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الثقافة الشعبية
المفتتح والترويج السياحي

مللع االجتاه العللام لتنويع م�صادر الدخل الوطني يف البللاد العربية، وبالذات منها 

دول البللرول العربي، احتلت ال�صياحة االهتمام االأكللر. ولكونها علمًا بات يدر�س يف 

اجلامعات واملعاهد، وبرزت ك�صللناعة جديدة على هذه الدول، اأن�صئت اإدارات ووزارات 

وموؤ�ص�صات تعنى بتنمية هذا املجال احليوي وا�صتثماره اإىل اأبعد احلدود. وقد اكت�صفت 

هللذه الدول بللاأن لديها من الللروات واالإمكانيات مللا هو عديد ومتميللز وميكن اإدخاله 

�صمن الرويج واجلذب ال�صياحي.

كانللت ال�صياحللة الدينيللة يف اململكة العربيللة ال�صعوديللة وم�صر والعللراق و�صوريا 

ت�صللكل م�صللدرا مهمللا من م�صادر الدخللل امل�صمونة التللي ال حتتاج منللذ بدايتها اإىل اأي 

جمهللود ترويجللي �صللوى ت�صهيللل املوا�صات وحت�صللن حمللال االإقامة، وا�صتمللرت هذه 

ال�صياحللة نا�صطللة اإىل اليللوم. اإال اأن هذه الللدول وغريها وجدت لديهللا عنا�صر جذب 

�صياحللي اأخللرى ت�صتحق اهتماما يزيد من قيمة النللاجت املحلي ويدخل �صمن التحديث 

والتطوير املن�صود دائما.

كل دول اخلليللج العربيللة نظرت وهي ت�صللع خططها للرويج ال�صياحللي اإىل برامج 

واأن�صطللة الدول املتقدمللة ذات ال�صمعة ال�صياحية الدولية فوجللدت اأن اأهم مرتكزات 

كل دولللة منهللا اعتمللد علللى منجزها احل�صللاري عر الع�صللور واختارت مللن جم�صمات 

واآثار تراثها املادي وغري املادي ما هو حري باأن ميثلها اأمام االأغراب الوافدين للمتعة 

واملعرفللة. راأت اأن االآثللار، من بعد �صلب ما اأمكن ، ونقله اإىل متاحف امل�صتعمرين، باقية 

وهي تزار وتكاد تكون عماد �صياحة تلقائية يف املغرب وم�صر و�صوريا والعراق واالأردن 

وفل�صطن ودول عربية اأخرى، فما الذي ميكن تقدميه اإذن لل�صائح الباحث عن خمتلف 

مميز غري االآثار. 

بللدت جتارب دول �صديقة يف اآ�صيا واأوربا ال�صرقية والغربية ماثلة بقوة كاأمنوذج ملا 

ميكللن تقدميه لل�صائح من الراث غري املللادي فاختارت االأغاين والرق�صات ال�صعبية اإىل 

جانب الطريف من عاداتها وتقاليدها واأزيائها و�صناعاتها التقليدية املختلفة مما جعل 

لتلك االأغاين والرق�صات �صهرة عاملية كالفلمنكو االإ�صباين ومو�صيقى القرب اال�صكتلندية 
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ورق�صة االأقنعة االآ�صيوية وغريها مما هو مميز ودال على �صعبه وبلده، وهو كثري.

فكان اأن ُوظفت �صمن خطط كل دولنا عنا�صر من الراث ال�صعبي من اأغاين ورق�صات 

واأزيللاء و�صناعللات تقليدية، وهو توجه اإيجابي وال �صللك اإال اأن اأغلب هذا الراث اأعد 

وقللدم ب�صللورة غري مدرو�صة فبدا مرجتللا وم�صوها اأظهرت قيملله ومعانيه االأخاقية 

واجلمالية هزيلة ويف مواقف عديدة بدا هذا الراث با قيمة كاأي �صيء عابر مير به 

ال�صائللح دون اكراث نتيجة ما تتطلبه الفرجللة ال�صياحية من ا�صراطات اأهمها العلم 

بخلفية ومعنى ما يراه اأو يلم�صه. 

ومللن اأخطللر مللا يواجلله الفنللون ال�صعبية يف بادنللا العربيللة اليوم هللو ا�صمحال 

فللرق الفنللون ال�صعبية وغيابهللا عن ال�صاحة نتيجة مللوت اأغلب موؤديهللا دون اأن توثق 

اأ�صللول الفنللون التي يوؤدونها. ومع احلاجة اإليهللا يف الرويج ال�صياحي يتم اللجوء اإىل 

متعهديللن وجتار حفات اأو مقاويل فرجة ينق�صهللم الوعي بقيمة هذه املادة وبكيفية 

التعامللل معهللا اإما جهللا اأو ا�صتخفافا بها. مللن هنا جاءت االتفاقيللة الدولية حلماية 

الللراث ال�صعبي مللن اال�صتغال غري امل�صروع التللي اأبرمتها اليون�صكللو ووقعت عليها كل 

دول العامل، اإال اأنها يف دولنا كاأن مل تكن.

واخلطللر االآخللر املاثل با�صتمللرار اأمامنا هو اأن اأغلللب الفنون ال�صعبيللة التي تقدم 

�صمن الرامج ال�صياحية ويف املنا�صبات الر�صمية تبث على نطاق وا�صع عر الف�صائيات 

وت�صل عر االأقمار ال�صناعية اإىل كل النا�س فر�صخ م�صوهة يف ذاكرة ووجدان اأجيالنا 

عر ما يراه من فنون تراثية تقدم لل�صياح على اأنها فنون اأجداده الراثية التي يوؤكد 

له االإعام ال�صياحي باأنها فنونه االأ�صيلة.  

واأرانللا �صنعللود مللن جديللد اإىل همنا االأ�صا�للس وهو �صللرورة جمع وتدويللن وتوثيق 

عنا�صللر الثقافة ال�صعبية وحفظها ومن بعد ذلك ياأتللي ا�صتغال هذه املادة وتوظيفها 

مبا يفيد وينفع يف ال�صياحة اأو فيما عداها.

علي عبداهلل خليفة 

رئليل�س التحريللر
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�شدر عددها الأول يف اأبريل 2008



الللبللاحللثلليللن  بللملل�للصللاركللة   ) ( تلللرحلللب 

الدرا�صات  وتقبل  مللكللان،  اأي  مللن  فيها  واالأكللاديللملليلليللن 

والمقاالت العلمية المعمقة، الفولكللللورية واالجتماعيللللة 

واالنثلللللروبولوجيللة والنف�صللللية وال�صيميائية والل�صانية 

واالأ�صلوبية والمو�صيقية وكل ما تحتمله هذه ال�ُصعب في 

ال�صعبية،  بالثقافة  تت�صل  البحث  في  وجوه  من  الدر�س 

يعرف كل اخت�صا�س اختاف اأغرا�صها وتعدد م�صتوياتها، 

وفقًا لل�صروط التالية:

 المادة المن�صورة في المجلة تعبر عن راأي كتابها، وال 

تعبر بال�صرورة عن راأي المجلة.

تعقيبات  اأو  مداخات  باأية   ) ( ترحب   

ح�صب  وتن�صرها  مواد  من  بها  ين�صر  ما  على  ت�صويبات  اأو 

ورودها وظروف الطباعة والتن�صيق الفني.

عنوانها  على   ) ( اإللللى  الللمللواد  تر�صل   

حدود  في  الكترونيا  مطبوعة  االإلكتروني،  اأو  البريدي 

4000 - 6000 كلمة وعلى كل كاتب اأن يبعث رفق مادته 
المر�صلة بملخ�س لها من �صفحتين A4 ليتم ترجمته اإلى 

االإنجليزية والفرن�صية، مع نبذة من �صيرته العلمية.

تر�صل  التي  المواد  اإلى  وتقدير  بعناية  المجلة  تنظر   

اأو  تو�صيحية  ر�صوم  اأو  فوتوغرافية،  �صور  وبرفقتها 

بيانية، وذلك لدعم المادة المطلوب ن�صرها.

مكتوبة  مادة  اأية  قبولها  عللللدم  عن  المجلة  تعتلللذر   

بخط اليد اأو مطبوعة ورقيًا.

 ترتيب المواد واالأ�صماء في المجلة يخ�صع العتبارات 

درجته  اأو  الكاتب  بمكانة  �صلة  اأيللة  له  ولي�صت  فنية 

العلمية.

�صبق  مادة  اأية  ن�صر  عن  قطعية  ب�صفة  المجلة  تمتنع   

ن�صرها، اأو معرو�صة للن�صر لدى منابر ثقافية اأخرى.

اأ�صحابها  اإلللى  ترد  ال  للمجلة  المر�صلة  المواد  اأ�صول   

ن�صرت اأم لم تن�صر.

 تتولى المجلة اإباغ الكاتب بت�صلم مادته حال ورودها، 

مدى  حللول  العلمية  الهيئة  بللقللرار  الحللقللا  اإبللاغلله  ثللم 

�صاحيتها للن�صر.

مالية  مكافاأة  بها  تن�صر  مادة  كل  مقابل  المجلة  تمنح   

منا�صبة، وفق الئحة االأجور والمكافاآت المعتمدة لديها، 

وعلى كل كاتب اأن يزود المجلة برقم ح�صابه ال�صخ�صي 

وا�صم وعنوان البنك مقرونا برقم هاتفه الجوال.

الهيئة العلميةشروط وأحكام النشر في
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وكاء توزيع الثقافة ال�صعبية
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في الثقافة
والتنوع والتعدد واالختالف

التعللدد والتنللوع مللن ال�صمللات البللارزة 

بللاد  يف  املجتمعللات   بهللا  تت�صللف  التللي 

عوامللل  �صللاءت  فقللد  جميعللا.  املعمللورة 

اأن  وح�صاريللة  جيو�صيا�صيللة  تاريخيللة، 

جتتمللع االأعراق املختلفة يف رقعة االأر�س 

الواحدة. اإثنيات  واأعراق  وطوائف ت�صكل 

الن�صيللج االجتماعللي الللذي علللى اأ�صا�صلله 

ت�صتقيللم االأوطللان. ترت�صللم اآفللاق هويتها 

وتتبلور مراجع �صخ�صيتها. تعاقب احلقب 

يزيدهللا ن�صجللا. ويك�صبها الوعللي بوحدة 

امل�صري  م�صروعيللة واألقا. وعبارة عن ذلك 

كللله تف�صح عنها �صمللن نتاج ثقللايف �صعبي 

وعامل يحتمللل ال�صعة التي تنبثق عن هذا 

التنوع، تعرب عن غناه.. ومداه .

تللرى بادا حتر�س على نتاجها الثقايف 

جديللرة  وطنيللة  ثللروة  باعتبللاره  هللذا 

ثقافللة  يف  املواطللن  يللرى  باال�صتثمللار. 

مواطنلله  »االآخللر « جللزءا مللن �صخ�صيتلله 

الثقافية يعنى بها ويعتّز. ويرى فيها لبنة 

مللن لبنات هويته الوطنيللة ي�صتلهمها مهما 

تباينللت م�صاربهللا. وي�صتنللد اإليهللا يف بناء 

امل�صللروع الوطنللي الواحللد. جهللد م�صرك 

وعمللل �صللواء يتيحللان االن�صهللاريف هويللة 

تنللوع  العميللق  اأ�صا�صهللا  واحللدة  وطنيللة 

وتعللدد. الحظنللا ذلللك يف غري بلللد اختار 

التنويع يف م�صادر ثروته الب�صرية وتنمية 

مكوناتهللا ال�صكانيللة �صيا�صللة دميغرافية. 

باد عدت ذلك خيللارا ا�صراتيجيا ي�صمن 

ملجتمعاتهاجذوة متقدة وطاقة متجددة. 

ال تتوانى وهي حتر�للس على اإدماج الوافد 

اإليهللا، يف ثقافتها االأم علللى اعتبارثقافته 

املخ�صو�صة عن�صرا جديدا ينمي ثقافتها.

واإن كان اليخفللى اأن ذلللك يح�صللل اأحيانا 

يف غللري قليل مللن االأمل واملعاناة. نرى ذلك 

�صمن ظواهر يطول احلديث فيها. 

 ونللرى جمتمعللات اأخللرى،  مللا يقللّرب 

النا�س فيمللا بينهم، اأكر مما يباعد. حتى 

لتللكاد حت�صبهللم ن�صيجللا واحللدا. مللوروث 

ثقللايف وا�صللع متوا�صللج يف تعبرياتلله بحكم 

التوا�صج يف وجوه االجتماع التي ن�صاأ عنها. 

تللرى ذلللك، فتقللدر اأن االن�صجللام الثقللايف 

خليق بللاأن يوفر اأ�صباب العمل امل�صرك من 

اأجل �صوؤدد الوطن ومنعته لوال ما تراه من 

انحللراف البع�للس اإىل التنقللري عمللا يفرق 
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بللدل االحتللكام اإىل مللا يجمللع. يحرك 

ال�صحلللة  ذاكرتلله  يف  الراكللدة  امليللاه 

بحثللا عللن �صغينة اأو ثللاأر قللدمي غّيبته 

�صجف التاريخ ي�صتدعيلله يف اال�صتعداء 

علللى �صريكه يف الوطللن. فتت�صع اخلروق 

وتتقرح  اجلللراح وت�صيع ثقافة اخلراب 

وتتعر االأوطان ويخ�صر اجلميع امل�صروع 

الوطني الواحد.

اإن االن�صجللام بن اأبناء الوطن هو يف 

جوهللره م�صاألة قيمية وم�صروع ح�صاري  

ور�صالللة ثقافيللة ي�صهللم فيهللا اجلميللع. 

تنبنللي يف وجدانهللم امل�صللرك قبللل اأن 

تتج�صد واقعا معا�صا. ويتحملون جميعا 

م�صوؤولية االنتهاء بهللا اإىل غايتها حيث 

اأن ميتحللوا عنا�صللر  معهللا  لهللم  يتي�صللر 

ان�صجامهللم وتاآلفهللم انطاقللا من �صمات 

تنوعهللم واختافهللم. فت�صتحيللل نوازع 

التبايللن حوافز تناغم. وتتحول اأ�صباب 

فالوطللن  تقللارب.  دواعللي  الفرقللةاإىل 

بنللاء ي�صرك اجلميللع يف اإقامة �صرحه 

وهللو �صللريورة واحدة ي�صهللم اجلميع  يف 

نحت ماحمهللا. لكن دور املثقف يبقى يف 

تقديرنا  االأهم الأن الثقافة لي�صت جمرد 

عبارة عن قللدر ال حميد عنه. واإمنا هي 

اأ�صا�صللا �صياغللة للقدر علللى النحو الذي 

ي�صتجيللب الإرادة االأمم ويحقللق مثلها يف 

روؤيتهللا لذاتهللا ولدورهللا وملنزلللة الفرد 

فيها كائنا مللاكان عرقه اأومعتقده. ومن 

ثللم فهللي لي�صت فقللط �صدى ملا هللو كائن  

واإمنللا هي طمللوح  اإىل ما يكللون، تطلع ملا 

تريد االأمة اأن تكون. �صاربة يف االأعماق 

منفتحة على االآفاق.

مللن  ب�صلليء  اإال  ذلللك  يتي�صللر  وال 

ال�صللر واالإرادة وت�صامللي الللروح حيللث 

التللي جتمللع  اللقللاء يف النقطللة  يكللون 

والتفللرق  وتبنللي والتهللدم. وغنللي عن 

القللول اإن البناء اأع�صر بكثللري من الهدم 

والتخريب.

ذاك هللو االإبداع الللذي التقدر عليه 

اأم  �صعبيللة  اأكانللت  �صللواء   - اإالالثقافللة 

عاملة- عندماترتقي اإىل مرتبة االإبداع. 

تر�صم من األوانه اأ�صباب خلودها وتنحت 

م�صري اأمتها  �صموخا و�صوؤددا.

االأ�صتاذ الدكتور

حممدعبداهلل النويري

رئي�س الهياأةالعلمية ملجلة الثقافة ال�شعبية
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صورة الغالف األمامي

الصبي الجالس خلف الجرة

ضمن اجلهود غي��ر العادية التي أجنزها 
قطاع الثقافة والتراث الوطني بوزارة شئون 
مجل��س الوزراء واإلع��ام 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 1998 وكان 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. 

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 
فرقة موسيقية حديثة تؤدي الفنون الغنائية 
التراثية وما كان باإلمكان اختيار فرقة شعبية 
مح��ددة من ب��ن العديد من ف��رق الدور 
الش��عبية في ظل م��ا بينها من حساس��يات، 
فأجم��ع ال��رأي عل��ى أن يت��م اختي��ار أفضل 
املؤدين من كل فرقة من الفرق املوجودة 
فعا على الساحة لتشكيل فرقة جديدة، وقد 
مت ذلك. وكان علينا أن نس��مي هذه الفرقة 
اجلديدة، فتم اختيار اس��م )فرقة محمد بن 
فارس( تيمنا باس��م الفنان البحريني الراحل 
محم��د بن فارس وه��ي الفرق��ة التي أدت 
الفن��ون الغنائية التراثي��ة املصاحبة ملعرض 
البحري��ن دملون بباري��س، وقد مرت هذه 

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 الغاف 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. 

ترى كم عدد الصبية ممن هم في العمر 
ذات��ه أو حول��ه الذين قد تس��تهويهم هذه 
الفنون وتش��دهم إلى الت��درب على األداء؟ 
فمثلم��ا جاءت فرقة محم��د بن فارس لفن 
الصوت التراث��ي العريق، وها هي تقدم حفا 
منتظما كل أسبوع فمن املمكن أن تبزغ فرقة 
فنون ش��عبية ش��بابية ألداء الفنون البحرية، 
وه��ي فن��ون صعب��ة األداء.. إال أن البحرين 
ولود، وهذه الفنون تس��كن ذاكرة ووجدان 
الش��عب منذ األزل وال ميك��ن لها أن ختبو أو 

متوت رغم اإلهمال وعدم االكتراث. 

   علي يعقوب
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البشت . . 

خيــــوط الــذهــب

صورة الغالف الخلفي

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 الباد العربية، وهو لباس 
الوجاهة، يأتي بقماش خفيف في املناطق احلارة 
وبقماش صوفي في الباد 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��اد أخرى ومنه ما هو صيفي 
خفيف، أغاه 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، وخال 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 

تامس األرض، وتنهض ركبته اليس��رى عمودية 

فيك��ون املوضع املقصود باخلياط��ة أو التطريز 

بن الركبت��ن . يس��تعن باليد اليس��رى لزيادة 

تثبيت البشت بينما تكون لليد اليمنى فضيلة إدارة 

“امليبر”

هذه الصناعة تعلم الدقة والرّقة 

 تكتمل صناعة البشت بإجناز خمس مراحل :

- خياط��ة “الهيل��ة” وهي تعن��ي قطع قماش 

البش��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.
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عن مجلة “الثقافة الشعبية “

العدد األول،2008.
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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 خال التركيز على الناحية 
ووس��ائل  االتص��ال  وس��ائل  وتوظي��ف  الثقافي��ة 
والتق��دم  )اإلنترن��ت(  اإلعام،والش��بكة املعلوماتية 
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..

هيثم  يون�س جاد املوىل

كاتب من م�شر

http://home.trc.gov.om/Portals/5/images/eservices/elibrary-top.jpg

صون المأثورات الشعبية
 وسد الفجوة الرقمية
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والقت�ش���ادي  التكنولوج���ي  الطاب���ع  ولع���ل 

والإعالمي للعوملة زاد من اأثرها الثقايف والجتماعي 

وال�شيا�شي، ف�شارت الأر�س كلها تقوم على مبادئ 

ال�شوق والتبادل التجاري والإعالمي والتكنولوجي، 

وانته���ت مبوجب���ه كث���ر م���ن مفاهي���م ال�شتقالل 

وال�شياغ���ات املحلية ملفردات احلياة، وت�شكل وعي 

بالوجود امل�شرتك، الذي ي�شنعه البع�س وي�شتهلك 

مفرزاته البع�س الآخر.

يواج���ه الع���امل العرب���ي عدة حتدي���ات كبرة 

بدخوله الق���رن احلادي والع�شرين تتطلب منه اأن 

ينه�س من غفوت���ه واأن ياأخذ بزمام املبادرة حتى 

يتفاعل مع امل�شتقبل، واملفكرون والعلماء هم اأقدر 

الأمة على ا�شت�شعار تل���ك التحديات ودق اأجرا�س 

اخلطر لال�شتعداد لها والتهيوؤ ملواجهتها والرتفاع 

اإىل م�شتوى الواقع، 

اإن تقدم الو�شائل التقنية يفر�س حتديًا كبرًا 

على العرب ملواكبة التطور العاملي؛ واإعادة تنظيم 

عالقتن���ا به���ا ب�ش���كل جي���د... فالتح���دي التقني 

الإلكرتوين مل يعد مقت�شرًا على الفجوة الرقمية، 

اأو عل���ى الأمي���ة التقني���ة، واإمنا غدا حتدي���ًا ينذر 

بتدمر بنية الأّمة يف ما�شيها وحا�شرها... 

الفجوة الرقمية: 

�ش���اع ا�شتخدام الفج���وة الرقمي���ة يف خطاب 

التنمي���ة املعلوماتية، ويق�شد به���ا تلك الهوة التي 

تف�ش���ل ب���ن البالد املتقدم���ة وال���دول النامية يف 

النفاذ اإىل م�ش���ادر املعلوم���ات واملعرفة والقدرة 

على ا�شتغاللها. 

تت�ش���ع اله���وة با�شتم���رار ب���ن الع���امل املتقدم 

والدول النامي���ة يف غالبية املجالت، غر اأن اأبرز 

هذه املجالت هي الرقمي���ة واملعلوماتية، ويق�شد 

بالفج���وة الرقمية “تلك الفج���وة التي تف�شل بن 

من ميلك املعرف���ة واأدوات ا�شتغاللها، وبن من ل 

ميلكها وتعوزه اأدواتها«. 

ولك���ن يظل تناول الفج���وة الرقمية اأمرا غاية 

يف الأهمية لعدة اأ�شباب رئي�شية، منها اأن احلديث 

ع���ن الفج���وة الرقمية يفت���ح الب���اب للحديث عن 

التنمية الجتماعية من زاوية نظرة �شاملة، وكذلك 

تفت���ح الباب للحديث عن الإ�شالح���ات ال�شيا�شية 

والدميقراطي���ة وق�شايا الف�ش���اد وال�شفافية، كما 

اأن���ه يفتح الب���اب للحدي���ث عن م�ش���كالت العوملة 

وم�شاعي النموذج اللي���رايل الراأ�شمايل للهيمنة 

على العامل. 

جمتمع املعلومات يف حقيقته هو ثنائية مكونة 

من بنية حتتي���ة قوامها �شبكة ات�شالت، وحمتوى 

معلومات يجري تبادلها عر ال�شبكة، وقد ان�شب 

اجله���د يف املا�ش���ي على اإقامة جمتم���ع املعلومات 

على �ش���ق البن���ى التحتي���ة، اأي �ش���ق الت�شالت، 

غ���ر اأنه يف الوقت احلايل ف���اإن اجلميع اأدرك اأن 

املحتوى هو التحدي احلقيق���ي، لأن “املحتوى هو 

املل���ك” على خ���الف ما كان ُيق���ال يف ال�شابق من 

اأن “الو�شيط هو الر�شال���ة” اأي اإن قدرة الر�شالة 

الإعالمية على النفاذ تتوقف يف املقام الأول على 

الو�شيط الناقل لها. 

وترتبط فجوة املحتوى بعدة اأمور، هي: 

- مع���دل اإنتاج �شناعة املحتوى م���ن حيث: معدل 

الن�شر الورقي والإلكرتوين، والإنتاج الإعالمي 

وال�شينمائي، والرجميات التطبيقية، ومواقع 

تقدمي خدمات املحتوى على الإنرتنت. 

- م���دى تواف���ر املوارد اخل���ام ل�شناع���ة املحتوى 

وت�شم���ل: قواع���د البيان���ات، وبن���وك ال�شور، 

والأر�شيف���ات الورقي���ة والإلكرتوني���ة، وحجم 

املكتبات الرقمية والورقية. 

 - مدى توافر اأدوات اإنتاج املحتوى وت�شمل اأدوات 

ت�شمي���م الرام���ج و�شفحات الوي���ب واأدوات 

الن�شر الإلكرتوين. 

الف�ش���اء ال�شيري وهو »ن�ش���ق لرتتيب واإتاحة 

كمي���ات �شخم���ة م���ن املعطي���ات املخزن���ة عل���ى 

الكمبيوتر« وهذه امل�شطلحات اأخذت تغزو الثقافة 

يف ظل متجيد اإعالمي كبر لها ملا تدره من اأموال 

طائل���ة، وهوؤلء الواقف���ون وراء انت�شارها يب�شرون 

بحتمية التكنولوجي���ا، واأن تقدم الب�شرية مرهون 

بالتقدم التكنولوجي، ويرتبط بذلك اإطالق حرية 

الف���رد يف ت�شكيل بيئته الفرتا�شي���ة التي يريدها 

يف ذلك الف�شاء، وهنا يجتمع اليقن التكنولوجي 

�صون املاأثورات ال�صعبية و�صد الفجوة الرقمية
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مع الفردية، وهو م���ا يفقد اأي مغزى لوجود فكرة 

القانون يف ذلك الف�شاء. 

واملوا�ش���الت  الت�ش���ال  و�شائ���ل  اخت�ش���رت 

امل�شاف���ات الزماني���ة واملكانية وحول���ت العامل اإىل 

قري���ة تنطبق عليه���ا بع�س من �شف���ات القرية يف 

�شيط���رة القبلية والإقطاعي���ة عليها، حيث تتحكم 

يف القري���ة جمموع���ة �شغ���رة م���ن الب�ش���ر نظرا 

لتمتعهم باأ�شباب القوة، وهو ما فر�س عليه تناول 

بع�س م���ن اأفكار العومل���ة على امل�شت���وى ال�شيا�شي 

وحقوق الإن�شان، وال�شراع الدويل. 

التوثيق 

تع���ود بداي���ات التوثي���ق اإىل ع�ش���ور م���ا قبل 

التاري���خ ، اأي اأن بدايات التوثي���ق �شبقت التدوين 

الكتابي، ذل���ك اأن التوثيق مبفهوم���ه الوا�شع ، اأي 

حف���ظ الأح���داث التاريخي���ة و املعلوم���ات العلمية 

ونقله���ا اإىل الأ�شخا�س الذي���ن ميكنهم ال�شتفادة 

منه���ا ، ينطب���ق اأي�ش���ًا عل���ى التناق���ل ال�شفاه����ي 

للمعلوم���ات واملع����ارف وامله���ارات ، واأن التناق���ل 

ال�شفاه���ي مللحمت���ي الأودي��شة والإلي���اذة كان من 

اأول اأ�شكال التوثيق ال�شفاهي وذلك قبل تدوينهما 

بقرون عديدة. 

التوثيق هو علم ال�صيطرة على املعلومات 

ذل���ك اأن ه���ذا التعري���ف ينطب���ق عل���ى نظم 

التوثي���ق التقليدي���ة. كم���ا ي�شتوع���ب الجتاه���ات 

احلديثة لهذا العلم، فاملعلومات ميكن اأن تت�شمن 

جميع اأ�ش���كال حاويات املعلومات بدءًا من الوثيقة 

والكتاب وانتهاء بال�شورة والت�شجيالت ال�شوتية 

والفيديوية والن�شو�س الإلكرتونية، كما اأن مفهوم 

ال�شيط���رة يت�شم���ن العملي���ات الفني���ة التقليدي���ة 

والت�شني���ف  والفهر�ش���ة  والخت���زان  كالتجمي���ع 

والتك�شيف وال�شرتج���اع، كما يت�شمن الجتاهات 

احلديثة كمحركات البحث  والفهر�شة الآلية.

توثيق املاأثورات ال�صعبية واأهمية حفظها 

و�صونها

العربي  امل�شطلح  ال�شعبية”ه���و  “املاأث���ورات 

الدقيق للدللة عل���ى ما هو �شائع من م�شطلحات 

“ ال���رتاث  ال�شعبي���ة” و  “الفن���ون  حملي���ًا مث���ل 

ال�شعبي” “وعامليًا مثل “الفولكلور”  و “تعبرات 

الفولكل���ور”  و  “ التعب���رات الثقافي���ة املاأثورة”  

و“ ال���رتاث الثقايف غراملادي اأو غ���ر امللمو�س”  

واحلقيق���ة اأن املاأث���ورات ال�شعبي���ة اأو التعب���رات 

الثقافي���ة املاأث���ورة ) التقليدية ( باملعن���ى الوا�شع 

للم�شطل���ح، ت�ش���كل اجلان���ب احل���ي م���ن الرتاث 

الثق���ايف للجماع���ة اأو املجتمع، وه���ي متثل ذاكرة 

ال�شع���وب، التي تعد الأ�شا����س لالإبداع الفني الذي 

ي���ري احلا�ش���ر، ويلهم���ه، والتي تر�ش���خ املعارف 

واخل���رات يف التاري���خ الثق���ايف للمجتم���ع وم���ن 

ث���م يطمئ���ن اإىل ما�شي���ه، فيعمل واثق���ا من اأجل 

م�شتقبله.

وه���ذه املاأث���ورات ت�ش���كل يف الوق���ت ذاته قوة 

ثقافية موؤثرة، ودافع���ا معنويا �شروريا، وم�شدرا 

روحي���ا ل ين�ش���ب ول يتوق���ف عط���اوؤه عل���ى مدار 

التاريخ الإن�شاين.

وعل���ى ذلك فاإن احلفاظ عل���ى هذه املاأثورات 

ال�شعبية هو خر و�شيلة للحفاظ على هذا اجلانب 

ال���ري من ثقاف���ة الف���رد واجلماع���ة اأو املجتمع، 

والعك����س اأي�ش���ا �شحيح. فاإذا ما غ���اب الإن�شان- 

حامل ه���ذه املاثورات – غاب مع���ه اإرث املا�شي، 

و�شاع���ت هويت���ه. فامل�شاأل���ة ثقافي���ا واجتماعي���ا، 

تتطل���ب منا العم���ل اجلاد من اأج���ل احلفاظ على 

م���ا يك�ش���ب الإن�شان وج���وده وهويت���ه، و�شون هذا 

الوجود وتل���ك الهوية، ومبعنى اآخر، احلفاظ على 

بقائه، وا�شتمرار ثقافته.

ه���ذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى فاإنه ميكن 

له���ذه املاأثورات اأوالتعب���رات الثقافية  املاأثورة اأن 

تكون اأ�شا�شا لنه�ش���ة اجتماعية ثقافية، ت�شهم يف 

التنمية القت�شادية للجماعة واملجتمع.

اإن���ه ميكن ال�شتف���ادة من املع���ارف والأغاين 

واحلكايات واملو�شيقى واحل���رف املاأثورة وغرها 

م���ن اأ�شكال املاأث���ورات  لتحقيق تنمي���ة اقت�شادية 

للمجتم���ع. ول يغي���ب ع���ن الذه���ن اأن كث���را من 

الأعم���ال الفني���ة املحرتم���ة الت���ي لق���ت رواج���ا 

وانت�ش���ارا وبقاء على م�شت���وى الثقاف���ة الإن�شانية 
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كلها، لها اأ�شولها يف الأغاين واحلكايات واملالحم 

وال�شر واملو�شيق���ى والرق�شات التي اأداها مغنون 

وحكاءون وراق�شون جمهولون.

لكن هذا الأمر على ب�شاطته يقت�شي اإجراءات 

عملية كثرة ومعقدة، واأن يخ�شع لتخطيط علمي 

�شليم، واملحافظة عل���ى م�شتوى معن من اجلودة 

والإتقان واملالحظة، حت���ى ل يحدث ابتذال لهذه 

املاأث���ورات اأو ت�شوي���ه لها يف �ش���كل منتجات تفتقد 

الأ�شال���ة، وتن���زع نح���و النت�ش���ار الرخي�س، مما 

ينعك�س �شلبا عليها وعلى الثقافة التي تعر عنها.

وهنا ينبغ���ى اأن ن�شع يف اعتبارنا اأن التقنيات 

احلديثة موؤث���رة ب�شكل ملحوظ وخطر على تطور 

املاأثورات ال�شعبية ) الرتاث الثقايف غر املادي ( 

وهن���ا اأي�شا ل بد م���ن التنبه اإىل اأن هذه التقنيات 

ث���ورة  بتاأث���ر  اإذا كان���ت يف جانبه���ا اليجاب���ي، 

الت�شالت، تربط هذا اجلانب املاأثور من الثقافة 

مب���ا تتج���ه اإليه املجتمع���ات الن�شانية م���ن عوملة، 

فاإنها على اجلانب الآخر ميكن اأن تفقدها هويتها 

واأ�شالته���ا، وجتعلها جم���ال لالنتهاب وال�شتالب 

و�ش���وء ال�شتخدام. اإن العومل���ة يف حقيقتها �شالح 

ذو حدي���ن، فه���ي من ناحية ق���د ترف���د الثقافات 

الوطني���ة مبا يريها، وي�شي���ف اإليها ويجددها يف 

توا�شلها ومواجهتها مع الثقافات الأخرى. ولكنها 

م���ن ناحي���ة اأخرى قد تك���ون خطرا عليه���ا، بفعل 

�شيطرته���ا وهيمنتها التي تتج���ه اإىل اأن تكون غر 

حمدودة. من هنا تبدو اأهمية هذا اجلانب املاأثور 

من الثقافة، مبا يحمله من اأ�شاله وعراقة ي�شكالن 

يف واقع الأمر خط الدفاع القوي الذي يحفظ هذه 

الثقاف���ة من الندث���ار، وي�شونها م���ن الذوبان يف 

غرها، ويجدد �شبابها وي�شون هّويتها ويوؤكدها، 

ويعطيها طابعه���ا املتميز املتطور الذي ي�شمن لها 

البقاء وال�شتمرار والتاأثر.

ولعلنا ل ن�شيف جديدا عندما ن�شر اإىل ارتباط 

ه���ذه املاأثورات ال�شعبية ببيئته���ا التي ن�شاأت فيها، 

ومبجتمعها الذي عا�شت بن اأفراده، واأنها تاأثرت 

بهما، واأثرت فيهما واأنهما اأعطياها وجودها، كما 

اأعطتهما هي بدورها قيمة اإن�شانية، وتراثا ثقافيا 

وهّوي���ة متيّزها. ولي����س بعيدا ع���ن اأعيننا الآن ما 

نراه من ت�شوي���ه للبيئة، وللرتاث الثقايف الإن�شاين 

بتاأثر تل���ك ال�شناعات اجلديدة، الكثيفة الإنتاج 

والتوزي���ع، وم���ا ي�شحبها م���ن اإعالن ي���روج لها، 

ويزين لفوائدها، اأث���ر يف حتول اهتمامات النا�س 

اإىل اجلوان���ب املادي���ة النفعية البحت���ه، مما اأدى 

اإىل تلويث البيئة وت�شويهها. ومل يقف التلوث عند 

ح���دود البيئة فح�ش���ب، ولكنه ميتد ليل���وث العقل 

وال�شمع والب�شر اأي�شا. ول�شنا فيما نظن يف حاجة 

http://img02.arabsh.com/uploads/image/20120/16/11/d33464362fb0c.jpg
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اإىل اأن ن�ش���ر اإىل تاأث���ر ذلك على جوانب الرتاث 

الثقايف املتعددة، فهي لي�شت مبنجاة من هذا كله. 

كما اأننا ل�شنا يف حاجة اأي�شا اإىل اأن ن�شرب اأمثلة 

عل���ى ذلك، واإمنا يكف���ي اأن نذكر مثال واحدا هنا 

ملا تفعل���ه ال�شياحة غر املدرو�ش���ة اأو املخطط لها 

م���ن تاأثر – يف بع����س املجتمع���ات – على البيئة 

ت�شويها وقبحا، وعلى الثقافة رخ�شا وابتذال.

عل���ى ذل���ك ل ميك���ن لن���ا اأن نغ����س الط���رف 

ع���ن تاأث���ر ذلك – كمثال – عل���ى املدى املتو�شط 

والبعيد، على اخل�شارة القت�شادية والثقافية التي 

تنتج ع���ن تدهور املوا�شفات املوروث���ة للماأثورات، 

وفقدانها قيمته���ا واحرتامها املرتبطن باأ�شالتها 

وجودته���ا، مما يوؤدي يف النهاي���ة اإىل اأن يهجرها 

اأ�شحابه���ا، واأن يتنكروا لها، فتن�ش���ى اأو تهمل، اأو 

ت�شي���ع !!! ومن ث���م يفقد اأ�شحابها عل���ى امل�شتوى 

املادي ما يعي�شون عليه، وعلى امل�شتوى الجتماعي 

والثق���ايف، نظم���ا وعادات وتقالي���د �شاغت وظلت 

ت�ش���وغ حياتهم وت�شكل الأ�شا����س الذي تقوم عليه 

قيمه���م، ويح���دد اأمن���اط �شلوكه���م، وتبن���ى عليه 

هويتهم.

ول نظننا نغايل يف القول عندما نوؤكد على اأن 

الهتمام باملاأثورات ال�شعبية كما تتجلى تعبراتها 

املتنوع���ة واملتع���ددة ل ياأت���ي فق���ط م���ن اأهميتها 

الثقافي���ة اأو الجتماعي���ة اأو القت�شادية فح�شب، 

بل اإنه اأي�شا �شرورة اإن�شانية قومية وعاملية، ذلك 

اأن ه���ذا �ش���وف ي�شه���م يف اإثراء الثقاف���ة القومية 

والثقاف���ات العاملية املتنوعة وي�ش���ل بينها، ويعمل 

على تر�شيخ اأ�ش�س قوية من اأجل �شالم حقيقي لكل 

الب�شر،يقوم عل���ى التوا�ش���ل الجتماعي والثقايف 

والتنمية امل�شتدامة للجميع.

واحلقيق���ة اأن ق�شايا حفظ املاأثورات ال�شعبية 

) ال���رتاث الثقايف غر امل���ادى ( و�شونها وتعزيز 

م���ا تع���ر عن���ه م���ن تن���وع ثق���ايف ي���ري الثقافة 

الإن�شانية، وكذلك ملكيته���ا الفكرية،قد اأ�شبحت 

وطني���ًا وعامليًا اأموًرا هامة وحيوي���ة لغالبية الدول 

النامي���ة و�شعوبه���ا، باعتباره���ا املال���ك الأ�شا�شي 

له���ذه املاأث���ورات. وعلى ذل���ك فه���ي – اأي الدول 

وال�شعوب – �شاحبة احلق يف الت�شرف فيها، مبا 

يحفظ له���ا حقوقها من ال�شتغ���الل غر امل�شروع 

واأعمال القر�شنة التي تتعر�س لها ب�شكل متزايد، 

خا�ش���ة يف �ش���وء م���ا �شهدت���ه ال�شن���وات الأخرة 

م���ن تنامي اأ�شكال هذا ال�شتغ���الل وتنوعه، نظرا 

للتق���دم الهائ���ل يف الأ�شالي���ب والو�شائ���ل العلمية 

والتكنولوجية املعا�شرة.

لقد طالبت الدول النامية – وما تزال تطالب 

توف���ر احلماية ملاأثوراته���ا ال�شعبية  – ب�ش���رورة 
)فولكلوره���ا ومعارفه���ا التقليدي���ة اأو املاأث���ورة اأو 

تراثه���ا الثق���ايف غر امل���ادي( من خ���الل اجلمع 

والتوثي���ق وال�شون به���دف احلفاظ عل���ى هويتها 

الثقافية ومنع ا�شتغاللها دون مقابل وهو ما دارت، 

وم���ا زالت ت���دور، حوله املناق�ش���ات والجتماعات 

واملوؤمت���رات خ���الل ما يزيد عل���ى ن�شف قرن فى 

اإطار منظمات الأمم املتح���دة )منظمة اليون�شكو 

واملنظم���ة العاملي���ة للملكية الفكري���ة(، ولقد تبن 

اأن حف���ظ ه���ذه املاأث���ورات وتوثيقه���ا وحمايته���ا 

لي����س بال�شهول���ة املت�ش���ورة، قيا�شا عل���ى عنا�شر 

اأو مو�شوع���ات ثقافية اأو علمي���ة اأخرى.و لعله من 

املفي���د هن���ا اأن ن�شر اىل م���ا ورد يف وثائق هاتن 

املنظمتن مما يت�شل ب�شون الرتاث الثقايف غر 

املادي ، و تعزيز التنوع الثقايف، و حماية تعبرات 

الفولكلور/التعبرات الثقافية املاأثورة، و املعارف 

التقليدي���ة. و كذل���ك ما ورد يف م�ش���روع التفاقية 

العربية حلماية املاأثورات ال�شعبية

 االأر�صيللف القومللي للماأثللورات ال�صعبية - 

م�صر - منوذج

كان اإن�ش���اء اأر�شي���ف قوم���ي للفن���ون ال�شعبية 

�شائع���ا  كان  ال���ذي  للم�شطل���ح  وفق���ا  امل�شري���ة 

يف خم�شين���ات الق���رن املا�ش���ي، وكذل���ك اإن�ش���اء 

‘اإع���داد  معه���د علم���ي متخ�ش����س يق���وم عل���ى 

الك���وادر العلمية املتخ�ش�ش���ة يف الفنون ال�شعبية 

)املاأث���ورات ال�شعبية ( لك���ي ينه�س مبهام اجلمع 

والتوثيق والت�شنيف والدرا�شة حلم الرواد: �شهر 

القلم���اوى وعب���د احلمي���د يون����س، وعب���د العزيز 

الأهوان���ى، واأحمد ر�شدى �شال���ح. وكانت البداية 

يف ع���ام 1957 هي اإن�ش���اء مركز الفنون ال�شعبية 
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وجلن���ة الفنون ال�شعبي���ة باملجل����س الأعلى للفنون 

والآداب والعلوم الجتماعية. وباإن�شاء هذا املركز 

ن�شطت حركة جم���ع املاأثورات ال�شعبي���ة وثوثيقها 

وحماولة ت�شنيفها متهي���ًدا لإن�شاء هذا الأر�شيف 

احلل���م. لكن ظ���روف ال�شتينات قل�ش���ت من دور 

املرك���ز واأهميت���ه، فهج���ر اأبن���اوؤه املوؤ�ش�شون، لكن 

حل���م اإن�ش���اء الأر�شيف واملعهد العلم���ى ظل يراود 

اأي�ش���ا تالمي���ذ الأ�شات���ذة ال���رواد: اأ�شع���د ن���دمي 

و�شف���وت كم���ال وعب���د احلمي���د حوا����س وحممد 

اجلوهرى واأحمد مر�ش���ي، بل جتاوز حلمهم حلم 

ال���رواد بالدع���وة اإىل اإن�ش���اء اأر�شي���ف للماأثورات 

ال�شعبي���ة العربي���ة. ولأ�شب���اب ي�شع���ب الإحاط���ة 

به���ا هن���ا، مل يتحقق م���ن احللم، حت���ى ثمانينات 

القرن املا�ش���ى اإّل اإن�شاء املعه���د، لكن ظل احللم 

الأ�شا�ش���ي وهو اإن�ش���اء الأر�شيف ال���ذي يقوم على 

توثيق الذاكرة ال�شعبية واحلفاظ عليها ملّا يتحقق.  

 

وم���ع بداية الق���رن احلايل- الواح���د والع�شرين- 

اأن�شئ���ت اجلمعي���ة امل�شري���ة للماأث���ورات ال�شعبية 

)عام 2001م ( كجمعي���ة اأهلية ت�شم املهمومن 

باملاأث���ورات ال�شعبي���ة، وو�شع���ت اجلمعي���ة هدف���ا 

اأ�شا�شًيا من اأهدافها- ولعله اأول اأهدافها- العمل 

عل���ى حتقي���ق الأر�شي���ف/ احلل���م. وا�شتطاع���ت 

بتكات���ف جه���ود اأع�شائه���ا وعل���ى راأ�شه���م اأ�شعد 

ندمي وبقيادته اأن يب���داأوا اخلطوة الأوىل يف عام  

)2006م ( باحل�شول على منحة من ال�شندوق 

والجتماع���ي،  القت�ش���ادي  لالإمن���اء  العرب���ي 

وموافق���ة ال�شي���د وزي���ر الثقافة عل���ى تخ�شي�س 

ج���زء من بيت اخلرزاتي واملجاور لبيت ال�شحيمى 

باجلمالي���ة )القاه���رة التاريخي���ة( ليك���ون مقًرا 

لإن�ش���اء الأر�شي���ف القوم���ي للماأث���ورات ال�شعبية. 

اأتاحت املنح���ة البدء يف بناء القاع���دة الأ�شا�شية 

للم�شروع بتوفر اأح���دث اأجهزة اجلمع والت�شجيل 

والت�شوي���ر، واأجهزة احلا�ش���ب الآيل كما اأتاحت 

اأي�ش���ا تدري���ب �شبان م���ن اجلن�شن عل���ى اجلمع 

والت�شجي���ل والتوثيق يبلغ عدده���م الآن 40 �شابا، 

وي�ش���رف على امل�ش���روع وي�شارك في���ه 15 اأ�شتاًذا 

وخبًرا متخ�ش�شا.

ويعتم���د الأر�شي���ف عل���ى خل���ق ات�ش���ال وثيق  

»بحَمل���ة املاأث���ورات«،  اأي بالنا����س، للتعرف منهم 

على ما يحتاجه من معلومات. فالبد من التواجد 

بينهم وك�شب ثقتهم حتى يتعاونوا معنا. 

- املرحلة االأوىل: تدريب اجلامعن امليدانين 

- اختي���ار املتدرب���ن عل���ى اجلم���ع املي���داين 

م���ن احلا�شلن عل���ى دبلوم الدرا�ش���ات العليا من 

املعهد العايل للفن���ون ال�شعبية باأكادميية الفنون،  

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

�صون املاأثورات ال�صعبية و�صد الفجوة الرقمية
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واحلا�شل���ن عل���ى لي�شان����س اآداب ق�ش���م اجتماع 

�شعبة اأنروبولوجى وفولكلور والذين تتوفر لديهم 

خ���رات اجلم���ع املي���داين وه���و م���ا ميكنه���م من 

ا�شتيعاب التدريب���ات التقنية على الأجهزة املعدة 

للم�شروع .

- واإع���داد اجلامعن الإع���داد العلمى الالزم 

نظري���ا وتطبيق���ا وتدريبهم على عملي���ات اجلمع 

املي���داين وفق���ا ملنهج علمي موح���د، وطرق و�شف 

املادة و�شياقها الذي توؤدى فيه، وتدوين البطاقات 

اخلا�شة باملكان والزمان والخبارين، وا�شتخدام 

اأدل���ة اجلمع.. الخ ، وتوجيههم اإىل اختيار مناطق 

اجلمع امليداين ومو�شوعاته.

وي�صتمل على :- 

- فولكل���ور ) الأدب ال�شعب���ى – الثقافة املادية– 

 – ال�شعبي���ة  املع���ارف  والتقالي���د-  الع���ادات 

 – العر����س   – فن���ون  ال�شعبي���ة  املعتق���دات 

املو�شيق���ى ال�شعبي���ة – الرق����س ال�شعب���ي– 

الألع���اب ال�شعبي���ة – التاري���خ ال�شفاه���ي – 

املوتيفات ال�شعبية - الأزياء ومكمالتها(.

- تفني���ات )كام���را الفيدي���و - كام���را ال�ش���ور 

-  جه���از ت�شجي���ل ال�ش���وت - احلا�شب الآيل 

املحمول(

التدريللب على ا�صتخللدام الكامريا للت�صويللر الفيديو 

والفوتوغرايف.

التدريب عل���ى اإمكانيات الكام���را الرقمية :   

ا�شتخ���دام الزووم الرقمي والزووم الب�شري، 

ا�شتعرا����س  ومت  الفال����س،  ا�شتخدام���ات 

اإمكاني���ات الكام���را يف الت�شوي���ر يف كاف���ة 

الظ���روف وتدري���ب اجلامعين عل���ى مكونات 

به���ا  اخلا�ش���ة  الت�شغي���ل  مفاتي���ح  الكام���را 

وا�شتخداماته���ا املختلف���ة وكيفي���ة تو�شيله���ا 

باحلا�شوب، واأي�شًا كيفية تفريغ امللفات.

التدريب على ا�صتخدام م�صجل ال�صوت الرقمي.:

التدري���ب عل���ى اإمكاني���ات جه���از الت�شجي���ل   

الرقم���ي وكيفي���ة ا�شتخدام���ه يف جم���ع املادة 

وتفريغها.

التدريب على كيفية ا�صتخدام احلا�صوب .

احلا�ش���وب  ا�شتخدام���ات  عل���ى  التدري���ب   

املختلفة كن�شخ حمتوي���ات الأجهزة بالكامرا 

ن�شخ احتياطية  ، وعمل  ال�شوت  – واأجه���زة 
وت�شغيل ملفات اجلم���ع لتفريغها وكذا اإر�شال 

امل���ادة امليدانية اإىل الإدارة املركزية للم�شروع 

لتقيي���م حمتواه���ا ومتابع���ة عملي���ات اجلم���ع 

وتوجيه اجلامعن امليدانين بامليدان.

التدريللب على ا�صتخللدام االنرنت الا�صلكللي  واإر�صال 

http://www.thephoblographer.com/201328/10//peak-designs-pov-kit-lets-use-camera-like-gopro/
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املادة امليدانية:

مت ال�شتعان���ة باأح���دث تكنولوجيا الت�شالت   

لإر�ش���ال املادة امليداني���ة اإىل الإدارة املركزية 

للم�شروع، لتوفر الوقت واجلهد للجامعن.

املعللدة  البيانللات  قواعللد  ا�صتخللدام  علللى  التدريللب 

للم�صروع .

التدريب عل���ى جمموعة من قواع���د البيانات   

التي مت اإعدادها بوا�شط���ة مهند�شي امل�شروع 

با�شتخ���دام لغ���ة الرجم���ة �شى �ش���ارب دوت 

ن���ت و VB .Net   ، وذل���ك وفقا لحتياجات 

امل�شروع.

التدريب على التخزين االحتياطي.

مت التدري���ب على التعام���ل مع وحدات تخزين   

ثانوي���ة مث���ل HDD  هارد دي�ش���ك خارجى 

ذي �شعة كبرة وكذا ا�شتخ���دام ال�شطوانات 

. DVD املدجمة

- املرحلة الثانية : اجلمع امليداين

العم���ل  اإىل  ينطل���ق  باح���ث  تزوي���د كل  يت���م 

املي���داين – بعد اجتياز التدريب - بكامرا رقمية 

تتي���ح الت�شوي���ر الثاب���ت والفيدي���و م�شاف���ا اإليها 

جه���از اإ�ش���اءة بالبطارية، وجه���از ت�شجيل �شوت 

رقمي يعمل بالبطاري���ة، وجهاز كمبيوتر حممول. 

وعن���د نهاية العمل اليومي ينق���ل كل ما جمعه من 

مالحظات وحوارات و�شور وفيديو اإىل الكمبيوتر 

املحم���ول وير�شله ع���ن طريق الإنرتن���ت اإىل مقر 

املركز بالقاهرة.

يتلق���ى الأر�شيف ر�شائ���ل اجلامعن امليدانين 

فيت���وىل فريق متخ�ش�س “اإدخال البيانات”  اإىل 

الكمبيوت���ر باملرك���ز. ث���م يتناول خب���ر كل وحدة 

امل���ادة  فح����س   )... املادي���ة،  الثقاف���ة  )الأدب، 

املجموعة وفهر�شتها واإعدادها للحفظ. ويف نف�س 

الوق���ت ميكنهم ع���ر النرتنت الت�ش���ال الفوري 

باجلامع���ن يف املي���دان ملناق�ش���ة اأي���ة م�ش���كالت 

وتوجيهه���م لتعدي���ل امل�ش���ار عند القت�ش���اء. كما 

ي�شاف���ر اخلراء اإىل مواقع العمل امليداين ملراقبة 

�شر البحوث على الطبيعة. 

- املرحلة الثالثة :  احلفظ والت�صنيف 

مت عمل ت�شنيف وفهر�شة جلميع املو�شوعات 

التي تدخ���ل يف التخ�ش�س، وتفرعات كل مو�شوع 

منه���ا، ثم انق�ش���ام كل ف���رع اإىل عنا�شر، وهكذا. 

وتك���ّون م���ن ه���ذه الت�شنيف���ات ق���در هائ���ل م���ن 

الفهار����س يج���ري حت�شينه وا�شتكمال���ه با�شتمرار 

ح�شب ما ياأتي به اجلامعون امليدانيون. 

ويت���م حفظ امل���ادة ال�شعبي���ة املجموعة وو�شع 

واأ�شكاله���ا  لأنواعه���ا  وفق���ا  ت�شنيفه���ا  اأ�ش����س 

وم�شامينها ووظائفها واأماكنها وموؤديها، واإعداد 

�شر للراغبن يف احل�شول  املواد املجموعة ب�شكل ُييِّ

على مادة �شعبية الو�شول اإليها دون جهد اأو عناء، 

ويتم احلفظ يف قاعدة بيانات. 

Databases  قواعد البيانات

قاعدة البيانات هي جمموعة من الت�شجيالت 

ه���ذه  ب���ن  حم���ددة  عالق���ات  م���ع  املتماثل���ة 

 ولقد �شهدت تقنية قواعد البيانات 
)1(

الت�شجيالت

تط���وَرا كبَرا منذ بدايتها، فف���ي ال�شبعينيات من 

الق���رن الع�شري���ن ا�شتخدم���ت قواع���د البيان���ات 

الت�شل�شلي���ة Hierarchique، وبع���د ذل���ك يف 

الثمانيني���ات ا�شتخدمت قواعد البيانات العالقية 

Relationnelle، اأما يف الت�شعينيات فاأ�شيفت 
 Oriented  اإليه���ا قواع���د البيان���ات الهدفي���ة

 .Object
وي�شه���د الع�ش���ر احلايل تط���ورات �شريعة يف 

جم���ال تكنولوجيا املعلومات، التي بداأت منذ زمن 

لي����س ببعيد با�شتخ���دام احلا�شب���ات الإلكرتونية، 

ثم تط���ورت بالتزاوج بن احلا�شب���ات وتكنولوجيا 

الت�شالت فاأنتجت ال�شبكات املحلية، ثم ال�شبكات 

الوا�شع���ة، الت���ي تط���ورت وت�شابك���ت بدورها حتى 

ظهرت الإنرتن���ت )ال�شبكة الدولي���ة للمعلومات( 

وتطبيقاتها املتعددة.

ومن اأب���رز التطبيق���ات التكنولوجي���ة يف هذا 

ال�ش���دد قواع���د البيان���ات ، �شواء قواع���د بيانات 

الن�شو����س الكامل���ة اأو قواع���د البيان���ات املزودة 

ب�شور للن�شو�س الكامل���ة اأو لأجزاء منها، وذلك 

بغر�س اإتاحة الن�شو�س الكاملة لأوعية املعلومات 

�صون املاأثورات ال�صعبية و�صد الفجوة الرقمية
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الت���ي  الببليوجرافي���ة  الت�شجي���الت  جان���ب  اإىل 

ت�شفه���ا. ومنذ ذلك احلن اأقدمت مكتبات كثرة 

يف العامل على اإعداد قواعد البيانات التي تت�شمن 

�ش���وَرا من مقتنياتها املخطوطة ، �شواء العربية اأو 

.
)2(

الإ�شالمية على الإنرتنت

وم���ن جه���ة اأخرى ب���رز حتد جدي���د يف كيفية 

حتويل قواعد البيانات م���ن قواعد تخزين وبحث 

عن املعلومة اإىل خمازن للمعلومات ت�شتنتج املعرفة 

وت�شاع���د عل���ى اتخاذ الق���رار. لذل���ك اأ�شبح من 

ال�ش���روري وجود اأنظمة معلوماتية جديدة تتعامل 

مع هذه البيان���ات من حيث التخزين وال�شرتجاع 

والعر����س به���دف امل�شاعدة عل���ى اتخ���اذ القرار 

والتخطي���ط والروؤي���ة امل�شتقبلية. وتعت���ر تقنيات 

ا�شتخراج املعلومات Data Mining وما يتفرع 

عنه���ا م���ن ا�شتخ���راج املعلوم���ات م���ن الن�شو�س 

Text Mining مع ا�شتخدام خمازن املعلومات 
هذه  وا�شتخدام   Data Warehousing
التقني���ات املتاحة على �شبكة النرتنت فيما ي�شمى 

 .Web Mining
اإن الهدف من تخزين املعلومات بكل اأ�شكالها 

لي�س فق���ط حفظها م���ن ال�شياع ، ب���ل ال�شتفادة 

منه���ا يف البحث والتحليل، وه���ذا يتطلب اإمكانية 

الت�ش���ال ب���ن امل�شتخ���دم والآلة با�شتخ���دام لغة 

امل�شتخ���دم، مع م���ا يتطلبه ذلك م���ن متلك لالآلة 

لبع����س ال���ذكاء واملعرف���ة اللغوية ومي���دان العمل 

. 
)3(

Context ودوافع امل�شتخدم
اإن قاعدة البيانات )معلومات( هي جمموعة 

من عنا�شِر البياناِت املنطقية املرتبطة بع�شها مع 

بع����س بعالقة ريا�شية، تخزن يف جهاز احلا�شوب 

َعل���ى نحو منّظم، حيث يق���وم برنامج )حا�شوب( 

ي�شمى حمرك قاع���دة البيان���ات بت�شهيل التعامل 

معه���ا و البح���ث �شمن ه���ذه البيان���ات، واإمكانية 

الإ�شاف���ة والتعدي���ل عليه���ا. اله���دف الأ�شا�ش���ي 

لقواعد البيانات هو الرتكي���ز على طريقة تنظيم 

البيان���ات، ولي�س على التطبيقات اخلا�شة. اأي اإن 

ت�شمي���م البيانات يراعي اأن تك���ون تلك البيانات 

خالية م���ن التكرار وميك���ن ا�شرتجاعها وتعديلها 

والإ�شاف���ة عليه���ا دون امل�ش���كالت الت���ي ميكن اأن 

حت���دث م���ع وج���ود التكرار فيه���ا. وه���ذا يتم عن 

طري���ق اإيج���اد ثالث���ة م�شتوي���ات م���ن التجريد اأو 

النم���اذج لقواعد البيانات ت�شم���ى مناذج التطبيع 

)Normalizing Forms(،ويق�شد بها جعل 

تركيبة البيانات اأقرب اإىل الطبيعة الت�شنيفية.

- املرحلة الرابعة: االإعداد الفني:

ويتم تاليف اأوج���ه الق�شور والأخطاء التي قد 

تظهر يف املادة املجموع���ة ميدانيا؛ نتيجة ظروف 

امليدان اأو اجلامعن اأو الأجهزة امل�شتخدمة ) دون 

تدخل يف �شكل امل���ادة اأو م�شمونها( كي تخرج يف 

اأف�شل �شورة قبل اإتاحتها للجمهور يف املركز وعلى 

�شبكة النرتنت وهي ت�شم: )مونتاج - اجلرافيك 

- هند�شة ال�شوت (

نتيجة لتطور تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 

يف الع�ش���ر احلديث -ع�شر جمتم���ع املعلومات- 

وتاأثره���ا على جمي���ع املج���الت والتخ�ش�شات، 

الأ�شا�شي���ة  امل�ش���ادر  اأح���د  الإنرتن���ت  اأ�شب���ح 

للمعلومات واأه���م اأ�شكال املخرجات، حيث ي�شجع 

املهتمن-املهمومن- باملاأثورات ال�شعبية يف جميع 

اأنح���اء الع���امل عل���ى التفاعل وي�شمح له���م بتبادل 

وم�شاركة املعلومات فيم���ا بينهم، ويقوم باختزان 

ه���ذه املواد، ويتيح مميزات وفر�شًا ملمو�شة حيث 

اأن���ه يقدم خمزونا م���ن املعلوم���ات واملالتي ميديا 

ع���ن املاأثورات ال�شعبي���ة امل�شرية ول يتعامل فقط 

مع الن�س املكتوب واإمنا يتعامل مع الن�س املكتوب 

وال�شوت امل�شموع وال�شورة الثابتة اأو املتحركة مبا 

يدعم ويي�شر تقدمي املعلومات بطريقة منا�شبة. 

وبالت���اىل فاإن اأح���د اأه���داف الأر�شيف زيادة 

مع���دل اإنت���اج �شناع���ة املحتوى من حي���ث: معدل 

الن�ش���ر الورق���ي والإلكرتوين، والإنت���اج الإعالمي 

وال�شينمائ���ي، والرجمي���ات التطبيقي���ة، ومواقع 

تقدمي خدم���ات املحتوى عل���ى الإنرتنت يف جمال 

املاأث���ورات ال�شعبية وذلك عن طريق توفر املوارد 

اخلام ل�شناعة املحتوى وت�شمل: قواعد البيانات، 

وبنوك ال�شور، والأر�شيفات الورقية والإلكرتونية، 

وحجم املكتبات الرقمية والورقية.
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1 - اأحم���د اأن���ور ب���در: تكنولوجيا املعلوم���ات واأ�شا�شيات 
ا�شرتجاع املعلومات، دار الثقافة العلمية،2003.

2 - ولي���د غ���ايل ن�شر: قواع���د البيان���ات الببليوجرافية 
للمخطوط���ات العربي���ة يف م�ش���ر : درا�ش���ة تقيمي���ة 

لبنيتها و اأ�شاليب اإتاحتها ، ا�شراف م�شطفى ح�شام 

الدين – القاهرة ، و غ ، 2005 )اأطروحة ماج�شتر، 

جامعة القاهرة (.

3 -  رم���ال حمم���ود: متثيل املعلوم���ات القانونية � عقبات 
وحل���ول � معاجل���ة املعلوم���ات القانوني���ة ف����ي القرن 

الواح���د والع�شري���ن وحتدياته���ا � تقني���ات الت�شال 

احلديث���ة والو�ش���ول اإىل املعلومة ، ب���روت 2001 » 

نبيل عل���ي : العرب وع�شر املعلوم���ات � عامل املعرفة 

.1994

الهوام�س 

عمليات اجلمع والتوثيق  باالأر�صيف القومي للماأثورات ال�صعبية 

م�صر  حتى 12/9/2012

بل���غ عدد الرح���الت امليدانية التي قام به���ا اجلامعون بالأر�شي���ف 3240 رحلة ل�شتك�ش���اف للمعمور 

امل�شري

- مت ت�شجيل 4059 �شاعة فيديو )�شوت و�شورة( حتوى 34981 مقطًعا

- مت ت�شجيل 921 �شاعة )�شوت( حتوى  7613 مقطًعا

- مت حفظ 184537 �شورة فوتوغرافية

- مت اجلمع من 24 حمافظة من بن 29 حمافظة ت�شكل جميع حمافظات م�شر

الصور
 عدد

الصوت
  زمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفيديو
زمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد الرحالت القسم

1885 271 1324 1551 1 ادب

41624 133 1544 2144 2 الثقافة المادية

19648 667 3721 1999 3 عادات وتقاليد

11852 172 1128 1245 4 معتقدات

15180 78 1156 1232 5 معارف

1778 0 748 634 6 فنون العرض

3458 78 1503 771 7 الموسيقى

2733 1 387 570 8 رقص

2781 5 200 431 9 األلعاب الشعبية

152 29 65 403 10 التاريخ الشفاهى

�صون املاأثورات ال�صعبية و�صد الفجوة الرقمية
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اأر�صيف الثقافة ال�صعبية

ت�صوير: فوزية حمزة



صورة المرأة في المثل الشعبي الفلسطيني

األبعاد الرمزية في الحكاية الشعبية

الشعر الشعبي المقاوم والغناء الوطني الرافض لالحتالل الفرنسي

صباح القرية في األدب الشعبي اليمني
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األبعاد الرمزية
في الحكاية الشعبية

دراسة لرمزية الحكاية في ضوء التحليل 
النفسي و األنثروبولوجيا و تاريخ األديان

يو�صف توفيق 

كاتب من املغرب

مدخل عام:

عاملية الرموز وخصوصية الثقافات احمللية 

قد نضطر استساما للقيود املنهجية أن نتتبع رحلة 
الرم��وز، من خال 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 انطاقة اإلرهاص��ات األولى 
إلبداعات الفكر اإلنس��اني في العصور احلجرية،وحتى 

آخر الصيحات في عالم التكنولوجيا الرقمية،

http://shockwav325.deviantart.com/art/Anbu-Symbol-178124053
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االأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�صعبية

حي���ث الهواتف الذكية وال�شب���كات العنكبوتية 

الت���ي حول���ت الإن�شان اإىل جمرد اأرق���ام ورموز يف 

خارطة القرية ال�شغ���رة. مما يجعلنا جنزم  اأن 

الرمزية خ�شي�ش���ة اإن�شانية مي���زت الإن�شان عن 

غره من املخلوقات التي ت�شاطره احلياة على هذه 

الب�شيطة، وبها اأثبت الإن�شان تفوقه وتفرده. وبهذا 

تت�شح مقول���ة فيل�شوف الأ�شكال الرمزية »ارن�شت 

كا�ش���رر« »يف الب���دء كان الرم���ز«، وك���ذا العبارة 

ال�شاعرية لل�شاع���ر الفرن�شي بودلر »العامل غابة 

من الرموز«.

اإن احلدي���ث عن الرموز هو  حديث عن تاريخ 

ممتد يف جذور الإن�شانية الأوىل، حن كان الإن�شان 

يتاأمل الطبيعة ويحاول فهم ظواهرها امل�شتع�شية، 

م���ن خالل م���ا يبدعه م���ن اأ�شكال فني���ة وتعبرية 

خمتلفة،ولذل���ك ج���اءت م�شرة الفن���ون والآداب 

حافلة مبا هو  رمزي، ا�شتطاع الإن�شان من خاللها 

اأن ي�شمن ت�شوراته عن الكون واحلياة،خ�شو�شا 

عندم���ا يتعل���ق الأمر باأم���ور ي�شع���ب ت�شورها يف 

الواقع اأوتفوق طاقته الإدراكية.

وبع���د اأن قط���ع الإن�ش���ان اأ�شواط���ا مهم���ة يف 

احل�ش���ارة، زاد تعلق���ه بالرم���وز حت���ى اأنها غزت 

جميع املج���الت التي ميت اإليه���ا ب�شلة، بدءا من 

عالم���ات ال�ش���ر واللوح���ات الإ�شهارية،وانته���اء 

باآخ���ر م�شتج���دات التكنولوجي���ا احلديث���ة، وق���د 

فط���ن املتخ�ش�ش���ون يف الت�شوي���ق والإ�شه���ار اإىل 

اأهمي���ة الرم���وز والعالم���ات يف حياتن���ا، فجعل���وا 

لدرا�شته���ا حيزا هام���ا يف الدر�س التوا�شلي الذي 

يتوخ���ى يف �شق���ه القت�شادي دح���ر احلواجز بن 

امل�شتهلك و�شوق الإنتاج يف عامل عنوانه الأبرز هو  

ال�شتهالك.

وهكذا ت�شبح الرموز تراثا اإن�شانيا خال�شا،ل 

ي���وؤدي ا�شتثم���اره ب�ش���كل جي���د اإل اإىل م���د ج�شور 

التوا�شل بن �شع���وب الأر�س،  وتذليل ال�شعوبات 

التي تعيق حوار الثقافات.

اإن طاب���ع الكونية والعاملية الذي ي�شم الرموز، 

ل يلغي خ�شو�شي���ة الثقافات املحلي���ة، وحقها يف 

امتالك ثوابتها ورموزه���ا اخلا�شة،وفق عقائدها 

الفل�شفي���ة وت�شوراتها للعامل .لكن جل الدرا�شات 

الأنربولوجي���ة والنف�شية والجتماعي���ة اأثبتت اأن 

الإن�ش���ان هو  نف�شه يف خمتلف بقاع الأر�س، وعر 

خمتلف مراحل تاري���خ الإن�شانية ..مل يتغر كثرا 

عن �شلفه، خ�شو�شا يف ما يتعلق بالأن�شطة العقلية 

والفكري���ة التي تخ�شع ل�شم���ات التفكر نف�شها،ل 

فرق يف ذلك  بن الإن�شان البدائي واإن�شان الألفية 

الثالثة . 

1 - الرمز يف املعاجم العربية ويف الراث 
النقدي العربي

العربية: املعاجم  يف  -الرمز   1  -  1

ج���اء يف ل�شان العرب اأن الرمز هو  » ت�شويت 

خفي بالل�ش���ان كالهم�س، ويكون بتحريك ال�شفتن 

ب���كالم غر مفهوم باللفظ م���ن غر اإبانة ب�شوت 

اإمنا هو  اإ�شارة بال�شفتن،وقيل الرمز اإ�شارة واإمياء 

بالعين���ن واحلاجب���ن وال�شفتن والف���م .والرمز 

يف اللغ���ة كل ما اأ�ش���رت اإليه مما يب���ان بلفظ باأي 

، واإىل ذلك ذهب 
)1(

�شيء اأ�شرف اإليه بيد اأوبعن«

�شاحب���ا معجم مقايي�س اللغة وال�شحاح يف اللغة.

وبالإ�شاف���ة اإىل ذل���ك املعنى ي�شتم���ل الرمز على 

معنيي ال�شط���راب واحلركة، يقال ارمتز الرجل 

اإذا ا�شط���رب، و»كتيب���ة رم���ازة، اإذا كانت ترمتز 

، اأي تتحرك وت�شطرب 
)2(

م���ن نواحيها لكرته���ا«

كما ورد يف املعاجم العربية �شالفة الذكر. واملعنى 

الث���اين ه���و  اأح���د الوجوه الت���ي متي���ز الرمز كما 

�شنعر�س له يف هذا البحث.

النقدي: العربي  الراث  يف  -الرمز   2-1

ورد الرم���ز مبعن���ى الإ�شارة كث���را يف الرتاث 

النق���دي العربي، وه���ي عند قدامة ب���ن جعفر يف 

نق���د ال�شعر »اأن يكون اللف���ظ القليل م�شتمال على 

مع���ان كثرة باإمياء اإليها،اأوملح���ة تدل عليها، كما 
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ق���ال بع�شم وق���د و�شف البالغة فق���ال: هي ملحة 

، وذك���ر ابن ر�شي���ق الإ�ش���ارة يف العمدة 
)3(

دال���ة«

واعتره���ا »م���ن غرائ���ب ال�شعر وملح���ه، وبالغة 

عجيبة، تدل على بعد املرمى وفرط املقدرة، ولي�س 

ياأتي بها اإل ال�شاعر املرز، واحلاذق املاهر، وهي 

يف كل نوع من الكالم ملحة دالة، واخت�شار وتلويح 

يع���رف جمم���ال، ومعن���اه بعيد عن ظاه���ر لفظه، 

وق���د جعل ابن ر�شيق الرمز من اأن���واع الإ�شارة اإذ 

يقول:

وم���ن اأنواعه���ا الرم���ز: كق���ول اأح���د القدماء 

ي�شف امراأة قتل زوجها و�شبيت:

عقلت لها من زوجها عدد احل�صى

               مع ال�صبح اأومع جنح كل اأ�صيل

يري���د اأين مل اأعطها  عق���ال ول قودا بزوجها، 

.
)4(

اإل الهم الذي يدعوها اإىل عد احل�شى«

ي�شتنت���ج مما �شبق اأن الرمز يف اللغة غالبا ما 

ياأت���ي مبعنى الإ�شارة والإمياء، ويرد كذلك مبعنى 

اخلفاء وال�شطراب.

ال�صيميائيات: يف  الرمز   -  2
امرتوايكو: �صيميائيات  يف  الرمز   -  1-2

ينتقد امرتو ايكو معجم للند للم�شطلحات 

الفل�شفية يف تعريف���ه  للرمز، اإذ يتحدث التعريف 

الأول عن ك���ون الرمز» ميثل �شيئ���ا اآخر مبقت�شى 

، بينما يذهب التعريف الثاين اإىل 
)5(

عالقة متاثل«

اأن الرمز »هو  نظ���ام م�شرت�شل من الألفاظ ميثل 

. كما 
)6(

كل واحد منهما عن�شرا م���ن نظام اآخر«

ي�شيف بان الرمز »لي�س لفظ���ا من اللغة العادية، 

 وي�شعه 
)7(

مثلما هو  احلال بالن�شبة اإىل العالمة« 

يف خانة اللغة املثقفة، بينم���ا »ت�شتعره اللغة �شبه 

العادي���ة معت���رة اإي���اه اأدق تعريف���ا يف ال�شياقات 

.
)8(

النظرية املالئمة« 

ويعرج ايكو على م���اري دوغال�س التي اأفادت 

كث���را اجت���اه الأنروبولوجي���ا الرمزي���ة، والت���ي 

�شاغ���ت �شيميائي���ة خا�شة بالظواه���ر اجل�شدية، 

»باعتباره���ا نظاما يحيل على عنا�شر من النظام 

، لكن يعيب عليها يف الوقت نف�شه 
 )9(

الجتماعي« 

عدم التمييز بن الرمز والعالمة.

كما اأ�شار ايكو اإىل واحد من املهتمن بق�شايا 

الرموز، وهو  راميوند فرث الذي تتبعها انطالقا  

من ال�شحافة اليومية اإىل الأدب، ومن الأ�شطورة 

اإىل الأنربولوجية الرمزية، وخل�س اإىل اأن الرمز 

هو  نتيجة لعبة الإحالت من  امللمو�س اىل املجرد، 

الريا�ش���ي  امللمو�س)الرم���ز  اىل  املج���رد  وم���ن 

واملنطق���ي(، والعالم���ة الكنائية )�شخ���ور واأنهار 

ترم���ز اإىل ق���وى الطبيع���ة(، والغمو�س)الظ���الم 

يرم���ز اإىل ال�شر(، وقد لح���ظ راميوند فرث اأن 

الرم���ز يك���ون يف م�شت���وى اأول توا�شعي���ا )مفاتيح 

القدي����س بطر����س ه���ي رم���ز �شلط���ة الكني�شة (. 

ويخل����س يف نهاي���ة بحثه اإىل اأن الرم���ز هو  » كل 

عالمة ن�شادف فيها غيابا اأو�شح لتفاق تاأويلي �� 

.
)10(

رمبا مق�شود �� بن املنتج واملوؤول«

الرمزية باعتبارها �صيميائية:

ي�ش���ر ايكو اإىل تطابق الف�شائ���ن ال�شيميائي 

والرم���زي يف العدي���د م���ن النظري���ات م���ن بينها 

املارك�شي���ة الت���ي تتحكم فيها رمزي���ة عامة ت�شمح 

باإقامة عالقة جدلية بن البنية التحتية والفوقية، 

وكذلك يف بنيوية ليفي �شرتو�س التي تعتر الثقافة 

جمموع���ة من الأنظم���ة الرمزية الت���ي تنتج اللغة 

والقرابة والقت�ش���اد والدين،كما تطابق املجالن 

عن���د ج���اك لكان يف متييزه ب���ن م�شتويات ثالثة 

للحقل النف�شي )اخليايل والواقعي والرمزي(.

- موا�صفات الرمز يف �صيميائيات امرتوايكو:

اأ - الرمز التوا�شعي العتباطي:

وه���و  الرمز ال���ذي عرفه �ش���ارل �شان���درز بر�س 

باأنه» عالم���ة حتيل اإىل املو�ش���وع الذي ت�شر 
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اإليه مبقت�ش���ى قانون،يكون يف العادة يف �شكل 

. 
)11(

تداع لأفكار عامة« 

ب - الرمز عالمة تقوم على الرهنة املعقدة:

وهي» العالمات التي ين�شخ فيها التعبر، اعتمادا 

، ويكون 
 )12(

عل���ى بع����س قواع���د النعكا����س«

جم���ال ا�شتعمال هذه الرم���وز يف الريا�شيات 

والفيزي���اء والكيمي���اء، وم���ن اأمثلته���ا املنجل 

واملطرق���ة لالإحال���ة عل���ى ال�شيوعية،وامليزان 

عل���ى العدالة، والأ�شوات املحاكية للطبيعة يف 

جمال اللغة.

ج -  الرمز معنى غر مبا�شر وجمازي:

ومبقت�شى ه���ذا التعريف ن�شمي رم���زا كل عالمة 

اأوح���ت اإىل معن���ى غ���ر مبا�ش���ر اإ�شاف���ة اإىل 

املدلول املن�شوب اإليها ب�شفة مبا�شرة اعتمادا 

على نظ���ام م���ن الوظائف العالمي���ة. وي�شوق 

»ايكو« مث���ال يف هذا ال�شياق، ه���و  قول البابا 

يوحنا بول�س الثاين »اأنوي ال�شفر اإىل بولونيا«، 

فاملدل���ول املرجع���ي ال���ذي ي�شم���ح ب���ه نظ���ام 

العالم���ات املتمث���ل يف اللغ���ة، يعن���ي اأن البابا 

يري���د اأن ي�شافر م���ن الفاتي���كان اإىل بولونيا، 

غر اأن املعنى الغر مبا�شر يتجاوز التغيرات 

املادي���ة الت���ي �شيحدثه���ا ذل���ك النتق���ال من 

الفاتي���كان اإىل بولونيا، مما يعني» اأن للرحلة 

.
 )13(

قيمة رمزية«

ويف ه���ذا ال�ش���دد يع���رج امرت���و ايك���و على 

تودوروف الذي يرى باأن كل خطاب هو  اإنتاج غر 

مبا�شر للمعنى، وان كل ممار�شة ن�شية هي ب�شفة 

عام���ة رمزية، اأم���ا املمار�ش���ة الن�شي���ة البالغية 

والت���ي تعت���ر ا�شرتاتيجي���ات ن�شي���ة تتحكم فيها 

قواعد يتم من خاللها بناء معان غر مبا�شرة عن 

طريق ا�شتبدالت لألفاظ اأولأجزاء ن�شية  اأو�شع، 

اإما عن طريق ال�شتعارة،اأي با�شتبدال لفظ بلفظ 

اآخر، اأوعن طريق املجاز املر�شل با�شتبدال وحدة 

معجمية باأخرى.

د- الرمز الرومن�شي:

وه���و  رم���ز يتو�شل باللغ���ة وما تختزن���ه من طاقة  

�شعرية ومهارات اأ�شلوبية.

ريكور بول  عند  الرمز  -نظرية   2-2

لق���د اأخ���ذ الكالم ع���ن الرمز حي���زا هاما يف 

اأعم���ال ب���ول ريك���ور، ومن بينه���ا »رمزي���ة ال�شر« 

االأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�صعبية

http://www.johntyman.com/sahara/s134.jpg
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و»فروي���د والفل�شفة«، فف���ي »يف التف�شر..حماولة 

يف فروي���د« يق���ر ريك���ور ب���اأن الرمز ينط���وي على 

معنى م���زدوج، م�شاويا يف ذل���ك بينه وبن احللم 

باعتبارهم���ا ي�شكن���ان منطقة داخ���ل اللغة » تعلن 

عن نف�شها اأنها حمل الدللت املعقدة حيث معنى 

.
)14(

اآخر يظهر ويحتجب معا يف معنى مبا�شر«

ويعت���ر ريكور اأن الرمز يختلف عن العالمة يف 

كون���ه يحتوي بالإ�شافة اإىل ثنائية العالمة احل�شية 

والدللة، واملتمثلة يف ثنائية الدال واملدلول، وكذلك 

ثنائي���ة الدللة وال�ش���يء، اإىل ثنائي���ة اأخرى تربط 

املعنى باملعنى، وحتيل املعنى اإىل معنى اآخر.

ب���ن  املقارن���ة  عق���ده  اأثن���اء  ريك���ور  وي�ش���ر 

ال�شتع���ارة والرم���ز اإىل تراث املنطقي���ة الو�شعية 

الذي ميز ب���ن اللغة الإدراكي���ة واللغة النفعالية، 

اأي ب���ن دللة املطابق���ة ودللة الإيح���اء، فالأوىل 

مردها اإىل الإدراك، وحتظ���ى بقيمة دللية بينما 

تفتق���ر الثاني���ة اإىل القيمة الإدراكي���ة لأن الإيحاء 

يقع خارج الدللة.

م���ن  الرم���وز  درا�ش���ة  اأن  ريك���ور  ويع���رتف 

خ���الل املعن���ى امل���زدوج يكت�ش���ي �شعوب���ة بالغ���ة 

لأن الرم���وز تنتم���ي اإىل حق���ول معرفي���ة متعددة، 

ولي�ش���ت منح�ش���رة يف الأدب اأوالتحلي���ل النف�شي 

الرم���ز  »مفه���وم  لأن  وثاني���ا  الأدي���ان،  اأوتاري���خ 

يجم���ع ب���ن بعدين،بل ميكنن���ا القول ب���ن عاملن 

للخطاب،اأحدهم���ا لغوي، والآخ���ر من مرتبة غر 

.كما مييز ب���ن م�شتوي���ن داخل بنية 
)15(

لغوي���ة «

الرمز.

- امل�شتوى الدليل:

وهو  ال���ذي حت���دده اللغة بتحديده���ا للمعنى 

احل���ريف واملعنى املتبقي من املعن���ى احلريف، وهو  

ما ي�شميه ريك���ور بفائ�س املعن���ى، وت�شكل الدللة 

الرمزية من دللة اأولية ودللة ثانوية.

- امل�شتوى الالدليل:

وه���و  الذي حت���دد فعاليته من خ���الل ارتباط 

الرموز مبا هو  كوين، اأومبا هو  نف�شي داخلي يخ�شع 

للحدود الفا�شلة بن الرغبة والثقافة، وللك�شف عن 

هذا اجلانب لي�س هناك مفر من التو�شل بالتحليل 

النف�ش���ي، حي���ث رمزية الأح���الم تنبع م���ن �شراع 

الرغب���ات والدواف���ع والرقابة التي متث���ل »فعل قوة 

الكبت على م�شتوى اإنتاج الن�س، برغم كون الن�س 

.
)16(

ينك�شف اأول من حيث حموه، اأوت�شويهه«

 

النف�صي التحليل  يف  الرمز   -  3
فرويد عند  الرمز    -  1-3

تعد مقاربة فرويد للرموز من املقاربات الغنية 

الت���ي اأثرت جمال الهتم���ام بالرمز،خ�شو�شا اأن 

املنه���ج الذي يتبناه التحلي���ل النف�شي» يتفق مع ما 

ي�شتدعيه البحث الرمزي من فهم وتف�شر وتاأويل 

متع���دد الأبع���اد بح�ش���ب نوعية الرم���وز املدرو�شة 

، كم���ا اأن نظري���ة التحليل 
)17(

وجم���ال وجوده���ا«

النف�ش���ي قد اأخ���ذت مكانتها ب���ن النظريات التي 

اأخ���ذت عل���ى عاتقه���ا» الو�شف والك�ش���ف العميق 

عن ظواهر الفهم وال�ش���رح وا�شتخدامها كو�شائل 

منهجي���ة لإدراك هذه الظواهر اأوتلك �شواء كانت 

علماني���ة اأون�شو�ش���ا ديني���ة، ووج���ود الإن�شان يف 

الع���امل والأح���داث التاريخية والثقافي���ة الب�شرية 

ككل، ه���ذا وت�ش���اف، يف ح���الت غ���ر قليل���ة اإىل 

النظريات التف�شرية املنتزعة واملرتبطة مبنهجية 

.ولذلك و�شف »هابرما�س« التحليل 
 )18(

ال�شرح« 

النف�شي ب»التي���ار التف�ش���ري املعمق«،وكتب بول 

ريكور عن التيار التف�شري الفرويدي.

بالك�ش���ف  الفروي���دي  التف�ش���ر  ويرتب���ط   

ع���ن خباي���ا واأ�شرار احلال���ة النف�شي���ة وفك رموز 

لغ���ة الال�شعور،ه���ذه الرم���وز التي يراه���ا فرويد 

باعتباره���ا عالم���ات اأو اإ�ش���ارات، بينم���ا يراه���ا 

يون���غ جتليات لروا�شب املا�ش���ي، والآثار التي تعود 

جذوره���ا اإىل فج���ر الإن�شاني���ة الأول، ومتظه���را 

لالأمناط الأ�شلية.

 ،
)19(

 ويف كتاب���ه املح���وري »تف�شر الأح���الم«
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يعت���ر فرويد اأن ال�شور التي تثار يف الأحالم،هي 

رموز حتتاج من املف�شر اأن يقوم بجهد تف�شري، مع 

مراعاة حالة احلامل النف�شية. وهذه هي الإ�شافة 

النوعية التي جاء بها فرويد خمالفا طرق التف�شر 

الكال�شيكية التي ل تعتم���د اإل على معرفة املف�شر 

بالرم���وز،ويف هذا يقول فروي���د: »فاحرتام النقد 

العلم���ي مينعنا م���ن الحت���كام اإىل م�شيئة املف�شر 

كم���ا ه���و  املنه���ج املتب���ع يف التف�ش���رات القدمية 

وال���ذي يبدوكاأمن���ا بعثت���ه م���ن جدي���د تف�شرات 

»�شتيكل« الهمجية،ونح���ن لذلك م�شطرون حيال 

عنا�شر احللم التي ن���رى اأنها عنا�شر رمزية اإىل 

اأن ن�شطن���ع منهجا مزيج���ا ي�شتند من ناحية اإىل 

م�شتدعي���ات احل���امل، ويكمل الثغ���رات من ناحية 

.
 )20(

اأخرى مبعرفة املف�شر للرموز«

اإل اأن جميع الرموز يف تف�شر فرويد هي رموز 

جن�شية، فاملرتفعات والدرجات وال�شالمل، وامل�شر 

عليها �ش���واء اأكان  �شعودا اأم هبوطا ف�شور ترمز 

.واأما بخ�شو�س املالب�س، ترمز 
 )21(

اإىل اجلم���اع 

قبع���ة املراأة اإىل ع�شو التنا�شل، واإىل ع�شو الرجل 

،واأم���ا الأ�شلح���ة فه���ي جميع���ا رمز 
)22(

حتدي���دا 

لع�ش���و الرجل، وحت���ى املناظر الطبيع���ة مل ت�شلم 

م���ن التف�شر اجلن�شي عند فرويد فهي و» بخا�شة 

اإذا احت���وت ج�ش���ورا اأوقمما تعلوه���ا الأ�شجار هي 

.  واأما اخل�شاء 
 )23(

اأو�شاف لالأع�شاء التنا�شلية« 

في�شور يف احللم عن طريق »ال�شلع وق�س ال�شعر 

.
 )24(

و�شقوط الأ�شنان وقطع الراأ�س« 

واأم���ا احليوان���ات فال ميك���ن اإحالته���ا اإل اإىل 

قامو����س الأع�ش���اء التنا�شلي���ة، �شاأنه���م يف ذل���ك 

�ش���ان احليوانات الواردة يف احلكاي���ات ال�شعبية، 

كالثعبان ال���ذي يحيل اإىل ع�شو الرجل التنا�شلي، 

وبخ�شو����س الكهوف واملغارات وكل الأ�شكال التي 

فيها نتوءات فتحيل اإىل ع�شواملراأة التنا�شلي.

يونغ: عند  الرمز   -  2-3

يف الف�شل املعنون ب»اأهمية الأحالم« يتحدث 

يونغ عن ا�شتعمال الإن�ش���ان للكالم اأواملكتوب من 

اأج���ل التعب���ر عما يختل���ج النف����س، وه���ذه اللغة 

امل�شتعمل���ة مفعم���ة بالرم���وز الت���ي تك���ون عب���ارة 

»عن كلم���ة اأوا�شم اأو�شورة متتل���ك بالإ�شافة اإىل 

املع���اين امل�شتعمل���ة يف احلي���اة اليومية،والتي هي 

ا�شطالحي���ة وبديهية، اإىل دللت اأخ���رى وا�شعة 

.
)25(

وغام�شة وم�شترتة« 

وم���ن اأج���ل تقريب مفه���و م الرمز ي���ورد يونغ 

بع����س الأمثل���ة التو�شيحي���ة كمثال ذل���ك الهندي 

ال���ذي روى لأ�شدقائ���ه بع���د عودت���ه م���ن زي���ارة 

لأجنل���رتا،»اأن الجنليز يحبون احليوانات، وذلك 

لأنه راأى �شور ا لبع�س احليوانات معلقة يف اإحدى 

الكنائ�س،ولك���ن غ���اب عن���ه اأن تل���ك احليوان���ات 

)ن�ش���ور، اأ�شود، ثران( هي رموز اإجنيلية �شادرة 

ع���ن روؤية دينية، ه���ي نف�شها م�شتوح���اة من الإله 

امل�ش���ري حور�س واأبنائ���ه الأربع���ة، كذلك رمزي 

.
)26(

العجلة وال�شليب« 

اإذن ح�شب يونغ  فالكلمة اأوال�شورة ت�شبحان 

رم���زا اإذا امتل���كا معنى اإ�شافي���ا للمعنى املعروف 

والبديهي.

اإن �ش���ورة العجل���ة ميك���ن اأن تق���رتح مفهو  م 

ال�شم����س الإلهية، ولكن تفكرنا عاجز عن حتديد 

خملوق الهي.  

اإن جمموعة غر حم�شورة من الأ�شياء تبقى 

م�شتع�شي���ة على الإدراك الإن�شاين، نلجاأ من اأجل 

متثيلها اإىل اللغة الرمزية.

ه���ي  الرمزي���ة  الفعالي���ة  ب���ان  يون���غ   وي���رى 

خ�شي�شة متيز الفكر الإن�شاين، وهي لي�شت �شوى 

مظهر ل�شتغال نف�شي بال���غ الأهمية، لن الإن�شان 

ي�شنع رموزه اأي�شا بطريقة ل واعية وعفوية.

