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حسن عيىس الدوي
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وكالء توزيع الثقافة الشعبية:
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن :داراالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام لـ ـلـ ـصـ ـح ــاف ــة والـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــر والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع -
السعودية :الشركة الوطنية املــوحــدة للتوزيع  -ق ـطــر:دار الشرق
للتوزيع والنشرُ -عمان (مسقط):الشركة املتحدة خلدمة وسائل
اإلعالم  -االمــارات العربية املتحدة :دار احلكمة للطباعة والنشر
 الكويت :الشركة املتحدة لتوزيع الصحف ُ -عمان (السيب):النورل ـتــوزيــع الـصـحــف واملـ ـج ــات -جـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة:مــؤسـســة
االهــرام  -اليمن:القائد للنشر والتوزيع  -األردن :ارامكس ميديا
 املغرب :الشركة العربية االفريقية للتوزيع والنشر والصحافة( سبريس) -تونس :الشركة التونسية للصحافة  -لبنان :شركة
ش ــرق االوس ـ ــط ل ـتــوزيــع امل ـط ـبــوعــات  -س ــوري ــا :مــؤس ـســة ال ــوح ــدة
للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع  -الـســودان :دار عزة للنشر
وال ـتــوزيــع  -لـيـبـيــا :شــركــة ليبيا املستقبل لـلـخــدمــات اإلعــامـيــة
 مــوري ـتــان ـيــا:وكــالــة املـسـتـقـبــل لــإت ـصــال واإلعـ ـ ــام  -بــريـطــانـيــا(لندن):دار الساقي  -فرنسا (باريس):مكتبة معهد العالم العربي.

شروط وأحكام النشر
) مبشــاركة الباحثــن واألكادمييــن فيهــا مــن أي مــكان ،وتقبــل الدراســات واملقــاالت العلميــة
ترحــب (
املعمقــة ،الفولك ـ ــلورية واالجتماعيـ ـ ــة واالنث ـ ــروبولوجيـ ــة والنفسـ ـ ــية والســيميائية واللســانية واألســلوبية واملوســيقية
وكل م ــا حتتمل ــه ه ــذه ُ
الش ــعب يف ال ــدرس م ــن وج ــوه يف البح ــث تتص ــل بالثقاف ــة الش ــعبية ،يع ــرف كل اختص ــاص
اخت ــاف أغراضه ــا وتع ــدد مس ــتوياتها ،وفق ـ ًا للش ــروط التالي ــة:
املادة املنشورة يف املجلة تعبر عن رأي كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة.
) بأيــة مداخــات أو تعقيبــات أو تصويبــات علــى مــا ينشــر بهــا مــن مــواد وتنشــرها حســب
ترحــب (
ورودهــا وظــروف الطباعــة والتنســيق الفنــي.
) علــى عنوانهــا البريــدي أو اإللكترونــي ،مطبوعــة الكترونيــا يف حــدود - 4000
ترســل املــواد إلــى (
 6000كلم ــة وعل ــى كل كات ــب أن يبع ــث رف ــق مادت ــه املرس ــلة مبلخ ــص له ــا م ــن صفحت ــن  A4لتت ــم ترجمت ــه إل ــى
اإلجنليزيــة والفرنســية ،مــع نبــذة مــن ســيرته العلميــة.
تنظ ــر املجل ــة بعناي ــة وتقدي ــر إل ــى امل ــواد الت ــي ترس ــل وبرفقته ــا ص ــور فوتوغرافي ــة ،أو رس ــوم توضيحي ــة أو بياني ــة،
وذل ــك لدع ــم امل ــادة املطل ــوب نش ــرها.
تعت ــذر املجلة عن عـ ــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقي ًا.
ترتيـ ـ ــب املـ ـ ــواد واألسمـ ـ ــاء يف املجـ ـلـ ـ ــة يخضـ ـ ــع العتـ ـ ــبارات فنـ ـ ــية وليسـ ـ ــت لـ ـ ــه أيـ ـ ــة صل ــة مبكان ــة الكات ــب أو درجت ــه
العلمي ــة.
متت ـ ــنع املجـ ـل ـ ــة بص ـ ــفة قطع ـ ــية ع ـ ــن نـ ـش ـ ــر أي ـ ــة م ـ ــادة سب ـ ــق نش ــره ـ ــا ،أو مع ـ ــروضة لـ ـلـ ـن ـ ــشر ل ـ ــدى من ـ ــابر ثقافيــة
أخ ــرى.
أصول املواد املرسلة للمجلة ال ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
تتول ــى املجل ــة إب ــاغ الكات ــب بتس ــلم مادت ــه ح ــال وروده ــا ،ث ــم إبالغ ــه الحق ــا بق ــرار الهيئ ــة العلمي ــة ح ــول م ــدى
صالحيته ــا للنش ــر.
متن ـ ــح املج ـ ــلة مق ــاب ـ ــل ك ـ ــل م ـ ــادة تنش ـ ــر به ـ ــا مك ـ ــافأة م ـ ــالية من ـ ــاسبة ،وف ـ ــق الئ ـ ــحة األج ـ ــور واملك ــاف ـ ــآت املعت ـ ــمدة
لدي ـ ــها ،وعل ـ ــى ك ـ ــل ك ــات ـ ــب أن ي ـ ــزود املج ـ ــلة ب ــرق ـ ــم حس ــاب ـ ــه الشــخصي واســم وعنــوان البنــك مقرونــا برقــم هاتفــه
اجل ــوال.
البريد االلكتروني editor@folkculturebh.org :
الرجاء املراسلة على البريد االلكتروني املشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:
البحـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 1 :دينـ ـ ــار  -الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت 1 :دينـ ـ ــار  -ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس 3 :دينـ ـ ــار  -سل ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـن ـ ــة عـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان 1 :ري ــال
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودان 2 :ريـ ـ ــال  -قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 10 :ري ــال  -ال ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 100 :ري ــال  -م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 5 :جني ــه
ل ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان 3000 :ل.ل  -الـمـم ـ ـل ــكة ال ـع ــرب ــية السع ـ ـ ــودي ــة 10 :ريال  -اإلم ـ ـ ــارات العـ ــربـ ـيــة ال ـم ـتـ ـحـ ـ ــدة 10 :درهـم
األردن 2 :دين ـ ـ ـ ـ ــار  -الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق 3000 :دينـ ـ ــار  -فل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 2 :دينـ ـ ــار  -ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 5 :دينـ ـ ــار
ال ـمـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب 30 :درهم ــا  -سـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا 100 :ل.س  -ب ـ ـ ـ ـ ــريطـ ـ ـ ــانـيـ ـ ـ ــا 4 :جني ــه  -كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا 6 :دوالر
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــرال ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــا 6 :دوالر  -دول االت ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي 4 :يـ ــورو  -ال ــوالي ـ ـ ــات الـم ـت ـحـ ــدة األمــري ـكـيـ ــة 6 :دوالر
حساب بنكي رقم -IBAN: NBOB BH8300000099619989 :بنك البحرين الوطني  -البحرين.
الطباعة :دار أخبار اخلليج للطباعة والنشر
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يف عيد البحرين
ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو طـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــي
أ .علي عبداهلل خليفة
رئيس التحرير

بـــإرادة ملـــك ومنجز ثقافة وطن:
•مجلة «الثقافة الشعبية» تبدأ عامها التاسع.
•إعتماد حتكيمنا األكادميي من كبريات اجلامعات يف العالم.
•طبعات ورقية وإلكترونية من كل عدد إلى جانب األقراص املدمجة.
•رسالة التراث من البحرين إلى العالم بست لغات على املوقع اإللكتروني.
•تواجد النسخ الورقية مبراكز البيع الرئيسية مبختلف البلدان.
•منو االشتراكات الشخصية والرسمية واستمرار جتديدها.
•مليون متصفح على اإلنترنت من  190بلدا حول العالم.
•متوسط قراءة بعض املواد « »17,562قراءة.
•تبني نشر املقاالت املطولة يف كتيبات تهدى إلى القراء.
•حضور دوري يف معارض الكتب الدولية حول العالم.
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من ــذ بداي ــة التخطي ــط إلص ــدار ه ــذه املطبوعة كان ــت التحديات أكبر من حجم الطم ــوح ،إال أن ال ح ــدود للحلم ،وأن
اآلم ــال م ــا له ــا إال وأن تك ــون باتس ــاع األف ــق ،وعل ــى ق ــدر اجله ــد وني ــة العمل الصادق ــة وبتوفيق م ــن اهلل س ــبحانه وتعالى
تك ــون النتائج.
أتذكر ،أن أحد كبار الشخصيات الرسمية الداعـمـ ــة قـ ــال لـ ــنا ونـحـ ــن نوشك على البدء« :قد يكون من السهل إصدار
ع ــدد أول ،لك ــن ه ــل أنت ــم واثق ــون م ــن انتظ ــام الص ــدور..؟» لم يك ــن ذلك مجرد س ــؤال إمن ــا اعتبرناه تنبيه ــا وتوصية من
مح ــب ورهان ــا وضعن ــاه بيننا وبني أنفس ــنا وأدخلناه ضمن التحديات .وعلى مدى الس ــنوات كنا ل ــدى القراء يف موعد كل
عدد بانتظام.
به ــذا الع ــدد تدخل «الثقافة الش ــعبية» س ــنتها التاس ــعة بعد مش ــوار ثمان س ــنوات م ــن العمل اللذي ــذ واجلهد املضني
والرفق ــة املتواصل ــة م ــع خب ــراء عل ــم الفولكل ــور والعل ــوم اإلنس ــانية املتصل ــة به ومع ق ــراء س ــاندوا مس ــيرتنا ووقفوا على
الضف ــة األخ ــرى يدعونن ــا بحم ــاس أن نعب ــر الـي ـ َــم إليهم يف إبحار ع ــدد جديد.

إن اس ــتجابة ذوي االختص ــاص لدعوتن ــا إياه ــم إلى الكتابة كانت رائعة ومعبرة عن عطش تلك األقالم إلى مس ــاحات
أكب ــر للتعبي ــر ع ــن اخلبرات املتراكمة التي تبحث عن متنفس نش ــر يليق ،وكان ــت صرامة الهيئة العلمية يف حتكيم املواد
املعروضة للنشر موقف ًا وضعنا جميعا على شعرة امليزان الدقيقة ،فكنا بني أمرين انتصرنا فيه لالختصاص األكادميي
رفي ــع املس ــتوى ولل ــرؤى املتقدم ــة وللفرادة يف الطرح وحس ــن التناول نائني بهذه املطبوعة ع ــن األهواء واملجامالت جتنبا
لنش ــر الغث أو الضعيف أو ما هو مكرور ومعاد ،وكان ال بد وأن يطالنا اللوم لعدم التمكن من نش ــر كل ما يردنا ،يف وقت
اعتم ــدت في ــة جامع ــات العال ــم التحكي ــم العلمي الذي انتهجته املجلة بش ــفافية وات ــزان .وقد قبلنا عت ــب العاتبني على
تأخير نش ــر موادهم املجازة بتقدير ومحبة.
لق ــد اعتمدن ــا إص ــدار بع ــض األع ــداد على أقراص مدمجة لتس ــهيل إيصالها إل ــى قرائنا يف البل ــدان النائية وواصلنا
نش ــر ملخص ــات كل ع ــدد باإلجنليزي ــة والفرنس ــية إل ــى جان ــب العربي ــة يف الطبع ــات الورقية واس ــتعدنا على املوقع نش ــر
ملخص ــات الع ــدد باإلس ــبانية والروس ــية والصيني ــة ابتداء من هذا الع ــدد تلبية لطلب ــات زوار موقعن ــا اإللكتروني ،وبهذا
تك ــون ملخص ــات كل ع ــدد مع املفتتح بس ــت لغات عل ــى املوقع.
يج ــد الق ــارئ الك ــرمي يف ب ــاب أصداء بهذا الع ــدد تقرير إدارة تقنية املعلومات حول فاعلي ــة املوقع اإللكتروني للمجلة
تارك ــن لتل ــك األرق ــام به ــذا التقرير أن تفصح عن نفس ــها .ويف الس ــنوات الثالث األخيرة برزت الضرورة ملحة للمش ــاركة
يف مع ــارض الكت ــب الدولي ــة ،فعمدنا إلى تس ــجيل املش ــاركة يف معارض الكتب الناجحة الكب ــرى بالوطن العربي والعالم.
بقي أن نشد على كل األيادي الكرمية التي امتدت إلينا بالدعم وبالعون واملؤازرة .حتية لصاحب اجلاللة امللك املفدى
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وملشروعه اإلصالحي ،وإلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير
الديوان امللكي ،وإلى س ــعادة األس ــتاذ الدكتور محمد جابر األنصاري ،وإلى أعضاء الهيئتني العلمية واالستش ــارية وإلى كل
الكتاب والقراء .وما «الثقافة الش ــعبية» إال رؤية ملك وإجناز ثقافة وطن.
هنيئا لشعب البحرين عيده الوطني املجيد ..
منتصرا على كل التحديات شامخا رافع الرأس وهو يتخطى ويجتاز..
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الذاكرة الشعبية
والعولمة

إن حركي ــة التواص ــل العاملي ــة ب ــن البش ــر ،تتمي ــز بالتط ــور
ـدءا باحلم ــام الزاج ــل حت ــى عص ــر ث ــورة املعلوماتي ــة
املضط ــرد ب ـ ً
العاملي ــة يف مي ــدان األنترن ــت والفضائي ــات .ونح ــن كباحث ــن
ومتتبع ــن له ــذه احلركي ــة التواصلي ــة االجتماعي ــة نرك ــض يف
مس ــاحات الزمان واملكان ،نحط الرحال لنس ــتنطق حين ًا ونطير
مع الزمن الضوئي أحيان ًا .اإلنس ــان يكبر وينمو والكرة األرضية
تصغ ــر وتضي ــق .هناك جدلية دائمة بني التق ــدم واحلضارة ،بني
الصناع ــة واحلرف ــة بني الثقاف ــة واحلداثة ب ــن الفولكلور والفن
ب ــن ال ــدواء والغ ــذاء ب ــن ماه ــو قدمي وما ه ــو حدي ــث ...من بني
ه ــذه اجلدلي ــات الثقاف ــة الش ــعبية وحتدي ــات العصر.
الثقاف ــة الش ــعبية الت ــي يبدعه ــا الش ــعب ه ــي م ــادة غني ــة
ومعب ــرة ذات دالالت رمزي ــة ضمن املنظومة الثقافية للمجتمع.
وعندم ــا نخض ــع ه ــذه الثقاف ــة للبح ــث والتحلي ــل الب ــد م ــن
األخ ــذ بع ــن االعتب ــار املالحظ ــات التالي ــة:
ال حتظ ــى الثقاف ــة الش ــعبية مب ــا يلي ــق به ــا م ــن االحت ــرام
والتقدي ــر ،باعتباره ــا ثقاف ــة العام ــة وليس ــت ثقاف ــة النخب ــة.
اخت ــزال الت ــراث الش ــعبي او املأث ــور الش ــعبي باملعن ــى الضيق
بحي ــث ال يتعدى جانبـ ـ ًا محدد ًا من الفنون كاملوس ــيقى والغناء
والرق ــص ...واعتب ــار ذل ــك نوع ًا من أش ــكال التعبي ــر العادي .إال
أن الت ــراث الش ــعبي أغن ــى وأوس ــع وأكث ــر تنوع ًا م ــن ذلك ،بحيث
يط ــال مختلف أش ــكال الثقاف ــة وتنوعاتها.
تنبهت مؤخر ًا الش ــعوب الغنية منها والفقيرة إلى ما يش ــكله
التراث الش ــعبي من ثروة وقيم ــة ،فحرصت على احملافظة عليه.

أ .د .علي بزي
أستاذ علم االنثروبولوجيا
بالجامعة اللبنانية.

فالثقاف ــة الش ــعبية ميتلكه ــا عام ــة الن ــاس ،ول ــم تس ــلط
عليه ــم األض ــواء ،ب ــل قام ــوا بعمله ــم بش ــكل عف ــوي ومتق ــن،
متفان ــن وباذل ــن م ــن دمه ــم وم ــن ذواته ــم وأحاسيس ــهم ضمن
ذوقه ــم الفني يف مختلف املج ــاالت .فكانوا املثال الذي يحتذى
ب ــه ،مجس ــدين بإنتاجهم لوحات مميزة أبدعته ــا أياد ماهرة ،او
أف ــكار ًا نس ــجت لوح ــات مزركش ــة فري ــدة م ــن نوعه ــا.
فالثقاف ــة الش ــعبية ه ــي مجموع ــة م ــن اإلبداع ــات املادي ــة
وغي ــر املادي ــة والتي حتدد الهوية الثقافي ــة .والنتاج يكون فردي
او جماع ــي ،واملش ــاركة كذل ــك حي ــث تش ــترك اجلماع ــة يف أداء
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متجان ــس متماس ــك ،كم ــا يف الكرنف ــاالت واألعي ــاد واالحتف ــاالت الثقافي ــة ،حي ــث تب ــدو الش ــعائر
والطق ــوس وكل املمارس ــات االجتماعي ــة والثقافي ــة ،وه ــذا يعط ــي معن ــى لوج ــود البش ــر ،ويعط ــي
كذل ــك اإلحس ــاس اجلماع ــي والهوي ــة الوطني ــة لألف ــراد واجلماع ــات ،وه ــذه املمارس ــات املتوارث ــة
م ــن املاض ــي تش ــكل ق ــوة حي ــة تغذي احلاض ــر ،واملتمثل ــة بالت ــراث احلي حي ــث التعبي ــرات واملعارف
وامله ــارات والقي ــم املرتبط ــة بها.
إن حفظ هذا التراث من جيل إلى جيل ،وإس ــتمرار صوغه مع االس ــتجابة للتغيرات يف البيئة
االجتماعي ــة والثقافي ــة يوف ــر لألف ــراد واجلماعات واملجتمعات اإلحس ــاس بالهوية واالس ــتمرارية،
ويش ــكل ضمانة التنمية املستدامة.
عناص ــر كثي ــرة م ــن الت ــراث مه ــددة بخط ــر ال ــزوال ،ويرجع ذلك أساس ــا إل ــى اعتب ــارات متعددة،
له ــا عالق ــة ببني ــة املجتمع ــات والتغيي ــرات الت ــي تط ــرأ عل ــى البنية الداخلي ــة والعوام ــل اخلارجية
املؤث ــرة .جن ــد مث ــاال ً عل ــى ذل ــك يف تناق ــص أع ــداد فنان ــي األداء واحل ــرف والتعبير الش ــعبي بكافة
جتليات ــه ....باإلضاف ــة إل ــى امليل الواض ــح بني جيل الش ــباب لتأثيرات ثقافية خارجية مس ــتوردة.
يف ه ــذا الس ــياق ،يج ــب تظاف ــر اجله ــود ب ــن املؤسس ــات احمللي ــة أو الدولي ــة ،لرص ــد وجتمي ــع
ماميك ــن جمع ــه قب ــل «تس ــونامي» العومل ــة والتغيي ــر او م ــا قب ــل ال ــزوال ،حلف ــظ امل ــادة الت ــي تش ــكل
طابع ــا محلي ــا باعتباره ــا مكون ــا من مكون ــات الهوية الثقافي ــة للمجتمع .معتمدي ــن على تقنيات
علمي ــة يف جمعه ــا وتبويبه ــا ،وإخضاعه ــا للتحلي ــل والنق ــد املوضوع ــي ،وإب ــراز مكام ــن الق ــوة أو
الضع ــف فيه ــا ،وم ــن منطلق ــات علمي ــة وموضوعي ــة .بعي ــدا ع ــن الس ــجال القدمي اجلدي ــد بني ما
يع ــرف بالتقلي ــد واملعاص ــرة.
ونظ ــر ًا للتح ــوالت االقتصادي ــة واالجتماعي ــة والثقافي ــة الت ــي تواجهن ــا ،فإنن ــا أم ــام مفت ــرق
مفصل ــي ميك ــن أن ي ــؤدي ال ــى انس ــاخ تدريج ــي عن الهوي ــة الثقافي ــة الوطنية التي يتمي ــز بها أي
مجتم ــع م ــن املجتمع ــات .وفق ــدان ه ــذه الهوي ــة ي ــؤدي ال ــى اإلنخ ــراط يف هوي ــة واف ــدة تنقلنا إلى
الت ــوازن اإلنتم ــاء ومعرف ــة ال ــذات ،مما يؤدي الى خلل معريف على مس ــتوى الهوية نفس ــها .لذلك
الب ــد م ــن االعتم ــاد على األس ــس املعرفي ــة واملنطقية ،البعيدة ع ــن العواطف بتبن ــي ماهو تقليدي
محل ــي ،أو ماه ــو واف ــد ،فاعتم ــاد املوضوعي ــة أساس ــي لدراس ــة مختل ــف أش ــكال الثقاف ــة ،بأبعادها
احمللي ــة والوافدة.
ه ــذه املداخل ــة املتواضع ــة ه ــي مبثاب ــة إش ــكالية للبح ــث ،وعل ــى جان ــب م ــن األهمي ــة للتركي ــز
عليه ــا ،م ــن أج ــل تظاف ــر كاف ــة اجله ــود ويف مختل ــف املج ــاالت احلياتي ــة.
ونح ــن كمش ــتغلني يف املج ــال الثق ــايف بش ــكل ع ــام وباحث ــن يف امل ــادة التراثي ــة ،مركزي ــن عل ــى
الثقاف ــة الش ــعبية ،ملزم ــن بتحدي ــد دوره ــا ووظيفته ــا ،وتب ــدو األهمي ــة كذل ــك يف ه ــذه املرحل ــة
املفصلي ــة واحلساس ــة الت ــي مت ــر به ــا مجتمعاتن ــا ،م ــن اج ــل حتدي ــد العالق ــة وإب ــراز التحدي ــات
احلاصل ــة ب ــن ثقافتن ــا الش ــعبية والعومل ــة.
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بعدسة الفنان :ناهي علي

من ــذ الق ــدم اس ــتدخم اإلنس ــان كل منت ــوج النخي ــل ووظف ــه يف مختل ــف جوان ــب حيات ــه ،وتظه ــر الص ــور
الفوتوغرافي ــة القدمي ــة بي ــوت أه ــل البحري ــن عام ــة عب ــارة ع ــن مجموع ــة أك ــواخ مصنوع ــة م ــن س ــعف النخي ــل
املش ــدود لبعض ــه باحلب ــال ومدع ــم بأغص ــان ش ــجر يطل ــق علي ــه يف البحرين (دجن ــل) ويف الكوي ــت (جندل) من
صفات ــه الق ــوة واملتان ــة واالس ــتواء ط ــوال دون أي انحن ــاءات ،كان ــت جتلب ــه الس ــفن م ــن الهند ،وامتد اس ــتخدامه
يف تش ــييد املس ــاكن لفت ــرات متعاقب ــة بع ــد ذل ــك ،أهمها دعامات تس ــقيف بيوت الطني ومن بعده ــا بيوت احلجر
حت ــى منتص ــف الق ــرن املاضي.
يس ــمى الك ــوخ املصن ــوع م ــن س ــعف النخي ــل يف البحري ــن (برس ــتج) أو (برس ــتي) وجمع ــه (رس ــت ّيه) ويعتب ــر
حج ــرة يف مكون ــات البي ــت العائل ــي الكبي ــر صم ــم بحيث يتخلله الهواء من األس ــفل ويس ــقف بع ــدة طبقات من
نس ــيج متماس ــك م ــن خ ــوص النخي ــل واحلب ــال ميس ــى (حصير) للوقاية من أش ــعة الش ــمس يف صي ــف اخلليج
الالهب .ويتم تش ــييد الـ (برس ــتي) من قبل حريف يتقن فن (الزفان) وهو إجادة ضم س ــعف النخيل إلى بعضه
باس ــتخدام احلب ــال لتش ــكل ج ــدارا س ــاترا ب ــن كل قطع ــة (دجن ــل) وأخ ــرى تك ــون مثبت ــة يف حفرة ب ــأرض املكان.
وق ــد تط ــور بن ــاء ال ـ ـ (برس ــتي) بدخ ــول مادة الـ (ج ــص) و(النوره) وهي أن ــواع من اجلير أو الطني الذي اس ــتخدم
كعجين ــة تض ــاف إل ــى اجل ــدران املصنوع ــة من الس ــعف واحلبال وذل ــك للوقاية من برد الش ــتاء .وم ــع تطور بناء
املس ــاكن يف البحرين ظل الـ (برس ــتي) يبنى للس ــكنى املؤقتة عند رحيل األهالي وقت الصيف إلى اإلقامة على
الس ــواحل ،وتس ــمى هذه اإلقامة املؤقت ــة (املقيظ).
دخل ــت صناع ــة الـ (برس ــت ّية) كحاجة إنس ــانية ملحة لتك ــون حرفة لها أربابها وفنانوه ــا املجيدين يف زمانها،
أم ــا م ــن بق ــي م ــن أحفاده ــم اآلن ،وهم قلة ،تتكس ــب كلما احتاج زماننا هذا أن يبرز ش ــكال من أش ــكال املاضي أو
أن يتوس ــل ملمح ــا م ــن مالمح املاضي ال ــذي أصبح يف خبر كان.
وعلى غالفنا األول صورة لفتاة مبش ــروع ابتس ــامة مش ــرقة ،بحلي وبلباس تقليدي جميل مقصب ومحلـ ّــى
بع ــدة أل ــوان زاهي ــة ،تط ــل علين ــا حاملة لفانوس مضيئ ممس ــكة بعمود بيت ق ــدمي ،خلفها املاض ــي وأمامها أمل
البحري ــن بتل ــك االبتس ــامة جلي ــل تنوي ــر جدي ــد  ..يجت ــاز ويتخط ــى مفس ــحا يف الطري ــق ل ــكل معان ــي احل ــب
الس ــامية والتس ــامح اإلنس ــاني النبي ــل ..فم ــا أجم ــل هذه االبتس ــامة وم ــا أروع البراءة وهي تش ــع وتني ــر ..مؤكدة
نهج ش ــعب يح ــب احلياة.
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751للهمادج ــرة 1350ميالدي ــة حس ــب معظ ــم املص ــادر؛ وإن كان كت ــاب
أبوعن ــان ف ــارس ب ــن أب ــي احلس ــن املرين ــي س ــنة
وأثقادةف

المدرسة البوعنانية

بعدسة الفنان :محمد املر

«االس ــتقصا يف تاريخ املغرب األقصى» للناصري يعتبر أبا احلس ــن املريني هو مؤس ــس املدرس ــة وليس ابنه أبوعنان،
ويرج ــع س ــبب اخت ــاف التأري ــخ إل ــى ك ــون بداي ــة البن ــاء كان ــت يف 28رمض ــان 750للهج ــرة1350/م ،أي يف نهاية والية
أب ــي احلس ــن ،وأش ــرف عل ــى بنائه ــا أب ــو عن ــان من ــذ تولي ــه (1358/1351م) حتى مت ــم بنائها يف آخر ش ــعبان ع ــام 756
للهجرة1355 /م .وس ــميت بالبوعنانية هي ومدرس ــة مماثلة مبكناس نس ــبة لهذا امللك العالم امليال للفن والعمران؛
واملش ــهود ل ــه بالعل ــم حت ــى درس العل ــم للعلماء وناظرهم بل وأجازهم كما يش ــير ابن خلدون الذي يش ــهد هو نفس ــه
أن ــه تتلم ــذ علي ــه وأخ ــذ عنه كتاب صحي ــح البخاري .وقد عرفت هذه املدرس ــة عناية خاص ــة واعتبارية لكونها قريبة
م ــن مؤسس ــة علمي ــة ورمزي ــة عاملي ــة؛ ولرغبة مش ــيدها أن تكون معمارا فريدا ،وجتس ــيدا لسياس ــة س ــلطان عالم كما
كان يس ــميه اب ــن اخلطي ــب .له ــذا كان ــت مس ــاحتها أكب ــر م ــن امل ــدارس العتيق ــة ع ــادة؛ حي ــث تض ــم مس ــجدا وقاعتني
للدراس ــة؛ وكان حضه ــا م ــن الزخرف ــة وفخام ــة املعم ــار أكبر من املدارس اإلحدى عش ــر األخرى الت ــي بناها املرينيون
بف ــاس كم ــا يذك ــر احلس ــن الوزان ،وتبق ــى مدرس ــة الصفارين املقابل ــة خلزانة القرويني ومدرس ــة الصهريج ومدرس ــة
الس ــبعني ومدرس ــة العطارين واملدرسة املصباحية ومدرسة اللبادين ومدرسة فاس اجلديد شاهدة على متيز املدرسة
البوعناني ــة عل ــى مس ــتوى احلض ــور الفن ــي الكبي ــر واملتعدد يف النق ــوش والزخارف الت ــي تنتمي للمريني ــن؛ واملعمار
األندلس ــي والصح ــون املبلط ــة بالرخ ــام «ال ــذي كان يس ــتقدم م ــن األندل ــس؛ فض ــا عن الفسيفس ــاء امللون ــة ونقوش
اخل ــط العرب ــي» .ألنه ــا معلمة رمزية ومنتمية لس ــياق ري ــادة املدارس العلمية املرينية الثماني ــة التي تعبر عن نهضة
مصاحبة ملس ــار تدريس منهجي (ملدونة بن س ــحنون ورس ــالة أبي زيد القيرواني وأمهات التراث اإلس ــامي )..والذي
أس ــس له الس ــلطان يعقوب بن عبد احلق املريني؛ وحتى ال تكون هذه املعلمة املس ــماة على اس ــم سلطان عالم مجرد
نس ــخة متك ــررة ،فق ــد كان ــت معمارا مختلفا يضيف بنية املس ــجد واملنب ــر والصومعة والقاعات والزخرف ــة النادرة ،بل
إن املدرس ــة البوعنانية أضافت فضاء جديدا لس ــكن الطلبة الغرباء القادمني داخل املغرب وخارجه لتبني إش ــعاعا
علمي ــا يناس ــب رقعة الدولة التي ش ــملت كل ش ــمال إفريقيا ومعظ ــم إفريقيا.
وتذك ــر املص ــادر أن املدرس ــة البوعناني ــة ل ــم تك ــن فري ــدة يف جمالي ــة زخارفها وفنونه ــا املعمارية فحس ــب؛ بل كانت
تلع ــب دورا اجتماعي ــا جل ــب إليه ــا الطلبة من كل أنحاء املغرب يف العهد املرين ــي ألنها كانت توفر لهم ظروف اإلقامة
وامللب ــس وامل ــأكل خلدم ــة التوج ــه ال ــذي تتبن ــاه الدول ــة آن ــذاك عل ــى صعي ــد االعتم ــاد عل ــى مؤسس ــة املس ــجد لبن ــاء
التنش ــئة االجتماعي ــة وتدعي ــم سياس ــة الدول ــة الت ــي عرف ــت أوج قوتها يف عهد هذا الس ــلطان.
وتب ــدو روع ــة الزخ ــارف عل ــى واجه ــة ه ــذه املدرس ــة التاريخي ــة يف لقط ــة فني ــة بعدس ــة األدي ــب اإلماراتي األس ــتاذ
محم ــد املر.

د .محمد جودات
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جتديد املنهج

يف توثيق التراث غير املادي

()1

د.طـارق املـالكي
أستاذ محاضر ،جامعة احلسن الثاني ،املغرب.
مقدمة:

أفضى الوعي بضرورة صون التراث الثقافي غير املادي في العقد األخير ،إلى إحداث منعطف جديد
في االهتمام باملعرفة التراثية توثيقا وصيانة ،وقد اتخذ هذا الوعي صورتني اثنتني:
 ص ــورة حقوقي ــة جتل ــت يف مصادق ــة ال ــدول العربي ــة عل ــى اتفاقي ــة ص ــون الت ــراث الثق ــايف غي ــراملادي س ــنة  2003وما اس ــتتبع ذلك من تش ــريعات محلية مؤكدة على أهمية املكون الالمادي
يف الهوية.
 ص ــورة تطبيقي ــة متثل ــت يف إنش ــاء مؤسس ــات حكومي ــة وغير حكومي ــة ُأوكلت له ــا مهمة توثيقوصيان ــة املأث ــور الش ــعبي عل ــى غرار املؤسس ــات املهتمة باملعم ــار واملباني.
14
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لك ــن رغ ــم ذلك بقي ه ــذا االنبعاث قاص ــرا يحتاج إلى
تأصي ــل فلس ــفي يق ــي عملي ــة التوثي ــق مم ــا يش ــوبها م ــن
آف ــات ق ــد تفض ــي إلى أض ــرار ال متحى بالنس ــبة للموروث
الثق ــايف ،وتس ــعى ه ــذه الورق ــة إل ــى تأصي ــل منهجي ــة يف
التوثي ــق انطالق ــا م ــن احمل ــاور اآلتية:

م ــن اللس ــانيات التداولي ــة واألبح ــاث االثنولوجي ــة حيث
قدم ــت فهم ــا جدي ــدا للت ــراث باعتب ــاره مجموع ــة م ــن
املمارس ــات الثقافي ــة ب ــدل حتنيط ــه وجتمي ــده يف إطارات
متحفي ــة.
إن الطاب ــع احل ــي للممارس ــة التراثي ــة أيق ــظ الوع ــي
بخط ــورة التوثي ــق احل ــي( )1وم ــا ميثل ــه م ــن دور يف صيان ــة
األفع ــال التراثي ــة ،لك ــن بع ــض نظ ــم التوثي ــق واحلماي ــة
فرط ــت يف األه ــداف الت ــي ُأنيط ــت بالصيان ــة فاكتف ــت
بالتدوي ــن الكتاب ــي عن القيام بإنش ــاء «محمي ــات ثقافية»
عل ــى غ ــرار احملمي ــات الطبيعي ــة ،ألج ــل تل ــك الغاي ــة قمنا
بع ــرض املتغي ــرات والركائ ــز الت ــي تبن ــى عليه ــا األفع ــال
التراثي ــة لعله ــا تك ــون دلي ــا للمؤسس ــات العامل ــة يف ه ــذا
املي ــدان مسترش ــدا باملواثي ــق الدولي ــة وأح ــدث الدراس ــات
العلمي ــة:

 - 1الت ــراث الش ــعبي أي ــا كانت طبيعته (معتق ــدات ،عادات،
س ــرود ش ــفهية )..م ــا ه ــو إال مجموع ــة م ــن املمارس ــات
الثقافي ــة ،وق ــد أدى اخللط ب ــن التراث بوصفه منجزا
ثقافي ــا م ــن جه ــة وكون ــه ركام ــا م ــن األش ــياء املتحفية
م ــن جه ــة ثاني ــة إلى تش ــويه الت ــراث وجتزيئه.
 - 2توس ــل العامل ــون يف توثي ــق الت ــراث مؤسس ــات وأفرادا
مبنهجي ــة يف التوثي ــق تفتق ــد إل ــى البع ــد الس ــياقي
وتغلي ــب رؤي ــة جتزيئي ــة حص ــرت الت ــراث يف مجموعة
من األش ــياء املادية الس ــاكنة فاقدة للحياة ،وأمام هذا
الوض ــع غي ــر الطبيعي وس ــعيا إل ــى تصحيحه خرجت
اتفاقي ــة صيانة التراث الالمادي طامحة إلى ترس ــيخ
مفهوم جديد للممارس ــة تراثية تقوم على ش ــبكة من
العالق ــات املتداخلة للفع ــل التراث.

. 1متغيرات التراث الالمادي:
يقتض ــي التوثي ــق احل ــي للت ــراث الالم ــادي باعتب ــاره
أفع ــاال إجنازي ــة األخ ــذ مبجموعة م ــن املتغيرات املؤسس ــة
للممارس ــة التراثي ــة:

 - 3ظل ــت منظوم ــات التوثي ــق التقليدي ــة توث ــق وتص ــون
وتصن ــف اآلث ــار الثقافي ــة للفع ــل التراث ــي ع ــن طري ــق
انش ــاء متاح ــف تعب ــر ع ــن نظ ــرة جام ــدة للت ــراث ،يف
مقاب ــل ه ــذه النظ ــرة اجلام ــدة قام ــت ع ــدة منظم ــات
حكومي ــة بإقام ــة متاح ــف حي ــة س ــميت يف أدبي ــات
اليونس ــكو بالكن ــوز البش ــرية احلي ــة بحي ــث أن حام ــل
الت ــراث ه ــو احمل ــور األساس ــي ال ــذي يتع ــن صيانت ــه
ولي ــس م ــا ينتج ــه م ــن أش ــياء ومروي ــات.

.1_1متغير حامل التراث:
ماب ــرح التوثيق التقليدي بنوعيه الورق ــي واملتحفي
يتعام ــل م ــع امل ــواد التراثي ــة مقطوع ــة صلته ــا بحامليه ــا
إل ــى أن ج ــاءت اتفاقي ــة صيان ــة الت ــراث الثقايف غي ــر املادي
س ــنة  ،2003داعية الدول األعضاء إلى اش ــراك اجلماعات
احمللي ــة يف عملي ــة جم ــع وص ــون تراثه ــا ،وق ــد أس ــفر ه ــذا
اإلش ــراك ع ــن إدراج اعت ــراف اجلماع ــة احلامل ــة للت ــراث
ضم ــن ش ــروط القب ــول ،وال حتظ ــى قوائ ــم الت ــراث غي ــر
امل ــادي باملقبولي ــة القانوني ــة م ــن قب ــل اليونس ــكو حت ــى
تس ــتويف ش ــرط االعت ــراف اجلماع ــي للتقالي ــد املوثق ــة.
()2

 - 4بن ــاء عل ــى فهم س ــياقي للتراث والنظر إلي ــه باعتباره
ظاه ــرة ثقافي ــة متع ــددة األبع ــاد (زمني ــة جغرافي ــة
اثني ــة) ميك ــن اس ــتحداث مفه ــوم أصيل وه ــو التوثيق
احل ــي مقاب ــل التوثي ــق امليت.

.2 _ 1متغير الزمن:
ميك ــن النظ ــر إل ــى عناصر الت ــراث الثقايف غي ــر املادي
م ــن زاويتني:

وتس ــتند املنهجي ــة الت ــي ندع ــو إليه ــا يف البح ــث إل ــى
الدراس ــات األمريكي ــة والكندي ــة املبك ــرة ال س ــيما املدرس ــة
الس ــياقية الت ــي ميثله ــا كل م ــن العامل ــن ش ــارل جون ــز
يف أمري ــكا وج ــون دي بيرج ــي بكن ــدا ال ــذي أع ــد ش ــبكة
املمارس ــات الثقافي ــة له ــذا الغرض اس ــتفادت بش ــكل كبير

زاوية آنية:
يف ظ ــل ه ــذه الزاوي ــة يق ــوم املوث ــق بالنظ ــر والبح ــث يف
العنص ــر الثق ــايف خالل فترة زمنية مقتطعة من التاريخ،
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وصف ــا ،وتدوينا .فالباحث يف الفولكلور ال يهتم باجلانب
التط ــوري له ــذا العنص ــر وتغي ــر أوضاعه يف فت ــرات زمنية
متعاقب ــة بق ــدر م ــا يهت ــم بوصف ــه وتوثيق ــه يف فت ــرة م ــن
فت ــرات التاري ــخ ،ألن ــه يتص ــور موضوع ــه يف حالة س ــكون،
غي ــر مهت ــم مب ــا كان علي ــه وال متتبع ــا ألصول ــه ،مرك ــزا
نظ ــره عل ــى م ــا يدخ ــل يف حي ــز الرؤي ــة واملالحظ ــة اآلنية
دون الرج ــوع إلى س ــابق عه ــده يف الزمن املاضي ،ويركز يف
حتليل ــه للعناص ــر التراثي ــة على جملة عالقات ــه وأبنيتها
املتراكب ــة ،وانتظامه ــا يف نس ــق ديناميكي.
زاوية تطورية :
خالف ــا للنظ ــر األول ،ف ــإن الباح ــث يهت ــم يف العناص ــر
الثقافي ــة غي ــر املادية م ــن حيث حركة تطوره ــا ،وصفا ،أو
تعلي ــا ،أو تفس ــيرا ،باالهتم ــام بتط ــور الظواه ــر التراثية
وصي ــرورة أوضاعه ــا يف فت ــرات زمني ــة متعاقب ــة ويهت ــم
مبش ــكالت النش ــأة والتح ــول ،وعوام ــل النم ــو والتده ــور.
الزاوي ــة الثاني ــة ليس ــت ذات قيمة معرفي ــة وال اجرائية
يف مجال توثيق التراث الثقايف غير املادي ،فهذا النوع من
املعلوم ــات يندرج ضمن الدراس ــات التاريخي ــة ،وما يعنينا،
كدارسني للتراث الشعبي ،هو النظر الثاني من حيث كونه
يرصد العناصر التراثية يف الفترة اآلنية ،باستقرائها من
خالل السلوك اليومي للجماعة البشرية ،وتشدد اتفاقية
حماي ــة الت ــراث غي ــر امل ــادي على الطاب ــع احلي واملس ــتمر،
منبه ــة إل ــى ه ــذا املعنى بش ــكل واض ــح يف تعريفه ــا للتراث
الثق ــايف بكونه «متوراثا جيال ع ــن جيل ،تبدعه اجلماعات
واملجموع ــات م ــن جدي ــد بص ــورة مس ــتمرة مب ــا يتف ــق م ــع
بيئته ــا وتفاعالتها مع الطبيع ــة وتاريخها»(.)3
. 3 _ 1متغير التلقي املباشر للتراث:
م ــن ب ــن العناصر الت ــي ُغيبت يف املمارس ــة التوثيقية
التقليدي ــة عنص ــر التلق ــي املباش ــر؛ فاحلام ــل للت ــراث
ينفع ــل بجمه ــور املتلق ــن ،ب ــل املتلق ــي أحيانا يك ــون أحد
الفاعلني يف إنتاج املأثور الش ــعبي الس ــيما إذا تعلق األمر
باملرويات الش ــفاهية ،فش ــفاهية املرويات تس ــتدعي تأثيرا
بيني ــا ب ــن املرس ــل واملرس ــل إليه ،خالف ــا للتلق ــي الكتابي
ال ــذي ق ــد يحدث يف غياب احلضور املباش ــر للمتلقي ،من

أج ــل ذل ــك يتع ــن على املوثق أن يس ــجل حلظ ــة اإللقاء/
اإلنت ــاج يف حض ــور اجلمه ــور ألن كل حلظ ــة تت ــرك أثره ــا
يف املس ــرد الشفهي.
يف ض ــوء ذل ــك ميك ــن اس ــتخالص مجموع ــة م ــن
النتائج؛ منها أن نفس املروي الشفهي (قصص ،حكايات،
ألغ ــاز ،أمث ــال )..ال يتغير من ش ــخص آلخر فحس ــب ،إمنا
يختلف لدى نفس الش ــخص حس ــب الس ــياق الذي أجنز
في ــه امل ــروي ،وبذل ــك يكون أي م ــروي ش ــفاهي يتركب من
جانب ــن :ش ــكلي يعب ــر إجم ــاال ع ــن عن ــوان امل ــروي ،ث ــم
م ــن جان ــب م ــادي س ــياقي وه ــو ثم ــرة تفاع ــل ب ــن الراوي
واملتلق ــي ،فمهم ــا ح ــاول املوث ــق تس ــجيل مرويات ــه فإن ــه
بال ــكاد ميس ــك اخلطوط العريض ــة للمرويات الش ــفهية.
. 4 _ 1متغير اجلغرافيا:
اجلغرافي ــا له ــا تأثي ــر كبير يف تش ــكيل الوع ــي الثقايف
للمجموع ــة الثقافي ــة ،لذل ــك يتع ــن اعتبار ه ــذا العامل
يف توثي ــق املأث ــور الش ــعبي ،لألس ــف ه ــذا العام ــل لم ينل
حظ ــه م ــن الدراس ــة يف مختل ــف نظ ــم التوثيق ،م ــع كونه
ميث ــل الفض ــاء املادي ال ــذي متارس فيه الع ــادة ،بل يعتبر
أح ــد املكون ــات املؤسس ــة للمنج ــز التراث ــي س ــواء تعل ــق
األم ــر مبنج ــز ش ــفاهي أو مادي.
.5_1متغير اللغة:
مل ــا كان ــت اللغ ــة ه ــي احمل ــل واملختب ــر األول ال ــذي
تتش ــكل فيه التقاليد ،ج ــاز أن تختلف العادات والتقاليد
وفن ــون الق ــول األدب ــي باخت ــاف اللهج ــات الت ــي تنقله ــا،
هن ــا ال يج ــب أن يفوتن ــا أم ــر بغاي ــة األهمي ــة مب ــكان ،وهو
أن ــه مهم ــا كان ــت طبيع ــة التدابي ــر الرامي ــة إل ــى اس ــتبقاء
عناص ــر التراث الثقايف غي ــر املادي فإن قدرتها التوثيقية
س ــتبقى غي ــر ذي جدوى ما لم يت ــم صون اللغة باعتبارها
الوس ــيط لنق ــل الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي ،ألن «اللغات
املختلف ــة تتحك ــم يف كيفي ــة رواي ــة القص ــص واألش ــعار
واألغان ــي كم ــا تؤثر على مضمونها ،واندث ــار لغة ما يقود
حتمـ ـ ًا إل ــى فق ــدان دائ ــم مل ــا لديه ــا م ــن تقالي ــد ش ــفهية
وأش ــكال تعبير ش ــفهي»( ،)4ومع أهميته ــا تلك فإن حماية
ف ــرادى اللغ ــات وصونها ال يدخل يف نطاق اتفاقية .2003
16

العدد  32آفـــاق

. 2ركائز التراث الالمادي:
تتح ــدد مالمح الهوية الثقافي ــة للفعل التراثي بأربع
ركائز:
. 1 _ 2ركيزة الشفاهية:
ترتبط مبفهوم الشفاهية داللتان :تشير الداللة األولى
إل ــى طبيع ــة التراث من حيث كون ــه مجموعة من املضامني
الكالمي ــة وفن ــون الق ــول ،أم ــا الدالل ــة الثاني ــة فتش ــير إل ــى
اجلانب التواصلي؛ فالشفاهية هنا ال تعني مجرد التلفظ
بال ــكالم ،أو اخلصائ ــص الفكري ــة الت ــي متي ــز املأث ــورات
الش ــعبية ،وإمن ــا املقص ــود بها التواصل الش ــخصي املباش ــر،
ال ــذي يعتم ــد عل ــى احلض ــور املباش ــر ب ــن ط ــريف العملي ــة
التواصلي ــة (املرس ــل واملرس ــل إليه) ،والغرض األساس ــي من
التوثي ــق بدرج ــة كبي ــرة ه ــو االس ــتغناء ع ــن ه ــذا احلض ــور
وضمان اس ــتمراريته بني أجيال وش ــعوب لم تش ــهد احلدث
التراث ــي أثن ــاء اجن ــازه ،وإل ــى هذا املعنى تش ــير االتفاقية يف
الفق ــرة :3.2

()2

«ويقص ــد بكلم ــة «الص ــون» التدابي ــر الرامي ــة إلى ضمان
اس ــتدامة الت ــراث الثق ــايف غير امل ــادي »(.)5

التميز عن الغير .والصحيح أن بعض اجلماعات الثقافية
التقليدية قد اس ــتطاعت تطوير أس ــاليب وآليات تعليمية
عفوي ــة خلقت تفاوتا ملحوظا بني نف ــس أفراد املجموعة،
من حيث درجة التحقق بالتراث الثقايف الش ــعبي ،وميكن
التمييز بني صنفني من األفراد داخل املجموعة التراثية؛
الصن ــف األول يتك ــون م ــن املتلق ــن العادي ــن ويش ــكلون
س ــواد املجموع ــة ،أم ــا الصن ــف الثان ــي فهم أقلي ــة أو نخبة
تتمي ــز ع ــن اآلخري ــن بقدرته ــا عل ــى التلق ــي واإلنت ــاج يف
آن واح ــد ،فض ــا ع ــن حف ــظ امل ــوروث ،وق ــد اكتس ــبوا ه ــذه
املق ــدرة ع ــن طري ــق التنم ــذج بش ــيخ مع ــروف ومعت ــرف به
بحيازت ــه للعنص ــر التراثي (فن ،حرف ــة  .)..يقوم التنمذج
عل ــى س ــلوك االقت ــداء بنم ــوذج س ــابق ،م ــع احل ــرص عل ــى
اس ــتيعاب ومتث ــل س ــلوك ،و أداء «املعلم» ،وإع ــادة إحيائه يف
س ــلوك املتعلم ،س ــواء أكان التلميذ حتت اإلش ــراف املباشر
لـ«املعلم» ،أو مجرد متعلم يحتذي حذو املعلم بغير علمه.

يجرن ــا احلدي ــث ع ــن التواص ــل ب ــن أجي ــال املجموع ــة
التراثي ــة احلامل ــة ملضام ــن الت ــراث الش ــعبي إل ــى اآلليات
التربوية التعليمية التي ابتدعتها اجلماعة عفويا ،قصد
حماية مأثوراتها الش ــعبية القائمة على خاصية احلضور
املباشر كما أشرنا إليه آنفا ،وتعتبر هذه اآلليات ذات أهمية
قص ــوى يف عملي ــة اس ــتبقاء عناص ــر الت ــراث إل ــى جان ــب
اللغ ــة .وعندم ــا يتس ــرب الضع ــف إل ــى ه ــذه اآللي ــات ،فإن
ج ــزءا كبي ــرا من هذه العناص ــر ال يقوى على الصمود أمام
التح ــوالت املجتمعي ــة ال ــذي تعرفه ــا املجموع ــة البش ــرية،
بس ــبب احتكاكه ــا املتواصل مع املجموع ــات املجاورة لها يف
نف ــس امل ــكان ،وقد ت ــردد اعتق ــاد خاطئ لدى بع ــض علماء
االنثربلوجي ــا ،مف ــاده أن املجموعة التراثية تنقل ثقافتها
وخبراته ــا إل ــى األجي ــال القادمة بش ــكل جماع ــي ومتواتر،
وأن أف ــراد اجلماع ــة متس ــاوون يف هذه اخلبرة( ،)6وال ش ــيء
ميي ــز بع ــض أفراد اجلماعة عن البعض اآلخر يف غياب أي
أسلوب تعليمي بفضله ميكن لبعض األفراد من اجلماعة

وق ــد مي ــز ايزي ــدور( )7بني صنف ــن من أس ــاليب التنمذج؛
صن ــف غي ــر رس ــمي باعتبار أن ــه ليس هناك التزام مس ــبق

17

العدد  32آفـــاق

ب ــن املتعل ــم واملعل ــم ،يالح ــظ املتعل ــم معلم ــه يف فت ــرة
معين ــة ث ــم يب ــدأ يف تقلي ــده ،ث ــم صن ــف آخ ــر أرق ــى م ــن
األول ينخ ــرط في ــه املتعل ــم بقص ــد إتقان فن م ــن الفنون
الش ــعبية عل ــى ي ــد زم ــرة م ــن الفنان ــن الش ــعبيني ذوي
خب ــرة وب ــاع كبي ــر يف ه ــذا املج ــال .

املج ــال الثق ــايف املغارب ــي األمازيغ ــي م ــا يجعلن ــا نتح ــدث
عن أكثـ ــر مـ ــن نـ ــوع فنـ ــي ذلـ ــك أن الـ ــرقصة بـرحـ ــت مكــان
مـ ــول ـ ــدها ف ـ ـ ــي األطلـ ـ ــس االم ـ ــازيغي فانتقل ـ ــت مح ـ ــايثة
ملناط ــق عربي ــة صحراوي ــة ،هن ــاك اتخ ــذت ش ــكال آخ ــر
امت ــزج بنكه ــة محلية...

«يوج ــد صنف ــان م ــن التعل ــم لهم ــا أس ــاس مش ــترك..
الش ــهرة واخلب ــرة ،الصن ــف األول غي ــر رس ــمي م ــن حي ــث
كون ــه ال يل ــزم ان تكون ثمة روابط عائلي ــة أو التزام ظاهر
ب ــن املتعل ــم واألس ــتاذ ...يف ه ــذا الصنف ميك ــن للمتعلم
ببس ــاطة متابع ــة ومالحظ ــة فن ــان قدي ــر يعي ــش يف نفس
مجتمع ــه ..لك ــن يوج ــد ش ــكل أكث ــر احترافي ــة م ــن االول
وال مي ــارس إال م ــن قبل محترفني منتس ــبني إلى عبادة أو
()8
نقاب ــة ،أو خدام املل ــك.»...

. 3 _ 2ركيزة مشاركة املجتمع احمللي:

التنم ــذج عل ــى مث ــال س ــلوكي س ــابق ليس ــت مقتص ــرة
على التعليم الش ــعبي فحس ــب ،وإمنا ه ــي طريقة مرغوبة
ومتفش ــية أيضا وبش ــكل كبير يف التعليم الديني أو الش ــبه
الدين ــي ،ورمب ــا يف أحي ــان كثي ــر تك ــون يف ه ــذه األوس ــاط
ُمق َدم ــة عل ــى الط ــرق الرس ــمية( )9يف التعل ــم ،ب ــل قد تكون
ش ــرطا يف حتصي ــل ف ــن م ــن فن ــون الدين.
. 2 _ 2ركيزة التوريث:
جميع املأثورات الش ــعبية لها أصل يف تاريخ اجلماعة
البش ــرية وتنق ــل جي ــا عن جيل س ــابق يف الوج ــود ،وبهذا
احل ــد تخرج جميع املمارس ــات والس ــلوكات التي ليس لها
س ــند تاريخ ــي س ــابق كرقص الهي ــب هوب مث ــا ،أو بعض
األش ــكال املوس ــيقية الت ــي ال يتع ــرف عليه ــا األج ــداد وال
تع ــد ج ــزءا من هويته ــم االجتماعية.
قد تتعارض هـ ــذه الركي ـ ــزة مــع مــا رس ـ ــخ يف االعتقـ ــاد
أن املأث ـ ــور الشع ـ ــبي ال يش ـ ــوبه أي تغييـ ـ ــر ،لك ـ ــن الـ ـ ـ ــواقع
الثق ــايف يش ــهد غي ــر ذل ــك والش ــواهد احلي ــة م ــن الواق ــع
تؤك ــد مب ــا الي ــدع أدن ــى ش ــك أن العنصر الثق ــايف يتعرض
بفع ــل احت ــكاك اجلماع ــات بعضه ــا ببع ــض ملجموعة من
اإلكره ــات واملراغم ــات ،وه ــذا يفس ــر مل ــاذا بع ــض العناصر
التراثي ــة تختل ــف يف مضامينها م ــن منطقة ألخرى ،خذ
عل ــى س ــبيل املث ــال ال احلص ــر رقص ــة أحواش املنتش ــرة يف

من املس ــلمات االجتماعية البديهية أن ــه من الضروري
أن تش ــارك املجموعة التراثي ــة احلاملة للتراث يف التعرف
علي ــه واحلف ــاظ علي ــه ،لذل ــك تضمن ــت اتفاقي ــة ص ــون
الت ــراث الثق ــايف غي ــر املادي م ــادة يف غاي ــة األهمية مبكان؛
تل ــزم ال ــدول املوقع ــة عليه ــا «ضمان أوس ــع مش ــاركة ممكنة
للجماعات ،واملجموع ــات ،وأحيانا لألفراد ،الذين يبدعون
ه ــذا التراث ويحافظون عليه وينقلونه ،وضمان إش ــراكهم
بنش ــاط يف إدارته(.)10
ذل ــك أن ــه مل ــا كان ــت اجلماع ــة ه ــي الت ــي تب ــدع الت ــراث
الش ــعبي وتس ــتبقيه حي ــا ،فإن ــه م ــن الطبيع ــي أن تك ــون
مؤهل ــة قب ــل غيره ــا يف حتدي ــد الت ــراث وصون ــه« .فب ــدون
اعترافه ــم ب ــه ال ميك ــن أن يق ــرر أي إنس ــان آخ ــر أن ش ــكال
من أش ــكال التعبير أو ممارس ــة من املمارس ــات تشكل جزء
من تراثه ــم»(.)11
وم ــن أج ــل الوف ــاء والتحق ــق م ــن ه ــذه املش ــاركة م ــن
الناحي ــة التقنية والعملية ،يتوجب على الدولة املمثلة يف
اجله ــاز الثق ــايف املوكول له مهمة توثي ــق العنصر التراثي،
أن تأخ ــذ موافق ــة اجلماع ــات البش ــرية احلامل ــة له ــذا
التراث ،وإش ــراكها بصورة فعالة ،و «ضمان أال يحصر سوى
الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي الذي تعترف ب ــه اجلماعات أو
املجموعات»( ،)12كما يتعني «تأمني املوافقة احلرة واملس ــبقة
واملس ــتنيرة للجماع ــات أو املجموع ــات قب ــل الش ــروع يف
عملي ــة احلص ــر »(.)13
ويتأكد ذلك بوضوح أكبر يف االس ــتمارة( )14املعدة لهذا
()15
الغ ــرض ،حي ــث ألزم ــت املترش ــحني يف احمل ــور الراب ــع
الفق ــرة األولى( )16القيام بش ــرح كيف س ــاهمت املجموعات
واألف ــراد املعني ــن يف إع ــداد وتهي ــئ الترش ــح يف جمي ــع
مراحله (.)17
18
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ويف الفق ــرة الثاني ــة( )18حت ــت نف ــس احمل ــور الراب ــع،
طل ــب ن ــص االس ــتمارة م ــن املترش ــحني أن تك ــون ه ــذه
املوافق ــة عب ــارة ع ــن اعتراف كتابي ،أو ش ــفوي مس ــجل ،أو
بطريق ــة أخ ــرى حس ــب النظ ــام العدل ــي للدول ــة (.)19
ه ــذا االعتراف الضمني باجلماعات البش ــرية احمللية
احلامل ــة للت ــراث الثق ــايف الش ــفهي يحم ــل ع ــدة دالالت
ثقافي ــة نوجزه ــا يف املالحظ ــات اآلتية؛
تصاحب ــه مجموع ــة م ــن الطق ــوس والش ــعائر احمللي ــة،
جتعل ــه نش ــاطا فري ــدا م ــن نوع ــه وأكث ــر التصاق ــا باملجال
التداول ــي ال ــذي نش ــأ في ــه.

 تس ــعى منظم ــة اليونس ــكو إل ــى رفع احت ــكار الدولة عنصيان ــة الثقافة.
 تدوي ــل قضي ــة الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي وإعط ــاؤهصبغ ــة دولي ــة عبر إق ــرار جلنة دولية ،وإس ــناد لها مهمة
اختي ــار العنصر الثقايف .ومن ش ــأن ذلك قطع الس ــبيل
عل ــى جمي ــع مح ــاوالت الدول ــة وأجهزته ــا التحك ــم
املغ ــرض يف األقلي ــات الثقافي ــة املوج ــودة حت ــت تصرفه ــا.

يتب ــن م ــن ذل ــك بج ــاء أن املأث ــور الش ــعبي يتجاذب ــه
انتم ــاءان اثن ــان؛ انتم ــاء انس ــاني مش ــترك بني البش ــر ،ثم
انتم ــاء محل ــي يربط ــه مبجال ــه التداول ــي ،ألج ــل ذل ــك
يتع ــن على املوثقني رصده يف تلوناته احمللية ،واإلمس ــاك
بعالقات ــه الت ــي يقيمه ــا م ــع باق ــي العناص ــر يف س ــياق
طقوس ــي مح ــدد.

 جعل املجموعات البشرية تقرر يف مصير تراثها. إي ــاء عناي ــة خاص ــة باملجموعات الثقافي ــة التي طالهاالتهميش بس ــبب السياس ــات الثقافية التي تتحكم بها
الدولة الغالبة.

خالصة:
م ــن كل م ــا م ــر ميك ــن أن نس ــتجمع مجموع ــة م ــن
النتائ ــج ميك ــن تصنيفه ــا إل ــى ث ــاث مج ــاالت رئيس ــة:
حقوقي ــة ،علمي ــة ث ــم مؤسس ــاتية.

. 4 _ 2ركيزة التداولية:
تس ــتمد املأث ــورات الش ــعبية خصوصيته ــا م ــن كونه ــا
نتاج ــا تراكمي ــا خلب ــرة مجموع ــة بش ــرية تعي ــش يف إط ــار
زمكان ــي مح ــدد ،ومهم ــا تش ــابهت جت ــارب الش ــعوب يف
بع ــض املظاه ــر الش ــعبية ف ــإن املأث ــور الش ــعبي يظ ــل م ــع
ذل ــك يتمي ــز بخصوصي ــة امل ــكان ال ــذي أنتج ــه واصطب ــغ
بصباغ ــه.

أم ــا املج ــال احلقوقي فق ــد حظيت املمارس ــة التراثية
غي ــر املادي ــة باعت ــراف جمي ــع دول العال ــم وصاح ــب ه ــذا
االعتراف س ــن تش ــريعات وقوانني تنه ــض بحماية حقوق
اجلماع ــة الثقافية.
علميـــا :حظ ــي الفع ــل اإلجن ــازي بأهمي ــة كبي ــرة يف
الدراس ــات االثنولوجي ــة حي ــث جعل ــت من ــه منطلق ــا
لتوثي ــق الذاك ــرة الثقافي ــة التي ال ميكنها أن تتكش ــف إال
عب ــر نس ــق م ــن األداءات « »performancesواملمارس ــات
الثقافي ــة احلي ــة.

ويترت ــب ع ــن ه ــذا املب ــدأ مجموع ــة م ــن االعتب ــارات
املنهجي ــة يف توثي ــق الت ــراث الش ــعبي ميك ــن إيضاحها من
خ ــال املث ــال اآلت ــي؛ أدرج ــت الصق ــارة (تبي ــازت باملفه ــوم
احملل ــي املغرب ــي للكلم ــة) يف القائم ــة التمثيلي ــة لص ــون
الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي يف إط ــار ترش ــيح مش ــترك
ض ــم أكث ــر م ــن دولة تنتمي إل ــى مجاالت تراثي ــة مختلفة
(مج ــال ت ــداول إس ــامي  ،غرب ــي .)..وم ــع أن الصق ــارة
كممارس ــة رياضي ــة ال تختل ــف مظهريا م ــن دولة ألخرى،
فإنه ــا تختل ــف م ــن حي ــث كونه ــا فن ــا ل ــه خصوصيات ــه،

مؤسســـاتيا :مت إنش ــاء مؤسس ــة عاملي ــة حتتضنه ــا اليونس ــكو
تضطل ــع ب ــدور ج ــد ه ــام يف ترش ــيح أفض ــل املمارس ــات وإدراجه ــا
يف قوائ ــم التراثي ــة العاملي ــة وتعه ــدت بتق ــدمي دع ــم مال ــي مه ــم
للمش ــاريع الوطني ــة.
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ni liens ni engagement explicite entre
l’apprenti artiste et le maître …l’apprenti
peut tout simplement observer un artiste
confirmé qui vit dans le voisinage ou dans
la même communauté…mais il existe une
forme d’art oral plus savant , plus raffiné,
qui ne peut être pratiqué que par des artistes
affiliés à un culte, une guilde , ou au service
de roi»
 املقصود بالطريق الرســمي يف التعلم الطريق الذي يعتمد- 9
نظــام الكتابــة يف حفــظ املعلومــات وتوثيقهــا وعلــى هــذا
.االساس يتم تداول املعاني وتلقينها
 –حتــت عنــوان مشــاركة اجلماعــات واملجموعــات15  املــادة- 10
. واألفراد

:الهوامش
 نقصد بالتوثيق احلي تلك املمارسات التي تتخذ من الفعل- 1
التراثــي مدخــا لصيانتــه يف املقابــل ميكــن أن ننعت النظم
احلميائية التي تكتفي بتوصيفه وتدوينه بالتوثيق امليت
 ســتالحظ أمرين2003  إذا تأملــت يف املواثيــق الدوليــة قبــل- 2
: أساسيني
 غياب إطار قانوني يحظى بإجماع دولي حول مسألة التراث-الالمادي
 تاريخ صدور االتفاقية2003  جل املواثيق والبنود الدولية قبل ركزت بشكل كبير على الطابع الثابت للتراث فأفضى ذلك.
.إلى متحفية ميتة تدور حور الشيء الثقايف بدل احلدث
 – التعريف من اتفاقية صون التراث غير املادي2  املادة- 3

11 - http://www.unesco.org/culture/ich/index. 4 - http://www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=ar&pg=00053
php?lg=ar&pg=00259
12 - http://www.unesco.org/culture/ich/index. 5 - ‘Safeguarding’ means measures aimed
at ensuring the viability of the intangible
php?lg=ar&pg=00259
cultural heritage..
13 - http://www.unesco.org/culture/ich/index.
Littérature  إلــى هــذا املعنــى أشــار «ازيــدور» يف كتابــه- 6
php?lg=ar&pg=00259
 حيــث فنــد هــذا االدعاء15 » « صOrale En Afrique
14 - Liste représentative : ICH-02-Formulaire.
: بقوله
15 - Participation et consentement des « Au début des recherches anthropologistes
communautés dans le processus de
sur les sociétés africains, un préjugé voulait
candidature.
que, puisque les africains menaient une vie
communautaire fondée sur le partage , tout
16 - Participation des communautés, groupes
individu devait être capable de produire des
et individus concernés dans le processus de
textes littéraires oraux ,tous devaient être
candidature
également compétents »
17 - « Décrivez comment la communauté,
le groupe et, le cas échéant, les individus 7 - ISIDORE OKPEWHO – Littérature
Orale En Afrique –page 16-Bibliothèque
concernés ont participé activement à
d’orientationla préparation et à l’élaboration de la
candidature à toutes les étapes ».
8 - «… il existe deux type de formation,
qui doivent d’ailleurs avoir pour base
18 - -4.b. Consentement libre, préalable et
commune… une vocation et un talent
éclairé à la candidature
manifestes .on peut dire du premier type qu’il
Le consentement libre, préalable et - 19
est informel dans la mesure où n’implique
éclairé de la communauté, du groupe ou, le
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cas échéant, des individus concernés à la
proposition de l’élément pour inscription peut
être démontré par une déclaration écrite ou
enregistrée, ou par tout autre moyen, selon le
قضيــة..  توثيــق التــراث الشــعبي العربــي،  مصطفــى جــاد- 7
régime juridique de l’État partie et l’infinie
.1  مجلة التراث الشعبي العدد،سياسية
variété des communautés et groupes concernés.
علــي عبــد اهلل خليفــة مــع مجموعــة مــن الباحثــن. حــوار د- 8 Le Comité accueillera favorablement une
 مجلــة، مصطلحــا خالفيــا..  التــراث الشــعبي غيــر املــادي،
diversité de manifestations ou d’attestations
. 1  العدد، التراث الشعبي
de consentement des communautés au lieu
 مجلــة الثقافــة،  يف املنهــج وســياقاته،  شــهرزاد قاســم حســن- 9 de déclarations standard et uniformes. Elles
doivent être fournies dans leur langue originale
.4 الشعبية العدد
de même que, si nécessaire, en anglais ou en
 مكنــز الفولكلــور املجلــد األول – القســم،  مصطفــى جــاد- 10
.français
 مراجعــة محمــد اجلوهــري ومحمــد فتحــي عبــد، املصنــف
 مركز توثيق التراث احلضاري،  املكتبــة األكادمييــة، الهــادي
.2006 ،  الطبعة األولى،القاهرة، والطبيعي
 ترجمــة حســن البنــا، الشــفاهية والكتابيــة، أوجن. والتــرج- 6
، سلســلة عالــم املعرفــة،مراجعــة محمــد عصفــور،عــز الدين
.1994،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

:المراجع

 مقدمــة يف دراســة التــراث،  محمــد محمــود اجلوهــري- 11
،  مركــز البحــوث والدراســات االجتماعيــة،الشــعبي املصــري
. الطبعة االولى،2006

1 - Isidore Okpewho , La littérature orale en
Afrique subsaharienne, trad. de l’anglais
par Micheline Pouteau , Bibliothèque
 مكنز،  ســعيد أيــت زهــرة، املالكــي طــارق،  الســعدية عزيــزي- 12
d’orientation.
 املركــز املغربــي للتــراث الشــعبي،التــراث الشــعبي املغربــي
2 - Jean Du Berger , Grille des Pratiques
.2008 ،  الدار البيضاء،واملخطوطات
Culturelles, Septentrion .CELAT

3 - Dan Ben Amos, Toward a Definition
: الصورof Folklore in Context, the journal of
American Folklore, vol.84 , No.331,
1-http://africanah.org/wp-content/
Toward New perspectives in Folklore (Januploads/201408//Davis3.jpg
Mar.1971),pp3152-https://theartofdang.files.wordpress. 4 - Charles W. Joyner, A Model for the Analysis
com/201202//time.jpg
of Folklore Performance in Historical
Context, The Journal of American Folklore,
Vol. 88, No. 349 (Jul. - Sep., 1975), pp.
254265-.
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- LES MESURES DE SOUTIEN
AU PATRIMOINE IMMATÉRIEL ,
Conseil québécois du patrimoine vivant,
Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, 2012.

https://thisfragiletent.files.wordpress.com/2013/06/dscf7670.jpg
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التراجيكوميدي ــا يف ألف ليلة وليلة
دراسة يف تداخل األنواع األدبية

()1

د .تـامر فـايز
مدرس األدب احلديث املقارن  -كلية اآلداب  -جامعة القاهرة ،مصر.

ال يعــوز املدقــق فــي كتــاب ألــف ليلــة وليلــة ومــا أثيــر حولــه مــن جــدل القــول بأنــه مــن الكتــب التــي أثــارت  -بجــاء -إشــكاليات
متنوعــة ْإن مــن حيــث الشــكل وإن مــن حيــث املضمــون .وهــذا مــا َّأدى إلــى شــغف الدارســن  -فــي الثقافــات كافــة  -بترجمتــه
ودراســته مــن نــواح متنوعــة وفــي تخصصــات عديــدة يصعــب حصرهــا.

وم ــن اجلل ـ ِّـي ملتابع ــي احلرك ــة النقدية التي س ــادت حول هذا الكتاب أنَّ الدارس ــن قد س ــلكوا يف دراس ــته أحد توجهني
أساس ــيني :ينحصر أولهما ،فيما ميكن أن يس ــمى بالتوجه التاريخي يف دراس ــة هذا الكتاب؛ وهو توجه س ــعى ،يف محاوره
املتنوع ــة  ،إل ــى الكش ــف ع ــن تاريخي ــة الكتاب وج ــذوره ،ونوعية احلضارات التي أس ــهمت يف تبلور مضامين ــه :كاحلضارات
العربي ــة والفارس ــية والهندي ــة .أم ــا التوج ــه الثاني يف دراس ــة ه ــذا الكتاب فقد دار ح ــول محورين أساس ــيني :يتجليان يف
البح ــث ع ــن ماهية الش ــكل األدبي الذي ينتمي له الكتاب من ناحية ،والس ــعي لتحلي ــل املضامني واملوضوعات اجلوهرية
الت ــي تناوله ــا صائغ الكتاب م ــن ناحية ثانية.
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أى تداخ ــل أو جتاور
أدب ــي ،وه ــي ح ــدود ُينَع م ــن خاللها ّ
معا.
لش ــروط نوع ــن أو ش ــكلني أدبيني ً

وتعد هذه الدراس ــة واحدة من الدراس ــات التي تنشغل
ُّ
بالبح ــث ع ــن ماهي ــة الن ــوع األدب ــي ال ــذي ميك ــن تصنيف
أل ــف ليل ــة وليلة من خالل ــه ،هادفة إل ــى التوصل ملاهيته
عب ــر مدخل جديد ،يس ــتهدف الكش ــف ع ــن طبيعة البنى
املتداخل ــة للتراجيدي ــا  /املأس ــاة والكوميدي ــا يف الليالي،
وهو ما ُسمي يف النقد الغربي القدمي بالتراجيكوميديا،
وأطل ــق علي ــه يف النق ــد الغرب ــي احلدي ــث الكوميدي ــا
املعتمة أو الس ــوداء.

وجتدر اإلش ــارة يف هذا الس ــياق إلى أنَّ أرسطو -صاحب
ً
نطاقا يف النقاد الكالس ــيكيني-
التأثي ــر األعم ــق واألوس ــع
كان أكث ــر صرام ــة يف تطبي ــق ه ــذه احل ــدود والش ــروط م ــن
أفالط ــون ،وه ــذا متك ــن مالحظت ــه بوض ــوح «عن ــد مقابل ــة
نظامي الصيغ عند ٍّ
كل من أفالطون وأرسطو أن حلقة قد
أفرغت فتالش ــت :فلقد ح َّلت محل الثالثية األفالطونية:

وت ــروم الدراس ــة  -راغب ـ ًـة يف الكش ــف ع ــن ه ــذا الش ــكل
القائ ــم عل ــى التداخ ــل يف الليال ــي -اإلجاب ــة ع ــن ع ـ َّـدة
تس ــاؤالت أو اس ــتفهامات حتي ــط به ــذا املوض ــوع ،وه ــي:

السردي

املزدوج

الدرامي

الثنائية األرسطوطالية التالية:

كي ــف ميك ــن إع ــادة النظ ــر يف نظري ــة األن ــواع األدبي ــة
بن ــاء عل ــى ه ــذا الط ــرح اجلدي ــد ،ال ــذي يس ــعى لتوس ــيع
دالالت واس ــتخدامات املصطلح ــات النقدي ــة ،وال س ــيما
مصطل ــح التراجيكوميدي ــا؟

السردي

الدرامي

()1

وق ـ ـ ـ ــد اتخـ ـ ـ ـ ـ ــذت التأثيـ ـ ـ ـ ـ ــرات الت ـ ـ ـ ــي أحــدث ـهـ ــا حـ ـ ــذف
أرسطـ ــو للم ــزدوج م ــن أنظم ــة الصي ــغ األدبي ــة ش ــكلني
أساس ــيني:أولهما ،إخ ــراج الكوميدي ــا م ــن قائم ــة األش ــكال
األدبية األساس ــية؛ إذ «س ــاد االعتقاد بأنَّ املأس ــاة وامللحمة
هم ــا النوع ــان املتمي ــزان ،ب ــل والرئيس ــان»( .)2وق ــد ترت ــب
أيض ــا  -قص ــر أرس ــطو وم ــن بع ــده ه ــوراس
عل ــى ذل ــك ً -
هذي ــن الش ــكلني/النوعني عل ــى األدب الرس ــمي دون األدب
الش ــعبي(.)3

م ــا العناصر التراجيدية أو الدرامية  -باملعنى املعاصر
 الت ــي حتويها بعض حكايات الليالي؟م ــا العناص ــر الكوميدي ــة الت ــي جتل ــت يف احلكاي ــات
نفس ــها؟
م ــا التقني ــات واألس ــاليب املس ــتخدمة يف امل ــزج ب ــن
املأس ــاوي والكومي ــدي يف ه ــذه احلكاي ــات؟

وق ــد ظل ــت هذه التأثي ــرات تالحق النق ــاد حتى ظهور
الكالس ــيكيني اجل ــدد ،أولئ ــك الذين دعموا أفكار أرس ــطو
بوضعه ــم الكوميدي ــا يف رتبة أدنى منزل ــة من التراجيديا
أيضا
ضم ــن منظوم ــة األن ــواع األدبي ــة ،وهو ما انعك ــس ً -
 عل ــى وظيف ــة الكوميديا لديه ــم؛ فأصبحت  -من وجهةنظره ــم  -ال تعب ــر إال ع ــن الطبق ــة الدني ــا ،دون العلي ــا
الت ــي تكفَّ ل ــت التراجيديا بالتعبي ــر عنها(.)4

وه ــي أس ــئلة تهدف  -عبر اإلجاب ــة عنها  -إلى التحقق
م ــن الفرضي ــة األساس ــية الت ــي ق ــام عليه ــا البح ــث ،والتي
ـددا م ــن حكاي ــات الليال ــي  -وال س ــيما احلكاي ــة
ت ــرى أن ع ـ ً
اإلطاري ــة  -ق ــد اتخ ــذت م ــن الش ــكل التراجيكومي ــدي -
مبعناه الواس ــع  -إطا ًرا لها ،ميكن من خالله حتديد هوية
الن ــوع ال ــذي صيغت من خالله كثير م ــن حكايات الليالي.
 .1ب ــدا جل ًي ــا للمش ــتغلني باحلرك ــة النقدي ــة بوج ــه
ع ــام وقضية تقس ــيم وح ــدود األنواع األدبي ــة بوجه خاص
م ــدى األث ــر ال ــذي تركته نظريت ــا أفالطون وأرس ــطو على
مجم ــل التفكي ــر النقدي الكالس ــيكي التقليدي واحملدث
مع ــا وألرس ــطو
مع ــا .وق ــد متث ــل التأثي ــر األساس ــي لهم ــا ً
ً
خاص ــة يف الدع ــوة إل ــى م ــا ُس ـ ِ ّـم َي نقد ًي ــا بصف ــاء أو نق ــاء
األن ــواع األدبي ــة؛ وه ــي دعوة تهدف يف مجمله ــا إلى وضع
ح ــدود صارم ــة ميكن م ــن خاللها تعريف كل نوع أو ش ــكل

وكان من ش ــأن استمرار هذه النظرة لألجناس األدبية
حت ــى منتص ــف الق ــرن التاس ــع عش ــر أن «وقف ــت عائقً ــا
صل ـ ًـدا أم ــام املدافع ــن ع ــن فك ــرة تداخ ــل األن ــواع»( ،)5وهو
م ــا انعك ــس  -بوج ــه خاص  -على رف ــض تداخل العناصر
التراجيدي ــة /الدرامي ــة م ــع العناص ــر الكوميدي ــة ،وال
س ــيما أن «اس ــتهجان أرس ــطو للنهايات الس ــعيدة أ َّدى إلى
إضع ــاف ش ــرعية هذا الن ــوع»(.)6
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وقـ ـ ــد مثـل ـ ــت بــداي ـ ــة الق ـ ــرن العش ـ ــرين نقط ـ ــة حتـ ـ ــول
محوري ــة يف إط ــار احلدي ــث ع ــن نظري ــة األن ــواع األدبي ــة؛
حي ــث ب ــدأ احل ــوار النق ــدي ع ــن ه ــذه القس ــمة التقليدي ــة
األرس ــطية الكالس ــيكية لألجن ــاس األدبي ــة يتخ ــذ منح ــى
مغاي ـ ًـرا؛ حي ــث بدأ النق ــاد احملدثون يف رف ــض هذه النظرة
املجحف ــة  -م ــن وجهة نظرهم  -مع ّلل ــن رفضهم بتضاؤل
مركزي ــة مفه ــوم الن ــوع األدب ــي؛ إذ «أن التميي ــز ب ــن األنواع
األدبي ــة ل ــم يع ــد ذا أهمية يف كتابات معظ ــم كتاب عصرنا.
عبر باس ــتمرار ،واألنواع تخل ــط أو متزج،
فاحل ــدود بينه ــا ُت ُ
حور ،وتخل ــق أنواع جديدة أخرى
والق ــدمي منه ــا يترك أو ُي َّ
ٍّ ()7
إل ــى ح ـ ٍّـد ص ــار معه ــا املفهوم نفس ــه موضع ش ــك» .
وم ــذ ب ــدأت ه ــذه النظ ــرة املغاي ــرة لطبائ ــع اجلن ــس
أو الن ــوع األدب ــي يف الذي ــوع واالنتش ــار ،ف ــإن العدي ــد م ــن
املفاهي ــم والتعريف ــات املتنوع ــة ب ــل واملتباين ــة للجن ــس
األدب ــي ق ــد بدأت يف الظهور ،لكنها نحت يف معظمها جتاه
فك ــرة رف ــض وض ــع ح ــدود أو ضواب ــط صارم ــة ل ــكل ن ــوع أو
ش ــكل أدب ـ ٍّـي بعين ــه .فرغ ــم رؤي ــة ريني ــه ويلك للن ــوع األدبي
كمؤسس ــة له ــا تقالي ــد إس ــتاطيقية مح ــددة ،إال أن ــه ع َّب ــر
 يف اآلن ذات ــه  -ع ــن إمكاني ــة أن يخل ــق الناق ــد م ــن ه ــذهاملؤسس ــات» مؤسس ــات جديدة ،كما يستطيع أن يلتحق بها
ثم يطورها»( ،)8ويضحى اجلنس األدبي  -عبر التطوير يف
التقاليد اإلس ــتاطيقية املس ــتقرة  -دون « وعاء يحد حدود
املوض ــوع األدبي اخلارجية .إنه اخلارج والباطن يف تواش ــج
متغيرا
وتض ــاد»( .)9مم ــا يجعل ــه  -بع ــد ه ــذا كل ــه  -معط ــى
ً
«نتيج ــة لتغير العالقات بني األنس ــاق املكون ــة لذلك النوع
أي تصنيف
أو اجلن ــس .ولذل ــك فم ــن غير املج ــدي إقام ــة ِّ
()10
ألي ن ــوع من األجن ــاس األدبي ــة» .
أجناس ـ ٍّـي ص ــارمِّ ،
وبن ــاء عل ــى تغي ــر وجه ــة النظ ــر جت ــاه ماهي ــة وح ــدود
األجن ــاس أو األن ــواع األدبي ــة ،ف ــإن ثم ــة نتيجت ــن عل ــى
درج ــة م ــن األهمي ــة ق ــد ترتبت ــا عل ــى ذل ــك ،وهم ــا:
أو ًال :تغي ــر وجهت ــي النظ ــر النقديت ــن الغربي ــة والعربي ــة
جت ــاه مس ــألة تهمي ــش األدب الش ــعبي؛ وإن كان التح ــول أو
زمني ــا  -عن الغ ــرب ،وذلك
التغي ــر العرب ــي ج ــاء متأخ ـ ًـرا ً -
بع ــد ال ــدور ال ــذي ق ــام ب ــه محم ــد عل ــي يف إح ــداث ه ــذا
التغيي ــر والتحوي ــل عل ــى ع ـ َّـدة مس ــتويات( .)11وق ــد ترت ــب
عل ــى ه ــذه التغي ــرات والتحوالت «اجت ــاه بع ــض اإلبداعات

وإن اتسمت
الكالس ــيكية نحو االستفادة من الش ــفاهياتْ ،
 أحيا ًن ــا  -بع ــدم التجان ــس»(.)12ثانيًا :ظهرت وجهات النظر النقدي ــة احملدثة التي تقبل
بفك ــرة احت ــواء األعم ــال األدبي ــة عل ــى عناص ــر أو ش ــروط
أكث ــر م ــن جن ــس أو ن ــوع أدب ـ ٍّـي ،دون وجود مح ــددات صارمة
متن ــع طبائع هذه التداخ ــات النوعية .فبعد رفض جيرار
جين ــت للقس ــمة الكالس ــيكية لألن ــواع ،تل ــك الت ــي متن ــح
س ــمة اخلل ــود ألن ــواع أدبي ــة بعينه ــا ،جتل ــت وجه ــة نظ ــر
نقدي ــة لروب ــرت ي ــاوس ،وه ــي تقب ــل -يف مجملها  -مس ــألة
تداخ ــل األجناس األدبية ،وترفض حتديد عناصر ش ــكلية
أى جن ــس أو ن ــوع
أو مضموني ــة قطعي ــة يف حتدي ــد ماهي ــة ِّ
أدب ـ ٍّـي .حي ــث دع ــا ي ــاوس  -بوضوح  -إلى دراس ــة « األجناس
أساس ــا َّأل يستند
من وجهة نظر آنية ،وهي نظرة تش ــترط ً
تعي ــن احل ــدود ،وحتدي ــد أوج ــه التماي ــز ،إل ــى خصائ ــص
ش ــكلية أو مضمونية ص ــرف»(.)13
واش ــترك ت ــودروف يف وجهة النظر النقدية نفس ــها مع
ي ــاوس؛ فرف ــض أن ينتم ــي الن ــوع األدب ــي لذات ــه فحس ــب،
مؤك ـ ًـدا عل ــى «أن ــه م ــن الوه ــم االعتق ــاد أن العم ــل األدب ــي
وجودا مستق ًال؛ فهو يظهر داخل عمل أدبي ،تسكنه
يوجد
ً
مؤلف ــات ق ــد وج ــدت من قب ــل ،وهو ين ــدرج يف ه ــذا العالم.
ف ــكل عم ــل فن ـ ٍّـى يدخ ــل يف عالق ــات معق ــدة م ــع مؤلف ــات
املاضي التي تش ــكل حس ــب الفترات تراتب ــات مختلفة»(.)14
وق ــد نت ــج ع ــن هذا ب ــدوره ظه ــور دع ــوة ريني ــه ويل ــك ،التي
عب ــر من خالله ــا عن ضرورة تفتيت األنواع األساس ــية إلى
أجزائه ــا املكون ــة ،وذلك كي يتمكن الناقد من التوصل إلى
كن ــه نوعها الدقي ــق(.)15
جهودا نقدية واضحة طيلة قرون
 . 2لق ــد ب ــذل النقاد
ً
يف محاول ــة تفس ــير تلك الظاهرة التي تش ــير إل ــى احتواء
األعم ــال األدبي ــة عل ــى عناصر مأس ــاوية وعناصر ملهاوية
مع ــا .وق ــد انعكس ــت ه ــذه اجله ــود عل ــى حتدي ــد ماهي ــة
ً
التراجيكوميدي ــا كمصطل ــح نق ــدي ميك ــن م ــن خالل ــه
توصي ــف ه ــذه الظاهرة.
وكانت هذه اجلهود النقدية قد واجهت بعض العقبات
يف س ــبيل وصف ه ــذه الظاهرة؛ وهي عقب ــات نبعت نتيجة
لسببني رئيسني:
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أولهم ــا يف س ــيطرة النظري ــة األرس ــطية الكالس ــيكية
عل ــى تش ــكيالت منظوم ــات األن ــواع األدبي ــة عل ــى م ــدى
ق ــرون ،وه ــو ما نت ــج عنه عدم قبول مثل ه ــذه املصطلحات
التداخلي ــة العاب ــرة للن ــوع ،تل ــك التي جتمع ب ـ ــن ن ـ ــوعني
أدبي ـ ــن ،واملقص ـ ـ ــود هنـ ـ ــا مفه ـ ـ ــوم الت ـ ـ ــراجيكوميديا على
وج ــه اخلص ــوص.

جوان ــب النق ــص الت ــي ميك ــن م ــن خالله ــا حتدي ــد هوي ــة
الن ــوع الكومي ــدي من ناحية أخرى .أما اآللية الثانية ،فإن
املقص ــود به ــا هو محاول ــة بعض النقاد تعري ــف الكوميديا
عب ــر تبن ــي رؤى مناقض ــة ومتضادة مع ما أدلى به أرس ــطو
ع ــن التراجيديا.
وبن ــاء عل ــى هات ــن اآلليت ــن ،ج ــاء تعري ــف ل ــن كوب ــر
للكوميدي ــا بأنه ــا «مح ــاكاة لفعل مش ــوه ،ومثير للضحك،
ول ــه ط ــول مع ــن وت ــام يف ذاته ،يف لغة مش ــفوعة ب ــكل أنواع
التزي ــن ،وميك ــن أن ت ــرد تلك األنواع على انف ــراد يف أجزاء
مختلف ــة م ــن املس ــرحية .وتت ــم ه ــذه احمل ــاكاة ع ــن طري ــق
أناس يف ش ــكل درامي ،ال يف ش ــكل سردي .ومن خالل املتعة
والضح ــك ،يح ــدث التطهي ــر م ــن مث ــل ه ــذه االنفع ــاالت
وضحكها من أصلها ،وكما ينش ــأ الضحك عن اللغة ينش ــأ
أيضا عن األش ــياء املعب ــر عنها....إل ــخ»(.)17
ً

أم ــا الس ــبب الثان ــي ال ــذي َّأث ــر بالس ــلب عل ــى تأصي ــل
وترس ــيخ مفه ــوم التراجيكوميدي ــا ضم ــن منظوم ــة
النق ــد األدب ــي ،فق ــد متث ــل يف إهم ــال النظري ــة األرس ــطية
الكالس ــيكية املله ــاة أو الكوميدي ــا -عم ـ ًـدا أو ع ــن غير عمد
 يف حديثها عن األصناف أو األجناس األدبية األساسية،وق ــد أ ّدى ه ــذا بدوره إلى اس ــتبعاد ج ــزء أصيل من مكونات
مفه ــوم التراجيكوميدي ــا ،وأصبح ــت مب ــررات وج ــود ه ــذا
املفه ــوم مضاعف ــة الصعوب ــةْ ،إن من حيث رف ــض التداخل
وإن م ــن حي ــث إهم ــال ج ــزء
ب ــن األجن ــاس م ــن ناحي ــةْ ،
أساس ــي م ــن مكون ــات ه ــذا الن ــوع م ــن ناحي ــة ثانية.

واآللي ــات نفس ــها ه ــي ما جعل ــت نورثروب ف ــراي يربط
 يف تعريف ــه للكوميدي ــا -بينه ــا وب ــن الس ــخرية؛ فه ــيتعني لديه «وس ــيلة فنية يظهر فيها الش ــخص نفس ــه أقل
مم ــا ه ــي علي ــه ،وه ــي يف األدب وس ــيلة لقول أق ــل ما ميكن
وحتمي ــل ذل ــك الق ــول أكب ــر ما ميكن م ــن املعن ــى ،وبتعبير
نظاما من الكلمات يتجنب
أكثر عمومية ،تعتبر السخرية
ً
()18
الق ــول الصري ــح ،وينك ــر املعن ــى الواضح ملا يق ــول» .

ويبدو أن أزمة مفهوم الكوميديا كانت أسبق يف الوجود
أدبيا
زماني ــا وماهو ًي ــا لدى النقاد ،خاصة ،أنه ــا متثل ً
نوعا ً
ً
ومفتقدا للضوابط والش ــروط املتكاملة التي
قائما بذاته،
ً
نالها مفهوم التراجيديا يف النظرية الكالسيكية.
وكان ــت النتيج ــة الت ــي ترتب ــت عل ــى ذلك ،هي أن س ــعى
النق ــاد إل ــى اس ــتنطاق كت ــاب أرس ــطو م ــا ل ــم يقل ــه ع ــن
الكوميدي ــا ،معول ــن عل ــى كلم ــات قليل ــة أدل ــى به ــا ع ــن
ً
معرف ــا إياها بأنها «محاكاة ألش ــخاص أردياء،
الكوميدي ــا،
أى أقل منزلة من املس ــتوى العام .وال تعني الرداءة هنا كل
خاص ــا فقط،
ن ــوع م ــن الس ــوء والرذال ــة ،وإمن ــا تعن ــي ً
نوعا ً
هو الش ــيء املثير للضحك بأنه الش ــيء اخلطأ أو الناقص
ال ــذي ال يس ــبب لآلخري ــن أ ًمل ــا أو أذى»(.)16

وم ــا متك ــن مالحظت ــه م ــن تعري ــف أرس ــطو أو ًال وه ــذه
التعريف ــات ثان ًي ــا ،هو أن ثمة س ــلبيات ق ــد نتجت عن تلك
التأثي ــرات األرس ــطية ملفه ــوم الكوميدي ــا :أولها ،الترس ــيخ
الواض ــح م ــن أرس ــطو ملفهوم نق ــاء أو صفاء األن ــواع  -وملرة
ثانية  -بعد تعريفه للتراجيديا؛ حيث ف ّرق أرسطو بشكل
قطعي يف هذه الكلمات الوجيزة بني ما حتويه التراجيديا
م ــن عناص ــر وما حتوي ــه الكوميديا من العناص ــر ذاتها.
أمـ ــا السلـبية الثانيـة ،فقـد جتلـت فــي أن هذه التخمينات
واملوازنات التي عقدها الالحقون على أرسطو يف تعريفهم
للكوميدي ــا ق ــد تس ــببت يف فق ـ ِـد حقيق ــة الكوميدي ــا م ــن
جان ــب( ،)19بينما أ َّدت لتضييق املفهوم اخلاص بالكوميديا
-بجالء -من جان ــب ثان(.)20

وتعوي ـ ًـا عل ــى ه ــذه الكلم ــات ،ب ــدأ النق ــاد يعرف ــون
الكوميديا عبر آليتني أساس ــيتني :متثل آلية االس ــتنطاق
أوالهم ــا ،بينم ــا ميك ــن إط ــاق مس ــمى آلي ــة التض ــاد عل ــى
ثانيتهم ــا .أم ــا املقص ــود م ــن اآللي ــة األول ــى ،فه ــو ذل ــك
املسعى الواضح حملاولة استنطاق هذه الكلمات األرسطية
القليلة ،يف س ــعي لس ــد الثغرات أو الفجوات التي أحاطت
مبفه ــوم الكوميديا األرس ــطي من ناحي ــة ،ومحاولة إكمال

ويلحـ ـ ــظ بــوض ـ ـ ــوح  -وال سي ـ ـم ـ ــا للمـ ــتابعـ ــني ل ـح ــركة
املصطلح ــات النقدي ــة  -أن تل ــك الس ــلبيات الت ــي أحاطت
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أيض ــا -
مبفه ــوم الكوميدي ــا ،كان ــت ق ــد انعكس ــت س ــل ًبا ً -
عل ــى تش ــكل مصطل ــح التراجيكوميدي ــا يف إط ــار صي ــرورة
املصطلح ــات النقدية .وال س ــيما إذا م ــا اقترن ذلك باملأزق
ال ــذي وج ــد في ــه منظ ــرو حرك ــة األن ــواع األدبي ــة أنفس ــهم
زمني ــا إل ــى العه ــد
نتيج ــة وج ــود أعم ــال أدبي ــة ،متت ــد
ً
اليونان ــي( ،)21وتض ــم جمال ًيا ما ميك ــن أن يتصل بالعناصر
مع ــا.
التراجيدي ــة واملقوم ــات الكوميدي ــة ً
وإزاء ه ــذه اإلش ــكالية املنهجي ــة الت ــي تس ــببت فيه ــا
الرؤي ــة الكالس ــيكية للمصطلح ــات النقدي ــة ،ل ــم يج ــد
النقاد وس ــيلة لتعريف أو وصف هذا النوع من اإلبداعات
بعض ــا م ــن عناص ــر النوعني ،س ــوى
األدبي ــة الت ــي حت ــوي ً
االعتم ــاد عل ــى وس ــيلتني:
الوســـيلة األولـــة :تتمثـ ـ ــل يف اتخ ـ ــاذ موقـ ـ ــف سل ـ ــبي
جت ـ ــاه فك ـ ــرة صفــاء أو نقــاء األنــواع التي رسخ لها النقد
الكالسيـ ـ ــكي ،ولـ ـ ــم يقـ ـ ــرها واق ـ ــع األعم ـ ــال األدبيــة مــنذ
عه ــد بعيد.
الوســـيلة الثانية :فقد جتلت يف س ــعي النق ــاد للجمع
ب ــن ش ــروط النوع ــن يف تعريفاته ــم للتراجيكوميدي ــا؛
إذ يصع ــب إيج ــاد وس ــيلة أخ ــرى للخ ــروج م ــن التضيي ــق
األرس ــطي ،أو وص ــف الظاه ــرة الت ــي ب ــرزت يف كثي ــر م ــن
األعم ــال األدبي ــة اإلبداعي ــة.
 .1_2لق ــد اجت ــه ج ـ ُّـل النق ــاد عدة توجه ــات جوهرية
يف محاوالته ــم لتعري ــف التراجيكوميدي ــا :أم ــا التوج ــه
األول ،فق ــد اعتبره ــا عم ـ ًـا كوميد ًي ــا تخللت ــه أح ــداث
مأس ــاوية ،وق ــد اعتُ ب ــرت ل ــدى أصح ــاب التوج ــه الثان ــي
مأس ــاة منتهي ــة نهاي ــة كوميدي ــة أو س ــعيدةُ ،
وق ِّد َم ــت لدى
أصح ــاب التوج ــه الثال ــث عل ــى أنه ــا أعم ــال إبداعي ــة
مأس ــاوية نس ــجت بطريق ــة مخفف ــة أو كوميدي ــة.
وانبـ ـ ً
ـثاق ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ــذه التـ ـ ــوجهـ ـ ــات ،فقـ ـ ـ ـ ــد ُع ـ ــرفـ ـ ـ ــت
التراجيكوميديــا مــن قبــل لوســيانو جارســيا بأنهــا «نــوع من
مع ــا»(.)22
أن ــواع التج ــاور ب ــن ش ــروط املأس ــاة والكوميدي ــا ً
وتدعم أالن برات هذا التوجه يف تعريفها التراجيكوميديا؛
فتص ــف ه ــذا الن ــوع «بأن ــه ن ــوع م ــن الفكاه ــة الت ــي تتن ــاول
ـوادا يف احليــاة :كاحلــزن
الضحــك حــول اجلانــب األكثــر سـ ً
والي ــأس ،والش ــر وامل ــوت ،أو املوضوع ــات احملرم ــة ،مث ــل:

االغتصـ ــاب أو القـ ـت ـ ــل أو االنتـ ـحـ ــار أو الـ ـت ـش ـ ـ ــويه»( .)23ويف
أطروحتـ ــه ع ــن التراجيكوميدي ــا أعل ــن روب ــرت ب ــروس
فعدهــا
عــن وجهــة نظ ـ ــره ح ــول م ــاهية التراجيكوميديــا؛ َّ
نوع ـ ــا مــن األدب «البـ ـ ــد وأن يقــوم علــى التضــارب العنيــف،
ً
()24
والتهوي ــن من ــد خط ــورة األوض ــاع الس ــيئة» .
ول ــم تف ــارق املعاج ــم والقواميس الت ــي اهتمت مباهية
فعرفها قاموس
التراجيكوميدي ــا هذا النهج يف التعريف؛ َّ
أكس ــفورد للمصطلح ــات األدبي ــة بأنها عم ــل أدبي «يجمع
ب ــن عناص ــر املأس ــاة والكوميدي ــا؛ إم ــا م ــن خ ــال وض ــع
نهاي ــة س ــعيدة لقص ــة مأس ــاوية محتمل ــة ،أم عب ــر م ــزج
مرك ــب للح ــاالت املزاجي ــة اخلط ــرة والهين ــة»(.)25
وقد استفادت القواميس واملعاجم العربية املتخصصة
يف الدرام ــا من ِّ
جل هذه التعريفات؛ حيث وس ــمها قاموس
املس ــرح بأنها «نوع مس ــرحي مش ــتق من التراجيديا؛ عبارة
ع ــن مس ــرحية تتن ــاول قص ــة تراجيدي ــة تنته ــي نهاية غير
س ــعيدة ،ولكنه ــا تتضم ــن عناص ــر كوميدي ــة ،واحتم ــا ًال
بعي ـ ًـدا لنهاي ــة س ــعيدة»(َّ .)26أم ــا معج ــم املصطلح ــات
ـاما
ال ـ ــدرام ـ ـيـ ــة واملس ـ ـ ــرحية ،فـ ـق ـ ــد ب ـ ـ ــرز أكثر توسـ ـ ـ ًـعا وإمل ـ ـ ـ ً
بعناص ــر التراجيكوميدي ــا؛ فبع ــد أن أطل ــق عليه ــا املله ــاة
القامتة أو الس ــوداء ،وس ــمها بأنها ُت َصـ ـ ِّور «مفارقات احلياة
وتناقضاته ــا ،الت ــي حت ــدث ألن ــاس عادي ــن ليس ــوا أبط ــا ًال
باملعن ــى التقلي ــدي .كم ــا أنَّ موضوع املعاجلة يب ــدو أحيانًا
واقع ًيا يف شكل متجهم وكالح ،وأحيانًا أخرى يكاد يقترب
م ــن عال ــم اخلي ــال البح ــت .كل ذل ــك يف أس ــلوب س ــاخر
متهكم .ومع أن هذا األس ــلوب ملهوي الطابع ،إال أنه يثير
الشجن بقتامته ومرارته .ومن هنا كان الضحك  -املتولد
ع ــن ذل ــك  -ضح ـ ًـكا فات ـ ًـرا ،ين ــدر أن يتج ــاوز الس ــطوح إلى
األعم ــاق .وق ــد ذك ــر الناقد جيه .إل .س ــتيان بعض س ــمات
املله ــاة القامت ــة ،منه ــا :حم ــل املتفرج عل ــى املعان ــاة دون أن
تف ــرج عن ــه الدم ــوع ،وحمل ــه عل ــى الس ــخرية دون أن يف ــرج
عنه الضحك .الس ــخرية عامل متحك ــم يف إدارة األحداث،
البطل ملهوي ولكنه يثير اإلش ــفاق ،القتامة واليأس هما
الطاب ــع الع ــام ،التعليمية ،إل ــخ»(.)27
واضح ــا يف تل ــك العناص ــر
ـابها
يب ــدو به ــذا أن ثم ــة تش ـ ً
ً
واملقومات التي تشكل ماهية التراجيكوميديا لدى النقاد
الغربي ــن والعرب .ولكن الس ــؤال اجلدير بالطرح اآلن هو،
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ه ــل ميك ــن تطبيق ه ــذا املفهوم النق ــدي  -ال ــذي اقتصرت
تطبيقات ــه يف املمارس ــة النقدي ــة عل ــى ف ــن املس ــرح  -عل ــى
نصوص س ــردية تفارق يف كثير من ش ــروطها النوعية تلك
الكتاب ــات املس ــرحية الت ــي تنتمي إلى نوع كتابي له س ــماته
وح ــدوده املمي ــزة؟ وهن ــا ،تل ــزم اإلش ــارة  -بداي ــة  -إل ــى أن
بعض ــا م ــن العقب ــات ميك ــن له ــا أن تكتن ــف تل ــك املمارس ــة
ً
النقدي ــة التطبيقي ــة ،س ــواء م ــن حي ــث تطبي ــق مفه ــوم
التراجيكوميدي ــا عل ــى النص ــوص الس ــردية عام ــة أم م ــن
حي ــث تطبيق ــه عل ــى نصوص س ــردية ال تنتمي إل ــى األدب
الرس ــمي أو الفصي ــح بش ــكل خاص.

النق ــدي بني مبدع األدب الرس ــمي الفصي ــح وصائغ األدب
الش ــعبي ،ف ــإن اله ــدف العام لهما مش ــترك إل ــى حد بعيد،
وه ــو حتقيق حاج ــة ما لدى جمهور املتلق ــن ،فإن احلدود
العام ــة  -فيم ــا يخ ــص مس ــألة املب ــدع ،وال س ــيما يف ن ــص
الليال ــي -ب ــن مب ــدع األدب الفصي ــح ون ــص الليال ــي ت ــكاد
تتق ــارب إل ــى ح ــد كبير ،خاص ــة أنه أصبح م ــن املتفق عليه
ب ــن الدارس ــن أن كت ــاب الليالي «خض ــع يف أزمان مختلفة
لش ــخصية جامع قوية حور فيه ،وأخضع أس ــلوب كثير من
قصصه ألس ــلوبه»(.)29
يض ــاف إل ــى ه ــذا  -م ــن حي ــث األس ــلوب  -أن كثي ـ ًـرا
م ــن الس ــمات اللغوي ــة واألس ــلوبية العام ــة لليال ــي ال ت ــكاد
تف ــارق كثي ـ ًـرا م ــن س ــمات األدب الرس ــمي الفصي ــح؛ «
فخي ــر م ــا ميت ــاز ب ــه أس ــلوب أل ــف ليلة وليل ــة ه ــو الوضوح
والص ــدق والصراح ــة واجلاذبي ــة؛ فاملعاني تس ــبق األلفاظ
إل ــى الذهن ،والصور تس ــبق الوصف إلى اخلاطر ،والش ــوق
يبع ــث اللذة ويثير االهتمام ويح ــرك االنتباه ،ويوثق صلة
الس ــامع أو الق ــارىء مبوض ــوع القص ــة»(.)30

ولذل ــك ،ف ــإن إجراءات الدرس النق ــدي املنهجي تقتدي
إعمال محاولة نقدية تقريبية ،تستهدف محاولة التقريب
م ــا ب ــن ه ــذا املصطل ــح وما بني ن ــص الليال ــي .وترتكز تلك
احملاولة التقريبية على رصد بعض التشابهات التي ميكن
نص ــا س ــرد ًيا غير
أن يلتق ــي فيه ــا ن ــص الليال ــي  -باعتب ــاره ً
درام ــي باملعن ــى األرس ــطي  -مع هذا املفه ــوم الذي لم يطبق
 على حد علم الدارس  -عل ـ ــى نصـ ــوص سـ ــردية ،والسي ــمام ــا ينتمي منــها إلى التصنيــفات غيـر الرسـمية لألدب.

َّأم ــا م ــن ناحي ــة اله ــدف واألداء الدرامي ــن؛ ف ــإن ثم ــة
عناص ــر ميك ــن م ــن خالله ــا تكش ــف بع ــض املقارب ــات ب ــن
النص ــوص الدرامية ،ونص الليالي الس ــردي .ويعد الهدف
م ــن صياغ ــة الن ــوع وكيفي ــات إيصال ــه أول ه ــذه العناص ــر
التقاربية ،أو التي ميكن اعتبارها من األش ــباه بني الدراما
املس ــرحية والليال ــي الس ــردية؛ ف ــكال النوع ــن م ــا تش ــكل
إال لتحقي ــق حاج ــة ل ــدى جمه ــور املتلق ــن ،وذل ــك عب ــر
تبع ــا للهدف
ب ــث رس ــائل بعينه ــا حتوي مضام ــن ،تتحدد ً
امل ــراد حتقيق ــه منه ــا .ويتحقق هذا بطبيعت ــه عبر التلقي
القرائ ــي أو الش ــفاهي .أم ــا التلق ــي القرائ ــي فيمك ــن أن
يش ــترك فيه النوعان  -الدراما والس ــرد  -على الس ــواء ،وال
س ــيما بع ــد أن دونت نص ــوص ألف ليلة وليل ــة ،وأصبح من
املمك ــن تلقيه ــا عبر الق ــراءة .أم ــا اجلانب اخل ــاص باألداء
والع ــرض ،وه ــو اجلان ــب املمي ــز والف ــارق  -بج ــاء  -ب ــن
النص الدرامي املسرحي املعروض وما بني النص السردي
املقروء ،فإن مجموعة من الس ــمات األدائية واألسلوبية يف
النص ــوص الس ــردية ،وال س ــيما الش ــعبية منه ــا ،ميك ــن لها
أن ت ــؤدي أدوا ًرا تتش ــابه يف وظائفه ــا اجلمالي ــة والتقني ــة
م ــع تل ــك العناص ــر اخلاصة باحل ــوار والع ــرض الدراميني

ويظهر أن عنصرين أساسيني ميكن من خاللهما رصد
تل ــك احملاولة التقريبية ما بني النص واملصطلح :يتجلى
أولهما يف جانب اللغة واملؤلف (الس ــمات الش ــعبية) ،بينما
ميك ــن حص ــر ثانيهم ــا يف ذل ــك اجلان ــب اخل ــاص بالهدف
واألداء أو الع ــرض الدرامي.
أم ــا اجلان ــب األول ال ــذي يتمث ــل يف إط ــاق صف ــة
الش ــعبية عل ــى نص ــوص الليال ــي ،وبالتال ــي يض ــع ً
فارق ــا
منهجي ــا ب ــن الن ــص ومصطل ــح التراجيكوميدي ــا؛ وذل ــك
ً
الحت ــواء الن ــص على مجموعة من الس ــمات اللغوية التي
نوع ــا ما  -األدب الرس ــمي ،بينم ــا يفتقد النص -
تف ــارق ً -
م ــن ناحي ــة أخرى  -الس ــم مؤلف ،فإن ه ــذا اجلانب أو هذه
املس ــلمة ميك ــن نقده ــا إذا ما قورنت س ــمات الكتاب نفس ــه
بأه ــم خصائ ــص وممي ــزات النص ــوص األدبي ــة الش ــعبية؛
حي ــث إن ش ــهادة الكت ــاب نفس ــه ومعطيات الواق ــع امليداني
ال متنح ــان الثق ــة وال الطمأنين ــة «إل ــى أن كت ــاب ألف ليلة
وليل ــة كت ــاب ش ــعبي باملعنى العلم ــي الدقي ــق»(.)28
وإذا م ــا أضي ــف إل ــى ذل ــك ،أن ــه رغ ــم تفري ــق ال ــدرس
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()2

املس ــرحيني ،واللذين ،يبرزان تلك الفوارق النوعية ما بني
املس ــرح والنصوص الس ــردية.
فم ــن ناحي ــة العنص ــر األدائ ــي أو اخل ــاص بع ــرض
ومش ــاهدة النص ــوص الدرامي ــة املس ــرحية ،ف ــإن ثم ــة
مقارب ــة نوعي ــة يف هذه الس ــمة مع الليالي الس ــردية متكن
مالحظتها؛ وذلك عبر س ــمة نوعي ــة مميزة لنص الليالي،
وه ــي س ــمة انتمائ ــه يف بدايات ــه إلى نوعية األدب الش ــعبي،
الذي يعد اجلانب األدائي الش ــفاهي أحد اجلوانب املميزة
وض ــع يف االعتب ــار أن
ل ــه .وميك ــن فه ــم ه ــذا بج ــاء إذا م ــا ِ
احلكاي ــات الت ــي ش ــملها هذا الكت ــاب» كان ــت يف األصل من
أس ــمار الليال ــي الش ــفاهية ،وكان القص ــد يتجه أص ـ ًـا إلى
إلقائه ــا واالس ــتماع إليه ــا»( ،)31هذا من ناحي ــة ،ومن ناحية
أخ ــرى يتوج ــب إدراك أن عنص ــر الع ــرض أو املرئي ــات ُع ـ َّـد
م ــن وجهة النظر األرس ــطية والكالس ــيكية أَ ْو َهى العناصر
اخلاص ــة بالدرام ــا املس ــرحية كنوع أدب ــي(.)32
أيض ــا ،أن نوعية الس ــرد الذي حتويه
ويض ــاف إل ــي هذا ً
الليالي يف معظمها إمنا متكن نس ــبته إلى ما يطلق عليه
الس ــرد التمثيل ــي ،ال ــذي يس ــهم ب ــدوره يف تق ــدمي معظ ــم
ح ــوادث الليال ــي عبر التصوير البصري املباش ــر لها ،وذلك
ب ــد ًال م ــن إخباره ــا مس ــرودة للجمه ــور دون بني ــة تخيلي ــة
ميك ــن للمتلق ــي أن يعايش ــها .وه ــذا م ــن ش ــأنه تعوي ــض
انخف ــاض التوت ــر الدرام ــي يف الليالي ،ذل ــك الذي يخلقه
احلوار الدرامي يف املس ــرحية من ناحية ،كما يس ــهم  -من

جان ــب آخ ــر  -يف تعضيد ه ــذا النهج التقريب ــي النوعي ما
ب ــن النص ــوص الدرامي ــة املس ــرحية والنص ــوص الس ــردية
العربي ــة ،تل ــك الت ــي متثل ــت  -هن ــا  -يف نص ــوص الليالي.
وبه ــذا ،يظه ــر جل ًي ــا أن ألف ليلة وليل ــة من النصوص
التي تس ــتعصي على التعريف؛ إذ إنها أكبر من أن حتصر
يف ش ــكل أو ش ــكلني م ــن األجن ــاس األدبي ــة ،ورغ ــم ذل ــك ،
ف ــإن أح ـ ًـدا ال ميك ــن أن يتنكر ألدبيتها بوج ــه عام(.)33
 .2_2تعتب ــر مس ــألة امل ــزج التراجي ــدي /الدرام ــي
الكومي ــدي  -م ــن وجه ــة نظ ــر ه ــذه الدراس ــة  -أب ــرز تل ــك
اخلصائ ــص النوعي ــة الت ــي يحويها ن ــص الليال ــي ،والتي
أي ن ــص
ميك ــن م ــن خالله ــا وس ــم الكت ــاب مب ــا يوس ــم ب ــه ّ
ينتم ــي  -ضم ــن منظوم ــة األنواع األدبي ــة  -إلى ما يطلق
عليه األدب الرسمي أو الفصيح .وهو ما ميكن استجالؤه
م ــن خ ــال حتليل بعض م ــن حكايات الليال ــي ،تلك التي
واضح ــا بني بعض من
مزجا
ً
حتم ــل يف تش ــكيلها النوع ــي ً
ش ــروط كال النوع ــن التراجي ــدي /الدرام ــي والكوميدي.
لق ــد أعل ــن صائ ــغ الليال ــي ع ــن هدف ــه م ــن صياغته ــا
عل ــى ه ــذا النح ــو من ــذ البداي ــة ،وه ــو «ص ــرف املل ــك ع ــن
عم ــل ش ــر بواس ــطة تلهيت ــه باحلدي ــث»( .)34ف ــإذا م ــا
ُف ِه ــم  -م ــن القص ــة اإلطاري ــة  -أن اإلله ــاء أو التس ــلية
كانت ــا مقصودت ــن يف ح ــد ذاتهم ــا ،رغب ــة يف إبع ــاد املل ــك
ع ــن احلال ــة املزاجي ــة الس ــيئة الت ــي تس ــبب فيه ــا عنص ــر
اخليان ــة وم ــن ث ـ َّـم منظوم ــة القت ــل الت ــي افتُ تح ــت به ــا
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الليال ــي ،ف ــإن ه ــذا تطل ــب بوض ــوح م ــن صائ ــغ الليالي -
عب ــر راويت ــه ش ــهرزاد  -الس ــعي نح ــو تغيي ــر تل ــك احلال ــة
املزاجي ــة املأس ــاوية الت ــي أحاطت باملل ــك .وقد فرض هذا
تق ــدمي ن ــوع حكائ ــي يح ــوي يف طيات ــه ما ميك ــن أن يؤدي
إل ــى تغيي ــر احلال ــة النفس ــية أو املزاجية للحاك ــم ،فكانت
قدم ــت مفعم ــة بج ــو مأس ــاوي كئي ــب.
الكوميدي ــا الت ــي ِّ

إل ــى تركي ــز معظم الدارس ــن على مأس ــاوية هذه احلكاية
اإلطاري ــة دون االلتف ــات مل ــا تقدم ــه نهاي ــة احلكاي ــة م ــن
أهمي ــة ،ميك ــن معه ــا تغيي ــر النظ ــرة إل ــى بني ــة احلكاي ــة
مع ــا.
املضموني ــة ومكوناته ــا الش ــعورية ً
اتف ــق تقس ــيم وتعام ــل ٍّ
كل م ــن ليتم ــان وجره ــارد
فيش ــر م ــع احلكاي ــة اإلطاري ــة؛ حيث قس ــماها إلى ثالثة
أجزاء:ه ــي :قص ــة ش ــاه زم ــان م ــع زوجت ــه ثم قص ــة املارد
ث ــم قصة ش ــهرزاد ،مع إغف ــال واضح لنهاي ــة احلكاية(،)35
وه ــو م ــا اتف ــق فيه معهما داوود س ــلمان الش ــويلي؛ حيث
تعام ــل م ــع احلكاي ــة اإلطاري ــة تعام ـ ًـا يش ــبه م ــا ق ــام به
ليتمان وفيش ــر(.)36

ـددا ال يس ــتهان
ورغ ــم أن ه ــذه الدراس ــة وج ــدت أن ع ـ ً
ب ــه م ــن حكاي ــات الليال ــي ميك ــن أن يصب ــح موض ــع دراس ــة
الحتوائ ــه عل ــى مزيج تراجيكوميدي ،مث ــل :حكايات عالء
الدي ــن أب ــي الش ــامات وج ــودر املصري ــة ودليل ــة احملتال ــة
وحكاي ــة احلش ــاش مع ح ــرمي بعض األكاب ــر وحكاية زينب
النصاب ــة ،ف ــإن حكايت ــن  -باإلضاف ــة للحكاي ــة اإلطاري ــة
 كانت ــا من ــاط االهتم ــام يف ه ــذه الدراس ــة الحتوائهم ــا -بجالء  -على هذا النسج التراجيكوميدي .وهما حكايتا:
مزي ــن بغ ــداد ومع ــروف اإلس ــكايف.

ويتض ــح للمدق ــق فيم ــا قام ــت عليه هذه التقس ــيمات
م ــن أس ــس ،أنها تش ــكلت يف معظمه ــا من رص ــد العناصر
والتفصي ــات اجلزئي ــة الت ــي ترب ــط أج ــزاء الليال ــي ،كما
قام ــت  -م ــن ناحي ــة أخ ــرى  -عل ــى محاول ــة الكش ــف ع ــن
املوضوع ــات الت ــي س ــعت الليال ــي ملعاجلتها.

 .3ي ــزاوج حتلي ــل ه ــذه احلكايات بني الس ــعي للكش ــف
ع ــن الس ــمات النوعية املميزة لط ــريف التراجيكوميديا من
جان ــب ،كم ــا ي ــروم  -من جانب آخر  -تبي ــان تلك التقنيات
الت ــي أس ــهمت يف تفعي ــل املزاوجة بني هذه الس ــمات ،مثل:
التفريع احلكائي واملزاوجة الشعورية والتخفيف املأساوي
والت ــأزمي الكوميدي واملزاوجة النوعي ــة البنائية للحدث.

ولذل ــك ،ف ــإن نظرة مغايرة ميك ــن التعامل مع حكايات
الليال ــي م ــن خالله ــا ،وذل ــك عبر رب ــط البن ــى التجزيئية
ـادا عل ــى م ــا تقدم ــه م ــن عناص ــر
التفريعي ــة لليال ــي اعتم ـ ً
ومش ــاعر مأس ــاوية أو ملهاوي ــة أو ممزوج ــة ،ك ــي حتق ــق
معا.
الليال ــي م ــن خالله ــا أهدافه ــا الترويحية واخللقي ــة ً

منوذج ــا
جلي ــا  -أن احلكاي ــة اإلطاري ــة متث ــل
ً
ظه ــر ً -
كاش ــفً ا ع ــن جتل ــي ه ــذا املزج ب ــن مجموعة م ــن العناصر
املأس ــاوية والترويحي ــة الكوميدي ــة؛ فه ــي مأس ــاوية يف
بعيدا
تش ــكيلها اإلجمال ــي خاص ــة إذا م ــا مت النظ ــر إليها ً
ع ــن خامتته ــا الت ــي تل ــت الليال ــي ،وبعي ـ ًـدا ع ــن احلكايات
الفرعي ــة الت ــي توس ــطت ب ــن مقدمته ــا وخامتته ــا ،وه ــي
أي من احلكايات
تراجيكوميدي ــة ،إذا م ــا أضي ــف لبنيته ــا ّ
الت ــي تفرع ــت عنه ــا ،أو أدمج ــت خامتته ــا إل ــى حتليل ما
حتوي ــه بنيتها الس ــردية.

وه ــو م ــا يحت ــاج مع ــه إل ــى تق ــدمي من ــوذج تخطيط ــي،
يرص ــد البن ــى التفريعي ــة املش ـ ِّـكلة للحكاي ــة اإلطاري ــة يف
عالقته ــا مبجم ــل حكايات الكتاب م ــن جانب ،وبخامتتها
الت ــي تل ــت الليال ــي م ــن جان ــب آخ ــر ،وذل ــك كل ــه به ــدف
اس ــتجالء ه ــذا امل ــزج النوع ــي التراجيكومي ــدي القابع يف
ثناي ــا وتفصي ــات ه ــذه احلكاية.
حكاية شهريار وزوجته (تراجيديا قتل)

ويرتك ــز حتليلها يف هذه الدراس ــة عل ــى وجهة تخالف
تقس ــيمات النقاد الس ــابقني لهذه احلكاية؛ إذ تسعى هذه
الدراس ــة إلى إدماج اخلامتة ألجزاء احلكاية ومكوناتها،
بينم ــا اجت ــه معظ ــم م ــن حللوه ــا إل ــى تقس ــيمها لثالث ــة
أج ــزاء ،دون النظ ــر له ــذه اخلامت ــة ،وه ــو م ــا أدى ب ــدوره

يترتب عليها مأساة جديدة
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حكاية اجلني واخليانة (تؤجج من عمق املأساة)

ترتب على احلكايتني السالفتني
حكاية احلمار والثور مع صاحب الزرع (حتذيرية
لتجنب التراجيديا)
ثم
 جودر املصرية زينب النصابة علي الزيبق حالق بغداد معروف اإلسكايفإضافة حكايات مزجية وتخفيف كوميدي مما نتج
عنه
اخلامتة السعيدة (اكتمال الشكل التراجيكوميدي)

وي ــزداد اس ــتجالء مكون ــات ه ــذا املخط ــط التخيل ــي
للحكاي ــة اإلطاري ــة عب ــر التحلي ــل التفصيل ــي لعناص ــر
ِّ
املشكلة للحكاية؛
الست
ومكونات هذه الوحدات السردية ّ
تبعا لكم
والت ــي تختل ــف يف حجمها بني الط ــول والقصر ً
التفصيالت اجلزئية التي تقدمها كل وحدة س ــردية ،كما
تتن ــوع يف محتواها بني وحدات حتم ــل عناصر تراجيدية
طابع ــا مخففً ــا يقترب
خالص ــة ،ووح ــدات أخ ــرى حت ــوي
ً
نوعا
م ــن الكوميدي ــا ،وبالتال ــي ،تش ــكل يف بنيته ــا الكلي ــة ً
واضحا.
تراجيكوميد ًي ــا
ً
 .1_3تش ـ ِّـكل حكاي ــة ش ــاه زم ــان م ــع زوجت ــه الوح ــدة
الس ــردية األول ــى ضم ــن احلكاي ــة اإلطاري ــة؛ وه ــي وح ــدة

بالقص ــر النس ــبي م ــن حي ــث ك ــم التفصي ــات
تتس ــم ِ
الس ــردية الت ــي تقدمه ــا ،ورغ ــم ذل ــك ،فه ــي ت ــؤدي – مب ــا
حتوي ــه م ــن عناص ــر -دو ًرا محور ًي ــا يف التجذي ــر للش ــكل
التراجي ــدي ،س ــواء يف بنيته ــا اخلاص ــة ،أم فيم ــا ترت ــب
عليه ــا أو انبث ــق عنه ــا م ــن حكاي ــات فرعي ــة.
يتجل ــى ه ــذا الش ــكل التراجي ــدي يف حكاي ــة ش ــاه
زم ــان عب ــر عنصري ــن أساس ــيني :متث ــل طبيع ــة وتكوي ــن
الش ــخصية الرئيس ــة العنص ــر األول ،بينما يكـ ـ ِّون احلدث
مب ــا يحوي ــه م ــن عناصر الدعام ــة الثانية يف إط ــار البنية
التراجيدي ــة للحكاي ــة .لق ــد انتم ــى بط ــل ه ــذه الوح ــدة
الس ــردية إلى نوع من الش ــخصيات التي تتس ــم مبا يجب
أن توصف به الش ــخصيات يف التراجيديات الكبرى؛ تلك
فض ــل أرس ــطو أن تنتم ــي إل ــى أص ــول علي ــا ،تتص ــل
الت ــي َّ
باآلله ــة م ــن ناحي ــة ،أو تع ــود إل ــى أص ــول ملكي ــة حاكم ــة
م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،وذل ــك حت ــى يتس ــنى له ــا الس ــقوط
التراجي ــدي امل ــروع عندم ــا تت ــردى يف اخلط ــأ املأس ــاوي.
حاكما
فش ــاه زم ــان مل ــك اب ــن مل ــك ،أبرزت ــه احلكاي ــة
ً
ذا عل ــم وفض ــل؛ حي ــث أحب ــه ش ــعب س ــمرقند العج ــم
واس ــتقرت له أمور احلكم قرابة عش ــرين س ــنة .لكن املسار
التراجي ــدي لألح ــداث يف حكايت ــه م ــع زوجت ــه ح ــال دون
اس ــتمرار هذا البطل يف حياة الس ــرور مع ش ــعبه؛ فخبأت
ل ــه األق ــدار م ــا لم يكن يعلم ،كي يتحول من الس ــعادة إلى
الش ــقاء ،وبالتالي يتخذ من صورة األبطال التراجيديني
مكونًا أساسـ ـ ًيا لش ــخصيته.
فق ــد بني ــت األحداث يف حكايته على عنصري اخليانة
والقت ــل ،وهم ــا بطبيعتهما من العناص ــر الفاعلة يف إطار
تش ــكيل األح ــداث التراجيدي ــة /املأس ــاوية؛ حي ــث اش ــتاق
أخوه ش ــهريار له ورغب يف رؤيته ،وخرج ش ــاه زمان ملالقاته،
لك ــن مأس ــاوية األح ــداث ال تتف ــق م ــع س ــريان احل ــدث يف
ش ــكله األفق ــي الثاب ــت ،ب ــل تدف ــع إل ــى توقفه عن ــد حلظة
م ــا م ــن حلظ ــات التكش ــف الت ــي تغي ــر ح ــال البط ــل م ــن
الس ــعادة إل ــى الش ــقاء؛ فقد نس ــى ش ــاه زم ــان ش ــيئًا ورغب
يف اس ــتعادته م ــن قصره يف منتصف اللي ــل ،فإذا به يفاجأ
بخيان ــة زوجت ــه له م ــع أحد عبي ــده .ورغم أن ــه ليس بط ًال
ـريرا عل ــى ما يب ــدو يف احلكاية ،إال أنه يندفع  -بسس ــب
شـ ً
اخليان ــة  -نح ــو الهمارتي ــا ،أو اخلط ــأ ال ــذي يس ــقط في ــه
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البط ــل نتيج ــة جهل ــه» بحقيق ــة مادي ــة ،أو وض ــع م ــا»(، )37
فيقت ــل زوجت ــه الت ــي ل ــم حتف ــظ مكانت ــه يف غيبت ــه .وم ــذ
ه ــذه اللحظ ــة ،أصب ــح القت ــل أو امل ــوت بأش ــكاله املتنوع ــة
ثيم ــة أساس ــية م ــن الثيم ــات الت ــي بني ــت عليه ــا كثير من
اللحظ ــات التراجيدي ــة يف الليالي.

أم ــا الن ــوع الثان ــي م ــن الس ــرد ال ــذي أس ــهم يف تعـ ـ ّرف
ش ــهريار على خيانة زوجته له ،فهو نوع الس ــرد التمثيلي،
وهو نوع أس ــهم بدوره يف تأجيج الش ــعور باملأس ــاة ،إذ يرى
صاح ــب التع ــرف أو البط ــل الس ــبب يف وقوع املأس ــاة أمام
عيني ــه؛ وه ــو م ــا وق ــع عندم ــا رأى ش ــهريار خيان ــة زوجت ــه
له بنفس ــه.

 .2_3تب ــدأ الوح ــدة الس ــردية الثاني ــة م ــن احلكاي ــة
اإلطاري ــة بوص ــول ش ــاه زم ــان إل ــى قص ــر أخي ــه ش ــهريار،
بع ــد أن تخل ــص م ــن زوجت ــه اخلائن ــة .وه ــي وح ــدة ال
كثيرا عن س ــابقتها من حي ــث الطول؛ إذ ال تقدم
تختل ــف ً
كثي ـ ًـرا م ــن التفصي ــات ،وه ــي رغم ذلك ،تق ــدم يف مجمل
تش ــكيلها تراجيدي ــا قت ــل قريب ــة االكتم ــال يف عناصره ــا
م ــن املآس ــي التراجيدي ــة القدمي ــة.

وقد أدت فجأة احلادثة التي وقعت لشهريار وظيفتني
أساس ــيتني :أما األولى ،فهي أنها مثلت خصيصة من أهم
خصائ ــص الس ــرد القصص ــي الش ــعبي ( ،)40وأم ــا الثاني ــة،
فإنه ــا عمقت من الش ــعور مبأس ــاوية التع ــرف الواقع على
البط ــل /ش ــهريار ،وال س ــيما أنه ــا بني ــت عل ــى اصطن ــاع
تقني ــة احليل ــة م ــن قب ــل ش ــهريار ال ــذي ادع ــى أنه مس ــافر
لي ــرى م ــا يق ــع من زوجته من خيانة ل ــه فيتاكد من صدق
ادع ــاء أخيه.

فبطله ــا ش ــهريار منحدر م ــع أخيه من أص ــول ملكية،
ب ــل إن ــه يفوق أخاه  -حس ــب وصف الليال ــي  -عزة ومكانة
ومحب ــة م ــن ش ــعبه؛ فه ــو األف ــرس واألكبر سـ ـنًا م ــن أخيه
«وق ــد مل ــك الب ــاد ،وحكم بالعدل بني العب ــاد ،وأحبه أهل
ب ــاده ومملكت ــه»( .)38وه ــو ،رغ ــم ذل ــك ،ل ــم ين ــج مم ــا وق ــع
في ــه أخ ــوه م ــن مغب ــة اخليان ــة والقتل ،ب ــل كان ــت الليالي
أكث ــر إمعا ًن ــا يف وص ــف مأس ــاة ش ــهريار من وصفها ملأس ــاة
أخي ــه؛ حي ــث ُج ِع َل ــت حكايت ــه يف الليال ــي م ــع زوجت ــه من
نوعا م ــن احلبكة
ن ــوع التراجيدي ــا املركب ــة ،الت ــي تتطل ــب ً
املعق ــدة لألح ــداث ،تلك الت ــي حتتاج إل ــى أن» يتغير فيها
ح ــظ البط ــل ،إم ــا ع ــن طري ــق التح ــول ،وإم ــا ع ــن طري ــق
مع ــا»(.)39
التع ــرف ،وإم ــا بهما ً

 .3_3يع ــد رحي ــل األخوي ــن ع ــن مدينتيهم ــا بداي ــة
للوح ــدة الس ــردية الثالث ــة ،وه ــي وح ــدة قصي ــرة من حيث
الط ــول ،لكنه ــا تؤدي وظائ ــف متعددة جتاه تأكيد الش ــكل
التراجيكومي ــدي للحكاي ــة اإلطاري ــة .فق ــد رحل ش ــهريار
م ــع أخي ــه دون أن ينتق ــم م ــن زوجت ــه بش ــكل مباش ــر كم ــا
فعل أخوه ،وكان من ش ــأن هذا دفع املتلقي – عبر املفارقة
 إل ــى حال ــة من االزدواجية يف الش ــعور؛ وهي حالة يصبحفيه ــا املتلق ــي « ق ــاد ًرا عل ــى اس ــتيعاب حالت ــن نفس ــيتني
متضاربت ــن يف وق ــت واح ــد ،دون أن يش ــعر بالتوفي ــق
بينهم ــا»(.)41

فلم تكن األحداث التي وقعت له مع زوجته يف الليالي
م ــن ن ــوع احلب ــكات البس ــيطة الت ــي تس ــير فيه ــا األح ــداث
يف خ ــط مس ــتقيم ،إمن ــا كان تط ــور األح ــداث يف حكايت ــه
معتم ـ ًـدا عل ــى تقني ــة التفري ــع احلكائ ــي ،الت ــي أدخل ــت
أكث ــر م ــن عنص ــر أو حكاي ــة فرعي ــة ،مت من خالله ــا تعرف
أيضا يف
ش ــهريار عل ــى خيان ــة زوجت ــه له ،وم ــن ثم الوق ــوع ً
مأس ــاة امل ــوت القائم على القتل .فق ــد علم بخيانة زوجته
ل ــه عب ــر نوع ــن أو ش ــكلني م ــن أش ــكال الس ــرد القصص ــي:
األول ،ه ــو ذل ــك الس ــرد املباش ــر ال ــذي اس ــتخدمه أخ ــوه
عندم ــا قص ل ــه رؤيته خيانة زوجة أخي ــه مع العبيد ،وهو
ن ــوع أس ــهم ب ــدوره يف تش ــكل أول ــى خي ــوط املأس ــاة يف ه ــذه
الوح ــدة الس ــردية ويف احلكاي ــة اإلطاري ــة بوج ــه عام.

فاملتلق ــي يق ــف محي ـ ًـرا عندم ــا يغ ــادر ش ــهريار امل ــكان
واه أعلنت ــه الليال ــي م ــن أن ــه يرغ ــب يف التأكد من
لس ــبب ٍ
أنَّ أح ـ ًـدا وق ــع يف مث ــل م ــا وق ــع فيه أخوه م ــن عدمه ،لكن
نوع ــا م ــن التروي ــح
ه ــذا الرحي ــل يخل ــق ل ــدى املتلق ــي ً
الكوميدي؛ حيث يؤجل أو يؤخر الوقوع يف املأساة ،وذلك
عب ــر تأجي ــل الوقوع يف القتل لهذه الزوج ــة اخلائنة ،كما
جلي ــا ويف الوق ــت نفس ــه  -أن ثم ــة
أن املتلق ــي يعل ــم ً -
مأس ــاة منتظ ــرة الوق ــوع يف أي وق ــت ،وه ــو م ــا يخلق معه
حال ــة م ــن الش ــعور التراجيكومي ــدي امل ــزدوج ،ذلك الذي
ي ــراوح في ــه املتلق ــي ب ــن تأجي ــل املأس ــاة وانتظ ــار وقوعها
يف أي ــة حلظة.
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وهن ــا ،تب ــدأ الطبيع ــة الش ــعبية لليال ــي تس ــيطر عل ــى
مجري ــات احل ــدث الدرام ــي ،حي ــث ال تقب ــل الطبيع ــة
الش ــعبية إال أن َتلقَى هذه الزوجة اخلائنة جزاء خيانتها
لزوجه ــا؛ فيس ــعى صائغ الليالي البت ــداع حكاية األخوين
م ــع اجلن ــي ،تل ــك الت ــي أص ــرت فيه ــا امل ــرأة الت ــي خطفها
اجلني على معاش ــرة ش ــهريار وأخيه ،يف غفلة من اجلني،
وذلك بعد أن فعلت هذا الفعل مع ما يربو على خمسمئة
رج ــل م ــن قب ــل .وق ــد أدى ه ــذا  -بطبيعت ــه  -إل ــى تأجي ــج
الش ــعور مب ــرارة اخليان ــة ل ــدى ش ــهريار ال ــذي أصب ــح على
درج ــة م ــن القناع ــة أن خيانة املرأة للرج ــل عنصر متجذر
ل ــدى امل ــرأة لي ــس يف عال ــم اإلنس فحس ــب ،وإمن ــا يف عالم
أيض ــا .وهن ــا يق ــرر العودة إل ــى مدينت ــه لالنتقام.
اجل ــن ً

ه ــذه األفع ــال ،كم ــا يغ ــض في ــه النظ ــر ع ــن تل ــك الصبغ ــة
التراجيدي ــة العام ــة التي صبغت احلكاي ــة اإلطارية جراء
س ــيطرة ثيم ــة اخليانة عل ــى مجريات احل ــدث فيها .وهي
نظ ــرة تتبناه ــا ه ــذه الدراس ــة ،وت ــرى م ــن خالله ــا ،أن ه ــذا
الش ــقاء ال ــذي تع ــرض ل ــه ش ــهريار نتيج ــة خيان ــة زوجت ــه
تبع ــا لرؤية النص الش ــعبي -ش ــرعية
ل ــه ،ه ــو م ــا منح ــه – ً
ه ــذه األفع ــال م ــن وجه ــة نظ ــره ،تل ــك الت ــي أك ــدت عل ــى
تراجيدي ــة األفعال التي قام بها ،والتي بنيت على ش ــقائه،
ذل ــك الش ــقاء «ال ــذي يكـ ـ ِّون امل ــرارة احلقيقي ــة الت ــي ت ــؤدي
بالتراجيدي ــا إل ــى تأثيره ــا الناج ــع»( ،)44وم ــن ث ــم ،أصب ــح
االنتق ــام هو الفعل األساس ــي له ،كم ــا أنه الفعل اجلوهري
دوما.
ال ــذي» ي ــروق لكت ــاب الدرام ــا»(ً )45

 .4_3تب ــدأ م ــع عودت ــه الوحدة الس ــردية الرابعة ،التي
تتس ــم بالطول نس ــب ًيا ع ــن الوح ــدات الس ــابقة عليها ،كما
أنها تتخذ من حيث تش ــكيلها املضموني طابعني يسهمان
يف تأكي ــد اجلان ــب التراجيكومي ــدي .فق ــد ب ــدأت بتأجي ــج
العنص ــر التراجيدي عب ــر ثيمة القتل ،ولكنها انتهت بنوع
م ــن الترويح أو التخفيف الكوميدي عبر ظهور ش ــخصية
جدي ــدة يف إطار احلدث ،وهي ش ــخصية ش ــهرزاد.

ويف ه ــذه اللحظ ــات ،تظه ــر ش ــهريار ،لتمث ــل بظهوره ــا
نوعا من التخفيف الترفيهي أو الكوميدي يف إطار احلدث
ً
القصص ــي التراجي ــدي الواقع على أه ــل املدينة من ناحية
وعل ــى متلق ــي الليال ــي م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،ج ــراء القت ــل
املس ــتمر لث ــاث س ــنوات م ــن قبل ش ــهريار لبن ــات املدينة.
صراع ــا الب ــد وأن ينس ــج صائ ــغ
ويعن ــي ه ــذا أن ثم ــة
ً
الليال ــي خيوط ــه ب ــن ش ــهرزاد وش ــهريار؛ حي ــث إنه ــا
ستس ــعى-عبر إعم ــال فكره ــا وحيلها-إل ــى الس ــير عك ــس
االجت ــاه ال ــذي يس ــير في ــه ش ــهريار.

ب ــدأ اجل ــزء األول م ــن ه ــذه الوح ــدة الس ــردية بع ــودة
ش ــهريار غاض ًب ــا عل ــى كل العنص ــر األنث ــوي ،ال ــذي مث ــل
بالنس ــبة ل ــه رم ــزً ا للخيان ــة ،وق ــد ترت ــب عل ــى ه ــذا وق ــوع
العدي ــد م ــن املآس ــي للعدي ــد م ــن األط ــراف؛ حي ــث رم ــى
املل ــك عن ــد عودته « عن ــق زوجته ،وكذلك أعن ــاق اجلواري
بكرا يزيل
والعبي ــد ،وص ــار امللك ش ــهريار كلما يأخذ بنتً ــا ً
بكارته ــا ويقتله ــا م ــن ليلته ــا»( .)42وإمعا ًن ــا م ــن صائ ــغ
الليال ــي يف تعمي ــق ه ــذا اجلانب التراجي ــدي القائم على
القت ــل ،فق ــد عب ــر ع ــن ط ــول امل ــدة الت ــي اس ــتمرت فيه ــا
أفع ــال املل ــك م ــع بن ــات املدين ــة ،تلك امل ــدة التي اس ــتمرت
ث ــاث س ــنوات ،وه ــو م ــا دفع مع ــه أح ــد كت ــاب التراجيديا
إل ــى الق ــول ب ــأن الليال ــي تع ــد تراجيديا قتل م ــن الدرجة
األول ــى ،وأن ش ــهريار» جب ــار جه ــول وش ــهواني مه ــول» (.)43

ول ــم يضط ــر صائ ــغ الليال ــي ِل َــا يلج ــأ إلي ــه كات ــب
الدرام ــا م ــن اصطن ــاع احلي ــل الدرامي ــة كي يؤس ــس لقوة
ه ــذه الش ــخصية وجالله ــا( ،)46إمنا كان الس ــرد هو وس ــيلة
صائ ــغ الليال ــي إلخب ــار املتلق ــي بس ــمات ش ــهرزاد الت ــي
تؤهله ــا للدخ ــول كط ــرف فاع ــل يف الصراع أمام ش ــهريار.

وهو قول ال ميكن قبوله على عالته إال يف حال القبول
بتل ــك النظ ــرة التجزيئي ــة يف احلك ــم على أفعال ش ــهريار،
تلك التي تنظر ألفعاله بش ــكل آني ُتتناس ــى معه مسببات

فق ــد وصفته ــا الليال ــي مبجموع ــة م ــن الس ــمات:
كالثقاف ــة واجلم ــال وال ــذكاء وجم ــع أخب ــار التاري ــخ
واملل ــوك اخلوال ــي ،وه ــي مجموع ــة م ــن الس ــمات الت ــي

لزام ــا عل ــى صائ ــغ الليال ــي أن يصبغه ــا
ولذل ــك ،كان ً
مبجموع ــة م ــن الس ــمات الت ــي تقربها م ــن أبطال املآس ــي،
حت ــى يصن ــع املالءم ــة بينه ــا وب ــن ج ــال احل ــدث الواق ــع
يف احلكاي ــة اإلطاري ــة م ــن ناحي ــة ،ويجعله ــا ق ــادرة عل ــى
مواجه ــة ش ــهريار ال ــذي أصب ــح القت ــل وس ــيلته الوحي ــدة
لالنتق ــام م ــن ناحي ــة أخ ــرى.

34

العدد  32أدب شعبي

تس ــهم بفاعلية يف إطار ترس ــيخ الش ــكل التراجيكوميدي
للحكاية اإلطارية .حيث متثل  -بامتالكها لهذه السمات
 بارق ــة أم ــل ميك ــن للمتلق ــي م ــن خالله ــا توق ــع إح ــداثالتخفي ــف الكومي ــدي له ــذه األح ــداث املأس ــاوية ،والت ــى
ميك ــن م ــن خالله ــا خل ــق اإلحس ــاس التراجيكومي ــدي
ال ــذي يدع ــو إل ــى األم ــل ويتح ــدى الي ــأس ،الن ــاجت ع ــن
ض ــراوة األفع ــال املأس ــاوية(.)47

فع ــل صاحب ال ــزرع على أفعال الثور .فق ــد ذكرت احلكاية
أن ــه َّمل ــا رأى الث ــور صاحب ــه «ح ـ َّـرك ذنب ــه ،وظ ــرط وبرط ــع،
فضح ــك التاج ــر حت ــى اس ــتلقى على قف ــاه»(.)50
لق ــد أ َّدت ه ــذه احلكاي ــة العدي ــد م ــن الوظائ ــف الت ــي
جعلته ــا فاعل ــة يف إط ــار منظوم ــة احلك ــي داخ ــل الليالي،
كم ــا أنه ــا دعم ــت وج ــود الش ــكل التراجيكومي ــدي داخ ــل
احلكاي ــة اإلطاري ــة من الليالي .فهي تعد وس ــيلة قصصية
تالئ ــم طبيع ــة احلك ــي يف الق ــص الش ــعبي ،وكذلك ترس ــخ
تعليمي ــا تس ــعى الليال ــي لتقدمي ــة يف كل حكاياته ــا
نس ــقً ا
ً
طابع ــا تراجيكوميد ًي ــا
أيض ــا  -تضف ــي
الفرعي ــة .وه ــي ً -
ً
مزدوج ــا عل ــى احلكاي ــة اإلطاري ــة؛ إذ تق ــدم حال ــة م ــن
ً
التروي ــح الكومي ــدي الس ــاخر ،ال ــذي تأك ــد عب ــر أفع ــال
احليوانات واللغة الس ــاخرة املستخدمة فيها ،بينما تخلق
ش ــعو ًرا باخل ــوف املأس ــاوي م ــن املتلق ــي على ش ــهرزاد التي
ق ــد تق ــع فيم ــا وق ــع في ــه احلم ــار عندم ــا نص ــح الثور.

وه ــي  -باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك  -خلق ــت عن ــد ظهوره ــا يف
مس ــار احلدث القصص ــي حالة من «تكثيف التش ــويق الذي
الب ــد م ــن وج ــوده يف التراجيكوميدي ــا»()48؛ وذل ــك عندم ــا
اخت ــارت لنفس ــها االقت ــراب من الس ــقوط التراجي ــدي ،عبر
اختياره ــا ال ــزواج م ــن ش ــهريار رغ ــم علمه ــا بض ــراوة تل ــك
املخاط ــرة التراجيدي ــة.
ويضط ــر األب /الوزي ــر إل ــى الس ــعي نح ــو إثن ــاء إبنت ــه
ع ــن الس ــقوط املأس ــاوي يف براث ــن ش ــهريار؛ وه ــو بس ــعيه
ه ــذا إمنا يخلق س ــمة مهم ــة من س ــمات التراجيكوميديا
داخ ــل احلكاي ــة؛ تل ــك الت ــي أك ــدت عليه ــا س ــوزان الجن ــر
بتعريفها للتراجيكوميديا على «أنها مأساة متفاداة»(.)49

ويتأك ــد ذل ــك اجلان ــب اخل ــاص باخلوف من الس ــقوط
املأس ــاوي عب ــر ع ــدم اتع ــاظ ش ــهرزاد بتل ــك احلكاي ــة
وإصرارها على االقتران بش ــهريار ،مندفعة بتلك احلتمية
الدرامي ــة الت ــي احتوته ــا ش ــخصيتها ،ورغبته ــا يف حماي ــة
أبيها وبنات املس ــلمني من أذى ش ــهريار .وهي بذلك ،ترسخ
 م ــرة أخ ــرى  -للجانب املأس ــاوي يف احلكاية عبر غرس ــهاألول ــى ب ــذور موتي ــف الف ــداء ال ــذي س ــاد معظ ــم حكاي ــات
الليالي ،والذي يؤس ــس بطبيعته لس ــيادة اجلانب الدرامي
عل ــى اجلان ــب الكوميدي داخ ــل احلكاي ــة اإلطارية خاصة
والليال ــي عامة.

ويتخ ــذ صائ ــغ الليال ــي م ــن احلك ــي عل ــى لس ــان األب
وس ــيلة للتأكي ــد على رغبة الليالي بوج ــه عام واألب بوجه
خ ــاص يف تف ــادي املأس ــاة الت ــي ق ــد تق ــع نتيج ــة محاول ــة
ش ــهرزاد نص ــح وإثن ــاء ش ــهريار ع ــن أفعال ــه؛ فيق ــص األب
عل ــى ابنت ــه حكاية احلمار والثور م ــع صاحب الزرع بهدف
تعليم ــي ،ترغ ــب الليال ــي يف إيصال ــه للمتلق ــي اخلارج ــي،
بينم ــا يرغ ــب األب يف إيصالها للمتلق ــي الداخلي املتمثل
 ضم ــن ه ــذا الس ــياق  -يف ش ــهرزاد .فق ــد نص ــح احلم ــارفيترك
الث ــور بعدم اإلقبال على الطع ــام ليصاب بالهزالُ ،
ب ــدون عم ــل ،وكان ــت النتيج ــة أن س ــقط احلم ــار نفس ــه يف
مغب ــة نصيحت ــه فأصب ــح يعم ــل ب ــد ًال من ــه .ومل ــا ل ــم يج ــد
احلم ــار وس ــيلة للخ ــاص من ه ــذا املأزق ،فإنه ق ــد احتال
عل ــى الث ــور بحيل ــة كوميدية س ــاخرة ،وذلك عندم ــا ادعى
أن ــه س ــمع صاح ــب البي ــت َي ِع ــد بإرس ــال الث ــور إل ــى اجلزار
ألن ــه ل ــم يع ــد ق ــاد ًرا عل ــى العم ــل .وحينه ــا ،تس ــتخدم
احلكاي ــة اللغ ــة الكوميدي ــة الس ــاخرة لتص ــف حال ــة الثور
الراغ ــب يف إثب ــات قدرت ــه عل ــى العم ــل ،وكذل ــك وص ــف رد

نص ــت علي ــه
وتب ــدأ ش ــهرزاد تس ــتخدم ذكاءه ــا ال ــذي َّ
الليال ــي لتجن ــب الوق ــوع يف مأس ــاة ش ــهريار ،محاول ــة
اس ــتخدام قدراته ــا القصصي ــة ك ــي تتمك ــن م ــن تفعي ــل
ه ــذه احليل ــة ،طالبة م ــن أختها املجىء إليه ــا يوم زواجها
م ــن ش ــهريار واإلحل ــاح عليه ــا يف طلب احلك ــي للحكايات
املش ــوقة ،رغب ــة يف تلهي ــة ش ــهريار وإثنائ ــه ع ــن موتي ــف
االنتق ــام ال ــذي أس ــس ل ــه يف الليال ــي منذ قتل ــه لزوجته.
وبالفع ــل ،تب ــرز الليال ــي قب ــول ش ــهريار لالس ــتماع ،عب ــر
تبري ــره لذل ــك بش ــعوره بالقل ــق يف ه ــذه الليل ــة ورغبته يف
أن يسـ ـ ِّري ع ــن نفس ــه ويس ــليها.
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و ُت َع ـ ُّـد حلظ ــة موافق ــة ش ــهريار عل ــى االس ــتماع حلك ــي
شهـ ـ ـ ــرزاد مـ ـ ـ ــن اللحظ ـ ـ ـ ــات اجل ــوهـ ــري ـ ـ ــة يف إط ـ ــار تشكيل
التراجيكوميديا يف احلكاية اإلطارية خاصة ،ويف الليالي
بوج ــه ع ــام؛ حي ــث حمل ــت معه ــا العدي ــد م ــن ال ــدالالت
والوظائ ــف الت ــي ميكن أن تخدم جتلي ــة التراجيكوميديا.
نوع ــا م ــن اخلض ــوع للط ــرف املغض ــوب
فق ــد ق ـ َّـدم ش ــهريار ً
علي ــه يف احلكاي ــة وه ــو العنص ــر األنثوي؛ ذلك أن ش ــهرزاد
عندم ــا ح ــازت «امتي ــاز القص من ش ــهريار كان ــت بحيازتها
ه ــذه ق ــد قلبت عالقتها مع س ــيدها ،فله ــا  -بصفتها راوية
 الي ــد العلي ــا .لق ــد صارت متل ــي باملعنى احل ــريف للكلمة،فالسام ـ ـ ــع بـ ــالضـ ـ ــرورة ،ه ـ ـ ــو الط ـ ـ ـ ــرف املستس ــلم يف فع ــل
القـ ــص»(.)51
أيض ــا  -ش ــك ًال م ــن أش ــكال
وق ــد م َّثل ــت ه ــذه املوافق ــة ً -
انتص ــار اخلي ــر على الش ــر داخ ــل الليالي؛ ذلك أن ش ــهرزاد
الت ــي متث ــل قوى النور يف الليال ــي قد متكنت  -عبر عنصر
املش ــافهة الت ــي ت ــؤدي م ــن خالل ــه حكاياته ــا ورغبته ــا يف
إلهائ ــه ع ــن االنتق ــام  -م ــن وضع ــه ه ــو كمتل ــق «يف دائ ــرة
الفه ــم ال ــذي يري ــده»( )52الراوى /ش ــهرزاد.
ويلح ــظ  -أخي ـ ًـرا  -أن موافق ــة املل ــك عل ــى احلك ــي
إمن ــا تفت ــح مج ــا ًال أو مس ــارب عدي ــدة لتخفي ــف تل ــك
التراجيدي ــا الت ــي س ــادت احلكاي ــة قب ــل موافقت ــه ،وه ــذا
عب ــر من ــح الفرص ــة لش ــهرزاد ك ــي تضم ــن حكاياته ــا م ــا
ِّ
ميكنه ــا م ــن نس ــخ فكرة القت ــل القائم ــة على االنتق ــام ،أو
عل ــى أق ــل التقدي ــرات تأجيله ــا ،وه ــو م ــا مين ــح ال ــراوي/
فرص ــا عدي ــدة إلدم ــاج حكاي ــات مس ــلية كوميدية
ش ــهرزاد ً
س ــاخرة تخف ــف عن احلاك ــم كمتلق داخلي ،وع ــن املتلقي
اخلارج ــي بوج ــه ع ــام.
 .5_3تشرع شهرزاد يف القص حتدوها رهبة مزدوجة؛
فه ــي رهب ــة م ــن القت ــل على يد املل ــك ،ورهبة من املش ــافهة
أم ــام حاك ــم ال يقب ــل م ــن النس ــاء إال اخلض ــوع للقت ــل.
ولكنه ــا  -رغ ــم ذل ــك  -تعتم ــد عل ــى قدراته ــا احلكائي ــة،
وهدفه ــا النبي ــل يف جت ــاوز ه ــذه الرهب ــة لتُ ش ـ ِّـكل الوح ــدة
الس ــردية األط ــول م ــن وجه ــة نظ ــر ه ــذه الدراس ــة؛ حي ــث
تض ــم يف طياته ــا كل احلكايات التي تتوس ــط ما بني بداية
احلكاي ــة اإلطاري ــة وخامتته ــا.

