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وكالء توزيع الثقافة الشعبية:
ال ـ ـ ـب ـ ــح 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 -
ال ـ ـس ـ ـع ــودي ــة :ال ـش ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة امل ـ ــوحـ ــدة ل ـل ـت ــوزي ــع  -قـ ـط ــر :دار
ال ـ ـش ـ ــرق ل ـل ـت ــوزي ــع والـ ـنـ ـش ــر  -االمـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة املـ ـتـ ـح ــدة :دار
احلــك ـمــة لـلـط ـبــاعــة وال ـن ـش ــر  -الــك ــويــت :ال ـش ــركــة امل ـت ـح ــدة لـتــوزيــع
ال ـصـح ــف  -ج ـمـهــوريــة مــص ــر ال ـع ــربـيــة:مــؤس ـســة االه ـ ــرام  -اليمن:
ال ـق ــائ ــد ل ـل ـن ـش ــر والـ ـت ــوزي ــع  -األردن :ارام ــك ــس م ـيــديــا  -امل ـغ ــرب:
الـ ـش ــرك ــة ال ـ ـع ــربـ ـي ــة االف ــريـ ـقـ ـي ــة لـ ـلـ ـت ــوزي ــع والـ ـنـ ـش ــر وال ـص ـح ــاف ــة
(س ـب ــري ــس)  -ت ــون ــس :ال ـش ــرك ــة ال ـتــون ـس ـيــة ل ـل ـص ـحــافــة  -ل ـب ـنــان:
ش ــركــة االوائ ـ ــل ل ـتــوزيــع ال ـص ـح ــف وامل ـط ـبــوعــات  -س ــوري ــا :مؤسسة
ال ــوح ــدة ل ـل ـص ـحــافــة وال ـط ـب ــاع ــة وال ـن ـش ــر والـ ـت ــوزي ــع  -ال ـ ـس ــودان:
دار ع ـ ــزة ل ـل ـن ـش ــر وال ـ ـتـ ــوزيـ ــع  -ل ـي ـب ـي ــا :ش ــرك ــة ل ـي ـب ـيــا امل ـس ـت ـق ـبــل
ل ـل ـخــدمــات اإلع ــام ـي ــة  -مــوري ـتــان ـيــا :وك ــال ــة امل ـس ـت ـق ـبــل لــإت ـصــال
واإلعـ ـ ـ ــام  -ف ــرن ـس ــا (ب ـ ــاري ـ ــس) :م ـك ـت ـبــة م ـع ـهــد ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي.

شروط وأحكام النشر
ترحــب (

) مبشــاركة الباحثــن واألكادمييــن فيهــا مــن أي مــكان ،وتقبــل الدراســات واملقــاالت العلميــة

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.
ترس ــل امل ــواد إل ــى (
) عل ــى عنوانه ــا البري ــدي أو اإللكترون ــي ،مطبوع ــة الكتروني ــا يف ح ــدود 4000
  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(اإلجنليزي ــة  -الفرنس ــية  -األس ــبانية  -الصيني ــة  -الروس ــية) ،م ــع نب ــذة م ــن س ــيرته العلمي ــة.
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.
ترتي ــب امل ــواد واألسم ــاء يف املجـ ـل ــة يخض ــع العت ــبارات فن ــية وليس ــت ل ــه أي ــة صلة مبكانة الكاتب أو درجته العلمية.
متت ــنع املجـ ـل ــة بص ــفة قطع ــية ع ــن نـ ـش ــر أي ــة م ــادة سب ــق نش ــره ــا ،أو مع ــروضة لـ ـلـ ـن ــشر ل ــدى من ــابر ثقافية أخرى.
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 ــح املج ــلة مق ــاب ــل ك ــل م ــادة تنش ــر به ــا مك ــافأة م ــالية من ــاسبة ،وف ــق الئ ــحة األج ــور واملك ــاف ــآت املعت ــمدة لدي ــها.
عل ــى كل كات ــب أن يرف ــق م ــع مادت ــه تفاصي ــل حس ــابه البنك ــي ( )IBANواس ــم وعن ــوان البن ــك مقرونـ ـ ًا بهوات ــف
التواص ــل مع ــه.
البريد االلكترونيeditor@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 4000 :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 5 :دوالر
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــرال ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــا 5 :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 5 :دوالر

حساب المجلة البنكي:

 -IBAN: NBOB BH8300000099619989بنك البحرين الوطني  -البحرين.
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بدامةفءسي مشعجدسحياديد لنش
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بقآةفافمشعبوأادقدااليددايدحء-حعاأدمدايدسيا -وثشعوأشداق-تمحقوتسي --عاق -رجدةف ميادوأأدلنداب رةف مشعشعبادءاد حةي رك-كآعاقداجد-يد ثا نا
بالر -ادشعب-ةيةيآاف -وي عاق-دايد اأدأد رمادءةيقحرال كيدري-آأدر -جدآ ا
جدةفليدنى
ت لوأنوتشداقعاالىدا
 ثى وتققحجد-
تيدرأدا -ليعنامشو-داثوسيق
بم قاشعبةفجدق  -بلن
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تقااةفشةفر
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ققنالنأدش-ةفشأدوت
جديدريدوأك-يداملونءوتقحسي
بوتقحال افي
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بقرالشع-ب-آيدثاقماادةيش--آ ثقىأدت-
قوتآسي-افةيقء -ارةف كمى-ادوأأدأد ابقاروأةف مشعبدامءادءحةييحر--كآعاقداجد--يديدث لقنا-شوت
بققاآىةفافمشعبوأادقداوأالدايدء-حعاأدمجددايديس-ا -لمنوثشعوأشيدسيداق-اف ي
بيآ-افءجدقيديدرا-ك -ليعنام-شوداموداأدسيقسي-
ق عم-اعاداأدسدايأد يقا-ةفى
بافعوتاقدا-شعب-ءأد حرييد ك-
ب حشعكب-اديآةي ر--ك يجداف -ث ا
تمحور كق-قالعاأددا-جد
بيقق بقا ء
قمسيراد--آافجداقةف موأ
ب
تقااةفش مةفرمأدادبيديشعاف ةف
ب-ي وشع ق
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 عادا -أدر -ث-قاتىق-ادلنداةيأدشلقءال-حريدي ك
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ثقافتنا الشعبية
وأيادي الجيل الجديد

عند مفتتح العام الدراس ــي مبملكة البحرين  ،2009 - 08زارت مكاتب «الثقافة الش ــعبية للدراس ــات والبحوث
والنش ــر» املربي ــة الفاضلة األس ــتاذة أح ــام العامر م ــن إدارة املناهج بوزارة التربية والتعلي ــم وقتها ،تطلب التعرف
على اإلمكانيات املتاحة لدينا يف التعاون لوضع منهج إثرائي تربوي إلدخال الثقافة الشعبية يف مناهج التربية
احلديث ــة ،وجتربت ــه يف ع ــدد مح ــدود من املدارس ،وتطوير هذا املنهج اإلثرائي من بعد ليش ــمل عددا أكبر منها يف
كل مرحلة إلى أن يتم االستقرار على صيغة تربوية ملادة جديدة ُتـ ــعتمد و ُتـ ــقرر على كل املدارس.
كان حم ــاس األس ــتاذة له ــذا املنح ــى مح ــل إعجابن ــا وتقديرن ــا ،ول ــم ن ــأل جه ــدا يف تق ــدمي كل ما لدين ــا لبلورة
الفك ــرة وإلجن ــاح التجرب ــة بش ــتى الوس ــائل املمكن ــة .وم ــن هن ــا كان ــت بداية التع ــاون املش ــترك ال ــذي تعاقبت على
املس ــاهمة ب ــه كف ــاءات عدي ــدة م ــن إدارة املناه ــج ب ــوزارة التربي ــة والتعلي ــم البحريني ــة ،إذ م ــر املش ــروع يف قنوات ــه
املفترض ــة ،ومت ــت جتربت ــه بنج ــاح ،وتعاقب ــت االجتماع ــات املش ــتركة معنا للت ــداول بش ــأنه .وكنا على علم مس ــبق
مبستوى وحجم التحديات واملعوقات التي ميكن أن تواجه حتقيق هذا الهدف النبيل ،لكننا وبقرار إداري مسبق
كنا على اس ــتعداد للمس ــاعدة بالش ــكل وبالصورة التربوية املناس ــبة التي يتطلبها كل موقف .ويجد القارئ بباب
«يف املي ــدان» م ــن ه ــذا الع ــدد تقري ــرا فني ــا ح ــول آخ ــر اجتماع تش ــاوري بني خب ــراء الطرف ــن وم ــا مت التوصل إليه
لبل ــوغ الهدف.
وق ــد س ــعدنا قب ــل أي ــام بق ــرار املجل ــس التنفي ــذي للمنظمة الدولي ــة للفن الش ــعبي تق ــدمي التهنئة إل ــى وزارة
التربي ــة والتعلي ــم البحريني ــة عل ــى جناحه ــا يف إدخ ــال مادة الثقافة الش ــعبية كمنه ــج إثرائ ــي متكامل للمرحلة
الثانوية وهو إجناز تربوي عربي جدير بالتهنئة واإلش ــادة ،وهي جتربة تربوية حرية بالدعم واملس ــاندة باإلضافة
إلى املتابعة والدرس لتتبع مساراتها وبلورة مخرجاتها ،وهو منجز رأت فيه املنظمة متايزا للبحرين يف محيطها
اخلليج ــي والعربي .
يف جان ــب آخ ــر ،نظم ــت «جمعية العرضة البحريني ــة» دورات تدريبية نظرية وعملية مكثفة لألطفال من س ــن
الثامنة إلى الثالثة عشرة للتعريف بفنون «العرضة البحرينية» وأساليب أدائها .واملعروف أن هذا الفن اإلنشادي
واالستعراضي الراقص من فنون البيئة الصحراوية أو البدوية ،قدم إلى البحرين وبقية سواحل اخلليج العربي
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فــي تــعــاون مـتـقــدم مـع
وزارة الـتـــربـيـــة والـتـعـلـيـم
مع هجرة القبائل العربية من أواس ــط جند إلى أطراف اجلزيرة العربية ،فدمغته كل منطقة مبيس ــمها اخلاص
فتح ــول م ــن رقص ــة للتن ــادي إل ــى احل ــروب القبلية إل ــى رقصة اس ــتعراضية ت ــؤدى يف أفراح ال ــزواج ويف املناس ــبات
الوطني ــة الكب ــرى يش ــارك بها امللوك وعلية القوم و ُتـ ــنشد بها أهازي ــج االعتداد بالوطن وبالقائ ــد واجلماعة ،ولها
أص ــول فني ــة وتقالي ــد مرعي ــة وأدوات ومع ــدات تدخ ــل به ــا الس ــيوف والبن ــادق التقليدي ــة واألعالم وأن ــواع الطبول
والدف ــوف ،وتتن ــوع مه ــام املش ــاركني ومقاماته ــم االجتماعي ــة فمنه ــم عازف ــو الدف ــوف والطبول واملنش ــدون وملقن
النص ــوص الش ــعرية وحمل ــة البن ــادق ومن ثم الراقصون بالس ــيوف من مل ــوك وأمراء ووجهاء ،وحتت ــاج ما ال يقل
عن مائة مش ــارك.
وكما هو احلال مع بقية الفنون الغنائية الشعبية وهي ُتـتداول يف زماننا على أيادي أجيال متعاقبة مبفاهيم
وأمزج ــة مختلف ــة تتع ــرض هذه الفنون إلى التغيير والتحوي ــر الذي قد يضر ببنيتها الفنية وبقيمها الوجدانية
ويحوله ــا إل ــى مس ــخ هجني ،وبالذات يف ظل كبر س ــن العارفني واملمارس ــن واملنش ــدين والعازف ــن وفقدان صلتهم
به ــذا الف ــن الرفي ــع ،لذا ح ــرص الديوان امللكي مبملكة البحرين على أن يرعى ه ــذا الفن رعاية خاصة وأن يتولى
وزي ــر الدي ــوان امللك ــي معالي الش ــيخ خالد بن أحم ــد آل خليفة مهام الرئيس الفخري له ــذه اجلمعية ،وأن يوليها
جه ــد ًا واهتمامـ ـ ًا خاص ًا يليق مبكانة ه ــذا الفن الوطني الرفيع.
وتأت ــي ال ــدورة التدريبي ــة التي نظمتها مؤخ ــر ًا جمعية العرضة البحرينية لألطف ــال خطوة متقدمة لتواصل
اجلي ــل اجلدي ــد م ــع فن ــون وأص ــول وأس ــاليب أداء ف ــن العرضة وهو توجه س ــليم وإن ج ــاء متأخرا فإنه يس ــد ثغرة
يف تعاملن ــا م ــع فنونن ــا الش ــعبية الذاهب ــة ،إضافة لكونه توجه عفوي أهلي يوازي التوجه الرس ــمي ل ــوزراة التربية
والتعلي ــم يف منجزه ــا إدخ ــال الثقاف ــة الش ــعبية يف مناه ــج التربي ــة احلديث ــة .علّ ه ــذا التوجه األهلي والرس ــمي
ُيعلي الداللة على قيمة الثقافة الوطنية وأهمية مبدعيها وأصالة انتمائهم ،وعلى رفض تغريب ثقافة املجتمع
وامته ــان كرامة منتجيها .واهلل م ــن وراء القصد.
عيل عبداهلل خليفة
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ت -عوتايىقالو-شيأثققياداالي-دى
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ي -ري ثو -قاآقةفافداداءت
بح ك قالب ءةف
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ما-وتقآالافالييد -ث-ى
ب وديأوتد وأبادادي لني-اشقىدةيى ش-ع افد
تديةيوت -لن
بعكاو-أداوبأدايجيدا-دييءح-د اح-عاقلنثك-قداشاد -مأقواداليسيدجشرقدي لن
ثشآ--دعامةيوأد-سييدقق -قا
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تءآةيث حاف-وترقكجاليديد بديةيلنىش--ةيمو-وسي ق -
تةيوأيد-وتسيق-قالدايث
تدقديءادشوتحاقرالك-ييشرموي-آ-سعافيثققا وت ي -
ت--ثا-أددم
بقاوتقرةفأشالدعمباي
بجقىديشرلندعىبي-
حآو-أدعةيآدااف-دا
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ت كدي-ديأادوتلنققشاليدد وأا ي  -وةفقق
وتوترقافكالياقداء حجرتر يرداءرعحاداك
ت-يأد-وتم-وعاجةفسدايقما-د
بي-دشأ-عةي-دب مم-ويجسسدايي-ديءقشرع-حار-عالكآنىداافوجأديمدادادىا-ةيولحنأأوت-شقدراليدي ديىش -و-بق ب-
حآم-ا-د-عمةيوأقآدال-سيافيديقدق----ث-شمقعاأمدةفوتمقسي-
تعبةي لعناشوت-دا
قل-نديشدا-دوتأاقد--اللحنيآثدشقاافر-ةفي
قآشمعاف --ثق ق ث
تءوترركداج
بحد--شاكثعمقلبوانش-ةفرسموياأعقا-جداداديءدجاحىدي لوندكىأشياوجأ
بيقاديدىشا
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قر يروت -ءرحا -داكررك
بى شو-عبأجيو د-ةيقق ل-عا -أىدا ويأأ-دار
ت-حقآاوت-كقةفأقالمداالييد--آ-رثافشيير -دىعاآةيوأاف
تجىأدوديأوتد واداي لن-ش
ت
باأدددةفةي-شمعايدموةيدا-شسءيقآي-حدآردي كافد-وتاقملالنيش
ما-د-مةيأقدالسيافيديد -ث-
تي -آ بودافيةيأسي-داق-ى-ةفجم
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بقيد شررع كا-داداي
تديدحأاد كيدشقا ي
قشاف -ثقوت-ق ثالقاق ع-ا وداأديدداا اف و ر ق
بق---شمقعأاموةفسيما ي
ثش-آقعاب-مافعاوسدا -ق
بح لءوتنشقشعبالرداير كيقدةي وبةف م-ق قاآاف ء
ت-ءحرعااحكعارداكودارأ ديدا
تء-يلنحشجر -كديبعدىيجووأ-دييقدداقا --لنث-أقشاأد-ى-آومواف سيق
ب--ةف ماعمبود-ةيأسيقداق-ةفيمأدةف ماأ
تدء ا ك دي
ت-م-ثوتثق-قسايأ-الدمةفوجدييسيدقاا-دىشألةيعنادوشأةف -مادادق -ش روت ر
تجىدوديأوتد وبادادي لن-شقىدةيى ش-ع-ب مويآ-سافيثءق ي
ق يق
وأ وةف ما
بددموةي شسي
بعقوتشقرعبالي-اآداأداع
بجءديةيدحع-اأب كيدقلجنيالشيديد
بى وعبردا
بعكاو-أداوبأدايجيدا-ديءح-د احعاقىلاقنوداشةفأوت-ماقيدادأالدي-دتث---قآوتثقافاوترققالرييي -ث-آ-عاو
تءاء حداحدررك كةفي-ماد
حلآن-وت-ك-قثآقالعااافدايءدا-حدرعاك-ةيى أداو-أجق
بأشداعقشءعبى-حو
باددةي-شعب
ب -ث-شقآاعبمافويةف ما --ج
ققاسةفقيدماد
بءالديءحداشحعربل-رنشمويآ سافيء
ت أيوت-دا
تدي
ب-وتآةيثافقاب-يقيجرديأأ-كديداءلن ح
قسيدعقى-اةي أودادأديددااء-لنشج -بىج ييد-افل ثق وترت
تءةي ح
باكج مةفوقشماعالبيدةفسيدةيلمقناد-د-أةي-دمقاافمةفوسميدااد ي
تعىماأدودأوت-ةيقةيدام-و -حأسييجقدادي--ءآ
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بدقاش-ةفعقبمالميير---عا قىاداوةف-ماق أالي-دتث-وتثقافاققاليي د -اثيى-ش-وأوج-
ت-آ-ث-وتقأاددمةيو د-سيقجقالي
بيدءد شل-رنديعبكدشىميادوالعأنسايشداداشير --
تدسير-عوتاكقيوداالأجداديءد حا النيييشدآ
بجقحىدي لندىبش-يوج
تء حداوترر
حآمو-اأافكد-عاةيآداعءااف-رحدا-
تدأثدققا-افةف
تي--ىآأدوةيأ -دا وةف
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ب ةيع أد يد ث
وتوتآرقاليقدا جقر كدي-
تأافدوتلنقشي
بقىدي-د أبآدلنافشقالةيعاةف
بق-ا شوتةفمرعقمالييسري--آ-افمقواةفس-يماأقدالييد--وت ثافقبءج حشديعبديك ةيىلنشو -ج
باقد-سيآةيشقداعىءباف-تقروكأيروتادا--ءرعحاء-داكحريركوي--آثعرققااىء-وةف مآاح-رافآكيوتاافقةفال
بياد-ددشأ-عةيد مو-بأايداي  - -وةف يما
بيكجديديو ماعبددةيلقناد-أةيدم-ةفوسمي
ققدى-ةي لنأشقدال
قيماثدد-ةي -بى-ي-موج-أسدييداد ا لونباشد دةيق--ثآقامافق سي-د
قيد-ش-عأب-دا ماجدمديةي
ب--ثققاالشاميوعةفبدقةفماسميا--دقةيرأمدييا--سي-عاوثرأقداج-داديءد وا لنيب
تأمدةفديوتماقسي -قثرال ب و
بجسسيي-ديءققشدرعبحاار-عالداكآنىيشداافوجأديددا
حآم-ا-كد-عامةيوأقدال-سيافيديقدق--ث-قا
ت وت-افثداأ ددا
بحدد--شاثيعمقلبوانىش-شةفرس-ويأعقا-وجداداديءدجاحىدي لوندأشياوجأل-نديشدا-دأاقد-اللنيآثدشقاافر يآاف
تةيءق-حوتر--جكأقدا أةفد لنوج آ ء حي  -وةف
تافحارأوتكداشر -عا د و
قىدقأدو-ةيلةينأأدا
تدسي-وتق لنش
بءج حش دةي و-
تءا وحأ-ركداجدي
بقآديافاشعةفبآ
بالقيةيدشقاش-ع-بةفمآمو-ادافيمسيو-ققعا ىى وأ ر-ق
ب-دي-دشمعوأبدو لسني اشقد
وتراف دا
ب--ةفقشماعمبود--ةيثأسقيقداقق-ةفاليمقااأدقدةف--شماأددم قسيالييديدش-اعثم
ققيرال-ءي-د-ح-ثآرقآافكداافييق-
قر كيروتدا-ءرعحاء-داكحررك
بآوتاافشىقعبالجيدديد لنش
بةيعديبقدافىشاعبوقلنررشك-ي-أ-ىعآ-اوافأجداديدادماءاىح وشأ-د
باشد ش
ت-ثحقآاوت-كقوتةفأقالمدراالييدء--آ-رثافشاكيير م-ادىعاآةيوأاف
بىو و-عبأجي -ةي ل-ن -أدا ويأ-دادا
بديرعبديكيشياع-بلنىلنعاوش-رأداجداجديىدد
ت
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بق---شمقعأابمدوةفسيماسي
تافروتكيدارءر ح-عا
بداديددشعاب لو
تيقد-ةيث--مجوبيسةفي ما-قد أقلةيادآةفاف ماقء
بح لءوتن كشقشعحبالردايردكافيي
ت-ءحدرعااحكعارداكوداشرأجديدا
تد
بةفشم-اعبدأوتدقيالي-دء-آ دثحافشرا ك-ييشآر-قافا-ةفقآ
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بىو و-عبأجيدادي --ثقىلاقنةفوت-قيالي-تث--آثافوترقالريي---ع-موثوتقاققسايالقيد
بقوتشقررعبكالع-اآوداأ-داداعااء حافرىكقو-أجدا-ديأددا
ت-ثوت-رقآال-آيوأ-ج
بج-قاعمبوقةف مسا-ي-قأ ث-دعقااآافدا -أةيدق--يجدأ ثآق-اافيةفمقق
بدموةي شس
بجءديةيدحع-أبدقلجنيالشيد--ثشقآاعوافيةي-دق-ىةفجم
تي
تقر -كوتث-يقاأ-د-
تى وديأوتدقادااليشءلنع-شحرى
ت ش-عوتبأقودثأقالاقدا
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بقالد اب وشدشق د
بد
قبمأا-داسير كري -ديعادا اوداألنيشدا ي-دةف
قشاعب -شىعاوأ -ما شعوت
ت-حرعاكرداكدار دادءةي ح--
ر -آاف د -ر م-يآ سيء
تي -وتآأثداف ر ك
ت وتر
تحافر كوتقي-ردعاوأداداويةف ماقيدعق-اةي أودادأ ددااء شج ىج ي د -ل ثق
ب
بكج مةفوقشماعالبيدةفسيدةيلمقنا-د-أةي-دمقا مةفوسميق سي
تعىماأدودأوت-ةيقةيدام-و -أسييجقدا-ءآ
بشرقعاليعبيدق-اليةفدماد
قش-شعب-علنويد أدقت -آدا
تء
ب--شرلعمةي-عبأىيد-وةفأجماد
بداجءدديةيدحب-ياأ-كدلنجشيدي
بي حوتشقرر-عبلكديعد-ايووداأأ-ديدداداع-ااء-آ نحافمشقورا كقةفس-يماأقددالييد-
قالي--دث-قاآافء
تر
باجقد-ةيشلقىب -ج ال
تآوتثقافاوترققالييديد -اثيى-ش-وأوج-
ق -يأ-دوعا-افداثققىاقوةفوت-ماقيأاليي-دتث--
ب-ثققاقالشاميعةفبدقةف
بسميا--دقيةيأبد--يآثي-قافا --ثقعمقاوا-داةفسةييمامقود--يسأيجدقردي-داع-
بداديدةي -ش -ب
ت-حسيرعىوتاكيو-داأج
بيدءدجحشل-رنديعبكدشىديمي-ادوالعأنسايرشلنداداشي
بدداا نآبو آسي -
تديءد حا النيييشدآ-اف ثتء حداركي--ىأدوةي
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تشيراف--افققىع-قوعأاءد-اداأحدري كري-ج-ديعادعىادااودا شداء-ي
م
ق
وت
ق
و
ك
ب شةيعبأ-د ي-د ث
بوت ح
بكج وشماعبيديدةيلمقاد-أةي-دم مةفوسمياد-سيآةيشقداءاف احروكأرادا-رعحاءاداحيركو -ثرقء ح قوتا
ق لأةيندتوأوت-داشجعواأديحدار لني ث
تيد--وتثقثافقالاقءج حشي ةيل وبقاف اعدب
ت وتر  --مقا سي قي
ت آ
ت
ي قءالي-در دي ن - -ب عت
ق يوتق--ءآثر-كر
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تحديات التدريب على
فنون العرضة البحرينية

عدسة  :دانة ربيعة
تصميم  :عمرو الكريدي

يف ظ ــل املتغي ــرات الت ــي جتت ــاح كل م ــا نعايش ــه ،وم ــا تش ــهده الفن ــون الش ــعبية م ــن فق ــد مبدعيه ــا ومنتجيها
ومؤديها من حفظة األصول الفنية ،كان لزام ًا على املعنيني بهذه الفنون احلريصني على استمرارها دون تشويه
أو تخري ــب يغ ّي ــر يف أصوله ــا ،أو يقل ــل م ــن قيمه ــا الفن ّي ــة واجلمالي ــة ،وما ميكن أن تش ــحن به الوجدان من ش ــتى
التعابير اإلنسان ّية ،كان لزام ًا عليهم أن يبادروا إلى نقل أصول وقواعد هذه الفنون إلى محبيها من أبناء اجليل
اجلدي ــد ،إن وج ــدوا ،وإال ف ــا ب ـ ّـد من ترتيب خاص لتقريب هذه الفنون ممن ُيتوس ــم فيه ــم اخلير من األبناء .وال
ش ــك أنّ مثل هذه املهمة ليس ــت س ــهلة ،كما أنّ الش ــروع بها يقتضي التخطيط الس ــليم واملثابرة الدؤوبة مع توقع
العث ــرات والعقبات وعدم اس ــتعجال النتائج.

فالتدري ــب عل ــى ممارس ــة هذه الفنون جلي ــل جديد يعني التعامل مع أمزجة أخرى ،غير تلك التي اس ــتوعبت
ـغف وانس ــجام ،لذا ل ــزم علينا العناية ليس باملتدرب فق ــط ،وإمنا باختيار
ه ــذه الفن ــون يومـ ـ ًا ما عفو ًا ومبح ّبة وش ـ ٍ
م ــن س ــيتولى التخطي ــط والتدري ــب لتحبي ــب هذه الفن ــون إلى هذا اجليل قب ــل تدريبه عليها .فم ــن املهم أن يعي
ه ــذا اجلي ــل بص ــورة فن ّي ــة سلس ــة قيمة كل ف ــن يتدرب عليه ،وملاذا؟ وما هو مس ــتقبل ما يس ــتوعبه م ــن أصول هذا
الف ــن؟ وم ــا ه ــي مكانته ب ــن أهله ويف محيطه الش ــبابي؟ ثم ما هي قيمته كمب ــدع يف مجتمعه ككل؟

والعرض ــه م ــن الفن ــون املركّبة التي تؤدى مبجموعات كبيرة تنفرد كل منه ــا بدور مختلف ،إال أنه يأتلف ضمن
االنس ــجام الع ــام يف األداء الكل ــي .فهن ــاك أو ًال ملقّ ــن أبي ــات الش ــعر ال ــذي يتول ــى إيص ــال النصوص الش ــعرية إلى
يلقن املنش ــدين مما يحفظ،
املنش ــدين الواقف ــن يف ّ
صف ــن متقابل ــن ومتباعدي ــن ،ودور امللقّ ن هنا محوري ،فقد ّ
امللقن
أو ق ــد يك ــون ش ــاعر ًا يبت ــدع ارجت ــا ًال النش ــيد حس ــب املوق ــف ،وه ــو أول م ــن يعط ــي إش ــارة الب ــدء .تأت ــي بع ــد ّ
احل ْلْيات
مجموع ــات ع ــازيف اإليق ــاع على «الطارات» التي ه ــي الدفوف ومؤديي «التخمير» ضاربي الطب ــول وعازيف ِ
الفن ّي ــة ضارب ــي الطويس ــات املعدني ــة وحملة البن ــادق التقليدية اللذين ي ــؤدون بها ح ــركات فن ّية راقصة.
عل ــى غ ــاف عددن ــا هذا مجموعة م ــن وجوه أبنائنا الصبوح ــة ممن التحقوا بال ــدورة التدريبية التي نظمتها
جمعي ــة العرض ــة البحريني ــة مؤخ ــرا ،وهم يحملون الس ــيوف للتدرب على اللعب بالس ــيف يف ميدان العرضة .

إن التح ــدي ال ــذي تواجه ــه جمعي ــة العرضة البحريني ــة حتد كبير ،هي أهل له ،لكن ال يج ــب أن تترك وحدها
أم ــام مختل ــف التحدي ــات الت ــي تواج ــه مث ــل ه ــذه الفن ــون ،فالقض ّي ــة ليس ــت تدري ــب الن ــشء عل ــى حمل الس ــيف
وكيفية التحرك به يف ميدان العرضة فهو أمر مهما صعب ومهما احتاج من خفة ورش ــاقة وإحس ــاس فهو بس ــيط
وممك ــن ،إ ّال أن الت ــدرب عل ــى أص ــول اإليق ــاع بأنواع ــه وحف ــظ أص ــول وتقالي ــد األداء وابت ــداع النصوص الش ــعر ّية
اجلدي ــدة املعب ــرة ع ــن زم ــن يختل ــف عن زمان «س ــمعت ح ــس الصاي ــح  ..وال هياني ن ــوم  ..فزيت من حل ــو املنام».

ويف الوق ــت ال ــذي نحي ــي في ــه جمعية العرض ــة البحرينية عل ــى البدء بأول ــى دوراتها التدريبي ــة ،نوجه الدعوة
إل ــى كل حفظ ــة أص ــول ه ــذا الف ــن ومبدعيه من املمارس ــن املجيدين ملد ي ــد العون لدعم توجه ه ــذه اجلمعية إلى
تدري ــب جي ــل جديد لتبق ــى العرضة البحرينية العتي ــدة يف أوج االزده ــار والتألق الوطني.
الثقافة الشعبية

عدسة  :دانة ربيعة

عادا- -
وأدا ر حي
سييق-
مادةيت-
أدب لينش-ي
قاةفب -مادةي
عادا -
عادا
آافق -أدب -ب ثييشعب--آافق
أدب
ت وت
أدبركي -ي
 موآافقيق-
مادةي وت-قا
آافق  -ح ك
جديدل ايد
أدب
آافق ى -وأداءت وت
جديد-رال منشور يقى
جديدقال ايد
أدب حركيي  --ثقاةف
جديدقالتايد ل ر-
جديدتقاال-رليدنشم-ور -مى س
آافق ء-قاةف مادةي -
أدب-شعث ي
وأداء-وأدارءي ح
قاةف -مادةيعادا-ت و
و
آافقىت -و قاجديديد
أدبركي ي -ث-قاةفعادامادةي
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لنش
أدب شعب
تنش لوتقاليد  -س
مادةي  -عادا ل
ام س
وأداء ح
وأداعبشء حركي  -ثقاةف مادةي  -س ليقنش
أدب ش
آافقمو -يقىآافقءركح-ي ك -ثقاةفجديدريقسيق
أدب شعب
قاةفي -
وأداءشحرك
تنشوت-قالمويدسيق س
جديد ا
أدب يعب
جديد ارنش لرنش
مادةيي--جديد لنش
تقال
ت وت
وأداحرحك
وأداس
مادةي -
آافق -تيدل-تيدم-ولم
جديد
عادايدى-ىم
أدبل-يشنش-عب
عادايعادا
أدب عب
جديد لنش
تومولجديدواسىيقمرىس
عاداقاةف -ث
وأدايقءلرىحريك-يث-ح ث كقاةف
آافق -م-وى يقىآافقسري-ك -ثقاةفمادةي -
وأدايعبءيح--ركثي
عاداا لر
قاةفقا-تلمادةي
يد --
وأدايقء ء
جديد لنش
مادةيت
قاةف
تووت
قاةف حمادةيك
مادةيك-
عاداوتقا و
عاداقا
تو
جديد-ا ر ا
آافقوأداشعمءبوشعيسريقيث-ى -ثوأدا
وأداقا حيد -
مو-وسقايق
آافق -آافق -سأدب-شعب
وأدايقءيحى ل-رثكنشي
جديدشع-ب لنش
أدب ش ي
أدب--حشعب كي
جديد-اقاةف ر ا
عاداشعقالبتيد
وأدا
تيدوشعت-بقاولي -يد -ىمو
قاةف ل-رنش
مادةيث
أدب-ءثحشعبر
عاداي -
قاةفي -
أدب
عاداءتر ويت-قاثليد
آافقسىيق -ء
مادةي -ر شعا
مادةيمو -يقسى
آافق -
آافق--شعبث
جديد اوأدارء
أدبركي ب -قاةف
ت وشعب
-آافقر--آافق

ومن بني عيوب البيوت الش ــعبية تلك ،س ــهولة نش ــوب احلرائق فيها ،مما تس ــبب يف حصول كوارث عديدة ،كما
أنها ال حتول دون تس ــرب ماء املطر إليها.
ولكل من هذه
البيوت الش ــعبية تبنى بأش ــكال مختلفة ،فمنها ما هو مبني من س ــعف النخيل ،وآخر بجريدهٍ ،
البي ــوت وظيفت ــهُ الت ــي ق ــد تختلف عن األخ ــرى ،ومن بني البيوت ما يعرف بـ «العري ــش»ُ ،
حيث ميثل بيت العريش
منوذج ًا لس ــكن اإلنسان البسيط يف املجتمع البحريني القدمي.

حتك ــي ص ــورة الغ ــاف اخللف ــي ،ع ــن أح ــد تل ــك البي ــوت الت ــي ُأنش ــئت م ــن جري ــد النخ ــل وجذوع ــه ،ويس ــمى
«العري ــش» إذ كان منتش ــر ًا يف البي ــوت ،واملقاي ــظ املوج ــودة يف البس ــاتني ،أو عل ــى س ــواحل البح ــر ،وه ــو م ــن البيوت
ـمح طريق ــة بنائه مبرور الهواء م ــن جهاته األربع ،وذلك للتغلب على ح ــرارة الطقس امللتهبة
الصيفي ــة الت ــي تس ـ ُ
ـمح هذه النوعية من البيوت للجالس ــن بداخلها ،بالتمتع باملناظر اخلارجية،
يف أش ــهر الصيف الطويلة ،كما تس ـ ُ
س ــواء كانت البس ــاتني ،أو س ــاحل البحر.

يوج ــد بداخ ــل «العري ــش» ص ــورة «جفي ــر» ،معل ــق ومزين باألل ــوان ،وبرافعتني م ــن احلبل املفتول ،أم ــا الذي يف
أس ــفل الص ــورة ،فه ــو ال ـ ـ «زبي ــل» ،وهو الذي يحفظ أدوات العرس ــان اجلدد ،ويس ــمى ب ـ ـ «زبيل املع ــرس ،أو العروس».

يبدأ بناء «العريش» بالتخطيط لهُ على األرض من قبل «األس ــتاذ» الذي يجيد بناء هذه النوعية من البيوت،
وم ــن ث ــم يب ــدأ ببن ــاء الهي ــكل العام ،مبعاونة مس ــاعديه ،ليؤس ــس على ه ــذا الهيكل بقي ــة مكون ــات العريشُ ،
حيث
تثب ــت القوائ ــم (عب ــارة ع ــن ربع م ــن جذع النخل ،أو اجلندل) ،يف باطن األرض ،ثم تش ــد مع بعضها مبجموعة من
الع ــوارض ،الت ــي متث ــل كتل ــة من اجلريد ،أو الس ــعف ،عن طريق ربطها مع بعضها البع ــض باحلبال املصنوعة من
لي ــف النخي ــل ،ث ــم تض ــع اجل ــدران ب ــن الع ــوارض ،والتي هي عب ــارة عن س ــعف النخيل ،وح ــن ذلك تعرف ب ـ ـ «رادة
س ــعف» ،باللف ــظ ال ــدارج ،وعندم ــا يس ــتخدم اجلري ــد فقط ،تس ــمى «رادة زف ــن» ،كما يف الص ــورة حي ـ ُـث إن الرادة يف
الص ــورة مكون ــة م ــن زف ــان مربعات اجلريد ،املثبت بأربط ــة من احلبال املفتولة .أم ــا النوافذ «الدراي ــش» ،واألبواب،
فتأت ــي يف املرحل ــة م ــا قب ــل األخي ــرة ،ليت ــم بناء الس ــقف ال ــذي مييل إل ــى االنحناء ،ويتك ــون من س ــعف النخيل أو
اجلري ــد ،ويغط ــى بن ــوع مع ــن م ــن احلصي ــر ،يعرف ب ـ ـ «الس ــمة» أو يغطى ب ـ ـ «املنج ــور» .وتفترش أرضي ــة «العريش»
بالت ــراب أو «احلص ــم» ،وم ــن ثم يفرش باحلصي ــر أو «املديد».
أ .عبد اهلل عمران

مادةييق-جديد لنش
وأداء ح
عاداتركي-
شعبليقينش-عاداتوتقاليد سيق
وتقاليد-م
ثقاةفوسشعب ى لنش ا
آافق-مادةي-جديد لنش
أدب
جديدس
وأداءحركري
عادات-ثقاةف
آافقأدب -مشعبوي-ى سوأداء
مادةي--
عاداتحركي
س
آافقح-أدب جديدي ا -
ثقاةفسيقىوأداءحا
مادةيشعب-أدب لشعبنش
جديد -لمنش
آافقثقاةفيقمادةي -لنش
أدب مو
ثقاةف ل-نشمادةي
شعب -
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ارتب ــط اإلنس ــان البحرين ــي واخلليج ــي ،ارتباطـ ـ ًا وثيقـ ـ ًا بالنخل ــة ،بحي ـ ُـث حاول االس ــتفادة منها ق ــدر اإلمكان
يف كل نواح ــي حيات ــه ،ف ــكل ج ــزء م ــن النخل ــة لهُ وظيفت ــه يف احلياة الش ــعبية ،ومن بني األش ــياء التي أف ــادت هذا
اإلنس ــان ،إنش ــاء البي ــوت الش ــعبية املختلف ــة الت ــي س ــكنها قرونـ ـ ًا عدي ــدة ،حت ــى بداي ــة العقد الس ــادس م ــن القرن
املاض ــي ،عندم ــا مت اس ــتبدالها بالتدريج ،بالبيوت املبنية من احلج ــارة والطابوق ،حتى اختفت متام ًا تلك البيوت
من حياتنا الشعبية ،واقتصر وجودها يف بعض البيوت ،ويف املهرجانات التراثية ،كجزء من احلفاظ على التراث
الش ــعبي ،وتعريف اجلي ــل احلالي به.

آفــاق
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تفعيل دور الثقافة الشعبية
في تدريس الرياضيات لألطفال

()1

أ .د .أبو بكر خالد سعد اهلل
المدرسة العليا لألساتذة /القبة ،الجزائر

“إذا ضللت طريقك فال تركض نحو األمام بل عد إلى الوراء حتى تبلغ مكانًا تعرفه” (مثل إفريقي)

لق ــد تفط ــن علم ــاء الرياضي ــات عب ــر العال ــم من ــذ نح ــو نصف ق ــرن إل ــى أن تدريس ه ــذه املادة
للتالمي ــذ يع ــرف تعث ــرات كثي ــرة ومتزايدة ،وأن األطف ــال صاروا ينفرون منه ــا لبعدها عن واقعهم
اليوم ــي .وظه ــرت خ ــال العق ــود األخيرة دراس ــات دس ــمة ومتنوعة تس ــعى كلها إلى إيجاد أحس ــن
الس ــبل لتحس ــن ص ــورة الرياضي ــات لدى التلميذ وتبس ــيط مهمت ــه يف إدراك املفاهي ــم الرياضية
دون «التضحي ــة» باجلان ــب النظ ــري ال ــذي ينم ــي الفكر واإلدراك ل ــدى املتعلم.
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ولذل ــك كان ــت اليونس ــكو ق ــد أعلن ــت س ــنة 2000
«الس ــنة العاملي ــة للرياضي ــات» ودع ــت إل ــى تنظي ــم
التظاه ــرات العلمي ــة الت ــي م ــن ش ــأنها تقلي ــص اله ــوة
ب ــن الرياضي ــات وثقاف ــة املواط ــن .ويف ه ــذا الس ــياق
أقيمت خالل تلك السنة أزيد من  700مؤمتر وملتقى
عب ــر العالم تدارس ــت كله ــا كيفيات تقري ــب الرياضيات
م ــن املواط ــن وحتبيبها للتلمي ــذ .وال زالت املس ــاعي يف
ه ــذا املوض ــوع جاري ــة عل ــى قدم وس ــاق إلى الي ــوم بدون
انقط ــاع .وكان آخ ــر مؤمت ــر عامل ــي ضخ ــم ح ــول ه ــذا
احمل ــور ق ــد أقي ــم يف جامع ــة هامب ــورغ (أملاني ــا) م ــن 24
إل ــى  31يولي ــو  2016حضره أكثر من ثالثة آالف باحث
يف تدري ــس الرياضي ــات أت ــوا م ــن كل بق ــاع العال ــم.
وهك ــذا راح باحث ــون يتدارس ــون إمكاني ــة توظي ــف
اإلثنورياضي ــات  ethnomathematicsيف املناه ــج
الدراس ــية يف البل ــدان الغربي ــة ضم ــن ه ــذا املس ــعى
التعليم ــي .أما توظيفه ــا يف املجتمعات القبلية وبلدان
العال ــم الثال ــث ف ــكان بالنس ــبة إليه ــم م ــن حتصي ــل
احلاص ــل .ذل ــك أن اخلبراء يرون أن كل مجتمع ينش ــئ
طرق ــا ذهنية وفكري ــة ويدوية خاصة تنبثق من الثقافة
الش ــعبية السائدة فيه؛ ومن شأن هذه الطرق أن توضح
إج ــراء العملي ــات احلس ــابية ،وك ــذا إج ــراء القياس ــات
ورس ــم األش ــكال املختلف ــة ،إلخ .سنس ــلط الض ــوء فيما
يلي على وضع اإلثنورياضيات يف العالم وبوجه خاص
يف بع ــض البل ــدان اإلفريقي ــة (انظ ــر املرج ــع (.))4
ما هي اإلثنورياضيات؟

ميكن أن نعرف اإلثنورياضيات بأنها األنثروبولوجيا
الث ـ ـق ــافي ـ ـ ــة لل ــري ـ ــاضـ ــيات وت ــدريسـ ـ ــها ،أي أن ــها دراسـ ــة
املمارس ــات واألف ــكار الرياضي ــة يف عالقاته ــا مع مكونات
احلياة الثقافية واالجتماعية .أما الفائدة منها فيراها
املختص ــون  -فض ــا ع ــن كونه ــا متث ــل ثقاف ــة ش ــعبية
أصيل ــة ينبغ ــي العناية به ــا  -بأنها تس ــاعد على تقريب
املفاهيم الرياضية والعلمية للتلميذ يف املدرس ــة إذا ما
ُكيفت بالش ــكل املناس ــب مع املناهج املدرس ــية.
والواق ــع أن احلدي ــث ع ــن اإلثنورياضي ــات ظه ــر
باحتش ــام يف الس ــبعينيات م ــن الق ــرن املاض ــي عندم ــا
آفــاق
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أدخل هذا املصطلح عالم الرياضيات الرائد البرازيلي
أبيـ ــرت ـ ـ ــان دام ـبـ ـ ــروزي ـ ــو .Ubiratan D’Ambrosio
لكن ــه م ــا لب ــث أن تكث ــف النق ــاش حول ــه يف نهاي ــة
الثمانيني ــات ،ال س ــيما يف املؤمت ــر العامل ــي لتدري ــس
الرياضي ــات ال ــذي نظ ــم يف بودابس ــت ع ــام  1988حيث
خص ــص يف ه ــذا املؤمت ــر محو ٌر بعنوان «م ــاذا ميكن أن
ننتظ ــر م ــن اإلثنورياضيات؟» وقد ش ــارك يف تنش ــيط
ه ــذا احمل ــور العدي ــد م ــن العلم ــاء أت ــوا م ــن الوالي ــات
املتح ــدة والبرازي ــل وموزنبي ــق وفلس ــطني وبريطاني ــا.
كمـ ـ ــا أدى الب ــرازيـ ـل ـ ـ ــي إدواردو ف ــري ــري ــا Eduardo
 Ferreiraدورا هام ــا يف دراس ــة النش ــاطات يف امل ــوروث
الرياض ــي ل ــدى الهن ــود احلم ــر يف البرازي ــل خ ــال
الثمانيني ــات .وكان فريري ــا ق ــد عـ ـ ّرف اإلثنورياضي ــات
عل ــى أنه ــا «الرياضي ــات املدمج ــة يف الثقافة الش ــعبية»
(انظ ــر املرج ــع ( .))5بينم ــا ي ــرى األس ــتاذ مارس ــيلو بورب ــا
 Marcelo Borbaال ــذي درس املع ــارف الرياضي ــة يف
حي ش ــعبي برازيل ــي أن اإلثنورياضيات هي الرياضيات
الت ــي متارس ــها التجمع ــات الثقافي ــة الش ــعبية مـ ـ ــثل
املجتم ـع ـ ــات الق ـب ـلـ ـ ــية .وي ــراهــا ت ـمـ ـ ــثل ح ـقــل مع ــارف
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالثقافة الشعبية ويتم التعبير
عنها بلغة من صنع الثقافة الش ــعبية أيضا ،وغالبا ما
تختل ــف عن لغة الرياضيات كعلم قائم بذاته بالش ــكل
ال ــذي نعرف ــه الي ــوم يف كتبنا املدرس ــية (انظ ــر املرج ــع(.))3
م ــن الواض ــح أن كل ه ــذه التعاري ــف تص ــب يف
نف ــس االجت ــاه وأنن ــا نس ــتطيع اعتب ــار اإلثنورياضيات
يف آن واح ــد كف ــرع م ــن ف ــروع الرياضي ــات وكف ــرع م ــن
عل ــم اإلثنولوجي ــا (عل ــم األع ــراق) املتف ــرع ب ــدوره ع ــن
األنثربولوجي ــا (عل ــم األجن ــاس) .كم ــا أنه ــا ُتعتب ــر
ج ــزءا ال يتج ــزأ م ــن تعليمي ــة الرياضي ــات .ويف ه ــذا
الس ــياق يوض ــح دامبروزي ــو (انظ ــر املرج ــع ( ))6أن مصطلح
«اإلثنورياضي ــات» يعب ــر ع ــن العالق ــة ب ــن الثقاف ــة
والرياضي ــات .وه ــو يتطلب يف كل مرة تفس ــيرا مرتبطا
بالزم ــان وامل ــكان ألن ــه يص ــف مفاهي ــم مرن ــة .فكلم ــة
«إثنو» تشير إلى «كل العوامل التي تتشكل منها الهوية
الثقافية للمجتمع  :اللغة والرموز والقيم والدارج من
ال ــكالم واملعتق ــدات وامل ــأكل وامللب ــس والع ــادات واملالمح

الربازييل أبريتان دامربوزيو رائد اإلثنورياضيات

اجلس ــدية» .أما «الرياضيات» فتش ــير إلى نظرة واس ــعة
للرياضي ــات تش ــمل احلس ــاب والهندس ــة والترتي ــب
والتصني ــف والتداخ ــل والنمذج ــة ،إل ــخ.
تس ــمح اإلثنورياضي ــات ،حس ــب دامبروزيو ،بإدراك
كي ــف تواص ــل الرياضي ــات تك ّيفه ــا ثقافي ــا وكي ــف مت
اس ــتعمالها يف مختل ــف األماكن والعص ــور .وقد جرت
العادة يف املدرسة احلديثة على جتاهل البعد الثقايف
يف تدري ــس الرياضي ــات .وم ــن ث ــم س ــاد االعتق ــاد لدى
الكثيري ــن ب ــأن ال عالقة ترب ــط الرياضي ــات بالثقافة!
وتتجل ــى ه ــذه النظ ــرة يف طريقة التدري ــس على أكثر
م ــن صعي ــد  :يف الغال ــب مين ــع املعل ــم التلمي ــذ م ــن
إنش ــاء إدراك وفه ــم ش ــخصي للمفاهي ــم الرياضي ــة
املقدم ــة يف الفصل .كم ــا يتم جتاهل القيم والتقاليد
واملعتق ــدات والع ــادات الش ــعبية واللغ ــة الت ــي تعك ــس
اجلان ــب الثق ــايف خالل الدرس .وهذا يؤثر بدون ش ــك
بصف ــة س ــلبية عل ــى حتصي ــل التلميذ.
ويـ ـ ــالح ـ ـ ــظ امل ـ ــختـ ـصـ ـ ــون يف اإلث ـن ــوريـ ــاضيـ ـ ـ ــات أن
التالميذ يحفظون أس ــماء المع ــة يف الرياضيات ،مثل
اإلغريقي ـ ْـن فيثاغ ــورس وطالس ،لكنه ــم ال يعلمون أن

ه ــؤالء س ــافروا إل ــى بل ــدان قريب ــة وبعي ــدة ونهل ــوا م ــن
عل ــوم غيره ــم ،مث ــل عل ــوم الهن ــود والبابلي ــن وقدم ــاء
املصري ــن ،إل ــخ .ومن ثم ال يدرك التالميذ بأن العديد
م ــن الثقاف ــات ،ومنه ــا الثقافات الش ــعبية ،قد أس ــهمت
يف تطوي ــر الرياضي ــات وجعلتها اليوم أكثر إبداعا .كما
ال ي ــرى ه ــؤالء التالمي ــذ أن الرياضيات تش ــكل ،ش ــأنها
يف ذل ــك ش ــأن س ــائر العل ــوم ،تراكم ــا الكتش ــافات مت ــت
عب ــر العص ــور ويف أوس ــاط ثقافي ــة مختلف ــة يف بق ــاع
العال ــم ،مم ــا يجع ــل منه ــا فسيفس ــاء م ــن االس ــهامات
الثقافي ــة املتنوعة املش ــارب.
والواق ــع أن ه ــذا االهتم ــام باإلثنورياضي ــات ب ــدأ
حديث ــا يف أوروب ــا الغربي ــة علم ــا أن الوالي ــات املتح ــدة
األمريكي ــة س ــبقتها الهتمامه ــا باألقلي ــات اإلثني ــة
عنـ ــدهـ ـ ــا الت ـ ـ ــي جـ ـ ـ ــاءت مـ ـ ــن آس ـ ـ ــيا وإفـ ــريقيا وأمـريكا
الالتيني ــة إضافة إلى الهن ــود احلمر .وقد ظلت الكثير
م ــن الكتاب ــات حول هذا املوض ــوع يف بلدان مختلفة ،ال
س ــيما البرازي ــل واملس ــتعمرات القدمي ــة ،تكتفي بس ــرد
املش ــاكل املطروحة والتنديد بع ــدم مراعاة خصوصيات
الثقاف ــة الش ــعبية يف ه ــذه املجتمع ــات.
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وجت ــدر املالحظ ــة أنن ــا جن ــد ع ــددا من خب ــراء طرق
تـ ـ ــدريس ال ــري ــاضـ ـ ــيات يف البـلـ ـ ــدان الغ ــربـ ــية املتقـ ــدمة
متخوف ــن م ــن إدراج عناص ــر الرياضي ــات الس ــائدة يف
الثقاف ــات الش ــعبية داخ ــل بل ــدان العال ــم الثال ــث يف
مناهجه ــم الدراس ــية الغربي ــة .وه ــذا التخ ــوف ناج ــم
م ــن ك ــون ه ــؤالء اخلب ــراء غي ــر قادرين على تص ــور مدى
تداعي ــات احلدي ــث أم ــام التالمي ــذ ع ــن اإلثنورياضيات
املرتبطة بثقافات ش ــعبية آتية من بعيد .فقد تس ــيء يف
نظرهم إلى الفكر العلمي للتلميذ يف آخر املطاف! كما
أنهم يخشون التداعيات اإليديولوجية والسياسية على
املجتمع الغربي الذي صار مجتمعا يجمع العديد من
األجن ــاس واألع ــراق.
وعل ــى كل ح ــال فم ــن مه ــام اإلثنورياضي ــن القي ــام
بتحلي ــل تأثي ــرات العوام ــل الثقافي ــة واالجتماعي ــة
عل ــى عملية التعلم وتط ــور الرياضيات .كم ــا يحاولون
اإلس ــهام يف املع ــارف الرياضية املكتس ــبة لدى الش ــعوب
(ال سيما تلك التي كانت مستعمرة) من خالل البحث
ع ــن العناص ــر الثقافي ــة التي ال زالت جلي ــة يف الثقافة
الش ــعبية السائدة .وتسعى الدراس ــات اإلثنورياضية يف
العال ــم الثال ــث ،عل ــى وج ــه اخلص ــوص ،إل ــى االهتمام
بالتقالي ــد ذات الصل ــة بحقل الرياضيات التي صمدت
يف العه ــد االس ــتعماري ،ثم محاولة دمجه ــا يف املناهج
الدراس ــية .ويالحظ اخلبراء أن ذلك يفتح أيضا أبوابا
جديدة أمام تدريس الفلس ــفة ونشاطات أخرى يف هذه
البل ــدان .ومن ث ـ ّـم يجد التلميذ انس ــجاما بني ثقافته
احمللية ومحيطه العائلي وما يتعلمه يف املدرس ــة .وهو
م ــا يزي ــده اعت ــزازا مبا تتميز به الثقافة الش ــعبية التي
ينتس ــب إليها يف مجتمع ــه وموطنه.
أم ــا علم ــاء االجتم ــاع في ــرون أن الهوي ــة الثقافي ــة
للمجتم ــع ه ــي مص ــدر إله ــام للجه ــود الت ــي تب ــذل يف
س ــبيل التط ــور .ول ــذا فمن األحس ــن أن يتلقى التلميذ
تربي ــة بكل مركباتها مس ــتغلة عناص ــر الثقافة احمللية
بوج ــه خ ــاص .ويف ه ــذا اإلطار ال ب ــد أن ينظر التلميذ
إل ــى العل ــوم والرياضيات بأنها وس ــيلة تتيح له إمكانية
فه ــم ثقاف ــة الوس ــط ال ــذي يعي ــش في ــه ،وأنه ــا أداة
آفــاق
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تخ ــدم تق ــدم تل ــك الثقاف ــة .وم ــن ه ــذا املنظ ــور ف ــإن
اإلثنورياضي ــات ت ــؤدي ه ــذا ال ــدور بامتي ــاز.
والظ ــاه ــر أن مــا دع ــم االهت ـم ــام بــاألثنــورياضيات
يف البـ ـ ــداية هـ ـ ــو تــوج ـ ــه فئة م ـ ــن األك ــاديـ ــميني تــميل
إل ــى حتري ــر الش ــعوب واالعت ــراف بثقافاتها الش ــعبية
وتؤم ــن بض ــرورة ترقي ــة كل ما يدعم الهوي ــة القومية.
وه ــذه الفئ ــة ه ــي التي ن ــادت مثال بترقي ــة الرياضيات
االجتماعية يف إفريقيا ،أي ترقية تطبيقاتها يف حياة
الش ــعوب اإلفريقي ــة .وق ــد أك ــد ه ــؤالء األكادميي ــون
بخص ــوص الرياضي ــات الش ــفوية أن يف كل الثقاف ــات
اإلنس ــانية هن ــاك مع ــارف رياضي ــة تنتق ــل ش ــفويا من
جي ــل إل ــى جي ــل (انظ ــر املرج ــع ( .))9وه ــو م ــا يدع ــو إل ــى
املزي ــد م ــن االهتم ــام باإلثنورياضيات.
اإلثنورياضيات في بوركينا فاسو

يعتب ــر خليفة طراوري (انظر املرجع ( ))15أول مختص
يف اإلثنورياضي ــات يف بوركين ــا فاس ــو .وقد نال ش ــهادة
الدكت ــوراه يف ه ــذا االختص ــاص م ــن جامع ــة كويب ــك
مبونتري ــال الكندي ــة ع ــام  2006بدراس ــة إثنورياضي ــة
لبع ــض مناط ــق بوركينا فاس ــو.
أجرى طراوري دراس ــته امليدانية يف منطقة س ــيامو
 Siamouيف بوركين ــا فاس ــو حي ــث اهت ــم بالثقاف ــة
والتقاليد الشعبية يف مجال احلساب .و ُتعرف املنطقة
بسكـان ـ ـ ــها الذي ــن هم مـ ـ ــن صغـ ـ ــار امل ــزارع ـ ــن األم ـ ــيني
والرع ــاة .وق ــد ح ــرص ط ــراوري عل ــى اإلمل ــام بالط ــرق
الت ــي تط ــورت م ــن خ ــال تل ــك التقالي ــد يف احلس ــاب
باعتب ــار أن الرياضي ــات عموم ــا ليس ــت أ  +ب أو س  ،ع ،
ص ب ــل متث ــل أيض ــا عنصرا قوي ــا من العناص ــر املكونة
للثقافة الش ــعبية.
وم ــن املع ــروف أن ــك إذا طرحت الس ــؤال :م ــا الفائدة
م ــن الرياضي ــات بصيغته ــا احلالية؟ فإن ــك لن حتصل
عل ــى ج ــواب ش ــاف إذا ل ــم تك ــن ملم ــا مبواضيعه ــا إال
قلي ــا .ذل ــك أن ــك ال تس ــتطيع عندئ ــذ أن ت ــدرك كي ــف
أنه ــا تدخ ــل يف حرك ــة الس ــيارة والقط ــار والطائ ــرة
وتصميمه ــا وصناعته ــا ،إل ــخ .وبطبيع ــة احل ــال

فمس ــتعملو الرياضيات ،مثل الفيزيائيني واملهندس ــن
والكيميائيني ،ال يطرحون مثل هذا الس ــؤال .والس ــائل
عموم ــا ه ــو ممن له ــم توجه ميي ــل إلى الثقاف ــة العامة
والعل ــوم اإلنس ــانية ألنه ــم يهتم ــون بتأثي ــر الرياضيات
من الناحية االجتماعية وتغلغلها يف الثقافة الشعبية.
يشير طراوري بهذا اخلصوص إلى أن مواجهة هذه
الصعوب ــة جعلت بع ــض املختص ــن يف اإلثنورياضيات
يقترح ــون تعري ــف الرياضي ــات عل ــى أنه ــا أداة «عم ــل
وجترب ــة» ،مبعن ــى أنه ــا ممارس ــة .وعل ــى ض ــوء ذل ــك
يق ــول ه ــؤالء الباحث ــون أن الرياضيات تتك ــون من عدة
مجاالت منها :العد ،وأخذ القياسات ،وحتديد املواقع،
والتوجي ــه .ويضيف ــون أنك إذا كنت تق ــوم بواحدة منها
فأن ــت متارس الرياضي ــات .من الواض ــح أن الرياضيات
إذا م ــا نظرن ــا إليه ــا م ــن ه ــذه الزاوية فل ــن تصبح تلك
الرياضيات املبنية على منطق كوني صالح يف كل مكان
وزم ــان ،ب ــل س ــتكون رياضي ــات خاضع ــة خلصوصي ــات
ثقافي ــة مرتبط ــة بالبيئ ــة الت ــي يقي ــم فيها املس ــتخدم
(انظر املرج ــع (!))16
عندم ــا جت ــد يف الس ــوق الش ــعبية ش ــخصا يبي ــع
فاكه ــة بس ــعر  100د .لث ــاث تفاحات مث ــا وطلبت أنت
تفاح ــة واح ــدة فس ــوف يك ــون ال ــرد ب ــدون ش ــك « :نحن
ال نبي ــع بالتفاح ــة الواح ــدة» .يق ــول ط ــراوري ع ــن هذا
املوق ــف أنن ــا نس ــتنتج منه بس ــذاجة ب ــأن البائ ــع جاهل
يبي أن هناك حس ــابات
ال يتقن احلس ــاب .لكن الواقع ّ
يق ــوم به ــا البائ ــع الش ــعبي نح ــن ال نفقهها.
وبه ــذا الصدد يقول رائد اإلثنورياضيات دامبروزيو
إن مصادر املعرفة يف املجتمعات متنوعة ومتشعبة ،وهو
م ــا يجع ــل كل مجتم ــع يتميز بتنظيم خ ــاص وبثقافة
أصيل ــة .ول ــذا علينا أال نعتقد بأن ه ــذا التنظيم كوني
ال يخض ــع للم ــكان أو الزم ــان .عل ــى س ــبيل املث ــال ،إذا
كان هن ــاك مبل ــغ من النقود ُ
وطل ــب منا حتديد قيمته
فس ــنالحظ أن كل مجتم ــع يحدده ــا بطريق ــة ق ــد
تختل ــف عن طرق الغير .ميكن مثال أن تكون الطريقة
املتبع ــة مرتبطة بنوع القطع النقدية .مثال آخر كثيرا
م ــا نتفاج ــأ ب ــه  :إذا اش ــتريت  7قط ــع حل ــوى كل منه ــا

ب ـ ـ  4د .فأن ــت كمتعل ــم س ــتقول إن ثمنه ــا ه ــو ج ــداء 7
وألف ــت
يف  ،4أي 28د ألن ــك حتف ــظ ج ــدول الض ــرب ِ
اس ــتعماله .أم ــا الباع ــة األمي ــون فمنه ــم م ــن يحف ــظ
يف ذهن ــه (ككتل ــة واح ــدة) أن ثم ــن  5قط ــع ه ــو 20د وأن
القطعت ــن ب ـ ـ 8د وعلي ــه فاملجم ــوع ه ــو 28 = 8 + 20د.
الن ــاس يعتبرون عموما أن ثمة عالقات رياضية ينبغي
تعلمه ــا واس ــتعمالها وه ــي صاحلة للجمي ــع .والدليل
عل ــى عدم صحة ه ــذا القول أن هناك من األطفال من
يع ــرف تلك العالق ــات وال يس ــتطيع تطبيقها.
الحظ طراوري خالل دراس ــته ،وهذا شيء موجود
يف أماك ــن كثي ــرة ،أن يف بل ــدة يقطنه ــا مزارعون صغار
يف بوركين ــا فاس ــو كان الفالح ــون يبيع ــون منتجاته ــم
لي ــس بال ــوزن بل بعدد احلب ــات .وكان فالح يبيع كومة
م ــن ثم ــر املاجن ــا (بكمية تق ــارب ثالثة أطنان) بس ــعر
 25فرن ــك إفريق ــي ل ــكل س ــبع حب ــات .يق ــول الباح ــث
أنن ــا عندم ــا نتمع ــن يف س ــلوكات الباع ــة نكتش ــف أن
هن ــاك طريق ــة ش ــعبية يف إج ــراء احلس ــابات تختل ــف
ع ــن القواع ــد املتداول ــة ل ــدى م ــن تعلم ــوا الرياضيات
يف املدارس.
تذك ــر أيض ــا التقنية الش ــعبية التي تتمث ــل (عندما
نري ــد إقام ــة زاوي ــة قائم ــة) يف إنش ــاء مثل ــث بقضب ــان
خش ــبية مث ــا ط ــول أضالع ــه  3و  4و  5وح ــدات ط ــول
(سنتمتر أو متر .)...وعندئذ تكون الزاوية بني الضلعني
اللذي ــن يبل ــغ طوالهم ــا  3و  4زاوي ـ ًـة قائم ـ ًـة .وه ــذا يف
الواقع يعتبر حالة خاصة من نظرية فيثاغورس .وهذه
الط ــرق ال جنده ــا يف الثقافة الش ــعبية يف ق ــرى بوركينا
فاس ــو فحس ــب فهي متت ــد جغرافي ــا إلى موزنبي ــق (كما
س ــنرى أدن ــاه) وإل ــى مص ــر القدمية .يق ــول ط ــراوري إنه
س ــأل أح ــد اخلب ــراء يف الرياضي ــات حول بعض املس ــائل
التي يحلها فالحو بوركينا فاسو بطريقتهم يف  5دقائق
فتفاج ــأ عندما الحظ أن اخلبير قضى أكثر من س ــاعة
يف البح ــث ع ــن اجل ــواب الصحيح.
أما يف مجال الهندسة فهؤالء الفالحون ال يتكلمون
ع ــن متوازي األضالع والزاوية والقطر وما إلى ذلك من
املصطلحات الهندس ــية ،لكنهم يس ــتخدمونها بالشكل
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ال ــذي حتتاج ــه أعماله ــم .لكن ،هل باإلمكان اس ــتعمال
ه ــذه الفني ــات الش ــعبية يف تدري ــس الرياضي ــات داخ ــل
املدرسة؟ من الواضح أن بعضها يصعب تطبيقها بينما
ميكن أن يلم بها املعلم وذلك يس ــمح له بتحس ــن أدائه
خ ــال ال ــدرس وإدراك ن ــوع الصعوب ــات الت ــي يواجهه ــا
التلميذ ،وهو ما يزيل التخوف النفسي من الرياضيات
ل ــدى الطف ــل وأوليائ ــه .ال ش ــك يف أن الصعوب ــات الت ــي
يواجهه ــا التلمي ــذ مرتبطة بثقافته الش ــعبية الس ــائدة
يف منطقت ــه .وق ــد لوحظ ذل ــك يف إفريقي ــا وحتى لدى
األس ــكيمو يف ش ــمال كن ــدا .وكثي ــرا م ــا يتفاج ــأ املرب ــون
عندم ــا يلج ــأ أح ــد التالمي ــذ إل ــى ثقافت ــه احمللي ــة يف
تلك املناطق لتبرير عمليات رياضية بحدوث تناقضات
يف ذه ــن التلمي ــذ م ــع م ــا يتعلم ــه يف املدرس ــة .ول ــذا
جن ــد أحيان ــا التالمي ــذ تائه ــن عندما يقوم ــون ببعض
العمليات احلس ــابية.
يذهب طراوري يف دراسته إلى تبرير الفشل الدراسي
لكثير من تالميذ املدارس بالسياق االجتماعي والثقايف
ال ــذي يعيش ــه التلمي ــذ وع ــدم انس ــجامه م ــع احملي ــط
الذي تفرضه املدرس ــة ومناهجه ــا :ميكن أن تضع نفس
التلمي ــذ يف وضعيتني ثقافيتني مختلفتني فينجح يف
إحداها ويفش ــل يف األخرى.
وفيما يخص اجلانب اللغوي فالظاهر أن الثقافة
الش ــعبية التي تنتش ــر م ــن خاللها خصوصي ــات اللغة
األم تؤث ــر كثي ــرا يف التحصي ــل الدراس ــي .لكن ــه يب ــدو
أن علم ــاء اللس ــانيات ل ــم يحيط ــوا بع ــد ب ــكل جوان ــب
ه ــذا املوض ــوع وقي ــاس م ــدى التأثي ــر .وم ــن ب ــن م ــا
يؤث ــر يف األوس ــاط الش ــعبية ذات اللهج ــات احمللي ــة
أن الكثي ــر م ــن املف ــردات الت ــي تس ــتعمل يف املدرس ــة ال
توج ــد يف تل ــك اللهج ــات .وه ــو م ــا ينجـ ـ ّر عن ــه الكثير
م ــن الغم ــوض يف ذه ــن التلمي ــذ .واألم ــر ق ــد يتعل ــق
مبصطل ــح بس ــيط ج ــدا نحتاج ــه يومي ــا ،مث ــال ذلك:
ال ب ــد أن جن ــد يف اللغ ــة التي نخاطب به ــا التلميذ ما
يف ــرق ب ــن الدائ ــرة (وه ــي املنحن ــى الدائ ــري املع ــروف
بصفته ش ــكال هندس ــيا يبعد بنفس املسافة عن نقطة
معلوم ــة ،ه ــي املرك ــز) وب ــن محي ــط الدائ ــرة (ال ــذي
ميث ــل ط ــول املنحن ــى الدائ ــري بوح ــدة الس ــنتمتر أو
آفــاق
العدد 37
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املت ــر )...وب ــن القرص (ال ــذي ميثل الدائ ــرة اململوءة،
أي مجموع ــة كل النق ــاط املوج ــودة داخ ــل الدائ ــرة).
واألم ــر كذل ــك يف موض ــوع الصف ــر الت ــي تنظ ــر إلي ــه
كثي ــر م ــن الثقافات الش ــعبية على أنه ميثل «ال ش ــيء»
أو «الع ــدم» بينم ــا ميث ــل يف الرياضيات ش ــيئا آخر عدا
يف بع ــض احلاالت.
في أنغوال ومدغشقر...

يح ــاول الباحث ــون يف اإلثنوغرافي ــا أن يصف ــوا
الط ــرق املس ــتعملة يف املي ــدان للنف ــوذ إل ــى اآللي ــات
الذهني ــة الت ــي تس ــتند إليه ــا الرياضي ــات وخواصه ــا
يف الذاك ــرة اجلماعي ــة عن ــد بع ــض املجتمع ــات ،س ــيما
تل ــك الت ــي تعتمد عل ــى التعبير الش ــفوي .ومن بني ما
يعب ــر ع ــن الثقاف ــة الش ــعبية يف كثي ــر م ــن بق ــاع العالم
الرس ــم عل ــى احلج ــارة والصخ ــور والرم ــال .وه ــذه
األش ــكال املرس ــومة لها طابع هندس ــي متميز تهتم به
اإلثنورياضي ــات وت ــدرس معامله وخصوصيات ــه وتربطه
بتقالي ــد وثقاف ــة املواطن البدائية يف تلك األوطان من
الق ــارات اخلم ــس.
ف ــإذا نظرن ــا إل ــى الرس ــم عل ــى الرم ــال يف موزنبي ــق
جن ــد يف الكثي ــر من األحيان خطوطا مس ــتمرة ترس ــم
دون رف ــع اإلصب ــع وتتمي ــز بأنه ــا تُخَ ط م ــرة واحدة وال

رسومات من أنغوال ُتدعى «الديك الهارب»

يع ــود صاحبه ــا إلى الرس ــم فوقه ــا مرة ثاني ــة .يالحظ
الباحث ــون أن ملثل هذه اخلط ــوط خصوصيات رياضية
تن ــدرج ضم ــن نظري ــة البيان ــات .وكان ــت مح ــل دراس ــة
إثنورياضية عام  1998من قبل مارس ــيا آش ــرMarcia
 Ascherيف جمهورية فانواتو  Vanuatuالواقعة يف
جن ــوب غ ــرب احملي ــط اله ــادي وكذلك من ِقب ــل باولس
جردي ــس  Paulus Gerdesع ــام  1995يف أنغ ــوال
(إفريقي ــا) .والواق ــع أن هذه اخلطوط ليس ــت خطوطا
عفوي ــة ب ــل معب ــرة ع ــن تقالي ــد ومعتق ــدات وثقاف ــات
ش ــعبية عريق ــة (انظ ــر املرجع ــن ( )1و( .))2وم ــن الرس ــومات
الشهيرة ما يعرف بـ«سلحفاة فانواتو» التي تكشف عن
ف ــن متمي ــز يف املنطق ــة اجته يف األخير نح ــو التجريد
والتعقي ــد واملزي ــد م ــن التناظر يف األش ــكال.
كم ــا درس جردي ــس أيضا رس ــومات يف أنغوال جاءت
كم ــا ه ــو موض ــح يف الش ــكل أدن ــاه وس ــميت «الدي ــك
اله ــارب» .ورب ــط الباح ــث ع ــدد النقاط داخل األش ــكال
بع ــدد األعم ــدة وع ــدد املنحنيات فاس ــتخلص من ذلك
خواص رياضية كثيرة لهذه األش ــكال تكش ــف عن عمق
إدراك صاحبه ــا لبع ــض املفاهي ــم الرياضية .والس ــؤال
ال ــذي يطرح ــه ال ــدارس يف مث ــل ه ــذه الوضعي ــات :ه ــل

طريقة قراءة البخت يف مدغشقر

الرس ــام كان على دراية بتل ــك العالقات الرياضية التي
نكتبها اليوم بش ــكل آخر ونعبر عنها برموز الرياضيات
احلديث ــة؟ أو أنه ــا كامن ــة يف الثقاف ــة الش ــعبية له ــؤالء
الس ــكان؟ ومهم ــا يكن األمر ف ــإن األجوبة عن مثل هذه
األس ــئلة تظل غير وافية.
ومن بني ما تضم الثقافة الش ــعبية يف إفريقيا بوجه
خاص فن العرافة وقراءة البخت .وقد خصصت دراس ــات
متع ــددة له ــذا الفن م ــن الزاوي ــة اإلثنورياضية ال س ــيما
يف مدغش ــقر .وم ــن املعل ــوم أن ه ــذا الف ــن ارتب ــط يف هذه
املنطق ــة بن ــوع من التنجي ــم امل ــوروث من الب ــاد العربية.
وقد ورد ذكرها يف مخطوطات يرجع تاريخها إلى القرون
الوس ــطى كتبت بالعربية والالتيني ــة .وامتدت إلى عديد
البلدان اإلفريقية حتى وصلت إلى تش ــاد (انظر املرجعني ()8
و( .))12واملطلع على هذه الدراس ــات يكتش ــف أن هذا الفن
م ــزج بني التاري ــخ واألثنوغرافيا والرياضيات.
تعتم ــد ق ــراءة البخت على تقنية خلط نوى نوع من
التمر الهندي ،وخالل العملية ُتقرأ بعض العبارات .ثم
تؤخ ــذ كمش ــة من الن ــوى و ُتوضع عل ــى األرض ثم ُتؤخذ
منه النوى بعدد شفعي (أي  2أو  4أو  )... 6إلى أن تبقى
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منه ــا ن ــواة واحدة أو اثنت ــان .وبعد ذلك نكرر العملية 16
مرة .ويف كل مرة يوضع الباقي داخل مصفوفة يف شكل
جدول (انظر الش ــكل أدناه).
ونتيج ــة له ــذا الس ــحب العش ــوائي املتك ــرر يتح ــدد
مصير الس ــائل .لقد قام الباحثون بدراسة هذا اجلدول
ونتائج ــه رياضي ــا ،وتب ـ ّـن له ــم ع ــدد اجل ــداول املمكن ــة
وخواصه ــا اجلبري ــة .وارتبط ــت عند البع ــض مبا يعرف
باملربعات السحرية التي انتشرت يف األوساط الشعبية.
وقد اتضح أن تشكيلها ليس باألمر الهني .كان الباحث
يف تاري ــخ الرياضي ــات السويس ــري ج ــاك س ــيزيانو
 Jacques Sesianoق ــد أس ــهب يف دراس ــة ه ــذا الن ــوع
م ــن املربع ــات وتاريخها (انظ ــر مث ــا املرج ــع (.))11
في موزنبيق

م ــن املس ــائل الت ــي تطرحه ــا اإلثنورياضي ــات قضية
إب ــراز الرواب ــط ب ــن اخل ــواص املدروس ــة م ــن الناحي ــة
الرياضية وصلتها بالس ــياق املع ــريف يف تلك املجتمعات
القبلية ،وبصفة خاصة لدى علية القوم فيها .وتتساءل
أيضا عن س ــعة إملام األهالي بالرياضيات وعن قواعدها
الت ــي تزخر بها ثقافتهم الش ــعبية.
آفــاق
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لق ــد كـ ـ ّرس الباحث الهولندي األصل ــي واملوزنبيقي
اجلنس ــية باولس جرديس ( )2014 - 1952حياته لهذا
الن ــوع م ــن الدراس ــات يف إفريقي ــا ،وبصف ــة خاص ــة يف
موزنبيق وأنغوال .وهكذا ألّف يف هذا املوضوع قرابة 60
كتاب ــا ونش ــر أزي ــد من  100بح ــث ح ــول اإلثنورياضيات
يف إفريقيا.
من بني دراس ــات جرديس دراس ــة شكل مصيدة من
صنع محلي يف موزنبيق وخصوصياتها الهندس ــية.
الحظ الس ــكان أن هذا الش ــكل جيد لصيد السمك
وغي ــره .انظ ــر أش ــكال الفتح ــات املضلعي ــة السداس ــية
كم ــا ه ــي موضح ــة يف الش ــكل  1وكيف يتم نس ــيجها:
م ــن املعل ــوم أن ــه عندم ــا تك ــون الفتح ــات سداس ــية
األض ــاع (كم ــا ه ــو مب ــن يف الش ــكل) فإن املاء يتس ــرب
بس ــرعة م ــن املصي ــدة عبر ه ــذه املنافذ .كم ــا لوحظ أن
صنع س ــات من هذا القبي ــل حلمل الطيور فيها تكون
ه ــي األنس ــب لتهوية الطي ــور وخلفة وزن الس ــلة.
وبه ــذا اخلص ــوص ،يعل ــم املختص ــون يف الرياضيات
أن األش ــكال املضلعية املنتظمة السداس ــية األضالع لها
خواص ال جندها يف جل األشكال األخرى (مقارنة مثال

مصيدة من صنع محيل يف موزنبيق

بتلك التي لها  5أو  7أضالع .)...على سبيل املثال ،ففي
ف ــن التبليط والترصيف تؤدي هذه املضلعات دورا مهما
بحيث إذا ُرصفت بالطات من هذا الشكل السداسي فهي
ال تت ــرك فراغ ــات ب ــن حوافها (خالف ــا مثال للمضلعات
اخلماس ــية .)...انظر أيضا يف هذا الباب إلى ش ــكل بيوت
النحل وقارن ش ــكلها بهذه املضلعات.

الشكل 1

انظر المضلعات السداسية اليت تغطي سطح الكرة وكيف
تلتصق ببعضها البعض دون ترك فراغات بين حوافها .لو
كانت خماسية األضالع لما تمكن صانعها من تغطية الكرة!

وق ــد اهت ــم الس ــكان أيضا بعد ذلك بامل ــادة النباتية
الت ــي يصنع ــون منه ــا ه ــذه املصي ــدة وبس ــعة الفتحات
األنس ــب وبحج ــم املصي ــدة ،وبالزواي ــا املناس ــبة ب ــن
االجتاه ــات ،إل ــخ .م ــا م ــن ش ــك أن هذا اإلرث الش ــعبي
انتق ــل يف الب ــاد اإلفريقية أبا عن ج ــد ،وبهذا الصدد
يتس ــاءل املختص ــون :كي ــف ميك ــن توظيف ه ــذا اإلرث
الثق ــايف العلم ــي يف تدري ــس الرياضي ــات باملنطق ــة؟
يق ــدم جردي ــس مثال ــن مهمني يف الهندس ــة وكيف
يس ــتعملها الفالح ــون كنتيج ــة راس ــخة يف أذهانه ــم
تتوارثه ــا األجي ــال عبر ثقافتهم الش ــعبية .م ــن املعلوم
أن الهندس ــة املألوف ــة (املس ــماة الهندس ــة اإلقليدي ــة)
تق ــوم عل ــى خم ــس مس ــلمات وضعه ــا أقلي ــدس وبني ــت
عليه ــا كل قواع ــد الهندس ــة اإلقليدي ــة .لك ــن املس ــلمة
اخلامس ــة بدت للرياضيني أنه ميكن االس ــتغناء عنها.
وقد أس ــال موضوعها الكثير من احلبر وال يزال كذلك
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حلد الس ــاعة .وكان بعض الرياضيني يف النصف األول
م ــن الق ــرن العش ــرين ق ــد اس ــتبدلها مبس ــلمة أخ ــرى
ُأطل ــق عليها «مس ــلمة املس ــتطيل» (انظ ــر املرج ــع (.))7
لنوض ــح ن ــص ه ــذه املس ــلمة .إذا تس ــاوى يف الش ــكل
الرباع ــي التال ــي (الش ــكل  )2الضلع ــان الش ــاقوليان (أد
= ب جـ ــ) م ــع قي ــام الزاويت ــن أ َو ب ف ــإن لدين ــا الش ــكل
 ،3أي تس ــاوي الضلع ــن األفقي ــن (أب = د جـ ــ) م ــع
قي ــام الزاويت ــن د َو جـ ــ .وه ــذا يعن ــي أن الش ــكل الرباعي
مس ــتطيل ،أي أن زواي ــاه كله ــا قائم ــة ،وأن كل ضلع ــن
متقابل ــن متس ــاويان ،وأن قطري ــه أج ـ ـ و د ب متس ــاويان
ويتقاطع ــان يف منتصفهم ــا.

كي ــف يس ــتعمل املوزنبيقي ــون ه ــذه املس ــلمة دون
أن ي ــدروا :إذا أرادوا بن ــاء من ــزل فه ــم يب ــدأون بوض ــع
األس ــاس ،أي برسم مس ــتطيل على األرض ذي  4زوايا
قائم ــة يف امل ــكان املناس ــب .وله ــذا الغرض يس ــتعملون
طريقت ــن:
الطريقة األولى:

ُيحض ــرون أوال قضيب ــن من اخلش ــب احمللي لهما
نف ــس الط ــول (طول املن ــزل الذي يري ــدون إقامته):

ث ــم ُيحض ــرون قضيب ــن آخري ــن لهم ــا نف ــس
الط ــول (ه ــذا الطول هو ع ــرض املنزل املراد تش ــييده)
ويجمع ــون تل ــك القضب ــان لتكـ ـ ّون ش ــكال رباعي ــا:
الشكل 2

حتى يأخذ الشكل التالي تقريبا:

الشكل 3

ي ــوض ــح ج ــردي ــس أن مـ ــوروث الثـ ـقــافـ ــة الش ـعـ ـبـي ــة
مبوزنبي ــق يب ـ ّـن أن الس ــكان املزارع ــن يس ــتعملون يف
قراه ــم ه ــذه املس ــلمة دون أن يطلقوا عليها اس ــما .ثم
يتس ــاءل :ملاذا نتكلم عن املس ــلمة اخلامس ــة وأقليدس
اإلغريق ــي يف املدرس ــة ونعلمه ــا ألطف ــال موزنبيق وال
نبن ــي مع ــارف هؤالء عما اكتس ــبوه م ــن بيئتهم؟
آفــاق
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ث ــم يصل ــون الزاويت ــن أ و ج ـ ـ بحب ــل وكذل ــك
الزاويت ــن ب و د بحب ــل ثان ،ويحركون القضبان حتى
يتب ـ ّـن أن طول ــي احلبل ــن أج ـ ـ َو ب د متس ــاويان (أي

تس ــاوي القطري ــن) .وعندئ ــذ نحص ــل عل ــى الش ــكل
املطل ــوب (قاع ــدة املن ــزل املس ــتطيلة الش ــكل) وه ــو
الش ــكل التال ــي:

الطريقة الثانية:

ُيحض ــر صاح ــب املن ــزل حبل ــن متس ــاويي الط ــول
ومربوط ــن يف منتصفهم ــا كم ــا يف الش ــكل:

ث ــم ُيحض ــر قضيب ــا بط ــول ع ــرض املن ــزل املطلوب
ويث ّب ــت طرف ــاه كم ــا ه ــو مب ـ ّـن يف الش ــكل
تش ــييدهُ ،
التال ــي:

ويثب ــت
أخي ــرا ،من ــدد احلبل ــن أقص ــى م ــا ميك ــن ُ
طرفاهم ــا املتبقي ــان يف األرض فنحص ــل على الش ــكل
التالي:

ميث ــل ه ــذا الش ــكل فع ــا قاع ــدة املنزل ال ــذي نريد
بناؤه.
وهكذا ،وبالرجوع إلى القواعد املتبعة يف ت ـقـ ــاليـ ــد
البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ــاملن ــطق ـ ــة يـ ـم ـكـ ـ ـ ــن للت ـل ــميذ استيعاب ما
توضح ـ ـ ــه هن ـ ــدسة أقليدس التي تبنى عليها نظريات
رياضي ــة كثيرة ،كم ــا تفرعت عنها اختصاصات عديدة
داخل الرياضيات.
وم ــن جه ــة أخ ــرى ،درس جرديس الش ــكل الهندس ــي
للقُ م ــع احمللي املصنوع من قب ــل احلرفيني يف موزنبيق،
وك ــذا الفنيات الهندس ــية التي يس ــتعملونها والتي تدل
عل ــى إملام كبير له ــؤالء باملفاهيم الهندس ــية ،ولوال مثل
ه ــذه الدراس ــات العتقدن ــا أنه ــم غافل ــون عنه ــا متام ــا.
كم ــا اس ــتعرض جرديس يف مؤلفاته الصناعة الش ــعبية
للس ـ ّـات يف جن ــوب موزنبي ــق وكيف يت ــم تصميم غطاء
الس ــلة وكيفي ــة غلقه ــا .وب ـ ّـن بع ــد التحلي ــل الهندس ــي
لوضعي ــة الس ــلة أن يف ذل ــك برهانا لنظري ــة فيثاغورس
الش ــهيرة الت ــي تق ــدم للتالمي ــذ يف املرحل ــة اإلعدادي ــة.
وبطبيع ـ ــة ال ـح ـ ــال ف ـص ـ ــانع ال ـس ـل ـ ــة ال ع ـل ـ ــم ل ـ ــه ب ـهــذه
النظري ــة! نش ــير إل ــى أن نظري ــة فيثاغ ــورس عرفت عبر
العص ــور ع ــددا كبيرا من البراهني املختلفة ،كما ُعممت
إلى نظرية أخرى (تعرف باسم نظرية فيرما Fermat
املتوف ــى عام  )1665ظل برهانها مجهوال أزيد من ثالثة
ق ــرون حي ــث ل ــم يت ــم البره ــان عليه ــا إال ع ــام  1994م ــن
ِقب ــل البريطان ــي أندري ــو وايل ــز .Andrew Wiles
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معداد آسيوي

اإلثنورياضيات هنا وهناك

قصـــة طريفـــة :دعون ــا ن ــروي يف ه ــذا الس ــياق
قصـ ـ ـ ــة طـ ــريـ ـ ـ ــفة لـ ـه ـ ــا ع ــالقـ ـ ــة بــاإلثنورياضيات
عا ش ـ ـهـ ــا العـ ــامة األ مـر يـكـ ــي ريـتـشـ ــارد فـيـنـمـ ــان
 ،1988-1918 Richard Feynmanالـح ـ ــائز
ع ـل ـ ــى جــا ئ ـ ــزة نــوبـ ـ ــل يف الـفــيزيـ ـ ــاء عـ ـ ـ ــام 1965
وا ل ــذي ل ــه موهبة خارقة يف احلس ــاب الذهني.
ي ــروي فاينم ــن أنه وخالل زيارة علمي ــة له للبرازيل
كان ،ذات م ــرة ،يتن ــاول غ ــداءه يف أح ــد املطاعم ،ولم
يك ــن هن ــاك زب ــون غي ــره يف ذل ــك املطع ــم .وفج ــأة
دخ ــل رج ــل آس ــيوي يظهر علي ــه من األمي ــن ،يبيع
معدادات تقليدية آس ــيوية ،وشرع يف استفزاز عمال
املطع ــم قائ ــا إنه ق ــادر على إج ــراء عمليات اجلمع
أي كان .وللتخل ــص من ــه اقت ــرح علي ــه
أس ــرع م ــن ّ
العمال أن يوجه الس ــؤال لفاينمن (الزبون الوحيد
ال ــذي كان يف املطع ــم) .فطل ــب اآلس ــيوي م ــن أح ــد
العم ــال أن يذك ــر أي ــة أعداد ليقوم بجمعها بس ــرعة
تف ــوق س ــرعة فاينم ــان .وراح فاينم ــن واألس ــيوي
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يتباري ــان يف جم ــع تلك األعداد ،كلّ على حدة .لكن
اآلس ــيوي كان يس ــتعمل آلت ــه الش ــعبية الت ــي ج ــاء
م ــن أج ــل بيعها ،أم ــا فاينمن فكان يقوم باحلس ــاب
ذهني ــا بدون أي ــة آلة.
وق ــد متك ــن اآلس ــيوي من التف ــوق عل ــى فاينمن يف
امل ــرة األول ــى والثاني ــة والثالث ــة  ...وش ــيئا فش ــيئا
كان الف ــارق الزمن ــي ب ــن الرجل ــن يتق ّل ــص يف
الوص ــول إل ــى اإلجاب ــة الصحيح ــة .وكان عم ــال
املطع ــم ينتظ ــرون حلظة فوز فاينمن .وجاءت تلك
اللحظة حني أخطأ اآلس ــيوي يف حساباته .وحدث
ذل ــك عندما أصبحت العمليات تتطلب اس ــتخراج
اجل ــذور التكعيبي ــة لبع ــض األع ــداد ،إذ ل ــم يك ــن
ي ــدري الرج ــل اآلس ــيوي أن حظوظ ــه س ــتتقلص
يف ه ــذه احلال ــة ألن آلت ــه التقليدي ــة غي ــر مؤهل ــة
للقي ــام بذل ــك.
كان فاينم ــن يس ــتخرج اجل ــذور التكعيبي ــة ذهني ــا
دون كتاب ــة بينم ــا كان اآلس ــيوي منهمكا يف حتريك
كري ــات آلت ــه ،س ــائال فاينم ــن :م ــاذا تنتظ ــر لب ــدء
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احلس ــاب؟! وفوج ــئ اجلمي ــع بدقة نتيج ــة فاينمن
وهزمي ــة اآلس ــيوي .وبطبيع ــة احل ــال ،ل ــم ي ــرض
األس ــيوي به ــذه النتيج ــة النك ــراء! ي ــروي فاينم ــن
أن ــه ش ــاهد بع ــد عدة أس ــابيع ذل ــك األس ــيوي داخل
الفن ــدق ال ــذي يقي ــم في ــه وه ــو يق ــوم بعملي ــات
إش ــهارية ملع ــداده .فاقت ــرب األس ــيوي من ــه وس ــأله:
كي ــف اس ــتطعت يف امل ــرة املاضي ــة أن تق ــوم بذل ــك
احلس ــاب بس ــرعة تف ــوق س ــرعة اآلل ــة؟
وانطل ــق فاينم ــن يف ش ــرح طريقت ــه التقريبي ــة:
افت ــرض أنن ــا نريد حس ــاب اجل ــذر التكعيب ــي للعدد
 .28إنن ــا نعل ــم أن اجل ــذر التكعيبي للع ــدد  27هو .3
إذن … فقاطعه اآلسيوي قائال :آه ،تقول 27=´3´33؟
وس ــارع إلى معداده للتأكد م ــن ذلك! فأدرك فاينمن
أن بائع املعداد ال يعلم شيئا حول األعداد وخواصها
وأن اس ــتعمال هذا املعداد ال يس ــتدعي أية معلومات
ح ــول العمليات احلس ــابية املألوفة!
الهندســـة الكســـورية :لـ ـقـ ـ ــد ت ــزاي ـ ـ ــد االه ـتـ ـم ـ ـ ــام
باإلثنورياضي ــات يف بلدان مختلفة خالل الس ــنوات
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األخي ــرة .ورك ــزت البح ــوث عل ــى نش ــاطات متنوع ــة:
هن ــاك الفنون املرئية (البصري ــة) التي متيزت بثراء
التقالي ــد وبط ــرق التزي ــن والتجمي ــل يف عدي ــد
املناط ــق عب ــر العال ــم .وق ــد ب ــرز ذل ــك يف األش ــكال
الهندس ــية املبني ــة يف أغل ــب األحيان عل ــى ما يعرف
يف الرياضيات  -وحتى يف اللغة الشعبية  -بالتناظر
أو تداخل املنحنيات والرس ــومات .ويحاول الباحثون
يف األثنورياضيات تفس ــير ذلك باس ــتخدام املفاهيم
الرياضي ــة ومعاجلته ــا بربطه ــا بالثقافة الش ــعبية.
نشير إلى أن ثمة يف الرياضيات ما يسمى بالهندسة
الكس ــورية .وه ــي ف ــرع م ــن ف ــروع الرياضي ــات ظه ــر
خالل السبعينيات من القرن العشرين أسسه العالم
الفرنسي بينوا مندلبروت .Benoît Mandelbrot
وق ــد الح ــظ الباحث ــون أن ه ــذا الف ــرع ين ــدرج ضم ــن
االهتمام ــات األنثروبولوجي ــة .وتتمي ــز الهندس ــة
الكسورية بأشكال مبهرة يف اجلمال والتنوع يرسمها
احلاسوب مبجرد تزويده ببعض املعطيات الرياضية
البس ــيطة .والغري ــب أن منه ــا م ــا يرجعن ــا إل ــى م ــا
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جنده يف الثقافة الش ــعبية يف فن الرس ــم ذي الطابع
الهندس ــي (التناظ ــري) .ويح ــاول الباحث ــون يف ه ــذا
السياق التعرف على األشكال املوجودة يف الرسومات
الفني ــة ل ــدى املجتمع ــات البدائي ــة والت ــي له ــا صل ــة
بالهندس ــة الكس ــورية احلديث ــة العهد .إلي ــك منوذج
م ــن ه ــذه الصور الكس ــورية التي رس ــمها احلاس ــوب:
يف سويســـرا :تعتبر الرياضيات يف املناهج الدراس ــية
السويس ــرية كثقاف ــة قائم ــة بذاته ــا متث ــل منه ــج
تفكي ــر ولغ ــة معين ــة وس ــبل معاجل ــة اخلط ــأ
والص ــواب .كم ــا أن اكتس ــاب ه ــذه الثقاف ــة تتج ــاوز
مرحل ــة اإلمل ــام بتقني ــات وأدوات أساس ــية يف مج ــال
احلس ــاب أو الهندس ــة .وإذا كان األم ــر كذل ــك فم ــا
املان ــع أن ُت ــدرج الرياضي ــات املرتبط ــة بخصوصيات
ثقاف ــات الش ــعوب املختلف ــة يف املناه ــج الدراس ــية؟
ذل ــك ه ــو الس ــؤال ال ــذي يطرح ــه املختص ــون.
وي ــرى اخلب ــراء أن التلمي ــذ عندم ــا يدخل املدرس ــة
يك ــون ق ــد أل ـ ّـم بالكثي ــر م ــن املعلومات ح ــول كيفية
الع ـ ـ ــد واحل ـ ـ ــساب واملـ ـق ــارنـ ـ ــة بــني الك ـ ــميات وح ـ ــل
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بعـ ــض املسـ ــائـ ـ ــل احلس ــابـ ـ ــية .وكـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه األم ـ ـ ــور
يتعلمه ــا الطف ــل م ــن بيئت ــه ،أي من ثقاف ــة والديه
ومحيطهم ــا ،ف ــإن كان مجتمع ــه م ــن املجتمع ــات
اإلثني ــة ف ــإن االنط ــاق يف املدرس ــة م ــن املفاهي ــم
اإلثنورياضي ــة املنبثق ــة م ــن الثقاف ــة الش ــعبية أمر
جمي ــل وال ش ــك سيس ــاعد التلمي ــذ عل ــى الرق ــي
بفـ ـكـ ـ ــره .أمـ ـ ــا إذا انتـ ـ ـس ــب ال ـت ـلـ ـم ـ ــيذ إلــى مجتمع
غرب ــي كما نعرفه اليوم فاألمر يخ ـتـ ـ ــلف .والـ ـ ــواقع
أن املناه ــج يف ال ــدول الغربي ــة تش ــمل العدي ــد م ــن
األمثلة املس ــتقاة من احلضارات اإلنس ــانية الكبيرة
مث ـ ـ ــل احلض ــارات الب ــابـ ـل ــية وامل ــصرية واإلغ ــريقية
والالتيني ــة والصيني ــة ...غي ــر أن ــه ال تت ــم اإلش ــارة
يف هـ ـ ــذا الس ـ ـ ــياق إل ـ ـ ــى أي ـ ـ ــة ثقاف ــات ش ــفوية مث ــل
الثقاف ــة الش ــعبية اإلفريقي ــة إال بصفة محتش ــمة.
وعل ــى س ــبيل املث ــال ،جن ــد يف املدرس ــة السويس ــرية
إش ــارة إل ــى املع ــدادات والع ــد باألصاب ــع .وق ــد رك ــزت
بع ــض الدراس ــات عل ــى م ــا س ــماه بع ــض الباحث ــن
«الصدم ــات اإلثنورياضياتي ــة».

يف فلسطني :بعيدا عن سويسرا ،صدر خالل هذا العام
كت ــاب م ــن  316صفح ــة ح ــول اإلثنورياضي ــات ل ــدى
بدو صحراء النقب يف فلس ــطني .وتناول يف فصوله
الثالث ــة األول ــى حي ــاة الس ــكان وتاريخه ــم العري ــق
وعاداته ــم املختلفة .وبعد أن عـ ـ ّرف باألثنورياضيات
ودوره ــا اإليجاب ــي يف تدري ــس الرياضي ــات تن ــاول يف
الفص ــول األربع ــة املوالي ــة ف ــن التطري ــز يف مختلف
املنس ــوجات يف صح ــراء النق ــب وتاريخ ــه ومناذج ــه
وعالقته باألش ــكال الهندس ــية.
ويف الفص ــول الثالث ــة األخي ــرة أثب ــت املؤلف ــان أن
اإلثنورياضي ــات حاض ــرة ل ــدى الب ــدو يف كل م ــكان ويف
جميع مرافق حياتهم ونش ــاطاتهم  :القياس والقسمة
واحلي ــاة حت ــت اخليمة واملفروش ــات واأللبس ــة وطريقة
جل ــب امل ــاء وحف ــر اآلب ــار يف البادي ــة وك ــذا يف ألع ــاب
التالمي ــذ .وكل ه ــذا ميك ــن أن يك ــون مرتك ــزا جلع ــل
التلميذ يدرك بس ــرعة العديد م ــن املفاهيم الرياضية
خ ــال دراس ــته إذا م ــا مت توظيف هذه األدوات بالش ــكل
املناس ــب .وق ــد أش ــار الكاتبان إلى مح ــاوالت ناجحة يف
ه ــذا االجتاه ،لكنها ال زالت يف بداياتها (انظر املرجع (.))10
اإلثنوحوســـبة :م ــن ب ــن الدراس ــات احلديث ــة
تل ــك الت ــي انبثق ــت م ــن املصطل ــح اإلثنوحوس ــبة
 ethnocomputingال ــذي أدخل ــه ع ــام 2002
الباح ــث الفنلن ــدي مات ــي تي ــدر Matti Tedre
يف أطروحت ــه (انظ ــر املرج ــع [ .)]14واملصطل ــح يعب ــر
ع ــن التفاع ــات ب ــن أجه ــزة الكمبيوت ــر واملعرف ــة
الثقافي ــة ،منه ــا الثقاف ــة الش ــعبية.
الخاتمة

نح ــن بحاج ــة عل ــى مس ــتوى الق ــارات اخلم ــس إلى
عصرن ــة امل ــوارد التي تأتينا بالتراث الثقايف ذي الطابع
العلم ــي .وال يس ــتثني ذل ــك مث ــا الس ــكان األصلي ــن
الذي ــن يعيش ــون يف أراض ــي القط ــب الش ــمالي ملعرف ــة
اس ــتراتيجياتهم من أجل البق ــاء والتفوق .كيف ميكن
له ــؤالء التعام ــل م ــع البيئ ــة الطبيعي ــة واالجتماعي ــة
والثقافية؟ إنها تس ــاؤالت ومعلومات ميكن أن يستفيد

منه ــا التلمي ــذ يف أي م ــكان يف العال ــم إذا م ــا أحس ــن
توظيفه ــا يف مج ــال التعل ــم (انظ ــر املرج ــع (.))11
ينبغي أال ننس ــى املعلم يف هذا الباب .هناك مش ــكل
ي ــراه الباحث ــون والداعون إلى توظيف التراث الش ــعبي
يف تدري ــس الرياضي ــات وه ــو كي ــف نكـ ـ ّون املعل ــم ليؤدي
دوره عل ــى أحس ــن وج ــه .فاملعل ــم ال ب ــد أن يتأم ــل يف
احملي ــط الذي يعمل فيه ،ويتع ــن عليه محاولة إيجاد
م ــا يفي ــد يف ه ــذا املوض ــوع ألن ل ــكل منطق ــة ،ورمب ــا
ل ــكل بل ــدة ،خصوصيات بعضه ــا يختلف ع ــن جيرانها
خاص ــة يف املجتمع ــات القبلية.
لقد تزايد االهتمام والبحث يف حقل اإلثنورياضيات
ولـ ـ ــم ي ـعـ ـ ــد من ـحـ ـص ـ ــرا ع ـل ـ ــى ب ـع ـ ــض ال ـب ـل ـ ــدان .ت ـفــيد
اإلحصائي ــات أن ع ــدد األطروحات يف ه ــذا املجال جتاوز
يف البرازي ــل حت ــى الع ــام اجل ــاري  150أطروح ــة دكت ــوراه
وماس ــتر .كم ــا بل ــغ  50أطروحة يف موزنبي ــق ،ونحو 100
ب ــن الوالي ــات املتح ــدة ونيوزلن ــدا .وه ــذا باإلضاف ــة إلى
املئ ــات م ــن األبح ــاث واإلس ــهامات يف املؤمت ــرات العاملية.
إنه ــا أعم ــال مش ــجعة تدف ــع إل ــى املزي ــد م ــن االهتم ــام
به ــذا اجلان ــب املعريف الذي يس ــعى إلى تقري ــب الثقافة
الش ــعبية ذات الطابع العلمي من املدرس ــة يف كل مكان.

المراجع
1 Ascher M. : Ethnomathematics: a
multicultural view of mathematical
& ideas, Pacific Grove Ca., Brooks
Cole, 1991.
2 Ascher M.: Mathématiques d’ailleurs :
nombres, formes et jeux dans les
sociétés traditionnelles. Editions du
Seuil, 1998.
3 Borba M. : Etnomatemática: o Homem
também conhece o Mundo de um
ponto de vista matemático, Bolema,
Rio Claro, 3, 5, 1988.

26

المراجع
multiplicative, R. Jaulin, Géomancie et
Islam, Christian Bourgois, Paris, 1989.
13 Sesiano J. : Un traité médiéval sur les
carrés magiques, Lausanne, Presse
Polytechniques

et

Universitaires

Romandes, 1996.
14 Tedre, M. : Ethnocomputing; A
multicultural view on computer science,
University of Joensuu Press, Finland,
2002.
15 Traoré K. : La problématique d’une
voie

africaine

en

didactique

des

mathématiques : vrais et faux enjeux,
Revue africaine de didactique des
sciences et des mathématiques, 2, 2007.
16 Traoré, K. :

Raisonnements sous-

jacents à la construction des cases
rectangulaires par des paysans Siamous
au Burkina Faso. Actes du colloque
du

Groupe

des

Didacticiens

des

Mathématiques du Québec, 2006.

الصور
1

http://wallpaperswide.com/numberswallpapers.html

2

http://www.apalconnect.org/wp-conte
nt/gallery/cny2016/AbacusLessons.jpg

3 https://wallpaperscraft.com/image/light_
moon_fractals_77191_3840x2160.jpg
4 https://beebee225.files.wordpress.com
/2014155846-20140218/05/.jpg

4

Chemillier M.: Les mathématiques
naturelles. Paris, Odile Jacob, 2007.
5 Ferreira E. S. : Etnociência: uma
metodologia de ensino, Aprender
a ensinar, Boletim de Educação
Matemática, São Paulo, 2, 1986.
6 D’Ambrosio U. : Reflections on
ethnomathematics, ISGEm-Newsletter,
Albuquerque, 3, 1, 1987.
7 Gerdes P. & Djebbar A. : Mathematics
In African History And Cultures: An
annotated
Bibliography,
African
Mathematical Union, Commission on
the History of Mathematics in Africa,
Cape Town, South Africa, 2007.
8 Jaulin R. : La géomancie. Analyse formelle,
Notes mathématiques de R. Ferry et F.
Dejean, Cahiers de l’homme, Mouton,
Paris, 1966.
9 Kane E. A. : Les systèmes de numération
parlée des groupes ouest-atlantiques et
Mande. Contribution à la recherche sur
les fondements et l’histoire de la pensée
logique et mathématique en Afrique de
l’Ouest; Lille, 1987.
10 Katsap A. & Silverman F. L. :
Ethnomathematics of Negev Bedouins’
Existence in forms, symbols and
geometric patterns, Sense Publishers,
2016.
11 Rosa M. et al. : Current and future
perspectives of ethnomathematics as
a Program ICME-13 Topical Surveys,
Springer, 2016.
12 Sadi R. : Configurations et probabilités
d'occurrence de la figure unité en P15
en géomancie additive et en géomancie

27

آفــاق
37 العدد

أدب شعبي
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دور العجيب في بناء الشخصية

ً
سيرة الملك سيف بن ذي يزن أنموذجا

أ .صفاء ذياب
كاتب من العراق

تع ُّد الشـــخصية ركن ًا أساســـي ًا مـــن أركان النص الســـردي ،مثلمـــا تع ُّد عمود
السيرة الشـــعبية ،ألن هذه الســـيرة بنيت لرواية حياة شـــخصيات تاريخية مرجعية،
وأضيفـــت لها شـــخصيات أخرى غير مرجعية ،وشـــخصيات تخييليـــة وعجيبة ،من
أجل بنائها بنـــا ًء محكم ًا والخروج بنص ســـردي متكامل يعالج نوعيـــن من الوقائع
تاريخيـــة ومتخيلة .يتضح هذا على نحو أول من أســـماء الســـير ،مثل ســـيف بن
ذي يـــزن وعنترة بن شـــداد وفيروز شـــاه وذات الهمـــة والظاهر بيبـــرس وغيرها،
حتى عد الناقد ســـعيد يقطين الســـيرة الشـــعبية ،وسيرة الملك ســـيف بن ذي يزن
بالذات “إمبراطورية الشـــخصيات”(.)1
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وعل ــى الرغ ــم من اخت ــاف وجهات النظ ــر النقدية
بش ــأن الش ــخصية ،إال أنه ــا حافظ ــت عل ــى أهميتها يف
النص الس ــردي ،االختالف هذا خرج مبدارس ومناهج
ع ـ َّـدة ،لك ــن أغلب الباحث ــن يؤكدون على ثالث ــة آراء يف
دراسة الشخصية يف احلكاية الشعبية عموم ًا ،والسيرة
الش ــعبية على وجه اخلصوص ،هذه اآلراء خرجت من
مناه ــج الش ــكالنية الروس ــية والبنيوي ــة والس ــيميائية،
وق ــد اعتم ــدت ه ــذه الدراس ــات عل ــى آراء فاليدميي ــر
ب ــروب وغرمي ــاس وي ــوري لومت ــان ،وغيرها م ــن املناهج.
لك ــن ه ــذه الدراس ــات جميعه ــا ،مهم ــا ح ــاول بعضه ــا
التقلي ــل م ــن أهمي ــة دراس ــة الش ــخصية وحضوره ــا يف
الن ــص الس ــردي ،إ ّال أنه ــا يف الوق ــت نفس ــه أك ــدت عل ــى
أن أي عم ــل س ــردي ال ميك ــن أن يبن ــى م ــن دون وج ــود
ش ــخصية مركزي ــة تكون احمل ــور الرئي ــس فيه.
العجيب والشخصية

للعجي ــب دور رئي ــس يف بن ــاء الش ــخصية العجيبة،
فه ــو يعي ــد تش ــكيلها ،ويعطيه ــا ُبع ــد ًا مختلفـ ـ ًا ع ــن
الش ــخصية الطبيعي ــة أو العادي ــة يف العم ــل الس ــردي،
فالعجي ــب جع ــل م ــن املل ــك س ــيف ،الطف ــل والش ــاب
املتش ــرد ،رج ًال واثق ًا بنفس ــه ،يخوض أ َّية معركة؛ مهما
كان َم ـ ْـن يواجه ــه ،وينتصر عليه ،وميش ــي يف الصحارى
من دون أي خوف من املجهول ،ويسبح يف بحار شاسعة
دون أن يعرف على أية يابس ــة س ــتحط قدماه ،لكنه مع
هذا كان على ثقة بأن هناك قوى خفية وفوق طبيعية
س ــتنقذه .هذا عندما تكون مؤثرات العجيب خارجية.
لك ــن هناك مؤثرات داخلية ،بيولوجية ،أو مس ــتحدثة،
أو مؤث ــرة عل ــى طبيع ــة الش ــخصية ،س ــواء كان ــت بش ــر ًا
أم جانـ ـ ًا أم جم ــاداً ،وه ــو م ــا أك ــده ش ــعيب حليف ــي م ــن
أن هن ــاك قوت ــن تش ــكالن الس ــمات العامة للش ــخصية
العجيب ــة ،ق ــوة داخلية وأخ ــرى خارجية ،فـ«الش ــخوص
العجائبي ــة يت ــم تركيبه ــا بش ــكل دقي ــق يس ــاهم فيه ــا
التصوي ــر الباطني لها ،من حيث نفس ــيتها وتفكيرها،
وم ــا يعتمل من مخزون يكون موس ــوما بالتحوالت»(.)2
فاحلديث عن الش ــخصية العجيب ــة يفرض البحث
عـ ــن مص ــدر العج ــب فيه ــا لتك ــون إح ــدى دعام ــات
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العجائبي ــة يف الن ــص ،له ــذا ف ــإن قضي ــة امل ــكان والزم ــن
عجائبيـ ـ ًا ال تنفص ــل ع ــن قضي ــة الش ــخصية العجيبة،
إذ إن افت ــراض ال واقعي ــة امل ــكان أو الزم ــن يع ــد  -بداي ــة
 مطلبـ ـ ًا أساس ــي ًا يف النص العجائب ــي ،إلحداث عمليةاتس ــاق متكامل ــة ب ــن عناص ــر بن ــاء الن ــص الس ــردي
وطبيع ــة تش ــكله(.)3
ويشير شعيب حليفي إلى أن الشخصية يف احلكاية
العجيبة «مرتبطة بأحداث وأفعال ،وبلمفوظ له تعددية
كم ــا له وظيفته الفاعلة ايضا ،يعرفها «غرمياس» بأنها
فواع ــل ،أي وح ــدات معجمي ــة توجد منظمة مبس ــاعدة
العالم ــات التركيبي ــة .أم ــا عن ــد لومت ــان فه ــي حش ــد
للخ ــواص اخلالفي ــة ،واخلواص التمييزي ــة»( .)4مضيف ًا
أن الش ــخصية العجيب ــة ش ــخصية غني ــة« ،تتضاف ــر يف
خلقه ــا كثاف ــة تخييلية ف ــوق الع ــادة ،موحي ــة من حيث
الدالالت التي ميكن أن تنبئ بها يف كل موقف حدثي»(.)5
اإلضافات التي أضافها الراوي يف الشخصيات العجيبة
جعل ــت منه ــا ش ــخصيات ش ــبكية ترتب ــط نس ــيجي ًا م ــع
باق ــي املكون ــات األخ ــرى تدع ــم بعضه ــا البع ــض ،كما أن
نوعية هذه الشخصيات تشترك يف خصائص ومميزات
عامة« ،تفترق يف بعض اخلصوصيات بني محكي وآخر
بحي ــث تتعاي ــش الش ــخصية والتيم ــة ،يف ج ــدل فعل ــي،
يول ــد طاق ــة تخييلي ــة تفس ــح املج ــال أم ــام الق ــارئ ،ك ــي
ينش ــد ويتلب ــس التردد ،واحلي ــرة إزاء غراب ــة التكوين ،أو
األفعال غير العادي ــة»(.)6
الش ــخصية العجيب ــة كائ ــن مختل ــف ،يتش ــكّ ل من
خـ ـ ــال مدخ ـ ــات لفظية عـ ـ ـ َّـدة ،يسـع ـ ـ ــى ال ـ ـ ــراوي عن
طريقها ليبني ش ــخصية مغايرة عن بنية الش ــخصية
الطبيعي ــة ،فيجم ــع مخلوقات ع ـ َّـدة يف مخلوق واحد،
لير ّك ــب ش ــخصية جديدة ،أو يضيف روحـ ـ ًا على جماد
مث ـ ــل الياق ــوت واخلش ــب ،وبالنظ ــر مل ــا تتمت ــع به هذه
الش ـخـص ـ ــية م ــن خصـ ـ ــائص تـخ ـي ـي ـل ـ ــية عالي ــة فإنها
ت ـض ـف ـ ــي عل ـ ــى س ـ ــرد الس ــيرة تنوعـ ـ ًا ميكّ نها م ــن إثراء
ع ــواملـ ـه ــا ال ب ـ ــالشــخصـ ــية الع ـج ــيبة وح ــدها ،ب ــل بــما
تـ ــرتب ــط ب ــه من شخ ـص ــيات ط ـبـي ـع ــية وأحــداث تتسع
ومتت ــد بناء على م ـ ــا تتـ ـمـ ـ ــتع بـ ـ ــه هـ ـ ــذه الشـ ـخـ ـص ـ ــية
م ــن إمكان ــات وقدرات.

وصف الشخصيات

يختلف الفعل العجائبي عن الش ــخصية العجيبة،
فالفع ــل العجائب ــي يح ــدث يف حلظ ــة واح ــدة ال ميك ــن
اإلمس ــاك به ــا ،حلظ ــة ت ــردد وخ ــوف ،حت ــدث وتنته ــي
م ــن دون أن يتمك ــن ال ــراوي م ــن وصفه ــا وصفـ ـ ًا دقيقـ ـ ًا
بتفاصيله ــا .يف ح ــن تكون الش ــخصية العجيبة ثابتة
عل ــى عجائبيته ــا ،له ــذا يتمك ــن ال ــراوي م ــن وصفه ــا
وصفـ ـ ًا دقيقـ ـ ًا ومسترس ـ ًـا .س ــكون الش ــخصية يس ــمح
لل ــراوي بوصفه ــا ،كأن ــه يص ــف مكانـ ـ ًا ثابتـ ـ ًا ،فالوص ــف
فعل مكاني؛ حسب ما يرى سعيد يقطني ،وهو «توقيف
لزم ــان الس ــرد ملعانق ــة ثب ــات امل ــكان»( ،)7ه ــذا الوص ــف
يترك للراوي متس ــع ًا إلدخال نوع من الكتابة الداللية
يف الن ــص ،و«الت ــي م ــن املمك ــن أن ت ــؤول بط ــرق متنوعة
م ــن ط ــرف املتلق ــي ،أي أن الوص ــف يج ــيء مفتوحـ ـ ًا
عل ــى نواف ــذ متعددة بع ــدد املعاني الت ــي تتيح للمتلقي
إمكاني ــة التأوي ــل ،وتفكيك تل ــك الوح ــدات»( .)8وبقراءة
سيرة امللك سيف بن ذي يزنُ ،يالحظ أن الراوي توقف
لصفح ــات طويل ــة وه ــو يص ــف ش ــخصيات عجيب ــة ،إن
كان ــت مركب ــة أو بس ــيطة ،بش ــرية أو غي ــر بش ــرية ،وصف ًا
ل ــه تأثي ــر مباش ــر عل ــى ش ــخصيات الس ــيرة ،و«تف ــرض
كث ــرة الوص ــف على النص املعني إخراجا س ــرديا الغاية
من ــه تبرير (حاالت التج ــزيء) ،و(احلد) من انتش ــارها
األه ــوج؛ وه ــو م ــا يح ــدد ،تبع ــا لذل ــك ،ش ــكل ظه ــور
الش ــخصيات الت ــي ستنتش ــر وس ــتتعالق م ــع الوص ــف،
وس ــيكون على الس ــرد ،من جهته ،تنقيتها اس ــتنادا إلى
ثم يدخلها
معايير من طبيعة سردية خالصة»( .)9ومن َّ
الراوي يف بنية الس ــيرة لتقوم بدورها الذي س ــيكون إما
مس ــاند ًا أو معارضـ ـ ًا للمل ــك س ــيف .وم ــع ه ــذا الوصف
يثي ــر ال ــراوي يف ذه ــن املتلق ــي أس ــئلة مختلف ــة ،ه ــذه
األس ــئلة ه ــي الت ــي س ــتعيد بن ــاء الش ــخصية العجيبة،
والت ــي بدورها س ــتنجز مهامـ ـ ًا جديدة يف بنية الس ــيرة،
ومهامـ ـ ًا أخ ــرى يف خ ــرق املأل ــوف والقوان ــن ف ــوق
الطبيعي ــة ،إذ تعم ــل ه ــذه الش ــخصيات بش ــكل أو بآخر
عل ــى «خرق العرف الطبيعي ،وخلق قوانني جديدة»(،)10
كم ــا أن هن ــاك وصفـ ـ ًا آخ ــر يقدم ــه الراوي لش ــخصيات

طبيعية ،لكنها تثير العجب بس ــبب طبيعتها اآلن ،كما
ح ــدث مع س ــام بن ن ــوح (ع) ال ــذي أعاده ال ــراوي للحياة
عل ــى الرغم م ــن أنه ميت منذ ق ــرون طويلة:
«وع ــود [ك ــذا] ثان ــي م ــرة إل ــى القص ــر ف ــإن املل ــك
س ــام منتظ ــر عودت ــك جت ــد ي ــده اليمن ــى ارتخ ــت عل ــى
ص ــدره واليس ــرى مرفوع ــة ل ــم يضعه ــا مكانه ــا فارف ــع
الف ــرش ال ــذي حت ــت جانب ــه األيس ــر جت ــد حس ــام ًا يف
قرب ــه موض ــوع حت ــت ح ــرف الف ــرش فق ــل ل ــه ي ــا مل ــك
ع ــن إذن ــك آخ ــذ الس ــيف وأجاهد به يف س ــبيل اهلل ولك
الثواب من اهلل فإن لم يرخ ذراعه فارفع الس ــيف وتقلد
ب ــه وع ــد إل ــي بس ــام وال تفعل ش ــيء [كذا] خ ــاف ذلك
وإن خالفتن ــي فأن ــت هال ــك فق ــال امللك س ــيف :س ــمع ًا
وطاع ــة ودخ ــل القص ــر ثانيـ ـ ًا فالتقى يد املي ــت اليمنى
نزل ــت عل ــى ص ــدره وال ــذراع اليس ــار مرف ــوع عل ــى حاله
فتق ــدم إلي ــه كما أم ــره إخمي ــم الطالب وش ــال الفراش
م ــن حت ــت جن ــب املي ــت وأخ ــذ الس ــيف وتقلد ب ــه ونظر
إل ــى جفي ــره وإذا ه ــو أكلت ــه األرض وعاله الص ــدأ فقال
يف نفس ــه :ه ــذا اجلفي ــر ع ــادم وأن ــا آخذ الس ــيف وارمي
جفيره فافتض الس ــيف من غمده وهزه حتى دب املوت
م ــن فرن ــده( )11وأراد أن يرمي اجلفي ــر وإذا بالصدأ الذي
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وس ــعدون وأفراح وغيرهم من األصحاب أنا وصلت إلى
قصر س ــام بن نوح وأخذت منه س ــيف [كذا] ولوح [كذا]
رمب ــا ق ــال لي أح ــد هل أنت س ــرقتهم [ك ــذا] أو أعطاهم
[ك ــذا] ه ــو ل ــك فإن قلت س ــرقتهم [كذا] كذب ــت وإن قلت
ه ــو أعطان ــي يق ــول الن ــاس إن س ــام مات من م ــدة أعوام
فأن ــا ال أخ ــرج حتى أنظر وجه ــه إن كان حي ًا أو ميت ًا ثم
أنه عاد حتى دخل إلى الس ــرير وكان قد تقلد بالس ــيف
وكان تقل ــده س ــبب ًا لنجات ــه وتق ــدم ورف ــع اللث ــام األول
والثان ــي ورف ــع الثال ــث فحص ــل ل ــه هيبة فتجل ــد حتى
رف ــع كام ــل األس ــتار وكل لث ــام وأراد أن يتأم ــل يف وج ــه
ابن نبي اهلل س ــام ففتح عينيه ش ــاهق ًا ونظر إلى س ــيف
بع ــن كأنه ــا ال ــدم األحم ــر ونف ــخ فخ ــرج من فيه ش ــرار
ون ــار وقائ ــل يق ــول ي ــا قلي ــل األدب ي ــا أخس الع ــرب بلغ
م ــن قدرتك أن تكش ــف وج ــه األنبياء يف ه ــذا املكان من
بعد م ــا واالك باجلمي ــل»(.)12
علي ــه وق ــع إل ــى األرض وانكش ــف ذل ــك اجلفي ــر وإذا به
ذه ــب أحم ــر كأن ــه مص ــوغ يف هذه الس ــاعة فف ــرح امللك
س ــيف ورد الس ــيف يف اجلفي ــر كم ــا كان فتصايح ــت
اخل ــدام الت ــي يف ذل ــك امل ــكان وقال ــوا يا مل ــك ال جترده
بعد ذلك هنا فآنه [كذا] يحرقنا بالطالسم التي عليه
خ ــذه واطل ــع ب ــارك اهلل ل ــك في ــه فعرف امللك س ــيف أن
حام ــل هذا احلس ــام ما يق ــدرون عليه فوض ــع يده على
قبضة احلس ــام وإذا به قدر يده ال تزيد وال تنقص وهو
م ــلء كفه بالس ــواد فف ــرح بذلك فرح ًا ش ــديد ًا ما عليه
م ــن مزي ــد وأراد اخل ــروج م ــن ذل ــك امل ــكان فوس ــوس ل ــه
الش ــيطان وق ــال يف نفس ــه ه ــل ترى ذلك املي ــت فيه روح
يتح ــرك بها حتى أنه رف ــع يديه لك حتى أخذت اللوح
وثانيـ ـ ًا أخ ــذت ه ــذا احلس ــام ولكن ل ــو كان في ــه روح كان
يق ــدر عل ــى ال ــكالم وإن كان م ــا في ــه روح كان بل ــي حلمه
وعظم ــه وأن ــا أرى أن بدن ــه موج ــود بالتم ــام وال ب ــد أن
أرف ــع ع ــن وجه ــه اللث ــام وانظ ــر ه ــل ه ــو ح ــل بالصح ــة
والس ــام وإمنا لس ــانه فقط معجوم عن الكالم أو يكون
م ــات من س ــنني وأعوام وما بق ــي منه إلى مراود العظام
وحتركات ــه ه ــذه م ــن جمل ــة الكهان ــة وعل ــوم األق ــام
وثانيـ ـ ًا إذا قل ــت ألحد ممن اجتمع عليه مثل عطمطم
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س ــام ب ــن نوح ش ــخص عجائب ــي ،ألنه عاد م ــن املوت
وحت ــدث م ــع امللك س ــيف ثائ ــر ًا على كش ــف وجهه ،وقد
متكّ ــن ال ــراوي م ــن وص ــف حالت ــه باحم ــرار العين ــن
والش ــرر ال ــذي خ ــرج منهم ــا ،واس ــتطاع من خ ــال هذا
الوص ــف «خل ــق مش ــهد عجائبي يثي ــر الدهش ــة»(.)13
م ــن جان ــب آخ ــر ،يعم ــد ال ــراوي «يف كل أوصاف ــه
إل ــى اختي ــار مف ــردات وعالم ــات أس ــلوبية تس ــاهم يف
تخصي ــص وصف ــه ،انطالقا من اس ــتعماله الس ــتعارات
تعاقبي ــة تتعل ــق بالش ــكل وكل األدوات البالغي ــة مث ــل
التك ــرار يف اس ــتعمال نس ــقي لوح ــدات منفصلة ،قيلت
أو س ــتقال ،والرواب ــط الت ــي تدفعه ــا إلى خل ــق مدونات
وصفي ــة ،تعط ــى ل ــكل موض ــوع وصف ــي مصطلحات ــه
تلمس ــه يف الش ــخصيات
اخلاص ــة»( .)14وه ــذا م ــا ميك ــن ّ
املركب ــة الت ــي بناها ال ــراوي من أكثر م ــن جنس ليخرج
بش ــخصية عجيب ــة.
الشخصيات المركبة

ينح ــت الراوي من ع ـ َّـدة كائنات كائن ًا مختلفاَ عنها
جميعه ــا ،وجلع ــل الش ــخصية أكث ــر عجائبي ــة ،يق ــوم
بتش ــبيهها بإح ــدى احليوانات املفترس ــة ،مث ــل الغيالن

الت ــي أف ــرد له ــا واديـ ـ ًا أس ــماه «وادي الغي ــان» ،فيصفها
ال ــراوي بقوله:
«وق ــام س ــيف وقعد على فرع من الش ــجرة يتفرع عن
تل ــك األراض ــي والصحراء ،فرأى ش ــيخ ًا مقبال إلى نحو
تلك الش ــجرة من دون األش ــجار فتأمله امللك سيف وإذا
ه ــو ش ــنيع اخللق ــة له وج ــه م ــدور كدائ ــرة الت ــرس ،وأما
حنك ــه وأنف ــه فهما يف وج ــه قدر حنك وأن ــف اجلاموس،
وخ ــارج ل ــه أني ــاب كأنه ــا مالليب [ك ــذا] وآذانه كب ــار كأنها
املطارح وله أظافر كأنها اخلناجر وعلى بدنه ش ــعر مثل
ش ــعر القنف ــذ ،عين ــاه مش ــقوقتان ،حمر األل ــوان كأنهما
الني ــران ،وه ــو كري ــه الرائحة واملنظر ،وجهه يتوقد ش ــرر
[ك ــذا] فلم ــا رآه املل ــك س ــيف عل ــى ه ــذه احلال ــة اس ــتعاذ
باهلل تعال ــى»(.)15
ه ــذه الغي ــان اختلقه ــا ال ــراوي لتك ــون؛ فيم ــا بعد،
مس ــاعد ًا مهم ًا للملك س ــيف يف القضاء على عماليق
وادي الط ــودان ،ه ــذا ال ــوادي ال ــذي رم ــى عي ــروض فيه
ـاء على أم ــر قمرية للتفري ــق بني امللك
امللك ــة ش ــامة بن ـ ً
س ــيف وامللك ــة ش ــامة م ــن جه ــة ،والقض ــاء عل ــى املل ــك
س ــيف برمي ــه يف وادي الغي ــان .وللوص ــول إلى مبتغى
ال ــراوي ،جع ــل بينه ــم غيلون ــة ،وه ــي كبيرته ــم واآلم ــرة
فيهم ،وهي التي س ــتنقذ امللك س ــيف وتدافع عنه ،بعد
أن أوصاه ــا أبوه ــا بانتظ ــار املل ــك س ــيف والدف ــاع عن ــه
حينم ــا يأت ــي إل ــى ه ــذا ال ــوادي بعد س ــنوات طويلة:
«وكان ه ــذا غ ــوال م ــن غيالن ذل ــك ال ــوادي وقد عرف
رائحة امللك سيف وهو على الشجرة ،فاقبل عليه وقصد
أن يفترس به [كذا] ويأكله ،وملا وصل إلى الشجرة ووقف
حتته ــا باهتا يف وجه س ــيف س ــاعة زماني ــة ،وتركه ورجع
إل ــى الطري ــق الت ــي أتى منها فلما نظر امللك س ــيف إلى
ذل ــك ،حم ــد اهلل تعال ــى على رجوعه عن ــه وقعد وظن يف
نفس ــه أن ــه م ــا بقي يع ــود إلي ــه ،ذل ــك الغ ــول وإذا بالغول
تباع ــد مق ــدار س ــاعة وع ــاد مع ــه جماع ــة مثل ــه كله ــم
غي ــان مق ــدار أربعني ،وم ــا زالوا مقبلني حتى بقوا عند
الش ــجرة التي عليها امللك س ــيف بن ذي يزن ،واحتاطوا
به ــا م ــن كل جان ــب ووقف ــوا وتأملوا امللك س ــيف ونظروا
إل ــى بعضه ــم البع ــض وتكلم ــوا ب ــكالم غري ــب ال يفهمه
عاق ــل ،وال لبي ــب وبع ــد ذل ــك انصرفوا جميع ــا إلى حال

س ــبيلهم ،فحمد اهلل امللك سيف وزال عنه اخلوف وبعد
ذل ــك ع ــادوا م ــرة ثالث ــة ومعه ــم عج ــوز ش ــمطاء بش ــعر
أبي ــض مثل اللنب (احللي ــب) وبدنها كالقط ــن املندوف،
ه ــذا وق ــد أقبلت العج ــوز الى تلك الش ــجرة ونظرت إلى
املل ــك وهو فوقها وتأملته ،وحققته والتفتت الى قومها
وكلمته ــم بلس ــانها ،فامتثل ــوا ألمره ــا ومض ــوا إلى حال
س ــبيلهم وجلس ــت هي حتت الش ــجرة وبقي امللك سيف
فوقها قاعدا ينظر لها ،إلى آخر النهار فأشارت له بيدها
يعن ــي ينزل عندها فقال له ــا :أنا ال ميكنني النزول فان
ال ــذي ين ــزل عن ــد الغ ــول يك ــون هالكا ام ــا مقت ــول ،وأما
مأك ــول ،فضحك ــت الغ ــول ونطقت بلس ــان عربي فصيح
وقال ــت ل ــه :ان ــزل ي ــا مل ــك س ــيف وال تخف م ــن الغيالن
فان ــا كبيرتهم ،وأنا احمي ــك منهم ألني احلاكمة عليهم
ول ــك من ــي األم ــان وم ــن جميع الغي ــان فاطم ــأن امللك
س ــيف وقال له ــا :يا ه ــذه أنا ما أص ــدق»(.)16
وملعرفة أصل هذا الوادي وكيف تشكَّ ل هذا املخلوق
العجيب ،تروي غيلونة قصتهم للملك سيف:
«فقال ــت ل ــه :ي ــا س ــيدي ام ــا الغي ــان هذه ف ــان لهم
س ــببا عجيبا وهو أن ابانا كان حكيما من حكماء ذلك
الزم ــان ،وكان صاح ــب فه ــم وإدراك ،وكان ــت مدينت ــه
مدين ــة الس ــحر األس ــود وكان أب ــي حاكما ومل ــكا عليها،
ورعاي ــاه كله ــم أق ــارب أوالد ع ــم ،وحباي ــب ،فوق ــع بينهم
مخاصم ــة وكالم وأرادوا أن يتكب ــروا علي ــه وص ــاروا
يقطع ــون الطرق ــات ويخون ــون الس ــبيل فبلغ ــه ذل ــك
فقب ــض عل ــى جماع ــة منه ــم فتعصب ــوا علي ــه جميع ــا،
وأرادوا أن يهلكوه ،فلما رأى نفسه ال يقدر عليهم وإنهم
ال يوق ــروه ،وال يبق ــون عليه ،رحل ه ــو وزوجته وجماعة
عش ــيرته ،وص ــار إل ــى أن وص ــل إل ــى ه ــذه األرض وعم ــر
فيه ــا ث ــم بن ــى أماكن وس ــكن ه ــو وأهل ــه ج ــارة ،فباألمر
املق ــدر والقض ــاء ال ــذي م ــا للعب ــد منه مه ــرب وال مفر،
بلي ــت زوجت ــه ب ــداء احلكة يف فرجها ،ويب ــرد عليها ،ويف
بعض األيام ألجل متام االحكام كان ابونا أنش ــأ بستانا
يف ه ــذا امل ــكان وغ ــرس في ــه فواك ــه م ــن س ــائر األل ــوان،
وكان ــت زوجت ــه تأتي يف كل يوم إلى ذلك البس ــتان وتنام
في ــه م ــن ش ــدة م ــا بها ،في ــوم من األي ــام قاع ــدة يف ذلك
البس ــتان س ــاعة الظه ــر فتح ــرك عليه ــا ذلك ال ــداء يف
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فرجه ــا مث ــل العادة فأخذت ع ــودا من احلطب اليابس،
وص ــارت حت ــك به فرجه ــا فلم ي ــزدد إال أكالن فكادت أن
تقتل نفس ــها ،ومن ش ــدة ما هي فيه نامت على ظهرها
ورفع ــت رجليه ــا إلى ش ــجرة وهي مرفوع ــة الذيل ،تريد
بذل ــك تب ــرد اله ــواء ألج ــل الراحة فهب عليها النس ــيم
فنام ــت عل ــى ذل ــك احل ــال وارتاحت من غلي ــان فرجها،
فجعلت هذه الفعال دأبها ،وبقيت كل يوم تأتي وحدها
ممنوع ــة ع ــن الرج ــال ال أح ــد ينظره ــا ،وأعلم ــت أبانا
بذل ــك وه ــل ذل ــك البس ــتان برس ــمها وخرج [ك ــذا] على
الن ــاس ال يدخ ــل في ــه أح ــد غيرهم ــا ،وأقام ــت كذل ــك
م ــدة ،فاتف ــق أن ذئب ــا دخ ــل البس ــتان فنظر إليه ــا وهي
نائم ــة على تل ــك احلالة فتقدم اليه ــا وجامعها وأمنى
فيه ــا ،وكان ــت افاقت والذئب معها يف اجلمال فلم تقدر
أن تتح ــرك خوف ــا م ــن الذئ ــب ان يأكلها ،ومل ــا نزل عنها
وراح ،قام ــت عل ــى رجه ــا [ك ــذا] وكتمت س ــرها ،ويف تلك
الليل ــة قع ــدت تصن ــع طعام ــا يف بيتها ،فتح ــرك عليها
ال ــداء م ــن صهد الن ــار ،فأخذت عودا م ــن احلطب وكان
ق ــدام الن ــار وحكت فرجها فدخل الدخان ،ومنى الذئب
يف فرجه ــا وانكت ــم ،ويف ذل ــك الوق ــت دخ ــل عليه ــا أبونا
وجامعه ــا فاجتم ــع من ــى الذئ ــب والدخان ومن ــى ابينا
فحمل ــت منهم ــا ب ــارادة باس ــط األرض ،ورافع الس ــماء،
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وكم ــل أوق ــات حمله ــا فوضع ــت اثن ــن ذك ــر ًا وانثى على
تل ــك الصف ــة الت ــي تراه ــا م ــن ش ــناعة اخللق ــة وكراهة
الرائح ــة ،فلم ــا نظ ــر أب ــي إل ــى ذل ــك أراد قتلهم ــا وه ــو
حكي ــم فض ــرب تخ ــت الرم ــل ليكش ــف خبرهم ــا ،ف ــرأى
ذل ــك ال ــوادي موع ــودا به ــم ويس ــمى باس ــمهم وأنه ــم
يخلف ــوا في ــه وتكث ــر ذريته ــم ،وينمو فيه إل ــى أن ميتلئ
الوادي منهم وهالكهم على يد شخص ،يقال له سيف
الي ــزن بن املل ــك ذي يزن احلميري التبع ــي اليمان»(.)17
ومثلم ــا خل ــق ال ــراوي ه ــذه الش ــخصيات ،جع ــل
العجيب أص ًال فيها ،فباختالط أصلي الذئب واإلنسان
والدخان ،تش ــكل هذا اجلنني الغريب ،الذي ال يشبه أي
أص ـ ٍـل م ــن أصول ــه ،فليس ه ــو من الذئب بش ــيء ،وال من
اإلنس ــان وال الدخ ــان ،بل كائن جدي ــد ميتلك من القوة
م ــا ال ميتلك ــه الكائن الطبيع ــي أو ًال ،ومن ثم تس ــتطيع
أن تخ ــوض املع ــارك لوحدها ،وثالثـ ـ ًا جعل العجيب من
واد مغلق
ه ــذه الش ــخصيات كائن ــات منعزلة ،س ــكنت يف ٍ
ل ــم يدخل ــه إنس ــان من ــذ أن ول ــدت في ــه ه ــذه املخلوق ــات
إال املل ــك س ــيف لكون ــه املخل ــص الوحي ــد له ــا ،أو القادر
عل ــى القض ــاء عليها عن طري ــق الديك العجي ــب الذي
اصطنع ــه أبوه ــم وخ َّب ــأه يف م ــكان ال يس ــتطيع أي أح ــد
الوصول إليه إال امللك سيف مبساعدة غيلونة كبيرتهم:

«فينفت ــح الب ــاب وجت ــد يف قل ــب القفص دي ــكا مثل
دي ــك الدج ــاج ،واقف ــا ورقبت ــه ملوي ــة حت ــت ابط ــه فمد
ي ــدك اليمن ــى وس ــم باس ــم اهلل تعالى واخ ــرج رقبته من
حت ــت إبط ــه واعدله ــا [ك ــذا] إل ــى مكانه ــا وأن ــت تس ــمي
باس ــم اهلل تعال ــى وال ت ــزل ماس ــكها ،حت ــى أن الدي ــك
تلبس ــه ال ــروح ويؤذن بقوت ــه وهو كالرعد ف ــاذا صاح أول
م ــرة والثاني ــة ال تخ ــف واح ــذر ان يصي ــح الثالث ــة فانه
يطي ــر وال تلحق ــه بعده ــا أب ــد ًا وأنت تعدم نفس ــك فارم
ل ــه ذل ــك احل ــب فان ــه يخ ــرج م ــن القف ــص وال يصي ــح
وال يتكل ــم فارص ــده وه ــو يلتق ــط احل ــب وامس ــكه وال
تخ ــف وأغل ــق الب ــاب وات ــرك القف ــص وكل ش ــيء مكانه
وائ ــت [ك ــذا] إلي حت ــى أقول لك كيف تصن ــع وما تفعل
بذلك من عمل فقال :س ــمعا وطاعة وس ــار امللك سيف
كم ــا امرت ــه حتى اتاه ــا بالديك وقال لها ي ــا اماه فعلت
كل م ــا امرتن ــي ب ــه فم ــاذا اصن ــع بذلك فقال ــت له اعلم
ي ــا ول ــدي ان ــك تأخ ــذ ذل ــك الدي ــك وت ــروح إل ــى ح ــال
س ــبيلك ،ف ــاذا اصب ــح الصب ــاح ف ــإن الغي ــان جميع ــا
يأت ــون خلف ــك ،منجذب ــن وأن ــا معه ــم أيض ــا ألن ــي م ــا
أق ــدر أظه ــر له ــم ش ــيء [ك ــذا] م ــن ذل ــك ،ف ــإذا حلق ــوك
فاس ــحب ريش ــة من ذلك الديك وارمها عليهم ،فتخرج
الريش ــة م ــن ي ــدك مث ــل احلربة ولها ش ــرر ون ــار فمهما

وقع ــت بينه ــم أهلك ــت كل من نظرها منه ــم ألن كل من
رآه ــا يخرج منها ش ــهاب فيجعل ــه تراب ًا وهم خلق كثير،
ف ــإذا رأوا ذل ــك يهرب ــون ث ــم يجتمع ــون ثاني ــا فإنه ــم ما
له ــم صب ــر ما دام ذل ــك الديك مع ــك ويلحقونك ثاني
م ــرة فارمه ــم بريش ــة اخ ــرى وال ت ــزل تفعل به ــم كذلك
الى ان تقطع مس ــير ثالثة أيام فتكون فرغت من وادي
الغي ــان فإنه ــم إذا رأوك خرج ــت م ــن ال ــوادي ،هجم ــوا
علي ــك جميع ــا ف ــارم الدي ــك عليه ــم كل ــه م ــرة واح ــدة
فإنه ــم ميوت ــون ع ــن آخره ــم ،م ــن وقتهم وس ــاعتهم وال
يبق ــى بع ــد ذلك إال انا وحدي مبف ــردي واجعل بعدهم
عل ــى اهلل معتم ــدي»(.)18
يسمي سعيد يقطني هذه الشخصيات «ممسوخات»
وليس ــت مركب ــة ،ويقص ــد به ــا «الكائن ــات الناجت ــة ع ــن
تركي ــب أكث ــر من جن ــس ،أو التي جندها جنس ــا مختلف
التركيب عن باقي األجناس .ولقد برع الراوي يف تركيب
ه ــذه املخلوق ــات وتنويعه ــا ،وم ــن بينه ــا جن ــد العمالق ــة
والغي ــان»( .)19يقط ــن يرب ــط ب ــن العمالق ــة والغي ــان
يف كونه ــا ش ــخصيات ممس ــوخة ،لك ــن العمالق ــة؛ وكم ــا
ه ــو واض ــح يف الس ــيرة ،وم ــن طبيعتها البش ــرية ،ليس ــت
مخلوق ــات مركب ــة وليس ــت ممس ــوخات ،ب ــل ه ــي كائنات
بش ــرية طبيعي ــة تعي ــش يف م ــدن ،وتت ــزوج وتلد مث ــل أي
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إنس ــان طبيعي ،إال إن عجائبيتها تكمن يف سمة محددة
من س ــماتها هي ضخامة اجلسم ،وطولها الذي يتجاوز
الس ــتني ذراع ًا كما أش ــار راوي الس ــيرةُ .يالحظ يف تركيب
الغي ــان أن ال ــراوي لص ــق به ــم «صفات ونع ــوت جتعلهم
يتحولون وميتسخون نتيجة عامل داخلي فيزيولوجي.
أو عامل خارجي فوق طبيعي ،فهي قبل كل شيء مشاركة
يف فعل ويف اطار س ــردي تس ــتطيع خلق احليرة يف نفس
املتلق ــي ،ومث ــل ه ــذه الش ــخصية تس ــتطيع أن تق ــوض
العدي ــد من الوظائ ــف يف العالم التخييل ــي»(.)20

واس ــتغنني بال ــكالب وص ــرن يحمل ــن من ال ــكالب وعند
الوض ــع إذا كان ــت املولودة أنثى آدمية يتركه ــا [كذا] وإن
ج ــاءت عل ــى ص ــورة ال ــكالب يقتلنه ــا وإذا وضع ــت ذك ــر ًا
ف ــإن ج ــاء عل ــى ص ــورة بن ــي آدم قتل ــه [ك ــذا] وج ــاء على
ص ــورة ال ــكالب تركت ــه [ك ــذا] حت ــى بق ــي ه ــذا العم ــل
عندهن س ــنة ال يخالفنها وصارت النس ــاء من بني آدم
الرج ــال كالبـ ـ ًا وامت ــأ الوادي ثم أن ه ــؤالء تركوا [كذا]
القت ــل وص ــار كل م ــن ول ــد يرب ــى عل ــى أي ص ــورة حت ــى
ص ــاروا عل ــى ص ــور ش ــتى منهم عل ــى ص ــورة اآلدمي وله
ش ــعر على جل ــده حتى تكاثروا وهم عل ــى تلك الصفة،
فجعلوا يتناكحون مع النس ــاء وال يدرون أهم أمهاتهم
أو بناته ــم وزاد جتبرهم وتكبرهم فجعلوا يس ــيحون يف
األرض وإذا رأوا واح ــد ًا م ــن بن ــي آدم يأكلونه وال يبقونه
وقطع ــوا الطريق وخانوا الرفي ــق»(.)21

«ي ــا ه ــل ت ــرى إي ــش أص ــل ه ــذا ال ــوادي ومل ــاذا س ــمي
وادي الكلبي ــن؟ فق ــال املل ــك عل ــم النص ــر :أن ــا أعلمك
ي ــا مل ــك فإن عن ــدي به علمـ ـ ًا ويقينـ ـ ًا والس ــبب فيه أنه
كان به ــذا امل ــكان كاهن م ــن الكهان قد اصطن ــع عامود ًا
م ــن الرخ ــام ورس ــمه بعل ــوم األق ــام وصور فوق ــه غزالة
م ــن الرخ ــام مطلس ــمة ونصب ذلك العام ــود على بركة
م ــن امل ــاء هناك ورص ــد البركة أيض ًا بالطلس ــمات ووكل
به ــا اخل ــدام من اجل ــان وكان ذلك احلكيم له ولد فقال
ل ــه ي ــا أب ــي ألي ش ــيء تفع ــل هذه الفع ــال؟ فق ــال له :يا
ول ــدي إن ه ــذا الوادي يتغي ــر بخالئق صورتهم بخالف
صورة اآلدميني ويقال له وادي الكلبيني فبعد مدة أيام
تخلقت وتناس ــلت تلك اخلالئق ويف هذا الوادي وذلك
أنه ــم كان له ــم أغنام وكانوا يخاف ــون على أغنامهم من
الوح ــوش فاتخ ــذوا ال ــكالب تس ــرح م ــع األغن ــام ألج ــل
من ــع الذئ ــاب عنها فاتفق أن بعض النس ــاء اتخذت لها
كلبـ ـاً وكان ذل ــك كلبـ ـاً فاج ــراً فصار عزي ــز ًا عندها حتى
أنها من معزته علمته جماع النساء فجامعها فحصل
له ــا من ــه ل ــذة أكث ــر م ــن زوجه ــا وه ــذا ألج ــل الناف ــذ يف
قض ــاء اهلل تعال ــى ،ث ــم إنه ــا علم ــت بع ــض النس ــاء مب ــا
فعل ــت بكلبه ــا ف ــكل م ــن كان له ــا كل ــب تفع ــل ب ــه ذل ــك
الفع ــل ومل ــا زاد بهن احلال ص ــارت كل امرأة حتتال على
زوجه ــا وتقتل ــه وه ــو نائ ــم حت ــى افن ــن جمي ــع الرجال

ويف كل م ــرة ،هن ــاك كاهن وحكيم يضع خطة ليأتي
املل ــك س ــيف وينفذه ــا ،للقضاء عل ــى ه ــذه املخلوقات،
مث ــل م ــا حصل م ــع وادي الغي ــان ،لكن اخلط ــة تتغير
م ــع وادي الكلبيني:

وكم ــا افت ــرض ال ــراوي وج ــود كائن ــات تتك ــون م ــن
ثالثة عنـ ـ ــاصـ ـ ــر ،ابت ـ ـك ـ ــر ك ـ ــائن ــات أخ ـ ــرى تتـ ـك ـ ــون م ــن
عن ــصرين فقط ،هما :بني آدم والكالب ،فخلق ما عرف
واد خاص بهم ،ولهم
بالكلبيني الذين جتمعوا أيض ًا يف ٍ
صفاته ــم اخلاصة:
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«(ق ــال ال ــراوي) :ثم إن امللك علم النصر قال للملك
س ــيف بن ذي يزن :أن الكهني الذي طلس ــم العمود قال
لوال ــده أن ــا ي ــا ول ــدي ق ــرأت الكت ــب واملالح ــم القدمي ــة
فرأيت أن يأتي إلى هذا الوادي بعض مسافرين مؤمنني
عل ــى دي ــن اخللي ــل ابراهيم ال ــذي أنا اتبعت ــه وقد دلني
علي ــه الرمل أن ــه هو الدين القومي والصراط املس ــتقيم
فلما علمت ذلك جعلت أصنع شيئ ًا يكون فيه الصالح
أله ــل االميان وهالك الكلبي ــن ذوي الطغيان فصنعت
ه ــذا العمود والغ ــزال املرصود وأرصدت مياه البركة وكل
م ــن أت ــى إليه ــا م ــن املس ــلمني ونظ ــر فيه ــا حتس ــنها له
اخل ــدام حت ــى ين ــزل فيها ف ــإذا فعل ذلك ف ــإن الكلبيني
ال يق ــدرون أن يصل ــوا إلي ــه ويبع ــدون عن ــه وال يقربون ــه
ورص ــدت العم ــود والغ ــزال مب ــا يف جوفهم ــا م ــن احلجر
واملع ــادن وه ــذا يجل ــب الوحوش إليه فيطوف ــون به مثل
م ــا تط ــوف [ك ــذا] احلج ــاج البي ــت احل ــرام ال ــذي بن ــاه
خليل اهلل إبراهيم عليه الس ــام فإذا أتت إليه الوحوش
وش ــربت من املاء ونظرت بأعينها إلى العمود تخرج من
أعينه ــا دم ــوع تريحه ــا وال تؤذيها فتس ــيل عل ــى األرض

وتنعق ــد حج ــر ًا وه ــو حج ــر معدن ــي غ ــال وإذا أخذ منه
بع ــض املل ــوك وجعل ــوه يف أماكنه ــم أم ــا يف الس ــقف أو
دائ ــرة القب ــة فان ــه نزه ــة وينت ــج من ــه الهيب ــة والوق ــار
يف من ــازل املل ــوك الكب ــار ،وم ــا فعل ــت ذل ــك إال راغبـ ـ ًا يف
الث ــواب م ــن رب األرب ــاب ،وألج ــل أن املؤمن ــن ينص ــرون
عل ــى الكلبي ــن وهذا ما صنعت يا ولدي م ــن اآلثار»(.)22
ه ــذه الش ــخصيات اختلقه ــا ال ــراوي م ــن جنس ــن
مختلف ــن :بن ــي آدم وال ــكالب ،لكن ــه ل ــم يفس ــر س ــبب
وجودها يف السيرة ،ولم يكن لها تأثير مباشر على سير
احلكاية ،إال يف اكتش ــاف امللك س ــيف السمكة العجيبة
الت ــي لواله ــا ألكل ــه الكلبي ــون .لك ــن تش ــكلهم العجيب
أض ــاف له ــذه املخلوق ــات صف ــات أخ ــرى ،أو ًال هي تش ــبه
البش ــر يف طباعهم ،تتحدث وتتزوج كأي إنسان ،بعضها
عل ــى ش ــكل بن ــي آدم ،واآلخ ــر عل ــى ش ــكل ال ــكالب .ومن
ث ــم جمع ــت بني طبيعة البش ــر وقوة ال ــكالب ،فهي تأكل
البش ــر اآلخرين ،وال تأكل األحياء من بني جنس ــها ،بل
األموات فحس ــب .لهذا جتمع بني الطبيعتني البش ــرية
واحليوانية .ويرى حليفي أن «الغاية من هذه األوصاف
للمظه ــر اخلارج ــي للش ــخصية ترتبط بتأدي ــة وظيفة
تس ــاهم يف تأكيد الفانتاس ــتك وسمة التعجيب يف هذه
الشخوص»(.)23
متي ــز ال ــراوي يف س ــيرة املل ــك س ــيف بقدرت ــه عل ــى
اخت ــاق ش ــخصيات وتش ــكيلها عل ــى خلفي ــة األس ــماء
املعروفة يف التاريخ العربي ،فالغيالن حيوانات حقيقية
قدمها يف الس ــيرة،
موج ــودة ،لك ــن لي ــس بالص ــورة الت ــي َّ
وكذل ــك م ــا يع ــرف باس ــم الكلبي ــن ،فه ــي قبيل ــة عربية
معروفة ،لكنه اس ــتعار اس ــمهم يف خلق جنس مركب من
كائن ــن مختلف ــن .ه ــذا التركيب وغيره يبني لن ــا «قدرة
ال ــراوي عل ــى اخت ــاق وابت ــداع ش ــخصياته العجائبي ــة
املتع ــددة .ومعظ ــم ه ــذه املخلوق ــات جن ــد العدي ــد منه ــا
ذا طاب ــع مرجعي يس ــتمد وجوده مم ــا تقدمه املصنفات
املختلفة أو ما تراكم يف الثقافة الشفاهية ،الشيء الذي
يجعلن ــا ونح ــن مني ــز ب ــن املرجع ــي والتخييل ــي ،أم ــام
ضرورة التأكيد على أن الشخصيات يف السيرة الشعبية
غي ــر قابل ــة ألن نضعه ــا يف خان ــات نهائي ــة ،فالتداخ ــل
حاص ــل بني مختل ــف هذه األنواع بش ــكل مطلق .لذلك

فالشخصية (املرجعية) محملة بعناصر واقعية ،وأخرى
تخييلي ــة ،وثالثة عجائبية .فما دام ــت تعايش النوعني
اآلخري ــن ،وتتفاع ــل معهم ــا ،فإنه ــا الب ــد أن تصطب ــغ
بس ــمات النوع ــن اآلخري ــن .وميكن قول الش ــيء نفس ــه
ع ــن بقي ــة الش ــخصيات .وه ــذا م ــا جعلن ــا من ــذ البداية
نحتاط يف اس ــتعمال تصنيف محدد لهذه الشخصيات
وف ــق م ــا هو مأل ــوف يف األدبي ــات املوج ــودة»(.)24
ل ــم يك ــن الكلبي ــون مؤثري ــن يف رحل ــة امللك س ــيف،
ول ــم يظه ــر منه ــم مس ــاعد يق ــدم ل ــه بع ــض اخلدم ــات
لك ــي يس ــتمر يف طريق ــه ،إال أن وجوده ــم جعل اخلضر
يرس ــل ل ــه الس ــمكة العجيب ــة الت ــي اصطاده ــا اثن ــان
م ــن الكلبي ــن ليأكاله ــا ،وم ــن ث ــم ألقيا القب ــض عليه
ليتقاس ــماه أيضـ ـ ًا ،لك ــن املل ــك س ــيف يتحاي ــل عليهما
وينق ــذ الس ــمكة ،التي يتف ــق اخلضر معه ــا؛ فيما بعد،
لتك ــون ل ــه عونـ ـ ًا يف اله ــرب منه ــم .ه ــذه الس ــمكة الت ــي
جتم ــع ب ــن طبيع ــة الس ــمك وبع ــض صفات البش ــر:
«فالتق ــى باثنني صيادين [كذا] س ــمك ًا [كذا] ومعهم
ش ــبكة الصي ــد يحملها أحدهم ــا والثاني حامل س ــمكة
مثل بني آدم وجه ًا وصدر ًا ويدين ورأس ًا وشعر ًا ولها فرج
مث ــل ف ــرج امل ــرأة ولها ألي ــة مغطى بها فرجها وجس ــدها
مث ــل الغض ــة [ك ــذا] البيضاء النقي ــة إال أن رجليها مثل
اذن ــاب الس ــمك فلما نظر امللك س ــيف إليهم ــا قال لهما
من أنتما قالوا له :نحن صيادان طلعنا فاصطدنا هذه
السمكة وهي أحسن من حلم الضأن وفصيحة بالنطق
باللس ــان وهي تس ــمى اجلذع وكنا أردنا نقسمها ونأكلها
وه ــا أن ــت أتيتن ــا فأن ــت نظيرن ــا فأحدن ــا يأكل ــك واآلخر
يأكله ــا وليس لك خ ــاص»(.)25
قدمه الراوي للس ــمكة جعلها جتمع
الوصف الذي َّ
ب ــن جنس ــن مختلف ــن :اإلنس ــان والس ــمك ،لكن ــه مع
ه ــذا جع ــل الصف ــة اإلنس ــانية غالب ــة عليه ــا ،فمثلم ــا
س ــاعدها وخلصه ــا م ــن ي ــدي الكلبي ــن ،س ــاعدته أكثر
م ــن مرة ورهنت نفس ــها له بعدم ــا أمرها اخلضر بهذا.
س ــمكة اجلذع اس ــتقاها الراوي من احلكايات الشعبية
العربي ــة ،وه ــي ما تع ــرف بـ«حورية البح ــر» ،التي ُعرفت
م ــن خ ــال ألف ليل ــة وليل ــة ،وحكايات الس ــندباد فيها،
وم ــن ث ــم وجوده ــا يف أغل ــب ثقاف ــات العال ــم القدمي ــة،
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فما توجد حكايات ش ــعبية يف أي بلد ،إال ونقرأ حكاية
عن حوري ــة البحر.
فه ــذه الس ــمكة ه ــي طبيعي ــة كإنس ــان ،وطبيعي ــة
أيضـ ـ ًا كس ــمكة ،لك ــن ه ــذا اجلم ــع ب ــن اجلنس ــن جعل
منه ــا مخلوقـ ـ ًا عجيبـ ـ ًا ،لكن ال ــراوي جعل منه ــا مفرد ًا
ال جماع ــة ،مث ــل ما فعل م ــع الغي ــان والكلبيني .ففي
أغل ــب الودي ــان الت ــي م ـ َّـر به ــا ال ــراوي ،هن ــاك جماع ــات
تعي ــش م ــع بعضها ،إن كانوا بش ــر ًا عادي ــن ،أو عماليق،
أو غيالن ًا أو كلبيني ،فاليابسة تسمح للخيال أن يشكل
هذه الش ــخصيات ويعطي أس ــباب ًا خللقها بهذا الشكل،
لك ــن ال ــراوي ل ــم يع ـ ِـط أس ــباب ًا لتش ــكُّ ل س ــمكة اجل ــذع،
ب ــل ت ــرك اخلي ــال للق ــارئ ليجد أس ــباب ه ــذا التركيب،
له ــذا تركه ــا مف ــردة ،تعي ــش لوحده ــا يف البح ــر ،ول ــم
يكن همها بعدما أنقذها امللك س ــيف إال مس ــاعدته يف
القض ــاء عل ــى الكلبي ــن وخالص ــه منهم.
الجان

يربــط الباحثــون احلكايــة العجائبيــة باجلــان ،فــا
تخل ــو ه ــذه احلكاي ــة م ـ ــن أح ــد أن ــواع اجل ــان ،ألنه ــم
ميثل ــون التـ ـ ــردد واخلـ ـ ــوف وحل ــاالت الش ــك متثي ـ ًـا
واضح ـ ًا ،وق ــد اس ــتحوذ «عل ــى الفك ــر امليثولوج ــي عن ــد
أدب شعبي
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جمي ــع ش ــعوب العال ــم من ــذ أق ــدم العص ــور؛ وذل ــك مل ــا
يتمت ــع ب ــه اجل ــن م ــن ق ــوة خفي ــة تف ــوق ق ــوة اإلنس ــان
م ــرات وم ــرات ،مم ــا جع ــل اإلنس ــان يفك ــر يف كن ــه ه ــذا
الوج ــود ،وحقيقت ــه وأش ــكاله ،وتأثي ــره ،األم ــر ال ــذي
أث ــرى فولكل ــور الش ــعوب بحكاي ــات اجل ــان»( .)26ويف
الس ــيرة الش ــعبية عموم ـ ًا ،وس ــيرة املل ــك س ــيف ب ــن ذي
ي ــزن عل ــى وج ــه اخلص ــوص ،يش ــكل اجل ــان مح ــور ًا
رئيسـ ـ ًا ،يف ــوق ع ــدد الش ــخصيات األخ ــرى ،بش ــرية أو
حيواني ــة؛ بس ــيطة أو مركب ــة .فهن ــاك عوال ــم متع ــددة
م ــن اجل ــان ،فيه ــا أن ــواع مختلف ــة منه ــم .فاجل ــان
يشــكلون «مبختلــف أجناســهم وأنواعهــم عاملـ ًا متكامـ ًـا
م ــن الش ــخصيات الت ــي ال تخل ــو س ــيرة م ــن الس ــير م ــن
حضورهــم .فهــم يتفاعلــون مــع عالــم اإلنــس ،يقدمــون
لــه يــد العــون ،أو يســعون إلــى إحلــاق األذى بــه»( .)27ومــن
ثـ َّـم «تضطلــع بــأدوار خارقــة جتســدها أفعــال بعينهــا مــن
مث ــل معرف ــة الغي ــب ،وط ــي األرض ومح ــو املس ــافات يف
مل ــح البص ــر»( .)28بحس ــب م ــا ت ــرى الدكت ــورة اخلامس ــة
عـ ـ ــاوي ،لك ـ ــن كــالم ـهـ ــا ه ـ ــذا ال ينطب ــق عل ــى اجل ــان
وحدهــم خاصــة مبــا يتع ّلــق مبعرفــة الغيــب ،بــل هنــاك
احلكم ــاء واملطلع ــون عل ــى الكت ــب واملالح ــم القدمي ــة،
فه ــم الذي ــن يعرف ــون الغي ــب يف س ــيرة املل ــك س ــيف ب ــن

ذي يــزن وليــس اجلــان .كمــا أن األرض تطــوى لألوليــاء
والصاحلــن أيضـ ًا ومتحــى املســافات لهــم ،وليــس اجلان
فقــط مــن يســتطيعون القيــام بهــذه األفعــال اخلارقــة.
يلع ــب اجل ــان دور ًا مهمـ ـ ًا يف س ــيرة املل ــك س ــيف ب ــن
ذي ي ــزن ،وه ــم ينقس ــمون إل ــى ع ــدة أقس ــام ،منه ــم م ــن
كان مس ــلم ًا يؤم ــن بدي ــن التوحي ــد ،ومنه ــم م ــن يك ــون
«يف خدم ــة إبليس الذي يجنده ــم إللقاء الفتنة ،أو يف
خدمة أحد الس ــحرة الذي يس ــوؤه ما يحقق املس ــلمون
م ــن انتص ــارات فيس ــعى إل ــى محاربت ــه مس ــخرا أعت ــى
اجلن وأش ــدهم جتب ــرا»( .)29وهم بهذا أق ــوام وجماعات،
مل ــوك ًا وخدمـ ـ ًا ،وكل ملك يس ــيطر على جماعات كبيرة
م ــن اجل ــان ،ول ــه قص ــر وم ــكان مع ــروف ،يتزوج ــون من
بعضه ــم ،وينجب ــون ،مث ــل أي جماع ــة بش ــرية معروفة.
يش ــكل اجل ــان العادي ــون النس ــبة الكبرى يف الس ــيرة
الش ــعبية ،لك ــن هن ــاك جانـ ـ ًا له ــم صف ــات خاص ــة ال
ميتلكه ــا إال ه ــم .ميتل ــك اجل ــان (العادي ــون) ق ــدرات
خارقة بالقياس إلى القدرات البشر ّية ،فهم يستطيعون
مؤمنـ ـ ًا؛ م ــا ع ــدا
دخ ــول أي م ــكان مهم ــا كان مغلقـ ـ ًا أو ّ
األماكن املطلس ــمة التي منعوا منها ،ويس ــيرون بس ــرعة
خارقة ،فيقطعون املسافة التي يقطعها اإلنسان بشهور
ثم يعرف ــون ما يحدث يف أية
وس ــنوات بأي ــام قليلة .ومن َّ
بقع ــة يف العال ــم م ــن دون أن يتحركوا م ــن مكانهم .هذه
الق ــدرات ه ــي الطبيعي ــة بالنس ــبة للج ــان ،لك ــن بع ــض
اجل ــان الذين لهم ق ــدرات خارقة رمبا ال ميتلكون بعض
ق ــدرات اجل ــان العاديني ،بل لديه ــم قدرات تختلف ،مثل
الرهق األس ــود ،فهو الوحيد الذي يتمكن من رفع عتلة
يافث ،لكنه ال يعلم مبا يجري حوله من أحداث ،ومنها
أن النبي س ــليمان (ع) حبس ــه يف عمود ،وبعد أن أخرجه
املل ــك س ــيف من ه ــذا العمود س ــأل ع ــن النبي س ــليمان
(ع) ومتنى أن يس ــامحه وال يس ــلط عليه عقاب ًا جديداً:
«فق ــال امللك س ــيف :ن ــادوا يف الرج ــال واألعوان اننا
نري ــد الره ــق االس ــود والعتلة ألج ــل اجراء بح ــر النيل
بهم ــا ،فان ــه ال يج ــري م ــن غيرهم ــا ،فلم ــا ن ــادوا بذلك
الن ــداء وس ــمعت اجل ــان بذك ــر الره ــق األس ــود تناف ــروا
وارتعب ــت قلوبه ــم وخاف ــوا خوف ــا ش ــديدا فثبتته ــم
احلكيم ــة عاقل ــة وق ــد قال ــت :ال تخاف ــوا وال تفزع ــوا،

فقال ــوا له ــا :ي ــا أم احلكم ــاء هذا الرهق األس ــود ش ــديد
الب ــأس صع ــب امل ــراس وإن أراد املل ــك ان يخدمنا فنحن
جنته ــد كل االجته ــاد أكث ــر م ــن الره ــق وال نتأخ ــر يف
فعلن ــا وال حلظ ــة ،الن الره ــق االس ــود نقل ــت ال ــرواة ان
عزم ــه ق ــدر ع ــزم أربع ــن ره ــط [ك ــذا] م ــن األره ــاط
الكب ــار ،وكل ره ــط عزمه أربعني عونا م ــن األعوان ،وكل
ع ــون عزم ــه أربع ــن م ــاردا وكل م ــارد عزمه ق ــدر اربعني
جني ــا وعفريت ــا ،وأم ــا اجلني والعفري ــت فعزمهما على
ق ــدر واح ــد وإم ــا اجلن ــي يزي ــد ع ــن العفري ــت بكون ــه ال
يتصور لإلنس يف اشكال يرونه فيها ويفعل يف انقالبه
كي ــف يش ــاء وأم ــا العفري ــت ف ــا ميكن ــه أن ينقل ــب م ــن
ص ــورة إل ــى ص ــورة ابدا ثم ق ــال اجلان ما لن ــا قدرة على
مقابل ــة الرهق االس ــود اب ــدا»(.)30
ه ــذا املقط ــع م ــن الس ــيرة يوض ــح طبيع ــة اجل ــان
وتقس ــيمهم وأنواعه ــم ،فهن ــاك رهط ،والرهط يس ــاوي
أربع ــن عونـ ـ ًا ،والع ــون يس ــاوي أربع ــن م ــارداً ،وامل ــارد
يس ــاوي أربع ــن جنيـ ـ ًا وعفريتـ ـ ًا.
ويستمر الراوي يف وصف قوة الرهط األسود بقوله:
«فقالــت لــه احلكيمــة عاقلــة يــا ملــك هــو مســجون
يف أش ــد احلص ــار ول ــو كان مطلوق ــا م ــا كان أبق ــى عل ــى
وج ــه االرض م ــن اجل ــان وال دي ــار ألن ــه ي ــا مل ــك جب ــار
عني ــد وش ــيطان ،مري ــد ال يقط ــع يف بدن ــه عزائ ــم وال
اس ــماه [ك ــذا] وال س ــاح وال حدي ــد وال تق ــل ي ــا مل ــك
ان س ــيف آص ــف يقط ــع في ــه وال يؤث ــر اب ــدا يف بدن ــه،
ألن ــه لع ــن جب ــار وه ــو يعب ــد الن ــار دون املل ــك اجلب ــار
مك ــور اللي ــل عل ــى النه ــار وه ــو أق ــوى عزم ــا م ــن جمي ــع
اجلــان وأنــه عصــى نبــي اهلل ســليمان فحبســه يف القصــر
احلديــد يف عمــود مــن الرخــام مجــوف وهــو يف قلبــه»(.)31
قــوة الرهــق األســود هــذه جعلــت منــه الرهــط الوحيــد
الق ــادر عل ــى رف ــع عتل ــة ياف ــث الت ــي م ــا أن ي ــدور حت ــى
يجــري نهــر النيــل ويســير إلــى أراضــي مصــر ،لكنــه ليــس
الوحيــد الــذي ميتلــك هــذه القــوة اخلارقــة ،فهنــاك أيض ًا
الســميذع الــذي ســجنه نبــي اهلل ســليمان (ع) أيضـ ًا:
«فالتف ــت املل ــك س ــيف عل ــى [ك ــذا] الهده ــاد وق ــال
يــا حكيــم الزمــان وإيــش يكــون هــذا الســميذع حتــى أن
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اجلــان جميعـ ًا يفزعــون منــه فقــال لــه الهدهــد هــو مــارد
جب ــار فاج ــر وه ــو محب ــوس يف كن ــوز الس ــيد س ــليمان
علي ــه الس ــام فق ــال املل ــك س ــيف :يعن ــي ه ــذا يك ــون
أشــد بأسـ ًا مــن الرهــط األســود فقــال الهدهــاد :يــا ملــك
الره ــط األسـ ـ ــود جبـ ـ ــار أيض ـ ـ ـ ًا ولكـ ـ ــن هـ ـ ــذا السمـ ـ ــيذع
مسـلـ ـ ــسل يف عم ـ ــود مجنــزر مبائــة جنزيــر باحلكمــة كل
جنزيــر مشــدود يف عمــود يف مائــة جنزيــر واملائــة عمــود
عليهــا معقــود قناطــر هــي التــي حاملــة قصــر الديــوان
ال ــذي ف ــوق الكن ــوز وه ــي أس ــفلها يف أراض ــي الكن ــوز
وأعاله ــا حام ــل القص ــر ف ــإذا مت ــرغ ذل ــك امللع ــون فإن ــه
يهــز الكنــوز كلهــا ولكــن الوزيــر آصــف بــن برخيــا جاعــل
رأســه طــاء باحلكمــة إذا حتــرك ومتــرغ يف مكانــه فــإن
الكنــوز تهتــز مــن جبــر ذلــك اجلبــار فعنــد ذلــك يضــرب
الطبــل علــى أعلــى العمــود الــذي هــو مســجون فيــه فــإن
ســمعه يــدوخ وينخمــد وذلــك كلــه صانعــه الوزيــر آصــف
بــن برخيــا وزيــر الســيد ســليمان عليــه الســام فيســكن
وال يتح ــرك»(.)32
ويس ــتمر الراوي يف وصف الس ــميذع بعدما أخرجه
امللك س ــيف من العمود الذي كان مس ــجون ًا فيه:
«فخ ــرج م ــن العم ــود دخ ــان وعب ــق الدخ ــان وأظل ــم
املـ ـكـ ـ ــان ،وت ـصـ ـ ــور مـ ـ ــارد لك ـ ـ ــن مهـ ــول اخللـ ـ ــقة أشـ ـعــث
الوج ـ ــه ك ــري ـ ـ ــه الرائح ــة من ــن الفم ل ــه ي ــدان كاملذاري
ورج ــان كالص ــواري وفم ــه كالزق ــاق ،وطول ــه كالنخل ــة
الس ــحوق»(.)33

به ــذه الق ــوة ،لك ــن هن ــاك جانـ ـ ًا متف ــرد ًا ول ــد م ــن أم ــه
عاقص ــة وأبي ــه عي ــروض ،اللذين تزوج ــا بأمر من امللك
س ــيف بعد رفض عاقصة لهذا الزواج لس ــنوات طويلة،
لكن بعد أن قدم لها مهرها ،وهو فس ــتان امللكة بلقيس
ال ــذي كان هدي ــة النب ــي س ــليمان (ع) يف ليل ــة زفافهما،
وم ــن ث ـ َّـم إعف ــاء امللك س ــيف له من اخلدم ــة ،وتتويجه
مل ــك ًا .ه ــذا ال ــزواج أس ــفر ع ــن والدة عفاش ــة ال ــذي ولد
بي ــد ثالث ــة كانت كافية ليكون متفوق ًا على اجلان ،فقد
أضاف ــت ل ــه هذه اليد قوة خارقة ،وإمكانية حتولها ألي
ش ــكل يري ــده ،وم ــن ث ــم جعلت من ــه متحو ًال ألي ش ــكل
يري ــده ،ويف الوقت ال ــذي يحتاجه:
«(ق ــال ال ــراوي) :فلم ــا س ــمع امل ــارد منه ذل ــك الكالم
ق ــال ل ــه أن ــت عاج ــز غلب ــان وال ل ــك ي ــدان وال رج ــان
وإي ــش ه ــذا الهذيان فاس ــكت عن شقش ــقة اللس ــان وإال
أجل ــد ب ــك األرض ي ــا ذلي ــل يا مه ــان ويا قطاع ــة اجلان
ق ــال فلم ــا س ــمع عفاش ــة من ــه ذلك ال ــكالم أقس ــم على
ي ــده أنه ــا تك ــون علي ــه أثق ــل م ــن اجلب ــل فثقل ــه حت ــى
بق ــي كأن ــه اجلب ــل الراس ــخ فعن ــد ذل ــك ب ــرك امل ــارد من
ه ــذا الثق ــل العظي ــم فقال عفاش ــة ليده صيري س ــيف ًا
قاطعـ ـ ًا فص ــارت فأمره ــا أن تض ــرب رقب ــة ذل ــك امل ــارد
الذلي ــل ففعل ــت ب ــه ذلك األم ــر النكير ويف احل ــال تزيا
ب ــزي ذل ــك امل ــارد ولبس ملبوس ــه وصار يف صفته وس ــار
إل ــى أن وص ــل إلى املتمس ــح يف بيت الرص ــد»(.)34

هذه الصفات العجيبة جعلت من الس ــميذع األقوى
بع ــد الره ــق األس ــود ،وه ــو ال ــذي س ــيقتله بأم ــر املل ــك
طبيعي
س ــيف .لكن قوى السميذع اخلارقة جتعله فوق
ٍّ
بش ــكل ملفت ،ألن الرهق األس ــود رهط يس ــاوي يف قوته
ثم سيس ــاوي الس ــميذع؛ وه ــو املارد،
أربع ــن رهطـ ـ ًا ،ومن َّ
أربعني مارد ًا يف أربعني عون ًا يف أربعني رهط ًا ،مبعنى أنه
يس ــاوي أربعني وس ــتني مارد ًا من نوعه هو ،حتى يتمكن
م ــن الوصول لقوة الرهق األس ــود.

كان العجي ــب مؤث ــر ًا يف بنية عفاش ــة ح ـ َّـد أنه تفوق
عل ــى امل ــارد ،وه ــو الذي يع ــد أربعني جان ًا حس ــب وصف
ال ــراوي ،وقض ــى عليه ع ــن طريق الق ــدرة اخلارقة التي
أعطته ــا له يده الثالثة وإمكانية تش ــكّ لها لتكون كثقل
اجلب ــل أو ًال وحتوله ــا س ــيف ًا ثانيـ ـ ًا ،وم ــن ث ـ َّـم حت ــول
عفاش ــة نفس ــه إل ــى ش ــكل امل ــارد ليتمك ــن م ــن دخ ــول
رصد الس ــاحر الذي أمر بس ــجن امللك س ــيف يف مدينة
النح ــاس ،وه ــو الوحي ــد الق ــادر عل ــى الدخ ــول ملدين ــة
النح ــاس وإنق ــاذ املل ــك س ــيف ،بس ــبب الق ــدرات الت ــي
أضافته ــا ل ــه ي ــده الثالثة.

الق ــوة املفرط ــة التي امتلكها ٌّ
كل من الرهق األس ــود
والسميذع ليست كافية لتغ ّير بنيتيهما اجلسمانيتني،
ب ــل بقي ــا يش ــبهان اجل ــان يف كل ش ــيء س ــوى متيزه ــم

ق ـ َّـدم ال ــراوي أنواعـ ـ ًا مختلف ــة م ــن املخلوق ــات غي ــر
البش ــرية ،مث ــل اجلان بأنواعه ــم ،وكان هذا «التنويع يف
خلق األحجام واألشكال والصور والهيآت يجعلنا فع ًال
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أم ــام ش ــخصيات عجائبي ــة تتفاعل معها الش ــخصيات
املرجعي ــة ،وتدخ ــل إلى فضاءاتها اخلاص ــة وحتاربها أو
تتصارع معها.
وإذا كان ــت ص ــور اجل ــان مبختل ــف أش ــكالها معت ــادة
ل ــدى الق ــارئ ،ف ــإن ال ــراوي ل ــم يدخ ــر وس ــعا يف تخي ــل
كائن ــات أكثر عجائبي ــة»( .)35فكان ال ــراوي بهذه النماذج
وغيره ــا ،ق ــد متكَّ ن من أن يبدع يف خلق ش ــخصيات لم
تك ــن موجودة س ــابق ًا.
األولياء والصالحون

أش ــكال العجي ــب ومتثالت ــه تختل ــف م ــن مخل ــوق
آلخ ــر يف الس ــيرة ،فبني ــة املخلوق ــات املركب ــة تختل ــف
ع ــن بني ــة اجل ــان ،وبني ــة اجل ــان تختل ــف ع ــن األولي ــاء
والصاحل ــن بكراماته ــم الت ــي متث ــل عجيبـ ـ ًا م ــن ن ــوع
آخ ــر ،فه ــؤالء يتمث ــل بهم العجيب من خالل تش ــكلهم
الروحي وطبيعتهم التي تختلف عن الطبيعة البشرية
لتس ــتثمر السيرة بذلك محموالت الثقافة االسالمية
ع ــن األولي ــاء والصاحل ــن الذي ــن مث ّل ــوا إلى ح ــد كبير
ص ــورة مثالي ــة للعب ــد يف اس ــتجابته إلرادة املعبود ،فهم
يطوف ــون يف األرض وكأنه ــا حت ــت أمرته ــم ،تطوى لهم،
و ُتختصر املس ــافات ،ويكون الفضاء محور ًا خاص ًا لهم.
وأفض ــل م ــن ميث ــل ه ــؤالء (أبو الن ــور الزيتون ــي) ،رفيق
اخلض ــر .فالول ــي الصال ــح ال يق ــل حضوره «يف الس ــيرة
الش ــعبية «عن حضور اجلن والس ــحرة ،وكأني بتوظيف
ال ــراوي له ــذا الن ــوع م ــن الش ــخصيات العجائبية يريد
حتقي ــق نوع م ــن التوازن يف صنع األح ــداث وحتريكها.
ف ـ ـ ــإذا كـ ــان السـ ــاحـ ــر يسـ ـتـ ـعـ ـ ــن بث ـق ــافــته الس ـحــريــة،
وبخدام ــه م ــن اجل ــن فالول ــي يس ــتعني مبا وص ــل إليه،
نتيج ــة العب ــادة والزه ــد ،م ــن عناي ــة رباني ــة .لذل ــك
جن ــد قدرت ــه ومعرفت ــه أس ــمى وأعل ــى مم ــا جن ــد عن ــد
الس ــاحر .وإذا كان الس ــاحر يرك ــب زي ــر النح ــاس لقطع
املس ــافات البعي ــدة ،يطل ــب الول ــي الصال ــح م ــن البطل
أن يغم ــض عيني ــه ،ويذك ــر اس ــم اهلل ،ويفتحه ــا ليج ــد
نفس ــه قط ــع مس ــافات أبع ــد وأط ــول .ويف كل اللحظات
الت ــي تظه ــر فيه ــا ش ــخصية الول ــي تتحق ــق جالئ ــل
األعمال ومس ــتحيالتها»( .)36لهذا ق ـ َّـدم الراوي أبا النور

الزيتون ــي وكأن ــه يتص ــرف كما يتصرف اخلض ــر متام ًا،
بص ــورة تف ــوق ص ــورة الس ــاحر ،عل ــى الرغ ــم م ــن أعداد
اجل ــان الت ــي يتحك ــم به ــا ،ألن ــه رس ــول اخلض ــر الدائم
للمل ــك س ــيف ب ــن ذي يزن:
«ه ــذا وس ــار امللك طالب الس ــواد ال ــذي أوصوه عليه
ول ــم ي ــزل س ــائر ًا إل ــى وق ــت األصف ــرار ،فالتق ــى مدين ــة
بني يديه فأقبل إلى بابها ،وكان قد أمس ــى املس ــاء ،فنام
عل ــى بابه ــا وهو وحي ــد فريد ،متوكل عل ــى اهلل احلميد
املجي ــد ،ومل ــا طل ــع النهار ،انتبه امللك س ــيف من منامه،
وتأم ــل ميينـ ـ ًا وش ــما ًال ،فرأى على رأس ــه ش ــخص [كذا]
جالس [كذا] على صفة الصاحلني فلما رآه امللك سيف
خج ــل منه ،ولكن ثبت جنان ــه ،وتقدم وقبل يديه ،وقال
م ــن أن ــت ي ــا س ــيدي ،فقال ل ــه :يا مل ــك الزم ــان أنا من
أخوان ــك املنقطع ــن به ــذا امل ــكان وأن ــا أخ ــوك يف العهد
وامليثاق ،وما أرس ــلني إليك إال ش ــيخنا باألتفاق ،فقال
له :ومن هو ش ــيخنا ،قال ش ــيخنا اخلضر عليه السالم
وقد أرس ــلني ،وقال :أمض للملك س ــيف وس ــاعده على
م ــا ه ــو طالب ،فأتيت ي ــا ملك ممتث ًال ملا أمرن ــي»(.)37
اخلضر أرس ــل أبا النور الزيتوني ليقدم له ذخيرته
الت ــي س ــتنقذه يف رحلته إلنقاذ خادمه عي ــروض الذي
ذهب إلى كنوز النبي سليمان (ع) ليجلب بدلة بلقيس
مه ــر ًا لعاقصة ،وهذه الرحلة كانت بحاجة لقدح األكل
ـان مختل ــف يس ــتطيع أن يحم ــل امللك س ــيف عبر
وجل ـ ٍ
جب ــال ق ــاف والبس ــاتني واألماك ــن املطلس ــمة ،لك ــن أب ــا
الن ــور الزيتون ــي ال يحت ــاج ألي وس ــيط عجائب ــي ،فه ــو
يس ــتطيع أن يفعل أي ش ــيء مبج ــرد أن يطلب:
«ث ــم إن األس ــتاذ ،ق ــال :ي ــا عم ــار ه ــذا امل ــكان أئتون ــا
[ك ــذا] بش ــيء م ــن ال ــزاد نس ــد ب ــه رم ــق الف ــؤاد ول ــو
م ــن التم ــر فم ــا أمت كالم ــه حت ــى ظه ــر قدام ــه طب ــق
م ــن اخل ــوص وفي ــه مت ــر أحل ــى م ــن الش ــهد ث ــم التفت
الش ــيخ إل ــى املل ــك ،وق ــال له كل م ــن ه ــذا وأرم نواه على
م ــا تس ــتطيع فص ــار ي ــأكل التم ــرة ويح ــذف بن ــواه يف
جه ــة ،وكان غال ــب احلذف جهة الش ــرق ،فقال األس ــتاذ
ي ــا ملك س ــيف أعل ــم أن األرض التي حذف ــت فيها نوى
التم ــر ف ــإن وزي ــر أبي ــك بن ــى فيه ــا مدين ــة ،وكان أس ــمه
يث ــرب وأن ــت حذف ــت فيه ــا ذل ــك الن ــوى وأنه بق ــدرة اهلل
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تعال ــى كل ن ــواة من ــه يخل ــق اهلل منها نخل ــة تطرح مثل
ه ــذا والن ــاس يأكل ــون ويزرع ــون نواه حت ــى يكثر النخل
يف تل ــك األرض وم ــا يليه ــا ويك ــون غالب مؤنة س ــكانها
م ــن ذل ــك التم ــر( ،وأعل ــم) ي ــا ول ــدي أنه يس ــكنها رجل
مس ــعود م ــن أش ــرف عدن ــان وه ــو نب ــي آخ ــر الزم ــان
ويأت ــي بكتاب صحي ــح وآيات وبره ــان وعلى يديه يثبت
اإلميان وأمته أش ــرف األمم (ص) ،فيا س ــعادة من عاش
إل ــى أي ــام نبوت ــه وتك ــون داني ــة على ش ــريعته ف ــأن أصل
إيج ــاد الوجود الذي اصطفا [ك ــذا] اهلل من كل موجود
وأن ــا أول م ــا أق ــول أن ــي آمن ــت به وبرس ــالته ،وأس ــأل اهلل
تعال ــى أن يقب ــض روح ــي عل ــى ملت ــه فلم ــا س ــمع امللك
س ــيف هذا الكالم بكى ،فقال له األس ــتاذ :ال تبك فأنك
أعط ــاك اهلل تعال ــى إمي ــان فاحم ــد اهلل العزي ــز الديان،
فق ــال املل ــك :س ــيف بن ذي ي ــزن احلم ــد هلل رب العاملني
وبعدها قال األس ــتاذ قم حتى نقابل امللك شاه الزمان،
فأن ــه ل ــك يف االنتظار وقد أحاطت به أعداؤه وهم عباد
الن ــار فق ــم بنا حتي ننصره كما نصرك ،ألجل أن يبقى
ل ــك علي ــه من ــه نظير منت ــه ،فق ــام امللك س ــيف ،ووضع
ي ــده يف ي ــد الش ــيخ أب ــي النور فأش ــار الش ــيخ إل ــى النهر
فانطوى وصار كأنه اخللخال ،بس ــاقية وخطاه الش ــيخ
أدب شعبي
العدد 37
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وتبع ــه املل ــك س ــيف وه ــو يتعجب م ــن ه ــذه الكرامات.
(ق ــال ال ــراوي) ومك ــث األس ــتاذ يتح ــدث م ــع املل ــك
ب ــن ذي ي ــزن س ــاعة وإذا بالنه ــار أض ــاء ،فق ــال األس ــتاذ:
ه ــذه مدين ــة صاحب ــك املل ــك ش ــاه الزم ــان فنظ ــر امللك
س ــيف ب ــن ذي ي ــزن فوجد بني يديه غبرة ثائ ــرة وخيام ًا
منصوب ــة ،وخي ًال مجنونة وأمور ًا تدل على حروب ثائرة
فالتف ــت لألس ــتاذ ،وق ــال له :يا س ــيدي إيش ه ــذا ،فقال
األس ــتاذ ي ــا مل ــك ل ــم يكن ل ــي فيه ألن ــي أنا ش ــغلي فرغ
ولم يبق إال شغلك أنت ألن هؤالء قوم مجوس يريدون
أن يهلك ــوا ش ــاه الزم ــان ويأخ ــذوا أرضه وه ــذا املكان وها
أن ــت أتيت ــه وأن ــت مل ــك ه ــذا الزم ــان وحاك ــم األن ــس
واجل ــان ،وأما أنا فقصدي الس ــياحة ألتبع أس ــتاذي فال
تؤاخذني ألن املالمة أخذت حقها ومني عليك الس ــام
كلم ــا ن ــاح احلمام ثم أن األس ــتاذ قال :يا ملك س ــيف ال
تس ــأل عني ودخل يف مغارة يف وسط اجلبل ونظر امللك
س ــيف إلى أفعال ــه فارتاع من أعمال ــه(.)38
أب ــو الن ــور الزيتوني ال يختلف كثير ًا عن الش ــيخني
جياد وعبد الس ــام اللذين كان ــت لهما كرامات عجيبة
قب ــل أن يتوفيا ،لكن كراماتهما اس ــتمرت بعد وفاتهما،

فحولهم ــا ال ــراوي لطائرين رافقا امللك س ــيف وأنقذاه
أكث ــر من مرة .فأبو النور الزيتوني والش ــيخان يعلمون
الغي ــب وتطوى له ــم األرض ،كما ميكن أن يتمثلوا بأي
ش ــكل يري ــدون ،وم ــن ثم يس ــتطيعون الظهور مبختلف
الص ــور واألش ــكال ،إن كان يف احلقيق ــة أم يف املن ــام .إن
«املعرف ــة بالغي ــب ،وط ــي األرض ،والظه ــور يف املن ــام
لإلخبار بشيء ما ،أو ملخاطبة شخصية ما لفعل شيء
م ــا ،ه ــي بع ــض م ــن األعم ــال العجيب ــة التي تق ــوم بها
هذه الش ــخصيات لتوجيه األفعال أو حتريك األحداث
وجهة معينة .إن الولي س ــواء كان حيا ،أو ميتا يس ــاهم
ب ــدور ه ــام يف أح ــداث الس ــيرة الش ــعبية .وه ــم جميع ــا،
بص ــورة أو بأخ ــرى يعملون مس ــتقلني أو جماعات حتت
إم ــرة «ول ــي األولياء» اخلضر أب ــو العب ــاس (ع)»(.)39
كم ــا أن هن ــاك ش ــخصيات عجيب ــة تلج ــأ «يف بعض
األحي ــان إلى حتقي ــق ذاتها من خالل ال ــرؤى الصوفية
وتتج ــاوز محدوديته ــا اإلنس ــانية ،بتحوله ــا إل ــى كائ ــن
عجائب ــي له قدرات خارقة .وجند ش ــخصيات عجائبية
أس ــطورية ،ينب ــع العجي ــب منه ــا م ــن حت ــدي اإلنس ــان
للطبيع ــة يف كس ــر قوانينه ــا ،وميت ــزج الواق ــع بالوه ــم،
لتدخ ــل يف عال ــم غي ــر مأل ــوف أش ــبه بعال ــم األبط ــال
األس ــطوريني امللحميني»( .)40ويش ــير ميخائيل باختني
إلى أن صورة اإلنس ــان يف اخلرافة « ُتبنى دائم ًا ،على ما
يف الفولكل ــور اخل ــرايف من تن ــوع ،على موضوع التحول
والثب ــات (مهم ــا تنـ ـ ّوع املضم ــون املش ــخص لهذي ــن
املوضوع ــن) .وينتق ــل موض ــوع التح ــول  -الثب ــات م ــن
االنس ــان إل ــى العال ــم اإلنس ــاني  -إل ــى الطبيع ــة وإل ــى
األش ــياء الت ــي يصنعها االنس ــان ذات ــه»(.)41
وال يتوق ــف ال ــراوي عن طرح العجيب بثياب جديدة
يف كل م ــرة ،فمثلم ــا ص ـ َّـور الول ــي الصال ــح والس ــاحر
صور أيض ًا شخصيات مرجعية
والكاهن بصور متنوعةَّ ،
ج ــاءت خلدم ــة امللك س ــيف مثل س ــطيح الكاه ــن الذي
كان بانتظ ــاره ليدل ــه على املركب ال ــذي يعبر من خالله
البح ــار الواس ــعة ليكمل رحالته التي انتهت بنش ــر دين
التوحي ــد وإقام ــة الع ــدل يف أكب ــر مملكة وصلها إنس ــان،
على ح ــد وصف ال ــراوي.

الحيوانات

قـ ـ ـ َّـدم الـ ـ ــراوي منـ ـ ــاذج م ـخــتل ـف ـ ــة مـ ـ ــن احل ـ ــيوانات
العجيبـ ـ ــة ،بعضـ ـ ــها م ــرك ـ ــب وبـع ـ ــضها بسـ ـ ــيط ،لكـ ـ ــن
بس ــاطتها ه ــذه ل ــم متن ــع ال ــراوي م ــن أن يضي ــف له ــا
خاص ــة جتعله ــا أمنوذجـ ـ ًا عجيبـ ـ ًا ول ــه موق ــع
صف ـ ٍ
ـات َّ
مه ــم يف الس ــيرة الش ــعبية .كم ــا أن هن ــاك بع ــض
احليوان ــات كان ــت بش ــراً ،مث ــل الش ــيخني جي ــاد وعب ــد
الســام اللذيــن حتــوال لطائــر رافــق امللــك ســيف حتــى
آخ ــر الس ــيرة ،وقدم ــا ل ــه الطرائ ــق الناجع ــة إلنق ــاذ
حيات ــه أكث ــر م ــن م ــرة .ومثلم ــا حول ــت الثري ــا الزرق ــاء
امللــك ســيف لغــراب مــن أجــل الســيطرة عليــه واالنتهــاء
م ــن محاوالت ــه املتك ــررة لقتله ــا ونكاي ــة بابن ــة عمه ــا
الثري ــا احلم ــراء الت ــي كان ــت حت ــب املل ــك س ــيف:
«(ق ــال ال ــراوي) فلم ــا س ــمعت الزرق ــاء كالم كيهون ــة
رأت ــه صوابـ ـ ًا وقام ــت عل ــى حيله ــا وأخرج ــت طاس ــة
مطلس ــمة ومألته ــا م ــن امل ــاء وعزمت عليه ــا وهمهمت
وتكلم ــت وأقبل ــت إل ــى عن ــد املل ــك س ــيف وكان ــت ق ــد
جعل ــت له قصر ًا عندها برس ــمه وأخذت مفتاحه معها
خوفـ ـ ًا م ــن األع ــداء وم ــن هروب ــه من حني خرج ــت إلى
الثري ــا احلم ــراء ،ثم أن الثريا الزرقاء أقبلت على امللك
س ــيف ب ــن ذي ي ــزن بالطاس ــة ورش ــته بامل ــاء ال ــذي فيها
وقال ــت ل ــه :أخرج م ــن هذه الص ــورة اآلدمي ــة إلى صورة
غ ــراب مث ــل غرب ــان البرية وتكون ش ــديد الس ــواد منقار
وأظاف ــر وري ــش وأجنح ــة طير .فما أمت ــت كالمها حتى
أن املل ــك س ــيف ارتع ــش وانتف ــض فص ــار غرابـ ـ ًا وذهبت
صورت ــه األصلي ــة وص ــارت حال ــة غي ــر مرضي ــة وبق ــي
غرابـ ـ ًا كم ــا قال ــت ل ــه الثري ــا الزرق ــاء ،واراد امللك س ــيف
أن يق ــول له ــا :إي ــش ذنب ــي معك حتى فعل ــت معي هذه
الفع ــال فما نطق إال بقوله قاق وه ــذه لغة الغراب»(.)42
حتول امللك س ــيف إلى ه ــذه الصورة منحته حرية
التج ــول يف البس ــاتني ،ومتك ــن م ــن أن يتع ــرف عل ــى
حي ــاة اآلخري ــن ،وم ــن ث ـ َّـم؛ وبس ــبب حتول ــه ه ــذا ،م ــن
أن يجم ــع مس ــاعديه جميعه ــم ،ليقض ــوا عل ــى الثريا
الزرق ــاء الت ــي كان ــت ترف ــض ت ــرك دينه ــا وتصي ــر على
دي ــن التوحيد.
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رمب ــا ل ــم يكن ش ــكل الغ ــراب الذي حت ــول إليه امللك
س ــيف مختلف ًا عن أشكال الغربان الطبيعية ،لكن هذا
التح ــول أعط ــاه قوة ودفع ًا ليص ــر على املضي بطريقه،
ويج ــري نه ــر الني ــل ويجع ــل املمال ــك الت ــي مي ــر به ــا
عل ــى دي ــن إبراهي ــم اخلليل (ع) .ولكن يف الوقت نفس ــه
صفات خاص ــة تدخلها يف
هن ــاك طي ــور أخرى متتل ــك
ٍ
العجي ــب ،فيغي ــر من طبيعته ــا وطريق ــة حياتها ،مثل
طائر الس ــمردل الناطق:
«ونظ ــر ال ــى أعلى الش ــجرة وإذا باملتكل ــم طائر قدر
اجلم ــل وم ــن جناح ــه إل ــى اجلن ــاح الثاني ق ــدر الرمح
الطوي ــل فتق ــدم املل ــك س ــيف فرأى الش ــجرة وأس ــفلها
ملتف عليها ثعبان ورأس ــه إلى فوق وهو يريد الصعود
ال ــى تل ــك الش ــجرة فم ــا أن رأه تعج ــب من ــه وم ــن كب ــره
وعل ــم أن الثعب ــان عدو هذا الطائر فقصد اليه بس ــيف
س ــام ب ــن ن ــوح علي ــه الس ــام وضرب ــه ب ــه عل ــى عاتق ــه
فأخ ــرج يلم ــع م ــن عالئق ــه فوق ــع قطعت ــن وانفصلت
رأس ــه ع ــن بدن ــه وصار ش ــطرتني فعندها ص ــاح الطائر
م ــن أعل ــى الش ــجرة ال ش ــلت ي ــداك وال ش ــمتت ب ــك
أع ــداك كم ــا خلصتنا م ــن هذه اآلفة املرقط ــة والبليلة
[ك ــذا] املس ــلطة ولك ــن ي ــا س ــيدي اقط ــع ل ــي حلمه ــا
حت ــى اطعم من ــه أفراخي ألن هذه كان ــت تريد أن تأكل
أدب شعبي
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أوالدي ف ــأذن اهلل تعال ــى أن أوالدي تأكله ــا مع ضعفهم
وقوته ــا ،........... ،فق ــال املل ــك س ــيف :ما اس ــمك بني
الطي ــور؟ فق ــال ل ــه :ي ــا س ــيدي ان ــا اس ــمي الش ــمردل
وم ــا أح ــدا [ك ــذا] م ــن الطيور ينط ــق مثلنا ألن ــه قليل
وجودن ــا وم ــا نس ــكن العمار أب ــدا وجنس ــنا ال يوجد إال
قليال» (.)43
ن ُْط ــقُ طائ ــر الش ــمردل وطبيع ــة حيات ــه ،جع ــل منه
طائ ــر ًا مختلفـ ـ ًا ،فق ــد كان فصيحـ ـ ًا ويفك ــر مث ــل أي
إنس ــان ،وله ش ــخصية مختلفة وقوية ،فبعد أن س ــاعده
ووفاء
امللك س ــيف وقتل الثعبان ،س ــاعده أكثر من مرة،
ً
ل ــه بق ــي مرابط ًا عنده ورفع جناحه ليحميه من حرارة
الش ــمس بع ــد أن غف ــا املل ــك س ــيف بس ــبب تعب ــه م ــن
رحلت ــه الطويل ــة ،وم ــن ث ــم حم ــل امللك س ــيف وأوصله
إل ــى أماك ــن ع ـ َّـدة .فالعجي ــب ال ــذي اصطنع ــه ال ــراوي،
والصفات التي أعطاها للش ــمردل ،نطقه وكبر جس ــمه
وأجنحت ــه الواس ــعة ،ج ــاءت بفائ ــدة كبي ــرة عل ــى املل ــك
س ــيف وأصب ــح أه ــم املس ــاعدين له.
ل ــم يق ــف خي ــال ال ــراوي عن ــد حت ــول املل ــك س ــيف
لطائ ــر ،أو َج ْع ــل طائ ــر ينطق مثل البش ــر ،لكن ــه أوجد
حصانـ ـ ًا عجيبـ ـ ًا من جم ــع أحجار الياق ــوت مع بعضها
ليتش ــكَّ ل كأي حص ــان طبيع ــي:

«فق ــال له امللك ش ــاذلوخ :يا مل ــك الزمان أنا عندي
ذخيرة وهي تنفعك يف أي مكان فإنه ال ينفعك غيرها
وه ــو حص ــان مصن ــوع م ــن الياق ــوت األحم ــر ف ــإذا كنت
مس ــافر تعش ــق رجلي ــه يف جثت ــه وكذلك ذيل ــه يف رقبته
وتق ــول ل ــه ك ــن حص ــان [ك ــذا] بح ــق م ــا عل ــى خ ــامت
س ــليمان فيصي ــر حصانـ ـ ًا م ــن الياق ــوت األحم ــر وت ــرى
سرجه مفص ًال من اجلوهر والزمرد واألخضر وجلامه
من الذهب األحمر فتركبه وتس ــير به أينما ش ــئت وأما
إذا أردت اإلقام ــة فتقلع ــه اللج ــام فيغط ــس يف الب ــر
واآلكام ث ــم أن املل ــك ش ــاذلوخ وض ــع يده عل ــى منطقته
وق ــال :ي ــا مل ــك اإلس ــام احلص ــان الذي قل ــت لك عنه
ه ــذه صورته وأخ ــرج له ثمان قطع ياقوت فالكبيرة هي
ب ــدن احلص ــان واألرب ــع هم ــا الرج ــان والي ــدان واح ــدة
رقب ــة ب ــرأس واح ــدة ذن ــب والثامنة قضي ــب صغير فلما
عش ــق الس ــبع قط ــع ضربه بالقطع ــة الثامنة وق ــال له:
ك ــن حصانـ ـ ًا فما ش ــعر امللك س ــيف إال وه ــو حصان من
الياقوت األحمر وس ــرجه مفصل م ــن اجلوهر والركاب
م ــن الياق ــوت واللجام م ــن الذهب والرأس والس ــرج من
ش ــرائط الذه ــب وهو م ــن أعجب العج ــب»(.)44
كان ــت املخلوقات العجيبة تتش ــكل م ــن كائنات حية،
إن كان ــت مركب ــة أو بس ــيطة ،لك ــن ال ــراوي خل ــق حصانـ ـ ًا
ـدب في ــه ال ــروح م ــا أن ُيض ــرب بالياقوتة
م ــن الياق ــوت ،ت ـ ُّ
الثامن ــة ،وقد اختلق الراوي هذا احلصان ،ألن احلصان
الطبيع ــي ال يس ــتطيع عب ــور الربع اخل ــراب الذي يجب
على امللك سيف أن يقطعه ليستمر يف رحلته .وبالفعل
يعب ــر احلص ــان الياقوتي الربع اخل ــراب ،لكن بعد عبوره
الرب ــع اخل ــراب يتهالك وال يقوى على االس ــتمرار:
«(قال الراوي) إن س ــبب كسل اجلواد يف هذا النهار
ه ـ ـ ــو أن ــه يف ه ــذه املدة قط ــع فيه الربع اخل ـ ــراب ودخل
ب ـ ـ ــه عل ـ ــى جب ــال الكاف ــور وأن اجل ــواد دوخت ــه رائح ــة
الكاف ــور فأصب ــح ع ــدمي الق ــوى واحلي ــل فص ـ ــار ينف ــخ
األرض واملل ـ ــك سيـ ـ ــف طــارده وال يس ـ ــأل ع ــنه وأخ ــير ًا
اب ــرك [ك ــذا] احلصان األرض فحركه امللك س ــيف وإذا
به مي ــت»(.)45

على الرغم من أن احلصان من الياقوت ،لكن روحه
كانت حساسة إلى درجة أنه لم يحتمل رائحة الكافور،
ويف الوقت نفسه استطاع أن يكمل مهمته وينقذ امللك
س ــيف بعب ــوره الرب ــع اخلراب .جب ــال الكاف ــور كانت لها
رائح ــة ُتي ــت أي حي ــوان مي ــر به ــا ،ولكي يكم ــل الراوي
رحل ــة املل ــك س ــيف ،ال ب ــد أن تك ــون هناك واس ــطة نقل
يعبر امللك س ــيف عن طريقه ــا جبال الكافور ،فيختلق
له جواد ًا خش ــبي ًا ال تؤث ــر به الرائحة:
«وكان أب ــي يق ــال ل ــه الكهني الزنزخل ــت فإنه أحضر
أخش ــاب ًا على اس ــمه زنزخل ــت وصنع منه ــا على صفته
ج ــوادا وه ــو ه ــذا وكان يركب ــه م ــدة حيات ــه ألن ــه ج ــواد
مرص ــود وال يقط ــع أرض الكاف ــور غي ــره وبع ــد م ــوت
أب ــي احتوي ــت أن ــا علي ــه إل ــى اآلن ويف هذه الليل ــة أتاني
رج ــل وق ــال ل ــي :يا سيس ــبان ارج ــع إلى طري ــق اإلميان
واس ــتغن ع ــن ه ــذا احلص ــان وأعط ــه مللك اإلمي ــان وهو
امللك س ــيف بدايتي فجدد اس ــامك على يديه وأعطه
ه ــذا احلص ــان حت ــى يس ــلك عل ــى ظه ــره وادي الكافور
ويبق ــى ل ــك األجر والثواب م ــن العزيز القهار فانتبهت
م ــن منام ــي فل ــم أج ــد غي ــرك قدام ــي،.............. ،
خ ــذ ه ــذا اخل ــامت وضع ــه يف أصبع ــك وإذا ركب ــت علي ــه
فض ــع ي ــدك ب ــن عينيه واش ــر له ق ــدام فإنه يس ــير كما
تأم ــره وأم ــا أن رفع ــت ي ــدك إل ــى ف ــوق فإنه يصع ــد إلى
جه ــة الس ــماء وهك ــذا ثم أن امللك سيس ــبان ق ــام ورحب
وعلم امللك س ــيف طريقة مس ــيره يف البراري والقيعان
وكذل ــك املل ــك س ــيف علمه قواع ــد اإلمي ــان»(.)46
كان للعجي ــب دور كبي ــر يف بن ــاء احلص ــان الياقوتي
واجلواد اخلش ــبي ،فمن دونه ال ميكن أن يصنع الراوي
وتدب فيهما ال ــروح ،ومن
هذي ــن احلصان ــن من جم ــاد
ُّ
دونهم ــا ل ــم يس ــتطع املل ــك س ــيف عب ــور الرب ــع اخلراب
ووادي الكافور.
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الصور

( الجزء األول )

األصول المعجمية لبعض التّعبيرات األجنب ّية
اللهجة ال َبحرين ّية
الصبغة التّراث ّية في
ذات ّ
َ

ّ
ّ
مقاربة لظاهرة االقتراض اللغوي في العامية البحرينية

()1

د .حسين عيل يحىي
باحث إنرثوبولوجي من البحرين

سياق البحث ودواعيه:

ليس من الغريـــب أن تتأثر اللهجة البحرينيـــة المحكية كغيرها مـــن اللهجات العربية
األخـــرى بظاهرة “االقتراض
اللغـــوي”( )1من اللغات األجنبية؛ أســـوة باللغـــة العربية األ ّم
ّ
التي اســـتعار مســـتخدموها عبر العصور واألزمنة بعـــض األلفاظ المتداولة في ســـياقات
معربة عـــن اللغات القديمة مثـــل اآلكادية والفارســـية ،واليونانيـــة ،والرومانية ،منذ
لغوية ّ
العصر الجاهلي ،وامتدادا إلى عصور صدر اإلســـام والعصوروالمتأخـــرة ،وصوال إلى العصور
الحديثـــة ،التي اســـتعار فيها الناطقون بالعربيـــة العديد من األلفاظ والتعبيـــرات عن اللغات
الهندية والبرتغالية واإلنجليزية والفرنســـية واإليطالية ،واألســـبانية وغيرها.
48

وقد رصد علماء اللغة العربية القدماء والباحثون
األلس ــنيون احملدثون العديد من املفردات اللغوية ذات
األص ــول املعجمي ــة املع ّرب ــة ،الت ــي ال ي ــزال الكثير منها
ـائرا عل ــى ألس ــنة الناطق ــن بالعربي ــة ،وف ــق كيف ّي ــة
سـ ً
تداولي ــة ،تتف ــق م ــع خصائ ــص اللس ــان العرب ـ ّـي ال ــذي
ـاري خصائ ــص ال ــدالالت
اس ــتوعب عل ــى نح ــو حض ـ ّ
املعجمي ــة املع ّرب ــة لتل ــك املف ــردات يف لغاته ــا األصلية،
المتس
وطوع سيرورة اندماجها يف بنى لغوية سياق ّية،
ّ
فصاح ــة اللغ ــة العربي ــة ،التي أثـ ـ َرت بدوره ــا على نحو
تبادلي يف الكثير من اللغات الش ــرقية والغربية ،والتي
ّ
ـاري العدي ــد
اقترض ــت منه ــا بحك ــم التثاق ــف احلض ـ ّ
م ــن املف ــردات والتعبي ــرات الت ــي ال تزال ،بفعل س ــيرورة
اندماجه ــا يف البنية اللس ــانية للغ ــات تلك املجتمعات،
موض ــع اس ــتخدام تداول ـ ّـي ،يش ــهد عل ــى التأثي ــرات
اللغوي ــة املتبادلة بني احلضارات اإلنس ــانية ،على مدى
األزمن ــة والعصور.
ومما ُيستشهد به يف هذا املجال ورود بعض أأللفاظ
املع ّرب ــة ع ــن أص ــول أعجمي ــة اس ــتوعبتها الس ــياقات
اللغوي ــة العربي ــة يف الق ــرآن الك ــرمي ،وم ــن بينهاعل ــى
سبيل املثال ال احلصر ﴿السندس واالستبرق﴾ يف قوله
()2
تعالى ﴿ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق﴾
و«الزجنبي ــل» يف﴿:ويس ــقون فيه ــا كأس ــا كان مزاجه ــا
زجنبي ــا﴾( )3و«الكاف ــور» يف﴿ :إن األب ــرار يش ــربون م ــن
كأس كان مزاجه ــا كاف ــورا﴾( )4و«الف ــردوس» يف ﴿:الذي ــن
يرث ــون الف ــردوس ه ــم فيه ــا خال ــدون﴾(  )5و«الزمهري ــر»
يف﴿:الي ــرون فيه ــا شمس ــا وال زمهري ــرا﴾( )6و«األك ــواب
واألباري ــق» يف﴿ :يط ــاف عليه ــم بأك ــواب وأباري ــق وكاس
م ــن معني﴾( )7و«القرط ــاس» يف﴿ :ولو نزلنا عليك كتابا
م ــن قرط ــاس﴾( ) 8و«القنط ــار والدين ــار» يف﴿ :وم ــن أه ــل
الكت ــاب م ــن إن تأمن ــه بقنطار يؤده إلي ــك ومنهم من إن
تأمن ــه بدين ــار ال ي ــؤ ّده إليك﴾( )9والتن ــور يف قوله تعالى:
﴿وفار التن ــور﴾(.)10
وق ــد خص ــص صاح ــب «اإلتق ــان» فص ــا يف م ــا وق ــع
يف مت ــون الق ــرآن «بغي ــر لغ ــة الع ــرب» م ــوردا في ــه ع ــن
اجلواليق ــي «أنّ جميع أس ــماء األنبياء كلها أعجمية إال
أربعة آدم وصالح وشعيب ومحمد» كما أورد أسماء بعض
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الق ــرى واألودية واجلبال ،مس ــتعرضا روايات إرجاع تلك
األس ــماء إلى أصوله ــا العبرانية أوالس ــريانية(.)11
ـوي»
وي ــاست ـق ـ ــراء تـ ــاريخ ظــاهـ ـ ــرة «االقـتــراض الل ـغـ ّ
املتمثل ــة يف «تعري ــب» األلفاظ ذات األص ــول املعجمية؛
جن ــد أنه ــا تعود إلى ما يزيد على املائة وخمس ــن س ــنة
قب ــل تنـ ـزّل الق ــرآن الك ــرمي؛ حي ــث ي ــرد يف أش ــعار ام ــرؤ
القي ــس  -عل ــى س ــبيل املث ــال  -يف املعلق ــة قوله:
إذا قامتا ّ
تض َوع املسك منهما
«القرنفل»
بريا
ِ
الصبا جاءت ّ
نسيم ّ

()12

مهفهفة بيضاء غير مفاضـة
جنجل»
كـ«الس
ترائبها مصقولة
ِ
َّ

()13

كما يرد قوله يف إحدى قصائده:
ُ
«اجل َمان»
فأســـبل دمعي كفيض
الد ّر رقراقة املنحدر
أو ّ

()14

ـوي»  -الت ــي
لق ــد كان ــت ظاه ــرة» االقت ــراض اللغ ـ ّ
اس ــتوطنت بواس ــطتها الكلمات املع ّربة معلقات فحول
ش ــعراء اجلاهل ّي ــة ،واس ــتوعبتها متون نص ــوص القرآن
الك ــرمي الش ــريفة -م ــن ب ــن جمل ــة م ــا متّ تبادل ــه عب ــر
الرح ــات التجارية مع أبناء ش ــعوب ب ــاد فارس والروم
واحلبش ــة وغيره ــا م ــن الش ــعوب الت ــي ت ــردد الع ــرب
عليه ــا يف تل ــك العص ــور القدمية ،من خ ــال املقايضة
ـوي ،م ــع أبناء تلك الش ــعوب.
اللفظي ــة والتثاق ــف اللغ ـ ّ
ويلف ــت النظر أنّ معظ ــم األلفاظ املع ّربة قد جاءت
يف س ــياق ذكر اهلل عز وجلّ مقامات املؤمنني املتقني يف
اجلن ــة وم ــا وعدهم اهلل من نعيمها ،من مس ــاكن طيبة،
ومالب ــس فاخ ــرة ،وم ــآكل ش ــهية ومش ــارب هنيئ ــة ،وهي
كم ــا ي ــورد (الس ــيوطي) م ــن تل ــك األن ــواع الت ــي عرفه ــا
الع ــرب ع ــن غيره ــم م ــن األمم ،وق ــل وجوده ــا عنده ــم،
مستش ــهدا على أنّ إيراد لفظة « اإلس ــتبرق « يف س ــياق
مواضعها يف القرآن الكرمي مما تستقيم معه البالغة،
ويقتض ــي ذل ــك أنه « يجب على كل فصيح أن يتكلم به
يف موضع ــه ،وال يج ــد ما يقوم مقامه »..فيكون تعريف
التعري ــب وف ــق ه ــذا املقتض ــى « اس ــتعمال ال َعـ ـ َرب م ــن
َ
وع ــة مل َ َع ٍان يف َغ ْي ــر ُلغتها»(.)15
األ ْل َف ــاظ امل َ ْو ُض َ

ويف ه ــذا الس ــياق ي ــورد النّحاة واللغوي ــون القدامى
مقاييس لالس ــتدالل عل ــى «أعجمية» اللفظ ــة املع ّربة،
ـدي أن مقي ــاس ذل ــك يتمث ــل يف
حي ــث ي ــرى الفراهي ـ ّ
«خلوه ــا م ــن أص ــوات اجل ــذور الرباعي ــة واخلماس ــية»
ـإن َو َر َدت علي ــك َك ِل َم ــة ُر َباع َّي ــة ،أو ُخ َماسـ ـ َّية ُم َع َّراة من
فـ ْ
َ ()16
ح ــروف الذَّ ل ــق أو َّ
الشـ ـفَو َّية ،فإنها ُم ْح َدث ــة ُم ْب َت َد َعة،
واجد ًا من َي ْس ـ َـم ُع
ل ْي َس ــت ِم ـ ْـن َكالم ال َع َرب؛ ألنك َل ْس ــتَ ِ
م ــن كالم ال َعـ ـ َرب كلم ـ ًـة واح ــد ًة رباع َّي ــة ،أو خماسـ ـ َّية إ َّال
َ َ ( )17
وفيه ــا من ح ــروف الذَّ َلق َّ
واحـ ـ َد ًة أو أكْ ثر»
والشـ ـفَو َّية ِ
أما س ــيبويه فيركز يف متييز» ما أعرب من األلفاظ
«اإل ْ َ
واإل ْبـ ـ َدال» الت ــي
ل ــاق ِ
األعجمي ــة» عل ــى ظاهرت ــي ِ
ي ــرى مبوجبهم ــا أن «ال َعـ ـ َرب ال ُي َغ ّي ـ ُـرون م ــن ُ
احل ـ ُـروف
َ
س من ُح ُر ِوفهم ال َب َّت ــة؛ َف ُر َّبا أَ ْ َ
لقُ وه
األ ْع َج ِم َّي ــة َم ــا َل ْي َ
ب ــا ل ـ ْـم ُيل ِْحقُ ــوه ،فأَ ّم ــا َم ــا أَ ْ َ
لقُ ــوه
الم ِه ــم ،و ُر َّ َ
ِب ِب َن ــاء َك ِ
الم ِه ــمَ ،ف ِـ«د ْر َهم» أَ ْ َ
لقُ وه ببن ــاء ِه ْج َرع ،و« َب ْه َرج»
ببن ــاء َك ِ
و«دين ــار» أَ ْ َ
أَ ْ َ
مي ــاس» مبدل ــن
بد َ
بس ـ ْـه َلبِ ،
لقُ ــوه ِ
لقُ ــوه َ
مكان ا َ
حل ْرف الذي هو لل َع ِر ِب حرفا َع َر ِب َّي ًا غ َيره ،ورمبا
َت َر ُك ــوا االس ــم على حاله إذا كان ــت ُح ُروفه من ُح ُروفهم،
وكان عل ــى ِبن َِائه ــم أو َل ـ ْـم َي ُك ـ ْـن ،نح ــوُ :
اس ــان» لي ــس
«خ َر َ
عل ــى ِب َن ــاء ال َع َر ِب ـ َّـي ُ
ب ــا
و«خ ـ َّـرم» عل ــى بن ــاء ال َع َر ِب ـ ّـي .و ُر َّ َ
َغ َّي ــروا ا َ
حل ـ ْـرف ال ــذي لي ــس من حروفه ــم ،ول ــم ُيغ ِّيروه
()18
وآج ـ ُّـر »..وهو ما
ع ــن بنائه يف الف َِارسـ ـ ّية ،نحو ِ«ف ِرنْدُ ،
األعجمي
اجلوهري الذي يرى أنّ تعريب االسم
يؤكده
ّ
ّ
ْهاجها،
يتح ــدد من خ ــال «ما تتفوه به ال َع َرب عل ــى ِمن ِ
ـري ال ــذي
أي ال ــذي أحلقت ــه بألفاظه ــا»( .)19
والزَّم ْخ َش ـ ُ
َ
َّص ُّرف فيه،
يج َعل اللفظ َع َر ِب َّيـ ـ ًا بالت َ
ي ــرى أنَّ الت َّْع ِري ــب ْ
()20
اإل ْعـ ـ َراب.
وتغ ّي ــره ع ــن ِم ْن َه ِ
اج ــه ْ
وإج َر ِائه عل ــى َو ْجه ِ
فإن ــا اس ــتعارته العربي ــة
ووفق ــا ألح ــد الباحث ــن ّ
يعد قلي ــا ،مقارنة مب ــا اقترضته
م ــن اللغ ــات األخ ــرى ّ
تل ــك اللغ ــات عنه ــا م ــن ألف ــاظ؛ مجمال ذل ــك يف ما ال
يتج ــاوز الـ ــ( )521كلم ــة ،موزع ــة عل ــى الفارس ــية بنح ــو
( )220كلم ــة ،واليونانية بـ( )130كلمة ،والتركية بـ()25
كلمة واإليطالية بـ( )24كلمة ،والفرنس ــية ( )16كلمة،
و( )13كلمة من الالتينية ومن لغات أخرى ( )8كلمات.
ـهدا على ذلك باقت ــراض العربية من اليونانية
مستش ـ ً
بع ــض املف ــردات الدال ــة على أش ــياء ل ــم يعرفه ــا العرب

يف بيئته ــم م ــن مأك ــوالت ومحاصي ــل مث ــل بطاط ــس
وطماط ــم وبامي ــا وفاصولي ــا م ــن فاص ــوالذا وباذجنان
م ــن ماذجنان ــا ..فيم ــا دخل ــت عل ــى العربي ــة مف ــردات
كثي ــرة م ــن الفارس ــية البهلوي ــة املتأث ــرة بالرومي ــة م ــن
بينه ــا «زئب ــق ونرج ــس وبس ــتان وجوه ــر وطرب ــوش
ومهرج ــان ،وورق وآج ــر وت ــوت وط ــازة وفي ــروز وياق ــوت
وإس ــتبرق وبنفس ــج ..وغيره ــا»(.)21
وعليه ميكن االستنتاج أنّ دراسة ظاهرة االقتراض
ـوي أو «التعري ــب» ُت ْعن ــى بوص ــف ما ق ــد يطرأ على
اللغ ـ ّ
بني ــة األلف ــاظ الت ــي أدخله ــا الناطق ــون بالعربية على
تل ــك األلف ــاظ من تغيير ،وحتليل كيفي ــة تعاملهم مع
تقني ــات إدم ــاج تل ــك األلف ــاظ يف س ــياقات تواصله ــم
اليوم ــي .وه ــو م ــا س ــتتناوله ه ــذه الدراس ــة يف مقارب ــة
ظاه ــرة اقت ــراض اللهج ــة البحريني ــة بع ــض املف ــردات
والتعبي ــرات األجنبي ــة الت ــي اصطبغت بحك ــم التداول
اللغ ــوي اليوم ـ ّـي بالصبغ ــة التراثي ــة احمللي ــة ،وف ــق
منهجي ــة علم ّي ــة ُتعنى برص ــد تلك األلف ــاظ ،وحتليل
تقني ــات تداوله ــا ،اس ــتعماال ،واش ـ ً
ـتقاقا ،وتصريفً ــاْ ،إن
وج ــد ،م ــع البحث يف بعض م ــا ابتدعته تداوليتهم من
مجازات وتعبيرات وأمثال شعبية ،تضفي على تداولية
هذه األلفاظ يف اللهجة البحرينية خصوصية فريدة.
دواعي البحث:

انبثق ــت فك ــرة ه ــذه الدراس ــة يف فض ــاء اجللس ــات
العلمي ــة للن ــدوة العاملي ــة «الثقاف ــة ّ
الش ــعبية وحتدي ــات
العومل ــة» الت ــي انعق ــدت يف رح ــاب مرك ــز عيس ــى الثقايف
مبملكة البحرين يف الفترة من  19-17نوفمبر  ،2012وقد
ألهمت الباحث إلجناز هذه الدراسة الورقتان العلم ــيتان
ذات الصـ ـ ــلة مب ــوضوعة هذا البحث واملقدمتان للندوة:
الورقة املوسومة بـ«الثقافة الشعبية مخزون التوليف
الثقايف والسالم بني الشعوب» للباحث السوداني يوسف
حس ــن مدن ــي ،الت ــي حظي ـ ُـت ش ــخص ّيا بفرص ــة إدارة
اجللس ــة العلمية لعرضها ومناقش ــتها يف الي ــوم الثاني
م ــن الن ــدوة .وق ــد اعتمدت هذه الورق ــة مبدأ «البعد عن
التّغ ّول الثقايف والبعد األحادي« ..وهو الذي يتحدد يف
حد قول الباحث؛ مبا يؤدي
لقاء الش ــعوب س ــلم ّيا» على ّ
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طوعا ال قسرا» مستشهدا
إلى اختالق التوليف الثقايف ً
عل ــى ذلك بإي ــراد املصطلحات اللغوية العامية املتعلقة
بحرف ــة بن ــاء املراك ــب الس ــودانية ،وتوصي ــف أجزائه ــا،
وذل ــك بإيراد الكلمة كما يس ــتخدمها أصح ــاب احلرفة،
ومحاول ــة إيج ــاد مقابله ــا باللغ ــة العربي ــة ،ومصدره ــا
ـوي ،ومقابله ــا باإلجنليزية ،مس ــتعينا بالقواميس
اللغ ـ ّ
() 22
يف معرف ــة أص ــول هذه الكلمات واش ــتقاقها.
الورقة العلم ّية املوس ــومة بـ«لغة البحارة يف الوس ــط
ـرقي التونس ـ ّـي ب ــن احمللي ــة والعاملي ــة» للباح ــث
الش ـ ّ
التونسي ناجي التّباب ،التي تزامن عرضها ومناقشتها
ّ
مع اجللس ــة العلمية نفس ــها التي عرض ـ ُـت فيها ورقتي
العلمي ــة املوس ــومة بـ«الثقاف ــة الش ــعبية البحريني ــة يف
املناه ــج التعليمية  -البحث يف مالمح الهوية الوطنية
ومواءم ــة التحدي ــات الكونية» يف الي ــوم الثالث النعقاد
املؤمت ــر .وق ــد عني ــت ورق ــة التب ــاب بـ«رص ــد العالق ــة بني
الثقافة الش ــعبية البحرية يف مس ــتوى اللغة املستعملة
ـس يف بع ــض
واآلخ ــر املختل ــف؛ وذل ــك م ــن خ ــال اجل ـ ّ
ش ــعاب اللغ ــة العام ّي ــة الت ــي يس ــتعملها البح ــارة يف
الوس ــط الش ــرقي التونس ـ ّـي؛ ملعرف ــة م ــا ه ــو أصيل فيها
وم ــا ه ــو دخيل ،يف مس ــتوى العب ــارة واملصطلح ــات ،وما
حتيل عليه من خلفيات حضارية وثقافية متنوعة»(.)23
واس ــتجابة ملا س ــبق ،س ــعى الباحث إلى تنفيذ فكرة
متوخي ــا حتقي ــق مجموعة م ــن الغايات
ه ــذا البح ــث؛
ً
التراثي،
الثقافي ــة واالجتماعي ــة ذات البع ــد التواصلي
ّ
وف ــق مقارب ــة تض ــع يف االعتب ــار مجموع ــة الدواع ــي
املنبثق ــة ع ــن ه ــذه املقارب ــة العلمي ــة ،واملتمثلة يف:
احلاج ــة إل ــى تأصي ــل تداولي ــة األلف ــاظ األجنبي ــة
ذات الص ـ ــبغة التــراث ـيـ ــة املــستـ ـخـ ــدمـ ـ ــة ف ـ ــي الل ـه ـج ـ ـ ــة
البحرينيــة ،بوصفهــا ظاهــرة لغويــة ،ينبغــي النظــر إلــى
إدم ــاج ممارس ــتها احملك ّي ــة عل ــى لس ــان األج ــداد حت ــت
ـاري ال ــذي اس ــتدعته احلاج ــات
دواع ــي التثاق ــف احلض ـ ّ
التواصلي ــة ألبن ــاء ه ــذه اجلزي ــرة املنفتح ــة عل ــى أف ــق
حض ــارات إنس ــان ّية مج ــاورة ،ومح ــط أنظ ــار الطامع ــن،
عب ــر األزمن ــة والعص ــور ،س ــعيا إل ــى جت ــاوز الدوني ــة يف
النظ ــر إل ــى ه ــذه الظاه ــرة حت ــت فرضي ــة أن البحري ــن،
أدب شعبي
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كمــا يــرى أحــد الباحثــن« ،مقبلــة علــى عقــود تنبــذ مــن
سيتلفظ بكلمات أجنبية ،وتستثقله واعتباره من األقل
ثقافــة أو حتصيـ ًـا أكادمييـ ًا بــن مجاميــع املتكلمــن ،أو
مم ــن يعيش ــون لوحده ــم يف قمق ــم ضي ــق»(.)24
اس ــتقراء الطبيع ــة التواصلي ــة الس ــتخدام األلفاظ
والتراكيب ذات األصول اللغوية غير العربية ذات الصبغة
التراثية األكثر شيوعا يف اللهجة البحرينية (حتى نهاية
عقد السبعينيات من القرن العشرين) مع استبعاد ما طرأ
من استخدامات جديدة لبعض التعبيرات واملصطلحات
املس ــتحدثة ،ذات الصل ــة باالس ــتخدامات اإللكتروني ــة
لوس ــائط اإلع ــام واالتص ــاالت م ــن مث ــل «التلغ ــراف،
والتلك ــس ،والكمبيوتر ،واإلنترن ــت ،واملوبايل »...وغيرها
م ــن األلف ــاظ املتداول ــة على ألس ــنة الناطق ــن باللهجة
البحرين ّية اليوم.
حصر بعض استخدامات األلفاظ األجنبية املتداولة
يف العامية البحرينية من خالل كلمات وتعبيرات اندثر
ـتحضرا يف
ت ــداول بعضه ــا أو كاد ،والي ــزال بعضه ــا مس ـ
ً
الذاكرة الش ــعبية؛ فيما ميك ــن إدراج البعض اآلخر منها
التواصلي البحريني
اللغوي
احلس
يف تصنيف ما ينفّ ر
ّ
ّ
ّ
املعاصر من استخدامه ،مع األخذ يف احلسبان اقتضاء
الدقة  -ما أمكن  -لتجنب االلتباس يف ر ّد بعض
حتري ّ
األلف ــاظ املتحول ــة ع ــن أص ــل عرب ـ ّـي فصي ــح إل ــى م ــاال
يحتمله تصنيفها بالتحول عن أصل أجنبي ،وهو ماوقع
فيه بعض الباحثني؛ إما بس ــبب عدم انتمائهم إلى بيئة
تداولي ــة اللهجة البحرينية احملك ّي ــة ،أواعتمادهم آليات
رص ــد جتانبه ــا دق ــة رص ــد بع ــض الكلم ــات وتصني ــف
تداوليته ــا العرب ّي ــة إل ــى اصل أعجمي من مث ــل ر ّد كلمة
«واي ــد» مبعن ــى كث ــرة ُوجود الش ــيء وس ــعته إل ــى «»wide
اإلجنليزي ــة! وكلم ــة «وي ــن» املنقلب ــة ع ــن اص ــل فصي ــح
«أي ــن» إل ــى أص ــل إجنلي ــزي « !»wereوكلم ــة «باج ــا»:
«الباق ــاء» ومثله ــا «البقّ ة» :املنقلبة فيها القاف عن غني
«البغّ ة» مبعنى« :هيجان الدم» وكلمة «احلسـ ـ ّو» و«قش ــبر»
وكلم ــة «الـ ـزّور» مبعن ــى  :الغص ــب ،و«جل ــوة» الع ــروس إلى
أصل فارس ــي ،ور ّد كلمة «صج» :املتحولة فيها اجليم عن
املخمة الش ــائعة االس ــتعمال إلى
القاف «الصدق» وكلمة
ّ
()25
أصل هن ــدي!

بح ــث مج ــاالت ت ــداول التواص ــل بواس ــطة بع ــض
األلف ــاظ والتعبي ــرات األجنبي ــة ذات الصبغ ــة التراثية
الت ــي تت ــوزع عل ــى العدي ــد م ــن املج ــاالت احلياتي ــة،
وحتاكي األساليب التواصلية ألصحاب اللغات املأخوذ
عنها؛ مبا يحقق التعايش مع اآلخر األجنبي ،واألخذ
عن ــه ،بحك ــم التثاق ــف أوالتقلي ــد ،ال ــذي ق ــد يصاحبه
كم ــا ي ــرى أح ــد الباحثني يف أصول اللهج ــة البحرينية
وم ــا ط ــرأ عل ــى اس ــتخدماتها يف بيئاته ــا املختلف ــة من
حت ــوالت «لغوية تاريخية صرفية نحوية» صاحبها كما
يف لهج ــة أه ــل احملرق «انتقال مظاهر الليونة واإلمالة
والرخ ــاوة الت ــي عم ــت  -كم ــا ي ــرى  -الناطق ــن بتل ــك
اللهج ــة رجا ًال وأطف ــا ًال ،ونواخذة ،وغواصني ،وس ــيوب،
وانتقل ــت عب ــر األبن ــاء ،ع ــن طري ــق األمه ــات ،لتصبح،
عب ــر الزمن مظهرا من مظاهر لهج ــة أهل احملرق»(.)26
ولع ــلّ م ــا يلف ــت النظ ــر يف عالق ــة أبن ــاء البحرين
م ــع الوافدي ــن الزائري ــن أو املقيمني ق ــدرة البحرينيني
على نسج عالقات تواصلية إنسانية تتخطى احلواجز
اللغوي ــة ،وميكنن ــا يف ه ــذا املج ــال اس ــتحضار من ــوذج
العالقة التي نسجها العاملون من قرية كرانة مع وفد
البعثة الدمناركية للتنقيب يف اخلمسينيات من القرن
العش ــرين ،كما س ــجلها توم ــاس فيبيك ــر ( )2008حيث
ابت ــدع املواطنون العمال الذين ال يجيدون اإلجنليزية
يف تواصله ــم م ــع اآلثاري ــن الذين ال يجي ــدون العربية
ـوي مت ّثل ــت يف نط ــق العم ــال أس ــماء
آلي ــة تواص ــل لغ ـ ّ
أعض ــاء البعث ــة بطريق ــة «توح ــي بأنه ــا أس ــماء عربي ــة
أو مع ّربة؛ مس ــتمدة من أس ــمائهم األوربي ــة األصلية...
بس ــن حتول
حت ــول مبوجبها اس ــم اآلثاري الدمناركي َي ِ
إل ــى «ياب ــس» وهيلم ــوت إل ــى «حلم ــوط» واآلثاري ــة
كارن إل ــى «كان» و ْبيانه إل ــى «بيان» ولم تكن
الدمناركي ــة ِ
هناك صعوبة يف تلفظ اس ــم «بيبي» لس ــهولته ،وكذلك
اس ــم «غلوب» لقربه من اس ــم املصباح الكهربائي باللغة
اإلجنليزي ــة ،فيم ــا أعط ــوا بي ــذه مورتنس ــن املنق ــب يف
بارب ــار اس ــما «فيل ــو» وق ــد يك ــون ه ــذا االس ــم مرتبط ــا
بضخامة جس ــمه الش ــبيه بالفي ــل»(.)27
واستنـ ـ ــادا إل ـ ــى م ـ ــا سـ ـ ــبق ست ـســعى هـ ـ ــذه ال ــدراسة
إل ـ ـ ـ ــى است ـخ ـ ـ ــاص بعـ ـ ــض الـ ـ ــدالالت االج ـت ـمــاع ـي ـ ــة

واحلضـ ـ ــارية ألث ـ ـ ــر ت ــواص ـ ـ ــل أبنـ ـ ــاء الب ـحـ ـ ــرين ع ـ ـ ــبر
األلف ــاظ األع ـج ـم ــية امل ـع ــرب ــة ذات الص ــبغة الـ ـتــراث ــية
التداولي
احملل ّي ــة ،ومامنح ــه ه ــذا التواص ــل للس ــانهم
ّ
مـ ـ ــن خ ـص ــوصــية ح ـضــاريــة ش ـعـ ـب ـ ّية م ـك ـن ــت ال ـعــديــد
منه ــم ،قب ــل س ــنوات اكتش ــاف النف ــط ،وبعده ــا ،عب ــر
أج ـيــال مــتعاقـبة ،مــن ش ـحــذ مــلكة أبنـاء ه ــذه اجلــزيــرة
الكتساب اللغات األجنب ّية املعاصرة وإجادتها ،والتفوق
يف بعض األحيان على أبنائها يف الك ـ ــثير من املجاالت
التخصصي ــة املعاص ــرة.
أسئلة الدراسة:

انطالق ــا م ــن س ــياق البح ــث ودواعي ــه انبثق ــت
مجموعة من التس ــاؤالت البحث ّية التي حتاول الدراسة
اإلجاب ــة عنه ــا وتتمث ــل يف:
ه ــل التواصل اللغوي عبر األلف ــاظ والتراكيب ذات
األصول اللغوية األجنبية يف اللغة البحرينية احملك ّية
مي ّث ــل رطان ــة فارغ ــة تن ـ ّـم ع ــن إحس ــاس بالدوني ــة جتاه
اآلخ ــر املس ــتعار م ــن لغت ــه ،أم تثاقف ــا حضار ًي ــا يحق ــق
غاي ــات تواصلي ــة منفتحة بفطرية عل ــى اآلخر املاخوذ
ع ــن لغته؟
إلى أي مدى يعكس التواصل اللغوي عبر األلفاظ
والتراكيب األجنبية يف اللهجة البحرينية ما ميكن أن
نطل ــق عليه مظه َرا لغزو ثقا ّ
يف ،ميس الهوية الوطنية
والقومي ــة للمجتم ــع البحرين ــي العرب ـ ّـي ،كم ــا تظه ــر
بع ــض الدراس ــات التي رصدت تل ــك األلفاظ ؟
م ــا داللة اتخاذ بع ــض األلفاظ والتراكيب األجنبية
يف اللهج ــة البحريني ــة صبغ ــة تراثي ــة محل ّي ــة محبب ــة
للنف ــوس لدى بعض أبناء املجتمع البحريني املعاصر؟
م ـ ـ ــا ال ـ ـ ــذي يـ ــؤشـ ـ ــره اسـ ـتـ ـخ ــدام ب ـعـ ـ ــض األلـ ـف ــاظ
والتراكي ــب األجنبية ذات الصبغ ــة التراثية من ارتباط
م ــع أنس ــاق الع ــادات والتقالي ــد وبعض جوان ــب احلياة
اليومي ــة البحرينية ؟
م ــا ال ــدالالت االجتماع ّي ــة لت ــداول بع ــض األلفاظ
والتراكيب األجنبية ذات الصبغة التراثية املش ــتركة يف
املجتم ــع البحرين ـ ّـي وبعض املجتمع ــات اخلليج ّية ؟
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حدود البحث:

ترتس ــم مالمح خريطة متضمن ــات البحث احلالي
على اآلتي:
اس ــتخالص األلف ــاظ والتعبي ــرات ذات الصبغ ــة
التراثي ــة واس ــتقصاء م ــا يتفـ ـ ّرع عنه ــا م ــن اش ــتقاقات
صرفي ــة ،ودالالت مجازي ــة ،إن وج ــدت ،م ــع التركي ــز يف
تن ــاول عين ــات لس ــانية ش ــائعة ميث ــل تداوله ــا مس ــحة
تراثي ــة لهج ّي ــة ،تش ــترك يف ت ــداول الكثي ــر منها بعض
اللهج ــات احملكي ــة ب ــدول مجل ــس التع ــان اخلليج ــي.
وستس ــتثنى ه ــذه الدراس ــة األلف ــاظ األعجمي ــة ذات
الصلة مبس ــميات بعض القرى البحرينية العائدة إلى
حقب تاريخية بعيدة ،وال تزال متداولة ،مثل دمس ــتان
وك ــرزكان ،وش ــهركان ،وكرباب ــاد ،وس ــلماباد ..وغيره ــا؛
بس ــبب ماقد يثار حول أصل إطالق هذه املس ــميات من
جدل قائم يف معظمه على التأويالت العاطفية؛ بغية
عربي ،ال يصمد
ر ّد تلك املس ــميات إلى أصل اش ــتقاقي
ّ
العلمي.
يف معظم ــه أم ــام التحلي ــل املعجم ــي اللغ ــوي
ّ
س ــوف تس ــتثني هذه الدراسة  -ألس ــباب موضوعية
 إي ــراد املس ــميات الطارئ ــة لبع ــض ش ــوارع املنام ــة قبلخمس ــن س ــنة أو أكث ــر ،يف أثن ــاء احلماي ــة البريطانية،
والت ــي حم ــل بعضه ــا أس ــماء معتمدي ــن أو ش ــخصيات
إداري ــة بريطاني ــة ل ــدى حكوم ــة البحري ــن ،إذ إن تل ــك
انطباع ــا تداول ًّي ــا يف الذاك ــرة
املس ــميات ل ــم تت ــرك
ً
البحريني ــة التراثي ــة الش ــعبية ،حي ــث حل ــت محله ــا
مؤصل ــة ،وم ــن ب ــن بع ــض
مس ــميات بحريني ــة عربي ــة ّ
مس ــميات تلك الش ــوارع :ش ــارع «ديلي» (1929 - 1921م)
ال ــذي يحمل اليوم اس ــم «ش ــارع الزبارة» وش ــارع «باريت»
(1929م) الذي يحمل اليوم اس ــم «ش ــارع باب البحرين»
وش ــارع «ب ــارك» قائ ــد الش ــرطة (1932 - 1929م) ال ــذي
يحم ــل الي ــوم اس ــم «ش ــارع قاس ــم ب ــن مه ــزع» وش ــارع
«بلجري ــف» املستش ــار املال ــي حلاك ــم البحري ــن الش ــيخ
حم ــد ب ــن عيس ــى آل خليف ــة (1956 - 1926م) ال ــذي
يحمل اليوم اس ــم «ش ــارع الشيخ عيس ــى» باإلضافة إلى
ش ــارع «بري ــر» ( )1932ال ــذي يحم ــل الي ــوم اس ــم «ش ــارع
الش ــيخ خليفة» ،وشارع «التيلغراف» الذي يحمل اليوم
اس ــم الش ــيخ خل ــف العصف ــور ..وغيره ــا.
أدب شعبي
العدد 37
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ال تس ــعى الدراس ــة إل ــى وض ــع قام ــوس لرص ــد
األلف ــاظ األعجمي ــة املتداول ــة يف اللهج ــة البحريني ــة،
وه ــو م ــا تكفل ــت ب ــه دراس ــتا كلّ م ــن حس ــن س ــليمان
ق ــورة :املواطن البحريني ومداخالت األلفاظ األجنبية
لهجت ــه البحريني ــة 1993 :ودراس ــة عبد األمير محس ــن
زهي ــر :تط ــور اللهج ــات البحريني ــة يف العق ــود التس ــعة
املاضي ــة ( 1919حت ــى  .2012 :)2011كم ــا تناولت ــه
بالرص ــد خليجي ــا دراس ــة كل م ــن خال ــد س ــالم محمد:
«قام ــوس الكلمات األجنبية يف اللهجة الكويتية قدميا
وحديث ــا» .2009 :وعرضت ــه مبوب ــا تبويب ــا موضوعي ــا
دراس ــة نورعب ــد اهلل املالك ــي « :ألفاظ دخيل ــة ومعربة يف
اللهج ــة القطري ــة» الص ــادر ع ــن مرك ــز التراث الش ــعبي
ملجل ــس التع ــاون لدول اخلليج العربي ــة ،الدوحة ،قطر:
 .2000باإلضاف ــة إل ــى م ــا أورده الباح ــث محم ــد جمال
م ــن مف ــردات وتعبيرات ذات أص ــول معجمية أجنبية يف
كتاب ــه «معج ــم األلف ــاظ والتعابي ــر الش ــعبية»( :د .ت):
تــم ت ــدش ـيــنه يف مــركز ع ـبــد ال ــرح ـمــن كــان ــو ال ـث ـقــايف يف
 26يــول ـي ـ ــو 2015م .وسـ ـ ــوف تس ــتفيد هذه الدراسة مما
ورد يف مسـ ـ ــارد مع ـ ـ ــاجم الدراسات السابقة يف حدود ما
يتف ــق م ــع غاي ــات البح ــث احلال ــي ،وح ــدوده املبين ــة يف
عنوان الدراس ــة.
إجراءات البحث:

اعتمدت الدراسة من اإلجراءات البحثية التأطيرية
وامليدانية اآلتية:
إج ــراء مس ــح ميدان ـ ّـي لرص ــد بع ــض م ــا تبقى على
األلس ــن أو يف محفوظات الذاكرة الش ــعبية من ألفاظ
وتعبي ــرات ذات أصول معجم ّي ــة غير عربية متداولة يف
اللهجة البحرينية احملك ّية ،وتدوين مادتها يف بطاقات
خاص ــة ،وانتقاء ما يخدم منها دواعي البحث ،ويجيب
عن أس ــئلته احملددة.
اس ــتقصاء األلف ــاظ والعب ــارات ذات الصل ــة مم ــا له
عالق ــة مباش ــرة مبوضوع البح ــث يف ما تواف ــر للباحث
من الدراسات البحرينية واخلليجية املنشورة( ،)28وسبر
م ــا هو مت ــداول على مواقع اإلنترن ــت املتخصصة(.)29

ّ
«النشابة» مبدينة
تنظيم حلقة نقاشية يف مجلس
حمد يف صيف العام  2013بحضور بعض املتخصصني
ـعبي .متّ فيها
يف اللغ ــة العربية ،واملهتمني بالتراث الش ـ ّ
ع ــرض قائم ــة أولي ــة باأللف ــاظ والتعبي ــرات املقترح ــة
ملوضوع مش ــروع الدراس ــة ،ومناقش ــتها ،وأعقبها جلسة
عص ــف ذهن ــي ّ
أولي بش ــأن
منظمة ،للوصول إلى تص ّور ّ
تصني ــف م ــادة البحث ،وفق املنهجي ــة األولية املقترحة
لتنظيم مش ــروع هذه الدراسة.
تنظي ــم منت ــدى ثق ــايف تفاعل ـ ّـي بتاري ــخ  11يوني ــة
 2016يف ش ــهر رمضان املبارك س ــنة 1437هـ يف «ديوانية
الراش ــد الش ــعبية بقري ــة ال ــدراز» ومنت ــدى آخ ــر مماثل
مبجل ــس الك ــويف الرمضان ـ ّـي يف كرباب ــاد بتاري ــخ 21
تضمن ــا ع ــرض م ــا توص ــل إلي ــه مش ــروع
يوني ــة 2016م ّ
الدراس ــة م ــن نتائ ــج أولية ،وتداولها مع ش ــرائح عمرية
متنوع ــة ومس ــتويات ثق ــافـ ـ ــية م ــتفاوتـ ـ ــة اخللفي ــات
ومتعددة التخصصات ،وق ـ ــد أف ـض ـ ــت امل ـنــاق ـشـ ـ ــات فـ ــي
ك ـ ـ ــل م ـ ــن املـ ـن ـتـ ــدي ـ ــن إلـ ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـمـلـ ــة اس ـت ـنـ ـت ــاج ـ ـ ــات
م ـي ــدان ــية اس ـت ـخ ـل ـص ـهــا ال ــباحــث ،ووظفها يف مراجعة
متضمن ــات مش ــروعه البحث ـ ّـي ،ويف تأطي ــر منهجيت ــه.
التميي ــز ب ــن نوع ــي االس ــتعمال اللغ ــوي الش ــائع
للكلم ــة األعجمي ــة ،م ــن حيث ،كونها مع ّرب ــة  :أي «مما
اس ــتعملته العرب من األلف ــاظ املوضوعة ملعان يف غير
لغتها ..وأمكن حمله على نظيره من األبنية العربية..
()30
تلعبوا به فاشتقوا منه»
وتكلموا به كما تلقوه ورمبا ّ
(م ْع ــر) أو مح ّورة:
ويرم ــز له ــا يف هذه الدراس ــة بالرم ــز ُ
وه ــي األلف ــاظ األعجمي ــة الت ــي ُ
«ت ــري ألفاظها على
نس ــق ح ــروف العربي ــة وأصواته ــا ،وم ــادة تركيبه ــا ،ويف
هيأته ــا وبنائه ــا»( )31ويرمز لها يف هذه الدراس ــة بالرمز
(م ْح ــو) مع مراعاة كتابة احل ــروف التي النظير لها يف
ُ
العربي ــة مب ــا يقاربها يف النطق من مثل«گ  »gāو«ـ ـ َـچـ -
َچ  - Chپـ/ـ ــپ »pالفارس ــية وغيره ــا.
منهجية البحث وتقنياته:

تنتظ ــم متهجية الدراس ــة وفق ــا للتقنيات البحثية
واملقارب ــات املوضوعية اآلتية:

()2

انتظم ــت البني ــة الهيكلي ــة لع ــرض م ــادة البحث يف
إط ــار مجموعة من «احلقول املعجمي ــة» semantic« -
 »fieldوذل ــك وفق تبويب قائم على إيراد كلّ «مجموعة
م ــن الكلم ــات ترتبط داللته ــا ،وتوضع ع ــادة حتت لفظ
ع ــام يجمعه ــا»( .)32بحي ــث تنض ــوي حت ــت كلّ حق ــل
مجموع ــة األلف ــاظ والتعبي ــرات ذات املعان ــى والصف ــات
والدالالت اللغوية املتقاربة ،وذلك وفق تسلسل هجائي
معجمي وتعبيراته
تنتظم يف س ــياقه مف ــردات كلّ حقل
ّ
( أل ــف بائ ًّيا).
اعتم ــدت الدراس ــة «التداول ّي ــة» مقارب ــة منهجية يف
دراسة ظاهرة االقتراض اللغوي يف العام ّية البحرينة،
مرك ــزة يف إي ــراد البني ــة اللغوي ــة األصلي ــة للمف ــردات
والتعبي ــرات األعجمي ــة املنتق ــاة ،ووص ــف م ــا ق ــد يطرأ
على بنيتها اللغوية املتحولة من حتوير بعد التعريب،
مع محاولة سبر تداولية إنتاجها وإعادة استعمالها يف
س ــياقات اجتماعية متنوعة ،واس ــتقراء ما قد حتتمله
األلف ــاظ والتعبي ــرات املعرب ــة م ــن اش ــتقاقات لغوي ــة،
أو دالالت مجازي ــة ،واالستش ــهاد مب ــا يرف ــد تداوليته ــا
م ــن أمث ــال وتعبي ــرات ش ــعبية دارج ــة ،إن وج ــدت .وه ــو
م ــا يت ــاءم م ــع م ــا اصطل ــح علي ــه أح ــد رواد التداولية
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االجتماعي ــة (جاك ــوب م ــاي  )Jacb May :2001 -يف
م ــا ع ــرف بـ«نظري ــة اللغة املس ــتعملة» والت ــي تقوم على
دراس ــة اللغ ــة داخ ــل املواق ــف االجتماعية ..واس ــتخدام
عالم ــات املنط ــوق ودالالت ــه داخل الس ــياق( .)33
الس ــعي إلى استخالص مجموعة من االستنتاجات
ذات الصلة بأهداف البحث؛ وصوال إلى بعض اإلجابات
عن تساؤالته.
الهيكيلة المقترحة لبنية البحث:

تنبن ــي الهيكلي ــة املقترح ــة للبح ــث وف ــق حق ــول
معجمي ــة ثماني ــة ينتظ ــم يف س ــياقها ع ــرض عين ــات
املف ــردات والتراكي ــب األجنبية ذات الصبغ ــة التراثية يف
اللهج ــة البحريني ــة احملكي ــة وعل ــى النح ــو اآلت ــي:
املعجمي للمعالم واألماكن التاريخية والعامة.
احلقل
ّ
التقليدي
احلق ــل املعجم ــي ملراف ــق البيت البحرين ــي
ّ
وبع ــض التجهي ــزات فيه.
احلق ــل املعجمي لألطعمة واألش ــربة واألدوية وأدوات
املطبخ القدمي.
احلقل املعجمي لأللبسة والطيب والزينة.
احلق ــل املعجم ـ ّـي لوس ــائل املواص ــات واالتص ــاالت
ومتعلّقاتهم ــا.
احلقل املعجمي للمهن واحلرف التقليدية.
احلقـ ـ ــل املـ ـع ـج ـ ــمي لـ ـ ــأوزان وامل ـقــاي ـيـ ـ ــس والعـمــالت
وامل ـعــام ـ ــات وحـس ـ ــاب األزم ــنة.
احلـقــل املعـجمي للصفات واحلاالت.
المعجمي للمعالم واألماكن
الحقل
ّ
التاريخية والعامة

فيما يلي مس ــرد بأس ــماء بعض معالم البحرين
بعضا
التاريخي ــة واألثري ــة واألماكن العامة التي متثل ً
من ذاكرة البحرين الش ــعبية ،مرتبة معجميا:
أســــــتاد :مس ــمى امللع ــب الرياض ــي ذي املدرج ــات
ْ
املخصص ــة للمتفرجني (محو) عن كلمة «»Stadium
أدب شعبي
العدد 37

55

اليوناني ــة ،ويعد مدرج كرة الق ــدم باحملرق الذي افتتح
يف الع ــام 1961م ن ــواة أول س ــتاد رياضي بحرين ــي؛ إال أنّ
املس ــمى الش ــعبي «أستاد» ش ــاع على ألسنة البحرينيني
من ــذ افتت ــاح «اس ــتاد» مدين ــة عيس ــى الرياض ــي س ــنة
1986م .وحتف ــظ الذاكرة البحرينية الرياضية يف ذلك
«أس ــتاد» الذي صاح ــب إقامة أول
الع ــام حضور مس ــمى ْ
مب ــاراة دولية بني منتخب البحري ــن الوطني ومنتخب
إجنلت ــرا لله ــواة ،فيم ــا تس ــتحضر الذاك ــرة الوطني ــة
الش ــعبية إقام ــة دورة كأس اخلليج العرب ــي األولى لكرة
الق ــدم على أرض ــه س ــنة 1970م ( .)34
األمريكي :املس ــمى الش ــعبي املت ــداول يف البحرين
مختص ـ ًـرا ملش ــفى «اإلرس ــالية األمريكي ــة» (معـ ـ ّر) ع ــن
« »American Mission Hospitalوهو أول مش ــفى
تبش ــيري افتتحت ــه اإلرس ــالية األميركي ــة يف اخللي ــج
العربي س ــنة 1902م .والذي تزامن حضوره مع البدايات
ّ
األولى لدخول اخلدمات الطبية البحرين ،مستحضرا
دوره م ــع تفش ــي بع ــض األوبئ ــة واألم ــراض املعدي ــة يف
ثالثيني ــات وأربعيني ــات القرن املاض ــي .وحتفظ الذاكرة
الشعبية البحرينية لـ«األمريكي» انتقال خدمات التوليد
يف بي ــوت املنام ــة عل ــى ي ــد «الدكت ــورة الهندي ــة كوش ــي»
وإج ــراء عملي ــات ختان األطف ــال إلى هذا املش ــفى ،منذ
خمسينيات القرن العشرين حتى أواخر الستينيات «وال
ي ــزال «األمريك ــي» يق ــدم الكثير من اخلدم ــات الصحية
()35
للمواطن ــن واملقيمني مبملكة البحري ــن»!.
ـعبي املت ــداول ملس ــمى الفندق
أوتيل :التعبير الش ـ ّ
(مح ــو)  Hotelباملعن ــى نفس ــه يف الالتيني ــة وجتمع ــه
العام ــة عل ــى «أوتي ــات» ومما حتفظ ــه ذاك ــرة البحرين
أنّ «فن ــدق البحري ــن» ملالكه عبد النور بس ــتكي ،بش ــارع
احلكوم ــة يع ـ ّـد أول «أوتيل» يق ــدم خدماته يف البحرين
يف عق ــد الثالثيني ــات م ــن الق ــرن العش ــرين ،حيث كان
ي ــأوي أغل ــب زبائن ــه م ــن ش ــركة أرامك ــو يف الس ــعودية
وبع ــض الش ــركات األخ ــرى( .)36
اآليل :تعبير (محـ ـ ّو) عن كلم ــة « »Oilاإلجنليزية
تس ــتخدمه العام ــة مس ــمى ش ــعبيا مل ــكان ش ــغل عم ــال
الصح ــة ب ــإدارة الصح ــة العام ــة «كول ّي ــة اآلي ــل» مم ــن
تـ ـح ـفـ ـ ــظ ال ــذاكـ ـ ــرة ال ـش ـعــبيــة ح ـض ــوره ـ ــم الـيومــي يف

عق ــود الس ــتينيات وم ــا بعدها م ــن القرن املاض ــي؛ وهم
يحمل ــون على أكتافهم املضخات اليدوية الثقيلة لرش
املبي ــدات احلش ــرية يف األماكن العامة وامل ــزارع ،والعيون
األسبوعي معتلني
واملستنقعات ،والسيبان ،أوحضورهم
ّ
«س ــيارة لفلي ــت» ل ــرش ش ــوارع وأحي ــاء امل ــدن والق ــرى
مببي ــدات البع ــوض واحلش ــرات ،كم ــا حتف ــظ الذاك ــرة
ـعبي
حلض ــور عم ــال مكافح ــة املالري ــا مس ــماهم الش ـ ّ
الش ــهير «مريريا» وهو تعبير (مح ّو) عن مس ــمى مرض
املالري ــا « »Malariaباللغ ــة اإلجنليزي ــة؛ حيث تس ــجل
اإلحصائي ــات الت ــي أجري ــت يف امل ــدارس واملس ــتوصفات
والشرطة سنة 1937م أن ( ) % 20من سكان البحرين،
خاص ــة يف الق ــرى كان ــوا يعان ــون م ــن هذا امل ــرض(.)37
ـعبي ألول
الباخشـــة  /الباغشـــة :املس ــمى الش ـ ّ
حديق ــة عام ــة يف العاصم ــة املنام ــة( ،محـ ـ ّو) عن تعبير
«ب ــاغ ش ــاه» يف الفارس ــية مبعن ــى «احلديق ــة امللك ّي ــة» أو
«البس ــتان» .وي ــؤرخ حض ــور «الباغش ــة» ملناس ــبة تب ــرع
املعتم ــد السياس ــي البريطان ــي يف البحري ــن يف الفت ــرة
1932 - 1929م تش ــارلز براي ــور ب ــدب للحديق ــة ،س ــار
ذك ــره على األلس ــن مثال ش ــعبيا يف إط ــاق العامة على
«دب الباخش ــة» .وحتف ــظ
الش ــخص الس ــمني مس ــمى ّ
الذاك ــرة الش ــعبية لـ«الباخش ــة» مناس ــبات ع ــروض
أف ــام أخب ــار احل ــرب العاملي ــة الثاني ــة يف األربعيني ــات
م ــن الق ــرن املنص ــرم ،وإحي ــاء فرقة موس ــيقى الش ــرطة
برنامجا موس ــيقيا أسبوعيا كلّ يوم اثنني ،وقد أغلقت
«الباخش ــة» ع ــام 1946م ومت ــت إزالته ــا يف الع ــام 1951م
وأقي ــم مكانه ــا بن ــاء مدرس ــة فاطم ــة الزه ــراء(.)38
بابكو /بابكـــوه :مصطل ــح (محـ ـ ّو) عن املس ــمى
اإلن ـجـ ـلـي ـ ــزي املــخت ـ ــصر ل ـشـرك ـ ـ ــة ن ـ ـف ـ ــط البـ ـحــريـ ـ ــن
(Bahrain Petroleum Company (BAPCO
الت ــي تأسس ــت س ــنة 1929م  .وق ــد أج ــري منط ــوق اس ــم
الش ــركة عامي ــا وف ــق الظاه ــرة الش ــائعة يف اللهج ــة
البحرينية املتمثلة يف الزمة إتباع بعض آخر مس ــميات
األش ــخاص أواألش ــياء بحرف الهاء بـ« ـ ــوه» ومما حتفظ
الذاك ــرة الش ــعبية لـ«بابك ــوه» التكْ ني ــة عنه ــا مبس ــمى
«الك ّبن ــي» (مح ــو) ع ــن كلم ــة « - »Companyمبعن ــى
«الش ــركة».وقد كان الش ــغل يف « الك ّبن ــي» ومن التعبيرات

الشعبية الدارجة يف تداولية تعبيري «بابكوه» و«الك ّبني»
ق ــول العام ــل أو املوظ ــف مث ــا« :ضمي ــت يف الك ّبن ــي»
وقول ــه عن ــد ت ــرك العم ــل فيها «فنش ــت م ــن ً
الكبن ــي»!.
ـعبي لقلعة
البرتغـــال /البرتقـــال :املس ــمى الش ـ ّ
البحري ــن التاريخي ــة الواقع ــة عل ــى ش ــاطئ البح ــر يف
اجله ــة الش ــمالية يف م ــا بني قريتي كرباباد من الش ــرق
وحل ــة عب ــد الصال ــح من اجلن ــوب والغ ــرب( .محو) عن
لف ــظ « »Portugueseوترج ــع الذاكرة الش ــعبية أصل
ـعبي إل ــى تأريخ اس ــتيالء البرتغاليني
هذا املس ــمى الش ـ ّ
عل ــى البحري ــن ب ــن عام ــي (1602 – 1521م) واتخاذهم
القلع ــة قاع ــدة عس ــكرية؛ إال أنّ القلع ــة حتم ــل اآلن
()39
تعبيرا عن الهوية الوطنية
مس ــمى «قلعة البحرين»
ً
ويس ــتحضر مس ــمى «قلعة البرتغال» ما أورده بلجريف
فس ــي مذكرت ــه عن اعتق ــاد البحرينيني بأنها«مس ــكونة
بالش ــباح» كما يس ــتحضر ذكريات شغف طالب املدارس
يف س ــتينيات القرن العش ــرين بالرحالت اجلميلة التي
كان ــت امل ــدارس تنظمها إل ــى هذه القلع ــة التاريخية.
ـعبي
َببـــي :م ــن أس ــماء امل ــدن ذات احلض ــور الش ـ ّ
املتداول يف الذاكرة البحرينية على ألسنة العامة .لفظ
(محـ ـ ّو) ملس ــمى مدين ــة «بومب ــاي» الهندي ــة :اس ــتعارته
ـعبي عل ــى بع ــد املس ــافة الت ــي
العام ــة مض ــرب مث ــل ش ـ ّ
يقطعه ــا التج ــار احملليون إليه ــا ،بحكم كث ــرة الترحال
والع ــودة م ــن الهن ــد وإليها يف قوله ــم «رايحني مببي» كم
يطلق على الهنود بحكم كثرة تردد الهنود وإقامتهم يف
اخللي ــج العرب ـ ّـي للعمل أو التجارة «م ــال مببي» :مبعنى
أه ــل بومب ــاي .كم ــا يطل ــق لف ــظ «البمب ــاوي» وجتم ــع
على«مبباوي ــة» صف ــة على الن ــاس او البضائع املس ــتوردة
م ــن الهند.
اخلليجي ملرس ــى السفن
ـعبي
ّ
البندر :املس ــمى الش ـ ّ
وعلى املدن الساحلية (مع ّر) عن كلمة «بندر» الفارسية،
صرفتها العامة على قياس لغتهم؛ فاشتقوا منها صيغ
الفع ــل «بند ْر  -يبندر» وجمعوها عل ــى «بنادر» وصغروها
عل ــى « ْب َن ْي ــدر» وأطلق ــوه يف تداوله ــم االجتماع ـ ّـي اس ــم
«بن ــدر» لألش ــخاص .ومم ــا حتفظه ذاك ــرة املنامة إطالق
مسمى «البندر على ما كان يعرف قدميا مبيناء احلورة،
قبل إنش ــاء فرضة املنامة س ــنة 1908م(.)40
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البنـگ :وتعني املصرف( :مح ّو) محل ّيا وعربيا عن
أصله ــا الالتين ــي « »Bankوحتف ــظ الذاك ــرة البحرينية
افتت ــاح بن ــك باس ــم الش ــرق األوس ــط س ــنة  ،1920كأول
بن ــك يف الب ــاد وجتم ــع العام ــة كلم ــة «البنـ ــگ» عل ــى
«بنـ ــوگ» واس ــتعاروا منه ــا بع ــض صي ــغ التعبي ــر املجازي
يف التكني ــة ع ــن الغن ــي« :ف ــان بنـ ــگ» :وتداول ــوا بعض
التعبيرات االس ــتفهامية لالس ــتنكار من مثل «چيف أنا
گاعد عل ــى بنـ ــگ»؟ وغيرها.
َب َو ْر ُهـــوز :املس ــمى الش ــائع ش ــعبيا حملط ــة تولي ــد
الكهرب ــاء (محـ ـ ّو) ع ــن التعبي ــر اإلجنلي ــزي «Power
 »Housوال زال ه ــذا ه ــذا املس ــمى يطل ــق عل ــى م ــكان
محطة توليد الكهرباء الرئيسة يف البحرين ،الذي ميثل
موقع ــه معلما لتحديد بعض املعال ــم التراثية القدمية
احمليط ــة ب ــه ،مث ــل ضري ــح الش ــيخ ميث ــم البحران ــي،
وفن ــدق دمل ــون .ومم ــا حتفظ ــه الذاك ــرة البحرينية س ــنة
1930م افتت ــاح أول محط ــة لتولي ــد الكهري ــاء مبنطق ــة
ـرقي املنامة لتصبح املنام ــة أول عاصمة
رأس الرم ــان ش ـ ّ
خليجي ــة تض ــاء بالكهرباء.
بوشـــهر /غبة أبو شهر :من أس ــماء املناطق ذات
ـعبي يف الذاك ــرة البحريني ــة (محـ ـ ّو) ع ــن
احلض ــور الش ـ ّ
()41
اس ــم مدينة «بوش ــهر» الساحلية الفارس ــية  .وحتضر
مصطلحا مالح ّيا عام ّيا يشي بعالقة اإلنسان
«الغبة»
ً
اخلليج ــي بالبح ــر ،فيم ــا تكتس ــب إضافته ــا إل ــى «أب ــو
ش ــهر» توصيف ــا ابتدع ــه مخي ــال األج ــداد ليغ ــدو ق ــول
األج ــداد «غب ــة أب ــو ش ــهر» مث ــا ش ــعبيا ش ــائعا للداللة
على بعد األمكنة العميقة يف عرض البحر ،وغموضها
املدلهم بالس ــواد.
بوليس خانـــه :املس ــمى الش ــعبي ملراكز الش ــرطة
يف اخللي ــج العرب ـ ّـي( ،معـ ـ ّر) ع ــن تعبي ــر مرك ــب مهج ــن
م ــن أص ــل التين ــي « »Policeمبعن ــى الش ــرطة ،و«خانه»
مبعن ــى بي ــت أو م ــكان ،وم ــن اس ــتخداماتها التداولي ــة
العامي ــة قولهم يف ح ــال اخلالف ،حني يس ــتعصي األمر
عل ــى احلكم ــاء «اش ــتك علي ــه يف بولي ــس خان ــه»!! وم ــن
اشتق ــاقـ ـ ــات «خـ ــانـ ـ ــة» التـ ـ ــداولية االجتماعي ــة توصيف
العام ــة الش ــيء أو الش ــخص غي ــر ذي النف ــع بأن ــه «ماله
خان ــه» ويف االس ــتفهام االس ــتنكاري التعجب ــي« ،وي ــش
أدب شعبي
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خانت ــك انت ــه»؟! وللتوج ــع حل ــال ش ــخص أصاب ــه ضرر
ش ــديد «وي ــش خانت ــه»؟!
بيـــت الباليـــوز :املس ــمى املت ــداول عل ــى النط ــاق
الش ــعبي لبي ــت املعتم ــد البريطان ــي يف اخللي ــج قب ــل
استقالل دول اخلليج العربي (معر) عن كلمة «الباليوز
  »Baliuzeمبعن ــي «القنص ــل» يف اإليطالي ــة( )42وق ــدمعلم ــا
ـعبي
ً
أصب ــح «بي ــت بالي ــوز» بحك ــم الت ــداول الش ـ ّ
يطلق على سبيل التشبيه ألغراض التهكم؛ يف سياقات
اجتم ــاعية متن ـ ــوع ــة م ـثــل «حـ ـس ــبالـ ــك بـ ـيــت الباليوز»
ويف الـ ـتــوص ــيف االج ـتــماع ــي الســاخــر «ول ــد الب ــال ــيوز»
و«بن ــات الباليوز».
التـــرزي /درزي :املس ــمى الش ــعبي املت ــداول حملل
اخلياط ــة ،ويطل ــق عل ــى اخلي ــاط نفس ــه( ،مح ــور) عن
كلم ــة «درز» الفارس ــية مبعن ــى «ط ــرز» العربي ــة مض ــاف
إليه ــا «ي» النس ــبة ،وحتفظ الذاكرة الش ــعبية تداولية
اس ــتخدام كلمة «الدرزي» يف س ــياق إطالقها على مكان
اخلياط ــة ،يف مث ــل قوله ــم« :ثيابي عند ال ــدرزي» وعلى
األش ــخاص يف قوله ــم «ف ــان يش ــتغل درزي».
شعبي يطلقه العامة مسمى للعيون
التّ ّوازي :تعبير
ّ
احملفورة التي يقصدنها النسوة يف مدن البحرين وقراها؛
الس ــتقاء مي ــاه الش ــرب وغس ــل املالب ــس ،ويطلقن عليها
ش ــعبيا اس ــم «امل ِْسـ ـتَكا» مبعنى مكان اس ــتقاء املاء ،وكلمة
«ت ــوازي» (محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة «ارتوازي» نس ــبة إلى مقاطعة
 Artoisش ــمالي فرنس ــا ،التي تكثر فيها اآلبار االرتوازية
احملف ــورة باملثق ــب ،ويطل ــق عليها مس ــمى «اجلدح ــة» يف
اللهج ــة البحريني ــة .وحتف ــظ ذاكرة البحرين الش ــعبية
ـوازي يف العاصمة املنامة س ــنة 1922م.
حف ــر أول بئ ــر ارت ـ ّ
التورنة :تعبير يطل ــق على أمكنة خراط ــة املعادن
وصقله ــا ،والذي يقصده أصحاب احلرف البحرينيون
مم ــن تعتم ــد حرفه ــم عل ــى املكنن ــة ،حيث ش ــاع بينهم
ه ــذا التعبي ــر ال ــذي حتفظه الذاك ــرة الش ــعبية (مح ّو)
ع ــن كلم ــة « »Turnerاإلجنليزي ــة الت ــي تطل ــق عل ــى
صاحب احلرفة «اخلراط» فانتقل مدلولها االشتقاقي
بفع ــل تداوله ــا الش ــعبي لتطلق عل ــى املكان ال ــذي تتم
في ــه عملي ــة اخلراطة فيق ــال« :و ّد املكين ــة للتورنة».

