
الطاع ��ة وال ��والء حتمت قي ��ام رواب ��ط اجتماعية
متينة ،فكثريا ما يتزوج الأبناء ويعي�شون مع �أهلهم
يف بي ��ت واحد �إ ّال �أن هذه الطاعة ال تعني ال�سعادة
الكاملة� ،إذ حتدث م�شكالت داخل الأ�سرة تتمحور
()24
ح ��ول الأم (احلماة) ح�سب املفه ��وم ال�شعبي
ويب ��دو�أن ال�صراع ب�ي�ن (الك ّنة واحلم ��اة) �صراع
تاريخ ��ي �إذ تعتق ��د احلم ��اة �أن زوج ��ة االب ��ن قد
ج ��اءت لت�أخ ��ذ ابنها منها ب ��ل وتناف�سه ��ا موقعها
بو�صفه ��ا �ست البي ��ت وك�أمنا العالق ��ة قائمة على
عداوة دائمة يف حماولة النتزاع احلكم من واحدة

حل�ساب الأخ ��رى( .)25عدا �أن امل�س�ألة ت�أخذ طابع
ال�صراع بني جيلني ،جيل ال�شباب وهوجيل التغيري
وجي ��ل الكبار املحاف ��ظ املتمثل يف احلم ��اة ،وكما
ينظر املثل لهذا ال�ص ��راع ف�إنه يقر ب�أن لكل زمان
�آرا�ؤه و�أف ��كاره ورجاله الذين يعربون عن مهمتهم
له فيقول «كل دولة و�إلها رجالها»(.)26
وت�ص ��ور الأمثال ه ��ذا ال�صراع فتق ��ول «الكي
بالن ��ار وال احلم ��اة يف ال ��دار» و«�إن كان البح ��ر
ب�صري ج ّنة ،بت�صري احلماة حتب الك ّنه» يف �إ�شارة
�إىل ا�ستحالة �أن حتب احلم ��اة كنتها ،ومبالغة يف
اال�ستحالة �أي�ض ًا يقول املثل «�إن كان الكلب بيدخل
اجلنة بتحب احلماة الك ّنه»(.)27
كم ��ا �أن طبيعة ك ��ون احلماة �أ ّم� � ًا للزوج فهي
تنطل ��ق يف �سلوكه ��ا اال�ستعالئ ��ي م ��ع كنته ��ا فهي
كم ��ا يقول املثل «�إن ما حكت بته ��ز ر�أ�سها» مبعنى
�أنها �آمره ف� ��إن مل توجه النقد ب�شكل مبا�شر ف�إنها
ت�ستخ ��دم لغة الغمز واملراوغ ��ة من بعيد ويف ذلك
قولهم «احلكي �إلك يا جاره وا�سمعي يا ك ّنه»(.)28
وتوجه احلماة �سموم الكالم �إىل كنتها مذكرة
�إياه ��ا بالفرق ال�شا�سع بني م ��ا كانت عليه يف بيت
والده ��ا وما �آلت �إلي ��ه يف بيت زوجه ��ا قائلة «بعد
القفه والقفري �صار لك طبق وح�صري» و«جبناهم
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ف�ي�ران و�صاروا ث�ي�ران» �إ�ش ��ارة �إىل �أنها �أ�صبحت
قوية وذات �ش� ��أن عند زوجها بعدما كانت �ضعيفة
يف بيت �أهلها.
وحتاول الك ّنة مواجهة هذا ال�صراع بطريقتني
�إما �أن ت�شن حرب� � ًا م�شابهة على احلماة وحتر�ض
زوجه ��ا �ضد �أمه فتحذره قائل ��ة «�أهلك ال تقربهم
بيقر�ص ��ك عقربه ��م» والطريق ��ة الأخ ��رى والتي
كثري ًا م ��ا تب ��وء بالف�شل ه ��ي حماول ��ة ا�سرت�ضاء
الك ّنة للحماة فتح ��اول �إقناعها «يا حماتي حبيني
ل ��وال ابن ��ك م ��ا �شفتين ��ي» ويقول املث ��ل �أي�ض� � ًا «يا
حمات ��ي مكنتي�ش كنه؟ تقول :كن ��ت ون�سيت» حيث
ي�صور املثل ال�صراع الأنثوي على ال�سلطة والنفوذ
مظه ��ر ًا �سلبيتها من خالل ال�س�ؤال اال�ستنكاري يا
حمات ��ي مكنتي�ش ك ّنة؟ يف حماول ��ة لتخفيف ح ّدة
هذا ال�صراع واالقتت ��ال لتحديد �صالحيات الك ّنة
يف البي ��ت( )29وترد �أي�ض ًا عليه ��ا احلماة بـ«اتعبي
يا خايب ��ه للغايبة» و«بطني حمل و�أيدي ربت وبنت
الكلبة علي اتبدت».
ومهم ��ا حاولت الك ّنة من حت�س�ي�ن العالقة مع
حماتها �إ ّال �أن �صورة الك ّنة يف نظر احلماة ال ميكن
�أن تتغ�ي�ر فتقول احلم ��اة عن الك ّن ��ة «لوكانت ف ّله
بتظل على القل ��ب ع ّله» فهي ل ��ن تطيقها �أوحتبها
فه ��ي �سلب ��ت ابنه ��ا وكث�ي�ر ًا م ��ن �صالحياتها يف
الأ�سرة.
ومن خ�ل�ال جتربة الك ّنة الزوجي ��ة ومعرفتها
حلماتها ينطلق ل�سانها باملثل القائل «�أرد�أ احلموات
العمات واخلاالت» وقد يكون ال�سبب كرثة طلباتها
للحم ��اة ،حيث �أن احلماة «العم ��ة واخلالة» تتوقع
�أن ت�أتي زوجة االبن القريبة لرعاية �ش�ؤونها لكنها
تتفاج�أ ب�أنها �أخذت ابنها وق ّرة عينها منها ،وهذا
ما يدفع العم ��ة �أواخلالة (احلم ��اة) لل�صراع بال
رحمة مع زوجة االبن حيث يقول املثل «الدم ثقيل
عل ��ى بع�ضه» �إ ّال �أن ذلك ال مينع �أن ي�ؤكد املثل على
�أهمية دور اخلالة والعمة يف احلياة الأ�سرية ،ففي
حال وقوع نزاع بني الرجال ف�إن مل�شاعرهن و�صلة
الرحم دور ًا يف احلد من تفاقم امل�شكلة حيث يقول
املثل «�إذا ق�ست القلوب وين املحننات»(.)30
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ه ��ي الزوج ��ة الثاني ��ة يف وج ��ود الأوىل ،ف�إذا
م ��ا ت ��زوج الرجل م ��ن امر�أت�ي�ن ف� ��إن كال منهما
�ض� � ّرة للأخرى ولعل �أه ��م �أ�سباب دواف ��ع الزواج
يف املجتم ��ع ح ّبه للن�سل خا�ص ��ة يف مناطق الريف
والبادي ��ة� ،إ�ضاف ��ة العتق ��اد الرج ��ال �أن يف كرثة
الأوالد ع ��ز ًا و�سند ًا لهم يقول املث ��ل «اخليرّ عنده
ثنت�ي�ن وثالثة» ،لذلك رغب ��وا يف الزواج ب�أكرث من
واحدة حتى لوكانت �سيئ ��ة يقول املثل «خذ الهلفة
للخلفة»(.)31
كما �شجع املثل الرجل على الزواج ب�أخرى �إذا
ا�شت ��د اخلالف بينه وبني زوجت ��ه الأوىل «ما بكيد
امل ��رة �إ ّال مرة» ويق ��ول املثل �أي�ض ًا «ا�ض ��رب الن�سا
بالن�سا وال ت�ضربهن بالع�صا».
لك ��ن الزوج ��ة الأوىل ال تف�ض ��ل ب�أي ح ��ال �أن
يتزوج زوجها ب�أخرى ت�شاركها فيه الفرا�ش والبيت
«ال�ض ّرة م� � ّرة ولو�إنها ذان ج ّره» بل �إن املر�أة تقبل
الأمل والطعنات يف ر�أ�سها على �أن تعي�ش مع �ضرتها
«ال�سب ��ع ف�شخ ��ات يف را�سي بداويه ��ا وال بقعد مع
بنت النذل و�أداريها».
ورغم ما �سبق �إ ّال �أن الأمثال �أي�ض ًا بينت م�ساوئ
تعدد الزوجات فيق ��ول املثل «�أول مره �سك ّره وثاين
م ّره عن�ب�ره وثالث م� � ّره مرمره ورابع م� � ّره بتودي
املقربة»( ،)32ويبني لنا املثل كذلك �أن الزواج الأول
�أثب ��ت من الزواج الثاين ،حي ��ث �أن الثاين يقت�ضي
الكثري من امل�سايرة والدالل والثالث �سيهلك كل ما
ميلكه من حال لكرثة �إنفاقه على الزوجة اجلديدة
وتدللها علي ��ه( .)33يقول املث ��ل «�أول بختك كر�سي
حتت ��ك وثاين بختك داري وقت ��ك ،وثالث بختك ال
فوق ��ك وال حتت ��ك» و«�إذا بدك غ ��راب البني تزوج
ثنتني»( .)34وهذا ما جعل الزوج املتزوج ب�أكرث من
ام ��ر�أة �أن يندب حظ ��ه مردد ًا املث ��ل ال�شعبي «بني
حانا ومان ��ا �ضاعت حلانا» ذا ّم ًا تع ��دد الزوجات،
لذا من الأف�ضل كم ��ا يقول املثل �أي�ض ًا االبتعاد عن
امل�شاكل واقتتال ال�ضراير و«الباب �إيل بيجيك منه
الريح �س ّده وا�سرتيح».

�صورة املر�أة يف املثل ال�شعبي الفل�سطيني

 -املالمح النف�سية

لع ��ل �أه ��م املالم ��ح النف�سي ��ة الت ��ي يظهره ��ا
املث ��ل لدى امل ��ر�أة هوعاطفتها وح ّبها جت ��اه �أبنائها
وحر�صها الدائم على �سعادتها «كول مع املر�ضعة وال
متا�شيها» لأنها �ستهتم باملحافظة على �أبنائها ولن
تهتم بطعامها جيد ًا ،وهذا حظ من �سي�أكل معها.
وال يقت�صر اهتم ��ام الأم ب�أبنائها على الإطعام
فق ��ط بل هي تربيهم بكل �أحا�سي�سها وتعي�ش معهم
كل حلظة بلحظة تف ��رح لفرحهم وحتزن حلزنهم
وت�ساعدهم �إذا �أ�صيبوا بوعكة حيث يقول املثل «قلب
الأم �شق ��ي» ،و�إذا ما �أخط�أ ابنه ��ا فت�ؤدبه بال�ضرب
والدع ��اء ال�سيء ولكن �ضربها ال ي ��دل على كرهها
بدليل قولها «ب�ضرب ابني وبكره اللي ما حتو�شني»
و«بدعي على ابني وبكره ايل بتقول �آمني»(.)35
وتظه ��ر كذلك املالمح النف�سية ل ��دى املر�أة يف
املث ��ل يف الغرية ،والغرية� ،ش ��يء طبيعي لدى املر�أة
وتت�ل�اءم مع نف�سيتها ،فيق ��ول املثل «الل ��ي ما بغار
بكون حمار» ويرد املثل على غرية الن�ساء بقوله «لوال
الغرية ما حبلت الن�سوان».
 -املالمح االقت�صادية

تظه ��ر هذه املالم ��ح يف ادخار امل ��ر�أة وح�سن
تدبريه ��ا يف بيتها وقد عرب املث ��ل عن ذلك قائ ًال:
«م�ي�ن رقعت م ��ا عريت وم�ي�ن دبرت م ��ا جاعت»
�أو«اللي طحنت ودب ��رت ما جاعت واللي رقعت ما
عريت» واملر�أة التي ت�ستغل كل ما ت�ستطيع لتح�سني
معي�شته ��ا يق ��ول عنه ��ا املث ��ل «الغزال ��ة ال�شاطرة
بتغ ��زل على رج ��ل حم ��ار» ويف و�ص ��ف املقت�صدة
املوفرة «اللي بتحط ��ه يف الطاقة بتلقاه» وذلك يف
وق ��ت احلاجة وامل ��ر�أة املدبرة ال تنف ��ق �إ ّال لكل ما
هو�ض ��روري والزم «على قد حلاف ��ك مد رجليك»
«وخبي قر�شك الأبي�ض ليومك الأ�سود» .وقد �أ�شار
املثل كذلك �إىل �أن املر�أة احلكيمة هي التي ت�ساعد
زوجها يف املحافظة على الأ�سرة وتدبري حاجاتها
«الرج ��ل ج ّنا واملرة ب ّنا» فهويكدح جلني ما حتتاج
�إلي ��ه الأ�سرة واملر�أة هي التي ت�شرف على �إ�سراف

م ��ا يجني ��ه ال ��زوج بحكم ��ة وتدبري «امل ��ره دوالب
والرجل ج ّالب» و«امل ��ره العاقلة بتعمر بيتها وبيت
جوزه ��ا» ،ويف كرهها للم ��ال �إذا كان على ح�ساب
الأوالد تقول «باملال وال بالعيال»(.)36
 -املالمح ال�سيا�سية

و�صف ��ت امل ��ر�أة يف املث ��ل ب�أنه ��ا �ضعيف ��ة عقل
وناق�صة دين فهي خملوقة من �ضلع �أعوج وهي �ش ُّر
ال ب� � ّد منه ،حتى ظ ّنت العامة �أن هذا هور�أي الدين
«املر�أة بن�ص عقل» و«املرة �شعر طويل وعقل ق�صري»،
وفوق ه ��ذا فهي لي�ست �سوى «�ضل ��ع قا�صر» وجناح
مك�سور «ال ّرجال فرفور وامل ��را جناح مك�سور»(.)37
ويف املث ��ل تفتقر امل ��ر�أة �إىل القدرة الذهنية العالية
والعق ��ل الراج ��ح ،لذا خ ��اب كل من ي�ستم ��ع �إليها
�أوي�أخذ بر�أيها يقول املثل «�شاورهن وخالفهن» و«ال
ت�ؤخذ براي مره وال متا�شي احلمار من وره» و«�إىل
ب�سم ��ع �شور مرتوبيك ��ون مثلها» و«الل ��ي بي�سمع من
مرته بي�ستاهل نت ��ف حليته»( )38ويقول املثل كذلك
م�ؤكد ًا على عدم م�ش ��اورة الن�ساء و�سوء عاقبة من
ي�شاورهن وي�أخذ بر�أيهن «�شورة املرة بخراب �سنة»
و«�شورة امل ��رة ت�أخر ميت �سنة ل ��ورا» و«الرجل ابن
الرجل عمره ما ي�شاور مره»(.)39
ل ��ذا جند املث ��ل يعرب ب�ش ��كل غ�ي�ر مبا�شر عن
عدم و�ضع الع�صمة يف يد املر�أة الفتقارها للحكمة
يف الق ��رار «لوكان الطالق ب�إي ��د املرا كانت احلياة
م�سخرة» .كما �أن املر�أة �أكرث عاطفة من الرجل وهي
بذل ��ك ال ت�صلح التخاذ الق ��رار لأن هذا القرار لن
ينب ��ع عن ر�أي عقلي بل �سيكون ممزوجا بالعاطفة
ولذلك قيل «ما يف عتب على بلد حاكمتها مرة» .بل
�إن املثل يدعولعدم الثقة باملر�أة وعدم ائتمانها على
�سر يقول املثل «ال ت�أمن للمره �إذا �صلت وال لل�شم�س
�إذا ولت» و«م ��ن �أعطى �سره المر�أته يا طول عذابه
و�شقاه».
 -املر�أة عامل �إيجابي يف املجتمع

مل تقت�صر نظرة املجتم ��ع الفل�سطيني للمر�أة
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عل ��ى اجلان ��ب ال�سلب ��ي لها ،ب ��ل منحه ��ا التقدير
واالعتزاز و�أطلق عليها «ال�س ��ت امل�صون» وك ّرمها
ب�صف ��ات مثل «احل� � ّرة ،الأ�صيل ��ة» وا�ستنكر امل�س
بكرامته ��ا وعفتها لأنها �أمانة ووديعة ملن يت�صفون
بال�شهام ��ة يقول املثل «الن�س ��وان وداعت الأجاويد
وفرا�س ��ة الأنذال» وحذر من الإ�س ��اءة �إليها قائ ًال
«اك�سر خاطر حيه وال تك�سر خاطر ول ّيه» و«الن�ساء
يغل�ب�ن كل كرمي وال يغلبه ��ن �إ ّال لئيم» وبذلك عمل
عل ��ى تكرميها وحذر من �إغ�ضابه ��ا بقوله «خط ّية
الواليا بتهد الزواي ��ا» ومدحها بقوله «احلرة �سبع
والراجل كلب» و�أكد على دورها يف م�ساعدة الرجل
والوقوف �إىل جانبه وتغريه من الأ�سو�إ �إىل الأف�ضل
«املره املنيحة بت�سوي من الهامل زملة»(.)40
 -اخلامتة

ُنالح ��ظ من خالل م ��ا ورد من �أمث ��ال �سابقة
م�أخ ��وذة م ��ن واق ��ع املجتم ��ع الفل�سطين ��ي والتي
تع�ب�ر عن واقع املر�أة ومكانته ��ا� ،أن واقع املر�أة يف
املجتم ��ع ككل يظهر �أف�ضلية الرج ��ال على الن�ساء
م ��ن وجهة نظر املجتم ��ع التقليدية الت ��ي توارثتها
الأجيال جي ًال بعد جيل فنمط الإنتاج الذي يعطي
للرج ��ل ال�ص ��دارة ويعط ��ي للم ��ر�أة دور ًا هام�شي ًا
ملحق� � ًا للرج ��ل ويربطها فق ��ط ب ��الأدوار املنزلية
جع ��ل املجتمع ينظ ��ر �إليها نظرة دوني ��ة ال تتعدى
كونه ��ا �أنثى لق�ض ��اء املتعة اجلن�سي ��ة وهي تخ�ضع
حلماية الرجل وو�صايته كما يقول املثل «ظل رجل
وال ظل حيطة».

�إ ّال �أنني ال بد �أن �أنوه ب�أنه رغم النظرة ال�سلبية
للم ��ر�أة يف جل الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية �إ ّال �أن
املر�أة الفل�سطينية حتظى بتكرمي زوجها واالهتمام
بها كما حتر�ص هي على ر�ضاه وراحته «فالن�سوان
وداعة الأجاويد».
وله ��ذا مل ُيعد دور امل ��ر�أة الفل�سطينية قا�صر ًا
على تربية الأبناء وتقدمي الدعم املعنوي للأ�سرة،
فقد متيزت عن غريها م ��ن ن�ساء العامل بقدرتها
الفائق ��ة عل ��ى الت�ضحي ��ة والعط ��اء ،فكان ��ت على
ال ��دوام املرب ��ي الأول جليل املجاهدي ��ن يف �سباق
مقاومة االحت�ل�ال ال�صهيوين .كم ��ا قدمت ابنها
وزوجه ��ا و�أخاه ��ا وابنه ��ا ،بل و�أبدع ��ت يف ميدان
اجله ��اد ،ف ��كان هن ��اك اال�ست�شهادي ��ات اللوات ��ي
قدمن �أرواحه ��ن رخي�صة يف �سبيل اهلل يف الدفاع
عن تراب الوطن املقد�س.
كما دخلت امل ��ر�أة الفل�سطينية معرتك احلياة
ال�سيا�سي ��ة فخا�ض ��ت جترب ��ة العم ��ل الطالب ��ي
واالجتماع ��ي ودخلت البلدي ��ات واملجال�س املحلية
لت�صل �إىل قمة الربملان يف املجل�س الت�شريعي حتى
�أ�صبحت ت�شارك يف �صنع القرار الفل�سطيني.
ولذل ��ك الرج ��ل املحظوظ هوم ��ن كان ن�صيبه
�إمر�أة تق ��دره وحتر�ص على بيت ��ه ويعتربها ح�سنة
الدني ��ا الت ��ي يتمناه ��ا امل�ؤم ��ن «فيا ويل الل ��ي ع ّلته
مرت ��ه» وقد �صدق اهلل العظيم حي ��ث قال يف كتابه
العزيز (ومن �آياته �أن خلق لكم من �أنف�سكم �أزواج ًا
لت�سكنوا �إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)(.)41
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«ملحمة الريف» لـ«مطهر اإلرياني» نموذج ًا فريد ًا:

صباح القرية في األدب الشعبي
ٌ
فصول من الجمال
اليمني..
المفتوح

http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?t=430168

حممد حممد �إبراهيم
كاتب من اليمن

الصباح القروي ..هو املس��احة الزمنية االس��تثنائية
ٍ
ببهجة من اجلمال الطبيعي ..وال
التي ال زالت محاطة
ً
محفورة
ُيعتقد أن أحدنا ينس��ى صورًا ذهنية ال زالت
ف��ي ذاكرة الطفول��ة عن صباحات الري��ف ،ومواقيته
تناغم جمالي
وطقوس��ه اليومية التي كانت تس��ير في
ٍ
ينعدم متامًا في حي��اة املدينة ..ليبقى صباح القرية
وحده متفردًا باختزال دالالت ومعاني عودة اإلنس��ان
والكون للحياة بعد املوت األصغر(النوم) ..إنه الصباح
الصبح الذي يتنفس بال روح ،ويفتح
القروي ،أو باألخرى ُ
عيون الكائنات واألزهار على مهرجان الضوء،
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الف�صل ب�ي�ن �آيت ��ي اللي ��ل والنهار..
وحمط ��ة ْ
ال�ص ْب ُح ،لي�س الذي ُت ْع َمر دقائقه ب�ضجيج املدينة،
ُّ
وكتلها الأ�سمنتية ،و�أ�صوات مكائن تطحن احلجر
ال�ص ْب ُح ،ال ��ذي يذخ ُر يف
واحلدي ��د والفوالذ ،ب ��ل ُّ
مظاهره �أبرز م�شاهد اجلم ��ال الرباين ،وتعاطي
الإن�س ��ان معها يف منتهى رق� � ٍة جت�سدها العفوية..
نتذك ��ر ذلك ،وكما لو �أننا نط � ُّ�ل من حوا�س عجوزٍ
ريف ��ي ،يتق ��ن مع ��اين ال�صب ��اح ودالالت الوق ��ت،
وي�ستق ��رئ �أ�س ��رار الطبيعة ،وفتنته ��ا الكائنة بني
الغب�ش وال�شروق بالبديهة والفطرة ال�سليمة.
«ر�ض � ْ
َ
�اك ق ْب ��ل َق َ�ضاكِ ..د ّلنا للخ�ي�ر ،يا دليل
احلائري ��ن» ما زلن ��ا نذكر هذه الل ��وازم الكالمية
حني كانت تنطلق من �أفواه �آبائنا وكبار ال�سن من
جريانن ��ا يف من ��ازل القرية يف كل فج ��ر  ..لتكون
ه ��ذه اللوازم وغريها هي منط ��ق الإن�سان الريفي
العذب
اليمني بعد �أن يت�سلل �إىل قلبه �صوت امل�ؤذن ِ
وامل َّن َّغ � ِ�م ب�أ�صداء الطبيعة ال�ساكنة ،املليئة ب�صمت
ال�س َح ْر ،ذلك ال�ص ��وت الإمياين هو �أذان الفجر،
َّ
م ��ا �أن يزج ��ي لذة ال�س ��ر الروح ��ي يف ذهن ذلك
العج ��وز القروي املهاب بوقار التوا�ضع� ،إال ونف�ض
عن عينيه ب ��روق الأحالم ودفء حالوتها ،ليغ�سل
ال�صباح الزاكي ��ة الأن�س ��امُّ ،
ويطل
محُ َ َّي ��اه ب ��روح
ِ
بر�أ�س ��ه من نواف ��ذ االطمئنان ،مفتتح� � ًا يومه بكل
�أو بواح ��دة من تلك اللوازم الت ��ي يتحــــالها على
الأذكار النبوي ��ة والديني ��ة ال�صباحية ،يرددها –
ذهاب ًا و�إياب ًا  -وهو يف طريقه �إىل امل�سجد مت�سل ًال
عرب �أزقة القرية املح�ش ��ورة منازلها ال�صغرية يف
�أن ��كاب بع�ضها البع�ض ..وهذه �أب ��رز اللوازم التي
�سنحاول الإ�شارة �إليها من خالل ا�ستعرا�ض عمل
فني بديع هو الهدف الرئي�سي من هذه التناولة.
�إن الظواه ��ر الطبيعي ��ة والطقو� ��س ومظاه ��ر
ال�صباح الريف ��ي  -بد�أت تتال�ش ��ى وتنقر�ض �أمام
زح ��ف احلياة الع�صرية املدنية  -حتولت يف الأدب
ال�شعب ��ي �إىل نب ��ع زاخ ��ر مبفردات احلي ��اة امللهمة
للإن�س ��ان يف فنون ��ه و�آداب ��ه و�إبداعة عل ��ى م�ستوى
اخلي ��ال والواق ��ع  ..وقلما جن ��د يف الأدب ال�شعبي
اليمني �إلتفاتات نوعية حتفظ �صورها املتنوعة من

خالل ارتباطها بحياة املجتمع ال�شاعرية والغنائية،
فنجد �إن بع�ض ًا من الفنانني وال�شعراء ترددت على
�أل�سنتهم و�أغانيهم بع�ض مظاهر وطقو�س و ُمفردات
ال�صباح الريفي ،لكن هذه الإلتفاتات قليلة وال تفي
بتوثي ��ق تلك املظاه ��ر والطقو�س ..ولع ��ل �أبرز من
ع�شق ال�صباح الريفي ومتعن يف ا�ستقراء جمالياته
وانعك�س كل ذلك الع�شق على �أبرز عمل فني و�أدبي
عل ��ى �صعيد الفنون ال�شعبية املرتبطة بالتعبري عن
بهج ��ة الب�سط ��اء بال�صب ��اح يف الق ��رى والأرياف،
خ�صو�ص ًا املزارع�ي�ن والرعاة ..هو ال�شاعر اليمني
الكبري والباحث اللغوي املو�سوعي الدكتور /مطهر
ب ��ن علي الإرياين ،وذلك يف عمل ��ه ال�شعري الكبري
(ملحم ��ة الري ��ف) �أط ��ول ق�صائد ديوان ��ه الوحيد
(فوق اجلبل).
فتح ًا جديد ًا يف الأدب ال�شعبي
يف ن�س � ٍ�ق �إبداع ��ي مغاي ��ر للم�أل ��وف يف الأدب
ال�شعبي اليمني ا�ستط ��اع ال�شاعر والأديب اليمني
الكب�ي�ر والباح ��ث اللغ ��وي الدكت ��ور مطه ��ر علي
الإري ��اين تدوين املغف ��ول عنه يف �سل�سل ��ة لوحات
امل ��وروث ال�شعبي اليوم ��ي الأ�صيل الت ��ي تن�سجها
خي ��وط ال�ضوء الفا�صل ��ة بني �آيتي اللي ��ل والنهار،
وه ��و طق�س ال�صباح اجلميل الذي ت�شهده القرية،
وما يرافق ��ه من عادات وتقالي ��د وطقو�س حياتية
مفعم ��ة بالب�ساط ��ة ،وعام ��رة بال�سكين ��ة لي�ضيف
الإري ��اين فتح� � ًا جدي ��د ًا يف ت�أ�صي ��ل وتدوين �أحد
مظاه ��ر وتفا�صي ��ل احلي ��اة ال�شعبي ��ة ُمتَلم�س� � ًا
خي ��وط العالق ��ة الراقية ب�ي�ن الإن�س ��ان والطبيعة
بعامله ��ا البدي ��ع ..ولكن قبل اخلو� ��ض يف تفا�صيل
�أروع ق�صائ ��د �شعراء الري ��ف يف اليمن واجلزيرة
العربي ��ة ..دعونا نع � ُ
�رف من هو مطه ��ر الإرياين
�إن�سان ًا و�شاعر ًا ولغوي ًا �ضليع ًا؟
مطه ��ر عل ��ي الإري ��اين� ..شاعر مب ��دع وعامل
�آث ��اري ،وم� ��ؤرخ من �أمل ��ع امل�ؤرخني ،وفقي ��ه لغوي،
وخمت�ص يف امل�سند احلم�ي�ري واللهجات اليمنية
ما�ضي� � ًا وحا�ض ��ر ًا ،وخب�ي�ر يف الفل ��ك وموا�س ��م
الزراع ��ة وجغرافي ��ة اليم ��ن وتراثه ��ا وتاريخه ��ا
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و�آدابه ��ا العربي ��ة والقدمي ��ة� ،إن ه ��ذه املعرف ��ة
املو�سوعي ��ة تت�ضاف ��ر ب�ص ��ورة داه�شة م ��ع م�سلك
�أمنوذج ��ي يف التوا�ضع وال�سلوك مم ��ا ي�ؤكد عمق
املعرف ��ة ،وح�صافة العامل� ،إن تن ��وع وتعدد منابع
ورواف ��د معارف ال�شاع ��ر الإرياين ق ��د م ّثل �سي ًال
َع ِرم� � ًا يف �شاعريت ��ه الغني ��ة عن ثقافت ��ه الوا�سعة
واطالعه العميق وخربت ��ه امل�ؤزرة بعاطفة �صادقة
و�إخال�ص جم(.)1
ف�شعري� � ًا� ،أتق ��ن ال�شاع ��ر الإري ��اين �ش ��روط
ق�صيدة العمود ،و�أمل �إملام ًا وا�سع ًا بالأدب ال�شعبي
(املواوي ��ل واملهاج ��ل والزوام ��ل وال ��دان والزجل
واملو�شح والبال ��ة واحلميني) ف ��ورث تقاليد وقيم
الق�صي ��دة ال�شعبي ��ة ككنز من الوج ��دان ال�شعبي
احل ��ي ،وامت�ل��أت م�شاعره بهذا الل ��ون من فاكهة
الإبداع ال�شعبي ـ ومكن ��ه ذلك من �إتقان اللهجات
ال�شعبي ��ة والقي ��م والتقالي ��د ال�ضارب ��ة اجل ��ذور
يف عم ��ق الرتبي ��ة اليمني ��ة الرثي ��ة ،والتعام ��ل مع
مفرداته ��ا ب ��روح ال�شاعر املره ��ف واملُ ِجيد لفنون
التعبري العمي ��ق عن الأتراح ،والأف ��راح ،وموا�سم
الزراعة ،ومهاجل احل�صاد ،والرق�صات ال�شعبية،
والأغاين العامية ،والف�صيحة امللحونة «احلميني»
و�أوزانه ��ا ومفرداته ��ا وتراكيبها ،ليق ��دم جتديد ًا
�إبداعي� � ًا يف الق�صيدة العامي ��ة ،والأغنية ال�شعبية
ب�أل ��وان زاهية م ��ن ال�صور والأخيل ��ة والنغم املعب�أ
باحلزن ،والنا�ضح بالفرح واحلياة(.)2
فوق اجلبل
يف مقدم� � ٍة نقدي ��ة وت�أ�صيلي ��ة لأهمي ��ة ال�شعر
ال�شعب ��ي وم�سارات التح ��ول يف الق�صيدة اليمنية
و�ص ��و ًال �إىل مطه ��ر ب ��ن عل ��ي الإري ��اين كظاهرة
فنية جتلت مالحمه ��ا يف ق�صائد الديوان الوحيد
للإرياين «فوق اجلبل» ق ��ال الدكتور/عبدالعزيز
املقال ��ح« :ماذا ف ��وق اجلب ��ل ؟ فوق اجلب ��ل �شع ٌر
نبتت ق�صائ ��ده على الورق ،كم ��ا تنبت املزارع يف
�رت على الأف ��واه كما
املدرج ��ات اجلبلي ��ة ،و�أزه � ْ
()3
(الب) يف القمم وال�سفوح .
تزهر �أ�شجار ُنّ
رغم ق ��درة و�شاعرية ال�شاع ��ر اليمني الكبري
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مطه ��ر الإرياين على �إج ��ادة الق�صيدة العمودية،
�إال �إن ��ه خرج عنها �إىل الق�صي ��دة ال�شعبية املوغلة
يف املوروث الوج ��داين وال�شعب ��ي اليمني ،ومبعث
ه ��ذا يرج ��ع لأ�سب ��اب فني ��ة واجتماعي ��ة خل�صها
الأدي ��ب والناق ��د الدكت ��ور عب ��د العزي ��ز املقالح
بقوله « :حاولت �أن �أتلم�س �أ�سباب ًا فنية واجتماعية
وراء ذل ��ك اخلروج ،فقل ��ت� :أن الأزمة التي يعاين
منها ال�شع ��ر العمودي وال�شع ��ر عموم ًا ،هي �سبب
ذل ��ك التحول ،فف ��ي الفرتة التي ب ��د�أ فيها مطهر
الإرياين ينظم ق�صائ ��ده ال�شعبية ،كان عدد �آخر
م ��ن ال�شعراء ال�شباب ي�شاركون ��ه نف�س ال�صنيع �أو
يفرون �إىل الق�صيدة اجلديدة �أو �إىل �ألوان �أخرى
م ��ن الأدب ،وكان ذل ��ك التح ��ول مرافق� � ًا لبداية
مرحلة التطور االجتماعي وال�سيا�سي التي �شهدها
اليمن بعد وقبل �سقوط الإمامة وقيام الثورة بفرتة
ق�صرية ،و�أ�ضيف هنا �سبب �أخر رمبا ا�ستقيته من
مناق�ش ��ة طويلة مع ال�شاعر نف�س ��ه ..وهذا ال�سبب
ه ��و �إننا نري ��د الذه ��اب �إىل ال�شع ��ب ال�ستعرا�ض
املواه ��ب الكامنة في ��ه ويف لغته ،ب ��د ًال من دعوته
�إلينا ال�ستعرا�ض مواهبنا نحن املثقفني»(.)4
وع ��ن الن ��زوع �أو املي ��ول الذات ��ي والفني �إىل
الريفي ��ة الت ��ي تط ّبع الدي ��وان  -لغ ��ة وم�ضمون ًا-
بطابعها القروي الأ�صيل ،قال الدكتور املقالح«:ال
�أدري هل كان ال�شاع ��ر مطهر الإرياين وهو يكتب
ريفيات ��ه اجلميلة على عل ��م بذلك املذهب الريفي
الذي ظه ��ر يف �أوربا يف مطلع ه ��ذا القرن ،ووجد
ل ��ه �أ�صداء وتالميذ يف وطننا العربي� ،إنه مذهب
املدينة الريفي ��ة �أو احل�ضارة الريفية ،والذي كان
�أبرز دعات ��ه �شاعر �إيرلندي مكاف ��ح وهو « جورج
را�سل» (.)5
ملحمة الريف
( ملحم ��ة الريف) ق�صيدة مطولة مكونة من
�أكرث من ( )230بيت �شعري عامي ،حملها ديوان
«فوق اجلب ��ل» الذي تفرد بق�صائ ��د مينية مغناة،
خل ��دت كثري ًا م ��ن الأهازي ��ج واملهاج ��ل والأحلان
الرتاثي ��ة اليمني ��ة ..والق�صيدة ببنيته ��ا ال�شعرية

�صباح القرية يف الأدب ال�شعبي اليمني

�أر�شيفالثقافةال�شعبية

ال�شعبية ِ�س ْف ٌر خال� � ٌد اختزل يف م�ضمونه العمودي
واملق َّف ��ى ع ��امل ال�صباح الق ��روي الإن�ساين ،الذي
يقابله نهو�ض الكائنات يف الطبيعةُ ،م َ�ش ِّكل ًة �صفحة
�شاه ��دة على جميل �صنع الإله القدير ،وتفاعالت
الإن�سان مع ع ��امل ال�صباح ،م�شارك ًا� ،أو ُم�شاهد ًا،
م�سرح عام � ٍ�ر بيقظة كونية
�أو بط�ل ً�ا على خ�شب ��ة
ٍ
ك�ب�رى ،من خالل ه ��ذه امل�سرحي ��ة املكتوبة باللغة
العامي ��ة واللكنة ال�شعبية الدارجة ،والتي ا�ستطاع
ال�شاعر مطهر الإرياين من خاللها ،ح�شد ور�صد
كثري من الل ��وازم الكالمي ��ة والع ��ادات والتقاليد
واملظاه ��ر والأعم ��ال احلياتي ��ة اليومي ��ة ،ابتداء
من جل ��ب املاء ومرورا باالحتط ��اب ،واال�صطياد،
ومعارك ��ة خوف احليوان ��ات املفرت�س ��ة ،ومقارعة
الطيور ومنعها من �إلتقاط (احلنطة) من الرتاب
بع ��د بذارها يف احلق ��ول ،وال تنتهِ ��ي امل�شاهد مبا
يج ��ري داخل املن ��ازل ،م ��ن احت ��دام اجلدل بني
الأطف ��ال وخم ��اوف الأبوي ��ن عليه ��م واهتمامهم
مب�شاكله ��م ،وك ��ذا اجل ��دل املعروف ب�ي�ن الزوجة
وحماته ��ا ،والبن ��ت وخالته ��ا ،ومل يغف ��ل ال�شاعر
�أي�ض ًا ر�ص ��د مظاهر ا�ستيقاظ الكائن ��ات م�ؤن�سن ًا
ت�صرفاته ��ا ولغ ��ات �أ�صواتها يف �سياق ��ات �شعرية
�أ�ضف ��ت عل ��ى هذالعمل الفني ،جو ًا م ��ن الدرامى
والإب ��داع امل�سرحي ،وقد ا�ستط ��اع ال�شاعر تطويع

اللغ ��ة ال�شعبية واللهجة العامية القريبة للف�صحى
التي يفهمها ابن ال�شعب الب�سيط ،حيث ( �أ�سلمت
لغة ال�شعب �أ�سرارها ،فالت�صور ب�سيط كحياة ابن
ال�شعب ،والتفكري من نوع تفكري ابن ال�شعب)(.)6
�إن ال�شاع ��ر مطه ��ر الإري ��اين « يف ملحم ��ة
الريف ،وحت ��ى يف ق�صائده الأخرى عن اجلندي،
والعام ��ل ،فيه ��ا كلها �ش ��يء كبري وكث�ي�ر من هذا
احل ��ب وهذه العبادة للري ��ف ،مع حر�ص بالغ على
ت�سجيل �ص ��ور احلي ��اة الريفية قب ��ل �أن تنقر�ض،
فق ��د ن�ش�أ ال�شاع ��ر يف �أح�ضان القري ��ة وتربى بني
حقوله ��ا وحت ��ت �أ�شجارها ،لذل ��ك فالريف عنده
هو اجلم ��ال ،وال�صحة ،وال�شع ��ر ،والعي�ش الهاين
الرغيد ،وريفيته مل تتوق ��ف عند ال�شكل اجلمايل
وال�شاعري للريف بل تعدته �إىل دعوة املدينة التي
ت�ست�أث ��ر بخريات كل الأرياف� ،إىل �أن تفي�ض على
القرى م ��ن بع�ض ما ت�أخذه منها ،ولكن املدينة مل
تك ��ن – فيما م�ضى – بخيل ��ة على الريف فح�سب
ب ��ل لقد كانت تر�س ��ل �إليه بني احل�ي�ن والآخر من
يفزع �أمنه ،ويقلق راحة فراخه وديوكه (.! )7
م�شاهد امل�سرحية
ينقل لن ��ا ال�شاع ��ر مطهر الإري ��اين بالعد�سة
والري�ش ��ة واملو�سيقى وامل�ؤثرات ال�صوتية م�سرحية
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ال�صباح الريف ��ي بف�صولها وتفا�صي ��ل م�شاهدها
املعق ��دة واملتع ��ددة يف �سياق ��ات �شعري ��ة متيزيت
بال�سردي ��ة ملظاه ��ر الطبيع ��ة ،واجلدلي ��ة ب�ي�ن
الكائنات والب�شر ،واحلوارية بني ال�ضوء والظالم،
وبني الأمكنة والأزمنة ال�صباحية املتقاربة ..ومن
هنا ي�أت ��ي التعقيد يف االنتقال من م�شهد �إىل �آخر
حي ��ث تن�س ��اب التقاطعات بني امل�شاه ��د واملناظر
اجلزئية..
وتف�صي�ل ً�ا ي�سته ��ل ال�شاعر م�شاه ��د الف�صل
الأول بلوح ��ة ملون ��ة بالت�أم ��ل ،وك�أن امل�شهد يحكي
حي ��اة الك ��ون حني تب ��د�أ من جدي ��د بع ��د الليل..
وكيف يتمطى الليل راح ًال تزامن ًا مع زحف طالئع
النهار ،وان�سحاب الظالم من مواقعه حتت ح�شد
ال�ضوء املُغري:

		

ا�ستيقظ الكون «ك ِنّي» به متلمل وج َّمع

ي�شاهد اليقْظه الكربى مع الفجر ت�صنـــــــع

		

لـمــَـّـــا ُ
متّــطـــى قـُـــــــــــوا ْه

()8

ْ
الريف وا�سرع
«يا اهلل ر�ضاك» يا معني �أ�ستيقظ
يــــــطلــب مـــن اللـــــه ِر�ضـــا ْه
		
والليل مللــم مــن اطْ رافـــه ذيــوله ور َّفع
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والفجر جي�شه تقدم كلما احتل موقع
		

«قدا ْه»
فــــــــر الــدجى من ِ

()9

ال�صباح يف خدرها الآن تطلع
وال�شم�س ُع ْر�س
ْ
		

تـــــــــزفــــهــــــا �أم الـــحيــــــا ْه

وال�صبح ما قد رفع عنها القنا ْع لكن «ا ْز َم ْع»
		

ـــــــــر ب�شايــــر �سناه
ُيظْ هــ ِ ْ

()10

بع ��د هذا املقطع ال�شعري �أوامل�شهد امل�صحوب
ب�ص ��ور الغب� ��ش ،واق�ت�راب حلظة زف ��اف عرو�س
ال�صبح
ال�صباح (ال�شم�س) يق ��ف ال�شاعر ُم ّعرف ًا ُّ
ال ��ذي هو �آية م ��ن �آيات اهلل املت�ص ��رف يف الكون
بحكمته ،والبديع يف �صنعه:
يب�صر وي�سم ْع
الفجر
من ي�شهد الكائناتْ يف
ْ
ْ

		

بــــــديــــع �صنـــــــــع الإلــــــــه
ليـــــــــــــوم حــــــــــــــادثْ ر�ؤاه

وال�صبح �صفحةْ وفيها اخلالق املبد ْع ا ْود ْع
		

من حــكــمــتِـــهْ مـــــا ي�شـــــــاه

ومن َقراها و َر ْد للمعرفهْ خري منبــــــــــــــع
		

يــــــروي وي�شفــــــــي ظـــمـــاه

�صباح القرية يف الأدب ال�شعبي اليمني

		

وعاد باحلكمهْ الكربى ب�أ�سمى و�أن�صـــــــع
		

مـــــــا يقتنــي فــــــي الــحيــا ْه

وداع الن�سيم
رغ ��م �أن الب�سطاء يف كل ق ��رى و�أرياف اليمن
�أمي ��ون �إال �إنهم عرفوا ق�صي ��دة (ملحمة الريف)
املغن ��اة م ��ن خ�ل�ال مذي ��اع �صنع ��اء من ��ذ بداي ��ة
ال�سبعين ��ات ،و ُت ْع َر ْف عندهم بـ( ما �أجمل ال�صبح
يف ري ��ف اليم ��ن) حيث غ َّن ��ى �ستة �أبي ��ات منها -
وبلحن
فقط  -فنان اليمن الكبري �أحمد ال�سيندار
ٍ
ف�صا َرت على �أل�سنة العامة  ..هذه الأبيات
بدي ��عَ ،
تظمنتها م�شاهد الف�ص ��ل الثاين من تلك امللحمة
الدرامي ��ة ،الت ��ي �ستج ��د نف�سك عن ��د �سماعها �أو
قراءته ��ا �أم ��ام حرك ��ة الطبيعة بتع ��دد مفرداتها
(ال�صبح – الغ�صون – اخلمائل – َم ْد َرب ال�سيل،
�أو جدول املياه – الأزهار  -وكذلك الزرع  -والنب
 ول�ؤل�ؤ الطل الالمع يف ال ُّربى على طريق ال�ضوء)التي متكن ال�شاعر من �أن�سنتها ،فتقر�أها وكما لو
�أن ��ك تعاي�ش حركة مف ��ردات الطبيعة ،ومهرجان
ال�ض ��وء الذي ي� � َو ّدع الن�سيم ،عل ��ى خ�شبة امل�سرح
املن�صوب ��ة يف خميال ��ك الطف ��ويل �إذا كنت ممن
ترعرع يف القرية:
ما �أجمل ال�صبح يف ريف اليمن حني يطلع
		

ما �أبـــــــهــــى وما ا�صفى هواه

ملا ي�صفق لإقبال الطبيعة ويـــــــــــــــــرفع
		

لـــــهــــا روائـــــــــع �سنـــــــــــــاه

مر الن�سيم املو ّدع
و�أغ�صان
ترق�ص ..على ِّ
ْ
		

مـــــــن الـخـمـائـــل �شــــــــــذاه

زاخــــــر بـــوافــــر عطــــــــــاه

والب مثل ُّ
مر�صع
احل َل َل من
ُنّ
�سند�س �أخ�ضر ّ
ْ
		

بــالــدر دانـــــــــــي جنــــــــــــاه

ْد�س موزّع
ما احلى العقيق اليماين فوق ُ�سن ْ
		

فـــــي كــــــــــل وادي تـــــــــراه

ويف الربى اخل�ضر ُل ُ
ول الطل يف ال�ضو يلمع
		

مثـــــــــل الـــهــوا فــي نقــــــــاه

كرنفال الطيور
�إن �أجم ��ل م ��ا ميي ��ز ال�صب ��اح الق ��روي ،ه ��و
كرنفال الطيور ال ��دامي ومهرجانها املفعم بالرقة
واجلم ��ال ال ّأخ ��اذ ،فتخ ّي ��ل �أن ��ك ت�صح ��و عل ��ى
مالم ��ح م�سرحي ��ة �صباحي ��ة ،تتخل ��ل م�شاهده ��ا
مو�سيقى الطبيعة ومب�ؤثرات �صوتية ،من زقزقات
الع�صاف�ي�ر والطي ��ور ،و�أنت على �إث ��ر ذلك ،تفرز
الأ�ص ��وات املتداخلة ،وت�سمي ما تعرف ��ه من �أنواع
تلك الطيور.
هذا الكرنفال البديع تت�ضمنه م�شاهد الف�صل
الثالث املط َّو ْل من امل�سرحية ُمرتجم ًة من خاللها،
فكرة عميق ��ة الداللة ت�ؤ�صل ال�ص ��راع يف احلياة،
وغلبة القوي دائم� � ًا ،و�إن كل ما هو على الأر�ض ال
وهم احلفاظ على النوع والبقاء مالزم
مي�ضي �إال َّ
له:
منظر ابـْـدع
ما �أجمل ال�صبح يبدي «كل �سا ْع»
ْ
()13
فــــي �أر�ضـــه �أو فـي �سماه
		
�أطياره �أنواع طري �أ�سرع «بوحيه» و�أقلــع
()14
دعـــــــا �أَ ِلي ِفـــــة وجـــــــاه
		
من غ�صن «يل غ�صن» ذا ي�سبق و«هذاك» يتبع

و« َم ْد َرب» اجلدول النازل من احليد اال ْر َفـــــ ْع
()11
يرغي ويـــــزبد مبــــــــــاه
		

		

و�أزهار تفرت عن لون الثنايا امل�شع�شـــــع

وطري ين�سلّ من ُع ّ�شه يرفرف وينبـــــــــــــــــــــع

		

وعـــــــــــــن ورود ال�شـفـــــــــــاه
وحــقــق اللــــه ُمنــــــــــــاه

والزرع عرب احلقول �أمواج تذهب وترجــع

ويـــــــــــورد �أحلـــــى الـميــــاه

ورجـــــــــــــــــــــــع
وطري مولوع بالتغريد غنـــى ّ

مهذور يامن متهذر به بلغ ما توقــــــــع
		

		

ُ
«كلّيـــْن» يلحـــــق هـــــواه

()15

()12

		

�صـــــوتـــــه وطــــــرب غنـــــاه

وطري مهجور قلبه فـي نواحـــه تقطـّـــــــــــــــــع
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ي�شكــــــــي لـــــــواعــــج �أ�ســــاه

وطري ..هلل حكمه فيه يلبـــــــ�س ويخلـــــــــــــع
		

علــــــــــى جمــــــــاري هـــــــواه

�شم ريح الربيــع �إال وو�شــــى َّ
وو�شــــــــــــــــــع
ما ّ
		

ري�شـــــــــــــه وطـــــــــــــرز رداه

باحمر وباخ�ضر وبا�صفر ينتف�ش الجل تطمـع
		

�صواحبـــــــــه فــــــــي هــــــواه

من حكمة اهلل ما ُ
«ك ّلينْ » على الأر�ض «يجــــزع»
		�إال وه ّمــــــــــــه بـــقــــــــاه

()16

		

ر�أ�ســـــــــه بكــــــــل اتـــجــــــاه

ماالح له �صيد �إلاّ ا ْب َر ْز ب�أظفار « ِتف َْجــــــــ ْع»
		

و�شـــــــــــل نفــ�ســـــــه وراه

()17

ي ْن َق ّ
�ض مثل ال َقدَ ْر فارد جناحني تنــــــــزع
		

مـــــــــن جــــــــوف �صيده ِكاله

اعلى احليد يف اجلو «زوبع»
والن�سر «الأخدر» من ْ
		

�صـــاروخ ميخـــــــر �سمـــاه

()18

الن�سر نفاث بني الطري �إن «ه َكّب» ا�سمـــــ ْع
		

�صــــــــدى حنينـــــــه وراه

()19

قد بايع اجلو للن�سر اليماين ووقــــــــــع

بعد هذه ال�صور وامل�شاهد يغلق ال�ستار فج�أة،
ليفتح ،عل ��ى �سل�سلة م�شاهد �أخ ��رى بعد ا�ستعادة
الإط ��ار الزمني لل�صب ��اح ،م ��ورد ًا �أنواعا جديدة
تغاير طبيع ��ة وخ�صائ�ص الطي ��ور ال�سابقة ،فهي
تلخ�ص حياة الطيور اجلارحة:
ما �أجمل ال�صبح َّ
خل الطري تزجل ،وت�سجـــع
		

لـمق�صـــــــد عنــــــاه
ِك ُنّـــــــــه
ْ

ت�س َمـــــع
حتى اجلوارح على �شم ال�شماريخ ْ
		

عقبــــانـــــاهــــــا وال ُبــــــــــزاه

يف القمة البا�شق الأبقع ي�صر�صر ويرفـــــع
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بالـملك لـــــــــــه ال �ســــــــــواه

وعامل الطري للن�ســــــــــــــــر اليماين مط َّوع
		

يـــعــلــــــن لـمـلـــــكــــــــــه واله

وبع ��د ه ��ذه امل�شاه ��د �سيفت ��ح ال�شاع ��ر �ستار
التعج ��ب من جديد من نف�س الإطار الزمني ،على
م�شه ��د �أكرث متعة ورقة وجمال ،لرنى ماذا يجري
«الد َي َكه» التي تتل ��و ُخطى ال�صبح ،يف
يف ح�ض ��رة ِ
�صو ٍر م�ؤن�سنة وفكاهية تك�سر اململ:
ما �أجمل ال�صبح و«الأدياك» يف كل موقع
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حتكــــــــــــي توايل خطاه

()20

فـ»ديك» مثل اجلر�س م�ضبوط �إىل �ساعة �أربع
		

عــــــــــــن موعده ما عداه

()21

ما ح ّلتْ �إال و�أذن واجلر�س كان يقرع
		

فـــــــــــي وقت واحد معاه

()22

م�ص َن ْع
«تقول» �ساعة (�سوي�سرلند) من ُ�شغْل ْ
		

ي�صنـــــــــــع دقيــق الأداه

()23

وديك من قريته �صيح وثنى و�س َّمع
		

�صــوتــــــــــــه وقلـــــــد نـــــداه
وتخطب هـواه
«تزْ حــِلْ »
ْ

()24

«ما ي ْب ِ�ص ْر» احلبة اال �صاح من قال �أنا �أ�سرع
		

ما �أعجب ال�صبح والإن�سان �صياد يطمع
		

يح ِجلْ ومن بعده �أربع
و«ديك» ثالث خرج ْ
		

ُيفتح ال�ستار ،ليفاجئن ��ا ال�شاعر بظهوره متو�شحا
�إبت�سامة عري�ضة مبطنة بالتعجب من طبيعة حب
الإن�سان القروي اليمن ��ي لل�صيد و�إجادته بديهي ًا،
متتبع ًا �صورة ن ��ادرة ل�صياد خفيف احلركة طمع ًا
يف �صي ��د احلمام ال�ب�ري ،يختف ��ي يف املنعطفات
والأ�شج ��ار وه ��و يح ��اول �أن ي ّو ِّ�ض ��ع نف�سه لإطالق
عياره الناري:
فــــي كــــل طــــايـــر يـــــــــراه

طاب وا ْي َن ْع
ثمر ْ
�أطيار فوق ال�شجر جتني ْ
واع َلـــــــــــــن لــــهـــا عن حاله
		
ْ
و�أطيار يف الرب تتبخرت و«حتقي» وترتع
		�إمـــــــــا حــجـــل �أو قـطاه

()26

«ج َباه»
ي�شلــــــهـــــا لـــهَ ..

()25

القروي ..وفن ال�صــيد
ميث ��ل ال�صي ��د يف الريف فن ��ا وهواي ��ة� ،إذ �إن
ال�صي ��د من �أه ��م ع ��ادات اليمني�ي�ن يف الأرياف
والق ��رى امل�شارفة عل ��ى �سفوح اجلب ��ال والغابات
واملراع ��ي الغني ��ة باحليوان ��ات� ،سيم ��ا الطي ��ور
احل�ل�ال ففي بداية الف�ص ��ل الرابع من امل�سرحية

وخلفها ا�سرت�سل ال�صياد يجري وينبـــــــــــــــع
		

وبنـدقــــه «لــــي» اجتــاه

()27

ُ
و«يغط ْ�س» و«ي ْن َك ْع»
�صياد خفيف اخلطى يظهر
		

مثــــــل ّ
ال�شبـــــــح ما تراه

()28

جمنون بال�صيد فوق «احليد» الأعلى «ت�شنقع»
«بايـــده» ورجلـــه َحبـــَا ْه
		
نزل وبعد وا َ
حل َّجل َّ
«زغ ْر» ولكن على اربـــــع

()29
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�أر�شيفالثقافةال�شعبية

		

مي�شـــــــي ويـجـــــري وراه

()30

و�أحيان مثل احلن�ش يزحف وبالطرف يتبع
		

�صيــده ويــحــ�ســب ُخـــطــــاه

وال�صيد فن «ا ْب ِ�ص ِره» كيف ابتطح؟ كيف َو َّ�ضع؟
		

ـــد ُقــواه
نف�ســــــــهْ وجـــ َّم ْ
َ

()31

و�أطلق ب�سرعة وقام ينظر ف�إن كان ّ
«وقـــــــع»
		

فــــقــد �صـــــوابــــه وتـــاه

()32

و«يد َ�س ْع»
يفرح وين�سى من الفرحة «حذاته» ْ
		

فـــي ال�شـــــوك يـــافعلتاه

()33

رج ْع ينتف «قذاله» وي�صفع
وان كان «خ ّي ْب» ِ
		

خــــــــــــده ويلــعــن �أبــــاه
َّ

()34

ال�صيد عنده هواية لي�س بال�صيد يطمع
		�إال ليـــــــــر�ضـــــى هـــــــــــــواه

احليوانات املفرت�سة
لع ��ل �أبرز م ��ا يفاجئنا ال�شاعر ب ��ه يف م�شاهد
ف�صل امل�سرحية اخلام�س ،هو م�شهد ُم ِثري لل�شفقة
والفكاه ��ة ،يف � ٍآن واح ��د ،وه ��و العج ��وز التي يعلو
عويلها ،بعد �أن هاجم «ال�سار» املفرت�س دجاجها..
وهنا نفهم �إن القرى بقربها من اجلبال والغابات
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واملراع ��ي ،جعلها عر�ضة للخ ��وف من احليوانات
املفرت�س ��ة ،وال زال ��ت الذاك ��رة الريفي ��ة ال�شعبية
مثقل ��ة باحلكاي ��ا احلقيقي ��ة واملخ ِّوف ��ة للأطفال،
وه ��ذا اجلان ��ب مل يغفل ��ه االري ��اين يف ملحمت ��ه
الريفية التي نقلت واقع ًا مظهري ًا من هذا املوروث
الطبيعي وال�شعبي:
عوالمِ ال�صبح تلقي عامل الليل اال�سفـــــــــــــــع
		

علـــــــــى اختــــــالف اتــجـــاه

فـ»ال ِعيل» ً
و�سرب البوم يرج ْع ويقبــــــع
يخ ْ
رج ْ
		

يف الكهـف يــغــــزل ُد َجاه

()35

والفهد عايد ويف �شدقه عالمات تقطـــــــــــــع
		

بـــــكـــــل مـــــا َقــــــــد �أتـــــــاه

�ض» و«ال َع َ�سقْ » ميرق وجلده «مربقع»
بني «ال َق َر ْ
		

وفــــي عــيـــــــونـــــه دهاه

()36

يب�ص ِر ْه َح ّْي �إال �صاح منه و�أ�سرع
ما ِ
		

ــــب جنـاه
يهــــــــــر ْب ويـــطـــ ُل ْ
ُ

وبني الأحرا�ش «�سا ْر» �أن�سل يجري و«يهبع»
		

«حــازق» على ال�صيد فاه

()37

وراه خلف عجوز فوق «املدَ ّج» تقرع �أربع
		

باربع لـمـــــــــا قــد جناه

()38

�صباح القرية يف الأدب ال�شعبي اليمني

خنق جميع الدجاح و�أختار ب�س «�أُم قند ْع»
		

�إما مزارع مبكر �أو م�سافر قد �أزمـــــــــــــع

و�سلـــــــهــــــــا «ال �ســ ِ َقــاه»

()39

		

علــــــــى ال�ســــفــــر وانتـــــواه

وم�شرتي له غر�ض يف ال�سوق ي�سرح ويرجع

ويف ه ��ذه امل�شاهد يفاجئن ��ا ال�شاعر بنوع �آخر
م ��ن احليوانات اجلميل ��ة التي لي�س ��ت �أليفة وهي
الغ ��زالن والظب ��ى حيث تخ ��رج م�سرع ��ة ا ُ
خلطى
م�سرجة ف َرح ال�صباح وع�شق املراعي الو�ساع ،ثم
تختفي هذه الغ ��زالن لتظهر بعدها الكالب ،وهي
ما بني رائحة �أو راجعة بني القرى ..ويظهر م�شهد
فكاهي يت�سلل على خ�شبة امل�سرح هو نزال الكالب
والثعلب:

و�سرب غزالن قال لل�سهلْ  :ه َّيا ت َو َّ�ســ ْع
وهــــب يعـــمــل ًخـــطـــــــــــــاه
		
َّ
يطوي امل�سافات باجلري املوقع ويقطع
		

بـــعــد الــفــالة الفـــــــــــــــاله

ما ت ْب ِ�صر �إال ُغبار ْه يف الهوى قد «ت َق ّ�ضع»
		
()40
املهاه!

ما ا�ضعــف وما اقوى

نومه وقال انتبــــــــــــاه
و«ال َّث َعلْ » يرجـــــــع وراه

()41

و«ال التفت» ُلهْ «فهاه»

()42

ما �أجمل ال�صبح يف ريف اليمن حني يطلع

يجيــــب داعـــــي دعــــــاه

()45

�أو من رحل حني حل الفر�ض �صلى مبنبع
		

ك َّمـــــــل و�ضــــوءه بــــمــــــــــاه

وبينهم من ح�ضر �صلّى جماعة وو ّدع
		

بـــــــركعتيـــــــــــــــن لــــلإلـــــه

وبينهم من �أح�س الربد «فاخذى» وج ّمع
		

مـن حول ِج ْ�سمــــِه دفـــاه

()46

«ج َبـــاه»
فريــ�ضتــه فــــي ُ

()48

�صباح الب�شر يف الطرقات
مل يكت � ِ�ف ال�شاعر يف ملحمت ��ه بالنقل املبا�شر
ل�ص ��ور وم�شاه ��د الع ��ادات والتقاليد كج ��زءٍ من
امل ��وروث ال�شعب ��ي للمجتم ��ع اليمن ��ي ،ب ��ل �أ�سهب
يف ر�س ��م التفا�صي ��ل الدقيق ��ة ملبتغي ��ات النا� ��س
املنخرط�ي�ن يف ُ
الطرقات العام ��ة على حمريهم،
غائ�ص ًا يف وجدانه ��م ومطاحمهم و�سباقاتهم يف
جت�سد يف توا�صل
كل اجت ��اه من احلياة ،وهذا م ��ا َّ
�سل�سلة م�شاهد الف�صل ال�ساد�س:
وتاجر �أ�سرع َّ
و�شل ُ
َّ
و«و�ضع»
«اخل ْر ْج» ح َقّه

		

عــلــى الـــحمار واعتـــاله

()49

« ِم ْت َو ِّجهْ » ال�سوق «ي�شتي» ُي ْو َ�صلْ ال�سوق «يف َ�س ْع»

مــــــــــا َرقْ وانقــــــــــى �سنــــــاه

و»عاد هو» فـــــي َح َمـــــا ْه
		
ب�ضاعته للرعية ( ّبزْ ) (قاز) (ز ْيتْ خروع)

وقــــــــام يــــــتــلـــــــي دعــــــاه

«�صيفــــــه»وحـــب احلياه

والنا�س منهم من ا�ستيقظ ومتتم ورجــــــــع
		

		

		

احلياة الروحية ال�صباحية
الف�ص ��ل ال�ساد�س يت�ضم ��ن م�شاهد امل�سرحية
ال�شعري ��ة الت ��ي تنق ��ل نق�ل ً�ا خمت ��ز ًال اجلوان ��ب
الروحي ��ة ال�صباحي ��ة والإميانية لتعاط ��ي النا�س
مع �شعرية �أذان �صالة الفج ��ر ،وم�ستويات الروح
الإميانية املختلفة بني �شخ�ص و�آخر:
		

والراقدين بينهم من نام جمهد فما «ا ْم َتع»

فـ«ادرن» ووا�صــــل كـــراه
		
تو�ضى له ببيته َ
وبينهم من َّ
و«ق ْر َم ْع»

ي�صرخ ويعط�س وي�ستهزيء «بدربا�س االجدع
		

		

حلول وقـــــــت الـــ�صـــاله

()44

()47

وكلب يجري ورا ثعلب ويتبع ويرجـــــع
ْ
		

�أما (الفقيه) فانطلق �أذن على النا�س وا�سمع

ومن �سمع لكن احلافز ِب َق ْل ْبه م�ضع�ضع

وكلب ملا متطى ْ
ب�ش ْدقـــــــــه وو ّدع
اق َعى ِ
ْ
		

		

بــــــمـــا يــــهــــمـــــه ِ�ش َراه

()43

()50

		

()51
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و«زارعي» من «غب�ش» بكر ت�أزر وقوفع
		

و«�شــلّ » ف�أ�ســــه معــــــــــاه

()52

وير َج ْع
ي�شتي ي�سوي عمل يف ُح ّر ماله ْ
()53
ي�ضمد «مـــعــا» من دعـــاه
		
وزارعي �صاحب «املا»هب من �أجل يرفع
		

فــــي الـحقل جمـــــرى مـيـــاه

مادام «د ْو َلهْ » فهو يف ال�سايله قام «يهرع»
		

«�س ْر َبـــــه» ويق�صى ق�صاه
ِ

()54

«قد ْيهْ » باملوت واملا قد «ان�شع»
«�ص َل» املغار�س ِ
َ
		

ورمبـــــــا مــــــــا كــــفـــــــاه

()55

وحار�س النب يف الوادي اىل البيت يرجع
		

وفـــــــــي يــمـينـــــه عــــ�صـــاه

يف «�إ ْز َر ِته» من تبا�شري «اجل َنى» ج َّمع اربع
		

«ح َن ْ
ــــط» لقهــو ْة « ِبدَ اه»
ِ

()56

ومل يغف ��ل ال�شاع ��ر فـ ��ي م�شاه ��د الف�ص ��ل
ال�ساد� ��س مل�سرحيت ��ه املفتوح ��ة �أجم ��ل م�شاه ��د
احلياة ال�صباحية ،املتمثلة يف ت�صرفات الأطفال،
و�صراخهم و�شيطنة �أفكار الأ�شقياء منهم:
و�أ�صوات يف كل منزل ،طفل �صوته تقطع

ومــــــا «هَ َج ْع» مـــــن ُب َكـاه

		
احد ت�س َّمع
ُ�أّمه َوا ْبوه غايبني يف احلقل ما ْ
		

()57

والعــــــــــرف مـــــــــا ُ�شكـــــــاه

وطفل ثاين �سعل وابوه ي�صيح لي�ش ما �سرع
		

هــــــــــذه الدوا فـــــي �شــفـــاه

وطفل ي�صرخ ويظهر ان هو قام ير�ضع
		

ــي فداه
و ُا ُمـــــــــه تــقـــــول ِه ْ

وطفلْ رابع خرج « ُبطْ ِري» َ
«يز َغبرِ »وذرع
()58
مطلـــــــــع وبـــيـــــن غـواه
		

ال�صباح الأنثى
م�ش ��اكل الن�س ��اء املختلفة واملعق ��دة وطقو�س
حياته ��ن و�أعماله ��ن اليومي ��ة وجدله ��ن امل�شبوب
بالغرية من بع�ضهن ،وكذا �أحالمهن الوردية التي
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يك�ش ��ف �أ�ساريرها �ضوء ال�صب ��اح مع انخراطهن
يف الأعم ��ال اليومي ��ة ،وتقاطرهن م ��ن كل �صوب
�إىل مناب ��ع املي ��اه واملحاط ��ب واملراع ��ي ..هذا ما
حمله لنا الف�صل ال�سابع مب�شاهده املليئة ب�شجون
ال�صباح الأنثى:
ال�صبح بان واحل�سان البي�ض يف كل « َم ْه َي ْع»

		

مثــــل الظبـــا فــي الفاله

()59

�سويجيات العيون يف احلقل «تطعم» وتقلع
		

ُط َفــيــلــيــــات العـ ِ َ�ضـــــــاه

()60

وفاتنات احلواطب بني اال�شجار تنزع
		

مــــــــن عـــــودهـا مـــات�شـــــــاه

هذه مليحه وهذه ح�سنها قد توزع
		

بـــيــــــن البنـيــــن والـــحيـــاه

وثالثهْ «عادها» يف «ميعة» العمر «تمُ َْر ْع»
		

ووردهـــــا فـــــــــــي َج َنــاه

()61

تختال بالناهد املرفوع وال�شعر اال�سفع
		

يظــــــــــل جيــــــــد الـمـــهــــاه

«يتنادمني» باحلديث الطاهر احللو ت�سمع
		

ــــر َت ْ
ال�شفاه
ـا�ش) حلو ِّ
( ِف ْ

()62

وبينهن واحده تنزع وتقلع وتقطع
		

عجلــــــى على غري «اناه»

()63

حزينة الوجه واحل�سن احلزين املجعجع
		

يــدمــــــي قلـــــــوب الق�ســــــاه

حتى طيور ال�سما تبكي واالحجار تدمع
		

لــــــهــا ..ويـــــا « َر ْحم َت َاه»

()64

�أ�صلْ �إنها عندها «خالهْ » من ال�صنف اال�شوع
		

قـــــــد �شبعتهــــــا حيــــــاه

()65

ماتظهر اال وخالتْها من ال�سطح ترفع
		

�صيــــــــــــاح يـــــــا ِو ْح َ�ش َتــــــاه

«داه َجهْ » يا« ِم ْ�ص ِح َبهْ » هات و«تقلع»
تقول:يا ِ
		

كــــــــالم ظـــــــاهــر جفاه

()66

من خوف هذا الكالم ،كانت « ِب ِت ِع َمل» مبا «او�س ْع»
		

فــــي جهـــــــدهـا من قواه

()67

�صباح القرية يف الأدب ال�شعبي اليمني

�أر�شيفالثقافةال�شعبية

َّ
للحطب ِحزْ َمه ت�ساوي بها �أربع
فـ»حز َمتْ » َ
		

« ُم َّ�شيـ ِ َمــه» «�ســـــــع �أمــاه»

()68

جهد ْك م�ضيع
ويف الطريق قال هاج�س كل ِ
		

وال تنـــــــــالـــــــــــي جـــــــــزاه

�ضمريها قال ما «ال ُن ّْ�ص َحة» مع «ال َع ْو ْف» تنفع
		�أوتكفــــــــــي النــا�س اذاه

()69

ما غري «�شا�شهد» عليها النا�س من كان اال�سرع
		

فـي عودته عـــن �ســــــواه

()70

كم يف ال�صباح من عرب تبكي النواظر وتخ�شع

ا�سراب «تهرع»
و»الواردات» يف طريق املورد ْ
		

ــــــر» ورود الـمـيـــــــاه
« ُب َك ْ

()71

َب َنــــــانْ تــظـــهــــــر حـــــــــاله

وثالثهْ ُم ْث َق َلهْ بالنوم للجفن ترفــــع
		

والــجـــفـــن بـــايـــــن ونــــــــاه

�أم�ستْ «معاها» طحني لـ«العون» ال �ساعة اربع
		

		

لـــــــهـــا قــــلــــــــوب الـــ ُعــــ َتاه

فوق ُّ
وي�س َجع
«اجل َبا» ِد ْيك قد َ
«جف َْج ْف» ي َغ ِنّي ْ

هذي ُت َغ ِنّي وهذي ت�صلْح َّ
ال�ش َع ْر باربع
		

�إىل نظام الإمامة قبل ثورة � 26سبتمرب1962م)
على حياة القرية وحتويلها �إىل مورد مادي للنظام
يف املدين ��ة م ��ن خ�ل�ال �إلزامها بدف ��ع اجلبايات،
وقد ب ��د�أ ال�شاعر م�شاهد ه ��ذا الف�صل بتفا�صيل
�أن�سن فيها لغة وحركة فرار الديكة من م�صريهم
املحت ��وم ،املتمث ��ل يف الذب ��ح� ،ضياف ��ة �إلزامي ��ة
للع�سكري الذي و�صل م َن َّفذ ًا على العجوز الفقرية،
يف م�شه � ٍ�د ال يخلو من ال�ضحك والأ�سى والتعاطف
مع تلك العجوز:

اغـــفـــت وقـــالـــوا انتباه

()72

ال�سيا�سة وحياة الب�سطاء
�أما يف الف�صل الثامن ف ُي ْفتَح ال�ستار على ق�صة
درامية جت�سد االنعكا�س ال�سلبي لل�سيا�سة (�إ�شارة

		

يقــــــــول« :كـــاكي ككاه»

()73

«طي» «بيهبع»
والع�سكري من قفا «املزراب» رَّ ْ
		

ف�صـــــــاح :يــــــا غــــارتاه

()74

الع�سكري جا �أَال يا ادياك كلني ي�سمــــــــــــــــع
		�إلــــــــى النّجـــــــاة ،النّـــجــاه
وطار من اجل يتخّ َبى ويف را�س «مرنع»
		

حــــو�ض ماه
ْ
خ َبـــــــى ورا

()75

جا والعجوز اقبلت بعده فطار لكن ا�سرع
		

مثــــــل القطــا فـــــي الفــــاله

77

«ا�س َف ْع»
خ َبى مبطبقْ ِ
وه ْي بعده َ
ت�ص ِّيح لك ْ
		

		

مــــــــن جايعــــــات ال ُبزاه

()76

		

ف�صـــــــــاح واعــلـــــى نداه

()77

َ
و»�ش َّلتِهْ » وانّ َ�ص ْو ِته من نواحه تقَطّ ــــــ ْع
		

يبكــــــي ومــــا ارحم بكاه

()78

«�شــــامــــوت» يـــاعيبــتـاه

على جدار «احلوى» منظر �صغري لكن ا�سمع

		

مـــاذا ال ِعبـــــَر «ذي» وراه

()80

كيف الغرور يوقع املغرور يف �شر م�صرع
		

ويــــمــتـــــــهــــــن كــبـــريــــــاه

«م�شرع»
قطني فوق اجلدار الأول «ابقع»
َّ
		

«�ســــــاع �أمــــاه»
ِ
وج ْث ِتـــــه َ

()81

والثاين ا�سود يداري خبث مكره وتلمع
عينــــــه بــمــا فـــــي ح�شـــــاه
		
اج َز ْع»
«تقابلني» ال الو�سط ُك ًّال يقول�َ « :أ ِخ ْر ْ
		

علــــــى اختــــــالف اجتاه

()82

وح َلّق القمر ُك ًّال قال« :مانا�ش» و�أ�سرع
		

يعلــــــن لــخ�صمــه عــداه

امل�شرع فر َّفع
و�صعد الأزمة القط َّ
		

ذيلــــــه وقــــــــارب ُخـــــطـــاه

مقو�س الظهر يتقدم ور�أ�سه قد «�أ�شنع»

78

�ضعفـــــه ظهـر يف « ُمــ َواه»

()86

يظهر عليه :انهزم ،يظهر يل� :إنّه بريجع
		

علـــــــــــــى قـــــفــــــــاه ال وراه

اطب قام «ي ْه ِفلْ » و»يف َْر ْع»
وكلب «ك ِنّهْ » مخُ َ ِ
		

يقــــول« :والـــــــــي واله»

()87

َن َب ْح فقال ال�ض ِع ْ
يف« :مخَ ْ َر ْج» و�س َّوى له «ا ْم َ�ش ْع»
		

ـــــــر يـــــــا عبــــرتـــــاه
و َف َّ

()88

هلل يا�صاحبي يف عامله �ش�أن ي�صنع
		

بقــــــــدرتـــــــه مــــــاي�شــــــــاه

�صالة الوالء للريف
بعد ذلك �سنقف جميعا ،بعد �أن تكون ال�شم�س
قد ا�صف� � َّر ْت كربتقالة ن�ست�شف م ��ن لونها رائحة
احلياة ،والط ّل قد بد�أ يغادر �أو جاننا حتت تزاكي
�ضوء ال�شم�س الربتق ��ايل ،و�سيكون حينها الريف
مبفردات ��ه هو وجهتنا ،ونحن جمهوره ،نتلو �صالة
الإعجاب م ��ع مرتج ��م ال�صباح الريف ��ي ال�شاعر
اليمني القدير مطهر بن علي الإرياين:

ما �أجمل الريف! ما �أحلى كل مافيه! ما �أبدع
		

�سحـــــره ومـــا ا�صفـــى هواه!