وتبدأ  -يف هذه الوحدة الس ــردية  -املنظومة الش ــعورية
للس ــرد تتراوح ما بني املأس ــاة والكوميديا بجالء؛ إذ أضاف
صائ ــغ الليال ــي  -يف وس ــط احلكاية اإلطاري ــة – مجموعة
م ــن احلكاي ــات املتول ــدة ع ــن احلكاي ــة اإلطاري ــة ،والت ــي
حتت ــوي بدوره ــا عل ــى دم ــج م ــا ب ــن العناص ــر املأس ــاوية
والعناص ــر الكوميدية.
ب ــدأت ش ــهرزاد حكيه ــا بق ــص حكاي ــة التاج ــر م ــع
العفري ــت وأنهته ــا بحكاي ــة مع ــروف اإلس ــكايف ،وه ــي ،ب ــن
البداي ــة والنهاي ــة ،كان ــت تس ــعى دومـ ـ ًا لتق ــدمي حكاي ــات
وصفته ــا الليال ــي بالن ــوادر الفكاهي ــة والص ــور املدهش ــة
والطريفة؛ تلك التي توفرت عبر الش ــكل التراجيكوميدي
ال ــذي جت َّل ــى يف معظ ــم ه ــذه احلكاي ــات.
وه ــذا ،م ــا مه ــد مع ــه للوص ــول إل ــى خامت ــة للحكاي ــة
اإلطاري ــة تختل ــف كلية عن الش ــكل واملضمون ال ــذي بدأت
ب ــه ه ــذه الليال ــي .فكيف كانت خامت ــة احلكاي ــة اإلطارية؟
وكي ــف مثل ــت تتم ــة له ــذا الش ــكل التراجيكومي ــدي ال ــذي
جتل ــى يف الليال ــي؟
 .6_3متثل خامتة احلكاية اإلطارية الوحدة السردية
السادس ــة واألخيرة ،وهي وح ــدة قصيرة من حيث الطول،
لكنه ــا ت ــؤدي دو ًرا فاع ـ ًـا يف إط ــار التأكي ــد عل ــى رس ــوخ
الش ــكل التراجيكوميدي يف احلكاي ــة اإلطارية خاصة ويف
الليال ــي عامة.
لق ــد ب ــدأت احلكاي ــة اإلطاري ــة بداية مأس ــاوية ،خلقت
أف ــق توقع لدى املتلقي بضرورة انتهائها إما بقتل ش ــهرزاد
لتكتم ــل منظوم ــة العق ــاب ل ــكل اجلن ــس األنث ــوي ،وإم ــا
بنجاته ــا م ــن الوق ــوع يف ف ــخ املآس ــي الش ــهريارية .وتأت ــي
خامت ــة األح ــداث ونهاي ــات الش ــخصيات متوافق ــة  -م ــن
ناحي ــة  -م ــع ذل ــك احل ــس اإلس ــامي وم ــا يق ــره دس ــتور
الش ــعب واألدب الش ــعبي ،كما تخالف  -من ناحية أخرى -
النهاي ــات الت ــي أقرتها النظري ــات التراجيدية ،مما جعلها
يف مجمله ــا نهاي ــات  -لألحداث والش ــخصيات  -ال تنتمي
إال إل ــى الش ــكل التراجيكومي ــدي ال ــذي س ــيطر على كثير
م ــن حكاي ــات الليالي.
كان ــت نهايت ــا الش ــخصيتني الرئيس ــتني يف خامت ــة
الليال ــي متجانس ــة م ــع طبيع ــة أفعالهم ــا داخ ــل احل ــدث
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م ــن جان ــب ،وم ــع أب ــرز الس ــمات الت ــي ضمته ــا ش ــخصية
كلّ منهم ــا م ــن جان ــب ثان .فق ــد احتوت ش ــخصية كل من
ش ــهريار وش ــهرزاد على س ــمات متناقضة جعل ــت نهايتهما
تش ــبه  -إل ــى حد بعيد  -ش ــخصيات الدرام ــا الغربية التي
تبن ــى الش ــخصيات فيه ــا على ه ــذا التناقض ب ــن الداخل
واخل ــارج يف طبائ ــع الش ــخصيات( ،)53مم ــا جعلهم ــا يف
«منوذجا معق ـ ًـدا ومرك ًبا ،ويحم ــل يف ثناياه
حقيق ــة األم ــر
ً
()54
ازدواجي ــة التض ــاد» .

فتراجيديا اإلس ــكايف ،هي مأس ــاة اإلنسان العادي؛ هذا
«اإلنس ــان ال ــذي يوص ــف يف ترجمة بأى ووتر ألرس ــطو بأنه
نوعا من
متاما مثلنا .وهذا عند أرس ــطو يعني ً
ي ــكاد يك ــون ً
الكتاب ــة الوس ــط التي ال يعتبرها منتمي ــة إلى التراجيديا
أو إل ــى الكوميدي ــا»( ، )55إنه ــا ن ــوع م ــن املأس ــاة ال يتطل ــب
بالض ــرورة «أن يك ــون ثمة دم وقت ــل»( )56فيها.
بني ــت التراجيكوميدي ــا يف حكاي ــة مع ــروف اإلس ــكايف
عل ــى نق ــض بع ــض الطبائ ــع البش ــرية؛ تل ــك التي أسس ــت
لص ــراع أزل ــي ،ب ــن الرج ــل وامل ــرأة ،يتقم ــص في ــه الرج ــل
دور الس ــلطة الذكوري ــة األبوي ــة ،بينم ــا تؤدي فيه امل ــرأة دور
التم ــرد عل ــى ه ــذه الس ــلطة ،وبأس ــاليب متنوع ــة(.)57

ورغم هذا ،فإن ش ــهرزاد قد اس ــتطاعت  -تدريج ًيا  -أن
تشتت هذا العنف املتوقع من املتلقي جتاه أفعال شهريار،
فج ــاءت خامت ــة ه ــذه احلكاي ــة تبره ــن عل ــى امل ــزج اجلل ـ ّـى
ب ــن الش ــكل املأس ــاوي الذي س ــيطر على ج ـ ِّـل التفصيالت
الس ــردية يف هذه احلكاية ،واإلطار االنبس ــاطي الترويحي
الس ــعيد الت ــي اختتم ــت ب ــه احلكاي ــة والليال ــي .فق ــد ب ــدا
متام ــا تل ــك الت ــي جتل ــت يف
ش ــهريار بس ــمات تخال ــف
ً
ش ــخصيته منذ تعرفه على خيانة زوجته؛ فسامح شهرزاد
جميع ــا
وعف ــا عنه ــا ،وكاف ــأ أباه ــا وال ــوزراء ،وخل ــع عليه ــم
ً
خلع ــا س ــنية ،وأم ــر بتزيني املدين ــة وإقامة األف ــراح وإدخال
ً
املس ــرة عل ــى أهلها ،لتتح ــول املدينة يف النهاية من املأس ــاة
إل ــى الس ــرور والس ــعادة ،بش ــكل ميك ــن مع ــه وص ــف احل ــال
الع ــام للمدين ــة آن ــذاك بتراجيكوميدي ــا املدينة.

منوذج ــا عكسـ ـ ًيا لترات ــب
وتأت ــي ه ــذه احلكاي ــة لتق ــدم
ً
نظ ــام الس ــلطة االجتماعية الطبيعية التي ُج ِبل اإلنس ــان
عليه ــا؛ حي ــث تش ــغل زوج ــة مع ــروف ذل ــك ال ــدور الذكوري
الس ــلطوي ،بينما يرتضي اإلس ــكايف مبا فرضته عليه من
خنوع واستسالم لها ،ويسعى يف الوقت نفسه إلى محاولة
الف ــكاك م ــن براث ــن ه ــذه الس ــلطة التي متثل ــت يف زوجته،
وب ــن س ــلطتها وس ــعيه يف اجت ــاه مض ــاد تكم ــن الكثير من
املفارق ــات التراجيكوميدي ــة يف إط ــار احل ــدث القصص ــي
حلكاي ــة معروف اإلس ــكايف.
تبع ــا لرؤي ــة ه ــذه
تش ــكلت حكاي ــة مع ــروف اإلس ــكايف ً -
الدراس ــة  -م ــن س ــبع وح ــدات س ــردية ،تت ــراوح ب ــن الطول
والقص ــر م ــن حي ــث احلج ــم ،بينم ــا متث ــل م ــن حي ــث
املضم ــون مجموع ــة من النقالت ب ــن املأس ــاة والكوميديا،
تل ــك الت ــي تش ــكلت عب ــر س ــمات الش ــخصيات م ــن جان ــب،
وعناص ــر وتفصي ــات احل ــدث القصص ــي م ــن جان ــب ثان،
وه ــو م ــا ميك ــن رص ــده عب ــر املخط ــط التال ــي:

وكان ــت حكاي ــة مع ــروف اإلس ــكايف  -وه ــي احلكاي ــة
األخي ــرة لش ــهرزاد  -خي ــر متهي ــد له ــذه النهاي ــة الس ــعيدة
الت ــي اختتم ــت به ــا الليال ــي؛ حي ــث احت ــوت بدوره ــا عل ــى
اجلم ــع الواض ــح ب ــن املأس ــاة واملله ــاة ،أو تل ــك النهاي ــة
وجعلت تقدمة موائمة خلامتة
الس ــعيدة التي انتهت بهاُ ،
احلكاي ــة اإلطاري ــة والليال ــي عام ــة به ــذه اخلامت ــة.
 .4تنتم ــي حكاي ــة معروف اإلس ــكايف بطبيعة تش ــكلها
إل ــى م ــا ميك ــن وصف ــه باملأس ــملهاة ،وه ــي ذل ــك الش ــكل
الدرام ــي ال ــذي يجم ــع م ــا ب ــن ش ــروط املأس ــاة  -مبعناه ــا
مع ــا .فق ــد فارق ــت اآلله ــة
املعاص ــر  -وش ــروط الكوميدي ــا ً
التراجيديا القدمية ،ولم تعد تتدخل يف صناعة أحداثها،
أو ف ــرض أق ــدار معين ــة على األبطال ،ومن ثم يس ــقطون -
رغم ــا عنه ــم  -يف األخطاء املأس ــاوية التي تؤدي يف النهاية
ً
إل ــى الس ــقوط التراجيدي.

صراع درامي غير متكايفء بني الزوجني (مأسملهاة)
هروب الزوج إلى بلد جديد (التخفيف الكوميدي)
يؤدي إلى
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زواج معروف من ابنة امللك (وحدة املفارقات
املأسملهاوية)
ازدياد الكذب الساخر من ِقبل معروف أدى إلى
تفرد معروف مرة أخرى (العودة إلى املأساة)
ثم تغير احلال
مقابلة معروف للجني والعودة إلى املدينة (التحول
من الشقاء للسعادة)
اخليانة
نفي الوزير ملعروف وامللك يف الربع اخلراب (التحول
إلى املأساة)
املكر اإليجابي للمرأة
عودة معروف وزواجه من ابنة احلراث (اخلامتة
الكوميدية السعيدة للحكاية)

 .1_4بني ــت املأس ــاة يف الوح ــدة الس ــردية األول ــى م ــن
حكاية معروف اإلس ــكايف على التناقض احلاد بني س ــمات
الشخصيتني األساسيتني يف هذه احلكاية ،وهما :معروف
وزوجت ــه .فف ــي حني بدا مع ــروف – كما أظهرت ــه الليالي -
ـلما خلط ــوب احلياة ،ظهرت
إس ــكاف ًيا فقير احلال ،مستس ـ ً
منوذج ــا للم ــرأة الش ــريرة ،الع ـ َّـرة  -كم ــا لقبته ــا
زوجت ــه
ً
دوم ــا
الليال ــي  -الت ــي ال تق ــدر ضع ــف زوجه ــا ،وتس ــعى ً
إلهانت ــه أم ــام جم ــوع الن ــاس ،مم ــا دف ــع النق ــاد التخاذه ــا
مث ــا ًال للنم ــوذج الس ــلبي للم ــرأة يف الليال ــي(.)58
لق ــد اعتم ــد ه ــذا اجل ــزء م ــن احلكاي ــة عل ــى س ــرد
كثي ــر م ــن التفاصي ــل الت ــي حتتويه ــا احلي ــاة اليومية بني
اإلس ــكايف وزوجت ــه ،ويحم ــل ه ــذا الن ــوع م ــن األح ــداث يف
طيات ــه تيا ًرا جوف ًيا من املأس ــاة كما يتضم ــن  -يف اآلن ذاته
 -م ــادة كوميدي ــة وفي ــرة (.)59

فاملتلق ــي لبداية احلكاية يش ــعر عب ــر التفاعل اليومي
ب ــن اإلس ــكايف وزوجت ــه ،مبدى وعم ــق القهر ال ــذي يعانيه
اإلس ــكايف ج ــراء م ــا تق ــوم ب ــه زوجت ــه مع ــه؛ فه ــي  -ورغ ــم
فاعليتها يف رس ــم مأس ــاة زوجها  -متثل باس ــمها وس ــماتها
وأفعالها تيا ًرا أساس ـ ًـيا للكوميديا داخل مأس ــاة اإلس ــكايف.
فق ــد اخت ــارت الليالي لق ــب العرة للزوجة ،وذلك يف إش ــارة
تبعا للمدلول
ملا تتس ــم به هذه الزوجة من س ــمات تؤول ً -
دوم ــا ،يش ــير إل ــى
االجتماع ــي للكلم ــة  -مبدل ــول س ــلبي ً
غبائها وفش ــلها يف إدارة ش ــئون حياتها ،وع ــدم قدرتها على
التعام ــل م ــع اآلخرين ،وال س ــيما زوجها يف ه ــذه احلكاية.
فه ــي تل ــك الزوج ــة الت ــي ال تك ــف ع ــن املطالب ــة مبا ال
يس ــتطيعه ال ــزوج لقلة حيلته وإمكانات ــه ،وهي التي تفعل
م ــا ال يس ــتوجبه األم ــر لتفاهته ــا وقل ــة عقله ــا؛ فتطل ــب
م ــن زوجه ــا الكناف ــة ش ــريطة إغراقه ــا بعس ــل النح ــل دون
نقودا ،غير أن
غي ــره ،ويبه ــت معروف أمامها ،فهو ال ميلك ً
صائ ــغ الليال ــي ،يفتح مس ــا ًرا للحل كي ينق ــذه من يديها،
ً
مغرورق ــا يف
وذل ــك بع ــد أن وق ــف مع ــروف أم ــام البائ ــع
دموع ــهً ،
خوف ــا م ــن زوجت ــه التي ل ــن ترحم ــه إذا لم يحقق
له ــا م ــا طلب ــت؛ فيش ــفق علي ــه الرج ــل ومينح ــه الكناف ــة
ولك ــن بعس ــل القصب.
وهن ــاُ ،ي ْب َن ــى احل ــدث القصص ــي عل ــى مجموع ــة م ــن
املفارق ــات التراجيكوميدي ــة ،تل ــك الت ــي تتش ــكل يف ه ــذه
اللحظ ــات الس ــردية نتيج ــة ل ــرد فع ــل أو س ــلوك معاك ــس
م ــن أح ــد أطراف الصراع بش ــكل ال يتفق م ــع الفعل الذي
أق ــدم علي ــه الط ــرف اآلخر ،وت ــؤدي بطبيعتها إل ــى إحداث
ملم ــح درام ــي يف احل ــدث نتيج ــة إس ــقاط الط ــرف الفاعل
للح ــدث يف ب ــؤرة االهتم ــام الدرام ــي .فق ــد أقدم ــت فاطمة
لكم زوجها وضربه حتى كس ــرت إحدى أس ــنانه،
العرة على ِ
ب ــد ًال من أن تش ــكره على حتقيق رغبته ــا ،وما كان كل ذلك
إال لكون ــه أحض ــر الكناف ــة بن ــوع عس ــل يختل ــف ع ــن النوع
ال ــذي طلبته.
ومتع ــن الليال ــي يف وص ــف ه ــذا املش ــهد عبر اس ــتخدام
تقنية املفاجأة التراجيكوميدية املركبة ،التي تؤدي بدورها
إلى خلق حالة ش ــعورية تس ــير يف اجتاهات متعارضة لدى
األط ــراف املتصارع ــة ،تلك التي تخل ــق املفاجأة من ناحية
أو تتلقاه ــا من ناحية أخ ــرى .فقد ذهبت فاطمة العرة كي
38

العدد  32أدب شعبي

()3

تش ــتكي زوجها للقاضي ،وعند مثوله أمامه ،يفاجأ الزوج
بزوجته ،وقد ربطت ذراعها ،وبرقعها ملوث بالدماء ،باكية
يف حالة هيستيرية.

املكر واخلديعة واستطاعت أن تقنع شهريار بقبول القص،
وم ــن ث ـ َّـم متكن ــت يف نهاي ــة الليال ــي م ــن إلهائ ــه وإقناع ــه
بالتوق ــف عن قتل النس ــاء.

جلي ــا عل ــى
يع ــد ه ــذا املش ــهد التمثيل ــي العبث ــي مث ــا ًال ً
بروز تراجيكوميديا احلدث ،تلك التي تبنى على سلوكيات
الشخصيات؛ إذ ميكن تلقي هذا املشهد عبر عدة مستويات
تبع ــا الش ــتراكها يف إط ــار
تختل ــف م ــن ش ــخصية ألخ ــرى ً
األحداث :فالقاضي  -من ناحيته  -يش ــعر باألس ــى واحلزن
مشدوها
على هذه الزوجة البائسة املكلومة ،ومعروف يقف
ً
ـتنكرا أفع ــال زوجت ــه ،وه ــي بدوره ــا تش ــعر
متعج ًب ــا ومس ـ ً
بس ــعادة غام ــرة لقدرته ــا عل ــى خ ــداع القاض ــي واالنتص ــار
عل ــى زوجه ــا م ــن ناحي ــة أخ ــرى .ويق ــف  -أخي ـ ًـرا  -املتلق ــي
متوجس ــا أم ــام ه ــذا املش ــهد متس ــائ ًال ه ــل نس ــي
اخلارج ــي
ً
ـزءا ُض ِربت فيه الزوجة بالفعل
صائ ــغ الليالي أن يعرض ج ـ ً
عل ــي ي ــد ال ــزوج؟ أم أن مك ــر املرأة وصل بها إل ــى هذه الدرجة
من الدهاء واخلديعة؟ وال س ــيما أن ذهن املتلقي اخلارجي
ميك ــن أن يربط عقل ًيا بني من ــوذج فاطمة العرة املاكرة وبني
النم ــوذج ال ِّنس ــوي املاكر القار يف خلفي ــة الليالي عبر مثول
الش ــخصية النسوية الرئيسة /ش ــهرزاد ،تلك التي ابتدعت

ومهم ــا يك ــن األم ــر ،ف ــإن ه ــذا التناق ــض احل ــادث يف
مس ــالك الش ــخصيات ،واملش ـ ِّـكل للحالة التراجيكوميدية،
يتح ــول إل ــى حالة م ــن الش ــعور العكس ــي أو النقيض لدى
دوم ــا يف املأس ــاة؛ حي ــث» تنته ــي
املتلق ــي ،وه ــو م ــا يح ــدث ً
كل مح ــاوالت إلص ــاق الذن ــب بالضحي ــة إل ــى إضفاء صفة
الب ــراءة علي ــه»( .)60تل ــك الصف ــة الت ــي تتأكد ل ــدى املتلقي
نتيج ــة لزي ــادة الوط ــأة على مع ــروف؛ حيث تكم ــل الزوجة
مكره ــا بش ــكايته إل ــى ق ــاض آخ ــر ،ث ــم إل ــى الب ــاب العالي،
وه ــو رأس الس ــلطة آن ــذاك.
ورغ ــم أن األط ــر التراجيكوميدي ــة كان ــت ق ــد تش ــكلت
عن ــد الوص ــول إلى ه ــذه اللحظ ــات من احل ــدث ،وهذا عبر
تش ــكل» الكوميدي ــا م ــن إحل ــاق األل ــم بالضحي ــة الع ــزالء،
ً
معروفا لم
وتش ــكل املأس ــاة من حتمل ذلك األلم»( ،)61إال أن
تك ــن لدي ــه القدرة على إكمال مس ــار حتمله له ــذه الزوجة،
ـتعدادا للهرب من زوجته
مما اضطره إلى إغالق دكانه ،اس ـ
ً
والتخل ــص من مأس ــاته معها.
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 .2_4متث ــل حلظ ــة ه ــروب اإلس ــكايف بداي ــة وح ــدة
س ــردية جدي ــدة ،س ــعى صائ ــغ الليال ــي م ــن خالله ــا نح ــو
صناع ــة بط ــل تراجيكومي ــدي يصع ــب مع ــه أن يتنب ــأ
املتلق ــي ب ــردة فعل ــه جتاه األح ــداث؛ إذ تصبح الش ــخصية
آن ــذاك « مفتوح ــة انفت ــاح الدائ ــرة إذا م ــا أزي ــح عنه ــا
معظ ــم محيطها»( .)62فقد حتولت ش ــخصية معروف إلى
ش ــخصية حتم ــل يف طياتها ق ــدرات متناقض ــة ،تنتمي يف
أح ــد طرفيه ــا جلان ــب مأس ــوي س ــلبي ،بينم ــا تنتم ــي يف
الط ــرف اآلخ ــر إل ــى جان ــب كومي ــدي إيجابي؛ فه ــي قدرة
س ــلبية درامية لعدم قدرته على مواجهة الزوجة وفقدانه
أيضا إيجاب ــي لقدرته عل ــى اتخاذ قرار
ملص ــدر رزق ــة ،وه ــو ً
باله ــروب م ــن مأس ــاته معه ــا ً
بحثا ع ــن حل له ــذه األزمة،
وه ــذا م ــا يب ــرره أن ــه كبطل درام ــي يظل رغم وطأة املأس ــاة
علي ــه «ذا ق ــوام متماس ــك صل ــب ميكن ــه م ــن حم ــل ع ــبء
تخاذل ــه واتضاع ــه»(.)63
وتسعى الليالي -بذلك  -إلى خلق حالة من الترويح
الكومي ــدي ال ــذي ميث ــل التقني ــة األساس ــية املش ـ ِّـكلة
للتراجيكوميدي ــا يف هذه الوحدة الس ــردية؛ وهذا بعد أن
س ــخرت ل ــه اجلن ــي الذي ش ــعر بحزنه وأمله ،وه ــي وظيفة
ميك ــن أن تض ــاف  -عب ــر ه ــذه احلكاية  -لتل ــك الوظائف
الت ــي يؤديه ــا اجلن ــي يف الليال ــي م ــن «العرف ــان باجلميل
والوف ــاء»()64؛ حي ــث س ــاعده اجلن ــي عل ــى التخل ــص م ــن
مأس ــاته دون س ــابق معرف ــة ب ــه ،فط ــار ب ــه مس ــافة بعي ــدة
م ــن العش ــاء حت ــى طل ــوع الفج ــر ،يف دالل ــة عل ــى رغب ــة
الطرف ــن  -اإلس ــكايف واجلن ــي  -يف االبتع ــاد بش ــدة ع ــن
مص ــدر األل ــم واملعاناة.
وقد أدت هذه الرحلة دو ًرا أساس ـ ًـيا يف حتول اإلس ــكايف
م ــن ح ــال الب ــؤس والش ــقاء املأس ــاويني إلى حال الس ــعادة
الت ــي تنتم ــي إل ــى الكوميدي ــا دون املأس ــاة ،وال س ــيما أنها
أدت إل ــى ب ــروز حلظ ــة م ــن حلظ ــات التكش ــف الت ــي عل ــم
فيه ــا مع ــروف بوج ــود أح ــد أصدقائ ــة القدام ــى يف ه ــذا
ويدعى علي ،وهو بدوره ،أس ــهم يف توطيد
امل ــكان اجلدي ــد ُ
مكان ــة مع ــروف بأه ــل ه ــذا البل ــد ،مم ــا نت ــج عن ــه ش ــعوره
بس ــعادة غام ــرة يف ه ــذه اللحظ ــات م ــن احلدث.
وهكذا ،بدأت أحوال اإلس ــكايف تنتقل من حال البؤس

والش ــقاء إل ــى ح ــال الس ــعادة ،فأصب ــح يقت ــرض م ــن كل
ً
مغدقا
أغني ــاء املدين ــة بحجة حملت ــه اآلتية يف الطري ــق،
عل ــى الفق ــراء بكث ــرة .ورغم ذل ــك فقد زادت ه ــذه األفعال
م ــن ح ــدة التوت ــر التراجيكومي ــدي املرك ــب؛ حي ــث يش ــعر
املتلق ــي اخلارجي بالس ــعادة ملا يفعله اإلس ــكايف من خير،
بينم ــا يش ــعر  -يف الوق ــت نفس ــه  -باخل ــوف والتعاط ــف
مع ــه إذا م ــا تكش ــفت حقيقته أله ــل املدينة.
ويلحظ بجالء أن األحداث اجتهت  -يف هذه اللحظات
ُ
 ناحيــة الســخرية ،خاصـ ًـة أن معــروف أصبــح يســخر مــنً
مصدق ــا ادع ــاءه بأن ــه
أيض ــا،
اجلمي ــع ،ب ــل وم ــن نفس ــه ً
صاح ــب حمل ــة يف الطري ــق إل ــى البل ــدة ،وأضح ــت الكلم ــة
املفتاحيــة التــي دارت حولهــا الســخرية ،هــي قولــه :عندمــا
تأتــي احلملــة؛ حيــث أصبــح تكــرار هــذه املقولــة علــى لســانه
إحــدى أهــم التقنيــات البالغيــة التــي تدفــع نحــو الســخرية
يف قل ــب ه ــذه الدرام ــا االجتماعي ــة(.)65
وتع ــد حلظة ذهاب أصحاب الديون إلى امللك لش ــكاية
اإلس ــكايف م ــن اللحظ ــات احملوري ــة الت ــي أدت إل ــى ب ــروز
عنص ــر جدي ــد محف ــز لإلط ــار التراجيكومي ــدي يف ه ــذه
احلكاي ــة ،وه ــو ش ــخصية املل ــك؛ وه ــي ش ــخصية حتم ــل
ضم ــن طباعه ــا ش ــيمة الطم ــع ،تل ــك الت ــي ت ــؤدي بدورها
إما إلى الس ــقوط يف فخاخ الكوميديا ،أو الوقوع يف براثن
معا .فقد طمع امللك يف نقود اإلس ــكايف
املأس ــاة ،أو كليهما ً
الت ــي حتمله ــا حملته املزعوم ــة ،مكذ ًبا وزي ــره الذي ارتاب
طمعا
يف أم ـ ــر اإلسك ـ ــايف ،مقـ ـ ــر ًرا تــزوي ـ ــج ابنته لإلسكايف
ً
يف ثروته.
 .3_4مثَّ َل قرار امللك تزويج ابنته من اإلس ــكايف بداية
وح ــدة س ــردية جدي ــدة ،تتس ــم بالط ــول من حي ــث احلجم،
مضموني ــا  -بفاعليته ــا يف تعمي ــق املفارقات
كم ــا تتمي ــز -
ً
املأس ــملهاوية يف حكاية اإلسكايف .فقد قامت هذه الوحدة
الس ــردية عل ــى اس ــتغالل مع ــروف لطم ــع املل ــك يف ثروت ــه؛
ـتخدما خزانت ــه يف اإلنفاق على الفق ــراء واحملتاجني،
مس ـ
ً
مش ـ ِّ ً
ـكل  -به ــذه األفعال  -لس ــمة تراجيدي ــة مهمة ،يصبح
فيه ــا البط ــل املتألم «غي ــر مبال مبا قد يقع ل ــه»( ،)66مدل ًال
على
عل ــى ذل ــك بقول ــه لذاته «كب ــة حامي ــة ،والذي يج ــري َّ
يج ــري ،واملق ــدر ما منه مف ــر»(.)67
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يا طلعة البدر املنير أنا الذي

ورغ ــم ثق ــة معروف يف ذاته وعدم خوفه ،إال أن امللك قد
تش ــكك يف أم ــره ،وطل ــب من ابنت ــه /زوجة مع ــروف الثانية
قدم ــت –
محاول ــة التع ــرف عل ــى حقيقت ــه .وه ــي بدوره ــا َّ
منوذجا أنثو ًيا مختلفً ا عن ذلك النموذج
ل ــدى ظهوره ــا –
ً
ال ــذي قدمت ــه زوجت ــه األول ــى ،أب ــرزت م ــن خالل ــه «أن املرأة
إسكافيا»( ،)68مما
احلق هي التي تقف وراء زوجها ،ولو كان
ً
جعله ــا تق ــوم مبجموعة م ــن الوظائ ــف يف إط ــار املنظومة
السردية ،ويف إطار تشكيل بعض اجلوانب املأسملهاوية يف
احل ــدث القصص ــي .حيث تعرف ــت على حقيقة اإلس ــكايف،
ورغ ــم ذل ــك ،س ــاعدته عل ــى اله ــروب م ــن املدين ــة ،مانح ــة
إي ــاه بع ــض النق ــود كي يتاجر به ــا ثم يعود إل ــى املدينة ،يف
محاول ــة إلس ــعاده وتخفيف مأس ــاته ،إال أنه ــا  -ويف الوقت
نفس ــه  -ق ــد دفع ــت مبعروف نح ــو احلزن واليأس /املأس ــاة
م ــرة أخرى.

يف حبكم ترك الفؤاد ممزقا
ياليتني لم اجتمع بك ساعة
من بعد طيب وصالكم ذقت الشقا»

()96

ويلح ــظ م ــن ه ــذه األبيات م ــدى ق ــدرة اللغة الش ــعرية
لليال ــي عل ــى التعبي ــر ع ــن عم ــق الش ــعور الدرام ــي عب ــر
الش ــعر؛ إذ اس ــتخدم صائغ الليالي مجموع ــة من املفردات
التي تش ــير  -عبر داللتها املباش ــرة أو الرمزية غير املباشرة
 إل ــى اس ــتمرارية تأثي ــر وس ــريان العنص ــر املأس ــاوي م ــنالبني ــة الكب ــرى إل ــى داخ ــل البنى الصغ ــرى لليال ــي ,ورغم
ه ــذا ،ف ــإن الش ــعر ذات ــه  -ويف الس ــياق نفس ــه  -أضح ــى
الوس ــيلة الشعورية التي اس ــتخدمتها الليالي خللق حالة
م ــن التروي ــح الكومي ــدي أو االنبس ــاطي ملع ــروف ،وه ــو م ــا
ع َّب ــر عن ــه يف خامت ــة هذه األش ــعار.
«مازال معروف بدينا مغرما

 .4_4تب ــدأ الليال ــي وح ــدة س ــردية جدي ــدة به ــروب
اإلس ــكايف م ــن املدين ــة ،وهي وحدة س ــردية قصيرة نس ــب ًيا،
لكنه ــا تدف ــع بأحداثه ــا نحو املأس ــاة أكثر م ــن الكوميديا.
تل ــك املأس ــاة الت ــي س ــببها ملع ــروف عنص ــران أساس ــيان
دوم ــا إلى الش ــعور باألس ــى مل ــن يعاني منهم ــا :أما
يؤدي ــان ً
أولهم ــا ،فه ــو عنص ــر احل ــب؛ فق ــد أح ــب مع ــروف زوجت ــه
الثاني ــة /ابن ــة املل ــك ،وش ــعر معه ــا بالس ــعادة ،وصع ــب
علي ــه فراقه ــا ،أم ــا العنصر الثان ــي ،فقد تش ــكل عبر عودة
ـددا ،وذلك بعد أن
مع ــروف للش ــعور بالفرادة والوحدة مج ـ ً
أنس ــته مقابل ــة صديقه علي وزوجته الثانية هذه املش ــاعر
الدرامي ــة احلزين ــة.

إن كان صبابة فلها البقا
يا بهجة الشمس املنير أدركي
ً
محرقا
قل ًبا ملعروف احملبة
يا هل ترى األيام جتمع شملنا
ونفوز منها باملسرة واللقا
ويضمنا قصر احلبيبة بالهنا
وأضم فيه معانقً ا غصن النقا
يا طلعة البدر املنيرة شمسه

وق ــد اس ــتخدمت الليالي تل ــك اللغة الش ــعرية األكثر
ق ــدرة  -م ــن الناحية البالغية  -على التعبير عن مش ــاعر
األس ــى الت ــى مي ــر به ــا الش ــخص ،وال س ــيما إذا كان ه ــو
ـعرا .حيث يخاطب معروف ذاته
من يعبر عن مأس ــاته ش ـ ً
يف مونول ــوج ش ــعري يش ــير إل ــى م ــدى حزن ــه عل ــى ف ــراق
األحب ــة ،والغرب ــة التي يش ــعر بها.

مازال وجهك باحملاسن مشرقا» .
()70

لق ــد جع ــل صائغ الليالي م ــن هذه املف ــردات املتناقضة،
مالئم ــا لبارق ــة األم ــل الت ــي
أو املقاب ــات اللغوي ــة ،متهي ـ ًـدا
ً
حتتاجه ــا التراجيكوميدي ــا يف تل ــك اللحظ ــات الت ــي يت ــم
فيه ــا التحول من املأس ــاة إلى الترويح الكومي ــدي .فكان أن
حت ــول  -يف ه ــذه األبي ــات  -الف ــراق إل ــى اللق ــا ،واجلف ــا إلى
الغ ــرام ،والتمزي ــق إل ــى الوص ــال .وأضح ــت اللغة الش ــعرية
 يف ه ــذه الوح ــدة الس ــردية  -ه ــي الوس ــيلة الرئيس ــة الت ــيعول ــت عليها الليالي لرصد التح ــوالت بني عناصر الدراما
وعناص ــر التروي ــح الكومي ــدي أو املله ــوي .ولك ــن الس ــؤال

«غدر الزمان بشملنا فتفرقا
والقلب ذاب من اجلفا وحترقا
والعني تقطر من فراق أحبتي
هذا الفراق متى يكون امللتقى
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اجلدير بالذكر اآلن هو ،هل سيبقى معروف يف حال املعاناة
املأساوية ،أم أن احلكاية الشعبية ستفتح له مسارات أخرى
للتروي ــح الكومي ــدي عبر الوح ــدات الس ــردية التالية؟
 .5-4تول ــدت م ــن الوح ــدة الس ــردية الس ــابقة وح ــدة
أخ ــرى متوس ــطة الط ــول م ــن حي ــث احلجم ،لكنها تس ــهم
بج ــاء يف إكم ــال اجلانب الترويح ــي الكوميدي يف حكاية
اإلس ــكايف؛ فبعد أن ر َّوح معروف عن نفس ــه بتلك األش ــعار،
ف ــإن الليال ــي كان ــت ق ــد س ـ َّـخرت ل ــه عنص ـ ًـرا آخ ــر تزخر به
احلكاي ــات الش ــعبية م ــن ناحية ،وي ــؤدي وظيفة التخفيف
الكومي ــدي ملعروف من ناحية ثاني ــة ،وهو عنصر اخلوارق،
الذي متثل يف هذا اجلني الذي سعى ملعاونته يف التخلص
م ــن مأس ــاته مرة أخ ــرى بعد أن أس ــهم يف تخفيف معاناته
م ــع زوجته وأحض ــره إلى املدين ــة اجلديدة.
فالحا مس ــكينًا أكرمه ،وقد س ــاعده
فقد قابل معروف
ً
مع ــروف يف فالح ــة األرض؛ ف ــإذ باجلن ــي أب ــي الس ــعادات
يخ ــرج ملع ــروف ويصبح يف خدمت ــه ،ويخرج له الذهب من
باط ــن األرض ،ويحمل ــه ل ــه على ال ــدواب والبغ ــال ،فيعود
مع ــروف إل ــى املدين ــة ليغ ــدق عل ــى اجلمي ــع م ــن األم ــوال
والذه ــب ،ومي ــأ خزائ ــن امللك م ــرة أخرى ،ليتح ــول حال
مع ــروف م ــن الش ــعور باملأس ــاة إل ــى الش ــعور بالس ــعادة
والتروي ــح الكوميدي.
 .6_4ل ــم تك ــن تل ــك احلكاي ــة التراجيكوميدي ــة
ملع ــروف اإلس ــكايف لتس ــير يف اجتاه واح ــد يف إطار احلدث
القصص ــي ال ــذي ينح ــو جت ــاه الس ــعادة أو املأس ــاة؛ حي ــث
وص ــل يف الوح ــدة الس ــردية الس ــابقة  -مبس ــاعدة اجلن ــي
 إل ــى قم ــة الس ــعادة هو وم ــن حوله ،لكن عنص ــر اخليانةدوما  -مس ــار اجتاه احل ــدث ،يؤدي مبعروف
ال ــذي يغير ً -
إل ــى الع ــودة نح ــو املأس ــاة م ــرة أخرى.
فق ــد س ــقط مع ــروف يف خط ــأ يقت ــرب  -إل ــى ح ــد م ــا
 م ــن األخط ــاء الت ــي يقع فيه ــا أبطال املآس ــي احلديثة؛وذل ــك عندما َق ِبل تن ــاول النبيذ مع امللك والوزير ،فذهب
عقل ــه ،ومنح اخلامت الس ــحري للوزي ــر ،فأصبح اجلني يف
خدم ــة الوزي ــر ،ال ــذي أم ــر اجلن ــي ب ــدوره بإلق ــاء مع ــروف
مجددا-
وم ــن بع ــده املل ــك يف الربع اخلراب  ،مما أعاده -
ً
إل ــى حال الف ــرادة والش ــعور بالكآبة.

وق ــد ترت ــب عل ــى ه ــذا التح ــول ،العدي ــد م ــن املآس ــي
ل ــكل األط ــراف؛ إذ حكم الوزير الش ــعب بالقوة دون إعمال
الع ــدل يف الن ــاس ،ورغ ــب يف ال ــزواج م ــن ابن ــة املل ــك ،دون
ابتغ ــاء حل ــال أو انتظ ــار لع ــدة تنقض ــي .ورغم ه ــذا ،فإن
الليال ــي تق ــدم ذل ــك النم ــوذج اإليجاب ــي للم ــرأة  /زوج ــة
مع ــروف وابن ــة املل ــك ،ذلك التي رغبت ش ــهرزاد يف إظهاره
لش ــهريار ،حت ــى يعف ــو عنه ــا .فق ــد اس ــتخدمت زوج ــة
معروف الذكاء واحليلة ،فس ــايرت الوزير ،حتى اس ــتعادت
من ــه اخل ــامت م ــرة أخ ــرى ،فأم ــرت اجلن ــي بوضع ــه يف
الس ــجن ،وإع ــادة أبيه ــا وزوجه ــا م ــن الرب ــع اخل ــراب.
 .7_4ل ــم يك ــن م ــا فعلت ــه زوج ــة مع ــروف الثاني ــة يف
الوح ــدة الس ــردية الس ــابقة س ــوى متهيد خلامتة س ــعيدة
لتل ــك احلكاي ــة ،والت ــي أدت بدوره ــا إل ــى اكتم ــال الش ــكل
املأس ــملهاوي للحكاي ــة.
فرغ ــم وقوع بع ــض األحداث الدرامي ــة ملعروف يف هذه
الوح ــدة الس ــردية؛ كوف ــاة املل ــك وزوجت ــه ،وع ــودة فاطم ــة
الع ــرة إلي ــه عب ــر اجلن ــي ومحاولته ــا س ــرقة اخل ــامت ،إال
أن طبيع ــة احلكاي ــة الش ــعبية ،يض ــاف إليه ــا الش ــكل
التراجيكومي ــدي ال ــذي قام ــت علي ــه احلكاي ــة ،أدت إل ــى
انتهائها نهاية تتالءم مع ما تستحقه كل شخصية جزاء
ألفعاله ــا .حي ــث ُقتلت فاطمة العرة عل ــى يد ابن معروف
اإلس ــكايف أثن ــاء محاولته ــا س ــرقة اخل ــامت الس ــتغالل
اجلن ــي ،أم ــا مع ــروف فق ــد أحض ــر احل ـ َّـراث الك ــرمي الذي
اس ــتضافه وع َّين ــه وزي ـ ًـرا مليمنته وتزوج من ابنت ــه ،كما أنه
جميعا يف هن ــاء وصفاء إلى
ز َّوج ابن ــه بع ــد فت ــرة ،وعاش ــوا
ً
أن أتاه ــم هازم اللذات ومف ــرق اجلماعات.
وهك ــذا ،أضح ــت مأس ــاته االجتماعي ــة م ــع زوجت ــه،
وكذل ــك مأس ــاته الس ــاخرة مع احلاك ــم ،مح ــو ًرا للجانب
املأس ــاوي يف احلكاي ــة ،بينم ــا أصبح ــت زوجت ــه الثاني ــة
واجلن ــي ق ــوام الس ــعادة والكوميدي ــا يف احلكاي ــة ،تل ــك
الت ــي ب ــدأت مأس ــاوية وانته ــت نهاي ــة س ــعيدة ملع ــروف،
نوعا م ــن التراجيكوميديا القصصية
فمثل ــت  -بج ــاءً -
الواضح ــة.
أيضا  -إحدى احلكايات
 .5شكلت حكاية مزين بغداد ً -
التراجيكوميدي ــة الواضح ــة ضمن كتاب أل ــف ليلة وليلة.
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فق ــد بني ــت يف األس ــاس عل ــى عنص ــر تراجيدي وه ــو املوت
عب ــر القت ــل ،ولكن ــه  -يف احلقيق ــة  -القت ــل غي ــر املتعم ــد،
أو م ــا ميك ــن أن يوص ــف بأن ــه القت ــل التراجيكومي ــدي ،وال
س ــيما إذا م ــا وض ــع يف االعتب ــار أن املزين اكتش ــف يف نهاية
احلكاي ــة أن املقت ــول م ــازال ح ًي ــا ول ــم ميت .ويلح ــظ  -من
وجه ــة نظ ــر ه ــذه الدراس ــة  -أن تل ــك احلكاية تتش ــكل من
أرب ــع وح ــدات س ــردية ،تض ــم يف مكوناته ــا عناص ــر املأس ــاة
جن ًب ــا إل ــى جن ــب م ــع عناص ــر الكوميدي ــا ،بش ــكل يصع ــب
الفص ــل في ــه بينهما؛ حيث يش ــعر املتلقي برغب ــة مزدوجة
جتم ــع  -عن ــد تلقي ــه هذه احلكاية  -بني الش ــعور باألس ــى،
ويف الوق ــت نفس ــه الش ــعور باإلضح ــاك الناب ــع م ــن قل ــب
املأس ــاة .وميكن وصف هذه الوحدات الس ــردية األربع عبر
املخط ــط التالي:

 .1_5تفرع ــت حكاي ــة مزي ــن بغ ــداد من حكاي ــة أخرى
س ــبقتها ،حتك ــي ع ــن اته ــام املباش ــر واخلي ــاط واليه ــودي
والنصران ــي بقت ــل األح ــدب ،وكان ص ــك الغف ــران له ــم
جميع ــا ه ــو أن يقدموا حكاية تف ــوق حكاية األحدب قيمة
ً
وتس ــلية؛ أى أن احلك ــي يف ه ــذه الوح ــدة الس ــردية أصب ــح
وس ــيلة للخالص من القتل ،وهي ثيمة متكررة يف الليالي
ومنبثق ــة م ــن الثيم ــة األساس ــية الت ــي بدأته ــا ش ــهرزاد يف
احلكاي ــة اإلطاري ــة.
ويلح ــظ املدق ــق يف حكاي ــة األح ــدب أنه ــا كان ــت ق ــد
ب ــدأت بداي ــة مأس ــاوية ،ث ــم أحاط ــت بأحداثه ــا القصصية
مجموع ــة من املفارقات الكوميدية ،التي بدأت باس ــتخدام
تقني ــة املصادف ــة البس ــيطة ،التي أ َّدت – كم ــا يف الكوميديا
ـابها ل ــدور الق ــدر ال ــذي يوق ــع الش ــخصيات يف
 دو ًرا مش ـ ًالتراجيدي ــا( .)71فق ــد قاب ــل اخلي ــاط وزوجت ــه األح ــدب يف
الطري ــق مصادف ــة ،كم ــا كان قتل ــه عل ــى ي ــد الزوج ــة ع ــن
أيض ــا؛ وذل ــك ،بع ــد أن س ــعت إل ــى إكرامه
طري ــق املصادف ــة ً
بإطعامه قطعة كبيرة من السمك ،فوقفت يف حلقه حتى
طابعا مأس ــو ًيا
م ــات .وب ــد ًال م ــن أن تضف ــي ه ــذه احلادث ــة
ً
عل ــى اإلط ــار الس ــردي لألح ــداث ،فإنها  -عل ــى العكس من
ذل ــك  -حتول ــت إل ــى حكاية مأس ــملهاوية س ــاخرة؛ وذلك،
بع ــد أن حتول ــت جث ــة األح ــدب إل ــى لعب ــة تتقاذفه ــا أيادي
الش ــخصيات؛ فه ــي م ــرة تقع يف يد املباش ــر ،وأخ ــرى يف يد
النصران ــي ،ث ــم اليه ــودي .وينكش ــف األم ــر ملل ــك الص ــن
ويصب ــح احلك ــي وس ــيلة للخالص ل ــدى جمي ــع األطراف،
وعندم ــا يأت ــي الدور عل ــى اخلياط ،تظهر يف س ــرده حكاية
مزج ــا تراجيكوميد ًي ــا جل ًيا ،مت
مزي ــن بغ ــداد الت ــي حتوي ً
التمهي ــد ل ــه عبر ه ــذه احلكاي ــة الس ــاخرة لألحدب.

حكاية األحدب مع املباشر والنصراني واليهودي
(مأسملهاة)
احلكي وسيلة للخالص
حكاية اخلياط لقصة الشاب البغدادي مع املزين
(تراجيكوميديا ناصعة)
اعتراض املزين ،وفتح مسارات احلكي
حكاية املزين لقصته مع أمير املؤمنني ،وحكاية
إخوانه الستة (تراجيكوميديا)

ُ .2-5تبن ــى الوح ــدة الس ــردية الثاني ــة  -رغ ــم طوله ــا
م ــن حي ــث احلج ــم  -عل ــى ش ــخصيتني تتمرك ــز ب ــؤرة
احلك ــي حولهم ــا ،وهم ــا :الش ــاب البغ ــدادي ومزي ــن بغداد.
وق ــد متح ــور احلك ــي يف البداي ــة ح ــول مأس ــاة هذا الش ــاب
البغ ــدادي والت ــي تس ــبب فيه ــا املزي ــن؛ فالش ــاب يحم ــل يف
جليا يحم ــل املتلقي الداخلي
تكوين ــه اجلس ــماني
ً
تناقضا ً
واخلارج ــي عل ــى التس ــاؤل عن س ــبب ه ــذا التناق ــض؛ فهو
رغ ــم الوس ــامة البادي ــة على وجه ــه ،يعاني من الع ــرج ،وهو
ما يدفع اجلالس ــن مع اخلياط إلى التس ــاؤل عن السبب،

حبس احلالق لثرثرته
تكشف املزين أن األحدب مازال ح ًيا (نهاية كوميدية
سعيدة)
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مم ــا ُينت ــج  -عب ــر تقني ــة التفري ــع احلكائ ــي  -حكايته مع
املزي ــن عل ــى لس ــان اخلي ــاط أم ــام مل ــك الصني.
ورغ ــم رف ــض الش ــاب يف البداية س ــرد تفاصي ــل ماجرى
ل ــه م ــع املزي ــن ال ــذي رف ــض اجلل ــوس يف حض ــوره ،إال أن
الليالي تس ــتخدم أس ــلوب ًا بالغ ًيا متكر ًرا ،ميكن أن يس ــمى
بأس ــلوب اإلحلاح ،وهو يعني ممارسة الشخصيات املتلقية
ألس ــلوب الضغ ــط عل ــى ش ــخصية ال ــراوي لدفع ــه نح ــو
ق ــص روايت ــه .وه ــو أس ــلوب ي ــؤدي بطبيعت ــه مجموع ــة من
الوظائ ــف الت ــي تخدم األطر الس ــردية لليالي م ــن ناحية،
كم ــا تخ ــدم تفعي ــل أو إب ــراز الدمج التراجي ــدي الكوميدي
م ــن ناحي ــة أخرى.
فهو من ناحية البنية الس ــردية ،يس ــهم يف إقناع املتلقي
الداخل ــي واخلارجي مبنطقية التوال ــي والتفريع احلكائي
املتك ــرر داخ ــل حكايات الليالي ،كما يس ــاعد صائ ــغ الليالي
عل ــى إدم ــاج مجموعة م ــن التفصيالت اخلاص ــة باألحداث
والشخصيات ،تلك التي تسهم بدورها يف تشكيل حالة من
التس ــلية للمتلق ــي الداخلي /ش ــهريار ،ومن ث ـ َّـم إلهائه عن
القت ــل وحتقي ــق اله ــدف م ــن الليالي ،كما أنها تس ــهم  -من
جانب أخير  -يف قطع اإليهام لدى املتلقي اخلارجي؛ حيث
تنقط ــع لدي ــه تل ــك التس ــلية القائم ــة عل ــى التركي ــز عل ــى
جانب ش ــعوري واحد مأس ــاوي أو كوميدي ،وبالتالي يتمكن
 عب ــر الع ــودة بالقص ــة إل ــى اخلل ــف( -)72من القب ــول بدمجالتراجي ــدي مع الكومي ــدي يف إطار س ــردي قصصي واحد.

يف الس ــمات التي احتوتها ش ــخصية هذا املزين ،وال س ــيما
الثرثرة والتس ــرع ،وهو ما أ َّدى معه إلى وقوع مجموعة من
املفارق ــات التراجيكوميدي ــة ،الت ــي نتج ــت عن س ــمات هذا
املزي ــن ،وتس ــببت فيم ــا وقع للش ــاب البغدادي م ــن إعاقة.
لقد عانى الش ــاب قبل مقابلته املزين قصة حب مريرة
س ــببت ل ــه أ ًمل ــا جس ــد ًيا ونفس ـ ًـيا؛ فق ــد أح ــب ابن ــة قاض ــي
املدين ــة ،وضاق ــت ب ــه الس ــبل يف محاول ــة الوص ــول إليه ــا.
غي ــر أن انفراج ــة قد حدثت يف ه ــذه األزمة مبعاونة عجوز
ل ــه وحتدي ــد موع ــد له مع تل ــك الفت ــاة يوم اجلمع ــة أثناء
الص ــاة .ويب ــدو للمتلقي  -عب ــر هذه االنفراج ــة  -أن ثمة
ش ــعو ًرا بالسعادة يخيم على مس ــارات احلدث ،وال سيما أن
الش ــاب بدأ يجهز نفس ــه لهذه املقابلة .وكان من متطلبات
التحضي ــر للمقابل ــة أن طل ــب الش ــاب م ــن غالم ــه  -عل ــى
ع ــادة القدماء  -إحض ــار مزين له كي يتزين قبيل املقابلة.
ل ــم يك ــن الش ــاب يعل ــم أن طلبه هذا س ــيمثل بالنس ــبة
ل ــه اخلط ــأ املأس ــاوي الذي وقع في ــه دون دراي ــة منه مبدى
عم ــق ه ــذا اخلط ــأ ،وال س ــيما خط ــأ االختيار له ــذا املزين
عل ــى وج ــه اخلص ــوص م ــن الغ ــام .فق ــد مثَّ ــل املزي ــن مع
بداي ــة ظه ــوره يف احل ــدث القصص ــي توجه ــن مختلف ــن
أو ش ــعورين متناقضني أحس ــهما املتلق ــي :فمثل للمتلقي
نوع ــا م ــن أن ــواع التروي ــح
اخلارج ــي  -يف البداي ــة ً -
الكومي ــدي ،ال ــذي أكم ــل املش ــهد واحل ــدث الس ــعيد ال ــذي
ينتظ ــره الش ــاب ،لكن ــه ش ــكَّ ل  -ويف الوق ــت ذات ــه  -بداي ــة
اخلط املأس ــاوي للحدث بالنسبة للمتلقي الداخلي ،وهو
يف ه ــذه احلال ــة الش ــاب البغ ــدادي.

واف ــق الش ــاب  -أم ــام ه ــذا اإلحل ــاح  -عل ــى س ــرد قص ــة
إعاقت ــه أم ــام احلاضري ــن ،وه ــي قص ــة حت ــوي يف تكوينه ــا
واضحا بني العناصر الدرامية والكوميدية
مزجا
ً
السردي ً
التي وقعت له .وقد متثل العنصر الدرامي املأس ــاوي فيما
ح ــدث له ــذا الش ــاب م ــن إعاق ــة يف قدم ــه .ورغ ــم بس ــاطة
األح ــداث الت ــي تس ــببت يف وق ــوع ه ــذه املأس ــاة اإلنس ــانية،
إال أنه ــا و َّل ــدت ل ــدى احلاضرين وكذل ــك املتلقي اخلارجي
واضحا؛ حيث إن «الدراما بدورها ،وهي
إحساس ــا مأس ــاو ًيا
ً
ً
متثل اإلنس ــان يف احلركة يجب أن متثل حركاته البس ــيطة
املعت ــادة مثلما متث ــل حركاته النبيل ــة»(.)73

اعتم ــد احل ــدث يف بداي ــة مقابل ــة الش ــاب للمزين على
مجموع ــة من املفارقات التراجيكوميدية ،التي بنيت على
الرغب ــات املتناقض ــة للطرف ــن؛ فالش ــاب يش ــعر بالعجل ــة
يف أم ــره ،راغ ًب ــا يف مقابل ــة احملبوب ــة قب ــل ع ــودة أبيه ــا م ــن
ص ــاة اجلمع ــة ،بينم ــا ت ــرك احل ــاق وظيفت ــه األساس ــية
الت ــي ج ــاء من أجله ــا ،وأصبح يتكل ــم يف موضوعات جمة،
تعط ــل مس ــار األح ــداث ،وتنح ــو باحل ــدث جتاه اإلحس ــاس
التراجيكومي ــدي.

أم ــا العنص ــر الكومي ــدي يف حكايت ــه م ــع املزي ــن فق ــد
جتل ــى عب ــر بع ــض املقوم ــات الس ــردية؛ تل ــك الت ــي متثلت

ويف ه ــذه اللحظ ــات ،يب ــدأ «الس ــرد يتح ــرك بني قطبي
الثرث ــرة والفض ــول؛ ف ــكل مواجه ــة له ــذه الثرث ــرة تخف ــي
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ني ــة م ــا لاللتحاق بش ــغل بديل ي ــود احلالق معرفت ــه .قال
احل ــاق :أظنك مس ــتعج ًال .فقلت ل ــه :نعم نعم نعم .وكان
الش ــاب البغدادي يتوقع منه الرضوخ لألمر الواقع والكف
وضعا مغاي ـ ًـرا ،ورغب ــة مضادة يف
ع ــن الثرث ــرة ،لكن ــه وج ــد ً
معرف ــة اخلب ــر وتقصي ــة .أي أن الس ــرد يبت ــدىء ح ــال
التملم ــل بني االثن ــن»(.)74

ويتمك ــن الش ــاب  -بع ــد مجه ــود كبي ــر  -م ــن اإلف ــات
م ــن ه ــذا املزي ــن الثرث ــار ،ذاه ًب ــا إل ــى بي ــت القاض ــي ملالقاة
حبيبت ــه ،ويحت ــال املزي ــن باالختباء والس ــير خلف الش ــاب
حت ــى من ــزل القاض ــي .تبن ــى ه ــذه اللحظ ــات الس ــردية
عل ــى مجموع ــة م ــن املفارق ــات الكوميدية الت ــي تعتمد يف
تش ــكلها على س ــوء الفهم الذي يخلق التراجيكوميديا يف
أب ــرز معانيه ــا .فف ــي الوق ــت ال ــذي يختبيء فيه الش ــاب يف
بي ــت القاض ــي يع ــود القاضي ليض ــرب جاريت ــه على خطأ
ارتكبت ــه .ويبت ــدع صائ ــغ الليال ــي  -هن ــا  -حيل ــة درامي ــة
تؤجج املش ــهد التراجيكوميدي؛ حي ــث يدخل أحد العبيد
للدف ــاع ع ــن اجلاري ــة ،فيضربه القاض ــي ،فيظ ــن املزين أن
ه ــذا الصوت للش ــاب ال ــذي يعرفه ،فإذا به يه ــرول إلى أهل
الش ــاب لنصرته.

ـاخرا مبن ًيا على
وتتخ ــذ األح ــداث منح ــى كوميد ًي ــا س ـ ً
التناق ــض الواق ــع يف رد الفع ــل م ــن املزي ــن؛ حي ــث يش ــعر
الش ــاب بالغض ــب ،بينم ــا يس ــتمر ه ــو يف هرطقت ــه غي ــر
مدعي ــا  -رغ ــم ذل ــك  -أن ــه أق ــل
عاب ــىء بضج ــر الش ــاب؛
ً
إخوان ــه ثرث ــرة ،مدل ـ ًـا عل ــى ذل ــك بأس ــمائهم الت ــي ترف ــع
ح ــدة التوت ــر الكومي ــدي يف املش ــهد احلكائ ــي؛ حي ــث يذكر
مجموع ــة من األس ــماء التي تالئ ــم يف دالالتها الكوميديا
دون التراجيدي ــا( ،)75وه ــم :البقب ــوق واله ــدار وبقبق والكوز
األصواني والعش ــار وش ــقالق ،ويطلق على نفسه الصامت.
وظ ــل مي ــدح يف ذات ــه ومنزلت ــه ويف مهنت ــه منش ـ ًـدا يق ــول:

ويف مش ــهد س ــردي متثيلي تراجيكوميدي من الدرجة
الفائقة ،يحكي الش ــاب للجالس ــن كيف قاد املزين الناس
يف الطريق وهو أمامهم ممزق الثياب ،يصرخ وهم يرددون
«واقتياله».

«جميع الصنائع مثل العقود
وهذا املزين د ُّر السلوك
فيعلوا على ِّ
كل ذي حكمة
()76
وحتت يديه رؤوس امللوك» .

ولم تقتصر األفعال الساخرة من املزين على هذا ،لكنه
زاد م ــن عم ــق الكوميديا يف أفعاله عبر حكيه للقاضي عن
قص ــة الش ــاب م ــع ابنت ــه ،وهو م ــا وضع القاض ــي يف موقف
ا َ
حل ــرج أم ــام جم ــوع احلاضري ــن ،وه ــو م ــا أ َّدى  -بطبيع ــة
احل ــال  -إل ــى ش ــعور املتلق ــي مبش ــاعر متناقض ــة تص ــل يف
عم ــق تنافرها إل ــى حد الصدمة التراجيدي ــة( .)79فاملتلقي
يش ــعر بس ــخرية س ــلوكية جلية ج ــراء أفعال املزي ــن ،بينما
يش ــعر  -يف الوق ــت ذات ــه  -باخل ــوف والش ــفقة عل ــى ه ــذا
الش ــاب القاب ــع داخ ــل البي ــت ،وما ميك ــن أن يلق ــاه على يد
القاض ــي ،وه ــو م ــا ي ــؤدي معه إل ــى دخول املتلق ــي يف حالة
ميك ــن تس ــميتها بالتطهير التراجيكوميدي؛ حيث يش ــعر
املتلق ــي إزاء ه ــذا املوق ــف براح ــة ش ــديدة ألن ــه رآه ول ــم مير
ب ــه ،وه ــو يف الوقت نفس ــه يش ــعر بس ــخرية املوقف.

وت ــزداد س ــخرية احل ــدث عب ــر ه ــذا التناق ــض ب ــن
الطرف ــن ،وه ــو تناق ــض يظه ــره صائ ــغ الليال ــي عب ــر
مجموع ــة من املرادف ــات اللغوية املتناقضة والتي تعبر عن
موق ــف كل واح ــد منهم ــا جت ــاه مس ــالك اآلخر ،كم ــا تدعم
 بجالء  -الش ــكل املأس ــملهاوي للحكاية .فبينما ال يجدالش ــاب وس ــيلة كي يعبر بها عن ضجره وضيقه مما يفعله
املزي ــن س ــوى بع ــض التعبي ــرات واألوص ــاف الت ــي يص ــف
به ــا حال ــه ،مث ــل« :وكان الوق ــت ق ــد ض ــاق حت ــى ص ــار مثل
صدري ،كادت روحي أن تفارق جس ــمي»( ،)77فإذا باحلجام -
يف الوقت نفس ــه  -يزاوج يف مس ــالكه بني كوميديا السلوك
واحلرك ــة واللغ ــة؛ فيلق ــي باإلصط ــرالب م ــن يدي ــه عل ــى
األرض ،ليجل ــس مق ِّل ًب ــا فيم ــا منح ــه الش ــاب م ــن طع ــام
وش ــراب وبخ ــور وطي ــب ،ذاك ـ ًـرا للش ــاب أس ــماء أصدقائ ــه
الذي ــن س ــيتنعمون مب ــا في ــه بؤس ــه وش ــقاؤه ،وه ــم» زيت ــون
احلمام ــي وصلي ــع الفس ــخاني وع ــوكل الف ــوال وعكرش ــة
البق ــال وحمي ــد الزب ــال وع ــكارش اللب ــان(.)78

وي ـ ــزداد ه ـ ـ ــذا الشـ ـ ــعور بــالتطهـ ـ ــير ال ــتراجيــكوم ـ ـ ــيدي
للمتلقــي ،عنــد دخــول املزيــن إلــى بيــت القاضــي للبحــث
عــن الشــاب ،الـ ـ ــذي اختبــأ يف صنــدوق داخــل البيــت ليــس
مــن صاحبــه ،وإمن ـ ــا مــن هـ ـ ــذا املزيـ ـ ـ ــن الــذي أت ـ ـ َّـم مـ ــأساته
عندم ــا حم ــل الصن ــدوق عل ــى رأس ــه فقف ــز من ــه الش ــاب
وكس ــرت قدم ــه.
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وت ــزداد ح ــدة التفك ــه الدرام ــي يف مس ــار احل ــدث عن ــد
ه ــروب الش ــاب يف احل ــارات واألزق ــة ،واملزي ــن يه ــرول خلفه،
مدع ًي ــا أن ــه أنق ــذه م ــن امل ــوت ،مم ــا دف ــع الش ــاب إل ــى متني
امل ــوت ،ت ـ ً
ـاركا املتلق ــي متحي ـ ًـرا أيضح ــك على أفع ــال املزين
الس ــاخرة أم يح ــزن مل ــا آل إلي ــه ح ــال ه ــذا الش ــاب بع ــد أن
حتول ــت حيات ــه من احلب ،ال ــذي كاد يكتمل ،إلى مأس ــاة -
يف قص ــة احلب نفس ــها  -خلقها له ه ــذا املزين .ورغم هذا،
مدعي ــا أنه أنقذ
ف ــإن املزي ــن ينك ــر أنه من تس ــبب يف إيذائه
ً
ـاردا للجالس ــن حكايته
كالما ،س ـ ً
حيات ــه ،وأن ــه أقل إخوانه ً
م ــع أمي ــر املؤمن ــن ،لتب ــدأ بذلك وح ــدة س ــردية جديدة يف
إط ــار حكاية مزي ــن بغداد.
 .3_5يق ــدم املزي ــن يف ه ــذه الوحدة الس ــردية الطويلة
حكايت ــن أساس ــيتني عب ــر تقني ــة التفري ــع احلكائي :قص
يف األول ــى حكايت ــه مع أمير املؤمن ــن ،ويف الثانية ما حكاه
ألمي ــر املؤمن ــن من حكاي ــات فرعية عن إخوانه الس ــتة.
بنيـ ـ ــت احلكـ ــايـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى عـ ـل ــى عن ـصــر م ـ ــن عن ــاصـ ـ ــر
التراجيدي ــا وه ــو امل ــوت؛ حي ــث حك ــم اخلليف ــة املنتص ــر
ب ــاهلل بالقتل على عش ــرة أش ــخاص ،دون أن تق ــدم احلكاية
س ــبب ه ــذا احلك ــم ،وهو ما جعل الفع ــل القصصي يف هذه
احلكاي ــة «عرض ــة للخ ــرق والتم ــزق واإلرج ــاء إزاء أي فعل
خارجي ،فيما يس ــمى باملناطق الرخوة ،التي تسمح بإدراج
أفع ــال حكائي ــة ثانوي ــة يف س ــياقها تتوال ــد باس ــتمرار»(.)80
وت ــؤدي ه ــذه املناط ــق الرخ ــوة وظيف ــة أخ ــرى يف س ــياق
الش ــكل التراجيكومي ــدي للحكاي ــات؛ حي ــث تس ــمح  -عبر
رخاوته ــا  -بإضاف ــة بع ــض التفصيالت التي ق ــد تؤدي إلى
تغيي ــر وجه ــة األحداث من خاللها ،س ــواء أكانت كوميدية،
أم مأس ــاوية.
لق ــد صم ــت املزين أمام قتل اخلليفة لعش ــرة رجال من
قبل ــه ،متخذً ا من س ــؤال اخلليفة عن س ــبب صمت ــه ،مبر ًرا
لتق ــدمي حكاي ــة إخوان ــه الس ــتة الذي ــن أصي ــب كل واح ــد
منه ــم بعاه ــة مختلف ــة ،وكي ــف أن مروءت ــه دفعت ــه للوقوف
جميعا.
بجانبه ــم
ً
جليـ ـ ــا عـ ـل ـ ــى
وتع ـ ــد احل ــكايـ ـ ــات ف ـ ــي مجملـ ـ ــها مثـ ـ ــا ًال ً
تـ ــراجيكـ ــومـ ـي ــديـ ــا األخـ ـ ـط ـ ــاء؛ حيـ ــث نـ ـب ــعت جميعها من

أخط ــاء اإلخ ــوة ،تل ــك الت ــي تس ــببت يف عاه ــة مختلف ــة
ل ــكل واح ــد منه ــم .ف ــاألول ،اخلي ــاط ،اس ــتغلته جارت ــه يف
تفصيــل مالبــس مجانيــة لزوجهــا ،ثــم علقتــه مــكان الثــور
باالتفــاق مــع صاحــب املطحــن ،وقــد تســببت هــذه املــرأة يف
طــرده خــارج املدينــة .أمــا الثانــي ،وهــو بقبــق ،الــذي أغرتــه
العج ــوز بجاري ــة حس ــناء وقص ــر مني ــف ،ث ــم وج ــد نفس ــه
ـعر
ـكره  -يف س ــوق بائع ــي اجلل ــود ،وق ــد ُح ِل ــق ش ـ ُ
 بع ــد ُس ـ ِجس ــده ،مم ــا تس ــبب يف جل ــد الوال ــي ل ــه .أم ــا األخ الثال ــث،
وه ــو األعم ــى ،فق ــد نف ــاه احلاك ــم خ ــارج املدين ــة ألن ــه كان
يس ــتجدي الن ــاس ،رغ ــم امتالك ــه وزمالئ ــه م ــن العمي ــان
عشــرة آالف درهــم .أمــا الرابــع ،وهــو األعــور ،فقــد ُطـ ِـرد مــن
ـاحر ذبائح ــه إل ــى أجس ــاد أن ــاس،
املدين ــة ،بع ــد أن ح ـ َّـول س ـ ٌ
أيضــا ً -
خوفــا مــن
فذهــب ملدينــة أخــرى ليطــرده حاكمهــا ً -
اع ــوراره .أم ــا األخ اخلام ــس ،مقط ــوع األذن ــن ،فق ــد ُر ِزقَ
بكثيــر مــن النقــود ،فخرجــت عليــه مجموعــة من اللصوص
فســرقوه وقطعــوا أذنه.أمــا األخ األخيــر ،مقطــوع الشــفتني،
فقــد أصيــب بالعاهــة ملغازلتــه زوجــة بــدوي ،فقطــع شــفتيه،
ـال.
ث ــم ألق ــاه ف ــوق قم ــة جب ــل ع ـ ٍ
ويلحظ للمدقق يف تفصيالت هذه احلكايات اجلزئية
املتفرع ــة م ــن حكاي ــة املزي ــن م ــع أمي ــر املؤمن ــن املنتص ــر
جمع بني عناصر مأس ــاوية
باهلل ،أنها حتتوي
ً
جميعا علي ٍ
ـادا عل ــى العدي ــد م ــن
وعناص ــر ترويحي ــة كوميدي ــة اعتم ـ ً
املفارق ــات التراجيكوميدي ــة الت ــي س ــيطرت عل ــى مس ــارات
ً
معروف ــا
األح ــداث يف ج ــل ه ــذه احلكاي ــات؛ ف ــاألول أس ــدى
للمرأة وزوجها ،ورغم ذلك ُع ِّلقَ مكان الثور ،وأصابه العرج،
والثان ــي ،م ــازال يس ــتجدي الن ــاس ،رغ ــم أن ــه ميل ــك آالف
الدراه ــم ،واألخي ــر يغ ــازل زوج ــة الب ــدوي ،رغم أن ــه مطرود
م ــن املدين ــة وقد م ــات صاحبه وعائله .وقد قرر اجلالس ــون
حب ــس املزي ــن لكث ــرة ثرثرت ــه .هك ــذا أخب ــر اخلي ــاط مل ــك
الصني ،ثم س ــرد له  -عبر تقنية االس ــترجاع  -ما جرى له
وزوجت ــه م ــع األحدب.
 .4-5تأت ــي الوح ــدة الس ــردية األخي ــرة القصي ــرة
م ــن حي ــث احلج ــم م ــن حكاي ــة مزين بغ ــداد ،لتؤك ــد -عبر
تش ــكلها  -عل ــى الش ــكل التراجيكومي ــدي لتل ــك احلكاية،
الت ــي ب ــدأت مأس ــاوية بقت ــل األح ــدب ،وإصاب ــة الش ــاب
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البغ ــدادي بالع ــرج ،وكذل ــك إصاب ــة اإلخوة الس ــتة بعاهات
متنوع ــة ،لتنتهي نهاية س ــعيدة توافق احلكايات الش ــعبية
م ــن ناحي ــة ،وتخالف الش ــكل املأس ــاوي الذي ب ــدأت به من
ناحي ــة أخرى.

األح ــداث وكأنه ــا تع ــرض أمام ــه ،وكذل ــك الكثي ــر م ــن
املونولوج ــات الت ــي احتوتها لغة الليال ــي والتي تقترب
يف وظائفه ــا النوعي ــة م ــن تل ــك املونولوج ــات الت ــي
يس ــتخدمها ف ــن الدرام ــا املس ــرحية.

خدم ــه بالذه ــاب م ــع اخلياط
فق ــد أم ــر مل ــك الص ــن
َ
إلحض ــار املزي ــن م ــن محبس ــه ،وكان ــت حلظ ــة مثول ــه أمام
املل ــك من أهم حلظ ــات املفارقات التراجيكوميدية يف هذه
احلكاي ــة؛ حي ــث أدت إل ــى نس ــخ العنص ــر املأس ــاوي ال ــذي
قام ــت علي ــه احلكاي ــة ،وذل ــك ،عندم ــا ده ــن املزي ــن وج ــه
األحدب املقتول بدهن معني ،ثم قام بس ــحب الس ــمكة من
حلق ــه ،فوق ــف األحدب منتص ًب ــا من رقدته أم ــام اجلميع.

 وق ــد أب ــان حتلي ــل احلكاي ــة اإلطاري ــة ع ــن ذل ــك امل ــزجالواض ــح ب ــن تل ــك العناص ــر التراجيدي ــة الت ــي جتلت
وضوح ــا يف جالل الش ــخصيات القائم ــة بالفعل،
أكث ــر
ً
ومس ــالك األح ــداث ،الت ــي بني ــت يف معظمه ــا عل ــى
القت ــل ،وتل ــك العناص ــر الكوميدي ــة الت ــي قدمته ــا
تدريجي ــا عب ــر عناص ــر
الليال ــي عل ــى لس ــان ش ــهرزاد
ً
ومكون ــات احلكاي ــات املتفرع ــة ع ــن احلكاي ــة اإلطارية،
وه ــو م ــا جعل م ــن خامتة ه ــذه احلكاية عنص ـ ًـرا فاع ًال
يف إطار تش ــكل الصيغة التراجيكوميدية الكاملة لهذه
احلكاي ــة؛ حي ــث انته ــت نهاي ــة س ــعيدة ،أنس ــت معه ــا
املتلق ــي مأس ــاوية األح ــداث الت ــي افتتح ــت به ــا ه ــذه
احلكاي ــة والت ــي تس ــبب فيه ــا وج ــود عنص ــر اخليانة يف
س ــياق بداي ــة احل ــدث القصص ــي.

تس ــبب عنص ــر املفاج ــأة يف جتل ــي العدي ــد م ــن النتائج
الت ــي دعم ــت تراجيكوميديا حكاية املزين؛ فهي من ناحية
أدت إل ــى تش ــتيت ش ــعور املتلق ــي باملأس ــاة الت ــي ب ــدأت به ــا
احلكاي ــة ،كم ــا أنها دعمت الش ــعور ل ــدى املتلقي بالتطهير
التراجيكومي ــدي امل ــزدوج عبر هذا الس ــرد التمثيلي ،الذي
هي ــأ ل ــه األح ــداث وكأنه ــا واقع ــة أم ــام ناظريه ،ث ــم إن هذه
أخيرا  -يف إنهاء احلكاية نهاية سعيدة
املفاجأة تسببت -
ً
نق ــذ األح ــدب م ــن امل ــوت ،وخلع
جلمي ــع األط ــراف؛ حي ــث ُأ ِ
املل ــك على املزين خلعة س ــنية ،وأصبح مزي ــن اململكة ،كما
أم ــر امللك بخلع س ــنية لبقية الش ــخصيات.

أيضا
 وكانت احلكايتان املختارتان يف البحث ،قد أكدتا ً - بطبائع تشكلهما على جوهرية الشكل املأسملهاوي،ال ــذي ق ــد يف ــارق أحيا ًن ــا الش ــكل التراجي ــدي ،ولكن ــه
يقت ــرب م ــن الش ــكل الدرام ــي احلدي ــث ،ممزوج ــة  -يف
الوق ــت نفس ــه  -مبجموع ــة م ــن العناص ــر الكوميدي ــة
الت ــي دعم ــت ب ــروز الش ــكل التراجيكومي ــدي لهات ــن
احلكايتني.

 .6لق ــد أب ــان التحلي ــل التفتيت ــي لث ــاث م ــن حكايات
الليال ــي  -اإلطاري ــة واإلس ــكايف واملزي ــن  -ع ــن مجموع ــة
م ــن االس ــتخالصات الت ــي ميك ــن جمعه ــا يف خامت ــة ه ــذه
الدراس ــة .ففض ـ ًـا ع ــن النتائ ــج اجلزئي ــة الت ــي جتل ــت يف
تفصي ــات التحلي ــل اخلاص بكل حكاية ،فإنه ميكن بلورة
مجموع ــة م ــن النتائ ــج اإلجمالي ــة للدراس ــة عل ــى النح ــو
التالي:

 فق ــد امتزجت ش ــروط النوعني املأس ــاوي والكوميدي يفاحلكايت ــن؛ الش ــروط املأس ــاوية التي جتل ــت يف معاناة
معروف اإلس ــكايف االجتماعية مع زوجته جراء ضعف
يف شخصيته ،وسمات سلبية يف شخصية زوجته ،وهي
م ــا ظه ــرت ل ــدى املزي ــن يف قت ــل األح ــدب عب ــر اخلط ــأ
وإصاب ــة الش ــاب البغ ــدادي بالع ــرج وكذل ــك اإلخ ــوة
الس ــتة بعاه ــات متنوعة.

 كش ــفت الدراس ــة ع ــن أن ثم ــة مجموع ــة م ــن الس ــماتالنوعي ــة الت ــي ميك ــن لليال ــي االلتق ــاء فيها م ــع النوع
الدرام ــي اخل ــاص بكتاب ــة املس ــرح ،أو عل ــى األق ــل
مجموعة من الس ــمات التي ميكن االس ــتعاضة بها عن
عنص ــر الع ــرض املس ــرحي ،وال س ــيما احت ــواء الليال ــي
عل ــى الس ــرد التمثيل ــي ال ــذي يهيء للمتلقي معايش ــة

 أم ــا املالم ــح الكوميدي ــة ،فق ــد متثلت يف حكاي ــة معروفاإلس ــكايف عبر بروز التخفي ــف الكوميدي الذي أحدثه
وجود عنصر نسوي من نوع مختلف عن زوجته األولى
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وه ــي زوجت ــه الثاني ــة ،باإلضاف ــة إل ــى ال ــدور اإليجاب ــي
ال ــذي أداه ل ــه اجلن ــي إلنق ــاذه م ــن زوجت ــه ،ومس ــاعدته
ثم إنق ــاذه من بطش
عل ــى احلص ــول عل ــى الكنز ،وم ــن َّ
احلاك ــم ب ــه .أم ــا املالم ــح الكوميدي ــة يف مزي ــن بغ ــداد
فق ــد تش ــكلت عب ــر التناق ــض احل ــاد الب ــارز يف س ــمات
ومس ــالك املزي ــن من ناحية ،وس ــمات ومس ــالك الش ــاب
البغدادي من ناحية أخرى ،ثم هذه اخلامتة الس ــعيدة
الت ــي انته ــت به ــا احلكاي ــة ،مؤدي ــة إل ــى تخفي ــف ح ــدة
تراجيدي ــا القت ــل اخلاط ــىء الت ــي بدأت به ــا احلكاية.

ب ــه يف ه ــذا اإلط ــار هو ذل ــك النوع من الكتابات الس ــردية،
التي حتوي يف شكلها ومضمونها مجموعة من العناصر
الت ــي تنتم ــي إلى ما ميكن أن يخلق ش ــعو ًرا مأس ــو ًيا لدى
املتلق ــي ،وكذل ــك حت ــوي مجموع ــة م ــن العناص ــر الت ــي
ميكن لها الترويح عن املتلقي إزاء هذا الشعور املأساوي،
وذل ــك عبر مجموعة من التقنيات الس ــردية التي تس ــهم
تبعا
يف اجلم ــع ب ــن املأس ــاة والكوميدي ــا ،والت ــي تختل ــف ً
لطبيع ــة الن ــوع الس ــردي يف كليته وش ــروطه العام ــة ،كما
تبعا ألس ــلوب كل كاتب يف عمله اإلبداعي داخل
تختلف ً
الن ــوع األدب ــي ذات ــه .وهو م ــا ميكن معه وصف ه ــذا املزيج
التراجيكومي ــدي الذي حتوي ــه الليالي بأنه ميثل بجالء
ش ــك ًال م ــن أش ــكال التداخ ــل ب ــن التراجيدي ــا بعناصرها
املتنوعة والكوميديا التي سيطرت يف كثير من األحايني
عل ــى مكونات احلكاي ــات يف الليالي.
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ألنهــا تضــم مــا يحويــه النــص األصلــي لليالــي ،وهــي بعض
التعبيرات والصيغ التي مت رفضها يف بعض النســخ ،والتي
تســهم – يف بعــض مواضعهــا  -يف جــاء هــذا التركيــب

 - 26قامــوس املســرح ،حتريــر وإشــراف فاطمــة موســى ،اجلــزء
الثاني ،القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب ،2008 ،ص
.406
 - 27إبراهيم حمادة ،معجم املصطلحات الدرامية واملســرحية،
القاهرة :دار املعارف ،1985 ،ص ص .259 258-
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للكتاب ،1994 ،ص .82

التراجيكوميدي املزجي كما وضح يف طيات البحث.

 - 52إبراهيــم محمــود ،صــدع النــص وارحتــاالت املعنــى ،حلــب:
 - 39أرسطو ،فن الشعر ،مرجع سابق ،ص .120
مركز اإلمناء احلضاري ،2000 ،ص .15
 40انظــر ،ســهير القلمــاوي ،ألــف ليلــة وليلــة ،مرجــع ســابق، - 53انظــر ،محمــد عبــد اهلل الشــفقي ،الكوميديــا القامتــة
ص .210
واملســرح املعاصــر ،مرجــع ســابق ،ص  .69فقــد رصــد يف
 - 41مولوين ميرشنت وكليفورد ليتش ،الكوميديا والتراجيديا،
مقالتــه وجــود هذا التناقض الداخلي واخلارجي يف ســمات
ترجمــة علــي أحمــد محمــود ،سلســلة عالــم املعرفــة (،)18
الشــخصيات لــدى بعــض كتــاب الدرامــا؛ مثــل شكســبير
الكويــت :املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب،1979،
وموليير وبيرانديللو.
ص .36
 - 54فريــال جبــوري غــزول ،البنية والداللة يف ألف ليلة ،مرجع
 - 42ألف ليلة وليلة ،املجلد األول ،مرجع سابق ،ص .5
سابق ،ص .82
 - 43محمــد أبــو العــا الســاموني ،عالــم ســاحر ولكــن ،مجلــة
 - 55مولويــن ميرشــنت وكليفــورد وليتــش ،الكوميديــا
فصــول ،املجلــد  ،13العــدد  ،2القاهــرة :الهيئــة املصريــة
والتراجيديا ،مرجع سابق ،ص .146
العامة للكتاب ،1994 ،ص .438
 - 56موســوعة املصطلــح النقــدي ،ترجمــة عبــد الواحــد لؤلــؤة،
 - 44أحمــد شــمس الديــن احلجاجــي ،األســطورة يف املســرح
املجلــد األول ،ط ،2بيــروت :املؤسســة العربيــة للدراســات
املصري املعاصر ( ،)1970 1933-القاهرة :دار املعارف،1984 ،
والنشر ،1983 ،ص .20
ص.438
 - 57انظــر ،فــرج أحمــد فــرج ،التحليــل النفســي وألــف ليلــة
 - 45أريك بنتلي ،احلياة يف الدراما ،مرجع سابق ،ص .327
وليلة « دراسة متهيدية»  ،مجلة فصول ،املجلد  ،12العدد،4
 - 46انظــر بعــض احليــل التــي توهــم اجلمهــور بجــال البطــل
القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب ،1994 ،ص .117
وعظمته .أوديت أصالن  ،فن املســرح ،ترجمة ســامية أحمد
 - 58انظــر ،محمــد رجــب النجــار ،قصــص احلــب يف الليالــي «
أســعد ،اجلــزء الثانــي ،القاهــرة :مكتبــة األجنلــو ،1970 ،ص
البنى والوظائف»  ،مجلة فصول ،املجلد  ، 13اجلزء الثاني
ص .629 628-
 ،القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب ،1994 ،ص .257
 - 47أريك بنتلي ،احلياة يف الدراما ،مرجع سابق ،ص .350
 - 59انظــر ،أريــك بنتلــي ،احليــاة يف الدرامــا ،مرجــع ســابق ،ص
48- STEPHEN CONNARD, THE COMEDIC BASE
.304
OF BLACK COMEDY, IBID, P. 15.

 - 49أريك بنتلي ،احلياة يف الدراما ،مرجع سابق ،ص .315

 - 60نورثــروب فــراي ،تشــريح النقــد « محــاوالت أربــع»  ،مرجــع
سابق ،ص .52

 - 50ألف ليلة وليلة ،املجلد األول ،مرجع سابق ،ص .6

 - 61املرجع السابق ،ص .56

 - 51فريــال جبــوري غــزول ،البنيــة والداللة يف ألــف ليلة ،مجلة  - 62س.و .داوســن ،الدرامــا والدراميــة ،ترجمــة جعفــر صــادق
فصول ،املجلد  ،12العدد ،4القاهرة :الهيئة املصرية العامة
اخلليلي ،ط ،2بيروت :منشورات عويدات ،1989 ،ص .71
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 - 75ميكــن الرجــوع لتمييــز هــوراس بــن طبيعــة أســماء
الشــخصيات التراجيديــة التــي البــد أن تكــون معروفــة
ومعلنة ،وتتردى أثناء السقوط ،وبني مجموعة الشخصيات
دوما .انظر ،و .د .هوراس،
الكوميدية التي ُتتَخيل أسماؤهم ً
الكوميديــا بــن الدرامــا والنظريــة ،ضمــن كتــاب الكوميديا
واملسرح املصري املعاصر ،مرجع سابق ،ص .15

 - 63الجوس إجري ،فن كتابة املســرحية ،ترجمة دريني خشــبة،
القاهرة :مكتبة األجنلو ،1946 ،ص .168
 - 64سهير القلماوي ،ألف ليلة وليلة ،مرجع سابق ،ص .199
 - 65تعد صيغة التكرار من أهم اجلوانب البالغية التي تشــكل
اجلوانــب التراجيكوميديــة ضمــن صيــغ اخلطــاب .ملراجعــة
هذا ،انظر،

 - 76ألف ليلة وليلة ،املجلد األول ،مرجع سابق ،ص .106
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BLACK COMEDY, IBID,P.14.

 - 77املرجع السابق ،ص .106

 - 78 66 - IBID ,P. 11.نفسه ،ص .107
 - 79انظــر ،و .د .هــوراس ،الكوميديــا بــن الدرامــا والنظريــة،
 - 67ألف ليلة وليلة ،املجلد الرابع ،مرجع سابق ،ص.300
مرجع سابق ،ص .28
 - 68محمــد رجــب النجــار ،قصــص احلــب يف الليالــي « البنــى
 - 80محمــد رجــب النجــار ،قصــص احلــب يف الليالــي ،مرجــع
والوظائف»  ،مرجع سابق ،ص .257
سابق ،ص .264
 - 69ألف ليلة وليلة ،املجلد الرابع ،مرجع سابق ،ص .303

الصور:

 - 70املرجع السابق ،ص .303

1 - http://2.bp.blogspot.com/-sGQk_nBduIg/
Tx0z0ojtRDI/AAAAAAAAED8/uwtQc2HNs_U/
s1600/%25D825%B425%D925%2587%D82%
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AF.jpeg

 - 71انظــر ،و .د .هــوراس ،الكوميديــا بــن الدرامــا والنظريــة،
ضمــن كتــاب الكوميديــا واملســرح املصــري املعاصــر(1975-
 ،)2000أميــر ســامة ،القاهــرة :الهيئــة املصريــة العامــة
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 - 73أشــلي ديوكــس ،الدرامــا ،ترجمــة محمــد خيــري ،القاهــرة:
عالم الكتب للنشر ،د .ت ،ص ص .37 36-
 - 74محســن جاســم املوســوي ،صيــغ الــكالم وأوجــه الكتابــة يف
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السنَّور وا ُجل َرذ
حكاية ِّ

()1

د .أنيسة إبراهيم السعدون
كاتبة من البحرين.
تأسيس:

تأتــي حكايــة السـ َّـنور وا ُجلـ َـرذ فــي الفصــل احلــادي عشــر مــن كتــاب كليلــة ودمنــة ،وهــي واحــدة مــن احلكايــا -األمثــال احملوري ّــة
ِّ
موظفة ،ودالالت فريدة تتعاضد مع غيرها من حكايات كليلة ودمنة
في الكتاب؛ ملا فيها من بناء رصني ،وجما ّليات ســرديَّة َّ
فــي بلــورة دســتور بـ َّـن يكفــل مصلحــة الفرد واملجتمع.

حيوانيتني
ـخصيتني
إن ّأول م ــا يع ــرض للق ــارىء يف ه ــذه احلكاي ــة عنوا ُنه ــا القائ ــم عل ــى تركيب عطف ـ ّـي ،يجمع ش ـ
ّ
ّ
ّ
دءا :ما سبب اجلمع املطلق بينهما ،واألصل يف عالقتهما
بينهما عالقة عداوة
ّ
جوهرية وأصيلة؛ ما يجعلنا نتساءل َب ً
التنازعي ــة املنعقدة أص ـ ًـا؟ أم س ــتبرم عالقة أخرى
القص ــة تل ــك العالق ــة
ـتؤصل أح ــداث
ّ
اجلف ــاء والتنائ ــي؟ ث ـ ّـم ه ــل س ـ ّ
ّ
وكيفي ــات ُمح َدثة؟ ال
ـاالت طارئة،
قائم ـ ًـة عل ــى التآل ــف ،داحض ـ ًـة م ــا هو مأل ــوف؟ أم ّ
أن هناك عالق ــات فجيئة رهين َة ح ـ ٍ
َّ
بأن
نتكه ــن ّ
ش ـ َّـك ّ
أن ه ــذه األح ــوال له ــا م ــا يش ــاكلها ،ومايعارضه ــا يف الواق ــع واخلي ــال .ولع ـ َّـل عن ــوان احلكاي ــة يجعلنا ّ
جميعه ــا ،وس ــتنجزها عل ــى نح ــو فري ــد؛ مب ــا يجعلن ــا نرك ــن إل ــى هذا
ـاث
ـات الث ـ َ
أح ــداث احلكاي ــة ستس ــتقطب العالق ـ ِ
َ
إمكاني ــة وجوده.
اجلم ــع ب ــن املتناقض ــن ،ب ــل ونس ـ ْـو ُق له م ــن التأيي ــدات والبراهني ما يسـ ـ ِّوغ
َّ
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املكاني ــة الت ــي اختاره ــا
ـردية .فم ــا احل ــدود
ـاليب س ـ ٍ
وأس ـ َ
ّ
الزمني ــة الت ــي
ال ــراوي ألح ــداث حكايت ــه؟ وم ــا الوج ــوه
َّ
اس ــتعان به ــا لتش ــكيل اإلط ــار الزمن ـ ّـي للحكاي ــة؟ وكي ــف
ـخصيات ،وأقواله ــا ،وأحواله ــا من خالل
عال ــج أعم ــال الش ـ
ّ
ـردي ،ورؤيته املتعالية؟ هذا ك ُّله هو ما س ــنحاول
صوته الس ـ ّ
تتبع ــه فيم ــا يأتي.
ّ
املكاني:
 . 2الفضاء
ّ

. 1تقدمي وقائع احلكاية:
تتأ َّدى أحداث احلكاية يف البداية لتؤ ّكد عالقة العداوة
واجل ـ َـرذ؛ ويتب ـ َّـدى ذلك من
السـ ـ َّنور ُ
األصيل ــة القائم ــة بني ِّ
خ ــال م ــا يكش ــفه ال ــراوي من مش ــاعر الس ــرور واالنتش ــاء
السـ ـ َّنور يف
الت ــي اكتنف ــت ُ
األول ِّ
ـدوه ّ
اجل ـ َـرذ حينم ــا رأى ع ـ ّ
ش ــبكة الصي ــاد .ولك ــن س ــرعان م ــن تنقل ــب تل ــك املش ــاعر
اجل َرذ على
وفزعا بس ــبب نظرة اس ـ
ـتطالعية ألقاه ــا ُ
خوفً ا ً
ّ
مغلق ــا أضي ــق من الش ــبكة
عال ــا
الواق ــع احملي ــط ب ــه ،ف ــرآه َ ً
ً
يتربص ــون ب ــه
الت ــى حتي ــط ِّ
بالسـ ـ َّنور ،ووج ــد ّأن األع ــداء ّ
خلفه يري ــد االنقض ــاض عليه،
الدوائ ــر ،فاب ــن ِع ــرس م ــن ِ
تقدم
والب ــوم م ــن فوق ــه
ّ
يتحي فرص ــة اختطاف ــه ،وه ــو إن َّ
السـ ـ َّنور ،ومخالبه
إل ــى األم ــام َّ
فلربا ل ــن يفلت من قبضة ِّ
الفارط ــة م ــن فتحات الش ــبكة .وم ــع هذه املهال ــك املط ِّوقة
السـ ـ َّنور ،يف سبيل النجاة
لم يس ــتنكف اجلرذ من مصادقة ِّ
اجلـ ـ َـرذ شب ـكـ ــة
الع ْقـ ـ ـ ُـد بينهمـ ـ ــا أن يقـرض ُ
بنفس ـ ـ ــه ،وكـ ـ ــان َ
ابن
ـس ُ
السـ ـ َّنور ،عل ــى أن ِّ
ِّ
يؤم ــن ل ــه حياته؛ و َّمل ــا كان ذلك أ َِي ـ َ
الصي ــاد عل ــى
باجل ـ َـرذ ،ونك ــص
ِع ــرس والب ــوم م ــن الظف ــر ُ
َّ
يجر ش ــبكته املهلهلة.
عقبي ــه
ً
خائب ــاُّ ،
و ُت ْخ َت َت ـ ُـم وقائ ـ ُـع احلكاي ــة بطاب ــع درام ـ ّـي كثي ــف ،وفي ــه
واجل ـ َـرذ حول موض ــوع الصداقة،
السـ ـ َّنور ُ
يتح ــاور ٌّ
كل م ــن ِّ
بليغا
فق ــد ت ــرك ذاك الفع ــل النبي ــل من ل ــدن ُ
اجل َرذ أث ـ ًـرا ً
اجل َرذ،
السـ ـ َّنور ،وو َّد أن ل ــو تس ــتمر صداقت ــه م ــع ُ
يف نف ــس ِّ
السـ ـ َّنور ،ويرفضه جملة
يتأبى عل ــى َع ْرض ِّ
ولك ــن األخي ــر ّ
يرس ــخ تل ــك العالقة العتيدة
وتفصي ـ ًـا ،وهو برفضه ّإنا ّ
أبدا.
بينهم ــا ،واملتم ّثلة يف الع ــداء ً
واجل ـ َـرذ ،ويبدو
السـ ـ َّنور ُ
عل ــى ه ــذا النحو تنتهي حكاية ِّ
ّأن ما حدس ــناه بس ــبب عن ــوان احلكاية قد وق ــع فع ًال؛ فقد
تداخل ــت العالق ــات فيه ــا وتقاطع ــت ،وه ــي يف تداخله ــا
ـات وأمث ــا ًال
وتقاطعه ــا
ّ
تتضخ ــم؛ لتنض ــوي حتته ــا حكاي ـ ٍ
توظ ـ ُـف ،ت ــارة ،لتأييد م ــا جرى يف احلكاي ــة من رؤى
أخ ــرى َّ
وكل ذل ــك
فكري ــة وأبع ــاد
داللي ــة ،وت ــارة أخ ــرى لتدحض ــهُّ .
ّ
ّ
ـارج احلكاية،
ـاق س ـ ّ
راو خ ـ َ
يتن ـ َّـزل يف نط ـ ٍ
ـردي ميتل ــك زمامه ٍ
ويضطل ــع بتس ــيير األح ــداث وف ــق م ــا يقتضي ــه العال ــم
وداللي ــة ،وما
وجمالية
قصصي ــة
مقوم ــات
التخييل ـ ّـي م ــن ّ
َّ
ّ
ّ
ـات ووس ــائلَ
يس ــعفه عل ــى ذل ــك ه ــو م ــا يقتني ــه م ــن تقني ـ ٍ

واجل ـ َـرذ يف أمكن ــة
السـ ـ َّنور ُ
يتقوق ــع الفض ــاء يف حكاي ــة ِّ
اجلح ــر ومتض ــي إلى الش ــبكة لتنتهي
ضيق ــة تنطل ــق م ــن ُ
ّ
اجلغرافي ــة
ـدود
ـ
حل
ا
ـذه
ـ
ه
ـل
ـ
ع
ول
ـرى.
ـ
خ
أ
ة
ـر
ـ
م
ـر
ـ
ح
اجل
ـى
إل ـ
َّ
ّ
ّ
املطبق ــة تت ــأ َّدى لتك ــون مبثاب ــة «نقط ــة انط ــاق م ــن أج ــل
حتري ــك خي ــال الق ــارىء ،أو من أجل حتقيق استكش ــافات
القص ــة
منهجي ــة لألماك ــن»( .)1وتظه ــر ه ــذه الغاي ــة يف
َّ
ّ
واجل َرذ،
ـن
ـ
م
ـود
ـ
ج
و
ـز
ـ
ي
ح
د
ـ
ـ
س
ج
ـن
ـ
ئ
فل
ـاء.
بج ـ
كلٍّ
السـ ـ َّنور ُ
ُ
َ َّ َ
ِّ
ضي ًق ــا،
مكاني ــا
عل ــى املس ــتوى الفيزيق ـ ّـي ،بع ـ ًـدا
ً
مخنوق ــا ِّ
ًّ
النفعية بينهما ،ينطوي على
فإ ّنه ،على مس ــتوى العالق ــة
َّ
مكاني ــا ،ومع ــه تضي ــع األقيس ــة،
تؤص ــل بع ـ ًـدا ال
مفارق ــة ّ
ًّ
اجل َرذ عل ــى االبتعاد
ص ُ
وتتشـ ـ ّتت احل ــدود ،وآي ــة ذلك ح ـ ْـر ُ
دوم ــا؛ أل ّنه يس ــعى إل ــى تأمني حيات ــه حيث ال
السـ ـ َّنور ً
ع ــن ِّ
املكاني بني
ور على أث ــرَّ .إن لهذا التقاب ـ ِـل
يحص ــل ل ــه ِّ
السـ ـ َّن ُ
ّ
احلس ـ ّـي حي ــث االنغ ــاق الضي ــق ،واملج ـ ّـرد حي ــث االنفتاح
احل ْكم ــي ال ــذي تنش ــده
املطل ــق،
انعكاس ــا عل ــى املضم ــون ِ
ً
واجل ـ َـرذ ّإن ــا
السـ ـ َّنور ُ
ـكلية ب ــن ِّ
احلكاي ــة ،فالصداق ــة الش ـ َّ
ضيق؛
كان ــت بس ــبب موق ــف ط ــارىء؛ ل ــذا ت ــأ َّد ْت عب ــر إط ــار ّ
حين ــة يف زم ــن «ذات ي ــوم» ،ومح ـ َّـددة يف م ــكان
إذ كان ــت ُم َّ
باجل َرذ» .أما
«الش ــبكة»،
«ترب ِص األع ــداء ُ
ومعينة يف ح ــدث ّ
َّ
جوهري ــة مطلق ــة ،ال تخ ّتص بزمن
الع ــدواة بينهم ــا فه ــي
ّ
ـدث ُم ْق َح ــم.
مح ــدد ،وال م ــكان واح ــد ،وال ح ـ ٍ
ّإن اجلح ــر عل ــى حجم ــه املتناه ــي يف الصغ ــر مكم ـ ٌـن
والسـ ـ َّنور،
القوة والثبات لكلٍّ من ُ
اجل َرذ ِّ
حري ــز مينح صف ــة ّ
مهم ــا تط ــاول الزم ــان؛ ل ــذا كان مبثاب ــة امل ــأوى اآلم ــن،
السـ ـ َّنور،
والس ــاح القاهر بالنس ــبة إلى اجل ـ ِ
ـرذ يف مواجهة ِّ
الصي ــاد .أم ــا فيم ــا يتع ّل ــق بالش ــبكة
والسـ ـ َّن ِور يف مواجه ــة
ِّ
َّ
ور
فه ــي ف ــخ للمخاط ــر واله ــاك؛
ِ
ـس ِّ
السـ ـ َّن ُ
بتطويقه ــا أح ـ َّ
اجل ـ َـرذ مخال ــب
بنهايت ــه
احلتمي ــة ،وبخروقاته ــا استش ــعر ُ
ّ
السـ ـ َّن ِور متـ ـ ّزق أحش ــاءه.
ِّ
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التقابلية للمكان ،بني
أن الوظيفة
ويس ــلمنا هذا إلى ّ
َّ
عالقة
األم ــن واله ــاك ،ال ميك ــن أن تنهض إال م ــن خالل
ِ
قادح ــا للتح ـ ّـوالت،
الزم ــان بامل ــكان؛ باعتب ــاره (الزم ــان)
ً
يترت ــب عليه ــا م ــن عالق ــات .ولوال
ِّ
مغي ـ ًـرا لألح ــداث ،وم ــا ّ
ور إلى موطن الضعف
تبدلُ
ُّ
ِ
الظروف «ذات يوم» ملا آل ِّ
الس َّن ُ
ولعل
ـارج جحره ،اله ــاكَّ .
«الش ــبكة» ،وأح ــاط باجل ــرذ ،خ ـ َ
أن «الش ــيء حني
يفس ــر ه ــذا ويدعم ــه ق ــولُ َمن ي ــرى ّ
ّ
مم ــا ّ
أكثر
تخرج ــه م ــن الزم ــن ،وتس ــلمه البعـ ـ َد
املكاني يصب ــح َ
ّ
()2
يجس ــد
ق ــدرة عل ــى البقاء ،بل ق ـ ً
ـادرا على اخللود» ؛ وبذا ّ
امل ــكان الثب ــات واملنع ــة ،يف مقابل حت ـ ّـول الزم ــان الذي قد
يق ــود إلى الضع ــف والفناء.
 . 3بنية الزمن:
واجل ـ َـرذ ،يف بنيت ــه
السـ ـ َّنور
ُ
يق ــوم الزم ــن يف حكاي ــة ِّ
خطية األحداث من ــذ البداية ،حيث وقوع
األساس ـ ّـية ،عل ــى
َّ
السـ ـ َّن ِور يف الش ــبكة ،إل ــى النهاي ــة ،حيث خروج ــه منها .إال
ِّ
ـدوث االنكس ــارات
اخلطي ــة
ّأن ه ــذه
التراتبي ــة ل ــم متن ــع ح ـ َ
َّ
َّ
مطلق ــا؛ إذ قد متتن ــع األح ــداث أحيا ًنا عن
منع ــا
ً
الزمني ــة ً
تعاقبية؛ والس ــبب يف ذلك ه ــو ما تتم ّتع
خطي ــة
الس ــير يف
َّ
ّ
ب ــه القص ــص م ــن زم ــن م ــزدوج ومتش ـ ّـعب؛ م ــا يفض ــي إلى
وق ــوع حدث ــن أو أكث ــر يف وق ــت واح ــد ،ويقتض ــي ه ــذا م ــن
ال ــراوي تأجي ــل بعض األحداث إل ــى وقت الحق يقولها إما
عل ــى س ــبيل االس ــترجاع «حيث يعود بنا ال ــراوي إلى الوراء
الزمني ــة التي وصلتها
أحداثا تس ــبق النقطة
ليس ــتحضر
ً
ّ
()3
مسب ًقا
احلكاية»  .وإما على سبيل االستباق ومعه ُ«يعلن َ
عما س ــيحدث»(.)4
َّ
الزمني ــة م ــن خ ــال
وميك ــن الوق ــوف عل ــى املفارق ــات
ّ
األولي ــة .وتتج ّل ــى يف حكايتن ــا ،موض ــع
تعي ــن احلكاي ــة
ّ
الس ـ َّن ِور يف الش ــبكة ،فه ــذا احل ــدث
النظ ــر ،يف ح ــدث وق ــوع ِّ
مي ّث ــل حلظ ــة احلاض ــر التخييل ـ ّـي عل ــى مس ــتوى الس ــرد،
وه ــي ال ّلحظ ــة الت ــي ي ّتخذه ــا ال ــراوي نقط ــة انط ــاق
«حتــدد حاضــره ،وتضــع بقيــة األحــداث علــى ّخــط الزمــن
ـص يف اجت ــاه
م ــن م ــاض ومس ــتقبل ،وبعده ــا يس ــتطرد الن ـ ّ
واحــد يف الكتابــة غيــر أ ّنــه يتذبــذب ويتأرجــح يف الزمــن بــن
اخلاصي ــة املتذبذب ــة،
احلاض ــر واملاض ــي واملس ــتقبل»(ّ .)5إن
ّ
الت ــي يتم َّت ــع به ــا الن ــص احلكائ ـ ّـيُ ،تق ــدر ال ــراوي عل ــى
التنق ــل ب ــن األزمن ــة م ــا يكس ــب اخلط ــاب ،ال ــذي يش ـ ّـكله
ّ

ـات األزمن ــة
ال ــراوي ،مفارق ــات
زمني ــة ،قوامه ــا انحراف ـ ُ
ّ
ـتباقية .وفيم ــا
وإم ــا اس ـ
وتداخله ــا؛ لتك ــون ّإم ــا
إرجاعي ــةّ ،
َّ
ّ
الزمني ــة يف حكاي ــة
نوض ــح كي ــف جت َّل ــت املفارق ــات
يأت ــي ِّ
ّ
واجل ـ َـرذ.
السـ ـ َّنور ُ
ِّ
 1 _ 3االسترجاع:
واجل َرذ منذ
الس َّنور ُ
ميكن معاينة االسترجاع يف حكاية ِّ
بداي ــة الس ــرد حيث نصادف مباش ــرة ق ــولَ ال ــراوي« :زعموا»،
وهو لفظ يحيل احلكاية إلى أزمنة آفلة ،يس ــترجع «بيدبا»
ذكره ــا حلظـ ـ َة الس ــرد ،م ــن أولئ ــك الزاعم ــن .ث ــم تنفت ــح
َ
استرجاعية متشاكلة ،بعضها ذو طابع
أزمنة
على
احلكاية
ّ
متكرر ال ينفك يحدث باس ــتمرار ،ونقف على ذلك يف قول
ّ
الصي ــادون كثي ـ ًـرا م ــا يتداول ــون ذل ــك امل ــكان
«كان
ـراوي:
ال ـ
ّ
()6
للس َّنور« :وال
وقول ُ
يصيدون فيه الوحش والطير» ِ ،
اجل َرذ ِّ
()7
وي ْطل َُق
أعل ــم ل ــك قبلي حاج ــة إال أن تك ــون تري ــد أكل ــي» ُ .
ومداره
عل ــى هذا النوع من االس ــترجاعات «الس ــرد املؤ ّل ــف»،
ُ
أن ُ«يحك ــى م ــرة واح ــدة يف اخلط ــاب م ــا ح ــدث م ــرات يف
احلكاي ــة»(ّ .)8أم ــا الن ــوع الثان ــي من االس ــترجاعات املتج ّلية
يف احلكاي ــة ،فتتم ّث ــل يف «الس ــرد املفرد» ،وقوام ــه «أن يحكى
م ــرة واح ــدة يف اخلطاب ما وق ــع مرة واح ــدة يف احلكاية»(،)9
وذل ــك م ــن نح ــو م ــا جن ــده يف ق ــول ال ــراوي «ذات ي ــوم» ،ومن
ه ــذه العب ــارة ينطلق ليس ــرد لنا احل ــدث ال ــذي عليه مناط
الصياد؛ فبه تتش ـ ّـكل
السـ ـ َّنور يف ش ــباك
احلكاية ،وهو وقوع ِّ
ّ
األولي ــة ،ومنه تن ــداح بقيةُ األح ــداث .وقد اقتضى
احلكاي ــة
ّ
إنقاذا حلياته من
هذا احلدث من ُ
الس َّــنور؛ ً
اجل َرذ مصاحلة ِّ
يتربص به من خلفه ،والبوم الذي كان
ابن ِعرس الذي كان ّ
وكل ما ينطوي
أمام ــهُّ .
ّ
السـ ـ َّن ِور َ
يترقب ــه من ِ
عل ،عالو ًة على ِّ
مضمنة
األولية من حكم وحكايات َم َثل ََّية
يف ه ــذه احلكاي ــة
َّ
ّ
ّإن ــا يت ــأ َّدى يف إط ــار الن ــوع األول م ــن الس ــرد االس ــترجاعي
يرتد فيها إل ــى الوراء،
وه ــو «الس ــرد املؤ ّل ــف»؛ ذل ــك ّأن ُ
اجل َرذ ُّ
اجلمعية التي من شروطها التكرار
ويستجلبها من الذاكرة
ّ
واملوضوعي ــة؛ لتغ ــدو فك ـ ًـرا
ـومة بالثب ــات
مب ــا يجعله ــا موس ـ ً
َّ
اجل ـ َـرذ ألن
موروث ــا عب ــر األجي ــال .ولع ـ َّـل ه ــذا ه ــو ما خ ـ َّـول ُ
ً
السـ ـ َّنور.
مطي ًة لتس ــويغ آرائه وأحكامه يف صداقة ِّ
َي َّت ِخ َذها َّ
وم ــن أض ــرب ه ــذه احلكاي ــا واألمث ــال« :أصحاب الس ــفينة»،
ِ
و«الرج ــل والفيل الهائج» ،و«الصديق ــان :الطائع واملضطر»،
و«البهائم م ــع ّأمهاتها».
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 2 _ 3االستباق:

الشخصية:
 3 _ 3تعليقات الراوي_
َّ

إذا نظرن ــا يف االس ــتباقات ال ــواردة يف احلكاي ــة ،تب ـ َّـن
ولعل ذل ــك يرجع إلى ك ــون مثل هذا
لن ــا ق ّل ــة حضوره ــاَّ ،
الن ــوع م ــن احلكاي ــات «حتك ــي ع ــن ش ــيء مض ــى وانته ــى،
ويق ــوم ال ــراوي باس ــتعادته ،أو س ــرد م ــا يح ــدث يف حلظة
الس ــرد احلاضر نفس ــها»( .)10ما يفضي بالراوي ،الس ــيما
يف احلكاي ــات املوروث ــة ،إل ــى ع ــدم االعتن ــاء كثي ـ ًـرا مب ــا
بنائية،
يحقق ذلك ا ُمل ْس َت ْش َر ُف وظيفة
س ــيقع ،إال حينما ّ
ّ
داللي ــة ،ال ميك ــن أن تتج ّل ــى إال م ــن خالل
جمالي ــة ،أو
أو
َّ
َّ
اإلرج ــاء واإلنباء.

الزمني ــة جن ــد ل ــه
ـس آخ ــر م ــن املفارق ــات
هن ــاك جن ـ ٌ
ّ
واجل ـ َـرذ ،وهو ما يطلق
السـ ـ َّنور ُ
ـورا ً
كثيف ــا يف حكاي ــة ِّ
حض ـ ً
التدخ ــات
«التدخ ــات املباش ــرة لل ـ ّـراوي» ،وه ــذه
علي ــه
ّ
ّ
ـردي يف األص ــل،
«وإن كان ــت ظواه ــر تتع ّل ــق بالص ــوت الس ـ ّ
تصله ــا كذل ــك بالترتي ــب احلكائ ـ ّـي أس ــباب؛ فه ــي تقط ــع
نس ــقه التتابع ـ ّـي ب ــإدراج ح ــال التعلي ــق ال ــذي ل ــه صبغ ــة
()19
واحل َكم
جلي ــا م ــع األمث ــال ِ
َّ
تعميمي ــة»  .ونالح ــظ ه ــذا ًّ
«رومي»،
ور
ن
ـ
ـ
الس
ـان
ـ
س
ل
على
جرت
التي
ر
ب
والع
والقصص
ِّ َّ
ِ َ
ّ
ـخصيةَ -راوي ــة) .وق ــد
واجل ـ َـرذ «ف َِر ْي ـ ُـدون» باعتبارهم ــا (ش ـ
ُ
ّ
اهتمامهم ــا ،إل ــى درجة
التدخ ــات ج ـ َّـل
اس ــتقطبت ه ــذه
ّ
ِ
أ ّنه ــا تتقاط ــع وتتك ـ ّـرر وتتداخ ــل يف حوارهم ــا بص ــورة
كثيف ــة تن ــزع به ــا ِ َ
لن تش ـ ّـكل جس ــم احلكاي ــة وما ّدته ــا،
ِ َ
يتحدد
مركزي ــة عل ــى ضوئه ــا
ول ْن تك ـ ْـو َن مبثاب ــة مح ــاور
ّ
ّ
ـاهدا على هذه
مغ ــزى
القص ــة .وحس ــبنا املقط ــع اآلتي ش ـ ً
ّ
السـ ـ َّنور« :هل ـ َّـم إل ـ َّـي وال تقط ــع إخائ ــي ،فإ ّن ــه
ّ
التدخ ــاتِّ :
صديق ــا وقط ــع إخ ــاءه وأض ــاع صداقت ــه ُح ـ ِـرم
ـذ
ـ
خ
ت
م ــن ا َّ
ً
ـوان واألصدق ــاء»
ـس م ــن نفع ــه اإلخ ـ ُ
ثم ــر َة إخائ ــه ،وأ َِي ـ َ
عداوة كامنة،
«رب صداق ـ ٍـة ظاه ــرة باطنها
(ُ – )...
ٌ
اجل ـ َـرذَّ :
ومن ل ــم يحترس منها
وه ــي أش ـ ُّـد م ــن العداوة الظاه ــرة! َ
وق ــع موق ـ َـع الرج ــل ال ــذي يرك ــب ن ــاب الفي ــل الهائ ــج ث ـ ّـم
يغلب ــه النعاس فيس ــتيقظ حتت فراس ــن الفيل فيدوس ــه
ويقتل ــه»(.)20

يج ــيء االس ــتباق ع ــادة يف ش ــكل «مش ــروع أو وع ــد أو
ـعبية وما ش ــاكلها) أو رؤية
تكهن
ّ
ّ
(خاصة يف القصص الش ـ ّ
()11
أو حل ــم أو خي ــال»  .ويظه ــر االس ــتباق يف ش ــكل الوع ــد
واف ل ــك مبا
جلي ــا يف احلكاي ــة كم ــا يف ق ــول ُ
اجل ـ َـرذ« :أن ــا ٍ
ًّ
وم ْح َت ـ ِـر ٌس من ــك م ــع ذل ــك»« ،فإ ّني س ــأدنو منك
وعدت ــك ُ
فأقط ــع احلبائ ــل ك َّله ــا إال حب ـ ًـا واح ـ ًـدا أبقي ــه ألس ــتوثق
()12
السـ ـ َّنور« :ث ـ ّـم إ ّن ــي إن فعل ـ َـت
لنفس ــي من ــك»  .وق ــول ِّ
ذل ــك سأش ــكرك م ــا بقي ــت»( .)13كم ــا ت ــأ ّدى االس ــتباق يف
اجل ـ َـرذ خيف ـ ًـة من
توجس ُ
ش ــكل ّ
وتنب ــؤ م ــن خ ــال ّ
تكه ــن ّ
السـ ـ َّنور .نقف على ذل ــك يف قوله:
مس ــتقبل العالق ــة م ــع ِّ
«وق ــد ذه ــب األم ــر ال ــذي احتج ـ َـت إل ـ َّـي واحتج ـ ُـت إلي ــك
في ــه ،وأخ ــاف أن يك ــون مع ذهابه ع ــود الع ــداوة»( .)14ومتى
ق َّلبن ــا النظ ــر فيم ــا س ــيق م ــن اس ــتباقات وجدن ــا أ ّنه ــا ال
وس ـ َـم ُته أ ّنه «يخبر
تخ ــرج ع ــن ضرب االس ــتباق
اإلعالنيِ ،
ّ
صراحة عن سلس ــلة األحداث التي سيش ــهدها الس ــرد يف
ً
()15
وقطعي
باليقينية
ـوما
وق ــت الح ــق» ؛ وبهذا يكون موس ـ ً
ّ
َّ
احل ــدوث ،وبره ــان ذلك يف الش ــواهد الس ــابقة ،بالتراتب،
م ــا يأت ــي« :فبينما هو كذلك إذ واف ــى الصياد ( )...فجهد
السـ ـ َّنور إلى
اجل ــرذ نفس ــه يف الق ــرض حت ــى إذا ف ــرغ وثب ِّ
اجل ـ َـرذ بع ــض
الش ــجرة عل ــى ده ــش م ــن الصي ــاد ،ودخ ــل ُ
()16
«أيه ــا الصدي ـ ُـق الناصح ذو البالء احلس ــن
األحج ــار» ُّ .
عن ــدي ،م ــا منع ــك م ــن الدن ـ ّـو إل ـ َّـي ألجازيك بأحس ــن ما
أس ــديت إل ـ َّـي ،هل ـ َّـم إل ـ َّـي ،وال تقط ـ ْـع إخائ ــي»(« .)17ث ــم ّإن
خائف ــا أن يدن ـ َـو م ــن
اجل ـ َـرذ خ ــرج بع ــد ذل ــك م ــن وك ــره
ُ
ً
()18
السـ ـ َّنور» .
ِّ

التدخ ــات ذريعة
الراوية
هك ــذا اتخ ــذت الش ـ
ّ
ـخصيةَ -
ّ
تعليمي ــة غايته ــا الكش ــف ع ــن املغ ــزى
تنه ــض بوظيف ــة
َّ
األولي ــة ،وق ــد تس ــتحيل وظيف ـ ًـة
املقص ــود م ــن احلكاي ــة
ّ
دوره ــا يف «إبرازه ــا للخف ـ ّـي ،ووصله ــا
بنائي ــة يتب ـ َّـدى ُ
َّ
للمنقطع ،وبــالتال ـ ــي استكمـ ــالهــا للنق ــص الق ـ ــائ ــم ف ــي
احل ــاض ـ ـ ــر القصص ـ ّـي»( .)21وق ـ ــد أفض ــت ه ــذه الوظيف ــة
واجل ـ َـرذ إل ــى تس ــيير األح ــداث
السـ ـ َّنور ُ
البنائي ــة بحكاي ــة ِّ
ّ
ـلفا ،وم ــا هو يجعل
نج ِزة س ـ ً
وف ــق منط ــق أح ــكام العقل ا ُمل َ
ـروي ل ــه ،س ــواء كان داخ ــلَ احلكاي ــة أم خارجها ،يس ــعى
امل ـ َّ
ينبري
وي ِك ــن ل ــه أن
َ
إل ــى تكمي ــل م ــا غاب ع ــن احلكاي ــةُ .
به ــذا ال ــدور ،يف حكايتنا ،م ــن خالل تعيني حال ــة التوازن
ـكوت عنها ،والتي ترس ــم العالق ــة بني كلٍّ من
األول ــى ،املس ـ ِ
الصي ــاد.
األول يف حبائ ــل
السـ ـ َّنور ُ
ِّ
واجل ـ َـرذ ،قب ــل أن يق ــع ّ
ّ
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توقع النهاية
متك ــن
املروي له م ــن ّ
كم ــا ّأن ه ــذه التعليقات ّ
ّ
اجل َرذ
التي س ــتؤول إليها احلكاية قب ًال ،وبرهان ذلك قول ُ
ثم أحدث
«فأما َم ــن كان أصل أمره عداوة
َّ
اآلت ــيّ :
جوهريةّ ،
فتحولت
صداقته
حلاجة حملته على ذلك ،زالت
صداق ــة
ُ
ٍ
ّ
وص ــارت إل ــى أص ــل أم ــره ،كامل ــاء ال ــذي يس ــخن بالن ــار ،فإذا
ـاردا»(.)22
رف ــع عنها ع ــاد ب ـ ً
مرآة مب ِّئ ــرة تعكس مجمل احلكاية،
لع ـ َّـل هذه العبارة ٌ
إن الع ــدواة ب ــن
وتب ــوح بس ـ ِّـر نهايته ــا قب ــل أن ُتس ــرد؛ إذ ّ
ـإن املن ــاوأة بينهم ــا
واجل ـ َـرذ
السـ ـ َّنور
ُ
جوهري ــة ،وعليه ــا ف ـ ّ
ِّ
ّ
أصيل ــة ،والصداق ــة دخيل ــة وال تك ــون إال لغاي ــة يكفله ــا
زم ــان وم ــكان مح ـ ّـددان ،وح ــادث ط ــارىء ،وه ــذا م ــا جعل
السـ ـ َّنور َف ـ ْـو َر تقطي ــع آخ ــر حب ــل
ُ
اجل ـ َـرذ ِ
يف ـ ُّـر س ـ ً
ـريعا م ــن ِّ
من الش ــبكة.
القص:
 . 4أساليب
ّ

أن م ــن امله ــام األساس ـ ّـية
لي ــس يخف ــى عل ــى أح ــد ّ
الت ــي ينبغ ــي عل ــى ال ــراوي االضطالع به ــا نق ــلَ األحداث
ـخصية وأقوالها
أن أفع ــال الش ـ
واألق ــوال واألح ــوال؛ ذل ــك ّ
ّ
يحتل
وأحواله ــا تق ــع حت ــت نطاق خط ــاب ال ــراوي ،كو َن ــه
َّ
ـردية التي تندرج ضمنها
درجة س ـ َّ
ـردية تسبق الدرجة الس ـ ّ
ـخصية .ويف ه ــذا الس ــياق يق ــول ج ــاب لينتفل ــت:
الش ـ
َّ
النصي ــة ،مبعن ــى أ ّن ــه ق ــادر عل ــى
«الس ــارد يراق ــب البني ــة
ّ
خطية
ـخصيات (املش ــار إلي ــه بعالم ــات
إدراج خط ــاب الش ـ
ّ
ّ
اخلاص.
مث ــل املزدوجت ــن أو النقطت ــن) ضم ــن خطاب ــه
ّ
ـخصيات بأفع ــال
ميه ــد خلط ــاب الش ـ
وهك ــذا ،ميكن ــه أن ّ
ّ
ـهدية.
القول والش ــعور ،أو أن يش ــير إلى نبره بعالمات مش ـ ّ
ـإن املوق ــع
أم ــا العك ــس ،فغي ــر ممك ــن»( .)23وعل ــى ه ــذا ف ـ ّ
ّ
ـردي ال ــذي يتنـ ـ ّزل في ــه ال ــراوي ُي ْق ـ ِـد ُره عل ــى نس ــج
الس ـ ّ
ـخصياتها م ــن
القص ــة ،ونق ــل م ــا يج ــري ب ــن ش ـ
أح ــداث
ّ
ّ
ح ــوار ،ووص ــف م ــا ه ــم علي ــه م ــن هيئ ــات وأح ــوال .وفيما
يأت ــي تفصي ــل ذل ــك.
 1_ 4حكاية األعمال:
ـخصيات
ميك ــن لل ــراوي أن يتص ـ ّـدى ألعم ــال الش ـ
ّ
وأفعاله ــا م ــن خ ــال س ــرد س ــيرورة األحداث الت ــي تقع لها
الس َّــنور
وتكفل لها صيرور ًة ما .وليس لألحداث يف حكاية ِّ
تقليدية،
السردية فيها
واجل َرذ من تعقيد واضح؛ فالبنية
ُ
ّ
ّ

متدرج ــة .وميكن تفصيل
ـام،
وس ــيرورة األحداث ،بش ــكل ع ـ ّ
ّ
ذلك بالترس ــيمة اآلتية:
اختالل التوازن
ُ
اجل َرذ محاصر باألعداء
االضطراب
السنَور يف الشبكة
ِّ

التوازن األول
مغ َّيب

االضطراب املعاكس
قرض ُ
اجل َرذ الشبكة
ْ

التوازن الفريد
ابتعاد ُ
السنَور
اجل َرد عن ِّ

توض ــح لن ــا ه ــذه الترس ــيمة ّأن حال ــة الت ــوازن األول ــى
ّ
يف احلكاي ــة مفق ــودة ،عل ــى الرغ ــم م ــن أ ّنه ــا «تؤ ِّل ــف أه ـ ّـم
ألية حكاية ،والقاعدة التي تنطلق
دعائ ــم البن ــاء
الداخلي ّ
ّ
ـون هن ــاك حكاي ــةٌ إال
من ــه حرك ــة األح ــداث فيه ــا .ف ــا تك ـ ُ
بتغي ـ ِـر مس ــار األح ــداث فيه ــا ،وانتقاله ــا م ــن الرتاب ــة إل ــى
ُّ
()24
االضط ــراب» ؛ ولي ــس يأتي إقصاء ال ــراوي حالة التوازن
اعتباط ــا ،ب ــل هو إش ــارة دا ّلة على حال ــة التيه التي
األول ــى
ً
واجل َرذ،
السـ ـ َّنور ،بوقوعه يف الش ــبكةُ ،
أُخض ــع إليها ٌّ
كل من ِّ
بدءا من
مبحاوطة األعداء لهّ .إن استواء أحداث احلكاية ً
انكس ــارها ،يعن ــي ّأن هن ــاك فترة زمنية مس ــقطة ،بها ينأى
نتنبأ
الراوي عن سرد حالة التوازن األولى ،ولكن ميكن أن ّ
والسـ ـ َّنور ،والتي
به ــا م ــن خالل العالقة املعهودة بني ُ
اجل َرذ ِّ
الوحيد لإلبقاء على
اجل َر ِذ
تقوم على االنفصال ،فس ــبيل ُ
ُ
السـ ـ َّنور هو االبتعاد أب ـ ًـدا .ولكن هذا االنفصال
حيات ــه إزاء ِّ
يس ــتحيل ا ّتصا ًال بس ــبب حال ــة االضط ــراب التي افتتحت
الصي ــاد ،وعلى
السـ ـ َّنور يف ش ــبكة
به ــا احلكاي ــة حيث وقوع ِّ
ّ
اجل ـ َـرذ ،إال أ ّنه وجد
الرغ ــم م ــن ّأن ذل ــك يصب يف مصلحة ُ
السـ ـ َّنور،
نفس ــه مضط ـ ًّـرا إلى أن يعقد مصاحلة طارئة مع ِّ
وذل ــك َّمل ــا أيق ــن ّأن املهال ــك حتوط ــه وهذا ما يجس ــد حالة
اخت ــال الت ــوازن .ونق ــف على هاتني احلالتني يف الش ــاهد
اجل ـ َـرذ) يس ــعى إذ َب ُص ــر ب ــه (أي
اآلت ــي« :فبينم ــا ه ــو (أي ُ
ثم التفت فرأى خلفه
ِّ
السـ ـ َّنور) يف الشبك ُ
فس ـ َّـر واستبشرّ ،
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بوم ــا يريد اختطافه،
اب ــن ِع ــرس يريد أخذه ،ويف الش ــجرة ً
فتحي ــر يف أم ــره ،وخ ــاف إن رج ــع وراءه أخ ــذه اب ــن ِع ــرس،
َّ
وإن ذه ــب ميي ًنا أو ش ــما ًال اختطفه الب ــوم ،وإن تقدم أمامه
السـ ـ َّنور»( .)25وس ــط ه ــذه األه ــوال ا ُمل ْف ِن َي ِة يتسـ ـ ّلح
افترس ــه ِّ
متكنه من
ُ
اجل ـ َـرذ بالعق ــل ،وب ــه يس ــتهدي إلى حيلة بارع ــة ِّ
إنقاذ نفس ــه ،وتتج ّلى يف عالقة الرغبة بني الذات الفاعلة
(الس َّنور) ،واملوضوع (الصداقة) ،فبالتماهي بينهما يظفر
ِّ
اجل ـ َـرذ بالبق ــاء ،وق ــد ق ــاده إحلاح ــه على ه ــذه العالقة إلى
ُ
األول
اضط ــراب معاك ــس أ َّدى إل ــى نق ــض االضط ــراب ّ
وإبطال ــه بق ــرض الش ــبكة ،وق ــد س ــلك يف ه ــذا االضطراب
متعاق ــب،
مراح ــل متصاع ــدة تن ــدرج يف س ــياق خط ـ ّـي
ِ
وتتم ّثل فيم ــا يأتي:

إزاء
الت ــي كان عليه ــا ٌّ
كل منهم ــا داخ ــلَ احلكاية ،فكالهم ــا َ
ورط ــة حت ّتم عليهما تناس ــي العداوة القائم ــة بينهما .وما
ْإن انكش ــفت الورط ــة حت ــى ارت ـ َّـد الوض ــع إلى ما ه ــو عليه،
ـارج
وب ــرزت عالق ــة االنفص ــال اس ـ
ً
ـتجابة للقي ــم ا ُمل َ
نج ــزة خ ـ َ
احلكاي ــة .وميك ــن جتس ــيم ذلك بالش ــكل اآلتي:
مرسل (الرغبة يف البقاء)
ِ
(اجل َرذ)
مرسل إليه ُ
َ

(اجل َرذ)
الذات ُ

املساعد (العقل)
ِ

املوضوع (الصداقة الطارئة)
املعارض (العداوة القائمة)

السـ ـ َّنور بالصلح« :أنا اليوم ش ــريكك يف
 محاول ــة إقناع ِّخالص ــا إال ال ــذي أرج ــو
الب ــاء ،ولس ـ ُـت أرج ــو لنفس ــي
ً
ل ــك في ــه اخل ــاص .وكالم ــي ه ــذا لي ــس في ــه ك ــذب وال
وإي ــاك وإن ك َّن ــا مختلفي الطب ــاع ،لك ّننا
خديع ــة .وإ ّن ــي ّ
()26
م َّتفقا احلال ــة» .

اجل َرذ ه ــو القطب الذي
م ــا نفي ــده م ــن هذا الش ــكل ّأن ُ
يق ــع علي ــه امل ــدار يف توجي ــه أح ــداث احلكاي ــة ،وه ــو مبثابة
مكنته
احمل ـ ّـرك األساس ـ ّـي ال ــذي عليه من ــاط
القصة ،وق ــد ّ
ّ
بنائية أتاحت
املركزي ــة ألن ينه ــض بوظيف ــة
األهلي ــة
ه ــذه
ّ
َّ
ّ
داخلية
السـ ـ َّنور؛ لرغبة
ل ــه
ّ
التحك ـ َـم يف وضع اال ّتص ــال مع ِّ
ّ
وتلح عليه باالستمس ــاك بالعيش ،ويف
تضطرم يف نفس ــهّ ،
س ــبيل تلبي ــة ه ــذه الرغب ــة ،وحتصيله ــا يلج ــأ إل ــى العق ــل
ـاعدا يعين ــه عل ــى مجابه ــة املخاط ــر الت ــي
ويج ــد في ــه مس ـ ً
كل مكان ،فإذا باحللِّ العارض يبزغ يف خاطره،
تطارده من ّ
يحقق رغبته؛
وين ــزع به نحو
ـدوه بالقدر الذي ّ
ِ
مصاحلة ع ـ ّ
قائما،
معار ًض ــا ً
ليبق ــى احل ـ ُّـل األب ــدي املتمث ــل يف الع ــداوة ِ
أي مس ــاومة فيه.
وبس ــببه يأب ــى ُ
اجل ـ َـرذ قبول ِّ
 2 _ 4حكاية األقوال:

«فإن
السـ ـ َّنور باألمانْ :
 تعي ــن الش ــرط :أ َْخ ُذ الوعد من ِّعت حبائلك ،وخ ّلصتك من
أن ــت
جعلت ل ـ َـي األمان َّ
قط ُ
َ
()27
هذه الورطة» .
 قط ــع جمي ــع حبائ ــل الش ــبكة إال حب ـ ًـا واح ـ ًّـدا« :فإ ّن ــيس ــأدنو من ــك فأقط ــع احلبائ ــل ك َّله ــا إال حب ـ ًـا واح ـ ًـدا
أبقي ــه ألس ــتوثق لنفس ــي من ــك»(.)28
الصياد« :فبينما هو
 قط ــع احلبل األخير حلظـ ـ َة قدومَّ
اجل ـ َـرذ نفس ــه يف
كذل ــك إذ واف ــى الصي ــاد ( )...فجه ــد ُ
القرض»(.)29
كل
وأخي ـ ًـرا ينغلق
النص على ت ــوازن فريد ،حيث يؤوب ٌّ
ّ
الصياد،
األول خوفً ا م ــن
السـ ـ َّنور ُ
م ــن ِّ
واجل ـ َـرذ إلى جح ــرهّ ،
َّ
السـ ـ َّنور؛ وبذا تع ــود العالقة بينهما إلى
والثان ــي خوفً ا من ِّ
ديدنها من االنفص ــال والتنافر.