- اإنتاج الرموز ح�شب يونغ:

ت�شكل الأح���الم املادة الأ�شا����س، التي ت�شاعد 

يف فه���م اآلي���ات اإنت���اج الرم���وز يف امليكانيزم���ات 

الع�شبية والنف�شية، فالأحالم هي الطريق امللكية 

االأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�صعبية
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نح���و الال�شعور، وقد ح���اول يونغ اأن ي�ش���وق اأمثلة 

م���ن ال�شجالت الإكلينيكية اأو م���ن �شهادات بع�س 

الأ�شدق���اء، اأو من خالل املالحظ���ات ال�شخ�شية  

لي�شع خمططا �شطحيا لآليات ا�شتغال هذا اجلزء 

املرك���ب واملعقد م���ن النف����س الإن�شانية،»فال�شور 

املختزن���ة يف الأح���الم والأف���كار املت�شمنة فيها ل 

تعك����س فقط ظواهر تتعلق بالذاك���رة ال�شخ�شية، 

ولكنه���ا تع���ر عن اأف���كار جديدة مل يكت���ب لها اأن 

.
)27(

جتتاز قط عتبة الوعي«

- النماذج الأ�شلية عند يونغ:

لق���د ا�شتع���ار يونغ ه���ذا املفه���وم املركزي يف 

فل�شفت���ه من»بوركه���ارت«، »وجع���ل من���ه مرادف���ا 

ل»ال�ش���ورة الأ�شا�شي���ة« و»النطب���اع« و»ال�ش���ورة 

، وتلعب هذه النم���اذج دور الو�شيط 
 )28(

البدئي���ة«

ب���ن الأن�ش���اق ال�شخ�شية وال�شور الت���ي لها �شفة 

فطرية واجتماعية، كما يعترها »املرحلة البدئية 

،وهكذا ا�شتطاع يونغ 
 )29(

والطور الولدي للفكرة«

اأن يط���ور منهج البح���ث يف التحلي���ل النف�شي من 

ال�شياق���ات ال�شخ�شي���ة التي تعتم���د على �شرورة  

اإىل  الف���ردي  البع���د  النف�شي���ة ذات  املخطط���ات 

ال�شياق���ات ذات الرتباط بالتاري���خ الإن�شاين وما 

ميثله من حمولة  ثقافية واجتماعية . والتي ت�شكل 

يف جمموعها ما ي�شمى بالال�شعور اجلمعي. 

االأديان تاريخ  �صوء  يف  الرمز   -  4
الدين: ماهية   -  1-4

ل ي�شكك اأحد يف اأن الإن�شان منذ اأن وجد على 

�شط���ح الب�شيطة،وهو  غارق يف التاأمالت والأفكار 

الت���ي تخوله فه���م الطبيع���ة واكت�ش���اف اأ�شرارها 

و�ش���ر اأغ���وار العامل املحي���ط به،كما تن���در اإن مل 

نقل تنع���دم املجتمعات التي مل ت�شرتك يف طقو�س 

جماعي���ة ت�شته���دف من ورائها رب���ط ال�شلة بقوة 

خفية تتوجه لها بالدعوات والتو�شالت من اأن اأجل 

اأن تي�شر له���ا اأ�شباب احلياة،وتط���رد عنها كل ما 

من �شاأن���ه تعكر �شفوها .ولك���ن ال�شوؤال املركزي 

الذي يط���رح نف�شه باإحلاح ه���و  التعريف ال�شامل 

للدين وال���ذي فيه يتم اإدماج جميع الديانات التي 

عرفها الإن�ش���ان، وهو الأمر ال���ذي تورط فيه جل 

الدار�ش���ن للظاهرة الدينية، م���ن علماء لهو ت، 

ودار�شي تاريخ الأديان، ومتخ�ش�شن يف الأعراق 

والأنروبولوجيا،وباحثن يف علم الجتماع. ولإبراز 

�شعوبة هذه التعاريف ل باأ�س يف اأن ن�شتعر وجهة 

نظر باحث عظيم مالأ الدنيا و�شغل النا�س بكتابه 

»الغ�شن الذهبي«، يقول جيم�س فريزر:

»اإن �شياغة  تعريف واحد من �شاأنه اإر�شاء كل 

الآراء املت�شارعة حول الدين،هو  اأمر غر ممكن 

التحقيق .م���ن هنا فكل ما ي�شتطيع���ه الباحث هو  

اأن يح���دد بدقة م���ا يعنيه بكلمة الدي���ن، ثم يعمل 

عل���ى ا�شتخ���دام هذه الكلم���ة عر موؤلف���ه باملعنى 

الذي حدده له���ا منذ البداية،وعلي���ه، فاإننا نفهم 

الدين على اأنه عملي���ة ا�شرت�شاء وطلب عون قوى 

اأعلى من الإن�ش���ان، يعتقد اأنه���ا تتحكم بالطبيعة 

واحلي���اة الإن�شانية. وه���ذه العملي���ة تن�شوي على 

عن�شرين،واح���د نظري والآخ���ر تطبيقي عملي.

فهن���اك اأول العتقاد بقوى علي���ا، يتلوه حماولت 

ل�شرت�شاء هذه القوى.ول ي�شح الدين بغر توفر 

هذين العن�شرين، ذلك اأن العتقاد الذي ل تتلوه 

ممار�شة هو  جمرد لهوت فكري، اأما املمار�شات 

املج���ردة ع���ن اأي اعتق���اد فلي�ش���ت م���ن الدين يف 

.
 )30(

�شيء«

فك���رة  ح���ول  الأخ���رى  التعريف���ات  وحت���وم 

اأوفكرتن من الأفكار التي متيز الظاهرة الدينية 

كفك���رة »الفوطبيع���ي«، وفك���رة »الإل���ه« اأو »القوة 

الغام�ش���ة«، ومن هذه التعريف���ات تعريف �شبن�شر 

الذي يذه���ب اىل اأن الدين هو  »العتقاد بالفائق 

، ول يبتعد 
 )31(

ل�شيء غام�س وع�شي على الفهم«

تعري���ف ماك����س مولل���ر ع���ن �شبن�ش���ر اإذ ي�شتبدل 

الغام�س بالالنهائي،اإذ يقول: »اإن الدين هو  كدح 

م���ن اأجل ت�شور م���ا ل ميكن ت�ش���وره، وقول ما ل 

.
)32(

ميكن التعبر عنه، اإنه توق اإىل الالنهائي«

اأما دركهامي فقد حاول حتليل الظاهرة الدينية 
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متتبع���ا اإياها من اأ�شكاله���ا البدائية اإىل الديانات 

التي حتتل ح�شورا لفت���ا يف التاريخ املعا�شر،وقد 

ح���اول ب���دوره اأن يقتح���م جماهل تعري���ف الدين 

م���ن خالل العنا�شر التي �شب���ق التطرق اإليها مثل 

الفوطبيعي والإله واخلفي الغام�س .

- تعريف الدين عن طريق الفوطبيعي:

يكون الدين مبوجب هذا التعريف هو  كل نظام 

من الأ�شياء التي تتمنع عن اإدراكنا. ويعتر دركهامي 

هذا التعريف غر �شامل لبع�س الديانات التي تخلت 

لفرتات طويلة من تاريخها عن هذا املفهوم.

- تعريف الدين عن طريق االإله:

ي�شتع���ر دركهامي تعريف »ايفي���ل« للدين باأنه 

حتديد احلياة الإن�شاني���ة بالإح�شا�س الذي يربط 

روح الإن�ش���ان بروح خفي���ة غام�ش���ة مهيمنة على 

الك���ون والإن�ش���ان، ولكن ه���ذا التعري���ف ل ي�شمل 

بع����س الديانات التي ل تت�شم���ن يف ثناياها فكرة 

الإل���ه اأوالأرواح مثل البوذية التي تكتفي باحلقائق 

الأربع النبيلة، وهي كتايل:

 • الأمل مرتبط بالتدفق الدائم لالأ�شياء.

 • الرغبة هي �شبب الأمل.

 • الزه���د يف ال�شه���وات ه���و  ال�شبي���ل اإىل اإزال���ة 

الأمل.

 • العزوف على ال�شهوات يتم بال�شتقامة والتاأمل 

يوج���ب  العقي���دة مم���ا  وامت���الك  واحلكم���ة 

الو�شول اإىل الرنفانا .

كما �شعى دركهامي م�شتفيدا من اأعمال �شابقيه 

اإىل اعتبار املقد�س جوهر التدين وعليه يكون مدار 

جمي���ع املعتق���دات واملمار�شات التعبدي���ة يف مقابل 

الدني���وي. ويف الأخر ي�شر دركه���امي اإىل اجلانب 

الجتماع���ي ال���ذي يجعل م���ن الدي���ن اأداة لتمتن 

الأوا�شر بن اأفراد املجتمع، واإذكاء ال�شعور بالتوازن 

والأم���ان يف اإط���ار اجلماعة املتح���دة التي ي�شميها 

كني�شة.وتبع���ا مل���ا �شلف، ي�ش���وغ دركه���امي تعريفا 

ي���راه جامعا مانعا جلمي���ع الديانات،من املوغلة يف 

البدائية اإىل اأكرها رقيا وتعقيدا، وهو  كتايل:

»الدي���ن ه���و  نظ���ام مت�ش���ق م���ن املعتق���دات 

واملمار�ش���ات التي تدور ح���ول مو�شوعات مقد�شة 

يجري عزلها عن الو�ش���ط الدنيوي وحتاط ب�شتى 

اأنواع التحرمي. وهذه املعتقدات واملمار�شات جتمع 

كل املوؤمنن والعاملن بها يف جماعة واحدة تدعى 

.
 )33(

كني�شة«

االأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�صعبية

http://www.harekrsna.de/surya/Surya8a.jpg
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اأما كليفورد غرتز، وهو من رواد الأنربولوجية 

الدينية فيعرف الدين باأنه »نظام من الرموز يفعل 

لقام���ة ح���الت نف�شي���ة، وحوافز قوي���ة، و�شاملة، 

ودائمة يف النا�س، ع���ن طريق �شياغة مفهو  مات 

عن نظام عام للوجود، واإ�شفاء هالة من الواقعية 

عل���ى ه���ذه املفهو  مات بحي���ث تبدوهذه  احلالت 

.
)34(

النف�شية واحلوافز الواقعية ب�شكل فريد«

اإلياد  4-2 - الرمزية يف تاريخ االأديان)مري�صيا 
منوذجا(

اعتر اإلياد اأن تاريخ الأديان قد ابتداأ مع ماك�س 

موللر، وذلك لأنه دعا اإىل اأن يكون هذا الفرع العلمي 

»و�شفي���ا ومو�شوعيا وعلميا وجمردا من اأي اعتبار 

 ،
)35(

معياري ذي �شلة باله���وت الأديان وفل�شفتها«

وقد تبنى اإلياد تعريفا خا�شا لتاريخ الأديان مركزا 

فيه على اجلانب الفينومينولوجي الذي يهدف اإىل 

ا�شتك�شاف الظاهرة الدينية واأ�شبابها ومرتكزاتها 

فينومينولوجي���ا  باأن���ه:»  يق���ول  اإذ  ومميزاته���ا، 

واجته���اد تاأويل���ي مق���ارن ومورفولوجي���ا تاريخية 

للظواه���ر الديني���ة، يف اآن معا، ميك���ن ان ندرجه 

حتت عنوان تاريخ الأدي���ان، وب�شكل اأكر حتديدا 

.
)36(

ن�شميه فينومينولوجيا الأديان«

وانتق���د اإلي���اد جمي���ع النظري���ات التطوري���ة 

الو�شعي���ة الت���ي ي�شكله���ا كل م���ن فري���زر وتايلور 

و�شبن�ش���ر، والذي���ن ي���رون يف الظاه���رة الديني���ة 

مو�شوع���ا يتط���ور يف �ش���كل خط���ي، دون مراع���اة 

الف���روق اجلوهري���ة الت���ي ت�ش���م كل جترب���ة على 

حدة،كما وجه النقد الالذع للنظريات الختزالية 

الت���ي جت���رد الدي���ن م���ن رمزي���ة وت�شف���ي عل���ى 

التجربة الديني���ة» تف�شرات ل ديني���ة، وابتدائية 

.
 )37(

�شطحية«

ال�شو�شيولوجي���ة  التي���ارات  كذل���ك  وانتق���د 

الت���ي تختزل الظاه���رة الديني���ة يف كونها ظاهرة 

اجلماع���ة،  اإيديولوجي���ة  ع���ن  تع���ر  اجتماعي���ة 

وانعكا�س �شرف مل�شاحلها املادية واملعنوية.

وقد ح���اول اإلي���اد اأن يرتق���ي بتاري���خ الأديان 

م���ن جمرد حتليل تاريخي للظواه���ر الدينية، اإىل 

حتليل  اأو�ش���ع ي�شمل الرموز واملع���اين والبحث يف 

جوهر التجربة الدينية وبنيتها. يقول اإلياد:»اإذ ل 

يكفي اأن يدرك املرء معنى ظاهرة دينية يف ثقافة 

معين���ة،واأن يعمد من ثم اإىل فك رموز ر�شالتها اإذ 

اأن كل ر�شالة دينية ت�شكل �شفرة، بل يتوجب اأي�شا 

درا�ش���ة تاريخه���ا، اأي تف�شيل م�ش���ارات تغراتها 

وتبدلتها، و�ش���ول يف نهاية الأمر اإىل ا�شتخال�س 

.
)38(

م�شاهمتها يف الثقافة باأ�شرها«

وي���رى اإلي���اد اأن الهتم���ام بالرمز ق���د تنامى 

بانح�شار مد العلموية بعد احلرب العاملية، وارتفاع 

اأ�شهم الدين يف بور�شة القيم، وتهاوي املنظومات 

العقالنية والو�شعية واملادية التي جردت الإن�شان 

من كل قيم روحية ودينية.

وللرمز عدة وظائف ح�شب اإلياد، فهو  » يعري 

، وميكن 
)39(

جميع النماذج اخلبيئة لدى الإن�شان«

م���ن »معرفة الإن�شان الذي مل يتاأثر بعد بال�شروط 

. اإن كل اإن�ش���ان يحم���ل يف جوهره 
)40(

التاريخي���ة«

جانبا كبرا

من اإن�شانية م���ا قبل التاري���خ، وا�شتعادة هذا 

اجلوهر ه���و  ا�شتعادة للجانب الأكر غنى وجمال 

.
)41(

وتعقيدا يف تاريخه 

- خلود ال�شور والرموز:

تبق���ى ال�ش���ور والرموز خالدة م���دى الزمن، 

قابع���ة يف جزء من الذاكرة، ق���د يغمره الن�شيان، 

لك���ن ل ينمح���ي م���ن الوجود، م���ا علين���ا اإل اإزالة 

احلج���ب الت���ي تتكد����س ع���ر خمتل���ف مراح���ل 

الإن�شاني���ة، ويف ذل���ك يق���ول اإلي���اد:»اإن الرموز ل 

تنمحي من واقع النف�س، بل ميكن لها اأن تغر من 

مظهرها، لكن وظيفتها تبقى ثابتة«.

- الرموز باعتبارها جتليا للمقد�س:

ا�شتع���ار اإلي���اد فك���رة املقد����س م���ن رودولف 

اوتوال���ذي عر�س التجربة الدينية بو�شفها جتربة 
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الرهب���ة والالمعق���ول الت���ي تنبن���ي عل���ى عالق���ة 

اخل���وف والرهبة الت���ي جتمع الإن�ش���ان بالغام�س 

دائم���ا  يظه���ر  ال���ذي»  )املقد����س(  والالمعق���ول 

كحقيق���ة من نظام اآخر غ���ر احلقائق الطبيعية، 

وت�شتطي���ع اللغ���ة اأن تع���ر ب�شذاجة ع���ن املخيف، 

مب�شطلح���ات  الغام����س،  اأوالعظيم،اأواخلي���ايل 

م�شتع���ارة من مي���دان طبيعي، اأواحلي���اة الروحية 

.
)41(

الدنيوية لالإن�شان«

ويعت���ر اإلي���اد اأن الدين قد ت�ش���كل من خالل 

تراكم املقد�شات، ونحت م�شطلحا تردد كثرا يف 

 ،»HIERIOPHANIE« اأدبياته، وه���و  م�شطلح

والذي ترجمه بع�س الدار�شن اإىل جتلي املقد�س. 

هذا املقد�س الذي يتجلى من خالل حجر اأو�شجر، 

يت���م عبادتهم���ا، ل جلوهرهم���ا، ب���ل لأنهما جتل 

للكائن املطلق.

يب���دو لالإن�ش���ان املتدي���ن مفعم���ا  الع���امل  اإن 

بالقدا�ش���ة، وذلك لأنه من اإبداع���ات الآلهة، وكل 

مظاه���ره تك�شف ع���ن جتليات املقد����س، فال�شماء 

تك�ش���ف مبا�ش���رة »طبيعي���ا« امل�شاف���ة الالنهائية، 

وت�شاعد الإل���ه. والأر�س هي اأي�ش���ا �شفافة، اإنها 

متثل كاأم مر�شي���ة �شمولية. والإيقاع���ات الكونية 

تظهر النظام والن�شجام وال�شتمرارية واخل�شب. 

فالكون يف جممله هو  يف وقت واحد تنظيم واقعي، 

وحي مقد�س، اإنه يك�شف مناذج الكائن والقدا�شة 

معا، فتتالقى فيها الكينونة......وجتلي املقد�س.

- رمزية ال�شعود والت�شامي:

ويف ه���ذا امل�شتوى تبدو الطبيع���ة مثال نا�شعا 

لتجل���ي القدا�ش���ة، فال�شم���اء بعلوه���ا ول نهائيتها 

وبت�شاعدها تعد الف�شاء الإلهي بامتياز، وعندما 

يتوج���ه الإن�شان بالعب���ادة، فالبد اأن���ه يتوجه اإىل 

الكائ���ن املطل���ق والالنهائ���ي وال�شام���ي، والذي ل 

ميك���ن اأن يوج���د اإل يف ال�شماء، وه���ذا ما يك�شف 

عنه اإميان العجائز، اأي الإميان الفطري الذي مل 

يتاأثر بع���د بال�شوائب التاريخي���ة والثقافية، وهذا 

م���ا يوؤكده حدي���ث اجلارية الت���ي �شاأله���ا الر�شول 

)�شلع���م( اأين اهلل،قال���ت: هو  يف ال�شم���اء، التي 

»بطريقة تكونها اخلا�س، تك�شف الت�شامي والقوة 

الأبدية، اإنها توجد بطريقة مطلقة، اإنها مرفوعة، 

.
)42(

ل نهائية، اأزلية وقوية«

وي���ورد اإلي���اد اأمثلة م���ن الثقاف���ات والديانات 

الت���ي احت�شن���ت مفه���و  م الإل���ه الأعل���ى كاملاوين 

اإلهه���م  ي�شك���ن  »الذي���ن  الندامي���ن  والبولوغ���او 

ال�شم���اء و�شوته الرع���د ونف�شه الري���ح، والإع�شار 

عالم���ة عن غ�شبه،فهو  يعاق���ب بال�شاعقة اأولئك 

الذي���ن يع�شون اأوامره، وم���ا ينطبق على الديانات 

البدائي���ة ينطبق عل���ى الديانات املتح�ش���رة «.ويف 

اإط���ار الرمزية ال�شماوية ين���درج ال�شعود الرمزي 

لل�شماء الذي ميار�ش���ه ال�شامان اأوالكاهن من اأجل 

الت�شال بالأرواح العليا. وتتم هذه العملية، اإما عن 

طريق ت�شل���ق ال�شجرة الكوني���ة اأوال�شلم الطقو�شي 

اأوالعمود الطقو�شي.مما يحيل على مفهو  م اأ�شا�شي 

وحموري يف رمزية اإلياد وهو  رمزية املركز. ولذلك 

يتمت���ع الطر برمزية قوية يف جل احل�شارات، وهو  

ميث���ل رمزية ال�شع���ود والت�شامي بامتي���از، ولذلك 

كان ح�شوره قوي���ا يف الأدبيات املتعلقة بالت�شوف، 

حي���ث يوج���د الو�شف الدقي���ق لرحلة ال�ش���ر التي 

يقطعها املت�شوف من اأجل معانقة املقامات العلى، 

والدرجات ال�شامقة. 

ولذلك كتب ابن �شينا ر�شالة الطر، وبالعنوان 

نف�ش���ه كتب اأبوحامد الغ���زايل، وعلى النهج نف�شه 

�ش���ار فريد الدي���ن العطار يف منظومت���ه ال�شعرية 

ال�شهرة »منطق الطر«، والتي يعترها الدار�شون 

من عيون الأدب الفار�شي، والتي روى فيها العطار 

باأ�شل���وب �شي���ق يقط���ر اإح�شا�ش���ا و�شاعرية،رحلة 

الطر من اأجل لقاء ال�شيمرغ.

وتبت���دئ املنظومة باجتم���اع الطيور م���ن اأجل 

اختيار دليلهم ومر�شدهم يف الرحلة، والذي مل يكن 

�شوى الهدهد، بع���د ذلك ي�شتاأنفون ال�شر قاطعن 

الأودية ال�شبعة)الطلب، الع�شق،املعرفة،ال�شتغناء، 

التوحيد،احلرة، الفناء(.

االأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�صعبية
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- رمزية املركز:

يتج�شد مركز الكون يف مفهو  م ال�شجرة الكونية 

الت���ي توج���د يف و�شط الك���ون، والتي متث���ل املحور 

الذي يرب���ط الع���وامل الثالث���ة )ال�شماء،الأر�س، 

الع���امل ال�شفل���ي(، وتردد هذا املفه���و  م كثرا يف 

الثقاف���ات البدائي���ة، وكذل���ك يف الهن���د الفيدية، 

وال�شن القدمي���ة وامليثولوجيا الأملانية، ومبوجبه  

تتمرك���ز �شجرة العامل يف مرك���ز العامل وفيه تقام 

كل الطقو�س واملرا�شيم الحتفالية.

ففي الهن���د الفيدية يعتر العم���ود الت�شحوي 

�شل���ة و�شل بن الع���وامل الثالثة،اأم���ا الت�شابه بن 

ال�شج���رة الطق�شي���ة وال�شج���رة الكوني���ة فيظه���ر 

ب�شفافي���ة اأك���ر يف الطقو����س ال�شامانية يف و�شط 

و�شم���ال اآ�شي���ا، اإذ يعت���ر ت�شل���ق ال�شام���ان رمزا 

ل�شع���وده لل�شم���اء، ويف كل درج���ة م���ن الدرجات 

الت�شع، الت���ي لي�شت �شوى رمز لل�شم���اوات الت�شع، 

وي�شف ال�شامان ما ي���راه، ففي ال�شماء ال�شاد�شة 

ي���رى القم���ر، ويف ال�شابعة يرى ال�شم����س، واأخرا 

يف التا�شع���ة ميثل اأمام باي اأولغان الكائن الأعلى، 

  .
)43(

ويهبه روح احل�شان الأ�شحية

اإن حم���ور الع���امل ي�شتعم���ل رمزي���ا لإي�ش���ال 

الأ�شاحي للقوة العلي���ا، اأواأثناء مرا�شيم اجلنائز 

م���ن اأج���ل اأن ت�شل روح امليت ب�ش���الم اإىل مثواها 

يف الأج���واء العليا،  و»هذا م���ا يك�شف عنه اجلذر 

ال�شتقاقي لفعل »مات« يف اللغة امل�شرية القدمية 

 .
)44(

اإذ يعني »ت�شلق اجلبل«

- رمزية الزمن: 

يتمي���ز الزمن املقد����س بكونه الف���رتة الأن�شب 

لإقامة الطقو�س واملرا�شيم والأعياد الدينية، وفيما 

ل يعتر الزمن املتبقي منا�شبا اإل لالأعمال الدنيوية 

اخلالية من اأية مظاهر دينية، وبذلك يكون الزمن 

املقد����س واإع���ادة حتين حادث مقد����س حا�شل يف 

ما�س اأ�شطوري يف البدء، و�شيئا ميكن ا�شتعادته يف 

اأي حن دون اأن ي�شتنفذ اأويفقد قيمته. 

 بذلك ل تكون الطقو����س املتعلقة بن�شاأة الكون 

مث���ال ذكرى حلادث ن�شاأة الكون، ولكن تكون اإعادة 

حتي���ن له، كم���ا اأن الطقو�س املتعلق���ة بال�شت�شفاء 

التي يقيمه���ا الكاهن تث���ر دائما الزم���ن البدئي، 

ففي العالج���ات البدائي���ة، والتقليدي���ة، ل ي�شبح 

الدواء فعال اإل عندما يعاد التذكر بطقو�شه اأمام 

املري����س. اإن عددا كبرا من التعزميات يف ال�شرق 

الأو�ش���ط واأوروبا تت�شمن تاريخ املر�س اأوال�شيطان 

ال���ذي اأث���اره،اأواأن قدي�ش���ا جن���ح يف ال�شيطرة على 

الأمل.اإن الفعالية العالجية للتعزمي ت�شتقر يف واقع 

اأنه، بالتلفظ طقو�شيا يعاد حتين الزمن الأ�شطوري 

لالأ�شل كذلك اأ�شل العامل واأ�شل املر�س وعالجه.

وكذل���ك يحدث يف الطقو����س العيدية الأخرى 

الت���ي يتم فيه���ا ال�شتغراق يف زم���ن الآلهة اأوزمن 

احلل���م، والقيام  بذات الأفع���ال واملمار�شات التي 

قام بها الأجداد يف الزمن الأول، واملونوغرافيات 

والأبحاث الو�شفي���ة والثتوغرافية مليئة  بنماذج 

لأعي���اد يتم فيه���ا ا�شتح�ش���ار وحتي���ن الطقو�س 

ال�شالف���ة، وهك���ذا يت�شن���ى لالإن�ش���ان اخلروج من 

الزمن التاريخي املن�شاب اىل غر رجعة والدخول 

يف الزم���ن املقد����س الأزيل ال���ذي يخول���ه معانقة 

اأ�شالف���ه الأ�شطورين لتجديد العه���د، وا�شتمداد 

املدد الالزم للحياة .

- رمزية املاء:

تعتر املياه م�شتودعا ل���كل اإمكانيات الوجود، 

ورمزيتها تقت�شي امل���وت كما تقت�شي البعث، فهي 

ت�ش���ر اإىل ن�ش���اأة الك���ون . فكثرة ه���ي الن�شو�س 

الدينية الت���ي تتحدث عن انبثاق احلياة من املاء، 

وي�ش���كل الطوفان حدث���ا رئي�شا ي���وؤرخ لن�شاأة ثانية 

للحي���اة  يف العديد م���ن الديانات،وميكن مقارنته 

بالتعمي���د والإراقة اجلنائزي���ة وتطهرات املواليد 

اجلدد، اأوال�شتحمامات الطقو�شية الربيعية التي 

تنتج �شحة وخ�شبا .

ويف�ش���ر التعميد امل�شيحي كاأنه تكرار طقو�شي 

حلدث الطوفان الذي كان حدا فا�شال بن الإميان 

ممث���ال باأ�شح���اب ن���وح، والكف���ر ممث���ال بالذين 
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امتنع���وا ع���ن الرك���وب يف ال�شفين���ة، كم���ا يو�شع 

امل�شي���ح يف مقابل اآدم، اأي يعت���ر التعميد يف هذه 

احلال���ة نزعا للثوب  الذي ارتداه اآدم يف اخلطيئة 

الأوىل.كما يف�شر اأي�شا باأنه حتقيق لولدة جديدة 

على غ���رار اأبط���ال احلكايات والأ�شاط���ر الذين 

يواجهون الغيالن املائية.

5 - الرمللز يف االأنروبولوجيللا: جيلبللري 
اإىل  االأنروبولوجللي  امل�صللار  مللن  دوران 

اخليال الرمزي.

متاأثرا ب»غا�شتون با�شالر« و»كارل غو�شتاف 

يونغ« و»مر�شيا اإلياد«، اختط دوران م�شارا مغايرا 

حماول �شر اأغوار الرموز والأ�شاطر واحلكايات 

ال�شعبي���ة الت���ي تتمح���ور حوله���ا اأو م���ن خالله���ا 

كوكبات اأوخالي���ا اأواأن�شاق ال�ش���ور الذهنية التي 

ينتجها اخليال الب�ش���ري، يف اإطار ن�شج ت�شوراته 

عن الكون واحلياة.

وتدخل حماولة دوران ه���ذه يف �شياق تاأ�شي�س 

عل���م للخيال يجمع ميادي���ن يف ال�شابق كانت على 

ط���ريف نقي�س كالفكر العلم���ي وال�شعر والأ�شاطر 

واحلكايات.

البن���ى  كتاب���ه  مقدم���ة  يف  دوران  يوج���ه 

الأنربولوجي���ة للمتخيل  نقدا لذعا للفكر الغربي 

ب�شكل ع���ام على ذل���ك التقليد الرا�ش���خ القا�شي 

بتهمي����س دور اخلي���ال، وباعتب���اره مقت�شرا على 

، وان���ه على 
)*(

اإنت���اج اخلط���اأ والتزيي���ف والوه���م

ط���رف نقي����س م���ن التفك���ر املنطقي ال���ذي قاد 

م�شرة العلوم احلقة.

ه���ذه النظرة التي تقي���د دور اخليال يف زاوية 

�شيقة نتيجة ارتباطه بالذاكرة،كانت حمط انتقاد 

م���ن برغ�شون وجون بول �شارت���ر الذي ت�شاءل عن 

اجلوه���ر الذي يجع���ل خيال ال�شاع���ر خمتلفا عن 

خي���ال املوؤرخ اأواملحل���ل. واجلديد يف ت�شور دوران 

للخي���ال، ه���و  اأنه يعت���ر اأن جمي���ع النظريات قد 

بخ�ش���ت دور اخلي���ال وقللت من اأهميت���ه يف توليد 

ال�شور والأفكار.

وعل���ى عك�س النظريات ال�شالفة، ي�شيد دوران 

ببا�ش���الر ال���ذي اأ�ش�س مفه���و  مه الع���ام للرمزية 

اخليالية على بديهيتن اأ�شا�شيتن:

• اخليال دينامية منظمة.
• ه���ذه الدينامي���ة ه���ي عام���ل جتان����س يف 

ال�شور.

االأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�صعبية

http://jesustrek.files.wordpress.com/201011//baptism.jpg
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- ت�صنيفات الرموز:

- ت�شنيف كراب:

ي�شن���ف ك���راب الرم���وز ح�ش���ب قرابتها من 

اإحدى الظواهر الكونية الكرى.

- ت�شنيف با�شالر:

عندم���ا  املو�ش���وع  جوه���ر  با�ش���الر  لم����س 

اأ�ش���اد ب���دور التمث���ل الذات���ي يف تراب���ط الرم���وز 

وحمركاته���ا، واعتر  متاأث���را باأر�شطواأن عنا�شر 

الطبيعة الأربعة)املاء،النار، الأر�س، الهواء( هي 

هرمون���ات اخليال واملتحكم يف حمركات ت�شنيف 

الرموز.

- ت�شنيف دوميزيل وبيغانيول:

وه���و  ت�شنيف يقوم على الوظيفة الجتماعية 

للطقو����س الدينية والأ�شاط���ر يف حالة دوميزيل، 

وعلى الو�ش���ع التاريخ���ي وال�شيا�ش���ي لل�شعوب يف 

حالة بيغانيول .

- ت�شنيف برزيلو�شكي:

يتاأ�ش����س هذا الت�شنيف على فكرة مفادها اأن 

اخلي���ال الديني يتط���ور من حمركات ت���دور حول 

متجي���د التنا�ش���ل واخل�شب اإىل حم���ركات تدور 

حول التوحيد.

- ت�شنيف التحليل النف�شي:

اأم���ا التحلي���ل النف�شي فال يوؤم���ن اإل ب »مبداأ 

الرغب���ة« يف توليد حم���ركات الرموز.فيما يذهب 

ي���وجن اإىل اأن الفك���رة الرمزي���ة تتول���د من حلظة 

اإدراك للرم���وز الوراثي���ة الك���رى الت���ي متتح من 

الأمناط الأ�شلي���ة كما �شرنى يف عن�شر لحق من 

هذه الدرا�شة.

لقد حاول دوران اأن ياأخذ بعن العتبار جميع 

هذه النظري���ات، مدجما اياها يف م���ا اأطلق عليه 

ا�ش���م »امل�ش���ار الأنروبولوج���ي«، وه���و  » التب���ادل 

الدائ���م ال���ذي يوج���د عل���ى م�شت���وى التخي���ل بن 

الغرائز الذاتية والتمثلية وبن  العوامل املو�شوعية 

.
)45(

ال�شادرة عن املحيط الكوين والجتماعي«

وق���د ا�شتنتج دوران اأن للحرك���ة دورا اأ�شا�شيا 

يف عملية حتليل النظم وجتميع ال�شور يف كوكبات 

خا�شة، واعت���ر اأن هذه العملي���ات تخ�شع لثالث 

حركات اأ�شا�شية.

- احلركة االأوىل:

  وه���ي ترتبط بالو�شع العم���ودي، وهي حركة 

مهيمن���ة ت�شتل���زم وج���ود م���واد م�شيئ���ة وب�شرية 

تت�شل بالروؤية، ومن رموزه���ا الأ�شلحة وال�شيوف 

وال�شهام.

  - احلركة الثانية:

ترتب���ط   ه���ذه احلرك���ة بالن���زول اله�شم���ي، 

وت�شتلزم موادا لها عالق���ة بالعمق كاملاء والأر�س 

والكه���و  ف واملغارات،كم���ا اأنه���ا ت�شتدع���ي اأواين 

احتوائية كالأقداح والكوؤو�س وال�شناديق.

- احلركة الثالثة:

ه���ي حرك���ة اإيقاعي���ة م�شتوحاة م���ن العالقة 

اجلن�شية، وت�شتدعي رموزا اإيقاعية مثل الف�شول 

والنجوم والكواكب والعجلة واملمخ�شة.

وي���درج دوران كل ه���ذه احل���ركات يف ن�شقن 

كبرين هما: النظام النهاري والنظام الليلي.

- النظام النهاري لل�شورة:

ه���و  نظ���ام يقوم عل���ى الطب���اق ب���ن الظلمة 

والنور،فوج���ود النه���ار مرتب���ط بالليل،بينما لليل 

وجود رم���زي م�شتقل، ولذلك يت�ش���م هذا النظام 

باملانوي���ة وقد عاجل���ه دوران يف  ق�شمن كبرين، 

وج���وه الزم���ن وفي���ه تن���درج الرم���وز احليواني���ة 

والرم���وز الظالمية ورمز امل���اء احلزينة والرموز 

الهبوطية.اأم���ا الق�شم الثاين فيمثل رموز الرتقاء 

والتطه���ر والرم���وز النوراني���ة  كالن���ور وال�شم�س 

والعن والكلمة.

- النظام الليلي لل�شورة:

يف هذا النظ���ام ترز رم���وز التعاك�س، ورموز 
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احلميمي���ة، والرم���وز الدوري���ة كال�شيط���رة عل���ى 

الزمن، والدورة القمرية،ورموز العودة، واأ�شاطر 

العودة والكواكب والدورات البيولوجية.

 وجت���در الإ�ش���ارة اإىل اأن احلرك���ة العمودي���ة 

تهيم���ن على النظام النهاري، بينما يحفل النظام 

الثاين باحلركتن الثانية والثالثة. 

- اخليال الرمزي:

يتبنى جلبر دوران تعريف الرمز عند للند على 

اأنه »كل دالول مادي ي�شتح�شر بعالقة طبيعية �شيئا 

، وكذلك تعريف 
)46(

ما غائب���ا، اأوي�شتحيل اإدراك���ه«

يونغ باعتبار الرمز ه���و  »اأف�شل ر�شم ممكن ل�شيء 

غر معروف ن�شبيا، والذي قد ل نعرف اأن ن�شر اإليه 

 )47(

يف البداية بطريقة اأك���ر و�شوحا واأكر متييزا«

، وبذل���ك يك���ون جمال تدخ���ل اخلي���ال الرمزي هو  

جمال الغيبيات واملاورائيات والأمور التي يتعذر على 

الإدراك ا�شتح�شارها، وهي التي ت�شلح ملو�شوعات 

امليتافيزيقا والفن وال�شحر والدين.

وميلك الرمز ثالثة اأبعاد ملمو�شة:

- بعللد عاملي:وه���و  ال���ذي يكت�ش���ب دللت���ه من 

املحيط.

- بعللد حلمي:وه���و  ال���ذي ميت���ح م���ن ال�شور 

العميق���ة املتاأ�شلة يف الذكري���ات التي جتد يف 

الأحالم م�شتقرها وم�شتودعها.

- بعللد �صاعللري: وه���و  ال���ذي ي�شتدع���ي اللغة 

وقوانينها الداخلية املختلفة.

الرميزات التحويلية:

ي�شتهل دوران هذا الف�شل براأي لبيار اميانويل 

يو�شح ل جدوى عملية التحليل العقلي للرموز، اذ 

يق���ول:»اأن حتلل عقلي���ا رمزا ما، يعن���ي اأن تق�شر 

.)48(

ب�شلة لتجد ب�شلة«

النف�شي: التحليل  حتويلية   -  1

ومبوجبه���ا تتح���ول كل ال�ش���ور والفونتازمات 

)ال�شتيهام���ات( اإىل تلميح���ات واإ�شارات متخيلة 

لالأع�شاء اجلن�شية الذكورية منها والأنوثية.

بنيوية: حتويلية   -  2

ومبوجبه���ا يقي���م ليفي �شرتو����س رمزيته على 

اأ�شا����س فقه اللغة البني���وي، وبذلك تفقد الكلمات 

دللته���ا باعتبارها كيانات م�شتقل���ة، ولكن مدار 

االأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�صعبية

https://ar-ar.facebook.com/alzubaidy.yaseen
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املع���اين وال���دللت وا�شتخ���راج البن���ى الدللي���ة 

الك���رى يك���ون ع���ن طري���ق اإيج���اد العالق���ة بن 

الكلم���ات .فف���ي اأ�شط���ورة اأوديب ل يلتف���ت ليفي 

�شرتو�س اإىل رمز »التنن« واىل »اأبي الهو  ل« ولكن 

يهت���م بالوح���دات التكوينية  الكرى الت���ي تتاألف 

بدورها من وح���دات تكوينية �شغرى .وعلى �شبيل 

املثال فالوحدات ال�شغ���رى التالية)اأوديب يتزوج 

اأمه جوكا�شت،اأنتيغ���ون تدفن اأخاها تدفن اأخاها 

بوليني�س رغم احلظر( تك���ون وحدة التفخيم من 

عالقات القرابة. 

الوظيفية: الجتماعية  التحويلية   -  3

وه���ي تعتمد املقاربة الأل�شنية، فيكفي الرجوع 

اإىل اأ�ش���ل الكلم���ة، وا�شتقاقاته���ا املمكن���ة ملعرفة 

يف  مبحث���ا  الرمزي���ة  ت�شب���ح  وبذل���ك  رمزيته���ا 

الأل�شني���ة التي �شت�شبح ب���كل اأ�شكاله���ا اأمنوذجا 

لفكر اجتماعي،ووفقا لهذه املقاربة واعتمادا على 

اأعم���ال بيغاني���ول  خل�س دوميزي���ل اإىل اأن هناك 

رموزا خا�شة باملجتمعات الزراعية، واأخرى خا�شة 

باملجتمع���ات الدائمة الرتح���ال، واأن الأوىل اأقرب 

اإىل التوحيد، بينما تنحوالثانية نحوالوثنية.

رمزية احلكاية ال�صعبية يف �صوء التحليل 

النف�صي

م���ادة  واحلكاي���ات  الأ�شاط���ر  �شكل���ت  لق���د 

خ�شب���ة للتحليل النف�شي من اأج���ل تفعيل واأجراأة 

اجلهاز املفاهيمي املرتبط اأ�شا�شا باآليات ا�شتغال 

الال�شعور،وج���ل القوان���ن املتحكم���ة يف النف����س 

الإن�شانية باأبعادها املختلفة.

وقد عالج بع�س الدار�شن احلكايات بطريقة 

معمق���ة بينم���ا اكتف���ى البع����س الآخ���ر باإ�شارات 

عاب���رة، وم���ن بن املقارب���ات، تلك الت���ي اختطت 

لنف�شه���ا م�ش���ارا نظري���ا حماول���ة رب���ط موتيفات 

احلكاية بال�شتيهامات املختلفة التي طبعت تاريخ 

الإن�شانية، وم���ن املقاربات ما ركز يف اأعماله على 

التحلي���ل الن�ش���ي الذي حاول اأن ي�ش���يء املناطق 

الأدوات  ذات  احلكاية،با�شتعم���ال  يف  املعتم���ة 

الإجرائي���ة واملفاهيمية، وقد ب���رز يف هذا الجتاه 

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�شي للحكايات ال�شعبية«، 

http://uqu.edu.sa/page/ar/43961
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وفي���ه اأب���ان ع���ن الرمزي���ة الهائلة الت���ي تختزنها 

احلكاي���ات، خ�شو�شا يف �شق الرمزي���ة النف�شية، 

ومبقت�ش���اه تع���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�شا�شية،فمن 

خالل جتربته الطويلة يف جمال علم نف�س الطفل، 

ا�شتطاع بتلهامي اأن يكت�شف ما للحكاية من دور يف 

اإعداد �شخ�شية الطف���ل وتكوينها واإك�شابها القوة 

واملنعة الالزمتن لقتحام جماهل احلياة.                                                                                                

واحلكايات تتجه اإلين���ا عر لغة رمزية ترتجم 

اآليات عم���ل الال�شعور م�شتح�ش���رة روحنا الواعية 

والالواعية يف مظاهرها الثالثة:الأنا، الأنا الأعلى، 

اله���و  . وهذا م���ا ي�شكل �شلب فعاليته���ا، اأي اأن كل 

الظواهر النف�شية تكون جم�شدة يف اأ�شكال رمزية.

احلكايات وحتقيق التوازن النف�صي:

ت�شع���ى احلكاية لتحقي���ق الت���وازن ل�شخ�شية 

الطفل، وذلك برت�شيخ الأمور التالية:

- احلكايات تعطي معنى حلياة االإن�صان:

اإن اإدراك معن���ى لوجودنا ل يتم ب�شكل فوري، 

ولكن بطريقة متدرجة وهذا ما على الرتبوين اأن 

يع���وه، واأن ي�شعوا اإىل غر�ش���ه يف اأذهان النا�شئة، 

وينتق���د »بتلهامي« الآب���اء الذين يري���دون اأن يروا 

اأبناءه���م نا�شج���ن يف �ش���ن مبكرة، وه���م بذلك 

يحرقون املراح���ل وي�شربون �شن���ة التدرج عر�س 

احلائط .

اإن الو�ش���ول اإىل تر�شي���خ فك���رة معنى احلياة 

ل يت���م اإل بتج���اوز الوج���ود الذات���ي اإىل الوج���ود 

الك���وين والإن�ش���اين، واإث���راء العواط���ف وحتري���ر 

اخلي���ال والقدرات النف�شي���ة، بال�شكل الذي يري 

ال�شخ�شي���ة ويقويه���ا ويجعله���ا ق���ادرة عل���ى قهر 

املفاجاآت التي تخبوؤها الأيام.

- احلكايات جن�س موجه لاأطفال بامتياز:

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

كفايته يف الإ�شباع النف�شي للطفل، واقت�شاره على 

م���ده بتقنيات القراءة،اأومده باملعلومات واملعارف 

العام���ة اأوت�شليت���ه ول �ش���يء غ���ر ذل���ك. فحكاية 

موجهة لالأطفال

» ل ينبغ���ي له���ا اأن ت�شلي���ه اأواأن متده مبعارف 

عامة ولكن يج���ب اأن تثر انتباهه وف�شوله وتعمل 

 ،
 )49(

عل���ى تخ�شي���ب خيال���ه وحتري���ر عواطف���ه«

م���ع اقرتاح حل���ول منا�شب���ة ل�شنه ومل�شت���وى وعيه 

وتفكره.

اإن احلكاي���ات تبق���ى اجلن�س الوحي���د القادر 

عل���ى اإعطاء الطفل فر�شة اقتحام عامله اخلا�س، 

واإع���ادة ترتي���ب بيت���ه الداخل���ي، ومنح���ه الآليات 

الكافية لفهم نف�شه يف عامل معقد مليء بالأ�شرار 

واملفاجاآت.

- احلكايات واالأحوال الوجودية:

م���ن اأج���ل ع���الج امل�ش���اكل النف�شي���ة املتعلقة 

بالنمواأي» تخفيف وط���اأة الإحباطات الرنج�شية، 

 ،
 )50(

وامل���اآزق الأوديبي���ة وامل�شاحن���ات الأخوي���ة« 

ولك���ي يكون الطفل ق���ادرا على اإثب���ات �شخ�شيته 

والوعي مبوقعه داخل حميطه، لبد له من حتقيق 

التوا�شل الالزم مع ل�شعوره، من خالل ال�شتئنا�س 

بالفونتازمات التي ت�شغل جيدا يف احلكايات . 

- احلكايات والبعد التفاوؤيل:

اإذا كان���ت احلكايات والأ�شاطر مت�شابهة من 

ناحي���ة  الوظيفة الرمزية، ف���اإن بينهما اختالفات 

جمة من بينه���ا اأن الأ�شاطر مغرق���ة يف اخليال، 

بينما تت�شم احلكايات بالواقعية، فاأغلب الأحداث 

املروية يف احلكايات تبدوبديهية، وقابلة للتحقيق 

يف اأر�س الواقع، بينم���ا تبقى الأ�شاطر بعيدة كل 

البعد عن الواقع، لأن �شخو�شها بكل ب�شاطة،اآلهة 

اأواأن�شاف اآلهة. وفيها تك���ون النهاية ماأ�شاوية يف 

الأ�شطورة، تنتهي احلكاية نهاية �شعيدة. 

االأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�صعبية
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- االآليات النف�صية امل�صتغلة يف احلكايات:

- الفونتازمات: 

وقد ركز جيزاروهامي Gézaroheim على 

رمزي���ة احلكاية ال�شعبية يف  اجلانب الفونتازمي، 

اإذ اعت���ر اأن الفونتازمات تك���ون اأكر �شفافية يف 

احلكاية منه���ا يف الن�شو�س الأدبي���ة، والفونتازم 

ح�ش���ب معج���م التحلي���ل النف�شي ه���و  »ال�شيناريو 

اخلي���ايل ال���ذي تنتجه ال���ذات، من اأج���ل تدارك 

ومنه���ا الفونتازم���ات التي 
)51(

الرغب���ات املكبوتة«

حت�شر يف احلكاية الأمازيغية.

- فونتازم العودة اإىل رحم الأم:

Fantasme du retour au sein maternel

ويتجلى ه���ذا الفونتازم يف م���ا ي�شمى بالعبور 

Le passage، حي���ث ميك���ث البط���ل يف كه���ف 
اأومغارة، اأويجتاز بحرا اأونهرا، وهذا م�شرتك بن 

احلكايات والأ�شاطر.

- فونتازم تدمر الذات:

Fantasme de destruction du corps 

ويتمث���ل ه���ذا الفونتازم يف ابت���الع البطل من 

طرف الغولة، كمقيد����س يف بع�س حكايات �شمال 

اإفريقي���ا، اأوحمواأونام���ر يف احلكاي���ات ال�شعبية 

ال�شو�شي���ة اأوحمواحرامي���ي يف بع����س احلكاي���ات 

الريفي���ة، كما يظهر ه���ذا الفونتازم يف احلكايات 

الت���ي جت�ش���د املعامل���ة القا�شي���ة والوح�شي���ة م���ن 

ط���رف الأبوي���ن عل���ى الأبن���اء، حكاي���ة عزي���زة 

.
)52(

وتولي�شفي

فونتازم امل�شهد البدائي:

fantasme de la scène primitive

وهو  الفونتازم الذي يبدووا�شحا يف احلكايات 

التي تت�شمن موتيف الغرفة املحرمة، اأوالدخول يف 

بيت مهج���ور، اأوالطفل الذي يت�شنت على الباب، 

ويوجد من هذا مناذج كثرة يف احلكايات

 فونتازم العبودية:

 Fantasme de servage

وميك���ن ر�ش���د ه���ذا الفونت���ازم يف احلكايات 

الت���ي ت�ش���اء فيه���ا معامل���ة البطل من ط���رف اأمه 

اأواأبي���ه اأوزوج���ة اأبي���ه، ويف  احلكاي���ة الأمازيغي���ة 

مناذج كثرة ن من بينها ماغيغطا اأوبنت الرماد. 

والتي متثل الطبعة الأمازيغية من حكاية �شندريال 

املنت�شرة يف جميع بقاع العامل. 

ومنه���ا حكاي���ة الأب وبنات���ه ال�شب���ع، اللواتي 

ماتت اأمهن. وت���زوج اأبوهن امراأة اأخرى، اأ�شاءت 

معاملته���ن، وطلبت م���ن الأب اأن يتخل�س منهن، 

فق���ام باقتيادهن اإىل غابة مهج���ورة حيث التقن 

بالغولة.

- مبداأ اللذة يف مقابل الواقع:

حتث العديد من احلكايات على التعامل مببداأ 

الواق���ع مث���ل حكاي���ة »اخلنازير الثالث���ة »وحكاية 

»ال�ش���رار والنملة«، وجت�شد حكاي���ة الأخ والأخت 

كيف يعمل مب���داأ اللذة على حتقي���ق مطالب الأنا 

والهو.

حتك���ي الق�ش���ة ع���ن اأخ واأخ���ت �شاق���ا ذرعا 

بت�شرف���ات زوج���ة الأب ال�شري���رة، فانطلق���ا اإىل 

اأح���دى الغابات، وهن���ا بلغ منهم���ا التعب واجلوع 

مبلغ���ا عظيما، وملا ا�شطر الأخ اأن ي�شرب من اأحد 

العيون، قامت ال�شريرة بتحويله اإىل اأيل.

 ترم���ز رحلة اخل���روج من البي���ت اإىل حتقيق 

ال���ذات ال���ذي يتطل���ب القطيع���ة م���ع املا�شي وهو  

جتربة قا�شية تفرت�س الوقوع يف عدد من املطبات 

وفيما يرمز الأخ اإىل الوحدة غر القابلة لالفرتاق 

يف ال�شخ�شية،ترم���ز الأخ���ت اإىل عزل���ة الأم بعد 

الفرتاق و�شعيها اإىل ت�شحيح الو�شع.

يف بقي���ة الق�ش���ة، يرم���ز الأخ اإىل الهو  الذي 

يخ�شع دائما ملب���داأ الرغبة )اإرواء العط�س(،فيما 

تلعب الأخت دور الأنا والأنا الأعلى اللذين يحاولن 

تاأجيل الرغبات املمنوعة.
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حتويل ال�شريرة الأخ اإىل اأيل جاء بعد اإخفاقها 

يف حتويل���ه اإىل منر وذئ���ب، ولأن الأخ���ت �شمعت 

ن���داء نبع امل���اء تدخلت بع���د اإقناعها ل���الأخ بعدم 

ال�ش���رب، ويف هذا تاأكيد اإىل اإن اجلانب احليواين 

يف ال�شخ�شي���ة يب���داأ يف اخلف���وت تدريجيا اإذا مت 

الإ�شغاء لنداءات الأنا والأن���ا الأعلى، اأي التحول 

من حيوان �شديد ال�شرا�شة والفرتا�س اإىل حيوان 

اأكر األفة ووداعة.

حتم���ل حكاي���ة »الأخ والأخ���ت« دللت رمزية 

كب���رة، بدءا م���ن اإظهار عمل اأق�ش���ام ال�شخ�شية 

الثالث���ة الأنا،الأنا الأعلى،الهو  الذي يخ�شع ملبداأ 

الرغبة يف مقابل مبداأ الواقع الذي ي�شم الأنا،كما 

توؤك���د احلكاية على احليوان فين���ا يختفي مبجرد 

بلوغ الإن�شان مرحل���ة الن�شج التي يوازن فيها بن 

مطالب الأنا والأنا الأعلى والهو.

االأبعاد الرمزية يف احلكاية ال�صعبية
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الشعر الشعبي المقاوم والغناء 
الوطني الرافض لالحتالل الفرنسي 

في تونس من 1881 إلى حدود فترة الثالثينات 
من القرن العشرين

�صمري اإدري�س

كاتب من تون�س

كان الش��عر والغناء املقاوَمننْ والرافَضننْ لاحتال 
في القطر التونس��ي م��ن جنوبه إلى ش��ماله، متعّدد 
األشكال واألغراض إذ ارتبطا مبقاومة احملتل وكذلك 
باحلف��اظ على الهوية واالنتماء. فق��د »تعورفت لكل 
أم��ة من األمم أغان خاصة متّث��ل لغتهم، وقوميتهم، 

وأخاقهم وعوائدهم«)1(.

http://khilazwaw.blogspot.com/20101881/12/.html
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ال�صعر ال�صعبي املقاوم والغناء الوطني الراف�س لاحتال الفرن�صي 

لذل���ك نرى اأّن كل اأّمة تهّب - مبجّرد تعّر�شها 

خلط���ر خارج���ي - تدافع ع���ن مقّوم���ات وجودها 

)الثقافة، اللغة، الأخالق، الدين، العادات، الخ( 

لط���رد امل�شتعم���ر واحلف���اظ على الوط���ن والهوّية 

موّظف���ة خمزونه���ا الرتاث���ي واحل�ش���اري والفّني 

لذل���ك. األي�س الفن انعكا�شا لوع���ي اجتماعي - ل 

ف���ردي معزول عن الواق���ع واملجتمع – ويف خدمة 

الق�شية الوطنية؟

وهذا ما ذه���ب اإليه اإبراهي���م احليدري حن 

اأورد »وم���ن خ�شائ����س الفن���ون التقليدّي���ة اأنه���ا 

فنون لي�ش���ت ذاتّية، واإمن���ا جماهرّية غر مغلقة 

وحمدودة يف تركيبها. اأنه���ا تعك�س وعيا جماعيا، 

لأنه���ا غ���ر مق�ش���ودة جلماله���ا واإمن���ا لفائدتها 

الجتماعي���ة، لأنها متار�س ب�ش���كل اأو باآخر تاأثرا 

فكريا وروحيا واأخالقيا كبرا، اإ�شافة اإىل قيمتها 

. ه���ذه القيم���ة ميك���ن لن���ا اأن نتلّم�س 
)2(

العملّي���ة«

اأهمّيته���ا ووظيفته���ا يف عالق���ة بعملّي���ة توظيفها 

يف الواق���ع العمل���ي ولي�س خارج���ه وبفعلها الثقايف 

وتاأثره���ا يف النفو����س ويف احلي���اة الجتماعي���ة 

والعاطفّي���ة و الوجدانّي���ة والوطني���ة حي���ث يك���ون 

الوط���ن يف خط���ر بكّل مكّونات���ه الثقافّي���ة والفنّية 

واحل�شارّية والقت�شادّية وغرها، بفعل الحتالل 

املبا�شر الذي بداأت اإرها�شاته قبل 1881.

ويف تون�س مثلما هو حال املغرب العربي- حيث 

توّح���دت املقاوم���ة بن ليبي���ا وتون����س واجلزائر- 

ومثلما هو حال كل ج���زء من الوطن العربي، كان 

ال�شع���راء واملغّنون ال�شعبي���ون وغرهم على موعد 

مع العط��اء وبذل فّنه���م وروحهم من اأجل الوطن 

يف كل منعطف تاريخي ومع كل حادث جلل اأ�شاب 

البالد. 

فال�شعراء »غالبا ما يتعر�شون اإىل ذكر اأبطال 

املع���ارك اّلذي���ن اأبل���وا فيه���ا وا�شت�شه���دوا فتخّلد 

اأ�شماءه���م يف ه���ذه الق�شائد ال�شعرّي���ة. ولتون�س 

ر�شي���د هائل من هذه الأ�شعار اّلت���ي تعّر�شت اإىل 

مقاوم���ة امل�شتعم���ر الفرن�شي منذ دخول���ه البالد 

)...( كم���ا توج���د اأ�شع���ار عدي���دة تعّر�ش���ت اإىل 

املقاوم���ة امل�شرتكة ب���ن التون�شي���ن واجلزائرين 

.
)3(

وخ�شو�شا يف اجلنوب التون�شي«

و�شنعر����س يف ه���ذه املقال���ة اأمثل���ة م���ن فرتة 

ترتاوح ب���ن 1881 - وما �شبقه���ا من ثورة علي 

.
)5(

 - وبن فرتة الثالثينات
)4(

بن غذاهم

فقب���ل الحت���الل الفرن�ش���ي لتون�س قي���ل �شعر 

كث���ر، من���ه ما ُغّن���ى ومنه ما بق���ي دون تلحن يف 

و�شف ثورة )علي بن غذاهم( حيث حملت لبنات 

اجلهاد �شد بدايات التغلغل ال�شتعماري الفرن�شي 

�شّجل���وا  ال�شعبي���ون  تون����س  ف�شع���راء  تون����س.  يف 

ب�شعره���م هذه الث���ورة يف مواقف فنّي���ة حما�شّية، 

ظ���ّل النا�س يرّددونها ويتغّنون بها لكنها ُفقدت مع 

وفاة رواتها الأولن، ومل ُيعنَت بتدوينها.

من بن هذه الق�شائد نورد طالع اإحداها :

اللللّه يلنل�صلر بن غذاهم

)6(
      جماعة الباطل فياهم )اأهلكهم(

و�شّج���ل ال�شعراء املغّنون �شخطه���م على واقع 

ال�شرائ���ب واملظ���امل امل�شلطة عليه���م من حكومة 

الباي وم���ن الت�شّرب ال�شتعم���اري عر ال�شركات 

امل�شبوهة وغرها من مظاهر الغزو من ذلك هذه 

الأغني���ة اّلتي ج���اءت يف كتاب الأغ���اين التون�شّية 

لل�ش���ادق الرزقي حي���ث ذكر اأنها كان���ت تغّنى يف 

احلف���الت ال�شعبي���ة مب�شاحب���ة اآلت���ي املْندوِليَنة 

والدربوك���ة و�شرب الأكف »وهي تندب حظ تون�س 

احلائ���رة احلذرة من هذه ال�شرك���ة الأجنبية اّلتي 

ا�شتلزم���ت جل���ب ماء زغ���وان اإىل املن���ازل مقابل 

مبالغ مالية، واملتاأملة من ال�شريبة البلدية الخ ...

ِتبلِْكلي ْوَدْملِع الِعيلْن ْغِزيْر

رْي         َعَل ُتللوِن�ْس ِيا َملاَذا ْي�صِ

ِنلْبللللللِكللللي ِبللاللللللَدْمللللَعللللة

اِيْر ِفيلَها       عَلى ُتللوِن�ْس َما �صَ

اأُْم الللللللللللُبللللللللللْللللللللللللللللَداْن

)7(
َتلللاَرة َرِبلّي ْيَهلِنلّيلَها«        حِمْ
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وع���ن بداية التغلغل ال�شتعم���اري ورف�شه من 

 
)8(

ال�شع���ب وال�شع���راء  يحّدثنا ال�ش���ادق الرزقي

ع���ن اإحدى الأغ���اين اّلتي ج���اءت لتحذير ال�شعب 

م���ن الحتالل ومن ظلم الباي ومن غدر امل�شتعمر 

ال���ذي يحاول من خالل اإقامت���ه خلط �شكة حديد 

بن تون����س واجلزائر اإيهام اأهل البلد باأنه �شيكون 

يف خدمتهم ومن اأجل رفاهيتهم:

َيلللا َغلللاِفللللللْل َبلللاِلللْك ُتلْطلللَمللللاْن

فللللي اللللُدْنلللَيا َملللاَعللللللاْد اأََملللللاْن

ِعلللللللللْنللللللللللللَده َبللللللللاُبلللللللللللللللللللوْر

ِعْنلللللَده َمل�ْصلللللي ْنلَهلللللاْر ْبلل�َصاَعللله

للللللللللللللللا�ْس ي ِفلللللللللللللي اللللنَّ ْيللللَزهِّ

)9(
ْل يِف الطملَّاعة... َبللا�ْس ْيلَح�صِّ

وج���اءت ق�شائ���د ال�شاع���ر ال�شعب���ي علي بن 

  لت�ش���ف حال���ة الظل���م 
)10(

 الق�ش���ري
ّ

عب���د اهلل

والنه���ب وتدهور الأخ���الق نتيج���ة ل�شيا�شة الباي 

امل�شّلطة عل���ى رقاب ال�شعب، ه���ذه ال�شيا�شة اّلتي 

مّه���دت لالحتالل نذكر منها بع����س الأبيات لهذه 

الق�شيدة :

َفدْت َخُلوِقلي اْلَقلْلْب َباْت ْيَكلْنللدْر

ُروْج ْواجللللِي اَل ْجلللَبلللْرت ْدَواه مَمْ

ْر ااَلْحَكاْم ِملْن َملللْواَلْي َراْد ْوَقللللدَّ

َذل اْلللُبلللْرِنلللي َواللللدَجلللاْج ْغللَاْه

َيْحِي ْوُيْقُتْل ِيلَكل�ْصلِرْك وْيَجلللّبلللَْر

اللُحلْكلْم ُحْكَمه َواْللَعلَطى َملْعللَطاْه

ْ ْفْل ِكليْف ْتَكلللرَّ َملاَذا ْوَجْعِني ال�صِّ

)11(
    ْتعلَلللللَّى �َصلللاَنه ْوَعاْد ُموىَل َجلاْه

وتخت���زن الذاك���رة اجلماعّي���ة العدي���د م���ن 

املواق���ف ال�شعري���ة ال�شعبّي���ة منذ الق���رن التا�شع 

ع�شر »مث���ل ملحمة ح�شونة الليل���ي لل�شاعر اأحمد 

مالك واّلت���ي ارت�شمت يف اأذهان الكثرين خا�شة 

مناط���ق الو�شط وال�شمال الغرب���ي وحادثة هروب 

البطل الليبي ُغوَمة املحمودي اإىل مناطق اجلنوب 

. كذل���ك ميك���ن اأن ن�شّج���ل يف هذا 
)12(

التون�ش���ي«

الإطار التج�شيد الفني لتجارب اجلهاد يف احلركة 

الوطنية �شد الحت���الل الفرن�شي واّلذي ظهر من 

خ���الل »اإعالن ال�شعب رف�ش���ه لنت�شاب احلماية 

الفرن�شّي���ة ونقمته على الباي وه���ذا ما ظهر على 

 
ّ

األ�شن���ة ال�شع���راء ال�شعبّين مثل عل���ي بن عبد اهلل

الق�ش���ري وال�شاعر حمد بن �ش���امل الرغوثي...

كذل���ك م���ا قال���ه ال�شاع���ر عب���د اهلل املرزوقي يف 

و�شف حالة البالد التون�شّية عام احتالل املرازيق 

�شن���ة 1882 وما قال���ه املنا�ش���ل اإبراهيم �شا�شي 

 .
)13(

ال�شعيلي من بني يزيد بحامة قاب�س «

ه���ذا اإ�شاف���ة مل���ا قي���ل م���ن �شع���ر مق���اوم يف 

معرك���ة التجني����س الت���ي اندلع���ت بتون����س عل���ى 

مطل���ع   
)14(

الأفخار�شت���ي املوؤمت���ر  انعق���اد  اإث���ر 

الثالثين���ات وم���ا ج���ادت ب���ه القريح���ة ال�شعرّي���ة 

لل�شاع���ر اأحمد الرغوثي من رف����س لهذا املوؤمتر 

وقراراته امل�شتهدفة للغ���ة العربّية وللهوّية العربّية 

الإ�شالمي���ة.  ومع خيانة الب���اي لالأر�س والعر�س 

والتاريخ اإثر عق���ده ملعاهدة 12 ماي 1881 اّلتي 

باع من خاللها اأر����س تون�س لال�شتعمار الفرن�شي 

�شاع يف جميع الأو�ش���اط اأنه �شّلم البالد لالأجانب 

الكفار وذاعت يف اأحي���اء البادية الأغنية ال�شعبّية 

امل�شهورة اّلتي كان يتغنى بها ال�شبيان:

لللاِدْق َخلللللاْن لاْم الل�صََّ ْيلِكلْب اأََيَ

)15(
         ْهلَرْب َخللللّى اللُكْر�ِصلي ِللْجلللَواْن

كما راج مغنى يف احلا�شرة بعد هذه املعاهدة 

يف حفالت ال�شباب يقول مطلعه :

يللللللللللللللللا ملخلللللللللللللللللللوق

نلهللللار للخمي�س غلللق ال�صوق   

ملا �صلم اإال العربي زّروق

ملن الللللدوللة اللفلللرن�صاوّيلة   
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وقد تفّجرت قريحة ال�شع���راء منادية للجهاد 

)16(

وممّجدة للقبائل واأبطالها

يا اأمة نبينا يا من طالب على اجلهلاد يجينا

�صلللللللاملللللللللللونلللللللللللللللا الللللللكلللللللللّفلللللللللللللللللللار

كلان خلرتو فلللينلللا العطّيلللللة لللقلللهللللللار ...

بللنللللو زيللللللد واللللهلللمللاملللة اثلللنللا�س فيلللله

الللحلللللرب ليلللهلللم مللللن قللللديلللللم اأبللللطلللللال

)علي بن عامرة( �صليلللللد فلللللي اللتلللرعّيللللة

)حممد بن هذيلي( بلللللطللللل م االأبلللللطللللال

وطلللللللن الل�صللللللاحلللللل فلللليللهلللم الللرجللّيللللة

اللللللواحللللللد يلللللللللز كلللللبلللده عللللللى اللمال

قلللفللللل�صلللللللللة ونلللللفلللللللزاوة وجللللريلللدّيلللة

 ملللللللللللع وعللللللللد ربلّللللللللي ملللللللا يلقلللد احلال

)17(

ل�شاعر جمهول 

كم���ا تفّج���رت ه���ذه القريح���ة متحّدث���ة ع���ن 

�ش���دى احتالل تون�س من ط���رف ال�شتعمار مثلما 

 بن علي 
ّ

ج���اء يف طال���ع ق�شيدة لل�شاعر عب���د اهلل

: 
)18(

املرزوقي

َعاْم ِكْذْب، َعاْم َاْخَباْر عاْم ْنَذاِيْر

 
)19(

     َعاْم اللِّي َبات الَوْطْن َكاِمْل َحاِيْر

لق���د �شكل ال�شعراء واملغن���ون ال�شعبيون جبهة 

فنية ثقافّية فكانوا يف مقّدمة املقاومن لالحتالل 

كما ق���ال عنهم حمم���د املرزوقي »�شع���راء فحول 

وفر�ش���ان عظ���ام، قاوم���وا امل�شتعم���ر ببنادقه���م 

. ومن بن 
)20(

و�شلقوه باأل�شنتهم يف ق�شائد رائعة«

 الذي كتب 
)21(

ه���وؤلء ال�شعراء »حمادي الذيب���ي«

الكثر م���ن ال�شعر يف معارك عديدة دارت رحاها 

يف الو�شط الغرب���ي كمعركة �شيدي يعي�س بقف�شة 

واّلتي قال فيها :

َعْرَكة �َصلللارْت يف �ِصيِعي�ْس ْنَهاْرَخلاِيْب ثاْر 

ْحَظاْح الظَّ

�صا�ِصي َغاِفْل َما ِيدري�ْس ِدْز  وُقوْل ليْه اأَرَّاحْ )22(

ومن بينهم الفار�س ال�شاعر »من�شور الُهو�ْس« 

م���ن مدن���ن اّلذي ث���ار �ش���د الحت���الل الفرن�شي 

م���ع عرو����س اجلنوب ث���م ا�شط���ر لالنتق���ال اإىل 

ليبي���ا حيث بقي ين�شد ال�شع���ر الراف�س لالحتالل 

والإذع���ان له ويقوم من حن لآخ���ر بالإغارة على 

ال�صعر ال�صعبي املقاوم والغناء الوطني الراف�س لاحتال الفرن�صي 

علي بن غذاهم
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ْوَكِد الواجبات 
َ
الع���دو وهو اّل���ذي اعتر » اأنَّ ِم���ْن اأ

وقتذاك الهجرة اّلتي يعترها فر�س عن...« ويف 

هذا يقول :

    واجب علينا الهجرة فر�س و�صنة

 
)23(

         بال�صرع موىل اخلايبة يتكافى

وقد ح���ارب هذا الفار�س »اأع���داءه وخ�شومه 

ب�شالح���ه الناري ول�شان���ه ال�شليط ذل���ك اأنه �شلق 

.
)24(

بل�شانه من مل تطله بندقيته«

 و�شيئ���ا ف�شيئ���ا اأخذ العداء يتفاق���م بن اأبناء 

ال�شع���ب وب���ن الحت���الل لياأخ���ذ اأبع���اده الوطنّية 

والدينّي���ة والثقافّية واللغوّي���ة وال�شيا�شّية ولرتقي 

اإىل مواجه���ات م�شّلح���ة وا�شطدامات ومواجهات 

 
عنيفة كان من اأبرزها اأحداث الزلج 1911)25(

 وما تالها من بروز 
)26(

اْم« 1912  وواقعة »ال���رْتَ

احلركة النقابّية يف تون�س و جتّذر  احلركة الوطنّية 

وتو�ّشعها يف عالقة وثيقة ل تنف�شم.

»ومن الطبيعي اأن تواكب الأغنية ال�شعبّية هذه 

احلوادث لتنّدد باأ�شكال الظلم ال�شتعماري )...( 

وم���ن هذه الأغ���اين اّلتي تغّنت ببط���ولت »املنوبي 

  �شهداء 
)28(

  و»ال�شاذيل القطاري «
)27(

اجلرجار«

واقع���ة ال���زلج و»الدغباج���ي« �شهي���د املقاومة يف 

جنوب تون�س )...(اّلت���ي بقيت خالدة يف الذاكرة 

 
)29(

ال�شعبّية )...( اإىل زمننا احلا�شر«

 نذكر منها :

 بللللّره ويجللللا ما ترد اخبار ع اجلرجار

)30(
 

ّ
  يللا علللالللللم لل�صللللللرار �صبللللللللري هلل

و

يا جماعة �صوفوا ملا �صلار

القطلاري مللللعلللاه اللجلرجار   

حللللل�صلللللرنلللا الللللجلللللللاز

)31(
كللل واحد يف قلرو جللاز   

ومثلم���ا امت�ش���ق الث���واُر ال�ش���الَح يف كّل رب���وع 

تون�س، هّب الأدب���اء والفنانون ب�شعرهم واأغانيهم 

وحكاياته���م وب���كل الأ�ش���كال الفنّي���ة لي�شرخ���وا 

�شرخ���ة واحدة �شد املحتل وليج�ّشدوا كل املعارك 

اّلتي خا�شتها اجلماه���ر واملقاومة امل�شّلحة. فمع 

كل معركة وكّل انتفا�شة وكّل حادث وجدنا ما عّر 

ال�صهيد ال�صاذيل بن عمر القطاري 



51

عنها فنّيا بال�شعر وبالأغنية.

وقد ظهرت يف تون�س العا�شمة اإحدى الأغاين 

ام« 1912 وقد تغّنى بها  الت���ي خّلدت حادثة »الرْتَ

حيث 
)32(

الأطف���ال وال�شبي���ان حتّدي���ا للم�شتعمر

يقول طالعها :

)33(
انيَّة َعلَللى َملا ْجَرى ِلْللِكْبَ

     ِفلللْ�ِصلللللْت َمللللا َدللّْتل�ْس ْثنيَّة

)34(

و يرّد ال�شاع���ر الفار�س حممد بن مذكور

عل���ى الحتالل - وهو يبن���ي مركزا حربيا جلنوده 

يف منطقة الذهيبة خالل ثورة الودارنة وبني يزيد 

-  باأغنية يقول طالعها :

اأََيلاْم ُكلْنت ِتْرْعبي َيا َقاَعلة

)35(
   واْلُيوْم ِفيك اْلَكْلْب َمّد ْكَراَعله

و»يف هذه الف���رتة بالذات، اأي حتت وهج هذه 

َق ِبِن َمِذُكور خلو�شها  رَّ  التي طاملا حَتَ
)36(

احل���رب

تفي����س قريحته من جديد، فيتوج���ه بخطابه اإىل 

)37(

الفرن�شين«

مرات يف اللطليان ملرة فيكم

رقريق مانولو�س دوم علليكم   

ملللللللللرات فللللي الللللللطللللليلان

ومرات عليكم راقب الكيفان   

قدا�س �صقنا من نلليلاق �صمان

                  وقدا�س خزيتو على كرعيكم

حال رزقكم بال�صرع والقراآن

              رعية مرا متوا ال�صروط عليكم 

وم���ن القروان ي�شف اأحد ال�شعراء يف اإحدى 

الأغاين و�شع املجتمع اأمام الحتالل:                            

ا�ْس ِمْن ِيْبِكي ْوِيْنِدْب ْعِلليَنا ثمَّ

اء َما َعاْد ِيْنَفْع ِفينَا  ْنلِفد الِق�صَ

وقد كت���ب ال�شاعر ال�شعبي عم���ارة ال�شوداين 

الفطنا�ش���ي م���ن قاب�س ه���ذه الكلمات م���ن اأغنية 

ا�شتهرت يف اجلنوب يقول طالعها :

لي َمْكُتوْب ا�ْصَطاْر ِمْن َربِّ

لاْر ْقَعْدَنا َرِعيَّة ِلْللُكلفَّ

ال�صعر ال�صعبي املقاوم والغناء الوطني الراف�س لاحتال الفرن�صي 

ال�صهيد املنوبي اجلرجار
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خليفة بن ع�صكر النالوتي

 
)38(

» كم���ا حت���ّدى ال�شاع���ر »حمم���د الرِوي����سْ

الحتالل والباي بكلمات اأغنية جعلت هذا الأخر 

ياأمر بتتبعه ومنعه من ترديد اأغنيته:

يا لندرى تون�س على امللكّية

واال ديلملله قاعدة عرييه

كم���ا ُرِث���ي ال�شهيد الب�شر بن �ْشدي���َرة باأغنية 

يقول مطلعها:

نلللللوحللللي يا زيلللن الَتخِليلة

   َعللللل خللللوِك العاتللي قتلوه

فيه ت�صفللللوا كللللاب الغابة

وال خّللللللى رجللللال يفيللللدوه   

اأما ال�شاع���ر »عبد الرحمان الكايف« فقد كتب 

 ) جندوبة حاليا( 
)39(

ع���ن واقعة �ش���وق الأربع���اء

ف�شارت اأغنية رّددتها اجلماهر يقول طالعها :

م�صنوق ي�صكي من الدرك يا حليلة

يلبلكي يكلللم فلي حبل مثيلة   

 فق���د ج�ّشدها �شاعر 
)40(

اأم���ا حادثة املر�ش���ى

جمهول يف اأغني���ة و�شف فيها ما كان يرتّقب اأحد 

املواطنن جراء غدر امل�شتعمر قال طالعها  :

ار نحكي لكم يللا ح�صّ

   فللي اللملر�صلى اآ�س اّلللي �صار

الفر�صي�صي قا�صلد مواله

ع اللل�صلبحللّيللللة اآ�س عللطلللاه   

وللد امللالطللّية ناداه

)41(
حلالللللل حلانلللوته جلزار   

ويف اجلن���وب بعد انك�شاف حتّرك م�شايخ بني 

يزي���د وبعد حما�شرة ثورته���م يف خطواتها الأوىل 

واعتق���ال اأبرز قادته���ا، اأ�شرعت قبائ���ل اجلنوب 

ال�شرق���ي بتطاوين للقي���ام بث���ورة »اْلوَداْرَنة« و»يف 

اإع���الن الث���ورة امل�شّلح���ة اّلت���ي م���ازال ينق�شه���ا 

ال�شتع���داد امل���ادي ال���الزم والتن�شي���ق. ووقع���ت 

بينه���م وبن اجلي����س الفرن�شي ع���ّدة معارك على 

. ثم ان�شمت هذه القبائل اإىل القائد 
)42(

احلدود«

»خليفة بن ع�شكر« بجهة نالوت بليبيا »وقد دامت 
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الن�صب التذكاري لل�صهيد حممد الدغباجي

بحامة قاب�س 

 
)40(

مع���ارك الث���ورة م���ا يزيد ع���ن �شبع �شن���وات«

انطالقا من �شنة 1915.

ومل تتوق���ف ه���ذه الث���ورة عند ه���ذا احلد بل 

توا�شل���ت بت�شّكل جمموعة م���ن املقاومن اختارت 

الكف���اح امل�شلح �ش���د املحت���ل وكان يقودها حممد 

الدغباج���ي اأغلبهم من بني يزيد. اأما البقّية فهي 

م���ن تطاوين واحلزم اأح���واز قاب����س) وغمرا�شن 

وليبي���ا (عم���ر كري���د احلام���دي، وذلك بع���د اأن 

انف�شلت عن جمموعة الب�شر بن �شديرة. 

وق���د خا�ش���ت جمموع���ة حمم���د الدغباج���ي 

معارك عدي���دة تناولها ال�شع���راء واملغنون بفّنهم 

حّتى اأنها غدت وثيقة تاريخّية هامة لتلك املرحلة 

يف عالقة مع كل ما كان يحدث يف البالد التون�شية 

فحيث ح���ل ال�شتعمار حلت املقاومة بكل اأ�شكالها 

 . مبا يف ذلك ال�شعر والغناء املَُقاِوَمْنِ

ويف ن�ش���ال حام���ة قاب����س كان���ت ال�شخ�شي���ة 

الرئي�شّي���ة اّلتي وقع اإفرادها بالن�شيب الأكر من 

ال�شعر واحلكايات هي �شخ�شّية حممد الدغباجي 

التي وجدناها حا�شرة يف عدد كبر من الق�شائد 

ال�شعبّي���ة ال�شعرّي���ة واملغن���اة والت���ي ت���روي اأغلب 

املعارك التي خا�شتها املقاومة.

ف�»لي����س غر ال�شاع���ر من ي�شتطي���ع اأن يخّلد 

مع���اين البطولة ويج�ّشمه���ا للنا�س يف اأمثلة فريدة 

م���ن الذوق وال�ش���دق، وحّدة العاطف���ة. وقد توّفر 

للدغباج���ي �شع���راء ا�شتطاع���وا اأن يعط���وه حّق���ه 

واأن ي�ش���ّوروا اّتق���اده وجي�ش���ان روح���ه اإزاء ح���ّب 

. حّتى اأّنه غّط���ى ببطولته كل اأنحاء 
)44(

الوط���ن«

تون�س تقريبا فاأ�شبحت �شولته وجولته على ل�شان 

ال�شع���راء واملغّنن والنا�س. فل���م تذهب ت�شحياته 

�شدى ب���ل تفاعل معها الفّنان���ون واملجتمع واأ�شبح 

ا�ش���م الدغباج���ي يطالعن���ا يف الذاك���رة ال�شعبية 

كبطل �شعبي يجمع بن ال�شجاعة والبطولة والوفاء 

 .
)45(

واحلب والعّفة والراأفة

يف  واأ�شط���ورة  رم���زا  اأ�شب���ح  البط���ل  ه���ذا 

احلكاي���ات والأ�شع���ار ال�شعبي���ة »وج���دت عدي���د 

الأ�شاط���ر واحلكايات ال�شعبّي���ة القدمية يف �شكل 

خطاب �شعري. وق���د و�شلتنا بهذه الطريقة عديد 

الرواي���ات ال�شه���رة م���ن اأهمه���ا ق�ش���ة اجلازّية 

الهاللّي���ة اّلت���ي يعود تاري���خ ظهوره���ا اإىل القرن 

احل���ادي ع�شر اإ�شافة اإىل رواي���ة ال�شهيد ال�شهر 

الدغباجي وملحمته الدموّية �شد امل�شتعمر وذلك 

  .
)46(

يف تاريخنا القريب«
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صورة المرأة في 

المثل الشعبي 

الفلسطيني

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

ُ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 معن 
أو أي جتربة إنس��انية، وهو يكش��ف أخاقي��ات وعاقات 
املجتم��ع من جمي��ع النواحي،ولهذا فإن دراس��ة املثل 
هي وجه آخ��ر لدراس��ة منظومة العاق��ات والتوجهات 
االجتماعي��ة فهو بهذا يش��كل ملمحًا م��ن مامح الهوية 
اإلنس��انية ويعكس قيما اجتماعية وثقافية للمجتمع الذي 
يعيش فيه، وبهذا يحتل املثل مكانة األعراف املقدس��ة 

وحكم القانون وفصل الكام في حياة الناس. 

�صادن حممد ح�صن

كاتب من الأردن
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وت�شعى ه���ذه الدرا�شة اإىل ت�شوير واقع املراأة 

الفل�شطينية يف املثل ال�شعبي من خالل تقدمي �شور 

املراأة املتعددة الثقافية والجتماعية والقت�شادية 

والرتبوية التي �شاهمت يف ت�شكيل جوانب ال�شورة 

العامة للمراأة يف املجتمع الفل�شطيني. 

ولالأمث���ال ال�شعبية الفل�شطيني���ة موقفان من 

امل���راأة، موقف اإيجابي حي���ث تقف الأمثال بجانب 

امل���راأة وترفع م���ن �شاأنها وتق���در مكانتها وموقف 

�شلب���ي حيث تق���ف الأمثال �شد امل���راأة وحتط من 

�شاأنها وتنظ���ر اإليها 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�ش���ة لتجربة واقعية 

عا�شه���ا الإن�شان يحمل يف ثناي���اه معرفة الإن�شان 

لنف�ش���ه ولالآخري���ن وللع���امل من حول���ه، وهووجه 

م�ش���رق م���ن وج���وه ال���رتاث الوطن���ي املع���ر عن 

�شخ�شية الأم���ة واأحالمها وهمومه���ا وتناق�شات 

.
)1(

حياتها

وقد ع���ّرف اإمي���ل بدي���ع يعق���وب يف مو�شوعة 

اأمثال العرب املثل باأنه »عبارة موجزة ي�شتح�شنها 

النا����س �ش���كاًل وم�شمون���ًا فتنت�ش���ر فيم���ا بينه���م 

يتناقلها اخللف عن ال�شلف دون تغير متمثلن لها 

غالبًا يف حالت مت�شابهة ملا �شرب لها املثل اأ�شاًل 

.
)2(

واإن جهل هذا الأ�شل«

وتع���رف ي�ش���رى جوهري���ة عرنيط���ة الأمث���ال 

باأنه���ا »عادة هي جمل ق�ش���رة ولكنها نتجت عن 

خ���رة طويلة وق���د ثّب���ت �شحتها الزم���ن، ودّونها 

يف �شجالت���ه لي�شدرها يف الوق���ت املنا�شب حكمة 

لل�ش���ارع اأوانتق���ادًا لذعًا للحياة وبن���اًء على ذلك 

ميك���ن للقارئ اأن يتّبن ال�شب���ب املبا�شر يف �شرعة 

.
)3(

احلفظ«

فاملثل ال�شعبي نتاج لتداخالت التاريخ والثقافة 

واجلغرافي���ا والأدب والقت�شاد والدين والعادات 

والتقاليد وحن تن�شهر كل هذه العوامل جمتمعة 

يف ذاك���رة ال�شع���وب يخ���رج للوجود ه���ذا العطاء 

العبق���ري لفل�شفته احلادة الالذعة املتنفذة والتي 

.
)4(

تفرز احلكمة البالغة يف قليل من الكلمات

ويلع���ب املث���ل ال�شعب���ي دورًا ممي���زًا يف اإبراز 

القيم الجتماعي���ة والقت�شادية يف املجتمع فمن 

خ���الل تداوله ي�شع���ى العامة اإىل تعمي���ق وتر�شيخ 

معايرهم الأخالقي���ة ونظراتهم الجتماعية اإىل 

الأمور، حيث ي�شهم املثل يف ت�شكيل ثقافة املجتمع 

وفل�شفته و�شلوك���ه ويدفعه اإىل الإيجابية والتفاعل 

 حيث مل يرتك املث���ل �شيئًا اإّل وله 
)5(

م���ع الآخرين

فيه قول.

ل���ذا ل غراب���ة اأن يكون للم���راأة يف تراث هذه 

ال�شع���ب ذل���ك الكم الهائ���ل من الأمث���ال ال�شعبية 

الت���ي تغط���ي جوان���ب اأموره���ا احلياتي���ة حلوه���ا 

ومّرها، فكان خر معر ب�شكل اأو�شح عن �شماتها 

اخلا�ش���ة ذات املالم���ح الوا�شحة الت���ي اأ�شبغتها 

ذاتي���ة  اأك�شبه���ا  الفل�شطيني���ة مم���ا  �شخ�شيته���ا 

متميزة وا�شتطاع���ت اأن حتافظ عليها عر �شنن 

.
)6(

طويلة

ولأن املثل ال�شعب���ي يعك�س ح�س و�شعور معظم 

الأف���راد جت���اه املراأة، كم���ا يعر ع���ن اختياراتهم 

وقناعاتهم املختلفة اعت���ر مقيا�شًا مالئمًا ميكن 

.
)7(

توظيفه للك�شف عن �شورة املراأة يف التاريخ

اأما بالن�شبة لواقع املراأة الفل�شطينية فهي تتميز 

بخ�شو�شية خلقتها ظروف جمتمعها الذي يعاين 

الحت���الل وانعك�ش���ت هذه الظ���روف على مناحي 

حياته���ا ال�شيا�شي���ة والجتماعي���ة والقت�شادي���ة، 

بل اأف���رزت ق�شاي���ا ترتبط مبمار�ش���ات الحتالل 

الإ�شرائيل���ي �شدها، وتبعاتها عل���ى اأو�شاع املراأة 

ال�شحية والجتماعية والقت�شادية.

»حيث وجدت امل���راأة الفل�شطينية نف�شها اأمام 

م�شوؤوليات من نوع جديد نتيجة ل�شيا�شات الحتالل 

الإ�شرائيلي���ة من اعتقال وم�ش���ادرة اأرا�ٍس، حيث 

اإن اعتق���ال الآباء والأزواج كونهم معيلن لأ�شرهم 

فر�س عل���ى املراأة �شرورة احل�ش���ول على فر�شة 

.
)8(

عمل لإ�شغال الفراغ الذي تركه الرجل«

�صورة املراأة يف املثل ال�صعبي الفل�صطيني
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مما جعل امل���راأة الفل�شطينية املنا�شلة حتظى 

بحري���ة احلرك���ة وامل�شارك���ة والقيام مبه���ام كانت 

حمظورة عليها من قبل، خا�شة يف ظل غياب رجل 

البيت، لكن هذا ل يعن���ي اأن املراأة الفل�شطينية قد 

و�شل���ت ب�شبب ذلك اإىل و�شع م�ش���اٍو للرجل اأواأنها 

انعتقت من كل القيود والعادات التقليدية للمجتمع 

ال���ذي نعي�س فيه، »فه���ي كغرها من ن�ش���اء العامل 

الثالث تعاين من الكثر من املعوقات واحلواجز التي 

.
)9(

تقف يف طريق تقدمها ومنودورها يف املجتمع«

ولكن رغ���م خ�شو�شية واقع املراأة الفل�شطينية 

الت���ي تعاين معان���اة مزدوجة ب�شب���ب الحتالل من 

ناحية وع���ادات املجتمع من ناحية اأخ���رى. اإّل اأننا 

جن���د اأن ق�شاي���ا امل���راأة الفل�شطيني���ة تتقاط���ع مع 

ق�شايا نظرتها العربية مثل الزواج املبكر، العنف 

�شد املراأة، و�شعف امل�شاركة ال�شيا�شية وغرها من 

. ولالأمثال ال�شعبية الفل�شطينية موقفان 
)10(

الأمور

من املراأة يف اآن واحد.

• موق���ف اإيجابي: حيث تقف الأمثال بجانب 
امل���راأة وترف���ع م���ن �شاأنه���ا وتق���در مكانته���ا وهي 

قليلة.

• موقف �شلبي: حيث تقف الأمثال �شد املراأة 
وحتط من �شاأنها وتنظر اإليها نظرة دونية. 

ومن اأهم ال�شور التي قدمتها الأمثال ال�شعبية 

عن املراأة ما يلي: 

- ال�صورة الربوية

لالأمثال اأهمي���ة تربوية كبرة فهي تعد و�شيلة 

تربوي���ة ناجحة ملا فيها من تذكر وتقدير للمعاين 

وغر�س للخلق الكرمي كال�شدق وال�شجاعة والعفة 

.
)11(

ملواجهة ال�شذوذ والنحرافات والرذائل

وق���د دع���ت الأمث���ال امل���راأة اأن تك���ون مربية 

حقيقي���ة فالأم ترعى اأولدها وتهتم بهم »ما بربي 

ال�شو����س اإّل اأّم���ه« وهي دع���وة اإىل اهتم���ام الأم 

بطفلها ال�شعيف، فاإذا ح�ش���رت الأم كان الأمان 

والطماأنين���ة »اإيل اأّمه يف البي���ت ياأكل خبز وزيت« 

واملث���ل يوؤك���د كذلك عل���ى اأهمية وج���ود الأم لدى 

الأبن���اء من ناحية نف�شيته فيق���ول »بعد الأم اأحفر 

وط���م« وهذا مث���ل �شعبي فل�شطين���ي ُيقال ملن فقد 

اأم���ه لأن الأم ه���ي الأمان وال�شتق���رار يف الأ�شرة 

وبفقدانه���ا تتف���كك الأ�ش���رة فيق���ول املث���ل »الأم 

.
)12(

تع�شع�س والأب يطف�س«

ورغم خ�ش���وع الأم يف جمتمعن���ا الفل�شطيني 

لالأب اإّل اأنها تظل عاماًل اإيجابيًا يف تربية الأبناء 

http://www.khuzaa.com/up/uploads/87f5fc59b3.jpg
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واحلف���اظ عليه���م يق���ول املث���ل »ريح���ة الأم بتلم 

وريح���ة الأب بتخ���م« فهي تغ���رق اأولدها بالعطف 

واحلن���ان وحتاول دومًا الرتق���اء بهم نحوالأف�شل 

والبتع���اد بهم عن ال�ش���رور فيقول املثل يف حر�س 

الأم على اأبنائه���ا »بخبي بنتي يف كمي ول ب�شلمها 

.
)13(

لأمي« و»اإّل وراه اأّمه ل حتمل همه«

كما اأ�شار املثل اإىل اأن تربية الأم لبنها �شوف 

تنعك����س عليه���ا �ش���واء اأكان���ت اإيجابي���ة اأم �شلبية 

»ابنك عل���ى ما ربيتي���ه وجوزك على م���ا عودتيه« 

»ف���اإن اأح�شن���ت تربيته كان م�ش���در �شعادتها كما 

يقول املثل »ولد �شع���دك« حيث �شيقّدر البن البار 

تعبه���ا يف تربيته له ويخاف عليها »ميت عن تبكي 

ول ع���ن اأمي تبك���ي« وهويعلم اأن���ه مبوتها �شيفقد 

احلن���ان وكل م���ن يحب���ه ويعطف علي���ه »اإن ماتت 

اأمك مات كل من يحبك«.

لذل���ك اهتم املثل بالزوج���ة املنجبة ل العاقر، 

فامل���راأة الت���ي ل تنج���ب كال�شج���رة الت���ي ل تثمر 

ويحّل قطعها »ال�شجرة امل�س مثمرة حالل قطعها« 

و»املراأة بال اأولد زي اخليمة بال اأوتاد« وُيقال هذا 

املثل حلث امل���راأة على اإجناب الأولد وح�شب هذا 

املثل ل ت�شتطيع املراأة حتقيق ذاتها وكيانها اإّل من 

خالل اإجناب الذكور.