نوره م�صفى من الأدران نهره جتمع
		

()83

يعـــــــرف علــــــى مـــن رحـــاه

يا�صاحبي يظهر املغرور حاله ت�ضع�ضع
		

�إ�سكت�ش القطط
ويف الف�صل التا�سع م ��ن امل�سرحية املفتوحة..
ي�ستوقفن ��ا ال�شاع ��ر «الإري ��اين» حلظ ��ات عامرة
باغرتاف ال�ضحك اللذيذ يف �صباح الريف عندما
ي�ص ِّوب عد�ست ��ه على م�شهد القطط املبكرة بينما
يظل ال�شاعر يرتج ��م لنا تلك اللغة امل�ضحكة عرب
�أ�ص ��وات معرتك ��ة ..ولكن ��ه ال ين�س ��ى �أن ي�ؤ�شر يف
التو�صي ��ف �إلينا لأخذ العربة م ��ن وترية ال�صراع
القائ ��م الذي يحكمه منطق القوة وم�صري املغرور
املحتوم:

مـــــــــازد َد ِريت مـــن بداه

()85

حمى وطي�س القتال من راقبه �أو تتبع
		

()79

مثــــــل الـمــــــدافـــــع قـــــواه

«في�س ْع»
وقام يوم «اهلل اهلل» و�أبتد�أ ال�ضرب َ
		

«�ش ْب ِتي» «يا نا» عليها وما ا�سرع
يقول :يا ِّ
		

والأ�سود �أظهر �صنوف املكر فالبد وجمع
		

ما َح ّ�س اال « َيد ْه» من خلف مت�سك «وتنتع»

و�أظـــهـــــر غـــروره وتــاه

()84

مــــــــن منبعــــــه فـــي �صفـــاه

�آمنت بالريف حيث اخلالق افنت و�أبدع
		

فـــــي ال�صنـــع و�أعجـــز �سواه

لو كان يف الكون من ُي ْع َب ْد �سوى الرب االرف ْع
وا�ستغفــــــــــــــره ال �ســمــــــاه
		

�صليت لك يا بالدي كلما جيت مو�ضع

و�أعلم (مرا�سيم للتعميد) يف كل منبع

		�أقــــمــــــت فــيــه ال�صــــــــــاله

		

بطاهر الرتبه �أتيمم ويف الرتبه �أركع

(ثالوثي) الطني واملا واجلمال املـــــنوع

		

و�أخــــ�شــــع خ�شــــــوع التقــاه

و�أعي�ش للريف (راهب) و�أمنحه عمري �أجمع
		

ومــــــــا (�صليــبـــي)�ســـــــــواه

عد�سة :عبداهلل د�شتي

		

و�أغ�ســـــــل جميــع الـخطــــاه
فـــــــــي كـــل مــــا فــــي ربـــــاه

(ن�شيد االن�شاد) �شعري (والبخور امل�ض ّوع)
		

قلبــــــــي ،وروحــــــــي ِفــــداه
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من �أنواع الطيور احلالل وهما من احلمام الربي
 - 26يل اجتاه  :م�صوبة للأمام
 - 27يغط�س  :يختفي ،وي ْنكع  :يثبت
 - 28احليد  :ال�شاهق واملكان املرتفع ،وت�شنقع  :تعلق يف
وحب ��اه  :ت�سلقه وتعني
م ��كان خطري ،وبايده  :بيديهَ ،
ان ال�صياد ت�سلق ال�شاهق حبو ًا
َّ - 29
زغــ ��ر  :بفت ��ح الزّاي والغ�ي�ن املّ ّ�شددة مبعنى هجم
م�سرع ًا على يديه ورجليه (�أربع)
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� - 30إ ْب ِ�ص ْر ْه � :أنظر �إليه كيف ميار�س هواية فنّ ال�صيد،
ابتطح  :ثبت منبطح ًاّ ،
و�ض ْع  :ث ّبت نف�سه و�سالحه
 - 31و َّق ْع � :أ�صاب الهدف
 - 32حذات ْه  :حذا�ؤه ،يد�سع � :أي يدو�س ويط�أ
 - 33خ َّي ��ب  :بت�شدي ��د الي ��اء مل ي�صب اله ��دف ،قذاله :
�شعر م�ؤخرة الر�أ�س
 - 34ال ِعيل  :جمع عيله وهي احلمامة الربية
 - 35ال َق َر ْ�ض وال َع َ�سقْ  :نوع من �أنواع الأ�شجار ال�شوكية
ال�سار حيوان  :ي�شبه ابن �آوى وهو ي�صطاد الدجاج
ّ - 36
ويغزوه ��ا لي�ل ً�ا �إىل �أماكنه ��ا ،و ِي ْه َب ��ع  :يقفز ويجري
م�سرع ًا ،ح ��ازق  :م�شدد قب�ضة فم ��ه على �صيده من
الدجاج
 - 37امل ��دَ ّج :بتحري ��ك الدال وت�شدي ��د اجليم وهو مكان
يخ�ص�ص يف املنزل لإيواء الدجاج ،تقرع �أربع ب�أربع :
�أ�سنانها العلوية على ال�سفلية ندم ًا على دجاجها التي
قتلها ال�سار وكلها خنق ًا
� - 38أم قندع  :هي كبرية الدجاج التي راق لل�سار حملها
بفم ��ه بعد خنق جميع الدج ��اج ،ال �سقاه � :إىل خمب�أه
�أو وكره.
ّ - 39
تق�ضع � :أي تك�سر وارتفع يف الهواء
 - 41الثع ��ل  :الثعل ��ب لكنه يف اللهج ��ة ال�شعبية معروف
بال ّثعل.
 - 42دربا� ��س  :من �أ�سماء الكالب والأجدع من �صفاتها
�أي مقطوع الإذنني ،وال التفت  :و�إذا التفت� ،أما فهاه
 :تعب�ي�ر �شعبي مين ��ي ترافقه ا�شارة بالي ��د م�ضروبة
كف بك ��ف �أو ا�صب ��ع الإبهام بالو�سط ��ى ب�شكل �سريع
وفيه داللة على ال�سرعة املتناهية.
�ِ - 43ش َراه � :شرا�ؤه
 - 44الفقي ��ه  :تطلق يف اللهج ��ة اليمنية على امللم �إملام ًا
ب�سيط� � ًا وه ��و يف القري ��ة �صاح ��ب �ش�ؤونه ��ا الديني ��ة
م ��ن العب ��ادات �إىل تعليم ال�صغ ��ار مب ��ادئ القراءة
والكتابة ،اخلرافة� ،إذ يغتقد �إنه ي�صلح متائم وحروز
للمر�ضى.
 - 45ما ام َت ْع  :مل يجد وقت ًا لعمل �شيء من الأ�شياء .
� - 46أخذى � :أ�سرتخى وا�سرتاح يف مكانه ودفاه  :دفا�ؤه .
� - 47أدرن  :ت�صامم وجتاهل
وج َب ��اه  :بفتح ب�ضم
 - 48قرم ��ع � :أدى �صالت ��ه ب�سرعةُ ،
اجليم وهي يف اللهجة اليمنية تعني �سطح منزله.
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 - 49ا ُ
خل� � ْرج  :هو الكي�س الذي يطرح فوق �سرج احلمار
ومكون من �شق�ي�ن متوازنني ،ح َقّه � :أي اخلا�ص به �أو
ملكهّ ،
وو�ض ْع � :أي ث َّبته يف �شكله ال�صحيح.
 - 50ي�شتي يو�صل يف �ساع  :يريد الو�صول ب�سرعة ،وعاد
هو يف َح َماه  :ال يزال يف �أوج ن�شاطه.
 - 51ال َب � َّ�ز  :القما� ��ش ،وال�صيف ��ة  :زي ��ت كب ��د احلوت،
حب ��وب احلياه  :فهو ا�سم مين ��ي كان يطلقه اليمنيني
بع�ض �أقرا�ص الأدوية .
 - 52زارع ��ي  :م ��زارع َ :غ َب� � ْ�ش :م ��ن ال�صب ��اح الباك ��ر،
وقوفع :ربط ردائه ُم َعمِ مِ ًا به ر�أ�سه ،و�شل ف�أ�سه� :أخذ
الف�أ�س اخلا�ص بعمله.
 - 53ي�شت ��ي ي�س ��وي عم � ْ�ل  :يريد ينجز عم ��ل مميزُ ،ح ّر
مال ��ه  :يف ماله احلالل ،ويتم ه ��ذا العمل من ال َغ َب ْ�ش
وحت ��ى ما بعد �شروق ال�شم� ��س ،ي�ضمد معا من دعاه:
ي�ش ��ارك يف العمل مع �أي ج ��ار يوجه له دعوة للتعاون
يف العمل ..
 - 54ي ْه� � َرع  :يح�ض ��ر م�سرع ًا ي�صوب انح ��دار املاء �إىل
و�س ْربه  :حتم ��ل معنى واحد هو موعده
حقل ��ه ،و َد ْو َل ْه ِ
الخذ ح�صته من املاء حلقله .
� - 55ص ��ل َاملغار� ��س� :أي �إىل الغرو� ��س م ��ن الأ�شج ��ار،
و»قدِ يهْ» هذا لظف باللهجة ال�شعبية اليمنية الدارجة
يعرب عن حال ال�شيء (قدِ ي ْه باملوت)و�صل ظم�أها حد
الذبول واملوت� ،أن�شع :خف وقل تدفقه يف الوادي.
 - 56يف �إزرت ��ه  :يف ثناي ��ا �إزاره ح ��ول خ�ص ��ر ،وتبا�شري
اجلن ��ى ،ه ��ي طالئ ��ع مو�سم جن ��ي حم�ص ��ول النب،
الب ( حم�صول
ِح َن � ْ�ط ..جمع حنطة وهي احلبة من ُنّ ْ
مين ��ي �شهري) التي يعمل منها القه ��وة ،وبِدَ اه  :قهوة
فطوره ال�صباحي.
 - 57ما هَ َج ْع  :ما ّ
كف وال هد�أ من البكاء
 - 58يزغ�ب�ر � :أي طف ��ل خ ��رج ليب ��ول بع ��د ن ��وم الليل،
ومعن ��ى ذ َّرعْ� :أي جاءته الرغبة �أن يبول نحو الأعلى،
لتت�ض ��ح دون ق�صد منه كم هو جاهل ب�أداب اخلالء.
واملق�صود بال�شطانة  :ت�ص ّرف الأطفال الأ�شقياء.
َ - 59م ْه َي ْع  :يف حقل �أو مزرعة.
 - 60تطعم  :جتمع الطعم �أي الأعالف للموا�شي .
 - 61عاده ��ا يف ميع ��ة العمر :مل تزل يف مقتبل ال�شباب،
تمُ ْ َرعْ� :أي مع ّر�ضة للإ�صابة بالعني جلمالها ،وامل َّراع:
بت�شدي ��د الراء يعن ��ي يف اللهجة اليمني ��ة والإعتقاد :
�صاحب العني اخلبيثة باحل�سد.
 - 62يتنادم�ي�ن � :أي يتبادل�ي�ن احلدي ��ث ،واحلل ��و ه ��و

�صباح القرية يف الأدب ال�شعبي اليمني
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ال�شجي واله ��ادئ والعامر بالأنوث ��ة ،ومعنى ِف ْرتا�ش:
نوع من العزف على العود ،ويف املعنى الأقرب جت�سيد
لل�شف ��اه بالورود ا ّ
حلمر حني تفت� ��ش براعمها م�سفرة
ع ��ن من�ضر بديع وهي �صورة �شعري ��ة  ..وكما لو �أنك
ت�سم ��ع �أحاديثه ��ن ال�شجي ��ة وتتخي ��ل منظ ��ر تهام�س
ال�شف ��اه حني يتجاوبن �أو يتبادل ��ن احلديث كفرت�شة
الورود.
 - 63اناه :غري ِم ْت�أنية..
 - 64يا رحمتاه  :بال�شدة والإ�شفاق والرثاء.
 - 65اخلال ��ة  :زوج ��ة الأب وتك ��ون يف �أحي ��ان قا�سي ��ة،
والأ�ش ��وع  :الكريه وال�سيء ،و�شب َعته ��ا حياه  :جعلتها
تكره احلياه.
 - 66داهج ��ة � :سبهللة ،م�صحب ��ة  :ذات �صاحب يجل�س
معه ��ا وهي �صف ��ات ذم و�شتيمة يف اللهج ��ة اليمنية،
ه ��ات وتقلع � :صيغة مبالغة ملا تخلع عليها خالتها من
ال�صفات املذمومة .
 - 67بتعم ��ل ب ��كل م ��ا او�سع  :جته ��د نف�سها ما متلك من
قدرة وجهد ع�سى توقف �سيل ال�شتامي من خالتها.
 - 68ح ّزم ��ت  :ربط ��ت احلزمة ،ت�ساوي بها �أربع  :كبرية
ك�أنه ��ا �أربع ِحزَ مّ ،
وم�شيمة  :عالية الكرب فوق ر�أ�سها،
و�س ��ع �أم ��اه  :لف ��ظ �إ�ش ��ارة بالعامية تطل ��ق على كرب
احلزم ��ة احلطب املق�ص ��ودة ،وي�صاح ��ب النطق به
�إ�شارة باليدين.
 - 69الن�صحة  :العمل بجد ،العوف  :كريه الطباع.
� - 70ش�أ�شه ��د � :س�أطل ��ب الآخري ��ن يكون ��وا �شهود ًا بيني
وبينها.
 - 71ال ��واردات  :الن ��ازالت على م ��وارد (�آبار �أو عيون)
املي ��اه ،وت ْه َرعْ :تتدفقُ ،ب َك ْر :جم ��ع ُب ْك َره وهو ال�صباح
الباكر قبل طلوع ال�شم�س.
 - 72للع ��ون  :الع ��ون هو من التعاون �أي �إجتماع عدد من
العم ��ال واجل�ي�ران لأجناز عم ��ل �أحدهم م ��ن �أبناء
القري ��ة ،ودرجت العادة �أن تتع ��اون الن�ساء يف طحن
احلبوب بال ّرحى يدوي ًا ،لتوفري الطحني الكايف لغداء
ه�ؤالء العم ��ال ،وبالتايل على امل ��ر�أة �أن ت�صحو متام
ال�ساعة الرابعة مع �أذان الفجر.
 - 73ا ّ
جل َب ��ا �:سطح املنزل ،جفجف  :نف�ض جناحيه قبل
�أن يكاكي ،كاكي ككاه  :ترجمة لفظية ل�صوت الديك
حني ي�صدح به عالي ًا من فوق �أحد املنازل.
 - 74امل ��زراب :حائ ��ط يق ��ام ح ��ول املزرع ��ة املج ��اورة
للمن ��زل ،وال ��زرب  :جمموع ��ة كب�ي�رة م ��ن �أغ�صان
ال�شج ��ر ال�شوكية املت�شابكة متن ��ع املاعز والأبقار من

دخ ��ول احلول املزروع ،وطيرّ ْ  :بت�شديد الياء مع الفتح
�أي َو�ص ��ل ،ف�ص ��اح � :أي الدي ��ك ،ياغارت ��اه  :عب ��ارة
ت�ستخدم للنجدة.
 - 75املر َن� � ْع :ه ��و املم ��ر ال ��ذي ت�سري فيه الداب ��ة هبوط ًا
و�صع ��ود ًا يف عملي ��ة ج� � ّر امل ��اء م ��ن البئ ��ر بامل�سنى،
ومع َنى خ َبى  :تخ ّبى خلف حو�ض املاء ْ
واملط َبقْ  :يعني
الزقاق.
ا�س َف ْع  :عب ��ارة فيها دعاء العجوز على
َ - 76
ت�ص ِّي � ْ�ح ل ��ك ْ
الديك ب� ��أن يت�سلط عليه �أ�سفع وه ��و الباز �أو اجلارح
اجلائع.
 - 77العجوز  :هي �صاحبة الديك� ،أيدها  :يديها ،وتنتع:
ت�شد وتنزع
�َ - 78ش ّل ِت ْه � :أخذته .
 - 79يا ِ�ش َّب ِتي  :يا �شبابي ،يانا عليها :عبارة مينية تفيد
التح�سر وال َّندم على ال�شيء ،و�شاموت � :أي �س�أموت،
يا عيبتاه :بال�شدة الرثاء والإ�شفاق.
 - 80احل ��وى  :احلو� ��ش املحي ��ط باملن ��زل القروي ،وذي
 :هذه .
� - 81أبق ��ع م�ش� � ّرعْ :ذو �أل ��وان متعددة ،وجثت ��ه �ساع �أماه
:عب ��ارة مينية تفيد ا�ستكبار ال�ش ��يء تقال م�صحوبة
ب�إ�شارة باليدين تدل على احلجم.
 - 82تقابلني  :تقابلن ،والو�سط  :منت�صف اجلدار الذي
ي�سرن عليه ،و� ِأخر �أجزع � :أي تنح جانب ًا كي �أمر.
 - 83ح َّل ��قْ ال ِق ْم� � ْر  :حل الإ�صرار والعناد لدى الطرفني،
ما انا�ش  :عبارة تعني الرف�ض.
� - 84أ�شنع � :أرتفع �إىل الأعلى.
الع�صيب ،وال�ش َّر
 - 85ي ��وم اهلل اهلل  :تعب�ي�ر عن الي ��وم
ْ
امل�ستط�ي�ر ،وفي�س ��ع  :يف تل ��ك اللحظ ��ة وب�سرع ��ة،
وماز ِد ِري ��ت  :مل �أع ��د �أدري م ��ن ب ��د�أ ال�ض ��رب م ��ن
القطني.
 - 86مواه :موا�ؤه .
ِ - 87ك ِّن� � ْه ِ :ك�أن ��ه ،ويهفل  :يرخي �أذانه و�شدقه ،ويفرع :
يف�صل بني الطرفني املت�شجارين (القطني) .
 - 88خمْ � � َر ْج  :مف ��ر وفر�صة للهروب ،و�س� � ّوى له َ
ام�ش ْع :
تعبري يدل على االن�سحاب والإن�سالل ال�سريع« ،وايل
واله» :عبارة يق�صد بها الويل من هذا ال�شجار.
مالحظــ��ة :الهوام�ش م�شروح ��ة بالتف�صيل يف هوام�ش
�صفح ��ات الق�صي ��دة (ملحمة الري ��ف) املن�شورة يف
دي ��وان ف ��وق اجلبل لل�شاع ��ر مطهر الإري ��اين والذي
حققه اال�ستاذ الدكتور  /عبد العزيز املقالح.
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�أر�شيف الثقافة ال�شعبية
ت�صوير  :فوزية حمزة

رياضة الطفل التراثية تحدثنا عن ثقافة المجتمع
(الطفل التونسي كمثال)
الوصفات العالجية الشعبية في منطقة الغرب الجزائري

رياضة الطفل التراثية
تحدثنا عن ثقافة المجتمع
(الطفل التونسي كمثال)

عزالدين بوزيد
كاتب من تون�س

http://www14.0zz0.com/2012602846177/06/02/06/.jpg

كان للتطور التاريخي للبالد التونسية أثر بالغ في
تأس��يس ثقافة متنوعة على امتداد آالف الس��نني ،من
العصر البونيقي إلى الروماني و البيزنطي ثم اإلس�لامي
العربي .حقا إن روح العراقة التي اتس��م بها تاريخ البالد
التونسية حمل مسات عديد احلضارات ،من الشرق ومن
الغرب .فكانت تونس ،هذه الرقعة اجلغرافية الصغيرة
من إفريقيا ،املطلة على البحر األبيض املتوسط ،فضاء
مللتقى الثقافات مما أس��هم بارتباط املجتمع التونس��ي
احلالي بثقافة عربية إس�لامية متفتحة على بقية ثقافات
البل��دان العاملية األخرى وباخلص��وص األوروبية نظرا
لتواجدها على البحر األبيض املتوسط.
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ريا�ضة الطفل الرتاثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع (الطفل التون�سي كمثال)

ال�صورة  1و  : 2اخلارطة اجلغرافية للدول املحيطة بالبحر الأبي�ض املتو�سط

�إن ما ي�شهده العامل اليوم من هيمنة و�سيطرة
ثقافية للأمن ��وذج الغربي� ،أوكما عرب عنه املثقف
املغربي عبد ال�سعيد ال�شرقاوي بقوله “�إننا وبقية
ال�شع ��وب ن�س�ي�ر �إىل نقطة التقاء واح ��دة �أال وهي
�أمرك ��ة الثقافة” ،والتي بدوره ��ا تنظر �إىل ثقافة
عاملي ��ة واحدة تقوم بر�س ��م مبادئها وخ�صائ�صها
يف نطاق ما ي�سمى «بالعوملة الثقافية» .
�إن املحافظ ��ة على امل ��وروث الثق ��ايف ال�شعبي
عامة �أ�صبح اليوم رهانا على خمتلف املجتمعات،
�إذ �أن املوروث الثقايف يح ��دد هوية �أفراد املجتمع
ويعك�س ح�ضارتهم .ومن هذا املنطلق يتكون للفرد
ن ��وع من العالقة املتجددة ،احلي ��ة والن�شيطة ،مع
ال�ت�راث ،تق ��وم على رب ��ط ال�صل ��ة ب�ي�ن الإن�سان
وتراثه ،وترف� ��ض القطيعة مع ��ه «ليندمج الرتاث
يف ال ��ذات» ح�س ��ب املنظ ��ور اجلاب ��ري « :اندماج
ال ��ذات يف ال�ت�راث �ش ��يء ،واندم ��اج ال�ت�راث يف
ال ��ذات �شيء �آخر� ...إن القطيع ��ة التي ندعو�إليها
لي�س ��ت القطيعة مع الرتاث بل مع نوع من العالقة
م ��ع ال�ت�راث ،القطيعة التي حتولنا م ��ن “كائنات
تراثية’’ �إىل كائنات لها تراث� ،أي �إىل �شخ�صيات
ي�شكل الرتاث �أحد مقوماتها ،املقوم اجلامع بينها
يف �شخ�صي ��ة �أعم ،ه ��ي �شخ�صية الأم ��ة �صاحبة
الرتاث»(.)1
من وجهة نظرنا ،تتجاوز الألعاب والريا�ضات
ال�شعبي ��ة ،كونه ��ا ممار�س ��ة فردي ��ة �أوجماعي ��ة
اعتباطية ،كما يعتقد العامة من املجتمع التون�سي،
لتمث ��ل ظاهرة اجتماعية يف حد ذاتها .فقد تناول
عدي ��د الباحث�ي�ن الألع ��اب الريا�ضي ��ة والأن�شطة

الرتفيهي ��ة التقليدية بالدر� ��س والتدقيق ،واتفقوا
على ا�ستنتاج يقر بوجود عالقة متينة بني الألعاب
الريا�ضي ��ة والثقاف ��ة ،ذل ��ك �أن ال�ت�راث اللعب ��ي
ارتبط من ��ذ القدم بحياة املجتمع ��ات ،بن�شاطات
الإن�س ��ان وممار�ساته اليومية ،بطقو�سه وعاداته.
كم ��ا ثب ��ت بالتجرب ��ة �أن اللع ��ب ميث ��ل منظوم ��ة
اجتماعية تختلف باختالف املجتمعات .واختالف
املجتمع ��ات ن ��اجت� ،إن �صح التعب�ي�ر ،عن اختالف
اخل�صو�صي ��ات الثقافي ��ة ب�ي�ن املجتمع ��ات .ف ��كل
نظام اجتماعي يفرز ،بال�ض ��رورة ،نظامه اللعبي
ال�شعب ��ي الرتفيهي املنفرد بذاته ،ي�ستمد قواعده،
بالأ�سا�س ،من تركيبة وعادات وتقاليد املمار�سني
للأن�شطة اللعبية ال�شعبية.
 - 2تعري��ف ثقاف��ة الألع��اب ال�شعبي��ة
(التقليدية):
�إن التحديد املفاهيم ��ي مل�صطلح الثقافة يعد
اللبنة الأوىل لتق�صي الداللة �أوالدالالت املندرجة
�ضمن هذا ال�ضرب فالثقافة كما ي�شاع ب�شكل عام
«�إمنا هي جمموع املعلومات واملعارف واملمار�سات
والقيم اخلا�صة ب�شعب ما والتي يعي�ش مبقت�ضاها
وهي التي متيزه عن غريه من ال�شعوب لأنها تعبري
�ص ��ادق ع ��ن �شخ�صي ��ة ومالمح ه ��ذه ال�شخ�صية
وطريقتها اخلا�صة يف احلياة» .ولعل هذا التحديد
املفهومي للثقافة من �ش�أنه �أن يدعونا �إىل الت�سا�ؤل
ع ��ن موقع اللع ��ب ومنزلت ��ه يف النم ��اذج الثقافية
واحل�ضاري ��ة ،مبعنى هل اللعب �ش ��كل من �أ�شكال
التعبري الثقايف؟ بحيث كما ينموالنبات الواحد يف
85

الأرا�ض ��ي امل�ؤهلة جغرافي ��ا ومناخيا تظهر كذلك
يف الظ ��روف املت�صارعة ثقافي ��ا وح�ضاريا مناذج
متماثلة من الألعاب .ميك ��ن �أن نعترب مدى �صحة
هذه الفر�ضية انطالقا م ��ن نظرية «يونغ» القائلة
ب� ��أن الثقاف ��ة الإن�ساني ��ة تعد قا�سم ��ا م�شرتكا بني
جميع ال�شع ��وب دون �أن يطم�س ذلك اخل�صائ�ص
النوعي ��ة التي تت�سم بها ثقاف ��ة كل �شعب وح�ضارة
كل �أمة .
ويب ��دو�أن وجود التجان�س ب�ي�ن الثقافات تقوم
عل ��ى مبد�إ الت�أثر والت�أثري وهذا املبد�أ الذي و�ضعه
الباح ��ث الأمل ��اين « هانز ناومن» يع ��د يف ت�صورنا
�شرطا �ضروريا �إال �أن ��ه غري كاف ذلك �أن الداللة
الثقافي ��ة للعب ينبغي �أن تلتم�س يف حقلني دالليني
مت ��وا �شج�ي�ن ومنف�صلني يف �آن مع ��ا ونعني بذلك
وحدانية التعبري ال�شعبي من ناحية ومتاثل م�ستوى
املعرفة بني الثقافات من ناحية �أخرى.
تنفرد كل ثقافة وجمتمع مبجموعة من الألعاب
ال�ضارب ��ة يف الزم ��ن والعريق ��ة والت ��ي تناقلته ��ا
ال�شع ��وب والأجيال ع�ب�ر الع�صور وه ��ذه الألعاب
يطل ��ق عليه ��ا ا�سم الألع ��اب ال�شعبي ��ة �أوما يدعى
بالغ ��رب :الألعاب التقليدية .وع�ب�ر هذه الألعاب
تنقل ع� � ّدة خ�صائ�ص ثقافي ��ة وح�ضارية مراعية
بذلك التقاليد والعادات ولقد عرف �أحمد �أبو�سعد
الألع ��اب ال�شعبي ��ة كالت ��ايل � « :إنّ ه ��ذه الألع ��اب
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جميعه ��ا م ��ا تنفرد به منها ،وم ��ا هوقدر م�شرتك
مع �سوانا هي بلغته ��ا وبامل�صطلحات اخلا�صة بها
والأهازي ��ج الت ��ي كان ينا�شده ��ا الالعب ��ون وهم
ميار�سوه ��ا ،م�صبوغ ��ة ب�صبغتها وملون ��ة ب�ألوان
بيئتن ��ا االجتماعي ��ة واجلغرافي ��ة ،وه ��ي من بعد
�ص ��دى انفعاالت �شعبنا اللبن ��اين ومعر�ض ملذاته
وفرحه وانعكا�س ل�صور حياته»(.)2
مفه ��وم « التقلي ��دي» كم ��ا ج ��اء ع ��ن بع� ��ض
الدار�س�ي�ن يف ال�ت�راث ال�شعب ��ي  « :من ��ط �سلوكي
يتمي ��ز عن الع ��ادة لأن املجتمع يقبل ��ه عموما دون
دوافع �أخرى عدا التم�سك ب�سنن الأ�سالف»
�أم ��ا مفه ��وم ال�شعبي ي�ص ��وره حامد حريز يف
حديثه ع ��ن العادات والتقالي ��د ال�شعبية « :فكلمة
�شعبي تقابلها كلمة الر�سمي تدعوللتم�سك بال�شكل
واالحرتام ال�شديد للقوالب واملنهج .وكذلك جند
�أن كلم ��ة �شعب ��ي ترتك ��ز على فك ��رة اجلماعية يف
مقابل ��ة النزع ��ة الفردي ��ة .فمن �أه ��م خ�صائ�ص
الع ��ادات ال�شعبي ��ة �أنها �سل ��وك اجتماع ��ي ت�أ�صل
ب�ي�ن اجلماعة بحك ��م الرواج وال�شي ��وع والتداول.
و�ص ��ار وفق ��ا لذلك جزءا م ��ن تراثه ��ا )3(».بينما
يعتربه ��ا طاهر لبيب �صفة حديث ��ة اال�ستعمال يف
الإنتاج العربي حي ��ث يقول « �صفة ال�شعبي حديثة
اال�ستعم ��ال يف الإنتاج العربي ال �أثر لها فيما نعلم
يف الكتاب ��ة العربي ��ة حت ��ى الق ��رن اخلام� ��س على
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الأق ��ل ،و�أغل ��ب الظ ��ن �أن الن�سب ��ة �إىل ال�شعب ال
تتجاوز كتابات ما بعد النه�ضة»(.)4
م ��ن ه ��ذه املنطلق ��ات ،ينظ ��ر �إىل الألع ��اب
ال�شعب ّية كم ��ر�آة �صادقة للحياة اليوم ّية ،الب�سيطة
واملعق ��دة فمن خاللها يتم نق ��ل مناذج احلياة يف
البيئ ��ة بطابعها وتقاليده ��ا ونظامها .فمن خالل
انتقالها عرب الأجيال يتم نقل النماذج احل�ضار ّية
والأمناط املعي�ش ّية.
فلكل جمتمع وح�ض ��ارة خ�صائ�صها وطابعها
التي تنعك�س من خالل �ألعاب الأطفال.
وحتت ��ل الألع ��اب ال�شعبية مكان ��ة مرموقة يف
نفو� ��س الالعب�ي�ن خا�ص ��ة �أولئك الذي ��ن يعي�شون
يف الأري ��اف والقرى باعتبارها م ��ن �أهم الو�سائل
خا�صة و�أنها
الرتفيهية لديهم� ،إن مل نقل الوحيدة ّ
�ألعاب متار�س برغبة وتتميز بروح اللعب املت�ضمن
للفرحة والبهجة وال�سرور ،حتقق الن�شاط واليقظة
واالن�ش ��راح له ��ا طاب ��ع خا� ��ص ،م�شوق ��ة ،جتذب
الالعب�ي�ن �إىل ممار�سته ��ا� ،سهل ��ة يف متناوله ��م
ب�سيط ��ة بعيدة عن التكل ��ف ال حتتاج �إىل ا�ستعداد
خا�ص ،معروفة لها طابعها املحلي
وتلقى الألعاب ال�شعبي ��ة �إقباال كبريا نظرا ملا
تتمي ��ز به م ��ن �سهولة وب�ساطة م ��ن �أدائها فهي ال
تخ�ض ��ع لقوان�ي�ن حمددة معق ��دة ولق ��د �أ�شار �إىل
ذل ��ك علي يحي املن�صوري �إذ يعتربها «مب�سطة ال
تخ�ض ��ع لقوانني دولية متع ��ارف عليها وال حتكمها
قواع ��د معق ��دة فهم ��ا و�أداء وميك ��ن للممار�س�ي�ن
�أنف�سهم �إدارتــــها وتنظيمها»(.)5
 – 3خ�صائ�ص الألعاب ال�شعبية
لقد �أ�شارت املراجع البيداغوجية �إىل جمموعة
من اخل�صائ�ص التي تخت�ص بها الألعاب ال�شعبية
دون غريه ��ا م ��ن الألعاب والريا�ض ��ات التناف�سية
املعا�صرة والتي تتمثل يف ال�سمات التالية :
 ال حتتاج ملع ّدات خا�صة �أو�أدوات ريا�ضية معقدةكما �أنها ال حتتاج ملالعب خا�صة.

 له ��ا طاب ��ع حمب ��ب يجل ��ب الالعبني مل ��ا تهدف�إليه م ��ن ا�ستعرا� ��ض املهارة والق� � ّوة و�سرعة
البديهة.
 ال حتت ��اج لن ��وع خا�ص �أومه ��ارات زائدة بل هيالتي تربي املهارات.
 ب�سيط ��ة يف فهمه ��ا و�أدائه ��ا حتكمه ��ا قوان�ي�ن�سهلة.
 تعمل على مترين وتنمية �سرعة اخلاطر وح�ضورالبديهة.
 م�شوقة تدعوللإقبال عليها. منا�سبة للبيئة الريفية ولعادات �أهلها وتقاليدهملأنها نابعة منهم.
 قليلة التكاليف بل �إن بع�ضها ال يكلف �شيئا وهذهحقيقة اقت�صادية ها ّمة.
كما تعترب الألع ��اب ال�شعبية من �أهم الو�سائل
الرتفيهية خا�صة يف املناطق الريفية .لذلك حتتل
مكانة مرموقة يف نفو�س العبها وهي من الأن�شطة
املحبذة واملف�ضلة لدى �أغلب ال�شرائح االجتماعية
مبختلف الأعمار والأجنا�س.
وم ��ن زاوي ��ة �أخ ��رى ح ��دد روج ��ي كاي ��وا
ال�شروط واملهارات الواجب توفرها لدى ممار�سي
الألع ��اب والريا�ض ��ات ال�شعبي ��ة ك�أن يك ��ون الفرد
ح ��را م�ستق ��را وغري ملت ��زم و�أن يك ��ون غري منتج
وغري حمك ��وم بقواعد معلومة �سلف ��ا .و�أن الطابع
احل ��ر ال ��ذي ميي ��ز الألع ��اب ال�شعب ّي ��ة ،هوم ��ن
�أب ��رز خ�صائ�صه ��ا عل ��ى اعتبار �أنه ��ا ن�شاط حر،
وم ��ا يقود الالع ��ب هوميل ��ه الطبيع ��ي للعب ففي
الألع ��اب ال�شعبي ��ة ال ميكن �أن نتح ��دث عن اللعب
الإجب ��اري ،لأن يف الإلزام �إلغ ��اء لأهم ميزة لهذه
الألع ��اب .فالالعب يختار بكل حري ��ة اللعبة التي
يري ��د اال�شرتاك فيها .وكذل ��ك يختار الدور الذي
يتما�شى مع قدراته البدنية وا�ستعداداته النف�سية
لذلك جنده يلعب بكل تلقائيــــــة وعفوية.
()6

ونظ ��را له ��ذه اخل�صائ� ��ص املمي ��زة للألعاب
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الر�سم البياين  : 1خمطط الأبعاد الرتبوية للعبة ال�شعبية

ال�شعبي ��ة ف�إنها ق ��ادرة على ا�ستقط ��اب �أكرب عدد
ممك ��ن م ��ن الالعب�ي�ن لأنه ��ا منا�سب ��ة للجميع ال
يقت�ص ��ر �أدا�ؤه ��ا على طبق ��ة دون �أخ ��رى وميكن
�أن ميار�ســـه ��ا الكـــــب ��ار وال�صغــــــ ��ار والفق ��راء
والأغني ��اء ،فه ��ي تتميز بق ّل ��ة تكاليفه ��ا وب�ساطة
�أدواته ��ا� .إذ ميك ��ن �أن ت�ستقط ��ب وت�ستنب ��ط مما
ه ��و موجود م ��ن الطبيعة وهوما يجعله ��ا من �أهم
الألعاب التي متار�س با�ستعمال �أب�سط الأدوات.

 – 4ت�صنيف الألعاب الريا�ضية
من ب�ي�ن النم ��اذج البحثي ��ة الت ��ي ا�ستطاعت
�أن ت�ش ��رح لن ��ا الفرق ب�ي�ن الريا�ض ��ة امل�ؤ�س�ساتية
والريا�ض ��ة الرتاثي ��ة ال�شعبي ��ة ،نذك ��ر ب�إ�صنافية
الباح ��ث الفرن�س ��ي بي ��ار برل ��ب(Pierre)8
� ،Parlebasصاح ��ب املقارب ��ة العلمي ��ة « عل ��م
الفع ��ل احلرك ��ي” املطب ��ق يف مي ��دان الأن�شط ��ة
البدني ��ة والريا�ضي ��ة ،والذي اعتم ��د يف ت�صنيفه
عل ��ى م�ؤ�شري ��ن �أ�سا�سي�ي�ن تتوق ��ف عليهم ��ا بقية
الت�صنيف ��ات الفرعية للألع ��اب الريا�ضية ،وهما
على التوايل ( الألعاب النف�سية احلركية والألعاب
اجلماعي ��ة احلركي ��ة ) كما نو�ضح ��ه يف املخطط
التايل :2

انطالق ��ا م ��ن ه ��ذه اخل�صائ� ��ص ،كاحلرية
والتلقائي ��ة والب�ساط ��ة لكونها ترفيهي ��ة بالأ�سا�س
فهي غري مرتبطة باالهتمامات املاد ّية لأن الهدف
الأ�سا� ��س من اللع ��ب هوحتقيق ال�سع ��ادة و�إدخال
البهج ��ة عل ��ى الالعب�ي�ن فه ��ي بعي ��دة كل البع ��د
ع ��ن العن ��ف وال�صراع ��ات -وانطالق ��ا م ��ن هذه
اخل�صائ� ��ص تكت�سب الألعاب ال�شعبي ��ة �أهمــــــــية
ومكانة �ضمن ت�صنيفات الثقافة ال�شعبية.

 – 5العالق��ة ب�ين الثقاف��ة والألع��اب
الريا�ضية الرتاثية
�إن �ش ��كل “الرتاب ��ط ب�ي�ن اللع ��ب والثقاف ��ة”
يتطلب مزيد البحث واملالحظة والتدقيق يف �سلوك
الإن�سان �أثناء اللع ��ب وكذلك داخل املجتمع الذي
ينتم ��ي �إليه .وق ��د �أدى هذا التقارب ب�ي�ن الثقافة
واللعب بالباحثني �إىل طرح افرتا�ضات وت�سا�ؤالت
عديدة ،منها على �سبيل الذكر ال احل�صر :الألعاب

فه ��ي ،بالإ�ضاف ��ة �إىل كونه ��ا وع ��اء طريف ��ا،
يحف ��ظ وينح ��ت وينق ��ل الثقافة ،على ح ��د تعبري
جنالء ن�صري ب�ش ��ور( ، )7يعتربه ��ا رجال الرتبية
و�سيطا بيداغوجيا يي�سر للطفل تطوير �شخ�صيته
وقدراته من خالل �أ�سلوب التعلم الذاتي كما يبينه
املخطط : 1
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الر�سم البياين  : 2خمطط ت�صنيف الألعاب الريا�ضية ح�سب بيار بارلبا.

والريا�ضات التقليدية �إنتاج اجتماعي لبيئة معينة،
حي ��ث �أ�ض ��اف (هويزن ��ق)( ، Huizinga )9يف
كتاب ��ه Homo-ludens( l’homme qui
 : joue)1938الإن�سان الذي ميار�س اللعب� ،إىل
القيمة الرتبوية والقيم ��ة الرتويحية التي يحققها
اللعب ،قيمة �أخرى عرب عنه ��ا بالوظيفة الثقافية
واحل�ضارية ولي�س البيولوجية .وذهب يف ذلك �إىل
ح ��د اعتبار اللعب �أقدم م ��ن الثقافة ،حيث اعترب
الن�شاط اللعبي مولدا �أ�سا�سيا للثقافة لأن الثقافة
يف نظره تنبثق من اللعب.
لكن (روجر كاي ��وا)(Roger Caillois)10
) (1958عك� ��س يف كتاب ��ه « Les jeux et les
� hommesأطروح ��ة (هويزن ��ق) ليق ��ول ب� ��أن

اللعب من �إنتاج املجتمع الذي ميار�سه .وهوو�سيط
لرت�سيخ القيم الإجتماعية .وقد �سعى (كايوا) يف
هذا ال�صدد ،الدفاع عن فكرة ت�أ�سي�س علم اجتماع
انطالق ��ا م ��ن الألع ��اب .ويف �سن ��ة  1978حاول
(جان لوي�س كلف))Jean-Louis Calvet(11
يف كتاب ��ه املعروف با�س ��م ( �ألع ��اب املجتمعات )
« » Les jeux de sociétésجت�سي ��م �أطروحة
كايوا ب�أمثلة متنوع ��ة ومتعددة عرب العامل ليو�ضح
للق ��راء م ��دى ارتباط اللع ��ب بال�سل ��وك الإن�ساين

حي ��ث تو�صل �إىل كون �ألعاب املجتمعات عبارة عن
خمابر للتفاعالت االجتماعية وعن طريقها ميكن
التعرف على �أمن ��اط ال�سلوكيات للممار�سني لهذه
الألع ��اب .ف�أثناء اللع ��ب حت�صل عملي ��ة التوا�صل
اجل�س ��دي واللفظي ب�ي�ن الالعبني ،وم ��ن خاللها
ميكن الك�شف عن بع�ض اخل�صائ�ص الثقافية ملن
ميار�سها.
�إذن ،كي ��ف لنا �أن نقر�أ املنط ��ق الداخلي لريا�ضة
الطفل الرتاثية ؟
هل لنا من الق ��درة العلمية لفهم املنطق الداخلي
للألع ��اب والريا�ض ��ات التقليدي ��ة بالرج ��وع �إىل
املنطق االجتماعي الذي ت�شكلت داخله ؟
�أي نظ ��ام مييز الألع ��اب والريا�ض ��ات التقليدية،
بو�صفها مر�آة عاك�سة لثقافة املجتمع ؟
للإجابة عن هذه الأ�سئل ��ة اال�سرتاتيجية كان
لزام ��ا علينا الإجابة عن �أ�سئل ��ة فرعية ،تي�سر لنا
�إدراك م�ضمون العالق ��ات التفاعلية بني ال�سلوك
احلركي اللعبي وال�سلوك االجتماعي �ضمن احلياة
اليومية ملجتمع البحث :
 كي ��ف يت�ش ��كل املنط ��ق الداخل ��ي للألع ��ابوالريا�ضات ال�شعبية ؟
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 ه ��ل هن ��اك اختالف ب�ي�ن قواعد لع ��ب الفتيانوالفتي ��ات �أوب�ي�ن قوان�ي�ن لعب �أه ��ل اجلنوب
وال�شمال �أوبني الكبار وال�صغار يف ال�سن ؟
 م ��ا ه ��ي �أنواع تفاعالت الأطف ��ال خالل اللعبوكيف تتج�سم بينهم ؟
 ه ��ل ي�ستع�ي�ن الأطفال ب� ��أدوات معين ��ة لتحقيقالتوا�صل ؟
 هل لعامل الزمن واخل�صائ�ص اجلغرافية ت�أثريعلى حتديد قواعد اللعب ؟
 هل تلعب العادات والتقاليد االجتماعية وظيفةيف ر�سم قواعد الألعاب املمار�سة ؟
 عل ��ى �أي �ش ��يء يرتك ��ز االخت�ل�اف الثقايف بنيالإناث والذكور؟
 هل ي�شم ��ل االختالف يف منط التفاعل احلركيب�ي�ن اجلن�سني� ،أم يقت�صر عل ��ى �أدوات اللعب
�أوهند�س ��ة الف�ض ��اء الرتفيه ��ي� ،أم ي�ب�رز يف
الزمن املخ�ص�ص للعب ؟
 ه ��ل ي�شم ��ل االخت�ل�اف الثقايف ب�ي�ن اجلن�سنيجمال �آداب التوا�صل بينهما ؟
علين ��ا �أن نربز يف ه ��ذا العمل كي ��ف لريا�ضة
الطف ��ل الرتاثي ��ة� ،أن تق ��وم مق ��ام الأداة العلمية
لتعك� ��س لنا بع�ض ال�سم ��ات الثقافية واالجتماعية
للتون�سيني ؟
�إن درا�س ��ة مثل ه ��ذه الإ�شكالية تكت�سي �أهمية
بالغة� ،إذ من �ش�أنها �أن تزيل االلتبا�س عن مفهوم
ريا�ض ��ة الطف ��ل ال�شعبي ��ة ،وم ��ا تخفيه م ��ن قيم
ح�ضارية ،كموروث ثقايف للمجتمع.
 – 6وظيفة الألعاب الريا�ضية يف الرتاث
ال�شعبي :
لقد كانت خ�صائ�ص كل من املجتمع الإغريقي
والروم ��اين لها كب�ي�ر الأث ��ر على نوعي ��ة الألعاب
املنظمة خالل االحتفاالت الدينية ،واالنت�صارات
احلربي ��ة للإغري ��ق والروم ��ان .وبالفع ��ل ،وعل ��ى
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�إث ��ر درا�س ��ة جامعي ��ة� ،أجنزناه ��ا لني ��ل �شه ��ادة
الدكتوراه( ،)12حول الألع ��اب الريا�ضية للأطفال
والكه ��ول املعرو�ض ��ة على اللوح ��ات الف�سيف�سائية
الروماني ��ة بتون� ��س ،تب�ي�ن لن ��ا �أن �أغل ��ب امل�شاهد
الريا�ضي ��ة الت ��ي ج�سمه ��ا الفنان ��ون الروم ��ان
عل ��ى اللوح ��ات الف�سيف�سائي ��ة بني الق ��رن الثاين
وال�ساد� ��س بع ��د املي�ل�اد ه ��ي م�شاهد حي ��ة تربز
الواقع االجتماعي ملقاطعة �إفريقيا يف هذه الفرتة
الزمنية من تاري ��خ الإمرباطورية الرومانية .لقد
حاول الف�سيف�سائيون �إعطاء �صورة لنمط الريا�ضة
الدموي ��ة واحلربي ��ة ال�سائ ��دة مبختل ��ف اجلهات
ال�شرقي ��ة م ��ن �شم ��ال �إفريقي ��ا ،ف�أغل ��ب م�شاهد
�صي ��د احليوان ��ات املفرت�س ��ة و�ألع ��اب امل�صارعة
بجمي ��ع �أنواعه ��ا ،الت ��ي كان ��ت تنظ ��م لتح�ضرها
جماهري غفرية داخل امل�سارح الرومانية ،مرتبطة
مبظاهر العنف والقتل واحلرب ،معربة عن �صورة
اجتماعية تط ��وق �إىل تعميق ال ��روح القتالية لدى
ال�شع ��ب ،وب ��ث الرعب والفزع يف نفو� ��س ال�شعوب
املقابلة ،نظرا لأن املجتمع الروماين على ا�ستعداد
متوا�ص ��ل �إىل الغزوواالحت�ل�ال .كم ��ا �ساعد هذا
التوج ��ه ،نحوح�ض ��ارة العن ��ف ،يف تعزي ��ز املكانة
ال�سيا�سية واحلربية ل�سا�سة هذا الع�صر.
وعل ��ى �إث ��ر درا�س ��ة �أعددناه ��ا للتع ��رف على
املكانة االجتماعية للألع ��اب الرتاثية خالل فرتة
اال�ستعم ��ار الفرن�سي للب�ل�اد التون�سية (–1881
 ،)13()1956تب�ي�ن لن ��ا قيم ��ة �صم ��ود املجتم ��ع
التون�س ��ي �أم ��ام امل�ستعم ��ر ق�ص ��د املحافظة على
�ألعاب ��ه ال�شعبي ��ة الرتفيهي ��ة .فقد �سع ��ى احلاكم
الع�سك ��ري الفرن�سي �إىل طم� ��س هويتنا من خالل
من ��ع �أف ��راد املجتم ��ع م ��ن ممار�س ��ة العدي ��د من
الألع ��اب االحتفالي ��ة (مث ��ل لعب ��ة العكف ��ة ولعبة
اللطي ��خ ولعب ��ة القرا� ��ش ولعب ��ة الزق ��ارة و�ألعاب
الفرو�سية كامل�شاف واملداوري) ،حيث كان املحتل
الفرن�س ��ي يعتق ��د �أن ه ��ذه املمار�س ��ات تعمل على
�شحذ العزائم لدى ال�شب ��اب .و�أنها متثل الو�سيلة
الفعالة م ��ن و�سائل التعبئ ��ة اجلماهريية وخا�صة
لتجم ��ع ال�شب ��اب وتربزه ��م كقاعدة فتي ��ة متكتلة

ريا�ضة الطفل الرتاثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع (الطفل التون�سي كمثال)

�سريع ��ة الت�أثر لالندماج يف املقاوم ��ة ال�شعبية يف
ذلك الوقت.
هك ��ذا ،وتباعا ملا مت التعر� ��ض �إليه باخت�صار
حول العالقة الرتابطية بني اللعب والن�سيج الثقايف
للممار�سني ،يت�ضح مند القدم ،مل تكن املمار�سات
اللعبي ��ة جمرد ممار�س ��ة عبثية وعر�ضي ��ة ،و�إمنا
هوتعب�ي�ر عن عدة رم ��وز ومعان ،تت�ص ��ل بطبيعة
العالق ��ات بني املمار�سني والبيئة االجتماعية التي
ن�ش� ��ؤوا داخله ��ا .كما ن�ستخل�ص ب�صف ��ة عامة� ،أن
اللعب ��ة الريا�ضية ال�شعبية ت�ضيف يف حقيقة الأمر
�إىل القيمة الرتويحية والقيمة الرتبوية وال�صحية
والنف�سي ��ة والعالجي ��ة ،قيمة ثقافي ��ة وح�ضارية،
ميك ��ن �أن تفتح �أمام الباحثني م�سارات جديدة يف
جمال الدرا�سات ال�سو�سيولوجية والأنرتوبولوجية
للأن�شطة البدنية والفكرية الرتويحية للجميع.
 – 7الألع��اب الرتاثي��ة م��ر�آة عاك�س��ة
لثقافة الطفل
ط ��وال �أك�ث�ر م ��ن ثالث�ي�ن �سن ��ة ق�ضيناها يف
درا�س ��ة م�ضم ��ون املنط ��ق الداخل ��ي للألع ��اب
والريا�ض ��ات ال�شعبي ��ة للطف ��ل التون�س ��ي بالعديد
م ��ن املناط ��ق اجلغرافي ��ة م ��ن الب�ل�اد التون�سية.
والي ��وم نق ��دم نتائ ��ج الدرا�سات الت ��ي �أجريناها
ل ��كل م ��ن جمتم ��ع �أرخبي ��ل «قرقن ��ة»( ،)14وقرية
«اجلر�س�ي�ن»( )15بالب�ل�اد التون�سي ��ة ،والت ��ي من
خالله ��ا �س ��وف نتمكن م ��ن التعرف عل ��ى بنيتها
الداخلية من حيث نوعية الألعاب املمار�سة وهوية
امل�شاركني يف اللعب من اجلن�سني ،ومنط التحكيم
امل�ستعم ��ل ،و�أوق ��ات ممار�س ��ة اللع ��ب ،وطبيع ��ة
�شبكات التفاع ��ل احلركي بني املمار�سني للألعاب
والريا�ضات ال�شعبي ��ة .ونتعرف كذلك على �آليات
التوا�صل با�ستعمال نظام الت�ضاد �أونظام التعاون،
و�شدة االحتكاك اجل�س ��دي والعنف امل�سلط عليه.
كما يي�سر لن ��ا البحث التعرف عل ��ى مدى توا�صل
القي ��م االجتماعي ��ة ب�ي�ن املمار�سني م ��ن الأطفال
ك�إدراك طبيع ��ة الف�ص ��ل بني اجلن�س�ي�ن ،وكذلك

ق�ضي ��ة التح ��ول االجتماع ��ي و�آداب املراهن ��ة يف
اللع ��ب ونظرة املجتمع حول الطم ��وح �إىل الأف�ضل
ال�سائد بني الأطفال.
وب�صورة �أ�شم ��ل ،نتعر�ض يف الفقرات املوالية
ع ��ن الرم ��وز وال�سم ��ات الثقافي ��ة واالجتماعي ��ة
التي حدثتن ��ا عنها الألع ��اب والريا�ضات ال�شعبية
للعينت�ي�ن ،عل ��ى غرار  :م ��دى حت ��رر املجتمع من
القيم الدينية والثقافية التقليدية من جهة ومدى
مت�س ��ك جمتمع جزر «قرقن ��ة» وقرية «اجلر�سني»
ب�إرثهم الثقايف من جهة ثانية.
 – 8نوعية الألعاب املمار�سة :
�إىل م ��اذا ت�ش�ي�ر النتائ ��ج املوج ��ودة يف
الر�س ��م البياين ع ��دد  3املتعل ��ق ب�أن ��واع الألعاب
املمار�سة بجزيرة قرقنة؟ م ��اذا ن�ستنتج من وراء
ت�صنيفها؟
ت�ب�رز النتائج التي يو�ضحها الر�سم البياين 3

ما يلي :

� - 1أن �أك�ث�ر م ��ن ن�ص ��ف مدون ��ة الألعاب هي
من �صنف الألعاب اجلماعية احلركية بن�سبة
 .%57وه ��ذه الن�سبة ت�ش�ي�ر �إىل �أن جمتمع
�أطفال «قرقنة» ميي ��ل �إىل الألعاب التي تت�سم
بالتوا�صل والتفاعالت احلركية بني الالعبني،
على غرار ما يحدث يوميا لدى ال�سكان الذين
يت�شبثون بالتوا�ص ��ل والتعاون ق�صد املحافظة
عل ��ى وح ��دة الن�س ��ب والتغلب عل ��ى �صعوبات
احلياة باجلزيرة.
� – 2أن  43%م ��ن �ألعاب الأطفال متار�س بدون
تفاع ��ل حرك ��ي مم ��ا ي�ش�ي�ر �إىل �أن الأطف ��ال
ميار�س ��ون العدي ��د من الألع ��اب الفردية التي
تعتمد على الق ��درات البدنية والفكرية للفرد
الواح ��د .وق ��د يلعب ه ��دا النوع م ��ن الن�شاط
اللعب ��ي التقليدي ب�ش ��كل �إىل تطوير املهارات
و�إعطاء املزي ��د من الثقة بالنف� ��س وتوظيفها
م�ستقب�ل�ا �أثن ��اء العم ��ل الفالح ��ي ال�ب�ري
والبحري الذي يتطلب الكثري من اجلهد.
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ألعاب نفسيـة حركية
ألعاب جماعية حركية
ر�سم بياين : 3ت�صنيف الألعاب الريا�ضية الرتاثية بقرقنة

 - 9قواعد اللعب :
ت�ش�ي�ر نتائ ��ج امل�س ��ح املي ��داين �أن  79%من
�ألعاب الأطفال تعتمد على القوانني دون �أن تلتزم
باحل ��دود الزمني ��ة ،و�أن  31%من ه ��ذه الألعاب
تخلوم ��ن القوانني امل�ضبوطة .وميك ��ن القول �إذن
�إن �ألع ��اب الأطفال الرتاثي ��ة «بقرقنة» ال متنح �أي
اعتبار لل�ساعة الآلية.
ومن زاوية اجتماعية �أخرى تربز لعبة «لندرو»
امل�صنف ��ة كلعب ��ة درامي ��ة مقنن ��ة ،والت ��ي متار�س
داخ ��ل مياه البح ��ر العميقة ،كيف يت ��درب �أطفال
الأرخبي ��ل عل ��ى ال�صي ��د بالك ��ركارة بط ��رق غري
�شرعي ��ة ،من خ�ل�ال مغالطة حرا� ��س ال�شواطئ،
ومراوغ ��ة �أ�ساليب احلرا�س ��ة ،انطالقا من تقليد
مناذج �سلوكيات بع� ��ض �أوليائهم من ال�صيادين.
فاللعبة املذكورة هنا تر�سم لنا �صورة حية واقعية
ملا يجري يف احلياة اليومية ملجتمع اجلزيرة.
 - 10امل�شاركون يف اللعب
متثل ن�سبة م�شاركة الكهول يف الألعاب % 14
م ��ن جمموع الألعاب الريا�ضي ��ة الرتاثية ب�أرخبيل
«قرقن ��ة» .ومتث ��ل الألع ��اب التي ي�ش ��ارك فيها كل
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من الأطف ��ال والكهول  ،40%بينما متثل الألعاب
اخلا�ص ��ة بالأطفال  .46%ماذا ن�ستنتج من وراء
هذه الن�سب؟
 لي� ��س للمراهق�ي�ن ب�أرخبي ��ل قرقن ��ة �ألعابخا�ص ��ة بهم .فهم ي�شارك ��ون يف اللعب مع الكهول
بن�سب ��ة � ،% 7أوم ��ع الأطفال الأ�صغ ��ر منهم �سنا
بن�سبة � % 16أوم ��ع االثنني بن�سبة  .% 17هنا،
ميتثل الطفل واملراهق والكهل لنف�س قواعد اللعبة.
�إذن ،تك�ش ��ف لنا الألعاب عن �أحد مظاهر احلياة
اليومي ��ة احلقيقية ملجتم ��ع الأرخبيل ،واملتمثلة يف
االندماج اجلماعي بني خمتلف ال�شرائح العمرية
لل�س ��كان وب�صفة �أهم قيم ��ة التوا�صل بني الأجيال
كما يو�ضحه الر�سم البياين : 4
� –11أوقات اللعب :
ت�ش�ي�ر النتائج الت ��ي حت�صلنا عليها من خالل
حتلي ��ل املنط ��ق الداخل ��ي للألع ��اب والريا�ض ��ات
التقليدي ��ة للطفل �أن م�ؤ�شر �أوقات ممار�سة اللعب
ال يخ�ض ��ع �إىل رزنامة زمنية مقننة .بل �إن رزنامة
الألع ��اب ال�شعبي ��ة الرتاثية تخ�ض ��ع �إىل منظومة
زمني ��ة تت�أثر بعدي ��د العوام ��ل منه ��ا االجتماعية
والديني ��ة والبيئي ��ة واملناخي ��ة حت ��دد له ��م اليوم
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ر�سم بياين : 4م�شاركة الأطفال يف الألعاب ال�شعبية ب�أرخبيل قرقنة.

وال�ساعة وف�ضاء اللعب ،نعر�ضها كالتايل :
 الأح��داث االجتماعي��ة ،ك�أف ��راح الزواج،واالحتفاالت الوطني ��ة ،واملهرجانات الثقافية
والتن�شيطي ��ة الر�سمي ��ة (مهرج ��ان عرو� ��س
البحر ومهرج ��ان القرنيط ب�أرخبيل قرقنة).
واخل ��روج �إىل الغابة للعم ��ل الفالحي بنوعيه
ال�ب�ري والبحري (باللغ ��ة ال�شعبية «ال�سرحة»
يف الغاب ��ة والبح ��ر) .واللع ��ب �أثن ��اء العط ��ل
الر�سمي ��ة الوطنية ،وقبل �أوبع ��د الدخول �إىل
املدر�سة الإبتدائية �أوالثانوية.
 �أحداث دينية ،ك�شهر رم�ضان املعظم (قبل�آذان الإفطار وبعده) �أوالأعياد الدينية (عيد
الفطر وعيد الإ�ضحى ،وغريها من املنا�سبات
ذات الطابع الديني مثل عا�شوراء)
 التغريات البيئية ،وهي تتمثل يف حركة تغريمناخ الف�صول الأربعة ،وما يتبعها من حتوالت
بيئية وفلكية ،كحركة م ��د وجزر للبحر وتغري
�شدة حرارة ال�شم�س واجلفاف نظرا النقطاع
نزول الأمطار بالأرخبيل� ،أوبعد نزولها.
ما ميكن ا�ستنتاجه ،بعد تنزيل املنطق الداخلي
للألعاب املدرو�سة �ضمن املنطق الداخلي للمجتمع

«القرقني» الذي ترعرعت داخله� ،أن رزنامة �أوقات
الألعاب ال�شعبية لأطف ��ال �أرخبيل «قرقنة» ،تت�سم
باحلركة وغ�ي�ر ثابتة وهي بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ال
تتطابق مع خ�صو�صي ��ات الرزنامة الزمنية الآلية
للبط ��والت الريا�ضي ��ة التناف�سي ��ة الع�صرية .مما
ي ��دل عل ��ى �أن الألعاب هي ممار�س ��ات منا�سباتية
مرتبط ��ة ب�أحداث متعددة ومتنوع ��ة .كما حدثتنا
�ألع ��اب �أطف ��ال الأرخبي ��ل القرقن ��ي �أن ��ه ال توجد
لدى ه ��ذه ال�شريحة من املجتمع «القرقني» حدود
تف�صلها بني كل من املظاهر الطقو�سية يف احلياة
اليومية والإح�سا� ��س باحلاجة �إىل اللعب والرتفيه
االجتماعي.
 - 12التــحكـــــيم يف اللعب
بينت نتائ ��ج البحث ح�سب الر�س ��م البياين5
�أن �س ��كان �أرخبي ��ل «قرقن ��ة» ي�ستعمل ��ون نظامني
�أ�سا�سي�ي�ن م ��ن التحكي ��م خالل اللع ��ب وهي على
التوايل :
– �ألعاب ي�سريها حكم واحد ،يت�سم بكرب ال�سن
�أو�صفة النزاه ��ة �أوقوة اجل�سد� ،شريطة �أن ال
ينتم ��ي �إىل �أي فري ��ق ،ويجم ��ع امل�شاركون �أنه
يتمتع بالقدرة على الت�سيري.
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ر�سم بياين  : 5التــحكـــــيم

– �ألعاب تت�سم بالتحكيم والتقييم الذاتي .وهي
�صفة م�شرتكة بني خمتلف ال�شرائح العمرية.
ويعتمد خالله ��ا املمار�سون عل ��ى �إمكانياتهم
الذاتي ��ة لرتكيز نظام اللع ��ب ،وتف�سري وت�أويل
وتطبي ��ق قواعده ب�ص ��ورة يتف ��ق عليها جميع
امل�شاركني.
 – 3كلما تقدم الالعبون يف ال�سن� ،ضعفت
ن�سبة ا�ستعمال التحكيم الذاتي ،و�ضعفت �إمكانية
اللجوء �إىل احلوار بني الالعبني.
– متك ��ن الالعب ��ون عن طري ��ق اللعب ،من
�إع ��ادة �إنت ��اج �سم ��ة ثقافي ��ة حقيقي ��ة يف جم ��ال
التحكيم بني الأفراد .ففي احلياة اليومية للمجتمع
القرقني مثال ،نالح ��ظ �أثر انعدام فر�ص ال�صلح
باحل�سن ��ى .فعادة ما يلتجئ الكه ��ول �إىل املحاكم
والق�ض ��اء لف�ص ��ل النزاعات الت ��ي حت�صل بينهم
حول ملكي ��ة الأر�ض �أوالبح ��ر �أوق�ضايا اجتماعية
خمتلفة.
وميكن القول من خ�ل�ال النتائج التي يربزها
الر�سم البياين  3املتعل ��ق بالتحكيم� ،أن الريا�ضة
الرتاثي ��ة للطفل التون�سي مكنتنا من الإطالع على
جوان ��ب ثقافي ��ة متنوعة تخ� ��ص احلي ��اة اليومية
للمجتمع «القرقني».
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 - 13م�ؤ�ش��ر التفاع��ل احلرك��ي ب�ين
املمار�سني
على ماذا حتدثنا الألعاب والريا�ضات ال�شعبية
بالن�سبة للتوا�صل احلركي بني املمار�سني؟
�إنّ التفاعل عن�صر �أ�سا�سي لدرا�سة اجلماعة
ال�صغ�ي�رة .فم ��ن خالل ��ه نتبني م ��دى حيوية هذه
اجلماعة �أوجمودها ،كما تربز لنا �صورة م�صغرة
عن �أ�ش ��كال التوا�صل ب�ي�ن �أع�ضائه ��ا .ويتيح هذا
املفه ��وم فر�ص ��ة التع� � ّرف عل ��ى �إيجابي ��ة بع� ��ض
الأع�ض ��اء يف خل ��ق ديناميكي ��ة داخ ��ل اجلماع ��ة
وكذلك �سلب ّية البع�ض الآخر.
«التفاعل هو قب ��ل كل �شيء تبادل بني �أع�ضاء
اجلماع ��ة �أو ب�ي�ن ع�ض ��و وباق ��ي اجلماع ��ة»(.)16
وي ّتخ ��ذ كورت لوين  Kurt lewineالتفاعل بني
الأفراد داخل اجلماعة ك�ش ��رط �أ�سا�سي للحديث
عن اجلماع ��ة الأولي ��ة ال�صغ�ي�رة وهوي ��ري �«:أنّ
الت�شاب ��ه بني الأع�ضاء قد يك ��ون �صاحلا و�إذا كان
الت�شابه املق�صود هوت�شاب ��ه االجتاهات �أوالهدف
وقد يوجد هذا الت�شابه مرتبطا بالتفاعل املتبادل
ب�ي�ن الأ�شخا� ��ص امل�شرتك�ي�ن �أوقد ال يك ��ون �سببا
له»(.)17
فاجلماع ��ة الأولي ��ة تعن ��ي �إجماال ع ��ددا من
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ر�سم بياين  6حول التفاعل احلركي بني للممار�سني.

الأ�شخا� ��ص متواجدين يف م ��كان حمدد ي�شاركون
ويت�ساءل ��ون ويتفاعل ��ون وجه ��ا لوج ��ه لبلوغ هدف
م�ش�ت�رك بينه ��م .لذل ��ك ،يطل ��ق عل ��ى جمم ��وع
اخلطابات املتبادلة ب�ي�ن الأع�ضاء تفاعال .فالر ّد
(�أ) مث�ل�ا من موقعه كباثّ ينتج �أفعاال تثري الفرد
(ب) م ��ن موقع ��ه كمتقب ��ل لإنت ��اج ردود �أفع ��ال
يتلقاه ��ا الفرد (�أ) ب ��دوره« .ويقع التفاعل عندما
ي�ؤثر طرف فاعل ،وليكن (�أ) ،على طرف منفعل،
وليكن (ب) ،والعك� ��س» .فيتح ّول الطرف املنفعل
يف عمل ّي ��ة التفاع ��ل �إىل منب ��ه فاع ��ل ،والط ��رف
الفاع ��ل �إىل منفع ��ل وي�سمح ه ��ذا التفاعل داخل
املجموعة بالتع� � ّرف عل ��ى �آراء �أفرادها ،وحتقيق
تفاعلها.
�إنّ ال�سم ��ة البارزة يف اجلماع ��ة الأولية تتمثل
يف تفاع ��ل �أفراده ��ا وجه ��ا لوجه .وهي م ��ن �أهم
عوام ��ل وم�ؤ�شرات ّمنوون�ضج اجلماعة .فال ميكن
احلدي ��ث ع ��ن تفاع ��ل عنا�ص ��ر اجلماعة مب ��ا �أن
كل �سل ��وك قائم بني الأع�ض ��اء ،لفظي كان �أوغري
لفظ ��ي ،يقوم عل ��ى التفاع ��ل الذي يت ��م بالتنافر
�أوالتعاط ��ف يف عالقات الأف ��راد بع�ضهم ببع�ض.
وميك ��ن اعتب ��ار اللع ��ب الدرامي مبقت�ض ��ى ذلك
درامي يح ّرك
جماال وا�سع ��ا للتفاعل .فهون�ش ��اط
ّ
يف ال�شخ� ��ص الالعب الطاقة الكامنة للتعبري عن

جمل ��ة �أحا�سي�س ��ه وانفعاالته ،والت ��ي ال ميكن ب�أي
�شكل من الأ�ش ��كال �أن يعبرّ عنها �إال بوجود الآخر
ف ��ردا كان �أو جمموع ��ة ب�إثارته لفع ��ل ذلك .ولع ّل
متاهي ال�شخ� ��ص مع ال�شخ�صية الت ��ي يتقم�صها
�أثن ��اء اللع ��ب ميكن ��ه م ��ن التعبري ع ّم ��ا يخاجله،
فيعك� ��س ذلك تفاعله من خالل م�شاركة الأع�ضاء
يف �إجناز العمل �أوالن�شاط املقرتح.
�إن درا�س ��ة املنط ��ق الداخل ��ي لريا�ضة الطفل
الرتاثي ��ة ب�أرخبيل «قرقنة» قد مكنتنا من التعرف
عل ��ى منط�ي�ن �إثن�ي�ن م ��ن التفاع�ل�ات ال�سلوكي ��ة
اجل�سدية بني الأطف ��ال ( :تفاعل حركي بوا�سطة
الأدوات ،وتفاع ��ل حرك ��ي ع ��ن طري ��ق االحتكاك
اجل�سدي).
وق ��د �أبرز الر�س ��م البي ��اين  6املتعلق مبتغري
التفاع ��ل بني الأفراد �أن ع ��دد الألعاب التي تت�سم
بقيمة التعاون �أك�ث�ر بقليل من الألعاب التي تت�سم
بقيم ��ة الت�ض ��اد ،حي ��ث �سجلت املجموع ��ة الأوىل
حول �صفة التع ��اون  92لعب ��ة ،واملجموعة الثانية
حول �صفة الت�ضاد  81لعبة.
كم ��ا ب�ي�ن الر�س ��م � 4أن ن�سبة الألع ��اب ذات
الطاب ��ع التعاوين عن طريق االحت ��كاك اجل�سدي
متث ��ل  38وهي �أكرب من ن�سبة الألعاب التي تت�سم
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بالت�ضاد عن طريق االحتكاك اجل�سدي .% 19

ه ��ذا ،وقد �سجل ��ت �ألعاب التع ��اون با�ستعمال
الأدوات ن�سبة متقدمة  % 47على �ألعاب الت�ضاد
بالأدوات :% 38
ويف درا�ستن ��ا مل�ؤ�ش ��ر التفاع ��ل م ��ن خ�ل�ال
�صن ��ف الألع ��اب الدرامية الرتاثي ��ة لأطفال قرية

«اجلر�س�ي�ن» ،ببواب ��ة ال�صحراء ملدين ��ة قبلي من
جن ��وب اجلمهوري ��ة التون�سي ��ة ،والذي ��ن تراوحت
�أعماره ��م ب�ي�ن  6و� 12سنة ،تبني لن ��ا من خالل
اجل ��دول  1والر�س ��م البي ��اين املوايل ع ��دد � 7أن
الألعاب الدرامية داخل املوروث ال�شعبي� ،ساهمت
يف �إبراز �آليات جت�سيم ديناميكية اجلماعة ،وذلك
انطالقا من ال�سلوكيات الآتي ذكرها :

اجلدول  :1جتليات اختالف م�ؤ�شر التفاعل ح�سب جملة من ال�سلوكيات
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ا
�أ�سم مل�ؤ�ش
ر
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لأل
اء
عاب
الأل
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ا
ب

يتعاون %

يتبادل الأدوار %

ال يتعاون %

ي�شاغب %

«ال�صيد واللبة»

83.33

35.33

16.66

16.66

«�أمي عي�شة»

77.77

55.55

22.22

71.42

«العرو�سة»

80

80

20

20

«جالد و�سلطان»

50

60

75

50

ال�سداية

83.33

50

16.66

33.33

دويرات

50

100

50

50

�سيدي ال�سلطان

60

60

40

20

املرا و�أوالدها

75

50

25

50

حوايج داري

66.66

100

33.33

66.66

عرو�سة العودان

60

80

40

40

ق�صر �شكون

60

60

40

40

القائد واجلنود

66.66

33.33

16.66

16.66

بدل يا قائد

50

83.33

50

50

احلمامة وفراخها

25

50

75

25

فار�س مغوار

75

100

25

50

ال�صياد والأرانب

87.5

75

12.5

62.5

غم ّي�ض غزال

57.14

85.71

42.85

66.66

احلانوت

66.66

66.66

33.33

33.33

�سر�سوت منال

71.42

71.42

42.87

28.57

اجلنادة  /العرا�سة

70

50

30

60

املعدل

66.6

67.31

35.35

42.53

التفاعل
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الر�سم البياين  : 7جتليات اختالف قيمة التعاون ح�سب توزيع الألعاب.

وحتّى يت�سنى لنا احلدي ��ث عن التفاعل و�إبراز
مدى م�ساهمته يف حتقيق ديناميكية اجلماعة ،كان
ال ب ّد من الأخذ بعني االعتبار جملة من ردود الأفعال
الت ��ي ت�صدر عن �أفراد اجلماعة خالل ممار�ستهم
للعب .من هنا تت�ضح لنا بوادر البحث التي �سنقوم
بها انطالقا م ��ن التط ّرق لعن�ص ��ر التفاعل ،الذي
يفرت�ض ح�ض ��ور جملة م ��ن ال�سلوكي ��ات واملواقف
تنطل ��ق م ��ن جمموع ��ة الأطف ��ال ،ويت � ّ�م ر�صده ��ا
ومالحظتها خالل مبا�شرتهم للعب الدرامي.

يتعاون الأفراد يف القيام ب�أدوار مه ّمة تعك�س قدرة
ا�ستيعابهم ملعايري ال�سلوك االجتماعي .فالدور
مي ّثل يف ه��ذه احلالة حلقة و�سيطة بني الطفل
وقواعد ال�سلوك ،والتي ي�ستند م�ضمونها يف اللعب
ال فقط على عالقات الطفل باملحيطني به ،بقدر
ما ي�ستند �أي�ضا �إىل العالقات املتبادلة بني ه�ؤالء
الأ�شخا�ص .وتكمن وراء هذه العالقات معايري
مع ّينة يبد�أ الطفل يف �إدراكها من خالل لعبه مع
الآخر ميار�سها ويعي�شها لت�صبح جزءا من ذاته.

وم ��ن خ�ل�ال اجل ��دول  1والر�س ��م البي ��اين
عدد 7،نالحظ درجة التعاون التي حت�ضر بن�سبة
 .% 66.6وه ��ي درج ��ة �إيجابي ��ة تعك� ��س عملي ��ة
الأخ ��ذ والعطاء ب�ي�ن جمموعة الأطف ��ال ،و�سعيها
�إىل التع ��اون حتى يتحقق التفاع ��ل بينهم كهدف
�أ�سا�س ��ي املراد من ��ه الو�صول �إليه ع�ب�ر املمار�سة
الفعلي ��ة ملختل ��ف الأن�شط ��ة املقرتح ��ة� .إىل جانب
ذل ��ك جند يف ذل ��ك� ،صدى ل ��دى الأطف ��ال عند
تب ��ادل الأف ��كار والآراء ،فيتعلم ��ون م ��ن بع�ضه ��م
البع� ��ض ،ويكت�س ��ب كل ف ��رد منه ��م م ��ن الآخ ��ر
ي�صححون لبع�ضهم
املعلومات والأف ��كار ،و�أحيانا ّ
البع� ��ض .فعلى �سبيل املثال ،عندما يخطئ الطفل
يف تقلي ��د �أحد احليوانات� ،أوجت�سيد موقف معني،
يقوم طفل �آخر بت�صحيح خطئه هذا.

ويف لعبة «ال�صياد والأرانب» باجلر�سني  ،يتعاون
الأف ��راد بع�ضهم م ��ع بع�ض ،ويت�ضامن ��ون يف �سبيل
حتقيق االنت�صار على الطرف الآخر .وهذا التفاعل
بني الطرفني ي�ش ��كل معايري هامة ترتكز حول قيمة
ال�شرف والتعاون وال�شجاعة .وقد بلغ عدد تكرار هذه
القيمة  7م ��رات� ،أي بن�سب ��ة  ،% 87.5وجت�سدها
ال�صورةالتالية:

وه��ك��ذا ،مت�ك��ن الأط� �ف ��ال م��ن ال�ت�ع�ل��م عرب
بع�ضهم البع�ض ،حتى �إ ّن��ه يف كثري من الأحيان

يف هذه اللعبة (ال�صياد والأرانب) ،جند الطفل
مدفوعا �إىل االنتماء اجلماعي و�إىل الوحدة والتكتّل
مع الآخرين ،حتّى يت�سنى له الفوز على ال�ص ّياد الذي
يحاول يف كل مرة �أن يلم�س �أحد الأطفال (الأرانب)
بالك ��رة الت ��ي يحملها ،بينم ��ا يح ��اول الأطفال من
جهتهم الإطاحة به م ��ن خالل تعاونهم اجلماعي،
خا�صة ملن تظهر عليه
والدفاع عن بع�ضهم البع�ضّ ،
عالمات ال�ضعف والرتاجع يف بذل املجهود .وحني
يتم ّكن ال�ص ّياد من �أحدهم ،تنقلب الأدوار ،في�صبح
97

ال�صورة  : 3تربز الأطفال وهم ميار�سون لعبة «ال�ص ّياد والأرانب»

ال�ص ّياد �أرنب ��ا ،والأرنب املهزوم ال ��ذي وقع �ضربه
بالك ��رة �ص ّيادا .وه ��ذا ،من �ش�أن ��ه �أن يدعم �أهمية
هذا ال�صنف من الألعاب كفر�صة مت ّكن الطفل من
التفاعل والتقارب مع الآخر وبني �شرائح اجتماعية
خمتلفة ت�ضم ��ن التوا�صل االجتماع ��ي القائم على
الت�ضامن وروح الت�آزر.
�أم ��ا �إذا ن ّزل ��ت لعب ��ة « ال�ص ّي ��اد والأرانب» يف
�إطار املوروث ال�شعبي ،ف�إنها تك�شف لنا عن �أهمية
ال�صيد كممار�سة معروفة ومتداولة يف هذه البيئة،
حي ��ث مت ّثل و�سيل ��ة ارتزاق مار�سه ��ا الإن�سان منذ
�أق ��دم الع�صور لتوفري م�صدر عي�شه ،ثم �أ�صبحت
�شيئا ف�شيئا �أداة ترفيه حتاول �إخراج الإن�سان من
رتابة احلياة اليوم ّية.
�إنّ هذا الن�شاط يعبرّ يف جانب منه عن التعاون
اجلماعي الذي يعك�س فاعلية التفاعل احلتم ّية يف
حتقي ��ق ديناميكي ��ة جماعية م�ؤ ّث ��رة داخل الإطار
الذي تنتمي �إليه.
وم ��ن الألع ��اب الأخرى التي مت ّث ��ل �صورة ح ّية
ال�سداية» بقرية اجلر�سني،
لقيمة التعاون هي لعبة « ّ
وعدد تكراراتها� 5أي بن�سبة  .% 83.33وهي ن�سبة
ها ّم ��ة مت ّكن الطفل من تع ّل ��م ال�سلوك االجتماعي
املقبول من خالل ات�صاالت ��ه وروابطه بالآخرين.
ويف ه ��ذه اللعبة حتاك ��ي الفتيات لعب ��ة «املن�سج»،
حيث يقمن ب�صن ��ع �آلة ن�سيج « �سدا ّية « ثم يجلنب
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خيوط ��ا من ال�ص ��وف املل ّون ،يحاول ��ن ن�سج �شيء
ما قد �شاه ��دن �أمهاتهن ت�صنعنه .وهكذا ،يتجلى
التف ��اوت ب�ي�ن الفتيات �س ��واء يف تب ��ادل الأدوات،
�أويف م�سام ��رة بع�ضهنّ البع�ض ،فتتعاىل الأ�صوات
ويتوا�ص ��ل احلدي ��ث بينه ��نّ �ساعات ط ��وال ،وهنّ
يرفهن عن �أنف�سهنّ من خالل �إ�ضافة �أجواء تبعث
عل ��ى االرتي ��اح ،وت�شجع على التعبري ب ��كل �أريحية
عما يخاجلهنّ من �آراء وانطباعات خمتلفة.
�إنّ اللع ��ب هن ��ا ن�ش ��اط تلقائ ��ي ،وحقيق ��ة
يعي�شه ��ا الطف ��ل مبزج ��ه ب�ي�ن اخلي ��ال والواق ��ع،
وتقلي ��ده للآخرين وجت�سي ��د مواقفهم ،فتظل �آثار
خربات ��ه يف اللعب حي ��ة ومتوا�صلة �أك�ث�ر من �آثار
احلي ��اة الواقعي ��ة التي مل ي�ستطع بع ��د �أن يدخلها
وي�ستوعبها ل�صعوب ��ة ظواهرها وعالقاتها .ثم �إن
اللعب وبالإ�ضافة �إىل ما تق ّدمه من معطيات حول
احلي ��اة الت ��ي تعي�شها الفت ��اة يف البيئ ��ة ال�شعبية،
ف�إنها متكن الفتاة م ��ن التدرب على حذق مبادئ
«ال�سداي ��ة» الأ�سا�سية ،ومعرف ��ة مكوناتها وكيفية
التعام ��ل معها .ففيه ��ا يعي�ش الطف ��ل خربة ّمنوه،
ومنها يحمل ركائز الإبداع وتبادل الأدوار.
�إنّ م�شاركة الآخرين ومقا�سمة خربات اللعب
الدرام ��ي و�أدواره والتزامات ��ه دلي ��ل قاط ��ع عل ��ى
�أهمي ��ة التعاون ال ��ذي من �ش�أنه �أن ي ��د ّرب الطفل
على مهارات الأخذ والعطاء ويك�سبه مكانة مقبولة
و�سط جماعة رفاقه.

ريا�ضة الطفل الرتاثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع (الطفل التون�سي كمثال)

الر�سم البياين :8م� ّؤ�شر التعاون يف لعبة (ال�صياد والأرانب ،ال�سدا ّية  ،العرو�سة).