ندل ــف إل ــى احلكاي ــة م ــن خ ــال راو خارج ــي س ــوى
بيدب ــا الفيلس ــوف ،ويت ــأ ّدى م ــن لفظة «زعم ــوا» دون تعيني
ـمة أصلية
دقي ــق ألولئ ــك الزاعم ــن ،ويف ذل ــك م ــا يؤ ّكد س ـ ً
األول بيدب ــا
ـومة به ــا احلكاي ــات
موس ـ ً
املثلي ــة .فال ــراوي ّ
ّ
ـض
يجع ــل احلكايـ ـ َة املنطوق ــة بلس ــان راوة مجهول ــن تنه ـ ُ
إيهامي ــة توح ــي بتكاث ــر أع ــداد القائل ــن به ــذه
بوظيف ــة
َّ
اخلرافي ــة جلبا ًب ــا
مم ــا يكس ــو أح ــداث احلكاي ــة
احلكاي ــة؛ ّ
َّ

وهك ــذا يس ــتقيم لن ــا الق ــول ّإن احلكاي ــة تنكش ــف على
تتجس ــدان يف اال ّتص ــال واالنفصال،
عالقت ــن متغايرت ــن
ّ
تحكم ــا مجم ــل احلكاي ــة،
وق ــد تداع ــت أصداؤهم ــا ِل ُ
التحول .فقد انطلقت احلكاية من
وجتعالها قائمة على
ّ
واجل ـ َـرذ ،أوع ــزت إليه ــا احلالةُ
السـ ـ َّنور ُ
عالق ــة اتص ــال ب ــن ِّ
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ـريا ،الس ـ ّـيما ّأن
واقعي ـ ـ ـ ــا مت ـ ــى استحـ ـ ــال عـ ـ ـ َـالها َ ً
عال ــا بش ـ ًّ
ًّ
اجل َرذ بش ــكل
مي،
ك
احل
ـة
ـ
ي
احلكا
ـون
ـ
م
مض
واملتعي يف قول ُ
ِ ْ
ّ
متوات ــر« :العاق ــل يفي ملن صاحله م ــن أعدائه مبا جعل له
كل الثقة ،وال يأمنه على نفس ــه مع
من نفس ــه ،وال يثق به َّ
()30
الق ــرب من ــه ،وينبغ ــي أن يبتع ــد عنه م ــا اس ــتطاع»  ،هذا
يختص
احل ْكم ــي ال يقتصر على ف ــرد واحد ،وال
املضم ــون ِ
ّ
مترام ش ــائع ،وال
وإن ــا هو
بإط ــار زمن ـ ّـي أو مكان ـ ّـي مح ـ ّـددّ ،
ٍ
مندوحة للعاقل عنه؛ ما يؤ ّكد صدق منحى هذا املضمون
وصح ــة منطقه.
احل ْكم ــي،
ِ
ّ
ـردية يف حكاي ــة
ّإن م ــن ينع ــم النظ ــر يف األص ــوات الس ـ ّ
ـردي
السـ ـ َّنور ُ
واجل ـ َـرذ ،املنعطف ــة عل ــى ذل ــك الص ــوت الس ـ ّ
ِّ
بالتنوع ،فتارة ُيخضع
اجلماعي املتعالي ،يجد أ ّنها ت ّتس ــم
ّ
ّ
ـخصية ل ــه .وذلك على غ ــرار ما جنده
ـ
ش
ال
ـاب
ـ
ط
خ
ال ــراوي
َ
ّ
«فتحي ــر يف أم ــره ،وخ ــاف إن رج ــع وراءه
يف املقط ــع اآلت ــي:
َّ
أخ ــذه اب ــن عرس ،وإن ذهب ميي ًنا أو ش ــما ًال اختطفه البوم،
السـ ـ َّنور»( .)31يكش ــف ه ــذا املقطع
وإن تق ـ ّـدم أمامه افترس ــه ِّ
اجل ـ َـرذ ،وإدراج
ع ــن تسـ ـ ّلط ال ــراوي عل ــى أق ــوال ش ـ
ـخصية ُ
ّ
خطابها يف خطابه ،يف نطاق ما يس ـ ّـمى باخلطاب املس ـ َّـرد،
ـخصية يف س ــياق
وفي ــه يعم ــد ال ــراوي إل ــى نق ــل ق ــول الش ـ
ّ
«ح َد ًث ــا م ــن ب ــن أح ــداث أخ ــرى ،ويضطلع
سـ ّ
ويع ـ ُّـده َ
ـرديُ ،
()32
ب ــه ه ــو بنفس ــه»  .وعل ــى هذا يجن ــح الراوي إل ــى اختزال
معا ،وتكييفهما بحسب ما يفهم،
قول الش ـ
ـخصية وفعلها ً
ّ
«فتحي ــر يف أمره
وم ــا ميلي ــه علي ــه تأويله ،وآي ــةُ ذلك قوله:
َّ
وخ ــاف» .وضمي ــر الغائ ــب يف العب ــارة اآلنف ــة يؤ ّكد وس ــاطة
حل
الراوي ،وتسـ ـ ّلطه على أقوال ُ
ولعل الفز َع الذي َّ
اجل َرذَّ .
قي ــد حركت ــه ،وبالتال ــي س ـ َّـوغ لل ــراوي تو ّل ــي مهمة
ُ
باجل ـ َـرذ َّ
وإن أش ــار إل ــى م ــا ي ــدل علي ــه بقول ــه:
س ــرد الفع ــل ال ــذيْ ،
اجل َرذ
معطل مش ــلول ،ال يق ــوى ُ
«رج ــع ،ذه ــب ،تق ـ ّـدم» ،فهو ّ
عل ــى اإلقدام علي ــه؛ وبذلك يتأ ّزم ش ــعوره باخلوف والهلع،
ويبل ــغ أوج ــه عندم ــا ين ــزع إل ــى االنكت ــام ،فال ينب ــس ببنت
ـاركا ال ــراوي يفص ــح عن ش ــعوره وأحوال ــه؛ فأ َّنى له
ش ــفة ،ت ـ ً
كل صوب؟
ال ــكالم والفع ــل ،واألخط ــار تتجاذب ــه م ــن ّ
اجل َرذ إلى العقل ،والتماسه احليلة أفسح
إال َّأن رجوع ُ
نسبيا من سلطة الراوي ،وأوعزه إلى
يتحرر
له املجال ألن
ًّ
ّ
كالم تنفيس ـ ّـي ،يف ـ ِّـرج في ــه ع ــن ضيقت ــه ،وذل ــك م ــن خالل
يحدثه ــا ضم ــن م ــا يس ـ ّـمى باخلطاب
االنكف ــاء عل ــى ذات ــه
ّ

املنق ــول (أو اخلط ــاب املباش ــر) وفي ــه «يعي ــد الس ــارد كالم
التلفظ ب ــه
مت
الش ـ
واقعيا»(.)33
ـخصية بش ــكل حر ّ
يف ،وكم ــا ّ
ّ
ًّ
ّ
اجل ـ َـرذ إل ــى اس ــتعمال
وم ــع ه ــذا الن ــوع م ــن ال ــكالم ينح ــو ُ
ضمي ــر املتك ّل ــم؛ إذ ّإن «الس ــرد بضمي ــر املتكل ــم ه ــو حدي ــث
الش ـ
اجل َرذ لرس ــم
ـخصية عن نفس ــها»()34؛ وقد اس ــتعان به ُ
ّ
وتتبدى
محسوبة ورصينة،
خطة جناة ،تقوم وفق خطوات
ّ
َّ
ٍ
اخلط ــوة األول ــى يف تعي ــن ما ح ــدق به من أخط ــار« :فقال
علي،
يف نفس ــه :هذا بالء قد اكتنفني ،وش ــرور قد تظاهرت َّ
اجل َرذ لم يكن ،مع تزايد
ومح ــن ق ــد أحاطت بي»( .)35إال ّأن ُ
رغبت ــه يف احلي ــاة ،ليرض ــخ إلى تلك األخط ــار ،وأمارة ذلك
يف اخلطوة الثانية حيث نقف على لغة مش ـ ّـبعة بأس ــاليب
بالتجدد واالس ــتمرار من خ ــال األفعال
النف ــي ،ومفعم ــة
ّ
املضارعة؛ ما يعكس ذا ًتا ملحاحة على كسب رهان احلياة،
متوفـ ـ ّزة إل ــى ل ـ ّـذة البق ــاء« :وبع ــد ذل ــك فمع ــي عقل ــي ف ــا
الدهش،
يفزعن ــي أم ــري ،وال يهولني ش ــأني ،وال يلحقن ــي َّ
ـعاعا؛ فالعاق ــل ال َي ْف ـ َـر ُق عن ــد س ــداد
وال يذه ــب قلب ــي ش ـ ً
()36
رأي ــه ،وال َي ْع ـ ُـز ُب ع ــن ذهن ــه عل ــى ح ــال»  .إ ّنه ــا اختي ــارات
ذكي ــة تع ـ ِّـري م ــا تع ّل ــق بش ــغاف قلب ــه م ــن اخل ــوف،
ّ
لغوي ــة ّ
وتبره ــن على حصافة عقله ،وس ــداد رأيه ومنطقه ،وتأكيد
اجل َرذ
ذل ــك يتج ّل ــى يف اخلط ــوة الثالث ــة حيث يس ــتفيض ُ
تأمالت ــه وإعم ــال عقل ــه ،ويس ــعى جاه ـ ًـدا للوص ــول إل ــى
يف ّ
حجاجية ترش ــح باحلكم واألمث ــال والعبر:
مخ ّل ــص بلغ ــة
َّ
ـبيه بالبحر الذي ال ي ــدرك غوره ،وال يبلغ
ّ
«وإن ــا العقل ش ـ ٌ
وت ُّق ـ ُـق الرجاء ال
الب ــاء م ــن ذي الرأي مجه ــوده فيهلكهَ َ ،
في ْع َمى عليه
ينبغ ــي أن يبل ــغ من ــه ً
مبلغ ــا ُي ْب ِط ـ ُـر ُه ُ
وي ْس ـ ِـك ُر ُه َ
ني قمين ـ ٍـة بأن
أم ــره .)37(»...لق ــد ارتك ــز ُ
اجل ـ َـرذ عل ــى مضام َ
وتلب ــي غايت ــه ،ملا فيه ــا من صدق املنحى ،وس ــامة
تنق ــذهّ ،
الفك ــرة؛ وعل ــى ه ــذا فهي تش ــي بإصابة قراره ،وبذا يكس ــب
(السـ ـ َّنور) وخارجه ــا
ـروي ل ــه داخ ــل احلكاي ــة
تأيي ــد امل ـ ّ
ِّ
(الق ــارىء) ،ب ــل يجعله أكثر اطمئنا ًنا إل ــى رأيه ،وركو ًنا إلى
رس ــخته اخلط ــوة الرابع ــة عندما
ُحكم ــه وق ــراره ،وه ــذا ما ّ
السـ ـ َّنور ،فم ــا كان م ــن األخير
أش ــار إلي ــه عقل ــه مبصاحل ــة ِّ
اجل َرذ عنه .ويف
إال املصادق ــةُ عل ــى هذا الصلح فور إفص ــاح ُ
لي من هذا البالء
مع ــرض ذل ــك يقول ُ
اجل َرذ« :ولس ـ ُـت أرى َ
السـ ـ َّنور؛ فإ ّنه قد ن ــزل به من البالء
مخ ّل ًص ــا إال مصاحل ــة ِّ
()38
مث ــل ما ن ــزل بي أو بعض ــه» .
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والتدب ــر يف مآالته ــا ،وم ــن أه ـ ّـم القرائ ــن
فح ــص األم ــور
ّ
تري ُثه يف قرض حبائل الش ــبكة جميعها
الدال ــة عل ــى ذلك ُّ
دفع ــة واحدة ،وإبقاء حبل واحد ح ّتى جتيء اللحظة التي
الصياد.
السـ ـ َّنور منش ــغ ًال ،وه ــي حلظ ــة ق ــدوم
يك ــون فيه ــا ِّ
ّ
إ ّنه ــا حلظ ــة الع ــودة إل ــى االفت ــراق األصيل بينهم ــا .وعلى
الرغ ــم م ــن التنائ ــي إال ّأن احل ــوار بينهم ــا ظ ـ ّـل م ّتص ـ ًـا،
اجل َرذ اتصال ال ــو ّد ،ودوام
السـ ـ َّنور يلتمس م ــن ُ
وق ــد ابتدره ِّ
اجل ـ َـرذ سلس ــلةٌ من
الصداق ــة ،وعنده ــا تنث ــال عل ــى لس ــان ُ
املتوس ــل ،واحلياد
السـ ـ َّنور
ِّ
احلج ــج ،غايته ــا إس ــكات ص ــوت ِّ
عم ــا ارتآه .وقد ج ــاءت احلجج متضايفة يأخذ بعضها
ب ــه ّ
السـ ـ َّنور ،ول ــم يت ــرك ل ــه
برق ــاب بع ــض ،األم ــر ال ــذي أجل ــم ِّ
مجا ًال لإلفصاح عن مش ــروعه ،أو تنظيم منطق حلججه،
اجل ـ َـرذ م ـ ّـرة أخ ــرى يف اإلقن ــاع؛ م ــا دع ــاه
م ــا يثب ــت تف ـ ّـوق ُ
السـ ـ َّنور ،وتنفي
ألن يخت ــم احل ــوار بطريق ــة تص ــادر أق ــوال ِّ
التواص ــل بينهم ــا .وآية ذل ــك اختتامه احل ــوار دون انتظار
ويخفف من
ميهد للحظة الف ــراق،
ّ
ّ
السـ ـ َّنور ّ
أي ج ــواب م ــن ِّ
ـروي ل ــه إل ــى اإلحس ــاس
ـ
مل
ا
ـوق
ـ
س
ي
ـك
ـ
ل
بذ
ـه
ـ
ل
ولع
ـا،
ـ
ه
ت
حد
ّ
ّ
ّ
بتع ـ َّـذر ب ــوادر أم ــل االلتق ــاء .وه ــو م ــا نق ــف علي ــه يف ق ــول
اجل ـ َـرذ« :ال س ــبيل إل ــى اجتماعن ــا والس ــام»(.)44
ُ
متكن أس ــلوب
جودن ــا النظ ــر يف احلكاية وجدنا أن ُّ
وإذا ّ
ـردي
تتوس ــل ب ــه كش ــكل س ـ ّ
املش ــهد احل ـ ّ
ـواري منه ــا جعله ــا ّ
القصصي ــة بأكمله ــا عند
ط ـ ٍـاغ؛ إذ «يج ــري تركي ــز احلبك ــة
ّ
األساسية
املش ــهد بحيث يضحي هو الذي يختزن الداللة
ّ
ـص ،إلي ــه ي ّتج ــه االهتم ــام ،وفيه تص ـ ّـب األح ــداث كأ ّنه
للن ـ ّ
()45
النص
بحد ذاته»  .وال ش ـ ّـك يف ّأن هذا يكسب
مس ــتهدف ِّ
ّ
ـرحيا
طابع ــا
ً
درامي ــا تس ــتحيل مع ــه األح ــداث فع ـ ًـا مس ـ ًّ
ًّ
وتأث ًرا به .الس ّــيما
يجعل القارىء أكثر تفاع ًال مع احلدث ّ
ـنادي ال ــذي هو مبثابة
ّأن ال ــراوي ق ــد اس ــتعان بخطاب إس ـ ّ
ـخصية (املباش ــر) ،والذي
«اخلطاب املصاحب خلطاب الش ـ
ّ
ويوض ــح (أحيا ًن ــا) األبع ــاد
املفك ــر،
يح ـ ّـدد عم ــل املتك ّل ــم أو ّ
ّ
()46
أو املظاه ــر املختلف ــة للعم ــل ،والش ـ
ـخصية»  .وعل ــى هذا
ّ
ـنادي؛
البنائية
تتح ـ ّـدد الوظيف ــة
والداللية للخطاب اإلس ـ ّ
ّ
ّ
تفس ــر له مقاصد
إذ به يس ــعف الراوي
َ
القارىء مبعلومات ّ
املتحاوري ـ ِـن ،أو تؤ ِّول له م ــا يدور يف ذهنهما حلظة
خط ــاب
َ
النط ــق ،أو تش ــرح ل ــه ظ ــروف التواص ــل التي هي م ــن أوكد
«غالبا ما مي ّثل محاولة
اإلسنادي؛ إذ إ ّنه
وظائف اخلطاب
ّ
ً

التدب ــر غاي َت ــه ،و َّمل ــا قب ــض على
اجل ـ َـر ُذ يف
هك ــذا يأخ ــذ ُ
ّ
احلل؛ اس ــتحالت هواجس ــه
زم ــام املش ــكلة ،واس ــتمكن م ــن
ّ
انفتاحا
كالم ــا جهي ـ ًـرا ،وغ ــدا انغالقه على ذات ــه
احلبيس ــة ً
ً
طريقا،
احلوار الداخل ـ ّـي إليه
السـ ـ َّنور الذي لم َي ِج ــد
ً
عل ــى ِّ
ُ
مراوح ــا يف ش ــبكته ،ول ــم ينطل ــق لس ــانه إال عندم ــا
وظ ـ َّـل
ً
اجل َرذ .وحس ــبنا املقطع اآلتي دلي ًال على ذلك:
اس ــتنطقه ُ
السـ ـ َّنور فقال له :كي ــف حالك؟ قال
«ث ـ ّـم ّإن ُ
اجل ـ َـرذ دن ــا من ِّ
ت ـ ُّـب ،يف ضي ــق وضن ــك .قال :وأن ــا اليوم
السـ ـ َّنور :كم ــا ُ ِ
ل ــه ِّ
خالصا إال الذي
ش ــريكك يف البالء .ولس ـ ُـت أرجو لنفس ــي
ً
()39
حوار
أرج ــو ل ــك فيه اخل ــاص»  .ينش ــأ ،يف هذا املقط ــعٌ ،
والسـ ـ َّنور ،م ــن خ ــال ضمائ ــر التك ّل ــم
تبادل ـ ّـي ب ــن ُ
اجل ـ َـرذ ِّ
«تلف ــظ مش ــترك ،وبن ــاء ينج ــزه
واملخاطب ــة؛ ذل ــك أ ّن ــه ّ
()40
غالبا م ــا يح ّتم على
اثن ــان»  .وه ــذا الوض ــع التخاطب ـ ّـي ً
ـخصيات
التنح ــي قلي ـ ًـا ،وإي ــكال الرواي ــة إلى الش ـ
ال ــراوي
ّ
ّ
توف ــره
لتتب ــادل احل ــوار والتعليق ــات؛ وذل ــك الس ــتثمار م ــا ّ
ـاء
ـواري م ــن طاق ــة
تقني ــة املش ــهد احل ـ ّ
درامي ــة جتع ــل اللق ـ َ
ّ
تلقائية
صدق ــا وحرارة ،فض ـ ًـا عن دورها يف جتس ــيد
أكث ــر
ً
ّ
ـهدي.
املوقف املش ـ ّ
ولع ـ ّـل إتاحة الراوي للش ـ
إجراء هذا األس ــلوب
ـخصيات
َ
ّ
م ــن احل ــوار ،وال ــذي ين ــدرج يف إط ــار اخلط ــاب املباش ــر
املنط ــوق ،ه ــو م ــا س ــمح له ب ــأداء وظيفت ــه األساس ـ ّـية وهي
اإليه ــام بالواق ــع ،م ــن جه ــة ك ــون اخلط ــاب املباش ــر «أكث ــر
الشخصية .وبذلك تكون وظيفته
األشكال «وفاء» خلطاب
ّ
()41
بواقعية
(القصصي) اإليهام
ـص الروائ ـ ّـي
املروي» .
ّ
يف الن ـ ّ
ّ
ّ
التخييلي
متحررة من سلطة صانعها
ـخصية تتك ّلم
فالش ـ
ّ
ّ
ّ
(ال ــراوي) ،وهذا من ش ــأنه أن يق ـ ّـرب خطابها من املخاطَ ب
ـخصية قد
ـروي ل ــه) ،ال ــذي يعتق ــد ّأن ما تنطق به الش ـ
(امل ـ ّ
ّ
قالت ــه فع ًال؛ فيكون لكالمها تأثير بالغ عليه .وهو أس ــلوب
كثي ـ ًـرا م ــا يك ــون مناس ـ ًـبا ملقام ــات ال ّلق ــاء؛ كون ــه خطا ًب ــا
كبيرا،
«تتق ّل ــص فيه املس ــافة ب ــن الق ــول ومرجعه تق ّل ًص ــا ً
ـروي ل ــه يش ــاهده أو يس ــمعه»()42؛ وب ــذا يظف ــر
ح ّت ــى ّ
كأن امل ـ ّ
السـ ـ َّنور ،واس ــتجالب تصديقه:
ُ
اجل ـ َـرذ يف اس ــتقطاب رغبة ِّ
اجل َرذ ،وعرف أ ّنه صادق؛ قال له:
السـ ـ َّنور كالم ُ
«فلما س ــمع ِّ
ّ
أيض ــا راغب فيم ــا أرجو لك
ّإن قول ــك لش ــبيه باحل ـ ّـق ،وأن ــا ً
ولنفس ــي به اخل ــاص»(.)43
اجل ـ َـرذ م ــن
ّإن الوص ــول إل ــى ه ــذه النتيج ــة ل ــم متن ــع ُ
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ـعيا إل ــى بي ــان
إلكس ــاب فع ــل
ّ
التلف ــظ بع ــض الكثاف ــة ،وس ـ ً
وإن ــا
تعق ــد كلِّ ق ــول ال حتم ــل دالالت ــه الكلم ــات وحده ــاّ ،
ّ
ينقله ــا كذل ــك م ــا يصاحبه م ــن تنغي ــم وإش ــارات وحركات
()47
ـنادي يف احلكاي ــة:
أو نظ ــر»  .وم ــن أمثل ــة اخلط ــاب اإلس ـ ّ
السـ ـ َّنور فقال
«فق ــال يف نفس ــه»(« ،)48ث ــم ّإن ُ
اجل ـ َـرذ دن ــا م ــن ِّ
()49
اجل ـ َـرذ ،وع ــرف أ ّنه صادق
السـ ـ َّنور كالم ُ
فلم ــا س ــمع ِّ
ل ــه» ّ ،
قال ل ــه»(.)50
 3_ 4حكاية األحوال:
فإن
إذا كان الس ــرد موكو ًال إليه نقل األفعال واألحداثّ ،
مهم ــة الوص ــف نق ــل األح ــوال والهيئ ــات .ويف ذل ــك يق ــول
ّ
حدثية
ة
د
ـا
ـ
م
وحاصله
ـداره
ـ
م
ـرد
ـ
س
ال
«إن
ـومة:
ـ
س
ق
الصادق
ّ
ّ
ّ
حركي ــة مجالها زمن ـ ّـي)ّ ،أما
ة
د
ـا
ـ
م
ـي
ـ
ه
قوامه ــا األعم ــال (و
ّ
ّ
وصفية قوامها
الوصف فمداره وحاصله يف اخلطاب ما ّدة
ّ
ومتده
املوصوفات ،وهي ما ّدة تعطي اخلطاب وجهة أخرىّ ،
واملتأمل يف حكاية
ـودي»(.)51
أفقي ال عم ـ ّ
ّ
–ع ــادة– يف ّات ــاه ّ
واجل ـ َـرذ يلح ــظ ّأن الراوي لم يلتف ــت إلى الوصف
السـ ـ َّنور ُ
ِّ
ام ــا؛ ول ــم ميت ــح من ــه إال بالق ــدر ال ــذي يخ ــدم الس ــرد،
إال ِل ً
ويرته ــن مبواضعاته وصياغات ــه ،وبذا غدا للوصف وظيفة
تأسيس ـ َّـية تضطلع باإلسهام يف تس ــويغ األحداث املسرودة،
م ــن خ ــال تصوير اإلطار ال ــذي تقع في ــه ،وتداعياته على
واقعيا .ومن
بعدا
شـ
ـخصيات احلكاية ،ما يجعله يكتس ــب ً
ًّ
ّ
الوصفي ــة يف احلكاي ــة« :زعم ــوا ّأن ش ــجرة
أمثل ــة العب ــارات
ّ
عظيم ــة كان يف أصله ــا جح ــر ِّسـ ـ َّنور يق ــال له روم ـ ّـي .وكان
()52
حتب
ً
قريب ــا من ــه جح ــر ُج ـ َـرذ يق ــال ل ــه فري ــدون» « .كم ــا ّ
()53
يف ضن ــك وضي ــق .ق ــال :وأنا اليوم ش ــريكك يف الب ــاء» .
«وكالم ــي ه ــذا لي ــس في ــه ك ــذب وال خديعة .واب ــن عرس ها
عدو.
ه ــو كام ــن ل ــي ،والب ــوم يرصدن ــي ،وكالهم ــا ل ــي ول ــك ّ
وإي ــاك ،وإن ك َّن ــا مختلف ــي الطب ــاع ،لك ّنن ــا م ّتفق ــا
وإ ّن ــي َّ
()54
بعملية
احلال ــة»  .يتب ـ ّـن من األمثلة الس ــابقة ّأن القائم
ّ
الوص ــف ج ــاء به متع ـ ّـد ًدا؛ إذ كان بعض الوص ــف من إنتاج
ـخصيات؛ وه ــذا
ال ــراوي ،وبعض ــه اآلخ ــر م ــن إنت ــاج الش ـ
ّ
متو ًج ــا يج ــذب الق ــارىء ،ويفس ــح
يعط ــي حرك ــة الوص ــف ّ
املج ــال لول ــوج رؤى متع ـ ّـددة داخ ــل احلكاي ــة الواح ــدة.
توضحه األمثلة الس ــابقة ،ين ــزع إلى وصف
فال ــراوي ،كم ــا ّ
الفض ــاء اخلارج ـ ّـي للمس ــرح ال ــذي جت ــري علي ــه أح ــداث
ـرديا خ ــارج احلكاي ــة ،يف
احلكاي ــة ،كون ــه يحت ـ ّـل
ً
موقع ــا س ـ ًّ

ـخصيات أص ــوات تنطلق من داخ ــل احلكاية؛
ح ــن ّأن الش ـ
ّ
الذاتي ــة ،وما يحكم عاملها
حت ــد عن وصف نوازعها
ل ــذا لم ِ
ّ
()55
ـابقا .
فصلنا يف هذا احلديث س ـ ً
ـاص م ــن قيم .وق ــد ّ
اخل ـ ّ
 . 5أمناط الرؤية:
راو خارج ـ ّـي مجه ــول
ينه ــض الن ـ ّ
ـص م ــن خ ــال رواي ــة ٍ
يخ ــرج علينا من خالل ال ّلفظة اآلتي ــة« :زعموا» .ولئن كان
راو علي ــم من
ه ــذا ال ــراوي مرجع ــه املتع ـ ّـن مجه ــول ،فإ ّن ــه ٍ
حي ــث اضطالع ــه بتق ــدمي األح ــداث ،وتنس ــيقها ،وتأويلها
ـاص .وه ــو بذل ــك ين ــدرج يف من ــط
ً
انطالق ــا م ــن موق ــع خ ـ ّ
الرؤي ــة م ــن اخلل ــف« ،حي ــث يكون الس ــارد أكث ــر معرفة من
ـخصية»( .)56وق ــد هيم ــن ه ــذا النم ــط عل ــى احلكاي ــة
الش ـ
ّ
اخلارجي ترتيب األحداث
بأكمله ــا؛ إذ أخضع هذا ال ــراوي
ّ
ـاص ،كم ــا أ ّن ــه تو ّل ــى تقدي ــر
وس ــيرورتها إل ــى منطق ــه اخل ـ ّ
الباطني ــة.
ـخصيات ،وتأوي ــل نوازعه ــا
كيفي ــات أداء الش ـ
َّ
َّ
ّ
واألمثل ــة عل ــى ذل ــك غاي ــة يف الكث ــرة ،نع ــرض منها:
ـدب ويطل ــب م ــا ي ــأكل ،وه ــو ح ــذر م ــن
«خ ــرج ُ
اجل ـ َـرذ ي ـ ّ
الروم ـ ّـي»(.)57
فسر واستبشر»(.)58
«فبينما يسعى إذ بصر به يف الشرك؛ ّ

«ث ـ ّـم التف ــت ف ــرأى خلف ــه اب ــن ِع ــرس يري ــد أخ ــذه ،ويف
فتحير يف أمره ،وخاف»(.)59
بوما يريد اختطافه،
الش ــجرة ً
َّ
«فقال يف نفسه.)60( »...:
الس َّنور»(.)61
«ثم ّإن ُ
اجل َرذ دنا من ِّ
ّ
اجل َرذ ،وعرف أ ّنه صادق»(.)62
الس َّنور كالم ُ
«فلما سمع ِّ
ّ
السـ ـ َّنور
«ث ـ ّـم ّإن الب ــوم وابن ع ــرس ّملا رأيا دنو ُ
اجل َرذ من ِّ
أيس ــا منه وانصرفا»(.)63
رومي يف قطع احلبائل»(.)64
اجل َرذ أبطأ على
«ثم ّإن ُ
ّ
ّ

السـ ـ َّنور .فبينما هو
«ث ـ ّـم ّإن ُ
اجل ـ َـرذ أخذ يف قطع حبائل ِّ
()65
اجل َرذ نفسه يف القرض
كذلك إذ وافى
الصياد» «فجهد ُ
ّ
السـ ـ َّنور إل ــى الش ــجرة عل ــى ده ــش من
ح ّت ــى إذا ف ــرغ وث ــب ِّ
()66
اجل َرذ بع ــض األحجار» .
الصي ــاد ،ودخل ُ
ّ
مقطع ــة ،ث ـ ّـم انص ــرف
«وج ــاء
الصي ــاد فأخ ــذ حبائل ــه ّ
ّ
خائب ــا»(.)67
ً
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خائفا أن يدنو
اجل ـ َـرذ خ ــرج بعد ذلك من وك ــره
«ث ـ ّـم ّإن ُ
ً
()68
الس َّنور» .
من ِّ
«ثم حلف واجتهد على صديقه»(.)69
ّ

الهوامش:
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ّإن ال ــراوي يف األمثل ــة اآلنفة يس ــتعني بضمير الغائب؛
دلي ـ ًـا عل ــى ّأن األفع ــال واألقوال ال تخ ــرج عن نطاق رؤيته
وتأوالت ــه .وه ــو يف س ــبيل حتقي ــق ذل ــك ينق ــل لن ــا م ــا يقع
ُّ
دق ــة
ـورة
ـ
ص
ب
ـداث
ـ
ح
أ
ـن
ـ
م
ات
ـخصي
ـ
ش
لل
تعاقبي ــة تكش ــف ّ
َّ
ّ
ـخصية مهما
كل ش ـ
رصده ،وتعلن عن تواجده ال ّلصيق مع ّ
َّ
تباي ــن زما ُنه ــا ،وتنائ ــى مكا ُنه ــا .ول ــم يكت ـ ِـف به ــذا الرص ــد
ليتوغ ــل ليخت ــرق
اخلارج ـ ّـي لألح ــداث فحس ــب ،ب ــل إ ّن ــه
ّ
ـخصيات ،وميي ــط ال ّلث ــام ع ــن مكنونات نفس ــها
باط ــن الش ـ
ّ
ـأول إدراكاتها ،وهواجس ــها العميق ــة إزاء ما
احملتجب ــة ،ويت ـ َّ
كل
يج ــري له ــا م ــن أح ــداث ومواق ــف .وم ــا يدعم ذل ــك مع ّ
فس َّر واستبشر،
يتبدى يف قوله عن ُ
شخصية ّ
اجل َرذ« :حذرُ ،
ّ
خائفا» .وقوله عن
فتحير ،وخاف ،فقال يف نفس ــه ،فجهد،
ً
َّ
السـ ـ َّنور« :وعرف أ ّنه صادق ،واجتهد» .وقوله عن ابن ِعرس
ِّ
والب ــوم« :يري ــد أخ ــذه ،يري ــد اختطاف ــه ،أيس ــا» .وقول ــه ع ــن
«خائبا».
الصي ــاد:
ً
ّ
كل
ّإن م ــا يب ـ ّـرر ن ــزوع ال ــراوي إل ــى إقح ــام نفس ــه يف ّ
ـرديا م ــن ش ــأنه أن
م ــا يح ــدث ،ه ــو احتالل ــه مس ـ ً
ـتوى س ـ ًّ
نوع ــا م ــن
ميح ــي املس ــافة بين ــه وب ــن م ــا ي ــروي ،ويوج ــب ً
إلهية تس ــتطلع أفعال
املعرفة املتعالية ،جتعل وجهة نظره ّ
ـخصية يف فض ــاء ال زمن ـ ّـي؛ إذ «ل ــم يطلعن ــا ال ــراوي
الش ـ
ّ
كيفي ــة حصول ــه على م ــا نقله لن ــا ،ولك ـ ّـن الظاهر ّأن
عل ــى ّ
الوقائعية ،هي
الزمني ــة
خارجي ــة ع ــن
زمني ــة
ّ
ّ
ّ
انتم ــاءه إل ــى ّ
()70
مكنت ــه من احلص ــول على هذه املعرف ــة»  ،وقد أتاح
الت ــي ّ
ل ــه ذل ــك ألن يع ــرف ما ُخفي وم ــا ُعلن ،وما ُق ــرب وما ُبعد،
وتنوعت أماكنها ،سواء يف وقت
مهما تعد ّدت الش ـ
ـخصياتّ ،
ّ
متفرق ــة.
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علي ِولْد زايــد...

أسطورة الشخصية ،وبالغة األقوال واألمثال

()1

أ .محم ـ ـ ـ ـ ــد علي ثامر
كاتب من اليمن.

قــد يفاجئــك جــدك أو شــيخ كبيــر فــي الســن مبثــا ٍل بلي ـ ٍغ وحكم ـ ٍة مأثــورةٍ مــن أمثــال ِ
وحكــم علــي بــن زايــد ..حتتــار فــي بالغــة
املقــال وعمــق املعنــى واملفهــوم والتــي تشــبه إلــى حـ ٍـد مــا أقــوال ِ
وح َكــم أرســطو وأفالطــون وســقراط فــي العصــر القدمي ،وبني كتب
ٍ
ميني نادر،
ومحاضرات تشارلز ديكنز وسكوت وات وإبراهيم الفقي في عصرنا احلاضر ..وحقيقة القول إننا أمام فيلسوف ٍّ
فلكي دقيق في ترصد الظواهر الطبيعية والفصولُ ،ترجمان للنجوم واملعالم الزراعية ،أســس بذلك فلســف ًة شــعبي ًة ميني ًة
عالم ّ
خالصة ،إننا في جمهورية علي بن زايد ،في ظل ُح ُكمه ومدنه الفاضلة ،وشعبيته النابعة من وسط قلوب وعقول اليمنيني،
من حبهم وعشــقهم ِ
لألرض واخلي ِر وا ُّليمنِ والبركات.
ويصف ــه الش ــاعر اليمن ــي الكبي ــر /عب ــداهلل البردون ــي بالق ــول« :إذا عرفن ــا أنَّ (عل ــي ب ــن زاي ــد) ه ــو كل الش ــعب
اليمن ــي ،وأن زمان ــه ه ــو كل األزم ــان ،كم ــا أن قريت ــه هي كل القرى ،ألن ــه ع َّبر بكل لهجات ال ــكل ،وال يعبر بلهجات كل
الش ــعب إال كل الش ــعب ،عل ــى أن احلكاي ــات الت ــي أنطق ــت (عل ــي ب ــن زاي ــد) هي بع ــض يومي ــات الناس»( )1ومما س ــبق
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واحل َك ــم ،وم ــن الفلس ــفة
عل ــي ب ــن زاي ــد بح ــر ًا م ــن األق ــوال ِ
الغريب ــة والعجيب ــة ،الت ــي ل ــم تكتش ــف بعد.

بيت من بي ــوت اليمنيني ،يف
ف ــإن عل ــي ب ــن زايد ه ــو يف كل ٍ
وواد وجبل ،يف الذرى
ـهل ٍ
كل حق ـ ٍـل م ــن حقولهم ،يف كل س ـ ٍ
الش ــاهقة واملدرجات الزراعية ،يف الريف واحلضر ،ينش ــد
أح ــام وآم ــال اليمني ــن ،ينه ــض م ــن أوجاعه ــم وآالمهم،
ويد ِّرب
يق ــف م ــع صغيره ــم قب ــل كبيره ــم ،يع ِّل ــم وي ـ َّـد ِرس ُ
الن ــاس مواقي ــت وجنوم زراعته ــم وحصادهم.

فمن هو هذا احلكيم املطمور واملغمور؟!
علـ ــي بـن زايـد ،احلكـيم والفيلـ ــسوف ،األديـب والشاعر
األسـطـ ــورة ،الـعـالـ ــم الفـلـكـ ــي والنفس ـ ــي ،اخلبـ ــير وا ُملع ِّل ــم
الزراع ـ ـ ــي ،أحـ ـ ــد أشه ــر احلكم ــاء اليمنيـ ـ ــن ،ب ــل أك ــثرهــم
واحل ـ َكم واألعــراف
ـاء وح ــذقـ ـ ــا ،واف ــر األم ـثـ ــال ِ
ـاء وده ـ ً
ذكـ ـ ـ ً
التـي تت ـ ــداولها أجـيال تلو األجيال ،وعصور بع ــد العصور
واألزمـ ـ ــان ،فهـ ـ ــو ابـ ـ ــن املاضـ ــي ورفيـ ـ ـ ــق احلـ ـ ـ ــاضر وصديق
املستقبل.

غني بتفاصيله
فالتراث الش ــفهي (الالمادي) يف اليمن ُّ
()5
وأنواع ــه ،فالزوام ــل( ،)2والبال ــة( ،)3واملهاج ــل( ،)4واألهازي ــج ،
األغاري ــد ،التراني ــم ،األغان ــي الش ــعبية ،وأغان ــي ألع ــاب
األطف ــال ،احلكاي ــات ،واألمث ــال( ،)6وغيره ــا م ــن أصن ــاف
أل ــوان الت ــراث الثق ــايف واألدب الش ــعبي ،والت ــي حاف ــظ
عليه ــا اليماني ــون جي ـ ًـا بع ــد جي ــل يف الري ــف أو احلض ــر
برغ ــم مح ــاوالت القض ــاء عل ــى تراثن ــا الثق ــايف وموروثن ــا
احلضاري ..ولعلنا هنا سنتكلم عن جزئية من هذا التراث
العظي ــم واملتمثل باألمثال الش ــعبية الت ــي يتداولها الناس
يف حياته ــم ،يف مأكله ــم ومش ــربهم ،يف زراعتهم وحصادهم،
وبطله ــا ه ــو احلكي ــم والفيلس ــوف اليمان ــي /علي ب ــن زايد
دفع ــت جزال ــة ودق ــة وبالغ ــة أقوال ــه وأمثال ــه وأعرافه
والت ــي َّ
ـاب
باملستش ــرق الروس ــي /أناطول ــي اغ ــار يش ــيف لكتاب ــة كت ـ ٍ
باللغت ــن العربي ــة والروس ــية عنون ــه بـ(أح ــكام عل ــي ب ــن
أبواب
زاي ــد) ،ور َّت ــب في ــه هذه األق ــوال ِ
واحل َك ــم ،وفصله ــا يف ٍ
ومواضي ــع منس ــقة ومح ــددة ،ب ــل وح ــاول وزنه ــا عل ــى ضوء
عل ــم العروض للخلي ــل بن أحمد الفراهي ــدي ،ولكن أقواله
وحكم ــه ل ــم يت ــم التط ــرق له ــا م ــن قب ــل األدب ــاء والش ــعراء
ِ
والكُّ ت ــاب اليمني ــن والع ــرب ول ــم تخضع للبحث والدراس ــة
والتقن ــن؛ إال م ــن ب ــادرةٍ حس ــنةٍ للمرح ــوم الش ــاعر اليمني
الكبي ــر /عب ــداهلل البردوني الذي أف ــرد فص ًال كام ًال يف كتابه
«فن ــون األدب الش ــعبي يف اليم ــن» ع ــن حكي ــم الش ــعب عل ــي
ب ــن زاي ــد ،تناول فيها اخللفيات احلكاياتي ــة لبعض أمثاله،
أعراف ــه ،حكم َّيات ــه ،ش ــعريته ،كم ــا عن ــون ديوان ًا ش ــعري ًا له -
للبردون ــي  -بـ(رجع ــة احلكي ــم اب ــن زاي ــد) ،كم ــا د َّون العمي ــد
املتقاع ــد /يحي ــى ب ــن يحي ــى العنس ــي بعضـ ـ ًا م ــن أقوال ــه
اخلاص ــة باملواقي ــت الزراعي ــة يف كت ـ ٍ
ـاب أصدرت ــه مبناس ــبة
()7
صنع ــاء عاصمة الثقافة العربي ــة 2004م ولكن؟!!! يعتبر

حاول ــت البح ــث يف العدي ــد م ــن املراج ــع واملؤلفات عن
دقيق لش ــخصية احلكي ــم اليماني عل ــي ِولْد زايد،
حتدي ـ ٍـد ٍ
وحتدي ــد أي ــن ول ــد وأي ــن م ــات؟ وأي ــن ع ــاش وترب ــى ويف أي
العص ــور كان؟ م ــن أي األس ــر أو إل ــى أي القبائ ــل ينتس ــب؟
لك ــن محاولت ــي تل ــك ب ــاءت بالفش ــل ،ك ــون معظ ــم أقوال ــه
ـرق
ل ــم توث ــق توثيقـ ـ ًا إلكترونيـ ـ ًا ومكتبيـ ـ ًا وحفظ ــت بط ـ ٍ
تقني ـ ٍـة عصري ــة ،وإمن ــا وثق ــت م ــن قبي ــل الصدف ــة فق ــط،
م ــن ذاك ــرة الن ــاس ،األمي ــن واملتعلم ــن عل ــى ح ـ ٍـد س ــواء،
نظ ــر ًا الرتباطه ــا والتصاقه ــا الوثي ــق ب ــاألرض والزراع ــة
والفالح ــة والع ــادات والتقاليد وأحوال احلياة وتصاريفها،
ولع ــل التراث الش ــفهي الالم ــادي منتش ــر يف اليمن بكثرة،
ـرة ،وقد أورد املؤرخ
ويتع ــرض لالندث ــار والضياع
بصورة كبي ـ ٍ
ٍ
اليمن ــي أبو الع ـ ـ ــز مس ــلم اللحجي صاحب كت ــاب «طبقات
املطرفي ــة»( :إن قل ــة الرغب ــة ل ــدى أه ــل اليم ــن يف إحياء ما
يك ــون يف بالده ــم وأهله ــا م ــن األخب ــار واآلث ــار ،وأن ــه ق ــد
كان يف اليم ــن م ــن احملاس ــن احلس ــنة يف أخب ــار الدني ــا ،يف
اجلاهلي ــة واإلس ــام ،ون ــوادر العجائ ــب الت ــي ق ــد د َّون أه ــل
العراق واحلجاز ومصر والش ــام وخراس ــان ما هو دونها)(،)8
على الرغم من وجود بعض احملاوالت الفردية والبسيطة،
والت ــي ق ــام به ــا األس ــتاذ املرح ــوم /عل ــي محمد عب ــده عند
إص ــداره كت ــاب «حكايات وأس ــاطير ميني ــة» ،أو م ــا يقوم بها
بي ــت امل ــوروث الش ــعبي ،وصاحبت ــه األس ــتاذة /أروى عب ــده
عثمان ،وبعض احملاوالت الصغيرة جد ًا لبعض مؤسس ــات
املجتم ــع املدن ــي الت ــي تهتم بالت ــراث الش ــفهي اليمني.
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وع ــود ًة مل ــا س ــبق فحكيمن ــا يذكره عام ــة الن ــاس بـ(علي
ب ــن زاي ــد) أو بـ(عل ــي ِو ْل ــد زاي ــد) كم ــا يوثق ذلك يف أش ــعاره
وح َك ِمه وأقواله ،ولعلني حاولت وسألت واستمعت للعديد
ِ
م ــن أبن ــاء الق ــرى وامل ــدن اليمنية عن من هو عل ــي بن زايد
وم ــا هو اس ــمه الكامل؟ أو ما هي أس ــرته وقبيلت ــه؟ ولكن!!
وبحس ــب املت ــداول ل ــدى عام ــة الن ــاس فعل ــي بن زاي ــد – ال
ُي ْع ـ ُ
ـرف بقي ــة اس ــمه أو حت ــى لقب ــه– ه ــو م ــن موالي ــد قرية
منكث ،قضاء ِكتاب – بكس ــر الكاف – التابع ملديرية يرمي،
ٌ
موثق
محافظ ــة إب م ــن أوس ــاط اليم ــن ،ال يوجد حتدي ـ ٌـد
حدد
وصحي ـ ٌـح لتاريخ والدته وال حت ــى لوفاته ،وهناك من َّ
زمان ــه بفت ــرة نهاي ــة الق ــرن احل ــادي عش ــر للهج ــرة ،بداية
القرن الثاني عش ــر للهجرة (أي خالل القرن الثامن عش ــر
املي ــادي) ،أم ــا ع ــن حياته فيش ــتهر بأن ــه تنقَّ ــل يف العديد
م ــن املناط ــق واملدن والقرى اليمنية ،وقد وردت بعض منها
«عدينه(ُ ،)9س ـ َـمارهُ ،س ـ ُـحول
عل ــى لس ــانه ويف أقوال ــه ومنه ــا ُ
اب ــن ناجي ،بيت ِعلم ــان ،ضوران آنس ،رصابة ،موزع...الخ».
وأم ــا بالنس ــبة حلالت ــه االجتماعي ــة فق ــد ت ــزوج بثالث
نس ــاء إحداه ـ َّـن ابن ــة عم ــه ،وق ــد وردت حكاية ظريف ــة دارت
بينه وبني نس ــائه الثالث ..حي ــث تقول احلكاية :كان لعلي
ِو ْل ــد زاي ــد ،ث ــاث زوج ــات ،إحداه ــن ابن ــة عم ــه كان يس ــكن
معه ــن يف بيت ــه املتواض ــع ،م ـ َّـر الوق ــت ،فأمل ــت ب ــه فاق ــة -
فق ـ ٌـر مدق ـ ٌـع  -فخ ــرج م ــن بيت ــه ذات ليل ـ ٍـة يف طل ــب ال ــرزق،
أو االقت ــراض لس ــد الرم ــق ،فل ــم يعث ــر على ش ــيء ،فعاد يف
اللي ــل متخفيـ ـ ًا ،وصعد إلى س ــطح منزله متأم ًال يف حركة
النجوم ،يفكر يف حاله ،فس ــمع نس ــاؤه يتحدثن فيه ،تقول
ابنة عمه :أين ذهب علي بن زايد يا ُترى؟ فقالت إحداهن:
ذهب يس ــرق وس ــيحلف أنه ما س ــرق ،وقالت األخرى :ذهب
يزن ــي ،فأجابت ابنة عم ــه :أال تصبرن على الرجل وال ليلة
واح ــدة ،ولكنك ــن تنكرن اجلميل وتهتكن الس ــتر ،ثم ذهبت
ابن ــة عم ــه ،وأحض ــرت بع ــض احلب ــوب الت ــي أخفته ــا ب ــن
عل ــف اإلب ــل ،وصنع ــت منه ــا طعامـ ـ ًا ،إذ كان ينف ــد عنده ــم
م ــا ُجم ــع م ــن احلب ــوب قبل انته ــاء الس ــنة ،فيضط ــر علي
ب ــن زاي ــد لالقت ــراض ،ولكن ــه يف تلك الليلة لم يجد ش ــيئ ًا،
وزان ،وحالّف ،فلما
ـارقٍ ،
ب ــل اته ــم م ــن قبل زوجتيه بأن ــه س ـ ٍ
س ــمع ذل ــك احلدي ــث منه ــن ،ونظ ــر ما صنع ــت ابن ــة عمه،
فغ ـ َّـرد بقوله:

يقول علي بن زايد..
من عادة الفقر األخالف
أمسيت من فقر ليلة
وزان وح َّالف،
سارق ِ
فقام فور ًا بطالق زوجتيه االثنتني ،وأنشد يقول:
يقول علي بن زايد..
ما يجبر الفقر جابر،
إال البقر والزراعة،
وإال القلم والدفاتر،
وإال جما ًال تسافر،
تقبل بكل البضاعة،
وإال مرة( )11من قبيلة،
فيها الورع والقناعة،
ُت َّدبر الوقت كله ،كنه( )12لديها وداعة”
ودالالت
ـان
فه ــذه احلكاي ــة وبعظمة ما حتتويه من مع ـ ٍ
ٍ
لعمليتي الشك والنكران للجميل حتى من أقرب املقربني
ً
متداولة إلى حد اآلن ملا فيها
إلي ــك ،ف ــا تزال هذه األبيات
وحكم ــة لكيفي ــة محارب ــة الفق ــر واجل ــوع وق ــد
م ــن بالغ ــة ِ
ـرق تتمثل يف :الزراع ــة ،والتعليم،
ح ــث عل ــى ذلك بأربع ط ـ ٍ
والتج ــارة ،ولع ــل آخرها االختيار للنس ــاء الصاحلات ذوات
احلسب والنس ــب ،والورع والقناعة..
()10

احلكيم ..وحربه على الفقر واجلوع:
كان الفق ــر واجل ــوع  -وال يزاال  -هم ــا الداء الذي ليس
ل ــه دواء يف حي ــاة اليمني ــن ،وقد كانت حلكيمنا  -علي ولد
زاي ــد  -ص ــوالت وج ــوالت يف مقارعتهم ــا ،مس ــتندا لق ــول
أمي ــر املؤمن ــن عل ــي ب ــن أب ــي طال ــب (ل ــو كان الفق ــر رج ـ ًـا
فأس ــس وش ـ َّـرع فلس ـ ً
ـفة جدي ــد ًة حت ــارب وتص ــارع
لقتلت ــه)َّ ،
الفق ــر واجل ــوع وتدع ــو إل ــى الفالحة والتعلي ــم مع ًا.
يقول علي ِولْد زايد..
ال رزق يأتي جلالس
()13
إال ألهل املغارس
ومن قرأ يف املدارس
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ب ــل ووص ــل به احل ــد من ش ــدة خوفه وهلعه م ــن اجلوع
أن ش ــبهه بامل ــوت ال ــذي ال جن ــاة من ــه ،فن ــراه ينص ــح الناس
بالنزول إلى منطقة الس ــحول مبحافظة إب ذات اخلضرة
الواف ــرة وال ــرزق الكثير فيقول:

باجل ــن والس ــحر والش ــعوذة وغيره ــا ،وس ــأورد بعضـ ـ ًا م ــن
فلس ــفة اليمني ــن احلياتي ــة واملتمثلة يف النج ــوم واملعالم
الزراعي ــة – كم ــا يس ــميها ه ــؤالء املزارعون– ُ
وت ـ َّـدد بـ 13
ـداد فردي ــة تنازلي ــة تب ــدأ
ـهور ذات أع ـ ٍ
يومـ ـ ًا وحتس ــب كش ـ ٍ
م ــن (ش ــهر  – 25ش ــهر  – 23ش ــهر .....21ال ــخ) وتس ــمى
بالنج ــوم ،ومنه ــا( :جن ــم ا َ
العل ــب( ،)16جنم
جلح ــر( ،)15جنم ِ
الص ــواب( ،)19وجن ــم
س ــهيل( ،)17وجن ــم الرواب ــع( ،)18وجن ــم َّ
ع ـ َّـان ،والث ــاث ،واخلامس ،الس ــادس ،الس ــبع ،التس ــع....
ال ــخ) في ـ ّـدون لن ــا وللتاريخ علي ولد زايد عن جنم س ــهيل
مث ـ ًـا بقوله:

أقواله في الفالحة والزراعة:

أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ..أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سهـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــل
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ليـ ـ ـ ـ ـ ــلتـ ـ ـ ـ ــي سـ ـبـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني س ـ ـ ـ ـيـ ـ ــل
أنا سهيل ..أدخل على احللبة( )20بليل
()21
وأقط ـ ـ ـ ــف كحـ ـ ـ ـ ــيل
وأيضـ ـ ًا يق ــول يف جنم س ــهيل ،كونه م ــن أفضل النجوم
الزراعية يف اليمن:

يقول علي ِولْد زايد..
إن كنت هارب من املوت
ما أحد من املوت ناجـي
وإن كنت هارب من اجلوع
أهرب سحول ابن ناجي
يف معظ ــم مناط ــق اليم ــن ،قراه ــا ومدنه ــا ،جباله ــا
وس ــهولها ووديانه ــا ،ت ــردد وتت ــرمن بأق ــوال عل ــي ب ــن زاي ــد
وإرش ــاداته الزراعي ــة ،ولعله ــا النصي ــب األكب ــر م ــن أقوال ــه
وحكم ــه ،ف ــكان يطل ــق أجم ــل األوص ــاف عل ــى األرض
ِ
والزراع ــة ،عل ــى الث ــور وه ــو يج ـ ُّـر احمل ــراث خلف ــه ليصن ــع
أتالمـ ـ ًا( )14متناس ــقة وجميل ــة ،تفت ــح ذراعيه ــا مم ــدود ًة
للصيب
الس ــتقبال غي ــث الس ــماء ،وحتتضن ب ــن جنباتها ِ
 حب ــات ال ــزرع ،وإميانـ ـ ًا من ــه بالق ــول املأث ــور (أن ي ــأكل مماي ــزرع) فه ــو يدع ــو عام ــة الن ــاس إل ــى ض ــرورة التمس ــك
بالزراع ــة كونه ــا الكن ــز العظي ــم واخلي ــر الوفي ــر.

ما يف النجوم إال سهيل
جمال ال تسافر
أوصـ ـ ـي ـ ـ ــك ي ـ ــا ّ َ
عـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مطـ ـ ـ ـ ـل ـ ــع س ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــيل
()22
أو فـ ـ ــي مغي ـ ــب الظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافر
يا هلل جارك من مغيب الظافر
عنيت( )23األول ما عنيت اآلخر
()24
الليـ ــل بـ ـ ــارد ،والنهـ ــار هواجر
وهن ــا يتغ ــزل يف الزراع ــة وتفاصي ــل مواس ــمها ،ومت ــى
بذر األرض وجتهيزها وحرثها وإزالة الش ــوائب واألش ــجار
الض ــارة به ــا ،كما يح ــث على وجوب املواظب ــة على احلرث
والغ ــرس يف األوق ــات الزراعي ــة املناس ــبة وأن يب ــادر امل ــزارع
بالقي ــام باك ــر ًا وأن يظ ــل أيضـ ـ ًا حت ــى الغل ــس أو غ ــروب
الش ــمس حت ــى ينال حظه ورزق ــه من الزراع ــة وما تنتجه
ـرات ونع ـ ٍـم وفي ــرة الت ــي قد تف ــوق التج ــارة بكامل
م ــن خي ـ ٍ
أرباحها-:

وال غراب ــة أن جن ــد ترابط ًا بني تلك السالس ــل الزراعية
لرجل
املتمثل ــة باملدرج ــات وب ــن ه ــذه الفلس ــفة العظيم ــة
ٍ
بس ــيط هو علي ِولْد زايد ،فمن هنا تتضح عظمة اإلنس ــان
اليمن ــي ،وجتل ــو عزميت ــه الت ــي أدهش ــت العال ــم أجم ــع
حول اجلب ــال واملرتفعات العالية
لتصميم ــه الفري ــد الذي َّ
إل ــى حواض ـ ٍـن لل ــرزق الكثير ليقاوم الفق ــر واجلوع واملرض
وه ــو الثالث ــي املرع ــب يف حي ــاة اإلنس ــان اليمن ــي قدميـ ـ ًا
ـكل عام.
وحديثـ ـ ًا ،وبحي ــاة الش ــعوب واألمم بش ـ ٍ
ـارة أو أم ـ ٍـة أو تاري ـ ٍـخ إال مب ــا
وع ــاد ًة م ــا تق ــاس أي حض ـ ٍ
ونظم حياتية،
بنيان
إرث وموروث ،من
ٍ
تركته لألجيال من ٍ
ٍ
ـات
فاليمني ــون – واب ــن زاي ــد واح ـ ٌـد منه ــم – ترك ــوا بصم ـ ٍ
تاريخي ـ ٍـة وش ــواهد حضاري ــة ال زال ــت قائم ــة حت ــى اآلن،
فالفلس ــفة الغريب ــة والعجيب ــة ج ــد ًا حلكيمن ــا والبعي ــدة
كل البع ــد ع ــن اخلرافي ــات واألس ــاطير وعالق ــة اإلن ــس

ماريت( )25مثل الزراعة
مـ ــاريت أن ــا مثلــها شي
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وأنا عـ ــلى الـ ـب ــاب جــالس
عـ ـ ــني إل ـ ــى كـ ـ ــل األبـ ـ ـ ــتال
م ـ ــن يبـ ــكر أو م ــن يغــلس
* * *
م ــا شغـ ــب( )42إال مـ ــن ازوع
م ــن علفه( )43وسـط بيته
واحلــب( )44مخزانه أرجع
* * *
جهم( )45العنب يف خروجه
مـ ــا بني كـ ــرمة( )46وعنـ ـ ــقاد
* * *
يا جولبه( )47قولي ألهل األعناب
َ ()48
يلقح ما يذوق التوكّاب
ذي ما ِ ّ
قب ـ ـ ــس( )49العـ ـ ــنب فـ ـ ـ ــي َح ـ َد ْع ـ َـش ْر
والسـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــع()50تـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــديكـ ـ ـ ـ ــروم ـ ـ ــه
* * *
()51
ما ينفعك طول مسقاك
()52
إذا اللـ ـ ـ ـ ــيال ـ ـ ـ ـ ــي جـ ــديـ ـ ـ ـ ــبه
* * *
طيـ ـ ـ ـ ـ ــافة( )53املـ ـ ـ ـ ــالعمـ ــاره
إذا لقـ ـ ــى ُخ ـ ــزق( )54عك ـ ــبر
وإال تف ـ ـ ـق ـ ـ ــد( )55ح ـ ـ ـ ـ ــراره
* * *
أم ــا ِتن َْهن ِـه( )56مــن الصــيد
وإ ّالتن ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــي()57حـ ـجـ ـ ـ ــاره
* * *
إذا نظ ـ ــرت البــارق( )58الكوم ــاني
ِّ
أبشـ ـ ــرك ب ـ ــالس ـيـ ــل يـ ـ ــوم ثــانـ ـ ــي
* * *
()59
إينم ـ ــا حلـ ـ ــت السبـ ـ ــع حل ـ ــيت
التس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع( )60ال ز َْن َّ
دف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ال ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ـ ـ ــله متالـ ــم
غيــر املــذاري( )27لها أوقات
* * *
ت ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الث ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــت
يقلـ ـ ـ ـ ـ ــعالـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـ ــل()28الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــت
أيـ ـ ــش يب ـعــدك ي ــا زي ــل يــا نوب ـ ــاني
والع ْبلة الصنعاني
العتُ م ِ
حلي(ُ )29
* * *
مـ ــن لـ ــم عل ــى البيــض( )30يـب ـ ـتـِّل
()31
وي ْب ـ ــكر
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ــم ُيغ ـ ـ ــلس ُ
ال َب ْخ ـ ـ ـ ــتَ ل ـ ـ ـ ــه( )32ف ـ ــي الـ ـ ـ ــزراعة
* * *
شتّي( )33ويخرف
ذي مـ ــا َي ِ
ال َب ْختَ ل ـ ــه فـ ــي الزراعة
* * *
يـ ــا ذيـ ــب إذا كنــت حــاذق
بتـ ِّــل( )34فــي وسط مالك
* * *
أح ــنا( )35نسـافر
يـ ــاهلل ال ْ
والمع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره
ـوج( )36األعرام
جت ــارتي َعـ ْ
والغرس( )37بعد العماره
* * *
أع ـ ـ ــرام م ـ ـ ـ ـ ــالــي حص ـ ــونه
إذا ن ـ ـ ـ ــزل سيـ ـ ـ ــل ب ـ ــاللـ ـ ــيل
أمسيت سالي( )38شجونه
* * *
بت ــلة( )39عل ــى ثــور زاحف
أخي ــر لي( )40مــن جتـ ــاره
كل ــني( )41س ــرح تبــتل ماله
* * *
()26
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إال فه ـ ــو مـ ـ ـ ــن َحـ ـ َد ْع ـ ـ َـشـ ـ ْـر
إذا ل ــم اخلم ــس( )61متطر
* * *
مـ ـ ـ ـ ـ ــا ينفعـ ـ ــك ليـ ـ ــله وال ش ـ ـ ــي
()62
نص ـ ــف السـ ــنة تس ــعه أش ــهر
()63
والنصـ ـ ـ ـ ــفاآلخ ـ ـ ــرث ـ ــالثـ ــة
التس ـ ـ ـ ــع والس ـ ـ ـبــع واخلـ ـم ــس
()64
ِت ـ ـب ـ ـ ــان فيـ ـ ـه ــا الـ ـ ـع ـ ـيـ ـ ــاف ـ ـ ــة
ال سـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـه ــا وال ب ـ ـ ـ ـ ِـر
الـ ـ ـلـ ـ ــه يـ ـجـ ـ ـ ـ ِ ّـم ـ ـ ــل()65وي ـ ـسـ ـ ـ ـتـر
* * *
ي ـ ـ ـ ــاغ ـ ـ ــارت ـ ـ ــاه()66ي ــالثـ ــريا
()67
مال ـ ـ ـ ــم الص ـ ـي ــف زل ــت
* * *
ق ـ ــدم ـ ــتمـ ــالـ ــي َت ـ ّ َ
ـوخـ ـ ـ ـ ْـر
مـ ـ ـ ــذراه( )68صفـ ـ ــو الثـ ــري ــا
()69
تسابق النجم األحمر
* * *
نـ ــوي ــد( )70بعـ ــد الغ ــدا خلف
زاب( )71اخل ـ ــريف الع ـ ـ ــوالـ ــي
والصـ ـ ـي ـ ــف ش ــرقـ ــي ه ـل ـيـ ـل ــه
* * *
إذا زحـ ـ ـ ـ ـ ــل( )72ف ـ ــي العق ـ ـ ــارب
فـ ــالش ـ ــل( )73ي ــا أهــل العـ ـقــارة
وخ ــذ مـ ــن العـ ـ ـيــس( )74بـ ــازل
()75
وإن ـ ـ ــزلن ـ ـ ـ ــواح ــي ُسـ ـمـ ـ ــارة
()76
وافعل سالحك شرميني
()77
ون ـ ـصـ ــف ث ـ ــوب ـ ــك ِغ ـ ـ ـ ــراره
* * *
مع ـ ـ ــي مـ ــن الـ ــوقت إمـ ـ ــارة( )78الف ـ ــجر
إذا أصبح أحمر  ،فهو لغزر( )79املطاره

وها هو هنا يبش ــر بالغالل والسبول والعناقيد ،خيرات
األرض الت ــي أت ــت بع ــد جه ـ ٍـد جهي ــد يبذل ــه الفالح ــون يف
حراثته ــم ل ــأرض ،م ــرور ًا باحلج ــون( ،)80ث ــم باله ــروش(،)81
حت ــى يك ــون احلصاد:
يقول علي إبن زايد..
العـ ـلْب ي ــا ُم ُـح َّمد
َج ْح ــر ِ
ِّ
قطـع سبول( )82العـناقـيد
يـ ـ ــا مق ـب ــلة م ــن يع ــودك
الب ـ ـ ــر األح ـ ـم ــر
يعـ ـ ــودك ِ
والـ ــرازقـ ــي( )83ف ــي ردودك
ويش ــرح يف األبي ــات التالي ــة كي ــف للزراع ــة أن تق ــوم إذا
ل ــم يك ــن هناك ثو ٌر كبير وقوي يقوم بقل ــب وحراثة األرض
بالوقت احملدد واملطلوب ،حيث يتغزل هنا بالدور احملوري
للث ــور وأهميته يف عملي ــة فالحة األرض:
يقول علي ولد زايد..
()84
ما يسبر املد األخضر
إ َّال ب ِـ َم ـ ـ ـ ـ ـ َّـديـ ـ ــن( )85ي ــابـ ــس
وال ت ـ ـمـ ـ ـ ـ َّـدح( )85لـ ـ ـمـ ـحـتاج
يصبح على الباب جالس
* * *
إتلم( )86مبدين وإحلق كسرين
واع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف( )87ط ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني
إن جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني( )88أغنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
وإن راح ـ ـ ـ ــني م ـ ـ ـ ــا يفق ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن
* * *
()89
أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزراعة دل ـ ـ ـ ـ ِ ّـيه
تـ ـ ـ ـ ــريد ثـ ـ ـ ـ ــورين جيدين
()90
وحـ ـ ـ ـ ّ َيه
وبيـ ـ ـ ـ ــت وايف ِ
* * *
()91
لوال البقـ ــر مـا ركبت عمامي
وال بنـ ـ ـ ـ ــي مسج ــد وال دعــامي
وال طلـ ـ ـ ـ ــع ب ــاشا م ــن التهامي
* * *
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ال جتع ــل الغن ــم رأس مــال ــك
وال ِتخلهـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن ديـ ـ ـ ـ ــارك
()92
ُخبر البقر حتت االهجاج
()93
وابت ــالـ ـه ــا فـ ــي عـ ـبـ ـ ــاص ـ ــر
()94
احلويه
مـ ـ ـ ـ ــا ُخبـ ـ ـ ـ ــرها يف
ِّ
* * *
قبحـ ـ ـ ـ ــي ملـ ـ ـ ـ ــن ليـ ـ ـ ـ ــس ميلك
ال جـ ـ ـ ـ ــاه مـ ـ ـ ـ ــاضي وال مـ ـ ـ ـ ــال
()95
وال غـ ـ ـ ـ ــنم فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــزريـبة
يبي ـ ـ ـ ـ ـ ــع منـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وي ـ ــكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
* * *
القضــب( )96سلطـ ــان األبتـ ــال
ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور القبي ـ ـ ــلي حص ـ ــانـ ـ ـ ــه
قـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ــا علي غ ـ ـ ِ ّـد( )97الثور
()98
وال متـ ـ ـ ـ ــيل مـ ـ ـ ـ ــن ُقـ ـ ـ ـ ــباله
* * *
والـ ـ ـ ـ ــله مـ ـ ـ ـ ــا ابيـ ـ ـ ـ ــع ثـ ـ ـ ـ ــوري
()99
قلب
مـ ـ ـ ـ ــا دامت الـ ـ ـ ـ ــريح ِت ِ
ش ـ ـ ــرقي وقب ـ ـ ـ ــلي( )100ع ـ ـ ـ ــوالي
* * *
()101
بيض البقر مثل األشراف
واحلمـ ـ ـ ــر مث ـ ـ ـ ــل السالطـ ـ ـ ــني
والسـ ـ ـ ـ ــود مـ ـ ـ ـ ــا طـ ـ ـ ـ ــاب مـ ـ ـ ـ ــنها
مث ـ ـ ـ ــل العـ ـ ـ ــبيد املمـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــيك
* * *
يـ ـ ـ ـ ــا ثـ ـ ـ ـ ــورنا طـ ـ ـ ـ ــال عمـ ـ ـ ـ ــرك
عمـ ـ ـ ـ ــر الهـ ـ ـ ـ ــالل الي ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاني
()102
فـ ــي آخـ ـ ــر الشهـ ـ ــر شـ ـ ـ ــيبة
وأصبح ولد يوم ثاني
* * *
يـ ـ ـ ـ ــا صاحـ ـ ـ ـ ــبي يـ ـ ـ ـ ــا رفيـ ـ ـ ـ ــقي

هيـ ـ ـ ـ ــا معـ ـ ـ ـ ــي قفر حاشد
نـ ـ ـ ـ ـ ِ ّـدي( )104من البقر البيض
سود النُخر( )105عوج األكتاف
نَخس( )106البتول ينفع الثور
()103

بن زايد ..وتعامله مع الناس:
ل ــم يتوق ــف عل ــي ول ــد زاي ــد عل ــى أقوال ــه يف الزراع ــة
والفالح ــة – وإن كان ــت أعظمها – ولكنه لم يغفل اجلانب
االجتماع ــي حلي ــاة الن ــاس ،أفراحهم وأتراحه ــم ،مواقفهم
ومش ــاكلهم ..حت ــى ص ــار يض ــرب ب ــه املث ــل عن ــد ح ــل أي ــة
قضي ـ ٍـة مس ــتعصية ،أو موق ـ ٍـف تتداع ــى إلي ــه القبائ ــل م ــن
ً
حقيقة كيفية معرفة
ش ــتى املناط ــق اليمنية ،ومنه نتعل ــم
الن ــاس والتع ــرف على طباعه ــم وخصوصياته ــم ،أعرافهم
وتقاليده ــم..
يقول علي بن زايد..
اجلـ ـ ـ ـ ــيد( )107من صان نفسه
()108
مـ ـ ـ ـ ــن احلجـ ـ ـ ـ ــج واملناقيد
قتـ ـ ـ ـ ــلت خـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــي بعـ ـ ـ ـ ــمي
خـ ـ ـ ـ ــوف العـ ـ ـ ـ ــير( )109واملناقيد
ويقول أيض ًا:
الشـ ـ ـ ـ ــوم( )110على أهله حموله
حمـ ـ ـ ـ ــال األثقـ ـ ـ ـ ــال
واجلـ ـ ـ ـ ــيد َّ
وهن ــا يص ِّب ــر الن ــاس عل ــى جيرانه ــم إذا كان ــوا مؤذي ــن،
إميان ًا منه بقول رسول اهلل الكرمي( :ما زال جبريل يوصني
باجل ــار حت ــى ظننته أن ــه س ــيورثه) رواه البخاري ومس ــلم..
طالبـ ـ ًا منه ــم الصب ــر حتى يزي ــل اهلل ه ــذا اجلار امل ــؤذي..
يقول علي بن زايد..
مـ ـ ـ ـ ــن كان له جار مؤذي
الصـ ـ ـ ـ ــبر واللـ ـ ـ ـ ــه يدزيله
* * *
ـؤمن جاره
مـ ـ ـ ـ ــن ال يـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ال يـ ـ ـ ـ ــأمن علـ ـ ـ ـ ــى داره
* * *
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أو مثـ ـ ـ ـ ــل مقرانة السبع
ما بـ ـ ـ ـ ــني بجما( )117وعاصر

ذي مـ ـ ـ ـ ــا يقع مثل ابن عمه
يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
أم ــا الصداق ــة فن ــراه ل ــم يغفله ــا ،ولعل ــه ل ــم يغفل أي
ش ــيءٍ م ــن أم ــور احلي ــاة اليومي ــة وعالق ــة وتراب ــط الناس
فيم ــا بينهم

()116

ويقول أيض ًا:
احلرب أولها عدامه
ووسط ـ ـ ـ ـ ـ ــها نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدامه
وآخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرها غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرامه
وتـ ـ ـ ـ ــرجع بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــسالمه
حبه للقرى واملدن اليمنية:
()118

يقول علي بن زايد..
ان صاحبك مثل روحك
وإال فـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ــان صـ ـ ـ ـ ــاحب
وللدالل ــة عل ــى روح اجلماعة وع ــدم اخلروج عن الرأي
الواح ــد ول ــو كان صحيحـ ـ ًا نراه يو ِّرد مث ـ ًـا ال يزال يضرب
ب ــه حت ــى اآلن يف كل محفل أو مقام..

ال توج ــد قري ـ ًـة وال بيت وال مدينة يف اليمن إال وتغنَّى
وغ ـ َّـرد به ــا عل ــي بن زاي ــد ،ولعله حب متب ــادل بينهما ،فهو
َّ
وثق ملعظم أس ــمائها ،خلصائصه ــا ،لزراعتها ،حملاصيلها،
ألهله ــا وس ــعدهم وفرحه ــم ،وه ــي حفظت ود َّون ــت معظم
وحكم ــه ..وه ــذا ه ــو احل ـ ُّـب والعش ــق
أش ــعاره وأقوال ــه ِ
الع ــذري ب ــن الفيلس ــوف وبالده:
ُ

يقول علي ولد زايد..
بني أخوتك مخطي
وال وحدك مصيب
ولد زايد ..ثائرًا ضد القهر والطغيان:

()111

يقول علي ولد زايد..
مـ ـ ـ ـ ــا يف املدن غير صنعاء

ه ــا ه ــو عل ــي ولد زاي ــد يجدد م ــن روح مجتمعه ويقف
معه ــم ض ــد القه ــر والظلم والطغي ــان ،بل ويفس ــر للناس
ـواء عليهم أو على
أعماله ــم وما هي نتائجها وعواقبها س ـ ً
أبنائهم..

ويف البـ ـ ـ ـ ــوادي رصابة
ـروح
ُقـ ـ ـ ـ ــراشها( )120ذي ت ـ ـ ـ ِ ّ

()119

تـ ـ ـ ـ ــراه مثـ ـ ـ ـ ــل السحـ ـ ــابة
مـ ـ ـ ـ ــا يف القُ ـ ــرا مثل حده

يقول علي بن زايد..

فـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــرقها واملغـ ـ ـ ـ ــارب

من قابص( )112الناس يقبص
()113
وال ُقـ ـ ـ ـ ــبص ال يـ ـ ـ ـ ــقول آح
مـ ــن قـ ـ ـ ـ ــارب الكير( )114يحرق
واال امتـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــن غبـ ـ ـ ـ ــاره
ويقول أيض ًا:

وقضبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للمهـ ـ ـ ـ ــارة
والبقـ ـ ـ ـ ــرات احلـ ـ ـ ـ ــوالب
م ــاريت ش ــي مثــل َحيكان
أو مث ــل ض ــيعة عــوايش
املِسبـ ــلي( )121يشبـع إنسان

من كان أبوه يقهر الناس
كـ ـ ـ ـ ــان القضا فـ ـ ـ ـ ــي عياله
ويف تندي ــده باحل ــروب وم ــا جت ــره بعده ــا م ــن الويالت
والن ــدم فيقول:

والت ـلــم ي ـ ِ ّـدي غـراره
ِ

()122

اجل ـ ــامل ــي فـ ــي عــذيقه

()123

والـ ـ ُـب فـ ــي وادي أخـرف
أم ــا الشع ـ ــير ف ــي املداره

حـ ـ ـ ـ ــربي وحـ ـ ـ ـ ــرب ابن عمي
مثـ ـ ـ ـ ــل الوجع( )115بالصوابر

وإلـى تفاضل وإلى ضاف
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والبـ ـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ـ ــي وادي أح ـ ـ ـ ـ ـ ــور
ِ

اهجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاجها صـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــه

مـ ـ ـ ـ ــا مثـ ـ ـ ـ ــل قـ ـ ـ ـ ــروا ومـ ـ ـ ـ ــسور

اجلرب( )126عوج األعرام
يا أهل ِ

والسـ ـ ـ ـ ــر لـ ـ ـ ـ ــو كـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ـ ــمطر
ِّ

ـهيـ ـ ـ ـ ــه
ِتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أول نـ ـ ـ ـ ـ ِ ّ

وذاك سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان األغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبر

مـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــالنـ ـ ـ ـ ــي مثـ ـ ـ ـ ــل حيكان

والظهـ ـ ـ ـ ــر لـ ـ ـ ـ ــو يسلـ ـ ـ ـ ــم الثور

أو م ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــل ر ّ َقـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــوايـ ـ ـ ـ ــش

يـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ــازلي اجلمعة ومنزل

وإال العمـ ـ ـ ـ ــيس حتـ ـ ـ ـ ــت ِعـ ـ ـ ـ ــزان

م ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــعك فـ ـ ـ ـ ــوق اجلم ـ ـ ــل

واحلـ ـ ـ ـ ــلحـ ـ ـ ـ ــلة حتـ ـ ـ ـ ــت نيـ ـ ـ ـ ــسان

رمـ ـ ـ ـ ــان أو سف ــرجل
حمـ ـ ـ ـ ــلت ّ َ
َّ

ووادي ذي قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــم أحـ ـ ـ ـ ــيان

مـ ـ ـ ـ ــن غـ ـ ـ ـ ــروس ابـ ـ ـ ـ ــن البجل

والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواسـ ـ ـ ـ ــطة والـ ـ ـ ـ ــيونـ ـ ـ ـ ــيث

ه ّ َيـ ـ ـ ـ ــا معـ ـ ـ ـ ــي شاننـزل ألهان

وذي ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــحت ضـ ـ ـ ـ ــوران

يـ ـ ـ ـ ــا صعـ ـ ـ ـ ــيف( )124اجللجالن

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ــا ُملهال

خ ّ َيلـ ـ ــت أنـ ـ ـ ــا بارق على ألهان

غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وادي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا

ظلـ ـ ـ ـ ــت أتـ ـ ـ ـ ــالمه مـ ـ ـ ـ ــالن

وإال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية بكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره مبـ ـ ـ ـ ــوزع

اللـ ـ ـ ـ ــه يسقـ ـ ـ ـ ــي قضب عكام

مطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـن الـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــع

مـ ـ ـ ـ ــن دخـ ـ ـ ـ ــل بيـ ـ ـ ـ ــته يـ ـ ـ ـ ــالم

لـ ـ ـ ـ ــو خيـ ـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـ ــي به بالد أسلع

وأنـ ـ ـ ـ ــت يـ ـ ـ ـ ــا قضب الرباص
ظ ّ َلـ ـ ـ ـ ــت أتـ ـ ـ ـ ــالمـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ـ ــالن

وزادوا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ِر َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أخترت غير يا ذا املولع

يسقيك يا هيمان األخضر

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــذي حبـ ـ ـ ـ ــك قـ ـ ـ ـ ــطع

ألبـ ـ ـ ـ ــرك منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطر

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ليـ ـ ـ ـ ــت جهران قفوعة

أنـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدهر ما خاف

وغـ ـ ـ ـ ــيل ي ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــرق ثـ ـ ـ ـ ــور

مع ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــيه غ ـ ـ ـ ــرس حبله

()128

واحلـ ـ ـ ـ ــيد األحـ ـ ـ ـ ــمر حوايج

أطـ ـ ـ ـ ــرف فـ ـ ـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــل َيـ ـ ـ ـ ــكال

ظفـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــي املنـ ـ ـ ـ ــاظـ ـ ـ ـ ــر

الـ ـ ـ ــرازق ـ ـ ـ ــي إذا ب ـ ـ ـ ــله ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء

ذي دورهـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواده

واحلـ ـ ـ ـ ــاضنـ ـ ـ ـ ــة ذبل األطراف

مثـ ـ ـ ـ ــل النـ ـ ـ ـ ــجدوم السـ ـ ـ ـ ــوامـ ـ ـ ـ ــر

وال ـ ـ ــمس ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوي ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرده

ال رعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ُقـ ـ ـ ـ ــباتـ ـ ـ ـ ــل

إال عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى ذب واخـ ـ ـ ـ ـ ــراف

وال رحـ ـ ـ ـ ــدم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــا

العبر( )125يا أهل مسور
يا أهل ُ

ذري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بتس ـ ـ ـ ـ ــعة وتس ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــني

يـ ـ ــا أهـ ـ ـ ـ ــل الغــروس الـ ــرواجي

ِجـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــية( )129ال سـ ـ ـ ـ ــواها

ي ـ ــا أهـ ـ ــل الضم ـ ــيد الس ـ ـ ــوارح

ومـ ـ ـ ـ ــن خبـ ـ ـ ـ ــاثة ُقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

()127
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ويف األخي ــر ..حاول ــت ق ــدر اإلم ــكان أن ُأ َّ
ويف احلكي ــم
والفيلس ــوف واألس ــطورة اليمن ــي علي ِو ْل ــد زايد بعض ًا من
حق ــه ،ولكن ــه كالبح ــر كلم ــا زادت مياه ــه ت ــزداد هيجان ــه،
وه ــذا ه ــو واقع احل ــال عن ــد زيارتك واس ــتطالعك ألحوال
الزراع ــة واملزارع ــن يف اليمن ،فابن زايد هو رفيقهم الدائم
مث ــل :امل ــاء والطعام ،واملف ــرس( ،)138واحمل ــراث والثور ،وحتى
الب ــذور أيضـ ـ ًا ..فلل ــه د ُّرك ي ــا اب ــن زاي ــد ،فق ــد أضف ــت إل ــى
ً
تاري ــخ وحض ــارة اليمني ــن فلس ـ ً
معرفية وق ــو ًال حكيم ًا،
ـفة
س ــتظل يف قل ــوب وعق ــول محبي ــك م ــن أقصى اليم ــن إلى
أدناه..

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ َوى املسـ ـ ـ ـ ــاجد وراهـ ـ ـ ـ ــا
ال سـ ـ ـ ـ ــتهـ ـ ـ ـ ــنوا يـ ـ ـ ـ ــا شفالـ ـ ـ ـ ــيت
وصايا لقمان احلكيم:
ه ــا ه ــو ولد زاي ــد يذكرنا بوصايا لقم ــان احلكيم البنه،
فعل ــى نف ــس النه ــج اختط حكيمن ــا علي ولد زاي ــد خطاه،
لك ــي يوص ــي إبنه – ومن بعده س ــائر أبناء املجتمع اليمني
– عش ــر وصايا هامة:
يقول علي ولد زايد..
إبـ ـ ـ ـ ــني ويـ ـ ـ ـ ــا ُق ّ َر َة العـ ـ ـ ـ ــني
()130
معي لك أربع تواصي
وزايـ ـ ـ ـ ــد( )131اربـ ـ ــع و ثنتني
األولـ ـ ـ ـ ــه :إحـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ َد ْين
الثانـ ـ ـ ـ ــية :فـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ــيالك
خ ـ ــيولْ ( )132م ــن ُح ـ ِ ّـر مالك
الثالـ ـ ـ ـ ــثة :فـ ـ ـ ـ ــي سالحك
صـ ـ ـ ـ ــوتك ِإذا ابتاع باعك
الـ ـ ـ ـ ــرابعة :ال تنـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــق
ِّ
خلـ ـ ـ ـ ــي ضميرك ضمارك
اخلامـ ـ ـ ـ ــسة :ال ت ـ ـ ــزاحـ ـ ــم
لو ُيو ُملوا( )133من َح َ
ال َلك
السـ ـ ـ ـ ــادسة :ال ُتخـ ـ ــاصم
س ــام ـ ــح ،وراجع خصالك
السابـ ـ ــعة :كن مع الناس
يصل ــح مع الناس حالك
()134
الثامن ـ ــة :املال ُس ْم َعة
وسمعـ ـتـ ــك رأس م ـ ـ ــال ـ ــك
ـات أذنــك..
التاسـ ـ ـ ـ ــعة :هـ ـ ـ ِ
أغـ ـ ـ ـ ــلى من املال ِعل َْمك
واألغلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــنهُ ِنع ـ ـ ـ ـَا َلك
()135
العني
العاشرة :يا احمر
ْ
لـ ــو تبـ ــصر( )136الكلب ينبح
خلّي ْه ُ
،وانكش( )137حمارك
ِ

الهوامش:
 - 1كتــاب (فنــون األدب الشــعبي يف اليمــن)  -للشــاعر اليمنــي الكبير/
عبــد اهلل البردونــي  -ص ( - )85الطبعــة الثانيــة  -دار احلداثــة
للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت  -لبنانز
 - 2الزوامل :وهو ما يستنطق به احلال ،ويف اللغة العربية الفصحى:
هــو الصــوت املختلــط مــن عــدة أصــوات ،أمــا تعريفــه مــن حيــث
محتــواه االجتماعــي فهــو تعبيـ ٌّـر عــن احليــاة املباشــرة مــن خــال
األصــوات املتجاوبــة ..ويســمى (زوامــل) لكثــرة أصــوات مردديــه
وحســن أدائهــم ،ويســمى يف مناطــق أخــرى مــن اليمــن بـ(مهايــد،
أو مغــارد ،أو رواجــز) ..ويتكــون عــاد ًة مــن شــطرين أو ثالثــة أشــطر
شــعرية ،وهنــاك زوامــل خاصة باألعــراس ،وزوامل الفرح باألعياد،
وزوامل رد العيب (التحكيم) ..وغيرها
 - 3الباله :ضرب من الغناء اليمني الشــعبي املنتشــر يف معظم أرجاء
اليمن  ,وأحلانه متعددة منها مطول ،ومنها سريع ،ومنها طويل،
وتعتبــر البالــه مــن أغانــي الســمر والســهرات واللقــاءات املســائية,
ويؤديهــا رجــال ،أو رجــال ونســاء مع ـ ًا ،وللنســاء وحدهــن آالت
خاصــة ..واألصــل يف البالــه أن ترجتــل كلماتهــا ارجتــا ًال ،حيــث
(البداع)
يقف املؤدون يف حلقة أو يف صفني متقابلني بينما يقف
َّ
الشاعر يف الوسط ويلقن فريقه ما يرجتله من الشعر بيتـ ًا بيت ًا..
ومــن هنــا جــاء اســمها فهي من البــال مبعنى الفكــر ،وحني يتأخر
علــى البـ َّـداع نظــم بيـ ٍـت كامـ ٍـل فإنــه كثيــر ًا مــا يجعل الشــطر األول
ـات تســاعده علــى التذكر وحث الفكــر أو البال فيقول :يالباله
كلمـ ٍ
الليله الباله وياليل بال.
حد ما الزوامل يف كونها أناشيد متحركة
 - 4املهاجل :وهي تشبه إلى ٍ
ـكان واحـ ٍـد
وتختلــف نــوع حركتهــا ألنهــا تــؤدي للتحــرك يف مـ ٍ
كاحلقــول عنــد حرثهــا وســقيها وحصــاد غاللهــا ،فهنــاك مهاجــل
للحصــاد ،ومهاجــل للبناء ،ومهاجل للحفر ،ومهاجل لألســفار...
الخ ،ويردد أحيان ًا من اجلنسني يف العمل املشترك بينهما ..ومن
هذه املهاجل :حجر وسيري سايره *** وال تكوني حايره.
 - 5األهازيــج :وهــو جمــع أهزوجــة ،ومنهــا كأهازيــج ع ـاَّن ،وأهازيــج
الرواح.
َّ
 - 6األمثال :جمع مثل وأمثلة ،وهي التي تعلمنا تعليم ًا مباشر ًا ألنها
تختصــر فصــو ًال مــن الفلســفة يف كلمـ ٍـة واحــدة ألهمتهــا جتربة أو
ترجمتهــا كلمــة مــن صوت احليــاة وأصدائها  -كتــاب (فنون األدب
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الشعبي يف اليمن) -ص ()387

 - 41كلني :كلهم ..سرح :ذهب.

 - 7كتــاب( :املواقيــت الزراعيــة يف أقــوال علــي بــن زايــد واحلميــد بــن منصــور
وآخــرون)  -تأليــف :عميــد متقاعــد /يحيــى بن يحيى العنســي – الطبعة
األولــى – إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة 2004م – صنعــاء –
اجلمهورية اليمنية.

 - 44واحلب :البذور واحلبوب ...مخزانه :خزينته.

 - 8كتاب( :طبقات املطرفية)– تأليف :أبو العز مسلم اللحجي.

 - 45جهم :أي القدوم للعمل

 - 9االسم الثاني ملدينة تعز.

 - 46كرمه :رأس العمل التي تشرع عليها حبوب العنب.

 - 10األخالف :املساكني أو البلهاء.

 - 47جولبــه :طائــر مــن فصيلــة احلمــام ،وهــو كنايــة عــن مــن ميلكــون أشــجار
العنب.

- 12كنه :كأنه ..وداعه :أمانة.

 - 48التوكَّ اب :يقصد ابتداء نضوج ثمار العنب يف األشجار.

 - 11مرة :إمرأة ،زوجة.
 - 13املغارس :جمع مغرس أو غرسة أو شجرة.
 - 14األتــام :جمــع ِّتلــم :وهــو الشــق والصــف الواحد يف الزراعــة والذي يحرثه
الثور مبحراثه لكي يتم بذر األرض باحلبوب.
 - 15ا َ
جل ْحر :جنم زراعي يبدأ من ( 1يونيو – وينتهي  18يوليو).
العلب :جنم زراعي يبدأ من (19يوليو – وينتهي  31يوليو).
ِ - 16

 - 17ســهيل :جنم زراعي يبدأ من ( 1أغســطس– وينتهي  13أغســطس) وتهطل
فيه األمطار بغزارة وتتكرر يف نفس اليوم ظهر ًا أو لي ًال.
 - 18الروابع :جنم زراعي يبدأ من ( 14أغسطس)..
الصواب :جنم زراعي يبدأ من ( 15أكتوبر –  1نوفمبر)..
- 19
َّ
 - 20احلبلة :هي شجرة العنب ،وأصلها كلمة حميرية.
 - 21واقطف :بدأ العنب بالنضج بنجم سهيل ..كحيل :اسم العنب األسود.
 - 22الظوافر :معلمان زراعيان هما منزلة املقدم واملؤخر.
 - 23عنيت :أي تعبت.
 - 24هواجر :شدة حرارة الشمس.
 - 25ماريت :ما رأيت ،أو ما شاهدت.
 - 26املتالم :جمع متلم وهو موسم البذار ،واملتالم :املواسم الزراعية.
 - 27املذاري :هو عملية بذر احلبوب باألرض بعد حرثها.
 - 28الزيل :هو نبات عشبي زاحف يؤثر على زراعة احلبوب.
 - 29حلي :احملراث التقليدي اخلشبي ..العتم :نوع من أنواع الشجر القوي..
والعبلة الصنعاني :طريقة احلدادة الصنعانية.
ِ
 - 30البيــض :جنــم زراعــي ،ويقــال أنــه ثالثــة أيــام مــن كل شــهر ..يب ِّتــل :يفلــح
ويزرع األرض.
 - 31يغلس :يتأخر حتى غروب الشمس ..ويبكر :يقوم باكراً.
 - 32ال بخت :ال حظ له.
 - 33يشتِّي :يعمل يف فصل الشتاء ..ويخرف :يعمل يف فصل اخلريف.
 - 34بتِّل :أفلح وأزرع مالك.
أحنا :ال نحن.
 - 35ال ْ

 - 42شغب :شق وحرث ..ازوع :أخذ.
العلف :أكل احليوانات من النباتات.
 - 43علفهِ :

 - 49بقس :تقليم أو قطع العنبَ ..حدَعشــر :جنم زراعي قراني توافق بدايته
من ( 8يناير وينتهي يف  3فبراير) ويدل على بداية فصل الربيع ،وتساقط
الرذاذ.
 - 50السبع :جنم زراعي قراني توافق بدايته من ( 4مارس وينتهي  30مارس).
 - 51مسقاك :السقاية ،طولها أو كبرها.
 - 52جديبه :قاحلة ويابسة.
حني آلخر يحافظ عليه ويصونه.
 - 53طيافة :طوفانه وتفقده من ٍ
 - 54خزق :خرم أو جحر ..عكبر :فأر.
 - 55تفقــد :تفتقــد ..حــراره :جمــع حرة وهو طــرف اجلربة املبني من األحجار
والتراب.
 - 56تنهنه :ما يرد به وجه السيل من تراب ونحوه ..الصيد :إصالح األرض.
 - 57تنقي :تزيل من األرض األحجار.
 - 58البارق :ملع البرق ..الكوماني :قريتان يف منطقة احلداء مبحافظة ذمار،
األولى تسمى (كومان سنام) والثانية تسمى ُ
(امل َّراق).
 - 59حليت :سكنت أو أقمت.
 - 60التســع :جنــم زراعــي قرانــي يوافق بدايتــه (4فبراير وينتهي  3مارس) ..ال
زن :ال زادت دفئ ًا وحرارة.
 - 61اخلمس :جنم زراعي قراني متوســط معدل فترته من ( 31مارس وينتهي
 27إبريل) وهو موسم بذر الذرة.
 - 62ويقصــد هنــا بــأن املوســم الزراعــي يف اليمــن عموم ـ ًا هــو يف تســعة أشــهر
متوالية وتتمثل يف فصل الصيف ،ثم اخلريف ،ثم الربيع.
 - 63ويقصد بها فصل الشتاء – فصل اجلفاف وعدم الزراعة.
 - 64العيافة :القحط واجلفاف.
يجمل :يوفق.
ِّ - 65
 - 66يا غارتاه :يا وياله ،استغاثة بنجم الثريا.
 - 67زلت :ولت.
 - 68مــذاره :أي بــذر ..صفــو الثريــا :الصفــو معلــم زراعــي ويســمى معلــم الثــور
يبدأ من ظهور الثريا فجر ًا من املشرق يوم ( 9يونيو).
 - 69النجم األحمر:الشهب الساقط من الفضاء إلى األرض.

 - 36عــوج :أقــام فيــه أو عطــف رأس الثــور للعمــل ..األعــرام :جمــع عــرم وهــو
حصون اجلربة املرتفعة من أطرافها.

 - 70نويــد :أي الريــاح ...بعــد الغــدا :منتصــف النهــار ...خلــف :تغييــر اجتــاه
الريح.

 - 38سالي :مرتاح وسعيد.

 - 71زاب :قــوة نشــاط وحركــة ريــح اخلريــف ...العوالــي :الريــاح التــي تهــب مــن
جهة الغرب والشمال الغربي واجلنوب الغربي.

 - 37الغرس :البذر.
 - 39بتلة :فالحة وزراعة.
 - 40أخير لي :أحسن وأفضل لي.

 - 72زحــل :كوكــب مــن الكواكــب الســيارة يف املجــرة الشمســية ...العقــارب :بــرج
العقرب.
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 - 73فالشل :القيام...العقارة :أي األراضي املعتمدة على هطول األمطار.

ـخص بشــخص آخر إلــى كبير القوم
 - 108املناقيــدُ :ينقــد :ومعنــاه أن يشــكو شـ ٍ
أو شيخ القبيلة.

 - 74العيس :القوي أو اجليد ..بازل :اسم جمل.

 - 109العير :العار ،الفضيحة.

 - 75سمارة :منطقة تقع يف شمال شرق مدينة إب.

 - 110الشوم :الشخص السيء.

 - 76شرميني :الشرمي ،املنجل :آلة حديدية لقطع الزرع والنباتات.

 - 111مخطي :على خطأ.

 - 77غراره :وعاء يحفظ فيه احملصول وتصنع عاد ًة من صوف األغنام.

 - 112قابص :لدغ ،لذع.

 - 78إمارة :عالمة.

 - 113آح :وعاد ًة تنطق لأللم.

 - 79لغزر :غزارة ...املطارة :املطر.

 - 114الكير :آلة احلدادة.

صغيرة
حفر
ٍ
 - 80احلجون :حجن األرض ومعناه ..قلب املزارع لألرض وعمل ٍ
الحتواء مياه األمطار عند كل نبتة من النباتات.

 - 115الوجع :األلم ...الصوابر :اخلدود.

 - 81الهــروش :هَ ـ َر َ
ش األرض ومعنــاه ..وهــو يشــبه احلجــون ولكنــه يعمــل حفر ًا
أكبــر ويرفــع التــراب إلــى ســيقان الــزرع حتــى ال يتأثــر بالريــح الشــديدة
ويقاومها.

 - 116مقرانة السبع :أي جنم السبع.
 - 117بجما :سنبلة البر ...عاصر :العود الذي تشرع عليه أكياس حبوب البر.
 - 118عدامه :قلة نظر ،أو عدم وجود رؤية ووجهة نظر صحيحة.

 - 82سبول :سنابل.
 - 83الرازقي :نوع من أنواع العنب اليمنية الرائعة الطعم.

 - 119رصابــه ،حــده ،حيــكان ،ضيعــة عوايــش ،وادي أخــرف ،قــروا ،مســور ،يــكال،
وادي أحور ،سعوانِ ،عزان ،وادي ذي قاسم ،ضوران ،وادي بناء ،موزعِ ،ر َمع،
جهرانُ ،قباتل :مناطق زراعية يف بالد اليمن السعيد.

 - 85مبدين :ملء الكف مرتني.

ُ - 120قراشها :أبقارها.

متدح :أي ال تفتخر بالكالم مبا ليس عندك.
 - 85ال َّ

 - 121املسبلي :السنبلة الواحدة للذرة.

 - 86اتلم :إبذر ...كسرين :جزء من األرض.

 - 122غــراره :ســبق التعريــف بهــا ..وهــي حقيبة حتمل على الظهر وتصنع من
صوف األغنام.

 - 84يسبر :يصلح ...املد :النبات.

 - 87اعلــف :مــن العالفــة وهــي اتخــاذ الضأن يف املنزل ...طليــن :ضأنني ،عدد
اثنني من الضأن.

 - 123عذيقه :العذق :سنبلة الذرة ،أو ثمرة الذرة.

 - 88جني:آتني ...أغنني :من الغنى.

 - 124صعيف :عناقيد الذرة الغضة التي تشوى على النار وتؤكل ..اجللجالن:
السمسم.

 - 89د ِّليه :خ ِّيره.

العبر :املدرجات الزراعية.
ُ - 125

 - 90وح ِّيه :أسرة كبيرة ومتجمعة.

اجلرب :األرض املستوية القيعان.
ِ - 126

 - 91عمامي :العمامة :غطاء الرأس عند القضاة والفقهاء يف اليمن.

 - 127قفوعه :اخلبز ،أو امللوج :وهي قطعة اخلبز الكبيرة.

 - 92األهجــاج :الهــج :وهــو عبــارة عــن مثلــث خشــبي يركــب عنــد ســنام الثــور
ويربط به احملراث حتى يستطيع الثور سحبه.

 - 128حوايج :بهارات.

 - 93عباصر :منطقة تسمى عباصر.

 - 129املية :املائة.

 - 94احلو َّيه :احلوش أو احلظيرة اخلاصة باألبقار والغنم.

 - 130تواصي :وصايا.

 - 95الزريبه :حظيرة الغنم أو البقر.

 - 131زايد :زائد ،إضافة إلى.

 - 96القضب :البرسيم :وهو نبات عشبي تأكله احليوانات ...األبتال :املزارع.

 - 132خيــول :تشــبيه لفظــي ..والقصــد منــه :أكلهــم مــن حاللــك وحــر مالــك
فسيكونوا كاخليول اجلامحة.

 - 97غدِّ  :غداء الثور ،أكله يف منتصف النهار.

 - 133لو يوملوا :يعملوا وليمة من مالك.

ُ - 98قباله :أمامه.
ِ - 99ت ِق ِّلب :أي تتحول.

ُ - 134سمعة :صيت.
 - 135احمر العني :تشبيه للرجل احلاذق والعارف.

 - 100قبلي :اجتاه القبلة ،وهي رياح شمالية ..عوالي :الرياح الغربية.

 - 136تبصر :تشاهد بعينك.

 - 101األشراف :علية القوم ،أو الصفوة املجتمعية.

 - 137انكش :أركض ،أركل.

 - 102شيبة :أي عاجز عن العمل آخر النهار ومنهك من شدة التعب.

 - 138املفرس :الفأس ،وهي آلة تستخدم لنبش األرض وقلبها.

 - 103قفر حاشد :منطقة حتتوي بعض ًا من محافظة عمران وحجة ،ويقصد
هنا قاع البون بعمران.

الصور:

 - 104ندِّ ي :جنلب أو نأتي.
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 - 105النُخر :األنوف.
 - 106نخس :عملية تلقيح الثور للبقر الصغار.
 - 107اجليد :الشخص احملترم.
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طــــرق الصوغ يف الزجل املغربي
تأمالت نظرية ونصية

()1

د .عبد اهلل بن عت ــو
كاتب من املغرب.

فــي رحــاب الــدرس اجلامعــي واألكادميــي للمــن الزجلــي املغربــي ،نقــف علــى بعــض مالمح تأخر أو تخلف الدرس اللغوي
والبالغي أو التداولي بشــكل معني ..ولعل من مظاهر ذلك ،اســتمرار هيمنة النمذجة املعقدة للكالم العربي القدمي؛ فهذا
األخير ُق ِّعـد له وقنن كسجالت كالم(مدونات) مغلقة ،أصبحت مرجعا للقياس الدائم للفصيح كما للعامي ..ومن هنا نعلن
اآلن احلاجــة إلــى رصــد وجمــع وضبــط ســجالت الــكالم احلاضر/الراهــن لغويــا وبالغيــا ولس ـانيا ،وإال ســوف يســتمر قيــاس
احلاضــر علــى الغائــب ،وهــو خلــل منهجي كبير في الــدرس األدبي.
إن البدء بدراسة األدب الشعبي ضرورة ملحة لفهم األدب العالم /الرسمي ،يكمن ذلك يف ضرورة االنتقال من
حال غياب اللوغوس إلى حضوره ،وكم هو مضر أن نقوم بالعكس ،وبالتالي نفرض تطبيق آليات اللوغوس على
فاق ــد ل ــه .يتعل ــق األم ــر هنا بطبق ــة من النصوص العاكس ــة لفوضى منظمة تغني حقل الداللة وتفتحه بش ــكل
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ُ
عربية لهجة املنطقة االقتصادية الوس ــطى
تع ــم أو تهيم ــن
(منطق ــة الش ــاوية الكب ــرى) عل ــى أنه ــا اللهج ــة العربي ــة
املغربي ــة األكث ــر ت ــداوال يف املغرب ..ولذلك فهي لغة املس ــرح
والس ــينما والتنش ــيط الثق ــايف والتلفزة ..وه ــي لغة الزجل
املت ــداول أيض ــا .ويق ــرر علم ــاء اللغ ــة أن اجلماع ــة اللغوي ــة
الواح ــدة حت ــرص على أن تس ــتعمل ش ــك ًال للغ ــة يرتفع عن
اخلصائ ــص اللهجي ــة احمللي ــة للتعبير ع ــن الفك ــر واألدب،
ومظاه ــر التواص ــل األخ ــرى ب ــن أف ــراد اجلماع ــة اللغوي ــة،
وذل ــك «الش ــكل ه ــو م ــا يس ــمونه اللغ ــة املش ــتركة ،فاللغ ــة
املش ــتركة ه ــي الص ــورة اللغوية املثالية التي تفرض نفس ــها
عل ــى جمي ــع األف ــراد يف املجموعة اللغوي ــة الواح ــدة(..»)5

النهائ ــي عل ــى الفه ــم املتع ــدد ،عك ــس األدب املعقلن/املقعد
اخلاضع لقنوات تصفية كثيرة ومختلفة ،تعمل على احلد
م ــن عنف ــوان العب ــارة وقدراته ــا التوليدي ــة .ومعنى ه ــذا أن
دراس ــات «املَقول» تفتقر إلى أس ــس نظرية ذاتية حتررها من
قيود التبعية وتبني أمنوذج دراسات األدب املكتوب« ،ذلك أن
اخلط ــاب الش ــفوي لي ــس باملادة اجلام ــدة ،بل هو ت ــراث حي
يف تط ــور مس ــتمر يتغي ــر من رواي ــة إلى أخ ــرى»( .)1بناء على
ه ــذا ال ــرأي النظ ــري الص ــرف ،نؤم ــن بأن ــه ال ميك ــن إرس ــاء
أي مش ــروع تنمي ــة جامعية أكادميية ومجتمعي ــة داخل بلد
م ــن البلدان النامية «دون كش ــف مس ــبق لذهني ــات ومتثّالت
س ــاكنته ،وبعب ــارة أص ــح ،الوق ــوف عل ــى خاصيته ــا اللغوي ــة
ومخزونها الثقايف».

وتقوم اللغات املش ــتركة دائم ًا على أس ــاس لغة موجودة،
تتخ ــذ لغ ــة مش ــتركة م ــن جان ــب أف ــراد وجماع ــات تختل ــف
لديه ــم ص ــور التكل ــم؛ والظروف التاريخية هي التي تفس ــر
لن ــا تغل ــب هذه اللغ ــة التي ات ُِّخذَت أساسـ ـ ًا ،وه ــي التي تعلل
انتش ــارها يف جمي ــع مناط ــق التكل ــم احملل ــي ،فه ــي دائمـ ـ ًا
لغ ــة وس ــطى ،تق ــوم ب ــن لغ ــات أولئ ــك الذين يتكلم ــون بها
جميعـ ـ ًا .أم ــا «عوام ــل قي ــام ه ــذه اللغ ــات املش ــتركة فترج ــع
إل ــى التف ــوق السياس ــي أو الدين ــي أو االقتص ــادي ،أو األدبي
أو االجتماع ــي»( .)6وتق ــدم العربي ــة الفصح ــى الي ــوم مث ــا ًال
واضح ًا للغة املشتركة ،فبينما نسمع مئات اللهجات احمللية
ـتعمل على
يف األقط ــار العربي ــة جند العربية الفصحى ُتس ـ َ
نح ــو موحد للتعبير ع ــن قضايا العلم والثقاف ــة واملجاالت
العام ــة األخرى.

يذه ــب أدي ــب م ــؤرخ مثل مصطف ــى ص ــادق الرافعي إلى
أن «اللغ ــة العربي ــة الفصحى مرت ب ــأدوات من التهذيب كان
آخره ــا ال ــدور ال ــذي س ــادت في ــه لغ ــة قري ــش قب ــل اإلس ــام،
وبلغتهم نزل القرآن فتكونت به الوحدة اللغوية يف العرب»؛
فالرافع ــي ينك ــر أن تك ــون هن ــاك لغ ــة أدبي ــة قب ــل اإلس ــام،
حي ــث يق ــول» إن ه ــذه اللغة األدبية وهم س ــخيف م ــن أوهام
املستش ــرقني ،فإن اللغة األدبية ال تنش ــأ وال تس ــتقيم إال إذا
كانت مدونة متدارسة ،إذ الكتابة قيد من التغيير والتبديل،
وه ــي ن ــص يف عم ــوم االحتذاء واحمل ــاكاة ،ألنه ــا يف مكان ما
ه ــي يف كل م ــكان غي ــره»( .)2ف ــإذا كان الش ــعر اجلاهلي عاميا
أو شعبيا يف زمانه ،بالقياس إلى اللغة السريانية ولهجاتها
وبيئاته ــا وقياس ــا ملختل ــف اللهج ــات القرش ــية ..وه ــي لغ ــة
الكت ــب املقدس ــة قب ــل ن ــزول القرآن بلس ــان عربي مب ــن ..إذ
م ــن املفكري ــن والنق ــاد م ــن يؤك ــد عل ــى ك ــون «اللغ ــة األدبية
الت ــي نظ ــم به ــا الش ــعر اجلاهل ــي ه ــي لغ ــة فني ــة مصنوعة
غي ــر جارية يف االس ــتعمال اليومي الع ــام ،وكانت تعيش إلى
جانبه ــا لهج ــات القبائل التي تس ــتعملها يف ش ــؤون احلياة
اليومي ــة»()3؛ وإذا علمن ــا أن العربي ــة عربي ـ ٌ
ـات عدة بلهجاتها
وبيئاته ــا وتداوالتها ..فق ــد مت اختزال لغة املدرس ــة واإلدارة
والكتاب ــة يف مدون ــة لغوي ــة محدودة هي لهج ــة قريش ..وما
س ــواها اعتب ــر لهجات تتفاوت يف نس ــبة الق ــرب أو البعد من
اللغ ــة القرش ــية( .)4وأكاد أزع ــم أن األم ــر نفس ــه وق ــع ويق ــع
يف س ــائر الب ــاد العربي ــة ومنه ــا املغ ــرب؛ حي ــث ُي ــراد اآلن أن

وإذا تتبعن ــا منهجي ــة س ــجالت ال ــكالم( ،)7س ــنقف عل ــى
غن ـ ًـى مذه ـ ٍـل يف املدون ــة الزجلي ــة يف املغ ــرب ،وذل ــك وف ــق
وغناها؛ فال معنى لتركيز
تع ــدد اللهجات احمللية والبيئي ــة ِ
الش ــعر الرس ــمي (املدرس ــي أو العمودي «بفهم ما») يف املدن،
وامللح ــون()8يف تافيالل ــت وآس ــفي ومراك ــش وآزم ــور ،والزجل
يف اب ــن س ــليمان والدار البيض ــاء وتيف َِلت وتارودان ــت( .)9هذا
ـرب إلى تقطيع إداري محض
مخ ٌّل بالصواب وأق ـ ُ
التنمي ــط ِ
منْهج
للجه ــات واملناط ــق من ــه إلى اس ـ
ـتنباط نقدي أدب ــي ُ َ
ٍ
وواع ..وغاي ــة ه ــذه املالحظات ،تكم ــن يف أهمية إعادة النظر
يف كثي ــر من الدراس ــات الس ــابقة يف ه ــذا املجال.
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الزجل ،صياغة حتديد:
ميك ــن الق ــول إن وج ــود لغ ــة عامي ــة إل ــى جان ــب اللغة
العربي ــة الفصيح ــة ،كان من ــذ عص ــور مبك ــرة ،ونفت ــرض
مع ــه وج ــود أو نش ــأة الزج ــل ..فالزج ــل ه ــو قول الع ــوام..
وحي ــث كان ثم ــة ع ــوام إل ــى جان ــب الفصح ــاء ،كان ه ــذا
الل ــون م ــن الزج ــل؛ فه ــو بني ــة عامي ــة عل ــى من ــط البني ــة
العربي ــة ال تلوي ــن في ــه يحتاج إل ــى جهد ،كذل ــك التلوين
ال ــذي يحت ــاج إليه فن املوش ــحات والكان ال ــكان واملواليا..
له ــذا ي ــرى بع ــض الباحث ــن أنه «ي ــكاد يقدم نش ــأة الزجل
عل ــى نش ــأة الفن ــون األخ ــرى ،مخالف ــا بذل ــك م ــن قال ــوا
إن ــه نش ــأ يف عه ــد امللثم ــن عل ــى ي ــد أب ــي بك ــر ب ــن قزم ــان
باألندل ــس ،وأن ــه كان تفريع ــا عل ــى املوش ــحات»(.)10
وم ــن معان ــي الزج ــل «التطريب» ،غير أن ه ــذا اإلطراب
ـوط بالبح ــور الش ــعرية العربي ــة
ال َينتُ ــج ع ــن ٍ
وزن مضب ـ ٍ
املعروف ــة ،ب ــل ه ــو وف ــق وزن يضبط ــه النط ــق وال يضبط ــه
الرسـ ـ ــم ..ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوزن يعتم ـ ـ ــد علـ ـ ــى مخـ ـ ـ ــارج احل ـ ـ ـ ــروف
والكلم ــات؛ إذ ق ــد يدغم الناط ــق وقد يخفي ،وقد يتخطى
احل ــرف أو احلرف ــن ليس ــتقيم ل ــه ال ــوزن األول امللتـ ـز َِم به؛
عل ــى أن ــه لي ــس هن ــاك إل ــزام برس ــم أو قاع ــدة ،ب ــل بالنطق
االختي ــاري األول؛ ونص ــوص ه ــذه األزجال كثي ــرة وديوانها
التاريخي ضخم جدا؛ قال يف ش ــأنه ابن س ــناء امللك» منها
م ــا ه ــو الكثي ــر واجل ــم الغفي ــر والع ــدد ال ــذي ال ينحص ــر
والش ــارد ال ــذي ال ينضب ــط ..فهذه األزج ــال ما لها عروض
إال التلحني ،وال ضرب إال الضرب ،فباللحن يعرف املوزون
م ــن املكس ــور والس ــالم من املزح ــوف»(.)11
وقدمي ــا ش ــاع أن ضع ــف الفصح ــى ينتهي إلى انتش ــار
الدارج ــة أو العامي ــة( ..وه ــل نص ــدق أن الع ــرب كان ــوا
جميع ــا فصح ــاء م ــن احملي ــط إل ــى اخللي ــج؟ ب ــأي معن ــى
للفصح ــى يتعل ــق األم ــر؟) ،ويترت ــب على ذل ــك أن ضعف
الش ــعر الفصي ــح يؤدي إل ــى قوة الزجل .وم ــن قبيل اآلراء
الت ــي تنزلق إل ــى التناقض ،اعتبار «الزج ــل هو األمة بكل
مظاهره ــا ،لي ــس يف كل العص ــور ،ب ــل يف العص ــور الت ــي
انحط ــت فيه ــا العربي ــة وطغ ــت فيه ــا العامي ــة»()12؛ فكيف
يستقيم أن نقول إن الزجل هو األمة ،ألنه «خير من يعبر
عم ــا مي ــس الش ــعوب ويص ــف أحواله ــا» ،ونق ــول يف نف ــس

الوق ــت «إن الزج ــل دون الش ــعر ودون الفن ــون األخ ــرى»؟؟
صحي ــح أنن ــا نالح ــظ أن من ــاذج عدي ــدة م ــن الزج ــل
احلال ــي ت ــكاد تق ــدم وجه ــا لس ــقوط العربي ــة الفصح ــى
والدارج ــة مع ــا ،فالضع ــف يش ــمل الفصي ــح وال ــدارج يف
آن ،إذ إن ضع ــف الفصي ــح يوازي ــه ضع ــف يف الزج ــل .ومن
هن ــا أهمي ــة التأم ــل يف بع ــض ما رس ــخ يف األذه ــان من أن
الفصي ــح كان ــت ل ــه بيئت ــه الفصيح ــة والزج ــل كان ــت ل ــه
بيئته العامة التي ال تس ــتقيم عندها العربية الس ــليمة..
فل ُّلغ ــة ب ــكل لهجاتها بيئ ــة واحدة تفرز الفصي ــح والزجل
ِ
وغيرهم ــا م ــن فن ــون وأل ــوان القول..
والش ــعر أوزان وبح ــور وقواع ــد ،واخل ــروج عنه ــا عي ــب
حت ــى يف أكث ــر املمارس ــات اللغوي ــة الش ــعرية حداث ــة« ،إذ
العبرة يف النسج داخل إطار التشكيلي للغة الشاعرة ،ألن
الش ــاعر يتوخ ــى في ــه مطل ــق التش ــكيل للغة باللغ ــة»(..)13
وم ــع ذل ــك ينعت الش ــعر باجلمود إذا وق ــف متجمدا عند
احل ــدود والقواع ــد؛ فه ــل الزج ــل نقيض ذل ــك متاما ،هل
ش ــأنه ش ــأن العامي ــة الت ــي تقب ــل اجلدي ــد كل ي ــوم ،وتلغي
ِم ــن قاموس ــها الكثيـ ـ َر فتنس ــاه وال تذك ــره؟ وإذن ما القول
داخ ــل ،حي ــث يلتق ــي الفصي ــح بالعام ــي،
يف الزج ــل ا ُمل ِ
وحي ــث يق ــول بعض الفصحاء ش ــعر ًا عاميا يعلون به عن
العامي ــة الس ــائدة؟ ه ــل نطمئن إلى ك ــون عامية الفصيح
مهذب ــة فق ــط ،دون االلتف ــات إل ــى إش ــكال تط ــور الت ــداول
باللغ ــة يف الفن ــون ويف س ــياق التخاط ــب الع ــام؟؟ يف ه ــذا
وحفّ اظه ،أن «زجل
املق ــام ،يرى العديد م ــن محبي الزجل ُ
()14
اجلاه ــل بقواع ــد العربي ــة أحلى وأع ــذب» .
هك ــذا ين ــدرج الزج ــل ،وبحس ــب الكثير من الدراس ــات
ضم ــن األدب الش ــعبي الش ــفوي ،ل ــذا ف ــإن نصوص ــا ع ــدة
كان ــت وم ــا زال ــت ُتـ ــلقى مصحوب ـ ًـة بنغم ــات موس ــيقية أو
بالرق ــص أو بالغن ــاء ،ومنه ــا م ــا كان يلقى وس ــط طقوس
جماعي ــة أو ديني ــة مهي ــأة لهذا الغ ــرض ..ومفهوم الزجل
ال ــذي نش ــتغل ب ــه يف ه ــذه األعم ــال ه ــو أن ــه «أدب ش ــعبي
ش ــفوي منق ــول كتاب ـ ًـة ،ولذل ــك نح ــن نفتق ــد للكثي ــر من
مكوناته ،وخاصة لش ــعبيته وس ــياقه»( .)15إننا ال نريد هنا
اخل ــوض يف تعري ــف مع ــن للش ــعر ونحن ن ــدرس الزجل،
ذلك ألن الش ــعر هو الش ــعر س ــواء كان فصيحا أو دارجا؛
فع ــاوة على أنه تعبير عما يفيض به الوجدان ،وتعكس ــه
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املش ــاعر قب ــل أن ينط ــق ب ــه اللس ــان )16(،فه ــو مادة/معطى
« ُأنـ ـ ِـت َج» داخ ــل نس ــق م ــن املكتس ــبات التصوري ــة واملعرفي ــة
واملنهجي ــة الت ــي تتضمنه ــا اخلزانة النقدي ــة والتحليلية
الت ــي اهتم ــت ب ــكل أن ــواع الش ــعر وصيغ ــه .من هن ــا ،يبدو
ُ
الزجال ،قد ال يأتي بش ــيء
واضح ــا أن»م ــا يوحي به إلينا
ـاعر يس ــتوحي الكت ــب ويعب ــر للن ــاس
م ــن مثل ــه الي ــو َم ش ـ ٌ
()17
ـاظ يدركونها رب ــع إدراك» لس ــبب من
ع ــن احلي ــاة بألف ـ ٍ
األس ــباب ذات الصلة بش ــعبيته خصوصا ،من قبيل اللغة
والتألي ــف والتراثي ــة والدميومة والرواية الش ــفوية .ومن
الطبيع ــي «أن ه ــذا األدب وه ــو يخ ــرج م ــن بني ــة ش ــفوية
إل ــى بني ــة كتابي ــة ،أن يتح ــول م ــن مج ــراه األصل ــي إل ــى
ـان غ َّير ش ــيئا من محت ــواه»(.)18
مج ـ ً
ـرى ث ـ ٍ

يف الزج ــل املغرب ــي ،ورمب ــا كم ــا يف الزج ــل العرب ــي قاطبة،
ه ــو عمل نصي باألس ــاس؛ ولكن دعون ــا منحص النظر يف
ش ــعبية الزج ــل ويف مصدره ــا وأولوياته ــا ..بحي ــث ميك ــن
النظ ــر يف م ــدى ش ــعبية الزجل املت ــداول بينن ــا اآلن ،مثل
زجل محمد الراش ــق وإدريس بلعطار وعمر نفيسي ونهاد
بنعكي ــدة ومحمد الصقلي واحمد املس ــيح ومراد القادري
وحبيب ــة الزوك ــي وف ــؤاد بوعل ــي ورض ــوان أفن ــدي وإدري ــس
أومغار مس ــناوي وحس ــن أميلي واحمي ــدة بلبالي ومحمد
الزروال ــي ومحم ــد موتنا وحس ــن املفتي ومحم ــد اجنياح،
ومحم ــد لش ــياخ (تارودانت) وعب ــدو بن األثير والس ــعدية
فاحت ــي (آس ــفي) ومحم ــد بوس ــتة (زاك ــورة) والطاه ــر
س ــباطة ومصطف ــى بغ ــداد والالئحة تطول وتط ــول(...)20
ه ــل نس ــلم بانتم ــاء كل ه ــذا املنت ل ــدى هؤالء ،إل ــى ديوان
«الزج ــل املغربي» ونس ــلم بالتالي باعتباره ش ــعرا ش ــعبيا؟
ه ــل تهيم ــن في ــه الدارجة؟

ومهم ــا يك ــن ،فالبح ــث يف الزج ــل ،يف إط ــار األعم ــال
األكادميي ــة ،يوف ــر عل ــى الدوام مناس ــبة وطقوس ــا يتباهى
فيه ــا احل ــرف ،أو هك ــذا نفت ــرض؛ ألن ــه ب ــذرة والدة ومن ــو
مق ــام الس ــر والبهاء ال ــذي يضم الزجال ــن والزجاالت يف
املغ ــرب .ولك ــن بع ــض النص ــوص املدروس ــة تق ــدم مالم ــح
للنض ــج واإلده ــاش واملتع ــة ،أو أنه ــا تدف ــع للتس ــاؤل ع ــن
صلته ــا بالتجري ــب والبح ــث يف آف ــاق جدي ــدة للكتاب ــة
الش ــعرية املعاص ــرة .وم ــن هن ــا علين ــا أن نح ــدد موقفن ــا
الدراس ــي م ــن الزج ــل :الزج ــل التراثي وق ــد اكتمل نصيا،
ويج ــب إنهاء جمع ــه وتصنيفه ودراس ــته؛ والزجل احلالي
املعاص ــر وه ــو نص مفت ــوح على آفاق رحبة م ــن التجريب
الكتاب ــي ويدع ــي اخل ــرق والتج ــاوز والتح ــدي لنص ــوص
زجلي ــة كثي ــرا م ــا البع ـ ُ
ـض ال يعلمه ــا ..فما اكتم ــل ونضج
ميك ــن أن نضي ــف إلي ــه وأن نط ــوره ،علم ــا «أن ذل ــك ال
يك ــون باألم ــر أو بتوجي ــه م ــن ناق ــد أو باح ــث ،ب ــل ح ــن
ُ
ـيفرض
التطوير وس ـ
يوج ــد املبدع احلق ..إذاك س ـ ُـيف َرض
ُ
التجديد أو ل ــم ُيقبلْ  ..فحني
التجدي ـ ُـد س ــواء ُأق ِب ـ َـل ه ــذا
ُ
يوج ــد الش ــاعر املب ــدع س ــيكون ه ــذا التجدي ــد»(.)19

مبدئي ــا الزج ــل احلال ــي لي ــس بالض ــرورة ه ــو الش ــعر
الش ــعبي ،ألن الش ــعر الش ــعبي م ــن خصائص ــه م ــا يل ــي:
 مجهولي ــة القائ ــل :ش ــعر ق ــدمي متناق ــل ال يع ــرف قائله،إنه منتش ــر بني الناس ويتغنون به أو يلقونه ويعجبون
به.
 دارج ــة اللغ ــة أو العامي ــة ،بغ ــض النظ ــر ع ــن تهذيبها أوتفصيحه ــا ،ألن ذل ــك يخرجها من عفويتها وس ــياقها
الدالل ــي والتداولي.
 شس ــاعة االنتش ــار وف ــق ع ــادات وتقالي ــد االنتش ــار ب ــناملتداولة باللغة وبالصيغ احملفوظة
اجلماع ــة الكبي ــرة
ِ
()21
ب ــن أهاليه ــا ومكوناتها
وبالنظ ــر إل ــى ه ــذه اخلصائ ــص ننظ ــر إل ــى َم ــن ِم ــن
الش ــعراء املذكوري ــن بع ــد أن أل ــم بالكتاب ــة والق ــراءة ،ظ ــل
وفي ــا يف زجل ــه للتقالي ــد الش ــفوية البدوية األص ــل ،والتي
تقتض ــي أن ي ــروي الش ــاعر ش ــعر غي ــره ويل ــم بالطرائ ــق
املعروف ــة واألس ــاليب واألوزان والتراكيب واأللفاظ والصور
واملوضوع ــات ..قب ــل أن يق ــول س ــطرا واح ــدا ..بل ــه ديوان ــا
بكامل ــه .لقد أصبح ه ــذا املوضوع/املالحظة معروفا ويكاد
يك ــون يف حك ــم املفروغ منه ..وبناء علي ــه ،علينا أن نتحلى
بالش ــجاعة األدبي ــة والنقدي ــة فنن ــز َع ع ــن زجلن ــا احلال ــي

لغة الزجل ،شعبية الشعر:
ليس ــت هن ــاك لغ ــة ش ــعرية وأخ ــرى ليس ــت كذل ــك؛
فالكتاب ــة اإلبداعي ــة تعبي ــر بالعالق ــات ال بالكلم ــات
واألش ــياء؛ كم ــا أن الكتاب ــة تصن ــع قوانينه ــا ،وم ــن ث ــم
فه ــي تتحك ــم يف ش ــروط القي ــم اجلمالي ــة والفني ــة الت ــي
تنتجه ــا .وعل ــى ه ــذا األس ــاس ،فالبح ــث يف ط ــرق الصوغ
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صبغت ــه الش ــعبية ،م ــا دام الزج ــل تخل ــى ع ــن الكثي ــر م ــن
مل
التقالي ــد البنائي ــة للش ــعب ،وم ــا دام معظمه ه ــو من َع ِ
ـارئ مثق ـ ٍـف ل ــه كيان ــه اخل ــاص وصياغت ــه
ـاعر كات ـ ٍـب ق ـ ٍ
شـ ٍ
اخلاص ــة الت ــي متت ــح م ــن ثقافت ــه وجتربت ــه الفردي ــة.
صحي ــح أن ه ــذا الش ــعر يظ ــل ينتم ــي لظاه ــرة ثقافي ــة
عام ــة ش ــأن أي ش ــعر ينتمي إل ــى ثقافة واح ــدة؛ لكنه يظل
يحم ــل م ــن مقوم ــات التف ــرد واالخت ــاف م ــن ش ــاعر إل ــى
آخ ــر وفق ــا لثقافت ــه وقراءات ــه وجتربته وطولها ما يس ــلبه
صبغة الش ــعبية ..ألنه ال ينتمي إل ــى التقاليد اجلماعية.
وهك ــذا فاجلماع ــة هي التي حتدد ظواهر الش ــعر الش ــعبي
س ــواء عل ــى صعي ــد املوض ــوع أو عل ــى صعي ــد الش ــكل ..ويف
النتيج ــة لي ــس الزجل احلالي ش ــعرا ش ــعبيا ،نظرا لضيق
وع ــاء تلقي ــه متام ــا كما ضاق وع ــاء تلقي الش ــعر الفصيح
ويف مختل ــف صيغ ــه وأس ــاليبه بصف ــة عام ــة.
إن العدي ــد م ــن النص ــوص الزجلية غدت غناء ش ــعبيا
ـرب ل ــه اجلمي ــع ،والس ــر يف ذل ــك أنها جمع ــت أمرين:
َيط ـ ُ
األول أنه ــا ضم ــت كلم ــات يفهمه ــا الع ــوام واخل ــواص من
الن ــاس ،ثاني ــا ُتـ ــنشد وف ــق أحل ــان قائم ــة عل ــى موازي ــن
املوس ــيقى العذب ــة أو املقبول ــة واملنتش ــرة ب ــن األوس ــاط
الش ــعبية الواس ــعة؛ ومع هذه النصوص ،يجوز القول «إن
جمه ــور الزج ــال أوس ــع من جمه ــور الش ــاعر املثقف الذي
ينظ ــم لطبقة معين ــة»(.)22
تأمالت في مناذج:
إذا كان ــت معظ ــم املالحظات الس ــابقة مقلق ــة للعديد
م ــن الزجال ــن ،ف ــإن حس ــن الني ــة يف طرحه ــا يغ ــذي
ـرة أو موهب ـ ٍـة حتتاج
ال ــدرس اجلامع ــي ويش ــاغب على فط ـ ٍ
ملزي ــد م ــن الصق ــل والدرب ــة واحلف ــظ واملمارس ــة ،لتحف ــر
موطنه ــا بعي ــدا ع ــن س ــلطة الش ــكل والفك ــرة واحملت ــوى

احلاصل ــة يف القصي ــدة الش ــعرية احلديث ــة الراهن ــة يف
الب ــاد العربي ــة .وإذا كان صحيحـ ـ ًا قول علم ــاء اللغة :إنه
ال يتكلم ش ــخصان بصورة واحدة( ،)23فإنه كذلك صحيح
أن مجموع ــة م ــن األف ــراد يتكلمون بص ــورة متقاربة جداً،
بحي ــث ميك ــن التغاض ــي عن الفروق الدقيق ــة يف نطقهم،
وتتش ــكل عندئ ــذ لغوي ــة (لغي ــة = لغيوة) تش ــترك مع عدد
م ــن اجلماع ــات اللغوي ــة األخ ــرى يف كثي ــر م ــن الظواه ــر
اللغوي ــة الت ــي تس ــمح أن يت ــم التفاه ــم ب ــن أف ــراد ه ــذه
اجلماع ــات .وطريق ــة كل جماع ــة م ــن ه ــذه اجلماع ــات
يف النط ــق تس ــمى لهج ــة .ويتك ــون م ــن مجموع ــات تل ــك
اللهج ــات لغ ــة معين ــة .فاللهج ــة إذن مجموع ــة م ــن
الصف ــات اللغوي ــة تنتم ــي إل ــى بيئ ــة خاصة .ويش ــترك يف
ه ــذه الصف ــات جمي ــع أف ــراد ه ــذه البيئ ــة ،وبيئ ــة اللهج ــة
ه ــي جزء من بيئة أوس ــع وأش ــمل تضم ع ــدة لهجات ،لكل
منه ــا خصائصه ــا ،ولكنه ــا تش ــترك جميعـ ـ ًا يف مجموع ــة
م ــن الظواه ــر اللغوي ــة الت ــي تيس ــر اتص ــال أف ــراد ه ــذه
البيئ ــات بعضه ــم ببع ــض ،وفه ــم م ــا ق ــد ي ــدور بينه ــم من
حدي ــث ،فهمـ ـ ًا يتوقف عل ــى قدر املرابطة الت ــي تربط بني
ه ــذه اللهج ــات .وتل ــك البيئ ــة الش ــاملة الت ــي تتأل ــف من
ع ــدة لهج ــات ه ــي الت ــي ُ
اصط ِل ـ َـح عل ــى تس ــميتها باللغ ــة،
فالعالق ــة ب ــن اللغ ــة واللهج ــة ه ــي العالق ــة ب ــن الع ــام
واخل ــاص( ..)24يف س ــياق ه ــذه األف ــكار ،أتأم ــل يف ثالث ــة
مجامي ــع زجلي ــة هي:
 - 1مكس ــور اجلن ــاح حملم ــد الراش ــق ،احلاص ــل عل ــى
جائزة الزجل يف دورة ميس ــور ،من منش ــورات الش ــعلة،
وق ــد قدم ــه الش ــاعر أحم ــد ملس ــيح وص ــدر يف .2005
ونصوص ــه ه ــي:

عنوان النص

مالحظات وصفية وفنية

الصفحة

علي
يا َّ
ملسول ّ

على املثني ،أو املبيت يف  6أبيات

11

صباح اخلير يا قصيدة

موشح اقرع ( )25رباعي مقفول ثم ثنائي
مقفول

12
13

حروف حلروف
80

العدد  32أدب شعبي

سماع الندى

داخل أو بادل بني العديد من األوزان:السوسي
املزلوك واملثني املبيت واملوشح األقرع ،وفيه
مذهب ودور وقفل وخرجة

20

حزام السالمة

27

كبيبة لعمر

34

موال الدواخل

39

اخلبز احلريف

55

خويا جاك سلطان الهم ،املوت

61

ْحزان خلزامى

64

كن طير ال تكون جرانة

69

لرياح اجلايه

76

احلال

80

مبروك عام الفيل اجلديد

موشح اقرع( رباعي فثالثي مقفول)

90

ما تقسنيش

98

نفير حلمام

100

سوق لكراسي

104

سوق ملاكن

110

سوق السطولة

116

 - 2ش ــهوة احلري ــك( )26للزج ــال حس ــن أميل ــي ،صاح ــب دي ــوان «البهم ــوت»( ،)27وه ــو م ــن تقدمي الش ــاعر أحم ــد حافظ،
والص ــادر ع ــن دار أب ــي رق ــراق يف  2011ونصوص ــه ه ــي كالتالي:
عنوان النص

مالحظات وصفية وفنية

الصفحة

شهوة البداية

9

شهوة القلب

13

شهوة احلريك

19
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شهوة اخليال

29

شهوة الرصاص

37

شهوة اخلراب

43

شهوة الكالم

49

شهوة التيه

59

شهوة الروح

67

هذا النص ال يوجد يف يبض النسخ ،ما يثير
مشكلة يف الطبع يف هذا الديوان

- 3شمس املا ،للزجال احميدة بلبالي ،والصادر عن مطبعة طوب بريس يف الرباط  ،2011ونوصه هي كالتالي:
عنوان النص

مالحظات وصفية وفنية

الصفحة

ريوس املعنى

7

ب اسالمة عليك أَ َعقْ لي

19

محطة لحماق

29

حروف األبدية

35

رماد الطني

43

إزوران

53

شمس املا

63

عهدي عليك

73

سر الشعى

83

الساعة سؤال

89

يد الشوق

99

سال حلجر إيال يهدر

115

املتأم ــل يف ه ــذه الدواوي ــن الزجلي ــة س ــوف يالح ــظ أن أكب ــر م ــن ورد يف مكس ــور اجلن ــاح حملم ــد الراش ــق ب  19نصا،
ويليه ديوان «ش ــمس املا» حلميدة بلبالي ب  12نصا وأخيرا ديوان ش ــهوة احلريك حلس ــن أميلي ب  9نصوص ،وس ــأبني
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()2

ُ
ألفاظه ـ ُـم املنطوق ـ ُـة
ق ــد ُم ِنح ــوا نف ــاذ البصي ــرة وامتلك ـ ْـت
ق ــو ًة خاص ــة؛ ميك ــن أن َنس ـ ِـبرها عميق ــا يف اجت ــاه املؤث ــر
الدين ــي أو السياس ــي أو غيره ..ومن الواض ــح هنا اإلميانُ
بك ــون الزجل ينبثق من نفوس ــنا وم ــن قلوبنا ومن أعماق
حياتن ــا ،فيضم ــن بذل ــك إعج ــاب الن ــاس ب ــه ،ألن ــه م ــن
حياته ــم وبلغته ــم التي تص ــور محيطهم أص ــدق تصوير،
ب ــل وم ــن لهجته ــم الت ــي ترس ــم له ــم ص ــور األش ــياء ناتئة
ب ــارزة ،وم ــا األلف ــاظ إال أل ــوان وأص ــوات وأحي ــاء وح ــركات
عن ــد م ــن يحس ــها ويدركه ــا»؛ هك ــذا» فالش ــعو ُر باحلي ــاة
ُ
تام ـ ِـن إذا ع َّب ــرتَ عنهما بغير
وإدراكه ــا الكام ـ ُـل ال يكون ــان ّ
ُ
الزجال
اللغ ــة الدائ ــرة على األلس ــنة ،وبهذا يثير الش ــاعر
ـوس إث ــارة يعجز عنها أكبر ش ــعرائنا الرس ــميني»(.)29
النف ـ َ
يتض ــح ذل ــك يف موض ــوع ه ــذه النص ــوص الثالث ــة ،الت ــي
انتبه ــت لقيم ــة احل ــرف لي ــس فق ــط يف اللغ ــة والتواصل
اليوم ــي ،ب ــل ويف بن ــاء الدالل ــة واإليح ــاء بتوليده ــا عل ــى
جمي ــع األصع ــدة ،خاص ــة تل ــك الت ــي يس ــتعصي أمره ــا
عل ــى عام ــة الن ــاس ،فيق ــوم الزج ــال ببس ــطها واللح ــاق
بعامله ــا والتعل ــق مبحبته ــا ..وس ــيكون من املفي ــد أن نقف
عن ــد طرق الصوغ يف ه ــذه النصوص الثالثة انطالقا من
مب ــدأ وصف ــي حتليل ــي ه ــو التش ــابه والتكرار.

قراءت ــي له ــذه النماذج على التأم ــل يف النصوص التالية:
 ح ــروف حل ــروف م ــن دي ــوان مكس ــور اجلن ــاح حملم ــدالرا ش ــق.
 شهوة الكالم من ديوان شهوة احلريك حلسن أميلي. ح ــروف األبدي ــة م ــن دي ــوان ش ــمس امل ــا حلمي ــدة بلبالي.(ش ــمس املاء)
إن املوض ــوع الرئي ــس يف ه ــذه النص ــوص ه ــو احل ــرف
والكلم ــة وال ــكالم ،أو مبعن ــى أوض ــح هو «الزجل/الش ــعر».
فف ــي «الش ــعري» أو يف جمالي ــة الزج ــل ،نعتب ــر أن الزجال
ل ــه الق ــدرة اللغوي ــة واألس ــلوبية عل ــى التعبي ــر؛ انطالق ــا
م ــن أن ــه ي ــدرك األش ــياء الت ــي ال يس ــتطيع اآلخ ــرون
إدراكه ــا ،وألن ــه  -يف الت ــراث الزجل ــي  -ول ــد مطبوعا بغير
صناع ــة ،وأن املوهب ــة الش ــعرية هي نتاج س ــليقة ال نتيجة
صف ــات مكتس ــبة« ..ال يعني ه ــذا أن هذه املهارات اخلاصة
غي ــر قابل ــة للتعل ــم ،وإمن ــا م ــا ال ميك ــن إدراك ــه ه ــو ومضة
العبقري ــة املوج ــودة بالفع ــل عند الش ــاعر ،وه ــي ما يؤهله
ليصب ــح عظيم ــا بح ــق»( .)28رمب ــا م ــا ي ــزال ب ــن ظهران ــي
املجتمع من يؤمن بأن الشعراء -والزجال شاعر الشعب-
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م ــع احملي ــط والعال ــم من حول ــه ..إننا يف هذا املس ــتوى
نري ــد أن نبره ــن على امتالء الزجل باحلياة والتفاعل،
وهـ ـ ـ ــو املدخ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى رص ـ ـ ــد الزخ ـ ـ ــم النص ــي والثق ــايف
()30
املتفاع ــل معـ ـ ــه ،وخاص ــة م ــا تعل ــق من ــه بامللح ــون
وببع ـ ـ ــض مظـ ـ ـ ـ ـ ــاهر التـ ـ ــراث الشفـ ـ ـ ــهي املـغ ـ ــربي الــذي
يضـ ـ ـ ــم القصـ ـ ـ ــص واحلك ــايـ ـ ــات واألمث ــال واحلكم وما
إليه ــا ..والنظـ ـ ــر  -يف غي ــر هذا املق ــام طبعا  -يف كيفية
اشتغال ك ــل هذه األلوان النصية يف القصيدة الزجلية
املعاص ــرة؛ مبعن ــى آخ ــر :كي ــف ي ــؤدي التش ــابه األفق ــي
إلى تش ــابه عمودي ،يجوز لنا معه طرح الس ــؤال :كيف
يتبل ــور قل ــق الكتابة وقل ــق الوجود اإلنس ــاني وإكراهات
اللحظ ــة واملصي ــر يف الكتاب ــة الزجلي ــة املعاص ــرة؟؟

التشابه والتكرار في الزجل املغربي:
إن دراس ــة امل ــن الزجل ــي املش ــار إلي ــه ،يدف ــع بن ــا إل ــى
تفصي ــل احملتوي ــات العام ــة والش ــاملة له ــذا امل ــن ،لرص ــد
أه ــم التح ــوالت الطارئ ــة عل ــى احملت ــوى وعل ــى الش ــكل
الزجل ــي يف آن .وطمع ــا يف بل ــوغ ه ــذه الغاي ــة م ــع املختصر
م ــن ال ــدرس ،ويف ض ــوء النص ــوص النموذجي ــة الثالث ــة،
ميك ــن الق ــول إن الزجال ــن املغارب ــة هن ــا يتحدث ــون ع ــن
«الزج ــل فن ــا ونس ــيجا وهدفا ووظائ ــف ..ولك ــن بتفاوت يف
مقدار العمق والبساطة بني الزجالني ،كما يظهر ذلك يف
العبارة واللفظة ويف طبيعة املعاني املضمنة لدى كل واحد
منه ــم .على أننا نالحظ يف س ــياق اطالعنا على ما يصدر
م ــن دواوي ــن لهذا الف ــن الش ــعري الرائع ،أن م ــن الزجالني
م ــن اخت ــار لغ ــة عربية ترتب ــط بالعيش يف القري ــة املغربية
ً
وتركيب جمل؛ ومنهم من
وصياغة وتش ــكي ًال لفظي ًا
نطق ًا
َ
مت ــح بع ــض مظاهر لغت ــه من لغة الت ــراث الصويف املغربي
أو األندلس ــي أو العرب ــي يف املج ــاالت التركيبي ــة والداللي ــة
والتداولي ــة ،وخاص ــة م ــن التج ــارب الفني ــة ل ــدى بع ــض
املجاذي ــب ،وميك ــن أن ينطب ــق ه ــذا الكالم على م ــن ارتبط
وتأث ــر بش ــعر امللحون املغربي على اخلص ــوص؛ ومنهم من
اختط لنفس ــه أسلوبا يعتمد اللغة العربية املدينية(نسبة
إل ــى املدين ــة) أو املدرس ــية ،والقريب ــة م ــن اللغ ــة العربي ــة
الفصح ــى مع بعض اجلنوح النح ــوي والصريف وما إليه..
 . 1التشابه األفقي:
ف ــن األدب ال تتح ــدد طبيعت ــه إال م ــن خ ــال بنائ ــه الفني
واجلمال ــي ،ولهذا الغرض س ــنختار بع ــض املقاطع من
الدواوي ــن املذك ــورة ،يف ض ــوء مبدأ التكرار والتش ــابه ،ال
للتنقي ــص م ــن القيم ــة الفني ــة لن ــص م ــن النصوص،
ب ــل للوق ــوف عل ــى ك ــون فني ــة الزج ــل تس ــتمد وجودها
م ــن طبيع ــة وع ــي أصحابه ــا بق ــدرات اللغ ــة الزجلي ــة
احلديث ــة ،وكيفية بنـ ـ ـ ــاء التص ـ ــوير الزجل ـ ــي املوحـ ـ ـ ــي،
ع ــاوة عل ــى طبيع ــة وق ــوة الزخ ــم املوس ــيقي املوج ــود
يف لغ ــة ه ــذا الزج ــل ،وك ــذا م ــن طبيعة الرؤي ــا اخلاصة
والعميق ــة الت ــي يريد الزج ــال إبالغه ــا ..تبعا لتفاعله

. 1 _ 1تشابه وتكرار املوضوع الواحد:
احل ــروف مبعن ــى العالم ــات أو ال ــدالالت واملعان ــي واآلث ــار
الت ــي تنبع ــث من الكالم ..وهذه هي التي تقوم احلروف
بتوليده ــا داخ ــل القصي ــدة؛ فالزج ــال يص ــوغ خي ــوط
القصي ــدة وميتح من الطبيع ــة والبيئة والواقع املغربي
(الفالح ــي أو الق ــروي يف الغال ــب) ،وه ــو م ــا توح ــي
ب ــه ألف ــاظ مث ــل (حصي ــدة ،اخلط ــوط ،امل ــاء ،القرب ــة،
الل ــن ،الت ــن ،احل ــب ،اخليم ــة ،القندي ــل )..بحي ــث ال
يب ــارح الزجال ــون يف ه ــذا املس ــتوى التعام ـ َـل مع املعجم
الفالح ــي والطبيع ــي ،وخاصة ما ارتبط من ــه بالزراعة
واخلص ــب والنم ــاء واالخض ــرار والعط ــاء( ..ش ــجرة،
اش ــكا ْم،
خض ــرا ،صفرا ،تزرع بذرة ،نباح ّْ
اجلرا(الكالب)ْ ،
الفطي ــر ،يح ــرث خط ــوط البوار(إش ــارة إل ــى األراض ــي
الب ــور «جناس»)،الكلم ــة ش ــمعة(،أميلي)؛ (باحمل ــراث
نحف ــر ْف الف ــدان اخل ــط ،الس ــلة والعن ــب ،قنديلن ــا،
الكتاب ــة ز ّريع ــة ْف كتاب نغرس ــها ثاني ،الش ــمع ،البارود
ُ
واملكحلة(..احميدة بلبالي) ،ونستطيع -بناء على هذا
املعط ــى املعجم ــي -أن ن ــدرس التش ــابهات والتك ــرارات
الداخلي ــة التي تش ــمل احل ــروف والكلم ــات ،ومتتد إلى
العب ــارات برمته ــا ،عل ــى صعي ــد كل دي ــوان مف ــرد ،كم ــا
عل ــى صعي ــد الدواوي ــن بكامله ــا ،مما يخ ــرج عن طاقة
ه ــذا الع ــرض هنا.
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. 2 _ 1تكرار بعض العبارات بتلوين داللي مغاير أو مصاقب مثل:
محمد الراشق
 - 1ال حترك هزهوج هز كالمك

حسن أميلي
 - 1كانت الكلمة خيط الشعا

احميدة بلبالي
 - 1تايه بني اسراري

من قرن لقرن ،ال تعيا بيه

يغزل بيه العاقل برشمان

واسراره

 ...والليل طويل صايل وجايل

باحلكمة يلوح ايزا ْر

متكي على عكاز اعرج

عكازي وعنايتي

بالرشمة يزرعه عرعار

ناسي ف راس العقبة عكازه

عسل حايل ترياق ودوا

ولعمى البصيره عكاز جرار

 - 2ساوي لكالم
ويال امليزان طاح ،آح
ارجع ،الرجوع حكمة والكتابة جنمة
وما
لقلم قشة عامية

وصدى يجلجل ف وذن الطرشان
 - 2هذا دواي حاضي لسانه

 - 2كيف نقرا الكتاب؟
كيف البناي ،جنر اخليط
نسكم احليط

ميضي احلرف فوق سنانه
ّ

نديره ميزان

كلمه يرميه ،العني ميزانه

نشيع بيه اطواله

بنظرة وحدة يعلي شانه

به ــذه األش ــكال األس ــلوبية املتقارب ــة ،يب ــدو احلرف بلغ ــة الزجالني براقا المعا قويا يف س ــماء التعبي ــر امللبدة بالغيوم،
وكأنه س ــحابة ينهمر ماؤها صافيا ال كدر فيه ..بهذا املعنى يصير احلرف لب الكالم ،أس البناء الداللي واملعريف ،والذي
يحاف ــظ بنقائ ــه عل ــى توازن املعاني وحس ــن اإلب ــاغ ..بل وعليه املعول يف اإلفهام والتعبير عن ش ــواغل ال ــذات وهمومها..
وه ــذا ه ــو م ــا يب ــرر التش ــابه الكبي ــر يف حتمي ــل احل ــرف معان ــي به ــذا احلجم م ــن الدق ــة والعم ــق ..ويف احلالة املعاكس ــة،
ينقل ــب احلرف/الكالم/الكلمة/اللس ــان (كله ــا اس ــتعارات تأخ ــذ من بعضه ــا البعض يف عالقة تب ــادل الوظيفة بني الكلي
واجلزئ ــي ،وب ــن الع ــام واخل ــاص ،وب ــن التصريح ــي والكنائ ــي )..إل ــى بياض وق ــذى يصيب الع ــن فتصاب بالع ــور ،أو إلى
عكاز خرب يس ــقط املتكئ عليه أرضا ..وقد اس ــتخلص أميلي كل التحليل يف عبارة موازية قدم به قصيدته تقول»:البال
ذ اإلنس ــان من اللس ــان ،وراحة اإلنس ــان من اللس ــان»(ص .)49
. 3 _ 1اجلمع بني األضداد:
محمد الراشق
- 1احلليب لنب واحلب تنب
 - 2راني معلق ما بني اخلوف والرجا
 - 3القنديل حالف ما يشعل

حسن أميلي
 - 1البال ذ االنسان من اللسان
وراحة االنسان من اللسان
 - 2العمى البصيرة عكاز

 - 4القلم قشة عامية ،من طبعه هشيش  - 3صدى يجلجل ف وذن الطرشان
وقاصح
 - 4مرة مرتاح مرة نادم
 - 5اخلير كتاب الشر كتاب

 - 5تنزل صفرا تطلع خضرا
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احميدة بلبالي
 - 1يخرج من الظلمة ل النور
 - 2والشاهد يقدر يقول احلق يقدر
يشهد الزور
 - 3يصادق وال ينافق
 - 4ميكن يتحرك الساكن
 - 5الزمان زاد القدام هذ سنني ،ما
وقف ما عاين حد

وم ــن املمك ــن جدا العث ــور على متظهرات عدة للتش ــابه
والتك ــرار ب ــن القصائ ــد املدروس ــة ،إذا نح ــن حكمن ــا آلي ــات
وصفي ــة حتليلي ــة أخ ــرى م ــن قبي ــل اجلن ــاس والطب ــاق
واالستع ـ ــارات املتشــاب ـ ــهة وغي ـ ــرها م ــن ط ــرق الصـ ـ ــوغ يف
ه ــذا املس ــتوى.
عل ــى أن التص ــور احلدي ــث للش ــعر أ ّيـ ـ ًا كان لون ــه أو
صياغت ــه ،يري ــد أن يحدد القيم ــة الداللية للنص انطالقا
م ــن دالل ــة الوح ــدات الب ــارزة املش ــكلة للقصي ــدة؛ وانطالقا
م ــن تأوي ــل خصائصه ــا البنيوي ــة؛ م ــن هن ــا قيم ــة دراس ــة
العالق ــات احلاصل ــة ب ــن الكلمات والعب ــارات ،والتي نرصد
م ــن خالله ــا الدالل ــة عل ــى العاقل وغي ــر العاق ــل ،والداللة
عل ــى الس ــالب واملوج ــب واحلس ــي واملج ــرد والطبيع ــي
والصناع ــي واملدين ــي والق ــروي ..فه ــذه العالق ــات هي التي
تفج ــر الداللة وتعددها ..وهكذا تصبح القصيدة الزجلية
لي ــس فق ــط ذات بنية تكرارية متش ــابهة ،بل أيضا ذات بنية
تقابلي ــة تنه ــض عل ــى التقاب ــل والتضاد..
 . 2التشابه العمودي:
يف ه ــذا املس ــتوى ،نالح ــظ أن الزجالني الثالثة يبدأون
قصائده ــم باحلدي ــث ع ــن احل ــرف أو الكلم ــة أو الكالم
كمعط ــى إش ــكالي يثي ــر العدي ــد م ــن األس ــئلة ،ويعل ــن
انتم ــاءه إل ــى احلي ــز الوج ــودي الفلس ــفي للكلم ــة يف
احلياة اإلنس ــانية« ..فباحلرف ،حتقق الوجود اللفظي
للك ــون بالق ــوة ،وباخلط حتق ــق وجوده بالفع ــل ،وبهما
مع ــا مت ــت اإلحاطة ب ــه معرفيا ،حيث اش ــتغلت الذاكرة
واملخيل ــة والوج ــدان يف نس ــج ش ــبكة م ــن العالق ــات
والتوازن ــات ،وبن ــاء منظومة من الترمي ــزات واإلبداالت
يتماه ــى فيه ــا الظاه ــر م ــع الباط ــن ،الش ــاهد م ــع
الغائب ،احلس ــية مع الروحانية ،وتتعالق فيها جتليات
األلوهي ــة يف املوج ــودات م ــع إش ــراقات ال ــذوات»(.)31

حسن أميلي(شهوة الكالم)
 - 1كان يا ما كان ،كانت الكلمة أصل املكان ،وكانت حبق
وسوسان ،من جمرها قْ دى بنادم ،مد جناح صباحه،
وفرفط ف الزمان
احميدة بلبالي( حروف األبدية)
 - 1الكتاب ولد الكتبة ،خطوط منقوشة ،ف حجر
الكهوف ،على جلود جلداد وشام َع لكفوف ،بني دفاته
عصير عقول ،يخ ّرج من الظلمة ل النور

واضح من هذه النماذج تشابه الزجالني يف طبيعة التناول
الفلس ــفي املغاير يف التعامل مع الكلمة واحلرف والكالم..
وه ــو ما عـ ــبر عنه بجن ــاس ناقص ماكر احمي ــدة بلبالي يف
العن ــوان «ح ــروف األبدية» ب ــدل حروف «األبجدية» ليكس ــر
التوق ــع الع ــادي م ــن احل ــروف ،وليعلن على معن ــى احلرف
والكلم ــة الت ــي تؤس ــس ملعرف ــة وجودي ــة ووج ــودا معرفي ــا
يزي ــدان يف الث ــراء اإلنس ــاني ويق ــودان إل ــى أف ــق مفت ــوح
عل ــى ش ــتى االحتم ــاالت ،كم ــا تس ــمح ب ــه طرائ ــق التخييل
الش ــعري يف ه ــذا الزجل.
إن الزج ــال املغرب ــي يف حنين ــه امللح ــوظ للغ ــة أه ــل
امللح ــون ،ينفت ــح على جتربة املش ــايخ الكب ــار الذين نهلوا
م ــن مج ــال الدي ــن واملق ــدس والص ــويف ..ولع ــل ه ــؤالء
افتتن ــوا كثي ــرا باللغ ــة ..فق ــد الح ــظ بع ــض الزجال ــن،
أن اللغ ــة وس ــيلة عج ــن الوج ــود م ــاد ًة للخل ــق والتح ــول
والصي ــرورة ب ــكل أبعاده ــا ..ق ــال حس ــن أميل ــي يف قصيدة
(ش ــهوة القل ــب):
أنا الال أحد بينات الناس
وانا الواحد ومجموع الناس
أنا العادم

محمد الراشق (حروف حلروف)

أنا الزاطم

« - 1احلرف على اخلط ،قصيدة وحصيدة

أنا الفاهم

 - 2احلرف على اخليط ،حكاية وحايك

أنا الهامي

 - 3احلرف الضاوي مطلسم ،جنو شديد ،برجو حديد

أنا الغاضب وما نادم.
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حي ــث تب ــدو «اللغ ــة ليس ــت مج ــرد مج ــال للتخاط ــب
والتحاور ،بل هي أيضا وأساسا األفق الذي منه يتم االتصال
باآلخ ــر وبالالمتناه ــي ،باملطل ــق» ( .)32وه ــذا معن ــى مغرق يف
عال ــم التص ــوف وموقف ــه م ــن اللغ ــة ،بالنظ ــر إل ــى طبيع ــة
املعان ــي احملمول ــة فيه ــا ..ف ــأن يك ــون واح ــدا وليس ف ــردا ،وان
يك ــون يف نف ــس اآلن مجم ــوع الن ــاس ،هو عني حل ــول الواحد
يف اجلماع ــة واجلماع ــة يف الواح ــد ،كم ــا اجلم ــع ب ــن الفهم
والهي ــام والغض ــب ،يذكر باملعنى األنطلوجي املأس ــاوي الذي
يربط مصير الفهم والعقل وااللتزام باملأساة والنكران ..مع
ذل ــك فه ــو يخت ــار ويتحمل مس ــؤولية اختي ــاره ،وبالتالي فال
م ــكان للن ــدم عن ــده .بهذا الش ــكل يب ــدو الزجال املعاص ــر ،أنه
تخلص إلى حد كبير من الدارجة العامية البسيطة املسفة،
وارتقى بها إلى مصاف املعاني الراقية التي ينش ــدها ..وقدم
لغة حية تتناس ــل مع الفصحى ،ويس ــتمد املعاني من بيئته
وثقافت ــه وتفاعل ــه الوق ــاد م ــع الواق ــع ب ــكل مركبات ــه وعقده.
وهك ــذا يظه ــر أن الزجال املعاصر إذ يس ــتجيب لن ــداء اللغة،
ق ــد جت ــاوز لغة الكالم العادي من داخل منظومة هذا الكالم،
وارتقى بلغته االجتماعية املعتادة ،واتخذ لغة تكش ــف أسرار
الكينون ــة واحلياة..

تنويع ــات لهجي ــة متع ــددة ،مث ــل اللهج ــة الدارج ــة اجلبلي ــة
واحلس ــانية وغي ــر ذل ــك كثي ــر ..وم ــن
والفاس ــية واملراكش ــية
ّ
املؤك ــد  -ع ــاوة عل ــى كل ه ــذا  -أن دارج ــة الي ــوم ليس ــت ه ــي
دوارج األم ــس ،وال دوارج الش ــباب هي دوارج اآلب ــاء واألجداد..
وه ــذا االحت ــراز كفيل أن يب ــوئ الزجل املوقـ ـ َع العلمي الالئق
ب ــه يف البح ــث وال ــدرس ،فق ــد أثبت ــت لغ ــة الزج ــل أنه ــا لغ ــة
اخلل ــق واإلب ــداع .إنن ــا عندم ــا نداف ــع عل ــى انتم ــاء الزج ــل
لألدب الشعبي فلكي نتجاوز التصور القدحي الذي ووجهت
ب ــه القصي ــدة الزجلية ،ولكي يتموق ــع الزجل يف نفس موقع
األدب الش ــعبي ،فهو وجهه املضيء واخلالق الذي يبعده عن
الفلْك َل ــرة ( )folklorismeالبش ــعة واملس ــفة للف ــن واإلبداع؛
ولكن ــه أيض ــا وأساس ــا ليس فن ــا ملن ال ف ــن له.
أخيرا ،هل استطاعت هذه املداخلة أن تقدم تصورا أوليا
ندرس من خالله الزجل املغربي يف خصوصياته الش ــعبية؟
وما هو املكان النظري والنقدي الالئق باملمارسات الزجلية
احلالي ــة والكثي ــرة واملتنوع ــة ونحن نراهن على دراس ــة املنت
الزجلي أكادمييا؟
إن إثارة س ــؤال الصياغة املتعلق بالزجل املغربي ،يذهب
بن ــا بعي ــدا للتأم ــل يف طبيع ــة املزاحم ــة الت ــي يعان ــي منه ــا
الزجل الش ــعبي األصيل ،بدعوى حتديثه وتثويره وحتقيق
انزياحات ــه ..وه ــذه كله ــا مزاع ــم كان لها األثر الس ــلبي على
أنطولوجي ــا م ــن زجل ــي ضخ ــم غي ــر موث ــق وال منق ــول وال
م ــدروس ..لذل ــك ،فإن حظ هذا املنت املنس ــي يجب أن يكون
واف ــرا ك ــي يدخ ــل ال ــى ال ــدرس اجلامع ــي األكادمي ــي ،ألن ــه
وسيلة حلفر الطرق الواضحة لتقييمه؛ أوال لتقييم فردية
كل مجموعة بش ــرية ينتمي إليه ــا والنظر يف خصوصياتها
التاريخي ــة ،ويف فضائه ــا اخل ــاص وم ــا مت ــأه م ــن عقائ ــد
وتقالي ــد وممارس ــات؛ أي باختص ــار النظ ــر يف ثقافت ــه .هذا
املبتغ ــى ال يقب ــل يف أي ح ــال م ــن األح ــوال إنت ــاج أجس ــاد
عاري ــة ،إذ ه ــو س ــلوك متس ــرع من ش ــأنه إقبار هوي ــة ثقافية
برمته ــا ..ولك ــن البد من اعتب ــار املكونات الداخلية للنس ــق
الثقايف والسوس ــيوبنائي للزجل التي تش ــمل نس ــق وثقافة
اجلماعة احملتضنة/املولدة للزج ــل والزجالني؛ ويف احلالة
املعاكس ــة :ال نع ــرف مق ــدار الثم ــن الذي س ــنؤديه ،ولكن من
ط ــرف من؟ دائم ــا من طرف نفس الكائن ــات ،وهي األغلبية
الس ــاحقة ،واألق ــل حظوة :بتعبير ميش ــال دو س ــيرطو(.)35

هك ــذا نص ــل إل ــى اقتن ــاع مف ــاده أن ــه «م ــن غي ــر املقب ــول
تاريخيا وإبس ــتومولوجيا احلكم على «ش ــعرية ما مبفاهيم
ش ــعرية أخ ــرى مختلف ــة م ــن حي ــث أصوله ــا النظري ــة،
وتقاليدها األدبية ،ومفاهيمها وتصوراتها للفن ولوظيفته
داخ ــل فض ــاء سوس ــيوثقايف مع ــن»(.)33
انطالق ــا مم ــا س ــبق ،ميك ــن الق ــول إن الزج ــل هن ــا لي ــس
هو الس ــجع العامي وال هو الش ــعر الش ــعبي مبطلق الداللة،
ب ــل ه ــو كالم راق ــي حتف به مكونات الش ــفوية م ــن كل جانب،
وخاصة يف كيفية إلقائه/إنش ــاده( ..)34فقد كانت للزجل منذ
بدايات ــه ،عالق ــة باألغنية الش ــعبية أو بالعي ــوط أو بامللحون،
أو باألغني ــة املغربي ــة العصري ــة ،أو باملس ــرح..أي أن ــه ل ــم يكن
فنا مس ــتقال بذاته ،باس ــتثناء ما يش ــبه (رباعيات املجذوب)،
أم ــا الزج ــل يف عموم ــه ،فق ــد كان تابعا يؤثث فض ــاءات فنون
أخ ــرى ..أم ــا الزجل املعاصر ،ومنه ه ــذه النصوص فهو يعبر
ع ــن اس ــتقالله التجنيس ــي الواض ــح اعتم ــادا عل ــى تراكم ــه
وتنوعه وخصوبته ..ومن مالمح ذلك تعدد مظاهر الدارجة
املغربي ــة حت ــى عل ــى صعي ــد املدينة/امل ــكان الواح ــد ،تنت ــج
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الهوامش:
 - 1احلــاج بــن مومــن ،التــراث الشــفوي وإعــادة بنــاء الهوية ،ضمن كتــاب التراث
اللغوي الشفاهي هوية وتواصل ،ص  13وما بعدها.

 - 20ينظــر احلديــث عــن كثيــر مــن هــؤالء وعــن جتاربهــم الزجليــة يف :محمــد
دانــي ،يف تاريخيــة الزجــل املغربــي ،ضمــن مجلــة مجــرة ،عــدد( ،23/22عــد
خاص بالزجل)،الصادرة عن دار البوكيلي للطباعة والنشر ،القنيطرة.
 - 21علي محمد برهانة ،كتاب الشعر الشعبي ،ج  ، 1ص .4/3

 - 2مصطفــى صــادق الرافعــي ،تاريــخ آداب العــرب ،راجعــه وضبطــه عبــد اهلل
املنشــاوي ومهــدي البحقيــري ،ص ،.48وباملناســبة ينظــر تعريفــه للزجــل
وحديثــه عنــه ضمــن الفنــون الشــعرية املســتحدثة يف نفس الكتــاب،ج 2ص
 154وما يليها.

23 - Louis Goudart, Le pouvoir de l’écrit au pays des
premières écritures, , p 25.

 - 3رمضان عبد التواب ،حلن العامة والتطور اللغوي ،ص .113

 - 24سعد مصلوح ،دراسة السمع والكالم ،ط 1عالم الكتب ،القاهرة .1980

 - 4أدونيس ،الثابت واملتحول ،ج 1ص  188وما بعدها.