التّ يل :املس ــمى الش ــعبي املختصر ملنطق ــة جنوبي
ش ــرق املنام ــة( ،معـ ـ ّر) مختص ــر لكلم ــة «Telegraph
اإلجنليزية» ،مبعنى (االتصال الالس ــلكي) ويعود سبب
هذه التس ــمية إلى إنش ــاء أول محط ــة التلغراف عليها
س ــنة 1916؛ كم ــا أنش ــئت أول محط ــة إلرس ــال البرقيات
واس ــتقبالها يف منطق ــة «التي ــل» س ــنة 1919م( .)43وق ــد
بق ــي هذا املس ــمى الش ــعبي ش ــاهدا ي ــؤرخ بدايات حقبة
زمني ــة م ــن بداي ــات انفت ــاح البحري ــن عل ــى العال ــم ،يف
مطال ــع القرن العش ــرين.
الچ ْب َرة :مس ـ ـم ـ ــى ش ـعـ ـب ـ ـ ّـي ش ــائ ـ ــع ي ـط ـل ـ ــق ع ـل ـ ــى
َ
مس ــتودعات حف ــظ البضائع وتخزينه ــا ،كما كان يطلق
بائع ــو األس ــماك واللح ــوم و«املي ــوه» (الفاكه ــة) يطلقون
«الچ ْبـ ـ َرة» عل ــى فرش ــات ع ــرض بضاعته ــم وبيعه ــا
اس ــم َ
والكلم ــة (محـ ـ ّو) ع ــن لفظة «جوت ــرة» الفارس ــية مبعني
الدك ــة املرتفع ــة ،ويف األوردي ــة توازيه ــا كلم ــة «جبوت ــرا»
باملعنى نفس ــه.
احلفيـــز :مس ــمى مس ــتحدث يطل ــق عل ــى املكت ــب
أو الــوكــال ـ ــة الـ ـت ـجــاريـ ـ ــة (م ـحـ ـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة «»Office
االجنليزية شاع استخدامها على السنة بعض األجداد
م ــع دخ ــول ش ــركة بابك ــو البحري ــن ،ويجمعه ــا العام ــة
عل ــى «حفيزات» وترد يف س ــياق قولهم« :حفيز الش ــركة»
وتوصف السيارة اجلديدة شعبيا بـ«مطلّعة من احلفيز»
أي م ــن وكال ــة بيع الس ــيارات.
اخلارو :مس ــمى لس ــوق قدمي يف احمل ــرق كان يعرف
بس ــوق «ب ــو دروازة» يرج ــع محم ــد جمال أصل تس ــميته
بـ«اخلارو» إلى أنّ أحد املتعاملني من العجم كان يربط
حم ــاره يف بقع ــة بأرض مجاورة جلامع الش ــيخ عيس ــى
ب ــن عل ــي ،فألف ــه الن ــاس فص ــار معلم ــا؛ فأطلق ــوا على
الس ــوق اس ــم «خ ــارو» نس ــبة إلى «خ ــر» مبعن ــي «احلمار»
يف الفارس ــية مض ــاف إليه ــا «واو التعري ــف» فانس ــحبت
التس ــمية عل ــى الس ــوق فص ــاروا يس ــمونه «ب ــازار خ ــرو»
وحورته ــا على ألس ــنة الع ــرب إلى «خ ــارو»(.)44
اخلان :وتعني بالفارس ــية الفن ــدق أو البيت الكبير،
ويجمعه ــا العام ــة عل ــى «خان ــات» تداولته ــا ألس ــنة
الب ـحــري ـن ـيـ ـ ــن واخل ـلـيــجيـ ــن بـحـكـ ــم تـ ــرددهم للسفر

والتجارة على بالد فارس وغيرها من البالد التي تطلق
مس ــمى «اخل ــان» عل ــى البي ــوت الت ــي ت ــأوي املس ــافرين،
واس ــتعاروا منه ــا بع ــض التعبي ــرات املجازي ــة الش ــعبية
املتداول ــة يف وص ــف م ــن ي ــأوي أصحاب ــه وأصدقائ ــه يف
بيت ــه يف مث ــل قوله ــم« :مس ــوي البي ــت خ ــان».
ال ــدكان :لف ــظ ش ــائع يف العامي ــة البحريني ــة ،ويف
العربي ــة الفصيح ــة مبعن ــى املتج ــر؛ معـ ـ ّرب ع ــن أص ــل
ف ــارســي ك ـل ـمــة «دك ــان» واح ــدهــا «دكــاك ــني»( )45جم ـع ـت ــها
العامية على نفس الصيغة ويف تداولياتها االجتماعية
اش ــتقت العام ــة منه ــا الفعل «د ّك ــن» وصاغت منه اس ــم
الفاعل «مدكّن» واستخدموها يف مثل تعبيرهم الدارج
«دكن/مد ّك ــن عل ــى الش ــيء» أي أخفاه.
الدوبية :مسمى يطلق على عني قصاري الصغرى
الت ــي اتخذه ــا بع ــض الهن ــود املش ــتغلني مبهن ــة غس ــل
املالب ــس مغس ــا؛ بس ــبب لضحال ــة مياهه ــا ،وهو س ــبب
تس ــميتها بـ«ع ــن الدوبي ــة» (محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة «دهوبي»
يف األردية ،مبعنى غاس ــلي املالبس( )46وجتمعها العامة
على «دوبية» .وال تزال الذاكرة الش ــعبية حتفظ مس ــمى
«الدوب ـ ـ ــي» حت ــى بع ــد اندث ــار «ع ــن قص ــاري» بوصف ــه
مكانا لغس ــل املالبس وك ّيها ،ومس ــمى ح ــر ّ
يف ملن ميتهن
ه ــذه املهنة.
الدوغة :املس ــمى الش ــعبي ملكان ح ــرق حجر اجلير
ّ
بواس ــطة «الصي ــران» ج ــذوع النخي ــل ،بقري ــة عال ــي
للحصول على مادة «اجلص» و«النورة» املستخدمتني يف
العم ــارة البحرينية القدمية .باإلضافة صناعة أألواني
الفخاري ــة التقليدي ــة املعروف ــة من ــذ العص ــور الدملوني ــة
«الدوغة» (مع ّر) عن كلمة «داغ»
القدمية .ويعتبر مسمى ّ
الفارسية مبعني «احلرق» ،مع إضافة تاء التأنيث إليها،
وجتمع على «دوغات»( .)47إال أن الباحث التراثي (حسني
محم ــد حس ــن) واس ــتنادا إلى معجم األلف ــاظ األكدية
Chicago Assyrian Dictionary (CAD):
)adgu) CAD 1998، v. 1، part ، p. 136
ُ
«آدوگ»
يرج ــح أص ــل لفظ الدوغة إلى املس ــمى األك ــدي
الفخ ــار؛ مستش ــهدا
ويعن ــي الف ــرن املس ــتخدم حل ــرق
َّ
بذل ــك على إطالق مس ــمى «الدوغة» يف ش ــرق اجلزيرة
العربي ــة و جن ــوب الع ــراق ،وليبي ــا ( )48وقد تلقّ بت بعض

58

العائ ــات يف عال ــي مم ــن هاج ــر بع ــض أفراده ــا قدمي ــا
إل ــى البص ــرة وزاول ــوا مهنة بالفخار بلق ــب «الدواغجة»
أو «الدوغجي» كما تس ــمى إحدى املناطق جنوب عوالي
قدميا باس ــم «الدوغة» وتلقب باس ــمها بعض س ــاكنيها
مم ــن امتهن ــوا صناع ــة «اجل ــص /الي ــص» اش ــتهر م ــن
الدوغ ــة» .مقل ــد أص ــوات املطرب ــن
بينه ــم «عدن ــان ّ
الش ــعبيني يف إذاع ــة البحري ــن يف عقد الس ــتينيات من
القرن العش ــرين.

ســـبيتار :وتعني يف بع ــض العامي ــات العربي ــة ومن
بينه ــا اخلليجية املش ــفى (مح ّو) عن كلم ــة Hospital
اإلجنليزية .فيما ينسب بعض الباحثني اشتقاقها إلى
الطبي ــب العرب ــي «اب ــن البيطار» ال ــذي لق ــب بـ«البيطار»
ألن ــه يعال ــج الن ــاس ،من الفع ــل «بيط ــر»( )52وقد ش ــاع يف
تداولي ــة الذاكرة البحرينية واخلليجية إطالق مس ــمى
«بي ــت الّدختر» على املش ــايف الصحية (محـ ـ ّو) عن كلمة
« »Doctorاإلجنليزي ــة.

 ديوان/گلعـــة /جلعـــة الديـــوان :املس ــمىالتاريخ ــي ملبن ــى وزارة الداخلي ــة ،ورئاس ــة األم ــن العام،
املعروف عاميا باس ــم «الگلعة أو اجللعة» ترجع بعض
الروايات أصل مس ــماها إلى عهد نادر ش ــاه ،الذي بناها
س ــنة 1747م .وق ــد اتخذه ــا الش ــيخ عيس ــى ب ــن علي آل
خليف ــة مق ــرا حلكم ــه ومكان ــا لس ــكنه يف ع ــام 1869م.
وتعبي ــر «الدي ــوان» الش ــائع اس ــتخدامه يف اخللي ــج
العربي (مع ّر) منذ القدم عن كلمة «ديوانه» الفارس ــية،
ّ
والت ــي تعن ــي م ــكان حفظ الس ــجالت الرس ــمية( )49وقد
اش ــتق ع ــرب ااخللي ــج م ــن ه ــذا املس ــمى م ــا اصطلحوا
علي ــه اس ــم «الديواني ــة» الت ــي تطل ــق عل ــى مجال ــس
بيوت ــات العائ ــات الكبيرة.

لستيشـــن :مبعن ــى محط ــة وق ــوف احلاف ــات،
مبحرن ــة ع ــن أص ــل إجنليزي ــة  Stationباملعنى نفس ــه
«العم ــال يوقف ــون يف ستيش ــن س ــالم خط ــر» :محط ــة
توق ــف حافالت نقل عمال ش ــركة بابك ــو .ومما حتفل به
ذاك ــرة احمل ــرق إطالق هذا مس ــمى على «فريج ستيش ــن»
على أحد أحيائها القدمية املسمى يف عشرينيات القرن
العش ــرين «فريج الدروازة» نس ــبة ملوقع محطة السيارات
القدمية في ــه( .)53

(مع ّر)
الرسته :وتعن ــي الشارع العام لسير املركبات ُ
ّ
خليجي ــا ع ــن كلم ــة «رس ــته» الفارس ــية باملعنى نفس ــه،
ويق ــال أن الع ــرب قدمي ــا عربوه ــا ع ــن كلم ــة «الـ ـ ّر ْز َدق»
و«الرس ــتاق» مبعن ــى «الس ــطر من النخي ــل والصف من
كن
الن ــاس( )50ومم ــا حتفظه ذاكرة الطفول ــة أن أمهاتنا ّ
يخوفنن ــا م ــن «اللعب يف الرس ــته» و ق ــد جمعت العامة
الكلم ــة على « َر ْس ــتات».
الريـــس :مس ــمى ش ــعبي ملنطق ــة مضم ــار س ــباق
ّ
الس ــيارات بالقضيبي ــة يف س ــتينيات الق ــرن العش ــرين،
(معـ ـ ّر) عن كلم ــة « »Raceاالجنليزية مبعنى الس ــباق،
ومم ــا حتفظه مذكرات بلـگـ ــريف حول مكان «الريس»
هب ــوط اول طائ ــرة ركاب تابع ــة للخط ــوط امللكي ــة
البريطاني ــة « »BOACعلى أرضه يف ُأكتوبر س ــنة 1932
الت ــي حتول ــت فيم ــا بع ــد إلى مي ــدان للس ــباق( .)51وقد
ارتب ــط يف الذاك ــرة الش ــعبية بتعبي ــرات مث ــل «بن ــروح
الري ــس» أو «الي ــوم ري ــس» ..وغيره ــا.
أدب شعبي
العدد 37
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السكرتاريه :لفظة معربة عن لفظ «»Secretariat
اإلجنليزي ــة معرف ــة ب ــأل التعري ــف تطلق مس ــمى مقر
س ــكرتير حكوم ــة البحري ــن إ ّبان االنت ــداب البريطاني،
ويق ــع مقاب ــل مبن ــى دار احلكوم ــة احلال ــي ،بالق ــرب
م ــن موق ــع الس ــفارة البريطاني ــة ،وق ــد ح ــل محله بعد
االس ــتقالل مس ــمى دار احلكوم ــة ،ال ــذي ال زال يحمل
يف الذاك ــرة البحريني ــة املس ــمى نفس ــه «الس ــكرتارية»
وم ــن الفعالي ــات التراثي ــة الت ــي ش ــهدها مبن ــى دار
حكوم ــة البحري ــن وحتفظه ــا الذاك ــرة البحريني ــة
افتت ــاح صاح ــب الس ــمو امللك ــي األمي ــر خليف ــة ب ــن
س ــلمان ال خليف ــة رئي ــس ال ــوزراء يف الع ــام 1970م أول
متح ــف وطن ــي يف البحري ــن.
السنگـكــــي :املس ــمى الش ــعبي آلح ــد األحي ــاء
القدمي ــة جنوب ــي املش ــفى األمريك ــي باملنام ــة (معـ ـ ّر)
ـنگ» الفارسـ ـ ّية مبعنى احلج ــر ،إذ يطلق
عن كلمة «س ـ َ
گ ـ ــكي»
علي ــه قاطن ــوه عليه اس ــم «اجلب ــل» .ويرد «السن َ
يف مدون ــة ف ــؤاد الش ــكر( )54بوصف ــه مج ــاورا للمنطق ــة
الواقع ــة جن ــوب وجن ــوب غ ــرب املنام ــة ،حي ــث تقاط ــع
ش ــارع الش ــيخ عيس ــى الكبير مع ش ــارع الزبارة ،ش ــاهدا
عل ــى موضع «أش ــهر ش ــارع ليل ــي يف املنام ــة» وما يحفل

ب ــه ج ــواره م ــن وج ــود بع ــض األندي ــة ومق ــار اجلالي ــات
األجنبية ،ودورالس ــينما ،واملطاعم الش ــعبية ،وتس ــتذكر
املدونة يف سياق هذا جوار «السنگـ ــكي» لفندق الشرق
األوس ــط اس ــتضافة ه ــذا الفن ــدق «إح ــدى مس ــرحيات
الفنان الكويتي عبد احلس ــن عب ــد الرضا الكوميدية،
يف الزم ــن الس ــبعيني م ــن الق ــرن العش ــرين».
ّ
الطابـــو :مس ــمى إدارة املس ــاحة (محـ ـ ّو) ع ــن أص ــل
التـ ـي ـنـ ـ ــي «طــوب ــوغــراف ـ ـ ــيا  »Topographyوتعن ــي يف
اليونانية وصف األرض ورسمها .وال يزال هذا املصطلح
حاض ــرا يف إط ــاق مس ــمى «الطاب ــو» على وثيقة املس ــح
«ورق ــة الطاب ــو» كم ــا يرد تعبي ــر «ورقة الـ ــگز» (مع ّر) عن
الفارسية مبعنى رؤية الشيء بالتفصيل» تعبيرا موازيا
«للطاب ــو» إال أنه ي ــرد يف التداوليات االجتماعية مبعان
م ــن مث ــل« :يگ ــز البن ــات گـ ـزْ» مبعن ــى يح ــدق فيه ـ ّـن
بتمعن.
النظ ــر ّ
طـــابــور :مـ ـس ـ ـ ــمى ملك ـ ــان االصطف ــاف الصباح ــي
املنتظ ــم اليــومـ ـ ــي للط ــاب والعس ــكريني( ،محـ ـ ّو) ع ــن
كلم ــة «قاب ــور» التركي ــة الت ــي تعن ــي اصطف ــاف العرب ــات
التي جترها اخليول املتصلة ببعضها بالسالسل ،وعلى
صف مجموعة العس ــكر ما بني ( 1000 - 800عس ــكري)
وال ي ــزال تعبي ــر «طابور الصب ــاح» من متالزم ــات احلياة
اليومي ــة الت ــي حتفظه ــا الذاك ــرة املدرس ــية البحريني ــة
حت ــى اليوم.
ْع َريبيـــا :م ــن املس ــميات البحريني ــة اخلليجي ــة
املختص ــرة لالس ــتحضار الش ــعبي القدمي لذك ــر اململكة
الع ــربي ــة الس ـعــودي ـ ــة ال ـش ـ ـق ـي ـ ـق ـ ـ ـ ــة «»Saudi Arabia
الشعبي الرحالت
باإلجنليزية؛ ويتمثل هذا االستحضار
ّ
اجلوية إلى مطار الظهران ،وحركة الس ــفن اليومية من
الدمام وإليها ،يف الزمن الس ــتيني من القرن العش ــرين،
وم ــا نت ــج ع ــن ذل ــك م ــن ت ــداول بع ــض التعبي ــرات مث ــل
«مس ــافر ْعريبي ــا» و«راجع م ــن عريبيا».
ْع َريف :مسمى موقع سالح اجلو امللكي البريطاني
« »R.A.Fقبـ ـ ــل است ـ ـقـ ــال مـمـلـكـ ــة البـحـري ـ ــن( ،مـح ـ ّو)
مختصرا لعبارة « »Royal Air Forceويطلق مس ــمى
«ع َر ْي ــف» ش ــعبيا اآلن عل ــى املوقع نفس ــه حت ــى بعد تغير

وظيفت ــه إل ــى م ــكان مستش ــفى احمل ــرق لل ــوالدة ،فيق ــال
مث ــا« :ف ــان مول ــود يف عريف».
الفَ ينـــري :االس ــم الش ــعبي ملعم ــل تكريرالنف ــط
ال ــذي أنش ــأته ش ــركة بابك ــو س ــنة 1937م (محـ ـ ّو) ع ــن
كلم ــة « »Refineryاإلجنليزي ــة .يق ــال «ف ــان يش ــتغل
يف الفين ــري» وترتب ــط بالعمل يف معمل التكرير عبارات
م ــن مث ــل «ك ــت كريك ــر» املعرب ــة ع ــن «»Cut Cracker
اإلجنليزية ،وتعني «التقطير» وفالن يشتغل يف «لكرود»:
املعرب ــة ع ــن كلم ــة « »Crude Oilوتعني النف ــط اخلام،
و«ف ــان يف «املنتنس» احمل ّورة عن كلمة Maintenance
 قس ــم الصيان ــة» وال ت ــزال ه ــذه املصطلح ــات وغيره ــامتداول ــة عل ــى ألس ــنة العاملني بش ــركة نف ــط البحرين
حت ــي اآلن.
الگراشيه :املس ــمى الشعبي لس ــوق بي ــع احلبوب
والبه ــارات والبقولي ــات الغذائي ــة يف العاصم ــة املنام ــة
(معـ ـ ّر) عن «گراش «نس ــبة إلى املوط ــن األصلي يف بالد
ف ــارس ملن ميتهنون ه ــذه املهنة ،جتمع على «گراش ــيه»
ـعبي الذي اس ــتمدت منه محالتهم يف
وهو الوصف الش ـ ّ
السوق الشعبي القدمي باملنامة اسمها .ومن التداوليات
الش ــعبية لس ــوق «الگراش ــيه» ارتباط مصطل ــح التزود
ب ـ ـ «مي ــرة البي ــت م ــن املاچل ــة» مبحالتهم الت ــي ال زالت
حتافظ على توفير مس ــتلزمات األكالت التقليدية ،وما
يحتاج ــه األهال ــي م ــن خلط ــات احللوي ــات واملكس ــرات،
واأللع ــاب الش ــعبية الصغي ــرة ،لالحتف ــاء مبناس ــبة
«الگرگاعون» التقليدية يف ليلتي النصف من شعبان
والنصف من رمضان .وتعد محالت « الگراشيه» اليوم
وجهة سياحية شعبية يقصدها العديد من زوار مملكة
البحرين(.)55
ـعبي املبتذل ال ــذي يطلقه
گراندوه :االس ــم الش ـ ّ
العامة على أماكن الذعارة( ،محو) عن مصطلح اطلقه
البريطاني ــون عل ــى منطق ــة مخصص ــة له ــذا الغ ــرض
باحمل ــرق ،يرجعه ــا البعض إل ــى تعبي ــر «»Grand dole
اإلجنليزي مبعنى «الدمية الكبيرة» فيما يرجعه آخرون
إل ــى تعبي ــر « »Grand for allمبعن ــى «أرض للجمي ــع»
وقد ش ــاع اس ــتخدام هذا املصطلح كناية شعبية للتهكّ م
مم ــن يت ــردد عل ــى ه ــذه األماك ــن .بينم ــا تداولته ألس ــنة
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العام ــة صيغ ــة التعجب االس ــتنكاري ملن يري ــد أن ينفي
ع ــن نفس ــه ارت ــكاب فعل قبي ــح يف مثل قوله ــم «چيف أنا
رايح گران ــدوه»؟!
الشعبي لدائرة «اجلمارك» (مع ّر)
گمرگ :املسمى
ّ
ع ــن كلم ــة «گم ــرگ» التركي ــة مبعن ــى م ــكان حتصي ــل
الضريبة؛ وجتمع عاميا على«گمارگ» واشتقت العامة
م ــن صيغته ــا الفع ــل «گم ــرگ الش ــيء» مبعنى ص ــادره،
وصاغ ــوا منه ــا اس ــم مفع ــول «مـ ــگمرگ» .وق ــد عرف ــت
البحري ــن أول مبن ــى لـ«الگم ــارگ» يط ــل عل ــى فرض ــة
املنام ــة القدمي ــة س ــنة 1917م أول «گم ـ َ
ـرگ» حيث بنيت
بوابة البحرين سنة 1947م يف املوقع املواجه له ،وقد كان
مي ّث ــل مع الفرضة يف تلك الفت ــرة الواجهة االقتصادية
لالس ــتيراد والتصدي ــر ،وإع ــادة التصدي ــر م ــن البحرين
إل ــى ال ــدول املج ــاورة ،وكان ــت الفرض ــة  -آن ــذاك  -تض ــم
رافع ــات ،ومس ــتودعات تخزي ــن البضائ ــع ،وعرب ــات نق ــل
البضائ ــع على قضب ــان حديدي ــة( )56ولم يغب ع ــن ذاكرة
البحري ــن الش ــعبية اس ــتخدام حمال ــي البضائ ــع آنذاك
عرب ــات النق ــل التقليدي ــة ذات العجلت ــن الت ــي ترافقها
أص ــداء عب ــارة «بال ــك» (اختص ــار عب ــارة «خ ــذ بال ــك»
املس ــتخدمة عامي ــا للتنبي ــه) وه ــي تت ــردد عل ــى أس ــماع
الن ــاس يف ذل ــك الزم ــان م ــن الق ــرن املنصرم
أدب شعبي
العدد 37
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الگيصريـــة :املس ــمى الش ــعبي لس ــواق احمل ــرق
ـعبي الق ــدمي (معـ ـ ّر) عن كلمة «القيص ــر ملك الروم
الش ـ ّ
  »Caesarيعتق ــد أن نس ــبة تس ــميته ملس ــمى القيصرملك الروم ،صفة للتكنية عن األسواق الكبيرة ،حتفظ
الذاكرة الشعبية لهذا السوق الذي افتتح سنة 1810م .أنه
كان مسقوفا ومحاطا بسور ،وله خمس دروازات (بوابات
كبي ــرة) ويحف ــظ عبق ذاكرة املكان ل ـ ـ «الگيصرية» عبق
روائ ــح احلل ــوى البحرينية احملرقية ،واخت ــاط الروائح
املنبعثة من األقمشة الصوفية مع روائح العطورالزكية.
ومن التداوليات االجتماعية الشعبية الستينية لذاكرة
«الگيصري ــة» تس ــميته آن ــذاك «س ــوق احل ــرمي» لكث ــرة
مرتادي ــه من النس ــاء ،وتع ــد «الگيصرية» أح ــد األجزاء
الهامة من مش ــروع طريق اللؤلؤ ال ــذي أدرج على قائمة
التراث اإلنس ــاني لليونس ــكو عام 2012م ( .)57
قلم املرور :اس ــم مركب متداول ش ــعبيا إلدارة املرورو
الترخي ــص« ،قل ــم» مبعنى إدارة (معر) عن الفارس ــية ذي
أص ــل ترك ـ ّـي ،أضيف ــت إلى كلمة امل ــرور العربي ــة ،واليزال
هـ ـ ــذا التعـ ــبير متـ ـ ــداوال لل ــداللـ ـ ــة على مسـ ـمـ ــى اإلدارة
نفس ــها ،وعل ــى شرط ـ ــي امل ــرور؛ وال ي ــزال يتداول ش ــعبيا
ق ــول العامة عن ــد وقوع ح ــادث مروري« :س ــويتون تلفون
لقلم امل ــرور».

الكـچرة :لفظة معربة عن الكلمة الهندية (كـچرة)
وت ـع ـن ـ ــي نف ــايـ ـ ــات األدوات واملع ـ ــدات واألش ـ ــياء املنـتـهية
صالحيته ــا ،وق ــد أكس ــبها إدخ ــال الم التعري ــف الداللة
احمللي ــة على م ــكان التخلص من الس ــيارات «املكنس ــلة:
 »cancelوتعـ ـ ــني بـ ـ ــاإلجنليزية املـل ـ ــغى اس ـتـخــدام ــها،
فتلق ــى يف «الس ــكراب »scarab :ال ــذي يعني (مع ّر) عن
اإلجنليزي ــة أماك ــن التخلص من اخل ــردوات ( .) 58فيقال
مثال« :اش ــتريت س ــامان من الس ــكراب /الكـ ــچرة».
الصح ــي
الـكـرنـتـــيـلــة :مسـ ـمـ ـ ــى مـ ـ ــكان احلج ــر ّ
للمصاب ــن باألم ــراض املعدي ــة والنبات ــات واحليوان ــات
املس ــتوردة م ــن بع ــض الب ــاد املتفش ــية فيه ــا األوبئ ــة
الـحـيـوانـيـ ــة والـنـبــات ـي ـ ــة( .م ـح ـ ـ ّو) عنـ ـ ـ ك ـلـمـ ــة «The
 »Quarantineاإلجنليزي ــة مبعن ــي َ
الصحي»
«املجر ّ
ومم ــا حتفظ ــه الذاك ــرة التاريخي ــة البحريني ــة اتخ ــاذ
قلع ــة أب ــو ماه ــر باحمل ــرق س ــنة 1931م «كرنتيل ــة» إلي ــواء
ـدري الذي تفش ــى يف البحرين آن ــذاك؛ ملنع
مرض ــى اجل ـ ّ
انتش ــار عدواه يف البالد .وقد ش ــاعت على لس ــان العامة
بعض التعبيرات الشعبية املتصلة من مثل «سووا عليه
كرنتيل ــة» و«ودوه الكرنتيل ــة».
كمبون :مس ــاحة من األرض مس ــورة ،أومس ــورة قد
تضم مجموعة من املباني الس ــكنية أواملنش ــآت (محو)
عن كلمة « »Compoundاإلجنليزية .وال زال مسمى
«الكمب ــون» يطل ــق الي ــوم ش ــعبيا عل ــى بي ــوت العائ ــات
املبني ــة يف مجمع س ــكني واحد.
كيبـــل ويلـــس :املس ــمى املت ــداول لش ــركة الب ــرق
والالس ــلكي ،محور عن التعبير اإلجنلي ــزي «& Cable
 »Wirelessقب ــل حتول اس ــمها إلى بتلك ــو «»Batelco
حي ــث ش ــاع ب ــن الن ــاس مث ــل قوله ــم «ف ــان يش ــتغل يف
كيب ــل ويلس».
الشعبي لس ــوق بيع البضائع باملزاد،
ليالم :املس ــمى
ّ
وتصفي ــة املخزون وباجلمل ــة «الچك ّية» (مح ّو) عن كلمة
«ني ــام» األردي ــة املتحول ــة كما يرى بع ــض الباحثني عن
أص ــل برتغال ــي»( .)59وتس ــتحضر الذاك ــرة الش ــعبية ه ــذا
التعبي ــر يف ن ــداءات الباع ــة عل ــى بضاعته ــم «لي ــام ..
لي ــام» ويف ق ــول العامة« :هذي البضاعة عليها ليالم» أو

«بيعها يف الليالم» و«مشترنها من الليالم» وقد استعارت
العام ــة اجتماعيا كلمة «لي ــام» لوصف حاالت التزاحم
بقوله ــم «چنه يف س ــوق الليالم»!!
املِ ـشــــن :املس ــمى الش ــعبي للمدرس ــة اإلجنليكية
التابعة لإلرساليــة األمريكيــة ،افتتحـ ـتــها «إيـ ـم ــي» زوج
الق ــس صاموئيل زومير س ــنة 1899م ألغ ــراض التعليم
الديني ،وقد دمج فيها تعليم البنات والبنني
والتبشير
ّ
س ــنة 1902م .واالس ــم (معـ ـ ّر) ع ــن كلم ــة «»Mission
اإلجنليزي ــة ،مبعن ــى «اإلرس ــالية التبش ــيرية» وتع ــرف
مدرس ــة «امليش ــن» من ــذ عق ــد الس ــبعينيات م ــن الق ــرن
العش ــرين باس ــم «مدرس ــة الرجاء».
الهيرات :املس ــمى الش ــعبي ألماكن مغاص ــات اللؤلؤ،
جم ــع «هي ــر» (محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة «ه ــار» الفارس ــية مبعني
م ــكان اللؤل ــؤ .وال ي ــزال بري ــق لف ــظ ه ــذا املس ــمى املعتق
ورن ــن موس ــيقى تداوله ــا ش ــائعا الي ــوم يف بع ــض اإلنتاج
اإلذاعي والتلفزيوني التراثي البحريني واخلليجي ،ويف
تروي ــج بع ــض املص ــارف احمللية لبرام ــج االدخ ــار لديها.
واق الــواق :مســمى قــدمي اســتعاره األجــداد لوصــف
متخيلة على األرض؛ فاتخذوا منه صيغة
أبعد مســافة ّ
«چنك
لوصف استبـطاء من ينتظرونه ،فيقولون مثالَ :
رايــح واك الــواك»! وهــي جــزر تقــع علــى الســاحل الشــرقي
م ــن أفريقي ــا ،خلـ ــف جب ــل وهم ـ ّـي أس ــماه املؤرخ ــون
«أصطفي ــون» .وق ــد نس ــج البح ــارة القدم ــاء ح ــول ه ــذه
اجلــزر األســاطير املتخيلــة عــن وفــرة الذهــب فيهــا ،وعــن
ملكته ــا ذات الت ــاج الذهب ـ ّـي ،ووصيفاته ــا األربعمائ ــة
األب ــكار ،ونس ــجوا العجائ ــب ح ــول ش ــجر فيه ــا يش ــبه
اجل ــوز وخي ــار الش ــنبر ،ويحم ــل حم ــا كهيئ ــة اإلنس ــان،
ف ــإذا انته ــى س ــمع من ــه تصوي ــت يش ــبه «واق واق»(  )60وال
أدري ماه ــو منش ــأ ش ــيوع ت ــداول ه ــذا التعبي ــر بكث ــرة يف
لغ ــة األج ــداد يف س ــياق لغ ــة االس ــتبطاء أوالتعبي ــر ع ــن
بعــد املــكان؟! وذلــك مبــوازاة تعبيــر «كاش كاشــوه» للداللــة
علــى مــكان متخيــل يف أقاصــي األرض؛ يف قولهــم عنــد
اس ــتبطاء ش ــخص ط ــال انتظ ــاره «راي ــح كاش كاش ــوه»!!
الورشـــة :املس ــمى الش ــائع حتى اآلن مل ــكان تصنيع
املع ــدات ،وصيانته ــا (مح ــو) كم ــا يب ــدو ع ــن التعبي ــر
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اإلجنليزية « »Work Shopوال يزال يتداول يف سياقات
حدي ــث العام ــة مث ــل هذه التعبيرات« :س ــويت س ــرويس
 Servesلأليس ــي  Air conditionيف الورش ــة»
الوارد :املس ــمى املت ــداول لقاعة املرض ــى (اجلناح)
يف املش ــفى (مع ــر) ع ــن كلم ــة « »Wardاإلجنليزي ــة،
درج اس ــتعمالها ش ــعبيا عل ــى ألس ــنة العام ــة كثيرا منذ
افتت ــاح مرك ــز الس ــلمانية الطب ـ ّـي يف س ــبعينيات م ــن
الق ــرن العش ــرين ،متالزم ــة مع عيادة املرضى والس ــؤال
عنه ــم «ف ــان راگ ــد يف أي وارد؟» والرد على ذلك مثل:
«وارد من ــرة  »5وجتمعه ــا العام ــة عل ــى «واردات».
الــــو ْر ْف :املسمـ ــى املت ـ ــداول شعـبـيـا ملرفـ ـ ــأ ت ـصــديــر
َ
النف ــط يف جزي ــرة س ــترة (معـ ـ ّر) ع ــن كلم ــة «»Wharf
اإلجنليزي ــة ،املتداول ــة عل ــى ألس ــنة العامل ــن يف ش ــركة
بابك ــو ،وبني األهالي حتى اليوم؛ فيقال« :فالن يش ــتغل
يف الورف» أو «نحدگ  /نصطاد السمك گدام الوارف).
اليارد :املس ــمى املت ــداول مل ــكان جتم ــع الس ــيارات:
املأوى الفس ــيح للس ــيارات( ،معرب ــة) خليجيا عن كلمة
« »Yardاإلجنليزي ــة باملعن ــى نفس ــه ،وت ــرد يف س ــياقات
يومي ــة م ــن مثل قولهم« :الس ــيارات واقف ــة يف اليارد» أو
«وق ــف س ــيارتك يف اليارد».
الحقل المعجمي لمرافق البيت البحريني
التقليدي وبعض التجهيزات فيه
ّ

فيما يلي مسرد ببعض مسميات مرافق البيت
التقليدي وأدوات املعيشة والتجهيزات ذات
البحريني
ّ
األصول األعجمية فيه:
ـعبي للمرح ــاض (بي ــت اخل ــاء)
أدب :املس ــمى الش ـ ّ
مش ــتق م ــن أص ــل فارس ـ ّـي مختص ــر لعب ــارة «أدب دس ــت
خان ــه»( )61يبدوأن ــه متح ــول ع ــن أص ــل عرب ـ ّـي ،ث ــم أعي ــد
استخدامه يف العامية ويرادفه استخدام العامة مسمى
«الت ِ ّت ــي» الش ــائع يف الس ــتينيات م ــن الق ــرن العش ــرين
ِ
(معـ ـ ّر) ع ــن الهندي ــة ،مبعن ــى اإلن ــاء املخص ــص لقضاء
احلاج ــة ،وقد تزامن اس ــتخدام كلمة «التتي» مع بعض
التط ــور ال ــذي ط ــرأ عل ــى معمار البي ــت البحرين ـ ّـي ،وما
«الت ِتّي» مكان ــا للخالء يف
صاح ــب ذل ــك من تخصي ــص ِ
أدب شعبي
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البيوت ،بدال من «الس ــنداس» باملعنى نفس ــه ،والذي كان
مكان ــا عام ــا مكش ــوفا يف العامية القروي ــة البحرينية.
أيســـي :اختص ــار مس ــمى مكي ــف اله ــواء معـ ـ ّرب
ملختص ــر كلم ــة  Air Conditionerاإلجنليزي ــة ،وال
ي ــزال اس ــتخدام ه ــذا التركي ــب مت ــداول بـ ــمسمى«A C
و »Conditioneف ـيـ ـق ـ ــال مـ ـث ـ ــل« :أي ـس ـ ــي ال ـحـجــرة /
كنديش ــن الس ــيارة».
أوتــــي :املس ــمى العامي للمك ــواة (معـ ـ ّر) ع ــن كلمة
«أوت ــي» الهندية ،الذي يطل ــق على املكواة البخارية التي
تعم ــل بالفح ــم ،ويف التركية «أوت ــو» أطلقته العامة على
املكواة الكهربائية ،ويرد يف تداوليات العامية البحرينية
مقترن ــا بالفع ــل «ض ــرب» يف مثل قوله ــم« :اضرب لثياب
أوت ــي» أو مع اس ــم املفع ــول يف« :مض ــروب أوتي».
أيس بــــكس :املس ــمى العامي للثالجة الكهربائية
(مح ــور) ع ــن « »Ice boxيف اللغ ــة اإلجنليزي ــة .ومم ــا
يت ــداول يف س ــياقات إي ــراد بع ــض التعبي ــرات اللغوي ــة
املعرب ــة املزدوج ــة اس ــتخدام الفع ــل «ب ّن ــد» (مع ــر) ع ــن
الفارس ــية مبعنى أطفىء يف مثل« :بنّد األيس بكس» أو
اسم مفعول يف مثل «األيس بكس مبنّد» مبعنى مطفأ.
وغي ــر ذلك من التعبيرات املزدوجة التعريب التي ميكن
إيراده ــا عل ــى ه ــذا املن ــوال .وق ــد ارتبط مس ــمى «األيس
بك ــس» مبس ــمى «لفْ ِ ٛري ـ ـزَر /لفلي ــزر» (اجل ــزء اخل ــاص
بـتـجـمـيـ ــد األغـذيـ ــة) (مـحـ ـ ـ ّو) عـ ــن ك ـلـم ـ ــة «»Freezer
اإلجنليزية باملعنى نفس ــه ،وجتمعها العامة على قياس
جم ــع املؤنث الس ــالم «فْ ِريـ ـزَرات».
بادگيـــر :أح ــد معال ــم البن ــاء التقلي ــدي يف دول
ِ
اخللي ــج ،وه ــو مبثاب ــة فتح ــة يف الس ــقف ،يعلوه ــا ب ــرج
يس ــاعد انس ــياب اله ــواء إل ــى داخ ــل البي ــت( ،معـ ـ ّر) عن
ادگ ِي ــر» املرك ــب من «ب ــاد» :مبعنى
التعبي ــر الفارس ــي « َب ِ
و«گ ِي ــر» مبعن ــى «ج ــاذب» ،أي ج ــاذب اله ــواء،
اله ــواءِ ،
وم ــن االس ــتخدامات الش ــعبية املش ــتركة له ــذا التعبير
«البادگ ِي ــر» عل ــى اجل ــزء املخص ــص
إط ــاق مس ــمى
ِ
«الگ ــدو» و«النارجيل ــة» يتوس ــط ب ــن رأس اجلم ــر
يف ِ
وقح ــف النارجي ــل يك ــون واس ــطة ج ــذب أنف ــاس دخ ــان
الت ــن يف عملي ــة التدخ ــن.

()4

بَ رَ ْس ِتج /برستي

باسـگيل :شـ ـ ــرائح قـص ـ ــب البــامـ ـ ــبو امل ـج ـ ـ ـ ّوف،
مفرده ــا «باسـ ــگيلة» يجلب ــه اخلليجي ــون م ــن والي ــة
«منقل ــور» بالهن ــد عل ــى ش ــكل ح ــزم تس ــمى كل واح ــدة
«كورج ــة» .تثب ــت بع ــد طالئه ــا بـ«الط ــاري» (الصب ــغ).
أعل ــى اجلن ــدل يف أس ــقف املباني اخلليجية يف تش ــكيل
معم ــاري ممي ــز ،يرجع البعض اصل كلمة «باسـ ــگيل»
إل ــى التعبي ــر املرك ــب «بانس ــي» مبعن ــى «بامب ــو» يف كل
م ــن الهندي ــة والفارس ــية ،متح ــول عن السنس ــكريتية،
و«س ــميال» مبعن ــى مبل ــل( )62وي ــوازي «الباسـ ــگيل» يف
االس ــتخدام نب ــات قص ــب «املَن َ
ْگ ــرور»(.)63
الشعبي ملروحة السقف الكهربائية،
بانكة :املسمى
ّ
(محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة «بنكه ــا» يف األردي ــة ،مبعن ــي املروحة
اليدوي ــة ،وجتمعه ــا العام ــة على «بانكات» وقد اش ــتقت
العام ــة تعبي ــرا مزدوج التعريب للمروح ــة ذات القاعدة
الت ــي تعل ــق عل ــى الطاول ــة يف قوله ــم« :بانك ــة مي ــز».
وق ــد حل ــت «البانك ــة» بعد دخ ــول الكهرب ــاء يف املجتمع
البحرين ــي مح ــلّ «املهف ــة» التقليدي ــة املصنوع ــة م ــن
خ ــوص النخيل.
ـــتج /برســـتي :أح ــد أن ــواع بي ــوت العرش ــان
َب َر ْس ِ
القــدمي ـ ــة ،ي ـبـنـ ــى مـ ـ ــن س ـعـ ـ ــف وج ـ ــذوع النخي ــل وم ــن

خش ـ ــب «الدنچ ــل /الـ ــچندل» ق ـ ــد تك ـ ــون (مع ــر) ع ـ ــن
كلم ــة «برس ــاتي» الهندية :مبعن ــى الغرف ــة املبنية أعلى
الس ــطح ،وتس ــتخدم كملج ــأ ،أوإل ــى كلم ــة «برس ــات»
مبعن ــى موس ــم املط ــر يف الهندي ــة( .)64ويرج ــع « معج ــم
العب ــاب الزاخ ــر واللباب الفاخر للصغان ــي» أصل كلمة
«برس ــتج» إلى كلمة «برس ــتق» الفارسية ،مبعنى « اآلج ّر
القائ ــم بعض ــه ف ــوق بع ــض»(.)65
ـعبي لفس ــحة البيت األمامية
َب َرن َْد َه :املس ــمى الش ـ ّ
(مح ّو) عن كلمة « »Varandahالهندية ،ترافق تداول
إطالقه ــا م ــع تطور العم ــارة البحريني ــة واخلليجية يف
عق ــد الس ــتينيات م ــن الق ــرن املنص ــرم .وتنق ــل املالك ــي
( )2000عن «قاموس وبس ــتر» أن أصل الكلمة برتغالي
وترجح س ــبق انتقالها عن
انتق ــل إل ــى اللغات األوربيةّ ،
البرتغالي ــة إل ــى الهن ــود ،الذي ــن نقلوه ــا بدوره ــم إل ــى
اللهجة اخلليجية بحكم اختالطهم بعرب اخلليج(.)66
بــــروش :مسـ ـ ــمى (معـ ـ ــرب) ع ــن ك ـل ـ ــمة «»Brush
اإلجنليزية مبعنى فرش ــاة ترد متعددة االس ــتعماالت يف
املعجمي
البحريني ،واملقصود بها يف هذا احلقل
البيت
ّ
ّ
«مخمة كنس البيت» أوأداة «للصباغة» و ترد يف س ــياقات
اخ ــرى أداة «لتلمي ــع األحذي ــة» ويف «تنظي ــف األس ــنان»
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اس ــتعارتها التداولي ــة الش ــعبية االجتماعي ــة مج ــازا
ـعبي
يف مث ــل قوله ــم «اضرب ــه ب ــروش» مبعن ــى املثل الش ـ ّ
العراق ــي القائ ــل «شـ ـ ّيم ملعيدي وخ ــذ عبات ــه» ..وغيرها.
بشـــتخته :صن ــدوق م ــن خش ــب الس ــاج ذو خانات
متع ــددة ومختلف ــة األحج ــام ،يحف ــظ في ــه «النوخ ــذة»
أوراق قي ــد حس ــابات الغ ــوص ،ومثاقي ــل اللؤل ــؤ ،وبع ــض
حبات ــه( .معـ ـ ّر) عن تعبير «بيش تخت ــه» الهندي ،مبعني
اخلش ــبة األمامي ــة ،ويرج ــح أنها م ــن أصل فارس ــي .كما
يطلق مس ــمى «البش ــتختة» على صندوق األس ــطوانات
اخلش ــبي املزخ ــرف ،ذي الب ــوق النحاس ــي ال ــذي كان
يصاح ــب جلس ــات الطرب(  .)67يطلق عليها كذلك اس ــم
«صح ــارة» التركي ــة مبعنى
«الس ــحارة» مع ــرب ع ــن كلم ــة ّ
ـبي اخل ــاص بالس ــفر .ويف التداولي ــات
الصن ــدوق اخلش ـ ّ
االستعارية االجتماعية «للبشتختة» يضرب بها التعبير
الش ــعبي« :األصل يف البش ــتختة»؛ ذلك أن أحد األغنياء
تقدم خلطبة فتاة ذات حسب ونسب؛ فسأله والدها عن
أصل ــه ونس ــبه؛ فأجابه بإش ــارة من ــه إلى البش ــتختة( .)68
ــــگيشة :املس ــمى الش ــعبي اللطي ــف حلديق ــة
َب
ِ
البي ــت الصغي ــرة (مح ّو) عن تعبير «باغـﭼـ ــة» الفارس ــي
املرك ــب م ــن «باغ» مبعن ــى حديقة و«ﭼـ ــه» أداة التصغير،
أجرته ــا العام ــة عل ــى منط ــوق التصغي ــر باس ــتخدام
«الي ــاء» يف العامي ــة البحريني ــة ،للدالل ــة عل ــى صيغ ــة
التحبي ــب والتلطي ــف.
بنـگ َلـــه :املس ــمى الش ــعبي لغرف ــة الضي ــوف يف
ْ
البيت اخلليج ــي التقليدي( ،مع ّر) بحرينيا وخليجيا
ع ــن كلم ــة «بنْگ َل ــه» يف اللغ ــة الهندي ــة األردي ــة ،والت ــي
ق ــد يع ــود أصلها إل ــى كلم ــة « »Bungalowاإلجنليزي
الت ــي تعني «البيت املبني م ــن طابق واحد ،وبخاصة يف
الري ــف أو على ش ــاطيء البح ــر»(.)69
تانكي :خ ــزان املاء أعلى س ــطح املن ــزل( ،مع ّر) عن
كلم ــة « »Tankباملعنى نفس ــه يف اإلجنليزية ،ويجمعها
العام ــة عل ــى «توانك ــي» وم ــن تداولي ــة اس ــتعماالتها
الش ــعبية املجازي ــة الش ــائعة ،وال ت ــزال ،إطالقه ــا عل ــى
ضخ ــام اجلث ــة م ــن ب ــاب التش ــبيه الس ــاخر؛ يف قولهم:
«ف ــان تانك ــي امل ــاي»!! ومثله ــا يف إط ــاق كلم ــة « ْد َرام»
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مبعنى البرميل (معر) عن كلمة « »Drumاإلجنليزية،
وجتمعه ــا العام ــة قياس ــيا عل ــى «درام ــات» وتس ــتخدم
لغوي ــا باملعن ــى املج ــازي نفس ــه لكلم ــة «التانكي».
ِ ُ
وري :مس ــمى اخلزان ــة احلديدية املس ــتخدمة
ت ِ
حلف ــظ النق ــود واملجوهرات والوثائ ــق الهامة يف املنزل
ويف مكات ــب العم ــلُ ،يرجع البعض اش ــتقاقها إلى كلمة
«جت ــارة» العربي ــة ألن التج ــار قدمي ــا كان ــوا ه ــم م ــن
ميلك ــون هذا الن ــوع من اخلزانات ،و يرج ــح آخرون أنها
(معـ ـ ّر) ع ــن أص ــل األردي ــة « )( (तिजोरीمحـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة
« »Treasuryاإلجنليزي ــة مبعن ــى خزين ــة ودخل ــت إلى
األردي ــة بصيغ ــة «ٹري ــژژى  »tare zhari -ومنه ــا إل ــى
اللهجات اخلليجي ــة(.)70
تريك دافور :املس ــمى الش ــعبي ملصب ــاح «الـ ــگاز/
 »keroseneأو لس ــبيرتو « »spiritsويضغ ــط بالبخ ــار
« »vaporاللف ــظ اإلجنلي ــزي (محـ ـ ّو) بحريني ــا إل ــى
«داف ــور» ويرجع البعض أصل كلمة «تريك» إلى التركية.
ويقاب ــل ه ــذا املس ــمى بع ــد دخ ــول الكهرب ــاء البحري ــن
مسمى «الليت» (محورة) عن كلمة « »Lightاإلجنليزية.
وجتمعه ــا العام ــة عل ــى «ليتات» ومم ــا حتفظ ــه الذاكرة
الش ــعبية لـ«تريك  /وليت الدافور» اس ــتخدامه محموال
عل ــى األكت ــاف إلض ــاءة طرق ــات ودواعي ــس الفرج ــان
(األحياء الش ــعبية) يف أثناء الزفة التقليدية للعرسان،
وق ــد يك ــون أص ــل كلم ــة «ت ِْريـ ـ ْـك» (محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة
« »Electricاإلجنليزي ــة ،مبعن ــى الكهرب ــاء «وجتمعه ــا
ـكات».
العام ــة على «ت ِْريـ ـ ْ
در َ
وازه :املس ــمى الش ــائع لب ــاب البي ــت اخلارج ــي
ْ
«أب ــو صفقت ــن» (البواب ــة) (معـ ـ ّر) ع ــن تعبي ــر «دروازة»
الفارس ــية ،املرك ــب م ــن «در» :الب ــاب ،و«وازه» :املفتوح .إال
أنّ الرحالة ابن بطوطة ينس ــبها إلى الهندية ،إذ يصف
الهن ــود يف أثن ــاء رحلت ــه إل ــى بالدهم س ــنة 1325م «إنهم
يس ــمون الب ــاب دروازة»(  .)71وال ت ــزال الذاك ــرة الش ــعبية
البحريني ــة تس ــتحضر أصداء ش ــكوى تغي ــر األزمنة يف
األهزوج ــة التراثي ــة الش ــعبية املعبرة:
رجال ترگع الدروازة
«راحت
ٍ
وجت رجال املطنزة والعازة»
ّ

ِد ِر َ
الشعبي اخلليجي الشائع للنافذة
يشه :املسمى
ّ
(محـ ـ ّو) عن تعبير «دريچه» الفارس ــي املرك ــب من «دري»
مبعن ــى ب ــاب و«چ ــه» مبعن ــى الب ــاب الصغي ــر .وال ي ــزال
مس ــمى «الدريش ــة» ال ــذي جتمع ــه العامي ــة اخلليجي ــة
على «درايش» شائع االستخدام ،ويرد مجازا يف تداولية
مجازاتهم االجتماعية ،يف مثل قولهم للش ــخص الذي
ال ف ــكاك من ــه« :طل ــع م ــن الب ــاب ودخ ــل من الدريش ــة».
ـدي قيم ــة
و«للدريش ــة» يف املعم ــار البحرين ــي التقلي ـ ّ
جمالي ــة واجتماعية مميزة( .)72يش ــهد عليه ــا ذكرها يف
بع ــض األهازيج الش ــعبية يف مث ــل قولهم:
واملد ة ( )73زرقا...
والدريشـــة خضرا
ّ
واملســـاند ( )74صفّ ني كل صوب ستة.

دنچل :نوع من جذوع األشجار الصلبة واملستقيمة
والصلبة (مح ّو) بالقلب عن الكلمة الفارسية «چندل»
مبعني «خش ــب الصندل» .ي ــرد مفردها العامي بصيغة
«دنچل ــه» اس ــتعملها األج ــداد يف عم ــل أس ــقف املن ــازل
التقليدي ــة ،تك ــون بع ــرض ال يتج ــاوز الثالث ــة أمت ــار،
خوفا من اعوجاجها ،ثم يطلونها بطالء أس ــود خاص
للمحافظ ــة عليها من التآكل والتلف بفعل احلش ــرات
وعوام ــل املن ــاخ ،ويف الت ــداول الش ــعبي ي ــرد التش ــبيه يف
مثل قوله ــم« :مرتز چ ّن ــه دچندله».
دهريز :املمر الضي ــق يف مدخل البيت (مح ّو) عن
()75
كلمة «دهليز» الفارس ــية املعرب ــة يف الفصحى قدميا
باملعن ــى نفس ــه .ويف العم ــارة التقليدي ــة اخلليجي ــة
()76
يفصل «الدهريز» بني باب البيت اخلارجي واحلوش
ويفضي «الدهريز» غالبا إلى املكان املخصص يف البيت
اخلليج ــي الجتماع العائلة واملع ــروف بـ«الليوان».
تقليدي
ُدو ُٛشــــگ :مس ــمى ش ــعبي ملف ــرش خليج ــي
ّ
يحش ــى بالقطن ويشكل برس ــوم تقليدية مطرزة يدويا،
يف ــرش عل ــى أرضية املجالس و«اللياوي ــن» وتصف حوله
()77
املساند للجلوس (محو) من كلمة «توشاگ» التركية
ويقال إن الفرس اس ــتعاروها يف لغتهم .جتمعها العامة
«دواش ــگ» وه ــو ش ــاهد  -حتى نهاية الس ــبعينيات
عل ــى ِ
م ــن الق ــرن املاض ــي  -عل ــى جمالي ــات تش ــكّ ل األث ــاث
التقليدي لفرشة العرسان البحرينية ،ويستحضر هذا

املقط ــع م ــن األغني ــة الش ــعبية «ي ــام الورد» ه ــذا حلضور
«للدو ُٛشگ»:
الش ــعبي املميز ُ
« ...وجابوا «الدواشگ» من ضحا عيني  ...وكله علشان
أم الورد يااهلل»

رباوي :شاع إطالق مسمى «رباوي» منذ السبعينيات
م ــن القرن العش ــرين على البي ــوت ذات الطابع املعماري
األجنب ـ ـ ـ ّـي؛ للم ــباهـ ـ ــاة مشـ ـ ــتقة ب ــالت ـعـري ـ ــب م ــن كلم ــة
« »Europeanاإلجنليزي ــة .وق ــد ش ــاع اس ــتعمالها يف
مرحل ــة الحقة لتوصيف أثاث البيت احلدي ــث واألدوات
الصحي ــة وغيره ــا .فيق ــال «فالن بيته رب ــاوي»!.
روزنة :لفظة فارس ــية (معـ ـ ّر) تعني الفجوة املقامة
يف ج ــداران غ ــرف و«لياوي ــن» البي ــت اخلليج ــي ،وتبن ــى
عل ــى ش ــكل مس ــتطيل ع ــادي ،أو مق ــوس مض ــاف إلي ــه
بع ــض النق ــوش اجلصي ــة املزخرف ــة ،وتك ــون «الروزن ــة»
يف البي ــت التقلي ــدي مبثاب ــة ّرف حلف ــظ األش ــياء ذات
االس ــتعمال اليوم ــي ،لتك ــون يف متن ــاول الي ــد .وه ــي
بحك ــم جماليته ــا متث ــل الي ــوم وح ــدة معماري ــة تراثية
ممي ــزة تس ــتحضرها الذائق ــة اجلمالي ــة ،وتنس ــج على
ـعبي ،م ــن املث ــل
ذكراه ــا التراثي ــة قص ــص اخلي ــال الش ـ ّ
()78
الغنا ما تغانت» .
القائل »:أم الروازن حطوها يف بيت ِ
روشـــنة :مس ــمى الفتح ــة الصغي ــرة املقامة حتت
س ــقف الغرف ــة أو اللي ــوان يف البي ــت اخلليج ـ ّـي؛ (معر)
ع ــن الفارس ــية ،مبعن ــى الش ــباك الصغي ــر يف أعل ــى
البي ــت .ومتثل «الروش ــنة» وح ــدة معماري ــة تراثية على
ش ــكل ك ــوة مربع ــة أصغ ــر حجم ــا م ــن الروزن ــة تس ــمح
لله ــواء وبصي ــص م ــن الض ــوء بالدخ ــول .ويتداخ ــل
مدلول كلمتي «الروش ــنة والروزنة» العامي أو الفصيح»
فتس ــتخدم إحداهم ــا مح ــل األخ ــرى أحيان ــا»(.)79
زولية :مسمى السجاد التقليدي الذي يحاك من
الص ــوف (محـ ـ ّو) عن كلم ــة «زيلو» الفارس ــية ،و«جولية»
الهندية ،جتمع عام ّيا على «زوالي» وقد أصبح مسماها
عالم ــة عل ــى حتـ ـ ّول أمن ــاط تأثي ــث البي ــت البحرين ــي
ودواوي ــن األس ــر امليس ــورة ،ب ــن ع ــدة أجي ــال .ويرد اس ــم
ش ــعبي آخر «للزوالي» بلفظ «النّهالي» قريب من لفظ
« »Haliالتركي ــة ،ويف معناه ــا ت ــرد هذه األغنية ش ــعبيا:
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()6
()5

َف َنـرْ

روزنة

ما فرشنا «النهالي»لو ما نحبك ما فرشنا «النهالي»
عزيز وغالي..
عزيز وغالي  ..وحياة بقاك انك
ِ
ٍ

ســـامان /سيمان :تعبير يطلق عام ّيا العامة على
مس ــتلزمات البي ــت «املي ــرة» وعل ــى ع ــدة الش ــغل وأجزاء
املكائ ــن واآلالت (معـ ـ ّر) ع ــن كلم ــة «س ــامان» األردي ــة،
باملعن ــى نفس ــه؛ وم ــن تداولي ــات اس ــتخدامها اللغ ــوي
قوله ــم «اش ــتر س ــامان للبي ــت /أو للمكين ــة» وإطالقه ــا
مجازا يف اللغة السوقية لوصف بعض أعضاء اإلنسان
الس ــفلية؛ وش ــاع كثيرا اس ــتخدامها منقولة عن الهنود
يف عب ــارة «س ــامان ديـ ــگة» الت ــي ذهب ــت تعبي ـ ًـرا يطل ــق
عل ــى الش ــخصية ال ــذي «ال ميتل ــك الصالحي ــة للقيام
بأي ــة مهمة ) 80(»...وس ــتتناول الدراس ــة تفصيل ذلك يف
احلق ــل املعجم ــي للصف ــات واحلاالت.
ـعبي تراث ـ ّـي للس ــرير
ســـجم  /ســـيم :مس ــمى ش ـ ّ
التقلي ــدي ،ال ــذي تبن ــى يف ح ــوش البي ــت م ــن الس ــعف
بارتف ــاع قام ــة؛ للنوم يف ليالي الصيف ،ترد  -كما يرى
گملي» باملعنى نفسه،
«س ْ
جمال  -عند البحارة بلفظ ْ
(معـ ـ ّر) عن التركية ،ويحفظ الغزل الغنائي البحريني
ـگملي» يف ثناي ــا البوح يف:
«الس ـ ْ
الق ــدمي مف ــردة ْ
«السكملي» اتصوخي للبيبي..
حدر ّ
والسمر تعذيبي
البيض چتلي ّ
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ويف قولهم:
ال خال البيت وال عدم..
السجم»
منك ياركاب « ّ

()81

سيسم  :خشب األبنوس األسود (مع ّر) عن الهندية
باملعن ــى نفس ــه ،يحض ــر ه ــذا الن ــوع م ــن اخلش ــب يف
تداوليات حرفة النجارة التي تشتهر مبزاولتها وتوارثها
العدي ــد م ــن العوائ ــل البحريني ــة ،يدخل «السيس ــم» يف
تداولي ــة التوصي ــف االجتماعي جل ــودة األث ــاث القدمي
خاصة يف صناعة الصناديق اخلشبية املعروفة بـ«ملبيت»
و«البش ــتختات» ومتي ــزه الذائق ــة البحريني ــة يف مث ــل
قوله ــم« :ه ــذا الصندوق سيس ــم»!
ـــب ِر ّيه :مس ــمى ش ــعبي بحريني قدمي للس ــرير،
ِش ْ
قيل إنها تعبير (محو) من الفارس ــية واألردية «ش ــابري
 /شـ ــبريـ ـ ـ ــد» مبعـ ـنـ ـ ــى :الســريـ ـ ــر املــصنـ ـ ــوع من احلــبال
امل ــستـ ـخـ ـ ــدم عل ــى ظهر الس ــفينة .وي ــوازي ـ ــها مـ ـسـ ـ ــمى
«ال َك ْرفا َي ــه» جمعه ــا «ك ــرايف» تعبي ــر مرك ــب عن املس ــمى
الهن ــدي «چار پائي» وعن الفارس ــية «چهارپايه» مبعنى
«ذات القوائ ــم األرب ــع»(.)82
َفنَ ْـر :أحد أشهر أجهزة اإلضاءة التقليدية يف حياة
األج ــداد ،قب ــل دخ ــول الكهرب ــاء (مع ــر) ع ــن اليوناني ــة
من ــذ الق ــدم بلف ــظ «فن ــار» ومنه ــا إل ــى التركي ــة ،جتمع

يف العام ّي ــة عل ــى «فْ ن ــارة» و«ال َف َنـ ـ ْـر» يش ــكل مع الش ــمعة
«لس ــراج» ش ــاهدان حميم ــان عل ــى ذكري ــات إض ــاءة
ـگ ــاي ـ ــظ» اخلل ـ ـ ــيج ،و«الـفـرج ـ ــان»
عرش ــان مضاعن «مـ ـ ْ
يف زم ـ ــن األج ـ ــداد .يرد ذكر «ال َف َنـ ــر ْ» شعبيا يف تداوليات
املج ــاز احملب ــب يف وص ــف م ــن يحض ــون مبعـ ـزّة ممي ــزة،
فيق ــال مث ــا« :ف ــان فن ــر البي ــت» وه ــو املعن ــى اجلميل
نفس ــه الذي حفظه التعبير اجلميل يف تساؤل املطرب
الكويت ــي عب ــد الك ــرمي عب ــد الق ــادر بحس ــرة يف غي ــاب
احملب ــوب« :وين ــك ي ــا فنر هالبي ــت؟!».
ـبي للطفل
كاروكة :مس ــمى املهد التقليدي اخلش ـ ّ
اخلليجي يف مجتمع األجداد ،ويقابله يف اللغة احملكية
األصلي ــة مس ــمى «املن ــز» املصن ــوع م ــن جري ــد النخي ــل،
ويعتق ــد أن «الكاروك ــة» م ــن األلف ــاظ الت ــي اس ــتعارتها
الثقاف ــة اخلليجي ــة م ــن اللغة الهندي ــة القدمية بحكم
التثاق ــف واالخت ــاط من ــذ القدم.
كبـــت :املس ــمى الش ــعبي خلزان ــة حف ــظ املالب ــس
َ
اخلش ــبية أواحلديدي ــة (مح ـ ّو) ع ــن كلم ــة «»Cabinet
اإلجنل ـ ــيزية ،بـمـع ـ ــنى «خــزان ـ ــة حف ـ ــظ النـفـائ ـ ــس ذات
اخلصوص ـيـ ــة ،وجتم ـ ــع يف الع ــام ـ ــية اخللـيـ ــجية عل ــى
ـات» .ومــن العبــارات الشــعبية املتداولــة يف
«كْبا َتــه /و َك َبتـ ْ
ثقافــة األجــداد التربويــة ،تنبيــه األبنــاء  -علــى ســبيل
الوعي ــد  -بالق ــول« :اخليزران ــه ..يف الكب ــت»!
ـعبي ااملصن ــوع يدوي ــا
ملبــــة  :مس ــمى الس ــراج الش ـ ّ
م ــن زجاجة «غرش ــة» (القارورة بالفارس ــية) أو «قوطي»
صفيحة معدنية ،يف وسطها فتيلة من خيوط اخليش
يت ــم تثبيته ــا «بدليچة التم ــر»( )83وتضاء بالكيروس ــن.
ولف ــظ «اللمب ــة» (مع) ع ــن كلم ــة « »Lampاإلجنليزية
الت ــي انتقل مس ــماها بعد دخول الكهرب ــاء إلى البيوت
عل ــى املصابي ــح الكهربائي ــة ،الت ــي تع ــرف حت ــى الي ــوم
بـ«الليت ــات» جم ــع «لي ــت» (م ــع) ع ــن كلم ــة «»Laight
اإلجنليزية .وحتفظ الذاكرة الشعبية البحرينية عبق
رائحة احتراق الدليجة املش ــبعة بالدخان ،املنبعث من
الفتي ــل ،دون أن تنس ــى العديد م ــن احلرائق يف البيوت
املبني ــة م ــن س ــعف النخيل ،بس ــبب الغفلة ع ــن اللمبة،
أو عب ــث األطف ــال بها.

ِليوان :املس ــمى املعماري اخلليجي الش ــعبي للمكان
املسقوف احملاذي لغرف البيت القدمي يطل على حوش
(مح) عن كلمة «إوان/إيوان» الفارس ــية( )84وجتمع
البيتُ .
واوين» ويعد «الليوان» الركن
يف العامية على «لياوين» و« ُل ْ
احلمي ــم يف البي ــت اخلليج ــي ال ــذي تخصص ــه العائل ــة
الجتم ــاع أفرادها.ومم ــا حتفظ ــه الذاك ــرة الش ــعبية م ــن
أهازيج يف وصف س ــعة اللي ــوان قولهم:
واحلوي براحة و«الليوان» ساحة..
()85

واحلمام يرفرف وسط البراحة

كم ــا حتف ــظ الذاك ــرة التراثي ــة اخلليجي ــة يف ذك ــر
اللي ــوان ه ــذه األهزوج ــة األثي ــرة:
بيتنا دجه وليوان

وحوشنا للخيل ميدان

( )86

ِميـــز :مس ــمى طاول ــة ّ
الطع ــام ،الت ــي ط ــرأت عل ــى
حي ــاة األج ــداد بعد افتتاح ش ــركة النف ــط وغيرت منط
تن ــاول بع ــض العمال طعامه ــم يف أثناء ال ــدوام (مح ّو)
عن كلمة « »Messاإلجنليزية مبعني املائدة املش ــتركة
لتن ــاول ع ــدد م ــن األش ــحاص الطع ــام عليه ــا ،وتعن ــي
يف الالتيني ــة وجب ــة الطع ــام وجتم ــع يف العامي ــة عل ــى
«أمي ــاز» وم ــن تداولي ــة اس ــتعمالها اللغ ــوي يف اخللي ــج
العرب ـ ّـي إطالقه ــا عل ــى مكات ــب «الكيتب ّي ــة» (املوظفني)
يف «احلفي ــزات» وتش ــهد الذاكرة الش ــعبية دخول لفظة
ِ«مي ــز» إلى بعض بيوتات املجتمع البحريني البس ــيط،
من ــذ عق ــد الس ــتينيات م ــن الق ــرن العش ــرين عل ــى
استحياء متال زمة مع مرادفتها كلمة «تيْ ٛبـ ــل» (مح ّو)
ع ــن كلم ــة« »Tableيف اإلجنليزي ــة ،مبعن ــى املنض ــدة.
وارش :ال ـمـسـمـ ـ ـ ــى الـتـ ــراث ـ ـ ــي الش ـعـب ـ ـ ّـي للـحــاجـ ـ ــز
ِ
اخلارج ــي احملي ــط بأط ــراف س ــطح البي ــت اخلليج ــي
الق ــدمي (معـ ـ ّر) م ــن كلم ــة «ورش» الفارس ــية ،مبعن ــى
«جان ــب» ويبن ــى ال ــوارش يف التراث املعم ــاري اخلليجي
بـ«لف ــروش» ومفرده ــا «ف ــرش» وه ــي ن ــوع م ــن الصفائح
احلجري ــة البحري ــة الرفيع ــة املنفرش ــة (املنبس ــطة)
الت ــي ال يتع ــدى س ــمكها  3بوص ــات يت ــم اقتطاعها من
األماك ــن ّ
«الطفيح ــة» (غير العميق ــة) يف البحر عندما
()87
ينحس ــر عنه ــا امل ــاء .
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َو ْر ِنيــــش :املسمى املعروف لطالء اخلشب واملعادن
إلضف ــاء اللمع ــان عليها (معـ ـ ّر) عن كلم ــة «»Varnish
اإلجنليزي ــة باملعن ــى نفس ــه .وت ــرد يف التعبي ــر املج ــازي
ـعبي عن ــد وص ــف األش ــياء الت ــي ال يش ــي ظاهره ــا
الش ـ ّ
بحقيق ــة باطنه ــا عل ــى س ــبيل التن ــدر ،أو وص ــف ظاهر
م ــا يخدعن ــا م ــن األش ــخاص واألش ــياء بق ــول العامة :
«مض ــروب ورنيش»!
وج ِلـــي :مس ــمى «اللي ــت» الكهربائ ــي (محـ ـ ّو) ع ــن
ْ
كلم ــة « »Big lightمبعن ــى املصب ــاح الكبي ــر ،متيي ــزا له
ع ــن اللي ــت الصغي ــر «لي ــت الن ــوم» جتمع ــه العامة على
ـات » ق ــد تك ــون (محـ ـ ّو) عن كلم ــة األردية «بجلي
«وج ِل َّي ـ ْ
ْ
  »bij’liاألردي ــة مبعن ــى «ومي ــض الب ــرق» أو الصعق ــةالكهربائية.
الحقل المعجمي لألطعمة واألشربة
وأدوات المطبخ التقليدي

فيم ـ ـ ــا يـ ـلـ ـ ــي مـ ـس ــرد بب ـع ــض م ـس ـم ـ ــيات األط ـعــمة
واألشربة وأدوات املـ ـط ـبـ ـ ــخ ال ـبـحـري ـن ـ ّـي الت ـقـلـيـدي ذات
األص ـ ــول األعجــمية:
آلو :مس ــمى البطاطس الشعبي (مع ّر) عن الهندية
ش ــاع عل ــى ألس ــنة العام ــة مس ــماها «عل ــي و ّل ــم» ولذلك
قص ــة طريفة وه ــي أن البطاطس وصل ــت الى البحرين
ألول مرة من لبنان ،على يد تاجر بحريني اسمه «علي»
وش ــريكه لبناني اس ــمه «وليم» من البقاع اللبناني ،فكان
يكت ــب عل ــى الصنادي ــق « »Ali & Wileamفاش ــتق
التج ــار الهن ــود اس ـ ًـما مر ّكب ــا لها ش ــاع ب ــن البحرينيني
آنذاك ه ــو «علي و ّل ــم»(.)88
اآليديـــن :أح ــد أدوي ــة ع ــاج اجل ــروح وتطهيره ــا
واملع ــروف ش ــعبيا بـ«ح ــل ال ــدم» (معـ ـ ّر) ع ــن كلم ــة «اليود
  »Iodineاإلجنليزي ــة( .)89حتف ــظ مس ــماه الذاك ــرةالس ــتينية والس ــبعينية م ــن الق ــرن العش ــرين باقت ــران
رائحت ــه النف ــاذة وش ــدة حرقان ــه يف ع ــاج ج ــراح األيدي
واألرج ــل ،بس ــبب دوس املس ــامير أو «س ــاء النخي ــل» أو
الزج ــاج املكس ــور «گ ــزاز» وق ــد ع ــرف من ــه نوع ــان البارد
واحل ــار ،كان يس ــود االعتق ــاد بأن ــه كلم ــا زادت حرق ــة
أدب شعبي
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«اآليدي ــن» كان أس ــرع يف اندم ــال اجل ــروح! وكان البدي ــل
الش ــعبي املت ــداول يف حال عدم توافره اس ــتخدام عصارة
ورق املش ــموم األخض ــر إليق ــاف ن ــزف ال ــدم.
باچــــه :طبخ ــة ش ــعبية ش ــائعة يف دول اخللي ــج
َ
العرب ــي تؤخ ــذ من رأس الغنم وكراعينه ،تعبير فارس ــي
و«چـ ــه» للتصغي ــر ،يعبر
مرك ــب م ــن «ب ــا» مبعنى «ق ــدم» َ
مبدلولها يف املجاز العامي عن هرس الش ــيء وتفتيته،
حي ــث ت ــرد يف تداولية املغالب ــة كناية عامية عن ذلك يف
باچـ ــه».
قولهم «سواه َ
الصيني ،يس ــتخدم
اد َيه :ماعون من النحاس أو
َب ْ
ّ
لتق ــدمي امل ــرق والثري ــد في ــه (معـ ـ ّر) باملعنى نفس ــه عن
كلم ــة «بادي ــة» الفارس ــية وجتم ــع ش ــعبيا على «ب ــوادي»
وق ــد دخل ــت ه ــذه الكلمة إل ــى الكالم العرب ــي الفصيح،
فتنط ــق يف املغ ــرب ومص ــر بالط ــاء «الباطي ــة» ولك ــن
مبعن ــى القصع ــة الكبي ــرة( .)90
ـعبي مش ــهور للك ــوب املعدن ــي
َبال ِ
ْـــدي :مس ــمى ش ـ ّ
الص ـغ ـيــر ذي الـمقب ــض ،الـ ــذي يس ـت ـعـمــل إنــاء لش ـ ــرب
املـ ـ ــاء ،مس ـ ـ ـت ـ ــورد م ــن الهند ،وي ـ ـ ـ ــرجع أصـ ـ ــل مسـ ـم ـ ـ ــاه
إل ــى ك ـل ـمـ ــة «بــالٹـ ــي» (معـ ـ ـ ّر) عنـ ـ ـ الهنــدي ـ ــة  -األردي ـ ـ ــة،
مبعن ــى الس ــطل(.)91
ِب ْر ِبير :مس ــمى أحد اخلضراوات الش ــعبية الشائعة
يف البحري ــن (محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة «برپه ــن» الفارس ــية.
«الب ْر ِبي ــر» يف الثقاف ــة الش ــعبية حض ــورا
احتل ــت عش ــبة ِ
تراثي ــا حتفظ ــه ذاك ــرة الس ــفرة الش ــعبية البحريني ــة،
وتت ــردد أصـ ـ ــداؤه يف نـ ـ ــداء «الب ـ ـ ــقال»( )92األث ـ ـ ــير ال ــذي
حتفظ ــه ذاك ــرة الفرجان واحلارات الش ــعبية وبيوتات يف
امل ــدن والق ــرى البحريني ــة.
ٛيت :مسمى قطع من السكاكر التي يقبل عليها
بر ِمـ ْ
ْ
األطف ــال (مح ــو) ع ــن التعبي ــر اإلجنلي ــزي «Pepper
 »mintحل ــوى بنكه ــة النعن ــاع( )93وتس ــتحضر الذاك ــرة
الش ــعبية حض ــور «البرمي ــت» بنكه ــات أخ ــرى مث ــل «دهن
البق ــر» والليمون والبرتقال؛ بوصف ــه زوادة فرح الحتفال
ألطف ــال باملناس ــبات الش ــعبية مث ــل «الگرگاع ــون»
واملوالي ــد ،يحضر متالزما مع حالوة «الـ ـ َـچاكليت» (مع ّر)
هي األخرى عن كلمة « »Chocolateاإلجنليزية؛ فتكون
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«چاكليت وبرميت» .ويدخل
حصيلة األطفال مع الف ــرح َ
تعبير «ال َݘاكْلي ٛتْ » يف تداولية مس ــمى األلوان؛ حيث يطلق
على الل ــون البن ـ ّـي « َݘاكْلي ٛتْي».
ِب ِر ْن ْ
شعبي آخر لطبخة
وش  /برنيوش :مسمى
ّ
احملم ــر اخلليجي ــة املعروف ــة (محـ ـ ّو) ع ــن تعبي ــر مركب
«برجن» يف الفارسية  -البستـگية مبعنى األرز و«جوش»
مبعن ــى املغل ــي( .)94وق ــوام «البرجنوش» التقلي ــدي األرز
احملل ــى بدبس التمر ،قبل أن يدخل اس ــتخدام الس ــكر،
بإدام والس ــمك املش ــوي ،ومما حتفظه الذاكرة الشعبية
وش» بصفته الوجبة الرئيس ــة
«الب ِر ْن ْ
التراثية حضور ِ
عل ــى ظه ــر س ــفن الغ ــوص يف مواس ــمه الغاب ــرة .كم ــا
تس ــتحضره الذاك ــرة التراثية يف رمزي ــة طقوس العذرة
(م ــن الطق ــوس الش ــعبية الس ــترضاء اجلن) تق ــدم يف
تقالي ــد تس ــبوحة املعرس ،واغتس ــال الع ــروس يف رحاب
العي ــون الطبيعي ــة املش ــهورة التي يعتقد أنها مس ــكونة
ـوش» حت ــت س ــرير
«الب ِر ْن ـ ْ
باجل ــن ،وتض ــع أم الع ــروس ِ
ابنته ــا عش ــاء للج ــن ،لينش ــغلوا ب ــه ع ــن املعاري ــس ويف
الصب ــاح ترمي ــه الداي ــة يف الع ــن حت ــى ال ي ــأكل من ــه
()95
أح ــد ،ألن اجل ــان قد أكلوا من ــه»!

برهم :مسمى (محور) عن كلمة «مرهم» اليونانية،
وتعن ــى خليط الدهانات الطبية املس ــتخدمة يف مداواة
اجل ــروح والق ــروح واحل ــروق ،وتدلي ــك اجلس ــد .وقد ورد
ذك ــر بع ــض املراه ــم القدمي ــة الت ــي يصنعه ــا البابلي ــون
م ــن «مت ــور دل ــون املقدس ــة» يف حض ــارة وادي الرافدي ــن،
ومـ ـ ــن وصف ــات «الب ــراه ــم» الش ــعبية الـ ـت ــي ت ـح ـ ـف ـظــها
خب ــرة الطبي ــب الش ــعبي البحريني مث ــا خليط صمغ
«العن ــزروت» مع العس ــل مرهما لع ــاج اجلروح ،وخليط
العن ــزروت م ــع مدق ــوق احللب ــة وبي ــاض البي ــض وزي ــت
السمس ــم مرهم ــا لع ــاج ضيق التنفس عن ــد األطفال،
وم ــزي ـ ـ ــج مس ـح ـ ــوق الع ـن ــزروت مـ ــع ب ـب ـي ـ ــاض ال ـبـيــض؛
«لزگ ــة» (لبخ ــة) جلبر كس ــور العظ ــام .وغي ــر ذلك من
ِ
الوصفات الش ــعبية.
بريانـــي :الطبخ ــة املعروف ــة خليجي ــا ،اس ــتوطنت
اخللي ــج العرب ـ ّـي تراثيا( ،مع ــر) عن مس ــمى «برياني» يف
األردي ــة ،و(محـ ـ ّو) عن التعبير املركب «بريان» الفارس ــية؛
مبعن ــى املقل ــي ،أو «برجن ــي» مبعن ــى «أرز» يق ــال إنه ــا
انتقل ــت م ــن ب ــاد ف ــارس إل ــى الهن ــد عل ــى ي ــد املغ ــول،
قوامه ــا «العي ــش» (األرز) املطب ــوخ م ــع اللح ــم والتوابل.
وم ــن تداولياتها العام ّية اخلليجية مجازا قولهم كناية
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عن خلط األش ــياء ببعضها»:س ــواه برياني» ،وال ش ــك يف
أن البيئة العربية اخلليجية قد أضافت إلى « البرياني
ونفس ــا مم ّيزا.
مذاقا ش ــهيا
ً
ــــگ :حب ــات ثم ــرة الفس ــتق املعروف ــة (مح ّو)
َب ْس َت ْ
ع ــن كلم ــة» بس ــته « الفارس ــية ،واللفظ اخلليج ــي أقرب
إلى األصل الفارس ـ ّـي من اللفظ املع ّرب(  .)96وتس ــتحضر
ال ــذاك ـ ــرة الشـ ـ ــعبية «البسـ ـت ـ ــگ» عل ـ ـ ــى «سفـ ـ ــرة گـدوع
العرسان» مع كل من الكازو والبيذان ،وتستعير النسوة
ـتگ» توصيفَا جلمال
يف اخلليج ش ــعبيا مس ـ ّـمى «البس ـ ْ
تش ــكّ ل أضاف ــر املرأة.
َب ْستو ْ
گ :املس ــمى الش ــعبي لرقائ ــق الدقي ــق احللوة
املعروف ــة (معـ ـ ّر) ع ــن كلم ــة « »Biscuitاإلجنليزي ــة،
متحول ــة عن اصل التين ــي « »Biscotusمبعنى املخبوز
مرت ــن .وحتف ــظ ذاك ــر «غنـ ــا َݘ الـ ـ ِـگدوع» التقليدي ــة يف
«البس ْ
«البستوگ» الورقية ،أو
توگ» علب
البحرين حضور
ِ
ْ
الصفائح املعدنية املنمقة باألش ــكال واأللوان للماركات
املختلف ــة ،والنكه ــات املتع ــددة؛ بوصف ــه م ــن اجلاف ــة
واخلفيف ــة احملبب ــة للصغ ــار والكبار.
بهـــار :النبات ــات املنكه ــة واحلارق ــة املس ــتخدمة يف
طبخ الوجبات الش ــعبية (معر) عن كلمة «بهار» الهندية
احمل ــورة ع ــن أص ــل سنس ــكريتي «  - विहाﭬ ِـ ـ َهار» س ــميت
الواقع ــة ش ــمال ش ـ ْـرق الهن ــد لكث ــرة
به ــا والي ــة "به ــار" ِ
«بهر»
البه ــارات فيه ــا(  )97وقد اش ــتقت العامة منها فع ــل ّ
«مبهرة» كما ش ــاعت تداولي ــة كلمة «بهار»
واس ــم املفع ــول ّ
املجازية اجتماعيا باستعارة اشتقاقاتها يف التعبير عن
التجم ــل يف مث ــل قوله ــم «حـ ــچي مبه ــر» ولطلب
صف ــة
ّ
املقبولي ــة يف مث ــل قوله ــم «ح ــط اش ــوية بهار»!
ْبيا َلـــه :ق ــدح صغي ــر لش ــرب الش ــاي (مع ــر) ع ــن
الفارس ــية ،جتمعه ــا العام ــة عل ــى «بياالت» مس ــتخدمة
يف التركية وأألردية باملعنى نفس ــه( .)98شاع تداول اسمها
ـگهاوي الش ــعبية» والبيوتات البحرينية مقترنة
يف «الـ ـ ْ
بطق ــوس ش ــراب الش ــاي يف مث ــل قوله ــم« :بيال ــة َچـ ــاي
ـگنّد ال ــراس»!
مخدر تـ ـ ْ
َ
بيـــذ َان /بيـــدان :مفرده ــا «بيذان ــة» (مح ــور) ع ــن
«ب ــادام أي» ذات األص ــل الفارس ــي واألردي والترك ــي ويعني
أدب شعبي
العدد 37
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أح ــد أن ــوع املكس ــرات الش ــائع اس ــتخدامها يف البحري ــن
وإليه ــا تع ــزى تس ــمية بع ــض أش ــكال صياغ ــة الذه ــب
البحريني ،وبعض الطرز الزخرفية اجلبسية (التراثية)
ّ
الهندسي املكون من خمس دوائر متداخلة
ذات التشكيل
ّ
املعروف ــة بالش ــكل الزخ ــر ّ
والبيداني».
يف «البيذان ــي/
ّ
بيــز :قطعــة قمــاش تســتعمل يف املطبــخ للتنظيــف
ورف ــع األوان ــي احل ــارة( ،معـ ـ ّر) ع ــن التركي ــة باملعن ــى
نفســه ،ويضــرب بهــا مثــل شــعبي شــائع لــه قصــة «شــيل
البيــز ..حــط البيــز ،تــرى البــز خل ــگة  /خرجــة» مبعنــى
(خرق ــة) قم ــاش .وم ــن تداولياته ــا املجازي ــة الش ــعبية
قــول العامــة «ســواه البيــز» والتســاؤل االســتنكاري لــردع
«چي ــف أن ــا بي ــز؟».
م ــن ال يعب ــأ مبش ــاعر اآلخري ــنْ :
تابـــل :املس ــمى الش ــعبي البحرين ـ ّـي لعش ــبة نب ــات
الكزب ــرة (معـ ـ ّر) ع ــن الفارس ــية باملعنى نفس ــه .وحتفظ
نكه ــة «التاب ــل» الذاك ــرة الش ــعبية بوصفه أح ــد املكونات
الطيبة إلعداد «الصالونة» البحرينية (املرق) مبختلف
أنواعه ــا ،وتدخ ــل ب ــذور «التاب ــل» بع ــد طحنه ــا مكون ــا
أسـ ــاسي ـ ـ ـ ــا يف ب ـعـ ـ ــض ال ـب ـهــارت ال ـب ـحــري ـ ـ ــنية الت ــراث ــية
«الس ــنوت».
مبس ــمى ّ
ّ
مسط ـ ــحة
تـــاوة :صفي ـح ـ ــة ح ــديـ ـ ــدية مسـ ـ ــتديرة
لعمــل خبــز الرقــاق (مع ـ ّر) عــن كلمــة « »Tavaالتركيــة،
األردي أصله ــا إل ــى الهندي ــة،
فيم ــا يرج ــع القام ــوس
ّ
ويـ ـس ـتــرج ـ ــع حـ ـض ـ ـ ــور «الت ـ ــاوة» يف ح ــياتـن ــا السـتـيـن ــية
والســبعينية من القرن العشــرين حتلق براءة الطفولة
ح ــول مش ــاهد طق ــس «ا َ
ـعبي ،واس ــتعداد
خل َب ــاز» الش ـ ّ
«يسـ ُـج ْرن» ضـ ّو الســعف ،ويهيئــن عجينــة
األمهــات وهـ ّـن ْ
«ل ــرگـ ـ ــاگ» ومسحـ ــها بخف ـ ــة عل ــى صـف ـ ــحة «التـ ـ ــاوة»
وسط عب ــق دخ ــان السـعــف؛ وص ــوال للحظة نزع رقائق
أق ــراص «الرق ــاق» الس ــادة ،أو احمل ــاة بخلي ــط البي ــض
والزعفــران والســكر ،وحلظــة ثنــي القــرص أربــع ثنيــات
متس ــاوية؛ إليداع ــه يف زبي ــل حف ــظ اخلب ــز(  )99ترقّ ب ــا
ملرحلــة خبــز أقــراص «احل ّنــاوة»(  )100التــي يتــم توزيعهــا
عل ــى األطف ــال يف خت ــام طق ــس ا َ
خل َب ــاز .ويحض ــر يف
ه ــذا الس ــياق م ــا كان ي ــردده العام ــة يف قوله ــم« :خب ــازة
م ــا خبزت ــن بخت ــش( ) 101وبخ ــت أوالدش» ،ال ــذي ذه ــب
مث ــا حتفظ ــة الذاك ــرة الش ــعبية.

تّ نكة :صفيحة م ــن القصدي ــر تس ــتخدم ألغراض
ش ــواء الس ــمك( ،معـ ـ ّر) عن كلمة « تن ــك» التركية باملعنى
نفس ــه .ويطلق املس ــمى نفس ــه على صفائح حفظ املواد
املعلّبة ،ويف التداوليات االجتماعية البحرينية ترد مسمى
حلرف ــة «التناك ــة» وتطلق على من يزاولها اس ــم «التناك»
حرفة ولقبا قدميا لبعض العائالت البحرينية( .)102وترد
العامي اس ــتعارة تهكمية للش ــخص
يف مج ــازات التداول
ّ
كثي ــر النس ــيان يف قولهم« :يا بو م ــخّ التنك» !!
چباتي :ن ــوع من اخلبز؛ أصل مس ــماه (معـ ـ ّر) من
كلم ــة «ﭼﭙاتي» ( )चपातीباللغتني :األردية والهندية ،وقد
ت ــازم تن ــاول «الچباتي» وال يزال يف الثقافة اخلليجية،
ـعبي خاصة.
مع السمبوس ــة يف «ريوق» الصباح الش ـ ّ
جلي :حل ــوى معروفة يف اخلليج (مح ــو) عن كلمة
« »jellyاإلجنليزية ،ويترافق ذكرها يف الذاكرة الش ــعبية
للحلوي ــات املس ــتحدثة خليجي ــا م ــع حل ــوى «الكس ــتر»
(محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة « »Custardاإلجنليزي ــة (حل ــوى
مس ــحوق احللي ــب والبي ــض) وق ــد اش ــتقت العام ــة م ــن
مس ــمى «اجلل ــي» التعبيرالعام ـ ّـي الس ــاخر للتكنية عنه
ش ــعبيا بعبارة «دزني أبا طيح» املش ــتقة من طبيعة قوام
«اجلل ــي» الهالم ـ ّـي الرجراج.
ُج ْ
ـوش :لفظة (مح ّو) عن كلمة « »Juiceاإلجنليزية
مبعنى عصير ،شاع استخدامها خليجيا بشكل محبب
يف عق ــد الس ــتينيات م ــن الق ــرن العش ــرين عل ــى ألس ــنة
العامة ،مالزمة لتسمية عصائر «الگواطي» املعلبة ،يف
قولهم «عرجنوش  -عصير البرتقال «»Orange Juice
و«طماطه جوش  -عصير الطماطم «»Tomato Juice
وق ــس عل ــى ذل ــك ما أج ــراه بع ــض العامة على لس ــانهم
يف تعري ــب اس ــم املش ــروب الغ ــازي «ببس ــي ك ــوالBepsi -
 »Colaبقل ــب الب ــاء ميم ــا يف قوله ــم «بيمس ــي ك ــوال»
وحتوي ــر االس ــم يف قوله ــم« :بس ــتكوال» وإطالق املس ــمى
بالتعميم على املشروبات الغازية بأنواعها واملكنى عنها
ش ــعبيا بكلمة «بارد».
ْچ َولة :موقد يعمل «بالـگاز »kerosene -ويضغط
بالبخ ــار « »vaporفيص ــدر صوتا يش ــبه الفحيح( ،مع)
«چ ًولة»
ع ــن كلم ــة « »Primusاإلجنليزي ــة ،أص ــل كلم ــة ْ

(محـ ـ ّو) ع ــن الكلم ــة الهندي ــة «چوله ــا» مبعن ــى ف ــرن،
ش ــاع اس ــتعمالها يف بيوت ــات البحرين واخللي ــج العربي
قب ــل دخ ــول أف ــران الغ ــاز إلى البي ــوت «وجتمعه ــا العامة
على«چ ًول» ومنها نوع آخر يسمى «الـ ــچولة أم الفتايل».
ْ
وحتف ــظ الذاك ــرة الش ــعبية البحريني ــة ،حض ــور ص ــوت
«الـ ـ ْـچ َولة» الصباح ـ ّـي ،مصحوب ــا بنكه ــة إع ــداد «غ ــوري
ليطيب صب ــاح «ري ــوگ» الطيبني!
الـ ـ ْـچاي»
ّ
جون ّيه /يونية :كي ــس اخليش (محـ ـ ّو) عن كلمة
ِ
«كون ــه» الفارس ــية مبعنى القماش الس ــميك ،وعن كلمة
« َك ــون» يف األردي ــة مبعن ــى أكياس نقل احلبوب على ظهر
اخلي ــل .ولع ــل مس ــمى «اجلوني ــة» م ــن اللف ــظ العرب ــي
(اجلون ــة) مبعن ــى اخلابي ــة( .)103جمعتها اللغ ــة العامية
على «جواني» وتستعمل للعيش ّ
والشكر (األرز والسكر).
ويف مجاز اس ــتخدامها العامي اس ــتعارتها العامة وصفا
للنس ــاء البدين ــات يف قولهم « چنها جوني ــة عيش»! ويف
متث ــات الف ــرح يف الع ــرس البحرين ــي حتض ــر جمالي ــة
مفردة «اجلواني» يف س ــياق أغنية «أم الورد» املش ــهورة يف
مقط ــع :جابـــو «اجلواني» من ضحـــى عيني..
كله على شان أم الورد يااهلل!!

خربـــوزه :يس ــتحضر ه ــذا التعبي ــر يف ذاكرت ــي
ش ــخصيا مق ــرر اللغة الفارس ــية بجامعة البصرة س ــنة
1975م والـ ـ ــذي ت ـعــرفـ ـ ــت يف أح ـ ــد دروسـ ـ ــه س ــر م ـس ـمـ ــى
«اخلرب ــوزة» ال ــذي تطل ــق يف املجتم ــع البحرين ــي عل ــى
البطي ــخ اإليران ــي ،املفلط ــح تركيب ــا (معـ ـ ّر) مك ــون م ــن
كلمت ــي «خ ــر» الفارس ــية مبعن ــى احلم ــار و«ب ــوز» مبعنى
«ف ــم» ويف التداولي ــات الش ــعبية البحرينية لكلم ــة «بوز»
يورده ــا التعبي ــر الش ــعبي يف س ــياق التكني ــة عن مظهر
الزع ــل يف صيغ ــة الفاعل قول العامة« :مب ّوز» و«ماد بوزه
ش ــبرين» ويف التعبير عن تيئيس الش ــخص من حتقّ ق
مبتغ ــاه ،واإلمع ــان يف إغاضت ــه يف قوله ــم «م ــش بوزك»؛
«فاچ
كم ــا يصف العامة الش ــخص املهذار بصف ــات مثلْ :
بـ ـ َوزه  -ب ــوزه ّ
مبط ــل» ولطل ــب الس ــكوت من ــه يقول ــون:
«صك ب ــوزك»!
خنفـــروش :مس ــمى أق ــراص احللوي ــات الش ــعبية
اخلليجي ــة ،املصنوعة من األرز املطحون وس ــمن القلي
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(مح ــو) ع ــن التعبي ــر الفارس ـ ّـي املرك ــب م ــن «خون ــه»
مبعن ــى «البي ــت» و«ف ــروش» مبعن ــى «بي ــع» أي الت ــي تباع
يف البي ــت( )104وق ــد أضف ــت البيئ ــة اخلليجي ــة عل ــى
«اخلنف ــروش» نكه ــة ممي ــزة بإضاف ــة خليط م ــاء الورد،
والبي ــض والزعف ــران إليه ــا.
خواجه :مسمى أحد أنواع الرطب اجليدة املعروفة
بحجمه ــا الكبي ــر ونكهة مذاقها املمي ــز يف البحرين ،قد
يعود أصل اش ــتقاق اس ــمه إلى كلمة «خواجه» الفارسية
وتعن ــي« :لق ــب مجامل ــة مبعن ــى الس ــيد» ( )105وحتف ــظ
ذاكرة أنساب العوائل البحرينية مسمى «اخلواجه» لقبا
لعائل ــة منامي ــة معروف ــة ،أس ــس أح ــد أعيانه ــا املع ــروف
بـ«اخلواجه إبراهيم» كاتب السلطة سنة 1008هـ مسجد
اخلواجة يف العاصم ــة املنامة(.)106
خواجـــه ابراهيـــم :مس ــمى دواء عش ــبي مأخوذ
م ــن منق ــوع ب ــذور الريح ــان (معـ ـ ّر) ع ــن «اخلاش ــكير/
ـعبي
اخلاكش ــير» الفارس ــية ،ي ــرد يف تداولية الطب الش ـ ّ
الشعبي)
اخلليجي عالجا يصفه احلواج (الصيدالني
ّ
لإلمس ــاك وعسر الهضم ،وقد أضفت الذائقة الشعب ّية
البحريني ــة عل ــى منق ــوع «اخلواج ــة إبراهي ــم» خلي ــط
الزعف ــران وم ــاء ال ــورد مض ــاف إل ــى املاء والس ــكر ،ويلذ
مذاق ش ــرابه ب ــاردا.
دالْ  :مس ــمى لطبخ ــة الع ــدس يف الثقافة الش ــعبية
(مع ّر) عن الهندية يردها القاموس األردي إلى الفارسية.
وحتف ــظ الذاك ــرة الش ــعبية البحريني ــة مس ــمى «الدال»
بوصفه ــا الطع ــام الش ــعبي للفق ــراء؛ كما ي ــرد بوصفها
طعام ــا لن ــزالء الس ــجون؛ فيق ــال ش ــعبيا عل ــى س ــبيل
ً
التن ـ ّـدر للش ــخص ال ــذي ال يلت ــزم باألع ــراف والقوانني:
«مال ــك إال ال ــدال»! وق ــد أضف ــت الذائق ــة البحريني ــة
نفس ــها اخل ــاص عل ــى اس ــتخدامات «ال ــدال» املتنوع ــة
خاص ــة يف طبخت ــه املمي ــزة حت ــت العي ــش.
ْد َرازْ :املس ــمى املت ــداول يف اخللي ــج العرب ــي للفلف ــل
األحم ــر احل ــار (معـ ـ ّر) ع ــن الفارس ــية مبعن ــى «الطويل»
اس ــتعارت العام ــة مج ــازا تعبي ــر «فلف ــل دراز» كناي ــة ع ــن
األشخاص سريعي الغضب ،وبعض التعبيرات العامية
املوحية جنسـ ـ ّيا.
أدب شعبي
العدد 37

73

دوه :مس ــمى موق ــد الفحم للتدفئة والش ــواء ،قيل
ّ
إنه ــا (مع ّر) عن كلمة «دوان» الهندية باملعنى نفس ــه
وحتفظ الذاكرة الش ــعبية اخلليجية «للدوة» حضورها
احلمي ــم يف ليال ــي الش ــتاء وق ــد حتل ــق حوله ــا أف ــراد
العائل ــة ،طلب ــا لل ــدفء ،فيم ــا ينتظ ــرون بش ــغف إل ــى
حم ــرة جم ــر ال ــدوة حت ــى يتخ ــدر ش ــاي الس ــهرة عل ــى
جم ــر فح ــم ال ــدوة ،مع ما ق ــد يوافقه من فرقعة ش ــواء
احلمبصي ــص(.)108
()107

َر َه ْ
اخلليجي التراثي للحالوة
الشعبي
ش :املسمى
ّ
ّ
الطحينية (مع ّر) عن الكلمة نفسها بالفارسية ،تطلق
على حلوى مس ــحوق السمس ــم بالعس ــل واللنب(  )109وال
زال ــت الذاك ــرة الش ــعبية حتتف ــظ بحض ــور «الره ــش»
متص ــدرا «غنـ ــا َچ ِگ ــدوع» العرس ــان واألعي ــاد ومواس ــم
اخلت ــان ووداع املس ــافرين إلى احلج واألماكن املقدس ــة،
يف ثنائي ــة ش ــعبية مألوف ــة م ــع احلل ــوى البحريني ــة
ـعبي احمللى»
املعروف ــة مبالزم ــة «خب ــز اخلمير الش ـ ّ
العربي
الشعبي الشائع يف اخلليج
ُر ِوتــــي :املسمى
ّ
ّ
للخبز املكور «الرول  »Roll -أو شرائح «لسليس»Slice -
وه ــي مس ــميات ال زالت متداولة (مع ــر) عن اإلجنليزية
من ــذ عه ــد االس ــتعمار البريطان ــي يف اخللي ــج العرب ـ ّـي.
أص ــل كلم ــة «روت ــي» (مع ــر) ع ــن «روٹ ــى  »Roti -الهندية
باملعنى نفس ــه ،ولكثرة حضورها الش ــعبي ال زالت تطلق
كثي ــرا يف س ــياقات احلديث اليوم ــي العامي اخلليجي.
ـعبي مليرة البيت من الطعام.
روشـــن :املس ــمى الش ـ ّ
مختصرا (معر)
تس ــتحضرها الذاكرة الشعبية تعبيرا
ً
ملس ــمى البطاق ــة التمويني ــة « »ration cardتعبي ــرا
إجنليزيا تداوله املجتمع البحريني س ــنة 1942م «س ــنة
البطاق ــة» الت ــي أصدرته ــا حكوم ــة البحري ــن آن ــذاك
للتخفيف من ش ــحة الطعام يف البالد؛ بس ــبب احلرب
العاملية الثانية ،وضمان عدم تالعب التجار باألس ــعار،
حي ــث كان ــت احلكومة تش ــتري الس ــلع ث ــم تبيعها على
الن ــاس ،حس ــب أع ــداد أف ــراد األس ــرة مبق ــدار ( 8أرطال
من الرز ش ــهريا  )Boundلكل ف ــرد( )110ويورد بلجريف
يف مذكرات ــه أن زوجت ــه «مارج ــوري» دهش ــت كثي ــرا بع ــد
انته ــاء احل ــرب الثانية من إطالق املعلم ــات يف املدارس
مسمى «الروشن» على الطالبات السمراوات!

ـعبي ألح ــد أن ــواع اخلض ــراوات
رويـــد :املس ــمى الش ـ ّ
الش ــعبية املعروف ــة (محو) عن كلم ــة «روئيدن» الفارس ــية
وتعنى :االخضرار واإلنبات( )111ومن متداولتها يف الثقافة
الش ــعبية البحريني ــة اش ــتقاق كلم ــة «مت ــورود» وإطالقها
مجازا بوصفها عالمة على حسن صحة اإلنسان وإيناع
ـعبي الشائع يف
الزرع ،كما يس ــتحضرالعامة التعبير الش ـ ّ
املقارن ــة ب ــن مناف ــع «لروي ــد» و«البق ــل» (الك ــرات) حس ــب
اعتقاده ــم« :كل م ــن لروي ــد عوي ــد ..ومن البقل س ــابه».
رينبـــوه /رينبـــو :مس ــمى «حلي ــب الگواط ــي»
(املعل ــب) (مع ّر)ع ــن كلم ــة « »Rainbowاإلجنليزي ــة
ب ـمـعن ـ ــى قـ ـ ــوس قـ ـ ــزح ،اكتسب ت ــداولـ ـ ــيته الش ـع ـ ــبية يف
املجتم ــع البحرين ــي ،من ــذ زمن الس ــتينيات م ــن القرن
العش ــرين ،مالزم ــا للش ــاي األحمر باحلليب ،وجلس ــات
التغمي ــس بـ«البخص ــم» (البقصم ــاط) اس ــتعار املج ــاز
الش ــعبي مس ــمى «الرينب ــو» وصفً ــا للش ــيء إذا اس ــتحال
س ــائال رخوا يف قولهم« :اس ــتوى رميب ــوه»! وللتمييز بني
املقلد واألصيل ،وللتقليل من شأنه مقارنة مع احلليب
الط ــازج يس ــتخدم «الرينب ــو» تعبيـ ـ َرا ش ــعبيا يف قوله ــم:
«حلي ــب گواط ــي»!
زحرمـــان :مف ــردة فارس ــية تطل ــق دع ــوة عل ــى من
ي ــأكل طع ــام غيره دون رضاه (محـ ـ ّو) من كلمة «زهرمار»
الفارس ــية مبعن ــى «س ــم األفع ــى» فكأن ــك تتمنى حتول
م ــا يف مع ــدة م ــن يقوم بهذا الفعل إلى س ــم األفعى(،)112
وتطلقه ــا العام ــة هكذا «زحرم ــان يف چبدك».
َس ُ
ــــاگ ْو :املسمى الشائع حلالوة شعبية خليجية،
مكونـ ــة م ــن حب ــوب تع ــرف بـ ــ« »Sagoباإلجنليزي ــة ،وه ــو
عب ــارة ع ــن دقي ــق نش ــوي يس ــتخرج م ــن ج ــذور نب ــات
املنيه ــوت ويس ــمى التابي ــوكا ،ويس ــتورد يف البحرين على
ش ــكل كري ــات صغي ــرة( .)113وق ــد تداولت الثقافة الش ــعبية
اخلليجية مس ــمى «الس ـ ُ
ـاگو» احملبب الذي تش ــهد على
حضوره املميز موائد ش ــهر رمضان املبارك ،واألعياد ،وقد
ُ
«الساگو» نكهة
اضفت الذائقة الشعبية البحرينية على
مميزة ممزوجة بأطايب الزعفران ،وتفننت يف رش ــه عند
التقدمي س ــاخنا مبخلوط املكّ س ــرات التقليدية املبشورة
ومطح ــون ح ـ ّـب الهيل.
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سمبوسة

الزجاجي الصغير املصحوب
ستكانه :فنجان الشاي
ّ
بصحن صغير ،أصل الكلمة (مع ّر) عن الروسية مبعنى
«ال ّزج ــاج» وجتمعه ــا العامة على «س ــتكانات» وصلت عن
طريق اللغة الفارس ــية إلى دول اخلليج
العربي( .)114وقد
ّ
اس ــتجلبت البيوت ــات واملقاه ــي الش ــعبية اخلليجي ــة مع
«الس ــتكانة» ما صاحبها من ثقافة تقدمي الش ــاي فيها،
زجاجي صغير ،مبعية مكعب
موضوعة يف وسط صحن
ّ
«القن ــد» وملعقة صغيرة إلذابته.
سريدان :مسمى مكان الطبخ على ظهر السفينة،
(محـ ـ ّو) ع ــن «س ــراج دان» مبعن ــى مكان الس ــراج ،ش ــاع يف
ـعبي
مج ــاز تداولي ــة الكلمة إطالقها يف س ــياق املثل الش ـ ّ
ـري «راع ــي لس ــريدان ش ــبعان» مبعن ــى أن» طب ــاخ
البح ـ ّ
الس ــفينة ال يخش ــى علي ــه م ــن اجل ــوع» وينطب ــق مغزى
املث ــل عل ــى م ــن ميتلك أس ــباب الترق ــي والوص ــول»(.)115
سمبوســـة  /سنبوســـة :الرقائق املثلثة الش ــكل
املعروف ــة ،حتش ــى باخلض ــار أواللح ــم أواجل ــن ،وتقلى
بالزي ــت؛ مش ــهورة على نطاق واس ــع يف الوطن العربي،

74

والعال ــم (معـ ـ ّر) ع ــن كلم ــة «سمبوس ــة  »सामोसा -األردي ــة
نبوس ــگ» الفارس ــية .تنط ــق يف
«س َ
و(محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة َ
الهندية «سموسة  »સમોસા - samosa -ويف التركية
«سامس ــا»( .)116اس ــتعار املخي ــال الش ــعبي البحرين ــي
العامي ش ــكلها تورية مستقبحة يف وصف أحد أعضاء
ّ
املرأة احلساس ــة.
ـــن َط َر ْه :مس ــمى الفاكه ــة احلمضي ــة املعروفة يف
َس ْ
بع ــض الب ــاد العربي ــة بـ«يوس ــف أفن ــدي» أو «املندري ــن»
(مح ّو) عن مس ــمى الفاكهة نفس ــها يف الهندية «سنترة»
ويف الفارسية «سنكترة» وجتمع عاميا على «سنْطر» كما
توارثته ــا األجي ــال حت ــى الي ــوم حض ــورا ش ــعب ّيا محببا
ولذيذا يف موس ــمها الس ــنوي الش ــتوي.
شـــنان :مس ــحوق يؤخذ من عش ــبة العجرم البرية
(معـ ـ ّر) ع ــن اليوناني ــة منذ القدم( .)117ش ــاع اس ــتخدامه
قدمي ــا يف غس ــل الش ــعر وتنظي ــف املالب ــس ،عرفت ــه
الثقاف ــة البحريني ــة الغذائي ــة وصفة ش ــعبية لتس ــريع
طبخ الباقالء وإنضاجه ،وانتفاخه .اس ــتعارته املجازات
التداولية االجتماعية للتكنية به عن صفة الش ــخص
املتظاه ــر بعل ــو الش ــأن كذب ــا ،يف قولهم «مس ــوي روحه
ش ــن وش ــنان»! أي «ش ــأن وقيمة».
شـــيرة :محل ــول الس ــكر بع ــد إذابت ــه (معـ ـ ّر) م ــن
َ
كلم ــة «ش ــيرة» الفارس ــية مبعنى عصير الفواك ــه والعنب
خاص ــة( )118وتدخل «الش ــيرة» يف إعداد وتقدمي احللويات
اخلليجي ــة مث ــل «اللقيم ــات» (لقم ــة القاض ــي) ويت ــم
تداوله ــا ش ــعبيا يف التعبي ــر ع ــن استحس ــان امل ــذاق يف
قوله ــم مث ــا« :الكي ــك ش ــيرته زين ــة» كم ــا ت ــرد اس ــتعارة
للتعبيرعن حال من يتعلق مبكان معني بس ــبب منفعة
ل ــه «على الش ــيرة».
ـعبي املت ــداول للعي ــش (الرز)
َش ِ
يالن ْي :املس ــمى الش ـ ّ
األبي ــض املطب ــوخ (محـ ـ ّو) عن كلمة «ش ــيالن» الفارس ــية
مبعن ــى الطع ــام وكلم ــة «ش ــلة» التركية باملعنى الش ــعبي
اخلليج ــي نفس ــه .ومم ــا يتداول ش ــعبيا اس ــتخدام هذه
الكلم ــة يف قوله ــم« :غدان ــا ش ــيالني عل ــى سمـ ــچ صايف»
وق ــد أضفت الذائقة البحرينية إلى «الش ــيالني» نكهات
خاص ــة للزينة وإكس ــابه مذاقا مميزا بإضافة مس ــحوق
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الكرك ــم ،والهي ــل والزعف ــران ،وتطييب ــه برش ــة م ــن م ــاء
الورد أحيانا.
َصالو َنـــه :املس ــمى الش ــعبي الش ــائع يف اخللي ــج
العرب ــي للمرق ــة (محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة «س ــالنه» الهندي ــة،
متحول ــة ع ــن األردي ــة بلف ــظ «س ــالن» وتختل ــف أن ــواع
امل ــرق باخت ــاف «ل ــودام» (اإلدام) فالذاك ــرة اخلليجي ــة
حتف ــظ وال ت ــزال أنواع ــا م ــن «الصالون ــة» الت ــي جتم ــع
عل ــى «صوال ــن» مثل «صالون ــة حلم ..وس ــمك ..ودال..
وخضرة ....ودجاج وغيرها» ويدخل يف مكونات تكثيف
«الصالون ــة» معجون الطماطم املعلب املطبوخ املعروف
خليجيا باس ــم «الصلص ــل» (مح ّو) عن كلم ــة «»Salsa
اإليطالي ــة واألس ــبانية .اس ــتعارت منه العام ــة التعبير
الش ــعبي الش ــائع «غ ّل ــظ الصالون ــة /املرگ ــة» ويطل ــق
العامة الصفة الش ــعبية «ابو الصوالني» على الشخص
ال ــذي يفض ــل الطبخة بـ«امل ــرگ» .ويتف ــن البحرينيون
يف تق ــدمي مذاق ــات «صالونته ــم» ممزوج ــة بـ«گ ـ ـ ــرف»
قشـ ــر ال ــرمــان ،وب ــإضــافه خضــراوات القــرع والبذجنان
أو البامي ــا إليها.
ـعبي الش ــائع للمقالة
َط َابج /طابي :املس ــمى الش ـ ّ
(محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة «طاب ــه» الفارس ــية باملعن ــى نفس ــه،
«گرص
وحتفظ الذاكرة البحرينية التراثية مصطلح ِ
الطاب ــج /الطاب ــي» ال ــذي يطل ــق عل ــى البي ــض املقل ــي
عل ــى طريق ــة «األوملي ــت» وف ــق ع ــرف قل ــي البي ــض يف
زمنن ــا احلاضر.
طاسة :إنـ ـ ــاء معـ ـ ــدني للش ـ ــرب (معـ ـ ـ ّر) ع ـ ــن كل ـ ــمة
«ط ـ ــاس» الفــارسـ ـ ــية ،أنثت ـ ــها الع ـ ـ ــامة والزالـ ـ ــت ت ــرد يف
ـعبي «ضاعت الطاس ــة» للداللة على ضياع
التعبير الش ـ ّ
()119
أمر ما كما ترد يف ترنيمة شعبية
املسؤولية يف حتمل ٍ
قدمي ــة «أگ ــرع گكرنگ ــع ط ــاح يف الطاسة..ش ـ ـ ــرط
عـ ـل ـ ــى امه يبي گ ــرطــاس ـ ــة /گــرگ ــاشـ ـ ــة»! والتنس ــى
ذاك ــرة املجتم ــع البحرين ــي «الس ــفر ط ــاس» املك ــون م ــن
ث ــاث أو أرب ــع طوس نحاس ــية املصفوفة بش ــكل منتظم
ف ــوق بعضه ــا (مع ــر) م ــن التركي ــة مبعن ــى «طاس ــات
الس ــفر» ويق ــال ع ــن الفارس ــية «س ــه ب ــار ت ــاس» مبعن ــى
«الطـ ــاسات ذات الطــبقات الثالث» حيث كان عمال بابكو
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يف املجتم ــع الس ــتيني م ــن القرن العش ــرين يحملون يف
طري ــق ذهابه ــم إل ــى الش ــركة وعودتهم «سفرطاس ــاتهم»
املمتلئ ــة بطع ــام غدائه ــم ،فيم ــا حتفظ ذاك ــرة الطفولة
ترق ــب األبن ــاء عودة االباء ،للحصول على ما قد يحمله
«الس ــفرطاس» م ــن بقاي ــا طع ــام يتل ــذذون بالتهامه.
عرانص :املسمى الشعبي لفاكهة «األناناس» (مع ّر)
ع ــن البرتغالي ــة ألنّ البرتغالي ــن أول م ــن ع ــرف ه ــذه
الفاكه ــة عن ــد اكتش ــافهم أمري ــكا اجلنوبية ،وقي ــل أنهم
أخ ــذوا الكلمة م ــن البرازيلي ــة القدمي ــة
( )120وقد
ط ــور اخلليجيون لفظه ــا إلى «عرن ــاص» ليوائم اللفظ
العرب ـ ّـي الش ــائع ملس ــماها .وحتف ــظ الذاك ــرة التراثي ــة
البحريني ــة «للـ ــعرانص» صدارت ــه الش ــعبية يف «غنـ ـ َـچة
«گـوطي العرانص» (علبة
ال ِـگدوع» التقليدية ،وتداول ِ
األنان ــاس) بوصف ــه املكي ــال األش ــهر ،وال ي ــزال لتقدي ــر
«چيلة العيش».
كمية ما يطبخ من الرز َ
َ
رمي  :مسمى احل ــاوة املثلجة الشائع (محور)
عسك ْ
عن لفظ « »Ice creamيف اللغة اإلجنليزية ،وقد عرفت
البي ــوت البحريني ــة مع دخول الثالج ــات الكهربائية إلى
البيوت «العسكرمي الشعبي أبو لگالصات» الذي تصنعه
رب ــات البي ــوت يف ك ــؤوس معدني ــة صغي ــرة م ــن مخل ــوط
السكر واحلليب أو شراب الفيمتو ،ويضعن وسطه أعوادا

م ــن عص ـ ّـي جري ــد النخيل ،ويبعن ــه على األطف ــال بأربع
آنات ،وقد منعته وزارة الصحة عند منتصف السبعينيات
ـعبي لكلمة
من القرن العش ــرين .ومن تداولية املجاز الش ـ ّ
«العس ــكرمي» اس ــتعارته عاميا تعبير لإلطراء على حالوة
م ــذاق األكل احلل ــو ،كما يرد على األلس ــنة وصفا للطباع
احملببة لألشخاص بقولهم «فالن عسكرمي على القلب»!
ـعبي املش ــهورخليجيا
عنزوت :مس ــمى الدواء الش ـ ّ
(معـ ـ ّر) ع ــن كلم ــة «أنزروت» الفارس ــية الت ــي تطلق على
نوع من الصمغ بني اللون م ّر الطعم يؤخذ من شجرة
تنب ــت يف ب ــاد ف ــارس ،يحض ــر «العن ــزروت» يف تداوليات
الطب اخلليجي الش ــعبي عالجا للغازات واملغص عند
األطف ــال ،ولضي ــق التنفس ،ولعالج الرم ــد ،لذا يطلق
عليه «الكحل الفارس ــي  /الكرماني» ويف تداوليات جبر
كس ــور العظ ــام ،كم ــا يحض ــر «العن ــزروت» يف تداولي ــات
االعتقاد الش ــعبي اخلليجي بفائدته يف عالج اإلسهال
ل ــدى األطف ــال ،وزيادة أوزانهم حيث يش ــيع على لس ــان
أهل القصيم قوله ــم« :اعط وليدك عنزروت ..واجدعه
ورا البيوت»!
ْ
يــــش :ويقص ــد به ــا ن ــواة الفاكه ــة ،مفردها
گ
ِع ْن ِ
ْگيـ ـ َـشه» (مح ــو) ع ــن كلم ــة «انگ ــژوا» الفارس ــية
ِ«عن ِ
باملعنى نفسه ،ومن التداوليات الشعبية العامية وصف
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ْگيـ ـ ْـشة» ثم ــرة الل ــوز البحرينية املعروف ــة ،وطقوس
ِ«عن ِ
تكس ــيرها للحص ــول عل ــى «لصل ــوم» طي ــب امل ــذاق م ــع
احلل ــوى البحريني ــة املش ــهورة .كما يرد مجاز اس ــتعمال
«م َك َّس ْر على
«العن ِْك ْ
ِ
يش» يف وصف الشخص الساذج بأنه ْ
()121
ـش «كناي ــة عن تط ــاول اآلخرين علي ــه .
العن ِْكي ـ ْ
راسـ ـ ْه ِ
َ
فودر :تـرد تعبير «فودر» (مع ّر) عن كلمة «»Powder
اإلجنليزي ــة ،مبعن ــى الش ــيء املس ــحوق ،مث ــل الصابون
الناع ــم ،واحللي ــب املجف ــف ،ويف مج ــال األدوية الطبية
ي ــرد مس ــمى «ف ــودر احل ــرار» مصطلح ــا ش ــعبيا يطل ــق
عل ــى الع ــاج املوضعي بالبودرة ذات االس ــتخدام الطبي؛
مل ــداواة الطف ــح اجللدي .وترد بعض الس ــياقات اللغوية
يف اس ــتخدام كلم ــة «ف ــودر» للع ــاج ،م ــن مث ــل قوله ــم:
«حط عليه فودر» .كما ش ــاع يف التداول الش ــعبي إطالق
مس ــمى «صاب ــون ح ــرار» عل ــى بع ــض صابون الي ــف بوي
أألحم ــر ،ذي الرائح ــة املميزة يف س ــتينيات وس ــبعينيات
القرن العش ــرين.
مـــاي غريب :املس ــمى الش ــعبي ألح ــد أدوي ــة عالج
آالم املغص لدى أطفال الزمن الستيني والسبعيني من
الق ــرن العش ــرين (معرب) عن تعبي ــر «»Gripe Water
اإلجنلي ــزي مبعنى م ــاء املغ ــص( )122أنتج ــه الصيدالني
البريطان ــي «وورد واردز» س ــنة 1851م وتداولت ــه اخلب ــرة
الش ــعبية اخلليجي ــة عالج ــا مس ــكنا لألطف ــال منذ ما
يقارب اخلمس ــن س ــنة.
ـعبي للصيني ــة الكبي ــرة التي
َغ ْن َچه :املس ــمى الش ـ ّ
يق ــدم فيها طع ــام الوالئ ــم ،ول ــوازم الضيافة «الـ ـ ِـگدوع»
«خوانچ ــه» الفارس ــية ،مبعن ــى املائدة
(محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة
َ
الص ــغيـ ـ ــرة ،وهـ ـ ــي تص ـغـي ـ ــر لـكـلـ ــمة «خـ ــوان» املعـ ــربة يف
الف ـص ـ ــحى بـمـعـ ــنى :مــائ ـ ــدة الـطـعـ ــام أو الس ــفرة»(.)123
عنچ ــات» وتس ــتحضر
وجتمعه ــا العام ــة عل ــى «غن ــا َچَ /
ْچه» يف الزمن الس ــتيني
الذاكرة الش ــعبية حضور «الغ ـ ـن َ
من القرن العشـ ـ ــرين عـ ـلـ ـ ــى سف ـ ـ ــرة والئـ ـ ــم األع ـ ـ ــراس
وامل ــآمت وقد حتلّق حولها الكبار والصـ ـغ ـ ــار ،يتـ ـنـ ــاول ـ ــون
م ــا حتف ــل به من الرز والس ــمك أو اللح ــم .لينجلي عن
وجهها بعد ذلك ما تخفيه من زخارف مزركشة بالورود
والطي ــور وغيرها.
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غـــوري :وع ــاء صين ــي مخص ــص للش ــاي (معـ ـ ّر)
ع ــن الفارس ــية ،نس ــبة إل ــى قري ــة «غ ــور» الت ــي يجل ــب
منه ــا( )124ومن ــه اش ــتق مس ــماه ال ــذي طامل ــا تغن ــت ب ــه
احلنج ــرة اخلليجي ــة عل ــى إيق ــاع الترنيم ــة الش ــعبية
احملببة يف مناس ــبات األع ــراس« :الغوري صيني صيني
 ..والنـ ـ ِـگشة ورده ..والس ــجم ياعيني م ــن حتته مده».
غوزي :م ـس ـم ـ ــى الـطبـخـ ــة املـعــروف ـ ــة الـتـ ـ ــي تـقـ ــدم
للضي ــوف ويف املناس ــبات (معـ ـ ّر) ع ــن التركي ــة مبعن ــى
«خ ــروف» وق ــوام طبخ ــة «الغ ــوزي»  -ال ــذي ط ــرأت عل ــى
السفرة الشعبية البحرينية منذ عقود الوفرة النفطية
 حل ــم اخل ــروف احملش ــي بال ــرز واملكس ــرات والبي ــضاملس ــلوق ،وتأتي تداولية التعاطي الش ــعبي مع «الغوزي»
االجتماعي بتناوله أو أماكن الدعوة
يف س ــياق التفاخر
ّ
إلي ــه يف مث ــل قوله ــم« :معزوم ــن عل ــى غ ــوزي» أو ب ــاب
السخرية يف حال استصغار النعمة يف مثل قول العامة
عل ــى س ــبيل التن ــدر« :أكلن ــا اليوم غ ــوزي»!
ـعبي بحريني محدث للملعقة
گفشة :مسمى ش ـ ّ
«چمـ ـ ْـچة» الفارس ــية،
(محـ ـ ّو /ومهجن ــة) ع ــن كلم ــة ْ
وكلم ــة « »Kivgerالتركي ــة مبعنى املغرف ــة ،وجتمع على
«گفشات» يستحضر اسمها مسمى احلالوة اخلليجية
التراثي ــة املعروفة «صب الـ ــگفشة».
گالص :وتع ـ ـنـ ــي ك ـ ــوب امل ــاء الـزجاجـ ـ ّـي .معـ ّربـ ــة
ع ـ ــن كلـ ـ ــمة « »Glassاإلجنـلـيزيـ ـ ــة ،وجـمـ ــعها العـام ـ ــي
«گالص ــات» وال ت ــزال متداولة على األلس ــن حتى اآلن،
ِ
ومن التعبيرات الكنائية العامية الشائعة يف التوصيف
االجتماع ــي جلودة األش ــياء التعبير بقوله ــم كناية عن
«فص ِگالص» ،وهو تعبير
الش ــيء أوالبضاعة اجلي ــدةّ :
(محـ ـ ّو) ع ــن املصطل ــح اإلجنلي ــزي ال ــدال عل ــى املعن ــى
نفس ــه «.»First Class
ـعبي مكعب ــات الس ــكر معرب ــة
قنـــد :املس ــمى الش ـ ّ
ع ــن كلم ــة «قن ــد» الفارس ــية ،ويف اللس ــان «القن ــد عصارة
قص ــب الس ــكر إذا جم ــد ،ومن ــه يتخ ــذ الفاني ــذ ،وس ــويق
مقن ــود»( )125والكلم ــة م ــن السنس ــكريتية « َكهن ــد -
( »)खण्डःدخل ــت اللغ ــة الفارس ــية بص ــورة " َكن ــد" عربه ــا
الع ــرب قدمي ــا به ــذه الصيغ ــة .ويف تداولي ــات العام ّي ــة

البحريني ــة اس ــتعيرلفظة «قند» لتوصيف طي ــب مذاق
«چنّه قند».
األكل ،واألش ــياء احملبب ــة للنفوس؛ بقوله ــم َ
وتستحضر ذاكرة الطفولة يف ستينيات القرن العشرين
أك ــواز القن ــد املخروطي ــة الش ــكل املغ ّلف ــة بال ــورق األزرق
الس ــميك ،ونح ــن نبتاعه ــا م ــن دكان القري ــة املتواض ــع.

كرميـــا :مس ــمى حل ــوى مس ــتوردة حل ــوى (مح ّو)
عن كلمة « »Crème caramelالفرنس ــية األصل التي
تعني الس ــكر احملروق ،وحتفظ الذاكرة الشعبية ارتباط
ه ــذا الن ــوع م ــن احلل ــوى بش ــهر رمض ــان املب ــارك؛ حي ــث
جرى لفظ اس ــمه على ألس ــن العامة بلفظ« :ك ــرم اهلل».

گوطـــي  :علبة م ــن الصفي ــح أو املعدن تس ــتخدم
يف حف ــظ املواد الغذائية املعلب ــة (مح ّو) عن كلمة «كوتو
«الگوط ــي»
  »Kotuالتركي ــة ،ش ــاع اس ــتخدام مس ــمى ِالگواطي» متييزا
يف توصي ــف احللي ــب املعلب «حلي ــب ِ
للحلـ ـ ـ ــيب ال ـطـ ـ ــازج ع ـنــه ،كـمـ ـ ــا يـشـيـ ــع يف ال ـتــداول ــيات
االجتماعي ــة مج ــاز توصيف البيت الضي ــق بـ«القوطي»
ـ«گوط ّية» ويتخذون منه
والس ــيارة الصغيرة القدمي ــة ب ِ
«گويطي»!!
صيغ ــة للمبالغ ــة يف التصغير بقوله ــم ِ

كيكة :م ــن التعبي ــرات الش ــعبية األكثر ت ــداوال يف
احلي ــاة الش ــعبية اخلليجي ــة (مع ّر) عن كلم ــة «»Cake
اإلجنليزي ــة ،الت ــي تخت ــزن بع ــض تداولياته ــا املجازي ــة
االجتماعي ــة إطالقه ــا توصيف ــا اس ــتعاريا محببا على
الفتاة اجلميلة ،واش ــتقاق توصيف لغوي من اس ــتدارة
شكلها إلطالقه مجازا على توصيف عالمة التحصيل
املدرس ـ ّـي املتدن ــي ل ــدى طال ــب م ــا بس ــؤاله التقلي ــدي:
«چ ــم كيك ــة يف ش ــهادتك؟» أي ك ــم ع ــدد املواد الدراس ــية
َ
الت ــي لم توف ــق فيها؟!

كاب  /مشكاب :الـصحن الصيني ،املسطح متوسط
العمي ــق (مع ــر) ع ــن كلم ــة «بش ــقاب» الفارس ــية ،مبعني
طب ــق الطع ــام ،وتطل ــق يف التركي ــة عل ــى األوان ــي بصفة
عام ــة(  )126وال يغي ــب ع ــن الذاك ــرة الش ــعبية ما حتفل به
حرك ــة تب ــادل «كاب ــات» الطعام ب ــن اجليران طوال ش ــهر
رمض ــان املب ــارك ،دون أن تنس ــى الذاك ــرة جمالية حضور
«ال ــكاب أبو األس ــد» املفضل يف الذائقة الش ــعبية لتوزيع
«كاب الهريس ــة» ب ــن اجليران.
كــــازُ و /گازو :ن ــوع آخ ــر م ــن املكس ــرات الش ــعبية
اخلل ــيجـ ـ ــية التقل ــيدي ــة (م ـحــو) ع ــن كل ـم ـ ــة «كـ ـ ــاج ـ ــو»
الهندي ــة ،واملس ــمى يف االجنليزي ــة « »Cashewنق ــا
ع ــن البرتغالي ــة(  .)127ويحض ــر «ال ــكازو /ال ــگازو» يف
الذاك ــرة اخلليجي ــة مبس ــمى تراث ـ ّـي مصاح ــب لطق ــس
ش ــعبي جمي ــل تراثية ،حتفظ حكايته ب ــراءة طفولتنا؛
إذ ج ــرت الع ــادة أن الطف ــل ح ــن تس ــقط إحدى أس ــنانه
يوع ــز ل ــه أبواه بوضع الس ــن داخل مترة ،ويرمي به عاليا
نح ــو الش ــمس؛ مخاطبا إياها« :ياش ــمس خ ــذي ضرس
احلم ــار واعطين ــي ضرس غرال» حيث املخيال الش ــعبي
لض ــرس الغ ــزال اتخ ــذ م ــن حبة «ال ــكازو» ا مث ــاال لذلك
الض ــرس يف انتظام ش ــكله ،وبياضه املميز .فاتخذوا من
«ض ــرس الغ ــزال» مس ــمى عام ّي ــا حلبة «ال ــكازو»!

ْ
مـــاش :املس ــمى الش ــعبي ألح ــد أن ــواع احلب ــوب
الصغيرة احلجم التي تشبه العدس( ،مع ّر) قدميا إلى
«امل ــج» الهندي ــة التي انتقل ــت إلى فارس بلف ــظ «ماش/
وماش ــك» ،وم ــن تداولي ــات «امل ــاش» يف اخللي ــج العرب ــي
إط ــاق اس ــم املفع ــول منه ــا عل ــى الطبخ ــة اخلليجي ــة
املش ــهورة «أم ّوش» خليط املاش والرز والربيان املجفف،
وم ــن التعبي ــرات الش ــعبية قوله ــم« :طلع زرعن ــا ماش!»
عن ــد حص ــول ما هو أقل م ــن املتوقع يف انتظارهم ألمر
م ــا ،وتس ــتخدم «املاش ــة» مفرد «امل ــاش» يف تصغير حجم
الش ــيء ،يف مث ــل قوله ــم« :گد حب ــة املاش!».
ملة :مس ــمى الوع ــاء الزجاج ـ ّـي أو املعدن ـ ّـي صغير،
ال ــذي يطلق ــه أصح ــاب املقاه ــي م ــن العجم عل ــى كوب
الش ــاي باحللي ــب ،متيي ــزا ل ــه ع ــن الش ــاي األحمر كما
يطل ــق على وع ــاء تقدمي ال ــروب واحمللبي ــة (مح ّو) عن
كلم ــة «مال ــه» الفارس ــية ،باملعنى نفس ــه ،وجتم ــع عاميا
«م ــال ومالّت».
عل ــى ْ
مرزبان :مسمى أحد أشهر أنواع التمور البحرينية
منذ القدم ،قد يكون اس ــمه مش ــتقا من كلمة «مرزبان»
الفارس ــية التي تعني «الرئيس»(  )128وتس ــتحضرالذاكرة
التراثي ــة البحريني ــة «مت ــر املرزب ــان» بوصف ــه «مس ــمار
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مركدوش

لرك ــب» حي ــث تدخ ــل «دليـ ــچته» يف مكون ــات اخللط ــة
الطب ّي ــة الش ــعبية لعم ــل (بن ّي ــة) جب ــر كس ــر العظ ــام.
ويق ــال عن ــه ش ــعبيا« :املرزبان مس ــمار العظم».

مركـــدوش :نب ــات عش ــبي طب ـ ّـي (مع ــر) ع ــن كلم ــة
«مردك ــوش /بردك ــوش» الفارس ــية ،تس ــتخرج م ــن عصارة
ورق ــه وزه ــره م ــادة عطري ــة تخل ــط م ــع اللب ــان وبع ــض
قناني مميزة،
النباتات الطبية األخرى ويحفظ ماؤه يف
ّ
البحريني وصفة عالجية
الشعبي
يرد يف تداولية الطب
ّ
ّ
مشهورة على نطاق واسع لتخفيف آالم املغص ،ومداواة
أوجاع الصدر .وال يكاد بيت بحريني يخلوا من وجوده.
أوحتفظ املمارس ــات تس ــتعمله األوجاع الصدر واملغص.
مهياوة :مس ــحوق الس ــمك يعرف شعبيا باملتوت
يخل ــط بالبه ــارات ويعم ــل من ــه س ــائال ي ــؤدم ب ــه (مح ّو)
ع ــن التعبي ــر «ماه ــي» مبعن ــى الس ــمك و«آب ــه» مبعن ــى
امل ــاء مبعن ــى «ماء الس ــمك» يعتقد (جم ــال ) أن «أصلها
معروف لدى البرتغاليني لوفرة سمك السـردين عندهم،
ومل ــا قدم ــوا إل ــى اخللي ــج وج ــدوا م ــا يش ــبهها فعمل ــوا
املهي ــاوة منه ــا عندم ــا كانوا يف هرم ــز»( )130ويحضر اس ــم
س ــمك «املت ــوت» يف التداولي ــة االجتماعي ــة البحريني ــة
واخلليجية كناية عن اس ــتحقار األش ــياء أو األش ــخاص
يف املث ــل الش ــعبي القائ ــل« :حتى املتوت نعم ــة اهلل» فيما
حتضر «املهياوة» فيما اس ــتعير مس ــمى املهي ــاوة بوصفه
الزم ــة م ــن ل ــوازم حتم ــل البن ــت املس ــئولية يف بيته ــا يف
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الشعبي القائل« :إذا ولدتني نزّي
التعبير
ّ
تعلّمي املهي ــاوة!».