ولع ��ل جمل ��ة الإح�صائي ��ات الكمي ��ة الت ��ي مت
التط ��رق �إليه ��ا ت�ؤك ��د احل�ض ��ور الإيجاب ��ي لقيمة
التع ��اون يف جمم ��ل الألع ��اب الت ��ي ّمت جتميعه ��ا
وتدوينه ��ا يف ع ��دد من املذكرات الفني ��ة� .إن هذه
القيم ��ة تتجلى ب�صفة �أ�شد وو�ض ��وح �أكرث ارتفاعا
من خالل جملة هذه الألعاب (ال�صياد والأرانب،
ال�س ّداي ��ة ،العرو�سة ،الت ��ي وقع حتليلها وفق درجة
التع ��اون وق ��د بلغ ��ت  .% 83.61وانطالق ��ا من
ه ��ذا النموذج ،ميكن تعميم ه ��ذه النتائج التي ّمت
التو�صل �إليها على كافة الألعاب الدرامية ال�شعبية
ّ
الأخرى كمقيا� ��س ّ
دال على ارتف ��اع قيمة التعاون
�سيدعمه الر�سم البياين.7
فيها .وهذا ما ّ
بع ��د ه ��ذا اال�ستنط ��اق للمعطي ��ات املوجودة
يف �شبك ��ة املالحظة ،تبني لن ��ا �أن التفاعل حا�صل
فع�ل�ا .وقد كان هذا التفاع ��ل بن�سب متفاوتة عرب
تعدد الألع ��اب واختالف الأمن ��اط ال�سلوكية التي
متت مالحظتها وحتليله ��ا خالل ممار�سة اللعب،
ّ
وك�شف ��ت عن وج ��ود م�ستويني اثنني م ��ن التفاعل
وهوما يربزه اجلدول . 2
ميكن من خ�ل�ال اجلدول  2ا�ستنت ��اج �أنّ ج ّل
�صنف الألع ��اب الدرامية ال�شعبية ه ��ي يف �أغلبها
�ألع ��اب جماعي ��ة حركي ��ة تق ��وم عل ��ى منطني من
التفاع ��ل يتوزع ��ان ب�ش ��كل متف ��اوت ،حي ��ث ميثل
التفاع ��ل االجتماعي احلركي م ��ن �صنف التعاون

ن�سبة مرتفع ��ة تقدر ب� �ـ  % 66.95وهوما يتجلى
من خالل فعلي «يتع ��اون ويتبادل الأدوار» ،مقابل
 % 38.94بالن�سب ��ة �إىل التفاعل االجتماعي من
�صنف الت�ض ��اد .وهويتم ّثل يف �أال تع ��اون وظاهرة
ال�شغ ��ب التي يحدثه ��ا �أفراد اجلماع ��ة ال�صغرى
فيم ��ا بينه ��م .ولعل يف تن ��وع التفاعل م ��ن �صنف
التعاون-الت�ضاد خ�ي�ر دليل على حيوية املجموعة
وديناميكيته ��ا املتوا�صل ��ة ،حتى بع ��د االنتهاء من
ممار�س ��ة الألع ��اب .وهوم ��ا م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�ؤ ّكد
عل ��ى �أن �شخ�صي ��ة الطف ��ل تتك� � ّون وتت�ش� � ّكل من
ه ��ذا التفاعل الذي ي�ساه ��م يف حتقيق ديناميكية
اجلماع ��ة .ف ��كل ال�سم ��ات والق ��درات والأمن ��اط
ال�سلوكي ��ة تت�شكل من الأن�شطة الت ��ي يندمج فيها
الطف ��ل وهويت�أ ّثر بجماع ��ة رفاقه ويك ��ون تفاعله
معهم قويا يرتاوح بني التعاون والت�صادم ،في�شعر
الطفل بع�ضويته داخل املجموع ��ة وب�أهمية ت�أثريه
فيه ��ا ،وي�صبح ق ��ادرا على التواج ��د يف �أي مكان
وذل ��ك ح�سب الأن�شطة املتنوع ��ة والأدوار املتعددة
التي يقوم بها.
ويتعل ��م الطف ��ل امله ��ارات الالزم ��ة ل�ش� ��ؤون
حياته ،ويح�سن الت�ص ��رف يف املواقف التي ميكن
�أن تعرت�ض ��ه خ�ل�ال تفاعل ��ه مع م�ؤث ��رات حميطه
وجمتمع ��ه .وي�ستق ��ي من ذلك جملة م ��ن املعايري
اخللقي ��ة والقي ��م ثم يتبناه ��ا ويت�ص ��رف وفق ما
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اجلدول  : 2ت�صنيف �ألعاب �أطفال «اجلر�سني» ح�سب م�ؤ�شر التفاعل.
الألعاب الدرامية الرتاثية للأطفال
تفاعل اجتماعي من �صنف التعاون

تفاعل اجتماعي من �صنف الت�ضاد

املجموع

% 66.95

% 38.94

% 52.94

متليه عليه ه ��ذه القواعد .كما يتع� � ّود على �ضبط
انفعاالته والتحك ��م يف نف�سه ،خا�ص ��ة و�أ ّنه يعي�ش
يف جمموع ��ة لها قواعد ال بد �أن ي�سري وفقها حتى
تت�سع دائرة عالقات ��ه وجتعله فردا مقبوال وفاعال
يف �إطار جماعته.
وم ��اذا عن اخل�شون ��ة والعنف كمظه ��ر ثقايف،
ي�شري �إىل منط من التفاعل احلركي خالل اللعب؟
م ��ن خ�ل�ال اال�ستنتاجات الت ��ي و�ضحت على
الر�س ��م البي ��اين  9املتعل ��ق با�ستعم ��ال العن ��ف
واخل�شون ��ة يف اللع ��ب ،ميكن اجلزم ب� ��أن املنطق
الداخل ��ي للألع ��اب الريا�ضي ��ة الرتاثي ��ة للطف ��ل
«القرقن ��ي» ك�شفت لنا ع ��ن جمموعة من العادات
والتقالي ��د الإيجابي ��ة وال�سلبية ملجتم ��ع اجلزيرة.
ونح ��ن نرى ب� ��أن ه ��ذه الألعاب عبارة ع ��ن �صورة
م�صغرة عك�س ��ت لنا بع�ض الأح ��داث والفعاليات
االجتماعي ��ة ل�س ��كان الأرخبي ��ل على غ ��رار قيمة
التوا�صل بني اجلن�سني يف اللعب .فكيف هواحلال
عن م�ؤ�شر �آداب ف�صل الذكر عن الأنثى ؟
� - 14آداب ف�صل الذكر عن الأنثى
مل ي�شر الدين الإ�سالمي �إىل وجوب االختالط
ب�ي�ن الذكور والإناث من الب�شر ،بل جاء يف العديد
من مواقفه حمج ��را للتوا�صل بينهما خارج حدود
�أفراد العائلة .فمنع املر�أة من اخلروج دون ا�ستئذان
زوجه ��ا وحدد �آداب لبا�سه ��ا وم�شيها على الأر�ض
وحرك ��ة ب�صره ��ا لتبقي زينته ��ا م�ست ��ورة ،مثلما
�صور الق ��ر�آن ذلك يف �سورة النور «وقل للم�ؤمنات
يغ�ض�ضن م ��ن �أب�صارهن ويحفظ ��ن فروجهن وال
يبدين زينتهن �إال ما ظهر منها»(.)18
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يف هذا ال�سياق  ،متكن ابن حزم ،بف�ضل خربته
يف الع�شق ،من حتليل ما جاء يف هذه الآية من �أبعاد
نف�سية وجن�سية وتوا�صلي ��ة بني املر�أة والرجل ،فقد
ق ��ال “ فلوال علم اهلل ع ��ز وجل برقة �أغما�ضهن يف
ال�سعي لإي�صال حبهن �إىل القلوب ،ولطف كيدهن
يف التحيل ال�ستجالب الهوى ،ملا ك�شف اهلل عن هذا
املعن ��ى البعيد الغام� ��ض الذي لي� ��س وراءه مرمى،
وهذا حد التعر�ض فكيف بها دونه”(.)19
ويف م ��ا يتعل ��ق مب�شارك ��ة الإن ��اث يف الألعاب
ال�شعبي ��ة ،ميكن الق ��ول �إنها حم ��دودة العتبارات
دينية و�أخالقية .فبالإ�ضافة �إىل ال�ضغوطات التي
حدده ��ا الدي ��ن الإ�سالم ��ي ل�سرت عورته ��ا وغ�ض
النظ ��ر واالحت�شام ،جاءت ق�ضي ��ة املحافظة على
بكارته ��ا عائقا �آخر للحركي ��ة اجل�سدية الأنثوية،
حيث مينعها هذا املبد�أ الأخالقي والطقو�سي من
ممار�سة عدة تقني ��ات ج�سدية غري حمجرة على
الذكور.
�أم ��ا �أبوحام ��د الغ ��زايل فق ��د حت ��رى م ��ن
االختالط رغ ��م مظاهر ال�ب�راءة وح�سن املعاملة
وحتلي الإن ��اث والذكور ب� ��آداب التوا�صل احلركي
واللفظ ��ي ،متوقعا – من خالل �سلوكيات املداعبة
واملزاج واملالعبة “حدوث الأذى”(.)20
على امت ��داد حماوالتن ��ا املتوا�صل ��ة لالطالع
على ال�ت�راث العربي الإ�سالم ��ي ،مل نعرث يف هذا
الرتاث على �أي معلومة تربز �أهمية تدريب الإناث
على املهارات احلركية والألعاب الريا�ضية .وهوما
يف�س ��ر احل ��دود الديني ��ة الت ��ي �ضبط ��ت الن�شاط
اجل�س ��دي للم ��ر�أة خ ��ارج البي ��ت ،با�ستثن ��اء �سن
طفولة الفتاة(.)21

ريا�ضة الطفل الرتاثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع (الطفل التون�سي كمثال)

ر�سم بياين  : 9ا�ستعمال اخل�شونة والعنف يف اللعب.

�أما يف ما يتعلق بالعالقة التوا�صلية بني اجلن�سني
خالل اللعب ،ف�إننا مل نالحظ طوال �أن�ساق الألعاب
م�ؤ�ش ��را م ��ن م�ؤ�ش ��رات الف�صل بينهم ��ا ،بل كانت
�ألع ��اب الإناث بكل م ��ن “قرقن ��ة” و“اجلر�سني”
عبارة عن حقل عملي للتدرب على الروح اجلماعية
والتع ��اون .وهوما �ساع ��د – ح�سب تقديرنا – على
ع ��دم ح�صول نتائج �سلبية ،على غرار النتائج التي
يخلفها التط ��رف يف ق�ضية الف�صل بني اجلن�سني،
خا�ص ��ة ال�سل ��وكات املنحرفة للذكور م ��ن ال�شباب
والرجال جت ��اه الغلمان الذي ��ن مل يدركوا الرجولة
بعد.
وعلى �إث ��ر املالحظات امليداني ��ة املكثفة بجزر
«قرقنة» حول ق�ضية االختالط بني اجلن�سني �أثناء
اللعب ،ات�ضح لنا �أنه لتفادي التحام م�ساحات كبرية
م ��ن �أج�س ��ام الذكور م ��ع �أع�ضاء الإن ��اث ا�ستنبط
املمار�س ��ون نظاما معينا يف اللعب ،يتمثل يف توزيع
بع� ��ض الأدوار املح ��ددة عل ��ى الإن ��اث دون الذكور
�أوالعك�س( .)22كما �ساهمت الأمهات يف لعبة «قبقاب
رم ��ان» يف م�ساع ��دة الأطف ��ال م ��ن اجلن�سني على
تنظي ��م �صفوفهم يف كيفي ��ة اال�صطفاف واجللو�س
على الأر�ض ،مف�ضلة بذلك �أن جتل�س الفتيات خلف
القائدة يف مقدمة املجموعة الواحدة وراء الأخرى
بالرتبع ،ثم يجل�س الذكور الواحد وراء الآخر بفتح
الأرج ��ل خلف بقية الفتيات م�شكلني جميعا قاطرة
واحدة .بهذا التدخ ��ل �ساهمت الأمهات يف تر�سيخ

كيفي ��ة اللعب اجلماع ��ي بني الإن ��اث والذكور ،دون
الف�صل بينهما ف�صال قطعيا مينعهم من التوا�صل
والتعبري ب�صورة تلقائية .وبذلك ،و�ضعت الأمهات
احل ��دود املثلى لالخت�ل�اط بني اجلن�س�ي�ن يف هذه
اللعبة بالذات.
ولتجاوز ق�ضية «الب ��كارة» لدى الإناث ،متكنت
املمار�س ��ات يف لعب ��ة «حليل ��ة عظ ��ام» م ��ن تكييف
�سلوكهن احلركي دون الإخالل بقواعد اللعب .ففي
هذه اللعبة مثال ،ال ميكن للفتاة يف «قرقنة» االرتكاز
على رجل واحدة ورفع الثانية عاليا بجانب اجلدار
مثل الذكور ل�سببني اثنني :عدم الك�شف عن عورتها
واخل ��وف من افتق ��اد بكارتها .لذل ��ك ،فهي تخري
و�ض ��ع يدها على اجل ��دار عو�ضا ع ��ن الرجل .ويف
ه ��ذا ال�سياق ،وتدعيما ملا ا�ستنتجناه حول البكارة،
ت�ستعم ��ل الفتاة القرقني ��ة تقنية مغاي ��رة لطريقة
الذكور يف ركوب الدواب .فهي تركب احلمري بجعل
الرجلني م�ضمومت�ي�ن يف جانب واحد .بينما يركب
الذك ��ور بفت ��ح الرجلني .كما الحظنا ه ��ذا التكيف
احلركي �أثن ��اء لعبة «قبقاب رم ��ان» ،حيث جل�ست
الإن ��اث ب�ض ��م الأرج ��ل لبع�ضه ��ا واالرت ��كاز عليها
�أوالرتبع ح�سب ال�سنة النبوية.
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،تتعر�ض الفت ��اة العربية
امل�سلم ��ة ب�أرخبيل قرقنة �إىل قيود اجتماعية �أخرى
متنعها من التعب�ي�ر التلقائي ،والتجاوب مع قوانني
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ر�سم بياين  : 10نتائج م�ؤ�شرات الف�صل بني اجلن�سني.

الألع ��اب وامل�شارك ��ة اجل�سدية ب�ش ��كل �أو�سع .فهي
مراقبة ب�شكل فعلي من قبل كامل �أفراد العائلة ،بل
من املجتمع «القرقني» ب�شكل �أو�سع ،خوفا عليها من
الوق ��وع يف اخلطيئة ،وجلب الع ��ار �إليهم كما يقول
املثل العامي التون�سي «العار �أطول من الأعمار».
 - 15الطموح �إىل الأف�ضل
بالتوازي مع مت�س ��ك الفتاة «القرقنية» بالقيم
الأخالقية واالجتماعية ال�سائدة بني �أفراد الأرخبيل
حتدثناالألعابالرتاثيةعنمدىالتحولاالجتماعي
والطم ��وح �إىل الأف�ض ��ل ال ��ذي ت�سع ��ى �إلي ��ه فتيات
«قرقنة» ،فقد متكنا ،من خالل مالحظة �سلوكهن
خ�ل�ال اللعب ،من �إدراك رغب ��ة هذه ال�شريحة من
املجتمع يف تغيري واقعه ��ا ،وحت�سني ظروف عي�شها
با�ستمرار .لقد مكنتنا لعب ��ة « النط باحلبل » مثال
من االط�ل�اع على طموحات الأطف ��ال من الفتيات
والفتيان لبن ��اء �أ�سرة تتمتع بظ ��روف �سكن الئقة،
ودخ ��ل عائلي ميكنها م ��ن اكت�ساب �سي ��ارة وتلفزة
وثالجة ،مع جت ��اوز �صعوبات احلياة التي �صاحبت
�أولياءه ��م بالأرخبيل من قبل فرتة اال�ستعمار وبعد
اال�ستق�ل�ال بعدة �سنوات .ومن خ�ل�ال هذه اللعبة،
وغريها م ��ن الألعاب ،مت التع ��رف على رغبة جيل
امل�ستقبل من الإناث ،واملتمثلة يف االبتعاد عن خدمة
الأر� ��ض وكل �أعمال الفالحة وما يتبعها من تقاليد
وتقنيات �أ�سل ��وب االكتفاء الذاتي العائلي التقليدي
ال�سائد بني ال�سكان.
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بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،تبدوالفالح ��ة البحرية
مه ��ددة بالتقل� ��ص ،لأن الفتي ��ات ع�ب�رن ،خ�ل�ال
اللع ��ب ،عن رغبتهن يف التزوج ب�أ�صحاب الرواتب
الق ��ارة وامل�ضمونة ،يف مرتب ��ة �أوىل ،مثل الطبيب
واملهند� ��س ومدي ��ر امل�ؤ�س�س ��ة ،ويف مرتب ��ة ثاني ��ة
ب�أ�صحاب الأج ��ر اليومي كالبحار والبناء والعامل
الب�سيط وذلك م�سايرة لتطور الع�صر.
وقد ب ��رزت �سمة التح ��ول االجتماع ��ي عندما
عربت الفتاة بال�ص ��وت واحلركة خالل لعبة النط
باحلب ��ل ع ��ن م�شاركتها يف اختيار ال ��زوج وحتديد
موا�صفاته ( من ا�سم اخلطي ��ب ،طول قامته ،لون
عينيه ،وحتى عدد �شعر ر�أ�سه) ،وكذلك رغبتها يف
حتدي ��د الن�سل لإجناب �أقل م ��ا ميكن من الأطفال
(ب�ي�ن  3و� 4أف ��راد ) متا�شي ��ا م ��ع التوجه اجلديد
لتحقيق �سعادة الأ�سرة وحياة �أف�ضل ،مبتعدة بذلك
تدريجيا عن نظام الأ�سرة التقليدية كثرية العدد.
� - 16آداب املراهنة يف اللعب:
يعت�ب�ر الدي ��ن الإ�سالم ��ي كال م ��ن اخلم ��ر
والقم ��ار رج�سا من �أعمال ال�شياط�ي�ن لأنها ت�ؤدي
�إىل ال�ش ��رور والف�ساد حيث قرن حترميها بتحرمي
عب ��ادة الأوث ��ان يف قول ��ه تع ��اىل  #يا ايه ��ا الذين
�آمنوا �إمن ��ا اخلمر واملي�سر (القم ��ار) والأن�صاب
(الأ�صنام) والأزالم( )23رج�س من عمل ال�شياطني
فاجتنبوه( )24لعلكم تفلحون� .إمنا يريد ال�شيطان
�أن يوق ��ع بينك ��م الع ��داوة والبغ�ض ��اء يف اخلم ��ر

ريا�ضة الطفل الرتاثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع (الطفل التون�سي كمثال)

واملي�سر وي�صدكم عن ذكر اهلل وعن ال�صالة فهل
�أنتم منتهون(.)25
رغ ��م حتج�ي�ر الدي ��ن الإ�سالم ��ي ملث ��ل ه ��ذه
ال�سل ��وكات ،مل يبال البع�ض م ��ن جمتمع الأرخبيل
القرقن ��ي بهدا املنع فظهرت حياتهم اليومية مليئة
ب�ألع ��اب القم ��ار ال�شعبي ��ة وم ��ن بينها جن ��د لعبة
الطر� ��ش ولعبة احلفرة ولعبة كيك�س ولعبة دق �شرب
ولعبة نق ��د بلح مع العل ��م �أن كبار ال�س ��ن يراهنون
بالقطع النقدية التون�سية امل�ستعملة احلاليا ،بينما
يعو�ضها الأطف ��ال من الذكور ب� ��أدوات م�شابهة يف
ال�شكل لكنها ب�أقل قيمة مادية مثل النقود التون�سية
القدمية التي �أ�ستعمل ��ت يف عهد البايات واحلماية
()26
الفرن�سي ��ة مثل قطعة نقدية بقيم ��ة  5فرنكات
و(ال�ص ��وردي املنقوب) �أو�أغطي ��ة معدنية لقوارير
امل�شروبات الغازية.
تختم هده الألعاب يف �أغلب املنا�سبات ب�شجار
ب�ي�ن املنهزم�ي�ن واملنت�صري ��ن ويتط ��ور ال�شجار يف
الكثري من الأحيان �إىل عنف لفظي وج�سدي بتبادل
اللكمات وال�ضرب املوجع .
 - 17اخلامتة:
على �ض ��وء الأمثلة التي تعر�ضن ��ا �إليها �سابقا،
ميكن القول �إن الألع ��اب الرتاثية ملجتمع الأرخبيل
وجمتمع قرية «اجلر�س�ي�ن» ،باعتبارهما جمتمعني
ريفيني حم ��دودي الدخل ،باملقارنة مع ما الحظناه
بني جمتمع الأغنياء واملثقف�ي�ن يف املدن التون�سية،
ه ��ي مبثابة الو�سيط ،الن�شط واملتجدد ،لنقل بع�ض
مكونات الثقافة ال�شعبية.
�إن الألعاب والريا�ض ��ات التقليدية لدى الطفل
التون�س ��ي من وجهة �س�سيولوجية ،ه ��ي �إنتاج ثقايف
يه ��دف �إىل �إعداد الطف ��ل للت�أقلم مع خ�صو�صيات
احلياة بالبيئ ��ة االجتماعية للأرخبي ��ل .وقد نقلت
لن ��ا الألعاب الريا�ضي ��ة الرتاثية بكل م ��ن «قرقنة»
و»اجلر�سني» على �سبيل املثال �صورا حقيقية للتوجه
الرتب ��وي يف زم ��ن تاريخي وف�ض ��اء جغرايف حمدد
لطبيعة التوا�صل التي ي�سهر املجتمع على جت�سيمه

بني الإن ��اث والذكور .وبذلك ،ت�أخ ��ذ اللعبة وظيفة
تعليمية لإينا�س اجلن�سني عل ��ى �أ�سلوب االختالط،
طبقا للقيم والعادات ال�سائدة بني املجتمع.
كم ��ا �صورت لن ��ا الأمثلة املذك ��ورة �سابقا ن�سق
التحوالت االجتماعي ��ة ،الذي متيز تارة باملحافظة
عل ��ى القيم وممار�س ��ة املب ��ادئ الأخالقية الدينية
واالجتماعي ��ة ب�شكلها الظاهري واخلفي ،وطورا
ثانيا ،بتجاوز املجتمع لهذه احلدود من زاوية فكرة
التح ��رر م ��ن الع ��ادات والتقاليد مل�ساي ��رة املعايري
الأخالقية اجلديدة التي اقتحمت �أن�سجتنا الثقافية
ب�أ�ساليب متعددة.
�إن جميع الأمثلة التي مت التعر�ض �إليها يف هذه
الورق ��ة تو�ضح مدى الرتابط الوثي ��ق بني املمار�سة
اللعبية واملعطي ��ات الثقافية واحل�ضارية للمجتمع،
حيث تك ��ون الألعاب مبثابة امل ��ر�آة العاك�سة لثقافة
�أفراد ال�شعب .وهوما يجعل درا�سته ممكنة ومت�أكدة
من خ�ل�ال �ألعابه .ونكون بهذا قادرين على ت�شكيل
م�ساحات كب�ي�رة من ال�صورة الأق ��رب �إىل حقيقة
احلياة اليومية للمجتمع،
هك ��ذا اكت�شفن ��ا من خ�ل�ال حتليلن ��ا للمنطق
الداخل ��ي للألع ��اب ال�شعبية الرتاثي ��ة يف عالقتها
باملنطق االجتماعي �أنها متث ��ل ر�ؤية �شعبية خا�صة
للكون �سمتها النوعية ورغم �أنها موروثة وبيد �أنها
تفتقد يف الت�أ�صيل النظري لكونها تلقائية وب�سيطة،
�إن من حيث �أدواتها و�إن من حيث قوانينها – فهي ال
ت�ستعيد الرتاث �إ�ستعادة �آلية و�إمنا تظهر مكوناته يف
جميع املواقع بتحقيقها حاجات �أ�سا�سية يحتاجها
الإن�س ��ان يف حياته اليومية املعا�صرة .فهي من هذه
الزاوية لي�ست تكرارا للعن�صر الثقايف الرتاثي و�إمنا
�إعادة �إنتاج له وفق مقت�ضيات التحديث واحلداثة ،
ذلك �أن ال�شعب ال ين�سج الرتاث و�إمنا يبدع جديدا
ال يقطع �صلته بالرتاث ،ال �سيما و�أن الإبداع الثقايف
الفردي مت�أ�ص ��ل يف كل ثقافة جماعية .مبا يحيلنا
�إىل الت�س ��ا�ؤل التايل  :هل ميكن الق ��ول �إن الألعاب
الريا�ضي ��ة الرتاثية تنتج املجتمع ��ات� ،أم �أن فقط،
املجتمعات هي التي تنتج الألعاب؟
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 - 21ثبت عن ال�سيدة عائ�شة �أنها قالت� :سابقني ر�سول
اهلل �صل ��ى اهلل عليه و�سل ��م) ف�سبقته ثم �سابقني ف�سبقني
فق ��ال النبي �صلى اهلل عليه و�سل ��م :هذه بتلك‘ عن ال�شيخ
�أحمد حمي الدين العجوز  :مناه ��ج ال�شريعة الإ�سالمية،
اجل ��زء الأول ،م�ؤ�س�س ��ة املع ��ارف ،بريوث ،ب ��دون حتديد
ال�سنة.
 - 22جت�سمت هذه ال�سلوكات خالل ممار�سة �ألعاب«قفز
عوم و�شا�ش على خيل والألعاب التي متار�س يف البحر» كما
الحظنا تراج ��ع اندفاع الذكور نحوالك ��رة �أمام الإناث يف
لعبة كرة القدم عل ��ى �شواطئ الربانقة بعمادة الرملة من
جزر �أرخبيل «قرقنة».
 - 23الأزالم  :قطع رقيقة من اخل�شب بهيئة ال�سهام كانوا
ي�ستقي�سمون بها يف اجلاهلية لأجل التفا�ؤل �أوالت�شا�ؤم.
 - 24انظ ��ر م ��ا جاء يف الهام�ش الراب ��ع من كتاب (روح
الدي ��ن الإ�سالم ��ي) ت�ألي ��ف عفيف عب ��د الفت ��اح طيارة،
الطبع ��ة الثالثة والع�شري ��ن ،دار العل ��م للماليني  ،بريوت
� ،1963ص.229
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 - 25املائدة ،الآية .91 - 90
 - 26الفرن ��ك  :ه ��ي العملة التي كان ��ت ت�ستعمل بالبالد
التون�سي ��ة قبل اال�ستق�ل�ال ( ) 1956وقب ��ل �صدور عملة
الدينار احلالية

البيبليوغرافيا العربية :
 �أبو�سع ��د (�أحمد) ،معج ��م الألعاب ال�شعبي ��ة اللبنانية،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للن�شر والتوزيع ،لبنان.1983 ،
 �أ�سري ��ري (جم ��ال الدي ��ن) ،املدار� ��س والتالمي ��ذ �أ ّيةعالق ��ة ،درا�س ��ة حتليلي ��ة للعالق ��ات الرتبوي ��ة من خالل
دينامي ��ة جماعة الق�سم ،دار اخلطاب ��ي للطباعة والن�شر،
الطبعة الثالثة.1991 ،
 ابن حزم  :طوق احلمامة� ،ص ،272 .عن عبد الوهاببوحديبة  :الإ�سالم واجلن�س ،ترجمة هالة العروي ،مطبعة
�أطل�س ،القاهرة.1987 ،
 اب ��ن منظ ��ور (جم ��ال الدين) ،ل�س ��ان الع ��رب ،املجلدالثالث ،بريوت دار ابن منظور.
 بدوي )عبد الرحمان( ،مناهج البحث العلمي ،الكويتوكالة املطبوعات.1977 ،
 ب ��ن ابراهي ��م (ن ��وال) ،دينامي ��ة التلق ��ي ل ��دى املخرجواملمثل ،جملة الفكر الكويت ،جانفي .1997
 بوزيد (عز الدين) ،والقرمازي )حممد ( ،بيداغوجيااللع ��ب ،كرا�س ��ات الطفولة التون�سية الع ��دد  8و ،9تون�س،
�سبتمرب ،2002
 بوزي ��د (ع ��ز الدي ��ن)� ،ألعاب م ��ن الذاك ��رة التون�سية،�سوجيك ،تون�س. 2000 ،
 اجلمو�سي (الأ�سعد) ،م ��ن �أجل تعريف اللعب الدراميوالتعبري الدرامي ،درا�سات م�سرحية ،املعهد الأعلى للفن
امل�سرح ��ي� ،أعم ��ال ن ��دوة م�س ��رح الطفل ،ناب ��ل ،دي�سمرب
.1986

 �شب�شوب (�أحمد) ،علوم الرتبية ،مطبعة الوفاق ،قربة،.1986
 �شراب ��ي (ه�ش ��ام) ،مقدمات لدرا�س ��ة املجتمع العربي،دار الطبع ��ة للطباع ��ة والن�شر ،الطبع ��ة الرابعة ،بريوت،
. 1991
 �صفوت (خمتار رفيق)� ،أبنا�ؤنا و�صحتهم النف�سية ،دارالعلم والثقافة ،القاهرة.2001 ،
 عب ��د الباقي (�سل ��وى) ،اللعب بني النظري ��ة والتطبيق،مكتب ��ة ال�صفح ��ات الذهنية للن�ش ��ر والتوزي ��ع بالريا�ض،
الطبعة الأوىل.1990 ،
 عب ��د احلمي ��د (العناين حن ��ان) ،الدرام ��ا وامل�سرح يفتعليم الطف ��ل ،دار الفكر للن�شر والتوزي ��ع ،عمان الأردن،
الطبعة .1991 ،2
 عب ��د اخلال ��ق (وف ��اء حممد كم ��ال) ،الن�ش ��اط اللعبيحم ��دد لنمو�شخ�صية طفل ما قب ��ل املدر�سة ،جملة “علم
النف�س” القاهرة.1990 ،
 عوي�س (خري الدين) ،اللعب وطفل ما قبل املدر�سة ،دارالفكر العربية ،الطبعة الأوىل.1997 ،
 عثم ��ان (الكع ��اك) ،الأطف ��ال بتون� ��س و�ألعابهم ،جملةاملر�أة،عدد ( 13من �ص� 16إىل  -)20تون�س
 اللبابي ��دي (عفاف وخاللية عبد الك ��رمي� ،سيكولوجيةاللع ��ب ،دار الفك ��ر للطباع ��ة والن�ش ��ر والتوزي ��ع ،الطبعة
الثالثة.1997 ،
 حمم ��د عاب ��د (اجلابري) ،نح ��ن والرتاث ،ق ��راءة يفتراثنا الفل�سفي ،الطبعة اخلام�سة ،املركز الثقايف العربي،
.1986
 حمم ��ود (الذوادي) ،التخلف الثق ��ايف النف�سي كمفهومبح ��ث يف جمتمعات الوط ��ن العربي والع ��امل الثالث ،عن
جمموع ��ة م ��ن امل�ؤلفني ،نحوعل ��م اجتماع عرب ��ي� ،سل�سلة
امل�ستقبل العربي ( ،)7بريوت .1989

 اخلويل ��دي (�أم�ي�ن �أنور) ،الريا�ض ��ة واملجتمع ،املجل�سالوطني للثقافة والفنون ،الكويت ،كانون الأول.1996 ،

 حمم ��د احل�س ��ن (�أح�س ��ان) ،الأ�س� ��س العلمي ��ة ملناهجالبحث الإجتماعي ،ب�ي�روت ،دار الطبعة للطبعة والن�شر،
الطبعة .1986 ،2

 خواج ��ة (�أحم ��د) :الآداب التعاملي ��ة يف فك ��ر الإم ��امالغزايل ،الطبعة الأوىل م .ج .الدرا�سات والن�شر والتوزيع
.1986

 مل� ��ص حممد (ب�سام) ،الن�ش ��اط التمثيلي لدى الطفل،املو�سوعة ال�صغ�ي�رة  ،644دار ال�ش� ��ؤون الثقافية العامة،
بغداد ،ال�سنة غري حمددة.

 د�سوق ��ي (كمال) ،النموالرتب ��وي للطفل واملراهق ،دارالنه�ضة العربية للطباعة والن�شر ،بريوت.1979 ،

 مليكة لوي�س (كمال)� ،سيكولوجية اجلماعات والقيادة،اجل ��زء الأول ،الهيئ ��ة امل�صري ��ة العام ��ة للكتاب ��ة ،الباب
الثالث ،القاهرة.1989 ،

 د .حري ��ز �سيد (حام ��د) «ت�صنيف الع ��ادات والتقاليدال�شعبي ��ة» امل�أث ��ورات ال�شعبية .ال�سنة الثالث ��ة ،العدد 12
�سنة .1988

 جناحي حممد (العزيز) ،البحوث والر�سائل اجلامعيةقواع ��د وتقني ��ات ،من�ش ��ورات املعه ��د الأعل ��ى للتن�شي ��ط
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- Corpus des mosaïques de Tunisie
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الوصفات العالجية
الشعبية
في منطقة الغرب الجزائري

/التداوي-باألعشابhttp://www.entej.com/blog/18621/

علي ع ّمــــار
كاتب من اجلزائر

منذ فجر التاريخ واإلنس��ان يحاول أن يعاجل أمراضه
وآالم��ه باس��تخدام الوصف��ات الطبية الش��عبية .وقد
استطاع أن يكتشف العديد من النباتات التي مكنته من
أن يس��تخلص منها عناصر عالجية ش��ديدة املفعول.
وق��د توارثت املجتمع��ات الوصفات الطبية الش��عبية
وطرائقه��ا التقليدية بحثا عن الش��فاء ،ولبعض هذه
األساليب جذور عميقة تعود إلى حضارات قدمية قدم
التاريخ مثل احلض��ارة الفرعوني��ة واليونانية وما بني
النهرين والهندية والعربية وغيرها.
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ومع بداية ظهور الإ�سالم وتو�سعه ظهر للوجود
العدي ��د من العلم ��اء الذي ��ن ا�شته ��روا يف ميدان
الطبابة با�ستخدام الأع�ش ��اب والعقاقري املتوفرة
يف الطبيعة .ولعل من �أب ��رز ه�ؤالء الأنطاكي وابن
�سينا والرازي وابن ميمون والبريوين والزهراوي
وابن البيطار ومن الن�ساء �أميمة بنت قي�س العفرية
و�أم �سلي ��م و�أم �أمين و�أم عطية الأن�صارية ون�سيبة
بنت كعب املارونية وغريهم...
()1
ويعتقد حممد اجلوهري �أن الطب ال�شعبي
م ��ن �أكرث املج ��االت التي لها �صل ��ة وثيقة بالرتاث
ال�شعب ��ي للمجتم ��ع و�أن هن ��اك تداخ�ل�ا وتفاعال
متبادال بني خمتل ��ف ميادين املعتق ��دات ال�شعبية
من ناحية وبينها وبني امليادين الأخرى من ناحية
�أخ ��رى .ويعت�ب�ر ه ��ذا التداخ ��ل خا�صي ��ة مميزة
للثقافة ال�شعبية.
�إن العدي ��د م ��ن الو�صف ��ات الطبي ��ة ال�شعبية
املجربة لزمن طويل ق ��د تكون ذات ت�أثري عالجي
ناف ��ع خا�ص ��ة �إذا عرفن ��ا �أن الكث�ي�ر م ��ن الأدوية
م�شتق ��ة من نباتات طبية .ه ��ذا باال�ضافة �إىل قلة
تكلف ��ة هذه الو�صف ��ات الأمر ال ��ذي يجعلها �سهلة
الت ��داول واالنت�ش ��ار بني �أفراد املجتم ��ع ( .)2ولقد
ازداد اهتم ��ام املنظم ��ات الدولي ��ة مث ��ل منظم ��ة
ال�صحة العاملية بالط ��ب ال�شعبي وكر�ست اجلهود
يف بع�ض الدول النامية لدرا�سة وتقومي املمار�سات
العالجي ��ة ال�شعبي ��ة يف م ��داواة الأمرا� ��ض وم ��ن
ثمة حتدي ��د فعاليتها .ويعتقد ديفي ��د ورنر (� )3أن
بع� ��ض الو�صفات الطبية ال�شعبية لها ت�أثري مبا�شر
عل ��ى اجل�سم ي�ساعد على ال�شف ��اء والبع�ض الآخر
ي�ؤثر مبج ��رد اعتقاد الأف ��راد بفائدتها (اجلانب
النف�سي)� .إن اعتقاد الأفراد بفعالية و�صفة ما قد
يفيد يف عالج بع�ض الأمرا�ض الع�ضوية.
�أما منظم ��ة ال�صحة العاملي ��ة ( )4ف�إنها ت�شري
�إىل �أن بع� ��ض املمار�سات العالجية التقليدية التي
ت�ستخدم يف عالج الأمرا�ض لها فوائد م�ؤكدة ومن
ثم ��ة يجب ت�شجيعها على املمار�سة والبع�ض الآخر
�إما عدمي الفائدة �أو �ضار ولذلك ينبغي تفاديه..
وم ��ع ازدي ��اد الن�ض ��ج ال�صح ��ي والتغ�ي�رات

االجتماعي ��ة واالقت�صادية التي برزت �إىل الوجود
يف املجتمع اجلزائ ��ري خا�صة االنخفا�ض الن�سبي
امللحوظ يف الأمية والتح�سن امللمو�س يف اخلدمات
ال�صحي ��ة �ساع ��د ذل ��ك عل ��ى تراج ��ع وانح�س ��ار
ا�ستخ ��دام العالج ال�شعبي .وه ��ذا ال يعني اختفاء
ه ��ذا النمط من الع�ل�اج .فقد �أثبت ��ت الدرا�سات
الت ��ي �أجريناه ��ا يف املجتمع اجلزائ ��ري (الغرب
اجلزائري)� .أن هناك العديد من الأمهات الالئي
مازل ��ن يعتق ��دن يف �أهمي ��ة الو�صف ��ات العالجية
ال�شعبية يف عالج بع�ض الأمرا�ض.
فف ��ي درا�سة قمن ��ا بها عن الع ��ادات الغذائية
(العادات ال�شعبية) للأمهات احلوامل واملر�ضعات
يف الغ ��رب اجلزائري الحظن ��ا �أن حوايل % 51
من الأمهات يتناولن �أكلة (تاقنة) �أو (الب�سي�سة)
�أو (الزمي ��ت) .وللإ�ش ��ارة ف� ��إن ه ��ذه امل�سمي ��ات
تختل ��ف باخت�ل�اف جه ��ات الغ ��رب اجلزائ ��ري.
وهذه الأكل ��ة (تتكون من ال�سميد وال�سكر والدهن
والتوابل وبع�ض الأع�شاب) وهذه خا�صة بالنف�ساء
بالإ�ضاف ��ة �إىل �أكل ��ة �أخرى يطل ��ق عليها يف بع�ض
املناط ��ق (بركوك� ��س) (تتكون م ��ن طعام حم�ضر
وخلي ��ط من الأع�شاب) يق ��دم بح�سب ظروف كل
عائلة.
وه ��ذا العتقاده ��ن �أن مث ��ل ه ��ذه الأطعم ��ة
ال�شعبي ��ة ت�ساع ��د عل ��ى تنظيف الرح ��م من الدم
والتخل� ��ص م ��ن بقاي ��ا امل�شيمه .وكذل ��ك الزيادة
يف �أدرار احللي ��ب .ويف درا�س ��ة �أخ ��رى وجدنا �أن
بع�ض الأمهات يعتقدن ب�أن تناول ال�سمك (خا�صة
�سم ��ك الهام ��ور) واملك�سرات ي�ساع ��د على زيادة
الق ��درة اجلن�سي ��ة للرج ��ل (املناط ��ق ال�ساحلي ��ة
للغرب اجلزائري) .وقد تبني �أن هذه االعتقادات
منت�ش ��رة بني الفئ ��ات املتعلمة وغ�ي�ر املتعلمة على
ال�س ��واء .واحلقيق ��ة �أن ه ��ذه املعتق ��دات ال�شعبية
مغرو�سة يف �أعماق النف�س الإن�سانية وهي موجودة
عن ��د خمتل ��ف الطبق ��ات االجتماعي ��ة وبدرجات
متفاوتة(.)5
ونادرا م ��ا تخ�ضع الدرا�سات اجل ��ادة لقيا�س
�أو معرفة �أو تقومي املمار�س ��ات ال�شعبية التقليدية
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املرتبط ��ة بع�ل�اج الأمرا� ��ض يف املجتمع ��ات
النامي ��ة( .)6ولعلن ��ا ال نكون مبالغ�ي�ن �إذا قلنا �أن
ه ��ذه الدرا�س ��ة تعت�ب�ر �إ�ضاف ��ة جدي ��دة يف جمال
الرتاث ال�شعبي يف املجتمع اجلزائري حيث تهدف
�إىل و�صف املعتقدات واملمار�سات ال�شعبية املتعلقة
بع�ل�اج الأمرا�ض املنت�ش ��رة يف املجتمع اجلزائري
وحماولة تتب ��ع جذورها وتقومي فوائدها العالجية
كلما �أمكن كذلك.
منهجية الدرا�سة :
يحدد حممد اجلوه ��ري منهجية الدرا�سة
بقوله � :إن هناك منهجني لدرا�سة الطب ال�شعبي.
املنه ��ج الأول يعتم ��د عل ��ى تدوي ��ن جمموع ��ة من
العقاقري والنباتات ال�سائدة يف املجتمع ثم ال�س�ؤال
ع ��ن الأمرا� ��ض الت ��ي يفيد فيه ��ا ا�ستخ ��دام هذه
النباتات؟ �أما املنهج الث ��اين فيعتمد على ال�س�ؤال
ع ��ن كيفي ��ة ع�ل�اج بع� ��ض الأمرا� ��ض با�ستخدام
الو�سائ ��ل التقليدي ��ة؟ وم ��ع ذل ��ك فق ��د اعتمدن ��ا
املنهج الث ��اين يف درا�ستنا هذه حيث قمنا بتدوين
جمموع ��ة م ��ن الأمرا� ��ض املنت�ش ��رة يف اجلزائر
(الغرب اجلزائ ��ري) ومن ثمة طلب من الأمهات
ذك ��ر النباتات �أو الأغذية امل�ستعملة يف عالج هذه
الأمرا� ��ض ،حيث مت الرتكيز عل ��ى الأمرا�ض ذات
الأعرا� ��ض الب�سيط ��ة والت ��ي ميكن التحك ��م فيها
وت�شخي�صه ��ا ب�سهول ��ة (ن�سبي ��ا) .ومنه ��ا �أوج ��اع
الر�أ� ��س� ،أوج ��اع البط ��ن ،اللوزت ��ان� ،آالم الأذن،
�آالم الأ�سنان ،التهاب ��ات اللثة ،الدمامل ،احلروق
...الخ.
ث ��م بعد ذل ��ك اتبعنا املنه ��ج الو�صفي يف هذه
الدرا�س ��ة منه ��ج يعتم ��د عل ��ى و�ص ��ف املمار�سات
العالجية ال�شعبي ��ة التي ت�ستخدم فيه ��ا النباتات
والأغذي ��ة لعالج الأمرا� ��ض وا�ستثنينا املمار�سات
العالجي ��ة التقليدي ��ة يف الطباب ��ة مث ��ل الع�ل�اج
بالكي واحلجام ��ة وغريهما وذلك نظرا لرتكيزنا
واهتمامنا باملي ��دان املتعلق بالعقاق�ي�ر والنباتات
العالجية.
فقد مت اختيار عينة تتكون من  250عائلة من
()7
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خمتلف مناطق الغرب اجلزائري ،و�أخذت العينة
بكيفي ��ة ع�شوائي ��ة ب�سيطة مع ا�ستخ ��دام التق�سيم
التنا�سب ��ي بحي ��ث يكون ع ��دد الأ�س ��ر يتنا�سب مع
الع ��دد الكل ��ي للأ�س ��ر يف كل منطق ��ة اعتمادا يف
اختيار العين ��ة على �إح�صائيات ال�سكان ال�صادرة
عن الهيئات املعنية (. )8ثم مت جمع املعلومات عن
طري ��ق مقابلة الأمه ��ات يف منازلهن ويف الأ�سواق
الأ�سبوعي ��ة ث ��م تدوي ��ن �إجابته ��ن يف مطبوع ��ات
ا�ستبيانية خم�ص�صة لهذا الهدف.
حتليل النتائج :
� - 1آالم الر�أ�س وال�صداع :
يو�ضح اجلدول رقم ( )01النباتات والأغذية
امل�ستعمل ��ة يف عالج �آالم الر�أ� ��س وال�صداع حيث
الحظنا من خالل هذا اجلدول �أن الليمون والع�سل
هما �أك�ث�ر الأغذية ا�ستخداما لع�ل�اج �آالم الر�أ�س
واللوزت ��ان ( 12.4%و  % 11.2عل ��ى التوايل)
حيث يحت ��وي الليمون على مواد م�ض ��ادة وحيوية
ت� ��ؤدي بال�شخ�ص �إىل التع ��ود عليها عند تكرارها
م ��ن ناحي ��ة �أخرى فقد وجدن ��ا �أن ن�سبة % 3.6
م ��ن الأمهات ذك ��رن اخت�ض ��اب الر�أ� ��س باحلناء
(احلنة) كع�ل�اج لآالم الر�أ�س وه ��ذه يف احلقيقة
و�صف ��ة عالجية ومزينة قدمي ��ة ا�ستخدمت كثريا
عن ��د الع ��رب القدماء كم ��ا ورد ذكره ��ا يف كتاب
الطب النبوي البن القيم(.)9
وتعتق ��د بع� ��ض الأمه ��ات �أن �سب ��ب
ال�صداع هو ناجت ع ��ن ا�ضطرابات ه�ضمية لذلك
جنده ��ن ي�ستخدمن �شراب نقي ��ع بع�ض النباتات
العالجي ��ة (الكم ��ون ،الب�سبا� ��س ،حب ��ة حالوة).
لط ��رد الف�ضالت من اجله ��از اله�ضمي ومنه يتم
تخفي ��ف �آالم الر�أ� ��س ،وب�صفة �شامل ��ة ف�إن بع�ض
اال�ضطرابات اله�ضمية ق ��د ت�سبب ال�صداع ومنه
الإم�ساك .و�إن التخل� ��ص م ��ن ه ��ذه اال�ضطرابات
كثريا ما ي�ؤدي �إىل زوال ال�صداع.
� - 2آالم البطن:
تعود �أ�سباب �آالم البطن لعوامل كثرية ي�صعب
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العدد

الن�سبة %

الليمــون

31

% 12.4

الع�ســـل

28

% 12.2

احلنـــاء

09

% 03.6

الكمــون

08

% 03.2

الب�سبـا�س

08

% 03.2

حبة حالوة

06

% 02.4

ال اعـرف

160

% 64.0

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )01الو�صفات ال�شعبية لعالج �آالم الر�أ�س وال�صداع.

ح�صرها يف هذه الدرا�سة .ذلك �أن منطقة البطن
ع ��ادة م ��ا حتتوي عل ��ى العديد م ��ن الأع�ضاء مثل
املعدة ،الأمع ��اء ،البنكريا�س ،الكب ��د وال�صفراء.
و�أن �أي الته ��اب �أو ا�ضط ��راب عل ��ى م�ست ��وى �أحد
ه ��ذه الأع�ض ��اء قد ي�سب ��ب �آالما يف كاف ��ة منطقة
البط ��ن ،لذل ��ك ف�إنه من ال�صع ��ب حتديد م�صدر
�آالم البط ��ن بهذه الب�ساطة .غري �أن اال�ضطرابات
اله�ضمي ��ة الناجتة ع ��ن الإكثار �أو ع ��دم االنتظام
يف تناول الطع ��ام والتلوث امليكروب ��ي للطعام من
�أك�ث�ر العوامل امل�ؤدي ��ة �إىل �آالم البط ��ن يف املعدة
والأمعاء .ومن خالل اجلدول رقم ( )02نالحظ
�أن خلي ��ط املاء وال�سكر وكذل ��ك مغلي الكمون من
�أك�ث�ر الو�صفات العالجي ��ة ال�شعبية ا�ستخداما يف
ع�ل�اج �آالم البط ��ن ( .) % 23.6وق ��د ورد ذكر
ه ��ذه الو�صف ��ة يف كت ��اب القان ��ون يف الطب البن
�سينا( .)10حيث قال �أن يف ا�ستخدام ال�سكر معونة
على الق ��يء وي�سهل .وتعود فكرة ا�ستخدام ال�سكر
مع املاء يف ع�ل�اج �آالم البطن ب�أن الرتكيز العايل
لل�سكر ي�ساعد عل ��ى الق�ضاء على بع�ض اجلراثيم
نتيجة اخلا�صية الإ�سموزية وبالتايل تخفيف الآالم
�إذا كان ناجتا عن التلوث باجلراثيم .ويعلق ديفيد
ورن ��ر( )11على هذا بقول ��ه � :إن الو�صفات املنزلية

والت ��ي ت�ستخدم امل�شروبات املحالة بال�سكر لعالج
الآالم الناجت ��ة ع ��ن الإ�سه ��ال �أ�ش ��د ت�أث�ي�را و�أقل
خطرا من معظم الأدوية احلديثة.
وت�ستخ ��دم ن�سب ��ة  % 17.2م ��ن الأمه ��ات
الزعرت (ال�صعرت) يف عالج �آالم البطن .وقد ورد
ذك ��ر الزعرت يف ع�ل�اج العديد م ��ن الأمرا�ض يف
()12
كتب الطب القدمية .ومنها ما ذكره ابن �سينا
على �أن الزعرت ينفع يف عالج الكبد واملعدة .ويقول
الرتكماين يف كتابه املعتمد يف الأدوية املفردة(.)13
�أن ال�صعرت ط ��ارد للرياح وها�ضم للطعام الغليظ
ويذه ��ب بالأمغا�ص وي�ضيف احمد قدامة(� .)14أن
ال�صعرت من التوابل التي لها رائحة عطرية وطعم
ح ��ار وقد عرف منذ القدم ك ��دواء لع�سر اله�ضم.
ونالحظ من خ�ل�ال اجلدول رقم (� )02أن ن�سبة
ال ب�أ� ��س به ��ا من الأمه ��ات (  )% 11.6ت�ستخدم
املرقدو� ��ش (املرددو�ش) لع�ل�اج �آالم البطن ،وهو
عبارة ع ��ن نبات ع�شبي �صع�ت�ري يعرف يف بع�ض
مناط ��ق �شمال �إفريقيا (باملردقو�ش والربدقو�ش)
واال�سم من �أ�ص ��ل فار�سي ،ويعرف يف بالد ال�شام
(باملرو) .كما �أنه و�صف يف الطب القدمي على �أنه
مقو للمع ��دة وطارد للرياح ويعتق ��د �أنه ي�سهل من
اله�ضم( .)15وتبني �إحدى كتب الأع�شاب العالجية
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الو�صفة العالجية ال�شعبية
�شراب املاء املحلى بال�سكر
الزعــتـــــر
الكمــــــون
املردقــو�ش
ع�صري الربتقال
حبــة حــالوة
الكــرويـــة
ال اعـرف
املجمـــــــــوع

العدد

الن�سبة %

59
43
33
29
10
08
14
54

% 23.6
% 17.2
% 13.2
% 11.6
% 04.0
% 03.2
% 05.6
% 21.6

250

% 100.0

جدول بياين رقم ( )02الو�صفات ال�شعبية لعالج �آالم البطن.

احلديث ��ة(� )16أن املردقو� ��ش (ال�صع�ت�ر) يفيد يف
�آالم البط ��ن .وللتخفي ��ف من ه ��ذه الآالم الناجتة
عن �س ��وء اله�ضم تف�ضل بع�ض الأمهات ا�ستخدام
الكمون لع�ل�اج �أوجاع البطن وق ��د يعود ذلك �إىل
نف�س االعتقاد ال�سابق ذكره وهو �أن تناول امللينات
مث ��ل الكمون وحبة ح�ل�اوة (الأني�سي ��ون) ي�ساعد
على طرد الف�ضالت من اجل�سم وبالتايل تخفيف
�آالم البطن.
 - 3الإ�سهال :
يعت�ب�ر الإ�سه ��ال م ��ن �أك�ث�ر اال�ضطراب ��ات
اله�ضمي ��ة التي حتدث للأف ��راد وخا�صة الأطفال
وتعود �أ�سبابه عادة �إىل تناول �أغذية �أو مياه ملوثة
باجلراثي ��م �أو التح�ض�ي�ر غري ال�صح ��ي للطعام.
وتب�ي�ن لنا النتائ ��ج امل�سجل ��ة من خ�ل�ال اجلدول
رق ��م (� )03أن ن�سبة  % 26من الأمهات يعتقدن
�أن تن ��اول املوز مفيد يف ع�ل�اج الإ�سهال .وقد ورد
ذكر املوز يف بع�ض كت ��ب الطب القدمية فقد ذكر
القرياوين(� )17أن امل ��وز يثقل املعدة .يف حني ذكر
الرتكماين( )18وابن �سينا( )19ب�أن الإكثار من �أكل
املوز يولد ال�سدد وهو مثقل على املعدة.
وتنب ��ع فكرة ه ��ذا االعتق ��اد م ��ن �أن الأغذية
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ذات اللزوج ��ة العالي ��ة مثل املوز والل�ب�ن الزبادي
(الرايب) تزيد من �صالبة الرباز وبالتايل تخفف
م ��ن ح ��دة الإ�سه ��ال .واحلقيقة �أن ه ��ذه الأغذية
�سهلة اله�ض ��م بحيث ين�صح تناولها عند الإ�صابة
بالإ�سهال.
وقد الحظنا من خالل متابعتنا لهذه الدرا�سة
�أن معظم الأغذية والنباتات التي ذكرتها الأمهات
كع�ل�اج للإ�سهال تتناول ب�ش ��كل �سائل مثل ال�شاي
وم ��اء الن�ش ��ا (نقي ��ع) وال تعت�ب�ر ه ��ذه الو�صفات
العالجية �ضارة بل غالبا ما تكون مفيدة لأن �أهم
�أ�س�س عالج الإ�سهال هو الإكثار من تناول ال�سوائل
لتعوي�ض املفقود منها.
 - 4الإم�ساك :
الإم�س ��اك م ��ن الأعرا� ��ض املر�ضي ��ة الت ��ي
ازدادت انت�ش ��ارا يف ال�سن ��وات الأخرية يف املجتمع
اجلزائ ��ري ،وهو غالبا ما يح ��دث نتيجة قلة تناول
الأغذية التي حتت ��وي على ن�سبة عالية من الألياف
مثل اخل�ض ��روات والفواكه وقل ��ة احلركة واخلمول
وقلة تناول ال�سوائل ونق�ص يف ممار�سة الن�شاطات
الريا�ضية ،ومن خالل حتليلنا للجدول رقم ()04
تب�ي�ن �أن ال�سنامك ��ي هو �أك�ث�ر الو�صف ��ات الطبية

الو�صفات العالجية ال�شعبية يف منطقة الغرب اجلزائري

العدد

الن�سبة %

املـــــــوز

65

% 26.0

اللنب الزبادي (الرايب )

43

% 17.2

ماء النــ�شا ( ماء الأرز )

27

% 10.08

ال�شاي الأحمر بدون �سكر

23

% 09.2

�شاي الليمون بالنعناع الأخ�ضر

22

% 08.8

احللبــة باجلــزر ( مفروم )

09

% 03.6

ال اعـرف

61

% 24.4

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )03الو�صفات ال�شعبية لعالج الإ�سهال.

ال�شعبية ا�ستخداما لع�ل�اج الإم�ساك ()% 41.2
ويع ��ود �سبب ا�ستخدام نب ��ات ال�سنامكي خلا�صيته
امللينة لأن من �أعرا�ض الإم�ساك قلة التربز و�صالبة
الرباز ،وتناول امللينات مثل ال�سنامكي ،ف�إنه ميكن
زيادة عدد مرات التربز وليونة الرباز ،وتعترب هذه
الو�سيل ��ة م�ؤقتة لأنه ��ا ال تعالج ال�سب ��ب �أو العوامل
الرئي�سي ��ة لالم�ساك� .أما الو�صف ��ات الأخرى التي
ذكرته ��ا الأمهات فه ��ي مفيدة مثل تن ��اول ع�صري
الربتقال واملاء املحلى بال�سكر وح�ساء اخل�ضروات
وع�صري الطماطم وع�صري الليمون مع زيت الزيتون
و�شراب القهوة املرة واللنب الزبادي (الرايب) .وقد
وجدنا �أن ن�سبة (  ) % 6.8من الأمهات قد ذكرن
ب�أنه ��ن ي�ستخدمن مت ��ر الهند (ال�صب ��ار) كعالج
لالم�س ��اك وقد و�صف متر الهن ��د يف الطب القدمي
واحلدي ��ث ب�أنه مفيد يف عالج الإم�ساك (القب�ض)
وهو ملني ومرطب(.)20
� - 5آالم املفا�صل :
م ��ن �أه ��م الو�صف ��ات العالجي ��ة ال�شعبي ��ة
امل�ستخدمة يف عالج �آالم املفا�صل هي و�ضع التمر
على م ��كان الآالم ،وكذلك الطب ��اق (ماقرمان).
فقد ذك ��رت ( )26.4من الأمهات ذلك .ثم ي�أتي

بعد ذلك تدليك املفا�صل بالدهن �أو زيت الزيتون
( ) % 06كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)05
وهن ��اك اعتق ��اد را�س ��خ ل ��دى بع� ��ض الأفراد
مف ��اده �أن تن ��اول ح�س ��اء الك ��وارع ي�ساع ��د عل ��ى
التخل� ��ص من �آالم املفا�صل ويطلق على هذا النوع
من االعتقاد (عقيدة التوقيع Doctorine de
 ) Signatureوالتي تت ّلخ�ص يف �أن لكل نبات �أو
غذاء عالم ��ات �أو رموز تدل على نوعية ا�ستعماله
م ��ن الأمرا�ض التي ميك ��ن �أن ي�شفيه ��ا .فالنبات
ال ��ذي ل ��ه �أزهار �صف ��راء ميك ��ن �أن ي�شفي مر�ض
ال�صفراء(.)21
ويف هذا الإطار يقول ديفيد ورنر( )22ب�أنه كلما
�شابه ��ت الو�صف ��ة العالجية ال�شعبي ��ة املر�ض كان
�سبب فعاليتها هو الإميان بها (اجلانب النف�سي).
وه ��ذا االعتقاد ال يقت�صر على املجتمع اجلزائري
ب ��ل يتع ��داه �إىل باقي املجتمع ��ات الأخ ��رى �سواء
عربي ��ة �أو غربية على �أن تن ��اول ع�صري الطماطم
والل�ب�ن الزبادي (الراي ��ب) و�ش ��رب القهوة املرة
و�شرب خليط الع�س ��ل والليمون على الريق يق�ضي
متام ��ا عل ��ى �آالم املفا�ص ��ل ويفيد يف زي ��ادة الدم
لكونه يتالءم مع لون الع�صري ولزوجته مما يجعله
م�شابها للدم(.)23
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العدد

الن�سبة %

ال�سنامـــــكي

103

%41.2

ع�صري الربتقال

27

% 10.8

املاء املحلى بال�سكر

19

% 07.6

تناول ح�ساء اخل�ضروات

17

% 06.8

ع�صري الطماطم

16

% 06.4

ع�صري الليمون مع زيت الزيتون

10

% 04.0

ال اعـرف

58

% 23.2

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )04الو�صفات ال�شعبية لعالج الإم�ساك.

 - 6الزكام والأنفلونزا :
تتميز �أمرا�ض الربد والأنفلونزا بتكرار حدوثها
لنف� ��س ال�شخ�ص يف ال�سن ��ة الواحدة وه ��ذا يرجع
�سببه النعدام دواء فعال يق�ضي على هذه الأمرا�ض
(الزكام والأنفلونزا) لذلك ف�إن معظم الأدوية التي
تعط ��ى هي م�سكنة ل�ل��أمل ال غري .وع ��ادة ما ي�أخذ
املر� ��ض دورته التي ت�ستمر لع ��دة �أيام �أو �أ�سابيع ثم
ي�شفى املري�ض منه ولكنه يبقى عر�ضة للإ�صابة يف
�أية حلظة .ومن خ�ل�ال تتبعنا للجدول رقم ()06
نتب�ي�ن �أن ن�سبة ( )% 15.6م ��ن الأمهات يتناولن
ع�صري الربتقال بكرثة لع�ل�اج الزكام والأنفلونزا.
وه ��ذه الطريقة لها بع� ��ض الفوائد ال�صحية بحيث
�أن ع�ص�ي�ر الربتقال يحتوي على كمية من فيتامني
(ج  ) C .ال ��ذي ظهر �أنه ي�ساعد على تقوية جهاز
املناعة يف اجل�سم.
ونف�س اجلدول يبني لن ��ا �أن هناك تركيزا على
ا�ستخ ��دام النبات ��ات والأغذي ��ة التي حتت ��وي على
رائحة نفاذة مثل البطيخ والب�صل وا�ستن�شاق ال�سكر
املحروق .وقد يعود ذلك �إىل �أن من �أعرا�ض نزالت
ال�ب�رد ان�سداد فتح ��ات الأنف مع �صعوب ��ة التنف�س
منه وبالتايل الت�أثري عل ��ى حا�سة ال�شم .لذلك ف�إن
ا�ستخ ��دام بع�ض النباتات التي حتت ��وي على روائح
114

نفاذة قد ت�ساعد على تخفيف هذه الآالم .وقد ورد
ذكر ا�ستخدام الب�صل كعالج للزكام والتهاب الرئة
يف الطب ال�شعبي القدمي(.)24
� - 7آالم اللوزتني :
يعت�ب�ر ق�ش ��ر الرم ��ان م ��ن �أك�ث�ر الو�صف ��ات
العالجي ��ة ال�شعبي ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل الع�س ��ل وع�صري
الليم ��ون الت ��ي ذكرته ��ا الأمه ��ات يف ع�ل�اج �آالم
اللوزت�ي�ن فق ��د �أف ��ادت ن�سب ��ة ( ) % 20.4م ��ن
الأمه ��ات بذل ��ك .كما ه ��و مبني يف اجل ��دول رقم
( )07وحت�ض ��ر الطريقة ب�أن يجفف ق�شر الرمان
ثم يطحن حتى ي�صب ��ح م�سحوقا ناعما ثم تو�ضع
كمي ��ة منه على �أحد �أ�صاب ��ع اليد ويدخل يف جوف
املري� ��ض حيث يو�ضع امل�سحوق على اللوزتني .و�أما
ع�صري الليمون خملوطا بالع�سل في�ؤخذ على الريق
�صباح ��ا مبقدار ملعقة �صغ�ي�رة على �أن مي�ضم�ض
داخ ��ل فيه لبع�ض الثوان ثم يبل ��ع مع االمتناع عن
الأكل وال�شرب بعده ملدة ن�صف �ساعة على الأقل.
()25
ويف هذا الإطار فقد �أ�شار ابن القيم اجلوزية
عل ��ى �أن الرمان نافع للحلق وال�صدر والرئة (غري
�أن ��ه مل يح ��دد اجل ��زء امل�ستخدم م ��ن الرمان يف
العالج) .ث ��م ي�أتي ا�ستخدام الدهن ال�ساخن بعد
ذل ��ك يف عالج �آالم اللوزتني حيث لوحظ �أن بع�ض

الو�صفات العالجية ال�شعبية يف منطقة الغرب اجلزائري

العدد

الن�سبة %

لبخات التمر �أو الطباق ( ماقرمان )

66

26.6 %

التدليك بالدهن �أو زيت الزيتون

15

06.0 %

تنــاول ح�ســـاء الكــوارع

07

02.8 %

و�ســائـــل �أخــــــــرى

13

05.2 %

ال اعـرف

149

59.6 %

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )05الو�صفات ال�شعبية لعالج �آالم املفا�صل.

الأفراد يتناولون ملعقة �صغرية من الدهن البلدي
بع ��د تدفئته ��ا م ��ع حت�ضري كم ��ادات عل ��ى مكان
الإ�صاب ��ة لعالج اللوزتني ،ومنهم من يتناول مزيج
زيت الزيتون وال�سكر بعد تدفئته.
� - 8آالم الأذن :
ع ��ادة م ��ا ت�ستخ ��دم الأمه ��ات زي ��ت الزيتون
( )% 13.6والزعرت (  )% 12ك�أهم الو�صفات
العالجي ��ة ال�شعبية لع�ل�اج �آالم الأذن .ويتم ذلك
عن طريق قط ��ر قطرات من زيت الزيتون �أو ماء
ال�صع�ت�ر يف الأذن و�أحيانا يتم مزج زيت الزيتون
م ��ع زيت اخل ��روع م ��ع �إ�ضاف ��ة كمية م ��ن الفلفل
الأ�سود امل�سح ��وق ويو�ضع املزيج داخل الأذن(.)26
وبالإ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك فقد ذك ��رت الأمهات �أنهن
ي�ستخدمن �أحيانا القهوة والليمون والثوم يف عالج
�آالم الأذن كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)08
� - 9آالم الأ�سنان :
هن ��اك �أكرث م ��ن �سبب لآالم الأ�سن ��ان ويعترب
الت�سو�س م ��ن �أهمها جميعا .ويالح ��ظ �أن ت�سو�س
الأ�سنان �أ�ضحى منت�شرا بني �أو�ساط املجتمع ب�شكل
كبري وخا�صة بني فئة الأطفال( )27ودرا�ستنا هذه
تو�ض ��ح لن ��ا �أن ن�سبة (  ) % 40.8م ��ن الأمهات
ي�ستخدمن القرنفل (عود النوار) يف عالج �أوجاع
الأ�سنان.

ويعت�ب�ر القرنفل من �أهم الو�صف ��ات ال�شعبية
الأكرث ا�ستخداما يف ت�سكني �آالم الأ�سنان .وقد ورد
ذكره يف كت ��ب الطب القدمي ��ة واحلديثة على �أنه
ي�سكن �آالم الأ�سنان وي�شفي القروح ( )28واجلدول
رقم ( )09يو�ضح �أن هناك و�صفات �أخرى لعالج
�أوج ��اع الأ�سنان مثل الث ��وم وال�صعرت ومزيج املاء
وامللح وق�شر اجلوز (ال�سواك) وق�شور الرمان.
 - 10التهابات اللثة :
اجلدول رقم ( )10يبني �أن ن�سبة () % 14
من الأمهات ذكرن ب�أن ق�شر الرمان وق�شر اجلوز
(ال�سواك) ي�ستعمل يف عالج التهابات اللثة .ون�سبة
( )% 09م ��ن الأمه ��ات ت�ستخدمن زيت الزيتون
لعالج هذا املر�ض .كما جند �أن ن�سبة ( )% 7.6
من الأمهات ي�ستعملن مزي ��ج املاء الدافئ وامللح.
وق ��د يكون هذا الع�ل�اج ذا فائدة ،حي ��ث �أن امللح
يعترب من العقاقري املطهرة والتي ت�ساعد على قتل
اجلراثيم .وقد ذكر الرتكماين(� :)29أن امللح مينع
الق ��روح اخلبيثة ويفيد يف قط ��ع الدم املنبعث من
نزع ال�ضر�س.
 - 11الدمامل :
الدمامل م ��ن االلتهابات اجللدية التي حتدث
نتيجة ع ��دوى ميكروبية يف اجلل ��د وتتميز بظهور
خواريج على �سطح اجللد تكون مملوءة بال�صديد
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العدد

الن�سبة %

ع�صري الربتقال

39

% 15.6

البطيخ والب�صل

13

% 05.2

ا�ستن�شاق ال�سكر احلروق

12

% 04.8

ا�ستن�شاق البخور

10

% 04.0

تناول زيت الزيتون

10

% 04.0

تناول البــ�صل

05

% 02.0

ال اعـرف

161

% 64.4

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )06الو�صفات ال�شعبية لعالج الزكام و�أنفلونزا.

العدد

الن�سبة %

ق�شر الرمــــان

51

% 20.4

تناول الدهن ال�ساخن

26

% 10.4

تناول البي�ض واحلليب

15

% 06.0

�شرب املاء وامللح

14

% 05.6

و�ضع الزعرت والليمون والع�سل

13

% 05.2

ال اعـرف

131

% 52.4

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )07الو�صفات ال�شعبية لعالج اللوزتني.

وهو عبارة عن �إفرازات امليكروبات .ونالحظ من
خالل اجلدول رقم (� )11أن ن�سبة (  )% 25من
الأمه ��ات ي�ستخدمن علك اللبان كعالج للدمامل.
وعلك اللبان معروف وهو عبارة عن مادة �صمغية
غالب ��ا ما تكون �إف ��رازا لإحدى النبات ��ات ت�ستعمل
كعلك ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل ا�ستخدام ��ه يف البخور لطرد
ال�شياطني.
()30
وق ��د �أ�شار �إىل ذلك ابن القي ��م اجلوزية
116

بقول ��ه � :أن اللب ��ان (مل يح ��دد نوع اللب ��ان) ينبت
اللح ��م يف �سائ ��ر الق ��روح اخلبيثة م ��ن االنت�شار.
ومن العقاق�ي�ر امل�ستخدمة يف عالج الدمامل حب
الع�صف ��ر (حبوب �صغرية �سوداء اللون يعتقد �أنها
بذور لنبات اخلردل الأ�سود) بحيث تقوم الأمهات
بدق هذه احلبوب لتخرج منها مواد �صمغية تل�صق
يف قرطا�س ثم تلزق على الدمل .وقد ذكرت �إحدى
الكت ��ب احلديث ��ة يف ط ��ب الأع�ش ��اب (� )31أن بذور

الو�صفات العالجية ال�شعبية يف منطقة الغرب اجلزائري

العدد

الن�سبة %

قطرات زيت الزيتون

34

13.6 %

قطرات �شراب الزعرت

30

12.0 %

قطرات القهـــوة

25

10.0 %

قطرات الليمون اجلاف

16

06.4 %

و�ضع الثوم يف الأذن

11

04.4 %

ال اعـرف

134

53.6 %

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )08الو�صفات ال�شعبية لعالج �آالم الأذن.

العدد

الن�سبة %

القرنفل ( عود النــوار )

102

% 40.8

الزعـــــرت

06

% 02.4

الثــــــــوم

06

% 02.4

املاء وامللح

04

% 01.6

ال اعـرف

132

% 52.8

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )09الو�صفات ال�شعبية لعالج �آالم الأ�سنان.

اخلردل الأ�سود حتتوي عل ��ى زيوت طيارة نفاذة.
وعندم ��ا تو�ضع عل ��ى اجللد ف�إنها تهيج ��ه وزيادة
على ذلك ي�ضيف �أحمد قدامة ( )32قوله � :إن زيت
بذور اخلردل الأ�سود ي�ستخدم يف تخدير �أع�صاب
اجللد لإزالة ال�شعور بالآمل ،كما ي�ستخدم م�سحوق
اخل ��ردل كلزقة لتخفيف احتق ��ان الدم .وقد ذكر
الرتكم ��اين(� : )33أن اخل ��ردل ي�ستخ ��دم يف عالج
بع�ض الأمرا�ض اجللدية.
 - 12احلروق :
ات�ض ��ح لنا م ��ن خالل اجل ��دول رق ��م ()12

�أن ن�سب ��ة (  ) % 28.8م ��ن الأمهات ي�ستخدمن
احللي ��ب كع�ل�اج للح ��روق ،ويت ��م ذل ��ك ب�سك ��ب
احللي ��ب عل ��ى املنطقة امل�صاب ��ة .ويف هذه احلالة
يعل ��ق ديفيد ورنر ( )34عل ��ى ا�ستخدام احلليب يف
ع�ل�اج اجلروح ب�أن ��ه غري مفيد وق ��د ي�سبب بع�ض
االلتهابات اخلطرية .ونف�س اجلدول يبني �أن ن�سبة
(  )% 6.4من الأمهات ي�ستخدمن الدهن كعالج
للحروق و (  ) % 3.6ي�ستخدمن عجينة احلناء �أو
م�سح ��وق ال�صنوبر البحري (التايدة) مع ال�شحم
وهذه الو�صفات العالجي ��ة ال�شعبية قد مت ذكرها
يف بع�ض كتب الطب القدمي .وحتتوي احلناء على
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العدد

الن�سبة %

ق�شر الرمان وق�شر اجلوز

39

% 14.0

زيــت الزيـتـــون

23

% 09.2

املـاء الدافئ وامللح

19

% 07.6

الدلك بق�شر الليمون

15

% 06.0

طرائــق �أخــــرى

14

% 05.6

ال اعـرف

144

% 57.6

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )10الو�صفات ال�شعبية لعالج التهاب اللثـة.

العدد

الن�سبة %

علك اللبــــان

63

% 25.2

حــب الع�صفــر

07

% 02.8

البــــ�صــــل

07

% 02.8

طـرائـق �أخــرى

09

% 03.6

ال اعـرف

164

% 65.6

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )11الو�صفات ال�شعبية لعالج الدمامل.

�صبغات نباتية وم ��واد دهنية .وت�ستخدم عجينتها
يف ع�ل�اج بع� ��ض الأمرا� ��ض اجللدي ��ة كم ��ا تفيد
يف التئ ��ام اجل ��روح الحتوائه ��ا على م ��ادة التانني
القاب�ضة ولت�أثريها املطهر (.)35
� - 13آالم العني :
يعترب حليب الأم من �أكرث الو�صفات العالجية
ال�شعبي ��ة ا�ستخدام ��ا لعالج التهاب ��ات العني عند
الأطف ��ال الر�ضع .وقد �أدلت ن�سب ��ة ( )% 11.6
م ��ن الأمه ��ات ب�أنه ��ن ي�ستخدم ��ن ه ��ذه الو�صفة
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كما ه ��و مبني يف اجلدول رق ��م ( .)13وتتم هذه
الطريقة بتقطري ع�ي�ن الطفل بقطرات من حليب
الأم �أو حلي ��ب �إحدى ال�سيدات املر�ضعات .ويطلق
على هذه الطريقة (التقطرية) �أو (الطرقة).
وق ��د �أ�ش ��ار الرتكم ��اين يف كتاب ��ه املعتم ��د يف
الأدوي ��ة املف ��ردة  :عل ��ى �أن حلي ��ب الأم ينف ��ع من
الرم ��د والطرقة يف الع�ي�ن ( .)36وم ��ن الو�صفات
العالجية ال�شعبية التي ذكرتها الأمهات ا�ستخدام
ماء الورد والع�سل كعالج اللتهابات العني .وقد ورد
ذكر ماء الورد يف كتاب الرتكماين ( )37حيث قال:

الو�صفات العالجية ال�شعبية يف منطقة الغرب اجلزائري

العدد

الن�سبة %

�سكب احلليب على احلروق

72

% 28.8

م�سحوق ال�شعري

36

% 14.4

و�ضع الدهن على احلروق

16

06.4%

و�ضع املاء وامللح

12

% 04.8

و�ضع عجينة احلناء على احلرق

09

% 03.6

ال اعـرف

105

% 42.0

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )12الو�صفات ال�شعبية لعالج احلروق.

العدد

الن�سبة %

تقطري حليب الأم يف العني

29

% 11.6

تقطري املاء وامللح يف العني

27

% 10.8

تقطري ماء الورد يف العني

24

% 09.6

تناول اجلزر نيئــا مفروما

11

% 04.4

تكحيل العني بالع�سل

09

% 03.6

ال �أعـرف

150

% 60.0

250

% 100.0

الو�صفة العالجية ال�شعبية

املجمـــــــــوع

جدول بياين رقم ( )13الو�صفات ال�شعبية لعالج �آالم العيـن.

�إن ماء الورد ي�سكن �آالم العني من احلرارة ،وينفع
كثريا من �أدوائها حتجريا به وكحال وتقطريا� .أما
الع�سل فقد ورد ذكره يف العديد من الطب القدمية
واحلديثة .وقد ذكر ابن �سينا يف كتابه القانون يف
الط ��ب (� )38أن الع�سل يجل ��و الب�صر .كما ذكر
بوري� ��ش يف كتاب ��ه الع�ل�اج بع�سل النح ��ل ()39
�أن بع� ��ض الدرا�س ��ات قد �أثبتت جن ��اح ا�ستخدام
الع�س ��ل يف عالج بع�ض �أمرا�ض العني كما تبني
�أن ا�ستخ ��دام املراه ��م الت ��ي يدخ ��ل يف تركيبه ��ا

الع�سل بالإ�ضافة �إىل مواد طبية �أخرى قد جنحت
يف التئام بع�ض جروح والتهابات العني.
وتتن ��اول ( ) % 04.4من الأمهات اجلزر
لع�ل�اج �أمرا�ض العني وه ��ذه الو�صفة لها فوائدها
ال�صحية لأن اجلزر يحتوي على كميات عالية من
فيتامني ( �أ ).
خال�صة النتائج
لق ��د ات�ض ��ح لن ��ا م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الدرا�سة
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امليدانية �أن ن�سبة كبرية من الأمهات ال ت�ستخدمن
الو�صفات العالجية ال�شعبية يف معاجلة الأمرا�ض
الأم ��ر ال ��ذي يعط ��ي م�ؤ�شرا عل ��ى انح�س ��ار هذه
الطريق ��ة يف ع�ل�اج واجتاه الأمه ��ات �إىل الطبابة
احلديث ��ة وبخا�صة م ��ع توفر اخلدم ��ات ال�صحية
وحت�سنها.
كم ��ا �أننا وجدن ��ا �أن ن�سبة الأمه ��ات الالتي ال
يعرف ��ن الو�صفات ال�شعبية تتفاوت ح�سب املر�ض.
فهناك �أمرا�ض ت�ستخدم فيها هذه الو�صفات ب�شكل
ملف ��ت لالنتب ��اه �أكرث من غريها مث ��ل �آالم البطن
والإ�سه ��ال والإم�ساك ،وهن ��اك �أمرا�ض ت�ستخدم
فيه ��ا الطرائ ��ق ال�شعبية ب�شكل مقي ��د خا�صة �آالم
الر�أ�س والعني والدمامل و�أوجاع املفا�صل.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أو�ضح ��ت الدرا�س ��ة �أن
العديد من الو�صف ��ات ال�شعبية ذات جذور عربية
و�إ�سالمية .وقد ورد ذكرها يف كتب الطب القدمية.
وهذا ي�ؤكد توارث هذه املعتقدات ال�شعبية.
�أما م ��ن ناحية الفوائ ��د ال�صحي ��ة للو�صفات
العالجي ��ة ال�شعبي ��ة لع�ل�اج الأمرا� ��ض فيمك ��ن
تق�سيمها �إىل فئات �أربع هي:
و�صف ��ات عالجي ��ة �شعبي ��ة مفي ��دة  :وت�شم ��ل
الو�صفات التي لها فوائد �صحية م�ؤكدة يف تخفيف
ح ��دة الأمرا�ض مثل تن ��اول ال�سوائل عند الإ�صابة
بالإ�سه ��ال والإم�ساك ،وا�ستخ ��دام القرنفل (عود
الن ��وار) لتخفي ��ف �آالم الأ�سن ��ان ،و�شرب ع�صري
الربتقال عند الإ�صابة بالزكام والأنفلونزا.

و�صف ��ات عالجي ��ة �شعبي ��ة مفي ��دة  :وت�شم ��ل
الو�صف ��ات الت ��ي ال ت�ساع ��د عل ��ى تخفي ��ف ح ��دة
الأمرا�ض ،غري �أنها ال ت�سبب �أي �ضرر �صحي مثل
تن ��اول اجلزر لع�ل�اج �آالم العني وتن ��اول ال�سوائل
لعالج �أوجاع البطن.
و�صف ��ات عالجي ��ة �شعبي ��ة �ض ��ارة  :وت�شم ��ل
الو�صف ��ات الت ��ي ق ��د ت�سب ��ب �ض ��ررا �صحي ��ا �أو
م�ضاعف ��ات �أخ ��رى عن ��د ا�ستخدامها مث ��ل و�ضع
احلليب على احلروق وتقطري حليب الأم يف العني
بالن�سب ��ة للطفل لع�ل�اج التهابات الع�ي�ن �أو تناول
امللينات بكرثة لعالج الإم�ساك.
و�صفات عالجية �شعبية غري معروفة النتائج:
وت�شم ��ل الو�صف ��ات الت ��ي ت�ستخ ��دم فيه ��ا بع� ��ض
النبات ��ات العالجي ��ة التي مل يجر حتلي ��ل تركيبها
الدوائ ��ي بحي ��ث يتطل ��ب الأمر �إج ��راء املزيد من
البح ��ث والتنقي ��ب لتحدي ��د فعاليته ��ا وت�أثريه ��ا
ال�صحي.
و�أخ�ي�را ولي� ��س للآخ ��ر ن�أم ��ل �أن تك ��ون هذه
الدرا�س ��ة حاف ��زا لإج ��راء درا�س ��ات �أخ ��رى عن
الط ��ب ال�شعبي يف منطقة املغ ��رب العربي ب�صفة
عام ��ة واجلزائ ��ر ب�صفة خا�صة م ��ع الرتكيز على
الرتكيب الدوائي للأع�شاب والعقاقري امل�ستخدمة
يف الو�صف ��ات العالجية ال�شعبي ��ة حتى نتمكن من
حتدي ��د الفوائد ال�صحية لهذه الو�صفات وبالتايل
ت�شجيع ا�ستخدامها من عدمه.