 - 25املوشح التام ما ابتدئ فيه باألقفال ،واألقرع ما ابتدئ فيه باألبيات ،وهذا
الشــعر هنــا شــبيه باملوشــح ،ألن األصــل فيــه أن يكــون التــام مــن ســتة أقفال
وخمســة أبيات ،واألقرع من خمســة أبيات وخمســة أقفال ..انظر :ابن سناء
امللك ،دار الطراز يف عمل املوشحات ،م س ،ص .25

 - 5إبراهيم السامرائي ،العربية تاريخ وتطور ،ص .78
 - 6كارل بروكلمــان ،فقــه اللغــات الســامية ،ترجمــة رمضــان عبــد التــواب،
ص.149/148
 - 7مــن يــروم التعــرف علــى قيمــة اللغــة يف األدب ال يتــردد يف القــول بــأن هــذا
العمــل مصنــوع أوال وقبــل كل شــيء مــن كلمــات ،غيــر أن هــذا األمــر يجعــل
األدب كأي ملفــوظ لســاني ،وقــد يفرغــه مــن التميــز واخلصوصيــة؛ لذلــك
يقــرر تــودوروف ومــن يشــتغلون بلســانيات األدب أن «األدب ليــس مصنوعــا
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الكالم ،مبا هو مفهوم يقترب من بعض معاني األســلوب» انظر :تودوروف،
الشعرية ،ترجمة رجاء بن سالمة وشكري املبخوت ،ص .38
8 - Dellai Ahmed Amine, Guide bibliographique du
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 - 11ابــن ســناء امللــك ،دار الطــراز يف صناعــة املوشــحات ،حتقيــق جــودة الركابي،
ص .29
 - 12مارون عبود ،الشعر العامي ،ص .66
 - 13أحمد العزب ،طبيعة الشعر ،ص .80 /79
 - 14أحمد رشــدي صالح ،األدب الشــعبي ،ص ،36وانظر أيضا :مرســي الصباغ،
قراءة جديدة يف الشعر الشعبي العربي ،ص  17وما يليها.
 - 15عبــد املجيــد الــزكاف ،حــول بعض خصائص النص األدبي الشــعبي ،ضمن
كتاب األدب الشعبي املغربي ،ص.29
 - 16محمد مفتاح ،مفاهيم موسعة لنظرية شعرية ،ص .21 /20
 - 17عبــد احلميــد بورايــو ،محاضــرات يف الثقافــة الشــعبية ،التاريخ والقضايا
والتجليات ،ص .3/2
18 - Goody Jack, Entre l’oralité et l’écriture, p18.
 - 19أعمــال نــدوة شــعر امللحــون ،الواقــع واآلفــاق ،منشــورات كليــة اآلداب ،عــن
الشق ،ط 1الدار البيضاء  ،2011ص .309

 - 22عباس اجلراري ،الزجل يف املغرب ،القصيدة ،ص . 38

 - 26حسن أميلي ،شهوة احلريك ،ط ،1أبي رقراق ،الرباط .2011
 - 27حسن أميلي ،البهموت ،ديوان زجلي ،الرباط .1996
 - 28روجــر آلــن ،مقدمــة لــأدب العربــي ،ترجمــة رمضان بسطاويســي وآخرين،
ص .129
 - 29مارون عبود ،م س ،ص .63/62
 - 30للوقــوف علــى مختلــف الــدالالت واملفاهيــم املتعلقــة بهــذا الفــن املغربــي
األصيــل( امللحــون) ،ميكــن االطــاع علــى :أحمــد ُســهوم ،امللحــون املغربــي،
ط 1منشــورات شــؤون جماعيــة ،الربــاط  ،1993وعبــاس اجلــراري يف:الزجــل
يف املغــرب ،القصيــدة ،ط 1نشــر مكتبــة الطالــب ،ومطبعــة األمنية ،الرباط
 1970وغير ذلك كثير..
 - 31أحمــد بلحــاج أيــت وارهــام ،اخلــط العربــي وعلــم احلرف ،جمالية وأســرار،
ص .13
32 - Max Billen, Le comportement mystique de l’écriture,
in : Le mythe et le mythique, p1516/.
 - 33محمــد الوهابــي ،ظواهــر شــفاهية يف الشــعر العربــي الفصيــح يف املغــرب،
اقتراحات نظرية ومنهجية ،ضمن كتاب (التراث اللغوي الشــفاهي) ،م س
 ،ص119
 - 34نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبير يف األدب الشعبي ،ص 4/3
35 -Michel De Certeau, La culture au pluriel, éd Seuil,
Points, Paris 1993, p 18

المراجع :
 محم ــد الراش ــق ،مكس ــور جلن ــاح( زج ــل) ،ط 1منش ــورات الش ــعلة ،ال ــدارالبيض ــاء 2005
 احميدة بلبالي ،شمس املا(زجل) ،ط ،1طوب بريس ،الرباط 2011 حس ــن أميل ــي :البهم ــوت ،دي ــوان زجل ــي ،ط ،1مطابع التكت ــل الوطني ،الرباط1996
شهوة احلريك ،ط ،1دار أبي رقراق ،الرباط 2011
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الدراسات باللغة العربية واملترجمة إليها:

للطباع ــة والنش ــر ،القنيط ــرة

 احل ــاج ب ــن موم ــن ،الت ــراث الش ــفوي وإع ــادة بن ــاء الهوي ــة ،ضمن كت ــاب التراثاللغوي الش ــفاهي هوية وتواصل ،منش ــورات كلية اآلداب ،الرباط رقم ،125
مطبع ــة النج ــاح اجلديدة ال ــدار البيضاء 2005

الدراسات املترجمة:
 كارل بروكلمان ،فقه اللغات الس ــامية ،ترجمة رمضان عبد التواب ،منش ــوراتجامعة الرياض ،الس ــعودية 1977

 مصطف ــى ص ــادق الرافع ــي ،تاري ــخ آداب الع ــرب ،راجع ــه وضبط ــه عب ــد اهللاملنش ــاوي ومه ــدي البحقي ــري ،ط 1مكتب ــة اإلمي ــان القاه ــرة 1997

 ت ــودوروف ،الش ــعرية ،ترجم ــة رج ــاء ب ــن س ــامة وش ــكري املبخ ــوت ،ط 1دارتوبق ــال ،البيض ــاء 1987

 رمض ــان عب ــد الت ــواب ،حل ــن العام ــة والتط ــور اللغ ــوي ،ط 2مكتب ــة زه ــراءالش ــرق ،القاه ــرة 2000

 روج ــر آل ــن ،مقدمة لألدب العرب ــي ،ترجمة رمضان بسطاويس ــي وآخرين ،ط1منش ــورات املش ــروع القومي للترجمة ،العدد ،293القاهرة 2003

 أدوني ــس ،الثاب ــت واملتح ــول ،بحث يف اإلبداع واإلتباع عن ــد العرب،ج 1ط 10دارالساقي ،بيروت 2011

Références:
 Dellai Ahmed Amine, Guide bibliographique du Melhouneéd l’Harmattan, Paris 1996 ,)1996/du Maghreb (1854

 إبراهيم السامرائي ،العربية تاريخ وتطور ،ط 1مكتبة املعارف ،بيروت 1993 محمد قنديل البقلي ،فنون الزجل ،سلس ــلة كتابك ،ط 1دار املعارف ،القاهرةرقم  ،128د ت

Goody Jack, Entre l’oralité et l’écriture, PUF, Paris 1994 -

 اب ــن س ــناء املل ــك ،دار الط ــراز يف صناع ــة املوش ــحات ،حتقي ــق ج ــودة الركاب ــي،ط 3دمش ــق 1983

 Louis Goudard, Le pouvoir de l’écrit au pays des premièresécritures, Ed Armand Colin, Paris, 1970

 -مارون عبود ،الشعر العامي ،ط 1دار الثقافة ودار مارون عبود ،بيروت 1968

 Max Billen, Le comportement mystique de l’écriture, in :Le mythe et le mythique, éd Albin Michel, Paris 1987

 أحم ــد رش ــدي صال ــح ،األدب الش ــعبي ،ط 3مكتب ــة النهضة املصري ــة ،القاهرة،1971

 Michel De Certeau, La culture au pluriel, éd Seuil, Points,Paris 1993

 مرس ــي الصب ــاغ ،ق ــراءة جدي ــدة يف الش ــعر الش ــعبي العرب ــي ،ط 1دار الوف ــاء،اإلس ــكندرية2002

Footnotes:

 -أحمد العزب ،طبيعة الشعر ،ط 1مطابع دار الكتاب ،الدار البيضاء 1985

 - 1املوش ــح الت ــام م ــا ابت ــدئ في ــه باألقف ــال ،واألق ــرع م ــا ابت ــدئ في ــه باألبي ــات،
وه ــذا الش ــعر هن ــا ش ــبيه باملوش ــح ،ألن األص ــل في ــه أن يكون التام من س ــتة
أقف ــال وخمس ــة أبي ــات ،واألق ــرع من خمس ــة أبيات وخمس ــة أقف ــال ..انظر:
اب ــن س ــناء املل ــك ،دار الط ــراز يف عم ــل املوش ــحات ،م س ،ص 25

 عب ــد املجي ــد ال ــزكاف ،ح ــول بع ــض خصائ ــص الن ــص األدب ــي الش ــعبي ،ضمنكت ــاب األدب الش ــعبي املغرب ــي ،ط 1منش ــورات ع ــكاظ ،الرب ــاط 1989
 محم ــد مفت ــاح ،مفاهيم موس ــعة لنظرية ش ــعرية ،ط 1املرك ــز الثقايف العربي،ال ــدار البيضاء 2010

الصور :

 عب ــد احلمي ــد بوراي ــو ،محاض ــرات يف الثقاف ــة الش ــعبية ،التاري ــخ والقضاي ــاوالتجلي ــات ،باتن ــة ،اجلزائ ــر 2005

1-www.arab-ency.com/servers/gallery/1262-.jpg

 عل ــي محم ــد برهان ــة ،كت ــاب الش ــعر الش ــعبي ،ج  ، 1ط 1مطبوع ــات اللجن ــةالش ــعبية للثقاف ــة واإلع ــام ،ليبي ــا 2006

2-www.dorar.at/imup207-2014//bouquet_for_nine55rose.
jpg

 عب ــاس اجل ــراري ،الزج ــل يف املغ ــرب ،القصي ــدة ،ط 1نش ــر مكتب ــة الطال ــب،ومطبع ــة األمني ــة ،الرب ــاط 1970
 أحمد ُسهوم ،امللحون املغربي ،ط 1منشورات شؤون جماعية ،الرباط 1993 أحم ــد بلح ــاج أي ــت واره ــام ،اخل ــط العرب ــي وعل ــم احل ــرف ،جمالي ــة وأس ــرار،دالالت ورم ــوز ،ط1البوكيل ــي للطباع ــة والنش ــر ،القنيط ــرة 2007
 نبيل ــة إبراهي ــم ،أش ــكال التعبي ــر يف األدب الش ــعبي ،ط دار نهض ــة مص ــر،القاه ــرة ،د ت
 -مجل ــة مجرة،عدد(،23/22ع ــدد خ ــاص بالزجل)،الص ــادرة ع ــن دار البوكيل ــي
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الـحكاية الــــخرافية الـجزائرية

قراءة سيميائية سرد ّية لـحكاية «طوال»

محمد بن مـالك
د .سيدي
ّ

أستاذ محاضر جامعة أبي بكر بلقايد  -اجلزائر.

قاربــات العربيــة ،إلــى املنهــج املورفولوجــي لفالدمييــر بروب في
كثيــراً مــا يســتند دارســو ا ّلنصــوص ا ّلســرديّة الشــفويّة ،فــي بعــض ا ُمل َ
لكشــف عن نســق
طبيقية واســتجابته لرغبة أولئك ا ّلدارســن في ا ْ
حتليل احلكاية .وعلى ا ّلرغم من وجاهة هذا املنهج ا ّلنظريّة وال ّت ّ
يتضمــن
الوظائــف ال ّــذي ِّ
يؤســس بنيــة احلكايــة اخلرافيــة علــى وجــه اخلصــوص ،إ ّال ّأن ا ّلنمــوذج ال ّــذي اســتنبطه الـ ّـدارس ا ّلشــكالني ّ
ِ
نفســه.
وظائـ َـف كثيــرةً ُيكــن اختزالهــا إلــى وظائـ َـف أق ـ ّل ،مثلمــا اقتــرح بــروب ُ

الس ــيميائي أجلي ــرداس جولي ــان غرمي ــاس بإع ــادة صياغ ــة الوظائ ــف لتكثي ــف ال ّنم ــوذج
وم ــن ث ـ ّـم ،نه ــض ال ـ ّـدارس ّ
ـوص ش ــفو ّية وغير ش ــفو ّية يف ٍآن معـ ـ ًا؛ فكان أن اهتدى إلى إم ــكان تقليص األفع ــال الّتي تقوم بها
ولتطبيق ــه عل ــى نص ـ ٍ
ّ
الش ــخصيات م ــن إح ــدى وثالث ــن وظيف ـ ًـة إلى عش ــرين وظيف ـ ًـة فقط ،ث ـ ّـم اصطنع مفهومـ ـ ًا جديد ًا يؤلّف ب ــن األفعال
صنوف تك ِّون نس ــقَ
العش ــرين إمعانـ ـ ًا يف االخت ــزال ،وه ــو مفهوم الوحدة الس ــرد ّية  unité narrativeالّذي يتّخذ ثالثة
ٍ
احلكاي ــة ك ّله ــا أو أنس ــاقَ مقطوعاته ــا ،وهي :وح ــدة االنفصال ،ووح ــدة التّعاقد ،ووح ــدة االختبار.
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السردية ً
حالة وسطى بني مفهوم
ُ
ويعت َبر مفهوم الوحدة ّ
السردي الّذي استق ّر
الوظيفة لدى بروب ومفهوم البرنامج ّ
معنا ُه ومضمونُه بعد اضطالع غرمياس بتقليص الوظائف
ـتثمر املفه ــوم
واس ــتحداث الوح ــدات الس ــرد ّية؛ فبينم ــا ُيس ـ َ
األ ّول ،غالبـ ـ ًا ،يف حتلي ــل اخلطابات ّ
الش ــفوية مثل احلكاية
وأنواعها (احلكاية اخلرافية ،واحلكايـ ــة ّ
الشعبـ ــية ،واحلكايـ ــة
األسط ــوريـ ـ ــة ،واحلكايـ ـ ــة العجيب ــة ،وحكاي ــة احلي ــوان،)...،
ُي َّ
وظ ــف املفه ــوم الثّاني ،ع ــادةً ،يف حتليل اخلطابات النّص ّية
لقص ـ ٍـة م ــن
القص ــة وال ّرواي ــة ،مث ــل حتلي ــل غرمي ــاس ّ
مث ــل ّ
قصة
قصص غي دو موباسان  ،guy de maupassantوهي ّ
الس ــردية املرحلة
«صديق ــان» .وبذلك ،ميثّل مفهوم الوحدة ّ
الس ــرد ل ــدى غرمي ــاس ،وه ــي املرحل ــة
البنيو ّي ــة يف دراس ــة ّ
تتوس ــط املرحلت ـ ْـن ّ
الش ــكالنية (مفه ــوم الوظيف ــة)
ا ّلت ــي
ّ
الس ــردي) ،باعتب ــار أنّ
الس ــردية (البرنام ــج ّ
والس ــيميائية ّ
ّ
هـ َ
ـدف غرمي ــاس كان َب ْن َي َنـ ـ َة  structurationالوظائف الّتي
ـدات س ــرد ّي ٍة
خ ُل ــص إليه ــا ب ــروب ،وم ــن ث ـ ّـم ،إدراجه ــا يف وح ـ ٍ
عدد من اخلطابات األسطور ّية
أكبر ٍ
الستخدامها يف دراسة ِ
وليس احلكاية اخلرافية فحسب؛ مبعنى إنّ مفهوم الوحدة
عد ٌ
لة ملفهوم الوظيفة ،ه ــو ٌ
الس ــرد ّية ،ا ّل ــذي هو ص ـ ٌ
أداة
ـورة ُم َّ
ّ
ٌ
بنيوية تستجيب ،أكثر ،لتحليل ّ
الطبيعة الشفو ّية
إجرائ ّي ٌة
نفس ــهٌ ،
أداة إجرائ ّي ٌة
الس ــردي ،ولك ّنه ــا ،يف الوق ــت ِ
للخط ــاب ّ
س ــيميائ ّي ٌة كونها مفهوم ًا دالل ّي ًا  sémantiqueيحيل إلى
املعنى ال إلى ّ
مهد
الش ــكل كما حتيل إليه الوظيفة .وهو ما ّ
ّ
جر َد
الطري ــق أم ــام َس ـ ْـم َيأَ ِة التّركيب ّ
الس ــردي بع ــد أن كان ُم َّ
بعمليتي َّ
الش ــكْ َلن َِة
منطقي م ــن الوظائ ــف ُمق َّي ـ ٍـد
تسلس ــل
ّ
ْ
 formalisationوال َب ْن َي َن ـ ِـة.

السردية:
 . 1من مفهوم الوظيفة إلى مفهوم الوحدة ّ
قام غرمياس بتكثيف الوظائف الواحدة والثالثني على
ال ّنح ــو اآلت ــي :رحيل ،منع  -خرق ،اس ــتخبار ّ -
إطالع ،خداع
 تواط ــؤ ،إس ــاءة  -افتق ــار ،وس ــاطة  -بداي ــة الفع ــل املض ــاد،انطالق ،وظيفة املانح األولى  -ر ّد فعل البطل ،تس ّــلم األداة
الس ــحرية ،انتق ــال ب ــن مملكت ـ ْـن بصحب ــة دلي ــل ،ص ــراع -
ّ
انتص ــار ،عالم ــة ،إص ــاح ،رجوع ،مط ــاردة  -إغاث ــة ،الوصول
نج ــزة ،تعـ ـ ّرف ،اكتش ــاف -
مهم ــة ُم َ
مهم ــة صعب ــة ّ -
خفي ـ ًـةّ ،
()2
جت ّل ــي ،عق ــاب  -زواج .
وبع ــد َب ْن َي َن ـ ِـة الوظائ ــف يف ثنائي ــات ،تب ـ ّـن لغرمياس أنّ
بعضه ــا ال ُي ِك ــن أن يندمج يف أزواج وظيف ّية عكس ما كان
َ
توصل
يبتغيه بروب ،كما ّ
تبي له ،أيض ًا ،أنّ النّموذ َج ،الّذي ّ
إلي ــه ،غي ــر قاب ـ ٍـل ،ه ــو اآلخ ــر ،لالس ــتعمال وف ــق اإلحص ــاء
اجلديد الّذي يظلّ طوي ًال على ال ّرغم من تق ُّلـ ـصـ ــه؛ ف ــراح
ّ
الس ــردية ذا احملتـ ـ ـ ــوى ال ّلس ــانـ ـ ــي
يوظف مصطلح الوحدة ّ
الس ــرديـ ـ ــة syntagmes narratifs
يف حت ــديـ ـ ــد ا ُملــركَّ ب ـ ــات ّ
ا ّلت ــي ُي ِك ــن أن تش ــكّ ل هي ــكل احلكاي ــة ،ذل ــك أنّ غرمي ــاس
ق ــد م ّي ــز ب ــن ثالث ــة أمناط م ــن تل ــك ا ُملركَّ بات على س ــبيل
االفت ــراض ال ّنظ ــري ا ّل ــذي تتط ّلب ــه منهج ّي ــة التّحلي ــل
الس ــردي فق ــط ،وا ُملركَّ بات هي:
الس ــيميائي ّ
أ  -ا ُملركَّ بات اإلجنازية (االختبارات)،
ب  -ا ُملركَّ بات التّعاقدية (تشكيل التّعاقد وإبطاله)،
ج  -ا ُملركَّ بات االنفصالية (انطالق ورجوع) (.)3
ُي ِكن أن تتألّف احلكاية إذاً ،من ثالثة ُمركَّ بات س ــرد ّية
أو وحدات س ــرد ّية ُتختزَل فيها الوظائف العش ــرون ،حيث
الس ــردية اإلجنازية ثالثة اختبارات يتألّف
تش ــمل الوحدة ّ
كلّ اختب ـ ٍـار منه ــا م ــن وظائ ــف مع َّين ــة ،وه ــذه االختب ــارات
ه ــي :االختب ــار التّأهيل ــي (وظيف ــة املان ــح األول ــى  /ر ّد فعل
(صراع/
السحرية) واالختبار ال ّرئيس
ٌ
البطل تسلّم األداة ّ
(مهم ــة صعبة /
ـاح) واالختب ــار التّمجي ــدي
انتص ــا ٌر إص ـ ٌ
ّ
السردية التّعاقدية،
مهمة ُم َ
ّ
نجزة تع ّرف) .وتشمل الوحدة ّ
بدوره ــا ،ثالث ــة تعاقدات ،هي :التّعاقد اإللزامي  -التّعاقد
التّرخيص ــي  -التّعاقد االئتماني.

عل ــى ه ــذا األس ــاس ،س ــنحاول توظيف مفه ــوم الوحدة
حكاية ش ــاع تداولها يف بعض األوس ــاط
الس ــردية يف قراءة
ٍ
ّ
ّ
الش ــعبية باجلن ــوب الغرب ــي م ــن اجلزائ ــر .وعن ــوان ه ــذه
()1
احلكاي ــة ه ــو «ط ــوال» ا ّلت ــي جعله ــا املص ّن ــف أسـ ــطور ًة ،
الس ــرد ّية ،إلى
بينم ــا ه ــي أدن ــى ،يف بنائه ــا ونس ــق وحداتها ّ
احلكاي ــة اخلرافي ــة ،كم ــا س ــندلّل عل ــى ذل ــك يف تضاعيف
السردية .وقبل ذلك ،نروم اإلملاح
الس ــيميائية ّ
هذه القراءة ّ
إل ــى اخلالص ــة النّظري ــة الّتي انتهى إليها غرمياس بش ــأن
الس ــردية.
َب ْن َي َن ـ ِـة ال ّنم ــوذج الوظائف ـ ّـي وحتدي ــد الوحدات ّ
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جملة من الوظائف
وتنبن ــي كلّ صيغة تعاقدية عل ــى
ٍ
تكـ ــون ،غالب ـ ـ ًا ،ثالثي ـ ـ ًـة ،شــأنهــا شـ ـ ــأن ال ــوح ـ ــدة الســرد ّية
اإلجن ــازيـ ـ ــة؛ فال ّتعـ ــاق ـ ــدان األ ّول وال ّث ــانـ ـ ــي ينهضان على
الثّنائي ــة ال ــوظيفــية وســاطــة/ر ّد فعــل البطــل ونتيجته ــا
ـالف يف مض ـم ــون
وظيفـ ـ ـ ـ ـ ــة االنطـ ــالق ،م ـ ــع وجـ ـ ـ ــود اخت ـ ـ ـ ـ ٍ
رس ــل
التّعاقد ْين؛ فالتّعاق ـ ــد
اإللزامي يتطلّب أمر ًا من ا ُمل ِ
ّ
رسل إليـ ـ ــه  -الذّ ات ،يف حـ ــن يق ـ ــوم التّعاقد
و َقبو ًال من ا ُمل َ
رسـ ـ ــل إلي ـ ــه  -الــذّ ات
التّرخيصي على االلتم ـ ــاس مـ ـ ــن ا ُمل َ
اإللزامي
رسـ ــل .وإذا كـ ـ ــان ال ّتعــاقد
والتّرخيـ ـ ـ ــص مـ ـ ـ ــن ا ُمل ِ
ّ
يؤسس ــه األم ــر وال َقب ــول ،ف ــإنّ خ ــرق املن ــع ُيفض ــي إل ــى
ّ
إبط ــال ال ّتع ــاقد.

إل ــى انفص ــال ّ
الش ــخصية ع ــن موض ــوع القيمة ا ّل ــذي هو
احلي ــاة واتّصاله ــا ،باملقابل ،مبوضوع قيم ـ ٍـة آخر هو املوت.
ـاء عل ــى ه ــذا ،ال يك ــون االنفص ــال فضائ ّيـ ـ ًا فق ــط ،ب ــل
وبن ـ ً
يك ــون ،كذل ــك ،انفص ــا ًال عن موض ــوع القيمة ا ّل ــذي يغدو
موضوع ًا للبحث حني تس ــتف ّز وظيفتا اإلس ــاءة واالفتقار
ً
ـتجابة
رس ــل إليه  -الذّ ات من أجل القيام بالوس ــاطة اس ـ
ا ُمل َ
لرغبت ــه ّ
رس ــل؛ فف ــي ح ــال رغب ــة
الش ــخصية أو لرغب ــة ا ُمل ِ
ـوع القيم ــة موضوعـ ـ ًا
رس ــل إلي ــه  -ال ــذّ ات ،يصب ــح موض ـ ُ
ا ُمل َ
للبح ــث وموض ــو َع رغب ـ ٍـة يف ٍآن واح ـ ٍـد .ويف ح ــال رغب ــة
موضوع القيمة موضوع ًا للبحث بالنّسبة
رسل ،يصبح
ُ
ا ُمل ِ
رس ــل.
للم ِ
رس ــل إليه  -الذّ ات وموضو َع ٍ
رغبة بال ّنس ــبة ُ
ُ
للم َ

ّأم ــا التّعاق ــد االئتماني فيعكس ــه مفهوم الـ ـزّواج الّذي
ال ُي ّث ــل «وظيف ــة بس ــيطة ،كم ــا يس ــمح حتلي ــل ب ــروب
رس ــل ا ّل ــذي يعرض
بافتراض ــه ،ولك ّن ــه تعاق ـ ٌـد ُم ٌ
برم بني ا ُمل ِ
رس ــل إلي ــه  -الذّ ات
رس ــل إليه وا ُمل َ
موض ــوع البح ــث عل ــى ا ُمل َ
ا ّل ــذي يق َبل ــه .إنّ الـ ـزّواج ينبغ ــي أن ُيص ــاغ ،إذاًّ ،
بالطريق ــة
نفس ــها ا ّلت ــي ُيص ــاغ به ــا األم ــر  /ال َقب ــول ،م ــع الف ــارق،
ِ
يتم ،يك ــون ُم ْح َكم ًا
باملقاب ــل ،م ــن حي ــث إنّ التّعاق ــد ،حني ّ
بالتّواص ــل ح ــول موض ــوع ال ّرغب ــة» ( .)4إنّ العالق ــة ا ّلت ــي
رس ــل إلي ــه  -الذّ ات ،يف ح ــال الزّواج،
ترب ــط بني ا ُمل ِ
رس ــل وا ُمل َ
والص ــدق ،بحيث يجري
ه ــي عالق ــة تق ــوم على االئتم ــان ّ
رس ــل إليه
التّواص ــل بينهم ــا ابتغ ــاء تب ــادل املواضي ــع؛ فا ُمل َ
رس ــل موض ــوع ال ّرغبة لق ــاء الزّواج
 ال ــذّ ات يحـ ـ ّول إل ــى ا ُمل ِتتعدد بحس ــب
ا ّل ــذي ُي َع ـ ُّـد ش ــك ًال من أش ــكال املكافأة الّتي ّ
س ــيرورة احلكاي ــات؛ فق ــد تك ــون املكاف ــأة زواجـ ـ ًا أو م ــا ًال أو
قص ــراً ،...س ــواء أأعل ــن ّ
علنا.
الطرفان ذلك ،س ــلف ًا ،أم لم ُي ِ

الس ــردية الثّالث حتت هيكل
وتنض ــوي ه ــذه الوحدات ّ
احلكاي ــة أو املقطوع ــة  séquenceا ّلت ــي ُت َع ـ ُّـد ج ــزء ًا ال
يتجـ ـزّأ م ــن احلكاي ــة؛ «فف ــي املقطوع ــة ،ا ّلت ــي ه ــي وح ــدة
لس ــان ّية من اخلطاب ،ركَّ بنا ش ـ ً
السرد ّية،
ـبكة من الوحدات ّ
الدالل ــي ،ا ّلت ــي تب ــرز م ــن خ ــال معرفتن ــا
ذات التّرتي ــب ّ
بهي ــكل احملك ـ ّـي عمومـ ـ ًا .وحتت ــوي ه ــذه املقطوع ــة ،كم ــا
الضروري ــة كلّها لوجود احملك ـ ّـي؛ إنّها
ن ــرى ،عل ــى العناصر ّ
بعـ ـ َدد ثالثة :انفص ـ ٌ
وتعاقد ،واختبا ٌر .إنّ املقطوعة ،إذاً،
ـال،
ٌ
واحد من حتديداتها ا ُمل ْم ِكنة  -وحدة مستقلّة من
 وهناٌ
ـتغل مثل احملك ـ ّـي ،ولكن
الس ــردي ،قابلة ألن تش ـ ِ
اخلط ــاب ّ
مندم ً
كواحدة من هذه األجزاء
جة
ُي ِك ــن ،أيضـ ـ ًا ،أن تكون
ٍ
ِ
ا ُملك ِّون ــة داخ ــل محك ـ ٍّـي أكثر رحاب ـ ًـة ،واملوضع ا ّل ــذي حتتلّه
الس ــردية» (.)5
يح ـ ّـدد وظيفتها يف التّناس ــق الكل ـ ّـي للبنية ّ
السردية حلكاية «طوال»:
 . 2البنية ّ

الدالّة
الس ــردية االنفصالي ــة الوظائف ّ
ّ
وتضم الوحدة ّ
مكان آخ ــر ،وهو ما ُيس ـ ّـمى
مكان إل ــى ٍ
عل ــى االنتق ــال م ــن ٍ
انفصا ًال فضائ ّي ًا متثّله أربع وظائف ،هي :رحيل وانطالق
وانتق ــال ب ــن مملكت ـ ْـن بصحب ــة دلي ــل ورج ــوع .وتختلف
متظه ــرات هذه الوظائ ــف باختالف احلكايات؛ فقد يكون
الصيد أو إلى العمل،
ال ّرحيل ،مث ًال ،مؤقّ ت ًا كالذّ هاب إلى ّ
وق ــد يكون رحي ًال نهائي ًا مثل املوت والهالك والفناء .ومن
معنيي اثن ـ ْـن؛ معنى
ث ـ ّـم ،ف ــإنّ ال ّرحي ــل النّهائ ــي يحم ــل
ْ
ُ
انتقال ّ
الش ــخصية
يش ــي باالنفص ــال الفضائي من حيث
ـروي ،ومعنى آخ ــر يحيل
ـوي إل ــى عال ـ ٍـم أخ ـ ٍّ
م ــن عال ـ ٍـم دني ـ ٍّ

يتأ ّل ــف هي ــكل أو البنية الس ــرد ّية حلكاي ــة «طوال» من
س ــبع مقطوعات ،هي:
.1 _ 2املقطوعة األولى:
ّ
الس ــرد ّية الثالث
تتوف ــر ه ــذه املقطوع ــة عل ــى الوح ــدات ّ
اآلتية:
االنفصـــال :ويتم ّث ــل يف خ ــروج ال ّنس ــوة لالستس ــقاء
ذهابهن
خيفة أثناء
وتوغلهن يف غابة ُم
وجمع احلطب،
ّ
ّ
ٍ
إل ــى منبع املاء .إنّه انفص ـ ٌ
ـال مؤقّ ٌت عن الفضاء األليف
الدي ــار وا ّتص ـ ٌ
ـال مؤقّ ـ ٌـت ،أيضـ ـ ًا،
واحلمي ــم ا ّل ــذي ه ــو ّ
فالدي ــار
بالفض ــاء الغري ــب وا ُملع ــادي ا ّل ــذي ه ــو الغاب ــة؛ ّ
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فضاء مكانيـ ـ ًا مقاب ًال
والصبي ــة إل ــى املراع ــي ا ّلت ــي متثّل
ّ
ً
ـاء مكانيـ ـ ًا مج ــاور ًا
 espace hétérotopiqueوفض ـ ً
ـاء
 espace paratopiqueيف الوق ــت ذات ــه؛ فه ــي فض ـ ٌ
ٌ
مقابل ألنّ املراعي س ــتحتضن فعل اإلس ــاءة الّتي
مكاني
ٌّ
مكاني مجاو ٌر ألنّها ستش ــهد
فضاء
وهي
«طوال»،
ـق
تلح ـ
ٌ
ٌّ
تح ــن في ــه كفاءتا
حص ــول االختب ــار التّأهيل ــي ا ّل ــذي ُت َ
«طوال» و«يوس ــف».

فض ـ ـ ــاء ثق ـ ـ ــايف ي ــوحـ ـ ــي بقيـ ـ ــم االجتم ــاع والتّضام ــن
طبيعي يوحي
وال ــدفء واألن ــس ،بينم ــا الغابة فض ــاء
ّ
بقي ــم ال ّتشـ ـتّت واخلوف ّ
والش ــر والوحش ــة.
هلع
التّ عاقد :يف فضاءٍ
طبيعي كهذا ،يصيب النّسو َة ٌ
ّ
إحداهن،
وته ـ ّـم
شـ ٌ
ّ
ـديد؛ فيجمع ــن احلطب يف صم ـ ٍـتُ ،
بحم ــل م ــا حزم ــت م ــن حط ـ ٍـب؛ فيصير
وه ــي ُحبل ــىْ ،
حدي ــداً ،ويتملّكه ــا اخل ــوف .وح ــن تري ــد وضع ــه على
ـول يتن ّب ــأ بأ ّنه ــا س ــتلد
األرض ،يتحـ ـ ّول الع ــود إل ــى غ ـ ٍ
بنت ًا متلك ِسـ ـ ّن ًا خضرا َء ويأمرها بأنّ ُتس ـ ّـميها «طوال»
ويخبره ــا بأ ّن ــه س ــيختطفها ح ــن يتعـ ـ ّرف عليه ــا .إنّ
إلزامي يربط بني
التّعاق ــد ،يف ه ــذه املقطوعة ،تعاق ـ ٌـد
ٌّ
والس ــلطة والبطش واملرأة
الغ ــول الّذي يتّصف بالق ّوة ّ
ُ
والضع ــف والقابلي ــة
بالوه ــن
احلبل ــى ا ّلت ــي تتم ّي ــز
َّ
ْ
للخضوع.

التّ عاقـــدُ :ي ِكن اعتب ــار إحلاح يوس ــف عل ــى األ ّم حتّى
تس ــمح بخ ــروج «ط ــوال» م ــن ح ّي ــز البي ــت إل ــى فض ــاء
املراع ــي ضربـ ـ ًا م ــن التّعاق ــد التّرخيص ــي ب ــن ّ
رفي،
الط ْ
عم ــه
ت ــأذن في ــه األ ّم ليوس ــف ب ــأن يصح ــب مع ــه ابن ــة ّ
إل ــى املراع ــي ،ش ــرط أن يعتن ـ َـي به ــا .إنّ ّ
الش ــرط ،هن ــا،
يكتس ــب صفة الوص ّية ال األمر أو النّهي اللّذ ْين يع ّبران
ع ــن املن ــع؛ ف ــاأل ّم ال مت ــارس س ــلطتها كول ـ ٍّـي عل ــى ابنتها
وترف ــض إحل ــاح يوس ــفّ ،إن ــا تكتف ــي ب ــأن تع َه ــد إلي ــه
بحراس ــتها ،م ــادام ق ــد ِرغ ــب يف اصطحابها مع ــه .ولكن،
مما يجعل
ق ــد ُت ــؤ َّول الوصية على أنّها تكلي ـ ٌـف وائتمانٌ ّ ،
تفاهم األ ّم ويوس ــف تعاقد ًا ائتماني ًا يحصل يوسف ،من
خالل ــه ،عل ــى موضوع القيم ــة وال ّرغبة ،معـ ـ ًا ،املتمثّل يف
«ط ــوال» م ــن أج ــل أن ترافقه إل ــى املراعي ،وتطمئ ـ ّـن األ ّم،
ذات ــه عب ــر ائتمان ــه عليها.
باملقاب ــل ،عل ــى املوض ــوع ِ

ـهور،
االختبـــار :ت ــؤوب ال ّنس ــاء إل ــى ّ
الدي ــار .وبع ــد ش ـ ٍ
تض ــع امل ــرأة حم َلها ،وتس ــتجيب ألمر الغول؛ فتس ـ ّـمي
ابنته ــا «ط ــوال» ،وحتاول جاهد ًة إخفاءه ــا دون جدوى،
حي ــث يش ــيع أم ــر حبس ــها ب ــن ال ّن ــاس .وبالتّال ــي،
تخف ــق األ ّم يف االختب ــار ال ّرئي ــس ا ّل ــذي ينجـ ـ ّر عن ــه
حــ ُ
ـدوث اإلسـ ـ ــاءة فـ ـ ــي املقطـ ـ ـ ــوعة الثّاني ـ ـ ــة ،ذلـ ـ ـ ــك أنّ
مث ـ َـل ه ــذا االختب ــار ه ـ ـ ـ ــو ا ّلـ ـ ــذي يحس ــم ،ع ــادةً ،حالة
ويحقّ ــق حال ــة ال ّت ــوازن بإص ــاح اإلس ــاءة
االخت ــال ُ
أو س ـ ـ ـ ّـد ال ّنق ـ ـ ــص .ولكـ ـ ّـن الفشـ ــل ف ـ ــي حتق ــيق ح ــال ــة
ال ّت ــوازن ،يف ه ــذه املقطوع ــة ،م ــن خالل ع ــدم التّوفيق
يف احلف ــاظ عل ــى البن ــت وإبعاده ــا ع ــن أنظ ــار أترابها
سيفــضي إلــى استم ــرار اخلــطر املتر ّبص بوليدتها؛ إذ
ُ
لو جنحت األ ّم يف االختبار ال ّرئيس التّقتا ش ّــر الغول
وأخ ــذت حياتهم ــا مجراه ــا ّ
الطبيع ــي .ومي ّث ــل إخفاق
األ ّم ،م ــن جه ـ ٍـة أخ ــرى ،إبط ــا ًال للتّعاق ــد ا ُمل ْبـ ـ َرم بينه ــا
تبدى يف ش ــكل
وب ــن الغ ــول؛ فق ــد خرق ــت املن ــع ا ّل ــذي ّ
أم ـ ٍـر ل ــم تلت ــزم به.
.2 _ 2املقطوعة ّ
الثانية:

للصب ـ ـ ـ ــية وهـ ـ ـ ــم يسب ـحـ ــون،
االختبار :يبـ ـ ــرز الغـ ـ ـ ــول ّ
ويـ ــأم ـ ـ ــرهم بـ ـ ـ ــأن ُيظه ـ ـ ـِ ــروا أسنانـ ـ ـ ــهم بع ـ ـ ــد أن يـ ــأخــذ
ملـ ـ ــابسهم .ت ـ ــرفض «ط ــوال» اإلذع ــا َن ألم ــر الغول حني
أمهـ ـ ــا ،ثـ ـ ـ ـ ّـم ال تلب ـ ـ ــث أن تستجـ ـ ــيب.
تتـ ـ ـ ــذكّر نصيـ ـ ــحة ّ
يتع ّرف عليها الغول ويطيـ ـ ـ ــر به ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى قم ــم اجلـ ــبال
الس ــردي الوحدة
حي ـ ـ ــث مـ ـ ـ ــأواه .يح ـ ـ ـ ـ ّـدد ه ـ ـ ـ ــذا ا ُملركَّ ب ّ
ؤهالت
اإلجنازي ــة ا ّلت ــي يضطلع فيها الغ ــول باختبار ُم ِّ
«ط ــوال» املعرف ّي ــة املتمثّلة يف ال ــذّ كاء واليقظة واالنتباه
واحل ــذر ،واختب ــار طاق ــات يوس ــف املعرف ّية واجلس ــد ّية
ا ّلت ـ ـ ــي متكّ ن ـ ـ ــه مـ ــن احلف ـ ـ ــاظ عل ـ ــى موضـ ـ ــوع القـي ــمة
وال ّرغب ــة .وينت ــج ع ــن ه ــذا االختب ــار التّأهيل ــي املزدوج
ا ّل ــذي أخفق ــت في ــه ّ
الش ــخصيتان اختط ــاف «ط ــوال»،
وم ــن ث ـ ّـم ،انفص ــال األ ّم ويوس ــف عن املوض ــوع ،وإبطال
التّعاق ــد االئتمان ــي بينهما.

تر َكن هذه املقطوعة إلى ثالث وحدات سرد ّية ،هي:
ـال فضائ ـ ٍّـي آخ ــر
االنفصـــال :تب ــدأ املقطوع ــة بانفص ـ ٍ
عمها يوس ــف
ح ــن ترض ــى األ ّم بذهاب «طوال» رفقة ابن ّ
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 . 3 _ 2املقطوعة ّ
الثالثة:
الس ــرد ّية ال ّث ــاث
ّ
تتضم ــن ه ــذه املقطوع ــة الوح ــدات ّ
اآلتي ــة:
االنفصـــال :إنّ انفصال األ ّم ويوس ــف عن «ط ــوال» يوازيه
انفص ـ ٌ
ـال فضائ ـ ٌّـي جدي ـ ٌـد يتم ّث ــل يف انتق ــال «ط ــوال» م ــن
املراع ــي إل ــى الغ ــار ا ّل ــذي يس ــكن في ــه الغ ــول .ولع ــلّ رمز ّية
الداللة
ه ــذا الفض ــاء النّائي واملرتفع وا ُمل ْع ِت ــم تنصرف إلى ّ
عل ــى قي ــم ّ
الش ــر والف ــزع واالرتي ــاب والقلق الّتي قد تش ــعر
بها ّ
عاد نظي َر الغار والبيت
الشخصية املسجونة يف ٍ
مكان ُم ٍ
ا ّل ــذي ل ــم تك ــن «ط ــوال» تبرح ــه .لك ـ ّـن ّ
الش ــخصية تش ــعر،
والدعة يف هذا الفضاء الّذي ي ّتس ــم
بخ ــاف ذلك ،باألمن ّ
ببع ــض مي ــزات الفض ــاء املثال ــي ،espace utopique
حي ــث ُت ْلف ــي اهتمامـ ـ ًا م ــن الغ ــول ا ّل ــذي ُيد ِّل ُله ــا؛ فيأتيه ــا
ثم ت ــأكل منه ما اس ــتطاعت ،بينما يلتهم
بغ ـ ٍ
ـزال تلع ــب به ّ
ـخاص دفع ـ ًـة واحدةً.
ه ــو تس ــعة أش ـ ٍ
بي بني
التّ عاقـــد :ينهض التّعاق ــد على وجود اخت ـ ٍ
ـاف ِّ ٍ
إمكان ــات الغ ــول وإمكانات «ط ــوال» ،حيث يس ــتعمل الغول
قدرت ــه البدن ّي ــة  somatiqueلتش ــكيل تعاق ـ ٍـد إلزام ـ ٍّـي
حك َم غل ــق الغار
يح ــذّ ر في ــه «ط ــوال» م ــن اله ــرب بع ــد أن ُي ِ
وم َط ْمئن ًا.
ِّ
ويؤم ــنَ لها جـ ـ ّو ًا ُمريحـ ـ ًا ُ
االختبـــارَ :تفْ َس ــخُ «ط ــوال» التّعاق ــد بينه ــا وب ــن الغ ــول،
ح ــن ال تأمت ــر بأم ــره ،وتف ّر من الغ ــار مبع ّية يوس ــف الّذي
يأت ــي لف ـ ّـك أس ــرها .وه ــو م ــا يش ــير إل ــى فش ــل «ط ــوال» يف
ليغنيها ،ل ــو جنحت فيه ،عن
االختب ــار ال ّرئي ــس ا ّل ــذي كان ُ
غض ــب الغول ومطاردته لها وليوس ــف .لق ــد أخلّت «طوال»
باال ّتف ــاق بينه ــا وب ــن الغ ــول ،عندم ــا ل ــم تلت ــزم بالتّعاق ــد
واحد ،فيما يش ــبه االختبار لقدرتها
ا ّل ــذي كان م ــن جان ـ ٍـب ٍ
عل ــى الوف ــاء بعهدها جت ــاه الغول.
الرابعة:
. 4 _ 2املقطوعة ّ

تتداخ ــل ه ــذه املقطوع ــة م ــع املقطوع ــة الثّالث ــة ،م ــن
حي ــث إنّ اختب ــار يوس ــف لقدرت ــه عل ــى تخلي ــص «ط ــوال»
م ــن الغ ــول يتزام ــن م ــع اختباره ــا لقدرتها عل ــى االلتزام
نفس ــها
باتّفاقه ــا م ــع املعت ــدي .ومتـ ـ ّر املقطوع ــة باملراحل ِ
الس ــابقة ،وذل ــك كاآلت ــي:
ا ّلت ــي متـ ـ ّر به ــا املقطوع ــات ّ

يحث انفص ــال يوس ــف عن موض ــوع القيمة
االنفصـــالّ :
عل ــى ضرورة إعتاق «طوال» تكفير ًا عن الذّ نب الّذي اقترفه
الس ــبب يف اختطافه ــا م ــن ِق َب ـ ِـل الغ ــول .من
بحقّ ه ــا؛ فه ــو ّ
نفس ــه،
أج ــل ذل ــك ،يعتزم يوس ــف القيام بالفعل من تلقاء ِ
وال توج ــد س ـ ٌ
ـلطة أو ٌ
إرادة خارج ّي ـ ٌـة ترغم ــه عل ــى إص ــاح
و»أن يذه ــب البطل يف
الوض ــع ا ّل ــذي ت ــو ّرط فيه بتخاذل ــهْ .
مهمة ،فهذا
مغام ــرة مبش ــيئته ،أو ُيط َرد من بيته م ــن دون ّ
َ
البطل ميزته ،الّتي اكتس ــبها
فق ــد
ظه ــر غي ــاب ا ُمل ِ
رس ــل ُ
وي ِ
ُي ِ
رس ــل
رس ـ ٍـل إلي ــه .إنّ مح ــور ُم ِ
بش ـ ٍ
ـكل طبيع ـ ٍّـيُ ،
رس ــل ُ /م َ
كم َ
إلي ــه ال يتج ّل ــى ،إذاً ،وال يس ــتطيع تأس ــيس البحث .ويكون
البط ــل ،به ــذا ،إذا ج ــاز الق ــول ،جتس ــيد ًا ل ــإرادة واحلر ّي ــة
اخلالص ــة يف ال ّتصـ ـ ّرف» (.)6
رس ــل إلي ــه ُمغ َّي ــب،
التّ عاقـــد :مب ــا أنّ ا ُمل ِرس ــل غائ ــب وا ُمل َ
ف ــإنّ البط ــل يس ــتطيع أن ُيقي ــم تعاق ــد ًا ضمنيـ ـ ًا مي ــارس،
رس ــل إليه  -ال ــذّ ات يف ٍآن مع ًا،
دوري ا ُمل ِ
م ــن خاللهْ ،
رس ــل وا ُمل َ
ويوج ــه فعل ــه ذاتيـ ـ ًا  auto – destinéنح ــو البح ــث ع ــن
ّ
موض ــوع القيم ــة ا ّل ــذي يتحـ ـ ّول ،نتيجة التّعاق ــد اإللزامي
نفس ــه بتحقي ــق اإلجن ــاز بس ــبب
ا ّل ــذي ُيل ـ ِـزم في ــه يوس ــف َ
ش ــعوره بالذّ ن ــب ،إل ــى موض ــوع بح ـ ٍـث وموض ــوع رغب ـ ٍـة ترنو
واحد هو
راغبة حتالّن يف
إليهم ــا ذات باحث ــة وأخرى ِ
عامل ٍ
ٍ
ال ــذّ ات ا ّلت ــي ميثّلها يوس ــف.
يدخ ــر يوس ــف جه ــد ًا وال طريق ـ ًـة يف
االختبـــار :ال ّوعس ــر ،يهت ــدي إليه ــا
اال ّتص ــال ب ـ ـ «ط ــوال»؛ فبع ــد مش ــقّ ة ُ
بواس ــطة غ ــراب يد ّل ــه على مكانه ــا؛ فيجـ ـ ّرب تقليد صوت
الغ ــول ع ّل ــه يصل إليها ،حيث ي ــر ّدد قوله« :أ طوال ،أ طوال،
الصوت
ـدرك أنّ ّ
ه ــات حزام ــك نطلع به» .غير أنّ «طوال» ُت ـ ِ
«عمها» الغ ــول؛ فيلوذ يوس ــف بعجوز حكيمة
لي ــس ص ــوت ّ
منل ليم ّر من خالل
فمه على غ ـ ِـار ٍ
ُتش ــير علي ــه «بأن يفتح َ
حنجرت ــه يومـ ـ ًا كام ـ ًـا ح ّت ــى يصب ـ َـح صوت ــه ّ
أجشـ ـ ًا يش ــبه
ص ــوت ذل ــك الغ ــول» ( .)7ال يت ــر ّدد يوس ــف يف س ــلوك ه ــذا
الفع ــل ،وين ــادي «ط ــوال» ا ّلت ــي مت ـ ّـد إلي ــه احل ــزام ،ويصعد
ثم يس ــتغّ الن نوم الغول الّذي ّ
غريب
يشك يف وجود
إليهاّ ،
ٍ
يف الغ ــار ،ويتمكّ ن ــان م ــن الف ــرار .يتقاط ــع يف ه ــذا ا ُملر ّك ــب
الس ــردي ّ
الطوي ــل ،بعض ّ
الش ــيء ،اختباران اثن ــان؛ اختبار
ّ
الس ــابقة ،واختب ــار
«ط ــوال» ا ّل ــذي ش ــرحناه يف املقطوع ــة ّ
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يوس ــف ال ّرئي ــس ،ه ــو أيضـ ـ ًا ،ا ّل ــذي ُيثب ــت في ــه أهل ّيته ألن
يك ــون ذاتـ ـ ًا باحث ـ ًـة وراغب ـ ًـة تثاب ــر وتك ـ ّـد لتحقي ــق هدفه ــا،
وأحق ّيت ــه باال ّتص ــال مبوضوع القيمة بع ــد أن ُيف ّرط فيه.

اإلجنازي ــة (االختب ــار التّأهيل ــي فاالختب ــار ال ّرئي ــس ث ـ ّـم
االختب ــار التّمجي ــدي)؛ فمث ـ ُـل ذل ــك االختبار ق ــد انقضى
لكي
زمن ــه باالنتص ــار عل ــى الغول وإص ــاح اإلس ــاءة ،ولكن ْ
وي َّج ــد يف نهاي ــة احلكاية؛ فهو أه ـ ٌـل لذلك
ُيتعـ ـ ّرف علي ــه ُ
وحقي ـ ٌـق به.

. 5 _ 2املقطوعة اخلامسة:
حتت ــوي ه ــذه املقطوع ــة ،كس ــابقاتها ،عل ــى ث ــاث وح ــدات
س ــرد ّية ،هي:
ٌ
فضائي يتمثّل يف هروب
انفصال
االنفصال :وهو نوعان؛
ٌّ
الديار.
فرس ،قاصد ْين ّ
«طوال» ويوسف من الغار ،بواسطة ٍ
ـوع القيمة الّذي يخرج
وانفص ــال الغول عن «طوال»؛ موض ـ ِ
الحقـ ـ ًا إ ّي ــاه و«الغري ــب» ا ّل ــذي سـ ـ َلبهُ  .لكنّه يف
بحثـ ـ ًا عن ــه ُم ِ
بطئان ــه برمي بعض
كلّ مـ ـ ّر ٍة يدن ــو م ــن القب ــض عليهماُ ،ي ِ
رجعه ــا إلى الغار،
أش ــيائه؛ فيأخذه ــا الواحد تل ــو اآلخر ُ
وي ِ
إلى أن يك ـ ّـف عن مطاردتهما.

السادسة:
. 6 _ 2املقطوعة ّ
االنفصال :تتع ـ ّـدد أن ــواع االنفص ــال ،يف ه ــذه املقطوعة،
نتيج ـ ــة اإلسـ ـ ــاءة؛ فهن ــاك انفص ــال يوس ــف ع ــن موض ــوع
القيمــة املتمثّل ف ــي احلياة إثر ابتالعه من أحد ّ
الطائر ْين،
ثم ،ع ــن موضوع القيمة والبح ــث وال ّرغبة
وانفصال ــه ،م ــن ّ
الــمتم ّث ـ ـ ــل ف ــي «طـ ــوال» ،وانفصـ ــال «طـ ــوال» ع ـ ــن ي ــوس ـ ــف،
وانفصاله ــا ع ــن امل ــكان (ا ّل ــذي ال تس ـ ّـميه احلكاي ــة) ا ّل ــذي
بالديار.
يش ــهد اإلس ــاءة واتّصاله ــا ّ
ِّ
املتنك ــرة يف جلد كلبة
التّ عاقد :يت ـ ّـم التّعاقد بني «طوال»
يوس ــف ويوس ــف القاب ــع يف أحش ــاء أح ــد ّ
الطائر ْي ــن وب ــن
بع ــض ال ّن ــاس الّذي ــن يس ــمعون ش ــكواهما وحتاورهم ــا ،يف
تعاقد
ال ّلي ــل ،ح ــول كيفي ــة تخليص يوس ــف من أس ــره؛ إنّه
ٌ
يتوجه به يوس ــف إل ــى «طوال»
أق ــرب إل ــى االلتم ــاس الّذي
ّ
ويتلقّ ف ــه بع ــض أولئ ــك ال ّن ــاس ،حي ــث يق ــول له ــا« :قول ــي
ألب ــي ينح ــر ناق ـ ًـة ،ويت ــرك حلمه ــا ّ
للطي ــور ...ويتر ّب ــص
بطائر ْي ــن أبيض ـ ْـن؛ فيتركهم ــا ي ــأكالن ح ّت ــى يش ــبعا وال
يق ــدران عل ــى احلرك ــة ،وهن ــا يب ــدأ يف ضربهما وه ــو يقول:
ضع ــا م ــا أكلتم ــا ،وال يس ــتجيب لهم ــا إذا ق ــاال ل ــه :نضع ــه
أع ــور ًا أو أعوجـ ـ ًا»(.)9

التّ عاقـــد :يف أثن ــاء عج ــزه ع ــن ال ّلح ــاق ب ـ ـ «ط ــوال»
ويوس ــف ،ينصحهم ــا الغ ــول بع ــدم االقت ــراب م ــن طائر ْين
الصني ــع
أبيض ـ ْـن متش ـ ْ
ـابكي والفص ــل بينهم ــا ،ألنّ ذل ــك ّ
ـيم .وهي نصيح ــة جتري مجرى
س ـ ُـيع ِّرضهما خلط ـ ٍـر جس ـ ٍ
التّعاق ــد اإللزام ــي ا ّل ــذي يربط بني معت ـ ٍـد ال ميتلك قدر ًة
بدن ّي ـ ًـة فحس ــب ،ب ــل يتم ّي ــز بق ــدرة معرف ّي ــة جتعل ــه يتن ّب ــأ
بنت لها س ـ ٌّـن
مب ــآل «طـ ـ ــوال» ويـ ـ ــوسف مثل ـ ــما تن ّبأ ب ــوالدة ٍ
ـراء ،وب ــن ضح ّي ــة وبط ــل يجه ــان م ــا س ــينتظرهما
خض ـ ُ
وم ِل ّم ــات.
م ــن نوائ ــب ُ
الس ــابقة،
االختبار :إذا كان اختبار يوس ــف ،يف املقطوعة ّ
اختب ــار ًا رئيسـ ـ ًا هدف ــه إص ــاح اإلس ــاءة ا ّلت ــي حلق ــت
عم ــه بتحريره ــا م ــن قبض ــة الغ ــول ،ف ــإنّ اختب ــاره،
بابن ــة ّ
يحتك ــم في ــه البط ــل إل ــى
يف ه ــذه املقطوع ــة ،إجن ــا ٌز ل ــم
ِ
ّبص ــر وإعم ــال الذّ ه ــن ،حي ــث ي ــؤ ّدي فصله بني
ال ّرو ّي ــة والت ّ
ّ
ـض م ــا يق ــع بينهم ــا م ــن ع ــراك،
الطائر ْي ــن لي ــس إل ــى ف ـ ّ
جديدة يك ــون هو ضح ّيته ــا .ومن
ـاءة
ٍ
ّإن ــا إل ــى ح ــدوث إس ـ ٍ
ث ـ ّـم ،ف ــإنّ ه ــذا االختب ــار تأهيل ـ ّـي ميي ــط ال ّلث ــام ع ــن دماثة
ـس ،نصيح ــة الغ ــول
أخ ــاق يوس ــف ،أل ّن ــه تناس ــى ،ول ــم ين ـ َ
صل ــح ما فس ــد بني ّ
الطائر ْين .ومن ش ــأن هذا
وأب ــى إ ّال أن ُي ِ
رس ــل إلي ــه  -ال ــذّ ات ال إل ــى
االختب ــار أن ُي ّ
رش ــح ا ُمل ِ
رس ــل  -ا ُمل َ
خ ــوض االختب ــار ال ّرئيس ،كما تقتضيه س ــيرورة الوحدات

االختبـــار :يس ــتجيب ال ّن ــاس ،أو بعضه ــم ،اللتم ــاس
باختبار رئي ـ ٍـس تكون نتيجته إصالح
يوس ــف ويضطلعون
ٍ
اإلس ــاءة بتحري ــره م ــن أح ــد ّ
الطائر ْي ــن.
السابعة:
. 7 _ 2املقطوعة ّ
تتكـ ـ ّون ه ــذه املقطوع ــة األخي ــرة م ــن الوح ــدات الس ــرد ّية
ال ّث ــاث اآلتية:
االنفصـــال :ومي ّثل ــه انفصال يوس ــف عن موض ــوع املوت
واتّصال ــه مبوض ــوع احلي ــاة وخروج ــه م ــن أحش ــاء ّ
الطائر
يف صورة س ــو ّية.
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األول :وه ــو تعاق ــد ترخيص ــي ،حي ــث يطل ــب
التّ عاقـــد ّ
الس ــماح له بالـ ـزّواج م ــن «ط ــوال»؛ فيقبل
يوس ــف م ــن أبي ــه ّ
األب عل ــى مض ــض ،ذل ــك أنّه يس ــتغرب زواج ابنه من كلبة.
األول :مي ّثـ ـ ــل الـ ـزّواج ،يف ه ـ ـ ـ ــذه املقطـ ـ ـ ــوعة،
االختبـــار ّ
ـويل م ــن املخـ ــاطـ ـ ــر واملص ــاع ــب ا ّلـ ـت ـ ــي
تتويجـ ـ ـ ـ ًا ملس ـ ـ ـ ـ ٍـار طـ ـ ٍ
ـدي يت ـ ّـم
يواجهه ــا البط ــل ّ
والضحي ــة؛ فه ــو اختب ــار متجي ـ ّ
ال ّتع ـ ُّـرف  reconnaissanceفي ــه عل ــى يوس ــف ا ّل ــذي ال
يأل ــو جه ــد ًا إلص ــاح اإلس ــاءة ا ّلت ــي تتعـ ـ ّرض له ــا «ط ــوال»،
ـورة
ويت ـ ّـم في ــه ،كذل ــك ،جتلّيهم ــا  transfigurationيف ص ـ ٍ
ـيبة ،حيث تقول َ
األ َمة ح ــن تراهما« :اللة قمرة
به ّي ـ ٍـة وقش ـ ٍ
وس ــيدي هالل» .إنّ الزّواج ،بوصفه اختبار ًا متجيدي ًا ،يع ّبر
ع ــن إع ــادة اللّحم ــة ب ــن «ط ــوال» ويوس ــف بعدم ــا تف ّرقهما
احمل ــن وال ّن ــوازل ،وال يع ّب ــر ع ــن عق ــد جنس ـ ّـي أو قانون ـ ّـي أو
من ــاورة م ــن أج ــل االرتق ــاء االجتماع ــي أو أداة الكتس ــاب
السلطة ( ،)10مثلما يفترضه مآل التّعاقد الّذي يربط بني
ّ
والس ــلطة
إرادت ـ ْـن
ْ
تراتبيتي؛ إرادة اجتماع ّية متتاز بالق ّوة ّ
ميثّله ــا األب أو األ ّم أو املل ــك أو األمي ــرة أو احلاك ــم أو زعيم
القبيل ــة أو القري ــة ،وإرادة فرد ّية متت ــاز باخلضوع ّ
والطاعة
والس ــؤدد ميثّلها البط ــل الباحث.
وتتط ّل ــع إل ــى ال ّرفع ــة ّ
التّ عاقـــد ّ
الثاني :يثي ــر زواج يوس ــف ب ـ ـ «طوال» غي ــرة ابن
عم ــه ا ّل ــذي يرغ ــب ،ه ــو اآلخ ــر ،يف الـ ـزّواج م ــن «ط ــوال»؛
ّ
فيش ـ ِّـكل تعاق ــد ًا ترخيصي ًا مع أبيه يه ّيئ ل ــه إمكانَ ّ
الظفر
ُ
عمه.
بابن ــة ّ

االختبـــار ّ
عمها
الثاني :ترغب «ط ــوال» عن الـ ـزّواج باب ــن ّ
ا ّل ــذي مي ّث ــل دور البط ــل املز ّي ــف .وح ّت ــى وإن كانت احلكاية
تسكت عن سرد مسار هذا البطل ،فإنّنا نفترض ،كمرو ّيني
له ــم أو كقـ ـ ّراء ،أ ّن ــه يتر ّب ــص بالبط ــل احلقيق ــي ويكي ــد له
الصن ــف من األبط ــال .وقد تفي مف ــردة «غيرة»
كع ــادة ه ــذا ّ
الع ــداء الّذي ي ّتخ ــذه البطل
بغ ــرض ّ
الدالل ــة عل ــى موقف ِ
عمه يوس ــف .ومن ش ــأن ذل ــك أن يجعله
املز ّي ــف حيال ابن ّ
ـوب به م ــن ِق َب ِل
مذمومـ ـ ًا وحقي ــر ًا يف مجتمع ــه وغي ــر مرغ ـ ٍ
عمها يوس ــف ،الّذي ال
«طوال» الّتي ِ
تعمد إلى الفتك بابن ّ
ت ــروم التّج ّل ــي يف صورتها اآلدمية س ــوى معه ،واس ــتقرارها
يف أحش ــائه ،وه ــي متنكّ ــرة يف ص ــورة كلب ــة؛ فه ــي ترغ ــب يف
االقت ــران مع ــه إل ــى األب ــد ،حي ــث ترم ــز َ
األ َم ــة إل ــى ذل ــك
بقوله ــا« :الل ــة داخلة يف قنار س ــيدي».

خالصة:
الس ــردية حلكاي ــة
ُت ِ
ظه ــر ه ــذه الق ــراءة الس ــيميائ ّية ّ
الس ــردية يف حتليل ا ُملركَّ بات
«طوال» أهم ّية مفهوم الوحدة ّ
الس ــرد ّية ا ّلت ــي تؤلّف هي ــكل احلكايات .ه ــذه ا ُملركَّ بات الّتي
ً
تش ــكّ ل نسق ًا ُمس ــتق ًّ
مقطوعة ُي ِكن
ال من الوحدات تك ّون
أن تش ــتغل كحكاي ـ ٍـة قائم ـ ٍـة بذاته ــا ،ل ــوال ح ــدوث بع ــض
األفع ــال يف نهاي ــة املقطوع ــة ت ــؤ ّدي إل ــى ظه ــور مقطوع ـ ٍـة
ـدة ؛ فف ــي كلّ مـ ـ ّر ٍة يحصل اإلخف ــاق يف االختب ــار ،أ ّي ًا
جدي ـ ٍ
كان نوع ــه ،أو اإلس ــاءة يف مقطوع ــة س ــابقة ،تنش ــأ جمل ــة
م ــن الوح ــدات والوظائ ــف لتؤ ّل ــف مقطوع ـ ًـة الحق ـ ًـة.
وهك ــذاُ ،نلْفي أنّ إخف ــاق األ ّم يف احلفاظ على ابنتها ُي ِنتج
املقطوع ــة الثّاني ــة .وأنّ فش ــل «ط ــوال» ويوس ــف يف التّفاعل
اإليجاب ــي م ــع أم ــر الغ ــول ُيفض ــي إل ــى ظه ــور املقطوع ــة
الثالث ــة .وأنّ إخ ــال «طوال» بالتزامها مع الغول يؤ ّدي إلى
تش ــكّ ل املقطوع ــة اخلامس ــة ،على ال ّرغم من جناح يوس ــف
يف االختبار ال ّرئيس يف املقطوعة ال ّرابعة الّتي تتزامن مع
املقطوع ــة الثّالث ــة .وكان ُي ِك ــن أن تنته ـ َـي احلكاية برجوع
الدي ــار ،لوال ب ــروز اإلس ــاءة يف خامتة
«ط ــوال» ويوس ــف إل ــى ّ
السادس ــة
املقطوع ــة اخلامس ــة ا ّلت ــي تو ّل ــد املقطوعت ـ ْـن ّ
ـلتي تسلس ـ ًـا منطقيـ ـ ًا ،م ــن حي ــث إنّ
والس ــابعة ا ُملتسلس ـ ْ
ّ
الـ ـزّواج ،ا ّل ــذي ُيفتـ ـ َرض أن تنته ــي ب ــه احلكاي ــة اخلراف ّي ــة،
ينبغ ــي أن يك ــون مناس ـ ً
ـخصيتي ارتب ــط
ـبة لل ـ ّـم ش ــمل ش ـ
ْ
مصيرهم ــا من ــذ أن انفصال عن الفضاء األليف واحلميم؛
فيجلّيهم ــا ،معـ ـ ًا ،ويؤ ّل ــف بينهم ــا يف نهاي ــة املطاف.
ُ
متقاطعي؛ مس ــار
ـرديي
ْ
ـص احلكاي ــة مس ــار ْين س ـ ْ
وتق ـ ّ
البطل ــة الضح ّي ــة وهي «ط ــوال» الّتي تتعـ ـ ّرض لالختطاف
واملط ــاردة وال ّتحـ ـ ّول ،ومس ــار البط ــل الباح ــث وه ــو يوس ــف
ويتحدى ّ
الش ــدائد.
ا ّل ــذي يب ــادر بالفع ــل ويرك ــب األه ــوال
ّ
وم ــن ث ـ ّـم ،مت ّث ــل «ط ــوال» ،بحس ــب ال ّنم ــوذج العامل ــي الّذي
وضع ــه غرمي ــاس وأوج ــز في ــه األدوار القائم ــة عل ــى دوائ ــر
األعم ــال ا ّلت ــي تنهض بها ّ
الش ــخصيات لدى ب ــروب ،عامل
املوض ــوع ،بينم ــا مي ّث ــل يوس ــف عام ــل ال ــذّ ات .ولك ـ ّـن ه ــذا
ـخصيتي ّ
التّصني ــف العاملي ّ
وللش ــخصيات األخرى
للش ـ
ْ
يجس ــد املم ّثل ــون  acteursعوام ــل أخرى
ال يح ــول دون أن ّ
الس ــردية؛ ف ـ ـ «ط ــوال» ويوس ــف
تتع ـ ّـدد بتع ـ ّـدد املقطوع ــات ّ
ويظاهر
مي ّث ــان عامل املس ــاعد ح ــن ُيظاهران نفسـ ـ ْيهما ُ
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وب ــن ال ّرج ــل وامل ــرأة م ــن جه ــة أخ ــرى؛ ف ــإذا كان ــت العالقة
ب ــن ال ّرج ــل وال ّرج ــل عالق ــة احت ــرام وتواصل ،عل ــى ال ّرغم
م ــن أ ّنه ــا تراتبي ــة وس ــلطوية ،كم ــا يعكس ــه التّعاق ــدان
التّرخيصي ــان ال ّل ــذان يجمع ــان يوس ــف وأب ــاه م ــن ناحي ــة
وعم ــه من ناحي ــة أخرى ح ــول موضوع الـ ـزّواج،
عم ــه ّ
واب ــن ّ
ف ــإنّ العالق ــة ب ــن ال ّرج ــل وامل ــرأة ه ــي عالق ــة تتج ّل ــى فيها
ـورة أوض ــح؛ إذ إنّ العالق ــة ،هنا،
والس ــلطوية بص ـ ٍ
التّراتبي ــة ّ
تتأس ــس على االخت ــاف يف اجلنس الّذي يجعل ممارس ــة
ّ
الفع ــل واألم ــر وال ّنه ــي والتّرخي ــص وال َقب ــول وال ّرف ــض
وقفـ ـ ًا عل ــى ال ّرج ــل ،مثلم ــا يعكس ــه التّعاق ــد التّرخيص ــي
و  /أو االئتمان ــي ب ــن يوس ــف وأ ّم «ط ــوال» ا ّل ــذي ب ــدا في ــه
ومصـ ـ ّراً ،عل ــى ال ّرغ ــم م ــن حداثة سـ ـنّه ،وبدت
األ ّول عازمـ ـ ًا ُ
يختص
في ــه الثّاني ــة غي ــر ق ــادرة عل ــى املعارض ــة .يف ح ــن،
ّ
والش ــكوى واألن ــن ّ
بالضع ــف ّ
والطاع ــة واخلنوع ،مع
امل ــرأة ّ
ال ّتف ــاوت ب ــن احلـ ـ ّرة َ
واأل َم ــة (العبدة) ،أو مبمارس ــة القول،
عل ــى األكث ــر ،من خالل تقدمي النّصيحة ،مثل العجوز .إنّ
أبدي بني ال ّرجل واملرأة ،وبني العقل واالنفعال،
االختالف ٌّ
وب ــن املرك ــز والهامش.

أحدهم ــا اآلخ ــر إث ــر مالحق ــة الغ ــول لهم ــا ،ب ــل إنّ الغول،
أيضـ ـ ًا ،مي ّث ــل ه ــذا العامل ح ــن ينصحهما ب ــأنّ ال يفصال
ب ــن ّ
يجس ــدان م ــع اب ــن ع ـ ّـم يوس ــف،
الطائر ْي ــن اللّذ ْي ــن
ّ
باملقاب ــل ،عام ــل املع ــارض .كم ــا مي ّث ــل ال ّن ــاس والعج ــوز
والغ ــراب والف ــرس عام ــل ا ُملس ــاعد ليوس ــف بوصف ــه ذاتـ ـ ًا.
يجسـ ــد الع ــوام ــل ك ّلهـ ـ ــا؛ فه ـ ــو ال ـ ـ ــذّ ات
ويكـ ــاد يـ ــوسـ ــف ّ
مم ــا يوح ــي ب ــأنّ حكاي ــة
وا ُمل ِ
رس ــل إلي ــه واملس ــاعدّ .
رس ــل وا ُمل َ
«ط ــوال» تع ّب ــر ع ــن هيمن ــة ال ّنس ــق ال ّثق ــايف الذّ ك ــوري يف
املجتم ــع اجلزائ ــري .وهن ــا ،بال ــذّ ات ،تكم ــن اخلصوصي ــة
عامة ،واحلكايات اخلرافية
الثقاف ّي ــة للحكايات اخلرافيةّ ،
اجلزائري ــة ،عل ــى وجه اخلص ــوص ،يف مقاب ــل كون ّيتها من
ُ
ً
حكاية
الس ــردية الّتي تص ّيرها
حيث
ائتالفها يف الوحدات ّ
واح ــد ًة تتنـ ـ ّوع رواياته ــا ل ــدى ش ــعوب العال ــم؛ فاحلكاي ــة،
فض ـ ًـا ع ــن أ ّنه ــا ُتنـ ـزّل األح ــداث يف واق ــع ثقايف مع ـ ّـن من
خ ــال بعض اإلش ــارات والعالم ــات من قبيل أس ــماء العلم
الس ــائدة
(يوس ــف مث ـ ًـا) ،تع ــرض العالق ــات االجتماع ّي ــة ّ
يف املجتم ــع اجلزائ ــري ،ب ــن ال ّرج ــل وال ّرج ــل م ــن جه ــة،
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بائعات الورد واملشموم للفنان أحمد املغلوث

أ .بزة الباطني

كاتبة من الكويت.

قال كريسيبوس  Chrysippusالفيلسوف اإلغريقي 206عام قبل امليالد :إمنا خلقت تلك العشبة لتدفع بالرجال إلى اجلنون
ورغــم ذلــك ســمى الفراعنــة والبابليــون والفــرس والرومــان واإلغريــق املشــموم (عشــبة امللــوك) و(عطــر امللــوك) و(دواء امللــوك) فمــا
كانــت تــزرع إال فــي حدائــق القصــور حيــث الكاهــن أو امللــك وحــده يقطــف براعمهــا بيــده أو يقطــع أغصانهــا مبنجل من ذهب وحيث
امللك وحده يتعطر بزيوتها ويتداوى بخالصتها .لكن حني أراد اإلغريق جتسيد الفقر...صوروه على هيئة إمرأة ترتدي األسمال
وبقربها شجرة مشموم!
يف الق ــرن الس ــابع عش ــر املي ــادي وصفه ــا عالم النبات ــات اإلجنليزي كولبب ــر  Nicholas Culpeperبالعش ــبة التي
بس ــببها ميس ــك ُ
الكتاب بخناق بعضهم بعضا ويتجادلون بشراس ــة كاحملامني  .كولببر قال أيضا بأنها عش ــبة مميتة أما
معاص ــره باركنس ــون  Parkinsonفق ــد وج ــد أنها عش ــبة تس ــر اخلاطر وتس ــعد القلب .ق ــال علماء وباحث ــون آخرون أنها
عشبة تضعف البصر وتعمي البصيرة وقال غيرهم إن فيها الشفاء .أسماها بعضهم النبتة الشيطانية و حملها آخرون
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لتحميهم من الش ــرور .قال بعضهم أنها خلقت من دموع
م ــرمي الع ــذراء وآخرون ربطوه ــا بأرزول ــي  Arzulieإلهة
احل ــب والت ــرف والعرب ــدة .أطل ــق عليه ــا بعضه ــم عش ــبة
الس ــاحرات وقال آخ ــرون إن األنبياء بخروا محاريبهم بها
وش ــبهوا ريحه ــا بأع ــز الن ــاس عنده ــم .جتنبه ــا الن ــاس يف
م ــكان خوف ــا من احلظ العاثر ودس ــها آخ ــرون يف جيوبهم
ومحاف ــظ نقودهم لتجلب الثروات .كرهها بعضهم خوفا
م ــن اللعن ــة وزرعها آخ ــرون يف بيوتهم طمع ــا يف البركة.
عش ــبة حني يتبادلها الناس يف إيطاليا تعني (أحبك)
وح ــن يتبادلونه ــا يف اليون ــان تعن ــي (إح ــذر ،هن ــاك ع ــدو
يكي ــد ل ــك) .عش ــبة حني ت ــزرع يف احلديقة تعن ــي الطهارة
وح ــن توض ــع يف الناف ــذة تعن ــي الفج ــور .عش ــبة نثره ــا
بعضهم على س ــرر العرائس وغرس ــها آخرون على القبور.
فهل املش ــموم عش ــبة امللوك أم الفقراء؟ هل هي عش ــبة
املجان ــن أم العق ــاء؟ ه ــل ه ــي عش ــبة احملظوظ ــن أم
التعس ــاء؟ هل هي عش ــبة املش ــعوذين أم األنبي ــاء؟ هل هي
عش ــبة املهمومني أم الس ــعداء؟ هل هي س ــم قاتل أم دواء؟
ه ــل ه ــي رمز للمحبة أم للعداء ؟ ه ــل هي رمز للخيانة أم
للوف ــاء؟ وه ــل هي رم ــز للحي ــاة ....أم للفناء؟
أمساء املشموم:
املش ــموم ه ــو الريح ــان يف اللهج ــات احمللي ــة ل ــدول
اخللي ــج العربي ــة ومف ــرده مش ــمومة (للنبت ــة أو للش ــجرة
الواح ــدة) .عش ــبة عطري ــة م ــن فصيل ــة  Lamiaceaeأو
 Labiataeالت ــي تض ــم  35نوع ــا م ــن األعش ــاب العطرية
منها :الريحان ( الذي يدخل يف الطبخ) املشموم ،النعناع،
الزعت ــر ،الالفن ــدر أو اخلزام ــى ،املرق ــدوش ،الروزم ــاري
وغيره ــا وأن ــواع أخ ــرى مت تهجينها على م ــر الزمن وحتى
يومن ــا ه ــذا يص ــل عدده ــا إل ــى أكث ــر م ــن  150نوعا.
املشموم يف تونس هو باقة (الفل والياسمني) وعشبتنا
املقصودة يف هذا البحث هي:
- Basil/Ocimum basillicum
- Ocimum sanctum
 Ocimumتعن ــي (رائح ــة)  sanctumتعن ــي (مق ــدس)
 basillicumتعن ــي ( ملك ــي) أي الرائح ــة امللكية.

من أمساء املشموم في الوطن العربي:
الريح ــان امللك ــي ،احل ــوك ،صعت ــر هن ــدي ،الريح ــان
القرنفل ــي ،حب ــق صعت ــري ،حب ــق نبطي ،حماح ــم ،حبق
كرماني ،ريحان كبير ،حبق بس ــتاني ،ريحان س ــليماني أو
الس ــليماني  -جوم ــر (ميانية).
ومن أسمائه اإلجنليزية Sweet Basil :الريحان احللو،
 Common Basilالريح ــان الش ــعبي ،ريح ــان احلديق ــة
 Garden Basilوكثي ــر غي ــر هذه األس ــماء س ــنتعرف عليها
م ــن خالل ه ــذا البحث.
موطن املشموم األصلي:
م ــن الصع ــب أن نح ــدد موط ــن املش ــموم األصلي لكن
هن ــاك ش ــبه إجم ــاع عل ــى أنه نش ــأ يف الش ــرق إم ــا يف بالد
ف ــارس أو يف الهند ثم إنتش ــر يف جمي ــع أنحاء العالم عن
طري ــق الفتوح ــات والتجارة.
ُيروى أن املشموم ،ويطلق عليه šāhsparhmشاه سفارم،
ل ــم يوجد قبل عه ــد امللك أنورس ــيرافان  Anōširavānيف
ب ــاد ف ــارس .يحك ــى أن ثعب ــان كبي ــر ظهر فج ــأة يف طريق
املل ــك أثن ــاء إح ــدى رحالته فه ـ ّـم اجلنود بقتل ــه دفاعا عن
ملكه ــم لكن امللك نهاه ــم عن ذلك وأمرهم بتركه ميضي.
بع ــد ع ــام ظه ــر ه ــذا الثعب ــان م ــرة ثاني ــة للملك ليش ــكره
عل ــى إبقائ ــه عل ــى حياته ثم لف ــظ من فمه ب ــذورا صغيرة
س ــوداء أم ــر امللك بأن تزرع ف ــورا .حني نبتت البذور ظهرت
عش ــبة له ــا عطر خالب وطعم طي ــب ومنافع جمة لصحة
اجلس ــم والعقل ،تش ــفي من نزالت البرد إلى األبد .أطلق
على هذه العش ــبة (عش ــبة امللك أو عشبة امللك العطرية).
ه ــذه القص ــة ت ــدل عل ــى إمكاني ــة أن تك ــون بالد ف ــارس هي
املوط ــن األصل ــي لن ــوع واحد على األقل من أنواع املش ــموم
حي ــث ورد ذكره ــا يف األدب الزرادش ــتي .مث ــال عل ــى ذل ــك
أنه ــا ذك ــرت يف كت ــاب  Bundahišnمن كتب الزراديش ــتية
املقدس ــة وتعن ــي اخلل ــق األول أو بداي ــة اخلل ــق .يتك ــون
الكت ــاب م ــن  34فص ــا يش ــرح كل منه ــا بداي ــة اخلل ــق
أو نش ــأة الك ــون واحلي ــاة واملخلوق ــات والنبات ــات وامل ــاء
واألدي ــان والص ــراع ب ــن اخلي ــر والش ــر وغيره ــا .يذك ــر
يف ه ــذا الكت ــاب أن املش ــموم يع ــود أو ينتم ــي إل ــى املل ــك
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 Amešāspand Šahrivarواملل ــك  Husravوإبنه وكما
ج ــاء يف الكت ــاب ع ــن وص ــف املش ــموم« :أن رائحت ــه مث ــل
رائح ــة علي ــة أو خي ــار القوم».
 Arjakaأرج ــاكا ه ــو إس ــم املش ــموم بالسنس ــكريتية.
ُب ِّجل ــت ه ــذه العش ــبة من ــذ أكث ــر م ــن خمس ــة آالف س ــنة
يف الهن ــد وتع ــرف هن ــاك أيض ــا بإس ــم توالس ــي أو تولس ــي
 Tulasi- Tulsiأو الريح ــان الهن ــدي أو الريح ــان املق ــدس
 .Ocimum sanctumأغص ــان املش ــموم املق ــدس طويل ــة
وزه ــوره بيض ــاء بينم ــا أغصان املش ــموم البنفس ــجي أقصر
وزه ــوره كثيف ــة متكتلة وهو مقدس بصفة خاصة ويس ــمى
 Tulsi Shyamaأي املش ــموم الغام ــق أو الداك ــن حي ــث أن
لون ــه يش ــبه ل ــون بش ــرة اإلله كريش ــنا.
يعتق ــد الهن ــدوس أن املش ــموم املق ــدس يجس ــد اإلله ــة
توالس ــي .وحتك ــي األس ــطورة أن اإلل ــه فيش ــنو Vishnu
عاش ــر توالس ــي بعد أن متثل لها بهيئة زوجها وحني أدركت
احلقيق ــة هاله ــا أن تك ــون قد ارتكبت خطيئ ــة اخليانة وإن
كان ــت قد خدع ــت ،فقتلت نفس ــها.
رواي ــة أخ ــرى تق ــول إن توالس ــي كان ــت ام ــرأة إنس ــية
إس ــمها  Vrindaأو برين ــدا  Brindaجزع ــت مل ــوت زوجه ــا
فرم ــت بنفس ــها عل ــى رفات ــه وه ــو ُيح ــرق فاحترق ــت مع ــه
وحتول ش ــعرها إلى عش ــبة املش ــموم فطلب اإلله Vishnu
من الكه ـ ــنة أن يبج ـ ـ ـ ــلوا تـ ـ ـ ــلك العش ـ ـ ــبة لتصبح مق ــدســة
ورمـ ــزا للعف ــة والوفاء واخللود واحلماية ثم حض النس ــاء
خاص ــة علـ ـ ــى الص ـ ـ ــاة لهـ ـ ــا لتحمي ـ ـ ــهن مـ ـ ــن الت ــرم ـ ـ ــل
واألح ـ ــزان وآالم املخ ـ ــاض ،كـ ــما بج ـ ـ ــلت لتعدد منــافع ـ ــها
للجس ـ ــد والع ـ ـق ـ ــل والروح.
رواي ــة أكث ــر حداث ــة تق ــول إن توالس ــي كان ــت إح ــدى
عش ــيقات اإلل ــه فيش ــنو  Vishnuغ ــارت منه ــا زوجت ــه
آلكش ــمي  Lakshmiفحولتها إلى عش ــبة .يعقتد البعض
أن توالس ــي والكش ــمي هم ــا ام ــرأة واح ــدة ورغ ــم ذل ــك ف ــإن
توالس ــي تعب ــد كإله ــة وتع ــد جتس ــدا أو خلق ــا ثانيا لس ــري
ماهاالكش ــمي  Sri Mahalakshmiالت ــي ول ــدت باس ــم
فرين ــدا ُ .Sri Vrindaعرف ــت توالس ــي بأنها عابدة س ــامية
لإلل ــه كريش ــنا واملخطوط ــات الديني ــة تؤك ــد عل ــى أهمي ــة
الص ــاة لها للتقدم يف درجات اإلمي ــان ومكرماتها مذكورة

يف كت ــاب س ــكاندا بوران ــا  Skanda puranaوغي ــره م ــن
أدبي ــات وكت ــب الهن ــدوس.
األس ــطورة مبزي ــد م ــن التفاصي ــل ت ــروي أن توالس ــي
كان ــت متزوجة من ش ــيطان إس ــمه جاالن ــدار .Jalandhar
كان جاالن ــدار مل ــك البح ــار وكان ــت ل ــه ق ــوى عظيم ــة
وح ــن متتل ــك الش ــياطني الق ــوى تبط ــش بباق ــى اخلل ــق
واملخلوق ــات وه ــذا م ــا فعل ــه جاالن ــدار ول ــم يق ــدر أح ــد
عل ــى التص ــدى ل ــه ومواجهت ــه ألن ــه مت ــزوج م ــن توالس ــي
املؤمن ــة العظيم ــة ويس ــتمد قوته من قدس ــيتها وطهارتها.
أخي ــرا تدخ ــل اإلله فيش ــنو Vishnuرأفة ومحب ــة لتابعيه
ورعيت ــه وبأم ــر من اإلله ش ــيفا  Shivaليض ــع حدا لفجور
جاالندار فتجس ــد على هيئة جاالندار أثناء غيابه وعاش ــر
توالس ــي .حني إكتشفت توالس ــي اخلدعة قررت أن تتخلى
عن جس ــدها وأن تتحول إلى عش ــبة .حني فقدت توالس ــي
طهره ــا ومع ــه قدس ــيتها فق ــد جاالن ــدار ق ــواه وس ــهل على
اإلله شيفا  Shivaالقض ـ ــاء عل ــيه لكـ ــن اإللـ ــه فيشنو ندم
بعد ذلك ملا اضطر إليه من خديعة توالس ــي فحول نفس ــه
إلى صخرة س ــوداء تس ــمى  Shaligramش ــاليجرام وأعلن
أن م ــن يعق ــد قران ــه عل ــى توالس ــي ليكف ــر ع ــن خطيئت ــه
فس ــيحظى باملكرم ــات(.)1
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يف كل ع ــام م ــع ب ــزوغ ه ــال الش ــهر القم ــري الثام ــن
للهندوس  month Kartikaيقابله شهر نوفمبر امليالدي
يق ــام طقس زواج توالس ــي وفيش ــنو  Tulsi vivahفتزين
ش ــجرة املش ــموم زين ــة الع ــروس وبجانبه ــا مجس ــم فيش ــنو
ال ــذي حت ــول إل ــى صخرة س ــوداء.
يصل ــي الهن ــدوس للمش ــموم يف الصب ــاح واملس ــاء ويعد
البي ــت غي ــر مكتمل إن لم يضم العش ــبة املقدس ــة يف مكان
م ــا يف أرجائ ــه .اإلختي ــار األفض ــل لكثيري ــن هو إن ــاء مربع
تزي ــن أضالع ــه األربع ــة تصاوي ــر لآلله ــة .وتنتش ــر أوان ــي
ال ــزرع له ــذه العش ــبة يف كل م ــكان وتعد األغص ــان واألوراق
والزهور والبذور وحتى التربة يف هذا اإلناء كلها مقدس ــة.
تس ــمد تربة ش ــجرة املش ــموم بس ــماد من روث البقر ويترك
بجانبه ــا مصب ــاح مضي ــئ يف الليل حيث ُيعتق ــد أن اإللهة
توالس ــي تتجس ــد فيها ليال .كما يعمد كثير من الهندوس
عل ــى زرع غاب ــات صغي ــرة م ــن املش ــموم املق ــدس يف بيوته ــم
وتس ــمى ه ــذه الغاب ــات «»Vrindavan»or«Tulsivan
واإلس ــمان مشتقان من فريندا وتولس ــي ويعتقد أن البيت
ال ــذي تنم ــو في ــه ه ــذه النبت ــة ال يقرب ــه ش ــر حت ــى أن املوت
يخش ــى دخوله.
يتجن ــب الهندوس إيذاء املش ــموم أو قطع ــه إال إن كانت
هن ــاك ض ــرورة لذل ــك ويف ه ــذه احلال ــة يبتهل ــون بأدعي ــة
اإلعتذار واإلس ــتغفار ولهذا الس ــبب ال يستخدم يف الطبخ
يف ش ــبه الق ــارة الهندية.
يف أوريس ــا  Orissaويف أول يوم من الش ــهر الهندوس ــي
فيش ــاكا  Vaishakhaما بني ش ــهر أبري ــل ومايو امليالديني
مت ــأ ج ــرة يف قاعه ــا ثق ــب بامل ــاء وتعلق فوق نبتة املش ــموم
ليتدف ــق منه ــا امل ــاء مل ــدة ش ــهر .امل ــاء املتدف ــق يع ــرب ع ــن
دع ــوات طيب ــة مبوس ــم ري ــاح موس ــمية جي ــد .ح ــن تش ــتد
ح ــرارة اجل ــو يف الصيف فإن من يس ــقي النبتة ماء باردا أو
يظلله ــا بشمس ــية يتطه ــر م ــن كل ذنوبه.
اآلري ــون ه ــم أصل الهندوس وكان ــوا من عبدة الطبيعة،
أش ــعارهم وتصاويره ــم ثرية بتجس ــيد ومتجي ــد الطبيعة.
رمب ــا س ــحرهم عط ــر هذه العش ــبة ورقته ــا فحاك ــوا حولها
احلكاي ــات ورمب ــا تواصل ــت إليه ــم أس ــاطيرها م ــن ش ــعوب
أقدم على هذه األرض فتبناها الهندوس .ورد ذكر املش ــموم

يف الري ــج في ــدا  the Rig Vedaالتي كتبت  1500عام قبل
املي ــاد وقدس ــيته ُيحتفى به ــا يف البورين ــا the Puranas
الكت ــاب املق ـ ــدس للهنـ ـ ــدوس ول ـ ـ ــه ش ـ ـ ــأن كبي ـ ـ ــر يف الط ـ ــب
الش ــعبي الق ــدمي للهن ــدوس Ayurvedic system of
 medicineكم ــا ورد يف املدون ــات الطبي ــة مث ــل Charaka
 Samhitaب ــن الق ــرن الثان ــي قب ــل املي ــاد والق ــرن الثاني
بع ــد امليالد.
املش ــموم مق ــدس أيض ــا يف الديان ــة البراهمي ــة ويت ــم
التزي ــن بأوراق ــه كتميم ــة للتحصن من الش ــرور جس ــديا
وروحـ ـ ــيا ويذكـ ـ ــر يف أدبيــاتـ ـ ــهم أن اإلل ـ ــه بــراهمـ ــا (اإلله
اخلال ــق) يس ــكن يف س ــيقانها وأن نهر اجل ــاجن Ganges
يج ــري يف جذوره ــا وأن كل اآلله ــة توج ــد عل ــى أغصانه ــا
والكت ــاب املق ــدس يف زهورها.
أم ــا  Vaishnavasأصح ــاب مذه ــب فيش ــنافا ال ــذي
يزيد إنتش ــاره كل يوم بني الغربيني فيعتقدون أن املش ــموم
م ــا ه ــو إال جتس ــد لإلل ــه األعظ ــم يف مملك ــة النب ــات .م ــن
القراب ــن الت ــي تق ــدم إل ــى اإلل ــه فيش ــنو أو كريش ــنا ،باقات
تتك ــون م ــن  10000ورق ــة م ــن املش ــموم و م ــاء مخل ــوط
باملش ــموم وأن ــواع م ــن الطع ــام مزين ــة ب ــأوراق املش ــموم .إال
أن املش ــموم ال يق ــدم لإلله ــة األم  Deviحي ــث أن عبق ــه
الالذع يغضبها .يرتدي كهنة الفيشنافا قالئد أو يحملون
س ــبحات تس ــمى  Tulsi Malaبعضه ــا يتك ــون م ــن 108
حبة مصنوعة من أغصان أو جذور املش ــموم كرمز للتدين
وأداة للتس ــبيح .ه ــذه القالئ ــد أو الس ــبحات تعتب ــر قالئ ــد
ميمون ــة تق ــرب وتص ــل العاب ــد باإلل ــه فيش ــنو أو كريش ــنا
أم ــا يف احلف ــظ واحلماي ــة ويع ــرف أصح ــاب ه ــذا املذهب
باس ــم ( الذين يرتدون املش ــموم حول أعناقهم) .يعتقد أن
هذه الس ــبحات تش ــفي من األمراض الذهنية أو النفس ــية
والعصبي ــة وتس ــاعد عل ــى اإلس ــترخاء .وإذا مت إرتداؤه ــا
ح ــول العن ــق فإنها تش ــفي م ــن بع ــض األمراض كالس ــعال
وإحتق ــان الل ــوز كم ــا أنها جتلب احل ــظ الس ــعيد والرخاء.
كم ــا يعتق ــد أن امل ــكان الذي توجد فيه هذه النبتة ال يصله
التل ــوث حي ــث أن الزي ــت ال ــذي حتمل ــه األوراق ق ــادرة عل ــى
القض ــاء عل ــى كل أن ــواع البكتيري ــا كم ــا أنه ــا حتم ــل بعض
الزئب ــق ال ــذي يس ــتخدم يف أدوي ــة  Ayurvedaأي الط ــب
أو النظ ــام الصح ــي الش ــمولي التقليدي الق ــدمي يف الهند
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املشموم على طابع بريدي هندي.

لع ــاج الس ــرطان  ،حي ــث يطل ــق عل ــى املش ــموم (العش ــبة
الت ــي ال تضاه ــى) و ( أم دواء الطبيعة) و (ملكة األعش ــاب)
و(إكس ــير احلياة) إلعتقادهم بقدراتها على إطالة احلياة.
يقس ــم املس ــلمون على القرآن ويقسم املسيحيون على
اإلجني ــل واليه ــود عل ــى الت ــوراة أم ــا الهندوس فيقس ــمون
عل ــى حزم ــة مش ــموم يف احملاك ــم فه ــذه العش ــبة عنده ــم
ه ــي أق ــدس النبات ــات وهي العتب ــة أو الدرج ــة األولى بني
الس ــماء واألرض.
أما يف الصني فيطلق على املش ــموم إس ــم Nine level
 Pagoda (Jiu Cheng Ta)九层塔وتعن ــي الب ــرج ذي

الطوابق التس ــعة وس ــبب هذه التس ــمية هو أن أحد أباطرة
الصني خرج يوما لنزهة يف مملكته ففاجأه سيل وطوفان
عني ــف فلج ــأ إلى أح ــد األب ــراج ليحتمي من ــه وهناك عثر
عل ــى عش ــبة املش ــموم عل ــى س ــطح الب ــرج فعاش عل ــى أكله
حتى إنحس ــر املاء واس ــتطاع النزول .عاد إلى قصره حامال
ت ـ ـلــك العشــبة التي أطلق عليها البرج ذو الطوابق التسعة
ورمبـ ـ ــا أيض ـ ــا لشك ـ ــل زه ـ ــرة املشمـ ـ ــوم ال ـ ـ ــتي تشبـ ـ ــه أبـ ـ ــراج
املع ــابد الصينية.
املشموم في األساطير األوروبية:
إس ــمه العلمي  Ocimumأت ــى من اإلغريقية القدمية
 okimonوتعن ــي (رائح ــة) والت ــي ت ــدل عل ــى طبيع ــة
عبي ــره الف ــواح وإس ــمه احمل ــدد  basilicumه ــي التيني ــة
م ــن  basilikonوتعن ــي ملك ــي ومع ــا تكون ــان basilicum
 Ocimumأي الرائح ــة امللكي ــة .يف كتاب ــه أعش ــاب األرض،
يعتق ــد  Henry Bestonهن ــري بس ــتون أن املش ــموم من ــح
هذا اإلس ــم للون زهوره البنفس ــجي  Tyrian purpleوهو

ل ــون كان خاص ــا باملل ــوك .يق ــال أيض ــا أن نس ــبه للمل ــوك
 the basilisk or basilicusفيع ــود لألفع ــى األس ــطورية
ذات النظ ــرة القاتل ــة Basiliskos .عن ــد اإلغري ــق تعن ــي
(مل ــك صغي ــر) رمب ــا ألن الس ــحلية له ــا ع ــرف ديك يش ــبه
الت ــاج ،ويعتق ــدون أن ل ــه ق ــدرة عل ــى جتمي ــد الكائن ــات
احلي ــة بنظرت ــه وإذابة كل النباتات القريبة منه بس ــمه وال
يس ــتبعد أن هذه األسطورة إنتقلت إلى اإلغريق من الهند
حي ــث الكوب ــرا القاتل ــة بنظرتها.
يف روم ــا القدمي ــة كان املش ــموم يس ــمى Basilescu
وتعن ــي  Basiliskوه ــي س ــحلية عمالقة نصفها س ــحلية

ونصفه ــا اآلخ ــر تن ــن له ــا رأس ك ــرأس الديك وله ــا جناح
وط ــواط وجس ــد ثعب ــان تنف ــث الن ــار وله ــا نظ ــرة ح ــادة
مميت ــة ويعتقد أن أوراق املش ــموم هي الع ــاج الوحيد من
عضته ــا وم ــن لهبها أو نظرتها التي ميكن أن تقضي على
البش ــر واحليوانات .يعتقد الرومان أن زارع املشموم يجب
أن يزرع ــه وهو يس ــب ويلعن ويش ــتم كنوع م ــن الوقاية من
الش ــرور بصف ــة عام ــة وم ــن ظه ــور الثعاب ــن والعق ــارب
بصف ــة خاص ــة وأيض ــا لضم ــان احلص ــول عل ــى محصول
جيد .من هذه املمارس ــة ظهر التعبير الفرنس ــي (semer
 )le baslicأي زرع املش ــموم ويق ــال (ف ــان يزرع املش ــموم)
ويقص ــد بذل ــك أن ــه يه ــذي أو يخ ــرف ويتف ــوه ب ــكالم غير
مفهم ــوم وغي ــر مقب ــول .ورغ ــم أن هذه مجرد أس ــطورة إال
أن املش ــموم ما زال يس ــتخدم كدواء للعضات أو القرصات
املسمومة.
ارتب ــط املش ــموم ارتباط ــا مباش ــرا بكوكب ــة العق ــرب
 constellation Scorpioوه ــي كوكب ــة مقدس ــة آلله ــة
الصي ــد أو الصيادة الع ــذراء أرمتيس  Artemisإلى جانب
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ه ــي صي ــادة بنفس ــها إال أنه ــا س ــارعت حلماي ــة جمي ــع
املخلوق ــات .أرس ــلت ارمتي ــس وأمه ــا ليتو عقرب ــا للتعامل
م ــع أوري ــون .تص ــارع إإلثن ــان حت ــى قض ــى العق ــرب عل ــى
أوري ــون .أث ــار هذا الصراع إنتباه زيوس  Zeusملك اآللهة
فرف ــع العق ــرب إلى الس ــماء تقديرا لبس ــالته ون ــزوال عند
طل ــب أرمتي ــس رفع أوريون أيضا إلى الس ــماء ليكون عبرة
للبش ــر م ــن مغ ــاب الكب ــر والغ ــرور واخليالء.
رواي ــة أخ ــرى تق ــول أن أوري ــون كان صي ــادا أكث ــر مهارة
م ــن أرمتي ــس لكن ــه أخبره ــا بأنه ــا أفض ــل من ــه فأحبت ــه
لك ــن أخاه ــا الت ــوأم اإلل ــه أبوللو غض ــب من ه ــذا التقارب
فأرس ــل عقرب ــا ضخم ــا ليهاجم ــه .بع ــد أن م ــات أوري ــون
طلب ــت أرمتي ــس م ــن زي ــوس أن يرفعه إلى الس ــماء وهكذا
يصط ــاد أوري ــون يف الس ــماء كل ش ــتاء ويه ــرب ليختب ــئ
كلم ــا ظه ــرت كوكب ــة العق ــرب.
إضافة إلى إرتباط املشموم بأرمتيس فقد ارتبط أيضا
بآله ــات أخري ــات هن  Eileithyiaإيليتي ــا وPersephone
بيرزوف ــون و أيضا هيرا .Hera

Artemis

كوك ــب املري ــخ  Marsويقابله ــا اآلله ــة ديان ــا  Dianaعن ــد
الروم ــان Artemis .إبن ــة زي ــوس وليت ــو Zeus and Leto
وأخ ــت أبولل ــو  Apolloالت ــوأم .أرمتيس ه ــي إلهة الصيد،
احليوان ــات البري ــة ،الب ــراري والقف ــار ،املخ ــاض ،العذري ــة،
حامي ــة البنات و ش ــافية أمراض النس ــاء .جتس ــد أرمتيس
غالب ــا عل ــى هيئ ــة ام ــرأة قوي ــة حتم ــل الق ــوس والنب ــال.
الغزالن وأش ــجار الس ــرو مقدس ــة عندها ويف نهاية العصر
الهيلين ــي تقمص ــت دور أيليتي ــا  Eileithyiaالتي تس ــاعد
النس ــاء وق ــت املخ ــاض أو الوضع.
األس ــاطير اإلغريقي ــة املرتبط ــة بكوكب ــة العق ــرب ال
ت ــكاد تخل ــو م ــن ذك ــر أوري ــون الصي ــاد .وفقا إلح ــدى هذه
األس ــاطير كان أوري ــون مغ ــرورا بقوته ومتفاخ ــرا مبهارته
يف الصي ــد لك ــن تأكل ــه الغي ــرة م ــن أرمتيس .يف ي ــوم أخبر
أوري ــون اآلله ــة ارمتي ــس وأمه ــا ليت ــو ،أن ــه س ــوف يقتل كل
حي ــوان عل ــى وج ــه األرض وعل ــى الرغ ــم م ــن أن ارمتي ــس

 Eileithyiaإيـلـ ــيتيا ه ـ ــي إله ـ ــة الـ ـ ــوالدة اإلغــري ـق ـ ــية
 Greek goddess of childbirthأي القابل ــة وراعي ــة
النساء أثناء املخاض وتعادلها اإللهة الرومانية .Lucina
وكثيــرا مـ ــا ن ــرى يف التصــاويــر اإلغــريقــية اآللهــات الث ـ ـ ــالث
 Eileithyia, Artemisو Persephoneمع ـ ـ ـ ـ ــا وه ـ ـ ــن
يحملن املش ــاعل ليخرجن املوالي ــد من الظلمة إلى النور.
كم ــا ارتبط ــت  Eileithyiaإيليتي ــا بهي ــرا  Heraرب ــة
النس ــاء وال ــزواج أو احلي ــاة العائلي ــة.
 Persephoneبيرزوف ــون هي رب ــة املجتمعات الزراعية
الت ــي ق ــادت أرواح األم ــوات إل ــى باط ــن األرض وامتلك ــت
س ــلطة تتحكم بخصوب ــة تربة املكان أو األرض التي تس ــود
عليه ــا .تظه ــر بيرزوف ــون يف بع ــض التصاوي ــر عل ــى ش ــكل
يش ــبة اخلض ــراوات و فتي ــات يرقص ــن حوله ــا ب ــن الزهور.
ذك ــرت حكاي ــة بيرزوف ــون بكثي ــر م ــن التفصي ــل يف ترنيم ــة
هوم ــر لدمييتر  Demeterأم بيرزوفون .عاش ــت بيرزوفون
بعي ــدا ع ــن اآلله ــة األخ ــرى ب ــن الطبيع ــة ذاته ــا قب ــل أيام
زرع الب ــذور وتغذي ــة النبات ــات .يف الروايات األوليمبية اإلله
هيرم ــس وأبولل ــو تقدم ــا خلطبته ــا إال أن أمه ــا دمييت ــر
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بع ــد أن أزعج ــت صرخات الناس اجلي ــاع اإلله زيوس أجبر
هي ــدز عل ــى إعادة بيرزوف ــون إلى أمها .إمتث ــل هيدز ألوامر
زي ــوس لكن ــه خ ــدع بيرزوف ــون الت ــي كانت ترف ــض كل طعام
يقدم ــه لها وأعطاه ــا بعض حبات من الرمان لتأكلها قبل
رحيله ــا فأكل ــت منها س ــبع وقيل س ــت حبات .أرس ــل زيوس
هيرم ــس إلس ــتالم بيرزوفون لكن ألنه ــا ذاقت طعام العالم
الس ــفلي صار عليها أن تعيش هناك ثلث العام وهي أش ــهر
الش ــتاء وتعيش بقي ــة العام مع آله ــة األرض.
أس ــطورة إختط ــاف رب ــة اخلصوب ــة عش ــتار وحكايته ــا
م ــع اإلل ــه مت ــوز أقدم م ــن األس ــاطير اإلغريقي ــة كما تدل
علي ــه أس ــاطير ب ــاد م ــا ب ــن النهري ــن وبالتأكي ــد يختلف
م ــكان االختط ــاف ويف ترنيمات هومر تذكر أس ــماء أماكن
خيالي ــة رمب ــا ليزي ــد م ــن عم ــق األس ــطورة وبع ــد امل ــكان
ال ــذي غاب ــت في ــه بيرزوفون.

عودة بيرزوفون The return of Persephone, by Frederic
Leighton 1891

رفض ــت كل هداياه ــم وأخفت وحفظت إبنته ــا من مرافقة
اآلله ــة األوملبي ــة األخرى .لكن زيوس س ــمح لهيدز Hades
إل ــه العالم الس ــفلي؛ ال ــذي يصطاد أرواح الن ــاس كالغنائم
ويحمله ــا عل ــى أحصنت ــه إل ــى مملكت ــه وال ــذي كان مغرما
ببيرزوف ــون اجلميل ــة ،باختطافها حي ــث أن أمها دمييتر ال
ميك ــن أن تس ــمح ل ــه بال ــزواج منه ــا والعيش مع ــه يف باطن
األرض .كان ــت بيرزوفون جتم ــع األزهار مع  Athenaأثينا
و أرمتي ــس  Artemisيف أح ــد احلق ــول .إبتع ــدت بيرزف ــون
عنهما وفجأة ظهر هيدز من حفرة بني الزهور وإختطفها
إل ــى باط ــن األرض .عندم ــا إكتش ــفت دمييتر غي ــاب إبنتها
أخ ــذت تبح ــث عنه ــا يف كل أنح ــاء األرض وه ــي حتم ــل
ع ــدة مش ــاعل .ش ــغلها يأس ــها يف العث ــور عل ــى إبنته ــا ع ــن
األرض واحملاصي ــل وتوقفت النبات ــات عن النمو .هيليوس
 ،Heliosالش ــمس ،التي ترى كل ش ــيء أخبرت دمييتر مبا
ح ــدث إلبنته ــا وبع ــد بح ــث طوي ــل عرف ــت مكانه ــا .أخي ــرا

ولع ــل قص ــة إزابي ــا  Isabellaأو  Lisabettaولورن ــزو
 Lorenzoهي أشهر احلكايات التي ورد فيها املشموم.كتب
القص ــة  Giovanni Boccaccioجيوفان ــي بــوكــاش ـي ـ ــو
 .December 1375 21 - 1313كــات ـ ــب وش ـ ــاعر وباح ــث
م ــن عص ــر النهض ــة يف إيطالي ــا .كت ــب بوكاش ــيو ع ــددا من
الكتب القيمة أشهرها  the Decameronال ــديكــام ـيــرون
و On Famous Womenكت ـ ـ ــاب عـ ــن أشهر النساء .متت
تس ــمية أو ترجم ــة عن ــوان الكت ــاب إل ــى اإلجنليزي ــة باس ــم
 PrinceGalehautباإليطالي ــة .Prencipe Galeotto
يتكـ ـ ــون الكت ـ ـ ــاب م ـ ـ ــن  100حكايـ ـ ــة جـ ـ ــاءت علـ ـ ـ ــى لسـ ـ ــان
مجموعة من سبع فتيات وثالثة فتي ـ ــان احتموا مـ ــن وبـاء
الطـاعـ ــون الذـ ــي إنتش ــر يف فلورنس ــا يف ذلك الوقت بقصر
مهج ــور وكل ليل ــة يحك ــي أحده ــم حكاي ــة إال يوم ــا واحدا
يخص ــص لألعم ــال املنزلي ــة .إح ــدى ه ــذه احلكاي ــات ه ــي
حكاي ــة إزابيلال.
ازابي ــا فت ــاة ش ــابة تعي ــش م ــع أخويه ــا يف قص ــر فخم.
كان األخ ــوان ميل ــكان أعماال جتاري ــة مزدهرة وكان لديهما
مدي ــر أعم ــال ماه ــر إس ــمه لورن ــزو .تق ــع إزابي ــا يف ح ــب
لورن ــزو ويب ــادل لورن ــزو حبه ــا بح ــب أكب ــر .انتب ــه األخ ــوان
إلى مش ــاعر العاش ــقني ومبا أن لورنزو من طبقة أدنى من
طبقتهم ــا ف ــا ميكنهم ــا أن يزوج ــاه أختهم ــا وال ميكنهما
أيضا الس ــماح باس ــتمرار تلك احملبة التي ميكن أن تعرض
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وت ــروي الش ــجرة بدموعه ــا .أثار ذلك ريبة أخويها فتس ــلال
يوم ــا إل ــى حج ــرة إزابيلال أثناء غيابها ونبش ــا ترب ــة اإلناء
فعث ــرا عل ــى قطع ــة القم ــاش ،ش ــقاها فظه ــرت خص ــات
ش ــعر لورن ــزو اجلميلة .ف ــزع األخوان من إكتش ــاف إزابيلال
جلرميتهم ــا فحمال اإلناء وهربا إل ــى نابل  .Naplesحني
ع ــادت إزابيل ــا إل ــى حجرته ــا ولم جت ــد اإلن ــاء وال أخويها
جزعت وظلت تبكي حتى ذبلت وماتت من ش ــدة احلزن(.)2
ألهم ــت حكاي ــة إيزابيل ــا الش ــعراء والفنان ــن عل ــى م ــر
العص ــور وأع ــاد كثي ــر منه ــم كتابتها بلغته وبأس ــلوبه ش ــعرا
أوس ــردا ولع ــل أش ــهرهم  John Keatsالش ــاعر اإلجنلي ــزي
ونشرت عام  1818كما ورد ذكر املشموم يف كثير من األعمال
األدبية األخرى لكثير من الشعراء ومنهم Percy Bysshe

 Shelley’s To Emilia VivianiوEdna St. Vincent
 Millay’s SteepletopوSweet Basil American
 poet, Sally Allen McNallوغيره ــم.

املشموم في اإلسالم:
ذكر املشموم أو الريحان يف القرآن الكرمي مرتني
مرة يف سورة الرحمن اآلية .. 12
قال تعالى﴿ :واحلب ذو العصف والريحان﴾

by Holman Hunt

س ــمعة العائل ــة إلى القي ــل والقال ،فدب ــرا للورنزو مكيدة.
دع ــا األخ ــوان يوم ــا لورن ــزو ملصاحبتهما يف رحل ــة عمل ثم
أخ ــذاه إل ــى غاب ــة وقت ــاه ودفن ــاه هن ــاك .ح ــن ط ــال غياب
لورنزو انتاب القلق إزابيال فأخذت تس ــأل وتلح يف الس ــؤال
عن ــه فيخبره ــا أخواه ــا بأن ــه غائب يف رحلة عم ــل .لم يعد
لورن ــزو وانفط ــر قل ــب إزابيلال عل ــى حبيبها وص ــارت تبكي
علي ــه ب ــكاء مريرا .يف ليلة بعد ب ــكاء طويل غفت إيزابيلال
ف ــرأت يف املن ــام لورن ــزو يخبره ــا بحقيق ــة م ــا ح ــدث ل ــه
وبامل ــكان ال ــذي دف ــن فيه .حني اس ــتيقظت إزابيل ــا غادرت
القص ــر م ــع مربيته ــا إل ــى الغاب ــة حي ــث املوقع ال ــذي دلها
علي ــه لورن ــزو يف املن ــام وهناك نبش ــت الت ــراب ووجدت رأس
لورن ــزو ال ــذي قطع ــه أخواه ــا فأخرجت ــه ولفت ــه بقطع ــة
قم ــاش ث ــم وضعت ــه يف اصي ــص زرع وغطت ــه بتربة غرس ــت
بها شجرة مشموم وعاشت حتمل اإلناء معها يف كل مكان

العص ــف  :ورق ال ــزرع  .الريح ــان  :كل مش ــموم طي ــب
الري ــح م ــن النب ــات وذكرت كلم ــة ريح ــان يف أحاديث نبوية
عدي ــدة مبعن ــى نب ــات طيب الري ــح محب ــب للنفس.
كما ورد يف سورة الواقعة آية .. 89
نعيم﴾
وجن َُّة
قال تعالىَ ﴿ :ف َر ْو ٌح َو َريحانٌ َ
ْ
ق ــال قت ــادة إن ــه اجلن ــة وذك ــر الضح ــاك  :إن ــه الرحم ــة
وقي ــل ه ــو الريحان النبات الذي ُي َش ــم وقال الفيروز أبادي
يف كتاب ــه بصائ ــر ذوي التميي ــز يف لطائف كتاب اهلل العزيز
أن الريح ــان ه ــو كل م ــا ل ــه رائح ــة م ــن النبات وقي ــل الرزق
وق ــد قي ــل ألعراب ــي  :إل ــى أي ــن ؟ فق ــال  :أطلب م ــن ريحان
اهلل أي رزق ــه.
ويف تفس ــير الطب ــري« :ه ــو إم ــا ال ــورق وإم ــا الزه ــر وإما
النب ــات املع ــروف ،وعل ــى هذا فقد قي ــل :إن أرواح أهل اجلنة
ال تخ ــرج م ــن الدني ــا إال ويؤت ــى إليه ــم بريح ــان من اجلنة
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يش ــمونه ،وقي ــل :إن امل ــراد ههن ــا غي ــر ذل ــك وه ــو اخلل ــود،
وقي ــل :ه ــو رض ــاء اهلل تعال ــى عنه ــم ف ــإذا قلن ــا :ال ــروح ه ــو
الرحمة فاآلية كقوله تعالى﴿ :يبش ــرهم ربهم برحمة منه
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم﴾( )3وأولى األقوال يف
ذل ــك بالص ــواب عندي :قول م ــن قال :عني بال ـ َّـر ْوح :الفرح
والرحم ــة واملغف ــرة ،وأصل ــه م ــن قوله ــم :وج ــدت روح ــا :إذا
وج ــد نس ــيما يس ــتروح إليه من ك ــرب احل ّر .وأم ــا الريحان،
فإن ــه عن ــدي الريحان ال ــذي يتلقى به عند امل ــوت ،كما قال
أب ــو العالي ــة واحلس ــن ،ومن قال يف ذلك نح ــو قولهما ،ألن
ذل ــك األغل ــب واألظهر م ــن معانيه».
ويف تفس ــير إب ــن كثير:هذه األح ــوال الثالثة هي أحوال
الن ــاس عن ــد احتضاره ــم :إم ــا أن يك ــون م ــن املقرب ــن ،أو
يك ــون مم ــن دونهم من أصح ــاب اليمني ،وإم ــا أن يكون من
املكذب ــن باحل ــق ،الضال ــن ع ــن اله ــدى ،اجلاهل ــن بأم ــر
ال ـ ّل ـ ــه ،ولهـ ـ ــذا قــال تعال ـ ــى﴿ :فـ ــأم ــا إن ك ـ ـ ــان﴾ أي احملتضر
﴿م ــن املقرب ــن﴾ وهم الذين فعل ــوا الواجبات واملس ــتحبات
وترك ــوا احملرم ــات واملكروه ــات وبع ــض املباح ــات﴿ ،ف ــروح
وريح ــان وجن ــة نعي ــم﴾ أي فله ــم روح وريح ــان وتبش ــرهم
املالئك ــة بذل ــك عن ــد امل ــوت كم ــا تق ــدم يف حديث الب ــراء إن
مالئك ــة الرحم ــة تق ــول :أيتها الروح الطـ ـ ـ ــيبة يف اجلـ ـ ـ ــسد
الطـ ـ ـ ــيب ،كنـ ـ ـ ــت تعمرين ـ ــه اخ ـ ــرجي إلـ ــى روح وريحان ورب
غـ ـيـر غضبـ ـ ــان ،ق ـ ــال ابـن عبـ ــاس ﴿ف ـ ـ ـ ـ ــروح﴾ يقــول :راح ـ ـ ــة
﴿وريح ــان﴾ يقول :مس ــتراحة ،وكذا قال مجاه ــد :إن الروح
االستـ ــراحـ ـ ــة ،وق ـ ـ ــال أبـ ـ ــو حرزة :الراحـ ـ ــة من الدنيا ،وقال
س ــعيد ب ــن جبي ــر :الـ ـ ـ ــروح الف ــرح ،وع ــن مجاه ــد﴿ :ف ــروح
وريح ــان﴾ جن ــة ورخ ــاء ،وق ــال قت ــادة :ف ــروح فرحم ــة .وقال
اب ــن عب ــاس ومجاه ــد ﴿وريح ــان﴾ :ورزق؛ وكل ه ــذه األقوال
متقارب ــة صحيح ــة ،فإن مات مقربـ ـ ًا حصل له جميع ذلك
من الرحمة والراحة واالس ــتراحة والفرح والس ــرور والرزق
احلس ــن ﴿وجن ــة نعي ــم﴾ ،وق ــال أب ــو العالية :ال يف ــارق أحد
م ــن املقرب ــن حتى يؤتى بغصن من ريحان اجلنة فيقبض
روح ــه فيه.
وروى الطبران ــي يف األوس ــط م ــن طريق أب ــي أيوب قال:
دخل ــت عل ــى رس ــول اهلل صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم واحلس ــن
واحلس ــن يلعب ــان ب ــن يدي ــه ،فقل ــت :أحتبهم ــا ي ــا رس ــول
اهلل؟ ق ــال :وكي ــف ال؟ وهما ريحانتاي من الدنيا أش ــمهما.

وورد ع ــن الترم ــذي أن الرس ــول صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم
إحتض ــن أح ــد ابن ــي ابنته فاطمة رض ــي اهلل عنها وهو إما
احلس ــن أو احلس ــن رضي اهلل عنهما وقال (إنكم لّتُ ّب ِخلون
وت ِّبن ــون ُ
ُ َ
وت َِهل ــون وإنك ــم ملن ريح ــان اهلل) الصيغ الثالث
م ـ ــن بـ ـ ــاب ال ـتـفـعـيـ ــل أي حتمـ ـلـ ــون علـ ـ ــى الب ـخــل واجل ــنب
واجله ــل ،ف ــإن م ــن ولد ل ــه جنب ع ــن القتال لتربي ــة الولد،
وبخ ــل ل ــه وجهل حفظ ــا لقلبه .
ق ــال يف النهاي ــة :الريح ــان يطلق على الرحم ــة والرزق
والراحة بالرزق سمي الولد ريحانا انتهى ،وقال يف املجمع
 :ويج ــوز إرادة الريح ــان املش ــموم؛ ألنهم يش ــمون ويقبلون،
وه ــو م ــن ب ــاب الرج ــوع ،ذمه ــم أوال ث ــم رج ــع إل ــى امل ــدح أي
م ــع كونه ــم مظن ــة أن يحمل ــوا اآلب ــاء على البخ ــل واجلنب
ع ــن الغ ــزو ،م ــن ريح ــان اهلل أي رزق ــه انته ــى ،وق ــال العيني
يف العم ــدة :وج ــه التش ــبيه أن الول ــد يش ــم ويقب ــل ،فكأنهم
م ــن جمل ــة الرياح ــن ،وق ــال الكرمان ــي :الريحان ال ــرزق أو
املش ــموم  ،ق ــال العين ــي :ال وجه هنا أن يك ــون مبعنى الرزق
عل ــى م ــا ال يخف ــى ،وروى الترم ــذي م ــن حدي ــث أن ــس أن
النبي صلى اهلل عليه وس ــلم كان يدعو احلس ــن واحلس ــن
فيش ــمهما ويضمهما إليه.
املشموم في العادات والتقاليد العربية
بي ــع املش ــموم هو أح ــد املهن الت ــي زاولتها امل ــرأة يف دول
اخللي ــج العربي ــة قدمي ــا وحت ــى يومن ــا ه ــذا وخاص ــة يف
املناط ــق القروي ــة كم ــا زاوله ــا الرجال م ــن القرويني ضمن
بي ــع منتجاته ــم الزراعي ــة األخ ــرى حي ــث توضع يف س ــال
عل ــى ظه ــور احلمي ــر ويطوف ــون به ــا بني بي ــوت امل ــدن .بعد
ش ــراء املش ــموم تتجمع نس ــاء البيت واجلارات لصنع عقود
املش ــموم ثم اقتس ــامها .يت ــم قطف براعم املش ــموم قبل أن
يزه ــر ث ــم يش ــك البرع ــم املتك ــون م ــن أربع ــة أوراق باإلب ــرة
واخلي ــط م ــن ط ــرف س ــاق البرع ــم وأحيان ــا م ــن وس ــط
البرع ــم لتم ــر اإلب ــرة واخلي ــط عب ــر الس ــاق القصير.
الن ــون :كم ــا يس ــمى يف الكوي ــت و(ين ــون) يف البحري ــن
ه ــو تقلي ــد للنس ــاء واألطف ــال لإلحتف ــال بظهور أول س ــن
للطف ــل أو بع ــد أن يق ــوم ب ــأول خط ــوة أو يت ــم عام ــه األول
وه ــو ( حـ ـ ّول احل ــول) يف س ــلطنة عم ــان أو للوف ــاء بنذر ما
يتعل ــق عادة بالطفل .تضاف أوراق املش ــموم إلى املكس ــرات
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واحلل ــوى والنق ــود يف تقلي ــد الن ــون ث ــم تق ــوم األم أو م ــن
ين ــوب عنه ــا بق ــذف حفن ــات م ــن اخللي ــط من فوق س ــطح
البي ــت أو م ــكان مرتفع على الطف ــل احملتفى به واألطفال
والنس ــاء املدع ــوات علما بأن املش ــموم ال يض ــاف إلى النون
يف الكوي ــت وذل ــك لندرته .كان املش ــموم من ضم ــن الهدايا
الت ــي يرس ــلها أه ــل البحري ــن ألقاربه ــم وأصدقائه ــم يف
الكوي ــت م ــع عق ــود الف ــل (الرازج ــي) والياس ــمني ملفوف ــة
بعناي ــة ب ــورق اللوز.
كان املش ــموم ي ــزرع يف الكوي ــت بش ــكل مح ــدود يف أواني
ال ــزرع الفخاري ــة أو «التن ــك» وه ــي أواني الزي ــت الفارغة يف
ح ــوش البي ــت أو الس ــطح وكان ــت هن ــاك بائع ــات املش ــموم
الالت ــي يطف ــن بالبي ــوت م ــن ح ــن آلخ ــر وه ــن ينادي ــن
(مش ــموم ،مش ــموم) .هن ــاك أهزوج ــة قدمي ــة ج ــدا للبن ــات
يرددنه ــا أثن ــاء اللع ــب تق ــول:
يا زارع الشموم فوق السطوح
ال تزرعه يا شيخ عذبت الروح
عذبت الروح! عذبت الروح!
أم ــا يف أهازي ــج امل ــراداة يف البحرين وقط ــر فتردد بهذا
الشكل:
امش ّرق ورايح ..ياذا القمر ياللي ..امش ّرق ورايح
َم ْر ِق َد ْه يف البرايح ..سلم على اللي ..مرقده يف البرايح
خنني الروايح ..سلم على اللي ..خنني الروايح
فوق السطوحي ..يا زارع املشموم ..فوق السطوحي
عذبت روحي ..ال تزرعه يا شوق ..عذبت روحي
على السطح طلّيت ..عذبتني ياللي ..على السطح طلّيت
عقبه َت َعلّيت ..أويتيني بروحك ..أو عقبة تعلّيت
(امش ـ ـ ـ ــرق) تعـن ـ ـ ــي متـ ـج ـ ـ ــه نح ـ ــو الش ـ ـ ــرق( .البرايح)
مف ـ ـ ــردها ب ـ ـ ــراحة وهـ ــي الساحة او الباحة (خنني) تعني
طيب الرائـ ــحة
املش ــموم وإس ــتخداماته العدي ــدة ج ــزء ال يتج ــزأ م ــن
حي ــاة امل ــرأة يف معظ ــم دول اخللي ــج العربي ــة وخاص ــة
البحرين واملنطقة الش ــرقية يف اململكة العربية الس ــعودية
حي ــث البيئ ــة القروي ــة وأثرها على أهل امل ــدن وكم تغنى به

الش ــعراء واعتب ــر رم ــزا للوطن حي ــث يذكر برائح ــة اجلدة
واألم والزوج ــة واحلبيب ــة واألف ــراح واألعياد.
معظ ــم اس ــتخدامات املش ــموم يف البحري ــن تتعل ــق
بالزين ــة والتعطر س ــواء يف األي ــام العادية أوحفالت احلنة
والعق ــد أو اجلل ــوة وال ي ــكاد يخل ــو حف ــل م ــن أي ن ــوع أو
مناس ــبة س ــعيدة س ــواء للرج ــال أو النس ــاء م ــن املش ــموم.
ليل ــة عق ــد القران تغمس العروس قدميها يف إناء يحتوى
عل ــى خليط من ماء ال ــورد وأوراق الورد احملمدي املجففة
وأوراق املش ــموم ويف ليل ــة الزف ــاف جتدل ضفائر العـ ــروس
ببـ ــراعم املشم ـ ــوم وتثب ــت فــي نهــايــة كـ ـ ــل ضفــيرة وريق ــات
من املش ــموم.
ويف الوق ــت احلاضر تعد س ــلة حتتوي عل ــى أوراق الورد
احملم ــدي والياس ــمني والف ــل (الرازج ــي) واملش ــموم لتنث ــر
عل ــى ث ــوب الع ــروس .يف زف ــة الرج ــال يوض ــع املش ــموم م ــع
الش ــموع يف ال ــكاب (الطب ــق) ال ــذي توض ــع فيه الش ــموع.
ال يس ــمح للبن ــات غي ــر املتزوج ــات بتضفي ــر ش ــعورهن
باملش ــموم لكن يسمح لهن بارتداء قالئد أو أساور املشموم.
باإلضاف ــة إل ــى تزينه ــا الش ــخصي باملش ــموم كإضافته إلى
الضفائ ــر أو حت ــت الثي ــاب حت ــرص امل ــرأة املتزوج ــة يف
البحرين على تزيني وتعطير حجرتها وفراش ــها باملش ــموم
م ــرة كل أس ــبوع وخاص ــة ي ــوم اخلمي ــس ليل ــة اجلمع ــة
فباإلضاف ــة إل ــى نث ــر أوراق املش ــموم عل ــى الس ــرير ودس ــها
حت ــت الوس ــائد ترش احلجرة بنقيع املش ــموم حيث توضع
أوراق املش ــموم يف وع ــاء عمي ــق بع ــد غس ــلها وجتفيفه ــا
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طابع بريدي -اململكة األردنية الهاشمية.

وتض ــاف إليه ــا بع ــض العطوراألخرى مثل املس ــك والعنبر
وال ــورد والزعف ــران والصن ــدل والزب ــاد ويوزع م ــا تبقى على
س ــائر احلج ــرات ث ــم تعي ــد الك ــرة يف األس ــبوع التال ــي.
زينة العروس من يهود اليمن:
مثله ــا مثل العروس املس ــلمة تتزين العروس من يهود
اليم ــن بحل ــي رأس مثل ما نس ــميه (الهام ــة) تتدلى منها
براعم املش ــموم وغيرها من األعش ــاب العطرية للتحصن
م ــن العني احلارة.
املش ــموم أيضا يدخل يف زينة الرجال أو الزي الش ــعبي
للرجال يف اململكة العربية الس ــعودية .العصابة العسيرية
يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ه ــي ن ــوع م ــن أن ــواع الزين ــة
توارثه ــا أبن ــاء املنطق ــة جي ــا بع ــد جي ــل .تتعدد مس ــميات
عصاب ــة ال ــرأس باخت ــاف املناطق يف عس ــير .ففي املناطق
اجلبلي ــة املرتفع ــة تس ــمى «الغ ــراس» أو «اللوية».اللوي ــة أو
العصابة اشتقت تسميتها من طريقة وضعها على الرأس،
فهن ــاك م ــن يعصبه ــا على رأس ــه فتس ــمى عصاب ــة ،وهناك
من يلويها فقط على الرأس وتسمى يف هذه احلالة لوية.
ويف تهام ــة تع ــرف باس ــم «املخض ــارة» أو «اخلظ ــور» .تصن ــع
النس ــاء العصاب ــة العس ــيرية لرجاله ــن ،عل ــى ش ــكل ط ــوق
مزي ــن بالنبات ــات العطري ــة ،كال ــكادي والب ــرك والريح ــان
وال ــورد والبعيثران والوزاب والس ــكب وغيرها .يضع الرجل
اجلنوب ــي ه ــذه الغ ــراس عل ــى رأس ــه لتزي ــن ش ــعره وتضفي

علي ــه رائح ــة عطري ــة ،ويح ــرص عل ــى ذل ــك عن ــد حض ــور
املناس ــبات اإلجتماعي ــة والذهاب إلى املس ــجد وخاصة يوم
اجلمع ــة .يح ــرص الرجل العس ــيري على ارت ــداء الغراس،
كإش ــارة إل ــى محافظته على ه ــذه العادة األصيل ــة وتعبيرا
ع ــن عش ــقه لزه ــور ورياح ــن املنطق ــة ،والت ــي يعتبرها من
أش ــجار اجلن ــة نس ــبة إل ــى ماج ــاء يف األث ــر ب ــأن «الريح ــان
عط ــر أه ــل اجلنة».
املشموم في سائر الدول العربية يسمى احلبق:
ال يكاد يخلو بيت يف سوريا وفلسطني ولبنان واألردن
م ــن املش ــموم وخاص ــة البي ــوت القدمي ــة .تراه عل ــى عتبات
البي ــوت والس ــالم والش ــرفات والنواف ــذ وداخ ــل البي ــت.
كان ــت اجل ــدات يحمل ــن براع ــم املش ــموم يف أيديه ــن أو يف
املنادي ــل عند مغادرته ــن البيت لتبقى معطرة .هناك مثل
س ــوري يق ــول (م ــن س ــبق ش ــم احلب ــق) أي م ــن وص ــل أوال
ن ــال األفض ــل مث ــل آخ ــر م ــن س ــوريا يق ــول« :عم ه ــز الورد
لش ــمو» مث ــل الت ــي تنطب ــق متام ًا عل ــى نبات احلب ــق الذي
كلم ــا مت ه ــزه كلم ــا فاح ــت رائحت ــه .كم ــا ذك ــر املش ــموم يف
أح ــد املواويل الس ــورية:
زرعت احلبق عل بلكون وما صار
وسقيتو من دمع عيني وما صار
واهلل متلك بالدنيا كال ما صار
والطيب والكرم واصل للبواب
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ويف ه ــذا الع ــام  2014مت يف س ــوريا إبتكار «عيد احلبق»
 15فبراي ــر ليتب ــادل فيه املعجبون والعش ــاق زهور املش ــموم
ب ــدال م ــن ال ــورود املس ــتوردة( .لتصحي ــح املعتق ــد أو العادة
العاملي ــة الت ــي تبنيناه ــا أيضا خطأ هو أن ال ــورود أو الزهور
الت ــي يتبادله ــا العش ــاق يف ه ــذا الي ــوم يج ــب أن تك ــون
صناعي ــة لت ــدوم أويس ــتعاض عنه ــا باحلل ــوى وال يجدر أن
يذك ــر إس ــم املعج ــب أو احملب عل ــى البطاقة) .كم ــا أصدرت
مملكة األردن واجلمهورية التونسية طوابع بريدية حتمل
صورة املش ــموم.
املش ــموم اليمن ــي متي ــل أوراق ــه إل ــى احلم ــرة القاني ــة
ول ــه ذات األهمي ــة يف واالس ــتخدامات يف الزين ــة والتعطر
ويرتدي ــه الرج ــال ح ــول وجوهه ــم م ــن اجلانب ــن حت ــت
الكوفي ــة.
املشموم في عادات وتقاليد بعض الشعوب:
كان املش ــموم رم ــزا للكراهي ــة وللح ــظ العاثرعن ــد
قدم ــاء اإلغري ــق والس ــبب ه ــو أن اإلس ــكندر األكب ــر عرف ــه
أثن ــاء فتوحات ــه يف آس ــيا فأرس ــل أش ــجارا منه إل ــى اليونان
ويق ــال أن ــه أحض ــر بعض ــا من ــه عن ــد عودت ــه وقب ــل موت ــه
بوق ــت قصي ــر .ح ــن مات اإلس ــكندر األكبر وث ــارت القالقل
واش ــتعلت احل ــروب رب ــط اإلغري ــق ب ــن الش ــؤم ال ــذي ح ــل
بإمبراطوريته ــم وب ــن املش ــموم وأصب ــح يع ــرف بعش ــبة
الش ــيطان أو العش ــبة الش ــيطانية.
ح ــن يق ــدم أح ــد املش ــموم يف اليون ــان فذل ــك يعن ــي
(إح ــذر ،هن ــاك ع ــدو يكي ــد ل ــك) .ميكنن ــي أن أفس ــر ه ــذا
املعتق ــد أو العادة وهو أن يف ش ــبه جزي ــرة  Vassilikosمن
( Basilikosمشموم أو ملكي) التي تضم ثاني أعلى جبل
يف اليون ــان جب ــل  .Skoposإس ــم اجلب ــل يعن ــي (مراقبة أو
مرق ــاب للجن ــود) وكان موقع ــا هام ــا أثن ــاء احل ــروب حي ــث
كان ــت هن ــاك مملك ــة مزده ــرة يف هذا امل ــكان م ــن .Zante
تقلي ــد األدوني ــا  The Adoniaأو (حدائ ــق أدوني ــس)
التقلي ــد من إس ــمه حدائق أدونيس ه ــو حفل رثاء أو تأبني
أدوني ــس  .Adonisمي ــارس ه ــذا التقلي ــد يف مناط ــق م ــن
اليون ــان ومنها أثينا وهو إحتفال للنس ــاء فقط حيث تعد
حدائ ــق صغي ــرة يف آني ــة ال ــزرع تس ــمى «حدائ ــق أدوني ــس»
ت ــزرع فيه ــا ب ــذور لنبات ــات س ــريعة النم ــو مث ــل املش ــموم

والقمح والش ــعير واخلس والش ــمر .تزرع النس ــاء البذور يف
آني ــة فخاري ــة أو س ــلة أو حت ــى يف قط ــع م ــن الط ــن تعتني
به ــا النس ــاء ويقم ــن عل ــى ريها مل ــدة ثمانية أي ــام ثم حتمل
يف إحتف ــال إل ــى ش ــاطئ البح ــر أو إل ــى أي مج ــرى مائ ــي
حي ــث تلق ــى يف املاء وس ــط املوس ــيقى وغناء املرثي ــات .هذا
(احل ّية) كما نس ــميه يف الكويت أو
التقلي ــد ه ــو ذاته تقليد ِ
(احلي ــة بي ــة) كم ــا يس ــمى يف البحري ــن ومي ــارس قبل عيد
األضح ــى وتلق ــى س ــال ال ــزرع يف البح ــر ليل ــة العيد.
صور على عدد من املزهريات اإلغريقية تظهر النس ــاء
ومعه ــن فين ــوس وه ــن يحمل ــن آني ــة ال ــزرع عل ــى الس ــالم
ليضعنه ــا عل ــى أس ــطح املن ــازل ح ــول متث ــال أدوني ــس ث ــم
يداوم ــن عل ــى العناية بها .كان س ــطح املن ــزل يعتبر موقعا
فري ــدا م ــن نوع ــه أو ممي ــزا .ويق ــال أن تل ــك ه ــي بداي ــة
احلدائ ــق املنزلي ــة والزراع ــة يف أص ــص أو آني ــة ال ــزرع يف
األس ــطح والش ــرفات والنواف ــذ .رمب ــا يفس ــر لن ــا ه ــذا أصل
أوان ــي ال ــزرع الت ــي تنتش ــر يف بي ــوت وأزق ــة اليونان وس ــوريا
وقب ــرص ولبن ــان .حي ــث ش ــاعت عب ــادة عش ــتار ومثيلته ــا
فين ــوس أو أفرودي ــت.
م ــوت أدوني ــس :كان ــت فين ــوس م ــع أدوني ــس يف الغاب ــة
حتكي له احلكايات وتعلمه فنون احلب والصيد .نصحته
ب ــأن يصطاد احليوان ــات الصغيرة وغير اخلط ــرة كاألرانب
والوع ــول وأن يبتع ــد ع ــن صي ــد احليوان ــات الت ــي وهبته ــا
الطبيع ــة أس ــلحة كاألني ــاب الطويل ــة أو الق ــرون املس ــننة.
ث ــم تركت ــه وركبت عربتها التي جتره ــا البجعات وطارت يف
اله ــواء بإجت ــاه قبرص .ما أن إبتعدت عاد أدونيس للصيد.
رآه غرمي ــه عل ــى ح ــب فينوس أريس أو مارس فحول نفس ــه
إل ــى خنزي ــر ب ــري ش ــرس ليقتله وتك ــون فينوس ل ــه وحده.
نبه ــت كالب أدوني ــس إل ــى اخلط ــر احمل ــدق فحم ــل رمح ــه
ورم ــاه نح ــو اخلنزي ــر فأصاب ــه ث ــم رك ــض مبتع ــدا .رك ــض
وراءه اخلنزي ــر ث ــم غ ــرز أنياب ــه يف خاصرت ــه وف ــر وبق ــي
أدوني ــس مرمي ــا يف الع ــراء غارق ــا يف دمائه.
قب ــل أن تص ــل فين ــوس إلى قبرص وصل إلى مس ــامعها
أنني حبيبها أدونيس فأدارت إجتاه عربتها مس ــرعة وعادت
إلي ــه ،إقترب ــت من ــه وحضنت ــه ومات ب ــن يديها .رش ــت دمه
برحي ــق املل ــوك فتح ــول إل ــى أزه ــار صغي ــرة حم ــراء تش ــبه
ش ــقائق النعم ــان .تفتح ــت األزه ــار م ــع نس ــمة ري ــح لك ــن
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س ــرعان م ــا ط ــارت براعمه ــا م ــع النس ــمة الثانية فس ــميت
(زه ــرة الريح أو النس ــيم) زه ــور جميلة لكن عمرها قصير.
ص ــارت ه ــذه الزه ــور مث ــا للمت ــع اآلني ــة ،قصي ــرة العم ــر.
بع ــد م ــوت أدوني ــس ،أقنع ــت احلزين ــة املنكوب ــة فين ــوس
اإلله ــة بيرزوف ــان ملكة العالم الس ــفلي التي فرحت بنزول
أدوني ــس إل ــى عامله ــا و ص ــار لها ،أن تس ــمح ل ــه بقضاء ثلث
الع ــام معه ــا عل ــى األرض .ظه ــور أدوني ــس عل ــى س ــطح
األرض يحتف ــى ب ــه يف الربي ــع ث ــم تنع ــى النس ــاء موت ــه يف
أواخ ــر الصي ــف بإحتف ــال حدائ ــق أدوني ــس حي ــث يلق ــن
بآني ــة ال ــزرع يف املاء.
ذك ــرت حكاي ــة م ــوت أدوني ــس لس ــبب وه ــو أن ه ــذه
األس ــطورة رمب ــا تكون ،وذلك يف تصوري الش ــخصي ،أصل
األهزوج ــة اخلليجي ــة الت ــي أوردته ــا س ــابقا:
امش ّرق ورايح ..ياذا القمر ياللي ..امش ّرق ورايح
(فينوس تطير يف عربتها نحو قبرص)
َم ْر ِق َده يف البرايح ..سلم على الليَ ..م ْر ِق َده يف البرايح
(أدونيس ملقى يف السهل)
خنني الروايح ..سلم على اللي ..خنني الروايح
(الرحيق الذي رشت به فينوس دماء أدونيس)
فوق السطوحي ..يا زارع املشموم ..فوق السطوحي
(حمل فينوس آلنية الزرع للسطح و إستدعاءها أدونيس
لسطح األرض بزرع املشموم)
عذبت روحي ..ال تزرعه يا شوق ..عذبت روحي
(شعور أدونيس بإنتظار فينوس لعودته)
على السطح طلّيت ..عذبتني ياللي ..على السطح طلّيت
(فينوس يف إنتظار صعود أدونيس من العالم السفلي)
عقبه تعلّيت ..أويتيني بروحك ..أو عقبة تعلّيت
(عودة أدونيس لألرض)
أس ــتخدم املش ــموم يف الق ــرون الوس ــطى لتخفي ــف آالم
املخ ــاض .يف بع ــض ال ــدول يعتب ــر املش ــموم أو الريح ــان
(عش ــبة ال يأكله ــا الرج ــال) حي ــث أن مغل ــي العش ــبة أو
الش ــاي املصن ــوع منه ــا يس ــقى للنس ــاء الالت ــي تعان ــن من
آالم ال ــدورة الش ــهرية .املش ــموم ه ــو أح ــد األعش ــاب الت ــي
يطل ــق عليه ــا  Emmenagoguesالت ــي تس ــهل جري ــان

الـ ـ ــدم يف الــرحـ ـ ــم ل ـت ـســاعد يف الـ ــدورة الشه ــرية املتـ ــأخـ ــرة
والوض ــع املتأخر .حديثا ص ــارت القابالت املتخصصات يف
مستش ــفيات الوالدة يقدمن شاي املشموم أو الOregano
للنزيالت .رمب ـ ـ ــا هـ ــذا أح ــد أسب ــاب ارتب ــاط ــه ب ـك ــل آلـهـ ــات
املخ ـ ـ ـ ــاض والـ ـ ــوالدة واخلصــوب ـ ــة إل ـ ـ ــى جانب كون كل هذه
اآلله ــات رم ــوزا للربيع.
كما شاع يف القرون تقليد إلمتحان عفة النساء وهوأن
يوض ــع برع ــم مش ــموم خفي ــة حت ــت طب ــق امل ــرأة أو الفت ــاة
وق ــت األكل .إن أكل ــت طعامه ــا فه ــذا دليل عل ــى عفتها أما
إن إمتنعت فس ــتواجه احلكم القاس ــي عليها بالفس ــاد.
املش ــموم يدخل يف تركيبة املاء املقدس يف الكنائس ويف
أكب ــر األعياد املس ــيحية يف الس ــادس من يناي ــر كل عام وهو
عي ــد «اإلل ــه املتجس ــد أو ظه ــور ال ــرب» حي ــث تطه ــر ال ــروح
الق ــدس امل ــاء وتب ــارك امل ــاء العظي ــم ال ــذي يس ــتخدم يف
التطه ــر وط ــرد األرواح الش ــريرة واملباركة.
إن ــاء زرع م ــن اخلش ــب ب ــه أوراق مش ــموم ه ــو رم ــز أعياد
املي ــاد يف اليون ــان .يف كل بي ــت تقريبا هو يق ــوم أحد أفراد
العائل ــة وع ــادة تك ــون األم بغم ــس الصليب وأوراق املش ــموم
بامل ــاء املق ــدس وت ــرش ب ــه كل حج ــرة يف البي ــت .ويعتق ــد
أن ذل ــك يبع ــد عفاري ــت  Kalikantzaroiكاليكانت ــزوروا.
كاليكانت ــزاروس (اليوناني ــةΚ α λ λ ι κ ά ν τ ζ α ρ ο ς :؛
كاليكانت ــزاروي أرج ــو) ه ــي العفاري ــت احلاق ــدة كما تعرف
يف «جن ــوب ش ــرق أوروب ــا» (اليون ــان ،بلغاري ــا ،وصربي ــا) ويف
الفولكل ـ ـ ــور األناض ــول ــي (ت ــركـ ـ ــيا) .تسك ــن ه ــذه العفاريت
حت ـ ــت األرض ولكنه ــا تأت ــي إلى الس ــطح خالل اثني عش ــر
يوم ــا م ــن عيد املي ــاد ،من  25كانون األول/ديس ــمبر إلى 6
كان ــون الثاني/يناير.
يف ليلة عيد الغطاس  Epiphanyتفتح أبواب السماء
وتس ــتجاب دع ــوات املصل ــن .يف س ــميرنا  Smyrnaمث ــا
تستعد الفتيات الراغبات يف الزواج بزرع عشبة مشموم يف
ش ــهر مايو حتى إذا جاء عيد الغطاس حملن آنياتهن إلى
الكنيس ــة ليباركها الكاهن فتتزوج س ــعيدة احلظ منهن يف
ذلك العام.
يف اليونان وإيطاليا يعتقد أن للمش ــموم قوى س ــحرية
ويعتب ــر رم ــزا للخصوب ــة فتض ــع الفتيات باق ــات منه حول
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أحزمته ــن أو ح ــول الرس ــغ أو يصنع ــن م ــن أوراق ــه قالئ ــدا
تزي ــن صدوره ــن أما النس ــاء املتزوجات فيزين به رؤوس ــهن
أو يضفرن ــه بش ــعرهن .ويعتق ــد أن عبي ــر املش ــموم يجل ــب
املعجب ــن وله ــذا يس ــمى يف إيطالي ــا عش ــبة(Kiss me,
 )Nicholasأي ( قبلن ــي ي ــا نق ــوال) .ميارس هذا التقليد
يف أنح ــاء م ــن تركي ــا أيض ــا حيث تزي ــن الفتي ــات الراغبات
بال ــزواج رؤوس ــهن ببراعم املش ــموم.
يف إيطالي ــا تض ــع العائل ــة أو الفت ــاة الراغب ــة يف ال ــزواج
إن ــاء به ش ــجرة مش ــموم عل ــى ناف ــذة البيت كدلي ــل على أن
يف هذا البيت صبية يف س ــن الزواج أما يف إس ــبانيا فإن هذا
التقلي ــد ذات ــه يدل على أن ذلك البيت بيت س ــيئ الس ــمعة
أو بي ــت للبغاء.
يف إيطالي ــا يعتب ــر املش ــموم رم ــزا للح ــب .ح ــن يض ــع
الرج ــل غصن ــا م ــن املش ــموم عل ــى ش ــعره عندم ــا يلتق ــي
بفتات ــه فه ــذا دلي ــل عل ــى تفاني ــه يف حبه ــا أم ــا يف روماني ــا
فح ــن يقب ــل ش ــاب غصن مش ــموم تقدم ــه إليه فت ــاة فهذا
يعن ــي أنهم ــا أصبح ــا مخطوبني للزواج ويف ج ــزر املالديف
ح ــن يقب ــل ش ــاب غضن مش ــموم م ــن فت ــاة يق ــع يف حبها.
يق ــدم املش ــموم كتعوي ــذة جتل ــب احل ــظ الس ــعيد مل ــن
يس ــكن أو ميتلك منزال جديدا وحديثا صار يوضع غصن
مش ــموم ق ــرب آل ــة ص ــرف النق ــود يف احمل ــات اجلدي ــدة
جل ــذب العم ــاء.
أم ـ ــا فــي بريطانيــا فــي الق ــرن الس ــادس عـش ــر Tudor
 Englandفك ــانـ ـ ــت النسـ ـ ــاء القـ ـ ــرويات يهــديـ ـ ــن إن ـ ــاء ب ــه

شج ـ ــيرة مشم ــوم للزائرين عند مغادرتهم كأمنية بسالمة
الطريق ورحلة عودة ميس ــرة .يفرق اإلجنليز بني املش ــموم
أو الريح ـ ـ ــان احلل ـ ـ ــو واملشم ـ ـ ــوم أو الريح ـ ـ ــان الشعبـ ـ ــي يف
معتق ـ ـ ــداتهم .الريح ـ ــان احللو يعـ ـ ــبر عن احملبة واألماني
الطيب ــة أم ــا الريح ــان الش ــعبي فيعبر ع ــن الكراهية.

يس ــمى املش ــموم يف املكس ــيك  Albahacarوقد أدخله
اإلس ــبان إل ــى ه ــذه املنطقة يف أوائل القرن الس ــادس عش ــر
ث ــم انتش ــر بعده ــا يف العال ــم اجلدي ــد لصالبت ــه وس ــهولة
زراعت ــه .كم ــا يف كثير من املفردات اإلس ــبانية فالكلمة تبدأ
ب( ال  )alمم ــا ي ــدل على إنتقالها إليهم عن طريق العرب
املغارب ــة األندلس ــيني الذين حكموا إس ــبانيا مل ــدة  800عام

ونقل ــوا كم ــا إس ــتحدثوا ثقاف ــة إكتس ــحت أوروب ــا بكامله ــا
وم ـ ـ ــن ضمنهـ ـ ــا اللغـ ـ ــة وخاصـ ـ ــة األطعم ـ ــة .فـ ــي املكسي ــك
يس ــتخدم املش ــموم (كنش ــوق) لتصفي ــة الذه ــن والتخلص
م ــن الصداع العصب ــي واحتق ــان األنف.
يف ري ــف املكس ــيك يعتق ــد أن حمل حفنة من املش ــموم
يف جيب ــك يج ــذب امل ــال كم ــا أن املش ــموم يف املكس ــيك
يستخـ ـ ــدم جللـ ـ ــب احل ـ ــظ ،ول ــطرد األع ـ ــن الشري ـ ــرة وأن
امل ــرأة الت ــي ترغ ــب بإيج ــاد ح ــل لعي ــون زوجها الت ــي تتبع
كل إم ــرأة عليه ــا أن تنث ــر مس ــحوق املش ــموم عل ــى أج ــزاء
م ــن جس ــدها وخاص ــة األج ــزاء العلوي ــة وف ــوق منطق ــة
القل ــب بعده ــا يصبح زوجه ــا وفيا مخلصا محب ــا أو تنثر
مس ــحوق الش ــموم على صدره  ،ناحية القلب ،أثناء نومه
لتضم ــن وف ــاءه أو بالعك ــس.
يف ج ــزر الهن ــد الغربية تنقع أوراق املش ــموم يف املاء ثم
ت ــرش به واجهات احملالت جلذب املش ــترين ويف الوقت ذاته
يعتق ــد الن ــاس هناك أن املش ــموم يجذب العق ــارب وغيرها
من احليوانات واحلش ــرات السامة.
يف الهن ــد يف وق ــت كس ــوف الش ــمس تغم ــس النس ــاء
أوراق املش ــموم ببع ــض م ــن م ــاء نهر اجل ــاجن  Gangesثم
يضعنه ــا يف أوعي ــة ويحفظنه ــا نظيفة حتى تعب ــر ظاهرة
الشر علـ ـ ــى حـ ـ ــد تصـ ــورهم.
املشموم في تقاليد الوفاة:
مت العثور على غصن مش ــموم أثناء التنقيب يف مقلب
للنفاي ــات الفرعوني ــة يف مدين ــة ممفي ــس يع ــود إل ــى عهد
البالطم ــة أو عص ــر متأخ ــر .كان ــت براع ــم الريح ــان تنث ــر
عل ــى قب ــور املتوف ــن م ــن الفراعن ــة ف ــى مص ــر القدمي ــة،
وكان يعتقـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن وراء ذلك أنه ـ ـ ــا سوف تفتح لهم أبواب
اجلن ــان األبدي ــة .كم ــا كان املش ــموم يس ــتخدم يف غس ــل
وحتني ــط املوت ــى.
ح ــن يتوف ــى كبي ــر للهن ــدوس يغس ــلون جثمان ــه مباء
املش ــموم ويضع ــون غصن ــا من ــه على ص ــدره ناحي ــة القلب
عن ــد دفن ــه وذل ــك لضمان وصوله إلى جن ــة الفردوس كما
يوض ــع غص ــن مش ــموم ق ــرب اإلنس ــان احملتض ــر ليصع ــد
بروحه إلى اجلنة.
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الص ــاة والس ــام اجلري ــدة اخلض ــراء ،بعد ش ــقها نصفني
عل ــى القبرين اللذين يعذب ــان ،وتعليله بالتخفيف عنهما
م ــا ل ــم ييبس ــا أي يخفف عنهم ــا ببركة تس ــبيحهما؛ إذ هو
أكم ــل م ــن تس ــبيح الياب ــس ،مل ــا يف األخض ــر م ــن ن ــوع حياة
فكراه ــة قط ــع ذل ــك وإن نب ــت بنفس ــه ،مل ــا في ــه م ــن تفويت
ح ــق امليت.
بالق ــرب م ــن مقب ــرة املنام ــة ،والت ــي يطل ــق عليها اس ــم
«اجلبان ــة» يق ــف العدي ــد م ــن الصبي ــة الصغ ــار والش ــباب
على جانبي الش ــارع الضيق احملاذي ملستش ــفى اإلرس ــالية
األمريكي ــة حتدي ــد ًا عص ــر ي ــوم اخلمي ــس؛ لبي ــع املش ــموم
حي ــث إعت ــاد الن ــاس عل ــى وض ــع باق ــات م ــن املش ــموم عل ــى
القب ــور يف البحري ــن.
معتقدات:
زراعة املشموم عند القبور يف البحرين.

