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وكالء توزيع الثقافة الشعبي�ة:
ال ــب ــح ــري ــن :دارااليـــــــــام لــل ــصــح ــافــة وال ــن ــش ــر والـــتـــوزيـــع -
ال ــســعــوديــة :الشركة الوطني�ة امل ــوحــدة للتوزيع  -قــط ــر :دار
الــش ــرق لــلــت ــوزيــع والــنــش ــر  -االمـــــارات ال ــع ــرب ــي ـ�ة املــتــح ــدة :دار
احلكمة للطباعة والنشر  -الكويت :الشركة املتحدة لتوزيع
الصحف  -جمهورية مصر العربي�ة:مؤسسة االه ــرام  -اليمن:
القائد للنشر والــت ــوزيــع  -األردن :ارامــك ــس ميديا  -املغرب:
الــش ــركــة ال ــع ــرب ــي ـ�ة االف ــريــق ــيــة لــلــت ــوزيــع والــنــش ــر والصحافة
(ســريــس)  -ت ــون ــس :الشركة التونسية للصحافة  -لبن�ان:
شركة االوائــل لتوزيع الصحف واملطبوعات  -سوريا :مؤسسة
ال ــوحــدة للصحافة والطباعة والنشر والــت ــوزيــع  -ال ــســودان:
دار عــزة للنشر والــت ــوزيــع  -ليبي�ا :ش ــركــة ليبي�ا املستقبل
للخدمات اإلعالمية  -موريت�اني�ا :وكالة املستقبل لإلتصال
واإلعــــالم  -فرنسا (ب ــاري ــس) :مكتب�ة معهد ال ــعــال ــم ال ــع ــريب.

شروط وأحكام النشر
) بمشـــاركة الباحثـــن واألكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان ،وتقبـــل الدراســـات واملقاالت
ترحـــب (
العلمية املعمقة ،الفولكــــــلورية واالجتماعيــــة واالنثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة واألسلوبي�ة
ُ
من وجـــوه يف البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة ،يعرف كل
واملوســـيقية وكل مـــا حتتمله هذه الشـــعب يف الـــدرس ً
اختصـــاص اختـــالف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها ،وفقا للشـــروط التالية:

المادة املنشورة يف املجلة تعرب عن رأي كتابها ،وال تعرب بالضرورة عن رأي املجلة.
) بأية مداخالت أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب
ترحـــب (
ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفين.
) على عنوانها الريدي أو اإللكـــرتوين ،مطبوعة الكرتوني�ا يف حدود 6000 - 4000
ترســـل املواد إىل (
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته املرســـلة بملخص لها من صفحتـــن  A4لتتم ترجمتـــه إىل (اإلجنلزيية -
الفرنسية  -األســـباني�ة  -الصيني�ة  -الروســـية) ،مع نب�ذة من سريته العلمية.
تنظـــر املجلة بعناية وتقديـــر إىل املواد اليت ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية ،أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة ،وذلك
لدعم المادة املطلوب نشـــرها.
ً
تعتـــذر املجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة خبط اليد أو مطبوعة ورقيا.
ترتيـــب املــــــواد واألسمـــاء يف املجـــلـــة خيضـــع العتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته
العلمية.
تمتـــنع املجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا ،أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر
ثقافية أخرى.
أصول املواد املرسلة للمجلة ال ترد إىل أصحابها نشرت أم لم تنشر.
تتـــوىل املجلة إبالغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها ،ثـــم إبالغه الحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صالحيتها
للنشر.
تمنــــــح املجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة ،وفـــق الئــــــحة األجـــور واملكـــافـــآت
املعتـــمدة لديـــها.
ً
علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي ( )IBANواســـم وعنوان البنك مقرونـــا بهواتف التواصل
معه .
الريد االلكرتوينeditor@folkculturebh.org :
الرجاء املراسلة على الريد االلكرتوين املشار إليه عاليه.

أسعار املجلة يف مختلف الدول:
البحــريــــــن 1 :دينـــ�ار  -الكــويـــــت 1 :دينـــ�ار  -تـــــونس 3 :دينـــ�ار  -سلــطــــنـــــة عـــمــــــان 1 :لاير
الــــســــــــودان 2 :لاير  -قـــــطــــــــــر 10 :لاير  -الــــيــــــمــــــــــــن 100 :لاير  -مصـــر 5 :جنيـــ�ه
لبنـــ�ان 4000 :ل.ل  -اململكـــة العربيـــ�ة الســـعودية 10 :لاير  -اإلمارات العربيـــ�ة املتحـــدة 10 :درهــــم
األردن 2 :دينــــار  -العــــراق 3000 :دينـــــــار  -فلسـطــــن 2 :دينـــــــار  -لـيـبـيــــا 5 :دينـــ�ار
املغـــرب 30 :درهمـــا  -ســـوريا 100 :ل.س  -بـــريطـانـيـــــا 4 :جنيـــ�ه  -كـنـــــدا 5 :دوالر
أســتــرالـيـ ــا 5 :دوالر  -دول االتــحــ ــاد األوروبــــــ ــي 4 :يـ ــورو  -الـــواليــــ ــات الـمــتــحـ ــدة األمــريــكـيـ ــة 5 :دوالر

حساب املجلة البنكي:
IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
بنك البحرين الوطين  -البحرين
الطباعة :مطبعة أوال  -البحرين
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منظمات الرتاث الثقايف العاملية وفن املمكن !!
يف ظـــل تســـارع املتغريات الشـــاملة لـــكل جوانب حياتنـــ�ا احلاضرة ،ومـــا يعاني�ه العالـــم أجمع من حـــروب وأمراض
وإرهـــاب وويـــالت ،وما جيتـــاح حاضرنا من اكتســـاح التقني�ات املؤثـــرة يف نمط الســـلوك املعييش اليويم لإلنســـان ،مما
يســـتوجب االنتب�اه إىل املؤثرات الســـلبي�ة اليت تطرأ على فكر ووجدان وأخالق البشـــر وأجيالهـــم املتعاقبة يف كل بقعة من
بقـــاع العالمّ ،
ولما كانت اتفاقية صـــون الرتاث الثقايف غري المـــادي اليت اعتمدتها منظمة اليونســـكو يف العام  ،2003وتم
تطبيقهـــا يف  20أبريل  2006تهـــدف إىل حماية وتعزيز الرتاث الثقايف غـــري المادي إىل جانب إجراء البحوث والدراســـات
اخلاصة جبمع وتوثيق جميع الصور واألشـــكال الثقافية التقليدية ،كاملوســـيقى والغناء واملســـرح واألســـاطري والرقصات
التقليديـــة وغريها من العـــادات واملعتقـــدات والتقاليد اخلاصة بـــكل منطقة ،إىل جانـــب التقنيـــ�ات التقليدية املتصلة
بمختلـــف احلـــرف والصناعات الشـــعبي�ة .ففي ظل ذلـــك تن�ادت خمس منظمـــات عاملية كربى لتحقيق عمل مشـــرتك
بالـــزام عاليم لتكثيف وتأكيد ضـــرورة التعريف بالـــرتاث الثقايف واحلفاظ عليه وتنشـــيطه ونقلـــه إىل األجيال القادمة
بهيئ�ة تـــراث ثقايف غين باملصادر المادية وغري المادية ،باعتب�اره ّ
املكون األســـاس لهوية كل شـــعب من الشـــعوب وإحدى
أدوات التقـــارب والتفاهم والتواصل بني البشـــر.
وقد تـــوىل االحتاد اإليطايل للثقافة الشـــعبي�ة ( )FITPدعوة تلك املنظمات إىل عقد اجتماعـــات مكثفة بمدين�ة BARI
جبنـــوب إيطاليا خـــالل الفرتة  16 – 13مايـــو  2022حضرتها وفود املنظمـــات األهلية العاملية اخلمس الكربى الناشـــطة
يف مجال الرتاث الشـــعيب والعاملـــة كمنظمات غري حكومية حتت مظلة اليونســـكو ،وهي:
 االحتاد اإليطايل للثقافة الشعبي�ة ()FITP احتاد الفولكلور العاليم ()IGF املنظمة الدولية للفن الشعيب ()IOV الرابطة العاملية للفنون املسرحية ()WAPA احتاد مهرجانات الرقص الشعيب الدولية ()FIDAFوتضـم كل واحـدة من هذه املؤسسـات املئات مـن األعضاء متنوعي املواهب الفني�ة والكفاءات البحثيـ�ة إىل جانب العديد
مـن الفـرق اخلاصـة بت�أديـة مختلـف الفنون الشـعبي�ة املتنوعـة ،واليت اشـتهرت على مـدى أعوام بتنظيـم برامـج ومهرجانات
ً
ً
شـهرية وعقـدت العديـد من املؤتمـرات واملنت�ديات واكتسـبت صيت�ا عاليا يشـار إليه بالبن�ان على السـاحة الدولية.
شـــاركت املنظمـــة الدوليـــة للفن الشـــعيب ( )IOVبوفـــد من املكتـــب الرئايس بمملكـــة البحرين جمعـــين باملحامية
الدكتورة هنادي عيىس اجلودر واألســـتاذة أســـرار حســـن محمـــد ،وعلى مدى ثالثة أيام جرت مناقشـــات مســـتفيضة
ً
ركـــزت أوال على ضـــرورة ابتـــ�داع وســـائل وأدوات ناجزة لتوعيـــة األجيـــال القادمة بأهميـــة التعددية الثقافيـــة الالزمة