الهوام�ش
 - 1حمم ��د اجلوه ��ري :الدرا�س ��ة العلمي ��ة للمعتق ��دات
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 - 33الرتكماين – م�صدر �سابق� ،ص .231
 - 34ديفيد ورنر – م�صدر �سابق� ،ص .33
 - 35في�ص ��ل كن ��ز – الأع�شاب الطبي ��ة ،دار املعارف،
تون�س� ،1987 ،ص .73
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 - 19ابن �سينا – م�صدر �سابق� ،ص .63
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والفنية ،دار ل�سان العرب ،بريوت ،املجلد .4
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�أر�شيف الثقافة ال�شعبية
ت�صوير  :فوزية حمزة

رقصة الحجالة عند بدو الفيوم
رقصة أحيدوس طقوس جماعية إلعادة الشمس من موطن غروبها

رقصة الحجالة
عند بدو الفيوم

http://upload.almastba.com/uploads/almstba.com_13170782347.jpg

ح�سام حم�سب
كاتب من م�صر

س��يظل تراثنا ال��ذي ال ينفذ هو خط الدف��اع األول عن
هويتنا ،عن جذورنا ويصد عنا رياح العوملة التي تريد أن
تقلعنا من جذورنا ولذلك أس��هم عل��م الفلكلور في فهم
الثقافة احلالية والبناء االجتماعي القائم.
وألن الفنون الش��عبية لها دور ق��وي فى حياتنا ألنه نتاج
لتفاعل بني أحاسيس املبدع الش��عبي وحدسه ومجتمعه
مبفرداته املتعددة ،لذا فهو فن ينبع عن أحاسيس إنسانية
ختاطب وجدان اجلماعة الشعبية وهو وليد الظروف التي
يعيش فيها املجتمع ،ومادته مأخوذة من حياة الناس
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رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم

خريطةملحافظةالفيوم

(*)

وم ��ن ثقافات ��ه املوروث ��ة وه ��ي ل�س ��ان ح ��ال
اجلماعة ال�شعبية يوظفها خلدمه ق�ضايا جمتمعه
ومنا�سباته املختلفة .
وللفنون ال�شعبية دور �أ�سا�سي فى بناء ح�ضارة
املجتمعات الإن�سانية ،وال �شك �أن خطوات الإن�سان
لبناء احل�ضارة ارتبطت بنوع ( تلقائي من الفنون
وه ��ى احلرك ��ة الإيقاعي ��ة التي حتول ��ت فيما بعد
�إىل الرق� ��ص ال�شعب ��ي  .)1() ...و�أ�صبح الرق�ص
ال�شعبي مو�ضوعا هاما من مو�ضوعات الدرا�سات
العلمية التي اهتم بها العديد من املهتمني .
وترج ��ع �أهمية البح ��ث �إىل حماول ��ة التعرف
على مالمح وا�ضحة لبدو الفيوم من خالل منوذج
لرق�صهم للتعرف على -:
 -اجلوانب الثقافية لبدو الفيوم .

املو�سيقى والأغاين واملالب�س والإك�س�سوارات
التي يتميز بها بدو حمافظة �ألفيوم .
� -أ�شكال الأداء احلركي يف رق�صهم .

واملعروف �أن الفيوم ( حتتل مكانة خا�صة عند
دار�س ��ي امل�أث ��ورات ال�شعبي ��ة يف م�ص ��ر باعتبارها
بيئة متميزة تكاد جتم ��ع يف خ�صائ�صها الطبيعية
والب�شرية كل �سمات املجتم ��ع امل�صري عامة ،مما
جع ��ل الدار�سني يطلق ��ون على الفي ��وم ا�سم م�صر
ال�صغرى( )2فهي م ��ن املناطق التي متتاز ببيئات

خمتلفة « ال�سواحل  -بدو ال�صحراء  -البيئة الريفية
“حمافظة الفيوم تعد من املحافظات ذات الطبيعة
اجلغرافي ��ة الفري ��دة واملتمي ��زة ب�أمن ��اط احلي ��اة
البدوية والقروي ��ة واحل�ضرية وال�ساحلية وجند �أن
ذل ��ك “ انعك�س على حي ��اة النا�س يف هذا املجتمع،
وعل ��ى قيمهم ومثلهم وعاداته ��م التي يحتفلون بها
وتقاليده ��م التي يحر�صون عليه ��ا ومن ثم انعك�س
()3
�أي�ضا على �أ�سلوب تعبريهم الفني”...
وحمافظ ��ة الفي ��وم قد �سميت با�س ��م ( « مري
وي ��ر» �أي البحر العظيم يوم كان ��ت املياه تغمر كل
منخف� ��ض الفيوم ،ثم �سميت �شيدت � sdt sdtأي
�أر�ض البحرية امل�ستخل�صة ..ويف الع�صر اليوناين
الروم ��اين �أطلق عليه ��ا ا�س ��م “كريكوديلوبولي�س
 ”Crocoddilipolisلوج ��ود التم�س ��اح
باملنطق ��ة وال ��ذي كان معب ��ود ًا به ��ا حت ��ت ا�س ��م
“الإل ��ه �سب ��ك” وكان يطل ��ق عليها �أي�ض� � ًا ا�سم
“بر�سوب ��ك” �أي دار الإل ��ه �سوب ��ك وتغري اال�سم
�إىل “�أر�سينوى”،)4()...وجن ��د �أن كلم ��ة الفيوم
باللغة القبطية (�أ�صلها مركب ��ة من كلمتني»�أيوم»
ومعناه ��ا «اخلزان» دخل ��ت عليه ��ا �أداة التعريف
القبطية «فا» ف�أ�صبحت «فايوم»  -وملا فتح العرب
م�ص ��ر �أدخلوا عليها �أداة التعري ��ف العربية « الـ »
ف�أ�صبحت «الفيوم» .)5() ..
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خريطةملحافظةالفيوم

(*)

وتتك ��ون حمافظة الفيوم م ��ن  :مركز ومدينة
الفيوم  -مرك ��ز ومدينة �سنور�س  -مركز ومدينة
�أب�ش ��واي  -مركز ومدينة �إط�س ��ا  -مركز ومدينة
طامية .
ومدينة الفيوم هي عا�صمة املحافظة وتنق�سم
�إىل حيني �سكنيني يف�صلهما ترعة بحر يو�سف التي
تن�صف مدين ��ة الفيوم،وت�شتهر املدينة ومراكزها
ب�أنها مركز جتاري هام،وت�شتهر قراها ب�صناعات
منتج ��ات النخيل وال�سجاد ،وكذلك زراعات التني
الرمادي وتفريخ الدواجن.
� -إجمايل امل�ساحة الكلية:

 1056.42كم مربع
� -إجمايل عدد ال�سكان:

يقدر عدد �سكان الفيوم بحوايل  2.5مليون
ن�سمة
� -أهم الرثوات الطبيعية:

حجر جريي ـ طفلة ـ رمال ـ زلط ـ حجر دب�ش
� -أهم جماالت اال�ستثمار:

ا�ست�صالح �أرا�ضى ـ مزارع �إكثار �إناث املا�شية
ـ م�شروع ��ات تربية �أغنام وت�سم�ي�ن �أرانب ـ تفريخ
الدواج ��ن ـ �صناع ��ة الكرتون � -صناع ��ة الأثاث -
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�صناعة الأحذية واملنتجات اجللدية  -م�شروعات
منتجات النخيل وال�سجاد
� -أهم املحا�صيل الزراعية:

القط ��ن ـ القم ��ح ـ ال ��ذرة ال�شام ��ي ـ الأرز ـ
الرب�سيم .
ويعتم ��د اقت�صاد حمافظة الفيوم على العديد
من الأن�شطة منها -:
�أوال  :ال�سياحة
وجند �أنه ق ��د التقت بيئات الفي ��وم الطبيعية
ب�أنواعه ��ا الث�ل�اث «ال�ساحلي ��ة  -الزراعي ��ة -
ال�صحراوي ��ة » مع ��ا يف تناغ ��م جميل عل ��ى �أر�ض
الفي ��وم فر�سم بذلك �صورة رائع ��ة ال تتوفر �إال يف
الفي ��وم ،مع توف ��ر �آثار احل�ض ��ارات القدمية التي
عا�شت يف الفيوم وتركت الكثري من الآثار مثل- :
 الآثار الفرعونية :هرم هوارة – هرم الالهون– م�سل ��ة �سنو�س ��رت – ق�ص ��ر ال�صاغة –
مدين ��ة ما�ض – مقربة مكت – قاعدتا متثاال
�أمنحتب الثانى – هرم �سيال . ....
 الآث��ار اليوناني��ة والروماني��ة :مدينة كراني�س– مدين ��ة �أم الآتل – معبد ق�صر قارون –
�أطالل مدينة دميني ال�سباع.

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم

�صوره لهرم الالهون

(*)

 الآث��ار امل�سيحية  :دير املالك – دير العزب –دي ��ر ال�شهيد تادرو�س – دير �أبو الليف – دير
احلاموىل – دير �أبو �سيفني.
 الآث��ار الإ�سالمية :قنط ��رة الالهون – م�سجدقايتب ��اي – امل�سجد املعل ��ق – م�سجد الروبى
– �سوق القنطرة – وكالة املغاربة.
 املع��امل الطبيعي��ة :الأودي ��ة – وادي الريان –منطق ��ة جب ��ل امل�شج�ي�ن – ع�ي�ن ال�سيل�ي�ن –
منطقة جبل املدورة «جبل النهدين» – منطقة
وادي احليت ��ان – بح�ي�رة ق ��ارون – �سواق ��ي
الهدير )(. )6
ثانيا  -:ت�صدير املنتجات الزراعية
النباتات الطبي ��ة والعطرية  :ويتم ت�صديرها
�إىل دول االحتاد الأوربي  -الواليات املتحدة  -دول
اخللي ��ج العربي  -بع�ض دول جن ��وب �شرق �آ�سيا .
تعترب حمافظة الفيوم من املحافظات املتميزة يف
زراعة و�إنتاج وت�صدير النباتات الطبية والعطرية
حي ��ث مت زراع ��ة م�ساح ��ة ح ��وايل � 12ألف فدان
مو�سم  .2006ويتم ت�صديرها �إىل دول االحتاد
الأورب ��ي  -الواليات املتحدة  -دول اخلليج العربي
 بع�ض دول جنوب �شرق �آ�سيا .حما�صيل اخل�ض ��ر  :ويتم ت�صديرها �إىل دول

اخللي ��ج العرب ��ي  -ايطالي ��ا  -هولن ��دا  -لبنان -
اليابان.
ثالثا  -:ال�صناعة
يتوف ��ر بالفيوم حالي ًا عدة �أن ��واع من الن�شاط
ال�صناع ��ي حيث بلغ عدد املن�ش� ��آت ال�صناعية يف
نهاي ��ة  ”106“ 1996من�ش�أة ترتك ��ز �أن�شطتها
يف جم ��االت ال�صناع ��ات الغذائية،وال�صناع ��ات
الورقية،و�صناعات مواد البناء،هذا بالإ�ضافة �إىل
الور�ش احلرفية ال�صغرية وعددها  2588ور�شة
يعمل بها  5780عام ًال.
رابعا  -:الرثوة املعدنية بالفيوم
تتوفر بالفي ��وم اخلامات املعدنية االقت�صادية
�سواء يف منخف�ض الفيوم �أو يف ال�صحراء املحيطة
به �أو يف بح�ي�رات الفيوم وت�شتم ��ل هذه اخلامات
عل ��ى امل ��واد امل�ستخدم ��ة يف البن ��اء �أو املرتبط ��ة
ب ��ه وكذل ��ك الأم�ل�اح امل�ستخدم ��ة يف ال�صناعات
الكيميائية .
خام�سا  -:الرثوة ال�سمكية
ً
وتتميز حمافظة الفيوم بوجود م�ساحة كبرية
م ��ن امل�سطح ��ات املائية ممثل ��ة يف كل من بحرية
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ق ��ارون وم�سطحات الريان والت ��ي تبلغ م�ساحتهما
مع ًا ح ��وايل � 90ألف فدان ومتثالن م�صدر ًا هام ًا
من امل�صادر الرئي�سية لل�ث�روة ال�سمكية يف م�صر
 ..هذا بالإ�ضافة �إىل املزارع ال�سمكية الأهلية التي
تعت�ب�ر من امل�شاري ��ع الرائ ��دة يف حمافظة الفيوم
ال�ستغ�ل�ال الأرا�ضي البور الغ�ي�ر �صاحلة للزراعة
وق ��د زادت �أعدادها وم�ساحاتها ب�صوره كبرية يف
()7
الآونة الأخرية )
�ساد�سا  -:ال�صناعة
فم ��ن جريد النخي ��ل ت�صنع الأقفا� ��ص لتعبئة
الفاكهة يف مركز �أب�شواي قرية العجميني وطهبار
و�س�ن�رد ،و�أبو ك�ساه،ومن ال�سعف ت�صنع املقاطيف
والقفف وال�سالل والأطباق والربانيط على �أ�شكال
خمتلفة ب�ألوان متعددة يف قرية الأعالم والكعابي
اجلديدة وم ��ن الليف ت�صنع احلبال يف قرية بيهو
وبها �أي�ضا م�صنع لتجفيف البلح .
وتوج ��د �صناعة اخل ��زف با�ستخ ��دام الطمي
( مبنطق ��ة تون� ��س على ال�ساح ��ل اجلنوبي ملحمية
ق ��ارون ،و�صناع ��ة امل�ستلزم ��ات املنزلي ��ة اليومية
والتزين بالر�سم بالفر�شاة .)8() ....
توجد �أ�ش ��كال من التطري ��ز والأ�شغال الفنية
فنج ��د ( �صناع ��ة اخل ��رز به ��ا مناط ��ق فدي�ي�ن
واحلادق،واملنادي ��ل والط ��رح ت�شته ��ر بها مناطق
�إب�ش ��واى ,والطواق ��ى وال�سج ��اد والكلي ��م ت�شته ��ر
به ��ا مراك ��ز التدري ��ب املهن ��ي بالفي ��وم ,ويوج ��د
�أي�ض ��ا �صناعات احل�ص ��ر والدوب ��ار وال�صناعات
القدمية(..)9
�إن الع ��ادات والتقالي ��د يف �إقلي ��م الفيوم لهما
عم ��ق كبري يف التاريخ ،منه ��ا ما زال ميار�س منذ
الق ��دم وحت ��ى الآن ،ومنه ��ا م ��ا اندث ��ر ،وعادات
وتقالي ��د تغريت مالحمه ��ا بفعل الزم ��ن� ،إال �أننا
ن�ستطيع القول �أن العادات والتقاليد يف الفيوم لها
طابعها اخلا�ص الذي يختلف عن باقي حمافظات
م�صر .وجن ��د �أنه لدى �أهل الفي ��وم طق�س ي�سمى
طق� ��س الدحرجة وه ��و وم ��ن �أهم الع ��ادات التي
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تتالح ��ظ بالفي ��وم دون غريه ��ا م ��ن حمافظ ��ات
م�صر والدحرجة ومتار�س يف مكان ي�سمى “حب�س
الوح�ش*” يوج ��د به م�سجد ومقام ال�شيخ الذي
�أطل ��ق عليه ه ��ذا اال�س ��م و�ساحة بها حج ��ر يبد�أ
م ��ن عندها املري� ��ض التدحرج وذل ��ك ب�شكل غري
�إرادي وي�أت ��ي النا� ��س �إىل ه ��ذا امل ��كان من جميع
حمافظ ��ات م�صر والقرى والنجوع بالفيوم وذلك
من خ�ل�ال و�ضع املري�ض �إ�صبع ��ه على احلجر ثم
يقوم بالدحرجة وي�شف ��ى ب�إذن اهلل من الأمرا�ض
الت ��ي ي�ص ��اب به ��ا ال�شخ� ��ص وذلك ح�س ��ب قول
�أه ��ايل الفيوم واملوجودين بامل ��كان واملري�ض ي�أتي
يوم اجلمعة فقط ويقولون �أنه يجب �أن ي�أتي ثالث
مرات متتالية.
ويتك ��ون جمتمع الفيوم من �أهل احل�ضر و�أهل
الب ��داوة فنج ��د �أن م ��ن �أه ��م القبائ ��ل وهم حمل
درا�ستن ��ا بدو غرب « قبيلة فايد  -قبيلة العبيدات
 قبيل ��ة حراب ��ي  .وبدو �شرق وه ��م البدو الرحل.و�سوف نتحدث عن رق�صة احلجالة لديهم.
معنى م�صطلح حجالة
 ( حجل )  :الدالة على احللي املعروفة . ( حج�ل�ا )  :خلخ ��ال م ��ادة معجمي ��ة وجمعها(�أحج ��ال وحج ��ول) ,فلق ��د وردت يف �أ�سا�س
البالغة حجل� :أي خلخال .
 ويف البيئية ترد مف ��ردة حجل ّلتدل على احلقل
املحاط ب�سور �أو احلائط .
حجال ،خلخال ،واحلجل.
حجيل ،حج�ل�اء ،احلجلة،حج ��ر ،حجل كلها
معاين تعرفنا عليها وعلمنا معانيها والحظنا �أنها
ارتبطت م ًعا وكلها اجتمعت وكونت معنى وم�سمى
رق�صه احلجاله الذي الحظت �أنهم يف بدو العرب
ال يطلق ��ون عليها راق�ص ��ة ترق�ص ولك ��ن حجالة
حتجل حتى ال يفهم وي�أخذ املعنى معنى �آخر يبعد
عن القيم الدينيه وحياء املر�أة ،ورق�صة احلجالة
ت�ؤدى خ�ل�ال ال�سام ��ر الذي يق ��ام يف االحتفاالت
للرتحيب بال�ضيوف �أو يف احتفاالت الزواج.
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وامل�ؤدي ��ات لرق�ص ��ة احلجال ��ة ه ��ن ن�ساء من
الب ��دو يقم ��ن بتغمي ��م وجهه ��ن و الرق� ��ص عل ��ى
املجاري ��د وال�شتاوي التي تقال يف رق�صة احلجاله
و يف �آخ ��ر رق�صة احلجاله يف الفجر تختم رق�صة
احلجال ��ه و ذلك بكلمة م ��ن البديع بقوله هيا دام
وهذا يعني دامت الأف ��راح و دام رق�صة احلجاله
ودامت دياركم �ساملة .
مراحل الرق�ص
 ال�شتي��وة  :هي الت ��ي يبد�أ بها “ال�سامر ”وتب ��د�أ بها الرق�صة وهي عب ��ارة عن جملة واحدة
متكونة م ��ن �أربعة كلمات �إىل �ست ��ة كلمات يتغنى
بها ال�شاعر باجلزء الأول منها ومعه بع�ض الأفراد
ث ��م تردد بقي ��ه املجموعة جزءها الث ��اين والأخري
مب�صاحب ��ة الت�صفيق ال�شدي ��د بطريقه معينة مع
�إطالق بع� ��ض ال�صيحات والتماي ��ل �أحيانا لإثارة
احلمية ف ��ى ال�سامر .وق ��د تنق�س ��م الرق�صة �إىل
ق�سمني كل منهما يناف�س الآخر يف �شدة الت�صفيق
ليف ��وز برق�صة “احلجال ��ه ” �أمامه والتي ال ت�ؤدى
خطواته ��ا وحركاته ��ا الراق�ص ��ة �إال عل ��ى حل ��ن
ال�شتيوة فقط.
 من��وذج لغن��اء ال�شتي��وة « :ه ��م يداوىجرح العني� ،أو ب�أي ��دي على النار �أدعيت هونى ما
ج ��اىل على البي ��ت� ،أو مليام ماىل علي ��ك مليام،
�أو ياعينى اهلل ح ��ن العجوز عند اهلل داميا يجوز
الغني ��وة �أو“ �أغنيه العل ��م ”  :لو عليك طريا.....
لو عليك طري ت�شرب ��ى مرار  ....كى م�شربته يا يا
كى م�شربت ��ه… .لو عليك طري ت�شربى مرار ....
كى م�شربت ��ه �أو مرهون جاى �صداف العجب عليه
ِتبت وم ��ات جنب ومعناه ��ا �أنا كن ��ت عايزك من
ْ
زم ��ان واهلك رف�ضوا وبعد ف�ت�رة �أتقابلنا يف فرح
و�صفه ��ا ب�أنه مرهون وكانوا حجرنها عنا ودلوقتى
�أن �شوفتها».
وبع ��د اال�ستم ��رار يف غناء ال�شتي ��وة فرتة من
الوق ��ت يخ ��رج ال�شاعر الب ��دوي وغالبا م ��ا يكون
هن ��اك �أك�ث�ر من واح ��د لت�أدي ��ة الن ��وع الثاين من
�أغاين “املجرودة ” و “ العلم”

 �أغنيه “العلم ” :هي عبارة عن �شطراتق�صرية قد تكون من ثالثة �إىل �أربع �شطرات يغنيها
ال�شاع ��ر على ثالث مرات ،وتف�صل بني كل واحدة
منه ��ا �شتي ��وة جديدة وه ��ي ت�ؤدى بلح ��ن خمتلف
وبطريقه التنوين ،وعند ترديد �أغنية العلم  .تكف
املجموع ��ة عن الت�صفي ��ق واحلركة ،كم ��ا تتوقف
احلجاله ع ��ن الرق�ص ،وبعد انته ��اء ال�شاعر من
�أغني ��ة “ العلم ” يبد�أ يف �إلقاء “املجرودة ” وهي
العم ��ود الرئي�سي يف الغناء وهي نوع من الق�صائد
العربية وه ��ي ت�شبه الأن�ش ��ودة الزجلية ومعروفة
عن ��د العرب منذ القدم وقد ت�صل �أبياتها �إىل مئة
بيت بل يزيد .
 �أغنية املجرودة  :حتكي بال�شعر ق�ص�صاومو�ضوعات كث�ي�رة يتغنى بها يف ال�سامر،فت�صف
معرك ��ة حربي ��ة �أو ح�سناء بدوي ��ة �أو ت�شيد ب�إحدى
البط ��والت �أو احلياة االجتماعي ��ة ،ولكن غالبا ما
تدور كلماتها حول الغ ��زل الرقيق  .ويبد�أ ال�شاعر
برتديد �أبياتها مبفردة بلهجته البدوية بينما ت�أخذ
املجموع ��ة يف الت�صفيق ت�صفيق ��ا رتيبا على نغمة
الإلق ��اء ويرددون معه نهاي ��ة كل مقطع من �أبيات
“ املج ��رودة ” ث ��م ي�شت ��د الت�صفيق �شيئ ��ا ف�شيئا
والرجال يتمايل ��ون وي�صيح ��ون متحم�سني� ،أثناء
ذلك تتوق ��ف “ احلجاله ” عن الرق�ص وتن�صت
لل�شاع ��ر �أثناء �إلقائه “املج ��رودة ” وال ت�صدر �أية
حركة �سوى هزة خفيفة من و�سطها وهي مم�سكة
يف يده ��ا بالع�صا التي ترق�ص بها والتي �أحيانا ما
تومئ بها �إىل �أعلى بالتحية عندما ت�صادف بع�ض
الأبيات ال�شعرية ا�ستح�سانا يف نف�سها ،ثم ي�ستمر
ال�شاعر يف غناء “املجرودة ” ومن �أ�شعارها:
«بدور جد يل مرحب ي�أبوا دور جد يل يا�سمح
ال�صيفه يا خايل ياللى ماليك مكان ،مثايل مرحب
ي�أب ��وا دور غم ��ار .....مرح ��ب ي ��ا خاي ��ل مكحول
جديلك ن�شكيلك من البخت املايل مرحب ياكاحى
الإن ��ذار ....مرح ��ب ياكاحى الإن ��ذار ....مرحب
ياري ��دى ن�شكيلك م ��ن الهم وكي ��دى .....م�ضايق
ذات ��ى جتيلى وانى مالي ��ا ما ر�أيت ��ك �أجهار .....
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ماليا م ��ا ر�أيتك �أجهار .....واحليل تغري ن�شكيلك
من كرت الأعذار  ......ن�شكيلك كرت الأعذار».
�إىل �أن تنته ��ي “ ب�شتي ��وة ” جديدة لها �سمة
معينة فه ��ي عبارة عن �شطره �أخ�ي�ره مرتبطة يف
القافي ��ة م ��ع �شط ��ره �أخ ��رى �أو اثن�ي�ن ت�سبقها يف
النهاية املجرودة  .وبهذا تنتهي الرق�صة .
الظواه��ر الفلكلوري��ة امل�صاحب��ة لأداء
رق�صة احلجالة ...
املو�سيقى امل�صاحبة
وتك ��ون با�ستخ ��دام �آل ��ة املجرون ��ة و ه ��ي �ألة
ع ��زف م�صنوعة م ��ن بو�ص الغ ��اب الفار�سي لها
�صوت من الأ�صوات املو�سيقية التي ت�شجى ،وت�ؤثر
يف الوج ��دان ف�أحيان ��ا ت�شعرك باحل ��زن ،و�أحيانا
بالف ��رح وال�سع ��ادة وال�شج ��ن ,و�أحيان ��ا بالراحة
النف�سية واحلاجة �إىل اال�سرتخاء فهي من الآالت
املعربة يف كل املواقف .وهي �آلة من ع�صور قدمية
جدا �أي هي وليدة الب ��دو لكن ارتبطت مع رق�صة
احلجال ��ة والكف العربي من �سن ��وات قريبة ولكن
يف �أ�ص ��ول الك ��ف العرب ��ي ورق�ص ��ة احلجالة كان
اعتماد الرق�صة والغناء على الكف العربي فقط،
ولك ��ن تطور املو�ضوع ودخل ��ت �آلة املجرونه �إىل �أن
و�صل �إىل دخ ��ول بع�ض الآالت الأخ ��رى كالطبلة،
والدف معها.
املالب�س
�أوال  :عرب غرب
مالب�س ال�سيدات :
كان ��ت تلب� ��س م ��ن حت ��ت �إم ��ا ف�ست ��ان وا�سع
ف�ضفا�ض له زخ ��ارف ب�سيطة وفى نهاية الف�ستان
ك�س ��ر �أو كراني� ��ش تعط ��ى و�سعا للف�ست ��ان وتلب�س
ويك ��ون طويال �أو ق�صريا وتلب�س حتته بنطلونا بعد
ذلك ف ��وق الف�ستان �شيء ي�سم ��ى اجلرد وهو من
ال�ص ��وف اخلفي ��ف لونه �أبي� ��ض �أو ي�سمى املحرام
ويرب ��ط فوقه حزام �أحمر وعن ��د الرق�ص ال تلب�س
�شيئا يف قدها وترتدي عل ��ى ر�أ�سها طرحة ت�سمى
لتامة وال�سي ��دات ال�صغريات يلب�س ��ن الألوان �أما
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عند الكرب فيلب�سن الأ�سود وذلك بداية من الزواج
ولك ��ن تغ�ي�رت �أ�ش ��كال امللب�س ف ��ى الوقت احلايل
لل�سي ��دات وذلك ب�سبب التطور ف�ل�ا ميكن ل�سيدة
تردي هذا امللب� ��س يف خروجها لأنه يكون خمتلفا
ع ��ن طبيعة النا� ��س املوجودة وم ��ع التغري ال توجد
�أف ��راح بدوي ��ة مثل الأول م ��ع دخ ��ول التكنولوجيا
ولك ��ن فى بع�ض العرب ف ��ى حمافظة الفيوم تقام
الأف ��راح وي�ؤت ��ى باحلجال ��ه حت ��ى الآن ولكنها يف
الوقت احلايل من املمك ��ن �أن تلب�س عباية �سوداء
ذات نقو� ��ش ب�سيط ��ة على ال�ص ��در وفوقها طرحة
�سوداء و�شال �أ�سود.
مالب�س الرجال :
يلب� ��س �أوال “ �سرواال ”وهو عبارة عن بنطلون
ثم يلب�س فوقها “ال�سوريه ” وهي عبارة عن جلبيه
بي�ض ��اء ذات �أكم ��ام وا�سعة ويو�ض ��ع عليها فرملة
وه ��و عبارة عن �س ��ود يرى عليه بع� ��ض الزخارف
ويو�ض ��ع “ال�شن ��ه ”�أو ت�سمى“الكبو�س ��ة ”وه ��ي
عبارة ع ��ن غطاء للر�أ� ��س ثم يلب� ��س فوقه اجلرد
وهو عب ��ارة عن �شال طويل م ��ن 3مرت اىل 4مرت

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم

�شكل  : 1الزي البدوي

�شكل  : 2اجلرد الأبي�ض

�شكل  : 3الفرمله

�شكل  : 4من ق�صر ثقافة الفيوم

يف عر� ��ض ح ��واىل � 80سم قما�شه م ��ن ال�صوف
واجل ��رد من مقا�س ��ات ربع وثل ��ث �أون�صف ويلب�س
يف رجل ��ه �إما حذاء ذا رقبة طويل ��ة �أو يلب�س �شيئا
ي�سم ��ى“ البلغة ” وتكون لونه ��ا �أحمر �أو �أخ�ضر �أو
�أ�صفر ذو وج ��ه مغلق،ومازال الرج ��ال يحتفظون
مبلب�سهم حت ��ى الآن ويرتدونه يف املنا�سبات ولكن
حدث تغري ب�سي ��ط �أنهم يلب�س ��ون اجللبية بي�ضاء
طويلة واحلذاء يلب�سون الأ�شكال احلديثة.
احللي امل�ستخدم :
كان ��ت امل ��ر�أة تلب� ��س يف �أنفها �شن ��اف وذلك
ليجع ��ل العني ذات ن�صاعة وتلب� ��س يف يدها دملج

وهو عب ��ارة عن �إ�سورة ،وتلب� ��س يف رجلها خلخاال
وتلب� ��س يف �صدرها �صنوبريه وه ��ي �شكلها قدميا
عب ��ارة ع ��ن ع ��دة �أدوار �صف به ��ا �أ�ش ��كال ت�شبه
اجلنيه الذه ��ب و�أ�شكال �أخرى ل�شكل املثلثات ويف
الو�سط يوجد �شكل هالل ويف النهاية يوجد �شكل
جنم ��ة كب�ي�رة وكل ه ��ذه الأ�شكال ترب ��ط بالفتال
ولك ��ن يف الفرتات الأخرية توج ��د �أ�صناف �شكلها
عب ��ارة عن دورين على �ش ��كل جنيه ذهب وبينهم
حلي ��ات ب�سيط ��ة ويف بع� ��ض الأماكن يوج ��د �شكل
الزيتونة،وتلب� ��س يف �أذنه ��ا حلق ��ا ي�سمى املخرطة
ولوح ��ظ �أن �أ�شكال ��ه واح ��دة ولك ��ن تختل ��ف يف
احلجم.
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�أ�شكالالفرملةو�ألوانهااملختلفة
هذه الأ�شكال من ليبيا ونالحظ �أنه ال يوجد اختالف بينها وبني الأ�شكال التي توجد مبحافظة الفيوم .

ثانيا عرب �شرق
مالب�س الرجال :
كانوا يلب�سون من حت ��ت �سرواال طويال عبارة
عن بنطل ��ون وبعد ذلك يلب�سون فوق ��ه التوب وهو
عبارة عن جلبيه بي�ضاء طويلة ذات �أكمام ب�أ�ساور
ث ��م يلب�س بعد ذل ��ك ال�صديرى وبع ��د ذلك يلب�س
ف ��وق ر�أ�س ��ه عمة مف ��رودة ذات زاوية م ��ن الأمام
عند �أعلى الر�أ�س ويلب�س فوقها �شيئا ي�سمى العوال
ويلب�س يف الرجل حذاء طويال
مالب�س ال�سيدات :
تلب� ��س عباية �س ��وداء طويلة له ��ا كراني�ش من
�أ�سف ��ل وطرحة �س ��وداء فوقه ��ا برق ��ع عليه ثالث
م�شال ��ك و ب�صم ��ات هي حل ��ي على �ش ��كل دائري
من الذه ��ب وتو�ضع ثالث ب�صم ��ات فقط وتربط
يف و�سطه ��ا ح ��زام لون ��ه �أحم ��ر عن ��د الرق�ص �أو
التحجيل .
احللي امل�ستخدم :
ه ��و نف�س احلل ��ي ب�أ�شكاله من �شن ��اف ودملج
وخلخال وحل ��ق خمرطة و�صنوبري ��ه �أو زيتونه يف
عرب غرب.
بع�ض النماذج ل�صور املالب�س واحللي ...
 �ش ��كل � 1ص ��ورة بدوي من الغ ��رب من حمافظةالفي ��وم � -أط�سا – الغرق م ��ن قبيلة الفوايد
يرت ��دي ال ��زي البدوي وه ��و عبارة ع ��ن �شنه
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حم ��راء وتلب�س عل ��ى الر�أ�س و جلب ��اب �أبي�ض
ويلب�س فوقها �صديرى.
ونالح ��ظ �أنه حدث اختالف بحيث �أنه كان زمان
يرت ��دي �سوريه ق�ص�ي�رة ذات �أكم ��ام وا�سعة
وحتته ��ا �س ��روال �أبي� ��ض و�أن ال�صدي ��رى كان
ي�سم ��ى فرمل ��ه قدمي ��ا ،وكان يحتف ��ظ به ��ذه
املالب�س ويرتديها يف املنا�سبات فقط.
 �شكل  2نالحظ اجلرد الأبي�ض وهو من ال�صوفولك ��ن عن ��د ا�ستخدامه ف ��ى ق�ص ��ور الثقافة
يرت ��دى اجل ��رد يف املنا�سب ��ات الت ��ى يذك ��ر
فيه ��ا املدائح ويرتدى � ً
أي�ضا ف ��وق ر�أ�سه العمة
البي�ض ��اء ومقا�سه م ��ن  2اىل  4مرت وعر�ضه
� 80سم
 ال�شكل  3هو فرمله من حمافظة الفيوم – �أط�سا– الغرق – عزبة الربن�س الغربي ويوجد منها
�أل ��وان خمتلفة مثل الرم ��ادي ،الأ�سود ،البني
الف ��احت ،الأحمر ونالح ��ظ �أن �شكله ال يختلف
عن ال�شكل القدمي.
 �أم ��ا ال�ش ��كل  4فه ��و م ��ن ق�ص ��ر ثقاف ��ة الفيومونالح ��ظ �أنهم يحافظون عل ��ى ال�شكل نف�سه
ونالحظ �أنه له زخارف خمتلفة .
�أ�شكال “ال�شنه” �أو “الكبو�سه”
نالح ��ظ �أن ��ه يوج ��د اخت�ل�اف ب�سي ��ط حيث
ال�شن ��ه الأوىل (ال�شكل  )5التي توجد يف ليبيا لها
�شع�ي�رات خلفي ��ة �أما ال�شنه احلالي ��ة (ال�شكل )6

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم

�شكل 6

�شكل 5

�شكل 7

�شكل 8

�شكل 9

ب ��دون �شعريات خلفية و�إن ال�شن ��ه �ألوانها الأحمر
والأ�سود ويطلق عليه �أي�ضا الكبو�سه .
مالب�س ال�سيدات -:
تتميز مالب�س ال�سيدات بالب�ساطة يف الزخرفة
والأل ��وان ونالحظ زي هذه املر�أة البدوية (ال�شكل
 )7م ��ن حمافظة الفي ��وم -طامي ��ة – املظاطلى
م ��ن قبيلة حرابى ورغم �أن ��ه ملب�س الوقت احلايل
ولكنه ال يختلف كثريا عن زمان به نف�س ال�صفات
القدمي ��ة وبه نف� ��س الكراني�ش الت ��ي توجد ب�أ�سفل
لتعطي نف�س الو�سع ورغ ��م التطور املوجود ولكنها
حت ��اول دائم ��ا االحتفاظ بنف� ��س �صف ��ات امللب�س
القدمي .
ونالح ��ظ يف ه ��ذه ال�ص ��ورة (ال�ش ��كل � )8أنها
ترتدي“اجل ��رد” ومت�س ��ك الع�ص ��ا ورغ ��م تط ��ور

الزمن ولكنها حتتفظ باجلرد حتى الآن وترتديه يف
املنا�سبات �أي يف الأفراح البدوية .
ولك ��ن يف زي احلجال ��ه (ال�ش ��كل  )9نالحظ
�أنه ��م جمعوا ب�ي�ن زي ب ��دو �شرق وزي ب ��دو غرب
يف �آن واح ��د وذلك ب�أن �سيدة ب ��دو �شرق هي التي
ترت ��دي الربق ��ع ولكن �سي ��دة بدو �ش ��رق هي التي
ترتدي “لتامة” ونالحظ �أي�ض ��ا �أنهم ا�ستخدموا
بدال من احلل ��ي احلقيقي وعمل ��وا ب�أ�شغال الإبرة
والتطريز والرتتر ما ي�شابه احلقيقة .
احللي البدوي يف قبائل حمافظة الفيوم
نالح ��ظ ه ��ذه البدوي ��ة (ال�ش ��كل  )10م ��ن
حمافظة الفيوم � -أط�سا – عزبة الربن�س الغربي
من قبيلة الفوايد ترتدي �سل�سلة ت�سمى ال�صنوبريه
وهي نف�س ال�ش ��كل القدمي ولكن علمنا من قبل �أن
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�شكل 10

�شكل 11

�شكل 12

منه ��ا �أدوارا �أكرث من ذل ��ك يتو�سطها �شكل هالل
ويف الآخ ��ر جنم ��ة كب�ي�رة ونالحظ �أي�ض ��ا الو�شم
املوجود على ذقنها .
وه ��ذه �ص ��ورة ل�سيدة من بدو غ ��رب (ال�شكل
 )11م ��ن حمافظ ��ة الفي ��وم – �أط�س ��ا – عزب ��ة
الربن� ��س الغربي م ��ن قبيلة الفواي ��د وهي ترتدي
ال�صنوبري ��ه يف �صدره ��ا وال�شن ��اف يف �أنفه ��ا
ونالحظ �أي�ضا �أن املالب�س البدوية التي ترديها يف
القدمي ال تختلف كثريا عن الوقت احلا�ضر.
ونالح ��ظ (ال�شكل  )12م ��ن ال�صنوبرية وهو
م ��ن حمافظ ��ة الفيوم � -أط�س ��ا – الغرق – عزبة
الربن�س الغربي من قبيلة الفوايد
و(ال�ش ��كل  )13م ��ن حمافظ ��ة الفي ��وم م ��ن
عزبة الأ�صف ��ر وهي منطقه يعي� ��ش بها بدو غرب
وي�سمونها الزيتونة .
وه ��ذه �أ�ش ��كال للحل ��ي الب ��دوي م ��ن الع�صور
القدمي ��ة (ال�ش ��كل  )14ونالح ��ظ �أن ��ه ال يوج ��د
اختالف كبري بينها وبني الذي جمع من بدو غرب
يف حمافظة الفيوم.
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�شكل 13

هذه �ص ��ور (ال�ش ��كل  )15لأ�شن ��اف موجودة
يف قبائ ��ل بدو غ ��رب حمافظة الفي ��وم ولوحظ �أن
�أ�شكال الأ�شناف كلها داخل القبائل هي نف�س هذه
الأ�شكال و�أنه ��ا كلها ترمز ل�شكل الثعبان ،وعندما
�سئل ��ت ملاذا يرتدين الأ�شناف ؟ �أجابوا لأنه يجعل
الع�ي�ن ذات ن�صاع ��ة ورم ��ز الثعبان اعتق ��ادا �أنه
ليحمي العني من �أي مكروه .
الدملج
هذه �أ�شكال الدملج (ال�شكل  )16من حمافظة
الفيوم – �أط�سا – الغرق – عزبة الربن�س الغربي
من قبيلة الفوايد �أما (ال�شكل  )17فمن حمافظة
الفي ��وم – طامي ��ة – عزب ��ة املظاطلى م ��ن قبيلة
العبيدات .
احللق املخرطة :
(ال�ش ��كل  )18من حمافظ ��ة الفيوم – �أط�سا
– الغرق – عزبة الربن�س الغربي قبيلة الفوايد.
وطامية – عزبة املظاطلى قبيلة العبيدات وعزبة
الأ�صفر .
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�شكل � 14أ�شكال خمتلفة للحلي البدوي

�شكل 15

�شكل 16

(ال�ش ��كل  )19حلل ��ق خمرطة م ��ن الع�صور
القدمي ��ة ونالحظ �أنه ال يوج ��د اختالف ما بينها
وب�ي�ن الأ�ش ��كال التي جمعت من داخ ��ل قبائل بدو
الفيوم حمافظ ��ة الفيوم وعند جتميع �شكل احللق
املخرط ��ة م ��ن داخ ��ل قبائل بدو غ ��رب حمافظة
الفي ��وم وجدت �أن الأ�شكال واحدة ولكن �أحجامها
تختلف فمنه ��ا الكبري وال�صغري و�إن قارناها بهذه
الأ�ش ��كال القدمي ��ة نالح ��ظ االخت�ل�اف فقط يف
الزخ ��ارف املنقو�شة عليها اخت�ل�اف ب�سيط ولكن
احتفظت بنف�س �شكل املخرطة نف�سها .

�شكل 17

اخللخال :
(ال�ش ��كل  )20من حمافظة الفيوم  -طامية
– عزب ��ة املظاطل ��ى م ��ن قبيل ��ة العبي ��دات وهو
م�صنوع من الف�ضة
اخللخال (ال�ش ��كل  )21من حمافظة الفيوم
– �أط�سا – الغرق – عزبة الربن�س الغربي قبيلة
الفوايد .
ووج ��د االختالف يف �أحجام ��ه �إما رفيع و �إما
�سميك .
و مت�سكه ��م برم ��ز الثعب ��ان يف �أ�شكال ��ه رغم
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�شكل 18

�شكل 19

اخت�ل�اف �أحجام ��ه هو اعتق ��اد باحلماي ��ة والقوة
والأمان.
(ال�شكل  )22اخللخ ��ال يف الع�صور القدمية
رغم م ��رور الزمن لكن نالحظ �أن �شكل اخللخال
يحتفظ برمز الثعبان يف الوقت احلايل .
(ال�شكل � )23ص ��ور خمتلفة من ق�صر ثقافة
الفيوم واهتمامها باملحافظة على الرتاث البدوي
و�إحيائه دائم ��ا ولكن علم ��ت �أن“ اجلرد ” يلب�س
عندهم يف ذكر املدائح وعند الغناء البدوي دائما
يقيمون بالكف العربي ولكن عند �س�ؤايل لهم ملاذا
ال توجد حجالة قالوا يل �إن �أهايل البدو يرف�ضون
�أن يجعل ��وا �أبناءه ��م ال يحجل ��ن �إال يف منا�سب ��ات
ال ��زواج عندهم تعبريا ع ��ن الفرحة فقط وعلمت
�أن الذي ��ن يقيمون بالغناء عندهم من البدو فعال
والزي جمع كله من عند البدو.
و�صف الرق�صة :
يق ��ف الرج ��ال عل ��ى هيئة �ص ��ف ثم يب ��د�أون
بغن ��اء ال�شتي ��وة  .وهن ��ا تدخل الرقا�ص ��ة وتعرف
با�س ��م “احلجاله ” تدخل م�سرع ��ة جتاه ال�صف
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بحرك ��ة حجلة خفيفة و�سريعة وال ي�شرتط دخولها
م ��ن اليم�ي�ن وال الي�سار حتى تق ��ف �أمام منت�صف
ال�ص ��ف وتك ��ون مم�سك ��ة بع�صا يف يده ��ا اليمنى
“قدميا ال�سيف �أو البندقية” وتكون مغطاة الوجه
بطرحة ت�سمى “لتامة ”
 تق ��ف “احلجال ��ه” مواجه ��ة لل�صف وذلك�أثن ��اء �إلقاء “ال�شتي ��وة ” وتزن مم�سك ��ة بالع�صا
بيديها االثنت�ي�ن وم�ستعر�ضة ف ��وق الرق�ص وعلى
ايق ��اع الت�صفيق الذي يغني الرج ��ال على �إيقاعه
تق ��وم احلجال ��ة بدف ��ع البط ��ن الجت ��اه الأمام يف
اهت ��زاز متتال بطيء فتهت ��ز تبعا له املالءة امللتفة
ح ��ول منطقة اجل ��ذع والو�س ��ط وتك ��ون الركبتان
مثنيتني انثناء خفيفا ،واليدان مم�سكتان بالع�صا
امل�ستعر�ض ��ة فوق الر�أ� ��س وامل�سافة ب�ي�ن القدمني
حواىل � 30-20سم .
وبعد انته ��اء “ال�شتيوة” تدخل “الغنيوة” ثم
“ال�شتيوة ” ثم “املجرودة ” ثم ت�أتي “ال�شتيوة”
الأخرية .
 وط ��وال ف�ت�رة �أداء �أغني ��ة “املج ��رودة”و“الغنيوة” تظل احلجاله واقفة وثابتة يف مكانها
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�شكل 20

�شكل 21

�شكل 22

ولكن ممكن ت�ؤدي حركات بالع�صا وت�سمى الع�صا
“�سلميه”وحت ��رك ج�سمها باهت ��زاز ب�سيط وبعد
ذلك يجل�س الرجل يف الأر�ض �أمام احلجاله وهو
مي�سك البندقي ��ة ويقوم بالغن ��اء للحجاله نف�سها
وه ��و يغ ��ازل احلجاله يف هذا الغن ��اء وي�سمى هذا
الن ��وع من الغناء املربك ومعن ��ى كلمه “مربك ”
هو �أن يربك الرجل �أما احلجاله �أي يجل�س الرجل
على قدميه ويغني لها �أغنية بها تو�صيف لها وبعد
انته ��اء “ املربك ” يطلق الرج ��ل الر�صا�ص من
البندقي ��ة ثم تقوم احلجاله بتحي ��ة الرجال ب�أنها
حتج ��ل وبع� ��ض الرج ��ال من التع ��ب يقول ��ون لها
عط�ش ��ان تقوم ه ��ي بتحريك الع�ص ��ا اليه لتحيته
وينتهي بذلك الغناء واحلفلة .
حركة احلجاله :
ونالحظ حركة “احلجال ��ه ” تكون ارتعا�شية
من احلو� ��ض ول�سهول ��ة �أداء هذه احلرك ��ة لأوقات
طويلة تقف “ احلجاله ” بكلتا قدميها على الأر�ض
مع ثني الركبتني خفيف ��ا حيث �أن هذا الو�ضع يتيح
لها �أداء احلركة بارتياح حيث تطول فرتة الأداء .

حركة الرجل :
الرجل له ثالث حركات الأوىل حركة الت�صفيق
وه ��ي �أن يحرك يديه بدوران ويتم الت�صفيق بحيث
تك ��ون ت�صفيقة واح ��دة متتالي ��ة ،والثانية يف نهاية
احلفلة تك ��ون احلركة عندما يجل� ��س على الأر�ض
على قدميه للغناء وتو�صيف احلجاله وت�سمى حركة
الرباك ،الثالثة عند التعب �أثناء الغناء يقف الرجل
بحي ��ث تكون رجل ��ه ال�شم ��ال يف منت�ص ��ف الآخر
والرجل الأخرى تكون جال�سة على قدم الآخر وهذه
احلركة تكون عند التعب من كرثة الوقوف.
و�سوف نقوم الآن ب�شرح احلركة
 يف بداي ��ة الرق�ص ��ة يق ��ف �ص ��ف م ��ن الرج ��الحيث يقوم ��ون بالت�صفي ��ق والغن ��اء والتمايل
للأم ��ام واخللف وتق ��ف امل�ؤدي ��ة (احلجالة)
يف مواجهته ��م (و�ض ��ع اال�ستع ��داد) وتق ��وم
به ��ز اجل�سم ميين ًا وي�سار ًا م ��ع ثبات القدمني
ومم�سك ��ة بالع�ص ��ا بالي ��د اليمن ��ى م ��ن �أحد
طرفيه ��ا والي�س ��رى بج ��وار اجل�س ��م والع�صا
م�سندة على الكتف( �صورة رقم .)1
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�شكل 23

 تق ��وم امل�ؤدية بالتحرك للجنب م ��ع عمل دورانبالكعبني ثم امل�شط�ي�ن ( )гармошкаمع
حتريك الأرداف ميين ًا وي�سار ًا والبطن لأعلى
ولأ�سف ��ل (مرتني) ومم�سك ��ة الع�صا باليدين
 اليمن ��ى لأ�سفل والي�س ��رى لأعلى – والع�صاب�شكل ر�أ�سي مائل لأ�سفل �أمام ال�صدر(�صورة
رقم .)2
 تق ��وم امل�ؤدي ��ة بالتح ��رك للجن ��ب بعم ��ل خطوةبال�س ��اق الي�س ��رى ثم زح ��ف بال�س ��اق اليمنى
() glisseمع حتريك الأرداف ميين ًا وي�سار ًا
والبط ��ن لأعل ��ى ولأ�سفل (مرت�ي�ن) ومم�سكة
الع�صا باليدين من طرفيها ب�شكل �أفقي �أمام
الوجه( �صورة رقم .)3
 تق ��وم امل�ؤدي ��ة بالتح ��رك للجن ��ب بعم ��ل خطوةبال�س ��اق الي�س ��رى م ��ع �ض ��م ال�س ��اق اليمن ��ى
للي�س ��رى مع حتري ��ك الأرداف ميين� � ًا وي�سار ًا
والبط ��ن لأعل ��ى ولأ�سفل (مرت�ي�ن) ومم�سكة
الع�صا باليدين من طرفيها ب�شكل �أفقي �أمام
الوجه( �صورة رقم .)4
 تقوم امل�ؤدية بالتحرك للجنب بعمل خطوة بال�ساق138

الي�س ��رى مع دوران ال�س ��اق اليمنى مع حتريك
الأرداف ميين ًا وي�س ��ار ًا والبطن لأعلى ولأ�سفل
(مرتني) ومم�سكة الع�صا باليدين من طرفيها
ب�شكل �أفقي �أمام الوجه( �صورة رقم .)5
 تق ��وم امل�ؤدية بعمل قف ��زات ب�سيطة ()Sautéمع التحرك للجن ��ب الأمين �أو الأي�سر مع ثني
الركبت�ي�ن قلي ًال ( )Demi Pliéمع حتريك
الأرداف ميين ًا وي�سار ًا والبطن لأعلى ولأ�سفل
(�أرب ��ع م ��رات) ومم�سك ��ة الع�ص ��ا باليدي ��ن
اليمنى من �أحد طرفيها والي�سرى من الو�سط
والع�صا ب�شكل ر�أ�سي( �صورة رقم .)6
 تق ��وم امل�ؤدية بعمل قف ��زات ب�سيطة ()Sautéيف امل ��كان مع الدوران ن�ص ��ف لفة ثم الرجوع
مرة �أخرى مع ثن ��ي الركبتني قلي ً
ال (Demi
 )Pliéم ��ع حتري ��ك الأرداف ميين� � ًا وي�س ��ار ًا
والبط ��ن لأعل ��ى ولأ�سف ��ل (�أرب ��ع م ��رات)
ومم�سك ��ة الع�ص ��ا باليدي ��ن اليمن ��ى من �أحد
طرفيه ��ا والي�سرى من الو�سط والع�صا ب�شكل
ر�أ�سي(�صورة رقم .)7
 -تقوم امل�ؤدية بعمل ( )Port de brasللأمام
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�صورة رقم 1

�صورة رقم 2

�صورة رقم 3

�صورة رقم 4

�صورة رقم 5

�صورة رقم 6

�صورة رقم 7

�صورة رقم 8

مع ثن ��ي الركبت�ي�ن ( )Demi Pliéمع رفع
الكعبني لأعلى ونزولهم ��ا لأ�سفل يف املكان ثم
ال�صع ��ود م ��ن ال� �ـ( )Port de brasلأعلى
مع ثن ��ي الركبت�ي�ن ( )Demi Pliéمع رفع

الكعبني لأعل ��ى ونزولهما لأ�سف ��ل مع حتريك
الأرداف ميين ًا وي�سار ًا والبطن لأعلى ولأ�سفل
ومم�سكة الع�ص ��ا باليدين م ��ن طرفيها �أمام
ال�صدر و�أثن ��اء احلركة مترجح الع�صا لأعلى
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�صورة رقم 9

ولأ�سفل مع حتريك الأكتاف( �صورة رقم.)8
 تق ��وم امل�ؤدي ��ة بعمل عدد  4خبط ��ات بالقدمنيفى املكان م ��ع لف اجل�سم قليال ناحية اليمني
والي�س ��ار مع حتري ��ك الأرداف ميين� � ًا وي�سار ًا
والبط ��ن لأعل ��ى ولأ�سف ��ل ومم�سك ��ة الع�ص ��ا
باليدين من و�سطها ف ��وق الر�أ�س تلف الع�صا
م ��رة ناحية اليمني ن�صف دائ ��رة ومرة ناحية
الي�سار( �صورة رقم .)9
الأ�سئلة التي و�ضعت هي كالآتي :
 - 1م ��ا ه ��ي �أن ��واع الرق�ص ��ات البدوي ��ة يف
حمافظة الفيوم ؟
 - 2ما معنى حجاله ؟
 - 3ه ��ل توج ��د هذه الرق�ص ��ة يف �أماكن معينة
داخل حمافظة الفيوم بني البدو ؟
 - 4وهل هي منت�شرة بكرثة حتى الآن ؟
 - 5ه ��ل تختـل ��ف الرق�صة من مكـان لآخـر يف
�أ�سلــوب التــ�أدية ؟
 - 6هل �ألفة املكان والعادات والتقاليد تتحكم
ف ��ى �أ�سلوب الرق� ��ص وزيها واحلل ��ي اخلا�ص
بها ؟
 - 7ه ��ل ه ��ذه الرق�ص ��ة جتمع ب�ي�ن احتفاالت
الرجال والن�ساء معـا �أومنف�صلني عن بع�ض؟
 - 8ه ��ل احلجال ��ة عندمـ ��ا ترق� ��ص يكـ ��ون لها
ح ��ركات معينة �أم هي ف ��ى حركاتها تعرب عن
م�شاعرها مت�أثرة بالغناء ؟
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 - 9هل هذه الرق�صة تعك�س يف انطباعها البيئة
وتاريخها من �أمور اجتماعية وثقـافيـة،مبعنـى
لهـ ��ا دالالت خمتلفـ ��ة يف احلركـ ��ة باخت�ل�اف
اجلن� ��س وال�س ��ن واال�ستجاب ��ة للم�ؤث ��رات
املحيطة؟
 - 10ه ��ل هذه الرق�صة تعرب عن ثقافة املر�أة
فقط ؟
 - 11ماه ��ي املنا�سب ��ات الأ�سا�سي ��ة الت ��ي يتم
فيها رق�صة الكف ؟
 - 12ه ��ل ه ��ذه الرق�ص ��ة تق ��وم عل ��ى خل ��ق
ارتباطات اجتماعية ؟
مناذج خمتلفة من امليدان:

ب�س���ؤايل لع��م ح�سن��ي ه��ل رق�ص��ة احلجال��ة هي
الرق�ص��ة الوحي��دة املتواج��دة يف الب��دو وال
يوجد رق�صات �أخرى ؟

قال ىل« :بالن�سبة للحجاله قال احلجاله ترق�ص
رق�صة ال ميثلها �أحد من ال�شعبيني �أو من الفالحني
احل�ضر �أمنا البدو لهم و�سام خا�ص بيهم وعادتهم
وتقاليده ��م تختل ��ف البدو من احل�ض ��ر واحلجاله
دي ��ة بتتوجد �أثن ��اء ما يكون فى عر� ��س والعر�س ده
يك ��ون عند �أحد من النا� ��س فى نف�س القرية وطبعا
احلج ��االت دي ��ة بتتوجد ف ��ى �أثناء كم م ��ن النا�س
حا�ضري ��ن وملت�صقني �إىل احلائ ��ط وعملني �صف
واح ��د ويف نف�س الوقت تبد�أ �أغني ��ة العلم وال�شتيوه
ويف �أثناء ما يبد�أ �أغنية العلم .
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العمح�سني

ال�ست احلجال ��ه بتكون الب�س ��ة لب�سها العادي
وحزامه ��ا يف و�سطها ومعها ع�صا تتك�أ عليها ومع
نهاية الأغنية والأغني ��ة هي تفهمها لأن احلجاله
عندها رموز تن�صت �إليها بدقة وتكون عارفة متى
تب ��د�أ ومتى تنتهي و متى يتم ك�س ��ر الأغنية وعند
ك�سر الأغنية تكون لها هزة .
ويف نهاي ��ة الأغنية ينته ��ي دور الرجالة الذين
بجانبه ��ا ويقول ��ون له ��ا كلم ��ات ت�شجي ��ع للأغنية
“تب� ��ص تلقيه ��ا ب ��د�أت يف ال�ص ��ف باحلجي ��ل
�أخذت ال�صف كل ��ه ويف نف�س الوقت وهيه بتحجل
حمت�شمة جايبة لتام للخلف اللي معناها الطرحة
وه ��ي لتغطية الوج ��ه بحيث وجهه ��ا ال يظهر على
�سبي ��ل �أنها بت�صوب النا�س كلها وتقوم التحية هيا
والع�صا معاها وم�شية لها حركات وعند كل واحد
بتع ��دى عليه وهيا م�سكا الع�صا بتعطي له التحية،
وخل�ص ��ت ال�صف من البداي ��ة �إىل النهاية برتجع
وتقف فى ال�صف”.
 قل��ت ل��ه هل يقف��ون �صفا واحدا معت��دال �أم لهدوران ؟

ق ��ال يل� «:إنه ��م من ناحي ��ة اليم�ي�ن والي�سار
لهم ��ا انحن ��اء وبعد ذلك ق ��ال يل وه ��ي واقفة يف
املنت�ص ��ف بتحجل وقال هي حجلته ��ا تختلف عن
احل�ض ��ر والفالحني تختل ��ف متام ��ا حجلتها دية

بتعترب بو�سطها وبطنه ��ا ،بطنها هي اللي تتحرك
مع رجليها التي تتحرك مع بطنها».
 -قلت له ملاذا بطنها هي �أ�سا�س حركتها ؟

ق ��ال� «:إنها تكون متحزمة وعن ��دك �أثناء رفع
بطنه ��ا وهزتها تعط ��ي �شكال جمالي ��ا ال يوجد �إال
عند البدو».
 مل��اذا �سميت احلجال��ة با�سم احلجال��ة وهل لهامعنى معني ؟

ق ��ال �إن معن ��ى احلجال ��ة ي ��دل ع ��ن حركتها
وفرحة املجتمع
 هل تكون موجودة حجالة واحدة يف رق�صة الكفوكم عدد الرجال برق�صة الكف ؟

ق ��ال «:عدده ��م ال يقل عن ع�ش ��رة �أفراد �إىل
ثالث�ي�ن �أو �أربع�ي�ن على ح�س ��ب الك ��ف وبالن�سبة
للحاجالت ممكن �أن تك ��ون اثنني لكن حركاتهم
تكون واحدة».
 ه��ل يج��وز �أن تكون حرك��ة احلجالة خمتلفةعن الأخرى ؟

ق ��ال «:ال احلركة والهزة والن ��زول الزم تكون
واح ��دة ال تختل ��ف ع ��ن الأخرى االخت�ل�اف فقط
ممك ��ن �أن احلجال ��ة اليم�ي�ن ت�أت ��ي يف ال�شم ��ال
واحلجالة ال�شمال ت�أتي يف اليمني  :وقال احلجالة
وهي بتحجل ممكن تزغرد وهذا تعبري عن الفرحة
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احلجال ��ة لها زي معني للتحجي ��ل يكون عبارة عن
جلباب �إما به تطريز �أو من غري تطريز الي�شرتط
و ترتدي على ر�أ�سها لتامة لتغطى وجهها».
 -قلت له وزي الرجال له �شكل خا�ص ؟

ق ��ال «:كانوا يلب�س ��ون �سرواال طوي�ل�ا وجلبية
�أق�ص ��ر من ال�س ��روال ويرتدي فوقه ��ا �صدرية لها
زخارف مطرزة بالقواطني باللون اللي يحتاجه».
 قل��ت ل��ه ال�صدي��رى ل��ه �أ�ش��كال ثابت��ة م��نالزخارف؟

قال «:نع ��م هي �أ�ش ��كال موروث ��ة ال تتغري عن
قدمي تعرب عن بيئته وحياته وقال ال�صديرى يكون
مفتوحا لي�س له �أزرار».
 -هل يرتدي على ر�أ�سه �شئ ؟

قال� «:إما يرت ��دي ال�شال على ر�أ�سه �أو يرتدي
“ال�شن ��ة ” �أو “الكبو�س ��ة” وق ��ال لونه ��ا �أحمر �أو
�أ�سود وكانت تلب�س يف الأيام العادية واملنا�سبات».
 -هل احلركات تختلف من �أغنية لأغنية ؟

 قال «:نع ��م تختلف من �أغني ��ة لأغنية وقال�أن ��ه يوجد ثالث �أغني ��ات �أغنية ال�شتي ��وة و�أغنية
العلم و�أغنية املجرودة».

 قل��ت ل��ه عرفن��ي معن��ى �أغني��ة “العل��م”و“ال�شتيوة” و“املجرودة ” ؟

ق ��ال� «:أغنية “العلم” لو�ص ��ف املر�أة مبعنى
مث ��ال �أين من خالل �أغنية العلم ممكن �أعرف �إن
كانت هي خمطوبة �أم غري خمطوبة».

 احلرك��ة للحجال��ة �أثن��اء �أغني��ة العلم ممكنتو�صفها ؟

قال «:عند �أغنية العل ��م تكون احلجالة واقفة
يف مكانه ��ا م�ستمع ��ة �إال �أنه ��ا بتهتز ه ��زة خفيفة
يف مكانه ��ا لتع ��رف النا� ��س �أنه ��ا واعي ��ة مبفهوم
الأغنية».
وقال «:بعد ذلك جزء من �أغنية “ال�شتيوة”مع
و�صف حركة الرجال قال “هم يداوى جرح العني”
الرج ��ال يرددونها عدة مرات م ��ع الت�صفيق ويف
ه ��ذا الوقت تدخ ��ل احلجالة وحتج ��ل وقال معنى
“هم يداوى جرح العني” �أنه عندما �أكون عا�شقا
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له ��ذه ال�سيدة وتكون من ن�صيبى يكون جرح عيني
خف وارحتت وقلبى اطمئن �أين لها».
 -قلت له بيف�ضل الن�ص ده بيتكرر على طول؟

قال «:بيتكرر الن�ص ده حوايل خم�س �إىل �ست
مرات وبعد ذلك يقولون ن�ص �آخر من “ال�شتيوة”
“غن ��ى فى غنم ��اه ا�شتاه ازعمك كي ��ف ال عمرى
جى”معناها ملا حجل ��ت احلجالة �أعجب بها وظل
يفكر كيف نتقابل و�أنت متزوجة و�أنا متزوج».
 -قلت له �أغنية العلم هيه �أغنيه واحدة ؟

ق ��ال «:ال لها �أك�ث�ر من �أغنية وه ��ي جمموعة
�أغ ��ان ولي�س ��ت �أغنية واح ��دة وقال مث ��ال لأغنية
تبت
العل ��م “مره ��ون جاى �صداف العج ��ب عليه ِ ْ
وم ��ات جنب”ومعناها «�أنا كنت عايزك من زمان
واهلك رف�ضوا وبعد فرتة اتقابلنا يف فرح و�صفها
ب�أن ��ه مره ��ون وكان ��وا حجرنه ��ا عن ��ا ودلوقتى �أن
�شوفتها»».
 قل��ت ل��ه �أغني��ة العلم له��ا جمموع��ة �أغان هلجمموع��ة �أغ��اين الرق�ص��ة اخلا�ص��ة به��ا
تك��ون ثابت��ة وال تختلف م��ن �أغنية لأغنية
ملجموعة �أغاين العلم؟

ق ��ال «:ال �أغنية العل ��م احلجالة تك ��ون واقفة
ثابتة �إنها تتحرك حركة هم�س تعبريا �أنها متابعة
للأغنية ولكن عند �أغنية ال�شتيوة بتحجل فيها».
 قل��ت ل��ه �ص��ف يل احل��ركات التي يقوم��ون بها�أثناء رق�صة الكف ؟

ق ��ال� «:إنه ��م يقوم ��ون بالت�صفيق م ��ع �أغنية
“ال�شتي ��وة ”واحلجال ��ة ترق� ��ص وممك ��ن �أثن ��اء
التحجيل �أحد املوجودين يقول لها “عليك و�صف
م ��ا يف خمل ��وق احزام ��ك اللي فيه فاكه ��ة ”وهيه
يف الوق ��ت ده بتحجل من �أول ال�ص ��ف �إىل نهايته
و�إن ر�أت واح ��دا يف ال�ص ��ف م� ��ش بي�صقف تنغزه
بالع�صا ،وال يجوز واح ��د يكون فى ال�صف ويتعب
ويخرج من ال�صف الزم يوم بدوره حتى النهاية».
 قلت له هل توجد �آالت مو�سيقية م�ستخدمة يفرق�صة الكف ؟

قال «:يف كف البدو ال معنى للمو�سيقى �إطالقا
�إن وقف الكف وها يعملوا كف عرب واحلجاله ها
ت�شتغل ي�سكت الطبل واملزمار».

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم

 قل��ت له يبقى املو�سيقى اخلا�صة بهم عبارة عنالكف فقط ؟

قال ال الكف والأغنية

 ه��ل هن��اك �آالت ا�ستخدم��ت زم��ان يف ه��ذهالرق�صة ؟

قال «:مع ظهور الفن ا�ستخدموا “املجرونة”
و“الطبل ��ة ”ولك ��ن يف البداية كان ��ت ال ت�ستخدم
هذه الآالت يف رق�صة الكف العربي وكان االعتماد
كله عل ��ى الك ��ف والأغني ��ة وحرك ��ة احلجالة ويف
الي ��وم التايل قمت باحلديث مرة �أخرى ليكمل يل
الو�صف الدقيق عن رق�صة الكف وحركة احلجالة
�أثناء الرق�صة».
 �أو�ص��ف حرك��ة احلجال��ة م��ع بداي��ة الأغنيةوهل حركتها كل مرة بتختلف مبعنى بدايتها
عن��د دخول رق�صة الكف وحركتها مع �أغنيه
“ال�شتيوة” و“العلم” و“املجرودة”وم�سكتها
للع�صا �أو البندقية ويف نهاية الرق�صة ما هي
احلركات التي تقوم بها ؟

قال«:الع ��رب الأ�صي ��ل كان ال�سام ��ر بيب ��د�أ
والف ��رح يب ��د�أ مبعن ��ى �أ�ص ��ح بيك ��ون عن ��د احلج
ح�سنى فالنا� ��س تعلم �أن يف فرح قبليها ب�شهر �إىل
�أرب ��ع �شه ��ور ي�ستع ��دوا ويتجمع الع ��رب �أو القبيلة
من جمي ��ع الأعمار يقولوا نريد ك ��ف عرب بيكون
جمل ��ة نا� ��س بداية من ع�ش ��رة �أف ��راد �أىل �أربعون
ف ��رد تقريبا يتجمعوا ويقفوا �صف واحد ويف نهاية
ال�ص ��ف من اليم�ي�ن والي�س ��ار بيكون ل ��ه زاوية �أو
انحن ��اء مثل القو� ��س ومع بداية تب ��د�أ “ال�شتيوة”
م ��ع الكف الع ��رب وتك ��ون احلجال ��ة يف الوقت ده
بتحجل م ��ع كف العرب وق ��ال �أن ال�شتي ��وة �أغنيه
خا�ص ��ة بجملة النا�س �أما �أغني ��ة العلم ممكن �أي
فرد من الأفراد املوجودة تغنيها ،وقال ال يجوز �أن
تك ��ون �أغنية العلم عن العني ويبد�أ يف “ال�شتيوة ”
بالعقل وقال يجب �أن تكون “ال�شتيوة ” على العني
مثل “العلم”».
 -قلت له ما معنى العني والعقل وما الق�صد منها؟

ق ��ال “العق ��ل ” يق�ص ��د و�ص ��ف “الرج ��ل ”
و“العني ” و�صف “للمر�أة ”

 -ما معنى �شتيوة ؟

ق ��ال «ال�شتيوة تبد�أ من كلم ��ات مب�سطة ولكن
بيقوله ��ا فرد واحد وال ��كل فريددها وراءه و�أعطى
مث ��ال “لل�شتي ��وة” “ه ��م يداوى ج ��رح العني ”
وذلك م ��ع الت�صفيق و�أكد فى كالم ��ه �أن ال�شتيوة
كلماته ��ا الزم تك ��ون مطابق ��ة لأغني ��ة العلم وقال
عندم ��ا الرجل يقول ف ��ى البداية “ه ��م يداوى ”
ي ��رددوا هم وراءه “جرح العني ” وفى الوقت ده
احلجال ��ة بتحجل من �أول ال�ص ��ف �إىل �آخره وقال
“ال�شتيوة ”هى فر�ش �أو احل�صري لأغنية “العلم”
وق ��ال “ال�شتي ��وة ” تردد حواىل م ��ن 6مرات �إىل
12م ��رة تقريب ��ا وق ��ال �أن احلجالة بتك ��ون �شدة
حزامها وم�ستعدة �سواء �إذا كان فى يدها البندقية
�أو الع�ص ��ا ال ��ذى يطل ��ق عليها ال�سلمي ��ة مع بداية
“ال�شتيوة” لتحجل مع الت�صفيق ال�شديد».
 ال�شخ���ص الب��دوي الذي يق��وم بالغناء يقف يف�أي مكان يف ال�صف ؟

ق ��ال «:بيق ��ف يف نف� ��س ال�صف وي�ش�ت�رط �أم
يك ��ون يف الن�صف اما يك ��ون يف بداية ال�صف من
اليمني �أو الي�سار».
 كم مرة تقريبا بيقول “ال�شتيوة” يف البدايةعل�شان ي���رددوا وراءه وي��ب��د�أ كف العرب؟

قال«:فى البداية يقولها مرة �أو مرتني حتى
يفهموا معنى الكلمات
و�أعطى مثال “ قال ياجماعة افهموا و�أبد�أ
ال�شتيوة معى ”يقول له �شتيوتك ها تكون �إي�ش
يقول لهم “هم يداوى جرح العني ” ثم يرددوا
معه بعد ما يقولها مرتني حتى يفهموا معانيها
وكلماتها وذل��ك مع الت�صفيق ويقول هو “هم
ي��داوى ”يقولوا ه��م “جرح العني ”وذلك مع
الت�صفيق واحل�ج��ال��ة حتجل بالع�صا بعد ما
يدركوا معنى الكلمات فتحجل احلجالة وت�أخذ
“ال�شتيوة”مدة خم�س دق��ائ��ق تقريبا،وبعد
االنتهاء من “ال�شتيوة”يبد�أ ب�أغنية “العلم”
وقال لكل �أغنية علم لها “�شتيوة”،وقال �أغنيه
ال�ع�ل��م ت �ق��ال ل�ل�ح��زن وال �ف��رح وال �غ��زل واحل��ب
وال��زواج وقال ال�شتيوة بتكون متكونة من �أربع
�إىل �ست كلمات».
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� -صف يل حركة الكف للرجال ؟

قال«:بتك ��ون حركة دائرية للي ��د مع ت�صفيقة
واحدة متتالية».
 -كيف يعلم احل�ضور �أن ال�شتيوة انتهت ؟

قال «:يف نهاية ال�شتي ��وة بي�صدر �صوت ا�سمه
�ألزج ��ة وبع ��د ذل ��ك تب ��د�أ �أغني ��ة العل ��م و�أعطى
مث ��اال “علي ��ه ط ��ال العم ��ر عليه ط ��ال العمر ”
«وقال ان الكف بيكون ذو �صفقة خفيفة فى �أغنيه
“العل ��م” واحلجالة فى �أللحظه ديه بتكون ثابتة
فى مكانها م ��ع بع�ض حركات وهم�سات مع بطنها
ب�سيط ��ة حتى نهاية الأغنية ي�أخ ��ذ املغنى الطاقية
ومي�سكها بيده وتذه ��ب احلجالة فى هذه �أللحظه
بالع�ص ��ا وت�ضعه ��ا ف ��ى الطاقي ��ة حتية ل ��ه ،وبعد
االنته ��اء من �أغنية “العلم ” يرددوا “ال�شتيوة ”
من ع�شر دقائ ��ق �إىل ربع �ساعة واحلجالة حتجل
فى اجت ��اه ال�ص ��ف م ��ن ال�شم ��ال �إىل الي�سار من
اليمني �إىل ال�شمال ببطنه ��ا ولي�س بو�سطها،وقال
�أن احلجال ��ة ت�ستخ ��دم الع�صا ف ��ى التحجيل مرة
ت�ضعه ��ا عل ��ى كتفها وم ��ره �أخرى حتركه ��ا بيدها
وهيا بتحجل».
 عل��ى �أي �أ�سا���س بتح��رك احلجال��ة الع�ص��ا يفحتجيلها ؟

«�إن حتريكها للع�صا عبارة عن رموز بتعرب بها
وهي تقوم بها تلقائيا وتعطيها منظرا جماليا».
 -هل �أغنية العلم خا�صة بو�صف احلجالة ؟

ق ��ال «:ال �أغنية العل ��م بيو�صف فيه ��ا حبيبته
ولك ��ن احلجالة له ��ا �أغنيه خا�صة به ��ا واحلجالة
وهي حتجل ممكن يخرج واحد من ال�صف ويغزل
بها ويقول“ن�ساين حزامك الذات ن�سانى حزامك
اللى فى الفاكهة ” وقال عند هذه الأبيات بيهزها
احلما�س وبتتحرك وحتج ��ل �أكرث من الأول ،وبعد
االنتهاء من “ال�شتيوة ”يخ ��رج واحد من ال�صف
يق ��ول “ ت ��ى ححا ” الكل بيق ��ف وبعد ذلك واحد
�آخر يختاروا للغناء مره �أخرى».
 ك��م مدة حتج��ل فيها احلجال��ة وتنتهي رق�صهالكف ؟

ق ��ال «:م ��ن �ساعت�ي�ن اىل �أربع �ساع ��ات على
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ح�سب ال�سامر وممكن تكون ن�صف �ساعة وتتنتهي
رق�صة الكف».
 ه��ل حرك��ه الت�صفيق تتغ�ير مع دخ��ول �أغنيةجديدة �أو �أن احلركة تكون ثابتة ؟

ق ��ال :حركة الك ��ف ثابتة ولك ��ن الأغنية تتغري
وقال بعد ذلك يغنى �أغنية “املجرودة ”ولكن م�ش
�ش ��رط احلجال ��ة الأوىل هيه الل ��ي حتجل يف املرة
الثاني ��ة و�إن مل يتواجد �أحد يع ��رف يحجل تف�ضل
احلجالة الأوىل لنهاية رق�صة الكف».
 مث ��ال لأغنية “املج ��رودة ” وغناها �شعبانالعبيدى
«بدور جد يل مرحب ي�أبوا دور جد يل يا�سمح
ال�صيفه يا خايل ياللى ماليك مكان مثايل مرحب
ي�أب ��وا دور غم ��ار .....مرح ��ب ي ��ا خاي ��ل مكحول
جديلك ن�شكيلك من البخت املايل مرحب ياكاحى
الإن ��ذار ....مرح ��ب ياكاحى الإن ��ذار ....مرحب
ياري ��دى ن�شكيلك م ��ن الهم وكي ��دى .....م�ضايق
ذات ��ى جتيلى وانى مالي ��ا ما ر�أيت ��ك �أجهار .....
ماليا م ��ا ر�أيتك �أجهار .....واحليل تغري ن�شكيلك
من كرت الأعذار  ......ن�شكيلك كرت الأعذار».
 ق ��ال معن ��اه ال�شع ��ر عن ��د الع ��رب �أ�سم ��هالدور-:
“مرح��ب ي�أب��وا دور ج��د ي��ل” معن ��اه �أنه ��ا
�شعرها جميل وطويل وجمدل �ضفاير
“يا�سم��ح ال�صيفه يا خاي��ل ” معناها مفي�ش
�أجمل منك �أمامى
“يالل��ى ماليك مكان مثاي��ل ” معناها مفي�ش
زيك فى الدنيا مثيل
“مرح��ب ي�أب��وا دور غم��ار” معناها مرحب
يا�أم �شعر ثقيل
“مرح��ب ياريدى ن�شكيل��ك من الهم وكيدى”

معناها مرح ��ب ياللى �أنا عيزك وبن�شكى لكى من
تعبى وحزنى .
 وقال عند غناء �أغنيه “املجرودة ” احلجالةبتحجل مع الت�صفيق »

 قل��ت مل��اذا احلجال��ة ت�ستخ��دم البندقي��ة يفالتحجيل ؟
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�شعبان فرج عبد ال�سالم العبيدى

قال �«:إن البندقية رمز للدفاع عن نف�سها و�أن
ه ��ذا تو�صيف عند العرب �أنه ��ا عندها القدرة �أن
حتمل ال�سالح .
وقال بعد االنتهاء من �أغنية “املجرودة ” يقول
بع ��د ذلك “ال�شتيوة ” وحتجل احلجالة ويف نهاية
ال�سامر يقول م�ساء جمي ��ل يام�ساء اخلري وليلتك
�سعيدة ياقمر و�إن واحد خل�ص �أغنية العلم وعايز
ينه ��ي ممكن يقول �سالم ي ��ا فر�سان اخليل ليلتك
�سعيدة ياعلم وبعد ذلك يطلقوا الر�صا�ص .
 ويف لق ��اء �آخ ��ر م ��ع ع ��م �شعبان ف ��رج عبدال�س�ل�ام العبيدى من حمافظة الفي ��وم – طامية
املظاطلى قبيلة العبيدات».
 -قلت له ا�سمك ايه ؟

قال �شعبان فرج عبد ال�سالم العبيدى
 -كم �سنه ؟

قال � 36سنة .

 -هل الفيوم موطنكم الأ�سا�سي ؟

قال «:نح ��ن من اجلزيرة العربي ��ة �إىل تون�س
ومن تون�س �إىل ليبيا وقال من �أيام حرب الطوليان
ت�شت ��ت القبائل وج ��اء �أجددنا من لبي ��ا وا�ستقروا
عل ��ى م�ست ��وى القاه ��رة مط ��روح وا�سكندري ��ه
والبح�ي�رة وال�سل ��وم واملني ��ا �أ�سي ��وط ومنها بع�ض
القبائ ��ل ا�ستق ��روا داخ ��ل حمافظ ��ة الفي ��وم على
احلدود فى ال�صحراء ومنها بع�ض القبائل عاي�شة
يف طرابل�س حتى الآن ».