()131

واذا نزيتني

ميوة :املسمى التراثي املتداول للفاكهة يف األوساط
الشعبية اخلليجية (مع ّر) عن الفارسية باملعنى نفسه.
وال ت ــزال الذاك ــرة الش ــعبية حتفظ حلظات دخ ــول األب
ـ«أچي ــاس
يف الزم ــن الس ــتيني الغاب ــر البي ــت محم ــا ب َ
املي ــوة» الورقي ــة البن ّي ــة ،تزف ــه تترقب ــه نظ ــرات األطف ــال
بف ــرح .ومم ــا يجدر ذك ــره أن امليوه (التف ــاح والبرتقال يف
الغال ــب) كان ــت تب ــاع آن ــذاك بـ«ال ــدرزن» (معـ ـ ّر) عن كلمة
« »Dozenاإلجنليزي ــة ومق ــداره  12وح ــدة .يقول ــون
«عطن ــا درزن برتق ــال ودرزن تف ــاح» وهك ــذا..
نار ِجيل :مس ــمى ج ــوز الهند ،تطلق علي ــه العامة
َ
«گـ ــحوف» نس ــبة «القح ــف» وع ــاء الثم ــرة ،ويس ــمون
عصيره احللو املذاق «حلّ لـ ــگحوف» وكلمة النارجيل
(مع ـ َّـر) ع ــن «نا َركي ـ َـل »)नारिके लः( -بالسنس ــكريتية ،حرف
«نار َي ــل  »)नारियल( -يف الهندي ــة احلديث ــة،
لفظه ــا إل ــى ِ
اش ــتق األجداد من «النارجيل» مس ــمى «النارجيلة» أداة
تدخ ــن «الت ــن» ( )132وال ــذي ميثل بذاته مف ــردة تراثية،
له ــا طقوس ــها اخلاص ــة مث ــل« :ت ــورات الض ــو  -تبكي ــر
النارجيل ــة  -توع ــن النارجيل ــة -اجلرعل ــى النارجيلة»
وغيره ــا م ــن طق ــوس تدخ ــن «الغلي ــون»(  )133املالزم ــة
جللس ــات الضياف ــة والس ــمر يف حي ــاة األج ــداد.

()11

نـــاملـــــيت :مسم ـ ـ ــى أول مش ـ ــروب غ ــازي عــرفـ ــته
البحري ــن ودول اخللي ــج العرب ــي باس ــم «بوتيل ــة» قب ــل
ظه ــور املش ــروبات املعروف ــة الي ــوم (محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة
« »Lemonadaاإلجنليزي ــة مبعن ــى عصي ــر الليمون.
افتـ ـت ـ ــح أول م ـصـن ـ ــع م ـحـل ـ ــي إلنت ـ ــاج «الـنـاملـ ــيت» يف
البحري ــن س ــنة1921م .ومـ ـ ــن ت ــداولـ ـ ــيات ه ـ ــذا املس ـ ــمى
االجتماعي ــة إطالق ــه لق ـ ــبا لعـ ـ ــائلة «النامليت ــي» التي
أفتتح ــت أول مصن ــع ل ــه .والت ــي س ــعت س ــنة  2013إلى
إحي ــاء تـ ـ ــراث ه ــذا املش ــروب يف األس ــواق احمللي ــة م ــن
جدي ــد بع ــد توق ــف دام أكث ــر م ــن  80عامـ ـ ًا(.)134
نخج ّ /
ّ
«احلمص»
ـعبي حل ّبة
ّ
نخــــي :املس ــمى الش ـ ّ
(محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة «نخ ــود» الفارس ــية باملعن ــى نفس ــه،
يحض ــر عل ــى س ــفرة «الري ــوگ» الصباح ــي اخلليجي ــة،
وتؤخ ــذ من ــه بعد طحن ــه عجينة تش ــكل  -بعد خلطها
بالبه ــارات ونبت ــة البق ــل (الكـ ـ ّراث) والبص ــل ،مض ــاف
التقليدي
إليه ــا اللح ــم أحيان ــا  -قوام طب ــق «الكب ــاب»
ّ
الهندي املنش ــأ واحمل ّبب لدى اخلليجيني طوال السنة،
ويف ش ــهر رمض ــان خاص ــة.
هردة :س ــائل عصارة السمس ــم الل ــزج «الطحينية»
«أرده» الفارس ــية باملعنى نفس ــه ،وقد
(محـ ـ ّو) ع ــن كلم ــة ِ
ش ــاع يف جلس ــات الس ــمر الش ــتوية اخلليجي ــة غم ــس
التمر «بالهردة» إلكسابه مذاقا مميزا ،وللحصول على
ـعبي الس ــائد أن «الهردة» تقوي
ال ــدفء ،ولالعتقاد الش ـ ّ
العظ ــام ،والب ــاءة ،وتس ــاعد على إدرار حلي ــب املرضع.

اخلليجي السائد لفاكهة
َه ْم َبـه :املس ــمى الشعبي
ّ
املاجن ــو (معـ ـ ّر) ع ــن األرد ّية «أمبيا» وتعن ــي حبة املاجنو
غير الناضجة ،مصغّ ر «آم» ويف الفارسية كذلك ،وعنها
يف التركي ــة تنط ــق «أنبه»( .)135ويف التداوليات الش ــعبية
الس ــتخدام كلم ــة «الهمب ــا» قوله ــم على س ــبيل تطييب
اخلاط ــر« :غال ــي والطل ــب همب ــا!» رمب ــا لقيم ــة ه ــذه
الفاكه ــة احملببة ل ــدى اخلليجيني.
هـٛيل :املس ــمى الش ــعبي اخلليجي حلب ــات النبتة
العطري ــة املعروف ــة بـ«احلبه ــان» (مح ــور) ع ــن الفارس ــية
ـكريتي « »elaومس ــتخدمة يف التركي ــة
م ــن أص ــل سنس ـ
ّ
كذل ــك( .)136ويس ــتحضر الت ــراث الش ــعبي اخلليج ــي
«الهيل» مصاحبا لطقوس «تگنيد» القهوة مبا يضفيه
عليه ــا الهي ــل املطح ــون م ــن م ــذاق ممي ــزا ونكه ــة زكية.
ولع ــل جم ــال نكه ــة « الهي ــل «املمي ــزة ه ــي الت ــي أعطت ــه
حضورا شعبيا يف أغاني املعاريس كما يف مطلع أغنية :
يالهيل «يالهيلي يا الهيل بالهيلي
يامن شعر راسها يسحب الى الذيل
نادوااخلضابه نادوااخلضابه
جتي تخضب العروس يف أظلم الليل»

ويف أغنية :
يا» لهيل بالهيله» على من يقرض الهيله
بتنا صغيره وال تقدر على العيله!!
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الهوامش
 1االقتراض اللغوي :عملية تواصلية تقوم على اســتعارة
الناطقني بلغة معينة مجموعة من األلفاظ ذات أصول
معجميــة عائــدة إلــى لغــة أخــرى .وميكــن إرجــاع أســباب
هــذه الظاهــرة إلــى التجــاور اجلغــرايف بــن البــاد التــي
يتم االقتراض اللغوي عنها ،أواالختالط بني الشعوب،
وقــد بــرزت الفتوحــات اإلســامية واالســتعمار األوربــي
ألقطــار الوطــن العربــي يف التاريــخ احلديــث ،باإلضافــة
إلــى ترحــال الناطقــن بالعربيــة منــذ القدم للتجــارة أو
الســياحة ،والتواصــل اإلعالمـ ّـي املتعــدد الوســائط مــن
بــن أبــرز أســباب شــيوع اســتخدام العــرب ألفاظــا ذات
أصول معجمية مع ّربة ،أصبحت بحكم بحكم التثاقف
جزءا مندمجا يف لغتهم التواصلية اليومية
والتداول ً -
(الفصيحة أو العامية).
 2الكهــف (آيــة :)31:الســندس :نــوع مــن رقيــق الديبــاج
(يونانيــة) اســتبرق :نســيج حريــري صقيــل (فارســية)
املنجــد يف اللغــة العربيــة املعاصــرة :دار املشــرق ،بيــروت،
لبنان ،2000،ص( .)708 - 22
 3اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان (آي ـ ـ ـ ــة :)17:جن ـ ـ ــس نبــات مـ ــن فصيلــة
ال ــزنـجبــيليــات ســوق ــه غــليظة ،حريقة الطعم ،يستخرج
منه شراب شائع االستعمال .يرجع :أ.د.ف ،عبد الرحمن:
«من محاضرات معرض الكتاب الدولي بالرياض:2011 :
كلمات عربية م ــأخ ــوذة م ــن الل ـغ ــات الهــندية» أصلــها إلى
السنســكريتية« :شــرنـﮕفير» ं( ،)शृं गवेरوتعنى "جسم ذو
انتقلت إلى الفارســية بعدة صيغ منها"شــنكبيل"
قرون"
ْ
التي دخ َل ْت إلى العربية بصورة "زجنبيل"
 4اإلنسـ ـ ــان (آي )5:كــافـ ـ ـ ــور :جـ ـ ـ ـنـ ــس شظجر من فص ــيلة
األصلي جنوب الصني (سنس ـكــري ـت ـيـ ــة)
الغاريات مهده
ّ
امل ـن ـجـ ــد ،مــرجـ ــع ســابـ ــق :ص ( )1239-1207ويــرى:
أ.د.ف ،عبــد الرحمــن« :مــن محاضــرات معــرض الكتــاب
الدولــي بالريــاض :2011 :كلمــات عربيــة مأخــوذة مــن
لت إلى العربية من الفارس ـ َّية،
اللغــات الهنديــة» أنها دخَ ْ
«كر ُپو َر» ( )कर्रपू ःويف التاملية
وأنها تفظ بالسنسكريتية ْ
« َك ْر ُّپو َر َم» (்.)கர்ப்பூரம
 5املؤمنــون (آيــة )11 :الفــردوس :عنــد ابــن صيــده :الــوادي
اخلصيــب عنــد العــرب كالبســتان ،وهــو بلســان الــروم:
البســتان .وعند الزجاج :البســتان الذي يجمع ما يكون
يف البســاتني (أصلــه رومــي ًع ـ ّرب)  :ابــن منظــور «لســان
العرب» (ط )4دار املعارف ،القاهرة :مصر ،1981 :مجلد:
 - 5جزء  :38ص .3375
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 6اإلنســان(آية )13 :الزمهرير :شـ ّـدة البرد (فارســية) املنجد،
مرجع سابق :ص.623
 7الواقعــة (آيــة )18 :أكــواب  :جمــع كــوب وكاب :إنــاء شــراب
مــن زجــاج ونحــوه له عروة (التينية) أباريق جمع إبريق:
للصب
إنــاء للســوائل مــن خزف أو زجــاج أو معدن له فم
ّ
(فارســية) معــن :مــاء جــار علــى وجــه األرض (آرام ّيــة):
املنجد ،مرجع سابق :ص - 1255ص.1349 - 3
 8األنعــام (آيــة )7 :قرطــاس :جمعهــا قراطيــس :صحيفــة أو
ورقــة يكتــب فيهــا (يونانيــة) املنجــد ،مرجــع ســابق :ص
.1143
 9آل عمــران (آيــة )75 :قنطــار :معيــار وزن يختلــف وزنــه
بحسب األمكنة واألزمنة ،ويعني املال «قناطير مقنطرة»
(التينيــة) الدينــار :قطعة نقود ذهبية تعامل بها العرب
قدميا(التينيــة) املنجــد ،مرجــع ســابق  :ص - 1188
ص.485
 10هــود (آيــة )40 :تنــور :التنــور وجــه األرض وكلّ مفجر ماء
تنــور( فارســي مع ـ ّرب) قــال الليــث عمــت بــكل مــكان وهو
بــكل لغــة ،قــال أبــو منصــور :األصــل أعجمــي فعربتهــا
العــرب فصــار عربيــا .ابــن منظــور ،لســان العــرب ،مرجع
ســابق :مجلــد( 19اجلــزء ( :)1ص .450والتنور :جتويفة
اســطوانية تبطــن باآلجــر ويخبز فيها (آراميــة) املنجد،
مرجع سابق :ص.156
 11السيوطي ،جالل عبد الرحمن« ،اإلتقان يف علوم القرآن»
(ج )1املكتبة الثقافية ،بيروت ،لبنان :1973 ،ص.141-135
 12شرح ديوان امرؤ القيس ،املكتبة الثقافية ،بيروت ،لبنان،
 :1972ص 145والقرنفل:زهــرة جميلــة الشــكل عطريــة
«الســفرجل» :ثمــرة طيبــة
العــرف (يونانيــة) ويف روايــةّ :
الرائحة «هندية» :أصل مسماها «آرامي» املنجد :مرجع
سابق :ص.647 - 1149
 13السجنجل :املرآة الصافية ،قال التبريزي :وهي (رومية).
شرح ديوان امرؤ القيس ،املرجع السابق :ص.149
ُ 14
اجلمان :اللؤلؤ الصغار (فارسية) عواد ،ناصيف سليمان:
«شــرح األشــعار الســتة اجلاهليــة للوزيــر أبــي بكر عاصم
البطليوســي» (ج )1سلســلة كتــب التــراث ،الــدار الوطنية
للتوزيــع والنشــر ،وزارة الثقافة والفنون ،العــراق ،بغداد:
 :1979ص .51
 15الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرحمــن« :املزهــر يف علوم
اللغة وأنواعها» ( جـ( )1حت :محمد أحمد جاد املولى) دار
اجليل ،بيروت ،لبنان :د.ت :ص.268

 16حروف الذلق هي (الالم والراء والنون والفاء والياء وامليم)
سميت كذلك ألنه ُيعتمد عليها ب َذ َلق ا ِّللسان وهو صدره
وطرفه.
 17الفراهيــدي ،اخلليــل بــن أحمــد« :العني» (ج ــ( )1حت :مهدي
املخزومي وإبراهيم السامرائي) دار الرشيد للنشر ،العراق،
بغداد :1980 ،ص.53-52
 18ســيبويه ،عمرو بن عثمان «الكتاب»(جـ( )4حت :عبد الســام
هــارون) مكتبــة اخلاجنــي( ،ج )4مصــر ،القاهــرة ،د.ت:
ص.304
حماد« ،تاج اللغة وصحاح
 19اجلوهري ،أبو نصر إسماعيل بن َّ
ال َع َر ِب َّيــة» (ج( )1حت :أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،دار الكتــاب
بي ،بيروت1377 ،هـ :ص.179
ال َع َر ّ
ري ،محمود بن عمر« ،الكشاف يف حقائق التنزيل
الزَّم ْخ َش ُ
َ 20
وعيون األقاويل يف وجوه التأويل» (جـ )3دار املعرفة ،بيروت،
لبنان ،1968 :ص.507
 21املدنــي ،عبــد اهلل« :التأثيــرات املتبادلــة ما بني اللغة العربية
واللغة الهندية ولغات أخرى» صحيفة الوسط البحرينية
(صفحة فضاءات) العدد ( 5 ) 2372مارس 2009م.
 22مدني ،يوســف حســن« :الثقافة الشعبية مخزون التوليف
الثقايف والســام بني الشــعوب» الثقافة الشــعبية ،الثقافة
الشــعبية للدراســات والبحــوث والنشــر،مملكة البحريــن:
(العدد  )27السنة السابعة ،خريف 2014ص.23 - 14
التونسي بني
الشرقي
 23التّباب ،ناجي« :لغة البحارة يف الوسط
ّ
ّ
احملليــة والعامليــة» ورقة عمل مقدمة إلى «الندوة العاملية»:
الثقافة الشعبية وحتديات العوملة ،املنظمة الدولية للفن
الشــعبي والثقافــة الشــعبية للدراســات والبحــوث والنشــر،
مملكــة البحريــن ،املنامــة( :يف الفتــرة مــن  19-17نوفمبــر
)2012
 24زهير ،عبد األمير محسن «دراسة يف تطور ألفاظ اللهجات
البحرينيــة يف العقــود التســعة املاضيــة منــذ  1919حتــى
2011م» الدار العربية للعلوم بيروت ،لبنان :2012 :ص .108
 25قــورة ،حســن ســليمان« ،املواطــن البحرينــي ومداخلــة
األلفــاظ األحنبيــة لهجتــه البحرينيــة» (ط )1املطبعــة
احلكوميــة لــوزارة اإلعــام ،املنامــة ،البحريــن :1993 :ص-
ص )101 - 96- 94- 87-84-83-82 ( :لالســتزادة :حســن،
محمد حسني« :مباديء حتقيق ألفاظ اللهجات العربية
العامية» صحيفة الوسط ،فضاءات (العدد  )3850املنامة،
البحرين23 :مارس .2013
 26مبخوت ،ســعد ســعود« :أصول لهجة أهل البحرين :دراســة
لغويــة تاريخيــة صرفيــة نحويــة» ،مطبعــة الهاشــمي،
البحرين ،1993 :ص.7
 27فيبيكر ،توماس« :رمال الصحراء تروي حكاية األســطورة:

البعثات الدماركية والبحرين املعاصرة» (ت :محمد البندر)
كتــاب البحريــن الثقافيــة( 20ط )1وزارة اإلعالم  -الثقافة
والتراث الوطني ،البحرين ،2008 :ص.37
 28علــى ســبيل املثــال :خالــد ســالم محمد« :قامــوس الكلمات
األجنبيــة يف اللهجــة الكويتيــة قدميا وحديثــا»( ط( )1:د.
دار نشر) الكويت .2009 :و :نورة عبد اهلل املالكي« :ألفاظ
دخيلــة ومعربــة يف اللهجــة القطريــة» (ط )1مركــز التــراث
الشــعبي ملجلــس التعاون لــدول اخلليج العربيــة ،الدوحة،
قطر.2000 :
 29على سبيل املثال لهجة اإلمارات:
http://uaepedia.ae/index.php
 30الفيومي ،الرافعي« :املصباح املنير يف غريب الشرح الكبير»
(ط )1دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.)2/140( ،1993 :
 31املبــارك ،محمــد« :فقه اللغة وخصائص العربيــة» (ط )3دار
الفكر ،بيروت ،لبنان ،1968 :ص.29
 32عمــر ،أحمــد مختــار« :علــم الداللــة» (ط )4عالــم الكتــب
للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،1993 :ص.79
 33نرليــخ ،بريجيــت« :تاريــخ التداوليــة» نوافــذ :دوريــة تعنــى
بترجمــة األدب العاملــي (ت) منتصــر أمــن عبــد الرحمــن،
وزارة الثقافة واإلعالم ،النادي األدبي الثقايف بجدة ،العدد
( )42اململكة العربية السعودية ،جدة :يونية  ،2013ص-9
.40
 34االحتاد البحريني لكرة القدم:
http://bfa.bh/arabic/page/2
 35اســماعيل حســن« :بنــاء مستشــفى اإلرســالية األميركيــة»
صحيفــة الوســط ،العــدد ( ) 99البحريــن 14 :ديســمبر
2002م.
 36املرخــي ،خليــل محمــد« :ســير الزمــن  :التاريــخ مــا زال
يتكلــم عن املاضي» صحيفة أخبار اخلليج ،عــدد ()12659
البحرين 19 :نوفمبر .2012
 37بلجريــف ،تشــارلز« ،مذكــرات بلجريــف مستشــار حكومــة
البحريــن ســابق ًا»( ،ت) مهــدي عبــد اهلل الطبعــة األولــى
1991م :ص WWW.pdffactory.com.62
 38العريــض ،عبــد الكــرمي علــي محمد« :مدينــة املنامة خالل
خمســة قــرون» املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر ،وزارة
اإلعالم ،التراث الوطني ،مملكة البحرين ،2006 :ص .35
 39فيبيكر ،توماس ،مرجع سابق.36-35 : ،
 40العريض ،عبد الكرمي علي محمد ،مرجع سابق ص.32 :
تعد «بوشهر» خالل القرن (18م) ميناء مهما يف إقليم فارس،
ّ 41
أقام اإلجنليز فيها سنة 1727م مقر حاكميتهم على اخلليج
العربي؛ حيث كانت السفن املبحرة من البحرين للتجارة
والســفر إلــى شــط العــرب مت ّر عبــر هذا امليناء ،مما أكســب
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«بوشهر» حضورا كبيرا يف ذاكرة األجداد وعلى ألسنتهم.
وجتدر افشــارة إلى أن مقر احلاكمية البريطانية انتقل
من بو شهر إلى البحرين سنة 1926م.
 42معجم ألفاظ سورث كرمليس :يعد القنصل البريطاني
يف بغداد ( )1808أول قنصل بريطاني يف الشرق ألوسط
يطلق عليه لقب الباليوز karemlash4u.com :
 43بــو شــهري ،علــي أكبــر(« :)2002أســماء شــوارع املنامــة
القدميــة» يف  :عبــد اهلل املدنــي« :شــوارع ديلــي وبلغريــف
وباريت وبارك» صحيفة األيام العدد( 6 )8915البحرين:
ســبتمبر  - 2013ويراجــع :خليــل املريخي «سي ـ ـ ــر الزمن
وزمــاء الدراســة» www.akhbar-alkhaleej.
com/12751/article_touch/8690.html
 44جمــال ،محمــد أحمــد« :معجــم األلفــاظ والتعبيــر
الشعبية» ،ديوان صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة ،املنامة ،البحرين (د .ت)  :ص .370
 45ابــن منظور«لســان العــرب» مرجع ســابق( :مجلــد  2جزء
 :)16-15ص .1406
 46حســن ،محمد حســن« :عــن القصاريــن :التاريخ الذي
لم يوثق بعد» صحيفة الوسط ،العدد ()4669البحرين:
 :20يونيو 2015م .
 47جمال ،محمد أحمد :مرجع سابق  :ص .306
 48حســن ،محمد حســن« :التقارض من األكدية يف مهنة
الصيــران والفخــار» صحيفــة الوســط ،العــدد 26 ،3519
أبريل 2012م.
 49التوجنــي ،محمــد« :املعجــم الذهبــي :عربــي فارســي»
انتشارات اسماعيليان ،بيروت ،لبنان ،1969 :ص288 :
 50ابــن منظــور «لســان العرب» مرجع ســابق( :مجلد  3جزء
 :)17ص .1635
 51يؤرخ «بلجريف» ملكان الريس بحادثة الطائرة البريطانية
التــي غاصــت يف الرمــال بســبب وجــود مجــرى نهــري
قــدمي يف ذلــك املــكان وانهيــار طبقــة التــراب مــن األرض
مما إلى انحدارها إلى عمق املســتقع حيث تطلب ذلك
عمل مئات الرجال طوال ذلك اليوم لسحبها بواسطة
احلبال السميكة التي كانت تتقطع باستمرار كلما رفعت
الطائرة .بسبب وزنها الثقيل :مذكرات بلجريف :مرجع
سابق  :ص .48
 52حسني ،محمد حسني« :اللهجة البحرينية بني األصالة
والتغريب»
https://culturebh.wordpress.com
 53مدونة جمال اخلياط:
http://www.aljamly.net/sharq_ketaba
 54مدونة فؤاد الشكر:
أدب شعبي
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www.instagda.com>feshkar
 55حســن ،عبــد اهلل« :محــات الگراشــيه مــا زالــت حتافظ
على زبائن القرقاعون» صحيفة الوسط ،العدد ()5036
البحرين 21 :يونيو .2016
 56صــاح الديــن ،يوســف« :وقائــع تاريخيــة يف مســيرة بــاب
البحرين وأهميته احلضارية»:
moc.liamg@nidduhalasfusuoy
 57نقال عن مدونة عيسى احلادي :تاريخ وتراث البحرين @
)BAHRAIN. HISTORY
 58اسم مشروع نفذته طالب جامعة البحرين يف يناير 2014
مبشاركة  26جامعة على مستوى الوطن العربي ،يهدف
إلــى جمــع ومعاجلة النفايات اإللكترونية اخلطرة على
البيئةوالصحة.
h tt p : / / w w w. u o b . e d u . b h / p a g e s .
=aspx?module=news&id=2091&SID
 59املالكــي ،نورةعبــد اهلل« :ألفــاظ دخيلة ومعربة يف اللهجة
القطريــة» (ط )1مركــز التراث الشــعبي ملجلــس التعاون
لدول اخلليج العربية ،الدوحة ،قطر.2000 :
 60األبشــيهي ،شــهاب الدين ،محمد بن احمد« :املســتطرف
يف كلّ فـ ّـن مســتظرف» (ج( )2ط )1دار جليــل ،بيــروت،
لبنان( :د.ت) ص .587
 61احلنفــي ،الشــيخ جــال« :معجــم األلفــاظ الكويتيــة»
مطبعة أسعد ،بغداد ،العراق 1964 :م.
 62املالكي ،نورة عبد اهلل :مرجع سابق.
 63املن َ
ْگــرور :نبــات القصــب يؤخــذ مــن األهــوار وضفــاف
األنهـ ــار بــالعـ ـ ــراق وب ــاد فـ ــارس ،اسـ ـتـ ــورده األج ـ ــداد
ألغــراض االســتخدام نفســها التــي كانــوا يســتخدمون
فيهــا الباســجيل والكلمــة محــورة خليجيــا مــن كلمــة
« »Mangroveاإلجنليزية.
 64املالكي ،نورة عبد اهلل :مرجع سابق.
 65جمال ،محمد أحمد :مرجع سابق:ص.285
 66املالكي ،نورة عبد اهلل :مرجع سابق.
 67بو فهد «:كالم أول :البشتختة» :صحيفة الوسط ،العدد
( )3738املنامة ،البحرين :ديسمبر 2012م.
 68جمال ،محمد أحمد :مرجع سابق:ص.134
 69البعلبكــي ،منيــر« ،قامــوس املــورد» دار العلــم للماليــن،
بيروت لبنان ،1996 :ص.135
 70د .ف عبدالرحيم« :محاضرات معرض الكتاب بالرياض»
( 2011/3/30: )2م:
www.alukah.net/literature_language
 71ابــن بطوطــة ،أبــو عبــد اهلل ،محمــد بــن عبــد اهلل بــن
محمدابن ابراهيم« :رحلة ابن بطوطة حتفة النّظار يف

غرائب األمصار وعجائب األسفار» دار إحياء العلوم( ،ج)2
بيروت ،لبنان ،1987 :ص .427
«الدريشة» مجلة الثقافة الشعبية،
 72الشنو ،سميرة محمدّ :
العــدد ( )19الســنة اخلامســة ،أرشــيف الثقافــة الشــعبية
للدراســات والبحــوث والنشــر ،املنامــة والبحريــن :خريــف
 ،2012ص.9
ـدي مصنــوع مــن أعــواد األســل اشــتهرت
ـ
ي
تقل
 73املـ ّـدة :بســاط
ّ
جزيرة سترة مبملكة البحرين بإنتاجه.
 74املســاند :جمــع مســند وهــي التكايــا الكبيــرة التــي تتوضع
خلف «الدواشك» التكاء الضيوف وأهل البيت عليها.
 75الرشــيد ،خالد عبد القادر عبد العزيز« :موســوعة اللهجة
الكويتية» (د .د .نشر) (ط )1الكويت  ،2009 :ص .166
الفنــاء األمامــي للمنــزل
 76احلــوش :يف املعمــار اخلليجــيِ :
اخلليجي.
ّ
احلنفي ،الشيخ جالل «معجم األلفاظ الكويتية» مطبعة
77
ّ
أسعد ،بغداد ،العراق.1964 :
الشعبي البحريني حكاية شعبية تقول :إن
 78تورد لهذا املثل
ّ
غن ٍّيــا تــزوج امــرأة متتهن التســول ،وأمرهــا باالمتناع عنه،
إال أنهــا ح ّنــت إلــى طبعهــا القــدمي ،فأخــذت تــوزع الطعام
علــى روازن البيــت ،ومتــارس دور متســولة الطعام من تلك
الــروازن؛ لتأكلــه! فلمــا رآها زوجها على هــذه احلال أطلق
هذا املثل؛ للداللة على أن «أبو طبيع ما يجوز عن طبعه».
 79حســن ،محمــد حســن« :بنــاء البيــوت منــذ حقبــة باربــار:
الروزنة والروشنة التعميم والتخصيص» صحيفة الوسط
(فضاءات) عدد ( )2848البحرين 24 :يونيو 2010م.
 80جمال ،محمد أحمد :مرجع سابق:ص.460
 81جمال ،محمد أحمد :املرجع السابق نفسه:ص.170
 82قورة ،حسني سليمان :مرجع سابق :ص.88
 83الدليجــة :متــر يعجــن باليــد لتثبيــت فتيلــة «اللمبــة» يف
وســطه ،متدليــة داخــل الوعاء ممتزجــة بـ«الــكاز» .وتصدر
عند اشتعال «الفتيلة» ممتزجة بالدليجة رائحة احتراق
الــكاز التــي ال تــزال حتفظهــا ذاكــرة التــراث اخلليجــي
ممتزجة بعبق احلنني إلى املاضي.
 84أنيــس ،ابراهيــم وآخــرون« :املعجــم الوســيط» (ج)1مجمــع
اللغــة العربيــة ،دار الدعــوة للتأليــف والطباعــة والنشــر،
اسطنبول :تركيا ،1989 ،ص.35
العامي عن الساحات الواسعة
 85البراحة :التعبير اخلليجي
ّ
أواملساحة املفتوحة يف البيت العود.
 86امليدان :كلمة معربة عن الفارسية متحولة عن كلمة (مي:
اخلمــرة) ودان :مــكان تعاطيهــا :مبعنى الســاحة الواســعة
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التجربة والطب الشعبي لدى ابن الجزّار

()1

أ.د .حمادي ذويب
كاتب من تونس

اخترنـــا في هذا البحث تســـليط الضوء على طبيب مســـلم عاش فـــي القيروان
خـــال القرن الرابع للهجـــرة هو ابن الجزار ،وقـــد اعتبر هذا الطبيـــب طبيب عامة
“طب
النـــاس رافضا أن يكون طبيب الســـلطان ،وانحـــاز إلى الفقراء فألّـــف كتاب ّ
الفقـــراء” ونهل في تجاربـــه الطبية من الثقافة الشـــعبية في عصـــره مخالفا بذلك
فريقا من األطبـــاء اعتمد على النظريات والفلســـفة.
بن ــاء عل ــى ه ــذا كانت البيئة القيروانية مصدرا أساس ــيا لتجارب اب ــن اجلزار الطبية منها
مم ــا جع ــل
ينطل ــق وعليه ــا يعتم ــد ،ففيه ــا م ــوروث ش ــعبي طب ــي اس ــتفاد من ــه ّأي ــا اس ــتفادة ّ
جتارب ــه متت ــاز بالتن ــوع واألصال ــة ،وه ــذا م ــا ش ـ ّـجعنا عل ــى محاولة س ــبر أغ ــوار التجربة عند
ه ــذا الطبي ــب القيرواني .
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وتع ـ ّـد التجرب ــة ركي ــزة أساسـ ـ ّية م ــن ركائ ــز املمارس ــة
الطبية لدى الطبي ــب القيرواني ابن اجلزّار لذلك رمنا
حتليل بعض العناصر التي قامت عليها جتاربه الطب ّية
فتوقفن ــا يف البداي ــة عند املص ــادر امللهمة له وانتهينا يف
ه ــذا الس ــياق إل ــى أنّ مصادره ثالثة ه ــي الطب اليوناني
والط ــب القيروان ــي وجتربته الش ــخصية .وأوضحنا إثر
ه ــذا مراح ــل التجرب ــة عن ــد اب ــن اجلـ ـزّار .وحاولن ــا بعد
ذل ــك اس ــتخالص أه ـ ّـم خصائص التجرب ــة عنده ومنها
التن ّوع والتكرار واألصالة .وختمنا هذا البحث باإلشارة
إل ــى أنّ اب ــن اجلـ ـزّار ن ــأى بنفس ــه ع ــن املنه ــج الفلس ــفي
النظ ــري اخلال ــص ال ــذي كان يغل ــب عل ــى األطب ــاء
اليونانيني مركّزا على التجارب والتطبيقات .واستطاع
بذل ــك أنّ يتجاوز مرحلة االقتباس واألخذ عن أس ــافه
من األط ّباء العجم والعرب وأن يضيف إضافة حقيقية
إل ــى علمي الط ــب والصيدلة.
لق ــد متي ــز ابن اجل ــزار بصف ــات خلقية فاضل ــة ،وقد
أخ ــذ لنفس ــه مأخذا عجيبا يف س ــمته ،فل ــم يحفظ عنه
بالقي ــروان زل ــة ق ــط( ،)1ولم يتعاط مهنة الط ــب ترزقا بل
إن ــه فت ــح باب داره ملعاجلة املرضى ،يقول ياقوت احلموي:
«كان له معروف كثير وأدوية يفرقها على الفقراء ويوزعها
عل ــى املعوزين بدون مقابل احتس ــابا هلل»(.)2
وم ــن صفات ــه عل ــو الهم ــة وش ــرف النفس لذل ــك كان
يخت ــار االبتعاد عن أصحاب النفوذ والس ــلطة حتى روي
عنه أنه «ال يركب قط إلى أحد رجال إفريقية» وال يتقرب
إلى سلطانهم لذلك ملّا عالج ابن القاضي النعمان رفض
فلم ــا قيل له يف
م ــا أرس ــل إلي ــه القاضي من كس ــوة ومالّ ،
()3
ذل ــك ق ــال« :واهلل كان لرجال معد قبلي نعمة» .
و ّمل ــا كان اب ــن اجل ــزار اب ــن بيئت ــه وثقافت ــه الش ــعبية
ابتع ــد ع ــن أخ ــاق التكب ــر والغ ــرور واخت ــار األمان ــة
والتواض ــع ديدن ــا له لذل ــك ص ّرح أنه ليس س ــوى جامع
لعي ــون م ــا ذك ــره أفاض ــل األطب ــاء م ــن مكن ــون علمه ــم
وصحي ــح جتربته ــم ،إ ّال أن هذا القول ال يحمل إ ّال على
تواضع ــه ذل ــك أن ــه ي ــردف ش ــواهده م ــن أق ــوال القدامى
واحملدث ــن بنتائ ــج مجرباته الش ــخصية وثمرة م ــا أ ّدت
إلي ــه حتقيقات ــه الذاتي ــة فال يعتم ــد على ق ــول من قال
صح لدي ــه باخلبرة ال
ب ــل يختب ــره ويحققه فيبق ــى «ما ّ
عما ال ينسجم مع الواقع امللموس.
باخلبر» ،ويس ــتغني ّ
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اخترن ــا عل ــى ه ــذا األس ــاس أن نو ّل ــي وجه ــة بحثن ــا
ش ــطر التجرب ــة يف بع ــض كتاب ــات الطبي ــب القيروان ــي
اب ــن اجلـ ـزّار .فلف ــظ التجرب ــة ومش ــتقاته متواتر لديه
توات ــرا غي ــر طبيع ــي فم ــا ه ــي ماهيته ــا يف مصنّفات ــه؟
وم ــا ه ــي خصائصه ــا وأبعادها؟
التجربة عند ابن الجزار

ال يعتب ــر موض ــوع التجرب ــة بعي ــدا ع ــن ش ــواغل
الطبي ــب القيروان ــي أحمد بن اجلزّار بل لعلّه يف صلب
اهتمامات ــه ،واألد ّل ــة التي تعضد هذا ال ّرأي كثيرة منها
أنّ م ــن كتب ــه كتابا يس ـ ّـمى «مج ّربات الط ــب» توجد منه
نس ــخة بالقس ــطنطين ّية حس ــب بعض الباحثني(.)4
وإضاف ــة إل ــى هذا فإنّ الطب عن ــد ابن اجلزّار تخلّص
م ــن الفلس ــفة إل ــى ح ـ ّـد كبي ــر فه ــو مي ّث ــل فري ــق األط ّباء
الذي ــن ل ــم يكون ــوا فالس ــفة .وعل ــى أيديه ــم متّ الع ــدول
الفعل ــي عن املبادئ اجلالينوسـ ـ ّية .وهؤالء ق ــد ظهروا يف
املش ــرق واملغ ــرب اإلس ــاميني ،لك ـ ّـن ظهوره ــم يف املغ ــرب
كان أس ــبق .ولع ــلّ ذل ــك راج ــع إل ــى ضع ــف الفلس ــفة يف
ب ــاد املغ ــرب خالل الق ــرون الهجر ّية األول ــى إذ لم تصبح
مبحثا حقيقيا إ ّال يف النصف الثاني من القرن اخلامس
الهج ــري  /احل ــادي عش ــر املي ــادي يف األندل ــس( .)5وق ــد
أ ّدى ه ــذا إل ــى ظه ــور فرق ــة م ــن األطب ــاء األندلس ــيني
اجلالينوس ــيني ميزج ــون بني القياس بوجهه الفلس ــفي
والتجرب ــة بوجهها التطبيق ــي(.)6
ويع ـ ّـد اب ــن اجلـ ـزّار أ ّول أط ّب ــاء املغ ــرب اإلس ــامي
تام ــا من
الذي ــن تخ ّل ــص الط ــب يف مؤلّفاته ــم تخ ّلص ــا ّ
العام ــة
قس ــمه النظ ــري وم ــا يعني ــه م ــن دراس ــة املب ــادئ
ّ
والطبيع ّيات ،وأصبح مركّز اهتمامه ال ّرئيسي األمراض
وط ــرق معاجلتها واألدوي ــة وطرق صنعها .وهكذا أهمل
اب ــن اجل ــزار الكلي ــات النظر ّية للطب معتني ــا يف املقابل
تفس ــر
باجلزئ ّي ــات( .)7ولع ــلّ النزعة اإلنس ــان ّية هي التي ّ
اختي ــاره املنهج ــي ه ــذا فالط ــب لدي ــه فيما يبدو رس ــالة
إنس ــان ّية ترم ــي إل ــى خدم ــة الناس ّ
كافة وليس ــت جس ــرا
للعب ــور إلى منصب سياس ــي .ومن املعل ــوم أنّ ابن اجلزار
ل ــم يك ــن م ــن مح ّب ــي ارتي ــاد البالط ــات والوق ــوف عل ــى
وإنا كان طبيب
األعت ــاب والبح ــث عن املناصب العل ّي ــة ّ
عام ــة ال ّن ــاس ومؤ ّل ــف كت ــاب «ط ـ ّـب الفق ــراء» ل ــذا غلبت
ّ

وتوس ــعت
عل ــى كتابات ــه روح الطبي ــب العمل ــي املم ــارسّ .
نزعته العمل ّية لتش ــمل مج ــال األدوي ــة والعقاقير التي
اعتمد يف إعدادها على جتارب غيره مثلما اعتمد على
جتربته الش ــخص ّية.
وع ــاوة عل ــى ه ــذا ف ــإنّ وزن التجرب ــة يف كتاب ــات ابن
اجل ــزار ال يق ــاس حقّ ــا إ ّال عندم ــا نطالعه ــا ونقف على
التواتر الكثيف لكلمة التجربة ومشتقاتها ومرادفاتها.
املؤش ــرات اللغو ّي ــة ع ــن ثق ــة اب ــن اجلـ ـزّار
وتن ـ ّـم ه ــذه ّ
()8
مم ــا يعن ــي أ ّنه ــا
بفائ ــدة التجرب ــة يف مج ــال الط ــب ّ
خاص ــة إن تدع ــم بتجارب
مص ــدر للمعرف ــة أكي ــد عن ــده ّ
الس ــابقني .يق ــول «وتس ــتعمل ه ــذه األدوي ــة املركّبة التي
عرفن ــا فضله ــا بالتجرب ــة وامتحنه ــا م ــن كان قبلنا من
الفض ــاء فوجده ــا ج ّي ــدة فحمده ــا وحمدناه ــا أيض ــا
غاي ــة احلم ــد»(.)9
وتثير هذه القولة إشكال ّية مطروحة يف تاريخ العلوم
خاصة تتمثل يف حالة
اإلسالم ّية ّ
عامة والعلوم العقل ّية ّ
اب ــن اجلـ ـزّار ،يف بي ــان م ــدى أخذه عن س ــلفه م ــن األطباء
اليونانيني واملسلمني ومدى أصالته وفرادته وإبداعه من
خالل جتاربه الشخص ّية وارتباطه ببيئته القيروان ّية.
مصادر التجربة لدى ابن الج ّزار
 .1المصدر اليوناني

إن مص ــادر التجرب ــة عن ــد اب ــن اجلـ ـزّار متن ّوعة فهو
ـتمدها حين ــا من الطب اليونان ــي وحينا من أطباء
يس ـ ّ
بل ــده وحين ــا آخ ــر م ــن جتربت ــه الذات ّي ــة .وي ــرى بع ــض
الدارس ــن أن مؤلف ــات اب ــن اجلـ ـزّار فيه ــا الكثي ــر م ــن
ّ
آث ــار أبقراط باعتباره طبيب جتربة يس ــتعني بالقياس
ولي ــس فيها م ــن آثار جالينوس باعتب ــاره طبيب قياس
يس ــتعني بالتجرب ــة إ ّال م ــا أفاد احلديث عن تش ــخيص
املرض وعالج ــه(.)10
واألكي ــد أنّ اب ــن اجلزّار جتاوز اإلش ــكال ّية املطروحة
يف العل ــوم الدين ّي ــة املتع ّلق ــة مب ــا س ـ ّـمي يف عل ــم أص ــول
الفق ــه ش ــرع م ــن قبلن ــا هل هو ش ــرع لن ــا أم ال؟ فمجال
الط ـ ّـب ال يتع ّل ــق باالعتقادات واألح ــكام الفقه ّية التي
صحة اإلنس ــان.
ميك ــن قبوله ــا أو رفضه ــا ّ
وإن ــا م ــداره ّ
وم ــا يفي ــد ه ــذا الغ ــرض يؤخ ــذ من ــه دون أن ينظ ــر
معتق ــد صاحب ــه .وقد كان اب ــن اجلزّار واعيا ب ــأنّ أخذه

«إنا ملّا
ع ــن األوائ ــل ّإن ــا ه ــو للمصلحة لذل ــك يق ــول ّ
ق ــرأت ما يف كتب األوائ ــل الذين تكلّموا يف قوى األدو ّية
املف ــردة ومنافعه ــا ومضاره ــا فوجدتهم قد ذك ــروا أدوية
تفس ــد النطف ــة يف الرح ــم ومتن ــع م ــن احلم ــل وأدوي ــة
تقت ــل اجلن ــن وتخرجه م ــن الرحم رأي ــت أن أذكرها يف
ه ــذا الب ــاب لتع ــرف وحت ــذر النس ــاء م ــن اس ــتعمالها إذ
كانت مفس ــدة لألج ّن ــة»(.)11
وبن ــاء عل ــى ه ــذا ال يس ــتنكف اب ــن اجلـ ـزّار م ــن ذك ــر
أس ــماء األط ّب ــاء اليوناني ــن الذين ينقل عنه ــم آراءهم
وجتاربه ــم .فه ــو يف ه ــذا املضم ــار مث ــال العال ــم ال ــذي
يتح ّل ــى باألمان ــة العلم ّي ــة عندم ــا ينق ــل أف ــكار غي ــره.
الس ــمع
يق ــول مث ــا« :وينبغ ــي أن ال تت ــرك األدوي ــة يف ّ
كثي ــرا أل ّن ــه عض ــو عل ــى ق ّل ــة االحتم ــال مطب ــوع وأنفع
األدوي ــة ل ــه األده ــان ..كذلك قال جالين ــوس يف الكتاب
املس ـ ّـمى العش ــر مق ــاالت»(.)12
ولئن اس ــتند ابن اجلزّار يف أخذه عن جتارب الطب
اليونان ــي إلى مقي ــاس أ ّول هو املصلح ــة والفائدة التي
س ــتعود عل ــى املس ــلم فإ ّن ــه اس ــتند أيض ــا إل ــى مقي ــاس
آخ ــر ه ــو ثن ــاء الطبي ــب القائ ــم بالتجربة عل ــى نتيجة
جتربت ــه ،وه ــذا األم ــر يتكـ ـ ّرر كثي ــرا م ــن خ ــال عبارات
عل ــى غ ــرار «ذكر قس ــطا بن لوق ــا إنّه ج ّربه فحم ــده»(.)13
وم ــن الواض ــح أنّ اب ــن اجلـ ـزّار أدرك أنّ الطبي ــب ال
الصف ــر إذ ال ب ـ ّـد من
يس ــتطيع يف ميدان ــه أن يب ــدأ م ــن ّ
االنط ــاق من جتارب س ــابقيه يف املق ــام األ ّول .وهذا ما
ع ّب ــر عن ــه الرازي قائال« :هذه صناعة ال ميكن اإلنس ــان
وح ــده إذا ل ــم يتخ ــذ فيه ــا عل ــى مث ــال م ــن تقدم ــه أن
يلح ــق فيه ــا كثي ــر ش ــيء ول ــو أفن ــى جمي ــع عم ــره فيها
ألنّ مقداره ــا أط ــول م ــن مق ــدار عم ــر اإلنس ــان بكثير.
وليس ــت هذه الصناعة فقط بل جلّ الصناعات كذلك.
وإن ــا أدرك م ــن هذه الصناعة إلى هذه الغاية يف ألوف
ّ
م ــن الس ــنني أل ــوف م ــن الرج ــال ،ف ــإذا اقت ــدى املقتدي
ص ــار كم ــن أدركهم كلّهم يف زمان قصي ــر ،وصار كمن قد
ُع ّم ــر تلك الس ــنني»(.)14
وم ــع ه ــذا ف ــإنّ اب ــن اجلـ ـزّار ل ــم يك ــن مجـ ـ ّرد ناق ــل
وإن ــا كان ــت ل ــه يف
س ــلبي آلراء اليوناني ــن وجتاربه ــمّ ،
كثير من املناس ــبات آراء نقد ّية واحترازات عليهم .وهي
تتج ّل ــى من خالل اس ــتهالله بعض األخب ــار بفعل زعم
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م ــن ذل ــك قول ــه «وزع ــم جالين ــوس أ ّن ــه لي ــس يوج ــد يف
هذه العلّة دواء أقوى من هذا»( )15إنّ هذا احلكم املطلق
ال ــذي ال يراع ــي مبدأ احلركة والتط ّور التاريخي مناف
للموضوع ّي ــة لذلك اعتب ــره ابن اجلزّار من قبيل ال ّرأي
املزع ــوم .وق ــد جت ــاوز هذا الطبي ــب القيرواني مس ــتوى
قص ــر في ــه أط ّب ــاء
النق ــد ليل ــج مج ــال اإلضاف ــة فيم ــا ّ
اليون ــان .وق ــد خلّ ــص أوج ــه ال ّنق ــص عن ــد س ــابقيه يف
مقدم ــة كتاب ــه «االعتم ــاد يف األدوي ــة املف ــردة من خالل
ّ
قول ــه« :إنّ معرف ــة األدوية املف ــردة ومنافعها باب عظيم
الق ــدر جلي ــل اخلط ــر يف صناع ــة الط ــب ول ــم أر ألح ــد
املتقدم ــن وال ملن تشـ ـ ّبه بهم و َق َف ــا آثارهم
م ــن األوائ ــل
ّ
م ــن املتعقّ ب ــن يف ذلك كتاب ــا جامعا مرض ّي ــا وال كالما
ش ــافيا بحس ــب ما يجب أن يؤلّف يف هذا الباب الكرمي
املنفع ــة العظي ــم الفائ ــدة يف معاجلة األس ــقام واألدواء
إ ّال الرج ــل ال ــذي يس ـ ّـمى دياس ــقوريدوس وجالين ــوس،
ف ــإن هذي ــن الرجل ــن ال نهاي ــة وراءهم ــا وال حجاب ــة
بعدهم ــا فيم ــا عاني ــاه م ــن ه ــذا الف ــن .غير أن ــا وجدنا
م ــا عاني ــا من ذلك ق ــد حلقه التقصير ع ــن بلوغ نهاية
عادات وتقاليد
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امل ــدح يف ثالث ــة أوج ــه أحده ــا أن دياس ــقوريدوس ذك ــر
أكثر منافع األدوية ومضارها ومناس ــبها واملختار منها،
ول ــم يذك ــر طبائعها وال كميتها وقـ ـ ّوة كلّ واحد منها يف
أي درج ــة ه ــو م ــن ح ــرارة أو ب ــرودة أو رطوبة أو يبوس ــة.
ّ
فأم ــا جالين ــوس فإنّه ذكر قوى أكثرها ولم يبالغ يف ذكر
منافعه ــا ومضاره ــا وخواصه ــا املخصوصة به ــا.)16(»...
وهك ــذا يقط ــع ابن اجلزّار مع ع ــادة اإلجالل املطلق
وخاص ــة جالين ــوس الذي
لبع ــض األطب ــاء اليوناني ــن
ّ
كان يف الطب يف نفس منزلة أرسطو يف الفلسفة وظلّ
املرجع األ ّول واألخير ألغلب املسائل الطب ّية إلى بداية
النهض ــة الغرب ّي ــة( .)17ويكف ــي دلي ــا عل ــى ذل ــك أن اب ــن
أب ــي أصيبع ــة يس ـ ّـمي ال ــرازي جالين ــوس الع ــرب .وه ــذا
القط ــع ال يعن ــي التخ ّل ــي ع ــن الط ـ ّـب اليونان ــي وع ــدم
األخ ــذ عن ــه فذلك كان أمرا مس ــتحيال يف ذلك العصر
لك ّن ــه يعني النقل الواع ــي ال األعمى والنّقل االنتقائي
ال الش ــامل .إ ّن ــه نق ــل مش ــروط مبوافق ــة املنقول للحق
وخدمت ــه للمصلحة(.)18

 .2المصدر القيرواني :

إنّ م ــن أه ـ ّـم خصائ ــص التجرب ــة الطب ّي ــة عن ــد اب ــن
متأصلة يف بيئتها القيروان ّية .ويظهر ذلك
اجلـ ـزّار أنّها
ّ
من خالل مناذج كثيرة منها نقله نتائج غيره من أط ّباء
بل ــده واختباره ــا والثناء عليها .وقد ذك ــر يف هذا الصدد
عمه أب ــو بكر .ولم يسـ ـلّم
ط ــرق صن ــع ع ـ ّـدة أدوي ــة ألّفه ــا ّ
بنفعه ــا إ ّال بع ــد اختبارها والتأكّد من قيمتها .من ذلك
الدمع ــة ويجل ــو الضباب ــة
قول ــه «صف ــة ش ــياف ينش ــف ّ
عم ــي أب ــي بك ــر .وقد
واألكح ــال واالحت ــراق م ــن تألي ــف ّ
ج ّربته فحمدت ــه»(.)19
عدة على ّ
الطبيب
كما أثنى ابن اجلزّار يف مناسبات ّ
القيروان ــي إس ــحاق ب ــن عم ــران .وه ــو من أنش ــأ املدرس ــة
الطبي ــة القيرواني ــة ،وق ــد اس ــتقدمه زي ــادة اهلل األغلب ــي
الذي حـ ــكم بيـ ــن س ــنتي 280ه ـ ـ و284ه ـ ـ وقد ّ
اطلع ابـ ــن
اجل ــزار عل ــى كتب ــه .وأخ ــذ مب ــا فيه ــا بع ــد جتربته ــا من
ذل ــك قول ــه« :صف ــة أقراص ذكر إس ــحاق بن عم ــران أنّها
()20
تتو ّل ــد ع ــن أق ــراص الك ّب ــار املعروف ــة تغلظ ّ
الطح ــال
وق ــد ج ّربتها فحمدته ــا»(.)21
ومم ــا يبرز مكانة البيئ ــة يف طب ابن اجلزّار اعتباره
ّ
البل ــد أي بلد املريض من العوامل اخلارج ّية املس ــاعدة
عل ــى املعاجلة .يق ــول« :فإن كان الع ّل ــة متولّدة من قبل
ال ــدم ّ
ودل عل ــى ذلك البرهان ال ــذي ذكرنا أمرنا العليل
()22
بفص ــد القيف ــال ويخ ــرج ل ــه م ــن ال ــدم عل ــى مق ــدار
ق ّوت ــه وذل ــك إن أمكن الزّمان والس ــن والبلد»(.)23
وه ــذا العام ــل اجلغرايف وإن لم تك ــن له قيمة كبيرة
الطب
مهم منذ
ّ
يف األدوي ــة احلديث ــة فإنّه كان له ش ــأن ّ
اليونان ــي إذ م ــن احلك ــم املأث ــورة ع ــن أبق ــراط قول ــه:
«يت ــداوى ل ــكل عليل بعقاقير أرضه ف ــإنّ ّ
الطبيعة تفزع
ممن يؤكّدون
إل ــى عادتها (أهلها)» وق ــد كان ابن اجلزّار ّ
عل ــى ه ــذه القاع ــدة لذل ــك راع ــى يف مؤلفات ــه وم ــا
تتضمن ــه م ــن عالج ــات م ــا ّ
يتوف ــر يف بل ــده من وس ــائل
ّ
م ــداواة كالنبات ــات الطب ّي ــة واحليوانات .وه ــذا ما جعل
أح ــد األط ّب ــاء احلفصيني يف ق  10هـ يعتبر أن مؤلفات
اب ــن اجل ــزار ه ــي الت ــي تناس ــب اإلقلي ــم التونس ــي ألنّ
صاحبه ــا إفريق ــي أي م ــن إفريق ّية يقول ه ــذا الطبيب
مقدمة
وه ــو أب ــو العب ــاس أحمد اخلمي ــري املغازل ــي يف ّ
كتاب ــه حتف ــة الق ــادم« :إنّ املص ّنف ــات الكب ــار التي تنظر

يف عل ــم الط ــب مصنّفوه ــا م ــن غي ــر هذا اإلقلي ــم كابن
س ــينا ّإن ــا ه ــو بخ ــاري ،واملجوس ــي صاح ــب الكام ــل
ّإن ــا ه ــو من مجوس ــة م ــن أرض العراق ،وكذلك س ــائر
التصاني ــف م ــن غي ــر ه ــذا اإلقلي ــم ،واملناس ــب للنظ ــر
وأما
به ــذا اإلقلي ــم تصانيف ابن اجل ــزار ألنّه إفريق ــيّ .
س ــائر املصنّفات فال ينبغي لغير ّ
الطبيب املاهر املداواة
بنصه ــا عل ــى ما هي عليه إال بعد مراع ــاة قدر اختالف
ّ
الطبائ ــع باعتب ــار القط ــر وتأثي ــر األدوي ــة يف قط ــر دون
قطر بحس ــب ع ــروض األقالي ــم والع ــادات»(.)24
وق ــد اعتبر التأكيد عل ــى دور عامل البيئة يف مجال
الت ــداوي من أهم مواطن الطرافة يف عمل ابن اجلزار.
ن ــرى اب ــن اجل ــزار بن ــاء عل ــى ه ــذا يحق ــق أش ــخاص
النب ــات ويضب ــط أس ــماءها بالعربية أو بلهج ــة إفريقية
مش ــيرا أحيانا إل ــى منابتها يف القي ــروان أو تونس .ومن
ذلك ما نقله محمد السويسي عنه يف تعريفه للقيسوم
بأن ــه ع ــرق ش ــجر ،وهو العبي ــران بالعربي ــة ،والكبير منه
ش ــجر صغي ــر جع ــد ال ــورق ،ل ــه نق ــارس يف رأس ــه ون ــوار
أبي ــض ،وورق ــه ب ــن اخلض ــرة والغب ــرة ،وقد ذكر إس ــحاق
ب ــن عم ــران أن ــه ينب ــت يف القي ــروان يف قص ــر حفص.
وم ــن االس ــتعماالت املس ــتمدة م ــن لغ ــة التخاط ــب
التونس ــية اعتم ــاده صيغ ــة فعول ــة ال فعل ــة للدالل ــة
عل ــى الل ــون كالصفورة واخلض ــورة ،وكذلك حلم حولي
الض ــأن الفت ــي وحل ــم الفالل ــس ،ومن البق ــول البلوكيا
أو امللوخي ــا وه ــي البقل ــة املعروف ــة باحل ــاذي الش ــامي،
ويتخ ــذ منه ــا ضم ــاد يس ــكن وج ــع األورام امللتهب ــة.
ونش ــاطر رأي األس ــتاذ محمد السويس ــي الذي ذهب
إل ــى أن قص ــد ابن اجلزار من وراء اس ــتعمال لهجة أبناء
بل ــده وثقافت ــه الش ــعبية تعميم الفائ ــدة وإرش ــاد العامة
إل ــى مناف ــع األعش ــاب واألدوي ــة والتح ــري م ــن اخلل ــط
وحتقيق امل ــادة الطبية.
ويالحظ الناظر يف موا ّد جتارب ابن اجلزار أنها كلها
تقريب ــا مس ــتخرجة م ــن احملي ــط الطبيعي وم ــن بيئته
وواقعه ب ّرا وبحرا حيوانا ونباتا وإنس ــانا فمن املوا ّد التي
ترج ــع إل ــى أصل حيواني جلد القنفد وبعر املاعز وخرو
احلم ــام والذب ــاب والس ــلحفاة البحري ــة والعج ــل ،وم ــن
امل ــواد ذات األص ــول النباتي ــة العرع ــار والرن ــد والفج ــل،
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وم ــن البحر اس ــتخدم م ــاء البحر وأصداف ــه مواد طبية،
واس ــتعمل من األصول البش ــرية البول.
مراحل المنهج التجريبي عند ابن الجزار

لسنا نته ّيب من وصف منهج ابن اجلزّار بالتجريبي
لك ّنن ــا ن ــدرك طبع ــا أنّ املقص ــود ليس املنه ــج التجريبي
بالس ــقف
مبواصفات ــه احلديثة ّ
وإنا هو املنهج املرتبط ّ
املع ــريف الذي بلغه علم الط ـ ّـب يف عصره.
ويوضح ابن اجلزّار منهجه يف التّأليف يف كتابه «زاد
ّ
املس ــافر» ومنه ت ّتض ــح مراحل منهجه التجريبي .يقول
يف املقال ــة الثالث ــة «يف عالج البدن أجم ــع» :نبتدئ بذكر
األع ــراض الت ــي تعرض يف األعض ــاء التي تتولّى خدمة
القلب الذي هو مصباح البدن ،وأفرد كلّ داء منه باسمه
ّ
الدال عليه
وأذكر موضعه والس ــبب الفاعل له والبرهان
وعالج ط ّبه كما فعلنا يف س ــائر املقاالت»(.)25
وم ــا يس ــتخلص م ــن ه ــذا الش ــاهد أن املنه ــج
التجريبي البن اجلزّار يقوم على مرحلة أولى أساسـ ـ ّية
ه ــي الوص ــف واملالحظ ــة وفيه ــا يق ــوم بتعري ــف امل ــرض
ثم يذكر األس ــباب أو العوامل
وحتديد مكانه يف اجلس ــم ّ
ّ
الدال عليه
الت ــي أ ّدت إل ــى هذا املرض ثم يذكر البره ــان
عادات وتقاليد
العدد 37
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أي العالمات واألعراضّ .أما املرحلة الثانية فتتمثّل يف
تتضمن
الع ــاج الط ّب ــي له ــذا امل ــرض .ومرحل ــة الع ــاج
ّ
يف رأين ــا الفرض ّي ــة والتجربة .ويتّضح ه ــذا املنهج الذي
اعتم ــده اب ــن اجلـ ـزّار يف أجلى مظاهره يف الباب الس ــابع
عشر من كتابه زاد املسافر «يف القولنج»( .)26فهو يستهلّه
«أم ــا
بتحدي ــد موض ــع ه ــذا ال ــداء م ــن اجلس ــم .يق ــولّ :
فع ّل ــة حت ــدث يف
القولن ــج الع ــارض لكثي ــر م ــن الن ــاسِ ،
اليق ــاء اخلام ــس املس ـ ّـمى قولون أي األج ــوف .وموضعه
مما يلي الناحية اليمنى من أسفل البطن.
من اجلوف ّ
()27
ثم يس ــتدير كاملنطقة معترضا إلى اجلانب األيسر» .
سمي
الداء ّ
ثم يتط ّرق إلى سبب تسمية هذا ّ
«وإنا ّ
ه ــذا ال ــداء قولنج ــا باس ــم العضو الذي يك ــون فيه وهو
م ــن األمع ــاء الغ ــاظ»( .)28وينتق ــل بعد ذل ــك إلى بيان
أس ــباب نش ــأة ه ــذا امل ــرض ويصف هذه األس ــباب بصفة
احلس ّية أي األسباب املادية امللموسة باحلس .وال ّ
شك
يف أنّ النظر يف أس ــباب الظواهر املدروس ــة من عالمات
املنهج العلمي املوضوعي يف البحث ،يقول« :واألس ــباب
()29
احلسـ ـ ّية الت ــي يتو ّل ــد منه ــا ه ــذا ال ـ ّـداء يف األمع ــاء
تنقس ــم إلى س ــبعة أس ــباب»( .)30ويبدو أنّ هذه األس ــباب
توص ــل إلي ــه اب ــن اجلـ ـزّار بع ــد ط ــول ممارس ــته
ّ
مم ــا ّ
الطب ّية ألنّه ذكر إثر تفصيلها س ــببني فحسب أوردهما

األطب ــاء وب ـ ّـن أنّه غير مقتنع بهذا العدد من األس ــباب
لذل ــك نقده ــم قائ ــا« :وق ــد زعم كثي ــر من األطب ــاء أنّ
أكث ــر م ــا يك ــون القولن ــج ّإما لضع ــف القـ ـ ّوة الدافعة يف
حس األمع ــاء»(.)31
األمع ــاء ّ
وإم ــا لقلّة ّ
ويوض ــح اب ــن اجلـ ـزّار إث ــر ه ــذا أع ــراض ه ــذا امل ــرض
ّ
خاصة.
وعالمات ــه
ِ
ويقس ــمها إل ــى أعراض ّ
عامة وأخ ــرى ّ
ّ
ومـ ــن شـ ـ ــأن ه ـ ــذا الــوض ـ ــوح املنهـ ــجي أن يس ـ ــاعد علـ ـ ــى
تش ــخيص امل ــرض وحتدي ــد الع ــاج املناس ــب ل ــه .يق ــول
أي صنف عرضت
تعمها من ّ
«ولهذه العلّة أعراض ّ
عامة ّ
الس ــبعة
له ــا ،ولها أع ــراض ّ
خاصة تابعة لهذه األس ــباب ّ
()32
الداء»  .ولع ــلّ ّ
الطريف يف
احلسـ ـ ّية املتولّد عنها ه ــذا ّ
هذه األعراض أنّها تتجاوز املالحظة احلس ّية البسيطة
ألع ــراض مش ــاهدة م ــن قبي ــل ح ــرارة اجلس ــم وانتف ــاخ
البط ــن لك ــي تدمج معه ــا فحص براز املري ــض ،وهي من
«وربا
خصائ ــص التش ــخيص الط ّبي احلديث .يق ــول ّ :
ظهر يف برازه خلط زجاجي»(.)33
ويصـ ـ ّرح اب ــن اجل ــزار إثر انتهائه من ع ــرض عالمات
مرض القولنج وأسبابه أنّه لم يذكر هذه املعطيات بشكل
وإنا ذكرها وفق القانون الفلس ــفي
اعتباطي وفوضوي ّ
واملنه ــج الط ّب ــي يق ــول« :فه ــذه دالئ ــل القولنج وأس ــبابه
()34
وقد أتينا بها على القانون الفلسفي واملنهج الطبي»
ولعلّه يقصد بذلك أنّه اعتمد على الضوابط املنهج ّية
واملنطق ّي ــة يف مس ــتوى التألي ــف والتبوي ــب والتصني ــف
وعل ــى القواعد الطبي ــة يف ما ّدة تأليفه.
ميـ ـ ّر اب ــن اجلـ ـزّار بع ــد مرحل ــة املالحظ ــة والوص ــف
والتصنيف ملرض القولنج إلى عالجه .وميثّل العالج يف
نظرنا مرحلة الفرض ّية ضمن مراحل املنهج التجريبي
حيث يقوم من خالله ّ
الطبيب بافتراض الدواء املناسب
للم ــرض بع ــد تش ــخيصه .وينتظر م ــن ه ــذه املرحلة أن
تنه ــي معان ــاة املريض نهائ ّيا يقول اب ــن اجلزّار« :فلنذكر
اآلن عالج ــه فنق ــول إ ّن ــه يجب يف معاجل ــة كلّ مرض أن
يك ــون القص ــد فيه إلى حس ــم ما ّدته ونفيه ــا إ ّال أن تكون
أعراض ــه صعب ــة ُيخاف منها ال ّتل ــف فإنّه حينئذ ينبغي
يكافئ العرض باملداواة حتى يهدأ ثم تصرف العناية
أن ِ
()35
إلى تنقية املادة وتنظيف البدن منها» .
إنّ ه ــذا الق ــول النظ ــري الع ــام مبثاب ــة املب ــدإ ال ــذي
يضع ــه اب ــن اجلـ ـزّار وه ــو يفي ــد أن ه ــدف الطبي ــب يف

()4

معاجلت ــه كلّ مرض من األمراض ه ــو القضاء اجلذري
علي ــه إ ّال أ ّن ــه إن اصط ــدم بصعوب ــة أعراض امل ــرض فإنّه
ال يبق ــى ل ــه م ــن ح ــلّ س ــوى محاول ــة التر ّي ــث يف العالج
بالتركيز على مداواة األعراض املؤملة وتسكني أوجاعها.
ينتق ــل اب ــن اجلزار بعد ه ــذه املقدم ــة النظر ّية إلى
تتضمن افتراض س ــبب امل ــرض يقول:
الفرض ّي ــة الت ــي
ّ
«ف ــإن ل ــم يبل ــغ العلي ــل م ــا أراد م ــن زوال الع ّل ــة ومض ــى
الي ــوم الثال ــث ودخل الراب ــع فينبغي عند ذلك أن ننظر
أي س ــبب تو ّل ــد ه ــذا ال ـ ّـداء ف ــإن كان تو ّل ــد من قبل
م ــن ّ
()36
املـ ـ ّرة الصفراء ّ
قدمنا» .
ودل على ذلك البرهان الذي ّ
إث ــر الفرض ّي ــة الت ــي تعن ــي عمل ّي ــة تفس ــير الظواه ــر
املالحظ ــة وبي ــان الرواب ــط بينه ــا ووض ــع فرض ميك ــن أن
يك ــون رأي ــا تفس ــيريا ملجم ــوع ه ــذه الظواه ــر( )37ميـ ـ ّر ابن
اجلـ ـزّار إلى التجريب ويتمثّل يف حالة املريض بالقولنج
يف فص ــد( )38ع ــرق الباس ــليق( )39م ــن الي ــد اليمنى وش ــرب
دواء مستحضر من األعشاب يذكر صفاته ومقاديرهّ .أما
مرحلة القانون فإنّنا ال جندها يف زاد املسافر .وقد تكون
الطب.
ضم ــن كتب أخرى البن اجلزّار لم تصلنا كأصول
ّ
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 .2تكرار التجربة

ق ــد يك ــون تك ــرار التجرب ــة من خ ــال ع ــدة جتلّيات
منه ــا إع ــادة التجرب ــة ذاته ــا أي طريق ــة الع ــاج ذاته ــا
لتحقي ــق النتيج ــة املرجـ ـ ّوة يق ــول اب ــن اجلـ ـزّار « :ف ــإن
ل ــم يل ــن البط ــن يف أ ّول م ّرة يعاد ثانية على حس ــب ما
وصفن ــاه إن ش ــاء اهلل»(.)42
وم ــن التج ّلي ــات األخ ــرى للتجرب ــة تكراره ــا عل ــى
أكث ــر م ــن مري ــض للتأك ــد م ــن جناع ــة ال ــدواء .يق ــول
الص ــدد « :فم ــن ذل ــك أ ّنن ــي أ ّلف ــت
اب ــن اجل ــزار يف ه ــذا ّ
()43
لرج ــل كان ب ــه داء الثعل ــب ق ــد أف ــرغ من ــه رأس ــه دواء
فلم يستعمله إال يسيرا حتّى برئ واستعملته يف غيره
فحمدت ــه.)44(»...
()5

وجترب ــة قط ــع ع ــرق الباس ــليق تعتب ــر جتريب ــا ألنّ
بي ّ
املنظ ــرون للمنه ــج التجريبي يأتي
التجري ــب كم ــا ّ
دائم ــا ع ــن طريق اس ــتثارة ظواهر ثم مش ــاهدتها .لكن
م ــا ه ــي أه ـ ّـم خصائ ــص التجربة ل ــدى ابن اجلـ ـزّار؟
خصائص التجربة

()40

التنوع
.1
ّ

م ــن أه ـ ّـم خصائ ــص التج ــارب الت ــي أجراه ــا اب ــن
اجل ــزار ابتغ ــاء مداواة املرض أنّها متن ّوعة .ويتجلّى هذا
التنوي ــع م ــن خ ــال تغيي ــر امل ــواد املك ّون ــة لط ــرق العالج
وتعديل خصائصها وطبائعها وتبديل العناصر الفاعلة
فيه ــا .ومن األمثلة على ه ــذه اخلاص ّية الباب اخلامس
واألربع ــون يف ع ــاج ض ــروب االخت ــاف (اإلس ــهال) يف
كت ــاب «ط ــب الفقراء» فقد عرض فيه س ــبعة طرق عالج
وكلّ طريق ــة تخف ــي وراءه ــا جترب ــة س ــابقة اس ــتخلص
م ــن خالله ــا مقوماته ــا .ويتكثف التنويع يف ه ــذا املثال
عندم ــا يضي ــف إل ــى الط ــرق الس ــبعة حبوب ــا أو أقراص ــا
وس ــفوفا تنفع لإلس ــهال()41ويخبر تنويع التج ــارب لدى
ابن اجلزار عن ثقافة طبية غزيرة وجتربة فرد ّية كبيرة.
عادات وتقاليد
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خاصيت ــي تنـ ـ ّوع التجرب ــة وتكراره ــا
وتتو ّل ــد ع ــن
ّ
اخلاصيت ــن
خاص ّي ــة ط ــول التجرب ــة ف ــا ش ـ ّـك يف أنّ
ّ
السابقتني تقتضيان مدى زمن ّيا طويال يستغرقه عمل
الطبي ــب املجـ ـ ّرب .وه ــذا أم ــر كان معروف ــا من ــذ الط ــب
اليونان ــي إذ يق ــول اب ــن اجلـ ـزّار نق ــا ع ــن جالين ــوس:
«وجلالينوس يف مقالته يف امل ّرة السوداء فصل قال فيه:
أنا قائل يف امل ّرة الس ــوداء بحس ــب ما ظهر لي من أمرها
بط ــول التجرب ــة»(.)45
 .3التجربة المسندة بالعقل

إنّ كلّ م ــا يذك ــره اب ــن اجلـ ـزّار م ــن جت ــارب وط ــرق
ع ــاج وأدوية ت ـ ّ
ـدل على عقل فذّ وطاق ــات ذهن ّية فريدة
يتم ّت ــع به ــا لك ّن ــه ق ّلم ــا يش ــير إل ــى العقل يف م ــا يكتب
غي ــر أننا عثرنا على بعض اإلش ــارات منها اس ــتخدامه
عب ــارة االجته ــاد أي إعم ــال النظ ــر العقل ــي واحليل ــة
إليج ــاد ال ــدواء .يقول يف الباب الثامن عش ــر «يف الدود
واحل ّي ــات املتو ّل ــدة يف األمع ــاء»« :فينبغي لنا أن جنتهد
يف إخراجها إذا رأينا هذه العالمات التي ذكرناها فإنّها
إذا ط ــال مكثه ــا أفس ــدت األحش ــاء وأنهكت الب ــدن»(.)46
ويقول يف ش ــاهد أكثر إفصاحا عن ارتباط التجربة
بالعق ــل« :فإ ّن ــه ناف ــع مجـ ـ ّرب مختب ــر ب ــإذن اهلل فانظ ــر
بعقل ــك واختبر جتد إن ش ــاء اهلل»(.)47
 .4أصالة التجربة

أصال ــة التجربة عند ابن اجل ــزار تتجلّى من خالل
ذك ــر جت ــارب أط ّب ــاء آخري ــن وقيام ــه باختباره ــا ح ّت ــى

صحة م ــا يقوله غي ــره وإن كان ع َلما
يتأ ّك ــد عمل ّي ــا من ّ
عظي ــم الش ــأن يف تاريخ عل ــم الطب.
يقول يف هذا الس ــياق على س ــبيل الذكر ال احلصر:
«صف ــة ط ــاء ناف ــع م ــن الرض ــة والهـ ـ ّز ال ــذي يصي ــب
األعضاء من الس ــقطة والضربة والصدمة ألّفه يحيى
بن ماس ــويه وقد ج ّربن ــاه»(.)48
خاصة من خالل أدوية
لك ــن أصالة التجربة تظه ــر ّ
يصـ ـ ّرح بأ ّنه ــا م ــن صنع ــه وتأليف ــه .يقول مث ــا« :صفة
أق ــراص ألّفتها ّ
ولطف ــت يف تركيبها وجمعت فيها قوى
شـ ـتّى وج ّربته ــا فوجدتها نافعة ب ــإذن اهلل يف قطع الدم
م ــن فوق ومن أس ــفل»(.)49
يب ــرز ه ــذا الش ــاهد الن ــادر م ــن ناحي ــة مضمون ــه
بع ــض مراح ــل جترب ــة صنع ال ــدواء قب ــل جتريبه على
يتدخ ــل اب ــن اجلـ ـزّار يف تركيب ــة ال ــدواء من
اإلنس ــان إذ
ّ
حي ــث مك ّونات ــه وما ّدت ــه الت ــي يصن ــع منها وم ــن ناحية
ق ــواه ( )Principe actifوميـ ـ ّر إث ــر ذل ــك إل ــى جتريبه
ويس ــتخلص م ــن ذل ــك النتيج ــة وه ــي أنه ــا نافعة.
واملالح ــظ أنّ التجرب ــة الفرد ّي ــة واألصيل ــة الت ــي
ومكمل ــة لتجارب
يذكره ــا اب ــن اجل ــزار قد تك ــون موازية
ّ
()51
أطب ــاء س ــابقني( )50وق ــد تك ــون متجاوزة له ــم ّإم ــا ألنّ
وإما ألنّ جتربة الطبيب الس ــابق
نتيجته ــا كان ــت أفضل ّ
غي ــر مقنع ــة ويف هذه احلالة يس ــتخدم اب ــن اجلزّار فعل
زعم من ذلك قوله يف الباب العشرين «يف عالج البياض
احل ــادث يف الع ــن»« :وزع ــم أرسـطـ ــطاليس إن س ــحق
احلج ــر الذي يتو ّل ــد يف الناس وخلط مع األكحال نفع
م ــن بي ــاض العني نفعا نفيس ــا»( )52وإثر ذلك يذكر صفة
دواء لبياض العني القدمي واحلديث يختلف متاما عن
دواء أرس ــطو.
ولعلّ أصالة جتربة ابن اجلزّار تكمن أيضا يف بعدها
ع ــن اعتب ــار الط ـ ّـب إلهام ــا وال ّن ــأي ب ــه ع ــن ال ّروحان ّي ــات
والش ــعوذة واعتباره علما له قوانينه الضابطة له يقول:
الص ــداع عل ــى س ــبيل القان ــون
«وفيم ــا ذكرن ــا م ــن ع ــاج ّ
()53
الطبي العلم ــي كفاية ملن فه ــم» .
وعل ــى هذا األس ــاس لم يكن ابن اجلـ ـزّار مج ّرد آخذ
والس ــلف من األطباء من العجم أو من
ومقلّد لألوائل ّ
الطب
قدرها أه ــل
الع ــرب ّ
وإن ــا ق ـ ّـدم إضاف ــة حقيق ّي ــة ّ
ّ

والصيدل ــة قبلن ــا ومنه ــم األس ــتاذان الراض ــي اجل ــازي
وف ــاروق عم ــر العس ــلي حيث ذك ــرا يف حتقيقهم ــا كتاب
قس ــم العل ــوم الطب ّي ــة
«ط ــب الفق ــراء واملس ــاكني» «أ ّن ــه ّ
عدة أ ّل ــف يف جميعها وأث ــرى ميدان
إل ــى اختصاص ــات ّ
الصيدل ــة واألدوي ــة وزاد الكثي ــر يف م ــواد األقراباذي ــن
( )Pharmacopéeفاخت ــرع أدوي ــة جدي ــدة مش ــتقّ ة
م ــن األص ــول الثالث ــة النبات ــي واحليوان ــي واملعدن ــي
(أضي ــف األص ــل اإلنس ــاني) ...كم ــا تطـ ـ ّورت التقني ــة
الصيدالن ّي ــة عن ــده فاس ــتعمل أش ــكاال متن ّوع ــة(.)54
الخاتمة

إن موض ــوع التجرب ــة يف العل ــوم العرب ّية اإلس ــام ّية
يحت ــاج إل ــى مزي ــد درس وغ ــوص يف كثي ــر م ــن خفاي ــاه
لتحديد منزلته احلقيق ّية يف الفكر املنتج لهذه العلوم.
وال ش ـ ّـك أننا قد أهملنا كثيرا من املس ــائل املتصلة
بالتجرب ــة عن ــد اب ــن اجلزّار عل ــى غرار عالق ــة التجربة
بالش ــرع وه ــل كان ــت التجرب ــة عن ــده مرتبط ــة ب ــآالت
مس ــاعدة له ــا؟ وأ ّن ــى للباح ــث أن حتي ــط بحوث ــه ب ــكل
جوان ــب املوض ــوع امل ــدروس.
لك ــن امله ـ ّـم يف نظرنا بيان مركز ّي ــة التجربة يف ذهن
اب ــن اجلـ ـزّار ويف ممارس ــته لعلم ــي الط ــب والصيدل ــة.
ويتر ّت ــب عل ــى ذلك أنّه يصنّف بذل ــك يف خانة األط ّباء
ـتمد م ــن
الذي ــن ي ــرون أنّ الط ـ ّـب صناع ــة محدث ــة اس ـ ّ
خ ــال التجرب ــة ال ع ــن طري ــق اإللهام كم ــا كان يعتقد
مقدمتهم جالينوس.
كثير من األط ّباء اليونانيني ويف ّ
الطب
وبن ــاء على هذا التصـ ـ ّور حملور ّية التجربة يف
ّ
تو ّل ــدت ط ــرق ع ــاج ومداواة كثيرة ومتن ّوعة ال ش ـ ّـك أن
املس ــتفيد األ ّول منها كان اإلنس ــان املس ــلم الذي عاصر
اب ــن اجلـ ـزّار .وق ــد ع ّب ــر اب ــن س ــينا ع ــن نف ــس النتيج ــة
«تعه ــدت املرض ــى فانفت ــح عل ـ ّـي م ــن أب ــواب
بقول ــه:
ّ
()55
العالج ــات املقتبس ــة م ــن التجرب ــة م ــا ال يوص ــف» .
وهكذا نأى ابن اجلزّار عن املنهج الفلس ــفي النظري
اخلال ــص ال ــذي كان يغل ــب عل ــى األط ّب ــاء اليوناني ــن
واعتم ــد يف املقابل على التج ــارب العمل ّية والتطبيقات
الواقع ّي ــة .وهو يف نظرن ــا ال يبتعد عن املفهوم الكانطي
للتجرب ــة م ــن حي ــث أ ّنه ــا معرف ــة جتريب ّي ــة أي معرف ــة
حتدد شيئا أو ظاهرة ما من خالل احلس( .)56إ ّال أن هذا
ّ
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التش ــبيه ال يعن ــي بحال م ــن األح ــوال أن نتخذ املعايير
الت ــي يعم ــل من خاللها العل ــم احلديث أساس ــا للحكم
عل ــى عل ــم أنتج ــه الفك ــر اإلس ــامي من ــذ أكثر م ــن ألف
ع ــام .لذل ــك ف ــإنّ التجرب ــة عند اب ــن اجلـ ـزّار يقصد بها
خاص ــة معناه ــا األ ّول أي اخلبرة واحلنكة .وبهذا املعنى
ّ
فإنا نقصد
فإ ّنن ــا عندم ــا نتكلّم عن املنهج التجريب ــي ّ
جمل ــة م ــن اإلج ــراءات منطلقها مالحظ ــة وخالصتها
امتح ــان لفرض ّي ــة( .)57وتعن ــي الفرض ّية يف هذا الس ــياق
افت ــراض وج ــود عالقة ب ــن ظاهرتني أو أكثر والتفس ــير
الس ــببي للظاهرة املدروس ــةّ .أما املعنى الثاني للتجربة
فيختل ــف ع ــن املعنى األ ّول يف مس ــتوى الفرض ّيات التي
تتم ّيز بالصبغة الرياض ّية الدال ّية .وبهذا املعنى ال يكون
العلّي للظاهرة املدروس ــة
اله ــدف من الفرض التفس ــير ِ
وإن ــا الضبط الرياضي ألنواع العالقات التي قد تربط
ّ
ب ــن العناص ــر الت ــي اعتب ــرت ج ــدال مس ــاهمة يف وصف
الظاهرة(.)58
وه ــذا التميي ــز ال ينقص يف ش ــيء من قيمة إس ــهام
خاص ــة يف متهي ــد
الط ــب العرب ــي ّ
عام ــة واب ــن اجلـ ـزّار ّ
الطريق لترسيخ املنهج التجريبي يف الغرب .فقد تعلّم
علم ــاء الغ ــرب عل ــوم املس ــلمني ومنهجه ــم التجريب ــي
واعت ــرف بعضه ــم بذل ــك .وق ــد كان روج ــر بيك ــون يف
أواخ ــر الق ــرون الوس ــطى يرج ــح الطري ــق التجريب ــي
عل ــى منط ــق أرس ــطو وق ــد تأث ــر يف ذلك ببع ــض علماء
املس ــلمني مباش ــرة .يق ــول برتران ــد راس ــل« :حي ــث أثّ روا
علي ــه أكث ــر من معظ ــم الفالس ــفة املس ــيح ّيني»(.)59
وبن ــاء عل ــى ه ــذا يعل ــن محم ــد إقب ــال أ ّن ــه لي ــس
لروجر بيكون وال لس ــم ّيه (فرانس ــيس بيكون) احلق يف
أن ينس ــب إليهم ــا الفض ــل يف ابتكار املنه ــج التجريبي.
فلم يكن روجر بيكون إال رسوال من رسل العلم واملنهج
اإلس ــاميني إلى أوروبا املس ــيح ّية وهو لم ميلّ ّ
قط من
التصري ــح ب ــأنّ تع ّل ــم معاصري ــه للغ ــة العربي ــة وعل ــوم
الع ــرب ه ــو الطري ــق الوحي ــد للمعرف ــة احلقّ ــة ...وق ــد
كان منهج العرب التجريبي يف عصر بيكون قد انتش ــر
وانكب الناس يف لهف على حتصيله يف
انتش ــارا واس ــعا
ّ
()60
ربوع أوروب ــا» .
ولع ــلّ أه ـ ّـم درس نس ــتخلصه م ــن س ــيرة الطبي ــب
اب ــن اجل ــزار تواضعه ونبل املمارس ــة الطبي ــة لديه فهي
ال ترم ــي إل ــى جم ــع امل ــال وغنم ــا تنش ــد خدم ــة أبن ــاء
عادات وتقاليد
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العام ــة م ــن الفق ــراء لذلك ن ــراه يص ّرح قائ ــا »:إ ّال أنّي
ّمل ــا رأي ــت كثي ــرا من الفق ــراء وأهل املس ــكنة عج ــزوا عن
إدراك منافع ذلك الكتاب (زاد املس ــافر وقوت احلاضر)
وغيره من سائر الكتب التي ألّفتها احلكماء يف حفظ
الصح ــة عل ــى األصح ــاء وإب ــراء املرض ــى م ــن وجعه ــم
لفقره ــم وقل ــة طاقته ــم ع ــن وج ــود األش ــياء الت ــي هي
م ــواد الع ــاج ...رأي ــت عند ذل ــك أن أجمع حملبي الطب
وم ــن ق ــد يتمه ــر يف ق ــراءة كتابن ــا ه ــذا املس ــمى ب ــزاد
املس ــافر وعل ــم م ــن العل ــل وأس ــبابها ودالئله ــا بط ــرق
مداواته ــا باألدوي ــة التي يس ــهل وجودها بأخ ــف مؤونة
وأيس ــر كلف ــة فيس ــهل عن ــد ذل ــك ع ــاج الع ــوام عل ــى
األطب ــاء م ــن أه ــل الفقر واملس ــكنة منهم به ــذه األدوية
الت ــي جمعته ــا من كت ــاب جالين ــوس»(.)61
ويبق ــى اب ــن اجلزار رغم ما تقدم ابن بيئته وثقافته
الش ــعبية فلئ ــن ع ّبر أحيان ــا عن نزعة نقدي ــة من طرق
الت ــداوي الطبي ــة الدارج ــة يف بيئته وعص ــره على غرار
قول ــه »:وزعم ــت األطب ــاء أنّ كب ــد الذئ ــب إذا جفف ــت
وس ــحقت ناعما )62(»...وقوله »:وزع ــم بعض األطباء أنّ
ب ــول احلم ــار إذا ش ــرب أبرأ م ــن وجع الكل ــى»( ،)63فإنّ يف
بعض الوصفات التي ذكرها ما هو قريب من الش ــعوذة
م ــن ذل ــك ما جن ــده يف حديثه عن عالج ال ــورم العارض
خل ــف األذن  »:يؤخ ــذ بع ــر الش ــاة ويخل ــط ب ــروث الث ــور
ويضم ــد ب ــه املوضع فإنه ناف ــع»(.)64
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مقدمــة حتقيــق كتــاب ابــن اجلــزار« ،سياســة الصبيــان
وتدبيرهم» ،بيت احلكمة ،تونس.2009 ،
هــذا الــرأي ذكــره األســتاذ إبراهيــم بــن مــراد يف بحــث
له بعنوان «يف الطب اإلســامي ،منشــور على األنترنت
عنوانه ()www.islamset.com
يقــول ابــن زهــر األندلســي عــن منهجــه « :وفرقتنــا
معشــر اجلالينوســيني ّإنــا مــدار أمرنــا علــى التجربــة
مــع القيــاس» كتــاب األغذيــة ،حتقيــق محمــد العربــي
اخلطابــي ،ضمــن كتابه «األغذيــة واألدوية عند مؤلّفي
الغرب اإلسالمي» .137/1
انظــر يف مقابــل هــذا االجتــاه مثال الــرازي الذي تأثّ ر
بالفلســفة يف ط ّبــه ،وقــد جت ّلــى هــذا التأثّ ــر مــن خــال
القســم النظــري مــن كتابيــه «املنصــوري» و»احلــاوي»،
وكذلــك مــن خــال كتاب «الطــب الروحاني» الــذي أراده
قرينا لكتاب «املنصوري».
انظــر مثــاال آخــر علــى الثقــة يف التجربة لــدى الرازي
القائل « :نضيف إلى ذلك ما أدركناه بالتجارب وشــهد
لنــا النــاس بــه ،وال نحــلّ شــيئا مــن ذلــك عندنــا محــلّ
الثقة إ ّال بعد االمتحان والتجربة له» .نقال عن سلمان
قطاية ،يف التراث الطبي العربي ،منشــورات إيسيســكو،
 .2005وهو باألنترنت يف موقع إيسيسكو.
ابن اجلزار ،زاد املسافر .573/2
إبراهيم بن مراد ،يف الطب اإلسالمي ،املرجع املذكور.
ابن اجلزار ،زاد املسافر.565/2 ،
املصدر نفسه.
املصدر نفسه.155/1 ،
راجع بركات محمد مراد «الرازي بني الطب التجريبي
واملالحظة األكلينيك ّية» مجلة حيرة ،العدد  14جانفي ،
مارس www.hiramagazine.com 2009
ابن اجلزار ،زاد املسافر.213/1 ،
ابن اجلزار ،االعتماد يف األدوية املفردة.
راجع منصف املرزوقي ،الطب اإلســامي وجالينوس،
بحــث منشــور باألنترنــت علــى املوقــع التالــي www. :
islamset.com
انظــر قــول ابــن رشــد « :علينــا أن ننظــر إلــى مــا قالتــه
األمم الســابقة ومــا أثبتــوه يف كتبهــم ،فمــا كان منهــا
موافقــا للحــق قبلنــاه منهم ومــا كان غير موافق للحق
ن ّبهنــا عليــه وحذّ رنــا منــه »...نقــا عــن مرســي محمــد
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عــرب ،حملــات مــن التــراث الطبي العربــي ،اإلســكندر ّية،
 ،1975ص .51
ابن اجلزار ،زاد املسافر.155/1 ،
الطحــال  :حلمــة ســوداء عريضــة اســفنجية ،يف يســار
جــوف اإلنســان وغيــره مــن احليوانــات حتــت األضــاح،
بطــرس البســتاني ،محيــط احمليــط ،بيــروت  ،1977ص
.545
ابن اجلزّار ،زاد املسافر.463/2 ،
القيفــال  :عــرق يف الــذراع ُيفصــد ألمــراض الــرأس.
مع ّرب كيفاليكي باليونان ّية ومعناه رأسي.
 ابــن اجلــزار ،زاد املســافر 210/1 ،وقيــل عربــي ،بطرسالبستاني ،املرجع املذكور ،ص .750
انظر محمد السويسي ،ابن اجلزّار الطبيب القيرواني،
بحــث منشــور ضمن كتاب جمــع أعمال الندوة العلمية
أللف ّية ابن اجلزّار ،ط ،1تونس ،1987 ،ص .21
ابن اجلزّار ،زاد املسافر.207/1 ،
القولنــج  :انســداد املعــي وامتنــاع خــروج الريــح منــه،
وهــو مشــتق مــن القولــون .وهــو اســم معــي بعينــه ،وهــو
الــذي فــوق املعــي املســتقيم الــذي هــو آخرهــا (العاميــة
التونس ـ ّية  :املصران اخلشــن أو الغليظ) راجع معجم
املصطلحــات والنباتــات الطبيــة الــواردة يف كتــاب زاد
املسافر البن اجلزار.752/2 ،
ابن اجلزار ،زاد املسافر.359/1 ،
املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
ورد خطأ مطبعي يف كتاب زاد املسافر يتمثّل يف كتابة
كلمة األمعاء دون همزة (املعاء).
املصدر نفسه360-359/1 ،
املصدر نفسه.360/1 ،
املصدر نفسه.361/1 ،
املصدر نفسه.362/1 ،
املصدر نفسه.363/1 ،
املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
راجــع عبــد الرحمــان بــدوي ،مناهــج البحــث العلمــي
ط ،3الكويت ،1977 ،ص .128
الفصد  :ترك الدم يخرج بعد فتح وريد جراحيا.
الباســليق  :عــرق يف الــذراع ُيعــرف بعــرق البــدن ،وهــو
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لفظ يوناني.
اســتفدنا يف إجنــاز هــذا العنصــر مــن فصــل بعنــوان
«خصائــص التجربــة عنــد بيكــون» ورد ضمــن كتــاب
الدكتــور احلبيــب الشــارني ،فلســفة فرانســيس بيكــون،
ط ،1دار التنوير ،بيروت ،2005 ،ص .73
ابن اجلزار ،طب الفقراء،صص.177-175
ابن اجلزار ،زاد املسافر.368/1 ،
داء الثعلب  :مرض تفسد به أصول الشعر فيتساقط,
وس ّمي داء الثعلب لعروضه للثعالب.
ُ
املصدر نفسه.71/1 ،
املصدر نفسه.654/2 ،
املصدر نفسه.372/1 ،
ابن اجلزار ،طب الفقراء ،ص .113
ابن اجلزار ،زاد املسافر.672/2 ،
املصدر نفسه.350/1 ،
راجــع مثــا قولــه« :ذكــر علمــاء الطــب أ ّنــه إذا طبــخ
الفيجن بالزيت وشــرب أخرج الدود ،ومما ينفع لذلك
أيضــا أن تطبــخ اجلعــدة ويشــرب مــاء طبيخهــا ،طــب
الفقراء الباب  : 47يف عالج الدود واحليات املتولدة يف
البطن ،ص .182
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السمك ورمزيته
في جزيرة تاروت

أ .جعفر البحراين
كاتب من السعودية

ظل أهالـــي جزيرة تـــاروت( )1وال زالوا مكانا للتندر والســـخرية نظيـــر قيامهم بإعالن
الخطوبة من خـــال توزيع الســـمك على األهل والجيـــران واألقرباء.

ولع ــل البع ــض يف جزي ــرة ت ــاروت ال ي ــزال متمس ــكا به ــذه الع ــادة التي أخ ــذت يف االضمح ــال منذ
النص ــف الثان ــي م ــن التس ــعينيات امليالدي ــة يف الق ــرن املنصرم.
وكان األهال ــي يف جزي ــرة ت ــاروت عندم ــا يق ــوم أحدهم بالتقدم لطلب يد إح ــدى الفتيات ويتم الرد
علي ــه باإليج ــاب والقب ــول تتوج ــه عائلته لالجتم ــاع بعائلة الفتاة م ــن أجل القيام مب ــا يعرف بـ(قص
امله ــر) أي التفاه ــم على املهر وش ــروط الزواج.
وبع ــد أن تت ــم عملي ــة (ق ــص امله ــر) واالتف ــاق عل ــى كل ش ــيء يت ــم حتدي ــد ي ــوم (تس ــليم امله ــر) وم ــا
يرتب ــط ب ــه م ــن أمور ،وبعد ذلك تس ــأل عائلة الرجل املتق ــدم بطلب الزواج عائلة الفت ــاة املخطوبة كم
(م ــن)( )2م ــن الس ــمك يرغبون يف إحضاره ،وكذلك النوع الذي يرغبون ــه لتوزيعه على األهل واجليران
واألقرب ــاء( ،)3وه ــو أم ــر يس ــبق تس ــليم امله ــر ،ويعتبر مبثاب ــة إعالن خلطوب ــة الفتاة ،حي ــث تعمد عائلة
الفت ــاة بوض ــع  7 - 3س ــمكات يف صح ــن حس ــب عالق ــة العائل ــة املق ــدم لها الس ــمك من الفت ــاة وكذلك
حس ــب ع ــدد أف ــراد العائل ــة املقدم لها الس ــمك ،إذ يت ــم توزيع الس ــمك على أكبر قدر ممك ــن من األهل
واجليران واألقرباء ،الذين يس ــألون بدورهم عمن متت خطبتها ،فهذه الطريقة تؤكد حدوث خطوبة
فت ــاة م ــن اجلي ــران أو من العائلة أو م ــن األقرباء.
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هذه العادة توارثتها األجيال يف جزيرة تاروت ،التي
ظل ــت ألكث ــر م ــن س ــبعة آالف ع ــام مأهول ــة بالس ــكان،
تتعاقب عليها الدول واحلضارات اإلنس ــانية املختلفة،
ب ــدءا من فجر الس ــاالت األولى لب ــاد ما بني النهرين
فيم ــا يع ــرف بالعبي ــد ،وم ــرورا بعص ــور أخ ــرى وص ــوال
للعص ــر احلاض ــر ،وه ــذا م ــا يؤك ــده الباح ــث األث ــري
جيف ــري بيب ــي يف كتاب ــه املوس ــوم بـ(البح ــث ع ــن دملون)
عندم ــا يق ــول( :لق ــد أمضن ــا الع ــذاب يف معرفتن ــا ب ــأن
هن ــاك موقع ــا ،وموقع ــا واح ــد ًا فق ــط ميك ــن أن تق ــع
الق ــرون املفق ــودة م ــن التاريخ من خالل ــه ،وذلك هو تل
ت ــاروت ،حي ــث تق ــع آني ــة العبي ــد بأس ــفلها وآني ــة باربار
بطبقاته ــا العلي ــا ،وال ب ــد أن تق ــع فيه ــا قص ــة كيفي ــة
تط ــور إحداه ــا إل ــى األخ ــرى ،وال ت ــزال ت ــاروت موقع ــا
يس ــتحيل إمت ــام احلف ــر في ــه كم ــا كان دائم ــا)(.)4
وكان ــت جزي ــرة ت ــاروت طوال تاريخه ــا مطمعا لكثير
م ــن الق ــادة والغ ــزاة ،نظ ــرا مل ــا تتمي ــز ب ــه م ــن مقوم ــات
االس ــتقرار والتوطن نتيجة توفر املياه وخصوبة التربة،
إضاف ــة لكونه ــا موقعا اس ــتراتيجيا نظي ــر وقوعها على
خ ــط التج ــارة املائية يف اخلليج ،وكذل ــك لوجود املرافئ
واملراس ــي الطبيعية ،والتي س ــاهمت بدورها يف نشاطات
متنوع ــة يف اجلزي ــرة ب ــن التج ــارة والزراع ــة وصي ــد
األس ــماك( ،)5وه ــذا أيض ــا م ــا جعله ــا منطق ــة هج ــرة
متبادل ــة ملختل ــف املناط ــق احمليط ــة به ــا م ــن البص ــرة
ش ــماال حت ــى عم ــان جنوبا وم ــن جند غرب ــا حتى لنجه
واأله ــواز واحملم ــرة وضواحيه ــا ش ــرقا.
وال ت ــزال يف جزي ــرة ت ــاروت عوائ ــل تتس ــمى بأس ــماء
األماكن التي نزحت منها كالبصري والصفوان والكويتي
والبح ـ ــراني وأوال وال ــدرازي والس ــماهيجي واحلس ــاوي
والقط ــري ومش ــيرب والعمان ــي ،وغيره ــا م ــن أس ــماء،
س ــواء كانت أس ــماء قبائل أو أمكنة ،طمستها املهن التي
صعدت فوق اس ــم القبيلة واسم املكان الذي تنحدر منه
العائل ــة ،وله ــذا جند اس ــماء بعض العوائ ــل مثل اخلباز
والق ــاف واملهن ــدر واحلداد واحملس ــن والصف ــار والكواي
والده ــان والصي ــريف واملعل ــم ،منتش ــرة يف ج ــزرة ت ــاروت
ش ــأنها يف ذل ــك ش ــأن أي منطق ــة متحض ــرة يف العالم.
وق ــد ش ــهدت جزيرة ت ــاروت تأثي ــرات خارجية كثيرة
عل ــى م ــر العص ــور بس ــبب االرتب ــاط التج ــاري النش ــط
ب ــن منطق ــة اخللي ــج العرب ــي ككل وب ــاد الش ــام خالل
فترة الهكس ــوس( ،)6ولم تكن مبنأى كذلك عن مختلف
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التأثي ــرات احلضاري ــة من ــذ فجر التاري ــخ وحتى يومنا
ه ــذا ،س ــواء عل ــى املس ــتوى الدين ــي أو الفك ــري أو عل ــى
املس ــتوى الثق ــايف العام.
ولع ــل رمزي ــة الس ــمك يف جزي ــرة ت ــاروت س ــواء يف
إعالن ــه لل ــزواج بش ــكله الط ــازج الط ــري أو يف غي ــره من
املظاه ــر االجتماعي ــة فق ــد ج ــاءت كله ــا نتيج ــة تأث ــر
املنطق ــة ككل باحلض ــارات القدمي ــة الت ــي م ــرت عليها،
وال شك أن غالبية تلك احلضارات كانت فيها للسمكة
مكانته ــا الرمزي ــة اخلاصة.
حي ــث أن ــه م ــن املعل ــوم ب ــأن للس ــمكة يف مختل ــف
احلض ــارات القدمي ــة ش ــأنا خاص ــا ورمزي ــة خاص ــة ،وال
ش ــك أن أهالي جزيرة تاروت تأثروا باحلضارات املجاورة
له ــم يف أرض الرافدي ــن وف ــارس وب ــاد الس ــند وجن ــوب
اجلزي ــرة العربي ــة.
وإذا كان الس ــمك الط ــازج الط ــري يق ــدم يف جزي ــرة
ت ــاروت كإعالن خلطوبة فتاة فإنه أيضا يقدم للضيوف
يف الليل ــة الت ــي تس ــبق الزفاف ،س ــواء مش ــويا أو مقليا
م ــع ال ــرز األبيض املش ــخول أو م ــع الرز املطبوخ بعس ــل
النخ ــل املع ــروف محلي ــا بطب ــق البرجن ــوش أو احملم ــر
ال ــذي يت ــم عمل ــه خصيص ــا يف الليلة التي تس ــبق ليلة
الزف ــاف أو م ــا يع ــرف بليلة الغس ــالة ،وه ــي الليلة التي
يغتس ــل فيها العروسان ويقومان فيها بنزع الشعر غير
املرغ ــوب فيه(.)7
وق ــد اعت ــاد الن ــاس يف جزيرة تاروت على أكل الس ــمك
بشكل عام طريا سواء بالشواء أو بالقلي أو حتى بالسلق
س ــواء بصلص ــة الطماط ــم فيك ــون م ــا يع ــرف بـ(صالونة
السمك) أو بسلق السمك مع البصل والليمون املجفف
وش ــيء م ــن قش ــر الرم ــان املع ــروف بـ(الك ــرورو) يف الطبق
املعروف بـ(السمك املطبوخ) ،كما يتم أيضا طهيه بطرق
أخرى مختلفة.
وتعد عادة أكل السمك وكذلك الربيان بعد جتفيفه
باملل ــح يف جزي ــرة تاروت من الع ــادات املتوارثة ،حيث يتم
أكـ ـ ـ ــل السـ ـم ـ ــك امل ـج ـفــف ب ــذات ــه خشنا أو يـتــم نق ــعه يف
امل ـ ــاء وأكـ ـل ــه بعــد ذلــك أو سلقه م ــع البـصل وأك ـلـه ب ــرفـقة
احلش ــائش اخلض ــراء كالفج ــل والقثت ــاء ،وه ــي طري ــق
مت ـ ــدولـ ـ ـ ــة يف جزي ــرة تـ ـ ـ ـ ــاروت ويف بع ــض دول اخللي ــج،
حيث تت ـ ـ ــم عمـ ـل ـيـ ـ ــة تـج ـف ـي ـ ــف ال ـس ـم ـ ــك والــربي ــان يف
م ـخ ـت ـلــف الب ـي ــوت ،ل ــالس ـت ـفـ ـ ــادة م ـنــه يف أي ــام الـش ـتــاء
الـ ـق ــارس بــاخلصوص.

وتعتب ــر عادة جتفيف الس ــمك م ــن الع ــادات القدمية،
وكانت شائعة بشكل واسع عند السومريني الذين كان لهم
تأثي ــر كبير على مختل ــف احلواضر الت ــي تعيش بالقرب
منه ــم والذي ــن كانوا يرتبطون معهم بصالت جتاري ــة(.)8
وإذا كان الن ــاس يف جزي ــرة ت ــاروت يقوم ــون بتوزي ــع
الس ــمك الط ــازج كإع ــان للخطوب ــة فإنه ــم ال يزال ــون
يقومون بتوزيع الس ــمك املجف ــف ضمن طقس خاص
يف تأب ــن الس ــيدة الع ــذراء عليها الس ــام يف ذك ــرى يوم
وفاتها(.)9
وم ــن هن ــا يتأكد لن ــا أن للس ــمك رمزي ــة خاصة غير
مح ــدودة يف جزي ــرة ت ــاروت فيم ــا يتعل ــق ببن ــاء بي ــت
الزوجي ــة حيث يس ــبق تقدميه طازجا قب ــل عقد القران
ليؤك ــد عل ــى وج ــود متخض ــات لبداي ــة عالق ــة زوجي ــة
جدي ــدة وبناء بيت جديد ،مبا يؤش ــر عل ــى حياة جديدة
قادم ــة ،كم ــا يس ــبق تقدمي ــه مش ــويا م ــع ال ــرز املطب ــوخ
بعس ــل النخ ــل قبل ليلة الزفاف ليؤك ــد أيضا على إمتام
تل ــك العالق ــة ،وإنه ــا وصل ــت ملرحلته ــا النهائي ــة ،فيم ــا
يؤك ــد يف طريق ــة أخ ــرى عل ــى أن ــه إش ــارة للم ــوت ونهاية
احلي ــاة عندم ــا يقدم بش ــكل مجف ــف يف يوم ذك ــرى وفاة
الس ــيدة م ــرمي بن ــت عم ــران عليها الس ــام.
ومم ــا يدل ــل عل ــى رمزي ــة الس ــمك يف جزي ــرة ت ــاروت
م ــا وج ــده املنقب ــون األثري ــون يف جزي ــرة داري ــن( )10أثن ــاء
التنقي ــب يف بي ــت الع ــواد ع ــام 2010م حي ــث وج ــدوا أربع
قط ــع أثري ــة متثل ج ــرة من الفخار مرس ــوم عليه ــا أربع
س ــمكات ،وق ــد أرج ــع الباحث ــون األثري ــون تل ــك اجل ــرة
للقرن الس ــادس أو الس ــابع امليالدي مرجحني أنها تعود
للفترة اإلس ــامية املبك ــرة(.)11
فإذا علمنا بأن ال رمزية أو خصوصية للس ــمك عند
املس ــلمني ،مقابل رمزيته يف الديان ــات القدمية األخرى
التي جعلت للسمك رمزية خاصة ،فهذا يقودنا للبحث
يف رمزية تلك السمكات األربع على إناء خزيف ،ويقودنا
كذل ــك للبح ــث أكث ــر يف اآلنية األخ ــرى الت ــي وجدت يف
تاروت ،وكان عليها رس ــومات للسمكة ودراستها والوقوف
عـ ـل ـ ــى رمــزيت ــها ،ك ـمـ ــا يقودنا أيضا للبحث بشكل أوسع
يف مختل ــف األماك ــن األثري ــة الت ــي ل ــم يت ــم نبش ــها يف
جزي ــرة ت ــاروت للوقوف على املزيد من القطع ودراس ــتها
بشكل أوسع.
خصوص ــا وأن جزي ــرة ت ــاروت وبش ــكل واض ــح ق ــد
تأث ــرت بالعديد من احلضارات وكذلك بالديانات التي

م ــرت عليه ــا أو جاورته ــا ،وكان ــت الس ــمكة يف غالبها إن
ل ــم تك ــن كله ــا متث ــل رمزا هام ــا م ــن رموزها.
فنحن جند أن السمكة عند الشعوب السامية كانت
متثل رمزا للخصب واحلكمة واحلياة والس ــعادة ،وعند
الش ــعوب الهندي ــة كان ــت متث ــل املخل ــص آلدم( )12علي ــه
الس ــام ،فيما كانت عند اآلش ــوريني اإلله املخلص من
الش ــر( ،)13وقد نظر لها الفرس على أنها آلهة تعيش يف
عالم ال يستطيع البش ــر العيش فيه(.)14
وإذا درس ــنا احلض ــارات الت ــي تعاقب ــت عل ــى جزي ــرة
ت ــاروت ،والت ــي عاصرت فترة وجودها فإننا س ــنجد أنها
ضم ــن تلك احلض ــارات.
وبالع ــودة ملا ترمز له الس ــمكة فإنن ــا جندها أيضا يف
الديانة اليهودية ترمز للقيامة واملاء احلي ،وقد ارتبطت
بلقاء النبي موسى باخلضر عليهما السالم ،وهي قصة
ذكره ــا الق ــرآن الكرمي( .)15كما ذكر القرآن أيضا الس ــمكة
احلوت يف خبر النبي يونس عليه الس ــام(.)16
ويف املس ــيحية جند أن الس ــمكة رمزت للمسيح ذاته
علي ــه الس ــام( ،)17وإل ــى املؤم ــن املس ــيحي وكذل ــك إل ــى
املنتصري ــن واملعمدي ــن اجل ــدد ،وتعد إل ــى جانب اخلبز
م ــن أه ــم املعجزات للس ــيد املس ــيح عليه الس ــام(.)18
وكان الس ــمك يف األدبي ــات العراقي ــة القدمية يظهر
يف نصوص تتحدث عن احلكماء الس ــبعة وهي األبكالو
أو الكائن ــات األس ــطورية املركبة من اإلنس ــان والس ــمكة،
الت ــي كان ــت موجودة يف املياه العميقة قبل الطوفان وقد
ظهرت لتعليم البشر املعرفة( ،)19وقد رمز السمك ككائن
أس ــطوري مرك ــب م ــن الس ــمكة واجل ــدي يف احلض ــارة
البابلي ــة لإلل ــه (أيا/أنك ــي) املس ــؤول ع ــن حماية البش ــر
من الطوف ــان(.)20
كم ــا تظه ــر الس ــمكة يف األدبي ــات العراقي ــة أيض ــا
ضم ــن التعاوي ــذ والرق ــي وتدخ ــل ضمن اإلكسس ــوارات
اخلاص ــة بتراتي ــل ط ــرد األرواح الش ــريرة(.)21
وم ــن خ ــال هذا جن ــد أن للس ــمكة رمزية اس ــطورية
يف مختل ــف الديان ــات ،وبالعودة للش ــعوب التي ارتبطت
بها املنطقة بصالت قدمية ،جند أن الس ــمكة قد ش ــكلت
ل ــدى الس ــومريني قربان ــا خاص ــا إلحي ــاء ذك ــرى املوت ــى،
ولعل هذا يشابه إلى حد كبير ما يقوم به أهالي جزيرة
ت ــاروت عندم ــا يوزع ــون الس ــمك املجف ــف يف ذك ــرى وفاة
الس ــيدة الع ــذراء عليه ــا الس ــام ،ضم ــن مائ ــدة حتت ــوى
اخلب ــز والبل ــح والهندباء والس ــمك املجفف.
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وه ــذا يقودنا إلى ثالث حاالت للس ــمك ورمزيته يف
جزي ــرة تاروت فقد وجدن ــاه يف حاالت ثالث:
احلال ــة األول ــى :يق ــدم طازج ــا وطري ــا لينب ــئ ع ــن
متخ ــض عالق ــة زوجي ــة جدي ــدة.
احلال ــة الثاني ــة :وه ــي حال ــة ترتب ــط باحلال ــة األول ــى
عندم ــا يق ــدم للضي ــوف مش ــويا أو مقلي ــا م ــع ال ــرز

األبيض املشخول أو الرز املطبوخ بعسل التمر ،ليؤكد
عل ــى كمالي ــة التمخض ــات الت ــي ب ــدأت مس ــبقا ب ــن
عالق ــة الذك ــر باألنث ــى وبداي ــة تدش ــن بي ــت الزوجية.
احلال ــة الثالث ــة :تقدمي ــه مجفف ــا ضم ــن طق ــس
جنائ ــزي خ ــاص يف ذك ــرى املوت ــى احتف ــاء بذك ــرى
وف ــاة الس ــيدة م ــرمي بن ــت عم ــران عليه ــا الس ــام.
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جزيرة تقع شــرق اململكة العربية الســعودية ،وتعد ثاني
أكبــر جزيــرة بعــد البحريــن يف اخلليج العربــي ،ويرتبط
تاريخهــا بتاريــخ ما يعرف بإقليــم البحرين وجدت فيها
آثار تعود ألكثر من خمسة آالف عام قبل امليالد.
(من) السمك يساوي  16كيلوجرام من السمك الصغير
الــذي ال يتعــدى طولــه طــول الكــف أو أطــول قليــا ،مــن
سمك الصايف والقرقفان غالبا.
ويف الغالــب ال يتــم حتديــد ســمك بعينــه خصوصــا إذا
كانت كميات كبيرة.
جيفري بيبي :البحث عن دملون :ترجمة أحمد عبيدلي:
دملون للنشر نيقوسيا قبرص 1985/1405م ص 476
علي املغنم :مجلة كندة :اجلمعية الســعودية للدراســات
األثرية :العدد األول عام 1414هـ ص 11،12
علي املغنم :مجلة كندة :مصدر سابق ص
اخلــوري ناصــر اجلميــل :الرمــوز املســيحية :ط  3بيروت
2011م ص 162
جــواد مطــر املوســوى :الســمكة يف امليثولوجيــا العراقيــة
القدمية :مقالة موجودة على الرابط التالي:
هــذا الطقــس تقــوم بهــا النســاء علــى وجــه اخلصــوص
يف  25صفــر مــن كل عــام يف جزيــرة تــاروت ويف القطيــف
وكذلك يف البحرين.
جزيرة دارين تعد من املســتوطنات البشــرية القدمية وبها
مينــاء قــدمي تــرد إليــه بضائــع املســك والعطــور والســيوف
واملنسوجات والتوابل من الهند والبخور واملسك واألحجار
الكرمية والعاج واخلشب الفاخر واملنسوجات احلريرية من
الصني واللبان واملر والعاج من الساحل الشرقي األفريقي
وهــي جزيــرة صغيرة مالصقة جلزيرة تــاروت ذكرها جملة
من الشعراء أبرزهم األعشى فقال :ميرون بالدهنا خفافا
عيابهم ،ويرجعن من دارين بجر احلقائب.
لــم ينتهــي الفريق البحثي من احلفريــة حتى اآلن ،كما

عادات وتقاليد
العدد 37
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لم يتم إصدار تقرير نهائي عنها.
 12جفــري بارنــد :املعتقــدات الدينيــة لدى الشــعوب :ترجمة
إمام عبد الفتاح إمام :عالم املعرفة الكويت  1993ص 142
 13عامــر حنــا فتوحــي :الكلدانيــون /الكلــدان منــذ بــدء
الزمان :نسخة إليكترونية ص 283 ،197 ،164
 14اخلوري ناصر اجلميل :الرموز املســيحية :مصدر ســابق
ص 162
 15قرآن كرمي :سورة الكهف آية 63
 16قرآن كرمي :سورة الصافات 142
 17اخلوري ناصر اجلميل :الرموز املســيحية :مصدر ســابق
ص 162
 18اخلوري ناصر اجلميل :الرموز املســيحية :مصدر ســابق
ص 163
 19عمار طارق توفيق :التوظيف احليواني يف حضارتي بالد
الرافديــن ومصــر القدميــة :مجلــة كليــة األداب بجامعة
بغداد :العدد  97ص 163
 20عامــر حنــا فتوحــي :الكلدانيــون /الكلــدان منــذ بــدء
الزمان :نسخة إليكترونية ص 258 ،206 ،253
 21عمــار طــارق نوفيــق :التوظيــف احليوانــي يف حضارتــي
بالد الرافدين ومصر القدمية :مصدر سابق ص 163
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الموالد القبطية
مولد األنبا شنودة نموذجا

منظر من داخل دير األنبا شنودة

أ .أشرف أيوب معوض
باحث يف الرتاث الشعيب من مصر

عرفـــت مصـــر الفرعونيـــة أنواعـــ ًا مـــن االحتفـــاالت الدينيـــة الخاصـــة باآللهـــة آمـــون
 إيزيـــس وغيرهـــا مـــن اآللهـــة المحليـــة ،وقـــد كان يقـــدم إلـــى هـــذه اآللهـــة النـــذورواألضاح ــي والقرابي ــن ،وق ــد ع ــرف التق ــرب له ــذه اآلله ــة م ــن العام ــة والخاص ــة لح ــل
مشـــاكلهم وإقامـــة الصلـــوات لهـــم وإقامـــة االحتفـــاالت الشـــعبية الخاصـــة بهـــم.
ول ــم يس ــتخدم املصري ــون مصطل ــح املوال ــد وإمنا اس ــتخدموا لها مصطلحـ ـ ًا آخر ه ــو األعياد التي
تع ــددت يف مص ــر القدمي ــة كثي ــر ًا وخاص ــة يف عه ــد الدول ــة احلديث ــة ،فهن ــاك باإلضاف ــة إل ــى األعي ــاد
الديني ــة ملواك ــب آم ــون وأعي ــاد اآلله ــة املختلف ــة ،أعي ــاد اجلبانة وأعي ــاد فرعون وك ــذا األعي ــاد الزراعية
كعي ــد رأس الس ــنة ،وعي ــد احلص ــاد وعي ــد الفيض ــان ،وكان ــت معظ ــم ه ــذه األعي ــاد يف ب ــادئ األم ــر ذات
طابع ديني ،ولكنها لم تلبث أن حتولت إلى مناس ــبات إلقامة االحتفاالت الكبيرة واملواكب الضخمة.
وتص ــور لن ــا النق ــوش التاريخية تفاصيل بعض األعياد مثل عيد زيارة آم ــون ملعبد األقصر ،فتصور
خ ــروج موك ــب الفرع ــون تتقدم ــه القرابني التي س ــوف ُتذبح احتفاال بالعيد ،كما يش ــترك يف االحتفال
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اجلن ــود والف ــرق املوس ــيقية ،وحتم ــل أرب ــع س ــفن عل ــى
أكت ــاف رج ــال الدي ــن إل ــى أن تص ــل إل ــى الني ــل فتوض ــع
يف الس ــفن الكبيرة ومنها الس ــفينة اخلاصة بآمون وقد
ازدان ــت ويتبعها بعد ذلك س ــفن الكهن ــة ورجال اجليش
واملوس ــيقى واملغن ــن واملغني ــات والراقص ــات ،وينته ــي
االحتفال يف معبد الكرنك بتقدمي القرابني وذبحها(.)1
ويف العص ــر املس ــيحي ُعرف ــت االحتف ــاالت بأعي ــاد
القديس ــن وب ــدأت مث ــل ه ــذه االحتف ــاالت أص ـ ًـا عل ــى
أساس تكرمي القديس برفع الصلوات وإقامة القداسات
وقراءة سيرته بالتفصيل للتشبه بقدوته الصاحلة ،ثم
بتقدمي النذور من ش ــموع وبخور وأدوات تلزم للكنيس ــة
عل ــى جان ــب نحر الذبائح إلطعام الفق ــراء واحملتاجني،
ولكث ــرة الع ــدد ال ــذي حتتاج ــه ه ــذه األل ــوف م ــن أماكن
للمبي ــت ومن مأكوالت ونحر للذبائح وبيع الحتياجات
ال ــزوار والنذور .وباإلضاف ــة إلى طبيعتها الدينيةأخذت
مظاهر مادية جتارية ،والذي لم تقره الكنيس ــة نفس ــها
لدرج ــة أن القدي ــس األنب ــا ش ــنودة (والت ــي أجري ــت على
مول ــده ه ــذه الدراس ــة واملتوف ــى من ــذ  1600س ــنة) ألق ــى
عظ ــة قوي ــة ن ــدد فيه ــا مبظاه ــر املول ــد م ــن بي ــع وش ــراء
وم ــأكل ومش ــرب وإقام ــة األلع ــاب والس ــباقات والرق ــص
واألغان ــي( .)2وه ــو يؤك ــد ضمني ًا وجود مظاه ــر املولد يف
الق ــرن اخلام ــس امليالدي.
ويف العص ــر اإلس ــامي األول كان ــت االحتف ــاالت
قاص ــرة عل ــى املناس ــبات الديني ــة كعي ــد الفط ــر وعي ــد
األضح ــى وغيره ــا وتغي ــرت ه ــذه االحتف ــاالت بدخ ــول
الفاطمي ــن إل ــى مصر وظه ــرت االحتف ــاالت باألولياء
من ــذ ه ــذا العهد بل أدخلوا أعي ــاد ًا جديدة ويرجع ذلك
إل ــى نش ــر الدع ــوة الفاطمي ــة ومحاول ــة الدعاي ــة له ــا
وله ــؤالء احل ــكام اجل ــدد.
وقد ُعرفت أعياد القديسني يف العصر العربي باسم
املوال ــد وه ــو اس ــم ال ينطبق عل ــى الواق ــع ألن االحتفال
غالبـ ـ ًا م ــا يك ــون بذك ــرى استش ــهاد أو م ــوت القدي ــس
وه ــو الي ــوم ال ــذي أمت في ــه القدي ــس جه ــاده.وأن تاري ــخ
الكنيس ــة القبطية مليء بس ــير القديسني ومعجزاتهم
وبركاته ــم وكلم ــا اش ــتهر قدي ــس أو ش ــهيد يف منطقة أو
مدينة يتوافد على كنيسة تلك املدينة جموع كثيرة من
الش ــعب لالحتف ــال بذكراه.
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أهمية الموالد

تكمن أهمية املولد فى عدة نقاط ومنها:
تعتب ــر زي ــارة موال ــد القديس ــن الفرص ــة املناس ــبة
خلف ــض التوت ــر النفس ــي واالرتي ــاح م ــن القل ــق .فإن ــه
عندم ــا يلج ــأ الزائر للقدي ــس وهو يف اعتق ــاده (املنقذ
 احلام ــي  -امللج ــأ  -الرم ــز  -املث ــل األعل ــى  -األباحلن ــون  -األم  -احمل ــارب عن ــه) ليزيح عنه كل نقائصه
ومش ــكالته وهموم ــه ،وتوترات ــه ،فهو يش ــكو ل ــه ويصلي
له بلجاجة بل ويعاتبه ويش ــكو إليه حزنه وأمله وفش ــله
وفق ــره وضعف ــه ،وبه ــذا يص ــل إل ــى الت ــوازن النفس ــى،
حي ــث أن ــه أف ــرغ كل رغبات ــه املكبوتة بداخل ــه ومخاوفه.
ه ــذا التفري ــغ ي ــؤدي ب ــه إل ــى االرتياح النفس ــي.
وينظ ــر إل ــى القدي ــس بان ــه احلام ــي ل ــه واحمل ــارب
عن ــه وي ــرد ل ــه مظامل ــه وكأن ــه البط ــل الش ــعبي املنتظ ــر
ك ــي يخلص ش ــعبه فت ــؤدي هذه النظ ــرة والتي تعني يف
وجه ــة نظ ــر علماء النف ــس (مب ــدأ التعوي ــض) حماية
واطمئنان ــا للفرد واجلماعة الش ــعبية ويعوض ويغطي
آالمه ــا وفقره ــا ونقائصه ــا .ويب ــدو ه ــذا جلي ــا يف زف ــة
األيقون ــة حي ــث يتجم ــع املئ ــات واآلالف أثن ــاء خ ــروج
أيقون ــة القدي ــس يف موك ــب مهي ــب .
الع ــوز أو العج ــز أو االحتي ــاج ه ــو ال ــذي ي ــؤدي
باإلنس ــان إل ــى االلتج ــاء إل ــى ق ــوة خارق ــة (متمثل ــة يف
القدي ــس) ك ــي يس ــد ه ــذا الع ــوز واعتق ــاده بالقدي ــس
يجعل ــه واثق ــا ومطمئن ــا ،وي ــؤدي ب ــه يف النهاي ــة إل ــى
االرتي ــاح النفس ــي وخف ــض توترات ــه.
تعتبر أيضا زيارة املوالد مناسبة موائمة لالشتراك يف
زفة األيقونة وخاصة بني مجموعات كبيرة من الش ــباب
املتحم ــس حيث يقومون بالهتاف ملدح القديس وكأنهم
يرون ــه رؤي ــة حقيق ــة .ب ــل وأحيان ــا تدخل ه ــذه الهتافات
والت ــي أش ــبه ما تك ــون باملظاه ــرات فرصة للتنفيس عن
كبته ــم والتعبي ــر ع ــن الس ــخط الع ــام والضي ــق متخذة
االحتف ــال الدين ــي واملولد كإطار للحماية .
واملوال ــد تعمل عل ــى تدعيم االعتق ــاد يف األولياء أو
(القديس ــن) وتقوي ــة ه ــذا االعتق ــاد وبالتالي حتافظ
عل ــى اس ــتمراريته عب ــر األجي ــال املتعاقب ــة وكم ــا إنه ــا
جزء من النس ــق الديني املوجود داخل املجتمع وتعمل
عل ــى الترابط والتماس ــك  -فهي م ــن املوضوعات التي

منظر عام لدير األنبا شنودة

يهت ــم به ــا املعتق ــد الش ــعبي وال ــذي يعتبره ــا ج ــزءا ال
يتجرأ م ــن النس ــق الديني(.)3

تعتبر املوالد مناسبة للنشاط التجاري واالقتصادي
حيث يتم فيها البيع والشراء وتقدمي النذور.

ويعتبر املولد هو عيد شعبي ديني يقوم على تكرمي
القدي ــس واالحتف ــاء ب ــه وه ــو فرص ــة إلقام ــة الش ــعائر
الديني ــة وس ــط اجلم ــع الكبي ــر ون ــوال البرك ــة والصالة
وتقدمي النذور وإيقاد الشموع وتعميد األطفال.

تقدم املوالد مكس ــبا ماديا كبيرا للكنيسة أو للدير
فه ــي حتاف ــظ علي ــه مس ــتغلة ه ــذه املناس ــبة لتق ــدمي
اخلدم ــات الروحي ــة للزائري ــن م ــن إقام ــة القداس ــات
اليومي ــة والعظ ــات واخلط ــب الدينية وت ــاوة األحلان
والترانيم.

تعتب ــر املوال ــد فرص ــة لالنف ــات م ــن قي ــد األع ــراف
والتقاليد والعادات امللزمة لس ــلوك الطبقات الش ــعبية.
فهن ــاك امل ــرأة الريفي ــة الت ــي تذه ــب للمول ــد وتقي ــم
يف خيم ــة عل ــى م ــرأى م ــن العابري ــن وتذه ــب يف نزه ــة
للتس ــوق متخلية ع ــن حيائها وخجلها وكذل ــك البنات
الريفي ــات فه ــن يتزين بص ــورة واضحة ويس ــرن يف نزهة
ب ــن س ــرادقات التس ــوق فف ــي ظ ــل ه ــذا املول ــد ال يعتب ــر
ه ــذا الس ــلوك معيبـ ـ ًا بينم ــا يف قريته ــم تعم ــل األعراف
والتقالي ــد عل ــى من ــع ه ــذا ،كذل ــك كان ــت الطبق ــات
الش ــعبية يف املاضي متارس أشياء ال تليق مبكان قدسي
ولكن يف اعتقادهم أن القديس متس ــامح ،فهي مناس ــبة
للتروي ــح .فهم يتخل ــون ع ــن وقارهم والروت ــن اليومي.
يرقصون ويغنون وميارس ــون األلعاب ويفترشون األرض
ويقض ــون أوقات ــا مرحة.
تعتبر املوالد مناس ــبة اجتماعية لتوطيد العالقات
االجتماعي ــة بني األه ــل واألقارب واألصدقاء كما تكون
فرصة مناسبة للمصاهرة.

تعتب ــر املوال ــد مصدر رزق وعمل لكثير من البائعني
حيث يعتمد عملهم على التنقل بني املوالد املسيحية
واإلسالمية طوال العام.
حياة األنبا شنودة

()4

ول ــد الطف ــل ش ــنودة يف قري ــة ش ــتالال بالق ــرب م ــن
أخمي ــم وكان ذل ــك يف الي ــوم الس ــابع م ــن ش ــهر بش ــنس
ع ــام  333ميالدي ــة ،وكان ــت والدت ــه مص ــدر ف ــرح وابتهاج
لوالدي ــه.كان أبج ــوس وال ــد ش ــنودة ودروب ــا والدت ــه
مش ــهورين بالتقوى والورع وكان شنودة يف نفس الوقت
وحيدهما فربياه تربية مسيحية سليمة وهذباه حسب
أص ــول الدي ــن فش ــب مث ــا ًال منوذجيـ ـ ًا للفت ــى القبطي،
وقد كان للبيئة التي عاش فيها وهي بيئة كلها قداس ــة
وطه ــارة أث ــر بال ــغ عل ــى أخالق الفت ــى وطباع ــه وظلت
ش ــعلة اإلمي ــان متق ــدة يف قلب ــه يف طفولت ــه وش ــبابه
ورجولت ــه حت ــى كهولته.
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كان أبجوس والد القديس ميارس الفالحة ويقتني
بع ــض األغن ــام واملاش ــية ،وق ــد اس ــتعان بأح ــد الرع ــاة
لرعايته ــا ،وعندما منا ش ــنودة طلب الراع ــي من والدي
القديس أن يس ــمحوا له بأن يأخذ ش ــنودة معه يساعده
يف أعمال ــه ،فوافق ــا عل ــى ذلك بش ــرط أن يعي ــده إليهما
قب ــل غروب الش ــمس ،وهكذا ذهب ش ــنودة ليرعى الغنم
يف البرية وكان عمر ش ــنودة يف ذلك الوقت س ــبعة أعوام.
ظ ــل يف عمل ــه اجلدي ــد ،وعندم ــا كان يح ــل املس ــاء
يصرف ــه الراع ــي ،ولك ــن الغ ــام ال يتوج ــه مباش ــرة إلى
منزل ــه وإمن ــا كان ينعط ــف ص ــوب برك ــة تق ــع خ ــارج
القري ــة ويركع عل ــى ركبتيه ويصلي إلى اهلل يف اخلفاء.
انزعجت والدته بس ــبب تأخر ابنها كل ليلة فاس ــتدعت
الراع ــي وعنفت ــه عل ــى تأخ ــر ش ــنودة ولكن الراع ــي أكد
له ــا أن ــه يصرف ــه كل ي ــوم عن ــد غروب الش ــمس.
ويف الي ــوم التال ــي ص ــرف الراع ــي ش ــنودة كاملعت ــاد
وأخ ــذ يتبع ــه ع ــن بع ــد واختب ــأ الراع ــي خل ــف جمي ــزة
ف ــرآه يرك ــع أم ــام البركة ويبس ــط يديه مصليـ ـ ًا والحظ
أصاب ــع الفتى تضئ كالش ــموع وروائ ــح ذكية كانت تفوح
حول ــه كبخ ــور عط ــر يصع ــد م ــع صلوات ــه ،ويف الصباح
أخ ــذ الراع ــي ش ــنودة وس ــلمه لوالدي ــه وق ــص عل ــى
مسامعهما ما شاهده بعينيه ،ملا رأى أبجوس تصرفات
ش ــنودة ابن ــه فك ــر يف طريق ــة إلمنائ ــه يف التق ــوى فل ــم
()5
يج ــد أحس ــن من إيداعه عند خال ــه القديس بيجول
ال ــذي كان متنس ــك ًا يف غ ــرب الني ــل بق ــرب س ــوهاج.
وبينما كان األنبا بيجول يف إحدى جلساته يف ديره
ق ــدم ش ــنودة م ــع وال ــده فش ــعر بروح ــه أن ه ــذا س ــيكون
رئيسـ ـ ًا بع ــده .فقبل ــه ث ــم أخذ ي ــده ووضعها على رأس ــه
وق ــال ل ــه «باركني أنت يا ابني ألنك س ــتكون رئيسـ ـ ًا وأب ًا
جلم ــوع كثي ــرة» .ث ــم ق ــال لوال ــده اترك ــه عندي أس ــبوع ًا
ألختبره ،وكان عمره يف ذلك الوقت تس ــع سنوات .وكان
األنب ــا بيج ــول يترك ــه يف غرف ــة لوح ــده ويراقب ــه وكان
يس ــمع صالت ــه احلارة ويرى تقش ــفه.
الديـر األبيـض

وقد س ــمي دير القديس أنبا شنودة بالدير االبيض
ألن ــه مبن ــي م ــن احلج ــر األبي ــض ومتي ــز ًا ل ــه ع ــن دي ــر
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األنب ــا بيش ــاي القري ــب من ــه واملبن ــي بالط ــوب األحمر.
ويق ــع مبنى الدير غرب س ــوهاج عل ــى بعد حوالي  6كم
أس ــفل س ــطح جبال الصحراء الغربية بس ــوهاج وسمي
ه ــذا اجلب ــل أدريب ــه بس ــبب وج ــود مدين ــة فرعوني ــة يف
الق ــرن  4ق.م تس ــمى مدين ــة أدريبا وقد اس ــتعمل األنبا
ش ــنودة بعض األحجار املنقوش ــة بالنق ــوش الفرعونية
الغي ــر كامل ــة يف بع ــض املواق ــع الغي ــر واضح ــة بالدي ــر
()6
ويذك ــر بطل ــر أن ــه ُش ــيد يف عهد امللك ــة هيالنة.
والبن ــاء احلج ــري املس ــتطيل ال ــذي يطل ــق علي ــه
يف الع ــادة اس ــم الدي ــر لي ــس ه ــو إال كنيس ــة الدي ــر أم ــا
الدي ــر وأماكن إقامة الرهب ــان واملطابخ واملخازن فكانت
ُمقام ــة بج ــوار الكنيس ــة احلالي ــة ولك ــن كل ه ــذا ته ــدم
وبقي ــت الكنيس ــة احلالي ــة الت ــي تس ــمى الدي ــر والت ــي
تعتب ــر م ــن أفخ ــر الكنائس التي بقي ــت يف مصر واألثر
الرئيس ــي للمس ــيحيني.
ويعتب ــر بن ــاء الدي ــر هو اس ــتعادة للمدين ــة املصرية
القدمي ــة وه ــو مبن ــي على الط ــراز املصري الق ــدمي وان
اختلفت معه يف طريقة البناء إلى حد ما ،و ُبني الدير
م ــن بع ــض أحج ــار املعاب ــد الفرعوني ــة القدمي ــة والتي
كان ــت موج ــودة ،آن ــذاك وبع ــض األحج ــار الت ــي ُقطعت
م ــن اجلبل فن ــرى داخل الدير بعض األحجار واحملفور
عليها نق ــوش فرعونية قدمية وبعض األحجار صقلت
وحفر عليه ــا الصليب(.) 7
األنبا شنودة واللغة القبطية

()8

وج ــه القدي ــس أهمي ــة بالغ ــة للغة القبطي ــة وكانت
حينئ ــذ لهجة يصعب الكتابة بها ،فعمل على تهذيبها
وصقله ــا وتنقيته ــا مم ــا ش ــابها م ــن اآلث ــار البيزنطي ــة
حت ــى اس ــتوت عل ــى يدي ــه لغ ــة وطنية صاحل ــة للكتابة
وكان ذل ــك بداي ــة لنش ــأة األدب القبط ــي ،وق ــد س ــخر
علم ــه وفصاحت ــه يف اللغ ــة القبطية يف جه ــاده الديني
والقوم ــي ،وإذا ب ــه م ــن أب ــرع م ــن كت ــب وأروع من خطب
باللغة القبطية ويكشف هذا عن يقظة الوعي املصري
القوم ــي آن ــذاك وتدل اآلث ــار األدبية للقدي ــس  -والتي
مازال ــت حت ــى اآلن -عل ــى س ــعة إطالعه وق ــد ُكتب عنه
أن ــه أعظ ــم ُكت ــاب األدب القبطي.