مفتتــح

لتشـــجيع اجلميـــع على املســـاهمة والتبـــ�ادل املعريف وتعريـــف كل منا اآلخـــر بتقاليـــده ومعارفه اخلاصـــة ،وبالذات يف
أعقـــاب األزمـــة االجتماعيـــة واالقتصادية اخلطـــرية الناجتة عـــن جاحئة كورنـــا ،وهو ما يمكن أن يشـــكل بـــذرة صمود
إنســـاين جماعي يؤكـــد أهمية تلـــك املعرفة.
ً
وقد انشـــغل املجتمعون طويـــال بت�داول العديـــد من األفكار حـــول أهمية تأكيـــد االلزام املشـــرتك بتعريف الرتاث
الثقـــايف واحلفـــاظ عليه وتنشـــيطه ونقله إىل األجيـــال القادمة بهيئ�ة تـــراث ثقايف غـــين باملصادر المادية وغـــري المادية
ً
ً
ً
ليكـــون إرثا إنســـاني�ا ملهما لتعاقـــب األجيال ،وقد نوقــــشت العديد مـــن األفكار واملشـــاريع القابلة للتعاون املشـــرتك
لتحقيق هذا االلـــزام وتفعيله بصفة مســـتمرة.
ً
وكان مهما أن يتب�احث املجتمعون باســـتفاضة حول ضرورة تشـــجيع احلوار بني الثقافات والتقريب بني الشـــعوب
من خالل تشـــجيع الفرق الوطني�ة األهلية للمشـــاركة يف املهرجانـــات الدولية لتعزيز التعارف والتفاهـــم وخلق حوارات
وصداقات شـــخصية وتعـــاون جماعي مشـــرتك ،كما تـــداول املجتمعـــون النقاش حول ضـــرورة وكيفيـــة إحياء بعض
أشـــكال الفنـــون األدائي�ة الذاهبـــة ومدى مالءمة اســـتحضارها؟ كما أكـــدوا ضرورة إجـــراء الدراســـات والبحوث حول
بعـــض املســـائل اخلالفية املعتـــادة ،ومنهـــا إعادة تقييـــم بعض اجلوانـــب الرتاثيـــ�ة ،وما الـــذي يمكن رفـــده من تراث
األجيـــال الماضيـــة حبركة املجتمعات املعاصـــرة؟ وما الذي يمكـــن أن ُي ّ
ضمن يف مناهـــج الرتبي�ة احلديثـــ�ة مما له عالقة
توعية مبكرة بالثقافة الشـــعبي�ة؟
ً
ً
كان التأكيـــد قويـــا وملزمـــا بضرورة التعـــاون والرتويج للحـــوار بني الثقافـــات وتبـــ�ادل املعرفة لتقويـــة الصداقات
والتفاهم عـــن طريق تب�ادل الزيـــارات وتنظيم املهرجانـــات وامللتقيات الفنيـــ�ة ومؤتمرات املراجعـــات الفكرية وندوات
التخصـــص بصفة دوريـــة منتظمة ،للتعـــرف على مســـار الفنون األدائيـــ�ة ووضعية الثقافة الشـــعبي�ة ودعـــم وتعزيز
جهـــود الـــدول الفقرية يف احلفاظ على تراثها الشـــعيب ،وتنبيـــ�ه بعض الدول إىل مـــا يمكن أن يضيع من بـــني يديها دون
رجعة ،نتيجـــة الغفلة أو عـــدم االكرتاث.
يف ختـــام االجتمـــاع تم إعـــداد نص اتفاقيـــة( )1بأهـــم ما خلص إليـــه املجتمعـــون ،وتـــم توقيع رؤســـاء املنظمات
اخلمـــس عليها.
ً
كان جـــو اللقاء صداقيا بالغ التقارب والتفاهـــم واحلميمية ،وكان هللا يف عون هذه املنظمـــات ألداء واجبها يف عالم كل
يوم يتغري  ..ويتعقـد  ..وينىس.
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احلكاية الشعبي�ة ما كان وما ننتظر أن يكون
« كان يـا مـا كان» كلمـة سـحرية تأخـذ جمع املنصتـني ،إىل عوالم بعيدة وأزمنـة غابرة وأحداث غريب�ة وشـخوص عجيب�ة ؛
هـي النسـج الـذي يؤلف األكوان اآلسـرة للحكاية أو اخلرافـة أو احلزاة .أكـوان تهفو إليهـا أرواح األطفال ويزهو اآلبـاء واألجداد
 فيمـا كانـوا -باالسـتجابة إىل مـا يتطلـع إليـه أطفالهـم منهـا .فاحلكاية هـي أبدا عابـرة أجيال .ال تسـتطيع أن تنسـبها إىل فردّ
وأحـوال كدهـا وراحتها وسـلمها وحربها وصراعها يف سـبي�ل حياتهـا .وهي
بعينـ�ه .وإنمـا هـي إبـداع اجلماعـة يف حلهـا وترحالهـا
ِ
حتمـل أخالقهـا وتصوراتهـا وقيمها وأحناء سـلوكها وما ينبغي أن يكون عليه الفرد منها وما ال ينبغـي أن يكون .وهي حبكم كونها
أدبـا شـفاهيا ،تتسـم خبصـال راويهـا ،يضفـي عليهـا مـن ذاتـه وخيرجهـا علـى النحـو الذي يـربز مهارتـه ؛ ويشـد اجلمهـور الذي
حييـط بـه .فاحلكايـة نـص يح يواكـب املتغـري يف حيـاة اجلماعـة وحيمـل بصمـة الفـرد وهـو يـرد إىل اجلماعـة املخـزن مـن إرثها.
ومـن ثـم كان املعطـى السـردي فيها ثابت�ا ال يكاد يتغري .أمـا األداء فهو فردي ال يكاد يتكرر .خيتلف باختالف صاحبه ،شـخصيت�ه
موهبتـ�ه ومهارتـه يف االسـتجابة إىل تطلعـات املقـام الـذي جيـد نفسـه فيه .فهـو يف السـاحات العامة غـريه يف بالط امللـوك وهو
حيـدث أحفـاده غـريه وهـو خياطب حلقة املسـتمعني يف إحـدى املقاهي .نربات صوته ،تعبريات وجهه ،حركات جسـمه ،سـعيه
إىل جتسـيد األحـداث بنغمـات صوتـه ،ترسـم جميعـا مـدى براعتـه وقدرتـه علـى أن يأخـذ مـن حولـه إىل العوالـم اليت يرسـمها.
واحلكايـة يف نهايـة أمرهـا ،إبـداع اإلنسـان الذي مهمـا كانت خصوصيت�ه الثقافية يبقى إنسـانا يعرتيه ما يعرتي اإلنسـان يف كل
مكان .وبسـبب من هذا الحظ الدارسـون وجوه الشـبه بني احلكايات يف بيئ�ات اجتماعية متب�اعدة جغرافيا .وأحسـب أن ذلك
كان دافعا للظهور املبكر لهاجس تصنيف احلكاية الشعبي�ة .فقد اندرج ذلك ضمن رؤية مقارني�ة تسعى إىل التقاط املشرتك
الـذي جيمـع بينها يف مختلف أصقاع املعمورة .يف هذا السـياق أصدر الفنلندي آنيت آرين ( Antti Aarni )1867- 1925عمله
الذي اشتهر فيما بعد بـ تصنيف آرين – طومسون للحكايات الشعبي�ة سـ  .1910وقد حظي باهتمام العالمة األمريكي ستيث
طومسون  Stith Thompsonفوسعه يف أكرث من مناسبة ،أهمها س  1927و .1961ولقد مثل هذا التصنيف أداة منهجية
اختصـرت الطريـق علـى الباحثني .فقد مكنتهم من الوصول إىل العناصر اليت تمثل محور اهتمامهم يف احلكاية الشـعبي�ة من
أيسـر طريـق كاجلزيـئ  Motifوالطـراز  Typeواجلنس (النمـط) األديب Genreوالمادة الرتاثيـ�ة  .)1(Metterولقد كان هذا
التصنيـف منطلقـا ألعمـال أخـرى عديدة حنت منىح عامليا أحيانا أو محليـا أحيانا أخرى .لكنه ظل إىل اليوم مرجعا أساسـيا ملن
كانـت غايتـ�ه اجلمـع والتصنيف وفق رؤية تراعي السـمات املشـرتكة اليت تؤلف بـني احلكايات يف مختلف أحنـاء العالم .ولقد
بـذل األسـتاذ حسـن الشـايم جهـدا مشـكورا يف التعريف بهـذا النوع مـن األعمال .ونشـرت لـه «الثقافة الشـعبي�ة» ترجمته
لتصنيف آرين  -طومسون الثقافة الشعبي�ة العدد  .10كما عرفت بتصنيفه ّ
القيم «املكونات املوتيفية للتقاليد الفولكلورية
العربي�ة اإلسـالمية » الثقافة الشعبي�ة ،العدد .37
ولـم يكـن جمـع احلكايـة الشـعبي�ة منفصال يف أذهان كبار الدارسـني عن مشـاغلهم الفكريـة ولم يكـن يف كل أحواله جمعا
ملجـرد اجلمـع .سـبق أن وقفنا عنـد ما أجنزه األخوان قريـم ( )Brothers Grimmمن جمع للحكاية الشـعبي�ة األلماني�ة .فقد
كان عملهمـا رائـدا نبـ�ه الشـعوب األروبيـ�ة على وجه اخلصـوص إىل إيـالء جمع احلكايـة يف بلدانهم أهمية خاصـة .ولقد غطى