 ه��ل قبيلة واحدة جاءت من ليبيا �إىل القاهرةفقط ؟

ق ��ال «:ال جمموع ��ة قبائ ��ل جاءت م ��ن هناك
ق ��ال مثل قبيل ��ة �أيب ��ك وقبيل ��ة العبي ��دات وقبيلة
ال�شرائ ��ع والفوايد وا�ستق ��روا يف حمافظة الفيوم
ومنه ��م عند بحرية قارون وم ��ع بداية النزول �إىل
الفي ��وم كان ��ت وادي مبعنى �أنها كان ��ت �صحراء ال
توجد فيها م�سكن وكان ��ت القبائل يف بداية الأمر
يف كل منطق ��ة م ��ن خم� ��س �إىل �ست من ��ازل وقال
�إن الفيوم يتجمع بداخله ��ا 10قبائل تقريبا وقال
منهم احلراب ��ى وهي تتبع لقبيلة عبيد و�أوالد علي
ويجمعن ��ا �أ�سا�سا كلنا قبيل ��ة واحدة من فوق وقال
جزء يعي� ��ش يف بحرية قارون وجزء �آخر يعي�ش يف
طامية وق ��ال قبيلة حرابي منه ��ا العزيز والفوايد
وعائلة عزيز يعي�شون يف بحرية قارون».
� -صف يل الزي البدوي ؟

ق ��ال «:على الر�أ� ��س تلب�س الكبو�س ��ة �أو ال�شنة
ويلب� ��س من حت ��ت �س ��روال وجلبية يك ��ون طولها
ق�ص�ي�را وفوقه فرملة وقال احل ��ذاء ي�سمى قدميا
ال�شمال ��ة ويكون لونه �أحمر �أخ�ضر� ،أبي�ض �أو يقال
عليها البلغه �أو الكندرة .
وقال“الزي دة كان الزي العادي يف �أي وقت ولكن
حاليا خا�ص فقط باملنا�سبات»
� -صف يل لب�س ال�سيدات ؟

قال“:كان ��ت تلب� ��س عباية �سم ��راء �سادة �أو
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عليه ��ا زخ ��ارف ب�سيطة ويف و�سطه ��ا حزام �أحمر
وقال الأل ��وان والتطريز يختلف من املر�أة الكبرية
والبن ��ت ،وقال ترت ��دي على ر�أ�سها ح ��رام وتلب�س
فوقه الربقع يغطي وجهها”.
املحذوفات
نالح ��ظ �أكرث حل ��ي تلب�سه احلجال ��ة مرتبطا
بامل�سم ��ى ه ��و اخللخ ��ال مف ��ردة « حج ��ل» الدالة
عل ��ى احلل ��ي املعروفة ..ون ��رى احلجال ��ة ترتدي
اخللخال وجند �أن معن ��ى اخللخال هو حجل وهو
معن ��اه القيد حلركة امل ��ر�أة فمعنى ذلك �أن حركة
احلجال ��ه كان تقيد باخللخال لأن حركة املر�أة يف
الأ�صول الدينية حترم حركة املر�أة الكثرية .
فكان ��ت تلب� ��س خلخ ��اال يحك ��م حركته ��ا
وكان �أي�ض ��ا يلب� ��س لكون ��ه حلي ��ا يعط ��ي منظ ��را
جميالونالح ��ظ �أن خطوات احلركة فى التحجيل
حمكوم ��ة بحركات معين ��ة مثل ف ��رد اليدين عند
الدخول،حرك ��ة الر�أ�س،حرك ��ة الرجل،التحجي ��ل
يف اجت ��اه ال�صف،اجللو�س امل�صاح ��ب للت�صفيق،
حرك ��ة الع�ص ��ا وجن ��د �أن كلها ح ��ركات حمكومة
ومقيدة ومعربة عن مو�ضوعها .
ويف ال�سبئي ��ة ت ��رد مف ��ردة حج ��ل لت � ّ
�دل على
احلقل املحاط ب�سور �أو احلائط و�إذا طابقنا املعنى
ال�ساب ��ق (احلجل) على ملب� ��س احلجاله جند �أن
املعنى مطابق لأن �إذا و�صفنا املر�أة احلجاله على
معنى احلقل فنجدها املر�أة هي احلقل الذي ي�سود
اخلري من الزراعه ولذل ��ك �أحطنا احلقل بال�سور
�أو احلائ ��ط ليحميه ويحاف ��ظ عليه الذي متثل فى
املر�أة العربية �أو احلجاله املحاطة بامللب�س ال�ساتر
ال ��ذى �شبه من قبل بالبيت كالق ّب ��ة ُي�سرت بالثياب
ويك ��ون ل ��ه �أزرار كب ��ار ,وي ّتخ ��ذ للعرو� ��س ولذلك
جن ��د عالقة بني املعانى ال�سابق ��ه كلها وارتباطها
ال�شديد باملعنى .
و�إذا الحظن ��ا الرق�صة نالحظ �أنها تقوم على
�ص ��ف كب�ي�ر من الرج ��ال وه ��و يدلل عل ��ى ال�سور
�أو احلائ ��ط ال ��ذي يحم ��ي احلجال ��ه الت ��ي نرمز
له ��ا باحلقل ال ��ذي يعط ��ي اخلري واحل ��ج يربط
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املعن ��ى باملنا�سب ��ة �أو الف ��رح لأن احلجاله حتجل
يف املنا�سب ��ات والأف ��راح ويف النهاي ��ة نالحظ �أن
املعاين كلها ارتبط ��ت ببع�ض وكونت معنى رق�صة
احلجالة.
ومعن ��ى ال�سـام ��ر حفلـ ��ة يقـ ��ام فيه ��ا الغن ��اء
م ��ن �أغ ��ان خمتلف ��ة لي�ست فقـ ��ط �أغ ��اين العلـم
واملـج ��رودة وال�شتي ��وة ولكن ممك ��ن �أن يغنى بها
�أغ ��اين �أخرى تعرب عن حي ��اة املجتمع البدوي �أما
�أغ ��اين للفرح �أو احلزن وم ��ن املمكن يتواجد يف
ال�سامر احلجالة.
كما �أنه تقام ( كف العرب) وهي حفلة ت�سمى
عندهم حفل ��ة التعارف مبعن ��ى �أن الأنا�شيد التي
تق ��ال يف الك ��ف منه ��ا �أغانى عب ��ارة ع ��ن �إر�شاد
للخطيب واخلطيبة و�أهل العرو�سني  .هل االختيار
�سليم �أم ال و�أن تكون احلجاالت من �أهل العرو�س
�أو العري�س حتى يح ��دث تعارف بني �أ�شخا�ص من
نف�س العائالت ومن هنا يحدث الزواج بينهم عن
طريق القيام برق�صة الكف وي�شرتط �أن احلجالة
عندهم تكون من داخل الأ�سرة.
رغم �أن هذا الفن يطلق عليه رق�صة احلجالة
يف بع� ��ض الأماكن ولكن دائما عند بداية الرق�صة
يقال ي�ل�ا نقوم نعمل كف عربي ،ولذلك يف بع�ض
الأماكن يطلقون عليها رق�صة الكف و�أماكن �أخرى
يطلق ��ون عليها رق�صة احلجالة ولكن ال�شائع �أكرث
يقال رق�صة احلجالة .
ويف حمافظة الفيوم جند عرب الغرب وعرب
ال�ش ��رق ورق� ��ص ع ��رب الغ ��رب ميت ��د م ��ن غرب
الإ�سكندرية حتى احلدود امل�صرية الليبية وجنوبا
حت ��ى بنى �سوي ��ف والفيوم حيث جن ��د هذا الدور
ينت�ش ��ر يف هذه املناط ��ق بتفريعات وتنويعات ذات
�أ�صل واح ��د وهم “عرب غ ��رب” ولكن فى بع�ض
املناط ��ق يف الفي ��وم ت�سميه ��ا ” رق�ص ��ه الك ��ف ”
والآخر “احلجاله ”.
فعند قبيلة الفوايد تبد�أ رق�صة الكف �أن يقف
ال�شب ��اب �أو الرج ��ال �صفا واح ��دا �أو �صفني ويكون
عددهم من ع�ش ��رة �أ�شخا�ص �إىل �أربعني �شخـ�صا
تقريبـ ��ا وبعـ ��د ذل ��ك يبـ ��د�ؤون �أوال  “:بال�شتيوة“

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم

ا�ستعدادا وت�سخـينا “ للكف ” وت�سخـينا لأغنيـة “
العل ��م” ثم بعد ذلك يقولون �أغنية العلم التي يقال
عنه ��ا “ الغنيوة ” تدخـ ��ل يف الوقـت هذا احلجالة
وهـ ��ي يف و�ضـع تفـ ��رد ذراعهـا وحتج ��ل ولكن تبـد�أ
�أغني ��ة “العلم ” فتقف وتتحـرك حركـة ب�سيطة يف
مكانها وت�سمى هـذه احلركة النجزه حتى االنتهـاء
م ��ن الأغنيـة ث ��م يب ��د�أ �شخـ� ��ص �آخر م ��رة ثانية
“بال�شتيوة ” وحتجل “احلجالة ”مع الكـف العربي
وبعـ ��د ذلـك تقـال �أغنيـة العلـ ��م وتكرر هذه الفقرة
ع ��دة مرات عل ��ى ح�سـب عـدد املغني�ي�ن وبعـد ذلك
�صور املقال من الكاتب
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حب�س الوح�ش وهو �شيخ مربوك ويقول الأخباري رزق
ع ��ن هذا ال�شيخ وهما من �أه ��ايل الفيوم� :أنه يف فرتة
زمنية ما�ضية منذ حوايل � 50سنة كان يوجد وح�ش
طول ��ه حوايل  3مرت ووزنه ح ��وايل  120كجم (وهو
ثعب ��ان كبري �ضخم) وقد قام ال�شيخ بحب�سه يف مكانه
�أي (اتكعبل ج�سمه ور�أ�سه)  -ح�سب تعبريهما  -وكان
يوجد جماعة من النا�س يقيمون بجرن القمح بالقرب
من ه ��ذا املكان وكان الوح�ش يحجزهم وفى ال�صباح
وج ��دوا الوح�ش حمبو�سا وبذل ��ك �سمى املكان بحب�س
الوح�ش وبد�أ النا� ��س يتوافدون �إليه وذلك العتقادهم
بال�شف ��اء حيث يقوم املري�ض بو�ضع �إ�صبعه يف احلجر
ثم يدخل يف حالة عدم الوعي ثم يتدحرج حول نف�سه
ب�شكل ال �إرادي حتى يفيق منها.
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رقصة أحيدوس
طقوس جماعية إلعادة الشمس
من موطن غروبها

http://www.marrakechpress.com/?p=8247

�أحمد علوة
كاتب من املغرب

تعك��س الفن��ون الش��عبية املغربية مش��تركة تراثا
موس��يقيا وغنائيا أصيال وإلهاما شعبيا ضاجا يترجم كل
جهة من جهات اململكة باختالف طقوس��ها وعاداتها
وتقاليدها.
فمن األطلس الكبير والصغير بالش��مال إلى الوسط
حيث قبائل الشاوية وعبدة إلى اجلنوب حيث موسيقى
الصحراء ..مزيج غنائي وموسيقي ساحر متاهى لقرون
مض��ت و في متاس عجائبي م��ع بعضه البعض ليخلد
أحد أجمل أش��كال اإلبداع اإلنس��اني املفعم بالبداوة
والبساطة.
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رق�صة �أحيدو�س طقو�س جماعية لإعادة ال�شم�س من موطن غروبها

«�أحيدو� ��س» كلم ��ة �أمازيغي ��ة تعن ��ي الرق�ص ��ة
اجلماعية املتميزة بخف ��ة احلركة وال�سرعة ومتتد
هذه الرق�ص ��ة اجلماعية الفلكلوري ��ة من اجلنوب
ال�شرقي للمملكة �إىل ال�شمال الغربي وتنت�شر �أ�سا�سا
يف جب ��ال الأطل� ��س املتو�سط حي ��ث الطبيعة الغناء
وحيثتكتملالعنا�صرالأ�سا�سيةلرق�صة�أحيدو�س..
وه ��ي ال�شع ��ر والغن ��اء والرق� ��ص والإيق ��اع وق ��د
ارتبط فن �أحيدو� ��س بو�سطه الطبيعي واجلغرايف
لإن�سان الأطل�س امل�شبع باملي ��اه والأعرا�س واجلبال
واملنتجعات الغنية باخل�ضرة واملنابع ،وحافظ هذا
الفن الذي ظهر منذ قرون على طريقته و�إيقاعاته
و�شكله الدائري والذي قوامه الن�ساء والرجال على
ح ��د �سواء تعب�ي�را ع ��ن الفرحات اجلماعي ��ة التي
تواكب �إحياء الإن�سان حلياته اجلبلية والزراعية يف
�سهول وتخوم املتو�سط.
ويعت�ب�ر «البندي ��ر» �أو ال ��دف الآل ��ة �أو الأداة
املو�سيقية الوحيدة امل�ستعمل ��ة يف الإيقاع وترافقه
بال�ضرب على الأيدي فرق ن�سائية ورجالية يف �شكل
دائ ��ري متما�سك قوام ��ه الأكتاف وت ��ارة الأيدي،
وي�صم ��م الرق�ص ��ات رئي�س الفرق ��ة (املقدم) يف
لوح ��ات متنا�سقة مو�سيقيا وحركي ��ا بالقدر الذي
ميكن ��ه م ��ن التحكم يف ح ��ركات و�صرخ ��ات �أزيد
من خم�س�ي�ن فردا من رجال ون�ساء ت�ستثنى منهن
وب�صفة خا�صة الن�ساءاملتزوجات.
وتعتمد ه ��ذه الرق�ص ��ة اجلماعي ��ة على خفة
احلركة والدوران ال�سري ��ع والتنقل ب�سرعة فائقة
وتعتم ��د بالأ�سا�س عل ��ى النداء والإيق ��اع فالنداء
هو ارجتال غنائ ��ي منفرد ي�سمى «متاويت» ويكون
يف مق ��ام ال�صب ��ا غالب ��ا وي�ؤدي ��ه مغ ��ن ذو �صوت
ق ��وي وحاد �أما الإيقاع فهو �إيق ��اع معتدل ال�سرعة
ميك ��ن تقلي�ص ��ه �إىل الن�ص ��ف يف بع� ��ض املناطق
الأخ ��رى ويتكون من خم�س عنا�ص ��ر �أولهما �إيقاع
�شبي ��ه ب�إيقاع طائفة حماد�شة (مغربي تراثي) ثم
�إيقاع خما�سي مقل� ��ص �إىل زمنني ون�صف الزمن
�شبي ��ه بالكباح ��ي يف امللح ��ون ،و�أخ�ي�را �إيقاعات
ثنائي ��ة ورباعية وهي الأكرث ا�ستعماال يف املو�سيقى
ال�شعبية املغربية.

�أم ��ا بخ�صو�ص مقامات �أحيدو� ��س فيمكن �أن
ن�ص ��ادف �أنغام ��ا ت�ستم ��د تركيبتها م ��ن مقامات
�شرقي ��ة كال�صب ��ا والبيات ��ي لك ��ن ا�ستعماله ��ا يف
املو�سيقى الأمازيغية يعطيهاطابعا حمليا خا�صا.
ه ��ذه اخل�صو�صي ��ة يف�سره ��ا الباح ��ث يف فن
�أحيدو� ��س احل�س�ي�ن الدمام ��ي حني يو�ض ��ح �أنه ال
ميكن احلديث عن احيدو� ��س بنمط واحد م�شريا
�إىل �أن ه ��ذا الف ��ن يختل ��ف من قبيل ��ة �إىل �أخرى
وداخ ��ل نف� ��س القبيلة يتم التمييز ب�ي�ن عدة �أنواع
م ��ن �أحيدو� ��س ،معت�ب�را �أن حم ��ور دوران رق�صة
�أحيدو�س هو نف�س حمور دوران الكرة الأر�ضية �أي
م ��ن جهة ال�شرق حيث تنبع ��ث ال�شم�س من موطن
غروبه ��ا م�ضيفا �أن الدلي ��ل امليداين على ذلك هو
�أن رق�ص ��ة �أحيدو� ��س تت ��م ليال وتنته ��ي مع بزوغ
الفجر حيث جنمة ال�صباح ت� ��ؤذن بعودة ال�شم�س
م ��ن رحلة الغ ��روب من جدي ��د وذلك م ��ا ي�ضفي
طابعا رمزيا على م�سار الرق�صة التي تتحرك من
جه ��ة اليمني جه ��ة اليمن والعط ��اء يختم الباحث
دمامي احل�سني.
رمزية �أي�ض ��ا ي�ستح�ضرها ال�شاعر الأمازيغي
والباحث ميلود احل ��ور يف �أ�شعار رق�صة �أحيدو�س
م�ش�ي�را �إىل �أن م�ضمون ه ��ذه الأ�شعار اليخلو من
ال�سخري ��ة مع الرتكيز على جتن ��ب اخلطابة وك�أن
الناظم يو�ضح ميلود احلور ميتحن قدرة اخل�صم
املفرت� ��ض عل ��ى الفه ��م ويف نف� ��س الوق ��ت ي�ضلل
الكلمات حت ��ى الينعك�س مفعوله ��ا ال�سحري �ضده
طامل ��ا �أن املرق� ��ص هو مكان «ح ��رم» مما يعر�ض
خارق طقو�سه �إىل الإ�صابة باللعنة.
�أحيدو�س وال�شعر
رق�ص ��ة �أحيدو�س ه ��ي �أي�ضا جم ��ال للتناف�س
ال�شع ��ري ب�ي�ن ّ
«نظ ��ام» ال ��كالم الذي ��ن يعك�سون
العالقات االجتماعية املحكومة بالتوتر واملناف�سة،
مبعن ��ى يو�ضح �أح ��د �شيوخ �أحيدو� ��س �أن الرق�صة
جم ��ال لتمرير التناف�س حيث ت�صب ��ح الكلمة �أداة
لفر�ض الهيبة �أو حت�صيل اجلاه...
�شرارة التناف�س ب�ي�ن «الناظمني» يف الرق�صة
149

تخ ��ف حدتها كلم ��ا قربت الرق�صة عل ��ى االنتهاء
وغالب ��ا ماتنتهي ب�أ�شعار طلب الغفران وامل�ساحمة
وك�أن الرق�صة مثل احلكاي ��ة (تبد�أ بطق�س �صعب
وتنته ��ي النهاية ال�سعي ��دة ) فرق�صة �أحيدو�س يف
الأ�صل كما يعتقد العديد من الدار�سني لهذا الفن
هي منا�سبة للتطهري ولتفري ��غ العدوانية بنوع من
الت�سام ��ي ال�شعري الذي يبقى دون غريه من طرق
اخلطاب القابل للت�أوي ��ل خا�صة حني ي�ؤخذ القول
ال�شع ��ري يف رق�ص ��ة �أحيدو�س كعالم ��ات للتفا�ؤل
ولتح�صي ��ل الربك ��ة والأم ��ل وطل ��ب اخل�ي�ر و�أداة
لقراءة الطالع �أو تعجيل الفرح.

والورديغ ��ي �إال �أن الأبح ��اث احلديث ��ة تقر بوجود
فروع �أخ ��رى بالنظر �إىل تعدد لهج ��ات الغناء يف
املغ ��رب وتنوعها ،م�ش�ي�رة �إىل �أن امل�شرتك الكبري
يف كل ه ��ذه الأ�صن ��اف والفروع م ��ن غناء العيطة
ه ��و ا�ستقاء �شيوخ ونظام العيط ��ة موا�ضيعهم من
احلياة االجتماعية للإن�س ��ان املغربي والتي غالبا
ماتكون عب ��ارة عن ق�صائد الع�ش ��ق واملتعة والذم
والتغن ��ي بالطبيعة واجلمال فيما اليعني الفرق يف
الإيقاع ��ات املو�سيقي ��ة �إال �صن ��ف العيطة اجلبلية
الت ��ي متتح م ��ن �إيقاعات �أمازيغي ��ة و�إن كان ذلك
بدرجة �أقل.

فن «العيطة»

ال�شيخات
تتك ��ون فرقة «»ال�شيخات» من ال�شيخ وهو لقب
يطل ��ق عل ��ى ع ��ازف الكم ��ان وث�ل�اث مرافقني له
الذي ��ن ي�شكل ��ون الإيقاع على الدف ��وف (البنادر)
والطعريج ��ة (�آل ��ة �إيقاعي ��ة �صغ�ي�رة احلجم لها
�ص ��وت رنان) ثم �أربع ��ة «�شيخات» عل ��ى �أن تكون
بينه ��ن «العياط ��ة» الت ��ي ت� ��ؤدي مقاط ��ع العيط ��ة
ب�صوته ��ا اجله ��وري املتميز فيما باق ��ي ال�شيخات
ي ��رددن بع�ضها ويتمايل ��ن �أو يرق�صن على الإيقاع
الراق� ��ص عن ��د كل قفل ��ة (القفل ��ة يف العرف هي
الفوا�صل) وتن�صب مو�ضوعات غناء العيطة على
مو�ضوعات خمتلفة تعك�س �إلهاما �شعبيا ثريا لدى
�شيوخ و�شيخات العيطة حيث تتنوع بني مو�ضوعات
الع�ش ��ق واللوعة واحل�سرة والف ��راق وتعب الرحيل
والتغني باجلمال والطبيعة ،وحيث تفننت العيطة
كثريا يف ترجمة طبيعة و�أمناط احلياة االجتماعية
ملناط ��ق وجه ��ات وجتمع ��ات �سكني ��ة م ��ن املغرب
ماجعل من هذا الفن ال�شعبي الأكرث انت�شارا و�أحد
املكونات الأ�سا�سية للرتاث املو�سيقي املغربي الذي
يعد دلي�ل�ا حقيقيا على هوية ثقافية وفنية وحدت
اململك ��ة ببواديه ��ا وحوا�ضره ��ا �سهوله ��ا وجبالها
وملئ ��ات ال�سن�ي�ن ويف �صم ��ود هذا الف ��ن حتى الآن
وال ��ذي ما ت ��زال «عيوطه» وبروال ��ه ت�صدح يف كل
املنا�سبات والف�ضاءات مبباركة الزغاريد وطلقات
البارود ما يعك�س حقيقته كفن �أ�صيل.

تراث مو�سيقي �أ�صيل يعك�س �إلهاما �شعبيا �ضاجا

ف ��ن «العيطة» يف املغرب م ��ن الفنون ال�شعبية
الرتاثي ��ة والأ�صيلة التي ارتبطت يف كلماتها مبلكة
�شعرية �شعبية ثرية ت�ستنج ��د بال�سلف وت�ستنه�ض
الهم ��م وت�ستح�ض ��ر الغي ��اب والفرق ��ة واللوع ��ة
بفوا�ص ��ل مو�سيقي ��ة و�إيقاعية �ضاج ��ة ال ت�ستطيع
معها الأج�ساد كتم الرغبة يف الرق�ص.
يراد مبفه ��وم «العيطة» الن ��داء ،حيث تنادي
«ال�شيخات» (و ه ��ن الن�ساء امل�ؤديات والراق�صات
يف املجموع ��ة الغنائية) ا�ستنج ��ادا بهمم القبائل
والرج ��ال يف �إ�ش ��ارة �إىل حكاي ��ة �شعبي ��ة قدمي ��ة
بطله ��ا �أح ��د الق ��واد الذي ��ن ن�صبه ��م اال�ستعمار
الفرن�س ��ي لكب ��ح جم ��اح القبائل الثائ ��رة �آنذاك،
فق ��ام باختطاف ام ��ر�أة حرة وجميل ��ة من �أحدى
القبائ ��ل لتظ ��ل ترف�ض ��ه وتتح ��داه �إىل �أن لفظت
�أنفا�سها الأخرية.
الباحث ��ون يف املغرب ي�صنفون فن العيطة �إىل
ثالث �أ�صناف رئي�سية ظهرت �أ�سا�سا على امتداد
ال�سه ��ول الو�سط ��ى لل�ساحل الأطل�س ��ي وبالأ�سا�س
بال�شاوي ��ة وعب ��دة ودكال ��ة مرورا ببع� ��ض املناطق
القريب ��ة منها واملجاورة لها وه ��ي �أمناط رئي�سية
ح ��ددت يف النم ��ط املر�س ��اوي والنم ��ط احل ��وزي
والنمط املاليل ،فيم ��ا ت�أتي �أمناط �أخرى ت�صنف
كف ��روع وه ��ي احل�صب ��اوي واجلي�ل�ايل وال�ساكن
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«خربو�شة»
«خربو�شة» م ��ن �أ�شهر �أغاين فن العيطة،وهي
الأغنية «احلكاية» التي تعد من كربيات الق�ص�ص
ال�شعب ��ي التي حتظ ��ى ب�إقبال �شعب ��ي كبري وتتفنن
فرق «العيطة» يف �أدائه ��ا ب�أ�سلوب �شيق ومت�سل�سل
ي�سرد ق�صة ام ��ر�أة حقيقية حتولت �إىل �أ�سطورة،
وكانت عنوانا للتح ��دي مبواقفها القوية الراف�ضة
للظل ��م ومقاومتها لبط�ش وطغي ��ان القائد عي�سى
بن عمر ال ��ذي �سباها فخلدت ��ه يف «عيوطها» بعد
موتها ب�أقبح ال�صفات
�سري �أعي�سى بن عمر
�أوكال اجليفة
�أقتال خوتو
�أحملل احلرام
�سري عمر الظامل
مايروح �سامل
وعمر العلفة
ماتزيد بال عالم
وراحلفت اجلمعة مع الثالثاء
ياعوي�سة فيك البقات

وهي كلم ��ات �شعبي ��ة دالة تعك� ��س خيانة هذا

القائ ��د وت�صف ��ه بقات ��ل �إخوت ��ه وتتوع ��ده بالآتي
بكلم ��ات تتفج ��ر غ�ضبا،وبنظ ��م حمم ��وم وق ��ول
فتاك،وكانت �آخر كلمة تلفظت بها «خربو�شة» قبل
رحيله ��ا قولها حلار�سه ��ا يف ال�سجن (قل لقائدك
احلب بزاف عليك) �أي مامعناه �أنها ت�ستكرث على
هذا القائد الذي �سباها احلب ومعنى احلب.
احلاجة لل�صيانة والتدوين
اليوم وكباقي الفنون الأ�صيلة يعرف هذا الفن
بع� ��ض الت�شويه والتمييع خا�صة م ��ع تناق�ص عدد
احلفاظ واحلافظ ��ات «للعيوط» ،حيث تت�سع رقعة
امل�سا� ��س بالقيمة الفنية للعيطة كم ��ا يردد ع�شاق
هدا الل ��ون املو�سيقي والغنائ ��ي فبدعوى التجديد
والتحدي ��ث يتم ت�شويه �أ�ص ��ول وثوابت فن العيطة
وه ��و الأمر ال ��ذي يعك�س ��ه الدكت ��ور ح�سن جنمي
املهت ��م والباحث بف ��ن العيطة مو�ضح ��ا �أن هناك
خلط ��ا كثريا يف غناء العيطة عندم ��ا يتم ت�شويهه
من بع� ��ض الأف ��راد اجل ��دد الذي ��ن ال ي�ستوعبون
املغزى فيغريون يف املخزون ال�شعري لغناء العيطة
م�شددا على �أن العيطة يف حاجة ما�سة �إىل تدخل
الدول ��ة ل�صيانته ��ا وتدوينه ��ا و�إع ��ادة االعتب ��ار
ل�شيوخها و�شيخاتها اجتماعيا وماديا.
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املو�سيقى احل�سانية ال�صحراوية
متا�س �إفريقي وعربي �ساحر

املو�سيقى احل�سانية هذا املزيج ال�ساحر مابني
املو�سيقى الإفريقية والعربية..هي عنوان �شاعرية
مفرط ��ة لإن�س ��ان ال�صح ��راء م ��ن ب�ل�اد البيطان
(موريتانيا حاليا ) �إىل جنوب ال�صحراء املغربية
حيث يتوحد ال�شعر والغناء والإن�سان واملكان.
ارتبط ��ت املو�سيق ��ى احل�ساني ��ة يف ال�صحراء
املغربي ��ة بال�شع ��ر احل�س ��اين حي ��ث �سم ��ي املغني
بال�شاع ��ر و�سم ��ي ال�شاع ��ر باملغن ��ي لأن كل مقام
من مقام ��ات املو�سيق ��ى احل�سانية يغن ��ى يف بحر
�أو �أبح ��ر خا�صة من ال�شع ��ر احل�ساين الذي ميكن
اعتب ��اره امتدادا لل�شع ��ر النبطي العرب ��ي القدمي
حيث �أن �سم ��اع الأغاين احل�سانية يعني متثل بناء
�شعري فري ��د يف توزيع الأغاين وق ��د لعب على مر
التاري ��خ املغني احل�س ��اين دورا رياديا يف جمتمعه
ال�صحراوي ،وحظي باحرتام كبري بالنظر �إىل �أن
الغن ��اء احل�ساين يف هذه املجتمع ��ات ال�صحراوية
املغلق ��ة اكت�سب ل�سن�ي�ن طويلة عن طري ��ق الوراثة
ويف جم ��ال عائلي �ضيق وحمتك ��ر ما �أعطى لل�شعر
والغن ��اء احل�ساين تل ��ك احلظوة والق ��وة والت�أثري
و�أعطى للن�شاط الغنائي احل�ساين هيبته وطقو�سه
التي ال تنتهك حيث تعد اخليمة ال�صحراوية املكان
املنا�سب لكل ن�شاط غنائي ح�ساين مبا يرافق ذلك
من ذبح الذبائ ��ح و�إعداد اللح ��وم امل�شوية بحليب
النوق وال�شاي ال�صح ��راوي الذي يعد من العادات
املت�أ�صلة يف ال�صحراء.
النف�س العربي
النف� ��س العرب ��ي يف املو�سيق ��ى احل�سانية هي
�أح ��د املميزات الكربى لهذه املو�سيقى حيث يظهر
ذل ��ك جليا يف الإيقاعات وخا�ص ��ة �إيقاع « الطبل»
ه ��ذا الأخري ي�شكل اجلزء الأهم يف هذا النوع من
املو�سيقى خا�ص ��ة عندما ترتافق �إيقاعاته الرنانة
مع براع ��ة الرق�ص ال�صحراوي ال ��ذي تتفنن فيه
ب�ش ��كل خا� ��ص الن�س ��اء اللوات ��ي يقم ��ن بحركات
تعبريي ��ة بالأيدي والأ�صاب ��ع املخ�صبة باحلناء يف
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متاه �ساحر وناعم وحم�سوب بني اجل�سد واملو�سيقى
وقد فرق املهتمون بالفن احل�ساين مابني الرق�ص
لدى الرجال والرق�ص الن�سائي حيث يعترب حممد
بابا ولد حام ��د �أن الرق�ص �أو (الركي�ص باللهجة
احل�ساني ��ة ) ف ��ن �إيقاعي لدى الرج ��ال وهو �أكرث
حركي ��ة و�أك�ث�ر الت�صاق ��ا بال�شب ��اب ويعطي مثال
برق�ص ��ة « ك�ي�رى» التي ي�ؤديها رج�ل�ان متقابالن
يقت�ص ��ران فقط عل ��ى حتريك الأرج ��ل� ،أما فيما
يخ� ��ص الرق� ��ص الن�سائي فيالح ��ظ الباحث ولد
حام ��د �أن الن�ساء امل�سنات يرق�ص ��ن وهن ي�ضعن
اللح ��اف ال�صح ��راوي عل ��ى وجوهه ��ن مكتفيات
بح ��ركات اليدي ��ن �أو ما ت�سم ��ى ب «الرتتيم» على
�إيق ��اع مو�سيقي ه ��ادئ بعك�س الفتي ��ات ال�شابات
حي ��ث يرق�ص ��ن الرق�ص ��ة الأك�ث�ر �صخب ��ا وه ��ي
رق�ص ��ة «كمب ��ة» والت ��ي تق�ت�رب يف جوهره ��ا من
رق�صة «الكدرة» الأكرث �شهرة يف الغناء احل�ساين
واملتمي ��زة ب�إيقاعاتها اله ��زازة واحتفاليتها والتي
تتمي ��ز دون غريها من الرق�ص ��ات برق�ص امر�أة
واحدة و�سط حلقة (دائرة) من الرجال ي�ضربون
بالأكف ويلفون يف �أماكنهم يف طق�س بهي وحما�سي
منقطع النظري.
الطبل
الطبل يف املو�سيقى احل�سانية هو �صانع اللحن
ال�صح ��راوي املتميز وعن ��وان الإيقاع ال�صحراوي
ال ��ذي ارتب ��ط بامل ��كان لآالف ال�سن�ي�ن حي ��ث يعد
م ��ن �أهم و�أعرق الآالت املو�سيقي ��ة التي ي�ستعملها
املجتم ��ع احل�ساين الذي برع �أهله يف �صناعته من
م ��واد ب�سيطة ومتوف ��رة يف جمتمع ��ات �صحراوية
كجلود املاعز واخل�شب امل�أخوذ من ال�شجر املنت�شر
يف الواح ��ات ال�صحراوية ،وقد �أبدع وتفنن الفنان
احل�س ��اين يف احل�صول على �صنوف �صوتية بديعة
وجذاب ��ة عن طريق �آل ��ة الطبل الت ��ي �صارت �أهم
الآالت املو�سيقية الت ��ي يف�ضلها ال�صحراويون عن
غريها م ��ن الآالت التي ت�ستعم ��ل يف كل الطقو�س
واملنا�سبات دون ا�ستثناء.
وقد كتب الكثري عن الطبل ك�آلة عريقة موغلة
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يف القدم حيث يعترب البع�ض �أنها تعود �إىل حوايل
� 6000سن ��ة قب ��ل املي�ل�اد ،فيما حتدث ��ت الكثري
م ��ن الكتابات عن املكان ��ة املقد�سة التي حظي بها
الطب ��ل يف احل�ض ��ارات ال�سومري ��ة والبابلي ��ة ويف
بيوت احلكمة والهياكل الدينية القدمية.
الآالت املو�سيقية
�إذا كان الطبل كما يقال �أب املو�سيقىاحل�سانية
ف�إن مي ��زة املو�سيق ��ى احل�ساني ��ة �أنه ��ا ا�ستعملت
دائم ��ا �آالت مو�سيقي ��ة تقليدي ��ة ي�صنعه ��ا �صن ��اع
حرفي ��ون تقليديون يف متا�س مع �شكل ولون وزمان
وم ��كان املو�سيقى احل�سانية وم ��ن بني هذه الآالت
جن ��د �آلة « التدني ��ت» وهي �آلة مو�سيقي ��ة تقليدية
عب ��ارة ع ��ن خ�ش ��ب دائري علي ��ه طبقة م ��ن جلد
الغنم وخ�شب ��ة طويلة م�صنوعة م ��ن �شجر حملي
وعليها �أوتار كان ��ت ت�صنع قدميا من ذيول اخليل
�أم ��ا الآن فت�صن ��ع م ��ن �أمع ��اء ال�شاة بع ��د ذبحها
وهي �آلة رجالي ��ة يعزف عليها الرجال فقط وهذا
طق� ��س مقد�س لأن ��ه من النادر و�أحيان ��ا من العار
�أن تع ��زف الن�س ��اء عل ��ى �آالت الرج ��ال والرجال
على �آالت الن�ساء �آل ��ة «االردين» هي �آلة مو�سيقية
ن�سائية بامتي ��از يف املو�سيق ��ى احل�سانية وهي �آلة
ال تختل ��ف كثريا ع ��ن �آل ��ة « التدني ��ت « الرجالية
با�ستثن ��اء �أوتارها التي تنق�سم ب�ي�ن الوتر الطويل

والوت ��ر الق�صري عك� ��س الأوتار الطويل ��ة جميعها
يف �آل ��ة التدنيت اخلا�صة بالرج ��ال وهي �آالت �إىل
جانب �آالت �أخرى م�ساعدة �أو مكملة يف املو�سيقى
احل�ساني ��ة كالربابة والناي واملزم ��ار والتي يبقى
الطبل فيها روح وجوهر ه ��ذا النوع من املو�سيقى
ال�ساحر والعتيق.
«الكدرة»
رق�صة �إن�سان ال�صحراء وهي واحدة من �أعرق
رق�صات املجتمع ال�صحراوي يف اجلنوب املغربي.

رق�ص ��ة «الك ��درة» ه ��ذا التجان� ��س العجائبي
ب�ي�ن احلرك ��ة وال�ص ��وت املعط ��ر بعط ��ر اجلذور
الإفريقي ��ة ..التعبري اخلال� ��ص لإن�سان ال�صحراء
يف قبائ ��ل عريقة حيث ع�ش� ��ش الت�صوف وانعك�س
عل ��ى الكثري من �أوج ��ه �إبداعات ه ��ذه التجمعات
املتفردة.
ال تت�أتى رق�ص ��ة «الكدرة» دون الآلة الإيقاعية
الرئي�سية وهي «الطب ��ل» �أي «الكدرة» الذي هو يف
الأ�صل عبارة عن �إناء خ�شبي مغطى بجلد الإبل �أو
الغن ��م وم�شدود بحبال م ��ن نف�س اجللد ومزرك�ش
باحلناء كعالمة رئي�سة لطبل رق�صة الكدرة الذي
يخ�ضع قبل ا�ستعماله ك�آل ��ة مو�سيقية يف الرق�صة
ملرا�سي ��م خا�صة وا�ستثنائي ��ة عجائبية تقرتب من
«القدا�سة» ،حيث �إن عملية ربط قطعة اجللد على
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فوه ��ة الإناء ،تتم داخل �إط ��ار �شعائري ،يكمن يف
�إن�ش ��اد كلمات ذات بعد دين ��ي وهو ما يعني دخول
الإناء �إىل جمال املقد�س.
وح�س ��ب امل�شتغل�ي�ن عل ��ى رق�ص ��ات ال�شع ��وب
العريق ��ة ف ��ان رق�ص ��ة الك ��درة ه ��ي عب ��ارة ع ��ن
م�سرحية مرجتلة ي�ؤديه ��ا �أ�سا�سا ال�شباب الذكور
الذين يوزعون امله ��ام بينهم حيث يقوم العارفون
بالإيقاع بال�ضرب عل ��ى الطبول بوا�سطة ق�ضيبني
خ�شبي�ي�ن (املغازل) فيما يتحلق الآخرون يف �شكل
دائ ��ري مرددي ��ن ن�شي ��دا عل ��ى �شكل ح ��وار حول
مو�ضوع معني يتم اختي ��اره م�سبقا ،لت�أتي املرحلة
الفا�صلة يف رق�صة الكدرة حني تدخل و�سط حلقة
الراق�ص�ي�ن فت ��اة يف كامل زينته ��ا ملثمة ال يظهر
منه ��ا �إال العيون ت�ؤدي بدوره ��ا رق�صات تزيد من
حما�س الرق�صة لي�أتي بعد ذلك الدور على البطل
ال ��ذي يدخل ليك�ش ��ف القناع عن الفت ��اة ويتعرف
عل ��ى حما�سنها ويعلق عل ��ى �صدرها خنجرا داللة
على حمايتها ويف ذلك �إ�شارة �إىل �أنه اختار زوجة
امل�ستقب ��ل لي�شت ��د بعدها الإيق ��اع �إيذان ��ا بانتهاء
الرق�ص ��ة ولت�ست�أن ��ف م ��ن جدي ��د بع ��د ا�سرتاحة
ق�صرية بنف�س ال�شباب وبفتاة �أخرى.
�س�ؤال القدا�سة
من ب�ي�ن �أك�ث�ر الأ�سئل ��ة املثرية الت ��ي مل جتد
له ��ا جوابا واملتعلقة برق�صة الك ��درة هناك �س�ؤال
القد�سي ��ة التي ارتبطت به ��ذه الرق�صة وطقو�سها
حي ��ث توارثتها الأجيال يف جمتمع �صحراوي قبلي
منغلق يف �إ�شارة �إىل توارث كنز تراثي نفي�س ومن
ذلك م ��ا يعط ��ي لبع� ��ض التف�س�ي�رات والقراءات
دالالته ��ا فقد ربط العديد م ��ن الباحثني بني هذه
الرق�ص ��ة وب�ي�ن طقو�سه ��ا ال�صوفية حي ��ث تنبني
غالبي ��ة الكلمات الت ��ي ت�سرد �أثن ��اء الرق�صة على
�أدعية و�أهازيج مفعمة باملعاين الدينية التي تناجي
الرب وتطلب العف ��و والغيث (املطر) والنجاة من
ع ��ذاب القرب والآخ ��رة وقد ف�س ��ر الدكتور عي�سى
الطو�سي يف قراءاته لرق�ص ��ة الكدرة التي ت�ؤديها
راق�ص ��ة �شابة �أن اجل�سد يتنا�س ��ق يف حركاته مع
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ال�صوت(الن�شي ��د) يف �إ�ش ��ارة �إىل ال�شطح ��ات
ال�صوفية التي يراد منها بل ��وغ احلقيقة الإلهية..
ويف ذلك ما يف�س ��ر �أن راق�صات «الكدرة» يفقدن
التوا�صل بالعامل اخلارجي �أثناء ت�أديتهن للرق�صة
ما يزيد من غمو�ض هذه الرق�صة اخلالدة.
رق�صة الأعرا�س
املجتم ��ع ال�صح ��راوي يف مناط ��ق بعينها من
اجلن ��وب املغرب ��ي يحر� ��ص �أ�ش ��د احلر� ��ص على
الإبق ��اء عل ��ى العدي ��د م ��ن التقالي ��د والع ��ادات
القدمي ��ة والت ��ي حتول ��ت �إىل طق� ��س الزم ه ��ذه
القبائ ��ل يف كل منا�سبته ��ا املو�سمي ��ة واملنا�سباتية
كالأعرا� ��س مثال الت ��ي ال ميكن �إحيا�ؤه ��ا دون �أن
تك ��ون رق�ص ��ة «الكدرة» مث�ل�ا �أحد �أه ��م مكونات
الفرح ��ة واالنت�ش ��اء مل ��ا متثله يف ذاك ��رة وخميال
وروح �إن�س ��ان ال�صحراء من عالم ��ات الفرح التي
تعك�سها بجالء الرق�صة والتي تتميز �أ�سا�سا بخفة
احلركة وتزامنها م ��ع الإيقاع الرنان للطبل الذي
يرتك �ص ��دى ممي ��زا وخمتلفا و�ساح ��را يف نف�س
و�شع ��ور متتبع حلب ��ة الرق�ص ،فرق�ص ��ة «الكدرة»
ح�س ��ب الباح ��ث يف املج ��ال اال�ستاذ بلعي ��د �أطوي
هي نتاج البيئة البدوية احل�سانية �صيغت يف قالب
ينا�سب احلياة يف ال�صح ��راء و ترتبط باجلماعة
يف ن�شاطها و احتفاالتها و يف جو حتدوه التلقائية،
العفوي ��ة ،و روح الإب ��داع ،و لغة متع ��ددة الدالالت
واملع ��اين و خطاب ج�سدي مرئي يقول ما ال ميكن
�أن ينط ��ق به الل�سان .وهو لغة مع�ب�رة تتكلمها كل
�أع�ضاء اجل�سد.
مو�سيقى «اكناوة»

طقو�س خا�صةومناجاة الزنوج العبيد لأرواح
خفية.

رغ ��م �أن املغرب مع ��روف بتع ��دد «الطوائف»
املو�سيقية  -كعي�ساوة وجياللة  -واحماد امو�س...
�إال �أن طائفة «اكناوة» تبقى الأهم من حيث �شهرتها
و�أتباعه ��ا يف كل �أنح ��اء العامل،ورغ ��م كل ماقي ��ل
وكتب ع ��ن هذه املو�سيق ��ى ف�إنها �ستظ ��ل غام�ضة
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وحمملة بثقل الأ�ساطري والأزليات املفعمة بالإرث
الإفريقي والأمازيغي والعربي على ال�سواء.
مو�سيقى العبيد
كناوة احلقيقيون ينحدرون من �سال�سة العبيد
الذي ��ن مت ا�ستريادهم نهاية الق ��رن  16امليالدي
�إىل املغرب خ�ل�ال الع�صر الذهبي للإمرباطورية
املغربي ��ة وخا�صة م ��ن ال�سودان الغربي ��ة �أي دولة
م ��ايل حالي ��ا وتعد كلم ��ة «كناوة» حتريف ��ا لال�سم
الأ�صل ��ي الذي هو «كينيا» وما تزال عدد من املدن
املغربي ��ة �شاه ��دة على �آث ��ار ه�ؤالء العبي ��د الذين
ا�ضط ��روا �إىل ت�أ�سي� ��س زواياه ��م اخلا�ص ��ة به ��م
واحلفاظ على طقو�سه ��م ال�سودانية خا�صة مبدن
مراك� ��ش وال�صويرة والرب ��اط ومكنا�س،فيما تعد
مدين ��ة ال�صويرة املق ��ام الروحي لطائف ��ة العبيد
داخل املغ ��رب لتوفرها �آنداك عل ��ى ميناء بحري
مه ��م ومركز جت ��اري كب�ي�ر على �ساح ��ل املحيط
الأطل�س ��ي ومنه ��ا كان يت ��م ا�ستق ��دام العبي ��د مع
الذهب �إىل املغرب.
طقو�س مو�سيقية خا�صة
ي�ص ��ر �أع�ل�ام املو�سيقى «الكناوي ��ة» على �أنها
مو�سيق ��ى بطقو� ��س خا�صة وال تت�أت ��ى يف الظروف
الت ��ي ميك ��ن �أن تت�أت ��ى به ��ا �أي مو�سيق ��ى �أخ ��رى

فمو�سيقاه ��م مناج ��اة ومغازلة ل�ل��أرواح اخلفية
وهي �سليلة عذابات الزنوج العبيد يف دهور القهر
يتو�سل ��ون بالإيقاع ��ات القوية والأل ��وان والقرابني
و�إحراق البخور كي تتم معاجلة امل�سومني باجلان
ب�آالت مو�سيقية خا�صة وهي «الكنربي �أو ال�سنتري
(�آل ��ة وتري ��ة �أوتاره ��ا من مع ��ي املاع ��ز) والطبل
والغيط ��ة (مزمار)ث ��م القراق� ��ش وه ��ي ال�صنوج
احلديدي ��ة ذات ال�ص ��وت ال�ضاج كم ��ا �أن العزف
«الكناوي» ل ��ه هندامه اخلا�ص وه ��و لبا�س عبارة
عن �أ�سمال بالية مميزة الألوان خا�صة اخل�ضراء
واحلمراء والزرقاء.
الليلة «الكناوية»
الليلة «الكناوي ��ة» هي واحدة يف ال�سنة وت�سمى
ليلة «الدردبة» وح�سب علم ��اء االنرثبولوجيا ف�إنها
ت�شب ��ه �إىل حد م ��ا حف�ل�ات الزار مب�ص ��ر وبع�ض
االحتف ��االت الطقو�سي ��ة يف الربازي ��ل و�أمري ��كا
الالتينية وتنظم الليلة غالبا خالل الن�صف الثاين
م ��ن �شهر �شعب ��ان �أو يف �أوقات �أخ ��رى من الأ�شهر
القمري ��ة ،وح�سب املعتقد «الكن ��اوي» ف�إن م�صائر
النا� ��س للعام امل ��وايل حتدد خالل ليل ��ة منت�صف
�شه ��ر �شعبان من كل عام وبالت ��ايل ينبغي التو�سل
مللوك اجل ��ان لأجل حتقيق �أمني ��ات العالج وزوال
العك�س والنجاح يف الأعمال وغريها من الأغرا�ض
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قب ��ل �أن ي�سجن اجل ��ان طيلة الن�ص ��ف الثاين من
�شه ��ر �شعبان ولن تعانق حريته ��ا �إال يف ليلة القدر
ومتر الليل ��ة بث�ل�اث مراحل هي مرحل ��ة الطواف
بالأ�ضحية والتي تكون عبارة عن تي�س �أ�سود وتكون
مفتوحة �أي�ضا لغ�ي�ر املنت�سبني للطريقة «الكناوية»
وبه ��ا تنطل ��ق �إيقاع ��ات الطب ��ول و�أنغ ��ام املزامري
والقراق ��ب ثم مرحلة الت�صعي ��د الإيقاعي متهيدا
لهياج جماعي وا�ستع ��دادا للمرحلة الثالثة املغلقة
والتي الي�سم ��ح خاللها باحل�ضور لأتب ��اع الطائفة
دون غريه ��م حي ��ث الهي ��اج اجلماع ��ي يف �أوجهه
اعتقادا �أن اجلان ينزلون بني املحتفلني بالليلة.
ال�صويرة املقام الروحي
�ضري ��ح �سيدي «ب�ل�ال» املوجود غ ��رب مدينة
ال�صويرة املغربية يعترب هو املقام الروحي لطائفة
«كناوة» داخل املغرب ومن هنا ارتبطت هده املدينة
التي ا�شتهرت بريحه ��ا ونوار�سها وخ�شب العرعار
مبو�سيقى «كن ��اوة» حتى �صارت حمجا لأتباع هذه
الطائف ��ة من داخل املغرب وخارجه ولتتحول فيما
بع ��د ملدينة ا�ستثنائية �ضاج ��ة باملو�سيقى املختلفة
الت ��ي ت�ؤلف ب�ي�ن حفيف الري ��ح وزعي ��ق النوار�س
ونق�ش ال�صناع على خ�شب العرعار و بني �إيقاعات
كن ��اوة لتن�سج حلنا جميال يغ ��ري زائرها بالعودة
مرات ومرات.
امللحون فن كل الأزمنة
�أول ظه ��ور لف ��ن امللح ��ون كان يف الع�ص ��ر
املوح ��دي يف القرن ال�سابع الهجري قبل �أن يتطور
يف الع�ص ��ر ال�سعدي وليت�ألق كفن �شعري و�إن�شادي
وغنائ ��ي يف نهاية القرن التا�س ��ع ع�شر جماورا يف
مو�ضوعاته م ��ا هو ديني قب ��ل �أن يتغنى بالطبيعة
واجلمال واحلبيبة والغرام.
التو�س�ل�ات الإلهي ��ة واملدائح النبوي ��ة والرثاء
والهجاء والولع والربيعيات...هي مواد ومو�ضوعات
فن امللحون الت ��ي تغنى بها �أعالم هذا الفن الذي
يعترب من �أهم الفنون املتميزة باملغرب التي تعك�س
تراث ��ا بديع ��ا وتك�شف غن ��ى وث ��راء الثقافة والفن
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املغربيني ب�أ�صالت ��ه ومعا�صرته وقد عرف امللحون
ك�شع ��ر وك�إن�شاد وكغناء التفاف ��ا جماهرييا كبريا
توارثت ��ه الأجيال تل ��و الأجيال وع ��رف كفن يتخذ
من اللهجة العامي ��ة �أداته انت�شارا منقطع النظري
خا�ص ��ة ببع� ��ض امل ��دن العريقة يف املغ ��رب ك�سال
وفا�س ومكنا� ��س ومراك�ش وتط ��وان وطنجة حيث
كان ��ت وال تزال ه ��ذه املدن موطن �أع�ل�ام و�شيوخ
ف ��ن امللحون ومرك ��ز تواجد �أكرب معاه ��د تدري�س
فن امللحون ليبقى هذا الفن خمل�صا ووفيا ل�شكله
وم�ضمون ��ه وعم ��ق �أفكاره وقيم ��ة �أ�شع ��اره الدالة
والهادفة وامل�ستوعب ��ة دوما للتحوالت التي يعرفها
الزمان واملكان.
الق�صي��دة «امللحوني��ة» تخ��رج م��ن عباءة
الديني
ارتبط فن امللحون يف بداية ظهوره بامل�ضمون
الدين ��ي حيث �شكل ��ت الق�صي ��دة امللحونية ال�سرد
الأوح ��د للم�ساج ��د والزوايا قب ��ل �أن تتطرق هذه
الق�صي ��دة على ي ��د �شيوخه ��ا �إىل موا�ضيع �أخرى
اعتربت حينها انقالبا يف م�سار هذا الفن العريق
حي ��ث اعتم ��دت يف بداية الأم ��ر على �إيق ��اع اليد
«الأي ��دي» �أو ما �سم ��ي «بالتو�ساد» قب ��ل �أن يتم يف
مرحلة متقدمة اعتماد �آل ��ة «الطعريجة» وهي �آلة
�صغ�ي�رة للإيقاع قبل �أن يت�سع املجال لدخول �آالت
�أخ ��رى �شكل ��ت الوجه اجلديد لف ��ن امللحون الذي
اق�ت�رب يف �أ�شع ��اره و�أحلانه وغنائه م ��ن موا�ضيع
جديدة جاورت الطبيع ��ة والغزل والرثاء والهجاء
م ��ا �أعطى لفن امللحون جماليته وروعته التي تكاد
التوجد يف �أي �شكل غنائي �آخر،وحول �أ�صوله كفن
يقول الباح ��ث يف فن امللحون الفنان جمال الدين
بنحدو �أن هناك ر�أيني الر�أي الأول يقول �أن �أ�صله
م ��ن تافياللت و�سجلما�سة ،حيث كانت ت�ستوطنها
الأ�س ��ر العربية والأمازيغي ��ة لتتكون يف ما بعد لغة
عامية .فب ��د�أت تكتب �أ�شع ��ارا بلهجاتها املغربية،
ودليله يف ذل ��ك هو �أن جل ق�صائد امللحون الأوىل
تعتم ��د عل ��ى وزن �أو بح ��ر «املبي ��ت» وه ��و �شبي ��ه
ببحور وعرو� ��ض اللغة العربي ��ة الف�صيحة خا�صة

رق�صة �أحيدو�س طقو�س جماعية لإعادة ال�شم�س من موطن غروبها

ال�شعر العمودي الذي كتب ��ه �أغلب �شعراء امللحون
القدام ��ى والفطاح ��ل والذي ��ن ينتم ��ون �إىل ه ��ذه
املنطق ��ة� ،أما الر�أي الثاين فيع ��ود للأ�ستاذ امل�ؤرخ
والباحث حممد زنيرب ال ��ذي �أعاد �أ�صول امللحون
�إىل الأندل� ��س م�ست�شه ��دا بك ��ون �أق ��دم ق�صي ��دة
ملحونية عرث عليها حت ��ى الآن هي «احلربة» البن
عب ��ود ،الأندل�سي الأ�صل ،كتب ��ت يف و�صف معركة
�أب ��ي عقبة ب ��ن �أحم ��د الوطا�سي و�أحم ��د الأعرج
ال�سعدي �سنة  1536م943 .هجرية وقد �أن�شدت
بني يدي �أحم ��د الوطا�سي الذي و�ضع رهن �إ�شارة
ابن عب ��ود مكانا لإن�شاد ق�صائ ��ده يوم عيد املولد
ابت ��داء من ذلك التاريخ .وه ��و م�سيد �سيدي فرج
املوجود ب�سوق احلناء بفا�س.
�أ�شهر ق�صائد امللحون

بالرغ ��م من �أن فن امللح ��ون تغنى بالكثري من
الأ�شع ��ار التي كتبت يف م ��دح الر�سول الكرمي ويف
ذكر �أخالق ��ه ،وبرغم ت�سابق �أع�ل�ام و�شيوخ هذا
الفن من ��ذ ظهوره يف كتابة وغن ��اء ق�صائد جتاور
الدين ��ي وماه ��و �أخالق ��ي ا�ستجاب ��ة ملحب ��ي هذا
الل ��ون الغنائي ف ��ان ال�صدف الغريب ��ة ال تريد �إال
لق�صائ ��د الغزل و�أحيانا لق�صائد املجون �أن تكون
الأكرث �شهرة والأكرث ا�ستماعا من غريها وخا�صة
ق�صيدتي «فاطمة « و» ال�شمعة « اللتني حولهما فن
امللحون �إىل حتفتني غنائيتني بديعتني.
يق ��ول ال�شاعر ادري�س بن علي امللكي يف مطلع
ق�صيدة «فاطمة»

رحمي يا راحة لعقل ترحامي
مـــــن جفـــاك طـــال �سقامـي
		
كيف نبقى حاير وانت م�سليــة
روفـي يـــا لغـــزال فـــاطـمـة
		
اموالتي واحلب والهوى والع�شق ونار الغرام
من حالت ال�صبا فع�ضايا قاموا
		
كل واحد دار مقامو فمهجتي
و�ضحى بح�سامو مـع �سهـامــو
		
يطعن ويزيد باجلراح عدامي
فـــي غـــــــــراد هـــذ الــدامي
		

غري ملكت عقلي بجمالها
وغلقت عنوة باب املراحمة
		

واىل جان ��ب ه ��ذه الق�صي ��دة الرائع ��ة الت ��ي
تتكون من �أكرث من �ألف بيت �شعري ،توجد هناك
ق�صي ��دة «ال�شمع ��ة » الت ��ي نظمها �شاع ��ر امللحون
الكب�ي�ر حمم ��د ال�شريف ول ��د �أرزي ��ن وهي حتفة
�شعري ��ة غنته ��ا �إىل جانب فرق امللح ��ون و�أعالمه
و�شيوخ ��ه ع ��دد من الف ��رق الغنائي ��ة ال�شهرية يف
املغرب كنا�س الغيوان وجمموعة جيل جياللة ومن
الق�صيدة يقول ال�شاعر:
هلل يـــا ال�شمـعــة �سالتــك ردي لــي �س�آيل
و�ش بيك فالليايل تبكي مدى انت ا�شعيال
عال�ش يا ال�شمعة تبكي ما طالت الليايل
و�ش بيك يايل تتهيء لبكـاك فـكـل ليايل
وعال�ش كتباتي طول الديجــان كتاللــي
و�ش بيك يا يل ما ريـنـا لـك فلبكـا امثيــال
عال�ش كت�ساهر داجك ما �سهـرو جنــالـي
و�ش بيك يايل وليتي مــن ذا البـكــا عليال
وعال�ش باكيا روعتي نا�س لهــوى امثـايل
و�ش بيك يا يل تن�صريف بدرارك الهطيال
عال�ش باكيــا وانــت فــمــراتب الـمـعـايل
و�ش بيك يايل فيك او�صاف العا�شقني �صال*�صلة
وعال�ش باكيا مدالك لـلبـــاكـــي و�ســالــي
و�شبيك يايل ظاهر حالك حالة ىل وحيال
اذا ن�شوف ل�صفرارك ي�صـفــارلو خيـالـــي
واذا ن�شوف دبلتك زادت خلاطـري دبيلـة

وه ��ي ق�صيدة طويل ��ة بدورها �شكل ��ت وت�شكل
مطل ��ب ع�شاق امللحون يف كل �أنحاء املغرب وبع�ض
البل ��دان املج ��اورة كاجلزائ ��ر التي يحظ ��ى فيها
�أي�ضا فن امللح ��ون بنف�س احلظوة التي يحظى بها
يف اململك ��ة حيث يتكاثر جمه ��ور هذا الفن الراقي
والذي تنظم له العديد من املهرجانات واللقاءات
ط ��وال �أيام ال�سن ��ة يف �إ�شارة دالة عل ��ى �أن الأ�سر
العريق ��ة يف اململكة ت ��ورث الفن �أي�ض ��ا لأحفادها
مثلما تورثهم �أ�شياء �أخرى .
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�أر�شيف الثقافة ال�شعبية
ت�صوير  :فوزية حمزة

الحالقة في البحرين
عمارة البيت الشعبي العراقي

الحــالقــة
فــي البحــــرين
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يو�سف �أحمد الن�شابة
كاتب من البحرين

احلالق��ة مهن��ة تتس��م بالعراق��ة ،فه��ي قدمي��ة
جدًا،وعريقة جدًا،و هي مرتبط��ة ارتباطا وثيقا بتلك
الفترات الس��حيقة التي بدأ فيها اإلنسان يهتم بجمال
مظه��ره اخلارج��ي و العناية بتصفيف ش��عر رأس��ه،
وجتدر اإلش��ارة إلى أن املجتمع��ات البدائية القدمية
ظه��رت معتقدات خرافية جعل��ت مهنة احلالقة عند
بعض القبائل مرتبطا بطرد الشر من النفس لتطهيرها
من األرواح الشريرة التي تسكن في شعر رأسه و شعر
حليته و شواربه.
160

احلالقة يف البحرين

وكون ذلك مرتبط ًا ب�شع ��ر الإن�سان ف�إنه يربز
العالقة الوثيقة بني احلالقة وكل طبقات املجتمع
م ��ن مل ��وك و�أم ��راء وخلف ��اء وفر�س ��ان و�أغني ��اء
وفقراء.
�إن احلالق بحكم قربه من النا�س� ،أ�صبح جزء ًا
م ��ن احلي ��اة ال�سيا�سية واالقت�صادي ��ة ،ويف بع�ض
الأحيان احلياة الثقافية �أي�ض ًا ،بحكم ارتباطه بكل
�شرائ ��ح املجتمع ،لي�ستمع �إىل همومهم و�أفراحهم
و�أحزانه ��م وم�شكالتهم ،وهوب ��دوره املهني �أ�صبح
�أف�ض ��ل نا�شر ومذيع للأخب ��ار وال�شائعات ،بل �إنه
واح ��د م ��ن امل�ص ��ادر املوثوقة لدى م ��ن يرغب يف
ال ��زواج وامل�صاه ��رة ،وم ��ع الزمن تط ��ورت مهنة
احلالقة ،ف�أ�صبح احل�ل�اق يعالج بع�ض الأمرا�ض
الت ��ي ت�صي ��ب ال�شع ��ر وف ��روة الر�أ�س ،مل ��ا يعانيه
الكث�ي�ر م ��ن النا�س �آن ��ذاك من بع� ��ض التقرحات
اجللدية و«القرع » مما يجعله ي�أخذ دور الطبيب،
وهن ��ا البد م ��ن التفريق بني ر�أ�س الرج ��ل الأ�صلع
ور�أ� ��س الرجل الأقرع ،فال�صلع ظاهرة عادية غري
مر�ضي ��ة ت�صيب ب�صيالت �شع ��ر الرجال امل�ؤهلني
وراثي ًا حلدوثها وتبد�أ م ��ن �أوائل الع�شرينيات من
العمر� ،أوبعد ذلك ،وق ��د يبد�أ ال�صلع من املنطقة
الأمامية فقط �أواخللفي ��ة� ،أوكليهما ،وقد ي�صيب
كل ال�شعر من اجلانبني ،وهناك �سبب �آخر لل�صلع
هواختالل ن�سبة الهرمون الذكري وهوالأندروجني
يف اجل�س ��م ،وينبغي �أال يفهم من ذلك وجود ن�سبة
م ��ن الأنروجني ،ولكن وجود العامل الوراثي يجعل
ال�شع ��ر �أك�ث�ر ا�ستعداد ًا لال�ضمح�ل�ال حتت ت�أثري
الهرمون الذكري.
�أم ��ا الأقرع ف�إن جلد ر�أ�سه يعاين من تقرحات
متفرقة يف ف ��روة الر�أ�س ،يتع ��ذر حلها منوال�شعر
مم ��ا يجعل امل�صاب بهذا املر� ��ض يواري «قرعته»
بغطاء ،ففي منطقة اخلليج يحر�ص امل�صاب على
لب� ��س «الغرتة» لي ًال ونهار ًا ،ويف كل الأماكن ،وكان
ال�صبية يتغنون:
�أقرع قرنقع طاح يف الطا�سه
�صرخ على �أمه يبي خرخا�شه

وه ��ذه كان ��ت البداي ��ة ملعاجل ��ة احلالق�ي�ن
قروحات الر�أ�س لي�ضيفوا �إىل مهنة احلالقة مهنة
املعاجلة ومهنتي احلجامة ومهن ��ة اخلتان �أي�ضا.
وكان يطلق عليه احلكيم.
و�سوف يتم تناول �ش ��رح املهمات الثالث التي
يق ��وم به ��ا احلالق وه ��ي حالقة ال�شع ��ر واخلتان
واحلجامة ،ب�صورة تف�صيلية.
احلالقة يف التاريخ:
احلالق ��ة مهنة عريقة عرفها االن�سان منذ �أن
اهتم بجمالية مظهره ،كما �سبق �أن �أو�ضحنا ،ويف
بع�ض البيئات يتم توارثها �أبا عن جد.
والفع ��ل :حلق:حلق ًا وحتالقا� ،أي �أزال ال�شعر.
كم ��ا �أن احلالق ��ة الزي ��ان يق ��ال له مزي ��ن باللغة
ال�شعبية واحلالقون« :مزاينية» ()3
وتعود �أق ��دم الوثائق التاريخي ��ة عن احلالقة
�إىل فراعن ��ة م�صر ،فق ��د كان امل�صريون القدماء
يحلق ��ون �شع ��ر ر�ؤو�سه ��م وذقونهم عن ��د تن�صيب
الفرعون ،وكان رئي� ��س الكهنة احلالق (باعتباره
وحده �صاحب احلق يف مل�س �شعر الفرعون).
يذكر عبدالرحمن م�سامح يف كتابه «�ألوان من
الرتاث» وجود ثالثة فئ ��ات من احلالقني ،فالفئة
الأوىل ه ��م من فتحوا له دكاك�ي�ن احلالقة والفئة
الثاني ��ة فهم من يفرت�ش ��ون الأر�ض حيث يفر�شون
ب�ساطهم يف �أحد �أركان ال�سوق ،و�أما الفئة الثالثة
فه ��م الذين يتجولون يف الق ��رى والأحياء حاملني
ع ��دة العمل يف «جفري» ومن ثم يف �صندوق خ�شبي
حت ��ى و�ص ��ول احلقائ ��ب ،وكان بع� ��ض احلالقني
ذوي اخل�ب�رة وال�سمعة الطيبة والكف ��اءة واملهارة
يجولون العديد من القرى القريبة من القرى التي
ي�سكنونها.
كان ��ت درج ��ة حالق ��ة الر�أ� ��س حم ��دودة يف
احلالقة الكاملة �أي ج ّز ال�شعر جز ًا كام ًال� ،أوكما
يع ��رف الآن على درجة ال�صف ��ر لل�صغار والكبار،
وق ��د تك ��ون م�ش ��كالت غ�س ��ل ال�شعر واح ��دة من
الأ�سب ��اب التي تدعوللتخل�ص م ��ن ال�شعر الكثيف
يف وق ��ت كان النا� ��س يغ�سلون �شعوره ��م بنوع من
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م�سجد وعني �أبوزيدان يف منطقة ( اخلمي�س ) من �أ�شهر الأماكن للنذور وغالب ًا ما يكون
التوجه جماعي ًا ت�شارك فيه ن�سوة احلي م�صطحبني معهن �أطفالهن.

الطني الأ�صفر الناع ��م احلبيبات �أوورق «ال�سدر»
املطح ��ون ال ��ذي تنتج عن ��ه رغ ��وة ب�سيط ��ة �أثناء
الغ�سل� ،إال �أن �إزالته وتنظيف ال�شعر من �آثاره بعد
ذلك تبقى عملية �شاق ��ة ومتعبة وحتتاج �إىل كمية
كبرية من املياه املتدفقة.
ثم تطور منط احلالقة برتك جزء من ال�شعر
يف مقدمة الر�أ�س ت�سمى «الق�صة» كمظهر جمايل
وبعده ��ا تطور �إىل ترك دائرة من ال�شعر يف و�سط
الر�أ�س يقوم احلالق بو�ضع «طا�سه» �أو«قفة « فوق
ر�أ�س ال�صبي وق�ص ما حولها.
�أم ��ا ال�شب ��اب ف ��كان يحل ��ق اللحي ��ة بالكامل
مع ت ��رك �شارب ��ه كنوع م ��ن �إثبات الرجول ��ة� ،أما
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الرج ��ال وكبار ال�س ��ن وال�شيوخ من رج ��ال الدين
فكانوا يكرم ��ون اللحية ( على �أال تزيد عن قب�ضة
اليد) ويهينون ال�شارب بتق�صريه عمال باحلديث
ال�شريف.
لق ��د كان البح ��ارة االيراني ��ون الذين يجلبون
الب�ضائ ��ع �إىل البحرين يحلق ��ون مقدمة ر�ؤو�سهم
لأ�سب ��اب ديني ��ة وهي مل�س ��ح مقدم ��ة الر�أ�س عند
الو�ضوء ا�ستعداد ًا لل�صالة.
عدة احلالق:
• مو���س احلالق��ة :وهو�آل ��ة ح ��ادة م ��ن الفوالذ
الأمل ��اين ،وهومك ��ون م ��ن جز�أين:املقب� ��ض،
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•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

واملو� ��س وه ��ي اجل ��زء احل ��اد ال ��ذي يق� ��ص
ال�شعر.
امل�س��ن :بك�سر املي ��م وهو�شريط جل ��دي يعلق
�أح ��د طرفي ��ه يف اجل ��دار ومي�س ��ك احل�ل�اق
بالطرف الآخر بيد احلالق ممر ًا املو�س عليه
م ��رار ًا وتكرار ًا ليكون ح ��اد ًا بعد �أن مت �شحذه
على م�س ��ن احلجر بحيث تكون عملية ال�شحذ
بعد كل حالقة.
امل�س��ن احلج��ري :وهوحج ��ر �أمل� ��س م�صقول
ي�صب علي ��ه بع�ض م ��ن املاء لت�سهي ��ل انزالق
املو�س وتف ��ادي احلرارة من ك�ث�رة االحتكاك
ل�شحذ املو�س اخلا�ص بحالقة الوجه.
امل�س��ن احلج��ري اخل�ش��ن :مييل لون ��ه للبني
الداك ��ن �أواملائ ��ل للزرق ��ة ح�سب ن ��وع احلجر
وي�ستعمل ل�شحذ املو�س اخلا�ص بحالقة الر�أ�س
( هذه الأحجار جتلب من �إيران �أوتركيا.
امل�ش��ط :وكان يف البداي ��ة م�صنوع ��ا م ��ن
اخل�شب وبه �أ�سن ��ان من كال الطرفني وهناك
م�ش ��ط خا�ص ب�شعر اللحي و�أ�سنانه من طرف
واحد فقط.
طا�سه :و�إن ��اء �صغري حلفظ املاء م�صنوع من
النحا� ��س الأ�صفر لتغطي� ��س الفر�شاة امل�شبعة
بال�صابون.
فر�ش��اة �صغ�يرة :فر�ش ��اة �شعره ��ا ناعم ولها
مقب� ��ض �أ�سط ��واين خلل ��ط ال�صاب ��ون بامل ��اء
للح�ص ��ول على رغوة ت�سهل انزالق املو�س على
اجللد.
لككن :وهو�إن ��اء وا�سع لي�س بالغزير يتم غ�سل
الوج ��ه والر�أ�س مبا به من م ��اء وثم التخل�ص
من ما به من ماء على الأر�ض.
من�شف��ه :وهي لتن�شي ��ف الر�أ� ��س والوجه من
بقايا ال�صابون وماء احلالقة و�إزالة �آثار دماء
اجلروح التي ي�سببها عادة املو�س.
ب��ودرة معط��ره :تر� ��ش يف �أط ��راف ال�شع ��ر
لتخفيف حرارة املو�س واجلروح التي �سببها.
مكن��ة احلالق��ة :ومت ا�ستعماله ��ا م�ؤخ ��را
وذات مقب�ض من طرف�ي�ن يقب�ض عليه ويفتح

للح�ص ��ول على �شفرة احلالقة يف و�ضع يق�ص
ال�شع ��ر وله درجات حتدد ح�سب ما يتفق عليه
من طول ال�شعر املراد ق�صه.
• كر�س��ي حالق��ة ( :لأ�صح ��اب الدكاك�ي�ن)
جللو�س الرجل املراد حالقته.
• لوح اجللو�س :خا�ص للأطفال ال�صغار يو�ضع
على يدي الكر�سي لرفع م�ستوى اجلل�سة ليكون
ر�أ�س الطفل قريبا من متناول يدي احلالق.
• مر�آة مثبتة  :يف احلائط لريى الزبون ال�شكل
النهائي حلالقته.
• م��ر�آة حممول��ة :يحمله ��ا احل�ل�اق يف نهاية
عملي ��ة احلالقة لعر�ض انعكا� ��س خلفية ر�أ�س
الزبون على املر�آة املثبت على احلائط.
• مروح��ة :وكان ��ت يف ال�ساب ��ق عب ��ارة ع ��ن
(ح�ص�ي�رة م�ش ��دود �أح ��د طرفيه ��ا يف �سقف
ال ��دكان ) ويحرك الطرف الآخر �صبي بحبل
ي�شده ويرخيه كي يقوم مبقام املروحة اليدوية
يف توفري الهواء.
• كر�سيني �أوثالثة :ل ��رواد دكان احلالقة �إما
لالنتظار �أولتجاذب �أطراف احلديث يف �شتى
املوا�ضي ��ع ومنه ��ا حكايات الغو� ��ص والتجارة
وم�شاكل النا�س اليومية)3(.
•	�أوراق امل�شم��وم :تو�ض ��ع عل ��ى اجل ��روح التي
ي�سببها املو�س لتطبيبها.
العـقيـقـة:
العقيق ��ة هي ا�سم مل ��ا يذبح عن املولود ،و�أهل
اللغ ��ة خمتلف ��ون يف ا�شتقاقه ��ا ،فق ��ال بع�ضه ��م:
�أ�صله ��ا ال�شع ��ر الناب ��ت عل ��ى ر�أ� ��س املول ��ود حني
والدت ��ه ،ف�سمي ��ت ال�ش ��اة التي تذبح عن ��ه يف تلك
احلال ��ة عقيق ��ة ،فالعقيقة هي ال�شع ��ر الذي يزال
ع ��ن ر�أ� ��س املولود ،وكان ��ت الع ��ادة �أن يحلق �شعر
املولود يف اليوم ال�سابع لوالدته ،لتكون مبثابة فداء
له ودعاء ليحفظ ��ه اهلل ،ولذلك قيل الذبيحة هي
�صاحبة احلدث ،والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح
يف هذه املنا�سبة.
وي ��رى البع� ��ض �أن العقيقة م�أخ ��وذة من العق
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حالق يفرت�ش الأر�ض

وهوال�ش ��ق� ،أي قط ��ع �أوداج الذبيح ��ة ،فقي ��ل لها
عقيق ��ة ،وهي ال�شاة التي تذبح ف ��دا ًء عن املولود،
وتعق مذابحها �أي ت�شق مذابحها.
�أم ��ا �آخرون ومنه ��م ابن فار� ��س خريي فريى
�أن العقيق ��ة تطلق على ه ��ذا وذاك �أي على ال�شعر
املزال وعلى الذبيحة)1( .
وق ��د ح� ��ض اال�س�ل�ام عل ��ى العقيق ��ة ،وم ��ن
م�شروعي ��ة ذلك ق ��ول ر�سول اهلل �صل ��ى اهلل عليه
و�آل ��ه و�سلم« :مع الغالم عقيق ��ة ف�أريقواعنه دم ًا،
و�أميطوا عنه الأذى»)3( .
واختلف الفقه ��اء يف حلق �شعر املولود الأنثى،
فذه ��ب املالكي ��ة وال�شافعي ��ة �إىل �أن ��ه ال فرق بني
الذك ��ر والأنثى ملا جاء ع ��ن االمام حممد بن علي
بن احل�س�ي�ن عليهم ال�سالم �أن فاطمة بنت ر�سول
اهلل ( �ص) وزنت �شع ��ر احل�سن واحل�سني وزينب
و�أم كلثوم وت�صدقت بزنة ذلك ف�ض ًة)6(.
وم ��ن امل�سائ ��ل املتعلق ��ة باملول ��ود حل ��ق ر�أ�سه
والت�ص ��دق بوزنه ف�ضة ،جاء عن �سمرة ر�ضي اهلل
تع ��اىل عنه -قال :قال ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم:
« كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم �سابعه
وي�سمى فيه ويحلق ر�أ�سه»

164

وحللق ر�أ�س املول ��ود حكمة وهدف �صحي كما
هومعتقد بني النا�س ،حيث �إن �إزالة ال�شعر ال�ضعيف
يخلفه �شع ��ر �أقوى و�أكرث �صالب ًة و�أنفع للر�أ�س ،مع
م ��ايف ذلك من التخفيف على ال�صبي وفتح م�سام
الر�أ�س ليخرج البخار منه بي�سر و�سهولة ،ويف ذلك
تقوي ��ة للحوا�س وبخا�صة الب�ص ��ر وال�سمع وال�شم،
ان االحتف ��االت بحالقة املولود (العقيقة) وختانه
من العادات املتوارثة ،تتناقلها الأجيال من ع�صر
لآخر ،ومن بلد �إىل بلد �آخر ،ولذلك انت�شرت هذه
العادات وم ��ا يرافقها من طقو�س م ��ن بلد لآخر،
كم ��ا هي االحتفاالت يف م�ص ��ر الفاطمية العادات
واالحتفاالت �إىل حد كبري.
احلالقة والنذور:
�ساد اعتقا ٌد ب�ي�ن عامة النا�س �أن املر�أة العاقر
�أوالت ��ي يت�أخ ��ر حملها لبع�ض �سن ��وات تلج�أ �إىل ما
يفر� ��ض عليها من تقدمي بع� ��ض « النذور» من قبل
بع� ��ض امل�شايخ امل�شعوذي ��ن �أوتقوم ه ��ي من تلقاء
نف�سه ��ا ب� ��أن تقول « هلل عل ��ي ن ��ذرا �إن رزقني اهلل
مول ��ود ًا ذكر لأفعل كذا وكذا ،وتذكر ما تنوي عمله
حني يتحقق لها مبتغاها» وكثري من الن�سوة يذهنب
للم�ساجد التي بها قبور ال�صاحلني لت�أدية النذر.
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ال�صوره للحالق احلاج حم�سن من كتاب �شيئ من الرتاث البحريني.
امل�ؤلف:الأ�ستاذ عبداهلل الذوادي�  ص 59

ومن الق�ص�ص الطريفة يف البحرين� ،أن �إمر�أة
يف الأربعيني ��ات من القرن املا�ضي ،كان نذرها �أن
رزقه ��ا اهلل مول ��ودا ذكر ًا ف�سوف حتل ��ق �شعره يف
جزيرة فيلكا التي هي تابعة لدولة الكويت يف وقت
كان ال�سف ��ر بني دول اخلليج يت ��م بوا�سطة ال�سفن
اخل�شبية(.هذه احلكاية من احلي الذي كنت قد ترعرعت فيه )
مهنة اخلتان:
جاء يف املعجم الو�سيط ب�أن اخلتان هومو�ضع
القط ��ع م ��ن الذكر والأنث ��ى ،وخنت ال�صب ��ي ختن ًا
وختانه قطع ُقلفته فهوخمتون.
وكانت ع ��ادة اخلتان متار�س م ��ن قبل قدماء
امل�صري�ي�ن و�شرعتها بع� ��ض الديان ��ات ال�سماوية
ومنها اليهودية حيث قرر يو�شع �إلزام اليهود كافة
بوجوب ختان �أبنائهم)5( .
وتنظ ��ر اليه ��ود للخت ��ان ب�أن ��ه ي�ؤم ��ن لل�شاب
اليهودي الن�ضج اجلن�س ��ي والفحولة واخل�صوبة.
( )7وهناك الكثري م ��ن القبائل والأديان متار�س
عملية اخلتان لأ�سباب دينية �أوعقائدية �أو�صحية.
بع� ��ض ال�شعوب البدائية حتر� ��ص الن�سوة من �أهل
ال�صب ��ي (املخ�ت�ن ) عل ��ى اقتناء اجل ��زء املقطوع

(قلف ��ة الع�ضوالذك ��وري) كهداي ��ا ي�صنع ��ن منها
عق ��ود ًا �أو�أقراط ًا .ويف بع� ��ض القبائل يف ا�سرتاليا
ت� ��أكل (القلفة ) بع ��د طبخها وجتفيفه ��ا .وقبائل
�أخرى تقدم (القلفة ) قربان ًا لاللهة)8( .
الطائف ��ة «اليزيدية» تختار العائل ��ة اليزيدية
ح�ي�ن تن ��وي ( خ�ت�ن ولده ��ا ) �أح ��د الأ�شخا� ��ص
�س ��وا ًء كان من طبقته �أوم ��ن طبقة �أخرى لي�صبح
( كريف ��ا) لول ��ده حي ��ث يخ�ت�ن يف حج ��رة ذل ��ك
ال�شخ�ص ،لتكوين �أوا�صر حمبة وتعاون بني هذين
ال�شخ�صني ب�صورة عامة وب�صورة خا�صة (.)4
يتم تعط�ي�ر الطفل بدهن العود وتبخري ثيابه
وعادة تكون ثوبا ف�ضفا�ضا دون احلاجة للمالب�س
الداخلية .يتم جتلي�س الطفل يف ح�ضن �أحد �أقاربه
ويجل�س ( املخنت) �أمامه قائال له :وهو ي�ؤ�شر �إىل
الأعل ��ى� :شوف احلمامة فينظ ��ر الطفل �إىل �أعلى
ويقوم املخنت بقط ��ع ( الغلفة ) وهواجللد الزائد
يف الع�ضوالذكري عن ��د املولود .فيقوم �أهل البيت
بالت�صفيق والغناء.
ويتم توزيع ال�صدقات على الفقراء واملحتاجني
وتذبح الذبائ ��ح وتوزع امل�أك ��والت واحللويات على
الأطفال)2( .
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مهنة احلجامة:
حـكايـة:

وتذك ��ر الرواي ��ات التاريخية �أن ��ه عر�ض على
احلج ��اج �شاب متلب�س يف حالة �سكر �شديد ف�س�أله
احلجاج من �أنت ف�أجابه �شعر ًا:
�أنا ابـــن مـــن دانت الــرقــاب له
مـا بيـن خمزومها وها�شمها
		
تـ�أتـيـه بـالـرغـم وهـي �صـاغـرة
يـ�أخـذ مـن مـالها ومـن دمـهـا
		

ف�أم�س ��ك عن ��ه ،واعتقد ب�أنه م ��ن �أقارب �أمري
امل�ؤمن�ي�ن ،وطلب من احلر�س ال�س� ��ؤال عنه ،فقيل
ل ��ه� :إن ��ه اب ��ن حج ��ام فتعجب م ��ن ذكائ ��ه ،وقال
جلل�سائ ��ه علموا �أوالدكم الأدب ،ف ��واهلل لوال �أدبه
ل�ضربت عنقه ،وعفا عنه.
لقد عرف ��ت احلجامة كنوع م ��ن �أنواع العالج
الطبي منذ �آالف ال�سنني فقد عرفها الفراعنة يف
م�صر القدمية وعرفها الآ�شوريون يف بالد ما بني
النهرين.
احلجامة يف اللغة:
جاء يف الل�س ��ان :احلجم ،امل� ��ص ،واحلجام:
امل�صا� ��ص ،لأنه مي� ��ص فم املحجم ��ة .واحلجامة
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متار�س من خالل عمل �شقوق يف اجللد يف �أماكن
متع ��ددة يف الظهر ويف �أعلى الرقبة وتوجد �أماكن
عديدة يع ��رف مكانها «احلج ��ام» املتمر�س ،وتتم
العملية مب�ص فوهة املحجمة لتفريغها من الهواء
ك ��ي يندفع ال ��دم الفا�سد م ��ن الوري ��د �إىل داخل
املحجمة �أوو�ض ��ع قطعة قطن �صغرية يف املحجمة
وحرقه ��ا واحلري ��ق �س ��وف ميت� ��ص اله ��واء ليحل
مكانه الدم الفا�سد من خالل ال�شقوق التي يعملها
«احلجام»يف مو�ضع احلجامة.
يحر�ص العديد من النا�س على االحتجام يف �أيام
حمددة العتقادهم ب� ��أن لهذه الأيام ت�أثريا �إيجابيا
على �صحة النا�س وهي اليوم ال�سابع ع�شر والتا�سع
ع�ش ��ر والواحد والع�ش ��رون من الأ�شه ��ر الهجرية.
ويعتقدون ب� ��أن الدم يكون يف ه ��ذه الأيام يف زيادة
ي�ستح�سن التخل�ص منها .ويحر�ص املحتجمون على
مزاولة احلجامة قبل تناول الأكل ( احلجامة على
الري ��ق دواء وعل ��ى ال�شبع داء ) وغالب ��ا ما متار�س
احلجامة يف ال�صباح وقبل مغيب ال�شم�س.
واال�سالم حث على احلجامة ملا لها من فوائد
�صحي ��ة وكان النبي حممد �صلى اهلل عليه و�آله قد
احتج ��م يف ر�أ�سه .وهوالذي ق ��د قال يف احلجامة
«خري ما تداويتم به احلجامة»()9

احلالقة يف البحرين

احلالق بن �شم�س

حالقو الب�سطات:
يف مدين ��ة املنام ��ة كان م ��ن ب�ي�ن احلالق�ي�ن
�أخ ��وان يجل�سان عل ��ى الأر�ض ال�ستقب ��ال الزبائن
للحالق ��ة وذلك يف قلب ال�س ��وق بالقرب من �سوق
( الكولي ��ه ) يجل�س على ب�ساط على الأر�ض �إثنان
من املحا�سنيه ي�ستقب�ل�ان زبائنهما ،وهما احلاج
حم�س ��ن املحا�سنيه واحلاج مه ��دي ،وكالهما من
قرية جدحف�ص(.علي دخيل مهدي  -املنامه )
وم ��ن ب�ي�ن احلالق�ي�ن الذي ��ن زاول ��وا مهن ��ة
احلالقة واخلتان واحلجامة يف منزله هواملح�سن
علي �أبو�شمله وكان منزل ��ه خلف «م�أمت �أبوعقلني»
بالقرب من كني�س ��ة «القلب املقد�س» (�س ��امل النويدري
 -املنامة )

�أم ��ا يف �س ��وق جدحف� ��ص ف ��كان العدي ��د من
احلالق�ي�ن يفرت�ش ��ون الأر�ض ال�ستقب ��ال الزبائن
وم ��ن ي�أت ��ون لتب ��ادل الأحادي ��ث و�أخبارالنا� ��س
والقرية و�أخبار جمريات احل ��رب العاملية الثانية
�آن ذاك.وم ��ن ب�ي�ن احلالق�ي�ن املرح ��وم احل ��اج
�إبراهيم املح�سن واملرحوم احلاج حم�سن الأري�ش
واملرحوم احلاج عب ��داهلل املزين .واملزين هولقب
يعطى للحالق الذي يهت ��م بتزين الوجه وتنظيفه
من ال�شعر الزائد وترتيب ال�شوارب وق�ص اللحية
ح�سب ال�ش ��كل املطلوب و�صباغته ��ا باحلناء .حي

(املحا�سني ��ة ) يف جدحف� ��ص غالبي ��ة العوائل يف
ه ��ذا احل ��ي متته ��ن احلالق ��ة وتتوارثه ��ا �أبا عن
جد(.ح�سن احلالل  -جدحف�ص )
العدي ��د م ��ن الق ��رى ال يوجد بها م ��ن ميتهن
احلالقة �إما ل�صغرها �أوالن�شغال واهتمام الأهايل
بحرف �أكرث دخال.
احلالقون اجلائلون:
ومن بني احلالقني �سيد علي املح�سن من قرية
�أبو�صيبع كان يتنقل بني القرى املجاورة مثل قرية
احلجر وقرية املق�ش ��ع وقرية كرانه حامال حقيبة
�أدوات احلالقة.
احل ��اج جمع ��ه ربيع م ��ن قرية ال ��دراز وبعده
�إبن ��ه عبدال�شهيد احلاج جمعه ال ��ذي يطلق عليه
«م�شهد جمعه» كانا يتنق�ل�ان بني القرى املجاورة
مث ��ل قري ��ة البديع وقري ��ة بني جم ��ره وقرية �سار
وقرية مقابه وقرية باربار وكانت خدماتهما ت�صل
�إىل الرفاعني وبع�ض موا�سم الأعياد يكون الدخل
كبريا حيث يقبل النا�س على التزين وقرية الدراز
يت ��وارث الأبناء مهن ��ة احلالقة عن الآب ��اء� (.أحمد
املرزوق  -الدراز) و( علوي عا�شور � -سار )

وحالق �آخر من قري ��ة �صدد هواحلاج يو�سف
قري� ��ش واحل ��اج ح�سن قري� ��ش كان ��ا يتنقالن بني
167

عي�سى�أحمدحبيب

الق ��رى على احلم�ي�ر ملمار�سة احلالق ��ة واخلتان
واحلجامة.
�أم ��ا احل ��اج عي�س ��ى هرون ��ه م ��ن قري ��ة دار
كليب،فق ��د كان ي�ستقب ��ل العم�ل�اء يف بيت ��ه حيث
كان يفرت�ش الأر� ��ض ملمار�سة احلالقة ،وكثريا ما
كان ي ��زور بع�ض الزبائن يف قراه ��م( .نا�صر ح�سني -

حتويل العديد من املر�ضى من م�ست�شفى االر�سالية
االمريكي ��ة �إليه لتلقي الع�ل�اج ،يقع دكانه بالقرب
من مقهى ب ��ن رجب يف �أحد الأزق ��ة املت�شعبة من
�ش ��ارع ال�شي ��خ عب ��داهلل وكانت ل ��ه م�ساهمات يف
تطوي ��ر ت�صفيف ��ات �شع ��ر ال�شباب(.امي ��ان املع ��اوده -
املنامه)

داركليب)

حالقوالدكاكني:
يف املنامة العا�صمة:

يف زقاق �ضيق وخلف فندق �صحارى بالتحديد
يق ��ع دكان احل�ل�اق حج ��ي �إبراهي ��م الع�سك ��ري
م ��ن �أه ��ايل ال�سناب� ��س ويقابل ��ه دكان حجي علي
مه ��دي م ��ن �أه ��ايل املنام ��ه وكان دكان ��ه م ��زود ًا
ب�آل ��ة (اجللخ) وهي قر�ص كب�ي�ر من احلجر يدار
بدوا�سة بالرجل.
ولي�س بعيدا عن نف�س املوقع يقع دكان احلالق
احلاج ح�س ��ن �شعبان من البالد الق ��دمي ،وه�ؤالء
احلالق ��ون كانوا يحلق ��ون لكبار ال�س ��ن وال�شباب
والأطفال.
وم ��ن بني حالقي املنامه احل�ل�اق قمرب الذي
زاول الط ��ب ال�شعبي �إىل جان ��ب احلالقة وقد مت
168

يف مدينة املحرق:

ا�شتهر احلالق عبداهلل بن �شم�س الذي مار�س
احلالق ��ة واخلتان واحلجام ��ة والتطبيب وقد ذاع
�صيته بني النا�س.
عب ��د الرحم ��ن احل�ل�اق هو�أي�ض ��ا كان ��ت ل ��ه
�شهرت ��ه بني النا�س ملا يقدمه م ��ن خدمات متثلت
يف احلالقة واخلتان واحلجامة �أي�ض ًا ()1
ونظ ��را لك�ث�رة احلالقني يف ع ��دة مناطق من
ق ��رى البحري ��ن ف�إن ��ه ال يت�س ��ع املج ��ال لذكرهم
جميع ًا.
اخلامتة:
�إن التط ��ور احل�ض ��اري ق ��د �شم ��ل كل نواحي
احلياة االجتماعية والعملية واالقت�صادية ناهيك
عن التعليم وال�سياحة.