زفة األيقونة

الزعيم الديني الوطني

جعل األنبا ش ــنودة م ــن الدير األبيض معهد ًا ديني ًا
واجتماعي ــا لي ــس فحس ــب بل أهت ــم باملؤمن ــن جميع ًا
وفت ــح له ــم الدي ــر ورعاهم روحيـ ـ ًا واجتماعيا واس ــتمع
إل ــى ش ــكواهم وآالمه ــم .ف ــكان يدع ــو إل ــى اس ــترداد
حقوقهم املس ــلوبة ويندد مبظالم احلكام ويكش ــف عن
مس ــالبهم ب ــل كان يس ــعى للقس ــطنطينية نفس ــها أيام
احلك ــم الرومان ــي لي ــرد حق ــوق مواطنيه.
هذا وقد عاصر القديس كثير ًا من البدع والهرطقات
منه ــا بدع ــة نس ــطور وبدع ــة أوطخي ــا والون وغيره ــم
وانعق ــدت املجامع يف أثناء حياته وس ــاهم بقس ــط كبير
يف تفني ــد تل ــك الب ــدع ودحضه ــا ومقاوم ــة املبتدع ــن
يكتف بذلك
وتثبيت املس ــيحية عل ــى املبدأ القومي ول ــم
ِ
فقط بل قام بهدم أصنام أخميم (وبنيوط) بالقرب من
أخمي ــم وح ــرق كتب الس ــحر التي بها.
مظاهر االحتفال بالمولد
 1زفة األيقونة(:)9

تعتب ــر زف ــة األيقون ــة م ــن أه ــم مظاه ــر املول ــد
القبط ــي حي ــث يتق ــدم األس ــقف أو كبي ــر الكهن ــة
وه ــو ممس ــك بي ــده الصلي ــب يب ــارك الش ــعب الواق ــف
ويحم ــل أحد أفراد الشمامس ــة أيقونة القديس األنبا
ش ــنودة وخل ــف األيقون ــة تس ــير مجموع ــة كبي ــرة م ــن

الشمامس ــة بزيه ــم اخل ــاص وه ــم يحمل ــون الصلب ــان
ويخ ــرج املوك ــب م ــن كنيس ــة الدي ــر ويطوف ــون بأيقونة
القدي ــس يف حف ــل عظي ــم باألحل ــان القبطي ــة وآالت
املوس ــيقى الكنس ــية.
وأثن ــاء ذلك يتدافع اآلالف من الش ــعب ألخذ بركة
القديس (األيقونة) عن طريق ملس ــها وتقبيلها ويس ــير
املوك ــب املهي ــب ف ــى مس ــيرته ح ــول الدي ــر ثم يع ــود مرة
أخرى إلى الكنيس ــة على مس ــاحة عش ــرة أفدن ــة وأثناء
املوك ــب تق ــوم مجموع ــات كبي ــرة من الش ــباب املتحمس
بهتاف ــات للقدي ــس ف ــى ص ــورة انفعالي ــة وعاطف ــة
متأجج ــة حي ــث يق ــوم أح ــد الش ــباب ببداي ــة الهت ــاف
وت ــرد علي ــه اجلم ــوع الواقفة وق ــد ُيحمل أحد الش ــباب
ف ــوق األكتاف وه ــو الذي يبدأ بالهت ــاف ويصاحب هذه
الهتاف ــات ح ــركات األذرع إل ــى أعل ــى بص ــورة مصاحب ــة
تعبيراعن
إليق ــاع الهتاف وأحيانا تكون ه ــذه الهتافات
ً
الس ــخط الع ــام والضي ــق وليج ــدوا يف ه ــذه الهتاف ــات
الت ــى أش ــبه م ــا تك ــون باملظاه ــرات فرص ــة للتنفي ــس
ع ــن ضيقه ــم وغضبه ــم الع ــام وميارس ــون ه ــذا بج ــرأة
متخذي ــن م ــن املول ــد وأس ــوار الدي ــر إط ــارا للحماية.
وم ــن خ ــال املالحظ ــة واملش ــاهدة ميك ــن إعط ــاء
تعري ــف إجرائ ــي «للزف ــة» وه ــي عب ــارة ع ــن التجم ــع
والتجمه ــر وااللتف ــاف ح ــول الرم ــز املق ــدس ملدح ــه
ون ــوال البرك ــة وه ــي بذل ــك تعب ــر ع ــن مالم ــح الطبق ــة
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الش ــعبية ب ــأداء فني فطري بس ــيط (أخالقه ــا  -قيمها
 عاداته ــا  -تقاليده ــا  -أفراحه ــا).وتت ــم زف ــة األيقون ــة دائمـ ـ ًا يف ليل ــة عي ــد القدي ــس
وبعده ــا يس ــتمر االحتف ــال مبول ــد القديس مل ــدة أربعة
أس ــابيع كامل ــة ،ل ــذا ف ــى ه ــذا املولد تع ــد زف ــة األيقونة
أول ــى الطقوس الدينية أو أول ــى احتفاالت مولد األنبا
ش ــنودة ،وأثن ــاء الزف ــة تت ــوزع ق ــوات األم ــن الت ــي مت ــأ
امل ــكان حفاظـ ـ ًا لألم ــن ومنعا للش ــغب واحل ــوادث.
 2الطقوس الدينية داخل كنيسة الدير:
 -الصالة والدعاء:

أول ش ــيء يفعل ــة الزائ ــر عن ــد دخول ــه الكنيس ــة هو
الص ــاة هلل والدع ــاء فه ــو يق ــف بخش ــوع أم ــام الهي ــكل
ويصل ــي ويب ــدأ صالت ــه دائم ــا برش ــم عالم ــة الصلي ــب
وبش ــكر اهلل عل ــى نعمت ــه ث ــم دع ــاء اهلل .ويش ــمل ذل ــك
الطلب ــات الت ــي يحتاجه ــا أو املش ــاكل الت ــي مي ــر به ــا
وأثن ــاء صالت ــه يتش ــفع بالقدي ــس يف كل طلبات ــه.
ويعتق ــد البع ــض أن الصالة يف ه ــذا الوقت من أيام
الس ــنة (موس ــم االحتف ــال) ويف ه ــذا امل ــكان محقق ــة
ومجابة ،وهذا يختلف عن رأي الدين يف أن الصالة يف
أي م ــكان وأي وق ــت مجاب ــة ،وبعض الذي ــن لم يتقربوا
إل ــى اهلل من قبل ،يتخ ــذون هذه الزيارة فرصة للصالة
والدعاء.
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 -الصالة والتشفع أمام أيقونة القديس:

بع ــد ذل ــك يق ــف الزائ ــر أم ــام أيقون ــة القدي ــس
ب ــكل خش ــوع ويتض ــرع ويصل ــي إل ــى اهلل ويتش ــفع بهذا
القدي ــس ويدع ــو القدي ــس ب ــل وق ــد يص ــل األم ــر إل ــى
معاتبت ــه .وق ــد رأيت كثيرا م ــن الزائرين وخاصة بعض
الريفي ــات واملتقدم ــات يف العم ــر يتحدث ــن بتوس ــل مع
القدي ــس بص ــوت مس ــموع.
ويق ــف كل الزائري ــن أمام القديس (أم ــام األيقونة)
ويرجون ــه يف ح ــل مش ــاكلهم وتلبي ــة طلباته ــم ،وش ــفاء
أمراضهم وأن يوسع يف رزقهم وأن يهبهم حم ًال وأجناب ًا،
وينج ــح أوالده ــم ،وأن يوفقه ــم يف زواج بناته ــم ...إل ــخ
من كل أمور حياتهم ،فهم واثقون ومعتقدون يف سماع
القدي ــس لهم وحتقي ــق أمنياتهم.
وبعــد هــذا الدعــاء والطلبــات يلمــس الزائــر أيقونــة
القديــس باليــد ،ثــم يقبــل اليــد بالتنــاوب أو علــى رأس
الزائــر ،وإذا كانــت هنــاك مقصــورة أمــام جســد القديــس
فيصــاحـ ـ ــب الــدع ـ ــاء تـق ـ ــبيل املق ـ ــصورة وتتشـ ــابه هـ ــذه
املمارســات أثنــاء الدعــاء مــع املمارســات التــي ميارســها
املس ــلمون عن ــد ضري ــح الول ــي(.)10
وقد رأى الباحث امرأة تقبل س ــتر الهيكل واملرس ــوم
عليه صورة القديس وتضع جزء من الستر فوق رأسها
فتعتب ــر ه ــذه املمارس ــة باإلضاف ــة إلى تقبي ــل األيقونة
بالي ــد من طقوس ن ــوال البركة.

إيقاد الشموع أمام أيقونة القديس

 -إيقاد الشموع أمام أيقونة القديس:

وتس ــتخدم الكنيس ــة عادة يف كل صلواتها الش ــموع،
مل ــا له ــا م ــن دالالت ورم ــوز ديني ــة ،ويع ــد إيقاد الش ــموع
أم ــام أيقون ــة القدي ــس ليعل ــن أن ه ــذا القدي ــس ه ــو
الس ــراج املني ــر املوض ــوع يف هذا املكان ليض ــيء لكل من
في ــه ،وه ــو أيض ًا مبثابة تكرمي للقديس ،وتعد الش ــموع
م ــن النذور التي يقدمها الزائ ــرون للقديس وقد ذكرت
(وينف ــرد بالكم ــان) أن ــه تع ــد الش ــموع الش ــكل املفض ــل
للن ــذور لدى املس ــلمني واملس ــيحيني(.)11
ويوق ــد الزائر ش ــمعة للقديس أثن ــاء صالته وميكن
أن يوق ــد عدد ًا من الش ــموع بنف ــس عدد الذين يذكرهم
م ــن أبنائ ــه أو أقارب ــه أو معارف ــه أم ــام القدي ــس ويع ــد
إيق ــاد الش ــموع من طق ــوس البركة.
 -كتابة الرسائل للقديس:

وقد رأى الباحث كثير ًا من الزائرين يخرجون أوراق ًا
صغي ــرة من جيوبهم وأقالما ويكتبون رس ــائل للقديس
ث ــم يطوونه ــا ويضعوها أم ــام أيقونة القدي ــس( ،أيقونة
أخرى ليس ــت أمامها الشموع) .ويختلف الذين يكتبون
الرس ــائل باخت ــاف مراح ــل عمره ــم فمنه ــم الط ــاب
والش ــباب وكب ــار الس ــن وكذل ــك أيض ــا م ــن اجلنس ــن
ومضم ــون ه ــذه الرس ــائل ش ــكاوى ،طلبات ،مش ــكالت ،أو
يذكر فيها أسماء أشخاص لهم مشاكل ،أو ورقة صغيرة
مكت ــوب عليه ــا (أذكر ي ــا رب عب ــدك فالن).

وكتابة هذه األوراق أو الرسائل اعتقادا من أصحابها
ك ــي يتس ــنى للقدي ــس أن يتذكره ــم لك ــي يح ــل ه ــذه
الشكاوى ،وأن ال ينسى أصحابها ،حيث يعتقد أصحاب
ه ــذه الرس ــائل يف ق ــدرات القديس املعج ــزة وأن لديه كل
م ــا يطلبون ــه ،وتختل ــف ه ــذه املمارس ــات يف ش ــكلها ع ــن
الرس ــائل املرسلة لإلمام الش ــافعي حيث ترسل الرسائل
إلي ــه ع ــن طري ــق البري ــد أو أن يقوم ش ــخص مع ــن أمام
ضريح ــه بكتابة الرس ــائل ألصحابها.
ولك ــن مضمون ممارس ــة إرس ــال الرس ــائل للقديس
أو الول ــي ه ــي واح ــدة ،وه ــي أن يقوم القدي ــس أو الولي
بتلبي ــة أو ح ــل الش ــكاوى وتعم ــل ه ــذه املمارس ــات عل ــى
تقوي ــة اجلان ــب االعتق ــادى به ــم .وتش ــير دراس ــة «س ــيد
عوي ــس» أن إرس ــال الرس ــائل إل ــى مقاب ــر املوت ــى ظاهرة
قدمي ــة ج ــدا ،وج ــدت فى العص ــر املصري الق ــدمي فقد
كان ــت توج ــه إل ــى املوت ــى األقرب ــاء املقرب ــن يف الع ــادة
ول ــم تك ــن موجه ــة إل ــى إل ــه أو إل ــى قدي ــس أو إل ــى ول ــي
كم ــا نالحظ اس ــتمرار ه ــذه الظاه ــرة املصرية القدمية
واس ــتمرارها ف ــى العص ــر املس ــيحي(.)12
 -القداسات اليومية:

تكون يف كنيسة الدير يف هذه األيام نهضة مستمرة.
حي ــث تقام القداس ــات (الصل ــوات الكنس ــية) يومي ًا مع
إلقاء العظات للش ــعب احلاض ــر وذلك من قبل الكهنة
والرهبان املوجودين بالدير وهي مبثابة فرصة لتقريب
الشعب إلى اهلل وأيض ًا تقام دورة أيقونة القديس يومي ًا
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تعميد األطفال

يف بخ ــور عش ــية (صالة ليلية) وتس ــبحة نص ــف الليل.
وهذه املمارس ــات :الص ــاة والدع ــاء والعظات (اخلطب
الديني ــة) له ــا وظيف ــة ديني ــة واجتماعي ــة ،حيث تعمل
عل ــى تق ــرب الن ــاس إل ــى اهلل واحل ــث عل ــى عم ــل اخلير
ومس ــاعدة الفقراء واحملتاجني.
 3تعميد األطفال فى المولد:

وتعتب ــر املوال ــد مناس ــبة هام ــة لتعمي ــد املوالي ــد،
واملعمودي ــة ه ــي م ــن الطق ــوس األول ــى املس ــيحية التي
جت ــرى لألقب ــاط .وجت ــرى للطف ــل :الول ــد بع ــد والدته
بأربع ــن يومـ ـ ًا ،والبن ــت بع ــد ثمان ــن يومـ ـ ًا ولك ــن ال
تراع ــي ه ــذه املواعي ــد بالضب ــط عن ــد كل األقب ــاط ب ــل
وتفض ــل الطبق ــات الش ــعبية تعميد أوالده ــم يف املوالد
وهذه املمارس ــة مأخوذة من معمودية الس ــيد املسيح يف
نه ــر األردن.
وق ــد ين ــذر وال ــدا الطف ــل ب ــأن يعم ــداه يف مول ــد أح ــد
القديسني فيذهبوا إلى الدير أو الكنيسة ويكون الراهب
أو الكاهن قد هيأ املعمودية .ويبدأ الطقس بأن حتمل األم
طفلها على يدها اليس ــرى وترف ــع يدها اليمنى وتتوجه
ناحي ــة الش ــرق وت ــردد وراء الكاه ــن قول ــه (أجح ــدك أيه ــا
الش ــيطان) ثالث م ــرات تكرر هذه املمارس ــة ناحية الغرب
والشمال واجلنوب وبعدها يقوم الشماس بخلع مالبس
املول ــود ث ــم يأخ ــذه الكاه ــن ويغطس ــه ف ــى م ــاء املعمودية
ث ــاث م ــرات متتالي ــة باس ــم األب واالبن وال ــروح القدس،
عادات وتقاليد
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ث ــم يخرج ــه من امل ــاء ويدهنه بزيت مقدس  36رش ــمة يف
مفاصل ــه ،وجمي ــع أجزاء جس ــمه ،ث ــم تقوم أم ــه بإلباس
الطف ــل مالبس بيض ــاء جديدة عليها تطري ــز الصليب،
وأيضـ ـ ًا يوض ــع عل ــى رأس ــه ت ــاج ث ــم يض ــع الكاه ــن خيط ًا
حريري ًا يسمى زنار ،ويلفه حول الطفل بحيث مير حتت
إبطه األيس ــر ،ويعقده بأنش ــوطة ويوص ــي الكاهن والدي
الطفل بان يتعهداه ويربيانه تربية مسيحية ،وبعد ذلك
يت ــم زفة املولود املعمد حديث ًا يف الكنيس ــة ،حيث حتمله
أم ــه م ــع أهله وأقاربه ،ويدورون يف الكنيس ــة وس ــط جوقة
من الشمامس ــة واملوسيقى الكنسية و(الزغاريد) وبعدها
يف ــك الكاه ــن الزن ــار ،ويصي ــر الطفل مس ــيحي ًا .وقدميا
كان الكاه ــن أو الراه ــب يأخ ــذ مقابال ماديا نظي ــر إجراء
املعمودية للطف ــل .وهي اآلن ب ــدون مقابل.
 4النذور واألضاحي:

وتق ــدم الن ــذور واألضاح ــي يف ه ــذه املناس ــبة .وم ــن
أه ــم األضاح ــي والن ــذور الت ــي كان ــت تق ــدم للقدي ــس
األنبا ش ــنودة قدمي ًا هي الش ــموع والطي ــور واحليوانات
مث ــل اجل ــدي  -األبق ــار  -اجلام ــوس  -اخل ــراف حي ــث
يق ــوم زوار األنب ــا ش ــنودة بإحض ــار الطي ــور واحليوان ــات
املن ــذورة إل ــى الدي ــر ث ــم تذب ــح وت ــؤكل يف وليم ــة تض ــم
األه ــل واألصح ــاب.
أم ــا اآلن فتس ــتمر ه ــذه األضاح ــي م ــن احليوان ــات
حيث يوجد اآلن (سلخانة) لذبح النذور وإذا تعذر على

بائع الفول السودانى والحمص في المولد

الش ــخص الذي ينذر ش ــراء ذبيحة ،يقدر ثمنها ويقوم
بدف ــع الثم ــن إل ــى الدي ــر .وتعتب ــر الش ــموع أيض ــا م ــن
أه ــم الن ــذور الت ــي كان ــت ومازالت تق ــدم للقديس ،وعن
طريق متابعة وس ــؤال اإلخباريني وزيارة املولد تبني أن
هناك حرص ًا ش ــديد ًا على إيف ــاء النذر إذا حتقق األمر
ال ــذي ن ــذر من أجله .ومن ذلك نس ــتدل على أن النذور
واألضاح ــي ت ــؤدي وظيف ــة ديني ــة يف املق ــام األول ألنه ــا
مرتبط ــة بالقدي ــس ووظيفة اقتصادي ــة حيث يتم رواج
الذبائ ــح واللحوم والبيع والش ــراء ل ــزوار املولد.
 5النشاط االقتصادي:

حي ــث كان يت ــم الش ــراب م ــن بئ ــر موج ــود يف الدي ــر
أم ــا اآلن فاختف ــى بائع ــو املي ــاه إال يف ح ــدود ن ــادرة،
للبيع للعابرين غير املس ــتقرين بالدير ،أما املش ــروبات
الس ــاخنة فتنتش ــر يف جمي ــع نواحي املول ــد كافيتريات
لعم ــل الش ــاي  -القه ــوة  -الس ــحلب.
بي ــع لع ــب األطف ــال :تنتش ــر يف مولد األنبا ش ــنودة
لع ــب األطف ــال مث ــل الس ــيارات الصغي ــرة واملسدس ــات
الصغي ــرة والطائ ــرات الصغيرة التي ت ــدار بالبطاريات.
والح ــظ الباح ــث اس ــتمرار بي ــع لع ــب األطف ــال
القدمي ــة الن ــادرة مث ــل الزم ــارة الصفي ــح والش ــخليلة
والطبلة واحلصان البالس ــتيك والعروس ــة البالستيك
والت ــي تب ــاع بش ــكل جت ــاري كبي ــر للطبق ــات الش ــعبية.

يعتب ــر النش ــاط االقتصادي من أب ــرز مظاهر املولد
وذل ــك ألن آالف ال ــزوار يأت ــون م ــن ش ــتى أنح ــاء الب ــاد
ويبيتون عدة ليالي يف املولد لذا يستلزم وجود خدمات
املطاعم يف األكل والشراب وجتارة املواد الغذائية ،فمن
ضم ــن تل ــك امل ــواد الغذائي ــة التي تلقى رواجـ ـ ًا يف مولد
األنب ــا ش ــنودة عن طري ــق املالحظة :الف ــول  -الطعمية
 الكش ــري  -اجلبن ــة البيض ــاء  -املخل ــات  -الف ــولالناب ــت  -البي ــض ويوج ــد حاليـ ـ ًا مقاب ــل الدي ــر مطعم
ب ــه وجبات س ــاخنة م ــن اللحوم والتي ل ــم تكن موجودة
م ــن قب ــل باإلضاف ــة إل ــى األكش ــاك الت ــي تبي ــع الس ــلع
املذك ــورة س ــابق ًا وأكش ــاك لبي ــع امللوح ــة والفس ــيخ كم ــا
يوج ــد بائع ــو الفول الس ــوداني  -احلم ــص  -احللوى -
اخل ــروب وتعتبر هذه األش ــياء ه ــي التي يحرص عليها
الزائ ــر يف أخذه ــا مع ــه عند عودت ــه ملنزله.
ومل ــا كان مول ــد األنب ــا ش ــنودة يت ــم دائمـ ـ ًا يف موع ــد
ثابت يف ش ــهر يولية يف الصيف فإنه موس ــم لبيع وشراء
الفواك ــه مثل البطي ــخ والعنب.أيض ًا املش ــروبات املثلجة
والس ــاخنة :يف ه ــذا الوقت تكثر املش ــروبات املثلجة ألنه
يكون وقت الصيف كاملياه الغازية بأنواعها  -العرقسوس
 الش ــربات  -التم ــر هن ــدي ،وق ــد كان ــت يف املاض ــي تب ــاعمي ــاه الش ــرب حي ــث كان بائ ــع املي ــاه يحم ــل عل ــى ظه ــره
قرب ــة ممتلئ ــة باملي ــاه وذل ــك قب ــل دخول ش ــبكة املي ــاه يف
الدي ــر املوجود ف ــى اجلبل.
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بائع الصور المسيحية في المولد

 أنشـــطـــــة تــجـاريــــة مرتبطـــة بالمولـــدالمســـيحي:

هنـ ـ ـ ــاك ب ـعـ ـ ـ ــض املـ ـظـ ـ ــاهر التـج ــاري ـ ـ ـ ــة املـ ــرتب ـطـ ـ ـ ــة
بـ ــامل ـ ــولـ ــد املس ـيـحـ ــي:
بائ ــع الص ــور املس ــيحية :نالح ــظ أن هن ــاك أكش ــاك
كثي ــرة منتش ــرة يف أنح ــاء املول ــد ح ــول الدي ــر لبي ــع
الص ــور املس ــيحية ورقية كانت أو عل ــى هيئة صور داخل
إفري ــز (ب ــرواز م ــن الزج ــاج) بعضه ــا ب ــه ملب ــة صغي ــرة
لتض ــيء وذات أحج ــام صغي ــرة وكبيرة أيضـ ـ ًا ،ومن هذه
الص ــور ،الع ــذراء ،األنبا ش ــنودة صاح ــب الدير وهي من
أكث ــر الص ــور مبيعـ ـ ًا يف ه ــذا املول ــد ،و صور القديس ــن،
أيضـ ـ ًا بع ــض املنادي ــل واإلش ــاربات املطب ــوع عليها صور
القديس ــن ،وأيضـ ـ ًا حلي ــة الصلي ــب إذا كان ــت يف ص ــورة
ميدالي ــة أو ص ــورة معدني ــة أو جلدي ــة ،وق ــد اكتش ــف
الباح ــث أن الطبق ــات الريفي ــة هي األكث ــر حرص ًا على
ش ــراء مث ــل ه ــذه الص ــور واملنادي ــل والصلبان.
 6أنشطة ترويحية:
 -الفرجة على المولد:

تعتب ــر الفرج ــة عل ــى املول ــد م ــن مح ــات وألع ــاب
ومراجي ــح  -أس ــواق للبي ــع والش ــراء  -بي ــع الص ــور وكل
بائ ــع يق ــف أمام بضاعت ــه وينادي عليه ــا يف امليكروفون
واألض ــواء الش ــديدة املبهجة وأش ــكال الزين ــة املختلفة
عادات وتقاليد
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واأللعاب املعروضة وفرجة الناس على الناس -نش ــاط ًا
ترويحيـ ـ ًا وفني ًا.
 -األلعاب:

مث ــل املراجي ــح وه ــي مازال ــت مس ــتمرة حت ــى اآلن
بينم ــا اختف ــت لعب ــة النيش ــان الت ــي كانت موج ــودة يف
املاض ــي واختف ــت أيضـ ـ ًا ألع ــاب الق ــوى وانتش ــار لعب ــة
الطائرات املصنوعة من البالستيك املربوطة يف خيط
حيث تس ــاعد املس ــاحة الواس ــعة يف اجلبل على انتش ــار
مث ــل ه ــذه األلعاب.
-المغنون الشعبيون:

ق ــد كان يف املاض ــي بعض املغنني الش ــعبيني يغنون
عل ــى الرباب ــة وميدح ــون القدي ــس باألغان ــي الش ــعبية
وأوضح ــت الدراس ــة اختف ــاء املغن ــن الش ــعبيني ولك ــن
مازال ــت أثاره ــم حي ــث جن ــد مجموع ــة م ــن الس ــيدات
يجتمع ــن يف خيم ــة يغن ــن ويطبل ــن ويزغ ــردن مب ــدح
القدي ــس يف مجموع ــات متفرق ــة وقليل ــة.
 -نشاط ترويحي ديني:

ق ــد الحظ الباح ــث ظهور أش ــكال ترويحية جديدة
مرتبط ــة باملول ــد املس ــيحي وه ــي آل ــة عرض س ــينمائي
تع ــرض أف ــام مس ــيحية ويتدف ــق ال ــزوار عل ــى ه ــذه
الس ــينما الصغيرة حيث يصطف الزوار يف أماكنهم يف
س ــرادق كبي ــر وتعرض اآللة األف ــام الدينية ،ويعد هذا
نش ــاط ًا ترويحي ًا.

الدحرجة من جبل القديس رغبة في االنجاب

 7النشاط العالجي (معجزات القديس):

يع ــد النش ــاط العالج ــي م ــن أه ــم األنش ــطة الت ــي
يق ــوم عليه ــا أي مول ــد فالزي ــارة م ــن أج ــل الش ــفاء
م ــن األم ــراض وحل ــل املش ــاكل األس ــرية والعاطفي ــة
والنفس ــية تعد عام ًال وظيفي ًا هام ًا وتدخل يف اجلانب
االعتق ــادي ح ــول القدي ــس ومعجزات ــه.
وم ــن خالل املالحظة واملش ــاركة وس ــؤال اإلخباريني
واالتص ــال بالزائري ــن أوضح ــت الدراس ــة أن هن ــاك
تخصص ــات معروف ــة للقدي ــس على الش ــفاء من بعض
األم ــراض مث ــل :ط ــرد األرواح الش ــريرة  -ع ــاج العق ــم
 أخ ــذ حفن ــة م ــن الرم ــال م ــن جب ــل القدي ــس ملن ــعالعق ــارب والزواح ــف  -االعتق ــاد أيضـ ـ ًا بالش ــفاء م ــن
جمي ــع األم ــراض.
 -طرد األرواح الشريرة:

ق ــد ذاع صي ــت األنب ــا ش ــنودة يف تخصص ــه يف ط ــرد
األرواح الش ــريرة وسلطانه عليها فيأتي حتى اآلن كثير
م ــن أهال ــي املنطقة ،وأيض ًا من البالد البعيدة إلى ديـ ـ ــر
القـ ـ ــديس األنب ـ ــا ش ـن ـ ــودة بقـ ــصد الشـ ــفاء م ــن األرواح
النج ـ ــسة ،وم ـنـ ـهـ ـ ــم املس ـ ــيحيون واملسـلم ـ ــون وحـيـنـمـ ــا
يدخ ــل ال ــذي ب ــه روح جن ــس إل ــى داخ ــل كنيس ــة الدي ــر
يص ــارع ويص ــرع ويبك ــي ويرف ــع يدية ويق ــول «ابعد عني
ي ــا أبو ش ــنودة».

كل ه ــذا دون أن يصل ــي ل ــه أح ــد اآلب ــاء ،ويظ ــل عل ــى
ه ــذه احلال ــة إل ــى أن يخرج الروح الش ــرير منه وميجدوا
اهلل يف قديسيه ،وهذا بسبب قدسية املكان الذي تقدس
بوج ــود القديس األنبا ش ــنودة.
 -العالج من العقم (الدحرجة)

وم ــن اجلان ــب االعتق ــادي ح ــول القدي ــس قدرت ــه
عل ــى ع ــاج العقم عن طري ــق زيارة الدي ــر يف وقت املولد
والدحرج ــة م ــن ف ــوق جب ــل األنب ــا ش ــنودة.ومازالت هذه
العادة مس ــتمرة حتى اآلن (من خالل مش ــاهدة الباحث
نفس ــه لهذه املمارس ــات).
وصف املمارسة:
تت ــم ه ــذه املمارس ــة يف الصب ــاح الباك ــر عن ــد صع ــود
()13
امل ــرأة العاق ــر إل ــى جب ــل األنب ــا ش ــنودة وزي ــارة املغ ــارة
أعل ــى اجلب ــل حي ــث ُتل ــف امل ــرأة العاق ــر مب ــاءة وه ــي
واقف ــة ويرب ــط رأس ــها ورجليه ــا بحي ــث ال ت ــري ش ــيئ ًا
فتك ــون صورته ــا ش ــبيهة بالكف ــن ،ث ــم تس ــندها س ــيدة
(مختص ــة باإلش ــراف عل ــى ه ــذه املمارس ــة) لك ــي تن ــام
عل ــى الرم ــال ث ــم تب ــدأ عملي ــة الدحرج ــة م ــن أعل ــى
اجلب ــل إل ــى أس ــفله وتتركها لك ــي تتدحرج وه ــي واقفة
أمامه ــا لئ ــا تصط ــدم بحج ــر.
وإذا توقفت فهي تدفعها برفق حتى تصل إلى أسفل
اجلبل وقد يس ــاعد املرأة العاقر أهلها أو أقاربها وبعدها
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يفك ــون امل ــاءة عنها وتدور حول حج ــر يقال أنه مقدس
ثالث مرات أو س ــبع مرات .هذا املنظر مخيف وقد رأيت
ه ــذا يف عي ــون بعض هؤالء الس ــيدات بعضه ــن خائفات
ومت ــرددات وبعضهن قد جت ــرأن بالنظر إلى األخريات.
وم ــن خ ــال املش ــاهدة ق ــد رأى الباح ــث بع ــض
املسيحيات و مسلمات متحجبات مما يوضح يف اعتقاد
بعض املس ــلمات أيض ًا بقدرة القديس على الش ــفاء من
العق ــم .أيضـ ـ ًا من خ ــال املالحظة معظم الالتي يقمن
به ــذه الع ــادة قروي ــات وقليالت ممن يس ــكن املدن وميكن
معرف ــة ذلك م ــن خالل مالبس ــهن.
ومت ــارس ه ــذه الع ــادة بال ــذات عل ــى جب ــل القدي ــس
األنبا ش ــنودة بج ــوار الدير اعتقادا منه ــن أن أمنياتهن
ال تتحق ــق إال يف األماك ــن املقدس ــة .ألن ه ــذا امل ــكان
يف ي ــوم م ــن األي ــام كان مكانـ ـ ًا للقدي ــس وق ــد س ــار على
ه ــذا اجلب ــل فتق ــدس اجلبل م ــن قدس ــيته ،أو أن هناك
اعتق ــاد أو فك ــرة أن البركة مرتبطة ب ــكل ما هو قدمي أو
مق ــدس( .)14أو ق ــد يعل ــل البع ــض إج ــراء هذه املمارس ــة
ك ــي تتع ــرض الس ــيدة الت ــي ال تنج ــب (للخض ــة) ويف
امل ــوروث الش ــعبي يعتق ــد أن (خض ــة تضي ــع خض ــة) أي
أن س ــبب ع ــدم اإلجناب هو اخلضة ف ــإن ما يرجع إليها
اإلجن ــاب م ــرة ثاني ــة هي اخلض ــة .وه ــذه الع ــادة تعتبر
إح ــدى طق ــوس اخلصوب ــة ل ــدى مجتم ــع البحث.
عادات وتقاليد
العدد 37
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 الوقاية من العقارب والزواحف(رصد العقارب):

اعت ــاد زائ ــرو مول ــد األنبا ش ــنودة إلى صع ــود اجلبل
يف الصب ــاح الباك ــر ثم وهم راجع ــون يأخذون حفنة من
رم ــال اجلب ــل يف كي ــس بالس ــتيك أو مندي ــل ورش ه ــذه
الرم ــال يف املن ــازل للوقاي ــة من العق ــارب والزواحف.
إن ه ــذه املناط ــق اجلبلي ــة مليئ ــة باحلي ــات والعقارب
طبقـ ـ ًا لظ ــروف ه ــذا املجتم ــع ل ــذا حتت ــم عل ــى الن ــاس
أن يلج ــؤوا إل ــى ه ــذه املمارس ــات .وعن ــد س ــؤالي ع ــن ه ــذا
االعتقاد أجاب أحد اإلخباريني (إنك إذا رأيت عقر ًبا وإذا
قلت أرصده يا أنبا ش ــنودة ،س ــترى أن العقرب وقف مكانه
دون أن يتحرك ثم متس ــك أي ش ــيء وتضربه فيموت)(.)15
إن ه ــذه الرم ــال مقدس ــة ألنه ــا س ــارت عليه ــا أقدام
القدي ــس ل ــذا له ــا الق ــدرة عل ــى الوقاي ــة ومن ــع دخ ــول
العق ــارب واحلي ــات إل ــى البي ــوت( )16كم ــا يعتق ــدون.
 8الوشم

يعتب ــر الوش ــم م ــن الظواه ــر املنتش ــرة يف املوال ــد
املس ــيحية ويس ــميه العامة (الدق) حيث يلجأ الزائرون
إلى هذه املمارسة للنقش على اجللد بالصور املسيحية
وعالم ــة الصلي ــب وإنه ــا لعملي ــة صعب ــة مؤمل ــة حي ــث
يس ــتخدم الرجل ال ــذي يقوم بهذه املمارس ــة آله صغيرة

الوشم في المولد

بحج ــم ك ــف الي ــد تعم ــل بالكهرب ــاء وله ــا ص ــوت أزي ــز
مرتف ــع ويق ــوم بالنق ــش عل ــى معص ــم اليد ل ــدق عالمة
الصلي ــب وق ــد يعقبه ــا كتاب ــة التاري ــخ بنف ــس اآلل ــة.

ورأيت كثير ًا من األطفال والنس ــاء يبكون من األلم
له ــذه املمارس ــة ولك ــن س ــرعان م ــا ي ــرون ه ــذا النق ــش
في ـ ــفرحون ث ـ ــم بع ــدمـ ـ ــا يت ـ ــم الن ـقـ ـ ــش يـ ـ ــوضع فوق ــه
صبغ ــة س ــوداء وتت ــرك الي ــد لفت ــرة ليس ــت طويل ــة إلى
أن يج ــف النق ــش.
ومن مناطق اجلس ــم األكثر استخداما للنقش هي
اجله ــة الباطنية (الداخلية للمعصم) لنقش الصليب
ث ــم عن ــد أس ــفل الكت ــف يف اجله ــة اخلارجي ــة لنق ــش
ص ــور القديس ــن مث ــل األنب ــا ش ــنودة والقديس ــة م ــرمي
ومارجرج ــس ث ــم ينق ــش أس ــفل الرس ــم تاري ــخ النقش
وتاري ــخ الزي ــارة ون ــرى أن ه ــذه املمارس ــة حتق ــق وظيفة
جمالي ــة ودينية.

عن وجدان ش ــعبي) ومييزها عن س ــائر أش ــكال التعبير
الش ــعبي بأنه ــا تتك ــون م ــن عنصري ــن هم ــا الن ــص
الش ــعري واللح ــن املوس ــيقي وتغل ــب عليه ــا اللهج ــة
العامي ــة وترتب ــط بدورة حياة اإلنس ــان ومعتقدات ــه(.) 17
ويعرف «الكزاندر ك ــراب» األغنية الفولكلورية بأنها
(أي أغني ــة أو قصيدة غنائية محلية ومجهولة النش ــأة
ظه ــرت ب ــن أن ــاس أمي ــن يف األزمن ــة املاضي ــة ولبث ــت
جت ــري يف االس ــتعمال لفت ــرة ملحوظة م ــن الزمن هى
فترة ق ــرون متوالية يف الع ــادة(.)18

واألغنية الدينية ترتبط أوثق االرتباط باملناس ــبات
الديني ــة الت ــي يحتف ــل به ــا املجتمع الش ــعبي يف مصر
وحتظ ــى ه ــذه األغاني باحت ــرام كبير ينب ــع من طبيعة
املناس ــبة الت ــي تغن ــى فيه ــا واملضام ــن الت ــي حتفل بها
وتتص ــل يف جوهره ــا باملعتق ــدات الديني ــة املتأصل ــة يف
الضمير اجلمع ــي( .)19

األغاني الشعبية الخاصة بالقديس

ويعتب ــر املول ــد م ــكان مناس ــب تتجم ــع في ــه النس ــوة
ويغن ــن أغان ــي للقدي ــس .وق ــد جم ــع الكات ــب ه ــذه
النص ــوص أو األغان ــي م ــن زائ ــري املول ــد.

يعرف د/أحمد على مرس ــي األغنية الش ــعبية بأنها
(األغني ــة امل ــرددة الت ــي تس ــتوعبها حافظ ــة جماع ــة،
تتناق ــل آدابه ــا ش ــفاها ،وتصدر  -يف حتقي ــق وجودها -

وم ــن خالله ــا نس ــتطيع الكش ــف ع ــن م ــدى ارتباط
ه ــذه األغان ــي باملعتق ــدات اخلاص ــة بالقدي ــس وكذلك
ارتباطها مبظاهر املولد:

األغنية الشعبية
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الزائ ــر ع ــن هدفه ،ب ــل إن ُكتبت له الزيارة س ــوف يذهب
وهو س ــعيد.
وت ــدل ه ــذه األغني ــة عل ــى قدمه ــا ،فالزائ ــرون كانوا
يذهب ــون باجلم ــال ،وهن ــا نلحظ قدرة الفنان الش ــعبي
عل ــى التصوي ــر البالغي فح ــن رأت اجلم ــال قبة األنبا
ش ــنودة أعلنت الوصول إلى مقصد الرحلة ،وهنا أيضا
إش ــارة إل ــى التنصي ــر (التعمي ــد) وس ــوف يأت ــي أغاني ــه
فيم ــا بعد،وتص ــف األغني ــة الش ــعبية منظر قب ــة الدير
بأنه ــا عالي ــة وعليها ُغري ــب ُ
(غراب) وحمام ــة وجريدة،
وم ــدى ارتب ــاط األغنية مبف ــردات البيئة:

الوشم في المولد

- 1الغناء أثناء الزيارة:

عن ــد زي ــارة القدي ــس وتعتب ــر الزي ــارة للقدي ــس هي
أول ــى مظاه ــر املولد وحت ــرص اجلماعة الش ــعبية على
الغن ــاء أثن ــاء الزيارة .
املسير إلى مولد القديس
طريق أبــــو شنودة ملفـه ملفـه
وإن عطاني ربي ال روحله بــــزفه
طريق أبو شنودة ملفات ملفــــات
وإن عطانـــي ربي ال روحله بزفات
قبتك يا أبو شـــنودة من البعد بانت
ملا شافتها اجلمال هامــــت وزامت
يا عتبة أبو شـــنودة يا محال عتبها
افتحـوا للزايــــره تنصـر ولـدها
يا عتبة أبو شـــنودة يا محال هواها
افتحــــوا للزياره تنصـر ضنـاها

وتص ــف األغني ــة طري ــق األنبا ش ــنودة (أبو ش ــنودة)
بأنه ــا صعب ــة وكثي ــرة املنحني ــات ولك ــن ه ــذا ال يثن ــي
عادات وتقاليد
العدد 37
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عـليـهـا جريدة

قبتك يا أبو شنودة عـــلــيــهـا جريدة

عـليـهـا جريدة

وأدعــــــي العـــدوة

وحـتــى احلبيبة

عليـهـا ُغـريــب

قـــــبـتـــه عــالــية

علـيـــهــا ُغـريــب

عليـهـا ُغـريــب

يـــزعـق ويـــقــــول يـا مـا الصبـر طيب

عليهـا حمـامــة

قـــبـتـــه عــالـــيــة علـيـهـا حمــامـــة

عليهـا حمـامــة

تـــزعـق وتـــقــــول زوار هـــنـا يــا مــا

ومعظ ــم القديس ــن يس ــلكون اجلب ــال ويس ــكنوها،
وي ــروى
ودي ــر األنب ــا ش ــنودة موج ــود يف اجلب ــل الغرب ــي ُ
عن ــه ان ــه كان يتعب ــد يف املغ ــارة أعل ــى اجلب ــل ،واملعروفة
(بالقطعي ــة)
وم ــن طق ــوس زي ــارة األنب ــا ش ــنودة صع ــود جب ــل
القطعي ــة والوص ــول إل ــى املغ ــارة وان ــه لطري ــق صع ــب
ولكنه يصبح س ــهال بغرض حتقيق الغاية وهى الزيارة
ون ــوال البرك ــة
مـا واعـر يـا سيدي

يـا طلـوع اجلبــل مـا واعـر يـا سيدي

مـا واعـر يـا سيدي

واتـوسطلـه الهــوا كـلــعـــب الــرقـيـق

مـــا واعــر يــا ربـــي

يـا طلـوع اجلبــل مـــا واعـــر يـا ربـي

مـا واعـر يـا ربـي زقزق الطير األخـضر نشـرب مـن القـرب

وه ــا ه ــي الزائ ــرة ق ــد وصلت إلى ب ــاب الدي ــر (عتبة
الدي ــر) وه ــي فرح ــة بالزي ــارة ويص ــف الفن ــان الش ــعبي
العتب ــة الت ــي تطأه ــا األق ــدام باحلج ــارة والياق ــوت
واألحجار الكرمية واس ــتخدام الس ــوارة (أساور الذهب)
والعق ــود (العق ــد)  .وتدل هذه األلفاظ العالية القيمة
املادي ــة عل ــى احلال ــة النفس ــية الفرح ــة الت ــي تصاحب
الزائري ــن عن ــد الوص ــول إل ــى دي ــر القديس.

عـتبهـا حجـــارة

بـيعتـك يـا جــدي عـتبـهـا حجــــارة

وشــــال احلـجارة

مني بناك يا شــهيد وشــــال احلـجـارة

عـتبهـا حجـــارة

تـفتحـه الـزايــرة بـســـن الســــوارة

وشــــال احلـجارة

دا بنونـي الـمـلـوك

ونـــاس الـــزيـــارة

عـتبهــا يـاقـوتي

بـيعتـك يـا جــدي عـتبهــا يــاقـوتي

ميــن شـــال مـيـــة مـني بنـاك يا شــهيـد

ميـــن شــال مـيــة

عـتبهــا يـاقـوتي

تـفتحـه الـزايــره بـســـن الـعــقــــود

دا بنونـي الـمـلـوك

لـمحــي اخلـطية

ميـن شـال طــوب مني بناك يا شــهيـد

ميـن شـال طــوب

دا بنونـي الـمـلـوك

لـمحـي الـذنــوب

يـا عـتبـة بلـوحـة بـابـك يــا شـهـــيد يـا عـتبـة بلـوحـة
يـا عـتبـة بلـوحـة فـرحـتـك يـا قلبي نهـار أن تـروحــه

ويق ــوم رهب ــان الدي ــر يف أي ــام املول ــد بتجهي ــز املكان
وعمل االستعدادات الكاملة كما يصف الفنان الشعبي
حال ــة وص ــول الزائري ــن ع ــن طري ــق س ــماع ص ــوت آالت
املوس ــيقى الش ــعبية وه ــي الطبل ــة واملزم ــار وه ــي نفس
اآلالت الش ــعبية التي تس ــتخدم يف األفراح واملناس ــبات
السعيدة.
رش الـجنـيـنـــة

رش الـجنـيـنـــة

يـــــــا راهــــــــــب

رش الـجنـيـنـــة

حـس طبـل الـزوار مـا قـرب عـلينــا

رش الـجنــايـــن

يـــــــا راهــــــــــب

رش الـجنــايـــن

رش الـجنــايـــن

حـس طبـل الـزوار مـا هـو بـره بـاين

 - 2بناء الدير

وعن كيفية بناء الدير تغني اجلماعة الشعبية
طـوبـه علـى طوبة

ميــن شـال مـيـــة
ميـن شـال طــوب

وهك ــذا ن ــرى مخيل ــة الفن ــان الش ــعبي تتح ــدث عن
التفاصي ــل الدقيق ــة لبن ــاء ه ــذا الص ــرح العظي ــم ،وأن
ل ــه الفخ ــر ف ــى أن يش ــرك أج ــداده وأخوال ــه والزائرين،
بل وأش ــرك معهم املالئكة ليضفى قدس ــية خاصة على
ه ــذا البن ــاء العجيب.
 - 3بطولة األنبا شنودة

وع ــن بطول ــة األنبا ش ــنودة يس ــجل النص الش ــعبي
أغان ــي ح ــول زعامت ــه وقداس ــته ومعجزات ــه ،فيصف ــه
الفنان الش ــعبي بكلمة (الس ــبع) وال يجد الفنان كلمة
أق ــوى م ــن ه ــذه مل ــا له ــا م ــن دالل ــة ش ــعبية ترم ــز للقوة
والبطول ــة والزعام ــة ،ب ــل وه ــذه الصف ــة منتش ــرة ف ــى
صعي ــد مص ــر وس ــكان اجلب ــل:
سبع يا أبو شنودة

طل من الهيكـل وقالـي السالمة
سبع يا أبو شنودة

مني بنـاك يـادى الدير

طـوبـه علـى طوبة

بنايــة عجــوبـــه

قـالـب على قـالـب مني بنـاك يـادى الديرقـالـب على قـالـب
قـالـب على قــالـــب

دا بنـاني الـبــنــا بـنـــايـة عجــايب

حــط الشـنـاكــل مني بنـاك يـادى الدير حـــط الشـنــاكــل
حــط الشـنـاكــل

دا بنونـي الـمـلـوك

يـا عـني الثـرية
طل من الهيكـل وسـلـم عليـا

طـوبـه علـى طوبه
دا بنـاني الـبــنــا

يا عني احلمامة

ورسـمـوا الهـواكـل

وال حـــد زيـــه

سبـع يــا أبـو شنـودة

وال حـــــد زيــــه

وال حـــد زيـــه

يـا غــزالــة الــجـبــل

تـعـلـت لـضــيـــه

وال حـد كـيـفه

سبــع يـا أبــو شنـودة

وال حـد كـيـفـــه

وال حـد كـيـفه

يـا غــزالة الـــجـبـــل

تـعلــت لـطـيـفـه

ويوج ــد يف معظ ــم األدي ــرة بئ ــر للمي ــاه أو آب ــار ،وإن
ه ــذه اآلب ــار بوجوده ــا يف ه ــذه األماك ــن املقدس ــة ق ــد
تقدس ــت ،وإن ماءه ــا دواء للمري ــض واملس ــافر:

حــط الـحـديـدي

سـلبـهــا حــريــر

سقيـتـك يـا جــدي

سـلبــهـــا حــريـر

مني بنـاك يـادى الدير

سـلبـهــا حــريـر

يــا كـل شـربـه منهـا

دوا للــعــلـيـــــــل

حــط الـحـديـدي

سلبهـا سـالســـل

سقيـتـك يـا جــدي

سلبهـا سـالســــل

سلبهـا سـالســـل

يـا كـل شـربــه منهـا

دوا للــمـســافـــر

حــط الـحـديـدي دا بنونـي الـمـلـوك

وعــلــوا صلـيـبـي
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- 4معمودية األطفال في المولد

- 5النذور واألضاحي

تعتبر املعمودية أو التعميد (التنصير) من الطقوس
الدينية األساسية عند األقباط ،وهذه املمارسة املأخوذة
م ــن معمودي ــة الس ــيد املس ــيح يف نه ــر األردن .وق ــد ينذر
وال ــدا الطفل بأن يعمداه يف مولد أحد القديس ــن:
تـنصــر ولــدهـــا

رايـحـــه أم الــــولــد

تـنصـر ولــدهـــا

ويع ــد املولد هدف ًا أساس ــي ًا لتقدمي الن ــذور من قبل
األف ــراد .وم ــن أه ــم النذور واألضاحي الت ــي كانت تقدم
للقديس الش ــموع واخلراف واجلاموس والطيور ،حيث
يق ــوم زائرو القديس بذبحها ويأكلونها يف وليمة تضم
األهل واألصحاب				:

تـنصــر ولــدهـــا

فـتحـت بـاب الهيكل

بســن حـلــقــهــا

هــات النـــدر لــــي والــشــــهـــــيــــــد هـــات الـــنــــدر لــي

تـنصـر ضـنــاهــا

رايــحــه أم الــــولــد

تـنـصـر ضـنـاهـا

هــات النـــدر لــــي وأنـت لـك ولـدك وأنـا أخـد الشوشيه

تـنصـر ضـنــاهــا

فـتحـت بـاب الهيكل

بــمـفـتـاح وراهــا

على حلمـه ضانـي مـا لفلفـه حلتــه عـلــى حلـمـه ضانـي

بجــار الـعمــــود

واقــفـــه أم الــولـــد

بجــار الـعمــــود

على حلمـه ضانـي واملعــالــق فضـــه تــزيـــن الصــــوانــي

بجــار الـعمــــود

يــــا َحـمـار خــدهــا

بــلــون العــقــــود

بــجــار السـتـارة

واقــفـــه أم الــولـــد

بــجـــار السـتـارة

بــجــار السـتـارة

يــــا َحـمـار خــدهــا

بلــون السـيجارة

وقدمي ــا كان الق ــس ،أو الكاه ــن يأخذ مقاب ـ ًـا مادي ًا
نظي ــر إج ــراء املعمودي ــة للطف ــل ،يف ح ــن تك ــون اآلن
ب ــدون مقاب ــل .ويف الن ــص التال ــي يوض ــح أن أم الول ــد
أو جدت ــه تق ــدم أغل ــى م ــا عنده ــا م ــن ذه ــب أو حلي يف
إج ــراء معمودي ــة الطف ــل:
يـا ستـه الكبيرة

ايش عطيتي القمص يـا ستـه الكبيرة

يـا ستـه الكبيرة

خمسه «محبوب دهـب» وحلـقـي رهـيـنـة

يا ستـه الكـبـاير

ايش عطيتـي القمـص يا ستـه الكـبـايــر

يا ستـه الكـبـايــر خمسه محبـوب دهـب وحلقـي رهـايـــن
***
هـات الـوادوعمـه

وشــيــعــــه

هات الواد وعـمـه

هـات الـواد وعمـه

واطحـن الزعفـران

على طرف كـمـه

هات الـواد وخالــه وشــيــعــــه

هات الواد وخالــه

هات الـواد وخـالـه واطحن الزعـفـران علـى طـرف شاله

وت ــدل عب ــارة خمس ــه «محب ــوب ده ــب» عل ــى ق ــدم
الن ــص ،فكلم ــة (محب ــوب ده ــب) ه ــي عمل ــة نقدي ــة
محلي ــة كان ــت تس ــتعمل فت ــرة احلمل ــة الفرنس ــية ،وقد
رصده ــا علم ــاء احلمل ــة الفرنس ــية.
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وم ــن النذور واملمارس ــات القدمية التي كانت جتري
يف املولد قص بعض خصالت الشعر املتروكة واملوهوبة
أو املن ــذورة للقدي ــس ويق ــوم الكاه ــن بقصه ــا وه ــا ه ــي
املغني ــة الش ــعبية توص ــي احل ــاق ب ــان يحل ــق ل ــه رأس ــه
ويت ــرك بع ــض اخلصالت ليقصه ــا الكاه ــن يف املولد .
وخـلـيلـه حـتـه

وزيـــــــنـــــــــــه

وخــلـــيــلــه حــتــه

وخـلـيلـه حـتـه

وأحـرسـه يـارب

دا خـــي الــبــنــتــه

وخـليـلـه شـاره

يــــا مــــزيــــــن

وخـــليــلـــه شــــــاره

وخـلـيلـه شـاره

وأحـرسـه يـارب

دا خـــي التــــالتــــه

وم ــن املالح ــظ يف ه ــذه األغان ــي انها تق ــال ايضا يف
زي ــارة كل ادي ــرة القديس ــن م ــع تغي ــر اس ــم القدي ــس او
امل ــكان ال ــذي ين ــوون زيارت ــه ،وايض ــا كان ــت تق ــال اثن ــاء
احل ــج املس ــيحي ،لي ــس ذل ــك فحس ــب ب ــل انه ــا تتف ــق
متام ــا م ــع األغان ــي الش ــعبية الت ــي تق ــال يف املوال ــد
االس ــامية واحل ــج اإلس ــامي .مم ــا ي ــدل عل ــى وح ــدة
املوروث الش ــعبي لدى املس ــيحيني واملس ــلمني يف مصر.
قصص الخوارق

وتع ــد قص ــص اخل ــوارق او الكرام ــات (املعج ــزات)
ظاه ــرة منتش ــرة ب ــن بعض االف ــراد والت ــي ُترى على
أي ــدي القديس ــن وم ــن ضم ــن ه ــؤالء ،القدي ــس األنبا
ش ــنودة ،فل ــه كثير من املعجزات ليس ــت يف حياته فقط
وإمن ــا بع ــد وفات ــه أيض ًا.

ب ــل وأن كثي ــر ًا م ــن القديس ــن ال يذي ــع صيته ــم
وال يعرفه ــم أح ــد ،إال بع ــد وفاته ــم ع ــن طري ــق ظه ــور
معجزاته ــم .ويت ــم ش ــهرة القدي ــس بكث ــرة معجزات ــه،
ب ــل وأيضـ ـ ًا بعظم ــة معجزات ــه مث ــل ش ــفاء األم ــراض
املس ــتعصية مث ــل الس ــرطان ،وأيضـ ـ ًا كثي ــرا م ــا نس ــمع
ع ــن إج ــراء القدي ــس لعملي ــات جراحي ــة أثن ــاء ن ــوم
املصاب ــن ،ويؤكده ــؤالء الن ــاس بأن معج ــزة قد حدثت
له ــم ويبرهنوا عل ــى ذلك باألش ــعة واإلثباتات الطبية.
وأيض ًا معجزات مثل الش ــفاء من األرواح النجس ــة،
والتي اش ــتهر بها األنبا ش ــنودة وديره .وقد تكون صورة
القدي ــس أو كت ــاب م ــن معجزات ــه أو بع ــض حنوط ــه أو
زي ــارة كنيس ــته كافي ــة إلح ــداث املعج ــزة ،وذل ــك يتوقف
عل ــى إمي ــان الش ــخص واالعتق ــاد يف القدي ــس ،ولي ــس
الش ــفاء م ــن األم ــراض فقط هي كل املعج ــزة وإن كانت
محورها ولكن هناك كثير من املشاكل والضيقات التي
ُت ــل عن طريق القديس ــن.ومنها ه ــذه احلكايات:

اذهب ــي إل ــى دي ــر األنب ــا ش ــنودة وبصالت ــه س ــوف يع ــود
الن ــور إل ــى عيني ــك ،فع ـ ًـا ذهبنا أن ــا ووالدي إل ــى الدير
ووقف ــت أمام أيقونة القديس األنبا ش ــنودة ألصلي وما
أرهبه ــا تل ــك الفت ــرة الت ــي وقفته ــا ألصل ــي إذ ش ــعرت
برهب ــة عظيمة وش ــعرت بان األنبا ش ــنودة أمامي وقلت
ل ــه أن ــا طالب ــه ش ــفاعتك وصالت ــك عني لكى تش ــفيني
ويرج ــع الن ــور لعيني.
وبينم ــا أن ــا واقفة أم ــام الهيكل أصلي فجأة ش ــعرت
ب ــأن ي ــد خفي ــة متس ــح عين ــي وكأنن ــي فى حل ــم عجيب
وهن ــا حتدث املعجزة وأبص ــر بعيني جيد ًا وكأن لم يكن
ش ــيئ ًا فصرخت بأعلى صوتي :النور رجع لعيني ،النور
رج ــع لعيني ،وكان ذلك على م ــرأى جميع احلاضرين.

النظر يعود لفتاة من أسيوط

حتك ــي لن ــا س ــيدة( )20ان ــه يف ليل ــة من األي ــام حلمت
حلمـ ـ ًا مرعبـ ـ ًا وفظيعـ ـ ًا ج ــد ًا كأن ــه كابوس فاس ــتيقظت
مفزوع ــة م ــن ذل ــك احلل ــم مم ــا كان ل ــه أثر عل ــى عيني
فأصبح ــت ال أق ــدر أن أرى به ــا أي ش ــيء ،أخذني والدي
وعرضن ــي عل ــى أكثر م ــن طبيب ومت عمل ل ــي أكثر من
إش ــعاع وتبني من هذه اإلش ــاعاعات أنه ال يوجد س ــبب
عضوي لع ــدم اإلبصار.
فقمن ــا بعم ــل إش ــعاعات أخ ــرى تب ــن أيضـ ـ ًا م ــن
نتيجته ــا ع ــدم وج ــود أس ــباب عضوي ــة يف الع ــن تؤث ــر
عل ــى اإلبص ــار ،األمر الذي أدى إلى حي ــرة كل األطباء.
حقيق ــة أن ــا حزن ــت ج ــد ًا وتضايق ــت وقلت «لي ــه كده يا
رب أن ــا عمل ــت أي ــه علش ــان تأخ ــذ من ــي نعمت ــك الل ــي
أعطيته ــا ل ــي ولكن ــي رش ــمت نفس ــي بعالم ــة الصلي ــب
ودخل ــت حجرت ــي ووقفت ألصل ــي وأطلب معون ــة الرب
لك ــي مي ــد ال ــرب ي ــده ويلمس ــني ويرج ــع الن ــور لعين ــي
وتش ــفعت بأمنا الع ــذراء مرمي والقديس األنبا ش ــنودة
وعاتب ــت األنب ــا ش ــنودة وقل ــت« :أزاي أق ــدر أزور دي ــرك
تان ــي وأن ــا م ــش ش ــايفه» وبلجاجة طلبته وتش ــفعت به
وس ــلمت األم ــر كل ــه هلل ،بعدها اس ــتغرقت يف نوم عميق
وحلم ــت حلمـ ـ ًا وإذا بالس ــيدة الع ــذراء مرمي تق ــول لي:

الهوامش
 1ف ــاروق أحم ــد مصطف ــى ،املوال ــد :دراس ــة للع ــادات
والتقالي ــد الش ــعبية يف مص ــر ،ط .2.الهيئ ــة
املصري ــة العام ــة للكت ــاب ،1981 ،صـ ــ.79
 2م ــراد كام ــل ،حض ــارة مص ــر يف العص ــر القبط ــي،
القاه ــرة :مطبع ــة دار العال ــم العرب ــي.)-19 -( ،
 3فاروق أحمد مصطفى ،مرجع سابق ،ص .34
 4القدي ــس العظيم األنبا ش ــنودة رئيس املتوحدين.
(س ــوهاج) :مكتب ــة دي ــر األنب ــا ش ــنودة س ــوهاج،
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األغنية الشعبية والتغيرات االجتماعية في األردن

()1

أ .محمود الجبور
أستاذ مشارك يف اللغويات التطبيقية ،جامعة آل البيت ،األردن

يقف الباحـــث في هذه الورقـــة على التغيـــرات االجتماعية التـــي يمكن رصدها
مـــن خالل األغنية الشـــعبية فـــي األردن ،من حيث هي ســـجل موثـــوق به إلى
درجة كبيـــرة ،ذلك أنهـــا تتفلت مـــن مقص الرقيـــب دائما ،وتـــراوغ معبرة عن
نقاط الالمســـاس في المجتمع ،فتتجـــاوز الخطوط الحمر وتدخل فـــي المحظور ،ومع
ذلك يتم التســـامح معها لســـببين :
ألنه ــا ف ــن ،وللف ــن مب ــررات وج ــوده يف ذاته  ،وهو مقصود لذاته ،ليس ل ــه هدف غير اإلطراب
أو التس ــلية والتنفيس ،إلى غير ذلك من املبررات التي ميكن أن يس ــوغ بها صاحب الس ــلطة
 -دينية كانت أو اجتماعية أو حاكمية  -لنفس ــه الس ــكوت عن تلك التجاوزات .
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يع ــود لطبيع ــة األغني ــة الش ــعبية نفس ــها ،ذلك أنها
ال تدع ــي لنفس ــها مؤلف ــا مح ــددا وال يدعيه ــا أحد
لنفس ــه ،وك ــذا مجم ــل التراث الش ــعبي غي ــر املادي،
فعل ــى م ــن ي ــا ت ــرى ميك ــن أن يق ــام احل ــد؟ وم ــن
سيس ــجن حني نس ــتمع إل ــى مجموعة من الش ــباب
ي ــرددون يف (الدبك ــة) أغني ــة تتج ــاوز احملظ ــور؟
عينة الدراسة:

تتمث ــل عين ــة الدراس ــة يف ما حتصل علي ــه الباحث
من مواد س ــمعية تعود جليلني  ،أي قرابة س ــتني عاما،
من ــذ بداية الس ــتينات وحت ــى العقد األخير .
محاور الدراسة:

تنقسم الدراسة إلى محورين:
التغيرات االقتصادية والسياسية وأثرها يف األغنية
الشعبية.
موق ــف املجتـم ـ ــع م ــن احملظ ــور الدين ــي والع ــادات
والتـ ـقــالـ ـ ــيد واألعـ ـ ـ ــراف ،وأثـ ــر ذل ـ ـ ــك ف ــي األغ ـنـ ــية
الش ــعبية.
وقد خلص الباحث إلى النتائج اآلتية:
كان ــت األغني ــة الش ــعبية س ــجال صادق ــا للتغي ــرات
االجتماعي ــة واالقتصادي ــة الت ــي مرت به ــا املنطقة
بش ــكل ع ــام وال ميك ــن ع ــزل األردن ع ــن م ــا جرى يف
محيط ــه م ــن تغيرات.
كان جتاوز احملظور اجلنسي األكثر جتاوزا  ،وميكن
إعادة ذلك إلى سببني:
 1كانت نوعا من التنفيس عن الكبت اجلنسي.
 2الس ــلطة الوحي ــدة التي حتاس ــب على ذل ــك التجاوز
س ــلطة مجتمعي ــة ال متلك وس ــائل العقاب.
 3تس ــامح املجتم ــع مع هذا النوع م ــن التجاوز بوصفه
فن ــا ال يتجاوز الق ــول إلى الفعل.
 4كان ــت اخلط ــوط احلمر يف السياس ــة األش ــد س ــطوة،
ول ــم يك ــن ذلك عائدا لتجبر الس ــلطة بق ــدر ما كان
عائدا لتجربة مجتمعية مع السلطة ،ثم إن عقاب
الس ــلطة السياس ــية حاضر عيانا يف حني لم متلك
الس ــلطة الدينية تلك األدوات.
موسيقى وأداء حركي
العدد 37
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الموروث الشفاهي وقيمته:

يعد املوروث الش ــفاهي اجلزء األهم من أجزاء املوروث
الش ــعبي والذي ميكن أن يقس ــم إلى :املعارف واملعتقدات
الش ــعبية ،املكون ــات املادي ــة كاملبان ــي واملنتجات الش ــعبية،
والفن ــون األدائي ــة كالرقص والدبكات وغيرها ،ث ــم اآلداب
الش ــفاهية الش ــعبية وتش ــمل احلكاي ــات واخلراف ــات
واألساطير ،والشعر ،والغناء ،واألمثال واحلكم وغيرها(.)1
وب ـ ـ ــذا ف ـ ـ ــإن امل ـ ـ ــوروث الشفاهي يكتسب أهم ـ ــية خاصــة
يف من ـظ ـ ــومة التـ ـ ــراث الش ـع ـ ــبي ،مــن ح ـ ــيث إنــه يت ــسم
بــالســمات اآلت ــية:
 1الس ــعة والش ــمول ،فه ــو يش ــمل جمي ــع أف ــراد وفئ ــات
املجتم ــع وطبقات ــه.
 2قدرته على االستمرارية والتواصل عبر األجيال.
 3قدرته التعبيرية التي تفوق مختلف أصناف التراث
الشعبي األخرى.
 4قدرته على الكشف عن مكنونات ومعتقدات املجتمع
وتصورات ــه ومواقف ــه جت ــاه ح ــدث من األح ــداث التي
مي ــر به ــا املجتم ــع .ذل ــك أن ــه مهم ــا حاول ــت مص ــادر
اخلوف والتخويف حتديد املواقف وصوغها بطريقة
ما فإن مواقف الفرد واملجتمع جتد لها متنفس ًا من
خ ــال النكت ــة واألغنية وغيره ــا من وس ــائل التعبير
الش ــفاهي الش ــعبي الذي يصعب ضبطه وتقييده.
إن السمة األخيرة تعد السمة الرئيسة التي تكشف
ع ــن قيم ــة امل ــوروث الش ــفاهي يف مصفوف ــة املع ــارف
اإلنس ــانية ،فباإلضاف ــة إل ــى وظيف ــة املوروث الش ــفاهي
التنفيس ــية وتفري ــغ الطاق ــات الناجت ــة ع ــن الكب ــت
ال ــذي متارس ــه الس ــلطات مبختلف أنواعه ــا ،باإلضافة
إل ــى ذلك فإن دراس ــته تكش ــف ع ــن منتج إنس ــاني يعبر
أصدق تعبير عن معتقدات الشعب ومواقفه وتطلعاته.
ذل ــك أن املنت ــج الش ــفاهي أكث ــر ق ــدرة عل ــى املراوغ ــة
والتفل ــت م ــن ربق ــة القي ــود الت ــي تفرضه ــا الس ــلطات.
حي ــث ميك ــن للس ــلطات أن حت ــدد ش ــكل املبان ــي وطرق
العي ــش ،واملع ــاش واللب ــاس كالذي يح ــدث للحجاب يف
بع ــض الدول الغربي ــة والعربية ،ومتنع ممارس ــة بعض
العب ــادات كال ــذي ح ــدث يف االحتاد الس ــوفيتي س ــابق ًا،
غي ــر أن ــه ليس من س ــلطة ميك ــن أن تف ــرض رقابة على

النكت ــة أو األغني ــة الش ــعبية .وم ــن هن ــا ج ــاءت عناي ــة
الباحث ــن واملؤسس ــات العلمي ــة بالتراث الش ــعبي عامة
وبامل ــوروث الش ــفاهي خاصة ،وال ــذي حتتل فيه األغنية
الش ــعبية مكانة خاص ــة(.)2
التراث الشعبي واالهتمام به

ميك ــن الق ــول ب ــأن االهتم ــام بالت ــراث الش ــعبي على
مس ــتوى العالم قد بدأ يف أملانيا يف القرن الثامن عش ــر
عل ــى يد األخوين (جرم) وذلك خش ــية منهما أن تضيع
ال ــروح األملانية إثر الصراع ــات التي كانت تدور يف أوروبا.
وق ــد كان اهتمامهم ــا منصبـ ـ ًا عل ــى الت ــراث األملاني قبل
املس ــيحية ،ث ــم تبعهما يف ذل ــك كل من ج ــاء بعدهما(.)3
اخل ــوف عل ــى الهوي ــة ه ــو ذات ــه ال ــذي دف ــع الفنلندي ــن
إل ــى االهتم ــام بتراثه ــم الش ــعبي ح ــن خضع ــت فنلندا
لالحت ــال الس ــويدي حت ــى ع ــام 1809م ث ــم االحت ــال
الروس ــي ،مما حف ــز (إلياس لون ــروت) إلى تقدمي رائعته
اخلال ــدة (كاليف ــاال) ع ــام 1835م بع ــد أن ط ــاف أنح ــاء
فنلندا جميعها( ،)4ثم أصبحت فنلندا رائدة يف احلفاظ
عل ــى امل ــوروث الش ــعبي والعناية ب ــه .أما فرنس ــا فقد بدأ
اهتمامه ــا بالتراث الش ــعبي مرتبط ًا باالس ــتعمار حيث
أول ــت عناي ــة فائق ــة لدراس ــة الت ــراث الش ــعبي للش ــعوب
املس ــتعمرة خاصة يف أفريقيا ،تال ذل ــك اهتمام بالتراث
الشعبي الفرنسي( ،)5وقد اندرجت دراسة التراث الشعبي
يف فرنس ــا ضمن دراس ــات علم االنثروبولوجيا وأنشئ يف
باري ــس متح ــف اإلنس ــان ()Musée de homme
وه ــو عب ــارة عن معه ــد للدراس ــات االنثروبولوجية يهتم
بالت ــراث الش ــعبي اإلنس ــاني بعام ــة( .)6أم ــا يف بريطاني ــا
فق ــد جاء االهتمام األكادميي بالتراث الش ــعبي متأخر ًا
نسبي ًا ،حيث أولت جامعة أدنبرة وجامعة ليدز ومتحف
كارديف يف ويلز عناية كبيرة بالتراث ،فأنش ــئ أول معهد
منوذج ــي للت ــراث الش ــعبي ع ــام 1951م( .)7أم ــا العال ــم
اجلديد ،أمريكا ،فقد أولت عناية فائقة لدراس ــة التراث
الش ــعبي األمريك ــي غي ــر أنه ــا تأخرت كثي ــر ًا ع ــن أوروبا،
وأنش ــأت مجلة للفلكلور منذ منتصف القرن العش ــرين
وق ــد كت ــب محرره ــا (دورس ــون) يق ــول« :إنّ أمريكا البلد
الغن ــي ،الب ــد أن ميتل ــك ث ــروة من فلكل ــوره اخل ــاص به.
ففي هذا العصر الذي تس ــيطر فيه أمريكا على العالم،
يتحت ــم على األمريكيني بكل فخر أن يكتش ــفوا تراثهم

الفلكل ــوري  .....مل ــاذا يكل ــف الش ــاب األمريكي ب ــأن يقرأ
عل ــى ال ــدوام ع ــن آله ــة بالد الش ــمال؟ وأن يقرأ أس ــاطير
اإلغريق والرومان؟ حق ًا إنه ينبغي على كل أمة متقدمة
أن تق ــدم ألطفاله ــا فلكلورها عن أس ــاطيرها وأبطالها،
ويس ــعدني أن الباحث ــن األمريكي ــن ق ــد أخ ــذوا عل ــى
عاتقه ــم حتقي ــق هذا املطلب( )8ثم توال ــى اهتمام املراكز
البحثية بالتراث الش ــعبي األمريكي وخ ــارج أمريكا ،أما
االحتاد الس ــوفيتي الس ــابق واملنظومة االش ــتراكية فقد
كانت س ــباقة يف دراس ــة التراث الشعبي منذ بداية القرن
العش ــرين إثر الثورة البلش ــفية(.)9
االهتمام بالتراث الشعبي في األردن

ب ــدأ االهتم ــام بالت ــراث الش ــعبي األردن ــي من ــذ
س ــتينات الق ــرن املنص ــرم وق ــد ب ــدت الدراس ــات املهتم ــة
به ــذا الت ــراث قليل ــة ون ــادرة وكان عل ــى رأس ــها البح ــث
ال ــذي قدم ــه أ.د .هان ــي العم ــد لني ــل درج ــة املاجس ــتير
وكان بعنوان «أغانينا الش ــعبية يف الضفة الش ــرقية من
األردن» وق ــد ص ــدرت الطبع ــة األول ــى م ــن الكتاب س ــنة
1969م وق ــد س ــبقه بأش ــهر ص ــدور كت ــاب من ــر س ــرحان
ع ــن األغني ــة الش ــعبية يف الضف ــة الغربي ــة م ــن األردن.
وقد س ــبق ذلك كله توجه رس ــمي نحو العناية بالتراث
الش ــعبي وذل ــك بإنش ــاء دائ ــرة الثقاف ــة والفن ــون من ــذ
بداية الستينات .وكذلك اهتمام اإلذاعة بتشكيل جلنة
جلم ــع األغني ــات الش ــعبية ع ــام 1960م .وم ــن األس ــماء
الرائ ــدة يف العناي ــة بالت ــراث الش ــعبي األردن ــي العال ــم
املوس ــوعي ُرك ــس بن زاي ــد العزيزي الذي تع ــد مؤلفاته
بصدق موس ــوعة للتراث األردني ،وعلى رأس ــها قاموس
الع ــادات واللهج ــات واألوابد األردنية وقد طبع أول مرة
س ــنة 1973م غي ــر أن املؤل ــف أش ــار يف مقدم ــة كتاب ــه أن
جم ــع امل ــادة وعنايت ــه بالت ــراث األردن ــي ق ــد ب ــدأت من ــذ
ع ــام 1928م ،وقبل ــه ،وق ــد ص ــدر له العديد م ــن املؤلفات
كان آخره ــا وأهمه ــا :معلم ــة الت ــراث األردن ــي .ونحن إذ
نذك ــر لهذي ــن العامل ــن جهودهم ــا فإنن ــا ال تغفل جهود
اآلخري ــن م ــن الذي ــن التفتوا للت ــراث األردن ــي واهتموا
()11
به ،ومنهم د .خلف اخلريشة( ،)10ود .محمد الغوامنة
واملنزالوي( )12وتوفيق أبو الرب( )13وغيرهم .غير أنّ ثمة
جه ــد ًا ال يق ــل ع ــن اجلهد البحثي أهمي ــة ال بل يفوقه
ق ــام ب ــه ش ــعراء رواد اس ــتلهموا التراث الش ــعبي وأعادوا
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()2

فرقة شباب الرمثا للفنون الشعبية

إحي ــاء الكثي ــر مما أوش ــك عل ــى االندثار ومنهم رش ــيد
زي ــد الكيالن ــي( ،)14وناي ــف أب ــو عبي ــد وحبي ــب الزي ــودي
وآخ ــرون ال يتس ــع املج ــال لذكرهم ،كم ــا وأقيمت بعض
املؤمت ــرات الت ــي عني ــت بالت ــراث الش ــعبي منه ــا ملتقى
عمان الثق ــايف الثام ــن1999 ،م.
أم ــا جه ــود املستش ــرقني فل ــم تك ــن مخصص ــة
للت ــراث الش ــعبي إمن ــا ج ــاء ذكره ــا ملالم ــح م ــن الت ــراث
يف س ــياق اهتمامه ــا باملنطق ــة بش ــكل ع ــام وم ــن هؤالء
املستش ــرقني( :نرس ــتم) ،يف كتاب ــه :رح ــات يف ش ــرق
األردن  ،1822ولورنس ،رحالت يف لبنان وسوريا واألردن
وفلس ــطني1888 - 1829 ،م .وق ــد ق ــام د .أحم ــد عوي ــدي
العب ــادي بترجم ــة الكتاب ــن إل ــى العربي ــة ،وللعب ــادي
دور كبي ــر يف مج ــال الت ــراث من خالل املسلس ــات التي
كتبها للتلفزيون األردني وعلى رأس ــها مسلس ــل وضحا
واب ــن عجالن.
األغنية الشعبية في األردن

اهت ــم غي ــر واح ــد م ــن الباحث ــن باألغنية الش ــعبية
األردني ــة منه ــم ،د .هان ــي العم ــد ،د .عبداهلل الش ــناق ،د.
محمد الغوامنة ،د .توفيق أبو الرب ،وقد لفتت األغنية
الشعبية يف األردن أنظار بعض املستشرقني منذ ستينات
الق ــرن املنصرم من أمث ــال ( )E. Nidaو()Newmark
موسيقى وأداء حركي
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ال َّل َذ ْي ــن قام ــا مبح ــاوالت لترجم ــة بع ــض األغان ــي
الش ــعبية ،غي ــر أن اهتمامه ــم كان منصب ًا عل ــى اجلانب
اللغ ــوي يف ه ــذه األغان ــي .وعل ــى الرغ ــم م ــن اجله ــود
املش ــكورة الت ــي ق ــام به ــا ه ــؤالء الدارس ــون ف ــإن األغني ــة
الش ــعبية األردنية لم تلق العناية التي تس ــتحقها .فهي
تع ــد م ــن جه ــة راف ــد ًا مهم ًا م ــن رواف ــد األغني ــة العربية
بش ــكل ع ــام وم ــن جه ــة ثاني ــة تعب ــر تعبي ــر ًا صادقـ ـ ًا ع ــن
مواق ــف وتطلع ــات اإلنس ــان العرب ــي بش ــكل واس ــع .فقد
امتزج ــت عل ــى ه ــذه البقع ــة اجلغرافي ــة احملص ــورة بني
نه ــر األردن غربـ ـ ًا ودجل ــة والف ــرات ش ــرق ًا وس ــهل ح ــوران
واملتوس ــط ش ــما ًال وجند واحلجاز جنوب ًا امتزجت على
ثراها األبعاد احلجازية والنجدية والش ــآمية احلورانية
والفلسطينية وحزن دجلة والفرات ،فال غرابة بعد يف أن
جتد األغنية الش ــعبية األردنية ،يف قوالبها ومضامينها
وأحلانه ــا مزيجـ ـ ًا عب ــق الش ــذى من ذل ــك كله.
 .1على مستوى القوالب الغنائية:

يقص ــد بالقال ــب الغنائ ــي ( )Formulaالبني ــة
اللحني ــة لألغنية ،تلك البنية الت ــي تتحدد وفق الزمة
لفظي ــة أحيانـ ـ ًا كم ــا ه ــي احل ــال يف:
«يازريف الطول».
«جفرا وهي يالربع».

م ــن أش ــهرها انهم ــاك الرج ــال يف العم ــل ،كالزراعة
واحلصي ــد ،وج ــز صوف الغن ــم وغيرها ،ومن أش ــهر
أغانيه:

«على دلعونة وعلى دلعونة».
«هال هالبة يا هال».
«أو وي ها».

يـــا بنت يا لّي بالبيت

«بالليل يا عيني بالليل».
وغيره ــا من الل ــوازم التي تتكرر يف بداية كل مقطع
أو نهايت ــه ،وأحيان ًا يكتفى بان تكون يف مطلع األغنية.
غي ــر أن القال ــب الغنائ ــي يف أحي ــان كثي ــرة ال يحت ــوي
الزم ــة لفظي ــة إمنا هو نس ــق حلني بس ــيط وف ــق إيقاع
محدد ،وميكن تقس ــيم القوالب اللحنية يف األردن إلى
قس ــمني تن ــدرج حت ــت كل قس ــم مجموعة م ــن القوالب
على النح ــو اآلتي:
 1قوالب حلنية قارة توارثتها األجيال جي ًال بعد جيل،
يصع ــب حتديد متى بدأت وأين ،وهذا القس ــم على
لون ــن ،ل ــون ب ــدوي ول ــون ريف ــي ،أم ــا الل ــون البدوي
فنذكر منه:
الهجينـــي :وه ــو م ــن أكث ــر القوال ــب اللحنية ش ــيوع ًا
وانتش ــار ًا يف األردن ،ويغن ــى يف البادي ــة والريف على
ح ـ ٍـد س ــواء .والتس ــمية مأخ ــوذة م ــن الهج ــن وه ــي
اإلبل.
الســـامر :وه ــو ع ــدة أن ــواع م ــن أش ــهرها (ه ــا هالب ــة
ي ــا ه ــا) و(الش ــروقي) والريحان ــي واملربوع ــة .أم ــا
النوع ــان األوالن فيش ــيعان يف البادي ــة األردني ــة
بش ــكل ع ــام ،أم ــا الريحان ــي واملربوع ــة فتش ــيع يف
العقب ــة ووادي عرب ــة ،وجن ــوب فلس ــطني(.)15
الربيـــج :وه ــو ن ــوع م ــن الغن ــاء يب ــدو أن ــه متص ــل
باحل ــرب ،وق ــد ش ــاع يف كل مناط ــق األردن ويغنى يف
زف ــة العري ــس .ومن ــه:
َ
ميوت خلُّـــه ميوت
أ لّـــي

َخلُّه ِيزور املقبرة

يـــا بيض ال تبكـــن عليه

هذي منايا مقدرة
***

يا بنت يا لّي عالســـطح
اننت غواكن شـــعركن

طلّي وشـــويف فعالنا
واحنا غوانا ســـيوفنا

احلـــداء :وهو من أق ــدم األن ــواع ،ويتصل باملس ــير وراء
اإلب ــل ،ول ــه ع ــدة أحل ــان ويق ــال يف مناس ــبات كثي ــرة

شـــوفيني كني ذليت

ومنه يف جز الصوف:
ما دعاني داعي يا خال جيتك ما دعاني داعي
ما يعاون جاره هبيت ياجلار املايعاون جاره
يامتون زغاره متوت مرته ويامتون زغاره
الطويرقـــي :لع ــل التس ــمية مأخ ــوذة م ــن الطوي ــرق،
تصغي ــر (ط ــارق) أو م ــن الطري ــق وه ــو م ــن األن ــواع
الشائعة يف الريف والبادية وتغنيه النساء يف الغالب
بع ــد خ ــروج الع ــروس م ــن بي ــت أبيه ــا ومنه:
كثر اهلل خيركو
يخلف عليكو
كثر اهلل خيركو
ما لقينا غيركو
عز النسايب
مالقيناغيركو
ف ّرش الديوان
يا بي محمد
فرش الديوان
الفرحةلصبياني
والعزلك
والفرحة لصبياني
ال تقول نسيتك
يا بي محمد
ال تقول نسيتك
َو ّول ما طريتك
وأنت املبدى
و ّول ما طريتك
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العرضـــة :وه ــي ن ــوع م ــن الرقص ــة احلجازي ــة الت ــي
تش ــيع يف اجلزي ــرة العربي ــة ،وال تش ــيع يف األردن يف
غي ــر العقب ــة ،ويقال ب ــأن أهل العقبة اس ــتقبلوا بها
األش ــراف عن ــد قدومه ــم(.)16
الرفيحي :وهي كالعرض ــة حجازية األصل ،واألش ــعار
واألغان ــي الت ــي تصاح ــب رقص ــة الرفيحي معظمها
يف مدح الهاشميني ،لذا فهي من الرقصات الوطنية
عند أه ــل العقبة(.)17
اجلوفي ــة :حجازي ــة ،نس ــبة إل ــى منطق ــة اجل ــوف،
وم ــن أغانيه ــا «ي ــا ب ــو رش ــيده».
يا بورشـــيده قلبنا اليوم مجروح

اللون الريفي

مس ِّ
تظل
جرح غميق وباحلشـــا ْ

دلعونة :وتغنى يف كل املناس ــبات مصاحبة للش ــبابة أو
املج ــوز أو اليرغ ــول وتنتش ــر يف بالد الش ــام عامة.
ززي ــف الط ــول :وحــال ـ ــها ح ــال الــدلعـ ــونة م ــن حي ــث
االنتشـ ـ ــار والـ ـش ـيـ ـ ــوع.
جفرا :وهو القالب األكثر شيوع ًا يف فلسطني ويعتقد
أن مصدره شمال فلسطني.
التراوي ــد :أغاني تغنيها النس ــاء للع ــروس ليلة وداعها
إلى بيت عريس ــها ،ليلة احلناء ،وهي تتس ــم باحلزن
الش ــديد ،كلمات وحلن ًا.
التهاليل :وهي أغاني هدهدة األطفال يف املهد.
امليجن ــة :وه ــي األكث ـ ــر ش ـ ــيوع ًا يف ل ـب ـنـ ــان وفلس ــطني
وسوري ـ ــا وشم ـ ــال األردن ويغني ـ ــها ال ـ ــرجال والنساء
على الس ــواء.
العتاب ــا :وه ــو القال ــب املناظ ــر للم ــوال ،حي ــث تش ــيع
حد س ــواء ،ويبدو
العتاب ــا يف ب ــاد الش ــام واملوال على ٍ
أن أص ــل ه ــذا القال ــب منطق ــة الف ــرات ،وه ــو قال ــب
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اليـ ـ ـ ــادي :يشـ ـ ــيع يف ل ـب ـنــان ك ـ ـث ـي ــر ًا وهـ ــو أقـ ــل ش ـي ــوع ـ ـ ًا
يف األردن.
الغز ّيل :وهو كاليادي أكثر شيوع ًا يف لبنان.
املهاهاه :وهو من أغاني النس ــاء ،غناء فردي موضوعه
الفخر واملدح.
أحلان زفة العريس من مثل:
درج يـــا غزالي ،وتلوحلي يا دالية.

وثم ــة قوال ــب حلنية كثيرة ليس لها تس ــميات ،إمنا
عرف ــت مبطالع أغاني اش ــتهرت ومنها:
بالقوارة يا زارعني الورد
عا حوارة ســـافر حبيب القلب

يف الوق ــت ال ــذي كان في ــه الل ــون الب ــدوي متص ـ ًـا
بنجد واحلجاز واجلزيرة العربية بشكل عام ،فإن اللون
الريف ــي متصل ببالد الش ــام حيث تش ــيع القوالب ذاتها
يف كل من فلس ــطني وس ــوريا ولبنان واألردن .ومن أش ــهر
أحلانه(:)18
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لبســـوني جاكيت وشلحوني جاكيت
سلموا تســـلموا وأكثر سالمي عليه
وبشـــوارع لكويت سلّمولي عليه
وين عاباب اهلل ولفي ميســـافر وين عاباب اهلل
ما تخاف من اهلل جرحـــت قليبي ما تخاف من اهلل
ســـكابا يا دموع العني سكابا
بنات العم راحن للغرابة
خيال الزرقا يا ولد
يـــا ّ
خذني معـــاك للزرقا للبلد
يـــا بو قضاضة بيضا
غير عليا لونه
ّ
رف احلمـــام مغـــرب

يا داده

مجـــوز والّ فـــرداوي

يـــا داده

يا عنيد يا يابه (حلن شعبي عراقي شاع يف األردن)
 2قوال ــب حلني ــة غي ــر ق ــارة ،وه ــي يف الغال ــب تنويع ــات
عل ــى األحل ــان الق ــارة ،وه ــي يف كثي ــر م ــن أحواله ــا
موس ــمية تش ــيع لفترة زمني ــة متتد أحيان ًا س ــنوات
ث ــم تختفي .وه ــذه األحلان يف غالبيته ــا كانت تفد
إل ــى األردن م ــن جن ــوب س ــوريا (حوران) والس ــويداء
وش ــبه اجلزي ــرة الفراتي ــة ومن أش ــهرها:

بالليل يـــا عيني بالليل

ويكثر أن يحمل الطير سالمه:

علي ميلي
مي الزنار النيلـــي  ...ميلي ّ

ياطيـــر ياطاير يا رايح على الديرة

وينك ياحللو وينك

بتشـــوفك عيني وتصونك عني اهلل

عاللجزيرة شـــدوا الرحال اليوم

باهلل يا مســـافر شعالنه هالغيرة

زمان  ...مالك زعالن
يا ّ

فلســـطني بالدي حلوة يا ماشاء اهلل

طو ل الغيبة
يا زمان وينه حبيبـــي  ...يا زمان ّ

إن القوال ــب اللحني ــة غي ــر الق ــارة من أكث ــر القوالب
امله ــددة بال ــزوال والنس ــيان ،وق ــد قامت فرق ــة الفحيص
وف ــرق الرمث ــا مش ــكورة بجه ــد جي ــد يف س ــبيل احلفاظ
عليه ــا غير أن اجلهد لم يس ــتكمل ،وه ــي إن مت توثيقها
باللحن والكلمة متثل مخزون ًا ميكن االستفادة منه(.)19
مم ــا تق ــدم يتض ــح م ــدى غن ــى القوال ــب اللحني ــة
يف األردن ،فق ــد ش ــكلت األردن مصف ــاة اندغ ــم فيه ــا
احلج ــازي بالش ــآمي بالعراق ــي بالفلس ــطيني بش ــكل
عف ــوي طبيع ــي ،وكال ــذي كان على مس ــتوى اللحن كان
على مس ــتوى الكلم ــة واحلس والش ــعور القومي ،حيث
اله ــم واح ــد واآلم ــال واح ــدة.
التغيرات السياسية واالقتصادية
ودورها في األغنية الشعبية

()20

كان ــت املنطقة منذ نش ــأت الدول ــة القطرية عرضة
لري ــاح عاتي ــة ل ــم ته ــدأ إل ــى يومن ــا ه ــذا ،وكان ظه ــور
الكي ــان الصهيون ــي وتأس ــيس دول ــة إس ــرائيل احل ــدث
األبرز الذي أثر يف حركة البشرية عامة ،وحفر عميقا
يف وجدان إنس ــان هذه األرض ،ش ــرق النهر وغربه ،وقد
جتل ــى ذل ــك األث ــر يف أغاني ــه الش ــعبية ،فمج ــد ح ــب
األرض والبطول ــة وتغنت الصبايا باجلندي واملناضل،
وكان احلن ــن للم ــكان والزم ــن اجلمي ــل ش ــدوا ش ــجيا
حزين ــا ،الري ــح رس ــائل ش ــوقه ،فطرب ــت أجي ــال عل ــى
ص ــوت العتابا:
شـــمالي يا هوى الديرة شمالي
على اللي بيوتهم توجه للشـــمالي
وانا ال رافق الغيم الشـــمالي
ندى واسقط على ديار احلباب

وق ــد صح ــب تل ــك التغي ــرات السياس ــية تغي ــرات
اقتـ ـص ــادية ،كـ ــان له ــا أث ـ ــر ك ــبير يف األغ ــنية الشعبية،
عـ ـل ـ ـ ــى مسـ ـ ــتوى ال ـك ـل ـم ـ ــات واألل ـحـ ـ ــان وطـ ـ ــرق األداء
واألدوات.
كـ ـ ــان الـف ـ ــارس أو خي ـ ــال امل ـه ـ ــرة هـ ــو مـ ــن تـت ـغـن ـ ــى
ب ـ ــه الص ـ ــباي ـ ـ ـ ــا ،وكـ ـ ـ ـ ــان لل ـح ـ ـصــاد غ ـ ـ ـ ــواه وفــروس ــيته،
بــزنـ ــوده الس ــمر ووجه ــه ال ــذي لوحته الش ــمس ،فغنوا
للمنج ــل غناءه ــم للس ــيف:
منجلي يـــا من جاله

راح عالصايغ جاله

مـــا جاله إال بعلبـــة

ليت هالعلبة فداه

وغنـوا لفرس احلراثة احلمراء ،وعلى التي يضعون
عليها لوح الدراس:
«يا حمرا يا لواحة»

بـ ـ ـ ــدأت مـ ـ ــع التح ــاق الش ـ ـ ــباب ب ــالـجــيش أن ـم ــاط
العـ ـ ــيش وطــرائـ ـ ــقه تتـغ ـ ــير ،ليحل اجلندي بش ــماغه
املهـ ـ ــدب أو طــاق ــيته محط أنظار الصبايا ،فأصبحنا
نسمع :
يا بـــو بنطلون اجليش ،حنا ومنا،
من حارتنا ال تيجيش ،شـــيل يا اهلل
هاي املـــرة مصرح لك ،حنا ومنا،
ثاني مرة يف تفتيش  ،شـــيل يا اهلل

غير أن غوى اجلندي ال يكفي لهذه الصبية
وهي تقول:
جنـــدي أول ما بوخذ ،حنا ومنا،
بدي قايد ســـرية ،شيل يا اهلل
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فرقة المهابيش

ُ
كال علـــى القاضي يفيض دعاويه

الغربة

م ــع ث ــورة الث ــروة النفطي ــة يف اخللي ــج ب ــدأ األرادنة
يفتح ــون أعينه ــم منتص ــف الس ــبعينات عل ــى عال ــم
جدي ــد ،عال ــم الري ــال والدره ــم ،يف العطل ــة الصيفي ــة
يع ــودون بس ــياراتهم الفاره ــة ،وض ــاع غ ــوى الف ــارس،
وحلق ــه غ ــوى اجلن ــدي وقائ ــد الس ــرية وحت ــى املعل ــم.
وصاح ــب ذلك إرس ــال الكثير من العائ ــات أبناءها
للدراس ــة يف اخلارج  ،وأصبحنا نس ــمع :
مكتـــوب بطيارة

دزي حملمد

مكتوب بطيارة

بيقرا بشـــطارة

يا بي محمد

وبيقرا بشـــطارة

تغي ــرت مطال ــع القصائ ــد يف البادي ــة األردني ــة،
فحل ــت الس ــيارة مح ــل (الذل ــول ) وش ــاعت أش ــعار م ــن
مث ــل ( مح ــاورة ب ــن اجلم ــل والطرنبي ــل )
حتى ســـمعنا باجلمل والطرنبيل
رضيوا لهـــم قاضي وحطوا معاديل
والـــكل منهم قال انا صادق القيل
موسيقى وأداء حركي
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قال اجلمـــل يالقاضي الي رضيناك
ابدعوتـــي جيتك وبدعوته جاك
نبغـــى االمانه واملعاديل بيديك
والكل منـــى تقنعه لني ترضيه

 .2األغنية الشعبية والمحظور

احملظورات أو التابوهات الثالثة كما يصنفونها ،
الدي ــن واجلن ــس والسياس ــة كان ــت حاض ــرة يف األغنية
الش ــعبية وق ــد مت جتاوزه ــا بدرجات .
()21

احملظور اجلنسي:
كان احملظ ــور أكثر احملظورات جتاوزا .حيث يدهش
امل ــرء م ــن م ــدى تس ــامح املجتمع م ــع ذلك التج ــاوز ،إن
قررنا أن ذلك كان من باب التسامح ،فاألغاني الشعبية
كان ــت تتج ــاوز التلمي ــح واإليح ــاءات اجلنس ــية إل ــى
التصري ــح وال ــكالم املباش ــر ال ــذي يفت ــرض أن ــه يخدش
احلي ــاء وال ــذوق العام ،مما ال يس ــمح املق ــام بذكر مناذج
من ــه ،وي ــزداد امل ــرء اس ــتغرابا أن بعض تل ــك املقطوعات
كان يغنيه ــا الش ــباب عل ــى مس ــامع النس ــاء ،صباي ــا كن

أم مم ــن جت ــاوزن مرحل ــة الش ــباب ،أم ــا األغان ــي الت ــي
كان ــت النس ــاء يرددنها فأقل جت ــاوزا ،وإن كانت ال تخلوا
باملطل ــق م ــن ذلك.

أق ــل احملظ ــورات جتاوزا يف الدول العربي ــة إلى أن حتدث
تغيي ــرات جذري ــة ش ــاملة كال ــذي ح ــدث يف م ــا س ــمي
بالربي ــع العرب ــي .

مم ــا ميك ــن إدارج ــه ضمن تل ــك احملظورات اش ــتراك
النس ــاء يف الدبكة إلى جانب الرجال ،ما يس ــمى بـ(حبل
م ــودع) وم ــن املقطوع ــات الت ــي ميك ــن إيراده ــا يف ه ــذا
احلي ــز من قال ــب زري ــف الطول:

إذا م ــا قي ــس األم ــر نس ــبة وتناس ــبا ف ــإن الس ــلطة
السياس ــية يف األردن كان ــت األكث ــر تس ــامحا ،وم ــع ه ــذا
فإننا بالكاد نعثر على مناذج تتجاوز احملظور السياسي،
وم ــن املفارق ــات أنني يف ورقتي هذه أج ــد جتاوز احملظور
السياس ــي أق ــل احملظ ــورات وط ــأة ،فأس ــتطيع أن أض ــرب
م ــن النم ــاذج م ــا ش ــئت غي ــر أنه ــا قليل ــة ،م ــن ذل ــك أن
احل ــزب الش ــيوعي كان محظورا ولكنن ــا ال نعدم أن جند
م ــن قال ــب الدلعونة:

مســـك بالدبكة وامسكت بحده
شلحني اخلامت اهلل ال يرده

احملظور الديني:
ميكنن ــا إجرائي ــا أن نفص ــل احملظ ــور اجلنس ــي ع ــن
احملظ ــور الدين ــي ،غي ــر أن كل محظ ــور جنس ــي محظور
دين ــي ،ولي ــس كل محظ ــور دين ــي بالض ــرورة محظ ــورا
جنس ــيا ،فاملقص ــود هن ــا جت ــاوز احل ــدود الش ــرعية
كالتط ــاول عل ــى املقدس ــات الديني ــة ،والرم ــوز الديني ــة،
كالش ــيوخ والقساوس ــة والرهب ــان ،وق ــد وج ــد الباح ــث
بع ــض النم ــاذج التي تتجاس ــر على ال ــذات اإللهية ،مما
ال يس ــمح املق ــام بذك ــره ،ويس ــتغرب امل ــرء ح ــن يج ــد أن
محط ــات تلفزيوني ــة كان ــت تب ــث تل ــك األغان ــي دون أن
جت ــد حرج ــا يف ذل ــك.

علـــى دلعونة وعلى دلعونة
علم احلزب أحمر اللونة

خالصة ونتائج

 1كان ــت األغني ــة الش ــعبية س ــجال صادق ــا للتغي ــرات
االجتماعي ــة واالقتصادي ــة الت ــي مرت به ــا املنطقة
بش ــكل ع ــام وال ميك ــن ع ــزل األردن ع ــن م ــا جرى يف
محيط ــه من تغي ــرات .
 2كان جتاوز احملظور اجلنسي األكثر جتاوزا  ،وميكن
إعادة ذلك إلى س ــببني :

كان األم ــر أق ــل مم ــا وجدن ــاه يف احملظور اجلنس ــي،
وميك ــن إرج ــاع ذل ــك ال ل ــوازع دين ــي أخالق ــي ذات ــي،
إمن ــا لس ــطوة م ــا ميك ــن تس ــميته بالس ــلطة الديني ــة
املجتمعي ــة الت ــي كانت مت ــارس تلك الس ــطوة يف جتاوز
احملظ ــور اجلنس ــي لك ــن بدرج ــة أق ــل ،فأن يتغزل ش ــاب
بصبي ــة غ ــزال صريح ــا ال يخرج ــه ذل ــك م ــن املل ــة ،أم ــا
جت ــاوز باقي احملظ ــورات الدينية فمدع ــاة لغضب اإلله
وش ــيخ املس ــجد.

تسامح املجتمع مع هذا النوع من التجاوز بوصفه
فنا ال يتجاوز القول إلى الفعل .

ثم ــة خط ــوط حم ــراء صارم ــة وح ــادة ال ميك ــن
جتاوزها ،وثمة سلطة حاكمة تراقب كل صغيرة وكبيرة،
وه ــي تعج ــل يف الث ــواب والعق ــاب ،وه ــي ال تس ــامح إن
اس ــتغفر امل ــرء إال قلي ــا ،وعلي ــه ف ــإن ه ــذا احملظ ــور م ــن

 3كان اخلط ــوط احلم ــر يف السياس ــة األش ــد س ــطوة
 ،ول ــم يك ــن ذل ــك عائ ــدا لتجب ــر الس ــلطة بق ــدر م ــا
كان عائ ــدا لتجرب ــة مجتمعية مع الس ــلطة  ،ثم إن
عقاب الس ــلطة السياس ــية حاضر عيانا يف حني لم
متل ــك الس ــلطة الديني ــة تل ــك األدوات .

احملظور السياسي :

كان نوعا من التنفيس عن الكبت اجلنسي
السلطة الوحيدة التي حتاسب على ذلك التجاوز
سلطة مجتمعية ال متلك وسائل العقاب
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موسيقى كناوة
األصول واالمتدادات

()1

أ .سعيد بوكرايم
كاتب من المغرب

األصول

هنـــاك إقبال كبير على موســـيقى كنـــاوة من قبل زائري ســـاحة جامـــع الفنا
الشـــهيرة في مراكش ومهرجان الصويرة ،ســـواء كانوا مغاربة أو عـــرب أو أجانب ،ومع
ذلك الكثيـــر من الناس ال يعرفون شـــيئا عن ماضيهـــا القديم.
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تع ــود أص ــول ه ــذه املوس ــيقى الفري ــدة إل ــى جن ــوب
الصح ــراء الكب ــرى ،فمعظ ــم الكناوي ــن تع ــود أصولهم
إلى إمبراطورية الس ــودان الغربية التي تضم السنغال
ومال ــي والنيج ــر وغينيا .ولكن أصل كلم ــة ،كناوة ليس
معروفا حل ــد اآلن.
يق ــول موري ــس دوالف ــوس مفس ــرا أص ــل الكلم ــة:
يوج ــد تش ــابه لفظ ــي م ــع العب ــارة األمازيغي ــة «أق ــال -
ن  -إغويناوي ــن» وه ــي تعن ــي أرض الزن ــوج .وق ــد نت ــج
ع ــن ه ــذا املصطلح ،والدة صفة «غيني ــا» ومنها «غناوة»،
عل ــى الرغم م ــن انعدام املعطيات التاريخية التي توثق
وتدع ــم ه ــذه األطروح ــة .خالف ــا للعدي ــد م ــن األف ــكار
الس ــائدة ع ــن املوس ــيقيني الكناويني ،فهم ليس ــوا كلهم
عبيدا حتولوا إلى اإلسالم .إذا كان معظمهم من أصل
أفريقي أس ــود وينتم ــون إلى جنوب الصح ــراء الكبرى،
فهن ــاك يف الواق ــع فئ ــات منهم م ــن الع ــرب أو األمازيغ.
أي م ــن أل ــوان وجماع ــات عرقية مختلف ــة ،وذات أصول
اجتماعي ــة مركب ــة ،إال أن املوس ــيقى وجماعاتها وحدت
ه ــذه األع ــراق وجعلتها تؤس ــس مدارس عائلية س ــهرت
عل ــى رعاي ــة املوس ــيقى الكناوي ــة واحملافظ ــة عليه ــا أبا
ع ــن ج ــد ممت ــدة يف الزم ــان واملكان.
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تعي ــد بع ــض املص ــادر التاريخي ــة تاري ــخ اس ــتقدام
الزن ــوج إل ــى املغ ــرب م ــن االمبراطوري ــة الصحراوي ــة
القدمي ــة إل ــى الق ــرن الس ــادس عش ــر وم ــن ط ــرف
الس ــلطان أحم ــد املنص ــور ،س ــلطان الس ــعديني الثالث
امللق ــب بالذهب ــي ،يف اش ــارة الى حمالت ــه الناجحة إلى
متبكت ــو وحصول قادته على كمي ــات كبيرة من الذهب.
كم ــا جل ــب م ــن ب ــاد الس ــودان حوال ــي إثني عش ــر ألف
عبد .اس ــتخدمهم كق ــوة عاملة يف مزارع قصب الس ــكر
يف األراض ــي األمازيغي ــة «منطق ــة حاح ــا القريب ــة م ــن
«مدينة الصويرة» حيث اس ــتقرت وأنش ــأت س ــالتها يف
ه ــذه املنطق ــة .جزء آخ ــر من العبيد ضمهم الس ــلطان
إل ــى اجلي ــش وش ــكلوا بع ــد تدريبه ــم احل ــرس الزجني
اخل ــاص بالس ــلطان .وق ــد ش ــكل املنحدرون م ــن اجليل
األول م ــا سيس ــمى بـ«كن ــاوة» ،لك ــن املجموع ــات األول ــى
كان ــت تس ــمى «غنغاس» نس ــبة إل ــى الطبول الت ــي كانوا
يس ــتعملونها يف ذل ــك الوق ــت.
يف القرن الس ــابع عش ــر ،و يف عهد الس ــلطان موالي
إس ــماعيل ج ــاءت املوج ــة الثاني ــة م ــن العبي ــد ،الكثي ــر
منه ــم ضم ــوا ال ــى احل ــرس امللك ــي حت ــت اس ــم «عبي ــد
البخ ــاري» .وه ــذا ه ــو اللق ــب ال ــذي س ــيحتفظون ب ــه

حت ــى بعد وفاة موالي إس ــماعيل يف ع ــام  1727وتفكك
ه ــذه الق ــوات العس ــكرية يف جن ــوب الصح ــراء الكبرى.
وقد س ــاهم جزء منها يف إقامة أس ــوار مدينة الصويرة،
امللقب ــة حين ــذاك بـ«موكادور» .أم ــا يف العقود التي تلت،
فق ــد تناث ــر أحفاده ــم يف م ــدن أو مناط ــق م ــن املغ ــرب:
ف ــاس ومكناس والدار البيضاء وطنجة والرباط وأيضا
يف اجلزائ ــر وتونس.
وم ــع ذل ــك فق ــد فض ــل الكثي ــر منه ــم املك ــوث يف
جن ــوب املغ ــرب ،وحتدي ــدا يف مدينة الصوي ــرة ومراكش
حيث اس ــتقروا وأسس ــوا م ــزارات وأضرحة تق ــام حولها
احتف ــاالت كناوي ــة مهم ــة .وم ــن ه ــذه امل ــزارات نذك ــر
أش ــهرها :س ــيدي عبد اهلل بن حس ــن وموالي ابراهيم،
الل ــذان يوجدان يف نواحي مراكش وس ــيدي ش ــمهروش
املتواج ــد يف جب ــال توبق ــال .لك ــن يف الصوي ــرة ،املدين ــة
س ــيتالحم أبن ــاء كن ــاوة ح ــول زاوية س ــيدنا ب ــال ،التي
حولوه ــا إل ــى وطنهم الروحي .وتعتب ــر واحدة من أقدم
الزواي ــا املغربية.
االمتدادات

امت ــدت ثقاف ــة كن ــاوة م ــن خالل املوس ــيقى لتش ــمل
فنون ــا مغاربي ــة مث ــل موس ــيقى «الدي ــوان» يف اجلزائ ــر،
و«س ــتانبلي» يف ليبي ــا وتون ــس .كم ــا اس ــتهوى الف ــن

الكن ــاوي واجت ــذب املولع ــن به ،مما س ــاهم تطوره على
م ــر الق ــرون ،مانح ــا املس ــتمع موس ــيقى متت ــزج فيه ــا
اإليقاع ــات األفريقية القـ ــويـ ــة والعربية واألمــازي ـغ ـ ــية
مختـ ــزلة إرثـا ثـقـاف ــيا غنيا ،والشع ـ ــورا جمعــيا ممــتدا
يف ج ـ ــذور اجلـغـرافـ ـ ــيا والتاري ــخ واإلنس ــان.
من ــذ عق ــود إذن مت إدراج العدي ــد م ــن األس ــاليب
املوس ــيقية واإليقاع ــات الكناوي ــة س ــواء يف املغ ــرب أو
يف اجلزائ ــر وتون ــس وليبي ــا أو عل ــى الصعي ــد العامل ــي.
ويتمظه ــر ه ــذا التأثي ــر يف أن ــواع عديدة من املوس ــيقى
مث ــل ال ــراب املغرب ــي ،واملوس ــيقى األمازيغي ــة العربي ــة
وجتل ــى ذل ــك بوض ــوح يف جترب ــة مجموع ــة «ن ــاس
الغي ــوان» الفري ــدة والثري ــة .كم ــا جتل ــت يف جت ــارب
عاملية توظف املوس ــيقى كناوة واجل ــاز أو كناوة والريغي
وكن ــاوة والبل ــوز .ونذك ــر عل ــى س ــبيل املث ــال ال احلص ــر
جترب ــة كارل ــوس س ــانتانا وبيت ــر غابرييل ولي ــد زيبلني،
وروبرت بالنت ،وراندي ويس ــتون ،والبينك فلويد ،وكات
س ــتيفنز ،وجيمي هندريكس ،وهنري سلفادور ،وسافو،
وريت ــا ميتس ــوكو والقائم ــة طويل ــة.
ورغ ــم انتش ــار موس ــيقى كن ــاوة عب ــر أرج ــاء العال ــم
وعزفه ــا م ــن طرف فرق يف أوروبا وأمريكا واليابان إال أنها
لم تسجل موسيقيا إال يف عام  1975حينما سينجز أول
تس ــجيل صوتي ملوس ــيقى كناوة على ش ــريط كاس ــيت.
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آلة القباقب أو القراقش

يف أوائ ــل ش ــهر يوني ــو م ــن كل ع ــام ،ينظ ــم مهرج ــان
كن ــاوة يف مدين ــة الصوي ــرة حت ــت ش ــعار «مهرج ــان كناوة
وموس ــيقى العال ــم» .ويك ــون فرص ــة إلحي ــاء ليال ــي
موس ــيقية كناوي ــة بقي ــادة «املعلمي ــة» أو مبش ــاركة ف ــرق
عاملية .كما يش ــكل للدارس ــن مناس ــبة فريدة لالستماع
إل ــى كب ــار املعلم ــن الورث ــة الش ــرعيني له ــذه املوس ــيقى
الروحي ــة .ويف الس ــياق ذات ــه يكتش ــفون أن هن ــاك أس ــرار
دفين ــة م ــا وراء ه ــذه املوس ــيقى اآلس ــرة ،بطقوس ــها التي
ترق ــى إل ــى مس ــتوى الع ــاج النفس ــي .يق ــول الش ــيوخ
القدامى للموس ــيقى الكناوية ،أن موس ــيقاهم مرتبطة
ارتباط ــا وثيق ــا بالطق ــوس العالجي ــة الت ــي مارس ــها
أجداده ــم األفارق ــة يف جن ــوب الصح ــراء الكبرى وميكن
للمتمع ــن يف إيقاع ــات املوس ــيقى الكناوي ــة أن يكتش ــف
تش ــابهها الكبي ــر م ــع موس ــيقى الف ــودو يف هايت ــي ،أو
الس ــانتيريا الكوبي ــة أو الكاندومبل ــي البرازيلي ــة .وه ــي
جميعه ــا م ــن أص ــول واح ــدة .اس ــتقدمها األفارق ــة م ــن
أفريقي ــا جن ــوب الصح ــراء الكب ــرى خ ــال مراح ــل
االس ــتعباد وجت ــارة الرقي ــق.
متارس طقوس املوسيقى الكناوية ليال .لهذا تسمى
«الليل ــة» ليال ومتارس س ــواء يف بيت خ ــاص أو يف الزاوية
ويج ــب أن تق ــام ليال .ويك ــون الهدف من ،طق ــوس كناوة
الليلية التفريج عن النفوس و طرد األرواح التي تهيمن
عليه ــا .وبذل ــك فهم ميارس ــون طقوس ــا إفريقية قدمية
موسيقى وأداء حركي
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جتع ــل م ــن املوس ــيقي أو الع ــازف وس ــيطا ب ــن العال ــم
الواقعي وعال ــم األرواح.
بفضل حالة الالشعور الباطني ،تصبح الليلة على
ح ــد س ــواء طقوس ــا للخ ــاص وأداة عالجي ــة .وتتك ــون
الفرق ــة املوس ــيقية م ــن «املعل ــم» الكناوي واملوس ــيقيني
الراقص ــن ،واملقدم ــة وهي حارس ــة الزاوية املقدس ــة.
الليلة الكناوية:

تنف ــذ الليل ــة الكناوي ــة عل ــى ث ــاث مراح ــل :العادة
ووالد ب ــامبـ ـ ــارة واملـ ـل ـ ــوك وهــي تـن ـ ــدرج جمـيـعـهـا فيــما
يس ــمى «الدردبة»:
 .1العادة:

تب ــدأ بطواف الفرقة الكناوية أزقة و ش ــوارع املدينة
القدمي ــة متش ــحني مبالبس ــهم املمي ــزة املتكون ــة م ــن
الفوقي ــة املتع ــددة األل ــوان وطاقي ــة مرصع ــة بأن ــواع
م ــن الص ــدف .خ ــال الط ــواف عل ــى إيق ــاع الطب ــول
والقراق ــش أو القراق ــب احلديدي ــة ،ال تس ــتعمل آل ــة
الكنب ــري وه ــي آل ــة وتري ــة تش ــبه إل ــى ح ــد كبي ــر آل ــة
النكون ــي الت ــي م ــازال يع ــزف به ــا يف مالي حل ــد اليوم.
يف مقدم ــة املوك ــب «الع ــادة» تس ــير الفتي ــات حام ــات
الش ــموع .ومبج ــرد الع ــودة إل ــى البي ــت يس ــتغنى ع ــن

آلة الكنبري

الطب ــول وتع ــوض بالكنب ــري .وخ ــال ليل ــة الع ــادة
يس ــتغنى أيضا عن القراقش تدريجيا لتعوض بايقاع
الك ــف .لكن ــه اس ــتغناء مؤق ــت ،ألنه ــا س ــتعود خ ــال
املرحل ــة التالي ــة.
 .2اوالد بامبارا:

بع ــد االنتهاء من املرحلة األولى .يبدأ طقس جديد
يس ــمى «النقش ــة» أو «النكشة» ينبري فيه راقصو الكناوة
إل ــى الرقص االنفرادي تارة واجلماعي تارة أخرى .وبعد
اس ــترخاء وجي ــز تدخل الليل ــة الكناوية مرحلة تس ــمى
بـ«فتوح الرحبة» يتم فيها إعداد املكان الذي س ــتقام فيه
الليل ــة املقدس ــة .يف ه ــذه األثناء حتض ــر «املقدمة» وهي
س ــيدة تهيمن على املراحل املتبقية.
 .3الملوك:

يف البداي ــة تض ــع املقدم ــة صينية أم ــام «املعلم» بها
بخ ــور متن ــوع وأش ــياء أخ ــرى .ث ــم تب ــدأ بإلق ــاء قط ــع
قماش ــية مختلف ــة األل ــوان .وترم ــز إل ــى مل ــوك اجل ــن.
وعل ــى إيق ــاع املوس ــيقى ومراحله ــا يؤم ــر املري ــدون
بارت ــداء ل ــون م ــن أل ــوان القم ــاش .مث ــا اللون األس ــود
فصاحب ــه ه ــو امللك «س ــيدي ميم ــون» و«الل ــة ميمونة»،
أم ــا الل ــون األحم ــر فه ــو للمل ــك «س ــيدي حم ــو» .بي ــد
أن الل ــون األزرق فه ــو للمل ــك «س ــيدي موس ــى» .وترت ــب
األلوان بحس ــب احملالت الت ــي تنتمي إليها وهي محلة
األبي ــض ،األس ــود ،األزرق ،األحم ــر ،املبرق ــش ،األخضر،

ث ــم األبي ــض واألس ــود ،و األبي ــض واألصف ــر .ث ــم عل ــى
إيق ــاع الكنب ــري والقراق ــش يتصاع ــد اإليق ــاع ليدخ ــل
املري ــدون الذي ــن وصلوا إل ــى احلالة واس ــتجابوا روحيا
للخ ــاص .خالل هذه املرحلة من الطقس يقوم املعلم
مبالحظ ــة املجموع ــات املختلفة م ــن املغنني املرتبطني
بل ــون مل ــك م ــن امللوك بعدها يش ــير بضرورة اس ــتقدام
الش ــخص ال ــذي وصل إل ــى مرحلة «اجلدبة» والنش ــوة.
ويعتب ــر الكنبري اآللة املركزي ــة للطقوس الكناوية،
فه ــو يس ــاهم بإيقاع ــه الروح ــي يف تصعيد النش ــوة عن
طريق إرسال الدعوات إلى امللوك .يف حالة من التعبئة
املوسيقية والروحية مع التقيد الصارم بشروط إحياء
الع ــادة الت ــي م ــن ش ــأنها أن تس ــمح باس ــتدعاء األرواح
وحتري ــر بعض األجس ــاد من أمراضها النفس ــية.
الخصائص الموسيقية:
 .1المقام

تصنف موس ــيقى كن ــاوة من بني األنواع اخلماس ــية
النغم ــات .يف الواق ــع ه ــي كذل ــك ،لكن نوت ــة واحدة من
املق ــام معرضة لالس ــتبدال أو االنتق ــال املفاجئ.
وإليضاح أكثر ،يتم استبدال الدرجة املوسيقية «ري»
بالدرج ــة «مي املنخفض ــة» ،وهذا االنتقال يذكرنا مبقام
الرص ــد يف املوس ــيقى األندلس ــية عل ــى وج ــه التحدي ــد،
وذلك باس ــتخدام س ــت درجات.

138

آلة الطبل

 .2اإليقاع

وتتج ــاوز أحيانا وقتها احملدد .وميكن أن نضيف جانبا

يف موس ــيقى الليلة ،يلعب اإليقاع دورا قياديا .إيقاع
كن ــاوة منوذج ــي تتداخل وتصطف في ــه الصيغ الثنائية
والثالثية .قاعدته اإليقاعية تعتمد على آالت القراقب
الت ــي تضبط بش ــكل ص ــارم كل مرحلة م ــن الليلة بينما
الغن ــاء غير مس ــتقر .وكلم ــا تصاعد اللح ــن كلما تدفق
الغن ــاء أكث ــر ،تتحك ــم في ــه ح ــاالت املغن ــي النفس ــية
املختلف ــة و قدرته احلس ــية على الش ــعور باإليقاع ،لهذا
تبق ــى موس ــيقى كن ــاوة موس ــيقى حس ــية يغل ــب عليه ــا
اإليق ــاع الباطن ــي املتقلب واملنس ــجم يف اآلن نفس ــه.

منوذجي ــا يف موس ــيقى كن ــاوة وه ــو إمكاني ــة مصاحب ــة

 .3الغناء

يتأل ــف برنام ــج الليل ــة على مجموعة م ــن األغاني
تخلله ــا معزوفات منفردة على الكنبري .يف حني يقوم
املل ــوك بالغن ــاء عل ــى إيق ــاع الكنب ــري وعل ــى مراح ــل
قصيرة .يتجاوب املريد مع اإلش ــارات الغنائية ورموزها
الوجداني ــة ،فيس ــتجيب ف ــورا للحال ــة الالش ــعورية.
خالف ــا لغيره ــا م ــن أنواع املوس ــيقى الش ــعبية املغربية،
ف ــإن احلال ــة املوس ــيقية الكناوي ــة ميك ــن أن تتم ــدد

املريدي ــن املل ــوك يف غنائه ــم والتماه ــي م ــع نوباته ــم
ومراح ــل ارتقائه ــم م ــن حال ــة أس ــر إل ــى حال ــة انعتاق.
تبق ــى يف النهاي ــة موس ــيقى كناوة موس ــيقى روحية
تخـ ــاط ــب ال ــوج ــدان وال ـت ــاري ــخ ،والـض ـمــير اإلنســانــي.
تعزفه ــا الذاكرة منذ بداية آالم اإلنس ــان اإلفريقي وهو
يجت ــث م ــن أرض ــه وأصول ــه ،ليباع يف أس ــواق النخاس ــة
يف أوروب ــا واألمريكيت ــن ،أو يف إفريقيا الش ــمالية .هذه
احملن ــة حتول ــت تدريجي ــا م ــن ج ــراح مفتوح ــة عل ــى
العال ــم ،صراخ ــا واحتض ــارا إل ــى غن ــاء روح ــي فري ــد
ورق ــص تعبيري خ ـ ّـاق.
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اآلالت املوسيقية املستعملة يف املوسيقى الكناوية:
القباقب أو القراقش  -الكنبري  -الطبل.

المرأة والتراث الموسيقي
ببلدة "القدح" الشمال الغربي التونسي

()1

أ .نوال جاليل
كاتبة من تونس

بلدة «القدح» مقاربة «اثنوغرافية» :الخصائص التاريخية والجغرافية

تقع بلـــدة “القدح” في الشـــمال الغربي للبالد التونســـية وأقصـــى جنوب مدينة
الـــكاف ،حيث تبعد حوالـــي  250كلم عن العاصمة التونســـية و 90كلـــم عن الكاف
تتوســـط بلدة “القدح” مـــن ناحية مدينتـــي “القلعة الخصبـــة” التي كانت
المدينـــةّ .
تســـ ّمى قبل االســـتقالل القلعة الجرداء ومـــن ناحية أخرى “قلعة ســـنان” التي تبعد
ّ
الســـكة ،المشـــهورة بمعلم
عنها  15كلم والمعروفة بقلعة األصنام وســـ ّميت أيضا بقلعة
مائدة “يوغرطـــة” وتح ّدها الجزائر من ناحيـــة ثالثة(.)1
تتمي ــز بل ــدة «الق ــدح» بالتج ــاذب اجلغ ــرايف االجتماعي بحي ــث ال يعترف الرصي ــد التراثي
بالتقس ــيم اجلغ ــرايف ويتج ــاوز ذل ــك إل ــى ما بع ــد احلدود املرس ــومة لتمت ــد إلى أغل ــب مناطق
و«تبس ــة» املتاخم ــة واملج ــاورة
ش ــرقي اجلزائ ــر مث ــل «ع ــن الزرق ــاء» و«س ــوق ه ــراس» و«عنّاب ــة»
ّ
للمناط ــق احلدودي ــة التونس ــية الغرب ّي ــة وه ــي «قلع ــة الس ــنان» و«تاجروي ــن» و«س ــاقية س ــيدي
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يوسف» و«تالة» و«القلعة اخلصبة»( .)2تتبع بلدة «القدح»
«مشـ ـ َيخَ ة الناظ ــور» التابع ــة ملدينة «القلع ــة اخلصبة»(،)3
ْ
خالف ــا لذل ــك ال جن ــد يف ه ــذه البل ــدة س ــوى مدرس ــة
لولي
ابتدائي ــة يتواف ــد عليه ــا قلّة من التالمي ــذ وضريح ّ
صالح يس ـ ّـمى س ــيدي «خلْ ِض ـ ْـر»(.)4
ه ــي قري ــة صغي ــرة محاط ــة باألراض ــي الفالح ّي ــة
واجلب ــال ،أغل ــب س ــكّ انها ّ
فلح ــون يش ــتغلون بالزراعات
()5
الكب ــرى كزراع ــة احلب ــوب وتربي ــة املاش ــية  .فق ــد كان ــت
احلي ــاة بس ــيطة ل ــم تبتع ــد كثي ــرا ع ــن حي ــاة األمازي ــغ
الس ــكّ ان األصلي ــون له ــذه املناط ــق ،فه ــم أه ــل فالح ــة
مم ــا جعل م ــن املوروث الثق ــايف ّ
املرفه الوحيد
ومرع ــى(ّ .)6
لس ــكّ ان ه ــذه البل ــدة كم ــا ال ننس ــى مس ــاهمة موقعه ــا
االس ــتراتيجي ال ــذي يربطه ــا باجلزائ ــر بش ــكل كبي ــر
يف ث ــراء موروثه ــا الثق ــايف مب ــا يف ذل ــك تع ــدد املظاه ــر
االحتفالي ــة وتنوعه ــا.
المظاهـــر االحتفاليـــة والمعتقـــدات ببلـــدة
«القدح»

لطاملا ساهم املوروث الثقايف املتمثّل أساسا يف الغناء
الش ــعبي يف خل ــق نقط ــة وص ــل ب ــن املاض ــي واحلاض ــر،
فبفض ـ ـ ــل ال ـ ـ ــرواة وص ـ ــل إلين ــا هـ ـ ــذا املـ ـ ـ ــوروث محــافـ ــظا
()7
علـ ـ ــى أص ــالـ ـ ــته وهـ ـ ــو ّيته ،حـ ـ ــيث يق ــول حس ــن حنف ــي
يف ه ــذا الس ــياق« :الت ــراث كل م ــا وصل إلين ــا من املاضي
داخ ــل احلض ــارة الس ــائدة» .كم ــا حم ــل إلينا ه ــذا التراث
املاض ــي بعادات ــه وتقالي ــده ،وكش ــف لن ــا بدق ــة كلّ أش ــكال
التعبي ــر ع ــن احلي ــاة اليومي ــة الت ــي عاش ــها الس ــكّ ان
بأفراحه ــا ومسـ ـ ّراتها.
مت ّي ــز س ــكّ ان ه ــذه البل ــدة ع ــن بقي ــة املناط ــق األخ ــرى
بلغتهم احملل ّية التي تتشابه يف أغلب األحيان مع املناطق
املجاورة كـ«قلعة س ــنان» و«القلعة اخلصبة» وأحيانا «س ــوق
احمللي
مم ــا أعطى خصوصي ــة للجانب الثق ــايف
ه ــراس»ّ ،
ّ
ـص
«للق ــدح» .وكجان ــب م ــن جوان ــب ه ــذه الثقاف ــة نخ ـ ّ
الرصي ــد الغنائ ــي البح ــت ال ــذي يعتم ــد فقط عل ــى املادة
الصوتي ــة مل ــا حتمل ــه م ــن دالئ ــل على متي ــز بل ــدة «القدح»
ع ــن غيره ــا من املناطق نظرا للغة العام ّية املس ــتعملة يف
األغاني ،كذلك الطريقة التي نظم بها الش ــعر والطريقة
التي صيغ بها النص الغنائي ،كذلك املقامات املس ــتعملة
فيه ــا وكل هذا يدرج ضم ــن ثقافة واحدة خاصة ومتنوعة
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وهي الثقافة احمللية بجهة «القدح» وباخلصوص الطابع
الغنائ ــي فيه ــا .يتمي ــز الغن ــاء يف «الق ــدح» بطاب ــع مح ّل ــي
ج ـ ّـدا فه ــو رصي ــد غنائ ــي نس ــائي بح ــت ،غالبا م ــا تقضي
امل ــرأة كام ــل حياته ــا يف ه ــذه البلدة لذل ــك حتاول حتقيق
خاص ــة اجلانب
اكتفاءه ــا الذات ــي عل ــى جمي ــع اجلوان ــب ّ
الثقايف (.)8
وخاص ــة
كان س ــكان ه ــذه البل ــدة يع ّلم ــون صغاره ــم
ّ
امل ــرأة ،خدم ــة الفالح ــة حيث كان ــت تعم ــل بالزراعة وهي
من أبدعها (ّ ،)9أما الرجل فقد كان يتمتّع بحقّ الدراس ــة
ال ــذي كان ممنوع ــا عل ــى امل ــرأة ،وه ــذا م ــا دفعه ــا للبحث
ع ــن وس ــيلة مت ــأ به ــا وق ــت فراغه ــا والت ــي مت ّثل ــت يف
الغن ــاء الذي راف ــق قيامها باألعم ــال الفالح ّية وجت ّولها
ب ــن الهض ــاب والس ــهول مللء األوان ــي باملاء فصـ ـ ّورت هذه
املش ــاهد م ــن خ ــال أبي ــات الغن ــاء املتتالي ــة .وس ــنورد يف
هذا الس ــياق:
ْو زَ ْع َر ْه إ ََّد ْر ِب ْت ِلل
يا
اد َيـــــا ُ َّ
َ
ْـــــــــــــــــــــو ْ
ت ِلي ِف القُ لَّـــةْ
ِ ْ
ْو ْ َ
يا
لقْ َها َلســـا ِْم ْر َع ْط َش ْ
ان َيا ُ َّ
ت ْت ُ
اخلل َّْه
ْر َو ُاتو ِم ْن َ ْ

ارتبط ــت أغلب األغان ــي التراثية يف «القدح» بقصص
منه ــا م ــا هو حقيق ــي ذو مرجع ّية تاريخ ّي ــة ومنها ما هو
مبتك ــر ومتخي ــل ،حي ــث أن األغني ــة س ــواء كان ــت عام ّي ــة
أو فصيح ــة ه ــي ّإما أن تنش ــأ م ــن قصة أو مش ــهد فتكون
م ــن الن ــوع املرس ــل أو تك ــون نابعة م ــن جتربة تنت ــج فكرة
ذات صبغ ــة تأملي ــة يف ش ــأن م ــن ش ــؤون احلي ــاة .وع ــن
حديثن ــا ع ــن األغني ــة التراثي ــة ت ّأك ــد لدينا أ ّن ــه ال مهرب
م ــن احلديث عن القصة والتي امت ــدت جذورها يف ذاكرة
الس ــكّ ان عب ــر الزم ــن وانتقلت عب ــر األجي ــال كما تنهض
أهمه ــا الكش ــف ع ــن أس ــرار ح ــاول
بوظائ ــف عدي ــدة م ــن ّ
س ــكّ ان ه ــذه البلدة إيصاله ــا لنا من خ ــال األغاني التي
مت ّث ــل جمل ــة األش ــكال الناجت ــة ع ــن س ــلوك س ــكان بلدة
«الق ــدح» وطريق ــة عيش ــهم ودرجة تطوره ــم(.)10
ان م ــا ميي ــز منطقة م ــا عن غيرها وبدرج ــة أولى هي
تل ــك الع ــادات والتقالي ــد الت ــي م ــن ش ــأنها رس ــم عدي ــد
املالم ــح واخلصوصيات االجتماعية والثقافية ملجموعة
ما ،وقد كان للمناس ــبات واحملافل واألعراس دور كبير يف

رس ــم مق ّوم ــات وممي ــزات بل ــدة «الق ــدح» الت ــي اختلفت
به ــا ع ــن منطق ــة وتش ــابهت م ــع األخ ــرى  .وق ــد م ّثل ــت
«النجم ــة»( )11إح ــدى أه ــم التقالي ــد الت ــي كان ــت تق ــام
يف «الق ــدح» وه ــي ظاه ــرة احتفالي ــة تش ــاركت فيه ــا مع
األهم حيث ميارس ــونها يف
العدي ــد من املناطق وتعتبر
ّ
األع ــراس ومناس ــبات اخلتان.
 .1حدث العرس في «القدح»

م ــن أب ــرز االحتف ــاالت الت ــي تق ــام يف «الق ــدح»
هامة ه ــي «العرس» الذي
والكاش ــفة ع ــن ثقافة غنائية ّ
يغل ــب في ــه تردي ــد لألغان ــي بأص ــوات مختلف ــة متت ــاز
بالقـ ـ ّوة مت ــى كان النش ــاط خ ــارج البي ــت ويغل ــب عليها
التردي ــد والص ــوت الضعي ــف مت ــى كان النش ــاط داخ ــل
البي ــت ،حي ــث أف ــرز ه ــذا التفاع ــل بني أمن ــاط الرصيد
الغنائ ــي والنش ــاط اليوم ــي للس ــكان خصوصي ــة عل ــى
مس ــتوى األداء املوس ــيقي وعل ــى مس ــتوى اس ــتعمال
اآلالت املوس ــيقية الت ــي تش ــكّ ل إح ــدى عناص ــر الت ــراث
املوس ــيقي للمجتمع ــات اإلنس ــانية والت ــي ال تنحص ــر
وظيفته ــا فق ــط يف إنت ــاج األص ــوات ب ــل أيض ــا يف
تب ــادل اخلب ــرات ونش ــر القي ــم الفني ــة والثقافي ــة
وإضف ــاء بع ــد جمال ــي عل ــى العم ــل املوس ــيقي(.)12
ونخ ــص بالذك ــر آل ــة «القصب ــة» الت ــي يس ــتعملها
أهال ــي املنطق ــة يف احتفاالته ــم ،حيث كان اس ــتعمالها
()13
حك ــرا عل ــى الرج ــال مل ــا تتط ّلب ــه م ــن قـ ـ ّوة جس ــدية
فتحدث ــت عنه ــا النس ــوة يف بع ــض األغان ــي مغازل ــة
ّ
للرج ــل وافتخ ــارا بق ّوت ــه بقوله ــا:
َيا َ
ْو َض َر ْب َها ْو َح ِّي ْد ِم َّس ْر ِولْ
َص َب ْه َض ْر ِبـ ْـت
لي َيالق ْ
ال ِ
()14
ِكي ن ُْش ْ
وف ْخ َيا ُلو ِن َّد ْر ِولْ
كم ــا يس ــتعملون أحيان ــا بع ــض آالت اإليق ــاع مث ــل
«الدربوك ــة» احملدث ــة لص ــوت قوي حتى يل ــج ويصل إلى
كل أرج ــاء املنطق ــة إعالنا ع ــن فرحهم.
متت ــد حتضي ــرات العرس ببلدة «القدح» على قرابة
أسبوع بأكمله ،حيث تقام يف كلّ ليلة من ليالي العرس
س ــهرات غنائي ــة يطل ــق عليه ــا اس ــم «الن ِّْج َم ــة» والت ــي
ترافق ليالي احلنّة وتتمثّل يف إش ــعال القليل من النار
ث ـ ّـم يلت ـ ّـف حوله ــا بعض النس ــوة ويؤ ّدين بع ــض األذكار
و«محم ــد وعل ــي» تب ّركا باهلل وبرس ــله،
مث ــل «سـ ـ ِّب ْقن َُاكم»
ّ
()15
وبع ــد ذل ــك جن ــد ٌ
«اللوح ــان» أو ما يس ـ ّـمى «الوط ّي ــة»
وأخي ــرا ي ــوم الع ــرس .كما ال ننس ــى أه ــم التقاليد التي

خاصة أال وهي
تق ــام يف ال ــكاف ّ
عامة ويف بلدة «الق ــدح» ّ
«فط ــور الص ّباحي ــة» ال ــذي يتم ّث ــل يف إع ــداد عصي ــدة
بالعس ــل والزب ــدة م ــع إع ــداد وجب ــات أخ ــرى لفط ــور
الصب ــاح ث ـ ّـم يحم ــل إل ــى دار الزوج ــن الت ــي ع ــادة م ــا
تكون م ــع عائل ــة الرجل.
وبالتال ــي م ّث ــل الع ــرس ب ــكلّ مراحل ــه احتف ــاال ل ــه
مقومات ــه اخلاص ــة أي ــن يتسـ ـنّى لكل م ــن الرج ــل واملرأة
احلدي ــث يف جمي ــع املواضي ــع منه ــا أحيان ــا اإلباحي ــة
فنج ــد امل ــرأة تتغـ ـزّل بالرج ــل وتتح ـ ّـدث ع ــن عالقته ــا
ب ــه ب ــكلّ ح ّري ــة ،وه ــذا ك ّل ــه مي ــارس حت ــت س ــتار الع ــرس
ثم يذهب كل واحد
وفرحته دون أي خجل أو قيود ،ومن ّ
يهتم بتبليغ خطاب بصورة
يف سبيله .إذا هو احتفال ال ّ
مباش ــرة ،ولك ــن االعتق ــاد يف حص ــول احلري ــة واخل ــروج
م ــن القي ــود ه ــو الذي جعل س ــكّ ان ه ــذه البل ــدة ُيقبلون
مخصص ــن ل ــه س ــبعة أي ــام وليال
علي ــه ب ــكل حواس ــهم
ّ
وه ــذا ليس اعتباطيا ،فاالحتفال يس ــمح لهم باخلروج
من املعتاد ،وبدء هذا االحتفال بكالم اهلل ،وس ــنة رس ــوله
تتم بهجة
يعطيه بركة حس ــب اعتقاداته ــم ،وبالتالي ال ّ
يف «الق ــدح» ب ــدون الغناء.
كانت كلّ مراحل العرس ُت َّ
ؤث ُث موسيقيا باعتماد هذا
()16
املوروث الغنائي وحسب رواية السيد «العيد الساملي»
كان ــت النس ــاء ه ـ ّـن الالت ــي يغن ــن يف كل ه ــذه املراح ــل
البس ــات أجم ــل م ــا لديه ـ ّـن م ــن حل ـ ّـي وجواه ــر ،ويقلن
وأحيان ــا يبح ــن مبش ــاعرهن واضع ــات عل ــى وجوهه ـ ّـن
عليهن .وهذا ما
مما ال يس ــمح ألحد بالتع ّرف
ّ
وش ــاحا ّ
يدفعهن إللقاء األغاني بكل حرية دون خجل أو خوف
ّ
()17
م ــن أحد .
تفي ــق النس ــوة يف «الق ــدح» عل ــى أص ــوات احليوانات
بأعمالهن اليومي ــة كالعادة
(ص ــوت الطبيع ــة) ليقم ــن
ّ
ـن ه ــذا التك ــرار كل ي ــوم ك ـ ّـن يلج ــأن
ولك ــي يتجن ـ ّ
ّ
للموس ــيقى كمرف ــه له ـ ّـن م ــن خ ــال م ــا يقم ــن ب ــه من
أعم ــال متعب ــة وممل ــة أحيان ــا ،ميك ــن أن ن ــورد يف ه ــذا
الس ــياق بع ــض األبي ــات:
ت ِلي ِف القُ َّل ـ ـ ْة
يا ِ ْ
ْو ز َْع َر ْه إَ َّد ْر ِب ْت ِل ْل َوا ْد َيا ُ َّ
ت ْت ُ
ْو ْ َ
اخل َّل ْه
ـان
ْر َوا ُتو ِم ْن َ ْ
ل ْق َها َل ْس ِم ْر َع ْط َش ْ
يحم ــل املجتم ــع الريف ــي يف بل ــدة «القدح» مش ــاهد
جتس ــدت لنا من خ ــال األغاني الت ــي وصلتنا،
وص ــورا ّ
ولواله ــا مل ــا كان لن ــا عل ــم به ــذا الرصي ــد الثق ــايف وم ــا
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يحمله من أس ــرار لهذه املنطقة الضيقة .تش ــبه عادات
وتقالي ــد بل ــدة «الق ــدح» إل ــى درج ــة كبيرة ع ــادات بعض
املناط ــق املج ــاورة مث ــل «القلع ــة اخلصب ــة» و«تاجروين»
و«قلع ــة س ــنان» كما تتش ــابه معه ــا يف موروثه ــا الغنائي
العامي ــة احمللية.
ال ــذي ورد باللهج ــة
ّ

 .2السهرة الغنائية التقليدية «النجمة»

ظ ّل ــت بعض الع ــادات والتقاليد حاضرة يف أفراحنا
أهمها «النجمة» التي رافقت س ــكّ ان منطقة بحثنا إلى
ّ
يومن ــا ه ــذا وإن طرأت بعض التغيي ــرات على مك ّوناتها
م ــن جه ــة وعل ــى األمن ــاط الغنائي ــة م ــن جه ــة أخ ــرى
واملتمثّلة يف الرقص واإليقاع وذلك بتعلّة إرضاء الذوق
الع ــام ومواكبة التحـ ـ ّوالت الثقافية واالجتماعية.
اجتمع ــت كلّ الروايات املتداول ــة يف «القدح» على أنّ
تس ــمية «النجم ــة» مس ــتنبطة م ــن النجم ــة (الكوكب)،
اذ يتوافق ــان يف توقي ــت الظه ــور أي أثن ــاء اللي ــل فم ــع
حلول الظالم تبرز الكواكب لتنير الس ــماء ،ويف املقابل
يق ــوم األهال ــي مبا يس ـ ّـمى «التنوي ــرة» الت ــي تفتتح بها
«النجم ــة» ط ــوال ليال ــي االحتف ــال فيش ــاهد نوره ــا
م ــن بعي ــد كن ــور النجم ــة (الكوك ــب) ،وم ــن ذل ــك إخب ــار
لآلخري ــن بفرحته ــم(.)18
لق ــد أ ّك ــدت لن ــا غزال ــة س ــاملي وغيره ــا م ــن أهال ــي
«الق ــدح» أ ّنه ــم توارث ــوا ع ــادة «النجم ــة» ع ــن أجداده ــم
ملدة س ــبعة أيام حيث تكون عبارة
والتي كانت تقام ليال ّ
ع ــن متنفّ ــس مل ــا يقوم ــون ب ــه يف النه ــار م ــن حتضي ــر
ملراس ــم االحتف ــال وال ــذي يتعلّق عادة بامل ــكان واللباس
واألكل وكلّ متط ّلب ــات ه ــذه املناس ــبة(.)19
تتع ـ ّـدد أطر قيام «النجمة» ببل ــدة «القدح» فنجدها
يف كلّ املناس ــبات االحتفالي ــة وله ــا خصوصي ــات ثابت ــة
ال تتغ ّي ــر يف جمي ــع املناس ــبات ،تتم ّث ــل يف الهي ــكل
الع ــام للنجم ــة فه ــي حتت ــوي عل ــى ممارس ــة طقوس ــية
له ــا غاي ــات ورؤى اجتماعي ــة وكذل ــك عل ــى جان ــب فنّي
احتفال ــي تع ّب ــر عن ــه األغان ــي النس ــائية .كم ــا ميكنن ــا
التط ّرق إلى العنصر الثالثي املشكّ ل لعرض «النجمة»
املتم ّث ــل يف النس ــاء املغ ّني ــات واألغان ــي واجلمه ــور(.)20
ّ
«التنويرة»
.1.2

تفتت ــح س ــهرة «النجم ــة» بع ــادة تس ـ ّـمى «التنوي ــرة»
تع ّود السكّ ان على ممارستها يف احتفاالتهم وتتمثّل يف
إش ــعال القلي ــل من احلطب وس ــط املجموعة اجلالس ــة
موسيقى وأداء حركي
العدد 37
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يف ش ــكل دائ ــري والت ــي اختلفت من منطق ــة إلى أخرى،
وتعتب ــر غايته ــا رمزي ــة تتع ّل ــق أساس ــا بالن ــار والن ــور
وبالع ــن واحلس ــد.