تصدير

جمعهمـا فـرتة زمنيـ�ة طويلة ،مكنت يعقوب قريم مـن االنتب�اه إىل طبيعة التغريات الصوتي�ة الطارئـة على اللغة اجلرماني�ة يف
لهجاتهـا املختلفـة .ومكنـه ذلك من الوصول إىل مـا بات يعرف يف علم األصوات بـ قانون قريم .ولقد مكنت احلكاية الشـعبي�ة
والـرتاث الشـعيب بصفـة عامـة علمـاء االجتماع واإلناسـة مـن مدونة حبـث ،أتاحت لهـم الوصـول إىل بن�اء تصـورات نظرية لما
كانت عليه حياة اإلنسـان يف مختلف مراحلها .ولقد ذهب عالم االجتماع األسـتاذ عبد الوهاب بوحديب�ة رحمه هللا يف دراسـته
عن املخيال املغاريب إىل أن الدراسـة العلمية للحكاية الشـعبي�ة ،نشـأت مع علم االنرتوبولوجيا املعاصر .ولقد انطلق هو نفسـه
ّ
مـن حكايـات محـددة ليمـي يف حتليلهـا بمـا مكنه من ضبط أهـم اخلصائص اليت تسـم ما أطلق عليـه «املخيال املغـاريب» يف
إدراكـه لطبيعـة احليـاة ورؤيت�ه لآلخر وتفاعله مع معطيات الوجود وسـائر مؤسسـات املجتمع(.)2
لكـن دراسـة احلكايـة الشـعبي�ة لـم تقف عنـد اختصاص بعينـ�ه .ذلـك أن اخلصائص اليت تسـمها جعلت منها كونا آسـرا
يتجـاوز حلظـة احلكـي .لذلك كانت مدار اهتمام مشـاغل فكرية ومعرفية عديدة لسـاني�ة وعرفاني�ة وسـردية ودالليـة وأدبي�ة.
وقـد ال يـرى الباحـث مـن احلكايـة إال اجلوانـب الـيت تتصـل باختصاصـه وال ضري مـن ذلـك يف رأيي .ولكـن ينبغي أال يكـون ذلك
مدخال إىل الغض من املشـاغل اليت تشـد اهتمام غريه من الباحثني ضمن هواجس معرفية أخرى .فمن حق كل اختصاص أن
يهتم منها بما يسـتجيب إىل التسـاؤالت املهمة لديه .وتبقى احلكاية الشـعبي�ة من املجاالت اليت يمكن أن تلتقي يف مباشـرتها
االختصاصـات املتعـددة .وحيسـن بنـ�ا أن نت�ذكـر يف هـذا السـياق  -ولعـل هـذا أن يكـون مـن أبـرز وجوه الفتنـ�ة فيهـا  -أن املدون
منها ليس إال وجها من وجوهها .فهي ليسـت مجرد نص .وإنما هي يف األسـاس شـفاهية ومقام وسـياق وسـينوغرافيا وإخراج
وأداء .هـي جميـع ذلـك وأكـرث .ولـو تبسـطنا يف كل وجـه مـن وجوهها فإنه يمكن أن يسـتقيم مجاال مـن البحث قائمـا بذاته .قد
نتوسـل يف اسـتقرائها بما يتجاوز املنهج الواحد ويربز ثراء احلكاية وامتدادها إىل جوانب عديدة من حياة اإلنسـان وقابليتها إىل
أن يب�اشـرها الدارس ضمن سـياق املشـاغل الفكرية املتعددة.
إن أهميتها باعتب�ارها أداة يف تربي�ة الطفل ال يمكن جتاوزها جيعلها جديرة بكل عنايتن�ا .ويمكن أن نذكر يف هذا السياق
بالعمل الذي قام به برونو بتلهايم  Bruno Bettelheimيف مصنفه «التحليل النفيس للحكاية الشعبي�ة» ( .)3فقد أبرز
األهمية التربوية والنفسية للحكاية من حيث استجابتها إىل احلاجات البيسكولوجية لألطفال .جتيب عن أسئلتهم .تب�دد من
حريتهم .وتهيئهم إىل مواجهة احلياة بكل ما حتتمله من خري وشر .ختاطب خيالهم وتدغدغ مشاعرهم وتسمح لهم بالتفاعل مع
الشخوص واألحداث اليت واجهوها من احلكاية بما ين�اسب سنهم وطبيعة اللوحة اليت عرضت عليهم .احلكاية حلظة رائقة
يف يوم الطفل ينتقل معها من اليقظة والنشاط واحلركة إىل الدعة والراحة والطمأنين�ة .وكلما كانت احلكاية شائقة ،كان نومه
هانئ�ا سعيدا مما يؤكد أهميتها يف تصاحله مع نفسه ومحيطه .وذاك ما يفسر راحته وخلوده إىل النوم عند سماعها .ولعل البعد
الساحر فيها أنها ال تغصب الطفل على فهم محدد لألحداث اليت ترويها .فهي تسمح له بمساحة من احلرية تتيح له الفهم بما
ين�اسب سنه وخياله .فاحلكاية بعبارة ج .قرفيتش« G. Gurvitchتكشف وهي حتجب وحتجب وهي تكشف » وتدع مخيال
الصغري محلقا يدرك من فهمها ما يرى أنه ين�اسبه .وهي يف الوقت نفسه تلتفت إىل اآلباء حتلل جوانب من شخصياتهم وتنبههم
إىل مواطن اخللل يف تربيتهم حىت ال يسيئوا إىل أطفالهم من حيث يظنون نفعهم .
وال يفوتن�ا أن نذكر يف هذا السياق باجلهود اليت بذلها رواد كبار من طراز عبد احلميد يونس ونبيلة إبراهيم وأحمد مريس
ومحمد اجلوهري .فقد كان لها دور حاسم يف انتب�اه الثقافة العربي�ة إىل األبعاد املعرفية اليت تن�درج هذه اجلهود يف سياقها .وضعوا
األسس املنهجية جلمع احلكاية ووجهوا دراستها الوجهة اليت تستجيب إىل منهجية البحث العليم املتعارف عليها أكاديميا .
يف هـذا السـياق من الوعي بأهمية احلكاية الشـعبي�ة وما تطرحه يف درسـها مـن آفاق ،اخرتنا نص فرج الفخـراين لباب آفاق،
نموذجـا لمـا ينبغـي أن تكـون عليـه الدراسـة من تأسـيس منهـي متماسـك .وهـو وإن كان ين�درج ضمـن منهج يف التنـ�اول بات
قديمـا فـإن األسـئلة اليت جييب عنهـا مازالت راهنة والقضايـا اليت يتن�اولهـا مازالت مطروحة.