احلالقة يف البحرين

وه ��ذا التطور ال ميك ��ن �أن ي�ساهم يف النه�ضة
ب ��كل خمتل ��ف احلي ��اة وتطوره ��ا �إال بو�ضع خطة
مدرو�س ��ة خللق جيل مهني ي�شغ ��ل املهن واحلرف
اليدوي ��ة يتلق ��ى تعليم ��ه يف املعاه ��د داخل مملكة
البحري ��ن وخارجها للو�ص ��ول باحلالقني ال�شباب
�إىل �أعلى امل�ستويات يف عامل املو�ضة وامل�ستح�ضرات
التجميلية والطبية بالعناية بال�شعر والب�شرة وهي
اخت�صا�صات حديثة البد للحالقني من مزاولتها.
وهذا ي�شمل كال اجلن�سني من ال�شباب.
وخ�ي�ر جترب ��ة ناجح ��ة ه ��ي دخ ��ول ال�ش ��اب
البحرين ��ي عي�سى �أحمد حبي ��ب من جزيرة �سرته
ال ��ذي تخ�ص� ��ص يف حالق ��ة الأطف ��ال وقد القت
مهاراته يف التعامل مع الأطفال قبوال ح�سنا وذلك
باال�ضاف ��ة �إىل قدراته املهني ��ة يف �إجادة احلالقة
�صور املقال من الكاتب

ح�س ��ب متطلبات املو�ضة يف الت�سريحات الرجالية
التي تتنا�سب مع الأطفال.
وهويعد من احلالقني املتنقلني الذين ي�صلون
�إىل الطف ��ل يف بيت ��ه وهذا م ��ا يعطي ��ه الطم�أنينة
ويذهب عنه اخلوف من املو�س واملق�ص.
لقد تلقى احلالق عي�سى �أحمد حبيب تعليمه يف
معهد البحرين للتدريب وقد مت ذلك بالتن�سيق بني
وزارة العمل و�صندوق �سرته اخلريي وقد كان ذلك
يف الف�ت�رة ال�صباحي ��ة وممار�سة عمل ��ه يف �إحدى
ال�صالونات لتلقي اخلربة وذلك ملدة �ستة �أ�شهر.
�إن هذه التجربة الناجح ��ة البد �أن تعمم على
جميع ال�صناديق اخلريية واجلمعيات االجتماعية
يف املدن والق ��رى لتدريب ال�شب ��اب على احلالقة
()11
للح�صول على اكتفاء ذاتي.
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عمارة البيت الشعبي العراقي
البيت البغدادي والموصلي أنموذجا
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خليل ح�سن الزركاين
كاتب من العراق

ينظ��ر إل��ى الثقافة الش��عبية على أنه��ا خالصة الفكر
الش��عبي للجماعات التي تعي��ش في مكان ما وينتج عن
احتكاكها مع بعضها لون من اإلبداع املتعدد في مجاالته
واألنواع الدالة عليه.وبذلك تؤس��س للثقافة الش��عبية
مجموعة من اخلصائص و الصفات التي حتدد لإلنسان
نوعا متمي��زا من الس��لوك،يقوم عل��ى مجموعة من
القيم واملثل واملقومات ،يرثها ويتمسك بها ويحرص
عليها،ويجعل منها هوية له ،يعبر من خاللها عن صلته
باملكان وما يستمده منه من خبرات وقيم وسلوك.
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وتع ��د الثقافة املادية جزءا من الثقافة العامة
�إذ ه ��ي �ص ��دى مله ��ارات وو�صف ��ات انتقل ��ت عرب
الأجيال وخ�ضعت لق ��وى التقاليد املحافظة منها.
كما تعرف الثقاف ��ة املادية ب�أنها (ال�شيء امللمو�س
واملح�سو� ��س بوجه ع ��ام �أو مبعنى �آخ ��ر هو حتويل
امل ��ادة اخلام �إىل �شكل حمدد يخ ��دم غر�ضا لدى
الإن�س ��ان) ،ويت�ض ��ح لنا من خالل ه ��ذا التعريف
�أن حم ��ور الثقاف ��ة املادية يعد حم ��ور ًا �أ�سا�سي ًا يف
الفلكل ��ور وذلك لأنه ي�شكل جان ��ب الإبداع يف هذه
الثقاف ��ة ال�شعبي ��ة ،فه ��و يغط ��ي جمي ��ع �إبداعات
الفن ��ون الت�شكيلي ��ة والتطبيقي ��ة الت ��ي منه ��ا على
�سبيل املثال العمارة ال�شعبية للبيت البغدادي التي
�أ�س�ست عل ��ى موا�صف ��ات خا�صة متعلق ��ة بطبيعة
املكان وظروفه املادية والبيئة.
م ��ن الثاب ��ت تاريخي ��ا �أن فن العم ��ارة ن�ش�أ يف
الع ��راق من ��ذ �أق ��دم الع�ص ��ور ،وقد �شه ��د العامل
قب ��ل �آالف ال�سنني ن�شاط الف ��رد العراقي يف هذا
امل�ضمار وكان �إبداعه يف البناء والإن�شاء ،رغم قلة
مالديه من املواد الأولية ،مايبهر الناظر وي�ستحق
كل �إعج ��اب وتقدير ،لقد كانت املعتقدات الدينية
عن ��د ال�شع ��وب الت ��ي �سكن ��ت ب�ي�ن الرافدين هي
العامل املحف ��ز لهذا الن�شاط والإب ��داع ،فقد كان
م ��ن واجب كل ف ��رد �أن يقوم بخدم ��ة الآلهة التي
كان يعبدها ويبني لها املعابد ال�ضخمة ويقدم لها
القراب�ي�ن ،وهكذا نرى فن العمارة يف العراق �أخذ
ينمو ويزدهر يف املعابد وتتكون �شخ�صيته املميزة
()1
له ع ��ن غريه م ��ن الفن ��ون املعماري ��ة القدمية
لفت ��ح ح�ض ��ارة وادي الرافدين ،وه ��ي مهد �أقدم
احل�ضارات الإن�سانية ،ناف ��ذة على العامل القدمي
يط ��ل منها املرء عل ��ى م�سرية التط ��ور احل�ضاري
ال ��ذي حققت ��ه الب�شري ��ة يف جمي ��ع املج ��االت
االجتماعية واالقت�صادية والعلمية والتقنية ،ومن
تلك الإجن ��ازات احل�ضاري ��ة املهمة بي ��ت ال�سكن
والعمران احل�ضري الذي بد�أ يف �سومر وبابل وما
زالت �آث ��اره وا�ضحة يف البيت البغ ��دادي العريق،
ال ��ذي يعك� ��س منوذج ��ا يع ��ود تاريخ ��ه اىل �آالف
ال�سنني.

ومتت ��د �أ�ص ��ول البي ��ت البغ ��دادي �إىل البي ��ت
ال�سومري الذي هو نت ��اج ح�ضارة وادي الرافدين
التي كون ��ت منوذجا متقدما ان�سج ��م ب�شكل كبري
مع البيئ ��ة واملحي ��ط وتقنيات البن ��اء وتطور عرب
�آالف ال�سنني حتى و�صل عرب الب�صرة والكوفة �إىل
ال�شكل الذي يتميز به البيت البغدادي اليوم الذي
يظه ��ر بانغالقه من الداخل وانفتاحه اىل ال�سماء
عرب الفناء الداخلي.
�إن من ��اخ العراق يت�سم بتطرفه عام ًة وال�سيما
املنطقة اجلنوبية منه التي يتميز مناخها بتطرفه
ال�شدي ��د بني ف�صل ��ي ال�صيف وال�شت ��اء اذ ترتفع
درج ��ات احل ��رارة خ�ل�ال ال�صي ��ف احل ��ار �إىل
م ��ا يق ��رب م ��ن 50%م �أو �أك�ث�ر من ذل ��ك بينما
تنخف� ��ض يف ال�شت ��اء �إىل ال�صف ��ر املئ ��وي �أو دون
ذل ��ك �أحيانا ،ويتع ��دى التباين �إ�ضاف ��ة �إىل ذلك
�إىل الي ��وم الواح ��د �إذ تتف ��اوت درج ��ات احلرارة
ب�ي�ن الليل والنهار ،كم ��ا �أن املنطق ��ة تتعر�ض �إىل
ري ��اح حارة حممل ��ة بالأتربة ( الغب ��ار) يف �أغلب
�أيام ال�صيف تقريبا( ،)2ولكي يتمكن الإن�سان من
التكي ��ف مع مثل ه ��ذه الظروف البيئي ��ة املتطرفة
البد له م ��ن ابتكار الو�سائ ��ل والأ�ساليب للحد من
تل ��ك امل�ؤث ��رات وخلق بيئة �أخ ��رى خمتلفة تنا�سبه
داخ ��ل م�سكنه العالق ��ة لها مبحيط ��ه العام ،وقد
ا�ستند يف حتقيق ذلك على ركائز �أ�سا�سية منها ما
يتعل ��ق بالت�صميم( التخطيط ) ومنها با�ستخدام
عنا�ص ��ر عماري ��ة تعال ��ج تط ��رف تل ��ك العوام ��ل
املناخي ��ة وتك ّيفها ملا ينا�سب رغبات ��ه� ،إ�ضافة �إىل
معاجل ��ات �أخرى تتعلق باختيار ن ��وع املواد الأولية
التي تنا�سب البيئة التي يعي�ش فيها� ،إال �أن ما يهم
مو�ضوعن ��ا هنا هو الت�صمي ��م والعنا�صر العمارية
لوج ��ود ترابط وظيفي مبا�ش ��ر بينهما يف معاجلة
الظروف املناخية.
لق ��د حاول البن ��ا�ؤن جعل بن ��اء البيت مالئما
لعوام ��ل كث�ي�رة حت ��دد تخطيط ��ه و�شكله،منه ��ا
املناخ وطرز احلياة االجتماعي ��ة والعائلية واملواد
املتوف ��رة للبناء،فكان ��ت ه ��ذه البيوت عل ��ى �أنواع
خمتلفة،تتغ�ي�ر وتتب ��دل باخت�ل�اف املناط ��ق التي
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يبن ��ى فيه ��ا البي ��ت فالبي ��ت العراق ��ي يف ال�شمال
(املنطقة اجلبلي ��ة )والبيت املو�صلي يختلفان عن
البي ��ت البغدادي الذي يبن ��ى يف املناطق الو�سطى
ذات اجلو ال�صحراوي(. )3
البيت البغدادي القدمي
�إن بناء البيوت البغدادية القدمية التي �أن�شئت
يف الع�صر العثماين ،تلك البيوت التي الزال بع�ضها
قائم ��ا يف الأزق ��ة والطرق ��ات ال�ضيقة م ��ن بغداد
القدمي ��ة ،حيث تطل الأزقة عل ��ى التي تطل عليها
هذه ال ��دور ف�ضال ع ��ن تعرجاته ��ا الكثرية وعدم
تقيده ��ا با�ستقام ��ة معين ��ة فهي �ضيق ��ة اليتجاوز
عر�ضه ��ا مرتي ��ن ،وق ��د كان هذا ال�ضي ��ق متعمدا
وذل ��ك لتقليل ت�سلط �أ�شعة ال�شم� ��س املحرقة على
املاري ��ن يف مو�سم �صي ��ف الع ��راق الطويل ف�صار
املارة فيها ي�شع ��رون بالراحة عندما ي�سري يف ظل
البي ��وت القائمة على جانبي ه ��ذه الطرق ال�ضيقة
كما �أن الآهلني مل يجدوا حاجة لتو�سيع هذه الأزقة
طاملا هي حمددة ملرور امل�شاة وال متر بها العجالت
الكبرية .من املالحظ �أن ��ه مبرور الزمن حافظت
امل ��دن والأحي ��اء وبي ��وت ال�سكن عل ��ى تنظيماتها
الع�ضوي ��ة وترابطه ��ا احليوي وارتباطه ��ا بتقاليد
وطقو� ��س ديني ��ة انعك�ست ب�ش ��كل متمي ��ز بالأزقة
ال�ضيقة املت�شابكة وت�شكيالت �أ�شبه بخاليا النحل
الت ��ي تكون مبجموعه ��ا وحدات �سكني ��ة متجاورة
ومتداخل ��ة ع�ضوي ��ا مع بع�ضها ،كم ��ا هي اليوم يف
بع�ض �أحياء بغداد القدمية(.)4
مفردات البيت البغدادي
ج ��اء البيت البغ ��دادي ،ا�ستجاب ��ة ملقت�ضيات
مناخ بغ ��داد ،فه ��و مبثابة خزان ترطي ��ب وتدفئة
يف الوق ��ت نف�سه ،لأنه يحتف ��ظ بحرارة هوائه من
دون �أن يت�أثر بالهواء اخلارجي ،وبهيكله العمراين
واجل�ص ،تدخله
التقلي ��دي الذي يبنى بالطاب ��وق
ّ
من خالل:
 - 1ب��اب خارج��ي كب�ي�ر م�صن ��وع م ��ن اخل�شب
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امل�صق ��ول ،تزينه زخارف ط ��وال وعر�ضا ،ويف
الأعل ��ى مطرق ��ة معدني ��ة ،وتعد الأب ��واب من
�ضروريات امل�سكن لأنها حتفظ حرمته ومتنح
�سكانه نوع ًا من اال�ستقرار( ،)5وقد كانت كرثة
الأب ��واب ت ��دل عل ��ى �سع ��ة امل�سكن(،)6وتتكون
الأب ��واب م ��ن قطع ��ة واح ��دة فهي ف ��ردة و�إن
كان زوج� � ًا ففيهم ��ا م�صراع ��ان( )7وتتحرك
ه ��ذه بوا�سطة �صنارة �إما من احلجر وبع�ضها
�صخرية ،ولعل ال�سبب يف تلف الأبواب اخل�شبية
هو �ضعفها وعدم مقاومتها للظروف اجلوية،
وتوج ��د �أم ��ام الأب ��واب م�صطب ��ة (الدجة) :
�أو م ��ا ت�سمى بالعتبة وهي تبن ��ى �أمام كل باب
دار وتك ��ون ع ��ادة �أعلى من م�ست ��وى ال�شارع.
ومال�صقة للباب وذلك للجلو�س عليها( )8وملنع
دخول الأمطار �إىل داخ ��ل امل�سكن(.)9متيزت
الدور البغدادية ب�شكل خا�ص والعراقية ب�شكل
ع ��ام مبميزات عديدة ،فلل ��دور �أبواب خ�شبية
متينة يغلق عليها من اخلارج ب�صفائح الربونز
الأ�صفر(.)10
 - 2املجاز :وهو ممر �ضيق يبلغ طوله عدة �أمتار،
ي� ��ؤدي �إىل الباحة املك�شوف ��ة (احلو�ش) التي
تتو�سط الدار ،وقد اعتادت العوائل البغدادية
�أن ت�صن ��ع �ست ��ارا م ��ن القما� ��ش (ب ��ردة) يف
بداية املجاز لغر� ��ض ال�سرت من عني الغريب.
ويف منت�ص ��ف املجاز وعل ��ى اليمني تكون باب
غرفة ال�ضيوف وت�سمى (ديوه خانة)(� .)11إن
املج ��از ال ي�ؤدي �إىل الفناء �أو احلو�ش مبا�شرة
بل يو�صل �إىل رحبة مربعة والرحبة �إىل ردهة
وتل ��ك ت� ��ؤدي �إىل فن ��اء ذل ��ك حت ��ى ال يتمكن
�أي عاب ��ر خارج ��ي �أن يرى داخ ��ل البيت(.)12
�إن ازورار املداخ ��ل ل ��ه م ��ا ي�ب�رره حيث مينع
بوا�سطت ��ه تعر� ��ض فن ��اء الدار م ��ن �ضو�ضاء
الزقاق( )13ويكون �سقفه من اخل�شب املركوم
واملزين بزخارف ونقو�ش جميلة.
 - 3فن��اء البي��ت ( احلو���ش) وه ��ي الباح ��ة
املك�شوفة �أو الفناء الذي يتو�سط الدار ،وتكون
م�ساحته مفتوحة على كل الغرف املحيطة به.

عمارة البيت ال�شعبي العراقي البيت البغدادي واملو�صلي �أمنوذجا
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لأنه م�ص ��در النور واله ��واء ،ويعد (احلو�ش)
م ��ن �أهم مف ��ردات البيت البغ ��دادي القدمي.
ذك ��رت امل�ص ��ادر الرتاثي ��ة املعماري ��ة �أهمية
الفن ��اء �أو احلو�ش يف تخطيط البيت باعتباره
م ��ن �أه ��م امل�ص ��ادر املعمارية املتمي ��زة حيث
()14
كان الفن ��اء معروف� � ًا منذ ع�ص ��ور قدمية
م ��ن الناحي ��ة التخطيطية اتبع املعم ��ار ومنذ
�أق ��دم الع�صور نظاما خا�صا حاول من خالله
معاجل ��ة الظروف املناخي ��ة املحيطة به والتي
يع ��د �أكرثها ت�أثريا فيه ه ��ي درجات احلرارة
وخ�صو�صا خالل ف�صل ال�صيف احلار وكذلك
�أ�شعة ال�شم�س املحرقة ،فعالج ذلك عن طريق
عزل داخل البيت عن املحيط اخلارجي وخلق
بيئ ��ة خا�صة ب ��ه العالقة مبا�ش ��رة بينها وبني
املن ��اخ يف اخل ��ارج وذل ��ك با�ستخ ��دام نظام
الفن ��اء الداخل ��ي �أو ما يع ��رف ب�صحن الدار
وحمليا يف البيوت الرتاثية ( احلو�ش )(.)15
فاملعم ��ار حاول م ��ن خالل احلو� ��ش �أن يخلق
بيئ ��ة مناخية داخل منزله مغايرة للمناخ العام يف
اخل ��ارج وذلك بتكوين بيئ ��ة مفتوحة داخل البناء

ت�سمح بحرية حركة التي ��ارات الهوائية وا�ستمرار
دينامكيته ��ا احلركي ��ة يف حالة �سك ��ون الهواء يف
املحي ��ط العام بالطريق ��ة املعروف ��ة بالت�صعيد �أو
احلمل( ،)16ومفادها خلق تفاوت بني درجة حرارة
الطبقات الهوائية مما ي�ؤدي اىل اختالف �أوزانها
فاله ��واء البارد الثقيل يح ��اول �أن يهاجم الأماكن
الواطئة يف ح�ي�ن �أن الهواء احلار اخلفيف ي�صعد
�إىل الطبق ��ات العلي ��ا ليخرج من خ�ل�ال الفتحات
()17
املوجودة يف �أعلى اجل ��دران املحيطة بالفناء
وجنمل ما يحققه احلو�ش يف البيت البغدادي مبا
يلي:
 توزيع احلركة ملرافق البيت و�إي�صال الهواءوال�ض ��وء �إىل داخل ��ه ف�صح ��ن الدار ه ��و م�صدر
الهواء والنور ملرافق الدار وغرفه(.)18
 �أن ا�ستعم ��ال الفناء قد ثب ��ت بخا�صة كحل()19
مناخ ��ي ملعاجل ��ة الظ ��روف البيئي ��ة احل ��ارة
فه ��و ي�ساعد على خف�ض احل ��رارة ب�سبب الظالل
الناجت ��ة ع ��ن تقاب ��ل �أ�ضالع ��ه و�أن تلطيف اجلو
والتهوية تكون دون تلوث(.)20
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 وق ��د ا�ستخ ��دم الفن ��اء �أو احلو� ��ش يف فتحالنوافذ واملط�ل�ات للأجنحة ل�صعوبة فتحها على
ال�شوارع اخلارجية بدرجة كافية للتهوية والإ�ضاءة
والإطالل(.)21
 اجلان ��ب االجتماعي ال ��ذي يحققه احلو�شلأنه يعد امل ��كان املف�ضل الذي جتتم ��ع فيه العائلة
وكان هناك مي ��ل لتو�سيع �ساحة الدار ورمبا تكون
فيه حديقة تروح عن �سكانه(.)22
 ي�ساع ��د الفن ��اء �أو احلو� ��ش عل ��ى تخفي ��فال�ضو�ض ��اء م ��ن الناحي ��ة البيئي ��ة وتلطي ��ف ج ��و
امل�سك ��ن بوا�سط ��ة ناف ��ورة تو�ض ��ع يف و�سطه(.)23
و�إذا كان احلو� ��ش وا�سع ��ا يرتك ق�س ��م منه بدون
تبليط ويرت ��ب فيه حديق ��ة (بقجة)�صغرية تزرع
بالأ�شج ��ار كالرمان والليمون وال�س ��در( النبكة )
والورد اجلوري والنخيل.
 - 4غ��رف الن��وم :يك ��ون عددها ح�س ��ب م�ساحة
البي ��ت ،وعدد العوائل التي ت�سكن هذا البيت،
حي ��ث ينام فيه ��ا �أف ��راد العائل ��ة وذووهم يف
ف�ص ��ل ال�شتاء البارد� ،أم ��ا يف ال�صيف ف�إنهم
ينامون على �سطح الدار.
 - 5املطب��خ :يق ��ع عادة على مي�ي�ن الفناء ويت�سع
مل�ساح ��ة متو�سط ��ة ،وق ��د يك ��ون مفتوحا على
ي�س ��ار الفن ��اء (الإي ��وان) ،وهو م ��كان جلو�س
العائل ��ة �أو ال�ضي ��وف املقرب�ي�ن ويك ��ون بن ��اء
الإيوان قائم ��ا على ثالثة �أعمدة من اخل�شب،
والعم ��ود ي�سمى (الدنك ��ة)� .أن البيت الذي ال
يحتوي على �إي ��وان ال يعد دارا لل�سكن وال تدل
هيئته على مكانة �ساكنيه املالية(.)24
 - 6ال�س��رداب(:)25كان لأك�ث�ر البي ��وت البغدادية
�سرادي ��ب م ��ع اخت�ل�اف يف ال�سع ��ة والعم ��ق.
وال�سرداب يكون حتت الطابق الأر�ضي ،وينزل
�إلي ��ه عن طريق �ست �أو �سبع درجات(،)26ي�أوي
�إليه �أفراد العائلة يف ف�صل ال�صيف بعد الغذاء
للقيلولة� ،أما �سقف ال�سرداب فكانت على �شكل
�أقبية وعقادات( )27ولل�سرداب نوافذ تطل على
�صحن الدار لغر�ض التهوية والنور(.)28
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ويف ال�س ��رداب م ��ا ي�سم ��ى (البادك�ي�ر)(،)29
وه ��ي كلم ��ة فار�سي ��ة( ،الباد) تعن ��ي الهواء.
والبادك�ي�ر مم ��ر هوائي تابع لل�س ��رداب يعمل
على تربيد ال�سرداب ع ��ن طريق جلب الهواء
م ��ن ال�سطح العايل من خ�ل�ال فتحات خا�صة
ترتفع عن م�ستوى ال�سطح وتنتهي مبنافذ عند
ال�سرداب.
 - 7الكف�ش��كان :ه ��ي عب ��ارة عن غرف ��ة �صغرية
تقع يف الطابق العلوي ارتفاع �سقفها ال ي�سمح
بوقوف �شخ�ص معتدل ،وت�ستخدم هذه الغرفة
حلفظ الأفر�شة الزائدة وحاجات البيت التي
ت�ستخدم فقط يف املنا�سبات(.)30
 - 8الأر�س��ي :وهي غرفة كبرية يف الطابق الثاين
م ��ن البي ��ت تتك ��ون م ��ن ثالث ��ة ج ��دران� ،أما
الرابع فه ��و عبارة عن واجهة م ��ن ال�شبابيك
تط ��ل عل ��ى فناء ال ��دار وتكون مزين ��ة بزجاج
مل ��ون وب�أخ�ش ��اب منقو�ش ��ة بنق�ش ��ات عربية
جميلة(.)31
 - 9ال�شنا�شي��ل :وه ��و امل ��كان ال ��ذي يط� � ّل عل ��ى
الطريق ويكون مبثاب ��ة امتداد �إ�ضايف مل�ساحة
ال ��دار ،وتعقد فيه جمال�س �أه ��ل البيت ،حيث
يتحلقون ح ��ول ال�سماور و�صيني ��ة ال�ستكانات
ل�شرب ال�شاي بعد الغذاء.
من حي ��ث التكوين ��ات لل�شنا�شي ��ل فهي غرفة
تطل على الأزقة ال�ضيقة بوا�سطة �شبابيك خ�شبية
ب ��ارزة كعن�ص ��ر معم ��اري مه ��م()32و�إن ت�شابهت
بع� ��ض ال�ش ��يء م ��ع امل�شربي ��ة يف بع� ��ض الأقط ��ار
الأخرى( .)33وت�ب�رز �أهمية ال�شنا�شيل �إ�ضافة �إىل
اجلان ��ب املناخ ��ي لغر� ��ض تخفيف ح ��دة ال�ضوء
و�إدخال الن�سيم ومتك�ي�ن الن�ساء من ر�ؤية اخلارج
دون �أن يكون العك�س(.)34
وق ��د تزود ه ��ذه ال�ستائ ��ر اخل�شبي ��ة بحنيات
خارجي ��ة تو�ضع فيه ��ا قلل املاء لتربيده ��ا كما �أن
بع�ض هذه التخرميات مت�ل��أ بقطع خ�شبية لتكون
م ��ن هذا التخ ��رمي زخرفة تدل عل ��ى ذوق ودراية
فنية رائعة(.)35ويرجع ت�سنن ال�شنا�شيل �إىل �سبب
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وظيف ��ي بحت على عك�س ما يعتق ��ده الكثري ولي�س
جمالي� � ًا وه ��و احلاج ��ة �إىل تعدي ��ل �ش ��كل الغرف
العلوي ��ة وجعله ��ا هند�سي ��ة منتظمة(.)36ولغر�ض
املحافظة عل ��ى اخل�صو�صية فقد ب ��رزت احلاجة
لفتح النوافذ على الطرق وبالتايل يتحتم حمايتها
بامل�شربيات (ال�شنا�شي ��ل) فتقي من خلفها عيون
الآخري ��ن فيتحق ��ق من ��ع �ض ��رر الك�شف()37م ��ن
الدور املتقابلة .وكذلك ا�ستخدام املدخل املنك�سر
كعن�ص ��ر تخطيط ��ي يحق ��ق غر� ��ض الوقاي ��ة من
الك�شف(.)38
 - 10بي��ت الفرا���ش :غرفة �صغ�ي�رة يف ال�سطح
غالب ��ا ما تكون جم ��اورة للبيتون ��ة جتمع فيها
الأفر�شة �صباحا حلفظها م ��ن �أ�شعة ال�شم�س
والغب ��ار ويعاد فر�شها م�س ��اء ،وهنا �أ�شري �إىل
�أن هذه الغرفة ت�ستخدم �صيفا.
 - 11احلم��ام :ويت�أل ��ف م ��ن غرفت�ي�ن �إحداهما
خارجي ��ة ت�سمى املن ��زع والثاني ��ة هي احلمام
وتك ��ون �أر�ضية احلمام مغط ��اة �أما باملرمر �أو
بالقري بحيث ال ميكن ل�شخ�ص �أن يدخلها وهو
حايف القدمني.
البيت املو�صلي(.)39
ككل م ��دن الع ��راق الرتاثي ��ة العريق ��ة ف� ��إن
املو�ص ��ل ،ت�شتهر بالأزقة ال�ضيق ��ة واملتعرجة التي
تعلوها العديد من القناطر املنفتحة داخل البيوت
العتيقة الرتاثية.
�إن �أهم ما متتاز به هذه البيوت هو ا�ستخدامها
للم ��واد الأولي ��ة املحلية كاحل�ل�ان واملرمر مداخل
الأبواب ،و�أقوا� ��س الأروقة واالواوين( ،)40وفتحات
ال�شبابيك وعلى الرغم من ب�ساطة املواد امل�ستعملة
يف بنائه ��ا ،ف�إنه ��ا كاملة البن ��اء وذات ن�سق جميل
ال �سيم ��ا �إذا كان ��ت ت�ض ��م يف ت�صميمه ��ا عنا�صر
جمالية مثل النقو�ش اجلدارية املنجزة على املرمر
وق ��د ت�صاحبه ��ا �أي�ض ًا بع� ��ض الزخ ��ارف النباتية
والهند�سي ��ة املتنوع ��ة� ..إ�ضاف ��ة �إىل املنحوت ��ات
احليواني ��ة والب�شري ��ة �أحيان� � ًا� ،أم ��ا م ��ن ناحي ��ة

التخطيط الأر�ضي لهذه البيوت الرتاثية فغالب ًا ما
تكون قريبة من تخطيط البيت والق�صر واملعبد يف
مباين الع ��راق القدمي ،حيث ت�ش ��كل �ساحة البيت
وح ��دة مهمة تط ��ل عليها غ ��رف الفن ��اء الو�سطي
لت�ضمن تهوية و�إ�ضاءة جيدت�ي�ن ،و�إىل جانب هذه
املزاي ��ا العامة للبي ��وت الرتاثي ��ة املو�صلية فهناك
مزايا خا�صة يف بع�ض الأزقة وتتمثل يف ربط بع�ض
البي ��وت املتقاربة بقناطر �آجري ��ة �أو خ�شبية ت�صل
بينها توطيد ًا لو�شائج التع ��اون العائلي ،كما تتخذ
البي ��وت الرتاثي ��ة من �سراديبها خمزن� � ًا للأطعمة
ومكان ًا للراحة والنوم يف ال�صيف وال�شتاء مليزاتها
اخلا�ص ��ة ،وغالب� � ًا ما تطل ��ى اجل ��دران والأر�ضية
بطبقة �سميكة من اجل�ص �أو املرمر لت�أمني �أف�ضل
ع ��زل ح ��راري ،ويف ال�س ��رداب الرتاثي كث�ي�ر ًا ما
ن ��رى جماري هوائية عمودية متت ��د لأعلى ال�سطح
ت�ضم ��ن تهوية جيدة م ��ا دام تيار اله ��واء ال�ساخن
يرتفع �إىل الأعلى ،ونرى �أي�ضا يف �سقف ال�سرداب
عنا�صر فنية و�أ�ساليب معمارية تقليدية م�ستوحاة
من العمارة العراقي ��ة القدمية كا�ستخدام القباب
والأقبي ��ة والأقوا�س ،ولكن ب�إ�ضافة عنا�صر جديدة
كالداليات املتمثلة يف �إبراز �صفوف البناء تدريجي ًا
وفق ن�سق هند�سي جميل لأغرا�ض معمارية ا�ستطاع
املعمار املو�صلي يف حينها من الناحية التخطيطية
يف �إن�شاء هذه الأزقة والبيوت ومت توظيفها مناخي ًا
وجمالي ًا على �أح�سن وجه.
ل ��كل ه ��ذا تع� � ّد البي ��وت الرتاثي ��ة املو�صلي ��ة
القدمي ��ة ،ن�سيج وحدها وممتلك ��ة ل�سمات خا�صة
متنحها قيم ��ا جمالية و�أخرى عملي ��ة الأمر الذي
يف�ض ��ي �إىل حقيقة مفادها �أن املدن احلية الرثية
متتلك غنى ال�شخ�صية وخ�صوبتها ،وتلك هي �آية
البيت املو�صلي الرتاثي القدمي.
تخطيط البيت املو�صلي
ال يختل ��ف تخطي ��ط البي ��ت املو�صل ��ي ع ��ن
تخطي ��ط البي ��وت الأخ ��رى يف امل ��دن الإ�سالمي ��ة
القدمي ��ة ،ولكن ��ه يتمي ��ز م ��ن ناحية م ��واد البناء
()41
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ووج ��ود ال�سرادي ��ب ذات اال�ستخدامات املختلفة،
ف�ض ًال عن الفن التجميلي الذي يتمثل يف ا�ستعمال
الزخ ��ارف املختلف ��ة وقطع الرخ ��ام الأزرق الذي
متتاز به مدينة املو�صل.
ولع ��ل البيت املو�صل ��ي �أق ��رب �إىل التح�صني
م ��ن غريه؛ فجدرانه �سميكة وعالية وال توجد فيها
نوافذ تطل على اخلارج ،وحجراته وا�سعة ومقببة
لأغرا�ض مناخية و�إن�شائية؛ فهي حتد من احلرارة
داخ ��ل البيت ب�سبب الفراغ ��ات الداخلية الكبرية
التي ت�سمح للهواء باحلركة ،كذلك تخفف ال�ضغط
والثقل على احليط ��ان اجلانبية .وتوجد يف البيت
املو�ص ��ل تكوينات لها ا�ستخدام ��ات خمتلفة ت�أخذ
باالعتبار تب ��دل الف�صول ،و�أي�ض� � ًا حفظ احلبوب
والطعام يف �أماكن خا�صة تبنى لهذا الغر�ض.
تختلف بي ��وت املو�صل ح�سب حال ��ة �أ�صحابها
ولكنها متقاربة من ناحية مواد البناء امل�ستخدمة،
فهي تتكون من مادة حجر ال�صوان واجل�ص ويتم
تغليفها من الداخل واخلارج بقطع الرخام الأزرق
الذي ي�سهل فيه النحت ويعطي جمالية مميزة.
وع ��ن �أق�س ��ام البيت املو�صلي ي�ش�ي�ر املهند�س
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ع�صام اهلل بقوله:
�أن جمالي ��ة البيت تربز يف مه ��ارة البناء ولأن
م ��ادة البن ��اء ه ��ي احلجر ف� ��إن ذلك يحت ��اج �إىل
جه ��د كبري يتمثل يف جعل قط ��ع الأحجار منتظمة
ومن�سق ��ة .وميكن �إجم ��ال �أق�سام البي ��ت املو�صلي
بالتايل �إىل:
 .1ال�سقوف املقببة :ال�سقوف املقببة (العقدة)
من �أه ��م مظاهر البناء ويتم تنفيذها بالبناء
فوق اجل ��دران الأربعة و�إمالة ذلك البناء �إىل
الداخ ��ل والأعلى ثم على �شكل حلقات متتالية
تنته ��ي يف مركز احلجرة ويعت�ب�ر البيت �شبه
كامل بعد �شد العقدة.
 .2احلو�ش :هو فن ��اء البيت ويكون غري م�سقف،
وق ��د تخ�ص� ��ص م�ساح ��ة يف و�سط ��ه حلديقة
�صغرية �أو نافورة ت�سمى (بقجة).
 .3الإي��وان :هو ف ��راغ كبري ب�ي�ن غرفتني ويكون
مفتوح� � ًا عل ��ى احلو� ��ش وعلى �ش ��كل جتويف،
ويك ��ون ارتف ��اع �سقف ��ه �أكرث م ��ن �ست ��ة �أمتار
وي�ستخ ��دم للجلو�س فيه �صيف� � ًا وي�ستقبل فيه
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ال�ضيوف.ويتناول ��ون طعامه ��م ،وتق ��ام في ��ه
حف�ل�ات الزواج واخلت ��ان ،وتتل ��ى فيه كذلك
املنقب ��ة النبوي ��ة يف املنا�سب ��ات ،وتك ��ون في ��ه
الأعم ��ال الت ��ي حتت ��اج �إىل جمع م ��ن النا�س،
يعينون �أهل ال ��دار مثل :جر�ش الربغل وندف
القطن الذي يح�شى يف املنامات فالإيوان من
ل ��وازم ال ��دار يف املو�صل ،ف�إذا ع ��زم �أحدهم
على بناء الدار ،ف�أول م ��ا يخطط فيه الإيوان
ب�أودتني
كرب م�ساحة ال ��دار� :ساحة ال ��دار ين�شرح لها
ال�ص ��در ،وتت�سع الر�ؤي ��ا ،ويف ال�صيف يبيتون ليال
يف فن ��اء الدار �إذا مل يك ��ن �سطح دارهم حم�صنا
– وامل ��ر�أة حمجبة قلما كانت تخرج من دارها،
فكان ��وا يو�سعون �ساح ��ة الدار،ورمب ��ا اتخذوا فيه
حديقة تروح عن �سكانها.
ومب ��ا �أن و�سائ ��ل التدفئ ��ة والتربي ��د مل تك ��ن
معلومة كما هي اليوم فكانوا يبنون �سقوف الغرفة
مرتفع ��ة و�شبابيكه ��ا حم ��دودة غ�ي�ر وا�سعة ،مما
يجعل الغرفة باردة يف ال�صيف دافئة يف ال�شتاء.

 .4غرف��ة اجللو���س :وت�سمى باللهج ��ة املو�صلية
(اودة القعدي) وه ��ي غرفة وا�سعة تطل على
احلو�ش ب�شبابيك عالية ووا�سعة ،وتكون مغلقة
من الداخل بالرخ ��ام املو�صلي الأزرق كما �أن
فيه ��ا جتاويف تو�ض ��ع فيها مقتني ��ات الأ�سرة
م ��ن الزجاجي ��ات �أو مقتني ��ات فني ��ة �أخرى.
وت�ستخ ��دم ه ��ذه الغرف ��ة يف اجللو� ��س �شت ��ا ًء
وا�ستقبال ال�ضيوف .ويكون بابها من اخل�شب
ال�سميك.
 .5غرفة امل�ؤنة :وهي غرفة �صغرية تبنى بجوار
املطب ��خ عندما يكون البيت �صغ�ي�ر ًا وال يتوفر
فيه ال�سرداب.
 .6االخ�شي��م :هناك ع ��دة �أنواع م ��ن االخ�شيم
يف البي ��ت املو�صل ��ي وه ��و عب ��ارة ع ��ن ف ��راغ
يرتك ب�ي�ن الغرف ويك ��ون �ضيق� � ًا ومغلق ًا وله
فتحتان؛ الأوىل يف ال�سطح والثانية يف احلو�ش
وي�ستخدم حلفظ م ��واد خمتلفة مثل احلنطة
�أو وقود التنور(.)42
 .7الره��رة :وه ��و بناء حتت الغ ��رف بعمق قليل
ينزل �إلي ��ه بعدة درجات ويبط ��ن من الداخل
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بالرخ ��ام املو�صل ��ي وله �شبابي ��ك دائرية تطل
على احلو�ش ،وي�ستخدم �صيف ًا كمكان للجلو�س
�أو النوم لربودته.
 .8ال�س��رداب :وهو م�شابه للره ��رة ولكنه �أعمق
منه ��ا و�أكرث ب ��رودة ،ويتم بن ��ا�ؤه حتت الغرف
�أي�ض� � ًا با�ستخدام الرخام وفيه �أعمدة لإ�سناد
ال�سق ��ف ويعمل له فتحات تط ��ل على احلو�ش
ت�سمى (زنب ��وغ) وي�ستخدم ال�س ��رداب للمونة
واحلاجات البيتية الأخرى.
 .9ال�س��رداب املعت��م :وهو �أعمق م ��ن ال�سرداب
ويق ��ع يف نهايته ويك ��ون رطب ًا وب ��ارد ًا جد ًا يف
ال�صيف ،ولهذا ال ينام فيه �أهل البيت حتى يف
ال�صيف لربودته وحتفظ في ��ه املواد الغذائية
�أو �شعل ��ة التنور.وال ��ذي �ساع ��د عل ��ى اتخ ��اذ
ال�سرادي ��ب يف املو�ص ��ل هو طبيع ��ة الأر�ض يف
البل ��د ،فالأر�ض �صلبة ،بعيدة عن م�ستوى ماء
دجل ��ة ،الت�سرب �إليه ��ا املي ��اه والرطوبة مهما
عم ��ق ال�سرداب ،حت ��ى �أن بع�ضها كانت تتخذ
حت ��ت فناء ال ��دار ،وه ��ذا م ��ا كان يف املو�صل
القدمية
 - 10االعتن��اء بتبليط ال�سطح ،ويحفونه بجدار
عالية ي�سمونه �ستارات (جمع �ستارة ) يبيتون
فوقه يف ليايل ال�صيف.
يت ��م تق�سي ��م البي ��ت املو�صلي ح�س ��ب الو�ضع
االقت�صادي ل�صاحب الدار وكما يلي:
�أوال:بيوت �أ�صحاب الدخل املحدود:
وه ��ي دور �صغ�ي�رة ،م�ساحته ��ا دون املائ ��ة
م�ت�ر مربع،و�أك�ث�ر م ��ا ي�شتمل علي ��ه ال ��دار �إيوان
ب�أودت�ي�ن و�إذا كانت ال ��دار ل�شخ�ص واحد،فيبنون
غرفة �أخ ��رى مت�صلة ب�إحدى الغرفت�ي�ن ي�سمونها
(خزانه)يودع ��ون بها امل�ؤونة ،وتكون بال �شبابيك
ويك ��ون يف مثل هذه الدار بي ��ت التنور وهي غرفة
�صغرية تت�سع لتنور خلب ��ز يف البيت ويف الدار بئر
واح ��دة ي�سقى منها ما يحتاجونه ��م املاء وبجانب
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البئ ��ر االجان ��ه التي يغ�سل ��ون بها الثي ��اب و�ساحة
مث ��ل هذه ال ��دار التبلط بحجر احل�ل�ان لأن حالة
�أهلها املالي ��ة الت�ساعدهم على ه ��ذا ومدخل مثل
ه ��ذه الدار ق ��د يكون بال جم ��از ويك ��ون بابه من
اخل�شب وفي ��ه مطرقة (دقاقه )تكون من احلديد
�أو الربونز على �شكل حلقة مثبته فوق قر�ص مقعر
من احلديد ،يكون يف �أعلى الباب.
ثانيا :بيوت �أ�صحاب احلرف
�أما بيوت �أ�صحاب الأعمال كاحلاكة واجلما�سة
و�أ�صحاب البقر وال�سقاء و�أ�صحاب النقل وغريهم،
فتك ��ون �ساحة البي ��ت وا�سعة ت�سع م ��ا عندهم من
حيوان ��ات وم ��ا يحتاجون ��ه ويك ��ون يف البيت عدة
غ ��رف تت�سع للحيوانات ولوازمها� ،أما دور احلاكة
فتك�ث�ر فيه ��ا ال�سراديب ،رمب ��ا �سرداب ��ان �أو �أكرث
ويف كل �س ��رداب جوم – �أن ��وال يف ال�سراديب� ،إن
املن�سوج ��ات وخا�صة التي تن�س ��ج من غزل القطن
حتت ��اج �إىل جو بارد رط ��ب ،يك�سب طاق ��ة الغزل
متانة،ولذل ��ك اتخذوا اجل ��وم يف ال�سراديب ،وقد
يكون يف البيت غرفة لل�شغل ،بع�ضها للغزل والربم
وغريها من �أعمال احلياكة.
ثالث ًا:بيوت الأغنياء واملرتفني
()43
ومتتاز هذه البيوت بالآتي
 ي�شم ��ل ه ��ذا البيت على �ساحت�ي�ن :احلو�شالربان ��ى وه ��و ال�ساح ��ة الأوىل التي يك ��ون مدخل
الدار منها وا�سعا.
 �أما الفناء الداخل ��ي :وي�سمى حو�ش احلرم وقديحذف ��ون احلو� ��ش ويقول ��ون احل ��رم ويت�ألف
الباب م ��ن م�صراع�ي�ن ي�سمونه ��ا يف املو�صل
باب �أبو �سفاقتني – �صفاقتني – وقد يكون يف
الفناء �سرداب.
 يف الطاب ��ق الثاين يبنون �إيوان ��ا كبريا قد تكونم�ساحت ��ه , 6x9وارتفاع �سقف ��ه 10م �أو �أكرث
وعلى جانبيه غرفتان تك ��ون �إحداهما ملجل�س
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تصوير  :عبداهلل العاني

�صاح ��ب ال ��دار والثانية يجل� ��س فيه ��ا �أبنا�ؤه
و�أقربا�ؤه الذين هم دون ��ه يف العمر وقد يكون
في ��ه �إيوان �آخر مع غرفت�ي�ن �أو �أكرث من �إيوان
لنزول ال�ضيوف فيه.
 �أم ��ا الفناء الداخلي فتك ��ون م�ساحته �أ�صغر منالفناء اخلارجي،وقد يكون فيه �أكرث من �إيوان
واحد ورمبا بنوا في ��ه عدة �أروقة حتف بثالث
جوانب الدار �أم ��ا الغرفة،فرمبا جعلوا فوقها
�أواوين وغرفا م�ساوية مل�ساحتها.
 يبلط ��ون الفن ��اء الداخلي باحل�ل�ان ويف و�سطهحديقة ،رمبا اتخذوا فيها نافورة داخل حو�ض
�صغري – �شاذروان.
من مميزات عمارة البيوت يف املو�صل
 - 1كرثة الأواوين والأروقة،وما فيها من �أقوا�س
مزخرف ��ة و�أ�ساطني ت�ستن ��د عليها،وكان يقوم
به ��ذا العم ��ل بن ��اء ماه ��ر ( ،ي�سم ��ى مرك ��ب
الفر�ش)،ويك ��ون النق ��ار ق ��د هي� ��أ القط ��ع
الرخامي ��ة ونق�شه ��ا وزخرفته ��ا كم ��ا متت ��از
()44

مداخ ��ل ال ��دور وال�شبابيك مب ��ا يحف بها من
رخام �أزرق مزخرف.
 - 2ارتف ��اع ال�سقف :بحي ��ث يكون �سقف الإيوان
والغرفت�ي�ن املجاورتني له تزيد على � 10أمتار
وي ��وم بن ��اء ال�سق ��ف ي�سم ��ى (ي ��وم العقدة)
وه ��و الأي ��ام امل�شه ��ودة يف املحلة ،مب ��ا يرتدد
فيه ��ا خالل العمل من �أغ ��ان وزغاريد ومرح،
ويخت ��ارون نوع ��ا خا�ص ��ا من اجل� ��ص� ،سريع
اجلفاف قوي التما�سك،وهو املتخذ من املرمر
ي�سم ��ون هذا اجل� ��ص (ج�ص �ش ��داد)�أي �أنه
يك�س ��ب العقدة متانة،و�سرعة عمل ،ويخلطون
معه البيا�ض ليزيد يف متا�سكه
 - 3متتاز الغرف املو�صلية مبا فيها من زخارف
يف الرخ ��ام ويف اجل�ص وامل�ش ��كاوات الكثرية
التي حتف بجدرانها الداخلي ��ة ،وبالقمريات
الت ��ي تك ��ون يف قب ��ة ال�سق ��ف ،وتزي ��ن ه ��ذه
القمري ��ات التي تكون يف قب ��ة ال�سقف ،بقطع
رخامية خمرمة ،وفيه ��ا زجاج ملون ،فتعك�س
�ألوانا جميلة على الغرفة.
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 - 4وتك�ث�ر ال�سرادي ��ب فيها،وخا�صة يف البيوت
الكبرية على درجات منها ما تكون حتت الفناء
ورمبا كانت م�ساح ��ة بع�ضها تزيد على مائتي
مرت مربع مق�سمة �إىل عدة �أجنحة ،وفيها بئر،

وبع�ضه ��م يتخ ��ذ نافورة يف و�س ��ط ال�سرداب،
يندف ��ع منها املاء وقت القيلولة،وتكون جدران
ال�س ��رداب مك�س ��وة باملرم ��ر الأزرق،وبع�ضها
تكون قليلة االرتفاع فوقها غرف و�أواين
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الثقافة الشعبية المصرية
اتجاهات نظرية ودراسات ميدانية
�أحالم �أبو زيد
كاتبة من م�صر

نقدم ف��ي هذا الع��دد أول ملف حول الدراس��ات
الش��عبية التي ُنش��رت في مصر ،واحلق فإن النش��اط
العلمي واألكادميي املنشور شديد الثراء والتنوع في
ه��ذه اآلونة احلرجة من عمر الوط��ن ،وقد آثرنا أن
نعرض أح��دث اإلصدارات خالل العام�ين املاضيني.
ومن ثم فقد توفرت بني أيدينا عش��رات الدراس��ات
حرصنا على انتخ��اب أحدثها ،وتنوعه��ا أيضًا ،ورمبا
نفكر في إعداد ملف آخر .غير أننا الحظنا اجتاه العديد
من الدراس��ات إلى فكرة جتميع األبحاث السابقة في
كتاب مس��تقل ،وهو ما يتيح قراءة فكر وجهد مؤلف
بعينه ،والوقوف على اجتاهات��ه النظرية والتطبيقية،
فضل��ًا عن التعرف على العديد من القضايا في ش��تى
موضوعات الفولكلور من ع��ادات ومعتقدات وأدب
وفنون وثقافة مادية..إخل.
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كم ��ا الحظنا اجتاه ��ا �آخر يتمث ��ل يف عمليات
جم ��ع وتوثي ��ق الن�صو� ��ص ال�شعبي ��ة كاحلكاي ��ات
والأغ ��اين وغريها ،وه ��و اجتاه غاي ��ة يف الأهمية
�أي�ض� � ًا �إذ يتي ��ح للباحثني يف املج ��ال الوقوف على
امل ��ادة امليدانية التي طاملا يتع�ث�ر احل�صول عليها
يف الأر�شيفات املتخ�ص�صة .ويلحظ القارئ �أي�ض ًا
اهتمام معظم الدرا�سات بق�ضية الأداء يف الثقافة
ال�شعبي ��ة وتع ��دد مفاهيم ��ه ومناذج ��ه امليدانية.
ف�ض ًال عن التو�سع يف ا�ستخدام م�صطلح «الثقافة
ال�شعبية» يف العديد من الدرا�سات.
ويف �إط ��ار التنوع يف هذا املل ��ف قدمنا لبع�ض
الدرا�سات املرتجمة ،و�أطروحة للدكتوراة ،ف�ض ًال
ع ��ن عر� ��ض مل ��ا ت�ضمنته جمل ��ة الفن ��ون ال�شعبية
امل�صري ��ة الت ��ي اقرتبت م ��ن عدده ��ا املائة .غري
�أنني وجدتني �أمام عمل �شديد الأهمية يف املرحلة
الراهن ��ة ن�سته ��ل به ه ��ذا املل ��ف وه ��و «مو�سوعة
الرتاث ال�شعبي العربي».
مو�سوعة الرتاث ال�شعبي العربي
حظيت م�ص ��ر بعدة جتارب رائ ��دة يف جمال
العمل املو�سوعي الفولكل ��وري ،نذكر منها :جتربة
�أحمد �أمني عام  1953الذي و�ضع معجمه ال�شهري
«قامو�س العادات والتقالي ��د والتعابري امل�صرية»،
وبع ��د هذا التاريخ بثالثني عام� � ًا - 1983 -ن�شر
عبد احلمي ��د يون�س «معجم الفولكلور» ،كما �صدر
معجم الفولكل ��ور والأ�ساطري ل�شوقي عبد احلكيم
يف العام نف�سه ،ثم ترجم حممد اجلوهري وح�سن
ال�شام ��ي قامو�س �إيك ��ه هولتكران� ��س حتت عنوان
«قامو� ��س م�صطلح ��ات الإثنولوجي ��ا والفولكلور».
غ�ي�ر �أن ه ��ذه التج ��ارب -عل ��ى �أهميته ��ا -ظلت
حم�ص ��ورة يف اجتاهني :اجت ��اه التعريف بالثقافة
امل�صرية املحلية ،واجتاه التعريف ببع�ض الثقافات
العاملية ..ومل جند بينها ما يهتم بال�ش�أن العربي،
والوقوف على تنويعاته وم�صادره .ومن هنا جاءت
�أهمي ��ة هذه املو�سوعة التي نعر�ض لها اليوم ،وهي
«مو�سوع ��ة الرتاث ال�شعبي العرب ��ي» التي �صدرت

عن الهيئ ��ة العامة لق�صور الثقاف ��ة �ضمن �سل�سلة
الدرا�سات ال�شعبية عام  2012يف �ستة جملدات،
والتي عكف على حتريرها حممد اجلوهري .ونود
�أن ن�ؤكد على �أن املو�سوعة قد اعتمدت على العديد
م ��ن الأعم ��ال املو�سوعي ��ة ال�سابق ��ة عليه ��ا ك�أحد
امل�ص ��ادر املرجعية ،وهو ما ي�ؤكد فك ��رة التوا�صل
املع ��ريف والبناء على جهود من �سبق العمل لهم يف
املجال بل واالعرتاف بدورهم.
�أم ��ا حمم ��د اجلوه ��ري �صاح ��ب التج ��ارب
الرائ ��دة يف العمل اجلماعي م ��ع تالمذته ،ف�إن له
تاريخا م�شرف ��ا يف جمال العم ��ل املو�سوعي �سواء
يف الفولكل ��ور �أو علم االجتماع وبخا�صة يف ترجمة
الأعم ��ال املو�سوعي ��ة؛ كمو�سوعة عل ��م االجتماع،
ومو�سوع ��ة عل ��م الإن�س ��ان ،وقامو� ��س الفولكل ��ور
والإثنولوجي ��ا ..وغريها .وق ��د ا�ستطاع اجلوهري
تكوي ��ن فري ��ق عمل م ��ن �أكرث م ��ن ع�شرين باحث
من خمتل ��ف التخ�ص�صات واجلامع ��ات امل�صرية
(املعهد العايل للفنون ال�شعبية ب�أكادميية الفنون-
كلي ��ة البن ��ات بجامعة ع�ي�ن �شم�س -كلي ��ة الآداب
بجامع ��ة القاه ��رة -كلي ��ة الآداب وكلي ��ة الرتبية
الفني ��ة بجامعة حل ��وان) لإعداد ه ��ذه املو�سوعة.
وق ��د ُ�صنف ��ت املو�سوع ��ة �إىل �ستة �أق�س ��ام رئي�سية
حم ��ل كل ق�سم منها جملدا م�ستق�ل�ا مرتبا بذاته
من الألف �إىل الياء على النحو التايل.
 الق�س��م الأول :عل ��م الفولكل ��ور :املفاهي ��موالنظريات
 الق�سم الثاين :العادات والتقاليد ال�شعبية الق�سم الثالث :الفنون ال�شعبية الق�سم الرابع :الأدب ال�شعبي الق�سم اخلام�س :املعتقدات واملعارف ال�شعبية الق�سم ال�ساد�س :الثقافة املاديةوي�ش�ي�ر اجلوهري يف املقدم ��ة �إىل �أنه ب�صدد
ا�ستكم ��ال ه ��ذا العم ��ل بن�ش ��ر الق�سم�ي�ن ال�سابع
والثام ��ن الذي ��ن ي�ضم ��ان دلي ��ل العم ��ل امليداين
جلامعي الرتاث ال�شعبي ..ومواد املو�سوعة تتفاوت
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من حيث احلج ��م ،ولكنها جتتهد جميع َا �أن حتيل
ق ��ارئ كل م ��ادة �إيل املزي ��د م ��ن املراج ��ع .وكما
تتفاوت املواد يف احلج ��م ،كذلك تتفاوت يف مدى
تغطيته ��ا للب�ل�اد العربي ��ة املختلف ��ة .فهناك بالد
عربية حظي ��ت بتغطية �أكرث م ��ن �سواها كم�صر،
والعراق ،ولبنان ،و�سوريا ،وفل�سطني ،وبع�ض بالد
اخلليج�..إل ��خ .وال يرج ��ع تفاوت التغطي ��ة �إال �إيل
عام ��ل واحد ووحي ��د هو حجم امل ��ادة الفولكلورية
املن�ش ��ورة ع ��ن كل بل ��د ،ولي� ��س �إيل اعتب ��ار �آخر.
وي�ضيف اجلوهري :وامل�أمول -ي�ضيف اجلوهري-
�أن يعم ��ل ن�شر ه ��ذه املو�سوعة عل ��ى حفز زمالئنا
م ��ن امل�شتغل�ي�ن بدرا�س ��ات الفولكل ��ور يف �شت ��ى
�أنح ��اء العامل العربي �إيل ت ��دارك هذا النق�ص يف
التغطية ،وا�ستكمال الثغرات �إما بالكتابة �إلينا� ،أو
بن�شر �أعمال على غرار هذه املو�سوعة تغطي الأفق
املحلي يف كل بلد� ،أو الأفق العربي الوا�سع.
ويف املجل ��د الأول (عل ��م الفولك ��ور :املفاهيم
والنظري ��ات)� ،سنج ��د اهتمام� � ًا بالتعري ��ف
بالنظريات واملناهج العربية والعاملية ك�أدلة اجلمع
املي ��داين ونظري ��ات ال�صي ��غ ال�شفاهي ��ة والثقافة
ال�شعبية والبنائي ��ة والأنرثوبولوجية وغريها ،كما
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اهتم هذا الق�سم بتوثيق بع�ض م�ؤ�س�سات الفولكلور
كاملتاحف واملراكز واجلامعات� .أما املجلد الثاين
(الع ��ادات والتقالي ��د ال�شعبي ��ة) فق ��د تن ��اول كل
مايخ� ��ص دورة احلي ��اة من مي�ل�اد وزواج ووفاة،
واالحتف ��االت ال�شعبية وعادات الطع ��ام والق�ضاء
العريف .على ح�ي�ن تناول املجل ��د الثالث (الفنون
ال�شعبي ��ة) مو�ضوعات املو�سيقى والغناء والرق�ص
وامل�س ��رح وفن ��ون الت�شكي ��ل ال�شعب ��ي� .أم ��ا املجلد
الرابع (الأدب ال�شعبي( فقد ٌخ�ص�ص ملو�ضوعات
ال�س�ي�ر ال�شعبي ��ة واحلكاي ��ات والألغ ��از والأمث ��ال
وفنون ال�شعر ال�شعب ��ي والفكاهة�..إلخُ .
وخ�ص�ص
الق�سم اخلام�س (املعتق ��دات واملعارف ال�شعبية)
ل ��كل ما يتعلق باملعارف واملعتق ��دات حول الإن�سان
واحلي ��وان والنب ��ات والط ��ب ال�شعب ��ي والكائنات
اخلرافية وال�سحر والأولي ��اء والأماكن والألوان..
�إلخ� .أما الق�سم الأخ�ي�ر (الثقافة املادية) فتناول
كل ما يتعلق باحلرف التقليدية والأدوات واملتاحف
والرتاث ال�شعبي الريفي.
وق ��د اهتمت املو�سوع ��ة يف كل ق�سم بالتعريف
بالأع�ل�ام الع ��رب املهتمني بال�ت�راث ال�شعبي فيه
مثل عب ��د احلميد يون� ��س ،و�صفوت كم ��ال ،وعلي
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عب ��داهلل خليف ��ة ،وا�سماعي ��ل الفحي ��ل ،وعب ��د
الكرمي احل�شا� ��ش ،وع�ص ��ام حوراين�..،إلخ� ،إىل
جان ��ب �أع�ل�ام الفولكل ��ور والأنرثوبولوجيا الذين
اهتم ��وا بالثقافة العربي ��ة �أمثال برت�ش ��ر و�إدوارد
لني وغريهما .وق ��د اهتمت املو�سوعة يف نهاية كل
مادة بت�سجيل ا�سم �صاحبه ��ا �أو م�صدرها .وعلى
ه ��ذا النح ��و تتن ��وع مو�ضوع ��ات املو�سوع ��ة فنجد
مو�ض ��وع مث ��ل (الك�شك) وه ��ي �أكلة م ��ن الربغل
والل�ب�ن ،تتناولها املو�سوعة يف �أكرث من بيئة عربية
كم�صر ولبنان ،كما توجد بع�ض املواد التي تخ�ص
بل ��د بعينه ��ا كامل�سخن وهي م ��ن الأكالت ال�شعبية
الفل�سطيني ��ة ،و(الزب ��ون) وه ��و ث ��وب للن�س ��اء
والرجال منت�شر ب�شبه اجلزيرة العربية والعراق،
طويل للقدمني ،وله �أكمام طويلة وم�شقوقة�..إلخ.
وقد يتم تناول امل ��ادة الواحدة يف فقرة �أو �صفحة
�أو ع ��دة �صفحات ،حي ��ث تعاملت املو�سوعة مبنهج
علم ��ي منذ البداية بتق�سي ��م موادها ملواد ق�صرية
ومتو�سطة وطويلة احلجم.
�أوراق ثانية يف الثقافة ال�شعبية
كتاب لعبد احلميد حوا�س� ،صدر عام 2013

ع ��ن املركز امل�ص ��ري للثقافة والفن ��ون بالقاهرة.
وه ��و اجلزء الثاين م ��ن كتاب ��ه «�أوراق يف الثقافة
ال�شعبي ��ة» ال ��ذي �ص ��در ع ��ام  2002ع ��ن مركز
البح ��وث العربية والأفريقي ��ة بالقاهرة ،واملجل�س
الأفريق ��ي لتنمي ��ة البح ��وث االجتماعي ��ة بداكار.
والكتاب يحوي جمموعة متنوعة من الدرا�سات يف
الثقافة ال�شعبية والتي ن�شرها امل�ؤلف يف امل�ؤمترات
واملحافل الدولية ،والدوريات العربية املتخ�ص�صة
كالثقاف ��ة ال�شعبية البحرينية ،وامل�أثورات ال�شعبية
القطري ��ة ،والفن ��ون ال�شعبي ��ة امل�صري ��ة ،وجملة
القاه ��رة ،وجمل ��ة �ألف التي ت�ص ��در عن اجلامعة
الأمريكي ��ة بالقاه ��رة ،وجريدة احلي ��اة ،و�أخبار
الأدب  ..ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مقدمات بع� ��ض الدرا�سات
املتخ�ص�صة.
والكتاب على ه ��ذا النحو ت�ضمن مقدمة و28

درا�سة متنوعة معظمها قائمة على البحث امليداين
والتحليل املنهجي ،منها درا�سته املعنونة« :الرا�س
والكرا� ��س :ق ��ول �آخ ��ر يف ال�شفاهي ��ة والكتابية»،
و»�أن ��واع احلك ��ي وط ��رق الأداء» التي يدع ��و فيها
للأخ ��ذ مبب ��د�أ الأداء واعتباره املرج ��ع املفهومي
الذي ُي َوجه املنهجية �أك�ث�ر ان�ضباط ًا وحتدد ًا عند
مقاربة مكون ��ات الثقافة ال�شعبي ��ة .واملنهج نف�سه
طبقه امل�ؤلف على ف ��ن ال�سرية يف درا�سته املعنونة
«تفن�ي�ن املا�ض ��ي و�إن�شاء ال�س�ي�ر ال�شعبية :مقاربة
�أدائي ��ة» .ومل ي�ت�رك حديثه عن ال�س�ي�رة ال�شعبية
وفن الأداء قبل �أن يتناول �شاعر الهاللية وامل�شكلة
الهومري ��ة �إذ يرى �أن امل�شكل ��ة الهومرية تعد �أحد
الدوافع الت ��ي �أ�سهمت يف تنمي ��ة «نظرية الأداء».
�أم ��ا درا�سته ح ��ول ال�صيغ التمثيلي ��ة يف الأعرا�س
ال�شعبية فقد ك�شف خاللها عن �أبرز املالمح التي
حتدد ق�سم ��ات الأداء التمثيلي ال�شعبي من خالل
العديد م ��ن ال�شواهد امليدانية الت ��ي قام بجمعها
يف ع ��دة بيئ ��ات تقليدية ،تتبع فيه ��ا جمموعة من
الظواه ��ر امل�صاحب ��ة الحتفالية العر� ��س ومواكبه
وتقلي ��د «العرا�سة» الذي ارتب ��ط مبجتمعي الفيوم
والواح ��ات ،وجل ��وة العرو� ��س ،منتهي� � ًا بتحدي ��د
منهج ��ي ملفهوم الأداء التمثيل ��ي ال�شعبي .واختتم
درا�سات ��ه امليدانية مبقال�ي�ن ،الأوىل حول الألعاب
ال�شعبي ��ة بعنوان «ال حد بني اللع ��ب واجلد» يدعو
فيها لتوثي ��ق الألعاب ال�شعبية العربي ��ة و�إتاحتها،
واملق ��ال الثاين ح ��ول «�ش ��م الن�سي ��م :االحتفالية
اجلامعة» متناو ًال مراح ��ل االحتفالية واملمار�سات
املرتبطة بها وبعدها التاريخي.
كما ا�شتمل الكت ��اب درا�سات نقدية يف جمال
الرواي ��ة العربي ��ة على نح ��و ما جن ��ده يف درا�سته
املعنونة «تباريح حزينة (عن الذاكرة والفجيعة)،
والتي يتتبع فيها �شخ�صية حزينة يف رواية الطاهر
عب ��داهلل الط ��وق والأ�سورة ،ليك�شف لن ��ا تنويعات
م ��ن الت�ص ��ورات ال�شعبية حول احل ��زن والفجيعة
يف احلكايات ال�شعبية ،و�أغاين ال�شكوى واحل�سرة
والرث ��اء ،وم ��وال �أده ��م ال�شرق ��اوي ،واملواق ��ف
امل�أ�ساوي ��ة يف ال�سرية ال�شعبي ��ة كم�صرع عنرت بن
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�شداد ،وعامر اخلفاجي ،وخليفة الزناتي ،م�شري ًا
�إىل �أن الثقاف ��ة ال�شعبية تطلق �صوت ًا جمعي ًا ينفث
قدر ًا من تباريح حزينة ،وقد نوع هذا ال�صوت من
وعدد �أ�ساليبه وجتاربه
م�ساحاته وطبقاته و�ألوانه َ
�ساعي� � ًا �إىل التعبري عن �شم ��ول جتارب اجلماعة،
ع�ساه ��ا تفيد منها يف �إقامة حياة �أقل حزن ًا و�أوفر
بهج ��ة .ويف �إطار الرواية والثقاف ��ة ال�شعبية �أي�ض ًا
يتوق ��ف «حوا� ��س» عند بع� ��ض �إ�سه ��ام الروائيات
يف الثقاف ��ة ال�شعبي ��ة وتوط�ي�ن الن ��وع الروائ ��ي،
ك�إ�سهامات زين ��ب فواز التي زادت روايتها «ح�سن
العواق ��ب» ا�سرتاتيجية جدي ��دة يف �صياغة العمل
الروائ ��ي مرتكزة على جمالي ��ات ال�سرية ال�شعبية
وو�سائله ��ا البالغي ��ة .ثم يت�أمل جه ��ود الروائيات
اجلدد ك�سل ��وى بكر وعزة هي ��كل .وهذا االهتمام
بالروائي ��ات جعلنا نتتبع ر�ص ��د امل�ؤلف لدور املر�أة
يف ال�ت�راث ال�شعبي� ،إذ جند للمر�أة م�ساحة مهمة
يف ه ��ذا الكتاب على نحو م ��ا تعك�سه درا�سته حول
الإبداع الن�سوي يف الثقاف ��ة ال�شعبية� ،أما درا�سته
املعنونة «�سي ��دة امل�أثور ال�شعبي» فق ��د تناول فيها
�شخ�صي ��ات مثل الأم�ي�رة ذات الهم ��ة يف ال�سرية
الت ��ي حتم ��ل �إ�سمه ��ا ،والأم�ي�رة غم ��رة يف �سرية
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عنرتة ،واجلازية الهاللية ،ورحمة يف ق�صة �أيوب،
وفاطمة بنت بري.
وو�سط غمار الر�ؤى النقدية واملنهجية للثقافة
ال�شعبية يتوقف امل�ؤلف يف درا�ستني متواليتني عند
واحدة من الق�ضايا التي �شغلت الو�سط الفولكلوري
من ��ذ مطلع العق ��د الأول من الع ��ام احلايل ،وهي
الرتاث املادي والالمادي ،الدرا�سة الأوىل بعنوان
«حماي ��ة ال�ت�راث الثقايف غ�ي�ر امل ��ادي يف الوطن
العربي من منظور عربي» ،والثانية بعنوان «املادي
وغري املادي يف الثقاف ��ة ال�شعبية» ك�شف خاللهما
النق ��اب ع ��ن العدي ��د م ��ن الإ�شكالي ��ات اخلا�صة
بامل�صطلح ،واالجتاهات العاملي ��ة والدور العربي،
واتفاقي ��ة  2003ل�ص ��ون ال�ت�راث الثق ��ايف غ�ي�ر
املادي� .أم ��ا مقدمات الكتب التي ت�ضمنها الكتاب
فقد كانت من ن�صيب كت ��اب «�سيد ا َملغنى» ملحمد
عمران ،حول «املوال� :أداء غنائي» .واملقدمة التي
حملت عن ��وان «�آالت املو�سيقى ال�شعبية :املفاهيم
و�ضواب ��ط اجلمع امليداين» لكت ��اب «�أطل�س الآالت
املو�سيقي ��ة ال�شعبية» ،ومقدمت ��ه لكتاب «الفولكلور
يف الأر�شي ��ف» مل�ؤلف ��ه ال ��ذي تُرجم ع ��ام .2008
وق ��د حظي الكتاب �أي�ض ًا ببع�ض الق�ضايا املنهجية
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والتاريخي ��ة وال�سيا�سي ��ة يف عالقته ��ا بالثقاف ��ة
ال�شعبي ��ة عل ��ى نح ��و م ��ا جن ��ده يف درا�ساته حول
احلداثة والثقافة ال�شعبية ،وانتثار امل�أثور ال�شعبي،
وال�سينما امل�صري ��ة والثقافة ال�شعبية ،والتحوالت
الثقافي ��ة يف الريف امل�ص ��ري ،وللم�أث ��ور ال�شعبي
ر�أي يف الإ�ص�ل�اح الدميوقراطي .كم ��ا اهتم عبد
احلميد حوا�س يف كتابه بالتعريف ببع�ض الأعالم
الذي ��ن كان له ��م دور يف الثقاف ��ة امل�صري ��ة عامة
وال�شعبي ��ة خا�ص ��ة ،فكتب حول «ف ��اروق خور�شيد
الرتاث ��ي وال�شعبي والروائ ��ي» ،واحل�ضور املتجدد
لزكري ��ا احلج ��اوي ،وبهج ��ة الق ��ول عن ��د الأديب
حممد م�ستجاب ،ووع ��ي التحرير وحترير الوعي
عند عب ��داهلل الندمي ،وحممد جالل عبد احلميد
الأنرثوبولوج ��ي الرائد .واخ ُتت ��م الكتاب برتجمة
بع� ��ض ف�ص ��ول كت ��اب «مورفولوجي ��ة احلدوت ��ة»
لفالدميري بروب.
درا�سات يف الأدب ال�شعبي
ويف �إط ��ار جدي ��د الن�ش ��ر يف جم ��ال الأدب
ال�شعب ��ي� ،صدر ع ��ام  2013كت ��اب «درا�سات يف
الأدب ال�شعبي» لإبراهيم عبد احلافظ عن الهيئة
العامة لق�صور الثقاف ��ة� ،ضمن �سل�سلة الدرا�سات
ال�شعبية رقم ( ،)156والكتاب يقع يف �543ص،
ويت�ضم ��ن خال�ص ��ة فك ��ر امل�ؤلف يف جم ��ال الأدب
ال�شعب ��ي خ�ل�ال الع�شري ��ن عام� � ًا ال�سابق ��ة والتي
ُن�ش ��رت يف الدوري ��ات العربي ��ة يف م�ص ��ر ولبنان
واجلزائر والبحرين ،كم ��ا �شارك ببع�ض منها يف
امل�ؤمترات وامللتقيات الدولية.
وقد �آثر امل�ؤلف �أن ي�صنف درا�ساته يف ق�سمني
رئي�سي�ي�ن ،الأول تن ��اول في ��ه الق�ضاي ��ا النظري ��ة
الت ��ي �أُثريت حول الأدب ال�شعب ��ي وحدود ميدانه،
والتعريف ب�أجنا�سه و�أنواعه .كما تناول فيه بع�ض
�أن ��واع هذا الأدب بالدر�س اعتم ��اد ًا على امل�صادر
املدونة �أو ما �سطره ال�سابقون يف كتبهم .ويف هذا
الإطار تُطالعنا �ست درا�سات متخ�ص�صة ،الأوىل
ح ��ول «مفه ��وم الأدب ال�شعب ��ي وح ��دود ميدانه»،