 .2.2المجموعة الغنائية لسهرة «النجمة»

لطامل ــا الزم الغن ــاء يف «الق ــدح» جمي ــع االحتفاالت،
وي ــؤدى يف أغل ــب األحي ــان بطريق ــة جماعي ــة فينقس ــم
املنش ــدون الذين متثّلهم املجموعة الصوتية النس ــائية
إل ــى مجموعت ــن ،تتن ــاول املجموع ــة األول ــى غن ــاء
املذه ــب أو املع ــاودة والت ــي يتغ ّي ــر دوره ــا م ــن من ــط إلى
آخ ــر يف ح ــن تق ــوم الثاني ــة ب ــأداء األبي ــات .تس ــاعد
املجموع ــة الصوتية النس ــائية املغنّية على أخذ قس ــط
م ــن الراحة ،وهذا ما س ــاعد م ــن جهة على تواصل هذا
امل ــوروث عب ــر األجيال وم ــن جهة أخرى ترس ــيخ معاني
األغني ــة يف مخ ّيل ــة املس ــتمع.
يتك ــون اجلمه ــور احلاض ــر يف س ــهرة «النجمة» من
ّ
كاف ــة الش ــرائح االجتماعي ــة يجلس ــون يف ش ــكل حلق ــة
تتوس ــطها مجموع ــة م ــن النس ــوة ال تتج ــاوز
(دائ ــرة)
ّ
متقدم ــات يف الس ــن ذات دراي ــة باألغان ــي
اخلم ــس،
ّ
لهن أص ــوات قو ّي ــة وجميلة لتعلو
كلم ــة وحلن ــا وتك ــون ّ
يف الفض ــاء الشاس ــع ليتلقّ اه ــا كلّ احلاضرين امللتفّ ني
باملن ــزل م ــن بعي ــد أو م ــن قري ــب(.)21
م ــن أه ــم النس ــاء الالت ــي يحفظن ه ــذا الرصيد يف
«الق ــدح» ه ـ ّـن كاألتي:
السيدة عيدة بن مبروك
السيدة شامة ساملي
السيدة غزالة ساملي
حتم ــل كلّ ام ــرأة منه ـ ّـن (عي ــدة ب ــن مب ــروك ،غزال ــة
س ــاملي ،ش ــامة س ــاملي) يف ذاكرته ــا رصي ــدا ال ب ــأس ب ــه
يهددها النس ــيان ،هذا الت ــراث الذي
م ــن األغان ــي الت ــي ّ
و ّرث لألجي ــال الالحق ــة مدي ــن إل ــى الس ــكّ ان األصلي ــن
وخاصة النساء الالتي كثيرا ما ُق ِّل َل من شأنهن وهمش
ّ
دوره ــن يف بن ــاء تاري ــخ منطقتهن وأطب ــق الصمت حول
مس ــاهماتهن احلضارية.
غالب ــا م ــا مي ــارس الغن ــاء النس ــائي يف «الق ــدح» يف
األف ــراح واملناس ــبات عل ــى س ــبيل املث ــال «هـ ـزّي عيون ــك»
تغن ــى وراء احملف ــل عن ــد الذهاب للعروس ــة وأثن ــاء القيام
باألعم ــال اليوم ّي ــة .تأث ــر النس ــوة يف «الق ــدح» بـاملغ ّنيـ ـ ــة
«ح ـ ّـدةالـخ ـنــشة»()22خ ــاللبــداي ــةالق ــرن)1990-1930( 20

()2

()3

السيدة عيدة بن مبروك

فـحف ـظـوا الكثــير من أغانيها ومــارسوها يف أفراحهم ويف
حياته ــم اليوم ّي ــة ،فق ــد حاك ــت مش ــاكلهم وأحاسيس ــهم
وم ّثل ــت بالنس ــبة له ــم الث ــورة واله ــروب م ــن القي ــود
االجتماعي ــة إل ــى احلر ّي ــة والف ــن ،فكان ــت كل واح ــدة من
س ــكّ ان «القدح» ترى نفس ــها يف هذه الفنانة التي جتاوزت
جمي ــع احل ــدود لتصب ــح املتنف ــس الوحيـ ــد ملعاناتهم.
 3.2أغـــراض األغانـــي المؤداة في ســـهرة
«النجمة»

تتش ــارك بل ــدة «الق ــدح» ثقافي ــا م ــع بقي ــة املناطق
املج ــاورة (قلع ــة س ــنان ،قلع ــة اخلصب ــة ،تاجروي ــن)...
فه ــي ج ــزء ال يتج ــزأ م ــن نظ ــام كام ــل يحم ــل نف ــس
العـ ــادات والتقــال ــيد ونف ــس امل ــوروث الغن ــائي تـقــري ـ ــبا،
ل ــذلك جن ــدهـ ـ ــا تتـ ـق ــاس ــم م ــع هـ ــذه املنـ ــاطـ ــق نـ ـف ــس
األمن ـ ـ ــاط الغنائي ــة التـ ـ ــي وردت يف أغ ـ ـ ــراض ع ــديـ ـ ــدة
منـ ـ ــها الغ ــزل والـ ـ ــرثاء وم ــدح الرسـ ـ ــول ووصــف امل ــرأة
وص ــف الطبيعة.
كانت أغاني النس ــوة باخت ــاف أغراضها (عاطفية،
ديني ــة) تق ـ ّـدم بش ــكل واض ــح ص ــورة ملجتم ــع «الق ــدح»،
فه ـ ّـن يغن ــن أغان ــي احل ــرب التي تتح ـ ّـدث ع ــن الرجال
الذي ــن كان ــوا يحارب ــون املس ــتعمر مث ــل أحم ــد امله ــدي
وخاص ــة مبنطق ــة «قلعة
ال ــذي ع ــرف يف ه ــذه املناط ــق
ّ
()23
س ــنان» كمناض ــل ع ــرف بش ــجاعته وقوت ــه  ،وأغان ــي
الغ ــزل الت ــي تخاط ــب فيه ــا امل ــرأة غري ــزة الرج ــل حيث

السيدة شامة سالمي

حتدثه عن ح ّبها له من خالل الغناء بتصاريف الوجه
ّ
املبتس ــم وض ـ ّـم اليدين إلى الصدر وكذلك الكش ــف عن
أجزاء من جسدها بقولها:
َها زَ ْع َر ْه َم ْسقُ و لْةْ

()24

اب
النَ ْ
اك ْم َع ِّذ ْب ِن َيا
اهوا َد ْ
َر ُ

ِهزِّ ي َ
اق
الس ْ
اخل ْم ِر ي ْع َلى َّ
ـــمة تقَ ابل ِْن َيا
َخ ِّلي َ
الو ْش َ

وأغان ــي الفخ ــر حيث تتفاخر امل ــرأة بحبيبها الذي
ال مثيل له بقولها:
ـــه ِيلي
ـــار ْش ِ
ن َْه ْ

َعنْ ِد ْك َ
ال تْ َع ِّط ْ
ش َخ ِالي

َف َّم ْ
ـــاش ْغزَ الْ

ـــد ْغزَ
الـــــــــــــــــــــــــي
ِض ْ
ِ

كما جند أغاني الرثاء على سبيل املثال :
ود َها زَ ْع َر ْه
ْخ َي ِال ْك َمفْ َُق ْ
ود َيا زَ ْع َر ْه
ْو َأن َْد ِاد ْك ِف ِ
س قْ ُع ْ
الع ِر ْ
الب ِار ْح
وباهلل ْم َو ِالي
اجلب َّانَةْ َجاتْ كُ ْم ِشي زَ ْع َر ْه ُغ ْض َبانَةْ ْو َ
َ

ويت ـ ـ ـ ّـم التركي ـ ــز باألسـ ـ ــاس ع ـلــى املغ ّنيـة ال ـ ــتي تــؤدي
أغنيته ــا وس ــط املناظ ــر الطبيع ّي ــة (يف حديثه ــا ع ــن
اجلبال) أو يف أحد األعراس .فقد اقتصر دورها يف القرن
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سبقناكم
يا سيدي يحيى
يا سيدي راشد
تأبني ورثاء:
خيالك مفقود ها زعره
علي يا لسمر
ر ّدي ّ
د ّبب ها شايب دبب
دمعة عيني
الال البيضة والسمرا
()4

السيدة غزالة سالمي

الفالح ّي ــة( ،)25تتداخل وتتوات ــر األغراض لتع ّبر املرأة عن
واق ــع غالب ــا ما يكون مس ــكوتا عن ــه فتتخفّ ــى وراء وصف
اجلب ــال والفرس ــان والنجع لتفصح عنه.
وبالتال ــي تتعدد األغ ــراض فنجد األغان ــي الغزلية
واألغـ ــانـ ـ ــي الت ــاري ـخ ــية واألغ ــان ـ ــي الــدي ـنـية ،فـحـاولنا
تصنيفه ــا كالتالي:
غزل:
زعرة مسقولة الناب
هزي عيونك
يوما براسك
ها اللي يا القصبة
فنار القلعة
اليوم والفارس
وحشك مع األريام
َل ّي ْع ْت ِكن ِيني َها ِع َ
يشة
دين:

ال إله إالاهلل

()25

ال إله إال اهلل

()26

موسيقى وأداء حركي
العدد 37
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 4.2أنماط الغناء في سهرة «النجمة»

س ــاهمت طبيع ــة احلي ــاة يف بل ــدة «الق ــدح» يف تنـ ـ ّوع
اخلاصة
وتعدد األمناط الغنائية ،فلكلّ مناسبة أغانيها
ّ
ّ
حي ــث تتغي ــر األغنية كلّما تغ ّي ــر الغرض ،فنج ــد أغاني
اخلت ــان وأغاني احلصاد وأغان ــي احلج وأغاني النجمة.
تعتم ــد األغان ــي امل ــؤداة يف «النجم ــة» ع ــادة عل ــى
اإلنش ــاد الدين ــي مث ــال عل ــى ذل ــك «سـ ـ ّبقناكم» ،حي ــث
خاصة يف «القدح» س ــواء يف
حتت ــل هذه األغني ــة مكانة ّ
ترتيبه ــا أو يف طريق ــة أدائه ــا فه ــي تخضع إلى تقس ــيم
ب ــن الش ـ ّـدادة( )26واجلـ ـ ّرادة( .)27كان أداء هذا النمط من
خاص ــا نوع ــا م ــا حيث ت ــؤدي النس ــوة األغاني
األغان ــي ّ
وه ـ ّـن واقف ــات وتك ــون أرب ــع نس ــاء متقاب ــات الواح ــدة
أم ــام األخ ــرى وم ــن ث ـ ّـم يت ـ ّـم األداء ثنائي ــا م ــن البداية
إل ــى النهاي ــة ،وع ــادة م ــا تقف بجانبه ـ ّـن امرأة خامس ــة
ّرهن بأج ــزاء األغنية إذا
ذات دراي ــة باألغان ــي حيث تذك ّ
متّ نس ــيانها( .)28يف ح ــن يك ــون الغناء بأصوات مرتفعة
نظ ــرا لإلط ــار الذي ت ــؤدى فيه هذه األغان ــي فهو مكان
شاس ــع وتختل ــف فيه مواقع احلضور من نس ــاء ورجال
ف ــا ب ــد أن يص ــل الص ــوت إل ــى كل األطراف.
يوج ــه ه ــذا النم ــط م ــن األغاني إلى جميع ش ــرائح
ّ
أهال ــي البل ــدة حيـ ــث يخاطـ ــب في ـ ــهم الع ـق ـ ــل وال ـ ــروح
والذاك ــرة الفنـ ـ ــية .وه ـ ــو يقـ ـ ــوم بنـ ـ ــقل املش ـه ـ ــد الفـ ـ ـنّي
عل ــى حال ــه فه ــذا الرصي ــد يعتم ــد عل ــى ثقاف ــة األذن
واالس ـتـ ـمــاع والت ـ ــذوق والت ـف ـكــير يف م ـعـان ــي الـك ـل ـمـات
واجلانـ ـ ــب اجل ـمــالي لل ـح ـ ــن(.)29

كما جند أمناط أخرى منها «املاللية» وال ّش ــطاحي»
و«املوق ـ ـ ــف» ســاهـ ـ ــمت ك ّلـ ـ ــها يف خ ـلــق ص ـ ــورة متـكــام ــلة
ل ـطـب ـي ـ ــعة االحـتــفاالت يف «الـ ـق ـ ــدح» ،وال ــتي اخت ـل ـفــت
أغراض ـ ــها س ــواء كان ب ــن أغ ــان م ــن منط واح ــد أو بني
أغ ـ ــان مـن أمنــاط مختـلفة.
 3حدث الختان ببلدة «القدح»

يحتفل أهالي «القدح» كغيرهم من املناطق املجاورة
ملدة ثالث
مبناس ــبة «الطه ــور» فتقام احتفاالت ومأدب ــة ّ
«طهر
هاملطهر»( ،)30وإنش ــاد
ّ
أي ــام ،تغنّى له األغاني مثل ّ
البع ــض من األغاني الدينية مثل «محمد وعلي» وهذا
خ ــال س ــهرة «النجمة» تب ّركا بذكر اهلل ورس ــوله .يعتبر
اخلت ــان م ــن أهم املظاه ــر االحتفالية يف بل ــدة «القدح»
وه ــذا نظ ــرا العتق ــاد الس ــائد آن ــذاك ب ــن الس ــكّ ان يف
مفض ــا ع ــن البن ــت
إجنابه ــم للول ــد وال ــذي يك ــون
ّ
فيحتفل ــون ب ــه عن ــد ال ــوالدة وعن ــد اخلت ــان ،فالرج ــل
ميثّل مص ــدرا للقـ ـ ّوة والفخر.
تظ ــلّ النجم ــة حاض ــرة يف احتف ــاالت «اخلت ــان» يف
املطهر
ملدة ثالثة أيام حيث تقوم أ ّم الطفل
هذه البلدة ّ
ّ
بالغناء وترافقها بعض النس ــوة الالتي يحفظن بعض
األغان ــي وان كان ــت ال جتي ــد الغن ــاء فتأخذ عنه ــا امرأة
أخ ــرى وتقوم ه ــي بالزغردة.
 4حدث «الزردة» ببلدة «القدح»

تعتب ــر «ال ــزردة» م ــن أه ــم املظاه ــر االحتفالي ــة يف
«الق ــدح» وغيره ــا م ــن املناط ــق املج ــاورة ،حي ــث يحتف ــل
لض ــر» وتق ــام ل ــه
الس ــكّ ان بالول ــي الصال ــح «س ــيدي َ ْ
االحتف ــاالت مـ ـ ّرة يف الس ــنة م ــع حض ــور كبير ملتس ــاكني
البل ــدة وحضور الفرس ــان أيضا ،وكل ه ــذا قصد التب ّرك
ب ــه م ــع إنش ــاد بع ــض األبي ــات الت ــي تض ــم اس ــم اهلل
والرس ــول والول ــي الصال ــح فيت ـ ّـم متجيده والش ــكوى له
بحالتهم النفسية التي يعتريها البؤس واخلوف إميانا
منهم بقدرته على ش ــفائهم( .)31وبالتال ــي مثّلت «الزردة»
خاص ــة نظ ــرا ألنه ــا تش ــمل النواح ــي الروحية
مناس ــبة ّ
والقي ــم األخالقي ــة واملعايي ــر اجلمالي ــة والفن ــون أي
النواح ــي الالمحسوس ــة والالملموس ــة(.)32
يق ــوم أهال ــي املنطق ــة بزيارة عادي ــة للولي الصالح
«س ــيدي خلضر» يف مناس ــبات عديدة كاألعياد الدينية
كعيد الفطر وعيد األضحى ،فيقرؤون «سورة الفاحتة»

ترحم ــا عل ــى روح ــه وتبـ ـ ّركا ب ــه قب ــل زي ــارة بقي ــة املقابر
ّ
نظ ــرا لتمركز ضريح الول ــي يف املقبرة التي يدفن فيها
أهالي املتساكنني(.)33
م ــا لف ــت انتباهن ــا أنّ أهال ــي البل ــدة يقوم ــون به ــذا
االحتف ــال ألكث ــر م ــن ولي والدلي ــل على ذل ــك تغنّيهم
بأولي ــاء آخري ــن يف ق ــول املغنّية:
يم ْه
ـــيد ي َر ِ
َيا ِس ِ
اش ْد َهالل ُِّم َ

اس ْك ْح َج ِار ْك بال َل َّمة
ْو َر ِ

اما َق ُالوا ِبالل ََّمة
يم ْ
ـــه َم َّ
يالل ُِّم َ

بقي ــت بل ــدة «الق ــدح» إل ــى وق ــت غي ــر بعي ــد ،بعي ــدة
ع ــن كلّ أس ــباب التم ـ ّـدن وهذا ما ّ
وط ــد نوعا ما عالقتها
بالظواهر الثقافية وخصوصا الزوايا والطرق الصوفية
فإث ــر حديثن ــا م ــع أح ــد متس ــاكني البل ــدة «العي ــد
الس ــاملي»()34حول األولي ــاء الصاحل ــن كان ي ــر ّدد كلم ــة
يف كلّ مـ ـ ّرة يتح ـ ّـدث فيه ــا ع ــن األولي ــاء وه ــي «شَ ـ ِـي ّله
وش ــيال ِ َّ
ّيل ْه» وه ــي اقتض ــاب لكلم ــة «ش ــيء الهلل وش ــيء
لول ـ ّـي اهلل» وه ــذا العتقاده ــم أنّ م ــا يحص ــل له ــم يف
للولي
الدني ــا فالقليل منه يعود إلى اهلل والقليل اآلخر
ّ
الصال ــح ،كل ه ــذا ين ــدرج ضم ــن ثقافتهم احمللي ــة التي
الزال ــت قائم ــة إل ــى اآلن.
س ــاهمت املعطي ــات اجلغرافي ــة والتاريخي ــة
العامة
وخاصة الثقافية يف نحت الصورة
واالجتماعية
ّ
ّ
ملجتم ــع «القدح» كمجتم ــع محافظ له ع ــادات وتقاليد
تتشابه مع املناطق املجاورة ،حيث لعبت الشفاه ّية دورا
هام ــا يف نق ــل هذا الرصي ــد الغنائي الذي حاول ــت املرأة
ّ
م ــن خ ــال مجموع ــة األغان ــي الت ــي تع ـ ّـددت أغراضه ــا
وتن ّوع ــت أمناطه ــا الدف ــاع ع ــن أهمي ــة وجوده ــا كعنصر
فاع ــل يف ه ــذا املجتم ــع.
تع ـ ّـددت الظواه ــر االحتفالي ــة يف بل ــدة «الق ــدح»
املقدس (الزردة) والدنيوي (العرس) حيث
فراوحت بني ّ
ب ــرزت املرأة كمش ــارك أ ّول يف هذه االحتفاالت فاختلفت
ط ــرق أدائه ــا لألغاني من منط إلى آخر ومن غرض إلى
مما أضفى خصوصية على الرصيد الغنائي بهذه
آخ ــر ّ
البلدة.
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المعمار بالمغرب على عهد الحماية الفرنسية
بين األصالة والتأثير األوربي
مدينة تازة أنموذجا

()1

جانب من أسوار المدينة القديمة بتازة

أ .جالل زين العابدين
كاتب من المغرب

جســـدت المدينة أحد المجـــاالت المميزة للمغرب الممسوســـة أكثر من طرف
الحركة االســـتعمارية ،فأصيبـــت في وحدتهـــا وتفككت بنيتها واكتســـت فيها
االزدواجية طابـــع الميز العنصري ،ذلـــك أن اإلرث الحضـــري العريق واألصيل
سيشـــهد تحوالت هائلـــة وتغيرات عميقـــة إثر خضـــوع المدينة لالســـتعمار
الفرنســـي ،الذي ســـيأتي معه بنموذج حضـــري جديد ،طبعا ســـيهمش النموذج
الحضـــري القديـــم ويحاصره .فأصبحت تـــازة تتكون بعد احتاللهـــا من وحدتين
منفصلتيـــن ومتباينتيـــن ،المدينة القديمـــة والمدينة الجديدة ،إضافة إلى انتشـــار
الســـكن العشـــوائي الصفيحي المتصاص العدد المتزايد مـــن المهاجرين القرويين
والمعدميـــن .فما هي إذن أهـــم التحوالت العمرانيـــة التي عرفتهـــا مدينة تازة
على عهد الحماية الفرنســـية؟
150

معمـــار المدينة العتيقة وأشـــكال التدخل
االستعماري
 .1مميزات المدينة القديمة:

متي ــزت املدين ــة القدمي ــة بت ــازة ،مبمي ــزات معماري ــة
أصيل ــة مس ــتمدة م ــن احلض ــارة العربي ــة اإلس ــامية،
واس ــتفادت م ــن موقعه ــا اجليوس ــتراتيجي كصلة وصل
بني ش ــرق املغرب وغربه ،وقد انعكس ــت ه ــذه املكانة على
تطوره ــا العمران ــي .فاملدين ــة القدمي ــة اتخ ــذت ش ــكال
مت ــوازي األض ــاع يف اجت ــاه ش ــمال ش ــمال  -غ ــرب ث ــم
جن ــوب جن ــوب  -ش ــرق ،إذ يحي ــط به ــا س ــور يبل ــغ طوله
حوال ــي  2850مت ــرا ،وه ــو م ــزدوج م ــن جه ــة اجلن ــوب
والش ــرق ،وتقدر املساحة املبنية داخل السور بحوالي 22
هكت ــارا م ــن مس ــاحة إجمالية تقدر بـ ــ 50هكت ــار .أما 28
هكتارا املتبقية ،فكانت عبارة عن بساتني متألها أشجار
الزيت ــون (ب ــن أس ــطاير باجلن ــوب الش ــرقي ،ص ــب امل ــاء
البران ــي باجله ــة الغربية ،وبالش ــرق جند قصبة محمد
الفران والس ــوق النصف األس ــبوعي) ،كما كانت تس ــتغل
هـ ــذه ال ـج ـهــات ال ـث ــالث كـ ـم ـخ ـي ـمــات ()Campment
للم ـحــالت املـخـزنـيـة(.)1
وتتكون املدينة من عدة أبواب ،موزعة توزيعا جغرافيا
حس ــب اجله ــات ،ولعب ــت دورا وظيفي ــا تبع ــا ملوق ــع كل
ب ــاب بالنس ــبة للمدين ــة وهي :ب ــاب املعرة ،وب ــاب اجلمعة
الـ ــتحتية ،وب ــاب أح ــراش ،وباب اجلمـ ــعة الفوقـ ــية ،وباب
الري ــح ،وب ــاب القـ ــبور ،وباب طيط ــي وب ــاب الزيتونة(.)2
ويقس ــم الس ــكان مدينته ــم إل ــى أربع ــة أحي ــاء كبيرة
وه ــي :ح ــي اجلام ــع الكبي ــر ويع ــرف بـ»موال ــن اجلام ــع
الكبي ــر» ال ــذي يق ــع يف ناحي ــة الش ــمال( .)3ويتك ــون م ــن
أزق ــة عريض ــة وطولي ــة الش ــكل تأخ ــذ أحيان ــا أس ــماء
املعال ــم التاريخي ــة كزق ــاق دار الس ــلطان ،حي ــث يتعل ــق
األمر بالقصر املريني املسمى «تازورت» الذي مت تدميره
عل ــى يد بن عبد الواد التلمس ــاني( ،)4وأزقة أخرى كراس
املس ــيد ،ودرب احلج ــوي ،وزقاق القطان ــن ،ودرب موالي
عبد الس ــام .وهناك احلي التجاري الذي يوجد وس ــط
املدينة ،ويقع بني درب سيدي عزوز والقيسارية القدمية.
وينقسم إلى أزقة عرضية الشكل كدرب الزيتونة ،وزقاق
مخل ــف ،وزق ــاق العطارين الكبيرة ،وأزقة طولية الش ــكل
كزق ــاق الوال ــي ،وزق ــاق الزاوية ،وزقاق ميم ــون .أما احلي
ثقافة مادية
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الثال ــث فهو ح ــي دار املخزن ويتكون من عدة أزقة كزقاق
الش ــريعة وزق ــاق البرش ــن( .)5ويف األخي ــر جن ــد احل ــي
اليهودي أو املالح الذي بني فوق رقعة ضيقة ش ــرق حي
اجلام ــع الكبي ــر .وكان يأوي حوال ــي  500يهودي وقد مت
هدمه س ــنة .)6(1903
وضم ــت املدين ــة أس ــواقا وبجواره ــا انتش ــرت ع ــدة
فنادق ،وقد س ــبقت اإلش ــارة إليهما يف الفصل الس ــابق.
وينض ــاف إل ــى م ــا س ــبق ع ــدد م ــن املس ــاجد وامل ــدارس
والزواي ــا ،توزع ــت عبر مختلف أرج ــاء املدينة القدمية،
وش ــكلت مص ــدرا لإلش ــعاع الدين ــي والثق ــايف كاجلام ــع
الكبي ــر ،وجام ــع س ــيدي ع ــزوز ،وجام ــع األندل ــس(،)7
والزاوي ــة الدرقاوي ــة ،والزاوي ــة التيجاني ــة ،والزاوي ــة
العيساوية ،والزاوية القادرية ،ومدرسة اجلامع الكبير،
ومدرس ــة س ــيدي عل ــي درار.)8(...
وكان ــت املدين ــة القدمي ــة بت ــازة قب ــل احلماي ــة توف ــر
الس ــكن الض ــروري لس ــاكنتها ،ول ــم تع ــان أب ــدا م ــن أي
أزم ــة س ــكنية ،فق ــد كان عمرانه ــا يتزايد بوتي ــرة موازية
الرتفاع س ــكانها .غير أن هذه العالقة س ــتختل مباش ــرة
بعد احتالل املدينة ومحيطها ،حيث سيس ــهم املعمرون
يف تعمي ــق األزم ــة الس ــكنية باملدينة باس ــتحواذهم على
الكثي ــر م ــن العق ــار باملدينة القدمية وهو م ــا كان يحول
دون توس ــع املدين ــة ببن ــاء مس ــاكن جدي ــدة ،ث ــم أيض ــا
بخلقهم ألنشطة ومشاريع متعددة اجتذبت عددا كبير
م ــن العم ــال للس ــكن به ــذه املدين ــة الت ــي لم تك ــن مهيأة
الس ــتقبالهم ،الش ــيء ال ــذي أدى اكتظاظه ــا ،إذ ارتف ــع
ع ــدد س ــكانها (املدين ــة العتيقة بت ــازة) من  4760نس ــمة
س ــنة  ،1921إلى  7000نس ــمة س ــنة  ،1936ثم إلى 13000
نس ــمة س ــنة  .)9(1952وقد أنتج ارتفاع عدد سكان املدينة
القدمي ــة بتازة أزمة س ــكنية أدت إلى التالع ــب يف الكراء
واملغ ــاالة يف أثمان ــه ،وه ــو م ــا دف ــع إدارة احلماي ــة إل ــى
إص ــدار ظهير ش ــريف بتاريخ  25فبراي ــر  )10(1920لزجر
م ــن يتج ــر يف أكري ــة األبني ــة اجت ــارا غي ــر جائ ــز ،ون ــص
عل ــى عقوب ــات تطبق على املخالفني له ــذا الظهير .كما
أص ــدرت يف  15م ــارس  1922ق ــرارا وزاريا يف إحداث جلنة
مبدين ــة ت ــازة م ــن أه ــل اخلب ــرة للنظ ــر يف كل م ــا يتعلق
بإك ــراء ال ــدور والعقار بأثم ــان غير جائ ــزة(.)11
وميك ــن الق ــول ،إن مج ــرد ص ــدور الظهي ــر الش ــريف
والق ــرار ال ــوزاري لدلي ــل واض ــح عل ــى ارتف ــاع أثم ــان

الك ــراء( )12مبدين ــة ت ــازة ،واس ــتفحال ظاه ــرة االجت ــار
غي ــر املش ــروع يف مح ــات الكراء بس ــبب التهافت الكبير
الكبي ــر عل ــى الس ــكن الذي بل ــغ أزمة حادة .وق ــد كان من
الطبيعي أن تدفع أزمة السكن باملدينة العتيقة ،وارتفاع
أثم ــان الك ــراء العدي ــد م ــن األس ــر إل ــى الس ــكن يف منزل
مش ــترك( ،)13وهي بداية حتول يف عوائد األس ــر املغربية،
وخصوص ــا امل ــرأة الت ــي س ــيفرض عليه ــا هذا الن ــوع من
الس ــكن انكش ــافها عل ــى الرج ــال بفع ــل وجود فض ــاءات
مش ــتركة داخل املنزل كاملطب ــخ واملرحاض .وتعكس هذه
الظاه ــرة الت ــي ه ــي ولي ــدة فت ــرة احلماي ــة الفرنس ــية،
حج ــم حت ــوالت النس ــيج العمراني العتيق ال ــذي حتول
م ــن فض ــاء اجتماع ــي محاف ــظ يوف ــر لقاطني ــه س ــكنا
منس ــجما تذوب وتتوارى فيه الف ــوارق االجتماعية ،إلى
مج ــال يعي ــش تناقض ــات عدي ــدة بفع ــل ارتف ــاع كثافت ــه
الس ــكانية ،ودخ ــول ش ــرائح جدي ــدة ل ــم تك ــن مؤهل ــة
لالندماج بسرعة ،وظهور أمراض اجتماعية لم يعهدها
مجتم ــع املدين ــة التقلي ــدي ال ــذي كان منظم ــا بقوة.
 .2أشـــكـــال الـتـــدخـــل االسـتـعـمــاري في
المدينة العتيقة:

تكريس الوظيفة العسكرية:
ش ــهدت مدين ــة ت ــازة بع ــد احتالله ــا يف  1914ع ــدة
حت ــوالت ،أبرزه ــا تكري ــس احلض ــور العس ــكري للمدينة
يف إس ــتراتيجية اإلقامة العامة ،حيث س ــتقوم س ــلطات
احلماية خالل هذه الس ــنة بإنش ــاء معس ــكرين باملدينة
القدمي ــة ،وهم ــا :معس ــكر الك ــروا ( )La croixيف اجلهة
الش ــرقية ،ومعس ــكر كودي ــر ( )Coudretيف ال ـج ـهـ ـ ــة
ال ـغ ــرب ـ ــية .وقد كـ ـ ــان جنود هذين املعسك ــري ــن يـراقبــون
امل ــدي ـ ــنة وي ـم ـنـعـون دخ ــولـ ـ ــها عند احلاجة(.)14
وعم ــدت إدارة احلماي ــة إلى توس ــيع امللك العس ــكري
يف بع ــض األحي ــان باالس ــتيالء عل ــى األراضي املج ــاورة.
فف ــي  24دجنب ــر  1920مثال ،صدر قرار وزيري نص على
ن ــزع امللكي ــة واحلي ــازة املؤقتة لتوس ــيع امللك العس ــكري،
وذل ــك بأن تض ــم إليه ثالث قطع أرضي ــة( .)15وهنا جتب
اإلش ــارة إلى أن هذين املعس ــكرين اس ــتحوذا على الكثير
م ــن العق ــار ،وهو م ــا كان مينع أي توس ــع للمدينة ببناء
مس ــاكن جديدة( .)16وس ــيتعزز امللك العسكري فيما بعد

بإنش ــاء معس ــكر آخ ــر جنوب املدين ــة هو معس ــكر أوبري
(.)17
ولرب ــط هذه الثكن ــات بنظيرتها املوج ــودة يف املدينة
اجلدي ـ ـ ــدة ،قــامـ ـ ــت س ـل ـط ــات ال ـحـماية بشـ ــق مـحـورين
طرقيني يحيطان بأس ــوار املدينة العتيقة ،ويخترقانها
يف بعض جهاتها ،كما عملت على تكثيف أعمال البحث
والتنقي ــب عن اآلث ــار يف املدينة وضواحيها ،حيث كلفت
له ـ ــذا الغ ــرض الضــابـطـان ك ـمـ ــبرادو ()Campradou
وأن ـ ـ ــدري ( )Andréال ـ ـل ـ ـ ـ ــذان تـ ـمـ ـ ـكــنا م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـ ـ ـثـ ـ ــور
ع ـل ـ ـ ــى لقــى أثــريــة ،ت ــم وضـعـه ـ ــا يف متـحف أنشـأ داخــل
مــدرسة املـشــور(.)18
وعرف ــت املدين ــة عل ــى مس ــتوى آخر ب ــروز ن ــواة إدارية
بج ــوار س ــاحة أح ــراش ،تتك ــون م ــن املصال ــح البلدي ــة،
ومحكم ــة الباش ــا ،ومكت ــب الش ــؤون األهلي ــة ،ث ــم مكتب
البريد( )19الذي بني يف املنطقة املعروفة بعرصة س ــيدي
عبد اهلل البالغ مساحتها  800متر مربع ،والتي كانت يف
حيازة عش ــرة أش ــخاص اش ــترتها منهم الدولة الشريفة
ب ـ ـ  6000ف(.)20
إجـــراءات إدارة احلمايـــة للمحافظـــة على
املعالـــم التاريخية:
اتخ ــذت س ــلطات احلماية عدة إج ــراءات للمحافظة
عل ــى املعال ــم التاريخي ــة للمدين ــة العتيق ــة ،فأص ــدرت
مجموع ــة من الظهائ ــر والق ــرارات الوزاري ــة ،أولها ظهير
 21يوليوز ،)21(1916الذي قامت مبوجبه بتسجيل اجلامع
الكبي ــريف ع ــداد األبني ــة التاريخي ــة .كم ــا ص ــدر يف العدد
نفس ــه باجلريدة الرس ــمية ظهير ش ــريف آخر يف تقييد
األسوار احملصنة بتازة من جملة هذه األبنية ،حيث نص
على أنه «يقيد يف عدد األبنية التاريخية السور احملصن
احملي ــط مبدين ــة ت ــازة مبا عد من ــه وخصوص ــا احلصون
املعروف ــة بالبس ــتيون وب ــاب اجلمع ــة وب ــاب الري ــح والبرج
امللولب»( .)22وتزامنا مع ذلك مت الش ــروع يف أعمال دراس ــة
وترمي ــم بع ــض املعال ــم ،كقب ــة اجلام ــع ومكتبت ــه وبعض
األس ــوار(.)23
ويف  18أكتوب ــر ،1920ص ــدر ق ــرار وزي ــري يقض ــي
بإج ــراء بح ــث يتعل ــق بإح ــداث منطق ــة وقائي ــة ح ــول
بعض أس ــوار قصبة تازة حيث أكد ،بأنه ال يجوز البناء
بداخ ــل ه ــذه املنطق ــة وذل ــك يف األراض ــي الواقع ــة بني
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اخلط ــن التالي ــن :
أوال :أس ــوار ت ــازة م ــن البس ــتيون إل ــى ب ــاب اجلمعة،
ومنت ــزه قب ــور ب ــاب الريح ،وأس ــوار ب ــاب الريح خلط
ممت ــد م ــن الب ــرج امللول ــب إلى ب ــاب طيطي .
ثاني ــا :الطري ــق املخزني ــة رق ــم  15وش ــارع جي ــراردي
( )Girardetوطري ــق ف ــاس القدمي ــة حتى قنطرة
ف ــاس ووادي ت ــازة إلى ارتف ــاع طري ــق تومزيت(.)24
ويف  6أغش ــت من س ــنة  1921صدر قرار وزيري يأذن
بإج ــراء بح ــث يتعل ــق بتقيي ــد فن ــاء احل ــراش يف ع ــداد
األبني ــة التاريخي ــة ،وق ــد أك ــد الفص ــل الثان ــي م ــن ه ــذا
الق ــرار بأن ــه إذا صدر ظهير ش ــريف يأذن بالتقييد ،فإنه
مين ــع نهائي ــا البن ــاء يف القس ــم احمل ــدد ،وال يجوز تغيير
شيء مهما كان يف هيئة األسوار التي حتيط بالفناء إال
برخص ــة من املدير الع ــام إلدارة العلوم واملعارف والفنون
اجلميلة واآلثار القدمية( .)25كما س ــيتم حتويل الس ــوق
األس ــبوعي ال ــذي كان يعق ــد يف س ــاحة أح ــراش إل ــى
خارج أس ــوار املدينة( ،)26وس ــيتم تهيئة هذه الساحة سنة
 )27(1947بع ــد ص ــدور ظهي ــر ش ــريف يف ذلك(.)28
ويف فبراي ــر  ،1922ص ــدر ظهي ــر ش ــريف يف جع ــل
منطق ــة وقائي ــة ح ــول أس ــوار مدين ــة ت ــازة مين ــع فيه ــا
ابتداء من جدار الس ــور األول
البن ــاء ،عرضه ــا  250مت ــر
ً
أو من األس ــوار ،وتش ــمل ضريح احلاج سيدي علي بن بر
واخلرائب املجاورة له ،واملغارة املعروفة بكيفان بلغماري،
واملقب ــرة القدمية والصخور املنحوتة املوجودة يف جميع
منح ــدرات املدين ــة .ومن بني ما نص علي ــه هذا الظهير
أيض ــا ،أن ــه ال يغي ــر ش ــيء يف هيئ ــة األماك ــن الكائن ــة
بداخ ــل هذه املنطقة احملدودة أعاله ،وال س ــيما أن متس
الصخ ــور املنحوت ــة إال برخص ــة م ــن املدي ــر الع ــام إلدارة
العل ــوم واملع ــارف والفن ــون اجلميل ــة واآلث ــار القدمي ــة،
وحت ــت مراقب ــة رئي ــس إدارة األبني ــة التاريخي ــة(.)29
كم ــا عرف ــت ه ــذه الس ــنة وبالضب ــط يف  18يولي ــوز
إص ــدار ق ــرار وزي ــري يتعل ــق بـ«جع ــل ضاب ــط للش ــوارع
والطرق ــات وهيئ ــة األبني ــة وتصفيفه ــا مبدين ــة ت ــازة
األهلي ــة»( ،)30كان اله ــدف من ــه احلف ــاظ عل ــى املدين ــة
العتيق ــة وخصوصياتها احمللي ــة ،وحماية احلرف التي
يتعاطاه ــا جمي ــع الذي ــن يصنعون أو يس ــتعملون مواد
بن ــاء ترج ــع بنوعه ــا وش ــكلها إل ــى تقني ــات محلي ــة(.)31
ثقافة مادية
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وأك ــد الفص ــل األول من هذا القرار على أن مدينة تازة
األهلي ــة ،أي مجم ــوع املن ــازل املوج ــودة بداخل األس ــوار
املقي ــدة يف ع ــداد األبني ــة التاريخي ــة مبقتض ــى ظهي ــر
يولي ــوز  ،1916يترت ــب عليه ــا حرم ــات راجع ــة للهيئ ــة
واملنظ ــر .ويقصد باحلرمات بق ــاء املدينة األهلية على
هيئته ــا األصلي ــة ،م ــع الزام س ــكانها ب ــأن ال يرمم ــوا أو
يبن ــوا من ــازل جدي ــدة إال باتباع الش ــروط التي تس ــاعد
عل ــى التوص ــل إل ــى الغ ــرض املقص ــود ،متبع ــن نس ــب
االتس ــاع وأن ــواع الزخرف ــة والزين ــة املمي ــزة للهندس ــة
البنائي ــة اخلاص ــة مبدين ــة ت ــازة العتيق ــة .
ونـ ـ ــص ال ـف ـص ـ ــل الثــان ـ ــي عـل ـ ــى «أن جميع األش ــكال
الهندسية التي تساعد على بقاء الهيئة اخلارجية على
حالها يف األبنية احلالية ذات الهندسة املغربية كالبرونز
واملداخ ــن والش ــبابيك واألس ــتار اخلش ــبية أو احلديدي ــة
املجعول ــة على الطاق ــات واألطناف أي األكي ــاب واألبواب
إلخ مما يس ــتعمل يف إحداثه القرمود املطلي واحلجارة
الكبي ــرة أو قط ــع اخلش ــب الت ــي جتع ــل ناتئ ــة املوض ــع
واحلم ــل عليه ــا واحلدي ــد املط ــرق واخلش ــب امل ــزوق أو
املنقوش أو املزين باملسامير واجلبص املنقوش واملزخرف
إل ــخ يج ــب ترميمها جميعه ــا على حالته ــا القدمية».
وأوج ــب الفص ــل الثال ــث م ــن ه ــذا الظهي ــر ض ــرورة
احت ــرام الط ــراز احملل ــي يف البن ــاءات اجلدي ــدة ،م ــع
اس ــتعمال األش ــكال الهندس ــية املبين ــة أع ــاه .أم ــا إذا
هدمت األبنية األوربية احلالية أو س ــقطت بنفس ــها فال
يج ــوز جتديده ــا حس ــب الفصل الراب ــع إال على النمط
املغربي ،وإذا كانت معدة للتجارة على الطريقة األوربية،
فيمك ــن أن تهي ــأ مل ــا ذك ــر ،لك ــن مع إل ــزام البن ــاء بالتقيد
ب ــكل م ــا يعرض ــه عليه أع ــوان إدارة الفن ــون اجلميلة من
أش ــكال وزخرف ــة هندس ــية خاص ــة باملدين ــة .كم ــا يل ــزم
البناء زيادة على ما ذكر ،أن يس ــتعمل قدر اإلمكان مواد
للبناء أو أشياء للزخرفة أصلها محلي أو مصنوعة فيه،
وذل ــك إلبق ــاء هيئ ــة املدين ــة األهلي ــة مطابق ــة ملنظرها
الع ــام .إضاف ــة إل ــى ذل ــك ج ــاء يف الفصل اخلام ــس ،أنه
ال ميك ــن القي ــام بأي ترميم أو بن ــاء إال بإذن نائب رئيس
إدارة الفن ــون اجلميل ــة واألبني ــة التاريخية و م ــن اإلدارة
البلدي ــة ( ،)32وكل مخال ــف له ــذه الضواب ــط ،كان يعاقب
إم ــا بذعائر ،أو بهدم األبنية ،أو بإجناز األش ــغال الالزمة
على نفقت ــه(.)33

األش ــغال يف املدين ــة القدمي ــة :ش ــرعت الس ــلطات
الفرنسية بعد احتالل املدينة يف القيام ببعض األشغال
ذات الصل ــة بصح ــة الس ــكان ،وذل ــك حرص ــا منه ــا على
احلد من انتش ــار األمراض واألوبئة يف صفوف املغاربة.
فال يخفى التخوف الكبير الذي كان لدى األوربيني من
األم ــراض واألوبئة التي انتش ــرت ب ــن املغاربة .فاألوربي
كان ينظر إلى املدينة املغربية باس ــتمرار كوكر لألوس ــاخ
والق ــاذورات واألم ــراض ،لذل ــك كان ليوط ــي يؤك ــد ب ــأن:
«( )...انش ــغاالت الصح ــة خاص ــة يج ــب أن يضح ــى من
أجله ــا بكل املصال ــح اخلاصة بال ج ــدال»(.)34
هكذا قامت س ــلطات احلماية مبد قن ــوات واد احلار،
والتي خصصت لها على سبيل املثال ال احلصر10.000ف
م ــن ميزاني ــة س ــنة ،)35(1924و25.000ف م ــن ميزاني ــة
 ،)36(1932وإص ــاح املج ــاري واملس ــالك م ــن أجل تصريف
مياه األمطار للحيلولة دون تش ــكل املس ــتنقعات املهددة
حلياة الس ــكان(.)37
ويف الس ــياق نفس ــه ،انش ــغلت إدارة احلماية مبش ــكل
إنش ــاء مجم ــع رئيس ــي ملي ــاه الص ــرف الصح ــي الت ــي
كان ــت تتدف ــق خ ــارج املدين ــة على طول اجل ــرف يف نقط
غي ــر مح ــددة ،والت ــي كانت تنت ــج عنها تأثي ــرات جانبية
خاصة األمراض .ففي جلسة املجلس البلدي بتاريخ 7
فبراي ــر ،1934ذكّر رئيس املصال ــح البلدية بضرورة إجناز
ه ــذا املش ــروع ،وأض ــاف أن ح ــل املش ــكل يتطل ــب حب ــس
ه ــذه املي ــاه م ــن التدفق بتحويلها يف اجت ــاه واد إيناون أو
معاجلته ــا .فاحل ــل األول يطرح عدة س ــلبيات ،حيث أن
توس ــيع املجم ــع ومتدي ــده لقذف املي ــاه العادم ــة باجتاه
واد إين ــاون س ــيحرم واد الزيت ــون م ــن ه ــذه املي ــاه الت ــي
تس ــتغل يف الس ــقي ويف تخصي ــب ع ــدة حدائ ــق ،وه ــو ما
س ــيضطر البلدي ــة إل ــى حفر قن ــاة خاصة بالس ــقي .أما
احل ــل الثان ــي ،فيفرض خلق محطة لتصفية ومعاجلة
مي ــاه الصرف الصحي الس ــتغاللها يف الس ــقي ،وأضاف
رئي ــس املصال ــح البلدي ــة أن ــه ال ب ــد م ــن القي ــام بدراس ــة
تقني ــة الختي ــار احل ــل املناس ــب .وق ــد قدرت كلف ــة اجناز
املجمع الرئيس ــي للمياه العادمة بحوالي  300.000ف.
إضاف ــة إلى ذلك ،س ــبق لرئي ــس املصالح البلدية أن
أكد بأن إنش ــاء املجمع الرئيس ــي املصالح البلدية الذي
أصب ــح ملح ــا ،يتطل ــب خلق وإنش ــاء مجمع ــات ثانوية
جتم ــع املي ــاه الوس ــخة ،وتوصلها إلى املجمع الرئيس ــي

بكلف ــة تصل إل ــى حوالي  100.000ف( ،)38وأش ــار إلى أن
تنفي ــد ه ــذه املش ــاريع ه ــو مس ــألة وقت فقط ،ال س ــيما
وأن البلدي ــة ه ــي بص ــدد احلص ــول عل ــى ق ــرض بقيمة
ملي ــون ف من القرض العقاري لفرنس ــا بنس ــبة مئوية
تق ــدر بـ ــ ،6.35يس ــدد مل ــدة  30س ــنة ،ويخص ــص إلجن ــاز
هذين املش ــروعني ومش ــاريع أخرى(.)39
واهتم ــت س ــلطات احلماي ــة بتوزي ــع امل ــاء الصال ــح
للش ــرب داخ ــل املدين ــة العتيق ــة ،فأقام ــت عدة ناف ــورات
وس ــقايات( ،)40ورص ــدت يف ه ــذا الص ــدد ع ــدة اعتم ــادات
مالي ــة للقي ــام بعملي ــات الرب ــط الثانوي ــة م ــن الس ــاقية
قب ــل إقام ــة القن ــوات( .)41ويف يوني ــو من س ــنة  1918كانت
ق ــد أنه ــت دراس ــتها التقنية حول مش ــروع تزوي ــد املدينة
بامل ــاء املصف ــى ،وأرس ــلته إل ــى إدارة البلدي ــات للحص ــول
عل ــى املوافق ــة والترخي ــص للنفق ــات( .)42ويف 13م ــارس
م ــن س ــنة  1925مت بالتراض ــي تفوي ــت صفق ــة تزوي ــد
املدين ــة القدمي ــة مبضخ ــة وجه ــاز للدف ــع إل ــى مقاول ــة
الس ــيد بومالي ــو( )43وه ــي نف ــس املقاول ــة الت ــي كان ــت قد
كلف ــت بتزوي ــد املدينة بالقنوات وتركيبها ،وق ــد بدأت يف
إقام ــة القن ــوات انطالقا من ش ــهر فبراي ــر  .)44(1925كما
ظلت بلدية تازة تقوم بعملية صيانة مس ــتمرة لس ــاقية
غياثة التي كانت تزود تازة العليا باملاء الصالح للشرب،
وك ــذا القي ــام بإص ــاح مختل ــف القن ــوات الت ــي تتعرض
لألعط ــاب ،مث ــل م ــا حص ــل مث ــا يف م ــاي  1923عندم ــا
انفج ــرت القن ــوات املائي ــة بس ــبب األمط ــار القوي ــة التي
ضرب ــت املدين ــة( .)45كم ــا خصصت جزءا م ــن ميزانياتها
لترمي ــم قن ــوات املاء الصالح للش ــرب ،بلغت على س ــبيل
املث ــال  12.500ف م ــن ميزاني ــة .)46(1932
وإذا كانت الس ــاكنة املغربية مبدينة تازة قد اعتادت
عل ــى الت ــزود بامل ــاء الش ــروب باملج ــان عن طريق ش ــبكة
املي ــاه التقليدية ،فإن التدبي ــر احلضري اجلديد إلدارة
احلماي ــة ق ــد خل ــق تقلي ــدا جدي ــدا بإحداث ــه لوكال ــة
بلدي ــة أش ــرفت على تنظيم ه ــذا القط ــاع وحتديثه(،)47
وتطلب هذا األمر تغيير العادات االستهالكية القدمية
للسكان يف هذا املجال ،وذلك بانخراطهم تدريجيا يف
ش ــبكة الت ــزود باملاء الصالح للش ــرب عن طري ــق األداء،
وه ــو ما ش ــكل حت ــوال مهما يف حياة الس ــاكنة.
وقد أثيرت يف سنة  1933مسألة ارتفاع سعر بيع املاء
مبدينة تازة ،ذلك أن س ــكان املدينة العتيقة كانوا يؤدون
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1.70ف للمت ــر مكع ــب ،مقاب ــل 1ف يف املدين ــة اجلدي ــدة،
فتم إدراج هذه النقطة يف جدول أعمال اجتماع املجلس
البلدي يف  7فبراير  .1934وقد فسر السيد كيتان رئيس
املصال ــح البلدية هذا الف ــرق باختالف التكاليف ،حيث
كان يتم إيصال املاء إلى املدينة العتيقة من عني النس ــا
مبضخ ــة وجه ــاز للدف ــع ،بينم ــا يت ــم جلب ــه للمدين ــة
اجلدي ــدة فق ــط بق ــوة اجلاذبية ،وأكد بأنه س ــيتم القيام
مبجهودات وإجراءات لصالح صغار املستهلكني األهالي
الذي ــن يس ــتهلكون أق ــل م ــن  60متر مكع ــب يف الفصل.
وقد اقترح بالنس ــبة للشطر األول اعتماد نفس تعريفة
املدين ــة اجلدي ــدة ،وتخفيض ثمن املتر مكع ــب من 1.70
ف إلى  1ف ،ويف الشطر الثاني خفض ثمن املتر مكعب
م ــن1.70ف إل ــى 1.50ف ،أم ــا يف الش ــطر الثال ــث فاقترح
تخفي ــض ثم ــن املت ــر مكع ــب م ــن 1.90ف إل ــى 1.75ف،
وت ــرك جميع األش ــطر املتبقي ــة دون تغييره ــا .كما أكد
أن هذه اإلجراءات س ــتقلص من جهة عائدات بيع املاء
بحوالي  10.000ف ،لكنها ستؤدي من جهة أخرى إلى
الزي ــادة يف عدد املش ــتركني باملدين ــة القدمية ،وقد متت
املوافق ــة عل ــى هذا اإلج ــراء من طرف أعض ــاء املجلس
البلدي(.)48
كم ــا أك ــد الس ــيد كيت ــان أن البلدي ــة أعدت مش ــروعا
لتحوي ــل نظ ــام تزوي ــد املدين ــة العتيق ــة بامل ــاء الصالح
للش ــرب ،وذل ــك مبعاجل ــة مي ــاه س ــاقية غياث ــة قب ــل
اس ــتهالكها .وأض ــاف أن املدين ــة ت ــزود بامل ــاء الصال ــح
للش ــرب م ــن ع ــن النس ــا بواس ــطة محطة للرف ــع ،مما
يجع ــل التكلف ــة باهض ــة ،بينما اس ــتغالل مياه س ــاقية
غياثة ستكون له فائدتان ،وهما إزالة محطة رفع املياه
احلالية ،وجعل املدينة اجلديدة تس ــتفيد مباش ــرة من
الع ــن ،مع ضمان م ــاء صاف ومعقم يف محطة خاصة
وبثمن مناس ــب لس ــكان املدينة العتيق ــة .وأكد أيضا أن
إنش ــاء ه ــذه احملط ــة ال ميك ــن أن تعترض ــه أي ــة صعوبة
تقني ــة .وح ــددت تكلفة هذا املش ــروع يف  50.000ف(.)49
ومنذ احتالل املدينة ،شرعت إدارة احلماية يف ترميم
وإص ــاح بعض الطرق واألزقة من أجل تس ــهيل وتس ــيير
تنق ــل األوربي ــن ب ــن مح ــاور املدين ــة القدمي ــة ،حي ــث
رص ــدت س ــنة  1924عل ــى س ــبيل املث ــال  10.000ف م ــن
امليزانية االستثنائية لتهيئة مجموعة من األزقة باملدينة
العتيقة( .)50وقد بلغ طول الطرق املنجزة واملرصفة بهذه
املدين ــة يف م ــاي  1932حوال ــي  6400مت ــر(.)51
ثقافة مادية
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وعان ــت املدين ــة العتيقة بتازة طيل ــة فترة احلماية
م ــن االكتظ ــاظ الس ــكاني ،إذ انتق ــل ع ــدد س ــكانها م ــن
 4760نس ــمة س ــنة  1921إل ــى  7000نس ــمة  ،1937ث ــم
إلى  13000نس ــمة س ــنة  .1952أي مبعدل  591نسمة يف
الهكت ــار ،وق ــد وصلت حدة االكتظ ــاظ إلى درجة أصبح
فيها املس ــكن باملدينة العتيقة يأوي ما بني أس ــرة وست
أس ــر( .)52وراف ــق ه ــذا االكتظاظ تده ــور واضح للمجال
احلضري ،كما نتج عنه جلوء عدد كبير من املهاجرين
القرويني وس ــكان املدينة العتيقة إلى السكن بالفنادق
التقليدي ــة الت ــي س ــرعان م ــا حتولت إلى زن ــازن عائلية
ال تتوفر على أبس ــط ش ــروط احلي ــاة(.)53
واس ــتمرت املدين ــة القدمي ــة تعان ــي م ــن التهمي ــش
يف املراف ــق االقتصادي ــة واإلداري ــة التي اس ــتأثرت بجلها
املدين ــة اجلدي ــدة ،فعل ــى س ــبيل املث ــال ،تواج ــدت أرب ــع
مصال ــح إداري ــة فق ــط باملدين ــة القدمي ــة م ــن ب ــن 24
مصلحة إدارية باملدينة ككل( ،)54وهي مبنى البلدية ،ودار
القاضي ،ومستش ــفى داربوا ( Darboisمستش ــفى ابن
رشد حاليا) ،واملدرسة االبتدائية اإلسالمية( .)55ومتيزت
مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية باختفاء معسكر
كودي ــر ( )Coudretباملدين ــة القدمي ــة ،وتعويض ــه
ببعض البنايات الس ــكنية( ،)56اس ــتجابة لأله ــداف التي
خط ــط له ــا املهن ــدس إيكوش ــار ( ، )Ecochardقص ــد
تش ــجيع الس ــكن املغرب ــي بعد م ــا الحظ تقصي ــرا كبيرا
يف املنج ــزات املوجه ــة للمغارب ــة حي ــث ص ــرح قائال «لقد
تناس ــينا املغارب ــة ملدة  35س ــنة املاضي ــة»(.)57
إن ظاهرة االكتظاظ الذي عرفته املدينة العتيقة وما
س ــيتبعه من مشاكل ،جاء نتيجة للتوس ــع االستعماري.
فــانتـ ـ ــزاع أمالك الف ــالح ـ ــن م ـ ــن ط ـ ــرف املس ــتوط ـن ـ ــن
املزارع ــن وخل ــق مراك ــز صناعي ــة ،كان وراء تدف ــق ع ــدد
كبي ــر م ــن الس ــكان القروي ــن الذي ــن أصبح ــوا ب ــا أرض
يف اجت ــاه مدين ــة تازة ،حيث س ــيجبرون عل ــى العيش يف
ظروف هش ــة.
إن هـ ـ ــذه ال ـحــركـ ـ ــة (الـهـج ـ ــرة) ال ـتـ ـ ــي انـطـلـقـ ــت بعد
احلماي ــة ،س ــتحتد بع ــد  1936عل ــى إث ــر املجاع ــات الت ــي
عرفتها البالد .وابتداء من هذه الفترة ،عانت املدينة من
االكتظاظ ،وظهرت ظروف جديدة للكراء والس ــكن ،نتج
عنهما تغير يف عوائد املجتمع احمللي بس ــبب االختالط
يف الس ــكن .وحتولت (املدينة) من س ــكن منس ــجم تذوب

وتت ــوارى في ــه الف ــوارق االجتماعي ــة إل ــى س ــكن للفق ــراء
واملهاجري ــن الوافدي ــن على املدينة ،وم ــن مدينة التجارة
والعل ــم والصناع ــة والس ــكن الراقي واملعم ــار الدقيق ،إلى
مدينة احلرف التقليدية املهددة ،والتجارة الكاسدة ،وإلى
مدينة حكم عليها باالنكماش والتهميش والعيش بعيدا
ع ــن احلداث ــة ،كل ذل ــك س ــيفرض عل ــى املجتم ــع التازي
تغيير منط حياته ليستطيع مواكبة الظروف اجلديدة.
التوســـع المعمـــاري لمدينـــة تـــازة علـــى
عهـــد الحمايـــة
 .1إنشاء المدينة الجديدة

س ـ ـي ــاس ـ ــيا« :األهــال ـ ــي يف مــدينت ـ ــهم واألوربي ـ ــون
يف مــدينـت ـه ـ ــم» ،وذل ـ ــك لتـج ـ ــنب أي تص ـ ــادم ب ـ ــن
اجلانبني ،وليس ــهل على إدارة احلماية التحكم يف
الوض ـ ــع األمــني.
صحيا« :فصل املدينة اجلديدة عن مواطن األوبئة
املس ــتوطنة يف املدن األهلية» ،مما يوضح هدفها يف
تأم ــن احلماي ــة الصحي ــة لألوربي ــن وخل ــق فضاء
سليم إلقامتهم.
جمالي ــا« :إنق ــاذ املناظ ــر والكن ــوز الفني ــة للم ــدن
اإلس ــامية لصال ــح الف ــن والس ــياحة» ،وذل ــك ألن
احلف ــاظ عل ــى البع ــد التاريخ ــي والثق ــايف للم ــدن
العتيقة يس ــاعد على جلب الس ــياح ،مما يساهم يف
تنمي ــة اقتصاد املدين ــة ،وخاصة مش ــاريع األوربيني
م ــن فن ــادق ومطاعم.

عرفت تازة بعد احتاللها حتوال كبيرا يف عمرانها،
متث ــل يف إنش ــاء مدين ــة جدي ــدة خ ــارج أس ــوار املدين ــة
العتيق ــة .وتعتب ــر فك ــرة إنش ــاء مدين ــة أوربي ــة عصري ــة
بت ــازة  -كم ــا هو احل ــال يف بعض املدن املغربي ــة  -من أهم
متظهرات سياسة ليوطي األهلية املرتكزة على عدم املس
باملدينة القدمية مع جتهيزها باخلدمات الضرورية من
م ــاء وكهرب ــاء ،وهو ما أكده ليوطي بقول ــه« :لن أتدخل يف
املدين ــة القدمية واملالح ،س ــأنظفهما وأزينهم ــا ،وأزودهما
بامل ــاء والكهرباء ،وأفرغ املياه املس ــتعملة .هذا كل ش ــيء...
لك ــن يف مقابلهم ــا أبن ــي مدين ــة أخرى»( .)58وق ــد وج ــد
ليوط ــي يف هن ــري بروس ــت ( )Henri Prostالش ــخص
املؤه ــل للقي ــام بهذه املهمة ،فاس ــتدعاه س ــنة  ،1913وكلفه
بخل ــق عش ــر م ــدن جدي ــدة ب ــكل م ــن ال ــدار البيض ــاء،
والرباط ،ومكناس ،وفاس ،ومراكش ،وصفرو ،ووزان ،وتازة،
وأكادي ــر ،ث ــم القنيطرة فيما بع ــد(.)59

وهك ــذا ب ــدأت إدارة احلماي ــة بتش ــييد امل ــدن األوربية
قبال ــة امل ــدن األصيلة مع ابتعاد مجالي نس ــبي عن هذه
األخي ــرة .وق ــد خض ــع توطينه ــا العتباري ــن أساس ــيني:
األول يــرتب ـ ــط بــال ـجــان ـ ــب الطـبوغ ـ ــرايف ،ح ـ ــيث فـ ــضل
األوربي ــون االس ــتقرار بأماك ــن منبس ــطة وس ــهلة الولوج
للس ــيارة .أما الثاني فيتعلق باملوقع االستراتيجي بغية
ضبط حت ــركات الس ــكان.

ونظ ــرا لتجربت ــه الكولونيالي ــة الس ــابقة ب ــكل م ــن
اجلزائر ومدغش ــقر ،س ــيفرض ليوطي على املهندس ــن
واملعماري ــن الذي ــن كان ــوا يعمل ــون حت ــت إمرت ــه ض ــرورة
احت ــرام ث ــاث مب ــادئ أساس ــية ميك ــن اعتباره ــا قواع ــد
السياسة التعميرية للحماية وهي :ضرورة عزل املدينة
األوربي ــة اجلدي ــدة عن املدينة العتيق ــة ،حماية وترميم
املدين ــة القدمي ــة ،وتطبي ــق أح ــدث املب ــادئ املعماري ــة
وأكثره ــا رق ــة يف امل ــدن األوربي ــة( ،)60وذل ــك إلب ــراز تف ــوق
القيم الثقافية الغربية على القيم اإلسالمية يف ميدان
تنظي ــم امل ــدن وتأسيس ــها( .)61وم ــن النق ــط التي اس ــتند
إليه ــا األوربي ــون لفص ــل املدينتني:

وق ــد كان املج ــال املناس ــب لتأس ــيس املدين ــة اجلديدة
بت ــازة يق ــع عل ــى هضب ــة مقابل ــة للمدين ــة القدمي ــة يف
الش ــمال( .)63فف ــي اجل ــزء املنخف ــض م ــن ه ــذه الهضب ــة،
وق ــرب الطري ــق الراب ــط بني ف ــاس ووجدة ،س ــيتم إطالق
أول ــى املش ــاريع االس ــتيطانية ،وذل ــك ب ــزرع سلس ــلة م ــن
الثكن ــات العس ــكرية ،س ــتصبح خالي ــا رئيس ــية للمدينة
األوربي ــة اجلدي ــدة .ويف ه ــذا اإلط ــار مت إنش ــاء معس ــكر
جي ــراردو
( )64يف اجله ــة الش ــمالية عند مدخل
()65
املدين ــة القدمي ــة  ،ثم أنش ــئ كذلك مطار ق ــرب املدينة
اجلدي ــدة ،وخ ــط حدي ــدي س ــمي «خ ــط  ،»60يص ــل إل ــى
قل ــب املدينة اجلديدة ،وينتهي يف معس ــكر جي ــراردو ،ويف

أعم ــال (« :)Edilitaireإقام ــة مدين ــة عصري ــة وف ــق
طراز معماري حديث عوض الترقيع بأجزاء مدينة
خرب ــة»( .)62وذل ــك بت ــرك املدين ــة العتيق ــة تعيش يف
تأخرها ،واالهتمام بتجهيز مدينة حديثة تستجيب
ملتطلبات املعمرين.
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ذلك دليل على أن لهذا اخلط أهمية بالغة على املستوى
اإلقليمي نظرا للنشاط الدؤوب ولوفرة العتاد املنقول(.)66
وكان وراء اختي ــار املوق ــع ال ــذي بن ــي في ــه معس ــكر
جي ــراردو ثالث ــة دوافع أساس ــية :وجود أراضي منبس ــطة
م ــن الناحي ــة الطبوغرافية ،ويف الوقت نفس ــه هي عبارة
عن موقع دفاعي جيد ،إذ تتميز بارتفاع نسبي وتشرف
عل ــى فض ــاء غي ــر مبن ــي ،وه ــو م ــا يجع ــل الرؤي ــا م ــن
خاللها تش ــمل كل من السهل الشمالي واملجال اجلبلي
اجلنوب ــي .كم ــا أن األراض ــي الت ــي أقي ــم علي ــه املعس ــكر،
توج ــد يف ملكي ــة قبيل ــة غياث ــة الشرس ــة الت ــي حارب ــت
بضراوة كل من املخزن والقوات االس ــتعمارية ،يف املقابل
مت جتن ــب أراض ــي الس ــكان احلضريني الذي ــن كانوا إلى
جانب املخزن ولم يبدوا أية مقاومة للحماية ،ويتماشى
ه ــذا األم ــر مع طرح ليوطي املتمثل يف عدم إثارة س ــكان
امل ــدن .أم ــا االختي ــار الثال ــث فيتعل ــق باحملافط ــة عل ــى
جمالي ــة اإلط ــار املعماري املغرب ــي(.)67
وقد مت خلق أول جتزئة مخصصة للسكن يف أبريل
 ،1916يتك ــون جزءه ــا األكب ــر م ــن بق ــع مت ــت حت ــت نزع
امللكي ــة ب ــأرض نزول الطي ــران( ،)68حي ــث مت بيع حوالي
 222قطع ــة أرضي ــة مبس ــاحة إجمالي ــة وصل ــت إل ــى
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 93.070مت ــر مرب ــع من طرف إدارة األمالك بثمن  2ف
للمت ــر املرب ــع ،ويف ف ــاحت يناي ــر  1918مت بي ــع حوالي 46
قطعة أرضية مبس ــاحة قدرت بـ 19.770متر مربع .وقد
فرض على املقتني تش ــييد بنايته يف مدة ال تتجاوز 15
ش ــهرا وباملواد الصلبة ،وأن يحترم يف البناء كل املعايير
املنص ــوص عليه ــا يف دفتر حتم ــات مصلحة الطرق.
ولتنمية مدينة تازة وتوسيع نطاقها ،مت خلق جتزئة
ثاني ــة يف يولي ــوز  ،1917خصص ــت إلنش ــاء املؤسس ــات
الصناعي ــة ،وش ــملت  53قطع ــة أرضي ــة تت ــراوح مس ــاحة
كل واح ــدة منه ــا م ــا ب ــن  500و 3000مت ــر مرب ــع(،)69
اس ــتقر ال ــرأي عل ــى إكرائه ــا وااللتزام ببيعها مس ــتقبال
للمكتري ــن امللتزم ــن بش ــروط الك ــراء ومعايي ــر إنش ــاء
املعام ــل الصناعي ــة .واش ــترطت عل ــى الراغب ــن يف كراء
قطع ــة أرضي ــة به ــذه التجزئة وض ــع طلب كتابي ب ــإدارة
املصال ــح البلدية بتازة ،يتضمن نوع البناء املراد إحداثه
م ــع أهمي ــة الصناع ــة املع ــد إليه ــا ،والتصري ــح بامتث ــال
املكت ــري جلميع ش ــروط الكراء م ــن دون اس ــتثناء .وكان
رئي ــس املصال ــح البلدي ــة ب ــدوره يرس ــل الطلب ــات الت ــي
يتوص ــل بها بعد إب ــداء الرأي فيها إلى الكولونيل حاكم
ناحي ــة ت ــازة أو نائب ــه .وي ــرأس ه ــذا األخي ــر اللجنة التي
تتك ــون أيض ــا من رئي ــس املصالح البلدي ــة أو نائبه ،ومن

باش ــا ت ــازة وم ــن نائ ــب األش ــغال العمومية ،وتنظ ــر هذه
اللجنة يف الطلبات الواردة ،وتقرر قبولها أو رفضها .وإذا
طل ــب راغب ــون كثر نفس القطع ــة األرضية ،فإن اللجنة
تعتب ــر حال ــة الراغ ــب املالي ــة وأهمية املعمل ال ــذي يريد
إحداث ــه .وبع ــد قب ــول الطلب ــات يعل ــم بذل ــك أصحابها،
ويت ــم اس ــتدعاؤهم م ــن ط ــرف رئي ــس املصال ــح البلدي ــة
لتوقيع العقد .وتدفع وجيبة الكراء عن كل س ــتة أش ــهر
بالتس ــبيق بالعملة الفرنسية لباش ــا املدينة الذي يقوم
بوظيفة أمني األمالك ،أما فيما يتعلق بشروط الكراء،
فق ــد ج ــاءت بعضه ــا على الش ــكل التالي:
مين ــع عل ــى أي ش ــخص أن يكت ــري أكثر م ــن جزأين،
إال يف بع ــض احل ــاالت حي ــث يح ــق للجن ــة أن متنح
صاح ــب املش ــروع اكتراء أج ــزاء تكميلية.
كل جزء مت اكتراؤه يستوجب إحداث بناء مستقل
بـ ـ ــه ،ويسـ ـم ـ ــح لـمـن اكت ــرى جـ ـ ــزأين أو ع ــدة أجزاء
ـاء واح ــدا ش ــريطة
متـ ـ ــاصقة ،أن يـ ـقـ ـي ـ ــم فيه ــا بن ـ ً
أن يبـ ـ ــن الل ـ ــزوم واملنفع ــة املتعلق ــة بن ــوع البن ــاء
املقص ــود إحداثه.
يح ــق للبلدي ــة عن ــد انص ــرام م ــدة الكراء اس ــترجاع
األرض أو جتدي ــد عق ــدة الك ــراء مل ــدة خمس ــة أعوام
أخرى ،ومن جهة أخرى يحق للمكتري أن يش ــتري
ـاء مب ــواد صلب ــة مث ــل
مكت ــراه إذا أح ــدث في ــه بن ـ ً
احلج ــر واآلج ــور واإلس ــمنت ع ــدا الط ــوب ،ال يق ــل
قيمت ــه ع ــن  25ف للمت ــر مرب ــع م ــن مس ــاحة األرض.
حت ــدث البن ــاءات وف ــق الش ــكل ال ــذي يعين ــه ضابط
األش ــغال البلدية.
يفرض على املكتري ويف أمد ثالثة أشهر من تاريخ
عق ــدة الكراء تس ــييج مكت ــراه بحائط م ــن حجر أو
بش ــباك م ــن حدي ــد أو م ــن خش ــب ال يق ــل ارتفاع ــه
عن متر.
إذا أخل املكتري بأحد شروط الكراء ،تنذره البلدية
وتدع ــوه للقي ــام بالتزامات ــه ،ويح ــق له ــا بعد فس ــخ
العق ــدة م ــن جان ــب واح ــد بعد انص ــرام م ــدة ثالثة
أش ــهر من تاريخ إنذاره(.)70
وتطل ــب توس ــيع املدين ــة اجلدي ــدة ،خل ــق جتزئ ــة
جدي ــدة تدخ ــل أرضه ــا يف نط ــاق األم ــاك املخزني ــة،

حي ــث ص ــدر ظهي ــر ش ــريف يف  1دجنب ــر  ،1919نص على
مباش ــرة األعم ــال املتعلق ــة ببي ــع  155أرضي ــة تت ــراوح
مس ــاحتها ب ــن  168و 1.336مت ــر مرب ــع .وأذن للس ــيد
هاش ــم ولد احلاج املدني الس ــماللي باشا املدينة ،القائم
مقام أمني األمالك املخزنية باملدينة ،أن يس ــجل رس ــوم
البيع املتعلقة بالقطع األرضية ،والتي حدد س ــعرها يف
 0.25ف للمت ــر مرب ــع بالنس ــبة للقط ــع األرضي ــة الت ــي
له ــا واجه ــة عل ــى األزق ــة ،وعرضها يق ــل ع ــن  25متر ما
ع ــدا زنق ــة التج ــارة ،و 0.50ف بالنس ــبة للقط ــع الت ــي
له ــا واجه ــة عل ــى الس ــاحة واألزق ــة والش ــوارع الت ــي له ــا
عرضه ــا  25مت ــرا فأكث ــر ،و 1ف للقطع الت ــي لها واجهة
عل ــى زنقة التج ــارة( .)71وصدر يف  29م ــارس  1922ظهير
ش ــريف آخ ــر ص ــادق على البيع املنعقد بش ــأن  54قطعة
أرضية باألرض املخزنية املجزأة ش ــرق معسكر جيراردو،
واملعروف ــة بالقط ــاع األول م ــن املدين ــة األوربي ــة(.)72
ومنذ س ــنة  ،1920بدأت تظهر بالش ــرق من معس ــكر
جي ــراردو ،س ــاحة مركزية ش ــكلت نقط ــة إلتقاء جلميع
املس ــالك الكبرى للمدينة ،كما اتضحت معالم الشبكة
الطرقي ــة اجلدي ــدة( .)73وق ــد متي ــز انط ــاق األش ــغال
الكب ــرى للبني ــة التحتي ــة باملدين ــة اجلدي ــدة بفت ــح
محجرت ــن ( )carrièresيف اجلن ــوب الش ــرقي وبن ــاء
معمل ــن لآلجور واجلي ــر(.)74
وجت ــدر اإلش ــارة إل ــى أن املدين ــة س ــتعرف إجن ــاز أول
تصميم لتهيئتها من طرف الس ــيد لباس ()Labasse
س ــنة  .1919وبع ــد س ــنة ،س ــيتم إجن ــاز تصمي ــم آخ ــر من
طرف اليوتنان كولونيل الندي
( .)75لكن هذين
التصميم ــن ال ــذي كان اله ــدف منهم ــا توس ــيع وتنمية
املدينة اجلديدة ،س ــيصطدمان باندالع حرب الريف ما
بني  ،1925-1921حيث سيزداد الثقل العسكري للمدينة
حض ــورا ،وس ــتعطى األولوية للمنش ــآت العس ــكرية على
حس ــاب أهداف أخرى(.)76
ول ــم تع ــد املدين ــة اجلدي ــدة انطالقا من س ــنة 1925
تقتص ــر عل ــى بعض املن ــازل املتناث ــرة ،بل ب ــدأت تتطور
وتنمو تبعا لتصميم حضري عصري ،بش ــوارع منظمة
ومصمم ــة بطريق ــة جي ــدة ،ومضاءة ومزين ــة بأكثر من
ألفني ش ــجرة ،وس ــوق مغطى ،ومجموعتني مدرسيتني
تستقبالن أكثر من  600تلميذ ،وبنايات إدارية عصرية،
وعم ــارات س ــكنية جميل ــة .وقد مت جلب امل ــاء إليها من
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ع ــن النس ــا ،وأقيم ــت عدة ناف ــورات بكل أحي ــاء املدينة،
وزودت كل املن ــازل واملؤسس ــات العمومي ــة بامل ــاء الصالح
للش ــرب ،كم ــا مت الش ــروع يف م ــد املدين ــة بش ــبكة م ــن
قن ــوات واد احل ــار ومختل ــف املراف ــق اخلدماتي ــة(.)77
ويف س ــنة  ،1928س ــيتم إجناز تصميم آخر للمدينة
م ــن ط ــرف اليون ــان ري ــش
( ،)78ل ــم يختل ــف عن
تصمي ــم التهيئة الذي وضعه اليوتنان كولونيل الندي
س ــنة  ،1920حي ــث مت تعزيز الدور العس ــكري للمدينة.
فمش ــروع تعوي ــض املنش ــئات ذات الصبغ ــة العس ــكرية
يف اجل ــزء الش ــرقي من معس ــكر جي ــراردو مبرك ــز إداري
للمدين ــة اجلدي ــدة يتك ــون م ــن مكت ــب للبري ــد ،ومبنى
البلدي ــة ،وكنيس ــة ،وم ــدارس و ن ــاد للقم ــار ،س ـ ُـيتخلى
عن ــه .وس ــيتم تكري ــس الوظيف ــة العس ــكرية للمدين ــة
بإنش ــاء ع ــدة معس ــكرات ،وه ــي معس ــكر كاس ــانياض
( ،)Cassagnadeومعس ــكر بي ــزان ( )Pezandعل ــى
حاف ــة الطري ــق ب ــن ف ــاس ووج ــدة ،ومعس ــكر هانكلي ــر
( )Hunklerش ــمال املدين ــة اجلدي ــدة ،ومعس ــكر ف ــاي
( )Fayeجنوبها( ،)79ذلك أن املعارك كانت كثيرة خالل
هذه الفترة «حيث ال تكاد تس ــمع إال طلقات املدافع يف
جبال ت ــازة»(.)80
كم ــا مت التخل ــي يف األخي ــر بصف ــة نهائي ــة ع ــن
مش ــروع توس ــيع املدين ــة اجلدي ــدة يف اجله ــة الش ــرقية
ملعسكر جيراردو على شكل مربع  ،وذلك لفائدة ساحة
الطيران( ،)81حيث «كانت احلاجة ملحة إلنش ــاء س ــاحة
للطي ــران ،ويعتب ــر امل ــكان ال ــذي كان مخصص ــا ملش ــروع
املدين ــة األوربي ــة س ــنة  1914املوقع املناس ــب لذل ــك»(.)82
ونظ ــرا للتوس ــع العمراني الذي ب ــدأت تعرفه املدينة
اجلديدة ،اضطرت إدارة احلماية س ــنة  1931إلى تفكيك
معس ــكر ف ــاي وحتويله إل ــى جتزئة س ــكنية .وقد صدرت
يف ه ــذا الص ــدد ع ــدة ق ــرارات وزاري ــة لبي ــع بع ــض قط ــع
األرض املج ــزأة باملعس ــكر ،منه ــا القرار املؤرخ بـ 15غش ــت
 ،1931ال ــذي أذن لبلدي ــة ت ــازة ب ــأن تبيع عن طري ــق املزاد
العلن ــي  16قطعة أرضي ــة(.)83
ويف س ــنة  ،1934مت وض ــع تصمي ــم مدي ــري جدي ــد،
كان الهدف منه توس ــيع وتهيئة املدينة األوربية ،ووضع
برنام ــج واض ــح ورؤية محكم ــة لتطورها .وق ــد أدرج هذا
التصمي ــم ضم ــن خطوط ــه العريض ــة املناط ــق الواقعة
ب ــن معس ــكر جي ــراردو ش ــماال ،وأراض ــي ن ــزول الطي ــران
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وزنق ــة  wش ــرقا ،وجنوب ــا زنقة  wوملتق ــى الطريق رقم
 15بالطريق غير املعبدة رقم  ،6وغربا املجال احملرم من
البن ــاء بجوار املدينة القدمية واملس ــلخ البل ــدي والزنقة
رق ــم  ،VIIكفض ــاءات ومج ــاالت ح ــرة مينع فيه ــا البناء،
تخص ــص للحدائ ــق العمومي ــة واملالع ــب الرياضي ــة
ومواقف الس ــيارات.
كما مت تقس ــيم املدينة حس ــب هذا النظام إلى ثالثة
قطاعات :قطاع مخصص للس ــكن والتجارة ،ومينع فيه
ممارس ــة أي صناع ــة أو جت ــارة مزعجة للس ــكان .وقطاع
خ ــاص بالفي ــات .وقط ــاع تترك ــز في ــه كل املؤسس ــات
الصناعية وش ــركات النقل واملستودعات ،يحده من جهة
الش ــمال الطري ــق رق ــم  ،15وم ــن الش ــرق الزنق ــة Eو،VI
وباخلط االفتراضي من اجلهة اجلنوبية مللتقى األزقة
 Eو Yو VIاملؤدي ــة إل ــى واد تازة ،ومن جهة الغرب جند واد
تازة وهو املجال املخصص لتمركز املؤسس ــات الصناعية
الت ــي تنتج املواد اخلطيرة والس ــريعة االلته ــاب واملضرة
بالصح ــة .كم ــا خص ــص قس ــم م ــن املج ــال الصناع ــي
لتوط ــن صناع ــات مختلف ــة ومق ــاوالت ل ــم جت ــد له ــا
مكانا يف املجال املخصص للس ــكن (مس ــتودع اآلليات -
مق ــاوالت النق ــل ،)...ويحد هذا القس ــم من جهة الغرب
الطري ــق رق ــم  ،15وم ــن الش ــرق الزنق ــة  ،Pوم ــن اجلنوب
األزق ــة  Bو Sو  Jو ، Eوم ــن الغ ــرب أرض تابع ــة ملصلح ــة
الهندس ــة .كم ــا تضمن ه ــذا التصمي ــم املديري تنظيما
لكل الش ــوارع واألزقة(.)84
وميك ــن القول ،إن التصامي ــم التي أجنزت باملدينة،
كانت موجهة باألس ــاس خلدمة األقلي ــة األوربية ،التي
كان املس ــتفيد الكبي ــر م ــن كل برام ــج التهيئة ،حيث مت
وض ــع تصامي ــم جلميع املدن اجلدي ــدة باملغرب ،كما لو
أن نظ ــام احلماي ــة س ــيكون أبديا ،وأن الس ــاكنة األوربية
ه ــي وحدها احملكوم ــة بقوانني النمو والتطور ،يف حني
ظ ــل املغاربة محصورين داخ ــل املدن العتيقة ،يف غياب
برامج ومش ــاريع إلقامة أحياء جدي ــدة لفائدتهم(.)85
ويف س ــنة  1937قامت إدارة احلماية بتوس ــيع معس ــر
جيراردو ،وذلك بنزع قطعة أرضية مجاورة له مساحتها
 6030مترا مربعا ،كانت يف ملكية السيد جاك بنطاطة
بن ــاء عل ــى قرار وزي ــري ص ــدر يف  2فبراي ــر .)86(1937وهنا
جتب اإلش ــارة ،إلى أنه لم يس ــلب من أي بلدية يف املغرب
ألغراض عس ــكرية مثل ما س ــلب من األراضي يف مدينة

ت ــازة( .)87فق ــد متي ــزت مرحل ــة احلماي ــة بهيمن ــة كبي ــرة
للسلطات الفرنسية على أراضي كثيرة ،سلبت كلها من
قبيل ــة غياثة ،حي ــث انتقل اإلط ــار االحتياطي العقاري
إلدارة احلماية ما بني س ــنتي 1914و 1937من  120هكتار
إل ــى  360هكت ــار ،م ــن دون احتس ــاب البيع املباش ــر الذي
يق ــدر بـ ــ 40هكت ــار ،أي م ــا مجموع ــه  400هكت ــار .وق ــد
توزع ــت هذه األراض ــي كما يلي:
األراضي العسكرية 244 :هكتار أي % 61
امللك األوربي اخلاص 100 :هكتار أي % 25
امللك اخلاص للدولة 56 :هكتار أي .)88(% 14
وإب ــان احل ــرب العاملي ــة الثانية ،وم ــع تدفق عدد كبير
م ــن الرس ــاميل على املغرب يف جمي ــع املجاالت ،وخاصة
يف القط ــاع الصناع ــي ،س ــتعرف املدين ــة اجلدي ــدة بتازة
توس ــعا عمراني ــا .فق ــد أنش ــئت باحلي الصناع ــي ،وعلى
ط ــول الطري ــق الرئيس ــي يف اجت ــاه ف ــاس بع ــض معامل
الصنـ ـ ــاعة التحــوي ـل ـ ــية واالســتهالك ـ ــية مـ ـ ــثل مطـحنة
للحب ــوب ،ومخ ــزن للحب ــوب ،وأرب ــع معاص ــر للزيت ــون،
ومصن ــع للعجائن الغذائي ــة ،وصناعات أخرى جتهيزية
منها :معمل لآلجور ،ومعمل للجير ،ومصنع للصابون.
ومت بامل ــوازاة م ــع ذل ــك تعزي ــز الطريق املؤدي ــة إلى وجدة
بإنش ــاء بعض املصالح اإلدارية  :مصلحة تربية املاشية،
ومصلح ــة الهندس ــة الزراعي ــة ،ومصلح ــة األش ــغال
العمومية مكان معس ــكر كاس ــانياض ،ثم مصلحة املياه
والغاب ــات .وهك ــذا وبع ــد إنش ــاء النوات ــن اإلداريتني لكل
م ــن دراع الل ــوز واملدينة القدمي ــة ،ظهرت نواة ثالثة على
الطريق الرئيس ــي رق ــم.)89(1
ونش ــير إل ــى أن املدين ــة اجلدي ــدة ق ــد عرف ــت وثي ــرة
من ــو اختلفت بني اجلزأين الش ــمالي واجلنوبي لش ــارع
الرب ــاط ،حي ــث أصبح ــت جتزئ ــة دراع الل ــوز تتوفر على
حي ــن راقي ــن :أحدهما غرب ش ــارع احملط ــة واآلخر يف
ش ــارع فرنسا(قس ــو وم ــداح حالي ــا) ،بينم ــا كانت جتزئة
ب ــن اجل ــرادي الت ــزال منطق ــة قليل ــة البناي ــات ،حي ــث
ب ــدأت تتط ــور يف االجت ــاه ما بني ش ــارع تومزيت ،وش ــارع
احلديقة( .)Avenu du parcوباجلنوب من معسكر
جيراردو ،مت إنش ــاء حي س ــكني لفائدة اجلنود س ــمي بـ
( Tennisنظ ــرا لوج ــود ملعب ــن لك ــرة املض ــرب) ،لك ــن
م ــا يثي ــر االنتب ــاه ه ــو اختف ــاء س ــاحة الطي ــران ،حي ــث

بني على حس ــابها املستش ــفى املختلط (مستشفى ابن
باجة حالي ــا)(.)90
 .2نشأة األحياء الصفيحية:

لع ــب املعم ــرون دورا كبي ــرا يف كل التح ــوالت الت ــي
عرفتها املدينة خالل فترة احلماية ،فقد خلقوا مشاريع
وأنش ــطة اقتصادية مارس ــت نوعا من االس ــتقطاب على
س ــاكنة املناطق املجاورة ،حيث انطلقت حركة التصنيع
باملدين ــة« .إن السياس ــة التعميري ــة للحماي ــة م ــا ه ــي
إذن إال النتيج ــة احلتمي ــة اللتق ــاء ظاهرت ــي التحض ــر
والتصني ــع يف املغرب احلديث ألول مرة ،وحيثما التقت
هات ــان الظاهرت ــان ،ينطل ــق معهما حراك س ــكاني هائل
عب ــر مختلف أنحاء البالد ،ومن الب ــوادي يف اجتاه املدن
باخلصوص»(.)91
وق ــد نت ــج ع ــن ه ــذه احلركي ــة العديد من املش ــاكل،
أبرزها اكتظاظ املدن وعدم قدرتها على استيعاب األعداد
املتزاي ــدة م ــن املهاجري ــن ،وظهور أحي ــاء صفيحية على
شكل أحزمة احتشد إليها كثير ممن عجزوا عن مسايرة
مس ــتجدات احلياة يف البادية .وق ــد أقيمت هذه األحياء
عل ــى أراض ــي البلدي ــات أو اخل ــواص ،حي ــث ق ــام العدي ــد
م ــن املالك ــن الذي ــن ميتلك ــون أراض ــي بضواح ــي امل ــدن،
بتجزيئه ــا وبيعه ــا للمهاجري ــن القادم ــن م ــن الب ــوادي
الذي ــن يجهلون كل القوانني املتعلقة ببي ــع األراضي دون
جتهيزه ــا ،كم ــا أن ظه ــور ه ــذه األش ــكال من الس ــكن كان
بسبب عدم علم البلديات أو تسامحها ،أو تغاضيها اجتاه
هذا النوع من الس ــكن الذي تنعدم فيه أبس ــط الش ــروط
الضروري ــة للعيش ،من تهوية وإن ــارة وصرف صحي وماء
صال ــح للش ــرب  ...مب ــا أنه يس ــاهم يف حل أزمات الس ــكن
الت ــي تتخب ــط فيه ــا امل ــدن( .)92ويكت ــب بروس ــت يف ه ــذا
السياق...« :كانت الهجرة املكثفة نحو املدن وراء االزدحام
واللج ــوء إل ــى الضواح ــي وإنش ــاء جتمع ــات غي ــر الئق ــة
على ش ــكل مالجئ هش ــة انفلت ــت من مراقب ــة البلديات.
إنه ــا وضعي ــة مؤمل ــة فه ــؤالء األهالي ق ــد تع ــودوا النوم يف
األكواخ ،واخليام املبعثرة بالبادية حيث الشمس الوسيلة
الوحيدة للنظاف ــة.)93(»...
وتع ــود أول ــى اإلش ــارات الت ــي تتح ــدث ع ــن انتش ــار
الس ــكن العش ــوائي مبدينة تازة إلى سنة  ،1928ويتعلق
األم ــر ب ــدوار بي ــت غولي ــم ،ال ــذي أقي ــم يف أرض تابع ــة
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إلدارة األحب ــاس عل ــى جان ــب واد الدفال ــي بالق ــرب من
املدينة اجلديدة( .)94وقد انعدمت يف هذا احلي أبس ــط
ش ــروط العيش ،كما كان يصعب الدخول إليه خمس ــة
أش ــهر يف الس ــنة بعد تس ــاقط األمطار(.)95
وإذا كان م ــن الصع ــب اجل ــزم ب ــأن ه ــذا التجم ــع
الس ــكني ،ق ــد ش ــكل أول ن ــواة ملا ع ــرف الحق ــا باألحياء
الصفيحي ــة مبدين ــة ت ــازة ،فالواض ــح أن ه ــذه األخي ــرة
ق ــد انتش ــرت وب ــرزت بكث ــرة يف أعق ــاب موج ــات الهجرة
القروي ــة الت ــي أعقب ــت أزمت ــي س ــنة  1937و .1945ذل ــك
أن نش ــاط الهج ــرة القروي ــة املتزاي ــد ،أدى إلى اكتظاظ
املدين ــة العتيق ــة الت ــي كان ــت تش ــكل مكان ــا المتصاص
الزي ــادة الطبيعي ــة للس ــكان وقس ــما م ــن املهاجري ــن.
ويف ظل هذا االكتظاظ ،سترمي املدينة بفائضها نحو
الهوامش مما أدى إلى بروز أربعة أحياء صفيحية حتيط
باملدينة العتيقة وهي :دوار الكوش ــة ،ودوار الباطوار ،ودوار
بوق ــال ،ودوار بوحج ــر .كما برزت أحياء صفيحية أخرى
حتيط باملدينة اجلديدة وهي :دوار الربايز ،ودوار احملطة،
ودوار السدر ،ودوار الرحى ،ودوار عياد ،ودوار الطوبية .وقد
وص ــل ع ــدد س ــاكنة هاته األحي ــاء الصفيحية س ــنة 1955
إل ــى  9000نس ــمة م ــن س ــاكنة مغربي ــة ق ــدرت بـ ــ22000
نس ــمة ،أي بنس ــبة  %41م ــن مجم ــوع هات ــه الس ــاكنة(.)96
وشكلت هذه األحياء من خالل توزيعها اجلغرايف سياجا
وحزام ــا طوق املدينتني اجلديدة والعتيقة.
واتخ ــذت إدارة احلماية بع ــض اإلجراءات والتدابير
ملكافحة السكن غير الالئق ،وذلك بإنشاء جلنة للسكن
األهلي ( )Comité de l’habitat indigèneس ــنة
 ،1937تق ــدم قروض ــا لهيكلة األحي ــاء الصفيحية .وقد
وصل ــت قيمة القروض الت ــي وزعتها على بلديات :تازة،
وجدة ،فاس ،مكناس ،أس ــفي ،وأكادير خالل هذه السنة
( )1937إلى حوالي  7.000.000ف(.)97
وواكب ــت جري ــدة الس ــعادة كل مجه ــودات س ــلطات
احلماي ــة إليق ــاف تطور األحي ــاء الصفيحية والقضاء
عليه ــا .ونق ــرأ س ــنة « :1936حتدثن ــا م ــرارا متوالية عن
مسألة س ــكنى األهالي القاطنني باألكواخ القصديرية
املتكون ــة منه ــا ق ــرى آهل ــة بطبق ــة العمل ــة بج ــل امل ــدن
املغربي ــة ،وق ــد ذكرنا يف حينه عناي ــة احلكومة احلامية
وعلى رأسها صاحب املجادة املقيم العام املشير بروتون
ثقافة مادية
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بقضي ــة الق ــرى القصديري ــة وتبديله ــا بأحي ــاء تبن ــى
بناء بس ــيطا جامعا لوس ــائل الراح ــة والهناء والصحة
ً
()98
األبدي ــة» .
ويف س ــنة  ،1946قام ــت إدارة احلماي ــة بتخصي ــص
مجموع ــة من القروض لبناء  50مس ــكنا ببالد بييرا
(دوار اجدي ــد حالي ــا) ،إلي ــواء املتقاعدي ــن العس ــكريني.
وأقيم هذا املشروع بأقصى الشمال الغربي للمدينة(.)100

()99

وق ــد راس ــل املراق ــب املدن ــي فرانس ــوا موري ــل
( )Fronçois Morelالس ــلطات العلي ــا ،وطل ــب منه ــا
التدخ ــل بتخصيص املزي ــد من القروض ،إلي ــواء العدد
الكبي ــر من الس ــاكنة األهلية التي تعي ــش يف ظروف جد
مزري ــة ،وال تتوف ــر عل ــى أبس ــط التجهي ــزات الصحي ــة.
وأش ــار إل ــى أن ع ــدد «األهال ــي» املغارب ــة الذي ــن يعيش ــون
يف دور الصفي ــح بت ــازة أكب ــر م ــن الذي ــن يعيش ــون يف دور
الصفي ــح بال ــدار البيضاء ،واقترح كحلول اس ــتعجالية:
متابع ــة وإمت ــام البن ــاء بب ــاد بيي ــرا ،وتوس ــيع املدين ــة
العتيقة على حساب معسكري كودير وأوبري ،ثم تهيئة
دوار بي ــت غولي ــم ،والتفكير يف تهيئة بالد جيارينBled
. Djiarine
وجت ــدر اإلش ــارة إلى أن الس ــلطات االس ــتعمارية لم
تق ــم ب ــأي مجهود تعمي ــري إلس ــكان املغارب ــة الوافدين
عل ــى املراك ــز احلضري ــة والصناعي ــة الت ــي خلقته ــا
س ــلطات احلماي ــة .ول ــم تنتبه هذه الس ــلطات خلطئها
ه ــذا إال بع ــد احل ــرب العاملي ــة الثاني ــة ،حيث س ــيعترف
وقته ــا املهن ــدس إيكوش ــار ( )Ecochardبتقصي ــر
إدارة احلماي ــة اجت ــاه املغارب ــة ،إذ يق ــول« :لقد تناس ــينا
املغاربة ملدة  35سنة»( .)102وسيقوم هذا املهندس املتشبع
مبب ــادئ الهندس ــة «التقدمي ــة» أن ــذاك ،واملس ــتمدة م ــن
من ــوذج التعمي ــر القائم على ميث ــاق أثينا (الذي ينص
عل ــى ض ــرورة أن حتق ــق كل مدين ــة أو تعمي ــر جدي ــد
أربع غايات أساس ــية وه ــي «العمل»« ،الس ــكن»،التواصل
و«الترفي ــه») ،مبجه ــود تعمي ــري كبي ــر ،وس ــيعمد يف
البداي ــة إل ــى بن ــاء ع ــدة مس ــاكن خاص ــة «باألهال ــي»
يف مختل ــف امل ــدن املغربي ــة ،وتش ــييد عم ــارات خاص ــة
باملغارب ــة وس ــط املدين ــة األوربي ــة أو عل ــى هوامش ــها،
والت ــي كان ــت تتك ــون م ــن س ــكنات م ــن  64مت ــر (وه ــي
املعروف ــة بس ــكنى  . )8x8كم ــا س ــيهتم ه ــذا املهندس
بتهيئة العديد من املدن الصغيرة واملتوس ــطة  ،وتزويد

جمي ــع امل ــدن بأحي ــاء صناعية لتحقي ــق الضغط على
مدين ــة ال ــدار البيض ــاء( .)104وكتب ــت جري ــدة الس ــعادة
يف ه ــذا الص ــدد «تفاقم ــت أزم ــة الس ــكنى تفاقم ــا ل ــم
يع ــرف ل ــه مثي ــل ،وكان ال محي ــد حملارب ــة مفعولها عن
التفكي ــر يف برنام ــج للبن ــاء عل ــى جان ــب م ــن الس ــعة.
ليتس ــنى لها تش ــييد يف مجموع نواحي املغرب ألفا من
املس ــاكن تقريبا وس ــتبنى هذه الدور على ش ــكل عمارات
م ــن خمس ــة إل ــى س ــتة مس ــاكن يف الواح ــدة متراص ــة
ومتناس ــقة»( .)105وبالرغم م ــن املجهود اجلبار الذي قام
ب ــه إيكوش ــار ،ف ــإن كل محاوالت ــه ل ــم متن ــع أو حت ــد م ــن
تنام ــي ظاه ــرة الس ــكن الصفيح ــي ال ــذي أخذ ينتش ــر
بش ــكل كبي ــر بع ــد احل ــرب العاملي ــة الثانية.
إن ب ــروز أحي ــاء الصفي ــح باملدين ــة يعتب ــر مظه ــرا
للتح ــوالت الت ــي عرفته ــا املدين ــة ومجتمعه ــا خ ــال
مرحل ــة احلماي ــة ،وه ــو ظه ــور ارتب ــط بالتغي ــرات الت ــي
عرفته ــا البني ــات السوس ــيواقتصادية للب ــوادي نتيج ــة
تغلغل الرأسمالية وامتداد االستيطان الزراعي يف آفاقها
وك ــذا األزم ــات الفالحية .مما أدى إل ــى تزايد املهاجرين
نح ــو املدني ــة ،وقد أدى ذلك إلى انتهاء قدرة املدينة على
استيعاب وحتمل املوجات الهجراتية الكبيرة .ويقول يف
ه ــذا الصدد روبير إيس ــكالي (« :)Robert Escalierإن
م ــدن الصفي ــح س ــتظهر بع ــد أن بلغت املدين ــة القدمية
قدرته ــا االس ــتيعابية القص ــوى وبدأت تكتظ بالس ــكان،
وهذه املدن الصفيحية تشكل امتدادا محيطيا لألحياء
القدمي ــة .إنه ــا رد فع ــل الفقير اجت ــاه أزمة الس ــكن»(.)106
وهك ــذا انتش ــرت باملدين ــة أش ــكال عمراني ــة جدي ــدة
ومخالفة ملا هو متوارث عليه يف بناء املساكن احلضرية،
رافقها ظهور سلوكات وظروف جديدة للعيش لشريحة
اجتماعي ــة ل ــم تك ــن مؤهل ــة لالندماج بس ــهولة يف حياة
املدينة ،حيث عاش قاطنوا األحياء الصفيحية أوضاعا
اقتصادي ــة صعب ــة رافقها خروج امل ــرأة للعمل إلى جانب
الرج ــل ملواجه ــة تكالي ــف املعيش ــة املرتفع ــة ،وانتش ــار
البؤس ،والعهارة ،و بعض مظاهر الش ــحاذة وغيرها من
امله ــن الوضيع ــة .وق ــد دفعن ــا ه ــذا األم ــر إل ــى االعتراف
ب ــأن أغل ــب قاطن ــي دور الصفي ــح لم تكن لديه ــم الرغبة
يف العي ــش بها ،بل إن الظ ــروف االقتصادية التي رافقت
التدخ ــل االس ــتعماري ه ــي الت ــي أجبرته ــم عل ــى ذل ــك،

كم ــا أن إدارة احلماي ــة التي ظلت تتبجح باحلفاظ على
األح ــوال الصحي ــة للمغارب ــة ،ه ــي نفس ــها الت ــي تخل ــق
األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي تسهم يف تردي
تل ــك األحوال.
خالصة

إن أه ــم م ــا نس ــتخلصه من دراس ــة التعمير مبدينة
ت ــازة عل ــى عه ــد احلماي ــة الفرنس ــية ،ه ــو أن ه ــذا
املجال ش ــكل عنوان ــا لتجليات التح ــوالت االجتماعية
وتناقضاته ــا وإفرازاتها املجالي ــة ،حيث أصبح التعمير
يعك ــس الوتي ــرة الت ــي عرفته ــا مدين ــة ت ــازة يف مج ــال
اإلس ــكان وكذل ــك طبيعت ــه ونوعيت ــه.
لق ــد ش ــرعت إدارة احلماي ــة مبج ــرد س ــيطرتها على
املدينة  -كما هو احلال يف باقي املدن األخرى ،-يف خلق
سياس ــة خاص ــة تعن ــى باملباني وش ــكلها ،ويف حتديد نوع
العالق ــة التي ميكن أن تربط أمناط البناء الكولونيالي
بنظي ــره يف املدين ــة القدمي ــة ،ارتباط ــا بالتص ــور الع ــام
ال ــذي يحك ــم اإلقامة العام ــة يف ما يخص ه ــذا امليدان.
فظه ــرت بذل ــك أول ــى نتائ ــج ه ــذا التص ــور الفرنس ــي
لطبيع ــة التعمير مبدينة تازة ،متجلية يف نهج سياس ــة
االزدواجية ،أو املجاورة بني املدينتني القدمية واجلديدة،
حيث اختارت إدارة احلماية أن ال يقطن األوربيون داخل
املدينة القدمية حتى ال يزعجوا س ــكانها ،وال ينزعجوا
مب ــا كان ــوا عليه م ــن التقالي ــد والعوائد .فأنش ــأت خارج
أسوارها مدينة حديثة تراعي فيها التصاميم املعمارية
متطلب ــات النق ــل العص ــري ،والس ــكن الفس ــيح الرح ــب
واملتناس ــق ،وجمالي ــة الش ــوارع والس ــاحات العمومي ــة
لتوفير الش ــروط املناس ــبة الس ــتقرار الس ــاكنة األوربية.
وكان م ــن نتائ ــج ه ــذه االزدواجي ــة ،أن انتق ــل الثق ــل م ــن
املدينة العتيقة وأحيائها التي فقدت مكانتها ووظائفها
الس ــابقة إلى املدين ــة اجلديدة .
وواكب ــت إدارة احلماي ــة سياس ــتها التعميري ــة بإجن ــاز
ع ــدة تصامي ــم لتهيئ ــة املدين ــة ،غي ــر أن ه ــذه األخي ــرة
اقتص ــرت عل ــى تكري ــس الوظيف ــة العس ــكرية ،وخدم ــة
مصال ــح األقلي ــة األوربي ــة باملدين ــة اجلدي ــدة عل ــى
حس ــاب األغلبية الس ــاحقة من الس ــكان املغاربة الذين
مت تهميش ــهم باملدين ــة العتيقة واألحي ــاء الصفيحية.
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ميك ــن الق ــول ،إن هات ــه السياس ــة التعميري ــة ل ــم
تس ــتطع القض ــاء عل ــى املش ــاكل الت ــي ظه ــرت بفض ــل
التح ــوالت الت ــي عرفته ــا املدين ــة ومحيطه ــا .وم ــن بني
أه ــم ه ــذه املش ــاكل احلضري ــة ،ب ــروز األحياء الهامش ــية

ودور الصفي ــح الناجت ــة باألس ــاس ع ــن تخلخ ــل البني ــة
التحتي ــة املعماري ــة القدمي ــة ،أضف إل ــى ذلك مخلفات
حركي ــة االس ــتقطاب ال ــذي ش ــكلته مدين ــة ت ــازة كمرك ــز
حض ــري وس ــط محيطه ــا.
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مهنة القصارين في البحرين (1930م – 1970م)
دراسة ميدانية

عبداهلل الراس رماني يعمل في الدوبية1961 ،م

أ .حسين أحمد المديفع
كاتب من البحرين

أ .حسين محمد حسين
كاتب من البحرين

من خـــال الدراســـة التي قدمها حســـين محمد حســـين حـــول تاريخ مهنة
القصاريـــن فـــي البحرين (أنظر الدراســـة في العدد الســـابق) ،يالحـــظ قدم وجود
هذه المهنة ،فـــي البحرين ،ومـــدى امتدادها عبـــر الزمن .كما تؤكد الدراســـة أن
لفظـــة “ َق ّصار” ،بمعنـــى الذي يمتهن مهنة غســـيل المالبس ،كانـــت معروفة في
البحرين حتى القرن الســـابع عشـــر الميالدي بأقل تقدير .يذكـــر أن مهنة القصارين
ارتبطـــت قديم ًا بعين مـــاء طبيعية ُعرفت باســـم “عين القصارين” نســـبة للمهنة
التـــي كانت تزاول فيهـــا ،وقد خفف مســـمى القصارين الحق ًا ،وأصبح اســـم العين
“عين قصاري” .هذا ،ومنذ القرن التاســـع عشـــر وحتى نهاية الســـتينيات من القرن
168

العش ــرين ،حت ــول أح ــد ف ــروع ع ــن قص ــاري ،ال ــذي
عرف باسم عني قصاري الصغرى ،إلى أحد أهم مراكز
غس ــيل املالب ــس يف البحري ــن ،ويف ه ــذه الفت ــرة ب ــدأت
تع ــرف ع ــن قص ــاري الصغرى باس ــم «ع ــن الدوبية».
وعل ــى الرغ ــم م ــن أهمي ــة مهن ــة القصاري ــن يف تلك
الفترة ،إال أننا ال جند دراسات توثقها ،وبقيت تفاصيل
ه ــذه املهنة يف الذاكرة الش ــعبية لألجي ــال التي عاصرت
تل ــك املهن ــة أو اجلماع ــات الت ــي س ــمعت به ــا الحقـ ـ ًا .يف
الوق ــت الراه ــن ،ل ــم يب ــق إال عدد بس ــيط مم ــن عاصروا
تلك املهنة والزالوا يتذكرون جزء ًا من وصفها والعمليات
الت ــي مت ــر به ــا والش ــخوص الت ــي ارتبط ــت به ــا .يف هذه
كم م ــن املعلومات
الدراس ــة حاولن ــا جاهدي ــن جمع أكبر ٍ
م ــن بع ــض كبار الس ــن الذين عاصروا تل ــك املهنة ،حيث
تع ــود به ــم الذاك ــرة مل ــا س ــمعوه وم ــا عاص ــروه ع ــن مهن ــة
غس ــيل املالب ــس يف عني قص ــاري الصغ ــرى يف الفترة ما
ب ــن 1950م 1970 -م.
تحديد المكان

سوف تقتصر هذه الدراسة امليدانية على مكان واحد
كانت تتم فيه عملية غس ــيل املالب ــس وهي عني قصاري
الصغ ــرى ،وه ــي ج ــزء م ــن ع ــن القصاري ــن التاريخي ــة
الضخم ــة ،والت ــي يح ــدد امتداده ــا حاليـ ـ ًا ،بحس ــب
تقس ــيم املناط ــق احلال ــي ،ب ــن منطقتي الب ــاد القدمي
والبرهام ــة .ه ــذا ،وق ــد ُعرف ــت ع ــن قص ــاري الصغ ــرى
باس ــم الدوبي ــة ،رمب ــا يف منتصف القرن التاس ــع عش ــر؛
وذل ــك عندم ــا تزايد وج ــود التجار الهن ــود يف البحرين.
ه ــذا ،وق ــد اس ــتثمر عدد م ــن أولئك التج ــار الهنود عني
قص ــاري الصغ ــرى ،والت ــي أصبح ــت أح ــد أه ــم مراك ــز
غس ــيل املالبس يف البحرين يف تلك احلقبة .يش ــار إلى
أن لفظ ــة دوبي ــة أو دوبي من أص ــل هندي وتعني العامل
ال ــذي يقوم بغس ــل املالب ــس ،كذل ــك ،فاللفظة أصبحت
كمس ــمى إلحدى الطبقات الرس ــمية املسجلة يف الهند،
وه ــي طبق ــة العامل ــن يف غس ــيل املالب ــس ،وق ــد دخل ــت
ه ــذه اللفظ ــة حت ــى يف اللغ ــة اإلجنليزي ــة العامي ــة يف
بدايات القرن العشرين (.)Dalzell and Victor 2008, p. 196
يذك ــر ،أن ع ــن قص ــاري كان ــت تقس ــم إل ــى قس ــمني،
قس ــم يع ــرف باس ــم ع ــن قص ــاري الكب ــرى ،وه ــي ع ــن
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تس ــتخدم للس ــباحة واالس ــتجمام ،ويف الفت ــرة الت ــي
تول ــى فيه ــا تش ــارلز بلجريف وظيفة مستش ــار حكومة
البحري ــن (1926م 1957 -م) ،اهتم ــت احلكوم ــة به ــذه
الع ــن وبن ــت به ــا اس ــتراحة م ــن جه ــة الغ ــرب وزرع ــت
حوله ــا األش ــجار واألزهار .وعند ما ق ــل تدفق نبع عني
قص ــاري الكب ــرى ،مت ردمه ــا يف الع ــام 1985م ،وحول ــت
إل ــى ملع ــب لك ــرة القدم ثم حول ــت حلديقة عام ــة .أما
ع ــن قصاري الصغرى فق ــد كانت مجهزة لتكون مكان ًا
خاصـ ـ ًا لغس ــل املالب ــس .وق ــد هج ــرت ه ــذه الع ــن ،ومت
ردمه ــا ومت بن ــاء منت ــزه مكانه ــا وذل ــك يف الع ــام 1972م
(القصيب ــي  ،1997ص .)61 58-
ه ــذا ،وال يع ــرف بالتحدي ــد مت ــى مت جتهي ــز ع ــن
قصاري الصغرى لتصبح مكان ًا مناسب ًا لغسل املالبس،
إال أن ــه م ــن املرج ــح أن ه ــذا ح ــدث من ــذ عه ــد ق ــدمي
وذلك بحس ــب األدلة التاريخية التي مت مناقش ــتها يف
الدراس ــة التاريخي ــة س ــالفة الذك ــر واملنش ــورة يف العدد
الس ــابق م ــن مجل ــة الثقاف ــة الش ــعبية .وم ــن املرج ــح
أن ع ــن قص ــاري الصغ ــرى مت إع ــادة تأهيله ــا م ــن قب ــل
التج ــار الهن ــود يف منتص ــف الق ــرن التاس ــع عش ــر.
منهجية العمل

تتلخ ــص منهجي ــة العم ــل ،يف ه ــذه الدراس ــة ،يف
إج ــراء سلس ــلة من اللقاءات الش ــخصية م ــع أربعة من
كب ــار الس ــن ،الذي ــن ق ــارب أو جت ــاوز عمره ــم الس ــبعني
عامـ ـ ًا ،جميعه ــم م ــن منطقة البالد الق ــدمي ،منهم من
عم ــل يف مهن ــة غس ــيل املالب ــس ومنه ــم م ــن كان مقرب ًا
م ــن بع ــض م ــن زاول ــوا تل ــك املهن ــة .وق ــد مت تس ــجيل
ـدد منها،
جمي ــع املقاب ــات ،وتصوير (ص ــوت وصورة) ع ـ ٍ
وه ــذه الش ــخصيات هي:
 1عبداألمي ــر ب ــن عل ــي عب ــداهلل ب ــن نعم ــة (عم ــل يف
غس ــيل املالب ــس).
 2عبداحلس ــن ب ــن مي ــرزا الصف ــار (عم ــل يف غس ــيل
املالب ــس).
 3عب ــداهلل م ــال اهلل (كان صديقـ ـ ًا مل ــن عم ــل يف مهن ــة
غس ــيل املالب ــس).
 4الس ــيد ماج ــد عب ــداهلل ش ــبر الب ــادي (كان صديقـ ـ ًا
مل ــن عم ــل يف مهن ــة غس ــيل املالبس).

عين قصاري الصغرى أو الدوبية في عام 1934م

بالطب ــع ،ه ــذا الع ــدد القلي ــل م ــن األش ــخاص ال
يف ــي بالغ ــرض؛ نظ ــر ًا لتعقي ــد عملي ــة غس ــيل املالبس
عدد من املهن األخرى ،وأبس ــطها التجار
وتداخلها مع ٍ
الذين كانوا يس ــتوردون أدوات ومواد الغس ــيل ،وهذا ،يف
ح ــد ذات ــه ،يحت ــاج لدراس ــة ميداني ــة مفصل ــة .لذل ــك،
تعتبر هذه الدراس ــة كدراس ــة تأسيسية ميكن تطويرها
يف املس ــتقبل إذا ش ــاءت الظ ــروف.
نتائج الدراسة

من خالل املقابالت الشخصية السابقة مت احلصول
عل ــى تفاصي ــل عملي ــة غس ــيل املالب ــس يف ع ــن قصاري
الصغرى ،وكذلك ،احلصول على عدة تفاصيل للعمليات
املختلفة التي تتداخل مع مهنة غس ــيل املالبس.
العرقيـــات المتنافســـة علـــى العمـــل في
عيـــن الدوبية

كان يعم ــل يف ع ــن قصاري الصغ ــرى جماعتان من
عرقيت ــن مختلفت ــن ،هم ــا الهن ــود والبحرين ــون .وقد
كان الهن ــود يعمل ــون كفريق واحد حت ــت قيادة عدد من
التج ــار الهن ــود ،والذي ــن كان ــوا يعرف ــون يف البحري ــن،
واخللي ــج بص ــورة عام ــة ،باس ــم «البانيان».

أم ــا البحريني ــون فق ــد عمل ــوا يف البداي ــة حلس ــاب
التجار الهنود ،وكانت حتس ــب لهم األجرة باليومية ،إال
أن أغلبهم اس ــتقلوا بعد ذلك بالعمل ألنفس ــهم .ويذكر
عبداالمير نعمة ،أنه كان هناك تنافس بني البحرينيني
والهن ــود ،وأحيانـ ـ ًا كان البحريني ــون يتعرضون لضغوط
م ــن قب ــل الهن ــود؛ حي ــث كان يجتمع الهن ــود مكونني ما
يش ــبه «لوبي ــات ضغ ــط» وجتمع ــات لتك ــون الس ــيطرة
واإلدارة للتجار الهنود فقط .وبالرغم من ذلك ،استقل
غالبي ــة البحريني ــن بالعم ــل كل لنفس ــه ،وك ّون ــوا زبائن
خاص ــن بهم من العوائل الكبيرة ،ومع بعض الش ــركات
واملؤسس ــات كالبيطرة ودائرة األش ــغال.
ال ن ـعـ ـل ـ ــم ،ع ـل ـ ــى وجــه الــدقــة ،أع ـ ــداد الب ـحــريـنـيني
الذي ــن عمل ــوا يف مهنة غس ــيل املالب ــس يف عني قصاري
الصغ ــرى ،إال أنن ــا متكن ــا م ــن حصر العوائل األساس ــية
الت ــي عمل ــت يف ه ــذه املهن ــة ،وجميعه ــم كانوا يس ــكنون
منطق ــة الب ــاد الق ــدمي .وباإلضاف ــة لتل ــك العوائ ــل،
كان هن ــاك أش ــخاص يعملون بصورة منف ــردة ،وبالتالي
فيمك ــن تقس ــيم العم ــال البحريني ــن ،الذي ــن مارس ــوا
مهن ــة غس ــيل املالب ــس يف ع ــن قص ــاري الصغ ــرى ،إل ــى
قس ــمني ،العوائ ــل واألف ــراد.
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العوائـــل التـــي عملـــت في مهنة غســـل
ا لمال بس

م ــن خ ــال املقابالت ،لوحظ أن هناك عائالت عمل
ج ــل أفراده ــا يف مهن ــة غس ــيل املالبس يف ع ــن قصاري
الصغ ــرى ،وم ــن أهم ه ــذه العوائل ما يلي:
1عائلة نعمة

وميث ــل ه ــذه العائل ــة احل ــاج عل ــي ب ــن عب ــداهلل ب ــن
نعم ــة ،وه ــو م ــن موالي ــد 1910م عم ــل يف مهن ــة غس ــيل
املالب ــس يف ع ــن قص ــاري الصغ ــرى من ــذ أن كان صبيـ ـ ًا
صغير ًا يف الثالثينيات من القرن املنصرم وحتى كس ــاد
املهنة يف مطلع الس ــبعينيات ،وقد وافته املنية يف العام
1994م .وق ــد عم ــل معه ابناه ،عبدالك ــرمي وعبداألمير،
الل ــذان عم ــا م ــع أبيهم منذ طفولتهم ــا وحتى مطلع
الس ــبعينيات .ت ــويف األخ األكب ــر عبدالك ــرمي يف الع ــام
2014م ،أم ــا عبداألمي ــر فهو أحد م ــن قابلناهم يف هذه
الدراسة.
 2عائلة الصفار

وميث ــل ه ــذه العائل ــة احل ــاج مي ــرزا منص ــور جعفر
الصف ــار ،وق ــد عم ــل يف مهن ــة غس ــيل املالب ــس يف ع ــن
قص ــاري الصغ ــرى منذ نهاي ــة الثالثينيات م ــن القرن
املنص ــرم وحت ــى كس ــاد املهن ــة يف مطل ــع الس ــبعينيات،
وقـ ـ ــد ت ــوف ـ ــي ف ـ ــي العـ ـ ــام 1990م .وكـ ـ ــان أح ـ ــد أبنائ ــه،
عبداحلس ــن ب ــن مي ــرزا الصف ــار ،مم ــن قابلناه ــم يف
ه ــذه الدراس ــة.
 3عائلة الرأس رماني

وميث ــل ه ــذه العائل ــة األخ ــوان عب ــداهلل (ت ــويف العام
2009م) ،وإبراهي ــم (ت ــويف الع ــام 1999م) أبن ــاء حس ــن
عل ــي حس ــن ال ــراس رمان ــي ،وأص ــل والدهم ــا م ــن رأس
رم ــان ،إال أنهم ــا ينتس ــبان ،م ــن ناحي ــة األم ،لعائل ــة
نعم ــة ،س ــالفة الذك ــر ،م ــن الب ــاد الق ــدمي .ه ــذا ،وق ــد
س ــكن األخ ــوان يف منطق ــة الب ــاد الق ــدمي من ــذ فت ــرة
طفولتهم ــا ،وعم ــا يف مهن ــة غس ــيل املالب ــس يف ع ــن
قص ــاري الصغ ــرى ،بأق ــل تقدير ،م ــا بني األع ــوام 1950
– 1970م ،كم ــا عم ــا أيضـ ـ ًا يف مهنة بيع املش ــاطف ،أي
الصخ ــور الت ــي يت ــم غس ــل املالب ــس عليه ــا .يذك ــر أن،
عب ــداهلل ال ــرأس رمان ــي ق ــام بفت ــح مح ــل خ ــاص لك ــي
ثقافة مادية
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املالب ــس يف التس ــعينيات م ــن القرن املنص ــرم ،وذلك يف
منزله ــم القري ــب م ــن مرك ــز الب ــاد الق ــدمي الصح ــي،
وق ــد كان ه ــو م ــن يباش ــر العم ــل بنفس ــه.
 4األفـــراد الذيـــن عملـــوا في مهنة غســـل
ا لمال بس

هن ــاك قل ــة م ــن األس ــماء الت ــي متكن ــا م ــن جمعه ــا
ألف ــراد كان ــوا يعمل ــون يف مهن ــة غس ــيل املالب ــس يف عني
قصـ ــاري الصغ ــرى ،وال نعلـ ـ ــم املزيـ ـ ــد مـ ـ ــن الـت ـفـاص ـ ــيل
حولهم ،من تلك األس ــماء :عبداهلل بن حس ــن بن علي
البالدي ،وخميس جاسم أحمد علي البالدي ،وعلي بن
عل ــي القطيف ــي ،وعب ــداهلل ب ــن حس ــن علي الزجن ــاوي.
عمليات جمع وغسل المالبس وكيها

عملية غس ــيل املالبس يف عني قصاري الصغرى ،ال
تش ــمل عملي ــة واح ــدة فق ــط وه ــي عملية الغس ــيل ،بل
أن هن ــاك سلس ــلة من العمليات األخ ــرى التي تتداخل
معه ــا مه ــن أخ ــرى مس ــاندة له ــا .م ــن ذل ــك ،عملي ــة
جم ــع املالب ــس ،وعملي ــة تخمي ــر املالب ــس ،وعملي ــة
ش ــطف املالب ــس يف الع ــن ،وعملي ــة التجفي ــف ...إلخ.
وق ــد ح ــدث تطور ملم ــوس يف كل عملية م ــن العمليات
الس ــابقة بص ــورة مس ــتقلة ،وعلي ــه س ــوف نتن ــاول كل
جزئي ــة بص ــورة منفصل ــة.
 1جمع المالبس

فيم ــا يخ ــص الهن ــود فق ــد كون ــوا ش ــبكة تعم ــل على
جم ــع املالب ــس م ــن األف ــراد والعائ ــات واملؤسس ــات
احلكومي ــة أو اخلاص ــة ،وق ــد كان له ــم يف املنام ــة مرك ــز
جلم ــع املالبس .باإلضافة لذل ــك ،كان عندهم تعاقدات
م ــع العوائ ــل الكبي ــرة والش ــركات لغس ــل مالبس ــهم .أم ــا
الغسالون من سكنة البالد القدمي فمنهم من كان لديه
مح ــات خاص ــة يجم ــع فيه ــا املالبس ،كم ــا كان عندهم
عدد م ــن العوائ ــل واملؤسس ــات احلكومية.
تعاق ــدات م ــع ٍ
تميز المالبس
 2عملية
ّ

أثن ــاء عملي ــة جم ــع املالب ــس تت ــم عملي ــة مت ّي ــز
املالب ــس ليت ــم التع ــرف عل ــى أصحابه ــا الحقـ ـ ًا ،حي ــث
توض ــع عالم ــة ممي ــزة عل ــى املالب ــس أو ش ــفرة خاص ــة
ل ــكل زب ــون ُتع ـ ِ ّـرف ب ــه ،وذل ــك بكتاب ــة ح ــرف أو رق ــم أو

ق ــد تك ــون رم ــزا معين ــا .وق ــد أش ــار احلاج عبداحلس ــن
الصف ــار ب ــأن عملي ــة التم ّي ــز تك ــون موكل ــة للش ــخص
ال ــذي يق ــوم باس ــتالم املالب ــس فهو املس ــئول عن معرفة
صاح ــب القطع ــة.
ويس ــتخدم يف عملي ــة وض ــع العالم ــة عل ــى املالبس
م ــادة تس ــتخرج م ــن ثم ــرة تش ــبه التم ــرة الصغي ــرة،
وجتل ــب من الهند ،وتكون مادتها كاحلبر وتس ــمى عند
أه ــل املهن ــة يف البحري ــن ِ(ب ــاوه) ،م ــن أس ــمها الهن ــدي
 .Bhilawa or Bhilavaوتس ــتخدم للكتاب ــة إب ــرة
خياط ــة صغي ــرة؛ حيث تغرز اإلب ــرة يف الثمرة ثم يكتب
به ــا .يذك ــر أن هذه النبت ــة ،أي ِبالوه ،مش ــهورة يف الهند
وتس ــتخدم لنفس الغرض؛ ولذلك عرفت بعدة أس ــماء
باللغ ــة اإلجنليزي ــة تش ــير إلى ذلك؛ فهي تس ــمى جوزة
الدوب ــي (أي جوزة غاس ــل املالب ــس)  ،Dhobi Nutكما
تس ــمى  Marking Nutأي ج ــوزة وض ــع العالم ــة (ع ــن
موق ــع .)flowersofindia.net
 3عمليـــة نقـــل المالبـــس للعامليـــن فـــي
غســـيلها

بع ــد عمليت ــي جم ــع ومت ّي ــز املالب ــس ،يت ــم ترتيبه ــا
على ش ــكل «بگش» وهي جمع لكلمة «بگش ــه»؛ حيث
جتم ــع مجموع ــة قط ــع من املالب ــس وتوض ــع يف خرقة
أو شرش ــف كبي ــر وتربط ،ومن ث ــم ،تنقل للعمال الذين
يقومون بعملية غسيل املالبس يف البالد القدمي .هذا،
وعل ــى م ــدى الزم ــن تغيرت وس ــائل النقل ،وق ــد تعددت
ط ــرق نق ــل املالبس م ــن مناط ــق اجلمع إل ــى العاملني
يف عملي ــة التغس ــيل ،وبالعك ــس ،أي م ــن العامل ــن إلى
أصح ــاب املالب ــس ،وهن ــاك من العامل ــن من تخصص
فق ــط يف عملية نق ــل املالبس.
وم ــن أبس ــط ط ــرق النق ــل كان ــت ع ــن طري ــق العربة
الت ــي يجره ــا احلم ــار (أي احلم ــار وال ــگاري) ،ومنه ــم
م ــن اس ــتمر على ه ــذه الطريقة دون تطويره ــا ،وهذا ما
فعل ــه األخوان إبراهيم وعبداهلل ال ــرأس رماني .أما علي
نعم ــه ،فق ــد ط ــور عربة خاص ــة صنعت خصيصـ ـ ًا لنقل
املالبس .ومع تطور وس ــائل النقل ،اس ــتخدمت الدراجة
الهوائي ــة لنق ــل املالبس ،وقد كان لعبداحلس ــن الصفار
دراج ــة هوائي ــة يوص ــل به ــا املالب ــس لش ــارع امله ــزع يف
املنامة .كذلك ،اس ــتخدمت س ــيارة كبيرة تشبه الشاحنة

عبد الكريم نعمة في محلة في المنامة عام 1972م

ولها حاوية خاصة للمالبس ،وهذه الس ــيارة كانت تنقل
املالب ــس من املنام ــة إلى عني قصاري الصغرى.
 4عملية التخمير وكيف تطورت

بع ــد جم ــع ومت ّي ــز املالب ــس وتوصيله ــا للعام ــل،
يق ــوم العام ــل بعملي ــة تخمي ــر املالب ــس ،وباخلصوص
البيضاء منها؛ حيث توضع املالبس يف املاء والصابون،
وتض ــاف له ــا م ــواد أخ ــرى ،فاملالب ــس البيض ــاء يضاف
له ــا اجلويت والس ــوده.
 1 .4التخمير مع الجويت والسوده

م ــن أه ــم امل ــواد الت ــي اس ــتخدمت يف البحري ــن يف
غس ــيل املالب ــس ،وخصوصـ ـ ًا املالب ــس البيض ــاء ،ه ــي
مادت ــي اجلوي ــت والس ــوده .أم ــا اجلوي ــت فه ــو االس ــم
احملل ــي للمس ــحوق األزرق ال ــذي كان يس ــتخدم لتب ّيض
املالب ــس البيض ــاء ،ويحاف ــظ عل ــى لونها األبي ــض ،وهو
يع ــرف بالني ــل  .Neelوق ــد أكتش ــف هذا املس ــحوق منذ
الق ــدم ،وكان يحض ــر بس ــحق أم ــاح معدني ــة طبيعي ــة،
إال أن ــه من ــذ منتص ــف القرن التاس ــع عش ــر ب ــدأ يحضر
بصـ ــورة صناعية (ع ــن موق ـ ـ ــع  .)oldandinteresting.comوأما
الس ــوده فق ــد وصفه ــا عب ــد األمي ــر نعمة أنها مس ــحوق
ناع ــم أبيض اللون يس ــتخدم للمالب ــس البيضاء فقط،
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ويخرج رغوة قليلة ،وعند ملس ــه باليد فإن به حرارة .من
خالل هذا الوصفُ ،يرجح أن هذا املسحوق محضر من
مشتقات الصودا أو أحد مركبات الصوديوم األخرى ،وأن
أصل التسمية رمبا الصودا ،مت حتويرها للسوده .وهذه
املركبات كانت معروفة يف تلك احلقبة وكانت تس ــتخدم
يف عملي ــات تبي ــض املالبس.
ويقـ ـ ــول عـ ـبـ ــداألمير نعم ــة أن ه ـ ــذا املسـ ــحوق ك ـ ــان
يستورد يف خياش ،رمبا من الهند أو إجنلترا ،وأن هناك
عددا من التجار يستوردونه مع أعشاب أخرى يستخدم
بعضه ــا يف غس ــيل املالب ــس ،وكان أح ــد أولئ ــك التج ــار
ينتمي لعائل ــة الصفار.
 2 .4التخمير في الماء الحار

ه ــذا وقد حتدث عبداحلس ــن الصفار وعبد األمير
نعم ــة ع ــن تفاصي ــل تطوي ــر عملي ــة التخمي ــر ،وذل ــك
بتخمي ــر املالب ــس يف امل ــاء احل ــار ،وه ــذه تت ــم يف بي ــوت
العامل ــن ولي ــس يف الع ــن؛ حي ــث يس ــتخدم برمي ــل أو
تن ــور ،وتوض ــع داخل ــه أخش ــاب بص ــورة معين ــة ،وميل ــئ
بامل ــاء ،وم ــن ث ــم توض ــع املالب ــس ف ــوق ه ــذه األخش ــاب
داخ ــل البرميل ،وتش ــعل من أس ــفله الن ــار .وبعد عملية
التخمي ــر ،جتم ــع املالب ــس وتؤخ ــذ يف صبيح ــة الي ــوم
الثان ــي لع ــن قص ــاري الصغ ــرى حي ــث يت ــم غس ــلها
وش ــطفها عل ــى الصخ ــور.
ثقافة مادية
العدد 37
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 5عملية الشطف والغسال

تتم عملية غسيل املالبس يف عني قصاري الصغرى،
وه ــي مجه ــزة لذلك ،وأه ــم التجهيزات الت ــي توجد هي
املش ــاطف (مفرده ــا مش ــطفة) ،وه ــي عبارة ع ــن صخور
ضخمة مس ــطحة ،متتد على أحد أطراف عني قصاري
الصغ ــرى ،يت ــوزع عليه ــا الغس ــالون ،فيق ــف كل عامل يف
قب ــال إح ــدى تل ــك املش ــاطف والت ــي يت ــم غس ــل املالبس
عليه ــا بطريق ــة الش ــطف (س ــنناقش عملي ــة الش ــطف
الحقـ ـ ًا) ،ومنه ــا أش ــتق له ــا االس ــم مش ــطفة .وج ــذر
اللفظ ــة «مش ــطفة» وارد يف كت ــب اللغ ــة مبعن ــى غس ــل؛
ج ــاء يف معج ــم «ت ــاج العروس» (مادة ش ــطف)« :شَ ـ َ
ـطف:
الص َ
واد،
الس ِ
أي َغ َس ـ َـل ،قال َّ
اغ ِان ُّي :وهذه َس َو ِاد َّي ٌة ،أَي ُلغ َُة َّ
قل ـ ُـت :وك ــذا ُل َغ ـ ُـة ِم ْصـ ـ َر» .وفي ــه أيضـ ـ ًا ،ويف نف ــس امل ــادة:
يف َّ
«الت َّْش ـ ِـط ُ
مب ْعنَى الغ َْس ـ ِـل».
كالش ـ ْـط ِفَ ،
يذك ــر ،أنه يف اخلمس ــينيات والس ــتينيات م ــن القرن
املنصرم امته ــن األخوان إبراهيم وعبداهلل الرأس رماني
مهن ــة جلب هذه الصخور م ــن منطقة الصخير ،وكانت
الصخ ــرة الواح ــدة (أو املش ــطفة) تباع بس ــعر م ــا بني 15
و 20روبية.
وعندم ــا يص ــل العام ــل لع ــن قص ــاري الصغ ــرى،
وقب ــل أن يدخ ــل للع ــن ،يق ــوم العام ــل مبس ــح أرجل ــه
وأقدام ــه وباخلص ــوص ب ــن األصاب ــع مبراه ــم خاصة،

ميراز الصفار في محله في البالد القديم

تس ــتورد من الهند ،وذلك حفاظ ًا عليها من األس ــماك
الصغي ــرة (احلراس ــن) الت ــي توج ــد يف الع ــن والت ــي
تتجم ــع ح ــول أرجل العاملني وحتاول قض ــم أقدامهم،
وهي أس ــماك عرف عنها أنه ــا تتغذى على اجللد امليت
والق ــراح واجلروح.
بعد مس ــح األقدام باملراهم ينزل الغس ــالون للعني،
ويتوزع ــون داخ ــل العني بصورة منظمة؛ حيث يقف كل
عام ــل يف قب ــال إحدى تلك املش ــاطف والتي يتم غس ــل
املالب ــس عليه ــا بطريق ــة الش ــطف ،ومنه ــا أش ــتق له ــا
االسم مشطفة .بعدها ،يبدأ كل عامل بغسل الصخرة،
التي س ــيعمل عليها ،مباء الع ــن اجلاري لينظفها من
األترب ــة واألوس ــاخ العالق ــة عليه ــا ،وبع ــد ذل ــك يباش ــر
غس ــل املالب ــس بامل ــاء والصاب ــون .وبعده ــا يبدأ ش ــطف
قط ــع املالبس؛ حي ــث تضرب قطعة املالب ــس بقوة على
الصخ ــرة (املش ــطفة) .وبعد أن تش ــطف قط ــع املالبس،
يع ــاد غس ــلها بامل ــاء مج ــدد ًا إلزال ــة الصاب ــون ،وم ــن ثم
تعص ــر وتُكّ ــوم لتأخذ الحق ًا للنش ــر يف الش ــمس.
يذكر أن عملية ضرب وشطف املالبس على الصخور
كثي ــر ًا م ــا تتس ــبب يف تكس ــر أزرار املالب ــس أو فقدانه ــا.