- املامح االجتماعية

االبنة  -  1

 اأعطى املث���ل ال�شعبي منذ حلظ���ة البداية اأي 

م���ن حلظة املي���الد الأولوي���ة جلن�س الذك���ور »وملا 

قال���وا غ���الم ان�شند ظه���ري وق���ام« »وال�شبي ما 

اأحل���ى ب�شارته ولوم���ات ب�شاعته« و»ملّ���ا قالوا بنّية 

. يت�شح مم���ا �شبق اأن 
)14(

انه���دت حيط���ه عل���ّي«

املث���ل يعك�س حال���ة التمييز الوا�شح���ة يف الأ�شرة 

ل�شال���ح الذك���ر الذي تنتظ���ره الأ�ش���رة باأ�شرها، 

ف���الأم ترى فيه حتقيق���ًا لذاتها وتثبيت���ًا لوجودها 

م���ع زوجها وب���ن اأهلها. حي���ث اأن ولدة البنت يف 

بع�س الأحي���ان كانت ت�شبب املتاعب لأمها بل اإنها 

اأحيان���ًا قد ت���وؤدي اإىل طالقها »خل���ف البنات من 

املتعب���ات« ويقول املثل اأي�ش���ًا »األف ولد جمنون ول 

بن���ت خات���ون« فالبن���ت كائن غر مرح���ٌب به منذ 

ولدتها »فال حّية ول فال بنّيه«  ثم تعي�س طفولتها 

ب�ش���كل مهمل وما اأن ت�شل �شن البلوغ حتى تختلف 

معامل���ة عائلته���ا لها كلّي���ًا حيث تب���داأ املمنوعات 

»فالبنات همه���ن للممات« »والبن���ت بتجيب العار 

.
)15(

واملعيار والعدولباب الدار«

ويذكر املثل كذل���ك اأن املراأة ل جتيد �شوى دور 

واح���د هودورها كاأنثى »امل���راأة يا �شرتها يا قرها« 

اأو»البنت ي���ا جرها يا قرها« فما هي اإّل عار على 

الأه���ل التخل�س منه حي���ث يقول ل�شان ح���اَل الأم 

اأوالأب يف املثل »مل���ا قالوا ابنيه انهدت حيطه علي« 

لأن البنات كما يقول املثل م�شائب »الوليا رزايا«.

لك���ن رغم تهمي�س املث���ل ال�شعبي ل���دور املراأة 

الإنتاج���ي وو�شعها يف اأ�شف���ل املراتب الجتماعية 

لالأ�ش���رة فاإنه يتعامل م���ع امل���راأة ال�شعيفة »�شلع 

قا�شر« ب�شلوك ح�ش���ن وراأفة فيقول »البنات رزقه 

واأبوه���ن م���رزوق« فه���ي م�ش���در الرك���ة والرزق 

وخا�ش���ة ل���الأم الت���ي ت�شاعده���ا يف �ش���وؤون البيت 

واأعماله، وهن امللطفات جلوالأ�شرة والبيت يقول 

املثل »بي���ت البنات بيت ال���ركات« و»رزق البنات 

اأكر م���ن رزق ال�شبي���ان« و»اإذا كان �شعدك قوي 

بكري بالبنت وثني بال�شبي«.

الزوجة  -  2

ه���ي �شريكة الرجل يف بن���اء الأ�شرة، فالزواج 

بالن�شب���ة للعرب���ي ل���ه وظيف���ة اجتماعي���ة كتعزيز 

العالقات م���ع الع�شائر الأخرى، »ك���ون ن�شيب ول 

تك���ون ابن عم« ث���م الإجناب وال�شتق���رار لإن�شاء 

اأ�ش���رة مرتابط���ة �شاحلة تق���وم عل���ى رابطة بن 

الرج���ل واملراأة ينظمها ال�شرع ويرتتب فيها حقوق 

 .
)16(

وواجبات تتعلق بالزوجن والأولد

فالغاي���ة م���ن ال���زواج ا�شتم���رار احلي���اة، لذا 

جن���د الرج���ل يهت���م ب�شف���ات امل���راأة لعتبارات 

الن�ش���ل وال�شمعة فهويحر�س عل���ى اختيار الزوجة 

ال�شاحلة ذات الدين التي يتوفر فيها جمال العقل 

�صورة املراأة يف املثل ال�صعبي الفل�صطيني
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واحل�شب والن�شب حيث اأدركت ثقافة املجتمع الدور 

العظي���م الذي تق���وم به امل���راأة جتاه زوجه���ا »وراء 

كل رج���ل عظيم امراأة« ام���راأة تقف بجانبه وتقوي 

عزائمه وتريح اأع�شابه ليح�ش���ن عمله ويجّد فيه، 

يقول املثل »امل���راأة املليحة بتعمل م���ن الهامل زملة« 

ب���ل هي م�شاركة له يف كل فرحة وترحة فيقول املثل 

على ل�شانها »نار ج���وزي ول جنة هلي«. وهذا يوؤكد 

م�شاهمة املراأة ب�شكل فعال يف بناء �شخ�شية الرجل 

واإع���ادة تق���ومي بع����س عنا�شر �شخ�شيت���ه و�شحذ 

همته، فاملراأة الفل�شطينية ه���ي من ربت واأح�شنت 

وقدم���ت اأبناءها فداء للوطن فع���ززت يف نفو�شهم 

حب الأر����س والت�شحية بالدماء ف���داء لفل�شطن. 

وق���د قال �شّل���ى اهلل عليه و�شل���م يف و�شف الزوجة 

ال�شاحل���ة »ما ا�شتفاد املوؤم���ن بعد تقوى اهلل خرًا 

ل���ه من زوجة �شاحلة اإن اأمره���ا اأطاعته، واإن نظر 

اإليه���ا �شرته، واإن اأق�شم عليها اأبّرته واإن غاب عنها 

، ويف ذلك يقول املثل 
)17(

ن�شحته يف نف�شها ومالها«

اأي�شًا »بارك اهلل يف الدار الو�شيعة والفر�س ال�شريعة 

وامل���رة املطيعة«.  ومن اأهم املعاي���ر التي يهتم بها 

الرجل عند اختيار زوجته:

اأ - تف�شي���ل الأقارب: وذلك حفاظ���ًا على الرتابط 

العائل���ي ف�شاًل على اأن العرو����س اإذا كانت من 

الأقارب فاإنها �شتتحمل وطاأة حمويها، عدا عن 

اأن القريب اأوىل بقريبته من الغريب »ابن العم 

بطّيح بنت عمه عن الفر����س« و»عليك بالدرب 

لودارت وبنت الع���م ولوبارت« و»خذ بنت عمك 

 وم���ن الأ�شباب الأخرى التي 
)18(

بت�شيل همك«

تدع���واإىل زواج الأقارب ح�شر اأم���وال العائلة 

كيال تتبدد املمتلكات »غنم الدير يف زرع الدير« 

ويق���ول املثل كذلك »زيتن���ا يف دقيقنا« ولكن يف 

املقابل نرى اأمثاًل ل تن�شح الرجل بالزواج من 

الأق���ارب حيث يقول املثل »خذ من الزرايب ول 

تاأخذ من القرايب« و»القرايب عقارب«.

ب - اجلم���ال: ت�شمن���ت الأمث���ال ال�شعبي���ة ثقافة 

انت�شرت بن اأفراد املجتمع، وهي ثقافة البحث 

عن اجلمال م���ع تغييب وا�شح لدور العقل عند 

اختي���ار املراأة، فامله���م هوجمالها لأنه �شيجلب 

ال�شعادة للرجل »فالبنت احللوة ن�س م�شيبة« 

ويقول املثل »خ���ذ احللوواقعد قباله، واإن جعت 

 .
)19(

�شاهد جماله«

وتف�شل الأم عند اخلطبة لبنها الفتاة البي�شاء 

ولوكان���ت جمنونة يقول املثل »ويا ريتني بي�شة واإيل 

بربور، والبيا�س عند الرجال مقبول« وهناك اأي�شًا 

اأمث���ال تف�شل فيه���ا ال�شمرة عل���ى البيا�س »�شمرة 

ونغ�ش���ه ول بي�شه ودف�ش���ه« اأو»اإن كنت وح�شة كوين 

نغ�ش���ه« و»م����س كل بي�ش���ة �شحم���ة ول كل �شم���رة 

فحمة«.

اأم���ا يف و�شف الطويل���ة والق�شرة فيقول املثل 

»الط���ول ط���ول النخلة والعق���ل عقل �شخل���ه« داعيًا 

كذل���ك اإىل عدم الرتكي���ز على اجلم���ال املادي بل 

املعنوي فقال املثل يف الق�شرة حمببًا الزواج منها 

»جوز الق�ش���رة بح�شبه���ا �شغ���رة وزوج الطويلة 

بفكرها كبرة«. وقال كذلك املثل يف تف�شيله للجمال 

املعنوي على املادي للم���راأة »العقل زينة واللي باله 

حزينة« »ومن بره ورده ومن جوه قرده«. 

ورغم ما �شبق فهنالك بع�س الأمثال التي غّلبت 

الأ�شل والن�شب على اجلمال واملال »خذوا الأ�شيلة 

. فغالبًا ما يبحث الرجل 
)20(

ولواأنها على احل�شرة«

عن ذات الأ�شل وبنت الكرام، التي �شتاأخذ ال�شفة 

. »بنت اجل���واد �شاورها، 
)21(

احل�شن���ة م���ن اأهله���ا

�شورها من �شور اأبوها«.

كم���ا اأخذ املثل بع���ن العتبار �ش���رة الأم عند 

اختيار الزوجة لأنها عادة ما تكون �شورة عن اأمها، 

وقد �شورت الأمثال ال�شعبية ذلك »طب اجلّرة على 

ثمها تطلع البنت عل���ى اأمها« و»البنت املربية ذهبة 

خبية« و»خذ املجنونة بنت العاقلة ول تاأخذ العاقلة 

.
)22(

بنت املجنونة«

كما حث املثل على الزواج من بنت بالدنا حتى 

واإن فق���دت بنت البلد بع����س ال�شروط واملوا�شفات 

الت���ي يرغب الرج���ل يف توافرها يف زوجت���ه » زوان 

ب���الدك ول قمح ال�شليبي« و»م���ن طن بالدك لط 

على خدادك«.
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تلك هي اأهم املعاير التي يراعيها اأهل العري�س 

يف اختي���ار الزوج���ة املنا�شبة لبنهم فه���م يوؤمنون 

باملث���ل القائل »خذ املليح لت�شرتيح« واملليح باملفهوم 

ال�شعبي »اجلميل« �شواء اأكان يف ال�شكل اأم الطبع اأم 

يف كليهما. والأم حتر�س على ذلك لأن فيه راحة لها 

ولبنه���ا. واإذا مل تتوافر ه���ذه ال�شفات يف العرو�س 

ين�شح املث���ل ال�شعبي العري�س قائ���اًل »العزوبية ول 

اجليزة الردية« وهوبذلك يح�شه على اختيار زوجة 

 .
)23(

كاملة الأو�شاف واإّل فال داعي للزواج

والكّنة احلماة   -  3
اإن طبيعة املجتمع���ات العربية التي تقوم على 

الطاع���ة وال���ولء حتمت قي���ام رواب���ط اجتماعية 

متينة، فكثرا ما يتزوج الأبناء ويعي�شون مع اأهلهم 

يف بي���ت واحد اإّل اأن هذه الطاعة ل تعني ال�شعادة 

الكاملة، اإذ حتدث م�شكالت داخل الأ�شرة تتمحور 

 
)24(

ح���ول الأم )احلماة( ح�شب املفه���وم ال�شعبي

ويب���دواأن ال�شراع ب���ن )الكّنة واحلم���اة( �شراع 

تاريخ���ي اإذ تعتق���د احلم���اة اأن زوج���ة الب���ن قد 

ج���اءت لتاأخ���ذ ابنها منها ب���ل وتناف�شه���ا موقعها 

بو�شفه���ا �شت البي���ت وكاأمنا العالق���ة قائمة على 

عداوة دائمة يف حماولة لنتزاع احلكم من واحدة 

. عدا اأن امل�شاألة تاأخذ طابع 
)25(

حل�شاب الأخ���رى

ال�شراع بن جيلن، جيل ال�شباب وهوجيل التغير 

وجي���ل الكبار املحاف���ظ املتمثل يف احلم���اة، وكما 

ينظر املثل لهذا ال�ش���راع فاإنه يقر باأن لكل زمان 

اآراوؤه واأف���كاره ورجاله الذين يعرون عن مهمتهم 

  .
)26(

له فيقول »كل دولة واإلها رجالها«

وت�ش���ور الأمثال ه���ذا ال�شراع فتق���ول »الكي 

بالن���ار ول احلم���اة يف ال���دار« و»اإن كان البح���ر 

ب�شر جّنة، بت�شر احلماة حتب الكّنه« يف اإ�شارة 

اإىل ا�شتحالة اأن حتب احلم���اة كنتها، ومبالغة يف 

ال�شتحالة اأي�شًا يقول املثل »اإن كان الكلب بيدخل 

 .
)27(

اجلنة بتحب احلماة الكّنه«

كم���ا اأن طبيعة ك���ون احلماة اأّم���ًا للزوج فهي 

تنطل���ق يف �شلوكه���ا ال�شتعالئ���ي م���ع كنته���ا فهي 

كم���ا يقول املثل »اإن ما حكت بته���ز راأ�شها« مبعنى 

اأنها اآمره ف���اإن مل توجه النقد ب�شكل مبا�شر فاإنها 

ت�شتخ���دم لغة الغمز واملراوغ���ة من بعيد ويف ذلك 

 .
)28(

قولهم »احلكي اإلك يا جاره وا�شمعي يا كّنه«

وتوجه احلماة �شموم الكالم اإىل كنتها مذكرة 

اإياه���ا بالفرق ال�شا�شع بن م���ا كانت عليه يف بيت 

والده���ا وما اآلت اإلي���ه يف بيت زوجه���ا قائلة »بعد 

القفه والقفر �شار لك طبق وح�شر« و»جبناهم 
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ف���ران و�شاروا ث���ران« اإ�ش���ارة اإىل اأنها اأ�شبحت 

قوية وذات �ش���اأن عند زوجها بعدما كانت �شعيفة 

يف بيت اأهلها.

وحتاول الكّنة مواجهة هذا ال�شراع بطريقتن 

اإما اأن ت�شن حرب���ًا م�شابهة على احلماة وحتر�س 

زوجه���ا �شد اأمه فتحذره قائل���ة »اأهلك ل تقربهم 

بيقر�ش���ك عقربه���م« والطريق���ة الأخ���رى والتي 

كثرًا م���ا تب���وء بالف�شل ه���ي حماول���ة ا�شرت�شاء 

الكّنة للحماة فتح���اول اإقناعها »يا حماتي حبيني 

ل���ول ابن���ك م���ا �شفتين���ي« ويقول املث���ل اأي�ش���ًا »يا 

حمات���ي مكنتي�س كنه؟ تقول: كن���ت ون�شيت« حيث 

ي�شور املثل ال�شراع الأنثوي على ال�شلطة والنفوذ 

مظه���رًا �شلبيتها من خالل ال�شوؤال ال�شتنكاري يا 

حمات���ي مكنتي�س كّنة؟ يف حماول���ة لتخفيف حّدة 

هذا ال�شراع والقتت���ال لتحديد �شالحيات الكّنة 

 وترد اأي�شًا عليه���ا احلماة ب�»اتعبي 
)29(

يف البي���ت

يا خايب���ه للغايبة« و»بطني حمل واأيدي ربت وبنت 

الكلبة علي اتبدت«.

ومهم���ا حاولت الكّنة من حت�ش���ن العالقة مع 

حماتها اإّل اأن �شورة الكّنة يف نظر احلماة ل ميكن 

اأن تتغ���ر فتقول احلم���اة عن الكّن���ة »لوكانت فّله 

بتظل على القل���ب عّله« فهي ل���ن تطيقها اأوحتبها 

فه���ي �شلب���ت ابنه���ا وكث���رًا م���ن �شالحياتها يف 

الأ�شرة.

ومن خ���الل جتربة الكّنة الزوجي���ة ومعرفتها 

حلماتها ينطلق ل�شانها باملثل القائل »اأرداأ احلموات 

العمات واخلالت« وقد يكون ال�شبب كرة طلباتها 

للحم���اة، حيث اأن احلماة »العم���ة واخلالة« تتوقع 

اأن تاأتي زوجة البن القريبة لرعاية �شوؤونها لكنها 

تتفاجاأ باأنها اأخذت ابنها وقّرة عينها منها، وهذا 

ما يدفع العم���ة اأواخلالة )احلم���اة( لل�شراع بال 

رحمة مع زوجة البن حيث يقول املثل »الدم ثقيل 

عل���ى بع�شه« اإّل اأن ذلك ل مينع اأن يوؤكد املثل على 

اأهمية دور اخلالة والعمة يف احلياة الأ�شرية، ففي 

حال وقوع نزاع بن الرجال فاإن مل�شاعرهن و�شلة 

الرحم دورًا يف احلد من تفاقم امل�شكلة حيث يقول 

  .
)30(

املثل »اإذا ق�شت القلوب وين املحننات«

ال�صّرة  -  4

ه���ي الزوج���ة الثاني���ة يف وج���ود الأوىل، فاإذا 

م���ا ت���زوج الرجل م���ن امراأت���ن ف���اإن كال منهما 

�ش���ّرة لالأخرى ولعل اأه���م اأ�شباب دواف���ع الزواج 

يف املجتم���ع حّبه للن�شل خا�ش���ة يف مناطق الريف 

والبادي���ة، اإ�شاف���ة لعتق���اد الرج���ال اأن يف كرة 

الأولد ع���زًا و�شندًا لهم يقول املث���ل »اخلّر عنده 

ثنت���ن وثالثة«، لذلك رغب���وا يف الزواج باأكر من 

واحدة حتى لوكانت �شيئ���ة يقول املثل »خذ الهلفة 

.
)31(

للخلفة«

كما �شجع املثل الرجل على الزواج باأخرى اإذا 

ا�شت���د اخلالف بينه وبن زوجت���ه الأوىل »ما بكيد 

امل���رة اإّل مرة« ويق���ول املثل اأي�شًا »ا�ش���رب الن�شا 

بالن�شا ول ت�شربهن بالع�شا«.

لك���ن الزوج���ة الأوىل ل تف�ش���ل باأي ح���ال اأن 

يتزوج زوجها باأخرى ت�شاركها فيه الفرا�س والبيت 

»ال�شّرة م���ّرة ولواإنها ذان جّره« بل اإن املراأة تقبل 

الأمل والطعنات يف راأ�شها على اأن تعي�س مع �شرتها 

»ال�شب���ع ف�شخ���ات يف را�شي بداويه���ا ول بقعد مع 

بنت النذل واأداريها«.

ورغم ما �شبق اإّل اأن الأمثال اأي�شًا بينت م�شاوئ 

تعدد الزوجات فيق���ول املثل »اأول مره �شكّره وثاين 

مّره عن���ره وثالث م���ّره مرمره ورابع م���ّره بتودي 

، ويبن لنا املثل كذلك اأن الزواج الأول 
)32(

املقرة«

اأثب���ت من الزواج الثاين، حي���ث اأن الثاين يقت�شي 

الكثر من امل�شايرة والدلل والثالث �شيهلك كل ما 

ميلكه من حال لكرة اإنفاقه على الزوجة اجلديدة 

. يقول املث���ل »اأول بختك كر�شي 
)33(

وتدللها علي���ه

حتت���ك وثاين بختك داري وقت���ك، وثالث بختك ل 

فوق���ك ول حتت���ك« و»اإذا بدك غ���راب البن تزوج 

. وهذا ما جعل الزوج املتزوج باأكر من 
)34(

ثنتن«

ام���راأة اأن يندب حظ���ه مرددًا املث���ل ال�شعبي »بن 

حانا ومان���ا �شاعت حلانا« ذاّمًا تع���دد الزوجات، 

لذا من الأف�شل كم���ا يقول املثل اأي�شًا البتعاد عن 

امل�شاكل واقتتال ال�شراير  و»الباب اإيل بيجيك منه 

الريح �شّده وا�شرتيح«.
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- املامح النف�صية 

لع���ل اأه���م املالم���ح النف�شي���ة الت���ي يظهره���ا 

املث���ل لدى امل���راأة هوعاطفتها وحّبها جت���اه اأبنائها 

وحر�شها الدائم على �شعادتها »كول مع املر�شعة ول 

متا�شيها« لأنها �شتهتم باملحافظة على اأبنائها ولن 

تهتم بطعامها جيدًا، وهذا حظ من �شياأكل معها.

ول يقت�شر اهتم���ام الأم باأبنائها على الإطعام 

فق���ط بل هي تربيهم بكل اأحا�شي�شها وتعي�س معهم 

كل حلظة بلحظة تف���رح لفرحهم وحتزن حلزنهم 

وت�شاعدهم اإذا اأ�شيبوا بوعكة حيث يقول املثل »قلب 

الأم �شق���ي«، واإذا ما اأخطاأ ابنه���ا فتوؤدبه بال�شرب 

والدع���اء ال�شيء ولكن �شربها ل ي���دل على كرهها 

بدليل قولها »ب�شرب ابني وبكره اللي ما حتو�شني« 

.
)35(

و»بدعي على ابني وبكره ايل بتقول اآمن«

وتظه���ر كذلك املالمح النف�شية ل���دى املراأة يف 

املث���ل يف الغرة، والغرة، �ش���يء طبيعي لدى املراأة 

وتت���الءم مع نف�شيتها، فيق���ول املثل »الل���ي ما بغار 

بكون حمار« ويرد املثل على غرة الن�شاء بقوله »لول 

الغرة ما حبلت الن�شوان«.

- املامح االقت�صادية

تظه���ر هذه املالم���ح يف ادخار امل���راأة وح�شن 

تدبره���ا يف بيتها وقد عر املث���ل عن ذلك قائاًل: 

»م���ن رقعت م���ا عريت وم���ن دبرت م���ا جاعت« 

اأو»اللي طحنت ودب���رت ما جاعت واللي رقعت ما 

عريت« واملراأة التي ت�شتغل كل ما ت�شتطيع لتح�شن 

معي�شته���ا يق���ول عنه���ا املث���ل »الغزال���ة ال�شاطرة 

بتغ���زل على رج���ل حم���ار« ويف و�ش���ف املقت�شدة 

املوفرة »اللي بتحط���ه يف الطاقة بتلقاه« وذلك يف 

وق���ت احلاجة وامل���راأة املدبرة ل تنف���ق اإّل لكل ما 

هو�ش���روري ولزم »على قد حلاف���ك مد رجليك« 

»وخبي قر�شك الأبي�س ليومك الأ�شود«. وقد اأ�شار 

املثل كذلك اإىل اأن املراأة احلكيمة هي التي ت�شاعد 

زوجها يف املحافظة على الأ�شرة وتدبر حاجاتها 

»الرج���ل جّنا واملرة بّنا« فهويكدح جلني ما حتتاج 

اإلي���ه الأ�شرة واملراأة هي التي ت�شرف على اإ�شراف 

م���ا يجني���ه ال���زوج بحكم���ة وتدبر »امل���ره دولب 

والرجل جاّلب« و»امل���ره العاقلة بتعمر بيتها وبيت 

جوزه���ا«، ويف كرهها للم���ال اإذا كان على ح�شاب 

.
)36(

الأولد تقول »باملال ول بالعيال«

- املامح ال�صيا�صية

و�شف���ت امل���راأة يف املث���ل باأنه���ا �شعيف���ة عقل 

وناق�شة دين فهي خملوقة من �شلع اأعوج وهي �شُرّ 

ل ب���ّد منه، حتى ظّنت العامة اأن هذا هوراأي الدين 

»املراأة بن�س عقل« و»املرة �شعر طويل وعقل ق�شر«، 

وفوق ه���ذا فهي لي�شت �شوى »�شل���ع قا�شر« وجناح 

 .
)37(

مك�شور »الّرجال فرفور وامل���را جناح مك�شور«

ويف املث���ل تفتقر امل���راأة اإىل القدرة الذهنية العالية 

والعق���ل الراج���ح، لذا خ���اب كل من ي�شتم���ع اإليها 

اأوياأخذ براأيها يقول املثل »�شاورهن وخالفهن« و»ل 

توؤخذ براي مره ول متا�شي احلمار من وره«   و»اإىل 

ب�شم���ع �شور مرتوبيك���ون مثلها« و»الل���ي بي�شمع من 

 ويقول املثل كذلك 
)38(

مرته بي�شتاهل نت���ف حليته«

موؤكدًا على عدم م�ش���اورة الن�شاء و�شوء عاقبة من 

ي�شاورهن وياأخذ براأيهن »�شورة املرة بخراب �شنة« 

و»�شورة امل���رة تاأخر ميت �شنة ل���ورا« و»الرجل ابن 

.
)39(

الرجل عمره ما ي�شاور مره«

ل���ذا جند املث���ل يعر ب�ش���كل غ���ر مبا�شر عن 

عدم و�شع الع�شمة يف يد املراأة لفتقارها للحكمة 

يف الق���رار »لوكان الطالق باإي���د املرا كانت احلياة 

م�شخرة«. كما اأن املراأة اأكر عاطفة من الرجل وهي 

بذل���ك ل ت�شلح لتخاذ الق���رار لأن هذا القرار لن 

ينب���ع عن راأي عقلي بل  �شيكون ممزوجا بالعاطفة 

ولذلك قيل »ما يف عتب على بلد حاكمتها مرة«. بل 

اإن املثل يدعولعدم الثقة باملراأة وعدم ائتمانها على 

�شر يقول املثل »ل تاأمن للمره اإذا �شلت ول لل�شم�س 

اإذا ولت« و»م���ن اأعطى �شره لمراأته يا طول عذابه 

و�شقاه«.

- املراأة عامل اإيجابي يف املجتمع

مل تقت�شر نظرة املجتم���ع الفل�شطيني للمراأة 
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عل���ى اجلان���ب ال�شلب���ي لها، ب���ل منحه���ا التقدير 

والعتزاز واأطلق عليها »ال�ش���ت امل�شون« وكّرمها 

ب�شف���ات مثل »احل���ّرة، الأ�شيل���ة« وا�شتنكر امل�س 

بكرامته���ا وعفتها لأنها اأمانة ووديعة ملن يت�شفون 

بال�شهام���ة يقول املثل »الن�ش���وان وداعت الأجاويد 

وفرا�ش���ة الأنذال« وحذر من الإ�ش���اءة اإليها قائاًل 

»اك�شر خاطر حيه ول تك�شر خاطر ولّيه« و»الن�شاء 

يغل���ن كل كرمي ول يغلبه���ن اإّل لئيم« وبذلك عمل 

عل���ى تكرميها وحذر من اإغ�شابه���ا بقوله »خطّية 

الوليا بتهد الزواي���ا« ومدحها بقوله »احلرة �شبع 

والراجل كلب« واأكد على دورها يف م�شاعدة الرجل 

والوقوف اإىل جانبه وتغره من الأ�شواإ اإىل الأف�شل 

.
)40(

»املره املنيحة بت�شوي من الهامل زملة«

- اخلامتة

ُنالح���ظ من خالل م���ا ورد من اأمث���ال �شابقة 

ماأخ���وذة م���ن واق���ع املجتم���ع الفل�شطين���ي والتي 

تع���ر عن واقع املراأة ومكانته���ا، اأن واقع املراأة يف 

املجتم���ع ككل يظهر اأف�شلية الرج���ال على الن�شاء 

م���ن وجهة نظر املجتم���ع التقليدية الت���ي توارثتها 

الأجيال جياًل بعد جيل فنمط الإنتاج الذي يعطي 

للرج���ل ال�ش���دارة ويعط���ي للم���راأة دورًا هام�شيًا 

ملحق���ًا للرج���ل ويربطها فق���ط ب���الأدوار املنزلية 

جع���ل املجتمع ينظ���ر اإليها نظرة دوني���ة ل تتعدى 

كونه���ا اأنثى لق�ش���اء املتعة اجلن�شي���ة وهي تخ�شع 

حلماية الرجل وو�شايته كما يقول املثل »ظل رجل 

ول ظل حيطة«.

اإّل اأنني ل بد اأن اأنوه باأنه رغم النظرة ال�شلبية 

للم���راأة يف جل الأمثال ال�شعبية الفل�شطينية اإّل اأن 

املراأة الفل�شطينية حتظى بتكرمي زوجها والهتمام 

بها كما حتر�س هي على ر�شاه وراحته »فالن�شوان 

وداعة الأجاويد«.

وله���ذا مل ُيعد دور امل���راأة الفل�شطينية قا�شرًا 

على تربية الأبناء وتقدمي الدعم املعنوي لالأ�شرة، 

فقد متيزت عن غرها م���ن ن�شاء العامل بقدرتها 

الفائق���ة عل���ى الت�شحي���ة والعط���اء، فكان���ت على 

ال���دوام املرب���ي الأول جليل املجاهدي���ن يف �شباق 

مقاومة الحت���الل ال�شهيوين. كم���ا قدمت ابنها 

وزوجه���ا واأخاه���ا وابنه���ا، بل واأبدع���ت يف ميدان 

اجله���اد، ف���كان هن���اك ال�شت�شهادي���ات اللوات���ي 

قدمن اأرواحه���ن رخي�شة يف �شبيل اهلل يف الدفاع 

عن تراب الوطن املقد�س. 

كما دخلت امل���راأة الفل�شطينية معرتك احلياة 

الطالب���ي  العم���ل  جترب���ة  فخا�ش���ت  ال�شيا�شي���ة 

والجتماع���ي ودخلت البلدي���ات واملجال�س املحلية 

لت�شل اإىل قمة الرملان يف املجل�س الت�شريعي حتى 

اأ�شبحت ت�شارك يف �شنع القرار الفل�شطيني.

ولذل���ك الرج���ل املحظوظ هوم���ن كان ن�شيبه 

اإمراأة تق���دره وحتر�س على بيت���ه ويعترها ح�شنة 

الدني���ا الت���ي يتمناه���ا املوؤم���ن »فيا ويل الل���ي عّلته 

مرت���ه« وقد �شدق اهلل العظيم حي���ث قال يف كتابه 

العزيز )ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�شكم اأزواجًا 

.
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»ملحمة الريف« لـ»مطهر اإلرياني« نموذجًا فريدًا:
صباح القرية في األدب الشعبي 

اليمني.. فصوٌل من الجمال 
المفتوح 

حممد حممد اإبراهيم

كاتب من اليمن

الصباح القروي.. هو املس��احة الزمنية االس��تثنائية 
التي ال زالت محاطة ببهجٍة من اجلمال الطبيعي.. وال 
ُيعتقد أن أحدنا ينس��ى صورًا ذهنية ال زالت محفورًة 
ف��ي ذاكرة الطفول��ة عن صباحات الري��ف، ومواقيته 
وطقوس��ه اليومية التي كانت تس��ير في تناغٍم جمالي 
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 
القروي، أو باألخرى الُصبح الذي يتنفس با روح، ويفتح 

عيون الكائنات واألزهار على مهرجان الضوء،

http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?t=430168
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ل ب���ن اآيت���ي اللي���ل والنهار..  وحمط���ة الف�شْ

ْبُح، لي�س الذي ُتْعَمر دقائقه ب�شجيج املدينة،  ال�شُّ

وكتلها الأ�شمنتية، واأ�شوات مكائن تطحن احلجر 

ْبُح، ال���ذي يذخُر يف  واحلدي���د والفولذ، ب���ل ال�شُّ

مظاهره اأبرز م�شاهد اجلم���ال الرباين، وتعاطي 

الإن�ش���ان معها يف منتهى رق���ٍة جت�شدها العفوية.. 

نتذك���ر ذلك، وكما لو اأننا نط���ُلّ من حوا�س عجوٍز 

ريف���ي، يتق���ن مع���اين ال�شب���اح ودللت الوق���ت، 

وي�شتق���رئ اأ�ش���رار الطبيعة، وفتنته���ا الكائنة بن 

الغب�س وال�شروق بالبديهة والفطرة ال�شليمة.

اك.. ِدّلنا للخ���ر، يا دليل  ���اْك قْب���ل َق�شَ »ر�شَ

احلائري���ن« ما زلن���ا نذكر هذه الل���وازم الكالمية 

حن كانت تنطلق من اأفواه اآبائنا وكبار ال�شن من 

جرانن���ا يف من���ازل القرية يف كل فج���ر .. لتكون 

ه���ذه اللوازم وغرها هي منط���ق الإن�شان الريفي 

اليمني بعد اأن يت�شلل اإىل قلبه �شوت املوؤذن العذِب 

���ِم باأ�شداء الطبيعة ال�شاكنة، املليئة ب�شمت  َغّ واملَنّ

َحْر، ذلك ال�ش���وت الإمياين هو اأذان الفجر،  ال�َشّ

م���ا اأن يزج���ي لذة ال�ش���ر الروح���ي يف ذهن ذلك 

العج���وز القروي املهاب بوقار التوا�شع، اإل ونف�س 

عن عينيه ب���روق الأحالم ودفء حالوتها، ليغ�شل 

���اه ب���روح ال�شباِح الزاكي���ة الأن�ش���ام، ويطُلّ  َيّ حُمَ

براأ�ش���ه من نواف���ذ الطمئنان، مفتتح���ًا يومه بكل 

اأو بواح���دة من تلك اللوازم الت���ي يتح����الها على 

الأذكار النبوي���ة والديني���ة ال�شباحية، يرددها – 

ذهابًا واإيابًا - وهو يف طريقه اإىل امل�شجد مت�شلاًل 

عر اأزقة القرية املح�ش���ورة منازلها ال�شغرة يف 

اأن���كاب بع�شها البع�س.. وهذه اأب���رز اللوازم التي 

�شنحاول الإ�شارة اإليها من خالل ا�شتعرا�س عمل 

فني بديع هو الهدف الرئي�شي من هذه التناولة. 

اإن الظواه���ر الطبيعي���ة والطقو����س ومظاه���ر 

ال�شباح الريف���ي - بداأت تتال�ش���ى وتنقر�س اأمام 

زح���ف احلياة الع�شرية املدنية - حتولت يف الأدب 

ال�شعب���ي اإىل نب���ع زاخ���ر مبفردات احلي���اة امللهمة 

لالإن�ش���ان يف فنون���ه واآداب���ه واإبداعة عل���ى م�شتوى 

اخلي���ال والواق���ع .. وقلما جن���د يف الأدب ال�شعبي 

اليمني  اإلتفاتات نوعية حتفظ �شورها املتنوعة من 

خالل ارتباطها بحياة املجتمع ال�شاعرية والغنائية، 

فنجد اإن بع�شًا من الفنانن وال�شعراء ترددت على 

األ�شنتهم واأغانيهم بع�س مظاهر وطقو�س وُمفردات 

ال�شباح الريفي، لكن هذه الإلتفاتات قليلة ول تفي 

بتوثي���ق تلك املظاه���ر والطقو�س..  ولع���ل اأبرز من 

ع�شق ال�شباح الريفي ومتعن يف ا�شتقراء جمالياته 

وانعك�س كل ذلك الع�شق على اأبرز عمل فني واأدبي 

عل���ى �شعيد الفنون ال�شعبية  املرتبطة بالتعبر عن 

بهج���ة الب�شط���اء بال�شب���اح يف الق���رى والأرياف، 

خ�شو�شًا املزارع���ن والرعاة.. هو ال�شاعر اليمني 

الكبر والباحث اللغوي املو�شوعي الدكتور/ مطهر 

ب���ن علي الإرياين، وذلك يف عمل���ه ال�شعري الكبر 

)ملحم���ة الري���ف( اأط���ول ق�شائد ديوان���ه الوحيد 

)فوق اجلبل(.

فتحًا جديدًا يف االأدب ال�صعبي

يف ن�ش���ٍق اإبداع���ي مغاي���ر للماأل���وف يف الأدب 

ال�شعبي اليمني ا�شتط���اع ال�شاعر والأديب اليمني 

الكب���ر والباح���ث اللغ���وي الدكت���ور مطه���ر علي 

الإري���اين تدوين املغف���ول عنه يف �شل�شل���ة لوحات 

امل���وروث ال�شعبي اليوم���ي الأ�شيل الت���ي تن�شجها 

خي���وط ال�شوء الفا�شل���ة بن اآيتي اللي���ل والنهار، 

وه���و طق�س ال�شباح اجلميل الذي ت�شهده القرية، 

وما يرافق���ه من عادات وتقالي���د وطقو�س حياتية 

مفعم���ة بالب�شاط���ة، وعام���رة بال�شكين���ة لي�شيف 

الإري���اين فتح���ًا جدي���دًا يف تاأ�شي���ل وتدوين اأحد 

ُمَتلم�ش���ًا  ال�شعبي���ة  احلي���اة  وتفا�شي���ل  مظاه���ر 

خي���وط العالق���ة الراقية ب���ن الإن�ش���ان والطبيعة 

بعامله���ا البدي���ع.. ولكن قبل اخلو����س يف تفا�شيل 

اأروع ق�شائ���د �شعراء الري���ف يف اليمن واجلزيرة 

العربي���ة.. دعونا نع���رُف من هو مطه���ر الإرياين 

اإن�شانًا و�شاعرًا ولغويًا �شليعًا؟ 

مطه���ر عل���ي الإري���اين.. �شاعر مب���دع وعامل 

اآث���اري، وم���وؤرخ من اأمل���ع املوؤرخن، وفقي���ه لغوي، 

وخمت�س يف امل�شند احلم���ري واللهجات اليمنية 

ما�شي���ًا وحا�ش���رًا، وخب���ر يف الفل���ك وموا�ش���م 

الزراع���ة وجغرافي���ة اليم���ن وتراثه���ا وتاريخه���ا 

�صباح القرية يف االأدب ال�صعبي اليمني
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املعرف���ة  ه���ذه  اإن  والقدمي���ة،  العربي���ة  واآدابه���ا 

املو�شوعي���ة تت�شاف���ر ب�ش���ورة داه�شة م���ع م�شلك 

اأمنوذج���ي يف التوا�شع وال�شلوك مم���ا يوؤكد عمق 

املعرف���ة، وح�شافة العامل، اإن تن���وع وتعدد منابع 

ورواف���د معارف ال�شاع���ر الإرياين ق���د مّثل �شياًل 

َعِرم���ًا يف �شاعريت���ه الغني���ة عن ثقافت���ه الوا�شعة 

واطالعه العميق وخرت���ه املوؤزرة بعاطفة �شادقة 

 .
)1(

واإخال�س جم

ف�شعري���ًا، اأتق���ن ال�شاع���ر الإري���اين �ش���روط 

ق�شيدة العمود، واأمل اإملامًا وا�شعًا بالأدب ال�شعبي 

)املواوي���ل واملهاج���ل والزوام���ل وال���دان والزجل 

واملو�شح والبال���ة واحلميني( ف���ورث تقاليد وقيم 

الق�شي���دة ال�شعبي���ة ككنز من الوج���دان ال�شعبي 

احل���ي، وامت���الأت م�شاعره بهذا الل���ون من فاكهة 

الإبداع ال�شعبي � ومكن���ه ذلك من اإتقان اللهجات 

ال�شعبي���ة والقي���م والتقالي���د ال�شارب���ة اجل���ذور 

يف عم���ق الرتبي���ة اليمني���ة الري���ة، والتعام���ل مع 

مفرداته���ا ب���روح ال�شاعر املره���ف واملُِجيد لفنون 

التعبر العمي���ق عن الأتراح، والأف���راح، وموا�شم 

الزراعة، ومهاجل احل�شاد، والرق�شات ال�شعبية، 

والأغاين العامية، والف�شيحة امللحونة »احلميني« 

واأوزانه���ا ومفرداته���ا وتراكيبها، ليق���دم جتديدًا 

اإبداعي���ًا يف الق�شيدة العامي���ة، والأغنية ال�شعبية 

باأل���وان زاهية م���ن ال�شور والأخيل���ة والنغم املعباأ 

 .
)2(

باحلزن، والنا�شح بالفرح واحلياة

فوق اجلبل

يف مقدم���ٍة نقدي���ة وتاأ�شيلي���ة لأهمي���ة ال�شعر 

ال�شعب���ي وم�شارات التح���ول يف الق�شيدة اليمنية 

و�ش���وًل اإىل مطه���ر ب���ن عل���ي الإري���اين كظاهرة 

فنية جتلت مالحمه���ا يف ق�شائد الديوان الوحيد 

لالإرياين »فوق اجلبل« ق���ال الدكتور/عبدالعزيز 

املقال���ح: »ماذا ف���وق اجلب���ل ؟ فوق اجلب���ل �شعٌر 

نبتت ق�شائ���ده على الورق، كم���ا تنبت املزارع يف 

املدرج���ات اجلبلي���ة، واأزه���رْت على الأف���واه كما 

.
)3(

( يف القمم وال�شفوح تزهر اأ�شجار )الُنّ

رغم ق���درة و�شاعرية ال�شاع���ر اليمني الكبر 

مطه���ر الإرياين على اإج���ادة الق�شيدة العمودية، 

اإل اإن���ه خرج عنها اإىل الق�شي���دة ال�شعبية املوغلة 

يف املوروث الوج���داين وال�شعب���ي اليمني، ومبعث 

ه���ذا يرج���ع لأ�شب���اب فني���ة واجتماعي���ة خل�شها 

الأدي���ب والناق���د الدكت���ور عب���د العزي���ز املقالح 

بقوله: » حاولت اأن اأتلم�س اأ�شبابًا فنية واجتماعية 

وراء ذل���ك اخلروج، فقل���ت: اأن الأزمة التي يعاين 

منها ال�شع���ر العمودي وال�شع���ر عمومًا، هي �شبب 

ذل���ك التحول، فف���ي الفرتة التي ب���داأ فيها مطهر 

الإرياين ينظم ق�شائ���ده ال�شعبية، كان عدد اآخر 

م���ن ال�شعراء ال�شباب ي�شاركون���ه نف�س ال�شنيع اأو 

يفرون اإىل الق�شيدة اجلديدة اأو اإىل األوان اأخرى 

م���ن الأدب، وكان ذل���ك التح���ول مرافق���ًا لبداية 

مرحلة التطور الجتماعي وال�شيا�شي التي �شهدها 

اليمن بعد وقبل �شقوط الإمامة وقيام الثورة بفرتة 

ق�شرة، واأ�شيف هنا �شبب اأخر رمبا ا�شتقيته من 

مناق�ش���ة طويلة مع ال�شاعر نف�ش���ه.. وهذا ال�شبب 

ه���و اإننا نري���د الذه���اب اإىل ال�شع���ب ل�شتعرا�س 

املواه���ب الكامنة في���ه ويف لغته، ب���دًل من دعوته 

.
)4(

اإلينا ل�شتعرا�س مواهبنا نحن املثقفن«

 وع���ن الن���زوع اأو املي���ول الذات���ي والفني اإىل 

الريفي���ة الت���ي تطّبع الدي���وان - لغ���ة وم�شمونًا- 

بطابعها القروي الأ�شيل، قال الدكتور املقالح:»ل 

اأدري هل كان ال�شاع���ر مطهر الإرياين وهو يكتب 

ريفيات���ه اجلميلة على عل���م بذلك املذهب الريفي 

الذي ظه���ر يف اأوربا يف مطلع ه���ذا القرن، ووجد 

ل���ه اأ�شداء وتالميذ يف وطننا العربي،  اإنه مذهب 

املدينة الريفي���ة اأو احل�شارة الريفية، والذي كان 

اأبرز دعات���ه �شاعر اإيرلندي مكاف���ح وهو » جورج 

.
)5(

را�شل« 

ملحمة الريف

 ) ملحم���ة الريف( ق�شيدة مطولة مكونة من 

اأكر من )230( بيت �شعري عامي، حملها ديوان 

»فوق اجلب���ل« الذي تفرد بق�شائ���د مينية مغناة، 

خل���دت كثرًا م���ن الأهازي���ج واملهاج���ل والأحلان 

الرتاثي���ة اليمني���ة.. والق�شيدة ببنيته���ا ال�شعرية 
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ال�شعبية �ِشْفٌر خال���ٌد اختزل يف م�شمونه العمودي 

���ى ع���امل ال�شباح الق���روي الإن�شاين، الذي  واملقَفّ

لًة �شفحة  يقابله نهو�س الكائنات يف الطبيعة، ُم�َشِكّ

�شاه���دة على جميل �شنع الإله القدير، وتفاعالت 

الإن�شان مع ع���امل ال�شباح، م�شاركًا، اأو ُم�شاهدًا، 

اأو بط���اًل على خ�شب���ة م�شرٍح عام���ٍر بيقظة كونية 

ك���رى، من خالل ه���ذه امل�شرحي���ة املكتوبة باللغة 

العامي���ة واللكنة ال�شعبية الدارجة، والتي ا�شتطاع 

ال�شاعر مطهر الإرياين من خاللها، ح�شد ور�شد 

كثر من الل���وازم الكالمي���ة والع���ادات والتقاليد 

واملظاه���ر والأعم���ال احلياتي���ة اليومي���ة، ابتداء 

من جل���ب املاء ومرورا بالحتط���اب، وال�شطياد، 

ومعارك���ة خوف احليوان���ات املفرت�ش���ة، ومقارعة 

الطيور ومنعها من اإلتقاط )احلنطة( من الرتاب 

بع���د بذارها يف احلق���ول، ول تنتِه���ي امل�شاهد مبا 

يج���ري داخل املن���ازل، م���ن احت���دام اجلدل بن 

الأطف���ال وخم���اوف الأبوي���ن عليه���م واهتمامهم 

مب�شاكله���م، وك���ذا اجل���دل املعروف ب���ن الزوجة 

وحماته���ا، والبن���ت وخالته���ا، ومل يغف���ل ال�شاعر 

اأي�شًا ر�ش���د مظاهر ا�شتيقاظ الكائن���ات موؤن�شنًا 

ت�شرفاته���ا ولغ���ات اأ�شواتها يف �شياق���ات �شعرية 

اأ�شف���ت عل���ى هذالعمل الفني، جوًا م���ن الدرامى 

والإب���داع امل�شرحي، وقد ا�شتط���اع ال�شاعر تطويع 

اللغ���ة ال�شعبية واللهجة العامية القريبة للف�شحى 

التي يفهمها ابن ال�شعب الب�شيط، حيث ) اأ�شلمت 

لغة ال�شعب اأ�شرارها، فالت�شور ب�شيط كحياة ابن 

.
)6(

ال�شعب، والتفكر من نوع تفكر ابن ال�شعب(

ملحم���ة  يف   « الإري���اين  مطه���ر  ال�شاع���ر  اإن 

الريف، وحت���ى يف ق�شائده الأخرى عن اجلندي، 

والعام���ل، فيه���ا كلها �ش���يء كبر وكث���ر من هذا 

احل���ب وهذه العبادة للري���ف، مع حر�س بالغ على 

ت�شجيل �ش���ور احلي���اة الريفية قب���ل اأن تنقر�س، 

فق���د ن�شاأ ال�شاع���ر يف اأح�شان القري���ة وتربى بن 

حقوله���ا وحت���ت اأ�شجارها، لذل���ك فالريف عنده 

هو اجلم���ال، وال�شحة، وال�شع���ر، والعي�س الهاين 

الرغيد، وريفيته مل تتوق���ف عند ال�شكل اجلمايل 

وال�شاعري للريف بل تعدته اإىل دعوة املدينة التي 

ت�شتاأث���ر بخرات كل الأرياف، اإىل  اأن تفي�س على 

القرى م���ن بع�س ما تاأخذه منها، ولكن املدينة مل 

تك���ن – فيما م�شى – بخيل���ة على الريف فح�شب 

ب���ل لقد كانت تر�ش���ل اإليه بن احل���ن والآخر من 

.! 
)7(

يفزع اأمنه، ويقلق راحة فراخه وديوكه 

م�صاهد امل�صرحية 

ينقل لن���ا ال�شاع���ر مطهر الإري���اين بالعد�شة 

والري�ش���ة واملو�شيقى واملوؤثرات ال�شوتية م�شرحية 

�صباح القرية يف االأدب ال�صعبي اليمني

اأر�صيف الثقافة ال�صعبية



70

ال�شباح الريف���ي بف�شولها وتفا�شي���ل م�شاهدها 

املعق���دة واملتع���ددة يف �شياق���ات �شعري���ة متيزيت 

ب���ن  واجلدلي���ة  الطبيع���ة،  ملظاه���ر  بال�شردي���ة 

الكائنات والب�شر، واحلوارية بن ال�شوء والظالم، 

وبن الأمكنة والأزمنة ال�شباحية املتقاربة.. ومن 

هنا ياأت���ي التعقيد يف النتقال من م�شهد اإىل اآخر 

حي���ث تن�ش���اب التقاطعات بن امل�شاه���د واملناظر 

اجلزئية.. 

وتف�شي���اًل ي�شته���ل ال�شاعر م�شاه���د الف�شل 

الأول بلوح���ة ملون���ة بالتاأم���ل، وكاأن امل�شهد يحكي 

حي���اة الك���ون حن تب���داأ من جدي���د بع���د الليل.. 

وكيف يتمطى الليل راحاًل تزامنًا مع زحف طالئع 

النهار، وان�شحاب الظالم من مواقعه  حتت ح�شد 

ال�شوء املُغر:

ع ي« به متلمل وجَمّ ا�صتيقظ الكون »كِنّ

)8(
للطلللى قلُلللللللللللواْه للمللَلّلللا مُتّ   

»يا اهلل ر�صاك« يا معن اأ�صتيقظ الريْف وا�صرع

يللللللطلللب ملللن اللللللله ِر�صلللاْه   

ع والليل مللللم مللن اْطرافللله ذيللوله ورَفّ

ملللللللللن كلللللللل جللللانللللب ِرداْه   

والفجر جي�صه تقدم كلما احتل موقع

)9(
فللللللللر الللدجى من »ِقداْه«   

وال�صم�س ُعْر�س ال�صباْح يف خدرها االآن تطلع

تلللللللللزفللللهللللللا اأم اللللحيللللللاْه   

وال�صبح ما قد رفع عنها القناْع لكن »اْزَمْع« 

)10(
ُيْظهللِلللللللللْر ب�صايللللر �صناه   

بع���د هذا املقطع ال�شعري اأوامل�شهد امل�شحوب 

ب�ش���ور الغب����س، واق���رتاب حلظة زف���اف عرو�س 

بح  ال�شباح )ال�شم�س( يق���ف ال�شاعر ُمّعرفًا ال�شُّ

ال���ذي هو اآية م���ن اآيات اهلل املت�ش���رف يف الكون 

بحكمته،  والبديع يف �شنعه:

من ي�صهد الكائناْت يف الفجْر يب�صْر وي�صمْع

بللللللديللللع �صنلللللللللع االإللللللللله   

ي�صاهد اليْقظه الكرى مع الفجر ت�صنلللللللع

ليلللللللللللللوم حللللللللللللللادْث روؤاه   

وال�صبح �صفحْة وفيها اخلالق املبدْع اْودْع

من حللكللمللِتلللْه ملللللا ي�صلللللللاه   

ومن َقراها وَرْد للمعرفْه خري منبللللللللللللللع

يللللللروي وي�صفللللللللي ظلللملللاه   

اأر�صيف الثقافة ال�صعبية



71

وعاد باحلكمْه الكرى باأ�صمى واأن�صلللللللع

ملللللللا يقتنللي فللللللي الللحيللاْه   

وداع الن�صيم

رغ���م اأن الب�شطاء يف كل ق���رى واأرياف اليمن 

اأمي���ون اإل اإنهم عرفوا ق�شي���دة )ملحمة الريف( 

املغن���اة م���ن خ���الل مذي���اع �شنع���اء من���ذ بداي���ة 

ال�شبعين���ات، وُتْعَرْف عندهم ب�) ما اأجمل ال�شبح 

���ى �شتة اأبي���ات منها -  يف ري���ف اليم���ن( حيث غَنّ

فقط - فنان اليمن الكبر اأحمد ال�شيندار وبلحٍن 

اَرت على األ�شنة العامة .. هذه الأبيات  بدي���ع، ف�شَ

تظمنتها م�شاهد الف�ش���ل الثاين من تلك امللحمة 

الدرامي���ة، الت���ي �شتج���د نف�شك عن���د �شماعها اأو 

قراءته���ا اأم���ام حرك���ة الطبيعة بتع���دد مفرداتها 

)ال�شبح – الغ�شون – اخلمائل – َمْدَرب ال�شيل، 

اأو جدول املياه – الأزهار - وكذلك الزرع - والن 

بى على طريق ال�شوء(  - ولوؤلوؤ الطل الالمع يف الُرّ

التي متكن ال�شاعر من اأن�شنتها، فتقراأها وكما لو 

اأن���ك تعاي�س حركة مف���ردات الطبيعة، ومهرجان 

ال�ش���وء الذي ي���َوّدع الن�شيم، عل���ى خ�شبة امل�شرح 

املن�شوب���ة يف خميال���ك الطف���ويل اإذا كنت ممن 

ترعرع يف القرية:

ما اأجمل ال�صبح يف ريف اليمن حن يطلع

ما اأبلللللللهللللى وما ا�صفى هواه   

ملا ي�صفق الإقبال الطبيعة ويلللللللللللللللللرفع

للللللهللللا روائلللللللللع �صنلللللللللللللاه   

واأغ�صان ترق�ْس.. على مِرّ الن�صيم املوّدع

ملللللللن اللخلملائلللل �صللللللللللذاه   

و»َمْدَرب« اجلدول النازل من احليد االْرَفلللللْع

)11(
يرغي ويلللللزبد مبللللللللللاه   

واأزهار تفر عن لون الثنايا امل�صع�صلللللع

وعلللللللللللللن ورود ال�صلفلللللللللللاه   

مهذور  يامن متهذر به بلغ ما توقللللللللع

)12(
وحللقللق الللللله ُمنللللللللللللاه   

والزرع عر احلقول اأمواج تذهب وترجللع

زاخللللللر بلللوافللللر عطللللللللللاه   

ع  َلَل من �صند�ْس اأخ�صر مر�صّ والُبّ مثل احُلّ

بللالللدر دانلللللللللللي جنللللللللللللاه   

ما احلى العقيق اليماين فوق �ُصْند�ْس موّزع

فلللللي كللللللللللل وادي تلللللللللراه   

ويف الربى اخل�صر ُلوُل الطل يف ال�صو يلمع

مثلللللللللل اللللهللوا فللي نقللللللللاه   

كرنفال الطيور

اإن اأجم���ل م���ا ميي���ز ال�شب���اح الق���روي، ه���و 

كرنفال الطيور ال���دامي ومهرجانها املفعم بالرقة 

واجلم���ال الأّخ���اذ، فتخّي���ل اأن���ك ت�شح���و عل���ى 

مالم���ح م�شرحي���ة �شباحي���ة، تتخل���ل م�شاهده���ا 

مو�شيقى الطبيعة ومبوؤثرات �شوتية، من زقزقات 

الع�شاف���ر والطي���ور، واأنت على اإث���ر ذلك، تفرز 

الأ�ش���وات املتداخلة، وت�شمي ما تعرف���ه من اأنواع 

تلك الطيور.

هذا الكرنفال البديع تت�شمنه م�شاهد الف�شل 

ْل من امل�شرحية ُمرتجمًة من خاللها،  الثالث املطَوّ

فكرة عميق���ة الدللة توؤ�شل ال�ش���راع يف احلياة، 

وغلبة القوي دائم���ًا، واإن كل ما هو على الأر�س ل 

مي�شي اإل وهَمّ احلفاظ على النوع والبقاء مالزم 

له:

ما اأجمل ال�صبح يبدي »كل �صاْع« منظْر ابلْلدع

)13(
فللللي اأر�صللله اأو فلي �صماه   

اأطياره اأنواع طري اأ�صرع »بوحيه« واأقلللع

)14(
دعلللللللا اأَِليِفلللللة وجلللللللاه   

من غ�صن »يل غ�صن« ذا ي�صبق و»هذاك« يتبع

 
)15(

»ُكّليلللْن«  يلحلللللق هلللللواه   

وطري ين�صّل من ُع�ّصه يرفرف وينبلللللللللللللللللللللع

ويلللللللللللورد اأحللللللى اللميللللاه   

وطري مولوع بالتغريد غنلللى ورّجلللللللللللللللللللللللع

�صلللللوتللللله وطللللللرب غنلللللاه   

وطري مهجور قلبه فلي نواحللله تقطلّلللللللللللللللللع

�صباح القرية يف االأدب ال�صعبي اليمني
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ي�صكللللللللي للللللللواعللللج اأ�صللللاه   

وطري.. هلل حكمه فيه يلبللللللل�س ويخللللللللللللللع 

علللللللللللى جمللللللللاري هلللللللواه   

للللللللللللللللللع ما �صّم ريح الربيللع اإال وو�صللللى وو�َصّ

ري�صللللللللللللله وطلللللللللللللرز رداه   

باحمر وباخ�صر وبا�صفر ينتف�س الجل تطملع

�صواحبللللللللله فللللللللي هللللللواه   

من حكمة اهلل ما »ُكّلْن« على االأر�س »يجللللزع« 

)16(
اإال وهّملللللللللللله بلللقللللللللاه   

بعد هذه ال�شور وامل�شاهد يغلق ال�شتار فجاأة، 

ليفتح، عل���ى �شل�شلة م�شاهد اأخ���رى بعد ا�شتعادة 

الإط���ار الزمني لل�شب���اح، م���وردًا اأنواعا جديدة 

تغاير طبيع���ة وخ�شائ�س الطي���ور ال�شابقة، فهي 

تلخ�س حياة الطيور اجلارحة:

ما اأجمل ال�صبح خَلّ الطري تزجل، وت�صجلللع

للللللللله  للمق�صلللللللْد عنللللللاه ِكُنّ   

حتى اجلوارح على �صم ال�صماريخ ت�ْصَملللللع

عقبللللانلللللاهللللللا والُبللللللللللزاه   

يف القمة البا�صق االأبقع ي�صر�صر ويرفلللللع

راأ�صللللللللله بكللللللللل اتلللجللللللاه   

ماالح له �صيد اإاّل اْبَرْز باأظفار »ِتْفَجللللللللْع«

)17(
و�صلللللللللللل نفلل�صللللللله وراه   

يْنَق�ّس مثل الَقَدْر فارد جناحن تنللللللللزع

ملللللللللن جللللللللوف �صيده ِكاه   

والن�صر »االأخدر« من اْعلى احليد يف اجلو »زوبع« 

)18(
�صلللاروخ ميخلللللللر �صملللاه   

ب«  ا�صملللللْع الن�صر نفاث بن الطري اإن »هَكّ

)19(
�صللللللللدى حنينللللللله وراه   

قد بايع اجلو للن�صر اليماين ووقللللللللللع

باللملك لللللللللللله ال �صللللللللللواه   

ع وعامل الطري للن�صللللللللللللللللر اليماين مطَوّ

يلللعلللللللللن للملللللللكلللللللللله واله   

وبع���د ه���ذه امل�شاه���د �شيفت���ح ال�شاع���ر �شتار 

التعج���ب من جديد من نف�س الإطار الزمني، على 

م�شه���د اأكر متعة ورقة وجمال، لرنى ماذا يجري 

يف ح�ش���رة »الِدَيَكه« التي تتل���و ُخطى ال�شبح، يف 

�شوٍر موؤن�شنة وفكاهية تك�شر اململ:

ما اأجمل ال�صبح و»االأدياك« يف كل موقع
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)20(
حتكللللللللللللي توايل خطاه   

فل«ديك« مثل اجلر�س م�صبوط اإىل �صاعة اأربع

)21(
عللللللللللللن موعده ما عداه   

ما حّلْت اإال واأذن واجلر�س كان يقرع 

)22(
فلللللللللللي وقت واحد معاه   

َنْع »تقول« �صاعة )�صوي�صرلند( من �ُصْغل م�صْ

)23(
ي�صنلللللللللللع دقيللق االأداه   

ع وديك من قريته �صيح وثنى و�صَمّ

�صللوتلللللللللللله وقللللللللد نلللللداه   

و»ديك« ثالث خرج يْحِجْل ومن بعده اأربع

)24(
»تْزحللِْل« وتخطْب هلواه   

ْر« احلبة اال �صاح من قال اأنا اأ�صرع  »ما يْب�صِ

)25(
ي�صلللللللهلللللا لللله.. »َجَباه«   

القروي.. وفن ال�صلليد

ميث���ل ال�شي���د يف الريف فن���ا وهواي���ة، اإذ اإن 

ال�شي���د من اأه���م ع���ادات اليمني���ن يف الأرياف 

والق���رى امل�شارفة عل���ى �شفوح اجلب���ال والغابات 

الطي���ور  �شيم���ا  باحليوان���ات،  الغني���ة  واملراع���ي 

احل���الل ففي بداية الف�ش���ل الرابع من امل�شرحية 

ُيفتح ال�شتار، ليفاجئن���ا ال�شاعر بظهوره متو�شحا 

اإبت�شامة عري�شة مبطنة بالتعجب من طبيعة حب 

الإن�شان القروي اليمن���ي لل�شيد واإجادته بديهيًا، 

متتبعًا �شورة ن���ادرة ل�شياد خفيف احلركة طمعًا 

يف �شي���د احلمام ال���ري، يختف���ي يف املنعطفات 

���ع نف�شه لإطالق  ّ والأ�شج���ار وه���و يح���اول اأن يّو�شِ

عياره الناري:

ما اأعجب ال�صبح واالإن�صان �صياد يطمع

فللللي كللللل طللللايلللر يلللللللللراه    

اأطيار فوق ال�صجر جتني ثمْر طاْب واْيَنْع 

واْعَللللللللللللللن لللللهلللا عن حاه   

واأطيار يف الر تتبخر و»حتقي« وترتع 

)26(
اإملللللللللا حللجلللل اأو قلطاه   

وخلفها ا�صر�صل ال�صياد يجري وينبلللللللللللللللع  

)27(
وبنلدقلللله »لللللي« اجتللاه   

�صياد خفيف اخلطى يظهر و»يغُط�ْس« و»يْنَكْع« 

)28(
مثللللللل ال�ّصبلللللللح ما تراه   

جمنون بال�صيد فوق »احليد« االأعلى »ت�صنقع« 

)29(
»بايلللده« ورجلللله َحبلللَاْه   

ْر« ولكن على اربلللللع َجل »زَغّ نزل وبعد واحَلّ

�صباح القرية يف االأدب ال�صعبي اليمني

اأر�صيف الثقافة ال�صعبية



74

)30(
مي�صلللللللي ويلجلللللري وراه   

واأحيان مثل احلن�س يزحف وبالطرف يتبع 

�صيللده ويللحلل�صللب ُخلللطللللاه   

ع؟    ِره« كيف ابتطح؟ كيف َو�صَّ وال�صيد فن »اْب�صِ

)31(
لللْد ُقللواه نف�َصللللللللْه وجلللَمّ   

واأطلق ب�صرعة وقام ينظر فاإن كان »وّقلللللللع« 

)32(
فللللقللد �صلللللوابلللله وتلللاه   

يفرح وين�صى من الفرحة »حذاته« و»يْد�َصْع«

)33(
فلللي ال�صلللللوك يلللافعلتاه   

وان كان »خّيْب« رِجْع ينتف »قذاله« وي�صفع

  
)34(

ه ويلللعللن اأبللللاه خللللللللللللَدّ   

ال�صيد عنده هواية لي�س بال�صيد يطمع 

اإال ليلللللللللر�صلللللى هلللللللللللللواه   

احليوانات املفر�صة

لع���ل اأبرز م���ا يفاجئنا ال�شاعر ب���ه يف م�شاهد 

ف�شل امل�شرحية اخلام�س، هو م�شهد ُمِثر لل�شفقة 

والفكاه���ة، يف اآٍن واح���د، وه���و العج���وز التي يعلو 

عويلها، بعد اأن هاجم »ال�شار« املفرت�س دجاجها.. 

وهنا نفهم اإن القرى بقربها من اجلبال والغابات 

واملراع���ي، جعلها عر�شة للخ���وف من احليوانات 

املفرت�ش���ة، ول زال���ت الذاك���رة الريفي���ة ال�شعبية 

ف���ة لالأطفال،  مثقل���ة باحلكاي���ا احلقيقي���ة واملخِوّ

وه���ذا اجلان���ب مل يغفل���ه الري���اين يف ملحمت���ه 

الريفية التي نقلت واقعًا مظهريًا من هذا املوروث 

الطبيعي وال�شعبي:

عوامِل ال�صبح تلقي عامل الليل اال�صفلللللللللللللللع

عللللللللللى اختللللللاف اتللجلللاه   

فل«الِعيل« يًخرْج و�صْرب البوم يرجْع ويقبللللللع

)35(
يف الكهلف يللغللللزل ُدَجاه   

والفهد عايد ويف �صدقه عامات تقطلللللللللللللع

بلللللكلللللل ملللللا َقللللللللد اأتلللللللاه    

بن »الَقَر�ْس« و»الَع�َصْق« ميرق وجلده »مرقع«

)36(
وفللللي علليلللللللونللللله دهاه   

ِرْه َحّيْ اإال �صاح منه واأ�صرع  ما يب�صِ

يهللللللللللُرْب ويلللطلللُلللللْب جنلاه   

وبن االأحرا�س »�صاْر« اأن�صل يجري و»يهبع«

)37(
»حللازق« على ال�صيد فاه   

وراه خلف عجوز فوق »املَدّج« تقرع اأربع 

)38(
باربع للملللللللللا قللد جناه    
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خنق جميع الدجاح واأختار ب�س »اأُم قندْع«

)39(
و�صللللللللهللللللللا  »ال �صللَِقللاه«   

ويف ه���ذه امل�شاهد يفاجئن���ا ال�شاعر بنوع اآخر 

م���ن احليوانات اجلميل���ة التي لي�ش���ت األيفة وهي 

الغ���زلن والظب���ى حيث تخ���رج م�شرع���ة اخُلطى 

م�شرجة فَرح ال�شباح وع�شق املراعي الو�شاع، ثم 

تختفي هذه الغ���زلن لتظهر بعدها الكالب، وهي 

ما بن رائحة اأو راجعة بن القرى.. ويظهر م�شهد 

فكاهي يت�شلل على خ�شبة امل�شرح هو نزال الكالب 

والثعلب:

للْع  ا تَو�َصّ و�صرب غزالن قال لل�صهْل: هَيّ

وهللللَبّ يعلللمللل ًخلللطلللللللللللللاه   

يطوي امل�صافات باجلري املوقع ويقطع

بلللعللد الللفللاة الفلللللللللللللللاه   

ع«  ر اإال ُغبارْه يف الهوى قد »تَق�صّ ما تْب�صِ

ما ا�صعللف وما اقوى    

)40(
املهاه!

وكلْب ملا متطى اْقَعى ب�ِصْدقللللللللله ووّدع

نومه وقال انتبللللللللللللاه   

وكلْب يجري ورا ثعلب ويتبع ويرجلللللع

 
)41(

َعْل«  يرجلللللللع وراه و»الَثّ   

ي�صرخ ويعط�س وي�صتهزيء »بدربا�س االجدع

)42(
و»ال التفت« ُلْه »فهاه«   

احلياة الروحية ال�صباحية

الف�ش���ل ال�شاد�س يت�شم���ن م�شاهد امل�شرحية 

ال�شعري���ة الت���ي تنق���ل نق���اًل خمت���زًل  اجلوان���ب 

الروحي���ة ال�شباحي���ة والإميانية لتعاط���ي النا�س 

مع �شعرة اأذان �شالة الفج���ر، وم�شتويات الروح 

الإميانية املختلفة بن �شخ�س واآخر:

ما اأجمل ال�صبح يف ريف اليمن حن يطلع 

مللللللللللاَرْق وانقللللللللللى �صنللللللاه   

والنا�س منهم من ا�صتيقظ ومتتم ورجللللللللع

وقللللللللام يللللللتللللللللللي دعللللللاه   

اإما مزارع مبكر اأو م�صافر قد اأزملللللللللللللع

علللللللللى ال�صللللفللللر وانتلللللواه   

وم�صري له غر�س يف ال�صوق ي�صرح ويرجع

)43(
بللللللملللا يللللهللللمللللله �ِصَراه   

اأما )الفقيه( فانطلق اأذن على النا�س وا�صمع

)44(
حلول وقلللللللت الللل�صلللاه   

والراقدين بينهم من نام جمهد فما »اْمَتع«

)45(
يجيللللب داعلللللي دعللللللاه   

اأو من رحل حن حل الفر�س �صلى مبنبع

لللللللل و�صللللوءه بللللمللللللللللاه كَمّ   

وبينهم من ح�صر �صّلى جماعة ووّدع 

بلللللللركعتيلللللللللللللللن لللللاإلللللله   

وبينهم من اأح�س الرد »فاخذى« وجّمع

)46(
ملن حول ِج�ْصمللللِه دفلللاه   

ومن �صمع لكن احلافز ِبَقْلْبه م�صع�صع

)47(
فل»ادرن« ووا�صللللل كلللراه   

ى له ببيته و»َقْرَمْع«  وبينهم من تو�صَّ

)48(
فريلل�صتلله فللللي »ُجَبلللاه«   

�صباح الب�صر يف الطرقات

مل يكت���ِف ال�شاعر يف ملحمت���ه بالنقل املبا�شر 

ل�ش���ور وم�شاه���د الع���ادات والتقاليد كج���زٍء من 

امل���وروث ال�شعب���ي للمجتم���ع اليمن���ي، ب���ل اأ�شهب 

يف ر�ش���م التفا�شي���ل الدقيق���ة ملبتغي���ات النا����س 

املنخرط���ن يف الُطرقات العام���ة على حمرهم، 

غائ�شًا يف وجدانه���م ومطاحمهم و�شباقاتهم يف 

د يف توا�شل  كل اجت���اه من احلياة، وهذا م���ا جت�َشّ

�شل�شلة م�شاهد الف�شل ال�شاد�س:

ع« ه و»و�صَّ وتاجر اأ�صرع و�صَلّ »اخُلْرْج« حَقّ

)49(
علللللى اللللحمار واعتلللاه   

ْل ال�صوق »يف �َصْع« ْه« ال�صوق »ي�صتي« ُيْو�صَ »ِمْتَوِجّ

)50(
و«عاد هو« فلللللي َحَملللللاْه   

ب�صاعته للرعية )ّبْز( )قاز( )زْيْت خروع(

)51(
»�صيفلللللله«وحلللب احلياه   
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و»زارعي« من »غب�س« بكر تاأزر وقوفع

)52(
و»�صللّل« فاأ�صلللله معللللللللللاه   

ي�صتي ي�صوي عمل يف ُحّر ماله ويْرَجْع

)53(
ي�صمد »ملللعللا« من دعلللاه   

وزارعي �صاحب »املا«هب من اأجل يرفع

فللللي اللحقل جملللللرى مليلللاه   

مادام »دْوَلْه« فهو يف ال�صايله قام »يهرع«

)54(
»�ِصْرَبللللله« ويق�صى ق�صاه   

َل« املغار�س »قِدْيْه« باملوت واملا قد »ان�صع« »�صَ

)55(
ورمبلللللللا مللللللللا كللللفلللللللاه   

وحار�س الب يف الوادي اىل البيت يرجع

وفلللللللللي يللملينللللله علللل�صلللاه   

ع اربع يف »اإْزَرِته« من تبا�صري »اجلَنى« جَمّ

)56(
»ِحَنللللْط«  لقهللوْة »ِبَداه«   

الف�ش���ل  م�شاه���د  ف����ي  ال�شاع���ر  يغف���ل  ومل 

اأجم���ل م�شاه���د  املفتوح���ة  ال�شاد����س مل�شرحيت���ه 

احلياة ال�شباحية، املتمثلة يف ت�شرفات الأطفال، 

و�شراخهم و�شيطنة اأفكار الأ�شقياء منهم:  

واأ�صوات يف كل منزل، طفل �صوته تقطع

)57(
ومللللللا »َهَجْع« ملللللن ُبَكلاه   

ع مه َواْبوه غايبن يف احلقل ما احْد ت�صَمّ
اأُّ

والعللللللللللرف ملللللللللا �ُصكلللللللاه   

وطفل ثاين �صعل وابوه ي�صيح لي�س ما �صرع

هللللللللللذه الدوا فلللللي �صللفلللاه   

وطفل ي�صرخ ويظهر ان هو قام ير�صع

وُاُمللللللللله تللقلللللول ِهللْي فداه   

وطفْل رابع خرج »ُبْطِري« »يَزَغِر«وذرع

)58(
مطللللللللللع وبللليلللللن غلواه   

ال�صباح االأنثى

م�ش���اكل الن�ش���اء املختلفة واملعق���دة وطقو�س 

حياته���ن واأعماله���ن اليومي���ة وجدله���ن امل�شبوب 

بالغرة من بع�شهن، وكذا اأحالمهن الوردية التي 

يك�ش���ف اأ�شاريرها �شوء ال�شب���اح مع انخراطهن 

يف الأعم���ال اليومي���ة، وتقاطرهن م���ن كل �شوب 

اإىل مناب���ع املي���اه واملحاط���ب واملراع���ي.. هذا ما 

حمله لنا الف�شل ال�شابع مب�شاهده املليئة ب�شجون 

ال�شباح الأنثى:

ال�صبح بان واحل�صان البي�س يف كل »َمْهَيْع«

)59(
مثللللل الظبلللا فللي الفاه   

�صويجيات العيون يف احلقل »تطعم« وتقلع 

)60(
لللللللاه ُطَفلليللللليللللات العلِ�صَ   

وفاتنات احلواطب بن اال�صجار تنزع

مللللللللن علللللودهلا ملللات�صلللللللاه   

هذه مليحه وهذه ح�صنها قد توزع

بللليللللللن البنليللللن واللللحيلللاه   

َرْع« وثالثْه »عادها« يف »ميعة« العمر »مُتْ

)61(
ووردهلللللا فلللللللللللي َجَنللاه   

تختال بالناهد املرفوع وال�صعر اال�صفع

يظللللللللللل جيللللللللد اللملللهللللاه   

»يتنادمن« باحلديث الطاهر احللو ت�صمع

)62(
فاه )ِفللللْرَتلا�ْس( حلو ال�ِصّ   

وبينهن واحده تنزع وتقلع وتقطع

)63(
عجلللللللى على غري »اناه«   

حزينة الوجه واحل�صن احلزين املجعجع

يللدمللللللي قللللللللوب الق�صللللللاه   

حتى طيور ال�صما تبكي واالحجار تدمع

)64(
لللللللهللا.. ويلللللا »َرْحمَتَاه«   

اأ�صْل اإنها عندها »خالْه« من ال�صنف اال�صوع

)65(
قلللللللد �صبعتهللللللا حيللللللاه   

ماتظهر اال وخالْتها من ال�صطح ترفع

�صيللللللللللللاح يلللللللا ِوْح�َصَتللللللاه   

ِحَبْه« هات و»تقلع« تقول:يا »داِهَجْه« يا»ِم�صْ

)66(
كللللللللام ظلللللللاهللر جفاه   

من خوف هذا الكام، كانت »ِبِتِعَمل« مبا »او�صْع«

)67(
فللللي جهلللللللدهلا من قواه   
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َمْت« للَحطب ِحْزَمه ت�صاوي بها اأربع فل«حَزّ

)68(
يلَِملله« »�صلللللللع اأمللاه« »ُم�َصّ   

ويف الطريق قال هاج�س كل جهِدْك م�صيع

وال تنلللللللللاللللللللللللي جلللللللللزاه   

َحة« مع »الَعْوْف« تنفع  �صْ �صمريها قال ما »الُنّ

)69(
اأوتكفللللللللللي النللا�س اذاه   

ما غري »�صا�صهد« عليها النا�س من كان اال�صرع

)70(
فلي عودته علللن �صللللللواه   

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

)71(
»ُبَكللللللْر« ورود اللمليلللللللاه   

َعْر باربع ي وهذي ت�صْلح ال�َصّ هذي ُتَغِنّ

َبَنللللللاْن تللظلللهللللللر حلللللللللاه   

وثالثْه ُمْثَقَلْه بالنوم للجفن ترفللللع

والللجلللفلللن بلللايلللللن ونللللللللاه   

اأم�صْت »معاها« طحن لل»العون« ال �صاعة اربع

)72(
اغلللفلللت وقلللاللللوا انتباه   

ال�صيا�صة وحياة الب�صطاء

اأما يف الف�شل الثامن فُيْفَتح ال�شتار على ق�شة 

درامية جت�شد النعكا�س ال�شلبي لل�شيا�شة )اإ�شارة 

اإىل نظام الإمامة قبل ثورة 26 �شبتمر1962م( 

على حياة القرية وحتويلها اإىل مورد مادي للنظام 

يف املدين���ة م���ن خ���الل اإلزامها بدف���ع اجلبايات، 

وقد ب���داأ ال�شاعر م�شاهد ه���ذا الف�شل بتفا�شيل 

اأن�شن فيها لغة وحركة فرار الديكة من م�شرهم 

اإلزامي���ة  الذب���ح، �شياف���ة  املتمث���ل يف  املحت���وم، 

ذًا على العجوز الفقرة،  للع�شكري الذي و�شل مَنَفّ

يف م�شه���ٍد ل يخلو من ال�شحك والأ�شى والتعاطف 

مع تلك العجوز:

كم يف ال�صباح من عر تبكي النواظر وتخ�صع

للللللللهلللا قلللللللللللللوب اللللُعللللَتاه   

ي وي�ْصَجع َبا« ِدْيك قد »َجْفَجْف« يَغِنّ فوق »اجُلّ

)73(
يقللللللللول: »كلللاكي ككاه«   

« »بيهبع« ْ والع�صكري من قفا »املزراب« »طرَيّ

)74(
ف�صلللللللاح: يللللللا غللللارتاه   

الع�صكري جا اأَال يا ادياك كلن ي�صمللللللللللللللللع

اإلللللللللى الّنجلللللللاة، الّنلللجللاه   

وطار من اجل يتّخَبى ويف را�س »مرنع«

)75(
خَبلللللللى ورا حللللو�ْس ماه   

جا والعجوز اقبلت بعده فطار لكن ا�صرع

مثللللللل القطللا فلللللي الفللللاه   

�صباح القرية يف االأدب ال�صعبي اليمني

اأر�صيف الثقافة ال�صعبية
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ح لك »ا�ْصَفْع« ِيّ خَبى مبطبْق وِهْي بعده ت�صَ

)76(
مللللللللن جايعللللللات الُبزاه   

ما َح�ّس اال »َيدْه« من خلف مت�صك »وتنتع«

)77(
ف�صلللللللللاح واعللللللللى نداه   

ْوِته من نواحه تَقّطللللللْع و«�َصَلِّتْه« واّن �صَ

)78(
يبكللللللي ومللللا ارحم بكاه   

ْبِتي« »يا نا« عليها وما ا�صرع  يقول: يا »�ِصّ

)79(
»�صللللامللللوت« يلللاعيبللتلاه   

اإ�صكت�س القطط

ويف الف�شل التا�شع م���ن امل�شرحية املفتوحة.. 

ي�شتوقفن���ا ال�شاع���ر »الإري���اين« حلظ���ات عامرة 

باغرتاف ال�شحك اللذيذ يف �شباح الريف عندما 

ي�شِوّب عد�شت���ه على م�شهد القطط املبكرة بينما 

يظل ال�شاعر يرتج���م لنا تلك اللغة امل�شحكة عر 

اأ�ش���وات معرتك���ة.. ولكن���ه ل ين�ش���ى اأن يوؤ�شر يف 

التو�شي���ف اإلينا لأخذ العرة م���ن وترة ال�شراع 

القائ���م الذي يحكمه منطق القوة وم�شر املغرور 

املحتوم:

على جدار »احلوى« منظر �صغري لكن ا�صمع

)80(
ملللاذا الِعبلللللَر »ذي« وراه   

كيف الغرور يوقع املغرور يف �صر م�صرع

ويللللمللتلللللللهللللللن كللبلللريللللللاه   

ع«  قطن فوق اجلدار االأول »ابقع« »م�صَرّ

)81(
وِجْثِتللللله »�َصللللللاع اأمللللاه«   

والثاين ا�صود يداري خبث مكره وتلمع

عينلللللله بللمللا فلللللي ح�صلللللاه   

»تقابلن« ال الو�صط ُكًاّ يقول: »اأَِخْر اْجَزْع«

)82(
علللللللى اختللللللاف اجتاه   

وحَلّق القمر ُكًاّ قال: »مانا�س« واأ�صرع

)83(
يعلللللللن لللخ�صملله عللداه   

ع ع فرَفّ و�صعد االأزمة القط امل�صَرّ

ذيللللللله وقللللللللارب ُخلللللطلللاه   

مقو�س الظهر يتقدم وراأ�صه قد »اأ�صنع«

)84(
واأظلللهلللللر غلللروره وتللاه   

واالأ�صود اأظهر �صنوف املكر فالبد وجمع

مثللللللل اللمللللللدافلللللع قلللللواه   

وقام يوم »اهلل اهلل« واأبتداأ ال�صرب »في�َصْع«

)85(
ملللللللللازد َدِريت ملللن بداه   

حمى وطي�س القتال من راقبه اأو تتبع

يعلللللللرف علللللللى ملللن رحلللاه   

يا�صاحبي يظهر املغرور حاله ت�صع�صع

)86(
�صعفللللله ظهلر يف »ُمللَواه«   

يظهر عليه: انهزم، يظهر يل: اإّنه بريجع

عللللللللللللللى قلللللفللللللللاه ال وراه   

اِطب قام »يْهِفْل« و«يْفَرْع«  ْه« خُمَ وكلب »كِنّ

)87(
يقللللول: »واللللللللللي واله«   

ى له »اْم�َصْع« َرْج« و�صَوّ َنَبْح فقال ال�صِعيْف: »خَمْ

)88(
وَفلللللللَرّ يلللللللا عبللللرتلللللاه   

هلل يا�صاحبي يف عامله �صاأن ي�صنع

بقللللللللدرتللللللله مللللللاي�صللللللللاه   

�صاة الوالء للريف

بعد ذلك �شنقف جميعا، بعد اأن تكون ال�شم�س 

ْت كرتقالة ن�شت�شف م���ن لونها رائحة  قد ا�شف���َرّ

احلياة، والطّل قد بداأ يغادر اأو جاننا حتت تزاكي 

�شوء ال�شم�س الرتق���ايل، و�شيكون حينها الريف 

مبفردات���ه هو وجهتنا، ونحن جمهوره،  نتلو �شالة 

الإعجاب م���ع مرتج���م ال�شباح الريف���ي ال�شاعر 

اليمني القدير مطهر بن علي الإرياين:

ما اأجمل الريف! ما اأحلى كل مافيه! ما اأبدع 

�صحلللللره وملللا ا�صفلللى هواه!   

نوره م�صفى من االأدران نهره جتمع

مللللللللن منبعلللللله فلللي �صفلللاه    

اآمنت بالريف حيث اخلالق افنت واأبدع

فلللللي ال�صنلللع واأعجلللز �صواه   

لو كان يف الكون من ُيْعَبْد �صوى الرب االرفْع

وا�صتغفللللللللللللللره ال �صللمللللللاه   
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الثع���ل : الثعل���ب لكنه يف اللهج���ة ال�شعبية معروف   - 41
بالّثعل.

42 - دربا����س : من اأ�شماء الكالب والأجدع من �شفاتها 
اأي مقطوع الإذنن، ول التفت : واإذا التفت، اأما فهاه 

: تعب���ر �شعبي مين���ي ترافقه ا�شارة بالي���د م�شروبة 

كف بك���ف اأو ا�شب���ع الإبهام بالو�شط���ى ب�شكل �شريع 

وفيه دللة على ال�شرعة املتناهية.

�ِشَراه : �شراوؤه  -  43

الفقي���ه : تطلق يف اللهج���ة اليمنية على امللم اإملامًا   - 44
ب�شيط���ًا وه���و يف القري���ة �شاح���ب �شوؤونه���ا الديني���ة 

م���ن العب���ادات اإىل تعليم ال�شغ���ار مب���ادئ القراءة 

والكتابة، اخلرافة، اإذ يغتقد اإنه ي�شلح متائم وحروز 

للمر�شى.

ما امَتْع : مل يجد وقتًا لعمل �شيء من الأ�شياء .  -  45

اأخذى : اأ�شرتخى وا�شرتاح يف مكانه ودفاه : دفاوؤه .  - 46

اأدرن : ت�شامم وجتاهل   -  47

48 - قرم���ع : اأدى �شالت���ه ب�شرعة، وُجَب���اه : بفتح ب�شم 
اجليم وهي يف اللهجة اليمنية تعني �شطح منزله.

49 - اخُل���ْرج : هو الكي�س الذي يطرح فوق �شرج احلمار 
ه : اأي اخلا�س به اأو  ومكون من �شق���ن متوازنن، حَقّ

ته يف �شكله ال�شحيح. ْع : اأي ثَبّ ملكه، وو�شّ

ي�شتي يو�شل يف �شاع : يريد الو�شول ب�شرعة، وعاد   -  50
هو يف َحَماه : ل يزال يف اأوج ن�شاطه.

الَب���َزّ : القما����س، وال�شيف���ة : زي���ت كب���د احلوت،   - 51
حب���وب احلياه : فهو ا�شم مين���ي كان يطلقه اليمنين 

بع�س اأقرا�س الأدوية .

: م���ن ال�شب���اح الباك���ر،  52 - زارع���ي : م���زارع : َغَب����سْ
وقوفع: ربط ردائه ُمَعِمِمًا به راأ�شه، و�شل فاأ�شه: اأخذ 

الفاأ�س اخلا�س بعمله.

53 - ي�شت���ي ي�ش���وي عم���ْل : يريد ينجز عم���ل مميز، ُحّر 
مال���ه : يف ماله احلالل، ويتم ه���ذا العمل من الَغَب�ْس 

وحت���ى ما بعد �شروق ال�شم����س، ي�شمد معا من دعاه: 

ي�ش���ارك يف العمل مع اأي ج���ار يوجه له دعوة للتعاون 

يف العمل .. 

يْه���َرع : يح�ش���ر م�شرعًا ي�شوب انح���دار املاء اإىل   - 54
حقل���ه، وَدْوَلْه و�ِشْربه : حتم���ل معنى واحد هو موعده 

لخذ ح�شته من املاء حلقله .

�ش���ل َاملغار����س: اأي اإىل الغرو����س م���ن الأ�شج���ار،   -  55
و«قِديْه« هذا لظف باللهجة ال�شعبية اليمنية الدارجة 

يعر عن حال ال�شيء )قِديْه باملوت(و�شل ظماأها حد 

الذبول واملوت، اأن�شع: خف وقل تدفقه يف الوادي. 

56 - يف اإزرت���ه : يف ثناي���ا اإزاره ح���ول خ�ش���ر، وتبا�شر 
اجلن���ى، ه���ي طالئ���ع مو�شم جن���ي حم�ش���ول الن، 

ْ ) حم�شول  ِحَن���ْط.. جمع حنطة وهي احلبة من الُنّ

مين���ي �شهر( التي يعمل منها القه���وة، وِبَداه : قهوة 

فطوره ال�شباحي.

ما َهَجْع : ما كّف ول هداأ من البكاء   -  57
58 - يزغ���ر : اأي طف���ل خ���رج ليب���ول بع���د ن���وم الليل، 
ْع: اأي جاءته الرغبة اأن يبول نحو الأعلى،  ومعن���ى ذَرّ

لتت�ش���ح دون ق�شد منه كم هو جاهل باأداب اخلالء. 

واملق�شود بال�شطانة : ت�شّرف الأطفال الأ�شقياء.

َمْهَيْع : يف حقل اأو مزرعة.  -  59
تطعم : جتمع الطعم اأي الأعالف للموا�شي .  -  60

61 - عاده���ا يف ميع���ة العمر: مل تزل يف مقتبل ال�شباب، 
اع:  َرْع: اأي معّر�شة لالإ�شابة بالعن جلمالها، واملَرّ مُتْ

بت�شدي���د الراء يعن���ي يف اللهجة اليمني���ة والإعتقاد : 

�شاحب العن اخلبيثة باحل�شد.

يتنادم���ن : اأي يتبادل���ن احلدي���ث، واحلل���و ه���و   -  62

الهلللواملللل�س 



81

�صباح القرية يف االأدب ال�صعبي اليمني

ال�شجي واله���ادئ والعامر بالأنوث���ة، ومعنى ِفْرتا�س: 

نوع من العزف على العود، ويف املعنى الأقرب جت�شيد 

لل�شف���اه بالورود احّلمر حن تفت����س براعمها م�شفرة 

ع���ن من�شر بديع وهي �شورة �شعري���ة .. وكما لو اأنك 

ت�شم���ع اأحاديثه���ن ال�شجي���ة وتتخي���ل منظ���ر تهام�س 

ال�شف���اه حن يتجاوبن اأو يتبادل���ن احلديث  كفرت�شة 

الورود.

اناه: غر ِمْتاأنية..  -  63
يا رحمتاه : بال�شدة والإ�شفاق والرثاء.  -  64

65 - اخلال���ة : زوج���ة الأب وتك���ون يف اأحي���ان قا�شي���ة، 
والأ�ش���وع : الكريه وال�شيء، و�شبَعته���ا حياه : جعلتها 

تكره احلياه.

66 - داهج���ة : �شبهللة، م�شحب���ة : ذات �شاحب يجل�س 
معه���ا وهي �شف���ات ذم و�شتيمة يف اللهج���ة اليمنية، 

ه���ات وتقلع : �شيغة مبالغة ملا تخلع عليها خالتها من 

ال�شفات املذمومة .

67 - بتعم���ل ب���كل م���ا او�شع : جته���د نف�شها ما متلك من 
قدرة وجهد ع�شى توقف �شيل ال�شتامي من خالتها.

68 - حّزم���ت : ربط���ت احلزمة، ت�شاوي بها اأربع : كبرة 
كاأنه���ا اأربع ِحَزم، وم�ّشيمة : عالية الكر فوق راأ�شها، 

و�ش���ع اأم���اه : لف���ظ اإ�ش���ارة بالعامية تطل���ق على كر 

احلزم���ة احلطب املق�ش���ودة، وي�شاح���ب النطق به 

اإ�شارة باليدين.

الن�شحة : العمل بجد، العوف : كريه الطباع.  -  69
70 - �شاأ�شه���د : �شاأطل���ب الآخري���ن يكون���وا �شهودًا بيني 

وبينها.

71 - ال���واردات : الن���ازلت على م���وارد )اآبار اأو عيون( 
املي���اه، وتْهَرْع: تتدفق، ُبَكْر: جم���ع ُبْكَره وهو ال�شباح 

الباكر قبل طلوع ال�شم�س.  

72 - للع���ون : الع���ون هو من التعاون اأي اإجتماع عدد من 
العم���ال واجل���ران لأجناز عم���ل اأحدهم م���ن اأبناء 

القري���ة، ودرجت العادة اأن تتع���اون الن�شاء يف طحن 

احلبوب بالّرحى يدويًا، لتوفر الطحن الكايف لغداء 

هوؤلء العم���ال، وبالتايل على امل���راأة اأن ت�شحو متام 

ال�شاعة الرابعة مع اأذان الفجر.