تقلي ــد وع ــادة زراع ــة املش ــموم يف املقاب ــر ووضع ــه عل ــى
القب ــور ع ــادة منتش ــرة يف كثي ــر م ــن أنح ــاء العال ــم مث ــل
إي ــران وماليزي ــا واليونان يوضع غصن مش ــموم على صدر
اإلنس ــان احملتض ــر ليس ــهل صع ــوده إل ــى اجلن ــة كم ــا ي ــزرع
املش ــموم عل ــى القب ــور.
يذك ــر أن النب ــي صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم رم ــى بف ــرع م ــن
الريحان على قبر للترحم .قال الشافعية :ال بأس بتطييب
القبر ،وقالوا أيض ًا مع احلنابلة واحلنفية :ويندب أن يرش
القبر مباء ،ويس ــن وضع اجلريد األخضر والريحان ونحوه
من الش ــيء الرطب على القبر حفظ ًا لترابه من االندراس،
وال يج ــوز للغي ــر أخ ــذه م ــن عل ــى القب ــر قب ــل يبس ــه؛ ألن
صاحب ــه ل ــم يع ــرض عن ــه إال عند يبس ــه ،لزوال نفع ــه الذي
كان في ــه وق ــت رطوبته ،وهو االس ــتغفار.
ودليله ــم عل ــى رش امل ــاء أن رس ــول اهلل ص ّل ــى اهلل علي ــه
وس ــلم رش عل ــى قب ــر ابن ــه إبراهي ــم ووض ــع علي ــه حصباء.
وكذل ــك ق ــال احلنفي ــة :يك ــره قط ــع النب ــات الرط ــب
واحلش ــيش م ــن املقب ــرة ،دون الياب ــس؛ ألن ــه م ــادام رطبـ ـ ًا
يس ــبح اهلل تعال ــى ،فيؤن ــس املي ــت ،وتن ــزل بذك ــره الرحم ــة.
وين ــدب وض ــع اجلري ــد واآلس ونحوهم ــا عل ــى القب ــور.
والدلي ــل :م ــا ورد يف احلدي ــث الصحي ــح م ــن وضع ــه علي ــه

 يعتق ــد أن س ــيدنا س ــليمان اس ــتخدم أوراق املش ــمومضم ــن أعش ــاب عطري ــة أخ ــرى يف املرش ــات لتعطي ــر
املعب ــد ورمب ــا له ــذا الس ــبب يس ــمى املش ــموم (ريح ــان
س ــليماني) .وعط ــر الريح ــان كان يعتب ــر عط ــر املل ــوك
القدم ــاء يف حضارت ــي باب ــل ومص ــر الفرعوني ــة ،فق ــد
عم ــد البابلي ــون وكذل ــك املصري ــون القدم ــاء عل ــى
تهوي ــة معابدهم بعطر الريحان واس ــتخدموه ايضا يف
تبخي ــر بيوته ــم و قصوره ــم ،فض ــا عن اس ــتخدامه يف
تعطي ــر مالبس ــهم خاصة اثن ــاء خروجهم لالحتفاالت
وحضوره ــم للمناس ــبات املختلفة .كما اس ــتخدم أيضا
يف تركيب ــة امل ــاء املق ــدس للكنائ ــس.
 رائحة املش ــموم تعرف بأنها تثير التعاطف واحملبة بنيش ــخصني .ولذا فهي تضاف إلى البخور وأكياس احلب
كما تفرك أوراق املش ــموم على اجلس ــد كنوع من عطور
احل ــب الطبيعي ــة رغ ــم أن الروم ــان القدم ــاء اعتب ــروا
املش ــموم رمزا للكراهية.
 يعتق ــد اليهود أن املش ــموم يس ــاعد عل ــى حتمل الصيامحتى وإن مبس ــكه باليد.
 إذا مضغت وريقات من املشموم ثم وضعتها يف الشمسفإنها تتحول إلى ديدان.
 يف جزي ــرة كري ــت  Creteاملش ــموم رمز للم ــوت حيث أن114
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قدرات ــه عل ــى إطال ــة احلياة يش ــير إل ــى إس ــتمرار وجود
اإلنس ــان حت ــى بع ــد أن يف ــارق احلياة.
 يعرف املشموم بأنه مهيج للشهوة اجلسدية .يف هايتيينس ــب إلى إله احلب إرزولي.
 يف هايت ــي أيض ــا ي ــرش التج ــار م ــاء املش ــموم أم ــاممتاجره ــم لتبع ــد الش ــر وجت ــذب املش ــترين واخلي ــر.
 يف جزي ــرة كري ــت يعتب ــر املش ــموم رم ــزا للحب املغس ــولبالدم ــوع .وه ــو احل ــب ال ــذي عب ــرت عنه قص ــة إزابيلال
ولورنزو.
 إرت ــداء أوراق املش ــموم ح ــول احل ــزام أو كقالدة أو كس ــوارال يختل ــف يف معناه عن إرت ــداء باقي األحراز املختلفة
وممارس ــته منتش ــرة يف كل م ــكان .إرتداؤه ح ــول احلزام
يدل على العفاف وينش ــط اخلصوبة أما إذا مت إرتداؤه
يف م ــكان آخ ــر فهو جللب احلظ الس ــعيد.
 املش ــموم عش ــبة مقدس ــة وال يس ــمح للنس ــاء بقط ــفأوراقه ــا يف اليون ــان.
 يف الت ــراث األفريق ــي يعتق ــد أن املش ــموم يحم ــي م ــنالعق ــارب ويف اليون ــان يعتق ــدون أن ــه يول ــد العق ــارب.
 يعتق ــد الهن ــدوس أن ف ــرك ورق ــة مش ــموم على جبهتكقب ــل مغادرت ــك البي ــت ميك ــن أن يحميك من الش ــرور.
 يف الهن ــد أيض ــا عندما يحفر بئ ــر جديد أو يبنى خزانم ــاء فيعتق ــد أن امل ــاء ال يحم ــل أيا من ق ــوى اخلصوبة
ول ــن ينف ــع ال ــزروع إال بعد أن تزوج ش ــجرة املش ــموم إلى
الصخرة التي متثل اإلله فيش ــنو  Vishnuويعتقد أن
منقوع املش ــموم ه ــو دواء لكل داء.
 وض ــع غص ــن مش ــموم عل ــى الص ــدر قب ــل الن ــوم يضم ــندخ ــول اجلن ــة إن م ــات أحده ــم أثن ــاء الن ــوم.
 اإلنس ــان الذي يعتني بش ــجرة مش ــموم على إعتبار أنهامقدسة يفوز بالسعادة والصحة ونظرة إلى الرب وبركة
وشباب أبديني.
املشموم والسحر:
األعش ــاب وأس ــماؤها كان له ــا منزل ــة خاص ــة يف ثقاف ــة
الطه ــي ،فه ــي تقع ب ــن عالم الغ ــذاء وعالم الس ــحر كونها

مليئ ــة بالنكه ــة والروائ ــح واألل ــوان الت ــي ال توفره ــا باق ــي
النباتات يف عالم النباتات الصاحلة لألكل .وإن سهل تتبع
تاري ــخ بع ــض األعش ــاب األس ــطوري والعلم ــي إال أن ــه م ــن
العس ــير أن نح ــدد قوى املش ــموم الس ــحرية واس ــتخداماته
لتع ــدد األس ــاطير واملعتق ــدات املتضارب ــة املتعلق ــة ب ــه رغم
أنه أطلق عليه مسمى عشبة الساحرات Witches Herb
وم ــا ذل ــك إال ألن ــه يدخ ــل يف تركي ــب كثي ــر م ــن اخللط ــات
الس ــحرية واملمارس ــات الس ــحرية قدميا وحت ــى يومنا هذا
كم ــا يق ــال أن الس ــاحرات يش ــربن نصف كوب م ــن خالصة
املش ــموم قب ــل أن يط ــرن ويحلق ــن يف الهواء.
يف هاييت ــي يس ــتخدم املش ــموم يف وصف ــات احل ــب
الس ــحرية املتعلق ــة بأرزول ــي  Erzulieال ــروح أو اإلله ــة
األفريقي ــة ،وه ــي روح احل ــب واجلم ــال واحلل ــي والرق ــص
والت ــرف والزه ــور .يؤمن ــون به ــا يف هايت ــي حي ــث تنتش ــر
عقي ــدة الف ــودو  .Voodooتتع ــدد أوج ــه وق ــدرات أرزول ــي
وتتش ــابك فه ــي ترعى النس ــاء وتغار منهن وحت ــاول جذب
الرج ــال ب ــكل قواه ــا .هي أحيانا ع ــذراء وأحيان ــا أم لطفل
دون أب وم ــع الزم ــن حتولت إلى الس ــيدة م ــرمي األفريقية
 .Black Madonnaظه ــرت عقي ــدة الف ــودو م ــع الرقي ــق
األفارقة يف مس ــتعمرة هايتي الفرنس ــية يف القرن الثامن
عش ــر حي ــث كان محض ــورا عليه ــم ممارس ــة طقوس ــهم
وعقائده ــم األفريقي ــة وأجب ــروا عل ــى إعتن ــاق املس ــيحية
الت ــي بث ــوا فيه ــا بعض ــا م ــن عقائده ــم األصلي ــة.
يف إيرلن ـ ــدة يدخـ ـ ــل املشمـ ـ ــوم يف أعيـ ـ ــاد الن ـ ــور أو عي ــد
املش ــاعل أو الش ــموع  Sabbat of Candlemasويس ــتخدم
يف طق ــوس التطه ــر أو التطهي ــر .إس ــم ه ــذا العي ــد األق ــدم
 Imbolcوه ــو احتف ــال من العصر احلج ــري املتأخر أي يف
بداي ــة عصر املجتمعات الزراعي ــة .عاش هذا التقليد و عبر
العص ــور ودخ ــل يف األس ــاطير اإلغريقي ــة حت ــى تس ــلل إل ــى
املس ــيحية ليع ــرف بعي ــد القديس ــة بريجي ــد St Brigid’s
 Dayوهو أحد أربعة أعياد تقام يف األول من نوفمبر ،األول
م ــن فبراي ــر ،األول م ــن مايو ،األول من أغس ــطسImbolc .
باللغ ــة اإليرلندي ــة القدمية يعني (بطن) وتع ــود إلى حمل
اخل ــراف ،در احللي ــب ،أو وق ــت رضاع ــة اخل ــراف .والرتب ــاط
هذا العيد باإللهة برجي ــد  Goddess Brighidحتول هذا
العي ــد لعيد للنس ــاء فق ــط وله طقوس ــه اخلاصة.
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ه ــذا العي ــد مرتب ــط باملوق ــد وبالبي ــت ،وه ــو احتف ــال
ببداية النهار الطويل وأول مظاهر الربيع ،كش ــف الطالع،
ترقب العالمات ،الش ــموع واملشاعل .إش ــعال النار والتطهر
أو التطهي ــر ج ــزء ه ــام م ــن الطق ــوس والش ــموع واملش ــاعل
ترم ــز إل ــى ال ــدفء وتزاي ــد ق ــوة الش ــمس .من ب ــن طقوس
كش ــف الطال ــع ه ــو البح ــث ع ــن أو الكش ــف ع ــن جح ــور
الثعاب ــن والظرب ــان ملعرف ــة إن كان ــت ق ــد هج ــرت جحورها
حي ــث أن ذل ــك دلي ــل عل ــى ق ــدوم الربي ــع حت ــى وإن كان ــت
األرض مغط ــاة بالثل ــوج .ومب ــا أن ه ــذا التقليد ه ــو األقدم
فلرمب ــا يك ــون ه ــو أص ــل االعتق ــاد يف الثعاب ــن والعق ــارب
الت ــي تول ــد من املش ــموم.
يعتقد أن للمش ــموم قدرات على خلق املودة بني الناس
كما أن له قدرات على تهدئة الغضب وتسكني حدة اجلدل
واخلالف ــات ولذا فهو يس ــتخدم يف طالس ــم حفظ الس ــام
وينصح بترك املوقع حيث يحتدم النقاش ثم ش ــرب ش ــاي
مع الريحان قب ــل العودة ملواصلة اجلدل.
يس ــتخدم املش ــموم يف الكش ــف ع ــن طال ــع العالق ــات
االنس ــانية .مث ــا ،إذا وضع ــت ورقت ــي مش ــموم عل ــى فح ــم
مش ــتعل فاحترقت ــا بس ــرعة وهم ــا متصلت ــان فالعالق ــة
س ــتكون س ــعيدة أم ــا إذا إحترقت ــا متباعدتني ف ــإن العالقة
ستس ــودها اخلالف ــات ورمب ــا ل ــن ت ــدوم لك ــن إن إحترقت ــا
ببط ــئ وبخشخش ــة ف ــإن العالق ــة ستس ــتمر لك ــن مس ــارها
س ــيكون صعب ــا.
يستخ ـ ــدم املشمـ ـ ــوم أيضـ ـ ــا يف الكشـ ـ ــف ع ـ ــن اخلـ ـ ـ ــيانة
الزوجيــة أو الوفـ ــاء .إن س ــاورتــك الشكـ ــوك يف إنس ـ ــان ضع
وريقات من املشموم الطازج يف يده إن ذبلت يف احلال فقد
صدق ــت الظنون.

لط ــرد الش ــرور م ــن البي ــت انث ــر حفن ــة م ــن املش ــموم
املجفف ثم إكنس ــه الى خارج البيت أو احلجرة حيث يقال
أن الش ــر ال ميكن ــه البق ــاء يف م ــكان عب ــره املش ــموم.
ض ــع غص ــن مش ــموم يف كي ــس ومعه قطع ــة مغناطيس
وخم ــس قط ــع نقدي ــة معدني ــة وعلقه على ب ــاب منزلك أو
حجرتك ليج ــذب الث ــروة واإلزدهار.
اإلله ــة داران ــي  Dharaniرب ــة احل ــظ الس ــعيد ،الغزارة،
الث ــراء والب ــدء .ورمزه ــا س ــلة تفي ــض باملش ــموم وال ــرز
والش ــتالت .يحتف ــل الهن ــدوس بعامه ــم اجلدي ــد بعي ــد
الدوال ــي وه ــو عي ــد األض ــواء أو األن ــوار تبج ــل في ــه اآلله ــة
داران ــي عل ــى أم ــل أن تك ــون بداي ــة طيب ــة للع ــام اجلدي ــد.
الس ــتدعاء حس ــن احل ــظ يغس ــلون عرباته ــم ،وأحذيته ــم
وحيوانته ــم ومالبس ــهم مب ــاء املش ــموم وه ــو عش ــبة داران ــي
املقدس ــة حي ــث يعتق ــد أن ــه يط ــرد كل الس ــلبيات الت ــي ال
تقبله ــا داران ــي .وأيض ــا تش ــعل ش ــمعة محف ــور عليه ــا رمز
مل ــا يتف ــاءل به الش ــخص ويضاف إليها زيت املش ــموم .حني
حتت ــرق الش ــمعة وي ــذوب م ــا حف ــر عليه ــا تنطل ــق طاق ــة
داران ــي يف جل ــب احل ــظ الس ــعيد.
رمبا يتساءل كثيرون لم ال يستخدم املشموم للحصول
على كل ش ــيء بدال من كل األش ــياء األخرى التي تستخدم
يف األعم ــال الس ــحرية .الس ــبب ه ــو طبيع ــة ه ــذا النب ــات.
الوصف ــات الس ــحرية له ــذه العش ــبة حتت ــاج إل ــى نظ ــام.
بع ــض الس ــحرة يس ــعون إلى نتائ ــج فوري ــة إال أن احلصول
عل ــى نتيجة مع املش ــموم حتت ــاج إلى صبر طامل ــا كانت من
أجل عم ــل طيب.
اخلامتة

للمحافظ ــة عل ــى وف ــاء إنس ــان إنث ــر مس ــحوق وريق ــات
املش ــموم اجلاف ــة عل ــى س ــريره أثن ــاء نوم ــه.

كم ــا ه ــي احل ــال يف أي عم ــل بحث ــي كل كلم ــة تق ــود
إل ــى كلم ــات وكل معلوم ــة تق ــود إل ــى معلوم ــات أكثر حتى
تتش ــابك األم ــور .رمب ــا ه ــذه املرحل ــة ه ــي األكث ــر متع ــة.
مرحل ــة فك التش ــابك وح ــل اللغز والتوصل إل ــى إجابات
لألس ــئلة الت ــي أوردته ــا يف املقدم ــة.

لتزي ــد احملبة يف البيت اس ــتخدم املش ــموم يف الطبخ أو
احفظ ــه يف إن ــاء دون غط ــاء يف املطبخ وغيره كل أس ــبوع.

بع ــد كل ه ــذه الرحل ــة املمتعة التي قضيته ــا يف البحث
ع ــن حكاي ــة هذه العش ــبة وأي ــام التفكير الطويلة لتفس ــير

لتحظ ــى بامل ــال والنج ــاح ولتبع ــد الش ــر وحتافظ على
س ــعادة العائل ــة إنق ــع املش ــموم يف وع ــاء ب ــه م ــاء مل ــدة ثالثة
أي ــام ث ــم رش ه ــذا امل ــاء عل ــى عتبة ب ــاب البيت.
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األس ــاطير والطق ــوس واملعتق ــدات والع ــادات املتعلق ــة به ــا
والت ــي ال يكف ــي ه ــذا البح ــث املختص ــر لذكره ــا وأيض ــا
الدراس ــات والتج ــارب العلمي ــة املس ــتمرة عنه ــا وعليه ــا
توصل ــت إل ــى أنها كلها تتلخص يف كلم ــة واحدة :التحول.
التح ــول يف الك ــون والظواه ــر الطبيعي ــة واملواس ــم وال ــزرع
واحلي ــوان واإلنس ــان واألش ــياء .التح ــول ال ــذي يأت ــي بع ــد
العب ــور م ــن م ــكان أو م ــن مكانة أوم ــن مرحل ــة أو من حالة
إل ــى أخرى.
ل ــم أس ــعد من ــذ زم ــن بإكتش ــاف كس ــعادتي بالتوص ــل
إل ــى ه ــذه الكلم ــة .كان ــت تظه ــر ث ــم تختف ــي أثن ــاء جمعي
للمعلومات .كانت تختفي رمبا الستعجالي يف إصطيادها
ويف محاول ــة التوص ــل للخالصة قب ــل أن أتوغل .كنت أفكر
يف اخلامت ــة بع ــد خط ــوات قصي ــرة م ــن البداية ث ــم ظهرت
املعلوم ــة الت ــي دلتن ــي .املعلوم ــة الت ــي ذك ــرت أن العجلة ال
تفيد مع املش ــموم عند اس ــتخدامه يف أعمال الس ــحر .مع
املش ــموم ال يفي ــد إال الصب ــر والصبر يعن ــي الوقت .ظهرت
املعلومة متأخرة بعد معاناة يف قراءة وإعادة قراءة ما جاء
يف ه ــذا البح ــث وكل مصادره والتس ــاؤل عن معنى كل ذلك
فاملعلوم ــات الت ــي تتعل ــق بها بدت غير مترابط ــة رغم أنني
ق ــرأت أن تاري ــخ ه ــذه العش ــبة مرب ــك محي ــر وم ــن الصعب
أن نل ــم ب ــه كل ــه أو أن جن ــد ل ــه تفاس ــير منطقي ــة أو قريب ــة
م ــن املنط ــق أو م ــن املعق ــول كما قال كريبس ــوس قب ــل أكثر
م ــن مائت ــي ع ــام قبل املي ــاد .توقع ــت أن يكون األمر س ــهال
كإمتط ــاء ف ــرس تنطل ــق ب ــك إلى حي ــث ترغب فم ــا هي إال
عش ــبة ث ــم اكتش ــفت أنن ــي أرك ــب عجل ــة ضخمة ش ــيدت يف
خن ــدق .ت ــدور فترفعن ــي عالي ــا حي ــث الض ــوء والس ــماء
واحلي ــاة ث ــم تهبط ب ــي إلى باط ــن األرض حي ــث العفاريت
والظلم ــة وامل ــوت .ظل ــت ه ــذه العجل ــة تدور حت ــى توصلت
إل ــى كلم ــة الس ــر التي توقفه ــا التحول.
املعلومة التي فس ــرت لي األساطير والعادات والتقاليد
اإلغريقي ــة والروماني ــة واملس ــيحية واإلس ــامية والعربي ــة
واألفريقي ــة والش ــرقية والس ــحرية م ــن العص ــر احلج ــري
وحت ــى يومن ــا ه ــذا وربطته ــا كله ــا مع ــا يف عق ــد فري ــد هي
طق ــوس التح ــول  rituals of initiationحي ــث ق ــرأت أن
املش ــموم يدخ ــل يف طق ــوس الب ــدء أو الدخ ــول أو التغي ــر

أو التح ــول أو العب ــور .مث ــال عل ــى ذل ــك طق ــوس قبول فرد
ضم ــن جماع ــة معين ــة أو طق ــوس البلوغ أو حت ــول الصبي
إل ــى رج ــل أو الصبي ــة إل ــى إم ــرأة وال ــزواج أواالنتق ــال م ــن
مرحل ــة دراس ــية إل ــى أخ ــرى أو التخ ــرج م ــن تعل ــم حرف ــة
أو م ــن ُكت ــاب أو م ــن كلي ــة أوغيره ــا والطق ــوس املتعلق ــة
بال ــوالدة وباألطف ــال وحت ــى بامل ــوت ذات ــه والت ــي م ــا زلن ــا
منارس ــها بأس ــلوبها الق ــدمي املت ــوارث أو بأس ــاليب حديث ــة
متطورة .يس ــتخدم املش ــموم يف هذه الطقوس عند ش ــعوب
كثي ــرة ح ــول العالم يف ماء االغتس ــال أو التطهر ،أو كبخور
أو كمش ــروب أو يدخ ــل يف الطع ــام املع ــد له ــذه املناس ــبة
حي ــث يعتق ــد أن املش ــموم يول ــد الش ــجاعة ويقض ــي عل ــى
اخل ــوف الذي ميكن أن يتلبس اإلنس ــان املتح ــول أو العابر
إل ــى مرحل ــة م ــا ويدفع ــه للمض ــي قدم ــا بإيجابي ــة وإقدام
وخاص ــة م ــن يس ــعون يف دروب الوص ــول إل ــى الروحاني ــة
العلوي ــة الس ــامية أو م ــن ميارس ــون الس ــحر والش ــعوذة .
املش ــموم يرم ــز ألبع ــد وأعم ــق م ــن ظاه ــر اس ــتخداماته
املتعلق ــة بعبي ــره اجل ــذاب وجم ــال أوراق ــه وزه ــوره للزين ــة و
لألعراس وإلثارة الشهوات والرؤى الروحية واإلستخدامات
الطبي ــة .اإلنس ــان البدائ ــي كان أكث ــر قرب ــا للطبيع ــة وأكث ــر
تأم ــا وأش ــد إص ــرارا عل ــى الفه ــم والتنب ــه لطبيع ــة ه ــذه
العش ــبة املزدوج ــة واملتحول ــة بذاته ــا والتي خلصه ــا الكاتب
الهزل ــي وباحث الفولكل ــور األمريك ــي Charles Godfrey
 Leland 1824 - 1903يف ع ــدة أبي ــات ش ــعرية:
أرجو سعادتك أن تنتبه
إنتبه لهذه العشبة العجيبة
عشبة إن ملستها بخفة يا سيدي،
وداعبتها بلطف
فاحت بعطر حلو ،نادر
لكن إن سحقتها بعنف
أعطتك رائحة خبيثة
ورغ ــم تن ــوع نظرة الش ــعوب للمش ــموم على م ــر العصور
ورغم تعدد اس ــتخداماته وما يرمز إليه إال أن هناك إجماع
عل ــى أن ــه البواب ــة أو العتب ــة أو الدرج ــة م ــا ب ــن ح ــال وح ــال
وخاصة فيما يتعلق بامليالد واملوت .حتى يف القرآن الكرمي
ج ــاء يف منطقة وس ــطى (ف ــروح وريح ــان وجنة نعيم).
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إرتب ــاط املش ــموم باحل ــب وباملي ــاد وبامل ــوت م ــا ه ــو إال
ارتباط اإلنس ــان بالربيع وأش ــهر الصيف والدفء والتكاثر
واخلي ــر والنم ــاء وبع ــده امل ــوت ال ــذي يأت ــي م ــع الش ــتاء
واألراض ــي اجل ــرداء واملل ــل م ــن الليال ــي الطويل ــة الب ــاردة
واألف ــكار الكئيب ــة احملبط ــة والكس ــل ال ــذي يهب ــط عل ــى
اإلنس ــان ويكب ــل مفاصله .الربي ــع يأتي بعد ش ــهور إنتظار
طويل ــة مري ــرة وهذا يفس ــر ما قيل عن أن مفعول املش ــموم
حني يس ــتخدم يف أعمال الس ــحر يحتاج إلى صبر ونظام.

الهوامش:

 - 1ترجمة بزة الباطني.
 - 2ترجمة بزة الباطني.
 - 3سورة التوبة .21 :

مصادر البحث:

خي ــر م ــا قي ــل يف ذل ــك ه ــو م ــا قالت ــه الراهبة كالريس ــا
 Sister Clarissaيف كتابه ــا (مالحظات حول الطبيعة):

- Tulsi_Vivah- http://en.wikipedia.org
Tulsi-holy-basil-and-

«حت ــب العق ــارب أن تتش ــمس يف ظ ــل ش ــجيرة خض ــراء
خصب ــة ...يف هال ــة املش ــموم .هن ــاك ميوت ــون ويول ــدون من
جدي ــد ليتحول ــوا إلى وحوش داخل العقل من ش ــمة لعبق
املش ــموم  .هن ــاك يتك ــورون بكآب ــة يف زواي ــا مظلم ــة كظلمة
اللي ــل يلدغون ويلس ــعون وميلل ــون مضيفهم طوال أش ــهر
الش ــتاء الطويل ــة لك ــن ح ــن يأت ــي الربي ــع ته ــرب العقارب
وتع ــود إل ــى ج ــذور النبت ــة امللكي ــة .يف ه ــذا الوق ــت تنبع ــث
ق ــدرة املش ــموم عل ــى ش ــفاء وتس ــكني وتطهي ــر وإزال ــة كل
متاعب الش ــتاء».

fullstopindia.com/queen-of-herbs

-

THE ORIGIN OF CLOTHING. www.sacredtexts.comDe Gubernatis, «Mythologie des Plantes,» Vol. II,
p. 35.
الريحــان يوضــع علــى الــرؤوس – عمائــم معطــرة تت ـ ِّوج هامــات
الرجال 18 /09/2013الرياض  -عبداحلي يوسف اخلميس ،
 15مايو  - 2014العدد 14712جريدة القبس الكويتية
اخلميس1430/05/05هـ)/30أبريل2009/العــدد2874 :عــكاظ-
فهد الرياعي ،عبد الرحمن القرني ـ عسير okaz.com.sa/
.»/okaz/osf

أم ــا جون ليل ــي  John Lylyفقال« :تولد العقارب من
املش ــموم وباملشموم متوت .كذلك احلب يولد يف القلب مع
الوق ــت واخليال و مع الوقت ميوت».

Words of the Day: Basil (Jiu Ceng Ta) www.
nihaobooks.com/blog/cat/learnchinese
The Herb Book: The Most Complete Catalog of
Herbs Ever Published-By John Lust 555Basil
–
homecooking.about.com/od/foodlore/a/
basillore
_kew.org/plant-cultures/plants/holy_basil
history.html
sharecare.com/health/herbal-supplements/
what-is-holy-basil
Friday, January 16, 1998 -www.angelfire.com/
journal2/flowers
www.bonappetit.com/test-kitchen/ingredients/
article/the-etymology-of-basilcentury
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association of arugula and spaceflight. The
Etymology of Basil

en.wikipedia.org/wiki/Persephone
en.wikipedia.org/wiki/Eileithyia
، َو ْه َبــة بــن مصطفــى الزُّ َح ْي ِلـ ّـي. د. أ:ـامي وأدلَّتُ ــهُ املؤلــف
ِ
ُّ الفقْ ــهُ اإلسـ
– ـامي وأصولــه بجامعــة دمشــق
ّ أســتاذ ورئيــس قســم الفقــه اإلسـ
َّ ك ّل َّية
.الرابعة
َّ  دمشق الطبعة-  سور َّية-  دار الفكر:الشريعة الناشر
j u s t m o m m i e s .c o m /p r e g n a n c y /l a b o r -a n d childbirth/basil-and-oregano-tea-to-inducelabor
www.gardenvisit.com/history_theory/library_
online_ebooks/ml_gothein_history_garden_
art_design/flowers_adonis_gardens

eastwest-herbnerd.com/tag/hindu-mythology
preservingyourharvest.com/Basil.
An Herb Society of America Guide- The Herb
Society of America.
www.herbsociety.org/factsheets/Basil
en.wikipedia.org/wiki/The_Decameron
vinnieswheeliewildgarden.wordpress.com/tag/
thai-basil
herbs-info.com/basil

en.wikipedia.org/wiki/Imbolc
A p r i l -2006-w w w .p l a n e t l i g h t w o r k e r .c o m aromaticamedica.tripod.com
من الكاتبة

:الصور

www.ecoindia.com/flora/trees- Trees in India-

Offring Tulsai to Krisna -www.harekrsna.com/
practice/sadhana/morning/tulasi-arati/
www.zennr.com/tulsi-mala-cylindrica عبداحلــي- الريــاض18 /09/2013 الريحــان يوضــع علــى الــرؤوس
جريدة القبس14712 - – العدد2014  مايو15 ، يوسف اخلميس
الكويتية
عــكاظ2874 :العــدد2009/ أبريل/30 )ه ــ1430/05/05 اخلميــس
www.okaz.com.sa/okaz/osfpeanutbutterandmussels.com/tag/statuewww.loveindia.co.uk/portal-www.zennr.com/tulsi-mala-cylindrical

 تفسير البحر احمليطlibrary.islamweb.net/newlibrary/display_book.
quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya89.html
alro7.net/ayaq
iranicaonline.org/articles/basil
bayliss-ranch.com/historical_uses
siamwininganddining.com/index.php/archive/26september-2012491-/hating-basil
Essential Herbal Wisdom: A Complete Exploration
of 50 Remarkable Herbs
By Nancy Arrowsmith Page 9091paganpages.org/content/tag/basil/
prideintheheart.com/paganclasskitchen.html
web.extension.illinois.edu/dmp/palette/110807.html

www.theoi.com/Gallery-

Herbs in Mythology-South Texas Unit of The Herb
Society of America-Submitted by Lois Jean
Howard - The Herb Society of America, South
Texas Unit- herbsociety-stu.org/Mythology.htm

-www.stuartwilde.com/201304//st-georges-dayand-the-prayer

- اجلزء الثالث- حمد محمد السعيدان-املوسوعة الكويتية املختصرة
.1516ص

-www.qatifoasis.com-مالمح من زينة املرأة التراثية بالقطيف
م2010 / 4 / 17 - عقيلة آل حريز

 تاريــخ النشــر- بــال ســليطني-  خــاص-  دام بــرس-dampress.net
.16-02-2014

- http://avb.s-oman.net سلطنة عمان-  سبلة-

qatarshares.com

-www.pinterest.com/GreeceInUSA/greektraditions-customs
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عادات وتقاليد الزواج يف اجلزائر
على طريقة ُعرف سيدي معمر
مبنطقة الشلف “منوذجا”

أ .آمال عطية
كاتبة من اجلزأئر.

يعتبــر الــزواج التقليــدي مجموعــة أعــراف وعــادات وقيــم سـائدة فــي وســط املجتمــع واملتعلقــة بعقــد قــران بــن شــاب
وشــابة وفــق مــا اتفــق عليــه مســبقا أو فــي إطــار عــادة أو عــرف منطقــة ،ليســا ول ِ ْيـ َـد ْي الصدفــة ،بــل نتجــا عــن ترســبات
حقــب تاريخيــة شــهدتها تلــك املنطقــة.

ويف اجلزائر متثل طقوس الزواج على عادة س ــيدي معمر أش ــهر طقوس الزواج بها ،والتي ماتزال بعض
العائ ــات محافظ ــة عليه ــا لوقتن ــا ه ــذا وه ــو م ــا يجعلن ــا متس ــائلني :ما س ــبب اش ــتهار طق ــوس ه ــذا الزواج،
وم ــن تكون ش ــخصية س ــيدي معمر؟ وماه ــي مميزات ال ــزواج املعمري؟.
تعري ــف الع ــرف لغ ــة :ه ــو تتاب ــع الش ــيء إذا اتص ــل بعضه ببع ــض وكل ماتطمئن وتس ــكن الي ــه النفس ـ
والع ــرف أيض ــا ض ــد النكر مبعنى املع ــروف(.)2
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()1

تعريف العرف اصطالحا :ما استقرت عليه النفوس
بشهادة العقول ،ونقلته الطباع السليمة بالقبول(.)3

العل ــل الت ــي لم يج ــدوا الدواء له ــا  ،والبعض اآلخر لطلب
اإلجن ــاب وغيره ــا.

ُس ــمي ه ــذا ال ــزواج عل ــى طريقة س ــيدي معم ــر بالزواج
املعم ــري نس ــبة للول ــي الصال ــح س ــيدي معم ــر ال ــذي متيز
بع ــدة كرام ــات ،وم ــا ت ــزال طق ــوس ه ــذا ال ــزواج تقلي ــدا
()4
معموال وعرفا س ــائدا حلد اآلن خاصة مبنطقة الش ــلف
()6
ومناط ــق أخ ــرى عل ــى غ ــرار شرش ــال( ،)5تيبازة ،غلي ــزان .

وتذك ــر الرواي ــات أن املوط ــن األصلي لس ــيدي معمر هو
ويذكر أن س ــبب رحيله
حمي ــس الت ــي س ــيدي معمر منه ــا ُ
()11
إل ــى منطقة تنس الس ــاحلية يعود الى أن ق ــوم بني اوراغ
ج ــاؤوا بع ــروس جميل ــة ج ــدا يف هودجه ــا ،وم ــن متاع ــب
السفر ومشقة الطريق حط الرحالة أمتعتهم لالستراحة
يف حمي ــس وبات ــوا ليل ــة واحدة وعند الصب ــاح عزموا على
الس ــفر فرف ــض اب ــن مضيفه ــم أن تخ ــرج الع ــروس وكان
ق ــد رآه ــا فاعجبت ــه ووقع ــت يف قلب ــه وح ــاول ب ــن اوريغ حل
األزمة س ــلميا لكن أهل حميس تعاطفوا مع ابنهم وقالوا
إن له ما أراد .فاش ــتعلت نار الفتنة ونش ــبت معركة بينهما
وانتص ــر بن ــو وراغ على حمي ــس انتصارا بائن ــا وأخرجوهم
م ــن منطقة حل ــاف وقرروا رميهم يف البحر ،وكان س ــيدي
معم ــر غائب ــا يف زي ــارة ش ــيوخه وإخوان ــه يف منطق ــة الغرب
اجلزائ ــري ،وعن ــد رجوع ــه ُأبل ــغ باألمر فلح ــق بالقوم عند
منطق ــة بوفي ــس وأوق ــف املعرك ــة وح ــاور رئي ــس بن ــي اوراغ
أحم ــد ب ــن يوس ــف وق ــال ل ــه :حمي ــس حميس ــي مقط ــوع
مغراس ــي مايقطع ــوا حت ــى ف ــاس م ــن غي ــر فاس ــي «وبع ــد
تف ــاوض م ــن أجل الصلح ،رف ــض بنو أوري ــغ رجوع حميس
ال ــى منطق ــة حلالف ،فالتمس س ــيدي امعمر منهم ثالثة
أيام يف السنة ألهله حميس يقضونها مبنطقتهم فرفض
بن ــو أوراغ ه ــذا الطل ــب وبع ــد إحل ــاح قبل ــوا لهم قض ــاء يوم
واح ــد بالس ــنة يدخل ــون بع ــد ش ــروق الش ــمس ويخرج ــون
قب ــل املغي ــب ونظ ــرا لبع ــد املس ــافة ب ــن إقام ــة حمي ــس
احلالي ــة يف الس ــاحل فه ــم يجتمع ــون ويتفق ــون يف م ــكان
واح ــد ويرحل ــون قاصدين حلالف يبيتون قريبا من حدود
املنطق ــة ويف صب ــاح ي ــوم االربع ــاء يدخلون يوم ــا كامال يف
الع ــراء ينصب ــون خيامه ــم ويوق ــدون ناره ــم وال يج ــوز لهم
دخ ــول بي ــوت بن ــي اوري ــغ وطعامهم مح ــرم عليه ــم ومازال
الع ــداء بينه ــم ال ــى اليوم فال جت ــارة وال تعامل وال تناس ــب
يف ال ــزواج فالقطيع ــة مس ــتمرة ق ــال أحده ــم ال ــى أن ي ــرث
اهلل األرض وم ــن عليه ــا ،وأصبح ــت حليم ــة لوراغي ــة مثال
ُيض ــرب عندما تنش ــب الفتن ــة بني الرجال بس ــبب امرأة يف
قولته ــم الش ــهيرة «دارتها حليم ــة»(.)12

املميز يف هذا الزواج هو االلتزام املعنوي الذي يحرص
س ــكان ه ــذه املناط ــق االتزام ب ــه خاصة يف عدم جت ــازو املهر
ال ــذي ح ــدده س ــيدي معم ــر .ذل ــك أن ــه يج ــب أال يتج ــاوز
قطع ــة ذهبي ــة ،وكل م ــن يزي ــد يف امله ــر س ــيصاب باللعن ــة
ول ــن يك ــون زواج ــه مب ــاركا وعليه س ــنحاول من خ ــال هذا
البحث التعريف بش ــخصية س ــيدي معمر و س ــبب اعتقاد
الن ــاس به ــا ،ومراح ــل ال ــزواج املعم ــري ال ــذي الت ــزال حل ــد
اآلن بع ــض العائ ــات محافظ ــة عليه.
التعريف بالولي سيدي معمر:
أصل ــه ونس ــبه :هاج ــر أخ ــوان م ــن ب ــاد الش ــام ال ــى
اجلزائ ــر ،اس ــتقر األول مبنطق ــة لبيض س ــيدي الش ــيخ(،)7
والثان ــي مبنطق ــة واد رهي ــو «غلي ــزان» وفيه ــا اختل ــط
باألهال ــي وت ــزوج منه ــم ورزق باب ــن س ــماه امعم ــر وكان هذا
حوال ــي 1420م /الق ــرن 15م ،أواله وال ــده رعاي ــة واهتمام ــا
وحفظ ــه الق ــرآن الك ــرمي كم ــا كان ــت طريقة أغلب الس ــكان
وقت ــذاك ،فنش ــأ يف تربي ــة ديني ــة صرف ــة ،ومل ــا أصب ــح ش ــابا
قوي ــا وازدادت معارف ــه ،فق ــد ُع ــرف بالتق ــوى وال ــورع ال ــذي
وعرف
ل ــم ُي ْش ــهد لغي ــره حي ــث جم ــع ب ــن العل ــم والوالي ــة ُ
ب ــن الن ــاس مبعم ــر ب ــن العالي ــة( ،)8كماقي ــل عن ــه أن ــه كان
مس ــتجاب الدع ــاء بع ــد وفات ــه حت ــول قبره ال ــى «مق ــام»(،)9
واملق ــام ه ــو الدال على الولي وفي ــه الضريح ،وخصصت له
غرف ــة يف امل ــكان الذي يحيط الضريح ،يغطى قبره بأفخم
القم ــاش ،والي ــزال ضريح ــه موج ــودا حل ــد اآلن مبنطق ــة
خم ــس نخ ــات بالق ــرب م ــن مدين ــة تن ــس الس ــاحلية(،)10
ويقص ــده الكثي ــر م ــن الزائري ــن للتب ــرك ب ــه ،عل ــى الرغ ــم
م ــن اعتب ــار الس ــؤال لغي ــر اهلل م ــن ب ــاب الش ــرك غي ــر أن
الن ــاس يقصدون ــه ويس ــألون الول ــي تفريج الهموم وش ــفاء
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درس س ــيدي معم ــر يف مدين ــة تن ــس مبس ــجد س ــيدي
معيزة( )13كما درس بزاوية مجاجة( )14وقد اش ــتهر بكرامته،
منها حتولت عصا قصب «خيزرانة» الى مكحلة «بندقية».
ع ــاوة عل ــى ه ــذا ُيع ــد مؤس ــس تقالي ــد زواج خاص ــة
تق ــوم عل ــى مه ــر رم ــزي لتخفي ــف األعب ــاء ب ــن الزوج ــن
حتى يتمكن جميع الش ــباب من إكم ــال نصف دينهم ،وكل
م ــن يتج ــاوز املراح ــل التي حددها س ــيدي معمر س ــيصاب
باللعن ــة ومراح ــل ه ــذا ال ــزواج تن ــص عل ــى اآلتي:
 . 1اخلطبة:
إذا ماتق ــدم الش ــاب خلطب ــة فت ــاة م ــا ،فأول م ــا يقوم به
هو يس ــأل إن كانت تنتس ــب طريقة الولي الصالح «س ــيدي
معمر» ،فان كانت ال تنتمي الى طريقة زواج س ــيدي معمر
فإنه غير ملزم باتباع طقوس زواجهم ،أما إذا كانت معمرية
فعلي ــه االلت ــزام بطقوس الزواج املعمريني و املالحظ يف أن
ليس كل من كان من ذرية س ــيدي معمر االلتزام فحس ــب،
ب ــل تش ــمل أيض ــا الذين مت ــت رضاعتهم م ــن أم تنتمي الى
س ــيدي معم ــر وبالتال ــي عليه كل من رضع م ــن أم معمرية
يصبح عليه االلت ــزام بطقوس الزواج.
و بعـ ـ ــد أن يقب ــل أه ــل الع ـ ـ ــروس طل ــب أهــل الع ــري ــس،
يق ــوم أه ــل العريس مبنح املهر ال ــذي ال يتجاوز أربعة دورو
أي قطع ــة ذهبي ــة ماقيمت ــه  8500دين ــار جزائ ــري ،وه ــو
امله ــر ال ــذي ح ــدده س ــيدي معم ــر ،زائ ــد كبش وقنط ــار من
الدقيق ،والس ــمن.
أم ــا الس ــبب ال ــذي دف ــع بس ــيدي معم ــر إل ــى حتدي ــد
امله ــر ،فروايات ــه مختلف ــة منه ــا م ــا ُيق ــال عن ــه أن ــه ب ــدأت
القص ــة عندم ــا غادر س ــيدي معمر مس ــجد س ــيدي معيزة
بتن ــس متوجها نحو زاوية معلم ــه األول ،ولدى دخوله الى
منطق ــة حمي ــس رأى رج ــا م ــن مجاج ــة وامراة  ،ومل ــا رأياه
اختفي ــا عن األنظار لش ــعورهما باخلجل واإلح ــراج ،وبعد
أن دخ ــل س ــيدي معم ــر ال ــى القرية س ــأل عن أه ــل الرجل
وامل ــرأة اللذي ــن رآهما فجاءه بهما أه ــل القرية وما كان من
س ــيدي معم ــر إال أن س ــألهما قائ ــا :ه ــل أنتم ــا متزوج ــان
فأجاب ــاه بالنف ــي ول ــدى استفس ــاره ع ــن الس ــبب رد الرج ــل
قائ ــا :إن ــه الميل ــك مه ــر الفت ــاة فس ــأله س ــيدي معمر عن

عمل ــه ف ــرد الرج ــل أن ــه يبي ــع «ال ــدوم» وه ــي عب ــارة تطل ــق
عل ــى أوراق عدي ــدة أعاله ــا فيه الش ــوك ووجودها باملناطق
الغابية اجلبلية واملرتفعة وخاصة منها الساحلية و تبقى
صاحلة لالس ــتعمال على مدار الس ــنة وهـ ــي تشبه النخلة،
ُيصن ـ ــع منه ـ ــا السـ ـ ــال واملكــان ـ ــس والك ـثـ ــير م ـ ــن األعمــال
اليدوي ــة ،وهنا س ــأل س ــيدي معم ــر الرجل عن ثم ــن الدوم
ف ــرد الرج ــل «أربع ــة دورو» وهي تعادل قطعة ذهبية ،يف تلك
األثن ــاء طل ــب س ــيدي معم ــر م ــن الرج ــل أن يق ــدم قطعة
نقدي ــة م ــن الذه ــب ويت ــزوج امل ــرأة ،وبس ــبب ه ــذه احلادث ــة
ظهرم ــا يس ــمى ُعرف س ــيدي معم ــر الذي مكن ش ــخصني
متحاب ــن م ــن ال ــزواج ونت ــج ع ــن ذلك ما يس ــمى بش ــروط
س ــيدي معم ــر( ،)15وإضافة للقطعة النقدي ــة الذهبية التي
تق ــدم كمه ــر يق ــدم له ــا أيضا كبش ــا وقنط ــارا م ــن الدقيق،
وق ــدرا م ــن الده ــان «الس ــمن» وه ــذا تس ــهيل للش ــباب على
ال ــزواج ،وحت ــى ال يرتك ــب أفع ــاال خارج ــة ع ــن األخ ــاق،
ويف رواي ــة أخ ــرى روته ــا لنا الس ــيدة فاطمة ده ــال وهي من
أبن ــاء س ــيدي معم ــر ،أن الول ــي س ــيدي معم ــر كان جالس ــا
م ــع س ــيدي امحم ــد بن عل ــي ابهل ــول املجاج ــي يتحادثان
حول غالء مهر الزواج ،وهنا أقس ــم س ــيدي معمر أن بناته
وكل ذريت ــه ل ــن يتج ــاوز مهرهم ثم ــن أربع ــة دورو أي قطعة
ذهبية ،ولوال خش ــيته أن ُيعاير الناس بناته لزوجهم مبهر
مق ــداره ثم ــن س ــلة من ال ــدوم ،ومنذ تل ــك احلادثة ،أصبح
الن ــاس يس ــيرون وف ــق املهر ال ــذي حدده س ــيدي معمر وكل
م ــن يحاول جتاوزه ــا يف الزواج س ــيصاب باللعنة ،ألنه دعا
علي ــه بع ــدم البركة يف زواجه ،خاصة وأنه عرف عنه الكثير
م ــن الكرامات.
ويف الوق ــت احلال ــي ارتفع ذلك املهر احملدد من س ــيدي
معم ــر قلي ــا بس ــبب التط ــورات الت ــي حدث ــت يف املجتم ــع
خاص ــة م ــع غ ــاء املعيش ــة ،ورغ ــم ذل ــك فإن ــه ُيعتب ــر م ــن
أرخ ــص امله ــور يف اجلزائر.ومازال ــت العائالت حترص على
ع ــدم رفع ــه خوفا من إصابتهم باللعنة وحفاظا أيضا على
تقالي ــد أجدادهم.
 . 2التحضيرات لعرس الزواج:
قب ــل أي ــام م ــن موع ــد الع ــرس ،جتتم ــع النس ــاء يومي ــا
مبنزل العريس لتحضير كمية كبيرة من الكس ــكس ،الذي
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يعتب ــر زين ــة مائدة العرس وال يكاد يخلو عرس يف اجلزائر
من طبق الكس ــكس ،كلمة كسكس هي مشتقة من سيكسو
وه ــي كلم ــة أمازيغي ــة ومعناه ــا الطريق ــة الت ــي حتضر بها
حب ــوب القم ــح الصغي ــرة اخلاص ــة بطب ــق الكس ــكس.وألن
الكس ــكس غي ــر س ــريع التل ــف حي ــث تق ــوم النس ــوة بفتل ــه
يقمن بتحضيره وغس ــله
وجتفيف ــه وعن ــد موع ــد الزف ــاف ْ
ووضع ــه يف ق ــدر به ثقوب ويطبخ على البخار ويضاف إليه
اللح ــم ،واخلض ــار ،أو احللي ــب ،أو الزب ــدة والس ــكر الناع ــم
حس ــب املناسبات.
 . 3احلمام:
تذهب العروس عش ــية عرس ــها الى احلمام جترى تلك
املراس ــم يف تقاليد خاصة ،حيث تدخل احلمام بالزغاريد
م ــع بنت ــن حتم ــان الش ــموع ،بع ــد االس ــتحمام يجتم ــع
اجلمي ــع يف س ــاحة احلم ــام حيث توزع أن ــواع من احللويات
التقليدية واملش ــروبات.
 . 4تعليق العلم:
قب ــل موع ــد الزف ــاف بأربع ــة اي ــام تق ــوم النس ــوة بجم ــع
ويقمن بربط
ُخ ُم ــر العجائ ــز احلاض ــرات يف بي ــت الع ــرس
ْ
األخم ــرة بقصب ــة طويل ــة ويعلقنها يف أعلى س ــقف املنزل،
ويس ــمى الي ــوم ال ــذي تعل ــق في ــه اخلم ــر يف القصب ــة بي ــوم
الع ــام ،ويف ذل ــك دالل ــة عل ــى أن ذل ــك البي ــت في ــه فرح.
 . 5احلنة:
قب ــل موع ــد الزف ــاف بي ــوم ،يس ــتقبل أه ــل العروس ــن
املدعوين من اجليران واألقارب ،وتتطوع الفتيات باخلدمة
حلاج ــة أه ــل الع ــروس وأهله ــا ذل ــك يف الغس ــل والطه ــي،
وترتي ــب م ــكان اس ــتقبال الضي ــوف ،كما يت ــم جتهيز مكان
جل ــوس العروس بالورود واألفرش ــة األنيق ــة ،وذلك عندما
يت ــم رب ــط احلن ــاء ،حيث ترت ــدي العروس لباس ــا تقيليديا
وتق ــوم العجائ ــز برب ــط رأس ــها مبحرم ــة حم ــراء «خم ــار
أحم ــر» م ــع مرآة وش ــمعتني تش ــعالن ف ــوق رأس ــها ،وتخلط
احلن ــاء بالبي ــض وم ــاء الزه ــر ،حي ــث ترم ــز احلن ــاء إل ــى
الس ــعادة والف ــرح ،أما البي ــض فهو رمز اخلصوب ــة والغنى،
وم ــاء الزه ــر يرم ــز ال ــى امل ــودة واللط ــف ،توض ــع كمي ــة من
احلن ــة يف ي ــد العروس ــة ث ــم تغط ــى احلن ــة بقطع ــة قط ــن

وتش ــد بوش ــاح وكذل ــك احل ــال عن ــد أه ــل العري ــس حتض ــر
احلن ــاء ويتم وضعه ــا يف يد العريس .حيث تقوم الكبيرات
يف الس ــن بوض ــع احلن ــاء يف يدي ــه ويكون ه ــذا عند حضور
أصدقائ ــه وأقربائ ــه وعن ــد االنتهاء من وض ــع احلناء يقوم
أصدقاؤه بكس ــر الصحن املصنوع من الطني الذي وضعت
في ــه احلن ــاء .ووقت وضع احلناء يف يد العروس ــة والعريس
ُتق ــام الزغاري ــد واملدائ ــح لس ــيدي معم ــر وق ــد مت تس ــجيل
ه ــذا املدي ــح كأغني ــة والتي ه ــي كالتالي:
يا عاليات السادات
يا عاليتي سيدي معمر
حرم احلميسيات
ياعاليتي بومكحلة
والعالية الي رباتو
سيدي وسيد خواتاتو
وانت نور عيوني
سيدي معمر قنوني
يامول البرهان
أنت نور عيوني
ياسيدي معمر جيتك
جيتك بجاه اهلل
يامعمر يانور عينيا
بجاه اهلل ترضى عليا
راه علينا عساس
سيدي معمر ياناس
وبرا وصاب الصحة
سبحان من كان عليل
اهلل اهلل اهلل اهلل يا رسول اهلل
وحس ــب ماروت لنا فاطمة دهال أنه قبل خروج العروس
م ــن بي ــت أبيه ــا يت ــم وض ــع «حاي ــك» عليه ــا وه ــو عب ــارة عن
قطع ــة قماش من احلرير ُي ْردف على احلايك برنوس يكون
مصنوع ــا م ــن الوبر ،ثم يتم أخذ جل ــد خروف ويوضع على
األرض بش ــكل مقل ــوب وبعده ــا توضع «اجلفن ــة» والتي هي
عب ــارة ع ــن صحن كبير احلجم مصن ــوع من الطني ،جتلس
الع ــروس يف وس ــطه ،ث ــم تخ ــرج الع ــروس م ــن بي ــت والديه ــا
حافية القدمني ،وذلك كش ــرط ورمبا الهدف للداللة على
التقش ــف والتج ــرد من كل زينة الدني ــا ،ويقصد به الصفاء
والفق ــر إل ــى اهلل واحلاج ــة إلي ــه ،وحت ــى يتم حم ــد النعمة
الت ــي هم فيها.
ومـ ـ ــن العـ ـ ــادات الــموج ــودة حل ــد اآلن يف عـ ــرف سـ ــيدي
معم ــر .ه ــو عزوف أهل الع ــروس املرافقني لها ي ــوم الزفاف
عن تناول أي ش ــيء حتى ش ــرب املاء يف بيت أهل العريس،
حت ــى وعندما تتم الدخلة يف اليوم املوالي ،وعندما يذهب
أه ــل الع ــروس م ــع عروس ــهم يج ــب أن ال يتناول ــوا أكل أهل
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بحر علم فايض فيضان نيل مصر
عذب زاخر ما ركبته سفينا
صار من احبة املصطفى الطاهر
خامت اانبياء واملرسلينا
ال تخيب ظن اللي راه فيك يشكر
افقير يطلب سائل مالسئلينا
انت ونيس الغربة ورفيق كل خاطر
يامدبب قفول الراحلني
من يطيعك يربح ومن عصاك يخسر
من بخيته يضحى مالساعدينا
يا مغلي شان اللي هو رخيس باير
يامشبب وجوه الناحسيا
ياموسع الضيق ومسهل الواعر
يامقرب لوطان الباعدينا
يامسلك اللي محبوس وامليسر
يامسلك خبال احلاصلينا
يا مبني من هو تالف ومودر
يامسهل االمور الصاعدينا
يامغيث اللي هم يف احلشى تكدر
يامفرج كروب الشانقينا
واك ربي جعلك إمام كل محضر
بيك عمرت الناس الفايزينا
بان جنمك واطلع يف السما منور
بدر يف ثالث عشر كاملينا

العريس حتى متم الدخلة ،وغالبا ما يطلب أهل العريس
م ــن جيرانه ــم األكل إلطع ــام أهل العروس ــة حس ــب اعتقاد
م ــن ينتم ــون إلى طريق ــة الولي الصالح س ــيدي معمر إذا
جت ــرؤوا وجت ــاوزوا ه ــذه القوان ــن س ــيصابون باللعنة ،فقد
ميرض العرس ــان ،وق ــد يصابان بالعقم.
. 5يوم احلزام:
يف اليـ ـ ــوم الـم ـ ــوالي مـ ـ ــن العرــس تقــوم جـ ـ ــدة العــريس
بإلب ــاس الع ــروس ث ــوب لعج ــوز كبيرة يف الس ــن على ش ــكل
مقل ــوب ،وربط رأس ــها بخم ــار ،وتلبس احلاي ــك ويوضع يف
وس ــط احلاي ــك احلل ــوى وقط ــع الس ــكر ومتش ــي يف وس ــط
احلاض ــرات وه ــي ترميه ــن بها وهن يجمع ــن ماترميه ،ويف
الظهي ــرة تأت ــي أم الع ــروس وأهله ــا حي ــث يقم ــن بإحض ــار
جفنة العروس ــة وهي عبارة عن صحن كبير من الكس ــكس
واخلض ــار واللح ــم واحللوي ــات ،وأيضا املش ــروبات.
واله ــدف م ــن وض ــع طق ــوس ه ــذا ال ــزواج ه ــو م ــن أجل
جعل ــه س ــنة حميدة ألجل تس ــهيل الزواج للش ــباب الراغب
في ــه خاص ــة الفق ــراء منهم ،وعل ــى الرغم من م ــرور الزمن
إال أن ــه م ــا ت ــزال بعض العائ ــات محافظة عل ــى ذلك.
قصي ــدة م ــدح م ــن الش ــعر امللح ــون يق ــول فيها الش ــيخ
امحم ــد ب ــن عثم ــان الغريس ــي( )16الول ــي س ــيدي معمر:
يا امام اهل اهلل يا سيدي معمر
جبتلك جاه اهلل ارضى علينا
اسمك معمر ومن يلقاك يعمر
يستفالو بسمك املومنينيا
جود برضاك علي كاليمام
شاع يف االولني واالخرين
من بحورك اروى حتى اضحى
مخمر من كيوسك شربة بنينا
شافا يف اللواح بعينني القلب وانظر
مايف الفوق واسفل سافيلنا
كون من عند اهلل اعطاه علم فاخر
فاز بيه على الناس السابيقينا

دراســـة أثريـــة ملقـــام ســـيدي معمـــر املتواجد
«بحميـــس» منوذجـــا:
إن الباحث يف تاريخ منطقة الشلف خاصة يف اجلانب
املعمـ ـ ــاري يالح ــظ أن الهن ــدسة املعم ــارية للمق ــام سيدي
معمر هي وثيقة الصل ـ ــة بنم ـ ــط العمارة العثمــانية أث ــناء
تواج ــده ـ ــا يف اجلــزائ ـ ــر ومــا الضري ـ ــح أو املقــام إال سلســلة
مـتـواصـ ــلة لـلـتـ ــطور املعمـاري الــذي ب ـقـ ــي مـحـاف ـظـا عـلـى
النمط العثـمــانــي.
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النوافذ :وهي على شكل نصف دائري.

صورة التقطت بتاريخ 2014/01/02م.

م ــن خ ــال اجلول ــة امليداني ــة الت ــي قادتن ــي للبح ــث
ع ــن ضري ــح ومق ــام س ــيدي معم ــر اتض ــح لنا أن ــه يوجد يف
منطق ــة الش ــلف أربع ــة مقام ــات .املق ــام األول يف منطق ــة
الزبوج ــة والثان ــي يف منطق ــة بنايري ــة ،واملق ــام الثالث وهو
الذي يف الصورة أعاله يف منطقة حميس وضريح ينسب
قب ــره لس ــيدي معم ــر ويوج ــد «ببوفيس» وحس ــب ما فهمنا
م ــن إح ــدى القائم ــات عل ــى املق ــام أن ــه يوجد أيض ــا ضريح
مبنطق ــة حل ــاف «دائرة عم ــي موس ــى» بوالية غلي ــزان(.)17

القبة :من مقام الولي سيدي معمر.

وم ــن خ ــال الصورة املوجودة أعاله ،يتبني لنا أن ش ــكل
املق ــام هندس ــته املعماري ــة مقتبس ــة م ــن الف ــن املعم ــاري
العثمان ــي وه ــذا م ــا أك ــده ل ــي الباح ــث التونس ــي بجامع ــة
القي ــروان الدكت ــور «محم ــد عل ــي احلبي ــب».
ويتك ــون املق ــام م ــن عناص ــر أساس ــية ال ت ــكاد تخلو من
أي بن ــاء وه ــي :
احلوش :يعتبر احل ــوش أو «الفناء املفت ــوح» من املميزات
املعماري ــة الب ــارزة املبان ــي العثماني ــة وه ــو م ــا نالحظ ــه يف
املق ــام ال ــذي أنش ــئ لس ــيدي معمر.

وعلي ــه علين ــا التميي ــز ب ــن املق ــام والضري ــح فاملق ــام
ه ــو املوض ــع ال ــذي تقي ــم في ــه ،واملقام ــة بالض ـ ّـم :اإلقام ــة،
وأما
واملقام ــة بالفتح :املجلس واجلماعة من النّاس .قالّ :
ا ُملق ــام واملَق ــام فق ــد يك ــون كل واح ــد منه ــا مبعن ــى اإلقامة،
وق ــد يك ــون مبعن ــى موض ــع القي ــام ،أل ّن ــك إذا جعلت ــه م ــن
ق ــام يق ــوم فمفت ــوح ،وإن جعلت ــه م ــن أق ــام يقي ــم فمضموم
ف ــإنّ الفع ــل إذا ج ــاوز الثالث ــة فاملوض ــع مضم ــوم املي ــم(.)18
وقول ــه تعال ــى« :يا أَ ْه ـ َـل َيث ِْر َب َل ُم َق ــا َم َل ُك ْم َفا ْر ِج ُع ــوا»( )19أي
ال موض ــع لك ــم ،وال ُمق ــام لكم :أي ال إقامة لكم .وحس ــنت
مس ــتقرا ومقام ــا أي موضع ــا.

القباب :امت ــاز الطراز العثمان ــي يف البن ــاء بنمط جديد
يف العم ــارة باس ــتخدام القب ــة يف العمارة والت ــي كانت على
أش ــكال متع ــددة منه ــا م ــا كان عل ــى ش ــكل نصف ك ــرة غير
كامل بعضها كبير وأخرى صغيرة وقد اس ــتخدمت القباب
لتغطية املس ــاحات املربعة بعد حتويلها إلى أشكال مثمنة
أو دائري بواس ــطة املقرضات الركنية( )20وهو نفس الش ــكل
مق ــام الولي س ــيدي معم ــر الذي عرضنا صورته الس ــابقة.

وهن ــا يتض ــح لن ــا الف ــرق ب ــن املق ــام والقب ــر ،وبالتال ــي
فاملق ــام ق ــد يكون من اإلقامة فقط للولي مثلما هو احلال
ملقام سيدي معمر بحميس واملناطق األخرى الذي أصبح
فيم ــا بعد م ــزارا يقصده الن ــاس للتبرك .وقد يك ــون املقام
قب ــرا لس ــيدي معم ــر مثل الذي يوج ــد يف بوفيس .

ومن األمور الهامة التي يف زخارف هذه القبة هي مسألة
التناظر والتقابل يف الزخرفة وقد جاءت يف كل زاويا القبة
األرب ــع عل ــى ش ــكل مدرج ــات وه ــي تقاب ــل بعضه ــا البع ــض
والتي تعد من أبرز مميزات الفن العثماني اإلس ــامي .وهو
ما يوضحه الش ــكل الهندس ــي الذي يف الصورة.

النوافذ :وهي على شكل نصف دائري كما يف الصورة.
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خامتة:
مم ــا الش ــك في ــه أن اله ــدف ال ــذي كان قص ــده س ــيدي
معم ــر م ــن ه ــذا ه ــو اخلي ــر لتيس ــير زواج الش ــباب غي ــر
الق ــادر عل ــى ال ــزواج ،ومن هن ــا يتضح لنا أن س ــيدي معمر
ظه ــر كمصل ــح اجتماع ــي هدف ــه تخلي ــص الن ــاس م ــن
ربق ــة التباه ــي وتكالي ــف اإلس ــراف يف األع ــراس ،وكذل ــك
م ــن خ ــال الرواي ــات الت ــي س ــبق ذكره ــا تظه ــر لن ــا جلي ــة
الظ ــروف ،الت ــي عاش ــها الول ــي الصال ــح والت ــي تعب ــر ع ــن
حال ــة وطريق ــة الول ــي االجتماعي ــة ،حي ــث ح ــاول معاجلة
الظواهر االجتماعية كاختفاء الش ــاب والش ــابة عن أنظار
الن ــاس ال ــذي يجل ــب الكثي ــر م ــن الع ــار أله ــل البن ــت ،أما
م ــن الناحي ــة االقتصادي ــة فه ــي تب ــرز أن حرف ــة ال ــدوم من
ب ــن احل ــرف املنتش ــرة يف الق ــرن  15مي ــادي ،وع ــن العملة
املتداول ــة يف تل ــك الفت ــرة وأن بائعه ــا كان معس ــر احل ــال،
ويف ظ ــل ه ــذه الظ ــروف ح ــدد س ــيدي معم ــر مه ــر ال ــزواج.
وم ــا خ ــروج الع ــروس حافي ــة القدم ــن ،إال تعبي ــر ع ــن أن
حت ــى الت ــي ترت ــدي ح ــذاء جمي ــا أو م ــن غي ــر ح ــذاء ه ــي
ع ــروس ل ــن يغي ــر من ش ــكلها ومن جماله ــا ومكانتها ـ ومن
هن ــا يظه ــر للن ــاس أن الفق ــر أو احلاج ــة ليس عائق ــا ـ كما
يض ــرب لن ــا أه ــل الع ــروس يف ع ــدم تناوله ــم الطع ــام عن ــد
أه ــل العري ــس إال بعد أن تتم الدخل ــة املثل على أنهم ناس
ش ــرفاء ،أصحاب نخوة وأنهم أهل تعفف ال يحتاجون الى
األكل يكفيه ــم س ــعادة ابنتهم ،وتخفي ــف األعباء وتكاليف
األكل عن ــد أه ــل العري ــس .صحيح أن الش ــريعة اإلس ــامية
ل ــم حت ــدد مق ــدار امله ــر الذي يق ــدم للم ــرأة ،والت ــي تركتها
مفتوح ــة ،وم ــا احلل الذي وجده س ــيدي معمر اال حتديد
مله ــر ال ــزواج وجع ــل كل م ــن جتاوزه ه ــو حتد الرادة س ــيدي
معم ــر ال ــذي وض ــع ش ــرط زواج ــه يف هال ــة م ــن القداس ــة
فبدعائه باللعنة التي س ــتصيبه ،والتي حس ــب راينا ماهي
اال حيل ــة او ح ــل مس ــتغال املكان ــة الت ــي يحتله ــا خاصة إذا
ماعلمن ــا احت ــرام الناس ل ــه وتوقي ــره كان وراءه هدف نبيل
حت ــى يس ــهل الزواج لش ــباب خوفا من الوق ــوع يف املنكرات.
والغري ــب يف االم ــر ه ــو اعتق ــاد الن ــاس حل ــد االن ان دعوته
مازالت سارية املفعول على أساس أنها صاحلة يف كل زمان
وم ــكان ،وه ــو مادفع إلى اس ــتمرار طقوس ال ــزواج املعمري،
وهكذا اس ــتمرت ش ــخصية الولي س ــيدي معمر بتقاليدها

تعي ــش يف وس ــط املجتمع اجلزائ ــري ،والذي ميثل طقوس
زواجه ــا الت ــي وضعه ــا إرث ثق ــايف وإح ــدى رم ــوز الهوي ــة
الوطني ــة ،التي مازلت حتافظ عليه ــا العائالت اجلزائرية
املعمري ــة عل ــى الرغ ــم من ق ــرون خلت.

الهوامش:
 - 1ابن فارس أحمد أبي احلسن ،معجم مقاييس اللغة ،ج،4
حتقيق وضبط عبد السالم محمد هارون ،املجمع العلمي
العربي اإلسالمي ،دار الفكر للطباعة والنشر ،د ـ ن،1979 ،
ص.281
 - 2ابن منظور ،لسان العرب ،دار املعارف ،القاهرة ،ص .2899
 - 3اجلرجانــي الشــريف علــي بــن محمــد ،التعريفــات ،طبعــة
مصر ،1889،ص.64
 - 4الشــلف :وهــي واليــة تقــع غــرب اجلزائــر العاصمــة ب240
كلم ،وســميت بالشــلف نســبة إلى واد الشــلف الذي مير بها
وهــو أطــول واد يف اجلزائــر طوله 700كلم ،عرفت يف الفترة
الرومانية بكاســتيليوم تاجنيتاليوم ،ويف الفترة اإلسالمية
ذكرها الكثير من املؤرخني واجلغرافيني املشــارقة واملغاربة،
كاليعقوبــي يف البلــدان ،وأبــو عبيــد البكــري ،يف املغــرب يف
ذكــر بــاد افريقيــة واملغــرب  ،وقــد أشــادت جــل املصــادر علــى
خصوبة مناطق الشلف ووفرة اإلنتاج الزراعي بها.
 - 5شرشــال :وهــي مدينــة تابعــة لوالية تيبــازة تبعد 90كلم عن
عاصمة اجلزائر.
 - 6غليــزان :تبعــد ب330كلــم غــرب العاصمــة اجلزائــر وب100
كلم عن وهران.
 - 7األبيض ســيدي الشــيخ :أهم وأقدم مدن اجلنوب الغربي،
مدينــة األبيــض ســيدي الشــيخ ،تأسســت بعــد وفــاة األب
الروحــي ألوالد ســيدي الشــيخ يف بدايــة القــرن العاشــر،
وهــذا ال يعنــي أنهــا نشــأت يف هــذا العهــد فقــط بــل كانــت
قبــل هــذا تتوفــر علــى مصلــى وبئــر أسســه ســيدي ســليمان
بن بوسماحة حوالي منتصف القرن التاسع ،بحيث أصبح
كل مــن البئــر واملصلــى مقــر لقــاء جتــار اجلنــوب وجتــار
الشــمال للتبــادل التجــاري بــن ســكان أتــوات وســكان مــدن
التــل كتيــارت التــي كانت مشــهورة بالفالحة .كما بدأ بعض
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مواطني أتوات وغيرها من التمركز يف الســهل ملمارســة الفالحة،
فنشأ أول قصر (قصر أوالد بودواية وأوالد سيد احلاج بن الشيخ)
على الضفة الغربية من الســهل .وما أن مات ســيدي الشــيخ سنة
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بحوص ـ قصر الرحامنة وقصر أوالد سيد احلاج أحمد) ومتركز
أوالد ومحبــي ومجدوبــي ومريــدي الطريقــة الشــيخية باألبيض
ســيدي الشــيخ بها .ومن لم يســتقر أصبح ملزما بالقدوم ســنويا
إلــى األبيــض ســيدي الشــيخ إلقامة ركب ســيدي الشــيخhttp://
./ar.wikipedia.org/wiki
 - 8محمــد دحمانــي ،حكايــات كرامــات األوليــاء يف منطقــة الشــلف،
رســالة ماجيســتير يف األدب الشــعبي ،إشــراف الدكتــور عبــد
احلميــد بورايــو ،جامعــة بــن يوســف بــن خــدة ،اجلزائــر-2005 ،
،2006ص.195
 - 9املرجع نفسه ،ص.114
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الشــلف وتبعد عن مقر الوالية مبســافة  50كلم شــماال ،تبعد عن
مدينــة اجلزائــر بـ ـ  204كلــم وعــن مدينــة مســتغامن بـ ـ  116كلــم،
يحدهــا مــن اجلهــة الشــمالية البحــر األبيــض املتوســط ،ويتميز
مناخها باالعتدال تأثرا مبناخ البحر األبيض املتوسط .ومدينة
تنــس يف الفتــرة اإلســامية كانــت مدينتــان واحــدة قدميــة قــرب
البحــر ،وأخــرى حديثــة علــى بعــد حوالــي كيلومترين مــن البحر
تأسســت ســنة 262هـ876-875/م ،وهي التي تدعى اليوم باملدينة
القدميــة أو العتيقــة  .Le vieux tenesإســماعيل بــن نعمــان،
جوانــب مــن احليــاة االقتصاديــة ملدينــة تنــس اإلســامية ،مجلــة
عصــور ،مخبــر مصادر وتراجم ،جامعــة وهران ،العدد -14/13-12
 ،2008،2009 ،15ص .175
 - 11بنــي أوراغ :وهــي إحــدى القبائــل الهالليــة التــي دخلــت للمغــرب
اإلســامي يف العصر الوســيط .ينظر :عبد الرحمن ابن خلدون،
العبــر وديــوان املبتــدأ واخلبر يف أيام العــرب والعجم والبربر ومن
عاصرهم من ذوي السلطان األكبر.

جورج مارسيي ضمن املعالم األثرية .
 - 14زاويــة مجاجــة :تبعــد مدينــة مجاجــة ب10كلــم شــمال واليــة
الشــلف ،وبهــا زاويــة مجاجة التي أسســها ســيدي محمد بن علي
تعنــى
املجاجــي املعــروف بأبهلــول بــن احمــد بــن عبــد اهلل ،كانــت ُ
الزواية بتعليم القرآن والفقه.
 - 15رشيدة بالل  ،جريدة املساء ،العدد منشور بتاريخ .2012/10/28
 - 16الشيخ امحمد بن عثمان الغريسي :يبدو انه من منطقة غريس
التــي تعتبــر مــن اكبر وأغنى الســهول يف والية معســكر ،والشــيخ
احــد ســكان هــذه املنطقــة املعروفــن ،ويوجــد مصــدر مهــم يرجــع
ألشراف غريس بعنوان عقد اجلمان النفيس يف ذكر االعيان من
أشراف غريس  .ألبي زيد عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد ال
جتاني.
 - 17محمد مفالح ،أعالم من منطقة غليزان أعالم التصوف،ج ،2دار
املعرفة  ،اجلزائر.2008 ،
 - 18جبــر اخلضيــر البيتــاوي ،املقامــات واملــزارات يف نابلــس بــن
املــوروث الدينــي والتراثــي ،كليــة الفنون ،جامعة النجــاح ،نابلس،
فلسطني ،2011،ص. 4
 - 19سورة األحزاب ،اآلية .13
 - 20هشــام ســوادي هاشــم ،إســهامات املوصــل احلضاريــة يف العمــارة
اإلسالمية يف العهد العثماني ،مجلة التربية والعلم ،املجلد ،15
العدد الثالث ،2008 ،ص .22
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 - 12محمــد دحمانــي ،حكايــات كرامــات األوليــاء مبنطقــة الشــلف،
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 - 13مســجد ســيدي معيــزة  :يعتبــر ثانــي أقــدم مســجد بعــد مســجد
ســيدي عقبــة ببســكرة ،بنــي يف القــرن الثانــي للهجــرة وصنفــه
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سلوك وعادات املغاربة

من خالل كتاب «نحن املغاربة» ليحيى بن سليمان

()1

()1

د .جالل زين العابدين
أستاذ باحث يف التاريخ واألنتربولوجيا ،املغرب.

ال جدال في أن الثقافة الشعبية املغربية عموما زاخرة بالتنوع والغنى ،وذلك راجع لتعدد روافدها .فامتزجت العادات
والتقاليد والطقوس بفعل امتزاج اجلماعات اإلنسانية لتشكيل ذاكرة ثقافية مغربية محافظة على خصوصياتها على املستوى
جليــا وظاهــرا مــن خــال ســلوكاته اليوميــة
الواقعــي ،وظــل انعكاســها الكبيــر علــى عقليــة وطريقــة تفكيــر املواطــن املغربــي ّ
وتقاليده االحتفالية وأقواله املناســباتية .وال ميكن اكتشــاف بواطن شــخصية هذا الفرد وتطلعاته وتفســير ســلوكاته إال من
خالل دراسة ثقافته الشعبية والتقرب من حياته اليومية وحتديد خصائص حياته البيئية.
أهمية بالغة وأولوية أساس ــية لفهم اإلنسان املغربي وحتسني أوضاعه
من هنا تكتس ــي دراس ــة الثقافة الش ــعبية ّ
املعيش ــية والعلمي ــة م ــن جه ــة أول ــى ،واحلف ــاظ عل ــى ذل ــك امل ــوروث الثق ــايف والعادات ــي الغن ــي يف عص ــر حتكم ــت يف
مجريات ــه العومل ــة التي تس ــعى إل ــى اضمحالل التع ــدد الثقايف والفكري من جه ــة ثانية .
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الثقافـــة الشـــعبية املغربية ومرتكزاتهـــا من خالل
كتاب «حنـــن املغاربة» :
متث ـ ـ ــل الثق ــاف ـ ــة الشع ـ ــبية م ـج ـ ــاال متـ ــعددا ومتنوعا يف
شخصيتنا الوطنية ،حي ـ ــث يتم ـ ــيز املغ ـ ــرب بــانـفـ ــتاحه على
الثقاف ــات الت ــي احت ــك به ــا تاريخي ــا يف عالق ــة حوارية تقوم
عل ــى االنفت ــاح واالس ــتيعاب داخ ــل بوتق ــة تنصه ــر فيه ــا
كل املكون ــات األمازيغي ــة والعربي ــة واألندلس ــية واليهودي ــة
واملكون ــات اإلفريقي ــة الصحراوي ــة واملتوس ــطية.
يتعاط ــى يحي ــى بنس ــليمان يف ه ــذا الكتاب م ــع الثقافة
الش ــعبية كهوي ــة دينامي ــة متفاعل ــة م ــع التاري ــخ والواق ــع
املعي ــش لس ــكان املغ ــرب ،ولي ــس كهوي ــة منغلق ــة عل ــى ذاتها.
وعـلــى هـذا األســاس ال ميكــن النظــر إلــى أحــد هـذه املك ــونــات
وكـ ــأنها وق ـ ــف ع ـ ـلـ ـ ــى عنصـ ــر إثنـ ــي يف اس ــتقالل ع ــن باق ــي
املكونات :إنها التعدد الذي يشكل شخصية اإلنسان املغربي
وميث ــل الوجه احلض ــاري للمغرب على تنوع ــه :انطالقا من
العم ــران وطرائ ــق العي ــش حت ــى أمن ــاط التعبي ــر املختلفة؛
وه ــو التع ــدد املجس ــد لذاكرت ــه الت ــي تض ــرب يف التاريخ منذ
م ــا قب ــل العصر اإلس ــامي.
يسلط كتاب نحن املغاربة ملؤلفه يحيى بنسليمان الضوء
عل ــى املوروث الثقايف املغربي ومختلف التحوالت التي عرفها
س ــواء قبل وخالل مرحلة احلماية الفرنس ــية أو بعدها ،حيث
تط ــرق فيه بش ــكل دقي ــق إلى فحص عقلي ــات األف ــراد ،وبحث
طبائع اجلماعات ،ودراس ــة س ــلوك األش ــخاص والهيئات ،كما
أنه يقدم لنا مفاتيح عدة لفهم الكثير من األوضاع احلالية.
فعل ــى امت ــداد  341صفح ــة يق ــدم لن ــا املؤل ــف وصف ــا أخ ــاذا
ملواق ــف املغارب ــة وس ــلوكاتهم بتوظي ــف العدي ــد م ــن األمث ــال
الش ــعبية ،ويبرز أن الثقافة الش ــعبية هي ذات س ــيول متشعبة
وحق ــول متع ــددة ،فهي منظومة متكاملة من املعارف ،القيم،
الــرم ـ ــوز ،املعــاييــر ،األعـ ـ ــراف ،الت ـقـالــيد ،الـع ـ ــادات ،القــوانــني،
القواع ــد ومن ــاذج التفكي ــر والفع ــل الت ــي يق ــوم عليه ــا من ــط
عي ــش ،ورؤي ــة للعالم تختلف من مجتم ــع قروي إلى مجتمع
متم ــدن مع ــن مح ــدد يف الزم ــان والفض ــاء ،لذل ــك فاليومي
املعي ــش ه ــو ال ــذي يؤطر حرك ــة احلياة يف املجتمع ويس ــيرها،
وه ــو أيض ــا املتحكم يف توجي ــه الوعي اجلماعي ل ــدى املغاربة،
ويف ذلك الوعي اجلمعي تنصهر التجارب املوروثة واملكتس ــبة
م ــن خ ــال التعاي ــش م ــع البيئ ــة واحملي ــط عام ــة .فالثقاف ــة
ليس ــت هي التعليم وإن كان أحد األسس الضرورية لتكوينها،
وليس ــت ه ــي التربية وإن كانت من قن ــوات انتقالها ،وال العلم،

وإمنا هي مجموعة مكتسبة من اخلصائص والصفات حتدد
لإلنس ــان نوعا متميزا من الس ــلوك ،يقوم على مجموعة من
القيم واملثل واملفهومات ،يرثها الفرد ويتمس ــك بها ويحرص
عليها ،فتصبح هذه الصفات س ــمة مميزة لعقليته ونفس ــيته
وأيضا لش ــخصيته االجتماعية .وال ميكن فهم هذا اإلنس ــان
إال من خالل إدراك احلياة االجتماعية التي يعيش ــها األفراد
وإيج ــاد تفس ــير ل ــكل س ــلوكاتهم من خ ــال معايش ــة حياتهم
والتقرب منها ودراس ــتها.
عـــادات املغاربة ســـلوكهم مـــن خالل كتـــاب «حنن
ا ملغا ر بة » :
أب ــدى يحي ــى بنس ــليمان براعة كبي ــرة يف صياغة األفكار
بأس ــلوب بس ــيط يتميز بنبرات فنية ،إذ ينتقل من فكرة إلى
أخ ــرى يف تالح ــم كبي ــر ،تؤك ــد عل ــى م ــدى عبقريت ــه األدبي ــة
واألنتربولوجي ــة والسوس ــيولوجية ،وم ــن ث ــم ميكن تصنيف
الكات ــب ضم ــن القالئ ــل الذي ــن س ــاهموا يف صياغ ــة ص ــورة
ش ــاملة ع ــن املغارب ــة والت ــي يعكس ــها عن ــوان الكت ــاب «نح ــن
املغاربة» ،فاش ــتغاله كمهندس زراعي يف عدة جهات ،ثم مدير
ملؤسس ــات حكومي ــة لالس ــتثمار الزراع ــي والتنمي ــة القروي ــة،
ث ــم عام ــل إقلي ــم ووزير للصناعة واملعادن مكن ــه عن قرب من
االط ــاع عل ــى طباع املغاربة وس ــلوكاتهم وثقافتهم الش ــعبية
الفري ــدة الت ــي متيزه ــم عن باق ــي الش ــعوب األخرى.
يعطين ــا يحيى بنس ــليمان علـ ــى امتـ ــداد صفـ ـحـ ــات هـ ــذا
الكت ـ ــاب مظــاه ـ ــر عــدي ـ ــدة ط ـب ـعـت حـ ــياة املـغــاربـ ــة وسـلـوكـهـم
املجتمع ــي ،أوله ــا بح ــث املغارب ــة وتلهفه ــم الكبي ــر لس ــماع
األخبار واإلشاعات .ويعطينا مقارنة يف الكلمات املتبادلة بني
مغربي ــن عندم ــا يلتقي ــان مع تل ــك التي تروج بني فرنس ــيني
عندم ــا يتص ــان ،أو إجنليزي ــن عندم ــا يجتمع ــان .يق ــول
الفرنس ــي يف حتيت ــه لصاحب ــه  Comment allez vousأي
بالترجمة اللفظية «كيف أنت س ــائر» الش ــيء الذي يدل على
فك ــرة احلركة الكامن ــة يف باطن وعيه ،ويوح ــي بااللتفات إلى
س ــير احلياة .وسيس ــلم اإلجنليزي على صديق ــه قائالhow :
 do you doأي باللف ــظ :كي ــف أن ــت فاع ــل؟ الش ــيء ال ــذي
يعب ــر ع ــن فك ــرة العم ــل وي ــدل عل ــى ما يصن ــع يف احلي ــاة .أما
املغرب ــي فيس ــأل مالقي ــه« :آش أخب ــارك»؟ األمر ال ــذي ينم عن
املي ــل الطبيعي الذي يجذبه إل ــى البحث عن األخبار ،ويظهر
التعل ــق بالش ــكل ال ــذي يكتس ــيه الوج ــود ال اجلوه ــر ال ــذي
يحرك ــه ،وال النتيج ــة الت ــي يؤديه ــا إليه ــا (ص.)13

129

العدد  32عادات وتقاليد

ح ــدود القهقهة .وعلى العموم فإن النكث والتهكمات تتناقل
م ــن أقص ــى املغ ــرب إل ــى أدن ــاه مب ــرزة م ــا يزعم م ــن تبلد عند
أولئك ،ومن شراس ــة يف الكس ــب عند هؤالء أو من بالدة عند
اآلخري ــن(ص.)43

ويحت ــل الضجي ــج مكان ــة مهم ــة يف ثقافتن ــا الش ــعبية
فأفراحن ــا واحتفاالتن ــا ال نتصوره ــا إال والص ــوت معه ــا ول ــو
حت ــول الس ــماع إل ــى ضجيج .من ذلك مثال أننا نش ــهر أحداث
املجتم ــع بإس ــماعنا الن ــاس أكب ــر ضجي ــج ممك ــن ،وخاص ــة يف
اللي ــل إذا عس ــعس .وقدمي ــا كن ــا نكتف ــي لبل ــوغ ه ــذه الغاي ــة،
كم ــا يق ــول بنس ــليمان باس ــتعمال «البندي ــر» أو «الطعريج ــة»
أو «الطب ــل والغيط ــة» ،ث ــم يف درج ــة أرف ــع يس ــتعمل الكم ــان
املصاح ــب لألغان ــي «الش ــيخة» ،أو يف مرتب ــة أخ ــرى ،وإلظه ــار
ذوق أرق ــى كان ــت أج ــواق الط ــرب األندلس ــي ترس ــل أنغامه ــا
العذب ــة .أم ــا الي ــوم فق ــد أضيف ــت إل ــى ذل ــك النغ ــم مكب ــرات
الص ــوت املدوي ــة لي ــدرك الضجي ــج آذان الع ــام واخلاص فيعلم
ال ــكل أس ــباب وقوع ــه (ص .)16إنه ــا الذاكرة الكامن ــة يف الوعي
ه ــي الت ــي جتعلن ــا نق ــوم بهات ــه الس ــلوكات ،فهي الت ــي جتعلنا
نتكل ــم بص ــوت ع ــال وق ــوي يف أثن ــاء مذاك ــرة عادي ــة ،أو مكامل ــة
تلفوني ــة ،داخ ــل ش ــقة ضيق ــة ذات اجل ــدران الرقيق ــة ،أو عن ــد
لق ــاء يف الش ــارع الفس ــيح .إنن ــا تعودن ــا الضجي ــج ،كم ــا يق ــول
بنسليمان ،فأمام تدفق آالت الراديو والتلفزة على مجتمعنا،
داخ ــل بيوتن ــا ،فإننا ال نتصورها إال مش ــتغلة على ال ــدوام ،وال
نس ــمعها إال يف أعل ــى صوته ــا وأش ــده ،وإن كن ــا ال ننصت إليها،
إنه ــا ظاه ــرة تضخم العادات ،لق ــد علقت بغامض وعينا ،منذ
ماضينا البدوي السحيق كما يقول صاحب الكتاب ،لذا فإننا
نهتف بصاحبنا كلما أردنا أن نناديه ،ولو لم تس ــتوجب بيئتنا
الطبيعية اليوم ومحيطنا املعماري احلالي رفع الصوت لبلوغ
الغاية املنشودة .فخالء البادية يسهل انتشار الصوت البشري
م ــع بق ــاء رنت ــه م ــا لم تك ــن حواجز ضخم ــة تتس ــبب يف رجعة
ص ــدى .أم ــا باحلاض ــرة ،داخل الدور واملكات ــب فيصبح الصوت
البشري ضجيجا ،ونتعوده فال يزعجنا بحال ،ويصبح اللغط
أم ــرا طبيعي ــا عندن ــا فال نتب ــرم من ــه (ص.)60

وبصف ــة عام ــة ،فم ــا م ــن تعبي ــر تضم ــن فع ــا ي ــدل على
عم ــل يقتض ــي حتم ــل مس ــؤولية واضح ــة ،إال وأصب ــح في ــه
املغربي(وه ــو فاع ــل الفع ــل) معموال يقع الفع ــل عليه أو له،
منصوب ــا أو مج ــرورا ،نحوي ــا ومجازي ــا ،متلص ــا م ــن إلص ــاق
املس ــؤولية.إن التعبي ــر اللفظ ــي ين ــم عم ــا يكم ــن يف غامض
وعين ــا ،إن ــه إفص ــاح ال ش ــعوري ع ــن إن ــكار املس ــؤولية ورف ــض
حتمله ــا الذائع ــن يف مجتمعن ــا.

تس ــتمد الثقاف ــة الش ــعبية غناها من تع ــدد روافدها التي
امتزج ــت فيه ــا مختل ــف العناصر البش ــرية املكون ــة للمغرب
طوال تاريخه ،فاملغرب وإن لم يكن فيه أثر للميز العنصري،
ف ــإن ذل ــك لم مينع من انتش ــار الس ــلوك االس ــتهزائي بينهم،
فأه ــل امل ــدن يروج ــون حكاي ــات ع ــن أه ــل الب ــوادي الذي ــن
يعاملونه ــم باملث ــل فيه ــزؤون م ــن رقي ــق ذوقهم املزع ــوم ،ومما
يظن ــون فيه ــم م ــن ضع ــف يف البني ــة البدني ــة ،فقدمي ــا مازح
أه ــل الرب ــاط جيرانه ــم س ــكان مدين ــة س ــا قائل ــن عنه ــم
إنه ــم يفق ــدون رش ــدهم عن ــد العص ــر ،أه ــل دكال ــة يتهكم ــون
عل ــى أه ــل الش ــاوية ،حكاي ــات ع ــن س ــكان تط ــوان أو مكن ــاس
أو مراك ــش ،أو ف ــاس أو س ــوس فإنه ــا تضحك مس ــتمعيها إلى

وكثي ــرا م ــا نالحظ كم ــا يقول يحيى بنس ــليمان أن اجلار
ه ــو ال ــذي عل ــى خط ــأ يف نزاعن ــا مع ــه ،وأن الزمي ــل ه ــو الذي
ل ــم يق ــدم املس ــاعدة إلمت ــام الش ــغل يف املكت ــب أو املعم ــل ،وأن
الرئي ــس ه ــو ال ــذي ل ــم يق ــم بالواج ــب ،أو املنف ــذ ه ــو ال ــذي
عرقل ــه .وهك ــذا نترام ــى املس ــؤولية .وعندم ــا يخس ــر فري ــق
رياض ــي فكثي ــرا م ــا ت ــرى أعض ــاءه يعزون س ــبب الهزمي ــة إلى
التحكي ــم أو إل ــى العب ــي الفري ــق املناف ــس ،ولي ــس م ــن النادر
أن نس ــمع تلمي ــذا أو طالب ــا ل ــم يتوف ــق يف امتحان ترش ــح له،
مح ــاوال تبري ــر رس ــوبه بقس ــاوة األس ــتاذ املمتح ــن ع ــوض أن
يعزو فشله إلى تقصير يف التحضير ،وهكذا فالسعي القائم
باس ــتمرار لتلفي ــق املس ــؤولية بالغي ــر يول ــد عقلي ــة ال ميك ــن

وم ــن املظاه ــر الت ــي تطب ــع ثقافتن ــا الش ــعبية حس ــب
بنس ــليمان هو عدم حتمل املس ــؤولية واالستعمال العشوائي
للغ ــة« :ل ــم يرد املفتاح أن يدور داخل املغ ــاق» ،هذا قولنا إذا
نح ــن ل ــم نتحك ــم يف فتح الباب أو إغالق ــه« .لم ترد اإلبرة أن
تثق ــب رق ــاع اجلل ــد» ،ذلك م ــا ينطق به اخل ــراز املتعب الذي
ل ــم يق ــدر على متابع ــة عمله ،وس ــيصرح امليكانيك ــي العاجز
عن إطالق احملرك وإعادة تنش ــيطه يف تس ــاؤل وتعجب« :إنه
ل ــم ي ــرد أن يش ــتغل» .إنه ــا طريق ــة للتعبير ،فال تغي ــر عمليا
مفهومن ــا لواق ــع األم ــر ،ولكنه ــا ت ــدل عل ــى رفض املس ــؤولية
الراجعة إلينا .إنه الس ــلوك الالش ــعوري الذي يجعلنا نقول
كلم ــا فاتن ــا القطار «إنه هرب علينا» ،إذا حس ــب هذا التعبير
ال يفه ــم أنن ــا تأخرن ــا بفعلن ــا عن وق ــت ذهابه .ولي ــس الولد
ال ــذي تعاقب ــه أم ــه ه ــو ال ــذي َك َّس ــر الكأس ،ب ــل إنه ــا «الكأس
الت ــي تكس ــرت عندم ــا س ــقطت من يدي ــه» كأن لل ــكأس طاقة
عل ــى أن ُت ْس ـ ِـقط نفس ــها ،وكأن إرادة كامن ــة فيه ــا مت َِكنُها من
ذلك (ص.ص.)72-71
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به ــا ومعه ــا معرف ــة من هو مس ــؤول وعم ــا هو مس ــؤول .فأمام
الته ــرب من املس ــؤولية تنتش ــر الالمس ــؤولية.
ويقودن ــا الف ــرار م ــن املس ــؤولية الراجعة إلينا ،إل ــى الهروب
م ــن الواق ــع احملي ــط بن ــا .فامل ــرء يف ه ــذا الوض ــع ال ي ــود س ــمع
م ــا ال يس ــر .ومن أج ــل ذلك ُ َ
تـ ـ ّرف الوقائع ،وتنم ــق احلقائق،
ويضم ــر أمره ــا تفادي ــا م ــن تكدي ــر الس ــامع ،أو ص ــدم الق ــارئ،
وخوف ــا م ــن أن يصبح كالمه نابيا .إنه أدب الكتم ــان املؤدي إلى
مؤامرة الصمت .وما أكثر الذين يرفضون حتليل املشاكل غير
قادرين على مجابهة املتاعب ،فيجدون من األسهل أن يرجعوا
أس ــبابها إل ــى مخلف ــات املس ــتعمرين ،أو مواق ــف امليس ــورين،
أو أعم ــال احلاكم ــن ،أو نظري ــات رج ــال الدي ــن ،أو مح ــاوالت
املش ــاغبني ،محمل ــن إياه ــم مس ــؤولية وق ــوع تل ــك املش ــاكل
وحدوث تلك املتاعب .ولكل واحد مرماه املفضل حسب ميوله
وعواط ــف مس ــتمعيه .ويرى آخرون أنه م ــن احلكمة أمام نفس
احلال ــة أن يتجاهلوه ــا ،حاس ــبني أن الزم ــن س ــيمهد الصعاب،
وعم ــا باملقولة املأثورة «ك ــم حاجة قضيناها بتركها» (ص.)72
وه ــذا يجرن ــا أيضا إلى خصلة أخرى عن ــد املغاربة وهي الصبر
والطاق ــة عل ــى االنتظ ــار .حي ــث أن امل ــرء يف املغ ــرب دائم ــا يف
انتظ ــار مج ــيء ش ــخص ،أو وقوع حدث ،أو بروز ش ــيء ،إنه صبر
ال يدرك ــه حص ــر ،وال حت ــده نهاي ــة ،إن ــه الصبر ال ــذي يجابه به
املغارب ــة انص ــرام الزمن ،وتالحق الس ــاعات كم ــا تعبر عنه نكتة
أهل مراكش وهم يسخرون من عبثهم بأوقاتهم :سأل شخص
صديق ــه اجلال ــس يف مقهى عن س ــبب انتظ ــاره املت َر ِّقب  ،فكان
جواب ــه« :ضرب ــت موع ــدا لفالن يف الس ــاعة الثامن ــة ،وجئته يف
التاس ــعة ،وانتظرته إلى العاش ــرة ،فإذا دقت احلادية عشرة ولم
يظه ــر له أث ــر ،غادرت امل ــكان يف الثانية عش ــرة».
وحت ــى يف أفراحن ــا فإنن ــا نبدي كما يق ــول صاحب الكتاب
نفس ــا طوي ــا عل ــى الصبر .م ــن ذلك مثال أن ُي ْط َل ــب من املرء
احلض ــور بإحل ــاح عن ــد ال ــزوال ملأدب ــة الغ ــداء ،أو يف الس ــاعة
الثامن ــة لتن ــاول طع ــام العش ــاء ،كم ــا تؤك ــده الدع ــوة املوجه ــة
إلي ــه ،ث ــم يج ــد نفس ــه مضط ــرا لس ــاعات طويل ــة بع ــد املوعد
احمل ــدد يف انتظ ــار تق ــدمي الطعام ،وس ــيجد من يس ــتنكر معه
ه ــذا التص ــرف .لكنه ــم كله ــم سيس ــلكون نف ــس املس ــلك يف
مناس ــبات مماثل ــة :أي يترك ــون ضيوفه ــم يف االنتظ ــار ،إنه ــا
ض ــرورة الصب ــر الت ــي نترب ــى عليه ــا (ص.)63.
وم ــن املمي ــزات الت ــي تطب ــع املغارب ــة حس ــب يحي ــى ب ــن
س ــليمان ،إعط ــاء أهمي ــة كبي ــرة للمظه ــر ،واالهتم ــام باملبن ــى
عل ــى حس ــاب املعن ــى ،كما يثبت ــه القول املأث ــور يف بوادين ــا» كول

الت ــن ،واده ــن فمك بالس ــمن ،ودوز على صاحب ــك مصنب» .أي
تغ ــذى تبنـ ـ ًا ،وضع على فمك س ــمن ًا ،ومر عل ــى عدوك متحدي ًا
متعاليـ ـ ًا .يض ــاف إل ــى ذل ــك معايي ــر الكرام ــة وعالم ــات املكانة
عند الكثير من املغاربة والتي تلخصها العبارة املوجزة الرنانة
«اخلرق ــة ،والورق ــة ،واملرق ــة» .أي القطعة م ــن الثوب كناية على
اللب ــاس الفاخر والتحلي به .والورقة النقدية ،إش ــارة إلى وفرة
امل ــال والس ــخاء به .واملرقة ،تلميحا إل ــى الطبخ الرفيع وإطعام
الناس به .تلك هي الش ــروط التي باس ــتكمالها يتس ــنى للمرء
أن يحت ــل مقاما ويظهر ب ــن الناس(ص .)268.وهذا الس ــلوك
يجرن ــا أيض ــا إلى ع ــادة أخرى يتحدث عنها يحيى بنس ــليمان
وه ــي مي ــل املغارب ــة إل ــى التبذي ــر واإلس ــراف ،ويعطين ــا ش ــهر
رمضان كنموذج لذلك .هذا الش ــهر الذي نتصوره ش ــهر صيام
وتعب ــد وتأم ــل ،إال أن ــه يتي ــح يف نف ــس الوق ــت ،الفرصة حلركة
ليلي ــة صاخب ــة ،واس ــتهالك مس ــائي متن ــوع .فيمن ــح الن ــاس
ألنفس ــهم ترضية نفس ــية ذاتي ــة طوال اللي ــل ،مقابل حتملهم
مش ــقة احلرم ــان يف النه ــار .ويحض ــرون من أج ــل ذلك أطعمة
دس ــمة ،وحلوي ــات معس ــولة ،وغيرها م ــن أش ــكال األكل املغذي،
ِب ِن َّي ِة استدراك حالة العوز التي الزمتهم من الفجر إلى املغرب.
لك ــن امل ــرء ال يس ــتطيع أن يتن ــاول كل ما هيأت ــه اليد ،وجمعته
الش ــهوة املكبوح ــة ،من أن ــواع الرط ــب واليابس ،وألوان الس ــائل
واجلام ــد ،وأش ــكال األخض ــر والط ــري ،أو املصب ــر واملطهي .بل»
ه ــي الع ــن التي ت ــأكل» كما يق ــال (ص.)269.
نافلة القول:
إن الثقاف ــة الش ــعبية املغربي ــة انطالق ــا م ــن كت ــاب نح ــن
املغارب ــة ليحي ــى بن س ــليمان هي ثقاف ــة غنية متت ــاز بالتنوع،
فهي تس ــكن الفرد وتظهر يف س ــلوكه ومنط معيش ــته ،تبرز يف
مجموع ــة م ــن املظاهر والس ــلوكيات أبرزها األمثال الش ــعبية
الت ــي تعد أحد إفرازات املجتمع وتعبيرا عن عاداته وتقاليده.

الهوامش:
 - 1يحيى بن سليمان ،نحن املغاربة-مشاكل النمو بني التقليد
والتجديد ،-الطبعة األولى ،شــركة النشــر والتوزيع املدارس،
الدار البيضاء.1985 ،

الصور:
1 - h t t p s : / / b o s s s s 2 2 7 . fi l e s . w o r d p r e s s .
com/2012174823-20120522/05/.jpg
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املطربة «صليحة» بحث يف أســـرار اخللود
أغنية الراي بالغرب املتوســـطي

134
146

املطربة «صليحة»

بحث يف أسرار اخللود

()1

د .محمد الدريدي
أستاذ باملعهد العالي للموسيقي ،جامعة سوسة ،تونس.

احتفلــت تونــس علــى مــدى الســنة املاضيــة مبــرور مائــة ســنة علــى مولــد املطربــة صليحــة( )1958 – 1914()1التــي تعتبــر مــن
أهــم األعــام الفنيــة التــي ّميــزت املشــهد الغنائــي فــي البــاد التونســية خــال النصــف األول مــن القــرن العش ـرين علــى الرغــم مــن قصــر
عمرها الفني ( ،)1958 – 1938ونتبني ذلك من خالل نتيجة إحصائية حتصلنا عليها أثناء قيامنا بالعمل امليداني املبني على
االستبيان اخلاص برسالة الدكتوراه (الذوق املوسيقي بالبالد التونسية ،جدلية الداللة الرمزية والتقبل .مقاربة تاريخية واجتماعية
()2
ستجوبني الكهول( )3اخلاصة باملغنني التونسيني.
ودراسة موسيقية مقارنة) ،حيث ّ
تصدرت املطربة صليحة قائمة اختيارات ا ُمل َ
وم ــن خ ــال عملي ــة البح ــث يف جمل ــة األغاني اخلاص ــة بها جن ــد أن مجمل األس ــباب التي جعل ــت املطربة صليحة
تتص ــدر قائمة املس ــتجوبني الكه ــول تتلخص يف النق ــاط التالية:
 أهمية الفترة التي ظهرت فيها املطربة صليحة. طبيعة صوت املطربة صليحة.134
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 الطب ــوع واإليقاع ــات الت ــي جاءت عليه ــا أغاني املطربةصليح ــة القريب ــة م ــن اللهج ــات الش ــعبية واإليقاعات
الش ــعبية يف أغل ــب مناط ــق البالد.

تتصدر
 عدد املستجوبني الذين جعلوا املطربة صليحةّ
قائم ــة االختي ــارات اخلاص ــة باملغنني التونس ــيني133 :
مس ــتجوب ،منهم  76إن ــاث و 57ذكور.

 القوال ــب املوس ــيقية املغناة من ط ــرف املطربة صليحةوالـق ــريبـ ــة مـ ـ ــن الـق ـ ــوالب الـغـنــائـ ــية الشـعـبيـ ــة ،عـلــى
غرـ ــار الفـونـ ــدو والعـروبـ ــي الذي يشبـ ــه قـالـ ــب «هـ ــزان
الصوت» املنتـشر بـاملنـاطـق الـغـربـيـة واحملـاذيـة للـحـدود
اجلـزائـريـة.

تبي مدى اهتمام التونسيني باملطربة
كل هذه النتائج ّ
صليح ــة وأغانيها خالل فترة الس ــتينات والس ــبعينات من
القرن العشرين ،وبالبحث يف أسباب هذا االهتمام جندها
تتلخص يف النقاط التالية:

 القوال ــب الش ــعرية املغن ــاة م ــن ط ــرف املطرب ــة صليحةوالت ـ ــي تنتـ ـ ــمي أغلبـ ـ ــها إلـ ـ ــى إحـ ـ ــدى الفـ ـ ــروع األربـ ـعـة
للش ــعر الشعبي التونسي :الـﭭـ ــسيم واملوﭬـ ــف وامللزومة
واملس ــدس.
 تنـوع األغـراض الشعـريـة ألغـانـي املطـربة صليـحة. قيمة امللحنني والش ــعراء الذين تعاملت معهم املطربةصليحة.
ملخص العمل امليداني اخلاص باملطربة صليحة:
ّ
الس ــؤال كان ح ــول املغن ــن الش ــرقيني والتونس ــيني
والغربي ــن املفضل ــن لديه ــم يف فت ــرة ش ــبابهم (تقريب ــا
فترة الس ــتينات والس ــبعينات من القرن العشرين) ،فكانت
النتائ ــج مقارن ــة بع ــدد املس ــتجوبني عل ــى النح ــو التال ــي:
 العدد اجلملي لكل املس ــتجوبني هو  1005مس ــتجوبميثل ــون ع ّين ــة مصغّ ــرة للمجتم ــع التونس ــي حس ــب
النظ ــام التقريبـ ــي للدول ــة وه ــم من األقاليم الس ــبعة
للب ــاد التونس ــية موزع ــن عددي ــا حس ــب اجلن ــس
والفئ ــات العمري ــة واملس ــتوى التعليم ــي وأيضا حس ــب
منطق ــة اإلقام ــة (وس ــط بل ــدي  /وس ــط غي ــر بل ــدي)
وذل ــك حس ــب نتائ ــج آخ ــر إحص ــاء ق ــام ب ــه املعه ــد
الوطن ــي لإلحص ــاء س ــنة .2004

 ع ــدد املس ــتجوبني الكه ــول 195 :مس ــتجوب ،منهم 97إن ــاث و 98ذكور.
 ع ــدد املس ــتجوبني الذي ــن ذك ــروا املطرب ــة يف قائم ــةاالختي ــارات اخلاص ــة باملغن ــن التونس ــيني:
 171مستجوب ،منهم  104إناث و 67ذكور 24( ،مستجوبا
فق ــط م ــن جملة  195لم يذكروا املطربة صليحة).

أهمية الفترة التي ظهرت فيها املطربة صليحة:
ظه ــرت املطرب ــة صليح ــة ألول م ّرة خ ــال حفل افتتاح
اإلذاع ــة التونس ــية يف أكتوب ــر  1938باملس ــرح البل ــدي ،وقد
س ـ ّـجلت من ــذ ذل ــك التاري ــخ وحت ــى وفاته ــا  63أغنية منها
 36أغني ــة محفوظ ــة بخزين ــة اإلذاع ــة التونس ــية ،والبقية
تس ــجيالت تابع ــة حلف ــات الرش ــيدية أو تس ــجيالت عل ــى
اس ــطوانات الرصايص ــي ،وتعتب ــر هذه األرق ــام يف حد ذاتها
أرقام ــا قياس ــية يف تل ــك الفت ــرة إذا م ــا نظرن ــا إل ــى أجه ــزة
وتقني ــات التس ــجيل الصوت ــي املعتم ــدة مبؤسس ــة اإلذاع ــة
آن ــذاك وببقي ــة ش ــركات التس ــجيل والصعوب ــات الكبي ــرة
واملختلف ــة الت ــي تعرق ــل عملي ــة التس ــجيل برمتها.
أم ــا الفت ــرة الت ــي ظه ــرت فيه ــا املطرب ــة صليح ــة فق ــد
مت ّي ــزت بالتغي ــرات االقتصادي ــة واالجتماعي ــة وباحل ــراك
السياس ــي ال ــذي انعك ــس عل ــى املش ــهد الثق ــايف والفك ــري
والفن ــي بصف ــة عام ــة ،نذك ــر م ــن ذل ــك:
 تفاق ــم األزم ــة االقتصادي ــة واالجتماعي ــة م ــن ج ــراءانعكاسات أزمة الثالثينات التي أدت إلى تدهور قطاعي
الفالح ــة واملناجم بس ــب انهيار األس ــعار وغلق األس ــواق
اخلارج ّي ــة ،وكذل ــك الظ ــروف الطبيع ّي ــة الصعب ــة م ــن
جـ ـ ّراء اجلف ــاف واجل ــراد.
 أ ّدت األزمـة االقتصادية إلى تدهور األوضاع االجتماعيةملعظ ـ ــم التــونس ـيـ ــن مـ ــن ذلـ ــك إفـ ــاس العدي ــد م ــن
الفـالحـ ــن واحلـرفيـ ــن والتجـ ــار وتفـ ــاقم البطـالـ ــة يف
املـ ــدن الكـبـ ــرى ويف املنـاطـ ــق املنجم ـ ـ ّية التـ ــي أدت إلـ ــى
تكثّـف النـ ــزوح إلى املـدن وانتـشار األحـياء القـصـديـر ّية
حـ ــولها وبـ ــروز مـا يعـ ــرف بظـاهرة «تـرييـ ــف املـدن».
 تفـ ــاقم حتـ ــديات السـياسة االستعمـ ــار ّية ،حـيث عـمـدتفرنسـ ــا يف مطلـ ــع الثـالثيـ ــنات إلـ ــى تنـ ــظيم تظـ ــاهرات
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كبرى على غرار املؤمتر األفخارستي وكذلك االحتفال
بخمس ــين ّية احلماي ــة وأيض ــا أح ــداث التجني ــس ،إذ
مس ــت ه ــذه التظاه ــرات مبش ــاعر التونس ــيني الوطن ّية
ّ
والدينية.
 ت ــأزّم األوض ــاع االقتصادي ــة واالجتماعي ــة أدى إلى بروزق ّوت ــن جديدت ــن عل ــى الس ــاحة الوطن ّي ــة ،فم ــن جه ــة
جن ــد اجلماهي ــر الش ــعب ّية الت ــي ع ّب ــرت ع ــن رفضه ــا
لسياس ــة املس ــتعمر الفرنس ــي وعمل ــت عل ــى التص ــدي
لس ــلطات احلماي ــة بتنظيم املظاه ــرات واالحتجاجات
واإلضراب ــات بلغ ــت حدته ــا م ــع ح ــوادث التجني ــس
وأجبرت س ــلط احلماية عل ــى تخصيص مقابر خاصة
باملتجنس ــن ،وم ــن جه ــة أخرى جند مجموع ــة «العمل
التونس ــي» م ــع الزعي ــم بورﭬـ ــيبة ورفاقه الذين أسس ــوا
صحيف ــة العم ــل وأب ــدوا ق ــدرة فائقة على تعبئ ــة الرأي
()4
الع ــام ض ـ ّـد قض ّية التجني ــس.
كل ه ــذه األح ــداث أثّ ــرت يف املش ــهد الثق ــايف والفك ــري
واألدب ــي والفن ــي للب ــاد ،حي ــث عرف ــت تون ــس يف مطل ــع
الثالثينات حركة ثقافية وفكر ّية نشيطة جتلّت من خالل
عدة صحف أخذت على
تكثّف النش ــاط الصحفي وظه ــور ّ
عاتقه ــا الدف ــاع عن مصالح التونس ــيني وتبن ــي التحركات
الشعب ّية مثل صحيفة «صوت التونسي» وصحيفة «العمل
التونس ــي» ،كم ــا ب ــرز تيار فكري حتـ ـ ّرري جدي ــد عبرت عنه
كتاب ــات املصل ــح الطاه ــر احل ــداد ح ــول امل ــرأة والعم ــال(،)5
وق ــد ب ــرز أيض ــا تي ــار أدبي ث ــوري جدي ــد تبنـ ّــى التعبير عن
تطلع ــات الش ــعب التونس ــي ورغبت ــه يف التح ــرر واالنعتاق،
عب ــرت عنه قصائد الش ــابي كما عب ــرت عنه كتابات جماعة
حتت الس ــور.
كم ــا تكث ــف يف ه ــذه الفت ــرة العم ــل اجلمعيات ــي ،حي ــث
بل ــغ ع ــدد اجلمعي ــات س ــنة 94( 1937جمع ّية) ناش ــطة يف
مختلف املجاالت مثل «الشبيبة املدرسية» وجمع ّية «طلبة
ش ــمال إفريقي ــا املس ــلمني» وجمع ّي ــة «قدم ــاء الصادقي ــة»
وكذل ــك جمع ّي ــة «الرش ــيدية» الت ــي م ّثل ــت حدث ــا مهما يف
املش ــهد املوس ــيقي التونس ــي خاص ــة ح ــن انبث ــق ع ــن هذه
اجلمع ّي ــة معه ــد يهت ــم بالتعلي ــم والتكوي ــن يف املوس ــيقى
التونس ــية (.)6

طبيعة صوت املطربة صليحة:
يعتب ــر ص ــوت املطربة صليح ــة من األصوات النس ــائية
الن ــادرة خ ــال الفت ــرة املتراوح ــة ب ــن س ــنتي  1938و1958
مقارن ــة مبثيالته ــا الالت ــي عاصرنه ــا ،فم ــن جه ــة جن ــد
صوته ــا ميت ــد على مس ــاحة صوتي ــة تف ــوق الديوانني (من
درجة اليكاه إلى درجة جواب جواب البوس ــلك) ،ومن جهة
أخ ــرى جن ــد ص ــوت املطرب ــة صليح ــة صوت ــا خام ــا متع ّودا
عل ــى أداء اجلم ــل املوس ــيقية الش ــعبية ب ــكل خصائصه ــا
التـقنـيـة والـجـمــال ــية ،ه ـ ــذا إلـ ــى ج ـ ــان ــب نقـ ــاوة وسـ ـ ـ ــالم ـ ــة
مخ ــارج احل ــروف عنده ــا وه ــو النط ــق الذي مي ّي ــز طبيعة
اللهج ــة العام ّية الدارجة ألغل ــب املناطق الداخلية للبالد
التونس ــية وخاص ــة منه ــا الب ــوادي واألري ــاف والتي يعرفها
اجلمي ــع عن ــد االس ــتماع باس ــتعمال الق ــاف املعق ــودة (ڤ)
عل ــى حد تعبي ــر الباح ــث املنوبي السنوس ــي(.)7
طبوع وإيقاعات أغاني املطربة صليحة:
إن املتأم ــل يف الرصي ــد الغنائ ــي املس ــجل للمطرب ــة
صليح ــة يالح ــظ التنـ ـ ّوع الكبي ــر عل ــى مس ــتوى الطب ــوع
املستعملة والقريبة يف استعماالتها من اللهجات الشعبية
التونس ــية ه ــذا إل ــى جان ــب اس ــتعمال اللهج ــات الش ــعبية
اخلاص ــة ببع ــض املناط ــق الداخلي ــة ،إذ جن ــد العدي ــد م ــن
األغان ــي يف طب ــع املزم ــوم وطب ــع راس ــت الذي ــل واألصبعني
ورم ــل املاي ــة والس ــيكاه وغيره ــا ،كم ــا جن ــد طب ــع احلس ــن
صب ــا ال ــذي تناولت ــه املطرب ــة صليح ــة يف أغني ــة «ان ــزاد
النب ــي» عل ــى النحو ال ــذي علي ــه تقريبا لهج ــة «احلمدان»
املنتش ــرة ببع ــض املناط ــق الس ــاحلية وخاص ــة منطق ــة
املثالي ــث( ،)8وم ــن اللهج ــات الش ــعبية املس ــتعملة بكث ــرة يف
املوس ــيقى الكالسيكية التونسية جند العديد من األغاني
أو أج ــزاء منه ــا يف احملي ــر س ــيكاه واحملي ــر ع ــراق ،وأم ــا يف
اللهجات الش ــعبية األخرى فإنا جند أغاني يف العرضاوي
والصاحل ــي مبختل ــف تفريعات ــه وتنويعات ــه احمللي ــة.
واجلدي ــر بالذك ــر أن املطرب ــة صليح ــة غ ّن ــت يف بع ــض
املقام ــات الش ــرقية كمق ــام الصب ــا يف أغني ــة «غزال ــي نف ــر»،
لك ــن الصياغة الش ــعرية لألغني ــة وطريق ــة التنفيذ اآللي
واألداء الصوت ــي جتعل ــك تش ــعر وكأن املق ــام املوس ــيقي
املس ــتعمل مق ــام تونس ــي ص ــرف.
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أم ــا على مس ــتوى اإليقاعات التي عليه ــا أغاني املطربة
صليحة ،فإن أغلبها إيقاعات ش ــعبية تونسية مستعملة يف
مختل ــف مناطق البالد على غرار إيق ــاع الفزاني والبونوارة
والبورجيل ــة وغيره ــا ،كم ــا جن ــد أغان ــي للمطرب ــة صليحة
على إيقاعات ش ــعبية مس ــتعملة يف املوس ــيقى الكالسيكية
التونس ــية والت ــي ال تس ــتعمل يف النوب ــات مث ــل إيق ــاع املدور
ح ــوزي املس ــتعمل يف أغني ــة «يا خيل س ــالم» وأغني ــة «أوتاري
وعودي» وفوندو «فراڤ غزالي» ،وأيضا إيقاع املربع التونسي
مث ــل أغني ــة «ن ــا وجم ــال فري ــدة» وأغنية «م ــع العزاب ــة» ،كما
جن ــد أغان ــي عل ــى إيق ــاع اخلت ــم ال ــذي ينتم ــي لإليقاع ــات
الكالس ــيكية التونس ــية مث ــل أغني ــة «ح ــزت البه ــا والـﭭـ ــد»،
كم ــا جن ــد العديد م ــن األغاني عل ــى إيقاع الوح ــدة الكبيرة
املس ــتعمل كثي ــرا يف املوس ــيقى الش ــرقية عل ــى غ ــرار أغني ــة
«كي ــف دار كـ ــاس احل ـ ــب» وأغن ـي ــة «ربـ ــي عطـ ــاني ك ــل ش ــيء
بكمال ــو» وغيرهما.
القوالب املوسيقية املغناة من طرف املطربة
صليحة:
إن املتأم ــل يف الرصي ــد الغنائ ــي للمطرب ــة صليح ــة
املسجـ ـ ـ ــل يف الرشي ـ ــديـ ـ ــة أو ع ـل ــى اسط ــوان ــات ال ــرصــاي ـ ـصــي
ّ
أو املسج ـ ــلة باإلذاع ــة التونس ــية ،يالح ــظ التنـ ـ ّوع املوج ــود
علـ ـ ــى مس ـ ـ ــتوى القوال ـ ـ ــب املوسيق ـ ـ ــية الغنـ ـ ــائية ،حي ـ ـ ـ ــث
جن ــد األغني ــة الش ــعبية واملونول ــوڤ والفون ــدو والعروب ــي
والقصي ــدة وغيره ــا.
األغنية الشعبية:
ه ــي األغني ــة الت ــي تتناقله ــا األجيال بلهجة بس ــيطة
تخت ــرق الوج ــدان اجلمعي دون أن تنتس ــب إلى قائل معني
أو زمن محدد ،وتخضع األغنية الشعبية خالل التحوالت
االجتماعي ــة لتغي ــرات يف مضامينه ــا وأحلانها وأش ــكالها،
حي ــث يج ــب تواف ــر ثالثة عناصر يف أي أغنية ش ــعبية هي
اللح ــن الش ــعبي الفلكل ــوري واللهج ــة العامي ــة والدالل ــة
االجتماعية الش ــعبية.
أم ــا اللح ــن الفلكلوري فهو ال يس ــتجيب عام ــة للتّطور
ببس ــاطة ،فه ــو ميي ــل إل ــى الثب ــات ويجم ــد عن ــد مقام ــات
معين ــة ال يتعداه ــا ،وح ــن يلج ــأ البع ــض إلى تطوي ــره كما
يحصل حاليا يصبح عندئذ حلنا عاطال عن األداء مفرغا

م ــن دالالت ــه الفني ــة الس ــيميولوجية ،وأق ــدم أن ــواع األغنية
الش ــعبية أغان ــي احلب وأغان ــي األعراس واألف ــراح والرقص
ومعظمه ــا أغ ــان غزلي ــة ذاتي ــة ،وميك ــن إضاف ــة منظوم ــات
الشكوى التي تعود بدورها إلى مراسم تشييع امليت وكذلك
أغان ــي العمل وأغان ــي املناس ــبات املختلفة(.)9
نذك ــر م ــن ب ــن األغان ــي الش ــعبية الت ــي أدته ــا املطرب ــة
صليحة والتي اشتهرت بصوتها أغنية «انزاد النبي» وأغنية
«بخن ــوڤ بن ــت احملامي ــد» وأغني ــة «ب ـ ّ
ـالل ي ــا حم ــد ي ــا خويا»
بدلني» وأغنية «س ــاڤ جنعك س ــاڤ» وأغنية
وأغني ــة «خالي ّ
«شرڤ غدا بالزين» وأغنية «عرضوني زوز صبايا» وأغنية «آه
وادعوني ي ــا لبنات».
املونولوڤ:
يع ــود أص ــل كلم ــة مونول ــوڤ إل ــى الالتيني ــة القدمي ــة
ومعناه ــا األداء املنف ــرد ،والش ــق األول م ــن الكلم ــة «مون ــو»
تعنــي (مفــرد) والشــق الثانــي مــن الكلمــة «لوجــوس» تعنــي
(خط ــاب) ،وتش ــير التس ــمية املوس ــيقية اصطالح ــا إل ــى أن
النص الغنائي يتمثل يف مقطع واحد يؤديه فرد واحد(.)10
ومــن أبــرز املونولوﭬ ــات التــي أدتهــا املطربــة صليحــة نذكــر
مونول ــوڤ «م ــع العزاب ــة» ومونول ــوڤ «ن ــا وجم ــال فري ــدة»
ومونولــوڤ «حبيتهــا» ومونولــوڤ «يــا مـﭭ ــواني».
الفوندو:
يذك ــر الباح ــث املنوبي السنوس ــي أن «الفوندو» كلمة من
أص ــل إس ــباني أو إيطال ــي فيق ــول« :كانت تب ــرز أحيانا أغنية
يلحقه ــا م ــن احل ــظ م ــا ل ــم يلح ــق س ــواها ،إم ــا لطراف ــة
حلنه ــا وإم ــا ملطابق ــة كالمه ــا حل ــدث اش ــتهر أم ــره فيتبنى
األغني ــة احملظوظ ــة الصن ــاع أصحاب ف ــرق الط ــرب الفنية
ويجعل ــون منه ــا فكاه ــة يدمجونه ــا يف برام ــج احلف ــات
الت ــي تق ــام يف األفراح العائلي ــة ويف قاعات اللهو العمومية.
وذل ــك بع ــد ما يدخل ــون عليها بعض التغيي ــر مما يجعلها
تتف ــق وقوالب التلحني ومقاييس ال ــوزن اإليقاعي املعهودة
عنده ــم معتبري ــن ذل ــك تهذيب ــا وإتقان ــا ويطلق ــون عل ــى
األغنية اجلديدة التي يخرجونها مبثل هذه الطريقة اسم
الفون ــدو وه ــي كلم ــة إس ــبانية أو إيطالي ــة معناها األس ــاس
واألص ــل معبري ــن بذلك ع ــن كون التألي ــف اجلديد مرتكزا
عل ــى أس ــاس ومتفرع ــا ع ــن أص ــل .وال غراب ــة يف عجمة هذا
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()2

االصط ــاح إذا اعتبرن ــا ك ــون غال ــب احملترف ــن بصناع ــة
املوسيقى كانوا إلى أوائل هذا القرن من اليهود اإليطاليني
أو اإلس ــبان»(.)11
من أبرز الفوندوات التي ُعرفت بصوت املطربة صليحة
نذكر فوندو «يا خيل سالم» وفوندو «فراڤ غزالي».
العروبي:
هـ ــو قالـب غنـائـي تـونسـي يـقـوم عـلـى االرجتـال الصوتي
الغنائي لبعض األبيات الشعرية الشعبية ،يأتيه املغني قبل
ويع ــرف العروب ــي يف املش ــهد
أداء األغني ــة لتهيئ ــة املتلق ــيُ ،
الغنائ ــي الش ــعبي التونس ــي مبصطل ــح «الط ّواحي» ،أمـ ــا يف
أغلـ ــب املناطق التونسية احملاذية للحـ ــدود اجلــزائــريــة فــإن
الـ ـعــروبــي ُيـعــرف ب ــ«هـ ـزّان الصوت»(.)12

م ــن أب ــرز العروبي ــات الت ــي اش ــتهرت بص ــوت املطرب ــة
صليح ــة نذك ــر:
عروب ــي «ف ــراڤ احلي ــاة يذب ــل ال ــروح» يف طب ــع راس ــت
الذي ــل
ف ــراڤ احلي ــاة يذب ــل ال ــروح

وي ــا ع ــن بالدم ــع نوح ــي

نب ـكـ ـ ــي والـﭭ ـ ـ ـل ـ ــب مج ـ ـ ــروح

وم ـ ــن يوم فارﭬـ ــت روحي

عروبي «ما نرﭬـد الليل محتار» يف طبع راست الذيل
مـ ـ ـ ــا نـ ــرﭬـ ـ ـ ــد اللـ ـ ـ ــيل محتار
يف كب ـ ـ ـ ــدتـ ـ ــي شع ـ ـ ـ ـ ــلت النار

وهـ ـ ــاج ـ ـ ــت علـ ـ ـ ّـي النكيده
كما محرﭬـ ــه يف حصيده

على ولفتي كحلة االنظار

رح ـ ـ ـلـ ـ ــت ع ـل ـ ـ ــى غـ ــير ريده

عروبي «يحدث على العبد ساعات» يف احملير عراق
138

العدد  32موسيقى وأداء حركي

يح ــدث عل ــى العب ــد س ــاعات
بنـ ـ ـ ــادم اليـ ـ ـﭭـ ــرا العـﭭــوب ـ ــات
حكّ ـ ـ ـ ــرت ووزن ـ ـ ــت األوق ـ ـ ـ ــات

الش ــيء ال ــذي ال يوال ــم
تبـ ـ ـ ــعد علـ ـ ـ ــيه املظـ ـ ــالم
ال حـ ـ ــد مـ ــن ح ــد س ــالم

عروبي «فراڤ احلياة مر وصعيب» يف احملير سيكاه
وخـ ـ ـ ـلّف دمـ ـ ـ ــوعي تتـﭭـ ــاطر
فراڤ احلياة مر وصعيب
يبري على اجلروح ش ــاطر
ل ّوجت مـ ـ ــا لـﭭ ـ ـ ــيت طبيب
ف ــرﭬـ ــة بـ ـ ـ ــا موجعة عـ ــيب وم ـ ــا تتنسى مــن اخلواطر
علي وغابت» يف العرضاوي
عروبي «رحلت ّ
ّ
وخش ــت فج ــوج اخلل ّي ــه
رحـلـ ـ ـ ـ ــت عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي وغـ ـ ـ ــاب ـ ـ ــت
عين ـ ـ ــي تـ ــراجي الثن ـ ـ ـ ّيه
وكب ــدي م ــن الوح ــش ذاب ــت
يف غـيبـ ـ ـتـ ــي ي ـ ـ ـ ــا لبن ـ ـ ـ ّيه
تـتفكّ ـ ـ ـ ـ ـ ــرنـي ـ ـ ـ ـ ــش ث ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ــت
عديتهم مرض» يف طبع املزموم
عروبي «ل ّيام ّ
سبب مرضتي بالغبينه
األي ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـ ـ ّـدي ـتـ ـ ــهم مـ ـ ـ ــرض
يف وسـ ـ ــط سـ ـ ــوڤ املـ ــدينه
منشي جهامة على األرض
خـ ـ ــايـ ــف مـ ـ ــن الكـ ـ ــة العرض وشـم ـ ـ ـ ــاتة النـ ـ ــاس فيـ ـ ــنا
القصيدة:
غ ّن ــت املطرب ــة صليحة العديد م ــن القصائد املنظومة
بالعربي ــة الفصح ــى ،نذك ــر م ــن ذل ــك قصي ــدة «ع ــش
حامل ــا بالوصال» وقصيدة «هج ــر احلبيب» التي نظمها
الش ــاعر مصطف ــى آغ ــا وقصيدة «ع ــذل الع ــواذل» التي
نظمها الشاعر الطاهر القصار وقصيدة «أنوح فتسخر
من أدمعي» التي نظمها الش ــاعر جالل الدين النقاش
وقصيدة «يا زهرة» التي نظمها الش ــاعر محمد س ــعيد
اخللص ــي .واجلدي ــر باملالحظ ــة وحس ــب اس ــتنتاجات
االس ــتبيان اخل ــاص بال ــذوق املوس ــيقي ال ــذي قمنا به،
الحظن ــا أن ه ــذه القصائد الت ــي أدتها املطربة صليحة
ل ــم تك ــن يف دائ ــرة اهتم ــام التونس ــيني مقارن ــة ببقي ــة
األغان ــي املعروفة بصوتها ،ونح ــن نُرجع ذلك إلى تع ّود
املتلق ــن االس ــتماع إل ــى أغان ــي صليح ــة ذات الطاب ــع
الش ــعبي س ــواء األغاني العتيقة التي سجلتها أو حتى
األغان ــي اخلاص ــة به ــا ،وه ــذا راج ــع ب ــدوره إل ــى م ــدى
حض ــور ورواج مختل ــف األمن ــاط الغنائي ــة للمطرب ــة
صليح ــة يف وس ــائل اإلع ــام الس ــمعية والبصرية.

القوالب الشعرية املغناة من طرف املطربة:
إن أغل ــب الكلم ــات الت ــي غنتها املطربة صليح ــة والتي
ـعي س ــواء من األغان ــي العتيقة
الق ــت رواجا وانتش ــارا واس ـ ْ
التراثي ــة أو امللحن ــة له ــا خصيص ــا ه ــي كلم ــات منظوم ــة
عل ــى أوزان الش ــعر الش ــعبي التونس ــي املتمثل ــة يف فروع ــه
األصلية األربعة :الـﭭـ ــسيم واملوﭬـ ــف واملسدس وامللزومة(،)13
وق ــد جاءت أغل ــب األغاني التي أدتها املطربة صليحة على
قال ــب امللزوم ــة مبختل ــف أنواعها أم ــا األغاني الت ــي جاءت
يف قال ــب املوﭬـ ــف واملس ــدس والـﭭـ ــسيم فهي ضئيل ــة مقارنة
بقال ــب امللزومة.
امللزومة :هي منظومة شعرية لها طالع( )14ذو غصنني
أو ثالث ــة أو أربع ــة أدوار( )16تتركب من أغصان ثالثة فما فوق
تتح ــد قافيته ــا و ُتخت ــم بغص ــن ترج ــع قافيت ــه إل ــى قافي ــة
الطال ــع .ومث ــال ذل ــك أغني ــة «ف ــراڤ غزال ــي» (دون اعتب ــار
األبي ــات املغن ــاة يف ش ــكل عروب ــي) وهي م ــن التراث:
()15

ني ِتن ِْح ْب ِم ْن فْ َراڤ غْ ز َِالي
ِا ْلعِـ ْ
يذ النـ َ ْو ْم َما َي ْح َ
ال ِلي
َحتَّ ى ل ِْـذ ِ
َرح ْـ ـ ُلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا بِ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َها
الر َم ِـايڤ ْم َذ ّْب َله ِع ِينـي َها
ُس ِ
ـود ِ
يدي َها
ُلو َك ْ
ان َص ِاب ْت ُحكْ ْم َها ِب ِ
اعه ْع َلى فْ َراڤ ْخ َي ِالي
َما ن ِْط ْ
يق َس َ
كذل ــك أغني ــة رب ــي عطان ــي كل ش ــي بكمالو ق ــد جاءت
عل ــى قال ــب امللزوم ــة وهي من كلمات باحلس ــن بالش ــاذلي
وأحل ــان خم ّي ــس الترنان:
َر ِبـي عـ َ َط ِاني ُكلْ ِشي ِبكْ َما ُلو
الن َك ِاي ْد زَا ُلو
اللي ن ِْح ُبو ِو ِ
َج ِـاني ِ
زَا ُل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ْعـ ـ َلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّي ْه
ِو ْبـقُ ْـر َب َها َل ّيـَا ْم َصا ُروا ْه ِنـ ّي ْه
ِفكـ ْ ِري ْز َهى ِوفْ َر ْح ِب ْال ِْس ِمـ ّي ْه

ل َ
ال ُلو
ْصلْ َ ْ
َيفـ ْ َر ْح ا ْل َقل ْْب ِإ َذا ات َ
وأيض ــا أغنية ي ــا الميي ع الزين جلالل الدين النقاش
عل ــى قالب امللزومة (حلنّها محمد التريكي):
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َيا َ
ُص ُب ْر ِشي
يي َع الز ْ
ال ِ ِ
ِّين َما ن ْ
ني َما ْي َعت َّْق ِـشي
َقل ِْب ِإ ْن ِك َوا ُتو ال ِْع ْ
َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِيـ ـ ْبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر ِاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ـاشي
إن َر َما ُتو ال ِْع ْ
َقل ِْب ْ
ْج ِ
ني َما ِين َ
ـاشي
ِف ُسو َق َها َل ْر َو ِاح َما َتغْ َل ِ
وك َما ِتـكْ ِب ْر ِشي
ام ـ َها ال ُْـم ُل ْ
ُق َّد َ
كل ه ــذه األغان ــي عل ــى قال ــب امللزوم ــة املثن ــاة (ذات
الغصن ــن يف الطال ــع) ج ــاءت أدواره ــا متكون ــة م ــن ثالث ــة
أغص ــان متح ــدة القافية ومتبوعة مبك ــب (الغصن األخير
م ــن ال ــدور) تتح ــد قافيت ــه م ــع قافي ــة الطال ــع:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

كم ــا توجد أغان أخ ــرى على قالب امللزومة املثناة أيضا
لك ــن تختل ــف ع ــن األغان ــي الس ــابقة بع ــدد األغص ــان يف
ال ــدور وتركيبت ــه العام ــة مثل أغنية غزالي نف ــر التي ألفها
«بدلتين ــي» وكذل ــك أغنية «حزت
محم ــد املرزوﭬـ ــي وأغني ــة ّ
البه ــا والـﭭـ ــد» وكذل ــك أغنية «عيون س ــود مكحول ــن» ،وقد
ج ــاءت ه ــذه األغان ــي على الش ــكل التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

أغني ــة «غزال ــي نف ــر» الت ــي ألفه ــا محم ــد املرزوﭬـ ــي
وحلّ نه ــا خم ّي ــس الترن ــان:

َق ـ ْل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـبـي َع ِـل ـ ـ ـ ـ ـ ــي ْه ْمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر ِاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـف
ز َِاد ْعلـَى َنـ ـ ِـار ا ْل َه َوى َما خَ ِاي ْـف
حت َّملْ ْر َد ِاي ْف َما َو َراهـ ـَا ْر َد ِاي ـ ـ ْـف
الذ َّله
ِم ــن الْـ َه ـ ِـم َوا ْنـ ـ ـ َو ِاع ِ
الشـ ـقَا ِو ِ
ْو َم ــا زَالْ ِي ْت َف ــكَّ ْر ْح ِبيـ ـ ِـب ْم َد ِان ْـف
َب ْعـ ـ ـ ِـد ا ْل َغـ ـ ـ َ
ال ِوال ِْـع ـ ـ ِّز ِبـ ـ ـ َّـي خَ ـ ـ ـ ـ َّل ــى
أغني ــة «ح ــزت البه ــا والس ــر» كلم ــات :عثم ــان الغربي
وأحل ــان :خم ّي ــس الترنان:
السـ ْـر َي ــا ِم ْس ِمـ َّي ْه
ُح ـ ـز ِْت ا ْل َب َهــا ِو ِ
نـ ّ َي ْه
ِالْـخَ ْـد َو ْر ِدي ِوالْـ َهـ َد ْب ِز ْ ِ
ا َلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد ْب َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتَّـا َلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْه
ـني ْخ َم ـ ـ ــا َل ْه
ِوا ْل ـ ـ ـ ــخَ ـ ـ ـ ـ ْـد َو ْر ِد َفـ ـ َّت ـ ـ ـ ْـح ِب ـ ـ ـ ْ
َيا َس ْع ِد ِم ْن َح ِاز ْك ك ِْس ْب ْح َ
ال َل ْه
اب ْس ِعـ ّ َي ْه
ِك ْ
يف ِم ْن َغزَا ْع َلى الْقُ و ْم َج ْ
ـون ِإ َذا َي ْخ ـ َـس ْر َم ــا َل ـ ْه
ْع ِـلـ ـ ــي ْه ْي ُـهـ ـ ْ
ـيك ْشـ ـ ـ َو َّي ـ ـ ْه
خَ ـ ـ ـ ْز َنـ ــة َذ َه ـ ـ ْـب ْي ِـق ـ ـي ْـن ِفـ ـ ـ ْ
أغني ــة «عي ــون س ــود مكحول ــن» كلم ــات :محم ــد
املرزوﭬـ ــي وأحل ــان :محم ــد التريك ــي:
ني َع ْال ِْس ِمـ ّي ْه
ون ُسو ْد َمكْ ُح ِول ْ
ْع ُي ْ
ـني َكـ ـ ُّـبو ِفـ ـ ـ ـ ّيا
قْ ـ ـ ـ َر ِابـ ــيلْ َم ْل ـ ـ َي ِانـ ـ ـ ـ ْ
ـون ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ْد َع ال َْـم ْـشـ ـ ـ ـ َكا َي ــا
ْع ُـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ِم ْن ُـه ْم ْعذ َِابي ْو ِم ْح ِن ِتي ِو ْشقَا َيا
شَ ـ ّبـُـوا قْ ـ ـ َدا َيـ ــا ِال ُل ْط ْـف َيا َم ْو َ
ال َيا
َر ْد ُف ــوا ْبـ ـ َ
ال َيـا ْو َم ـز ُّقــوا ْج ـ َواجـ َّيا
يب ْل َدا َيا
َعــامِـ ْ
ني َما ْلقِـ ِيت ْش ْط ِب ْ
ِوال ِّلي فْ َح ْص ِني زَا ْد ْع َلى َما ِبـ ّ َيا
املوﭬـف:

هو ﭬـسيم (ال طــال ــع له وال مكب وال رجوع) مربع ذلك
أن أبياتــه تتركــب مــن أربعــة أشــطر تتحــد قــوايف الثالثــة
األولــى بينمــا تكــون قــوايف األشــطر األخيــرة من كل بيت

َض ْب َما َو َّلى
غْ ز َِالي َنف َْر َب ْع ِد ا ْلغ َ
ْسـ َلّى
ْو َقل ِْبي َع ِلي ْه ْح ِز ْ
ين َمـا ِيت َ
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متحدة ،ويكون املوﭬـف على الشكل التالي:

م ــن األغان ــي الت ــي أدته ــا املطرب ــة صليحة عل ــى قالب
املس ــدس نذك ــر األغني ــة التراثي ــة «عرضون ــي زوز صبايا»:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ومن أبرز األغاني يف املوﭬـف التي أنتجتها الرشيدية
لتتغن ــى به ــا املطرب ــة صليح ــة نذك ــر أغني ــة «دار الفل ــك»
جدو وحلّ نه ــا صالح املهدي:
الت ــي ألّفها عب ــد املجيد بن ّ
ول ال ِْع ْشـ َر ْه
َد ِار ال ِْف َل ْك ِم ْن َب ْع ِد ُط ِ
بـ ـ ـ َّـر ْه
ـح ـ ــالْ َم ـ ـ َّـر ْه ْ َ
ِوالـ ـ ـ ـ َّـد ْهـ ـ ِـر َحـ ــالْ ْب ـ َ
ِمـ ـ ْـن َغ ـ ـ ِّر ِبيـ ـ َنـا ْي ِجـ ــي ْه َوقْ ـ ِـت ْيغُ ـ َّـر ْه
َّاس ِي ْج َرى ْع َلـ َّي ْه
ِو ِ
اللي َج َرى ْع َلى الن ْ

َد ِار ال ِْف ـ ـلـ َ ْك ِوا ْل ُبـ ـ ـعـ ْ ِد زَا ْد ْعـ ـ ـذ َِابـ ــي
الصـ ـ ْب ِر َض ِاع ْص َو ِابي
ْو َضـ ّيـ ـ َ ْع ِت ِفيـ ـ ِـك َ
ـيت َو ْحـ ِـدي ْبـ ـ َ
ال ْش ِبي ـ َها َك ِـابي
ْو ْب ِقـ ْ
ـوش ْش ـ ـ َو َّيـ ـ ْه
ـاس ـ ْـر ِليـ ـ ْـك ُم ـ ْ
ْت َعـ ــذَّ ْب ـ ْـت َيـ ـ ِ
املسدس:
ّ
منظوم ــة ش ــعرية تترك ــب م ــن طال ــع ذي ثالث ــة أش ــطار
وأدوار تترك ــب م ــن س ــتة أغص ــان يف الغال ــب األربع ــة
األول ــى متح ــدة القافي ــة واألخي ــران لهم ــا نف ــس قافي ــة
الطال ــع .وميك ــن أن من ّث ــل ه ــذا القال ــب النظم ــي عل ــى
الش ــكل التال ــي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب

ُع ْر ُض ِوني زُو ْز ْص َبا َيا
َو ْح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َده فْ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َــا ْر ْولـ ُ ْخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َره شَ ْـم ـ ـ ـ ـ ـ ــعه َض ـ ـ ـ ـ َّـوا َي ـ ـ ــا
اللْـﭭـ ــة
اخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلْ للـ ـ َزنْـﭭـ ــة ْو َح ِط ْ
يدي ْع َلى ْ ِ
يت ِإ ِ
أَ َنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َد ِ
الدرﭬـ ـَـة َنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ْ ِبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ْـن ْخـ َ
ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْر
َن ْلق ُ
َاه ـ ْـم َي ْح ِكـ ـ ْو ِب ِ ْ
ـاك الن ـ َ َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْر
ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ َم ِبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـعي ِوش ـ ـ ْ َرا َيـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ ِ
عرف ــت ه ــذه األغاني التي أدته ــا املطربة صليحة رواجا
كبي ــرا يف كام ــل األوس ــاط الفني ــة وت ــرددت يف مختل ــف
املناس ــبات م ــن قب ــل العدي ــد م ــن الفنان ــن ،واملالح ــظ أن
كل األغان ــي الت ــي عرفت انتش ــارا واس ــعا ه ــي األغاني التي
ج ــاءت كلماته ــا بالعامي ــة عل ــى قال ــب م ــن قوال ــب الش ــعر
الش ــعبي التونس ــي وذل ــك يف مقاب ــل محدودي ــة انتش ــار
القصائ ــد املغن ــاة باللغ ــة العربي ــة الفصح ــى عل ــى أح ــد
البح ــور اخلليلي ــة الت ــي تتم ّي ــز بالوح ــدة عل ــى مس ــتوى
الق ــوايف يف كام ــل األبي ــات مث ــل قصي ــدة «هج ــر احلبي ــب»
الت ــي نظمه ــا مصطف ــى آغ ــا.
األغراض الشعرية ألغاني املطربة صليحة:
إن املتأم ــل يف مجم ــل أغاني املطرب ــة صليحة واألغاني
العتيق ــة التي اش ــتهرت بصوتها يالحظ التنـ ـ ّوع الكبير يف
األغ ــراض الش ــعرية ،وميكن أن نصنف ه ــذه األغراض إلى
ـتمدة م ــن الش ــعر العرب ــي
أغ ــراض ش ــعرية كالس ــيكية مس ـ ّ
الكالس ــيكي الق ــدمي واحلدي ــث ،وكذل ــك إل ــى أغ ــراض
ـتمدة م ــن الش ــعر الش ــعبي التونس ــي.
ش ــعرية ش ــعبية مس ـ ّ
فمن األغراض الش ــعرية الكالس ــيكية القدمي ــة التي غنّت
فيه ــا املطرب ــة صليحة نذكر الغزل والرث ــاء واحلكمة ،وأما
يف األغ ــراض الش ــعرية احلديث ــة فق ــد أنش ــدت األغان ــي
الوطني ــة واالجتماعية والدينية وغيرها .أما يف األغراض
الش ــعرية الشعبية فقد أنش ــدت املطربة صليحة يف غرض
اجل ــرح والغ ــرض امللحمي.
الغزل:
ه ــو التغن ــي باجلم ــال وإظه ــار الش ــوق إلي ــه والش ــكوى
مــن فراقــه ،والغــزل هــو فـ ّـن شــعري يهــدف إلــى ال ّتشـ ّبب
باحلبيبــة ووصفهــا عبــر إبــراز محاســنها ومفاتنهــا(.)17
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()3

وم ــن أب ــرز م ــا غ ّن ــت املطرب ــة صليح ــة يف غ ــرض الغزل
نذك ــر قصيدة «هجر احلبيب» وقصي ــدة «عذل العواذل»
وقصي ــدة «أنوح فتس ــخر م ــن أدمعي».
الرثاء:
ه ــو تع ــداد خص ــال املي ــت مب ــا كان يتص ــف ب ــه م ــن صف ــات
كالك ــرم والش ــجاعة والعف ــة والع ــدل والعق ــل ،والرث ــاء
التفج ــع عل ــى املي ــت
ه ــو
والتأس ــي والتعـ ـزّي(.)18
ّ
ّ
وم ــن أب ــرز ما غ ّن ــت املطرب ــة صليحة يف غ ــرض الرثاء
نذك ــر فون ــدو «يا خيل س ــالم» ال ــذي مطلعه:
يا خيل سـالـم بــاش روحتــول ــي
ب ـ ــانـ ـ ـ ــا وج ـ ــوه تـﭭـ ــاب ـلـ ــو ﭬـ ــولـولي
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي جـيـ ـ ـ ـ ـ ـتـو
واش ﭬـولكم يف اللي اللي خليتو
سالم على العـﭭـاد شايع صيته
ي ــوم البـ ــراز إذا صـف ــن ع احلــولي

احلكمة:
احلكم ــة ق ــول ن ــاجت ع ــن جترب ــة وخب ــرة ودراي ــة باألم ــور
ومجرياتهــا ،وال يقولهــا مــن الشــعراء إال مــن كانــت خبرتــه
واس ــعة عل ــى م ــدى األي ــام الت ــي وس ــمته مبيس ــمها ،فه ــي
تختل ــف ع ــن الغ ــزل ال ــذي يقول ــه الش ــاعر يف أول ش ــبابه،
واحلكم ــة له ــا األث ــر البال ــغ يف النف ــوس ،فرمب ــا اش ــتهر
الشــاعر ببيــت يشــتمل علــى حكمــة جيــدة فيحفظــه النــاس
ويتناقلونــه ،وتشــتهر القصيــدة أو شــعر ذلــك الشــاعر بســبب
تل ــك احلكم ــة ،واحلكم ــة ليس ــت غرضـ ـ ًا مقص ــود ًا لذات ــه
مضمنــة يف قصائــد ذات
وإمنــا هــي مــن األغــراض التــي تأتــي
ّ
أغ ــراض أخ ــرى(.)19
ومــن أبــرز مــا غ ّنــت املطربــة صليحــة يف احلكمــة نذكــر
العروبي ــات الت ــي تس ــتهل به ــا بع ــض أغانيه ــا وكذل ــك
العروبيــات املتضمنــة يف بعــض الفونــدوات وخاصــة فونــدو
«ف ــراڤ غزال ــي».
عروبي «يحدث على العبد ساعات» يف احملير عراق
142

العدد  32موسيقى وأداء حركي

يح ــدث عل ــى العب ــد س ــاعات
بن ــادم الل ــي يق ــرا العقوب ــات
حكّ ـ ـ ـ ــرت ووزنـ ـ ـ ـ ــت األوقـ ـ ـ ــات
األغاني الوطنية:

الش ـ ـ ــيء اللـ ـ ــي ال يوال ــم
تبعـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ــيه املظـ ـ ـ ــالم
ال ح ـ ـ ــد مـ ـ ــن ح ـ ــد سالم

هي أغان مع ّبرة عن حب الوطن يف املطلق أو يف إحدى
مناسباته السعيدة ،أو أغان متجيدية لشخص الرئيس أو
املل ــك كم ــا ميك ــن أن تكون أغاني مس ــايرة لسياس ــة ظرفية
للدولة أو مع ّبرة عن توجهاتها السياس ــية وغيرها.
وم ــن أب ــرز ما غنت املطربة صليحة يف الغرض الوطني
نذك ــر أغني ــة «تون ــس الي ــوم ب ــرات» الت ــي أدته ــا مبناس ــبة
حص ــول تونس على االس ــتقالل س ــنة  ،1956وكذلك أغنية
«العل ــم ل ــأمم س ــر بقاه ــا» الت ــي ج ــاءت مس ــاندة ملجه ــود
الدولة الفتية للتش ــجيع على االلتحاق بصفوف الدراسة
خ ــال الس ــنوات األولى لالس ــتقالل.
األغاني االجتماعية:
ه ـ ـيـ األغــانـ ـ ــي التـ ــي تتـن ـ ــاول مــواض ـيـ ــع اجتـ ـمـاعـ ـ ــية
كالعالقــات اإلنســانية داخــل املجتمعــات ،واحليــاة األســرية
وطــرق عيشــها ،كمــا تتغنــى األغنيــة االجتماعيــة باحمليــط
البيئ ــي واجلغ ــرايف لبع ــض املجتمع ــات احمللي ــة الت ــي له ــا
خصوصيات مت ّيزه ــا ع ــن بق ــية املجتم ــعات وتكو ــن مت ــأثرة
()20
بتل ــك األبع ــاد البيئي ــة واجلغرافي ــة.
وم ــن أب ــرز م ــا غ ّن ــت املطرب ــة صليح ــة يف ه ــذا الغ ــرض
نذكر أغنية «أوتاري وعودي» التي ألّفها الش ــاعر أحمد خير
الدي ــن وحلّ نه ــا صال ــح املهدي ،وأغني ــة «يا ب ــر العمالة يا بر
اجلري ــد» الت ــي ألّفه ــا الش ــاعر أحم ــد خي ــر الدي ــن وحلّ نه ــا
خمي ــس الترن ــان ،وأغنية «يا زين الصح ــراء وبهجتها» التي
ألّفها الش ــاعر أحمد خير الدين وحلّ نها صال ــح املهدي (،)21
وكذل ــك أغنية «ننّي أهنا من ــام» التي ألّفها الهادي العبيدي
وحلنّها خمي ــس الترنان.
األغاني الدينية:
هــي األغانــي التــي تتخــذ مــن الشــأن الدينــي موضوعــا
ّ
املعظم ــة لل ــذات اإللهي ــة واألغان ــي الت ــي
له ــا كاألغان ــي
مت ــدح نبين ــا محم ــد صل ــى اهلل علي ــه وس ــلم أو األغان ــي
املخ ّل ــدة لبع ــض املناس ــبات الديني ــة.