وال ��ذي ا�ستعر� ��ض في ��ه مفه ��وم الأدب ال�شعب ��ي
وت�صنيفات ��ه ومعاي�ي�ر حتدي ��ده وخ�صائ�ص ��ه من
خالل اجتاهات العديد من الأ�ساتذة الذين تناولوا
ه ��ذا املو�ضوع� .أما البحث الثاين فقد حمل عنوان
«ال�شعر َّ
ال�شفاهي» ،والذي ناق�ش فيه جمموعة من
الق�ضاي ��ا كالت�أليف والتناق ��ل ،و�أ�ساليب و�سياقات
تق ��دمي ال�شعر ال�شفاهي ووظائف ��ه ،م�شري ًا �إىل �أن
ه ��ذا النوع الأدب ��ي ميكن �أن ُيعام ��ل بجدية ك�أحد
�أ�ش ��كال االت�صال امل�ستق ��رة وامل�ستمرة حتى الآن.
�أم ��ا الدرا�س ��ة الثالثة فقد ا�ستعر� ��ض فيها امل�ؤلف
«درا�س ��ات ال�س�ي�رة الهاللية يف م�ص ��ر يف القرن
الع�شرين» كا�شف ًا عن الرواد الذين تناولوا ال�سرية
يف م�ص ��ر �أمث ��ال :عب ��د احلمي ��د يون� ��س ،و�أحمد
ر�ش ��دي �صال ��ح ،وفهمي عبد احلمي ��د .ثم مرحلة
الدرا�س ��ات الفني ��ة والبنيوية لل�س�ي�رة ،كدرا�سات
ف ��اروق خور�شيد ،وحممود ذهني ،ورجب النجار.
ثم مرحل ��ة االهتمام ب� ��أداء ال�سرية كم ��ا تعك�سها
درا�س ��ات عب ��د احلميد حوا�س ،وحمم ��د عمران،
وعبد الرحم ��ن الأبن ��ودي ،و�أحمد �شم� ��س الدين
احلجاجي .كما تناول امل�ؤلف الدرا�سات الأجنبية
لل�سرية الذي ��ن لقوا الدعم الكام ��ل من الباحثني
امل�صريني ومركز الفن ��ون ال�شعبية بالقاهرة .ويف
�إط ��ار االجت ��اه النظ ��ري بالدرا�سات الت ��ي �ضمها
الكتاب جند درا�سة للم�ؤلف بعنوان «مناهج درا�سة
احلكاي ��ة ال�شعب َّي ��ة» ،والت ��ي ناق�ش فيه ��ا مو�ضوع
املقارنة ك�أ�سا�س لدرا�سة احلكاية ال�شعبية ،وربط
احلكاي ��ات ال�شفاهي ��ة باحلكاي ��ات الرتاثي ��ة ،ثم
ا�ستعر�ض مناه ��ج درا�سة احلكاي ��ة وجهود بع�ض
الدار�سني يف هذا املجال كنبيلة ابراهيم ،و�صفوت
كمال .ومنه ��ج فرز العنا�ص ��ر ومقارنة الن�صو�ص
واالهتم ��ام ب ��الأداء ،واجتاهات تف�س�ي�ر احلكاية
ال�شعبي ��ة .وينه ��ي امل�ؤلف هذا الق�س ��م من الكتاب
بدرا�ستني ح ��ول الأمثال ال�شعبي ��ة ،الأوىل بعنوان
«الأمث ��ال ال�شعب َّية املرتبطة باحل ��رف التقليدية»،
والثاني ��ة «الت�شبي ��ه بالط�ي�ر يف الأمث ��ال ال�شعب َّية
امل�صرية».
�أم ��ا الق�سم الثاين من الكت ��اب فقد خ�ص�صه
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امل�ؤل ��ف للدرا�سات امليدانية التي �أجراها يف بع�ض
املناط ��ق امل�صري ��ة الت ��ي مل حتظ فنونه ��ا الأدبية
بالعناي ��ة الكافية من قب ��ل الدار�سني ،على الرغم
من �أنه ��ا املناطق الأك�ث�ر ج ��دارة باالهتمام على
حد قوله .و�أوىل الدرا�سات يف هذا الق�سم ت�ضمن
مو�ض ��وع «ال�صياغ ��ة ال�شعب َّي ��ة للق�ص� ��ص الديني
املنظوم :ق ��راءة يف ق�صتني منوذج� � ًا» والق�صتان
هم ��ا ق�صة �سارة واخلليل ،وق�ص ��ة ال�سيد البدوي
وخ�ضرة ال�شريف ��ة .وحتاول الدرا�سة البحث حول
عنا�صر الت�شابه واالختالف بني الن�صو�ص ال�شعبية
وامل�ص ��ادر الرتاثي ��ة يف الق�صت�ي�ن� .أم ��ا الدرا�سة
الثاني ��ة يف هذا الق�س ��م فهي ترجم ��ة ملقالة عامل
الفولكلور الأمريكي �آلربت لورد Albert Lord
بعن ��وان The influence of a fixed text
الن�ص الثابت»،
والتي ترجمها امل�ؤل ��ف �إىل «ت�أثري ّ
عر�ض فيه ��ا لبع�ض خ�صائ�ص و�سمات الن�صو�ص
الغنائي ��ة ال�شعبية فرتة �إبداعه ��ا ،وعالقة الن�ص
ال�شفاهي بالن�ص امل ��دون� .أما الدرا�سة الثالثة يف
ه ��ذا الق�سم فهي معاجلة ميدانية ملو�ضوع ال�سرية
ال ��ذي تناوله نظري� � ًا يف الق�س ��م الأول ،وخ�ص�ص
له عن ��وان «ق�ص�ص ال�س�ي�رة الهاللية بني الرواية
التقليدي ��ة وامل�ستحدث ��ة يف دلت ��ا م�ص ��ر» ،واحلق
ف� ��إن التناول ال ��ذي قدمه ابراهي ��م عبد احلافظ
هن ��ا ي�ستح ��ق االنتب ��اه� ،إذ يحاول اختب ��ار ق�ضية
الف ��روق بني الرواي ��ة التقليدي ��ة لق�ص�ص ال�سرية
الهاللي ��ة املتمثل ��ة يف رواي ��ة ال�شع ��راء الأميني �أو
�شع ��راء الرباب م ��ن ناحية ،والرواي ��ة امل�ستحدثة
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متمثل ��ة يف رواي ��ة ال�شع ��راء املتعلم�ي�ن �أو �شع ��راء
الف ��رق املو�سيقية من ناحية �أخ ��رى� .أما الدرا�سة
امليداني ��ة الرابع ��ة فكانت ح ��ول «�أغ ��اين ال�سامر
ال�سين ��اوي يف ع�صر العوملة» والتي ا�ستعر�ض فيها
امل�ؤل ��ف الأمناط ال�شعرية التي ت� ��ؤدى يف ال�سامر،
وال�سام ��ر بو�صفه ن�ص ًا ثقافي ًا ،كم ��ا تناول �أغاين
ال�سام ��ر من منظور �سيميوطيق ��ي ،وحتول الإطار
االجتماع ��ي والثقايف لل�سام ��ر ،وت�أثري العوملة على
ف ��ن الأداء م�ش�ي�ر ًا �إىل ق�ضية ارحت ��ال الن�صو�ص
والت ��ي �أ�صبحت تت ��م بوا�سط ��ة امليدي ��ا احلديثة.
والدرا�سة اخلام�سة يف هذا الق�سم امليداين كانت
من ن�صيب واح ��ة �سيوة وحملت عن ��وان «الف�ضلة
ِّ
ال�شفاه َّي ��ة يف ع ��امل الكتابي ��ة :درا�س ��ة للحكاي ��ة
ال�شعب َّي ��ة بواحة �سيوة» ،ويف هذه الدرا�سة يت�ساءل
امل�ؤل ��ف :م ��اذا يح ��دث للن� ��ص ال�شفاه ��ي عندما
تتغ�ي�ر �سياقات �أدائه وتتعدل مواقف تلقيه ونوعية
اجلمه ��ور؟ ،وماذا يحدث للحكاية ال�شعبية كن�ص
�شفاه ��ي عندما ُيعاد �إنتاجه ��ا �أو تُ�ستلهم من قبل
كات ��ب �أو م�ؤل ��ف كتابي؟ .ويح ��اول امل�ؤلف يف هذه
الدرا�س ��ة ر�صد حتول ن�صو�ص احلكايات ال�سيوية
من خالل حتليل ال�س ��رد ال�شفاهي التقليدي لدى
�أحد ال ��رواة ،ومقارنت ��ه ب�أ�سلوب ال�س ��رد الكتابي
لدى �إحدى الكاتبات التي قامت با�ستلهام حكايات
م ��ن �سي ��وة يف ن�ص حكائ ��ي جديد� .أم ��ا الدرا�سة
ال�ساد�سة والأخرية بالكت ��اب فقد تناولت مو�ضوع
« �إع ��ادة �إنت ��اج امل�أثورات الأدبي ��ة ال�شعب َّية» ،وهي
ق�ضي ��ة -ح�سبما �أ�ش ��ار امل�ؤلف� -شغل ��ت الباحثني

الثقافة ال�شعبية امل�صرية اجتاهات نظرية ودرا�سات ميدانية

حديث ًا وبخا�ص ��ة ر�صد التغريات الت ��ي تطر�أ على
الن�صو� ��ص ال�شعبي ��ة .ومن ثم تن ��اول امل�ؤلف عدة
ق�ضايا ميدانية وحتليلية منها التنويعات الن�صية،
و�إع ��ادة �إنت ��اج الن�صو� ��ص املوزون ��ة ،وامل�ؤلف ��ون
املحرتف ��ون ،واال�ستع ��ارة ،واال�ستله ��ام .وبه ��ذه
الدرا�س ��ة تختتم ف�ص ��ول هذا العم ��ل املهم الذي
ُيع ��د خال�ص ��ة جهد امل�ؤلف يف جم ��ال بحث الأدب
ال�شعبي نظري ُا وميداني ًا.
الأدب ال�شعبي يف واحة �سيوة
خالل عام  2013ظه ��ر كتاب �آخر يف الأدب
ال�شعب ��ي حم ��ل عن ��وان «الأدب ال�شعب ��ي يف واحة
�سي ��وة :الأغاين -الأمث ��ال -احلكايات» مل�صطفى
ج ��اد ،والكت ��اب يع ��د ثم ��رة �أوىل لبن ��اء القدرات
العلمي ��ة والفنية لأبناء واحة �سي ��وة يف �أول جتربة
حلف ��ظ تراثه ��م ب�أنف�سه ��م .وتق ��ع واح ��ة �سي ��وه
بال�صح ��راء الغربية امل�صري ��ة� ،إذ تبعد  306كم
عن �ساحل البحر املتو�سط �إىل اجلنوب الغربي من
مر�سى مطروح التي تتبع حمافظة مطروح �إداري ًا.
ويقط ��ن �سي ��وة م ��ا يق ��ارب م ��ن  30000ن�سمة.
وتتمت ��ع ببعد تاريخي �أثري لع ��ل �أ�شهره �آثار معبد
�أمون الذي زاره الإ�سكن ��در الأكرب عام  333قبل
املي�ل�اد .وي�أتي هذا العمل �ضم ��ن امل�شروع الدويل
“�سي ��وة – طنجة ..ت ��راث من �أجل حياة �أف�ضل”
ال ��ذي موله االحت ��اد الأوروب ��ي يف �إط ��ار برنامج
“ال�ت�راث الأوروب ��ي املتو�سط ��ي  ،”4باال�شرتاك
مع منظمة كو�سب ��ي الثقافي ��ة الإيطالية ،وجمعية

“�سي ��وة لتنمية املجتم ��ع وحماية البيئة” ب�سيوة،
وجمعية «البوغاز» مبدينة طنجة باملغرب ،ومركز
توثي ��ق الرتاث احل�ضاري والطبيع ��ي التابع ملكتبة
الأ�سكندري ��ة .ويه ��دف ه ��ذا امل�ش ��روع �إىل تعزيز
املعرفة والفهم الأف�ضل للأ�صول الثقافية املحلية..
وخلق �أدوات �إدارة فعالة ل�ضمان ا�ستدامة الرتاث
امل ��ادي وغري املادي يف مدينة طنجة وواحة �سيوة.
�إذ تتفق املدينتان يف الرتاث الأمازيغي امل�شرتك،
وت�شكل عادات �أهل �سي ��وة وتقاليدهم مزيج ًا بني
الثقافت�ي�ن امل�صري ��ة والأمازيغي ��ة ،ومن ث ��م ف�إن
امل�شروع يقوم عل ��ى احلفاظ على هذا الرتاث من
الت�شويه �أو االندثار.
وكان ملركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي
دور رئي�س ��ي يف تدري ��ب �أبن ��اء �سيوة عل ��ى مناهج
جمع الرتاث ال�شعب ��ي ال�سيوي مبجاالته املتعددة،
كم ��ا ق ��ام املرك ��ز �أي�ض� � ًا بتدريبهم عل ��ى تقنيات
اجلمع امليداين املرتبط ��ة بالت�صوير الفوتوغرايف
والفيدي ��و والت�سجيل ال�صوتي ،و�أثم ��رت التجربة
عن �إن�شاء مركز متخ�ص�ص جلمع وتوثيق الرتاث
ال�سيوي ،يقوم ب�إدارته �أبناء �سيوة .وي�شمل قاعدة
بيانات حتت ا�سم «مكنز الفولكلور ال�سيوي»
ويف هذا الإطار خرج هذا الكتاب �إىل الوجود،
حيث �ساهم م�صطفى جاد بجهد رئي�سي يف تدريب
ال�شب ��اب ال�سي ��وي على عمليات اجلم ��ع والتوثيق،
وق ��د متت عدة لق ��اءات مع �أبن ��اء الواحة الختيار
جمموعة الن�صو�ص التي ميكن ن�شرها ،وقد اتفقت
جمموع ��ات العمل على �إبراز احلكاي ��ات ال�شعبية
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والأغ ��اين والأمث ��ال الت ��ي تعك� ��س ب�صف ��ة خا�صة
ثقاف ��ة الواحة .ومن ثم ا�شتم ��ل الكتاب على ع�شر
حكاي ��ات ،وع�شر �أغاين ،وجمموع ��ة من الأمثال.
وتعك� ��س احلكاي ��ات الت ��ي مت جمعه ��ا خ�صو�صية
املنطق ��ة يف افتت ��اح احلكاي ��ة الت ��ي تب ��د�أ بعبارة:
«تيخرخارين تيرببارين تقطو�شني جلباب جنبناخ
�إج ��ت الناخ �إج ��ت �أت�ش الن ��اخ» ..وه ��ي افتتاحية
خم�ص�صة للحكاي ��ة ال�سيوية مل ي�ستطع ال�سيويون
�أن يجدوا مقابال عربيا دقيقا لها ،وهي على غرار
االفتتاحيات املعروفة يف احلكايات ال�شعبية «كان
يا ما كان ..يا�سعد يا كرام ..وما يحلى الكالم...
�إال بذكر النبي (�صلعم) .»..وقد حفلت احلكايات
ال�سيوي ��ة املوج ��ودة بالكت ��اب بع�ش ��رات العنا�صر
العاملي ��ة التي ميكننا تتبعه ��ا يف ت�صنيف توم�سون
العاملي� ،إذ جند عنا�صر من حكاية «�سندريال» يف
حكاية «البقرة اخل�ضرا» ،حيث يعرث ابن ال�سلطان
عل ��ى خلخ ��ال يلم ��ع يف امل ��اء في�أم ��ر بالبحث عن
الفتاة التي ي�أتي اخللخال على مقا�سها ليتزوجها.
كما جند عنا�ص ��ر �أخرى مرتبط ��ة ب�صورة زوجة
الأب ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن العنا�صر اخلا�ص ��ة بالكائنات
اخلرافية ،حيث ت�ب�رز الغولة يف مقدمة الكائنات
اخلرافي ��ة املرتبطة باحلكايات ،بل �إن هناك عدة
حكاي ��ات بطلتها الغولة �أو الغ ��ول .كما نلمح �أي�ض ًا
ارتب ��اط جمموعة احلكاي ��ات بعنا�ص ��ر حيوانية،
مث ��ل «العن ��زة و�صغاره ��ا» ،و»البق ��رة اخل�ضرة»،
و»اخلنف�سة والف�أر» ،و»الديك»�..إلخ.
�أم ��ا الأغ ��اين ال�شعبي ��ة ال�سيوي ��ة بالكت ��اب
فه ��ي ت�شكل منوذج ��ا �إبداعيا متف ��ردا يف الرتاث
ال�شعبي ال�سيوي� ،إذ ت�ساير العديد من املمار�سات
التقليدي ��ة بالواحة ،كما حتم ��ل �أي�ض ًا بع�ض القيم
الرتبوي ��ة للمجتم ��ع ال�سيوي ،ولنت�أم ��ل هذا املطلع
من �إغنية حول الأم:
�أين جتد �أم لك

بعــد �أن تــرحـــــــل

ال توجد �أمهات

ُت�شرتى يف الأ�سواق

ه ��ذه املعاين ت�شعرنا كما لو اننا �أمام ن�صو�ص
مرتجم ��ة م ��ن روائ ��ع الأدب العامل ��ي ..ويف �أغنية
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�أخ ��رى ت�سمى �أغنية «الكان ��ون» جند �إعالء لقيمة
املمار�سات ال�شعبي ��ة املرتبطة بالطعام التقليدي،
فتخربن ��ا الأغني ��ة يف مطلعه ��ا �أن الطع ��ام الذي
ُيطهى على «املوقد امل�صنوع من الطني» -الكانون-
هو الأكرث �صحة وهو ال ��ذي يغنيك عن تعاطي �أي
دواء ،كما �أنه يجعل الطعام �شهي ًا حلو املذاق.
و ُت�ب�رز الأمث ��ال ال�شعبي ��ة بع�ض القي ��م العليا
للإن�سان والتي قد ال جند لها مقابال يف جمتمعات
�أخرى ،ك�أن نقول «املروءة نور للقرب» وهو مثل يقال
عندم ��ا تُطل ��ب خدمة من �شخ�ص م ��ا ويكون هذا
ال�شخ� ��ص م�ت�ردد ًا يف تنفيذ الطل ��ب ،فيقال هذا
املث ��ل للحث عل ��ى املروءة .كما ت�ب�رز �أمثال �أخرى
ذات ت�أث�ي�ر عرب ��ي ق ��دمي �إذ جن ��د املث ��ل ال�شعبي
«اليحك ظهرك غري يدك» ،وهو نف�سه املثل العربي
القدمي «ما حك جلدك مثل ظفرك» ،وت�شري املادة
امليداني ��ة �إىل �أن ه ��ذا املثل ُي�ض ��رب عندما ي�ؤدي
�شخ� ��ص خدم ��ة ل ��ك دون �إتق ��ان .كم ��ا جند بني
الأمثال ال�سيوية مناذج لها مقابل بالأمثال ال�شعبية
املتداولة يف باقي املناطق الثقافية امل�صرية ،على
نح ��و ما جن ��ده يف املثل القائل «م ��ن يوقد نار ًا هو
�أول من ي�شع ��ر بحرارتها» ،وهو املقابل ملعنى املثل
ال�شعبي «ما يح�س�ش بالنار �إال اللي كاب�شها» .و�إذا
كان امل�ؤل ��ف ق ��د تدخ ��ل مبقدمة علمي ��ة وال�ضبط
املنهجي للن�صو�ص وتوثيقها ،ف�إن البطل احلقيقي
ه ��م �أبناء �سيوة و�شيوخه ��ا ،الذين جنحوا يف �أول
جتربة ميدانية لهم جلمع تراثهم وحفظه وتوثيقه
ب�أنف�سه ��م .وهو الهدف الرئي�س ��ي من خروج هذا
العمل للنور.
كتاب احلواديت
تلقي ��ت قب ��ل دقائ ��ق من �إع ��داد املق ��ال ،هذا
العم ��ل املو�سوع ��ي املبه ��ر للباحث ال�ش ��اب �أحمد
توفي ��ق ،والذي حمل عن ��وان« :كت ��اب احلواديت:
مو�سوع ��ة حكاي ��ات الطف ��ل يف م�ص ��ر» ،يف �أربعة
جملدات كربى �صدر ع ��ن الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب هذا الع ��ام  .2014والكتاب جتربة جادة
يف جم ��ع وتوثي ��ق احلكاي ��ات ال�شعبي ��ة امل�صري ��ة
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وتقدميه ��ا للق ��ارئ الع ��ام لال�ستمت ��اع بقراءته ��ا
م ��ن ناحية ،وللباحث�ي�ن يف جم ��ال الأدب ال�شعبي
م ��ن ناحية �أخ ��رى .وقد ت�ضمن ��ت املو�سوعة 570
حكاي ��ة م ��ن خمتل ��ف �أنح ��اء م�ص ��ر (القاه ��رة،
واجليزة ،والفي ��وم ،واملنيا ،و�أ�سي ��وط ،و�سوهاج،
وقن ��ا ،و�أ�سوان ،والبحر الأحمر ،و�سيناء ،والوادي
اجلدي ��د ،وم ��دن القن ��اة ،والدلت ��ا :الدقهلي ��ة،
والقليوبية ،وكفر ال�شيخ ،والغربية ،).و�إن حظيت
حمافظ ��ة �أ�سي ��وط بالن�سب ��ة الكربى م ��ن اجلمع
والتوثيق .وهذه احلكايات متعددة امل�صادر ،حيث
جمع امل�ؤلف منها  324حكاية ( % 57من جممل
احلكاي ��ات) ،عل ��ى ح�ي�ن ا�ستعان ب� �ـ  168حكاية
( % 29م ��ن جممل احلكاي ��ات) جمعها باحثون
م ��ن �أ�صدقائ ��ه ،وباق ��ي احلكاي ��ات وعددها 78
حكاية ( % 14من جممل احلكايات) قام امل�ؤلف
ب�إعدادها م ��ن الكت ��ب والدوري ��ات والأطروحات
اجلامعية.
وق ��د ت�ضم ��ن اجل ��زء الأول م ��ن ه ��ذا العمل
جمموعة حكاي ��ات احليوانات والطيور والأ�سماك
( 72حكاي ��ة منها حكاي ��ات :البق ��رة ال�صفراء،
والبلبل ال�سياح ،وبي�ضة الثعبان) ،وحكايات العرب
واملواعظ ( 51حكاية منها حكايات :الأخ الكرمي،

بياع ��ة احللي ��ب ،عرو�سة من الع ��رب) ،وحكايات
اجلميالت وال�شطار ( 27حكاي ��ة منها حكايات:
الأم�ي�رة وال�سبع رج ��ال� ،ست احل�س ��ن واجلمال،
�سندريال)� .أما اجلزء الثاين فقد ت�ضمن حكايات
العجائ ��ب والغرائ ��ب واملغامرات والن ��وادر (38
حكاي ��ة منها حكايات :جح ��ا وال�سكينة ال�سحرية،
اجليب ال�سحري ،عراي� ��س النيل) ،وهي حكايات
يحكيها الذك ��ور من الكبار وال�صغ ��ار نهار ًا �أثناء
العم ��ل يف فالحة الأر� ��ض الزراعي ��ة و�أثناء جني
القط ��ن واحل�ص ��اد� ،أو يف ليايل اللع ��ب وال�سمر،
وقد حتكيها الن�ساء والبنات .ثم حكايات املواويل
والأدوار واحلكم والأمثال واملقوالت ال�سائرة (54
حكاية منها حكايات :بح ��ر ُبغداد ،دافنينوا �سوا،
العا�ش ��ق امل�سكني) ،وهي حكايات يحكيها الرجال
والن�س ��اء للتعليق عل ��ى مواقف حياتي ��ة معينة� ،أو
للتعب�ي�ر عن ح ��االت البهج ��ة والف ��رح� ،أو احلزن
والأمل .وحكايات املالئكة واجلن ( 35حكاية منها
حكاي ��ات :جنية البح ��ر ،رهان �سقيف ��ة بنيامني،
غواي ��ة القم ��ر) .وحكايات امل ��ردة والغيالن (28
حكاية منه ��ا حكايات :ذات الرداء الأحمر ،الغول
وال�سب ��ع بن ��ات ،النداه ��ة) ،وحكاي ��ات ت�ؤكد على
�صفات الذكاء وح�سن الفطن والعفة وحيل ومكائد
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الن�س ��اء و�شروره ��ا ( 30حكاي ��ة منه ��ا حكايات:
الأم�ي�ر اللي اتعلم �صنع ��ة ،البطة الذكية ،ال�سمك
يف القمح) .واجل ��زء الثالث من املو�سوعة ت�ضمن
حكاي ��ات الألغ ��از والفوازي ��ر واملعا�ض�ل�ات(29
حكاية منه ��ا حكايات :اجل ��واب ،الفار�س النبيه،
املل ��ك وال�صي ��اد) .وحكاي ��ات الر�ص ��د والأث ��ر
والأماك ��ن والأح�ل�ام والأن�ساب واحل ��رف واملهن
والأطعم ��ة وم�سمي ��ات الأ�شي ��اء( 31حكاية منها
حكاي ��ات� :أم عل ��ي ،اجلمالية� ،شي ��خ الفخرانية،
م ��كان املقام) .ث ��م حكاي ��ات الفدائي�ي�ن وال�سري
والبطوالت والقدرات واخلوارق( 12حكاية منها
حكايات� :سيدة البحار ،عزيز الدين ،عيال طولها
مرتين)  ،ثم حكايات الأنبياء والأولياء و�آل البيت
والقدي�س�ي�ن واحلكاي ��ات التي ت�ؤك ��د على مفاهيم
دينية و�أخالقية( 53حكاية منها حكايات� :أكوام
الذهب ،القدي�سة دميانة� ،سيدنا مو�سى واخل�ضر)
 ،ثم جمموعة حكايات م�صرية قدمية( 18حكاية
منها حكايات :الأخوين� ،إيزي�س ،و�إله ال�شم�س رع،
ع�شتارت).

املو�سوع ��ة ا�ستعر�ض خالله العدي ��د من الق�ضايا
املهم ��ة املرتبط ��ة باحلكاي ��ات كالأماك ��ن الت ��ي
ت ��دور حوله ��ا احلكاي ��ات ،واللهج ��ات وتنوعه ��ا،
وامل�ص ��ادر الأ�سطورية ،ومراحل تط ��ور احلكاية.
كم ��ا ا�ستعر� ��ض الرواب ��ط بني احلكاي ��ة امل�صرية
والق�ص� ��ص العاملي ��ة امل�شه ��ورة ،وت�أث�ي�ر احلكاية
امل�صرية يف حكايات الأقطار املجاورة م�شري ًا �إىل
العنا�صر امل�شرتكة بني الثقافة امل�صرية والثقافات
العربي ��ة والتي �أث ��رت يف منط احلك ��ي ،واجلهود
الت ��ي ُبذلت يف ت�صنيف احلكاي ��ة .ومع كل حكاية
يوثق �أحمد توفيق للكلمات امل�ستغلقة على القارئ،
و�إن كن ��ا نتمنى -ا�ستكما ًال له ��ذا العمل املهم -لو
ُ�سجل على �أغلفة املجلدات الأربعة عناوين فرعية
تبني نوعية احلكايات التي يت�ضمنها كل جملد .وال
يت�سع املقام هنا ملناق�شة الت�صنيفات التي �أوردها
امل�ؤلف للحكايات ،رغم حتفظنا على بع�ضها ،مثل
ت�صنيفه مل ��ا �أطلق عليه «حكاي ��ات املواويل» ،غري
�أنن ��ا يف النهاية �أم ��ام عمل يدل على �ص�ب�ر و�أناة
للم�ؤلف ي�ستحق عليه كل التحية والتقدير.

�أم ��ا اجل ��زء الراب ��ع والأخ�ي�ر فق ��د ت�ضم ��ن
حكاي ��ات �أطف ��ال املدار�س وه ��ي املجموعة الأكرب
من احلكايات( 91حكاية منها حكايات :علي بابا
والأربعني حرامي ،فر�سة ال�شاطر ح�سن ،م�صباح
عالء الدين) و�أهم ما مييز هذا الق�سم -على حد
قول امل�ؤلف� -أن الأطفال هم الرواة واملتلقون وكثري ًا
ما ي�ضيف ��ون �إىل ال ��راوي �أو الرواية مبداخالتهم
ومالحظاته ��م .وتنته ��ي املو�سوع ��ة مبلحق ل�صور
الرواة والإخباريني ،و�أطفال ور�ش احلكايات التي
�أ�شرف عليها امل�ؤل ��ف ،و�أ�صحاب املهن واحلرف،
وم�شاه ��د عام ��ة لأماك ��ن اجلم ��ع واجلمه ��ور .ثم
ك�شافات املو�سوعة التي ميكن من خاللها الو�صول
ملحتوى احلكايات ورمبا عنا�صرها ،حيث ا�شتملت
على �سبع وثالثني ك�شاف ًا ،منها ك�شافات للأغاين،
والألع ��اب ،والأمث ��ال ،والأرق ��ام ،والأوق ��ات،
والأمرا�ض ،واملحا�صيل الزراعية�...إلخ.
وق ��د ق ��دم امل�ؤل ��ف بحث� � ًا مط ��و ًال يف مقدم ��ة

الغناء الفولكلوري
ويف �إط ��ار بحث الأغنية ال�شعبي ��ة من منظور
مو�سيق ��ي يطالعن ��ا كت ��اب حمم ��د عم ��ران الذي
�ص ��درت طبعت ��ه الأوىل ع ��ن املرك ��ز امل�ص ��ري
للثقاف ��ة والفن ��ون ع ��ام  2012بعن ��وان « الغن ��اء
الفولكل ��وري وموا�ض َعات الثقافة» .والكتاب يقع يف
� 155صفحة ا�ستهله ��ا امل�ؤلف مبقدمة �شرح فيها
املفاهيم اخلا�ص ��ة بالدرا�سة ،فالغناء الفولكلوري
كم ��ا يق�صده ه ��و -يف جانب من جوانب ��ه -الغناء
ال ��ذي ينتمي م ��ن حيث الإنت ��اج واال�ستهالك �إىل
العامة م ��ن النا� ��س يف جمتمع الثقاف ��ة ال�شعبية،
وتواف ��ر له ر�صيد من الأحل ��ان والإيقاعات ُ
وطرق
يف الأداء والأ�سالي ��ب ،غن ��ي ،ومتنوع ،وراح يغطي
كل منا�ش ��ط احلي ��اة م ��ن منا�سب ��ات و�أح ��داث
اجتماعي ��ة خمتلف ��ة� ..أما املوا�ضع ��ات الثقافية–
وف ��ق مق�صد امل�ؤلف -فهي ما تواف ��ق عليه النا�س
ب�ش�أن و�ضعية الغناء يف حياتهم ،وباتت ُعرف ًا �أو يف
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منزلت ��ه ،يحر�صون عل ��ى احرتامها وال يخلون من
التزاماتهم جتاهها.
وعل ��ى ه ��ذا النح ��و ق�سم عم ��ران كتاب ��ه �إىل
ق�سمني رئي�سيني الأول تناول فيه مو�ضوع «الإ ْن�شاء
والت ََّ�ش� � ُكل يف ال ِغ َن ��اء الفول ْكلوري» ،متن ��او ًال الأداء
اجلماعي للغناء الفولكلوري وفنيته ،والآلية املتبعة
يف الإن�ش ��اء الغنائي وت�ش ��كل مو�ضوعاته ..وخالل
ا�ستعرا� ��ض امل�ؤلف لن�صو�ص من الأغاين ال�شعبية
يخل� ��ص �إىل �أن �إن�شاء ه ��ذه الن�صو�ص يعك�س بال
�شك املنح ��ى املتطور للأف ��كار املو�سيقية وخا�صة
تلك املبنية على �صيغة ال�س�ؤال واجلواب� ،أو ال�صيغ
الأق ��ل تركيب� � ًا (م ��ن �صيغ ��ة ال�س� ��ؤال واجلواب)
كال ��ردود اجلماعية الت ��ي تُكرر اللح ��ن ذاته دون
تغيري ملحوظ� .أما النماذج الغنائية التي ا�ستعان
بها امل�ؤلف فقد �ضمه ��ا يف جانبني ،الأول« :الغناء
الن�سائي املن ��زيل» وخا�صة الذي يربز الدور املهم
ال ��ذي لعبت ��ه امل ��ر�أة -وال تزال -يف جم ��ال الغناء
الفولكلوري الذي يجري معظمه يف دائرة املنزل،
ومنها� :أغ ��اين التهنني ،والعديد ،و�أغاين العر�س.
�أم ��ا اجلان ��ب الث ��اين فهو «�أغ ��اين العم ��ل» والتي
تظه ��ر ال ��دور املهم الذي لعبه الرج ��ل ،خا�صة يف
جمال �إث ��راء املحفوظ الغنائ ��ي الفولكلوري الذي
كان يج ��ري يف دائرة العمل ،ك�أغ ��اين العمل على
ال�ش ��ادوف� ،أو الن ��ورج� ،أو املح ��راث� ،أو �أغ ��اين

ال�صيادي ��ن� ،أو نداءات الباع ��ة .وقد اهتم امل�ؤلف
بر�ص ��د مظاهر التغ�ي�ر يف �أداء تلك الأغاين ،كما
اهتم بالتدوين املو�سيقي لبع�ض الن�صو�ص .و�أرفق
ه ��ذا الف�صل مبلح ��ق لبع�ض ال�ص ��ور التي تو�ضح
جماالت العمل واملواقف االجتماعية التي تتخللها
بع� ��ض العملي ��ات الغنائي ��ة يف جمتم ��ع الثقاف ��ة
َّ
ال�شعبية� .أما الق�سم الثاين من الكتاب فقد تناول
فيه امل�ؤلف ال ِب ْنية وال َّدال َلة لل َّن�ص ِّ
ال�شعري والن�ص
املو�سيقي يف الغناء الفول ْكل ��وري .ويف هذا الق�سم
يطرح امل�ؤلف جمموعة من الت�سا�ؤالت املحورية :ما
املعايري التي ي�ستند �إليها النا�س يف حتديد َماهية
الغناء (الفول ْكلوري ) الدائر يف جمتمعهم .وكيف
ُي َعا َلج ِّ
ال�ش ْع ��ر باملو�سيقى مك ِّو ًن ��ا «الغناء» ،وملاذا؟
ومن منهم ��ا يحافظ علي الآخ ��رْ � ،أي ماهو الدور
ال ��ذي يلعب ��ه ِّ
قيا�س ��ا �إيل الدور
ال�ش ْع ��ر يف الغناءً ،
الذي تلعبه الأحل ��ان امل�صاحبة لهذا ِّ
ال�ش ْعر .ومن
منهما يحتل مكانة ال�صدارة يف العمل َّيات الغنائية
وال�سيما من حيث الوظائف والغايات؟.
ويتاب ��ع امل�ؤل ��ف حتليالت ��ه من خ�ل�ال �أداءات
املواوي الذي كان ي� ��ؤدي املدائح ،ومواوي ال�سرية
الهاللي ��ة ،و�أداء الأدبات ��ي اله ��زيل ال�ساخر .كما
يتوق ��ف عند بع� ��ض العملي ��ات الغنائي ��ة التي بدا
فيه ��ا �أن ال�شعر يتخذ م ��كان ال�صدارة عن الن�ص
املو�سيقي ك�أغاين تهنني الأطفال وجمال�س العزاء،
195

كم ��ا توقف عند بع� ��ض الأداءات التي يتوازى فيها
وبالت�ساوي عن�صرا ال�شعر والأحلان .غري �أنه يلفت
نظرن ��ا �إىل نقطة مهم ��ة يف تقالي ��د التلقي ،فثمة
حاالت مميزة يحكمها -ما ميكن ت�سميته -عامل
«ال َّت َه ُّي�ؤ املُ�س َب ��ق» ،تتمثل يف جمال�س الأذكار (عند
الرجال) ويف ح�ضرات الزار (عند الن�ساء) حيث
اليك�ت�رث امل�شاركون – ع ��ادة – مبتابعة تفا�صيل
املع ��اين وال�ص ��ور التي يقدمه ��ا الن� ��ص ِّ
ال�ش ْعري
(املُ َغ َّني) ذل ��ك �أن ال َّت َه ُّي�ؤ املُ�س َبق ه ��ذا ،من َ�ش�أنه
َد ْفعه ��م �إيل االندماج ،ورمبا «التَّوحد» مع مو�ضوع
الأداء ،ومع كل ماينط ��وي عليه من رموز ودالالت
ال�ص ْوتية
وكذل ��ك التَّوحد واالندم ��اج مع احلال ��ة َّ
التي �صيغت (يف هذه املمار�سات �صياغة خا�صة)
لت َْد َفع بامل�شاركني �إيل بلوغ مرادهم الذي �أتوا من
�أجله.
يبق ��ى الإ�ش ��ارة �إىل �أن امل�ؤل ��ف اعتم ��د يف
الن�صو�ص التي تناولها على الت�سجيالت امليدانية
التي قام بجمعها ميداني ًا خالل عقدي ال�سبعينات
والثمانينات من القرن الفائت ،ومنها جمموعاته
اخلا�ص ��ة ،ومنها م ��ا هو موث ��ق مبرك ��ز درا�سات
الفنون ال�شعبية بالقاهرة.
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الأغنية ال�شعبية والثقافة امل�صرية
ويف جم ��ال جم ��ع ودرا�س ��ة الأغني ��ة ال�شعبية
امل�صري ��ة �أي�ض� � ًا �ص ��در كت ��اب «الأغني ��ة ال�شعبية
والثقاف ��ة امل�صرية» ملحمد غنيم و�سوزان ال�سعيد،
عن املركز القوم ��ي للم�س ��رح واملو�سيقى والفنون
ال�شعبية عام  2013يف جزئني .وتعود �أهمية هذا
العم ��ل لكونه حماولة �أمينة جلمع وتوثيق ن�صو�ص
الأغني ��ة ال�شعبي ��ة امل�صري ��ة ،وتقدميه ��ا للبح ��ث
والدرا�س ��ة� .إذا �أن احلاج ��ة ملثل ه ��ذه الن�صو�ص
غاية يف الأهمية للك�شف عن العديد من الظواهر
ال�شعبي ��ة لي�س يف جمال الأدب ال�شعبي واملو�سيقى
فق ��ط ب ��ل �أي�ض� � ًا يف جم ��ال الع ��ادات والتقالي ��د
واملعتقدات ال�شعبي ��ة .وقد تناول اجلزء الأول من
الكت ��اب االجتاه ��ات املنهجية يف درا�س ��ة الثقافة
ال�شعبي ��ة ،وخ�صائ�ص الأغنية ال�شعبية ودورها يف
احلي ��اة احلديثة .وي�ش�ي�ر امل�ؤلف ��ان �إىل �أنه قد مت
اختي ��ار منطقة الدقهلية وقرى املن�صورة كنموذج
حملي يعرب عن ثقافة الفالحني والعمال يف املجتمع
امل�ص ��ري ،والدرا�س ��ة ال ت�ضع يف االعتب ��ار التميز
الإقليم ��ي ب�سب ��ب انت�شار ه ��ذه الأغ ��اين يف �سائر
�أنحاء القطر امل�صري .ومن ثم يهدف الكتاب �إىل
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ت�سليط ال�ضوء عل ��ى ا�ستخدام الأغاين ال�شعبية يف
احلي ��اة اليومية ،ومواقف احلي ��اة املختلفة ،و�أثناء
الأداء الدرام ��ي ،وو�ض ��ع هذه الأغ ��اين يف �سياقها
االجتماعي والتاريخي.
والنمط الثقايف الذي يناق�شه امل�ؤلفان هو الغناء
ال�شعبي الذي ي�ؤديه الهواة ،والذي يحدث غالب ًا يف
امل�ستوي ��ات االقت�صادية املنخف�ض ��ة يف املجتمعات
املحلية التي تعتمد على التقنيات الب�سيطة والأدوات
املتاح ��ة .وهذه الأغ ��اين تعتمد عل ��ى وقت احلدث
وغ�ي�ر مرتبط ��ة باحتياج ��ات ال�سوق ،وه ��ذا يجعل
لتلك الأغاين قوة كامنة وت�أثري ًا معقد ًا لأنها ترتبط
بال�سي ��اق االجتماع ��ي واحل ��دث (زواج� -أعي ��اد-
�ألعاب�...إل ��خ) ،وتتمي ��ز بال�صراح ��ة وت�ستخ ��دم
اللهجة العامية ،وتقدم �ص ��ورة عن احلياة اليومية
للجماع ��ة .وعلى ه ��ذا النحو تفرت� ��ض الدرا�سة �أن
التغ�ي�رات الأ�سا�سية التي حدثت يف ن�صو�ص بع�ض
الأغ ��اين كانت ناجتة عن اخت�ل�اف اللهجة ب�سبب
اختفاء بع�ض املو�ضوعات ،الذي يعود �إىل اختالف
تاريخ اجلمع واختالف الع�صر ،وثورة االت�صاالت،
وتطور التكنولوجيا الت ��ي �أدت �إىل �سهولة االت�صال
بني خمتلف املناطق حت ��ى النائية منها .و�أدى هذا
�إىل ا�ستخ ��دام بع� ��ض اجلمل املو�سيقي ��ة والأغاين
الإذاعية .وي�ضيف امل�ؤلفان �أنه رغم انت�شار التعليم
واجلامع ��ات والطباعة ،ف�إن الأغاين ال�شعبية ظلت
لها �أهميتها احليوية كو�سيل ��ة من و�سائل االت�صال
ب�ي�ن النا�س ،مثل الأغ ��اين التي ت�ؤديه ��ا الن�ساء يف
منا�سبات ال ��زواج وامليالد� ،أو �أغاين الأطفال اثناء
�ألعابهم� ،أو �أغاين العمل التي يغنيها كل من الرجال
والن�ساء ،و�أغاين احلج واملنا�سبات الدينية.
والدرا�س ��ة تق ��دم لنا حتلي ًال قائم� � ًا على ر�صد
التغريات التي طر�أت على تلك الن�صو�ص من خالل
مقارنته ��ا بن�صو�ص الأغاين الت ��ي ُن�شرت يف بداية
الق ��رن الع�شرين وعق ��دي ال�ستين ��ات وال�سبعينات
ف�ض�ل ً�ا عن ر�صد بع�ض النماذج التي تو�ضح التغري
بني الأغاين يف �سياقها ال�شعبي ،والأغاين نف�سها يف
�سياقها املنت�شر بالإذاعة والتليفزيون .وقد خ�ص�ص
امل�ؤلفان اجلزء الثاين من الكتاب لن�صو�ص الأغاين
التي مت جمعها ميداني� � ًا ،والتي ُ�صنفت �إىل خم�سة
�أق�سام ،تن ��اول الأول� :أغاين احلب ،وتناول الثاين:

�أغاين اخلطبة -املهر -النقطة -النفقة -ال�شبكة-
احلن ��ة -الزين ��ة -العف�ش� .أما الق�س ��م الثالث فقد
تن ��اول� :أغاين ال ��زواج -الزف ��ة -الدخلة -العالقة
مع الأهل .وتناول الق�س ��م الرابع� :أغاين الأطفال-
�أغاين احلمل -ال�سبوع� -أغاين �ألعاب الأطفال� .أما
الق�سم الأخري فقد خ�ص�صه امل�ؤلفان للأغاين التي
تعك�س قيم العمل ،و�أغاين �أهل البيت ،وق�صة ميالد
الر�سول ،والتعلق بالأ�ضرحة.
نظرات يف الثقافة ال�شعبية
وخالل عام � 2013أي�ض ًا �صدر كتاب «نظرات
يف الثقافة ال�شعبية» لعطارد �شكري عن الإ�صدارات
اخلا�ص ��ة بالهيئ ��ة العام ��ة لق�ص ��ور الثقاف ��ة رقم
( .)125والكت ��اب يقع يف�159صفحة من احلجم
املتو�س ��ط .ب ��د�أ بتقدمي حل�سن عطي ��ة حمل عنوان
�شعب ��ي «ا�ستفتاح ��ك ياكرمي» ق ��دم فيه ��ا للم�ؤلف
واجتاهت ��ه البحثي ��ة يف ه ��ذا الكت ��اب .ث ��م مقدمة
امل�ؤل ��ف التي حملت عن ��وان «ا�ستفت ��اح» ي�شرح فيه
الداف ��ع لو�ضع ه ��ذا الكت ��اب م�ستعر�ض� � ًا ف�صوله،
ومتن ��او ًال ت�أث�ي�ر التط ��ور التكنولوج ��ي احلادث يف
العامل وعالقته بالثورة امل�صرية .وقد ناق�ش امل�ؤلف
يف الف�ص ��ل الأول املعنون «الثقافة ال�شعبية» حتديد
ماهية م�صطلح «فولكلور» ومو�ضوعات التخ�ص�ص
الفولكلوري ،وكذا مو�ض ��وع «الفنون ال�شعبية» التي
تعد �أح ��د عنا�صر الثقافة ال�شعبية .كما عكف على
مناق�شة بع�ض الق�ضايا الأخ ��رى كن�ش�أة الفنون يف
�إطارها احل�ضاري الق ��دمي ،وعالقة الفن بالأداء،
ومفه ��وم اجلم ��ال يف املنت ��ج النفعي ..وق ��د ناق�ش
امل�ؤلف ر�ؤيته لر�سومات احلج ،والو�شم ،والعرائ�س،
واملوال ��د ،والزار�..إلخ .ويف �إط ��ار بحثه يف مو�ضوع
«امليلودراماال�شعبيةامل�صريةاملعا�صرة»ي�ؤكدامل�ؤلف
على �أن جماهريية الفنون ال�شعبية امل�صرية ترجع
�إىل طابعها الثقايف الإ�سالمي ..و�أن �صمود الفنان
ال�شعب ��ي �أمام غزارة الإنت ��اج الفني امليلودرامي يف
م�صر احلديثة� ،أحد �أهم �أ�سباب توقف امل�ؤلف �أمام
الطبيع ��ة الأدائية التمثيلية للق�ص� ��ص امليلودرامي
ال�شعبي ،وال ��ذي ي�ؤكد على وحدة املجتمع امل�صري
وان�سجامه ثقافي� � ًا .وعلى هذا النحو يتناول امل�ؤلف
جماهريي ��ة الفن ��ون ال�شعبي ��ة امل�صري ��ة ،وامل�سرح
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املك�ش ��وف ،وامل�س ��رح ال�شعب ��ي التقلي ��دي م�ستعين ًا
بعدة ن�صو�ص ميداني ��ة ،ومنتهي ًا بتعريفه للم�سرح
الفولكل ��وري ،وامل�سرح ال�شعب ��ي ،والدراما ال�شعبية
التي يرى �أنها الأ�شكال الأدبية التمثيلية ال�شعبية التي
تنتمي لثقافات �شعوب وقبائل الأمم احل�ضارية.
ويف مو�ضوع عنونه امل�ؤلف بـ «الفولكلور يف حياة
النا� ��س» �أك ��د فيه على خ�صو�صي ��ة الهوية الثقافية
امل�صرية من خ�ل�ال ا�ستعرا�ضه لبع�ض املمار�سات
احلياتية اليومية ذات اجلذور الإ�سالمية �أو امل�صرية
القدمي ��ة .مناق�ش ًا مفه ��وم الفولكل ��ور واحل�ضارة،
وم�ص ��ر وح�ضارتها النيلية والهوي ��ة الثقافية .وقد
�سج ��ل عطارد �شك ��ري بع�ض املمار�س ��ات احلياتية
كالأعياد امل�صرية ،وليلة ال�سبوع ،واملنزل التقليدي،
وع ��ادات الطعام�..إل ��خ .واخ ُتت ��م الكت ��اب بف�صل
خ�ص�صه امل�ؤلف ملو�ضوع «الفولكلور والعوملة» قائ ًال
« :و�إميان� � ًا منا �أن التحديث يبد�أ باالعرتاف بعاملية
املنهج الثقايف الإ�سالمي ..و�أن م�صر جزء اليتجز�أ
م ��ن العامل ،يجيء الف�صل الراب ��ع من هذا الكتاب
حتت عنوان « الفولكلور والعوملة «.فقد �أ�صبحنا يف
بداية العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين..
ومازلنا غري مدركني الفرق بني اخل�ضوع �إيل القانون
الإلهي ..واخل�ضوع للقانون املدين ...ومبعني �آخر،
غ�ي�ر مدركني لأهمي ��ة التمييز ب�ي�ن فل�سفة احلكم
با�سم «الدين الإلهي ال�سماوي» وعامليته من جهة..
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ومب ��د�أ احلكم با�س ��م الدين الطبيع ��ي �أو املدين �أو
الو�ضعي الإن�س ��اين من جهة �أخرى ...و�أن «العوملة»
منذ عهد احلداث ��ة ..و�إيل ما بعد احلداثة ..مثلها
مثل �أي تيار فل�سفي �إن�ساين �آخر ..هي مبد�أ فل�سفي
غ�ي�ر �سم ��اوي ..و�ضعه �إن�سان ف ��رد ..وحكم العامل
�شعوب� � ًا وقبائ ��ل� ..أف ��راد ًا وجماع ��ات ..وفر�ضت ��ه
ق ��وى موح ��دة ..ذات ب�أ� ��س وق ��وة� ..أعطتها احلق
يف فر� ��ض �إرادتها علي ال�ضعي ��ف .وي�ضيف امل�ؤلف
قوله« :وجتيء درا�ستنا لطبيعة ممار�ستنا احلياتية
امل�صري ��ة املادية والالمادي ��ة ..كمحاولة جادة منا
للت�أكيد علي اخل�صو�صية الثقافية لل�شعب امل�صري.
وتبعيته ��ا لثقافة الأمة الإ�سالمية � ...إذ رمبا ننجح
كم�صريني يف �إعادة حتدي ��ث م�صر -الأر�ض ومن
عليها – وفق منهج ثقايف وا�ضح املالمح»...
درا�سات يف املعتقد ال�شعبي
خ�ل�ال عام � 2013ص ��در �أي�ض ًا كت ��اب يندرج
حتت �سل�سل ��ة الأبحاث املجمعة وه ��و «درا�سات يف
املعتق ��د ال�شعبي» مل�ؤلف ��ه عبد احلكي ��م خليل �سيد
�أحمد ،عن الهيئة العام ��ة لق�صور الثقافة� ،سل�سلة
الدرا�سات ال�شعبية رقم ( )153والكتاب يقع يف
� 304صفحة .ويت�ضم ��ن خم�سة �أبحاث ميدانية
ُن�ش ��ر بع�ضه ��ا للم�ؤل ��ف ،وبع�ضه ��ا ثم ��رة درا�ساته
لأطروحتي املاج�ستري والدكتوراة .ونبد�أها بدرا�سته
حول «املعتقدات ال�شعب َّية املرتبطة مبيالد الأطفال»،
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ال ��ذي بحث فيه العدي ��د من املمار�س ��ات املرتبطة
بالطفل كاملعتقدات املرتبط ��ة بالإجناب ،ومرحلة
ماقبل ميالد الطفل ،ومنه ��ا املمار�سات التي تقوم
بها الزوجة طلب� � ًا للإجناب ،والوقاي ��ة من العقم،
والتهيئة للحمل .ثم ينتقل امل�ؤلف لر�صد املمار�سات
املرتبطة بفرتة احلمل واال�ستعداد ال�ستقبال املولود
اجلدي ��د ،ث ��م يتتب ��ع املعتق ��دات املتعلق ��ة مبرحلة
ال ��والدة ،وما بعده ��ا ،ودور الداي ��ة �أو املولدة ،ودور
الأم ال ��ذي يتبع ��ه العديد م ��ن املمار�سات املرتبطة
بالطفل� .أما الدرا�سة الثانية فقد خ�ص�صها امل�ؤلف
لبحث مو�ضوع العالج بالقر�آن بني الدين واملوروث
ال�شعب ��ي .حيث يعل ��ن امل�ؤلف �أنه م ��ن املو�ضوعات
التي قلت فيه الدرا�سات ال�شعب َّية ب�صورة الفتة علي
امل�ستوى الأكادميي ملا يحوطه من حماذير عديدة.
وق ��د طبق مو�ضوعه ميداني ًا عل ��ى قرية حفنا وهي
�إحدى ق ��رى مركز بلبي�س مبحافظة ال�شرقية .وقد
ا�ستعر�ض امل�ؤلف مفهوم العالج بالقر�آن واملمار�سات
العالجية املرتبطة به ،متناو ًال املمار�سني املعاجلني
به ��ذه الطريقة .كما تن ��اول طرق الع�ل�اج بالقر�آن
ومنها ا�ستخراج ال�سحر و�إبطاله ،وال ُع َقد ،والتمائم،
والأبخرة والأدخن ��ة ،والرقية ال�شرعية ،وا�ستعمال
العالجات الطبيعية ،وجل�سات العالج .وقد حر�ص
امل�ؤلف عل ��ى توثيق ثالث ح ��االت مر�ضية ر�صدها
ميداني ًا.

وي�ستكمل عبد احلكيم خليل املنهج نف�سه ليقدم
لن ��ا درا�س ��ة ميدانية بعن ��وان «الرق ��وة ال�شعب َّية يف
املعتقد ال�شعبي» ،وهي �إح ��دى املمار�سات ال�شعبية
يف �إط ��ار الع�ل�اج ،وير�ص ��د فيه ��ا بع� ��ض ن�صو�ص
الرقى م�ب�رز ًا العنا�صر االعتقادي ��ة داخل الن�ص،
وم�شري ًا للن�صو�ص ذات الداللة الدينية ،كما يتناول
املمار�س ��ات ذات الدالل ��ة ال�سحري ��ة وعنا�صره ��ا
كالعني ،والر�صا�ص ،وامل ��اء ،والألفاظ ذات الداللة
الوقائية .كم ��ا يخ�ص�ص جانب ًا م ��ن بحثه لدرا�سة
�شخ�صية الراقي والأدوات التي ي�ستخدمها كاخلرزة
الزرق ��اء ،والبخ ��ور ،وامللح ،و�أخ ��ذ العهد على عني
احل�سود� .أم ��ا الدرا�ستان الرابع ��ة واخلام�سة فقد
جاءت ��ا -كما �أ�شار امل�ؤلف -ثم ��ار ما �أنتجته ر�سالتا
املاج�ست�ي�ر والدكت ��وراة التي تقدم به ��ا يف مو�ضوع
الطرق ال�صوف َّية و�أوليائها �إيل املعهد العايل للفنون
ال�شعب َّية؛ لتكون الأويل بعنوان �أولياء اهلل ال�صاحلني
ب�ي�ن الوافد وامل ��وروث يف املجتمع امل�ص ��ري» .وهي
تغطي بع� ��ض الأولياء يف جمتمع حمافظة ال�شرق َّية
كنم ��وذج ملحافظات م�صر ،لك ��ي تدلنا علي بع�ض
املعتق ��دات املرتبط ��ة بالأولياء الذي ��ن التخلو قرية
م�صر َّية تقري ًبا من وجود �ضريح لأحد ه�ؤالء الأولياء
فيهاً ،
عار�ضا مدي ت�أثر املجتمع امل�صري يف عالقته
ب�أوليائه بني الت�أثري والت�أثر �أو بني الوافد واملوروث.
وق ��د اتخذ من �شخ�صية ال ��ويل الأمري عبداهلل �أبو
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طوالة منوذج ًا ميداني� � ًا كدرا�سة حالة .بينما ت�أتي
الدرا�سة الثاني ��ة يف هذا اجلزء من الكتاب بعنوان
«الت�سامح ال�صويف وتقبل الآخر يف املعتقد ال�شعبي
امل�صري :الطريقة احلامد َّي ��ة ال�شاذل َّية منوذج ًا»،
وهو مو�ضوع يحاول فيه امل�ؤلف اكت�شاف الت�سامح يف
�إح ��دي الطرق ال�صوف َّية التي ن�ش�أت حدي ًثا �إذ متثل
�إحدى ف ��روع الطريق ��ة ال�شاذل َّية .وق ��د ا�ستعر�ض
مفه ��وم الت�سام ��ح ،وتقبل الآخ ��ر ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
الت�سامح ه ��و �أ�سا�س ال�صوفية ،متتبع� � ًا املفهوم يف
الطريقة احلامدية ال�شاذل َّية ،كما ناق�ش دور املر�أة
ال�صوفي ��ة يف ن�ش ��ر قي ��م الت�سام ��ح وقب ��ول الآخر،
وال�صوفي ��ة بني لغة احلوار وثقافة االعتدال .ويعلق
امل�ؤلف على ه ��ذا البحث بقوله :م ��ا �أحوج املجتمع
امل�صري �إيل الت�سامح وتقبل الآخر يف هذه املرحلة
الدقيقة التي انت�شر فيها العنف ب�أ�شكاله املختلفة يف
املجتمع امل�صري.
درا�سة مرتجمة حول البحث امليداين
ويف �إطار اجلهود امل�صرية يف ترجمة الدرا�سات
العاملية احلديث ��ة ،نقدم هنا درا�س ��ة مهمة بعنوان
«البحوث الكيفية يف العل ��وم االجتماعية» ل�شارلني
ه�س ،وبيرب باتر�شيا ليفي  ،ترجمة هناء اجلوهري.
والكت ��اب يف ن�ص ��ه الأ�صلي ن�شر ع ��ام  2006بدار
 Sage Publication, Incوه ��ي الدار املالكة
للحق ��وق والنا�ش ��ر الأ�صل ��ي للكت ��اب يف الوالي ��ات
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املتح ��دة الأمريكي ��ة ولندن ونيودله ��ي بالتعاون مع
م�ؤ�س�س ��ة فورد� .أما الن� ��ص املرتجم فقد �صدر عن
املرك ��ز القومي للرتجم ��ة بالقاهرة ع ��ام ،2011
�ضم ��ن امل�شروع القوم ��ي للرتجمة(�سل�سل ��ة العلوم
االجتماعية للباحث�ي�ن العدد .)1783والكتاب من
احلج ��م املتو�سط ويق ��ع يف � 632صفحة .والكتاب
يف ت�صورن ��ا يع ��د وثيق ��ة ثري ��ة وحديث ��ة للباحثني
امليدانيني والأكادمييني يف عل ��م الفولكلور .وي�شري
حممد اجلوهري الذي قدم الكتاب وراجعه �إىل �أن
هذا الكتاب ميثل �أ�شم ��ل و�أوفى ن�ص عربي يتناول
البح ��وث الكيفية والعل ��وم االجتماعي ��ة بطرائقها
املختلف ��ة ،امل�أل ��وف منه ��ا :كاملالحظ ��ة ،واملقابلة،
والبحث الإثنوجرايف ،وحتليل امل�ضمون ،وجماعات
املناق�شة املركزة .كم ��ا يويل اهتمام ًا خا�ص ًا لطرق
البح ��ث الكيفي امل�ستحدث ��ة :كالتاري ��خ ال�شفاهي،
وط ��رق البحث غ�ي�ر التداخلية ،كتل ��ك التي جتري
على امل ��ادة الغزي ��رة املتج ��ددة املتاح ��ة يف مواقع
الإنرتنيت وقاعات املناق�شة والفي�سبوك واليوتيوب.
نحن �إذ ًا �أمام اجتاه جديد يف منهج البحث العلمي
االجتماعي وال ��ذي تدخل الدرا�س ��ات الفولكلورية
�ضمن �أولوياته.
ويبد�أ الكتاب مبقدمة ا�شتملت على مالحظات
على اجلانب التعليمي للكتاب ،والذي يناق�ش بع�ض
الت�سا�ؤالت املرتبطة بعملية البحث االجتماعي ،قبل
�أن ندخ ��ل يف �أق�سام الكت ��اب التي بد�أه ��ا امل�ؤلفان

الثقافة ال�شعبية امل�صرية اجتاهات نظرية ودرا�سات ميدانية

ب�ش ��رح لنم ��وذج البحث الكيفي ،م ��ن خالل تقدمي
نظرة عامة وكلية لرباع ��ة البحث الكيفي ،وعملية
البح ��ث ،و�أخالقيات البح ��ث .والبح ��ث الكيفي-
كما ت�شري الدرا�سة -عب ��ارة عن جمال ف�سيح رائع
يق ��وم على تداخ ��ل ف ��روع العلم ،وهو جم ��ال غني
باملنظ ��ورات الفكري ��ة �إىل بن ��اء املعرفة ،كم ��ا �أنه
ي�ستم ��د قوته من ا�ستعماله لع ��دد كبري من الطرق
والأ�ساليب املتاح ��ة لتوليد املعرفة .وتوفر املمار�سة
الكيفية للم�شتغل�ي�ن بالبحث طائفة من الإمكانيات
الإب�ستومولوجي ��ة (�أي املتعلقة بنظري ��ة املعرفة)،
والفكري ��ة واملنهجية� .أما الق�سم الثاين من الكتاب
فقد تناول مو�ضوع طرق جم ��ع البيانات من خالل
بح ��ث املقابلة املتعمق ��ة ،والتاري ��خ ال�شفاهي وهي
طريق ��ة م�ساع ��دة للمقابل ��ة القائمة عل ��ي ال�سرية
الذاتي ��ة .ويف ه ��ذا الف�ص ��ل يعر�ض الكت ��اب لهذا
املنهج امله ��م واختالفه عن املقابل ��ة املتعمقة ،كما
يعر�ض لأ�سالي ��ب ال�سرد واحلكي ،وق�ضايا ال�صوت
والتف�س�ي�ر والتمثيل يف التاري ��خ ال�شفاهي ،و�أر�شفة
م ��واده .ويو�ضح امل�ؤلفان �أنه من املفيد التمييز بني
«الرتاث ال�شفاهي»  ،oral traditionو»التاريخ
ال�شفاه ��ي»  ،Oral historyوذل ��ك باعتب ��ار �أن
الرتاث ال�شفاه ��ي هو املظلة ال�شامل ��ة التي تندرج
حتته ��ا طريق ��ة التاري ��خ ال�شفاه ��ي .ويخل�ص هذا
املبح ��ث �إىل �أن التاريخ ال�شفاهي عملية ذات طابع
تعاوين مبن ��ي على امل�شاركة يتوج ��ب التفكري فيها

ب�ص ��ورة كلي ��ة .فيجب ب ��ذل انتباه خا� ��ص للعالقة
القائم ��ة ب�ي�ن الباحث وال ��راوي ،كما ينبغ ��ي اتباع
الإر�ش ��ادات الواجبة اثناء احل ��وار الذي ي�ستهدف
بن ��اء الألفة ،والتي يتعني مراجعته ��ا طوال مراحل
امل�شروع .ويحت ��اج الباحث �إىل �أن يدخل يف ح�سابه
م�صفوفة التاريخ ال�شفاه ��ي :واملكونة من التفاعل
بني طريقة البح ��ث و�أدائه ،واالعتبارات الأخالقية
واجلوانب ال�سيا�سية.
وي�ستكم ��ل امل�ؤلفان هذا الق�س ��م بتناول ق�ضايا
منهجية جديدة منها :مقابالت جماعات املناق�شة
املركزة ،ومنه ��ج البحث الإثنوج ��رايف حيث يقدم
الإثنوجرافي ��ون �ص ��ور ًا تف�صيلية مل ��ا يف ثقافة ما،
�أو ثقاف ��ة فرعية ما� ،أو جماع ��ة ما ،من ممار�سات
وعادات احلي ��اة اليومية .وكثري ًا ما يقومون� -أثناء
ذل ��ك -بجم ��ع املنتج ��ات وامل�صنوع ��ات اليدوي ��ة
وغريها م ��ن امل ��واد الثقافية .ويختتم ه ��ذا الباب
بف�صلني حول حتليل امل�ضم ��ون وطرق البحث غري
التدخلي ��ة ،ثم البحث القائ ��م علي طرق خمتلطة.
�أم ��ا الق�سم الثالث والأخري م ��ن الكتاب فقد تناول
التحلي ��ل والعر�ض من خالل ف�صل�ي�ن :الأول ناق�ش
مو�ضوع حتليل وتف�سري البيان ��ات الكيفية ،والثاين
ناق�ش مو�ضوع الرابط ��ة البحثية :الرتكيز امل�ستمر
وبناء املعرفة .يبقى الإ�ش ��ارة �إىل �أن الكتاب حافل
يف نهاي ��ة كل ف�ص ��ل بع�ش ��رات الأ�سئل ��ة للمناق�شة
ومواقع خمتارة على �شبك ��ة الإنرتنيت ذات عالقة
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ب ��كل ف�صل ،وثب ��ت مبراجع متخ�ص�ص ��ة وحديثة،
ون�صو� ��ص لكب ��ار العلم ��اء حت ��ت عن ��وان «خل ��ف
الكوالي�س» .ومناذج ميداني ��ة موثقة و�شروحات يف
الهوام�ش ور�سوم ��ات تو�ضيحية ُ�صممت بعناية من
قب ��ل خ�ب�راء يف تكنولوجي ��ا املعلوم ��ات .ول�ست يف
حاج ��ة �إىل �أنني مل �أ�ستط ��ع �أن �أيف هذا العمل حقه
من العر�ض يف هذا احليز ،وتبقى التحية اخلال�صة
لهن ��اء اجلوهري �أ�ست ��اذ علم االجتم ��اع واخلبرية
الدولية يف التنمي ��ة االجتماعية لت�صديها لرتجمة
هذا العم ��ل الرائع الذي يحتاجه املجال يف املرحلة
الراهنة.
�أطروح��ة جامعية ح��ول تقنيات الت�صوير
امليداين
نوق�شت خ�ل�ال ع ��ام � 2013أطروحة جامعية
ح ��ول مو�ضوع «ر�صد التن ��وع الثقافى فى احتفاالت
ال�صيادين با�ستخ ��دام تقنيات الت�صوير احلديثة»
للباحث ��ة والء حممد حممود املدر�س باملعهد العايل
للفنون ال�شعبي ��ة ب�أكادميية الفن ��ون .و�أ�شرف على
الر�سال ��ة الأ�سات ��ذة �س ��وزان ال�سعي ��د ،وم�صطفى
جاد ،ووائل �صابر ،وناق�شها علياء �شكري ،وحممد
ع�سر .وتدخ ��ل الأطروحة �ضمن الدرا�سات البينية
الت ��ي ت�ستع�ي�ن ب�أكرث من جم ��ال ،ونق�صد هنا علم
الفولكلور وعل ��م ال�صورة �أو تقني ��ات الت�صوير� .إذ
تبح ��ث الدار�س ��ة يف م ��دى توظيف تل ��ك التقنيات
يف العم ��ل الفولكل ��وري املي ��داين .فالت�صوير �سواء
الفوتوغ ��رايف �أو الفيديو مل يع ��د توظيفه يف العمل
امليداين جمرد �آلة ُي�ضغط عليها فقط ،بل �إن هناك
العديد من التقنيات والفن ��ون امل�صاحبة ،وخا�صة
�إذ م ��ا تعلق الأمر بتوثيق ظاهرة فولكلورية ،وهو ما
حاول ��ت الباحثة معاجلته يف هذه الأطروحة املهمة
والأوىل من نوعها يف حدود علمنا.
والأطروحة درا�سة ميدانية يف منطقتي املك�س
باال�سكندري ��ة والربل� ��س بكف ��ر ال�شي ��خ .وا�ستهلت
الباحث ��ة درا�سته ��ا مبقدمة عر�ضت فيه ��ا للإطار
النظ ��رى واملنهج ��ى ،م�ستعر�ض ��ة م�شكل ��ة البحث
و�أهداف ��ه و�أهميته ،كما �سجلت ت�س ��ا�ؤالت الدرا�سة
و�أهدافها ومنها حماولة التو�صل اىل لغة �سينمائية
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خا�صة وخمتلف ��ة حول الظاه ��رة الفولكلورية ،من
خالل التطبيق على حرف ��ة ال�صيد ،والتعرف على
القيم اجلمالية الب�صرية املتوافرة فى مو�ضوعات
الفولكل ��ور والرتكيز عليها بالكادرات املعربة .وكذا
التقنيات احلديثة التى يجب �أن توظف ب�شكل جيد
للح�ص ��ول على �ص ��ورة متميزة من حي ��ث اجلودة؛
للتعبري ع ��ن ال�ش ��كل الفن ��ي املنا�س ��ب ملو�ضوعات
الفولكلور ،و�أخري ًا احل�صول على منهجية وتكنيك
خا� ��ص بت�صوير �أفالم وثائقية مفيدة ومعربة حول
الظواهر الفولكلورية؛ بهدف توثيق الرتاث ال�شعبي
مبنهج علمي.
وب ��د�أت �أوىل ف�ص ��ول الر�سال ��ة ببحث جمتمع
الدرا�سة الذي تناول الطبيعه اجلغرافية والتاريخية
ملجتمع الدرا�س ��ة ،والبيئة املحيط ��ة بهذا املجتمع،
واجلوان ��ب االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة ،والرتكيبة
ال�سكاني ��ة� .أما الف�صل الث ��اين فقد خ�ص�صته والء
حمم ��د لبحث رحلة ال�صيد يف املك�س بالأ�سكندرية
من خالل كل ما يرتبط برحلة ال�صيد يف البحر من
ا�ستعدادات خا�صة بهذه الرحلة مرور ًا باملمار�سات
اخلا�صة باحتف ��االت ال�صيادين وانته ��ا ًء بالعودة،
وغريه ��ا م ��ن اجلوان ��ب املختلفة الت ��ي تتعلق بهذه
الرحل ��ة .والأم ��ر نف�سه بالن�سبة لرحل ��ة ال�صيد يف
بحرية الربل�س بكف ��ر ال�شيخ ،حيث عر�ضت لرحلة
ال�صيد يف املياه العذبة من ا�ستعدادات خا�صة بهذه
الرحل ��ة م ��رور ًا باملمار�سات املرتبط ��ة باحتفاالت
ال�صيادي ��ن وانتها ًء بالع ��ودة وغريها من اجلوانب
املختلفة التي تتعلق بهذه الرحلة يف بحرية الربل�س.
وق ��د ناق�ش ��ت الباحثة مو�ض ��وع التن ��وع الثقايف يف
احتف ��االت ال�صيادي ��ن ومفه ��وم التن ��وع الثق ��ايف
وايجابياته و�سلبياته ،و�أهم مظاهر التنوع الثقافى
لدى �صي ��ادي البحر والبحرية .ث ��م انتقلت لبحث
اللغة الب�صرية يف الظاهرة الفولكلورية ،من خالل
درا�س ��ة الفيلم ك�أداة منهجية بحثية يف التعبري عن
الظاه ��رة الفولكلوري ��ة مو�ضوع البح ��ث ،ووظائف
ال�ص ��ورة يف العم ��ل املي ��داين ،وال�ص ��ورة كو�سيلة
ات�صال جماهريى وكيفية �إدراكها .كما بحثت والء
حممد مو�ضوع الظواه ��ر الفولكلورية كما يعك�سها
الفيلم الت�سجيلى متناولة مفهوم الفيلم الت�سجيلي
و�أهميته ومراح ��ل انتاجه و�أنواع ��ه و�أهم العاملني
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ب ��ه ،و�أه ��م الأف�ل�ام الت�سجيلي ��ة الت ��ي اتخذت من
امل�أثورات ال�شعبية مو�ضوعاتها� .أما الف�صل الأخري
م ��ن الأطروحة فق ��د خ�ص�صته الباحث ��ة لتقنيات
الت�صوير احلديثة ،حيث تناولت عر�ض ًا لأهم �أنواع
املع ��دات والأجهزة م ��ن كامريات و�أجه ��زة �إ�ضاءة
وعد�سات وغريها ،كما قدمت فيه جتربة تطبيقية
للفيلم الت�سجيلي الذي �أعدته حول حياة ال�صيادين
�سواء يف املياه املاحلة (بحر الأ�سكندرية)� ،أو املياة
العذبة (بح�ي�رة الربل�س) .وق ��د �صاحبت الباحثة
ال�صيادين يف رحلتهم ل�صيد ال�سمك ،حيث ر�صدت
العديد م ��ن العنا�صر الثقافية الت ��ي ك�شفت التنوع
الثقايف بني املنطقتني �سواء يف العادات والتقاليد �أو
املعتقدات �أو امل�أثورات القولية.
عدد جديد من جملة الفنون ال�شعبية
�صدر العدد الأخ�ي�ر من جملة الفنون ال�شعبية
امل�صرية ،وال ��ذي ت�ضمن العددي ��ن � 94،95أبريل
 ،2013وق ��د ُخ�ص�ص هذا العدد ملو�ضوع احلكاية
ال�شعبي ��ة وتنويعاته ��ا م ��ن خ�ل�ال ع ��دة درا�س ��ات
وترجم ��ات ون�صو� ��ص وعرو� ��ض للكت ��ب .غ�ي�ر �أن
العدد بد�أ بتنويه من �أ�سرة التحرير تنعى فيه عامل
الأنرثوبولوجيا الراح ��ل �أحمد �أبو زيد ،م�شرية �إىل
�أن الوط ��ن العرب ��ي قد فقد م�ؤخر ًا رائ ��د ًا من رواد
العلوم الإن�سانية عامة والأنرثوبولوجيا خا�صة ،هو
الدكت ��ور «�أحمد �أبوزيد» الذي اتخذ ل�سنوات طويلة
م ��ن �أر�ض م�صر ميدان ًا للبح ��ث بريفها و�صعيدها
و�صحراواته ��ا ،فعاي�ش جمتمعاتها َ
وخ�ِب رِ�ر عاداتها
وتقاليدها ،ف ��كان �أن خلف وراءه �إرث ًا علمي ًا وخربة
رائق ��ة «�أمانة» نعده بحملها لإكمال ما بد�أه وال�سعي
جاهدين لإي�صالها �إىل �أجيال مل يحالفها حظ لقاء
الأ�ستاذ والتعلم على يديه ،رحمه اهلل .وباب جديد
الن�ش ��ر بدوره ينعى مل�صر والأمة العربية هذا العلم
الذي �أثرى احلياة العربية بعلمه الغزير.
وع ��ودة مللف املجلة الذي حوى عدة مو�ضوعات
ح ��ول احلكاية ال�شعبية كما �أ�شرن ��ا ،بد�أت بدرا�سة
ملارجريت �آن مايلز بعنوان «من تنويعات �سندريال»
ق ��ام برتجمتها ولي ��د �سلي � ٍ�م تناق�ش ع ��دة روايات
حلكاي ��ة �سندريال ،من خالل «نظرية الطق�س» .ثم

درا�س ��ة ملحمد ح�سني ه�ل�ال تناول فيه ��ا الأداء يف
احلكاية ال�شعبية» من خالل عدة ن�صو�ص ميدانية
ناق� ��ش خالله ��ا الأداء والإب ��داع وعنا�ص ��ر الأداء
و�أو�ضاع ��ه ،وامل� ��ؤدون ،وطرائق ال ��رواة و�أ�ساليبهم
وعالقته ��م باملتلقني� .أما خالد ابو الليل فقد ناق�ش
مو�ض ��وع «ت�صني ��ف احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة امل�صرية»
وال ��ذي ا�ستعر� ��ض في ��ه بع� ��ض التج ��ارب العاملية
واملحلية كتوم�سون وبروب وت�صنيف نبيلة ابراهيم،
مقدم� � ًا مقرتح� � ًا لت�صني ��ف احلكاي ��ات امل�صرية
ومن ��اذج ميداني ��ة للتطبيق .وقد �أف ��ردت املجلة يف
هذا امللف لثالث �شهادات حول احلكاية متيزت كل
منها باجتاه علمي خمتلف .ال�شه ��ادة الأوىل لهالة
�صفوت كم ��ال التي قدم ��ت �شهادة بعن ��وان «قالت
الراوي ��ة» ،م�ستعر�ض ��ة جتربتها يف تن ��اول احلكاية
ال�شعبي ��ة من منظور ن�سوي يف �إطار جمموعة بحث
«املر�أة والذاكرة» .والثاني ��ة لأحمد �إ�سماعيل الذي
�سج ��ل �شهادته ح ��ول حكاية «ال�شاط ��ر ح�سن» من
خ�ل�ال جتربة م�سرحة احلكاية .والثالثة لهالة منر
الت ��ي تناولت �شهادتها مو�ض ��وع «احلكواتي» ،حيث
ا�ستعر�ض ��ت جتارب العديد م ��ن احلكواتية العرب
الذي ��ن التقت به ��م �ضمن مهرج ��ان «حكايا» الذي
ُعقد بالأردن خريف .2012
�أما الن�صو�ص امليدانية للحكايات فقد حظيت
بتن ��وع �أي�ض ًا يف هذا امللف ،حيث قدم �إبراهيم عبد
احلاف ��ظ جمموعة من «حوادي ��ت الدلتا» ،وقدمت
�أ�سم ��اء عب ��د الرحم ��ن جمموع ��ة ح ��ول حواديت
َّ
«ال�شط ��ار» ،على حني قدم طلع ��ت عبد العزيز �أبو
الع ��زم جمموعة من حواديت «املع َّلم �أبو اجلدايل»،
واختت ��م توفيق عل ��ي من�صور هذا اجل ��زء بحدوتة
«�إم ��ر�أة الأب ال�شري ��رة و�شجرة العرع ��ر» .واختُتم
الع ��دد بعر�ض لدرا�ستني ح ��ول احلكايات ال�شعبية
الأوىل �أطروح ��ة ماج�ستري لن�ش ��وي �شعالن بعنوان
«احلدوت ��ة و�سيلة ات�ص ��ال :نحو �أفق جدي ��د» ،قام
بعر�ضه ��ا �صربي عبد احلفي ��ظ .والثاني ��ة بعنوان
«حكايات عن احلرمي العايل» لنهلة عبد اهلل �إمام،
وهو عر�ض لكتاب «حرمي حممد علي با�شا :ر�سائل
من القاه ��رة( »)1846-1842ل�صوفيا لني بول،
والذي ترجمت ��ه عزة كرارة يف طبعت ��ه الثالثة عام
.2008
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معرض قويتشو – الصين يحتفي بالثقافة الشعبية

معرض قويتشو – الصين
يحتفي بالثقافة الشعبية

تصوير  :عبداهلل العاني

كان أغل��ب املتابعني للش��أن الصيني واثقني,
أن مس��تقبل التوازن��ات في العال��م خصوصا منها
االقتصادية,التجاري��ة واملالية س��يكون مغايرا ملا
س��بق انفتاح الصني الش��عبية على اقتصاد السوق.
ولكن لم يتوقع أحد أن يتم ذلك مبثل هذه السرعة
وخاصة مبثل تلك النجاعة والفاعلية .في س��نوات
معدودة تبوأ االقتصاد الصيني املرتبة الثانية عامليا.
وش��هدت املوازين التجارية واملالية فوائض ذات
اعتب��ار لفائدته��ا .وتدخلت الدول��ة أكثر من مرة
لتعومي العمل��ة الوطنية بحيث تض��ل في تداوالت
الصرف أقل من قيمتها احلقيقية.
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معر�ض قويت�شو – ال�صني يحتفي بالثقافة ال�شعبية

تصوير  :عبداهلل العاني

كان الفت ��ا �أن هذه النه�ضة العارمة التي تعلقت
ب�أكرث من �صعيد مل تكن من�صبة على التكنولوجيات
املعا�صرة يف خمتلف �أبعادها فح�سب .و�إمنا تركزت
�أي�ضا – وهذا من وجوه املفارقة والتميز يف النه�ضة
ال�صيني ��ة احلديث ��ة – على م ��ا يك� � ّون ال�شخ�صية
ال�صيني ��ة ويربز ه ��و يتها عاملي ��ا .فكان ��ت العناية
باملحل ��ي �صنو ال�شغف بالعامل ��ي واالحتفاء بالثقافة
ال�شعبية ال ينف�صل عن االهتم ��ام بالثقافة العاملة.
ومل يكن بدع ��ا واحلال ذاك �أن يك ��ون فرع ال�صني
للمنظم ��ة الدولية للف ��ن ال�شعب ��ي ( )I.O.Vمن
�أن�شط فروع املنظمة و�أكرثها �إقداما على املبادرة.