أ.د .محمد النويري
رئيس الهيأة العلمية للمنظمة الدولية للفن الشعيب IOV
 .انظـر يف تعريـف هـذه املفاهيم  :حسـن الشـامي ،فهرسـت الجزيئيـات للمأثورات الشـعبية الشـفاهية ،الثقافـة الشـعبية  ،العدد ، 0
 .20 0وانظـر الهامشـن عـدد و 2مـن نـص آفاق لهـذا العدد .
2. BOUHDIBA A. : L’ imaginaire maghrébin , Cérés Edition ,Tunis ,1994.
3. Bettelheim B. : Psychanalyse des contes de fées , Pocket, France , 2008.
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ً
احلديـث ،خاصـة يف البلـدان األكـرث نمـوا باملقاييـس االقتصاديـة،
يشـهد العالـم
ُ
عالقـة عكسـية بني ألفـة أنـاس املـكان وترابطهم ،وبـني الوضـع االقتصادي ،إذ تشـكل
ً
ً
املـدن نوعـا جديـدا -بمقاييـس التاريـخ التطـوري -مـن العالقـات اإلنسـاني�ة الـيت ال
ً
حتكمها القرابة واجلرية واأللفة ضمن املجموعة البشـرية اليت لطالما عاشـت وفقا لها،
فيما بقيت القرية محتفظة بهذا النمط من الرتابط ،والتواصل ،واملشـاركة ،والتب�ادل،
بشـكل ينـ�در وجـوده يف مجتمـع املدينـ�ة الذي حتكمـه روابـط سوسـيولوجيا أخرى.

«مشمر»
اللحظة غري العابرة

وبـني املدينـ�ة والقريـة ،يمكـن للمالحـظ أن يلتمـس الفروقـات الواضحـة ،دون
أن يكـون عالـم اجتمـاع ،أو أنرثوبولـويج؛ تلـك الفروقـات املتمثلـة يف عالقـة النـاس
بعضهـم ببعـض .فالعوملـة بأشـكالها املتعـددة ،باتـت تتغلغـل يف كل زقـاق ،وأضحـت
الفروقـات تـذوب باطراد ،لتتشـكل ثقافة جديدة وأنماط ملبـس ،ومأكل ،وتفضيالت،
وأخالقيات ...أحادية ،تتسـق مع روح املدين�ة ،حىت يف القرى واألرياف ،خاصة بني أبن�اء
ً
اجليـل اجلديـد ،مـا يتهـدد روح القريـة ،مـن منظـور مـن يـرى يف هـذه األحادية تهديـدا!
ويف ظل الســـيطرة الطاغية للعوملة وأشـــكال االتصال الالمحـــدود ،تزبغ صورة
قريـــة يبـــ�دو بأنهـــا حتافـــظ على مـــا تبقى مـــن ألفـــة القرية
هـــذان العجـــوزان ،يف
ٍ
وحميميتهـــا .ففي صـــورة الغالف األمايم لهـــذا العدد ،نذهـــب إىل حيث حلظة من
لرجـــل وامرأة يقفان علـــى باب دارهمـــا ،متب�ادالن
الســـكين�ة اليت تشـــوبها الفرحة،
ٍ
االبتســـامة بعفوية نابعة من البســـاطة ،وشـــعور مـــن األلفة اليت يعـــدان لها حول
أبريق شاي ،أو مشـــروب داىفء.
وترتدي املرأة ً
رداء يتخذ مســـميات مختلفة باختالف لغات الشـــعوب ولهجاتها،
ففـــي البحرين ،وبعـــض املناطق الشـــرقية من الســـعودية -حيث ُيرتـــدى مثل هذا
الـــرداء -يســـى بالدارجـــة «مشـــمر» ،أو «بشـــار» .أمـــا يف إيـــران ،حيـــث الصورة،
فيســـى «تشـــادر» أو «چادر»؛ وهو غطاء ترتديه املرأة ،يمتاز بنقوشـــه املســـتلهمة
من األشـــكال النب�اتي�ة والهندســـية ،وألوانه املتعددة .ويف املغرب العـــريبٌ ،
رداء مقارب
له ،يســـى «حايك» أو «سفســـاري» ،لكنه يمتـــاز ببي�اضه دون زخـــارف وألوان .أما
الرجـــل فيعتمر قبعـــة رأس قريب�ة من تلـــك اليت ترتديها بعض الشـــعوب القاطنة يف
آسيا الوسطى ،وشـــرق أوروبا.
وإذا تأملنـــا مســـألة أغطيـــة الـــرأس ،للرجال والنســـاء ،فإنها مســـألة تســـتحق
ً
الدراســـة والتفحص ،ألنها تشكل مشرتكا إنســـاني�ا ،فلطالما حرصت الشعوب على
لغرض ديـــين فقط ،بل ألغـــراض متعـــددة .ولهذا جندهـــا ،إذا ما
أن ترتديهـــا ،ليـــس ٍ
ً
عدنا لأللبســـة التقليدية للشـــعوب ،شـــائعة لدى كل الثقافات حـــىت البدائي�ة منها،
ً
أغطية بســـيطة ،إذ حتـــرص على غطاء الـــرأس باختالف
الـــيت تعيش عاريـــة ،إال من
ٍ
تمثالته ،كمـــا لدى قبائـــل «بابـــوا غيني�ا اجلديـــدة» ،وبعـــض قبائل «األمـــازون»،
و«الكاســـا |  »Kasaيف اليابان ،والقبعة املخروطية يف شـــرق وجنوب شـــرق آســـيا...

عدسة :مريم املوسوي

وقـــد اختذ غطـــاء الـــرأس العديد مـــن التمثـــالت ،فنجـــد العديد مـــن الديانات
ً
تتخذه رمزا ،كما الـ «كيب�اه» اليهودية ،و«القلوســـة» و«الســـكوفيه» و«القلنسوة»
والع ّمة لدى الطوائف اإلســـالمية ،أو الطاقيـــة «القحفية» اليت تتخذها
املســـيحيةِ ،
ً
بشـــكل خاصـــة ،رمزية علـــى انتمائهـــا الديين،
العديـــد مـــن الشـــعوب ،اآلســـيوية
ٍ
باإلضافـــة ألغطيـــة الـــرأس يف البوذيـــة والزرادشـــتي�ة وغريهـــا ...أو تلـــك اخلاصـــة
بالرمزيـــات السياســـية واالجتماعية.

أ .سيد أحمد رضا
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القماش وجتارته
يف البحرين

جت ــارة األقمش ــة يف مملك ــة البحري ــن تع ــد م ــن أق ــدم امله ــن ال ــيت توارثته ــا
األجيـــال ،ويســـى خـــام القمـــاش باللغـــة العاميـــة (خلـــق) ويوجـــد منهـــا
الصيف ــي والش ــتوي ،وتس ــى قطع ــة القم ــاش الكب ــرية املس ــتوردة م ــن املصن ــع
(طاقـــة) وتبـــ�اع قطـــع اخلـــام بقيـــاس الـــذراع.
وهنالـــك قمـــاش خـــاص بالرجـــال وقمـــاش خـــاص للنســـاء الـــذي يتمـــز
بألوانـــه الزاهيـــة والنقـــوش املتنوعـــة وتمـــارس تلـــك املهنـــة قديمـــا مـــن قبـــل
النس ــاء اجلائ ــالت ال ــاليت يتنقل ــن م ــن م ــكان إىل آخ ــر ويــزرن البي ــوت الش ــعبي�ة
لبيــع البضاعــة وهــي عبــارة عــن قطــع قمــاش وأزيــاء جاهــزة باإلضافــة إىل مــواد
وأدوات خاصـــة بمســـتلزمات النســـاء حيـــث توضـــع البضاعـــة ّإمـــا يف قطعـــة
قمـــاش كبـــرية تربـــط بإحـــكامّ ،
وإمـــا يف ســـلة مصنوعـــة مـــن ســـعف النخيـــل
وتس ــى (جف ــري) وتوض ــع ف ــوق ال ــرأس لس ــهولة حم ــل البضاع ــة والتنق ــل به ــا.
وم ــن أش ــهر القم ــاش ل ــدى املجتم ــع البحري ــين الك ــوداري واحلريــر والقط ــن
والبالس ــرت والنايل ــون والكت ــان وغريه ــا م ــن امل ــواد اخل ــام حي ــث يصن ــع البع ــض
ً
محلي ــا ع ــن طري ــق النس ــاجني ،وم ــن أش ــهر املناط ــق ال ــيت تتواج ــد فيه ــا مصان ــع
النســـيج بـــين جمـــرة واجلســـرة واملحـــرق وغريهـــا مـــن مناطـــق تشـــتهر بتلـــك
احلرف ــة ،والبع ــض اآلخ ــر جيل ــب م ــن خ ــارج البحري ــن م ــن البل ــدان املص ــدرة
للقم ــاش مث ــل الهن ــد والياب ــان والص ــني وب ــالد ف ــارس وغريه ــا م ــن بل ــدان تص ــدر
البضائ ــع.
وعنــد شــراء قطعــة القمــاش تذهــب النســوة إىل اخليــاط لتفصيــل القمــاش
بالش ــكل املطل ــوب حي ــث تم ــارس مهن ــة اخلياط ــة يف امل ــزل واملح ــالت املختص ــة
بتفصيـــل أزيـــاء النســـوة ،البعـــض منهـــن يغـــرين ألـــوان القمـــاش باملـــزل
باس ــتخدام م ــواد طبيعي ــة ومتوف ــرة ل ــدى اجلمي ــع مث ــل الكرك ــم واحلن ــاء وغريه ــا
م ــن م ــواد تس ــتخدم يف صباغ ــة خ ــام القم ــاش.
عن ــد االنته ــاء م ــن تفصي ــل القم ــاش يت ــم تس ــمية األزي ــاء بأس ــماء ش ــعبي�ة
كل عل ــى نوع ــه وش ــكله حي ــث تك ــون لل ــزي الش ــعيب أس ــماء منه ــا :العب ــاءة غالب ــا
مـــا تكـــون ســـوداء اللـــون ،ثـــوب النشـــل يتمـــز بزينتـــ�ه ،البخنـــق الـــذي يســـرت
نص ــف اجلس ــم ،النفن ــوف ال ــذي يتم ــز خبفت ــه ويك ــون مرحي ــا ج ــدا ،اجلالبيــ�ة
تتم ــز بألوانه ــا والنق ــش ال ــذي يوض ــع عل ــى ال ــرداء ،ث ــوب النق ــدة وال ــذي يتم ــز
بزخرفت ــه خبي ــوط ذهبيــ�ة الل ــون وغريه ــا م ــن مس ــميات املالب ــس.