وم ــن أب ــرز األغان ــي الديني ــة الت ــي أنش ــدتها املطرب ــة
صليح ــة نذك ــر أغني ــة «ي ــا آل أحم ــد ي ــا مس ــلمني» وأغني ــة
«رمض ــان» وأغني ــة «ي ــا مرحب ــا بالعي ــد األضح ــى» وأغني ــة
«ان ــزاد النب ــي وفرحن ــا بي ــه».
اجلرح:
للج ــرح يف الش ــعر الش ــعبي التونس ــي «ص ــورة خاص ــة
تتشــكل يف إطار العاطفة املشــبوبة التي متلك على الشــاعر
حواســه يف غمــرة شــعوره باحلــب الــذي يســتولي علــى قلبــه
فيتب ــادر ل ــه أن ــه مج ــروح وأن ه ــذا اجل ــرح ال ــذي يش ــكو من ــه
يتغلغ ــل يف داخل ــه وال يظه ــر للع ــن ألن ــه ج ــرح معن ــوي ال
حس ـ ّـي ( )...وق ــد رأين ــا م ــن الش ــعراء الش ــعبيني م ــن اهت ــم
باجل ــرح وأف ــرد ل ــه القصائ ــد الكامل ــة» (.)22
م ــن أب ــرز م ــا غن ــت املطرب ــة صليح ــة يف ه ــذا الغ ــرض
الش ــعري الش ــعبي نذكر عروبي «فراڤ احلياة يذبل الروح»
وعروب ــي «ف ــراڤ احلي ــاة م ــر وصعيب».
األخضر:
«الش ــعر األخض ــر ه ــو الش ــعر الغزل ــي املوغل ــة ص ــوره يف
اإلباحي ــة الرمزي ــة واملج ــون ،وق ــد يأت ــي الش ــعر األخض ــر
بص ــور ش ــعرية واضح ــة ومباش ــرة وق ــد يأت ــي متخفي ــا وراء
ص ــور وتعابي ــر ش ــعرية تب ــدو عادي ــة لكنه ــا حتم ــل دالالت
ورمزي ــات أخ ــرى» (.)23
وم ــن أب ــرز م ــا غ ّن ــت املطرب ــة صليح ــة يف ه ــذا الغ ــرض
نذك ــر أغني ــة «آه وادعون ــي ي ــا لبن ــات» ومنه ــا ه ــذا املقط ــع:
بعــد الوصول وبعد اللي رﭬـدنا
الليل يطول جرالي كما جرى
َ
حل َّصاد السبول تـﭭـطع منجلـَه

انكس ـ ــرت إيـ ـ ـ َده وخـ ــان ــت ف ــاط ــمة
قيمة امللحنني والشعراء الذين تعاملت معهم
املطربة صليحة:

تعامل ــت املطرب ــة صليح ــة خ ــال مس ــيرتها الفني ــة مع
خمس ــة ملحنني وأكثر من خمس ــة عش ــر ش ــاعرا من الذين
ينظم ــون بالعربية الفصحى وبالعامي ــة ،أما امللحنون فهم
خمي ــس الترن ــان ( 29أغني ــة) وصال ــح امله ــدي ( 11أغني ــة)
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ومحمد التريكي ( 7أغان) ومحمد النابلي ( 1أغنية واحدة)
وﭬـ ــدور الص ــراريف ( 1أغني ــة واح ــدة) ،أم ــا الش ــعراء فنذك ــر
منه ــم عب ــد ال ــرزاق كرباك ــة واله ــادي العبي ــدي وأحم ــد خير
الدين وباحلسن بالشاذلي ومحمد العربي الكبادي واحلاج
عثمان الغربي ومحمد املرزوﭬـي والهادي ذهب وعبد املجيد
ب ــن ج ــدو وعلي عامر وجالل الدي ــن النقاش ومصطفى آغا
والعرب ــي النجار وس ــعيد اخللص ــي والطاهر القص ــار ،علما
وأن الفنان ﭬـدور الصراريف هو من كتب كلمات األغنية التي
حلنه ــا للمطربة صليحة «س ــاڤ جنع ــك برنة».

الهوامش:

 - 1اســمها احلقيقــي صلوحــة بنــت ابراهيــم بــن عبــد احلفيــظ،
ولدت يف قرية نبر من والية الكاف.
 - 2الدريدي (محمد) ،الذوق املوسيقي بالبالد التونسية :جدلية
الداللة الرمزية والتقبل .مقاربة تاريخية واجتماعية ودراسة
موســيقية مقارنــة ،رســالة دكتــوراه ،املعهد العالي للموســيقى،
جامعة تونس 593 ،ص( .متت املناقشة العلمية يوم  13مارس
 2014وقــد تــرأس جلنــة املناقشــة األســتاذ الدكتــور محمــود
قطاط).

كل هؤالء األعالم الذين تعاملت معهم املطربة صليحة
ميثلون مدارس يف التلحني والكتابة الشعرية الفصيحة أو
حت ــى العامي ــة ،إذ كان له ــم العدي ــد من األعم ــال الفنية مع
العديد من الفنانني الذين برزوا بعد املطربة صليحة وكان
له ــم األث ــر الواض ــح يف الذائق ــة الفني ــة العامة للتونس ــيني
حت ــى نهاي ــة ثمانين ــات القرن العش ــرين ،ولعل ارتباط اس ــم
الفنانة صليحة بأس ــماء هؤالء امللحنني والش ــعراء أدى إلى
مزيد تألقها وجناحها وس ــببا آخر كان وراء خلودها الفني.

 40[ - 3ســنة –  59ســنة] ،وذلــك خــال فتــرة الســتينات
والسبعينات من القرن العشرين.
 - 4بــن نصــر (كنــزة) ،أضــواء على تاريــخ تونس احلديث ،املطبعة
الرسمية ،تونس ،1986 ،ص .ص.98 – 77 .
 - 5خالــد (أحمــد) ،أضــواء مــن البيئــة التونســية علــى الطاهــر
احلداد ونضال جيل؛ ط ،3 .الدار التونســية للنشــر ،تونس،
 494 ،1985ص.
 - 6املهــدي (صالــح) واملرزوقــي (محمــد) ،املعهــد الرشــيدي
للموســيقى التونســية ،الشــركة التونســية لفنــون الرســم،
تونس  ،1981ص .ص.43 – 28 .

اخلالصة:
بع ــد كل م ــا تق ـ ّـدم ،نس ــتنتج أن م ــن أه ــم أس ــباب خل ــود
املطرب ــة صليحة فني ــا وحضورها الواضح يف املش ــهد الفني
عامة وتأثيرها يف الذائقة الفنية لفئة من التونسيني على
الرغ ــم من قص ــر عمرها الفني ،نذكر طبيع ــة صوتها اخلام
واملتم ّي ــز وقدرته عل ــى األداء يف مختل ــف الطبوع واللهجات
الش ــعبية وحتى املقامات الش ــرقية ،وكذلك تنوع اإليقاعات
الش ــعبية والكالسيكية والش ــرقية وتنوع القوالب املوسيقية
املغناة من طرفها والقريبة من القوالب الغنائية الش ــعبية،
وأيض ــا تن ــوع القوال ــب الش ــعرية املغن ــاة م ــن طرفه ــا والت ــي
تنتم ــي أغلبه ــا إل ــى إح ــدى الفروع األربعة للش ــعر الش ــعبي
التونسي :الـﭭـ ــسيم واملوﭬـ ــف وامللزومة واملسدس ،إلى جانب
تن ــوع األغ ــراض الش ــعرية ألغان ــي املطرب ــة صليح ــة وقيمة
امللحن ــن والش ــعراء الذين تعاملت معه ــم ،كل ذلك يف فترة
قصي ــرة ومتمي ــزة يف تاريخ البالد التونس ــية.

 - 7السنوســي (املنوبــي) ،األغنيــة الشــعبية يف الباديــة ،يف :مجلة
اإلذاعة ،عدد خارج عن السلسلة :الفنون والتقاليد الشعبية
يف تونس ،اإلذاعة التونسية ،تونس ،ديسمبر  ،1963ص .ص.
.17 – 16
 - 8شــقرون (ليليــا) ،الغنــاء واألدب الشــعبيني عنــد املثاليــث ،يف:
مجلــة فنــون مغاربيــة ،عــدد  ،14وزارة الثقافــة اجلزائريــة،
اجلزائر ،مارس  ،1999ص.75 .
 - 9شقرون (ليليا) ،مصدر سابق ،ص.64 .
 - 10ســحاب (إلياس) ،املونولوج والديالوج يف املوســيقى العربية،
يف :مجلة رؤى ،عدد  ،1104القاهرة ،ماي  ،1989ص.23 .
 - 11السنوســي (املنوبــي) ،األغنيــة الشــعبية يف العاصمــة ،يف:
مجلة اإلذاعة ،عدد ممتاز خارج السلســلة ،تونس ،ديســمبر
 ،1963ص.53 .
 - 12اخلميــري (رضــا) ،قــراءة يف الشــعر الشــعبي التونســي ،يف:
مجلة فنون ،عدد  ،1جمعية فنون ،تونس ،1978 ،ص.14 .
 - 13سنعتمد يف دراسة أوزان الشعر الشعبي يف هذا احملور وغيره
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من محاور البحث على كتاب:

تونس ،اإلذاعة التونسية ،تونس ،ديسمبر .1963

 - 14خريف (محيي الدين) ،الشعر الشعبي التونسي أوزانه وأنواعه،
الدار العربية للكتاب ،تونس 267 ،1991 ،ص.

 - 5السنوســي (املنوبــي) ،األغنيــة الشــعبية يف العاصمــة ،يف :مجلــة
اإلذاعة ،عدد ممتاز خارج السلسلة ،تونس ،ديسمبر .1963

 - 15الطالع :ويعرف أيضا بالالزمة وهو البيت األول من كل ملزومة
على أي ميزان بشرط أن تكون له جرائد أو أدوار تـُختم مبركبات
ترجــع قافيتهــا إلى الطالــع .يتركب الطالع من غصن أو غصنني
أو ثالثة أغصان.

الع َمري (صالح الدين) ،أغراض الشعر العربي ،ط ،2 .دار القلم
ُ -6
األدبي ،القاهرة  -مصر ،د .ت 309 ،.ص.

 - 16الغصن :هو شطر البيت مهما كان ميزانه ناقصا كان أو كامال.
 - 17أدوار :جمــع دور والــدور هــو القطعــة املتركبــة مــن أغصــان ت ـُـختم
مبكــب ترجــع قافيتــه إلــى نفــس قافيــة الطالــع .ويســمى أيضــا
جريدة كما يسمى بيتا.
الع َمري (صالح الدين) ،أغراض الشعر العربي ،ط ،2 .دار القلم
ُ - 18
األدبي ،القاهرة – مصر ،د .ت ،.ص.12 .
الع َمري (صالح الدين) ،مصدر سابق ،ص.72 .
ُ - 19
 - 20املصدر نفسه ،ص.53 .

 - 7املهدي (صالح) واملرزوقي (محمد) ،املعهد الرشيدي للموسيقى
التونسية ،الشركة التونسية لفنون الرسم ،تونس  153 ،1981ص.
 - 8بــن نصــر (كنــزة) ،أضــواء علــى تاريــخ تونــس احلديــث ،املطبعــة
الرسمية ،تونس 341 ،1986 ،ص.
 - 9خالــد (أحمــد) ،أضــواء مــن البيئــة التونســية علــى الطاهــر
احلــداد ونضــال جيــل؛ ط ،3 .الــدار التونســية للنشــر ،تونــس،
 494 ،1985ص.
 - 10خريف (محيي الدين) ،الشعر الشعبي التونسي أوزانه وأنواعه،
الدار العربية للكتاب ،تونس 267 ،1991 ،ص.
 - 11ســحاب (إلياس) ،املونولوج والديالوج يف املوســيقى العربية ،يف:
مجلة رؤى ،عدد  ،1104القاهرة ،ماي .1989

 - 21شقرون (ليليا) ،مصدر سابق ،ص.66 .

 - 12شــقرون (ليليــا) ،الغنــاء واألدب الشــعبيني عنــد املثاليــث ،يف:
مجلــة فنــون مغاربيــة ،عدد  ،14وزارة الثقافة اجلزائرية ،اجلزائر،
مارس .1999

 - 22أغانــي أحمــد خيــر الدين من اإلذاعة والتلفزة الوطنية واملعهد
الرشــيدي للموســيقى التونســية ،الــدار التونســية للنشــر ،كتابــة
الدولــة للشــؤون الثقافيــة واألخبــار وإدارة املوســيقى والفنــون
الشعبية ،تونس ،1968 ،ص 68 .وص 128 .وص.127 .

الصور:

 - 23خريف (محي الدين) ،مصدر سابق ،ص.59 .

 - 1من الكاتب

 - 24اخلميري (رضا) ،مصدر سابق ،ص.19 .

2 - h t t p s : / / b o s s s s 2 2 7 . fi l e s . w o r d p r e s s .
com/2012174823-20120522/05/.jpg

المراجع:
 - 1أغانــي أحمــد خيــر الديــن مــن اإلذاعــة والتلفــزة الوطنيــة واملعهد
الرشــيدي للموســيقى التونســية ،الــدار التونســية للنشــر ،كتابــة
الدولــة للشــؤون الثقافيــة واألخبــار وإدارة املوســيقى والفنــون
الشعبية ،تونس 164 ،1968 ،ص.

3-http://www.sama3y.net/faharestunisie/
images/saliha_index1.jpg

 - 2اخلميــري (رضــا) ،قــراءة يف الشــعر الشــعبي التونســي ،يف :مجلــة
فنون ،عدد  ،1جمعية فنون ،تونس ،ماي .1978
 - 3الدريــدي (محمــد) ،الــذوق املوســيقي بالبــاد التونســية :جدليــة
الداللــة الرمزيــة والتقبــل .مقاربــة تاريخيــة واجتماعيــة ودراســة
موســيقية مقارنــة ،رســالة دكتــوراه ،املعهــد العالــي للموســيقى،
جامعــة تونــس 593 ،ص( .متــت املناقشــة العلميــة يــوم  13مــارس
 2014وقد ترأس جلنة املناقشة األستاذ الدكتور محمود قطاط).
 - 4السنوســي (املنوبــي) ،األغنيــة الشــعبية يف الباديــة ،يف :مجلــة
اإلذاعة ،عدد خارج عن السلســلة :الفنون والتقاليد الشــعبية يف
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أغنية الراي بالغرب املتوســـطي:
إثنوموسيقولوجيا النمط الغنائي
وسؤال التطور والتهجني

()1

أ .جـمال أبرنوص
كاتب من املغرب.

أعــز مــا نطلبــه ،عبــر هــذه املقالــة املركــزة ،هــو الكشــف عــن جوانـ َـب معرفي ـ ٍة غيــر مطروقــة مبــا يكفــي مــن الدقــة والعنايــة ،تقــع فــي
محيــط أغنيــة الــراي ،بوصفهــا تعبيــرا سوســيوثقافيا مطلوبــا فــي ذاتــه ،ال باعتبارهــا َع َرضــا داال علــى غيــره ،كاشــفا عــن متظهــرات
ثقافية أخرى تساوقه أو حتايثه ،أو تؤثر فيه أو تتأثر به .ومن ثم فإن اخللفية النظرية التي توجه تصورنا ملا نحن سائرون فيه أبعد
ما تكون عن التصور الوثائقي اجلاري في هذا املضمار ،أي ذلكم التصور الذي ال يتكئ على التجليات الثقافية الشعبية إال لتفسير
ظواهر يعتبرها ذات أولوية وجاذبية.
إن صلب املوضوع ،بإيجاز ،هو تتبع الطريق الذي س ــلكه هذا النمط الغنائي ،بتأمل جذوره ،وتتبع مس ــاره ومآله،
م ــن زاوي ــة نظ ــر إثنوموس ــيقولوجية تبدي عناية ش ــديدة بالتعالق اجلدلي الكائن بينه وب ــن حاجات اجلماعات التي
ش ــكلت ِم ْح َض َن ــهُ  .بحي ــث تتجل ــى الص ــات والوش ــائج الت ــي انبثق ــت يف رحابه ــا التح ــوالت الت ــي مس ــت ه ــذا النم ــط،
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س ــواء على مس ــتوى بنياته الش ــعرية واملوس ــيقية ،أم على
مس ــتوى وظائف ــه االجتماعي ــة املختلف ــة .وه ــذا الق ــول
يعن ــي ،م ــن ضمن م ــا يعنيه ،التزامنا بالنظر إلى أش ــكال
حتق ــق هذا النم ــط الغنائ ــي بوصفها محص ــات ونتائج
ذات خصوصي ــة مرتبط ــة بالزمن وامل ــكان ،أي باجلغرافيا
والتاري ــخ يف آن معا.
يج ــدر الق ــول أيض ــا أن تن ــاول موضوع ــة «ال ــراي» م ــن
املفاضلة التي شيدتها
جدران
هذه الزاوية يستدعي هد َم
ِ
ِ
املؤسس ــة الثقافية بني أش ــكال التعبي ــر املختلفة ،والنظ َر
إليه ــا من خارج كل «مركزية ثقافية» ممكنة ،لغوية كانت،
أم إيديولوجي ــة ،أم أكادميي ــة ...وقريب ــا م ــن ه ــذا الق ــول
أيض ــا يج ــب كي ــل الثن ــاء لل ــدرس اإلثنوموس ــيقولوجي،
وامتداح مش ــروعية املقارب ــة األنثروبولوجية ،ملا مينحانه
م ــن مس ــاحات موضوعي ــة وحيادي ــة أكب ــر مم ــا مينح ــه
غيره ــا م ــن املقارب ــات الثقافي ــة األخرى.
الداروينية الفنية مخرجا لإلجابة عن سؤال األصول:
يعتبر سؤال األصول أحد أعقد األسئلة التي يواجهها
الباحث ــون يف املواضي ــع االجتماعي ــة واإلنس ــانية؛ ألن ــه
يق ــوم قس ــرا على إطالقي ــات تقضي بوجود ش ــكل تعبيري
بدئ ــي لي ــس قبل ــه ش ــكل أس ــبق .ومث ــل ه ــذا املنطلق يضع
الباح ــث يف ح ــرج ،ويدفعه باملقاب ــل إلى صوغ فرضيات ،أو
االكتف ــاء مب ــا تب ــدى يف أق ــدم األزمن ــة الت ــي وصل ــت منها
قرائ ــن ووثائ ــق وش ــهادات .ونح ــن ،يف الواق ــع ،معني ــون
به ــذا الق ــول ،إذا كان امل ــراد ه ــو البح ــث العمي ــق عن أصل
موسيقي-ش ــعري أثي ــل انبثق ــت عنه أغنية ال ــراي .ونحن
معني ــون ،بدرج ــة أق ــل ،إذا طلبن ــا النم ــط الغنائ ــي ال ــذي
انبثق ــت عنه األغنية موضوع احلدي ــث .ولعله واضح أننا
أق ــرب إل ــى املطل ــب الثان ــي؛ ألن ــه ممك ــن التحق ــق بالنظر
إل ــى املتوف ــر من امل ــادة املصدري ــة والوثائقية.
لق ــد ع ــرف املجال املمتد بني الريف الش ــرقي باملغرب،
ومدين ــة وه ــران بالغ ــرب اجلزائ ــري ،ش ــيوع من ــط غنائ ــي
ب ــدوي تنش ــد وتغن ــى في ــه القصائ ــد الش ــعرية العامي ــة،
يب ــدو موص ــوال بص ــات ش ــعرية إل ــى أغنية امللح ــون (دون
أن يك ــون س ــببا كافي ــا يدفعن ــا إل ــى افت ــراض خ ــروج ه ــذه
األغني ــة م ــن رح ــم امللح ــون كم ــا فع ــل بع ــض الدارس ــن)،

أش ــهر ش ــيوخه :الش ــيخ املدان ــي ،الش ــيخ حم ــادة ،ب ــاوي
اله ــواري ،الش ــيخة الواش ــمة م ــن اجلزائ ــر ،والش ــيخ
التينس ــاني ،والش ــيخ اليونس ــي ،الش ــيخ س ــعيد بوطيب ــة
م ــن املغ ــرب ...وق ــد ظ ــل ه ــذا النم ــط مهيمنا إل ــى حدود
أواخ ــر الس ــتينيات م ــن الق ــرن املاض ــي ،حي ــث س ــتظهر
«أج ــواق» موس ــيقية جدي ــدة اعتم ــدت آالت موس ــيقية
حديث ــة (الكمان ،األكورديون ،الساكس ــفون ،)...وس ــيخرج
م ــن ه ــذه األج ــواق ش ــيوخ مج ــددون ،بإيع ــاز م ــن طبيع ــة
الوس ــط ال ــذي أصبح حاضنا اس ــتراتيجيا للغناء ،ونعني
احلان ــات واملالهي .ال س ــيما وأن املج ــال موضوع احلديث
كان ق ــد تطب ــع م ــع وج ــود مث ــل ه ــذه الفض ــاءات الت ــي
خلفه ــا االس ــتعمار الفرنس ــي باملنطق ــة.
ه ــؤالء الش ــيوخ أمث ــال بوطيب ــة الصغي ــر ،بلقاس ــم
بوتلج ــة ،بنفيس ــة ،مس ــعود بلم ــو ...وإن ب ــدوا فاعل ــن
مبنط ــق التاري ــخ احلدث ــي ،فإنه ــم يف احلقيق ــة ليس ــوا
غي ــر أدوات يف ي ــد التاري ــخ مبعن ــاه األوس ــع ،والقص ــد أن
نق ــول أن األغني ــة البدوي ــة الت ــي ب ــدأت جت ــف ينابيعه ــا،
بفع ــل التح ــول الذي بدأ مي ــس املجتمع ــات املغاربية ،كان
لزام ــا عليه ــا التكي ــف ،يف م ــا يش ــبه دارويني ــة فني ــة ،م ــع
الواق ــع ال ــذي ب ــدأ يتش ــكل حديث ــا من ــذ أواخ ــر س ــتينيات
الق ــرن املاض ــي ،بدخول احلان ــات واملالهي إل ــى دائرة هذه
الفضاءات ،ومنافس ــتها للفضاءات التقليدية (األعراس،
احللق ــة ،مجال ــس الس ــهر والتروي ــح ع ــن األنف ــس املتعبة
بالعم ــل ،)...أي م ــع انحص ــار الفض ــاءات احلاضن ــة
للنم ــط الغنائ ــي ،وه ــو ما كان من نتائج ــه إحداث منعرج
واض ــح يف مس ــار تط ــوره الطبيع ــي البط ــيء ،م ــن أمارات ــه
إف ــراز بني ــات ومضام ــن ش ــعرية جدي ــدة مبتس ــرة غي ــر
واضح ــة الس ــمات واخلصائص ،احتاج ــت عقدا ونيف كي
تتبل ــور يف ش ــكل منط غنائي جماهي ــري .ونعني هنا بروز
خصائ ــص موسيقية-ش ــعرية مائ ــزة س ــمحت باحلدي ــث
ع ــن أغني ــة جدي ــدة ُو ِس ــمت إبانه ــا بأغني ــة ال ــراي.
يفه ــم من هذا الكالم كله أن جتربة الرعيل الس ــبعيني
هي جتربة وسطى ،أو حلقة وصل مفصلية ،نقلت األغنية
البدوي ــة من حال إلى حال ،وم ــن العالمات اللغوية الدالة
عل ــى اضط ــاع هذا اجليل بدور التجس ــير األمناطي نذكر
مالحظ ــة عل ــى ق ــدر من األهمي ــة ،هي اإلش ــارة إلى معظم
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()2

فنان ــي ه ــذا اجلي ــل بأس ــمائهم خالي ــة م ــن وس ــم املش ــيخة
ال ــذي ميي ــز رواد األغني ــة البدوي ــة ،وخل ــوا أيض ــا من وس ــم
«الش ــاب» الذي صكه الفنان املعروف بالش ــاب خالد ،عالمة
عل ــى دخ ــول أغنية الراي مرحلة التأس ــيس احلقيقية.
دور اإلعـــام العمومـــي فـــي تنميـــط الذائقـــة
اجلماعيـــة:
قليل ــة ه ــي البحوث والدراس ــات التي اهتم ــت مبوضوع
عالق ــات التفاعل القائمة بني املمتلكات الرمزية املغاربية،
م ــن زاوي ــة نظ ــر س ــعي القائم ــن عل ــى تدبي ــر نظ ــم الفعل
الثق ــايف ومؤسس ــاته إل ــى ف ــرض االخت ــزال والهيمن ــة ،أو
قبوله ــم بالتن ــوع واالخت ــاف .أي م ــن زاوية اعتبار أش ــكال

التعبي ــر الثق ــايف مجموعة ممتل ــكات تتصارع داخل س ــوق
ثقافي ــة تتف ــاوت قيمته ــا في ــه ،وتتح ــرك صع ــودا ون ــزوال،
فتكس ــد جت ــارة البعض منه ــا وتروج جت ــارة البعض األخر.
إن الـ ــداعي إلـ ــى هـ ــذا الـقـ ــول هـ ــو النـب ـ ــش يف حقـيـقـ ــة
التهميش الذي طال أغنـ ــية الـ ــراي يف اإلعـ ــام العـمـ ــومي
املغارب ــي إب ــان ظه ــوره ،يف مقـ ــابل العـنايـ ــة الالفتـ ــة التـ ــي
ُخ َّص ــت به ــا أمن ــاط (مجموع ــات م ــن قبي ــل :ت ــكادة ،أوالد
البوعزاوي ،)...بل ومت توصيف البعض اآلخر بتوصيفات
اختزالي ــة ،م ــن قبي ــل «األغني ــة املغربي ــة العصري ــة» (عب ــد
الوه ــاب الدكال ــي ،بلخي ــاط ،نعيم ــة س ــميح .)...ومت ــت
ُ
مباركة املس ــعى اإلقصائي
ـذه
ـارات الهيمن ـ ِـة ه ـ ِ
مبوج ـ ِـب خي ـ ِ
ِ
إل ــى تنمي ــط ال ــذوق املوس ــيقي املغرب ــي ،واخت ــزال تنوع ــه
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مواضي ــع اجتماعي ــة ش ــديدة احلرص عل ــى نظيمة القيم
ومحاذي ــر الق ــول االجتماعي ــة ،ثم إن الس ــؤال الذي يتبادر
إل ــى الذه ــن مبنطق القياس واملماثلة هو :ملاذا مت الس ــماح
بب ــث أغان ــي امللح ــون والعيطة عل ــى أثير اإلذاع ــة والتلفزة
الوطنيتني؟ وهي أغان ينس ــحب على مضامني كثير منها
م ــن وجه ــة النظ ــر القيمي ــة  -األخالقية ما ينس ــحب على
أغنية الراي( .ميكن االس ــتئناس بعدد من أغاني احلس ــن
الس ــاوي ،وفاطنة بنت احلس ــن ،واحلاج ــة احلمداوية،...
الت ــي كان ــت تب ــث منذ س ــتينيات الق ــرن املاض ــي يف اإلذاعة
الوطنية).
يب ــدو م ــن الواض ــح أن س ــبب التهميش لم يك ــن قيميا،
وال فني ــا موضوعي ــا ،ولكن ــه راج ــع إل ــى انخ ــراط املؤسس ــة
االعالمي ــة الرس ــمية يف مسلس ــل تنمي ــط ثق ــايف هيمن ــت
مبوجب ــه تنويع ــات ثقافي ــة منتمي ــة إل ــى مج ــال الغ ــرب
املغرب ــي (مثل ــث :ف ــاس ،ال ــدار البيض ــاء ،مراك ــش) .أمن ــاط
غنائية وتعبيرات لس ــانية احتكرت مساحات البث اإلذاعي
والتلف ــزي مل ــا يرب ــو ع ــن أربع ــة عق ــود .كان م ــن نتائجه ــا
إش ـ ُ
ـاعة متث ــل خاط ــئ بخص ــوص النس ــيج الثق ــايف للبل ــد؛
وبالنتيج ــة إضع ـ ُ
ـاف املمانع ــة الثقافي ــة ال ــازم بناؤه ــا
لتصلي ــب الش ــخصية الوطني ــة ،وفت ــح الب ــاب أم ــام حال ــة
االس ــتالب السوس ــيوثقايف بأمناط غنائية قادمة من بقاع
العال ــم املختلف ــة.

()3

الالف ــت يف منط ــن غنائيني أو ثالثة .ولعل الناظر اللبيب
إل ــى ه ــذه التس ــميات الت ــي كتب لها الش ــيوع على األلس ــن
اليـ ــوم ،وال سيـ ــما تسمـ ـ ــية األغنـ ـ ــية املغ ــربـ ـ ــية العـصــري ـ ــة،
ليعتريه إحس ــاس قاهر بالغنب ،كيف ال وهو يرى اس ــتفراد
منط غنائي وحيد بهذه التسمية ،وكأن غيره من األمناط
العصري ــة لي ــس مغربي ــا ،أو كأنه ــا أمن ــاط ال متل ــك م ــن
الس ــمات ما يس ــمح لها بتلبس صف ــة التمثيلية الوطنية.
لقد مت تهميش أغنية الراي من قبل اإلعالم العمومي،
يف وقت كان دور التلفزة واإلذاعة حاس ــما يف تش ــكيل الرأي
وال ــذوق العام ــن ،وللقائلني بأن مر َّد ذلك راجع إلى اطراد
املضام ــن الش ــعرية اخلادش ــة للحي ــاء الع ــام يف كلم ــات
ال ــراي ،نق ــول أن كثي ــرا م ــن أغان ــي ال ــراي كان ــت ت ــدور يف

عل ــى هذا األس ــاس يبدو مالئما املطالب ــة بجبر الضرر
الثق ــايف الناجت عن س ــنوات التهميش الطويلة ،قياس ــا مع
م ــا مت تفعيل ــه عل ــى املس ــتوى السياس ــي .من خ ــال إتاحة
الفرص ــة ل ــكل التنويعات الغنائي ــة املغربي ــة بالظهور على
س ــاحة اإلع ــام العموم ــي ،أو الس ــماح بخوصص ــة قط ــاع
اإلع ــام الس ــمعي-البصري ،ألن م ــن ش ــأن ذل ــك وضع حد
لظواه ــر االس ــتالب واحلج ــر والوصاية.
سيكون مفيدا القول أيضا ،على سبيل القول التاريخي
 املعاك ــس ،أن احتضان املؤسس ــة اإلعالمية ألغنية الراي،ل ــو ق ــدر ل ــه ذل ــك ،كان س ــيدفع به ــذه التجرب ــة الغنائية يف
نسخـتـه ـ ــا املغــارب ـ ــية ،إل ـ ــى ســلك طـريـق أخـ ــرى غــير الــتي
س ــلكتها ،ولب ــرزت منه ــا ،بالتأكي ــد ،تنويع ـ ٌ
ـات أخ ــرى أش ــد
تــركيبـ ــا ،أي أمنـ ـ ٌ
ـاط فـ ـ ُ
ـرعية تقتـض ـ ــي اشت ـ ــغاال مــوسيقيــا
أمناط َها الفرعية
وش ــعريا كثيفا ،وهو ما كان س ــيمنح أح َد
ِ
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ـوء ه ــؤالء أيضا إلى اس ــتراتيجية التعاون املوس ــيقي
ـاف األغان ــي الت ــي تصطل ــح عليه ــا
ـاق مبص ـ ِ
جل ـ ُ
فرصـ ـ َة االلتح ـ ِ
اإليديولوجية الفنية تس ــمية املوسيقى العاملة  Musiqueمع مش ــاهير املغنني العاملي ــن ،أمثال جون ج ــاك غولدمان،
.savante
س ــتينغ  ،... Stingوه ــو م ــا كان م ــن نتائج ــه ازدي ــاد قاع ــدة
مســـيرة النمط الغنائي وظهور تفريعـــات غنائية ه ــذا الف ــن اجلماهيري ــة ،لكن ــه أبعده ــا باملقاب ــل ه ــذه ع ــن
جذورها املغاربية على حد تعبير الباحث اإليطالي كابرييل
جد يد ة :
مارانش ــي(.Gabriele Marranci )1
ننتق ــل يف س ــياق ه ــذه الومض ــات الس ــريعة إل ــى س ــؤال
ـوع جي ــل فنان ــي ال ــراي املولودي ــن بفرنس ــا يف ش ــراك
وق ـ ُ
املسار الذي اتخذته أغنية الراي ،بعد أن استوت مرتكزاتها
الش ــعرية واملوس ــيقية ،به ــدف مقارب ــة موض ــوع التنويع ــات التداخ ــل املوس ــيقي ،Transculturation musicale
الغنائي ــة الت ــي خرج ــت م ــن رح ــم ه ــذا النم ــط األم ،وبي ــان الناشئ عن تعدد السجالت الغنائية التي نشؤوا يف خضنها.
ق ــدر االلتباس ــات الكثي ــرة احملدق ــة بس ــؤال التنميط.
أم ــا املعيار الثاني ،فيقودن ــا إلى مالحظة ظهور أمناط
إن أول م ــا ينبغ ــي اس ــتدعاؤه إل ــى حلب ــة اجل ــدال هو غنائية مختلفة انطبعت بطبوع املجال الذي تشكلت فيه،
س ــؤال املعي ــار ال ــذي يفت ــرض االس ــتناد إلي ــه ملباش ــرة فع ــل وه ــذا املعي ــار ،وإن كان موص ــوال إل ــى س ــابقه فإن ــه يختل ــف
التنمي ــط .ونح ــن ن ــرى أن أوض ــح املعايير ،وأش ــدها حجية عنه يف كونه يس ــتند إلى التس ــميات التي يطلقها األهالي،
بالنظر إلى املنجز الدراسي يف موضوع األمناط املوسيقية ويطمئ ــن إل ــى حدوس ــهم ومحدثاته ــم .وم ــن منظ ــور ه ــذا
الـمغـاربية ،معياران اثنــان :الـمعـي ــار اجلـيوثقافـي ،وم ـعـ ــيار املع ـي ـ ـ ــار يــمكــن احلدي ــث ع ــن أمن ــاط فرع ـ ــية كث ـيــرة ،نــورد
الـتـسميـ ــة احمللية  .La Nomenclature autochtoneمنه ــا متثيال:
نعن ــي باملعي ــار اجليوثق ــايف ،معي ــارا يقض ــي بالتميي ــز الرايالعاطفي:
ب ــن جتربت ــن رئيس ــتني يف أغني ــة ال ــراي :ال ــراي املغارب ــي،
وق ــد أطلق ــت ه ــذه التس ــمية م ــن قب ــل ش ــركات اإلنت ــاج
وال ــراي الفرنس ــي  ،Made in Franceوينبغ ــي التنبي ــه املغاربي ــة عل ــى من ــط م ــن أغان ــي ال ــراي الت ــي ظه ــرت بداي ــة
إل ــى أن الداع ــي إل ــى ه ــذا الفص ــل يف تتبع مس ــيرة النمط،
ُ
الشفيف بعذاب
البوح
تس ــعينيات القرن املاضي ،من سماته
ُ
والباع ــث إل ــى اعتب ــار ال ــراي املغن ــى بفرنس ــا متماي ــزا ع ــن
الش ــوق إل ــى احلبي ــب ،وطل ــب الوصال ،وأش ــهر مبدع ــي هذا
نظي ــره املغارب ــي لي ــس اعتباطي ــا أو حدوس ــيا يقض ــي ب ــه
النم ــط :أيقون ــة ال ــراي العاطف ــي الش ــاب حس ــني ،والش ــاب
احل ــس القوم ــي ،أو اإليديولوج ــي ،ولكنه قائ ــم على جملة
نص ــرو ،ومحم ــد راي...
مسوغات فنية وومالبسات سوسيولوجية .نوردها اختصارا
الراي العروبي:
عل ــى ه ــذا النحو:
احتض ــانُ ش ــركات التوزي ــع الفرنس ــية لع ــدد من مطربي
ال ـ ـ ــراي الذيـ ـ ــن غادروا اجلـ ـ ــزائر بــداي ــة العشـ ـ ــرية السـ ــوداء،
وتوجيه َه ــا إي ــاهم ص ــوب اختيـ ــارات مح ــددة عل ــى مسـ ــتوى
ُ
التوزيع واألحلان والكلمات ،من منظور معرفتها باحلاجات
الفنية للس ــوق املوسيقية الفرنسية خالل العقد األخير من
الق ــرن املاضي.

وق ــد ظهر ه ــذا النمط بداية األلفية ،يف س ــياق نوع من
التداخل املوسيقي الداخلي بني طبوع ومقامات وإيقاعات
موسيقية وشعرية تقليدية مغاربية ،من قبيل «احليدوس»،
و«الص ــف» ،و«املنكوش ــي» ،و«ال ــركادة» ،...وه ــو يف احلقيق ــة
أش ــبه م ــا يكون ب ــردة فع ــل نكوصية إل ــى امل ــوروث التقليدي
احملل ــي ،س ــعت إل ــى إع ــادة أغني ــة ال ــراي إل ــى جذوره ــا ،بعد
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أن لوح ــظ أفول ش ــعبيتها ،وتراجع جماهيريتها .وبخاصة
يف املنطق ــة املغاربي ــة .وم ــن رواد ه ــذا النم ــط نذكر :محمد
الكرس ــيفي ،والعي ــد التاوريرتي ،ميمون البركاني ،الس ــيمو
العيس ــاوي ،الش ــاب بلخير ،الش ــاب عزالدين...
الراي إن بي : Raï'n'B
تبل ــور هذا النمط الهجني يف فرنس ــا بداي ــة األلفية ،يف
س ــياق عملي ــة تولي ــف ب ــن أغني ــة ال ــراي املغاربي ــة والنمط
الغنائي املوس ــوم بـ ـ ـ « »RnBيف نس ــخته الفرنس ــية ،لينتقل
بع ــدها إل ــى املغــرب واجل ــزائر ،وم ــن املغنـ ــني ال ــذيــن س ــاي ــروا
ه ــذا امل ــولود نـ ــذكر:
فوضيل ،وأمني ،بالل ،رضى الطالياني ،ومانو...

ختام ــا وج ــب التأكيد على أن م ــا ورد يف هذه املقالة ال يعدو
ُ
أغنية الراي،
الطريق الذي س ــلكته
أثر
ِ
أن يك ــون محاول ـ ًـة إلبراز ِ
ـات
من ــذ انبثاقه ــا إل ــى الي ــوم ،وحمل ـ ًـة موج ــزة إل ــى بع ــض العالم ـ ِ
ـور والتداخ ـ ِـل املوس ــيقي والتهج ــن،
الدال ـ ِـة عل ــى مس ــيرة التط ـ ِ
كل ذل ــك م ــن زاوي ــة نظ ــر منهجي ــة تض ــع الظاه ــر َة الغنائيـ ـ َة يف
س ــياقها الثق ــايف واالجتماع ــي احلاض ــن ،بص ــرف النظ ـ ِـر ع ــن
القيمة الفنية للريبيرتوار املوس ــيقى التي راكمت هذه األغنية.
ِ
ويب ــدو مفي ــدا التأكي ــد عل ــى حاج ــة أغني ــة ال ــراي إلى دراس ــات
موس ــيقولوجية وش ــعرية تالمس خصائصها الفني ــة املختلفة،
دون إس ــقاط مق ــوالت اجله ــاز النظري اخلاص ب ــاألدب املكتوب
واملوس ــيقى العامل ــة ،ألن يف ذلك تعس ــفا مس ــيئا إل ــى خصوصية
كل ن ــوع منهما.

الهوامش:
1 - Gabriele Marranci, « Le raï aujourd’hui: Entre métissage musical et
world music moderne », Cahiers d’ethnomusicologie, 13 | 2001, P.142.

الصور:
_1 - http://www.wallpaperup.com/771497/GUITAR_HERO_LIVE_music
simulator_rhythm_hard_rock_heavy_metal_concert_1ghl_poster.html
2-http://theartmad.com/wp-content/uploads/20153/08/d-Colorful-MusicNotes-Wallpaper-2.jpg
3-http://www2.0zz0.com/2011499615458/16/12/04/.jpg
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األزياء ال ّتقليد ّية للمرأة ال ّتونســـ ّية.

بيوت الغمس يف حماه الســـورية وريفها.
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األزياء ال ّتقليد ّية للمرأة ال ّتونســـ ّية:

عالمات ورموز «بر الهمامة»( )1منوذجا
مقاربة أنتروبولوج ّية

()1

د .عبد الكرمي براهمي
كاتب من تونس.

املقدمــة:
ّ

واحللي .وينتمي لباس املرأة في
مت ّثل األزياء ال ّتقليديّة للمرأة في ّبر الهمامة أحد عناصر ال ّثقافة ا ّ
ملادية .وتشمل ّكل من ال ّلباسّ ،
عامــة ،وكذلــك سـ ّـكان العديــد مــن القــرى ال ّتونسـ ّـية علــى
قبيلــة الهمامــة إلــى صنــف لبــاس االشــتمال أو املــرط الــذي ّمييــز البــدو بصفــة ّ
األو ّليــة
غــرار قــرى ا ّلســاحل .و ّ
يصنــف حلـ ّـي املــرأة فــي البــاد التونسـ ّـية وفــي شــمال إفريقيــا بصفــة ّ
عامــة إلــى صنفــن حســب املــواد ّ
املصنوعــة منه:

الفض ــة وآخ ــر م ــن الذّ ه ــب .وتتم ّي ــز األزي ــاء بتن ّوعه ــا واختالف وظائفه ــا على غ ــرار الوظيف ــة احلمائ ّية،
حل ـ ّـي م ــن
ّ
وخاص ــة منه ــا العالم ّي ــة وال ّرمز ّي ــة الت ــي جتع ــل منه ــا نصوصا ُتق ــرأ ،ومن خاللها نتعـ ـ ّرف على
واجلمال ّي ــة ،والثّقاف ّي ــة،
ّ
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العدي ــد م ــن مالم ــح الهو ّي ــة الثّقاف ّي ــة لقبيل ــة الهمام ــة،
أهمه ــا كش ــف احلال ــة االجتماع ّي ــة وترجم ــة
ولع ــلّ م ــن ّ
الواق ــع االقتص ــادي للم ــرأة الت ــي ترتديه ــا (.)2
وقد آثرنا التّط ّرق إلى األزياء التّقليدية خالل النّصف
األ ّول من القرن العشرين ألنّه ميكّ ننا من التع ّرف إلى ما كان
س ــائدا حينها باس ــتنطاق الذّ اكرة ّ
الش ــعب ّية من خالل عمل
السن( ،)3إلى
ميداني يف شكل مقابالت مع رجال ونساء كبار ّ
أهم أس ــس
جان ــب االعتم ــاد عل ــى املالحظات الت ــي ُت َع ّد من ّ
املنه ــج األنتروبولوج ــي .وألنّ ه ــذه الفت ــرة تتم ّي ــز بتواص ــل
حض ــور األزي ــاء التّقليدي ــة يف بـ ـ ّر الهمام ــة ويف املجتمع ــات
عام ــة لق ّل ــة انفتاحه ــا
الريف ّي ــة بالب ــاد التّونسـ ـ ّية بصف ــة ّ
عل ــى امل ــدن الكب ــرى حي ــث كان نس ــق ال ّتحـ ـ ّوالت يف ال ّلب ــاس
يتس ــارع( )4وأصب ــح هنال ــك تداخ ــل ب ــن األزي ــاء التقليدي ــة

الدخيل ــةّ .أما خالل العش ــر ّيات األخيرة من القرن
واألزي ــاء ّ
العش ــرين فقد اندثرت الكثير من األزياء التّقليد ّية بس ــبب
موحدة .وس ــنحاول يف
تأثي ــر العومل ــة وانتش ــار ثقافة كون ّي ــة ّ
ه ــذه الورق ــة تبيان تنـ ـ ّوع األزياء التّقليد ّية للم ــرأة يف قبيلة
الهمامة وكشف عالماتها ورموزها التي متكّ ننا من التّع ّرف
إل ــى الوض ــع االجتماعي واالقتصادي للم ــرأة التي ترتديه.
قليدي للمرأة في قبيلة الهمامة:
الت
اللّباس ّ
ّ

مكونات ال ّلباس:
.1
ّ

تتم ّي ــز ألبس ــة امل ــرأة يف بـ ـ ّر الهمام ــة وامل ــرأة البدو ّي ــة
عام ــة خ ــال ال ّنص ــف األ ّول م ــن الق ــرن العش ــرين
بصف ــة ّ
بتن ّوعه ــا وتنقس ــم إل ــى لب ــاس الـ ـ ّرأس والب ــدن والق ــدم.
أهمه ــا يف اجل ــدول التّال ــي:
وتتكـ ـ ّون م ــن ع ـ ّـدة قط ــع ُذك ــر ّ

بر الهمامة (.)5
أهم القطع التي
ّ
جدول عدد ّ :1
يتكون منه أثواب املرأة في ّ
التعريف بها

القطع
غطاء ال ّرأس
ُّ
الش ّرابة

ال ْوقاية

احملرمة

ـيمة
الذّ ّراية أو التّـل ِْـث َ

شد من أحد طرفيها
الصوف ّية املضفورة يبلغ طولها حوالي املتر ،و ُت ّ
وهي مجموع من اخليوط ّ
لشد الشعر بعد
مع بعضها بخيط رقيق .وعادة ما تكون حمراء أو خضراء اللّون وتستعمل ّ
تسريحه.
هي محرمة رأس عادة ما تكون داكنة اللّون ،وأحيانا تكون مج ّرد قطعة من قماش داكن اللّون،
ُي ّ
غطى بها الرأس ،وتوضع مباشرة فوق ّ
الشعر يف شكل «حتْ زيقَة»( ،)6وأحيانا تستعمل يف شكل
()7
«تخنيـقة»  .وسم ّيت كذلك ألنّها تقي بق ّية األلبسة التي تضعها املرأة فوق رأسها حتى ال تتّسخ
ْ
بالزّيت الذي كانت املرأة متسح به شعرها قبل تسريحه.
هي منديل رأس ،يشترى من األسواق جاهزا لالستعمال ،ويتن ّوع بتن ّوع األقمشة ،منها
و«الصتان» وغيرها ويف ألوان مختلفة وأكثرها استعماال األحمر
الكتّان ،واحلرير ،والص ّبار
ّ
واألسود ،وغالبا ما يكون أحمر وبأطرافه خطوط سوداء أو أسود وبأطرافه خطوط حمراء.
وهي قطعة من القماش ال ّرقيق غالبا ما تكون من قطن أو من حرير أبيض اللّون ،ويبلغ
احملرمة التي عادة ما تكون
طولها حوالي متر ونصف ،وعرضها حوالي نصف املتر ،وتوضع فوق
َ
مربوطة يف شكل «حتْ زيقـة» وميكن أن يبقى طرفاها يتدليان على الصدر ميينا وشماال ،وميكن
أن ُيـلتثم بها وذلك بلفّ ها لفّ تني على الرأس حتت الذقن فتغطي األذنني ،وأحيانا ُتنسج من
الصوف األبيض ،وعندها يكون اسمها األكثر استعماال «تـ ْلثـيمة».
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العصا َبة
َ

نتحصل فيها على شكل
وهي طريقة مع ّينة يف استعمال منديل الرأس ،تقتضي ط ّيه بكيف ّية
ّ
تتعصب به
مثلث ،ثّ م ط ّيه على نفسه ّ
عدة م ّرات حتى احلصول على ما يشبه الشريط ،وعندها ّ
فوق «الذ ّراية» ،وأحيانا فوق َّ
«الط ْر ْف» أو«ال َب ْخنوقْ » ،وغالبا ما ُتعقد من األمام فوق اجلبني.

تي
مب ْح َر َم ْ
ه ــي طريق ــة تعتمده ــا النس ــوة لتعصي ــب الرأس يف املناس ــبات ،وتقتض ــي الت ّ
ّعص ــب ِ
ف ــوق بعضهم ــا ومختلفت ــن م ــن حي ــث ال ّل ــون ،وغالب ــا م ــا تك ــون احملرم ــة احلم ــراء م ــن األس ــفل
ّعص ــب فتُ عقد احملرمة الس ــفلى م ّرة أول ــى خلف ال ّرأس
والس ــوداء م ــن األعل ــىّ .
أم ــا عن كيف ّي ــة الت ّ
ّعص ــب باحملرم ــة الس ــوداء ف ــوق العصاب ــة احلم ــراء م ــع
َ
َاص َلة” ث ـ ّـم ُيت ــرك طرفاه ــا يتد ّلي ــان ،ث ــم يت ـ ّـم الت ّ
العصا َبة “ا ْملف ْ
الس ــوداء الت ــي ُتعق ــد م ّرة واح ــدة خلف
ـة
ـ
ب
العصا
ـت
ـ
حت
ـارزا
ـ
ب
ـا
ـ
ه
من
ـزء
ـ
ج
ـى
ـ
ق
يب
أن
ـى
ـ
ل
ع
ـرص
ـ
حل
ا
ّ
الس ــوداء
العصابة
فوق
ـراء
ـ
م
احل
احملرمة
الـ ـ ّرأس ويبق ــى طرفاه ــا يتد ّلي ــان ،ث ــم يت ـ ّـم إرجاع ط ــريف
ّ
و ُتعق ــد مـ ـ ّرة ثاني ــة ف ــوق اجلبني.
ه ــو ال ُبخن ــق أو ّ
الصوف
الش ــال ال ــذي يوج ــد يف أن ــواع مختلف ــة منه ــا« :ط ــرف» أو ْ
«بخ ُن ــوقْ » م ــن ّ
يت ــراوح طول ــه ب ــن املتر واملترين أما عرضه فال يتجاوز عادة املتر ،ونادرا ما يتجاوز هذه القياس ــات.
الص ــوف واحلري ــر ،أي أش ــرطة صوف ّي ــة وأخ ــرى حرير ّية .وتوج ــد أصناف
“ال َب ْخ ُنوقْ ” أو
الطر ْف كم ــا ميك ــن أن ينس ــج م ــن ّ
ْ
أخ ــرى من ــه تش ــترى جاه ــزة م ــن األس ــواق منه ــا م ــن احلري ــر ومنه ــا م ــن الك ّت ــان .ويوض ــع ال ُبخن ــق
مبختل ــف أصناف ــه عل ــى ال ّرأس ف ــوق «الذّ راي ــة» ويتدلّى عل ــى الكتفني.
الز َْما َلـة

قطع ــة م ــن القم ــاش األبي ــض يبلغ طولها حوال ــي مترين ونصف ،وعرضها أق ــل بقليل من املتر
تعصب بها املرأة املسـ ـنّة رأس ــها فوق «الذّ ّراية».
ّ
لباس البدن

السور ّيــة
ّ

«الق ـ ْـدوارة» أو «الكتّا َن ــة» وتعن ــي القميص وهي من قماش رقي ــق وكانت تخاط من
تس ـ ّـمى كذل ــك ِ
أقمش ــة متن ّوع ــة منه ــا الك ّت ــان ،واملالط ــي وغي ــره وتوج ــد يف أل ــوان مختلف ــة ،وأكثرها انتش ــارا اللّون
جدا.
كمان واس ــعان ّ
األبي ــض وكان ــت فضفاض ــة وتتد ّل ــى إلى أس ــفل ال ّركبت ــن ولها ّ

املل ْْح َفــة

تعتب ــر م ــن أه ــم م ــا مي ّي ــز ال ّلب ــاس التقلي ــدي للم ــرأة يف بـ ـ ّر الهمام ــة وللبدو ّي ــات بصف ــة عام ــة،
وتنتمي إلى صنف لباس املرط الذي يش ــتمل اش ــتماال ،وهي قطعة مس ــتطيلة الش ــكل من أقمش ــة
متنوع ــة ،وألوان ــا مختلف ــة ،منه ــا م ْ
الح ــف «القُ ْرنَة» ( )8وهي من قماش خش ــن قليل اجل ــودة ،وتوجد
ي حجلة» وسّ ــميت كذلك للونها األس ــود املماثل لس ــواد عني
يف لونني األزرق واألس ــود .ومالحف ِ«ع ْ ْ
طائ ــر احلج ــل .ومالح ــف «كْ ِري ـ ْـب» وه ــي كلم ــة أنقليز ّي ــة  crepeومعناه ــا «قم ــاش حري ــري رقيق
وتكس ــر» ( .)9وإل ــى جان ــب امل َ
الس ــوداء توج ــد مالح ــف أخ ــرى وأغلبه ــا
متغص ــن ،أي في ــه تث ـ ّـن
ّ
ّ
ال ِح ــف ّ
م ــن صن ــف «كْ ِري ـ ْـب» ذات ألوان مختلفة منها الصف ــراء ،والبيضاء ،واخلض ــراء ،واحلمراء ،والوردي.
وتعتب ــر امللحف ــة إزارا واجب ــا على جميع اإلناث منذ ّ
الطفول ــة .و ُترتدى بنفس الطريقة .وتعرف
امللحف ــة يف مناط ــق أخ ــرى م ــن البالد التونسـ ـ ّية بـ«امل َ ْل َية» و«ا َ
خل ّ
ال َل ــة» و«ال َّت ْخ ِلي َل ــة» ،مع وجود بعض
االختالفات يف القياس ــات واألل ــوان ويف كيف ّية االرتداء.
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ُ
احل ِولي أو احل َرا ْم
(بترقيق ال ّراء)

م ــن ألبس ــة االش ــتمال ،وه ــو قطع ــة م ــن قم ــاش مس ــتطيلة ّ
الش ــكل يبل ــغ طوله ــا أربع ــة أمت ــار
«الصت ــان» وأهمها م ــن احلرير مث ــل احل َرا ْم
الصب ــار أو ّ
وعرضه ــا مت ــر ونص ــف ،وميك ــن أن يك ــون من ّ
اجلْ ِري ـ ِـدي نس ــبة إل ــى ب ــاد اجلريد باجلن ــوب الغربي للبالد التّونسـ ـ ّية ،ال ــذي يتم ّي ــز بلونه األحمر
ـعدل ّ
خطني فـ ــي كل ط ــرف ،و«احلولي النّي»
الس ــوداء الت ــي غالب ــا ما تكون بأطرافه مبـ ـ ّ
وباخلط ــوط ّ
الص ــايف ويتم ّيز بلونه األزرق البنفس ــجي .كما ميكن أن يكون «احلولي» منس ــوجا
وهـ ــو م ــن احلري ــر ّ
األس ــود.
م ــن ّ
الص ــوف األبي ــض ثم ُيصبغ ألوانا أخرى منه ــا األحمر واألصفر وأكثرها تداوال اللون ْ
ويت ــم ارت ــداء مختل ــف ه ــذه األصن ــاف م ــن «احلول ــي» بنف ــس طريق ــة ارت ــداء امللْحف ــة .وغالب ــا م ــا
خاص ــة منها «حولي» احلرير.
تس ــتعمل لفظ ــة «احـ ـ َرا ْم» ّ
للداللة على النوعية اجل ّيدة من «احلولي» ّ

احلـ ــزام

يعتب ــر احل ــزام عنص ــرا ضروري ــا ال ميك ــن االس ــتغناء عن ــه لش ـ ّـد لب ــاس االش ــتمال .وتنقس ــم
األحزم ــة الت ــي تتمنط ــق به ــا ال ّنس ــوة بالب ــاد التونسـ ـ ّية إلى صنف ــن أحزمة منس ــوجة وأخرى غير
منس ــوجة .ويحت ــوي كل ح ــزام عل ــى حلقة تس ـ ّـمى «ع ـ ْـن» بأحد طرفي ــه متكّ ن من ش ـ ّـده إلى خاصرة
امل ــرأة بع ــد أن تدي ــره يف الغال ــب دورتني يف مس ــتوى أس ــفل البطن ،وجتع ــل طرفه الثان ــي يتدلّى من
إح ــدى اجلهت ــن ،وع ــادة م ــن اجله ــة اليس ــرى أي م ــن اجله ــة التي يلتق ــي فيه ــا طرف ــا امللحفة دون
التحامهم ــا ،ويس ــمى اجل ــزء املتد ّل ــى م ــن احل ــزام «شَ ـ َّـو َ
أم ــا ع ــدد اخلي ــوط الت ــي يتكـ ـ ّون منها
اطة»ّ .
الس ــن ،واملناس ــبة ،واحلالة والوضع
احل ــزام فيمك ــن أن تزي ــد أو تنق ــص وفقا لبع ــض املعطيات منها ّ
متعددة.
االجتماع ّي ــن .وبال ّنس ــبة لألل ــوان ميك ــن أن يك ــون لون ــا واح ــدا أو ألوان ــا
ّ

البريـ ــم

الص ــوف ،أو م ــن ّ
الشعـ ــر أو من
ه ــو صن ــف م ــن األحزم ــة ،يتكـ ـ ّون م ــن خي ــط واح ــد مضفور م ــن ّ
الوب ــر ،ويس ــمى وفق ــا للم ــادة املتك ّون ــة منه ــا مبعن ــى ،ب ــرمي ص ــوف وبرمي ش ــعر ،وب ــرمي وب ــر ،وإن كان
الص ــوف غالب ــا م ــا يترك أبيض اللّون ،واس ــتعماله مرتب ــط باحلداد ونادرا ما يصب ــغ إلى ألوان
م ــن ّ
أخ ــرى ،وعنده ــا تتغ ّي ــر رمزيت ــه .ولئن تع ّرض لذك ــره رينه ــارت دوزي ( .DOZY (Rيف معجمه ،فإنّ
عما هو س ــائد بب ّر الهمام ــة (.)10
وظيفت ــه
ّ
وخاص ــة رمزيت ــه تختل ــف ّ

“امل ُْط ِوب ْق”

ْحفت ــن أو م ــن ملحف ــة
ه ــو م ــن ألبس ــة ال ّنس ــاء املم ّي ــزة لألف ــراح ببـ ـ ّر الهمام ــة ،ويتك ــون م ــن مل َ
الس ــفلى يف ألوان مختلفة باس ــتثناء اللّون
ُ
و«حول ــي» أو حـ ـ َرا ْم .ف ــإن كان يتكّ ون من ملحفتني تكون ّ
األس ــود ،فيمك ــن أن تك ــون خض ــراء أو حم ــراء ،أو وردي ــة ،أو صف ــراء ،وغالب ــا ما تكون بيضاء ال ّلـ ــونّ ،
يب»
ّ
أم ــا امللحف ــة العلي ــا أو اخلارج ّي ــة ،فيجب أن تكون س ــوداء اللّون ،وغالبا ما تك ــون من صنف «ك ِْر ْ
ولي ــس «ع ــن حجل ــة» أل ّنه ــا رقيقة ومع ــدة خصيصا لالرت ــداء يف األفراح.
وإذا كان يتكـ ـ ّون م ــن اح ــرام وملحفة ميكن أن يكون احل َرا ْم م ــن احلرير مثل «احلْ رام اجلْ ريدي»،
الصبار.
أو م ــن أن ــواع أخرى من األقمش ــة أقلّ جودة مث ــل الكتّان أو ّ
الس ــوداء
وتلب ــس النس ــوة «امل ُْطوب ـ ْـق» بكيفي ــة تك ــون امللْحف ــة الس ــفلى ب ــارزة م ــن حت ــت امللحف ــة ّ
ثم ــة بع ــض ال ّنس ــوة اللّوات ــي يرتدي ــن حت ــت امللحف ــة الس ــوداء
أو «احل ــرام» م ــن اجلانب ــن .وأحيان ــا ّ
أو«احل ــرام» أكث ــر م ــن ملحف ــة واح ــدة ملّون ــة.
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لباس القدم
ال َب ْلغَـة
ُ
الكو ْن ْت َرة
الصندال
ّ

وتعد من أصناف
أم ــا ّ
مؤخرته فتبقى ب ــارزةّ .
وه ــي ح ــذاء م ــن اجلل ــد ،تدخل فيه ّ
مقدمة القدمّ .
األحذي ــة األكث ــر اس ــتعماال خ ــال املناس ــبات واألف ــراح ،وتش ــبه كثي ــرا بلغة ال ّرج ــل إ ّال أ ّنه ــا غالبا ما
تك ــون مز ّين ــة ببعض «النـ ـ ّوارات» من احلرير.
لكن عقبه ــا أكثر ارتفاعا وعرضا منها .وتوجد يف أل ــوان مختلفة ،وهي من
تش ــبه كثي ــرا البلغ ــةّ ،
ال ّنع ــال الت ــي يرتديه ــا كلّ م ــن ال ّنس ــاء وال ّرج ــال .وكان ــت أقل اس ــتعماال م ــن البلغة وه ــي من صنف
ال ّنع ــال ذات األصل الغربي.
الس ــندل ه ــو لب ــاس للق ــدم ويتكـ ـ ّون قاع ــه م ــن اجلل ــد وأع ــاه م ــن س ــيور جلد ّي ــة.
ّ
الصن ــدل أو ّ
ويش ــترى م ــن األس ــواق ،ويتم ّي ــز بج ــودة صناعت ــه مقارن ــة بال ّنع ــال الت ــي تصن ــع مح ّلي ــا.

ه ــو صن ــدل يتكـ ـ ّون قاع ــه من ّ
مط ــاط اإلط ــارات القدمي ــة وكذلك س ــيوره العلو ّية .ويش ــترى من
الصندال من الكوت ُْشـو
ّ
األسواق.
طرباﭬـة احللفاء
طرباﭬـة الـقاعة

صن ــدل يصن ــع محل ّي ــا م ــن س ــعف احللفاء وهي نب ــات طبيعي ُي ّيز الوس ــط ّ
الطبيع ــي للمجال
اجلغرايف لقبيل ــة الهمامة.
صندل يصنع محل ّيا من «القاعة» وهي جلد البعير.

 . 2دور اللباس فـــي إبراز الوضـــع االجتماعي للمرأة
في قبيلـــة الهمامة:
الض ــوء عل ــى أه ـ ّـم قط ــع ال ّلب ــاس الت ــي ميكن
س ــنلقي ّ
باالعتم ــاد عليه ــا ال ّتعـ ـ ّرف عل ــى احلال ــة االجتماع ّي ــة
للم ــرأة الت ــي ترتدي ــه أي القط ــع الت ــي له ــا دالالت رمز ّية
وأهمه ــا أغطي ــة ال ــرأس ،واحل ــزام ال ــذي يش ـ ّـد
واضح ــة،
ّ
لب ــاس االش ــتمال.
الرأس:
 2ـ  . 1أغطية ّ
تعتب ــر أغطي ــة الـ ـ ّرأس م ــن قط ــع ال ّلب ــاس الت ــي ميكن
باالعتم ــاد عليه ــا ال ّتعـ ـ ّرف عل ــى الوض ــع االجتماع ــي
للم ــرأة يف قبيل ــة الهمام ــة .فامل ــرأة املتز ّوج ــة تنف ــرد بش ـ ّـد
ش ــعرها بع ــد تصفيف ــه ُّ
بالشـ ـ ّرا َبة( ،)11التي تختل ــف كيف ّية
اس ــتعمالها حس ــب نوع ّية تس ــريحة ّ
الش ــعر الت ــي تختلف
بدوره ــا حس ــب س ـ ّـن امل ــرأة( .)12كم ــا تنف ــرد بل ـ ّـف رأس ــها
ّلثيم ــة» ال ّلث ــام أو «الذّ ّرا َي ــة»( )13الت ــي توض ــع ف ــوق
بـ«الت َ
احملرم ــة أو الوقاي ــة .وتتم ّي ــز ال ّنس ــوة املسـ ـنّات باس ــتعمال
َ

العصا َب ــة .وف ــوق «الذّ ّراي ــة»
الزما َل ــة بيض ــاء ال ّل ــون م ــكان
َ
َ
تلبس املرأة املتز ّوجة يف فصل ّ
«البخنوقْ » ال ُبخنق
الش ــتاء
ْ
الص ــوف .وقد ج ــرت العادة لدى العدي ــد من القبائل
م ــن ّ
«البخن ــوقْ » أحمر أو
البدو ّي ــة باجلن ــوب التّونس ــي أن يكون
ْ
أصف ــر ال ّل ــون إذا كان ــت املرأة املتز ّوج ــة مازالت ش ــا ّبة وأزرق
الس ــن( .)14ويف املناس ــبات تتج ّن ــب
ال ّل ــون إذا كان ــت كبي ــرة ّ
الص ــوف وترت ــدي
امل ــرأة املتز ّوج ــة ارت ــداء ال ُبخن ــق م ــن ّ
()15
ال ُب ْخن ــق م ــن احلرير الذي يوج ــد يف أصناف مختلفة .
وإنا
الصب ّية «التّلثيم ــة» أو «الذّ ّرا َية» ّ
يف ح ــن ال تلبس ّ
()16
تكتف ــي بارت ــداء الوقاي ــة أو مح َرم ــة رأس س ــوداء  .وف ــوق
الوقاي ــة كان ــت تس ــتعمل «ط ـ ْـر ْف» أو» َب ْخ ُن ــوقْ » م ــن الك ّت ــان
الص ــوف يف فص ــل
الصي ــف ،وم ــن ّ
أبي ــض ال ّل ــون يف فص ــل ّ
الش ــتاء ،متس ــكه بأس ــنانها أو بيديه ــا يف مس ــتوى أس ــفل
تتعصب فوقه مبنديل رأس أحمر أو أس ــود
ذقنها ،ونادرا ما
ّ
()17
اللّون لش ـ ّـده إلى رأس ــها  .وال تلبس األثواب ذات األلوان
الزّاهية التي ميكن أن جتلب االنتباه ،وهنا تلتقي الثّقافة
الس ــاحل ّية
البدو ّي ــة م ــع ع ــادات وتقالي ــد س ــكّ ان الق ــرى ّ
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ويطلق على اجلزء املتدلّي منه اسم ّ
«الش ّواطة».
امرأة ترتدي حزاما أخضر اللّونُ ،

الضوابط يعتبر
بالبالد التّونسـ ـ ّية( .)18وكلّ خ ــروج عن هذه ّ
مرفوض ــا متام ــا م ــن كلّ أف ــراد القبيلة.
يف ح ــن أنّ األرمل ــة ال تلب ــس «التّلثيم ــة» ،وال «الذّ ّراي ــة».
وغالب ــا م ــا «تتخ ّن ـ ْـق» ب ـ ـ «الوقـ ــاية» أو بـ ــمحرمة رأس س ــوداء
وتتعصب
وتتبرق ــع بأخ ــرى داكن ــة اللّون ،م ــكان «التّلثيم ــة»،
ّ
بأخ ــرى مثله ــا .ويف فص ــل ّ
الش ــتاء تضي ــف له ــذه األغطي ــة
«بخنوقْ » صوف أس ــود اللّون ،وثمة بعض األرامل
«طر ْف» أو ْ
ْ
اللّوات ــي يواصل ــن ارت ــداءه يف مختل ــف الفص ــول ويس ـ ّـمى
«اجال َل ــة»(.)19
عندها ب ـ ـ ْ
ّأم ــا امل ــرأة املط ّلق ــة فتل ـ ّـف رأس ــها بـ«ال ْوقـ ــاية» أو مبحرمة
رأس داكن ــة ال ّل ــون ،ث ـ ّـم بـ« َبخنوقْ » من الك ّت ــان األبيض مكان
«التّلثيم ــة» الت ــي كان ارتداؤه ــا حك ــرا عل ــى املتز ّوج ــات .ث ـ ّـم
ـمحرمة س ــوداء ال ّل ــون ،ويف فص ــل ّ
الش ــتاء
ّ
تتعص ــب فوق ــه بـ ـ ْ
الص ــوف ،وعندها
ُتعـ ـ ّوض
ْ
«البخن ــوقْ » من الكتّان بـ ــآخر من ّ
لشده إلى
ميكنها أن حت ّول العصابة فوق ْ
الصوف ّ
«بخنوقْ » ّ
رأسها(.)20
إل ــى جان ــب أغطي ــة الـ ـ ّرأس يعتب ــر احل ــزام م ــن أب ــرز
األلبس ــة املش ــبعة بالعالمات وال ّرموز ،والتي ميكن استنادا
إليه ــا التعـ ـ ّرف بس ــهولة عل ــى الوض ــع االجتماع ــي للم ــرأة
الت ــي ترتديه.

 .2 _ 2احلـــزام:
احل ــزام ه ــو مجموعة من اخليوط ميك ــن أن تكون من
الصوف أو القط ــن أو احلرير
م ــوا ّد مختلف ــة( )21على غ ــرار ّ
أو غيره ــا .تش ـ ّـد به ــا امل ــرأة لباس االش ــتمال الت ــي ترديه يف
مس ــتوى اخلصر .و«احملزم واحملزمة واحلزام :اس ــم ما حزم
ب ــه ،واجلمع حزم ،واحت ــزم ال ّرجل وحتزّم مبعنى ،وذلك إذا
شد وس ــطه بحبل»(.)22
ّ
ويعتب ــر احل ــزام ج ــزءا أساس ــيا م ــن لب ــاس االش ــتمال.
أهمية
ويس ــتعمل من قبل كلّ من ال ّنس ــوة وال ّرج ــال .وتبرز ّ
ه ــذا العنص ــر من الثقاف ــة املا ّدي ــة يف تن ّوع أصناف ــه( ،)23ويف
تع ـ ّـدد رم ــوزه ودالالت ــه الت ــي جتعل من ــه أبرز قط ــع اللّباس
الت ــي متكّ نن ــا من ال ّتعـ ـ ّرف إلى الوض ــع االجتماعي للمرأة
وإنا كذلك
الت ــي تتمنط ــق به ليس فق ــط يف ب ّر الهمام ــة ّ
يف أغل ــب املجتمع ــات البدو ّية وح ّت ــى القرو ّية.
تتم ّي ــز امل ــرأة املتز ّوج ــة  -باس ــتثناء املسـ ـنّة  -بكبر حجم
احل ــزام حي ــث يتكـ ـ ّون من عدد كبي ــر من اخلي ــوط املظفورة
الت ــي يف ــوق عدده ــا يف س ــائر األ ّي ــام العش ــرة ،وق ــد يتج ــاوز
ويطلقون علي هذه اخليوط اسم
ذلك بكثير يف املناسباتُ .
«الق َو ِاط ـ ْـن»( )24إن كان ــت من القطن ،أو املجاديل إن كانت من
موح ــد ،أو ذات ألوان
ّ
الص ــوف( .)25وميك ــن أن تك ــون ذات ل ــون ّ
مختلف ــة .وتوج ــد ع ـ ّـدة مقاط ــع م ــن أغاني ش ــعب ّية نس ــو ّية
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يف ب ّر الهمامة يعود أغلبها إلى نهاية القرن التّاس ــع عش ــر
وبداي ــة الق ــرن العش ــرين تؤكّد كبر حجم احل ــزام على غرار
الح»(.)26
هذا املقطع من األغنية املوس ــومة بـ «يا ْ
خد اللّي ْ
قصـ ْـر بــاردو ومـنوبة
وأفخــاذها بنيــة جاهلـي ( )27يف ْ
()31
ـاح ْحمـالي( )29خـ ّ
ال ّ
ـواير (ِ )30مذْ هــوبة
واحزامها طـ ْ
الشـ ْ
وكذل ــك هذا املقطع من أغنية ش ــعب ّية أخرى بعنوان:
خم ْم(.)32
القلب ْ
بات ِي ّ
ْ
()33
زامك
ـرض ْح ْ
ـدامـ ْـك
ـرين ُع ْ
ِش ْبـ ْ
ع ـ ـ ــيشة واقْ ـ ـ ـ َ
()37
()35
ض َع ِلـ ـ ّيا
هامك
ْ
لو كان ْني( )34أل ْو
لسمـ ْـر(ِ )36يــن ّو ْ
ْ
()41
()39
هزّا ُتــو( )40ع ــيشة الب ّيــة
عقلــي غْ ــدا( )38وا ْت ـف ـ ّيا
()42
بات ِيخَ ِّم ْم
القلب ْ
ْ
الس ــن فيتك ّون من عدد قليل
ّأما حزام ال ّنس ــوة كبيرات ّ
م ــن اخلي ــوط املضف ــورة س ــواء أكان ــت م ــن القط ــن أم م ــن
الص ــوف وغالب ــا م ــا يك ــون أخض ــر ال ّل ــون( .)43ويف مناط ــق
ّ
تفض ــل العدي ــد من ال ّنس ــوة
أخ ــرى م ــن الب ــاد التّونسـ ـ ّية ّ
املسـ ـنّات حزام ــا أبيض ال ّل ــون(.)44
()28

الصب ّي ــة م ــن قبيل ــة الهمام ــة بحجم ــه
ويتم ّي ــز ح ــزام ّ
الصغي ــر إذ يتكـ ـ ّون م ــن خي ــط أو خيط ــن فق ــط م ــن
ّ
()45
الصوف املبروم واملصبوغ  .ويبدو أنّ هذه
ِ
«القيط ْن» أو من ّ
اخلصائص الثّقاف ّية تختلف من جماعة إلى أخرى حسب
عاداته ــا وتقاليده ــا وأعرافه ــا .فالعدي ــد م ــن اجلماع ــات
أهمي ــة قصوى لل ــون احلزام مقارن ــة بحجمه .ففي
ُتعط ــي ّ
بعض املجموعات البدو ّية باجلنوب التّونسي( ،)46ويف بعض
الصب ّية بحزام أبيض اللّون( .)47ويف
الساحل ّية ُتفرد ّ
القرى ّ
بع ــض القبائ ــل العرب ّي ــة األخ ــرى عل ــى غ ــرار قبائل ش ــمال
ـص امل ــرأة املتز ّوج ــة بح ــزام أزرق ال ّل ــون،
س ــيناء مبص ــر تخت ـ ّ
()48
والصب ّي ــة بحزام بنفس ــجي ف ــاحت .
ّ
ّأم ــا بال ّنس ــبة إل ــى األرمل ــة فق ــد ج ــرت الع ــادة يف قبيلة
الهمام ــة أن تتمنط ــق خ ــال فت ــرة احل ــزن الت ــي ال تق ــلّ
الس ــنة بب ــرمي( )49أي خيط واحد من
ّ
مدته ــا يف الغال ــب عن ّ
()50
الصوف املخلوط بش ــعر املاعز
ّ
الص ــوف األبي ــض أو م ــن ّ
يتم تعويض البرمي
احلزن
فترة
ـاء
ـ
ه
انت
وبعد
ـل.
ـ
ب
اإل
ـر
ـ
ب
و
أو
ّ
بح ــزام يتك ّون من خيطني أو ثالثة خي ــوط من «القواطن»
الص ــوف املضف ــور واملصب ــوغ( .)51ولئ ــن ذك ــره رينهارت
أو م ــن ّ

عما
دوزي ( DOZY (Rيف معجم ــه( ،)52ف ــإنّ رمزيته تختلف ّ
هو س ــائد ببـ ـ ّر الهمامة.
يف ح ــن تتمنط ــق املطلّقة بحزام متك ّون من عدد قليل
الص ــوف املضف ــور أو «القواط ــن» الت ــي ال
م ــن خي ــوط م ــن ّ
()53
يتعدى عددها يف الغالب ثالثة أو أربعة  ،فهو أقلّ حجما
م ــن ح ــزام املتزوج ــة وأكبر حجما من ح ــزام األرملة.
ويقودن ــا ه ــذا االخت ــاف يف حج ــم احل ــزام ولون ــه إل ــى
أهمها الوظيفة العمل ّية
التّط ّرق إلى وظائفه
ّ
املتعددة ومن ّ
املتمثّلة يف ش ـ ّـد لباس االش ــتمال إلى اجلس ــم وهي وظيفة
أساسـ ـ ّية جتعل من احلزام عنصرا ال ميكن االس ــتغناء عنه
فبفضل ــه تصب ــح إمكاني ــة التّح ّرك س ــهلة وتتحـ ـ ّرر اليدين
ويصب ــح باإلم ــكان أداء مختل ــف األعم ــال س ــواء بال ّنس ــبة
إل ــى ال ّنس ــاء أو ال ّرج ــال ألنّ لب ــاس االش ــتمال من دون ش ـ ّـد
باحل ــزام وبعناصر أخرى مثل اإلبزمي يف مس ــتوى الكتفني
 من اجلهة األمام ّية  -يعيق احلركة ويجعل مرتديه غيرقادر على أداء األعمال اليدو ّية والبدن ّية املختلفة .ويف هذا
اإلط ــار ميك ــن م ــن خ ــال اإلكونوغرافي ــا( )54وحتدي ــدا م ــن
خالل التماثيل وال ّرسوم والنّقوش التي تعود إلى العهدين
البوني وال ّروماني بالبالد التّونس ّية( )55أنّ من ّيز بني صنفني
م ــن لباس االش ــتمال أحدهما مش ــدود باحل ــزام( )56واآلخر
غي ــر مش ــدود ب ــه( ،)57ويب ــدو أنّ الف ــرق ب ــن املجموعتني من
التّماثي ــل وال ّرس ــوم وال ّنق ــوش ه ــو االنتم ــاء االجتماع ــي
فاملجموع ــة األول ــى ينتمي أصحابها يف أغلبه ــم إلى الفئة
العلي ــا م ــن املجتمع التي ال تقوم باألعم ــال اليدو ّية وعليه
فبإمكانه ــا ارت ــداء لب ــاس االش ــتمال دون ش ـ ّـد ،واملجموع ــة
للعام ــة الت ــي تتولّى
الثّاني ــة ينتم ــي أصحابه ــا يف أغلبه ــم
ّ
القي ــام ب ــكلّ األعمال اليدو ّي ــة باعتباره ــا ّ
الطبقة املنتجة.
وم ــن الوظائف العمل ّية الثّانو ّية للح ــزام أنّه ميثّل محمال
للعدي ــد م ــن األش ــياء عل ــى غ ــرار كي ــس صغي ــر توض ــع فيه
النّقود ،وعلبة الكبريت .كما ُتعلّق به مرآة صغيرة احلجم،
ُ
و«خ ْمس ــة» وبع ــض األحجب ــة و«ال ـ ُـو َد ْع» (جم ــع ودع ــة) الت ــي
مت ّث ــل متائ ــم للوقاي ــة م ــن الع ــن .وإل ــى جان ــب الوظيف ــة
العمل ّي ــة ،فللح ــزام وظيفة جمال ّية تبرز يف كبر حجمه ويف
حفظ ــه لق ــوام امل ــرأة وإظه ــار رش ــاقتها ،فامل ــرأة الت ــي ترغب
يف إظه ــار رش ــاقتها ترتدي احل ــزام بطريقة مع ّينة جتعلها
تبدو أكثر جاذب ّية ولعلّ من أبرز هذه ّ
الطرق جعله مرتخيا
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امرأة تلبس «املْطوبقْ » املتك ّون من ثالث مالحف واحدة ورد ّية واألخرى برتقال ّية والثّالثة سوداء اللّون.

بحي ــث يك ــون يف تناس ــق م ــع بق ّي ــة األلبس ــة الفضفاض ــة
والوافي ــة وه ــو م ــا جن ــد ل ــه ص ــدى يف العدي ــد م ــن األغان ــي
ّ
الش ــعب ّية ال ّنس ــو ّية ببـ ـ ّر الهمامة عل ــى غرار هذا املقط ــع(:)58
()59
زامــها ِم ْرخـ ْ
بان الهوى زا ْد عل ـ ّيا
ـوف
ْ
ْح ْ
ْ
بي
واجلوف
بيـن العضا
ال عز ْ
ّروك الن ْ
ّاس ّ
()60
وكذل ــك ه ــذا املقط ــع م ــن أغني ــة ش ــعب ّية أخ ــرى
ـض َر ّي ـ ْ
ـاف(.)61
بعن ــوانْ :م َر ّي ـ ْ

للشـ ـ ْ
صيف ْة( )62غْ زال ِين ْ
ج ْـت واردة ّ
ـط
ُـط
()65
()64
خر ِخ ْط
ـجة
مـحبو ْبـتي ال َغ ْن ـ َ
وح ْ
ْ
زامها ْم ْ
ض ر ّي ْ
اف
منّك ْمر ّي ْ
وم ــن أغان ــي احملف ــل الت ــي تؤ ّك ــد الوظيف ــة اجلمال ّي ــة
للح ــزام ه ــذا املقط ــع( )66ال ــذي يتغ ّن ــى بكيف ّي ــة ل ـ ّـف (ل ـ ّـي)
احل ــزام عل ــى خص ــر مرتديت ــه ،ويؤ ّك ــد أنّ ارت ــداءه يتط ّل ــب
ّ
توف ــر مه ــارات مع ّين ــة:

()63

ِي ْعـ ـ ـ ـ ِـج ْب ل ّيـ ـ ـ ــانه
ي ــا ْوخ ـ ْـي ري ـ ْـت ْح ــزا ْم
عل ــى جـ ـ ْ
ـش ّ
ـوف فْ ـ ــانه
الش ــام
نقـ ـ ْ
منق ــوش ْ
وللح ــزام وظائ ــف أخ ــرى منه ــا الوظيف ــة األخالق ّي ــة،
الت ــي تب ــرز يف اعتب ــار ع ــدم ارتدائه م ــن قبل امل ــرأة املتز ّوجة
عيبا وخروجا عن األعراف والعادات والتّقاليد ألنّه يس ــتر
خاصة إذا
حساس ــا من جس ــدها ويخفي مفاتنها(ّ )67
جزءا ّ
كان كبي ــر احلج ــم .إ ّال أ ّن ــه م ــن ناحي ــة أخ ــرى يجل ــب كب ــر
حج ــم احل ــزام انتب ــاه ال ّرج ــال وه ــو م ــا تؤ ّك ــده العدي ــد من
األش ــعار واألغان ــي ّ
الش ــعب ّية ،كما س ــبق وأش ــرنا إل ــى ذلك.

الصباي ــا
ويف املقاب ــل إذا كان صغي ــر احلج ــم مث ــل ح ــزام ّ
واألرام ــل واملط ّلق ــات فإ ّن ــه ل ــن يجلب انتب ــاه ال ّرج ــال لكنّه
احلساس ــة م ــن ب ــدن امل ــرأة .ويب ــدو أنّ يف
ال يس ــتر األج ــزاء
ّ
األم ــر نوعا من ال ّتع ــارض .ولذلك فإنّ االختالف يف اللّون
املعتم ــد م ــن قب ــل العدي ــد م ــن املجموع ــات األخ ــرى الت ــي
أش ــرنا إليه ــا س ــابقا يب ــدو يف تقديرن ــا أقرب إل ــى املنطق.
وتعك ــس الوظيف ــة األخالق ّي ــة دور احل ــزام وال ّلب ــاس
الضب ــط االجتماع ــي وذل ــك م ــن
عام ــة يف عمل ّي ــة ّ
بصف ــة ّ
خ ــال االلت ــزام بجمل ــة م ــن الع ــادات والتّقالي ــد واألع ــراف
الت ــي تف ــرض على أف ــراد املجتم ــع التّعامل بحذر م ــع املرأة
عامة.
الت ــي تعتبر «تابو» داخل املجتمعات احملافظة بصفة ّ
صح ّي ــة حيث ُيعتق ــد أنّه يجنّب
ويب ــدو أنّ للح ــزام وظيف ــة ّ
امل ــرأة برد ّ
الش ــتاء ومرض الكلى ألنّه مي ّر فوقهما .ويس ــاعد
عل ــى صيان ــة منطق ــة الوس ــط ألنّه يس ــند العم ــود الفقري
خاصة وأنّ املرأة البدو ّية بصفة
فيبقى سليما مستقيما(ّ ،)68
عامة تس ــكن اخليمة وهو ما يجعلها تنحني أثناء دخولها
وخروجه ــا منه ــا بس ــبب مدخله ــا املنخفض .ويش ـ ّـد ّ
الظهر
خاصة عند القيام ببعض األعمال ّ
الش ــاقة( )69وهو
ويق ّوي ــه ّ
م ــا جند ل ــه صدى يف بعض األغاني ال ّنس ــائ ّية بب ّر الهمامة
عل ــى غ ــرار هذا املقطع م ــن إح ــدى أغاني املالّل ّي ــة(:)70
()71
حمارة(ِ )72منْصو َبة
يا ال ال يا َم ْـش ِنــي َمـ ْـر ُتـو
َم ْر ُتو ّ
كار ْه(َ )73مغْ ُصو َب ْه
َث ِّم ْ
ـش ال ِ
()74
ال َ
يا َ
غير ِ َ
ريض ْه
ـاليـني
ال َيا ُط ْح ْت ْم َ
لــزا ْم ْمـ ِ ْ
ْ
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ما ْنح ـ ّب ْش حـ ْـد ْيكلّمني

 .3دور ال ّلباس في إبراز الوضع االقتصادي للمرأة
في قبيلة الهمامة:
ميكن باالعتماد على اللّباس التّمييز بني املرأة الفقيرة
خاصــة وأ ّنــه يعتبر إحدى
واملــرأة امليســورة يف قبيلــة الهمامــةّ ،
العالم ــات اخلارجي ــة الب ــارزة لليس ــر أو ال ّث ــروة يف مث ــل ه ــذه
املجتمعــات البدويــة( .)75ولئــن كانــت الفــروق بــن الفئتــن يف
بدايــة القــرن العشــرين تقتصــر علــى احتــكار املــرأة امليســورة
الصنــع ،فقــد
أللبســة مــن أقمشــة ج ّيــدة ومنســوجات متقنــة ّ
توســعت يف أواخــره ويف بدايــة ال ّنصــف الثّانــي منــه وأصبحت
ّ
والداخل ّية
أكثــر وضوحــا بســبب تفاقــم التّأثيــرات اخلارج ّيــة ّ
الت ــي أش ــرنا إليه ــا س ــابقا( .)76وتب ــرز مظاه ــر ال ّتف ــاوت
االقتصــادي يف مختلــف األلبســة ســواء منهــا لبــاس ال ـ ّرأس
أو البــدن أو القــدم.
الرأس:
 .1 _ 3لباس ّ
ميك ــن التّميي ــز بني امل ــرأة الفقيرة واملرأة امليس ــورة من
أهمه ــا :الوقا َية،
خ ــال العدي ــد م ــن أغطية الـ ـ ّرأس وم ــن ّ
َّ
و«الط ـ ْـر ْف» أو «ال َب ْخ ُنوقْ ».
و«الذّ ّراي ــة» أو «ال َّتل ِْثيم ــة»،
الصب ّي ــة الفقيرة يف مج ّرد خرقة
تتم ّث ــل وقاي ــة املرأة أو ّ
م ــن القم ــاش األس ــود الت ــي غالب ــا م ــا يت ـ ّـم اقتطاعه ــا م ــن
الصب ّي ــة امليس ــورة فتتمثّل يف
املَل َ
ْحف ــةّ ،أم ــا وقاي ــة امل ــرأة أو ّ
()77
محرم ــة رأس غالب ــا م ــا تكون س ــوداء ال ّل ــون .
ّأم ــا الفروق ــات يف «التّلثيم ــة» الت ــي كان ــت تس ــتعملها
الصوف ودرجة
الهمام ّي ــة املتز ّوج ــة فتكمن يف ج ــودة ّ
امل ــرأة ّ
الص ــوف اجل ّي ــد
اإلتق ــان ،ف ـ ـ «تل ِْث َ
يم ــة» امل ــرأة امليس ــورة م ــن ّ
الص ــوف واحلري ــر
األبي ــض النّاص ــع .وأحيان ــا تنس ــج م ــن ّ
بحي ــث حتت ــوي عل ــى أش ــرطة م ــن احلري ــر وأش ــرطة م ــن
الص ــوفّ .أم ــا «تلثيمة» املرأة الفقيرة فق ــد كانت أقلّ جودة
ّ
واتقان ــا .ويف أواخ ــر ال ّنص ــف األ ّول م ــن الق ــرن العش ــرين
انتش ــر استعمال «الذّ ّراية» يف أوساط النّساء امليسورات ّأما
«التّلثيم ــة» فبقي ــت مس ــتعملة من قب ــل ال ّنس ــاء املنتميات
إل ــى األوس ــاط الفقي ــرة(.)78
ويف م ــا يتع ّل ــق ب ـ ـ «ال َب ْخن ــوقْ » فيج ــب التّميي ــز ب ــن
ال ُبخن ــق اليوم ــي و ُبخن ــق املناس ــبات .فال ُبخن ــق اليوم ــي يف
فص ــل ّ
الص ــويف الذي يكون أكث ــر جودة
الش ــتاء ه ــو ال ُبخنق ّ

بالنس ــبة إل ــى امل ــرأة امليس ــورة وغالب ــا م ــا يتك ّون من أش ــرطة
الصيف تتم ّيز املرأة امليسورة
حرير ّية وأشرطة صوف ّية .ويف ّ
بارتدائه ــا ُبخن ــق م ــن أن ــواع ج ّي ــدة م ــن األقمش ــةّ .أم ــا يف
املناس ــبات فتنف ــرد املرأة امليس ــورة بارت ــداء أصناف مختلفة
من ال ُبخنق احلريري مثل « َب ْخ ُنوقْ » ا َ
حل ْس ــني و«الق َْر ْن ِني»،
()79
ّأم ــا ُبخن ــق امل ــرأة الفقيرة فيك ــون يف الغالب من الك ّت ــان .
 . 2 _ 3لباس البدن:
أهمه ــا
يتكـ ـ ّون لب ــاس الب ــدن اليوم ــي م ــن ع ـ ّـدة قط ــع ّ
«الس ــور ّية» أو
القمي ــص ال ــذي ُيس ـ ّـمى يف بـ ـ ّر الهمام ــة ّ
«الق ـ ْـدوارة» أو «الكتّان ــة» ،وامللحف ــة.
ِ
تتم ّيز «س ــور ّية» املرأة امليس ــورة بخياطته ــا املتقنة ألنّها
تش ــترى جاه ــزة م ــن األس ــواقّ .أم ــا البع ــض م ــن ال ّنس ــوة
الفقي ــرات فغالب ــا م ــا تقم ــن بفصالته ــا وخياطته ــا يدو ّيا
لذل ــك تك ــون يف الغال ــب غي ــر متقن ــة .وقد ُتضط ّر ال ّنس ــوة
األكث ــر فق ــرا إل ــى االس ــتغناء عنه ــا واالكتف ــاء بارت ــداء
امللْحف ــة فق ــط(.)80
ّأما املَلْحفَة التي متثّل لباس االشتمال اخلارجي الذي
الس ــاحقة من النّسوة يف ب ّر الهمامة
تش ــترك فيه األغلب ّية ّ
كان ــت توج ــد يف ع ـ ّـدة أن ــواع منه ــا امللحف ــة «القُ ْرن ــة» الت ــي
توج ــد يف لون ــن أس ــود و أزرق( ،)81وتعتب ــر امللحف ــة الزّرق ــاء
أكث ــر رداءة لذل ــك تك ــون أكثر انتش ــارا يف األوس ــاط األكثر
يتم ارتداؤها إل ــى أن تصبح رثّ ة وبالية(.)82
فق ــرا وغالب ــا ما ّ
وق ــد تلتج ــئ بع ــض الفتي ــات املنتمي ــات إل ــى العائ ــات
الفقي ــرة إلى ارتداء ش ــطر ملْحف ــة أي أنّ امللحفة الواحدة
يت ـ ّـم اقتس ــامها بني أخت ــن .ويف أواخ ــر ال ّنص ــف األ ّول من
الحف أكثر
الق ــرن العش ــرين وج ــدت أصن ــاف أخرى م ــن امل َ ِ
حجل ــة» ومالح ــف «كْري ـ ْـب»
ج ــودة تع ــرف مبالح ــف «ع ــن ْ
لذل ــك كان ــت أكث ــر اس ــتعماال م ــن قب ــل النس ــوة امليس ــورات
فيما ظلّت النّسوة الفقيرات يستعملن امللحفة ُ«ق ْـرنة»(.)83
ويف س ــنوات احل ــرب العامل ّية الثّاني ــة حصل نقص كبير
يف امل ــواد األول ّي ــة الت ــي تصن ــع منه ــا األلبس ــة ،ومت حج ــز
اإلنت ــاج احمل ّل ــي م ــن الص ــوف ومصادرت ــه لتلبي ــة حاجيات
جي ــوش احللف ــاء م ــن األلبس ــةُ ،
وفق ــدت األقمش ــة م ــن
األس ــواق وارتفع ــت أس ــعارهاّ ،
الش ــيء الذي اضطـ ـ ّر العديد
«حولي» من
م ــن ال ّنس ــوة الفقي ــرات إل ــى االكتف ــاء فقط ب ـ ـ ُ
162

العدد  32ثقافة مادية

«طرباقة» من احللفاء.
صندل ْ

الص ــوف ال ــذي غالبا ما يتم صبغه أس ــود اللّونّ .
والطريف
ّ
أنّ ط ــول «احلول ــي» يختل ــف من فئ ــة إلى أخ ــرى فـ»حولي»
()84
املرأة األكثر فقرا يتراوح طوله بني أربعة وخمس ــة أذرع
ّأم ــا «حول ــي» امل ــرأة األق ــلّ فق ــرا فيت ــراوح طول ــه بني س ــبعة
وثماني ــة أذرع(.)85
ّأمـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ــال االحتفـ ــاالت فت ــرتـ ــدي املـ ـ ـ ــرأة املت ــز ّوجـ ـ ــة
«امل ُْط ِوبـ ـ ـ ْـق» .إ ّال أنّ «امل ُْط ِوب ـ ـ ْـق» األكث ـ ــر انتش ـ ــارا لـ ـ ــدى امل ـ ــرأة
املنتمي ــة إل ــى العائ ــات الفقي ــرة أو املتواضع ــة يتكّ ــون من
ْحفت ــن « ْك ِري ـ ْـب» أي ملحف ــة مل ّونة وم ــن فوقها ملحفة
مل َ
أخرى س ــوداءّ .أما املرأة امليس ــورة فغالبا ما تع ّوض امللحفة
الس ــوداء بـ«حولي ْجريدي» أو «احرا ْم ْجريدي» من احلرير،
وأحيان ــا ترت ــدي بع ــض ال ّنس ــوة م ــكان «حول ــي» احلري ــر
الصب ــار
«حول ــي» م ــن أصن ــاف أخ ــرى م ــن األقمش ــة مث ــل ّ
أل ّنه ـ ّـن غي ــر ق ــادرات عل ــى اش ــتراء احلرير .وبإم ــكان بعض
ال ّنس ــوة األكثر يس ــرا ارتداء أكثر من ملحفة واحدة ملّونة
حت ــت «احلول ــي» احلري ــري(.)86
 . 3 _ 3لباس القــدم :
تنتع ــل املرأة امليس ــورة ُ
«ص ْن َدالْ »
«الكو ْن ْتـ ـ َرا» أو الب ْل َغ ــة أو َ
صن ــدل م ــن اجلل ــد ُيش ــترى م ــن األس ــواق جاه ــزا(ّ .)87أم ــا
«طربا َق ــة
«طر َبا َق ــة
َ
القاع ــة» ،أو ْ
امل ــرأة الفقي ــرة فتنتع ــل ْ

«طربا َق ــة الكوت ُْش ــو»( .)88كم ــا أنّ نس ــبة هام ــة
احللف ــاء» ،أو ْ
خاص ــة وأنّ احلف ــاء ل ــم يك ــن يجل ــب
منه ـ ّـن ك ـ ّـن حافي ــاتّ ،
االنتب ــاه أل ّن ــه أم ــر ُمتعـ ـ ّود علي ــه.
وخ ــال االحتف ــاالت كان ــت أغل ــب النس ــوة الفقي ــرات
يفضل ــن احلف ــاء عل ــى ارت ــداء صن ــدل م ــن احللف ــاء أو م ــن
ّ
جل ــد البعير أو من «ال َك ِوت ُْش ــو» .ألنّ امل ــرأة وهي حافية ،تكون
أكث ــر جماال.
احللــــي:
اهتم ــت بش ــمال
الدراس ــات الت ــي
لئ ــن ص ّنف ــت أغل ــب ّ
ّ
احللي إلى صنفني حس ــب املواد األ ّول ّية املصنوعة
إفريقيا
ّ
الفض ــة ومي ّي ــز املناط ــق ال ّريف ّي ــة ،وحل ـ ّـي
من ــه :حل ـ ّـي م ــن
ّ
()89
م ــن الذّ ه ــب مي ّي ــز املناط ــق احلضر ّي ــة  ،فإ ّن ــه يف حقيقة
األمر وبال ّنس ــبة إلى البالد التونسـ ـ ّية ال ميكن رس ــم حدود
الفض ــة
ل ــكل صن ــف م ــن ه ــذه األصن ــاف .فح ّت ــى إن كان ــت
ّ
عامة مبا يف
أكث ــر انتش ــارا يف األري ــاف ول ــدى البدو بصف ــة ّ
ذل ــك الهمام ــة ،ف ــإنّ ذل ــك ل ــم مين ــع م ــن وجود احلل ـ ّـي من
احللي من
الذّ ه ــب خاصة لدى العائالت امليس ــورة .ويعتبر
ّ
مؤش ــرا ملعرفة
مكم ــات اللّباس ال ــذي ميكن اعتماده ّ
أه ـ ّـم ّ
الوض ــع االجتماع ــي واالقتص ــادي للمرأة.
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احللي:
مكونات
.1
ّ
ّ
حلي املرأة من قبيلة الهمامة من القطع الواردة يف اجلدول التّالي.
يتك ّون ّ
()90
حلي املرأة من قبيلة الهمامة .
جدول عدد  :2قطع ّ
التعريف بها

قطع احللي
حلي ال ّرأس
ّ

اش»
«ال ّن ّو ْ

«طواﭬـير» جمع ّ
«طيقا ْر»

األخراص أو «األ ْزوا ْز»

َم َر ِاف ْع

احللي يف ش ــكل مث ّل ــث ،ويوج ــد يف أحجام مختلف ــة .ويتم ّي ــز باحتوائه
ه ــو قطع ــة م ــن
ّ
الداخل ّية ،وحلقة صغيرة يف وس ــط ضلعه
على مس ــمار صغير يف زاويته احلا ّدة من اجلهة ّ
املقاب ــل للزّاوي ــة احل ــادة الت ــي يرب ــط به ــا خي ــط ع ــادة ما يك ــون م ــن احلرير ومش ــدودا إلى
الصغي ــر فتمس ــكه
أح ــد أط ــراف «الذّ ّراي ــة» أو «ال َب ْخن ــوقْ » إن كان م ــن احلري ــر ،أم ــا املس ــمار ّ
امل ــرأة بأغطية رأس ــها.
وه ــي زوج ــان م ــن احلل ـ ّـي يتك ّون ــان م ــن مجموع ــة م ــن السالس ــل «ريحان ــة» تنته ــي كل
ـ«م ْش ـ َ
ـطة» ُ -
«خ ْمس ــة» أو بقمر (أي قطعة يف ش ــكل دائرة تش ــبه شكل القمر) ،يث ّبتان
واحدة ب ُ
عل ــى جانب ــي ال ــرأس ويتد ّلي ــان على الوج ــه من اليمني ّ
والش ــمال.
تس ـ ّـمى «أ ْز َوا ْز» مبعن ــى اثنت ــن (زوج) ،أل ّن ــه ال ميك ــن اس ــتعمال خ ــرص واح ــد .ب ــل زوج
من ــه كلّ واح ــد يف أذن ،ويوج ــد صنفان من األخ ــراص وهما «زُو ْز ّ
بالط ْبل ــة» و«زُو ْز بالكْ ُرومة»
مبعن ــى خ ــرص بال ّرقبة:
 «زُو ْز ّبالط ْب َلة» :خرصان يتكون كل واحد منهما من س ــلك نصف دائري ّ
الش ــكل ،و صفيحة
نص ــف دائر ّية الش ــكل .وغالبا ما يك ــون من الفضة ويحتوي على نقوش بارزة.
 «زو ْز بالكْ ُروم ــة» :خرص ــان يتكّ ــون كل واح ــد منهما من س ــلك نصف دائري ّالش ــكل ينتهي
بس ــلك أع ــرض من ــه بعض الش ــيء ويحتوي على ما يش ــبه األس ــنان ويك ــون من الفضة
وغالبا م ــن الّذهب.
اش» صغير
يتكـ ـ ّون م ــن مجموعة سالس ــل تش ــد اخل ــرص «ال ـ ُـزّو ْز» ويف طرفها اآلخر «نـ ـ ّو ْ
احلج ــم يت ـ ّـم مس ــكه يف أغطي ــة ال ــرأس ،أو ّ
الش ــعر حت ــى ال تلح ــق «األ ْزوا ْز» ض ــررا باألذنني
بحكم ثق ــل وزنها.
والصدر
حلي ال ّرقبة ّ
ّ

ّ
«الشرك» جمع «شركة»
ريحانة
خالل
عني ْجملْ
ْخالل ْ

هي التسمية العام ّية للقالدة.
«م ْش ـ َ
ـطة» -
ق ــادة يف ش ــكل سلس ــلة م ــن احلل ـ ّـي ،حلقاته ــا عريض ــة وع ــادة م ــا حتم ــل ُ
ُ
«خ ْمس ــة» ،أو قم ــر.
الص ــدر ،وميكن أن
ه ــو املش ــبك ال ــذي يش ـ ّـد امللحفة يف مس ــتوى النهدي ــن وهو من حلي ّ
الفض ــة أو من الذه ــب وغالبا ما يتكّ ــون من إبزمي وحلقة و«ش ــهدة».
يك ــون م ــن
ّ
خالل يتكون من إبزمي وحلقة فقط ،أي «خاللْ » بدون «شَ ْه َدة».
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«شَ ْه ـ َدة»
«احلْ ِج ْـر»

اجل ــزء األس ــفل م ــن «اخلالل» وتكون مثلثة الش ــكل ،وحتتوي على نق ــوش محفورة إلى
درج ــة إح ــداث فراغ ــات وثق ــب مت ّث ــل أغلبه ــا أش ــكاال نبات ّية .وحتت ــوي بعضها عل ــى 3رؤوس
محدب ــة يف كل زاوي ــة م ــن املثلّث وتس ـ ّـمى «كْ َو ِاك ْب».
ّ
م ــن حل ــي الصدر يتكون من مجموعة سالس ــل عادة ما يك ــون عددها ثالث ،ذات أطوال
مختلف ــة ،وترب ــط اخلاللني ببعضهما وحتتوي السلس ــلة الس ــفلى األكثر طوال من البقية
على ُ
تتوسطها قمر «قمرة».
«خمس ــتني»
ّ
حلي اليـ ـ ــد
ّ

اخلاتـ ــم
«اخلدوجة»
ّ
املقياس «ا ُملـﭭّ ـاس»
«النّبيلــة»
ْحديــدة

الفضة ،وميك ــن للم ــرأة أن تلبس
كان يوج ــد يف أش ــكال مختلف ــة وغالب ــا م ــا يك ــون م ــن
ّ
ع ـ ّـدة خ ــوامت يف أصابعها.
سوار عريض من الفضة ملساء دومنا نقوش.
وجة» وعادة ما يحتوي على بعض النقوش.
سوار أقل عرضا من
ّ
«اخلد َ
سوار ذهبي يحتوي نقوشا هندسية.
ن ــوع م ــن األس ــاور كان ــت منتش ــرة يف ب ــر الهمام ــة يف أوائ ــل الق ــرن العش ــرين ،ث ــم ترك ــت
وج ــة» و«النْبي َل ــة».
ـاس»
ّ
و«اخلد َ
مكانه ــا لـ«املقّ ـ ـ ْ
ـلي
بقيـ ـّة احل ـ ـ ّ

حلقــة احلــزام

اخللــخال

حلي ــة دائري ــة الش ــكل تث ّبت يف احلزام وفيها نوعان :احللق ــة املمتلئة ،واحللقة الفارغة
أو اجلوفاء التي عادة ما حتتوي عدد من السالس ــل «ريحانة» تنتهي كل واحدة ب ُ
ـ«خمس ــة»
أو بقمر.
حلي ــة تلب ــس يف الق ــدم ،وغالب ــا ما تك ــون من الفضة .وه ــي دائرية الش ــكل يبلغ قطرها
الداخ ــل وحتت ــوي عل ــى زخرف ــة ذات أش ــكال
حوال ــي 12ص ــم .وغالب ــا م ــا تك ــون فارغ ــة م ــن ّ
هندسـ ـ ّية ونبات ّي ــة وحيوان ّية.

احللي في إبراز الوضع االجتماعي للمرأة:
 . 2دور
ّ
احللي يف قبيلة الهمامة دورا أساس ّيا يف التّمييز
يلعب
ّ
وضعهن االجتماعي.
بني النّسوة حسب
ّ
الس ــائدة
فامل ــرأة املتزوج ــة بإمكانه ــا وحس ــب األع ــراف ّ
يف قبيل ــة الهمام ــة لب ــس مختلف أصن ــاف احل ّل ــي( )91التي
ميك ــن تصنيفه ــا إل ــى حل ــي يوم ــي ُيلب ــس يف س ــائر األ ّي ــام
ـواش» واألخ ــراص «األزّوا ْز»
مث ــل اخل ــال و«احلْ ِج ـ ْـر» و«ال ّن ـ ْ
ّ
الصنف
ـاس»
ّ
و«اخلدوج ــة»ّ .أما ّ
و«الشـ ـ َر ْك» واخل ــوامت و«املقّ ـ ْ
الثّان ــي فه ــو احلل ــي ال ــذي ُيلب ــس يف املناس ــبات عل ــى غرار

ّ
«الطيق ــا ْر» وحلق ــة احلزام واخللخ ــال( .)92ومتكّ ننا األغاني
ّ
الش ــعب ّية يف بـ ـ ّر الهمام ــة م ــن االط ــاع عل ــى العدي ــد م ــن
قط ــع احلل ــي الت ــي كان ــت امل ــرأة تلبس ــها عل ــى غ ــرار ه ــذا
املقط ــع( )93م ــن أغنية « َت ِّلـفْ ـ ـ ْـت غْ زال ــي»(.)94
ّ
فط ـ ــو ْم يا َم ْبهاها

()95

لبست احللقة واحلرا ْم( )96واتاها

()97

ـح ْر ِيع ـ ـ ـ ـ ــو ْم
ق ـ ـ ّـدها ص ـ ــاري( )98فـ ـ ــي ال ْب ـ ـ ـ َ
ـرع ّ
الل ف ّـطــو ْم
شــ ْ
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()99

وكذل ــك ه ــذا املقط ــع م ــن أغني ــة أخ ــرى موس ــومة ب ـ ـ
ـثيثـ ـ ْـك»( )100الذي يش ــير إل ــى األص ــوات أو ال ّرنني
«عيش ــة غ ِ
امل ــوزون ال ــذي حتدث ــه ُ
احلص ّي ــات الت ــي توض ــع داخ ــل
اخلش ــال م ــن خالخي ــل وأس ــاور عندم ــا متش ــي امل ــرأة التي
ترتدي ــه «فيتخ ّيل ص ــورة ملحم ّية إطارها األس ــوار العالية
وعنوانه ــا ّ
الداوي ــة»(.)101
الطب ــول ّ
عـ ـيـ ـ ـ ـ ـش ــة غ ـثـ ـ ـيـ ـثـك(ُ )102م ـ ـ ـ ْـم ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـوط( )103أغـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ْر
()107
ـش الـ ـ ّـظ ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ْـم( )105خـ ـ ـ ــفّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـق( )106م ـ ـ ـ ـ ـ ــا طـ ـ ـ ـ ـ ــا ْر
ري ـ ـ ـ ـ ـ ْ
()110
أنـ ــت مـ ــا ليـ ـ ْـك مثيلْ ( )108وأن ـ ـ ــت دري ـ ـ ْز(ْ )109خ ـ ـ ـشــالـ ْـك
()112
رب بني زو ْز أسوا ْر
ف ـ ـ ــي ْ
ـقاب ال ّلي ـ ـ ــلْ ( )111ط ّبالْ ُي ْض ْ
أعـ ـ ـ ْ
وكذلك هذا املقطع من أغنية يا ْ
«ط ِوي َرة»(:)113

وتعتب ــر األخ ــراص أو «األزوا ْز» من قطع احللي األخرى
التي كثيرا ما ذكرت يف أغاني النّساء يف ب ّر الهمامة ومنها
رمي الفالي»(:)128
هذا املقطع من أغنية ِ
«شـ ـ ْب ِه ْت ْ
ص
هن ّية(ِ )129ل ْب ِس ْت ْمــخ ّر ْ
()133
ح ـ ِـال ـ ـ ْـف بـ ــوهــا م ــا ْتع ـ ّر ْس
()130

حالي فاني من هن ّية

()104

()114
اس ِم ْح(َ )115م ْش ِيتْها
يا ْط ِوي َرة ما ْ
()117
القا ْيلة(َ )116ح ْر ِقتْها
كع ِب ْتــها
خَ لْخَ الْها(ْ )118موات ــي(ْ )119
()120
علــى دو ْر الع ــا ْم
يـا ْط ِوي َرة
ويف مقط ــع آخ ــر م ــن أغني ــة ش ــعب ّية أخ ــرى م ــن بـ ـ ّر
بالصوت
الهمام ــة «ال يذك ــر اخللخال بذات ــه بل يكنّى عنه ّ
ـاح) وهذا
ال ــذي يحدثه مذ ّك ــرا بصهيل اخلي ــل»(ّ )121
(الض ّب ـ ْ
الهامة للفروس ّية
يحيلنا على املرجع ّية املتمثّلة يف املكانة
ّ
يف املجتمع.

ي ــا أ ْم الق َ
اط ــي مضف ــورة
الح
َط ِ
ي ــا خ ـ ْـد ب ـ ْـرقْ ال ّل ــي ْ
ـاس ال ّل ــي عاش ــو ك ّب ــورة
ـاح
ج ـ ْـت ال ْبس ــة ّ
الض ّب ـ ْ
نـ ْ
وجت ــدر اإلش ــارة يف ه ــذا اإلط ــار إلى أنّ أص ــل اخللخال
ش ــرقي ووجوده يع ــود إلى فترات تاريخية قدمي ــة( ،)122وكان
منتش ــرا لدى العرب قبل اإلس ــام.
ويش ــير ه ــذا املقط ــع م ــن أغني ــة «ع ـ ْ ْـن ّ
الشـ ـ ّرا ْد»( )123إلى
وض ــع امل ــرأة املتز ّوجة ل ـ ـ ّ
«الطيقا ْر» الذي ُيث ّب ــت على ال ّرأس
م ــن اجلهت ــن وتتدلّى من ــه سالس ــل (ريحانة):
ِل َّال يا ال ّراشقة ّ
يقار
الط ٍ
()126
ْع ِلي ـ ـ ــها ا َ
حل ـ ـ ـ ـ ـ ـزّا ْر

()124

َو ْص ِف ْك بكرة يف لنقا ْر
بالد ْمـ ــعة ْب َكى
صغـ ـ ـ ّي ْر ّ

()125

عي ـ ْـن ّ
الشـ ـ ـ ّرا ْد

()127

وج ـحــافْ ـ ـ ـه ــا(ِ )131ت ــتَّ ـ ـ ـ ِّر ْس
ْ
()135
عدوا األلف ّية
ْ
كان ِك (ِ )134ي ّ
()132

السن إ ّال وتخلّت تدريج ّيا
كلما ّ
إ ّال أنّه ّ
تقدمت املرأة يف ّ
ع ــن البع ــض م ــن احلل ـ ّـي ،وغالب ــا م ــا تقتص ــر امل ــرأة كبي ــرة
«احل ْج ـ ْـر» .وح ّل ــي املعصمني مثل
الس ـ ّـن عل ــى اخل ــال دون ِ
ّ
()136
ـاس»
و«اخلدوجة» .
ّ
«ا ُملقّ ـ ْ
ويف املقابل ال تسمح األعراف املتداولة يف قبيلة الهمامة
الصب ّية
يف ال ّنص ــف األ ّول م ــن الق ــرن العش ــرين ل ــكلّ م ــن ّ
وخاصة
واملط ّلق ــة واألرمل ــة إ ّال بلب ــس القلي ــل من احلل ـ ّـي،
ّ
من ــه احلل ــي الوظيف ــي عل ــى غ ــرار اخل ــال لش ـ ّـد امللْحف ــة
«عني ْج َم ــلْ » املتك ّون
م ــع االقتص ــار يف الغال ــب على خ ــال ْ
فق ــط م ــن احللق ــة واإلب ــزمي ب ــدون ّ
«الش ـ ْـهدة» .ول ــم يك ــن
()137
و«احل ْج ـ ْـر» واخللخال .
بإمكانه ــن لبس حلقة احل ــزام،
ِ
ويدخ ــل ارتداؤه ـ ّـن الكثي ــر م ــن احلل ــي يف خان ــة التز ّي ــن
ال ــذي يعتب ــر مرفوض ــا وف ــق الضواب ــط االجتماع ّي ــة يف
عامة ومنه ــا املجتمعات ذات
املجتمع ــات احملافظ ــة بصف ــة ّ
الثّقاف ــة البدو ّية .ولم يكن بإمكانه ـ ّـن ارتداء لباس األفراح
والتّز ّي ــن ألنّ ليـ ــس له ـ ّـن أزوج ــا لتتب ّرجن له ــم ،وكل خروج
ثمة
ع ــن املأل ــوف يعتب ــر ق ّل ــة حي ــاء وع ــار .م ــع العل ــم وأ ّن ــه ّ
كن
بع ــض املطلقّ ــات اللّوات ــي ك ـ ّـن يرغ ــن يف الـ ـزّواج ثاني ــةّ ،
مبظهرهن م ــن بقي ــة املطلّقات.
أكث ــر اهتمام ــا
ّ
مكم ــات لب ــاس امل ــرأة يف
ويعتب ــر احلل ــي م ــن أب ــرز ّ
تعدد
أهميت ــه يف ّ
املجتمع ــات البدو ّي ــة بصفة عام ــة .وتبدو ّ
وظائف ــه .ومنه ــا الوظيف ــة العمل ّي ــة الت ــي كنّا أش ــرنا إليها
وه ــي وظيفة أساسـ ـ ّية إ ّال أنّها ال ته ــم إ ّال البعض من قطع
احلل ـ ّـي ولي ــس كلّه عل ــى غرار «اخل ّل ــة» التي تش ـ ّـد امللحفة،
ّواش» الذي يش ـ ّـد أغطية ال ّرأس ،واملرافع التي تس ــاهم
و»الن ْ
يف رف ــع األخ ــراص ح ّت ــى ال تتمـ ـزّق األذن ،واحللق ــة الت ــي
()138
وللحلي وظيفة جتميل ّية
شد احلزام.
ُتساهم يف مزيد ّ
ّ
تتم ّث ــل يف تزي ــن امل ــرأة .ووظيف ــة اقتصاد ّي ــة( .)139ووظيف ــة
س ــحر ّية أو رمز ّية( )140تتمثّل يف االس ــتعمال املكثّف لبعض
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ريحانة.

حلقة حزام صامتة.

الس ــمكة والقم ــر الت ــي
األش ــكال املرتبط ــة بالتّمائ ــم مث ــل ّ
و«اخل ْم َس ــة» أو«ا ُمل ْش ـ َ
ُ
ـطة» التي لها
ترم ــز إل ــى اخلصوبة(،)141
دالالت وقائ ّي ــة وحمائ ّي ــة جت ّن ــب امل ــرأة الت ــي ترتديه ــا شـ ـ ّر
احلس ــاد أي أنّها متثّل رقى ش ــعب ّية ض ـ ّـد العني .وهو
عي ــون
ّ
م ــا يعك ــس جانب ــا م ــن الثّقاف ــة ّ
الش ــعب ّية لقبيل ــة الهمامة
الت ــي تش ــترك فيه ــا م ــع العدي ــد م ــن القبائ ــل البدو ّي ــة
األخ ــرى بالب ــاد التّونسـ ـ ّية وخارجها.
وغالب ــا م ــا كان ال ّرج ــل ّ
احللي لزوجة املس ــتقبل،
يوف ــر
ّ
ويتمثّل يف األخراص واألساور و«اخللّة» و«احلْ ِجر» وحلقة
احل ــزام ،وك ّله ــا دائر ّي ــة ّ
الش ــكل إل ــى جان ــب احتوائه ــا على
السالس ــل املتك ّون ــة م ــن مجموعة حلقات وك ّله ــا ترمز إلى
ّ
االرتب ــاط ،وم ــا الـ ـزّواج إ ّال ارتباط ب ــن الـ ـزّوج وزوجته(.)142
أ ّدت ال ّتحـ ـ ّوالت الت ــي عرفه ــا ال ّلب ــاس يف بـ ـ ّر الهمام ــة ويف
الب ــاد التّونسـ ـ ّية عموم ــا إل ــى انحس ــار كبير يف اس ــتعمال
مختل ــف ه ــذه األن ــواع م ــن احل ّل ــي ال ــذي أصب ــح مقتصرا
الس ـ ّـن اللّوات ــي مازلن يرتدين
النس ــوة كبيرات ّ
فق ــط عل ــى ّ
امللْحف ــة .وأصب ــح احلل ــي امللب ــوس م ــن قب ــل بن ــات ه ــذا
الصن ــف الغرب ـ ّـي املنتش ــر اس ــتعماله يف كام ــل
اجلي ــل م ــن ّ
أنح ــاء البالد.
 - 3دور احلـلي في إبراز الوضع االقتصادي للمرأة
في قبيلة الهمامة:
مؤش ــرا أساسـ ـ ّيا ميكنّنا م ــن التّمييز بني
يعتب ــر
احللي ّ
ّ
امل ــرأة الت ــي تنتمي إلى عائلة فقيرة واملرأة التي تنتمي إلى

عائل ــة ميس ــورة .وتب ــرز مظاه ــر االختالف ب ــن الفئتني يف
كمية احلل ـ ّـي ،ويف نوع ّية معدنه.
ّ
يتكـ ـ ّون أغلب احللي املنتش ــر اس ــتعماله يف بـ ـ ّر الهمامة
الفضة كما
خ ــال ال ّنص ــف األ ّول من القرن العش ــرين من
ّ
بق ّي ــة اجلماع ــات البدو ّي ــة بالب ــاد التّونسـ ـ ّية .وعلي ــه ف ــإنّ
التّميي ــز ب ــن العائ ــات الفقي ــرة والعائالت امليس ــورة يكون
تعدد القطع وكب ــر احلجم وثقل
بحس ــب كم ّي ــة احلل ــي أي ّ
ال ــوزن ،عل ــى غ ــرار حلق ــة احل ــزام املمتلئ ــة واخللخ ــال و
اخل ــال بـ ّ
«الش ــهدة» .وهو ما يؤ ّك ــده هذا املقطع اآلخر من
()143
أغنية «عيش ــة غثيث ــك» .
َنـ ـ ــا ِريـ ـ ْـت ْخ ــاللْ

()144

ُفوقْ ك ِْتفْ ها جابوه ّاللْ

ِو ْز ُنـ ـ ـ ـ ــو َ
ـني
ال ِمـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ

()145

ج ـ ـ ـ ـاَ َث ـ ـ َـمـ ـ ـ ْن ـ َـي أَ ْرطـ ـ ـ ــالْ

()146

()147
ومو غالي
ـان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّتـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــا ْر
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
جا ُس ُ
ّأم ــا خ ــال ال ّنص ــف الثّان ــي م ــن الق ــرن العش ــرين فقد
الفض ــة لفائ ــدة
تخ ّل ــت العائ ــات امليس ــورة تدريج ّي ــا ع ــن
ّ
الذّ هب وأصبحت عمل ّية التّمييز بني الفقراء وامليس ــورين
الفضة
أس ــهل ،مبعن ــى أنّ امل ــرأة الت ــي بقي ــت ترت ــدي حل ــي
ّ
تنتم ــي إل ــى العائ ــات املتواضع ــة والفقي ــرة ،وامل ــرأة الت ــي
حلي الذّ هب تنتمي إلى العائالت امليسورة( .)148ومن
ترتدي ّ
احللي الذّ هب ّية التي كانت منتش ــرة االس ــتعمال
أبرز قطع
ّ
اش» و«الـ ـزّو ْز بالكروم ــة» و«النْبي َل ــة» .وميكن
اخل ــال و«ال ّنـ ـ ّو ْ
هامة من احللي
كميات ّ
تفس ــير امتالك العائالت امليس ــورة ّ

167

العدد  32ثقافة مادية

خلخال.

طيقار.

فض ــة بوظيفت ــه االقتصاد ّي ــة احليو ّي ــة
س ــواء أكان ذهب ــا أم ّ
()149
خاصة وأنّ
املتم ّثل ــة يف ا ّدخاره واكتنازه لوقت احلاج ــة ّ .
االقتص ــاد ال ّنق ــدي ل ــم تك ــن ل ــه آن ــذاك مكان ــة ل ــدى قبيلة
عامة.
الهمام ــة واملجتمع ــات البدو ّية بصف ــة ّ
يتم ارت ــداؤه من قبل املرأة
ويف م ــا يتع ّل ــق
باحللي الذي ّ
ّ
وحلي
احللي اليومي
يف قبيل ــة الهمامة فتوجد فوارق بني
ّ
ّ
املناس ــبات .فبال ّنس ــبة إل ــى حلل ـ ّـي اليوم ــي ميك ــن التّميي ــز
احللي وال تس ــتعمل أي
ب ــن امل ــرأة املعدم ــة الت ــي ال متل ــك
ّ
العملي على
قطع ــة من ــه مبا يف ذل ــك احلل ـ ّـي (الوظيف ــي)
ّ
غ ــرار اخل ــال .ولذلك كان ــت مجبرة على
وض ــع حص ــاة م ــكان كلّ خ ــال وربطه ــا بخي ــط بع ــد
جتمي ــع ط ــريف لب ــاس االش ــتمال م ــع بعضهم ــاّ .أم ــا امل ــرأة
الفضة،
ني ْجملْ » من
ّ
األقل فقرا فكانت تس ــتعمل «خالل ِع ْ
ال ــذي متّ تعويض ــه من ــذ أواخ ــر ال ّنص ــف األ ّول م ــن الق ــرن
العشرين باخلالل بـ ّ
«احل ْج ْر» ألنّها
«الش ْه َدة» .وال تستعمل ِ
غي ــر ق ــادرة عل ــى امتالك ــهّ .أما املرأة امليس ــورة فكان ــت ترتدي
«اخللّة» و»احلْ ِج ْر» من الذّ هب .ويف األذنني غالبا ما تقتصر
املرأة الفقيرة على لبس «زو ْز ّ
الفضةّ ،أما املرأة
بالط ْب َلة» من
ّ
وم ــة» م ــن الذّ هبّ .أما ّ
ـرك»
«الش ـ ْ
امليس ــورة فتلب ــس «زو ْز بالكْ ُر َ
ـاس» فعدده ــا هو
واخل ــوامت و«احلدي ــدة»
ّ
و«اخلدوج ــة» و»املقّ ـ ْ
الذي ُيحدث الفارق بني ال ّنس ــوة الفقيرات وامليس ــوراتّ .أما
حلق ــة احلزام فغالبا ما تكون مآلنة وثقيلة الوزن بال ّنس ــبة

خلّة وحجر.

إل ــى امل ــرأة األكث ــر يس ــراّ ،أم ــا امل ــرأة األق ــلّ يس ــرا فترت ــدي
السالس ــل يف
احللق ــة اجلوف ــاء الت ــي حتت ــوي عل ــى بع ــض ّ
ش ــكل «ريحان ــة». .ويعتب ــر اخللخ ــال م ــن أه ـ ّـم قط ــع احللي
التي تنف ــرد املرأة امليس ــورة بارتدائ ــه(.)150
ّأم ــا يف املناس ــبات وحتدي ــدا يف األف ــراح فتلب ــس امل ــرأة
امليس ــورة مختل ــف قط ــع احلل ـ ّـي وأكث ــر م ــا ميكن منه ــا ،من
ـير» و«زو ْز ّ
ّ
الفضة يف
اش»
ذل ــك «ال ّنـ ـ ّو ْ
بالط ْبل ــة» من ّ
و«الطواﭬـ ـ ْ
وم ــة» م ــن الذّ ه ــب يف أعل ــى األذن،
أس ــفل األذن و»زو ْز بالكْ ُر َ
وثم ــة بع ــض ال ّنس ــوة امليس ــورات واللّوات ــي ي ــردن الظه ــور يف
ّ
مظه ــر الئ ــق يرتدي ــن أكثر من خرص ــن يف كل أذن .ولكي ال
يتم شّ ــد
ُتلحق األخراص ضررا باألذنني بحكم ثقل وزنها ّ
كل اثن ــن منه ــا بخيط من احلرير ُي ّرر من ف ــوق ال ّرأس ،أو
يت ـ ّـم ش ـ ّـد كلّ خ ــرص بـ«املراف ــع» ،أو بخي ــط ُيرب ــط يف طرفه
اش» صغي ــر يت ـ ّـم مس ــكه يف غط ــاء الـ ـ ّرأس .كم ــا يرتدين
«نـ ـ ّو ْ
مجموع ــة من العقود ّ
ـرك» التي ميكن أن يصل عددها
«الش ـ ْ
إل ــى عش ــرة عق ــود ،ويلبس ــن «الريحانة» بكيفية يك ــون كامل
الص ـ ّـدر مغّ طى بالعقود .وترتدي حلقة احلزام واخلالخيل
ّ
يف القدم ــنّ .أم ــا املرأة الفقيرة فغالبا ما ال يختلف حل ّيها
اليوم ــي كثيرا ع ــن حل ّيها يف املناس ــبات(.)151
وتوج ــد ع ـ ّـدة مقاط ــع من أغاني ش ــعب ّية يف بـ ـ ّر الهمامة
احللي إلى
تؤكّد انتماء ال ّنس ــوة اللّواتي يرتدين الكثير من
ّ
عائالت ميس ــورة وهو ما ميكن استنتاجه من خالل العديد
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خرص «زُو ْز» ّ
بالشهدة.

«زُو ْز بالكرومة» من الذّ هب.

الفضة.
رك» من
«ش ْ
ّ
قالدات ْ

ّاس»
ـاس» و«بنت س ـ ْ
ـيد الن ْ
م ــن العب ــارات مثل «بنت ْخي ــار ال ّن ـ ْ
()152
عل ــى غرار هذا املقطع من أغنيةَ « :ت ِّلـفْ ـ ـ ْـت غزال ــي» .

تعمقت منذ العش ــر ّيات األخيرة من القرن العش ــرين
والتي ّ
يف إط ــار العومل ــة أ ّدت إل ــى تخ ّل ــي امل ــرأة تدريجيا ع ــن األزياء
التّقليد ّية ،بحيث لم تعد مس ــتعملة إ ّال من قبل عدد قليل
الس ــن اللّوات ــي مازل ــن يرتدي ــن امللحف ــة،
م ــن ال ّنس ــوة كب ــار ّ
وعدده ــم يف تراج ــع م ــن س ــنة إل ــى أخ ــرى .وه ــو م ــا تر ّت ــب
عن ــه اندثار العديد م ــن اخلصوص ّيات الثقاف ّية املتمثّلة يف
الع ــادات والتّقاليد واملمارس ــات ّ
والطقوس املرتبطة باألزياء
التّقليد ّي ــة ،ويف املقاب ــل متّ تب ّن ــي أمناط جديدة من اللّباس
الس ــابقة .وميك ــن تلخي ــص ه ــذه
أفقدت ــه رمز ّيت ــه ودالالت ــه ّ
ال ّتحـ ـ ّوالت يف مثل ــن ش ــعب ّيني تونسـ ـ ّيني يش ــكّ الن ناس ــخ
ـتر واملاكلة
ومنس ــوخ األ ّول وهو املثل املنس ــوخ « الكس ــوة ما س ـ ْ
حض ـ ْـر» ( )164وفي ــه معنى االختيار وف ــق املعايير الثّقاف ّية
م ــا َ
()165
املوروث ــة وعلي ــه يك ــون ل ّلب ــاس عالم ــات ورم ــوز مختلفة.
واملثل ّ
يفك
الشعبي الثّاني الذي ميثّل النّاسخ « ُكولْ على ِك ْ
ـاس» ويف ه ــذه احلال ــة يك ــون اختي ــار
ِ
وإلب ـ ْ
ـس عل ــى كي ـ ْـف ال ّن ـ ْ
ال ّلب ــاس وف ــق ذوق اآلخ ــر ،أي وف ــق م ــا تقتضي ــه املوضة.

ّ
ـاس
فط ـ ـ ــوم يا نـ ـ ـ ْ
()156
()155
األخراص
د ْر ِب ْت اخللجة( )154و َق ْر ْب ُعوا
ْ
ّاس( )157ه ـ ــي قم ـ ـ ــرة والـ ـبــنات
راي ْ
ْ
بنت ْخيا ْر الن ْ
()158
ْنـ ـ ـ ـ ُـجــو ْم
شـ ـ ــرع ال ّلـ ــه ّ
فطـ ـ ــو ْم
()153

وكذلك هذا املقطع من األغنية ّ
الش ــعب ّية املوس ــومة بـ:
ْجة(:)159
عم َرة الغن َ
ْ
()160
ـاس
ْ
راي َعمرة يانـ ـ ْ
ـراص
د ْر ِب ْت اخللجة و َق ْر ْب ُعوا ْ
األخـ ْ
()161
ّاس
راي ْ
بنت سـ ْ
ْ
ـيد الن ْ
()163
()162
ـشان
ع ّن ــا َذراري يلعبــوا املي ـ ْ
خاتــــمة:
بال ّرغ ــم م ــن بس ــاطة األزي ــاء التّقليد ّي ــة للم ــرأة يف بـ ـ ّر
وخاصة يف النّصف األ ّول وبداية
الهمامة يف القرن العشرين
ّ
ال ّنص ــف الثّان ــي من ــه ،فق ــد كان له ــا العدي ــد م ــن ال ـ ّـدالالت
وال ّرم ــوز الت ــي تعك ــس الوض ــع االجتماع ــي واالقتص ــادي
للم ــرأة الت ــي ترتدي ــه .إ ّال أنّ ال ّتحـ ـ ّوالت التي عرفتها قبيلة
الهمام ــة من ــذ بداي ــة ال ّنص ــف الثّاني م ــن القرن العش ــرين
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الهوامش:

املعمرين
سيطرة الت ّّجار املالطيني .وبعد االستقالل ومغادرة ّ
البالد التّونس ـ ّية أصبحت هذه التّجارة حتت ســيطرة الت ّّجار
التّونســيني الذيــن كانــوا يتعاملــون مــع الت ّّجــار الفرنســيني
وعندهــا أصبحــت تسـ ّـمى بـ ـ «الفريــب» نســبة إلــى اســمها
الفرنسي  .Friperieإلى جانب دور مدارس التكوين املهني
املختصة يف قطاع النّسيج واملالبس.
الفرنس ّية ثم التّونس ّية
ّ
و»فلكرة» اللّباس التّقليدي التونسي و»حتنيطه» يف املتاحف.
ودور وســائل اإلعــام التــي ر ّوجــت إلى املالبــس الغرب ّية وإتّباع
ّوســع يف هــذا املوضــوع ،أنظر بالكحلة
املوضــة .وملزيــد مــن الت ّ
(عــادل) « ،يف حتــوالت الســلوك اللّباســي التونســي» ،دراســات
عريبة ،عدد  9و  ،10جويلية ،أوت .1997 ،ص.124 - 119 .

 - 1ينتمــي الهمامــة حســب رأي أغلــب الباحثــن إلــى القبائــل
الهالل ّيــة التــي قدمــت إلــى إفريق ّيــة خــال القــرن احلــادي
عشــر ميالد ّيــا ،ويبــدو أنّهم واصلــوا طريقهم نحو الغرب ثم
الســادس عشــر
رجعــوا ليســتق ّروا بإفريق ّيــة يف أواخــر القرن ّ
بعد ما أصبحت إيالة عثمان ّية.وتنقسم قبيلة الهمامة إلى
معمــر وأوالد رضــوان
عـ ّـدة عــروش وهــي :أوالد عزيــز وأوالد ّ
وأوالد سالمة .ولكلّ منها روايته لتفسير أصل القبيلة وهي
مختلفة عن بعضها.
- 2وميتـ ّـد املجــال اجلغــرايف لقبيلــة الهمامــة بوســط ،وجنــوب
غــرب البــاد التّونس ـ ّية ويشــمل كامــل «وطــن» قفصــة مبــا يف
ذلــك تــوزر و»وطــن» الوديــان ،ويحـ ّـده مــن اجلنــوب سلســلة
جبليــة قليلــة االرتفــاع تفصلــه عــن نفــزاوة وأوالد يعقــوب
وبني يزيد ،ومن ّ
الشــمال الغربي كلّ من «وطن» الفراشــيش
الشــمال الشــرقي «وطــن» جالص ومن ّ
وماجــر ،ومــن ّ
الشــرق
أراضــي عــروش املهاذبــة ونفّ ــات ومــن الغــرب أراضــي أوالد
سيدي عبيد ،وأراضي أوالد سيدي تليل.
الصبايــا
 - 3املقصــود باحلالــة االجتماع ّيــة التّمييــز بــن ّ
واملتز ّوجــات واملط ّلقــات واألرامــل .واملقصــود بالواقــع
االقتصــادي التّمييــز بــن األوســاط الفقيــرة واألوســاط
امليسورة.
 - 4متّ االعتمــاد يف هــذا املقــال علــى املــا ّدة اإلتنوغراف ّيــة التــي
جمعتهــا ســنتي  2003و .2004ومــن اخلبــرة امليدان ّية خالل
إعــدادي لرســالة املاجســتير املتع ّلقــة بالغــذاء وال ّلبــاس يف
ب ـ ّر الهمامــة ،الهيشــر ّية واملكناســي منوذجــا :دراســة إلنشــاء
جنــاح اتنولوجــي ملشــروع متحــف بســيدي بوزيــد .التي متّ ت
مناقشــتها يف مــارس  ،2006بجامعــة منّوبــة ،كليــة اآلداب
والفنون واإلنسان ّيات.

 - 6املصــدر :براهمــي (عبــد الكــرمي) ،الغــذاء واللبــاس يف ب ـ ّر
الهمامة ،الهيشر ّية واملكناسي منوذجا ،دراسة إلنشاء جناح
إتنولوجي ملشــروع متحف بســيدي بوزيد ،شهادة ماجستير،
جامعــة منوبــة ،كل ّيــة اآلداب .2006-2005 ،ص126 - 120 .
؛ .184 182-
« - 7حتْ زي َقــة» :هــي إحــدى طــرق اســتعمال منديــل الــرأس،
نتحصــل فيهــا علــى شــكل مثلــث ،ثم
تقتضــي ط ّيــه بكيف ّيــة
ّ
توضــع فــوق الــرأس بكيف ّية يكون ّ
الطرف احلا ّد من اخللف،
ويعقــد الطرفــان اآلخــران فــوق اجلبــن بعــد أن يعقــدا م ـ ّرة
ُ
وتسمى
الرأس
خلف
فقط
تعقد
وأحيانا
الرأس
حلف
أولى
ّ
كذلك «تـقْ ِريطة».
«تخني ــقة» :هــي طريقــة أخــرى يف اســتعمال منديــل الــرأس،
ْ -8
نتحصــل فيهــا علــى شــكل مثلــث ،ثم
تقتضــي ط ّيــه بكيف ّيــة
ّ
توضــع فــوق الــرأس بكيف ّية يكون ّ
الطرف احلا ّد من اخللف،
ويعقد الطرفان اآلخران أسفل الذقن يف مستوى الّرقبة.
«ُ - 9ق ْـرنة « نسبة إلى مدينة  Livourneاإليطال ّية.
 - 10إبراهيــم (رجــب عبــد اجل ـ ّواد) ،املعجــم العربــي ألســماء
املالبس  ،دار اآلفاق العرب ّية ،2002 ،ص.423 .

الســلوك اللّباســي يف البالد التّونس ـ ّية
فســر تســارع حت ّوالت ّ
ُ - 5ي ّ
عامــة خــال القــرن العشــرين
وخاصة خــال النّصف 11 - DOZY (R.), Dictionnaire détaillé des
بصفــة ّ
ّ
بالعديد
ّاني
ث
ال
ّصف
ن
ال
من
األولتني
تني
ي
والعشر
األ ّول منه
noms des vêtements chez les arabes,
ّ
مــن العوامــل منها التّأثيرات االســتعمار ّية املتمثّلة يف انهيار AMSTERDAM. Jean Muller. 1845. p.71- 73.
صناعة النسيج واملالبس التقليد ّية التّونس ّية بسبب منافسة
 - 12إلــى جانــب وظيفتهــا العمل ّيــة املتم ّثلــة يف شـ ّـد ّ
الشــعر
الصناعة الفرنس ّية .واالنتشار الهام لتجارة املالبس واألقمشة
ّ
ّ
خاصة وأنّها ذات ألوان مختلفة.
للش ّرابة وظيفة جتميل ّية ّ
األوروب ّيــة املســتعملة بســبب انخفــاض أســعارها والتــي كانــت
تسـ ّـمى بالروبافيكْ يــا نســبة إلى اســمها باملالط ّيــة وهي لفظة  - 13براهمــي (عبــد الكــرمي) ،الغــذاء واللبــاس ،...مرجــع
مذكور،ص.178 – 177 .
منحوتة عن اإليطال ّية  Roba vecchiaعندما كانت حتت
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 - 14لئــن م ّيــزت «التّلثيمــة» ال ّنصــف األ ّول مــن القرن العشــرين
فقد متّ تعويضها بـ «الذّ ّراية» خالل النّصف الثّاني منه.
محمد لسود بن علي بن عبد ّ
الل براهمي ،أوالد
 - 15مقابلة مع
ّ

الشعر ّ
ورد هذين البيتني من ّ
الدين)،
الشعبي يف خر ّيف
(محي ّ
ّ
الشــعر ّ
ّ
الشــعبي التّونســي :أوزانــه وأنواعــه ،الـ ّـدار العرب ّيــة
للكتاب ،1991 ،ص.116 .

 - 26ورد يف املعجم العربي ألســماء املالبس لرجب عبد اجل ّواد
ابراهيم بالهيشر ّية يف .2005 – 01 – 15
إبراهيــم ،ص : 396 .القيطــان :مــا ينســج مــن احلريــر شــبه
 - 16مقابلــة مــع العائشــة بنــت لزهــر عمامــي 65 ،ســنة ،منــزل
الصوف أو القطن.
احلبال وقد ُيتّخذ من ّ
بوز ّيان يف .2004 12- 5-
 - 17منذ منتصف القرن العشرين نراجع استعمال الوقاية ويف  - 27غامنــي ( نعيمــة) واخلصخوصــي ( أحمد) ،أغاني النســاء
يف بر الهمامة ،تونس  .2010ص.97 .
املقابل تزايد استعمال احملرمة السوداء.
 - 18مقابلة مع مهنية بنت محمد حاجي 77 ،ســنة ،الهيشــرية  - 28جاهلي :املقصود به العهد ال ّروماني.
ّ
 - 29قصــر بــاردو ومن ّوبــة :قصــور للبايــات احلســينيني الذيــن
يف 2005 01- 02-.
حكــوا البــاد التّونس ـ ّية مــن ( )1957 – 1705مت ّثــل مق ـ ّر
 - 19بــن ريانــة (رمضــان) وبالكحلــة (عــادل) ،طبلبــة التقليديــة
إقامتهم تقع يف باردو ومنّوبة غربي العاصمة تونس.
واحلداثــة يف املجتمــع العربــي ،اجلــزء  ،3مطبعــة تــوب

كمــي ملــا يحملــه بــن
للطباعة شهر ماي  .2003ص.326 .
ْ - 30حمالــي :جمــع حملــة وهــي مقيــاس ّ
الصدر واليدين متشابكتني :وتعني هنا كبر حجم احلزام.
ّ
 - 20مقابلــة مــع رقيــة بنــت محمد جاللي 68 ،ســنة ،الهيشــرية
ّ - 31
الشواير :جمع مفرده شيرة وهي ملكة التّمييز واالهتداء
يف 11- - 032005.
الصواب.
إلى
ّ
 - 21مقابلــة مــع أحمــد بــن محمــد املكركــب ســاكري 70 ،ســنة،
ومباركــة بنــت فــرح نصــري 65 ،ســنة ،وحــدة ال ّنصــر يف  - 32 06-مذهوبة :من ذهيبة وتعني ضائعة.
.2004 10 - 33غامني ( نعيمة) واخلصخوصي ( أحمد) ،أغاني النساء،...

22 - DOZY (R.), Dictionnaire détaillé… op. cit. p.
139.
ّ - 34
متتد مــن طرف إصبع اإلبهام إلى
الشــبر :هــو وحــدة قيــس ّ
طرف إصبع الوسطى عندما يكون كف اليد مفتوحا متاما،
 - 23أبو الفضل (جمال الدين) ،لسان العرب ،دار صادر بيروت،
وتبلغ حوالي  25صم .وشبرين يعني حوالي  50صم.
بدون تاريخ .مادة حزم.
مرجع مذكور ،ص.185-184 .

 - 24وتنقســم األحزمــة املســتعملة يف البــاد التّونس ـ ّية إلــى ْ - 35ني :أجيء.
أحزمة غير منســوجة من خيوط الصوف وأخرى منســوجة  - 36ألوهامك :ساحاتك.
مثــل التكّ ــة ّ
والشــملة وأحزمــة احلريــر .وتنتشــر األحزمــة
املنســوجة جغراف ّيــا مــن بنــزرت إلــى املهد ّيــة ويف صفاقــس  - 37لسمر :كناية على البارود.
علي ال ّرصاص.
وجربــة ،وتنتشــر األحزمــة غيــر املنســوجة يف بق ّيــة املناطــق  - 38إن ّوض عل ّياُ :يطلق ّ
الداخل ّية .أنظر:
الساحل ّية ويف كلّ املناطق ّ
 - 39غدا :ضاع.
BEN TANFOUS (A.), « Les ceintures de
 - 40اتف ّيا :تف ّرق.
femmes en Tunisie », dans les cahiers des
 - 41هزّاتــو :أخذته.
arts et traditions populaires, N° 4,1971.p. 103.
 - 42الب ّيــة :مؤنّث الباي ،وهو حاكم البالد التّونس ّية يف الفترة
الشعر ّ
 - 25جند يف ّ
الشعبي صدى لذلك:
املمتـ ّـدة مــن يدايــة حكــم البايــات املراديــن  1631إلــى نهايــة
يف ربيع مر ّبع زاهي النّوار
خدودك كي بو قرعون
أما
ْ
ّ
حكم البايات احلسينيني وإعالن النّظام اجلمهوري بالبالد
واتى حزامك قيطن مضـفور
اخلمـ ـ ـ ــري وا ُملـ ـ ــو ْر
التّونس ّية يف .1957
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أواخرهــا  -مبعطيــات تتع ّلــق بأصــول احلــزام فإنّه مــن املفيد
ال ّرجوع إلى اإلكونوغرافيا التي تثبت أن احلزام من األلبسة
التي تعود إلى العهد القدمي بالبالد التّونس ّــية ،أنظرBEN
TANFOUS (A.), « Les ceintures…», op. cit.
 ،p. 121واملؤ ّلــف اجلماعــي ،املــرأة التّونس ـ ّية عبــر العصــور،
اجلمهور ّيــة التّونس ـ ّية  .1997وحتديــدا صــورة كاهنــة اإلالهة
بالصفحــة .92
ســيراس تعــود إلــى العهــد الرومانــي  ،وردت
ّ
ورســم إللهــة اخلصــب علــى مقبض مــرآة من العــاج تعود إلى
بالصفحة .45
السابع قبل امليالد ،وردت ّ
القرن ّ

خمن.
ِ - 43يخَ ِّم ْم :يفكّ ر يف انشغال .ولعلّ أصلها من ّ
 - 44مقابلة مع فجرة بنت عمر براهمي 74 ،سنة ،الهيشر ّية يف
.2004-08-24
45 - BEN TANFOUS (A.), « Les ceintures de… »,
op. cit. p. 103.
 - 46مقابلة أحمد بن مصباح قاسمي 75،سنة،املكناسي يف -9-8
.2004
(محمــد) ،مــع البــدو يف ح ّلهــم ،وترحالهــم ،الـ ّـدار
 - 47املرزوقــي
ّ
العرب ّيــة للكتــاب ،ليبيــا -تونــسّ ،
الطبعــة الثّانيــة  .1984ص.
.242
 - 48بن ريانة (رمضان) وبالكحلة (عادل) ،طبلبة التقليدية،...
مرجع مذكور ،الج .3 .ص.362 .
 - 49ســناء (مبــروك)« ،ال ّتــراث ال ّثقــايف ودور املــرأة البدو ّيــة يف
مجــال احلــرف البدو ّيــة» ،ضمــن بحــوث يف األنتروبولوجيــا
العرب ّيــةّ ،
والدراســات
الطبعــة األولــى ،2002 ،مركــز البحــوث ّ
االجتماع ّية ،ك ّل ّية اآلداب جامعة القاهرة .ص.245 .
 - 50مــن األقــوال املتداولــة يف ب ـ ّر الهمامــة والتــي تؤ ّكــد ذلــك« :
فالنة حزينة البسة برمية «.
 - 51تشترك املرأة يف قبيلة الهمامة مع النّسوة يف أغلب القبائل
البدو ّيــة يف شــبه اجلزيــرة العرب ّيــة ويف شــمال إفريقيــا علــى
بالصحــراء الغرب ّية مبصــر ،أنظر حنّا
غــرار القبائــل البدو ّيــة ّ
الصحراو ّيــة يف الوطن العربي (
(نبيــل صبحــي) ،املجتمعات ّ
دراسات نظر ّية وميدان ّية) ،دار املعارفّ ،
الطبعة األولى ،1984
ص.124 .
 - 52مقابلة مع رقية بنت محمد جاللي 68 ،سنة ،الهيشرية يف
11--032005.
…53 - Voir, DOZY (R.), Dictionnaire détaillé
op. cit. p. 71- 73.

 - 57يوجــد نصــب مــن حجــر الكلــس لكاهنــة اإلالهــة ســيراس
تلبــس لباســا فضفاضــا مشــدودا بحــزام ،عثــر عليــه بســيدي
علــي املديونــي (منطقــة مكثــر) ،يعــود إلــى العهــد الرومانــي،
محفوظــة باملتحــف الوطنــي ببــاردو ،أنظــر دريــن (علــي)،
«النّساء يف عبادة سيراس» ضمن مؤلّف جماعي بعنوان املرأة
التّونس ّية عبر العصور ،اجلمهور ّية التّونس ّية  ،1997ص.92 .
ويوجــد كذلــك رســم إللهة اخلصب وهــي ترتدي حزاما على
مقبــض مــرآة مــن العــاج مت العثــور عليــه يف مقبــرة قرطــاج،
السابع
معروض باملتحف الوطني بقرطاج ويعود إلى القرن ّ
قبــل امليــاد .أنظــر قرندل بــن يونس (علياء) « ،املــرأة البون ّية
إغراء وتأنّق» ضمن نفس املؤلّف اجلماعي ،ص.45 .
تبي التحاف ال ّنســوة بلباس االشــتمال
 - 58توجــد عـ ّـدة متاثيــل ّ
دون شـ ّـده بحــزام ،ومــن بينهــا متثــال مــن ال ّرخــام األبيــض
لكرابريا أنوال وهي س ّيدة من ّ
الطبقة «البورجواز ّية البلد ّية»،
عثر عليه بحيدرة ،ويعود إلى القرن الثّاني ميالديا ،محفوظ
باملتحــف الوطنــي ببــاردو ،أنظــر صــورة هــذا التّمثــال يف
الســبعي ( ليلى) « ،ال ّنســاء الرومانيات فيبتونس»،
العجيمي ّ
ضمن نفس املؤلّف اجلماعي ،ص.60 .
 - 59غامني ( نعيمة) واخلصخوصي ( أحمد) ،أغاني النساء،...
مرجع مذكور ،ص.121 .
ِ - 60م ْر ْ
خوف :مسترخ.
 - 61غامني ( نعيمة) واخلصخوصي ( أحمد) ،أغاني النساء،...
مرجع مذكور ،ص.227 .