وأحيانـ ـ ًا ،حتت ــوي بع ــض املالب ــس عل ــى قط ــع نقدي ــة
صغي ــرة ،فتفق ــد يف الع ــن؛ ولذل ــك ،ع ــادة م ــا يالح ــظ
وج ــود أع ــداد م ــن األطف ــال يس ــبحون يف ع ــن قص ــاري
الصغ ــرى ويغوص ــون إل ــى قاعها بحث ًا عن قط ــع النقود
الت ــي ،رمب ــا ،تس ــاقطت أثن ــاء ش ــطف املالب ــس ،وأحيانـ ـ ًا
جت ــد األطف ــال يتنافس ــون فيم ــا بينه ــم ألج ــل ذلك.
 6عملية نشر المالبس وتجفيفها:

بعد غس ــل املالبس يتم نش ــرها ،وقد كانت تستخدم
املس ــاحة الفارغ ــة أم ــام العني من جه ــة اجلنوب ومتتد
م ــن الش ــرق للغ ــرب ،وه ــي مس ــاحة مفتوح ــة للش ــمس
وبعي ــدة قلي ـ ًـا ع ــن األش ــجار والطي ــور الت ــي ق ــد ت ــؤدي
لتوس ــيخ املالبس بفضالتها .وكان يس ــتخدم يف عملية
النش ــر حبال مصنوعة من القط ــن .ويتم برم قطعتني
م ــن احلب ــال م ــع بعضهما البع ــض ،ومن ث ــم ،يتم ربط
ط ــريف احلب ــال املبروم ــة بأخش ــاب خاص ــة م ــن ش ــجر
البامب ــو ،والت ــي كان ــت تس ــتورد م ــن الهن ــد خصيصـ ـ ًا
لذل ــك .بع ــد ذلك يت ــم تعليق املالبس الت ــي توضع بني
قطعت ــي احلبال املبرومة كي تثب ــت جيد ًا وال تطير من
فوق احلب ــال بس ــبب الرياح.
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بع ــد أن جت ــف املالب ــس يتم جمعها ،وع ــادة ما يكون
ذل ــك يف فت ــرة العص ــر ،ويتم طيها ووضعه ــا من جديد
يف بگ ــش ،ويت ــم نقلها ألماكن تت ــم فيها عملية الكي.

م ــن الق ــرن املنص ــرم ،وذل ــك يف منزله ــم القري ــب م ــن
مرك ــز الب ــاد القدمي الصح ــي ،وقد كان هو من يباش ــر
العم ــل بنفس ــه .وكذل ــك مي ــرزا الصف ــار فت ــح ل ــه محل
لك ــي املالب ــس يف الب ــاد القدمي.

توج ــد العدي ــد م ــن احمل ــات الت ــي تخصص ــت يف
ك ــي املالب ــس ،وأغلبه ــا كان يف املنام ــة ،والبعض منها يف
الب ــاد الق ــدمي .ه ــذا وق ــد عمل بع ــض الغس ــالني على
فت ــح مح ــات خاص ــة له ــم متخصص ــة يف عملي ــة ك ــي
املالب ــس ،عل ــى س ــبيل املث ــال احل ــاج عب ــداهلل نعم ــة قام
بفت ــح مح ــل للك ــي يف املنام ــة ،كما ق ــام عب ــداهلل الرأس
رماني بفتح محل خاص لكي املالبس ،يف التسعينيات

بالنس ــبة للبحريني ــن فق ــد انته ــت مهن ــة غس ــيل
املالب ــس بالطريق ــة التقليدي ــة م ــع دف ــن ع ــن قصاري
الصغ ــرى يف الع ــام 1972م .وبذل ــك مت ط ــي صفح ــة
م ــن تاريخ مهن ــة عريقة يف البحري ــن عرفت منذ مئات
السنني واستمرت حتى ستينيات القرن املنصرم .يذكر
أن بع ــض م ــن م ــارس مهنة ك ــي املالب ــس ،وباخلصوص
الذين كانت لهم محالت خاصة ،اس ــتمروا يف مهنة كي
املالب ــس حت ــى تق ــادم به ــم العم ــر وهجروا ه ــذه املهنة.
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الحلي الفضية المغربية :
فن قروي عريق

أ .رحمة مريي
كاتبة من المغرب

()1

لفـــن صناعة الحلـــي الفضية أو مـــا يســـمى بـ“النقرة” مكانـــة خاصة في
المـــوروث الشـــعبي المغربي ،فقد شـــاعت صياغتها واســـتعماالتها عند ســـكان
القرى خاصـــة ،إذ كان الصناع التقليديـــون ،مند القدم ،دائمـــي التنقل من منطقة
إلى أخـــرى حاملين معهـــم مهاراتهم وأدواتهـــم ومنتجاتهم.
لق ــد اس ــتطاعت ه ــذه امله ــارة اليدوي ــة أن مت ــزج ب ــن حض ــارات الش ــعوب املختلف ــة الت ــي
عرفته ــا البالد عبر العصور كالفينيقية ،والبيزنطية ،والرومانية ،واإلفريقية ،واألندلس ــية،
وال أدل عل ــى ذل ــك م ــا يوج ــد يف املتاحف الوطنية من لقى أثرية ضاربة يف القدم ،وما تثبته
املستندات التاريخية من نصوص تتحدث عن مناجم الفضة والتبادالت التجارية اخلاصة
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بها واس ــتعماالتها من قبل الس ــكان والسالطني.
وعل ــى غ ــرار التصني ــف املتع ــارف علي ــه م ــن ل ــدن
الباحث ــن يف مج ــال احل ــرف التقليدي ــة املغربي ــة م ــن
حض ــري وق ــروي ،فقد صنفت احللي املغربية إلى حلي
حضري ــة تعتمد عل ــى مادة الذهب واألحج ــار الكرمية،
وحل ــي قروي ــة تصن ــع من الفض ــة أو من املع ــدن املطلي
وتتمي ــز بس ــمكها وكب ــر حجمها.
ورغ ــم م ــا تعرف به حالي ــا احللي الفضية من تنوع
يف الشكل وتعدد يف تقنيات الصنع والزخرفة ،فإنها ال
زال ــت حلي ًا تقليدية ،يعتمد فيها الصانع على تقنيات
بس ــيطة وأدوات مح ــدودة ال تختلف كثيرا ع ــن األدوات
التي اس ــتعملها سابقوه منذ آالف السنني.
أصول وتاريخ صناعة الحلي الفضية

تع ــود أق ــدم حل ــي فضي ــة عث ــر عليه ــا باملغ ــرب إل ــى
األلفي ــة الثالث ــة والعش ــرين قب ــل املي ــاد ،إذ اكتش ــفت
احلفريات األثرية مجموعة من احللي مبواقع العصر
احلج ــري األعل ــى يف كل م ــن مغ ــارة املناص ــرة باملغ ــرب
الش ــرقي ،وإفري نعمار بالريف  ،ودار الس ــلطان ومقبرة
الصخي ــرات بضواح ــي الرب ــاط .كان ــت ه ــذه اللق ــى
األثري ــة عب ــارة ع ــن م ــواد حيواني ــة وطبيعي ــة (أصداف
بحري ــة ،وأس ــنان ،وعظ ــام حيوان ــات ،وع ــاج ،وأحج ــار)
متّ تنعيمه ــا وصقلها وثقبها ،وقد اس ــتعملها اإلنس ــان
للتزي ــن ،وحلماي ــة نفس ــه م ــن الق ــوى الطبيعية.
وم ــع ظه ــور عص ــر املع ــادن من ــذ حوالي  3000س ــنة
قب ــل املي ــاد ،ط ّور اإلنس ــان تقنيات ــه واس ــتعمل البرونز
ثقافة مادية
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يف بداي ــة األم ــر ،وابتك ــر أش ــكا ًال مختلف ــة م ــن احللي،
فق ــد وج ــدت أس ــاور وخالخ ــل يف موق ــع دار الس ــلطان
 2بالق ــرب م ــن الرب ــاط ،ومبوق ــع تالكوي ــن باألطل ــس
الكبي ــر .ومم ــا يؤكد تواجده ــا يف ذلك العصر ،النقوش
الصخرية املتواجدة بالصحراء وجبال األطلس والتي
تض ــم رس ــومات للحلي ( ق ــادات ،وخالخ ــل ،وخناجر)
ورس ــومات ألش ــكال إنس ــانية مزين ــة باحللي والوش ــم .
متي ــزت فت ــرة م ــا قب ــل اإلس ــام بتط ــور العالق ــات
التجارية بني الفينيقيني ودول البحر األبيض املتوسط،
وق ــد ازده ــرت الصناع ــة املتعلق ــة باملع ــادن كالذه ــب
والفض ــة ،حي ــث تدل كث ــرة وتنوع احللي الت ــي وجدت يف
كل م ــن موق ــع لكس ــوس وبناص ــا عل ــى م ــدى تط ــور هذا
املج ــال .اس ــتمر ه ــذا التط ــور يف الفت ــرة الروماني ــة ،إذ
ظه ــرت صناعة اخل ــوامت واألق ــراط والزخ ــارف املتمثلة
يف األش ــكال الهندس ــية واحليواني ــة.
وعلى خالف الفترات الس ــابقة الذكر ،فإن حفريات
الفت ــرة اإلس ــامية( )1باملغ ــرب ل ــم تكش ــف ع ــن ش ــهادات
مادي ــة مب ــا يكف ــي لتكوي ــن فك ــرة ش ــاملة ع ــن ممي ــزات
حل ــي تل ــك الفت ــرة  .باملقاب ــل فق ــد ت ــرك لن ــا املؤرخ ــون
واجلغرافي ــون املنتم ــون إل ــى العصر الوس ــيط ،ش ــواهد
تاريخية تزخر بوصف مواد صنع احللي وطرق وضعها
على اجلس ــد والتزين بها؛ إذ تؤكد هذه النصوص على
أن التأثي ــر األندلس ــي كان واضح ــا انطالق ــا من القرن
اخلام ــس عش ــر ،حي ــث أدى ن ــزوح احلرفي ــن اليه ــود
واملس ــلمني عب ــر فت ــرات تاريخي ــة متعددة نح ــو املغرب
إل ــى تط ــور تقني ــات الصنع وتن ــوع الزخ ــارف (خطوط
عربي ــة ،أش ــكال نباتية وحيواني ــة .)...

وتذك ــر النص ــوص( )2أن س ــاطني املغ ــرب خ ــال تلك
العص ــور وك ــذا نس ــاء الب ــاطُ ،ع ِرفوا بالتزي ــن باجلواهر
واحلل ــي النفيس ــة املتع ــددة .وج ــرت الع ــادة أن تس ــتعمل
الفئ ــات امليس ــورة احل ــال يف احلواض ــر أنواع ــا من احللي
املرصعة ،أما يف األوساط احلضرية الفقيرة ويف البوادي
ّ
فق ــد كان يس ــود اس ــتعمال الفضة والنح ــاس املذهب.
إن احلدي ــث ع ــن تاري ــخ احلل ــي يجرنا إل ــى احلديث
ع ــن تاري ــخ اس ــتغالل مناجم الفض ــة باملغرب ،وبحس ــب
بع ــض الباحث ــن( ،)3يرجع هذا االس ــتغالل إلى فترة ما
قبل اإلس ــام .ومع مجيء اإلس ــام إلى املغرب س ــاهمت
املعادن يف إحداث معامل سك النقود وإنعاش االقتصاد،
إذ اس ــتعملت الفضة م ــن أجل التزيني وك ــذا التعامالت
النقدية ،ويتحدث البكري( )4يف «كتاب املغرب يف ذكر بالد
إفريقي ــا واملغ ــرب» ع ــن منجم للفض ــة يف تازناخ ــت ،ويف
تامدل ــت بضواح ــي مدينة تارودانت ،وك ــذا يف تامدولت
جن ــوب األطلس الصغير .ويتحدث ليون اإلفريقي عن
وجود منجم للفضة مبنطقة هاللة باألطلس الصغير
والت ــي كانت مصدر نزاع بني العش ــائر(.)5
مم ــا ال ش ــك في ــه أن وف ــرة مع ــادن الفض ــة أدت إل ــى
تط ــور صناع ــة احلل ــي ،إال أن ه ــذا ال يعن ــي يف حد ذاته
أن املراك ــز املعروف ــة( )6باحللي الفضية تقترن بالضرورة
م ــع مراكز مناج ــم الفضة.
تقنيات صنع وزخرفة الحلي الفضية

الزال الصان ــع الق ــروي يعتم ــد يف صياغ ــة احلل ــي
عل ــى اس ــتعمال مع ــدن الفض ــة أو املع ــدن املطل ــي كم ــا

القـ ـ َدم ،والزال يس ــتخدم أدوات بس ــيطة وتقني ــات
يف ِ
مح ــدودة توارثه ــا عب ــر أجي ــال مختلف ــة.
تتمث ــل املرحل ــة األول ــى يف صناع ــة احلل ــي الفضية
بتذوي ــب س ــبائك الفض ــة اخلالص ــة م ــع بقاي ــا احلل ــي
القدمية ،إضافة إلى نس ــبة معينة من النحاس ليصبح
املع ــدن أكث ــر ليون ــة ويس ــهل مهم ــة الصان ــع .بع ــد ذلك،
تت ــم عملية «الس ــبك» حي ــث يفرغ املع ــدن على صفيحة
مس ــطحة ث ــم يط ــرق ويثنى ويزخ ــرف .ه ــذه التقني ــة
تس ــتعمل بش ــكل خ ــاص يف صناع ــة األقراط ،ومش ــابك
ال ــرأس واخل ــوامت .وهن ــاك تقنية أخرى تس ــمى القولبة
وتتمث ــل يف إف ــراغ املع ــدن املذوب داخ ــل قوالب للحصول
على ش ــكل احللي ال ــذي يراد صنع ــه ،وبعد ذلك يصقل
ويزخ ــرف ،وغالب ــا م ــا تصن ــع الدبال ــج ،واخلالخ ــل،
والق ــادات به ــذه الطريقة.
بعد عملية السبك أو القولبة وبعد أن يتخذ احللي
الشكل املطلوب تأتي مرحلة الزخرفة.
تتميز تقنيات الزخرفة بتعددها ،نذكر على س ــبيل
املث ــال ما يلي:
التســـليك :وهو عبارة عن تش ــكيل خيوط ملتوية
لحم للحص ــول على زخارف
وحبيب ــات م ــن املعدن ُت َ
للق ــادات واخلوامت والدبالج .تش ــتهر هذه التقنية
يف كل م ــن مناطق تالوي ــن والصويرة وتزنيت.
الطـــاء :تع ــرف ه ــذه التقني ــة باألطل ــس الصغير
وخصوص ــا تازناخ ــت وورززات ،إذ يت ــم احلصول على
الط ــاء ب ــدق خلي ــط مجموعة من األحج ــار امللونة
ووضعه على األش ــكال املرس ــومة مسبقا على احللي
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بخي ــوط من الفضة ،ويتم تذويب ه ــذه األلوان على
النار لتلتص ــق باملعدن .
النيلـــة :ه ــي ن ــوع آخ ــر م ــن الط ــاء يعتم ــد عل ــى
م ــادة س ــوداء( )7تص ــب عل ــى س ــطح احلل ــي بكامل ــه،
فيتس ــرب الط ــاء إل ــى التجويف ــات الزخرفية ،تتم
تس ــويتها وصقلها وتنظيفه ــا ،فيبرز اللون األس ــود
يف األج ــزاء املنقوش ــة مم ــا يجع ــل الفض ــة تب ــدو
أكث ــر ملعان ــا .تع ــرف ه ــذه التقني ــة عن ــد قبيل ــة آي ــت
سرغوش ــن باألطل ــس املتوس ــط.
النقـــش  :هن ــاك ع ــدة ط ــرق للنق ــش ،نذك ــر عل ــى
س ــبيل املث ــال النق ــش ال ــذي يت ــم بواس ــطة منق ــاش
ف ــوالذي عل ــى احلل ــي الغليظ ــة أو عن طري ــق احلفر
أي تطريق احللي بحركات متجانسة بحيث حتدث
نقوشـ ـ ًا عل ــى الزخرفة املرس ــومة.
هناك تقنيات أخرى مثل الفتل والتذهيب والتخرمي،
ويف بع ــض األحي ــان جتتمع عدة تقني ــات يف زخرفة حلي
واح ــد .إن تنوع تقني ــات صياغة احللي جعلت املنتوجات
الفضي ــة تختل ــف من منطق ــة إل ــى أخ ــرى ،فأصبح لكل
منطقة طابعه ــا اخلاص بها.
إن الزائ ــر ل ـ ُـو َر ِش صناع ــة احلل ــي ،يالح ــظ م ــدى
بس ــاطتها ومحدودي ــة وس ــائل الصن ــع املس ــتعملة .إذ
تقتص ــر غالب ــا عل ــى ف ــرن تقلي ــدي في ــه منف ــاخ كبي ــر،
وس ــندان م ــن احلدي ــد ،وبوثق ــة م ــن الط ــن لتذوي ــب
امل ــادة ،وأداة لصن ــع األس ــاك ،وأس ــاس ذو ثالث ــة أرج ــل
«حم ــار» ،وقوال ــب لبع ــض األش ــكال ،و قطع من
يس ــمى ٌ
الرص ــاص ،ومطرق ــات ،ومالق ــط ،ومب ــارد ،ومقص ــات،
وأزامي ــل ،ومناقي ــش فوالذي ــة.
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أنواع الحلي الفضية

إن م ــا يعرض باملتاحف اإلثنوغرافية املغربية أو ما
يب ــاع يف الق ــرى وامل ــدن الصغي ــرة من حل ــي فضية يثير
االنتب ــاه بكث ــرة أنواعها وأش ــكالها وباخت ــاف زخارفها،
وتع ــرض ه ــذه احللي غالب ًا حس ــب ما إذا كانت نس ــائية
أو رجولية.
الحلي النسائية :

عرفت املرأة القروية مند القدم مبيلها إلى التز ّين
بالكثي ــر م ــن احلل ــي الفضي ــة وخاص ــة يف املناس ــبات
العائلي ــة ،فه ــي كم ــا يقول ــون «تلب ــس احللي من رأس ــها
حت ــى قدميه ــا .توج ــد ع ــدة أن ــواع م ــن احللي ،وحس ــب
جغرافي ــة اجلس ــد ،منيز ب ــن العناص ــر اآلتية:
حلـــي الرأس :منها ما يوض ــع فوق ال ــرأس وهو ما
يس ــمى بالت ــاج ،ومنه ــا ما يوض ــع فوق اجلب ــن ،ولها
تسمى بـ«العصابة»،
أسماء متعددة حسب املناطق ،إذ ّ
أو «خط الريح» ،أو «النواشة» ،أو «العياشة» ،ومنها ما
يوضع عل ــى األذنني أو حولهما ،وتس ــمى «خلراص»،
«احللق ــات»« ،املفاتل»« ،الزواهك».
حلـــي الرقبة والصـــدر :وجند منه ــا الق ــادات
الت ــي تل ــف ح ــول الرقب ــة ،والصدري ــة ،واخل ــاالت،
وه ــي متعددة األنواع ،وتتكون من مش ــبكني يش ـ ّـدان
اللب ــاس يف أجزائ ــه العلي ــا عل ــى مس ــتوى الكتف ــن،
ويرب ــط ب ــن املش ــبكني سلس ــلة طويل ــة ومنقوش ــة .
اليديـــن :تزي ــن اليدي ــن باألس ــاور وعادة م ــا يكون
عدده ــا س ــبعة ،تس ــمى مس ــيبعة ،وهن ــاك الدبال ــج،
وأش ــهر أنواعه ــا م ــا يس ــمى «دبال ــج ش ــمس وقم ــر».

أم ــا اخل ــوامت فنذك ــر منه ــا «خ ــامت الطي ــر» ،و«خامت
الع ــش» ،و«خ ــامت الل ــوزة» و«خ ــامت الت ــاج».
حلـــي اخلصـــر  :إضاف ــة إل ــى احل ــزام التقلي ــدي
املس ــمى بـ«املضم ــة» أو «حل ــزام» ،غالب ــا م ــا تس ــتعمل
امل ــرأة ح ــزام زوجه ــا ،املصن ــوع م ــن اجلل ــد ،وبقف ــل
كبي ــر م ــن الفض ــة ويس ــمى بـ«الفك ــرون» .
اخلالخـــل :وق ــد بدأ يقل اس ــتعمالها ،إذ ن ــادر ًا ما
جنده ــا معروضة يف األس ــواق .أما تلك املوجودة يف
املتاح ــف فه ــي متنوعة الزخارف واألش ــكال وتتميز
بثقله ــا وكبر حجمها.
الحلي الرجالية:

ش ــاع اس ــتعمال احلل ــي الرجالية مند الق ــدم  ،فلم
يقتص ــر دوره ــا كس ــاح فق ــط ب ــل اس ــتخدمت للتزين
أيضـ ـ ًا  .وم ــن بينه ــا نذكر:

وغالب ــا م ــا تدخ ــل يف صنعه ــا الفض ــة والنح ــاس.
الفكـــرون :ه ــو االس ــم احملل ــي ملقف ــل احل ــزام،
تختلف أنواعه ،ويكون عادة كثير النقوش ومرصع ًا
باألحج ــار الكرمي ــة أو الع ــاج.
الدليـــل :ه ــو عب ــارة ع ــن علب ــة تس ــتعمل حلف ــظ
دالئ ــل اخلي ــرات أو كتيب ــات األدعي ــة .إض ـ ــافة إلـ ــى
وظيفـ ـ ــته كـح ـلـ ــي رجـالـ ــي يستعـمـ ــل كـ ــدارئ للـعـني
والنـ ــواي ـ ــا السـ ـيـ ــئة.
اخلـــوامت :خالف ــا للزخ ــارف املتعددة الت ــي تتميز
به ــا احلل ــي الرجالي ــة ،ف ــإن اخل ــوامت عام ــة تتمي ــز
ببس ــاطة ش ــكلها .
علـــب البارود  :ل ــم تعد تصنع حاليا ،كانت قدميا
أح ــد احلل ــي الب ــارزة الت ــي يتباه ــى به ــا الرج ــال.
تبق ــى عل ــب الب ــارود املتواف ــرة يف املغ ــرب ه ــي تل ــك
الت ــي توجد باملتاحف املغربية ،وهي الش ــواهد على
االس ــتعمال املاض ــي له ــذا احلل ــي الرجالي.

اخلناجر  :حمل اخلناجر ،عادة ،يف املجتمع القروي
يؤكد االنتماء القبلي واالجتماعي .وهي تتنوع حسب
املناطق ،كما أن لها مس ــميات خاصة حس ــب الشكل،
فنجد «السبولة» ،و«اخلنجر» ،و«الكومية» وغيرها.

خاتمة

البنـــادق  :تس ــتعمل أثن ــاء احلف ــات العائلي ــة
ويف املواس ــم ويف مس ــابقات اخلي ــل ،إذ تع ــد مكم ــا
للفرس ــان وذل ــك يف ج ــل املناط ــق القروي ــة املغربي ــة
الت ــي تتعاط ــى «للفانطازي ــا» أو «لتبورض ــة» ،ويت ــم
التميي ــز ب ــن بندقية «بوحب ــة» ،وبندقية «بوش ــفرة»

تظل صناعة احللي الفضية باملغرب من أبرز احلرف
وامله ــارات التقليدي ــة الت ــي حافظ ــت على اس ــتمراريتها
عبر قرون ،ومتيزت بانفتاحها على حضارات مختلفة.
ويب ــدو أن الوظائ ــف الت ــي أعطيت للحلي عب ــر العصور
س ــاهمت يف ه ــذه االس ــتمرارية ،ففض ــا عل ــى وظيفتها
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التزيينية الشائعة ،تتعدد األهداف من وضعها والتزين
بهـ ـ ــا ،ففـ ـ ــي امل ـج ـت ـمــع الـ ـق ـ ـ ــروي است ـع ـمـ ـلــت ل ـت ـم ـ ـي ـيـز
املكان ــة االجتماعي ــة واالنتم ــاء القبل ــي ،وللوقاي ــة م ــن
النوايا الش ــريرة.
مقارنة مع معدن الذهب ،يبقى استعمال الفضة يف
مخيل ــة الق ــروي رمزا للصف ــاء والوقاية من العني إلى
ح ــد أن بع ــض القبائل البربرية تعتب ــر احللي الذهبية
مصدرا للش ــؤم .وجتدر اإلش ــارة إلى أن القيمة الرمزية
للحل ــي تقت ــرن بالبع ــد العقائ ــدي والديني ،ف ــاهلل وعد

املؤمن ــن جن ــة به ــا مزهري ــات ودبال ــج م ــن الفض ــة ،إذ
يق ــول تعالى يف س ــورة اإلنس ــان ﴿ َو ُي َط ُ
اف َع َل ْي ِه ـ ْـم ِبآَ ِن َي ٍة
ِم ـ ْـن ِف َّض ـ ٍـة َوأَ ْكـ ـ َو ٍاب َكا َن ـ ْـت َق َو ِاري ــراً﴾ اآلي ــة َ ﴿ ،15ق َو ِاريـ ـ َر
وه ــا َت ْق ِدي ـ ًـرا﴾ اآلي ــة  ،16ويق ــول أيضا يف
ِم ـ ْـن ِف َّض ـ ٍـة َق َّد ُر َ
اب ُسـ ـن ُْد ٍس ُخ ْض ٌر َو ِإ ْس َت ْب َر ٌق
الس ــورة نفسها َ
﴿ع ِال َي ُه ْم ِث َي ُ
َاه ْم َر ُّب ُه ْم شَ ـ ـ َرا ًبا َط ُهوراً﴾
َو ُح ُّل ــوا أَ َس ـ ِـاو َر ِم ْن ِف َّض ـ ٍـة َو َسـ ـق ُ
اآلي ــة  . 21وق ــد أصبحت هذه التأثي ــرات العقائدية مع
م ــرور الزم ــن قناع ــات تع ــزز اس ــتعمال احلل ــي الفضية
وتعتبره ــا رم ــزا للصفاء والعناي ــة اإللهية.
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رحلت النبيلة ذات الهمة

أ .أحالم أبو زيد
كاتبة من مصر

فقد الوســـط الفولكلوري العربـــي واحدة من رواد الثقافة الشـــعبية ،والتـــي أثرت المجال
بعشـــرات الدراســـات المهمة في حقل الثقافة الشعبية عامة ،واألدب الشـــعبي خاصة ،رحلت
األســـتاذ الدكتورة نبيلة ابراهيم ( )2017 – 1929الشـــهيرة بذات الهمـــة ،ونبيلة إبراهيم هي
أســـتاذة األدب الشـــعبي بجامعة القاهرة ،وقد حصلت على درجة الماجســـتير حول “روميات
المتنبي” والتـــي كانت مدخ ً
ال لدراســـتها للحصول علـــى الدكتوراه مـــن جامعة جوتنجن
بألمانيا عام  1966حول “ســـيرة األميـــرة ذات الهمة” .وعملت عميـــ ًدا للمعهد العالي للفنون
الشـــعبية بأكاديمية الفنون بالقاهـــرة بين عامي  1987و .1989وقد عاشـــت حياتها في بحث
التراث الشـــعبي العربي واســـتخراج مضامينه ورموزه بعقلية الناقد المســـتنير ..فكانت دراساتها
حول أشـــكال التعبيـــر في األدب الشـــعبي ،والبطـــوالت العربية ،وفنون القص الشـــعبي،
وترجماتها “للفولكلـــور في العهد القديـــم” ،و“الحكاية الخرافية” من أبرز مـــا قدمته للثقافة
العربيـــة على مدى أكثـــر من نصف قـــرن .ونبيلة ابراهيم هـــي زوجة الناقـــد الراحل عز
الدين إســـماعيل .وســـوف نعرض في هذا العدد ملفًا حول ســـيرتها العلميـــة الرائدة كخطوة
في طريـــق العمل على توثيق تـــراث رواد تراثنا الشـــعبي العربي الحديث.
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اهتمام نبيلة ابراهيم بقضايا األدب
الشعبي العربي

اهتم ــت نبيل ــة ابراهي ــم  -خ ــال رحلته ــا العلمي ــة
ضم ــن أبحاثه ــا املنش ــورة  -بالتعري ــف باألدب الش ــعبي
العرب ــي ،وجمع ــه وحتليل ــه باملناهج العلمي ــة احلديثة،
واضح ــا يف
إذ يس ــجل تاريخه ــا يف ه ــذا املج ــال جه ـ ًـدا
ً
بح ــث القص ــص الش ــعبي وخاصة احلكاي ــات اخلرافية
التي س ــنجد لها دراس ــة موس ــعة ومترجمة يف أعمالها
املنش ــورة ،وق ــد ظه ــر اهتمامه ــا املبك ــر بقضاي ــا امل ــرأة
يف الت ــراث الش ــعبي العرب ــي ،من ــذ دراس ــتها يف مرحل ــة
الدكت ــوراة ح ــول س ــيرة األمي ــرة ذات الهم ــة الت ــي
أيضا دراس ــة مبكرة
س ــنعرض له ــا ،غير أنه ــا قدمت لنا ً
يف ه ــذا اإلط ــار بعنوان «امل ــرأة يف احلكاي ــات واخلرافات
الش ــعبية ( ،)1965كم ــا اهتمت بدراس ــة اللغ ــز يف األدب
الش ــعبي ( .)1965ث ــم مقالتها حول س ــيرة األميرة ذات
الهم ــة ( .)1969ث ــم تتابع ــت دراس ــاتها ح ــول احلكايات
اخلرافي ــة فكتبت عام ( )1969عن أمنا الغولة ،والرجل
ال ــذي هب ــط من الس ــماء ،ثم أح ــام يف النهار :قصص
أس ــطوري عربي( ،)1970ويف العام نفس ــه نش ــرت مقا ًال
مهما بعنوان «منشد الشعب» ( .)1970ويف مطلع عقد
ً
الس ــبعينيات كتب ــت ح ــول الفولكلور يف الت ــراث العربي
( ،)1971وش ــاركت يف العام نفس ــه ضمن حلقة العناصر
املش ــتركة يف املأث ــورات الش ــعبية يف الوط ــن العرب ــي
الت ــي أقيم ــت مبصر بدراس ــة حول «املأثورات الش ــعبية:
الفن ــون القولية اخلاصة بتقاليد األس ــرة واحتفاالتها
يف ال ــوالدة ،ال ــزواج ،الوف ــاة» .ث ــم قدمت دراس ــة موس ــعة
ح ــول احلكاي ــات الش ــعبية العربي ــة( .)1971واحلكايات
الش ــعبية يف ض ــوء التفس ــير النفس ــي ( ،)1973كم ــا
اهتم ــت ببح ــث املعتق ــد الش ــعبي العرب ــي يف دراس ــتها
املهم ــة ح ــول اليم ــن والش ــمال يف الت ــراث العربـ ــي
( ،)1977واإلنس ــان والزمان يف التراث الش ــعبي (.)1978
كم ــا قدم ــت دراس ــة ع ــن «األس ــطورة» ضم ــن املوس ــوعة
الصغي ــرة ببغ ــداد ( .)1979واهتم ــت بتوثي ــق احلكايات
الش ــعبية العربي ــة م ــن خالل دراس ــتها ح ــول القصص
الش ــعبي :جمعه وتصنيفه ( .)986ثم نش ــرت دراس ــتها
ح ــول التحاور الفني مع التراث ع ــام ( .)1994وتتابعت
دراس ــات نبيل ــة ابراهي ــم املهم ــة فكتب ــت ح ــول الرم ــز
واألمثول ــة يف التعبي ــر الش ــعبي ( ،)1996ث ــم قدم ــت
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دراس ــتها الش ــهيرة ح ــول املنه ــج الوظيف ــي يف دراس ــة
حي ــاة الش ــعوب ( ،)2001وعرض ــت ملعج ــم الفولكل ــور
لعب ــد احلمي ــد يون ــس ( .)2010وق ــد ُنش ــرت معظ ــم
هذه الدراس ــات مبجل ــة الفنون الش ــعبية املصرية .وقد
خلص ــت ه ــذا االجت ــاه يف كتابه ــا ال ــذي يحم ــل عنوا ًن ــا
إبداع ًي ــا «درة الغ ــواص يف التعبي ــر الش ــعبي» ،والت ــي
أش ــارت في ــه إل ــى أن مفه ــوم امل ــوروث الش ــعبي يب ــدو أن ــه
ق ــد اس ــتقر ف ــى أذه ــان كثي ــر م ــن املثقف ــن ،و رمب ــا ف ــى
أذه ــان غيره ــم من عامة الن ــاس ،بوصفه مجموعة من
املمارس ــات واألق ــوال الت ــى تس ــربت عل ــى مس ــار الزم ــن
إل ــى الرصي ــد املع ــريف جلماع ــة م ــن اجلماع ــات أو أم ــة
م ــن األمم معلن ــة ع ــن انتمائه ــا إل ــى الزمن الق ــدمي ،و
أنه ــا لذلك ميكن أن يس ــتغنى عنه ــا ،دون أن يكون لهذا
أث ــر يف املك ــون الثق ــايف العام.
أبرز مؤلفات نبيلة ابراهيم

قدم ــت نبيل ــة للمكتب ــة العربية العديد م ــن الكتب
الت ــي تع ــد عالم ــة ب ــارزة يف حرك ــة بح ــث الفولكل ــور
العربي املعاصر ،ومنها كتابها الش ــهير «أشكال التعبير
يف األدب الش ــعبي» ،وكتابه ــا ح ــول «البط ــوالت العربية
والذاكرة التاريخية» ،وكتاب «سيرة األميرة ذات الهمة»،
و«البطولة يف القصص الشعبي» ،و«الدراسات الشعبية
ب ــن النظري ــة والتطبي ــق» ،و«ف ــن الق ــص ب ــن النظرية
والتطبي ــق» ،و«قصصن ــا الش ــعبي م ــن الرومانس ــية إلي
الواقعي ــة» ،و«م ــن من ــاذج البطول ــة الش ــعبية يف الوع ــي
العرب ــي» ،و«املقوم ــات اجلمالي ــة يف التعبي ــر الش ــعبي»،
و«نقـ ــد الروايـ ــة م ــن وجه ــة نظ ــر الدراس ــات اللغوي ــة
احلديث ــة» .وس ــنعرض يف اجلزء التالي ملا تيس ــر لدينا
م ــن هذه الدراس ــات املهمة.
أشكال التعبير في األدب الشعبي

يع ــد كت ــاب أش ــكال التعبي ــر يف األدب الش ــعبي
م ــن أه ــم وأش ــهر الكت ــب الت ــي قدمته ــا نبيل ــة ابراهي ــم
للمكتب ــة الفولكلوري ــة العربي ــة ،وق ــد ص ــدرت طبعت ــه
الثالث ــة بالقاه ــرة عام  1981ع ــن دار املعارف يف 286ص،
وق ــد طرح ــت نبيل ــة إبراهي ــم يف هذا الكت ــاب مجموعة
م ــن التس ــاؤالت احملوري ــة الت ــي كان ــت تش ــغل الوس ــط

الفولكل ــوري يف ه ــذا الوقت منها :مل ــاذا كان هذا التراث
ـعبيا؟ وم ــا الف ــرق ب ــن الش ــعبي والف ــردي؟ وه ــل
شـ ً
هن ــاك ض ــرورة لوجود النوعني ال على املس ــتوى احمللي
فحس ــب ب ــل عل ــى املس ــتوى العامل ــي؟ ..وم ــا الس ــبب يف
تع ــدد األش ــكال يف التعبي ــر الش ــعبي؟ .والكت ــاب عل ــى
ه ــذا النح ــو دراس ــة ألن ــواع األدب الش ــعبي املختلف ــة
(األس ــطورة  -احلكاي ــة اخلرافي ــة  -احلكاي ــة الش ــعبية
 املث ــل  -اللغ ــز  -النكت ــة  -األغني ــة الش ــعبية) به ــدفالكش ــف ع ــن دوافعه ــا الروحي ــة ،ووظيفته ــا ،وتكوينها،
وخصائصها .ويتألف من مقدمة وتسعة فصول ،حيث
تعالج املؤلفة يف املقدمة مشكلة تأليف األدب الشعبي،
فعلى الرغم من فردية التأليف الش ــعبي ،فإنه جماعي
يف الوق ــت نفس ــه ألنه عندما يس ــتقبله الش ــعب يصبح
عل ــى الفور تراث ــه الذي يعبر عن خلجات ــه واهتماماته
الروحي ــة .ث ــم تناقش مش ــكلة حتديد مفهوم الش ــعبية
إحساس ــا يصعب تفس ــيره يربط ب ــن أفراد
الت ــي تعني
ً
أي ــة جماع ــة تش ــترك يف خصائ ــص نفس ــية ومعيش ــية
معين ــة الرتباطه ــا باملكان ،وإحساس ــها العمي ــق بوحدة
الك ــون ،وارتباطه ــا بالطبيع ــة احمليط ــة به ــا .ويعال ــج
الفص ــل األول األس ــطورة  Mythويعرفه ــا بأنه ــا تعني
الكلم ــة املنطوق ــة الت ــي تخت ــص باآلله ــة وأفعاله ــم
ومغامراتهم ،ومحاولة تفسير ظواهر الكون عن طريق
اخلي ــال .ويف ــرق ه ــذا الفصل ب ــن األس ــطورة والنبوءة
عن ــد اإلغري ــق ،ويناق ــش معرف ــة الع ــرب باألس ــاطير
إذ ش ــغلتهم الظواه ــر الكوني ــة وكان لديه ــم مروي ــات

ومعتق ــدات وتص ــورات وديان ــات ولكنه ــا ل ــم تص ــل إل ــى
األس ــطورة الكاملة لس ــببني أولهما أن العصر اجلاهلي
املتأخ ــر ال ميث ــل العص ــر األس ــطورى ،وثانيهم ــا أنه قد
تك ــون هن ــاك أس ــاطير عربية قدمية ولكنها ُمس ــخت أو
ُحرف ــت أو اندث ــرت بع ــد ظه ــور اإلس ــام .و ُتقس ــم نبيلة
ابراهي ــم األس ــاطير إل ــى خمس ــة أن ــواع هى:
 1األس ــطورة الطقوسية :التي تتناول الظواهر الكونية
كالعالق ــة بني األرض والس ــماء وخلقهم ــا ،وظواهر
اجل ــدب واخلص ــب وم ــن أمثلته ــا أس ــطورة إيزي ــس
وأوزوري ــس املصرية.
 2األس ــطورة التعليلية :التي تفس ــر األشياء باصطناع
أسلوب منطقي كتعليل ظهور الشمس دون النجوم
وظهور القمر بصحبتها.
 3األس ــطورة احلضاري ــة :الت ــي تكش ــف ع ــن ص ــراع
اإلنس ــان م ــع احلي ــاة ومحاولت ــه تع ــدي املس ــتويات
احلسية إلى املستويات املعنوية يف التفكير ومثالها
أس ــطورة أس ــديوال لدى الهنود التش ــمانيني الذين
درس ــهم ليفي شتراوس والتي يفسرها بأنها تعكس
اجتماعيا أس ــر ًيا أموم ًي ــا ،ومجا ًال اقتصاد ًيا
نظاما
ً
ً
للحي ــاة الرعوي ــة ل ــدى الهن ــود التش ــمانيني .ومنها
كذل ــك بقاي ــا لقص ــة عربي ــة م ــن قبيل ــة م ــراد كانت
تق ــدس نس ـ ًـرا يأتيه ــا كل ع ــام فينبئها مبس ــتقبلها.
ولك ــن رج ًال من قبيلة همدان قتلة فنش ــبت احلرب
ب ــن القبيلت ــن إلى أن ف ــرق بينهما اإلس ــام.
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 4األس ــطورة الرمزي ــة :الت ــي توظ ــف به ــا الش ــخوص
األس ــطورية بدرج ــة م ــا عل ــى نح ــو رم ــزي ،وم ــن
أمثلتها أس ــطورة مينيرفا آلهة احلكمة والفن عند
اإلغري ــق وصراعه ــا م ــع آراضن ــى الفت ــاة البارعة يف
صناع ــة الغ ــزل.
 5أس ــطورة البط ــل املؤل ــه (اخلال ــدة) التي يح ــاول فيها
اإلنسان أن ينزع من اآللهـة ما ال ميكن وهو اخللود
ومنوذجه ــا أس ــطورة البط ــل البابل ــي جلجام ــش أو
ملحمته املشهورة.
ثم تنتقل املؤلفة لدراسة أساطير األخيار (األولياء)
وأس ــاطير األش ــرار التي نتجت عن مرحلة متطورة من
التفكي ــر الش ــعبي بعد ظه ــور األدي ــان الس ــماوية ،وهي
ت ــدور ح ــول إنس ــان واقع ــي ،لكن ــه يعي ــش حي ــاة خاص ــة
ممل ــوءة بعم ــل اخلي ــر وتس ــانده الس ــماء ،وم ــن ث ــم
تتحقق تصورات الش ــعب حول ــه يف القدرة على اإلتيان
بالكرام ــات واملعج ــزات مث ــل على ب ــن أبي طال ــب الذي
ت ــدور حول ش ــخصيته معتقدات كثي ــرة وبخاصة قصة
كرامته يف غزوة تبوك .أما أس ــاطير األش ــرار فإنها تدور
ح ــول ش ــخصية إنس ــانية يس ــاندها الش ــيطان فتح ــل
عليها لعنة الس ــماء ومنها أس ــطورة احلذَّ اء الذي لعنه
املس ــيح ،وأس ــطورة أمي ــة ب ــن أب ــى الصل ــت ال ــذي ادع ــى
النب ــوة .وتعال ــج يف الفص ــل الثال ــث احلكاي ــة اخلرافية
م ــن حي ــث تاري ــخ االهتم ــام بجمعه ــا يف أوروب ــا وظه ــور
مجموعة بوكاشيو املس ــماة «دي كاميرون» ،ثم الوصول
إل ــى ذروة االهتم ــام به ــا يف الق ــرن التاس ــع عش ــر عل ــى
ي ــد األخوي ــن ج ــرمي يف أملاني ــا ،إل ــى أن أل ــف فريدري ــش
ف ــون ديرالي ــن مؤلفه عن احلكاي ــة اخلرافية ولفت فيه
االنتب ــاه إل ــى أهميته ــا م ــن الناحي ــة الفني ــة .ويناق ــش
هذا الفصل املس ــاجالت التي دارت بني األخوين جرمي
وف ــون أرني ــم يف هذا الصدد .وم ــن خالل منوذج مصري
للحكاي ــة اخلرافي ــة «الليمون ــات الث ــاث» تربط املؤلفة
مراح ــل من ــو البط ــل مبراح ــل احلكاي ــة وه ــي :مرحل ــة
االندف ــاع للمغام ــرة ،ومرحل ــة معرف ــة الش ــيء وع ــدم
معرف ــة كنه ــه ،وأخي ـ ًـرا مرحل ــة معرف ــة كن ــه الش ــيء.
وتش ــرح خصائ ــص احلكاي ــة اخلرافي ــة م ــن حي ــث أن
أحداثه ــا تق ــع يف عال ــم مجه ــول في ــه اجل ــن والغي ــان
والنس ــاء الس ــاحرات ،وأن عاملها جتريدي ذو بعد واحد،
وأن ش ــخوصها متي ــل إل ــى التس ــطيح فالبط ــل تنقصه
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التجرب ــة وهو ش ــكل بدون جس ــد تختفي لدي ــه األبعاد
الزمانية واملكانية ،وتتمثل يف األبطال خاصية التسامي
وأس ــلوب االنع ــزال ع ــن الزم ــان وامل ــكان .وأم ــا ع ــن
وظيفتها فهى حتقق لإلنس ــان الش ــعبي حي ــاة العدالة
ـافيا لتس ــاؤالته .واحلكاية
واحل ــب وتق ــدم ل ــه جوا ًبا ش ـ ً
اخلرافي ــة مليئ ــة بالرم ــوز األدبيـ ــة والنفس ــية فالكلمة
الطيب ــة حت ــول الرجل املمس ــوخ إلى رج ــل جميل ،وهي
تعك ــس جت ــارب النف ــس الداخلي ــة يف جتارب الالش ــعور
كم ــا ي ــرى ي ــوجن .وللحكاي ــة تأثيره ــا الكبي ــر يف األدباء
س ــواء ع ــن طري ــق مباش ــر أو غي ــر مباش ــر وبخاص ــة يف
أدب الالمعق ــول عند توفيق احلكيم يف مس ــرحياته «يا
طال ــع الش ــجرة» و «رحل ــة صيد».
أم ــا موض ــوع «احلكاي ــة الش ــعبية» فتعرفه ــا املؤلفة
بأنه ــا «اخلب ــر ال ــذي يتص ــل بح ــدث قدمي مه ــم ينتقل
عن طريق الرواية الش ــفوية .وهى نوعان أولهما ينش ــأ
بداف ــع التمس ــك بوحدة األس ــرة او القبيلة أو الش ــعب.
ومن أمثلتها حكاية األس ــكندر األكبر العربية ،وحكاية
املل ــك عم ــر النعم ــان الت ــي وردت يف أل ــف ليل ــة وليل ــة
والت ــي تعك ــس أح ــوال الدول ــة اإلس ــامية يف عالقته ــا
م ــع ال ــروم وترك ــز عل ــى الواق ــع السياس ــي واالجتماعي
حين ــذاك ،ول ــذا فمحاوراته ــا واقعي ــة ،وحت ــدد حوادثها
بالزم ــان وامل ــكان وتعب ــر ع ــن آمال الش ــعب يف عصر من
العص ــور .أم ــا ثانيتها فه ــو النوع الذي يعال ــج األحوال
االجتماعي ــة واألخالقي ــة مث ــل حكاي ــة الصي ــاد والث ــور
الت ــي تلخ ــص املغ ــزى األخالق ــى مل ــن يتح ــول حال ــه
بع ــد الغن ــى «ملا يش ــبع يرفس» وتعق ــد يف نهاية الفصل
مقارن ــة للحكاي ــات الش ــعبية حول االس ــكندر األكبر يف
احلكاي ــة الفرعوني ــة ،واإلغريقي ــة ،والعربية.
وتخص ــص نبيل ــة ابراهي ــم الفصل اخلام ــس مليالد
البط ــل يف كل م ــن األس ــطورة واحلكاي ــة اخلرافي ــة
واحلكاي ــة الش ــعبية م ــن خالل ع ــرض النم ــاذج املمثلة
وفقً ــا للتفس ــير النفس ــي عن ــد ي ــوجن وأت ــو رانك ــه ال ــذي
يرب ــط ب ــن األح ــام والنب ــوءات الت ــي ترتب ــط بالطفل
(البطل) ،وبني عداء األب للطفل مبا يسمى باإلسقاط.
فاحلق ــد عل ــى اإلب ــن ال ــذي س ــيصبح بط ـ ًـا ن ــوع م ــن
ه ــذا اإلس ــقاط .والطف ــل ال ــذي يوض ــع يف صن ــدوق يف
امل ــاء رم ــز للطف ــل يف رح ــم األم ،ث ــم يعث ــر عليه إنس ــان
رحي ــم يأخذه ويرعاه فيس ــعى إلى حتقيق ذاته الكاملة

فيم ــا يس ــميه ي ــوجن النم ــوذج األصل ــي للطف ــل .وه ــذا
كل ــه ج ــزء ح ــي ض ــرورى يف حصيلتن ــا النفس ــية ويف
محت ــوى الالش ــعور اجلمعي .أما املي ــاد املعجز للبطل
واملغام ــرات الت ــي مي ــر به ــا منذ إبع ــاده وحت ــى انتصاره
فتش ــير إلى الطريق الذي تخوضه النفس كتجربة يف
س ــبيل حتقي ــق ذاتيته ــا .ويعالج الفصل الس ــادس املثل
الش ــعبي في ــورد االهتم ــام باألمثال ل ــدى القدماء مثل
امليدان ــي واب ــن عصمان ،وإلى اهتم ــام احملدثني به مثل
أحم ــد تيم ــور باش ــا وأحم ــد أم ــن وغيره ــم .ويناق ــش
التفريع ــات العربي ــة للمث ــل عن ــد محم ــد رض ــا وأحمد
أم ــن ال ــذي يعرف ــه بأن ــه «ن ــوع م ــن أن ــواع األدب ميت ــاز
بإيج ــاز اللفظ وحس ــن املعنى ولطف التش ــبيه ،وجودة
الكتاب ــة ،وال ت ــكاد تخل ــو منه ــا أم ــة م ــن األمم .ومزي ــة
األمثال أنها تنبع من كل طبقات الشعب» .كما يعرض
طابعا ش ــعب ًيا
لتعريف زايلر ويناقش رأيه يف أن للمثل
ً
تعليم ًي ــا ،ويح ــدد خصائ ــص املث ــل اللغوي ــة واللفظي ــة
ـتخداما فن ًيا (اجل ــار ولو
مث ــل :اس ــتخدام األلف ــاظ اس ـ
ً
ج ــار) ،والتركي ــب غير املوح ــدُ ،
واجلم ــل املتعارضة (فى
ال ــوش مراي ــة وف ــى القف ــا س ــاية) ،والتن ــوع والتعارض
والتك ــرار (حبي ــب مال ــه حبي ــب مال ــه … ع ــدو ماله عدو
مــالـ ـ ــه) ،واحلــرك ـ ــة االجت ـمــاع ـ ــية ،والتكــويــن املنـطقي،
والص ــورة الواقعية يف املث ــل .ثم يعرض الفصل ملظاهر
اخت ــاف املث ــل ع ــن احلك ــم واألق ــوال الس ــائرة ،وقيم ــة
األمثال يف الكش ــف عن القيم االجتماعية واألخالقية
التي تس ــود يف املجتمع مثل النظرة إلى املرأة ،والصبر
عل ــى اجل ــار ،واحلم ــاة والزوج ــة ،واالستس ــام للقضاء
والق ــدر …إلخ.
ويف إط ــار تناوله ــا ملوض ــوع اللغ ــز الش ــعبي تق ــدم
املؤلف ــة تعريفً ــا للغ ــز وأس ــباب نش ــأته والعل ــة وراء
ط ــرح اللغ ــز وحل ــه يف مناس ــبات بعينه ــا لدى الش ــعوب
املختلف ــة كمناس ــبات ال ــزواج ،وغ ــرس ال ــزرع ،واخلت ــان،
والوف ــاة مب ــا يفس ــر وظيفت ــه يف ط ــرد األرواح الش ــريرة
كم ــا كان ــت تعتق ــد بع ــض ه ــذه الش ــعوب .وت ــورد من ــاذج
لأللغ ــاز املش ــهورة مث ــل لغ ــز بلقيس مع س ــليمان ،ولغز
أودي ــب الش ــهير أو (لغ ــز أب ــى اله ــول) ،واللغ ــز ال ــذي
ط ــرح عل ــى اإلس ــكندر .ث ــم كي ــف أصب ــح اللغ ــز با ًب ــا
طريفً ا للس ــمر ،من حيث أنه يتطلب س ــائ ًال ومس ــئو ًال
يح ــاول جاه ـ ًـدا ح ــل اللغز ،ف ــإذا جنح يف ذل ــك ارتاحت

نفس ــه .وتعرض ألن ــواع األلغاز  :ألغ ــاز االمتحان ،الغاز
املغالط ــة ،واأللغ ــاز املثلية .وتناق ــش كذلك التقاء بنية
املثل باللغز يف خمس ــة أمور االستعارة واملجاز ،العنصر
الثاب ــت ،العنص ــر املتغي ــر ،الص ــورة الكلي ــة ،اإلجاب ــة
واحلل .ثم تعرض لتأثر الروايات البوليس ــية احلديثة
باللغ ــز .وف ــى الفص ــل الثام ــن تع ــرف النكت ــة بأنه ــا
خب ــر قصي ــر يف ش ــكل حكاي ــة أو لف ــظ يثي ــر الضح ــك،
والباع ــث عل ــى خلقها دافع نفس ــي جماع ــي ألنها تعبر
ع ــن الس ــخرية م ــن الواق ــع بإلغ ــاء العالقة ب ــن املمكن
والواق ــع ،وحت ــاول إيض ــاح خصائ ــص النكت ــة يف :
 1لها شكلها التعبيري اخلاص.
 2لها أثر نفسي وهو املتعة.
 3تسد احتياجات نفسية خفية لإلنسان.
جوا من املرح.
 4تخلق ً
 5تتطلب شخصني على األقل.
 6تلمح لشيء خفي.
أم ــا أه ــم أن ــواع النكتة فتتح ــدد يف ن ــكات احملرمات
(اجلنس ــية والسياس ــية) ،وت ــورد رأي فروي ــد يف الرب ــط
ب ــن النكت ــة واحلل ــم .وف ــى الفص ــل األخي ــر يأت ــي دور
األغني ــة الش ــعبية الت ــي تقس ــمها وفقً ا للوظيف ــة التي
تؤديه ــا إلى:
 1أغنيات املناسبات االجتماعية.
 2أغاني العمل.
 3املوال.
وتناق ــش أهمي ــة األغان ــي يف الكش ــف ع ــن النظ ــام
الواقع ــي للمجتم ــع فأغان ــي األف ــراح مث ًال تكش ــف عن
بعض القيم االجتماعية كاإلش ــارة إلى األصل الطيب
والس ــمعة الطيب ــة الت ــي يج ــب أن تتمت ــع بهم ــا الفت ــاة
املرغوب ــة ،وتفضي ــل ال ــزواج من ابن الع ــم ،وقيمة املهر…
إل ــخ .أم ــا أغاني العمل فإنها حتث على العمل يف إيقاع
واح ــد ،وتع ــن على قت ــل الوقت مثل أغان ــي الصيادين.
وامل ــوال يدور أغلبه ع ــن رصد للحياة ،ومتجيد األصيل
وذم اخلسيس أو الشكوى من الزمن الغدار الذي يعلي
منوذجا
من ش ــأن األنذال .وأخي ـ ًـرا يناقش هذا الفصل
ً
للموال القصصي.
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األميرة ذات الهمة
رسالتها لنيل درجة الدكتوراة

تع ــد دراس ــة نبيل ــة ابراهي ــم ح ــول س ــيرة األمي ــرة
ذات الهم ــة ه ــي الدراس ــة العربي ــة األول ــى ح ــول ه ــذه
الس ــيرة ،وه ــي األطروح ــة التي تقدمت به ــا لنيل درجة
الدكت ــوراه باألملاني ــة م ــن جامع ــة جوتنجن ع ــام ،1966
ث ــم نش ــرتها يف كت ــاب طبع عدة طبع ــات آخرها الطبعة
اخلامس ــة ع ــام  1994ع ــن املكتب ــة األكادميي ــة بالقاهرة
يف  229صفح ــة .وتع ــد الدراس ــة م ــن أوائ ــل الدراس ــات
العربي ــة املقارن ــة ب ــن األدب الش ــعبي العرب ــي واألدب
الش ــعبي البيزنط ــي ،فه ــي ترص ــد العالق ــة ب ــن العرب
والبيزنطي ــن م ــن خ ــال الس ــير الش ــعبية .وتوض ــح
املؤلف ــة أن ه ــذا الكتاب «لم يه ــدف إلى أن يقدم للقارئ
العربي دراس ــة عن س ــيرة من الس ــير العربية التي رمبا
ذيوع ــا ،ولكن ــه يه ــدف أوال
ل ــم تك ــن أش ــهرها وأكثره ــا ً
تعبيرا
وأخي ـ ًـرا إل ــى أن يبرز قيمة هذه الس ــيرة بوصفها
ً
جمع ًي ــا ع ــن إحس ــاس الش ــعب العرب ــي بحرك ــة احلي ــاة
م ــن حول ــه سياس ـ ًـيا واقتصاد ًي ــا واجتماع ًي ــا ودين ًي ــا.
تلقائيا ب ــأن حضارته،
فق ــد كان الش ــعب العرب ــي يحس
ً
وق ــت ازده ــار رواي ــة ه ــذه الس ــيرة ،حس ــبما توصلن ــا
إلي ــه اجتهاد ًي ــا ،تس ــير يف طري ــق وع ــر ،وأن هن ــاك قوى
ظاه ــرة وخفي ــة تترب ــص به ــا ،وم ــن هن ــا كان االنفع ــال
اجلمع ــي ،وم ــن هن ــا كان التعبي ــر اجلمع ــي» .ومته ــد
املؤلف ــة للموض ــوع مبدخل عن األدب الش ــعبي ودوره يف
احلي ــاة الفكري ــة ،وتعدد جمهور العلماء والدارس ــن يف
جديد النشر
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مج ــال القص ــص الش ــعبي بصف ــة خاصة ،كم ــا تعرض
لرؤي ــة الش ــعب يف تصوي ــره للبطول ــة بص ــور متع ــددة
مم ــا جع ــل األدب البطول ــي ظاه ــرة علم ــة عن ــد جميع
الش ــعوب ،وأس ــهم يف إف ــراز كثي ــر من الدراس ــات املقارنة
ح ــول ه ــذا األدب ال ــذي تتحـ ــدد س ــماته يف أن ــه يتجـ ــه
اجتاها موضـ ــوع ًيا ،كما يتسم بالواقعية ،ويستخدم ما
ً
وأخيرا يتوف ــر فيه التك ــرار ووفرة
ـرد،
ـ
س
ال
ـة
ـ
ي
بآل
ـرف
يع ـ
ً
التش ــبيهات النمطية…إل ــخ.
ملخصا لسيـ ــرة األمي ــرة ذات
وتق ــدم نبيل ــة ابراهي ــم
ً
الهم ــة الطويل ــة وهى الس ــيرة الت ــي ت ــدور أحداثها حول
ه ــذه البطل ــة العربي ــة وحترص الس ــيرة عل ــى أن تضرب
بجذوره ــا إل ــى عم ــق تاريخ ــي ،فترج ــع نس ــبها إل ــى
جميعا أبطال.
الصحص ــاح بن جندب ــة ابن احلارث وهم
ً
ومظلوم ــا ،وكان مي ــاد ذات الهمة
أجن ــب احل ــارث ظا ًمل ــا
ً
ً
اتفاقا حصل بينه وبني
ميثل أزمـ ــة لوالدها مظلوم ألن
أخيه ظالم بأن من يرزق الولد الذكر يكون له امللك دون
اآلخ ــر ،وإذا رزقا ولدين تصبح اإلمارة مش ــتركة بينهما.
وكان أن ولدت فاطمة (ذات الهمة) ملظلوم .وأغارت قبيلة
طيءعل ــى بن ــي كليب ،وأخذت فيمن أخذت من األس ــرى
ذات الهمة وأخوها يف الرضاع مرزوق فنش ــأت ذات الهمة
يف ط ــيء .وتذك ــر الس ــيرة أن س ــبب لقبها ه ــو أن كثيرين
م ــن رج ــال ط ــيء حاول ــوا االعت ــداء على عفافه ــا لكنها
قتلته ــم .وق ــد تزوجت ذات الهم ــة ابن عمها ظالم (على
غي ــر رغبته ــا) حني وس ــط اخلليفة املنص ــور الذي قالت
ل ــه صراحة «إن س ــيفي جملي والغبار كحلـ ــي واحلصان

أهل ــي فم ــا الذي أصنع يا أمير املؤمنني باحلارث وبغيره
وطرا
من العاملني» .ولم يستطع احلارث أن يقضي منها ً
إال بعد أن وضع لها البنج يف الشراب ،فأجنبت طفلهما
عب ــد الوه ــاب الذي ولد أس ــود اللون فرفض أب ــوه بنوته،
ودار الص ــراع ب ــن ذات الهمة واحلارث ،مما جعلها تترك
القبيل ــة وتقس ــم أن حت ــارب أع ــداء الدي ــن اإلس ــامي يف
طقس ــا من طقوس عبور البطل
الثغور .واجتازت بذلك
ً
الشعبى .وتستطيع ذات الهمة أن تلملم جيش املسلمني
وتواج ــه ال ــروم وتنتص ــر عليه ــم .ث ــم تتس ــاءل املؤلفة يف
فص ــل عقدت ــه للمقارنة بني الس ــيرة والتاريخ أين ومتى
ألف ــت الس ــيرة ؟ م ــن احملتم ــل أن الس ــيرة جمع ــت ب ــن
أخب ــار كان ــت تروى يف زمن اجلاهلية والعصر اإلس ــامي
وعص ــر بن ــي أمي ــة وعص ــر بن ــى العب ــاس ،وأن الق ــاص
اس ــتغل تل ــك املادة املروي ــة يف خلق حكاية مكتملة متثل
أص ــول الدول ــة اإلس ــامية ،وم ــن ث ــم ترج ــح أنه ــا كان ــت
تروى مكتملة بعد عصر املعتصم .وتسوق لذلك أسبا ًبا
عديدة باإلضافة إلى أن بعض حوادث السيرة تشير إلى
احل ــروب الصليبي ــة ،معن ــى ذل ــك إنه ــا صدى للح ــوادث
التي عاش ــتها الس ــيرة يف أثن ــاء روايتها .أم ــا املكان الذي
يعد منش ــأ الس ــيرة فرمب ــا تكون منطقة الثغ ــور أي بالد
الش ــام .وأم ــا الش ــخصيات فمعظمه ــا  -إذا اس ــتثنينا
ش ــخصيتي ذات الهم ــة وعقب ــة اللت ــن لم يس ــتدل على
أصلهم ــا التاريخ ــي  -تاريخية .فق ــد كانت هناك عالقة
عدائي ــة ب ــن بن ــي كالب وبن ــى س ــليم ترتك ــز عل ــى أص ــل
تاريخي ،وكانت هناك عالقة بني بنى كالب والروم تقوم
عل ــى الع ــداء .وجل احل ــوادث تنبع من أح ــداث تاريخية،
ألن الدول ــة اإلس ــامية م ــرت يف تل ــك احلقب ــة بح ــوادث
داخلي ــة خطي ــرة م ــن ث ــورات ض ــد االضطه ــاد الدين ــي.
أثرا يف القصص
وم ــن الطبيعي أن تترك هذه احل ــوادث ً
البطولي يف منطقة الثغور ،ولذلك فسوف ندرك أثرها
الواض ــح يف املالح ــم البيزنطي ــة .ولي ــس أدل عل ــى ذل ــك
من وصف معركة عمورية .فالسيرة تاريخ شعبي اعتمد
عل ــى الرواي ــة الش ــفوية .والس ــيرة بع ــد ه ــذا مس ــتوفية
خلصائ ــص العم ــل الروائي م ــن خالل ثالث ــة أمور :
 1شخصيات السيرة.
فنيا.
أدبيا ً
 2السيرة بوصفها عم ًال ً
 3السيرة بوصفها فنًا شعب ًيا.

فبعد أن تس ــتعرض املؤلفة أهم ش ــخصيات السيرة
وهى ذات الهمة ،وعبد الوهاب ،والسيد البطال ،وعتبة
الس ــليمى ،وبع ــد أن تذك ــر احمل ــاور الت ــي ت ــدور حوله ــا
ح ــوادث الس ــيرة تنتق ــل إل ــى ش ــخصية اخلليف ــة الت ــي
تقف الس ــيرة عند كل منهم فتصور أهم أحداث عصره
السياس ــية م ــن ناحي ــة ،وعالقته بأس ــرة بن ــى كالب من
ناحي ــة أخ ــرى .وتبلور الس ــيرة دور الراهب اإليجابي يف
احلروب العربية البيزنطية .والسيرة تصل إلى هدفها
الفن ــي يف البح ــث ع ــن حتقي ــق العدال ــة االجتماعي ــة،
وإب ــراز مش ــكالت الدول ــة ممثل ــة يف عقب ــة ،وف ــى الع ــدو
اخلارجي املهدد لكيان الدولة اإلس ــامية .وقد حاولت
الس ــيرة رغ ــم طوله ــا البال ــغ أن تؤك ــد عل ــى املش ــكلة
اجلمعي ــة للعرب واملس ــلمني م ــن خ ــال متركزها حول
هدفه ــا األصلي بأس ــلوب البس ــط واللم.
وإذا كانت الس ــيرة تش ــترك مع سائر أشكال التعبير
الش ــعبي يف خصائص عامة ،فإن لها س ــماتها اخلاصة
به ــا .فأم ــا العام ــة فتتمث ــل يف احتوائها عل ــى تصورات
الش ــعب ومعتقدات ــه كاالعتق ــاد يف األح ــام ،وف ــى ق ــوة
الكلمة ،وبالسحر .وهى تعبر عن الالشعوري اجلمعي،
ال ــذي يتمث ــل يف ص ــور البطل منذ ان يول ــد حتى يبلغ
مرحل ــة النض ــج والكم ــال .وأم ــا اخلصائ ــص اخلاصة،
فإنه ــا متثل مرحلة من التفكير الش ــعبي ،وأنها تتصل
مبوضوعه ــا وه ــو بطول ــة الف ــرد املمث ــل للمجم ــوع أي
البطولة الش ــعبية .ومثل سيرة ذات الهمة كانت حكاية
عم ــر النعم ــان وه ــى إح ــدى حكاي ــات أل ــف ليل ــة ،ألنها
موضوع ــا لها.
تتخ ــذ م ــن الص ــراع العرب ــي البيزنط ــي
ً
فهن ــاك عالق ــة تش ــابه قوي ــة بينهما ألنهم ــا يتفقان يف
هدفهم ــا كل االتف ــاق .وكالهم ــا يرتك ــز عل ــى موض ــوع
احل ــرب ب ــن العرب والروم .وتتحدث الس ــيرة عن أس ــرة
بن ــى كالب ،وباملث ــل تتح ــدث حكاي ــة عم ــر النعم ــان عن
أس ــرة املل ــك النعمان.
وعندم ــا تس ــتعرض املؤلف ــة ملحم ــة وايجنيس من
األدب الش ــعبي البيزنطي ،ترجع امللحمة نس ــبة بطلها
إل ــى أمي ــر عربـ ــي هج ــر أصل ــه وت ــرك دين ــه وت ــزوج م ــن
أمي ــرة رومي ــة كان ق ــد س ــباها فاجن ــب منه ــا ديجينيس
شجاعا سواء يف احلب أو الفروسية.
مغامرا
الذي نشأ
ً
ً
وق ــام ديجيني ــس بنفس ال ــدور الذي لعبت ــه ذات الهمة،
فه ــو يقي ــم يف الثغ ــور البيزنطي ــة ليداف ــع ع ــن الدول ــة،
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وه ــو يتزوج من فت ــاة عربية .وقد حقق ديجينيس أم ًال
عريض ــا كان يراوده أبدا وهو نش ــر الهـ ــدوء والطمأنينة
ً
يف س ــوريا والف ــرات .وه ــذه امللحم ــة التي عث ــر لها على
م ــا يزي ــد عن س ــت مخطوطات ب ــدأت عليها الدراس ــات
الت ــي بحث ــت يف أصله ــا األول ،وف ــى نس ــب ديجيني ــس
وفتات ــه الت ــي ورد ذكره ــا يف امللحم ــة .وق ــد لف ــت نظ ــر
الباحث ــن يف امللحم ــة أنه ــا تتضم ــن أس ــماء وح ــوادث
تاريخي ــة موث ــوق يف أكثره ــا ،باإلضافة إل ــى بلدان يقع
أكثره ــا يف الثغ ــور يف س ــوريا ،ومن هؤالء الدارس ــن من
ً
مؤرخ ــا ،ومنه ــم م ــن يق ــف على
يجع ــل كات ــب امللحم ــة
الط ــرف املقاب ــل ال ــذي يذه ــب إل ــى أن مؤل ــف امللحم ــة
قاص ــا رومانتيك ًيا
كان ً
وبع ــد أن تف ــرغ املؤلف ــة م ــن مناقش ــة اآلراء ح ــول
امللحمة تنتق ــل إلى نقد الباحثني الذين يغفلون الروح
اإلس ــامي العرب ــي يف ملحم ــة ديجيني ــس حلرصه ــم
عل ــى النظ ــر إليه ــا م ــن زاوي ــة بيزنطي ــة ص ــرف ،وتدل ــل
عل ــى أن امللحم ــة ج ــزء واح ــد ال جزأي ــن كم ــا ادع ــى
بع ــض الدارس ــن م ــن أن أح ــد أجزائه ــا عرب ــي ميج ــد
بطول ــة عم ــر ب ــن عبي ــد اهلل وول ــده ،وآخ ــر بيزنط ــي
ميج ــد بطول ــة ديجيني ــس .ث ــم ت ــورد بع ــض األغني ــات
الش ــعبية البيزنطي ــة وأهمه ــا أنش ــودة عموري ــة الت ــي
فتحها املعتصم وضربها س ــنة  ،838وأنشودة خرزانيس
الت ــي ال تخ ــل م ــن نفح ــة م ــن نفح ــات املش ــرق وتتف ــق
م ــع حكاي ــة عم ــر النعم ــان العربي ــة م ــن ع ــدة وج ــوه.
وتف ــرد نبيل ــة ابراهيم با ًب ــا كام ًال للمقارنات بني س ــيرة
ذات الهم ــة ،وملحم ــة ديجيني ــس فتؤك ــد عل ــى العالقة
القوية بينهما ،ومن ثم بني األدبني الش ــعبيني العربي
والبيزنط ــي وتداخلهم ــا .وتس ــتدل مب ــا ج ــاء يف كت ــب
الت ــراث العرب ــي كنهاي ــة األرب للنوي ــرى ،وب ــآراء بع ــض
الباحث ــن األجان ــب عل ــى العالق ــة القوي ــة ب ــن األث ــار
األدبية للشعبني العربي والبيزنطي ،ويتضح ذلك من
خالل األفكار األساسية إذ كانت كلتا الدولتني العربية
والبيزنطي ــة تعانيان تف ـ ً
ـككا يف الداخل نتيجة الثورات
وصراع ــا م ــن اخل ــارج .كم ــا أن ص ــورة البط ــل طبيع ــي
ً
أن تتش ــابه يف كل م ــن األدب ــن ،فش ــخصية ذات الهم ــة
ش ــديدة الش ــبه بديجيني ــس .أم ــا املوضوع ــات العام ــة
فتتمث ــل يف اتفاقهم ــا يف موض ــوع القت ــال ،وفى مواقف
الش ــخصيات كم ــا ه ــو واض ــح يف حكاي ــة عم ــر النعمان
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وديجيني ــس .وهك ــذا تكش ــف املقارن ــة ع ــن العالق ــة بني
األدبني العربي والبيزنطي ،وعن العالقة بني الشعبني
عدائيا ،فإنها ال ميـكن أن تفهـم
التي وان اتخـذت شك ًال
ً
من وجهـة نظر التاريخ وحـده ،ولذا فـإن دراسـة التاريخ
بعي ـ ًـدا ع ــن األثـ ــار األدبي ــة دراس ــة ناقصة.
البطوالت العربية والذاكرة التاريخية

يع ــد ه ــذا الكت ــاب م ــن الدراس ــات العربي ــة املهم ــة
الت ــي تبرز تاريخ املنطقة العربي ــة من خالل البطوالت
الت ــي س ــجلها املؤرخ ــون واملبدع ــون الع ــرب عل ــى م ــدى
التاري ــخ ،والكتاب نش ــرته املكتب ــة األكادميي ــة بالقاهرة
ع ــام  1995يف  307صفحة .ويبرز الكتاب مدى انش ــغال
الوع ــى العرب ــي بالبط ــوالت العربي ــة املمت ــدة من ــذ
بطولة الرس ــول (صلع ــم) الذي ميثل النم ــوذج األعلى
للبطول ــة اإلس ــامية ،ث ــم س ــيرة عل ــى ب ــن أب ــى طال ــب
بوصفه ــا املث ــال ال ــذي نس ــجت عل ــى منوال ــه بط ــوالت
األولي ــاء ،إذ ل ــم يتوق ــف انش ــغاله عن ــد س ــيرة الرس ــول
الك ــرمي ،وإمن ــا كان الوع ــى قو ًي ــا بأهمي ــة اس ــتمرارية
البطول ــة املثالي ــة ،فخل ــد بط ــوالت عربي ــة أخ ــرى يف
س ــيرة عنت ــرة ،واملل ــك س ــيف ب ــن ذي ي ــزن ،وذات الهم ــة،
تعبيرا
والظاه ــر بيب ــرس ،وغيره ــم .وق ــد كان ذلك كل ــه
ً
مهددا
عن الظروف التاريخية التي كان فيها اإلس ــام
ً
بأخطار خارجية ،وكانت الدولة اإلس ــامية مهددة من
الداخ ــل أو م ــن اخل ــارج .ويب ــدأ الكت ــاب ببحث الس ــيرة
النبوي ــة والوع ــى العربي بالتاريخ ،ويش ــير إل ــى دور ابن
اس ــحق يف تدوي ــن الس ــيرة النبوي ــة ،ث ــم دور اب ــن هش ــام
املتوف ــى  213ه ـ ـ يف تدوينه ــا كامل ــة بأم ــر اخلليف ــة أب ــى
جعف ــر املنص ــور ال ــذي طل ــب من اب ــن هش ــام أن يصنف
كتا ًب ــا يف التاري ــخ ،فكان تدوينه للس ــيرة النبوية ،وذلك
بوص ــف الرس ــالة احملمدي ــة ً
حدث ــا فصل ب ــن عصرين،
عص ــر اجلاهلي ــة وعص ــر اإلس ــام .وق ــد كان ــت أهمي ــة
الس ــيرة النبوي ــة يف أنه ــا أتت بثالثة أنواع م ــن األخبار:
بع ــض جوان ــب احلي ــاة القبلي ــة كالص ــراع ب ــن عبد
من ــاف وعب ــد ال ــدار يف بئ ــر زمزم.
أخبار تكشف القناع عن األديان السماوية.
أخبار النبوءات املبشرة بالدعوة احملمدية.

ولك ــن الس ــيرة بع ــد هب ــوط الوح ــي تفس ــح املج ــال
للتاري ــخ فم ــع أن النب ــي يصور بط ـ ًـا من ــذ والدته ،فقد
كان ــت أهميته ــا يف ظه ــور قص ــص األنبي ــاء مث ــل قص ــة
إبراهي ــم ،وقص ــص املعجزات املدونة الت ــي تتحدث عن
احلي ــاة الديني ــة وال ــوالدة املعج ــزة ،والص ــراع م ــع ق ــوى
الش ــر ،ومب ــا يدف ــع إلى الق ــول أن ال ــرواة اعتم ــدوا على
كثيرا.
خياله ــم ً
وينتق ــل الكت ــاب إل ــى بطول ــة عل ــي اب ــن اب ــى طالب
والذاك ــرة التاريخي ــة في ــرى أن الباع ــث عل ــى تألي ــف
القص ــة الش ــعبية لعل ــي ب ــن أب ــى طال ــب مختلف ــة ع ــن
التاري ــخ ،وكان اله ــدف م ــن الس ــيرة إب ــراز بطولت ــه
النموذجي ــة ،مم ــا يظه ــر دور حلق ــات الق ــص ،ويظه ــر
كذل ــك دور ع ــدد كبي ــر م ــن الش ــخصيات الت ــي اهتم ــت
بتدوي ــن القص ــص مثل وهب بن منب ــه ،وكعب األحبار،
وعبي ــد ب ــن ش ــريه اجلرهم ــي .أم ــا ع ــن تأخ ــر زم ــن
تألي ــف ه ــذه القص ــص ،ف ــكان بس ــبب الهج ــوم ال ــذي
أعلن ــه بع ــض الفقه ــاء مث ــل اب ــن تيمي ــة واب ــن اجلوزي
واحلمل ــة التي ش ــنوها على القصاص ــن .ومن الالفت
لالنتباه أن تس ــمية علي باألس ــد ،ثم ش ــعيرة الشرب أو
البص ــاق ال ــذي مس ــح به النب ــي على ش ــفتي علي وقت
مي ــاده ،ولفه بالعمامة وإعطائه الس ــيف كلها ش ــعائر
اس ــتمرت حت ــى اآلن يف الط ــرق الصوفي ــة ب ــن الش ــيخ
ومري ــده مم ــا يع ــزز تأثير س ــيرة علي بن أب ــى طالب يف
قص ــص كرام ــات األولي ــاء .ومن ــوذج البط ــل يف النهاي ــة

بل ــورة لقي ــم اجلماع ــة ورصيدها احلضاري ،وجتس ــيد
ملوقفه ــا م ــن التاريخ يف املاض ــي واحلاضر واملس ــتقبل.
وتأت ــي خصوصي ــة البط ــل العرب ــي م ــن خ ــال ع ــدة
مح ــاور ه ــي احمل ــور الدين ــي ،والتاريخ ــي ،واحلض ــاري،
واللغ ــوي .فاملتتب ــع لس ــيرة عنت ــرة كنم ــوذج للبط ــل
القومـ ــي والوع ــي بحركـ ــة التاري ــخ يج ــد أنه ــا م ــرت
بع ــدة مراح ــل ،أوله ــا مرحلة احلض ــور الكام ــل لعنترة
متمث ـ ًـا يف ش ــعره ،وثانيته ــا املرحلة الت ــي يحكى فيها
وأخيرا
ع ــن عنت ــرة يف التراث العربي يف ش ــكل إخباري،
ً
املرحل ــة التي ترتبط بصنع ــة القص بصفة عامة لدى
الش ــعب العرب ــي .والبط ــل ينس ــج يف الت ــراث اجلماعي
بصف ــة عامة عل ــى نحو معقد ومكثف مبا ميثل القيم
اجلماعي ــة والرم ــوز الت ــي ترتك ــز عل ــى أس ــاس معريف،
والنم ــاذج معياري ــة مبا يجعل يف البط ــل مرونة ليقبل
التشكيل والتغير ،ويكتسب دالالت جديدة وطموحات
جديدة يف العصور املختلفة .فالعربى استدعى مناذج
م ــن البط ــوالت العربي ــة القدمي ــة ،ولكن ــه انتظمه ــا يف
مجريات األحداث اإلس ــامية دون مراعاة لتسلسل يف
األزمن ــة التاريخي ــة .وم ــن املالحظ أن النم ــاذج األولى
للبطوالت العربية تس ــير نحو س ــيادة األمة اإلسالمية
(عنترة وس ــيف بن ذى يزن) ،وأما الثانية فكانت معول
ه ــدم للطرف ــن املتحارب ــن (الزي ــر س ــالم والهاللية).
وتخص ــص نبيل ــة ابراهي ــم الفص ــل الراب ــع للبط ــل
القوم ــى وقضي ــة املصي ــر ،وتلف ــت النظ ــر إل ــى أهمي ــة

192

دراس ــة الس ــير العربي ــة؛ ألنها بال ش ــك تس ــاعد مكتملة
عل ــى الكش ــف ع ــن روح احلي ــاة العربي ــة اإلس ــامية.
منوذجا للبطل القومى
وتختار س ــيرة سيف بن ذى يزن
ً
وتبرر ذلك بأن الس ــيرة كانت اس ــتجابة لرغبات الش ــعب
ـرحا للن ــزاع ب ــن
العرب ــي آن ــذاك ،فاليم ــن كان ــت مس ـ ً
الفرس والروم وبني اليهودية واملس ــيحية (روم وأحباش)
يف الق ــرن الس ــادس املي ــادى ،مب ــا يتش ــابه م ــع احلال يف
الق ــرن الرابع عش ــر املي ــادي وتعرض العالم اإلس ــامي
للهجمات الصليبية واملغولية .فإذا كان املماليك ليس ــو
عر ًب ــا وال ميثل ــون األص ــل العرب ــي ،ف ــكان أول ــى بالعربى
أن يلتم ــس البطول ــة يف ش ــخصيات املاض ــي الراس ــخة
يف الذاك ــرة التاريخي ــة .وس ــيرة س ــيف يف ظاهرها صدى
ملش ــكالت سياس ــية عاش ــها الش ــعب العرب ــي ويف تصوي ــر
الواق ــع ال ــذي عاش ــه الش ــعب العربي يف حقب ــة تاريخية
ته ــدد فيها احلبش ــة مص ــر وه ــي البلد اإلس ــامي بأنها
س ــتمنع م ــاء الني ــل عنه ــا .ومهم ــا تك ــن التص ــورات
اخليالي ــة يف ه ــذه الس ــيرة ،ف ــإن الفكر اجلمع ــي لم يكن
ليفرزها ،أو يهتم بروايتها لو لم تكن ترتكز على أحداث
تاريخية حقيقية انشغل بها الناس .أما الفصل األخير
فق ــد خصص للم ــرأة البطل م ــن خالل أربع ــة مناذج يف
الس ــير الش ــعبية العربية هى:
 1القناص ــة أو البطل ــة الت ــي تغ ــوي األبطال وتس ــلبهم
قدراته ــم وتقتله ــم يف النهاي ــة (املع ــادل األنث ــوى
لش ــهريار).
جديد النشر
العدد 37
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 2امل ــرأة الت ــي تتق ــن ف ــن القت ــال ومتارس ــه م ــن أج ــل
املصلحة التي حتددها اجلماعة مثل امللكة زنانير
ملك ــة ال ــروم يف س ــيرة ذات الهم ــة.
 3امل ــرأة قوية الش ــخصية صاحبة الكلمة مثل اجلازية
يف الس ــيرة الهاللية التي كانت لها ثلث املش ــورة.
 4امل ــرأة البطل ــة الكامل ــة الت ــي جتم ــع ب ــن النم ــاذج
الس ــابقة ففيها البطولة القتالية وقوة الش ــخصية
وحس ــن املش ــورة ،ب ــل وتتمي ــز فوق هذا كل ــه بترفعها
وعزوفه ــا ع ــن معاش ــرة الرج ــال ومنوذجه ــا األميرة
ذات الهم ــة.
واملالح ــظ أن النم ــاذج الثالث ــة األول ــى تخ ــدم بن ــاء
الس ــيرة على املس ــتوى اجلزئي ،أما النم ــوذج الرابع فهو
بعينه بناء الس ــيرة ذاتها ،فلقد كس ــرت ذات الهمة القيد
معا وأصبحت بطلة مهيأة
االجتماعي والقيد النفسي ً
لفع ــل اخلير للمصلحة العام ــة ،ولهذا كانت صاحلة أن
تكون البطل األول يف السيرة التي حتمل اسمها.
الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق

ص ــدر كت ــاب «الدراس ــات الش ــعبية ب ــن النظري ــة
والتطبي ــق» ع ــن دار املري ــخ بالقاه ــرة ع ــام  1999يف 318
صفح ــة ،ويق ــدم الكت ــاب خالص ــة م ــا يج ــري يف ب ــاد
العال ــم املتحض ــرة ،م ــن اهتم ــام بالدراس ــات الش ــعبية،
وتش ــير نبيل ــة ابراهي ــم أن اله ــدف م ــن تقدميه ــا له ــذا

الكت ــاب ه ــو اط ــاع الق ــارئ عما يج ــري حولن ــا يف بالد
العال ــم أجم ــع م ــن اهتم ــام بال ــغ بالدراس ــات الش ــعبية
القومي ــة ،ذل ــك االهتم ــام ال ــذي يتمث ــل يف األبح ــاث
النظري ــة والتطبيقية الواس ــعة .ول ــم تتمخض أبحاث
هذا الكتاب عن قراءات واس ــعة يف الدراس ــات الش ــعبية
فحسب ،بل إنها كانت معايشة صادقة جلوانب اجتهاد
الش ــعوب يف هذا الفرع املهم من الدراس ــات اإلنس ــانية.
ويش ــمل الب ــاب األول م ــن الكت ــاب عل ــى ع ــرض مفصل
لنش ــاط الدراسات الش ــعبية يف كل من فرنسا واجنلترا
وأيرلن ــدا وفنلن ــدا وروماني ــا وأملاني ــا ،ويش ــتمل عل ــى
الظ ــروف التاريخي ــة الت ــي نهضت فيها هذه الدراس ــات
يف هذه البالد ،وعلى طريقة تنظيم هذه الدراس ــات يف
املراك ــز أو املعاه ــد أو املتاحف ،ثم على برنامج الدراس ــة
األكادميي ــة الت ــي تقدمه بع ــض هذه البالد للدارس ــن.
كما قدمت نبيلة ابراهيم ً
فصل عن الدراسات الشعبية
يف أمريكا لترصد وجهة نظر الباحثني األمريكيني يف
هذه الدراس ــات يف إطار عام مع الدراس ــات الش ــعبية يف
أوروب ــا .ويف الب ــاب الثاني ،تق ــوم املؤلفة بعرض تاريخي
لوج ــوه االهتم ــام بالتراث الش ــعبي العرب ــي منذ القدم
حت ــى الي ــوم ،عب ــر ثالث ــة فص ــول ،وه ــذا الب ــاب يلق ــي
هم ــا بالغً ا عل ــى الباحثني واملتخصصني الع ــرب اليوم،
ً
ذل ــك أن تراثن ــا الش ــعبي مبعث ــر ب ــن ثنايا كت ــب تراثنا
الهائل ــة ،م ــا ينبغ ــي لب ــذل اجله ــد املخل ــص يف تتبع ــه
وجمعه وإخضاعه للدراس ــة العلمية اجلادة .ويتضمن
الب ــاب الثال ــث دراس ــة تطبيقي ــة أله ــم املناه ــج الت ــي

ُتتبع يف الدراس ــات الش ــعبية األدبية ،فكتبت عن املنهج
الوظيف ــي يف حي ــاة الش ــعوب ،واملنه ــج االجتماع ــي ،ثم
وأخيرا
املنه ــج اجلغرايف التاريخي ،ثم املنهج النفس ــي،
ً
املنه ــج البنائ ــي .ث ــم اختتم ــت الكتاب بعرض ملش ــكالت
العم ــل امليدان ــي يف البح ــث الفولكلوري.
المقومات الجمالية للتعبير الشعبي

ويف إط ــار دراس ــاتها النقدي ــة للن ــص الش ــعبي صدر
أيض ــا كت ــاب «املقوم ــات اجلمالي ــة يف
لنبيل ــة ابراهي ــم ً
التعبي ــر الش ــعبي» ع ــن الهيئ ــة العامة لقص ــور الثقافة
بالقاه ــرة ع ــام  1996يف  215صفح ــة ،ضم ــن سلس ــلة
مكتب ــة الدراس ــات الش ــعبية رق ــم  .6وتش ــير في ــه إلى أن
املس ــتمع للحكاي ــة الش ــعبية أو املثل يتلقاه ــا مش ــافهة
ف ــا مجال لدي ــه للتأويل ،بخالف النص املكتوب الذي
يحتم ــل أكث ــر م ــن تأويل عن ــد إع ــادة قراءت ــه ،ولذل ــك
يضي ــف ال ــراوي أو يح ــذف مبا ال يخ ــل بأصل احلكاية
املروي ــة .كم ــا أن اجلماع ــة الش ــعبية م ــن ق ــدمي الزمان
ق ــد اتفق ــت عل ــي الرمز ال ــذي اختارت ــه لظاه ــرة كونية
ما عجزت عن تفس ــيرها ،وبالتال ــي ال حتتاج إلي جهد
لفك رموزه ألنها متفقة عليه والرمز نشأ عندما وجد
اإلنس ــان نفسه يف بدء حياته محاط مبظاهر طبيعية
غي ــر مفهوم ــة ،ف ــكان الب ــد ل ــه لكي يقتنع بس ــر وجوده
يف احلي ــاة م ــن أن يخل ــق بفك ــره وش ــعوره عا ًمل ــا تقت ــرب
في ــه األش ــياء املعلومة م ــن األش ــياء املجهول ــة ،مهم ــا
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تعارض ــت أو تناقض ــت يجمعها يف نس ــيج من العالقات
الذهني ــة والروحي ــة متصن ــع بفك ــره اإلنس ــاني رم ــوز
يفس ــر به ــا طبيع ــة الوج ــود اخلفي وعالقت ــه بالوج ــود
املرئ ــي ،واس ــتطاع أن يخل ــق تكوين ــا تصوري ــا لرم ــز م ــا،
علوي أو س ــفلي يف الفضاء والسماء ويف أعماق البحار
أو يف بطن األرض ،ألن اإلنسان يعيش بفكره مع املكان
ويتعاي ــش م ــع أح ــداث معلوم ــة ومجهول ــة ،واس ــتقر
عل ــى تصوي ــر يريحه من دواع ــي القلق ،واطمئ ــن إليه،
فاختار من الطبيعة أش ــياء حس ــية وحولها إلى مغزى
روح ــي بع ــد أن سماها مبس ــمياتها الرمزي ــة وجعله ــا
تق ــوم بوظيف ــة وس ــائطية بني املع ــريف والكون ــي أي بني
داخل اإلنس ــان وخارج ــه .ويس ــتخدم الرم ــز يف اإلب ــداع
الش ــعبي ب ــا اس ــتثناء موال ،أمث ــال ،ألغ ــاز ،طق ــوس،
الع ــادات ،حكاي ــة ش ــعبية ،أغان ــي ش ــعبية..الخ فمث ًال :
اجلم ــال» يف امل ــوال يعط ــي
«فاس ــتخدام رمز اجلم ــل،
َّ
معن ــى س ــماويا يف احل ــس الش ــعبي ع ــن الصب ــر وق ــوة
التحم ــل من ناحي ــة والقهروالث ــورة من ناحي ــة أخرى:
مد اري
جمـــل حداه ألم حتت ِ
احلملْ َّ
اجلمال به داري
ال اجلمـــل يقول آه وال
َّ
داري علي بلوتـــك يا ال ِّلي ابتليت داري

ويش ــمل الفص ــل األول م ــن الكتاب موض ــوع «الرمز
واألمثول ــة يف التعبي ــر الش ــعبي» ،ث ــم انتقل ــت لبح ــث
خصوصي ــات اإلب ــداع الش ــعبي ،ث ــم عاملي ــة التعبي ــر
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الشعبي ،ثم انتقلت لدراسة موضوع «الزمان واإلنسان
يف التراث الش ــعبي» .وأنهت كتابها بفصل حول مفهوم
أش ــمل للش ــعبية ،حيث تناولت ش ــعبية ش ــوقي وحافظ
يف أعمالهم ــا الش ــعرية والنثرية واملس ــرحية.
مجموعة كتب حول فن القص الشعبي

اهتمت نبيلة ابراهيم بدراس ــة فن القص واحلكاية
الش ــعبية عب ــر العدي ــد م ــن كتاباته ــا كم ــا أس ــلفنا ،ويف
إط ــار اإلص ــدارات املنش ــورة ص ــدر له ــا ع ــدة كت ــب مهمة
أوله ــا بعن ــوان «قصصنا الش ــعبي م ــن الرومانس ــية إلى
الواقعي ــة» وال ــذي صدر ع ــن دار غريب عام  1995يف 216
صفح ــة .والكت ــاب عرض متعم ــق ملناهج حتليل النص
الش ــعبي وه ــي املناه ــج الت ــي أفرزته ــا التط ــورات الت ــي
طرأت على الدراس ــات اللغوية احلديثة ومناهج النقد
احلدي ــث ،ويتناول الكتاب املناهج املعاصرة يف تصنيف
القصص الش ــعبي من خالل رص ــد االجتاه نحو املنهج
البنائ ــي ،ومنه ــج ب ــروب والتحلي ــل املورفولوج ــي م ــن
خ ــال بحث احلكايات اخلرافية واحلكايات الش ــعبية،
ث ــم رص ــدت يف ثالثة فصول أولها للش ــخوص الواقعية
والش ــخوص اخلرافي ــة والثان ــي للحكاي ــة اخلرافية يف
ض ــوء التفس ــير النفس ــي والثال ــث للحكاي ــة الش ــعبية
والتح ــول إل ــي الواقعي ــة .وتش ــير نبيل ــة ابراهي ــم إل ــى
أنه ــا اس ــتعارت اصط ــاح «الرومانس ــية» ،فيم ــا يختص
باحلكاي ــات اخلرافي ــة م ــن األدب الذات ــي ،رغ ــم علمه ــا

 كم ــا تش ــير يف املقدم ــة  -ب ــأن ه ــذا االصط ــاح يعن ــياجتاه ــا يف التعبير الفني واألدبي يعيد صدى مباش ـ ًـرا
ً
لعالقة الفنان واألديب بظروف املجتمع التي عاشها يف
فت ــرة م ــن فترات تطوره .إذ ت ــرى أن احلكايات اخلرافية
تعبير رومانس ــي عن آمال الش ــعب الذي كان يرتاح إلى
ه ــذا التعبي ــر ألن ــه يصور العال ــم اجلميل ال ــذي يصبو
إلي ــه .أما الكتاب الثاني يف إطار القص الش ــعبي فجاء
بعن ــوان «ف ــن الق ــص ب ــن النظري ــة والتطبي ــق» وال ــذي
أيض ــا بالقاهرة ع ــام  1995يف 256
ص ــدر ع ــن دار غريب ً
صفح ــة .وق ــد حرص ــت املؤلف ــة يف ه ــذا الكت ــاب عل ــى
تن ــاول ف ــن الق ــص م ــن خ ــال تطبي ــق املنه ــج البني ــوى
يف دراس ــة القص ،وقدم ــت قراءة نقدية مهمة ضمنتها
ه ــذا الكتاب لرواية جني ــب محفوظ «ليالى ألف ليلة»،
الت ــي اس ــتلهم محفوظ بنائها القصص ــي من حكايات
أل ــف ليل ــة وليل ــة .م ــا ي ــزال ف ــن الق ــص عل ــى الرغم ما
ُكتب عنه يف لغتنا العربية يف حاجة ماس ــة إلي عملية
تأصي ــل تأخذ يف احلس ــبان التط ــور الهائل الذي حدث
يف مج ــال ه ــذا الف ــن يف العص ــر احلدي ــث .ويق ــدم هذا
منوذجا
الكت ــاب على املس ــتويني النظ ــري والتطبيق ــي
ً
للتفاع ــل اخلص ــب ب ــن الثقاف ــة العربي ــة والثقاف ــات
جهدا بن ــاء علي طريق
األجنبي ــة احلديث ــة ،فه ــو ميثل ً
تأس ــيس فكرن ــا األدب ــي .والكت ــاب الثالث يف ه ــذا املقام
ه ــو كت ــاب مختص ــر للق ــارئ الع ــام ص ــدر ع ــن سلس ــلة
دار املع ــارف املصري ــة رق ــم  14ع ــام  1977يف  64صفح ــة
بعن ــوان «البطول ــة يف القصص الش ــعبية» ،والذي بدأت

في ــه ببح ــث أقدم األش ــكال القصصية وهي األس ــطورة،
ث ــم تتبع ــت أث ــر أمن ــاط القصصي ــة األخرى لت ــرى إلى
أي ح ــد يرتب ــط النم ــط القصص ــي احمل ــدد وتكوي ــن
اإلنس ــان احلض ــاري ،وإل ــى أي ح ــد يلب ــي كل من ــط يف
عص ــره احتياج ــات اإلنس ــان الش ــعبي م ــن الناحيت ــن
النفس ــية واالجتماعي ــة .وق ــد رك ــزت يف كل من ــط عل ــى
األش ــكال التالي ــة :البن ــاء القصص ــي للنمط أي ش ــكله
الفن ــي ،ث ــم ص ــورة البط ــل ووظيفت ــه ،ث ــم الكش ــف ع ــن
دالل ــة الرم ــوز وأبعاده ــا احلضاري ــة .ويف ه ــذا اإلط ــار
أيض ــا ص ــدر له ــا كتابه ــا امله ــم «م ــن من ــاذج البطول ــة
ً
الش ــعبية يف الوع ــي العرب ــي» ع ــام  1993ع ــن ال ــدار
نفس ــها .ويف إط ــار دراس ــات نبيل ــة ابراهي ــم التطبيقي ــة
عل ــى ف ــن الق ــص والرواية باس ــتخدام املناه ــج النقدية
احلديث ــة ص ــدر لها عام  1992كتاب «الروايـ ــة من وجهه
نظ ــر الدراس ــات اللغوية احلديثة» ،وهي دراس ــة نظرية
ح ــول وظيف ــة اللغ ــة األدبي ــة يف التواص ــل م ــن خ ــال
حتليليا
منوذجا
التش ــكيل الفني واجلمالي ،كما يقدم
ً
ً
ـدءا م ــن الكلم ــة بوصفه ــا
للغ ــة التألي ــف القصص ــي ب ـ ً
إش ــارة ،والعب ــارة بوصفه ــا تركي ًب ــا وانته ــاء إل ــى العم ــل
كل ــه بوصف ــه بناء مكتم ـ ًـا .كما صدر لها كت ــاب «الكون
واإلنس ــان يف التعبي ــر الش ــعبي» ال ــذي قدم ــت خالل ــه
بع ــض الدراس ــات الت ــي ُنش ــرت له ــا يف دراس ــات س ــابقة
منه ــا :الرمز واألمثولة يف التعبير الش ــعبي ،واإلنس ــان
والزم ــان وامل ــكان يف التعبير الش ــعبي..إلخ
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اهتمام نبيلة ابراهيم بالدراسات
الغربية وترجمتها

قدم ــت نبيل ــة ابراهي ــم يف وق ــت مبك ــر ج ـ ًـدا  -من ــذ
عق ــد الس ــتينات م ــن الق ــرن املاض ــي  -مجموع ــة م ــن
الدراس ــات الت ــي عاجل ــت التط ــور احل ــادث يف عل ــم
الفولكل ــور من ناحي ــة ،واالجتاهات العلمية لدراس ــات
الفولكل ــور يف أوروب ــا م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،فص ــدر له ــا
ع ــام  1967دراس ــتها ح ــول «الت ــراث الش ــعبي وعص ــر
التكنولوجي ــا» ،ويف الع ــام التال ــي نش ــرت مقاله ــا حول
الت ــراث الش ــعبي املتناقل :نش ــرة فرتز هارك ــورت ،كاريل
بيت ــرز ،روب ــرت فيل ــد هاب ــر «جوتنج ــن .)1969( »1968
ث ــم عرض ــت أله ــم االجتاه ــات العلمي ــة يف بح ــث
الفولكل ــور الفنلن ــدي م ــن خ ــال دراس ــتها «الدراس ــات
الش ــعبية يف فنلن ــدا» ( ،)1968ويف العام نفس ــه عرضت
نبيل ــة ابراهي ــم ملراك ــز ومعاه ــد الفولكل ــور يف أوروب ــا،
ويف الع ــام التال ــي كتب ــت ح ــول هيلم ــا «جرانكفس ــت
والتراث الش ــعبي الفلسطينى» ( .)1969إذ تشير نبيلة
إبراهي ــم إل ــى منهجه ــا االجتماع ــي يف ه ــذا اإلط ــار
عن ــد حديثه ــا ح ــول زيارته ــا لفنلن ــدا يف أغس ــطس
ع ــام  ،1967حي ــث تعرف ــت هن ــاك عل ــى الباحث ــة هيلما
جرانكفس ــت الت ــي اخت ــارت فلس ــطني لدراس ــة امل ــرأة
هن ــاك دراس ــة مقارن ــة لتوضي ــح ص ــورة امل ــرأة يف ه ــذا
العص ــر وصورته ــا يف العه ــد الق ــدمي .وق ــد اس ــتطاعت
هيلم ــا جرانكفس ــت معرف ــة الظ ــروف التاريخي ــة التي
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تش ــهدها املنطق ــة فجمع ــت تاري ــخ القبائ ــل وعاداته ــم
ودرس ــت نظ ــام ال ــزواج وأنواع ــه ومن ــه زواج (عطي ــة
اجل ــورة) و(عطي ــة القب ــر) و(زواج الب ــدل) .كم ــا قدمت
دراس ــة ح ــول الفولكل ــور األمريك ــي من خ ــال عرضها
لكت ــاب «الدراس ــات الش ــعبية األمريكي ــة ب ــن الق ــوى
وأخيرا دراس ــتها
التقدمي ــة والق ــوى الرجعي ــة(.)1970
ً
التي قدمتها يف العام نفس ــه حول مالينوفس ــكي وأثره
يف دراس ــة حي ــاة الش ــعوب ( .)1970وق ــد ُنش ــرت معظ ــم
ه ــذه الدراس ــات مبجل ــة الفن ــون الش ــعبية املصري ــة
أيض ــا .كم ــا قدم ــت نبيل ــة ابراهي ــم للمكتب ــة العربي ــة
ً
مجموع ــة م ــن الدراس ــات العاملي ــة املترجم ــة يف مجال
علم الفولكلور كانت جميعها عالمات مؤثرة يف حركة
البح ــث الفولكل ــوري العربي ،وقد ع ــرض ابراهيم عبد
احلاف ــظ له ــذه الدراس ــات ضم ــن مجموع ــة الفولكلور
العرب ــي بح ــوث ودراس ــات ،والتي سنس ــتعني بها يف هذا
اإلط ــار ،وكان أول ه ــذه الدراس ــات ترجمته ــا لكت ــاب
جيم ــس فري ــزر الش ــهير «الفولكلور يف العه ــد القدمي»
ع ــام  ،1972ث ــم كت ــاب األملان ــي فردري ــش ف ــون ديرالي ــن
بعن ــوان «احلكاي ــة اخلرافي ــة» ع ــام  ،1987وأخي ـ ًـرا كتاب
أ .ل .راني ــا املعن ــون «املاض ــى املش ــترك ب ــن الع ــرب
والغ ــرب :أص ــول اآلداب الش ــعبية الغربي ــة ع ــام .1999
ويف مج ــال اإلب ــداع الف ــردي ترجم ــت نبيل ــة ابراهي ــم
مس ــرحية «ترانديت» ،للكاتب األملاني الش ــهير ش ــيللر،
أساس ــا لبنيته ــا.
الت ــي اتخ ــذت م ــن حكاي ــة ش ــعبية
ً

ترجمتها كتاب
«الفولكلور في العهد القديم»

ص ــدرت الطبع ــة األول ــى لترجم ــة كت ــاب جيم ــس
فري ــزر «الفولكل ــور يف العه ــد الق ــدمي» بالقاه ــرة عن دار
املع ــارف ع ــام  1972يف جزءي ــن ،وطبعت ــه الثاني ــة ع ــام
 ،1982والثالث ــة ع ــن الهيئ ــة العام ــة لقص ــور الثقاف ــة
ع ــام  1997يف ثالث ــة أج ــزاء .وق ــد ُترج ــم ه ــذا الكت ــاب
بتوصية من س ــهير القلم ــاوي لألنثروبولوجي جيمس
فريزي ــر ،ال ــذي ق ــام بتفكيك قصص الت ــوراة ليثبت من
خالل مقارنتها مبثيالتها بالعناصر الفولكلورية التي
متث ــل مكو ًن ــا أساس ـ ًـيا يف قصصه ــا ،والتي تش ــاركها فيه
الكثير من ش ــعوب العالم .فاملصدر واحد وهو الطبيعة
اإلنس ــانية املش ــتركة ب ــن ش ــعوب العال ــم ،وله ــذا تبط ــل
خصه ــم
مقول ــة «إن اليه ــود ش ــعب اهلل املخت ــار» ألن ــه ّ َ
بكتابه ــم املق ــدس الت ــوراة .وه ــذه الترجم ــة ه ــي طبع ــة
مختصرة من كتاب «الفولكلور يف العهد القدمي» ،الذى
اس ــتهدف مؤلف ــه الس ــير جيم ــس فري ــزر تعق ــب بع ــض
معتق ــدات اإلس ــرائيليني القدم ــاء وأمن ــاط س ــلوكهم
قدم ــا وفجاج ــة
الفكري ــة والعملي ــة يف املراح ــل األكث ــر ً
تل ــك التي تش ــبه ما جنده ل ــدى القبائ ــل البدائية التي
تعي ــش حت ــى اليوم من معتق ــدات وع ــادات ،حتى ميكن
ً
صدقا ،وإن
النظر إلى تاريخ بني إسرائيل يف ضوء أكثر
يك ــن أق ــل رومانس ــية ،بوصفه ــم ش ــع ًبا ال ميي ــزه الوحى
اإلله ــي ع ــن غي ــره من الش ــعوب األخ ــرى ذل ــك التمييز
العجي ــب ،ب ــل ش ــع ًبا تط ــور كبقية الش ــعوب م ــن مرحلة
بدائي ــة يس ــودها اجله ــل والهمجي ــة ،وذل ــك ع ــن طريق
عملي ــة انتخ ــاب طبيع ــى» .ويتب ــع فري ــزر وه ــو رائد من
رواد «النظري ــة التطوري ــة» يف الدراس ــات الفولكلوري ــة
منهج ــا يس ــتلهم الدراس ــات املقارن ــة
واألنثروبولوجي ــة
ً
يف س ــبيل فه ــم الت ــراث اإلغريق ــي والالتين ــي والش ــرقي
الق ــدمي .وع ــن طري ــق املنه ــج املق ــارن ،مبعن ــى عق ــد
املقارنات للمادة امليدانية التي جمعت من أنحاء العالم
املختلفة للممارس ــات واملعتقدات والطقوس والش ــعائر
ل ــدى الش ــعوب البدائي ــة ،يحاول تفس ــير أوجه التش ــابه
ب ــن ه ــذه املمارس ــات ونظائره ــا يف العه ــد القدمي.
ولق ــد جن ــح فري ــزر إلى ح ــد كبير يف حتقي ــق هدفه
 عل ــى ح ــد قول نبيل ــة ابراهيم  -ف ــكان يضع يده علىطق ــوس وع ــادات قدمي ــة ت ــرد يف ثناي ــا العه ــد الق ــدمي،

ومنه ــا عل ــى س ــبيل املث ــال م ــا ورد يف س ــفر التكوي ــن
بص ــدد مقت ــل هابي ــل بيد أخيه قابي ــل ،وتعليم الرب له
بعالم ــة فيتس ــاءل فري ــزر ع ــن كن ــه ه ــذه العالم ــة ،وعن
س ــبب تعلي ــم ال ــرب لقابي ــل به ــا… وهك ــذا يف كثي ــر م ــن
النص ــوص .وق ــد قس ــم كتابه إل ــى أربعة أب ــواب كبيرة يف
ثالث ــة أج ــزاء ين ــدرج حت ــت كل قس ــم ع ــدة فص ــول هى:
عص ــر احلي ــاة األول ــى عص ــر اآلب ــاء والش ــيوخ ،عص ــر
املل ــوك والقض ــاة ،القان ــون .ويبدأ بأول قص ــة يف العهد
الق ــدمي وه ــى قص ــة اخللق.
وقد اس ــتلفت نظر فريزر يف قصة اخللق يف التوراة
مش ــكالت ث ــاث ه ــى :خل ــق اإلنس ــان األول م ــن الطني،
وال ــدور ال ــذي لعبت ــه احلية يف صراع ح ــواء ،ثم حرمان
اإلنس ــان م ــن اخلل ــود .أم ــا العنص ــر األول فت ــكاد تتفق
حكاي ــات جمي ــع ش ــعوب العال ــم أن اإلنس ــان األول ق ــد
ش ــكل من طني .وأما عن إقحام احلية نفس ــها يف حياة
أول رجل وأول امرأة خلقهما الرب ،فهو يرجع يف نظره
إل ــى اعتق ــاد اإلنس ــان البدائ ــي يف أن احلية كانت س ــب ًبا
يف حرمان اإلنس ــان من اخللود بعد أن س ــلبت منه هذه
املنح ــة اجلليل ــة .وع ــن حكاي ــة اخللود فإنها تع ــد رواية
محرف ــة لرواي ــة أخ ــرى أصلي ــة حك ــت عن ش ــجرتني يف
اجلن ــة حرم ــت إحداهم ــا عل ــى اإلنس ــان وهم ــا ش ــجرة
الفن ــاء وش ــجرة احلي ــاة ،ولك ــن احلية هى الت ــي أضلت
اإلنس ــان حت ــى ي ــأكل م ــن ش ــجرة الفن ــاء .وعندم ــا ق ــرأ
فري ــزر قص ــة هابي ــل وقابيل الحظ م ــا يلى:
 1عل ــى الرغ ــم م ــن أن قابي ــل قتل أخاه هابيل ،ف ــإن الرب
حك ــم ب ــأن من يقت ــل قابيل ينتقم منه س ــبعة أضعاف.
 2أن ــه يب ــدو أن األرض كان ــت تع ــج بالن ــاس بحي ــث أن
قابي ــلكانيخش ــىمم ــنيتعقب ــهويأخ ــذمن ــهبالث ــأر.
 3تساءل عن العالقة بني األرض وفعل اإلثم.
 4أن ال ــرب جع ــل لقابي ــل عالم ــة م ــا لك ــي ال يقتل ــه كل
م ــن يجده.
ث ــم وق ــف فري ــزر ليح ــل رموزه ــا ويس ــتدل مب ــا كان
عن ــد الش ــعوب األخرى م ــن نفي القات ــل وحترمي وطئه
أرض بل ــده إال بع ــد القي ــام بإج ــراء طق ــوس وش ــعائر.
ويؤي ــد ه ــذا قص ــة «آخامي ــون» اإلغريقي ــة فق ــد ظ ــل
هائم ــا عل ــى وجه ــه
«اخلامي ــون» القات ــل ألم ــه ،ش ـ ً
ـريدا ً
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حت ــى جل ــأ إلى نب ــوءة دلفى فأخبرت ــه بأن امل ــكان الذي
يقبل ــه ه ــي األرض الت ــي ل ــم يك ــن البح ــر ق ــد انحس ــر
عنه ــا وق ــت ارت ــكاب جرميت ــه فظ ــل يبح ــث عنه ــا حتى
نهاي ــة حيات ــه .ول ــم يش ــأ فري ــزر أن ينته ــى م ــن ه ــذا
الفص ــل قب ــل أن يب ــدي س ــخريته مما تضمنت ــه التوراة
م ــن حكاي ــات .لق ــد روت كل ش ــعوب العال ــم عل ــى وج ــه
قصص ــا ع ــن الطوف ــان الكبي ــر ال ــذي أغ ــرق
التقري ــب
ً
األرض وم ــن عليه ــا فيم ــا ع ــدا رج ـ ًـا واح ـ ًـدا ،وأقدمه ــا
القص ــة البابلي ــة الت ــي وردت يف ل ــوح من أل ــواح ملحمة
جميعا م ــع القصة
جلجام ــش الش ــهيرة .وت ــكاد تتف ــق
ً
الديني ــة وه ــى ح ــدوث الطوف ــان وجن ــاة رج ــل واح ــد ،أو
ً
صنوفا ش ــتى من
رج ــل واح ــد وزوجت ــه ،وأن ــه جمع معه
الطي ــور واحليوان ــات ،وح ــاول ه ــذا الش ــخص اكتش ــاف
أح ــوال األرض بع ــد انته ــاء الطوف ــان .كم ــا كان ــت قصة
ب ــرج باب ــل م ــن املس ــائل الش ــائكة الت ــي تتص ــل بالبحث
يف أص ــل اجلن ــس البش ــرى ومس ــألة اللغ ــة أو باألح ــرى
اللغ ــات املختلفة التي حتدثت بها أجناس البش ــر منذ
األزل .وق ــد ناقش ــها فري ــزر يف نهاي ــة مجل ــده األول.
وف ــى بداي ــة املجلد الثان ــى (عصر الش ــيوخ واآلباء)
يناق ــش قص ــة عه ــد إبراهي ــم م ــع ال ــرب .وينته ــي بع ــد
اس ــتقصاء ش ــعائر البدائي ــن أنه ــا تفس ــر م ــن خ ــال
نظريت ــن  :األول ــى نظري ــة اجل ــزاء ،والثاني ــة نظري ــة
التطهي ــر أو الوف ــاء .أم ــا إرث يعق ــوب أو نظ ــام وراث ــة
اإلب ــن األصغ ــر ،فإنه يركز فيها عل ــى حادثتني يف حياة
يعقوب لم يتردد فيهما يف اس ــتخدام كل أس ــاليب املكر
واخل ــداع وه ــى :
 1خداعه ألخيه األكبر عيس ــو لكى يس ــلب منه حقه يف
اإلرث وفى تركة أبيه (إس ــحق).
 2خداعه خلاله البان بعد أن تزوج من ابنتيه.
وينته ــى إل ــى أن حكاي ــة اخلديع ــة الت ــي ارتكبه ــا
يعق ــوب م ــع أبي ــه إس ــحق تتضم ــن بقاي ــا احتف ــال
ش ــرعي ه ــو احتف ــال املي ــاد اجلدي ــد م ــن عن ــزة ال ــذي
كان الن ــاس ي ــرون ض ــرورة اتباع ــه أو يرغب ــون يف اتباع ــه
عندم ــا يفض ــل االب ــن األصغر يف احلقوق على حس ــاب
متاما كما
أخي ــه األكب ــر ال ــذي ما زال على قيد احلي ــاةً ،
يتظاه ــر الرج ــل الهن ــدي يف أيامنا هذه بأن ــه يولد من
جديد من بقرة ،وذلك إذا ش ــاء أن يس ــمو إلى مس ــتوى
جديد النشر
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اجتماع ــي أعل ــى م ــن مس ــتواه ،أو أن يع ــود إل ــى قوم ــه
الذي ــن خس ــرهم إم ــا نتيج ــة حظ ــه العاث ــر ،أو بس ــبب
س ــوء س ــلوكه .وف ــى قص ــة يعق ــوب م ــع خال ــه تتمثل يف
أنهم ــا تعاهدا عل ــى ركام أحجار صغيرة على أال يحنث
أحدهم ــا بعه ــد الصل ــح ال ــذي قطع ــاه على نفس ــيهما.
وعن ــد مخاض ــة نه ــر البي ــرق ظه ــر رج ــل أخ ــذ يعق ــوب
يناض ــل مع ــه ط ــوال اللي ــل ،ولك ــن يعق ــوب تش ــبث ل ــه
ول ــم يطلق ــه حت ــى ق ــال ل ــه الرج ــل «ال يدع ــى اس ــمك
فيم ــا بع ــد يعقوب ،بل إس ــرائيل ألنك جاه ــدت مع اهلل
والن ــاس وق ــدرت» .ويعل ــق فري ــزر على ه ــذه القصة بأنه
من احملتمل أن مؤلفى سفر التكوين قد أغفلوا بعض
مالمحها األساسية عندما اشتموا بها رائحة الوثنية،
فهى ترتبط باألس ــاطير الش ــبيهة .ويفت ــرض فريزر أن
ه ــذا الغ ــرمي الغامض الذي تصارع مع ــه يعقوب ما هو
إال روح النه ــر أو ش ــيطانه ،وأن ص ــراع يعق ــوب مع ــه كان
م ــن أج ــل انت ــزاع البركة.
وينته ــى عص ــر الش ــيوخ واآلب ــاء عن ــد بنى إس ــرائيل
مب ــوت يوس ــف ،ويب ــدأ عص ــر القض ــاة واملل ــوك فتب ــدأ
مرحلة من تاريخ بنى إسرائيل يف مصر ،حيث يرأسهم
موس ــى بش ــخصيته القوية .وقد تشكك فريزر فيما إذا
كانت قصة طرح موس ــى يف املاء بعد وضعه يف صندوق
م ــن الق ــش تعتم ــد عل ــى أص ــل تاريخ ــى أم أنه ــا مج ــرد
ص ــورة حلكاي ــات أخرى من هذا القبيل إلثبات ش ــرعية
بن ــوة الطف ــل أو ع ــدم ش ــرعيته .وأما شمش ــون فإنه من
ب ــن قض ــاة بنى إس ــرائيل املش ــهورين وقصت ــه مع دليلة
معروف ــة بوصفها ً
ـعبيا روائ ًيا .وف ــى قصة داوود
تراثا ش ـ ً
وأبيج ــال يش ــير إل ــى اعتق ــاد آخ ــر ش ــديد الصل ــة وه ــو
أن أرواح األحي ــاء ميك ــن أن ترتب ــط يف حزم ــة ضما ًن ــا
لس ــامتها .أم ــا يف حال ــة أرواح األع ــداء ف ــإن احلزم ــة
حت ــل وتبعث ــر فتتبعثر أرواحه ــم منها وتذروه ــا الرياح.
ويرب ــط فريزر بني هذا االعتق ــاد واالعتقاد يف حتضير
األرواح أو حبس ــها بقص ــد إيذائه ــا .كم ــا ي ــورد بع ــض
املعتق ــدات العبري ــة القدمي ــة يف جرمي ــة ع ــد الس ــكان
الت ــي جتلب عليهم الش ــر ،وعبادة ش ــجرة البلوط التي
اعتق ــدوا بأنها م ــأوى اجل ــن واألرواح.
وف ــى الفصل األخير وعنوان ــه «القانون» مييز النقاد
يف مجموع ــة القوان ــن املعقدة التي تك ــون اجلزء األكبر
من أس ــفار موسى اخلمسة ثالث مجموعات أو تكوينات

قانوني ــة تختلف عن بعضها يف تاريخه ــا وطابعها وهى
كت ــاب العه ــد ،وقان ــون س ــفر التكوي ــن ،وقان ــون الس ــفر
الكهنوتى .فإذا كانت هذه القوانني يف العادة ترتكز على
أصل قدمي من التش ــريع الش ــعبي ،فإن قارئ التوراة إذن
ل ــن يفاج ــأ إذا م ــا ص ــادف ب ــن نصوص ــه عادات وش ــعائر
ترتكز على تش ــريعات وثنية قدمية .ومن ثم فإن القارئ
ل ــن يفاج ــأ عندم ــا يقرأ وصي ــة من بني الوصايا العش ــر
تن ــص عل ــى ع ــدم طب ــخ اجل ــدي م ــع ل ــن أم ــه ،وأغل ــب
موجها ضد بعض الش ــعائر
الظن أن هذا التحرمي كان
ً
الس ــحرية أو الوثني ــة الت ــي يرفضه ــا املش ــرع وس ــعى يف
القض ــاء عليه ــا .وأس ــاس ه ــذه الش ــعيرة أنها تق ــوم على
س ــحر املش ــاركة .ومن تلك القوانني التشريع القائل «إذا
نط ــح ث ــور رج ـ ًـا أو ام ــرأة فم ــات ،يرج ــم الث ــور وال ي ــؤكل
حلم ــه» .وق ــد كان م ــن ع ــادة القبائ ــل الهمجي ــة تنفي ــذ
قان ــون األخ ــذ بالث ــأر م ــن احلي ــوان كم ــا ه ــو احل ــال م ــع
متبع ــا يف أوروب ــا يف العص ــور
اإلنس ــان ،ب ــل إن ه ــذا كان
ً
الوس ــطى .وم ــن ه ــذه التش ــريعات تعلي ــق األج ــراس يف
جبه ــة الكاه ــن عن ــد دخول ــه املعب ــد ،وإال أصي ــب بض ــرر
ق ــد يفض ــى ب ــه إل ــى املوت مب ــا يق ــارن بصلي ــل األجراس
يف املناس ــبات الت ــي تك ــون فيه ــا األرواح مه ــددة مبط ــاردة
األش ــباح الش ــريرة لها.
ونق ــف عل ــى فح ــوى ه ــذا الكت ــاب يف اإلجاب ــة ع ــن
التس ــاؤل ال ــذي طرحت ــه املترجم ــة يف مقدمته ــا ع ــن
أس ــباب احتف ــاظ الدي ــن اليهودى به ــذه الكث ــرة الالفتة

م ــن املعتق ــدات والطق ــوس القدمي ــة ،عل ــى الرغ ــم م ــن
أن األدي ــان الس ــماوية ته ــدف إل ــى القض ــاء عل ــى عب ــادة
األوثان والسمو مبرتبة األنبياء؟ فاإلجابة جندها فيما
أوضح ــه فريزر يف ثنايا الدراس ــة ع ــن أن الدين اليهودى
تكتنف ــه بع ــض مظاه ــر عب ــادة األوث ــان .فق ــد ق ــدس
أنبياؤه ــم بع ــض األش ــجار (البل ــوط) ،ونص ــب يعق ــوب
مقدس ــا بع ــد رؤيا رآها،
حج ـ ًـرا وص ــب فوقه الزيت وعده
ً
ول ــم يث ــق إبراهي ــم بعهد ال ــرب يف أرض املع ــاد إال بعد أن
أدى الطقوس القدمية التي كان الناس يتبعونها عندما
يتعاه ــد طرف ــان عل ــى أم ــر م ــن األم ــور .والت ــوراه تص ــور
األنبي ــاء بص ــورة عجيب ــة ،فش ــخصية يعق ــوب تن ــم ع ــن
اخل ــداع والغ ــش واحليل ــة واملكر ،ولم يك ــن صموئيل أقل
ومكرا من يعقوب .وأما تش ــخيص الرب وتصويره
حيلة
ً
على هيئة إنس ــانية فكانت بسبب املعتقدات والتصورات
القدمي ــة م ــن ناحية ،وبس ــبب عدم ق ــدرة اليه ــودي على
الس ــمو باخلال ــق وتنزيهه ع ــن الصفات البش ــرية.
ترجمتها كتاب «الحكاية الخرافية»