73 - اجّلَب���ا :�شطح املنزل، جفجف : نف�س جناحيه قبل 
اأن يكاكي، كاكي ككاه : ترجمة لفظية ل�شوت الديك 

حن ي�شدح به عاليًا من فوق اأحد املنازل.

امل���زراب: حائ���ط يق���ام ح���ول املزرع���ة املج���اورة   - 74
للمن���زل، وال���زرب : جمموع���ة كب���رة م���ن اأغ�شان 

ال�شج���ر ال�شوكية املت�شابكة متن���ع املاعز والأبقار من 

: بت�شديد الياء مع الفتح  دخ���ول احلول املزروع، وطّرْ

اأي َو�ش���ل، ف�ش���اح : اأي الدي���ك، ياغارت���اه : عب���ارة 

ت�شتخدم للنجدة.

75 - املرَن���ْع: ه���و املم���ر ال���ذي ت�شر فيه الداب���ة هبوطًا 
و�شع���ودًا يف عملي���ة ج���ّر امل���اء م���ن البئ���ر بامل�شنى، 

ومعَنى خَبى : تخّبى خلف حو�س املاء واملْطَبْق: يعني 

الزقاق.

���ْح ل���ك ا�ْشَفْع : عب���ارة فيها دعاء العجوز على  ِيّ 76 - ت�شَ
الديك ب���اأن يت�شلط عليه اأ�شفع وه���و الباز اأو اجلارح 

اجلائع.

77 - العجوز : هي �شاحبة الديك، اأيدها : يديها، وتنتع: 
ت�شد وتنزع 

�َشّلِتْه : اأخذته .  -  78
ِتي : يا �شبابي، يانا عليها: عبارة مينية تفيد  يا �ِشَبّ  -  79
التح�شر والَنّدم على ال�شيء، و�شاموت : اأي �شاأموت، 

يا عيبتاه: بال�شدة الرثاء والإ�شفاق.

80 - احل���وى : احلو����س املحي���ط باملن���زل القروي، وذي 
: هذه .

81 - اأبق���ع م�ش���ّرْع: ذو األ���وان متعددة، وجثت���ه �شاع اأماه 
:عب���ارة مينية تفيد ا�شتكبار ال�ش���يء تقال م�شحوبة 

باإ�شارة باليدين تدل على احلجم.

82 - تقابلن : تقابلن، والو�شط : منت�شف اجلدار الذي 
ي�شرن عليه، واأِخر اأجزع : اأي تنح جانبًا كي اأمر.

83 - حَلّ���ْق الِقْم���ْر : حل الإ�شرار والعناد لدى الطرفن، 
ما انا�س : عبارة تعني الرف�س.

اأ�شنع : اأرتفع اإىل الأعلى.  -  84
ي���وم اهلل اهلل : تعب���ر عن الي���وم الع�شيْب، وال�شَرّ   - 85
وب�شرع���ة،  اللحظ���ة  تل���ك  : يف  وفي�ش���ع  امل�شتط���ر، 

ومازِدِري���ت : مل اأع���د اأدري م���ن ب���داأ ال�ش���رب م���ن 

القطن.

مواه: مواوؤه .  -  86
���ْه : ِكاأن���ه، ويهفل : يرخي اأذانه و�شدقه، ويفرع :  87 - ِكِنّ

يف�شل بن الطرفن املت�شجارين )القطن( .

88 - خْم���َرْج : مف���ر وفر�شة للهروب، و�ش���ّوى له ام�َشْع : 
تعبر يدل على الن�شحاب والإن�شالل ال�شريع، »وايل 

وله«: عبارة يق�شد بها الويل من هذا ال�شجار.

ماحظللللة: الهوام�س م�شروح���ة بالتف�شيل يف هوام�س 

�شفح���ات الق�شي���دة )ملحمة الري���ف( املن�شورة يف 

دي���وان ف���وق اجلبل لل�شاع���ر مطهر الإري���اين والذي 

حققه ال�شتاذ الدكتور / عبد العزيز املقالح.

الهلللواملللل�س 
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عزالدين بوزيد

كاتب من تون�س

كان للتطور التاريخي للباد التونسية أثر بالغ في 
تأس��يس ثقافة متنوعة على امتداد آالف الس��نن، من 
العصر البونيقي إلى الروماني و البيزنطي ثم اإلس��امي 
العربي. حقا إن روح العراقة التي اتس��م بها تاريخ الباد 
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��امية متفتحة على بقية ثقافات 
البل��دان العاملية األخرى وباخلص��وص األوروبية نظرا 

لتواجدها على البحر األبيض املتوسط.

http://www14.0zz0.com/2012602846177/06/02/06/.jpg
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اإن ما ي�شهده العامل اليوم من هيمنة و�شيطرة 

ثقافية لالأمن���وذج الغربي، اأوكما عر عنه املثقف 

املغربي عبد ال�شعيد ال�شرقاوي بقوله “اإننا وبقية 

ال�شع���وب ن�ش���ر اإىل نقطة التقاء واح���دة األ وهي 

اأمرك���ة الثقافة”، والتي بدوره���ا تنظر اإىل ثقافة 

عاملي���ة واحدة تقوم بر�ش���م مبادئها وخ�شائ�شها 

يف نطاق ما ي�شمى »بالعوملة الثقافية« .

اإن املحافظ���ة على امل���وروث الثق���ايف ال�شعبي 

عامة اأ�شبح اليوم رهانا على خمتلف املجتمعات، 

اإذ اأن املوروث الثقايف يح���دد هوية اأفراد املجتمع 

ويعك�س ح�شارتهم. ومن هذا املنطلق يتكون للفرد 

ن���وع من العالقة املتجددة، احلي���ة والن�شيطة، مع 

ال���رتاث، تق���وم على رب���ط ال�شل���ة ب���ن الإن�شان 

وتراثه، وترف����س القطيعة مع���ه »ليندمج الرتاث 

يف ال���ذات« ح�ش���ب املنظ���ور اجلاب���ري: » اندماج 

ال���ذات يف ال���رتاث �ش���يء، واندم���اج ال���رتاث يف 

ال���ذات �شيء اآخر... اإن القطيع���ة التي ندعواإليها 

لي�ش���ت القطيعة مع الرتاث بل مع نوع من العالقة 

م���ع ال���رتاث، القطيعة التي حتولنا م���ن “كائنات 

تراثية’’ اإىل كائنات لها تراث، اأي اإىل �شخ�شيات 

ي�شكل الرتاث اأحد مقوماتها، املقوم اجلامع بينها 

يف �شخ�شي���ة اأعم، ه���ي �شخ�شية الأم���ة �شاحبة 

.
)1(

الرتاث«

من وجهة نظرنا، تتجاوز الألعاب والريا�شات 

اأوجماعي���ة  فردي���ة  ممار�ش���ة  كونه���ا  ال�شعبي���ة، 

اعتباطية، كما يعتقد العامة من املجتمع التون�شي، 

لتمث���ل ظاهرة اجتماعية يف حد ذاتها. فقد تناول 

عدي���د الباحث���ن الألع���اب الريا�شي���ة والأن�شطة 

الرتفيهي���ة التقليدية بالدر����س والتدقيق، واتفقوا 

على ا�شتنتاج يقر بوجود عالقة متينة بن الألعاب 

الريا�شي���ة والثقاف���ة، ذل���ك اأن ال���رتاث اللعب���ي 

ارتبط من���ذ القدم بحياة املجتمع���ات، بن�شاطات 

الإن�ش���ان وممار�شاته اليومية، بطقو�شه  وعاداته. 

كم���ا ثب���ت بالتجرب���ة اأن اللع���ب ميث���ل منظوم���ة 

اجتماعية تختلف باختالف املجتمعات. واختالف 

املجتمع���ات ن���اجت، اإن �شح التعب���ر، عن اختالف 

اخل�شو�شي���ات الثقافي���ة ب���ن املجتمع���ات. ف���كل 

نظام اجتماعي يفرز، بال�ش���رورة، نظامه اللعبي 

ال�شعب���ي الرتفيهي املنفرد بذاته، ي�شتمد قواعده، 

بالأ�شا�س، من تركيبة وعادات  وتقاليد املمار�شن 

لالأن�شطة اللعبية ال�شعبية.

ال�صعبيللة  االألعللاب  ثقافللة  تعريللف   -  2
)التقليدية(: 

اإن التحديد املفاهيم���ي مل�شطلح الثقافة يعد 

اللبنة الأوىل لتق�شي الدللة اأوالدللت املندرجة 

�شمن هذا ال�شرب فالثقافة كما ي�شاع ب�شكل عام 

»اإمنا هي جمموع املعلومات واملعارف واملمار�شات 

والقيم اخلا�شة ب�شعب ما والتي يعي�س مبقت�شاها 

وهي التي متيزه عن غره من ال�شعوب لأنها تعبر 

�ش���ادق ع���ن �شخ�شي���ة ومالمح ه���ذه ال�شخ�شية 

وطريقتها اخلا�شة يف احلياة«. ولعل هذا التحديد 

املفهومي للثقافة من �شاأنه اأن يدعونا اإىل الت�شاوؤل 

ع���ن موقع اللع���ب ومنزلت���ه يف النم���اذج الثقافية 

واحل�شاري���ة، مبعنى هل اللعب �ش���كل من اأ�شكال 

التعبر الثقايف؟ بحيث كما ينموالنبات الواحد يف 

 ريا�صة الطفل الراثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع )الطفل التون�صي كمثال(

ال�صورة 1 و 2 : اخلارطة اجلغرافية للدول املحيطة بالبحر االأبي�س املتو�صط
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الأرا�ش���ي املوؤهلة جغرافي���ا ومناخيا تظهر كذلك 

يف الظ���روف املت�شارعة ثقافي���ا وح�شاريا مناذج 

متماثلة من الألعاب. ميك���ن اأن نعتر مدى �شحة 

هذه الفر�شية انطالقا م���ن نظرية »يونغ« القائلة 

ب���اأن الثقاف���ة الإن�شاني���ة تعد قا�شم���ا م�شرتكا بن 

جميع ال�شع���وب دون اأن يطم�س ذلك اخل�شائ�س 

النوعي���ة التي تت�شم بها ثقاف���ة كل �شعب وح�شارة 

كل اأمة .

ويب���دواأن وجود التجان�س ب���ن الثقافات تقوم 

عل���ى مبداإ التاأثر والتاأثر وهذا املبداأ الذي و�شعه 

الباح���ث الأمل���اين » هانز ناومن« يع���د يف ت�شورنا 

�شرطا �شروريا اإل اأن���ه غر كاف ذلك اأن الدللة 

الثقافي���ة للعب ينبغي اأن تلتم�س يف حقلن دللين 

مت���وا �شج���ن ومنف�شلن يف اآن مع���ا ونعني بذلك 

وحدانية التعبر ال�شعبي من ناحية ومتاثل م�شتوى 

املعرفة بن الثقافات من ناحية اأخرى.

تنفرد كل ثقافة وجمتمع مبجموعة من الألعاب 

ال�شارب���ة يف الزم���ن والعريق���ة والت���ي تناقلته���ا 

ال�شع���وب والأجيال ع���ر الع�شور وه���ذه الألعاب 

يطل���ق عليه���ا ا�شم الألع���اب ال�شعبي���ة اأوما يدعى 

بالغ���رب:  الألعاب التقليدية. وع���ر هذه الألعاب 

تنقل ع���ّدة خ�شائ�س ثقافي���ة وح�شارية مراعية 

بذلك التقاليد والعادات ولقد عرف اأحمد اأبو�شعد 

الألع���اب ال�شعبي���ة كالت���ايل : » اإّن ه���ذه الألع���اب 

جميعه���ا م���ا تنفرد به منها، وم���ا هوقدر م�شرتك 

مع �شوانا هي بلغته���ا وبامل�شطلحات اخلا�شة بها 

والأهازي���ج الت���ي كان ينا�شده���ا الالعب���ون وهم 

ميار�شوه���ا، م�شبوغ���ة ب�شبغتها وملون���ة باألوان 

بيئتن���ا الجتماعي���ة واجلغرافي���ة، وه���ي من بعد 

�ش���دى انفعالت �شعبنا اللبن���اين ومعر�س ملذاته 

.
)2(

وفرحه وانعكا�س ل�شور حياته«

مفه���وم » التقلي���دي« كم���ا ج���اء ع���ن بع����س 

الدار�ش���ن يف ال���رتاث ال�شعب���ي : » من���ط �شلوكي 

يتمي���ز عن الع���ادة لأن املجتمع يقبل���ه عموما دون 

دوافع اأخرى عدا التم�شك ب�شنن الأ�شالف«

اأم���ا مفه���وم ال�شعبي ي�ش���وره حامد حريز يف 

حديثه ع���ن العادات والتقالي���د ال�شعبية: » فكلمة 

�شعبي تقابلها كلمة الر�شمي تدعوللتم�شك بال�شكل 

والحرتام ال�شديد للقوالب واملنهج. وكذلك جند 

اأن كلم���ة �شعب���ي ترتك���ز على فك���رة اجلماعية يف 

مقابل���ة النزع���ة الفردي���ة. فمن اأه���م خ�شائ�س 

الع���ادات ال�شعبي���ة اأنها �شل���وك اجتماع���ي تاأ�شل 

ب���ن اجلماعة بحك���م الرواج وال�شي���وع  والتداول. 

 بينما 
)3(

و�ش���ار وفق���ا لذلك جزءا م���ن تراثه���ا.«

يعتره���ا طاهر لبيب �شفة حديث���ة ال�شتعمال يف 

الإنتاج العربي حي���ث يقول » �شفة ال�شعبي حديثة 

ال�شتعم���ال يف الإنتاج العربي ل اأثر لها فيما نعلم 

يف الكتاب���ة العربي���ة حت���ى الق���رن اخلام����س على 
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الأق���ل، واأغل���ب الظ���ن اأن الن�شب���ة اإىل ال�شعب ل 

.
)4(

تتجاوز كتابات ما بعد النه�شة«

م���ن ه���ذه املنطلق���ات، ينظ���ر اإىل الألع���اب 

ال�شعبّية كم���راآة �شادقة للحياة اليومّية، الب�شيطة  

واملعق���دة فمن خاللها يتم نق���ل مناذج احلياة يف 

البيئ���ة بطابعها وتقاليده���ا ونظامها. فمن خالل 

انتقالها عر الأجيال يتم نقل النماذج احل�شارّية 

والأمناط املعي�شّية.

فلكل جمتمع وح�ش���ارة خ�شائ�شها وطابعها 

التي تنعك�س من خالل األعاب الأطفال.

وحتت���ل الألع���اب ال�شعبية مكان���ة مرموقة يف 

نفو����س الالعب���ن خا�ش���ة اأولئك الذي���ن يعي�شون 

يف الأري���اف والقرى باعتبارها م���ن اأهم الو�شائل 

ة واأنها  الرتفيهية لديهم، اإن مل نقل الوحيدة خا�شّ

األعاب متار�س برغبة وتتميز بروح اللعب املت�شمن 

للفرحة والبهجة وال�شرور، حتقق الن�شاط واليقظة 

والن�ش���راح له���ا طاب���ع خا����س، م�شوق���ة، جتذب 

الالعب���ن اإىل ممار�شته���ا، �شهل���ة يف متناوله���م 

ب�شيط���ة بعيدة عن التكل���ف ل حتتاج اإىل ا�شتعداد 

خا�س، معروفة لها طابعها املحلي

وتلقى الألعاب ال�شعبي���ة اإقبال كبرا نظرا ملا 

تتمي���ز به م���ن �شهولة وب�شاطة م���ن اأدائها فهي ل 

تخ�ش���ع لقوان���ن حمددة معق���دة ولق���د اأ�شار اإىل 

ذل���ك علي يحي املن�شوري اإذ يعترها »مب�شطة ل 

تخ�ش���ع لقوانن دولية متع���ارف عليها ول حتكمها 

قواع���د معق���دة فهم���ا واأداء وميك���ن للممار�ش���ن 

.
)5(

اأنف�شهم اإدارت����ها وتنظيمها«

ال�صعبية االألعاب  – خ�صائ�س   3
لقد اأ�شارت املراجع البيداغوجية  اإىل جمموعة 

من اخل�شائ�س التي تخت�س بها الألعاب ال�شعبية 

دون غره���ا م���ن الألعاب والريا�ش���ات التناف�شية 

املعا�شرة والتي تتمثل يف ال�شمات التالية : 

- ل حتتاج ملعّدات خا�شة اأواأدوات ريا�شية معقدة 

كما اأنها ل حتتاج ملالعب خا�شة.

- له���ا طاب���ع حمب���ب يجل���ب الالعبن مل���ا تهدف 

اإليه م���ن ا�شتعرا����س املهارة والق���ّوة و�شرعة 

البديهة.

- ل حتت���اج لن���وع خا�س اأومه���ارات زائدة بل هي 

التي تربي املهارات.

- ب�شيط���ة يف فهمه���ا واأدائه���ا حتكمه���ا قوان���ن 

�شهلة.

- تعمل على مترين وتنمية �شرعة اخلاطر وح�شور 

البديهة.

- م�شوقة تدعولالإقبال عليها.

- منا�شبة للبيئة الريفية ولعادات اأهلها وتقاليدهم 

لأنها نابعة منهم.

- قليلة التكاليف بل اإن بع�شها ل يكلف �شيئا وهذه 

حقيقة اقت�شادية هاّمة. 

كما تعتر الألع���اب ال�شعبية من اأهم الو�شائل 

الرتفيهية خا�شة يف املناطق الريفية. لذلك حتتل 

مكانة مرموقة يف نفو�س لعبها وهي من الأن�شطة 

املحبذة واملف�شلة لدى اأغلب ال�شرائح الجتماعية 

مبختلف الأعمار والأجنا�س.

 
)6(

 وم���ن زاوي���ة اأخ���رى ح���دد روج���ي كاي���وا

ال�شروط واملهارات الواجب توفرها لدى ممار�شي 

الألع���اب والريا�ش���ات ال�شعبي���ة كاأن يك���ون الفرد 

ح���را م�شتق���را وغر ملت���زم واأن يك���ون غر منتج 

وغر حمك���وم بقواعد معلومة �شلف���ا. واأن الطابع 

ال�شعبّي���ة، هوم���ن  الألع���اب  ال���ذي ميي���ز  احل���ر 

اأب���رز خ�شائ�شه���ا عل���ى اعتبار اأنه���ا ن�شاط حر، 

وم���ا يقود الالع���ب هوميل���ه الطبيع���ي للعب ففي 

الألع���اب ال�شعبي���ة ل ميكن اأن نتح���دث عن اللعب 

الإجب���اري، لأن يف الإلزام اإلغ���اء لأهم ميزة لهذه 

الألع���اب. فالالعب يختار بكل حري���ة اللعبة التي 

يري���د ال�شرتاك فيها. وكذل���ك يختار الدور الذي 

يتما�شى مع قدراته البدنية وا�شتعداداته النف�شية 

لذلك جنده يلعب بكل تلقائي������ة وعفوية.

ونظ���را له���ذه اخل�شائ����س املمي���زة لالألعاب 

 ريا�صة الطفل الراثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع )الطفل التون�صي كمثال(
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ال�شعبي���ة فاإنها ق���ادرة على ا�شتقط���اب اأكر عدد 

ممك���ن م���ن الالعب���ن لأنه���ا منا�شب���ة للجميع ل 

يقت�ش���ر اأداوؤه���ا على طبق���ة دون اأخ���رى وميكن 

والفق���راء  وال�شغ���������ار  الك�����ب���ار  اأن ميار�ش���ه���ا 

والأغني���اء، فه���ي تتميز بقّل���ة تكاليفه���ا وب�شاطة 

اأدواته���ا. اإذ ميك���ن اأن ت�شتقط���ب وت�شتنب���ط مما 

ه���و موجود م���ن الطبيعة وهوما يجعله���ا من اأهم 

الألعاب التي متار�س با�شتعمال اأب�شط الأدوات. 

فه���ي، بالإ�شاف���ة اإىل كونه���ا وع���اء طريف���ا، 

يحف���ظ وينح���ت وينق���ل الثقافة، على ح���د تعبر 

 ، يعتره���ا رجال الرتبية 
)7(

جنالء ن�شر ب�ش���ور

و�شيطا بيداغوجيا يي�شر للطفل تطوير �شخ�شيته 

وقدراته من خالل اأ�شلوب التعلم الذاتي كما يبينه 

املخطط 1 :

انطالق���ا م���ن ه���ذه اخل�شائ����س، كاحلرية 

والتلقائي���ة والب�شاط���ة لكونها ترفيهي���ة بالأ�شا�س 

فهي غر مرتبطة بالهتمامات املادّية لأن الهدف 

الأ�شا����س من اللع���ب هوحتقيق ال�شع���ادة واإدخال 

البهج���ة عل���ى الالعب���ن فه���ي بعي���دة كل البع���د 

ع���ن العن���ف وال�شراع���ات- وانطالق���ا م���ن هذه 

اخل�شائ����س تكت�شب الألعاب ال�شعبي���ة اأهم��������ية 

ومكانة �شمن ت�شنيفات الثقافة ال�شعبية.

4 – ت�صنيف االألعاب الريا�صية 
من ب���ن النم���اذج البحثي���ة الت���ي ا�شتطاعت 

اأن ت�ش���رح لن���ا الفرق ب���ن الريا�ش���ة املوؤ�ش�شاتية  

والريا�ش���ة الرتاثي���ة ال�شعبي���ة، نذك���ر باإ�شنافية 

 Pierre)8(

برل���ب بي���ار  الفرن�ش���ي  الباح���ث 

Parlebas، �شاح���ب املقارب���ة العلمي���ة » عل���م 
الفع���ل احلرك���ي” املطب���ق يف مي���دان الأن�شط���ة 

البدني���ة والريا�شي���ة، والذي اعتم���د يف ت�شنيفه 

عل���ى موؤ�شري���ن اأ�شا�شي���ن تتوق���ف عليهم���ا بقية 

الت�شنيف���ات الفرعية لالألع���اب الريا�شية، وهما 

على التوايل ) الألعاب النف�شية احلركية والألعاب 

اجلماعي���ة احلركي���ة ( كما نو�شح���ه يف املخطط 

التايل 2:

واالألعللاب  الثقافللة  بللن  العاقللة   –  5
الريا�صية الراثية

اإن �ش���كل “الرتاب���ط ب���ن اللع���ب والثقاف���ة” 

يتطلب مزيد البحث واملالحظة والتدقيق يف �شلوك 

الإن�شان اأثناء اللع���ب وكذلك داخل املجتمع الذي 

ينتم���ي اإليه. وق���د اأدى هذا التقارب ب���ن الثقافة 

واللعب بالباحثن اإىل طرح افرتا�شات وت�شاوؤلت 

عديدة، منها على �شبيل الذكر ل احل�شر: الألعاب 

الر�صم البياين 1 : خمطط االأبعاد الربوية للعبة ال�صعبية
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والريا�شات التقليدية اإنتاج اجتماعي لبيئة معينة، 

، يف   Huizinga 
)9(

حي���ث اأ�ش���اف )هويزن���ق(

 Homo-ludens) l‘homme qui كتاب���ه 

joue(1938 : الإن�شان الذي ميار�س اللعب، اإىل 
القيمة الرتبوية والقيم���ة الرتويحية التي يحققها 

اللعب، قيمة اأخرى عر عنه���ا بالوظيفة الثقافية 

واحل�شارية ولي�س البيولوجية. وذهب يف ذلك اإىل 

ح���د اعتبار اللعب اأقدم م���ن الثقافة، حيث اعتر 

الن�شاط اللعبي مولدا اأ�شا�شيا للثقافة لأن الثقافة 

يف نظره تنبثق من اللعب. 

 Roger Caillois)10(

لكن )روجر كاي���وا(

 » Les jeux et les 1958( عك����س يف كتاب���ه(

hommes  اأطروح���ة )هويزن���ق( ليق���ول ب���اأن 
اللعب من اإنتاج املجتمع الذي ميار�شه. وهوو�شيط 

لرت�شيخ القيم الإجتماعية. وقد �شعى )كايوا( يف 

هذا ال�شدد، الدفاع عن فكرة تاأ�شي�س علم اجتماع 

انطالق���ا م���ن الألع���اب. ويف �شن���ة 1978 حاول 

  Jean-Louis Calvet)11(

)جان لوي�س كلف(

يف كتاب���ه املعروف با�ش���م ) األع���اب املجتمعات (  

»Les jeux de sociétés « جت�شي���م اأطروحة 

كايوا باأمثلة متنوع���ة ومتعددة عر العامل ليو�شح 

للق���راء م���دى ارتباط اللع���ب بال�شل���وك الإن�شاين 

حي���ث تو�شل اإىل كون األعاب املجتمعات عبارة عن 

خمابر للتفاعالت الجتماعية وعن طريقها ميكن 

التعرف على اأمن���اط ال�شلوكيات للممار�شن لهذه 

الألع���اب. فاأثناء اللع���ب حت�شل عملي���ة التوا�شل 

اجل�ش���دي واللفظي ب���ن الالعبن، وم���ن خاللها 

ميكن الك�شف عن بع�س اخل�شائ�س الثقافية ملن 

ميار�شها.

اإذن، كي���ف لنا اأن نقراأ املنط���ق الداخلي لريا�شة 

الطفل الرتاثية ؟

هل لنا من الق���درة العلمية لفهم املنطق الداخلي 

اإىل  التقليدي���ة بالرج���وع  لالألع���اب والريا�ش���ات 

املنطق الجتماعي الذي ت�شكلت داخله ؟ 

اأي نظ���ام مييز الألع���اب والريا�ش���ات التقليدية، 

بو�شفها مراآة عاك�شة لثقافة املجتمع ؟

لالإجابة عن هذه الأ�شئل���ة ال�شرتاتيجية كان 

لزام���ا علينا الإجابة عن اأ�شئل���ة فرعية، تي�شر لنا 

اإدراك م�شمون العالق���ات التفاعلية بن ال�شلوك 

احلركي اللعبي وال�شلوك الجتماعي �شمن احلياة 

اليومية ملجتمع البحث : 

لالألع���اب  الداخل���ي  املنط���ق  يت�ش���كل  كي���ف   -

والريا�شات ال�شعبية ؟

الر�صم البياين 2 : خمطط ت�صنيف االألعاب الريا�صية ح�صب بيار بارلبا.

 ريا�صة الطفل الراثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع )الطفل التون�صي كمثال(
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-  ه���ل هن���اك اختالف ب���ن قواعد لع���ب الفتيان 

والفتي���ات اأوب���ن قوان���ن لعب اأه���ل اجلنوب 

وال�شمال اأوبن الكبار وال�شغار يف ال�شن ؟

 -  م���ا ه���ي اأنواع تفاعالت الأطف���ال خالل اللعب 

وكيف تتج�شم بينهم ؟  

- ه���ل ي�شتع���ن الأطفال ب���اأدوات معين���ة لتحقيق 

التوا�شل ؟

- هل لعامل الزمن واخل�شائ�س اجلغرافية تاأثر 

على حتديد قواعد اللعب ؟

-  هل تلعب العادات والتقاليد الجتماعية وظيفة 

يف ر�شم قواعد الألعاب املمار�شة ؟

- عل���ى اأي �ش���يء يرتك���ز الخت���الف الثقايف بن 

الإناث والذكور؟ 

- هل ي�شم���ل الختالف يف منط التفاعل احلركي 

ب���ن اجلن�شن، اأم يقت�شر عل���ى اأدوات اللعب 

اأوهند�ش���ة الف�ش���اء الرتفيه���ي، اأم ي���رز يف 

الزمن املخ�ش�س للعب ؟

-  ه���ل ي�شم���ل الخت���الف الثقايف ب���ن اجلن�شن 

جمال اآداب التوا�شل بينهما ؟ 

علين���ا اأن نرز يف ه���ذا العمل كي���ف لريا�شة 

الطف���ل الرتاثي���ة، اأن تق���وم مق���ام الأداة العلمية 

لتعك����س لنا بع�س ال�شم���ات الثقافية والجتماعية 

للتون�شين ؟

اإن درا�ش���ة مثل ه���ذه الإ�شكالية تكت�شي اأهمية 

بالغة، اإذ من �شاأنها اأن تزيل اللتبا�س عن مفهوم 

ريا�ش���ة الطف���ل ال�شعبي���ة، وم���ا تخفيه م���ن قيم 

ح�شارية، كموروث ثقايف للمجتمع.

– وظيفة االألعاب الريا�صية يف الراث   6
ال�صعبي :

لقد كانت خ�شائ�س كل من املجتمع الإغريقي 

والروم���اين لها كب���ر الأث���ر على نوعي���ة الألعاب 

املنظمة خالل الحتفالت الدينية، والنت�شارات 

احلربي���ة لالإغري���ق والروم���ان. وبالفع���ل، وعل���ى 

اإث���ر درا�ش���ة جامعي���ة، اأجنزناه���ا لني���ل �شه���ادة 

، حول الألع���اب الريا�شية لالأطفال 
)12(

الدكتوراه

والكه���ول املعرو�ش���ة على اللوح���ات الف�شيف�شائية 

الروماني���ة بتون����س، تب���ن لن���ا اأن اأغل���ب امل�شاهد 

الروم���ان  الفنان���ون  ج�شمه���ا  الت���ي  الريا�شي���ة 

عل���ى اللوح���ات الف�شيف�شائي���ة بن الق���رن الثاين 

وال�شاد����س بع���د املي���الد ه���ي م�شاهد حي���ة ترز 

الواقع الجتماعي ملقاطعة اإفريقيا يف هذه الفرتة 

الزمنية من تاري���خ الإمراطورية الرومانية. لقد 

حاول الف�شيف�شائيون اإعطاء �شورة لنمط الريا�شة 

الدموي���ة واحلربي���ة ال�شائ���دة مبختل���ف اجلهات 

ال�شرقي���ة م���ن �شم���ال اإفريقي���ا، فاأغل���ب م�شاهد 

�شي���د احليوان���ات املفرت�ش���ة واألع���اب امل�شارعة 

بجمي���ع اأنواعه���ا، الت���ي كان���ت تنظ���م لتح�شرها 

جماهر غفرة داخل امل�شارح الرومانية، مرتبطة 

مبظاهر العنف والقتل واحلرب، معرة عن �شورة 

اجتماعية تط���وق اإىل تعميق ال���روح القتالية لدى 

ال�شع���ب، وب���ث الرعب والفزع يف نفو����س ال�شعوب 

املقابلة، نظرا لأن املجتمع الروماين على ا�شتعداد 

متوا�ش���ل اإىل الغزووالحت���الل. كم���ا �شاعد هذا 

التوج���ه، نحوح�ش���ارة العن���ف، يف تعزي���ز املكانة 

ال�شيا�شية واحلربية ل�شا�شة هذا الع�شر.

وعل���ى اإث���ر درا�ش���ة اأعددناه���ا للتع���رف على 

املكانة الجتماعية لالألع���اب الرتاثية خالل فرتة 

ال�شتعم���ار الفرن�شي للب���الد التون�شية )1881–

، تب���ن لن���ا قيم���ة �شم���ود املجتم���ع 
)13(

)1956
التون�ش���ي اأم���ام امل�شتعم���ر ق�ش���د املحافظة على 

األعاب���ه ال�شعبي���ة الرتفيهي���ة. فقد �شع���ى احلاكم 

الع�شك���ري الفرن�شي اإىل طم����س هويتنا من خالل 

من���ع اأف���راد املجتم���ع م���ن ممار�ش���ة العدي���د من 

الألع���اب الحتفالي���ة )مث���ل لعب���ة العكف���ة ولعبة 

اللطي���خ ولعب���ة القرا����س ولعب���ة الزق���ارة واألعاب 

الفرو�شية  كامل�شاف واملداوري(، حيث كان املحتل 

الفرن�ش���ي يعتق���د اأن ه���ذه املمار�ش���ات تعمل على 

�شحذ العزائم لدى ال�شب���اب. واأنها متثل الو�شيلة 

الفعالة م���ن و�شائل التعبئ���ة اجلماهرية وخا�شة 

لتجم���ع ال�شب���اب وترزه���م كقاعدة فتي���ة متكتلة 
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�شريع���ة التاأثر لالندماج يف املقاوم���ة ال�شعبية يف 

ذلك الوقت. 

هك���ذا، وتباعا ملا مت التعر����س اإليه باخت�شار 

حول العالقة الرتابطية بن اللعب والن�شيج الثقايف 

للممار�شن، يت�شح مند القدم، مل تكن املمار�شات 

اللعبي���ة جمرد ممار�ش���ة عبثية وعر�شي���ة، واإمنا 

هوتعب���ر عن عدة رم���وز ومعان، تت�ش���ل بطبيعة 

العالق���ات بن املمار�شن والبيئة الجتماعية التي 

ن�ش���وؤوا داخله���ا. كما ن�شتخل�س ب�شف���ة عامة، اأن 

اللعب���ة الريا�شية ال�شعبية ت�شيف يف حقيقة الأمر 

اإىل القيمة الرتويحية والقيمة الرتبوية وال�شحية 

والنف�شي���ة والعالجي���ة، قيمة ثقافي���ة وح�شارية، 

ميك���ن اأن تفتح اأمام الباحثن م�شارات جديدة يف 

جمال الدرا�شات ال�شو�شيولوجية والأنرتوبولوجية 

لالأن�شطة البدنية والفكرية الرتويحية للجميع. 

عاك�صللة  مللراآة  الراثيللة  االألعللاب   –  7
لثقافة الطفل  

ط���وال اأك���ر م���ن ثالث���ن �شن���ة ق�شيناها يف 

لالألع���اب  الداخل���ي  املنط���ق  م�شم���ون  درا�ش���ة 

والريا�ش���ات ال�شعبي���ة للطف���ل التون�ش���ي بالعديد 

م���ن املناط���ق اجلغرافي���ة م���ن الب���الد التون�شية. 

والي���وم نق���دم  نتائ���ج الدرا�شات الت���ي اأجريناها 

، وقرية 
)14(

ل���كل م���ن جمتم���ع اأرخبي���ل »قرقن���ة«

 بالب���الد التون�شي���ة، والت���ي من 
)15(

»اجلر�ش���ن«

خالله���ا �ش���وف نتمكن م���ن التعرف عل���ى بنيتها 

الداخلية من حيث نوعية الألعاب املمار�شة وهوية 

امل�شاركن يف اللعب من اجلن�شن، ومنط التحكيم 

امل�شتعم���ل، واأوق���ات ممار�ش���ة اللع���ب، وطبيع���ة 

�شبكات التفاع���ل احلركي بن املمار�شن لالألعاب 

والريا�شات ال�شعبي���ة. ونتعرف كذلك على اآليات 

التوا�شل با�شتعمال نظام الت�شاد اأونظام التعاون، 

و�شدة الحتكاك اجل�ش���دي والعنف امل�شلط عليه. 

كما يي�شر لن���ا البحث التعرف عل���ى مدى توا�شل 

القي���م الجتماعي���ة ب���ن املمار�شن م���ن الأطفال 

كاإدراك طبيع���ة الف�ش���ل بن اجلن�ش���ن، وكذلك 

ق�شي���ة التح���ول الجتماع���ي واآداب املراهن���ة يف 

اللع���ب ونظرة املجتمع حول الطم���وح اإىل الأف�شل 

ال�شائد بن الأطفال. 

وب�شورة اأ�شم���ل، نتعر�س يف الفقرات املوالية 

ع���ن الرم���وز وال�شم���ات الثقافي���ة والجتماعي���ة 

التي حدثتن���ا عنها الألع���اب والريا�شات ال�شعبية 

للعينت���ن، عل���ى غرار : م���دى حت���رر املجتمع من 

القيم الدينية والثقافية التقليدية من جهة ومدى 

مت�ش���ك جمتمع جزر »قرقن���ة« وقرية »اجلر�شن« 

باإرثهم الثقايف من جهة ثانية.

 : املمار�صة  االألعاب  – نوعية   8
يف  املوج���ودة  النتائ���ج  ت�ش���ر  م���اذا  اإىل 

الر�ش���م البياين ع���دد 3 املتعل���ق باأن���واع الألعاب 

املمار�شة بجزيرة قرقنة؟ م���اذا ن�شتنتج من وراء 

ت�شنيفها؟ 

ت���رز النتائج التي يو�شحها الر�شم البياين 3 

ما يلي :

الألعاب هي  م���ن ن�ش���ف مدون���ة  اأك���ر  اأن   - 1
من �شنف الألعاب اجلماعية احلركية بن�شبة  

57%. وه���ذه الن�شبة ت�ش���ر اإىل اأن جمتمع 
اأطفال »قرقنة« ميي���ل اإىل الألعاب التي تت�شم 

بالتوا�شل والتفاعالت احلركية بن الالعبن، 

على غرار ما يحدث يوميا لدى ال�شكان الذين 

يت�شبثون بالتوا�ش���ل والتعاون ق�شد املحافظة 

عل���ى وح���دة الن�ش���ب والتغلب عل���ى �شعوبات 

احلياة باجلزيرة.

%43 م���ن األعاب الأطفال متار�س بدون  – اأن   2
تفاع���ل حرك���ي مم���ا ي�ش���ر اإىل اأن الأطف���ال 

ميار�ش���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 اإىل تطوير املهارات 

واإعطاء املزي���د من الثقة بالنف����س وتوظيفها 

ال���ري  الفالح���ي  العم���ل  اأثن���اء  م�شتقب���ال 

والبحري الذي يتطلب الكثر من اجلهد. 

 ريا�صة الطفل الراثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع )الطفل التون�صي كمثال(
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 : اللعب  قواعد   -  9
ت�ش���ر نتائ���ج امل�ش���ح املي���داين اأن %79 من 

األعاب الأطفال تعتمد على القوانن دون اأن تلتزم 

باحل���دود الزمني���ة، واأن %31 من ه���ذه الألعاب 

تخلوم���ن القوانن امل�شبوطة. وميك���ن القول اإذن 

اإن األع���اب الأطفال الرتاثي���ة »بقرقنة« ل متنح اأي 

اعتبار لل�شاعة الآلية.

ومن زاوية اجتماعية اأخرى ترز لعبة »لندرو« 

امل�شنف���ة كلعب���ة درامي���ة مقنن���ة، والت���ي متار�س 

داخ���ل مياه البح���ر العميقة، كيف يت���درب اأطفال 

الأرخبي���ل عل���ى ال�شي���د بالك���ركارة بط���رق غر 

�شرعي���ة، من خ���الل مغالطة حرا����س ال�شواطئ، 

ومراوغ���ة اأ�شاليب احلرا�ش���ة، انطالقا من تقليد 

مناذج �شلوكيات بع����س اأوليائهم من ال�شيادين. 

فاللعبة املذكورة هنا تر�شم لنا �شورة حية واقعية 

ملا يجري يف احلياة اليومية ملجتمع اجلزيرة.

اللعب يف  امل�صاركون   -  10
 متثل ن�شبة م�شاركة الكهول يف الألعاب 14 % 

م���ن جمموع الألعاب الريا�شي���ة الرتاثية باأرخبيل 

»قرقن���ة«. ومتث���ل الألع���اب التي ي�ش���ارك فيها كل 

من الأطف���ال والكهول %40، بينما متثل الألعاب 

اخلا�ش���ة بالأطفال %46. ماذا ن�شتنتج من وراء 

هذه الن�شب؟ 

- لي����س للمراهق���ن باأرخبي���ل قرقن���ة األعاب 

خا�ش���ة بهم. فهم ي�شارك���ون يف اللعب مع الكهول 

%، اأوم���ع الأطفال الأ�شغ���ر منهم �شنا  بن�شب���ة 7 

%.  هنا،   بن�شبة 16 % اأوم���ع الثنن بن�شبة 17 

ميتثل الطفل واملراهق والكهل لنف�س قواعد اللعبة. 

اإذن، تك�ش���ف لنا الألعاب عن اأحد مظاهر احلياة 

اليومي���ة احلقيقية ملجتم���ع الأرخبيل، واملتمثلة يف 

الندماج اجلماعي بن خمتلف ال�شرائح العمرية 

لل�ش���كان وب�شفة اأهم قيم���ة التوا�شل بن الأجيال 

كما يو�شحه الر�شم البياين 4 :

 11– اأوقات اللعب : 

ت�ش���ر النتائج الت���ي حت�شلنا عليها من خالل 

حتلي���ل املنط���ق الداخل���ي لالألع���اب والريا�ش���ات 

التقليدي���ة للطفل اأن موؤ�شر اأوقات ممار�شة اللعب 

ل يخ�ش���ع اإىل رزنامة زمنية مقننة. بل اإن رزنامة 

الألع���اب ال�شعبي���ة الرتاثية تخ�ش���ع اإىل منظومة 

زمني���ة تتاأثر بعدي���د العوام���ل منه���ا الجتماعية 

والديني���ة والبيئي���ة واملناخي���ة حت���دد له���م اليوم 

ر�صم بياين3 : ت�صنيف االألعاب الريا�صية الراثية بقرقنة

ألعاب نفسيـة حركية

ألعاب جماعية حركية
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وال�شاعة وف�شاء اللعب، نعر�شها كالتايل :

-  االأحللداث االجتماعيللة، كاأف���راح الزواج، 

والحتفالت الوطني���ة، واملهرجانات الثقافية 

الر�شمي���ة )مهرج���ان عرو����س  والتن�شيطي���ة 

البحر ومهرج���ان القرنيط باأرخبيل قرقنة(. 

واخل���روج اإىل الغابة للعم���ل الفالحي بنوعيه 

ال���ري والبحري )باللغ���ة ال�شعبية »ال�شرحة« 

يف الغاب���ة والبح���ر(. واللع���ب اأثن���اء العط���ل 

الر�شمي���ة الوطنية، وقبل اأوبع���د الدخول اإىل 

املدر�شة الإبتدائية اأوالثانوية.

  -  اأحداث دينية، ك�شهر رم�شان املعظم )قبل 

اآذان الإفطار وبعده( اأوالأعياد الدينية )عيد 

الفطر وعيد الإ�شحى، وغرها من املنا�شبات 

ذات الطابع الديني مثل عا�شوراء( 

- التغريات البيئية، وهي تتمثل يف حركة تغر 

مناخ الف�شول الأربعة، وما يتبعها من حتولت 

بيئية وفلكية، كحركة م���د وجزر للبحر وتغر 

�شدة حرارة ال�شم�س واجلفاف نظرا لنقطاع 

نزول الأمطار بالأرخبيل، اأوبعد نزولها.

ما ميكن ا�شتنتاجه، بعد تنزيل املنطق الداخلي 

لالألعاب املدرو�شة �شمن املنطق الداخلي للمجتمع 

»القرقني« الذي ترعرعت داخله، اأن رزنامة اأوقات 

الألعاب ال�شعبية لأطف���ال اأرخبيل »قرقنة«، تت�شم 

باحلركة وغ���ر ثابتة وهي بالإ�شاف���ة اإىل ذلك ل 

تتطابق مع خ�شو�شي���ات الرزنامة الزمنية الآلية 

للبط���ولت الريا�شي���ة التناف�شي���ة الع�شرية. مما 

ي���دل عل���ى اأن الألعاب هي ممار�ش���ات منا�شباتية 

مرتبط���ة باأحداث متعددة ومتنوع���ة. كما حدثتنا 

األع���اب اأطف���ال الأرخبي���ل القرقن���ي اأن���ه ل توجد 

لدى ه���ذه ال�شريحة من املجتمع »القرقني« حدود 

تف�شلها بن كل من املظاهر الطقو�شية يف احلياة 

اليومية والإح�شا����س باحلاجة اإىل اللعب والرتفيه 

الجتماعي.

يف اللعب التللحكللللليم   -  12
بينت نتائ���ج البحث ح�شب الر�ش���م البياين5 

اأن �ش���كان اأرخبي���ل »قرقن���ة« ي�شتعمل���ون نظامن 

اأ�شا�شي���ن م���ن التحكي���م خالل اللع���ب وهي على 

التوايل :

ال�شن  يت�شم بكر  ي�شرها حكم واحد،  – األعاب 
اأو�شفة النزاه���ة اأوقوة اجل�شد، �شريطة اأن ل 

ينتم���ي اإىل اأي فري���ق، ويجم���ع امل�شاركون اأنه 

يتمتع بالقدرة على الت�شير.

 ريا�صة الطفل الراثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع )الطفل التون�صي كمثال(

ر�صم بياين4 : م�صاركة االأطفال يف االألعاب ال�صعبية باأرخبيل قرقنة.
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الذاتي. وهي  والتقييم  بالتحكيم  تت�شم  – األعاب 
�شفة م�شرتكة بن خمتلف ال�شرائح العمرية. 

ويعتمد خالله���ا املمار�شون عل���ى اإمكانياتهم 

الذاتي���ة لرتكيز نظام اللع���ب، وتف�شر وتاأويل 

وتطبي���ق قواعده ب�ش���ورة يتف���ق عليها جميع 

امل�شاركن.

– كلما تقدم الالعبون يف ال�شن، �شعفت   3
ن�شبة ا�شتعمال التحكيم الذاتي، و�شعفت اإمكانية 

اللجوء اإىل احلوار بن الالعبن.

– متك���ن الالعب���ون عن طري���ق اللعب، من 
اإع���ادة اإنت���اج �شم���ة ثقافي���ة حقيقي���ة يف جم���ال 

التحكيم بن الأفراد. ففي احلياة اليومية للمجتمع 

القرقني مثال، نالح���ظ اأثر انعدام فر�س ال�شلح 

باحل�شن���ى. فعادة ما يلتجئ الكه���ول اإىل املحاكم 

والق�ش���اء لف�ش���ل النزاعات الت���ي حت�شل بينهم 

حول ملكي���ة الأر�س اأوالبح���ر اأوق�شايا اجتماعية 

خمتلفة.  

وميكن القول من خ���الل النتائج التي يرزها 

الر�شم البياين 3 املتعل���ق بالتحكيم، اأن الريا�شة 

الرتاثي���ة للطفل التون�شي مكنتنا من الإطالع على 

جوان���ب ثقافي���ة متنوعة تخ����س احلي���اة اليومية 

للمجتمع »القرقني«.

بللن  احلركللي  التفاعللل  موؤ�صللر   -  13
املمار�صن 

على ماذا حتدثنا الألعاب والريا�شات ال�شعبية 

بالن�شبة للتوا�شل احلركي بن املمار�شن؟

اإّن التفاعل عن�شر اأ�شا�شي لدرا�شة اجلماعة 

ال�شغ���رة. فم���ن خالل���ه نتبن م���دى حيوية هذه 

اجلماعة اأوجمودها، كما ترز لنا �شورة م�شغرة 

عن اأ�ش���كال التوا�شل ب���ن اأع�شائه���ا. ويتيح هذا 

املفه���وم فر�ش���ة التع���ّرف عل���ى اإيجابي���ة بع����س 

الأع�ش���اء يف خل���ق ديناميكي���ة داخ���ل اجلماع���ة 

وكذلك �شلبّية البع�س الآخر.

»التفاعل هو قب���ل كل �شيء تبادل بن اأع�شاء 

 .
)16(

اجلماع���ة اأو ب���ن ع�ش���و وباق���ي اجلماع���ة«

ويّتخ���ذ كورت لوين Kurt lewine التفاعل بن 

الأفراد داخل اجلماعة ك�ش���رط اأ�شا�شي للحديث 

عن اجلماع���ة الأولي���ة ال�شغ���رة وهوي���ري :»اأّن 

الت�شاب���ه بن الأع�شاء قد يك���ون �شاحلا واإذا كان 

الت�شابه املق�شود هوت�شاب���ه الجتاهات اأوالهدف 

وقد يوجد هذا الت�شابه مرتبطا بالتفاعل املتبادل 

ب���ن الأ�شخا����س امل�شرتك���ن اأوقد ل يك���ون �شببا 

.
)17(

له«

فاجلماع���ة الأولي���ة تعن���ي اإجمال ع���ددا من 

ر�صم بياين 5 :  التللحكللللليم
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الأ�شخا����س متواجدين يف م���كان حمدد ي�شاركون 

ويت�شاءل���ون ويتفاعل���ون وجه���ا لوج���ه لبلوغ هدف 

م�ش���رتك بينه���م. لذل���ك، يطل���ق عل���ى جمم���وع 

اخلطابات املتبادلة ب���ن الأع�شاء تفاعال. فالرّد 

)اأ( مث���ال من موقعه كباّث ينتج اأفعال تثر الفرد 

)ب( م���ن موقع���ه كمتقب���ل لإنت���اج ردود اأفع���ال 

يتلقاه���ا الفرد )اأ( ب���دوره. »ويقع التفاعل عندما 

يوؤثر طرف فاعل، وليكن )اأ(، على طرف منفعل، 

وليكن )ب(، والعك����س«. فيتحّول الطرف املنفعل 

يف عملّي���ة التفاع���ل اإىل منب���ه فاع���ل، والط���رف 

الفاع���ل اإىل منفع���ل وي�شمح ه���ذا التفاعل داخل 

املجموعة بالتع���ّرف عل���ى اآراء اأفرادها، وحتقيق 

تفاعلها.

اإّن ال�شم���ة البارزة يف اجلماع���ة الأولية تتمثل 

يف تفاع���ل اأفراده���ا وجه���ا لوجه. وهي م���ن اأهم 

عوام���ل وموؤ�شرات مّنوون�شج اجلماعة. فال ميكن 

احلدي���ث ع���ن تفاع���ل عنا�ش���ر اجلماعة مب���ا اأن 

كل �شل���وك قائم بن الأع�ش���اء، لفظي كان اأوغر 

لفظ���ي، يقوم عل���ى التفاع���ل الذي يت���م بالتنافر 

اأوالتعاط���ف يف عالقات الأف���راد بع�شهم ببع�س. 

وميك���ن اعتب���ار اللع���ب الدرامي مبقت�ش���ى ذلك 

جمال وا�شع���ا للتفاعل. فهون�ش���اط درامّي يحّرك 

يف ال�شخ����س الالعب الطاقة الكامنة للتعبر عن 

جمل���ة اأحا�شي�ش���ه وانفعالته، والت���ي ل ميكن باأي 

�شكل من الأ�ش���كال اأن يعّر عنها اإل بوجود الآخر 

ف���ردا كان اأو جمموع���ة باإثارته لفع���ل ذلك. ولعّل 

متاهي ال�شخ����س مع ال�شخ�شية الت���ي يتقم�شها 

اأثن���اء اللع���ب ميكن���ه م���ن التعبر عّم���ا يخاجله، 

فيعك����س ذلك تفاعله من خالل م�شاركة الأع�شاء 

يف اإجناز العمل اأوالن�شاط املقرتح.

اإن درا�ش���ة املنط���ق الداخل���ي لريا�شة الطفل 

الرتاثي���ة باأرخبيل »قرقنة« قد مكنتنا من التعرف 

عل���ى منط���ن اإثن���ن م���ن التفاع���الت ال�شلوكي���ة 

اجل�شدية بن الأطف���ال : )تفاعل حركي بوا�شطة 

الأدوات، وتفاع���ل حرك���ي ع���ن طري���ق الحتكاك 

اجل�شدي(.

 وق���د اأبرز الر�ش���م البي���اين 6 املتعلق مبتغر 

التفاع���ل بن الأفراد اأن ع���دد الألعاب التي تت�شم 

بقيمة التعاون اأك���ر بقليل من الألعاب التي تت�شم 

بقيم���ة الت�ش���اد، حي���ث �شجلت املجموع���ة الأوىل 

حول �شفة التع���اون 92 لعب���ة، واملجموعة الثانية 

حول �شفة الت�شاد 81 لعبة. 

كم���ا ب���ن الر�ش���م  4 اأن ن�شبة الألع���اب ذات 

الطاب���ع التعاوين عن طريق الحت���كاك اجل�شدي 

متث���ل 38 وهي  اأكر من ن�شبة الألعاب التي تت�شم 

 ريا�صة الطفل الراثية حتدثنا عن ثقافة املجتمع )الطفل التون�صي كمثال(

ر�صم بياين 6 حول التفاعل احلركي بن للممار�صن.
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 .% بالت�شاد عن طريق الحتكاك اجل�شدي 19 

ه���ذا، وقد �شجل���ت األعاب التع���اون با�شتعمال 

% على األعاب الت�شاد  الأدوات ن�شبة متقدمة 47 

بالأدوات 38 %: 

خ���الل  م���ن  التفاع���ل  ملوؤ�ش���ر  درا�شتن���ا  ويف 

�شن���ف الألع���اب الدرامية الرتاثي���ة لأطفال قرية 

»اجلر�ش���ن«، ببواب���ة ال�شحراء ملدين���ة قبلي من 

جن���وب اجلمهوري���ة التون�شي���ة، والذي���ن تراوحت 

اأعماره���م ب���ن 6 و12 �شنة، تبن لن���ا من خالل 

اجل���دول 1 والر�ش���م البي���اين املوايل ع���دد 7 اأن 

الألعاب الدرامية داخل املوروث ال�شعبي، �شاهمت 

يف اإبراز اآليات جت�شيم ديناميكية اجلماعة، وذلك 

انطالقا من ال�شلوكيات الآتي ذكرها :

اجلدول 1: جتليات اختاف موؤ�صر التفاعل ح�صب جملة من ال�صلوكيات

التفاعل                     

 ي�صاغب %  ال يتعاون %  يتبادل االأدوار %يتعاون %

83.3335.3316.6616.66»ال�صيد واللبة«

77.7755.5522.2271.42»اأمي عي�صة«

80802020»العرو�صة«

50607550»جاد و�صلطان«

83.335016.6633.33ال�صداية

501005050دويرات

60604020�صيدي ال�صلطان

75502550املرا واأوالدها

66.6610033.3366.66حوايج داري

60804040عرو�صة العودان

60604040ق�صر �صكون

66.6633.3316.6616.66القائد واجلنود

5083.335050بدل يا قائد

25507525احلمامة وفراخها

751002550فار�س مغوار

87.57512.562.5ال�صياد واالأرانب

57.1485.7142.8566.66غمّي�س غزال

66.6666.6633.3333.33احلانوت

71.4271.4242.8728.57�صر�صوت منال

70503060اجلنادة / العرا�صة

66.667.3135.3542.53املعدل 

الألعاب
املوؤ�صرا

الألعاب
ء ا

اأ�صما
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وحّتى يت�شنى لنا احلدي���ث عن التفاعل واإبراز 

مدى م�شاهمته يف حتقيق ديناميكية اجلماعة، كان 

ل بّد من الأخذ بعن العتبار جملة من ردود الأفعال 

الت���ي ت�شدر عن اأفراد اجلماعة خالل ممار�شتهم 

للعب. من هنا تت�شح لنا بوادر البحث التي �شنقوم 

بها انطالقا م���ن التطّرق لعن�ش���ر التفاعل، الذي 

يفرت�س ح�ش���ور جملة م���ن ال�شلوكي���ات واملواقف 

تنطل���ق م���ن جمموع���ة الأطف���ال، ويت���ّم ر�شده���ا 

ومالحظتها خالل مبا�شرتهم للعب الدرامي.

1 والر�ش���م البي���اين  وم���ن خ���الل اجل���دول 

عدد،7 نالحظ درجة التعاون التي حت�شر بن�شبة 

%. وه���ي درج���ة اإيجابي���ة تعك����س عملي���ة   66.6
الأخ���ذ والعطاء ب���ن جمموعة الأطف���ال، و�شعيها 

اإىل التع���اون حتى يتحقق التفاع���ل بينهم كهدف 

اأ�شا�ش���ي املراد من���ه الو�شول اإليه ع���ر املمار�شة 

الفعلي���ة ملختل���ف الأن�شط���ة املقرتح���ة. اإىل جانب 

ذل���ك جند يف ذل���ك، �شدى ل���دى الأطف���ال عند 

تب���ادل الأف���كار والآراء، فيتعلم���ون م���ن بع�شه���م 

البع����س، ويكت�ش���ب كل ف���رد منه���م م���ن الآخ���ر 

املعلومات والأف���كار، واأحيانا ي�شّححون لبع�شهم 

البع����س. فعلى �شبيل املثال، عندما يخطئ الطفل 

يف تقلي���د اأحد احليوانات، اأوجت�شيد موقف معن، 

يقوم طفل اآخر بت�شحيح خطئه هذا.

وه���ك���ذا، مت��ك��ن الأط���ف���ال م��ن ال��ت��ع��ل��م عر 

الأحيان  من  كثر  يف  اإّن��ه  حتى  البع�س،  بع�شهم 

يتعاون الأفراد يف القيام باأدوار مهّمة تعك�س قدرة 

فالدور  الجتماعي.  ال�شلوك  ملعاير  ا�شتيعابهم 

الطفل  بن  و�شيطة  حلقة  احلالة  ه��ذه  يف  ميّثل 

وقواعد ال�شلوك، والتي ي�شتند م�شمونها يف اللعب 

ل فقط على عالقات الطفل باملحيطن به، بقدر 

ما ي�شتند اأي�شا اإىل العالقات املتبادلة بن هوؤلء 

معاير  العالقات  هذه  وراء  وتكمن  الأ�شخا�س. 

معّينة يبداأ الطفل يف اإدراكها من خالل لعبه مع 

الآخر ميار�شها ويعي�شها لت�شبح جزءا من ذاته.

ويف لعبة »ال�شياد والأرانب« باجلر�شن ، يتعاون 

الأف���راد بع�شهم م���ع بع�س، ويت�شامن���ون يف �شبيل 

حتقيق النت�شار على الطرف الآخر. وهذا التفاعل 

بن الطرفن ي�ش���كل معاير هامة ترتكز حول قيمة 

ال�شرف والتعاون وال�شجاعة. وقد بلغ عدد تكرار هذه 

القيمة 7 م���رات، اأي بن�شب���ة 87.5 %، وجت�شدها 

ال�شورة التالية: 

يف هذه اللعبة )ال�شياد والأرانب(، جند الطفل 

مدفوعا اإىل النتماء اجلماعي واإىل الوحدة والتكّتل 

مع الآخرين، حّتى يت�شنى له الفوز على ال�شّياد الذي 

يحاول يف كل مرة اأن يلم�س اأحد الأطفال )الأرانب( 

بالك���رة الت���ي يحملها، بينم���ا يح���اول الأطفال من 

جهتهم الإطاحة به م���ن خالل تعاونهم اجلماعي، 

ة ملن تظهر عليه  والدفاع عن بع�شهم البع�س، خا�شّ

عالمات ال�شعف والرتاجع يف بذل املجهود. وحن 

يتمّكن ال�شّياد من اأحدهم، تنقلب الأدوار، في�شبح 

الر�صم البياين 7 : جتليات اختاف قيمة التعاون ح�صب توزيع االألعاب.
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ال�شّياد اأرنب���ا، والأرنب املهزوم ال���ذي وقع �شربه 

بالك���رة �شّيادا. وه���ذا، من �شاأن���ه اأن يدعم اأهمية 

هذا ال�شنف من الألعاب كفر�شة متّكن الطفل من 

التفاعل والتقارب مع الآخر وبن �شرائح اجتماعية 

خمتلفة ت�شم���ن التوا�شل الجتماع���ي القائم على 

الت�شامن وروح التاآزر.

اأم���ا اإذا نّزل���ت لعب���ة » ال�شّي���اد والأرانب« يف 

اإطار املوروث ال�شعبي، فاإنها تك�شف لنا عن اأهمية 

ال�شيد كممار�شة معروفة ومتداولة يف هذه البيئة، 

حي���ث متّثل و�شيل���ة ارتزاق مار�شه���ا الإن�شان منذ 

اأق���دم الع�شور لتوفر م�شدر عي�شه، ثم اأ�شبحت 

�شيئا ف�شيئا اأداة ترفيه حتاول اإخراج الإن�شان من 

رتابة احلياة اليومّية.

اإّن هذا الن�شاط يعّر يف جانب منه عن التعاون 

اجلماعي الذي يعك�س فاعلية التفاعل احلتمّية يف 

حتقي���ق ديناميكي���ة جماعية موؤّث���رة داخل الإطار 

الذي تنتمي اإليه.

وم���ن الألع���اب الأخرى التي متّث���ل �شورة حّية 

لقيمة التعاون هي لعبة » ال�ّشداية« بقرية اجلر�شن، 

وعدد تكراراتها5 اأي بن�شبة 83.33 %. وهي ن�شبة 

هاّم���ة متّكن الطفل من تعّل���م ال�شلوك الجتماعي 

املقبول من خالل ات�شالت���ه وروابطه بالآخرين. 

ويف ه���ذه اللعبة حتاك���ي الفتيات لعب���ة »املن�شج«، 

حيث يقمن ب�شن���ع اآلة ن�شيج » �شداّية » ثم يجلن 

خيوط���ا من ال�ش���وف امللّون، يحاول���ن ن�شج �شيء 

ما قد �شاه���دن اأمهاتهن ت�شنعنه. وهكذا، يتجلى 

التف���اوت ب���ن الفتيات �ش���واء يف تب���ادل الأدوات، 

اأويف م�شام���رة بع�شهّن البع�س، فتتعاىل الأ�شوات 

ويتوا�ش���ل احلدي���ث بينه���ّن �شاعات ط���وال، وهّن 

يرفهن عن اأنف�شهّن من خالل اإ�شافة اأجواء تبعث 

عل���ى الرتي���اح، وت�شجع على التعبر ب���كل اأريحية 

عما يخاجلهّن من اآراء وانطباعات خمتلفة. 

وحقيق���ة  تلقائ���ي،  ن�ش���اط  هن���ا  اللع���ب  اإّن 

يعي�شه���ا الطف���ل مبزج���ه ب���ن اخلي���ال والواق���ع، 

وتقلي���ده لالآخرين وجت�شي���د مواقفهم، فتظل اآثار 

خرات���ه يف اللعب حي���ة ومتوا�شلة اأك���ر من اآثار 

احلي���اة الواقعي���ة التي مل ي�شتطع بع���د اأن يدخلها 

وي�شتوعبها ل�شعوب���ة ظواهرها وعالقاتها. ثم اإن 

اللعب وبالإ�شافة اإىل ما تقّدمه من معطيات حول 

احلي���اة الت���ي تعي�شها الفت���اة يف البيئ���ة ال�شعبية، 

فاإنها متكن الفتاة م���ن التدرب على حذق مبادئ 

»ال�شداي���ة« الأ�شا�شية، ومعرف���ة مكوناتها وكيفية 

التعام���ل معها. ففيه���ا يعي�س الطف���ل خرة مّنوه، 

ومنها يحمل ركائز الإبداع وتبادل الأدوار.

اإّن م�شاركة الآخرين ومقا�شمة خرات اللعب 

الدرام���ي واأدواره والتزامات���ه دلي���ل قاط���ع عل���ى 

اأهمي���ة التعاون ال���ذي من �شاأنه اأن ي���دّرب الطفل 

على مهارات الأخذ والعطاء ويك�شبه مكانة مقبولة 

و�شط جماعة رفاقه. 

ال�صورة 3 : ترز االأطفال وهم ميار�صون لعبة »ال�صّياد واالأرانب«
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الر�صم البياين 8:موؤ�ّصر التعاون يف لعبة )ال�صياد واالأرانب، ال�صداّية ، العرو�صة(.

ولع���ل جمل���ة الإح�شائي���ات الكمي���ة الت���ي مت 

التط���رق اإليه���ا توؤك���د احل�ش���ور الإيجاب���ي لقيمة 

التع���اون يف جمم���ل الألع���اب الت���ي مّت جتميعه���ا 

وتدوينه���ا يف ع���دد من املذكرات الفني���ة. اإن هذه 

القيم���ة تتجلى ب�شفة اأ�شد وو�ش���وح اأكر ارتفاعا 

من خالل جملة هذه الألعاب )ال�شياد والأرانب، 

ال�شّداي���ة، العرو�شة، الت���ي وقع حتليلها وفق درجة 

%. وانطالق���ا من  التع���اون وق���د بلغ���ت 83.61 

ه���ذا النموذج، ميكن تعميم ه���ذه النتائج التي مّت 

ل اإليها على كافة الألعاب الدرامية ال�شعبية  التو�شّ

الأخرى كمقيا����س داّل على ارتف���اع قيمة التعاون 

فيها. وهذا ما �شيدّعمه الر�شم البياين7.

بع���د ه���ذا ال�شتنط���اق للمعطي���ات املوجودة 

يف �شبك���ة املالحظة، تبن لن���ا اأن التفاعل حا�شل 

فع���ال. وقد كان هذا التفاع���ل بن�شب متفاوتة عر 

تعدد الألع���اب واختالف الأمن���اط ال�شلوكية التي 

متّت مالحظتها وحتليله���ا خالل ممار�شة اللعب، 

وك�شف���ت عن وج���ود م�شتوين اثنن م���ن التفاعل 

وهوما يرزه اجلدول 2 .

ميكن من خ���الل اجلدول 2 ا�شتنت���اج اأّن جّل 

�شنف الألع���اب الدرامية ال�شعبية ه���ي يف اأغلبها 

األع���اب جماعي���ة حركي���ة تق���وم عل���ى منطن من 

التفاع���ل يتوزع���ان ب�ش���كل متف���اوت، حي���ث ميثل 

التفاع���ل الجتماعي احلركي م���ن �شنف التعاون 

% وهوما يتجلى  ن�شبة مرتفع���ة تقدر ب���� 66.95 

من خالل فعلي »يتع���اون ويتبادل الأدوار«، مقابل 

% بالن�شب���ة اإىل التفاعل الجتماعي من   38.94
�شنف الت�ش���اد. وهويتمّثل يف األ تع���اون وظاهرة 

ال�شغ���ب التي يحدثه���ا اأفراد اجلماع���ة ال�شغرى 

فيم���ا بينه���م. ولعل يف تن���وع التفاعل م���ن �شنف 

التعاون-الت�شاد خ���ر دليل على حيوية املجموعة 

وديناميكيته���ا املتوا�شل���ة، حتى بع���د النتهاء من 

ممار�ش���ة الألع���اب. وهوم���ا م���ن �شاأن���ه اأن يوؤّكد 

عل���ى اأن �شخ�شي���ة الطف���ل تتك���ّون وتت�ش���ّكل من 

ه���ذا التفاعل الذي ي�شاه���م يف حتقيق ديناميكية 

اجلماع���ة. ف���كل ال�شم���ات والق���درات والأمن���اط 

ال�شلوكي���ة تت�شكل من الأن�شطة الت���ي يندمج فيها 

الطف���ل وهويتاأّثر بجماع���ة رفاقه ويك���ون تفاعله 

معهم قويا يرتاوح بن التعاون والت�شادم، في�شعر 

الطفل بع�شويته داخل املجموع���ة وباأهمية تاأثره 

فيه���ا، وي�شبح ق���ادرا على التواج���د يف اأي مكان 

وذل���ك ح�شب الأن�شطة املتنوع���ة والأدوار املتعددة 

التي يقوم بها.

ويتعل���م الطف���ل امله���ارات الالزم���ة ل�ش���وؤون 

حياته، ويح�شن الت�ش���رف يف املواقف التي ميكن 

اأن تعرت�ش���ه خ���الل تفاعل���ه مع موؤث���رات حميطه 

وجمتمع���ه. وي�شتق���ي من ذلك جملة م���ن املعاير 

اخللقي���ة والقي���م ثم يتبناه���ا ويت�ش���رف وفق ما 
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متليه عليه ه���ذه القواعد. كما يتع���ّود على �شبط 

انفعالته والتحك���م يف نف�شه، خا�ش���ة واأّنه يعي�س 

يف جمموع���ة لها قواعد ل بد اأن ي�شر وفقها حتى 

تت�شع دائرة عالقات���ه وجتعله فردا مقبول وفاعال 

يف اإطار جماعته. 

وم���اذا عن اخل�شون���ة والعنف كمظه���ر ثقايف، 

ي�شر اإىل منط من التفاعل احلركي خالل اللعب؟

م���ن خ���الل ال�شتنتاجات الت���ي و�شحت على 

العن���ف  با�شتعم���ال  املتعل���ق   9 البي���اين  الر�ش���م 

واخل�شون���ة يف اللع���ب، ميكن اجلزم ب���اأن املنطق 

الداخل���ي لالألع���اب الريا�شي���ة الرتاثي���ة للطف���ل 

»القرقن���ي« ك�شفت لنا ع���ن جمموعة من العادات 

والتقالي���د الإيجابي���ة وال�شلبية ملجتم���ع اجلزيرة. 

ونح���ن نرى ب���اأن ه���ذه الألعاب عبارة ع���ن �شورة 

م�شغرة عك�ش���ت لنا بع�س الأح���داث والفعاليات 

الجتماعي���ة ل�ش���كان الأرخبي���ل على غ���رار قيمة 

التوا�شل بن اجلن�شن يف اللعب. فكيف هواحلال 

عن موؤ�شر اآداب ف�شل الذكر عن الأنثى ؟

عن االأنثى  الذكر  ف�صل  اآداب   -  14
مل ي�شر الدين الإ�شالمي اإىل وجوب الختالط 

ب���ن الذكور والإناث من الب�شر، بل جاء يف العديد 

من مواقفه حمج���را للتوا�شل بينهما خارج حدود 

اأفراد العائلة. فمنع املراأة من اخلروج دون ا�شتئذان 

زوجه���ا وحدد اآداب لبا�شه���ا وم�شيها على الأر�س 

وحرك���ة ب�شره���ا لتبقي زينته���ا م�شت���ورة، مثلما 

�شور الق���راآن ذلك يف �شورة النور »وقل للموؤمنات 

يغ�ش�شن م���ن اأب�شارهن ويحفظ���ن فروجهن ول 

.
)18(

يبدين زينتهن اإل ما ظهر منها«

يف هذا ال�شياق ، متكن ابن حزم، بف�شل خرته 

يف الع�شق، من حتليل ما جاء يف هذه الآية من اأبعاد 

نف�شية وجن�شية وتوا�شلي���ة بن املراأة والرجل، فقد 

ق���ال “ فلول علم اهلل ع���ز وجل برقة اأغما�شهن يف 

ال�شعي لإي�شال حبهن اإىل القلوب، ولطف كيدهن 

يف التحيل ل�شتجالب الهوى، ملا ك�شف اهلل عن هذا 

املعن���ى البعيد الغام����س الذي لي����س وراءه مرمى، 

.
وهذا حد التعر�س فكيف بها دونه”)19(

ويف م���ا يتعل���ق مب�شارك���ة الإن���اث يف الألعاب 

ال�شعبي���ة، ميكن الق���ول اإنها حم���دودة لعتبارات 

دينية واأخالقية. فبالإ�شافة اإىل ال�شغوطات التي 

حدده���ا الدي���ن الإ�شالم���ي ل�شرت عورته���ا وغ�س 

النظ���ر والحت�شام، جاءت ق�شي���ة املحافظة على 

بكارته���ا عائقا اآخر للحركي���ة اجل�شدية الأنثوية، 

حيث مينعها هذا املبداأ الأخالقي والطقو�شي من 

ممار�شة عدة تقني���ات ج�شدية غر حمجرة على 

الذكور.

م���ن  حت���رى  فق���د  الغ���زايل  اأبوحام���د  اأم���ا 

الختالط رغ���م مظاهر ال���راءة وح�شن املعاملة 

وحتلي الإن���اث والذكور ب���اآداب التوا�شل احلركي 

واللفظ���ي، متوقعا – من خالل �شلوكيات املداعبة 

.
واملزاج واملالعبة “حدوث الأذى”)20(

على امت���داد حماولتن���ا املتوا�شل���ة لالطالع 

على ال���رتاث العربي الإ�شالم���ي، مل نعر يف هذا 

الرتاث على اأي معلومة ترز اأهمية تدريب الإناث 

على املهارات احلركية والألعاب الريا�شية. وهوما 

يف�ش���ر احل���دود الديني���ة الت���ي �شبط���ت الن�شاط 

اجل�ش���دي للم���راأة خ���ارج البي���ت، با�شتثن���اء �شن 

 .
)21(

طفولة الفتاة

اجلدول 2 : ت�صنيف األعاب اأطفال »اجلر�صن« ح�صب موؤ�صر التفاعل.

االألعاب الدرامية الراثية لاأطفال

املجموعتفاعل اجتماعي من �صنف الت�صادتفاعل اجتماعي من �صنف التعاون

% 66.95 % 38.94% 52.94
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اأما يف ما يتعلق بالعالقة التوا�شلية بن اجلن�شن 

خالل اللعب، فاإننا مل نالحظ طوال اأن�شاق الألعاب 

موؤ�ش���را م���ن موؤ�ش���رات الف�شل بينهم���ا، بل كانت 

األع���اب الإناث بكل م���ن “قرقن���ة” و“اجلر�شن” 

عبارة عن حقل عملي للتدرب على الروح اجلماعية 

والتع���اون. وهوما �شاع���د – ح�شب تقديرنا – على 

ع���دم ح�شول نتائج �شلبية، على غرار النتائج التي 

يخلفها التط���رف يف ق�شية الف�شل بن اجلن�شن، 

خا�ش���ة ال�شل���وكات املنحرفة للذكور م���ن ال�شباب 

والرجال جت���اه الغلمان الذي���ن مل يدركوا الرجولة 

بعد. 

وعلى اإث���ر املالحظات امليداني���ة املكثفة بجزر 

»قرقنة« حول ق�شية الختالط بن اجلن�شن اأثناء 

اللعب، ات�شح لنا اأنه لتفادي التحام م�شاحات كبرة 

م���ن اأج�ش���ام الذكور م���ع اأع�شاء الإن���اث ا�شتنبط 

املمار�ش���ون  نظاما معينا يف اللعب، يتمثل يف توزيع 

بع����س الأدوار املح���ددة عل���ى الإن���اث دون الذكور 

. كما �شاهمت الأمهات يف لعبة »قبقاب 
)22(

اأوالعك�س

رم���ان« يف م�شاع���دة الأطف���ال م���ن اجلن�شن على 

تنظي���م �شفوفهم يف كيفي���ة ال�شطفاف واجللو�س 

على الأر�س، مف�شلة بذلك اأن 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�شكلن جميعا قاطرة 

واحدة. بهذا التدخ���ل �شاهمت الأمهات يف تر�شيخ 

كيفي���ة اللعب اجلماع���ي بن الإن���اث والذكور، دون 

الف�شل بينهما ف�شال قطعيا مينعهم من التوا�شل 

والتعبر ب�شورة تلقائية. وبذلك، و�شعت الأمهات 

احل���دود املثلى لالخت���الط بن اجلن�ش���ن يف هذه 

اللعبة بالذات.

ولتجاوز ق�شية »الب���كارة« لدى الإناث، متكنت 

املمار�ش���ات يف لعب���ة »حليل���ة عظ���ام« م���ن تكييف 

�شلوكهن احلركي دون الإخالل بقواعد اللعب. ففي 

هذه اللعبة مثال، ل ميكن للفتاة يف »قرقنة« الرتكاز 

على رجل واحدة ورفع الثانية عاليا بجانب اجلدار 

مثل الذكور ل�شببن اثنن: عدم الك�شف عن عورتها 

واخل���وف من افتق���اد بكارتها. لذل���ك، فهي تخر 

و�ش���ع يدها على اجل���دار عو�شا ع���ن الرجل. ويف 

ه���ذا ال�شياق، وتدعيما ملا ا�شتنتجناه حول البكارة، 

ت�شتعم���ل الفتاة القرقني���ة تقنية مغاي���رة لطريقة 

الذكور يف ركوب الدواب. فهي تركب احلمر بجعل 

الرجلن م�شمومت���ن يف جانب واحد. بينما يركب 

الذك���ور بفت���ح الرجلن. كما لحظنا ه���ذا التكيف 

احلركي اأثن���اء لعبة »قبقاب رم���ان«، حيث جل�شت 

الإن���اث ب�ش���م الأرج���ل لبع�شه���ا والرت���كاز عليها 

اأوالرتبع ح�شب ال�شنة النبوية.

بالإ�شاف���ة اإىل ذل���ك، تتعر�س الفت���اة العربية 

امل�شلم���ة باأرخبيل قرقنة اإىل قيود اجتماعية اأخرى 

متنعها من التعب���ر التلقائي، والتجاوب مع قوانن 

ر�صم بياين 9 : ا�صتعمال اخل�صونة والعنف يف اللعب.
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الألع���اب وامل�شارك���ة اجل�شدية ب�ش���كل اأو�شع. فهي 

مراقبة ب�شكل فعلي من قبل كامل اأفراد العائلة، بل 

من املجتمع »القرقني« ب�شكل اأو�شع، خوفا عليها من 

الوق���وع يف اخلطيئة، وجلب الع���ار اإليهم كما يقول 

املثل العامي التون�شي »العار اأطول من الأعمار«.

15 -  الطموح اإىل االأف�صل      
 بالتوازي مع مت�ش���ك الفتاة »القرقنية« بالقيم 

الأخالقية والجتماعية ال�شائدة بن اأفراد الأرخبيل 

حتدثنا الألعاب الرتاثية عن مدى التحول الجتماعي 

والطم���وح اإىل الأف�ش���ل ال���ذي ت�شع���ى اإلي���ه فتيات 

»قرقنة«، فقد متكنا، من خالل مالحظة �شلوكهن 

خ���الل اللعب، من اإدراك رغب���ة هذه ال�شريحة من 

املجتمع يف تغير واقعه���ا، وحت�شن ظروف عي�شها 

با�شتمرار. لقد مكنتنا لعب���ة » النط باحلبل « مثال 

من الط���الع على طموحات الأطف���ال من الفتيات 

والفتيان لبن���اء اأ�شرة تتمتع بظ���روف �شكن لئقة، 

ودخ���ل عائلي ميكنها م���ن اكت�شاب �شي���ارة وتلفزة 

وثالجة، مع جت���اوز �شعوبات احلياة التي �شاحبت 

اأولياءه���م بالأرخبيل من قبل فرتة ال�شتعمار وبعد 

ال�شتق���الل بعدة �شنوات. ومن خ���الل هذه اللعبة، 

وغرها م���ن الألعاب، مت التع���رف على رغبة جيل 

امل�شتقبل من الإناث، واملتمثلة يف البتعاد عن خدمة 

الأر����س وكل اأعمال الفالحة وما يتبعها من تقاليد 

وتقنيات اأ�شل���وب الكتفاء الذاتي العائلي التقليدي 

ال�شائد بن ال�شكان.

بالإ�شاف���ة اإىل ذلك، تبدوالفالح���ة البحرية 

مه���ددة بالتقل����س، لأن الفتي���ات ع���رن، خ���الل 

اللع���ب، عن رغبتهن يف التزوج باأ�شحاب الرواتب 

الق���ارة وامل�شمونة، يف مرتب���ة اأوىل، مثل الطبيب 

واملهند����س ومدي���ر املوؤ�ش�ش���ة، ويف مرتب���ة ثاني���ة 

باأ�شحاب الأج���ر اليومي كالبحار والبناء والعامل 

الب�شيط وذلك م�شايرة لتطور الع�شر.

وقد ب���رزت �شمة التح���ول الجتماع���ي عندما 

عرت الفتاة بال�ش���وت واحلركة خالل لعبة النط 

باحلب���ل ع���ن م�شاركتها يف اختيار ال���زوج وحتديد 

موا�شفاته ) من ا�شم اخلطي���ب، طول قامته، لون 

عينيه، وحتى عدد �شعر راأ�شه(، وكذلك رغبتها يف 

حتدي���د الن�شل لإجناب اأقل م���ا ميكن من الأطفال 

)ب���ن 3 و4 اأف���راد ( متا�شي���ا م���ع التوجه اجلديد 

لتحقيق �شعادة الأ�شرة وحياة اأف�شل، مبتعدة بذلك 

تدريجيا عن نظام الأ�شرة التقليدية كثرة العدد.

اللعب: يف  املراهنة  اآداب   -   16
م���ن اخلم���ر  الإ�شالم���ي كال  الدي���ن  يعت���ر 

والقم���ار رج�شا من اأعمال ال�شياط���ن لأنها توؤدي 

اإىل ال�ش���رور والف�شاد حيث قرن حترميها بتحرمي 

عب���ادة الأوث���ان يف قول���ه تع���اىل # يا ايه���ا الذين 

اآمنوا اإمن���ا اخلمر واملي�شر )القم���ار( والأن�شاب 

 رج�س من عمل ال�شياطن  
)23(

)الأ�شنام( والأزلم

 لعلكم تفلحون. اإمنا يريد ال�شيطان 
)24(

فاجتنبوه

اأن يوق���ع بينك���م الع���داوة والبغ�ش���اء يف اخلم���ر 

ر�صم بياين 10 : نتائج موؤ�صرات الف�صل بن اجلن�صن.
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واملي�شر وي�شدكم عن ذكر اهلل وعن ال�شالة فهل 

.
)25(

اأنتم منتهون

رغ���م حتج���ر  الدي���ن الإ�شالم���ي ملث���ل ه���ذه 

ال�شل���وكات، مل يبال البع�س م���ن جمتمع الأرخبيل 

القرقن���ي بهدا املنع فظهرت حياتهم اليومية مليئة 

باألع���اب القم���ار ال�شعبي���ة وم���ن بينها جن���د لعبة 

الطر����س ولعبة احلفرة ولعبة كيك�س ولعبة دق �شر 

ولعبة نق���د بلح مع العل���م اأن كبار ال�ش���ن يراهنون 

بالقطع النقدية التون�شية امل�شتعملة احلاليا، بينما 

يعو�شها الأطف���ال من الذكور ب���اأدوات م�شابهة يف 

ال�شكل لكنها باأقل قيمة مادية مثل النقود التون�شية 

القدمية التي اأ�شتعمل���ت يف عهد البايات واحلماية 

 
)26(

الفرن�شي���ة مثل قطعة نقدية بقيم���ة 5 فرنكات

و)ال�ش���وردي املنقوب( اأواأغطي���ة معدنية لقوارير 

امل�شروبات الغازية.

تختم هده الألعاب يف اأغلب املنا�شبات ب�شجار 

ب���ن املنهزم���ن واملنت�شري���ن ويتط���ور ال�شجار يف 

الكثر من الأحيان اإىل عنف لفظي وج�شدي بتبادل 

اللكمات وال�شرب املوجع .

17  -  اخلامتة:
على �ش���وء الأمثلة التي تعر�شن���ا اإليها �شابقا، 

ميكن القول اإن الألع���اب الرتاثية ملجتمع الأرخبيل 

وجمتمع قرية »اجلر�ش���ن«، باعتبارهما جمتمعن 

ريفين حم���دودي الدخل، باملقارنة مع ما لحظناه 

بن جمتمع الأغنياء واملثقف���ن يف املدن التون�شية، 

ه���ي مبثابة الو�شيط، الن�شط واملتجدد، لنقل بع�س 

مكونات الثقافة ال�شعبية. 

اإن الألعاب والريا�ش���ات التقليدية لدى الطفل 

التون�ش���ي من وجهة �ش�شيولوجية، ه���ي اإنتاج ثقايف 

يه���دف اإىل اإعداد الطف���ل للتاأقلم مع خ�شو�شيات 

احلياة بالبيئ���ة الجتماعية لالأرخبي���ل. وقد نقلت 

لن���ا الألعاب الريا�شي���ة الرتاثية بكل م���ن »قرقنة« 

و«اجلر�شن« على �شبيل املثال �شورا حقيقية للتوجه 

الرتب���وي يف زم���ن تاريخي وف�ش���اء جغرايف حمدد 

لطبيعة التوا�شل التي ي�شهر املجتمع على جت�شيمه 

بن الإن���اث والذكور. وبذلك، تاأخ���ذ اللعبة وظيفة 

تعليمية لإينا�س اجلن�شن عل���ى اأ�شلوب الختالط، 

طبقا للقيم والعادات ال�شائدة بن املجتمع. 

كم���ا �شورت لن���ا الأمثلة املذك���ورة �شابقا ن�شق 

التحولت الجتماعي���ة، الذي متيز تارة باملحافظة 

عل���ى القيم وممار�ش���ة املب���ادئ الأخالقية الدينية 

والجتماعي���ة ب�شكلها الظاهري      واخلفي، وطورا 

ثانيا، بتجاوز املجتمع لهذه احلدود من زاوية فكرة 

التح���رر م���ن الع���ادات والتقاليد مل�شاي���رة املعاير 

الأخالقية اجلديدة التي اقتحمت اأن�شجتنا الثقافية 

باأ�شاليب متعددة.

اإن جميع الأمثلة التي مت التعر�س اإليها يف هذه 

الورق���ة تو�شح مدى الرتابط الوثي���ق بن املمار�شة 

اللعبية واملعطي���ات الثقافية واحل�شارية للمجتمع، 

حيث تك���ون الألعاب مبثابة امل���راآة العاك�شة لثقافة 

اأفراد ال�شعب. وهوما يجعل درا�شته ممكنة ومتاأكدة 

من خ���الل األعابه. ونكون بهذا قادرين على ت�شكيل 

م�شاحات كب���رة من ال�شورة الأق���رب اإىل حقيقة 

احلياة اليومية للمجتمع، 

هك���ذا اكت�شفن���ا من خ���الل حتليلن���ا للمنطق 

الداخل���ي لالألع���اب ال�شعبية الرتاثي���ة يف عالقتها 

باملنطق الجتماعي اأنها متث���ل روؤية �شعبية خا�شة 

للكون �شمتها النوعية ورغم اأنها موروثة    وبيد اأنها 

تفتقد يف التاأ�شيل النظري لكونها تلقائية وب�شيطة، 

اإن من حيث اأدواتها واإن من حيث قوانينها – فهي ل 

ت�شتعيد الرتاث اإ�شتعادة اآلية واإمنا تظهر مكوناته يف 

جميع املواقع  بتحقيقها حاجات اأ�شا�شية يحتاجها 

الإن�ش���ان يف حياته اليومية املعا�شرة. فهي من هذه 

الزاوية لي�شت تكرارا للعن�شر الثقايف الرتاثي واإمنا 

اإعادة اإنتاج له وفق مقت�شيات التحديث واحلداثة ، 

ذلك اأن ال�شعب ل ين�شج الرتاث واإمنا يبدع جديدا 

ل يقطع �شلته بالرتاث، ل �شيما واأن الإبداع الثقايف 

الفردي متاأ�ش���ل يف كل ثقافة جماعية. مبا يحيلنا 

اإىل الت�ش���اوؤل التايل : هل ميكن الق���ول اإن الألعاب 

الريا�شي���ة الرتاثية تنتج املجتمع���ات، اأم اأن فقط، 

املجتمعات هي التي تنتج الألعاب؟   
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الوصفات العالجية 
الشعبية

في منطقة الغرب الجزائري

علي عّمللللار

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 عاجية 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 بن 

النهرين والهندية والعربية وغيرها. 

http://www.entej.com/blog/18621/التداوي-باألعشاب/
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الو�صفات العاجية ال�صعبية يف منطقة الغرب اجلزائري

ومع بداية ظهور الإ�شالم وتو�شعه ظهر للوجود 

العدي���د من العلم���اء الذي���ن ا�شته���روا يف ميدان 

الطبابة با�شتخدام الأع�ش���اب والعقاقر املتوفرة 

يف الطبيعة. ولعل من اأب���رز هوؤلء الأنطاكي وابن 

�شينا والرازي وابن ميمون والبروين والزهراوي 

وابن البيطار ومن الن�شاء اأميمة بنت قي�س العفرية  

واأم �شلي���م واأم اأمين واأم عطية الأن�شارية ون�شيبة 

بنت كعب املارونية وغرهم...

 اأن الطب ال�شعبي 
)1(

ويعتقد حممد اجلوهري

م���ن اأكر املج���الت التي لها �شل���ة وثيقة بالرتاث 

ال�شعب���ي للمجتم���ع واأن هن���اك تداخ���ال وتفاعال 

متبادل بن خمتل���ف ميادين املعتق���دات ال�شعبية 

من ناحية وبينها وبن امليادين الأخرى من ناحية 

اأخ���رى. ويعت���ر ه���ذا التداخ���ل خا�شي���ة مميزة 

للثقافة ال�شعبية.

اإن العدي���د م���ن الو�شف���ات الطبي���ة ال�شعبية 

املجربة لزمن طويل ق���د تكون ذات تاأثر عالجي 

ناف���ع خا�ش���ة اإذا عرفن���ا اأن الكث���ر م���ن الأدوية 

م�شتق���ة من نباتات طبية. ه���ذا بال�شافة اإىل قلة 

تكلف���ة هذه الو�شف���ات الأمر ال���ذي يجعلها �شهلة 

. ولقد 
)2(

الت���داول والنت�ش���ار بن اأفراد املجتم���ع 

ازداد اهتم���ام املنظم���ات الدولي���ة مث���ل منظم���ة 

ال�شحة العاملية بالط���ب ال�شعبي وكر�شت اجلهود 

يف بع�س الدول النامية لدرا�شة وتقومي املمار�شات 

العالجي���ة ال�شعبي���ة يف م���داواة الأمرا����س وم���ن 

 اأن 
)3(

ثمة حتدي���د فعاليتها. ويعتقد ديفي���د ورنر 

بع����س الو�شفات الطبية ال�شعبية لها تاأثر مبا�شر 

عل���ى اجل�شم ي�شاعد على ال�شف���اء والبع�س الآخر 

يوؤثر مبج���رد اعتقاد الأف���راد بفائدتها )اجلانب 

النف�شي(. اإن اعتقاد الأفراد بفعالية و�شفة ما قد 

يفيد يف عالج بع�س الأمرا�س الع�شوية.

 فاإنها ت�شر 
)4(

اأما منظم���ة ال�شحة العاملي���ة 

اإىل اأن بع����س املمار�شات العالجية التقليدية التي 

ت�شتخدم يف عالج الأمرا�س لها فوائد موؤكدة ومن 

ثم���ة يجب ت�شجيعها على املمار�شة والبع�س الآخر 

اإما عدمي الفائدة اأو �شار ولذلك ينبغي تفاديه..

وم���ع ازدي���اد الن�ش���ج ال�شح���ي والتغ���رات 

الجتماعي���ة والقت�شادية التي برزت اإىل الوجود 

يف املجتمع اجلزائ���ري خا�شة النخفا�س الن�شبي 

امللحوظ يف الأمية والتح�شن امللمو�س يف اخلدمات 

ال�شحي���ة �شاع���د ذل���ك عل���ى تراج���ع وانح�ش���ار 

ا�شتخ���دام العالج ال�شعبي. وه���ذا ل يعني اختفاء 

ه���ذا النمط من الع���الج. فقد اأثبت���ت الدرا�شات 

الت���ي اأجريناه���ا يف املجتمع اجلزائ���ري )الغرب 

اجلزائري(. اأن هناك العديد من الأمهات الالئي 

مازل���ن يعتق���دن يف اأهمي���ة الو�شف���ات العالجية 

ال�شعبية يف عالج بع�س الأمرا�س.

فف���ي درا�شة قمن���ا بها عن الع���ادات الغذائية 

)العادات ال�شعبية( لالأمهات احلوامل واملر�شعات 

 % يف الغ���رب اجلزائري لحظن���ا اأن حوايل 51 

من الأمهات يتناولن اأكلة )تاقنة( اأو )الب�شي�شة( 

اأو )الزمي���ت(. ولالإ�ش���ارة ف���اإن ه���ذه امل�شمي���ات 

تختل���ف باخت���الف جه���ات الغ���رب اجلزائ���ري. 