 - 54مقابلــة مــع أحمــد بــن محمــد املكركــب ســاكري 70 ،ســنة،
ومباركــة بنــت فــرح نصري 65 ،ســنة ،وحدة النّصر يف -10-06
.2004
 - 62ر ّي ْ
اف :شديد ّ
الشوق واحلنني.
 - 55اإلكونوغرافيــا مــن الفرنس ـ ّية  iconographieوتعنــي  - 63صيفة غزال :شبيهة بالغزال.
األيقنة التي تشمل ال ّرسوم والتّماثيل.
ْ - 64
ينط :يقفز يف خفّ ة.
 - 56لئن لم تسفعنا أغلب املصادر املكتوبة التي تعود إلى الفترة
ْ
مخرخط :مسترخ.
- 65
القدمية وحتّى الفترة الوســيطة – باســتثناء التي تعود إلى
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 - 66الغنْجة :امرأة حسنة املنظر ،ومليحة العينني.
الشــعر ّ
الديــن)ّ ،
الشــعبي التّونســي أوزانــه
 - 67خر ّيــف (محـ ّـي ّ
الدار العرب ّية للكتاب .1991،ص.134 .
وأنواعهّ ،
الصحراو ّيــة  ،...مرجــع
 - 68ح ّنــا (نبيــل صبحــي) ،املجتمعــات ّ
مذكــور ،ص126 .؛ ســناء (مبــروك)« ،ال ّتــراث ال ّثقــايف»...
مرجــع مذكور ،ص.253 .
 - 69بن ريانة (رمضان) وبالكحلة (عادل) ،طبلبة التقليدية،...
مرجع مذكور ،الج .3 .ص.
 - 70ســناء (مبــروك)« ،ال ّتــراث ال ّثقــايف »...مرجــع مذكــور ،ص.
.253
 - 71غامني ( نعيمة) واخلصخوصي ( أحمد) ،أغاني النساء،...
مرجع مذكور ،ص.169 .
َ - 72م ْـش ِنــي َمـ ْـرتُـو :لست امرأته.
حمــارة :هــي أعــواد ثالثــة ُيشـ ّـد بعــض أطرافهــا إلــى بعــض
ّ - 73
ويخالــف بــن أرجلهــا وتُع ّلــق بهــا ّ
الشــكوة لتحريكهــا ح ّتــى
ُ
يتح ّول احلليب ال ّرائب إلى لنب.
كار ْه :امرأة تبغض زوجها ألنّها تز ّوجته مكرهة.
 - 74امرأة ِ
يشدها ويقيم أودها.
ـاليني:أصلها مالئم لي ،أي ّ
ْ - 75مـ ِ ْ
76 - BARDIN (P.), « Les populations arabes du
contrôle civil de Gafsa et leurs genres de
vie », in IBLA, 7ème année N° 27, 1944. p. 271.
 - 77أنظر الهامش رقم .3
 - 78مقابلــة مــع العائشــة بنــت لزهــر عمامــي 65 ،ســنة ،االعتــزاز
مبنزل بوز ّيان يف .2004 12- 5-
 - 79مقابلة مع لط ّيفة بنت أحمد بن مليك بوعزيزي 94 ،سنة،
الهيشرية يف .2004-10-21
فضة بنت العوني طاهري 71 ،سنة ،اجل ّباس يف
 - 80مقابلة مع ّ
.2004-08-1

Imprimerie RULLIERE – LIBECCIO, 1997.
t. II.p. 381.
 - 84مقابلــة مــع العيــدي بــن عوينــة طاهــري 74 ،ســنة ،اجل ّباس
يف .2004 11- 5-
 - 85الذّ راع :وحدة قيس تساوي حوالي  50صم.
 - 86مقابلــة مــع هنيــة بنــت علــي بــن أحمــد براهمــي 95 ،ســنة،
الهيشرية يف 2004-08-29
عمار طاهري 65 ،ســنة ،املكناســي
 - 87مقابلة مع حســنية بنت ّ
يف .2005-01-30
ُ
كانت»الكو ْن ْت ـ َرا» مرغوبــة أكثــر مــن طــرف ال ّنســوة حديثــات
- 88
أمــا البلغــة التــي حتتــوي أحيانــا علــى بعض
العهــد بال ـزّواجّ ،
السن.
كبيرات
طرف
من
مرغوبة
«الن ّوارات» ،فكانت
ّ
 - 89مقابلة مع أحمد بن مصباح قاســمي 75 ،سنة،املكناســي يف
.2004 9- 890 - GARGOURI – SETHOM (S), « Les bijoux
de Tunis » in Cahiers des Arts et Traditions
Populaires n°8.1984 p. 111.
 - 91لل ّتع ـ ّرف علــى مزيــد مــن التّفاصيــل ميكــن ال ّرجــوع إلــى
براهمــي (عبــد الكــرمي) ،الغــذاء واللبــاس ،...مرجــع مذكــور،
ص.133 – 127 .
 - 92مقابلة مع فجرة بنت عمر براهمي 74 ،ســنة ،الهيشــر ّية يف
.2004 08- 24 - 93بــن ريانــة (رمضان) وبالكحلة (عادل) ،طبلبة التقليدية،...
مرجع مذكور ،الج .3 .ص.328 .
 - 94غامني ( نعيمة) واخلصخوصي ( أحمد) ،أغاني النساء،...
مرجع مذكور ،ص.196 195- .
َ - 95تـ ِّلفْ ْت :أضعت وفقدت.
َ - 96م ْبهاها :ما أجملها

 - 81مقابلــة مــع مباركــة بنــت محمــد الصغيــر براهمي 85 ،ســنةّ - 97 ،احلــرام بترقيــق ال ـ ّراء :هــو لبــاس اشــتمال خارجــي ،يتم ّيــز
ّ
يتم ارتداءه يف املناسبات (األفراح).
بألوانه الزّاهية ،وغالبا ما ّ
الهيشرية يف .2004 08- 25-
 - 82األرشــيف الوطنــي التّونســي ،السلســلة التاريخيــة ،صندوق  - 98واتاها :ناسبها
يشد إليه ّ
الشراع.
 ،19ملف  ،210وثيقة عدد .17292
السفينة الذي ّ
 - 99صاري :عمود ّ
 - 100 83 - SEBILLOTTE (R.), Ksar el Ahmar,يعو ْم :يسبح.
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l’Afrique du Nord, Imprimerie Officielle.
.Alger 1958, p. 8

 – 101غامنــي ( نعيمــة) واخلصخوصــي ( أحمــد) ،أغانــي
النساء ،...مرجع مذكور ،ص.216 .
 - 102نفس املرجع ،ص.122 121- .
غثيثك :صفى ّ
للشعر عندما يكون غزيرا.
ْ
- 100
م ْ
شوط :مس ّرح
ْ ُ - .10
 - 104اغما ْر :جمع مفرده غمر ،وهو ما تسعه قبضة اليد.
ّ - 405
الظليم :ذكر النّعام.
وهم ّ
للطيران.
 - 106خفّ قْ  :ح ّرك جناحيه ّ
 - 107ما طا ْر :لم يطر.
أنت ليس لك مثيل
 - 108أنت ما ْ
ليك مثيلِ :
 - 109دري ْز :صوت قوي.
 - 110خشــال :جمــع مفــرده خشــل وهــي رؤوس احللــي مــن
خاصة على ما كان منها أجوف
اخلالخل واألسورة ،ويطلق ّ
غير مصمت .أنظر أنظر أبو الفضل (جمال الدين) ،لســان
 ...مصدر مذكور ،مادة خشل.
قاب اللّيلْ  :يف آخر اللّيل.
 - 111يف ْ
أع ْ
ـرب بــن زو ْز أســوا ْر :دوي ّ
الطبــول بــن ســورين
 - 112ط ّبــالْ ُي ْضـ ْ
اثبني.
 - 113غامنــي ( نعيمــة) واخلصخوصــي ( أحمــد) ،أغانــي
النساء ،...مرجع مذكور ،ص.176 .

 - 123غامنــي ( نعيمــة) واخلصخوصــي ( أحمــد) ،أغانــي
النساء ،...مرجع مذكور،ص.215 .
ّ - 124
ير ،وهو حلي غالبا ما يكون
الطيقار :مفرد وجمعه ْط ِ
واق ْ
الفضة مثلّث ّ
الشكل يث ّبت يف أعلى ال ّرأس وتتدلّى منه
من
ّ
سالسل.
ّ
محطــة القطــار ،وأصلهــا عبــارة بال ّلغــة الفرنس ـ ّية
 - 125لنقــار:
.La gare
 - 126ا َ
ويكثر
حلزّا ْر :هو ال ّرجل الذي ّ
يشدد ال ّرقابة على النّساء ُ
منعهن حتّى من مج ّرد اإلطالل أو النّظر.
ّ
ّ - 127
الش ـ ّرا ْد :صيغــة مبالغــة مــن شــردن وهــي صفــة الغــزال
النّفور املتمنّع.
 - 128غامنــي ( نعيمــة) واخلصخوصــي ( أحمــد) ،أغانــي
النساء ،...مرجع مذكور،ص.208 .
 - 129هن ّية :اسم علم للمرأة.
ص :األخــراص :وهــي حلــي األذن ميكن أن يكون من
ْ - 130مخ ـ ّر ْ
ويسمى كذلك «الزُّ و ْز».
الفضة أو الذّ هب،
ّ
ّ
 - 131جحافها :هوادجها
ِ - 132ت َّت ِّر ْس :تتهادى.
حالف بوها ما تْع ّر ْس :أقسم أبوها بأ ّال تتز ّوج.
- 133
ْ

 - 114يا ْط ِوي َرة :مؤنّث تصغير طير.

كان ك :إ ّال إذا.
ْ - 134

اس ِم ْح :ما أجمل
 - 115ما ْ

 - 135يعـ ّـدوا األلف ّيــة :األلف ّيــة نســبة إلــى األلــف ،واملقصــود هنــا
قيمة املهر وهي ألف شاة.

 - 116القا ْيلة:شمس ّ
الظهيرة احلا ّرة.
َ - 117ح ْر ِقتْها :أحرقتها.
الفضي عادة ما يكون مج ّوف
 - 118خَ لْخَ الْ  :قطعة من احللي
ّ
تلبسه املرأة فوق كعبتي ساقيها.
كع ِبتْها :متناسق مع كعبتها.
ْ - 119مواتي ْ
 - 120على دو ْر العام :على مدى العام.
 - 121غامنــي ( نعيمــة) واخلصخوصــي ( أحمــد) ،أغانــي
النساء ،...مرجع مذكور ،ص.121.
MAR AIS (G), Les bijoux musulmans de - 122

 - 136مقابلــة مــع فجــرة بنت عمر براهمي 74 ،ســنة ،الهيشــر ّية
يف .2004 08--24
 - 137مقابلة مع رقية بنت محمد جاللي 68 ،ســنة ،الهيشــرية
يف 11--032005.
MAR AIS (G.), « Les bijoux musulmans… », - 138
.op. cit. p. 9- 12
.Ibid., Idem - 139
Ouvrage collectif, Bijoux art et culture, - 140
.office national de l’artisanat. Tunis 1993. p.11
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Ibid., Idem - 141

النساء ،...مرجع مذكور،ص.211 ،121 .

.Ouvrage collectif, Bijoux…, op. cit. p.9 - 142

 - 160عمرة :اسم علم للمرأة.

 - 143غامنــي ( نعيمــة) واخلصخوصــي ( أحمــد) ،أغانــي
النساء ،...مرجع مذكور،ص.217 .

سيد النّاس :إنّها ابنة س ّيد النّاس أي س ّيد القوم.
راي بنت ْ
ْ - 161

 - 144نا ِري ْـت ْخ ــاللْ :أنا رأيت خالل .

 - 162عنّا َذراري :عندنا األوالد (من الذّ ّرية).
ـان :عبــارة تســتعمل للداللــة علــى التّصويــب عنــد
 - 163امليشـ ْ
ال ّرماية.

ِ - 145و ْز ُن ــو َ
الصاغة.
ال ِم ـ ْ
ـني :وزنه عريف ّ
ْـي أَ ْرطـالْ  :وزن ثمانية أرطال.
 - 146ج ـاَ َثـ َـم ـن َ
ومو غالي :كان ثمنه غاليا.
 - 147جا ُس ُ
محمــد املكركــب ســاكري 70 ،ســنة،
 - 148مقابلــة مــع أحمــد بــن
ّ
ومباركــة بنــت فــرح نصــري 65 ،ســنة ،وحــدة ال ّنصــر يف -06
.2004-10

اخلموسي)،
(محمد العروسي) واحلنّاشي
 - 164املطوي
(محمد ّ
ّ
ّ
العام ّيــة التّونس ـ ّية واحليــاة االجتماع ّيــةّ ،
الطبعــة
األمثــال
ّ
األولى ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت .2004 ،ص.306 .
 - 165بالكحلــة (عــادل)  « :يف حتــوالت  ،»...مرجــع مذكور ،ص.
.124 - 123

الصور:

MAR AIS (G.), « Les bijoux musulmans… » - 149
.op. cit. p. 9- 12
1 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/883//Fille_mariage_Djerba.jpg
فضة بنت العوني طاهري 71 ،ســنة  ،اجل ّباس
 - 150مقابلة مع ّ
يف .2004-08-1
 - 2باقي الصور من الكااتب
 - 151مقابلــة مــع أحمــد بــن محمــد املكركــب ســاكري 70 ،ســنة،
ومباركــة بنــت فــرح نصــري 65 ،ســنة ،وحــدة ال ّنصــر يف 06-
.2004-10
 - 152غامنــي ( نعيمــة) واخلصخوصــي ( أحمــد) ،أغانــي
النساء ،...مرجع مذكور،ص.169 .
ناس :يا أ ّيها النّاس.
 - 153يا ْ
 - 154د ْر ِبـ ْـت اخللجة:جعلــت خصلــة ّ
الشــعر تتد ّلــى بجانــب
الوجنة.
 - 155و َق ْر ْب ُعوا :أصدروا صوتا.
ـراص :جمــع خــرص :وهــي القــرط حلـ ّـي األذن،
 - 156األخـ ْ
وربا
و ُتسـ ّـمى يف ب ـ ّر الهمامــة بـ ـ «ال ـزّو ْز» مبعنى اثنــن (زوج) ّ
ألنّها توضع يف كال األذنني ،ويوجد صنفني من «الزّوز»« :زُو ْز
بالكرومة» و»زُو ْز ّ
بالطبلة».
ـاس :إنّها ّ
(فطوم) ابنة خيار النّاس :أي
ْ - 157
راي بنــت ْخيــار ال ّنـ ْ
ابنة أعيان القوم.
 - 158هــي قمــرة وال ــبنات ْ ُ
نــو ْم :هــي قمــر وبق ّيــة البنــات جنــوم:
للداللة على جمالها الفائق.
ّ
 - 159غامنــي ( نعيمــة) واخلصخوصــي ( أحمــد) ،أغانــي
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بيوت الغمس يف حماه الســـورية وريفها

أ .سلوم درغام سلوم
كاتب من سوريا.

متهيد:

 يعد التراث العمراني أحد الرموز األساســية لتطور اإلنســان عبر التاريخ ،ويعبر عن القدرات التي وصل إليهااإلنســان فــي التغلــب علــى بيئتــه احمليطــة ،والتــراث يعنــي توريــث حضــارات الســلف للخلــف ،وال يقتصــر ذلــك
علــى اللغــة أو األدب والفكــر فقــط ،بــل يعـ ُّـم جميــع العناصــر املاديــة والوجدانيــة للمجتمــع مــن فكر وفلســفة ودين
وعلــم وفــن وعمران.
ويعتبر العم ــران أح ــد أه ــم العناص ــر األساس ــية للت ــراث ،ويتمي ــز ع ــن غي ــره م ــن العناص ــر الت ــراث
بوج ــوده امل ــادي مج ــدد ًا بذل ــك وج ــود حض ــارات األجي ــال الس ــابقة بص ــورة مباش ــرة ،ال تقب ــل الش ــك أو
اجل ــدل ،كم ــا يب ــرز تتاب ــع لتجارب وقي ــم حضاري ــة واجتماعي ــة وديني ــة ب ــن األجي ــال.
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وم ــن ه ــذا املنطل ــق ،فإن الت ــراث العمران ــي القائ ــم يبرز
لن ــا صورة متكاملة عن العم ــارة التقليدية ،بكل ما حتتويه
م ــن حل ــول جيدة عكس ــت ظ ــروف البيئة احمللي ــة (مناخية،
جغرافي ــة ،اجتماعي ــة) ،وكذل ــك م ــا حتتوي ــه م ــن حل ــول
تصميمية منسجمة مع احتياج الفـرد واملجتمـع مـن حيث
العادات والتقاليد الضاربة يف أعماـ ــق هـ ــذا الوطـ ــن.

وم ــن أج ــل احلماي ــة والتع ــاون للوق ــوف يف وج ــه
اللص ــوص كان األج ــداد يتركون فتحات ب ــن مغارة ومغارة
ثاني ـ ــة جت ــاوره ــم ،م ــن أجل االستن ــجاد باجلـ ــار ملس ــاع ـ ــدة
التكيف مع هذه
جاره ،ورد اخلطر عنه ،واس ــتطاع األجداد
ُّ
احلال ــة لفت ــرة طويل ــة ،ث ــم أصبح ــوا يبنون بي ــوت الغمس
ف ــوق األرض.

والتراث تـ ــوأم اإلرث ،ومـ ــا التشـابـه املصطلـحــي بينهمــا
مح ــض مصادف ــة ،فمصدرهم ــا واح ــد ،ه ــو م ــا ورثن ــاه م ــن
األجي ـ ــال الت ـ ــي سبقـتـن ـ ــا ،عليـنــا تـوريـثه لـألج ـيـ ــال اآلتــية
س ــليم ًا محصن ًا من كل تش ــويه أو أذى ،بل هو الثروة املادية
والفكرية والروحية التي ينبغي صيانتها بدراس ــتها ،وفهم
أبعـ ــادهـ ــا الفك ــري ــة واجلمــالــية وتــطوي ــرهــا ،والب ــناء عل ــيها
ك ــي يتسـ ـ ـنـى لهـ ــا أن حتفـ ـ ــر بصمت ــها يف صـ ــرح احلضـ ـ ـ ــارة
اإلنسانية(.)1

بيوت الغمس و عبق املاضي :

وقد يتساءل أحدهم :ماذا كان قبل بيت الغمس؟ وأين
كان يس ــكن اإلنس ــان؟ وكي ــف انتقل إلى بي ــوت الغمس؟ كل
هذه األس ــئلة ميكن اإلش ــارة ألجوبتها م ــن خالل احلديث
عن املغاير و الس ــكن األول لإلنسان.
املغاير والكهوف ...السكن األول لإلنسان:
يف األي ــام الغاب ــرة والس ــكن األول عن ــد أجدادن ــا ،حف ــروا
املغاي ــر و الكه ــوف يف أعل ــى الهض ــاب الصخري ــة ،وه ــذه
املغاير متعددة األش ــكال واألطوال وفق ًا لعدد أفراد األس ــرة،
واحلاج ــة املطلوب ــة منه ــا ،وخاص ــة أن أغلبه ــم كان يرب ــي
املواش ــي والطي ــور  ،وإن الظ ــروف يف تل ــك األي ــام أجبرته ــم
على ذلك منها :غزو اللصوص ،وهذا ح َّتم عليهم حتصني
أنفس ــهم ضم ــن ه ــذه املغاي ــر ،حي ــث جت ــد يف املغاي ــر توزي ــع
الغ ــرف بش ــكل مناس ــب ،وفتح ــات التهوي ــة ،وجت ــد أكثر من
ب ــاب يف بع ــض األحي ــان ،وبع ــض النت ــوءات لوض ــع األش ــياء
عليه ــا ،وتوج ــد يف جدار املغارة خلجان لتخزين بعض املواد
الغذائي ــة يف داخله ــا ،والش ــيء اجلميل أن املغ ــارة مثل بيوت
الغم ــس دافئ ــة يف الش ــتاء وب ــاردة يف الصي ــف ،وكان الس ــراج
ل ــه أهمي ــة كبي ــرة يف تل ــك املغاي ــر ،ألن العتم ــة كان ــت حتمل
إيقاع ــا «س ــلبيا» يف ذاك ــرة الن ــاس عب ــر احلدي ــث ع ــن اجل ــن
والشياطني.

مي ـ ـ ــر البي ــت احلجري بثالث مراحل إلى اليوم مرحلة
س ــكن املغارة ،ومرحلة بيت الغم ــس ،ومرحلة بيت احلديث
املسلح باحلديد والباتون ،وهذا االنتقال أحضر معه أمورا
جدي ــدة تتناس ــب م ــع البي ــت اجلدي ــد يف كل مرحل ــة ،وقبل
أن ت ــزول بي ــوت الغم ــس أم ــام التوج ــه العمران ــي اجلدي ــد،
رأين ــا أن نق ــوم بدراس ــة ه ــذه البي ــوت م ــن ع ــدة جوان ــب قبل
ضي ــاع الهوي ــة العمراني ــة ،واندث ــار التراث والبي ــوت وضياع
خصوصي ــة البيئ ــة ألن ــه م ــع األي ــام أخ ــذت بي ــوت الغم ــس
تته ـ ـ ــاوى واحـ ـ ــدا بع ـ ـ ــد اآلخـ ـ ــر دون أن نوظفه ـ ــا يف مشــروع
ـواد ثقافية ش ــامخة تصدح بعب ــق املاضي ،تلك
س ــياحي كن ـ ٍ
البي ــوت الت ــي بق ــي منه ــا بع ــض اآلث ــار واألحج ــار وبقاي ــا
جدران حيث جتد أغلب البيوت راحت تتهالك وتتساقط
م ــع الزم ــن بفع ــل العوام ــل الطبيعي ــة .أو بفع ــل اإلنس ــان
وج ــه اإلنس ــان اجلرافـ ـ ــة لهـ ـ ــدم
وبفع ــل اإلهم ــال وعندم ــا َّ
بيـ ـ ــوت أج ـ ـ ــداده الـ ـ ــتراثية ف ـ ــلم يض ـ ـ ــع يف احلسبان ماضي
حتولت بيوت
املكان وعظمة التراث وميراث األجداد بينما َّ
الغمس يف بعض املدن إلى متاحف واستراحات رائعة تشد
الزائرين وكلما تلتقي البيئة البشرية مع البيئة الطبيعية
وتنس ــجم يف إط ــار جمال ــي يح ِّل ــق امل ــكان وتس ــمو احملب ــة.
فف ــي مدين ــة حماه وريفه ــا حالة عمراني ــة جميلة وخاصة
دور العب ــادة وبي ــوت بع ــض امليس ــورين املش ــادة من ــذ قرن من
الزم ــن .وح ــول البي ــوت القدمية تطالع ــك األزق ــة والدروب
الضيق ــة ،لكنها حملت احلن ــن واملودة واتس ــاع القلوب وإن
ضاق ــت ال ــدروب فه ــي تدل عل ــى األلفة والقرب ب ــن الناس
يف اإليق ــاع الوجدان ــي وبي ــوت الغم ــس القدمية وما حتمله
عد ال يق ــاس من خالل النواف ــذ واألبواب
م ــن أصال ــة له ــا ُب ٌ
واألدراج احلجري ــة وش ــكلها وأقس ــامها وعناصرها.
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شكل بيت الغمس و أقسامه ومواده:
ويف التراث املادي تس ـ ّـمى «بيوت الغمس» عدة تس ــميات
منها «الدار العربية ،أو البيت التقليدي أو بيت العقد أو بيت
العائلة» ،وقد انتشرت بيوت الغمس يف بعض املدن السورية
وريفها قبل اس ــتخدام االس ــمنت واحلديد يف البن ــاء .ومادة
البن ــاء يف بي ــت الغمس مك ّونة من احلج ــر والكلس والطني
ـن م ــن التش ــقق .وبي ــوت
والت ــن حي ــث مين ــع الت ـ ُـن الط ـ َ
التجمع الرائ ــع يف إطار القناعة
الغم ــس تتس ــع حلالة م ــن
ّ
والبساطة حيث كانت قلعة للمحبة واملودة ،تلك الدار التي
تض ـ ّـم الغ ــرف الكبي ــرة ( )5×8والصغي ــرة ( )5×4بينم ــا دور
العب ــادة منها ما جتاوز مس ــاحته اخلمس ــمائة مت ــر ًا مربع ًا،
ولتل ــك البيوت س ــور يف بعض األحيان ،وللس ــور ب ــاب واحد،
باب كبير بدرفتني ،ويف الصرعة اليمنى هناك باب صغير
إلدخال رجل واحد ،فأهل الدار يس ـ ّـمونه (خوخة) ،وس ــطوح
ال ــدار يف بع ــض األحيان متالصقة ،ترس ــم مس ــتطي ًال ،ويف
وس ــط الدار ساحة واسعة ،فيها مساطب جللوس أهل الدار
عليه ــا ،وق ــرب الب ــاب الكبي ــر هن ــاك بئر م ــاء ،وخـ ـزّان يكفي
س ــكان ال ــدار الكبي ــرة ،أو يكون بي ــت الغمس منف ــرد ًا لعائلة
واح ــدة يضم بيت ًا واح ــد ًا وتوابعه.
ال ــدار ُتبن ــى بحجر كلس ــي ،وبع ــض األحج ــار البازلتية،
وخل ــف األحج ــار طبق ــة من الت ــراب والط ــن ،وصل عرض
ج ــدران البي ــوت إل ــى س ــماكة مترتقريبـ ـ ًا ،واعتم ــدت البيوت
القناط ــر املتقاطع ــة ،ويص ــل مس ــاحة البي ــت إل ــى  40متر ًا
وسميت ببيوت الغمـ ــس ألنه أثنـاء البناء يت ـ ّـم
مربع ًا أو أكثرُ ،
غم ـ ــس وغم ــر الـحـجـر بـالـطـني ولـصــق الـمـداميك ،واحلامل
األساس ــي للبي ــت ه ــو القناط ــر املتصالب ــة واملتقاطعة قرب
بعضها بعض ًا وكل قنطرة تشكل عقد ًا من القطع احلجرية
ول ــكل قنط ــرة قف ــل والقفل هو احلج ــرة األخي ــرة يف العقد
(القنط ــرة املنحني ــة كم ــا يف الص ــور املرافقة للبح ــث) ،وهي
مبثاب ــة األعم ــدة اإلس ــمنتية يف الوقت احلاض ــر ،والقناطر
م ــن احلج ــارة املنحوت ــة .وت ــرى الس ــطوح وكأنه ــا م ــروج من
العش ــب يف فص ــل الربي ــع ألن الط ــن بع ــد س ــقوط املط ــر
عليه يس ــمح لنمو األعش ــاب فوقه ،وهذا ما يستدعي جذب
الن ــاس للجل ــوس علي ــه ،وج ــذب بع ــض احليوان ــات لت ــأكل
العش ــب وترع ــى على الس ــطوح يف بعض البي ــوت املتالصقة
والت ــي فيه ــا درج يس ــمح بذل ــك وهي حاالت ن ــادرة.

كان أف ــراد العائل ــة يعيش ــون يف بي ــت ،ويجعل ــون بيتـ ـ ًا
للمواش ــي واألدوات الزراعي ــة ،ومون ــة البي ــت .ويف بي ــوت
الغم ــس جند الس ــور أو الطاب ــق الثاني من البلوك الترابي
ال ــذي يراف ــق تل ــك البي ــوت وذل ــك خلفت ــه .وه ــذا البل ــوك
التراب ــي مك ــون م ــن (ت ــراب وت ــن) ،يت ــم مزجهم ــا بامل ــاء
ليصبح ــا كالوح ــل املتماس ــك ويتم تصنيعه ضم ــن قوالب
خشبية ،حيث ال يتجاوز سماكة البلوكة أكثر من 15سم يف
تل ــك األي ــام ،ويتم تصنيع ــه محليا «مثل التناني ــر واجلرار
واألباري ــق وغير ذل ــك ،وبيت البلوك الترابي دافئ وحنون.
وه ــذه اجل ــدران مث ــل س ــطوح بي ــوت الغم ــس ،تنب ـ ُـت عليها
األعش ــاب ،وتغ ــد ومرجا أخضر» .ويجل ــس على تلك املروج
السندس ــية أه ــل ال ــدار وم ــن يزوره ــم ،وعبر هذه البس ــاطة
اجلمالي ــة حتل ــو اجللس ــات وتش ــمخ الكلم ــات وتصل ــى
اآلي ــات وتط ـ ُّـل املس ــاجالت الكالمي ــة والش ــعرية الش ــعبية
ومي ــوج امل ــكان وخاص ــة يف زم ــن املناس ــبات ،ويس ــقف بي ــت
البل ــوك التراب ــي غالب ًا باألعمدة اخلش ــبية ،وبيت البلوك
التراب ــي في ــه ع ــودة إل ــى الطبيع ــة والعفوي ــة واحملب ــة تدق
ب ــاب الس ــماء ،وتس ــمو الثقاف ــة الش ــعبية ب ــن أه ــل املكان.
ومن ــذ الق ــدمي اخت ــرع مهندس ــو العم ــران يف املاض ــي
مس ــألة القناط ــر املتقاطع ــة وذل ــك لض ــرورات بنائية تعود
لع ــدم وج ــود احلدي ــد يف البن ــاء .فالقنط ــرة عب ــر حص ــر
األحج ــار تصب ــح وكأنه ــا س ــقف يحم ــل م ــا فوقه ــا .وه ــذا
االلتص ــاق احملص ــور ه ــو م ــن يحم ــل الس ــقف وم ــا حول ــه
وهن ــاك نوعان من القناطر صغي ــرة وكبيرة ،وهي مختلفة
األش ــكال والتصامي ــم ول ــون احلج ــارة ،وتك ــون القناطر يف
بي ــوت الغم ــس متصالب ــة ومنحني ــة كالق ــوس والقناط ــر
تش ــاهد م ــن خالله ــا إطالل ــة رائع ــة اجلم ــال للبي ــوت
القدمية واحلديث ــة والتي حتمل إيقاع اجلمال ،والقناطر
لعبت دورا كبيرا يف عملية البناء ويف رسم لوحات اجلمال
يف العم ــران من ــذ املاض ــي .
و يق ــول املهن ــدس «مصعب احلس ــني» مؤك ــد ًا هذا حول
بي ــت الغم ــس( :كل غرف ــة منه تتأل ــف من أرب ــع ركائز تبنى
عل ــى ش ــكل أق ــواس إل ــى نقط ــة التق ــاء يف الس ــقف وتك ــون
الركي ــزة أحيانـ ـ ًا بع ــرض املتري ــن ،ولع ــدم وج ــود قال ــب
يتحم ــل كل ه ــذا الضغ ــط يت ــم البن ــاء بوض ــع الت ــراب يف
داخ ــل الغرف ــة ،وكلم ــا بني مت ــر يوضع الت ــراب لكي يحمل
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الس ــقف ،وبحي ــث مت ــأ الغرف ــة بالت ــراب ،وبع ــد أن يج ــف
الط ــن ال ــذي ه ــو عبارة ع ــن تراب وم ــاء مخل ــوط «بالتنب»
م ــع احلج ــارة يف الس ــقف ،يتم تعزي ــل البيت م ــن التراب).
ويتاب ــع «احلس ــني»« :وهن ــاك أن ــواع للج ــدران اخلارجية
منه ــا م ــا ه ــو م ــن احلج ــر املنح ــوت بعناي ــة ،وفي ــه بع ــض
األش ــكال الهندس ــية حول األبواب والنوافذ كتل ــك املوجودة
يف امل ــدن األثري ــة القريبة ،ويكتب عليه ــا باني البيت ،والعام
وبع ــض الرس ــومات ،ويكون فيه إطار م ــن احلجارة املنحوتة
بشكل واحد تقريب ًا على أطراف اجلدار ومن كافة اجلوانب،
والنوع الثاني هي البيوت القدمية التي بنيت قبل االعتناء
بالشكل اخلارجي والتي تهدم جميعها اآلن ،جدرانها تكون
م ــن حج ــارة عادية غي ــر منحوت ــة ،وغير قوية لعدم تناس ــب
احلج ــارة ومعظ ــم بيوتها غي ــر متينة ،ورمبا ه ــي قبل وجود
«الش ــاحطة» التي تنح ــت فيها احلجارة بش ــكل يدوي ،على
اعتب ــار أن اجل ــدار يك ــون بعرض املت ــر تقريبـ ـ ًا ويزيد عرضه
مع االرتفاع ،ومبني من التراب واحلجارة تتم عملية العزل
بش ــكل علم ــي بحي ــث يكون ب ــارد ًا بالصي ــف ودافئ ًا بالش ــتاء
لوج ــود املوقد»(.)2
بيت الغمس من اخلارج ومحتوياته:
لق ــد راح ــت اجل ــدران يف بي ــوت الغم ــس ،حتدثن ــا ع ــن
تفكي ــر األجداد ،وذوقهم الفني والعمراني ،من حيث روعة
البن ــاء واحلال ــة الصحي ــة والفن ــاء الواس ــع واله ــواء النقي
ال ــذي يلع ــب يف أرجائه وقوة البناء وجب ــروت األجداد على
بن ــاء ه ــذا (الهرم الصغي ــر) الذي له أربع ركائ ــز ،وكل ركيزة
تس ــمى باإليقاع الش ــعبي احمللي (بغلة أو عمود أو شمعة)،
وراح ــوا يرس ــمون عب ــر اجل ــدران الرم ــوز املختلف ــة ضم ــن
البن ــاء ،عب ــر أحجار تختل ــف يف لونها عن باق ــي املداميك،
وهن ــاك القناط ــر املمي ــزة املتقاطع ــة ،ويف تل ــك اجل ــدران
ُرعت فيها
جت ــد النوافذ املختلفة األش ــكال ويف اجل ــدران ز ْ
الس ــكك احلديدي ــة لرب ــط اخلي ــول واملواش ــي ،وجت ــد قرب
اجل ــدران املعال ــف للماش ــية وكل ذل ــك م ــن م ــادة احلج ــارة
املتنوعة ،وجتد الرموز املنقوشة على اجلدران واملعبرة عن
اإلميان ،و هي رس ــالة لألحفاد للتمس ــك بكل ش ــيء جميل
يف ه ــذا امل ــكان ،وجت ــد يف البي ــت فتحة صغيرة يف الس ــطح
إلن ــزال احلب ــوب م ــن الس ــطح بع ــد س ــلقها وجتفيفها من
أج ــل البرغل.

وت ــرى يف اجل ــدار بع ــض األحج ــار املثقوب ــة ،وه ــي ذات
نت ــوء ،وه ــذا الثق ــب م ــن أج ــل رب ــط احليوان ــات ،حت ــى ال
تبتع ــد ع ــن املكان ،وتضيع .وبعضه ــم يجلب صخرة كبيرة،
فيه ــا ثق ــوب كثي ــرة يس ــتخدمها م ــن أج ــل ه ــذه الغاي ــة،
وتك ــون مالصق ــة للج ــدار ،وتدع ــى (خرام ــه) أي مخروم ــة
مثقوب ــة .وهن ــاك املس ــاطب الطيني ــة أم ــام بي ــوت الغمس،
ترتف ــع ع ــن س ــطح س ــاحة ال ــدار حوال ــي نصف مت ــر .وهي
مالصق ــة جل ــدران البي ــت ،ويك ــون اجتم ــاع أف ــراد البي ــت
ش ــباب ًا وصبايـ ـ ًا و نس ــوة و أطف ــا ًال ورج ــا ًال يف الصب ــاح ويف
املس ــاء عل ــى ه ــذه املس ــاطب ،يأكل ــون املغربل ــة (القضامة -
احلب ــوب احملمص ــة) والزبي ــب (حب ــات العن ــب املجففة) يف
جلس ــات امل ــودة والصف ــاء وعندما يعلمون أن أحد الش ــباب
ـتعد س ــكان القرية
يري ــد ال ــزواج أو يري ــد أن يبن ــي بيت ًا يس ـ ُّ
ملس ــاعدته و يف أق ــل م ــن أس ــبوع يت ـ ّـم إجن ــاز البي ــت.
وهن ــاك األبع ــاد العمراني ــة يف تراثن ــا م ــن وجه ــة النظر
غني بإيقاعات اجلمال
الذاتية حيث أن العمران التقليدي ٌّ
جت ــد التن ــوع يف امله ــام ،منها الروحي ــة والتربوية واجلمالية
واالقتصادي ــة والصحي ــة :م ــن حي ــث البع ــد الروح ــي جت ــد
الرسوم ذات الدالالت الدينية على األحجار امللونة باألسود
واألبي ــض (أي األحج ــار البازلتي ــة والكلس ــية ) ،عل ــى مي ــن
الب ــاب وعلى يس ــاره .ومن حيث البعد التربوي جند س ــطور
املدامي ــك البيضاء املس ــتقيمة رمبا تعطي البع ــد التربوي.
وم ــن حي ــث البع ــد اجلمال ــي جن ــد تل ــك الزخرف ــات
املوج ــودة على باب اخلش ــب والرم ــوز املوجودة عل ــى اجلدار،
وكأن م ــن ق ــام بالنق ــش والرس ــم ه ــو فن ــان مب ــدع ويعش ــق
اجلم ــال .وم ــن حي ــث البع ــد االقتص ــادي هناك ما يجس ــد
هذا البعد :تشاهد يف اجلدار طاقة لتربية احلمام وتشاهد
النت ــوء لوض ــع األش ــياء ،وتش ــاهد املس ــكبة أو املس ــطبة على
مي ــن الب ــاب لوض ــع األش ــياء أو اجللوس ،وم ــن حيث البعد
الصحي جند تلك الكوة فوق «الباب مباشرة» إلدخال حبل
الش ــمس إلى وس ــط الغرف ــة والتهوي ــة اليومية وه ــذه الكوة
إلدخ ــال اله ــواء النقي.
وكمـ ـ ــا جت ــد عل ــى شـ ــاطـ ـ ــئ البــحر الـ ـ ــرؤوس واخللجان
كـ ـ ــذلك جند مث ــل هذه احلاالت يف اجل ــدران ،فالنتوء الذي
يخ ــرج م ــن اجلدار نس ــميه رف ــا ،بينم ــا الفراغ ال ــذي يدخل
اجل ــدار نس ــميه ناف ــذة أو ك ــوة أو طاق ــة .وق ــد تف ــن األجداد
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يف هذه الكوات «بعضها كان دائريا وبعضها كان مستطيال»
أو مـ ـ ــربعا وله ــذه الك ــوات فوائ ــد كثي ــرة أهمه ــا :اس ــتحضار
الن ــور واله ــواء النق ــي م ــع احملافظة على س ــامة البيت من
اللصوص ألن السارق ال يستطيع املرور من الكوة املفتوحة
دائما وبدون قفل .وما يلفت االنتباه أن الكوات فوق األبواب
مباش ــرة .وم ــن طرائ ــف ه ــذه الك ــوات أنه ــا جت ــذب الطي ــور
(العصافي ــر) لبن ــاء األعش ــاش فيه ــا .ورمب ــا َّ
وظفها صاحب
البي ــت تل ــك األي ــام لتربي ــة احلم ــام .ونق ــدر ألجدادن ــا تلك
الهندس ــة العفوية لبيوتهم (الغم ــس) التي حملت احلنني
واحلميمي ــة يف إيق ــاع عف ــوي من احملبة والبس ــاطة.
وال ينس ـ ـ ــى بعضه ـ ـ ــم أن تـ ـكـون يف ج ــدار ب ـيـ ـتــه ح ـج ــرة
يحبه ــا ،نحتها من ملك الفن
ُنح ــت عليها صورة أو إش ــارة ُّ
حجرة تاريخ تشييد البناء
الفطري ،وبعضهم س ـ ّـجل على
ٍ
أو اس ــم العائلة وتكون فوق الباب الرئيس ــي.
وه ــذه القطع ــة احلجري ــة فوق باب ال ــدار تتحدث عن
تاري ــخ بن ــاء ه ــذا البي ــت ،أو هن ــاك حكم ــة معين ــة أو دع ــاء،
وكان ــت ه ــذه القطع ــة م ــن احلج ــارة املنقوش ــة تتح ــدث لنا
ماض عمل به األج ــداد ،وحاول األجداد إيقاف الزمن
ع ــن ٍ
من خالل هذه اللوحة حيث يكون تاريخ البناء والتش ــييد
مس ــجال عل ــى قطع ــة احلج ــر ُوضع ــت فوق الباب مع رس ــم
ل ــه بع ــد ديني أو حكم ــة معينة مث ــل (رأس احلكمة مخافة
اهلل) أو دع ــاء (ي ــارب ب ــارك ه ــذا البي ــت أو (ه ــذا م ــن فض ــل
رب ــي) وغيرها وجند مع الص ــورة الدعاء واحلكم والتواريخ
وفق رؤي ــة النحاتني.
وجن ــد أن من يعش ــق الطبيعة يس ــتحضرها إلى جواره
عب ــر حديق ــة مج ــاورة لبي ــت الغم ــس ويت ــرك فس ــحة يف
احلديق ــة ي ــزرع فيها ما يش ــاء وهذه حال ــة حضارية .ومن
الظل ــم أن ت ــزرع امل ــكان كام ــا بالبن ــاء ألن الب ــاد العربي ــة
تتمت ــع بأج ــواء معتدل ــة حي ــث جت ــد الش ــمس يف أغل ــب
األحي ــان س ــاطعة .وم ــن هن ــا يخ ــرج صاح ــب املن ــزل إل ــى
حديق ــة البي ــت ،ليتأمله ــا ويتمت ــع مبزروعات ــه م ــن ش ــجر
وزه ــور وغيره فدوال ــي العنب صنعت خياما رائعة اجلمال
يف بع ــض البي ــوت ويس ــتظل يف فيئه ــا اإلنس ــان .وه ــي رئة
للبي ــت ألن الطبيع ــة تنق ــي اله ــواء .وم ــن حدائ ــق البي ــوت
نع ــرف إيق ــاع اجلم ــال .

وق ــد مت توظي ــف احلجر يف عدد من األدوات وامللحقات
يف بي ــت الغم ــس منه ــا :األج ــران احلجري ــة يف البي ــوت
واألزق ــة احلجري ــة التراثي ــة و املعص ــرة احلجرية و النحت
عل ــى احلج ــر م ــن رس ــوم وتواري ــخ واس ــم صاح ــب البي ــت و
الرح ــى أو حج ــر الطاح ــون و األب ــواب احلجري ــة و املوقد و
الدك ــة احلجري ــة وغي ــر ذلك .
بيت الغمس من الداخل ومحتوياته:
يف مدخ ــل بي ــت الغمس جت ــد عتبة لوض ــع األحذية أو
من أجل التغس ــيل مبس ــاحة متر أو مترين ،وقد نزلت عن
مس ــتوى س ــطح البيت بحدود عشرين س ــنتمتر .ويف زاوية
الغرف ــة هناك جـ ـ ّرة ماء ،ويف منتصف اجل ــدار جتد النتوء
املخص ــص لوض ــع الس ــراج ،ويف م ــكان آخ ــر هن ــاك املوق ــد
ّ
احملم ــول عل ــى طاول ــة حدي ــد صغي ــرة .له ــا يف س ــطحها
حاجز على محيط السطح يرتفع من  10إلى  20سنتمتر
ويس ـ ّـمى (الكان ــون) ،وجت ــد قرب ــه األباريق ،ويف ج ــدار صدر
البي ــت ف ــراغ مرب ــع لوض ــع ف ــرش الن ــوم واجلل ــوس ،ووضع
املس ــاند والبس ــط .وهناك فراغ لوضع األش ــياء وهي عبارة
ع ــن خ ــزن متنوع ــة .وعل ــى اجل ــدار هن ــاك بع ــض الص ــور
صممت
املعلق ــة للراحل ــن ومرآة ويبدو أن الغرف كلها قد ّ
بنف ــس الط ــراز والعم ــران بوق ــت واح ــد ،فيه ــا روع ــة م ــن
اجلمال ،وحس ــن يف التنس ــيق.
وجت ــد الفائ ــدة واجلم ــال يف ترتي ــب بي ــوت الغمس من
الداخ ــل ،و م ــن يدخل إلى بيوت الغمس ي َر كيفية توظيف
اجلدران بش ــكل رائع ،حيث يجد أيض ًا مكان ًا لوضع بعض
األغ ــراض التراثي ــة م ــن األباريق ودالل القه ــوة وغير ذلك
وحتى النوافذ ُتس ــتغل َّ
وتوظف لوضع بعض الطاقات من
ال ــورود واألزه ــار ،وهن ــاك من ِّ
يوظف خليجـ ـ ًا داخل اجلدار
لصن ــع مكتب ــة صغي ــرة .وكل ه ــذه األم ــور نراه ــا يف البي ــت
التراث ــي من الداخل ،حيث اجللوس على الس ــجاد وهناك
ص ــف م ــن املس ــاند يسـ ـ ِّور ج ــدران البي ــت .وه ــذا الترتي ــب
الرائ ــع ي ــدل عل ــى ذوق أجدادن ــا وحس ــن توظي ــف امل ــكان
بش ــكل ممي ــز .وق ــد وجدن ــا أن الترتي ــب اجلمي ــل يف داخ ــل
بي ــوت الغم ــس فرضت ــه الظ ــروف واحلال ــة واحلاج ــة م ــن
أج ــل حتقي ــق االس ــتفادة واجلم ــال يف حياة األس ــرة.
وهن ــا أش ــارت الس ــيدة «دني ــا الش ــعيب» قال ــت :يت ــم بناء
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رف ــوف طيني ــة بأش ــكال هندس ــية ،يوض ــع فيه ــا بع ــض
األش ــياء الصغيرة التي يحتاجها الش ــخص كثيراً ،ويوجد
في ــه خالي ــا حلف ــظ احلب ــوب و«مون ــة» الطع ــام ،ويف بع ــض
احل ــاالت إذا كان البي ــت من طابق ــن بحيث يكون أحدهما
حت ــت األرض مخص ــص للحيوان ــات يت ــم وصلهما بفتحة
ينزل منها الش ــخص دون اخلروج من البيت ،ويوجد أيض ًا
مدفأة مبنية داخل اجلدار وفتحتها للسقف وتكون كبيرة
نوعـ ـ ًا م ــا تس ــتعمل للطب ــخ والتدفئة معـ ـ ًا ،و«ال ــدوالب» هو
خزان ــة املالب ــس حالي ًا يتم بناؤها أيضـ ـ ًا داخل اجلدار ولها
باب ،وذلك بحيث تكون كل غرفة حتوي كافة االحتياجات
دون االنتق ــال إل ــى غرف ــة أخرى(.)3
وم ــن أث ــاث بي ــت الغم ــس يف الداخ ــل «هن ــاك م ــا يعرف
بـ(العتب ــة) ،وه ــي منطقة منخفضة تقع عن ــد باب الغرفة،
احلم ــام ،حي ــث يت ـ ّـم غل ــي
وله ــا وظيفت ــان األول ــى وظيف ــة
ّ
امل ــاء بطناج ــر النح ــاس ،أو مب ــا ع ــرف مؤخ ــر ًا بـ(الدس ــت)
ّإم ــا عل ــى ن ــار احلط ــب أو عل ــى (باب ــور) ال ــكاز املس ــتخدم
الحق ًا لالس ــتحمام ،وبجانب (العتب ــة) توضع (خابة) املاء
املصنوعة من الفخار ،والتي تس ــاعد على حفظ املاء بارد ًا
يتم خلع األحذية يف
يف فص ــل الصيف ،وكذل ــك يف العتبة ّ
فص ــل الش ــتاء .وم ــن أثاث ــه أيضـ ـ ًا املدف ــأة احلجري ــة ،حيث
يت ـ ّـم بناؤه ــا داخ ــل اجل ــدار ،ووصله ــا مبدخن ــة حجري ــة

تنته ــي إلى أعلى الس ــطح ،وتوقد باحلط ــب ،أو ببقايا روث
األغن ــام ،أو بق ــش القم ــح والش ــعير ،وأيضـ ـ ًا يف كلّ غرف ــة
ريفي ــة هن ــاك ال ــرف الطيني املوج ــود على اجل ــدار املواجه
للمدخ ــل ه ــذا ال ــرف ال ــذي حاف ــظ عل ــى مادت ــه الطيني ــة
برس ــوماته ،وتزيناته التقليدية ،وبطالئه مب ــادة (احل ّوارة)
كم ــا كانت تس ــميها نس ــاء الري ــف»(.)4
وم ــن داخل البيت وخارجه تش ــاهد القناطر املتقاطعة
جدت لضرورات بنائية ،تعود لعدم وجود احلديد يف
التي ُو ْ
البناء ،فالقنطرة عبر حصر األحجار تصبح وكأنها سقف
يحم ــل م ــا فوقها .وهذا االلتص ــاق احملصور هو من يحمل
الس ــقف وم ــا حول ــه وهن ــاك نوع ــان م ــن القناط ــر :صغيرة
وكبي ــرة ومختلف ــة األش ــكال والتصامي ــم ول ــون احلج ــارة
وتك ــون القناط ــر يف بي ــوت الغم ــس رائع ــة اجلمال تش ــاهد
م ــن خالله ــا إطالل ــة حتم ــل إيق ــاع اجلم ــال ،و القناط ــر
لعبت دورا كبيرا يف عملية البناء ويف رسم لوحات اجلمال
يف العم ــران من ــذ املاضي.
وعن أس ــباب هدم بيوت الغمس يقول :الس ــيد «موس ــى
العيس ــى» ال ــذي يق ــوم به ــدم بي ــت عائلته الق ــدمي صاحب
ال ــرأي املؤي ــد لله ــدم« :نتيج ــة التطور احلاص ــل يف األبنية
وقل ــة املس ــاحات املع ــدة للبن ــاء واالجت ــاه نح ــو البن ــاء
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الطابقي ،الذي يتس ــع لعدد س ــكان أكبر ،اجته الناس نحو
ه ــدم البي ــوت القدمي ــة وإقام ــة بناء يتس ــع ألفراد األس ــرة،
ه ــذه ه ــي ح ــال الدني ــا فم ــن غي ــر املعق ــول أن تت ــرك ه ــذه
البي ــوت والن ــاس ال جت ــد مكان ــا تس ــكن في ــه ،وبيتن ــا يق ــع
يف الس ــوق الرئيس ــي ومحاط ــا بعدد من األبني ــة احلديثة،
وس ــنبني بيت ــا م ــن أربع ــة طواب ــق ل ــي وإلخوت ــي ،وبالعكس
س ــنكمل جانب الس ــوق ببن ــاء جمي ــل»(.)5
وال ــرأي املع ــارض لله ــدم كان للس ــيدة «دني ــا الش ــعيب»
حي ــث قال ــت( :كنا نس ــكن يف بي ــت «غم ــس» ،كان متينا جد ًا
وكبي ــرا أيضـ ـ ًا وم ــا زال إل ــى اآلن يحتف ــظ مبتانت ــه وش ــكله
اخلارجي ،كان بارد ًا يف الصيف ودافئ ًا يف الشتاء ،وعمل يف
بنائ ــه كل م ــن كان موج ــودا يف ذل ــك الوق ــت دون أي مقابل،
وعندما انتقلنا إلى هذا البيت منذ خمسني عام ًا تقريب ًا،
جدرانه ليس ــت قوية وفيها ش ــقوق كثيرة ورمبا لن يس ــتمر
طوي ًال ،وس ــيهدم قب ــل ذلك البيت الق ــدمي)(.)6
التحدي ــث يف الش ــكل وامل ــواد والعناص ــر ل ــه أس ــبابه
وترجمت ــه ،كم ــا رآها الكاتب نزار طه ش ــاهني بقوله( :يقوم
العم ــل املعم ــاري نظريـ ـ ًا عل ــى التق ــاء ثالث ــة عوال ــم :عالم
الواق ــع املرئ ــي ال ــذي ينطل ــق من ــه العم ــل ومن ــه تس ــتعار
م ــواده ،وعال ــم الصيغة :أي الض ــرورات التي أوجدت العمل
وامل ــادة الت ــي يبن ــى به ــا العم ــل .وعال ــم املش ــاعر واخلواطر
الت ــي تدف ــع وتطب ــع املعم ــاري واإلنش ــائي ال ــذي يري ــد
تنفي ــذه .أم ــا الواق ــع اخلارج ــي فيف ــرض على املعم ــار منذ
الب ــدء ،ب ــل يق ــدم ل ــه أحيانـ ـ ًا برنام ــج عمل ــه ،كل ذل ــك ال
يت ــم إال بإب ــداع املعم ــار ،وجرأت ــه وتط ــوره ،وم ــن هنا ميكننا
الق ــول :إن العم ــارة التراثي ــة كان ــت ولي ــدة احلاج ــة ،ألنه ــا
عكس ــت من ــط احلي ــاة املع ــاش يف حينه ــا ،رغ ــم أن أس ــاليب
العمارة قد تنوعت حس ــب االحتياجات البش ــرية ،وتنوعت
مواده ــا ابت ــداء من الطني ،وحتى املع ــدن والزجاج ،إال أنها
جميعه ــا خرج ــت م ــن التكوي ــن األول للبناء ال ــذي اعتمد
أغصان الش ــجر ،والقش والطني وح َّلت العمارة الشاقولية
مح ــل العم ــارة األفقية ،وارتفعت األبراج تناطح الس ــحاب،
وقد بدأ منط جديد من التخطيط ،غ َّير من بنية العمارة
التراثي ــة ،وذل ــك من خالل دخ ــول ثورة النق ــل واملواصالت
واالتص ــاالت والنم ــو البش ــري،وتعدد االحتياجات للس ــكن
واس ــتخدامه)(.)7

ويضيف الكاتب شاهني السبب األساسي من التحديث
بقول ــه( :وق ــد تلقف جت ــار البناء ه ــذا االحتي ــاج ،ليقوموا
وبشكل حثيث باجتثاث املباني التراثية القدمية ،ليقيموا
يف أماكنه ــا أبنية حديثة ذات أب ــراج ،وبدأت مدارس جديدة
يف العمارة تبرز منها احلداثة ،وما بعد احلداثة .والتقنية
املتقدم ــة (الهاي تيك) والعمارة التفكيكية ،وبرزت أمناط
م ــن اخلطاب املعم ــاري املعاصر ،ش ــكَّ ل قطيعة معرفية مع
مقارب ــات العم ــارة التراثي ــة لدرجة أنها ذهب ــت إلى اجتراح
من ــط متاهى م ــع مركبات الفضاء ،وكت ــل املعامل املعدنية،
وخي ــر مث ــال على ذلك مركز (جورج ب ــو مبيدو) للفنون يف
باريس ونظر ًا لغرابة اللغة املعمارية يف بنائه ،القى تهكم ًا
وس ــخرية لدرج ــة تش ــبيهه مبعم ــل لتكرير النف ــط .إال أنه
التنب ــه إلى أهمية العمارة التراثي ــة ،وبدأ اجتاه جديد
ب ــدأ ُّ
للحفاظ على هذه العمارة وتس ــجيلها كإرث إنساني يجب
احملافظة عليه.
إن العم ــارة التراثي ــة العربي ــة اس ــتمدت مفرداته ــا م ــن
روح اإلس ــام ،ورغ ــم مفرداته ــا وأس ــاليبها .إال أنه ــا ش ــكلت
احلاض ــن الرئيس ــي لنمط احلي ــاة االجتماعية ،وعكس ــت
احتياج ــات الس ــاكنني ملف ــردات البي ــت ،وتن ـ ُّـوع الفراغ ــات
في ــه وإش ــغالها ابت ــداء م ــن غرفة االس ــتقبال وحت ــى غرفة
()8
اخل ــدم.
حتديث وتوثيق التراث العمراني
وم ــا قدمن ــا ه ــذا االهتم ــام ببي ــوت الغمس إال م ــن أجل
رؤي ــة حتدي ــث وتوثي ــق له ــذا الت ــراث وحفظ املب ــدع واملفيد
من ــه وال ــذي يس ــتطيع مواكب ــة العص ــر .ويك ــون االهتم ــام
بالت ــراث عب ــر خط ــط وأدوات وبرام ــج تنفيذي ــة تق ــوم به ــا
جهات رسمية وفردية من أجل حتديد الشخصية الوطنية
لتراثنا ضمن دراسة موضوعية تستهدف التكامل .وبذلك
سيس ــهم الت ــراث يف إرس ــاء مقوم ــات الفرد العرب ــي اجلديد
ويؤصل احلاض ــر ،وصو ًال إلى
ال ــذي يحم ــل عنفوان املاضي
ّ
دميومة املس ــتقبل.
وه ــذا االلتف ــات إل ــى املاض ــي ل ــه دوره يف رس ــم ص ــورة
احلاض ــر واملس ــتقبل ،و(يف أوق ــات احملن واألزمات وتش ـ ّـظي
ال ــروح يتلفّ ــت اإلنس ــان إل ــى ماضي ــه ،إل ــى ذل ــك الزم ــن
الفردوس ــي احملف ــوف دومـ ـ ًا باحلنني ،ذلك املاض ــي يف وجه
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م ــن وجوه ــه ه ــو الت ــراث .ه ــو الثقاف ــة الت ــي أنتجه ــا عقل
جماع ــي ،ه ــي ذاتها الثقافة الفطرية البك ــر بكل مفرداتها
ورموزه ــا .ويف األزمان الصعبة يقبض اإلنس ــان على تراث،
وعلى ثقافته الشعبية ،ذلك ألنّ تهديد هذا التراث ،وهذه
الثقاف ــة ه ــو تهدي ــد للش ــخصية والهو ّية .تهدي ــد للتعيني
والكينون ــة واحلض ــور يف اخلريط ــة البش ــر ّية)(.)9
ويف ه ــذا املج ــال ن ــدرك رأي «ع ــادل الراش ــد» رئي ــس
حتري ــر مجل ــة ت ــراث يف دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة
ال ــذي ب ـ ّـن كي ــف يصم ــد الت ــراث أمام ه ــذه التغي ــرات التي
جتت ــاح العال ــم وب ـ ّـن جتربته ــم بقول ــه( :إن العال ــم اآلن
أصبح منفتح ًا بشكل لم يسبق له مثيل ،والتغييرات تكاد
تشمل كل مجتمعات الدنيا .ولكن ال بد من بناء حوائط،
ال لص ــد ه ــذه التغيي ــرات أو منعه ــا ب ــل لغربلته ــا ،ومنعه ــا
م ــن اجتث ــاث ال ــذات الوطني ــة م ــن جذورها ،والتح ــول إلى
نس ــخ كرب ــون ضعيف ــة املعال ــم ،هزيل ــة التقاطي ــع ،ومفككة
املعان ــي .والت ــراث كما أفهمه يعني الهوية ،والذاكرة ،ومنط
احلي ــاة ،ومن ــط الش ــخصية وطريقة التفكير ،فهو أس ــلوب
حي ــاة وتفكير على أس ــاس تراكم ــي مترابط العناصر ،يبدأ
يف املاض ــي ،ويتواص ــل يف احلاض ــر ،ويس ــتمر يف املس ــتقبل
م ــن دون أن يك ــون مكانه املتاحف ،وزمان ــه املاضي .ولذلك،
وحت ــى تس ــتمر ه ــذه احللق ــة املترابط ــة يف حف ــظ وصيانة

الش ــخصية الوطني ــة ،ال ب ـ ّـد م ــن االلتف ــات إلى م ــا يلي:
 - 1مب ــا أن املؤسس ــة أصبح ــت ه ــي القاس ــم املش ــترك يف
حي ــاة املجتمع ــات احلديث ــة ،ف ــإن مؤسس ــة الت ــراث
تصب ــح مس ــألة مهمة لتحقيق اله ــدف الوطني املذكور
أع ــاه .....وقد س ــخرت لتحقيق ذلك إمكانات ضخمة
متثل ــت يف حتوي ــل عملي ــة غ ــرس الت ــراث ،وإحيائ ــه يف
نف ــوس األجي ــال م ــن املواع ــظ والتوجي ــه اإلنش ــائي،
وأس ــلوب اإلم ــاء األب ــوي إلى آلي ــة مؤسس ــية ،يوجهها
منه ــج ،وتدعمه ــا مراف ــق وميادي ــن تدري ــب عالي ــة
املس ــتوى ،وينفذه ــا مختص ــون م ــن املهتم ــن بالت ــراث،
مم ــن بق ــي من جيل الس ــابقني ،ومن يس ــير على دربهم
م ــن الالحق ــن ،باإلضافة إلى مش ــرفني يت ــم انتقاؤهم
بعناي ــة فائقة.
 - 2تنش ــيط ذاك ــرة األجي ــال اجلدي ــدة بربطه ــا برم ــوز
ومف ــردات تراثه ــا يف خ ــط مت ــواز م ــع تش ــجيعها عل ــى
األخ ــذ بأس ــباب احلداث ــة واملعاص ــرة ،وذل ــك يف خلط ــة
تنقلن ــا م ــن موق ــع التلقي إلى موق ــع املبادرة واإلس ــهام
يف إث ــراء احلض ــارة اإلنس ــانية وفق خصوصي ــة ثقافية
ممي ــزة ومتفاعل ــة يف الوق ــت نفس ــه(.)10
ويذهب الباحث «سلطان بخيت العميمي» بهذا الشأن
م ــن أج ــل إحي ــاء الت ــراث والتواص ــل م ــع اجل ــذور بقول ــه:
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(فإنن ــي أرى أن الت ــراث ه ــو اجل ــذور الت ــي تربط الش ــخص
بوطن ــه وأرض ــه ،وم ــن من ــا ال يح ــب أن تك ــون ل ــه ج ــذور يف
وطن ــه ،ال يش ــعر معه ــا أن ــه غري ــب عن ــه ،ومن من ــا يحب أن
يأت ــي علي ــه ي ــوم ،ليج ــد نفس ــه ب ــا ج ــذور ،ومن من ــا يحب
أن يعي ــره اآلخ ــرون ب ــأن ال جذور له؟ الت ــراث إذا هو الدين،
والش ــرف ،والك ــرم ،واجلمل ،والصحراء ،والبحر ،والش ــجر،
والبئ ــر ،واللب ــس ،والش ــعر ،والبي ــت ...إل ــى م ــا ال نهاي ــة ،إن
وج ــود الت ــراث املرتب ــط بج ــذور اإلنس ــان على بقع ــة ما من
األرض ،يع ــادل وج ــود بطاق ــة هوية لش ــخص م ــا يف دولته،
تؤك ــد أن ــه م ــن س ــكان ه ــذا البل ــد ،يحم ــل اس ــمه ،وفق ــدان
الت ــراث واختفاؤه يعني فقدان هذه الهوية ،والعيش غريب ًا
عل ــى حفن ــة تراب.
إال أن هذه املعايشة بيننا وبني التراث ،أصبحت مهددة
يف ظ ــل التحوالت احلضاري ــة الكبيرة واملهولة ،فقد أصبح
الوض ــع مهيئ ــا لتغيرات وتأثي ــرات كبيرة يف ثقاف ــة وعادات
س ــكان الكرة األرضية(.)11
وح ــول تطوي ــر واس ــتلهام هذا الت ــراث العمراني يقول
الدكت ــور الباحث عبد الرحم ــن عبد النعيم عبد اللطيف:
(لق ــد ش ــكل الت ــراث املعم ــاري والعمران ــي م ــن خ ــال غنى
عناص ــره ومفردات ــه مص ــدر اس ــتلهام أساس ــي للباحث ــن
واملمارس ــن املهني ــن واملهتم ــن بش ــأن العم ــارة والعم ــران
واملش ــتغلني بتطوير أس ــس بناء مع ّبر عن الهوية الثقافية
والطاب ــع احمللي للبيئة املش ــيدة ،وميك ــن أن نضيف النتاج
املعم ــاري والعمران ــي بصف ــة عام ــة له ــؤالء جميعـ ـ ًا بش ــأن
حتقيق ذلك الغرض حتت أحد اجتاهني رئيس ــن للعمل:
أولهمـــا :االستنس ــاخ املباش ــر للمف ــردات املادي ــة للت ــراث
وذل ــك ع ــن طري ــق قولب ــة العناص ــر التراثي ــة وإع ــادة
استنس ــاخها وتوظي ــف مكوناته ــا وتفاصي ــل أش ــكالها
يف بن ــاء من ــاذج معماري ــة وعمراني ــة حديث ــة ومختلف ــة
الوظائ ــف.
وثانيهما :االس ــتيحاء الرمزي واملعنوي م ــن بنية التراث
وه ــذا االجت ــاه قائ ــم عل ــى البح ــث املمنه ــج بوس ــائله
املختلف ــة م ــن االس ــتقراء والتحلي ــل واالس ــتدالل
للظ ــروف احمللي ــة واملعطيات الثقافي ــة املعاصرة لذلك

الوق ــت والت ــي أنتج ــت آلي ــات أدت إل ــى صياغ ــة ه ــذا
الت ــراث احملل ــي يف تلك األش ــكال والعناصر واألنس ــاق،
وم ــن ث ــم اس ــتنباط املفاهي ــم واس ــتنتاج اآللي ــات الت ــي
تت ــاءم بش ــكل واع وانتقائ ــي م ــع املعطي ــات والظ ــروف
احمللي ــة احلديث ــة إلنت ــاج من ــط معم ــاري ،ال يستنس ــخ
بالض ــرورة العناص ــر التراثي ــة كم ــا ه ــي ،ولك ــن يحفظ
اخلصوصي ــة الثقافي ــة ،واحلضاري ــة للبيئ ــة احمللي ــة(.)12
وع ــن التجاوزات على التراث العمراني وأس ــبابها تقول
األديب ــة الباحث ــة «نادي ــة الغ ــزي» يف ح ــوار معه ــا( :هن ــاك
جت ــاوزات عل ــى اإلرث املعم ــاري يف املدين ــة القدمي ــة ،مم ــا
يصيبها بالتش ــويه ه ــذا التعدي املقص ــود ،أو غير املقصود
فنفقد بذلك جزء ًا من ذاكرة املكان ،ولعل يف ذكر األس ــباب
إش ــارة إل ــى مكام ــن الوجع ث ــم معاجلته:
يعجل
منه ــا اجله ــل بأهمي ــة العم ــران التراث ــي ،وه ــذا ِّ
يف انقراض ــه التاريخي,ومنه ــا أن هن ــاك أبني ــة قدمية مادة
بنائها َّ
هش ــة ،وحتتاج لصيانة وتدعيم ،ومنها س ــطوة املال
وتأثي ــره بش ــكل عش ــوائي ومنه ــا الغ ــزو الس ــكاني الكبي ــر
للم ــدن القدمي ــة ،والتأثي ــر الس ــلبي لزي ــادة الع ــدد ،ومنه ــا
تغي ــر مفه ــوم بي ــت األس ــرة الكبي ــر واللجوء لالس ــتقاللية
ُّ
مم ــا دع ــا إلهم ــال البي ــوت الكبي ــرة القدمي ــة ،وكل مهم ــل
يتداع ــى ويس ــقط ،ومنها التناس ــي بأن املكان هو الس ــكان،
واللج ــوء للفردي ــة واالنع ــزال ع ــن اجلي ــران ،وذل ــك أفق ــد
امل ــكان قيم ــة مهم ــة ،والب ــد م ــن املصاحل ــة م ــع مفاهيمن ــا
وقيمن ــا األصيل ــة(.)13
ويط ــرح الكاتب «نزار طه ش ــاهني» عدة أس ــئلة جوهرية
يف ذل ــك منها:
 ه ــل مبق ــدور العم ــارة احلديث ــة أن تتخل ــى ع ــن عل ــماجلم ــال التراث ــي؟
 وهـ ـ ــل بــإمـكـانـهـ ــا أن تـتـنـصـ ــل مـ ــن املـ ــوروث وتـنـكـفـ ــئ عـنالنفـعـيـ ــة والـوظيـفـ ــية ،وهـ ــل بـإمـكـانـهـ ــا الـتـخـلـ ــي عـ ــن
املبادئ األساس ــية املتعارف عليها خللق عمارة تتضمن
مب ــادئ مث ــل التكوي ــن والت ــوازن واخلط ــوط عمودية أم
شاقولية؟
 وأن تتخل ــى ع ــن فقه العمارة العربية اإلس ــامية يف بناء184
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الف ــراغ الذي يحوي ذات اإلنس ــان وخليته االجتماعية
اخلاص ــة (األس ــرة) أم أنه ــا تبغ ــي العم ــل عل ــى حتطيم
وتهش ــيم القي ــم املعماري ــة التراثي ــة وخلق قي ــم جديدة
تؤه ــل لتفكي ــك احل ــال
له ــا فورم ــات خاص ــة به ــاِّ ،
االجتماعي ــة وحاجتها لهذا النم ــط التراثي وهيمنته
ومرجعيات ــه(.)14

التي هي عطر املاضي .وقد كانت مبنية وفق تلك احلالة،
وعب ــر توفي ــر العناص ــر املوج ــودة ،وترتب ــت وف ــق ذوق فن ــي،
يلب ــي احلاج ــة والرغبة والظ ــروف املناخية واخلدمية التي
تالءم ــت م ــع حياة األج ــداد ،مبا حتمل من محبة وبس ــاطة
وعفوي ــة وه ــدوء نفس ــي ،وه ــذا يس ــتدعي صرخ ــة م ــن أجل
الترمي ــم لتك ــون حاض ــرة يف حياة ه ــذا اجليل.

اخلامتة:
وهك ــذا وجدن ــا أن البيت التراثي حم ــل احلنني والدفء
اإلنس ــاني .وه ــو ال ــذي يحق ــق األم ــان يف احلي ــاة ،وعندم ــا
أرص ــد بقاي ــا بيت يفنى ببطيء عب ــر الزمن ينتابني احلزن
وتهيج الذكريات .وأترك مساحة للتأمل والذكرى عند هذه
البي ــوت املهدم ــة ،وك ــم أخذت معه ــا من ذكري ــات لألجداد يف
ه ــذا البي ــت ،وهن ــاك بي ــوت كثي ــرة يف مدين ــة حم ــاه وريفه ــا
تته ــاوى وال جن ــد من يقوم بترميمه ــا ،ويندثر بيت الغمس
عب ــر الزم ــن وتظه ــر البيوت الطابقي ــة مكانه ،تل ــك البيوت
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قـــراءة يف الكتب امللحقة مبجلتنا الثقافة الشـــعبية

د .أحالم ابو زيد
مدير عام مركز دراسات الفنون الشعبية بالقاهرة -مصر.

خصصنــا هــذا العــدد للقــراءة فــي جتربــة مجلتنــا «الثقافــة الشــعبية» فــي إصــدار كتــاب الثقافــة الشــعبية املرفــق بأعداد املجلة،
للوقــوف علــى منهــج اختيــار هــذه اإلصــدرات مــن ناحيــة ،وقــراءة مــا حتويــه مــن مضمــون مــن ناحيــة أخــرى .وقــد اهتمــت مجلتنــا
«الثقافة الشعبية» منذ مطلع عام  2014بتقدمي إصدار عربي جديد ملحق للمجلة كمشروع علمي حرصت املجلة أن يكون
ضمن رس ـالة الثقافة الشــعبية.

ويش ــير على عبد اهلل خليفة (رئيس حترير املجلة) إلى أن «هذا املش ــروع س ــندرج من خالله على نش ــر نتائج البحوث
امليداني ــة م ــن جم ــع وتدوي ــن وبح ــث معمق يف مجاالت الثقافة الش ــعبية املتعددة على هيئة كتيبات وكت ــب منفردة ،ترفق
م ــع كل ع ــدد م ــن أع ــداد مجلتنا مجانًا على س ــبيل اإله ــداء إلى قرائنا األعزاء» .ويكش ــف اختيار الكت ــب امللحقة باملجلة
جديدا ولم يس ــبق نش ــره ،فض ًال عن التن ــوع يف االختيار
ع ــن منه ــج اتبع ــه القائم ــون على املجل ــة مفاده أن يكون اإلصدار
ً
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احلزاوي البحرينية:
اس ــتهلت ه ــذه املجموع ــة بكت ــاب «ح ــزاوي بحريني ــة:
حكايات من التراث الش ــعبي» ألنيس ــة فخرو ،صدر ملحق ًا
للع ــدد  24للمجل ــة (طبع ــة أول ــى يناي ــر ،)2014والكت ــاب
يح ــوي  70صفحة من القط ــع الكبير ويتضمن 20حكاية
شعبية مما يطلق عليها «احلزاوي» يف دولة البحرين .وقد
توات ــرت هذه احلكايات عب ــر أجيال العائلة (عائلة املؤلفة)
بداية من اجلدة احلاجة ش ــيخة بنت راش ــد بو راش ــد بنت
عب ــد املل ــك الت ــي ول ــدت ع ــام  1917وتوفيت ع ــام  1999وهي
الراوية األساس ــية لهذه احلكايات ،والتي س ــجلتها املؤلفة
منه ــا مباش ــرة ،وق ــد تناقل ــت ه ــذه احلكاي ــات عب ــر أجي ــال
ثالثة يف العائلة .سجلت املؤلفة مصادرها التي كان اجلد
وأخوات ــه ق ــد اس ــتقوها م ــن رحالته ــم إل ــى الهن ــد والع ــراق
وغيرها .وتش ــير مقدمة أنيس ــة فخرو بأسلوب مبسط إلى
منه ــج انتش ــار احلكاي ــة الش ــعبية م ــن خ ــال دراس ــة حالة
اهتم ــت م ــن خاللها بالتعرف على مص ــدر هذه احلكايات.

املوضوعي :موس ــيقى -أدب ش ــعبي -توثيق -فن تش ــكيلي..
إل ــخ ،وك ــذا تن ــوع يف اختيار بلد املؤل ــف :البحرين -العراق-
تون ــس -املغرب..إل ــخ .غي ــر أن املجلة ق ــد حرصت يف بعض
اإلص ــدارات على التعريف باملؤل ــف يف غالف ظهر الكتاب،
ث ــم اختف ــى ه ــذا التعري ــف يف إص ــدارات أخ ــرى ،ث ــم تغي ــر
األم ــر بتق ــدمي ملخص ح ــول الكتاب .ومن ناحية الش ــكل
ارتب ــط كت ــاب الثقاف ــة الش ــعبية بالقط ــع نفس ــه اخل ــاص
باملجل ــة ،وم ــع حتفظن ــا عل ــى ه ــذا الش ــكل ،حي ــث أن ع ــدد
صفح ــات الكت ــاب القليل ــة م ــع القط ــع الكبي ــر ق ــد جتعله
أق ــرب إل ــى امللزمة منه إل ــى الكتاب العادي .غي ــر أن املجلة
ق ــد عدلت ع ــن هذه الفكرة يف العددين األخيرين رقم 30-
 31بنش ــر الكت ــاب يف حج ــم متوس ــط .ونتمن ــى أن يتوح ــد
ش ــكل اإلصدار على هذا النحو األخير ،وإعطاء رقم وإس ــم
للكت ــاب امللحق ،نقت ــرح أن يكون (كتاب الثقافة الش ــعبية)
كما ورد يف مقدمة علي عبداهلل خليفة حول هذا املشروع.

وق ــد اش ــتملت ه ــذه املجموع ــة عل ــى احل ــزاوي الت ــي
حملت العناوين التالية :الس ــويكتة وامللبلبة (والس ــويكتة
احلم ــر-
أي هادئ ــة وصامت ــة)  -مي ــه مس ــيجرة  -بي ــض
ّ
(احلمل  -وهو نوع من البيض السحري من يأكله يحمل)
بآس ــايلك ي ــا ذا القاض ــي (وله ــذه احلكاي ــة عن ــوان آخ ــر
عل ــى اس ــم البطل ــة «ريج حن ــه» أي ورق ــة احلن ــاء)  -فاطمة
الغري ّب ــة ّ -
رش املط ــر ي ــا ش ــوقي -حدي ــدة حدي ــدوه ( ُأطل ــق
عل ــى الش ــخصية الرئيس ــية يف احلكاية هذا االس ــم نس ــبة
إل ــى بيته ــا احلدي ــدي .وهذه القص ــة  -كما تش ــير املؤلفة-
متام ــا حلكاية «كيدان ــوه» ،والفرق بينهما أن بطل
مش ــابهة ً
القص ــة تل ــك كان ذك ـ ًـرا ،أم ــا ه ــذه القص ــة ف ــإن الش ــخصية
الرئيس ــية فيه ــا أنثى) -مليلة البان ولعيبة الصبر (تش ــير
املؤلف ــة إل ــى أن امللي ــل :املش ــوي يف الرماد احل ــار ،وامللة إناء
وتصغيره ــا مليل ــة .والبان :ش ــجرة م ــن فصيل ــة البانيات-
نب ــات ذو أوراق طويل ــة مركب ــة ،أبيض الزهر يس ــتخرج منه
نوع ــا م ــن الزي ــت ،رائحت ــه طيبة وله اس ــتخدامات ش ــعبية
ً
ع ــدة .واللعابية ش ــراب ُيتخذ من الثم ــار .والصبر هو نبات
متدليا ،وهو ضارب
م ــن فصيل ــة الزنبقيات غال ًبا ما يك ــون
ً
إل ــى احلم ــرة أو الصف ــرة ،ينب ــت يف البل ــدان االس ــتوائية
احلارة مثل أفريقيا و ُتس ــتخرج منه عصارة مرة ُتس ــتخدم
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يف الط ــب الش ــعبي) وابخت ــي متّ امل ــال كله لي  -بن تيس ــان
 فين ــي اس ــهاد  -أس ــد  -خط ــارك ي ــا خل ــف (أي زوا ّرك ي ــاخل ــف)  -م ــرمي أ ّم ال ـ ّ
ـدل والدالل  -حي ــاة من يالها ومالها
(أي :واهلل ال ــذي ج ــا الدني ــا ومأله ــا ،وه ــو ن ــوع م ــن أن ــواع
القس ــم عن ــد بع ــض الب ــدو)  -غص ــون  -البرغوث  -يابس ــة
م ــا ل ّينُوه ــا (أي يابس ــة ل ــم يلينه ــا أح ــد)  -ي ــزاز الوبل -أم
العصاق ــل واملتين ــة (أي النحيفة والس ــمينة).
وقد س ــجلت أنيس ــة فخ ــرو بعض املالحظ ــات العلمية
املهم ــة ح ــول منه ــج احلكاي ــة وأس ــلوب ال ــراوي واللهج ــة
املس ــتخدمة ،فتق ــول:
دائم ــا تب ــدأ الراوي ــة (جدت ــي) بعب ــارة تس ــبق احلكاي ــة،
ً
أال وه ــي:
«ي ــا س ــامعني :صل ــوا عل ــى النبي محم ــد ،أو صل ــوا علي
محم ــد وعل ــى آل محم ــد ،أو صل ــوا عل ــى النب ــي محم ــد
املصطفى ،أو صلوا على النبي الصادق اآلمني أو املصطفى
اآلمني».
وتق ــول الراوي ــة كلم ــة ي ــا س ــامعني ،س ــواء كانت حتكي
احلكاي ــة أم ــام ف ــرد أو مجموعة.
وال تب ــدأ احلكاي ــة إال بع ــد أن تس ــمع ال ــرد « :صلى اهلل
علي ــه وس ــلم» صلى اهلل عليه وس ــلم
تختتم الراوية احلكاية دوم ًا بعبارة« :والس ــام ختام»،
لذل ــك مت تك ــرار هذه العبارة بعد نهاية كل حكاية.
ُتلف ــظ الق ــاف بالعامي ــة كح ــرف ال ــكاف وفوق ــه َم ــده،
مث ــل كلم ــة الوق ــت ُتنط ــق الوك ــت ،أو كم ــا ُينط ــق ح ــرف
اجلي ــم باللهج ــة املصري ــة ،لك ــن لع ــدم وجود ه ــذا احلرف
يف جه ــاز احلاس ــوب اضطررن ــا إل ــى اس ــتخدام الق ــاف.
ُيلف ــظ ح ــرف اجلي ــم ي ــاء ،مث ــل كلم ــة مجل ــس ُتنطق
ميل ــس ،إال يف بع ــض البيئ ــات ُتلف ــظ بش ــكل صحي ــح.
التاء املربوطة أحيان ًا تكتب «ه» وذلك بحسب اللفظ.
غالبـ ـ ًا م ــا تخت ــار الراوي ــة وقت م ــا قبل الن ــوم  -وغالب ًا
عند الس ــاعة الس ــابعة مس ــاء  -لت ــروي احلكاي ــة ،وأحيان ًا
ترويه ــا أثن ــاء جتم ــع األه ــل واألطفال بعد وجب ــة الغداء،
وأحيانـ ـ ًا ت ــروي احلكاي ــة بناء عل ــى طلب أحد م ــن األهل،

أو رغب ــة يف ج ــذب اهتم ــام الطف ــل وإجب ــاره عل ــى اله ــدوء
تفاديـ ـ ًا للص ــراخ والفوضى.
ع ــادة تق ــص الراوية احلكاية بلهج ــة احلكاية األصلية
وكم ــا س ــمعتها ه ــي م ــن األص ــل ،ومب ــا أن احلكاي ــات متثل
عل ــى األغل ــب ث ــاث بيئ ــات رئيس ــية ،بيئ ــة القري ــة ،وبيئ ــة
البادي ــة ،وبيئ ــة املدين ــة ،ف ــإن الراوي ــة حت ــاول أن تغي ــر
لهجته ــا يف بع ــض احلكاي ــات لكي تناس ــب أج ــواء احلكاية
وكما س ــمعتها من املصدر الرئيس ــي ،فمث ًال حكاية «لذيذة
لذي ــذة» تنطقه ــا الراوي ــة «لدي ــدة لدي ــدة» كم ــا ُتنط ــق يف
اللهج ــة القروي ــة ،وكذل ــك بالنس ــبة حلكاي ــة «م ــن جت ــل
س ــبع املسلس ــل» .أما احلكايات القادمة من البيئة البدوية
الصحراوي ــة مث ــل «فاطم ــة الغر ّيبة بنت التميمي عيس ــه»،
و«حي ــاة م ــن ياله ــا وماله ــا» ،ف ــإن الراوي ــة حت ــاول أن تقول
بي ــت الش ــعر عل ــى الطريق ــة البدوي ــة ،فتلف ــظ اجلي ــم
صحيح ــة وال تقلبه ــا إل ــى ي ــاء.
املقاط ــع املك ــررة يف احلكايات واألغان ــي املوجودة يف أية
حكاي ــة ،تأت ــي الراوي ــة عل ــى ذكرها بأداء حلن ــي ال ميكن أن
ُينس ــى ،لك ــي تبق ــى الكلم ــات محفوظ ــة يف ذاك ــرة الس ــامع
ألم ــد طويل.
ويحس ــب للباحث ــة تأصيله ــا له ــذا اجلن ــس األدب ــي
امله ــم يف الت ــراث الش ــعبي البحرين ــي ،واهتمامه ــا بش ــرح
املصطلحات املس ــتغلقة على الق ــارئ ،فض ًال عن املنهجية
العلمي ــة يف تس ــجيل احلكاي ــات واختي ــار أمن ــاط متع ــددة
م ــن ه ــذه احلكاي ــات الت ــي عكف ــت عل ــى جمعها.
املوال العراقي:
أم ــا الكت ــاب الثان ــي يف ه ــذه السلس ــلة ف ــكان خلي ــر اهلل
س ــعيد بعن ــوان «دراس ــات يف امل ــوال العراقي» وص ــدر ملحق ًا
للعدد ( 25طبعة أولى أبريل  ،)2014يحوي  111صفحة من
القط ــع الكبي ــر ،وهو كت ــاب تأريخي للم ــوال العراقي يثري
املكتب ــة العربي ــة ،حي ــث انصبت الدراس ــة فيه عل ــى مراقبة
التط ــور التاريخ ــي والفني لكتابة امل ــوال العراقي ،وظروف
جتلي ــات أش ــكال الصي ــغ األول ــى للنظ ــم ،وقل ــق الش ــاعر
العراق ــي يف توليد تلك األش ــكال ،عبر املراح ــل التاريخية،
ب ــد ًأ املؤل ــف التأريخ م ــن حادثة (نكبة البرامكة ع ــام 187ه)
وابت ــداع جاري ــة الوزير جعفر البرمكي ،لذل ــك النوع األول
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يح ّرره من أي إس ــقاط أيديولوجي  -ديني ًا كان أم سياس ــي ًا
 حي ــث أن الكرباس ــي (رج ــل دي ــن) أوق ــف ُج ــلّ عمل ــه ه ــذاعل ــي (اجلانب احلس ــيني).

م ــن املـ ـ ّوال ال ــذي ُأطلق علي ــه (املواليا) وصو ًال إلى الش ــكل
الفنّي للموال الزهيري ،ذو السبعة أشطر ،بعد أن اكتملت
– تدريجي ًا – يف النظم من الشكل الرباعي ،ثم اخلماسي
األع ــرج ،ث ــم السداس ــي األعرج أو ما يع ــرف بالنعماني ،ثم
البن ــاء الكامل للموال الس ــباعي ،الذي يعرف (بالزهيري)
والتط ــورات الش ــكلية األخ ــرى الت ــي أضيف ــت علي ــه م ــن
(توش ــيحة امل ــوال ،إل ــى امل ّوال العش ــيري ،ثم املوال املش ــط).
ويزي ــد م ــن أهمي ــة ه ــذا الكت ــاب أن املؤل ــف رص ــد باملتابعة
والتحلي ــل املنهج ــي كل ه ــذه التب ــدالت ضم ــن الس ــياقات
التاريخي ــة ،واعتم ــاد ًا عل ــى أص ــول مرجعي ــة أصيل ــة ،م ــع
اإلس ــتئناس واملناقش ــة لكل اآلراء والنظريات التى س ــبقت
ه ــذا البح ــث .ويق ــول املؤل ــف أن ــه دون كل ه ــذا كم ــا ورد يف
تل ــك املص ــادر واملظان كجزء من األمانة العلمية .وقد اتبع
املنه ــج األكادميي الصارم الذي انتهجه الش ــيخ الكرباس ــي
يف كتاب ــه (دي ــوان امل ــوال الزهي ــري) ،ولك ــن بش ــكل مختلف

وق ــد افتت ــح خي ــراهلل س ــعيد كتاب ــه بتمهي ــد منهج ــي
رص ــن ،ثم تعريف امل ّوال ،وإش ــكالية التس ــمية ،ووزن املوال،
ونش ــأة امل ــوال ووالدت ــه ،واملوالي ــا ،حي ــث يذك ــر أن امل ــوال بدأ
م ــن الش ــعر الفصي ــح م ــع تك ــرار كلم ــة (ياموالي ــا) ،إضافة
إل ــي أن ــه كان (رباع ــي النظ ــم) ،وأن وزن ــه كان م ــن (بح ــر
البس ــيط) ،وكان مخصصـ ـ ًا لنظ ــم (الرث ــاء) ،ال ــذي يش ــير
إلى الصلة الوثيقة بينه وبني احلزن ،مش ــير ًا إلى أن والدة
امل ــوال العراقي ،بهذا الش ــكل (املوالي ــا) كان يف بغداد ،ولكن
انتش ــاره إل ــى بقي ــة ُم ــدن وبلدات العراق أكس ــبته تس ــميات
أخ ــري ،وطرأت تط ــورات على بنيته النظمي ــة ،األمر الذي
أش ــكل عل ــى الكثير من الباحث ــن العراقي ــن والعرب على
ح ـ ّـد س ــواء .أمثال :عامر رش ــيد الس ــامرائي ،وعب ــد الكرمي
العالف ،وماذكره الس ــيوطي يف (ش ــرح املوشح) ،ومصطفي
ص ــادق الرافع ــي ،وامل ــؤرخ عب ــد ال ــرزاق احلس ــني ،واألب
ني ،والشاعر صفي
أنس ــتانس الكرملي ،وعبد احلميد ال َك ّ
الدي ــن احلل ــي ،ث ــم إب ــن خل ــدون .ليخل ــص املؤل ــف بعد أن
اس ــتعرض كل األراء بالفحص والدراس ــة والتمحيص إلي
أن املوالي ــا ه ــي اللبن ــة األول ــى الت ــي ش ــيدت ص ــرح املـ ـ ّوال
الرباع ــي ،من ــذ أن أوج ــدت ه ــذا الش ــكل م ــن النظ ــم ،تل ــك
اجلاري ــة البرمكي ــة يف العص ــر العباس ــي (الق ــرن الثان ــي
الهج ــري  -الثام ــن املي ــادي) وصو ًال إلى (القرن الس ــادس
الهجري  -الثاني عش ــر امليالدي) ،حيث تفنن أهل واس ــط
مدياته يف :الرباعي
يف نظم ــه وغنائ ــه ،ومن ثم تط ّو ِره إل ــي
ِ
واخلماس ــي األعرج والسداس ــي النعماني األعرج) ،وصو ًال
إل ــى النظم الس ــباعي للمـ ـ ّوال ،واملع ــروف بالزهيري ،حيث
إكتم ــال البني ــة الش ــكلية واس ــتقرار قاع ــدة النظ ــم عل ــى
(البس ــيط) واألبي ــات الس ــبعة املج ّنس ــة ولي ــس املقفّ ــاة.
ويتن ــاول املؤل ــف يف الب ــاب الثان ــي :أن ــواع امل ــوال العراق ــي
بالش ــرح والتفصي ــل واالس ــتدالل ل ــكل ن ــوع بداي ــة بامل ــوال
الرباع ــي :وه ــو أول نظ ـ ٍـم و ّل ــد نفس ــه م ــن املوالي ــا ،متخ ــذً ا
ـات على قافي ــة واح ــدة مثال:
ش ــكل ِ
نظم ــه بأربع ــة أبي ـ ٍ
جودك َلن حلّ منّا واملسيفر عون
فأنتَ موسى وغيرك كاملسي فرعون
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ويف ِحماك الورى يابا العشاير عون
باخلصب هم يرعون
يف ظلّ أكنافكم
ِ
ويذك ــر املؤل ــف كي ــف أن امل ــوال الرباع ــي ُيش ــكّ ل مرحلة
متقدمة وأساسية يف شكل تط ّور امل ّوال العراقي ،مستشهد ًا
بنم ــاذج مختلف ــة ل ــكل حال ــة ،ث ــم ينتق ــل إل ــى امل ــوال
اخلماس ــي – األعرج :وهو الذي ينظم على خمس ــة أبيات،
ث ــم السداس ــي أي املـ ـ ّوال النعمان ــي – األع ــرج :وه ــو ال ــذي
ينظ ــم على سـ ـتّة أبي ــات ،وملاذا أطل ــق نُقاد املـ ـ ّوال وناظميه
صف ــة األع ــرج عليهم ــا .ث ــم ينتق ــل يف الب ــاب الثال ــث إل ــي
املـ ـ ّوال الزهي ــري ال ــذي ينظم على س ــبعة أبيات ،وإش ــكالية
التس ــمية ،ووزن امل ــوال وزحافات ــه ،واس ــتقرار النظ ــم في ــه،
وظه ــور اجلن ــاس ،والتف ــن يف نظ ــم املـ ـ ّوال الزهي ــري ،ث ــم
توشيحة املوال الزهيري وقراءة آلراء الكثير من الباحثني،
ومواقفه ــم ،والت ــي عرضها الش ــيخ الكرباس ــي بكتابه الهام
«دي ــوان املـ ـ ّوال الزهي ــري» ،وكيف مت ّي ــزت املدرس ــة العراقية
بنظ ــم املـ ـ ّوال الزهيري ،على قاعدة البناء الس ــباعي ،ومن
أمثل ــة ذل ــك النظ ــم الزهي ــري م ــا ينس ــب إلي احل ــاج زاير
الدوي ــج ،وه ــو واح ــد من أع ــام نظم الزهي ــري يف العراق:
يا صاح دمعي َ
دفك ما فاد و ّياكم
كلما تصيحون َكلبي ايصح و ّياكم
أنهاكم اليوم عن فر َكاي و ّياكم
من حيث جسمي يخل لفراكُّ كم وآنضر
من يوم حادي الضعن َحث الركب وآنضر
خالفت راحات آد ّية َعلى احلشة وآنضر
وشما متيلون روحي متيل و ّياكم
أم ــا الب ــاب الرابع فق ــد أفرده املؤلف للم ّوال العش ــيري،
واملـ ـ ّوال املش ــط ،الل ــذان ظه ــرا يف النص ــف األ ّول من القرن
العش ــرين) .والعش ــيري هو الذي ينظم على عش ــرة أبيات،
وق ــد كان نتيج ــة إب ــداع الش ــعراء يف (توش ــيحة املـ ـ ّوال)؛
وه ــو عب ــارة ع ــن املـ ـ ّوال الزهي ــري زائ ــد ًا ثالثة أبي ــات أخري
مجنس ــة ،أم ــا امل ــوال الزهي ــري «املش ــط» :فهو ال ــذي ينظم
بأكث ــر م ــن عش ــرة أبي ــات فم ــا ف ــوق دون توق ــف عن ــد ح ـ ّـد،
وتعتم ــد ه ــذه الطريق ــة يف النظ ــم ،عل ــى ق ــدرة الفح ــول
م ــن الش ــعراء يف تولي ــد املعان ــى العدي ــدة م ــن اجلناس ــات
ـرة م ــا ،يعج ــز امل ــوال الزهيري،
املس ــتخدمة ،م ــع وج ــود فك ـ ٍ

بأبيات ــه الس ــبعة أو العش ــرة للتعبي ــر عنه ــا ،لذل ــك نح ــا
الش ــعراء نحو هذه الطريقة احلديثة يف النظم ،لكنها لم
تنتش ــر بش ــكل واس ــع كانتش ــار الزهيري ،ذو الس ــبعة أبيات،
فع ــال يف انتش ــاره يف أغل ــب
وال ــذي س ــاهم الغن ــاء بش ــكل ّ
مناط ــق الع ــراق وبقية البلدان العربية ،فيما بقي (املش ــط
والعش ــيري) يف داخل البقعة اجلغرافية من العراق ،حيث
أحج ــم املطرب ــون الذي ــن يغن ــون املـ ـ ّوال عن ــه ،ألن ــه متع ــب
ألصواته ــم ،إضافة إلي أن أذن املتلقي تع ّودت الس ــماع على
الزهي ــري ،فص ــدى ظاه ــرة املـ ـ ّوال العش ــيري ،انحس ــرت يف
وس ــط الش ــعراء فق ــط .وم ــن األمثل ــة عل ــى ذل ــك م ــا نقله
الكرباس ــي للش ــاعر كاظم س ــبتي ،أو ما يقوله املؤلف لهذا
املـ ـ ّوال العش ــيري بع ــد فقد وال ــده يف ع ــام1971م:
يا منبع الطيب ياجود املفاخر علي
ضاجت علي دنياي والهم تكاثر علي
وآشما نزل بالصبر صاح الدهر علّي
من حيث ضرني الو َكت واحليل منّي نزل
يا دار جيت آسألج يا هو البعدنا نزل
وآحنا بودادج وفا وعالطيب ماظن نزل
يادار خبري املشوا ضاعت سوالف َكبل
وسهم الدهر بالضلع طالع تراه َكبل
وسفه ترادى األخو يوم العل ّية َكبل
راح وبعد مارجع شايل غضاضة علي
ويذك ــر خي ــر اهلل س ــعيد من ــاذج م ــن املـ ـ ّوال املش ــط منها
املتوس ــط العدد حوالي ( 31بيت ًا) ،للش ــاعر مطشر بن عبد
النب ــي (ت 1389هـ ــ) ،وأخ ــرى جت ــاوز به ــا الش ــاعر  124بيتا،
وتع ــد أط ــول م ــوال يف الع ــراق نظم ــه اب ــن س ــعيد ال ــو ّراق،
قب ــل وأثن ــاء أح ــداث الع ــراق ،ع ــام  ،2003وأس ــماه (يا منبع
اجل ــود) ،ويف الب ــاب اخلام ــس والس ــادس يفاجئن ــا املؤل ــف
بدراس ــات قصي ــرة ع ــن بع ــض امل ــواالت املخت ــارة ،ومن ــاذج
م ــن امل ــوال العراق ــي ش ــملت  55منوذجـ ـ ًا ،مدعوم ــة بش ــرح
ملعان ــي الكلمات ومرادفات املعنى ،واحلق يحس ــب للمؤلف
التزام ــه بهذا املنه ــج العلمي األكادميي الرصني يف البحث
والتنقي ــب جلم ــع النص ــوص ،ث ــم حتليله ــا وإرجاعه ــا
ألصوله ــا واألراء الت ــي تناولته ــا ،ومواق ــف أصحابه ــا،
معتم ـ ًـدا رأي ــه العلم ــي ،والكت ــاب عل ــى صغ ــر حجم ــه ثري
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ج ــد ًا بالقضاي ــا الفني ــة اإلبداعي ــة يف هذا اجلن ــس األدبي
امله ــم يف الذاك ــرة العربية.
الزخارف الشعبية البحرينية:
واإلص ــدار الثال ــث امللح ــق مبجل ــة الثقاف ــة الش ــعبية
ج ــاء ملحقً ــا بالع ــدد 26م ــن املجل ــة ويق ــع يف 107صفح ــة
م ــن القطع الكبي ــر (الطبعة األولى :يولي ــو  )2014بعنوان
«الوحدات الزخرفية يف الفن الش ــعبي البحريني» كمصدر
لتن ــوع اإلنت ــاج الفن ــي لس ــميرة محم ــد الش ــنو ،والكت ــاب
مك ــون م ــن فصل ــن األول بعن ــوان الفن ــون التش ــكيلية
الش ــعبية وجمالياته ــا يف البحري ــن ،والثان ــي جمالي ــات
الزخرف ــة الش ــعبية .وترج ــع أهمي ــة ه ــذه الدراس ــة لك ــون
املؤلفة اختصاصية فنون بوزارة التربية والتعليم ،وباحثة
يف الت ــراث الش ــعبي ،وق ــد استش ــعرت أن ــه م ــن الض ــروري
تأصي ــل امل ــوروث الش ــعبي من خ ــال برامج التعلي ــم ،وترى
أن الفن ــون الش ــعبية ُتع ــد مكون ًا أساس ــي ًا للنس ــيج الوطني

وع ــن طري ــق التربي ــة الفني ــة تس ــتطيع أن تع ــرف الطال ــب
عل ــى م ــا متتلكه البحرين م ــن رصيد حض ــاري يف العادات
والتقالي ــد واملعارف التي تعكس بجالء مدى تنوع مكونات
الثقافة الش ــعبية وثروتها ،وتش ــير سميرة الشنو أن مناهج
التربي ــة الفني ــة ل ــم تلق مزي ــد ًا من االهتم ــام والتخطيط
م ــن خ ــال بني ــة محت ــوى املنه ــج ،وملعاجل ــة ه ــذه الثغ ــرة
اس ــتحدث مساق الثقافة الشعبية كمساق اختياري يدرس
م ــن خالله الطلبة مكون ــات الثقافة الش ــعبية البحرينية،
وبالتال ــي أصب ــح م ــن الض ــروري تبن ــي الرؤي ــة املس ــتقبلية
م ــن خ ــال تطوير وإدخ ــال الفن ــون الش ــعبية ضمن منهج
التربي ــة الفني ــة ،وذلك إلكس ــاب الطالب امله ــارة يف صياغة
وإب ــداع مجموع ــة م ــن األعمال الفنية الت ــي حتمل احلس
الش ــعبي البحرين ــي ،وتش ــجيع الطلب ــة عل ــى التوج ــه إلى
املخ ــزون الثق ــايف احلض ــاري يف عملي ــة إنت ــاج أعماله ــم
الفني ــة ،حي ــث تتبن ــى الباحث ــة منه ــج وأس ــلوب مح ــدد
لتحقي ــق اله ــدف م ــن خ ــال اس ــتخدام م ــادة التصمي ــم،
وه ــي م ــادة محوري ــة التخل ــو منه ــا مس ــاقات الفن ــون التي
م ــن خالله ــا ميكن جترب ــة اس ــتخدام الوح ــدات الزخرفية
الشعبية كمصدر إلثراء أعمال الطلبة من أجل احملافظة
على الهوية البحرينية .وباس ــتخدام أسلوب تصنيف تلك
الزخ ــارف الش ــعبية يتك ــون محت ــوى جي ــد ميك ــن إدراج ــه
ضم ــن خط ــة املس ــاقات الفنية املدرج ــة يف نظام الس ــاعات
املعتم ــدة وتوحي ــد املس ــارات باملرحل ــة الثانوي ــة .وت ــرى
أن أول ــى مراح ــل اإلع ــداد للعم ــل ه ــي مرحل ــة تصني ــف
املعلوم ــات اخلاص ــة بالزخ ــارف الش ــعبية ومراجعته ــا بكل
دق ــة ،ثم تفريغ مجموعة م ــن العناصر الزخرفية التى مت
جمعه ــا ميدانيـ ـ ًا وتدوينها كاملة كل على حدة مع توضيح
كل ن ــوع م ــن أنواعه ــا ،ث ــم يت ــم حتدي ــد مكون ــات الوح ــدات
الزخرفي ــة الش ــعبية يف الفن الش ــعبي البحرين ــي ومصادر
تكوينه ــا واملج ــاالت الت ــي يس ــتخدم فيه ــا النق ــش واحلفر
والزخرف ــة يف احل ــرف التقليدي ــة البحريني ــة ،ث ــم عق ــد
مقارن ــة بني مجموعة من األمناط الزخرفية الش ــعبية يف
فت ــرات زمني ــة مختلف ــة م ــن التاريخ.
ومن هذا املنطلق استهلت املؤلفة سميرة الشنو كتابها
بالتعري ــف بالفن ــون التش ــكيلية الش ــعبية وجمالياته ــا يف
مملكة البحرين ،وماهية الفن الش ــعبي التش ــكيلي ،وكيف
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كان الف ــن الش ــعبي بالفطرة ف ــن وتطبيق متمث ًال يف فكرة
إنت ــاج أش ــياء نافع ــة لإلنس ــان يف اس ــتعماالته اليومي ــة
ويف الوق ــت نفس ــه جميل ــة .ث ــم تناول ــت الرم ــز ومدلوالت ــه
البصرية ،باعتبار الرمز من أبرز عناصر الرس ــم والزخرفة
الش ــعبية الت ــي تق ــوم عل ــى معان ــي جمالية متع ــددة تقرب
املنت ــوج الي ــدوي م ــن ذوق العامة ،فهو م ــن الناحية الفنية
لغة تش ــكيلية يس ــتخدمها الفنان للتعبير عن أحاسيس ــه
وانفعاالت ــه نح ــو كل ما يهز مش ــاعره من أفكار ومعتقدات،
وكلم ــا تعرفن ــا على تلك اللغة وأَجدنا تفس ــيرها ،أصبحنا
أكث ــر مقدرة علي فهم ودراس ــة الفنون الش ــعبية .ثم تش ــير
إل ــى مكون ــات الثقاف ــة الش ــعبية ،وكي ــف تتداخ ــل عناص ــر
الثقاف ــة املادي ــة م ــع الثقاف ــة الروحي ــة والعقلي ــة لتوج ــد
إبداعـ ـ ًا مركبـ ـ ًا م ــن كل منهم ــا ،كاخل ــزف إب ــداع مرك ــب م ــن
الفخ ــار كم ــادة ،واخلب ــرة الفني ــة التكنيكية كخب ــرة مركبة
م ــن عناص ــر ثقافي ــة مادي ــة وفني ــة تق ــدم في ــه عناص ــر
الثقاف ــة الفكرية والت ــذوق اجلمالى ،بدور تعاوني .وتنتقل
إل ــى أس ــباب دراس ــة الف ــن الش ــعبي البحرين ــي :الدواع ــي
الثقافي ــة واحلضاري ــة ،واالجتماعية والوطني ــة ،واملعرفية
والتكنولوجي ــة ،التربوي ــة والتعليمي ــة ،وأهمه ــا الدواع ــي
املتعلق ــة مبخاط ــر مجتم ــع العومل ــة وحتدياته ــا .متتبع ــة
العوامل املؤثرة يف الفنون التش ــكيلية الشعبية البحرينية
منه ــا العوام ــل االقتصادية ،العوامل اجلغرافي ــة ،العوامل
التاريخي ــة ،العوام ــل الثقافي ــة واالجتماعي ــة ،العوام ــل
النفس ــية ،وكي ــف كان للمن ــاخ املعت ــدل ،والطبيع ــة اخلالبة
واألشجار الوارفة والعيون اجلارية أكبر األثر على اإلنسان
البحريني الذي متيز بالطيبة والكرم واألخالق احلميدة،
وكي ــف كان منفتحـ ـ ًا عل ــى كافة الش ــعوب منذ عص ــر دملون،
كما أوحى الضوء الس ــاطع للفنان الش ــعبي باختيار أعذب
األل ــوان .وأف ــردت املؤلفة النقطة السادس ــة يف هذا الفصل
للزخرفة الش ــعبية الس ــائدة يف السطوح املختلفة لعناصر
التراث البحريني ،وتناول الزخارف السطحية من منظور
أنثروبولوج ــي ،ويت ــم ذلك عن طريق دراس ــة تطور اجلنس
البش ــري ،ودراس ــة أمن ــاط التفاع ــل احليوي ــة االجتماعي ــة
والثقافية املؤثرة يف الفن ،ثم تناولت الزخارف السطحية
من منظور س ــيكولوجي باعتبار السيكولوجيا أحد العلوم
الوس ــيطة ب ــن عل ــم النفس والف ــن وتتخذ اخلب ــرة الفنية
أساسـ ـ ًا له ــا س ــواء مل ــن مي ــارس الف ــن أو م ــن يتلق ــاه ،وتعنى

بدراس ــة الدواف ــع الفني ــة الت ــي تدفع اإلنس ــان إلنتاج الفن
وتلقين ــه وه ــي تتن ــاول مراح ــل من ــو الفن ــان عب ــر مراحل ــه
الفني ــة من ــذ الطفول ــة حت ــى الش ــيخوخة «وص ــف اخلب ــرة
اجلمالي ــة» ،وكيف أن الزخارف الش ــعبية يف الفن الش ــعبي
البحرين ــي محمل ــة بأن ــواع م ــن اخلب ــرة اجلمالي ــة خاص ــة
ف ــن الزخرف ــة الش ــعبية يف األب ــواب اخلش ــبية البحريني ــة،
وإميان ًا بأهمية التعريف بالفنون الش ــعبية أش ــارت املؤلفة
إل ــى الرقص ــات الش ــعبية وتع ــدد ه ــذه الرقص ــات يف مملكة
البحرين واختالفها من منطقة ألخرى ،وتناولت العرضة
النجدي ــة واألدوات املس ــتخدمة فيها (منوذجـ ـ ًا) .ثم مناذج
من األدوات املس ــتخدمة يف الصي ــد (املقناص) .ثم تناولت
بالتفصي ــل املالب ــس الش ــعبية مث ــل األزي ــاء التقليدي ــة يف
مملك ــة البحري ــن ث ــم األزي ــاء النس ــائية :وم ــن أهمه ــا ثوب
النش ــل ،الث ــوب املفح ــح ،الثوب املف ــرخ ،ثوب الك ــوارار ،ثوب
البدل ــة ،الدراع ــة ،البخن ــق ،الس ــروال ،العب ــاءة (الدفة) ،ثم
لب ــاس ال ــرأس والوجه .وأيضـ ـ ًا النعال النس ــائية – مالبس
األطف ــال .ث ــم تناول ــت أزي ــاء القري ــة (مالب ــس األطف ــال –
مالب ــس النس ــاء) ،أن ــواع أخ ــرى م ــن أزي ــاء القري ــة ،نق ــوش
وتطري ــز أزي ــاء القري ــة .مالب ــس الرج ــال التقليدي ــة يف
البحري ــن :مث ــل الثوب ومنه العادي (الدشداش ــة) ،الزبون،
الدقل ــة ،ث ــم البش ــت وه ــو م ــن األزي ــاء العربي ــة املش ــهورة
والت ــي م ــا زالت ذات أهمي ــة للرجل خصوص ّا يف املناس ــبات
واللق ــاءات الرس ــمية .ث ــم تنتق ــل بعد ذلك لع ــرض أغطية
ال ــرأس ،ث ــم اإلي ــزار ،ثم النع ــال ،ثم أزياء رج ــال القرية ،ثم
الزخارف املس ــتخدمة يف تطري ــز املالبس واحللي الذهبية
البحريني ــة (نقش املالبس -البيزت الش ــعبية البحرينية-
وتس ــجل املصطلح ــات املرتبط ــة باملالب ــس الش ــعبية مث ــل
(البرق ــع -البخن ــق -الدف ــة  -امللف ــح  -الش ــيلة  -الغش ــوة -
الس ــروال  -الن َِش ــل  -األقمش ــة) ..وصباغ ــة األقمش ــة أو ًال
م ــواد الصباغ ــة منه ــا( الن ــدوة -ك ــروف الروم ــان  -فوف ــل -
ف ــوه -قرمز -قرط -يفت -حنة ورق) ،ثم طريقة الصباغة،
واألقمش ــة املس ــتخدمة يف خياط ــة املالب ــس التقليدي ــة،
وبعض أس ــماء األقمش ــة.
ويف إط ــار اهتم ــام الباحثة بالعملي ــة التعليمية ومنهج
الدراس ــة ،تؤك ــد يف نهاي ــة ه ــذا الفص ــل أن ــه باس ــتعراض
مجموع ــة امل ــواد واخلام ــات املس ــتخدمة يف املالب ــس
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الش ــعبية ،فإن ــه باإلم ــكان إدخاله ــا ضم ــن مق ــرر الطباع ــة
اليدوي ــة بحي ــث يس ــتطيع الط ــاب ممارس ــة بع ــض تل ــك
األس ــاليب يف صباغة القماش واس ــتخدام بعض األقمش ــة
القطني ــة الت ــي كان األج ــداد يس ــتخدمونها يف حياك ــة
وصباغ ــة األقمش ــة .واس ــتكملت س ــميرة الش ــنو منهجه ــا
يف ه ــذه الدراس ــة ب ــأن أف ــردت الفص ــل الثان ــي جلمالي ــات
الزخرف ــة الش ــعبية حيث تعتب ــر الزخرفة م ــن أهم الفنون
التش ــكيلية وأعظمه ــا أث ــر ًا يف إكس ــاب معظ ــم املنتج ــات
احلرفي ــة ومختل ــف الصناع ــات قيمـ ـ ُا جمالي ــة ونفعي ــة،
والوح ــدة الزخرفية هي األس ــاس املك ــون للتصميم وميكن
تعريفه ــا بالف ــراغ احملص ــور بني خ ــط متالق أو أكث ــر ،تبع ًا
لنوعها وكل األشكال التي تصلح استخدامها يف الزخرفة
وميك ــن تقس ــيمها إل ــي نوع ــن :وح ــدات زخرفية هندس ــية
ووح ــدات زخرفي ــة طبيعي ــة .ث ــم تناولت بالش ــرح الزخارف
الش ــعبية اخلليجي ــة ،والزخرف ــة اإلس ــامية ،وماهي ــة
التصمي ــم وعناص ــر التصميم والنظ ــام البنائي للتصميم
(هي ــكل التكوي ــن – إط ــار العمل الفني املصمم) ،واألس ــس
الفني ــة للتصمي ــم والقي ــم الفني ــة واجلمالي ــة املرتبط ــة
بالتصمي ــم ،ث ــم املعاجل ــات الفني ــة املرتبط ــة بالتصمي ــم.
وقدم ــت يف النهاي ــة ج ــداول مصنف ــة للوح ــدات الزخرفية
بدأته ــا بالوح ــدات النباتي ــة مش ــتم ًال عل ــى اس ــم الوح ــدة
وع ــرض مص ــور لش ــكل الوح ــدة ث ــم مص ــدر ه ــذه الوح ــدة،
كم ــا عرض ــت جل ــدول اش ــتمل على الوح ــدات الت ــي حتوي
صيغً ــا كتابي ــة كلف ــظ اجلالل ــة والبس ــملة ،ثم ج ــدول آخر
احت ــوى عل ــى مواض ــع توظي ــف الزخ ــارف الش ــعبية عل ــى
الس ــطوح املختلف ــة لعناص ــر التراث البحرين ــي يف احلرف
والصناعات التقليدية اش ــتمل على اس ــم املش ــغولة ورس ــم
تخطيط ــي له ــا واس ــم الوح ــدة الزخرفي ــة .وأعقب ــت ذل ــك
بج ــدول ملواض ــع توظي ــف الزخارف اجلبس ــية واخلش ــبية.
ث ــم رص ــدت مقارن ــة بني مخت ــارات من األمن ــاط الزخرفية
عبر التاريخ (قبطي  -إس ــامي عثماني  -هندي  -ش ــعبي
بحريني) ،وبعض املفردات الشعبية ذات الداللة يف املوروث
الشعبي البحريني ،واختتمت اجلزء املصنف من الدراسة
بتق ــدمي من ــاذج ملونة من توظيف الوح ــدات الزخرفية يف
اإلنت ــاج الفن ــي .وفهرس جلميع األش ــكال واجل ــداول التي
وردت بالدراس ــة.

فهرست أعالم ومواد املجلة:
اش ــتمل ه ــذا اإلص ــدار الراب ــع عل ــى فهرس ــت األع ــام
وامل ــواد للس ــنوات الس ــبع األول ــى  2014 - 2008وق ــد ص ــدر
أيض ــا يف قط ــع كبي ــر يف  75صفح ــة ملحقً ــا بالع ــدد 28
ً
للمجل ــة (الطبع ــة األول ــى يناي ــر  .)2015واش ــتمل القس ــم
األول «فه ــرس األع ــام» عل ــى بيان ــات لكت ــاب املجل ــة مرتبة
ألفبائ ًي ــا ،وحت ــوي بيان ــات ح ــول رق ــم الصفح ــة  -الع ــدد -
البل ــد (بل ــد الكات ــب)  -اس ــم البح ــث .أم ــا القس ــم الثان ــي
«فه ــرس امل ــواد» فق ــد اش ــتمل البيان ــات نفس ــها مرتب ــة
ألفبائ ًيا باس ــم البحث هذه املرة ،والفهرس يغطي األعداد
م ــن  1حت ــى  27من املجلة .وترجع ضرورة هذا العمل املهم
إل ــى أن ــه يعك ــس اس ــتكمال ال ــدور اإليجاب ــي والنه ــج الذي
اتخذت ــه مجلة الثقافة الش ــعبية منذ ص ــدور عددها األول
يف أبري ــل  2008أن تك ــون وع ــاء لنش ــر األبحاث والدراس ــات
لكل املهتمني مبجال الدراسات الشعبية ووسيلة إلتاحتها
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ل ــكل الن ــاس يف جمي ــع أنح ــاء العال ــم .وخي ــر تق ــدمي لهذا
العم ــل ه ــو م ــا س ــجله محم ــد النوي ــري (رئي ــس الهي ــأة
العلمي ــة للمجلة ومدير حتريرها) يف مقدمة الفهرس ــت:
لق ــد وفرت «الثقافة الش ــعبية» لدارس ــي الفولكلور وعلماء
األنثروبولوجي ــا يف العال ــم بأس ــره والوط ــن العرب ــي من ــه
عل ــى وج ــه اخلصوص منبر ًا مهم ًا لنش ــر أبحاثهم وعرض
دراس ــاتهم .وكانت صعيد ًا خصب ًا لتالقح األفكار ومناقش ــة
اآلراء وبس ــط النظرياتَ .ع َّرفت بجهود األفراد واملؤسسات
يف مباش ــرة الثقاف ــة الش ــعبية حفظـ ـ ًا ودرسـ ـ ًا .وعم ــل
القائم ــون عليه ــا على أن تك ــون مجلة القارئ الع ــادي دون
أن تن ــزل ع ــن مرتبتها باعتبارها دورية املخت ــص ،أداة عمل
ومتنف ــس نش ــر ومرجع علم .لذلك اهتم ــت مراكز البحث
يف ب ــاد عدي ــدة بظهوره ــا .حت ــرص عل ــى االش ــتراك فيه ــا
وتتاب ــع صدوره ــا وتستفس ــر ع ــن أس ــباب تأخره ــا إن حدث
م ــا يع ــوق الوصول.
ويس ــلط النوي ــري الضوء عل ــى هدف املجلة ورس ــالتها
إل ــى العال ــم يق ــول :كان ــت «الثقاف ــة الش ــعبية» عل ــى وع ــي
بأنه ــا أكث ــر م ــن مج ــرد دوري ــة تعن ــى بوجه مهم م ــن ثقافة
اإلنس ــان .فه ــي حتم ــل رس ــالة إل ــى جمي ــع أصق ــاع األرض
ب ــأن الت ــراث اإلنس ــاني لي ــس تعبي ــر ًا ع ــن فرق ــة أو خ ــاف
وإمن ــا ينبغ ــي أن يك ــون ترجم ــان وح ــدة وإت ــاف .يف ه ــذا
الس ــياق ج ــاءت ملخص ــات النصوص إل ــى اللغ ــات الكبرى
الفرنس ــية واإلجنليزي ــة وكذلك العربية إذا كانت منش ــورة
بإح ــدى هات ــن اللغتني ويف هذا الس ــياق كان ــت الترجمات
إل ــى اللغ ــات الصينية والروس ــية واألس ــبانية .وتوقف ذلك
ل ــم يك ــن ملجرد العدول عن ــه وإمنا للنظ ــر يف كيفية إجنازه
عل ــى النح ــو ال ــذي يحق ــق الغاي ــة منه بش ــكل أجنح.
ويف هذا الس ــياق من الوعي بأهمية املواد العلمية التي
تنش ــرها مجلة الثقافة الش ــعبية يندرج نش ــر هذا الكشاف
بفهرس الكتاب واملوضوعات باعتباره أداة أساس ــية للبحث
يف مختل ــف املوضوع ــات الت ــي نش ــرتها «الثقافة الش ــعبية»
تتي ــح للباح ــث مهم ــا كان ــت جتربت ــه يف مج ــال البح ــث يف
امل ــادة الفولكلوري ــة أن يتثب ــت من املوضوع ــات ويصل إليها
من أقصد الس ــبل .ولقد مت اعتماد منهج ألفبائي مبس ــط
يف ترتي ــب األع ــام واملوضوع ــات .ول ــم يغف ــل النوي ــري حق
الكت ــاب والق ــراء ،وواجبه ــم ودورهم العلم ــي والثقايف جتاه

املجل ــة حي ــث يق ــول :ونح ــن ننتظ ــر مالحظ ــات قرائن ــا
وكتابن ــا لنأخ ــذ به ــا يف إص ــدار ق ــادم له ــذا الكش ــاف حت ــى
يخ ــرج عل ــى النحو ال ــذي يحقق الغاي ــة العلمية منه على
الوج ــه األكمل.
غي ــر أن لن ــا بع ــض املالحظ ــات عل ــى ه ــذا الفهرس ــت -
امله ــم  -وه ــو افتق ــاره للتصني ــف املوضوع ــي للدراس ــات
املنش ــورة باملجل ــة حي ــث أن املدخ ــل املوضوع ــي ه ــو أول م ــا
يه ــم الق ــارئ للوصول إلى املوض ــوع الذي يهمه ،ويأتي بعد
ذلك املؤلف .وال نظن أن الكشاف األلفبائي بعنوان املقال
يه ــم الق ــارئ أو الباحث بالقدر ال ــذي يجعلنا نخصص له
قس ـ ًـما مس ــتق ًال .كم ــا كن ــا نأم ــل أن يلحق بهذا الفهرس ــت
كش ـ ً
ـافا بأس ــماء األماك ــن الت ــي عاجلته ــا الدراس ــات ،فه ــو
أيض ــا يف إط ــار بحثه عن دراس ــات يف
مدخ ــل يه ــم الباح ــث ً
منطق ــة عربية مح ــددة .ولعل ه ــذه املالحظات ال تنتقص
ح ــق القائم ــن عل ــى ه ــذا العمل ال ــذي لم يغف ــل النويري
ذكره ــم باالس ــم :وال يس ــعنا يف اخلت ــام إال أن نتوج ــه
بخال ــص الش ــكر ل ــكل م ــن س ــاهم يف إخ ــراج هذا الكش ــاف
عل ــى النح ــو ال ــذي انته ــى إلي ــه .ونخص بالش ــكر األس ــتاذ
ف ــاروق عم ــر الدعين ــي مدي ــر األرش ــيف مبجل ــة الثقاف ــة
الشعبية ،وهناء العباسي سكرتيرة التحرير ،ونواف النعار
مدي ــر التوزيع ،ومحمود احلس ــيني مدير اإلخ ــراج الفني.
كم ــا ال يفوتن ــا أن نوج ــه التحية إلى األس ــتاذ الدكتور عبد
احلمي ــد احملادي ــن أول م ــن وض ــع اللبن ــات األول ــى له ــذا
الفه ــرس ،والت ــى ظه ــرت م ــع العددي ــن  12و 20م ــن مجل ــة
الثقافة الش ــعبية .كذلك اليفوتنا ش ــكر األستاذ علي عبد
اهلل خليف ــة رئي ــس التحري ــر وال ــذي كان م ــن أكث ــر الن ــاس
حرصـ ـ ًا عل ــى حتقي ــق إجن ــاز هذا الكش ــاف.
التويزة:
فن ّ
ج ــاء اإلص ــدار اخلام ــس ضمن كتاب الثقافة الش ــعبية
كملح ــق للع ــدد  29م ــن املجل ــة بعن ــوان «التّوي ــزة ظاه ــرة
اجتماعية فنية وعمل ّية؛ دراسة يف علم موسيقى الشعوب»
للمؤلف ــة الزازي ــة برقوق ــي ،وص ــدر يف  122صفح ــة م ــن
القط ــع الكبير(الطبع ــة األول ــى أبري ــل  .)2015و»التّويزة»-
جتم ــع مهن ــي وف ّن ــي ،يش ــترك يف
كم ــا تش ــير املؤلف ــة -ه ــي ّ
إجنازه مجموعة من األش ــخاص بطريقة تطوع ّية لفائدة
أحد عناصر املجموعة ،وتتش ــكّ ل التّويزة حس ــب نظام دورة
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وب ــدأت الزازية برقوقي بتحديد املفاهيم واملصطلحات
الت ــي ترتك ــز عليه ــا الدراس ــة مث ــال :القبيل ــة  -الف ــرق -
الع ــادات والتقالي ــد  -الفن ــون الش ــعبية  -أغان ــي العم ــل،
ثم قس ــمت بحثها إلى ثالثة محاور أساس ــية :احملور األول
بعن ــوان «التّويزة» كظاه ــرة اجتماعية ،حيث بدأت بتعريف
قبيل ــة الهمام ــة  -الهاللي ــون  -وخصائصه ــا وحتدي ــد
إطاره ــا ّ
الطبيع ــي واجلغ ــرايف ،ث ــم التّعري ــف بفرق ــة أوالد
رض ــوان ،بع ــرض خصوص ّياته ــا وتق ــدمي مواقع انتش ــارها
ومنط عيش ــها.

احلي ــاة البدو ّي ــة الريف ّي ــة ،فتتواجد يف كل املواس ــم الكبرى
الص ــوف وجني الزيت ــون ،وهي
كاحل ــرث واحلص ــاد وإع ــداد ّ
ظاه ــرة اجتماع ّي ــة تع ّبر عن حالة تضامن ّية موس ــم ّية بني
أف ــراد املجتم ــع القبل ــي ،وميك ــن للتو ّي ــزة أن تكون يف ش ــكل
جتم ــع نس ــائي يف إعداد الص ــوف وقردش ــته وغزله وكذلك
ّ
نس ــجه أو يف إع ــداد «العول ــة» من خالل جملة املراحل التي
مت ــر به ــا من رح ــي احلب ــوب وإع ــداد «العولة» وغيره ــا ،كما
جتمع عملي رجال ــي مثل عمل ّية
تك ــون «التو ّي ــزة» يف ش ــكل ّ
ح ــرث األرض وكذل ــك اجل ــز ،وقد يش ــترك كل م ــن الرجال
التجم ــع
وال ّنس ــاء يف األعم ــال الت ــي تك ــون ع ــادة خ ــارج
ّ
الس ــكني مث ــل عمل ّي ــة احلص ــاد وجن ــي الزيت ــون .وال ش ــك
ّ
أن ه ــذه الظاه ــرة تن ـ ّـم ع ــن روح قيم ّي ــة اجتماع ّي ــة عالي ــة
دأب ــت هذه اجلماعات على ممارس ــتها يف إطار مكتس ــباتها
الثقاف ّي ــة من ع ــادات وتقالي ــد وأعراف.

كم ــا تناول ــت «عالق ــة التّوي ــزة مبجتم ــع البح ــث» ،م ــن
خ ــال تعري ــف ظاه ــرة «التّويزة» ،ش ــارحة دورها كممارس ــة
اجتماع ّية ،كما أوضحت أبعادها االجتماع ّية واالقتصاد ّية
والنفسـ ـ ّية يف مجتم ــع البح ــث .أم ــا احمل ــور الثان ــي فق ــد
حم ــل عن ــوان «التّوي ــزة كظاهرة فن ّي ــة وعمل ّي ــة» ،من خالل
ثنائ ّي ــة الف ــن والعم ــل يف مختل ــف «التّوائ ــز» املمارس ــة يف
مجتم ــع البح ــث ،وتناول ــت عنصر ًا أساس ــي ًا يف ه ــذا احملور
بعن ــوان «أن ــواع التّوي ــزة» ،تطرق ــت خالل ــه إلى تس ــع «ت ّوائز»
مت ــارس مبنطق ــة البحث :احمل ّبل  -تعري ــف َ َ
امل ِّبلْ  -تّويزة
إع ــداد الص ــوف  -طريقة جتمع التويزة  -املمارس ــة الف ّن ّية
السدو -
السدو والنّسيج ّ -
يف التّويزة  -التّخييط  -تويزة ّ
النّسيج  -أنواع النّسيج :البيت  -نسيج املفروشات  -نسيج
األغطي ــة وامللبوس ــات ( البخن ــوق -البرن ــوس)  -الغ ــرارة -
الدوالب
الدوالب  -اخلصائص الفن ّية يف ّ
الدوالب  -تعريف ّ
ّ
 تّويزة التّصبيط  -العرافة (طريقة تشكّ ل العرافة  -عدةالعراف ــة  -أغاني العرافة -اخلرجة)  -تّويزة ال ّرحى(عالقة
امل ــرأة بال ّرح ــى  -أهمي ــة تّوي ــزة ال ّرح ــى يف املجموع ــة) -
الل ّّمة(تعري ــف الل ّّم ــة  -خصائص الل ّّمة)  -الّ ْعونّة (تعريف
اجلماعة  -ال ّلقّ اط ــة  -الك ّيالة).
الّ ْعو ّن ــة  -نش ــاط الّ ْعو ّن ــة:
ّ
اخلصوص ّيات الثقاف ّية والعمل ّية والفن ّية لكل
كما قدم ــت
ّ
تّويزة .أما احملور الثالث من الدراسة فقد ارتبط باجلانب
املوس ــيقي يف «التّوي ــزة» ،وجاء بعنوان «التّحليل املوس ــيقي
ألمثل ــة م ــن التّوي ــزة»ُ ،
وخصص يف هذا احمل ــور عنصر ًا أو ًال
بعن ــوان «الع ـ ّـدة املرافق ــة لألغان ــي أثن ــاء ممارس ــة التّويزة»،
«العدة» ودراس ــة مناذج منها
رك ــزت فيه املؤلفة على تعريف
ّ
دراس ــة علم ّي ــة أرغانولوج ّية (الق ــرداش  -ال ّرحى -اخلاللة
الغس ــال  -الس ـ ّـداية) ،كم ــا تناول ــت
 -املصب ــط  -املغ ــزل ّ -
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الدراس ــة الفن ّي ــة لنم ــاذج م ــن أغان ــي «التّوي ــزة» ،األمن ــوذج
ّ
األول :مث ــال «رف ــراف»  -األمن ــوذج الثان ــي :مث ــال «التّويزة»
 اإلمن ــوذج الثال ــث :مثال «خاللة ر ّن ــي»  -اإلمنوذج الرابع:مث ــال «بـ ـ ّرى وأ ّراح ي ــا لعم ــاري» .وق ــد تطرق ــت خ ــال ه ــذه
النم ــاذج إل ــى اجلان ــب ّ
الش ــعري وإل ــى التّحلي ــل املوس ــيقي
له ــذه األغان ــي ،ودون ــت يف النهاي ــة جمل ــة االس ــتنتاجات
الت ــي توصلت إليها واملتع ّلق ــة بظاهرة «التّويزة» عامة ،كما
أرفق ــت دراس ــتها مبلح ــق للص ــور امليداني ــة للظاهرة.
دورية منظمة الفن الشعبي الدولية :
ص ــدرت ه ــذه الدوري ــة باللغ ــة اإلجنليزي ــة ملحق ــة
بالع ــدد بالع ــدد رق ــم  30م ــن املجل ــة وتق ــع يف  144صفح ــة
م ــن القطع املتوس ــط حتت عن ــوان دورية املنظم ــة الدولية
للف ــن الش ــعبي للت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــاديIov World :

The Iov Journal Of Intangible Cultural Her ،itageوالدوري ــة حت ــوي مجموع ــة م ــن املق ــاالت لع ــدة

مؤلف ــن ب ــدأت بكلم ــة رئي ــس التحري ــر البروفس ــورة مايال
س ــنتوفا  .Mila Santovaوتن ــاول الع ــدد أربع ــة مح ــاور
رئيس ــية ،وكان احمل ــور األول بعن ــوان «اتفاقي ــة اليونس ــكو
للحف ــاظ عل ــى الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي وتطبيقاتها»،
وتن ــاول مجموع ــة م ــن التج ــارب العاملي ــة ،ب ــدأت بدراس ــة
لنوريك ــو إي ــكاوا ف ــاور  Noriko Aikawa - Faureم ــن
الياب ــان بعن ــوان «نش ــر الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي يف
الياب ــان» متناول ــة خصائ ــص التراث غي ــر امل ــادي ،ومفهوم
الثقافة الش ــعبية  ،Folk Culturalوالتقنيات الش ــعبية،
وتقني ــات حف ــظ العناص ــر الثقافي ــة .أم ــا كلودي ــن أوج ــي
أن ــوج  Claudine- Augee ANGOUEم ــن اجلاب ــون
فق ــد قدم ــت جترب ــة بلده ــا م ــن خ ــال موض ــوع «الت ــراث
الثق ــايف غي ــر امل ــادي يف اجلاب ــون ب ــن متالزم ــة الش ــخص
املسـ ـت َّع َمر و اخلطاب العنصري» ،مش ــيرة إل ــى ورش العمل
الت ــي مت ــت باجلابون ،كما قدمت حتدي ـ ًـدا وتعريفً ا للتراث
غي ــر امل ــادي عل ــى املس ــتوى الوطن ــي ،والصعوب ــات املرتبطة
بقائم ــة احلص ــر ،وتوصي ــات املش ــاركني يف ورش العم ــل.
كم ــا عرض ــت مي ــا س ــنتوفا  Mila Santovaم ــن بلغاري ــا
لتجرب ــة «تطوي ــر قوائ ــم احلص ــر احمللي ــة والسياس ــات
الثقافي ــة م ــن املنظ ــور البلغ ــاري» ،متناول ــة قائم ــة حص ــر
الت ــراث غي ــر امل ــادي البلغارية والهدف من وضعها ،مش ــيرة
إل ــى بع ــض اخلصائ ــص املرتبطة بها ،وإش ــكالية األرش ــيف
للمادة التراثية والسياس ــات الثقافية .ومن بولندا تناولت
آن ـ�ا فيروني ـ�كا برزيزينس ـ�ك ا �Ann Weronika Brzez
 inskaجتربته ــا حت ــت عن ــوان «االعتب ــارات التاريخي ــة
واالجتماعي ــة للمنظم ــات الثقافي ــة يف بولن ــدا يف إط ــار
تقدميه ــا لنظ ــام أو منه ــج احلف ــاظ على الت ــراث الثقايف
غي ــر امل ــادي يف بولن ــدا» ،مش ــيرة للمضم ــون الثق ــايف،
واملع ــارف املرتبط ــة بقائم ــة احلص ــر.
أم ــا احملور الثان ــي من ملفات املجلة فجاء حتت عنوان
«الت ــراث الثق ــايف غير املادي :دراس ــات حال ــة» بدأت بتجربة
املغ ــرب الت ــي قدمها أحم ــد س ــكونتي ،Ahmed Skounti
ووداد طيب ــة  Ouidad Tebbaaح ــول جترب ــة تس ــجيل
«مي ــدان جام ــع الفن ــا مبراك ــش» عل ــى القائم ــة التمثيلية،
وم ــا ي ــدور بامليدان من تراث غي ــر املادي ،كما تعرضا ملفهوم
احلق ــوق االجتماعي ــة يف إط ــار حفظ الت ــراث الثقايف غير
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لكينج ــا س ــزير فينس ــكا  Kinga Czerwinskaحت ــت
عن ــوان «الت ــراث الثق ــايف البولن ــدي واتفاقي ــة اليونس ــكو
للحف ــاظ عل ــى الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي :اآلم ــال أو
التطلع ــات واملخاوف .وقد ناقش ــت اتفاقية التراث الثقايف
غي ــر امل ــادي من منظور اخلط ــاب األنثروبولوج ــي ،وأوضاع
الت ــراث الثق ــايف يف بولن ــدا .أما احملور األخي ــر فجاء حتت
عن ــوان «التراث الثقايف غير املادي :وجهات نظر تطبيقية.
أيضا من التفي ــا للباحثة آيجا
واحت ــوى موضوع ــا واح ــدا ً
جانسون  Aija Jansoneبعنوان «عادات وتقاليد منتصف
الصي ــف يف التفي ــا»
التراث الشعبي في الرواية العربية
جاء اإلصدار الس ــابع واألخير بعنوان «توظيف التراث
الش ــعبي يف الرواي ــة العربي ــة» تألي ــف اجليالل ــي الغراب ــي،
وهو ثاني إصدار مللحق الثقافة الشعبية يف قطع متوسط
ملح ــق بالعدد( ،31الطبعة األول ــى أكتوبر .)2015

امل ــادي له ــذا العنصر .ومن أمري ــكا قدمت إيفيتا بير جوفا
 :Iveta Pirgovaجتربته ــا حت ــت عن ــوان «الت ــراث الثقايف
غي ــر امل ــادي كإنت ــاج وتصنيع :دراس ــة حال ــة :بانتكوك ليني
 مواط ــن م ــن ِل َن ـ ْـب  - lenapeالقبيل ــة األمريكي ــة بني ــوجيرس ــي  -أمري ــكا» .وه ــي دراس ــة حال ــة أمريكي ــة تناولتها
الكاتب ــة م ــن خالل التركيز على موضوع الثقافة الش ــعبية
والتقالي ــد يف إط ــار مفه ــوم الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي،
وحف ــظ الت ــراث الثق ــايف .وم ــن أمري ــكا الالتيني ــة ق ــدم
ألدوليت ــاف  ،Aldo Litaiffوثياج ــو س ــيلفا دو أموري ــوم
يس ــوع  Thiago Silva de Amorim Jesusجترب ــة
البرازب ــل حت ــت عن ــوان «اللغ ــة والرم ــز :حتلي ــل طق ــوس
الكرنف ــال يف جن ــوب البرازيل» وقد تناوال موضوعات اللغة
واجلس ــد ،واللغ ــة والرمز ،واجلس ــد كرم ــز لتحليل طقوس
الكرنف ــال .واخت ــص احمل ــور الثال ــث مبوض ــوع :الت ــراث -
الت ــراث الثق ــايف غي ــر امل ــادي؟ وقد وضع العن ــوان يف صيغة
اس ــتفهام .وج ــاء يف ه ــذا احمل ــور دراس ــة واحدة م ــن بوالندا

والكت ــاب يرص ــد توظي ــف الت ــراث الش ــعبي يف روايت ــي
«ش ــجيرة حن ــاء وقم ــر» و«الس ــيل» ملؤلفهما أحم ــد التوفيق
م ــن املغرب .وحتكي رواية «ش ــجيرة حناء وقمر» قصة قائد
أم ـ ٍّـي جاه ـ ٍـل ف ـ ٍّ
ـظ غليظ الطب ــع ،أس ــمه ْه ُّم ــو ،ورث القيادة
ع ــن وال ــده ْع ـ َّـا مبق ــر إيالت ــه حص ــن الس ــوق يف ج ّب ــال
األطل ــس .س ــعى ه ــذا القائ ــد مبس ــاعدة عقله املدب ــر ويده
الباطش ــة اب ــن ال ــزَّا َرة إل ــى توس ــيع نف ــوذه ،وإش ــباع غرائزه.
فتأتى له ذلك إذ أخضع بعض الشيوخ ،ونهب ممتلكاتهم،
حت ــى غ ــدا أكب ــر املالك عل ــى اإلط ــاق .وت ــزوج العديد من
النس ــاء ،من بينهن الس ــاملة بنت ولد الش ــهباء قائد السهل
اي ش ــيخ قلعة َس ــكُّ و َرة
العرب ــيِ ،وك َ
يما بنت أحماد نَا ْي ْت ا ْب َر ْ ْ
ع ــاث فس ــادا يف الب ــاد ،وم ــس ظلم ــه معظ ــم العب ــاد ،فنال
ثق ــة الس ــلطان مبدينة فاس ،وخصه بظهي ــر التعيني ،وزار
قيادت ــه .هج ــر اب ــن ال ــزارة القائ ــد مم ــا أثر س ــلب ًا يف مصير
اإليال ــة  ،ففقد همو س ــلطته ،وانفل ــت زمام احلكم من بني
يدي ــه ،وانته ــى ب ــه األم ــر إل ــى أن اغتال ــه أح ــد أبن ــاء صهره
اي ،وقفلت الس ــاملة رفقة ابنتها جنمة إلى
أحماد نَا ْي ْت ا ْب َر ْ ْ
بي ــت أبيه ــا وتزوجت اب ــن عمها...
أما رواية الس ــيل فتس ــرد حكاية ش ــخص اس ــمه محمد
بي ِّزي ــن ،كان راعيـ ـ ًا عن ــد أس ــرة أ ْي ـ ْـت يف قري ــة بق ــدم سلس ــلة
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األطل ــس الكبي ــر .ل ــم ي ــر أباه ال ــذي كان عطارا ،وف ــر وتركه
جنينـ ـ ًا بع ــد أربع ــة أش ــهر عل ــى ال ــزواج ،وال أمه الت ــى كانت
خادم ــة ،وهلك ــت إث ــر وضعه بثالثة أيام .كان حاذق ًا ،وس ــيم
الوج ــه ق ــوي البني ــة ،مائ ـ ًـا إل ــى الط ــول ،متوق ــد الذه ــن،
أصي ــب ب ــداء الق ــرع وه ــو اب ــن اثن ــى عش ــر ربيع ــا ،فلق ــب
باألق ــرع .تع ــرف ام ــرأة أرمل ــة اس ــمها ُلوم ــى ،له ــا أبن ــة يف
الثامنة اس ــمها َمنُّ وش .ذات يوم ،استس ــلم للنوم يف الغابة،
فج ــرف س ــيل صيف ــي األغن ــام الت ــي كان يرعاه ــا  ،ولم يذر
منه ــا س ــوى رؤؤس قليل ــة ال تبل ــغ رب ــع القطي ــع .وجن ــا هو
بع ــد معان ــاة ش ــديدة ،لكن ــه رغ ــم ذل ــك ل ــم ين ــج م ــن عقاب
اب ــن ش ــيخ القري ــة وأحد رعاته .ت ــرك بيزِّين قريت ــه قاصد ًا
مدين ــة مراك ــش حي ــث اتصل برجل اس ــمه َم ْس ـ ُـيو فارياس،
ميلك معمل عصر الزيتون ،فاش ــتغل حارسـ ـ ًا ليلي ًا له ،ثم
خادمـ ـ ًا ب ــداره ،فرئي ــس عم ــال املعم ــل جميعه ــم .حتس ــنت
أوضاع ــه املادي ــة واملعنوي ــة ،وع ــاد إل ــى قريته بعد غي ــاب دام
تس ــعة أعوام ،فاحتفى به احتفاء عظيما .خرج إلى الغابة
وحي ــد ًا ث ــم رج ــع ليش ــارك يف فرج ــة الي ــوم الثاني .س ــقط
املط ــر لي ـ ًـا ،ويف صبيح ــة ثال ــث العيد قصد الغاب ــة ،ليعود
منه ــا قب ــل آذان ص ــاة العش ــاء بقلي ــل يف حال ــة يرث ــى لها.

لق ــد جن ألن ــه لم يجد ثروته التي خبأه ــا هناك ،فانفض
الن ــاس م ــن حول ــه وتركوه .ح ــاول فاري ــاس مس ــاعدته لكن
دون ج ــدوى ،وازدادت أحوال ــه س ــوءاً .ول ــم يل ــف غي ــر لوم ــى
ومن ــوش اللت ــن وقفت ــا إل ــى جانب ــه يف محنته .ص ــار يبيت
حت ــت قنط ــرة ،فنهش ــه ثعب ــان فقض ــى .وبعد أس ــابيع بدت
عالم ــات الغن ــى والث ــراء عل ــى ثالث ــة م ــن أعي ــان القري ــة،
القدمي.
ـيد بي ِّزي ــن
ومنه ــم س ـ ُ
ُ
أم ــا فيم ــا يتعل ــق باملنهجي ــة الت ــي س ــلكها املؤل ــف يف
حتليل ــه للنص ــن ،فق ــد فرض ــت علي ــه طبيع ــة البح ــث
 كم ــا أش ــار يف املقدم ــة  -اعتم ــاد بع ــض املناه ــج ،منه ــااملنه ــج االجتماع ــي (السس ــيولوجي) ،واملنه ــج الوصف ــي
(املورفولوج ــي) ،واملنهج األس ــطوري (امليثولوجي) ،واملنهج
األناس ـ ُّـي (األنثروبولوج ــي) ،واملنه ــج التاريخ ــي ،واملنه ــج
ِ
البني ــوي .كم ــا تقي ــد م ــا أمك ــن مب ــا ورد يف الروايت ــن
املدروس ــتني ،وح ــاول مناقش ــة القضاي ــا الت ــي تطرحانه ــا،
ور َّده ــا إل ــى أصوله ــا.
وقس ــم اجليالل ــي الغراب ــي كتاب ــه إل ــى مقدم ــة وثالث ــة
أب ــواب ،وخامت ــة .عرف ــت املقدم ــة الت ــراث الش ــعبي ،وأبرزت
تس ــمياته وأنواع ــه وأهميت ــه وبع ــض أعالم ــه ،وخلص ــت
200

العدد  32جديد النشر

البنية الس ــردية للروايتني اللتني تناولهما املؤلف .وتناول
الباب األول األدب الش ــعبي يف خمس ــة فصول هي :الفصل
األول ح ــول األس ــطورة م ــن خ ــال مبحث ــن األول احلن ــاء
والثان ــي القم ــر) .وج ــاء الفص ــل الثان ــي ح ــول املس ــرح
وتناول ــه من خالل مبحث ــن :املبحث األول عرض بوجلود:
وص ــف الع ــرض  -حتلي ــل الع ــرض (اجلان ــب املس ــرحي
 الكوالي ــس  -املالب ــس  -الصف ــات واملالم ــح اجلس ــدية -األدوار  -اجلوق ــة  -الدرام ــا)  -اجلان ــب األس ــطوري .أم ــا
املبح ــث الثان ــي فحمل عنوان احللقة .أم ــا الفصل الثالث
ح ــول الش ــعر من خالل مبحث واحد ح ــول الزجل .وتناول
الفص ــل الراب ــع موض ــوع اللغ ــة م ــن خ ــال ثالث ــة مباح ــث
األول ح ــول العامي ــة العربي ــة ،والثان ــي ح ــول األمازيغية)،
والثالث حول الفرنس ــية واألسبانية .أما الفصل اخلامس
ف ــكان ح ــول الغناء والرقص ،تناول في ــه مبحث الغناء ،أما
مبح ــث الرق ــص فقد تن ــاول :رقص ــة العالوي واملنكوش ــي-
أحي ــدوس -أح ــواش -الكدرة.
ويف الب ــاب الثان ــي م ــن الدراس ــة ال ــذي حم ــل عن ــوان
«األمكن ــة الش ــعبية وأس ــماء األع ــام» م ــن خ ــال بح ــث
األمكنة الش ــعبية (الس ــجن -الس ــوق -احلمام -الضريح)،
وبح ــث أس ــماء األع ــام (هم ــو – اب ــن ال ــزارة -أحم ــاد نايت
اب ــرامي -عابد -الس ــاملة -جنم ــة) .أما الب ــاب الثاني بعنوان
الع ــادات والتقالي ــد والطق ــوس الش ــعبية ،مت معاجلته من
خ ــال بح ــث االحتف ــاالت (ال ــزواج -أدوات الزينة واحللي-
الوش ــم -احلل ــي -الكح ــل) ،وع ــادات وتقالي ــد أخ ــرى
(تقدي ــس امل ــاء -تقدي ــس عتب ــات البي ــوت -رش العروس ــن
مب ــادة املل ــح -إش ــهار دم ب ــكارة الع ــروس – رك ــوب الناق ــة)،
ث ــم بح ــث موضوع ــات :الف ــراق وامل ــوت -الش ــاي -التعب ــد-
الط ــب والس ــحر -الكنز .واحتوت مالحق الدراس ــة العديد
م ــن النص ــوص الش ــعبية وه ــي :بع ــض قصائ ــد ف ــن ال ــراي
التقلي ــدي -بع ــض أغان ــي ف ــن ال ــراي العص ــري -بع ــض
املرددات الش ــعبية -بعض أس ــماء مطربي فن الراي :الراي
التقلي ــدي – ال ــراي العصري -بعض املصطلحات املتصلة
بالغن ــاء والرقص الش ــعبيني -الص ــور -بعض املصطلحات
املتصل ــة بصنع ــة الرواية.

وخل ــص اجليالل ــي الغراب ــي م ــن دراس ــته لع ــدد م ــن
النتائ ــج املهم ــة منه ــا أن فتح ــت هات ــان الروايت ــان بابيهما
عل ــى مصراعيهم ــا يف وج ــه الت ــراث الش ــعبي مبختل ــف
ينابيعه ،واحتضنتاه بقوة .فكانتا بذلك إكس ــير ًا انعكس ــت
عل ــى صفحت ــه صورة املجتم ــع املغربي جلي ــة واضحة .وأن
أغل ــب م ــا ورد فيهم ــا ينبع ــث م ــن الفئ ــات الش ــعبية ،مث ــل
أس ــماء الش ــخصيات (هم ــو  -الس ــاملة  -ع ــا  -فاضم ــا -
جنم ــة ،)...واملؤش ــرات الزماني ــة (مت ــام القم ــر  -الصب ــاح
 املس ــاء  -بع ــد العص ــر ،)...واألمكن ــة (الس ــوق  -احلم ــام الضري ــح  -احللق ــة  -البادي ــة ،)...والع ــادات والتقالي ــدوالطق ــوس واألع ــراف (ال ــزواج  -امل ــوت  -إقام ــة الش ــاي -
التداوي  -الس ــحر  -التعبد ،)...واللغة يف قس ــم منها كبير
(الزج ــل  -العامي ــة العربية املغربي ــة  -األمازيغية .)...مما
ً
ً
جمالية وفراد ًة متميزتني ،وأهلهما
مسحة
أضفى عليهما
لتكون ــا روايت ــن جديدتني ،ومنحهما بعد ًا إنس ــاني ًا عاملي ًا.
كم ــا ردت الروايت ــان االعتب ــار للت ــراث الش ــعبي ،وحفلتا به،
ونظرت ــا إليه نظ ــرة موضوعية متفتح ــة ،وأجلتا مايخبئه
ب ــن ثناي ــاه عك ــس تل ــك الرؤي ــة االس ــتعالئية الفوقي ــة
العمودي ــة التي تراها عن جه ــل وعدم تبصر موروث ًا مغرق ًا
يف احمللية ،القيمة له ،وال حياة وال إش ــعاع فيه ،وال امتداد
له خارج بيئته اجلغرافية ،فهو ميثل عامة الش ــعب األمية
اجلاهل ــة ،وبالتالي ،يجب إقص ــاؤه وازدراؤه وعدم االلتفات
إلي ــه .وأخي ـ ًـرا ص ــورت الروايت ــان حقيق ــة البادي ــة املغربي ــة
املزري ــة وم ــا تعاني ــه من تهميش واس ــتبداد س ــلطوي وواقع
الفئ ــات املس ــحوقة والش ــرائح املس ــتضعفة ،وم ــا تس ــلم ب ــه
م ــن بع ــض اخلراف ــات ،وم ــا تؤمن به م ــن معتق ــدات بلورت
وعيه ــا ،وغ ــدت ج ــزء ال يتج ــزء منه ــا ،كم ــا أبرزت ــا تركيب ــة
املجتم ــع املغرب ــي العرقي ــة أو اإلثنية (الع ــرب -األمازيغ أو
البرب ــر -اليه ــود) ،وم ــدى التعاي ــش والتآل ــف القائ ــم ب ــن
مكونات ــه ،ودعت ــا إل ــى وج ــوب س ــيادة احملبة والس ــلم ومقت
التس ــلط ،ونب ــذ التعص ــب األعم ــى وإدانته ،ورف ــض الهوية
مخزنيا ولغو ًيا
الفردي ــة املتقوقعة ،وجتاوز املوروث الثقايف
ً
إيجابي ــا بناء.
ـعبيا وتفاعل ــه تفاع ًال
ً
وش ـ ً
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األدوات التراثية واملأكوالت الشعبية يف كتاب

«التراث الشعبي احلمصي»

لـ مصطفى الصويف  -سلسة جمع وحفظ التراث الشعبي  -عدد - 18الهيأة السورية
العامة للكتاب 470 ،صفحة.2008 ،

تقدمي :أ .بشرى منصور
كاتبة من سوريا.