عدسة :شيرين رفيع

وهنال ــك معتق ــد عن ــد البع ــض بأن ــه ال جي ــوز لب ــس املالب ــس ال ــيت يوج ــد به ــا
ثق ــب أو تك ــون ممزق ــة ألنه ــا جتل ــب الش ــؤم والفق ــر ،ويتش ــاءم البع ــض عن ــد
لبس ــها باملقل ــوب.
صـــورة الغـــالف تظهـــر دكانـــا لبائـــع القمـــاش مـــع إحـــدى الزبونـــات وهـــي
مرتديـــة الـــزي الشـــعيب باإلضافـــة إىل وجـــود البعـــض مـــن القمـــاش وآلـــة
اخلياطـــة (الكراخانـــه) املســـتخدمة قديمـــا يف صناعـــة األزيـــاء الشـــعبي�ة.

أ .خميس البنكي

آفـــــاق

َ
َ ََ
«م ْحلنة» الطرز الفرعية يف الق ِّص الشعيب
قراءة يف مدرسة املالءمة الثقافية
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أ.د .فرج قدري الفخراين  -مصر

َ ْ ََ
«محلنة» الطرز الفرعية
َ
ِّ
يف القص الشعيب
قراءة يف مدرسة
املالءمة الثقافية

1

تركـــزت ســـهام نقـــد املدرســـة املقارنة حـــول هدفهـــا األصيل –
ً
املوســـوم بالســـزييفية أحيانـــا – الـــرايم إىل الوصـــول للصيغة األكرث
ً
ً
قدما لقصة شـــعبي�ة مـــا ،إال أن أحدا ال يمكنه خبس دور هذه املدرســـة
يف تقدم الدراســـات األدب شـــعبي�ة ،بل واســـتبن�اء املـــدارس األخرى
ً
على مكوناتهـــا وهياكلها ،فضال عما جادت به من أدوات للدراســـة لم
يعد بمقدورنا االســـتغناء عنها ،كاألداتن العامليتـــن الطراز(Type )1
ُ
ـــزيء( ،Motif )2بهمـــا تســـعى مدرســـة املواءمـــة الثقافية(– )3
واجل ِ
محل الدراســـة  -إىل كشـــف كيفية تالؤم قصة شـــعبي�ة ما مع بيئ�ات
ً
تأسيســـا على فهرســـت الطرز
ثقافيـــة مختلفة عر مقارنـــة صيغها
ُ
ُ
آلرينُ -ط ُ
مســـن وفهرســـت اجلزيئ�ات لطمســـن ،وهي نظم تصنيف
أنتجتها املدرســـة املقارنة ،يف املقابل أنتجت مدرســـة املالءمة الثقافية
َ ََ
«م ْحلنة»
أحد االجتاهات الرئيســـة يف دراسة القصص الشـــعيب وهو

آفـــــاق

القـــص الشـــعيب( )4()Oicotypificationوهـــو اجتـــاه
درايس من شـــأنه وصف مســـرية مالءمة قص شـــعيب ما
لبيئـــ�ة اجتماعيـــة وثقافية جديـــدة ،مع بيـــ�ان التغيريات
َّ ْ
الـــيت َحلـــت على هـــذا القص كـــي يتـــ�الءم آلداء وظيفته
وفق ظروفه اجلديـــدةِّ ،
ويقوم ياســـيف  Elli Yassefهذا
االجتاه علـــى التن�اصية يف األســـاس( ،)5فهـــو عنده يصف
تاليق مكونـــات قصصية تنتـــي إىل مجتمـــع مختلف مع
محـــددات ثقافيـــة تنتـــي ملجتمع آخـــر ،كما حيلـــل تأثري
َ
هذا التـــاليق على إنت�اج نـــص جديد يتطلـــع إىل الت َو ُّط ِن يف
الثقافة املحليـــة الهاضمة له(.)6
والدراســـة حتاول بي�ان اإلجراءات املتبعة يف الدراسات
َ ََ
«م ْحلنة» هـــذه القصة
األدب شـــعبي�ة لرتصـــد مالمـــح
َْ ُ
املزنوعـــة مـــن بيئتهـــا ليتـــم «تبييتهـــا» يف بيئـــ�ة محلية
أخرى،أمـــا العنصر أو املظهر القصـــي املتوائم مع البيئ�ة
اجلديدة فيطلق عليـــه  Oikotype / Oictypeويقصد
به الشـــكل املحلـــي للطـــراز يف النصوص األدب شـــعبي�ة،
وكان فـــون ســـيدوف  C. W. von Sydowهـــو من أدخل
ً
مســـتعريا إياه
هـــذا املفهـــوم إىل الدراســـات الفولكلورية
مـــن علـــم األحيـــاء( )7وعادة مـــا يتـــم تطبيقـــه يف بعض
ً
نســـبي�ا كاحلكايات والسري
األنواع األدب شعبي�ة الطويلة
َ َ ُ
الشعبي�ة ،فالتشـــكل املحلي احلامل للخصائص الرئيسة
للطـــراز – يظهر حن حتـــدث بدائل ُم ْط َ
ـــردة أو منتظمة يف
مضمـــون أو أســـلوب أو بني�ة الطراز األدب شـــعيب بقدر ما
يمكنـــه من التكيـــف مع القوالـــب املفضلة عنـــد جماعة
مـــا ذات خصوصية محليـــة أو ثقافية( ،)8بمعـــى آخر كي
يكون بمقدور موروث شـــعيب ما  -قص شـــعيب على وجه
اخلصـــوص  -أن يكـــون أداة تعبـــري لفكـــرة األنـــا جلماعة
ً
جـــزءا مـــن هويتها
معينـــ�ة (األنـــا اجلمعيـــة) وأن يكـــون
العرقيـــة( ،)9كـــي حيـــدث ذلـــك ،يتوجب علـــى القص أن
يمر بمســـرية من التـــواؤم والتـــالؤم مع اجلماعـــة املحلية
َُ
َ ََ
المت َب ِن َّيـــ�ة للقص اجلديد ،وتعد هذه املســـرية
«م ْحلنـــة»
هـــي الضامـــن لديمومـــة املـــوروث أو القص ،ســـواء عند
انتقالـــه اجلغرايف من بلـــد إىل بلد أو من منطقـــة إىل أخرى
أو عنـــد االنتقال الثقايف من جماعـــة داخلية( )10إىل جماعة