وهذه الأكل���ة )تتكون من ال�شميد وال�شكر والدهن 

والتوابل وبع�س الأع�شاب( وهذه خا�شة بالنف�شاء 

بالإ�شاف���ة اإىل اأكل���ة اأخرى يطل���ق عليها يف بع�س 

املناط���ق )بركوك����س( )تتكون م���ن طعام حم�شر 

وخلي���ط من الأع�شاب( يق���دم بح�شب ظروف كل 

عائلة. 

اأن مث���ل ه���ذه الأطعم���ة  وه���ذا لعتقاده���ن 

ال�شعبي���ة ت�شاع���د عل���ى تنظيف الرح���م من الدم 

والتخل����س م���ن بقاي���ا امل�شيمه. وكذل���ك الزيادة 

يف اأدرار احللي���ب. ويف درا�ش���ة اأخ���رى وجدنا اأن 

بع�س الأمهات يعتقدن باأن تناول ال�شمك )خا�شة 

�شم���ك الهام���ور( واملك�شرات ي�شاع���د على زيادة 

الق���درة اجلن�شي���ة للرج���ل )املناط���ق ال�شاحلي���ة 

للغرب اجلزائري(. وقد تبن اأن هذه العتقادات 

منت�ش���رة بن الفئ���ات املتعلمة وغ���ر املتعلمة على 

ال�ش���واء. واحلقيق���ة اأن ه���ذه املعتق���دات ال�شعبية 

مغرو�شة يف اأعماق النف�س الإن�شانية وهي موجودة 

عن���د خمتل���ف الطبق���ات الجتماعي���ة وبدرجات 

.
)5(

متفاوتة

ونادرا م���ا تخ�شع الدرا�شات اجل���ادة لقيا�س 

اأو معرفة اأو تقومي املمار�ش���ات ال�شعبية التقليدية 
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املجتمع���ات  يف  الأمرا����س  بع���الج  املرتبط���ة 

.  ولعلن���ا ل نكون مبالغ���ن اإذا قلنا اأن 
)6(

النامي���ة

ه���ذه الدرا�ش���ة تعت���ر اإ�شاف���ة جدي���دة يف جمال 

الرتاث ال�شعبي يف املجتمع اجلزائري حيث تهدف 

اإىل و�شف املعتقدات واملمار�شات ال�شعبية املتعلقة 

بع���الج الأمرا�س املنت�ش���رة يف املجتمع اجلزائري 

وحماولة تتب���ع جذورها وتقومي فوائدها العالجية 

كلما اأمكن كذلك.

منهجية الدرا�صة :

 منهجية الدرا�شة 
)7(

يحدد حممد اجلوه���ري

بقوله : اإن هناك منهجن لدرا�شة الطب ال�شعبي. 

املنه���ج الأول يعتم���د عل���ى تدوي���ن جمموع���ة من 

العقاقر والنباتات ال�شائدة يف املجتمع ثم ال�شوؤال 

ع���ن الأمرا����س الت���ي يفيد فيه���ا ا�شتخ���دام هذه 

النباتات؟ اأما املنهج الث���اين فيعتمد على ال�شوؤال 

ع���ن كيفي���ة ع���الج بع����س الأمرا����س با�شتخدام 

الو�شائ���ل التقليدي���ة؟ وم���ع ذل���ك فق���د اعتمدن���ا 

املنهج الث���اين يف درا�شتنا هذه حيث قمنا بتدوين 

جمموع���ة م���ن الأمرا����س املنت�ش���رة يف اجلزائر 

)الغرب اجلزائ���ري( ومن ثمة طلب من الأمهات 

ذك���ر النباتات اأو الأغذية امل�شتعملة يف عالج هذه 

الأمرا����س، حيث مت الرتكيز عل���ى الأمرا�س ذات 

الأعرا����س الب�شيط���ة والت���ي ميكن التحك���م فيها 

وت�شخي�شه���ا ب�شهول���ة )ن�شبي���ا(. ومنه���ا اأوج���اع 

الراأ����س، اأوج���اع البط���ن، اللوزت���ان، اآلم الأذن، 

اآلم الأ�شنان، التهاب���ات اللثة، الدمامل، احلروق 

...الخ.

ث���م بعد ذل���ك اتبعنا املنه���ج الو�شفي يف هذه 

الدرا�ش���ة منه���ج يعتم���د عل���ى و�ش���ف املمار�شات 

العالجية ال�شعبي���ة التي ت�شتخدم فيه���ا النباتات 

والأغذي���ة لعالج الأمرا����س وا�شتثنينا املمار�شات 

العالجي���ة التقليدي���ة يف الطباب���ة مث���ل الع���الج 

بالكي واحلجام���ة وغرهما وذلك نظرا لرتكيزنا 

واهتمامنا باملي���دان املتعلق بالعقاق���ر والنباتات 

العالجية.

فقد مت اختيار عينة تتكون من 250 عائلة من 

خمتلف مناطق الغرب اجلزائري، واأخذت العينة 

بكيفي���ة ع�شوائي���ة ب�شيطة مع ا�شتخ���دام التق�شيم 

التنا�شب���ي بحي���ث يكون ع���دد الأ�ش���ر يتنا�شب مع 

الع���دد الكل���ي لالأ�ش���ر يف كل منطق���ة اعتمادا يف 

اختيار العين���ة على اإح�شائيات ال�شكان ال�شادرة 

  .ثم مت جمع املعلومات عن 
)8(

عن الهيئات املعنية 

طري���ق مقابلة الأمه���ات يف منازلهن ويف الأ�شواق 

الأ�شبوعي���ة ث���م تدوي���ن اإجابته���ن يف مطبوع���ات 

ا�شتبيانية خم�ش�شة لهذا الهدف.

حتليل النتائج :

: وال�صداع  الراأ�س  اآالم   -  1
يو�شح اجلدول رقم )01( النباتات والأغذية 

امل�شتعمل���ة يف عالج اآلم الراأ����س وال�شداع  حيث 

لحظنا من خالل هذا اجلدول اأن الليمون والع�شل 

هما اأك���ر الأغذية ا�شتخداما لع���الج اآلم الراأ�س 

% عل���ى التوايل(  واللوزت���ان )%12.4  و 11.2 

حيث يحت���وي الليمون على مواد م�ش���ادة وحيوية 

ت���وؤدي بال�شخ�س اإىل  التع���ود عليها عند تكرارها 

 % م���ن ناحي���ة اأخرى فقد وجدن���ا اأن ن�شبة   3.6 

م���ن الأمهات ذك���رن اخت�ش���اب الراأ����س باحلناء 

)احلنة( كع���الج لآلم الراأ�س وه���ذه يف احلقيقة 

و�شف���ة عالجية ومزينة قدمي���ة ا�شتخدمت كثرا 

عن���د الع���رب القدماء كم���ا ورد ذكره���ا يف كتاب 

.
)9(

الطب النبوي لبن القيم

�شب���ب  اأن  الأمه���ات  بع����س  وتعتق���د   

ال�شداع هو ناجت ع���ن ا�شطرابات ه�شمية لذلك 

جنده���ن ي�شتخدمن �شراب نقي���ع بع�س النباتات 

العالجي���ة )الكم���ون، الب�شبا����س، حب���ة حالوة(. 

لط���رد الف�شالت من اجله���از اله�شمي ومنه يتم 

تخفي���ف اآلم الراأ����س، وب�شفة �شامل���ة فاإن بع�س 

ال�شطرابات اله�شمية ق���د ت�شبب ال�شداع ومنه 

الإم�شاك. واإن التخل����س م���ن ه���ذه ال�شطرابات 

كثرا ما يوؤدي اإىل زوال ال�شداع.

البطن:    اآالم   -  2
تعود اأ�شباب اآلم البطن لعوامل كثرة ي�شعب 
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ح�شرها يف هذه الدرا�شة. ذلك اأن منطقة البطن 

ع���ادة م���ا حتتوي عل���ى العديد م���ن الأع�شاء مثل 

املعدة، الأمع���اء، البنكريا�س، الكب���د وال�شفراء. 

واأن اأي الته���اب اأو ا�شط���راب عل���ى م�شت���وى اأحد 

ه���ذه الأع�ش���اء قد ي�شب���ب اآلما يف كاف���ة منطقة 

البط���ن، لذل���ك فاإنه من ال�شع���ب حتديد م�شدر 

اآلم البط���ن بهذه الب�شاطة. غر اأن ال�شطرابات 

اله�شمي���ة الناجتة ع���ن الإكثار اأو ع���دم النتظام 

يف تناول الطع���ام والتلوث امليكروب���ي للطعام من 

اأك���ر العوامل املوؤدي���ة اإىل اآلم البط���ن يف املعدة 

والأمعاء. ومن خالل اجلدول رقم )02( نالحظ 

اأن خلي���ط املاء وال�شكر وكذل���ك مغلي الكمون من 

اأك���ر الو�شفات العالجي���ة ال�شعبية ا�شتخداما يف 

% (. وق���د ورد ذكر  ع���الج اآلم البط���ن )23.6 

ه���ذه الو�شف���ة يف كت���اب القان���ون يف الطب لبن 

. حيث قال اأن يف ا�شتخدام ال�شكر معونة 
)10(

�شينا

على الق���يء وي�شهل. وتعود فكرة ا�شتخدام ال�شكر 

مع املاء يف ع���الج اآلم البطن باأن الرتكيز العايل 

لل�شكر ي�شاعد عل���ى الق�شاء على بع�س اجلراثيم 

نتيجة اخلا�شية الإ�شموزية وبالتايل تخفيف الآلم 

اإذا كان ناجتا عن التلوث باجلراثيم. ويعلق ديفيد 

 على هذا بقول���ه : اإن الو�شفات املنزلية 
)11(

ورن���ر

والت���ي ت�شتخدم امل�شروبات املحالة بال�شكر لعالج 

الآلم الناجت���ة ع���ن الإ�شه���ال اأ�ش���د تاأث���را واأقل 

خطرا من معظم الأدوية احلديثة.

الأمه���ات  م���ن   %  17.2 ن�شب���ة  وت�شتخ���دم 

الزعرت )ال�شعرت( يف عالج اآلم البطن. وقد ورد 

ذك���ر الزعرت يف ع���الج العديد م���ن الأمرا�س يف 

  
)12(

كتب الطب القدمية. ومنها ما ذكره ابن �شينا

على اأن الزعرت ينفع يف عالج الكبد واملعدة. ويقول 

 .
)13(

الرتكماين يف كتابه املعتمد يف الأدوية املفردة

اأن ال�شعرت ط���ارد للرياح وها�شم للطعام الغليظ 

. اأن 
)14(

ويذه���ب بالأمغا�س وي�شيف احمد قدامة

ال�شعرت من التوابل التي لها رائحة عطرية وطعم 

ح���ار وقد عرف منذ القدم ك���دواء لع�شر اله�شم. 

ونالحظ من خ���الل اجلدول رقم )02( اأن ن�شبة 

ل باأ����س به���ا من الأمه���ات ) 11.6 %( ت�شتخدم 

املرقدو����س )املرددو�س( لع���الج اآلم البطن، وهو 

عبارة ع���ن نبات ع�شبي �شع���رتي يعرف يف بع�س 

مناط���ق �شمال اإفريقيا )باملردقو�س والردقو�س( 

وال�شم من اأ�ش���ل فار�شي، ويعرف يف بالد ال�شام 

)باملرو(. كما اأنه و�شف يف الطب القدمي على اأنه 

مقو للمع���دة وطارد للرياح ويعتق���د اأنه ي�شهل من 

. وتبن اإحدى كتب الأع�شاب العالجية 
)15(

اله�شم

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

الليم��ون

الع�ش���ل

احلن���اء

الكم��ون

الب�شب�ا�س

حبة حالوة

ل اع�رف

31
28
09
08
08
06

160

% 12.4
% 12.2
% 03.6
% 03.2
 % 03.2
% 02.4
% 64.0

100.0 %250املجم���������وع

الو�صفات العاجية ال�صعبية يف منطقة الغرب اجلزائري

جدول بياين رقم )01( الو�صفات ال�صعبية لعاج اآالم الراأ�س وال�صداع.
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 اأن املردقو����س )ال�شع���رت( يفيد يف 
)16(

احلديث���ة

اآلم البط���ن. وللتخفي���ف من ه���ذه الآلم الناجتة 

عن �ش���وء اله�شم تف�شل بع�س الأمهات ا�شتخدام 

الكمون لع���الج اأوجاع البطن وق���د يعود ذلك اإىل 

نف�س العتقاد ال�شابق ذكره وهو اأن تناول امللينات 

مث���ل الكمون وحبة ح���الوة )الأني�شي���ون( ي�شاعد 

على طرد الف�شالت من اجل�شم وبالتايل تخفيف 

اآلم البطن.

: االإ�صهال   -  3
ال�شطراب���ات  اأك���ر  م���ن  الإ�شه���ال  يعت���ر 

اله�شمي���ة التي حتدث لالأف���راد وخا�شة الأطفال 

وتعود اأ�شبابه عادة اإىل تناول اأغذية اأو مياه ملوثة 

باجلراثي���م اأو التح�ش���ر غر ال�شح���ي للطعام. 

وتب���ن لنا النتائ���ج امل�شجل���ة من خ���الل اجلدول 

% من الأمهات يعتقدن  رق���م )03( اأن ن�شبة 26 

اأن تن���اول املوز مفيد يف ع���الج الإ�شهال. وقد ورد 

ذكر املوز يف بع�س كت���ب الطب القدمية فقد ذكر 

 اأن امل���وز يثقل املعدة. يف حن ذكر 
)17(

القراوين

 باأن الإكثار من اأكل 
)19(

 وابن �شينا
)18(

الرتكماين

املوز يولد ال�شدد وهو مثقل على املعدة.

وتنب���ع فكرة ه���ذا العتق���اد م���ن اأن الأغذية 

ذات اللزوج���ة العالي���ة مثل املوز والل���ن الزبادي 

)الرايب( تزيد من �شالبة الراز وبالتايل تخفف 

م���ن ح���دة الإ�شه���ال. واحلقيقة اأن ه���ذه الأغذية 

�شهلة اله�ش���م بحيث ين�شح تناولها عند الإ�شابة 

بالإ�شهال. 

وقد لحظنا من خالل متابعتنا لهذه الدرا�شة 

اأن معظم الأغذية والنباتات التي ذكرتها الأمهات 

كع���الج لالإ�شهال تتناول ب�ش���كل �شائل مثل ال�شاي 

وم���اء الن�ش���ا )نقي���ع( ول تعت���ر ه���ذه الو�شفات 

العالجية �شارة بل غالبا ما تكون مفيدة لأن اأهم 

اأ�ش�س عالج الإ�شهال هو الإكثار من تناول ال�شوائل 

لتعوي�س املفقود منها.

: االإم�صاك   -  4
الت���ي  املر�شي���ة  الأعرا����س  م���ن  الإم�ش���اك 

ازدادت انت�ش���ارا يف ال�شن���وات الأخرة يف املجتمع 

اجلزائ���ري، وهو غالبا ما يح���دث نتيجة قلة تناول 

الأغذية التي حتت���وي على ن�شبة عالية من الألياف 

مثل اخل�ش���روات والفواكه وقل���ة احلركة واخلمول 

وقلة تناول ال�شوائل ونق�س يف ممار�شة الن�شاطات 

الريا�شية، ومن خالل حتليلنا للجدول رقم )04( 

تب���ن اأن ال�شنامك���ي  هو اأك���ر الو�شف���ات الطبية 

جدول بياين رقم )02( الو�صفات ال�صعبية لعاج اآالم البطن.

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

�شراب املاء املحلى بال�شكر

الزع��ت�����ر

الكم������ون

املردق��و�س

ع�شر الرتقال

حب��ة ح��الوة

الك��روي���ة

ل اع�رف

59
43
33
29
10
08
14
54

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

100.0 %250املجم���������وع
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 )% ال�شعبية ا�شتخداما لع���الج الإم�شاك )41.2 

ويع���ود �شبب ا�شتخدام نب���ات ال�شنامكي خلا�شيته 

امللينة لأن من اأعرا�س الإم�شاك قلة الترز و�شالبة 

الراز، وتناول امللينات مثل ال�شنامكي، فاإنه ميكن 

زيادة عدد مرات الترز وليونة الراز، وتعتر هذه 

الو�شيل���ة موؤقتة لأنه���ا ل تعالج ال�شب���ب اأو العوامل 

الرئي�شي���ة لالم�شاك. اأما الو�شف���ات الأخرى التي 

ذكرته���ا الأمهات فه���ي مفيدة مثل تن���اول ع�شر 

الرتقال واملاء املحلى بال�شكر وح�شاء اخل�شروات 

وع�شر الطماطم وع�شر الليمون مع زيت الزيتون 

و�شراب القهوة املرة واللن الزبادي )الرايب(. وقد 

% ( من الأمهات قد ذكرن  وجدنا اأن ن�شبة ) 6.8 

باأنه���ن ي�شتخدمن مت���ر الهند )ال�شب���ار( كعالج 

لالم�ش���اك وقد و�شف متر الهن���د يف الطب القدمي 

واحلدي���ث باأنه مفيد يف عالج الإم�شاك )القب�س( 

.
)20(

وهو ملن ومرطب

: املفا�صل  اآالم   -  5
ال�شعبي���ة  العالجي���ة  الو�شف���ات  اأه���م  م���ن 

امل�شتخدمة يف عالج اآلم املفا�شل هي و�شع التمر 

على م���كان الآلم، وكذلك الطب���اق )ماقرمان(. 

فقد ذك���رت )26.4( من الأمهات ذلك. ثم ياأتي 

بعد ذلك تدليك املفا�شل بالدهن اأو زيت الزيتون 

% ( كما هو مبن يف اجلدول رقم )05(.  06(

وهن���اك اعتق���اد را�ش���خ ل���دى بع����س الأفراد 

مف���اده اأن تن���اول ح�ش���اء الك���وارع ي�شاع���د عل���ى 

التخل����س من اآلم املفا�شل ويطلق على هذا النوع 

 Doctorine de   من العتقاد )عقيدة التوقيع

Signature ( والتي تتّلخ�س يف اأن لكل نبات اأو 
غذاء عالم���ات اأو رموز تدل على نوعية ا�شتعماله 

م���ن الأمرا�س التي ميك���ن اأن ي�شفيه���ا. فالنبات 

ال���ذي ل���ه اأزهار �شف���راء ميك���ن اأن ي�شفي مر�س 

.
)21(

ال�شفراء

 باأنه كلما 
)22(

ويف هذا الإطار يقول ديفيد ورنر

�شابه���ت الو�شف���ة العالجية ال�شعبي���ة املر�س كان 

�شبب فعاليتها هو الإميان بها )اجلانب النف�شي(. 

وه���ذا العتقاد ل يقت�شر على املجتمع اجلزائري 

ب���ل يتع���داه اإىل باقي املجتمع���ات الأخ���رى �شواء 

عربي���ة اأو غربية على اأن تن���اول ع�شر الطماطم 

والل���ن الزبادي )الراي���ب( و�ش���رب القهوة املرة 

و�شرب خليط الع�ش���ل والليمون على الريق يق�شي 

متام���ا عل���ى اآلم املفا�ش���ل ويفيد يف زي���ادة الدم 

لكونه يتالءم مع لون الع�شر ولزوجته مما يجعله 

 .
)23(

م�شابها للدم

الو�صفات العاجية ال�صعبية يف منطقة الغرب اجلزائري

جدول بياين رقم )03( الو�صفات ال�صعبية لعاج االإ�صهال.

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

امل�������وز

اللن الزبادي )الرايب (

ماء الن���شا ) ماء الأرز (

ال�شاي الأحمر بدون �شكر

�شاي الليمون بالنعناع الأخ�شر

احللب��ة باجل��زر ) مفروم (

ل اع�رف

65
43
27
23
22
09
61

% 26.0
%  17.2

% 10.08 

%  09.2
%  08.8
% 03.6
%  24.4

100.0 %250املجم���������وع
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: واالأنفلونزا  الزكام   -  6
تتميز اأمرا�س الرد والأنفلونزا بتكرار حدوثها 

لنف����س ال�شخ�س يف ال�شن���ة الواحدة وه���ذا يرجع 

�شببه لنعدام دواء فعال يق�شي على هذه الأمرا�س 

)الزكام والأنفلونزا( لذلك فاإن معظم الأدوية التي 

تعط���ى هي م�شكنة ل���الأمل ل غر. وع���ادة ما ياأخذ 

املر����س دورته التي ت�شتمر لع���دة اأيام اأو اأ�شابيع ثم 

ي�شفى املري�س منه ولكنه يبقى عر�شة لالإ�شابة يف 

اأية حلظة. ومن خ���الل تتبعنا للجدول رقم )06( 

نتب���ن اأن ن�شبة )15.6 %( م���ن الأمهات يتناولن 

ع�شر الرتقال بكرة لع���الج الزكام والأنفلونزا. 

وه���ذه الطريقة لها بع����س الفوائد ال�شحية بحيث 

اأن ع�ش���ر الرتقال يحتوي على كمية من فيتامن 

)ج . C ( ال���ذي ظهر اأنه ي�شاعد على تقوية جهاز 

املناعة يف اجل�شم.

ونف�س اجلدول يبن لن���ا اأن هناك تركيزا على 

ا�شتخ���دام النبات���ات والأغذي���ة التي حتت���وي على 

رائحة نفاذة مثل البطيخ والب�شل وا�شتن�شاق ال�شكر 

املحروق. وقد يعود ذلك اإىل اأن من اأعرا�س نزلت 

ال���رد ان�شداد فتح���ات الأنف مع �شعوب���ة التنف�س 

منه وبالتايل التاأثر عل���ى حا�شة ال�شم. لذلك فاإن 

ا�شتخ���دام بع�س النباتات التي حتت���وي على روائح 

نفاذة قد ت�شاعد على تخفيف هذه الآلم. وقد ورد 

ذكر ا�شتخدام الب�شل كعالج للزكام والتهاب الرئة 

.
)24(

يف الطب ال�شعبي القدمي

: اللوزتن  اآالم   -  7
يعت���ر ق�ش���ر الرم���ان م���ن اأك���ر الو�شف���ات 

العالجي���ة ال�شعبي���ة اإ�شاف���ة اإىل الع�ش���ل وع�شر 

الليم���ون الت���ي ذكرته���ا الأمه���ات يف ع���الج اآلم 

% ( م���ن  اللوزت���ن فق���د اأف���ادت ن�شب���ة )20.4 

الأمه���ات بذل���ك. كما ه���و مبن يف اجل���دول رقم 

)07( وحت�ش���ر الطريقة باأن يجفف ق�شر الرمان 

ثم يطحن حتى ي�شب���ح م�شحوقا ناعما ثم تو�شع 

كمي���ة منه على اأحد اأ�شاب���ع اليد ويدخل يف جوف 

املري����س حيث يو�شع امل�شحوق على اللوزتن. واأما 

ع�شر الليمون خملوطا بالع�شل فيوؤخذ على الريق 

�شباح���ا مبقدار ملعقة �شغ���رة على اأن مي�شم�س 

داخ���ل فيه لبع�س الثوان ثم يبل���ع مع المتناع عن 

الأكل وال�شرب بعده ملدة ن�شف �شاعة على الأقل. 

 
)25(

ويف هذا الإطار فقد اأ�شار ابن القيم اجلوزية

عل���ى اأن الرمان نافع للحلق وال�شدر والرئة )غر 

اأن���ه مل يح���دد اجل���زء امل�شتخدم م���ن الرمان يف 

العالج(. ث���م ياأتي ا�شتخدام الدهن ال�شاخن بعد 

ذل���ك يف عالج اآلم اللوزتن حيث لوحظ اأن بع�س 

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

ال�شنام�����كي

ع�شر الرتقال

املاء املحلى بال�شكر

تناول ح�شاء اخل�شروات

ع�شر الطماطم

ع�شر الليمون مع زيت الزيتون

ل اع�رف

103
27
19
17
16
10
58

%41.2 

 % 10.8 

% 07.6 

%  06.8
% 06.4 

%  04.0
%  23.2

100.0 %250املجم���������وع

جدول بياين رقم )04( الو�صفات ال�صعبية لعاج االإم�صاك.
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الأفراد يتناولون ملعقة �شغرة من الدهن البلدي 

بع���د تدفئته���ا م���ع حت�شر كم���ادات عل���ى مكان 

الإ�شاب���ة لعالج اللوزتن، ومنهم من يتناول مزيج 

زيت الزيتون وال�شكر بعد تدفئته.

اآالم االأذن :  -  8
ع���ادة م���ا ت�شتخ���دم الأمه���ات زي���ت الزيتون 

%( كاأهم الو�شفات  %( والزعرت ) 12   13.6(

العالجي���ة ال�شعبية لع���الج اآلم الأذن. ويتم ذلك 

عن طريق قط���ر قطرات  من زيت الزيتون اأو ماء 

ال�شع���رت يف الأذن واأحيانا يتم مزج زيت الزيتون 

م���ع زيت اخل���روع م���ع اإ�شاف���ة كمية م���ن الفلفل 

 .
)26(

الأ�شود امل�شح���وق ويو�شع املزيج داخل الأذن

وبالإ�شاف���ة اإىل ذل���ك فقد ذك���رت الأمهات اأنهن 

ي�شتخدمن اأحيانا القهوة والليمون والثوم يف عالج 

اآلم الأذن كما هو مبن يف اجلدول رقم )08(.

االأ�صنان : اآالم   -  9
هن���اك اأكر م���ن �شبب لآلم الأ�شن���ان ويعتر 

الت�شو�س م���ن اأهمها جميعا. ويالح���ظ اأن ت�شو�س 

الأ�شنان اأ�شحى منت�شرا بن اأو�شاط املجتمع ب�شكل 

  ودرا�شتنا هذه 
)27(

كبر وخا�شة بن فئة الأطفال

% ( م���ن الأمهات  تو�ش���ح لن���ا اأن ن�شبة ) 40.8 

ي�شتخدمن القرنفل )عود النوار( يف عالج اأوجاع 

الأ�شنان.

ويعت���ر القرنفل من اأهم الو�شف���ات ال�شعبية 

الأكر ا�شتخداما يف ت�شكن اآلم الأ�شنان. وقد ورد 

ذكره يف كت���ب الطب القدمي���ة واحلديثة على اأنه 

 واجلدول 
)28(

ي�شكن اآلم الأ�شنان وي�شفي القروح 

رقم )09( يو�شح اأن هناك و�شفات اأخرى لعالج 

اأوج���اع الأ�شنان مثل الث���وم وال�شعرت ومزيج املاء 

وامللح وق�شر اجلوز )ال�شواك( وق�شور الرمان.

التهابات اللثة :  -  10
 ) % اجلدول رقم )10( يبن اأن ن�شبة )14 

من الأمهات ذكرن باأن ق�شر الرمان وق�شر اجلوز 

)ال�شواك( ي�شتعمل يف عالج التهابات اللثة. ون�شبة 

%( م���ن الأمه���ات ت�شتخدمن زيت الزيتون   09(

 )% لعالج هذا املر�س. كما جند اأن ن�شبة ) 7.6 

من الأمهات ي�شتعملن مزي���ج املاء الدافئ وامللح. 

وق���د يكون هذا الع���الج ذا فائدة، حي���ث اأن امللح 

يعتر من العقاقر املطهرة والتي ت�شاعد على قتل 

: اأن امللح مينع 
)29(

اجلراثيم. وقد ذكر الرتكماين

الق���روح اخلبيثة ويفيد يف قط���ع الدم املنبعث من 

نزع ال�شر�س.

: الدمامل   -  11
الدمامل م���ن اللتهابات اجللدية التي حتدث 

نتيجة ع���دوى ميكروبية يف اجلل���د وتتميز بظهور 

خواريج على �شطح اجللد تكون مملوءة بال�شديد 

الو�صفات العاجية ال�صعبية يف منطقة الغرب اجلزائري

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

لبخات التمر اأو الطباق ) ماقرمان (

التدليك بالدهن اأو زيت الزيتون

تن��اول ح�ش���اء الك��وارع

و�ش��ائ���ل اأخ��������رى

ل اع�رف

66
15
07
13

149

26.6 %
06.0 %
02.8 %
05.2 %
59.6 %

100.0 %250املجم���������وع

  جدول بياين رقم )05( الو�صفات ال�صعبية لعاج اآالم املفا�صل.



116

وهو عبارة عن اإفرازات امليكروبات. ونالحظ من 

خالل اجلدول رقم )11( اأن ن�شبة ) 25 %( من 

الأمه���ات ي�شتخدمن علك اللبان كعالج للدمامل. 

وعلك اللبان معروف وهو عبارة عن مادة �شمغية 

غالب���ا ما تكون اإف���رازا لإحدى النبات���ات ت�شتعمل 

كعلك���ة اإ�شاف���ة اإىل ا�شتخدام���ه يف البخور لطرد 

ال�شياطن. 

 
)30(

وق���د اأ�شار اإىل ذلك ابن القي���م اجلوزية 

بقول���ه : اأن اللب���ان )مل يح���دد نوع اللب���ان( ينبت 

اللح���م يف �شائ���ر الق���روح اخلبيثة م���ن النت�شار. 

ومن العقاق���ر امل�شتخدمة يف عالج الدمامل حب 

الع�شف���ر )حبوب �شغرة �شوداء اللون يعتقد اأنها 

بذور لنبات اخلردل الأ�شود( بحيث تقوم الأمهات 

بدق هذه احلبوب لتخرج منها مواد �شمغية تل�شق 

يف قرطا�س ثم تلزق على الدمل. وقد ذكرت اإحدى 

 اأن بذور 
)31(

الكت���ب احلديث���ة يف ط���ب الأع�ش���اب 

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

ع�شر الرتقال

البطيخ والب�شل

ا�شتن�شاق ال�شكر احلروق

ا�شتن�شاق البخور

تناول زيت الزيتون

تناول الب���شل

ل اع�رف

39
13
12
10
10
05

161

%  15.6
%  05.2
%  04.8
%  04.0
%  04.0
%  02.0
%  64.4

100.0 %250املجم���������وع

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

ق�شر الرم����ان

تناول الدهن ال�شاخن

تناول البي�س واحلليب

�شرب املاء وامللح

و�شع الزعرت والليمون والع�شل

ل اع�رف

51
26
15
14
13

131

%  20.4
%  10.4
%  06.0
%  05.6
%  05.2
%  52.4

100.0 %250املجم���������وع

جدول بياين رقم )06( الو�صفات ال�صعبية لعاج الزكام واأنفلونزا.

  جدول بياين رقم )07( الو�صفات ال�صعبية لعاج اللوزتن.
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اخلردل الأ�شود حتتوي عل���ى زيوت طيارة نفاذة. 

وعندم���ا تو�شع عل���ى اجللد فاإنها تهيج���ه وزيادة 

قوله : اإن زيت 
 )32(

على ذلك ي�شيف اأحمد قدامة 

بذور اخلردل الأ�شود ي�شتخدم يف تخدير اأع�شاب 

اجللد لإزالة ال�شعور بالآمل، كما ي�شتخدم م�شحوق 

اخل���ردل كلزقة لتخفيف احتق���ان الدم. وقد ذكر 

 : اأن اخل���ردل ي�شتخ���دم يف عالج 
)33(

الرتكم���اين

بع�س الأمرا�س اجللدية.

احلروق :  -  12
ات�ش���ح لنا م���ن خالل اجل���دول رق���م )12( 

% ( م���ن الأمهات ي�شتخدمن  اأن ن�شب���ة ) 28.8 

احللي���ب كع���الج للح���روق، ويت���م ذل���ك ب�شك���ب 

احللي���ب عل���ى املنطقة امل�شاب���ة. ويف هذه احلالة 

 عل���ى ا�شتخدام احلليب يف 
)34(

يعل���ق ديفيد ورنر 

ع���الج اجلروح باأن���ه غر مفيد وق���د ي�شبب بع�س 

اللتهابات اخلطرة. ونف�س اجلدول يبن اأن ن�شبة 

%( من الأمهات ي�شتخدمن الدهن كعالج   6.4 (

للحروق و ) 3.6 % ( ي�شتخدمن عجينة احلناء اأو 

م�شح���وق ال�شنوبر البحري )التايدة( مع ال�شحم 

وهذه الو�شفات العالجي���ة ال�شعبية قد مت ذكرها 

يف بع�س كتب الطب القدمي. وحتتوي احلناء على 

الو�صفات العاجية ال�صعبية يف منطقة الغرب اجلزائري

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

القرنفل ) عود الن��وار (

الزع�����رت

الث��������وم

املاء وامللح

ل اع�رف

102
06
06
04

132

%  40.8
%  02.4
%  02.4
%  01.6
%  52.8

100.0 %250املجم���������وع

 جدول بياين رقم )09( الو�صفات ال�صعبية لعاج اآالم االأ�صنان.

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

قطرات زيت الزيتون

قطرات �شراب الزعرت

قطرات القه���وة

قطرات الليمون اجلاف

و�شع الثوم يف الأذن

ل اع�رف

34
30
25
16
11

134

13.6 %
12.0 %
10.0 %
06.4 %
04.4 %
53.6 %

100.0 %250املجم���������وع

جدول بياين رقم )08( الو�صفات ال�صعبية لعاج اآالم االأذن.
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�شبغات نباتية وم���واد دهنية. وت�شتخدم عجينتها 

يف ع���الج بع����س الأمرا����س اجللدي���ة كم���ا تفيد 

يف التئ���ام اجل���روح لحتوائه���ا على م���ادة التانن 

.
)35(

القاب�شة ولتاأثرها املطهر 

: العن  اآالم   -  13
يعتر حليب الأم من اأكر الو�شفات العالجية 

ال�شعبي���ة ا�شتخدام���ا لعالج التهاب���ات العن عند 

الأطف���ال الر�شع. وقد اأدلت ن�شب���ة ) 11.6 %( 

م���ن الأمه���ات باأنه���ن ي�شتخدم���ن ه���ذه الو�شفة 

كما ه���و مبن يف اجلدول رق���م )13(. وتتم هذه 

الطريقة بتقطر ع���ن الطفل بقطرات من حليب 

الأم اأو حلي���ب اإحدى ال�شيدات املر�شعات. ويطلق 

على هذه الطريقة )التقطرة( اأو )الطرقة(.

وق���د اأ�ش���ار الرتكم���اين يف كتاب���ه املعتم���د يف 

الأدوي���ة املف���ردة : عل���ى اأن حلي���ب الأم ينف���ع من 

. وم���ن الو�شفات 
)36(

الرم���د والطرقة يف الع���ن 

العالجية ال�شعبية التي ذكرتها الأمهات ا�شتخدام 

ماء الورد والع�شل كعالج للتهابات العن. وقد ورد 

 حيث قال: 
)37(

ذكر ماء الورد يف كتاب الرتكماين 

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

ق�شر الرمان وق�شر اجلوز

زي��ت الزي�ت���ون

امل�اء الدافئ وامللح

الدلك بق�شر الليمون

طرائ��ق اأخ����رى

ل اع�رف

39
23
19
15
14

144

%  14.0
%  09.2
%  07.6
%  06.0
%  05.6
%  57.6

100.0 %250املجم���������وع

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

علك اللب����ان

ح��ب الع�شف��ر

الب�����ش����ل

ط�رائ�ق اأخ��رى

ل اع�رف

63
07
07
09

164

%  25.2
%  02.8
%  02.8
%  03.6
%  65.6

100.0 %250املجم���������وع

جدول بياين رقم )10( الو�صفات ال�صعبية لعاج التهاب اللثلة.

  جدول بياين رقم )11( الو�صفات ال�صعبية لعاج الدمامل.
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اإن ماء الورد ي�شكن اآلم العن من احلرارة، وينفع 

كثرا من اأدوائها حتجرا به وكحال وتقطرا. اأما 

الع�شل فقد ورد ذكره يف العديد من الطب القدمية 

واحلديثة. وقد ذكر ابن �شينا يف كتابه القانون يف 

الط���ب )38( اأن الع�شل يجل���و الب�شر. كما ذكر 

بوري����س يف كتاب���ه الع���الج بع�شل  النح���ل )39(  

اأن بع����س الدرا�ش���ات قد اأثبتت جن���اح ا�شتخدام 

الع�ش���ل يف عالج بع�س اأمرا�س العن      كما تبن 

اأن ا�شتخ���دام املراه���م الت���ي يدخ���ل يف تركيبه���ا 

الع�شل بالإ�شافة اإىل مواد طبية اأخرى قد جنحت 

يف التئام بع�س جروح والتهابات العن.

اجلزر  الأمهات  من  وتتن���اول )04.4 % ( 

لع���الج اأمرا�س العن وه���ذه الو�شفة لها فوائدها 

ال�شحية لأن اجلزر يحتوي على كميات عالية من 

فيتامن ) اأ (.

خا�صة النتائج

لق���د ات�ش���ح لن���ا م���ن خ���الل ه���ذه الدرا�شة 

الو�صفات العاجية ال�صعبية يف منطقة الغرب اجلزائري

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

�شكب احلليب على احلروق

م�شحوق ال�شعر

و�شع الدهن على احلروق

و�شع املاء وامللح

و�شع عجينة احلناء على احلرق

ل اع�رف

72
36
16
12
09

105

%  28.8
%  14.4
06.4%
%  04.8
%  03.6
%  42.0

100.0 %250املجم���������وع

الن�صبة  %العددالو�صفة العاجية ال�صعبية

تقطر حليب الأم يف العن

تقطر املاء وامللح يف العن

تقطر ماء الورد يف العن

تناول اجلزر نيئ��ا مفروما

تكحيل العن بالع�شل

ل اأع�رف

29
27
24
11
09

150

%  11.6
%  10.8
%  09.6
%  04.4
%  03.6
%  60.0

100.0 %250املجم���������وع

جدول بياين رقم )12( الو�صفات ال�صعبية لعاج احلروق.

  جدول بياين رقم )13( الو�صفات ال�صعبية لعاج اآالم العيلن.
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6 -  عب���د الرحم���ان م�شيف���ر – الع���ادات الغذائي���ة – 
املمار�شات الغذائية و املنا�شبات الجتماعية 

الهوام�س

امليدانية اأن ن�شبة كبرة من الأمهات ل ت�شتخدمن 

الو�شفات العالجية ال�شعبية يف معاجلة الأمرا�س 

الأم���ر ال���ذي يعط���ي موؤ�شرا عل���ى انح�ش���ار هذه 

الطريق���ة يف ع���الج واجتاه الأمه���ات اإىل الطبابة 

احلديث���ة وبخا�شة م���ع توفر اخلدم���ات ال�شحية 

وحت�شنها.

كم���ا اأننا وجدن���ا اأن ن�شبة الأمه���ات الالتي ل 

يعرف���ن الو�شفات ال�شعبية تتفاوت ح�شب املر�س. 

فهناك اأمرا�س ت�شتخدم فيها هذه الو�شفات ب�شكل 

ملف���ت لالنتب���اه اأكر من غرها مث���ل اآلم البطن 

والإ�شه���ال والإم�شاك، وهن���اك اأمرا�س ت�شتخدم 

فيه���ا الطرائ���ق ال�شعبية ب�شكل مقي���د خا�شة اآلم 

الراأ�س والعن والدمامل واأوجاع املفا�شل.

اأن  الدرا�ش���ة  اأو�شح���ت  اأخ���رى  جه���ة  م���ن 

العديد من الو�شف���ات ال�شعبية ذات جذور عربية 

واإ�شالمية. وقد ورد ذكرها يف كتب الطب القدمية. 

وهذا يوؤكد توارث هذه املعتقدات ال�شعبية. 

اأما م���ن ناحية الفوائ���د ال�شحي���ة للو�شفات 

فيمك���ن  الأمرا����س  لع���الج  ال�شعبي���ة  العالجي���ة 

تق�شيمها اإىل فئات اأربع هي:

و�شف���ات عالجي���ة �شعبي���ة مفي���دة : وت�شم���ل 

الو�شفات التي لها فوائد �شحية موؤكدة يف تخفيف 

ح���دة الأمرا�س مثل تن���اول ال�شوائل عند الإ�شابة 

بالإ�شه���ال والإم�شاك، وا�شتخ���دام القرنفل )عود 

الن���وار( لتخفي���ف اآلم الأ�شن���ان، و�شرب ع�شر 

الرتقال عند الإ�شابة بالزكام والأنفلونزا.

و�شف���ات عالجي���ة �شعبي���ة مفي���دة : وت�شم���ل 

الو�شف���ات الت���ي ل ت�شاع���د عل���ى تخفي���ف ح���دة 

الأمرا�س، غر اأنها ل ت�شبب اأي �شرر �شحي مثل 

تن���اول اجلزر لع���الج اآلم العن  وتن���اول ال�شوائل 

لعالج اأوجاع البطن.

و�شف���ات عالجي���ة �شعبي���ة �ش���ارة : وت�شم���ل 

اأو  الو�شف���ات الت���ي ق���د ت�شب���ب �ش���ررا �شحي���ا 

م�شاعف���ات اأخ���رى عن���د ا�شتخدامها مث���ل و�شع 

احلليب على احلروق وتقطر حليب الأم يف العن 

بالن�شب���ة للطفل لع���الج التهابات الع���ن اأو تناول 

امللينات بكرة لعالج الإم�شاك.

و�شفات عالجية �شعبية غر معروفة النتائج: 

وت�شم���ل الو�شف���ات الت���ي ت�شتخ���دم فيه���ا بع����س 

النبات���ات العالجي���ة التي مل يجر حتلي���ل تركيبها 

الدوائ���ي بحي���ث يتطل���ب الأمر اإج���راء املزيد من 

البح���ث والتنقي���ب لتحدي���د فعاليته���ا وتاأثره���ا 

ال�شحي.

واأخ���را ولي����س لالآخ���ر ناأم���ل اأن تك���ون هذه 

الدرا�ش���ة حاف���زا لإج���راء درا�ش���ات اأخ���رى عن 

الط���ب ال�شعبي يف منطقة املغ���رب العربي ب�شفة 

عام���ة واجلزائ���ر ب�شفة خا�شة م���ع الرتكيز على 

الرتكيب الدوائي لالأع�شاب والعقاقر امل�شتخدمة 

يف الو�شف���ات العالجية ال�شعبي���ة حتى نتمكن من 

حتدي���د الفوائد ال�شحية لهذه الو�شفات وبالتايل 

ت�شجيع ا�شتخدامها من عدمه. 
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م�صللادر جمتمع الدرا�صة )تلم�ش���ان منوذجا واملناطق 

املجاورة لها(

)ع���ن غراب���ة – هن���ن – بن���ي �شنو����س – ولها�ش���ة – 

الغزوات(

الهوام�س

الو�صفات العاجية ال�صعبية يف منطقة الغرب اجلزائري



اأر�صيف الثقافة ال�صعبية

ت�صوير : فوزية حمزة



رقصة الحجالة عند بدو الفيوم 

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

ح�صام حم�صب

كاتب من م�شر

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 بن 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 

http://upload.almastba.com/uploads/almstba.com_13170782347.jpg
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رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم 

وم���ن ثقافات���ه املوروث���ة  وه���ي ل�ش���ان ح���ال 

اجلماعة ال�شعبية يوظفها خلدمه ق�شايا جمتمعه 

ومنا�شباته املختلفة . 

وللفنون ال�شعبية دور اأ�شا�شي فى بناء ح�شارة 

املجتمعات الإن�شانية، ول �شك اأن خطوات الإن�شان 

لبناء احل�شارة ارتبطت بنوع ) تلقائي من الفنون 

وه���ى احلرك���ة الإيقاعي���ة التي حتول���ت فيما بعد 

. واأ�شبح الرق�س 
)1(

اإىل الرق����س ال�شعب���ي ... (

ال�شعبي مو�شوعا هاما من مو�شوعات الدرا�شات 

العلمية التي اهتم بها العديد من املهتمن .

وترج���ع اأهمية البح���ث اإىل حماول���ة التعرف 

على مالمح وا�شحة لبدو الفيوم من خالل منوذج 

لرق�شهم للتعرف على :- 

- اجلوانب الثقافية لبدو الفيوم  .

  املو�شيقى والأغاين واملالب�س والإك�ش�شوارات 

التي يتميز بها بدو حمافظة األفيوم  .

- اأ�صكال االأداء احلركي يف رق�صهم .

واملعروف اأن الفيوم ) حتتل مكانة خا�شة عند 

دار�ش���ي املاأث���ورات ال�شعبي���ة يف م�ش���ر باعتبارها 

بيئة متميزة تكاد جتم���ع يف خ�شائ�شها الطبيعية 

والب�شرية كل �شمات املجتم���ع امل�شري عامة، مما 

جع���ل الدار�شن يطلق���ون على الفي���وم ا�شم م�شر 

  فهي م���ن املناطق التي متتاز  ببيئات 
)2(

ال�شغرى

خمتلفة » ال�شواحل - بدو ال�شحراء - البيئة الريفية 

“ حمافظة الفيوم تعد من املحافظات ذات الطبيعة 
اجلغرافي���ة الفري���دة واملتمي���زة باأمن���اط احلي���اة 

البدوية والقروي���ة واحل�شرية وال�شاحلية وجند اأن 

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�شون عليه���ا ومن ثم انعك�س 

 
اأي�شا على اأ�شلوب تعبرهم الفني...”)3(

وحمافظ���ة الفي���وم قد �شميت با�ش���م ) » مر 

وي���ر« اأي البحر العظيم يوم كان���ت املياه تغمر كل 

منخف����س الفيوم، ثم �شميت �شيدت sdt sdt اأي 

اأر�س البحرة امل�شتخل�شة.. ويف الع�شر اليوناين 

الروم���اين اأطلق عليه���ا ا�ش���م “كريكوديلوبولي�س 

التم�ش���اح  لوج���ود   ”Crocoddilipolis
باملنطق���ة وال���ذي كان معب���ودًا به���ا حت���ت ا�ش���م 

ا�شم  اأي�ش���ًا  يطل���ق عليها  �شب���ك” وكان  “الإل���ه 
“بر�شوب���ك” اأي دار الإل���ه �شوب���ك وتغر ال�شم 
،وجن���د اأن كلم���ة الفيوم 

)4(

اإىل “اأر�شينوى”...(

باللغة القبطية )اأ�شلها مركب���ة من كلمتن«اأيوم« 

ومعناه���ا »اخلزان« دخل���ت عليه���ا اأداة التعريف 

القبطية »فا« فاأ�شبحت »فايوم« - وملا فتح العرب 

م�ش���ر اأدخلوا عليها اأداة التعري���ف العربية » ال� « 

.
)5(

فاأ�شبحت »الفيوم« .. (

)*(
خريطة ملحافظة الفيوم 
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وتتك���ون حمافظة الفيوم م���ن : مركز ومدينة 

الفيوم - مرك���ز ومدينة �شنور�س - مركز ومدينة 

اأب�ش���واي - مركز ومدينة اإط�ش���ا - مركز ومدينة 

طامية .

ومدينة الفيوم هي عا�شمة املحافظة وتنق�شم 

اإىل حين �شكنين يف�شلهما ترعة بحر يو�شف التي 

تن�شف مدين���ة الفيوم،وت�شتهر املدينة ومراكزها 

باأنها مركز جتاري هام،وت�شتهر قراها ب�شناعات 

منتج���ات النخيل وال�شجاد، وكذلك زراعات التن 

الرمادي وتفريخ الدواجن.

- اإجمايل امل�صاحة الكلية:

1056.42 كم مربع

- اإجمايل عدد ال�صكان:

يقدر عدد �شكان الفيوم بحوايل 2.5 مليون 

ن�شمة

- اأهم الروات الطبيعية:

حجر جري � طفلة � رمال � زلط � حجر دب�س

- اأهم جماالت اال�صتثمار:

ا�شت�شالح اأرا�شى � مزارع اإكثار اإناث املا�شية 

� م�شروع���ات تربية اأغنام وت�شم���ن اأرانب � تفريخ 

الدواج���ن � �شناع���ة الكرتون - �شناع���ة الأثاث - 

�شناعة الأحذية واملنتجات اجللدية - م�شروعات 

منتجات النخيل وال�شجاد

- اأهم املحا�صيل الزراعية:

 � الأرز   � ال�شام���ي  ال���ذرة   � القم���ح   � القط���ن 

الر�شيم .

ويعتم���د اقت�شاد حمافظة الفيوم على العديد 

من الأن�شطة منها :- 

اأوال : ال�صياحة 

وجند اأنه ق���د التقت بيئات الفي���وم الطبيعية 

 - الزراعي���ة   - »ال�شاحلي���ة  الث���الث  باأنواعه���ا 

ال�شحراوي���ة « مع���ا يف تناغ���م جميل عل���ى اأر�س 

الفي���وم فر�شم بذلك �شورة رائع���ة ل تتوفر اإل يف 

الفي���وم، مع توف���ر اآثار احل�ش���ارات القدمية التي 

عا�شت يف الفيوم وتركت الكثر من الآثار مثل: -

- االآثار الفرعونية: هرم هوارة – هرم الالهون 

 – ال�شاغة  – ق�ش���ر  �شنو�ش���رت  – م�شل���ة 
مدين���ة ما�س – مقرة مكت – قاعدتا متثال 

اأمنحتب الثانى – هرم �شيال .... . 

- االآثللار اليونانيللة والرومانيللة: مدينة كراني�س 

 – – معبد ق�شر قارون  الآتل  اأم  – مدين���ة 
اأطالل مدينة دمين ال�شباع.

)*(
خريطة ملحافظة الفيوم 
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- االآثللار امل�صيحية : دير املالك – دير العزب – 

دي���ر ال�شهيد تادرو�س – دير اأبو الليف – دير 

احلاموىل – دير اأبو �شيفن.

- االآثللار االإ�صامية: قنط���رة الالهون – م�شجد 

قايتب���اي – امل�شجد املعل���ق – م�شجد الروبى 

– �شوق القنطرة – وكالة املغاربة.
- املعللامل الطبيعيللة: الأودي���ة – وادي الريان – 

منطق���ة جب���ل امل�شج���ن – ع���ن ال�شيل���ن – 

منطقة جبل املدورة »جبل النهدين« – منطقة 

وادي احليت���ان – بح���رة ق���ارون – �شواق���ي 

.
 )6(

الهدير (

ثانيا :- ت�صدير املنتجات الزراعية

النباتات الطبي���ة والعطرية : ويتم ت�شديرها 

اإىل دول الحتاد الأوربي - الوليات املتحدة - دول 

اخللي���ج العربي - بع�س دول جن���وب �شرق اآ�شيا . 

تعتر حمافظة الفيوم من املحافظات املتميزة يف 

زراعة واإنتاج وت�شدير النباتات الطبية والعطرية 

حي���ث مت زراع���ة م�شاح���ة ح���وايل 12 األف فدان 

مو�شم 2006. ويتم ت�شديرها اإىل دول الحتاد 

الأورب���ي - الوليات املتحدة - دول اخلليج العربي 

- بع�س دول جنوب �شرق اآ�شيا .

حما�شيل اخل�ش���ر : ويتم ت�شديرها اإىل دول 

اخللي���ج العرب���ي - ايطالي���ا - هولن���دا - لبنان - 

اليابان.

ثالثا :- ال�صناعة 

يتوف���ر بالفيوم حاليًا عدة اأن���واع من الن�شاط 

ال�شناع���ي حيث بلغ عدد املن�ش���اآت ال�شناعية يف 

اأن�شطتها  ترتك���ز  “106” من�شاأة  نهاي���ة 1996 

يف جم���الت ال�شناع���ات الغذائية،وال�شناع���ات 

الورقية،و�شناعات مواد البناء،هذا بالإ�شافة اإىل 

الور�س احلرفية ال�شغرة وعددها 2588 ور�شة 

يعمل بها 5780 عاماًل. 

رابعا :- الروة املعدنية بالفيوم 

تتوفر بالفي���وم اخلامات املعدنية القت�شادية 

�شواء يف منخف�س الفيوم اأو يف ال�شحراء املحيطة 

به اأو يف بح���رات الفيوم وت�شتم���ل هذه اخلامات 

عل���ى امل���واد امل�شتخدم���ة يف البن���اء اأو املرتبط���ة 

ب���ه وكذل���ك الأم���الح امل�شتخدم���ة يف ال�شناعات 

الكيميائية . 

خام�ًصا  :-  الروة ال�صمكية

وتتميز حمافظة الفيوم بوجود م�شاحة كبرة 

م���ن امل�شطح���ات املائية ممثل���ة يف كل من بحرة 

)*(
�صوره لهرم الاهون 

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم 
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ق���ارون وم�شطحات الريان والت���ي تبلغ م�شاحتهما 

معًا ح���وايل 90 األف فدان ومتثالن م�شدرًا هامًا 

من امل�شادر الرئي�شية لل���روة ال�شمكية يف م�شر 

.. هذا بالإ�شافة اإىل املزارع ال�شمكية الأهلية التي 

تعت���ر من امل�شاري���ع الرائ���دة يف حمافظة الفيوم 

ل�شتغ���الل الأرا�شي البور الغ���ر �شاحلة للزراعة 

وق���د زادت اأعدادها وم�شاحاتها ب�شوره كبرة يف 

 )7(

الآونة الأخرة (

�صاد�صا :-  ال�صناعة 

فم���ن جريد النخي���ل ت�شنع الأقفا����س لتعبئة 

الفاكهة يف مركز اأب�شواي قرية العجمين وطهبار 

و�ش���رند، واأبو ك�شاه،ومن ال�شعف ت�شنع املقاطيف 

والقفف وال�شالل والأطباق والرانيط على اأ�شكال 

خمتلفة باألوان متعددة يف قرية الأعالم والكعابي 

اجلديدة وم���ن الليف ت�شنع احلبال يف قرية بيهو 

وبها اأي�شا م�شنع لتجفيف البلح .

وتوج���د �شناعة اخل���زف با�شتخ���دام الطمي 

) مبنطق���ة تون����س على ال�شاح���ل اجلنوبي ملحمية 

ق���ارون، و�شناع���ة امل�شتلزم���ات املنزلي���ة اليومية 

.
)8(

والتزين بالر�شم بالفر�شاة .... (

توجد اأ�ش���كال من التطري���ز والأ�شغال الفنية 

فنج���د ) �شناع���ة اخل���رز به���ا مناط���ق فدي���ن 

واحلادق،واملنادي���ل والط���رح ت�شته���ر بها مناطق 

اإب�ش���واى، والطواق���ى وال�شج���اد والكلي���م ت�شته���ر 

به���ا مراك���ز التدري���ب املهن���ي بالفي���وم، ويوج���د 

اأي�ش���ا �شناعات احل�ش���ر والدوب���ار وال�شناعات 

..
)9(

القدمية

اإن الع���ادات والتقالي���د يف اإقلي���م الفيوم لهما 

عم���ق كبر يف التاريخ، منه���ا ما زال  ميار�س منذ 

الق���دم وحت���ى الآن، ومنه���ا م���ا اندث���ر، وعادات 

وتقالي���د تغرت مالحمه���ا بفعل الزم���ن، اإل اأننا 

ن�شتطيع القول اأن العادات والتقاليد يف الفيوم لها 

طابعها اخلا�س الذي يختلف عن باقي حمافظات 

م�شر .وجن���د اأنه لدى اأهل الفي���وم طق�س ي�شمى 

طق����س الدحرجة وه���و وم���ن اأهم الع���ادات التي 

تتالح���ظ بالفي���وم دون غره���ا م���ن حمافظ���ات 

م�شر والدحرجة ومتار�س يف مكان ي�شمى “حب�س 

الذي  ال�شيخ  ومقام  به م�شجد  الوح�س*” يوج���د 

اأطل���ق عليه ه���ذا ال�ش���م و�شاحة بها حج���ر يبداأ 

م���ن عندها املري����س التدحرج وذل���ك ب�شكل غر 

اإرادي وياأت���ي النا����س اإىل ه���ذا امل���كان من جميع 

حمافظ���ات م�شر والقرى والنجوع بالفيوم وذلك 

من خ���الل و�شع املري�س اإ�شبع���ه على احلجر ثم 

يقوم بالدحرجة وي�شف���ى باإذن اهلل من الأمرا�س 

الت���ي ي�ش���اب به���ا ال�شخ����س وذلك ح�ش���ب قول 

اأه���ايل الفيوم واملوجودين بامل���كان واملري�س ياأتي 

يوم اجلمعة فقط ويقولون اأنه يجب اأن ياأتي ثالث 

مرات متتالية.

ويتك���ون جمتمع الفيوم من اأهل احل�شر واأهل 

الب���داوة فنج���د اأن م���ن اأه���م القبائ���ل وهم حمل 

درا�شتن���ا بدو غرب » قبيلة فايد - قبيلة العبيدات 

- قبيل���ة حراب���ي . وبدو �شرق وه���م البدو الرحل. 

و�شوف نتحدث عن رق�شة احلجالة لديهم.

معنى م�صطلح  حجالة 

- ) حجل ( : الدالة على احللي املعروفة .

- ) حج���ال ( : خلخ���ال م���ادة معجمي���ة وجمعها 

)اأحج���ال وحج���ول(، فلق���د وردت يف اأ�شا�س 

البالغة حجل: اأي خلخال . 

- ويف البيئية ترد مف���ردة حجل لتدّل على احلقل 

املحاط ب�شور اأو احلائط .

حجا، خلخال، واحلجل.

حجيل، حج���الء، احلجلة،حج���ر، حجل كلها 

معاين  تعرفنا عليها وعلمنا معانيها ولحظنا اأنها 

ارتبطت  مًعا  وكلها اجتمعت وكونت معنى وم�شمى 

رق�شه احلجاله الذي لحظت اأنهم يف بدو العرب 

ل يطلق���ون عليها راق�ش���ة ترق�س ولك���ن حجالة 

حتجل حتى ل يفهم وياأخذ املعنى معنى اآخر يبعد 

عن القيم الدينيه وحياء املراأة، ورق�شة احلجالة 

توؤدى خ���الل ال�شام���ر الذي يق���ام يف الحتفالت 

للرتحيب بال�شيوف اأو يف احتفالت الزواج.
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واملوؤدي���ات لرق�ش���ة احلجال���ة ه���ن ن�شاء من 

الب���دو يقم���ن بتغمي���م وجهه���ن و الرق����س عل���ى 

املجاري���د وال�شتاوي التي تقال يف رق�شة احلجاله 

و يف اآخ���ر رق�شة احلجاله يف الفجر تختم رق�شة 

احلجال���ه و ذلك بكلمة م���ن البديع بقوله هيا دام  

وهذا يعني دامت الأف���راح و دام رق�شة احلجاله 

ودامت دياركم �شاملة .

مراحل الرق�س

- ال�صتيللوة : هي الت���ي يبداأ بها “ال�شامر ” 

وتب���داأ بها الرق�شة وهي عب���ارة عن جملة واحدة 

متكونة م���ن اأربعة كلمات  اإىل �شت���ة كلمات يتغنى 

بها ال�شاعر باجلزء الأول منها ومعه بع�س الأفراد 

ث���م تردد بقي���ه املجموعة جزءها الث���اين والأخر 

مب�شاحب���ة الت�شفيق ال�شدي���د بطريقه معينة مع 

اإطالق بع����س ال�شيحات والتماي���ل اأحيانا لإثارة 

احلمية ف���ى ال�شامر. وق���د تنق�ش���م الرق�شة اإىل 

ق�شمن كل منهما يناف�س الآخر يف �شدة الت�شفيق 

ليف���وز برق�شة “احلجال���ه ” اأمامه والتي ل توؤدى 

خطواته���ا وحركاته���ا الراق�ش���ة اإل عل���ى حل���ن 

ال�شتيوة فقط.

- منللوذج لغنللاء ال�صتيللوة : »ه���م يداوى 

جرح العن، اأو باأي���دي على النار اأدعيت هونى ما 

ج���اىل على البي���ت، اأو مليام ماىل علي���ك  مليام، 

اأو ياعينى اهلل  ح���ن العجوز عند اهلل داميا يجوز 

الغني���وة  اأو“ اأغنيه العل���م ” : لو عليك طرا..... 

لو عليك طر ت�شرب���ى مرار .... كى م�شربته يا يا 

كى م�شربت���ه…. لو عليك طر ت�شربى مرار ....  

كى م�شربت���ه اأو مرهون جاى �شداف العجب عليه 

ِتبْت وم���ات جنب ومعناه���ا اأنا كن���ت عايزك من 

زم���ان واهلك رف�شوا وبعد ف���رتة اأتقابلنا  يف فرح   

و�شفه���ا باأنه مرهون وكانوا حجرنها عنا ودلوقتى 

اأن �شوفتها«.

وبع���د ال�شتم���رار يف غناء ال�شتي���وة فرتة من 

الوق���ت يخ���رج ال�شاعر الب���دوي وغالبا م���ا يكون 

هن���اك اأك���ر من واح���د لتاأدي���ة الن���وع الثاين من 

اأغاين “املجرودة ” و “ العلم” 

- اأغنيه “العلم ”: هي عبارة  عن �شطرات 

ق�شرة قد تكون من ثالثة اإىل اأربع �شطرات يغنيها 

ال�شاع���ر على ثالث مرات، وتف�شل بن كل واحدة 

منه���ا �شتي���وة جديدة وه���ي توؤدى بلح���ن خمتلف 

وبطريقه التنوين، وعند ترديد اأغنية العلم . تكف 

املجموع���ة عن الت�شفي���ق واحلركة، كم���ا تتوقف 

احلجاله ع���ن الرق�س، وبعد انته���اء ال�شاعر من 

اأغني���ة “ العلم ” يبداأ يف اإلقاء “املجرودة ” وهي 

العم���ود الرئي�شي يف الغناء وهي نوع من الق�شائد 

العربية وه���ي ت�شبه الأن�ش���ودة الزجلية  ومعروفة 

عن���د العرب منذ القدم وقد ت�شل اأبياتها اإىل مئة 

بيت بل يزيد . 

- اأغنية املجرودة : حتكي بال�شعر ق�ش�شا 

ومو�شوعات كث���رة يتغنى بها يف ال�شامر،فت�شف 

معرك���ة حربي���ة اأو ح�شناء بدوي���ة اأو ت�شيد باإحدى 

البط���ولت اأو احلياة الجتماعي���ة، ولكن غالبا ما 

تدور كلماتها حول الغ���زل الرقيق . ويبداأ ال�شاعر 

برتديد اأبياتها مبفردة بلهجته البدوية بينما تاأخذ 

املجموع���ة يف الت�شفيق ت�شفيق���ا رتيبا على نغمة 

الإلق���اء ويرددون معه نهاي���ة كل مقطع من اأبيات  

“ املج���رودة ” ث���م ي�شت���د الت�شفيق �شيئ���ا ف�شيئا 
والرجال يتمايل���ون وي�شيح���ون متحم�شن، اأثناء 

ذلك تتوق���ف  “ احلجاله ” عن الرق�س وتن�شت 

لل�شاع���ر اأثناء اإلقائه “املج���رودة ” ول ت�شدر اأية 

حركة �شوى هزة خفيفة من و�شطها وهي مم�شكة 

يف يده���ا بالع�شا التي ترق�س بها والتي اأحيانا ما 

تومئ بها اإىل اأعلى بالتحية عندما ت�شادف بع�س 

الأبيات ال�شعرية ا�شتح�شانا يف نف�شها، ثم ي�شتمر 

ال�شاعر يف غناء  “املجرودة ” ومن اأ�شعارها: 

»بدور جد يل مرحب ياأبوا  دور جد يل  يا�شمح 

ال�شيفه يا خايل ياللى ماليك مكان، مثايل  مرحب 

ياأب���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�شايق 

ذات���ى جتيلى  وانى مالي���ا ما راأيت���ك اأجهار ..... 

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم 
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ماليا م���ا راأيتك اأجهار..... واحليل تغر ن�شكيلك  

من كرت الأعذار ...... ن�شكيلك كرت الأعذار«.

اإىل اأن تنته���ي “ ب�شتي���وة  ” جديدة لها �شمة 

معينة فه���ي عبارة عن �شطره اأخ���ره مرتبطة يف 

القافي���ة م���ع �شط���ره اأخ���رى اأو اثن���ن ت�شبقها يف 

النهاية املجرودة . وبهذا تنتهي الرق�شة .

الأداء  امل�صاحبللة  الفلكلوريللة  الظواهللر 

رق�صة احلجالة ...

املو�صيقى امل�صاحبة

وتك���ون با�شتخ���دام اآل���ة املجرون���ة و ه���ي األة 

ع���زف م�شنوعة م���ن بو�س الغ���اب الفار�شي  لها 

�شوت من الأ�شوات املو�شيقية التي ت�شجى، وتوؤثر 

يف الوج���دان فاأحيان���ا ت�شعرك باحل���زن، واأحيانا 

بالف���رح وال�شع���ادة وال�شج���ن، واأحيان���ا بالراحة 

النف�شية واحلاجة اإىل ال�شرتخاء فهي من الآلت 

املعرة يف كل املواقف. وهي اآلة من ع�شور قدمية 

جدا اأي هي وليدة الب���دو لكن ارتبطت مع رق�شة 

احلجال���ة والكف العربي من �شن���وات قريبة ولكن 

يف اأ�ش���ول الك���ف العرب���ي ورق�ش���ة احلجالة كان 

اعتماد الرق�شة والغناء على الكف العربي فقط، 

ولك���ن تطور املو�شوع ودخل���ت اآلة املجرونه اإىل اأن 

و�شل اإىل دخ���ول بع�س الآلت الأخ���رى كالطبلة، 

والدف معها.

املاب�س 

اأوال : عرب غرب

مالب�س ال�شيدات :

كان���ت تلب����س م���ن حت���ت اإم���ا ف�شت���ان وا�شع 

ف�شفا�س له زخ���ارف ب�شيطة وفى نهاية الف�شتان 

ك�ش���ر اأو كراني����س  تعط���ى و�شعا للف�شت���ان وتلب�س 

ويك���ون طويال اأو ق�شرا وتلب�س حتته بنطلونا بعد 

ذلك ف���وق الف�شتان �شيء ي�شم���ى  اجلرد وهو من 

ال�ش���وف اخلفي���ف لونه اأبي����س اأو ي�شمى املحرام 

ويرب���ط فوقه حزام اأحمر وعن���د الرق�س ل تلب�س 

�شيئا يف قدها وترتدي عل���ى راأ�شها طرحة ت�شمى 

لتامة وال�شي���دات ال�شغرات يلب�ش���ن الألوان اأما 

عند الكر فيلب�شن الأ�شود وذلك بداية من الزواج  

ولك���ن تغ���رت اأ�ش���كال امللب�س ف���ى الوقت احلايل 

لل�شي���دات وذلك ب�شبب التطور ف���ال ميكن ل�شيدة 

تردي هذا امللب����س يف خروجها لأنه  يكون خمتلفا 

ع���ن طبيعة النا����س املوجودة وم���ع التغر ل توجد 

اأف���راح بدوي���ة مثل الأول م���ع دخ���ول التكنولوجيا  

ولك���ن فى بع�س العرب ف���ى حمافظة الفيوم تقام 

الأف���راح ويوؤت���ى باحلجال���ه حت���ى الآن ولكنها يف 

الوقت احلايل من املمك���ن اأن تلب�س عباية �شوداء 

ذات نقو����س ب�شيط���ة على ال�ش���در وفوقها طرحة 

�شوداء و�شال اأ�شود.

مالب�س الرجال :

يلب����س اأول “ �شروال ”وهو عبارة عن بنطلون 

ثم يلب�س فوقها “ال�شوريه ” وهي عبارة عن جلبيه 

بي�ش���اء ذات اأكم���ام وا�شعة  ويو�ش���ع عليها فرملة 

وه���و عبارة عن �ش���ود يرى عليه بع����س الزخارف  

”وه���ي  ت�شمى“الكبو�ش���ة  ”اأو  “ال�شن���ه  ويو�ش���ع 

عبارة ع���ن غطاء للراأ����س ثم يلب����س فوقه اجلرد 

وهو عب���ارة عن �شال طويل م���ن 3مرت اىل 4مرت 
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يف عر����س ح���واىل 80 �شم قما�شه م���ن ال�شوف 

واجل���رد من مقا�ش���ات ربع وثل���ث اأون�شف ويلب�س 

يف رجل���ه اإما حذاء ذا رقبة طويل���ة  اأو يلب�س �شيئا 

ي�شم���ى“ البلغة ” وتكون لونه���ا اأحمر اأو اأخ�شر اأو 

اأ�شفر ذو وج���ه مغلق،ومازال الرج���ال يحتفظون 

مبلب�شهم حت���ى الآن ويرتدونه يف املنا�شبات ولكن 

حدث تغر ب�شي���ط اأنهم يلب�ش���ون اجللبية بي�شاء 

طويلة واحلذاء يلب�شون الأ�شكال احلديثة.

احللي امل�شتخدم :

 كان���ت امل���راأة تلب����س يف اأنفها �شن���اف وذلك 

ليجع���ل العن ذات ن�شاعة وتلب����س يف يدها دملج 

وهو عب���ارة عن اإ�شورة، وتلب����س يف رجلها خلخال 

وتلب����س يف �شدرها �شنوبريه وه���ي  �شكلها قدميا 

عب���ارة ع���ن ع���دة اأدوار �شف به���ا اأ�ش���كال ت�شبه 

اجلنيه الذه���ب واأ�شكال اأخرى ل�شكل املثلثات ويف 

الو�شط يوجد �شكل هالل  ويف النهاية يوجد �شكل 

جنم���ة كب���رة وكل ه���ذه الأ�شكال ترب���ط بالفتال 

ولك���ن يف الفرتات الأخرة توج���د اأ�شناف �شكلها 

عب���ارة عن دورين  على �ش���كل جنيه ذهب وبينهم 

حلي���ات ب�شيط���ة ويف بع����س الأماكن يوج���د �شكل 

الزيتونة،وتلب����س يف اأذنه���ا حلق���ا ي�شمى املخرطة 

ولك���ن تختل���ف يف  اأ�شكال���ه واح���دة  اأن  ولوح���ظ 

احلجم. 

�صكل  1 : الزي البدوي

�صكل 3 : الفرمله

�صكل  2 : اجلرد االأبي�س

�صكل  4 : من ق�صر ثقافة الفيوم

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم 
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ثانيا عرب �صرق 

مالب�س الرجال : 

كانوا يلب�شون من حت���ت �شروال طويال عبارة 

عن بنطل���ون وبعد ذلك يلب�شون فوق���ه التوب وهو 

عبارة عن جلبيه بي�شاء طويلة ذات اأكمام باأ�شاور 

ث���م يلب�س بعد ذل���ك ال�شديرى وبع���د ذلك يلب�س 

ف���وق راأ�ش���ه عمة مف���رودة ذات زاوية م���ن الأمام 

عند اأعلى الراأ�س ويلب�س فوقها �شيئا ي�شمى العوال 

ويلب�س يف الرجل حذاء طويال 

مالب�س ال�شيدات :

تلب����س عباية �ش���وداء طويلة له���ا كراني�س من 

اأ�شف���ل وطرحة �ش���وداء فوقه���ا برق���ع عليه ثالث 

م�شال���ك و ب�شم���ات هي حل���ي على �ش���كل دائري 

من الذه���ب وتو�شع ثالث ب�شم���ات فقط وتربط 

يف و�شطه���ا ح���زام لون���ه اأحم���ر عن���د الرق�س اأو 

التحجيل .

احللي امل�شتخدم : 

ه���و نف�س احلل���ي باأ�شكاله من �شن���اف ودملج 

وخلخال وحل���ق خمرطة و�شنوبري���ه اأو زيتونه يف 

عرب غرب.

بع�س النماذج ل�صور املاب�س واحللي ...

- �ش���كل 1 �ش���ورة بدوي من الغ���رب من حمافظة 

الفي���وم - اأط�شا – الغرق  م���ن قبيلة الفوايد 

يرت���دي ال���زي البدوي وه���و عبارة ع���ن �شنه 

حم���راء وتلب�س عل���ى الراأ�س و جلب���اب اأبي�س 

ويلب�س فوقها �شديرى.

 ونالح���ظ اأنه حدث اختالف بحيث اأنه كان زمان 

يرت���دي �شوريه ق�ش���رة  ذات اأكم���ام وا�شعة 

وحتته���ا �ش���روال اأبي����س واأن ال�شدي���رى كان 

ي�شم���ى فرمل���ه قدمي���ا، وكان يحتف���ظ به���ذه 

املالب�س ويرتديها يف املنا�شبات فقط.

- �شكل 2 نالحظ اجلرد الأبي�س وهو من ال�شوف 

ولك���ن عن���د ا�شتخدامه ف���ى ق�ش���ور الثقافة 

يرت���دى اجل���رد يف املنا�شب���ات الت���ى يذك���ر 

ا ف���وق راأ�شه العمة  فيه���ا املدائح ويرتدى اأي�شً

البي�ش���اء ومقا�شه م���ن 2 اىل 4 مرت وعر�شه 

�شم   80
- ال�شكل 3 هو فرمله من حمافظة الفيوم – اأط�شا 

– الغرق – عزبة الرن�س الغربي ويوجد منها 
األ���وان خمتلفة مثل الرم���ادي، الأ�شود، البني 

الف���احت، الأحمر ونالح���ظ اأن �شكله ل يختلف 

عن ال�شكل القدمي.

- اأم���ا ال�ش���كل 4 فه���و م���ن ق�ش���ر ثقاف���ة الفيوم 

ونالح���ظ اأنهم يحافظون عل���ى  ال�شكل نف�شه  

ونالحظ اأنه له زخارف خمتلفة .

اأ�صكال “ال�صنه” اأو “الكبو�صه”

نالح���ظ اأن���ه يوج���د اخت���الف ب�شي���ط حيث 

ال�شن���ه الأوىل )ال�شكل 5( التي توجد يف ليبيا لها 

�شع���رات خلفي���ة اأما ال�شنه احلالي���ة )ال�شكل 6( 

اأ�صكال الفرملة واألوانها املختلفة

  هذه االأ�صكال من ليبيا وناحظ اأنه ال يوجد اختاف بينها وبن االأ�صكال التي توجد مبحافظة الفيوم .
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ب���دون �شعرات خلفية واإن ال�شن���ه األوانها الأحمر 

والأ�شود ويطلق عليه اأي�شا الكبو�شه .

مالب�س ال�شيدات :- 

تتميز مالب�س ال�شيدات بالب�شاطة يف الزخرفة 

والأل���وان ونالحظ زي هذه املراأة البدوية )ال�شكل 

م���ن حمافظة الفي���وم- طامي���ة – املظاطلى   )7
م���ن قبيلة حرابى ورغم اأن���ه ملب�س الوقت احلايل 

ولكنه ل يختلف كثرا عن زمان به نف�س ال�شفات 

القدمي���ة وبه نف����س الكراني�س الت���ي توجد باأ�شفل 

لتعطي نف�س الو�شع ورغ���م التطور املوجود ولكنها 

حت���اول دائم���ا الحتفاظ بنف����س �شف���ات امللب�س 

القدمي . 

ونالح���ظ يف ه���ذه ال�ش���ورة )ال�ش���كل 8( اأنها 

ترتدي“اجل���رد” ومت�ش���ك الع�ش���ا ورغ���م تط���ور 

الزمن ولكنها حتتفظ باجلرد حتى الآن وترتديه يف 

املنا�شبات اأي يف الأفراح البدوية .

ولك���ن يف زي احلجال���ه )ال�ش���كل 9( نالحظ 

اأنه���م جمعوا ب���ن زي ب���دو �شرق وزي ب���دو غرب 

يف اآن واح���د وذلك باأن �شيدة ب���دو �شرق هي التي 

ترت���دي الرق���ع ولكن �شي���دة بدو �ش���رق هي التي 

ترتدي “لتامة” ونالحظ اأي�ش���ا اأنهم ا�شتخدموا 

بدل من احلل���ي احلقيقي وعمل���وا باأ�شغال الإبرة 

والتطريز والرتتر ما ي�شابه احلقيقة .

احللي البدوي يف قبائل حمافظة الفيوم 

نالح���ظ ه���ذه البدوي���ة )ال�ش���كل 10( م���ن 

حمافظة الفيوم - اأط�شا – عزبة الرن�س الغربي 

من قبيلة الفوايد ترتدي �شل�شلة ت�شمى ال�شنوبريه 

وهي نف�س ال�ش���كل القدمي ولكن علمنا من قبل اأن 

�صكل  8 �صكل  7 �صكل  6 �صكل  5 

�صكل  9 

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم 
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منه���ا اأدوارا اأكر من ذل���ك يتو�شطها �شكل هالل 

ويف الآخ���ر جنم���ة كب���رة ونالحظ اأي�ش���ا الو�شم 

املوجود على ذقنها .

وه���ذه �ش���ورة ل�شيدة من بدو  غ���رب )ال�شكل 

م���ن حمافظ���ة الفي���وم – اأط�ش���ا – عزب���ة   )11
الرن����س الغربي م���ن قبيلة الفواي���د وهي ترتدي 

اأنفه���ا  يف  وال�شن���اف  �شدره���ا  يف  ال�شنوبري���ه 

ونالحظ اأي�شا اأن املالب�س البدوية التي ترديها يف 

القدمي ل تختلف كثرا عن الوقت احلا�شر.

ونالح���ظ )ال�شكل 12( م���ن ال�شنوبرية وهو 

م���ن حمافظ���ة الفيوم - اأط�ش���ا – الغرق – عزبة 

الرن�س الغربي من قبيلة الفوايد

و)ال�ش���كل 13( م���ن حمافظ���ة الفي���وم م���ن 

عزبة الأ�شف���ر وهي منطقه يعي����س بها بدو غرب 

وي�شمونها الزيتونة .

وه���ذه اأ�ش���كال للحل���ي الب���دوي م���ن الع�شور 

القدمي���ة )ال�ش���كل 14( ونالح���ظ اأن���ه ل يوج���د 

اختالف كبر بينها وبن الذي جمع من بدو غرب 

يف حمافظة الفيوم.

هذه �ش���ور )ال�ش���كل 15( لأ�شن���اف موجودة 

يف قبائ���ل بدو غ���رب حمافظة الفي���وم ولوحظ اأن 

اأ�شكال الأ�شناف كلها داخل القبائل هي نف�س هذه 

الأ�شكال واأنه���ا كلها ترمز ل�شكل الثعبان، وعندما 

�شئل���ت ملاذا يرتدين الأ�شناف ؟ اأجابوا لأنه يجعل 

الع���ن ذات ن�شاع���ة ورم���ز الثعبان اعتق���ادا اأنه 

ليحمي العن من اأي مكروه .

الدملج

هذه اأ�شكال الدملج )ال�شكل 16( من حمافظة 

الفيوم – اأط�شا – الغرق – عزبة الرن�س الغربي 

من قبيلة الفوايد اأما )ال�شكل 17( فمن حمافظة 

الفي���وم – طامي���ة – عزب���ة املظاطلى م���ن قبيلة 

العبيدات .

احللق املخرطة :

)ال�ش���كل 18( من حمافظ���ة الفيوم – اأط�شا 

– الغرق – عزبة الرن�س الغربي قبيلة الفوايد.
وطامية – عزبة املظاطلى قبيلة العبيدات وعزبة 

الأ�شفر .

�صكل  10

�صكل  13 �صكل  12 �صكل  11 
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)ال�ش���كل 19(  حلل���ق خمرطة م���ن الع�شور 

القدمي���ة ونالحظ اأنه ل يوج���د اختالف ما بينها 

وب���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 اأن الأ�شكال واحدة ولكن اأحجامها 

تختلف فمنه���ا الكبر وال�شغر واإن قارناها بهذه 

الأ�ش���كال القدمي���ة نالح���ظ الخت���الف فقط يف 

الزخ���ارف املنقو�شة عليها اخت���الف ب�شيط ولكن 

احتفظت بنف�س �شكل املخرطة نف�شها .

اخللخال :

)ال�ش���كل 20(  من حمافظة الفيوم -  طامية 

قبيل���ة العبي���دات وهو  م���ن  املظاطل���ى  – عزب���ة 
م�شنوع من الف�شة  

اخللخال )ال�ش���كل 21(  من حمافظة الفيوم 

– اأط�شا – الغرق – عزبة الرن�س الغربي قبيلة 
الفوايد .

 ووج���د الختالف يف اأحجام���ه اإما رفيع و اإما 

�شميك .

و مت�شكه���م برم���ز الثعب���ان يف اأ�شكال���ه رغم 

�صكل  14 اأ�صكال خمتلفة  للحلي البدوي 

�صكل  15 

�صكل  17 �صكل  16 
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اخت���الف اأحجام���ه هو اعتق���اد باحلماي���ة والقوة 

والأمان.  

اخللخ���ال يف الع�شور القدمية  )ال�شكل 22( 

رغم م���رور الزمن لكن نالحظ اأن �شكل اخللخال 

يحتفظ برمز الثعبان يف الوقت احلايل .

�ش���ور خمتلفة من ق�شر ثقافة  )ال�شكل 23( 

الفيوم واهتمامها باملحافظة على الرتاث البدوي 

واإحيائه دائم���ا ولكن علم���ت اأن“ اجلرد ” يلب�س 

عندهم يف ذكر املدائح وعند الغناء البدوي دائما 

يقيمون بالكف العربي ولكن عند �شوؤايل لهم ملاذا 

ل توجد حجالة قالوا يل اإن اأهايل البدو يرف�شون 

اأن يجعل���وا اأبناءه���م ل يحجل���ن اإل يف منا�شب���ات 

ال���زواج عندهم تعبرا ع���ن الفرحة فقط وعلمت 

اأن 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 �ش���ف ثم يب���داأون 

بغن���اء ال�شتي���وة . وهن���ا تدخل الرقا�ش���ة وتعرف 

با�ش���م “احلجاله ” تدخل م�شرع���ة جتاه ال�شف 

بحرك���ة حجلة خفيفة و�شريعة ول ي�شرتط دخولها 

م���ن اليم���ن ول الي�شار حتى تق���ف اأمام منت�شف 

ال�ش���ف وتك���ون مم�شك���ة بع�شا يف يده���ا اليمنى 

“قدميا ال�شيف اأو البندقية” وتكون مغطاة الوجه 
بطرحة ت�شمى “لتامة ” 

- تق���ف “احلجال���ه” مواجه���ة لل�شف وذلك 

اأثن���اء اإلقاء “ال�شتي���وة ” وتزن مم�شك���ة بالع�شا 

بيديها الثنت���ن وم�شتعر�شة ف���وق الرق�س وعلى 

ايق���اع الت�شفيق الذي يغني الرج���ال على اإيقاعه 

تق���وم احلجال���ة بدف���ع البط���ن لجت���اه الأمام يف 

اهت���زاز متتال بطيء فتهت���ز تبعا له املالءة امللتفة 

ح���ول منطقة اجل���ذع والو�ش���ط وتك���ون الركبتان 

مثنيتن انثناء خفيفا، واليدان مم�شكتان بالع�شا 

امل�شتعر�ش���ة فوق الراأ����س وامل�شافة ب���ن القدمن 

حواىل 20-30 �شم .

وبعد انته���اء “ال�شتيوة” تدخل “الغنيوة” ثم 

“ال�شتيوة ”  ثم “املجرودة ” ثم تاأتي “ال�شتيوة”  
الأخرة .

“املج���رودة”  اأغني���ة  اأداء  ف���رتة  وط���وال   -

و“الغنيوة” تظل احلجاله واقفة وثابتة يف مكانها 

�صكل  18 

�صكل  19 
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ولكن ممكن توؤدي حركات بالع�شا وت�شمى الع�شا 

ج�شمها باهت���زاز ب�شيط وبعد  “�شلميه”وحت���رك 
ذلك  يجل�س الرجل يف الأر�س اأمام احلجاله وهو 

مي�شك البندقي���ة ويقوم بالغن���اء للحجاله نف�شها 

وه���و يغ���ازل احلجاله يف هذا الغن���اء وي�شمى هذا 

الن���وع من الغناء املرك  ومعن���ى كلمه “مرك ” 

هو اأن يرك الرجل اأما احلجاله اأي يجل�س الرجل 

على قدميه ويغني لها اأغنية بها  تو�شيف لها وبعد 

انته���اء  “ املرك ” يطلق الرج���ل الر�شا�س  من 

البندقي���ة ثم تقوم احلجاله بتحي���ة الرجال باأنها 

حتج���ل وبع����س الرج���ال من التع���ب يقول���ون لها 

عط�ش���ان تقوم ه���ي بتحريك الع�ش���ا اليه لتحيته 

وينتهي بذلك الغناء واحلفلة .

حركة احلجاله :

ونالحظ حركة  “احلجال���ه ” تكون ارتعا�شية 

من احلو����س ول�شهول���ة اأداء هذه احلرك���ة لأوقات 

طويلة تقف “ احلجاله ” بكلتا قدميها على الأر�س 

مع ثني الركبتن خفيف���ا حيث اأن هذا الو�شع يتيح 

لها اأداء احلركة بارتياح حيث تطول فرتة الأداء .

حركة الرجل :

الرجل له ثالث حركات الأوىل حركة الت�شفيق 

وه���ي اأن يحرك يديه بدوران ويتم الت�شفيق بحيث 

تك���ون ت�شفيقة واح���دة متتالي���ة، والثانية يف نهاية 

احلفلة تك���ون احلركة  عندما يجل����س على الأر�س 

على قدميه للغناء وتو�شيف احلجاله وت�شمى حركة 

الراك، الثالثة عند التعب اأثناء الغناء يقف الرجل 

بحي���ث تكون رجل���ه ال�شم���ال  يف منت�ش���ف الآخر 

والرجل الأخرى تكون جال�شة على قدم الآخر وهذه 

احلركة تكون عند التعب من كرة الوقوف.

و�صوف نقوم االآن ب�صرح احلركة

- يف بداي���ة الرق�ش���ة يق���ف �ش���ف م���ن الرج���ال 

حيث يقوم���ون بالت�شفي���ق والغن���اء والتمايل 

لالأم���ام واخللف وتق���ف املوؤدي���ة )احلجالة( 

يف مواجهته���م )و�ش���ع ال�شتع���داد( وتق���وم 

به���ز اجل�شم ميينًا وي�شارًا م���ع ثبات القدمن 

ومم�شك���ة بالع�ش���ا بالي���د اليمن���ى م���ن اأحد 

طرفيه���ا والي�ش���رى بج���وار اجل�ش���م والع�شا 

م�شندة على الكتف) �شورة رقم 1(.

�صكل  20

�صكل  22
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- تق���وم املوؤدية بالتحرك للجنب م���ع عمل دوران 

بالكعبن ثم امل�شط���ن )гармошка( مع 

حتريك الأرداف ميينًا وي�شارًا والبطن لأعلى 

ولأ�شف���ل )مرتن( ومم�شك���ة الع�شا باليدين 

- اليمن���ى لأ�شفل والي�ش���رى لأعلى – والع�شا 

ب�شكل راأ�شي مائل لأ�شفل اأمام ال�شدر)�شورة 

رقم 2(.

- تق���وم املوؤدي���ة بالتح���رك للجن���ب بعم���ل خطوة 

بال�ش���اق الي�ش���رى ثم زح���ف بال�ش���اق اليمنى 

)glisse (مع حتريك الأرداف ميينًا وي�شارًا 

والبط���ن لأعل���ى ولأ�شفل )مرت���ن( ومم�شكة 

الع�شا باليدين من طرفيها ب�شكل اأفقي اأمام 

الوجه) �شورة رقم 3(.

- تق���وم املوؤدي���ة بالتح���رك للجن���ب بعم���ل خطوة 

بال�ش���اق الي�ش���رى م���ع �ش���م ال�ش���اق اليمن���ى 

للي�ش���رى مع حتري���ك الأرداف ميين���ًا وي�شارًا 

والبط���ن لأعل���ى ولأ�شفل )مرت���ن( ومم�شكة 

الع�شا باليدين من طرفيها ب�شكل اأفقي اأمام 

الوجه) �شورة رقم 4(.

- تقوم املوؤدية بالتحرك للجنب بعمل خطوة بال�شاق 

الي�ش���رى مع دوران ال�ش���اق اليمنى مع حتريك 

الأرداف ميينًا وي�ش���ارًا والبطن لأعلى ولأ�شفل 

)مرتن( ومم�شكة الع�شا باليدين من طرفيها 

ب�شكل اأفقي اأمام الوجه) �شورة رقم 5(.

 )Sauté( تق���وم املوؤدية بعمل قف���زات ب�شيطة -

مع التحرك للجن���ب الأمين اأو الأي�شر مع ثني 

الركبت���ن قلياًل )Demi Plié( مع حتريك 

الأرداف ميينًا وي�شارًا والبطن لأعلى ولأ�شفل 

)اأرب���ع م���رات( ومم�شك���ة الع�ش���ا باليدي���ن 

اليمنى من اأحد طرفيها والي�شرى من الو�شط 

والع�شا  ب�شكل راأ�شي) �شورة رقم 6(.

 )Sauté( تق���وم املوؤدية بعمل قف���زات ب�شيطة -

يف امل���كان مع الدوران ن�ش���ف لفة ثم الرجوع 

 Demi( مرة اأخرى مع ثن���ي الركبتن قلياًل

Plié( م���ع حتري���ك الأرداف ميين���ًا وي�ش���ارًا 
م���رات(  )اأرب���ع  ولأ�شف���ل  لأعل���ى  والبط���ن 

ومم�شك���ة الع�ش���ا باليدي���ن اليمن���ى من اأحد 

طرفيه���ا والي�شرى من الو�شط والع�شا  ب�شكل 

راأ�شي)�شورة رقم 7(.

- تقوم املوؤدية بعمل )Port de bras( لالأمام 

�صكل  23
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مع ثن���ي الركبت���ن )Demi Plié( مع رفع 

الكعبن لأعلى ونزولهم���ا لأ�شفل يف املكان ثم 

ال�شع���ود م���ن ال����)Port de bras( لأعلى 

مع ثن���ي الركبت���ن )Demi Plié( مع رفع 

الكعبن لأعل���ى ونزولهما لأ�شف���ل مع حتريك 

الأرداف ميينًا وي�شارًا والبطن لأعلى ولأ�شفل 

ومم�شكة الع�ش���ا باليدين م���ن طرفيها اأمام 

ال�شدر واأثن���اء احلركة مترجح الع�شا لأعلى 

�صورة رقم 1

�صورة رقم 3

�صورة رقم 5

�صورة رقم 7

�صورة رقم 2

�صورة رقم 4

�صورة رقم 6

�صورة رقم 8

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم 
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ولأ�شفل مع حتريك الأكتاف) �شورة رقم8(.