ب ��دءا ,مل تك ��ن �إقامة ه ��ذا املعر� ��ض يف هذه
املنطقة بالذات جم ّرد اعتباط فهي رغم م�ساحتها
اجلغرافية املحدودة قيا�س ��ا مب�ساحة البالد �إذ ال
متت ��د �إال عل ��ى  8,034كلم مربع فه ��ي ت�ضم 23
قومي ��ة من جمل ��ة القومي ��ات ال 55املعرتف بها
يف ال�ص�ي�ن ال�شعبية مع ح�ض ��ور قوي لقومية املياو
( )MiaoPeopleقيا�سا بقومية الهان الغالبة
على ال�صني حيث �أنها متثل  % 91,9من جمموع
�سكان ال�صني ال�شعبية .وب�صرف النظر عما يقال
عن تعامل ال�ص�ي�ن ال�شعبية مع �أقلياتها القومية ,
فق ��د بدت �إقام ��ة معر�ض قويت�شو ه ��ذا يف قوييان
عا�صم ��ة املحافظة ا�ستثم ��ارا يف التنوع وا�ستفادة
من االخت�ل�اف والتعامل معه باعتب ��اره جزءا من
ال�ث�روة الوطنية امل�شرتكة بني اجلميع .ولقد تي�سر
لنا �أن نرى ذلك ر�أي العيان.

يف ه ��ذا ال�سياق دعين ��ا �إىل معر�ض « قويت�شو
« للح ��رف ال�شعبي ��ة واملنتج ��ات الثقافي ��ة ال ��ذي
انتظم م ��ن � 13إاىل  19نوفمرب  2013ب قويان
()GUIYANعا�صم ��ة الإقلي ��م الت ��ي تق ��ع يف
اجلنوب الغربي لل�صني يف منطقة جبلية على علو
 1,100م�ت�ر ويبلغ تع ��داد �سكانها 4.324.569
ن�سمة وذلك �سنة .2010

تب ��دو قويي ��ان مدين ��ة يف عنف ��وان نه�ضته ��ا
العمراني ��ة واالقت�صادي ��ة .بني ��ة حتتي ��ة تنبئ ��ك
ع ��ن امل�ستقبل امل�ش ��رق ال ��ذي ينتظره ��ا .و�شبكة
موا�ص�ل�ات ع�صرية وور�شات عم ��ل يف كل مكان.
لكن ذلك جميعا ال يخفي ب�ساطة �أهلها وطيبتهم.
وم ��ن وجوه ذلك حف ��اوة قوييان بالوف ��ود القادمة
�إليه ��ا من خمتلف �أرجاء املعمورة فقد ي�سرت لهم

وال ين�ض ��ب حدي ��ث الأرق ��ام ع ��ن النجاحات
الهائل ��ة التي حتققت لل�ص�ي�ن ال�شع ّبية على جميع
امل�ستوي ��ات االقت�صادي ��ة وال�صناعي ��ة والتجارية
واملالية والعلمية.
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�أ�سب ��اب الإقامة والراحة قب ��ل يوم و يومني وثالثة
من انطالق الفعاليات .تل ��ك نفحات كرم ال�شرق
التي مل تنل منه معامل احلداثة الزاحفة.
خ�ص� ��ص م�س ��اء الي ��وم الأول لزي ��ارة موق ��ع
املعر�ض ال ��ذي حتولت �إليه الوفود على منت ثالث
حاف�ل�ات كربى ملأتها حقائ ��ب وم�شغوالت يدوية
وب�ضائ ��ع ك�أن ال�ضي ��وف ج ��ا�ؤوا بها لأم ��ر يتجاوز
جم ��رد العر� ��ض .ح ��دد النا� ��س مواقعه ��م و�شرع
بع�ضه ��م يف حماول ��ة ترتيبه ��ا عل ��ى النح ��و الذي
يالئ ��م طبيع ��ة املعرو� ��ض لدي ��ه .لك ��ن التعليمات
ج ��اءت ال ترتك ��وا �شيئ ��ا مم ��ا جئتم ب ��ه .مل تكن
الزي ��ارة �إال ملجرد الر�أي والتدب�ي�ر .عادت الوفود
بعد �أن حت ��ددت لها مواقعها وقدرت كيف �سيكون
ال�ش� ��أن معها عند انطالق فعالي ��ات املعر�ض التي
�ست�ستمر ثالثة �أيام كاملة.
�أقيم ��ت افتتاحية املعر� ��ض �صبيحة يوم -15
 2013-11بالقاعة الكربى التي هرع لها �أع�ضاء
الوف ��ود بع ��د �أن �أودع ��وا �أغرا�ضه ��م يف الأروق ��ة
املخ�ص�صة لهم.
غ�ص ��ت القاع ��ة باحل�ض ��ور وانت�ص ��ب كب ��ار
امل�س�ؤول�ي�ن املحليني مبدينة قوييان فوق الركح �إىل
جان ��ب امل�شرفني على املعر� ��ض تتو�سطهم كارمن
باديال رئي�سة املنظمة الدولية للفن ال�شعبي  ,واميا
�ش ��ان هوفل ��ر Emma Chen Hoefler
نائبة رئي�سة املنظمة رئي�سة فرع ال�صني للمنظمة
عينها تو�سطا يربز مدى االهتمام الذي حتظى به
الثقافة ال�شعبية يف بلد التنني.
�ألقي ��ت جمي ��ع الكلم ��ات الرتحيبي ��ة باللغ ��ة
ال�صيني ��ة وترجمت ف ��ورا �إىل االجنليزية وانطلق
املعر�ض.
ث�ل�اث قاعات كربى �ضمت ردهات املعر�ض
املختلف ��ة� .أم ��ا الأوىل فقد خ�ص�ص ��ت يف املنطلق
للوفود القادمة من �أرج ��اء املعمورة .و�أما الثانية
فكان ��ت للمنتج ��ات ال�صيني ��ة ال�شعبي ��ة فالحي ��ة
كان ��ت �أو يدوي ��ة .و�أما الثالثة فق ��د كانت خال�صة
للم�شغوالت اليدوية ال�صينية.
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ق�سمت القاعة الأوىل بح�سب القارات اخلم�س
�آ�سيا� ,إفريقي ��ا� ,أروبا� ,أوقيانو�سيا� ،أمريكا .ولكن
غي ��اب بع�ض البلدان وبق ��اء ردهاتها �شاغرة فتح
ب ��اب «ال�سياح ��ة» واالنتقال م ��ن موق ��ع �إىل �آخر.
ثم كان فت ��ح الأبواب ملختل ��ف احلرفيني املحليني
للتنقل بني القاعات فجعل بع�ضها مكتظا اكتظاظا
وبع�ضها الآخر يكاد يكون قفرا.
بع� ��ض املواق ��ع غل ��ب عليه ��ا العر� ��ض الفن ��ي
للم�شغ ��والت اليدوية �أو املنتج ��ات الثقافية وهو يف
احلقيق ��ة قلي ��ل والأغل ��ب الأعم غلب علي ��ه البعد
التجاري.
بني الن�سج وجتميع اخليوط ( م�صر ,ال�صني,
بلغاري ��ا ,الهن ��د ) واحلف ��ريف اخل�شب(هولن ��دا,
ت�شيكيا) وامل�شغوالت الف�ضية ( مقاطعات خمتلفة
يف ال�صني ) احلجارة الكرمية ( ال�صني ,النيجر )
م�شغوالت من العنرب (التفيا) النحت (مقاطعات
�صيني ��ة ) الآالت املو�سيقي ��ة (فرن�س ��ا ,ال�صني )
الر�س ��م بال�شم ��ع (قويت�شوال�ص�ي�ن ) احلروفيات
(البحرين ,ال�صني) ..بني كل ذلك تتعدد البلدان
وتختلف معرو�ضاته ��ا ال�سعودية ,الكويت ,اليمن,
البحرين ,م�صر ,التفيا ,بلغاريا ,الت�شيك ,الهند,
النيب ��ال ,كيني ��ا ,الكام ��رون ,ال�صوم ��ال ,نع ��م !
ح�ضرت ب�ل�اد وغابت �أخرى وتناف�ست يف العر�ض
وخا�ص ��ة يف البيع وال�شراء .تق�ت�رب من املعرو�ض
وتبتعد ويظل عالقا بذهنك تنوع ما ر�أيت من قدرة
االن�س ��ان على الإبداع .مهارة حباه بها اهلل ,حتول
اخلي ��وط �إىل من�سوجات عجيب ��ة الأ�شكال تختلف
ب�إختالف الب�ل�اد وثقافتها وعاداته ��ا وتقاليدها.
باقات ورد ب�ألوانه ��ا الناب�ضة حياة ,ولوحات لي�س
عزيزا عليها �أن جتد طريقها �إىل �أرقى القاعات.
مه ��ارة حت ��ول اخل�ش ��ب واحلج ��ارة �إىل كائن ��ات
عجائبي ��ة �أ�سطورية بني الإن�سان واحليوان وتتعدد
الأ�شكال وتتكاثر الألوان وتختلف املج�سمات لكنها
تتفق جميعا يف �إب ��راز قدرة االن�سان على حماورة
الكيان من خالل �إدراكه املخ�صو�ص له.

معر�ض قويت�شو – ال�صني يحتفي بالثقافة ال�شعبية

وم ��ن �أل ��وان حم ��اورة الكون جت ��د امل�شغوالت
النفخية والإيقاعية الت ��ي اخت�صت بانتاجها بالد
عدي ��دة من خمتل ��ف الق ��ارات والتي كان ��ت ت�شد
اهتم ��ام النا�س وت�شد ف�ضوله ��م كلما حدث عزف
�أو �إيقاع.
كان الر�س ��م ب�أنواعه املختلفة حا�ضرا يف هذا
املعر� ��ض ح�ضورا قوي ��ا الفتا خ�صو�ص ��ا منه ذاك
الذي يتخذ م ��ن ال�شمع مدادا له .فقد بدا �أنه من
هواي ��ات �أهل ال�صني الأثرية ردهات كثرية �شغلها
حرفي ��ون وحرفيات .ير�سم ��ون املوتيفات املختلفة
عل ��ى قطع القما� ��ش �أو ال ��ورق ال�سمي ��ك .يذيبون
ال�شم ��ع عل ��ى �أل ��وان خمتلف ��ة .ث ��م يجرون ��ه على
ر�سومهم يف عناية �أي عناية ! ويظلون مع «اللوحة»
ينتقل ��ون من ل ��ون �إىل �آخ ��ر �إىل �أن ينتهوا بها �إىل
غايتها .يت�أملونها بع ��د الفراغ منها ك�أنهم يلتقون
غائب ��ا عائدا م ��ن بعيد .عندها ميك ��ن �أن ينتبهوا
لوجودك ويهتموا بف�ضولك.
امل�شاركة العربية كانت حمدودة لكنها مهمة.
�ش ��دت االهتم ��ام� .ساهم ��ت الكويت بوف ��د يقوده
الدكت ��ور �صال ��ح حم ��دان احلرب ��ي .و�ض ��م �صانع
ب�ش ��وت ماه ��ر خبري ,و�أحد امله ��رة يف امل�شغوالت
املتخذة من �سعف النخي ��ل و�آخر فنان يف �صناعة
املركب ��ات البحرية ي�صنع له ��ا جم�سمات حظيت
باهتمام رواد املعر�ض.
كذلك كانت امل�شاركة امل�صرية قوية احل�ضور
بجدائ ��ل خو� ��ص النخي ��ل والر�س ��وم عل ��ى ورق
ال�ب�ردي ,ر�سوم احت ��ذت اجلداري ��ات الفرعونية
على نحو ا�شتهر باعتباره اخت�صا�صا م�صريا� .أما
املن�سوج ��ات املعرو�ضة يف هذاال ��رواق فقد كانت
فائق ��ة التميز .حظي ��ت باهتمام ال ��زوار وجائزة
املعر�ض .
�أم ��ا ال ��رواق البحرين ��ي فق ��د �شغل ��ه الفنان,
اخلط ��اط حمم ��ود املال .عر� ��ض لوحات ل ��ه �أبدع
فيها ت�شكيل الألوان و�أجاد �إخراج حروف العربية

مربزا طواعيتها يف االنتق ��ال من جمرد التوا�صل
العادي� ,إىل توا�ص ��ل فني �آ�سر �شد اهتمام الزوار
عامة وال�صينني منهم على وجه اخل�صو�ص .وحتى
يزيد من �إبهارهم فقد جن ��د موهبته لإ�سعادهم.
�إذ كان يعم ��د �إىل ر�س ��م �أ�سمائه ��م بالعربية� .أمر
يب ��دو ب�سيطا لكن ال ت�س�أل ع ��ن انبهار ال�صيني به
وتهافته عليه و�ص�ب�ره الطويل و�سط الزحام حتى
يف ��وز ب «لوح ��ة » حتم ��ل ا�سمه  ,بح ��روف �أخرى
غريب ��ة عن ��ه ال يدري كي ��ف ا�ستطاع ��ت �أن تعرب
عن ��ه! ف� ��إذا ادرك مبتغ ��اه �أخذ اللوح ��ة منده�شا
وطل ��ب منك حيث ع ��رف �أنك عرب ��ي �أن تقر�أ ما
فيها ف� ��إذا نطقت مبا حتم ��ل زادت ده�شته وعلت
حمي ��اه �سعادة ال تو�صف وقال ل ��ك ما معناه :هذا
�أنا.
قريبا م ��ن ال ��رواق البحرين ��ي كان اخلطاط
ال�صين ��ي ير�سم �إ�س ��م الراغب من ال ��زوار مببلغ
حمدد الينزل عنه ,ك�أنه يبيع ب�ضاعة ثمينة .لذلك
ق ��ل �أن ترى �أحدا يطيل الوقوف عنده� .أما الرواق
البحرين ��ي فال ت�سل عن الزح ��ام �أمامه واملار من
ال ��زوار ي�س�أل بكم اللوحة ؟ فيجيبه �أحد اجلماعة
�إنه ��ا باملجان ! وقد يتوىل الفنان نف�سه الإجابة �إن
كانت ال�سائلة بنتا :بقبلة واحدة ! فيتعاىل �ضحك
اجلمي ��ع .ويتم�سكون باحل�صول عل ��ى «لوحتهم».
اليثنيهم طول االنتظار عن ذلك.
كان الر�س ��ام �سعيدابك�ث�رة الراغب�ي�ن يف فنه
يعمل دون كلل حتى نفاذ كمية الورق لديه .عندها
يتوق ��ف ريثما يح�صل على كمي ��ة �أخرى ليعود �إىل
منتظريه.
لقد �أبرز معر� ��ض قويت�شو �أن الثقافة ال�شعبية
عن�صر �أ�سا�س ��ي يف النه�ضة ال�صينية احلديثة يف
�أبعادها االن�سانية واالجتماعية واالقت�صادية.
حممد جنيب النويري
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architectural remonte à des milliers
d’années.
Les maisons de Bagdad
ont en effet pour origine celles
de Sumer, Sumer étant en soi
un des aboutissements de la
civilisation de la Mésopotamie.
Ces maisons furent un modèle
avancé
d’harmonie
avec
l’environnement et d’adaptation
des techniques de construction
aux conditions physiques et
climatiques. Ce modèle a évolué
sur des millénaires, et c’est grâce
aux progrès attestés dans les
villes de Bassora et de Koufa que
le modèle si typique de la maison
bagdadienne dans sa forme
actuelle a vu le jour, une maison
fermée sur le monde extérieur
mais prenant la lumière à l’intérieur
par un patio ouvert sur le ciel.
Le climat de l’Irak se caractérise,
de façon générale, par l’ampleur
des écarts entre l’été et l’hiver,
la température pouvant grimper
dans les mois les plus chauds
de la saison estivale jusqu’à plus
de 50° et quelquefois descendre
en hiver en dessous de zéro.
Dans la même journée, il peut
également y avoir entre le jour et
la nuit d’importantes amplitudes.
La région se trouve, en outre,

exposée, pratiquement tout au
long de l’été, à des vents chauds
et chargés de poussière.
Pour s’adapter à ces conditions
climatiques extrêmes l’homme se
devait d’inventer les instruments
et les techniques nécessaires pour
en limiter les effets et se doter des
moyens de créer à l’intérieur de
sa maison un environnement qui
soit au rebours des conditions
prévalant à l’extérieur. Il s’est fondé
à cet effet sur des règles strictes en
matière de conception, et d’abord
en sélectionnant les matériaux les
plus adaptés à l’environnement.
Il n’en reste pas moins que le
facteur le plus important pour
faire face aux défis liés à de telles
conditions

climatiques

réside

dans le rapport fonctionnel entre
l’architecture elle-même et les
matériaux utilisés.
Khalil Hassan Al Zarkany
Irak
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résulte de la transformation d’une
matière première en vue d’une
finalité humaine. Cette définition
fait que la culture matérielle occupe
une place centrale dans le folklore,
car c’est elle qui, dans la mesure
où elle touche à l’ensemble des
arts plastiques ainsi qu’à des arts
appliqués comme l’architecture,
concentre le potentiel de créativité
dans la culture populaire.
L’auteur cite comme exemple la
maison populaire bagdadienne
qui se fonde sur des règles et
des normes particulières en
rapport avec la nature du lieu et
son environnement matériel et
climatique.
L’histoire, écrit-il, nous enseigne
que l’architecture est née en Irak
depuis les temps les plus anciens.
Le monde a vu depuis des milliers
d’années l’homme irakien aux
prises avec les défis de l’habitat,
déployant toute son ingéniosité
dans l’art de la construction, alors
qu’il ne disposait que de peu de
matériaux, et suscitant par ses
édifices l’admiration de tous les
observateurs. Les croyances
religieuses des habitants de la
Mésopotamie furent le premier
stimulant de cette immense
énergie créatrice. Car chaque
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membre de la société devait servir
la divinité qu’il adorait et contribuer
à édifier des temples majestueux
en son honneur afin de lui apporter
ses offrandes. L’architecture s’est
donc développée et a prospéré
en Irak autour des temples qui
étaient consacrées aux Dieux.
C’est là que cet art a forgé son
style et sa personnalité, ceux-là
même qui le distinguent des autres
formes archéologiques des temps
anciens et qui ont donné son essor
à la civilisation de la Mésopotamie,
véritable berceau de la civilisation
universelle. Et c’est du haut de
ses édifices que cette civilisation,
née sur les bords du Tigre et de
l’Euphrate, a pu contempler la
naissance et le développement
des autres civilisations du monde
en même temps que les progrès
qui étaient accomplis sur le plan
social, économique, scientifique,
technique…
L’une des grandes réalisations
qui témoignent pour cette
civilisation
est
la
maison
d’habitation, fondement de la
vie citadine, qui est apparue
d’abord à Sumer et à Babel et
dont retrouvons aujourd’hui la
trace dans les vieilles demeures
bagdadiennes dont le modèle

L’ARCHITECTURE DE LA MAISON
POPULAIRE IRAKIENNE
LES MAISONS DE BAGDAD ET DE
MOSOUL COMME EXEMPLE

On considère la culture
populaire comme la quintessence
de la pensée populaire qui est
elle-même expression de groupes
ayant reçu un même territoire en
partage. Tout ce qui émane de
la proximité et de l’interaction
entre les gens est en effet une
forme de création plurielle, ne
serait-ce que par la multiplicité
des domaines ou des genres
artistiques concernés. C’est sur
cette base que la culture populaire
a pu acquérir un ensemble
de caractères spécifiques qui
déterminent le comportement
particulier de chaque membre du
groupe, lequel est nécessairement
fondé sur l’ensemble des valeurs,

idéaux et principes dont cette
personne a hérité, qu’elle veille à
préserver et dont elle se sert pour
construire cette identité à travers
laquelle elle exprime son rapport
au lieu ainsi que les expériences,
les vertus et les comportements
qui y sont liés.
La culture matérielle est partie
intégrante de la culture d’une
société, dans la mesure où elle
témoigne de compétences et de
modes de fonctionnement qui sont
passés d’une génération à l’autre,
conformément au principe de la
pérennité des traditions. Cette
culture désigne ce qui, de façon
générale, est palpable et relève
du monde sensible ou bien ce qui
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spontanées de création artistique,
comme le mouvement rythmique
qui a ensuite donné naissance
à la danse populaire, laquelle
est devenue un sujet d’étude
qui passionne aujourd’hui de
nombreux spécialistes.
L’étude présentée, ici, vise
à mettre en lumière différents
aspects de la réalité des bédouins
d’Al Fayoum à travers certaines de
leurs danses dont, notamment, la
‘hajjala :
• aspects culturels ;
• musique, chants, habits,
accessoires… ;
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•

gestuelle et mouvements
de leurs danses.
On sait qu’Al Fayoum jouit
d’un statut particulier chez
les spécialistes du patrimoine
populaire égyptien, ce milieu
étant considéré comme une
représentation
quasiment
exhaustive, tant au plan naturel
qu’humain, de l’ensemble de
l’Egypte.

Houssam Mohseb
Egypte

LA DANSE D’AL ‘HAJJALA
CHEZ LES BEDOUINS D’AL
FAYOUM

Notre patrimoine est la première
ligne de défense de notre identité,
de nos racines, il est le meilleur
rempart contre les puissants
assauts de la mondialisation qui
veut nous couper de ces racines.
C’est pour cette raison que la
science du folklore constitue
une importante contribution à la
compréhension de la culture et
de la structure sociale dans leur
forme actuelle.
Les arts populaires jouent en
effet un rôle important dans notre
existence, car ils sont le produit
d’une interaction entre, d’un côté,
la sensibilité et les intuitions du
créateur populaire et, d’un autre
côté, les multiples facettes de la

société à laquelle il appartient. Ils
émanent de sentiments humains
qui s’adressent à l’âme même du
groupe et ont été engendrés par
les conditions de vie de la société.
Leur matière est puisée dans la
vie des gens et dans la culture
qu’ils ont reçue en héritage. Ils
sont, en outre, les porte-parole
de la collectivité qui s’en sert pour
défendre ses causes et célébrer
ses grands événements.
Les arts populaires jouent un
rôle essentiel dans l’édification
de la civilisation universelle.
Les progrès que l’homme a
accomplis au service de cette
civilisation ont à cet égard un
lien étroit avec certaines formes
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Mohammed al Jawhari définit
en ces termes la démarche à
suivre : « Il existe deux méthodes
pour étudier la médecine
populaire. La première consiste
à consigner un ensemble de
potions et de plantes en usage
au sein de telle société puis de
s’interroger sur les maladies
où ces médications ont donné
des résultats. La deuxième
consiste à s’interroger sur la
façon dont on soigne certaines
maladies en recourant à des
moyens traditionnels. C’est cette
deuxième approche que l’auteur
a adoptée dans la présente étude
en consignant un ensemble de
maladies fréquentes dans la
partie occidentale de l’Algérie,
puis en demandant aux mères
de famille de citer les plantes ou
autres substances ingurgitées
qui sont utilisées pour soigner
ces affections. L’accent a été
mis sur les maladies présentant
des symptômes simples, c’està-dire relativement faciles à
cerner et à identifier : maux de
tête, par exemple, ou douleurs
abdominales, rénales, auditives,
dentaires,
inflammations
gingivales, boutons, brûlures,
etc.
L’auteur passe ensuite à
l’approche
descriptive
en
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rapportant par le menu les
pratiques curatives populaires où
plantes et substances ingérées
sont utilisées pour traiter les
maladies, excluant de son étude
le grattage, la cautérisation et
autres types d’intervention pour
se concentrer sur le domaine
des potions et des plantes
médicinales.
Un échantillon de 250
familles vivant dans différentes
régions de l’ouest algérien a été
choisi de façon aléatoire, selon
une répartition fondée sur la
proportionnalité, de sorte que le
nombre de familles choisies soit
en proportion du nombre global
des familles dans chaque région,
la base de calcul étant celle
des recensements effectués
par les instances compétentes.
Les informations ont ensuite
été collectées au moyen
d’entretiens effectués avec les
mères de famille, soit chez elles,
soit à l’occasion des marchés
hebdomadaires. Les réponses
obtenues ont été consignées
dans
des
questionnaires
préparés à cet effet.

Ali Ammar
Algérie

autre côté, entre ces croyances
elles-mêmes et les autres
domaines de la vie sociale. Une
telle interpénétration représente
en soi un des caractères
spécifiques de la culture
populaire.
Beaucoup de prescriptions
médicales
populaires
expérimentées
de
longue
date peuvent avoir des effets
bénéfiques, surtout lorsqu’on sait
que de nombreux médicaments
sont
extraits
de
plantes
médicinales et que leur coût est
très bas, ce qui ne peut qu’en
faciliter la circulation à l’intérieur
des différentes sociétés. Les
organisations
internationales,
telle que l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), affirment
sans cesse leur intérêt pour
la médecine populaire en tant
que moyen de lutte contre
les maladies, et s’emploient
à en connaître les principes
agissants.
David
Werner
considère
que certaines prescriptions
médicales populaires ont un
effet direct sur le corps alors que
d’autres aident à la guérison par
le simple fait que les malades
croient en leur efficacité car, au
plan psychologique, la foi des
individus en l’efficience de telle ou

telle prescription peut contribuer
à soigner certaines affections
d’ordre physique.
L’OMS voit, de son côté, que
certaines pratiques médicales
populaires auxquelles on a
recours pour soigner certaines
maladies ont des effets bénéfiques
avérés et qu’il convient, par
conséquent, de les encourager,
alors que d’autres pratiques ne
sont d’aucune utilité quand elles
ne sont pas, tout au contraire,
nuisibles, et qu’il est impératif de
les éviter.
Les
progrès
constants
de
la
médecine
ainsi
que
les
changements
socioéconomiques
que
la
société algérienne a connus, en
particulier la baisse notable de
l’analphabétisme et l’amélioration
sensible des services de santé,
ont grandement contribué au
recul de la médecine populaire.
Mais cela ne signifie pas pour
autant la disparition de ce type
de soins. Les études de terrain
que nous avons effectuées dans
la région de l’ouest algérien
montrent qu’un grand nombre
de mères de famille continuent à
accorder beaucoup d’importance
à la médication populaire pour
traiter certaines maladies.
Méthodologie de l’étude :
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LES FORMES POPULAIRES DE
MEDICATION DANS
LES REGIONS DE L’OUEST
ALGERIEN

L’homme a cherché depuis
l’aube de l’Histoire à soigner ses
maladies et ses douleurs par le
recours à des formes populaires
de médication. Il a ainsi découvert
de nombreuses plantes dont il
a pu extraire des substances
médicamenteuses d’une grande
efficacité. Les sociétés ont hérité
les unes des autres des formules
médicales populaires, sortes
de protocoles traditionnels qui
constituent autant d’avancées
dans la recherche des moyens
de guérir les malades. Certaines
de ces formes de médication
plongent leurs racines dans des
civilisations lointaines, celles des
Pharaons, de la Mésopotamie,
de l’Inde, de la Grèce, du monde
arabe ou d’autres. Depuis
l’apparition puis l’expansion de
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l’Islam, de nombreux savants se
sont imposés dans le domaine de
la médecine grâce à l’utilisation
des plantes et autres matériaux
disponibles dans la nature. On
peut citer, parmi les plus célèbres,
Al Antaki, Avicenne, Maïmonide,
Al Birouni, Al Zahrawi, Ibn al Bîtar
ainsi que des femmes médecins
telles que Umayma bint Qays
al ‘Afrya, Oum Salim, Oum
Aymen, Oum ‘Atya al Ansarya,
Nusseyba bint Ka’ab al Marunya
(la Maronite), etc.
Mohammed al Jawhari estime
que la médecine populaire est le
domaine le plus étroitement lié à
la culture populaire d’une société,
et qu’il existe une interpénétration
et une interaction, d’un côté,
entre les différents domaines des
croyances populaires et, d’un

la culture universelle constitue
un
dénominateur
commun
à l’ensemble des peuples
sans pour autant occulter les
particularités qui sont la marque
de la culture de chaque peuple
et de la civilisation de chaque
nation.
Toute culture, tout peuple
possède en propre un ensemble
de jeux que les hommes se
sont transmis de génération
en génération et dont l’histoire
remonte aux âges lointains.
Ces jeux sont appelés jeux
populaires ou, comme on dit en
Occident, jeux traditionnels. Ils
sont porteurs de nombreuses
particularités
culturelles
et
reflètent les us et coutumes du
milieu concerné. Ahmed Abou

Saad définit les jeux populaires
en ces termes : « Tous ces jeux
se ramènent à ce que chacun a
de spécifique et à ce qu’il partage
avec d’autres cultures. Les jeux
ont leur langage, leur jargon,
leurs hymnes que chantent les
joueurs en pleine action ; les jeux
portent l’empreinte et la couleur
de notre environnement social
et géographique, ils sont l’écho
lointain des élans du peuple
libanais, la vitrine où s’exhibent
ses joies et ses plaisirs et le miroir
qui reflète les multiples aspects
de son existence.
Ezzedine Bouzid
Tunisie
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mêmes un phénomène social.
De nombreux chercheurs ont
examiné de près les jeux, sports
et autres activités traditionnelles
de loisir et sont parvenus à la
même conclusion, à savoir qu’il
existe un rapport étroit entre les
jeux et les sports, d’un côté, et la
culture, de l’autre. Le patrimoine
sportif a en effet été, depuis les
temps anciens, lié à la vie sociale,
aux activités de l’homme autant
qu’à ses actions quotidiennes, à
ses rites et coutumes. De même,
ces chercheurs ont-ils conclu,
en partant de l’observation et
de l’expérience vécue, que le
jeu constitue un système social
qui varie d’une société à l’autre.
Les différences qui existent
entre les sociétés émanent, pour
ainsi dire, des différences liées
aux spécificités culturelles de
chacune. Chaque système social
génère nécessairement son
système de jeux populaires qui
a ses propres caractéristiques
et puise ses règles dans la
formation et les us et coutumes
de ceux qui pratiquent les
activités populaires de loisir.
La
conceptualisation
du
terme « culture » constitue la
première opération qui permet
de préciser la signification ou
les significations que recouvre
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ce terme. La culture est, selon
l’idée généralement admise :
« l’ensemble des données,
des savoirs, des pratiques et
des valeurs qui sont propres à
chaque peuple et qui constituent
les repères autours desquels ce
peuple organise son existence ;
ils représentent les signes
qui le distinguent des autres
peuples, dans la mesure où ils
sont l’expression sincère de sa
personnalité, en même temps
que les manifestations visibles de
cette personnalité et l’expression
de son mode d’existence. » Une
telle définition conceptuelle de
la culture devrait, sans doute,
nous inciter à nous poser des
questions sur le rôle et le statut
du jeu dans les différents types
de culture et de civilisation.
L’une de ces questions serait la
suivante : le jeu est-il une forme
d’expression culturelle ? De
même que telle ou telle plante
pousse dans des conditions
géographiques et climatiques
favorables, certains types de
jeux présentant des similarités
apparaissent dans certaines
situations d’affrontement culturel,
voire de conflit de civilisation.
Cette hypothèse peut être vérifiée
à la lumière de la théorie de Jung
qui se fonde sur l’affirmation que

La conservation de l’héritage
culturel populaire en général
est dès lors devenue un enjeu
important pour l’ensemble des
sociétés. C’est en effet cet
héritage qui définit l’identité des
membres de chaque société
et constitue le reflet de leur
civilisation. C’est sur cette base
que s’établit pour chaque individu
une relation renouvelée, vivante
et dynamique avec le patrimoine
qui se fonde sur le lien noué entre
l’homme et son héritage, relation
récusant toute coupure de sorte
que « le patrimoine se trouve
intégré à l’être », pour reprendre
les mots d’Al Mandhour Al Jaberi
qui précise : « L’intégration de
l’être au patrimoine est une
chose mais l’intégration du

patrimoine à l’être en est une
autre… La rupture à laquelle nos
appelons n’est pas une coupure
avec le patrimoine mais avec
un certain type de rapport au
patrimoine – une rupture qui de
créatures patrimoniales nous
transformerait en personnes
accomplies dont le patrimoine
serait l’un des constituants, mais
un constituant qui les conjoint à
une personnalité plus collective,
celle de la nation dépositaire du
patrimoine. »
De notre point de vue, les
sports et les jeux populaires,
c’est-à-dire
les
pratiques
individuelles ou collectives qui
ont, comme le pensent les
Tunisiens en général, un caractère
ludique, constituent en eux-
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LES JEUX ET SPORTS
TRADITIONNELS
DES ENFANTS NOUS
PARLENT DE LA CULTURE
DE CHAQUE SOCIETE
L’exemple de l’enfant
tunisien

http://www14.0zz0.com/2012602846177/06/02/06/.jpg

L’évolution historique de la
Tunisie a joué un rôle capital
dans l’émergence d’une culture
diversifiée qui s’est développée
pendant des millénaires, passant
de l’ère punique à l’ère romaine,
puis byzantine, enfin islamique et
arabe. L’image qui vient à l’esprit
lorsqu’on parle de la Tunisie
est celle d’une vieille histoire
porteuse du legs de nombreuses
civilisations venues d’Orient aussi
bien que d’Occident. La Tunisie,
cette petite parcelle de l’Afrique
baignée par la Méditerranée,
a toujours été une terre de
rencontre entre les cultures :
c’est ce qui a fait de la société
tunisienne, qui est culturellement
arabo-musulmane, une société
ouverte sur les autres cultures du
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monde, celles, en particulier, de
l’Europe, en raison du voisinage
méditerranéen.
L’hégémonie du modèle
culturel occidental qui est
la marque du monde dans
lequel nous vivons, cette
forme de domination que le
penseur marocain Abdessaïed
Al Charqaoui évoque en ces
termes : « Nous-mêmes ainsi que
les autres peuples avançons vers
un seul point de convergence
qui est l’américanisation de
la culture », vise en dernière
instance à imposer une culture
universelle unique dont les
principes et les caractéristiques
sont définis dans le cadre de
cette hégémonie qui s’appelle
« la mondialisation culturelle ».

http://www.khuzaa.com/up/uploads/87f5fc59b3.jpg

cruauté par laquelle ils manifestent
leur génie et expriment en peu de
mots leur sagesse.
Le proverbe populaire joue un
rôle important dans l’illustration
des
valeurs
sociales
et
économiques d’une société. Les
membres du groupe œuvrent à
travers le recours aux expressions
proverbiales à approfondir et à
enraciner leurs normes morales
et leur vision sociale des choses.
Le proverbe contribue en effet à
formaliser la culture, la philosophie
et les comportements sociaux et
incite le groupe à interagir avec les
autres groupes car il n’est pas de
sujet qu’il n’aborde par quelque
biais.

Ne nous étonnons pas dès
lors de voir la femme bénéficier
d’un nombre si considérable
de proverbes qui couvrent
les multiples aspects de son
existence, les meilleurs aussi
bien que les pires. Le proverbe
est ainsi devenu l’interprète fidèle
des innombrables manifestations
de son être et des marques les
plus significatives de son identité
palestinienne qui lui a conféré
une personnalité à part qu’elle a
su préserver de longues années
durant.
Chaden Mohamed Hussein
Jordanie
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http://www.ain.jo/node/197220

de la femme dans la société
palestinienne.
Les proverbes populaires
palestiniens
expriment
deux
attitudes à l’égard de la femme :
l’une positive, certains proverbes
prenant fait et cause pour la
femme qui est ainsi célébrée et
révérée ; l’autre négative, d’autres
proverbes mettant les femmes
en accusation, les rabaissant et
les dénigrant, notamment en les
comparant aux hommes dont
elles seraient la plupart du temps
dépendantes et à côté desquels
elles joueraient un rôle marginal.
Le proverbe populaire est la
quintessence d’une expérience
vécue que l’homme a intériorisée
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à travers la connaissance de
soi, des autres et du monde
qui l’entoure. Il est en soi une
manifestation
lumineuse
du
patrimoine à travers lequel la
nation exprime sa personnalité,
ses rêves et ses peines autant
que les contradictions de son
existence.
Le proverbe populaire naît
d’une interaction entre l’Histoire,
la culture, la géographie, la
littérature, l’économie, la religion,
les us et coutumes. Il émane de
la jonction de tous ces facteurs
à l’intérieur de la mémoire des
peuples lesquels donnent forme à
cette vision philosophique aiguë,
caustique, sévère jusqu’à la

L’IMAGE DE LA FEMME DANS
LES PROVERBES POPULAIRES
PALESTINIENS

http://timefrs.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

Les proverbes sont considérés
comme les éléments du folklore
populaire les plus répandus et les
plus usités dans la vie quotidienne,
tant à l’échelle des individus que
de la collectivité. Ils traduisent
en effet une expérience humaine
ou certaines circonstances liées
à des situations précises, et
sont révélateurs de l’éthique qui
prévaut à l’intérieur d’une société
donnée autant que des relations à
l’intérieur de cette société.
L’étude du proverbe constitue
donc un autre prisme à travers
lequel le système des relations
et des orientations sociales
peut être mis en évidence. Car
le proverbe manifeste un des

aspects de l’identité humaine
autant qu’il reflète les valeurs
sociales et culturelles du milieu
dans lequel l’homme évolue. De
la sorte il s’élève à la hauteur des
coutumes sacrées et revêt toute
l’importance des textes de loi et
des règles qui arbitrent la vie des
hommes.
L’étude vise à décrire la
réalité de la femme palestinienne
telle qu’elle se dégage des
proverbes
populaires,
à
travers l’examen des multiples
images, culturelles, sociales,
économiques,
éducationnelles
qui y sont véhiculées et qui ont
concouru à dessiner les contours
de la représentation générale
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de masse qui ne sont ni clos ni
limités quant à leur structure. Ils
sont le reflet d’une conscience
collective car ces arts ne sont
pas recherchés pour leur beauté
mais pour leur utilité sociale car
ils exercent une grande influence
intellectuelle et spirituelle, sans
parler de leur usage pratique.»
Une telle valeur, nous pouvons
en saisir l’importance et la
fonctionnalité en observant l’usage
qui en est fait dans – et non pas
en dehors de – la réalité concrète,
mais aussi en mesurant son impact
sur la culture et son influence
sur les êtres et sur la vie sociale,
affective, existentielle et nationale,
lorsque la patrie, avec toutes
ses composantes culturelles,
artistiques,
civilisationnelles,
économiques et autres, se trouve
confrontée à un danger, en raison
d’une occupation directe comme
celle que la Tunisie a connue et
dont les prodromes sont apparus
bien avant l’année 1881.
En Tunisie, comme dans les
autres parties du Maghreb arabe
– la résistance des peuples
de la Libye, de la Tunisie et de
l’Algérie s’étant unifiée –, comme
dans chaque parcelle de la terre

36

arabe, les poètes, les chanteurs
populaires ainsi que les autres
artistes et créateurs surent être au
rendez-vous, faisant l’offrande de
leur art et de leur existence même
à la patrie, à chaque tournant, à
chaque moment crucial de son
Histoire.
« Très souvent, les poètes
chantent la gloire des héros qui
se sont illustrés au combat et
payé de leur vie leur engagement
héroïque, perpétuant par le vers le
renom de ces hommes. La Tunisie
a un riche patrimoine de poésies
liées à l’occupation française,
depuis que celle-ci s’est établie en
Tunisie (…)Elle dispose également
d’un florilège de poèmes inspirés
par la lutte commune menée par
les Algériens et les Tunisiens,
surtout au sud de la Tunisie. »

Samir Idris
Tunisie

LA POESIE POPULAIRE DE LA
RESISTANCE ET LES CHANSONS
NATIONALISTES D’OPPOSITION A
L’OCCUPATION FRANÇAISE,
EN TUNISIE, DE 1881 JUSQU’AUX ANNEES
TRENTE DU SIECLE DERNIER

La poésie et la chanson de
résistance à l’occupation du
territoire tunisien, qui s’est établie
du nord au sud du pays, ont pris
des formes multiples et développé
diverses thématiques, en raison
de leur rapport étroit avec la lutte
contre l’occupant étranger, mais
aussi avec la défense de l’identité
de la nation et l’affirmation de
l’attachement à la patrie. « Les
nations se font connaître par des
chansons représentatives de
leur langue, de leurs sentiments
nationalistes, de l’éthique et des us
et coutumes de leurs membres. »
Une nation qui, dès qu’un
danger extérieur se profile à
l’horizon, se dresse pour défendre

les fondements de son existence
(c’est-à-dire sa culture, sa langue,
son éthique, sa religion, ses us et
coutumes, etc.), pour repousser
l’occupant étranger et préserver
sa terre et son identité, mobilise
à cet effet les ressources de
son héritage culturel, artistique,
patrimonial. L’art n’est-il pas le
reflet de la conscience sociale – et
non pas d’une conscience isolée
de la réalité et de la société – tout
autant qu’une arme au service de
la cause nationale ?
C’est ce qu’Ibrahim al Haydri
souligne lorsqu’il dit que « les
arts traditionnels ne sont pas
des arts individuels, relevant
de la subjectivité, mais des arts
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signaux routiers et les panneaux
publicitaires et jusqu’aux plus
récentes découvertes de la
technologie
moderne.
Les
spécialistes du marketing et de
la publicité ont compris le rôle
important que symboles et signaux
jouent dans notre existence,
leur consacrant ainsi une part
importante de leurs recherches
en communication, notamment
dans le domaine de l’économie
où tout l’effort doit porter sur
l’abolition des obstacles entre le
consommateur et le marché de
la production, dans un monde où
la consommation est devenue le
fondement de l’économie.
Les symboles sont ainsi
devenus partie intégrante du
patrimoine universel et constituent
un acquis dont l’exploitation
judicieuse ne peut que renforcer
la communication entre les
peuples et contribuer à éliminer
les obstacles entravant le dialogue
des cultures.
L’universalité des symboles
n’exclut pas la spécificité des
cultures locales pas plus qu’elle
ne porte atteinte au droit de
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chaque culture sur ses propres
symboles et constantes qui est
aussi le droit d’adapter ce bien à
ses convictions philosophiques et
à sa représentation du monde. Il
n’en reste pas moins que la plupart
des

études

anthropologiques,

psychologiques et sociologiques
s’accordent aujourd’hui sur le
fait que l’homme est le même à
quelque région du monde et à
quelque moment de l’histoire qu’il
appartienne ou ait appartenu.
L’homme

contemporain

ne

diffère pas beaucoup de ses
ancêtres, notamment en ce qui
concerne ses activités mentales
et intellectuelles qui obéissent au
même fonctionnement cognitif.
Nulle différence entre l’être primitif
et son descendant qui vit au
troisième millénaire.
Youssef Taoufik
Maroc

http://uqu.edu.sa/page/ar/43961

Baudelaire : « La nature est une
forêt de symboles ».
Parler de symbole(s) c’est
parler d’une Histoire qui nous
ramène vers les premières
racines de l’humanité, vers ces
temps lointains où l’homme
contemplait la nature et tentait
d’en comprendre les aspects les
plus complexes, en multipliant les
formes d’expression et de création
artistique. C’est pour cette raison
que l’histoire des arts et des lettres
paraît si chargée de ces symboles

à travers lesquels l’homme a voulu
consigner sa vision de l’univers et
de la vie, à chaque fois qu’il s’est
trouvé confronté à des réalités
qu’il a du mal à se représenter
ou qui dépassent ses capacités
cognitives.
L’homme a ensuite accompli de
grands bonds en avant sur la voie
de la civilisation, marquant toujours
davantage son attachement aux
symboles, si bien que ceux-ci
ont envahi tous les domaines
concernés, à commencer par les
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LA PORTEE SYMBOLIQUE DU
CONTE POPULAIRE Etude sur la
symbolique du conte à la lumière
de la psychologie, de l’anthropologie
et de l’histoire des religions

http://shockwav325.deviantart.com/art/Anbu-Symbol-178124053

On pourrait, dans le strict respect
des règles méthodologiques,
revenir sur les étapes de l’évolution
des symboles, afin de comprendre
ce que ceux-ci représentent pour
tel ou tel groupe, telle ou telle
culture, il n’en reste pas moins
que toute civilisation n’est, en fin
de compte, qu’un des épisodes
du long mouvement de l’Histoire
qui va des premiers balbutiements
de la créativité humaine à l’âge
de la pierre jusqu’aux toutes
dernières
avancées
de
la
technologie numérique qui nous
ont donné les smart phones
et les réseaux électroniques,
transformant
l’homme
lui-
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même en un simple système de
nombres et de symboles sur la
carte de la planète. Et s’il y a, ici,
une première certitude à formuler
c’est que le recours aux symboles
est une démarche spécifique qui
distingue l’homme des autres
créatures qui partagent avec lui
l’existence sur cette terre. C’est
bien cette spécificité qui a permis
à l’homme d’affirmer sa supériorité
et son unicité. On mesure, à partir
de là, toute la portée de cette
formule du philosophe Ernest
Cassirer, spécialiste des formes
symboliques : « Au début était
le symbole », et de cette autre
formule qui appartient à Charles

fussent consignées par écrit.
Lorsque les Arabes parlent
de
ma-thourat
ch’abia
(littéralement :
œuvres
traditionnelles ou classiques
du patrimoine populaire) ils
ont recours à une terminologie
précise pour désigner ce qui est
appelé, localement, al founoun
ach-ch’abia (les arts populaires)
ou at-tourath ach-ch’abi (le
patrimoine populaire). En même
temps, ils désignent par ce terme
tout ce qui est classé à travers
le monde dans les catégories
du « folklore », des «expressions
folkloriques », des « expressions
culturelles héritées du passé »,
du « patrimoine immatériel ou
invisible », etc. Or les œuvres
populaires traditionnelles ou
les
expressions
culturelles
traditionnelles, au sens large
du terme, constituent la part
vivante de l’héritage culturel du
groupe ou de la société ; elles
sont la mémoire des peuples
et représentent le socle de la
création artistique qui inspire et
enrichit le présent et qui fait que
les savoirs et les expériences
s’enracinent dans l’histoire
culturelle de la société afin
que les hommes puissent se
ressourcer dans leur passé pour
construire en toute confiance

leur avenir.
Ces œuvres liées à l’histoire
du groupe constituent, dans
le même temps, un puissant
facteur
d’impulsion,
une
nécessaire motivation et une
source spirituelle qui jamais
ne tarit, mais, au contraire, ne
cesse et n’a cessé de désaltérer
les hommes au long de l’Histoire
de l’humanité.
C’est pourquoi la défense et
illustration de ces œuvres issues
de la tradition populaire est le
meilleur moyen de préserver
cette part si riche de la culture
de l’individu, du groupe ou de la
société – la réciproque étant tout
aussi vraie. Lorsque disparaît
l’homme qui est porteur d’un legs
si riche c’est l’héritage du passé
qui disparaît et avec lui l’identité
collective. Culturellement et
socialement, un effort sérieux
est exigé de chacun pour que
soit conservé et entretenu ce qui
fait l’identité et l’existence même
de tout homme ou, en d’autres
termes la continuité de l’espèce
et la pérennité de la culture.

Haytham Younis Jadallah
Egypte
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http://www.thephoblographer.com/201328/10//peak-designs-pov-kit-lets-use-camera-like-gopro/

d’une vision globale. En même
temps, c’est toute la question
des réformes politiques, celle
de la démocratie, celles de la
corruption et de la transparence
qui se trouve posée. C’est
à ce niveau que s’ouvre le
débat sur les problèmes de la
mondialisation et sur le modèle
libéral capitaliste qui cherche à
dominer le monde.
L’« archivage » est en fait
un processus qui remonte à la
préhistoire, ce qui signifie qu’il
précède l’écrit. L’archivage,
au sens large du terme, c’est-
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à-dire la consignation et la
conservation des événements
historiques et des connaissances
scientifiques et leur transmission
aux générations qui pourraient
en tirer profit, est en effet une
notion qui devrait être étendue
à la circulation orale des
informations, des savoirs et des
compétences. La transmission
orale de L’Iliade et de L’Odyssée
fut l’une des premières formes
d’archivage oral, puisque les
deux épopées ont pu passer de
génération en génération bien
des siècles avant qu’elles ne

http://www.westga.edu/~khebert/archivesclass/archives.jpg

défi d’avancer au rythme des
développements que connaît le
monde et de réorganiser de la
meilleure façon leurs rapports
aux autres peuples. Le défi
des technologies fondées sur
l’électronique ne se limite plus en
effet à la fracture numérique ou
à l’analphabétisme technique, il
menace désormais de détruire
les fondements même de la
nation arabe, ceux du passé
aussi bien que ceux du présent.
Le fossé ne cesse de se
creuser, dans la plupart des
domaines, entre pays avancés

et pays en développement,
mais ce sont les secteurs du
numérique et de l’information
qui sont concernés en premier
lieu, la fracture numérique étant
cet écart « qui sépare ceux
qui détiennent le savoir et les
moyens de l’exploiter et ceux qui
n’y accèdent pas et ne peuvent
en posséder les instruments ».
Traiter le problème de la
fracture numérique constitue
une tâche de la plus haute
importance car parler d’une
telle fracture c’est parler de
développement social à partir
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PROTECTION DES ŒUVRES
POPULAIRES ET REDUCTION DE LA
FRACTURE NUMERIQUE
http://home.trc.gov.om/Portals/5/images/eservices/elibrary-top.jpg

L’humanité vit aujourd’hui à
l’heure d’un étrange phénomène
à l’échelle de la planète que
l’on a appelé la mondialisation
et qui tend vers une sorte
de monolithisme intellectuel,
culturel, social, économique et
politique qui représente un défi
réel pour l’identité de l’Arabe
musulman. Ce défi est d’autant
plus grand que la religion, les
valeurs, les idéaux, l’éthique sont
visés du fait même que ce sont
les aspects culturels de l’identité
qui sont pris pour cible et que les
techniques de l’information et de
la communication, ainsi que le
réseau électronique (Internet) et
les autres technologies modernes
sont mobilisés au service de ce
processus monolithique qui a
transformé, comme on dit, le
monde en un village planétaire,
faisant disparaître les barrières
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géographiques,
historiques,
politiques, culturelles…
C’est sans doute le caractère
technologique,
économique
et
informationnel
de
la
mondialisation qui en a renforcé
l’impact aux plans culturel, social
et politique, de sorte que c’est
à présent la planète tout entière
qui repose sur la loi du marché
et les règles de l’échange
économique, médiatique et
technologique. Cette évolution
a rendu caduques la notion
même d’indépendance ainsi
que les conceptions locales
autour desquelles s’organisait la
vie de la cité, donnant naissance
à une perception de l’existence
commune comme une sphère où
les uns produisent et les autres
consomment leurs produits.
Les progrès de la technologie
imposent aux Arabes le grand

acquis préalable sans quoi les
sens sont à peine sollicités.
L’un des dangers qui
guettent, de nos jours, la
culture populaire dans nos
pays arabes est le déclin des
troupes d’arts populaires et
leur éclipse de la scène, suite
au décès de la plupart des
interprètes dont l’art n’a guère
été documenté. Le besoin
s’étant fait sentir d’utiliser ces
arts dans les campagnes de
promotion du tourisme, il a été
fait appel à des sponsors, à
des organisateurs de galas, à
des producteurs de spectacles,
peu conscients de la valeur de
cette matière et incapables, par
ignorance ou négligence, de
la servir de façon appropriée.
C’est pourquoi la Convention
internationale pour la protection
du patrimoine populaire contre
l’exploitation illégale a été
adoptée par l’UNESCO et
signée par l’ensemble des Etats
du monde – sauf que tout s’est
passé dans nos pays comme si
cette Convention n’avait jamais
existé.
L’autre danger, constamment
présent à nos yeux, est que

la plupart des arts populaires
présentés dans le cadre des
programmes touristiques et
à l’occasion de cérémonies
officielles sont diffusés sur une
large échelle par les chaînes
satellitaires et touchent un
vaste public, si bien qu’ils
s’impriment sous une forme
dénaturée dans la mémoire
des jeunes générations. Cellesci reçoivent en effet ces arts
du patrimoine par le canal de
la promotion touristique et les
assimilent comme une part de
leur héritage ancestral ainsi
que veut le leur faire croire
l’information touristique.
Nous voilà revenus à ce
qui a constamment été notre
préoccupation
centrale
:
la nécessité de collecter,
d’archiver, de documenter
et de conserver les éléments
de la culture populaire. C’est
ensuite seulement que viendra
l’exploitation de cette matière
et son utilisation à des fins
utiles, que ce soit au service du
tourisme ou ailleurs.
Ali Abdallah Khalifa
Président de la rédaction
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Editorial

qu’ils avaient été pillés et leurs
richesses dans une large mesure
transférés vers les musées de
la puissance coloniale, et qu’ils
sont quasiment devenus le
support d’un tourisme informel.
C’est le cas de pays tels que
le Maroc, l’Egypte, la Syrie, la
Jordanie, la Palestine. Mais on
peut citer bien d’autres pays
arabes.
Quels produits dès lors
présenter au touriste qui serait
à la recherche d’autres sujets
d’intérêt que les vestiges ?
Les expériences de pays
amis, en Asie et en Europe de
l’est et de l’ouest sont apparues,
ici, comme un autre exemple
de ce qui est susceptible d’être
offert au touriste dans l’ordre
du patrimoine immatériel. Ces
pays ont vu qu’à côté de leurs
traditions et coutumes les
plus singulières, de la grande
diversité de leurs habits et de
leurs productions artisanales
les chants et les danses
populaires pouvaient constituer
un autre type d’apport qui a
son importance. C’est ainsi
que ce type de patrimoine a
pu acquérir une réputation à
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l’échelle du monde. Ce fut le cas,
notamment, pour le flamenco
espagnol, pour la cornemuse
écossaise, la danse asiatique
des masques ou d’autres formes
culturelles, fort nombreuses, qui
sont représentatives de tel ou
tel pays en ce qu’il a de plus
singulier.
Des éléments du patrimoine
populaire, chants, danses,
habits et produits d’artisanat,
ont donc été sollicités en tant
que supports dans les plans
mis en place par nos pays. Cela
constitue en soi une orientation
positive, mais il est certain que
la majeure partie de cet héritage
a été élaborée et présentée
de façon hâtive, si bien que
cette matière porte la marque
de l’improvisation et qu’elle
a fort souvent été défigurée.
Les significations et les valeurs
éthiques et esthétiques dont
elle était porteuse se sont
édulcorées et, dans bien des
cas, ce patrimoine est apparu
comme dépourvu de toute
âme, sorte de manifestation
éphémère que le touriste perçoit
distraitement, d’autant que le
vrai tourisme culturel exige un

LA CULTURE POPULAIRE ET
LE MARKETING TOURISTIQUE

Les pays arabes, et en
particulier les pays producteurs
de pétrole, s’étant orientés vers
la diversification de leurs sources
de revenus, on ne s’étonnera
pas de voir le tourisme bénéficier
de plus en plus d’intérêt.
Et, comme le tourisme est
devenu une matière scientifique
enseignée dans les universités et
les instituts et, en même temps,
une industrie nouvelle pour ces
pays, des administrations, des
ministères et des institutions
ont vu le jour qui œuvrent au
développement et à l’exploitation
optimale de ce secteur vital. Les
pays arabes ont pu dès lors
découvrir qu’ils recèlent des
richesses et des potentialités
qui sont considérables, tant au
plan quantitatif que qualitatif, et
constituent autant d’atouts pour
une politique de marketing et de
promotion touristiques.
Le tourisme religieux au
Royaume d’Arabie Saoudite,
en Egypte, en Irak, en Syrie ont
toujours constitué d’importantes
sources de revenu, sorte de
pactole qui n’a jamais eu besoin
d’effort de promotion autre que
la facilitation des transports et

Editorial

l’amélioration des conditions
d’hébergement. Ce type de
tourisme continue jusqu’à ce jour
à être florissant. Mais ces pays
et bien d’autres ont également
compris
qu’ils
disposent
d’autres attraits touristiques qui
méritent un intérêt particulier,
car ils sont de nature à accroître
le PIB national surtout s’ils
font l’objet d’une continuelle
action de modernisation et de
développement.
Tous les Etats du Golfe se
sont tournés, au moment où ils
mettaient en place leurs plans
de marketing touristique, vers
les pays les plus avancés, ceux
qui se sont imposés sur la scène
internationale, pour s’inspirer de
leurs programmes et activités
qui leur ont acquis une telle
réputation. Ils ont compris que
ces pays ont choisi tout ce qui,
dans les multiples facettes de
leur patrimoine matériel et non
matériel, pouvait constituer la
base de leur action d’information
pour attirer les étrangers friands
de loisirs et de culture. Ils ont
également vu que leurs vestiges
demeuraient et continuaient à
attirer les visiteurs, alors même
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The religious beliefs of
the people who lived in
Mesopotamia were the driving
force behind their creativity.
Every man was duty-bound to
serve the gods he worshipped
by building huge temples and
offering sacrifices.
Iraq’s temples were at the
forefront of its flourishing
architecture
because
Mesopotamia was the cradle of
most ancient human civilizations.
Mesopotamia offered many
examples of humanity’s social,
economic,
scientific
and
technological achievements.
These included the houses
and urban architecture that
started in Samar and Babylon,
elements of which are still visible
in ancient Baghdadi houses.
The origins of Baghdadi
architecture date back to the
Sumerian house - a symbol
of Mesopotamia’s civilisation that consisted of an advanced
model designed in harmony
with the surroundings and built
using advanced techniques and
building skills that evolved over
thousands of years. This style
showed up in Basra and Kufa
before it became the distinct
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shape of today’s Baghdadi
house, which is walled with an
open-air inner courtyard.
The climate in Iraq is
extreme, especially during
winter and summer in the
South. In summer, it can
exceed 50C, and in winter, the
temperature can drop below
0C. The temperature changes
from day to day and from
night to night, and the region
is exposed to hot dusty winds
on most summer days. In order
to cope with these extreme
weather conditions, people had
to create a living environment
that reduced the impact of
the environment. They used
architectural elements that
could handle extreme changes
in climate, and chose the most
suitable raw materials.
This study looks at the design
and architectural elements used
given the weather conditions.

Khalil Hassan Al Zarkani

Iraq

Traditional Iraqi
architecture: Baghdad
and Mosul as
examples
http://www.alhikmeh.org/news/wp-content/uploads/2013/ 09/ 2- 9 -2013 -4 .jpg

Traditional culture is viewed
as the summary of the traditional
thinking of certain groups
that inhabit a place. Their coexistence results in multiple
forms of innovation. Traditional
culture is based on a set of
qualities and traits that leads
people to behave in a particular
way, and thus establishes
the identity with which they
show their connection to the
place they inhabit and their
experiences,
values
and
ethics. Material culture is part
of general culture; it includes
knowledge and skills that have
been passed down through the
generations.
Material culture can also be
explained as the transformation

of a raw material into something
that serves a purpose. It is
evident from this definition
that material culture is basic to
folklore because it encourages
creativity. This includes plastic
arts and applied arts such as
the traditional architecture of
the Baghdadi house, which
was designed specifically for
the environment.
It is documented that
Baghdad has had architecture
for many years. Over thousands
of years, the world has seen the
Iraqi’s architectural feats and
their creativity in construction
and building. Despite the lack of
raw materials, Iraqi architecture
has been received with great
appreciation and admiration.
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The Al Hajjalah dance
of the Al Fayyoum
Bedouins: A field
study

Our
heritage,
which
is
enduring, will remain the first
line of defence when we seek to
protect our identity and roots from
globalization. Folklore contributes
to our understanding of culture
and social structure.
Folk arts play a significant and
influential role in our lives because
they are the product of the artist’s
feelings, intuition and society. Folk
arts are the result of individual
attempts to appeal to the group’s
conscience; they are the outcome
of a society’s experience, a
people’s life. Folk arts are the
best representation of collective
culture and they are used to serve
society’s needs.
Folk arts play an important
role in building civilisations. Man’s
attempts to build civilisations were
associated with spontaneous
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art forms such as the rhythmic
movements
that
became
folkdance, an important subject
that has been the focus of many
studies.
The purpose of this research
is to study the folkdances of Al
Fayyoum Bedouins, including:
• The culture of Al Fayyoum
Bedouins
• Al Fayyoum Bedouins’
music, songs, costumes
and accessories
• Their various folk dances
Al Fayyoum is of special
interest to those who study
Egyptian folklore because it is
an outstanding environment that
reflects almost all traits of Egyptian
society.
Husam Muhasib

Egypt

(WHO) have shown an increasing
interest in medicinal herbs and
have begun to study, assess
and emphasise the efficacy of
therapeutic practices in treating
diseases in some developing
countries.
David Warner believes that
some medicinal plants help
to heal the body, but in some
cases, the placebo effect is at
play. An individual’s belief in
the effectiveness of a certain
prescription can help in the healing
of certain diseases.
WHO concluded that some
traditional therapeutic practices
used to treat diseases have proven
benefits and their use should be
encouraged, while other traditional
therapeutic practices should be
avoided because they are either
useless or harmful.
Due to the growing awareness
of the importance of health
and the social and economic
transformation of Algerian society
- particularly the noticeably low
rate of illiteracy and the evident
improvement in health services
offered to citizens - traditional
therapies have become scarcer
but they have not disappeared
entirely. The studies we conducted
in Western Algeria show that some
mothers still believe that traditional
therapeutic prescriptions are
effective in the treatment of certain

diseases.
Methodology for studying
traditional medicine:
Mohammed
Al
Juwhari
describes two methods for
studying traditional medicine. The
first method consists of listing
the names of popular natural
medicines and plants and the
diseases they treat, the second
method examines how diseases
are treated using traditional
means.
I have used the descriptive
method in this study, describing
the
traditional
therapeutic
practices in which plants and
foods are used to cure diseases.
I excluded traditional therapies
such as cauterization and wet
cupping and focused on medicinal
plants and medicines.
We selected a sample of 250
families from different parts of
Western Algeria. The sample was
randomly generated taking into
consideration the total number
of families in every district. The
sample was also based on
population statistics issued by the
relevant authorities. We collected
data by using questionnaires to
interview mothers in their homes
and at weekly markets.
Ali Ammar

Algeria
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Folkloric therapeutic
prescriptions in
Western Algeria:
A field study

http://www.entej.com/blog/18621/باألعشاب-التداوي/

Since the dawn of time, man
has tried to treat his diseases
and ailments using medicinal
prescriptions. He discovered a
number of plants from which
he extracted highly effective
therapeutic
elements.
Such
medicinal prescriptions became
popular, and they were passed
down
from
generation
to
generation. Traditional treatments
have deep roots in ancient
civilisations such as those of
the Pharaohs, the Greeks,
Mesopotamia, India, and the
Arabs. As Islam spread, many
doctors used medicinal plants
and natural medicines. The most
renowned men include David
of Antioch, Avicenna, Al Razi,
Moses Maimonides, Al-Biruni,
Al-Zahrawi, Ibn al-Baitar, and
famous women include Umayma
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bint Qais Al Afriyah, Umm Saleem,
Umm Ayman, Umm Atiyah Al
Ansariyyah and Nusaiba bint Kaab
Al Mazniyah.
Mohammed Al Juwhari believes
that traditional medicine is closely
associated with a society’s folkloric
heritage and that there is often an
overlap and interaction among
the different folkloric beliefs and
between these beliefs and other
schools of thought. This is viewed
as distinct to folkloric culture.
Many long-tested medicinal
prescriptions have beneficial
therapeutic effects, and most
medicines are extracted and
derived from plants. The low cost
of these medicines makes them
more accessible to and popular
among community members.
International organisations such
as the World Health Organization

heritage merging with the self”.
Heritage is an important
component of individual and
national character.
Despite what some Tunisians
think, sports are a social
phenomenon and not merely
random individual or group
games. Many researchers have
studied sports and forms of
traditional entertainment and
concluded that there is a strong
relationship between sports
and culture. Heritage games
have long been associated
with vibrant societies, daily life,
practices, rituals, traditions
and norms. It has been proven
that sports represent a social
system that distinguishes one
society from another. A society’s
diversity is a result of the
difference in societies’ cultural
peculiarities;
every
social
system has a unique sports
and entertainment system that
derives its foundations from the
social structure, traditions and
customs of those who practice
traditional sports and games.
I am defining culture as
“a nation’s particular set of
information,
knowledge,
practices and values that

distinguish it from other
nations; culture is the nation’s
personality, its features, and its
way of life.”
Based on this definition, we
must question the standing
of sports games in cultural
models and ask, “Are sports
a form of cultural expression?”
This paper attempts to answer
this question.
Every culture enjoys certain
sports that are passed down
through the generations; these
sports are called traditional
games. Taking traditions and
customs into account, cultural
traits are passed on through
these traditional games. Ahmed
Abu Said defines traditional
games as ‘all unique games
having a comprehensive system
of terms, songs, historical and
geographical features.’

Izzuddin Bu Zayd

Tunisia
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Children’s traditional
sports in Tunisia

http://www14.0zz0.com/2012602846177/06/02/06/.jpg

The historical development
of
Tunisian
culture
has
played a significant role in
the development of a diverse
culture over thousands of
years, from the Punic age and
the Roman and Byzantine eras
to the Islamic and Arab ages.
Authenticity
characterised
Tunisian culture, which includes
influences from a number
of civilisations from the East
to the West. Tunisia, a small
African country that borders
the Mediterranean Sea, was a
cultural melting pot. This has
contributed to the present
connection between Tunisia’s
Arab-Islamic culture and other
cultures, especially those of
Europe.
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Today, the world is threatened
by cultural dominance from the
West. Moroccan intellectual
Abdul Said Al Sharqawi said,
“We and the rest of the world
are heading for one meeting
point, the Americanisation of
culture.”
All societies are now
responsible for protecting their
cultural heritages, which are a
major part of their identities and
a reflection of their civilisations.
The individual’s relationship
with cultural heritage must be
renewable, vivid and alive; this
relationship should combine
heritage with one’s individual
self. According to Al Jabri,
“When the self merges with
heritage, it is different from

http://www.ain.jo/node/197220

from a combination of history,
culture, geography, literature,
economics, religion, customs
and traditions; when these
elements combine in the
nation’s collective memory,
they are distilled into eloquent
wisdom in the few words of a
proverb.
The folkloric proverb plays
a role in depicting a society’s
social and economic values;
it also contributes to shaping
culture,
philosophy
and
conduct, and encourages the
members of a society to have
positive attitudes and to treat

others well.
Many
proverbs

Palestinian

folkloric

mention

women,

commenting on both the sweet
and bitter details of women’s
lives. The folkloric proverb has
endured, and it still reflects the
traits and characteristics of
Palestinian women.

Shadin Mohammed Hussein

Jordan
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The
portrayal of
Palestinian
women in
folkloric
proverbs
http://timefrs.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

As one of the most common
elements of folklore, proverbs
offer faithful representations
of individual and shared
experiences. Some proverbs
allude to incidents and
events, and many reflect
the community’s ethics and
relationships. The study of
proverbs is a study of social
norms, trends and cultural
values. Folkloric proverbs are
no less sacred than norms and
laws.
This study seeks to illustrate
how Palestinian women are
portrayed in folkloric proverbs
by explaining the cultural, social,
economic and educational
statuses that informed the
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image of women in Palestinian
society.
Palestinian folkloric proverbs
look at women from a positive
perspective, where the proverbs
take the woman’s side, and
from a negative perspective,
where women are portrayed
as inferior, as having marginal
roles and as being followers of
men.
The
folkloric
proverb
summarizes Man’s experience
and his knowledge of himself,
others and the world around
him. Such proverbs give us
insight into a nation’s character,
dreams, suffering and the
details of day-to-day life.
Folkloric proverbs result

Martyr Almanobi Jerjar

function of folk art’s practical
value is associated with its
use in practical situations
and its cultural effectiveness
and influence on people’s
socialising, emotions and
patriotism. This is what
happened when the homeland’s
culture, arts, and economy was
threatened by occupation and
by forewarnings of colonisation
that appeared prior to 1881.
In Tunisia and other North
African countries that resisted
colonisation and in the rest
of the Arab world, poets and
folksingers have devoted
themselves and their talents

Ali Bin Ghazahem

to their homelands throughout
history.
Poets commemorate battle
heroes who fought bravely
and died in defence of their
homelands.

Tunisia

has

a

rich heritage of poems about
resisting the French colonists.
Many of the poems, especially
in south Tunisia, were dedicated
to the joint resistance of the
Tunisians and the Algerians.
Samir Idris
Tunisia
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Folkloric poetry and
patriotic songs

as resistance against the French
occupation of Tunisia from 1881 to
the 1930s

Poetry and patriotic songs
were used as means to express
resistance to the French
occupation of south and north
Tunisia, and to protect national
identity and belonging.
“Every nation has its
own songs representing its
language, nationality, ethics
and customs.”
Every nation stands firm
when exposed to threats from
outside, defending its culture,
language, ethics, religion and
traditions in an effort to drive
out colonists and to retain land
and identity; nations dedicate
their heritage, culture and
artistic expression to this end.
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Isn’t art a reflection of social
awareness that serves national
issues, rather than something
separate from the reality of
society?
Ibrahim Al Haidari said, “Folk
arts are characterised as public
rather than personal, and are
not restricted or closed in their
structure. Folk arts reflect social
awareness as they are intended
not for aesthetic value, but to
be of social benefit because in one way or another - they
have tremendous intellectual,
spiritual and ethical impacts
in addition to their practical
value.”
The
significance
and

http://uqu.edu.sa/page/ar/43961

to
the
latest
modern
technologies. Marketing and
advertising specialists pay great
attention to the importance of
symbols and signs in our lives,
studying symbols and their
communicative role in order to
reach the consumer.
Symbols
comprise
a
rich human heritage that
can help us to bridge the
gaps in communication and
interaction between peoples,
and to enhance cultural
understanding.
Anthropological,
psychological
and
social
studies have shown that human
experience is the same across

the globe and throughout
the different stages of human
history. Man is not much
different than his predecessors,
especially in terms of intellect;
there is no significant difference
between primitive man and the
man of today.
However, the universality of
symbols does not negate their
specific features in different
cultures; every society has
a right to norms and special
symbols that are in accordance
with that society’s beliefs,
philosophies and worldview.
Yusuf Tawfiq

Morocco

9

Symbolic dimensions in the folktale:

A study of folktales’
symbolism in light of
psychological and
anthropological analyses
and the history of religions
http://shockwav325.deviantart.com/art/Anbu-Symbol-178124053

Following
methodological
constraints, we can track the
meanings that symbols hold
for certain groups or cultures.
However, this does not deny
the fact that every culture has
been shaped by everything that
preceded it, from the first human
innovations in the Stone Age to
the digital technology of smart
phones and the Internet, which
reduces men to characters in a
small village.
Symbolism
distinguishes
humans from other living beings;
Man displays his superiority and
uniqueness by using symbols.
Philosopher Ernst Cassirer
said, “In the beginning was
the symbol”, and French poet
Baudelaire described the world
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as ‘forests of symbols’.
To speak of symbols is to
speak of history, dating back
to humanity’s roots when
man contemplated nature
and attempted to understand
its
intricate
phenomena
through artistic and expressive
innovation. Literature and the
arts unveiled the richness of
symbols that man could use to
communicate his perceptions of
life and the Universe. Symbols
take the place of meanings and
ideas that are hard to imagine
or beyond understanding.
As civilisation developed,
people became so attached to
symbols that they can be seen
in every aspect of life, from
traffic signs and advertisements

In most fields, the divide
between the developed and
developing countries continues
to widen. This is especially true
of the digital and information
ages, which separate those who
possess knowledge and its tools
from those who need them.
It is extremely important to
address the digital divide for
several reasons. Doing so will
open the door and allow for a
comprehensive discussion of
social development. It will also
allow for discussions about
democracy, political reform,
corruption and transparency.
Other reasons include tackling
issues such as the problems of
globalization and attempts to
dominate the world with liberal
and capitalist models.
Documentation dates back to
pre-historic times, which means
that documentation existed
before writing. In its broadest
definition,
documentation
involves preserving historical
events and scientific information
and narrating them to individuals
so they can benefit from them.
Documentation also applies to
the oral narration of information,
knowledge and skills; the
Odyssey and the Iliad were
narrated orally several centuries

before they were written down.
‘Tradition’ is the most accurate
Arabic term to describe folk arts,
folk heritage, folklore, folkloric
expression, cultural traditional
expressions and material and
non-material cultural heritage.
In a broader sense, traditions
are a significant part of a society’s
culture; they represent the
nation’s memory, which is the
basis for artistic creativity. These
traditions are an inspiring cultural
force, a moral incentive and an
unending source of spirituality.
Protecting traditions is the
best way to preserve the rich
and prosperous elements of the
culture of the individual and the
society. However, in the absence
of man - the protector of these
traditions - the heritage of the
past and man’s identity will be
lost. Strenuous cultural and
social efforts must be made to
protect man’s achievements and
identity in order to safeguard his
existence and the continuity of
his culture.

Haytham Younis Gad

Egypt
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The protection of
traditions and the
digital divide
http://home.trc.gov.om/Portals/5/images/eservices/elibrary-top.jpg

Nowadays,
humanity
is experiencing a Western
phenomenon called globalization.
This trend endeavours to
homogenise thinking, culture,
society, economy and politics;
it poses a great challenge to
the identity of the Arab-Muslim
nations. This phenomenon uses
the media, the Internet and
technology to target beliefs,
values and virtues. They say
globalization will transform the
world into a small village. If this
is true, geographic, historic,
political and cultural barriers will
fall.
Perhaps the technological,
economic and media-based
nature of globalization has

6

increased its cultural, social
and
political
impacts
to
such an extent that all world
relations are dependent on and
associated with markets and
commercial interests and media
and technological exchange.
Globalization has also led to
the loss of concepts such as
independence, and has made us
aware of our interdependence.
Technological developments
pose a huge challenge for
Arabs, who must keep abreast
of innovations and re-organise
their relationships with others.
Technological challenges are no
longer limited to the digital divide
or to technological illiteracy, they
herald the downfall of nations.

Folk culture and tourism

With the prevailing trend towards
diversifying sources of national income in Arab
countries - especially oil-producing nations tourism has come to the forefront. It is now
considered so important that universities and
institutes are offering tourism studies. Tourism
is an emerging industry in Arab oil-producing
nations, and departments, ministries and
institutions have been established to develop
this vital sector.
In Saudi Arabia, Egypt, Iraq and Syria,
religious tourism is a guaranteed source of
income that needs no promotion. Instead,
the focus is on improving transportation and
lodging. These countries have realised that
they have other potentially profitable attractions
that would contribute to GDP and promote
development and modernisation.
When creating their tourism promotion plans
and borrowing from the tourism programs and
activities of developed countries that cater to
international tourists, the Arab Gulf countries
discovered that the most important attractions
in each country are based on the country’s
cultural achievements throughout history.
They chose to showcase what remains of
their tangible and intangible heritage to attract
foreign tourists.
Due to looting, many relics were removed
and sent to foreign museums, but archaeological
sites remain in Morocco, Egypt, Syria, Iraq,
Jordan, Palestine and other Arab countries.
These are widely visited attractions that need
no governmental promotion. So, other than
archaeological sites, what attractions are there
for tourists?
The experience of friendly countries in
Asia and Eastern and Western Europe could
be used as a model for intangible heritagebased tourist attractions. Such attractions

Editorial

could include songs, folkdances, costumes
and explanations of customs and traditions.
Spanish flamenco, Scottish bagpipes and
Asian masked dances are now recognised
throughout the world.
The plans in all Arab countries include
folk culture elements such as songs, dances,
costumes and traditional crafts. Though
this trend is undoubtedly positive, many of
these elements have been presented in a
casual fashion that has distorted them and
diluted their values, morals and aesthetics. In
other instances, folk culture may need to be
presented to tourists with a description of its
background and meaning.
In our Arab countries today, folk troupes
face a grave threat when their performers die
without leaving any notes. Although these
troupes help to encourage tourism, they are
usually treated badly by event organisers and
others who profit from their performances
because these people are ignorant of the
troupes’ significance. Realising the danger of
this issue, countries signed UNESCO’s World
Heritage Convention. Although the Arab
countries signed the Convention, they’ve failed
to observe it.
Another threat is that most folk arts are
presented on tourism-related programmes or
on official occasions. These are broadcast on
satellite channels, and the audience sees only
these ‘artificial’ performances.
In my opinion, we must return to our main
concern, which is the need to collect, record,
document and preserve elements of folk
culture. Once these steps have been taken,
folk culture can be used to attract tourists.

			

Ali Abdulla Khalifa
Editor In Chief
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