أما الكتاب الثاني لنبيلة ابراهيم والذي نقلته للغة
العربي ــة ف ــكان لألملان ــي فردري ــش ف ــون ديرالي ــن بعنوان
«احلكاية اخلرافية  -نشأتها  -مناهج دراستها  -فنيتها»
وال ــذي ص ــدر بالقاه ــرة ع ــن مكتب ــة غريب ع ــام  1987يف
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اخلاص ــة باحلكاي ــة اخلرافي ــة واملش ــكالت التي تعرضت
ـيرا إل ــى دور املدرس ــة التاريخية
له ــا ه ــذه األبح ــاث ،مش ـ ً
اجلغرافية واملدرس ــة األنثروبولوجية واملدرسة النفسية
يف دراس ــة احلكاي ــة اخلرافي ــة .وميه ــد لذل ــك باإلش ــارة
إل ــى املجموعات الكبيرة للحكايات اخلرافية التي بدأت
ـدءا م ــن القرن الثالث عش ــر مثل
يف الظه ــور يف أوروب ــا ب ـ ً
«أعم ــال الروم ــان» و«األس ــاطير املذهب ــة» ومجموعة «دى
كامي ــرون» لبوكاش ــيو ،ث ــم مجموع ــة س ــتراباروال وبازيل
ع ــام  .1634وف ــى القرن الثامن عش ــر ظهرت مجموعات
فيالن ــد وموزوي ــس ،وظهر اهتمام ه ــردر وجوته وغيرهم
باحلكاي ــة اخلرافي ــة لش ــعوبهم ..كل ه ــذه املجموع ــات
مه ــدت الس ــبيل إل ــى اهتم ــام األخوي ــن ج ــرمي يف القرن
التاس ــع عش ــر والب ــدء يف نش ــر مجموعتهم ــا املش ــهورة
م ــن «حكاي ــات األطف ــال والبي ــت» م ــن ع ــام .1814 - 1812
ول ــم تك ــن أبح ــاث األخوي ــن النظري ــة تق ــل أهمي ــة ع ــن
تل ــك املجموع ــة ،فق ــد ح ــاوال فه ــم احلكاي ــات اخلرافية
يف صورته ــا اإلجمالي ــة .ث ــم يش ــير املؤل ــف إل ــى أبح ــاث
املدرس ــة الفنلندي ــة بزعام ــة تي ــودور بنف ــى الت ــي متثلت
يف البح ــث يف أص ــل احلكاية وانتش ــارها ،وذهب ــت إلى أن
الهن ــد ه ــى املوط ــن األصل ــى للحكاي ــة اخلرافي ــة ،وأنها
نش ــأت عن طري ــق البوذيني ألغ ــراض تعليمية .وينتقل
إل ــى إب ــراز جه ــود املدرس ــة األنثروبولوجي ــة بزعام ــة كل
م ــن تيل ــور وأن ــدروالجن وجيم ــس فري ــزر الذين أك ــدوا أن
احلكاي ــة اخلرافية تصدر عن تصورات دينية من املمكن
أن تنش ــأ منفصل ــة بعضها ع ــن بعض .وأما جه ــود آنتى
آرن ــى وتومس ــون فقد متثل ــت يف إظهار فه ــارس تصنيف
احلكاي ــات .وكان جله ــود علم ــاء مدرس ــة س ــيجموند
فروي ــد يف تفس ــير احلكاي ــة اخلرافي ــة م ــن وجه ــة نظ ــر
التحلي ــل النفس ــى أثره ــا الكبي ــر ،كم ــا نقل ــت جه ــود
ي ــوجن يف تفس ــيرها للحكاي ــة وفقً ا لنظري ــة التعبير عن
الالش ــعور اجلمع ــي هذه الدراس ــات نقلة جدي ــدة .وينوه
املؤلف إلى جهود عدد كبير من العلماء اآلخرين الذين
اهتموا بدراس ــة احلكاية اخلرافية دراسة علمية دقيقة.
ويس ــتتبع ه ــذا بفص ــل ع ــن أص ــول احلكاي ــات اخلرافية
فيغ ــوص يف معتقدات البدائيني ودياناتهم وتصوراتهم.
فاحلكاية اخلرافية قدمية قدم اإلنس ــان نفسه وإذا شاء
الباحث الوصول إلى الصورة األولى لها ،البد له من أن
ميس ــك ب ــأول اخلي ــط ،فينقب عنها ب ــن جوانب احلياة
البدائي ــة .وه ــو يطلعن ــا عل ــى من ــاذج متعددة لألش ــكال
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األول ــى للحكاي ــة اخلرافية ،التي تط ــورت عنها احلكاية
اخلرافي ــة  -الفني ــة ذات الش ــكل احمل ــدد ،ويب ــن لن ــا« :أن
احلكاي ــات اخلرافي ــة ال تنفص ــل ع ــن األش ــكال األخ ــرى
م ــن أش ــكال التعبي ــر ع ــن ال ــروح اإلنس ــانى ،وأنه ــا تض ــع
األس ــاس الذي يس ــتمد األدب ــاء عن ــه إبداعهم».
واحلكاي ــة اخلرافي ــة يف صورته ــا األولى مجرد خبر
أو مجموع ــة م ــن األخب ــار الت ــي تتصل بتج ــارب روحية
ونفس ــية عاش ــها الناس منذ القدم ،فقد حرص الناس
عل ــى االحتف ــاظ به ــا وعل ــى نقله ــا عب ــر األجي ــال ع ــن
طري ــق الرواي ــة الش ــفوية .ولي ــس يف وس ــع كل ش ــخص
أن يق ــوم بعملي ــة الرواي ــة ،وإمن ــا الراوي ــة اإليجاب ــي هو
الش ــخص ال ــذي يجم ــع ب ــن موهب ــة احلف ــظ ومتع ــة
الرواي ــة يف آن واح ــد ،أي أن ــه الش ــخص ال ــذي ميتل ــك
طاق ــة فني ــة تع ــادل تل ــك الطاق ــة الت ــي ميتلكه ــا كاتب
القص ــة على س ــبيل املث ــال .ومن هن ــا ن ــدرك أن الرواية
له ــا أثره ــا الكبي ــر يف خل ــق احلكاي ــة اخلرافي ــة ،ب ــل يف
خل ــق أي ن ــوع أدب ــي ش ــعبي آخ ــر .ولي ــس هذا معن ــاه أن
الق ــاص ح ــر يف تألي ــف احلكاي ــة وفقً ــا ألهوائ ــه وإمن ــا
ه ــو مقي ــد بقوان ــن ش ــكلية وموضوعي ــة خضع ــت له ــا
احلكاي ــة اخلرافي ــة من ــذ الق ــدم وم ــا ت ــزال تخض ــع لها
حت ــى الي ــوم .واملؤل ــف يتع ــرض لدراس ــة ه ــذه القوانني
الش ــكلية واملوضوعي ــة دراس ــة تفصيلي ــة .ومل ــا كان ــت
احلكاي ــة اخلرافي ــة ذات صل ــة  -م ــن حي ــث الش ــكل
واملوض ــوع باألس ــطورة واحلكاي ــة وحكاي ــة البطول ــة،
فق ــد وج ــد املجال مناسـ ـ ًبا لعق ــد مقارن ــات طريفة بني
احلكاي ــة اخلرافي ــة وب ــن كل نوع م ــن األن ــواع األخرى.
وه ــو ميي ــز كل ن ــوع ويحدد مجاله النفس ــي والفني من
ناحي ــة ،ث ــم يطلعن ــا عل ــى الصل ــة اجلوهري ــة ب ــن هذه
األن ــواع م ــن ناحي ــة أخرى.
وإذا كان ــت احلكاي ــة اخلرافي ــة ق ــد تط ــورت واكتم ــل
شكلها الفني عن طريق الرواية ،فإن هذا التطور يتمثل
يف أقوى صورة لدى شعوب احلضارات املختلفة .وقد بدأ
املؤل ــف بتق ــدمي من ــاذج لهذا اخللق الفن ــي املكتمل عند
ش ــعوب البح ــر األبيض املتوس ــط .فاس ــتهل ذل ــك ببابل
ومص ــر وروم ــا ،وبالد اإلغريق .وي ــرى أننا منلك حكايات
خرافي ــة لبابل ومصر يرجع تاريخه ــا إلى ما قبل ثالثة
كبيرا لدراس ــة
آالف س ــنة قب ــل املس ــيح ،ث ــم أف ــرد فص ـ ًـا ً
احلكاي ــة اخلرافي ــة الهندي ــة والصيني ــة .ودل ــل عل ــى أن

أق ــدم حكاي ــات الهن ــد والص ــن نش ــأت يف األلفي س ــنة ق
م ،ث ــم تب ــع ذل ــك ظه ــور ب ــوادر للحكاي ــات اخلرافية عند
اليه ــود وف ــى ب ــاد اإلغري ــق .ولقد كانت بعض الش ــعوب
متتل ــك موهب ــة خاصة يف خلق احلكاي ــة اخلرافية مثل
الهن ــود والع ــرب والكلتي ــن ،إذ صاغوه ــا يف أجمل صورة
فني ــة ،كم ــا غذوه ــا بخيالهم وكس ــوها بالبه ــاء والروعة؛
ول ــذا خص ــص باملث ــل فص ـ ًـا كبي ـ ًـرا للحكاي ــة اخلرافي ــة
العربي ــة مقارنًا بينها وبني احلكايات اخلرافية الهندية
بصفة خاصة .فقد اكتسبت احلكاية اخلرافية العربية
يف الق ــرون الوس ــطى (أل ــف ليل ــة وليل ــة) ش ــهرة واس ــعة
وأثرا عميقً ا يف حكايات الش ــعوب األوروبية .وفى وس ــعنا
ً
 م ــن خ ــال حكاي ــات كثي ــرة للش ــعوب  -أن نس ــتخلصكثي ـ ًـرا م ــن خصائص هذه الش ــعوب وطبائعه ــا وأفكارها
اخلاص ــة وتأمالتها.
ويخت ــم املؤل ــف بحث ــه بدراس ــة للحكاي ــة اخلرافي ــة
األوروبي ــة ،ث ــم احلكاي ــة اخلرافي ــة األملاني ــة الت ــي يرجع
بعضه ــا إل ــى العص ــر اجلرمان ــي ،أو ه ــى ترج ــع إل ــى
العص ــر الهندوجرمان ــي البال ــغ الق ــدم .وكذل ــك ترك ــت
احلروب الصليبية وفروسية العصور الوسطى آثارها يف
احلكاي ــات األوروبي ــة .ث ــم كان للطبق ــة البرجوازية التي
عاش ــت يف القرن ــن اخلامس عش ــر والس ــادس عش ــر أثر
ل ــه داللت ــه .وتبع ذلك أث ــر آخر أدبي كبير تركته حكايات
اجلن الفرنسية .ويؤكد على أهمية األدب الشعبي قائ ًال
«وإذا كنا قد ذكرنا أن احلكاية اخلرافية واألدب الش ــعبي
ميثالن األدب اخلالد يف احلقيقة يف حني ينتمي األدب

الرس ــمي والكالس ــيكي إل ــى دائ ــرة مح ــدودة ،ف ــإن هذا ال
يعن ــي أنن ــا نه ــدف إل ــى أن نرف ــع م ــن قيمة ف ــن احلكاية
اخلرافي ــة ونضعه ــا فوق قيمة فن األدب الرس ــمي ،وإمنا
نح ــن نؤم ــن بأن األدب الش ــعبي ي ــؤدي إلى إدراك أس ــس
األدب بصف ــة عام ــة ،وم ــا يزال كثير من مس ــائل البحث
يف احلكاي ــة اخلرافي ــة يف حاج ــة إل ــى حل».
ترجمتها كتاب «الماضى المشترك
بين العرب والغرب»

ونع ــرض هن ــا للكت ــاب الثالث ال ــذي ترجمت ــه نبيلة
ابراهي ــم وه ــو للمؤل ــف أ .ل .راني ــا بعن ــوان املاض ــى
املش ــترك ب ــن الع ــرب والغ ــرب :أص ــول اآلداب الش ــعبية
الغربية ،والذي صدر عن سلس ــلة عالم املعرفة رقم 241
بالكوي ــت عن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ع ــام  1999يف  415ص .والكتاب دراس ــة موس ــعة يف األدب
الش ــعبي املق ــارن يع ــد مؤلفه ــا  -وه ــو أس ــتاذ الفولكل ــور
بجامع ــة جوجنه ــامي  -أحد املؤلف ــن الغربيني القالئل
الذي ــن يعترف ــون ب ــاألرض املش ــتركة ب ــن الثقافت ــن
الش ــعبيتني :الغربية (يركز على اإلجنليزية) والعربية،
مؤك ـ ًـدا أن «ثقاف ــة العص ــور الوس ــطى كان ــت يف احلقيقة
إغريقي ــة التيني ــة عربية» .ويتن ــاول املؤلف أن ــواع القص
املختلف ــة ،حي ــث يوض ــح يف املقدم ــة أن مس ــألة األص ــل
العربى ،كأحد مصادر الثقافة الشعبية الغربية ،مفروغ
منها .فجس ــور التواصل والتالقي بني احلضارتني التي
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كان م ــن أبرزه ــا حض ــارة املس ــلمني يف أس ــبانيا وصقلي ــة
والتاري ــخ الفك ــري املرك ــب ال ــذي يعكس ــه األدب العرب ــي
يف العص ــور الوس ــطى ،وذل ــك التي ــار الهائ ــل م ــن القص
الشعبي كانت كلها وراء حركة التالقي بني احلضارتني.
ويخصص أول الفصول لقصة يوس ــف وزوجة بوطيفار
(زليخ ــة) وب ــن في ــه أن الغ ــرب يتقاس ــمون م ــع الق ــرآن
الك ــرمي ش ــخوص الكت ــاب املق ــدس ،فالق ــرآن يحت ــوى
عل ــى القص ــة التي تختلف تفصيالتها عنه ــا يف الكتاب
املق ــدس ،ولكنه ــا ه ــي عينه ــا يف جوهره ــا .وق ــد أدخل ــت
عليه ــا إضاف ــات ومنه ــا ما نس ــجه الش ــاعر جام ــي فيما
منوذج ــا ل ــأدب
بع ــد يف قصيدت ــه الطويل ــة الت ــي تع ــد
ً
الكالس ــيكي الفارسي .وتطور اإلش ــارة املوجزة عن زوجة
بوطيف ــار يف العه ــد الق ــدمي الت ــي وردت بس ــفر التكوين
واختلط ــت بأس ــاطير هيبوليت ــوس في ــدرا اليونانية ،ثم
أض ــاف ش ــراح الق ــرآن الك ــرمي بدوره ــم وكذل ــك الكت ــاب
املتأخ ــرون إل ــى القص ــة التعاط ــف معها حت ــى أصبحت
قصة يوس ــف وزليخة أكثر القصص شعبية يف اإلسالم.
وم ــع أن القص ــة حتم ــل يف الب ــاد املس ــيحية تف ــان غي ــر
عادي يف حب اهلل ،بجاذبية أساسية لقصة جناح يوسف،
وليس لقصة حب ،فقد انتش ــرت حكاية يوسف وزليخة
يف الق ــارة األوروبي ــة وإجنلترا يف العصور الوس ــطى نق ًال
ع ــن النص اإلس ــامي.
ويشير الفصل الثاني املعنون «سليمان وملكة سبأ»
إل ــى أن القص ــة  -أص ًال  -تنتم ــي إلى التراث القصصي
املس ــيحي ال ــذي تختل ــف صورته ــا فيه ع ــن صورتها يف
الن ــص القرآن ــي .فف ــى الن ــص القرآن ــي تص ــور امللك ــة
بوصفه ــا ام ــرأة فاضل ــة للغاي ــة ،أم ــا يف الن ــص العبري
فتص ــور امللك ــة بش ــعر س ــاقيها غي ــر الع ــادي (يرتب ــط
ظهور الش ــعر يف اجلس ــد يف الش ــرق بالشياطني) .وبني
هذي ــن النقيضني نش ــأ الغموض حول ش ــخصية ملكة
مهم ــا يف القص ــة،
س ــبأ ال ــذي أصب ــح عنص ـ ًـرا قصص ًي ــا ً
وذل ــك باإلضاف ــة إل ــى برك ــة امل ــاء وه ــي موضوع ش ــعبي
ق ــدمي ،وظه ــور عنص ــر زواج س ــليمان م ــن ملكة س ــبأ يف
بع ــض األس ــاطير اليهودي ــة .وتب ــدو ش ــخصية س ــيدنا
س ــليمان مل ــدة قرون ش ــخصية مهمة يف الش ــرق األدنى،
بينم ــا كان ــت امللكة أقل أهمي ــة .أما يف الغ ــرب فإن لقاء
أثرا
امللك مع ملكة س ــبأ ،وملكة س ــبأ نفس ــها كانا أش ــد ً
عل ــى العك ــس مم ــا هي ح ــال حكاي ــات يوس ــف وزليخة.
جديد النشر
العدد 37

203

فعل ــى الرغ ــم م ــن أن الت ــراث املس ــيحي يرك ــز عل ــى
بلقي ــس ،وأن الت ــراث الش ــرقي يرك ــز عل ــى زليخ ــة ،فإنه
يف كلتا احلادثتني كان اخليال الشعبي أسير شخصية
ل ــم تتمت ــع إال بأهمي ــة ضئيل ــة يف النص ــوص الديني ــة
نفس ــها ،ولك ــن الش ــروح صنعت منه ــا أس ــطورة كبيرة.
وكان ــت النقط ــة األساس ــية يف الت ــراث األوروب ــي ع ــن
اإلس ــكندر أن إجنازات حياته التاريخية التي ال تنكر لم
تك ــن هى الس ــبب يف ش ــهرته ،ب ــل كانت بداية لألس ــاطير
الت ــي حيك ــت حول ــه .فعندما كت ــب كاليس ــتنس (ابن أخ
أرس ــطو) حكاي ــات تاريخية عن اإلس ــكندر أع ــاد الرومان
كتابتها بعد وفاته بثالثمائة عام ،وكانت هذه احلكايات
متأث ــرة باألس ــاطير الش ــائعة .أم ــا األص ــل العرب ــى
حلكاي ــات اإلس ــكندر فيص ــور فيه ــا بأس ــلوب عرب ــي على
غ ــرار م ــا ص ــور ب ــه يف أل ــف ليل ــة وليل ــة ه ــارون الرش ــيد
وص ــاح الدي ــن .وهن ــاك مص ــدر آخ ــر للم ــادة الغربي ــة
الت ــي كون ــت حكاية اإلس ــكندر يف األس ــاطير املس ــيحية،
وه ــى تصوي ــره يف اإلجني ــل على نحو إليجوري يف س ــفر
دانيال األصحاح الثامن ،وذكر اس ــمه يف أس ــفار املكابيني
يف الس ــفر األول .ف ــإذا م ــا انته ــى املؤل ــف م ــن مناقش ــة
الت ــراث الدين ــى ،ينتق ــل يف الفص ــل الراب ــع إل ــى الت ــراث
األدب ــي ممث ًال يف س ــيرة عنترة بن ش ــداد (عنت ــر وعبلة)،
موضح ــا أنه ــا ترتب ــط بالت ــراث وأنه ــا متث ــل النم ــوذج
ً
األصل ــي لقص ــص الفروس ــية الرومانس ــي األوروب ــي.
وعنترة أحد األبطال الش ــعبيني الذي يتش ــابه مع بطل
احلكاي ــة اخلرافي ــة .وقد ع ــرف عنترة بالش ــاعر احملارب
الذي عاش يف القرن الس ــادس ،لكن الش ــعب بدأ ينس ــج
أس ــطورته م ــن موضوع ــات مألوفة لألبطال الش ــعبيني،
لق ــد نش ــأت طبق ــة كامل ــة م ــن القصاص ــن احملترف ــن
الذي ــن كانت صناعتهم رواي ــة حكايات عن عنترة وحده.
وبع ــد رواي ــة مفصل ــة لس ــيرة ه ــذا البط ــل يق ــوم املؤل ــف
م ــن خ ــال دراس ــة حتليلي ــة مقارن ــة مبحاول ــة إثب ــات
أنن ــا جن ــد يف حكاي ــات البطول ــة األيرلندي ــة  -كم ــا ه ــو
احل ــال يف س ــيرة عنت ــرة  -أن الق ــوي يف ع ــون الضعي ــف.
وعندم ــا وصل ــت قص ــص الفروس ــية واحلب إل ــى جنوب
فرنس ــا عن طريق أس ــبانيا املس ــلمة ،كان للعرب اهتمام
حس ــي بالنس ــاء وتس ــليم باحل ــب اجلنس ــي وه ــو م ــا ل ــم
يعرف ــه الغرب .لق ــد ظهرت هذه الس ــيرة باللغة العربية
جزءا
يف بداي ــة الق ــرن التاس ــع عش ــر يف اثن ــن وثالث ــن ً

صغي ـ ًـرا ،وترج ــم تري ــك ملت ــون مختص ـ ًـرا للج ــزء األول
م ــن الس ــيرة ،وه ــو اجل ــزء ال ــذي ُس ــمي عنتر وعبل ــة ،ثم
ترجم كالوس ــتون مخت ــارات مختصرة لبع ــض الفقرات
الت ــي تتضم ــن الكثي ــر من األش ــعار.
أم ــا الفص ــل اخلام ــس فق ــد خص ــص ل ـ ـ «مجال ــس
املتعلم ــن» كم ــا وردت يف كتابني ش ــهيرين أهمهما «ألف
ليل ــة وليل ــة» ال ــذي وض ــع أم ــام العال ــم الغرب ــى حكايات
جدي ــدة كانت ب ــذو ًرا مهمة لتطوير ف ــن القصص .وبعد
بدءا
أن يفص ــل تاري ــخ ترجم ــات كت ــاب أل ــف ليلة وليل ــة ً
م ــن أول ترجمة بالفرنس ــية على يد جاالند ع ــام ،1704
يتح ــدث عن الكتاب املهم اآلخر وهو مجالس املتعلمني
ال ــذي ترج ــم إل ــى الالتيني ــة عق ــب ع ــام  ،1106ف ــكان
حلكايات ــه تأثي ــر كبي ــر يف األدب األوروب ــي يف ــوق تأثي ــر
حكاي ــات أل ــف ليلة وليل ــة .وكان مصنف ه ــذه احلكايات
ويدع ــى بيت ــروس النونص ــص وهو يه ــودي األصل تلقى
ثقاف ــة عبري ــة التينية ق ــد هاجر إلى إجنلت ــرا حيث كان
يف موق ــف ممي ــز ألن ينق ــل الت ــراث العرب ــي إل ــى الغ ــرب
جناح ــا ،وصدرت ل ــه مخطوطات
بعام ــة .ولق ــي الكت ــاب
ً
ً
مخطوط ــا ،ث ــم
مبك ــرة يبل ــغ عدده ــا ثالث ــة وس ــتني
استنسخ وترجم إلى اللغات العامية ،وقلد يف كل أنحاء
أوروبا فأصبح أصل السلس ــلة املتالحقة الطويلة لكتب
األمث ــوالت الت ــي ص ــارت أكث ــر النم ــاذج األدبي ــة ش ــهرة
يف العص ــور الوس ــطى .ويلق ــي كت ــاب أل ــف ليل ــة وليل ــة
اهتمام املؤلف يف الفصل الس ــادس ،فيش ــير إلى انتش ــار
ترجمة جاالند بالفرنس ــية ،وإل ــى الترجمة اإلجنليزية
الت ــي تبعته ــا للكت ــاب ،وبذل ــك أصبح ــت حكاي ــات أل ــف
ليل ــة وليل ــة يف العال ــم الغرب ــي مبنزل ــة املدخ ــل للعال ــم
العرب ــي ،وأصبح الصغار والكبار يعرف ــون الكتاب ،وطبع
أربعمائ ــة مرة بلغ ــات غرب أوروبا يف غض ــون مائتى عام.
دافع ــا على تط ــور الفولكل ــور والقص
وكان ــت أل ــف ليل ــة ً
بوصفهما حق ًال للدراسة ،وأدت إلى نشأة مدرسة كاملة
مل ــا س ــمي بالروايات واحلكاي ــات الش ــرقية .وكان تأثيرها
هائ ًال على احلركة الرومانس ــية يف القرن التاس ــع عش ــر
وأعي ــدت طباعته ــا وأخ ــذت عنه ــا مس ــرحيات ورقص ــات
بالي ــه وأوب ــرات وأف ــام ومس ــرح عرائ ــس ...إل ــخ .ويب ــدو
األص ــل الثان ــي للحكاي ــات الش ــعبية األوروبي ــة هو كتاب
كليل ــة ودمن ــة ،فقد ظلت الترجم ــة العربية التي ظهرت
يف القرن الثامن امليالدي على يد ابن املقفع ،هى األهم

بالنس ــبة للعالم الغربي ،عندما ترجم ــت على يد بالدو
إل ــى اللغ ــة الالتيني ــة يف الق ــرن الثام ــن عش ــر .وأما أهم
األعم ــال الت ــي أخ ــذت ع ــن كليل ــة ودمنة ،فه ــي تتضمن
املجموع ــة اليوناني ــة ،وخراف ــات إيس ــوب (الق ــرن الثالث
عش ــر) ،وديكام ــرون اإليطالي ــة م ــن القرن الرابع عش ــر،
ث ــم حكاية الوزراء األربعة التركي ــة ،ثم مآثر الرومانيني
عن القرن اخلامس عش ــر ،وفلس ــفة دونى األخالقية يف
إجنلت ــرا ،وأن ــوار كانوب ــس يف الق ــرن التاس ــع عش ــر وه ــى
كله ــا من س ــاالت كليل ــة ودمنة.
مخصص ــا حلكاي ــة املنج ــم
ويأت ــي الفص ــل األخي ــر
ً
العربي املأخوذة من كتاب نفح الطيب الذي يرى رانيال
أن ــه الكت ــاب الوحي ــد املتبق ــي عن اس ــبانيا اإلس ــامية،
والذى ترك أثره يف ثقافة الغرب كما يظهر يف حكايات
واش ــنطن إيرفن ــج الت ــي صي ــغ أكثره ــا م ــن مزي ــج م ــن
موضوعات احلكايات الش ــعبية العربية ومنط حكايات
ش ــرقية تقليدي ــة ،وه ــى حكاي ــة الس ــاحر ،وف ــى صياغة
الش ــاعر الروسي الشهير بوش ــكني يف احلكاية الروسية
(حكاي ــة الدي ــك املس ــحور الذهب ــي) .وبه ــذا يكش ــف
الكتاب عن مدى تغلغل تراث العرب الش ــعبي يف جانبه
الدين ــي واألدبي يف صياغة احلكاية الش ــعبية الغربية.
جهد نبيلة ابراهيم في اإلشراف العلمي

جهدا
قدمت نبيل ــة ابراهيم خالل رحلتها العلمية ً
كبي ـ ًـرا م ــن خ ــال إش ــرافها العلم ــي عل ــى العدي ــد م ــن
األطروح ــات األكادميي ــة يف ع ــدة مج ــاالت من ــذ ع ــام
 ،1970وق ــد تن ــوع إش ــرافها العلم ــي عل ــى العدي ــد م ــن
الط ــاب الع ــرب م ــن مصر واجلزائ ــر والع ــراق وغيرها،
وم ــن ب ــن األطروح ــات الت ــي أش ــرفت عليه ــا أطروح ــة
املاجس ــتير لعب ــد احلمي ــد بوراي ــو ح ــول القص ــص
الش ــعبي يف منطق ــة بس ــكرة :دراس ــة ميداني ــة (،)1970
وأطروحة املاجس ــتير لوفاء علي س ــليم يف العام نفس ــه
ح ــول حكاي ــة أي ــوب ب ــن النص ــوص الديني ــة والروايات
الش ــعبية ،كم ــا أش ــرفت على عبد الباس ــط عب ــد الرازق
أيض ــا يف موضوع ش ــعر
ب ــدر يف أطروحت ــه للماجس ــتير ً
ب ــدوي اجلب ــل :محم ــد س ــليمان االحم ــد ( ،)1973ث ــم
أطروح ــة مج ــدي محم ــد ش ــمس الدي ــن حول الس ــحر
يف أل ــف ليل ــة وليلة ( ،)1975وأطروحة فتوح أحمد فرج
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ح ــول املأث ــورات الش ــعبية األدبية للطفول ــة واألطفال:
دراس ــة ميدانية بالسنبالوين( .)1976وأطروحة صبري
مس ــلم حول أثر التراث الش ــعبي يف رسم الشخصية يف
الرواية العراقية احلديثة( .)1978ويف عقد الثمانينات
أش ــرفت نبيل ــة ابراهي ــم عل ــى مجموع ــة أطروح ــات
جدي ــدة منه ــا أطروحة على ابراهيم محمد الدس ــوقي
ح ــول املتغي ــرات االجتماعي ــة وأثره ــا يف أغان ــي ال ــزواج
عن ــد املنوفي ــن ( ،)1981وأطروحة ش ــوقي إمام حس ــنني
عبدالنب ــى ح ــول الش ــعر الفكاهي يف مجلت ــي الفكاهة
واالتن ــن من س ــنة  1926إل ــى س ــنة  .)1984( 1939وكان
أول إشراف على أطروحات الدكتوراة عام  1988للباحث
محم ــد عب ــد الس ــام ابراهيم ح ــول أطروحته «الس ــيد
احم ــد الب ــدوي يف املأث ــورات الش ــعبية» ،ث ــم أطروح ــة
املاجس ــتير لس ــوزان الس ــعيد يوس ــف ح ــول الطق ــوس
الديني ــة واالجتماعية يف الفولكلور اليهودي يف العهد
القدمي ( ،)1989ويف العام نفسه ناقشت رسالة خطري
عراب ــي ح ــول األغني ــة الش ــعبية يف الواح ــات البحري ــة:
دراس ــة ميداني ــة فني ــة ،ث ــم أطروح ــة الدكت ــوراة لفت ــوح
احم ــد ف ــرج حول كامل كيالن ــي وأدب األطفال يف مصر
( .)1989ويف عق ــد التس ــعينات أش ــرفت نبيل ــة ابراهي ــم
عل ــى أطروح ــة الدكت ــوراة حلم ــودة عب ــد العزي ــز يونس
احملم ــودي ح ــول املأثورات الش ــعبية املصري ــة وعالقتها
بالف ــن التش ــكيلي املص ــري املعاص ــر ( ،)1993ويف الع ــام
نفس ــه أطروح ــة املاجس ــتير لعب ــد العزي ــز رفع ــت ح ــول
احلكاي ــات الش ــعبية واحلوادي ــت يف منطق ــة ش ــلقام:
جم ــع وتصني ــف .كم ــا ناقش ــت أطروح ــة الدكت ــوراة
خلطري عرابي حول موضوع سيرة امللك سيف بن ذى
يزن :دراس ــة يف بدايتها األس ــطورية( .)1995ويف مطلع
ه ــذا القرن ناقش ــت نبيل ــة ابراهيم أطروح ــة الدكتوراة
لهاني السيس ــي حول روايات للسيرة الهاللية يف مصر
 ليبي ــا  -تش ــاد :دراس ــة مقارن ــة ( .)2000ث ــم أطروحةالدكت ــوراة ل ــذكاء األنص ــاري ح ــول أمن ــاط احلكاي ــة
الش ــعبية يف الق ــرن التاس ــع الهج ــري ( .)2001وه ــذه
من ــاذج جله ــد أس ــتاذتنا اجلليل ــة يف اإلش ــراف العلم ــي
ومعظمه ــا مت بكلي ــة اآلداب جامعة القاه ــرة وأكادميية
الفن ــون املصري ــة ،وهن ــاك إش ــرافات أخ ــرى بالطب ــع إذ
يحت ــاج األم ــر لتتب ــع جمي ــع نش ــاطاتها يف اجلامع ــات
املصري ــة والعربية.
جديد النشر
العدد 37
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فن السيرة الذاتية

اهتمت نبيلة ابراهيم بتس ــجيل جانب من س ــيرتها
الذاتي ــة يف كتابه ــا «ذات الهم ــة يف الق ــرن العش ــرين:
يومي ــات د.نبيل ــة إبراهي ــم» .وق ــد نش ــرتها يف كت ــاب
مطل ــع ه ــذا القرن ( )2000عن الهيئ ــة املصرية العامة
للكتاب ضمن سلس ــلة السيرة الذاتية رقم  ،15وتناولت
في ــه بي ــت العائلة الكبير ،والنش ــأة األول ــى والثانية ،ثم
ويختت ــم الكت ــاب مبلح ــق
س ــفرها للدراس ــة يف أملاني ــاُ .
يتضمن مجموعة من الصور الشخصية التي تتضمن
تاريخه ــا العلم ــي ومحيطها األس ــري .وه ــو كتاب على
صغ ــر حجم ــه وقل ــة عدد صفحاته يحم ــل من خالصة
جتربته ــا العلمي ــة واحلياتي ــة واإلنس ــانية ما يس ــتحق
الق ــراءة والنظ ــر والتأم ــل .كم ــا اهتمت نبيل ــة ابراهيم
بتس ــجيل السيرة العلمية لس ــهير القلماوي من خالل
كت ــاب ص ــدر ضم ــن سلس ــلة نق ــاد األدب ع ــن الهيئ ــة
العام ــة للكت ــاب بالقاه ــرة وه ــو كت ــاب مرجع ــي ح ــول
أس ــتاذتها س ــهير القلم ــاوي التي تتلم ــذت بدورها على
يد طه حس ــن الذي اش ــرف عليها يف أطروحتها حول
أل ــف ليل ــة وليلة.
رحم اهلل هذه الرائدة اجلليلة التي أعطت للثقافة
رفيع ــا كان ل ــه األث ــر
الش ــعبية العربي ــة جه ـ ًـدا
علمي ــا ً
ً
الواض ــح يف حرك ــة الفولكل ــور العرب ــي املعاصر.

األغاني الشعبية الفلسطينية

أ .عبد الغين عبد الهادي
كاتب من األردن

إيمانـــ ًا من الباحثة الفلســـطينية هدى حمودة بالموروث الثقافـــي ،على أنّه المخزون
ســـر ارتباطها بأرضها
الشـــعبي والكنز الروحي وم ّدخر األمـــة لوعيها وانفعاالتها ،وحافظ
ّ
وانتمائهـــا لجذورها ..انطلقـــت باحثتنا الجا ّدة بتســـجيل األغاني الشـــعبية وتصنيفها
ال أرشيفي ًا خدمة للدارسين والبـاحثين ،وحفــــظ ًا للهـوية الشعبية لأل ّمـة وتواصـ ً
تسجي ً
ال
مع الطمـوح الوطـني المنـطـلق ضـد الهجمة الصهـيونـية الشـرسـة.
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إنّ األه ــداف املتع ـ ّـددة له ــذا املش ــروع الوطني لتُ غري
الدارس ــن إل ــى ط ــرق هذا الباب امله ـ ّـم الذي يوصلنا إلى
جوهر األمة وقلبها النابض رغم املعنويات التي تعصف
بخيمتها صباحا مساء!
ولعلّ خصائص الفنون الش ــعبية الفلس ــطينية لها
طاب ــع اخلصوصي ــة م ــن ب ــن باق ــي مثيالته ــا العربي ــة
حد س ــواء وه ــي على النح ــو التالي:
والعاملي ــة عل ــى ّ
إن ــه الت ــراث املش ــترك ب ــن الفلس ــطينيني والع ــرب
والعرق أثرها يف تكوين
يثبت بأنّ للجغرافيا واللغة ِ
اجلينات التراثية ويظهر ذلك بوضوح يف كل أقس ــام
الت ــراث وبخاص ــة الت ــراث الش ــعبي وأب ــرز مكونات ــه:
األغان ــي واألمث ــال الش ــعبية والقص ــص واحلكايات.
ـحة من
تتس ــم الفنون الش ــعبية الفلس ــطينية مبس ـ ٍ
األلم ُ
زن انعكاسـ ـ ًا لبعد القضية الفلس ــطينية
واحل ِ
كمأس ــاة القرن املستمرة.
تع ــرض بع ــض ه ــذا الت ــراث للطم ــس والقرصن ــة
إقصاء
والتزييف ،نفي ًا للحقّ الوطني الفلسطيني
ً
ألصح ــاب القضي ــة ع ــن وطنه ــم إخ ــاء واص ـ ًـا ل ــه
التحدي واملقاوم ــة والنضال يف األغاني
ظه ــور روح
ّ
املقدس ــة
واملواوي ــل تأكي ــد ًا وإميان ــا بعدالة قضيتهم ّ
وغي ــر ًة على الوط ــن اجلريح.
وبع ــد ،يأت ــي هذا الكت ــاب كوثيقة ملوس ــيقى األغاني
الش ــعبية ّ
الفرح واحلزن  ..عبر
بكاف ِة صورها وأشكالها
ُ
ثماني ــة ألوان تتمثل يف:
أغاني الفرح.
أغاني ال ّرجال.
أغاني األطفال.
احلج.
أغاني
ّ
أغاني الزراعة واحلصاد.
أغاني الوطن.
أغاني البكائيات.
أغاني البحر.
جديد النشر
العدد 37

207

ومن أبرز سمات أغاني الكتاب:
تيمن ًا
أ ّنه ــا تب ــرز الطاب ــع الدين ــي يف بدايات الف ــرح ّ
واعت ــزازاَ وثق ــة بتراثه ــم ال ّروح ــي والنضالي مع ًا.
كم ــا تب ــرز أيض ــا أه ــم مي ــزات املجتم ــع الفلس ــطيني
وه ـ َـي التعددي ــة يف األدي ــان واألع ــراق واألجن ــاس،
وتب ــرز كذلك مظاه ــر القوة واملن َع ــة لعائلة العريس،
كما تظهر كذالك املباهاة بالغنى والثراء للعروسني
ـدح احلي ــاة يف الوط ــن ورف ــض االغت ــراب
كم ــا متت ـ ُ
عن ــه ،ول ــم تق ــف األغاني الش ــعبية عل ــى املوضوعات
تعدته ــا إل ــى نق ــد كثي ــر م ــن
املألوف ــة الس ــابقة ب ــل ّ
الس ــائدة يف املجتم ــع الفلس ــطيني كتع ــدد
الع ــادات ّ
الزوج ــات ونق ــد احلم ــوات ،وال ُبخ ــل والك ــذب ،ول ــم
يغف ــل الفري ــق ال ــذي جمـ ـ َع األغان ــي التاب ــع للمركز
لون آخر من ألوان التراث الش ــعبي،
املذكور تس ــجيل ٍ
والذي ُي ّيز التراث الش ــعبي الفلس ــطيني عن غيره
وهـ ـ َو (املهاهاة).
العرس :
أغاني األفراح في ُ

فيتم
يس ــافر أه ــل الع ــروس إلحض ــار جهاز ابنته ــمّ ،
استقبالهم من نساء املدينة أو القرية ببعض األهازيج
واألغاني ومنها:
جبنا الكســـاوي وجينـــا
جبنا الكســـاوي عشـــية

حبك ما ّ
بطينا
يف ّ
حبك يا هالنشمية
يف ّ

ليلةاحلنة:
يتجمع أهل العروس وصديقاتها
قب ــل العرس بيوم،
ّ
وجيرانه ــا لتوديعه ــا ،تب ــدأ أم الع ــروس بإحض ــار احلن ــة
اخلاص ــة ،فتوزعه ــا عل ــى النس ــاء وتدعوه ــن للتحن ــي
َّ
املكس ــرات
والنق ــش ،يف ح ــن يحض ــر أه ــل العري ــس
ّ
واحللويات ،ويبدأون بالغناء مع نساء املنطقة املدعوات
وأه ــل الع ــروس ،وم ــن أغان ــي احلنة:
ً
والر فق غالي
احملبة قدمية
أوال
ّ
ّ
ما جيـــت لهانا وبيتي يف اخلال خالي

احملبة قـدميـــــة والطنب واهلل
لوال
ّ
بر ة
ال جيـــت لهانا وبيتي يف اخلال ّ

على جوز هالعيـــون على جوز هالعيون
واهلل التبع غزالي غزالي
زينـــة كل الغزالن زينة كل ُ
الغزالن

لوالك يـــا فالن أعزّ من نور عيني
بيديا
ال جيت لهانا وال ســـقّ فت
ّ

وم ــن أغان ــي احل ّن ــة كذل ــك  ..وهي وداعي ــة للعروس
وم ــرح للعريس:
باتي يا عروســـة عند أبوك الليلة
ربيتي وســـط العيلة
وأنت العزيزة ّ
وين العريـــس اللي تقولوا عنّ ه
العريـــس مليح وخوفوني منه
احلمـام
بعـد
نعيمــــ ًا
َ
ّ

ومن أشهر األغاني التي تستخدم يف ّ
زفة العريس :
عيني
احل ّمـــام يا عريس يا
نعيم ًا بعد ِ
ِّ
علي
والر وايح ِّ
وصابونة لوكس من الشـــام ّ

ّ
زفة العريس :

صلو ا ع النبي يا لّلي يف الشـــارع
ّ
صلو ا ع النبي والعريس طالــــع
ّ
هد ى ع عــــروق التينة
عصفور ّ
ما نوخـــذ إال من البنات الزينة
هد ى ع عروق الدالية
عصفور ّ
ما نوخذ إال مـــن البنات الغالية

ثالث غزالن :
ثالث غـــزالن بعيني وبعيني
عمان
عمان وردن على ّ
وردن علـــى ّ
مثل الشمس طلّني طلّني
والقامة ُغصن لبـــان والقامة غصن البان
َ
غزالي هل جفونه وجفونه
يشـــبه كرم زيتون يشبه كرم زيتون

املهاهاة :
وه ــي ل ــون غنائ ــي ق ــدمي م ــن رم ــوز الت ــراث الش ــعبي
الفلس ــطيني مقص ــور عل ــى النس ــاء فق ــط ،يغن ــى يف
األفراح واملناسبات السعيدة ،ولها معنى نابع من التراث
وواق ــع اإلنس ــان الق ــروي وحت ــى املدن ــي الفلس ــطيني،
ولكل موقف مناس ــبته وش ــكله ومعاني ــه ،وهناك مهاهاة
للمفاخ ــرة وخلطب ــة العري ــس ولل ــزواج والطه ــور وقدوم
الضي ــوف ،ووق ــت عق ــد الق ــران وتلبيس ــة العريس..
الترحيب:
ايوي ويا هال وســـهال وألف ومية ترحيب
ايوي يا عزّ احلباب مـــا يعال عليك صهيب
ايوي يا من يوم مـــا حضرت زاد علي الطيب
ايوي ومن يوم مـــا غبت زادي علي ما يطيب

أغاني املناسبات املختلفة :
السمر وغيره.
أغاني اجللسات ،يف ّ
يا غز ّيل:
متيال
يا
ّ
غزيل يـــا غزيال ،باهلل عليك ّ
غزيل على التينة بيـــاكل ما بطعميني
يـــا
ّ
يا ســـمرة جننتيني وبكالمك مرحبا
غزيل قو لّـــه قو لّه من بعدنا يا د لّو
يا
ّ
ومضينا العمر كلّه بأهال وســـهال ومرحبا

السهرة :
من أغاني آخر َّ

دلع ــون :تغن ــى يف رقص ــات الدبكة الش ــعبية ،ير ّددها
الرج ــال وق ــت احلراثة ل ــأرض ..
علـــى دلعونا وعلى دلعونا
وكل األغانـي ألسمر اللونا
بد ي بيي
خيي وال ّ
ال ّ
بد ي ّ
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بـدي حبيـــــبي أسمر اللــونا
وطلعـــت تتعلل عند أبو خيمة
صفـــت الدنيا وصارت عتيمة
وعلـــى دلعونا وعلى دلعونا
وصلوا ع النبي يا حاضــــرينا

أغاني الرجال :

أو هولي هولي لـــي حليفي يا الولد.

السامر:
ّ

وهو س ــمر موزون مقفّ ى له حلن خاص ،ولكل قرية
من قرى فلس ــطني لهجتها يف الس ــامر ،ويغنّى عادة يف
س ــهرات املناس ــبات الس ــعيدة كاألعراس والطه ــور وبناء
البيوت واحلج.
حي ــث يق ــف املش ــاركون يف ص ــف طوي ــل ُمعت ــدل،
ويص ــل عدد املش ــاركني يف الس ــامر إلى ثالثني ش ــخصا
يف مجموعت ــن متقابلت ــن ،يق ــف أم ــام كل مجموع ــة
رج ــل يق ــول البي ــت من الس ــامر ،وتر ّد علي ــه مجموعته
ويع ــرف بـ(طلي ــع أو بدي ــع) بينم ــا ي ــر ّد علي ــه زميله من
الفري ــق الثان ــي ببي ــت آخ ــر ،وجت ــري املب ــارزة بالق ــول
عل ــى ه ــذا النحو ،ويك ــون أمام هذا الص ــف الطويل من
الرج ــال أيضـ ـ ًا ام ــرأة متخفي ــة ال يعرفها أح ــد ،ترقص
بالس ــيف رقص ــة ُم ّيزة.
أول كالمي بصلّـــي على النبي الهادي
أحــــمد محمد عليه الشـمع وقـادي
ثانـي كالمي بصلــــي عالنبي املختـار
أحـمد محمد ناصــــرنا على الكفـار
مسـيتك
مسـيك باخلـير
ّ
نــــص الليل ّ
ّ
جـــو ه القلب حطيتك
يا عود ريحان
ّ
تـو نـا جـينـا
مسـيك باخلـير وحــــنّ ا ّ
ّ
تنـزّ ه القـلب ونـعاود عــــا هـالـينـا
مسيك باخلــــير يا أبو مسبحة كارب
ّ
يا عـزّ احلــــباب قلّي ليش بتحـارب
جديد النشر
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حية:
ّ
الد ّ
من أغاني الرجال يف س ــهرات األفراح والليالي املِالح
واملناسبات السعيدة ال تختلف كثير ًا عن السامر ،لكنّها
تغنى بلهجة سريعة وحتتاج إلى بديع أو اثنني تختلف
لهجتها من البدوية إلى الفالحية.
والدح ّي ــة نوعان :رايحني نقول الريدا ،هولي هولي
ل ــي حليف ــي ي ــا الول ــد ،والبدي ــع هن ــا يق ــول البي ــت من
الدح ّي ــة ،والباق ــي ير ّد عليه ّإم ــا رايحني نقول الريدا ..
ّ
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أغاني األطفال :

احت ــل الطفل منزلة كبيرة يف التراث الفلس ــطيني،
أغان
كون ــه رك ــن األس ــرة األساس ــي
فخصص للطفول ــة ٍ
ّ
كثي ــرة عند اإلجن ــاب والطهور والنج ــاح وغيره ..
تستاهلي يا داية:
تســـتاهلي يا داية ُقفّ ة مالنة ُر ّمان
يا فاخرة يا ُح ّر ة يا ّ
مبشـــرة بالصبيان

مطهر :
باهلل يا
ّ
باهلل يا شـــلبي وباهلل عليك
سنن مواساتك وخفف يديك
باهلل يـــا مطهر وباهلل عليك
عينيه!
يا دموع الغاليـــن نزلن على
ّ
مطهـــر الصبيان وباهلل عليك
وجعـــت الصبي ألدعي عليك
ألن ّ
وخف ايديك
مطهر
طهـــروا يا
ّ
ّ
وأمه مســـكينه وخايفة عليه
ّ
اســـم اهلل ع الولد واسم اهلل عليه
وهاتوا طباق الورد ّ
رشـــوا عليه

هي يا ر ّبي نام :
هي يـا ربـي نـام
ميا جوز احلمام
وأنا أذبحلك ّ

ميا على البال واملكتوب يـــا صبر أيوب ياما على
هـــي ّ
البال واملكتوب
هي صبرت صبر اخلشـــب حتت املناشير وش صبرك يا
خشب غير التقادير
هـــي ميا نني  ..نني ننيلـــة عافيه اهلل يا رب ميا جتيله
ميا يف ظالم الليـــل تهديلي فالن على
يـــا هادي الطير ّ
السرير
نوم ّ

ويـا للي ناديتـه يــــا نبـي يـا نبـي
ويـا للي نـاديتـه
ورده لـبـيـتـه يــــا إلـــه السـمــا
ورده لـبـيـتــه

على بير زمزم :
عـيـنـي ال تـنــام

نـامــــوا نـامــــوا نـامــــوا
عـلــــى بـيــــر زمـــــــزم

نـصـبـوا اخلـيــام

عـلــــى بـيــــر زمـــــــزم

وأتـوضـأ النـبــي

أغاني الحج :

يــــا بـريــــق الفـضـــة

والشمع يوم ضاوي

وه ــي متوارث ــة م ــن موس ــم إل ــى موس ــم ،تع ّب ــر عن
قيم ــة ه ــذه ّ
الش ــعرة يف الوج ــدان الش ــعبي ُك ّلم ــا حا َن
املوس ــم  ..يف الذه ــاب واإلي ــاب يف احل ــلّ والترح ــال ..
يبارك ــون ويرجون يهنئ ــون ويتمنّون أن يكتب اهلل لهم
ه ــذه الطاع ــات وأن يح ــل عليه ــم ه ــذه البركات.

عـلــــى بـيـر زمـــــــزم

وأتـوضـأ الرسـول

هي يـــا رب ينام وأذبحلك جوز احلمام.

للحج :
فمن حتنينهم
ّ
حجة
مبالك ما
حجــــي ِ
ِ
أحسنك يا ّ
ّ
حـجـي مبــالـك
ّ
َ
واحلســـن واحلسني
أبو البكر جارك
وأبو البكر جارك
وعدي جاجاتك يـــا حجة قومي اطلعي
وعـدي جاجاتك
وربـك عطــــاك يف محـبة الرسـول
وربــك عـطــاك

والشمـع والبـخـور

يــــا بـريــــق الفـضــــــة

حجاجي :
يا ريت أنا معاهم

حجاجـــي واهلل أعطاهـــم

حجاجي ولبيت اهلل

أغاني الزراعة والحصاد :

مل ــا كان ــت فلس ــطني ج ّن ــة اهلل عل ــى األرض بحك ــم
موقعها الطبيعي واالستراتيجي ،فمن الطبيعي إذن
أن يعم ــل أهله ــا بالزراع ــة ويتعاون ــوا فيم ــا بينه ــم يف
مواس ــم الفالح ــة املختلفة.
رب متطر :
يا ّ
رب متطر حقل الوديان
يا ّ
كل ســـنة طيبة وجنوز العزبان
والعال يا خد العال

خـذونـا معـاكــــو نـويتـو السفـر
خـذونـا معـاكـو
ال بقعد وراكو ال ســـنة وال يومني
ال بقعـد وراكـو

والدون يأخـذ دون
رب متطر عدس وفول
يا ّ
حتـــى العال يأخذ عال والدون يأخذ دون
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يا خيارنا:

واحلـبايــــب تستنّ ـى على احلـراش

يا خيـارنـــــا يا حامل على أمه

اجلــر ة
عبي
عبي
اجلــــر ة للقايـد ِّ
ّ
ّ
ّ

يا خيارنا يا مـيمـتــــي
ويـــا اجناصنا يا حامل على أمه
ميا
يـــا اجناصنا يا ميمتي ّ

وبــر ة
جـو ه
واحلــــبايب تستنّ ـى َّ
ّ
عبوا املدفع
عبوا املدفـــع للقايد ّ
ّ
واحلبايب تستنــــى عايزة تطلع

ويا تفاحنــــا يا حامل على أمه
ميا
ويـــا تفاحنا يا ميمتي ّ
ويـــا عنبنا ويا حامل على أمه
ميا
ويا تـوتـنــــا يا ميمتي ّ
ويـــا ليموننَ ا يا حامل على أمه
ميا
ويا ليموننــــا يا ميمتي ّ
رمان يا حامل على أمه
يـــا ّ
ويا رمان يا هال وحيا اهلل

ع فـلسطــــن خـذني معـك
ود يني
ع فلســـطني خذني معك ع فلسطني ّ
أمك حنونة وال أختك تســـليني
ال ّ
عمي
ع فلســـطني خذني َمعك ع فلسطني يا ابن ّ
الهم
اصبر علـــى اجلوع وال أصبر على
ّ
ع فلســـطني خذني معك ع فلسطني يا حبيبي
ريتك يا ولفـــي من حظي ونصيبي

ناوليني ســـيفي يا واقفة ع الباب
ميا
ناوليني ســـيفي يا ميمتي ّ

األغاني الوطنية :

األغني ــة الوطني ــة ش ــكلت إح ــدى أهـ ـمّ وس ــائل
املقاوم ــة لالحتالل من خالل التحش ــيد للجماهير يف
املهرجانات واالحتفاالت واملناس ــبات الوطنية كوس ــيلة
ـتمدة م ــن الوج ــدان الش ــعبي املق ــاوم.
نضالي ــة مس ـ ّ
ع ّبي البارود :
عبي البــارود
عبي البــــارود للقايد ّ
ّ
واحلـبايــــب تستنّ ـى على احلــدود
عبي اإلبـريــــق
عبي اإلبريق للقايد ّ
ّ
واحلـبايـب تستنّ ــــى على الطـريـق
ّ
الرشاش
عبي
عبي الرشـــاش للقايد ّ
ّ

جديد النشر
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كائيات :
أغاني ال ُب
ّ

مثلم ــا للف ــرح مواس ــم ،كذل ــك للح ــزن ،ل ــذا درج
الناس يف فلسطني على البكاء كلما حلّت بهم مصيبة
باملوت  ..فهم يجتمعون ،الرجال يف مجالسهم يؤنّبون
ـهن يبكني فقيده ـ ّـن بحرارة.
وال ّنس ــاء يف مجالس ـ ّ
مني قال :
زي أبوي يكذب
عمي ّ
مني قال ّ
وأبـوي حــــنون ومحـنـتـه تـغـلب
ويام اليـتــــامى وحتـزمي باخلـيط
وكوني صبـــورة على طلوع الغيط
زي أبوي يكذب
مني قال خالي ّ
وأبـوي حــــنون ومحـنـته تـغـلب

أصداء
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وق ــد تن ــاول الس ــيد جاكس ــون ،أس ــتاذ الفولكل ــور
يف جامع ــة إنديان ــا ،ومدي ــر متح ــف «م ــذرز» للثقاف ــات
العاملي ــة ،خ ــال احلف ــل ،كت ــاب «املكون ــات املوتيفي ــة
للتقالي ــد الفولكلوري ــة العربية اإلس ــامية” لألس ــتاذ
حس ــن الش ــامي ،أس ــتاذ الفولكلور املتقاعد من جامعة
إنديان ــا ،وع ّ
الم ــة الدراس ــات الفولكلوري ــة ،ال ــذي يش ــار
إلي ــه بالبنان يف مجال الفولكلوراملقارن وثقافة التراث
يف العال ــم العرب ــي.
تتمح ــور مالحظات ــي اليوم ح ــول املوتي ــف «»J0152
احلكم ــة (املعرفة) ل ــدى احلكي ــم (املعلم).
تش ــرفت يف العام املاضي بالتحدث عن كتاب حس ــن
الش ــامي« ،م ــا وراء أوديب» ،ال ــذي صدرعام  ،2013وذلك
يف ظ ــل غي ــاب الس ــيد حس ــن ع ــن اجللس ــة ،حتدث ــت
ـهبت يف احلدي ــث ع ــن الكت ــاب ،وعن
ب ــكل حم ــاس ،وأس ـ ُ
مس ــاهمته يف نظري ــة الفولكل ــور ،وعالقته ــا بالنظرية
االجتماعي ــة بش ــكل أكثر ش ــمولية وعمومية.
األس ــتاذ الش ــامي بينن ــا الي ــوم ،وأتش ــرف بفرص ــة
التح ـ ـ ــدث ع ـ ــن ك ــتاب ـ ــه اجلــديـ ـ ــد ،ب ــكل س ــعادة وسـ ــرور،
وقبـ ــل وقــويف هنــا قطعــت وعـ ــد ًا حلـ ــسن وجـ ــون ب ـ ــأن ال
أطيــل ،وأحــاول أن أوجــز يف حديثــي ،لكــن هــذا اإليجــاز
ل ــن يقل ــل م ــن إعجاب ــي وتقدي ــري بكتاب ــه اجلدي ــد،
كإعجاب ــي بس ــابقه.
خالل الواحد والعش ــرين عام ًا املاضية ،التي قضاها
الس ــيد حس ــن يف مجال التألي ــف والكتاب ــة ،ومنذ كتابه
األول« ،التقالي ــد الفلكلوري ــة للعال ــم العرب ــي» ،يعك ــف
أستاذنا املوقرعلى تأليف كتاب جديد مبعدل كل سنتني
وسبعة شهور ،ويف وقت سابق ،بدأت تتبدى مالمح حياته
البحثي ــة وأهداف ــه طويل ــة األم ــد ،س ــواء يف أطروحت ــه
للدكت ــوراه ،الغني ــة بالنظري ــة ،أو يف كتاب ــه «احلكاي ــا
الفولكلوري ــة يف مص ــر» ،احلائ ــز عل ــى جائ ــزة ش ــيكاغو
للفولكل ــور ،أو يف مقاالت ــه التي تس ــتحق كل ثن ــاء .وكما
اقترحت يف مالحظاتي حول كتابه «ما وراء أوديب» ،فإن
برنامج ــه البحث ــي طوي ــل ويتضمن مهمات ش ــاقة.
كما يعلم اجلميع ،إن النمط احلالي الس ــائد للنش ــر
األكادميي هو الكتب الصغيرة ،لكن عمل حسن بدأ قبل
عق ــود م ــن الزم ــن ،وكان اله ــدف من ــه ،من ــذ أم ــد طوي ــل،
أصداء
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تق ــدمي دراس ــة متعمق ــة بعناي ــة وح ــرص ش ــديد وعم ــل
دؤوب ،ال يحف ــل بتقلب ــات الزم ــن ،وق ــد ج ــاءت مش ــاريعه
ومتكامل،
ـرد
متواش ــجة ،تنتظ ــم يف
برنامج بحث ـ ٍـي متف ـ ٍ
ٍ
ٍ
كما أنها استغرقت أمد ًا طوي ًال حتى رأت الن ــور ،ونض ــجت
ث ـمــارهـ ـ ــا .إنـ ـ ــي أشـع ـ ــر بالسعادة ألنني عش ــت املشهــد يف
فـ ــضاء الدراسات الفولكلورية خالل الفترة التي قضاها
حس ــن يف التحضي ــر لعمله ،حت ــى طباعته.
ينص ــب تركي ــزي الي ــوم عل ــى كتاب حس ــن الش ــامي،
«املكون ــات املوتيفي ــة للتقالي ــد الفولكلوري ــة العربي ــة
اإلس ــامية» ،ولك ــن قب ــل االنتق ــال إل ــى ه ــذا العم ــل،
اس ــمحوا ل ــي أن أح ــدد مق ــدار وحج ــم العمل ال ــذي أنا
بص ــدد التح ــدث عن ــه ،نطمح ،نح ــن وزمالؤن ــا جميع ًا،
إل ــى عنص ــر اجل ــودة يف أعمالنا ،س ــواء كان ــت قصيرة أو
طويلة؛ حتدثت عن جودة العمل العلمي املتميز ،وعن
املس ــتوى األكادمي ــي الرفي ــع ال ــذي يتحل ــى به األس ــتاذ
حس ــن ،يف جلس ــتي الس ــابقة ،ولكنن ــا كلنا نع ــي وندرك
أيضـ ـ ًا أن األعم ــال املطول ــة يتجس ــد فيه ــا اجلان ــب
العلم ــي أكث ــر م ــن األعم ــال املختزل ــة ،لذلك اس ــمحوا
ل ــي هن ــا ،ويف ه ــذا املق ــام أن ،أتط ــرق له ــذا اإلس ــهاب.
قب ــل ه ــذا الكت ــاب األخير ،ال ــذي نحتفي ب ــه اليوم،
وصل ــت ع ــدد صفح ــات كت ــب األس ــتاذ حس ــن ،الت ــي مت
نش ــرها من ــذ  ،1995إل ــى  571صفح ــة ،يف املتوس ــط،
ولك ــن عمل ــه األخي ــر يش ــتمل على  748صفح ــة ،ومنذ
ع ــام  ،1995نش ــر حس ــن أكث ــر م ــن  6729صفح ــة كت ــاب
(وذل ــك دون النظ ــر إل ــى مقاالت ــه املطول ــة).
وه ــذا يعن ــي بأن ــه نش ــر صفح ــة كت ــاب كل ي ــوم على
م ــدار الواح ــد والعش ــرين عامـ ـ ًا املاضي ــة .ق ــد يتب ــادر
للكثير منا بأن كتاب ًا بحجم  320صفحة ،يعد مجلد ًا
ضخم ًا ،فإجناز السيد حسن يعادل كتاب ًا ضخم ًا يزيد
ع ــن  320صفح ــة كل ع ــام ،ومل ــدة  21عامـ ـ ًا متواصلة.
إن تقدي ــر مجل ــس البح ــث الوطن ــي ال ــذي ح ــازت
علي ــه دائرتن ــا م ــا ه ــو إال نت ــاج جه ــود مجتمعة س ــاهم
فيه ــا س ــائر أعض ــاء القس ــم بش ــكل حي ــوي ،دون أدن ــى
ش ــك ،ولكن هناك أيضا دور كبير للمخرجات املنشورة،
فكلن ــا يراودن ــا اإلحس ــاس بالتقدير للدورال ــذي لعبته
جهود النش ــر االس ــتثنائية للبروفيسور حس ــن ،وللدور
ال ــذي لعب ــه يف وصولن ــا ملس ــتوى يس ــتحق التقدير.

دعــونـ ـ ــا ننـظ ـ ــر لعمـ ـ ــله الـجـدي ـ ــد يف ض ـ ــوء سج ـ ــله
احلاف ــل م ــن األعم ــال؛ إن «املكون ــات املوتيفي ــة للتقاليد
الفولكلورية العربية اإلس ــامية» هي ،كما يقول حس ــن،
دراس ــة ش ــاملة للمكون ــات املنتظم ــة لثقاف ــة تقليدي ــة،
وألمناطه ــا املميزة للفك ــر والس ــلوك والتصرفات خالل
املراحل احلضارية املختلفة» (الش ــامي .)11 ،2016 ،ليس لدي
الوقت ألفضي بكل ما لدي ،لكنني لم أقم باختيار هذه
الكلمات املفتاحية دون قصد وغاية ،فكل مفردة يف تلك
اجلملة جنمت عن مفهوم نظري ُيعد أساس ــي ًا لتقاليد
البح ــث يف علمي الفلكل ــور واإلثنولوجيا؛ من التقاليد
التي رس ــمها حس ــن وأس ــهم فيها مراراً ،ومتنيت أن عدد ًا
أكب ــر من ــا كان لدي ــه طالق ــة مفردات ــه الغني ــة ،وأط ــره
التحليلية املتينة ،إذ إن التقاليد التي يعمل بها حس ــن
تتس ــم بالدميوم ــة ،والقدرة الكبيرة عل ــى التنوير.
ويف كتابه ــا اجلدي ــد« ،نظري ــة متواضع ــة» ،تص ــف
«دوروثي نويز» هذا العمل ،مستشهد ًة مبساهمات حسن
بالتحديد ،بأنه يؤكد الفكرة بأن «الفولكلور ذاته نظرية
محلي ــة ،وبأنه يرتكز إلى التجس ــيد والتمثي ــل أكثر من
التجري ــد ،يف تناول ــه للحي ــاة االجتماعي ــة الت ــي تتس ــم
بالتفكي ــر اجلمعي واإلح ــاالت املجتمعية» (نوي ــز.)6 ،2016 ،
كيـ ـ ـ ــف يــرت ـك ـ ـ ــز الش ـع ـ ـ ـ ــب إلـ ـ ــى نـ ـظـ ــري ـ ـ ــة الـح ـي ـ ــاة
االجتمـاع ـ ــية كما تعكس ــها الثقافة التعبيرية احمللية،
والسلــوك العــرفـي فـي العالم العــربي؟ من خــالل مــثال
توضيح ــي ،ل ــدى باق ــي ش ــعوب العالم ،يقدم لن ــا كتاب
«املـ ـكــون ــاتامل ــوتي ـفــيةللـتــقالــيدالفــولك ـلــوريــةالعــرب ــية
اإلســالمــية» اإلجـاب ــة.
وأقول ألولئك الذين يرون يف عمل حس ــن الش ــامي
مرجعـ ـ ًا مضافـ ـ ًا عل ــى رف البحث اجلغ ــرايف التاريخي،
وبح ــوث الس ــرد الفلكل ــوري املق ــارن ،ب ــأن الكت ــاب يلب ــي
ه ــذه املتطلب ــات ،وال ينحص ــر فيه ــا ،والب ــد م ــن النظ ــر
للكت ــاب مب ــا يس ــتحقه من رؤية أش ــمل.
وقد أجاب البروفس ــور حس ــن على س ــوء الفهم هذا،
حي ــث ق ــال يف كتاب ــه األخي ــر« :مم ــا يدع ــو لألس ــف أن
املفه ــوم «فه ــرس» يف األعم ــال الفولكلوري ــة احلالي ــة -
س ــواء كان ــت «موتيف ــات» أو عل ــى ش ــكل «حكاي ــات»ُ ،يفهم
بش ــكل خاطئ ،إذ ينظر إليه كأداة بحث تقترن باملدرس ــة
الفنلندية« ،األسلوب اجلغرايف التاريخي» ،ويرتكز ذلك

الفهم إلى أهدافها األصلية املهجورة .وكما أش ــير مراراً،
إن ه ــذا الفهم ليس بالض ــرورة أن يجانب الصواب ،إذ أن
أحد األهداف الرئيس ــة التي يشترك بها العمل احلالي
مع ما س ــبقه من أعمال الكتّاب يكمن يف ش ــرح الصفات
املنتظم ــة للموتيف ــات ،وكي ــف تؤثر افتراضيـ ـ ًا يف جميع
مناحي احلياة البشرية ،بدء ًا من التركيبة االجتماعية
ـاء بالعالق ــات اليومي ــة بني ش ــخصني
للمجتم ــع ،وانته ـ ً
غريبني» (الش ــامي .)13-12 ،2016
إن مناقش ــة س ــوء الفهم هذا ليس ،بالطبع ،الغرض
األس ــاس من هذا العمل ،وال حتى من الباب التمهيدي
الذي علقت عليه ،ففي هذا العمل يعيد حس ــن تقدمي
مفاهي ــم أساس ــية لعل ــم اإلثنولوجي ــا األمريك ــي ،والتي
ضاع ــت معظم معانيها يف دراس ــات الفولكل ــور املعاصرة
 ظواه ــر مث ــل الس ــمة الثقافي ــة ،والعنص ــر الثق ــايف،واملؤسس ــة الثقافي ــة ،وباالعتماد على عم ــل خارج نطاق
التقالي ــد اإلثنولوجية ،يوضح حس ــن صياغته وتصوره
ملفاهي ــم املعرف ــة ،والنظام املع ــريف ،والعال ــم املعريف على
حد س ــواء ،وكما اقترحت يف حديثي عن كتابه الس ــابق،
يناقش حسن الشامي قضايا ومسائل متفردة تصب يف
صمي ــم النظري ــة الثقافية املعاصرة  -عل ــم الوجود  -يف
مس ــتوياتها املرتبط ــة بعلم املعلوم ــات واألنثروبولوجيا،
عل ــى س ــبيل املثال .وقد قطع ــت وعد ًا بأن أق ــارب الكتاب
اجلدي ــد م ــن الناحي ــة النظري ــة ،لكنن ــي أدعوك ــم ب ــأن
تقوموا بذلك بأنفس ــكم.
الحظت بأن مجرد قراءة املقدمة يزودنا مبجموعة
م ــن األمثل ــة التوضيحي ــة الت ــي تش ــرح التراب ــط ب ــن
«املوتيف ــات» يف التجمع ــات احمللي ــة والعاملي ــة .وق ــد
تعلمن ــا ب ــأن املوتيف ــات ،كما تبدو لـ «س ــتيث ثومبس ــون»
وأقران ــه ،مجموع ــة م ــن املكونات التي تش ــكل الس ــردية
الفولكلوري ــة ،لك ــن ه ــذا الفه ــم لي ــس نهاي ــة املط ــاف
بالنس ــبة حلس ــن الش ــامي ،فكم ــا أوض ــح لن ــا بأمثلت ــه
التأطيري ــة ،ف ــإن املوتيف ــات تش ــمل النزاع ــات يف
االنتخاب ــات ،األلغ ــاز اإليروس ــية ،تاريخ حي ــاة اجلنرال
ديفي ــد بتراي ــوس ،املفه ــوم الالهوت ــي ع ــن التنف ــس،
التفس ــيرات الش ــعبية ل ــوالدة الع ــذراء ،تش ــخيص
احل ــروف الهجائي ــة ،وال ــوكاالت األمريكي ــة التي تعرف
بال ــوكاالت األبجدي ــة ،التنظي ــم االجتماعي للمس ــكن
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األب ــوي (األس ــري) ،وأعم ــال العنف الت ــي حطمت آمال
العدي ــد م ــن الن ــاس يف ث ــورات الربي ــع العرب ــي.
ويقدم حس ــن الشامي فهرس ــة للمتداول من الصور
والتص ــورات ،واالس ــتعارات ،واملوضوع ــات ،لي ــس يف
الس ــرد العرب ــي والثقاف ــة التعبيري ــة يف العال ــم العرب ــي
حاليـ ـ ًا ،فحس ــب ،ب ــل يف النظام الثق ــايف الع ــام ،والنظام
االجتماع ــي للعال ــم العربي يف س ــياق الفه ــم التاريخي
للثقافة والس ــلوك ،وتوفر املصادر النصية قاعدة بيانات
رئيس ــة لع ــزل ه ــذه املوتيف ــات ،لكنها ال تش ــكل املواضيع
الوحي ــدة الت ــي يتوج ــه إليه ــا ه ــذا العم ــل املك ــون م ــن
مجلدي ــن .فاألنثروبولوجي ــا الوصفي ــة تثري الدراس ــة،
وإذا م ــا أخذن ــا م ــا أنتج ــه معاصرون ــا وأس ــافهم عل ــى
محم ــل اجلدية ،ف ــإن كتاب «املكونات املوتيفية للتقاليد
الفولكلوري ــة العربية اإلس ــامية» ُيذكّرنا بق ــوة بالغزارة
والعمق املذهلني اللذين صاغوا بهما املفاهيم اجلمعية
لس ــائر العال ــم االجتماع ــي .ويع ــد الس ــرد الفض ــاء
األمث ــل للتحقي ــق يف هذه التمثي ــات اجلمعية للحياة
االجتماعي ــة وش ــخصية الف ــرد ،ولك ــن حس ــن الش ــامي
يظه ــر لن ــا أن الس ــرد لي ــس نهاي ــة األم ــر ،ألن املوتيفات،
كم ــا يش ــرحها لن ــا ،موج ــودة يف كل م ــكان.
ويف اخلت ــام ،ميكنكم أن تتحققوا بأن حس ــن هو من
ضم ــن األعض ــاء األكث ــر نش ــاط ًا يف الدائ ــرة م ــن حي ــث
تناول ــه ،وانفتاحه عل ــى التواصل البحث ــي املثمر ،وعلى
مص ــادر البح ــث بأنواعها ،ولطاملا س ــمعتمونني أحتدث
ع ــن ه ــذا املوض ــوع ،وأنا أثير ه ــذا املوضوع يف ه ــذا املقام
لتوجيهكم لألعمال العلمية املتميزة يف جامعة إنديانا،
حيث يجد كل من يتمكن للوصول إليها عبر اإلنترنت،
مجموع ــة ال ب ــأس به ــا م ــن أعمال حس ــن املنش ــورة ،مبا
فيه ــا كتاب ــه اجلديد املكون م ــن مجلدين ،الذي نحتفي
به اليوم.
نتوجه بالش ــكر حلسن الش ــامي ،إذ أفسح لنا فرصة
االط ــاع على عمله املتميز ،وكذلك لكل الذين تعوزهم
مص ــادر معلوماتي ــة ثري ــة جلامع ــة تع ــد م ــن أفض ــل
اجلامعات .كما نتوجه بالش ــكر لقس ــم الطباعة والنشر
يف مكتب ــات جامع ــة إنديان ــا ،الذي ــن عمل ــوا جاهدي ــن،
وأتاحوا لنا ولغيرنا ،فرصة الوصول الس ــهل والواس ــع ملا
ه ــو متوف ــر يف ه ــذه املكتبات.
أصداء
العدد 37
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إن البح ــث يف عم ــل حس ــن اجلدي ــد باس ــتخدام
«م ــدرس» ق ــد يوح ــي باس ــتجالب
كلم ــة «ُ - »teacher
القلق واملش ــكالت االجتماعية الت ــي تكتنف هذا الدور،
ولك ــن ميكنن ــا يف الوق ــت ذات ــه أن نالحظ بأن املدرس ــن
اجليدي ــن يالق ــون كل االحت ــرام والتك ــرمي يف التقاليد
اإلسالمية ،كما هو احلال يف تقاليدنا وأعرافنا ،لذلك
أنهي حديثي بـتوجيهكم إلى «« »W0027.2.2العرفان
للم ــدرس» ( ،Gratitude to teacherولك ــن م ــن
أج ــل الطراف ــة ،أوجهك ــم إل ــى  X0350و  X3070لقراءة
بع ــض الن ــكات والطرائف ع ــن املدرس ــن والباحثني».
تهانين ــا لك يا أس ــتاذ حس ــن على عمل ــك اجلديد،
ونتطل ــع لالس ــتمتاع باالطالع على مش ــروعك الكبير
القادم.
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متداولين سبل ومنهجيات تدريس (الثقافة الشعبية)
في المدارس بمملكة البحرين
"الثقافة الشعبية" تجتمع مع إدارة المناهج بـ "وزارة التربية والتعليم"

التحرير

في لقا ٍء ثـــري ،جـــاء بتوجيه من ســـعادة وزير التربيـــة والتعليـــم الدكتور ماجـــد النعيمي ،جمع
خبراء “الثقافة الشـــعبية للدراســـات والبحوث والنشـــر” ،بخبراء إدارة المناهج في“وزارة التربية والتعليم”
البحرينيـــة ،تبادل الطرفان خالل ُه ســـبل ومنهجيـــات تدريس الثقافة الشـــعبية ،إلـــى جانب “تطوير
المنهـــج اإلثرائي للثقافة الشـــعبية بالمدارس الثانوية فـــي مملكة البحرين” ،وجاء اللقـــاء صبيحة الثالثاء
( 13ديســـمبر 2016م) ،في إطار التواصل البناء مع الشـــركاء فـــي االهتمام بمجال (الثقافة الشـــعبية).
وخ ــال اللق ــاء أش ــاد رئي ــس املنظم ــة الدولي ــة للف ــن الش ــعبي ( ،)IOVعلي عبد اهلل خليف ــة ،بالتجرب ــة الرائدة
للبحرين يف إدخال الثقافة الشعبية ضمن املناهج الدراسية ،واعتمادها منهج ًا إثرائي ًا لطلبة املرحلة الثانوية ،إلى
جانب إعداد مناهج متماس ــكة وش ــاملة متكن الطالب من اإلملام مبحتويات ثقافته الش ــعبية وتراثه.
أكد خبراء وزارة التربية بأن جتربة تدريس الثقافة الش ــعبية ،قطعت ش ــوط ًا يف هذا املجال ،مضيفني بأن جلنة
م ــن االختصاصي ــن يف ال ــوزارة ،تلق ــت توجيهات ،من ــذُ الع ــام ( ،)2006إلعداد وثيقة ملس ــاق إثرائي (تطبيقي) ملنهج
الثقاف ــة الش ــعبية للمرحلة الثانوية ،وق ــد مت إعداد هذه الوثيقة مبش ــاركة مجموعة من اخلبراء.
وبني اخلبراء ،أن الثقافة الش ــعبية كانت وما تزال حاضرة ،إذ أن هناك مس ــاقات إلزامية للمرحلتني االبتدائية
حتضر
واإلعدادي ــة ،كاللغ ــة العربية ،والتربية الوطنية ،وحقوق اإلنس ــان ،واملواد االجتماعية ،ويف كل هذه املس ــاقات،
ُ
الثقاف ــة الش ــعبية ،إال أن حضوره ــا ال يتناس ــب واآلم ــال املعق ــودة على تدري ــس مثل هذه الثقاف ــة ،إلى جانب غيابها
ع ــن طلب ــة املرحل ــة الثانوي ــة عدا عن املقرر اإلثرائي الذي اعتمد مدرس ــو ُه يف تدريس ــه على الوثيق ــة التي أعدت من
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قب ــل اخلب ــراء يف ( .)2006وتابع اخلب ــراء أن الكتاب اجلديد
(املعد لتدريس الثقافة الشعبية) ،والذي اتخذ من الوثيقة
انطالق ــة ،ق ــد عال ــج قضايا الثقافة الش ــعبية تربويـ ـ ًا ،وذلك
اس ــتناد ًا إل ــى رؤي ــة مخصوص ــة يف تدري ــس ه ــذه امل ــادة «غي ــر
العادي ــة» ،إذ س ــيكون الكت ــاب ب ــن ي ــدي املعلم ــن والط ــاب
كليهم ــا ،مم ــا يثري تدري ــس املادة عل ــى مختلف الصعد.
ويأت ــي ه ــذا الكت ــاب كمقرر إثرائ ــي إذ يج ــيء ضمن باقة
م ــن االختيارات الت ــي تلبي حاجة الطلبة يف التعلم ،بحيث
يكون على الطالب اجتياز عدد محدد من الساعات املعتمدة
له ــذه املق ــررات اإلثرائي ــة ،الت ــي يت ــرك ل ــهُ حري ــة اختياره ــا،
ليتسنى لهُ التخرج ،وقد أمتّ كلّ الساعات املعتمدة املطلوبة
من ــه .وه ــذا املق ــرر (الثقاف ــة الش ــعبية) م ــدرج ضم ــن تل ــك
الباق ــة الت ــي يختار منها طالب املرحل ــة الثانوية ،وال ميكنه
التخ ــرج دون االنته ــاء من الس ــاعات اإلثرائية.
وميت ـ ُـد املق ــرر لفص ــل دراس ــي كام ــل ،ال يخض ــع لعمليات
تقومي كالسيكية ،بل يقتضي من الطالب احلضور واملشاركة
يف أح ــد املش ــاريع الت ــي ميك ــن ملجموع ــة الص ــف أن تق ــوم بها
انطالقـ ـ ًا م ــن املس ــائل املعاجل ــة يف املقـ ـ ّرر ،وعلي ــه ف ــإن املق ــرر
اجلدة
يأخ ــذ صبغ ــة إثرائية عملية وه ــذا جانب من جوان ــب ّ
والطراف ــة فيه.
وتن ــاول اخلبراء خالل اجتماعه ــم التحديات والرهانات
الت ــي تواج ــه تدري ــس ه ــذا املق ــرر ،والت ــي ترتك ــزُ عل ــى ن ــدرة
وجود اإلطار التدريس ــي املختص يف مجال تدريس الثقافة
الشعبية ،إلى جانب مسألة تصنيف مواد الثقافة الشعبية،
والت ــي يختل ــف أه ــل التخص ــص يف تصنيفه ــا ،وق ــد خلص
اخلبراء لتصنيفه ــا إلى ثقافة فردية ،وثقافة جماعية ،كما
طرح اخلبراء إشكالية اللغة املستخدمة يف تدريس الثقافة
الشعبية؛ فهل يعتمد معلم اللغة العربية الفصحى للشرح
والتدريس ،أم اللهجة احمللية احملكية ،ليقترب أكثر إلى روح
ال ــدرس واملادة؟.
كما لفت خبراء «الثقافة الش ــعبية للدراس ــات والبحوث»
إل ــى أهمي ــة أن تنفتح «وزارة التربية والتعليم» على مختلف
اجله ــات املعني ــة بالثقاف ــة الش ــعبية ،وعل ــى رأس ــها «مجل ــة
الثقاف ــة الش ــعبية» ،و«جامعة البحري ــن» ،باإلضافة ملختلف
املراكز املعنية بالتراث الثقايف الشعبي ،وهو ما قد يسهم يف
ج ــودة املخ ــرج النهائي للجه ــود الكبيرة التي تبذله ــا الوزارة
يف س ــبل تطوي ــر ه ــذا املق ــرر ،كم ــا لفت اخلب ــراء إل ــى ضرورة
أن تتولى الوزارة آلية ،بالتعاون مع اجلهات املعنية ،لتوسيع
م ــدارك املدرس ــن املس ــؤولني ع ــن تدري ــس ه ــذه امل ــادة ،وذلك
أصداء
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عب ــر إش ــراكهم يف الن ــدوات وامللتقي ــات واملؤمت ــرات التي تعزز
اطالعه ــم ،وتوس ــع معارفهم مبجاالت الثقافة الش ــعبية.
إل ــى ذل ــك أك ــد خب ــراء وزارة التربي ــة أن التغل ــب عل ــى
التحدي ــات يتطل ــب تكات ــف مختل ــف اجله ــات املعني ــة ،إل ــى
جان ــب الره ــان عل ــى دور امل ــدارس يف إنش ــاء منتدي ــات تعن ــى
مب ــادة (الثقاف ــة الش ــعبية) يف مختل ــف املراح ــل التعليمي ــة،
بحيث يتسنى للطالب من خاللها اإلشتغال على املشروعات
التطبيقي ــة ،الت ــي تدفع نح ــو تأصيل امل ــادة ،فض ـ ًـا عن كون
هذه املنتديات رافد ًا يغذي املادة نفس ــها مبا ميكن أن تنتجهُ
من مش ــروعات.
وبين ــوا أن م ــن أب ــرز الرهان ــات املتعلق ــة مبنه ــج (الثقاف ــة
الشعبية) ،هو نفاذ هذه الثقافة ،وما تتضمنهُ من معلومات
إلى الطلبة ،إذ يعتبر كتاب (الثقافة الش ــعبية) ،الذي أعدتهُ
ال ــوزارة ،أول وثيقة رس ــمية مدرس ــية تصون مف ــردات الثقافة
الش ــعبية ،وحتف ــظ اس ــتمرارها ب ــن صف ــوف الطلبة بش ــكل
علم ــي ،موث ــق بالص ــور والرس ــومات ،وهذا ما يجعل املدرس ــة
تغ ــدو الضام ــن الوحي ــد حلصول تواص ــل بني م ــواد الثقافة
الش ــعبية والطلب ــة ،إل ــى جان ــب ال ــدور ال ــذي يلعب ــهُ املق ــرر
يف تعزي ــز االنتم ــاء للوط ــن ،واالعت ــزاز بهويت ــه البحريني ــة
األصيل ــة ،فض ـ ًـا عم ــا تش ــيعه الثقاف ــة الش ــعبية ،بوصفه ــا
مشترك ًا عام ًا ،من قيم احملبة ،والتعاون ،والتعايش بني أفراد
الش ــعب ،إذ اس ــتطاع الكت ــاب ،أن يتج ــاوز مج ــرد اس ــتعراض
التراث املادي وغير املادي وتوصيفه ،إلى الغوص يف املفاهيم
والدالالت والقيم االجتماعية التي حترك يف الطالب مهارة
التفكير الناقد.
واختتم اللقاء بتثمني دور «وزارة التربية والتعليم» على
جهوده ــا احلثيث ــة ،والتأكي ــد على أهمي ــة اس ــتمرار التعاون
يف كل م ــا يخ ــص إغن ــاء م ــادة (الثقافة الش ــعبية) ،التي أكد
اخلبراء يف «الثقافة الش ــعبية للدراس ــات والبحوث والنش ــر»
عل ــى أهمي ــة االحتف ــاء به ــا عل ــى النط ــاق العرب ــي كتجرب ــة
رائ ــدة ،ورمب ــا ه ــي األول ــى من نوعه ــا يف الوطن العرب ــي ،إلى
جان ــب ضرورة االس ــتفادة من كون مملك ــة البحرين ،هي من
تق ــود «املنظمة الدولية للفن الش ــعبي».
وقد أبدى خبراء «الثقافة الش ــعبية للدراس ــات والبحوث
والنش ــر» ،اس ــتعدادهم لدعم وزارة التربية يف مساعيها نحو
تأصي ــل الثقاف ــة الش ــعبية ،وذلك عبر تهيئة الك ــوادر املعنية
بتدري ــس امل ــادة ،وتزوي ــد ال ــوزارة باملدرب ــن ،وتوفي ــر اخلبرات
العربي ــة واألجنبية لالس ــتفادة منها يف ه ــذا املجال.

Les bijoux marocains ont
été classés, selon la méthode
généralement adoptée par les
chercheurs concernant l’artisanat
traditionnel, en deux catégories
: les bijoux citadins et les bijoux
villageois (ou ruraux), les premiers
ayant pour matériau l’or et les
pierres précieuses, les seconds
l’argent ou les métaux enduits
d’or ou d’argent, les bijoux se
caractérisant, dans ce cas, par leur
épaisseur et leur volume imposant.
Même si l’argent a donné lieu,
aujourd’hui, à des formes variées et à
de multiples techniques de fabrication et
d’ornementation, ces bijoux ont gardé leur
aspect traditionnel, les artisans étant restés
fidèles à leurs méthodes de travail simples,
basées sur des outils en petit nombre et
différant fort peu de ceux qui étaient en
usage, il y a des milliers d’années.
Mais on ne peut évoquer l’histoire de
ces bijoux sans parler de l’exploitation des
mines d’argent au Maroc dont l’histoire
remonterait, selon les spécialistes, à
l’époque antéislamique. Avec l’arrivée
de l’Islam dans le pays les métaux ont
contribué à la création d’ateliers pour
frapper la monnaie et, partant, à la relance
de l’économie. L’argent a dès lors servi
comme ornement mais aussi comme
moyen pour développer les échanges
économiques. Al Bîkry parle, dans son «
Kîtab al mugharrib fi dhikri bilad Ifrikiya wal
Maghrib » (Le livre du voyageur en occident
sur les pays d’Ifriqiya et du Maroc), d’une
mine d’argent à Taznekht, d’une autre à
Tamdelt, dans les environs de Taroudant,
et d’une troisième à Tamdoult, au sud du
Petit Atlas. Léon l’Africain évoque, pour sa
part, une mine qui se trouvait dans la région
de Helala, dans le Petit-Atlas, également,
et qui suscita des conflits entre les tribus.
L’abondance du minerai d’argent a, nul
doute, contribué au développement de
l’industrie de l’argent, n’en déduisons pas
que les centres les plus connus pour le
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LES BIJOUX EN ARGENT DU MAROC

UN ART VILLAGEOIS ANCESTRAL
Rahma Miri
Maroc
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a fabrication des bijoux en argent, autrement
appelée an-nougra, jouit d’une place de choix
dans le patrimoine populaire marocain. Cette industrie
et les usages que l’on fait de ces bijoux se sont
répandus, en particulier chez les ruraux, les artisans
traditionnels ayant pris l’habitude, depuis les temps
les plus reculés, de sillonner sans cesse la région en
transportant leur marchandise, leurs outils et leur savoirfaire.
Ces artisans ont en effet acquis une compétence
qui leur a permis d’opérer des croisements entre
les apports des nombreuses civilisations
(phénicienne, byzantine, romaine, africaine,
andalouse…) que le pays a connues, à
travers les âges, et dont la mémoire a été
conservée dans les musées du Maroc ainsi
que dans les témoignages historiques,
notamment les textes évoquant les mines
d’argent, les échanges commerciaux et
l’usage que la population tout autant que les
princes ont fait de ce métal.
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Le Protectorat a ainsi décidé que les
Européens n’habiteraient pas à l’intérieur
de la médina afin de ne pas déranger ses
habitants et de ne pas voir eux-mêmes leurs
habitudes bouleversées. Il fit donc construire
hors des murailles de la vieille ville une cité
nouvelle où les conceptions urbanistiques
respecteraient les exigences de la circulation
moderne et répondraient aux critères d’un
habitat spacieux, aéré et harmonieux et
d’artères et places publiques propres à
satisfaire à la demande des populations
européennes. Cette dualité fit que le centre
de gravité se déplaça de la médina vers la
nouvelle cité, faisant perdre à la première son
statut et ses anciennes fonctions.
L’administration
du
Protectorat
a
accompagné sa politique d’urbanisme
par
l’exécution
de
nombreux
plans
d’aménagement de la ville qui se réduisirent
en fait à la consécration de sa fonction militaire
et à la préservation des intérêts de la minorité
européenne de la nouvelle ville aux dépens de
l’immense majorité des habitants marocains
qui furent refoulés vers la vieille ville et les
bidonvilles qui l’entouraient.
On peut affirmer que cette politique
urbanistique n’a pas réussi à éliminer les
problèmes générés par les mutations de
la ville et de ses environs, et dont les plus
importants furent l’apparition de quartiers
périphériques formés d’habitations en tôle,
témoignant à l’évidence de la dégradation
des vieilles infrastructures urbaines. A cela
sont venues s’ajouter les conséquences
de cette dynamique née de l’attraction que
Taza a exercée en tant que centre urbain
sur l’ensemble de sa région.
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L’URBANISME AU MAROC
AU TEMPS DU PROTECTORAT FRANÇAIS
AUTHENTICITE ET INFLUENCES
EUROPEENNES

L’exemple de la ville de Taza
Jalel Zine el Abidine
Maroc

L

google maps

’essentiel des enseignements à tirer de l’étude de l’urbanisme dans la ville de Taza,
à l’époque du Protectorat français, est que l’évolution de la ville a été emblématique
des mutations sociales survenues au cours de cette période ainsi que des contradictions
et nouvelles réalités apparues sur le terrain, l’urbanisme étant devenu le reflet de la nature,
de la qualité et du rythme de développement de l’habitat.
Ayant à peine assuré sa mainmise sur la ville, L’administration du Protectorat a entrepris,
comme elle le fit pour les autres villes du pays, la mise en œuvre d’une politique conçue en
rapport avec la forme et la nature des bâtiments mais aussi le type de relation susceptible
d’assurer la continuité entre l’architecture coloniale et celle de la vieille ville, dans le
cadre plus général de la conception qu’avait la Résidence générale de cette entreprise.
Les premiers effets de cette politique française de l’urbanisme dans la ville de Taza se
manifestèrent à travers le choix d’un développement duel tendant à faire coexister une
vieille et une nouvelle ville.
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Ce patrimoine culturel qui réside, pour une
part essentielle, dans la chanson populaire,
a constamment été un trait d’union entre
la passé et le présent. Grâce à la mémoire
des récitants ce patrimoine nous est
parvenu en conservant son identité et son
authenticité. « Est patrimoine, écrit Hassan
Hanafi tout ce qui, à l’intérieur de notre
civilisation présente, nous vient du passé.
» Le passé est en effet, là, avec ses us et
coutumes, il ne cesse d’actualiser à nos
yeux de la façon la plus précise toutes les
formes d’expression de la vie quotidienne,
avec ses joies et ses fêtes, telle qu’elle fut
vécue par les populations ancestrales.
La plupart des chansons populaires
d’El Gdah sont liées à des récits, certains
véridiques et nous réfèrent à des faits
historiques, d’autres relevant de la pure
imagination. Les paroles de ces chansons,
qu’elles soient en arabe littéral ou en arabe
dialectal, qu’elles trouvent leur origine
dans un récit ou dans uns scène vécue,
nous renvoient soit à une fiction soit à
une expérience dont il naît une forme
de méditation sur tel ou tel aspect de al
vie vécue. L’auteur a acquis lors de son
enquête sur ce type de chanson populaire
la certitude qu’elle ne peut faire l’économie
du passage par le conte qui plonge ses
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racines dans la mémoire des populations
qui les ont transmises au long des siècles
et qui assume de nombreuses fonctions
dont l’une des plus importantes est la
révélation de secrets que les habitants du
village ont voulu nous communiquer au
moyen de la chanson. Celle-ci présente en
effet un ensemble de formes significatives
des comportements, du mode de vie, du
niveau d’évolution des populations d’Al
Gdah.
Ce qui distingue, en premier lieu, telle
région de telle autre ce sont ces us et
coutumes qui dessinent de nombreux
aspects et soulignent les spécificités
sociales et culturelles de la communauté
qui y vit. Les grandes occasions, les
festivités et les cérémonies de mariage
jouent à cet égard un rôle important dans la
détermination de cet ensemble de réalités
et de manifestations qui font qu’Al Gdah
diffère de telle région du pays et ressemble
à telle autre. Al menjema que l’on retrouve
dans beaucoup d’autres régions constitue
l’une des plus importantes traditions
festives de ce village, et peut-être même la
plus importante dans la mesure où elle est
pratiquée lors des cérémonies de mariage
ou de circoncision.

LA FEMME ET L’HERITAGE MUSICAL DANS

LA PETITE VILLE D’EL GDAH
AU NORD OUEST DE LA TUNISIE
Naouel Jilali
Tunisie

L

a petite ville d’El Gdah se trouve au nord-ouest de la Tunisie, à près de 250 kms de
la capitale, loin au sud de la ville du Kef, dont elle est distante de 90 kms. Elle est au
centre d’un triangle avec, d’un côté, la ville de Kalaa el Khisba ( littéralement : « la forteresse
fertile », cette ville s’étant appelée avant l’indépendance du pays Kalaa al Jarda – « la
forteresse aride »), d’un deuxième côté de la ville de Kalaat Sinan (« la forteresse de Sinan
Pacha », également connue sous le nom de Kalaat al Asnam, « la forteresse des statues »,
ou de Kalaat Essikka, « la forteresse de la voie ferrée »), qui est à 15 kms, et d’un troisième
côté, la frontière algérienne.
El Gdah est une bourgade agricole entourée de terres fertiles et de montagnes. Ses
habitants sont des paysans (grandes cultures et élevage des ovins) qui mènent une vie
simple, guère éloignée de celle des populations amazighes, les premières à s’être établies
dans cette région du pays. L’héritage culturel de ces agriculteurs et éleveurs est en fait
leur seul divertissement, héritage dont il ne faut pas oublier à quel point il a bénéficié de
la position stratégique d’Al Gdah, qui est étroitement liée à l’Algérie voisine, comme on le
voit à la variété et à la multiplicité des manifestations festives qui scandent son existence.
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Qui mettre dès lors sur le banc des
accusés ? Et qui jeter en prison lorsqu’on
entend un groupe de jeunes fredonner,
tout en dansant la debka, une chanson qui
bouscule les interdits ?
Echantillon étudié :
L’auteur a examiné la matière sonore qu’il
a collectée sur deux générations, soit près
d’une soixantaine d’années s’étendant du
début des années 60 jusqu’à la dernière
décennie.
Axes de l’étude :
Deux axes ont été dégagés :

2 Les transgressions les plus importantes
concernent l’interdit sexuel, ce qui
s’explique par trois raisons:
a

Le désir de se libérer de la répression
sexuelle;

b la seule autorité susceptible de sanctionner
ce type de dépassement est une autorité
sociale qui ne dispose d’aucun moyen de
rétorsion ;

Premièrement: Les mutations
économiques et politiques et leur impact
sur la chanson populaire.

c une certaine tolérance sociale à l’égard
d’une transgression où l’on ne passe pas
de la parole à l’acte.

Deuxièmement: L’attitude de la société
face à l’interdit religieux, aux traditions et
aux us et coutumes, et son effet sur la
chanson populaire.

3 Les lignes rouges en matière de politique
constituent une forme de transgression
autrement plus grave. Cela s’explique
non pas par le despotisme exercé par le
pouvoir mais par l’expérience sociale du
rapport au pouvoir. En outre, les sanctions
prises par le pouvoir politique constituent
une réalité palpable alors que l’autorité
religieuse ne dispose pas de moyens de
répression.

L’auteur est parvenu aux conclusions
suivantes :
1

la Jordanie ne pouvant rester à l’écart
des mutations survenues dans son
environnement.

La chanson est un reflet sincère des
changements socioéconomiques que
la région a connus, de façon générale,
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CHANSON POPULAIRE ET
MUTATIONS SOCIALES

EN JORDANIE
Mahmoud Al Jabbour
Jordanie

L

’étude porte sur les mutations sociales que l’on peut percevoir à travers la chanson
populaire en Jordanie, en tant que celle-ci constitue un registre hautement fiable car
échappant constamment aux ciseaux du censeur, louvoyant et se dérobant pour exprimer
les non-dits de la société, franchissant ainsi les lignes rouges et investissant les domaines
de l’interdit. Pourtant, cette chanson bénéficie d’une réelle tolérance, et cela pour deux
raisons :
La première est qu’il s’agit d’un art, et tout art porte en soi sa propre justification ; il est
à soi sa propre finalité, son seul objectif étant de procurer du plaisir, de la détente ou du
divertissement, autant de raisons que le détenteur d’une autorité – qu’elle soit religieuse,
sociale ou politique – pourra invoquer pour passer sous silence les transgressions.
La deuxième raison est en rapport avec la nature même de la chanson populaire: celleci, en effet, ne se réclame pas d’un auteur précis pas plus qu’il n’est d’auteur qui puisse en
revendiquer la paternité. Il en va ainsi, d’ailleurs, de l’ensemble du patrimoine immatériel.
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La symbolique du poisson dans cette
île, qu’il soit offert frais pour annoncer
un mariage ou qu’il prenne d’autres
significations sociales, témoigne de la trace
laissée dans totalité de la région par les
civilisations anciennes qui s’y sont succédée
et où le poisson a, sans aucun doute, revêtu
une symbolique particulière. On sait en effet
que les poissons ont toujours occupé une
place importante dans les vieilles civilisations
qui les ont entourés d’une riche symbolique.
Les habitants de l’île de Tarout ne pouvaient
à cet égard qu’être influencés par les
civilisations dont ils étaient environnés, celle
de la Perse, celle du Sind ou celle du sud de
la Presqu’île arabique.
La consommation des poissons et des
mollusques après qu’ils ont été salés et
séchés est une tradition héritée depuis la nuit
des temps, dans l’île de Tarout. La chair peut
aussi bien être consommée à l’état brut que
dessalée à l’eau ou bouillie avec de l’oignon
et accompagnée de divers légumes. Cette
méthode de cuisson existe dans Tarout
mais aussi dans d’autres régions du Golfe
où les familles mettent les poissons et les
mollusques à sécher afin de les conserver
pour les froides journées d’hiver.
Le poisson séché fait partie des traditions
culinaires les plus anciennes. Cette pratique
était largement répandue chez les Sumériens
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qui étendirent leur influence à l’ensemble
des cités qui les environnaient du fait des
importantes relations commerciales que
celles-ci entretenaient avec Sumer.
Si l’une des traditions des habitants de
Tarout était de distribuer le poisson frais, à
titre d’annonce d’une cérémonie de mariage,
leurs descendants continuent, aujourd’hui à
faire l’offrande de poissons séchés dans le
cadre d’un rite de célébration de la fête de la
Vierge Marie.
Voilà qui confirme la symbolique
particulière que les populations de cette
île n’ont cessé d’attacher au poisson pour
tout ce qui concerne la socialisation des
épousailles. Le poisson frais est en effet
d’abord offert lors de la conclusion du
contrat entre les familles, il signifie alors
le début d’un nouveau processus devant
conduire à un mariage et ouvrir la voie à
une nouvelle vie familiale. Le poisson grillé
est ensuite présenté, accompagné de riz
cuit dans le sirop de palmier, à la veille de la
cérémonie pour signifier le parachèvement
du processus.
En d’autres circonstances, le poisson
séché symbolise la fin de la vie lorsqu’il est
offert pour célébrer l’anniversaire de la mort
de la Vierge Marie.

LE POISSON ET SA SYMBOLIQUE

DANS L’ILE DE TAROUT
Jaafar Al Bahrany
Arabie Saoudite

google maps

L

’île de Tarout a suscité, au long de son histoire, la convoitise de nombreux conquérants
et envahisseurs, en raison de la stabilité et de l’hospitalité qu’offrent ses terres fertiles
et ses eaux abondantes, outre qu’elle constitue un lieu stratégique du fait de sa situation sur
les routes du commerce maritime dans la région du Golfe et de ses ports et abris naturels
qui ont grandement contribué aux multiples activités qui s’y sont développés, qu’il s’agisse
d’agriculture, de pêche ou de commerce. Aussi est-elle tôt devenue un lieu d’émigration
de et vers les régions voisines, de Bassora, au nord, jusqu’à Oman, au sud, et de Nedjd, à
l’ouest jusqu’à Al Ahwaz, Al Muhammarah et sa province, à l’est.
L’île de Tarout a subi, à travers les âges, de nombreuses influences liées à l’expansion du
commerce dans l’ensemble de la région du Golfe et de la grande Syrie. Diverses civilisations
y laissèrent leur empreinte, depuis l’aube de l’histoire jusqu’à nos jours, tant au plan spirituel
qu’intellectuel ou culturel.
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Cette vision fondée sur le caractère
central de l’expérimentation a donné
naissance à des pratiques médicales et à
des traitements aussi nombreux que variés
dont les premiers bénéficiaires furent, sans
aucun doute, les populations musulmanes
de l’époque d’Ibn Al Jazzar. Avicenne (Ibn
Sîna) parle de ce type de démarche en ces
termes : « J’ai pris en charge les malades
et je vis s’ouvrir à moi d’inestimables
perspectives de traitement puisés dans
l’expérience. »
Ibn Al Jazzar s’est donc éloigné de
la démarche purement philosophicothéorique qui prévalait chez les médecins
grecs, et s’est, en revanche, complètement
tourné vers les expériences pratiques et les
applications concrètes. Sa démarche ne
diffère pas, du point de vue de l’auteur, du
concept d’expérience chez Kant, en tant
que l’expérience est une connaissance
expérimentale qui définit un objet ou une
manifestation au moyen des sens. Ce
rapprochement ne signifie pas qu’il faille
pour autant prendre les critères définis par
la science moderne comme base pour
évaluer un savoir produit par la science
islamique, voilà plus de mille ans. Et
c’est pourquoi la notion d’expérience ou
d’expérimentation chez Ibn Al Jazzar doit
être appréhendée d’abord au sens premier
de compétence et de savoir-faire.
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La leçon la plus importante à retenir
quand on se penche sur le parcours d’Ibn
Al Jazzar est sans doute la modestie et la
noblesse de la pratique médicale chez cet
homme dont l’approche ne fut nullement
motivée par l’appât du gain ou la recherche
des honneurs. Au contraire, le médecin
s’était mis au service du commun des
mortels, et en particulier des plus démunis.
« Lorsque je vis, écrit-il, que beaucoup de
pauvres et d’indigents sont dans l’incapacité
de profiter des bienfaits de ce livre (Zâd al
mussafîr wa qut al hâdhir – La provende
du voyageur et l’aliment du sédentaire) et
de bien d’autres ouvrages écrits par les
maîtres en sagesse pour préserver la santé
des bien-portants et guérir les malades de
leurs maux, car ils sont fort démunis et ne
disposent guère des moyens d’accéder aux
matières qui leur permettent de se soigner,
lorsque je vis cela je décidai de réunir au
profit de ceux qui sollicitent la médecine
et de ceux qui pourraient tirer bénéfice de
notre ouvrage appelé Zâd al mussafîr… les
données relatives à la science des maladies,
à leurs causes, à leurs symptômes et aux
moyens de les traiter par des médicaments
faciles à préparer, peu coûteux en efforts
et en argent, de sorte qu’il sera aisé aux
médecins de prendre en charge le commun
des hommes, les pauvres et les plus
démunis en recourant à ces médicaments
que j’ai trouvés chez Galien. »

EXPERIMENTATION ET MEDECINE POPULAIRE

CHEZ IBN AL JAZZAR
Hamadi Dhouib
Tunisie

L

’expérimentation dans les sciences arabo-islamiques exige de nouvelles études
et des recherches approfondies afin qu’en soient percés les secrets et que soit
déterminé le statut réel qui fut le sien au regard de la pensée qui a produit ces sciences.
Bien des points liés à la démarche expérimentale d’Ibn Al Jazzar – tels que, par exemple,
le rapport de l’expérimentation à la jurisprudence religieuse (char’a) ou l’existence ou pas,
chez lui, d’un lien entre les expériences qu’il menait et le recours à certains instruments
utilisés en appoint – ont, assurément, été négligés. Il est temps que la recherche aborde la
question sous tous ses aspects.
Mais l’auteur estime qu’il convient d’abord de montrer la centralité de l’expérimentation
dans l’approche d’Ibn Al Jazzar dans les deux domaines de la médecine et de la
pharmacologie. C’est pour cette raison en effet que ce savant est classé dans la catégorie
des médecins qui considèrent la médecine comme une pratique créatrice qui doit se
fonder sur l’expérimentation et non sur l’inspiration, ainsi que le croyaient de nombreux
médecins grecs, et à leur tête Galien.
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l’exploration de la vie intérieure de ces êtres:
psychologie, pensées mais aussi divers
acquis susceptibles d’évoluer. »
Parler de personnage merveilleux
implique la recherche de la source du
merveilleux qui constitue l’un des supports
de tout ce qui relève de l’extraordinaire
dans le texte. Aussi la question du temps
et du lieu, vus sous l’angle du merveilleux,
ne peut-elle pas être séparée de celle
du personnage merveilleux lui-même.
Postuler le caractère irréel du temps et
du lieu constitue, dès le départ, une des
exigences essentielles du texte merveilleux
car c’est sur cette base que se construit la
cohérence du texte narratif en tant que récit
extraordinaire.
Chouaieb Halifi souligne que le
personnage du conte merveilleux « est
lié à des actes et événements mais
aussi à une parole qui a une polysémie
et une fonction que Greimas définit en
tant que facteurs, c’est-à-dire unités ou
lexèmes organisés à l’aide de marques
structurantes. Pour Lotman il s’agit de la
mobilisation des marques antagoniques
et des marques distinctives. » Lotman
ajoute que le personnage merveilleux est
un personnage riche dont « la création
requiert une exceptionnelle mobilisation
des forces de l’imagination, perceptible aux
indices annonciateurs des événements à
venir. Les apports par lesquels le narrateur
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enrichit les personnages merveilleux en font
des personnages fonctionnant en réseau
avec les autres composantes du récit dont
ils sont solidaires. Ces personnages ont,
généralement, en commun un ensemble
de caractères distinctifs qui différent par
certains côtés d’un récit à un autre. Il existe
entre le personnage et la thématique du
récit une dialectique de fait qui génère un
potentiel imaginatif de nature à inciter le
lecteur à s’interroger, à hésiter, à demeurer
perplexe devant l’étrangeté des entités ou
actes sortant de l’ordinaire. »
Le personnage merveilleux est un être «
différent » qui se construit sur la base d’un
ensemble de formules à travers lesquelles
le narrateur essaie de composer une
personnalité différant de celle du commun
des mortels. Il regroupe ainsi diverses
créatures en une seule pour former un
nouveau personnage, ou donne une
âme à une entité inerte comme le bois
ou la pierre précieuse. Les hautes vertus
dont l’imagination a doté le personnage
confèrent à son itinéraire une diversité qui
enrichit le récit non seulement par l’aura qui
entoure ce personnage mais aussi par le
merveilleux qui rejaillit sur les événements
et les êtres ordinaires, lesquels prennent
une tout autre dimension en proportion
des capacités et des pouvoirs de cet être
d’exception auquel ils sont liés. »

LE RÔLE DU MERVEILLEUX DANS LA
CONSTRUCTION DU PERSONNAGE

L’histoire du roi Seyf ibn Dhi Yazîn
comme exemple
Safa Dhiab
Irak

L

e merveilleux joue un rôle important dans la conception d’un personnage qui sort de
l’ordinaire. Il « reconfigure » cet être imaginaire et lui confère à l’intérieur du discours
narratif une tout autre dimension que celle de l’être ordinaire. Le merveilleux a fait du roi
Seyf, enfant et adolescent abandonné, un homme plein d’assurance qui n’hésite pas à
engager le combat, quel que soit l’adversaire, et à aller de victoire en victoire. Un homme
qui s’aventure au cœur du désert sans avoir peur de l’inconnu, plonge dans de vastes
océans où il va vers le large sans se soucier de la terre où il va aborder. Car, en toute
circonstance, il a la certitude qu’il existe des forces mystérieuses et surnaturelles qui
viendront à son secours.
Telle est la situation lorsque le merveilleux fait intervenir des forces externes. Mais il
existe d’autres forces, d’ordre interne, biologique, qui surviennent et influent sur le destin
du personnage. Elles peuvent être des êtres humains, des démons ou des objets inertes.
Chouaieb Halifi estime qu’il existe deux forces constitutives des principaux traits du
personnage merveilleux, une force intérieure et une autre extérieure : « Les personnages
merveilleux, écrit-il, sont construits de façon précise en une conception à laquelle participe
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mathématiques
dans
le
tiers-monde,
en particulier, s’efforcent de prendre en
compte les traditions liées au domaine des
mathématiques qui ont pu survivre à l’ère
coloniale pour essayer ensuite de les intégrer
aux programmes scolaires. Les spécialistes
ont noté que cela ouvre également de
nouvelles perspectives à l’enseignement
de la philosophie et d’autres disciplines
dans ces pays, de sorte que l’élève pourra
concilier ce qu’il puise dans sa culture locale
et son environnement familial avec ce qu’il
apprend à l’école, chose qui ne peut que
le rendre encore plus fier des apports de la
culture populaire qui est la sienne, celle de
sa société et de sa terre.
Les sociologues considèrent, pour
leur part, l’identité culturelle de la société
comme un stimulant pour les efforts
consentis au service du progrès. Le
mieux serait donc que l’élève reçoive une
éducation pluridimensionnelle qui donne
une place de choix à des éléments relevant
spécifiquement de la culture populaire.
Il convient, dans ce contexte, que l’élève
regarde les sciences et les mathématiques
comme un moyen de comprendre la
culture du milieu dans lequel il vit et un
outil au service de cette culture. A cet
égard, l’ethno-mathématique remplit de la
meilleure façon ce rôle.
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ensuite, à la fin des années 80, autour
de cette notion, notamment lors du
Congrès mondial de l’enseignement
des mathématiques, tenu à Budapest,
en 1988, qui réserva un chapitre de ses
travaux à la question : « Que pouvonsnous attendre de l’ethno-mathématique
? » La discussion fut alors animée par de
nombreux spécialistes venus des EtatsUnis, du Brésil, du Mozambique, de la
Palestine et de la Grande-Bretagne.
Il est clair que les différentes
définitions que l’on peut donner à ce
terme finissent par se recouper et
que nous pouvons considérer l’ethnomathématique tout à la fois comme
une branche des mathématiques, une
branche de l’ethnologie (la science
des races) – laquelle constitue l’un
des domaines de l’anthropologie –
et une branche de la didactique des
mathématiques. La notion exige d’être
définie, à chaque fois, en rapport avec le
lieu et le temps, dans la mesure où elle
est liée à des concepts flexibles. « Ethno
» désigne tous les facteurs constitutifs
de l’identité culturelle de la société :
la langue, les symboles, les valeurs,
les mots usuels, les croyances, les
habitudes, les apparences physiques,
les aliments, les vêtements les plus
courants. « Mathématique » renvoie à
une large vision des mathématiques
s’étendant de l’arithmétique à la

géométrie, aux classifications, aux
catégories, aux interconnexions, aux
échantillonnages, etc.
Il est à noter que nombre de
didacticiens des mathématiques dans
les pays occidentaux avancés ont
peur d’intégrer à leurs programmes
scolaires des éléments mathématiques
présents dans les cultures populaires
des pays du tiers-monde. Ils sont en
effet incapables de mesurer à l’avance
l’impact sur les élèves d’une approche,
l’ethno-mathématique,
liée
à
des
cultures populaires venues de loin et
susceptibles – de leur point de vue – de
nuire, en dernière instance, à la pensée
scientifique qu’ils veulent développer
chez les élèves. Ils ont également peur
de l’impact idéologique et politique de
ce type d’enseignement sur une société
occidentale devenue multiraciale et
multiculturelle.
De toute façon, il incombe aux ethnomathématiciens
d’analyser
l’impact
des facteurs culturels et sociaux sur
l’assimilation et le développement des
mathématiques. Leur rôle est aussi
d’apporter leur contribution au savoir
mathématique des peuples (notamment
de ceux qui ont été colonisés) à travers
la recherche des éléments culturels
encore présents dans la culture
populaire actuelle. Les études ethno-
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CONSACRER LE RÔLE DE LA CULTURE
POPULAIRE

DANS L’ENSEIGNEMENT DES
MATHEMATIQUES AUX ENFANTS
Abubaker Khalid Saadallah
Algérie

Ubiratan d’Ambrosio

N

Pauwels Jrdes

ous pouvons définir l’ethno-mathématique comme une anthropologie
culturelle des mathématiques et de leur enseignement, soit l’étude des
pratiques et idées mathématiques dans leur rapport avec les constituants de la
vie culturelle et sociale. Outre qu’il s’agit de la préservation d’une culture populaire
authentique, l’intérêt d’une telle approche réside, selon les spécialistes, dans
sa contribution, dès lors qu’elle est convenablement adaptée aux programmes
scolaires, à rapprocher les concepts mathématiques et scientifiques de l’élève.
L’ethno-mathématique a fait une timide apparition, au cours des années 70
du siècle dernier, lorsque le pionnier de cette discipline, Ubiratan d’Ambrosio, fit
entrer ce terme dans le monde des mathématiques. Les débats s’intensifièrent
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élèves âgés de huit à treize ans pour faire connaître les techniques et les modes
d’exécution de cet art populaire propre à Bahreïn. On sait que cette manifestation
qui allie le chant à la danse appartient aux arts bédouins du désert. On sait aussi
qu’elle est arrivée à Bahreïn et sur le littoral du Golfe au gré des migrations des
tribus arabes qui les ont conduites depuis le centre du Nedjd jusqu’aux extrémités
de la Presqu’île arabique, et que chaque région y a imprimé sa marque propre, si
bien que cet art s’est transformé d’une danse d’appel à la guerre entre les tribus
en une danse d’exhibition, exécutée dans les fêtes de mariage ainsi que dans
les grandes cérémonies nationales, une danse à laquelle participent les rois euxmêmes ainsi que les hauts dignitaires et où sont entonnés des chants à la gloire
de la patrie, du leader et de la communauté.
La ‘Ardha repose sur des règles artistiques et des traditions scrupuleusement
respectées, elle mobilise divers outils et équipements, tels que les épées, les vieux
fusils, les bannières, les tambours et les tambourins sous toutes leurs formes. Les
participants assument de multiples fonctions et représentent différentes catégories
sociales. Nous avons les virtuoses des instruments à percussion, les chanteurs,
les récitants des textes poétiques, les porteurs de fusils mais aussi les danseurs
à l’épée qui peuvent être des rois, des princes ou de hauts dignitaires, cette
manifestation n’exigeant pas moins de cent participants.
Or, comme c’est le cas pour le reste des arts populaire du chant que des
générations se sont transmis les unes aux autres, chacune y imprimant sa marque et
son tempérament, ces arts ont évolué, subissant des transformations susceptibles
de porter atteinte à leur conception artistique et à leurs valeurs existentielles et d’y
introduire des formes hybrides de nature à les abâtardir. L’avancement en âge des
connaisseurs, des pratiquants, des chanteurs et des exécutants qui ont perdu tout
véritable lien avec cet art élevé a amené le cabinet royal de Bahreïn à le prendre
sous son aile et de porter Son Excellence le Cheikh Khalid bin Ahmad Al Khalifa,
Ministre du Cabinet royal, à la dignité de Président honorifique de l’Association de
la ‘Ardha. La sollicitude dont S.E entoure cet art national constitue aujourd’hui le
meilleur témoignage du statut éminent qui lui est désormais conféré.
La session de formation organisée dernièrement par cette Association au profit
des enfants est un pas important sur la voie de la continuité du lien entre la nouvelle
génération et les arts, les techniques, les bases artistiques de la ‘Ardha. Cette
orientation va dans le bon sens même si elle est intervenue assez tard. Elle donne
un coup d’arrêt au déclin qui menace nos arts populaires, en outre, elle découle
de la convergence de deux processus, l’un populaire et l’autre officiel symbolisé
par l’intégration par le Ministère de l’Education et de l’enseignement de la culture
populaire à ses programmes modernes. Espérons qu’une telle convergence
viendra donner une signification plus haute aux valeurs de la culture nationale, à
ses créateurs et à leur appartenance authentique à cette terre, mais aussi exprimer
le refus d’aliéner la culture de la nation et de porter atteinte à la dignité de ses
producteurs.
Que Dieu nous guide sur le chemin de rectitude.

Ali Abdalla Khalifa
Chef de la rédaction
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CULTURE POPULAIRE ET MOBILISATION

DE LA NOUVELLE GENERATION

L

’éminente éducatrice Mme le Professeur Ahlam Al Amir, alors membre de
la Direction des programmes, au Ministère bahreïni de l’Education, a rendu
visite, au début de la nouvelle année scolaire 2008-2009 de Bahreïn, à LA CULTURE
POPULAIRE pour les études, les recherches et les publications. Elle a demandé à
étudier avec nous la possibilité d’une coopération avec la revue en vue de définir
une approche méthodologique qui permette d’intégrer la culture populaire aux
nouveaux programmes de l’éducation. Cette innovation serait alors expérimentée
dans un nombre réduit d’écoles. Une fois enrichie et développée, elle devrait être
étendue par étapes à un plus grand nombre d’institutions scolaires jusqu’à ce
que cet enseignement soit adopté, en tant que nouvelle matière qui serait alors
L’enthousiasme que cette initiative a suscité parmi les enseignants fut pour nous
un motif d’admiration et de considération. Nous n’avons pas hésité à nous engager
pleinement pour donner corps à cette idée et la faire aboutir par tous les moyens.
C’est ainsi qu’est née cette coopération qui a vu d’éminentes compétences,
venues de la Direction des programmes du Ministère bahreïni de l’Education et
de l’Enseignement, travailler avec succès aux diverses étapes de la conception,
de la mise en place et de l’expérimentation du projet. De nombreuses réunions
furent ainsi organisées avec notre revue pour discuter les différents aspects de ce
nouvel enseignement. Même si le bureau de la revue avait d’emblée pris la décision
d’apporter toute l’aide pédagogique qu’exigeait une telle entreprise, à chacune
des étapes de sa réalisation, nous étions conscients de l’ampleur des défis et
des obstacles auxquels cette noble initiative allait se heurter. Le lecteur trouvera
d’ailleurs dans la section de ce numéro de la revue intitulée ‘’Sur le terrain’’ un
rapport technique sur la dernière réunion consultative entre les experts des deux
parties et le travail accompli en vue d’atteindre un tel objectif.
D’un autre côté, nous avons été heureux de la décision de l’Organisation
Internationale de l’Art populaire (OIV) d’adresser, il y a quelques jours, ses
félicitations au Ministère bahreïni de l’Education et de l’Enseignement, pour avoir
réussi à introduire la culture populaire, en tant que matière d’enseignement propre
à enrichir et à compléter harmonieusement les programmes du second degré.
C’est là en effet une avancée pédagogique digne d’être saluée et une expérience
arabe, dans le domaine de l’éducation, qui mérite d’être soutenue, suivie et étudiée
dans tous ses développements, à raison des résultats obtenus. Notons également
que l’Organisation internationale a vu dans cet acquis une marque de distinction
pour le Bahreïn dans le contexte du Golfe et de la région arabe.
D’un autre côté, l’Association bahreïnie de la ‘Ardha a organisé des sessions
de formation théorique et pratique et une campagne soutenue à l’intention des
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Morocco’s silver jewellery:
An ancient rural art

Rahmah Miri
Morocco

In Morocco, the silver jewellery industry,(Al Naqra),plays a significant
role in the nation’sfolk heritage. It was primarily villagers who made
and wore the jewellery, and traditional craftsmen travelled from
region to region with their skills, tools and creations.
Their handicraftsreflected the manycivilisationsthat have influenced
Morocco, includingthe Phoenicians, the Byzantines, the Romans,
the Africans and the Andalusians. In the national museums, there
are remnants from all these civilisations. Many historical documents
show that there were silver mines and tradebetween the people
and the sultans.
Moroccan jewelleryisclassified into urban jewellery with gold
and precious stones,and large, thick rural jewellery made from silver
orplated metals.
Although silver jewellery now comes in many varieties and forms, it is traditional
because it is still made usingthe same simple techniques and tools that have been used
for thousands of years.
A discussion of the history of jewellery leads us to the history of silver mines, which date
back to the pre-Islamic period. These mines were very important after the introduction
of Islam, because the silver was used to manufacture coins, which contributed to the
development of the economy. Silver was used for decoration, beautification and monetary
transactions.
In ‘The Book of Morocco in the discussion of the African and Moroccan countries’,
Al Bakritalked about silver mines in Taznakht and Tamidlt on the outskirts of the city of
Taroudant, and in Tamdult in the south of the Little Atlas. Leo Africanus talked about a silver
mine in the Hilala area in the Little Atlas.
There is no doubt that the abundance of silver led to the development of the jewellery
industry.However,the areas known for silver jewelleryare not necessarily located near silver
mines.
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Authenticity and the European
influence on Moroccan architecture
under French colonisation:
The example of Taza city

Jalal Zayin Al Abidin
Morocco

When we study the buildings
constructed in Taza city during
the French colonisation of
Morocco, we can see that
the architecture at this time
reflected the changes that were
impacting society.
When the French colonised this
and other cities, they implemented
a special policy regarding buildings
and their design, a compromise
between the colonial building style and
the traditional architecture. This policy
reflected the relationship between the
colonisers and the colonised.
The policy resulted in a type of duality; the modern and the old part of the city coexisted.
The French administration decided that Europeans should not live in the old part of the city
so that they would not disturb the Moroccan inhabitants or be influenced by their traditions
and customs. To implement this policy, the French built a modern city outside the walls
of the old city. This new city was designed to meet the needs of the European residents,
with spacious homes that conformed to a particular style, and attractive streets and public
areas.
This duality shifted the focus to the new city, leaving the old city devoid of its previous
role and function.
The French administration continued to build and add new designsto accommodate
the military and to serve the interests of the European minority. This cameat the expense of
the Moroccan residents, who were marginalised in the old city and in areas with tin shacks.
This building policy led to problems in the city and its suburbs. For example, the
marginalised people who lived in the suburbs and in tin shacksnegatively impacted the
city’s infrastructure.
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A study of women and musical heritage
in Qadah in northwest Tunisia

Nawal Jalali
Tunisia

The village of Qadahin
northwest
Tunisia
isaround
250km from Tunisand 90km
south of Al Kaf city. Qadah is
situated between the city of Al
Kalaa Khasbah, (the Fertile Fort,
which was known as the Barren
Fort pre-Independence), and the
city of Kalaat Sinan, [Sinan Fort,
which was known as Kalaat Al
Asnam (Idols’ Fort) and also Kalaat
Al Sikkah], which is 15km from Qadah.
Qadahborders Algeria.
Qadah is a small village surrounded by
agricultural land and mountains. Most of the inhabitants are peasants who sow seeds
and tend livestock. They live a simple life, much as the Amazigh did before them. Cultural
heritage was their only form of entertainment. Qadah’s proximity to Algeria enriched its
cultural heritage, including its celebrations.
Qadah’s cultural heritage, which consists primarily of folk songs, helps to link the past
and the present. Thanks to narrators, this heritage has survived unchanged. Hasan Hanafi
said thatheritage is everything from the past that is passed down to our current civilisation.
This heritage is passed down to us with all its customs and traditions, and it tells us how
people used to live, celebrate and mourn.
Most of Qadah’s folk songsare associated with real tales with historical references
and fictional stories. So the songs, whether vernacular or classical, whether based on a
historical incident or a fictional story, reflect people’s lives.
When we discussfolk songs, we must take collective memory into account. The songs
have various functions; for instance, they convey passions and emotions.
A place is distinguished by its customs, traditions and cultural features. In Qadah,many
customs and traditions are centred around weddings and celebrations. ‘Najmah’, which
was performed during weddings and circumcisions, was one of the most important
celebrations in Qadah and other areas.

Issue 37

13

Folk songs and social change in Jordan
Mahmoud Al Jibour
Jordan

In this study, the author focuses on the
social changes that can be identifiedin
Jordanian folk songs. These songs
can serve as a record of such changes
because they have always managed to
escapecensorship.
There are two reasons that folk songs
have escaped censorship:
1. As an art form, folk songs area form of
self-expression that offers entertainment
and relaxation.The authorities - whether
religious, political or social - did not
interfere with folk songs.
2. Folk songs are anonymous, as is nonmaterialfolk heritagein general. So, who could
the authorities punish?
Sample:
The sample for this study consists of the researcher’s collection of audio resources and
materials spanning two generations, dating from the early 1960s to the last decade.
Focuses:
The study has two focuses:
1. Economic and political changes and their impact on folk songs
2. Society’s attitude to religious taboos, customs and traditions, and the impact on folk
songs
Conclusions:
1. The folk song is a valid record of the social and economic changes that impacted the
region in general, because Jordan was affected by the changes going on around it.
2. Folk songs are not constrained by the taboo of sex, because:
a. They offer a type of relief from sexual repression.
b. Society is the only authority that judges this taboo, and society lacks the means to
punish violations.
c. Society tolerates even taboo-violating folk songs because they are considered an art
form, and songs are merelywords, not actions.
3. Politics were considered the most taboo subject, because political authorities have the
ability to inflict punishment while religious authoritiesdo not.
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Fish as a symbol on Tarut Island
Ja’afar Al Bahrani
Saudi Arabia

Tarut Island has been the
target of several leaders and
invasions
because
of
its
stability,available water, fertile
land and strategic location on
a sea route in the Arabian Gulf.
The island’snatural harbours and
berths facilitated trade, agriculture
and fishing. As a result,the island
was a place to which people
immigratedand from which they
migrated to surrounding areas from
Basra in the north to Oman in the south,
and from Najd in the west to Lengeh, Al
Ahvaz and Muhammara and its suburbs
in the east.
As an active commercial link between the Arabian Gulf and the Levant during the rule
of the Hyksos, Tarut has been subject to many outsidereligious, intellectual and cultural
influencessince the dawn of history.
Perhapsfish are used to announce a marriageor anothersignificant occasion on Tarut
Islandbecause the region was influenced byancient civilisations, such as those inIraq,
Persia, Sind and the southern Arabian Peninsula, where fish was a symbol.
In Tarut, the custom of eating fish and shrimps dried in salt is an inherited tradition. They
were eaten dried, or soaked in water and boiled with onions, or served with vegetables
such as radish and cucumber. This is common in Tarut and some Gulf countries. Every
householddried fish and shrimps in preparation for the fiercely cold winters.
Drying fish was an old custom, especially for the Sumerians, who had a significant
influence on the surrounding areas with which they traded.
While the people of Tarut used to hand out fresh fish to announce an engagement, they
also distributed dried fish to signify that they were mourning on the anniversary of the death
of Mary, the Blessed Virgin.
Fish are also used to signify a marriage on places other than Tarut Island. They are used
to signify the building of a new house. Grilled fish with rice and honey are served before the
wedding night to signify the consummation of the marriage.
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Ibn Al Jazzar’s

experiments and folk medicine
Hammadi Thuwayib
Tunisia

Thetopic of experiments in the
Arab-Islamic
sciences
warrants
further in-depth study if we are to
determine theirtruecontribution to the
advancement of knowledge.
Without
a
doubt,
we
have
overlooked many issues related to Ibn
Al Jazzar’s experiments, such as his
role in experiments related to Islamic
law. We also need to examine whether
he used certain research tools in
his experiments.Of course, it is not
possible to address all aspects of his experiments in this study.
Our goal is to focus on Ibn Al Jazzar’s experiments in medicine and pharmacology.We
can describe himas a physician, although some people believethat medicine is arecent
development. Our opinion is similar to that of the Greeks, who believed that physicians
such as Galenwere wise men and philosophers.
With his comprehensive view of medicine, Ibn Al Jazzar successfully treated many
Muslims. Ibn-Sīnā (Avicenna) said, “I treated many patients and experimenting helped
me discover treatments and cures that surprised me.”
After a great deal of experimentation, Ibn Al Jazzar distinguished himself from the
Greek physicians who took a purely theoretical-philosophical approach. He began to
apply the empirical approach, which is similar to Kant’s scientific method.Ibn Al Jazzar’s
experiments were based on his own experiencesand knowledge.
From Ibn Al Jazzar’s life, it is evident that he was a humble man and that his noble
approach to medicine was intended to help the poor, not to make him rich. He is quoted
as saying, “In my book Zad al-musafir wa-qut al-hadir (Provision for the Traveller and
Nourishment for the Sedentary), I wanted to collect as much information as I could about
diseases and their causes, symptoms and inexpensive medical cures thatall people
could afford. I also used Galen’s book...”
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The role of the extraordinary in
characterisation:

The tale of King Saif bin Dhi Yazan
Safa Dhiyab
Iraq
Extraordinary elements play a key role in
characterisation in folktales. They reshapethe
character. These elementstransformed King
Saif bin Dhi Yazan, a child and a homeless
young man, into a self-confident man who
couldfight any battle and emerge victorious.
He could cross deserts without fearing
the unknown and swimvast seas without
knowing which land awaited him because
he was certainthat invisible metaphysical
powerswould protect him.
There are also internal extraordinary
elements to the character, which may be
biological, personal or psychological, whether the
character is human, a jinn or inanimate. Shu’ayb
Hulayfi states that there are two powers that shape
the characteristics of an extraordinary character:
internal and external. The extraordinary character is built up meticulously to reflect the
character’s psychology and mentality.
When discussing the extraordinary character, we must search for the things that make
the character extraordinary, taking the setting into account because the fictional setting
plays a big role in the personification of the character.
Hulayfiexplained that the extraordinary tale includesextraordinary actions, language
and functions. Greimas said that the extraordinary elements are active units dependent
on the structural semiotics. According to Lotman, the extraordinary tale is a collection
ofdistinctive supernatural qualities, and the extraordinary character is a rich character
created by intensive imagery.
The elements added by the narrator collaborate with the other extraordinary elements
to weavean integrated web and make the characters more compelling.
The extraordinary character is an unusual beingformed withunusual words with
which the narrator endeavours to shape a fictional being from an ordinary one. The
narratorcombinesthecharacteristics of different creatures to create a new character
or to animate an inanimate object such as wood or ruby. If we look at the fictional
characteristics of the extraordinary, we notice how valuable they are, because they add
diversity and enrich every element of the tale.
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D'Ambrosio explained that the term ethnomathematicsdescribes the relationship
between culture and mathematics. It is both time and place-dependent. ‘Ethno’ refers to
the factors that shape a society’s cultural identity: its language, symbols, values, everyday
communication, beliefs, food, clothing, customs and ethnic features. ‘Mathematics’
refers to general mathematics, which includes calculus, geometry, ordering, classification,
matrices and modeling.
Some Western experts are hesitant to add elements of ethnomathematics from Third
World countries to their curricula, because they are unable to predict what impact this
might have on their students. They are concerned that it might affect their students’ ability
to think scientifically, and they fear the ideological and political repercussions of these
issues on Western society, which is a melting pot of multiple races and nationalities.
However, ethnomathematicians are tasked with analysing the impacts of cultural and
social factors on the teaching process and mathematics instruction. They must also
contribute to a nation’smathematical knowledge, particularly in previously colonised
nations, by searching for cultural elements that still prevail post-colonisation. They then
integrate these cultural elements into the curricula.
Experts have noticed that ethnomathematics creates new opportunities for teaching
philosophies and other activities in previously colonised countries.This encourages
students to see the connections among the local culture, their families and what they
learn at school, which makes them proud of their folk culture, homeland and society.
Sociologists see a society’s cultural identity as a source of inspiration for all development
efforts. Therefore, they believe that students should be educated about their own local
culture. Students should view science and mathematics as tools that allow them to
understand the local culture. Ethnomathematics does just this.
It was obvious that initially some academics championed ethnomathematics because
they saw it as a way to liberate people,to help them value their folk cultures, and to
enhance national identity.
For instance, one group of academics called for support for social mathematics in
Africa. Then academics emphasised the importance of oral mathematics in the belief that
in all human cultures, there is mathematical knowledge that is transmittedverbally from
generation to generation. Thisstrengthens the argument for ethnomathematics.
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Using folk culture to teach
mathematics to children
Abu Bakr Khalid Saadullah
Algeria

Ethnomathematics can be defined as the cultural anthropology of mathematics and
its teaching methodology; it is the study of mathematical processes and concepts and
their relationship toculture and social life.
According to experts, ethnomathematics is a representation of a genuine folk culture
that is worth protecting and, if properly adapted for educational curricula, it can also
help to make mathematical and scientific concepts more accessible to children.
Ubiratan
D'Ambrosio,
a
leading
Brazilian
mathematician,
introduced
ethnomathematicsin the 1970s. However, interest in the ideagrew in the late 1980s.At
the International Congress on Mathematical Education in Budapest in 1988, scholars
from the United States, Brazil, Mozambique, Palestine and Britain met to discuss the
potential benefits of ethnomathematics.
We can consider ethnomathematics a branch of mathematics and ethnology,(a
branch of anthropology).
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A few days ago, we were pleased to learn that the Executive Council of the International
Organization of Folk Art (IOV) had congratulated Bahrain’s Ministry of Education for
successfully adding folk culture to the syllabus for secondary schools. This signifies
that this is a significant educational achievement, and an example to be followed. This
achievement has distinguished Bahrain among Gulf and Arab countries.
The Bahrain Ardah Society, (Ardah is a traditional dance), has organised theoretical
and practical courses for children aged 8 to 13. This spectacular desert or Bedouin art
was brought to Bahrain and the rest of the Arabian Gulf by Arab tribes who migrated
from the centre of Najd and the outskirts of the Arabian Peninsula. Each region adapted
the dance to fit its traditions. Initially, the dance was performed as a call to war, then it
was performed at weddings and national celebrations attended by kings and dignitaries.
This dance has artistic features and traditions, and it involves the use of props such
as traditional swords, guns, flags and several types of drums and tambourines. There
are usually at least 100 participants, including tambourine and drum players, singers,
gun carriers and sword dancers, and the latter are usually leaders, princes and kings.
Like folk songs, Ardah changes with each generation, and this affects the components
of the dance and its emotional impact. These changes may distort the art form, because
the musicians, composers and singers are growing very old and the new generation
is losing its connection to this noble art. In order to attract the attention that this art
form deserves, Bahrain’s Royal Court appointed Royal Court Minister Sheikh Khalid bin
Ahmed Al Khalifa as the honorary president of the Ardah Society.
The Bahrain Ardah Society recently offered a training course for children to teach
the new generation about the origins and ways of performing Ardah. This was an
important step, although it came late. It is in line with the Ministry of Education’s initiative
to introduce folk culture to the curricula in order to emphasise the value of national
culture and the importance of its innovators and their sense of belonging to the nation.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief
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Folk culture and the new generation

At the beginning of the 2008-2009 academic year, Professor Ahlam Al Amir from
the Ministry of Education’s Curriculum Department visited the offices of the Folk Culture
Centre for Studies, Research and Publishing. She wanted to explore the possibility
of cooperating with the centre and adding folk culture studies to the syllabus in three
phases. The first phase involved an experiment with a limited number of schools, the
second involved adding more schools, and the third phase involved developing an
educational curriculum that included folk culture for all schools.
We were very appreciative of the enthusiasm with which teachers reacted. We
worked hard to make the experiment a success. Our collaboration was monitored by
several experts from the Curriculum Department. We knew in advance that we would
face challenges and obstacles, but once the administration made the decision, we were
able to help. This issue’s ‘In the field’ includes a technical report about the last meeting
between experts from both organisations and a description of the achievements.
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