- تق���وم املوؤدي���ة بعمل عدد 4 خبط���ات بالقدمن 

فى املكان م���ع لف اجل�شم قليال ناحية اليمن 

والي�ش���ار مع حتري���ك الأرداف ميين���ًا وي�شارًا 

والبط���ن لأعل���ى ولأ�شف���ل ومم�شك���ة الع�ش���ا 

باليدين من و�شطها ف���وق الراأ�س تلف الع�شا 

م���رة ناحية اليمن ن�شف دائ���رة ومرة ناحية 

الي�شار) �شورة رقم 9(.

االأ�صئلة التي و�صعت هي كاالآتي :

يف  البدوي���ة  الرق�ش���ات  اأن���واع  ه���ي  م���ا     -  1
حمافظة الفيوم ؟ 

؟ حجاله   معنى  ما     -  2
3 -   ه���ل توج���د هذه الرق�ش���ة يف اأماكن معينة 

داخل حمافظة الفيوم  بن البدو ؟

؟ الآن  حتى  بكرة  منت�شرة  هي  وهل     -  4
5 -  ه���ل تخت�ل���ف الرق�شة من مك�ان لآخ�ر يف 

اأ�شل��وب الت��اأدية ؟

تتحكم   والتقاليد  والعادات  املكان  األفة  6 -  هل 
ف���ى اأ�شلوب الرق����س وزيها واحلل���ي اخلا�س 

بها ؟ 

الرق�ش���ة جتمع ب���ن احتفالت  ه���ذه  ه���ل    - 7
الرجال والن�شاء مع�ا اأومنف�شلن عن بع�س؟

8 -  ه���ل احلجال���ة عندم����ا ترق����س يك����ون لها 
ح���ركات معينة اأم هي ف���ى حركاتها تعر عن 

م�شاعرها متاأثرة بالغناء ؟

9 -  هل هذه الرق�شة تعك�س يف انطباعها البيئة 
وتاريخها من اأمور اجتماعية وثق�افي�ة،مبعن�ى 

له����ا دللت خمتلف����ة يف احلرك����ة باخت���الف 

للموؤث���رات  وال�شتجاب���ة  وال�ش���ن  اجلن����س 

املحيطة؟

10 -  ه���ل هذه الرق�شة تعر عن ثقافة املراأة 
فقط ؟

11 -  ماه���ي املنا�شب���ات الأ�شا�شي���ة الت���ي يتم 
فيها رق�شة الكف ؟

عل���ى خل���ق  تق���وم  الرق�ش���ة  ه���ذه  ه���ل    -  12
ارتباطات اجتماعية ؟

مناذج خمتلفة من امليدان:

ب�صللوؤايل لعللم ح�صنللي هللل رق�صللة احلجالللة هي 

الرق�صللة الوحيللدة املتواجللدة يف البللدو وال 

يوجد رق�صات اأخرى ؟

قال ىل: »بالن�شبة للحجاله قال احلجاله ترق�س 

رق�شة ل ميثلها اأحد من ال�شعبين اأو من الفالحن 

احل�شر اأمنا البدو لهم و�شام خا�س بيهم وعادتهم 

وتقاليده���م تختل���ف البدو من احل�ش���ر واحلجاله 

دي���ة بتتوجد اأثن���اء ما يكون فى عر����س والعر�س ده 

يك���ون عند اأحد من النا����س فى نف�س القرية وطبعا 

احلج���الت دي���ة بتتوجد ف���ى اأثناء كم م���ن النا�س 

حا�شري���ن وملت�شقن اإىل احلائ���ط وعملن �شف 

واح���د ويف نف�س الوقت تبداأ اأغني���ة العلم وال�شتيوه  

ويف اأثناء ما يبداأ اأغنية العلم .

�صورة رقم 9
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ال�شت احلجال���ه بتكون لب�ش���ة لب�شها العادي 

وحزامه���ا يف و�شطها  ومعها ع�شا تتكاأ عليها ومع 

نهاية الأغنية والأغني���ة هي تفهمها  لأن احلجاله 

عندها رموز تن�شت اإليها  بدقة وتكون عارفة متى 

تب���داأ ومتى تنتهي و متى يتم ك�ش���ر الأغنية  وعند 

ك�شر الأغنية تكون لها هزة .

ويف نهاي���ة الأغنية ينته���ي دور الرجالة الذين 

بجانبه���ا ويقول���ون له���ا كلم���ات ت�شجي���ع لالأغنية 

باحلجي���ل  ال�ش���ف  يف  ب���داأت   تلقيه���ا  “تب����س 
اأخذت ال�شف كل���ه ويف نف�س الوقت وهيه بتحجل 

حمت�شمة جايبة لتام للخلف  اللي معناها الطرحة 

وه���ي لتغطية الوج���ه بحيث وجهه���ا ل يظهر على 

�شبي���ل اأنها بت�شوب النا�س كلها وتقوم التحية هيا 

والع�شا معاها وم�شية لها حركات وعند كل واحد 

بتع���دى عليه وهيا م�شكا الع�شا بتعطي له التحية، 

وخل�ش���ت ال�شف من البداي���ة اإىل النهاية برتجع 

وتقف فى ال�شف.”

- قلللت للله هل يقفللون  �صفا واحدا معتللدال اأم له 

دوران ؟

ق���ال يل:» اإنه���م من ناحي���ة اليم���ن والي�شار 

لهم���ا انحن���اء وبعد ذلك ق���ال يل وه���ي واقفة يف 

املنت�ش���ف بتحجل وقال هي حجلته���ا تختلف عن 

احل�ش���ر والفالحن تختل���ف متام���ا حجلتها دية 

بتعتر بو�شطها وبطنه���ا، بطنها هي اللي تتحرك 

مع رجليها التي تتحرك مع بطنها.«

- قلت له ملاذا بطنها هي اأ�صا�س حركتها  ؟

ق���ال:» اإنها تكون متحزمة وعن���دك اأثناء رفع 

بطنه���ا وهزتها تعط���ي �شكال جمالي���ا ل يوجد اإل 

عند البدو.«

- ملللاذا �صميت احلجالللة با�صم احلجالللة وهل لها 

معنى معن ؟

ق���ال اإن معن���ى احلجال���ة ي���دل ع���ن حركتها 

وفرحة املجتمع

-  هل تكون موجودة حجالة واحدة يف رق�صة الكف 

وكم عدد الرجال برق�صة الكف ؟

ق���ال:» عدده���م ل يقل عن ع�ش���رة اأفراد اإىل 

ثالث���ن  اأو اأربع���ن على ح�ش���ب الك���ف وبالن�شبة 

للحاجالت ممكن اأن تك���ون اثنن  لكن حركاتهم 

تكون واحدة.«

- هللل يجللوز اأن  تكون حركللة احلجالة خمتلفة 

عن االأخرى ؟ 

ق���ال:» ل احلركة والهزة والن���زول لزم تكون 

واح���دة ل تختل���ف ع���ن الأخرى الخت���الف فقط 

ممك���ن اأن احلجال���ة اليم���ن تاأت���ي يف ال�شم���ال 

واحلجالة ال�شمال تاأتي يف اليمن : وقال احلجالة 

وهي بتحجل ممكن تزغرد وهذا تعبر عن الفرحة 

العم ح�صني

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم 
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احلجال���ة لها زي معن للتحجي���ل يكون عبارة عن 

جلباب اإما به تطريز اأو من غر تطريز لي�شرتط 

و ترتدي على راأ�شها لتامة لتغطى وجهها.« 

- قلت له وزي الرجال له �صكل خا�س ؟

ق���ال:» كانوا يلب�ش���ون �شروال طوي���ال وجلبية 

اأق�ش���ر من ال�ش���روال ويرتدي فوقه���ا �شدرية لها 

زخارف مطرزة بالقواطن  باللون اللي يحتاجه.«

مللن  ثابتللة  اأ�صللكال  للله  ال�صديللرى  للله  قلللت   -

الزخارف؟ 

قال:» نع���م هي اأ�ش���كال موروث���ة ل تتغر عن 

قدمي تعر عن بيئته وحياته وقال ال�شديرى يكون 

مفتوحا لي�س له اأزرار.«

- هل يرتدي على راأ�صه �صئ ؟

قال:» اإما يرت���دي ال�شال على راأ�شه اأو يرتدي  

“ال�شن���ة ” اأو “الكبو�ش���ة” وق���ال لونه���ا اأحمر اأو 
اأ�شود وكانت تلب�س يف الأيام العادية واملنا�شبات.«

- هل احلركات تختلف من اأغنية الأغنية ؟

- قال:» نع���م تختلف من اأغني���ة لأغنية وقال 

اأن���ه يوجد ثالث اأغني���ات اأغنية ال�شتي���وة  واأغنية 

العلم واأغنية املجرودة.«

- قلللت للله  عرفنللي معنللى  اأغنيللة “العلللم” 

و“ال�صتيوة” و“املجرودة ” ؟

ق���ال:» اأغنية  “العلم”  لو�ش���ف املراأة مبعنى 

مث���ال اأين من خالل اأغنية العلم ممكن اأعرف اإن 

كانت هي خمطوبة اأم غر خمطوبة.« 

-  احلركللة للحجالللة اأثنللاء اأغنيللة العلم ممكن 

تو�صفها ؟

قال:» عند اأغنية العل���م تكون احلجالة واقفة 

يف مكانه���ا م�شتمع���ة اإل اأنه���ا بتهتز ه���زة خفيفة 

يف مكانه���ا لتع���رف النا����س اأنه���ا واعي���ة مبفهوم 

الأغنية.«                      

 وقال:» بعد ذلك جزء من اأغنية “ال�شتيوة”مع 

و�شف حركة الرجال قال “هم يداوى جرح العن” 

الرج���ال يرددونها عدة مرات  م���ع الت�شفيق ويف 

ه���ذا الوقت تدخ���ل احلجالة وحتج���ل وقال معنى  

“هم يداوى جرح العن” اأنه عندما اأكون عا�شقا 

له���ذه ال�شيدة وتكون من ن�شيبى يكون جرح عيني 

خف وارحتت وقلبى اطمئن اأين  لها.«

- قلت له بيف�صل الن�س ده بيتكرر على طول؟

قال:» بيتكرر الن�س ده حوايل  خم�س اإىل �شت 

مرات وبعد ذلك يقولون ن�س اآخر من “ال�شتيوة” 

“غن���ى فى غنم���اه ا�شتاه ازعمك كي���ف ل عمرى 
جى”معناها ملا حجل���ت احلجالة اأعجب بها وظل 

يفكر كيف نتقابل واأنت متزوجة واأنا متزوج.« 

- قلت له اأغنية العلم هيه اأغنيه واحدة ؟

ق���ال:» ل لها اأك���ر من اأغنية وه���ي جمموعة 

اأغ���ان ولي�ش���ت اأغنية واح���دة وقال مث���ال لأغنية 

العل���م  “مره���ون جاى �شداف العج���ب عليه ِتبْت 

وم���ات جنب”ومعناها »اأنا كنت عايزك من زمان 

واهلك رف�شوا وبعد فرتة اتقابلنا  يف فرح  و�شفها 

باأن���ه مره���ون وكان���وا حجرنه���ا عن���ا ودلوقتى اأن 

�شوفتها«.«

- قلللت للله اأغنيللة العلم لهللا جمموعللة اأغان هل 

بهللا  اخلا�صللة  الرق�صللة  اأغللاين  جمموعللة 

تكللون ثابتللة وال تختلف مللن اأغنية الأغنية 

ملجموعة اأغاين العلم؟

ق���ال:» ل اأغنية العل���م احلجالة تك���ون واقفة 

ثابتة  اإنها تتحرك حركة هم�س تعبرا اأنها متابعة 

لالأغنية ولكن عند اأغنية ال�شتيوة بتحجل فيها.«

- قلللت للله �صللف يل احلللركات التي يقومللون بها 

اأثناء رق�صة الكف ؟

ق���ال:» اإنه���م يقوم���ون بالت�شفيق م���ع اأغنية 

”واحلجال���ة ترق����س وممك���ن اأثن���اء  “ال�شتي���وة 
التحجيل اأحد املوجودين يقول لها  “عليك و�شف 

م���ا يف خمل���وق احزام���ك اللي فيه فاكه���ة ”وهيه 

يف الوق���ت ده بتحجل من اأول ال�ش���ف اإىل نهايته 

واإن راأت واح���دا يف ال�ش���ف م����س بي�شقف تنغزه 

بالع�شا، ول يجوز واح���د يكون فى ال�شف ويتعب 

ويخرج من ال�شف لزم يوم بدوره حتى النهاية.«

- قلت له هل توجد اآالت مو�صيقية م�صتخدمة يف 

رق�صة الكف ؟

قال:» يف كف البدو ل معنى للمو�شيقى اإطالقا 

اإن وقف الكف وها يعملوا كف عرب واحلجاله ها 

ت�شتغل ي�شكت الطبل واملزمار.«
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- قلللت له يبقى املو�صيقى اخلا�صة بهم عبارة عن 

الكف فقط  ؟

قال ل الكف والأغنية  

هللذه  يف  زمللان  ا�صتخدمللت  اآالت  هنللاك  هللل   -

الرق�صة ؟

قال:» مع ظهور الفن ا�شتخدموا  “املجرونة” 

و“الطبل���ة ”ولك���ن يف البداية كان���ت ل ت�شتخدم 

هذه الآلت يف رق�شة الكف العربي وكان العتماد 

كله عل���ى الك���ف والأغني���ة وحرك���ة احلجالة ويف 

الي���وم التايل قمت باحلديث مرة اأخرى ليكمل يل 

الو�شف الدقيق عن رق�شة الكف وحركة احلجالة 

اأثناء الرق�شة.« 

- اأو�صللف حركللة احلجالللة مللع بدايللة االأغنية 

وهل حركتها كل مرة بتختلف مبعنى بدايتها 

عنللد دخول رق�صة الكف وحركتها مع اأغنيه  

“ال�صتيوة” و“العلم” و“املجرودة”وم�صكتها 
للع�صا اأو البندقية ويف نهاية الرق�صة ما هي 

احلركات التي تقوم بها ؟

بيب���داأ  ال�شام���ر  كان  الأ�شي���ل  قال:»الع���رب 

والف���رح يب���داأ مبعن���ى اأ�ش���ح بيك���ون عن���د احلج 

ح�شنى فالنا����س تعلم اأن يف فرح قبليها ب�شهر اإىل 

اأرب���ع �شه���ور ي�شتع���دوا ويتجمع الع���رب اأو القبيلة 

من جمي���ع الأعمار يقولوا نريد ك���ف عرب بيكون 

جمل���ة نا����س بداية من ع�ش���رة اأف���راد اأىل اأربعون 

ف���رد تقريبا يتجمعوا ويقفوا �شف واحد ويف نهاية 

ال�ش���ف من اليم���ن والي�ش���ار بيكون ل���ه زاوية اأو 

انحن���اء مثل القو����س ومع بداية تب���داأ “ال�شتيوة” 

م���ع الكف الع���رب وتك���ون احلجال���ة يف الوقت ده 

بتحجل م���ع كف العرب وق���ال اأن ال�شتي���وة اأغنيه 

خا�ش���ة بجملة النا�س اأما اأغني���ة العلم ممكن اأي 

فرد من الأفراد املوجودة تغنيها، وقال ل يجوز اأن 

تك���ون اأغنية العلم عن العن ويبداأ يف “ال�شتيوة ” 

بالعقل وقال يجب اأن تكون “ال�شتيوة ” على العن 

مثل “العلم”.«

- قلت له ما معنى العن والعقل وما الق�صد منها؟

ق���ال “العق���ل ” يق�ش���د و�ش���ف “الرج���ل ” 

” و“العن ” و�شف “للمراأة 

 - ما معنى �صتيوة ؟

ق���ال »ال�شتيوة تبداأ من كلم���ات مب�شطة ولكن 

بيقوله���ا فرد واحد وال���كل فرددها وراءه واأعطى 

 ” مث���ال “لل�شتي���وة”  “ه���م يداوى ج���رح العن 

وذلك م���ع الت�شفيق واأكد فى كالم���ه اأن ال�شتيوة 

كلماته���ا لزم تك���ون مطابق���ة لأغني���ة العلم وقال 

عندم���ا الرجل يقول ف���ى البداية “ه���م يداوى ” 

ده  الوقت  ” وفى  العن  ي���رددوا هم وراءه “جرح 

احلجال���ة بتحجل من اأول ال�ش���ف اإىل اآخره وقال 

“ال�شتيوة ”هى فر�س اأو احل�شر لأغنية  “العلم” 
وق���ال “ال�شتي���وة ” تردد حواىل م���ن 6مرات اإىل 

12م���رة تقريب���ا وق���ال اأن احلجالة بتك���ون �شدة 
حزامها وم�شتعدة �شواء اإذا كان فى يدها البندقية 

اأو الع�ش���ا ال���ذى يطل���ق عليها ال�شلمي���ة مع بداية 

ال�شديد«. الت�شفيق  مع  “ال�شتيوة” لتحجل 
- ال�صخ�للس البللدوي الذي يقللوم بالغناء يقف يف 

اأي مكان يف ال�صف ؟

ق���ال:» بيق���ف يف نف����س ال�شف وي�ش���رتط اأم 

يك���ون يف الن�شف اما يك���ون يف بداية ال�شف من 

اليمن اأو الي�شار.«

البداية  - كم مرة تقريبا بيقول “ال�صتيوة” يف 

العرب؟ كف  ويللبللداأ  وراءه  يلللرددوا   عل�صان 

اأو مرتن حتى  يقولها مرة  البداية  قال:»فى 

الكلمات  يفهموا معنى 

واأبداأ  افهموا  ياجماعة  “ قال  مثال  واأعطى 

اإي�س  تكون  ها  �شتيوتك  له  ”يقول  معى  ال�شتيوة 

” ثم يرددوا  “هم يداوى جرح العن  يقول لهم 

معانيها  يفهموا  حتى  مرتن  يقولها  ما  بعد  معه 

“هم  هو  ويقول  الت�شفيق  مع  وذل��ك  وكلماتها 

مع  ”وذلك  العن  “جرح  ه��م  ”يقولوا  ي���داوى 

ما  بعد  بالع�شا  حتجل  واحل��ج��ال��ة  الت�شفيق 

وتاأخذ  احلجالة  فتحجل  الكلمات  معنى  يدركوا 

تقريبا،وبعد  دق��ائ��ق  خم�س  “ال�شتيوة”مدة 
“العلم”  باأغنية  “ال�شتيوة”يبداأ  من  النتهاء 

اأغنيه  “�شتيوة”،وقال  اأغنية علم لها   وقال لكل 

ال��ع��ل��م ت��ق��ال ل��ل��ح��زن وال��ف��رح وال��غ��زل واحل��ب 

اأربع  من  متكونة  بتكون  ال�شتيوة  وقال  وال��زواج 

اإىل �شت  كلمات.«

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم 
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- �صف يل حركة الكف للرجال ؟

قال:»بتك���ون حركة دائرية للي���د مع ت�شفيقة 

واحدة متتالية.« 

- كيف يعلم احل�صور اأن ال�صتيوة انتهت ؟

قال :»يف نهاية ال�شتي���وة بي�شدر �شوت ا�شمه 

األزج���ة وبع���د ذل���ك تب���داأ اأغني���ة العل���م واأعطى 

”  مث���ال “علي���ه ط���ال العم���ر عليه ط���ال العمر 

»وقال ان الكف بيكون ذو �شفقة  خفيفة فى اأغنيه 

األلحظه ديه بتكون ثابتة  “العل���م” واحلجالة فى 
فى مكانها م���ع بع�س حركات وهم�شات مع بطنها 

ب�شيط���ة حتى نهاية الأغنية ياأخ���ذ املغنى الطاقية 

ومي�شكها بيده وتذه���ب احلجالة فى هذه األلحظه 

بالع�ش���ا وت�شعه���ا ف���ى الطاقي���ة حتية ل���ه، وبعد 

النته���اء من اأغنية  “العلم ” يرددوا  “ال�شتيوة ” 

من ع�شر دقائ���ق اإىل ربع �شاعة  واحلجالة حتجل 

فى اجت���اه ال�ش���ف م���ن ال�شم���ال اإىل الي�شار من 

اليمن اإىل ال�شمال ببطنه���ا ولي�س بو�شطها،وقال 

اأن احلجال���ة ت�شتخ���دم الع�شا ف���ى التحجيل مرة 

ت�شعه���ا عل���ى كتفها وم���ره اأخرى حتركه���ا بيدها 

وهيا بتحجل.«

- علللى اأي اأ�صا�للس بتحللرك احلجالللة الع�صللا يف 

حتجيلها  ؟

»اإن حتريكها للع�شا عبارة عن رموز بتعر بها 

وهي تقوم بها تلقائيا وتعطيها منظرا جماليا.«

- هل اأغنية العلم خا�صة بو�صف احلجالة ؟ 

ق���ال:» ل اأغنية العل���م بيو�شف فيه���ا حبيبته 

ولك���ن احلجالة له���ا اأغنيه خا�شة به���ا واحلجالة 

وهي حتجل ممكن يخرج واحد من ال�شف ويغزل 

بها ويقول“ن�شاين حزامك الذات ن�شانى حزامك 

اللى فى الفاكهة ” وقال عند هذه الأبيات بيهزها 

احلما�س وبتتحرك وحتج���ل اأكر من الأول، وبعد 

النتهاء من “ال�شتيوة ”يخ���رج واحد من ال�شف 

يق���ول “ ت���ى ححا ”  الكل بيق���ف وبعد ذلك واحد 

اآخر يختاروا للغناء مره اأخرى.«

- كللم مدة حتجللل فيها  احلجالللة وتنتهي رق�صه 

الكف ؟

ق���ال :»م���ن �شاعت���ن اىل اأربع �شاع���ات على 

ح�شب ال�شامر وممكن تكون ن�شف �شاعة وتتنتهي 

رق�شة الكف.«

- هللل حركلله الت�صفيق تتغللري مع دخللول اأغنية 

جديدة اأو اأن  احلركة تكون ثابتة ؟

ق���ال: حركة الك���ف ثابتة ولك���ن الأغنية تتغر 

وقال بعد ذلك يغنى اأغنية “املجرودة ”ولكن م�س 

�ش���رط احلجال���ة الأوىل هيه الل���ي حتجل يف املرة 

الثاني���ة واإن مل يتواجد اأحد يع���رف يحجل تف�شل 

احلجالة الأوىل لنهاية رق�شة الكف.«  

- مث���ال لأغنية “املج���رودة ” وغناها �شعبان 

العبيدى 

»بدور جد يل مرحب ياأبوا  دور جد يل  يا�شمح 

ال�شيفه يا خايل ياللى ماليك مكان مثايل مرحب 

ياأب���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�شايق 

ذات���ى جتيلى  وانى مالي���ا ما راأيت���ك اأجهار ..... 

ماليا م���ا راأيتك اأجهار..... واحليل تغر ن�شكيلك  

من كرت الأعذار ...... ن�شكيلك كرت الأعذار.«

- ق���ال معن���اه ال�شع���ر عن���د الع���رب اأ�شم���ه 

الدور:-

“مرحللب ياأبللوا دور جللد يللل”  معن���اه اأنه���ا 
�شعرها جميل وطويل وجمدل �شفاير 

” معناها مفي�س  يا خايللل  ال�صيفه  “يا�صمللح 
اأجمل منك اأمامى  

” معناها مفي�س  “ياللللى ماليك مكان مثايللل 
زيك فى الدنيا مثيل 

غمللار” معناها مرحب  دور  ياأبللوا   “مرحللب 

يااأم �شعر ثقيل 

“مرحللب ياريدى ن�صكيلللك من الهم وكيدى” 
معناها مرح���ب ياللى اأنا عيزك وبن�شكى لكى من 

تعبى وحزنى . 

- وقال عند غناء اأغنيه “املجرودة ” احلجالة 

بتحجل مع الت�شفيق «

ملللاذا احلجالللة ت�صتخللدم البندقيللة يف  - قلللت 

التحجيل ؟



145

قال :»اإن البندقية رمز للدفاع عن نف�شها واأن 

ه���ذا تو�شيف عند العرب اأنه���ا عندها القدرة اأن 

حتمل ال�شالح .

وقال بعد النتهاء من اأغنية “املجرودة ” يقول 

بع���د ذلك “ال�شتيوة ” وحتجل احلجالة ويف نهاية 

ال�شامر يقول م�شاء جمي���ل يام�شاء اخلر وليلتك 

�شعيدة ياقمر واإن واحد خل�س اأغنية العلم وعايز 

ينه���ي ممكن يقول �شالم ي���ا فر�شان اخليل ليلتك 

�شعيدة ياعلم وبعد ذلك يطلقوا الر�شا�س .

- ويف لق���اء اآخ���ر م���ع ع���م �شعبان ف���رج عبد 

ال�ش���الم العبيدى من حمافظة الفي���وم – طامية   

املظاطلى قبيلة العبيدات.«

- قلت له ا�صمك ايه ؟  

 قال �شعبان فرج عبد ال�شالم العبيدى 

- كم �صنه ؟

قال 36 �شنة .

- هل الفيوم موطنكم االأ�صا�صي ؟

قال:» نح���ن من اجلزيرة العربي���ة اإىل تون�س 

ومن تون�س اإىل ليبيا وقال من اأيام حرب الطوليان 

ت�شت���ت القبائل وج���اء اأجددنا من لبي���ا وا�شتقروا 

وا�شكندري���ه  مط���روح  القاه���رة   م�شت���وى  عل���ى 

والبح���رة وال�شل���وم واملني���ا اأ�شي���وط ومنها بع�س 

القبائ���ل ا�شتق���روا داخ���ل حمافظ���ة الفي���وم على 

احلدود فى ال�شحراء ومنها بع�س القبائل عاي�شة 

يف طرابل�س حتى الآن .«

- هللل قبيلة واحدة جاءت من ليبيا اإىل القاهرة 

فقط ؟ 

ق���ال:» ل جمموع���ة قبائ���ل جاءت م���ن هناك 

ق���ال مثل قبيل���ة اأيب���ك وقبيل���ة العبي���دات وقبيلة 

ال�شرائ���ع والفوايد وا�شتق���روا يف حمافظة الفيوم 

ومنه���م عند بحرة قارون وم���ع بداية النزول اإىل 

الفي���وم كان���ت وادي مبعنى اأنها كان���ت �شحراء ل 

توجد فيها م�شكن وكان���ت القبائل يف بداية الأمر 

يف كل منطق���ة م���ن خم����س اإىل �شت من���ازل وقال 

اإن الفيوم يتجمع بداخله���ا 10قبائل تقريبا وقال 

منهم احلراب���ى وهي تتبع لقبيلة عبيد واأولد علي 

ويجمعن���ا اأ�شا�شا كلنا قبيل���ة واحدة من فوق وقال 

جزء يعي����س يف بحرة قارون وجزء اآخر يعي�س يف 

طامية وق���ال قبيلة حرابي منه���ا العزيز والفوايد 

وعائلة عزيز يعي�شون يف بحرة قارون.«

- �صف يل الزي البدوي ؟

ق���ال :»على الراأ����س تلب�س الكبو�ش���ة اأو ال�شنة 

ويلب����س من حت���ت �ش���روال وجلبية  يك���ون طولها 

ق�ش���را وفوقه فرملة وقال احل���ذاء ي�شمى قدميا 

ال�شمال���ة ويكون لونه اأحمر اأخ�شر، اأبي�س اأو يقال 

عليها البلغه اأو الكندرة .

وقال“الزي دة كان الزي العادي يف اأي وقت ولكن 

حاليا خا�س فقط باملنا�شبات«

- �صف يل لب�س ال�صيدات ؟

اأو  �شادة  �شم���راء  عباية  تلب����س  قال:“كان���ت 

�صعبان فرج عبد ال�صام العبيدى

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم 
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عليه���ا زخ���ارف ب�شيطة ويف و�شطه���ا حزام اأحمر 

وقال الأل���وان والتطريز يختلف من املراأة الكبرة 

والبن���ت، وقال ترت���دي على راأ�شها ح���رام وتلب�س 

فوقه الرقع يغطي وجهها.”

املحذوفات

نالح���ظ اأكر حل���ي تلب�شه احلجال���ة مرتبطا 

بامل�شم���ى ه���و اخللخ���ال  مف���ردة » حج���ل« الدالة 

عل���ى احلل���ي املعروفة ..ون���رى احلجال���ة ترتدي 

اخللخال وجند اأن معن���ى اخللخال هو حجل وهو 

معن���اه القيد حلركة امل���راأة فمعنى ذلك اأن حركة 

احلجال���ه كان تقيد باخللخال لأن حركة املراأة يف 

الأ�شول الدينية حترم حركة املراأة الكثرة .

حركته���ا  يحك���م  خلخ���ال  تلب����س  فكان���ت 

وكان اأي�ش���ا يلب����س لكون���ه حلي���ا يعط���ي منظ���را 

جميالونالح���ظ اأن خطوات احلركة فى التحجيل 

حمكوم���ة بحركات معين���ة مثل ف���رد اليدين عند 

الدخول،حرك���ة الراأ�س،حرك���ة الرجل،التحجي���ل 

يف اجت���اه ال�شف،اجللو�س امل�شاح���ب للت�شفيق، 

حرك���ة الع�ش���ا وجن���د اأن كلها ح���ركات حمكومة 

ومقيدة ومعرة عن مو�شوعها .

ويف ال�شبئي���ة ت���رد مف���ردة حج���ل لت���دّل على 

احلقل املحاط ب�شور اأو احلائط واإذا طابقنا املعنى 

ال�شاب���ق )احلجل( على ملب����س احلجاله جند اأن 

املعنى مطابق لأن اإذا و�شفنا املراأة احلجاله على 

معنى احلقل فنجدها املراأة هي احلقل الذي ي�شود 

اخلر من الزراعه ولذل���ك اأحطنا احلقل بال�شور 

اأو احلائ���ط ليحميه ويحاف���ظ عليه الذي متثل فى 

املراأة العربية اأو احلجاله املحاطة بامللب�س ال�شاتر 

ال���ذى �شبه من قبل بالبيت كالقّب���ة ُي�شرت بالثياب 

ويك���ون ل���ه اأزرار كب���ار ،ويّتخ���ذ للعرو����س ولذلك 

جن���د عالقة بن املعانى ال�شابق���ه كلها وارتباطها 

ال�شديد باملعنى .

واإذا لحظن���ا الرق�شة نالحظ اأنها تقوم على 

�ش���ف كب���ر من الرج���ال وه���و يدلل عل���ى ال�شور 

اأو احلائ���ط  ال���ذي يحم���ي احلجال���ه الت���ي نرمز 

له���ا باحلقل ال���ذي يعط���ي اخلر  واحل���ج يربط 

املعن���ى باملنا�شب���ة اأو الف���رح لأن احلجاله  حتجل 

يف املنا�شب���ات والأف���راح ويف النهاي���ة نالحظ  اأن 

املعاين كلها ارتبط���ت ببع�س وكونت معنى رق�شة 

احلجالة.

ومعن���ى ال�ش�ام���ر حفل����ة يق����ام فيه���ا الغن���اء 

م���ن اأغ���ان خمتلف���ة  لي�شت فق����ط اأغ���اين العل�م 

وامل�ج���رودة وال�شتي���وة  ولكن ممك���ن اأن يغنى بها 

اأغ���اين اأخرى تعر عن حي���اة املجتمع البدوي اأما 

اأغ���اين للفرح اأو احلزن  وم���ن املمكن  يتواجد يف 

ال�شامر احلجالة. 

كما اأنه تقام ) كف العرب( وهي حفلة ت�شمى 

عندهم حفل���ة التعارف مبعن���ى اأن الأنا�شيد التي 

تق���ال يف الك���ف منه���ا اأغانى عب���ارة ع���ن اإر�شاد 

للخطيب واخلطيبة واأهل العرو�شن . هل الختيار 

�شليم اأم ل واأن تكون احلجالت  من اأهل العرو�س 

اأو العري�س حتى يح���دث تعارف بن اأ�شخا�س من 

نف�س العائالت ومن هنا يحدث الزواج بينهم عن 

طريق القيام برق�شة الكف وي�شرتط اأن احلجالة 

عندهم تكون من داخل الأ�شرة.

رغم اأن هذا الفن يطلق  عليه رق�شة احلجالة 

يف بع����س الأماكن ولكن دائما عند بداية الرق�شة 

يقال ي���ال  نقوم نعمل كف عربي، ولذلك يف بع�س 

الأماكن يطلقون عليها رق�شة الكف واأماكن اأخرى 

يطلق���ون عليها رق�شة احلجالة ولكن ال�شائع اأكر 

يقال رق�شة احلجالة .

ويف حمافظة الفيوم جند عرب الغرب وعرب 

ال�ش���رق ورق����س ع���رب الغ���رب ميت���د م���ن غرب 

الإ�شكندرية حتى احلدود امل�شرية الليبية وجنوبا 

حت���ى بنى �شوي���ف والفيوم حيث جن���د هذا الدور 

ينت�ش���ر يف هذه املناط���ق بتفريعات وتنويعات ذات 

اأ�شل واح���د وهم “عرب غ���رب” ولكن فى بع�س 

املناط���ق يف الفي���وم ت�شميه���ا ” رق�ش���ه الك���ف ”  

والآخر “احلجاله ”.

فعند قبيلة الفوايد تبداأ رق�شة الكف اأن يقف 

ال�شب���اب اأو الرج���ال �شفا واح���دا اأو �شفن ويكون 

عددهم  من ع�ش���رة اأ�شخا�س اإىل اأربعن �شخ��شا 

تقريب����ا وبع����د ذل���ك يب����دوؤون  اأول :“ بال�شتيوة“ 
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ا�شتعدادا وت�شخ�ينا “ للكف ”  وت�شخ�ينا لأغني�ة “ 

العل���م” ثم بعد ذلك يقولون اأغنية العلم التي يقال 

عنه���ا “ الغنيوة ” تدخ����ل يف الوق�ت هذا احلجالة 

وه����ي يف و�ش�ع تف����رد ذراعه�ا وحتج���ل ولكن تب�داأ 

اأغني���ة “العلم ” فتقف وتتح�رك حرك�ة ب�شيطة يف 

مكانها وت�شمى ه�ذه احلركة النجزه حتى النته�اء 

م���ن الأغني�ة ث���م يب���داأ �شخ�����س اآخر  م���رة ثانية 

“بال�شتيوة ” وحتجل “احلجالة ”مع الك�ف العربي 
وبع����د ذل�ك تق�ال اأغني�ة العل����م وتكرر هذه الفقرة 

ع���دة مرات عل���ى ح�ش�ب ع�دد املغني���ن وبع�د ذلك 

تق����ال اأغني�ة املج���رودة يف النهاية وبع���د املجرودة  

اأغنية هي حتية للحجالة وتنتهي احلفلة بعد ذلك.

ويف قبيلللة العبيدات يب���داأ ال�شامر  باأن يقف 

الرجال �شفا واحدا ثم يبدوؤون باأغنية “ال�شتيوة” 

ثم  “املجرودة ” ثم “ال�شتيوة ” ثم  “العلم ” ويف 

النهاي���ة “ال�شتي���وة ” اأو “ال�شتي���وة ” ثم“العلم”  

ث���م “ ال�شتي���وة ” ث���م “املج���رودة ” ويف النهاية 

” واحلجال���ة ترق����س يف “ال�شتيوة ”  “ال�شتي���وة 
و“املج���رودة ” ولك���ن  يف اأغني���ة “العل���م ” تقف 

وتتحرك حركه ب�شيطة يف مكانها ت�شمى النجزه.

رق�صة احلجالة عند بدو الفيوم 

�صور املقال من الكاتب

1 - ح�شن �شليمان -  “مدخل اإىل الفن ال�شعبى” - جملة 
الفن���ون ال�شعبية – الهيئة امل�شري���ة العامة للكتاب - 

العدد -16 1971م - �ش� 46.

http://www. الفي���وم  حمافظ���ة  *موق���ع 
fayoum

http://images.google. موق���ع جوج���ل *
com.eg

2 -اأحم���د مر�ش���ي – “ املاأث���ورات ال�شعبية ف���ى الفيوم “ 
– جمل���ة الفنون ال�شعبية – الهيئ���ة امل�شرية العامة 

للكتاب - العدد -16 1971م -  �ش� 32 .

3 -اأحم���د مر�ش���ي- “ املاأث���ورات ال�شعبي���ة يف الفيوم “- 
جملة الفنون ال�شعبية -الهيئة امل�شرية العامة للكتاب 

-العدد )16( 1971م - �ش� 32.

4 -ح�ش���ن حممد ال�شعي���دي – الفيوم فى ظ���الل الأدب 
والتاري���خ – اللجن���ة الفرعية لنقابة امله���ن التعليمية 

بالفيوم- 1972م – �ش� 20.

http://www. لي���ن  اون  -كنان���ه   5
kenanaonline.com

http://images.google.  موق���ع جوج���ل *
 com.eg

http://www. لي���ن  اون  -كنان���ه   6
kenanaonline.com.eg

7 -ح�شن �شرور- » عزبة تون�س«- جملة الفنون ال�شعبية - 
الهيئة امل�شرية العامة للكتاب -العدد )  ( 1971م  

- �ش� 14.

8 -الهيئ���ة امل�شري���ة العامة للتن�شي���ط ال�شياحي - ن�شرة 
املعلوم���ات ال�شياحية – حمافظة الفيوم - التخطيط 

واملتابعة العامة للمعلومات – نوفمر 1995 – �س 

13

* حب�س الوح�س وهو �شيخ مروك ويقول الأخباري رزق 
ع���ن هذا ال�شيخ وهما من اأه���ايل الفيوم: اأنه يف فرتة 

زمنية ما�شية منذ حوايل 50 �شنة كان يوجد وح�س 

طول���ه حوايل 3 مرت ووزنه ح���وايل 120 كجم )وهو 

ثعب���ان كبر �شخم( وقد قام ال�شيخ بحب�شه يف مكانه 

اأي )اتكعبل ج�شمه وراأ�شه( - ح�شب تعبرهما - وكان 

يوجد جماعة من النا�س يقيمون بجرن القمح بالقرب 

من ه���ذا املكان وكان الوح�س يحجزهم وفى ال�شباح 

وج���دوا الوح�س حمبو�شا وبذل���ك �شمى املكان بحب�س 

الوح�س وبداأ النا����س يتوافدون اإليه وذلك لعتقادهم 

بال�شف���اء حيث يقوم املري�س بو�شع اإ�شبعه يف احلجر 

ثم يدخل يف حالة عدم الوعي ثم يتدحرج حول نف�شه 

ب�شكل ل اإرادي حتى يفيق منها.

املراجع
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رقصة أحيدوس
طقوس جماعية إلعادة الشمس

من موطن غروبها

تعك��س الفن��ون الش��عبية املغربية مش��تركة تراثا 
موس��يقيا وغنائيا أصيا وإلهاما شعبيا ضاجا يترجم كل 
جهة من جهات اململكة باختاف 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.

اأحمد علوة

كاتب من املغرب

http://www.marrakechpress.com/?p=8247
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رق�صة اأحيدو�س طقو�س جماعية الإعادة ال�صم�س من موطن غروبها

»اأحيدو����س« كلم���ة اأمازيغي���ة تعن���ي الرق�ش���ة 

اجلماعية املتميزة بخف���ة احلركة وال�شرعة ومتتد 

هذه الرق�ش���ة اجلماعية الفلكلوري���ة من اجلنوب 

ال�شرقي للمملكة اإىل ال�شمال الغربي وتنت�شر اأ�شا�شا 

يف جب���ال الأطل����س املتو�شط حي���ث الطبيعة الغناء 

وحيث تكتمل العنا�شر الأ�شا�شية لرق�شة اأحيدو�س.. 

وه���ي ال�شع���ر والغن���اء والرق����س والإيق���اع وق���د 

ارتبط  فن اأحيدو����س بو�شطه الطبيعي واجلغرايف 

لإن�شان الأطل�س امل�شبع باملي���اه والأعرا�س واجلبال 

واملنتجعات الغنية باخل�شرة واملنابع، وحافظ هذا 

الفن الذي ظهر منذ قرون على طريقته واإيقاعاته 

و�شكله الدائري والذي قوامه الن�شاء والرجال على 

ح���د �شواء تعب���را ع���ن الفرحات اجلماعي���ة التي 

تواكب اإحياء الإن�شان حلياته اجلبلية والزراعية يف 

�شهول وتخوم املتو�شط.

ويعت���ر »البندي���ر« اأو ال���دف الآل���ة اأو الأداة 

املو�شيقية الوحيدة امل�شتعمل���ة يف الإيقاع وترافقه 

بال�شرب على الأيدي فرق ن�شائية ورجالية يف �شكل 

دائ���ري متما�شك قوام���ه الأكتاف وت���ارة الأيدي، 

وي�شم���م الرق�ش���ات رئي�س الفرق���ة )املقدم( يف 

لوح���ات متنا�شقة مو�شيقيا وحركي���ا بالقدر الذي 

ميكن���ه م���ن التحكم يف ح���ركات و�شرخ���ات اأزيد 

من خم�ش���ن فردا من رجال ون�شاء ت�شتثنى منهن 

وب�شفة خا�شة الن�شاءاملتزوجات.

وتعتمد ه���ذه الرق�ش���ة اجلماعي���ة على خفة 

احلركة والدوران ال�شري���ع والتنقل ب�شرعة فائقة 

وتعتم���د بالأ�شا�س عل���ى النداء والإيق���اع فالنداء 

هو ارجتال غنائ���ي منفرد ي�شمى »متاويت« ويكون 

يف مق���ام ال�شب���ا غالب���ا ويوؤدي���ه مغ���ن ذو �شوت 

ق���وي وحاد اأما الإيقاع فهو اإيق���اع معتدل ال�شرعة 

ميك���ن تقلي�ش���ه اإىل الن�ش���ف يف بع����س املناطق 

الأخ���رى ويتكون من خم�س عنا�ش���ر اأولهما اإيقاع 

�شبي���ه باإيقاع طائفة حماد�شة )مغربي تراثي( ثم 

اإيقاع خما�شي مقل����س اإىل زمنن ون�شف الزمن 

�شبي���ه بالكباح���ي يف امللح���ون، واأخ���را اإيقاعات 

ثنائي���ة ورباعية وهي الأكر ا�شتعمال يف املو�شيقى 

ال�شعبية املغربية.

اأم���ا بخ�شو�س مقامات اأحيدو����س فيمكن اأن 

ن�ش���ادف اأنغام���ا ت�شتم���د تركيبتها م���ن مقامات 

�شرقي���ة كال�شب���ا والبيات���ي لك���ن ا�شتعماله���ا يف 

املو�شيقى الأمازيغية يعطيهاطابعا حمليا خا�شا.

ه���ذه اخل�شو�شي���ة يف�شره���ا الباح���ث يف فن 

اأحيدو����س احل�ش���ن الدمام���ي حن يو�ش���ح اأنه ل 

ميكن احلديث عن احيدو����س بنمط واحد م�شرا 

اإىل اأن ه���ذا الف���ن يختل���ف من قبيل���ة اإىل اأخرى 

وداخ���ل نف����س القبيلة يتم التمييز ب���ن عدة اأنواع 

م���ن اأحيدو����س، معت���را اأن حم���ور دوران رق�شة 

اأحيدو�س هو نف�س حمور دوران الكرة الأر�شية اأي 

م���ن جهة ال�شرق حيث تنبع���ث ال�شم�س من موطن 

غروبه���ا م�شيفا اأن الدلي���ل امليداين على ذلك هو 

اأن رق�ش���ة اأحيدو����س تت���م ليال وتنته���ي مع بزوغ 

الفجر حيث جنمة ال�شباح ت���وؤذن بعودة ال�شم�س 

م���ن رحلة الغ���روب من جدي���د وذلك م���ا ي�شفي 

طابعا رمزيا على م�شار الرق�شة التي تتحرك من 

جه���ة اليمن جه���ة اليمن والعط���اء يختم الباحث 

دمامي احل�شن.

رمزية اأي�ش���ا ي�شتح�شرها ال�شاعر الأمازيغي 

والباحث ميلود احل���ور يف اأ�شعار رق�شة اأحيدو�س 

م�ش���را اإىل اأن م�شمون ه���ذه الأ�شعار ليخلو من 

ال�شخري���ة مع الرتكيز على جتن���ب اخلطابة وكاأن 

الناظم يو�شح ميلود احلور ميتحن قدرة اخل�شم 

املفرت����س عل���ى الفه���م ويف نف����س الوق���ت ي�شلل 

الكلمات حت���ى لينعك�س مفعوله���ا ال�شحري �شده 

طامل���ا اأن املرق����س هو مكان »ح���رم« مما يعر�س 

خارق طقو�شه اإىل الإ�شابة باللعنة.

اأحيدو�س وال�صعر

رق�ش���ة اأحيدو�س ه���ي اأي�شا جم���ال للتناف�س 

ال�شع���ري ب���ن »نّظ���ام« ال���كالم الذي���ن يعك�شون 

العالقات الجتماعية املحكومة بالتوتر واملناف�شة، 

مبعن���ى يو�شح اأح���د �شيوخ اأحيدو����س اأن الرق�شة 

جم���ال لتمرير التناف�س حيث ت�شب���ح الكلمة اأداة 

لفر�س الهيبة اأو حت�شيل اجلاه...

�شرارة التناف�س ب���ن »الناظمن« يف الرق�شة 
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تخ���ف حدتها كلم���ا قربت الرق�شة عل���ى النتهاء 

وغالب���ا ماتنتهي باأ�شعار طلب الغفران وامل�شاحمة 

وكاأن الرق�شة مثل احلكاي���ة )تبداأ بطق�س �شعب 

وتنته���ي النهاية ال�شعي���دة ( فرق�شة اأحيدو�س يف 

الأ�شل كما يعتقد العديد من الدار�شن لهذا الفن 

هي منا�شبة للتطهر ولتفري���غ العدوانية بنوع من 

الت�شام���ي ال�شعري الذي يبقى دون غره من طرق 

اخلطاب القابل للتاأوي���ل خا�شة حن يوؤخذ القول 

ال�شع���ري يف رق�ش���ة اأحيدو�س كعالم���ات للتفاوؤل 

ولتح�شي���ل الرك���ة والأم���ل وطل���ب اخل���ر واأداة 

لقراءة الطالع اأو تعجيل الفرح.

فن »العيطة«

تراث مو�صيقي اأ�صيل يعك�س اإلهاما �صعبيا �صاجا

ف���ن »العيطة« يف املغرب م���ن الفنون ال�شعبية 

الرتاثي���ة والأ�شيلة التي ارتبطت يف كلماتها مبلكة 

�شعرية �شعبية ثرية ت�شتنج���د بال�شلف وت�شتنه�س 

واللوع���ة  والفرق���ة  الغي���اب  وت�شتح�ش���ر  الهم���م 

بفوا�ش���ل مو�شيقي���ة واإيقاعية �شاج���ة ل ت�شتطيع 

معها الأج�شاد كتم الرغبة يف الرق�س.

يراد مبفه���وم »العيطة« الن���داء، حيث تنادي 

»ال�شيخات« )و ه���ن الن�شاء املوؤديات والراق�شات 

يف املجموع���ة الغنائية( ا�شتنج���ادا بهمم القبائل 

والرج���ال يف اإ�ش���ارة اإىل حكاي���ة �شعبي���ة قدمي���ة 

بطله���ا اأح���د الق���واد الذي���ن ن�شبه���م ال�شتعمار 

الفرن�ش���ي لكب���ح جم���اح القبائل الثائ���رة اآنذاك، 

فق���ام باختطاف ام���راأة حرة وجميل���ة من اأحدى 

القبائ���ل لتظ���ل ترف�ش���ه وتتح���داه اإىل اأن لفظت 

اأنفا�شها الأخرة.

الباحث���ون يف املغرب ي�شنفون فن العيطة اإىل 

ثالث اأ�شناف رئي�شية ظهرت اأ�شا�شا على امتداد 

ال�شه���ول الو�شط���ى لل�شاحل الأطل�ش���ي وبالأ�شا�س 

بال�شاوي���ة وعب���دة ودكال���ة مرورا ببع����س املناطق 

القريب���ة منها واملجاورة لها وه���ي اأمناط رئي�شية 

ح���ددت يف النم���ط املر�ش���اوي والنم���ط احل���وزي 

والنمط املاليل، فيم���ا تاأتي اأمناط اأخرى ت�شنف 

كف���روع وه���ي احل�شب���اوي واجلي���اليل وال�شاكن 

والورديغ���ي اإل اأن الأبح���اث احلديث���ة تقر بوجود 

فروع اأخ���رى بالنظر اإىل تعدد لهج���ات الغناء يف 

املغ���رب وتنوعها، م�ش���رة اإىل اأن امل�شرتك الكبر 

يف كل ه���ذه الأ�شن���اف والفروع م���ن غناء العيطة 

ه���و ا�شتقاء �شيوخ ونظام العيط���ة موا�شيعهم من 

احلياة الجتماعية لالإن�ش���ان املغربي والتي غالبا 

ماتكون عب���ارة عن ق�شائد الع�ش���ق واملتعة والذم 

والتغن���ي بالطبيعة واجلمال فيما ليعني الفرق يف 

الإيقاع���ات املو�شيقي���ة اإل �شن���ف العيطة اجلبلية 

الت���ي متتح م���ن اإيقاعات اأمازيغي���ة واإن كان ذلك 

بدرجة اأقل.

ال�صيخات

تتك���ون فرقة »«ال�شيخات« من ال�شيخ وهو لقب 

يطل���ق عل���ى ع���ازف الكم���ان وث���الث مرافقن له 

الذي���ن ي�شكل���ون الإيقاع على الدف���وف )البنادر( 

والطعريج���ة )اآل���ة اإيقاعي���ة �شغ���رة احلجم لها 

�ش���وت رنان( ثم اأربع���ة »�شيخات« عل���ى اأن تكون 

بينه���ن »العياط���ة« الت���ي ت���وؤدي مقاط���ع العيط���ة 

ب�شوته���ا اجله���وري املتميز فيما باق���ي ال�شيخات 

ي���رددن بع�شها ويتمايل���ن اأو يرق�شن على الإيقاع 

الراق����س عن���د كل قفل���ة )القفل���ة يف العرف هي 

الفوا�شل( وتن�شب مو�شوعات غناء العيطة على 

مو�شوعات خمتلفة تعك�س اإلهاما �شعبيا ثريا لدى 

�شيوخ و�شيخات العيطة حيث تتنوع بن مو�شوعات 

الع�ش���ق واللوعة واحل�شرة والف���راق وتعب الرحيل 

والتغني باجلمال والطبيعة، وحيث تفننت العيطة 

كثرا يف ترجمة طبيعة واأمناط احلياة الجتماعية 

ملناط���ق وجه���ات وجتمع���ات �شكني���ة م���ن املغرب 

ماجعل من هذا الفن ال�شعبي الأكر انت�شارا واأحد 

املكونات الأ�شا�شية للرتاث املو�شيقي املغربي الذي 

يعد دلي���ال حقيقيا على هوية ثقافية وفنية وحدت 

اململك���ة ببواديه���ا وحوا�شره���ا �شهوله���ا وجبالها 

وملئ���ات ال�شن���ن ويف �شم���ود هذا الف���ن حتى الآن 

وال���ذي ما ت���زال »عيوطه« وبروال���ه ت�شدح يف كل 

املنا�شبات والف�شاءات مبباركة الزغاريد وطلقات 

البارود ما يعك�س حقيقته كفن اأ�شيل.
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»خربو�صة«

»خربو�شة« م���ن اأ�شهر اأغاين فن العيطة،وهي 

الأغنية »احلكاية« التي تعد من كريات الق�ش�س 

ال�شعب���ي التي حتظ���ى باإقبال �شعب���ي كبر وتتفنن 

فرق »العيطة« يف اأدائه���ا باأ�شلوب �شيق ومت�شل�شل 

ي�شرد ق�شة ام���راأة حقيقية حتولت اإىل اأ�شطورة، 

وكانت عنوانا للتح���دي مبواقفها القوية الراف�شة 

للظل���م ومقاومتها لبط�س وطغي���ان القائد عي�شى 

بن عمر ال���ذي �شباها فخلدت���ه يف »عيوطها« بعد 

موتها باأقبح ال�شفات

�صري اأعي�صى بن عمر

اأوكال اجليفة

اأقتال خوتو

اأحملل احلرام

�صري عمر الظامل

مايروح �صامل

وعمر العلفة

ماتزيد با عام

وراحلفت اجلمعة مع الثاثاء

ياعوي�صة فيك البقات

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

القائ���د وت�شف���ه بقات���ل اإخوت���ه وتتوع���ده بالآتي 

بكلم���ات تتفج���ر غ�شبا،وبنظ���م حمم���وم وق���ول 

فتاك،وكانت اآخر كلمة تلفظت بها »خربو�شة« قبل 

رحيله���ا قولها حلار�شه���ا يف ال�شجن )قل لقائدك 

احلب بزاف عليك( اأي مامعناه اأنها ت�شتكر على 

هذا القائد الذي �شباها احلب ومعنى احلب.

احلاجة لل�صيانة والتدوين

اليوم وكباقي الفنون الأ�شيلة يعرف هذا الفن 

بع����س الت�شويه والتمييع خا�شة م���ع تناق�س عدد 

احلفاظ واحلافظ���ات »للعيوط«، حيث تت�شع رقعة 

امل�شا����س بالقيمة الفنية للعيطة كم���ا يردد ع�شاق 

هدا الل���ون املو�شيقي والغنائ���ي فبدعوى التجديد 

والتحدي���ث يتم ت�شويه اأ�ش���ول وثوابت فن العيطة 

وه���و الأمر ال���ذي يعك�ش���ه الدكت���ور ح�شن جنمي 

املهت���م والباحث بف���ن العيطة مو�شح���ا اأن هناك 

خلط���ا كثرا يف غناء العيطة عندم���ا يتم ت�شويهه 

من بع����س الأف���راد اجل���دد الذي���ن ل ي�شتوعبون 

املغزى فيغرون يف املخزون ال�شعري لغناء العيطة 

م�شددا على اأن العيطة يف حاجة ما�شة اإىل تدخل 

واإع���ادة العتب���ار  الدول���ة ل�شيانته���ا وتدوينه���ا 

ل�شيوخها و�شيخاتها اجتماعيا وماديا.

رق�صة اأحيدو�س طقو�س جماعية الإعادة ال�صم�س من موطن غروبها

http://www.marrakechpress.com/?p=3983
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املو�صيقى احل�صانية ال�صحراوية

 متا�س اإفريقي وعربي �صاحر

املو�شيقى احل�شانية هذا املزيج ال�شاحر مابن 

املو�شيقى الإفريقية والعربية..هي عنوان �شاعرية 

مفرط���ة لإن�ش���ان ال�شح���راء م���ن ب���الد البيطان 

)موريتانيا حاليا ( اإىل جنوب ال�شحراء املغربية 

حيث يتوحد ال�شعر والغناء والإن�شان واملكان.

ارتبط���ت املو�شيق���ى احل�شاني���ة يف ال�شحراء 

املغربي���ة بال�شع���ر احل�ش���اين حي���ث �شم���ي املغني 

بال�شاع���ر و�شم���ي ال�شاع���ر باملغن���ي لأن كل مقام 

من مقام���ات املو�شيق���ى احل�شانية يغن���ى يف بحر 

اأو اأبح���ر خا�شة من ال�شع���ر احل�شاين الذي ميكن 

اعتب���اره امتدادا لل�شع���ر النبطي العرب���ي القدمي 

حيث اأن �شم���اع الأغاين احل�شانية يعني متثل بناء 

�شعري فري���د يف توزيع الأغاين وق���د لعب على مر 

التاري���خ املغني احل�ش���اين دورا رياديا يف جمتمعه 

ال�شحراوي، وحظي باحرتام كبر بالنظر اإىل اأن 

الغن���اء احل�شاين يف هذه املجتمع���ات ال�شحراوية 

املغلق���ة اكت�شب ل�شن���ن طويلة عن طري���ق الوراثة 

ويف جم���ال عائلي �شيق وحمتك���ر ما اأعطى لل�شعر 

والغن���اء احل�شاين تل���ك احلظوة والق���وة والتاأثر 

واأعطى للن�شاط الغنائي احل�شاين هيبته وطقو�شه 

التي ل تنتهك حيث تعد اخليمة ال�شحراوية املكان 

املنا�شب لكل ن�شاط غنائي ح�شاين مبا يرافق ذلك 

من ذبح الذبائ���ح واإعداد اللح���وم امل�شوية بحليب 

النوق وال�شاي ال�شح���راوي الذي يعد من العادات 

املتاأ�شلة يف ال�شحراء.

النف�س العربي

النف����س العرب���ي يف املو�شيق���ى احل�شانية هي 

اأح���د املميزات الكرى لهذه املو�شيقى حيث يظهر 

ذل���ك جليا يف الإيقاعات وخا�ش���ة اإيقاع » الطبل« 

ه���ذا الأخر ي�شكل اجلزء الأهم يف هذا النوع من 

املو�شيقى خا�ش���ة عندما ترتافق اإيقاعاته الرنانة 

مع براع���ة الرق�س ال�شحراوي ال���ذي تتفنن فيه 

ب�ش���كل خا����س الن�ش���اء اللوات���ي يقم���ن بحركات 

تعبري���ة بالأيدي والأ�شاب���ع املخ�شبة باحلناء يف 

متاه �شاحر وناعم وحم�شوب بن اجل�شد واملو�شيقى 

وقد فرق املهتمون بالفن احل�شاين مابن الرق�س 

لدى الرجال والرق�س الن�شائي حيث يعتر حممد 

بابا ولد حام���د اأن الرق�س اأو )الركي�س باللهجة 

احل�شاني���ة ( ف���ن اإيقاعي لدى الرج���ال وهو اأكر 

حركي���ة واأك���ر الت�شاق���ا بال�شب���اب ويعطي مثال 

برق�ش���ة » ك���رى« التي يوؤديها رج���الن متقابالن 

يقت�ش���ران فقط عل���ى حتريك الأرج���ل، اأما فيما 

يخ����س الرق����س الن�شائي فيالح���ظ الباحث ولد 

حام���د اأن الن�شاء امل�شنات يرق�ش���ن وهن ي�شعن 

اللح���اف ال�شح���راوي عل���ى وجوهه���ن مكتفيات 

بح���ركات اليدي���ن اأو ما ت�شم���ى ب »الرتتيم« على 

اإيق���اع مو�شيقي ه���ادئ بعك�س الفتي���ات ال�شابات 

حي���ث يرق�ش���ن الرق�ش���ة الأك���ر �شخب���ا وه���ي 

رق�ش���ة »كمب���ة« والت���ي تق���رتب يف جوهره���ا من 

رق�شة »الكدرة« الأكر �شهرة يف الغناء احل�شاين 

واملتمي���زة باإيقاعاتها اله���زازة واحتفاليتها والتي 

تتمي���ز دون غرها من الرق�ش���ات برق�س امراأة 

واحدة و�شط حلقة )دائرة( من الرجال ي�شربون 

بالأكف ويلفون يف اأماكنهم يف طق�س بهي وحما�شي 

منقطع النظر.

الطبل

الطبل يف املو�شيقى احل�شانية هو �شانع اللحن 

ال�شح���راوي املتميز وعن���وان الإيقاع ال�شحراوي 

ال���ذي ارتب���ط بامل���كان لآلف ال�شن���ن حي���ث يعد 

م���ن اأهم واأعرق الآلت املو�شيقي���ة التي ي�شتعملها 

املجتم���ع احل�شاين الذي برع اأهله يف �شناعته من 

م���واد ب�شيطة ومتوف���رة يف جمتمع���ات �شحراوية 

كجلود املاعز واخل�شب املاأخوذ من ال�شجر املنت�شر 

يف الواح���ات ال�شحراوية، وقد اأبدع وتفنن الفنان 

احل�ش���اين يف احل�شول على �شنوف �شوتية بديعة 

وجذاب���ة عن طريق اآل���ة الطبل الت���ي �شارت اأهم 

الآلت املو�شيقية الت���ي يف�شلها ال�شحراويون عن 

غرها م���ن الآلت التي ت�شتعم���ل يف كل الطقو�س 

واملنا�شبات دون ا�شتثناء.

وقد كتب الكثر عن الطبل كاآلة عريقة موغلة 
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يف القدم حيث يعتر البع�س اأنها تعود اإىل حوايل 

6000 �شن���ة قب���ل املي���الد، فيما حتدث���ت الكثر 
م���ن الكتابات عن املكان���ة املقد�شة التي حظي بها 

الطب���ل يف احل�ش���ارات ال�شومري���ة والبابلي���ة ويف 

بيوت احلكمة والهياكل الدينية القدمية.

االآالت املو�صيقية

اإذا كان الطبل كما يقال اأب املو�شيقىاحل�شانية 

فاإن مي���زة املو�شيق���ى احل�شاني���ة اأنه���ا ا�شتعملت 

دائم���ا اآلت مو�شيقي���ة تقليدي���ة ي�شنعه���ا �شن���اع 

حرفي���ون تقليديون يف متا�س مع �شكل ولون وزمان 

وم���كان املو�شيقى احل�شانية وم���ن بن هذه الآلت 

جن���د اآلة » التدني���ت« وهي اآلة مو�شيقي���ة تقليدية 

عب���ارة ع���ن خ�ش���ب دائري علي���ه طبقة م���ن جلد 

الغنم وخ�شب���ة طويلة م�شنوعة م���ن �شجر حملي 

وعليها اأوتار كان���ت ت�شنع قدميا من ذيول اخليل 

اأم���ا الآن فت�شن���ع م���ن اأمع���اء ال�شاة بع���د ذبحها 

وهي اآلة رجالي���ة يعزف عليها الرجال فقط وهذا 

طق����س مقد�س لأن���ه من النادر واأحيان���ا من العار 

اأن تع���زف الن�ش���اء عل���ى اآلت الرج���ال والرجال 

على اآلت الن�شاء اآل���ة »الردين« هي اآلة مو�شيقية 

ن�شائية بامتي���از يف املو�شيق���ى احل�شانية وهي اآلة 

ل تختل���ف كثرا ع���ن اآل���ة » التدني���ت » الرجالية 

با�شتثن���اء اأوتارها التي تنق�شم ب���ن الوتر الطويل 

والوت���ر الق�شر عك����س الأوتار الطويل���ة جميعها 

يف اآل���ة التدنيت اخلا�شة بالرج���ال وهي اآلت اإىل 

جانب اآلت اأخرى م�شاعدة اأو مكملة يف املو�شيقى 

احل�شاني���ة كالربابة والناي واملزم���ار والتي يبقى 

الطبل فيها روح وجوهر ه���ذا النوع من املو�شيقى 

ال�شاحر والعتيق.

»الكدرة«

رق�صة اإن�صان ال�صحراء وهي واحدة من اأعرق 

رق�صات املجتمع ال�صحراوي يف اجلنوب املغربي.

رق�ش���ة »الك���درة« ه���ذا التجان����س العجائبي 

ب���ن احلرك���ة وال�ش���وت املعط���ر بعط���ر اجلذور 

الإفريقي���ة.. التعبر اخلال����س لإن�شان ال�شحراء 

يف قبائ���ل عريقة حيث ع�ش����س الت�شوف وانعك�س 

عل���ى الكثر من اأوج���ه اإبداعات ه���ذه التجمعات 

املتفردة.

ل تتاأتى رق�ش���ة »الكدرة« دون الآلة الإيقاعية 

الرئي�شية وهي »الطب���ل« اأي »الكدرة« الذي هو يف 

الأ�شل عبارة عن اإناء خ�شبي مغطى بجلد الإبل اأو 

الغن���م وم�شدود بحبال م���ن نف�س اجللد ومزرك�س 

باحلناء كعالمة رئي�شة لطبل رق�شة الكدرة الذي 

يخ�شع قبل ا�شتعماله كاآل���ة مو�شيقية يف الرق�شة 

ملرا�شي���م خا�شة وا�شتثنائي���ة عجائبية تقرتب من 

»القدا�شة«، حيث اإن عملية ربط قطعة اجللد على 

رق�صة اأحيدو�س طقو�س جماعية الإعادة ال�صم�س من موطن غروبها

http://fadaaalatlasalmoutasset.blogspot.com/20112011-4-2/07/.html
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فوه���ة الإناء، تتم داخل اإط���ار �شعائري، يكمن يف 

اإن�ش���اد كلمات ذات بعد دين���ي وهو ما يعني دخول 

الإناء اإىل جمال املقد�س.

وح�ش���ب امل�شتغل���ن عل���ى رق�ش���ات ال�شع���وب 

العريق���ة ف���ان رق�ش���ة الك���درة ه���ي عب���ارة ع���ن 

م�شرحية مرجتلة يوؤديه���ا اأ�شا�شا ال�شباب الذكور 

الذين يوزعون امله���ام بينهم حيث يقوم العارفون 

بالإيقاع بال�شرب عل���ى الطبول بوا�شطة ق�شيبن 

خ�شبي���ن )املغازل( فيما يتحلق الآخرون يف �شكل 

دائ���ري مرددي���ن ن�شي���دا عل���ى �شكل ح���وار حول 

مو�شوع معن يتم اختي���اره م�شبقا، لتاأتي املرحلة 

الفا�شلة يف رق�شة الكدرة حن تدخل و�شط حلقة 

الراق�ش���ن فت���اة يف كامل زينته���ا ملثمة ل يظهر 

منه���ا اإل العيون توؤدي بدوره���ا رق�شات تزيد من 

حما�س الرق�شة لياأتي بعد ذلك الدور على البطل 

ال���ذي يدخل ليك�ش���ف القناع عن الفت���اة ويتعرف 

عل���ى حما�شنها ويعلق عل���ى �شدرها خنجرا دللة 

على حمايتها ويف ذلك اإ�شارة اإىل اأنه اختار زوجة 

امل�شتقب���ل لي�شت���د بعدها الإيق���اع اإيذان���ا بانتهاء 

الرق�ش���ة ولت�شتاأن���ف م���ن جدي���د بع���د ا�شرتاحة 

ق�شرة بنف�س ال�شباب وبفتاة اأخرى.

�صوؤال القدا�صة

من ب���ن اأك���ر الأ�شئل���ة املثرة الت���ي مل جتد 

له���ا جوابا واملتعلقة برق�شة الك���درة هناك �شوؤال 

القد�شي���ة التي ارتبطت به���ذه الرق�شة وطقو�شها 

حي���ث توارثتها الأجيال يف جمتمع �شحراوي قبلي 

منغلق يف اإ�شارة اإىل توارث كنز تراثي نفي�س ومن 

ذلك م���ا يعط���ي لبع����س التف�ش���رات والقراءات 

دللته���ا فقد ربط العديد م���ن الباحثن بن هذه 

الرق�ش���ة وب���ن طقو�شه���ا ال�شوفية حي���ث تنبني 

غالبي���ة الكلمات الت���ي ت�شرد اأثن���اء الرق�شة على 

اأدعية واأهازيج مفعمة باملعاين الدينية التي تناجي 

الرب وتطلب العف���و والغيث )املطر( والنجاة من 

ع���ذاب القر والآخ���رة وقد ف�ش���ر الدكتور عي�شى 

الطو�شي يف قراءاته لرق�ش���ة الكدرة التي توؤديها 

راق�ش���ة �شابة اأن اجل�شد يتنا�ش���ق يف حركاته مع 

ال�شطح���ات  اإىل  اإ�ش���ارة  يف  ال�شوت)الن�شي���د( 

ال�شوفية التي يراد منها بل���وغ احلقيقة الإلهية..

ويف ذلك ما يف�ش���ر اأن راق�شات »الكدرة« يفقدن 

التوا�شل بالعامل اخلارجي اأثناء تاأديتهن للرق�شة 

ما يزيد من غمو�س هذه الرق�شة اخلالدة.

رق�صة االأعرا�س

املجتم���ع ال�شح���راوي يف مناط���ق بعينها من 

اجلن���وب املغرب���ي يحر����س اأ�ش���د احلر����س على 

الإبق���اء عل���ى العدي���د م���ن التقالي���د والع���ادات 

القدمي���ة والت���ي حتول���ت اإىل طق����س لزم ه���ذه 

القبائ���ل يف كل منا�شبته���ا املو�شمي���ة واملنا�شباتية 

كالأعرا����س مثال الت���ي ل ميكن اإحياوؤه���ا دون اأن 

تك���ون رق�ش���ة »الكدرة« مث���ال اأحد اأه���م مكونات 

الفرح���ة والنت�ش���اء مل���ا متثله يف ذاك���رة وخميال 

وروح اإن�ش���ان ال�شحراء من عالم���ات الفرح التي 

تعك�شها بجالء الرق�شة والتي تتميز اأ�شا�شا بخفة 

احلركة وتزامنها م���ع الإيقاع الرنان للطبل الذي 

يرتك �ش���دى ممي���زا وخمتلفا و�شاح���را يف نف�س 

و�شع���ور متتبع حلب���ة الرق�س، فرق�ش���ة »الكدرة« 

ح�ش���ب الباح���ث يف املج���ال ال�شتاذ بلعي���د اأطوي 

هي نتاج البيئة البدوية احل�شانية �شيغت يف قالب 

ينا�شب احلياة يف ال�شح���راء و ترتبط باجلماعة 

يف ن�شاطها و احتفالتها و يف جو حتدوه التلقائية، 

العفوي���ة، و روح الإب���داع، و لغة متع���ددة الدللت                                                                                              

واملع���اين و خطاب ج�شدي مرئي يقول ما ل ميكن 

اأن ينط���ق به الل�شان. وهو لغة مع���رة تتكلمها كل 

اأع�شاء اجل�شد.

مو�صيقى »اكناوة« 

الأرواح  العبيد  الزنوج  خا�صةومناجاة  طقو�س 

خفية.

رغ���م اأن املغرب مع���روف بتع���دد »الطوائف« 

املو�شيقية - كعي�شاوة وجياللة - واحماد امو�س...

اإل اأن طائفة »اكناوة« تبقى الأهم من حيث �شهرتها 

واأتباعه���ا يف كل اأنح���اء العامل،ورغ���م كل ماقي���ل 

وكتب ع���ن هذه املو�شيق���ى فاإنها �شتظ���ل غام�شة 
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وحمملة بثقل الأ�شاطر والأزليات املفعمة بالإرث 

الإفريقي والأمازيغي والعربي على ال�شواء.

مو�صيقى العبيد

كناوة احلقيقيون ينحدرون من �شال�شة العبيد 

الذي���ن مت ا�شترادهم نهاية الق���رن 16 امليالدي 

اإىل املغرب خ���الل الع�شر الذهبي لالإمراطورية 

املغربي���ة وخا�شة م���ن ال�شودان الغربي���ة اأي دولة 

م���ايل حالي���ا وتعد كلم���ة »كناوة« حتريف���ا لال�شم 

الأ�شل���ي الذي هو »كينيا« وما تزال عدد من املدن 

املغربي���ة �شاه���دة على اآث���ار هوؤلء العبي���د الذين 

ا�شط���روا اإىل تاأ�شي����س زواياه���م اخلا�ش���ة به���م 

واحلفاظ على طقو�شه���م ال�شودانية خا�شة مبدن 

مراك����س وال�شويرة والرب���اط ومكنا�س،فيما تعد 

مدين���ة ال�شويرة املق���ام الروحي لطائف���ة العبيد 

داخل املغ���رب لتوفرها اآنداك عل���ى ميناء بحري 

مه���م ومركز جت���اري كب���ر على �شاح���ل املحيط 

الأطل�ش���ي ومنه���ا كان يت���م ا�شتق���دام العبي���د مع 

الذهب اإىل املغرب.

طقو�س مو�صيقية خا�صة

ي�ش���ر اأع���الم املو�شيقى »الكناوي���ة« على اأنها 

مو�شيق���ى بطقو����س خا�شة ول تتاأت���ى يف الظروف 

الت���ي ميك���ن اأن تتاأت���ى به���ا اأي مو�شيق���ى اأخ���رى 

فمو�شيقاه���م مناج���اة ومغازلة ل���الأرواح اخلفية 

وهي �شليلة عذابات الزنوج العبيد يف دهور القهر 

يتو�شل���ون بالإيقاع���ات القوية والأل���وان والقرابن 

واإحراق البخور كي تتم معاجلة امل�شومن باجلان 

باآلت مو�شيقية خا�شة وهي »الكنري اأو ال�شنتر 

)اآل���ة وتري���ة اأوتاره���ا من مع���ي املاع���ز( والطبل 

والغيط���ة )مزمار(ث���م القراق����س وه���ي ال�شنوج 

احلديدي���ة ذات ال�ش���وت ال�شاج كم���ا اأن العزف 

»الكناوي« ل���ه هندامه اخلا�س وه���و لبا�س عبارة 

عن اأ�شمال بالية مميزة الألوان خا�شة اخل�شراء 

واحلمراء والزرقاء.

الليلة »الكناوية«

الليلة »الكناوي���ة« هي واحدة يف ال�شنة وت�شمى 

ليلة »الدردبة« وح�شب علم���اء النربولوجيا فاإنها 

ت�شب���ه اإىل حد م���ا حف���الت الزار مب�ش���ر وبع�س 

واأمري���كا  الرازي���ل  يف  الطقو�شي���ة  الحتف���الت 

الالتينية وتنظم الليلة غالبا خالل الن�شف الثاين 

م���ن �شهر �شعب���ان اأو يف اأوقات اأخ���رى من الأ�شهر 

القمري���ة، وح�شب املعتقد »الكن���اوي« فاإن م�شائر 

النا����س للعام امل���وايل حتدد خالل ليل���ة منت�شف 

�شه���ر �شعبان من كل عام وبالت���ايل ينبغي التو�شل 

مللوك اجل���ان لأجل حتقيق اأمني���ات العالج وزوال 

العك�س والنجاح يف الأعمال وغرها من الأغرا�س 

رق�صة اأحيدو�س طقو�س جماعية الإعادة ال�صم�س من موطن غروبها
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قب���ل اأن ي�شجن اجل���ان طيلة الن�ش���ف الثاين من 

�شه���ر �شعبان ولن تعانق حريته���ا اإل يف ليلة القدر 

ومتر الليل���ة بث���الث مراحل هي مرحل���ة الطواف 

بالأ�شحية والتي تكون عبارة عن تي�س اأ�شود وتكون 

مفتوحة اأي�شا لغ���ر املنت�شبن للطريقة »الكناوية« 

وبه���ا تنطل���ق اإيقاع���ات الطب���ول واأنغ���ام املزامر 

والقراق���ب ثم مرحلة الت�شعي���د الإيقاعي متهيدا 

لهياج جماعي وا�شتع���دادا للمرحلة الثالثة املغلقة 

والتي لي�شم���ح خاللها باحل�شور لأتب���اع الطائفة 

دون غره���م حي���ث الهي���اج اجلماع���ي يف اأوجهه 

اعتقادا اأن اجلان ينزلون بن املحتفلن بالليلة.

ال�صويرة املقام الروحي

�شري���ح �شيدي »ب���الل« املوجود غ���رب مدينة 

ال�شويرة املغربية يعتر هو املقام الروحي لطائفة 

»كناوة« داخل املغرب ومن هنا ارتبطت هده املدينة 

التي ا�شتهرت بريحه���ا ونوار�شها وخ�شب العرعار 

مبو�شيقى »كن���اوة« حتى �شارت حمجا لأتباع هذه 

الطائف���ة من داخل املغرب وخارجه ولتتحول فيما 

بع���د ملدينة ا�شتثنائية �شاج���ة باملو�شيقى املختلفة 

الت���ي توؤلف ب���ن حفيف الري���ح وزعي���ق النوار�س 

ونق�س ال�شناع على خ�شب العرعار و بن اإيقاعات 

كن���اوة لتن�شج حلنا جميال يغ���ري زائرها بالعودة 

مرات ومرات.

امللحون فن كل االأزمنة

الع�ش���ر  يف  كان  امللح���ون  لف���ن  ظه���ور  اأول 

املوح���دي يف القرن ال�شابع الهجري قبل اأن يتطور 

يف الع�ش���ر ال�شعدي وليتاألق كفن �شعري واإن�شادي 

وغنائ���ي يف نهاية القرن التا�ش���ع ع�شر جماورا يف 

مو�شوعاته م���ا هو ديني قب���ل اأن يتغنى بالطبيعة 

واجلمال واحلبيبة والغرام.

التو�ش���الت الإلهي���ة واملدائح النبوي���ة والرثاء 

والهجاء والولع والربيعيات...هي مواد ومو�شوعات 

فن امللحون الت���ي تغنى بها اأعالم هذا الفن الذي 

يعتر من اأهم الفنون املتميزة باملغرب التي تعك�س 

تراث���ا بديع���ا وتك�شف غن���ى وث���راء الثقافة والفن 

املغربين باأ�شالت���ه ومعا�شرته وقد عرف امللحون 

ك�شع���ر وكاإن�شاد وكغناء التفاف���ا جماهريا كبرا 

توارثت���ه الأجيال تل���و الأجيال وع���رف كفن يتخذ 

من اللهجة العامي���ة اأداته انت�شارا منقطع النظر 

خا�ش���ة ببع����س امل���دن العريقة يف املغ���رب ك�شال 

وفا�س ومكنا����س ومراك�س وتط���وان وطنجة حيث 

كان���ت ول تزال ه���ذه املدن موطن اأع���الم و�شيوخ 

ف���ن امللحون ومرك���ز تواجد اأكر معاه���د تدري�س 

فن امللحون ليبقى هذا الفن خمل�شا ووفيا ل�شكله 

وم�شمون���ه وعم���ق اأفكاره وقيم���ة اأ�شع���اره الدالة 

والهادفة وامل�شتوعب���ة دوما للتحولت التي يعرفها 

الزمان واملكان.

الق�صيللدة »امللحونيللة« تخللرج مللن عباءة 

الديني

ارتبط فن امللحون يف بداية ظهوره بامل�شمون 

الدين���ي حيث �شكل���ت الق�شي���دة امللحونية ال�شرد 

الأوح���د للم�شاج���د والزوايا قب���ل اأن تتطرق هذه 

الق�شي���دة على ي���د �شيوخه���ا اإىل موا�شيع اأخرى 

اعترت حينها انقالبا يف م�شار هذا الفن العريق 

حي���ث اعتم���دت يف بداية الأم���ر على اإيق���اع اليد 

»الأي���دي« اأو ما �شم���ي »بالتو�شاد« قب���ل اأن يتم يف 

مرحلة متقدمة اعتماد اآل���ة »الطعريجة« وهي اآلة 

�شغ���رة لالإيقاع قبل اأن يت�شع املجال لدخول اآلت 

اأخ���رى �شكل���ت الوجه اجلديد لف���ن امللحون الذي 

اق���رتب يف اأ�شع���اره واأحلانه وغنائه م���ن موا�شيع 

جديدة جاورت الطبيع���ة والغزل والرثاء والهجاء 

م���ا اأعطى لفن امللحون جماليته وروعته التي تكاد 

لتوجد يف اأي �شكل غنائي اآخر،وحول اأ�شوله كفن 

يقول الباح���ث يف فن امللحون الفنان جمال الدين 

بنحدو اأن هناك راأين الراأي الأول يقول اأن اأ�شله 

م���ن تافياللت و�شجلما�شة، حيث كانت ت�شتوطنها 

الأ�ش���ر العربية والأمازيغي���ة لتتكون يف ما بعد لغة 

عامية. فب���داأت تكتب اأ�شع���ارا بلهجاتها املغربية، 

ودليله يف ذل���ك هو اأن جل ق�شائد امللحون الأوىل 

تعتم���د عل���ى وزن اأو بح���ر »املبي���ت« وه���و �شبي���ه 

ببحور وعرو����س اللغة العربي���ة الف�شيحة خا�شة 
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ال�شعر العمودي الذي كتب���ه اأغلب �شعراء امللحون 

القدام���ى والفطاح���ل والذي���ن ينتم���ون اإىل ه���ذه 

املنطق���ة، اأما الراأي الثاين فيع���ود لالأ�شتاذ املوؤرخ 

والباحث حممد زنير ال���ذي اأعاد اأ�شول امللحون 

اإىل الأندل����س م�شت�شه���دا بك���ون اأق���دم ق�شي���دة 

ملحونية عر عليها حت���ى الآن هي »احلربة« لبن 

عب���ود، الأندل�شي الأ�شل، كتب���ت يف و�شف معركة 

اأب���ي عقبة ب���ن اأحم���د الوطا�شي واأحم���د الأعرج 

ال�شعدي �شنة 1536 م. 943هجرية وقد اأن�شدت 

بن يدي اأحم���د الوطا�شي الذي و�شع رهن اإ�شارة 

ابن عب���ود مكانا لإن�شاد ق�شائ���ده يوم عيد املولد 

ابت���داء من ذلك التاريخ. وه���و م�شيد �شيدي فرج 

املوجود ب�شوق احلناء بفا�س.

اأ�صهر ق�صائد امللحون

بالرغ���م من اأن فن امللح���ون تغنى بالكثر من 

الأ�شع���ار التي كتبت يف م���دح الر�شول الكرمي ويف 

ذكر اأخالق���ه، وبرغم ت�شابق اأع���الم و�شيوخ هذا 

الفن من���ذ ظهوره يف كتابة وغن���اء ق�شائد جتاور 

الدين���ي وماه���و اأخالق���ي ا�شتجاب���ة ملحب���ي هذا 

الل���ون الغنائي ف���ان ال�شدف الغريب���ة ل تريد اإل 

لق�شائ���د الغزل واأحيانا لق�شائد املجون اأن تكون 

الأكر �شهرة والأكر ا�شتماعا من غرها وخا�شة 

ق�شيدتي »فاطمة » و« ال�شمعة » اللتن حولهما فن 

امللحون اإىل حتفتن غنائيتن بديعتن.

يق���ول ال�شاعر ادري�س بن علي امللكي يف مطلع 

ق�شيدة »فاطمة«

رحمي يا راحة لعقل ترحامي

ملللللن جفلللاك طلللال �صقاملي   

كيف نبقى حاير وانت م�صليللة

   روفلي يلللا لغلللزال فلللاطلملة

اموالتي واحلب والهوى والع�صق ونار الغرام

من حالت ال�صبا فع�صايا قاموا   

كل واحد دار مقامو فمهجتي

و�صحى بح�صامو ملع �صهلامللو   

يطعن ويزيد باجلراح عدامي

فلللي غلللللللللراد هلللذ الللدامي   

غري ملكت عقلي بجمالها

وغلقت عنوة باب املراحمة   

واىل جان���ب ه���ذه الق�شي���دة الرائع���ة الت���ي 

تتكون من اأكر من األف بيت �شعري، توجد هناك 

ق�شي���دة »ال�شمع���ة « الت���ي نظمها �شاع���ر امللحون 

الكب���ر حمم���د ال�شريف ول���د اأرزي���ن وهي حتفة 

�شعري���ة غنته���ا اإىل جانب فرق امللح���ون واأعالمه 

و�شيوخ���ه ع���دد من الف���رق الغنائي���ة ال�شهرة يف 

املغرب كنا�س الغيوان وجمموعة جيل جياللة ومن 

الق�شيدة يقول ال�شاعر:

هلل يلللا ال�صملعللة �صالتللك ردي لللي �صاآيل

              و�س بيك فالليايل تبكي مدى انت ا�صعيا

عا�س يا ال�صمعة تبكي ما طالت الليايل

              و�س بيك يايل تتهيء لبكلاك فلكلل ليايل

وعا�س كتباتي طول الديجللان كتالللي

              و�س بيك يا يل ما ريلنلا للك فلبكلا امثيللا

عا�س كت�صاهر داجك ما �صهلرو جنللاللي

              و�س بيك يايل وليتي مللن ذا البلكللا عليا

وعا�س باكيا روعتي نا�س لهللوى امثلايل

              و�س بيك يا يل تن�صريف بدرارك الهطيا

عا�س باكيللا وانللت فللمللراتب اللملعلايل

�صلة
*
و�س بيك يايل فيك او�صاف العا�صقن �صا

وعا�س باكيا مدالك لللبلللاكلللي و�صللالللي

               و�صبيك يايل ظاهر حالك حالة ىل وحيا

اذا ن�صوف ل�صفرارك ي�صلفللارلو خيلاللللي

              واذا ن�صوف دبلتك زادت خلاطلري دبيللة

وه���ي ق�شيدة طويل���ة بدورها �شكل���ت وت�شكل 

مطل���ب ع�شاق امللحون يف كل اأنحاء املغرب وبع�س 

البل���دان املج���اورة كاجلزائ���ر التي يحظ���ى فيها 

اأي�شا 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 اأيام ال�شن���ة يف اإ�شارة دالة عل���ى اأن الأ�شر 

العريق���ة يف اململكة ت���ورث الفن اأي�ش���ا لأحفادها 

مثلما تورثهم اأ�شياء اأخرى .

رق�صة اأحيدو�س طقو�س جماعية الإعادة ال�صم�س من موطن غروبها
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الحالقة في البحرين

عمارة البيت الشعبي العراقي  
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الحــالقــة
فــي البحــــرين
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يو�صف اأحمد الن�صابة

كاتب من البحرين

احلاق��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 احلاقة عند 
بعض القبائل مرتبطا بطرد الشر من النفس لتطهيرها 
من األرواح الشريرة التي تسكن في شعر رأسه و شعر 

حليته و شواربه. 
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وكون ذلك مرتبطًا ب�شع���ر الإن�شان فاإنه يرز 

العالقة الوثيقة بن احلالقة وكل طبقات املجتمع 

م���ن مل���وك واأم���راء وخلف���اء وفر�ش���ان واأغني���اء  

وفقراء. 

اإن احلالق بحكم قربه من النا�س، اأ�شبح جزءًا 

م���ن احلي���اة ال�شيا�شية  والقت�شادي���ة، ويف بع�س 

الأحيان احلياة الثقافية اأي�شًا، بحكم ارتباطه بكل 

�شرائ���ح املجتمع، لي�شتمع اإىل همومهم واأفراحهم 

واأحزانه���م وم�شكالتهم، وهوب���دوره املهني اأ�شبح 

اأف�ش���ل نا�شر ومذيع لالأخب���ار وال�شائعات، بل اإنه 

واح���د م���ن امل�ش���ادر املوثوقة لدى م���ن يرغب يف 

ال���زواج وامل�شاه���رة، وم���ع الزمن تط���ورت مهنة 

احلالقة، فاأ�شبح احل���الق يعالج بع�س الأمرا�س 

الت���ي ت�شي���ب ال�شع���ر وف���روة الراأ�س، مل���ا يعانيه 

الكث���ر م���ن النا�س اآن���ذاك من بع����س التقرحات 

اجللدية و»القرع « مما يجعله ياأخذ دور الطبيب، 

وهن���ا لبد م���ن التفريق بن راأ�س الرج���ل الأ�شلع 

وراأ����س الرجل الأقرع، فال�شلع ظاهرة عادية غر 

مر�شي���ة ت�شيب ب�شيالت �شع���ر الرجال املوؤهلن 

وراثيًا حلدوثها وتبداأ م���ن اأوائل الع�شرينيات من 

العمر، اأوبعد ذلك، وق���د يبداأ ال�شلع من املنطقة 

الأمامية فقط اأواخللفي���ة، اأوكليهما، وقد ي�شيب 

كل ال�شعر من اجلانبن، وهناك �شبب اآخر لل�شلع 

هواختالل ن�شبة الهرمون الذكري وهوالأندروجن 

يف اجل�ش���م، وينبغي األ يفهم من ذلك وجود ن�شبة 

م���ن الأنروجن، ولكن وجود العامل الوراثي يجعل 

ال�شع���ر اأك���ر ا�شتعدادًا لال�شمح���الل حتت تاأثر 

الهرمون الذكري.

اأم���ا الأقرع فاإن جلد راأ�شه يعاين من تقرحات 

متفرقة يف ف���روة الراأ�س، يتع���ذر حلها منوال�شعر 

مم���ا يجعل امل�شاب بهذا املر����س يواري »قرعته« 

بغطاء، ففي منطقة اخلليج يحر�س امل�شاب على 

لب����س »الغرتة« لياًل ونهارًا، ويف كل الأماكن، وكان 

ال�شبية يتغنون: 

اأقرع قرنقع طاح يف الطا�صه

�صرخ على اأمه يبي خرخا�صه

 

احلالق���ن  ملعاجل���ة  البداي���ة  كان���ت  وه���ذه 

قروحات الراأ�س لي�شيفوا اإىل مهنة احلالقة مهنة 

املعاجلة ومهنتي احلجامة ومهن���ة اخلتان اأي�شا. 

وكان يطلق عليه احلكيم.

و�شوف يتم تناول �ش���رح املهمات الثالث التي 

يق���وم به���ا احلالق وه���ي حالقة ال�شع���ر واخلتان 

واحلجامة، ب�شورة تف�شيلية.

احلاقة يف التاريخ:

احلالق���ة مهنة عريقة عرفها الن�شان منذ اأن 

اهتم بجمالية مظهره، كما �شبق اأن اأو�شحنا، ويف 

بع�س البيئات يتم توارثها اأبا عن جد.

والفع���ل: حلق:حلقًا وحتالقا، اأي اأزال ال�شعر. 

كم���ا اأن احلالق���ة الزي���ان يق���ال له مزي���ن باللغة 

ال�شعبية واحلالقون: »مزاينية« )3(

وتعود اأق���دم الوثائق التاريخي���ة عن احلالقة 

اإىل فراعن���ة م�شر، فق���د كان امل�شريون القدماء 

يحلق���ون �شع���ر روؤو�شه���م وذقونهم عن���د تن�شيب 

الفرعون، وكان رئي����س الكهنة احلالق )باعتباره 

وحده �شاحب احلق يف مل�س �شعر الفرعون(. 

يذكر عبدالرحمن م�شامح يف كتابه »األوان من 

الرتاث« وجود ثالثة فئ���ات من احلالقن، فالفئة 

الأوىل ه���م من فتحوا له دكاك���ن احلالقة والفئة 

الثاني���ة فهم من يفرت�ش���ون الأر�س حيث يفر�شون 

ب�شاطهم يف اأحد اأركان ال�شوق، واأما الفئة الثالثة 

فه���م الذين يتجولون يف الق���رى والأحياء حاملن 

ع���دة العمل يف »جفر« ومن ثم يف �شندوق خ�شبي 

حت���ى و�ش���ول احلقائ���ب، وكان بع����س احلالقن 

ذوي اخل���رة وال�شمعة الطيبة والكف���اءة واملهارة 

يجولون العديد من القرى القريبة من القرى التي 

ي�شكنونها.

كان���ت درج���ة حالق���ة الراأ����س حم���دودة يف 

احلالقة الكاملة اأي جّز ال�شعر جزًا كاماًل، اأوكما 

يع���رف الآن على درجة ال�شف���ر لل�شغار والكبار، 

وق���د تك���ون م�ش���كالت غ�ش���ل ال�شعر واح���دة من 

الأ�شب���اب التي تدعوللتخل�س م���ن ال�شعر الكثيف 

يف وق���ت كان النا����س يغ�شلون �شعوره���م بنوع من 

احلاقة يف البحرين
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الطن الأ�شفر الناع���م احلبيبات اأوورق »ال�شدر« 

املطح���ون ال���ذي تنتج عن���ه رغ���وة ب�شيط���ة اأثناء 

الغ�شل، اإل اأن اإزالته وتنظيف ال�شعر من اآثاره بعد 

ذلك تبقى عملية �شاق���ة ومتعبة وحتتاج اإىل كمية 

كبرة من املياه املتدفقة.