أخرى ،وعندما يكمل قص ما مســـرية املواءمـــة واملالءمة،
فيكـــون بمقدوره أن يصبـــح ً
جزءا من األنـــا اجلمعي ،وهي
مســـرية معقـــدة وبطيئـــ�ة للغايـــة ،ومن الصعـــب بمكان
حتديدها ،فلن يســـهل علـــى أحد أن حيـــدد أن قصة ما هي
قصـــة عاملية أو أنها قصـــة عربي�ة أو يهودية بشـــكل عام -
املقصـــود تنتي جلماعـــة يهودية كاحلســـيدية أو جماعة
ً
عربيـــ�ة كالـــدروز  -فيجب على الدراســـة قبـــال أن جتيب
عـــن أســـئلة عديدة مثـــل لمـــاذا اختـــارت جماعـــة ما أن
َْ َ
تالئم مجموعـــة قصص معين�ة لكـــي تنضوي حتت مظلة
قصـــص هـــذه اجلماعة ولمـــاذا أهملـــت تلـــك اجلماعة
مجموعة قصص أخـــرى؟ وكيف توائمهـــا وتالئمها؟ وما
هي العالقـــات بن مســـريات املواءمـــة واملالءمـــة ألنواع
مختلفـــة مـــن الفولكلـــور؟ وهـــل يمكـــن أن حنـــدد ونمزي
خصائـــص ومظاهر أدبيـــ�ة ومضاميني�ة وشـــكلية ملوروث
أدبشـــعيب خاص جبماعـــة عرقية معينـــ�ة()11؟
لقـــد صـــدق هونكـــو  Lauri Honkoيف إدعائه القائل
بأنه ليس باإلمكان تأطري وحتديد اســـتقاللية تامة ملوروث
ما ،ســـواء موروث خـــاص بمنطقـــة جغرافيـــة أو جبماعة
ً
داخليـــة ،اعتمادا علـــى فكرة وحدة املصدر واالســـتقاللية
ً
موروثـــا ً
عاما
التامـــة الكامنـــة يف هـــذا املـــوروث ،لكونـــه
بطبعه ،ففـــي الفولكلور جند مـــن النادر وجـــود موتيفات
أو تيمـــات مســـتقلة ً
تمامـــا ،وختص جماعـــة بعينها ،ومع
ذلـــك فليســـت هناك ضـــرورة اإلنـــكار التام لوجـــود هذه
اخلصوصيـــة ،فنحـــن نشـــعر بوجـــود بيئ�ة(جـــو عـــام)
خاصة بمـــوروث محلي أو موروث خـــاص جبماعة داخلية
ُ
من خـــالل أ ُطـــر مختلفـــة وطـــرق متعـــددة ،فاملوتيفات
والتيمـــات املعروفـــة يف ثقافات أخرى يتم إعـــادة تنظيمها
وترتيبهـــا يف املوروث املحلـــي بطريقة محـــددة ومتداخلة
مـــع البيئـــ�ة الطبيعية ومتمازجـــة مع طرق معيشـــة تلك
اجلماعـــة( ،)12واتبـــ�اع خطـــوات منهجيـــة لكشـــف ذلك
هـــو مقصـــد مدرســـة املواءمـــة الثقافيـــة ،بشـــكل عام،
َ ََ
«م ْحلنة»()Oicotypificationعلى
ومرىم مصطلـــح
وجـــه اخلصـــوص ،وهو املصطلـــح الذي صاغـــه أبراهامز
 Roger Abrahamsيف دراســـة اشتغلت على الفولكلور
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الســـردي يف منطقة حضرية يقيم فيهـــا أمريكيون أفارقة،
واليت ســـعى فيها إىل اتبـــ�اع نهج لتحديد وإجيـــاد ما يمكن
أن يكون ســـمات وخصائـــص ثقافية للمـــادة الفولكلورية
الـــيت يقدمهـــا أو يؤديها هـــؤالء األشـــخاص ،فالعديد من
نكاتهم،علـــى ســـبي�ل املثـــال ،كانت عبارة عـــن صيغ لطرز
ً
حكائيـــ�ة عاملية ،غـــري أن أبراهامز كان يعتقـــد أن مزيدا من
دراســـة فولكلور مثل هذه اجلماعات من شأنه أن يكشف
عـــن تقني�ات ووســـائل محددة للســـرد مىت وجـــد املؤدون
والـــرواة أنهـــا ذات جاذبي�ة خاصـــة ،هذه الدوائـــر التقني�ة
ربما تضمنت املحتـــوى الذي كان من بـــن اهتمامات فون
سيدوف الرئيســـة ،ولكنها قد تتضمن كذلك اخلصائص
البن�ائي�ة وعناصـــر اإللقاء واجلوانـــب اإلطارية واجلوانب
َّ َ
الوصفيـــة والرمـــوز ،فقد َبـــن أبراهامز أنه بمجـــرد أن يتم
َ ََ
للم ْحلنة وفـــق منطقة أو مجموعة
عزل القالب اخلاضـــع
ذات خصوصيـــة ما ،يكون بمقدور فحص شـــرحية واحدة
َ
ِّ
من الفن الشـــعيب اخلاضع للدراســـة أن ُي َبـــن كيف ق ِد َم
هذا الفـــن من تلـــك اجلماعة(.)13
َ ََ
الم ْحلنـــة علـــى القصص
لقـــد أعمـــل هونكـــو فكـــرة
َ ْ ََ
ً
الشـــعيب حتديـــدا ،واعتر أن الشـــكل النـــاجت عـــن المحلنة
 Oikotype / Oictypeهـــو طـــراز محلـــي للطـــراز
القصـــي ،من ذلك القصة اليت تكون قد مرت بمســـريات
مواءمـــة عميقة وجذريـــة إىل حد أن تتحـــول لتصبح قصة
ذات مالمـــح معروفـــة يف مجتمـــع أو جماعـــة ممـــزية(،)14
َ ََ
الم ْحلنة تعتر
فالصيغة القصصيـــة الناجتة مـــن عمليـــة
نوعـــا ً
ً
خاصا مـــن الطـــراز الفرعـــي ،هـــذا الطـــراز املرتبط
صراحة ببيئـــ�ة ثقافية معين�ة ،مـــا يشـــري إىل التكييفات أو
مظاهـــر مواءمة هذا الطـــراز الفرعي مـــع منطقة محلية ما
ً َ ََ
«م ْحلنة الطـــراز الفرعي»،
أو ما يمكن أن نســـميه جتـــاوزا
أمـــا كلمينتـــس  William M. Clementsفقـــد صـــاغ
هـــذا املفهـــوم بمقولتـــه املعروفـــة Oikotypification
َ ََ
«الم ْحلنـــة هـــي موائمـــة
resembles Localization
البيئـــ�ة املحليـــة»( )15والوصـــف الســـابق – ينطبـــق على
محلنـــة يهوديـــة لقصـــة ســـندريال املعروفـــة ب «حكاية
ْ
ِشـــل ِج َيا» «מעשית שלגייה» الـــيت اختـــذت مالمح يهودية

َ ََ
للم ْحلنـــة مـــن خـــالل جنمة يف
واضحـــة ،ويتـــم اإلشـــارة
–ط ُ
فهرســـت أرين ُ
مســـن ،فرتقيم الطراز العالي لقصص
سندريال يف الفهرســـت هو  AT510بينما الصيغ اليهودية
ْ
«شـــل ِج َيا» «שלגייה» يف أرشيف القصص الشعيب
لقصة ِ
يف إســـرائي�ل ترقيمهـــا * ،)16(AT510أمـــا الصيـــغ العربي�ة
لذات القصة «ست احلســـن واجلمال» فيوردها الشايم
 Hasan M. el-shamyيف فهرســـت اجلزيئـــ�ات العربي�ة
حتت ترقيـــم ( .S31, Cruel stepmotherقســـوة زوجة
ََ
َ
ً
أب) مضيفـــا ترقيمات ُمن َّج َمـــة تفيد َم ْحلنـــة عربي�ة لطرز
وجزيئـــ�ات لذات القصـــة( ،)17ناهيك عن الصيـــغ العديدة
الـــيت أوردتهـــا نويمـــان شـــلي אסתר נוימן-שלי يف دراســـتها
القيمـــة اليت نهجت فيهـــا منهج مدرســـة املالءمة الثقافية
ً
ً
تطبيقا علـــى الطراز القصـــي  AT:709حتديـــدا صيغة
«زيـــن القمرة» الشـــمال-إفريقية املتقاطعـــة مع صيغة
«ســـت احلســـن واجلمال» املصرية وصيغة «شلجية»
اليهودية الشـــمال أوربيـــ�ة (.)18
إن اإلضافـــة احلقيقيـــة لهونكـــو يف هـــذا املجـــال
الـــدرايس – تكمـــن يف إجيـــاد آليـــات الوصـــول إىل العنصر
املتوائـــم ً
محليا ،فقـــد اهتم بفحص كيف يتـــواءم موروث
ً
شـــعيب ما مع بيئـــ�ات متنوعـــة ،وحتديدا مواءمـــة القصة
الشـــعبي�ة لـــرتاث محلـــي ،وعنده تتخـــذ هـــذه املواءمات
أربعة أشـــكال أو صور ،هـــي املواءمة اجلغرافيـــة واملواءمة
الرتاثي�ة واملواءمـــة الوظيفية ،ثم ُت ّت َّ
ـــوج إحداها أو جميعها
َ ََ
بالم ْحلنة ،أي مـــىت يمكنن�ا القول أن قصة شـــعبي�ة ما هي
قصة يهوديـــة أو مغاربي�ة أو مصرية وهكذا ،وأنها ليســـت
قصـــة عامليـــة ولكنها قصـــة تنتـــي لثقافة بعينهـــا؟(،)19
حبيث تكون مســـرية هـــذه املواءمـــات هي الشـــرط الذي
يســـمح بمواصلـــة الروايـــة حيويتهـــا واســـتمرار بقائها،
وفيمـــا يلي نعـــرض لصور وأشـــكال هـــذه املالءمات:

املالءمة اجلغرافية:
يقصـــد بها تغيـــري يف وصـــف املحيط اخلـــاريج وذلك
ً
جغرافيا مع
حينما تكـــون القصة األصلية غـــري متوائمـــة
ً
املـــكان الذي نقلـــت إليه القصـــة ،فمثال ال جنـــد مأثورات

آفـــــاق

ً
تتنـــ�اول اجلبال والصحاري يف هولنـــدا ،وبدال من ذلك جند
الغابـــة والريـــة ،أما من ناحيـــة النـــوع األديب فنجد بعض
األنـــواع قابلة للتواؤم اجلغرايف بشـــكل كبـــري وأنواع أخرى
قليلـــة التـــواؤم ،فالوصـــف املكاين هـــو أمر وثيـــق الصلة
بالمأثـــرة  ،Legendالـــيت عادة مـــا تهتم بامللمـــح املكاين،
()20
بينما يقل هذا األمـــر يف احلكاية اخلرافية Fairy Tale
ََ
فالتغيـــريات غـــري ضروريـــة عنـــد َم ْحلنـــة هـــذه األخرية،
نوعـــا ً
باعتب�ارهـــا ً
أدبيـــ�ا غـــري مقيد بزمـــان أو مـــكان (فوق
زمكانيـــ�ة) فليـــس بالضرورة وصـــف البلدة الـــيت وقع بها
هروب ســـت احلســـن واجلمال من قســـوة زوجـــة األب
– يف بطـــن بقرة ،يف حـــن أن وصـــف البيئـــ�ة الصحراوية
مهم للغايـــة عندما نعـــرض لمأثـــرة  Legendأصل مقام
(ضريـــح مقصد زيـــارة) أبو احلســـن الشـــاذيل ،أو مأثرة
إطعـــام شـــجرة وغـــراب لألنبـــ�ا بوال كـــي يظل علـــى قيد
احلياة يف مـــكان ال حياة فيه (دير مقصد زيـــارة) ،وكالهما
يف فيـــايف الصحـــراء الشـــرقية يف مصـــر (مآثـــر مكاني�ة)،
فحن ال يمكـــن للقصة األصلية التـــالؤم اجلغرايف للمكان
الذي انتقلت إليه ،حينها لن يســـتقيم ســـياق القصة ،إال
ً
إذا اســـتب�دلنا الصحراء بالغابة مثال ،وذلك لتشـــكل عالقة
ُ
ما يف احلكـــي باملكان ،كذلـــك القصة اليت حتكـــى يف اليمن
عـــن رجل ثليج يـــؤدي خدمـــات للمارة هي قصة ليســـت
ذات أصـــل يمين ،ولكنها أكرث مالءمة للبيئـــ�ة األوربي�ة ،ويف
هذا الشـــكل مـــن التالؤم يغري الـــراوي املكونـــات املرتبطة
بالطبيعة(أســـماء األماكـــن– احليوانـــات– النب�اتـــات–
وغريهـــا) حبيث جيعلها موائمة للمحيـــط أو البيئ�ة القريب�ة
الـــيت انتقلت إليهـــا الروايـــة ،وجميعهـــا تكـــون مكونات
معروفـــة جلماعة املســـتمعن ،وعند هونكو مـــن املهم أن
حيافظ املجتمع علـــى خصائص روي النوع األدب شـــعيب
أكرث مـــن أهمية حفاظه على األحـــداث التاريخية يف النوع
األدب شعيب(.)21
وقـــد عـــدد هونكو عناصـــر ارتبـــ�اط القص الشـــعيب
وتركزه حـــول عناصر جغرافيـــة ،أهمها – عنـــدي -ختليق
األوصاف البيئيـــ�ة اليت جيـــب أن تتحول وتتبـــ�دل ملظاهر
البيئ�ة املســـتوعبة للنـــوع  ،familiarizationمثال ذلك

المآثر الـــيت تتنـــ�اول أرواح املياه جندها تنتشـــر يف األماكن
الـــيت يتواجد بها ميـــاه ويكون هنـــاك اتصال يـــويم بهذه
املصـــادر المائي�ة ،مثل(بري العن – بري الشـــيخ س َ
ـــماعن
ِ
– قرية ســـفالق  -محافظة ســـوهاج  -المآثر التفسريية
َُْ
ألســـماء األماكن قرية َســـاقلته (قصة ســـأقتله) ،وختليق
عالقة بن عنصـــر محـــدد يف البيئ�ة اجلغرافيـــة املعروفة
للجماعـــة املســـتوعبة  localizationكشـــجرة أو حجـــر
أو مظهر مـــن مظاهـــر الطبيعة له شـــكل فريـــد ومتفرد،
وبـــارز جـــاذب حلكـــي المآثـــر والقصـــص حـــول ختلقـــه
وتكونـــه وتشـــكله ،أو األحداث اليت وقعـــت جبانب�ه وأثرت
فيه ،مثل (ســـبعة أحجار بن�ات احلـــور يف أخميم املرتبطة
بظاهرة كســـوف القمر)(.)22

املالءمة الرتاثي�ة
وتعين مالءمـــة املكونات الرتاثيـــ�ة ،أو اخلصائص اليت
تتقاطع مـــع العادات والقيـــم والتقاليد ،ومـــن الضروري
ً
كثـــريا من هذه
اإلشـــارة هنا إىل اســـتفادة الـــرواة اليهـــود
التقنيـــ�ة يف إنت�اج صيغ يهودية لكثري مـــن املرويات العربي�ة
واإلســـالمية الـــيت كانـــت شـــائعة يف بلـــدان كان اليهـــود
ينعمـــون بالعيـــش فيهـــا ،ففـــي إحـــدى صيغ ســـندريال
اليهودية ،البائـــع املتجول (بائع أحذيـــة) يتنقل من مكان
إىل مـــكان ،وعندما حيل يوم الســـبت – يـــوم حتريم العمل
ً
يف اليهودية  -يتوقـــف يف غابة ويزنل ضيفا عند حارســـها
(أب لســـبع بن�ات)البائـــع يقيس األحذية للفتيـــ�ات وبذا
جيـــد محبوبت�ه( ،)23وهنـــا جند يف القصة موضوع الســـبت
يشـــكل املالئمة الرتاثيـــ�ة ،وقد يكـــون القـــرآن الكريم هو
ُ َ
عنصـــر املواءمة يف ســـردية أخرى ،حيـــث ْحيكى :
«(نـــادرة) كان جلحـــا خـــط جميل لكنـــه كان يتصرف
يف عبـــارات القـــرآن ويصحهها علـــى قدر عقلـــه فقال له
أحـــد األمـــراء يا جحـــا أعطيك خمســـمائة دينـــ�ار لتكتب
ً
يل مصحفـــا بشـــرط أنـــك ال تكتب شـــيئ�أ من عنـــدك بل
ً
تنقـــل الـــذي يف النســـخة يل ســـواء كان ً
صحيحا
غلطـــا أم
فـــريض وأخـــذ يف الكتابة بهذا الشـــرط فلما وصـــل إىل آية
ً
وخـــر موىس صعقـــا فظن أنه خـــر موىس من غري تشـــديد
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نادرة جحا كرواية إسالمية(قبل املالءمة التراثية)
كان جلحا خروف سمن أرادوا أن يعملون حيلة ويأكلونه فجاءوا إليه
ً
وقالوا ان غدا تقوم القيامة واليوم آخر يوم من الدني�ا تعال نذهب
ً
إىل بستان ونذحب اخلروف ونأكله وغدا كلنا نموت فصدقهم وذهب
معهم فذحبوا اخلروف واكلوه فلما اشتد عليهم احلر قلعوا ثي�ابهم
ودخلوا يف الماء كلهم سوى جحا فاخذ جميع ثي�ابهم وحرقهم الن غدا
()26
يوم القيامة وال تلزم الثي�اب الحد