الشك أن االهتمام في التراث الشعبي ضرورة وطنية وواجب قومي ملا له من فوائد إنسانية تاريخية عديدة وذلك من
خــال التوثيــق والتعريــف ،للمحافظــة عليــه ليبقــى إرث ـ ًا ثمين ـ ًا لألجيــال ،وإغنــاء للمكتبــة العربيــة مبــا يغني وميتــع ويفيد ،وقد
وعى الباحث مصطفى الصوفي أهمية هذا الدور الهام ،فسخر ج َّل معرفته ووقته في بحثه وتنقيبه بني املصادر واملراجع
من أجل تأليف هذا الكتاب الذي صدر عن الهيئة السورية العامة للكتاب في أربعمئة وسبع وخمسني صفحة من القطع
الوســط ،والكتــاب هــذا جامــع جلوانــب التــراث الشــعبي احلمصــي بنوعيــه املــادي والتــراث الالمــادي وقــد اعتمــد فيــه طريقة
العرض القاموسية من حيث املوضوع والوظيفة والشكل وليس اللغة.

يتأل ــف الكت ــاب م ــن أربع ــة فص ــول :الفص ــل األول يحتوي عل ــى األدوات التراثي ــة املادية يف جمي ــع املجاالت
احلياتي ــة الت ــي كان ــت متداول ــة وش ــائعة االس ــتعمال من ــذ أكث ــر من خمس ــن س ــنة ،أم ــا الفصل الثان ــي فملحق
للص ــور امللون ــة التوضيحية ل ــأدوات التراثية.
والفص ــل الثال ــث يح ــوي قس ــم التراث الش ــعبي الالم ــادي ال ــذي يتعلق بكالم الن ــاس من مكنيات وتش ــبيهات
ومصطلح ــات ومف ــردات وألف ــاظ عامي ــة م ــا زال أغلبها مت ــداو ًال وش ــائع ًا يف كالم الن ــاس حتى اآلن.
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أم ــا الفص ــل الراب ــع فيض ــم قس ــم األمث ــال الش ــعبية
العامي ــة الش ــائعة يف األوس ــاط الش ــعبية احلمصي ــة وه ــي
أيضـ ـ ًا م ــا زال ــت متداول ــة يف كالم الن ــاس .ويض ــم نهاي ــة
الفص ــل قس ــم ًا يتعل ــق باحلزازي ــر الش ــعبية.

أم ــا باق ــي األدوات فه ــي ذاته ــا أيضـ ـ ًا كان ــت منتش ــرة يف
املدين ــة ،ويف الري ــف عل ــى ح ــد س ــواء ،وباملس ــميات ذاته ــا
م ــع بع ــض الف ــروق يف النوعي ــة والش ــكليات ،واملظاه ــر بني
الري ــف واملدين ــة.

وق ــد آثرن ــا أن نكتف ــي يف التعري ــف ب ــاألدوات التراثي ــة
الت ــي قس ــمها الكات ــب إل ــى :

وحت ــى نلف ــظ الكلمة أو االس ــم على نح ــو صحيح كما
ه ــو مت ــداول ،وش ــائع ب ــن األوس ــاط العامية نش ــير إلى ما
يلي:

أدوات الفالح ــة والزراع ــة وأدوات الطب ــخ وأدوات ال ــوزن
واملقي ــاس ،وأدوات املوس ــيقى والغن ــاء ،وأدوات األس ــلحة،
وأدوات الدف ــن ،وأدوات اخلياط ــة وأدوات الزين ــة ،وأدوات
تخزي ــن الطعام ،فنعرف بها ،وكذلك املأكوالت واملش ــروبات
الش ــعبية يف حني يش ــتمل الكتاب بكامل فصوله التعريف
ب ــاألدوات التراثي ــة واملكني ــات القولي ــة واألمثال الش ــعبية،
فق ــد ب ــدأ الباح ــث بالتعري ــف بامل ــواد التراثي ــة ح ــن قال :
املواد التراثية :هي كل األدوات واملعدات التراثية ،التي
كان ــت تس ــتعمل قبل خمس ــن عام ًا يف مجتمعنا الس ــوري
بكـاف ـ ــة مستــويــاتـه وطبـقـات ـ ــه وتنــوع ــاته ،قب ــل أن ينـ ـتـ ــشر
اس ــتخدام الكهرب ــاء على نطاق واس ــع يف مج ــاالت احلياة
االجتماعي ــة يف بداي ــة الس ــتينات ،وال ــذي أدى إل ــى تط ــور
كبي ــر يف اس ــتخدام الوس ــائل واألجه ــزة واآلالت احلديث ــة،
الت ــي ح ّل ــت ب ــد ًال م ــن األدوات القدمي ــة وأقصتهاع ــن
الواجه ــة ،وأصبح ــت تراثي ــة قدمي ــة احتل ــت مكانه ــا يف
املتاح ــف التراثي ــة الش ــعبية ،تذكرنا مبرحل ــة لها جذورها
املمت ــدة يف التاري ــخ الق ــدمي.
تش ــمل األدوات والوس ــائل التراثية ،كل مجاالت احلياة
االجتماعي ــة الس ــابقة يف الري ــف واملدين ــة والبادي ــة ،الت ــي
كان ــت تس ــتعمل يف الفالح ــة ،والزراعة ،والس ــقاية ،والنقل،
وع ــدد احليوان ــات وجن ــي احملاصيل وتخزينها ،كما تش ــمل
األدوات املنزلي ــة واألث ــاث ،والف ــرش ،والثي ــاب ،والطه ــي،
والطع ــام ،والش ــراب ،واإلن ــارة ،وال ــوزن ،والكي ــل ،والقي ــاس،
والصي ــد ..إلخ.
وعل ــى نح ــو ع ــام ف ــإن أدوات الفالح ــة والزراع ــة تخص
ريف حمص ،وهي ذاتها يف جميع القرى واملناطق الريفية
احمليـطـ ــة مبـديـنة حمـص ،مـع بعـض الفـروق البسيطـة يف
املسميات.

 اله ــاء يف نهاي ــة االس ــم تلف ــظ مكس ــورة م ــع امل ـ ّـد بحي ــثتصب ــح كالي ــاء يف نهاي ــة الكلم ــة مث ــال :مصطبة تكتب
مصطب ــه وتلفظ مصطبي ،ومثله ــا عرمة تكتب عرمه
وتلفظ عرمي ،وزوادة تكتب ز ّواده وتلفظ ز ّوادي ،وأيض ًا
شـ ـ ّيالة شـ ـ ّياله وتلفظ شـ ـ ّيالي ..إلخ.
 أم ــا إذا أضي ــف اإلس ــم ذات ــه ،فإنه يكتب بالت ــاء املربوطة،تاء س ــاكنة ،وكأنه ينتهي بتاء مفتوحة س ــاكنة
ويلف ــظ ً
مث ــال :مصطبة التنور تلفظ :مصطب ــت التنور ،عرمة
البي ــدر تلف ــظ عرمت البي ــدر ،ز ّوادة الطع ــام زوادت  ..إلخ.
 أم ــا اإلس ــم املف ــرد ب ــا إضاف ــة إذا كت ــب بالت ــاء املربوط ــة،فإن ــه بش ــكل ع ــام يلف ــظ مفتوحـ ـ ًا ومم ــدود اآلخ ــر ،أي
كأن ــه ينته ــي بأل ــف مثال :مس ــحة تلفظ مس ــحا ،عربة
تلف ــظ عرب ــا ،طرح ــة :طرح ــا ،س ــتارة :س ــتارا ..إلخ.
ـواء
وبشكــل عــام تلفـظ نهايـة الكلمـات ساك ـنـة اآلخــر س ً
أكان ـ ــت مف ـ ــردة ،أم مضــافة واللهج ـ ــة احلمص ــية األصل ــية
ـاي تلف ــظ
تضاع ــف امل ــد بش ــكل الف ــت للنظ ــر مث ــل  :عرب ـ ِ
ع ــربيي.
وهـ ـ ــذا يســاعــدنــا يف التميي ـ ــز ب ــني اللفــظة الفصــحى
للكلـمة وبــني اللفـظة العامـية لهـا .واملقـارنـة بـني الكلـمـة
بني منطق ــة وأخرى.
أدوات الفـالحـة والزراعـة :
مت ــر عملية جمع محاصي ــل احلبوب من احلقل حتى
تخزينه ــا ،بع ــدة مراح ــل وه ــي عل ــى الترتي ــب :احلصاد -
الرج ــاد  -الدراس ــة  -التذري ــة  -تعبئ ــة احل ــب ونقل ــه م ــن
البي ــدر إل ــى املخ ــزن ،والتتبني أي :تعبئة الت ــن ونقله من
البيدر إل ــى الت ّبان.
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احلصــــاد :موس ــم احلص ــاد والرج ــاد والدراس ــة والتذرية
َ
والتتبني ،من أهم املواس ــم عند الفالحني ،وأطولها جلني
محاصيل احلبوب ،والذي كان يس ــتغرق منهم طوال فترة
فص ــل الصي ــف ،من ــذ ش ــهر أي ــار وحتى ش ــهر تش ــرين ،وهي
فت ــرة طويل ــة م ــن الكد والتعب والش ــقاء يف حي ــاة الفالح.
يس ــتخدم الفالح ــون املنج ــل يف احلص ــاد ،فيحص ــد
الغم ــار الذي يقوم
الس ــنابل ويرميه ــا جانبـ ـ ًا ،ويأت ــي وراءه ّ
بجمع الس ــنابل على ش ــكل (الشمل أو الشمالة) ،ويصفّ ها
جانبـ ـ ًا عل ــى ش ــكل أغم ــار ،كم ــا يق ــوم بعضه ــم بعملي ــة
الس ــنبلة ،أي جمع الس ــنابل التي يخلفها احلاصود وراءه،
ويق ــوم احلواصي ــد باحلص ــاد بع ــد منتصف اللي ــل بعد أن
األرض ،وحت ــى فترة ما قب ــل الظهيرة،
ين ــزل الن ــدى عل ــى
ِ
عندم ــا حتم ــى أش ــعة الش ــمس وترتف ــع احل ــرارة ،يع ــودون
إل ــى بيوتهم.
أم ــا حص ــاد الع ــدس واحلم ــص واجللب ــان ،فيت ــم بالي ــد
ويق ــوم احلاص ــود بقل ــع النب ــات ،ورمي ــه جانبـ ـ ًا على ش ــكل
بلمه ــا بواس ــطة
ك ــوم صغي ــرة متفرق ــة ،ويق ــوم رج ــل آخ ــر ّ
امل ــذراة ،وجمعه ــا على ش ــكل (كدوس) أو ك ــردوس ،ثم يأتي
دور الرج ــاد ونقله ــا بواس ــطة العرب ــة إل ــى البي ــدر.
حاصـود :مفرد حواصيد وهم الذين يحصدون احلنطة
والش ــعير باملنج ــل ،ويجمعون ــه على ش ــكل كومات تس ــمى
(غم ــر) ،بينم ــا يحص ــدون الع ــدس واجللب ــان واحلم ــص
بالي ــد ،ويجمعون ــه كومات تس ــمى (كدوس).
منجــــل  :هو أداة حصاد قدمية لها شفرة معدنية حادة،
يس ــتخدمها احلاصود يف عملية احلصاد.
راجــــود :مفرد رواجيد وهو الذي يق ــوم بعملية الرجاد،
أي نق ــل القم ــح م ــن احلق ــل إل ــى البي ــدر بواس ــطة عرب ــة
الرج ــاد وقبله ــا كان ــت تنق ــل عل ــى احلمي ــر واجلمال.
ويق ــوم دارس آخ ــر بقل ــب الطرح ــة بامل ــدراة ب ــن احلني
واآلخ ــر ،حت ــى يط ــال الف ــرم الس ــنابل الس ــفلية ،وإن كان
البي ــدر كبي ــر ًا يس ــتخدم أكث ــر م ــن حي ــان وم ــورج عل ــى
الطرح ــة ،وامل ــورج أق ــدم اس ــتعما ًال م ــن احلي ــان.
حــــيالن :آل ــة الدراس ــة القدمي ــة الت ــي ت ــدرس س ــنابل

احلب ــوب عل ــى البي ــدر ،وه ــو عب ــارة ع ــن قف ــص خش ــبي
مركب على أس ــطوانات خش ــبية متطاولة تضم أسطوانات
حديدي ــة دائري ــة مسـ ـنّنة تس ــمى (ت ــرس) أو (طبن ــة) يج ّره
حصان ويركب عليه ش ــخص يس ــمى (الداروس) ،ويدور به
على «الطرحة» املؤلفة من س ــنابل احلنطة املفروش ــة حول
البي ــدر ،وتق ــوم املسـ ـنّنات بف ــرم الس ــنابل وتقطيعه ــا خالل
دورانه ــا عليها.
مــــورج  :عبارة عن لوح خش ــبي مل ّبس أس ــفله باحلصى
األس ــود اخلش ــن الذي يس ــاعد احليالن على تنعيم احلب
وفرط ــه ،يجـ ـ ّره حص ــان وراء احليالن وتوض ــع عليه أثقال
من األحجار.
ســــتارة :وه ــي حاجز م ــن القصب (القش ــق) يت ــم نصبه
وتوقيف ــه عل ــى أعم ــدة ،وقضب ــان خش ــبية ينص ــب غ ــرب
البي ــدر أثن ــاء الدراس ــة والتذري ــة ،حت ــى يص ــد الرياح عن
البي ــدر ف ــا تطي ــر س ــنابل القم ــح أو الت ــن.
مغــــمارة :عب ــارة ع ــن ش ــعبتني م ــن اخلش ــب موصولت ــن
م ــن جه ــة ومفتوحت ــن م ــن اجله ــة األخ ــرى ،يس ــتخدمها
(الغم ــار) يف ل ــم ش ــمال احلب وراء احلاص ــود جلعلها على
ّ
ش ــكل غمر.
شــــياله :أكب ــر م ــن املغم ــارة تس ــتعمل جلم ــع أغم ــار
احلنط ــة ورفعه ــا عل ــى عرب ــة الرجاد ،وس ــميت بالش ــيالة
م ــن عمله ــا وه ــو (الش ــيل) أي الرف ــع بع ــد اجلم ــع.
مـدراي :هي عبارة عن كف يصنع من احلديد أو اخلشب،
ل ــه ي ــد خش ــبية طويل ــة تنته ــي بش ــعب ،يتألف م ــن خمس
أصاب ــع ،تس ــتخدم يف عملي ــة احلص ــاد والرجاد والدراس ــة،
وتذري ــة احل ــب امل ــدروس ،وتلف ــظ عن ــد بعضه ــم (مدريي ــه)
مب ــد الي ــاء واإلمالة ...م ــن أنواعها:
مـ ــدراي خشـ ــب :تس ــتخدم يف قلب الطرحة أثناء الدراسة،
وفرز احلب عن التنب (التذرية) وتعبئة التنب يف اخليش ــة.
مـ ــدراي حـ ــديد :تس ــتخدم يف ل ــم أش ــمال احل ــب وخاص ــة
كرادي ــس الع ــدس واجللب ــان ،وتعبئت ــه يف العرب ــة وإفراغ ــه
عل ــى البي ــدر ومنه ــا أن ــواع س ــميكة تس ــتخدم يف احلف ــر.
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ســــحة :وه ــي مكي ــال خش ــبي م ــدور قائ ــم اجلوان ــب،
َم
َ
ت ــكال ب ــه أن ــواع احلب ــوب كاحلنط ــة والش ــعير والع ــدس،
س ــميت مس ــحة ألنه ــا ُتس ــح بع ــد مأله ــا باحلب ــوب عند
ش ــفتها العلي ــا ،املثب ــت فيها قضيبان م ــن املعدن لتحديد
مس ــتوى احلب ــوب.
أدوات الفـالحة (احلـراثة) :
()1

غـربال

جــــاروف :عب ــارة ع ــن رف ــش خش ــبي أو معدن ــي يج ــرف
ب ــه احل ــب أو الت ــن لتجيمع ــه ول ــه اس ــتخدامات متع ــددة
ويس ــمى (الرحت) يف املنطقة الش ــرقية .وهوعبارة عن عود
طوي ــل ذي ش ــعبتان يف نهايت ــه يجم ــع ب ــه الش ــوك.
غــــربال :عبارة عن طارة خش ــبية دائرية ّ
مغطى بش ــبكة
ذات فتح ــات صغي ــرة ،تس ــمح للم ــواد الناعم ــة بالن ــزول
منه ــا ويحتف ــظ باحلب والش ــوائب الكبي ــرة ،فيتم فصلها
وإبعاده ــا بالي ــد ،وال ــذي يق ــوم بالغربل ــة يس ــمى املغربل.
صــــانوط :من أنواع الغرابيل يس ــمح من خالل فتحاته
للح ــب بالن ــزول ،ويحتف ــظ بامل ــواد والش ــوائب الكبي ــرة،
وال ــذي يق ــوم بالصن ــط يس ــمى صان ــوط.
عــــيار :نوع من الغرابيل يستخدم بعد الصنط ،ويسمح
ّ
للتراب الناعم بالن ــزول ويحتفظ باحلب.
مسرد أو سارود :نوع من الغرابيل فتحاته كبيرة يستخدم
غالبـ ـ ًا لفص ــل التنب عن القش اخلش ــن «القصري ــن» والذي
يقوم بالسرد يسمى السارود.
قاســــومه :هي م ــن أن ــواع الغرب ــال الت ــي تقس ــم البرغل
الناع ــم عن اخلش ــن.
حـاروبه  :التي ُيحرب بها البرغل و ُتفصل اخلش ــانة عن
البرغل اخلش ــن ،وهي على نوعني ناعمة وخش ــنة.
جـاروشــــه :وه ــي آل ــة الطح ــن الت ــي ت ــدار بالي ــد ،وه ــي
عبارة عن حجرين بقطر  50س ــم ،احلجر الس ــفلية ثابتة،
واحلجر العليا لها فتحة يف الوسط توضع فيها احلبوب،
وله ــا ي ــد خش ــبية ت ــدار به ــا ،ويطح ــن فيه ــا الع ــدس غالب ًا
ولي ــس القم ــح ،فه ــي للجرش والتكس ــير ولي ــس للطحني.

تت ــم فالح ــة األرض بواس ــطة احملراث القدمي املس ــمى
(الصم ــد) ،ال ــذي يج ــره ث ــوران أو بغ ــان أو حصان ــان،
وحيوان ــا احلراثة يس ــميان مع بعضهما (ف ـ ّـدان) ،وتتألف
أدوات احلراث ــة م ــن األدوات التالي ــة:
صــــمد :ه ــو احمل ــراث الزراع ــي اخلش ــبي الق ــدمي ،ال ــذي
يس ــتعمله امل ــزارع لفالح ــة األرض.
تتأل ــف أج ــزاء الصم ــد م ــن (املس ــكة ،القبض ــة ،الكفة،
الس ــيف ،مرق ــق ،الوص ــل ،النق ــر) .وم ــن توابع ــه( :الني ــر،
س ــكّ ة الني ــر ،الب ــوار ،امل ــاج ،الش ــرع ،زقاقة).
نيــــر :اخلش ــبة الطويل ــة الت ــي توض ــع يف رقب ــة الثي ــران
أثن ــاء الفالح ــة (بواس ــطة الس ــبيالن) ،ول ــه بي ــور ترك ــب
علي ــه الش ــرعة.
اســــبالنه :من أدوات احلراثة وهي أربعة عيدان ،يوضع
ّ
كل اثن ــن منه ــا عل ــى جانب ــي الني ــر يف فتح ــات خاص ــة،
لتثبي ــت الني ــر يف عن ــق الث ــور أثن ــاء الفالح ــة ،وس ــميت
كذل ــك ألنه ــا تس ــبل عل ــى رقب ــة الث ــور.
بيــــور :وهو عبارة عن عودي ــن يركبان يف فتحتني وس ــط
ّ
الني ــر ،لتثبي ــت الش ــرعة فيهم ــا ،الت ــي متس ــك بنهاي ــة
احمل ــراث عن ــد اجل ــزء املس ــمى بالنق ــر.
جــــارور :وه ــو احلب ــل ال ــذي يرب ــط ب ــن نق ــر الوص ــل يف
(الصم ــد) ،والش ــرعة املركب ــة عل ــى الني ــر.
شـرعــــة :مصنوعة من جل ــد البق ــر املجف ــف ،واملجدول
على ش ــكل أربطة ،تربط يف بيور النير والس ــيف يف الصمد
أثناء الفالحة.
مجـوز :وهو احلبل الذي يصل الرسن يف رأس احليوانات
م ــن ط ــرف ،وميس ــك الف ــاح طرف ــه اآلخ ــر ،ويس ــتخدمه
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منكــــوش :فــأس صغيـرة ب ــرأس أو رأس ــني وي ــد خش ــبية،
يستخــدم يف التعش ــيب ،والعــزق وحتـريك وقلـ ــب التــربة.
كــــريك أو رفــــش :عب ــارة ع ــن عص ــا طويل ــة يف نهايتها
ش ــفرة معدني ــة مقوس ــة ،يس ــتخدم يف الس ــقاية والتعزي ــل
والتجمي ــع والتعبئ ــة وغيره ــا.
()2

فـاس كـبير

الف ــاح أثناء الفالحة لقيادة وتوجيه احليوانات ،وس ــمي
باملج ــوز ألنه عبارة ع ــن حبل مزدوج.
َم ّســــاس :قضي ــب من اخلش ــب طوي ــل يش ــبه الرم ــح ،يف
نهايت ــه رأس معدن ــي ،يش ــبه املج ــرود يس ــمى (فرج ــل)،
يس ــتخدم أثن ــاء الفالحة ألغ ــراض متعددة ،منها س ــواقة
احليوان ــات ،وتنظي ــف الس ــكة أثن ــاء احلراث ــة.
خشــــبة املسح أو املساحة :عبارة عن لوح خشبي طوله
متران ،وعرضه عش ــرون سنتيمتر ،تثبت بطرفيه حلقتان،
تــربـط بحب ــل يجــره احليــوان تست ــخدم لتنعـيم األرض.
مســــحايه :تس ــتخدم للتس ــكيب أي صن ــع مس ــاكب،
لتجهي ــز األرض للزراع ــة ،وه ــي عب ــارة ع ــن ل ــوح معدن ــي
صغي ــر مق ــوس قلي ـ ًـا بع ــرض  15 - 10س ــم ،ل ــه حلقة من
وس ــطه ،تثب ــت فيه ــا عص ــا خش ــبية بارتف ــاع  80س ــم ،له ــا
مس ــكة يف نهايته ــا تس ــتخدم للتثبي ــت ،والضغ ــط به ــا
عل ــى األرض ،وم ــن ط ــريف الل ــوح حلقت ــان يرب ــط بهم ــا
حب ــل ،وط ــريف احلبل يربط بقطعة خش ــب بطول 30س ــم
تس ــتخدم للش ــد.
طــــواله :مس ــكبة مزروع ــة يف احلق ــل بط ــول أربع ــة إل ــى
َّ
خمس ــة أمت ــار ،وع ــرض مت ــر ونص ــف ،واحلق ــل مؤلف من
عدة مس ــاكب.
أدوات العـزق واحلـفر:
فــــاس كــــبير :رأس حدي ــدي عري ــض م ــع ي ــد خش ــبية،
تس ــتخدم يف الع ــزق واحلف ــر.

َمــــر :يش ــبه الكري ــك الزراع ــي م ــع دعس ــة ف ــوق الش ــفرة
املع ـ ــدنية املـ ــدببة ،يستـ ــخدم يف احلف ــر.
مجـرفه :عبارة عن مسكة خشبية طويلة ،ورأس حديدي
مدبب أو مبس ــوط أوعريض ،تس ــتخدم يف اجلرف واجلمع
والنقل.
قــــظمة :قطع ــة فوالذي ــة طويل ــة له ــا رأس ــان طوي ــان
أحدهما مدبب ،والثاني مسطح تستخدم للحفر والعزق،
مثب ــت يف وس ــطها ي ــد خش ــبية طويل ــة.
فـراعة  :تشبه شفـرتها رأس البلطة ذات رأس واحد كبـير
ّ
لهـا عصـا طـويـلة ،تستعمل يف قـطع األشجار واحلطب.
قــــطفه :تش ــبه املنج ــل لكنه ــا أصغ ــر من ــه ،تس ــتعمل
لق ــص األعش ــاب واألش ــواك والبرس ــيم والفصة ،وتس ــمى
حالوش ــة أو زاب ــورة.
مشــــط زراعي :وهو رأس حديدي له أصابع على ش ــكل
املش ــط ،وعص ــا خش ــبية ،يس ــتخدم جلم ــع الق ــش وتنعيم
التربة ،ويس ــمى ّ
مش ــاطة.
مهــــده  :وهي مطرقة كبي ــرة احلجم مختلف ــة األحجام،
ّ
تـ ـ ــزن ب ـ ــن إثن ـ ــن إل ـ ــى خمس ــة كيلـ ــو غـرام ـ ــات لهـ ــا يـ ــد
خشـ ــبية غليظ ــة.
إزمــــيل :قضيب معدني مدور أو مبسط الرأس ،مختلف
األحجام واألطوال يس ــتعمل للحفر.
بلــــطة :قطعة معدنية حادة ومس ــكة خش ــبية ،تستعمل
لقط ــع اخلش ــب ،وقطعته ــا احلديدي ــة له ــا رأس ــان رأس
مدب ــب ورأس مفلط ــح.
ساطــــور :وه ــو س ــكني كبي ــرة تس ــتعمل لقط ــع اللح ــم
والعظ ــم ،ومن ــه طويل تس ــتخدم لصرم الش ــمندر الس ــكري
واألحم ــر واللف ــت.
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كما تطرق الكاتب إلى األدوات املستخدمة للحيوانات
ك ــالـلـجـ ــام وال ــرسـ ــن واجلـ ـ ــال وغي ــرهــا ،وكـ ـ ــذلك أســماء
احليوانات املستخدمة يف الريف ألعمال النقل والزراعة.
أدوات التدفـئة واإلنـارة وهذه بعض منها :
عــــ ّلوس :نوع من قناديل الكاز املؤلّف من خزان معدني،
ل ــه فتح ــة يف األعل ــى ،يخ ــرج من ــه فتي ــل مب ــروم ،يش ــعل
لإلن ــارة ،وه ــو ب ــا بل ــورة زجاجي ــة ،كان يس ــتخدم إلض ــاءة
اإلس ــطبالت وزرائ ــب احليوان ــات.
فـانوس :س ــراج على الكاز مصنوع من املعدن ،وله مخزن
للوق ــود وبل ــورة زجاجي ــة محاطة بش ــبك ،وله ي ــد معدنية
للحم ــل ،يخ ــرج الفتي ــل املبس ــوط املوص ــول باملخ ــزن ،من
رأس الفانوس ،وله دوالب اس ــطواني صغير لرفع وخفض
الفتيل عن ــد احلاجة.
ســــراج :قنديل الكاز الذي يستخدم الفتيل املبسوط يف
رأس الس ــراج النحاس ــي لإلن ــارة ،وله خ ــزان وقود زجاجي،
ول ــه م ــا يس ــمى بالبل ــورة الزجاجي ــة ،توض ــع ف ــوق ال ــرأس
ال ــذي يح ــوي الفتيل ــة ،ويس ــمى من ــرة  3أو  ،4ول ــه لول ــب
يرف ــع الفتي ــل كلم ــا احت ــرق اجلزء األعل ــى منه.
لوكــــس :مصب ــاح ال ــكاز ال ــذي يس ــتخدم قميصـ ـ ًا خاص ًا
لإلض ــاءة ب ــد ًال م ــن الفتي ــل ،وه ــو مؤل ــف م ــن خ ــزان
وق ــود كبي ــر وبل ــورة إن ــارة ،ويت ــم تش ــعيله بواس ــطة الوق ــود
اخلفي ــف الس ــبيرتو يف خ ــزان صغي ــر ،وله ّ
دف ــاش لضغط
الوق ــود وتقوي ــة اإلن ــارة .
أدوات الطـعام والشـراب :
أدوات الطـبخ :كان يتم طبخ الطعام يف طنجرة نحاس ــية
على النار التي تشعل يف املوقدة ،أويف دست إذا كان الطعام
كثي ــراً ،ويطب ــخ عل ــى الباب ــور إذا كان قلي ـ ًـا ،ويستخ ـ ــدم يف
املــوقـ ــد القـش والقصـرين ،والعي ــدان واحلطب واجللّة.
مـوقــــده :أو املوق ــد وه ــي م ــكان يش ــعل في ــه الن ــار لطب ــخ
الطع ــام ،وه ــي عب ــارة ج ــدران دائري ــة مرتفع ــة ع ــن األرض
حوال ــي  50س ــم ،مصنوع ــة م ــن الط ــن الن ــاري واحلجارة،
والش ــكل األبس ــط لها احلف ــرة الصغي ــرة يف األرض ،يوقف
عل ــى جانبيه ــا حج ــران يوض ــع عليهم ــا وع ــاء الطبخ.

()3

بابـور الكـاز

بابـور الكــــاز :من أدوات الطبخ وتس ــخني املاء ،عبارة عن
موق ــد نحاس ــي يعم ــل عل ــى ال ــكاز ،ل ــه قوائ ــم ث ــاث يوضع
عليها اإلناء ،ويس ــمى الطباخ ومنه (برميوس) وهي أش ــهر
ماركة للباب ــور الكاز.
دســــت :وعاء نحاس ــي كبير يس ــتعمل للطبخ يف الوالئم
واحلف ــات ،ل ــه حلقت ــان جانبيت ــان حلمله.
طنجــــرة :هي الوع ــاء الذي يس ــتخدم للطب ــخ كانت من
النح ــاس ،وه ــي اآلن م ــن األملني ــوم والتيف ــال ،والكبي ــرة
منه ــا تس ــمى «الدس ــت».
طــــبق أو طــــبأ :طب ــق الق ــش مصن ــوع م ــن قش س ــنابل
القم ــح ،مزخ ــرف ومل ــون ،عل ــى ش ــكل الص ــدر األملني ــوم
احلال ــي ال ــذي يوض ــع علي ــه الطع ــام.
طــــبوقة :تصغير للطب ــق يصنع م ــن القش ،وه ــو عبارة
ع ــن طب ــق صغير.
طــــبليه  :عب ــارة ع ــن طب ــق خش ــبي دائ ــري مرتف ــع ع ــن
األرض ،ل ــه قوائ ــم قصي ــرة يس ــتخدم كطاول ــة للطع ــام.
مقـلي  :وهو الوعاء النحاسي املدور له مسكتان ،يستخدم
لقلي الطعام.
طـواي أو تقـالي أو مقـالي  :وهي مقالة طعام نحـاسية
صغيـرة ومـدورة ولهـا مسـكة يـد طـويـلــة.
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()5

()4

هـاون

جـرن كـ ّبه

صــــينيه :وعاء للطعام م ــن النح ــاس أو األملنيوم ،يصب
به ــا الطع ــام ويقدم عل ــى املائدة.
صــــحن :إناء من النحاس أو األملنيوم أو الفخار يصب به
الطعام.
جـاط :عبارة عن صحن كبير.
ركـوه :إناء صغير لصنع القهوة.
سـيخ :قضيب معدني رفيع يستخدم لشي اللحمة .
مرغــــفه أو مغــــرفه :ملعق ــة كبي ــرة وه ــي م ــا يس ــمى
بالكفكي ــر ،وه ــي م ــن النح ــاس أو اخلش ــب لها ي ــد طويلة،
تنتهي برأس عريض مبا يش ــبه الكيل ،منها يش ــبه امللعقة
يس ــتعمل للتحري ــك ،ومنه ــا كيله ــا عمي ــق لص ــب الطعام.
خاشـوقة :هي ما يسمى ملعقة الطعام وتكون مصنوعة
م ــن اخلش ــب أو النح ــاس أو األملني ــوم ،كان االس ــم يطل ــق
قدميـ ـ ًا على املالعق اخلش ــبية.
كـبه :وهو جرن مصنوع من احلجر األزرق ،عبارة
جــــرن ّ
ع ــن قطع ــة حجري ــة مربع ــة يف وس ــطها حف ــرة ،ول ــه مدقة
حجرية يس ــتخدم لصن ــع الكبة.
مدقـاقــــة (املـدقــــة) :ش ــكل اس ــطواني عري ــض م ــن
األس ــفل ويضي ــق نح ــو األعل ــى وه ــي ع ـ ّـدة أحج ــام وأن ــواع:
منه ــا مدقة حجري ــة جلرن الكبة ،ومدق ــة معدنية للهاون،
ومدقة خش ــبية أو بالس ــتيكية للثوم ،ومدقة جرن القهوة.

هــــاون :وهو إن ــاء معدني اس ــطواني صغير م ــن النحاس،
قليل العمق قائم احلواف ،لدق وتنعيم الكحل واألعش ــاب
واحلبوب.
جــــرن القهــــوه :وه ــو ج ــرن خش ــبي اس ــطواني الش ــكل،
ل ـ ـ ـ ـ ــه حفـ ـ ـ ــرة عميقــة يف الــوســط ضي ـقـة الفت ـح ــة ،لتنعيم
القه ـ ــوة الع ـ ــربية بع ـ ــد حتميـصــها ،وتصنع بع ـ ــض أنــواعه
م ــن اخلشــب الثم ــني ،املـرصع بالفضة ومـزخرف باحلفر.
محـماصــــة :ه ــي تش ــبه املق ــاة لكنه ــا س ــميكة ،وقليل ــة
العم ــق ذات ي ــد طويل ــة ،تس ــتخدم لتحميص ح ــب القهوة
العربي ــة عل ــى النار.
إيد احملــــماصة :تش ــبه امللعقة ذات يد طويلة ،تس ــتخدم
لتحري ــك حب القه ــوة يف احملماصة.
الفخ ــار لها ثقب
خضــــاضة أو
مخضة :وه ــي ج ّرة م ــن ّ
ّ
ّ
يف وس ــطهاُ ،يس ــد بقطع ــة قم ــاش أو خش ــب ،وله ــا حلقتان
يرب ــط فيهم ــا حب ــل متس ــك ب ــه امل ــرأة ،أثن ــاء خ ــض الل ــن
واس ــتخراج الزب ــدة منه.
شــــياله :ه ــي قطع ــة قم ــاش مربعة الش ــكل
حــــماله أو
ّ
ّ
تس ــتعمل ملس ــك وحم ــل آني ــة الطع ــام ع ــن الن ــار.
كالـوك :هو وعاء خشبي يستعمل لنقل الطعام.
علبـــه :دائري ــة م ــن اخلش ــب ي ــر ّوب به ــا احللي ــب لصن ــع
الل ــن.
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()6

حجـر الطـاحون

حـق :إناء فخاري مدهون لتخزين السمن.
طـاحــــون :الت ــي يت ــم فيه ــا طح ــن احلنط ــة ،لتصب ــح
طحينـ ـ ًا جاه ــز ًا للعج ــن واخلب ــز ،وجت ــرش فيه ــا احلب ــوب
كالش ــعير والع ــدس واجللب ــان وعل ــف احليوان ــات.
طاحــــونة مــــاء :ه ــي الطاح ــون الت ــي ت ــدور أحجاره ــا
بواس ــطة امل ــاء ،منه ــا امليم ــاس واألس ــعدية.
طاحــــونة ديزل :ه ــي الطاح ــون الت ــي ت ــدور أحجارها
بواس ــطة احمل ــرك االنفج ــاري ،كطاحون ــة باب ــا عم ــرو ع ــام
.1957
اجلــــغل :اس ــم العنف ــة املغم ــورة يف امل ــاء ،التي ت ــدور معه،
وتدي ــر أحج ــار الطاح ــون.
حجــــر الطــــاحون :عب ــارة ع ــن قطعت ــي حج ــر أس ــود
دائريتني س ــميكتني بارتفاع  50سم السفلية ثابتة والعليا
متحركة ،ويغطي أحجار الطاحون قميص معدني دائري.
ســــطل الطــــاحون (دلــــو) :إن ــاء معدن ــي عل ــى ش ــكل
قم ــع مفت ــوح م ــن األعل ــى ،يركب ف ــوق احلج ــر وتصب فيه
احلب ــوب ،وله فتحة من األس ــفل تس ــمح للحب ــوب بالنزول
إل ــى احلج ــر بق ــدر مع ــن ليت ــم طحن ــه.
املــزراب :يخـرج مـن أسفـل جان ـ ــب قميـص احلجـر ينـزل
منـ ــه الطحـ ــن ،ويـركـب علـيه الكـيس جلـمـع الطحني فيه.
ُمنخــــل :طارة دائرية مركب عليها ش ــبك ناعم يتم فيها
نخـ ــل الطحـني ،ليفصـل عنـه الشـ ــوائب والنخالة ،ويسمى
املقطف.

تفــــال :وه ــي قطع ــة م ــن القم ــاش مبطن ــة ومربع ــة،
توض ــع ف ــوق طب ــق الق ــش ،ويص ــف عليه ــا قط ــع العج ــن
(الطقروص ــة) قب ــل حمله ــا إل ــى التن ــور ويس ــمى املي ــزر.
وتنـور :ش ــكل أس ــطواني مصنوع من الطني املشوي
َت ْنـور ُ
املعج ــون بالق ّن ــب والت ــراب الن ــاري ،لصنع اخلب ــز التنوري
املش ــهور يف الري ــف .يقال الكلمة عربي ــة األصل مؤلفة من
(تن) :الدخان (ونر) النار ومنها اس ــم التنني وقيل فارس ــية
أو س ــريانية أو عبراني ــة وتعني بيت النار.
كــــارا أو طــــارا :وه ــي طرح ــة اخلبزالت ــي يوض ــع عليه ــا
رغي ــف العج ــن املرقوق للصق ــه يف التنور ،وه ــي عبارة عن
ط ــارة س ــميكة مصنوع ــة ومحش ــية بالقم ــاش ،وله ــا جيب
لوض ــع كف اليد بها أثن ــاء إدخال العجني املرقوق ،ولصقه
بج ــدار التنور.
مجــــرود :سيخ حديد معكوف من أحد جانبيه ،والثاني
مس ــطح يس ــتخدم لتنظيف جدار التنور ،وإخراج الرغيف
وحتري ــك النار وتعزي ــل فتحة التهوية.
جــــ ّله :تصنع من روث البقر على شكل أقراص دائرية أو
أس ــطوانية ،وتخزن إلى الش ــتاء ،وتس ــتعمل وق ــود ًا للموقد
عن ــد الطبخ والتن ــور عند اخلبز.
بعــــر وبعــــرور :وه ــو روث الغن ــم واملاع ــز واجلم ــال كانت
جتمعـ ــه النسـ ــاء ،ويست ـ ــخدم وقـ ــود ًا للمـوقـ ــد والتن ـ ـ ــور
والتدفئ ــة.
شــــونه :شكل هرمي دائري يصنع من العيدان والقصب،
ويلب ــس جداره ــا اخلارج ــي باجل ّل ــة ،ويك ــون داخله ــا فارغ ًا
يخ ــزن فيه ــا التنب أو القصري ــن للوقود.
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أدوات املـاء والشـرب والغسـيل :

()7

اطباق القش

مــــدلك :عبارة عن أس ــطوانة خش ــبية لها مس ــكتان على
جانبيه ــا ،يس ــتخدم لرق العج ــن من أجل اخلب ــز أو صنع
أقراص العيد وتس ــمى ش ــوبك.
َمنقــــش :عبارة عن مدقة خش ــبية لها مس ــكة يف األعلى،
وتنته ــي بدائ ــرة مزروع ــة مبس ــامير موزع ــة عل ــى أش ــكال
معين ــة ،تنق ــش به ــا أق ــراص العي ــد بع ــد دلكها.
مقع ــر من احلديد يوضع على النار ،ويصب
صـاج :غط ــاء ّ
فوق ــه العج ــن الس ــائل ،ويصن ــع علي ــه اخلب ــز املرق ــوق
للس ّيالة.
أدوات ختـزين الطـعام :
قــــفورة :عب ــارة ع ــن سـ ـلّة صغي ــرة مصنوع ــة م ــن قص ــب
احلنط ــة (الس ــبل) ،وق ــد تك ــون ملون ــة بع ــد صباغ الس ــبل،
ويوض ــع فيه ــا البي ــض ع ــادة ،وأش ــياء صغي ــرة أخ ــرى وهي
عل ــى ع ــدة أش ــكال وأحج ــام.
قــــفاعة :وه ــي قفي ــر كبي ــر عل ــى ش ــكل القب ــة ،مصن ــوع
َّ
ومج ــدول م ــن قضب ــان اآلس الرفيع ــة أو عي ــدان احل ــور
والصفص ــاف ،تس ــتخدم لوض ــع امل ــواد الغذائي ــة والطع ــام
حتته ــا ،أو لصن ــع الكش ــك وتس ــمى مك ّب ــة.
قـرطــــل :يصنع م ــن القصب املج ــدول ،وله ي ــد وهو على
ش ــكل سـ ـلّة يوضع في ــه البي ــض ،وفواكه وأغ ــراض أخرى.

غالبـ ـ ًا يعتم ــد أه ــل الري ــف يف احلص ــول عل ــى امل ــاء
م ــن البئ ــر ،ويت ــم نش ــل امل ــاء من ــه يدويـ ـ ًا بواس ــطة الدل ــو
واحلب ــل ،أو نش ــل الدل ــو بواس ــطة بك ــرة مثبت ــة عل ــى ثالثة
أعم ــدة خش ــبية ف ــوق فتح ــة اجلب ،أو بواس ــطة الس ــربس،
أو اس ــتخدام املضخ ــة اليدوي ــة املعروف ــة بالطرمب ــة ،وه ــي
نوعان أش ــهرها ذات ال ــذراع الطويل ،ويوضع بجانب اجلب
ما يس ــمى باجلرن احلجري املنحوت من الصخر األبيض
أو األس ــود ،ويك ــون مربعـ ـ ًا أو مس ــتطي ًال أو دائريـ ـ ًا ،لتخزين
املياه ،وسقاية احليوانات ،ويتم تعبئة مياه الشرب باألواني
الفخاري ــة (اخلابي ــة) املتعددة احلجوم ،أما غس ــيل الثياب
فيت ــم ع ــادة عل ــى النهر اجل ــاري قرب القري ــة ،حيث حتمل
النس ــاء الثي ــاب إل ــى النه ــر ،وتنقعه ــا بامل ــاء والش ــنان ،ث ــم
تطرقها باملخباط اخلش ــبي حتى تنظف ،وتعود فتنش ــرها
عل ــى حب ــل الغس ــيل يف باح ــة ال ــدار .وهذه بع ــض منها :
نبريـــج :هـو خـرطـوم مــن اجلـلــد أو الب ــالسـتيك مختلف
األط ــوال والقياس ــات ،يب ــدأ م ــن ½نص ــف وحت ــى 4إن ــش،
يس ــتخدم للسقاية ونقل املاء ويس ــمى (النبريج) ،ومنه ما
ه ــو مصن ــوع م ــن األملني ــوم أو احلديد ،ويس ــمى (بوري).
ســــربس :هو آلة لسحب املاء من البئر يتألف من هيكل
خش ــبي ،وبك ــرة أس ــطوانية له ــا ذراع طوي ــل ،وحب ــل ودل ــو.
ومن ــه حدي ــث ذو هي ــكل معدني.
طــــرمبه :آلة يدوية قدمية لنشل املاء من البئر بالضخ
والضغط ،ولها ذراع موصول مبكبس يف أسفل اجلب وهي
نوعان كبيرة وصغيرة.
دلــــو أو قـادوس :دلو املاء وهو وعاء مصنوع من اجللد أو
املطاط األس ــود الس ــميك ،ينش ــل به املاء ،أو دلو الطاحون
ال ــذي يصب فيه احل ــب عند الطحن.
الفخار تستخدم لوضع
خــــابه أو
جــــرة :وهي وعاء من ّ
ّ
م ــاء الش ــرب ،وتنص ــب عل ــى س ــيبة خش ــبية أو معدني ــة،
وتتمي ــز بتبريده ــا اجلي ــد ومنه ــا اخلابي ــة .
ســــطل :وعاء لنقل املاء مصنوع من التوتياء أو اجللد أو
اخلشب.
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طـبل :آلـ ــة إيقـاعية علـى شكـ ــل صنـدوق دائـ ــري ،يغــطى
جانبـيه بــاجلـلد املشــدود ،ويضـرب عليـه بعصـويـن إحـداهما
كبيـ ــرة واألخـرى صغيـرة ،يستعـمل غـال ـبـ ًا يف الدبكة.
مـزمــــار :يس ــتعمل مع الطبل يف الدبكة ،وهو على ش ــكل
ب ــوق اس ــطواني الش ــكل له ع ــدة ثقوب ،ينفخ فيه بواس ــطة
قصبة توص ــل به .
دف :إطار دائري مشدود عليه اجللد ،ينقر عليه باليد.
دربكـه :طبلة تش ــبه القمع من الفخار املشوي لها طبقة
م ــن اجللد على إحدى جهتيها.
بـزق :آلة تشبه العود لكنها أدق ورقبتها أطول.
مجــــوز :وه ــو عبارة ع ــن قصبت ــن مجوفت ــن ملصقتني
عل ــى س ــطحهما العل ــوي ،ع ــدة ثق ــوب لتوزي ــع األحل ــان،
ينف ــخ بهم ــا بواس ــطة قصبت ــن رفيعت ــن .
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دربكـه

كـيل :عبارة عن وعاء صغير يشبه الكأس ،له عروة ميسك
منه ــا ،ويوض ــع فوق غط ــاء ج ّرة امل ــاء للش ــرب ،مصنوع من
اخلشب أو املعدن.
شــــنان :نوع من النبات م ــن فصيلة الس ــرمقيات يطحن
ويس ــتخدم لغس ــل املالبس.
لــــيفه :قطعة من اإلسفنج أو من نبات الليف تستعمل
للف ــرك عند احلمام.
كـيس احلــــمام :كيس صغير من الكتان األس ــود يلبس
بالك ــف لفرك اجلس ــد عند االس ــتحمام.
مخـباط :قطعة خش ــبية مس ــتطيلة لها مسكة يستعمل
خلبط الثياب أثناء الغس ــل.
ويتطـــرق الباحث إلى أدوات املوســــيقى والغــــناء
فيذكـــر منها:
ربابــــه :تصن ــع م ــن اجلل ــد املش ــدود عل ــى إط ــار خش ــبي
مس ــتطيل ،ل ــه ذراع طويل ــة ،ويش ــد علي ــه خصلة من ش ــعر
الف ــرس عل ــى ش ــكل وت ــر م ــن رأس ال ــذراع وحت ــى أس ــفلها،
وق ــوس مش ــدود بخصل ــة ش ــعر أخ ــرى ،يج ــر الق ــوس عل ــى
الوت ــر الش ــعري فيص ــدر صوتـ ـ ًا .

وهنـــاك أدوات كثيرة يعـــرف الكاتـــب بها مثل
أدوات اخلياطـــة والدفن واألســـلحة مثل :
مـيبرا :إبرة خياطة متوس ــطة احلجم ،تس ــتخدم خيطان
قطنية س ــميكة خلياطة اللحف والفرش .
مســــ ّله :إب ــرة كبي ــرة وطويل ــة تس ــتخدم خيط ــان القن ــب
مخاط.
خلياط ــة األكي ــاس واخلي ــش ،وتس ــمى عند الب ــدو ّ
مخــــرز :قطعة معدنية لها مس ــكة خش ــبية ورأس رفيع،
تس ــتخدم لفت ــح ثق ــب أم ــام اإلب ــرة يف قطع ــة القم ــاش
الس ــميكة أو اجلل ــد.
كشــــتبان :وهو عبارة عن قمع معدني صغير ،يوضع يف
اإلصب ــع أثن ــاء اخلياطة ،ليحميها م ــن اإلبرة.
ومن أدوات الدفن :
جـبانه  :هي املقبرة عند املسلمني يدفن فيها األموات.
ّ
خشـخاشـه  :هي املقبرة عند املسيحيني .

وجـناز :موكب تشييع امليت من بيته إلى املقبرة.
جـنازه
ّ
زهـبة :هي األثواب التي يكفن بها امليت (كفن).

تابــــوت :عب ــارة عن صندوق خش ــبي ل ــه غطاء عل ــى قدر
قام ــة الرج ــل يحم ــل في ــه امليت.
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طـبنجـا

ِجـفت :رباروده للصيد لها فتحتان.

يغسل
نعــــش :عبارة عن لوح خشبي له قوائم ومسكاتَّ ،
ويحمل عليه.
علي ــه امليت ُ

فـرد نكل :نوع من املسدسات قبضته فضية.

عـزا :وهو مأمت امليت ومجلس العزاء.

فــــرد أبو طاحـونه  :مسدس مخزن طلقاته على شكل
اس ــطواني يدور عند اإلطالق.

شـاهـده :حجر ينصب على القبر من جهة رأس امليت.
نعوة :ه ــي عملية اإلخب ــار واإلعالم عن وفاة الش ــخص،
كان ــت تتم باملن ــاداة وحاليا بطباعة أوراق تس ــمى نعوة.
ومن أدوات األسلحة :
ِمــــقالع :ه ــي أداة رم ــي األحج ــار عب ــارة ع ــن قطع ــة م ــن
الوب ــر املجدول م ــع ذراعني طويلني ،بينهما قطعة عريضة
لوض ــع احلج ــر فيها.
نقـيفــــه :أداة لرم ــي احلص ــى مؤلفة من ش ــعب خش ــبي،
م ــع ذراع ــن م ــن املط ــاط يف نهايتي ــه قطع ــة جلدية ملس ــك
احلصوة.

ســــيف  :بأنواعه من ــه العربي املنحن ــي ،ومن ــه الروماني
القائم .
خـنجــــر مجــــدالني :نس ــبة إل ــى مج ــدل ش ــمس ،وهو
مش ــهور بقبضت ــه املصدف ــة .
خـنجــــر حــــويز :لونه أس ــود وعلي ــه دروب بيض ــاء وهو
ش ــغل األردن.
خـنجــــر ميــــني  :نس ــبة إلى اليم ــن ويتمي ــز باعوجاج
نهايت ــه .
شــــبريه:فيروزية ش ــغل في ــروزة ،وهي مشنش ــلةومخرزة
باخلرز.

فَ ــــخ :عب ــارة ع ــن دائ ــرة م ــن القضب ــان املعدني ــة نصفاها
متح ــركان عل ــى ناب ــض ،يفت ــح وينص ــب بواس ــطة ذراع
موص ــول إل ــى خي ــط مثب ــت عليه ــا الطع ــم .

ومفضضة فقط .
منشـيه  :هي شركسية
ّ

طـوب :املدفع القدمي الذي كان يحش ــى باخلرق والبارود
م ــن األمام ،ويطلق عن ــد اإلفطار يف رمضان.

رمــــح ردينـــي  :وردين ــة اس ــم ام ــرأة عربي ــة يق ــال إنه ــا
صنعت ــه .

طـبنجـا :مسدس قدمي والكلمة تركية.
بـــارودة صــــيد :وه ــي ع ــدة أن ــواع منه ــا :الدك واحلش ــو
واخلردق ــة.
باروده :وهي الفرنسية وأم مكنظمة.

ســــنكه :هي مرافقة للبارودة طويلة ورفيعة ،تس ــتخدم
عند القت ــال القريب.
طـيطــــريه :فاس ــة براس ــن ،وأيض ــا نوعـ ـ ًا م ــن الف ــرودة
(املس ــدس).
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ترويقـه

كندرجية :سكني الكندرجي أو االسكايف.

زوادة :صـ ـ ّرة طع ــام قماش ــية يحمله ــا العام ــل مع ــه إل ــى
احلق ــل تض ــم بض ــع أرغف ــة وصحنـ ـ ًا م ــن الطبي ــخ.

مـــوس قرباطـــي :م ــوس صغي ــر مط ــوي قبضت ــه م ــن
العظ ــم.

ســــماط  :يطل ــق على طع ــام الوليم ــة يف األع ــراس ،وهو
مؤلف من مناس ــف البرغل واللحم ،وميد على ش ــكل خط
طوي ــل يكفي ع ــدد ًا كبير م ــن املدعوين.

كباس  :موس يطوى بكبسة.
موس ّ

ريشه :موس صغير مطوي.
هذا بالنســـبة إلـــى األدوات التراثية التـــي عرضها
الكاتب بدقة ووضـــوح أما املأكوالت واملشـــروبات
الشـــعبية التي عرضهـــا الكاتب محمـــد الصوفي
في كتابـــه فهي:
أدام :م ــا ي ــؤكل م ــن الطع ــام غي ــر اخلب ــز ومنه إدام ــه ،وهو
م ــا يض ــاف للطعام من الس ــمن والدس ــم ،وأ ّدم بالطعام أي
اقتص ــد في ــه ،وأ ّدم طعام ــه أي أضاف إليه الدس ــم.
طــــبيخ أو عـيش :ويطلق على كل طعام مطبوخ ويؤكل
م ــع اخلب ــز ،يت ــزود به الف ــاح أو العامل أو األجي ــر ويأخذه
معه إل ــى العمل.
ترويقـه :الفطور الصباحي وهو عادة من حواضر البيت
أو النواشف وهو وجبة رئيسية عند الطبقة الشعبية.
برشــــت  :هو البيض املس ــلوق نصف س ــلقة ،يأكله بعض
األش ــخاص على هذا الش ــكل.
شـاط األكــــل :ومنه شايط وشاط احلليب أي انحرق،
غالبـ ـ ًا يح ــدث ه ــذا عند غلي احللي ــب على الن ــار فيتحول
إل ــى قريش.

كـماجــــة :رغي ــف اخلبز املصن ــوع يف فرن املدين ــة ،كان له
طع ــم مميز.
رغـيف تنوري  :رغيف اخلبز املصنوع على التنور .
أبــــو أمــــون  :أكل ــة تش ــبه الكب ــة ب ــدون حلم ــة ،حتش ــى
باللحم ــة والبص ــل ،وتش ــوى عل ــى التن ــور وتده ــن بالزيت .
حـر ّاق إصــــبعو :أكلة شعبية مشهورة ،تصنع من اخلبز
الياب ــس ،والبصل واحلام ــض والزيت.
رشــــتي ورشــــتايه :طع ــام مصن ــوع م ــن قط ــع العجني
املرق ــوق ،توض ــع م ــع احللي ــب ،وتطب ــخ عل ــى الن ــار.
دان الشــــايب (الشـيشـبرك) :قطع من العجني على
ش ــكل األذن ،محش ــية باللح ــم والبصل ،وتطب ــخ مع اللنب.
سـخــــتوره :أكلة شعبية مش ــهورة يف ريف حمص ،تصنع
م ــن كرش ــة الغن ــم واألمع ــاء والكراع ــن ،وحتش ــى بال ــرز
واللحم ــة ،وتبق ــى فت ــرة طويل ــة عل ــى الن ــار حت ــى تنض ــج.
كــــبه مشــــويه :م ــن أش ــهر األكالت الش ــعبية احملترمة
واملرغوب ــة م ــن اجلميع ،وه ــي تصنع من اللحم ــة (الهبرة)
م ــع البرغ ــل ،بع ــد دقّ ه ــا بج ــرن الكب ــة مبدقّ ــة حجري ــة ،ثم
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التبولة

ترق ــق عل ــى ش ــكل أق ــراص ،وحتش ــى باللحم ــة املفروم ــة
والش ــحمة ،وتش ــوى عل ــى املنق ــل.

إليه اللنب والطحينة والثوم ،وتقلى بالس ــمن من أنواعها:
فت ــة س ــختورة ومق ــادم ،فتة دج ــاج  ،فتة حمص.

كبـــة بصينية :تصنع من معجون اللحم ــة بالبرغل بال
حش ــوة ،ومتد يف الصينية وتطبخ يف الفرن.

عجـه :وهي أكلة على ش ــكل أقراص تقلى بالزيت ،مؤلفة
من خليط البيض ،والطحني واخلضر (البندورة والبصل
والبقدونس والنعنع).

كبـــة مقلية :تصنع من معج ــون اللحم ــة بالبرغل على
ش ــكل أق ــراص أو أم ــواس وتقلى بالزيت.
كــــبه بكشــــك أو باللنب :على شكل أصابع من عجينة
الكب ــة املش ــوية ،وحتش ــى األصاب ــع باللحم ــة املفروم ــة،
وتطب ــخ م ــع الكش ــك أو الل ــن فتس ــمى (كب ــة بل ــن).
كـبة حــــيلة :تصنع م ــن البرغل الناع ــم والطحني على
ش ــكل دوائ ــر وتطبخ م ــع الل ــن ،أوتلفح بالزي ــت والبصل.

كشــــك :طعام يصن ــع م ــن البرغل والل ــن بع ــد تخميره،
يجفف ويقطع ويطحن ويطبخ ،من أنواعه :كش ــك مقلّى
وكش ــك بزيت وكش ــك بخضرة .
تبولــــه :وهي أكلة ش ــعبية مش ــهورة ،تصنع من اخلضار
املفروم ــة الت ــي تخلط جي ــد ًا مثل :البقدون ــس  ،البندورة ،
نعن ــع ،برغ ــل ناع ــم منقوع م ــع الزيت .

كـبه نيه :وتصنع من البطاطا املس ــلوقة التي تعجن مع
البرغ ــل الناعم ،ومتد يف الصينية ،ويوضع عليها البهارات
والزيت والبصل املقلي.

احملم ــص،
فــــتوش :وه ــي أكل ــة مصنوع ــة م ــن اخلب ــز
ّ
واخلض ــرة والزي ــت واحلام ــض ،تع ــد صحنـ ـ ًا رئيس ــي ًا يف
وجب ــة الفط ــور يف رمض ــان .

محــــشي :محش ــي الباذجنان يف ــرغ الباذجنان بواس ــطة
احلف ــر ،ويحش ــى بال ــرز واللحم ــة والبه ــار ،ويطب ــخ عل ــى
النار حتى ينضج ،ومثله محش ــي الكوس ــا ومحش ــي القرع
ومحش ــي اجل ــزر األصف ــر.

قـمحــــيه :سميت قمحية من القمح ،وهي طعام يصنع
م ــن ح ــب احلنط ــة املس ــلوق ،يض ــاف إلي ــه الس ــمن وأحيان ًا
اللحم.

اليبـــرق :تس ــلق أوراق امللف ــوف ثم تل ــف بال ــرز واللحمة،
وتطب ــخ عل ــى الن ــار م ــع احلام ــض ،ومثل ــه ورق العنب.
فــــتات :تف ــت قط ــع اخلبز احملم ــر م ــع الطع ــام ،ويضاف
ّ

لبنيه حــــب :تصن ــع من الل ــن واحلنط ــة ،ومعه ــا الذرة
الصف ــراء ،أو م ــع ال ــرز وتس ــمى لبني ــة الرز.
مجـدره :وهي طبخة شعبية مشهورة ،تصنع من البرغل
م ــع العدس احلب ،ويؤكل معها البصل الني أو املقلي.
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رزباحلليب

برغــــل بتفـــن أو بدفــــن :يطب ــخ البرغ ــل م ــع قط ــع
اللحم ــة م ــع البن ــدورة ،وس ــميت بدف ــن ألن قط ــع اللح ــم
مدف ــون فيه ــا.
مرشـوشـه :تصنع من (احلويش) وهي أنواع احلش ــائش
البري ــة مع البرغ ــل الناعم ،وتقلى بالبصل والزيت.
مـدمــــس :ويصن ــع م ــن الف ــول املطح ــون ،ويطب ــخ حتى
ّ
ً
يصب ــح لزجـ ـا ،فيص ــب ويوض ــع علي ــه الزي ــت والفليفل ــة،
ويس ــمى (مدم ــس بالزي ــت).
مـنزلــــه  :يطبخ من قطع الباذجنان والبصل والبندورة
ّ
والزي ــت ،ويضاف إليه ــا البطاطا املقطعة.
شـنكــــليش :تصنع من قريش ــة اللنب بعد سحب دسمها
يتخمر يف
عل ــى ش ــكل أق ــراص ،وبعد جتفيفه يترك حت ــى
ّ
اجلرار.
قـريشــــه :تصنع من اللنب وتصبح (شنكليش) ،وتق ّرش
من احلليب وتس ــمى قريش ــة حليب.
مكــــدوس :يصنع م ــن الباذجن ــان بعد س ــلقه وتصفيته،
ويحش ــى بالفليفل ــة احلم ــراء الناعم ــة ،واجل ــوز املف ــروم
ويكب ــس بالقطرمي ــز ويغط ــى بالزي ــت .

عجــــور :ن ــوع م ــن أن ــواع البطي ــخ األزرق ،لكن ــه صغي ــر
ّ
احلج ــم ي ــؤكل نئيـ ـ ًا.
قــــهوه عــــربيه  :القهوة املرة تصنع من النب احملمص
املدق ــوق ،ويغل ــى م ــع التش ــريبة ويض ــاف إلي ــه ح ــب الهال.
الشــــاي :م ــن مغل ــي نب ــات الش ــاي األس ــود أو األخض ــر،
يض ــاف إلي ــه الس ــكر حس ــب الطل ــب وه ــو ش ــراب رئيس ــي.
الزهــــورات :مغل ــي احلش ــائش والنبات ــات كالباب ــوجن
والنعن ــع والكم ــون والزجنبي ــل والقرفةوغيره ــا...
ِعــــرق ســــوس  :ش ــراب ب ــارد يصن ــع م ــن منق ــوع نب ــات
الس ــوس ،يش ــرب صيفـ ـ ًا وأي ــام رمض ــان الصيفي ــة.
شــــنينه :سائل اللنب بعد خضه واستخراج الزبدة منه،
أو م ــن خل ــط الل ــن أو احلليب يض ــاف إليه املاء.
احلـلويات احلـمصية:
شــــمندور :حليب البق ــر يف األي ــام األولى لل ــوالدة ،يكون
س ــميك ًا ودس ــم ًا ،يس ــتعمل يف صن ــع احللويات.
رز بحــــليب :حلوي ــات كاس ــمها تصنع من احللي ــب والرز
والس ــكر ،وبع ــد غلي ــه يص ــب يف الصحون حت ــى يبرد.

كـبيس مخـلل :ويكبس الزيتون للمونة ،وأنواع املخلالت
م ــن اللف ــت واخلي ــار والقتة ،والش ــمندر األحم ــر وامللفوف
والفليفلة وغيرها.

سـحـلب :يصنع من احلليب املغلي والنش ــاء ،وترش على
وجهه القرفة.

جــــبس :وه ــو البطي ــخ األحم ــر ومن ــه األصف ــر ويس ــمى
«الق ــاوون» وي ــزرع مب ــا يس ــمى املقت ــاي.

عجــــن مقــــلي :وهي أقراص من العجيناملقلي املغمور
بالقط ــر ،ومن ــه ن ــوع يعج ــن مع الس ــمن يس ــمى (مترية).
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حلويات مشكلة

بسـبوســــه :وه ــي حلوي ــات تصن ــع بالف ــرن ،مؤلف ــة م ــن
الس ــميد والس ــكر والس ــمن تش ــبه النم ــورة.
بسـيســــه :تصنع من اخلبز التنوري الس ــاخن السميك
املخل ــوط بطح ــن احلنط ــة وال ــذرة ،ويعج ــن م ــع الدب ــس
والس ــمن أو الس ــكر والس ــمن.
حـريــــره :طع ــام س ــائل يصن ــع م ــن الطح ــن احملم ــص،
ويعج ــن م ــع الس ــكر والس ــمن.
سـيالــــه :أكلة حلويات شعبية مشهورة يف مدينة حمص
ّ
وريفه ــا ،تصن ــع م ــن اخلب ــز الرقي ــق املخب ــوز عل ــى الص ــاج،
ويغط ــى اخلب ــز بالقطر والقش ــطة.

ويف اخلت ــام الب ــد أن نش ــكر الباح ــث الكات ــب محم ــد
الص ــويف عل ــى إجن ــازه التراث ــي الش ــعبي الرائ ــع ألن ــه ق ــدم
لناكتاب ًا ق ّيم ًا  ،يعتبر إضافة جديدة ترفد تراثنا اإلنساني
اخلال ــد ال ــذي في ــه عب ــق املاض ــي  ،وذك ــرى األدوات الت ــي
اس ــتخدمها أجدادن ــا القدام ــى  ،وأل ــوان الطع ــام والش ــراب
املعروف ــة ببس ــاطتها وطيب ــة مذاقه ــا  ،ف ــإذا بنا نح ـ ُّـن إليها
ونش ــتهيها ونتمس ــك فيه ــا وما ذلك إال ألنها ل ــم تعد مادة
فق ــط ب ــل حتولت إل ــى قيمة غالية وفك ــرة نبيلة من خالل
م ــن اس ــتعملها لتبق ــى يف ذاك ــرة األجيال مع إش ــراقة الغد
وفرح املس ــتقبل .
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مجلة الثقافة الشعبية
من خالل موقعها األلكتروني

إعداد /أ .سيد فيصل السبع

مدير تقنية املعلومات يف مجلة الثقافة الشعبية.

تهدف مجلة «الثقافة الشعبية» من خالل موقعها اإللكتروني  folkculturebh.orgإلى دعم اإلصدار الورقي الفصلي
من املجلة ،وإثراء محتوى الثقافة الش ــعبية لتكون رس ــالة التراث الش ــعبي من البحرين إلى العالم ،وذلك من خالل موقع
جدي ــد ومطـ ـ ّور يتي ــح للمتصفح ــن والقراء باللغ ــات العاملية الث ــاث (العربية واالجنليزية والفرنس ــية) اس ــتعراض أعداد
مجل ــة «الثقاف ــة الش ــعبية» منذ ص ــدور عدده ــا األول يف  1أبريل  ،2008وتقي ــم فرصة للتدوين اإللكتروني ومش ــاركة القراء
واملهتمني يف تبادل املعلومات اخلاصة باملجلة وبالثقافة الش ــعبية وتقدمي اآلراء واملقترحات والتعليقات الهادفة.
ويتطل ــع موق ــع «الثقاف ــة الش ــعبية» اإللكتروني إل ــى توفير بيئ ــة تفاعلية لربط املهتمني بش ــأن الثقافة الش ــعبية من
خ ــال موق ــع س ــهل التصف ــح ومدعوم بتقني ــة حديثة يف التصفح والولوج والبح ــث يف املواد املتنوعة والثرية املنش ــورة يف
أب ــواب املجل ــة (عل ــى س ــبيل املث ــال األدب الش ــعبي ،الع ــادات والتقاليد ،املوس ــيقى واألداء احلرك ــي ،الثقاف ــة املادية ،جديد
النش ــر ،يف املي ــدان) ،إضاف ــة إل ــى س ــهولة تصف ــح الكتاب الفصل ــي املصاحب لكل ع ــدد جديد يصدر م ــع املجلة.
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يش ــار إل ــى أن املوق ــع اإللكترون ــي للمجل ــة أطلق مع إصدار عدده ــا األول ومت جتديده مع مطل ــع  2011معتمدين
عل ــى الش ــكل اجل ــذاب للموقع والذي يتماش ــى مع التصامي ــم العصرية للمواقع العاملية ،وأس ــلوب عرض املعلومات،
وتس ــعى املجل ــة إل ــى متابع ــة وحتدي ــث ه ــذه املعلومات بش ــكل مس ــتمر لتق ــدمي األفضل للق ــراء واملهتم ــن بالثقافة
الش ــعبية يف س ــهولة ويس ــر ،م ــن خالل طاقم العمل الذي يش ــرف عل ــى املوقع والذي مت تدريب ــه وتأهليه للعمل على
املوق ــع وإدارت ــه على أعلى مس ــتوى من الكف ــاءة واملهارة.
ـام حقـ ـ ًا عندم ــا ب ـ ُ
ـدأت بالعمل عل ــى إحصائي ــات موقع الثقافة الش ــعبية ،لم أفكر بأي ش ــيء
لق ــد أدهش ــتني األرق ـ ُ
عندم ــا أنش ــأته م ــن األس ــاس س ــوى أنه كان يكب ــر أمامي ،و كل م ــا أريد ُه هو أن أوثّ ــق محتوى املج ّل ــة إلكتروني ًا إلثراء
الش ــبكة العنكبوتي ــة ،الت ــي كان م ــن الن ــادر أن حتص ــل من خاللها عل ــى مقاالت ومواضي ــع ُتعنى بالثقافة الش ــعبية،
ـتمد منها املعلوم ــات املالئمة.
وكم ــا ّدة ُيعتم ــد عليها و ُيس ـ ُّ
اس ــتخدمت يف عملي ــة إحص ــاء زوار موق ــع املجل ــة  Analytics Googleوه ــي م ــن أق ــوى اخلدم ــات العاملي ــة
ابتداء
الت ــي تعم ــل يف ه ــذا املج ــال وكان ــت النتيج ــة املذهل ــة ،حيث بدأت بتطبي ــق هذه اخلدم ــة على موقع املجل ــة
ً
من يناي ــر .2012
ـنوات قليلة من تدش ــينه
و ك ــم يس ــعدني أن ُأعل ــن م ــن خ ــال املجل ــة إنّ موقع مجلة «الثقافة الش ــعبية» و بعد س ـ ٍ
يص ــل (للعاملي ــة) ،يتصفح ــه الزائ ــرون م ــن ش ــتى أنح ــاء العالم .حي ــث يتصفّ ح املوقع م ــا يقارب ال ـ ـ  1000متصفح
يوميـ ـ ًا ( 30أل ــف متصف ــح ش ــهريا) أكب ــر ع ــدد للمتصفح ــن كان م ــن اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،املغ ــرب ،مص ــر،
اجلزائ ــر ،البحري ــن ،تون ــس ،اإلم ــارات و فلس ــطني .كم ــا يتصفح املوقع أيضـ ـ ًا العديد من الواليات املتح ــدة و أملانيا
و اململك ــة املتح ــدة وحت ــى إيطاليا.
مت تصف ــح املوق ــع م ــن جمي ــع أنح ــاء العال ــم ،حي ــث وصل عدد ال ــدول إلى أكث ــر م ــن  190دولة .وتوض ــح اخلارطة
ال ــدول الت ــي مت تصف ــح املوق ــع منها ،حيث يدل اللون االزرق على ذل ــك والدول التي باللون الرصاصي لم يتم دخول
املوقع منها.
صدر موقع مجلة «الثقافة الش ــعبية» بثالث لغات أساسـ ـ ّية .ويحتوي على ما يقارب  550موضوع ًا عربي ًا ،و 300
موض ــوع باالجنليزي ــة و  300موض ــوع بالفرنس ــية .اجلدي ــر بالذك ــر إنن ــا نعم ــل حالي ًا عل ــى إضافة اللغ ــات الصينية
واالس ــبانية والروس ــية أيضـ ـ ًا و س ــيتم اعتماده ــا م ــن ضم ــن اللغ ــات املتع ــددة للموق ــع .كم ــا ُوض ــع حتدي ــث تصمي ــم
وبرمج ــة املوق ــع من ضم ــن اخلطط املس ــتقبلية القريبة.
ُيعتب ــر موق ــع مجل ــة «الثقافة الش ــعبية» مصدر ًا كبي ــر ًا للمعلومات عبر مح ــركات البحث يف الش ــبكة العنكبوتية،
حي ــث تظه ــر للباح ــث يف هذه احملركات نتائج مباش ــرة للمعلومات التي ُتعنى بالثقافة الش ــعبية ،كما ميكن للباحث
التصف ــح من خالل املوقع بش ــكل مباش ــر بس ــهولة يف  31ع ــدد (يف الوقت احلالي).
بإزدي ــاد أع ــداد زوار موق ــع مجل ــة «الثقافة الش ــعبية» تظه ــر أمامنا مواضي ــع تكثر قراءتها بش ــكل كبي ــر وأكثرها
موض ــوع «األمث ــال الش ــعبية املرتبط ــة ببع ــض احل ــرف التقليدية» م ــن العدد الثامن عش ــر  27200ق ــراءة ،موضوع
«ع ــادات وتقالي ــد ال ــزواج يف ق ــرى البحري ــن» من الع ــدد الثال ــث  18200قراءة ،موض ــوع «أزياء النس ــاء التقليدية يف
املنطق ــة الش ــمالية م ــن اململك ــة العربي ــة الس ــعودية» م ــن الع ــدد الثامن عش ــر  16560ق ــراءة ،موضوع «الوش ــم لدى
قبائ ــل افريقي ــا الوس ــطى :ال ــذات واملوض ــوع» م ــن الع ــدد الثالث عش ــر  13760ق ــراءة ،موضوع «األكالت الش ــعبية يف
ب ــاد الش ــام تأثي ــر البيئ ــة يف املأك ــوالت الش ــعبية« من العدد الرابع عش ــر  12090ق ــراءة وغيرها م ــن املواضيع التي
متت قراءته ــا بكثرة.
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ُيظهر اجلدول التالي أكثر عشرين موضوعا متت قراءته على موقع مجلة «الثقافة الشعبية»:
عدد املجلة

املوضوع

عدد القراءات

األمثال الشعبية املرتبطة ببعض احلرف التقليدية

18

27200

عادات وتقاليد الزواج يف قرى البحرين  -قرية النويدرات أمنوذجا

3

18200

أزياء النساء التقليدية يف املنطقة الشمالية من اململكة العربية السعودية

18

16560

الوشم لدى قبائل افريقيا الوسطى :الذات واملوضوع

13

13760

األكالت الشعبية يف بالد الشام تأثير البيئة يف املأكوالت الشعبية

14

12090

املواويل يف بالد الشام والعراق يف األدب الشعبي

14

11120

األغاني الشعبية يف األعراس العربية

12

10400

ثقافة حب إجناب املولود الذكر يف البحرين

10

10000

آلة الطبل

10

9920

أغاني األطفال الشعبية ومضمونها التربوي يف مملكة البحرين

5

9610

أغراض الشعر الشعبي التونسي

6

8680

الطب الشعبي يف البحرين

12

8330

من أغاني املهد يف البحرين

9

8150

ُ
احل ِلي والزينة يف الثقافة العربية والشعبية

9

7460

الشيخ عبد القادر اجليالني يف التراث الشعبي

14

7450

النصوص الشعرية املغناة يف فن (لفجري)

6

7370

احللي وأدوات الزينة التقليدية يف بادية جند من اململكة العربية السعودية

20

7220

أسرار رقصة التنورة الشعبية

16

6740

االستعداد ملراحل احلمل والوالدة قدمي ًا يف مملكة البحرين

4

6390

القهوة يف الثقافة العربية والشعبية

11

6330
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جدول بكل البلدان:
البلد

عدد
املتصفحني

اململكة العربية
السعودية

107,586

املغرب

85,338

مصر

84,704

اجلزائر

67,444

البحرين

55,134

تونس

53,367

اإلمارات العربية
املتحدة

25,911

الهند

فلسطني

24,507

أيرلندا

1,516

األردن

19,184

إيطاليا

1,290

اليونان

العراق

19,140

السويد

1,263

رومانيا

242

سلطنة عمان

18,313

إسبانيا

1,163

بنغالديش

236

الكويت

17,547

إيران

1,112

بولندا

217

الواليات املتحدة

16,866

بلجيكا

1,064

السنغال

217

(غير معروف)

13,450

أستراليا

976

تايالند

212

قطر

11,070

موريتانيا

901

نيجيريا

199

سوريا

10,114

البرازيل

742

استونيا

198

لبنان

10,012

سويسرا

724

سلوفاكيا

179

فرنسا

8,915

ماليزيا

669

كوت ديفوار

151

ليبيا

6,943

باكستان

597

كوريا اجلنوبية

131

اليمن

6,895

الفلبني

572

سنغافورة

131

السودان

5,585

روسيا

541

نيوزيلندا

120

البلد

عدد
املتصفحني

البلد

عدد
املتصفحني

اململكة املتحدة

4,281

فنلندا

459

هولندا

3,215

فيتنام

414

أملانيا

3,186

جنوب افريقيا

390

تركيا

2,972

الصني

340

أندونيسيا

2,901

النمسا

339

كندا

2,822

النرويج

339

كينيا

2,723

الدمنارك

326

2,627

أوكرانيا

318

اليابان

310
281
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البلد

عدد
املتصفحني

البلد

عدد
املتصفحني

البلد

عدد
املتصفحني

فنزويال

105

نيبال

43

بنني

21

بلغاريا

93

جنوب السودان

42

كرواتيا

21

البرتغال

91

غانا

41

جامايكا

21

جيبوتي

90

الكاميرون

38

أنغوال

88

هوجن كوجن

38

جزر فيرجن
األمريكية

21

قبرص

85

روسيا البيضاء

35

كوستا ريكا

19

موريشيوس

80

غوادلوب

35

هايتي

19

اجلمهورية
التشيكية

77

اإلكوادور

34

كازاخستان

19

هنغاريا

76

سلوفينيا

34

ترينيداد وتوباجو

19

املكسيك

76

بيرو

33

أرمينيا

18

األرجنتني

73

البوسنة

30

مولدوفا

18

الصومال

71

الغابون

30

طاجيكستان

18

مالي

69

جورجيا

29

مدغشقر

16

صربيا

68

أذربيجان

28

بولينيزيا
الفرنسية

16

أثيوبيا

61

تنزانيا

28

التفيا

15

سيريالنكا

61

بوركينا فاسو

27

بناما

15

مارتينيك

54

تشيلي

27

تشاد

15

لوكسمبورغ

50

ليتوانيا

27

غامبيا

14

جمهورية الكونغو
الدميقراطية

أفغانستان

26

جزر القمر

14

49

أوغندا

26

بورتوريكو

14

مالطا

47

جزر املالديف

25

غينيا

12

تايوان

47

توغو

25

غينيا االستوائية

12

كولومبيا

45

النيجر

24

قيرغيزستان

11
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البلد

عدد
املتصفحني

البلد

عدد
املتصفحني

البلد

عدد
املتصفحني

كاليدونيا
اجلديدة

11

السلفادور

5

أروبا

1

ألبانيا

10

بوروندي

4

سانت بارتيليمي

1

إريتريا

10

جزر البهاما

4

1

زامبيا

10

دومينيكا

4

جمهورية افريقيا
الوسطى
كوبا

1

موناكو

9

ناميبيا

4

الرأس األخضر

1

جمهورية الكونغو

8

بوليفيا

3

جبل طارق

1

جمهورية
الدومينيكان

بوتسوانا

3

8

جزيرة مان

1

الوس

1

ليشتنشتاين

1

ليسوتو

1

مالوي

1

نيكاراغوا

1

سيشيل

1

سيرا ليون

1

سانت مارتن

1

سوازيالند

1

تيمور الشرقية

1

جزر فيرجن
البريطانية

1

كوراساو

3

أيسلندا

8

غوام

3

أوروغواي

8

هندوراس

3

غيانا الفرنسية

7

كمبوديا

3

اجلبل األسود

7

ميامنار (بورما)

3

مقدونيا

7

تركمانستان

3

ماكاو

7

أوزبكستان

3

باراغواي

7

كوسوفو

3

بربادوس

6

مايوت

3

منغوليا

6

بليز

2

زميبابوي

6

جزر فارو

2

أنتيغوا وبربودا

5

غرينادا

2

فيجي

5

غيانا

2

غواتيماال

5

جيرسي

2

ليبيريا

5

موزمبيق

2

رواندا

5

سانت فنسنت
وغرينادين

2
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La question qui peut se poser est la
suivante: qu’y avait-il avant les maisons en
ghames (briques scellées par le ciment)
Et comment l’homme est-il passé vers
cette forme d’habitat ? Pour répondre à
ces questions il faut sans doute remonter à
l’histoire des hommes qui vivaient dans les
cavernes ou dans d’autres formes primitives
d’habitation.
La finalité de cette étude des maisons
en ghames est de développer une vision
qui serve à documenter et à moderniser cet
héritage tout en en conservant les aspects
originaux et fonctionnels susceptibles de
s’adapter aux exigences de notre époque.
L’action dans ce domaine devrait se faire au
moyen de plans, d’outils, de programmes
d’exécution dont se chargeraient des parties
officielles mais aussi des personnes, à titre
individuel. Les uns et les autres auraient
à déterminer l’identité nationale de notre
patrimoine, sur la base d’une étude objective
et intégrée, de sorte que le patrimoine
contribue à l’édification des valeurs qui sont
celles du nouvel individu arabe, porteur
de toute la fierté de son passé et œuvrant
à donner un ancrage à son présent et à
conférer forme et pérennité à son futur.
(Ce souci du passé joue, notons-le, un
rôle quant à la définition des contours du
présent et de l’avenir. Lors de périodes de
crise, de désarroi moral et spirituel, l’homme
regarde en effet vers cet âge paradisiaque
que la nostalgie ne cesse de recréer, c’està-dire vers ce passé dont le patrimoine
est l’une des expressions privilégiées. Le
patrimoine est, précisément, cette culture
avec tous ses symboles et à travers toutes
ses manifestations que la raison collective
a créée en toute innocence et spontanéité.
Et c’est dans les moments les plus difficiles
que l’homme doit rester fermement attaché
à cet héritage et à ce qui est sa culture
populaire car les dangers qui les menacent
sont autant de menaces pour son identité et
sa personnalité, de menaces aussi pour son
être au monde et sa présence sur la carte
de l’humanité.)
On comprend que la maison patrimoniale
soit porteuse de nostalgie et de chaleur
humaine car cette habitation est l’emblème
de la sécurité dans la vie. Lorsque j’observe

une maison qui se défait et s’anéantit, peu
à peu, j’éprouve une immense tristesse,
les souvenirs m’assaillent de toutes parts,
la mémoire et l’esprit me plongent dans de
profondes méditations, face à ce spectacle
de ruine et de désolation. Tant et tant de
souvenirs me reviennent de mes grandsparents, de mes aïeux qui ont hanté ces
lieux. Beaucoup de ces maisons de Hama
et de la campagne environnante menacent
aujourd’hui de s’effondrer sans que nul ne
prenne l’initiative de les restaurer. La maison
en ghames s’efface progressivement de notre
paysage, faisant place à des constructions à
étages alors qu’elle est le parfum même du
passé car elle fut édifiée en symbiose avec
ces années révolues, avec les matériaux
qui étaient disponibles et selon les canons
esthétiques de l’époque, afin de répondre
aux besoins et aspirations des générations
passées ainsi qu’aux exigences du climat et
d’une fonctionnalité en accord avec la vie
de nos ancêtres, une vie qui fut si riche de
sentiments, de simplicité, de spontanéité,
de paix intérieure.
Et c’est cela qui amène l’auteur de l’étude
à pousser ce cri par lequel il lance un appel
pour que ces demeures soient réhabilitées
afin qu’elles continuent à être présentes
dans la vie de cette génération.
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LES MAISONS EN BRIQUE DANS LA VILLE
ET LA CAMPAGNE DE HAMA (SYRIE)

Saloum Dergham Saloum
SYRIE
Le patrimoine architectural est l’un des signes majeurs de l’évolution de l’homme, à
travers l’histoire, tout autant que l’expression de la capacité de l’homme à maîtrise son
environnement.
Le mot patrimoine (turath) en arabe a la même racine qu’héritage, il renvoie à cette
succession des générations qui fait que l’une laisse la civilisation qui fut la sienne en legs
à la génération qui prend le relai. Et ce legs ne se limite pas à la langue, à la littérature et à
la pensée, il s’étend à toutes les composantes matérielles et affectives de la société, qu’il
s’agisse de philosophie, de religion, de science, d’art ou d’architecture.
Le patrimoine architectural nous offre une représentation complète de l’habitat traditionnel,
avec toutes les inventions ingénieuses imposées par les défis de l’environnement local
(climat, géographie, organisation sociale…) il nous propose en même temps des solutions
architecturales qui s’harmonisent avec les besoins de l’individu et de la société mais aussi
avec les us et coutumes qui sont profondément ancrées dans l’histoire du pays.
Le mot patrimoine entretient, en arabe, un rapport de gémellité avec héritage, la similitude
phonique autant que sémantique entre les deux termes n’est nullement le fait du hasard,
la racine (îrth) renvoyant, dans les deux cas, à ce qui a été reçu en legs des mains de la
précédente génération et que nous aurons, à notre tour, à céder à la génération suivante en
veillant à ce qu’il soit en parfait état, préservé de toute dégradation ou altération. Il s’agit en
effet d’une richesse matérielle, intellectuelle et spirituelle qu’il incombe à chaque génération
d’entretenir et de développer par l’étude, la profonde compréhension de ses dimensions
cognitives et esthétiques afin d’en faire le socle sur lequel édifier l’apport par lequel cette
génération-là laissera son empreinte dans le grand mouvement de la civilisation universelle.
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nombreux furent les habits traditionnels qui
disparurent du paysage, sous l’influence de
la mondialisation et de l’expansion de formes
culturelles transnationales et uniformisées.
L’auteur se propose dans cette étude
d’examiner la diversité des habits traditionnels
féminins dans la tribu des Hemama, et
d’analyser les signes et symboles qui y sont
liés et qui sont révélateurs de la situation
sociale et économique de chaque femme.
Malgré
la
simplicité
des
habits
traditionnels que portaient les femmes
natives de la tribu des Hemamas, surtout
dans la première moitié et au début de la
seconde moitié du XXe siècle, ces habits
étaient chargés de signes et de symboles en
rapport, précisément, avec l’appartenance
de la femme à telle ou telle catégorie
socioéconomique. Mais les mutations que
cette tribu a connues, dès le début de la
seconde moitié du XXe siècle, et qui se
sont enracinées, au cours des dernières
décennies de ce siècle, dans le contexte
de la mondialisation, ont graduellement
conduit la femme à renoncer aux habits

traditionnels qui ne sont plus désormais
portés que par certaines femmes âgées,
encore adeptes du vêtement couvrant
intégralement le corps et dont le nombre ne
cesse de décroître, d’année en année. Nous
assistons ainsi à la progressive disparition de
nombreuses particularités culturelles liées à
des us, coutumes et rites, eux-mêmes liés à
l’habit traditionnel. L’adoption de nouveaux
modes d’habillement a par ailleurs conduit à
l’effacement des anciennes significations et
symboliques vestimentaires.
On pourrait résumer ces mutations dans
deux proverbes populaires tunisiens qui
s’abolissent, en quelque sorte, l’un l’autre.
Le premier (celui qui est aboli) dit: "Est
habit ce qui voile et nourriture ce qui est
disponible": on peut y déceler l’idée d’un
choix conforme aux normes culturelles
héritées qui fait que l’habit est porteur de
divers signes et symboles. Le second
proverbe dit, par contre: "Mange à ton goût
et habille-toi au goût des autres", ce qui
signifie que l’on choisit son habit en se pliant
au diktat des autres, c’est-à-dire à la mode.
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LES HABITS TRADITIONNELS DE LA FEMME TUNSIENNE:
SIGNES ET SYMBOLES L’exemple du pays des Hemama :
une approche anthropologique

Abdelkrim Brahmi
Tunisie
Les habits traditionnels de la femme au barr (terre, pays) des Hemama sont partie de la
culture matérielle de cette région. L’auteur entend par le mot "habits" les vêtements et les
bijoux. L’habit de la femme dans cette tribu relève de la catégorie de l’ichtimal (manteau, tissu
couvrant la totalité du corps) ou de celle du mart (vêtement en laine ou en soie) par lequel se
distinguent les bédouins, de façon générale, ainsi que les populations de nombreux villages
tunisiens, tels ceux du Sahel. Les bijoux féminins sont généralement classés, en Tunisie et
dans les autres pays du Maghreb, en deux catégories, selon le métal dans lequel fabriqués:
soit, pour l’essentiel, l’or ou l’argent.
Ces habits se caractérisent par leur variété et leurs multiples fonctions: protection,
ornement, fonction culturelle, etc., ainsi que par les signes dont ils sont porteurs et qui
constituent autant de textes offerts à la lecture, c’est-à-dire donnant à voir divers aspects de
l’identité culturelle de la tribu des Hemama, et, singulièrement, le statut social et la situation
économique de la femme sur la base de son apparence vestimentaire.
L’auteur a opté pour une analyse des habits traditionnels de la première moitié du XXe
siècle en se fondant sur la mémoire populaire qu’il a interrogée au moyen d’entretiens
menés avec des femmes et des hommes âgés, outre le travail d’observation qu’imposent
les principes de l’approche anthropologique. L’une des caractéristiques de cette période
est la continuité de la présence de l’habit traditionnel, au pays des Hemama et, plus
généralement, dans les milieux ruraux de la Tunisie, lesquels étaient fort peu ouverts sur la
grande ville où les mutations vestimentaires s’étaient accélérées à travers divers amalgames
entre habit traditionnel et habit allogène. Au cours des dernières décennies du XXe siècle,
36
Numéro 32

vérité, que des instruments entre les mains
de l’Histoire avec un grand H. En d’autres
termes, la chanson bédouine, dont les
sources commençaient à s’assécher du
fait des mutations que connaissaient les
sociétés maghrébines, devait faire la preuve
de sa capacité à s’adapter, en une sorte
de darwinisme artistique, aux réalités qui
s’étaient imposées depuis la fin des années
60, lorsque bars et music halls avaient
commencé à concurrencer les espaces
traditionnels (fêtes de mariage, cercles de
famille, soirées de détente après les longues
journées de travail…), c’est-à-dire avec le
resserrement des aires d’accueil de ce type
de musique. Il a résulté de cette adaptation
un véritable tournant quant à l’évolution
naturelle du rai, laquelle se faisait jusque-là à
un rythme lent. Ce tournant, on peut le sentir,
aujourd’hui, dans l’apparition de structures
et de contenus poétiques nouveaux qui
sont encore à l’état de gestation et dont
les marques et les spécificités poétiques
et mélodiques sont encore loin d’être
clairement définies, même si ces formes ont

mis plus d’une décennie pour s’imposer à
travers des formes mélodiques populaires.
Nous parlerons donc, ici, de formes musicopoétiques métissées donnant lieu à un
nouveau type de chanson qui a été appelé,
en ce temps-là, la chanson rai.
Toutes ces évolutions nous amènent à dire
que l’expérience de la génération des années
70 a constitué une expérience intermédiaire
ou, si l’on veut, un chaînon essentiel dans le
passage de la chanson bédouine d’un état
à un autre. L’un des signes linguistiques les
plus significatifs quant au rôle de médiateurs
joué par les musiciens de cette génération,
c’est que la plupart de ces artistes n’ont pas
accompagné leur nom du titre de Cheikh – ou
de Cheikha – si caractéristique des pionniers
de la chanson bédouine. La suppression,
venue plus tard, de la mention "Cheb" devant
le nom du chanteur, suppression initiée par
celui qui fut d’abord connu sous le nom de
Cheb Khaled, scelle l’entrée de la chanson
rai dans la véritable étape de sa fondation.
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Il faut également souligner qu’appréhender
le rai sous cet angle-là suppose que soient
éliminés les barrières et clivages édifiés
par l’institution culturelle sur la base d’une
hiérarchie entre les différentes formes
d’expression. Cela suppose aussi que le
regard du chercheur se situe hors de toute
"centralité culturelle" imaginable, qu’elle soit
d’ordre linguistique, idéologique, académique
ou autre. Il conviendrait, à ce sujet, de relever
les enseignements de l’ethnomusicologie
et de souligner la légitimité de l’approche
anthropologique, compte tenu de la grande
marge d’objectivité et de neutralité que ces
deux démarches offrent à la recherche par
rapport aux autres approches culturelles.
La question de l’origine est considérée
comme l’une des plus complexes auxquelles

les chercheurs dans les domaines des
sciences sociales et humaines se trouvent
confrontés, car elle suppose, à chaque fois,
que l’on postule l’existence d’une forme
d’expression première, que nulle autre
n’aurait précédée. De tels postulats mettent
le chercheur en face d’une véritable aporie
qui l’oblige à avancer des hypothèses ou
à se contenter de partir des témoignages
les plus anciens que les documents et les
témoignages ont pu fournir. Cette aporie ne
peut que nous interpeller dès lors que nous
voulons mener une enquête approfondie sur
le genre de chant dont est née la chanson
rai. Nul doute qu’il ne faille alors se rendre à
l’évidence et se suffire du critère de la plus
grande ancienneté auquel les sources et
le reste de la matière disponible peuvent
satisfaire.
La région qui s’étend entre les zones
rurales du Maroc oriental et la ville d’Oran,
à l’ouest de l’Algérie, a connu l’expansion
d’une forme chantée d’origine bédouine,
fondée sur des poésies en arabe dialectal.
Cette forme semble liée à la chanson malhoun
(chanson traditionnelle faisant partie de la
culture bédouine), ce qui ne veut pas dire
qu’elle soit née effectivement du malhoun,
comme certains chercheurs ont pu l’affirmer.
Les cheikhs du rai les plus réputés sont les
Cheikhs algériens El Madani, Hamada, El
Belaoui el Haouari, la Cheikha El Ouachima,
et les Cheikhs marocains El Tinssani, El
Younsi, Saïd Boutiba… Ce type de chant a
prédominé jusqu’à la fin des années soixante
du siècle dernier, puis de nouveaux types
de troupes ou d’orchestres (ajwaq pl. de
jawqa) sont apparus qui ont introduits des
instruments modernes, tels que le violon,
l’accordéon, le saxophone… Ces ajwaq
ont fait connaître des Cheikhs novateurs, en
phase avec les nouvelles sphères, devenues
le berceau de ce nouveau type de rai – nous
entendons par là les bars et les boîtes de
nuit qui sont des legs de l’époque coloniale
française et qui ont marqué de leur sceau
cette forme de chant.
Même si ces nouveaux Cheikhs – citons
le jeune Boutiba, Belgacem Bouthelja,
Messaoud
Belmou… – ont paru jouer
un rôle important, au niveau de l’histoire
récente de la région, ils ne furent, à la
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LA CHANSON RAI DANS
L’OCCIDENT MEDITERRANEEN ETHNOMUSICOLOGIE
D’UN TYPE DE CHANT EVOLUTION ET HYBRIDATION

Jamel Abernous
Maroc
Notre propos vise essentiellement à mettre en évidence des aspects de la chanson rai et de
son environnement qui n’ont pas encore été étudiés avec suffisamment d’attention, en partant
du principe que cette forme chantée constitue une expression socioculturelle intéressante en
soi et non en tant que manifestation renvoyant à d’autres domaines ou révélatrice d’autres
phénomènes culturels qui se seraient développées dans ses marges, par opposition à elle, ou
dans un rapport d’interaction avec elle. Le substrat culturel de notre approche est à cet égard
fort éloigné de la représentation documentaire qui se rencontre habituellement dans ce type
de recherche, celle qui n’aborde les manifestations culturelles populaires que pour expliquer
certaines réalités autres que culturelles, considérées comme prioritaires ou plus attractives.
Disons, pour aller vite, que nous visons à reconstituer l’évolution de cette forme chantée
en remontant à ses racines, puis en en suivant le développement, enfin en nous interrogeant
sur son devenir. Notre point de vue est celui de l’ethnomusicologie qui est particulièrement
attentive aux rapports dialectiques entre le genre musical et les besoins des groupes ou
communautés où ce genre est né et s’est épanoui. Ainsi seront mis en valeur les liens et
les affinités à travers lesquels se sont organisées les transformations qui ont touché cette
expression musicale, que ce soit au niveau des structures poétiques et/ou musicales ou au
niveau des diverses fonctions sociales qu’elle assume. Nous devons notamment examiner
des formes à travers lesquelles se réalise ce genre de musique, dans la mesure où ces formes
constituent un aboutissement en soi ayant des caractères spécifiques liés à l’époque et au
lieu, c’est-à-dire à l’histoire en même temps qu’à la géographie.
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et n’affecte nullement son statut de jeune
mariée, en d’autres termes, tout un chacun
se doit de savoir que la pauvreté ou la gêne
ne constituent aucunement un handicap. En
incitant la famille de la mariée à ne prendre
aucune nourriture chez le marié avant la fin
de la nuit de noces, Sidi Maamer a voulu que
cette famille signifie par là qu’elle a le sens de
l’honneur, qu’elle est fière et sans convoitise,
et qu’il lui suffit de voir son enfant heureuse:
dans la réalité des faits, il s’agissait d’alléger
la charge du repas de noces qui incombait à
la famille du marié.
Il est vrai que la charia ne fixe pas le montant
du mahr (dot), laissant cela à la discrétion
de chacun, mais les enseignements de ce
saint homme ont constitué une réponse aux
conditions socioéconomiques qui prévalaient
à l’époque. Sidi Maamer a en effet plafonné
le mahr. Entourant les épousailles d’une
aura de sainteté, l’homme de vertu, fort du
respect que lui vouent les gens, a fait en
sorte que tous ceux qui contreviennent à ses
ordres soient frappés de malédiction.
En facilitant les rites du mariage, Sidi

Maamar a voulu parer aux situations de
transgression dans lesquelles les jeunes
peuvent se laisser entraîner, comme
l’illustrent les rencontres à l’abri des regards
entre jeunes gens, évitant ainsi la honte aux
familles ayant des jeunes filles à marier. En
limitant le mahr il a rendu le mariage plus
accessible au plus grand nombre, et cette
limitation n’est rien de plus, d’après l’auteur,
qu’une ruse pour éviter le plus possible que
les jeunes ne tombent dans le péché.
Le plus étrange est que la population
continue, aujourd’hui encore, à se plier aux
préceptes de Sidi Maamer, considérant que
son enseignement a une valeur intemporelle.
De nos jours Les rites du mariage maameri
(du nom du saint homme) sont restés vivaces
et la personnalité du ouli (saint) tout autant
que les traditions qu’il a établies ont continué
à vivre au sein de la société algérienne. De
tels rites constituent un héritage culturel
autant qu’un signe identitaire national que
les familles maamériennes d’Algérie ont su
conserver depuis des siècles.
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LES COUUTMES ET TRADITIONS DU MARIAGE EN
ALGERIE
SELON LE RITE DE SIDI MAAMER
L’exemple de la région de Chlef

Amal Attia
Algérie
Nul doute que le but de Sidi Maamer ne fût, lorsqu’il instaura la coutume qui porte son
nom, de faire œuvre de bien, en facilitant le mariage à des jeunes qui n’en ont pas les
moyens. Sidi Maamer nous apparaît comme un réformateur social qui a libéré les gens du
poids de l’ostentation et des dépenses excessives liées aux cérémonies de mariage. Les
récits cités par l’auteur mettent en lumière les circonstances dans lesquelles cet homme
de grande vertu a vécu ainsi que certains aspects de la vie sociale en rapport avec son
action. Cet homme a notamment essayé de trouver des solutions, au vu de certaines
formes de transgression, en rapport avec la pression sociale. Ainsi en était-il des rencontres
clandestines entre jeunes gens des deux sexes qui finissaient par jeter l’opprobre sur la
famille de la jeune fille: faciliter les mariages était la meilleure façon de préserver la morale et
l’ordre au sein du groupe.
Au plan économique, on sait qu’en ce XVe siècle les hommes s’abaissaient à exercer
de vils métiers avec des salaires bas, ce qui a amené Sidi Maamer à limiter le montant de
la dot (mahr) dont l’époux devait s’acquitter. En autorisant ensuite la mariée à sortir, si
elle ne pouvait faire autrement, pieds nus de chez ses parents, il a voulu transmettre un
clair message : que la mariée porte la plus belle paire de chaussures ou qu’elle n’en porte
aucune, elle n’en sera pas moins une mariée : le dénuement ne la rend pas moins belle
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L’histoire retrace deux itinéraires narratifs
croisés, celui de l’héroïne, la victime Toula, qui
est enlevée, pourchassée et métamorphosée;
et l’itinéraire du héros quêteur, Youssef, qui
est à l’initiative de l’action, qui affronte les
dangers et défie les aléas du sort. Ainsi, Toula
représente, d’après le modèle opératoire
développé par lequel Greimas a synthétisé
les rôles fondés sur les fonctions actancielles
qu’assument les personnages selon Propp, la
fonction objet, tandis que Youssef représente
la fonction sujet. Cette classification actancielle
des deux personnages centraux et des autres
personnages n’empêche pas les acteurs
d’assumer d’autres fonctions actancielles
qui peuvent être aussi nombreuses que les
séquences narratives. Toula et Youssef jouent
le rôle d’adjuvants lorsqu’ils se présentent
sous la forme d’un leurre ou lorsqu’ils prennent
chacun l’apparence de l’autre, alors qu’ils
sont poursuivis par la goule. Celle-ci joue, elle
aussi, le rôle d’adjuvant lorsqu’elle conseille
aux deux personnages de ne pas séparer les
deux oiseaux qui, par contre, jouent avec le
personnage du cousin paternel de Youssef
le rôle d’opposant. De même, les passants,
le vieillard, le corbeau et le cheval sont-ils les
adjuvants de Youssef en tant qu’il est le sujet
du récit.
Youssef incarne quasiment la totalité
des rôles actanciels. Il est le sujet, le
destinateur, le destinataire et l’adjuvant, ce
qui suggère que le conte de Toula exprime
l’hégémonie du système culturel masculin,
au sein de la société algérienne. C’est
là que réside, précisément, la spécificité
culturelle des histoires fabuleuses, en
général, et celles qui se rencontrent en
Algérie, de façon particulière. Ces histoires
n’en gardent pas moins leur universalité
de par cette organisation harmonieuse de
leurs syntagmes narratifs qui en fait une
seule histoire dont les versions varient selon
les peuples du monde. Car le récit, outre
qu’il inscrit les événements à l’intérieur
d’une réalité culturelle déterminée, à travers
certains indices et certaines marques,
comme les noms de personnes (Youssef…),
développe, dans le cadre de la société
algérienne, les rapports d’homme à homme,
d’un côté, et d’homme à femme, d’un autre
côté. Si le rapport homme/homme est un

rapport de respect et de communication,
quand bien même il serait fondé sur la
hiérarchie et l’autorité, ainsi que le reflètent
les deux contrats en rapport avec la question
du mariage, contrats valant autorisation,
qui lient, d’une part, Youssef à son père,
et, d’autre part, son cousin à son oncle,
c’est la relation entre homme et femme qui
trahit de la façon la plus claire les principes
de primauté et d’autorité. Cette relation
se fonde sur la différence des sexes qui
fait que l’accomplissement de l’acte aussi
bien que commandement ou l’interdiction,
l’autorisation, le consentement ou le refus
sont exclusivement du ressort du mâle, ainsi
qu’en témoigne le contrat valant autorisation
et/ou protection liant Youssef et la mère de
Toula à travers lequel le premier apparaît
confiant et plein de détermination, malgré
son jeune âge, alors que la mère semble
incapable de marquer son opposition. La
femme se caractérise par la faiblesse, la
plainte, les gémissements, l’obéissance
et la démission, mais à des degrés variant
selon qu’elle a un statut de femme libre ou
d’esclave. Au plus lui arrive-t-il de prendre la
parole, mais juste pour donner un conseil,
comme dans le cas de la vieille femme. Le
fait est que la différence entre l’homme et
la femme est éternelle, tout autant que la
différence entre la raison et la passion, le
centre et la périphérie.
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LE RECIT FABULEUX EN ALGERIE
Lecture sémiologique du conte de Toula

Mohamed ben Malek
Algérie
Cette lecture sémio-narratologique du récit intitulé Toula (surtout connu dans la ville de
Qir, Gouvernorat de Béchar, au sud-est de l’Algérie) souligne l’importance du concept de
syntagme dans l’analyse des composantes narratives de tout récit. Ces composantes qui
constituent une suite indépendante d’unités forment une séquence qui pourrait fonctionner
comme un récit autonome s’il ne survenait quelque événement à la fin de la séquence
induisant l’apparition d’une nouvelle séquence. A chaque fois qu’un échec se produit dans
le cadre d’une épreuve, quelle qu’en soit la nature, ou au vu d’un dommage subi, au cours
d’une précédente séquence, il naît un ensemble d’unités ou de fonctions à partir desquelles
va se constituer une séquence ultérieure. C’est l’échec de la mère à conserver sa fille dans
la première séquence qui va produire la deuxième, et l’échec de Toula et Youssef à réagir
positivement à l’affaire de l’ogre (ou de la goule) qui va ouvrir la voie à la troisième séquence.
Et c’est le non-respect par Toula de ses engagements vis-à-vis de la goule qui prépare la
cinquième séquence, en dépit du succès de Youssef dans l’épreuve majeure, lors de la
quatrième séquence, laquelle se déroule simultanément à la troisième. L’histoire aurait pu
s’achever avec le retour à la maison de Toula et Youssef, sans la survenue d’un dommage
à la fin de la cinquième séquence qui génère les sixième et septième séquences qui se
suivent selon un ordre logique, le mariage qui est supposé clôturer le récit fabuleux devant
être l’occasion d’une réunion entre deux protagonistes dont les destinées s’étaient nouées
depuis qu’ils s’étaient éloignés de leur espace familier et réconfortant, réunion qui aurait
consacré leurs mérites respectifs et scellé leurs existences, au terme de l’aventure.
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nombre important de manifestations, de
formes, de genres, d’arts…, et l’on ne peut
concevoir que l’on continue à négliger cette
part de notre culture qui est si essentielle, en
prétextant que ses acteurs appartiendraient
à une couche "subalterne" de la population,
celle des pauvres, des laissés pour compte,
des analphabètes…
En vérité, la culture populaire c’est tout le
contraire de cela.
C’est sur la base de cette perception
que l’auteur analyse certains aspects de
l’élaboration linguistique dans le zejel (poésie
populaire chantée) marocain, en tant que
cet art constitue l’une des manifestations
à travers laquelle la culture populaire opère
comme si elle faisait passer la créativité par
un filtre en vue d’affiner le goût des gens du
peuple.
La problématique de la langue constitue
un angle d’attaque important pour analyser
le texte arabe du zejel, en général, et du zejel
marocain, en particulier. Et sans doute fautil s’abstenir de soumettre le dialectal aux
règles, lois et concepts de l’arabe littéral,
en prenant en compte: premièrement,
la multiplicité et la variété géographique,
phonétique et sémantique des dialectes;

deuxièmement, le fait que l’auteur de
zejels s’invente une démarche personnelle
pour signifier et définir sa propre mélodie
à l’intérieur du dialecte où il évolue et
communique. Car cet auteur actualise une
forme poétique potentielle qui vient s’ajouter
à des formes similaires à travers un seul et
même pays.
L’auteur a abordé et discuté l’ensemble
des questions relatives à ce genre poétique
en partant de trois recueils poétiques
reconnus sur la scène du zejel populaire,
œuvres des poètes Mohamed el Racheq,
Ahmida Belbali et Hassan Amili.
La lecture de ces textes permet de
mettre en évidence les différentes formes de
répétition et de similitude dans l’écriture du
zejel. L’auteur propose certains concepts
pour en faire la description, et arrive à la
conclusion que similitudes et répétitions
constituent
des
éléments
structurels
permanents chez le zejjal (auteur de ce type
de poèmes chantés) marocain, outre qu’elles
représentent des données fondamentales
structurant la mentalité, la pensée et les
traditions qui sont celles de ce poète mais
aussi, de façon plus générale, de l’homme
marocain.
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LES FORMES D’ELABORATION POETIQUE DANS LE
ZEJEL MAROCAIN
Théorie et pratiques textuelles

Abdallah ben Attou
Maroc
Nul ne saurait nier, aujourd’hui, les troubles et disfonctionnements qui ont touché, à
plus d’un niveau, le moi individuel et collectif. C’est aussi chose normale que de voir en
même temps apparaître de nombreuses contraintes qui nous empêchent de bien intégrer
les réalités de notre époque et qui jettent l’âme et l’esprit dans de vaines illusions. Nous
pouvons, de ce point de vue, dire que l’ensemble de nos valeurs morales et spirituelles
ont été ébranlées et déséquilibrées. Dans le domaine des sciences humaines, il n’est pas
difficile de constater que la littérature est l’une des activités qui ont été les plus malmenées
au regard de notre vie quotidienne. Une part importante de notre identité et de nos valeurs
culturelles, historiques, religieuses et éthiques a ainsi été perdue. Dans le domaine de la
recherche académique, nous sentons combien est grave l’absence de ces composantes
dans la vie de tous les jours, alors même que nous voyons s’accélérer la course sans fin
vers le profit matériel et l’abandon de ces valeurs qui confèrent sa plénitude à l’existence
des diverses catégories sociales. On comprend, à partir de là, combien il est nécessaire de
revivifier et de redynamiser l’un des secteurs les plus importants de la vie quotidienne mais
aussi de la continuité de l’espèce, en remettant à l’ordre du jour tout ce qui est populaire,
tout ce qui, en fait, relève de la culture populaire, du folklore, de l’héritage commun qui
englobe tous les hommes.
Pour le Maroc, nul ne saurait nier la richesse du domaine culturel populaire et la place
qui est la sienne, à tous les niveaux d’expression et de communication, dans notre histoire
intellectuelle et spirituelle, que celle-ci soit écrite ou orale. Cette histoire comprend un
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connus, l’auteur a mené diverses enquêtes
à son sujet, en plus d’une région du pays,
il a interrogé les villageois tout autant que
les citadins et écouté un grand nombre
de témoins pour connaître le nom complet
du personnage ainsi que celui de sa famille
et de sa tribu. Hélas ! la plupart des gens
ne connaissent que le nom usuel d’Ali ben
Zayed. On sait qu’il a vu le jour dans le village
de Menketh, district de Kitab, délégation
de Yarim, préfecture d’Ab, au centre du
Yémen. Aucun document n’atteste sa date
de naissance ni celle de sa mort. Certains
ont estimé qu’il aurait vécu entre la fin du XIe
et le début du XIIe siècles de l’Hégire (XVIIIe).
On sait aussi qu’il a vécu dans de nombreux
villages, villes et régions du Yémen, et
certaines de ces haltes sont d’ailleurs citées
dans ses dits.
On sait en outre qu’il a épousé trois
femmes, dont l’une était sa cousine. Une
anecdote nous est restée sur ses rapports
avec ses épouses : «Ali oueld Zayed avait
trois femmes, dont l’une était sa cousine,
avec lesquelles il partageait son humble
demeure. Les années sont passées, Ali
connut une période de misère noire. Une
nuit, il sortit de chez lui en quête de quelque
subside ou d’un ami qui lui avancerait de quoi
parer au plus pressé, mais il ne trouva rien. Il
s’en retourna chez lui, il monta sans faire de
bruit sur le toit pour observer les étoiles et
méditer sur son sort, et ce fut là qu’il surprit
une conversation entre ses épouses dont

il était l’objet. «Qui sait où Ali ben Zayed
a bien pu aller ?» disait sa cousine, une
autre lui répondit : «Il est allé voler, ensuite
il jurera n’avoir rien fait de mal», à quoi la
troisième rétorqua : «Il est allé forniquer».
Sa cousine prit alors la parole pour dire
aux deux autres: «Vous n’avez pas assez
de patience pour attendre cet homme, ne
serait-ce qu’une seule nuit. Vous êtes des
ingrates et des médisantes. » Elle s’en
alla chercher une petite quantité de grains
qu’elle avait dissimulés parmi le fourrage
destiné aux chameaux, et en fit un repas.
Les grains qu’ils avaient en réserve étaient
en effet susceptibles de s’épuiser avant la
fin de l’année, obligeant Ali ben Zayed à
emprunter de la nourriture, sauf qu’il n’avait
rien trouvé, cette nuit-là, et que deux de ses
épouses l’avaient accusé de vol, d’adultère
et de parjure.»
Cette anecdote si riche de signification
pour ce qui est de la suspicion et de
l’ingratitude, y compris chez les êtres les
plus proches, a inspiré à Ali ben Zayed des
vers que les gens continuent, aujourd’hui
encore, à réciter en raison de l’éloquence
et de la sagesse avec lesquelles le poète
appelle à combattre la pauvreté et la faim
en mettant l’accent sur quatre principes
dont les trois premiers sont : labourage,
éducation, commerce – le quatrième étant
le devoir de choisir des femmes qui soient
vertueuses, issues d’une bonne lignée,
patientes et respectueuses.
26
Numéro 32

ALI OUELD ZAYED
Le personnage et la rhétorique des dits et proverbes liés à sa légende

Mohamed Ali Thameur
Yémen
Ali ben Zayed, le médecin et le philosophe, l’homme de lettres et le poète mythique,
l’astronome et le psychologue, l’expert et le professeur d’agronomie est l’un des médecins
les plus célèbres du Yémen et sans doute le plus habile et le plus intelligent d’entre ses
pairs. Il a suscité une foule de proverbes, de dictons, de maximes que les générations se
sont transmises, de siècle en siècle. Figure du passé, il est le compagnon du présent et
l’ami de l’avenir.
L’auteur a examiné de nombreux écrits et documents de référence pour tenter de cerner
de façon précise la personnalité de ce médecin yéménite, Ali ben Zayed. Où l’homme a-t-il
vu le jour et où est-il mort ? Où a-t-il été élevé ? A quelle époque et en quels endroits a-t-il
vécu ? De quelle famille et de quelle tribu est-il issu ? Mais toutes ses interrogations sont
restées sans réponse, la plupart des dits de cette grande figure n’ayant été ni documentés
ni conservés avec les moyens bibliographiques ou électroniques dont nous disposons
aujourd’hui, mais appris et transmis par le fait du hasard, grâce à la mémoire d’hommes,
illettrés aussi bien qu’instruits, qui étaient restés en contact étroit avec la terre, l’agriculture,
les us, coutumes et traditions liés au rythme quotidien de la vie.
Il importe à cet égard de souligner que le patrimoine immatériel, transmis oralement,
demeure très répandu au Yémen, mais qu’il est aussi grandement menacé de se dégrader,
voire de disparaître, un jour.
Pour revenir à Ali ben Zayed, ce grand médecin que les gens appellent tantôt ben Zayed,
tantôt oueld Zayed, ainsi qu’en témoignent ses poésies, ses dictons et ses dits les plus
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tragique lié aux événements sur lesquels
s’ouvre le conte, et où la trahison
représente l’élément déclencheur de la
narration.
Les deux contes (outre le récit-cadre) sur
lesquels s’est porté le choix de l’auteur témoignent
également, au vu de leur construction, d’une
prédominance de l’élément tragi-comique qui
se sépare souvent de la forme tragique, tout en
développant des éléments où l’on peut reconnaître
la forme dramatique moderne à laquelle se mêlent
– en même temps – un ensemble de caractères
propres à la comédie, caractères qui confortent
l’hypothèse d’une proximité entre ces deux
contes et la tragi-comédie.
Les composantes tragiques et comiques
sont entrelacées dans les deux récits:
• Pour les éléments tragiques ils sont en
rapport avec les souffrances sociales
infligées par sa femme au savetier, en
raison de sa faible personnalité et de
certains aspects négatifs du caractère
de son épouse; ces mêmes éléments
apparaissant également chez le tailleur
lorsqu’il tue par erreur le bossu, estropie
le jeune Bagdadien et blesse de diverses
façons les six frères.
• Quant aux aspects comiques, ils
apparaissent dans le récit à travers cette
amusante diversion que produit l’arrivée
de ce personnage féminin, la deuxième
épouse du savetier, laquelle est tout à fait
différente de la première, en plus du rôle
positif joué par le djinn pour sauver cet
homme des griffes de sa femme, l’aider à
trouver le trésor qu’il convoitait, et, grâce à
cela, lui épargner les foudres de l’autorité.
Les aspects comiques de l’histoire du
tailleur de Bagdad ressortissent aux fortes
contradictions qui opposent, d’un côté, le
caractère et l’itinéraire de cet homme, et,
d’un autre côté, ceux du jeune Bagdadien,
ainsi qu’au dénouement heureux du récit
qui atténue le début tragique d’un conte
s’ouvrant sur un meurtre commis par
erreur.
Cette étude pourrait servir de base à une
importante proposition théorique relative à la
nature du genre théâtral ainsi qu’à celle du
genre tragi-comique, proposition que l’on
pourrait dégager de la définition, à la fin de

l’étude, de la notion de tragi-comédie narrative
(ou de récit tragi-comique). Le propos de
l’auteur se rapporte en fait à ce type de
texte narratif qui recèle dans sa forme et son
contenu un ensemble d’éléments suscitant
chez le récepteur des émotions tragiques,
mais aussi d’autres éléments qui sont de
nature à introduire une «détente» propre à
atténuer ce sentiment tragique. C’est à cet
ensemble de techniques narratives qui font
la jonction entre tragique et comique que se
rapporte cette proposition, étant entendu
que ces techniques varient selon le genre
narratif, perçu dans sa totalité et l’ensemble
de ses présupposés, mais aussi en fonction
de l’acte créateur de chaque écrivain à
l’intérieur de ce genre. On peut dire de ce
mixte tragi-comique que l’on trouve dans
Les Mille et une nuits qu’il représente une
forme d’hybridation entre la tragédie – avec
ses diverses composantes – et la comédie,
et que cette alliance des «contraires» est
l’un des caractères dominants de ce recueil.
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LA TRAGI-COMEDIE
DANS LES MILLE ET UNE NUITS
Etude sur l’interaction des genres littéraires

Tamer Fayez
Egypte
L’analyse segmentaire de trois contes des Mille et une nuits – le récit-cadre, le récit du
savetier et le récit du tailleur – aboutit à un ensemble de résultats que l’auteur regroupe en
conclusion de son travail. Outre les résultats partiels auxquels conduisent les analyses de
détail pour chacun de ces contes, on peut en effet synthétiser un ensemble de résultats
obtenus dans le cadre de cette étude de la façon suivante :
• L’analyse montre l’existence d’un grand nombre d’indices qualitatifs où les nuits peuvent
rencontrer les éléments dramatiques propres à l’écriture théâtrale, ou, du moins, receler un
ensemble de caractères qui pourraient renvoyer à la représentation théâtrale, notamment
la présence dans le recueil d’une narration dramaturgique préparant le récepteur à vivre
les événements comme si ceux-ci se déroulaient devant lui. On peut dire la même chose
des nombreux monologues qui émaillent le texte des nuits, et qui se rapprochent par leur
fonctionnalité des monologues propres au texte théâtral.
• L’analyse du conte-cadre fait apparaître le clair mélange qui existe entre les éléments relevant
du registre tragique (notamment ceux liés à la grandeur des personnages qui mènent
l’action), la progression des événements – qui se fondent, pour la plupart, sur le motif
du meurtre – , et les éléments proprement dramatiques que les nuits ont graduellement
introduit par la voix de Shéhérazade, à travers les développements et composantes
des contes qui se ramifient à partir du récit-cadre. C’est cette construction qui fait du
dénouement de ce récit premier un élément essentiel à la finalisation de sa structure tragicomique, ce récit se terminant sur un dénouement heureux qui fait oublier au récepteur le
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L’étude vise à jeter les bases d’une
méthodologie de la documentation en
partant des données suivantes :
• Le patrimoine populaire, quelle qu’en soit
la nature (croyances, us et coutumes,
récits oraux...), n’est qu’un ensemble
de pratiques culturelles : la confusion
entre le patrimoine perçu, d’un côté,
comme un produit culturel, et, d’un autre
côté, comme une accumulation d’objets
muséologiques, a conduit à l’altération et
au fractionnement de cet héritage.
• Ceux qui œuvrent à la documentation du
patrimoine, individus et institutions, se sont
armés d’une méthodologie dépourvue
de toute mise en contexte et privilégiant
une vision fragmentaire qui a enfermé le
patrimoine dans un ensemble d’éléments
matériels inertes et dévitalisés ; face à cette
anomalie et dans le souci de redresser la
situation, la Convention sur la sauvegarde
du patrimoine a été adoptée en vue de
promouvoir une nouvelle conception de
la gestion du patrimoine, fondée sur un
réseau de relations interdépendantes au
service de l’action patrimoniale.
• Les systèmes traditionnels de documentation
ont longtemps documenté, préservé et
classé les œuvres culturelles en rapport
avec le patrimoine, au moyen de la création
de musées témoignant d’une vision figée
de cet héritage; face à cette démarche
statique, de nombreuses organisations

gouvernementales ont ouvert des musées
vivants que les textes de l’UNESCO
appellent les trésors vivants de l’humanité;
ces musées se fondent sur le principe
que c’est le porteur du patrimoine qui est
l’élément axial qu’il convient de préserver
et non les objets ou récits qu’il produit.
• Partant d’une perception "en contexte"
du patrimoine, appréhendé en tant que
phénomène culturel multidimensionnel
(historique, géographique, ethnique…),
il est possible d’inventer un concept ad
hoc, celui de la documentation vivante
par opposition à la documentation morte.
La méthodologie de la recherche que
nous appelons de nos vœux s’appuie sur
des études américaines et canadiennes
pionnières dans ce domaine, notamment
celles de l’Ecole contextuelle que représentent
Charles Jones (Etats-Unis) et Jean Duberger
(Canada). Ce dernier a élaboré un réseau des
pratiques culturelles qui a largement tiré profit
de la linguistique de la communication et
des recherches anthropologiques, et permis
de développer une nouvelle approche du
patrimoine, considéré comme un ensemble
de pratiques culturelles, par opposition au
patrimoine momifié et enfermé dans des
structures muséologiques.
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POUR UN RENOUVELLEMENT
METHODOLOGIQUE
DE LA DOCUMENTATION DU PATRIMOINE
IMMATERIEL

Tarek El Melki
Maroc
La prise de conscience, au cours de la dernière décennie, de la nécessité de préserver
le patrimoine culturel immatériel a constitué un nouveau tournant dans le développement
de la connaissance du patrimoine, tant au niveau de la documentation que de la prise en
charge proprement dite.
Cette prise de conscience a pris deux formes :
• Une forme juridique qui s’est concrétisée par la ratification par les Etats arabes, en 2003,
de la Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, suivie par l’adoption
de législations locales consacrant la place de la composante immatérielle de l’identité.
• Une forme pratique à travers la création d’institutions gouvernementales et non
gouvernementales chargées de documenter et de conserver l’héritage populaire à l’instar
de celles qui sont en charge de l’architecture et des bâtiments.
Ce nouvel élan est resté, malgré tout, insuffisant:
un ancrage philosophique s’imposait en effet pour encadrer un processus de
documentation susceptible d’entraîner de véritables catastrophes et de causer des dégâts
irréparables à l’héritage culturel.
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l’autre côté de la rive et nous appelant de tout
son enthousiasme à nous embarquer pour un
nouveau numéro et à effectuer la traversée
jusqu’à lui.
Le sort favorable que les spécialistes ont fait
à nos invitations et les textes dont ils nous ont
gratifiés ont été, à chaque fois, le magnifique
témoignage de la quête par ces belles plumes
d’espaces toujours plus vastes afin de donner
forme à tout un cumul d’expériences qui
n’aspirent à rien tant qu’à trouver le lieu idoine
où développer leurs potentialités. Mais, à
chaque fois, la rigueur avec laquelle le conseil
scientifique de la revue a procédé à l’arbitrage
entre les matières proposées à la publication
nous a, tous, placés dans une situation limite.
Il était en effet impératif d’opter, en toute
circonstance, pour le plus haut niveau de
traitement académique, la perspective la plus
avancée, la plus conforme aux exigences
de la spécialité, pour l’originalité, aussi, de la
démarche et la force de l’argumentation, tout
en veillant à maintenir cette publication à l’abri
de toute complaisance et de toute subjectivité
et à écarter tout ce qui pourrait en altérer ou
affaiblir le contenu et, en même temps, tout
ce qui ne serait que pure redondance. Le
reproche de n’avoir pu publier toute la matière
qui nous était parvenue était inévitable, même
si diverses universités, à travers le monde, ont
adopté l’arbitrage scientifique que la revue a
suivi, de façon transparente et équilibrée. Il
a fallu, de même, consentir – en toute amitié
et considération – aux doléances de tous
ceux dont les travaux ont été agréés mais
programmés avec retard pour publication.
Nous avons pris la décision de faire paraître
certains numéros de la revue sur C.D. afin
d’en faciliter l’acheminement vers des pays
très éloignés. Nous continuons à publier,
dans la version papier en langue arabe, des
synthèses en anglais et en français, et nous
avons pris des dispositions pour que ces
synthèses soient, à partir du présent numéro,
publiées en russe, en espagnol et en chinois,
afin de répondre aux demandes des visiteurs
de notre site électronique : ainsi, l’éditorial et
les synthèses paraîtront-ils désormais sur ce

site en six langues, pour chaque numéro.
Nos chers lecteurs trouveront à la rubrique
« Echos » de ce numéro le rapport de la
Direction des techniques d’information sur les
performances du site électronique de la revue,
ils verront alors que les chiffres parlent d’euxmêmes.
Au cours des trois dernières années, la
nécessité s’est imposée de participer
à
différentes foires du livre, ce qui nous a
amenés à nous inscrire aux grandes foires
internationales qui se tiennent dans les pays
arabes et dans d’autres pays du monde.
Il nous reste, à présent, à exprimer notre
profonde gratitude à tous ceux qui nous
ont si généreusement apporté leur aide
et leur soutien. Hommage soit rendu à Sa
Majesté le Roi bien-aimé Hamad bin Isa Al
Khalifa, Souverain du Royaume du Bahreïn,
et à son grand projet réformiste. Toute
notre considération à Son Excellence le Dr
Mohammed Jabeur Al Ansari et aux membres
des deux Comités scientifique et consultatif
ainsi qu’à tous les auteurs et à tous les lecteurs
de la revue.
LA CULTURE POPULAIRE est avant tout
la claire vision d’un monarque et la réalisation
culturelle d’une nation.
Honneur au peuple du Bahreïn pour sa
glorieuse Fête Nationale, à ce peuple qui
triomphe de tous les défis et va, la tête haute,
sûr de son destin, de succès en succès.

Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction
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Journée nationale
de Bahreïn

Par la volonté d’un monarque artisan de la culture d’une nation :
• La revue LA CULTURE POPULAIRE entre dans sa neuvième année.
• Un arbitrage académique, reconnu par les grandes universités du monde.
• Chaque numéro de la revue, publié en formats papier et électronique, en plus des C.D.
• Le message du patrimoine désormais adressé au monde depuis le Bahreïn, en six langues,
sur le site électronique.
• La version papier de la revue disponible dans les principaux points de vente des différents
pays.
• Une augmentation et un renouvellement continus des abonnements personnels et officiels.
• Un million d’accès sur internet au site de la revue, depuis 190 pays, autour du monde.
• Publication des articles les plus longs sous forme de fascicules offerts au lecteur.
• Participation périodique aux foires internationales du livre, dans les différents pays du monde.
Dès le début des travaux préparatoires à l’édition de cette publication, les défis furent encore
plus grands que l’ambition qui nous animait, mais le rêve n’avait pas de limite et les espérances
se devaient d’être vastes comme l’horizon. Quant aux résultats ils sont et seront à la hauteur
de l’effort et des intentions sincères, avec l’aide du Seigneur, Loué et Très élevé soit Son Nom.
Je me souviens qu’une grande personnalité officielle qui nous a apporté son soutien alors
que nous étions sur le point de nous engager dans cette aventure, nous disait : « Il se peut que
ce soit chose facile de publier un premier numéro, mais êtes-vous sûrs d’assurer la parution
régulière de la revue ? » Ce n’était pas là, nous l’avons compris, une simple question, mais
une mise en garde, le conseil d’un ami qui a défini de la sorte le pari avec nous-mêmes que
représentait une telle entreprise, pari que nous avons, évidemment, intégré aux autres défis.
Et voilà des années que nous sommes, à chaque numéro, d’une scrupuleuse fidélité à notre
rendez-vous avec nos lecteurs.
Le présent numéro inaugure l’an neuf de LA CULTURE POPULAIRE, scellant huit années
d’un effort, tout à la fois exaltant et exténuant, mais aussi d’un compagnonnage continu avec
les experts des sciences du folklore et des sciences humaines qui sont partie prenante de
cet effort, mais aussi avec un lectorat qui a soutenu notre marche, se tenant résolument de
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Conditions et règles de la publication
La Culture populaire accueille les contributions proposées par des chercheurs et des universitaires de toutes les régions du monde. Sont retenues les études et communications scientifiques de qualité relevant des domaines du folklore, de la sociologie, de l’anthropologie, de
la psychologie, de la sémiologie, de la linguistique, de la stylistique, de la musique, dans la
mesure où les études ont un rapport avec la culture populaire, à ses différents niveaux et
à travers ses multiples thématiques. Les textes proposés doivent répondre aux conditions
suivantes:
 La matière publiée par la revue exprime l’opinion de son (ou de ses) auteur(s) et pas
nécessairement celui de La Culture populaire.
 La revue accueille les interventions, commentaires ou rectifications relatives aux contributions publiées et les publie dans l’ordre de leur réception, selon les conditions de
l’impression et de la coordination technique.
 Les matières proposées à la revue pour publication doivent être imprimées électroniquement et se situer dans les limites de 4000 à 6000 mots; ces textes doivent être accompagnées d’un résumé de deux pages de format A4 qui seront résumés en anglais et en
français ainsi que d’un curriculum scientifique succinct de (ou des) auteur(s).
 La revue examine avec le plus grand soin les contributions, notamment celles accompagnées de photographies ou de dessins explicatifs qui constituent un support technique et artistique de poids au texte publié.
 La revue s’excuse de ne pouvoir prendre en compte les textes écrits à la main.
 L’ordre des textes et des noms obéit dans chaque livraison à des considérations techniques et n’a aucun rapport avec la notoriété ou le niveau scientifique de l’auteur.
 La revue refuse catégoriquement de publier toute matière ayant déjà fait l’objet d’une
publication ou proposée pour publication à d’autres instances. Au cas où la revue a été
amenée à publier par inadvertance une matière déjà parue ailleurs, celle-ci ne pourra
plus à l’avenir accepter les contributions proposées par l’auteur de l’infraction.
 Les manuscrits envoyés à la revue ne sont pas retournés à leurs auteurs, que la matière
ait été publiée ou pas.
 La revue informe l’auteur dès réception de l’arrivée de sa contribution; elle l’informe ensuite de la décision du Comité scientifique en ce qui concerne sa publication.
 La revue accorde une récompense financière appropriée à chaque matière publiée, conformément au tableau des primes et salaires qu’elle a adopté ; une récompense spéciale
est prévue pour les contributions accompagnées de photos et/ou dessins. Chaque auteur est tenu de communiquer à la revue son numéro de compte personnel, ainsi que
les nom et adresse de sa banque, son numéro de téléphone portable et son adresse
électronique.
 Les matières sont envoyées à l’adresse électronique de La Culture populaire: editor@
folkulturebh.org
 ou par la poste, à l’adresse suivante: B.P. 5050 Manama. Royaume du Bahreïn.
Pour plus de détails, s’il vous plaît visitez:
www.folkculturebh.org
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Ghams"clay"houses in Hama and its
countryside
Sallum Dirgham Sallum
Syria
Architectural heritage, which represents man’s
ability to control his surroundings, is one of the
key indicators of human civilisation. Heritage that
is passed down from generation to generation is
not limited to language, literature and thought;
it also includes the material and non-material,
including philosophy, religion, science, art and
architecture.
One of the basic components of heritage,
architecture is distinguished by its physical
presence. Architecture reflects the ways in which
cultural, social and religious experiences and
values changed from generation to generation.
The existing architecture offers a comprehensive
and integrated depiction of traditional architecture,
which was shaped by the climate and by
geographic and social conditions. Houses were
also constructed to fit individual and community
needs and traditions.
What existed before Bait Al Ghams (clay
houses)? What types of shelter did man use
before clay houses? Why did he make the transition to Bait Al Ghams? The answers may
be found in looking at homes in our area that were built in different time periods.
Our interest in Bait Al Ghams stems from the need to develop ways to preserve traditional
architecture. Heritage preservation can be carried out by both official organisations and
individuals in the interest of national identity. If we can preserve heritage, it will help us create a
new Arab identity, one that includes the glory of the past and the power of the future.
In difficult times, man holds on to his heritage and to folk culture, because a threat to
heritage and culture is a threat to one’s identity.
When I watch a house fall into disrepair, I feel very sad. How many of our grandparents’
memories have disappeared with these houses? In Hama city and the surrounding
countryside, many houses are falling apart with no one to repair them; Bait Al Ghams is
disappearing and being replaced by multi-storey houses.
Built with local materials and designed to meet people’s needs and tastes, these houses
reflect love, simplicity, spontaneity and tranquility.
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Women’s traditional clothing in
Tunisia: Signs and symbols

The example of Barr Al Hamah: An anthropological approach
Abdul Karim Barahmi
Tunisia
In Barr Al Hamah, women’s traditional clothing,
(which include clothes and ornamentation),
are one element of material culture. It is one
example of traditional Bedouin clothing and of
the clothing in many coastal villages in Tunisia.
In Tunisia and North Africa, jewellery is
classified based on whether it is made of silver
or gold.
Traditional clothing has protective, aesthetic
and cultural functions. By reading the semiotics
of those functions, we can learn about the
cultural identity of Al Hamah tribe, including the
women’s social and economic status.
This paper examines traditional clothing worn
during the first half of the twentieth century.
It identifies features common to this clothing
through fieldwork, which included interviews with
elderly men and women. The study also relied on
observation, which is one of the most important
components of the anthropological approach.
The aforementioned period is characterised by
traditional fashion in Tunisia’s rural communities,
which were closed societies compared to the
cities where clothing styles changed rapidly and
were influenced by imported trends.
During the last quarter of the twentieth century, a
large proportion of traditional clothing disappeared
as a result of the impact of globalization.
This paper seeks to show the diversity
of traditional women’s clothing in Al Hamah tribe, and to identify signs and symbols that
indicate the women’s social and economic status.
Only a few old women still wear the traditional ‘Malhafa’, and their number decreases
every year.
Tunisians say "Eat according to your taste, and dress according to the people’s taste",
which means you should dress for other people’s tastes.
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The ethnomusicology of Rai songs in
the Western Mediterranean
Jamal Abranus
Morocco
The aim of this article is to address previously unexamined
aspects of Rai songs, which reflect Moroccan society and culture.
This study’s theoretical approach seeks to describe how folk
culture in the form of music explains the spread of Rai songs
around the world.
In brief, my aim is to follow Rai music’s historical journey by
exploring its roots and studying the factors that led to its evolution
from an ethnomusicological perspective. I am committed to a
thorough examination of this lyrical form.
I avoided using linguistic, ideological or academic standards
that judge Rai inferior. We used the anthropological approach for
greater objectivity and impartiality.
The question of origin is one of the most complex issues for
those who research social and humanistic issues. This question
forces researchers to develop hypotheses or to accept others’
theories. Although the authentification of Rai is not our primary goal, it is relevant to this
study.
The area between Morocco’s eastern countryside and the city of Oran in west Algeria is
famous for Bedouin poems and songs. Rai appears to be related to the Bedouin song known
as Malhoun, but there is no historical evidence to support this. The most famous composers of
Malhoun are Sheikh Madani, Sheikh Hamada, Blawi Al Hawari, Sheikha Washimah of Algeria,
Sheikh Altinsani, and Sheikh Al Yunisi and Sheikh Saeed Butibah of Morocco.
The traditional version of Rai was prevalent until the beginning of the late 1960s, when
new bands emerged and started using modern instruments such as the violin, accordion
and saxophone. As a result of many factors, including the presence of French colonialists
in the region, several new sheikhs emerged from the bars and nightclubs that served as
incubators for this new version of Rai.
Sheikhs like Bu Tibah Al Saghir, Bilqassim Bu Tiljah, Binfisa and Masoud Balmou seem
to have played an active role in re-inventing Rai. The sources of Bedouin songs died out
as Moroccan societies changed. Musicians started playing Rai at bars and nightclubs that
French colonialists opened in the late 1960s; previously Rai was performed at weddings,
majlises and other traditional venues. This resulted in the emergence of new poetic structures
and content without clear characteristics, and it took at least a decade for a pattern to
develop in this music.
It is clear that the people of the 1970s helped to spread Bedouin songs. The artists of this
generation were referred to by their names without the traditional title of ‘Sheikh’, which was
used by the Bedouin. They also dropped the title ‘Shaab’, (meaning young man), which was
made popular by the well-known artist Shaab Khalid.
13
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Siddi Muammar’s marriage customs
and traditions in Algeria’s Chlef Province

Amal Attia
Algeria

Siddi Muammar was a social reformer who tried to convince people not to
indulge in extravagant wedding rituals that made weddings a great burden
for young men. He tried to make weddings simpler and more symbolic. For
example, one ritual he started was encouraging brides to marry with bare
feet to show that there is no difference between brides who wear beautiful
shoes and those who do not.
Islamic law does not specify an exact dowry; Siddi Muammar recommended
that the dowry be limited to a certain amount of money. Siddi Muammar was
greatly respected, so anyone who exceeded this amount was believed to be
defying Siddi Muammar and was at risk of being cursed. His intention was to
make it easier for young people to marry, so they would not sin.
Siddi Muammar’s wedding rituals are still followed in Algeria, and his
legacy has been part of the national identity for centuries.

12
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A semiotic and narrative reading of the
Algerian legend "Tula"
Mohammed bin Malik
Algeria

This semiotic narrative reading of the legend ‘Tula’ highlights the importance of the concept
of narrative unity, which shapes the structure of the stories. The components of each story have
their own pattern, but each story ends with events that lead to a new story. We discover that
the mother's failure to protect her daughter leads to the second story. When Tula and Joseph
are unsuccessful in their dealings with the ogre, this leads to the third story. Tula’s failure to fulfill
her obligation to the ogre leads to the fifth story, which could have ended with Tula and Joseph’s
return. Instead, certain events at the end of the fifth story led to the sixth and seventh stories.
The tale has two narrative tracks: that of the heroine and victim Tula who is kidnapped, pursued
and transformed; and that of the hero Joseph, who faces danger and overcomes adversity.
‘Tula’ is an example of the elemental model developed by Greimas, who listed the actions
undertaken by Propp’s characters, (which include the hero, the villain, the helper and the false
hero). While Joseph represents the hero and Tula represents the princess, they also play other
roles; Tula and Joseph play the role of the helper when they support one another against the
ogre, but the ogre also plays the helper when he advises them not to separate the two birds.
The birds and Joseph’s cousin play the roles of villain. The public, the old man, the crow and the
horse also play the helper’s role.
Joseph plays nearly all the roles simultaneously, which suggests that the story of ‘Tula’ reflects
Algeria’s patriarchal culture. This means legends and Algerian fairy tales are peculiar to their culture
of origin rather than universal in nature. This legend reflects social relations in Algerian society,
specifically the relationship between men, and the relationship between men and women.
11
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The language of the Moroccan Zajal:
Theoretical and textual contemplations

Abdullah bin Attu

Morocco

We cannot deny that disorder and confusion have affected both individuals and communities
on more than one level. Our spiritual and moral values are now unbalanced. In the human
sciences, we note that literature is the most highly impacted component of our daily lives; as
a result, a large part of our identity and cultural, historical, ideological and moral constituents
has been lost. In academic research, we are aware of the seriousness of the absence of such
constituents in people’s daily lives. Hence, there is a dire need for a return to folk culture,
folklore and universal heritage.
Morocco has a rich written and oral folk culture in both literature and the arts. We cannot
continue to neglect this important cultural sector because it belongs to the lower classes or
the poor, vulnerable and illiterate.
With this awareness and understanding in mind, in this paper we address some aspects of
the language of the Zajal, the popular Moroccan art of singing improvised poems. However,
we must avoid applying the rules of standard Arabic to the language of the Zajal, given the
number of vernacular dialects and their geographic, dialectic and semantic dissimilarities.
I studied three examples of Zajal by renowned Moroccan Zajalists Mohammad Alrashiq,
Ahmaida Bilbali and Hassan Amili. By studying certain texts by these Zajalists, we can observe
that there are common features in the fixed structure of these Zajals, and gain insights into the
mentality and traditions of Moroccan Zajalists and Moroccans in general.
10
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Ali wild Zayid (Ali the son of Zayid):
Eloquent sayings and proverbs

Muhammad Ali Thamir
Yemen
One of the wisest Yemenis, Ali wild Zayid was a
philosopher, a legendary writer and poet, an astronomer,
a psychologist, an agricultural expert and a teacher. He
was a master of proverbs and of wisdom passed down
through the generations. He was a man of the past, a
companion in the present and a friend of the future.
I have tried to find answers to many questions:
Where was he born and where did he die? Where
and when did he live? To which families or tribes did
he belong? My efforts have been fruitless; most of his
sayings were not documented or recorded, they were
preserved only in the memories of the illiterate and the
learned who share the same land, farming, customs,
traditions and lifestyles. Oral non-material heritage that
helps to preserve folk culture, which is widespread in
Yemen, may be in danger of being lost.
This wise man, remembered as Ali bin Zayed or
Ali wild Zayid, is known for his poems, maxims and
traditional sayings. It is said that he was born in the village of Minkth in Yarim, a district of Ibb
Governorate in central Yemen. The exact dates of his birth and death are unknown. Some
believe he lived between the end of the eleventh century Hijri and the beginning of the twelfth
century Hijri, (in the 18th century AD). He is said to have lived in different regions, cities and
villages of Yemen, some of which he named and some of which are mentioned in his sayings.
It is believed that he was married to three women, one of whom was his cousin. He lived
with the three of them in his humble house, and grew very poor. One night, he went out
looking for food, but he was unsuccessful. He returned home wearing a disguise, and went up
to the roof of his house to contemplate the stars. While bemoaning his bad luck, he overheard
his wives talking about him.
His cousin said, "I wonder where Ali bin Zayid went?".
Another wife said, "He went out to steal, but he will deny it".
The remaining wife said, "He went to commit adultery".
His cousin replied, "Be patient. You’ve forgotten all the good things that he has done and
you should be ashamed of the way you’re acting".
She went to find some seeds that she had hidden in the camels’ feed, and made food from
the seeds.’
People still relate this story, which has great significance and which illustrates that even
those closest to you may doubt you and forget your good deeds.
9
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Tragicomedy in the Thousand and One
Nights: A study of overlapping literary genres
Tamir Fayiz
EGYPT
Professor of Modern Comparative Literature
The deconstructive analysis of The Shoemaker
and The Barber of Baghdad, two tales from the
Thousand and One Nights, (also known as Arabian
Nights), yielded a set of conclusions, in addition to
common features and details specific to each story.
The study uncovered theatrical features in the
Thousand and One Nights, especially the presence
of the performing narrative, which prepares the
audience to experience events as if they are taking
place in front of them. In quality and function, the
monologues in the Thousand and One Nights are
similar to theatrical monologues.
An analysis of the framing tale, which centres
on murder, reveals both tragic and comic elements
in the characters and events. The comic elements
in the Thousand and One Nights were introduced
gradually in Scheherazade’s narration. The framing
story has a happy ending, which is a relief for the
audience after the tragic betrayal at the story’s
beginning.
The structure of the two tales chosen for this
study qualifies as tragicomedy, which sometimes
approaches the modern dramatic form by
combining comic and tragic elements.
The tragic and the comic co-exist in both tales. For example, tragic elements include
Maarouf the shoemaker’s distress with his wife because of his weak character and his wife’s
negative qualities. In the Barber’s tale, tragic elements take the form of the mistaken killing of the
hunchback, the injury that lames the young Baghdadi, and the disabilities of the six brothers.
In the tale of Maarouf the shoemaker, the comic features are evident in his second wife, and in
the genie’s role in rescuing him from his wife, helping him find treasure, and saving him from the
governor. In the Barber of Baghdad’s tale, the comic features lie in the sharp contrast between
the characteristics and behaviour of the barber and those of the young Baghdadi. The happy
ending is a relief after the tragedy of the wrongful killings with which the story began.
The aim of this study is to provide parameters for the dramatic and tragicomedic styles used
in the Thousand and One Nights. In these stories, narrative tragicomedy contains both elements
that make the audience tense and elements that lead to a sense of catharsis. This is achieved
through a range of narrative techniques that combine tragedy and comedy.
8
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Modernising the methodology used to
document non-material heritage
Tariq Al Maliki
Morocco
In the last decade, a growing awareness of the
need to preserve non-material cultural heritage
has led to an interest in documenting and
protecting heritage.
• The Arab states showed their support by
endorsing the Convention for the Safeguarding
of Non-Material Cultural Heritage in 2003, and
by passing related national legislation.
• Governmental
and
non-governmental
institutions - including institutions that focus on
architecture and buildings - were established
and entrusted with the documentation and
protection of folk heritage.
We also need a theoretical basis to protect the
documentation process, and the aim of this paper
is to introduce a documentation methodology
based on the following:
• Folk heritage, (beliefs, customs, oral narratives,
etc.), is a set of cultural practices. The concept
of heritage has been distorted by the mistaken
belief that heritage is a collection of objects in
a museum rather than a collection of cultural
achievements.
• Institutions and individuals who work to
document heritage use methodology that
ignores the contextual dimension and defines heritage as a collection of lifeless, material
things. The Intangible Cultural Heritage Convention was introduced to establish a new
practice based on activities that help to restore the importance of heritage.
• Traditional authentification and documentation processes have been limited to the
establishment of museums. Several international organisations have established systems of
what UNESCO describes as Living Human Treasures, based on the idea that we should
protect those who create or represent a heritage rather than just preserving the artefacts they
produce or use.
• Based on a contextual understanding of heritage as a multidimensional cultural phenomenon
impacted by time, geography and ethnicity, I propose the use of ‘live documentation’ as
opposed to ‘dead documentation’.
The methodology we propose in this paper is based on early US and Canadian studies,
particularly the contextual school. Scholars created a network of cultural practices that drew
heavily on linguistics and ethnological studies, and introduced a new understanding of heritage
as a set of cultural practices, rather than as objects frozen in a museum.
7
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This refereed approach has made "Folk Culture" a world-class
scientific journal that is recognised by universities across the
world.
We put a collection of issues on CDs to facilitate distribution
and extend the Journal’s reach. We provide abstracts of the
published papers in Arabic, English and French, and - in response
to demand - we will now make the abstracts available online in
Spanish, Russian and Chinese. This means that the Word from
the Editor and the abstracts will be available in six languages.
Our IT department has provided a report on our website’s
statistics in the section entitled Asdaa’ (Echoes). Over the
past three years, our Journal has participated in Arab and
international book fairs. We would like to thank all the individuals
and institutions that support the Folk Culture Magazine.
We express our gratitude to His Majesty King Hamad bin Isa
Al Khalifa of Bahrain and his reforms, to Minister of the Royal
Court His Excellency Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa and
to His Excellency Dr. Mohammed Jaber Al Ansari. I would also
like to thank the members of scientific and advisory bodies, and
all our writers and readers. A result of the King’s vision, the Folk
Culture Journal is a cultural achievement for the nation.
Congratulations to the people of Bahrain on this glorious
National Day, and congratulations to a nation that stands united
despite all challenges.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
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Bahrain’s
National Day

The King’s vision and a cultural achievement for the nation:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folk Culture Journal begins its ninth year.
Recognition from major universities throughout the world.
Issues available on paper, in electronic form and on CDs.
Bahrain’s message about heritage available in six languages on the website.
Hard copies are available at major retail outlets in most countries.
Consistent growth in the number of personal and organisational subscriptions and renewals.
Website has over a million visitors from 190 countries around the world.
Long articles published in booklets and distributed to readers.
Significant presence at international book fairs around the world.

Since we started work on the "Folk Culture" Journal, we have faced great challenges.
However, dreams know no limits, and our success is a result of much effort and of the grace of
God Almighty.
I remember a senior official who supported the project saying, “You may be able to publish
the first issue, but are you confident that this will continue?” We accepted the challenge, and
have been distributing the journal on a regular basis.
This issue marks the start of the "Folk Culture" Journal’s ninth year. It has been eight years of
hard work and collaboration with folklore and humanities experts with the support of our readers.
Experts have shown great interest in writing for our journal. The panel that reviews submissions
has very high standards, which means that we cannot publish every submission we receive.
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Publishing Terms and Conditions:
Folk Culture journal welcomes scholarly and academic contributions from around

the world and publishes scholarly studies and articles related to folk culture in
the fields of folklore, sociology, anthropology, psychology, semantics, semiotics,
linguistics, stylistics, and music; all of which are subject to the following terms and
conditions:
The papers and articles published in Folk Culture express the writer’s views and
not necessarily the views of the Journal.
 Folk Culture welcomes all comments or corrections concerning the published
content; such comments will be published based on the date they are received,
the space available, and the design and editing of the Journal.
 All written material must be typed and between 4,000 - 6,000 words. The paper,
study or article must be submitted with a brief academic biography and an
abstract of two A4 pages that will be translated into English and French.
 The Journal gives preference to papers and studies that include images,
illustrations and charts relevant to the content.
 The Journal apologizes for not accepting handwritten papers and studies.
 The material to be published is organized on the basis of technical considerations
and not according to the writer’s rank or academic qualifications.
 The Journal does not publish previously published material or material that is
being considered for publication elsewhere. If any such material is published
by mistake, Folk Culture will not accept papers or articles by the same writer
in the future.
 Whether they are published or not, the original papers, articles and studies will
not be returned to the writer.
 The Journal will acknowledge receipt of the material, and will inform the writer
whether the committee has decided to publish the material.
 The Journal provides cash compensation to writers according to Folk Culture’s
payment scale. Additional compensation is given for papers submitted with
images and illustrations.
 Writers must provide Folk Culture with their bank account details, mobile
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