ثم تطور منط احلالقة برتك جزء من ال�شعر 

يف مقدمة الراأ�س ت�شمى »الق�شة« كمظهر جمايل 

وبعده���ا تطور اإىل ترك دائرة من ال�شعر يف و�شط 

الراأ�س يقوم احلالق بو�شع »طا�شه« اأو»قفة » فوق 

راأ�س ال�شبي وق�س ما حولها.

اأم���ا ال�شب���اب ف���كان يحل���ق اللحي���ة بالكامل 

مع ت���رك �شارب���ه كنوع م���ن اإثبات الرجول���ة، اأما 

الرج���ال وكبار ال�ش���ن وال�شيوخ من رج���ال الدين 

فكانوا يكرم���ون اللحية ) على األ تزيد عن قب�شة 

اليد( ويهينون ال�شارب بتق�شره عمال باحلديث 

ال�شريف.

لق���د كان البح���ارة اليراني���ون الذين يجلبون 

الب�شائ���ع اإىل البحرين يحلق���ون مقدمة روؤو�شهم 

لأ�شب���اب ديني���ة وهي مل�ش���ح مقدم���ة الراأ�س عند 

الو�شوء ا�شتعدادًا لل�شالة.

عدة احلاق: 

•  مو�للس احلاقللة: وهواآل���ة ح���ادة م���ن الفولذ 
جزاأين:املقب����س،  م���ن  وهومك���ون  الأمل���اين، 

م�صجد وعن اأبوزيدان يف منطقة ) اخلمي�س ( من اأ�صهر االأماكن للنذور وغالبًا ما يكون 

التوجه جماعيًا ت�صارك فيه ن�صوة احلي م�صطحبن معهن اأطفالهن.
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واملو����س وه���ي اجل���زء احل���اد ال���ذي يق����س 

ال�شعر.

امل�صللن: بك�شر املي���م وهو�شريط جل���دي يعلق   •
اأح���د طرفي���ه يف اجل���دار ومي�ش���ك احل���الق 

بالطرف الآخر بيد احلالق ممرًا املو�س عليه 

م���رارًا وتكرارًا ليكون ح���ادًا بعد اأن مت �شحذه 

على م�ش���ن احلجر بحيث تكون عملية ال�شحذ 

بعد كل حالقة.

امل�صللن احلجللري: وهوحج���ر اأمل����س م�شقول   •
ي�شب علي���ه بع�س م���ن املاء لت�شهي���ل انزلق 

املو�س وتف���ادي احلرارة من ك���رة الحتكاك 

ل�شحذ املو�س اخلا�س بحالقة الوجه.

•  امل�صللن احلجللري اخل�صللن: مييل لون���ه للبني 
الداك���ن اأواملائ���ل للزرق���ة ح�شب ن���وع احلجر 

وي�شتعمل ل�شحذ املو�س اخلا�س بحالقة الراأ�س 

) هذه الأحجار جتلب من اإيران اأوتركيا.

م���ن  م�شنوع���ا  البداي���ة  يف  وكان  امل�صللط:    •
اخل�شب وبه اأ�شن���ان من كال الطرفن وهناك 

م�ش���ط خا�س ب�شعر اللحي واأ�شنانه من طرف 

واحد فقط.

طا�صه: واإن���اء �شغر حلفظ املاء م�شنوع من   •
النحا����س الأ�شفر لتغطي����س الفر�شاة امل�شبعة 

بال�شابون.

فر�صللاة �صغللرية: فر�ش���اة �شعره���ا ناعم ولها   •
مقب����س اأ�شط���واين خلل���ط ال�شاب���ون بامل���اء 

للح�ش���ول على رغوة ت�شهل انزلق املو�س على 

اجللد.

لككن: وهواإن���اء وا�شع لي�س بالغزير يتم غ�شل   •
الوج���ه والراأ�س مبا به من م���اء وثم التخل�س 

من ما به من ماء على الأر�س.

من�صفلله: وهي لتن�شي���ف الراأ����س والوجه من   •
بقايا ال�شابون وماء احلالقة واإزالة اآثار دماء 

اجلروح التي ي�شببها عادة املو�س.

معطللره: تر����س يف اأط���راف ال�شع���ر  بللودرة   •
لتخفيف حرارة املو�س واجلروح التي �شببها.

موؤخ���را  ا�شتعماله���ا  ومت  احلاقللة:  مكنللة   •
وذات مقب�س من طرف���ن يقب�س عليه ويفتح 

للح�ش���ول على �شفرة احلالقة يف و�شع يق�س 

ال�شع���ر وله درجات حتدد ح�شب ما يتفق عليه 

من طول ال�شعر املراد ق�شه.

الدكاك���ن(  لأ�شح���اب   ( حاقللة:  كر�صللي   •
جللو�س الرجل املراد حالقته.

لوح اجللو�س: خا�س لالأطفال ال�شغار يو�شع   •
على يدي الكر�شي لرفع م�شتوى اجلل�شة ليكون 

راأ�س الطفل قريبا من متناول يدي احلالق.

مراآة مثبتة : يف احلائط لرى الزبون ال�شكل   •
النهائي حلالقته.

مللراآة حممولللة:  يحمله���ا احل���الق يف نهاية   •
عملي���ة احلالقة لعر�س انعكا����س خلفية راأ�س 

الزبون على املراآة املثبت على احلائط.

وكان���ت يف ال�شاب���ق عب���ارة ع���ن  مروحللة:    •
)ح�ش���رة م�ش���دود اأح���د طرفيه���ا يف �شقف 

ال���دكان ( ويحرك الطرف الآخر �شبي بحبل 

ي�شده ويرخيه كي يقوم مبقام املروحة اليدوية 

يف توفر الهواء.

كر�صين اأوثاثة:  ل���رواد دكان احلالقة اإما   •
لالنتظار اأولتجاذب اأطراف احلديث يف �شتى 

املوا�شي���ع ومنه���ا حكايات الغو����س  والتجارة 

وم�شاكل النا�س اليومية.)3(

اأوراق امل�صمللوم: تو�ش���ع عل���ى اجل���روح التي   •
ي�شببها املو�س لتطبيبها.

العلقيلقلة:

 العقيق���ة هي ا�شم مل���ا يذبح عن املولود، واأهل 

اللغ���ة خمتلف���ون يف ا�شتقاقه���ا، فق���ال بع�شه���م: 

اأ�شله���ا ال�شع���ر الناب���ت عل���ى راأ����س املول���ود حن 

ولدت���ه، ف�شمي���ت ال�ش���اة التي تذبح عن���ه يف تلك 

احلال���ة عقيق���ة، فالعقيقة هي ال�شع���ر الذي يزال 

ع���ن راأ����س املولود، وكان���ت الع���ادة اأن يحلق �شعر 

املولود يف اليوم ال�شابع لولدته، لتكون مبثابة فداء 

له ودعاء ليحفظ���ه اهلل، ولذلك قيل الذبيحة هي 

�شاحبة احلدث، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح 

يف هذه املنا�شبة.

وي���رى البع����س اأن العقيقة ماأخ���وذة من العق 

احلاقة يف البحرين
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وهوال�ش���ق، اأي قط���ع اأوداج الذبيح���ة، فقي���ل لها 

عقيق���ة، وهي ال�شاة التي تذبح ف���داًء عن املولود، 

وتعق مذابحها اأي ت�شق مذابحها.

اأم���ا اآخرون ومنه���م ابن فار����س خري فرى 

اأن العقيق���ة تطلق على ه���ذا وذاك اأي على ال�شعر 

املزال وعلى الذبيحة. )1(

وق���د ح����س ال�ش���الم عل���ى العقيق���ة، وم���ن 

م�شروعي���ة ذلك ق���ول ر�شول اهلل �شل���ى اهلل عليه 

واآل���ه و�شلم: »مع الغالم عقيق���ة فاأريقواعنه دمًا، 

واأميطوا عنه الأذى«. )3(

واختلف الفقه���اء يف حلق �شعر املولود الأنثى، 

فذه���ب املالكي���ة وال�شافعي���ة اإىل اأن���ه ل فرق بن 

الذك���ر والأنثى ملا جاء ع���ن المام حممد بن علي 

بن احل�ش���ن عليهم ال�شالم اأن فاطمة بنت ر�شول 

اهلل ) �س( وزنت �شع���ر احل�شن واحل�شن وزينب 

واأم كلثوم وت�شدقت بزنة ذلك ف�شًة.)6(

وم���ن امل�شائ���ل املتعلق���ة باملول���ود حل���ق راأ�شه 

والت�ش���دق بوزنه ف�شة، جاء عن �شمرة ر�شي اهلل 

تع���اىل عنه- قال: قال ر�ش���ول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم: 

» كل غام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم �صابعه 

وي�صمى فيه ويحلق راأ�صه« 

وحللق راأ�س املول���ود حكمة وهدف �شحي كما 

هومعتقد بن النا�س، حيث اإن اإزالة ال�شعر ال�شعيف 

يخلفه �شع���ر اأقوى واأكر �شالبًة واأنفع للراأ�س، مع 

م���ايف ذلك من التخفيف على ال�شبي وفتح م�شام 

الراأ�س ليخرج البخار منه بي�شر و�شهولة، ويف ذلك 

تقوي���ة للحوا�س وبخا�شة الب�ش���ر وال�شمع وال�شم، 

ان الحتف���الت بحالقة املولود )العقيقة( وختانه 

من العادات املتوارثة، تتناقلها الأجيال من ع�شر 

لآخر، ومن بلد اإىل بلد اآخر، ولذلك انت�شرت هذه 

العادات وم���ا يرافقها من طقو�س م���ن بلد لآخر، 

كم���ا هي الحتفالت يف م�ش���ر الفاطمية العادات 

والحتفالت اإىل حد كبر.

احلاقة والنذور:

�شاد اعتقاٌد ب���ن عامة النا�س اأن املراأة العاقر 

اأوالت���ي يتاأخ���ر حملها لبع�س �شن���وات تلجاأ اإىل ما 

يفر����س عليها من تقدمي بع����س » النذور« من قبل 

بع����س امل�شايخ امل�شعوذي���ن اأوتقوم ه���ي من تلقاء 

نف�شه���ا ب���اأن تقول » هلل عل���ي ن���ذرا اإن رزقني اهلل 

مول���ودًا ذكر لأفعل كذا وكذا، وتذكر ما تنوي عمله 

حن يتحقق لها مبتغاها« وكثر من الن�شوة يذهن 

للم�شاجد التي بها قبور ال�شاحلن لتاأدية النذر.

حاق يفر�س االأر�س



165

ومن الق�ش�س الطريفة يف البحرين، اأن اإمراأة 

يف الأربعيني���ات من القرن املا�شي، كان نذرها اأن 

رزقه���ا اهلل مول���ودا ذكرًا ف�شوف حتل���ق �شعره يف 

جزيرة فيلكا التي هي تابعة لدولة الكويت يف وقت 

كان ال�شف���ر بن دول اخلليج يت���م بوا�شطة ال�شفن 

اخل�شبية.)هذه احلكاية من احلي الذي كنت قد ترعرعت فيه ( 

مهنة اخلتان: 

جاء يف املعجم الو�شيط باأن اخلتان هومو�شع 

القط���ع م���ن الذكر والأنث���ى، وخنت ال�شب���ي ختنًا 

وختانه قطع ُقلفته فهوخمتون.

وكانت ع���ادة اخلتان متار�س م���ن قبل قدماء 

امل�شري���ن و�شرعتها بع����س الديان���ات ال�شماوية 

ومنها اليهودية حيث قرر يو�شع اإلزام اليهود كافة 

بوجوب ختان اأبنائهم. )5(

وتنظ���ر اليه���ود للخت���ان باأن���ه يوؤم���ن لل�شاب 

اليهودي الن�شج اجلن�ش���ي والفحولة واخل�شوبة.

)7( وهناك الكثر م���ن القبائل والأديان متار�س 

عملية اخلتان لأ�شباب دينية اأوعقائدية اأو�شحية. 

بع����س ال�شعوب البدائية حتر����س الن�شوة من اأهل 

ال�شب���ي )املخ���نت ( عل���ى اقتناء اجل���زء املقطوع 

)قلف���ة الع�شوالذك���وري( كهداي���ا ي�شنع���ن منها 

عق���ودًا اأواأقراطًا. ويف بع����س القبائل يف ا�شرتاليا 

ت���اأكل )القلفة ( بع���د طبخها وجتفيفه���ا. وقبائل 

اأخرى تقدم )القلفة ( قربانًا لاللهة. )8(

الطائف���ة »اليزيدية« تختار العائل���ة اليزيدية 

ح���ن تن���وي ) خ���نت ولده���ا ( اأح���د الأ�شخا����س 

�ش���واًء كان من طبقته اأوم���ن طبقة اأخرى لي�شبح 

) كريف���ا( لول���ده حي���ث يخ���نت يف حج���رة ذل���ك 

ال�شخ�س، لتكوين اأوا�شر حمبة وتعاون بن هذين 

ال�شخ�شن ب�شورة عامة وب�شورة خا�شة )4(.

 يتم تعط���ر الطفل بدهن العود وتبخر ثيابه 

وعادة تكون ثوبا ف�شفا�شا دون احلاجة للمالب�س 

الداخلية. يتم جتلي�س الطفل يف ح�شن اأحد اأقاربه 

ويجل�س ) املخنت( اأمامه قائال له: وهو يوؤ�شر اإىل 

الأعل���ى: �شوف احلمامة فينظ���ر الطفل اإىل اأعلى 

ويقوم املخنت بقط���ع ) الغلفة ( وهواجللد الزائد 

يف الع�شوالذكري عن���د املولود. فيقوم اأهل البيت 

بالت�شفيق والغناء.

 ويتم توزيع ال�شدقات على الفقراء واملحتاجن 

وتذبح الذبائ���ح وتوزع املاأك���ولت واحللويات على 

الأطفال. )2( 

ال�صوره للحاق احلاج حم�صن من كتاب �صيئ من الراث البحريني.

املوؤلف:االأ�صتاذ عبداهلل الذوادي  �س 59

احلاقة يف البحرين
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مهنة احلجامة:

حلكايلة: 

وتذك���ر الرواي���ات التاريخية اأن���ه عر�س على 

احلج���اج �شاب متلب�س يف حالة �شكر �شديد ف�شاأله 

احلجاج من اأنت فاأجابه �شعرًا:

اأنا ابلللن ملللن دانت الللرقللاب له

     ملا بيلن خمزومها وها�صمها

تلاأتليله بلاللرغلم وهلي �صلاغلرة

    يلاأخلذ ملن ملالها وملن دملهلا

فاأم�ش���ك عن���ه، واعتقد باأنه م���ن اأقارب اأمر 

املوؤمن���ن، وطلب من احلر�س ال�ش���وؤال عنه، فقيل 

ل���ه: اإن���ه اب���ن حج���ام فتعجب م���ن ذكائ���ه، وقال 

جلل�شائ���ه علموا اأولدكم الأدب، ف���واهلل لول اأدبه 

ل�شربت عنقه، وعفا عنه.

لقد عرف���ت احلجامة كنوع م���ن اأنواع العالج 

الطبي منذ اآلف ال�شنن فقد عرفها الفراعنة يف 

م�شر القدمية وعرفها الآ�شوريون يف بالد ما بن 

النهرين.

احلجامة يف اللغة:

جاء يف الل�ش���ان: احلجم، امل����س، واحلجام: 

امل�شا����س، لأنه مي����س فم املحجم���ة. واحلجامة 

متار�س من خالل عمل �شقوق يف اجللد يف اأماكن 

متع���ددة يف الظهر ويف اأعلى الرقبة وتوجد اأماكن 

عديدة يع���رف مكانها »احلج���ام« املتمر�س، وتتم 

العملية مب�س فوهة املحجمة لتفريغها من الهواء 

ك���ي يندفع ال���دم الفا�شد م���ن الوري���د اإىل داخل 

املحجمة اأوو�ش���ع قطعة قطن �شغرة يف املحجمة 

وحرقه���ا واحلري���ق �ش���وف ميت����س اله���واء ليحل 

مكانه الدم الفا�شد من خالل ال�شقوق التي يعملها 

»احلجام«يف مو�شع احلجامة.

يحر�س العديد من النا�س على الحتجام يف اأيام 

حمددة لعتقادهم ب���اأن لهذه الأيام تاأثرا اإيجابيا 

على �شحة النا�س وهي اليوم ال�شابع ع�شر والتا�شع 

ع�ش���ر والواحد والع�ش���رون من الأ�شه���ر الهجرية.

ويعتقدون ب���اأن الدم يكون يف ه���ذه الأيام يف زيادة 

ي�شتح�شن التخل�س منها. ويحر�س 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�شباح وقبل مغيب ال�شم�س.

وال�شالم حث على احلجامة ملا لها من فوائد 

�شحي���ة وكان النبي حممد �شلى اهلل عليه واآله قد 

احتج���م يف راأ�شه. وهوالذي ق���د قال يف احلجامة 

»خر ما تداويتم به احلجامة«)9(

دكان احلاق اإبراهيم الع�صكري- ت�صوير خليفه �صاهن 
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حاقو الب�صطات:

يف مدين���ة املنام���ة كان م���ن ب���ن احلالق���ن 

اأخ���وان يجل�شان عل���ى الأر�س ل�شتقب���ال الزبائن 

للحالق���ة وذلك يف قلب ال�ش���وق بالقرب من �شوق 

) الكولي���ه ( يجل�س على ب�شاط على الأر�س اإثنان 

من املحا�شنيه ي�شتقب���الن زبائنهما، وهما احلاج 

حم�ش���ن املحا�شنيه واحلاج مه���دي، وكالهما من 

قرية جدحف�س.)علي دخيل مهدي - املنامه (

وم���ن ب���ن احلالق���ن الذي���ن زاول���وا مهن���ة 

احلالقة واخلتان واحلجامة يف منزله هواملح�شن 

علي اأبو�شمله وكان منزل���ه خلف »ماأمت اأبوعقلن« 

بالقرب من كني�ش���ة »القلب املقد�س« )�ش���امل النويدري 

- املنامة (

اأم���ا يف �ش���وق جدحف����س ف���كان العدي���د من 

احلالق���ن يفرت�ش���ون الأر�س ل�شتقب���ال الزبائن 

واأخبارالنا����س  الأحادي���ث  لتب���ادل  ياأت���ون  وم���ن 

والقرية واأخبار جمريات احل���رب العاملية الثانية 

اآن ذاك.وم���ن ب���ن احلالق���ن املرح���وم احل���اج 

اإبراهيم املح�شن واملرحوم احلاج حم�شن الأري�س 

واملرحوم احلاج عب���داهلل املزين. واملزين هولقب 

يعطى للحالق الذي يهت���م بتزين الوجه وتنظيفه 

من ال�شعر الزائد وترتيب ال�شوارب وق�س اللحية 

ح�شب ال�ش���كل املطلوب و�شباغته���ا باحلناء. حي 

)املحا�شني���ة ( يف جدحف����س غالبي���ة العوائل يف 

ه���ذا احل���ي متته���ن احلالق���ة وتتوارثه���ا اأبا عن 

جد.)ح�شن احلالل - جدحف�س (

العدي���د م���ن الق���رى ل يوجد بها م���ن ميتهن 

احلالقة اإما ل�شغرها اأولن�شغال واهتمام الأهايل 

بحرف اأكر دخال.

احلاقون اجلائلون:

ومن بن احلالقن �شيد علي املح�شن من قرية 

اأبو�شيبع كان يتنقل بن القرى املجاورة مثل قرية 

احلجر وقرية املق�ش���ع وقرية كرانه حامال حقيبة 

اأدوات احلالقة.

 احل���اج جمع���ه ربيع م���ن قرية ال���دراز وبعده 

اإبن���ه عبدال�شهيد احلاج جمعه ال���ذي يطلق عليه 

»م�شهد جمعه« كانا يتنق���الن بن القرى املجاورة 

مث���ل قري���ة البديع وقري���ة بني جم���ره وقرية �شار 

وقرية مقابه وقرية باربار وكانت خدماتهما ت�شل 

اإىل الرفاعن وبع�س موا�شم الأعياد يكون الدخل 

كبرا حيث يقبل النا�س على التزين وقرية الدراز 

يت���وارث الأبناء مهن���ة احلالقة عن الآب���اء.) اأحمد 

املرزوق - الدراز( و) علوي عا�شور - �شار (

وحالق اآخر من قري���ة �شدد هواحلاج يو�شف 

قري����س واحل���اج ح�شن قري����س كان���ا يتنقالن بن 

احلاق بن �صم�س 

احلاقة يف البحرين
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الق���رى على احلم���ر ملمار�شة احلالق���ة واخلتان 

واحلجامة. 

اأم���ا احل���اج عي�ش���ى هرون���ه م���ن قري���ة دار 

كليب،فق���د كان ي�شتقب���ل العم���الء يف بيت���ه حيث 

كان يفرت�س الأر����س ملمار�شة احلالقة، وكثرا ما 

كان ي���زور بع�س الزبائن يف قراه���م. )نا�شر ح�شن - 

داركليب(

حاقوالدكاكن:

يف املنامة العا�صمة:

يف زقاق �شيق وخلف فندق �شحارى بالتحديد 

يق���ع دكان احل���الق حج���ي اإبراهي���م الع�شك���ري 

م���ن اأه���ايل ال�شناب����س ويقابل���ه دكان حجي علي 

مه���دي م���ن اأه���ايل املنام���ه وكان دكان���ه م���زودًا 

باآل���ة )اجللخ( وهي قر�س كب���ر من احلجر يدار 

بدوا�شة بالرجل. 

ولي�س بعيدا عن نف�س املوقع يقع دكان احلالق 

احلاج ح�ش���ن �شعبان من البالد الق���دمي، وهوؤلء 

احلالق���ون كانوا يحلق���ون لكبار ال�ش���ن وال�شباب 

والأطفال.

وم���ن بن حالقي املنامه احل���الق قمر الذي 

زاول الط���ب ال�شعبي اإىل جان���ب احلالقة وقد مت 

حتويل العديد من املر�شى من م�شت�شفى الر�شالية 

المريكي���ة اإليه لتلقي الع���الج، يقع دكانه بالقرب 

من مقهى ب���ن رجب يف اأحد الأزق���ة املت�شعبة من 

�ش���ارع ال�شي���خ عب���داهلل وكانت ل���ه م�شاهمات يف 

تطوي���ر ت�شفيف���ات �شع���ر ال�شباب.)امي���ان املع���اوده - 

املنامه(

يف مدينة املحرق: 

ا�شتهر احلالق عبداهلل بن �شم�س الذي مار�س 

احلالق���ة واخلتان واحلجام���ة والتطبيب وقد ذاع 

�شيته بن النا�س.

عب���د الرحم���ن احل���الق هواأي�ش���ا كان���ت ل���ه 

�شهرت���ه بن النا�س ملا يقدمه م���ن خدمات متثلت 

يف احلالقة واخلتان واحلجامة اأي�شًا )1(

ونظ���را لك���رة احلالقن يف ع���دة مناطق من 

ق���رى البحري���ن فاإن���ه ل يت�ش���ع املج���ال لذكرهم 

جميعًا.

اخلامتة:

اإن التط���ور احل�ش���اري ق���د �شم���ل كل نواحي 

احلياة الجتماعية والعملية والقت�شادية ناهيك 

عن التعليم وال�شياحة.

عي�صى اأحمد حبيب
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املراجع

وه���ذا التطور ل ميك���ن اأن ي�شاهم يف النه�شة 

ب���كل خمتل���ف احلي���اة وتطوره���ا اإل بو�شع خطة 

مدرو�ش���ة خللق جيل مهني ي�شغ���ل املهن واحلرف 

اليدوي���ة يتلق���ى تعليم���ه يف املعاه���د داخل مملكة 

البحري���ن وخارجها للو�ش���ول باحلالقن ال�شباب 

اإىل اأعلى امل�شتويات يف عامل املو�شة وامل�شتح�شرات 

التجميلية والطبية بالعناية بال�شعر والب�شرة وهي 

اخت�شا�شات حديثة لبد للحالقن من مزاولتها.

وهذا ي�شمل كال اجلن�شن من ال�شباب.

وخ���ر جترب���ة ناجح���ة ه���ي دخ���ول ال�ش���اب 

البحرين���ي عي�شى اأحمد حبي���ب من جزيرة �شرته 

ال���ذي تخ�ش����س يف حالق���ة الأطف���ال وقد لقت 

مهاراته يف التعامل مع الأطفال قبول ح�شنا وذلك 

بال�شاف���ة اإىل قدراته املهني���ة يف اإجادة احلالقة 

ح�ش���ب متطلبات املو�شة يف الت�شريحات الرجالية 

التي تتنا�شب مع الأطفال.

وهويعد من احلالقن املتنقلن الذين ي�شلون 

اإىل الطف���ل يف بيت���ه وهذا م���ا يعطي���ه الطماأنينة 

ويذهب عنه اخلوف من املو�س واملق�س.

لقد تلقى احلالق عي�شى اأحمد حبيب تعليمه يف 

معهد البحرين للتدريب وقد مت ذلك بالتن�شيق بن 

وزارة العمل و�شندوق �شرته اخلري وقد كان ذلك 

يف الف���رتة ال�شباحي���ة وممار�شة عمل���ه يف اإحدى 

ال�شالونات لتلقي اخلرة وذلك ملدة �شتة اأ�شهر.

اإن هذه التجربة الناجح���ة لبد اأن تعمم على 

جميع ال�شناديق اخلرية واجلمعيات الجتماعية 

يف املدن والق���رى لتدريب ال�شب���اب على احلالقة 

)11(

للح�شول على اكتفاء ذاتي.

احلاقة يف البحرين

�صور املقال من الكاتب



170

عمارة البيت الشعبي العراقي 
البيت البغدادي والموصلي أنموذجا 

خليل ح�صن الزركاين 

كاتب من العراق

 ينظ��ر إل��ى الثقافة الش��عبية على أنه��ا خاصة 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 خالها عن صلته 

باملكان وما يستمده منه من خبرات وقيم وسلوك.

http://www.jeddah.gov.sa/gallery/gallery_images/cat144.jpg
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عمارة البيت ال�صعبي العراقي  البيت البغدادي واملو�صلي اأمنوذجا 

وتع���د الثقافة املادية جزءا من الثقافة العامة 

اإذ ه���ي �ش���دى مله���ارات وو�شف���ات انتقل���ت عر 

الأجيال وخ�شعت لق���وى التقاليد املحافظة منها. 

كما تعرف الثقاف���ة املادية باأنها )ال�شيء امللمو�س 

واملح�شو����س بوجه ع���ام اأو مبعنى اآخ���ر هو حتويل 

امل���ادة اخلام اإىل �شكل حمدد يخ���دم غر�شا لدى 

الإن�ش���ان(، ويت�ش���ح لنا من خالل ه���ذا التعريف 

اأن حم���ور الثقاف���ة املادية يعد حم���ورًا اأ�شا�شيًا يف 

الفلكل���ور وذلك لأنه ي�شكل جان���ب الإبداع يف هذه 

الثقاف���ة ال�شعبي���ة، فه���و يغط���ي جمي���ع اإبداعات 

الفن���ون الت�شكيلي���ة والتطبيقي���ة الت���ي منه���ا على 

�شبيل املثال العمارة ال�شعبية للبيت البغدادي التي 

اأ�ش�شت عل���ى موا�شف���ات خا�شة متعلق���ة بطبيعة 

املكان وظروفه املادية والبيئة.

م���ن الثاب���ت تاريخي���ا اأن فن العم���ارة ن�شاأ يف 

الع���راق من���ذ اأق���دم الع�ش���ور، وقد �شه���د العامل 

قب���ل اآلف ال�شنن ن�شاط الف���رد العراقي يف هذا 

امل�شمار وكان اإبداعه يف البناء والإن�شاء، رغم قلة 

مالديه من املواد الأولية، مايبهر الناظر وي�شتحق 

كل اإعج���اب وتقدير، لقد كانت املعتقدات الدينية 

عن���د ال�شع���وب الت���ي �شكن���ت ب���ن الرافدين هي 

العامل املحف���ز لهذا الن�شاط والإب���داع، فقد كان 

م���ن واجب كل ف���رد اأن يقوم بخدم���ة الآلهة التي 

كان يعبدها ويبني لها املعابد ال�شخمة ويقدم لها 

القراب���ن، وهكذا نرى فن العمارة يف العراق اأخذ 

ينمو ويزدهر يف املعابد وتتكون �شخ�شيته املميزة 

)1(

له ع���ن غره م���ن الفن���ون املعماري���ة القدمية

لفت���ح ح�ش���ارة وادي الرافدين، وه���ي مهد اأقدم 

احل�شارات الإن�شانية، ناف���ذة على العامل القدمي 

يط���ل منها املرء عل���ى م�شرة التط���ور احل�شاري 

املج���الت  جمي���ع  يف  الب�شري���ة  حققت���ه  ال���ذي 

الجتماعية والقت�شادية والعلمية والتقنية، ومن 

تلك الإجن���ازات احل�شاري���ة املهمة بي���ت ال�شكن 

والعمران احل�شري الذي بداأ يف �شومر وبابل وما 

زالت اآث���اره وا�شحة يف البيت البغ���دادي العريق، 

ال���ذي يعك����س منوذج���ا يع���ود تاريخ���ه اىل اآلف 

ال�شنن.

ومتت���د اأ�ش���ول البي���ت البغ���دادي اإىل البي���ت 

ال�شومري الذي هو نت���اج ح�شارة وادي الرافدين 

التي كون���ت منوذجا متقدما ان�شج���م ب�شكل كبر 

مع البيئ���ة واملحي���ط وتقنيات البن���اء وتطور عر 

اآلف ال�شنن حتى و�شل عر الب�شرة والكوفة اإىل 

ال�شكل الذي يتميز به البيت البغدادي اليوم الذي 

يظه���ر بانغالقه من الداخل وانفتاحه اىل ال�شماء 

عر الفناء الداخلي.

اإن من���اخ العراق يت�شم بتطرفه عامًة ول�شيما 

املنطقة اجلنوبية منه التي يتميز مناخها بتطرفه 

ال�شدي���د بن ف�شل���ي ال�شيف وال�شت���اء اذ ترتفع 

اإىل  ال�شي���ف احل���ار  درج���ات احل���رارة خ���الل 

م���ا يق���رب م���ن %50م اأو اأك���ر من ذل���ك بينما 

تنخف����س يف ال�شت���اء اإىل ال�شف���ر املئ���وي اأو دون 

ذل���ك اأحيانا، ويتع���دى التباين اإ�شاف���ة اإىل ذلك 

اإىل الي���وم الواح���د اإذ تتف���اوت درج���ات احلرارة 

ب���ن الليل والنهار، كم���ا اأن املنطق���ة تتعر�س اإىل 

ري���اح حارة حممل���ة بالأتربة ) الغب���ار( يف اأغلب 

، ولكي يتمكن الإن�شان من 
)2(

اأيام ال�شيف تقريبا

التكي���ف مع مثل ه���ذه الظروف البيئي���ة املتطرفة 

لبد له م���ن ابتكار الو�شائ���ل والأ�شاليب للحد من 

تل���ك املوؤث���رات وخلق بيئة اأخ���رى خمتلفة تنا�شبه 

داخ���ل م�شكنه لعالق���ة لها مبحيط���ه العام، وقد 

ا�شتند يف حتقيق ذلك على ركائز اأ�شا�شية منها ما 

يتعل���ق بالت�شميم) التخطيط ( ومنها با�شتخدام 

عنا�ش���ر عماري���ة تعال���ج تط���رف تل���ك العوام���ل 

املناخي���ة وتكّيفها ملا ينا�شب رغبات���ه، اإ�شافة اإىل 

معاجل���ات اأخرى تتعلق باختيار ن���وع املواد الأولية 

التي تنا�شب البيئة التي يعي�س فيها، اإل اأن ما يهم 

مو�شوعن���ا هنا هو الت�شمي���م والعنا�شر العمارية 

لوج���ود ترابط وظيفي مبا�ش���ر بينهما يف معاجلة 

الظروف املناخية.

لق���د حاول البن���اوؤن جعل بن���اء البيت مالئما 

و�شكله،منه���ا  تخطيط���ه  حت���دد  كث���رة  لعوام���ل 

املناخ وطرز احلياة الجتماعي���ة والعائلية واملواد 

املتوف���رة للبناء،فكان���ت ه���ذه البيوت عل���ى اأنواع 

خمتلفة،تتغ���ر وتتب���دل باخت���الف 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�شلي يختلفان عن 

البي���ت البغدادي الذي يبن���ى يف املناطق الو�شطى 

. 
)3(

ذات اجلو ال�شحراوي

البيت البغدادي القدمي

اإن بناء البيوت البغدادية القدمية التي اأن�شئت 

يف الع�شر العثماين، تلك البيوت التي لزال بع�شها 

قائم���ا يف الأزق���ة والطرق���ات ال�شيقة م���ن بغداد 

القدمي���ة، حيث تطل الأزقة عل���ى التي تطل عليها 

هذه ال���دور ف�شال ع���ن تعرجاته���ا الكثرة وعدم 

تقيده���ا با�شتقام���ة معين���ة فهي �شيق���ة ليتجاوز 

عر�شه���ا مرتي���ن، وق���د كان هذا ال�شي���ق متعمدا 

وذل���ك لتقليل ت�شلط اأ�شعة ال�شم����س املحرقة على 

املاري���ن يف مو�شم �شي���ف الع���راق الطويل ف�شار 

املارة فيها ي�شع���رون بالراحة عندما ي�شر يف ظل 

البي���وت القائمة على جانبي ه���ذه الطرق ال�شيقة 

كما اأن الآهلن مل يجدوا حاجة لتو�شيع هذه الأزقة 

طاملا هي حمددة ملرور امل�شاة ول متر بها العجالت 

الكبرة. من املالحظ اأن���ه مبرور الزمن حافظت 

امل���دن والأحي���اء وبي���وت ال�شكن عل���ى تنظيماتها 

الع�شوي���ة وترابطه���ا احليوي وارتباطه���ا بتقاليد 

وطقو����س ديني���ة انعك�شت ب�ش���كل متمي���ز بالأزقة 

ال�شيقة املت�شابكة وت�شكيالت اأ�شبه بخاليا النحل 

الت���ي تكون مبجموعه���ا وحدات �شكني���ة متجاورة 

ومتداخل���ة ع�شوي���ا مع بع�شها، كم���ا هي اليوم يف 

.
)4(

بع�س اأحياء بغداد القدمية

مفردات البيت البغدادي 

ج���اء البيت البغ���دادي، ا�شتجاب���ة ملقت�شيات 

مناخ بغ���داد، فه���و مبثابة خزان ترطي���ب وتدفئة 

يف الوق���ت نف�شه، لأنه يحتف���ظ بحرارة هوائه من 

دون اأن يتاأثر بالهواء اخلارجي، وبهيكله العمراين 

التقلي���دي الذي يبنى بالطاب���وق واجل�ّس، تدخله 

من خالل:

خارجللي كب���ر م�شن���وع م���ن اخل�شب  بللاب   -  1

امل�شق���ول، تزينه زخارف ط���ول وعر�شا، ويف 

الأعل���ى مطرق���ة معدني���ة، وتعد الأب���واب من 

�شروريات امل�شكن لأنها حتفظ حرمته ومتنح 

، وقد كانت كرة 
)5(

�شكانه نوعًا من ال�شتقرار

،وتتكون 
)6(

الأب���واب ت���دل عل���ى �شع���ة امل�شكن

الأب���واب م���ن قطع���ة واح���دة فهي ف���ردة واإن 

 وتتحرك 
)7(

كان زوج���ًا ففيهم���ا م�شراع���ان

ه���ذه بوا�شطة �شنارة اإما من احلجر وبع�شها 

�شخرية، ولعل ال�شبب يف تلف الأبواب اخل�شبية 

هو �شعفها وعدم مقاومتها للظروف اجلوية، 

وتوج���د اأم���ام الأب���واب م�شطب���ة )الدجة: (

اأو م���ا ت�شمى بالعتبة وهي تبن���ى اأمام كل باب 

دار وتك���ون ع���ادة اأعلى من م�شت���وى ال�شارع. 

 وملنع 
)8(

ومال�شقة للباب وذلك للجلو�س عليها

.متيزت 
)9(

دخول الأمطار اإىل داخ���ل امل�شكن

الدور البغدادية ب�شكل خا�س والعراقية ب�شكل 

ع���ام مبميزات عديدة، فلل���دور اأبواب خ�شبية 

متينة يغلق عليها من اخلارج ب�شفائح الرونز 

.
)10(

الأ�شفر

وهو ممر �شيق يبلغ طوله عدة اأمتار،  2 - املجاز: 
ي���وؤدي اإىل الباحة املك�شوف���ة )احلو�س( التي 

تتو�شط الدار، وقد اعتادت العوائل البغدادية 

اأن ت�شن���ع �شت���ارا م���ن القما����س )ب���ردة( يف 

بداية املجاز لغر����س ال�شرت من عن الغريب. 

ويف منت�ش���ف املجاز وعل���ى اليمن تكون باب 

. اإن 
)11(

غرفة ال�شيوف وت�شمى )ديوه خانة(

املج���از ل يوؤدي اإىل الفناء اأو احلو�س مبا�شرة 

بل يو�شل اإىل رحبة مربعة والرحبة اإىل ردهة 

وتل���ك ت���وؤدي اإىل فن���اء ذل���ك حت���ى ل يتمكن 

 .
)12(

اأي عاب���ر خارج���ي اأن يرى داخ���ل البيت

اإن ازورار املداخ���ل ل���ه م���ا ي���رره حيث مينع 

بوا�شطت���ه تعر����س فن���اء الدار م���ن �شو�شاء 

 ويكون �شقفه من اخل�شب املركوم 
)13(

الزقاق

واملزين بزخارف ونقو�س جميلة. 

الباح���ة  وه���ي  احلو�للس(   ( البيللت  فنللاء   -  3
املك�شوفة اأو الفناء الذي يتو�شط الدار، وتكون 

م�شاحته مفتوحة على كل الغرف املحيطة به. 
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لأنه م�ش���در النور واله���واء، ويعد )احلو�س( 

م���ن اأهم مف���ردات البيت البغ���دادي القدمي.

ذك���رت امل�ش���ادر الرتاثي���ة املعماري���ة اأهمية 

الفن���اء اأو احلو�س يف تخطيط البيت باعتباره 

م���ن اأه���م امل�ش���ادر املعمارية املتمي���زة حيث 

 
)14(

كان الفن���اء معروف���ًا منذ ع�ش���ور قدمية

م���ن الناحي���ة التخطيطية اتبع املعم���ار ومنذ 

اأق���دم الع�شور نظاما خا�شا حاول من خالله 

معاجل���ة الظروف املناخي���ة املحيطة به والتي 

يع���د اأكرها تاأثرا فيه ه���ي درجات احلرارة 

وخ�شو�شا خالل ف�شل ال�شيف احلار وكذلك 

اأ�شعة ال�شم�س املحرقة، فعالج ذلك عن طريق 

عزل داخل البيت عن املحيط اخلارجي وخلق 

بيئ���ة خا�شة ب���ه لعالقة مبا�ش���رة بينها وبن 

املن���اخ يف اخل���ارج وذل���ك با�شتخ���دام نظام 

الفن���اء الداخل���ي اأو ما يع���رف ب�شحن الدار 

.
)15(

وحمليا يف البيوت الرتاثية ) احلو�س (

فاملعم���ار حاول م���ن خالل احلو����س اأن يخلق 

بيئ���ة مناخية داخل منزله مغايرة للمناخ العام يف 

اخل���ارج وذلك بتكوين بيئ���ة مفتوحة داخل البناء 

ت�شمح بحرية حركة التي���ارات الهوائية وا�شتمرار 

دينامكيته���ا احلركي���ة يف حالة �شك���ون الهواء يف 

املحي���ط العام بالطريق���ة املعروف���ة بالت�شعيد اأو 

، ومفادها خلق تفاوت بن درجة حرارة 
)16(

احلمل

الطبقات الهوائية مما يوؤدي اىل اختالف اأوزانها 

فاله���واء البارد الثقيل يح���اول اأن يهاجم الأماكن 

الواطئة يف ح���ن اأن الهواء احلار اخلفيف ي�شعد 

اإىل الطبق���ات العلي���ا ليخرج من خ���الل الفتحات 

)17(

املوجودة يف اأعلى اجل���دران املحيطة بالفناء

وجنمل ما يحققه احلو�س يف البيت البغدادي مبا 

يلي:

- توزيع احلركة ملرافق البيت واإي�شال الهواء 

وال�ش���وء اإىل داخل���ه ف�شح���ن الدار ه���و م�شدر 

.
)18(

الهواء والنور ملرافق الدار وغرفه

- اأن ا�شتعم���ال الفناء قد ثب���ت بخا�شة كحل 

 
)19(

مناخ���ي ملعاجل���ة الظ���روف البيئي���ة احل���ارة

فه���و ي�شاعد على خف�س احل���رارة ب�شبب الظالل 

الناجت���ة ع���ن تقاب���ل اأ�شالع���ه واأن تلطيف اجلو 

.
)20(

والتهوية تكون دون تلوث

عمارة البيت ال�صعبي العراقي  البيت البغدادي واملو�صلي اأمنوذجا 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/445//Tripoli_-_Karamanli-Haus,_1750.jpg
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- وق���د ا�شتخ���دم الفن���اء اأو احلو����س يف فتح 

النوافذ واملط���الت لالأجنحة ل�شعوبة فتحها على 

ال�شوارع اخلارجية بدرجة كافية للتهوية والإ�شاءة 

.
)21(

والإطالل

- اجلان���ب الجتماعي ال���ذي يحققه احلو�س 

لأنه يعد امل���كان املف�شل الذي جتتم���ع فيه العائلة 

وكان هناك مي���ل لتو�شيع �شاحة الدار ورمبا تكون 

.
)22(

فيه حديقة تروح عن �شكانه

- ي�شاع���د الفن���اء اأو احلو����س عل���ى تخفي���ف 

ال�شو�ش���اء م���ن الناحي���ة البيئي���ة وتلطي���ف ج���و 

 .
)23(

امل�شك���ن بوا�شط���ة ناف���ورة تو�ش���ع يف و�شطه

واإذا كان احلو����س وا�شع���ا يرتك ق�ش���م منه بدون 

تبليط ويرت���ب فيه حديق���ة )بقجة(�شغرة تزرع 

بالأ�شج���ار كالرمان والليمون وال�ش���در) النبكة (

والورد اجلوري والنخيل.

4 - غللرف النللوم: يك���ون عددها ح�ش���ب م�شاحة 
البي���ت، وعدد العوائل التي ت�شكن هذا البيت، 

حي���ث ينام فيه���ا اأف���راد العائل���ة وذووهم يف 

ف�ش���ل ال�شتاء البارد، اأم���ا يف ال�شيف فاإنهم 

ينامون على �شطح الدار.

5 -  املطبللخ: يق���ع عادة على مي���ن الفناء ويت�شع 
مل�شاح���ة متو�شط���ة، وق���د يك���ون مفتوحا على 

ي�ش���ار الفن���اء )الإي���وان(، وهو م���كان جلو�س 

العائل���ة اأو ال�شي���وف املقرب���ن ويك���ون بن���اء 

الإيوان قائم���ا على ثالثة اأعمدة من اخل�شب، 

والعم���ود ي�شمى )الدنك���ة(. اأن البيت الذي ل 

يحتوي على اإي���وان ل يعد دارا لل�شكن ول تدل 

.
)24(

هيئته على مكانة �شاكنيه املالية

:كان لأك���ر البي���وت البغدادية 
)25(

6 - ال�صللرداب
�شرادي���ب م���ع اخت���الف يف ال�شع���ة والعم���ق.

وال�شرداب يكون حتت الطابق الأر�شي، وينزل 

،ياأوي 
)26(

اإلي���ه عن طريق �شت اأو �شبع درجات

اإليه اأفراد العائلة يف ف�شل ال�شيف بعد الغذاء 

للقيلولة، اأما �شقف ال�شرداب فكانت على �شكل 

 ولل�شرداب نوافذ تطل على 
)27(

اأقبية وعقادات

.
)28(

�شحن الدار لغر�س التهوية والنور

 ،
)29(

)البادك���ر( ي�شم���ى  م���ا  ال�ش���رداب  ويف   

وه���ي كلم���ة فار�شي���ة، )الباد( تعن���ي الهواء. 

والبادك���ر مم���ر هوائي تابع لل�ش���رداب يعمل 

على تريد ال�شرداب ع���ن طريق جلب الهواء 

م���ن ال�شطح العايل من خ���الل فتحات خا�شة 

ترتفع عن م�شتوى ال�شطح وتنتهي مبنافذ عند 

ال�شرداب.

الكف�صللكان: ه���ي عب���ارة عن غرف���ة �شغرة   -  7
تقع يف الطابق العلوي ارتفاع �شقفها ل ي�شمح 

بوقوف �شخ�س معتدل، وت�شتخدم هذه الغرفة 

حلفظ الأفر�شة الزائدة وحاجات البيت التي 

.
)30(

ت�شتخدم فقط يف املنا�شبات

8 - االأر�صللي: وهي غرفة كبرة يف الطابق الثاين 
م���ن البي���ت تتك���ون م���ن ثالث���ة ج���دران، اأما 

الرابع فه���و عبارة عن واجهة م���ن ال�شبابيك 

تط���ل عل���ى فناء ال���دار وتكون مزين���ة بزجاج 

مل���ون وباأخ�ش���اب منقو�ش���ة بنق�ش���ات عربية 

.
)31(

جميلة

9 - ال�صنا�صيللل: وه���و امل���كان ال���ذي يط���ّل عل���ى 
الطريق ويكون مبثاب���ة امتداد اإ�شايف مل�شاحة 

ال���دار، وتعقد فيه جمال�س اأه���ل البيت، حيث 

يتحلقون ح���ول ال�شماور و�شيني���ة ال�شتكانات 

ل�شرب ال�شاي بعد الغذاء.

من حي���ث التكوين���ات لل�شنا�شي���ل فهي غرفة 

تطل على الأزقة ال�شيقة بوا�شطة �شبابيك خ�شبية 

واإن ت�شابهت 
)32(

ب���ارزة كعن�ش���ر معم���اري مه���م

بع����س ال�ش���يء م���ع امل�شربي���ة يف بع����س الأقط���ار 

. وت���رز اأهمية ال�شنا�شيل اإ�شافة اإىل 
)33(

الأخرى

اجلان���ب املناخ���ي لغر����س تخفيف ح���دة ال�شوء 

واإدخال الن�شيم ومتك���ن الن�شاء من روؤية اخلارج 

.
)34(

دون اأن يكون العك�س

وق���د تزود ه���ذه ال�شتائ���ر اخل�شبي���ة بحنيات 

خارجي���ة تو�شع فيه���ا قلل املاء لتريده���ا كما اأن 

بع�س هذه التخرميات مت���الأ بقطع خ�شبية لتكون 

م���ن هذا التخ���رمي زخرفة تدل عل���ى ذوق ودراية 

.ويرجع ت�شنن ال�شنا�شيل اإىل �شبب 
)35(

فنية رائعة
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وظيف���ي بحت على عك�س ما يعتق���ده الكثر ولي�س 

جمالي���ًا وه���و احلاج���ة اإىل تعدي���ل �ش���كل الغرف 

.ولغر�س 
)36(

العلوي���ة وجعله���ا هند�شي���ة منتظمة

املحافظة عل���ى اخل�شو�شية فقد ب���رزت احلاجة 

لفتح النوافذ على الطرق وبالتايل يتحتم حمايتها 

بامل�شربيات )ال�شنا�شي���ل( فتقي من خلفها عيون 

م���ن 
)37(

الآخري���ن فيتحق���ق من���ع �ش���رر الك�شف

الدور املتقابلة. وكذلك ا�شتخدام املدخل املنك�شر 

كعن�ش���ر تخطيط���ي يحق���ق غر����س الوقاي���ة من 

.
)38(

الك�شف

الفرا�للس: غرفة �شغ���رة يف ال�شطح  بيللت   -  10
غالب���ا ما تكون جم���اورة للبيتون���ة جتمع فيها 

الأفر�شة �شباحا حلفظها م���ن اأ�شعة ال�شم�س 

والغب���ار ويعاد فر�شها م�ش���اء، وهنا اأ�شر اإىل 

اأن هذه الغرفة ت�شتخدم �شيفا.

احلمللام: ويتاأل���ف م���ن غرفت���ن اإحداهما   -  11
خارجي���ة ت�شمى املن���زع والثاني���ة هي احلمام 

وتك���ون اأر�شية احلمام مغط���اة اأما باملرمر اأو 

بالقر بحيث ل ميكن ل�شخ�س اأن يدخلها وهو 

حايف القدمن.

.
)39(

البيت املو�صلي

 ككل م���دن الع���راق الرتاثي���ة العريق���ة ف���اإن 

املو�ش���ل، ت�شتهر بالأزقة ال�شيق���ة واملتعرجة التي 

تعلوها العديد من القناطر املنفتحة داخل البيوت 

العتيقة الرتاثية.

اإن اأهم ما متتاز به هذه البيوت هو ا�شتخدامها 

للم���واد الأولي���ة املحلية كاحل���الن واملرمر مداخل 

، وفتحات 
)40(

الأبواب، واأقوا����س الأروقة والواوين

ال�شبابيك وعلى الرغم من ب�شاطة املواد امل�شتعملة 

يف بنائه���ا، فاإنه���ا كاملة البن���اء وذات ن�شق جميل 

ل �شيم���ا اإذا كان���ت ت�ش���م يف ت�شميمه���ا عنا�شر 

جمالية مثل النقو�س اجلدارية املنجزة على املرمر 

وق���د ت�شاحبه���ا اأي�شًا بع����س الزخ���ارف النباتية 

املنحوت���ات  اإىل  اإ�شاف���ة  املتنوع���ة..  والهند�شي���ة 

احليواني���ة والب�شري���ة اأحيان���ًا، اأم���ا م���ن ناحي���ة 

التخطيط الأر�شي لهذه البيوت الرتاثية فغالبًا ما 

تكون قريبة من تخطيط البيت والق�شر واملعبد يف 

مباين الع���راق القدمي، حيث ت�ش���كل �شاحة البيت 

وح���دة مهمة تط���ل عليها غ���رف الفن���اء الو�شطي 

لت�شمن تهوية واإ�شاءة جيدت���ن، واإىل جانب هذه 

املزاي���ا العامة للبي���وت الرتاثي���ة املو�شلية فهناك 

مزايا خا�شة يف بع�س الأزقة وتتمثل يف ربط بع�س 

البي���وت املتقاربة بقناطر اآجري���ة اأو خ�شبية ت�شل 

بينها توطيدًا لو�شائج التع���اون العائلي، كما تتخذ 

البي���وت الرتاثي���ة من �شراديبها خمزن���ًا لالأطعمة 

ومكانًا للراحة والنوم يف ال�شيف وال�شتاء مليزاتها 

اخلا�ش���ة، وغالب���ًا ما تطل���ى اجل���دران والأر�شية 

بطبقة �شميكة من اجل�س اأو املرمر لتاأمن اأف�شل 

ع���زل ح���راري، ويف ال�ش���رداب الرتاثي كث���رًا ما 

ن���رى جماري هوائية عمودية متت���د لأعلى ال�شطح 

ت�شم���ن تهوية جيدة م���ا دام تيار اله���واء ال�شاخن 

يرتفع اإىل الأعلى، ونرى اأي�شا يف �شقف ال�شرداب 

عنا�شر فنية واأ�شاليب معمارية تقليدية م�شتوحاة 

من العمارة العراقي���ة القدمية كا�شتخدام القباب 

والأقبي���ة والأقوا�س، ولكن باإ�شافة عنا�شر جديدة 

كالدليات املتمثلة يف اإبراز �شفوف البناء تدريجيًا 

وفق ن�شق هند�شي جميل لأغرا�س معمارية ا�شتطاع 

املعمار املو�شلي يف حينها من الناحية التخطيطية 

يف اإن�شاء هذه الأزقة والبيوت ومت توظيفها مناخيًا 

وجماليًا على اأح�شن وجه.

ل���كل ه���ذا تع���ّد البي���وت الرتاثي���ة املو�شلي���ة 

القدمي���ة، ن�شيج وحدها وممتلك���ة ل�شمات خا�شة 

متنحها قيم���ا جمالية واأخرى عملي���ة الأمر الذي 

يف�ش���ي اإىل حقيقة مفادها اأن املدن احلية الرية 

متتلك غنى ال�شخ�شية وخ�شوبتها، وتلك هي اآية 

البيت املو�شلي الرتاثي القدمي.

)41(
تخطيط البيت املو�صلي

ع���ن  املو�شل���ي  البي���ت  تخطي���ط  يختل���ف  ل 

تخطي���ط البي���وت الأخ���رى يف امل���دن الإ�شالمي���ة 

القدمي���ة، ولكن���ه يتمي���ز م���ن ناحية م���واد البناء 

عمارة البيت ال�صعبي العراقي  البيت البغدادي واملو�صلي اأمنوذجا 
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ووج���ود ال�شرادي���ب ذات ال�شتخدامات املختلفة، 

ف�شاًل عن الفن التجميلي الذي يتمثل يف ا�شتعمال 

الزخ���ارف املختلف���ة وقطع الرخ���ام الأزرق الذي 

متتاز به مدينة املو�شل.

 ولع���ل البيت املو�شل���ي اأق���رب اإىل التح�شن 

م���ن غره؛ فجدرانه �شميكة وعالية ول توجد فيها 

نوافذ تطل على اخلارج، وحجراته وا�شعة ومقببة 

لأغرا�س مناخية واإن�شائية؛ فهي حتد من احلرارة 

داخ���ل البيت ب�شبب الفراغ���ات الداخلية الكبرة 

التي ت�شمح للهواء باحلركة، كذلك تخفف ال�شغط 

والثقل على احليط���ان اجلانبية. وتوجد يف البيت 

املو�ش���ل تكوينات لها ا�شتخدام���ات خمتلفة تاأخذ 

بالعتبار تب���دل الف�شول، واأي�ش���ًا حفظ احلبوب 

والطعام يف اأماكن خا�شة تبنى لهذا الغر�س.

تختلف بي���وت املو�شل ح�شب حال���ة اأ�شحابها 

ولكنها متقاربة من ناحية مواد البناء امل�شتخدمة، 

فهي تتكون من مادة حجر ال�شوان واجل�س ويتم 

تغليفها من الداخل واخلارج بقطع الرخام الأزرق 

الذي ي�شهل فيه النحت ويعطي جمالية مميزة.

وع���ن اأق�ش���ام البيت املو�شلي ي�ش���ر املهند�س 

ع�شام اهلل بقوله:

اأن جمالي���ة البيت ترز يف مه���ارة البناء ولأن 

م���ادة البن���اء ه���ي احلجر ف���اإن ذلك يحت���اج اإىل 

جه���د كبر يتمثل يف جعل قط���ع الأحجار منتظمة 

ومن�شق���ة. وميكن اإجم���ال اأق�شام البي���ت املو�شلي 

بالتايل اإىل:

املقببة: ال�شقوف املقببة )العقدة(  ال�صقوف   .1
من اأه���م مظاهر البناء ويتم تنفيذها بالبناء 

فوق اجل���دران الأربعة واإمالة ذلك البناء اإىل 

الداخ���ل والأعلى ثم على �شكل حلقات متتالية 

تنته���ي يف مركز احلجرة ويعت���ر البيت �شبه 

كامل بعد �شد العقدة.

احلو�س: هو فن���اء البيت ويكون غر م�شقف،   .2
وق���د تخ�ش����س م�شاح���ة يف و�شط���ه حلديقة 

�شغرة اأو نافورة ت�شمى )بقجة(.

االإيللوان: هو ف���راغ كبر ب���ن غرفتن ويكون   .3
مفتوح���ًا عل���ى احلو����س وعلى �ش���كل جتويف، 

ويك���ون ارتف���اع �شقف���ه اأكر م���ن �شت���ة اأمتار 

وي�شتخ���دم للجلو�س فيه �شيف���ًا وي�شتقبل فيه 

http://crd.gov.iq/SiteImages/399-.jpg
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ال�شيوف.ويتناول���ون طعامه���م، وتق���ام في���ه 

حف���الت الزواج واخلت���ان، وتتل���ى فيه كذلك 

املنقب���ة النبوي���ة يف املنا�شب���ات، وتك���ون في���ه 

الأعم���ال الت���ي حتت���اج اإىل جمع م���ن النا�س، 

يعينون اأهل ال���دار مثل: جر�س الرغل وندف 

القطن الذي يح�شى يف املنامات فالإيوان من 

ل���وازم ال���دار يف املو�شل، فاإذا ع���زم اأحدهم 

على بناء الدار، فاأول م���ا يخطط فيه الإيوان 

باأودتن 

كر م�شاحة ال���دار: �شاحة ال���دار ين�شرح لها 

ال�ش���در، وتت�شع الروؤي���ا، ويف ال�شيف يبيتون ليال 

يف فن���اء الدار اإذا مل يك���ن �شطح دارهم حم�شنا 

كانت تخرج من دارها،  قلما  – وامل���راأة حمجبة 
فكان���وا يو�شعون �شاح���ة الدار،ورمب���ا اتخذوا فيه 

حديقة تروح عن �شكانها.

ومب���ا اأن و�شائ���ل التدفئ���ة والتري���د مل تك���ن 

معلومة كما هي اليوم فكانوا يبنون �شقوف الغرفة 

مرتفع���ة و�شبابيكه���ا حم���دودة غ���ر وا�شعة، مما 

يجعل الغرفة باردة يف ال�شيف دافئة يف ال�شتاء.

غرفللة اجللو�للس: وت�شمى باللهج���ة املو�شلية   .4
)اودة القعدي( وه���ي غرفة وا�شعة تطل على 

احلو�س ب�شبابيك عالية ووا�شعة، وتكون مغلقة 

من الداخل بالرخ���ام املو�شلي الأزرق كما اأن 

فيه���ا جتاويف تو�ش���ع فيها مقتني���ات الأ�شرة 

م���ن الزجاجي���ات اأو مقتني���ات فني���ة اأخرى. 

وت�شتخ���دم ه���ذه الغرف���ة يف اجللو����س �شت���اًء 

وا�شتقبال ال�شيوف. ويكون بابها من اخل�شب 

ال�شميك.

املوؤنة: وهي غرفة �شغرة تبنى بجوار  غرفة   .5
املطب���خ عندما يكون البيت �شغ���رًا ول يتوفر 

فيه ال�شرداب.

االخ�صيللم: هناك ع���دة اأنواع م���ن الخ�شيم   .6
يف البي���ت املو�شل���ي وه���و عب���ارة ع���ن ف���راغ 

يرتك ب���ن الغرف ويك���ون �شيق���ًا ومغلقًا وله 

فتحتان؛ الأوىل يف ال�شطح والثانية يف احلو�س 

وي�شتخدم حلفظ م���واد خمتلفة مثل احلنطة 

.
)42(

اأو وقود التنور

الرهللرة: وه���و بناء حتت الغ���رف بعمق قليل   .7
ينزل اإلي���ه بعدة درجات ويبط���ن من الداخل 

عمارة البيت ال�صعبي العراقي  البيت البغدادي واملو�صلي اأمنوذجا 

http://www.alhikmeh.org/news/wp-content/uploads/2013/ 09/ 2- 9 -2013 -4 .jpg



178

بالرخ���ام املو�شل���ي وله �شبابي���ك دائرية تطل 

على احلو�س، وي�شتخدم �شيفًا كمكان للجلو�س 

اأو النوم لرودته.

ال�صللرداب: وهو م�شابه للره���رة ولكنه اأعمق   .8
منه���ا واأكر ب���رودة، ويتم بن���اوؤه حتت الغرف 

اأي�ش���ًا با�شتخدام الرخام وفيه اأعمدة لإ�شناد 

ال�شق���ف ويعمل له فتحات تط���ل على احلو�س 

ت�شمى )زنب���وغ( وي�شتخدم ال�ش���رداب للمونة 

واحلاجات البيتية الأخرى.

املعتللم: وهو اأعمق م���ن ال�شرداب  ال�صللرداب   .9
ويق���ع يف نهايته ويك���ون رطبًا وب���اردًا جدًا يف 

ال�شيف، ولهذا ل ينام فيه اأهل البيت حتى يف 

ال�شيف لرودته وحتفظ في���ه املواد الغذائية 

اأو �شعل���ة التنور.وال���ذي �شاع���د عل���ى اتخ���اذ 

ال�شرادي���ب يف املو�ش���ل هو طبيع���ة الأر�س يف 

البل���د، فالأر�س �شلبة، بعيدة عن م�شتوى ماء 

دجل���ة، لت�شرب اإليه���ا املي���اه والرطوبة مهما 

عم���ق ال�شرداب، حت���ى اأن بع�شها كانت تتخذ 

حت���ت فناء ال���دار، وه���ذا م���ا كان يف املو�شل 

القدمية 

10 - االعتنللاء بتبليط ال�صطح، ويحفونه بجدار 
عالية ي�شمونه �شتارات )جمع �شتارة ( يبيتون 

فوقه يف ليايل ال�شيف.

 يت���م تق�شي���م البي���ت املو�شلي ح�ش���ب الو�شع 

القت�شادي ل�شاحب الدار وكما يلي:

اأوال:بيوت اأ�صحاب الدخل املحدود:

املائ���ة  دون  م�شاحته���ا  �شغ���رة،  دور  وه���ي   

م���رت مربع،واأك���ر م���ا ي�شتمل علي���ه ال���دار اإيوان 

باأودت���ن واإذا كانت ال���دار ل�شخ�س واحد،فيبنون 

غرفة اأخ���رى مت�شلة باإحدى الغرفت���ن ي�شمونها 

)خزانه(يودع���ون بها املوؤونة، وتكون بال �شبابيك 

ويك���ون يف مثل هذه الدار بي���ت التنور وهي غرفة 

�شغرة تت�شع لتنور خلب���ز يف البيت ويف الدار بئر 

واح���دة ي�شقى منها ما يحتاجونه���م املاء وبجانب 

البئ���ر الجان���ه التي يغ�شل���ون بها الثي���اب و�شاحة 

مث���ل هذه ال���دار لتبلط بحجر احل���الن لأن حالة 

اأهلها املالي���ة لت�شاعدهم 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 

اأو الرونز على �شكل حلقة مثبته فوق قر�س مقعر 

من احلديد، يكون يف اأعلى الباب.

ثانيا: بيوت اأ�صحاب احلرف

اأما بيوت اأ�شحاب الأعمال كاحلاكة واجلما�شة 

واأ�شحاب البقر وال�شقاء واأ�شحاب النقل وغرهم، 

فتك���ون �شاحة البي���ت وا�شعة ت�شع م���ا عندهم من 

حيوان���ات وم���ا يحتاجون���ه ويك���ون يف البيت عدة 

غ���رف تت�شع للحيوانات ولوازمها، اأما دور احلاكة 

فتك���ر فيه���ا ال�شراديب، رمب���ا �شرداب���ان اأو اأكر 

ويف كل �ش���رداب جوم – اأن���وال يف ال�شراديب، اإن 

املن�شوج���ات وخا�شة التي تن�ش���ج من غزل القطن 

حتت���اج اإىل جو بارد رط���ب، يك�شب طاق���ة الغزل 

متانة،ولذل���ك اتخذوا اجل���وم يف ال�شراديب، وقد 

يكون يف البيت غرفة لل�شغل، بع�شها للغزل والرم 

وغرها من اأعمال احلياكة.

ثالثًا:بيوت االأغنياء واملرفن 

)43(

ومتتاز هذه البيوت بالآتي

- ي�شم���ل ه���ذا البيت على �شاحت���ن: احلو�س 

الران���ى وه���و ال�شاح���ة الأوىل التي يك���ون مدخل 

الدار منها وا�شعا.

- اأما الفناء الداخل���ي: وي�شمى حو�س احلرم وقد 

يحذف���ون احلو����س ويقول���ون احل���رم ويتاألف 

الباب م���ن م�شراع���ن ي�شمونه���ا يف املو�شل 

باب اأبو �شفاقتن – �شفاقتن – وقد يكون يف 

الفناء �شرداب. 

- يف الطاب���ق الثاين يبنون اإيوان���ا كبرا قد تكون 

م�شاحت���ه6x9 ، وارتفاع �شقف���ه 10م اأو اأكر 

وعلى جانبيه غرفتان تك���ون اإحداهما ملجل�س 
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�شاح���ب ال���دار والثانية يجل����س فيه���ا اأبناوؤه 

واأقرباوؤه الذين هم دون���ه يف العمر وقد يكون 

في���ه اإيوان اآخر مع غرفت���ن اأو اأكر من اإيوان 

لنزول ال�شيوف فيه.

- اأم���ا الفناء الداخلي فتك���ون م�شاحته اأ�شغر من 

الفناء اخلارجي،وقد يكون فيه اأكر من اإيوان 

واحد ورمبا بنوا في���ه عدة اأروقة حتف بثالث 

جوانب الدار اأم���ا الغرفة،فرمبا جعلوا فوقها 

اأواوين وغرفا م�شاوية مل�شاحتها.

- يبلط���ون الفن���اء الداخلي باحل���الن ويف و�شطه 

حديقة، رمبا اتخذوا فيها نافورة داخل حو�س 

�شغر – �شاذروان.

)44(
من مميزات عمارة البيوت يف املو�صل

الأواوين والأروقة،وما فيها من اأقوا�س  كرة   -  1
مزخرف���ة واأ�شاطن ت�شتن���د عليها،وكان يقوم 

به���ذا العم���ل بن���اء ماه���ر، ) ي�شم���ى مرك���ب 

القط���ع  هي���اأ  ق���د  النق���ار  الفر�س(،ويك���ون 

الرخامي���ة ونق�شه���ا وزخرفته���ا كم���ا متت���از 

مداخ���ل ال���دور وال�شبابيك مب���ا يحف بها من 

رخام اأزرق مزخرف.

2 - ارتف���اع ال�شقف: بحي���ث يكون �شقف الإيوان 
والغرفت���ن املجاورتن له تزيد على 10 اأمتار 

وي���وم بن���اء ال�شق���ف ي�شم���ى )ي���وم العقدة(

وه���و الأي���ام امل�شه���ودة يف املحلة، مب���ا يرتدد 

فيه���ا خالل العمل من اأغ���ان وزغاريد ومرح، 

ويخت���ارون نوع���ا خا�ش���ا من اجل����س، �شريع 

اجلفاف قوي التما�شك،وهو املتخذ من املرمر 

ي�شم���ون هذا اجل����س )ج�س �ش���داد(اأي اأنه 

يك�ش���ب العقدة متانة،و�شرعة عمل، ويخلطون 

معه البيا�س ليزيد يف متا�شكه 

3 - متتاز الغرف املو�شلية مبا فيها من زخارف 
يف الرخ���ام ويف اجل�س وامل�ش���كاوات الكثرة 

التي حتف بجدرانها الداخلي���ة، وبالقمريات 

الت���ي تك���ون يف قب���ة ال�شق���ف، وتزي���ن ه���ذه 

القمري���ات التي تكون يف قب���ة ال�شقف، بقطع 

رخامية خمرمة، وفيه���ا زجاج ملون، فتعك�س 

األوانا جميلة على الغرفة.

عمارة البيت ال�صعبي العراقي  البيت البغدادي واملو�صلي اأمنوذجا 

تصوير : عبداهلل العاني
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ال�شرادي���ب فيها،وخا�شة يف البيوت  4 - وتك���ر 
الكبرة على درجات منها ما تكون حتت الفناء 

ورمبا كانت م�شاح���ة بع�شها تزيد على مائتي 

مرت مربع مق�شمة اإىل عدة اأجنحة، وفيها بئر، 

وبع�شه���م يتخ���ذ نافورة يف و�ش���ط ال�شرداب، 

يندف���ع منها املاء وقت القيلولة،وتكون جدران 

ال�ش���رداب مك�ش���وة باملرم���ر الأزرق،وبع�شها 

تكون قليلة الرتفاع فوقها غرف واأواين 

1 - �شري���ف يو�شف، من تراثنا املعماري، البيت البغدادي 
القدمي، جملة الرتاث ال�شعبي، العدد ال�شاد�س، ال�شنة 

ال�شاد�شة، 1975، �س7
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والبيئة ) دائرة الرتاث العربي وال�شالمي، 1422ه� 
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الثقافة الشعبية المصرية
اتجاهات نظرية ودراسات ميدانية

اأحام اأبو زيد

كاتبة من  م�شر

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 خال العام��ن املاضين. 
ومن ثم فقد توفرت بن 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 لحظنا اجتاه���ا اآخر يتمث���ل يف عمليات 

جم���ع وتوثي���ق الن�شو����س ال�شعبي���ة كاحلكاي���ات 

والأغ���اين وغرها، وه���و اجتاه غاي���ة يف الأهمية 

اأي�ش���ًا اإذ يتي���ح للباحثن يف املج���ال الوقوف على 

امل���ادة امليدانية التي طاملا يتع���ر احل�شول عليها 

يف الأر�شيفات املتخ�ش�شة. ويلحظ القارئ اأي�شًا 

اهتمام معظم الدرا�شات بق�شية الأداء يف الثقافة 

ال�شعبي���ة وتع���دد مفاهيم���ه ومناذج���ه امليدانية. 

ف�شاًل عن التو�شع يف ا�شتخدام م�شطلح »الثقافة 

ال�شعبية« يف العديد من الدرا�شات. 

ويف اإط���ار التنوع يف هذا املل���ف قدمنا لبع�س 

الدرا�شات املرتجمة، واأطروحة للدكتوراة، ف�شاًل 

ع���ن عر����س مل���ا ت�شمنته جمل���ة الفن���ون ال�شعبية 

امل�شري���ة الت���ي اقرتبت م���ن عدده���ا املائة. غر 

اأنني وجدتني اأمام عمل �شديد الأهمية يف املرحلة 

الراهن���ة ن�شته���ل به ه���ذا املل���ف وه���و »مو�شوعة 

الرتاث ال�شعبي العربي«.

مو�صوعة الراث ال�صعبي العربي

حظيت م�ش���ر بعدة جتارب رائ���دة يف جمال 

العمل املو�شوعي الفولكل���وري، نذكر منها: جتربة 

اأحمد اأمن عام 1953 الذي و�شع معجمه ال�شهر 

»قامو�س العادات والتقالي���د والتعابر امل�شرية«، 

- ن�شر  وبع���د هذا التاريخ بثالثن عام���ًا- 1983 

عبد احلمي���د يون�س »معجم الفولكلور«، كما �شدر 

معجم الفولكل���ور والأ�شاطر ل�شوقي عبد احلكيم 

يف العام نف�شه، ثم ترجم حممد اجلوهري وح�شن 

ال�شام���ي قامو�س اإيك���ه هولتكران����س حتت عنوان 

»قامو����س م�شطلح���ات الإثنولوجي���ا والفولكلور«. 

غ���ر اأن ه���ذه التج���ارب- عل���ى اأهميته���ا- ظلت 

حم�ش���ورة يف اجتاهن: اجت���اه التعريف بالثقافة 

امل�شرية املحلية، واجتاه التعريف ببع�س الثقافات 

العاملية.. ومل جند بينها ما يهتم بال�شاأن العربي، 

والوقوف على تنويعاته وم�شادره. ومن هنا جاءت 

اأهمي���ة هذه املو�شوعة التي نعر�س لها اليوم، وهي 

»مو�شوع���ة الرتاث ال�شعبي العرب���ي« التي �شدرت 

عن الهيئ���ة العامة لق�شور الثقاف���ة �شمن �شل�شلة 

الدرا�شات ال�شعبية عام 2012 يف �شتة جملدات، 

والتي عكف على حتريرها حممد اجلوهري. ونود 

اأن نوؤكد على اأن املو�شوعة قد اعتمدت على العديد 

م���ن الأعم���ال املو�شوعي���ة ال�شابق���ة عليه���ا كاأحد 

امل�ش���ادر املرجعية، وهو ما يوؤكد فك���رة التوا�شل 

املع���ريف والبناء على جهود من �شبق العمل لهم يف 

املجال بل والعرتاف بدورهم. 

التج���ارب  اأم���ا حمم���د اجلوه���ري �شاح���ب 

الرائ���دة يف العمل اجلماعي م���ع تالمذته، فاإن له 

تاريخا م�شرف���ا يف جمال العم���ل املو�شوعي �شواء 

يف الفولكل���ور اأو علم الجتماع وبخا�شة يف ترجمة 

الأعم���ال املو�شوعي���ة؛ كمو�شوعة عل���م الجتماع، 

ومو�شوع���ة عل���م الإن�ش���ان، وقامو����س الفولكل���ور 

والإثنولوجي���ا.. وغرها. وق���د ا�شتطاع اجلوهري 

تكوي���ن فري���ق عمل م���ن اأكر م���ن ع�شرين باحث 

من خمتل���ف التخ�ش�شات واجلامع���ات امل�شرية 

)املعهد العايل للفنون ال�شعبية باأكادميية الفنون- 

كلي���ة البن���ات بجامعة ع���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�شوعة. 

نف���ت املو�شوع���ة اإىل �شتة اأق�ش���ام رئي�شية  وق���د �شُ

حم���ل كل ق�شم منها جملدا م�شتق���ال مرتبا بذاته 

من الألف اإىل الياء على النحو التايل. 

املفاهي���م  الفولكل���ور:  عل���م  االأول:  الق�صللم   -

والنظريات

- الق�صم الثاين: العادات والتقاليد ال�شعبية

- الق�صم الثالث: الفنون ال�شعبية

- الق�صم الرابع: الأدب ال�شعبي

- الق�صم اخلام�س: املعتقدات واملعارف ال�شعبية

- الق�صم ال�صاد�س: الثقافة املادية

وي�ش���ر اجلوهري يف املقدم���ة اإىل اأنه ب�شدد 

ا�شتكم���ال ه���ذا العم���ل بن�ش���ر الق�شم���ن ال�شابع 

والثام���ن الذي���ن ي�شم���ان دلي���ل العم���ل امليداين 

جلامعي الرتاث ال�شعبي.. ومواد املو�شوعة تتفاوت 
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من حيث احلج���م، ولكنها جتتهد جميعَا اأن حتيل 

ق���ارئ كل م���ادة اإيل املزي���د م���ن املراج���ع. وكما 

تتفاوت املواد يف احلج���م، كذلك تتفاوت يف مدى 

تغطيته���ا للب���الد العربي���ة املختلف���ة. فهناك بالد 

عربية حظي���ت بتغطية اأكر م���ن �شواها كم�شر، 

والعراق، ولبنان، و�شوريا، وفل�شطن، وبع�س بالد 

اخلليج..اإل���خ. ول يرج���ع تفاوت التغطي���ة اإل اإيل 

عام���ل واحد ووحي���د هو حجم امل���ادة الفولكلورية 

املن�ش���ورة ع���ن كل بل���د، ولي����س اإيل اعتب���ار اآخر. 

وي�شيف اجلوهري: واملاأمول- ي�شيف اجلوهري- 

اأن يعم���ل ن�شر ه���ذه املو�شوعة عل���ى حفز زمالئنا 

�شت���ى  يف  الفولكل���ور  بدرا�ش���ات  امل�شتغل���ن  م���ن 

اأنح���اء العامل العربي اإيل ت���دارك هذا النق�س يف 

التغطية، وا�شتكمال الثغرات اإما بالكتابة اإلينا، اأو 

بن�شر اأعمال على غرار هذه املو�شوعة تغطي الأفق 

املحلي يف كل بلد، اأو الأفق العربي الوا�شع. 

ويف املجل���د الأول )عل���م الفولك���ور: املفاهيم 

بالتعري���ف  اهتمام���ًا  �شنج���د  والنظري���ات(، 

بالنظريات  واملناهج العربية  والعاملية كاأدلة اجلمع 

املي���داين ونظري���ات ال�شي���غ ال�شفاهي���ة والثقافة 

ال�شعبية والبنائي���ة والأنروبولوجية وغرها، كما 

اهتم هذا الق�شم بتوثيق بع�س موؤ�ش�شات الفولكلور 

كاملتاحف واملراكز واجلامعات. اأما املجلد الثاين 

)الع���ادات والتقالي���د ال�شعبي���ة( فق���د تن���اول كل 

مايخ����س دورة احلي���اة من مي���الد وزواج ووفاة، 

والحتف���الت ال�شعبية وعادات الطع���ام والق�شاء 

العريف. على ح���ن تناول املجل���د الثالث )الفنون 

ال�شعبي���ة( مو�شوعات املو�شيقى والغناء والرق�س 

وامل�ش���رح وفن���ون الت�شكي���ل ال�شعب���ي. اأم���ا املجلد 

الرابع )الأدب ال�شعبي) فقد ٌخ�ش�س ملو�شوعات 

ال�ش���ر ال�شعبي���ة واحلكاي���ات والألغ���از والأمث���ال 

وفنون ال�شعر ال�شعب���ي والفكاهة..اإلخ. وُخ�ش�س 

الق�شم اخلام�س )املعتق���دات واملعارف ال�شعبية( 

ل���كل ما يتعلق باملعارف واملعتق���دات حول الإن�شان 

واحلي���وان والنب���ات والط���ب ال�شعب���ي والكائنات 

اخلرافية وال�شحر والأولي���اء والأماكن والألوان..

اإلخ. اأما الق�شم الأخ���ر )الثقافة املادية( فتناول 

كل ما يتعلق باحلرف التقليدية والأدوات واملتاحف 

والرتاث ال�شعبي الريفي.

وق���د اهتمت املو�شوع���ة يف كل ق�شم بالتعريف 

بالأع���الم الع���رب املهتمن بال���رتاث ال�شعبي فيه 

مثل عب���د احلميد يون����س، و�شفوت كم���ال، وعلي 



187

وعب���د  الفحي���ل،  وا�شماعي���ل  خليف���ة،  عب���داهلل 

الكرمي احل�شا����س، وع�ش���ام حوراين،..اإلخ، اإىل 

جان���ب اأع���الم الفولكل���ور والأنروبولوجيا الذين 

اهتم���وا بالثقافة العربي���ة اأمثال برت�ش���ر واإدوارد 

لن وغرهما. وق���د اهتمت املو�شوعة يف نهاية كل 

مادة بت�شجيل ا�شم �شاحبه���ا اأو م�شدرها. وعلى 

ه���ذا النح���و تتن���وع مو�شوع���ات املو�شوع���ة فنجد 

مو�ش���وع مث���ل )الك�شك( وه���ي اأكلة م���ن الرغل 

والل���ن، تتناولها املو�شوعة يف اأكر من بيئة عربية 

كم�شر ولبنان، كما توجد بع�س املواد التي تخ�س 

بل���د بعينه���ا كامل�شخن وهي م���ن الأكالت ال�شعبية 

للن�ش���اء  ث���وب  وه���و  و)الزب���ون(  الفل�شطيني���ة، 

والرجال منت�شر ب�شبه اجلزيرة العربية والعراق، 

طويل للقدمن، وله اأكمام طويلة وم�شقوقة..اإلخ. 

وقد يتم تناول امل���ادة الواحدة يف فقرة اأو �شفحة 

اأو ع���دة �شفحات، حي���ث تعاملت املو�شوعة مبنهج 

علم���ي منذ البداية بتق�شي���م موادها ملواد ق�شرة 

ومتو�شطة وطويلة احلجم.

اأوراق ثانية يف الثقافة ال�صعبية

كتاب لعبد احلميد حوا�س،  �شدر عام 2013 

ع���ن املركز امل�ش���ري للثقافة والفن���ون بالقاهرة. 

وه���و اجلزء الثاين م���ن كتاب���ه »اأوراق يف الثقافة 

ال�شعبي���ة« ال���ذي �ش���در ع���ام 2002 ع���ن مركز 

البح���وث العربية والأفريقي���ة بالقاهرة، واملجل�س 

الأفريق���ي لتنمي���ة البح���وث الجتماعي���ة بداكار. 

والكتاب يحوي جمموعة متنوعة من الدرا�شات يف 

الثقافة ال�شعبية والتي ن�شرها املوؤلف يف املوؤمترات 

واملحافل الدولية، والدوريات العربية املتخ�ش�شة 

كالثقاف���ة ال�شعبية البحرينية، واملاأثورات ال�شعبية 

القطري���ة، والفن���ون ال�شعبي���ة امل�شري���ة، وجملة 

القاه���رة، وجمل���ة األف التي ت�ش���در عن اجلامعة 

الأمريكي���ة بالقاه���رة، وجريدة احلي���اة، واأخبار 

الأدب .. ف�ش���اًل ع���ن مقدمات بع����س الدرا�شات 

املتخ�ش�شة. 

والكتاب على ه���ذا النحو ت�شمن مقدمة و28 

درا�شة متنوعة معظمها قائمة على البحث امليداين 

والتحليل املنهجي، منها درا�شته املعنونة: »الرا�س 

والكرا����س: ق���ول اآخ���ر يف ال�شفاهي���ة والكتابية«، 

و«اأن���واع احلك���ي وط���رق الأداء« التي يدع���و فيها 

لالأخ���ذ مبب���داأ الأداء واعتباره املرج���ع املفهومي 

الذي ُيَوجه املنهجية اأك���ر ان�شباطًا وحتددًا عند 

مقاربة مكون���ات الثقافة ال�شعبي���ة. واملنهج نف�شه 

طبقه املوؤلف على ف���ن ال�شرة يف درا�شته املعنونة 

»تفن���ن املا�ش���ي واإن�شاء ال�ش���ر ال�شعبية: مقاربة 

اأدائي���ة«. ومل ي���رتك حديثه عن ال�ش���رة ال�شعبية 

وفن الأداء قبل اأن يتناول �شاعر الهاللية وامل�شكلة 

الهومري���ة اإذ يرى اأن امل�شكل���ة الهومرية تعد اأحد 

الدوافع الت���ي اأ�شهمت يف تنمي���ة »نظرية الأداء«. 

اأم���ا درا�شته ح���ول ال�شيغ التمثيلي���ة يف الأعرا�س 

ال�شعبية فقد ك�شف خاللها عن اأبرز املالمح التي 

حتدد ق�شم���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�شاحب���ة لحتفالية العر����س ومواكبه 

وتقلي���د »العرا�شة« 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�شات���ه امليدانية مبقال���ن، الأوىل حول الألعاب 

ال�شعبي���ة بعنوان »ل حد بن اللع���ب واجلد« يدعو 

فيها لتوثي���ق الألعاب ال�شعبية العربي���ة واإتاحتها، 

واملق���ال الثاين ح���ول »�ش���م الن�شي���م: الحتفالية 

اجلامعة« متناوًل مراح���ل الحتفالية واملمار�شات 

املرتبطة بها وبعدها التاريخي.

كما ا�شتمل الكت���اب درا�شات نقدية يف جمال 

الرواي���ة العربي���ة على نح���و ما جن���ده يف درا�شته 

املعنونة »تباريح حزينة )عن الذاكرة والفجيعة(، 

والتي يتتبع فيها �شخ�شية حزينة يف رواية الطاهر 

عب���داهلل الط���وق والأ�شورة، ليك�شف لن���ا تنويعات 

م���ن الت�ش���ورات ال�شعبية حول احل���زن والفجيعة 

يف احلكايات ال�شعبية، واأغاين ال�شكوى واحل�شرة 

واملواق���ف  ال�شرق���اوي،  اأده���م  وم���وال  والرث���اء، 

املاأ�شاوي���ة يف ال�شرة ال�شعبي���ة كم�شرع عنرت بن 
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�شداد، وعامر اخلفاجي، وخليفة الزناتي، م�شرًا 

اإىل اأن الثقاف���ة ال�شعبية تطلق �شوتًا جمعيًا ينفث 

قدرًا من تباريح حزينة، وقد نوع هذا ال�شوت من 

م�شاحاته وطبقاته واألوانه وَعدد اأ�شاليبه وجتاربه 

�شاعي���ًا اإىل التعبر عن �شم���ول جتارب اجلماعة، 

ع�شاه���ا تفيد منها يف اإقامة حياة اأقل حزنًا واأوفر 

بهج���ة. ويف اإطار الرواية والثقاف���ة ال�شعبية اأي�شًا 

يتوق���ف »حوا����س« عند بع����س اإ�شه���ام الروائيات 

الن���وع الروائ���ي،  ال�شعبي���ة وتوط���ن  الثقاف���ة  يف 

كاإ�شهامات زين���ب فواز التي زادت روايتها »ح�شن 

العواق���ب« ا�شرتاتيجية جدي���دة يف �شياغة العمل 

الروائ���ي مرتكزة على جمالي���ات ال�شرة ال�شعبية 

وو�شائله���ا البالغي���ة. ثم يتاأمل جه���ود الروائيات 

اجلدد ك�شل���وى بكر وعزة هي���كل. وهذا الهتمام 

بالروائي���ات جعلنا نتتبع ر�ش���د املوؤلف لدور املراأة 

يف ال���رتاث ال�شعبي، اإذ جند للمراأة م�شاحة مهمة 

يف ه���ذا الكتاب على نحو م���ا تعك�شه درا�شته حول 

الإبداع الن�شوي يف الثقاف���ة ال�شعبية، اأما درا�شته 

املعنونة »�شي���دة املاأثور ال�شعبي« فق���د تناول فيها 

�شخ�شي���ات مثل الأم���رة ذات الهم���ة يف ال�شرة 

الت���ي حتم���ل اإ�شمه���ا، والأم���رة غم���رة يف �شرة 

عنرتة، واجلازية الهاللية، ورحمة يف ق�شة اأيوب، 

وفاطمة بنت بري.

وو�شط غمار الروؤى النقدية واملنهجية للثقافة 

ال�شعبية يتوقف املوؤلف يف درا�شتن متواليتن عند 

واحدة من الق�شايا التي �شغلت الو�شط الفولكلوري 

من���ذ مطلع العق���د الأول من الع���ام احلايل، وهي 

الرتاث املادي والالمادي، الدرا�شة الأوىل بعنوان 

»حماي���ة ال���رتاث الثقايف غ���ر امل���ادي يف الوطن 

العربي من منظور عربي«، والثانية بعنوان »املادي 

وغر املادي يف الثقاف���ة ال�شعبية« ك�شف خاللهما 

النق���اب ع���ن العدي���د م���ن الإ�شكالي���ات اخلا�شة 

بامل�شطلح، والجتاهات العاملي���ة والدور العربي، 

واتفاقي���ة 2003 ل�ش���ون ال���رتاث الثق���ايف غ���ر 

املادي. اأم���ا مقدمات الكتب التي ت�شمنها الكتاب 

فقد كانت من ن�شيب كت���اب »�شيد امَلغنى« ملحمد 

عمران، حول »املوال: اأداء غنائي«. واملقدمة التي 

حملت عن���وان »اآلت املو�شيقى ال�شعبية: املفاهيم 

و�شواب���ط اجلمع امليداين« لكت���اب »اأطل�س الآلت 

املو�شيقي���ة ال�شعبية«، ومقدمت���ه لكتاب »الفولكلور 

يف الأر�شي���ف« ملوؤلف���ه ال���ذي ُترجم ع���ام 2008. 

وق���د حظي الكتاب اأي�شًا ببع�س الق�شايا املنهجية 
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بالثقاف���ة  عالقته���ا  يف  وال�شيا�شي���ة  والتاريخي���ة 

ال�شعبي���ة عل���ى نح���و م���ا جن���ده يف درا�شاته حول 

احلداثة والثقافة ال�شعبية، وانتثار املاأثور ال�شعبي، 

وال�شينما امل�شري���ة والثقافة ال�شعبية، والتحولت 

الثقافي���ة يف الريف امل�ش���ري، وللماأث���ور ال�شعبي 

راأي يف الإ�ش���الح الدميوقراطي. كم���ا اهتم عبد 

احلميد حوا�س يف كتابه بالتعريف ببع�س الأعالم 

الذي���ن كان له���م دور يف الثقاف���ة امل�شري���ة عامة 

وال�شعبي���ة خا�ش���ة، فكتب حول »ف���اروق خور�شيد 

الرتاث���ي وال�شعبي والروائ���ي«، واحل�شور املتجدد 

لزكري���ا احلج���اوي، وبهج���ة الق���ول عن���د الأديب 

حممد م�شتجاب، ووع���ي التحرير وحترير الوعي 

عند عب���داهلل الندمي، وحممد جالل عبد احلميد 

الأنروبولوج���ي الرائد. واخُتت���م الكتاب برتجمة 

بع����س ف�ش���ول كت���اب »مورفولوجي���ة احلدوت���ة« 

لفالدمير بروب. 

درا�صات يف االأدب ال�صعبي

الأدب  جم���ال  يف  الن�ش���ر  جدي���د  اإط���ار  ويف 

ال�شعب���ي، �شدر ع���ام 2013 كت���اب »درا�شات يف 

الأدب ال�شعبي«  لإبراهيم عبد احلافظ عن الهيئة 

العامة لق�شور الثقاف���ة، �شمن �شل�شلة الدرا�شات 

ال�شعبية رقم )156(، والكتاب يقع يف 543�س، 

ويت�شم���ن خال�ش���ة فك���ر املوؤلف يف جم���ال الأدب 

ال�شعب���ي خ���الل الع�شري���ن عام���ًا ال�شابق���ة والتي 

ُن�ش���رت يف الدوري���ات العربي���ة يف م�ش���ر ولبنان 

واجلزائر والبحرين، كم���ا �شارك ببع�س منها يف 

املوؤمترات وامللتقيات الدولية. 

وقد اآثر املوؤلف اأن ي�شنف درا�شاته يف ق�شمن 

رئي�شي���ن، الأول تن���اول في���ه الق�شاي���ا النظري���ة 

ثرت حول الأدب ال�شعب���ي وحدود ميدانه، 
ُ
الت���ي اأ

والتعريف باأجنا�شه واأنواعه. كما تناول فيه بع�س 

اأن���واع هذا الأدب بالدر�س اعتم���ادًا على امل�شادر 

املدونة اأو ما �شطره ال�شابقون يف كتبهم. ويف هذا 

الإطار ُتطالعنا �شت درا�شات متخ�ش�شة، الأوىل 

ح���ول »مفه���وم الأدب ال�شعب���ي وح���دود ميدانه«، 

وال���ذي ا�شتعر����س في���ه مفه���وم الأدب ال�شعب���ي 

وت�شنيفات���ه ومعاي���ر حتدي���ده وخ�شائ�ش���ه من 

خالل اجتاهات العديد من الأ�شاتذة الذين تناولوا 

ه���ذا املو�شوع. اأما البحث الثاين فقد حمل عنوان 

فاهي«، والذي ناق�س فيه جمموعة من  »ال�شعر ال�شَّ

الق�شاي���ا كالتاأليف والتناق���ل، واأ�شاليب و�شياقات 

تق���دمي ال�شعر ال�شفاهي ووظائف���ه، م�شرًا اإىل اأن 

ه���ذا النوع الأدب���ي ميكن اأن ُيعام���ل بجدية كاأحد 

اأ�ش���كال الت�شال امل�شتق���رة وامل�شتمرة حتى الآن. 

اأم���ا الدرا�ش���ة الثالثة فقد ا�شتعر����س فيها املوؤلف 

»درا�ش���ات ال�ش���رة الهاللية يف م�ش���ر يف القرن 

الع�شرين« كا�شفًا عن الرواد الذين تناولوا ال�شرة 

يف م�ش���ر اأمث���ال: عب���د احلمي���د يون����س، واأحمد 

ر�ش���دي �شال���ح، وفهمي عبد احلمي���د. ثم مرحلة 

الدرا�ش���ات الفني���ة والبنيوية لل�ش���رة، كدرا�شات 

ف���اروق خور�شيد، وحممود ذهني، ورجب النجار. 

ثم مرحل���ة الهتمام ب���اأداء ال�شرة كم���ا تعك�شها 

درا�ش���ات عب���د احلميد حوا�س، وحمم���د عمران، 

وعبد الرحم���ن الأبن���ودي، واأحمد �شم����س الدين 

احلجاجي. كما تناول املوؤلف الدرا�شات الأجنبية 

لل�شرة الذي���ن لقوا الدعم الكام���ل من الباحثن 

امل�شرين ومركز الفن���ون ال�شعبية بالقاهرة. ويف 

اإط���ار الجت���اه النظ���ري بالدرا�شات الت���ي �شمها 

الكتاب جند درا�شة للموؤلف بعنوان »مناهج درا�شة 

���ة«، والت���ي ناق�س فيه���ا مو�شوع  احلكاي���ة ال�شعبيَّ

املقارنة كاأ�شا�س لدرا�شة احلكاية ال�شعبية، وربط 

احلكاي���ات ال�شفاهي���ة باحلكاي���ات الرتاثي���ة، ثم 

ا�شتعر�س مناه���ج درا�شة احلكاي���ة وجهود بع�س 

الدار�شن يف هذا املجال كنبيلة ابراهيم، و�شفوت 

كمال. ومنه���ج فرز العنا�ش���ر ومقارنة الن�شو�س 

والهتم���ام ب���الأداء، واجتاهات تف�ش���ر احلكاية 

ال�شعبي���ة. وينه���ي املوؤلف هذا الق�ش���م من الكتاب 

بدرا�شتن ح���ول الأمثال ال�شعبي���ة، الأوىل بعنوان 

ة املرتبطة باحل���رف التقليدية«،  »الأمث���ال ال�شعبيَّ

ة  والثاني���ة »الت�شبي���ه بالط���ر يف الأمث���ال ال�شعبيَّ

امل�شرية«.

اأم���ا الق�شم الثاين من الكت���اب فقد خ�ش�شه 

الثقافة ال�صعبية امل�صرية اجتاهات نظرية ودرا�صات ميدانية
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املوؤل���ف للدرا�شات امليدانية التي اأجراها يف بع�س 

املناط���ق امل�شري���ة الت���ي مل حتظ فنونه���ا الأدبية 

بالعناي���ة الكافية من قب���ل الدار�شن، على الرغم 

من اأنه���ا املناطق الأك���ر ج���دارة بالهتمام على 

حد قوله. واأوىل الدرا�شات يف هذا الق�شم ت�شمن 

���ة للق�ش����س الديني  مو�ش���وع »ال�شياغ���ة ال�شعبيَّ

املنظوم: ق���راءة يف ق�شتن منوذج���ًا« والق�شتان 

هم���ا ق�شة �شارة واخلليل، وق�ش���ة ال�شيد البدوي 

وخ�شرة ال�شريف���ة. وحتاول الدرا�شة البحث حول 

عنا�شر الت�شابه والختالف بن الن�شو�س ال�شعبية 

وامل�ش���ادر الرتاثي���ة يف الق�شت���ن. اأم���ا الدرا�شة 

الثاني���ة يف هذا الق�ش���م فهي ترجم���ة ملقالة عامل 

  Albert Lord  الفولكلور الأمريكي اآلرت لورد

  The influence of a fixed text بعن���وان

والتي ترجمها املوؤل���ف اإىل »تاأثر الن�ّس الثابت«، 

عر�س فيه���ا لبع�س خ�شائ�س و�شمات الن�شو�س 

الغنائي���ة ال�شعبية فرتة اإبداعه���ا، وعالقة الن�س 

ال�شفاهي بالن�س امل���دون. اأما الدرا�شة الثالثة يف 

ه���ذا الق�شم فهي معاجلة ميدانية ملو�شوع ال�شرة 

ال���ذي تناوله نظري���ًا يف الق�ش���م الأول، وخ�ش�س 

له عن���وان »ق�ش�س ال�ش���رة الهاللية بن الرواية 

التقليدي���ة وامل�شتحدث���ة يف دلت���ا م�ش���ر«، واحلق 

ف���اإن التناول ال���ذي قدمه ابراهي���م عبد احلافظ 

هن���ا ي�شتح���ق النتب���اه، اإذ يحاول اختب���ار ق�شية 

الف���روق بن الرواي���ة التقليدي���ة لق�ش�س ال�شرة 

الهاللي���ة املتمثل���ة يف رواي���ة ال�شع���راء الأمين اأو 

�شع���راء الرباب م���ن ناحية، والرواي���ة امل�شتحدثة 

متمثل���ة يف رواي���ة ال�شع���راء املتعلم���ن اأو �شع���راء 

الف���رق املو�شيقية من ناحية اأخ���رى. اأما الدرا�شة 

امليداني���ة الرابع���ة فكانت ح���ول »اأغ���اين ال�شامر 

ال�شين���اوي يف ع�شر العوملة« والتي ا�شتعر�س فيها 

املوؤل���ف الأمناط ال�شعرية التي ت���وؤدى يف ال�شامر، 

وال�شام���ر بو�شفه ن�شًا ثقافيًا، كم���ا تناول اأغاين 

ال�شام���ر من منظور �شيميوطيق���ي، وحتول الإطار 

الجتماع���ي والثقايف لل�شام���ر، وتاأثر العوملة على 

ف���ن الأداء م�ش���رًا اإىل ق�شية ارحت���ال الن�شو�س 

والت���ي اأ�شبحت تت���م بوا�شط���ة امليدي���ا احلديثة. 

والدرا�شة اخلام�شة يف هذا الق�شم امليداين كانت 

من ن�شيب واح���ة �شيوة وحملت عن���وان »الف�شلة 

���ة يف ع���امل الكتابي���ة: درا�ش���ة للحكاي���ة  فاهيَّ ال�شِّ

���ة بواحة �شيوة«، ويف هذه الدرا�شة يت�شاءل  ال�شعبيَّ

املوؤل���ف: م���اذا يح���دث للن����س ال�شفاه���ي عندما 

تتغ���ر �شياقات اأدائه وتتعدل مواقف تلقيه ونوعية 

اجلمه���ور؟، وماذا يحدث للحكاية ال�شعبية كن�س 

�شفاه���ي عندما ُيعاد اإنتاجه���ا اأو ُت�شتلهم من قبل 

كات���ب اأو موؤل���ف كتابي؟. ويح���اول املوؤلف يف هذه 

الدرا�ش���ة ر�شد حتول ن�شو�س احلكايات ال�شيوية 

من خالل حتليل ال�ش���رد ال�شفاهي التقليدي لدى 

اأحد ال���رواة، ومقارنت���ه باأ�شلوب ال�ش���رد الكتابي 

لدى اإحدى الكاتبات التي قامت با�شتلهام حكايات 

م���ن �شي���وة يف ن�س حكائ���ي جديد. اأم���ا الدرا�شة 

ال�شاد�شة والأخرة بالكت���اب فقد تناولت مو�شوع 

» اإع���ادة اإنت���اج املاأثورات الأدبي���ة ال�شعبيَّة«، وهي 

ق�شي���ة- ح�شبما اأ�ش���ار املوؤلف- �شغل���ت الباحثن 
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حديثًا وبخا�ش���ة ر�شد التغرات الت���ي تطراأ على 

الن�شو����س ال�شعبي���ة. ومن ثم تن���اول املوؤلف عدة 

ق�شايا ميدانية وحتليلية منها التنويعات الن�شية، 

واملوؤلف���ون  املوزون���ة،  الن�شو����س  اإنت���اج  واإع���ادة 

وبه���ذه  وال�شتله���ام.  وال�شتع���ارة،  املحرتف���ون، 

الدرا�ش���ة تختتم ف�ش���ول هذا العم���ل املهم الذي 

ُيع���د خال�ش���ة جهد املوؤلف يف جم���ال بحث الأدب 

ال�شعبي نظريُا وميدانيًا.

االأدب ال�صعبي يف واحة �صيوة

خالل عام 2013 ظه���ر كتاب اآخر يف الأدب 

ال�شعب���ي حم���ل عن���وان »الأدب ال�شعب���ي يف واحة 

�شي���وة: الأغاين- الأمث���ال- احلكايات« مل�شطفى 

ج���اد، والكت���اب يع���د ثم���رة اأوىل لبن���اء القدرات 

العلمي���ة والفنية لأبناء واحة �شي���وة يف اأول جتربة 

حلف���ظ تراثه���م باأنف�شه���م. وتق���ع واح���ة �شي���وه 

بال�شح���راء الغربية امل�شري���ة، اإذ تبعد 306 كم 

عن �شاحل البحر املتو�شط اإىل اجلنوب الغربي من 

مر�شى مطروح التي تتبع حمافظة مطروح اإداريًا. 

ويقط���ن �شي���وة م���ا يق���ارب م���ن 30000 ن�شمة. 

وتتمت���ع ببعد تاريخي اأثري لع���ل اأ�شهره اآثار معبد 

اأمون الذي زاره الإ�شكن���در الأكر عام 333 قبل 

املي���الد. وياأتي هذا العمل �شم���ن امل�شروع الدويل 

“�شي���وة – طنجة.. ت���راث من اأجل حياة اأف�شل” 
ال���ذي موله الحت���اد الأوروب���ي يف اإط���ار برنامج 

“ال���رتاث الأوروب���ي املتو�شط���ي 4”، بال�شرتاك 
مع منظمة كو�شب���ي الثقافي���ة الإيطالية، وجمعية 

“�شي���وة لتنمية املجتم���ع وحماية البيئة” ب�شيوة، 
وجمعية »البوغاز« مبدينة طنجة باملغرب، ومركز 

توثي���ق الرتاث احل�شاري والطبيع���ي التابع ملكتبة 

الأ�شكندري���ة. ويه���دف ه���ذا امل�ش���روع اإىل تعزيز 

املعرفة والفهم الأف�شل لالأ�شول الثقافية املحلية.. 

وخلق اأدوات اإدارة فعالة ل�شمان ا�شتدامة الرتاث 

امل���ادي وغر املادي يف مدينة طنجة وواحة �شيوة. 

اإذ تتفق املدينتان يف الرتاث الأمازيغي امل�شرتك، 

وت�شكل عادات اأهل �شي���وة وتقاليدهم مزيجًا بن 

الثقافت���ن امل�شري���ة والأمازيغي���ة، ومن ث���م فاإن 

امل�شروع يقوم عل���ى احلفاظ على هذا الرتاث من 

الت�شويه اأو الندثار.

وكان ملركز توثيق الرتاث احل�شاري والطبيعي 

دور رئي�ش���ي يف تدري���ب اأبن���اء �شيوة عل���ى مناهج 

جمع الرتاث ال�شعب���ي ال�شيوي مبجالته املتعددة، 

كم���ا ق���ام املرك���ز اأي�ش���ًا بتدريبهم عل���ى تقنيات 

اجلمع امليداين املرتبط���ة بالت�شوير الفوتوغرايف 

والفيدي���و والت�شجيل ال�شوتي، واأثم���رت التجربة 

عن اإن�شاء مركز متخ�ش�س جلمع وتوثيق الرتاث 

ال�شيوي، يقوم باإدارته اأبناء �شيوة. وي�شمل قاعدة 

بيانات حتت ا�شم »مكنز الفولكلور ال�شيوي«

ويف هذا الإطار خرج هذا الكتاب اإىل الوجود، 

حيث �شاهم م�شطفى جاد بجهد رئي�شي يف تدريب 

ال�شب���اب ال�شي���وي على عمليات اجلم���ع والتوثيق، 

وق���د متت عدة لق���اءات مع اأبن���اء الواحة لختيار 

جمموعة الن�شو�س التي ميكن ن�شرها، وقد اتفقت 

جمموع���ات العمل على اإبراز احلكاي���ات ال�شعبية 

الثقافة ال�صعبية امل�صرية اجتاهات نظرية ودرا�صات ميدانية
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والأغ���اين والأمث���ال الت���ي تعك����س ب�شف���ة خا�شة 

ثقاف���ة الواحة. ومن ثم ا�شتم���ل الكتاب على ع�شر 

حكاي���ات، وع�شر اأغاين، وجمموع���ة من الأمثال. 

وتعك����س احلكاي���ات الت���ي مت جمعه���ا خ�شو�شية 

املنطق���ة يف افتت���اح احلكاي���ة الت���ي تب���داأ بعبارة: 

»تيخرخارين تيربارين تقطو�شن جلباب جنبناخ 

اإج���ت الناخ اإج���ت اأت�س الن���اخ«.. وه���ي افتتاحية 

خم�ش�شة للحكاي���ة ال�شيوية مل ي�شتطع ال�شيويون 

اأن يجدوا مقابال عربيا دقيقا لها، وهي على غرار 

الفتتاحيات املعروفة يف احلكايات ال�شعبية »كان 

يا ما كان.. يا�شعد يا كرام.. وما يحلى الكالم... 

اإل بذكر النبي )�شلعم(..«. وقد حفلت احلكايات 

ال�شيوي���ة املوج���ودة بالكت���اب بع�ش���رات العنا�شر 

العاملي���ة التي ميكننا تتبعه���ا يف ت�شنيف توم�شون 

العاملي، اإذ جند عنا�شر من حكاية »�شندريال« يف 

حكاية »البقرة اخل�شرا«، حيث يعر ابن ال�شلطان 

عل���ى خلخ���ال يلم���ع يف امل���اء فياأم���ر بالبحث عن 

الفتاة التي ياأتي اخللخال على مقا�شها ليتزوجها. 

كما جند عنا�ش���ر اأخرى مرتبط���ة ب�شورة زوجة 

الأب، ف�ش���اًل ع���ن العنا�شر اخلا�ش���ة بالكائنات 

اخلرافية، حيث ت���رز الغولة يف مقدمة الكائنات 

اخلرافي���ة املرتبطة باحلكايات، بل اإن هناك عدة 

حكاي���ات بطلتها الغولة اأو الغ���ول. كما نلمح اأي�شًا 

ارتب���اط جمموعة احلكاي���ات بعنا�ش���ر حيوانية، 

مث���ل »العن���زة و�شغاره���ا«، و«البق���رة اخل�شرة«، 

و«اخلنف�شة والفاأر«، و«الديك«..اإلخ. 

بالكت���اب  ال�شيوي���ة  ال�شعبي���ة  الأغ���اين  اأم���ا 

فه���ي ت�شكل منوذج���ا اإبداعيا متف���ردا يف الرتاث 

ال�شعبي ال�شيوي، اإذ ت�شاير العديد من املمار�شات 

التقليدي���ة بالواحة، كما حتم���ل اأي�شًا بع�س القيم 

الرتبوي���ة للمجتم���ع ال�شيوي، ولنتاأم���ل هذا املطلع 

من اإغنية حول الأم: 

اأين جتد اأم لك  بعللد اأن تللرحلللللللل

ال توجد اأمهات  ُت�صرى يف االأ�صواق

ه���ذه املعاين ت�شعرنا كما لو اننا اأمام ن�شو�س 

مرتجم���ة م���ن روائ���ع الأدب العامل���ي.. ويف اأغنية 

اأخ���رى ت�شمى اأغنية »الكان���ون« جند اإعالء لقيمة 

املمار�شات ال�شعبي���ة املرتبطة بالطعام التقليدي، 

فتخرن���ا الأغني���ة يف مطلعه���ا اأن الطع���ام الذي 

ُيطهى على »املوقد امل�شنوع من الطن«- الكانون- 

هو الأكر �شحة وهو ال���ذي يغنيك عن تعاطي اأي 

دواء، كما اأنه يجعل الطعام �شهيًا حلو املذاق.

وُت���رز الأمث���ال ال�شعبي���ة بع�س القي���م العليا 

لالإن�شان والتي قد ل جند لها مقابال يف جمتمعات 

اأخرى، كاأن نقول »املروءة نور للقر« وهو مثل يقال 

عندم���ا ُتطل���ب خدمة من �شخ�س م���ا ويكون هذا 

ال�شخ����س م���رتددًا يف تنفيذ الطل���ب، فيقال هذا 

املث���ل للحث عل���ى املروءة. كما ت���رز اأمثال اأخرى 

ذات تاأث���ر عرب���ي ق���دمي اإذ جن���د املث���ل ال�شعبي 

»ليحك ظهرك غر يدك«، وهو نف�شه املثل العربي 

القدمي »ما حك جلدك مثل ظفرك«، وت�شر املادة 

امليداني���ة اإىل اأن ه���ذا املثل ُي�ش���رب عندما يوؤدي 

�شخ����س خدم���ة ل���ك دون اإتق���ان. كم���ا جند بن 

الأمثال ال�شيوية مناذج لها مقابل بالأمثال ال�شعبية 

املتداولة يف باقي املناطق الثقافية امل�شرية، على 

نح���و ما جن���ده يف املثل القائل »م���ن يوقد نارًا هو 

اأول من ي�شع���ر بحرارتها«، وهو املقابل ملعنى املثل 

ال�شعبي »ما يح�ش�س بالنار اإل اللي كاب�شها«.  واإذا 

كان املوؤل���ف ق���د تدخ���ل مبقدمة علمي���ة وال�شبط 

املنهجي للن�شو�س وتوثيقها، فاإن البطل احلقيقي 

ه���م اأبناء �شيوة و�شيوخه���ا، الذين جنحوا يف اأول 

جتربة ميدانية لهم جلمع تراثهم وحفظه وتوثيقه 

باأنف�شه���م. وهو الهدف الرئي�ش���ي من خروج هذا 

العمل للنور.

كتاب احلواديت

تلقي���ت قب���ل دقائ���ق من اإع���داد املق���ال، هذا 

العم���ل املو�شوع���ي املبه���ر للباحث ال�ش���اب اأحمد 

توفي���ق، والذي حمل عن���وان: »كت���اب احلواديت: 

مو�شوع���ة حكاي���ات الطف���ل يف م�ش���ر«، يف اأربعة 

جملدات كرى �شدر ع���ن الهيئة امل�شرية العامة 

للكتاب هذا الع���ام 2014. والكتاب جتربة جادة 

يف جم���ع وتوثي���ق احلكاي���ات ال�شعبي���ة امل�شري���ة 
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وتقدميه���ا للق���ارئ الع���ام لال�شتمت���اع بقراءته���ا 

م���ن ناحية، وللباحث���ن يف جم���ال الأدب ال�شعبي 

م���ن ناحية اأخ���رى. وقد ت�شمن���ت املو�شوعة 570 

حكاي���ة م���ن خمتل���ف اأنح���اء م�ش���ر )القاه���رة، 

واجليزة، والفي���وم، واملنيا، واأ�شي���وط، و�شوهاج، 

وقن���ا، واأ�شوان، والبحر الأحمر، و�شيناء، والوادي 

الدقهلي���ة،  والدلت���ا:  القن���اة،  وم���دن  اجلدي���د، 

والقليوبية، وكفر ال�شيخ، والغربية.(، واإن حظيت 

حمافظ���ة اأ�شي���وط بالن�شب���ة الكرى م���ن اجلمع 

والتوثيق. وهذه احلكايات متعددة امل�شادر، حيث 

% من جممل  جمع املوؤلف منها 324 حكاية )57 

احلكاي���ات(، عل���ى ح���ن ا�شتعان ب���� 168 حكاية 

% م���ن جممل احلكاي���ات( جمعها باحثون   29(

م���ن اأ�شدقائ���ه، وباق���ي احلكاي���ات وعددها 78 

% من جممل احلكايات( قام املوؤلف  حكاية )14 

باإعدادها م���ن الكت���ب والدوري���ات والأطروحات 

اجلامعية. 

وق���د ت�شم���ن اجل���زء الأول م���ن ه���ذا العمل 

جمموعة حكاي���ات احليوانات والطيور والأ�شماك 

)72 حكاي���ة منها حكاي���ات: البق���رة ال�شفراء، 

والبلبل ال�شياح، وبي�شة الثعبان(، وحكايات العر 

واملواعظ )51 حكاية منها حكايات: الأخ الكرمي، 

بياع���ة احللي���ب، عرو�شة من الع���رب(، وحكايات 

اجلميالت وال�شطار )27 حكاي���ة منها حكايات: 

الأم���رة وال�شبع رج���ال، �شت احل�ش���ن واجلمال، 

�شندريال(. اأما اجلزء الثاين فقد ت�شمن حكايات 

العجائ���ب والغرائ���ب واملغامرات والن���وادر )38 

حكاي���ة منها حكايات: جح���ا وال�شكينة ال�شحرية، 

اجليب ال�شحري، عراي����س النيل(، وهي حكايات 

يحكيها الذك���ور من الكبار وال�شغ���ار نهارًا اأثناء 

العم���ل يف فالحة الأر����س الزراعي���ة واأثناء جني 

القط���ن واحل�ش���اد، اأو يف ليايل اللع���ب وال�شمر، 

وقد حتكيها الن�شاء والبنات. ثم حكايات املواويل 

والأدوار واحلكم والأمثال واملقولت ال�شائرة )54 

حكاية منها حكايات: بح���ر ُبغداد، دافنينوا �شوا، 

العا�ش���ق امل�شكن(، وهي حكايات يحكيها الرجال 

والن�ش���اء للتعليق عل���ى مواقف حياتي���ة معينة، اأو 

للتعب���ر عن ح���الت البهج���ة والف���رح، اأو احلزن 

والأمل. وحكايات املالئكة واجلن )35 حكاية منها 

حكاي���ات: جنية البح���ر، رهان �شقيف���ة بنيامن، 

غواي���ة القم���ر(. وحكايات امل���ردة والغيالن )28 

حكاية منه���ا حكايات: ذات الرداء الأحمر، الغول 

وال�شب���ع بن���ات، النداه���ة(، وحكاي���ات توؤكد على 

�شفات الذكاء وح�شن الفطن والعفة وحيل ومكائد 

الثقافة ال�صعبية امل�صرية اجتاهات نظرية ودرا�صات ميدانية
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الن�ش���اء و�شروره���ا )30 حكاي���ة منه���ا حكايات: 

الأم���ر اللي اتعلم �شنع���ة، البطة الذكية، ال�شمك 

يف القمح(. واجل���زء الثالث من املو�شوعة ت�شمن 

واملعا�ش���الت)29  والفوازي���ر  الألغ���از  حكاي���ات 

حكاية منه���ا حكايات: اجل���واب، الفار�س النبيه، 

والأث���ر  الر�ش���د  وحكاي���ات  وال�شي���اد(.  املل���ك 

والأماك���ن والأح���الم والأن�شاب واحل���رف واملهن 

والأطعم���ة وم�شمي���ات الأ�شي���اء)31 حكاية منها 

حكاي���ات: اأم عل���ي، اجلمالية، �شي���خ الفخرانية، 

م���كان املقام(. ث���م حكاي���ات الفدائي���ن وال�شر 

والبطولت والقدرات واخلوارق)12 حكاية منها 

حكايات: �شيدة البحار، عزيز الدين، عيال طولها 

مرتين( ، ثم حكايات الأنبياء والأولياء واآل البيت 

والقدي�ش���ن واحلكاي���ات التي توؤك���د على مفاهيم 

دينية واأخالقية)53 حكاية منها حكايات: اأكوام 

الذهب، القدي�شة دميانة، �شيدنا مو�شى واخل�شر( 

، ثم جمموعة حكايات م�شرية قدمية)18 حكاية 

منها حكايات: الأخوين، اإيزي�س، واإله ال�شم�س رع، 

ع�شتارت(. 

اأم���ا اجل���زء الراب���ع والأخ���ر فق���د ت�شم���ن 

حكاي���ات اأطف���ال املدار�س وه���ي املجموعة الأكر 

من احلكايات)91 حكاية منها حكايات: علي بابا 

والأربعن حرامي، فر�شة ال�شاطر ح�شن، م�شباح 

عالء الدين( واأهم ما مييز هذا الق�شم- على حد 

قول املوؤلف- اأن الأطفال هم الرواة واملتلقون وكثرًا 

ما ي�شيف���ون اإىل ال���راوي اأو الرواية مبداخالتهم 

ومالحظاته���م. وتنته���ي املو�شوع���ة مبلحق ل�شور 

الرواة والإخبارين، واأطفال ور�س احلكايات التي 

اأ�شرف عليها املوؤل���ف، واأ�شحاب املهن واحلرف، 

وم�شاه���د عام���ة لأماك���ن اجلم���ع واجلمه���ور. ثم 

ك�شافات املو�شوعة التي ميكن من خاللها الو�شول 

ملحتوى احلكايات ورمبا عنا�شرها، حيث ا�شتملت 

على �شبع وثالثن ك�شافًا، منها ك�شافات لالأغاين، 

والأوق���ات،  والأرق���ام،  والأمث���ال،  والألع���اب، 

والأمرا�س، واملحا�شيل الزراعية...اإلخ.

وق���د ق���دم املوؤل���ف بحث���ًا مط���وًل يف مقدم���ة 

املو�شوع���ة ا�شتعر�س خالله العدي���د من الق�شايا 

الت���ي  كالأماك���ن  باحلكاي���ات  املرتبط���ة  املهم���ة 

ت���دور حوله���ا احلكاي���ات، واللهج���ات وتنوعه���ا، 

وامل�ش���ادر الأ�شطورية، ومراحل تط���ور احلكاية. 

كم���ا ا�شتعر����س الرواب���ط بن احلكاي���ة امل�شرية 

والق�ش����س العاملي���ة امل�شه���ورة، وتاأث���ر احلكاية 

امل�شرية يف حكايات الأقطار املجاورة م�شرًا اإىل 

العنا�شر امل�شرتكة بن الثقافة امل�شرية والثقافات 

العربي���ة والتي اأث���رت يف منط احلك���ي، واجلهود 

الت���ي ُبذلت يف ت�شنيف احلكاي���ة. ومع كل حكاية 

يوثق اأحمد توفيق للكلمات امل�شتغلقة على القارئ، 

واإن كن���ا نتمنى- ا�شتكماًل له���ذا العمل املهم- لو 

�ُشجل على اأغلفة املجلدات الأربعة عناوين فرعية 

تبن نوعية احلكايات التي يت�شمنها كل جملد. ول 

يت�شع املقام هنا ملناق�شة الت�شنيفات التي اأوردها 

املوؤلف للحكايات، رغم حتفظنا على بع�شها، مثل 

ت�شنيفه مل���ا اأطلق عليه »حكاي���ات املواويل«، غر 

اأنن���ا يف النهاية اأم���ام عمل يدل على �ش���ر واأناة 

للموؤلف ي�شتحق عليه كل التحية والتقدير.

الغناء الفولكلوري

ويف اإط���ار بحث الأغنية ال�شعبي���ة من منظور 

مو�شيق���ي يطالعن���ا كت���اب حمم���د عم���ران الذي 

امل�ش���ري  املرك���ز  ع���ن  الأوىل  طبعت���ه  �ش���درت 

للثقاف���ة والفن���ون ع���ام 2012 بعن���وان » الغن���اء 

الفولكل���وري وموا�شَعات الثقافة«. والكتاب يقع يف 

155 �شفحة ا�شتهله���ا املوؤلف مبقدمة �شرح فيها 
املفاهيم اخلا�ش���ة بالدرا�شة، فالغناء الفولكلوري 

كم���ا يق�شده ه���و- يف جانب من جوانب���ه- الغناء 

ال���ذي ينتمي م���ن حيث الإنت���اج  وال�شتهالك اإىل 

العامة م���ن النا����س يف جمتمع الثقاف���ة ال�شعبية، 

وتواف���ر له ر�شيد من الأحل���ان والإيقاعات وُطرق 

يف الأداء والأ�شالي���ب، غن���ي، ومتنوع، وراح يغطي 

واأح���داث  منا�شب���ات  م���ن  احلي���اة  منا�ش���ط  كل 

اجتماعي���ة خمتلف���ة.. اأما املوا�شع���ات الثقافية– 

وف���ق مق�شد املوؤلف- فهي ما تواف���ق عليه النا�س 

ب�شاأن و�شعية الغناء يف حياتهم، وباتت ُعرفًا اأو يف 
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منزلت���ه، يحر�شون عل���ى احرتامها ول يخلون من 

التزاماتهم جتاهها.

وعل���ى ه���ذا النح���و ق�شم عم���ران كتاب���ه اإىل 

ق�شمن رئي�شين الأول تناول فيه مو�شوع »الإْن�شاء 

والتَّ�َش���ُكل يف الِغَن���اء الفولْكلوري«، متن���اوًل الأداء 

اجلماعي للغناء الفولكلوري وفنيته، والآلية املتبعة 

يف الإن�ش���اء الغنائي وت�ش���كل مو�شوعاته.. وخالل 

ا�شتعرا����س املوؤلف لن�شو�س من الأغاين ال�شعبية 

يخل����س اإىل اأن اإن�شاء ه���ذه الن�شو�س يعك�س بال 

�شك املنح���ى املتطور لالأف���كار املو�شيقية وخا�شة 

تلك املبنية على �شيغة ال�شوؤال واجلواب، اأو ال�شيغ 

الأق���ل تركيب���ًا )م���ن �شيغ���ة ال�ش���وؤال واجلواب( 

كال���ردود اجلماعية الت���ي ُتكرر اللح���ن ذاته دون 

تغير ملحوظ. اأما النماذج الغنائية التي ا�شتعان 

بها املوؤلف فقد �شمه���ا يف جانبن، الأول: »الغناء 

الن�شائي املن���زيل« وخا�شة الذي يرز الدور املهم 

ال���ذي لعبت���ه امل���راأة- ول تزال- يف جم���ال الغناء 

الفولكلوري الذي يجري معظمه يف دائرة املنزل، 

ومنها: اأغ���اين التهنن، والعديد، واأغاين العر�س. 

اأم���ا اجلان���ب الث���اين فهو »اأغ���اين العم���ل« والتي 

تظه���ر ال���دور املهم الذي لعبه الرج���ل، خا�شة يف 

جمال اإث���راء املحفوظ الغنائ���ي الفولكلوري الذي 

كان يج���ري يف دائرة العمل، كاأغ���اين العمل على 

اأغ���اين  اأو  اأو املح���راث،  اأو الن���ورج،  ال�ش���ادوف، 

ال�شيادي���ن، اأو نداءات الباع���ة. وقد اهتم املوؤلف 

بر�ش���د مظاهر التغ���ر يف اأداء تلك الأغاين، كما 

اهتم بالتدوين املو�شيقي لبع�س الن�شو�س. واأرفق 

ه���ذا الف�شل مبلح���ق لبع�س ال�ش���ور التي تو�شح 

جمالت العمل واملواقف الجتماعية التي تتخللها 

الثقاف���ة  الغنائي���ة يف جمتم���ع  العملي���ات  بع����س 

عبية. اأما الق�شم الثاين من الكتاب فقد تناول  ال�شَّ

عري والن�س  لَلة للنَّ�س ال�شِّ فيه املوؤلف الِبْنية والدَّ

املو�شيقي يف الغناء الفولْكل���وري. ويف هذا الق�شم 

يطرح املوؤلف جمموعة من الت�شاوؤلت املحورية: ما 

املعاير التي ي�شتند اإليها النا�س يف حتديد َماهية 

الغناء )الفولْكلوري ( الدائر يف جمتمعهم. وكيف 

ًن���ا »الغناء«، وملاذا؟  ْع���ر باملو�شيقى مكوِّ ُيَعاَلج ال�شِّ

ومن منهم���ا يحافظ علي الآخ���ر، اأْي ماهو الدور 

ْع���ر يف الغناء، قيا�ًش���ا اإيل الدور  ال���ذي يلعب���ه ال�شِّ

ْعر. ومن  الذي تلعبه الأحل���ان امل�شاحبة لهذا ال�شِّ

منهما يحتل مكانة ال�شدارة يف العمليَّات الغنائية 

ول�شيما من حيث الوظائف والغايات؟.

ويتاب���ع املوؤل���ف حتليالت���ه من خ���الل اأداءات 

املواوي الذي كان ي���وؤدي املدائح، ومواوي ال�شرة 

الهاللي���ة، واأداء الأدبات���ي اله���زيل ال�شاخر. كما 

يتوق���ف عند بع����س العملي���ات الغنائي���ة التي بدا 

فيه���ا اأن ال�شعر يتخذ م���كان ال�شدارة عن الن�س 

املو�شيقي كاأغاين تهنن الأطفال وجمال�س العزاء، 

الثقافة ال�صعبية امل�صرية اجتاهات نظرية ودرا�صات ميدانية
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كم���ا توقف عند بع����س الأداءات التي يتوازى فيها 

وبالت�شاوي عن�شرا ال�شعر والأحلان. غر اأنه يلفت 

نظرن���ا اإىل نقطة مهم���ة يف تقالي���د التلقي، فثمة 

حالت مميزة يحكمها- ما ميكن ت�شميته- عامل 

َهيُّوؤ املُ�شَب���ق«، تتمثل يف جمال�س الأذكار )عند  »التَّ

الرجال( ويف ح�شرات الزار )عند الن�شاء( حيث 

ليك���رتث امل�شاركون – ع���ادة – مبتابعة تفا�شيل 

ْعري  املع���اين وال�ش���ور التي يقدمه���ا الن����س ال�شِّ

َهيُّوؤ املُ�شَبق ه���ذا، من �َشاأنه  )املَُغنَّي( ذل���ك اأن التَّ

َدْفعه���م اإيل الندماج، ورمبا »التَّوحد« مع مو�شوع 

الأداء، ومع كل ماينط���وي عليه من رموز ودللت 

ْوتية  وكذل���ك التَّوحد والندم���اج مع احلال���ة ال�شَّ

التي �شيغت )يف هذه املمار�شات �شياغة خا�شة( 

لَتْدَفع بامل�شاركن اإيل بلوغ مرادهم الذي اأتوا من 

اأجله.              

يف  اعتم���د  املوؤل���ف  اأن  اإىل  الإ�ش���ارة  يبق���ى 

الن�شو�س التي تناولها على الت�شجيالت امليدانية 

التي قام بجمعها ميدانيًا خالل عقدي ال�شبعينات 

والثمانينات من القرن الفائت، ومنها جمموعاته 

اخلا�ش���ة، ومنها م���ا هو موث���ق مبرك���ز درا�شات 

الفنون ال�شعبية بالقاهرة.

االأغنية ال�صعبية والثقافة امل�صرية

ويف جم���ال جم���ع ودرا�ش���ة الأغني���ة ال�شعبية 

امل�شري���ة اأي�ش���ًا �ش���در كت���اب »الأغني���ة ال�شعبية 

والثقاف���ة امل�شرية« ملحمد غنيم و�شوزان ال�شعيد، 

عن املركز القوم���ي للم�ش���رح واملو�شيقى والفنون 

ال�شعبية عام 2013 يف جزئن. وتعود اأهمية هذا 

العم���ل لكونه حماولة اأمينة جلمع وتوثيق ن�شو�س 

الأغني���ة ال�شعبي���ة امل�شري���ة، وتقدميه���ا للبح���ث 

والدرا�ش���ة. اإذا اأن احلاج���ة ملثل ه���ذه الن�شو�س 

غاية يف الأهمية للك�شف عن العديد من الظواهر 

ال�شعبي���ة لي�س يف جمال الأدب ال�شعبي واملو�شيقى 

فق���ط ب���ل اأي�ش���ًا يف جم���ال الع���ادات والتقالي���د 

واملعتقدات ال�شعبي���ة. وقد تناول اجلزء الأول من 

الكت���اب الجتاه���ات املنهجية يف درا�ش���ة الثقافة 

ال�شعبي���ة، وخ�شائ�س الأغنية ال�شعبية ودورها يف 

احلي���اة احلديثة. وي�ش���ر املوؤلف���ان اإىل اأنه قد مت 

اختي���ار منطقة الدقهلية وقرى املن�شورة كنموذج 

حملي يعر عن ثقافة الفالحن والعمال يف املجتمع 

امل�ش���ري، والدرا�ش���ة ل ت�شع يف العتب���ار التميز 

الإقليم���ي ب�شب���ب انت�شار ه���ذه الأغ���اين يف �شائر 

اأنحاء القطر امل�شري. ومن ثم يهدف الكتاب اإىل 
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ت�شليط ال�شوء عل���ى ا�شتخدام الأغاين ال�شعبية يف 

احلي���اة اليومية، ومواقف احلي���اة املختلفة، واأثناء 

الأداء الدرام���ي، وو�ش���ع هذه الأغ���اين يف �شياقها 

الجتماعي والتاريخي. 

والنمط الثقايف الذي يناق�شه املوؤلفان هو الغناء 

ال�شعبي الذي يوؤديه الهواة، والذي يحدث غالبًا يف 

امل�شتوي���ات القت�شادية املنخف�ش���ة يف املجتمعات 

املحلية التي تعتمد على التقنيات الب�شيطة والأدوات 

املتاح���ة. وهذه الأغ���اين تعتمد عل���ى وقت احلدث 

وغ���ر مرتبط���ة باحتياج���ات ال�شوق، وه���ذا يجعل 

لتلك الأغاين قوة كامنة وتاأثرًا معقدًا لأنها ترتبط 

بال�شي���اق الجتماع���ي واحل���دث )زواج- اأعي���اد- 

وت�شتخ���دم  بال�شراح���ة  وتتمي���ز  األعاب...اإل���خ(، 

اللهجة العامية، وتقدم �ش���ورة عن احلياة اليومية 

للجماع���ة. وعلى ه���ذا النحو تفرت����س الدرا�شة اأن 

التغ���رات الأ�شا�شية التي حدثت يف ن�شو�س بع�س 

الأغ���اين كانت ناجتة عن اخت���الف اللهجة ب�شبب 

اختفاء بع�س املو�شوعات، الذي يعود اإىل اختالف 

تاريخ اجلمع واختالف الع�شر، وثورة الت�شالت، 

وتطور التكنولوجيا الت���ي اأدت اإىل �شهولة الت�شال 

بن خمتلف املناطق حت���ى النائية منها. واأدى هذا 

اإىل ا�شتخ���دام بع����س اجلمل املو�شيقي���ة والأغاين 

الإذاعية. وي�شيف املوؤلفان اأنه رغم انت�شار التعليم 

واجلامع���ات والطباعة، فاإن الأغاين ال�شعبية ظلت 

لها اأهميتها احليوية كو�شيل���ة من و�شائل الت�شال 

ب���ن النا�س، مثل الأغ���اين التي توؤديه���ا الن�شاء يف 

منا�شبات ال���زواج وامليالد، اأو اأغاين الأطفال اثناء 

األعابهم، اأو اأغاين العمل التي يغنيها كل من الرجال 

والن�شاء، واأغاين احلج واملنا�شبات الدينية.

والدرا�ش���ة تق���دم لنا حتلياًل قائم���ًا على ر�شد 

التغرات التي طراأت على تلك الن�شو�س من خالل 

مقارنته���ا بن�شو�س الأغاين الت���ي ُن�شرت يف بداية 

الق���رن الع�شرين وعق���دي ال�شتين���ات وال�شبعينات 

ف�ش���اًل عن ر�شد بع�س النماذج التي تو�شح التغر 

بن الأغاين يف �شياقها ال�شعبي، والأغاين نف�شها يف 

�شياقها املنت�شر بالإذاعة والتليفزيون. وقد خ�ش�س 

املوؤلفان اجلزء الثاين من الكتاب لن�شو�س الأغاين 

نفت اإىل خم�شة  التي مت جمعها ميداني���ًا، والتي �شُ

اأق�شام، تن���اول الأول: اأغاين احلب، وتناول الثاين: 

اأغاين اخلطبة- املهر- النقطة- النفقة- ال�شبكة- 

احلن���ة- الزين���ة- العف�س. اأما الق�ش���م الثالث فقد 

تن���اول: اأغاين ال���زواج- الزف���ة- الدخلة- العالقة 

مع الأهل. وتناول الق�ش���م الرابع: اأغاين الأطفال- 

اأغاين احلمل- ال�شبوع- اأغاين األعاب الأطفال. اأما 

الق�شم الأخر فقد خ�ش�شه املوؤلفان لالأغاين التي 

تعك�س قيم العمل، واأغاين اأهل البيت، وق�شة ميالد 

الر�شول، والتعلق بالأ�شرحة.  

نظرات يف الثقافة ال�صعبية

وخالل عام 2013 اأي�شًا �شدر كتاب »نظرات 

يف الثقافة ال�شعبية« لعطارد �شكري عن الإ�شدارات 

اخلا�ش���ة بالهيئ���ة العام���ة لق�ش���ور الثقاف���ة رقم 

)125(. والكت���اب يقع يف159�شفحة من احلجم 

املتو�ش���ط. ب���داأ بتقدمي حل�شن عطي���ة حمل عنوان 

�شعب���ي »ا�شتفتاح���ك ياكرمي« ق���دم فيه���ا للموؤلف 

واجتاهت���ه البحثي���ة يف ه���ذا الكت���اب. ث���م مقدمة 

املوؤل���ف التي حملت عن���وان »ا�شتفت���اح« ي�شرح فيه 

الداف���ع لو�شع ه���ذا الكت���اب م�شتعر�ش���ًا ف�شوله، 

ومتن���اوًل تاأث���ر التط���ور التكنولوج���ي احلادث يف 

العامل وعالقته بالثورة امل�شرية. وقد ناق�س املوؤلف 

يف الف�ش���ل الأول املعنون »الثقافة ال�شعبية« حتديد 

ماهية م�شطلح »فولكلور« ومو�شوعات التخ�ش�س 

الفولكلوري، وكذا مو�ش���وع »الفنون ال�شعبية« التي 

تعد اأح���د عنا�شر الثقافة ال�شعبية. كما عكف على 

مناق�شة بع�س الق�شايا الأخ���رى كن�شاأة الفنون يف 

اإطارها احل�شاري الق���دمي، وعالقة الفن بالأداء، 

ومفه���وم اجلم���ال يف املنت���ج النفعي.. وق���د ناق�س 

املوؤلف روؤيته لر�شومات احلج، والو�شم، والعرائ�س، 

واملوال���د، والزار..اإلخ. ويف اإط���ار بحثه يف مو�شوع 

»امليلودراما ال�شعبية امل�شرية املعا�شرة« يوؤكد املوؤلف 

على اأن جماهرية الفنون ال�شعبية امل�شرية ترجع 

اإىل طابعها الثقايف الإ�شالمي.. واأن �شمود الفنان 

ال�شعب���ي اأمام غزارة الإنت���اج الفني امليلودرامي يف 

م�شر احلديثة، اأحد اأهم اأ�شباب توقف املوؤلف اأمام 

الطبيع���ة الأدائية التمثيلية للق�ش����س امليلودرامي 

ال�شعبي، وال���ذي يوؤكد على وحدة املجتمع امل�شري 

وان�شجامه ثقافي���ًا. وعلى هذا النحو يتناول املوؤلف 

جماهري���ة الفن���ون ال�شعبي���ة امل�شري���ة، وامل�شرح 
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املك�ش���وف، وامل�ش���رح ال�شعب���ي التقلي���دي م�شتعينًا 

بعدة ن�شو�س ميداني���ة، ومنتهيًا بتعريفه للم�شرح 

الفولكل���وري، وامل�شرح ال�شعب���ي، والدراما ال�شعبية 

التي يرى اأنها الأ�شكال الأدبية التمثيلية ال�شعبية التي 

تنتمي لثقافات �شعوب وقبائل الأمم احل�شارية.

ويف مو�شوع عنونه املوؤلف ب� »الفولكلور يف حياة 

النا����س« اأك���د فيه على خ�شو�شي���ة الهوية الثقافية 

امل�شرية من خ���الل ا�شتعرا�شه لبع�س املمار�شات 

احلياتية اليومية ذات اجلذور الإ�شالمية اأو امل�شرية 

القدمي���ة. مناق�شًا مفه���وم الفولكل���ور واحل�شارة، 

وم�ش���ر وح�شارتها النيلية والهوي���ة الثقافية. وقد 

�شج���ل عطارد �شك���ري بع�س املمار�ش���ات احلياتية 

كالأعياد امل�شرية، وليلة ال�شبوع، واملنزل التقليدي، 

وع���ادات الطعام..اإل���خ. واخُتت���م الكت���اب بف�شل 

خ�ش�شه املوؤلف ملو�شوع »الفولكلور والعوملة« قائاًل 

: »واإميان���ًا منا اأن التحديث يبداأ بالعرتاف بعاملية 

املنهج الثقايف الإ�شالمي.. واأن م�شر جزء ليتجزاأ 

م���ن العامل، يجيء الف�شل الراب���ع من هذا الكتاب 

حتت عنوان » الفولكلور والعوملة ».فقد اأ�شبحنا يف 

بداية العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين.. 

ومازلنا غر مدركن الفرق بن اخل�شوع اإيل القانون 

الإلهي.. واخل�شوع للقانون املدين... ومبعني اآخر، 

غ���ر مدركن لأهمي���ة التمييز ب���ن فل�شفة احلكم 

با�شم »الدين الإلهي ال�شماوي« وعامليته من جهة.. 

ومب���داأ احلكم با�ش���م الدين الطبيع���ي اأو املدين اأو 

الو�شعي الإن�ش���اين من جهة اأخرى... واأن »العوملة« 

منذ عهد احلداث���ة.. واإيل ما بعد احلداثة.. مثلها 

مثل اأي تيار فل�شفي اإن�شاين اآخر.. هي مبداأ فل�شفي 

غ���ر �شم���اوي.. و�شعه اإن�شان ف���رد.. وحكم العامل 

�شعوب���ًا وقبائ���ل.. اأف���رادًا وجماع���ات.. وفر�شت���ه 

ق���وى موح���دة.. ذات باأ����س وق���وة.. اأعطتها احلق 

يف فر����س اإرادتها علي ال�شعي���ف. وي�شيف املوؤلف 

قوله: »وجتيء درا�شتنا لطبيعة ممار�شتنا احلياتية 

امل�شري���ة املادية والالمادي���ة ..كمحاولة جادة منا 

للتاأكيد علي اخل�شو�شية الثقافية لل�شعب امل�شري. 

وتبعيته���ا لثقافة الأمة الإ�شالمية ... اإذ رمبا ننجح 

كم�شرين يف اإعادة حتدي���ث م�شر- الأر�س ومن 

عليها – وفق منهج ثقايف وا�شح املالمح...«   

درا�صات يف املعتقد ال�صعبي

خ���الل عام 2013 �ش���در اأي�شًا كت���اب يندرج 

حتت �شل�شل���ة الأبحاث املجمعة وه���و »درا�شات يف 

املعتق���د ال�شعبي« ملوؤلف���ه عبد احلكي���م خليل �شيد 

اأحمد، عن الهيئة العام���ة لق�شور الثقافة، �شل�شلة 

يقع يف  والكتاب  الدرا�شات ال�شعبية رقم )153( 

اأبحاث ميدانية  ويت�شم���ن خم�شة  304 �شفحة. 
ُن�ش���ر بع�شه���ا للموؤل���ف، وبع�شه���ا ثم���رة درا�شاته 

لأطروحتي املاج�شتر والدكتوراة. ونبداأها بدرا�شته 

حول »املعتقدات ال�شعبيَّة املرتبطة مبيالد الأطفال«، 
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ال���ذي بحث فيه العدي���د من املمار�ش���ات املرتبطة 

بالطفل كاملعتقدات املرتبط���ة بالإجناب، ومرحلة 

ماقبل ميالد الطفل، ومنه���ا املمار�شات التي تقوم 

بها الزوجة طلب���ًا لالإجناب، والوقاي���ة من العقم، 

والتهيئة للحمل. ثم ينتقل املوؤلف لر�شد  املمار�شات 

املرتبطة بفرتة احلمل وال�شتعداد ل�شتقبال املولود 

اجلدي���د، ث���م يتتب���ع املعتق���دات املتعلق���ة مبرحلة 

ال���ولدة، وما بعده���ا، ودور الداي���ة اأو املولدة، ودور 

الأم ال���ذي يتبع���ه العديد م���ن املمار�شات املرتبطة 

بالطفل. اأما الدرا�شة الثانية فقد خ�ش�شها املوؤلف 

لبحث مو�شوع العالج بالقراآن بن الدين واملوروث 

ال�شعب���ي. حيث يعل���ن املوؤلف اأنه م���ن املو�شوعات 

التي قلت فيه الدرا�شات ال�شعبيَّة ب�شورة لفتة علي 

امل�شتوى الأكادميي ملا يحوطه من حماذير عديدة. 

وق���د طبق مو�شوعه ميدانيًا عل���ى قرية حفنا وهي 

اإحدى ق���رى مركز بلبي�س مبحافظة ال�شرقية. وقد 

ا�شتعر�س املوؤلف مفهوم العالج بالقراآن واملمار�شات 

العالجية املرتبطة به، متناوًل املمار�شن املعاجلن 

به���ذه الطريقة. كما تن���اول طرق الع���الج بالقراآن 

ومنها ا�شتخراج ال�شحر واإبطاله، والُعَقد، والتمائم، 

والأبخرة والأدخن���ة، والرقية ال�شرعية، وا�شتعمال 

العالجات الطبيعية، وجل�شات العالج. وقد حر�س 

املوؤلف عل���ى توثيق ثالث ح���الت مر�شية ر�شدها 

ميدانيًا. 

وي�شتكمل عبد احلكيم خليل املنهج نف�شه ليقدم 

لن���ا درا�ش���ة ميدانية بعن���وان »الرق���وة ال�شعبيَّة يف 

املعتقد ال�شعبي«، وهي اإح���دى املمار�شات ال�شعبية 

يف اإط���ار الع���الج، وير�ش���د فيه���ا بع����س ن�شو�س 

الرقى م���رزًا العنا�شر العتقادي���ة داخل الن�س، 

وم�شرًا للن�شو�س ذات الدللة الدينية، كما يتناول 

املمار�ش���ات ذات الدلل���ة ال�شحري���ة وعنا�شره���ا 

كالعن، والر�شا�س، وامل���اء، والألفاظ ذات الدللة 

الوقائية. كم���ا يخ�ش�س جانبًا م���ن بحثه لدرا�شة 

�شخ�شية الراقي والأدوات التي ي�شتخدمها كاخلرزة 

الزرق���اء، والبخ���ور، وامللح، واأخ���ذ العهد على عن 

احل�شود. اأم���ا الدرا�شتان الرابع���ة واخلام�شة فقد 

جاءت���ا- كما اأ�شار املوؤلف- ثم���ار ما اأنتجته ر�شالتا 

املاج�شت���ر والدكت���وراة التي تقدم به���ا يف مو�شوع 

ة واأوليائها اإيل املعهد العايل للفنون  الطرق ال�شوفيَّ

ال�شعبيَّة؛ لتكون الأويل بعنوان اأولياء اهلل ال�شاحلن 

ب���ن الوافد وامل���وروث يف املجتمع امل�ش���ري«. وهي 

ة  تغطي بع����س الأولياء يف جمتمع حمافظة ال�شرقيَّ

كنم���وذج ملحافظات م�شر، لك���ي تدلنا علي بع�س 

املعتق���دات املرتبط���ة بالأولياء الذي���ن لتخلو قرية 

ة تقريًبا من وجود �شريح لأحد هوؤلء الأولياء  م�شريَّ

ا مدي تاأثر املجتمع امل�شري يف عالقته  فيها، عار�شً

باأوليائه بن التاأثر والتاأثر اأو بن الوافد واملوروث. 

وق���د اتخذ من �شخ�شية ال���ويل الأمر عبداهلل اأبو 
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طوالة منوذجًا ميداني���ًا كدرا�شة حالة. بينما تاأتي 

الدرا�شة الثاني���ة يف هذا اجلزء من الكتاب بعنوان 

»الت�شامح ال�شويف وتقبل الآخر يف املعتقد ال�شعبي 

���ة ال�شاذليَّة منوذجًا«،  امل�شري: الطريقة احلامديَّ

وهو مو�شوع يحاول فيه املوؤلف اكت�شاف الت�شامح يف 

ة التي ن�شاأت حديًثا اإذ متثل  اإح���دي الطرق ال�شوفيَّ

ة. وق���د ا�شتعر�س  اإحدى ف���روع الطريق���ة ال�شاذليَّ

مفه���وم الت�شام���ح، وتقبل الآخ���ر، م�ش���رًا اإىل اأن 

الت�شامح ه���و اأ�شا�س ال�شوفية، متتبع���ًا املفهوم يف 

الطريقة احلامدية ال�شاذليَّة، كما ناق�س دور املراأة 

ال�شوفي���ة يف ن�ش���ر قي���م الت�شام���ح وقب���ول الآخر، 

وال�شوفي���ة بن لغة احلوار وثقافة العتدال. ويعلق 

املوؤلف على ه���ذا البحث بقوله: م���ا اأحوج املجتمع 

امل�شري اإيل الت�شامح وتقبل الآخر يف هذه املرحلة 

الدقيقة التي انت�شر فيها العنف باأ�شكاله املختلفة يف 

املجتمع امل�شري.

درا�صة مرجمة حول البحث امليداين

ويف اإطار اجلهود امل�شرية يف ترجمة الدرا�شات 

العاملية احلديث���ة، نقدم هنا درا�ش���ة مهمة بعنوان 

»البحوث الكيفية يف العل���وم الجتماعية« ل�شارلن 

ه�س، وبير باتر�شيا ليفي ، ترجمة هناء اجلوهري. 

والكت���اب يف ن�ش���ه الأ�شلي ن�شر ع���ام 2006 بدار 

Sage Publication، Inc وه���ي الدار املالكة 
للحق���وق والنا�ش���ر الأ�شل���ي للكت���اب يف الولي���ات 

املتح���دة الأمريكي���ة ولندن ونيودله���ي بالتعاون مع 

موؤ�ش�ش���ة فورد. اأما الن����س املرتجم فقد �شدر عن 

املرك���ز القومي للرتجم���ة بالقاهرة ع���ام 2011، 

�شم���ن امل�شروع القوم���ي للرتجمة)�شل�شل���ة العلوم 

الجتماعية للباحث���ن العدد1783(. والكتاب من 

احلج���م املتو�شط ويق���ع يف 632 �شفحة. والكتاب 

يف ت�شورن���ا يع���د وثيق���ة ثري���ة وحديث���ة للباحثن 

امليدانين والأكادميين يف عل���م الفولكلور. وي�شر 

حممد اجلوهري الذي قدم الكتاب وراجعه اإىل اأن 

هذا الكتاب ميثل اأ�شم���ل واأوفى ن�س عربي يتناول 

البح���وث الكيفية والعل���وم الجتماعي���ة بطرائقها 

املختلف���ة، املاأل���وف منه���ا: كاملالحظ���ة، واملقابلة، 

والبحث الإثنوجرايف، وحتليل امل�شمون، وجماعات 

املناق�شة املركزة. كم���ا يويل اهتمامًا خا�شًا لطرق 

البح���ث الكيفي امل�شتحدث���ة: كالتاري���خ ال�شفاهي، 

وط���رق البحث غ���ر التداخلية، كتل���ك التي جتري 

على امل���ادة الغزي���رة املتج���ددة املتاح���ة يف مواقع 

الإنرتنيت وقاعات املناق�شة والفي�شبوك واليوتيوب. 

نحن اإذًا اأمام اجتاه جديد يف منهج البحث العلمي 

الجتماعي وال���ذي تدخل الدرا�ش���ات الفولكلورية 

�شمن اأولوياته.

ويبداأ الكتاب مبقدمة ا�شتملت على مالحظات 

على اجلانب التعليمي للكتاب، والذي يناق�س بع�س 

الت�شاوؤلت املرتبطة بعملية البحث الجتماعي، قبل 

اأن ندخ���ل يف اأق�شام الكت���اب التي بداأه���ا املوؤلفان 
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ب�ش���رح لنم���وذج البحث الكيفي، م���ن خالل تقدمي 

نظرة عامة وكلية لراع���ة البحث الكيفي، وعملية 

البح���ث، واأخالقيات البح���ث. والبح���ث الكيفي- 

كما ت�شر الدرا�شة- عب���ارة عن جمال ف�شيح رائع 

يق���وم على تداخ���ل ف���روع العلم، وهو جم���ال غني 

باملنظ���ورات الفكري���ة اإىل بن���اء املعرفة، كم���ا اأنه 

ي�شتم���د قوته من ا�شتعماله لع���دد كبر من الطرق 

والأ�شاليب املتاح���ة لتوليد املعرفة. وتوفر املمار�شة 

الكيفية للم�شتغل���ن بالبحث طائفة من الإمكانيات 

الإب�شتومولوجي���ة )اأي املتعلقة بنظري���ة املعرفة(، 

والفكري���ة واملنهجية. اأما الق�شم الثاين من الكتاب 

فقد تناول مو�شوع طرق جم���ع البيانات من خالل 

بح���ث املقابلة املتعمق���ة، والتاري���خ ال�شفاهي وهي 

طريق���ة م�شاع���دة للمقابل���ة القائمة عل���ي ال�شرة 

الذاتي���ة. ويف ه���ذا الف�ش���ل يعر�س الكت���اب لهذا 

املنهج امله���م واختالفه عن املقابل���ة املتعمقة، كما 

يعر�س لأ�شالي���ب ال�شرد واحلكي، وق�شايا ال�شوت 

والتف�ش���ر والتمثيل يف التاري���خ ال�شفاهي، واأر�شفة 

م���واده. ويو�شح املوؤلفان  اأنه من املفيد التمييز بن 

»الرتاث ال�شفاهي« oral tradition، و«التاريخ 

ال�شفاه���ي« Oral history، وذل���ك باعتب���ار اأن 

الرتاث ال�شفاه���ي هو املظلة ال�شامل���ة التي تندرج 

حتته���ا طريق���ة التاري���خ ال�شفاه���ي. ويخل�س هذا 

املبح���ث اإىل اأن التاريخ ال�شفاهي عملية ذات طابع 

تعاوين مبن���ي على امل�شاركة يتوج���ب التفكر فيها 

ب�ش���ورة كلي���ة. فيجب ب���ذل انتباه خا����س للعالقة 

القائم���ة ب���ن الباحث وال���راوي، كما ينبغ���ي اتباع 

الإر�ش���ادات الواجبة اثناء احل���وار الذي ي�شتهدف 

بن���اء الألفة، والتي يتعن مراجعته���ا طوال مراحل 

امل�شروع. ويحت���اج الباحث اإىل اأن يدخل يف ح�شابه 

م�شفوفة التاريخ ال�شفاه���ي: واملكونة من التفاعل 

بن طريقة البح���ث واأدائه، والعتبارات الأخالقية 

واجلوانب ال�شيا�شية. 

وي�شتكم���ل املوؤلفان هذا الق�ش���م بتناول ق�شايا 

منهجية جديدة منها: مقابالت جماعات املناق�شة 

املركزة، ومنه���ج البحث الإثنوج���رايف حيث يقدم 

الإثنوجرافي���ون �ش���ورًا تف�شيلية مل���ا يف ثقافة ما، 

اأو ثقاف���ة فرعية ما، اأو جماع���ة ما، من ممار�شات 

وعادات احلي���اة اليومية. وكثرًا ما يقومون- اأثناء 

ذل���ك- بجم���ع املنتج���ات وامل�شنوع���ات اليدوي���ة 

وغرها م���ن امل���واد الثقافية. ويختتم ه���ذا الباب 

بف�شلن حول حتليل امل�شم���ون وطرق البحث غر 

التدخلي���ة، ثم البحث القائ���م علي طرق خمتلطة. 

اأم���ا الق�شم الثالث والأخر م���ن الكتاب فقد تناول 

التحلي���ل والعر�س من خالل ف�شل���ن: الأول ناق�س 

مو�شوع حتليل وتف�شر البيان���ات الكيفية، والثاين 

ناق�س مو�شوع الرابط���ة البحثية: الرتكيز امل�شتمر 

وبناء املعرفة. يبقى الإ�ش���ارة اإىل اأن الكتاب حافل 

يف نهاي���ة كل ف�ش���ل بع�ش���رات الأ�شئل���ة للمناق�شة 

ومواقع خمتارة على �شبك���ة الإنرتنيت ذات عالقة 

الثقافة ال�صعبية امل�صرية اجتاهات نظرية ودرا�صات ميدانية
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ب���كل ف�شل، وثب���ت مبراجع متخ�ش�ش���ة وحديثة، 

ون�شو����س لكب���ار العلم���اء حت���ت عن���وان »خل���ف 

الكوالي�س«. ومناذج ميداني���ة موثقة و�شروحات يف 

ممت بعناية من  الهوام�س ور�شوم���ات تو�شيحية �شُ

قب���ل خ���راء يف تكنولوجي���ا املعلوم���ات. ول�شت يف 

حاج���ة اإىل اأنني مل اأ�شتط���ع اأن اأيف هذا العمل حقه 

من العر�س يف هذا احليز، وتبقى التحية اخلال�شة 

لهن���اء اجلوهري اأ�شت���اذ علم الجتم���اع واخلبرة 

الدولية يف التنمي���ة الجتماعية لت�شديها لرتجمة 

هذا العم���ل الرائع الذي يحتاجه املجال يف املرحلة 

الراهنة.

اأطروحللة جامعية حللول تقنيات الت�صوير 

امليداين

نوق�شت خ���الل ع���ام 2013 اأطروحة جامعية 

ح���ول مو�شوع »ر�شد التن���وع الثقافى فى احتفالت 

ال�شيادين با�شتخ���دام تقنيات الت�شوير احلديثة« 

للباحث���ة ولء حممد حممود املدر�س باملعهد العايل 

للفنون ال�شعبي���ة باأكادميية الفن���ون. واأ�شرف على 

الر�شال���ة الأ�شات���ذة �ش���وزان ال�شعي���د، وم�شطفى 

جاد، ووائل �شابر، وناق�شها علياء �شكري، وحممد 

ع�شر. وتدخ���ل الأطروحة �شمن الدرا�شات البينية 

الت���ي ت�شتع���ن باأكر من جم���ال، ونق�شد هنا علم 

الفولكلور وعل���م ال�شورة اأو تقني���ات الت�شوير. اإذ 

تبح���ث الدار�ش���ة يف م���دى توظيف تل���ك التقنيات 

يف العم���ل الفولكل���وري املي���داين. فالت�شوير �شواء 

الفوتوغ���رايف اأو الفيديو مل يع���د توظيفه يف العمل 

امليداين جمرد اآلة ُي�شغط عليها فقط، بل اإن هناك 

العديد من التقنيات والفن���ون امل�شاحبة، وخا�شة 

اإذ 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�شة ميدانية يف منطقتي املك�س 

بال�شكندري���ة والرل����س بكف���ر ال�شي���خ. وا�شتهلت 

الباحث���ة درا�شته���ا مبقدمة عر�شت فيه���ا لالإطار 

النظ���رى واملنهج���ى، م�شتعر�ش���ة م�شكل���ة البحث 

واأهداف���ه واأهميته، كما �شجلت ت�ش���اوؤلت الدرا�شة 

واأهدافها ومنها حماولة التو�شل اىل لغة �شينمائية 

خا�شة وخمتلف���ة حول الظاه���رة الفولكلورية، من 

خالل التطبيق على حرف���ة ال�شيد، والتعرف على 

القيم اجلمالية الب�شرية املتوافرة فى مو�شوعات 

الفولكل���ور والرتكيز عليها بالكادرات املعرة. وكذا 

التقنيات احلديثة التى يجب اأن توظف ب�شكل جيد 

للح�ش���ول على �ش���ورة متميزة من حي���ث اجلودة؛ 

للتعبر ع���ن ال�ش���كل الفن���ي املنا�ش���ب ملو�شوعات 

الفولكلور، واأخرًا احل�شول على منهجية وتكنيك 

خا����س بت�شوير اأفالم وثائقية مفيدة ومعرة حول 

الظواهر الفولكلورية؛ بهدف توثيق الرتاث ال�شعبي 

مبنهج علمي.

وب���داأت اأوىل ف�ش���ول الر�شال���ة ببحث جمتمع 

الدرا�شة الذي تناول الطبيعه اجلغرافية والتاريخية 

ملجتمع الدرا�ش���ة، والبيئة املحيط���ة بهذا املجتمع، 

واجلوان���ب القت�شادي���ة والجتماعي���ة، والرتكيبة 

ال�شكاني���ة. اأما الف�شل الث���اين فقد خ�ش�شته ولء 

حمم���د لبحث رحلة ال�شيد يف املك�س بالأ�شكندرية 

من خالل كل ما يرتبط برحلة ال�شيد يف البحر من 

ا�شتعدادات خا�شة بهذه الرحلة مرورًا باملمار�شات 

اخلا�شة باحتف���الت ال�شيادين وانته���اًء بالعودة، 

وغره���ا م���ن اجلوان���ب املختلفة الت���ي تتعلق بهذه 

الرحل���ة. والأم���ر نف�شه بالن�شبة لرحل���ة ال�شيد يف 

بحرة الرل�س بكف���ر ال�شيخ، حيث عر�شت لرحلة 

ال�شيد يف املياه العذبة من ا�شتعدادات خا�شة بهذه 

الرحل���ة م���رورًا باملمار�شات املرتبط���ة باحتفالت 

ال�شيادي���ن وانتهاًء بالع���ودة وغرها من اجلوانب 

املختلفة التي تتعلق بهذه الرحلة يف بحرة الرل�س. 

وق���د ناق�ش���ت الباحثة مو�ش���وع التن���وع الثقايف يف 

احتف���الت ال�شيادي���ن ومفه���وم التن���وع الثق���ايف 

وايجابياته و�شلبياته، واأهم مظاهر التنوع الثقافى 

لدى �شي���ادي البحر والبحرة. ث���م انتقلت لبحث 

اللغة الب�شرية يف الظاهرة الفولكلورية، من خالل 

درا�ش���ة الفيلم كاأداة منهجية بحثية يف التعبر عن 

الظاه���رة الفولكلوري���ة مو�شوع البح���ث، ووظائف 

ال�ش���ورة يف العم���ل املي���داين، وال�ش���ورة كو�شيلة 

ات�شال جماهرى وكيفية اإدراكها. كما بحثت ولء 

حممد مو�شوع الظواه���ر الفولكلورية كما يعك�شها 

الفيلم الت�شجيلى متناولة مفهوم الفيلم الت�شجيلي 

واأهميته ومراح���ل انتاجه واأنواع���ه واأهم العاملن 
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ب���ه، واأه���م الأف���الم الت�شجيلي���ة الت���ي اتخذت من 

املاأثورات ال�شعبية مو�شوعاتها. اأما الف�شل الأخر 

م���ن الأطروحة فق���د خ�ش�شته الباحث���ة لتقنيات 

الت�شوير احلديثة، حيث تناولت عر�شًا لأهم اأنواع 

املع���دات والأجهزة م���ن كامرات واأجه���زة اإ�شاءة 

وعد�شات وغرها، كما قدمت فيه جتربة تطبيقية 

للفيلم الت�شجيلي الذي اأعدته حول حياة ال�شيادين 

�شواء يف املياه املاحلة )بحر الأ�شكندرية(، اأو املياة 

العذبة )بح���رة الرل�س(. وق���د �شاحبت الباحثة 

ال�شيادين يف رحلتهم ل�شيد ال�شمك، حيث ر�شدت 

العديد م���ن العنا�شر الثقافية الت���ي ك�شفت التنوع 

الثقايف بن املنطقتن �شواء يف العادات والتقاليد اأو 

املعتقدات اأو املاأثورات القولية.

عدد جديد من جملة الفنون ال�صعبية

�شدر العدد الأخ���ر من جملة الفنون ال�شعبية 

امل�شرية، وال���ذي ت�شمن العددي���ن 94،95 اأبريل 

2013، وق���د ُخ�ش�س هذا العدد ملو�شوع احلكاية 
ال�شعبي���ة وتنويعاته���ا م���ن خ���الل ع���دة درا�ش���ات 

وترجم���ات ون�شو����س وعرو����س للكت���ب. غ���ر اأن 

العدد بداأ بتنويه من اأ�شرة التحرير تنعى فيه عامل 

الأنروبولوجيا الراح���ل اأحمد اأبو زيد، م�شرة اإىل 

اأن الوط���ن العرب���ي قد فقد موؤخرًا رائ���دًا من رواد 

العلوم الإن�شانية عامة والأنروبولوجيا خا�شة، هو 

الدكت���ور »اأحمد اأبوزيد« الذي اتخذ ل�شنوات طويلة 

م���ن اأر�س م�شر ميدانًا للبح���ث بريفها و�شعيدها 

و�شحراواته���ا، فعاي�س جمتمعاتها وَخ���ِر عاداتها 

وتقاليدها، ف���كان اأن خلف وراءه اإرثًا علميًا وخرة 

رائق���ة »اأمانة« نعده بحملها لإكمال ما بداأه وال�شعي 

جاهدين لإي�شالها اإىل اأجيال مل يحالفها حظ لقاء 

الأ�شتاذ والتعلم على يديه، رحمه اهلل. وباب جديد 

الن�ش���ر بدوره ينعى مل�شر والأمة العربية هذا العلم 

الذي اأثرى احلياة العربية بعلمه الغزير.

وع���ودة مللف املجلة الذي حوى عدة مو�شوعات 

ح���ول احلكاية ال�شعبية كما اأ�شرن���ا، بداأت بدرا�شة 

ملارجريت اآن مايلز بعنوان »من تنويعات �شندريال« 

ق���ام برتجمتها ولي���د �شلي���ٍم تناق�س ع���دة روايات 

حلكاي���ة �شندريال، من خالل »نظرية الطق�س«. ثم 

درا�ش���ة ملحمد ح�شن ه���الل تناول فيه���ا الأداء يف 

احلكاية ال�شعبية« من خالل عدة ن�شو�س ميدانية 

ناق����س خالله���ا الأداء والإب���داع وعنا�ش���ر الأداء 

واأو�شاع���ه، وامل���وؤدون، وطرائق ال���رواة واأ�شاليبهم 

وعالقته���م باملتلقن. اأما خالد ابو الليل فقد ناق�س 

مو�ش���وع »ت�شني���ف احلكاي���ة ال�شعبي���ة امل�شرية« 

وال���ذي ا�شتعر����س في���ه بع����س التج���ارب العاملية 

واملحلية كتوم�شون وبروب وت�شنيف نبيلة ابراهيم، 

مقدم���ًا مقرتح���ًا لت�شني���ف احلكاي���ات امل�شرية 

ومن���اذج ميداني���ة للتطبيق. وقد اأف���ردت املجلة يف 

هذا امللف لثالث �شهادات حول احلكاية متيزت كل 

منها باجتاه علمي خمتلف. ال�شه���ادة الأوىل لهالة 

�شفوت كم���ال التي قدم���ت �شهادة بعن���وان »قالت 

الراوي���ة«، م�شتعر�ش���ة جتربتها يف تن���اول احلكاية 

ال�شعبي���ة من منظور ن�شوي يف اإطار جمموعة بحث 

»املراأة والذاكرة«. والثاني���ة لأحمد اإ�شماعيل الذي 

�شج���ل �شهادته ح���ول حكاية »ال�شاط���ر ح�شن« من 

خ���الل جتربة م�شرحة احلكاية. والثالثة لهالة منر 

الت���ي تناولت �شهادتها مو�ش���وع »احلكواتي«، حيث 

ا�شتعر�ش���ت جتارب العديد م���ن احلكواتية العرب 

الذي���ن التقت به���م �شمن مهرج���ان »حكايا« الذي 

ُعقد بالأردن خريف 2012. 

اأما الن�شو�س امليدانية للحكايات فقد حظيت 

بتن���وع اأي�شًا يف هذا امللف، حيث قدم اإبراهيم عبد 

احلاف���ظ جمموعة من »حوادي���ت الدلتا«، وقدمت 

اأ�شم���اء عب���د الرحم���ن جمموع���ة ح���ول حواديت 

���ار«، على حن قدم  طلع���ت عبد العزيز اأبو  »ال�شطَّ

الع���زم جمموعة من حواديت »املعلَّم اأبو اجلدايل«، 

واختت���م توفيق عل���ي من�شور هذا اجل���زء بحدوتة 

»اإم���راأة الأب ال�شري���رة و�شجرة العرع���ر«. واخُتتم 

الع���دد بعر�س لدرا�شتن ح���ول احلكايات ال�شعبية 

الأوىل اأطروح���ة ماج�شتر لن�ش���وي �شعالن بعنوان 

»احلدوت���ة و�شيلة ات�ش���ال: نحو اأفق جدي���د«، قام 

بعر�شه���ا �شري عبد احلفي���ظ. والثاني���ة بعنوان 

»حكايات عن احلرمي العايل« لنهلة عبد اهلل اإمام، 

وهو عر�س لكتاب »حرمي حممد علي با�شا: ر�شائل 

من القاه���رة)1842-1846(« ل�شوفيا لن بول، 

والذي ترجمت���ه عزة كرارة يف طبعت���ه الثالثة عام 

.2008

الثقافة ال�صعبية امل�صرية اجتاهات نظرية ودرا�صات ميدانية
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معرض قويتشو – الصين 
يحتفي بالثقافة الشعبية

كان أغل��ب املتابعن للش��أن الصيني واثقن, 
أن مس��تقبل التوازن��ات في العال��م  خصوصا منها 
االقتصادية,التجاري��ة واملالية  س��يكون مغايرا ملا 
س��بق انفتاح الصن 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. 

تصوير : عبداهلل العاني
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ول ين�ش���ب حدي���ث الأرق���ام ع���ن النجاحات 

الهائل���ة التي حتققت لل�ش���ن ال�شعّبية على جميع 

امل�شتوي���ات القت�شادي���ة وال�شناعي���ة والتجارية 

واملالية والعلمية.

كان لفت���ا اأن هذه النه�شة العارمة التي تعلقت 

باأكر من �شعيد مل تكن من�شبة على التكنولوجيات 

املعا�شرة يف خمتلف اأبعادها فح�شب. واإمنا تركزت 

اأي�شا – وهذا من وجوه املفارقة والتميز يف النه�شة 

ال�شيني���ة احلديث���ة – على م���ا يك���ّون ال�شخ�شية 

ال�شيني���ة ويرز ه���و يتها عاملي���ا. فكان���ت العناية 

باملحل���ي �شنو ال�شغف بالعامل���ي والحتفاء بالثقافة 

ال�شعبية ل ينف�شل عن الهتم���ام بالثقافة العاملة.

ومل يكن بدع���ا واحلال ذاك اأن يك���ون فرع ال�شن 

للمنظم���ة الدولية للف���ن ال�شعب���يI.O.V(  ) من 

اأن�شط فروع املنظمة واأكرها اإقداما على املبادرة.

يف ه���ذا ال�شياق دعين���ا اإىل معر�س » قويت�شو 

» للح���رف ال�شعبي���ة واملنتج���ات الثقافي���ة ال���ذي 

انتظم م���ن 13 اإاىل 19 نوفمر 2013 ب قويان 

)GUIYAN(عا�شم���ة الإقلي���م الت���ي تق���ع يف 

اجلنوب الغربي لل�شن يف منطقة جبلية على علو 

1،100 م���رت ويبلغ تع���داد �شكانها 4.324.569 
ن�شمة وذلك �شنة 2010.

ب���دءا، مل تك���ن اإقامة ه���ذا املعر����س يف هذه 

املنطقة بالذات جمّرد اعتباط فهي رغم م�شاحتها 

اجلغرافية املحدودة قيا�ش���ا مب�شاحة البالد اإذ ل 

متت���د اإل عل���ى 8،034 كلم مربع فه���ي ت�شم 23 

قومي���ة من جمل���ة القومي���ات ال55 املعرتف بها 

يف ال�ش���ن ال�شعبية مع ح�ش���ور قوي لقومية املياو 

)MiaoPeople( قيا�شا بقومية الهان الغالبة 

% من جمموع  على ال�شن حيث اأنها متثل 91،9 

�شكان ال�شن ال�شعبية. وب�شرف النظر عما يقال 

عن تعامل ال�ش���ن ال�شعبية مع اأقلياتها القومية ، 

فق���د بدت اإقام���ة معر�س قويت�شو ه���ذا يف قوييان 

عا�شم���ة املحافظة ا�شتثم���ارا يف التنوع وا�شتفادة 

من الخت���الف والتعامل معه باعتب���اره جزءا من 

ال���روة الوطنية امل�شرتكة بن اجلميع. ولقد تي�شر 

لنا اأن نرى ذلك راأي العيان.

تب���دو قويي���ان مدين���ة يف عنف���وان نه�شته���ا 

تنبئ���ك  بني���ة حتتي���ة  العمراني���ة والقت�شادي���ة. 

ع���ن امل�شتقبل امل�ش���رق ال���ذي ينتظره���ا. و�شبكة 

موا�ش���الت ع�شرية وور�شات عم���ل يف كل مكان. 

لكن ذلك جميعا ل يخفي ب�شاطة اأهلها وطيبتهم.

وم���ن وجوه ذلك حف���اوة قوييان بالوف���ود القادمة 

اإليه���ا من خمتلف اأرجاء املعمورة فقد ي�شرت لهم 

معر�س قويت�صو – ال�صن  يحتفي بالثقافة ال�صعبية

تصوير : عبداهلل العاني
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اأ�شب���اب الإقامة والراحة قب���ل يوم و يومن وثالثة 

من انطالق الفعاليات. تل���ك نفحات كرم ال�شرق 

التي مل تنل منه معامل احلداثة الزاحفة.

خ�ش����س م�ش���اء الي���وم الأول لزي���ارة موق���ع 

املعر�س ال���ذي حتولت اإليه الوفود على منت ثالث 

حاف���الت كرى مالأتها حقائ���ب وم�شغولت يدوية 

وب�شائ���ع كاأن ال�شي���وف ج���اوؤوا بها لأم���ر يتجاوز 

جم���رد العر����س. ح���دد النا����س مواقعه���م و�شرع 

بع�شه���م يف حماول���ة ترتيبه���ا عل���ى النح���و الذي 

يالئ���م طبيع���ة املعرو����س لدي���ه. لك���ن التعليمات 

ج���اءت ل ترتك���وا �شيئ���ا مم���ا جئتم ب���ه. مل تكن 

الزي���ارة اإل ملجرد الراأي والتدب���ر. عادت الوفود 

بعد اأن حت���ددت لها مواقعها وقدرت كيف �شيكون 

ال�ش���اأن معها عند انطالق فعالي���ات املعر�س التي 

�شت�شتمر ثالثة اأيام كاملة.

اأقيم���ت افتتاحية املعر����س �شبيحة يوم 15-

11-2013 بالقاعة الكرى التي هرع لها اأع�شاء 
الوف���ود بع���د اأن اأودع���وا اأغرا�شه���م يف الأروق���ة 

املخ�ش�شة لهم.

غ�ش���ت القاع���ة باحل�ش���ور وانت�ش���ب كب���ار 

امل�شوؤول���ن املحلين مبدينة قوييان فوق الركح اإىل 

جان���ب امل�شرفن على املعر����س تتو�شطهم كارمن 

باديال رئي�شة املنظمة الدولية للفن ال�شعبي ، واميا 

 Emma Chen Hoefler ش���ان هوفل���ر�

نائبة رئي�شة املنظمة رئي�شة فرع ال�شن للمنظمة 

عينها تو�شطا يرز مدى الهتمام الذي حتظى به 

الثقافة ال�شعبية يف بلد التنن.

باللغ���ة  الكلم���ات الرتحيبي���ة  األقي���ت جمي���ع 

ال�شيني���ة وترجمت ف���ورا اإىل الجنليزية وانطلق 

املعر�س.

    ث���الث قاعات كرى �شمت ردهات املعر�س 

املختلف���ة. اأم���ا الأوىل فقد خ�ش�ش���ت يف املنطلق 

للوفود القادمة من اأرج���اء املعمورة.  واأما الثانية 

فكان���ت للمنتج���ات ال�شيني���ة ال�شعبي���ة فالحي���ة 

كان���ت اأو يدوي���ة. واأما الثالثة فق���د كانت خال�شة 

للم�شغولت اليدوية ال�شينية.

ق�شمت القاعة الأوىل بح�شب القارات اخلم�س 

اآ�شيا، اإفريقي���ا، اأروبا، اأوقيانو�شيا، اأمريكا. ولكن 

غي���اب بع�س البلدان وبق���اء ردهاتها �شاغرة فتح 

ب���اب »ال�شياح���ة« والنتقال م���ن موق���ع اإىل اآخر. 

ثم كان فت���ح الأبواب ملختل���ف احلرفين املحلين 

للتنقل بن القاعات فجعل بع�شها مكتظا اكتظاظا 

وبع�شها الآخر يكاد يكون قفرا.

بع����س املواق���ع غل���ب عليه���ا العر����س الفن���ي 

للم�شغ���ولت اليدوية اأو املنتج���ات الثقافية وهو يف 

احلقيق���ة قلي���ل والأغل���ب الأعم غلب علي���ه البعد 

التجاري.

بن الن�شج وجتميع اخليوط ) م�شر، ال�شن، 

بلغاري���ا، الهن���د ( واحلف���ريف اخل�شب)هولن���دا، 

ت�شيكيا( وامل�شغولت الف�شية ) مقاطعات خمتلفة 

يف ال�شن ( احلجارة الكرمية ) ال�شن، النيجر ( 

م�شغولت من العنر )لتفيا( النحت )مقاطعات 

�شيني���ة ( الآلت املو�شيقي���ة )فرن�ش���ا، ال�شن ( 

الر�ش���م بال�شم���ع )قويت�شوال�ش���ن ( احلروفيات 

)البحرين، ال�شن(.. بن كل ذلك تتعدد البلدان 

وتختلف معرو�شاته���ا ال�شعودية، الكويت، اليمن، 

البحرين، م�شر، لتفيا، بلغاريا، الت�شيك، الهند، 

النيب���ال، كيني���ا، الكام���رون، ال�شوم���ال، نع���م ! 

ح�شرت ب���الد وغابت اأخرى وتناف�شت يف العر�س 

وخا�ش���ة يف البيع وال�شراء. تق���رتب من املعرو�س 

وتبتعد ويظل عالقا بذهنك تنوع ما راأيت من قدرة 

الن�ش���ان على الإبداع. مهارة حباه بها اهلل، حتول 

اخلي���وط اإىل من�شوجات عجيب���ة الأ�شكال تختلف 

باإختالف الب���الد وثقافتها وعاداته���ا وتقاليدها. 

باقات ورد باألوانه���ا الناب�شة حياة، ولوحات لي�س 

عزيزا عليها اأن جتد طريقها اإىل اأرقى القاعات. 

مه���ارة حت���ول اخل�ش���ب واحلج���ارة اإىل كائن���ات 

عجائبي���ة اأ�شطورية بن الإن�شان واحليوان وتتعدد 

الأ�شكال وتتكاثر الألوان وتختلف املج�شمات لكنها 

تتفق جميعا يف اإب���راز قدرة الن�شان على حماورة 

الكيان من خالل اإدراكه املخ�شو�س له.  
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وم���ن األ���وان حم���اورة الكون جت���د امل�شغولت 

النفخية والإيقاعية الت���ي اخت�شت بانتاجها بالد 

عدي���دة من خمتل���ف الق���ارات والتي كان���ت ت�شد 

اهتم���ام النا�س وت�شد ف�شوله���م كلما حدث عزف 

اأو اإيقاع. 

كان الر�ش���م باأنواعه املختلفة حا�شرا يف هذا 

املعر����س ح�شورا قوي���ا لفتا خ�شو�ش���ا منه ذاك 

الذي يتخذ م���ن ال�شمع مدادا له. فقد بدا اأنه من 

هواي���ات اأهل ال�شن الأثرة ردهات كثرة �شغلها 

حرفي���ون وحرفيات. ير�شم���ون املوتيفات املختلفة 

عل���ى قطع القما����س اأو ال���ورق ال�شمي���ك. يذيبون 

ال�شم���ع عل���ى األ���وان خمتلف���ة. ث���م يجرون���ه على 

ر�شومهم يف عناية اأي عناية ! ويظلون مع »اللوحة«  

ينتقل���ون من ل���ون اإىل اآخ���ر اإىل اأن ينتهوا بها اإىل 

غايتها. يتاأملونها بع���د الفراغ منها كاأنهم يلتقون 

غائب���ا عائدا م���ن بعيد. عندها ميك���ن اأن ينتبهوا 

لوجودك ويهتموا بف�شولك. 

امل�شاركة العربية كانت حمدودة لكنها مهمة. 

�ش���دت الهتم���ام. �شاهم���ت الكويت بوف���د يقوده 

الدكت���ور �شال���ح حم���دان احلرب���ي. و�ش���م �شانع 

ب�ش���وت   ماه���ر خبر، واأحد امله���رة يف امل�شغولت 

املتخذة من �شعف النخي���ل واآخر فنان يف �شناعة 

املركب���ات البحرية ي�شنع له���ا جم�شمات حظيت 

باهتمام رواد املعر�س.  

كذلك كانت امل�شاركة امل�شرية قوية احل�شور 

ورق  عل���ى  والر�ش���وم  النخي���ل  خو����س  بجدائ���ل 

ال���ردي، ر�شوم احت���ذت اجلداري���ات الفرعونية 

على نحو ا�شتهر باعتباره اخت�شا�شا م�شريا. اأما 

املن�شوج���ات املعرو�شة يف هذاال���رواق  فقد كانت 

فائق���ة التميز. حظي���ت باهتمام ال���زوار وجائزة 

املعر�س . 

اأم���ا ال���رواق البحرين���ي فق���د �شغل���ه الفنان، 

اخلط���اط حمم���ود املال. عر����س لوحات ل���ه اأبدع 

فيها ت�شكيل الألوان واأجاد اإخراج حروف العربية 

مرزا طواعيتها يف النتق���ال من جمرد التوا�شل 

العادي، اإىل توا�ش���ل فني اآ�شر �شد اهتمام الزوار 

عامة وال�شينن منهم على وجه اخل�شو�س. وحتى 

يزيد من اإبهارهم فقد جن���د موهبته لإ�شعادهم. 

اإذ كان يعم���د اإىل ر�ش���م اأ�شمائه���م بالعربية. اأمر 

يب���دو ب�شيطا لكن ل ت�شاأل ع���ن انبهار ال�شيني به 

وتهافته عليه و�ش���ره الطويل و�شط الزحام حتى 

يف���وز ب »لوح���ة « حتم���ل ا�شمه ، بح���روف اأخرى 

غريب���ة عن���ه ل يدري كي���ف ا�شتطاع���ت اأن تعرب 

عن���ه! ف���اإذا ادرك مبتغ���اه اأخذ اللوح���ة منده�شا 

وطل���ب منك حيث ع���رف اأنك عرب���ي اأن تقراأ ما 

فيها ف���اإذا نطقت مبا حتم���ل زادت ده�شته وعلت 

حمي���اه �شعادة ل تو�شف وقال ل���ك ما معناه: هذا 

اأنا.

قريبا م���ن ال���رواق البحرين���ي كان اخلطاط 

ال�شين���ي ير�شم اإ�ش���م الراغب من ال���زوار مببلغ 

حمدد لينزل عنه، كاأنه يبيع ب�شاعة ثمينة. لذلك 

ق���ل اأن ترى اأحدا يطيل الوقوف عنده. اأما الرواق 

البحرين���ي فال ت�شل عن الزح���ام اأمامه واملار من 

ال���زوار ي�شاأل بكم اللوحة ؟ فيجيبه اأحد اجلماعة 

اإنه���ا باملجان ! وقد يتوىل الفنان نف�شه الإجابة اإن 

كانت ال�شائلة بنتا: بقبلة واحدة ! فيتعاىل �شحك 

اجلمي���ع. ويتم�شكون باحل�شول عل���ى  »لوحتهم«.

ليثنيهم طول النتظار عن ذلك.

كان الر�ش���ام �شعيدابك���رة الراغب���ن يف فنه 

يعمل دون كلل حتى نفاذ كمية الورق لديه. عندها 

يتوق���ف ريثما يح�شل على كمي���ة اأخرى ليعود اإىل 

منتظريه.

لقد اأبرز معر����س قويت�شو اأن الثقافة ال�شعبية 

عن�شر اأ�شا�ش���ي يف النه�شة ال�شينية احلديثة يف 

اأبعادها الن�شانية والجتماعية والقت�شادية.

      

حممد جنيب النويري

معر�س قويت�صو – ال�صن  يحتفي بالثقافة ال�صعبية



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 

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 
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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 



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… ;

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
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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 



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’est-
à-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 

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
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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 :



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 

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 
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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 

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 
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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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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 

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 ».
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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



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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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 

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 

http://www.ain.jo/node/197220
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L’IMAGE DE LA FEMME DANS 

LES PROVERBES POPULAIRES 

PALESTINIENS

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 

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



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 

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
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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 

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



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

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-

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 
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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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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-

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 
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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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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 

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 

PROTECTION DES ŒUVRES 

POPULAIRES ET REDUCTION DE LA 

FRACTURE NUMERIQUE
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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. Celles-
ci 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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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 

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 
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 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 

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 

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
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Traditional Iraqi 
architecture: Baghdad 
and Mosul as 
examples

Traditional culture is viewed 
as the summary of the traditional 
thinking of certain groups 
that inhabit a place. Their co-
existence 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.

http://www.alhikmeh.org/news/wp-content/uploads/2013/ 09/ 2- 9 -2013 -4 .jpg
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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 

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
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(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



Folkloric therapeutic 
prescriptions in 
Western Algeria:
A field study

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 

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 
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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

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.

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 
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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 Palestinian folkloric 

proverbs 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

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 

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 

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

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

Martyr Almanobi Jerjar Ali Bin Ghazahem
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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. 

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 

Folkloric poetry and 
patriotic songs
as resistance against the French 
occupation of Tunisia from 1881 to 
the 1930s
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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.

A n t h r o p o l o g i c a l , 
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

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



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 

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 

Symbolic dimensions in the folktale:

A study of folktales’ 
symbolism in light of 
psychological and 
anthropological analyses 
and the history of religions

8
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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

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 

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.

6

http://home.trc.gov.om/Portals/5/images/eservices/elibrary-top.jpg



Editorial

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 heritage-
based tourist attractions. Such attractions 

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

Folk culture and tourism
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