الراء ومن املعلوم أن خر يف الفارســـية بمعـــى حمار فيبقى
معى اآليـــة وحمار موىس فقال يف نفســـه أن موىس ما كان
لـــه حمار بل عيـــى كان له حمار فكتـــب يف املصحف وخر
عيى» ( . )24
وليس ببعيد مواءمة ذات النـــادرة يف املوروث اليهودي
بتغيريات عنصر ديين إســـاليم (القـــرآن الكريم) بعنصر
ديـــين يهـــودي (التن�اخ)عنـــد جماعـــات يهوديـــة كانت أو
مازالت تعيش يف بلدان إســـالمية ،ويف أرشـــيف القصص
ُ ََ
«الم َم ْحلنة»
الشـــعيب يف إســـرائي�ل العديد من نوادر جحا
()25
من امتداد ثقايف إســـاليم واســـع ،ذات خلفية تركية ،
مـــن ذلك مالءمـــة نص تـــرايث خيـــص البيئ�ة املســـتوعبة
للقص الشـــعيب ،ففـــي املالئمـــة اليهودية إلحـــدى نوادر
جحا –رواهـــا يهودي بلقـــاين  -يتم توظيـــف عبارة ختص
اإليمـــان بمـــيجء املســـيح اليهـــودي يف آخر الزمـــان ،وهي
«الم ْس َ
عبارة َ
ـــيا يف طريقه إىل هنـــا» «המשיח הוא בדרכו
ً
לכאן» بديـــال لفكرة يـــوم القيامة يف العقيدة اإلســـالمية:
(اجلدول الســـابق).
وتــدرج صيــغ هــذه النــادرة حتــت ترقيــم ،AT: D1538
وتوصيفـــه :طـــرق عديـــدة ومتنوعـــة خاصـــة بانتقـــام
املص ــاب ،ويف أرش ــيف القص ــص الش ــعيب يف إس ــرائي�ل 70
ً
تقريب ـ�ا له ــذه الن ــادرة ،تعت ــر محلن ــة له ــذا الش ــكل
صيغ ــة
املحل ــي وتتضم ــن ح ــوايل ثم ــان نس ــخ يهودي ــة س ــفاردية
وســـت نســـخ مـــن كل أرايض فلســـطن وهنـــاك نســـخ
متفرقـــة مـــن اليمـــن ومـــن تركيـــا( )28فالـــراوي اليهـــودي
يمـــزج خيـــوط النـــادرة بعناصـــر يهوديـــة ،إىل حـــد جعـــل

نادرة جحا كرواية يهودية (بعد املالءمة التراثية)

ْ
أخذ بعض السفهاء َجد ًيا كان جلحا وأكلوه ،وأخذوا يتضاحكون
عليه قائلن له :ماذا يف ذلك( ،ياجحا)؟ أليس املسيا يف طريقه
للميجء!» وجلسوا يلعبون الورق ،وخلعوا معاطفهم ،وتركوها
ً
يف عهدة جحا ،فألقاها جحا يف النار قائال « :وماذا يف ذلك (يا
صحاب)؟ أليس املسيا يف طريقه للميجء إىل هنا!»בני אדם חצופים
לוקחים בכוח גדי של ג'וחא ואוכלים אותו .הם לועגים לו« :מה בכך?
הלא המשיח הוא בדרכו לבוא!» הם מתישבים לשחק קלפים ,פושטים
מעיליהם ומפקידים אותם בידי ג'וחא .ג'וחא משליך אותם לתוך האש
()27
בואמרו« :מה בכך? הלא המשיח הוא בדרכו לכאן!»

جاســـون  Heda Jasonتنظـــر إىل النـــكات اليهوديـــة
كونه ــا ج ـ ً
ـزءا م ــن ال ــرتاث الفكاه ــي العال ــي( )29أم ــا ن ــوادر
ً
جحـــا حتديـــدا فقـــد ذهـــب برجمـــان יהודה ברגמן إىل أنهـــا
ُ َ
وم َه ـ َّـودة ع ــن أص ــول تركي ــة وعربيــ�ة ،وأصبح ــت
منقح ــة
م ــن املروي ــات املحببــ�ة عن ــد اليه ــود بش ــكل ع ــام ،وعن ــد
الســـفارديم علـــى وجـــه اخلصـــوص(.)30
وربمــا ليــس بعيــدا عــن ذلــك واقعــة تقريــب إســحاق
عن ــد جب ــل املوري ــا – وف ــق الرواي ــة اليهودي ــة باعتب�اره ــا
مالءم ــة تراثي ـ�ة لواقع ــة تقري ــب إس ــماعيل يف مك ــة ،وف ــق
الروايــة اإلســالمية ،وهــو مــا جيعلنــا نطــرح تســاؤال :رغــم
محاول ــة الن ــص القدي ــم خل ــق واق ــع قص ــي جدي ــد ،إىل
أي درج ــة تواص ــل املقوم ــات والعناص ــر القديم ــة تأثريه ــا
ّ
تتضم ــن بش ــكل
يف الن ــص اجلدي ــد ،تل ــك العناص ــر ال ــيت
ع ــام ش ــحنات ثقافي ــة وتراثيــ�ة مختلف ــة ومغايــرة وربم ــا
متن�اقض ــة ،وكي ــف تؤث ــر ه ــذه املقوم ــات والعناص ــر عل ــى
داللـــة القـــص ووظيفتـــه االجتماعيـــة ،بـــل والعقائديـــة
ً
أحيان ــا؟ فالبط ــل يف الروايت ــن يتع ــرض إىل اختبــ�ار ،وه ــو
أح ــد مالم ــح احلكاي ــة الش ــعبي�ة ،إال أن حتدي ــد ش ــخصية
البط ــل (إس ــحاق – إس ــماعيل) حيي ــل الرواي ــة م ــن ن ــوع
أديب إىل آخـــر ،أي مـــن حكايـــة شـــعبي�ة إىل مأثـــرة ،حيـــث
يت ــم تعري ــض البط ــل م ــرات عدي ــدة لالختب ـ�ار ،وه ــو أم ــر
مرتبـــط – عنـــدي – باملـــوروث الثقـــايف العـــريب القديـــم،
ً
ً
وعلي ــه يك ــون التعري ــض لالختبــ�ار دلي ــال وش ــاهدا عل ــى
مش ــرتك ثق ــايف ع ــريب (يه ــودي  /جاهل ــي) ،يمثل ــه األول
بتكــرار التعــرض إىل اختب ـ�ار املــوت مقابــل تطبيــق وصايــا
الشـــريعة (إســـحاق) يف حـــن يمثلـــه األخـــري بتكـــرار
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التعــرض إىل اختب ـ�ار فقــدان االبــن أو املــوت مقابــل إكــرام
الضي ــف ،والدف ــاع ع ــن املس ــتجري (إس ــماعيل).

التالؤم الوظيفي:
وه ــو مع ــين بالتغي ــريات يف الدرج ــة الوظيفي ــة للق ــص
الش ــعيب يف صيغ ــه املختلف ــة ،ح ــن يتــ�الءم لإلجاب ــة ع ــن
التســاؤالت حــول القيــم الــيت يتضمنهــا القــص (تعليميــة
– ديني ـ�ة – تربوي ــة  ،)...وح ــول طبيع ــة اجلمه ــور املوج ــه
القـــص إليـــه (أطفـــال – نســـاء – رجـــال) ،وطبقـــات
هـــذا اجلمهـــور وتوجهاتـــه ،وحـــول طبيعـــة الـــراوي /
الراوي ــة ،فق ــد اجت ــه اهتم ــام ف ــون س ــيدوف إىل األس ــلوب
أو الطريقـــة الـــيت روى بهـــا مقدمـــو احلكايـــة الشـــعبي�ة
الذي ــن نقل ــوا قصصه ــم ع ــر احل ــدود اإلقليمي ــة والدولي ــة
بط ــرق تتواف ــق م ــع القص ــة ال ــيت ت ــروي أع ــراف أوس ــاطهم
الثقافي ــة اجلدي ــدة ،ف ــإن اس ــتحوذت القص ــة عل ــى خي ــال
رواة القصـــص األصليـــن يف البيئـــ�ة اجلديـــدة فإنهـــا
ً
تدريجيـــا مـــن شـــكلها األصلـــي مـــع اقـــرتاض
ســـتغري
ً
()31
خصائ ــص مناس ــبة لوضعه ــا املتواف ــق علي ــه  ،فض ــال
ع ــن ذل ــك مالءم ــة الق ــص للظ ــروف واملالبس ــات ال ــيت

تط ــرأ يف نطاق ــات مح ــددة م ــن املجتم ــع ،وذل ــك به ــدف
مالءم ــة الوظيف ــة الزمانيـ ـ�ة ال ــيت يق ــوم بآدائه ــا يف ذل ــك
احل ــن ،فف ــي الدراس ــة القيم ــة ال ــيت قدمه ــا فريــرا פראנק
אלווארז פרירה حـــول الوظيفـــة التعليميـــة للقصـــة
الش ــعبي�ة ل ــدى أح ــد املجتمع ــات القروي ــة يف روماني ـ�ا أك ــد
أن القصــة الشــعبي�ة ليســت قصــة تعليميــة تقــدم فقــط
نمـــاذج مـــن املجتمـــع القـــروي ( شـــخصيات – شـــراحئ أو
فئـــات مجتمعيـــة – جماعـــات ذات مرجعيـــات دينيـــ�ة أو
ً
إثني ـ�ة  )...ولكنهــا أيضــا يتــم توظيفهــا كوســيلة تعليميــة
حتكـــم دورة حيـــاة اإلنســـان ،فالقصـــة الشـــعبي�ة تهتـــم
باألح ــداث املؤث ــرة يف حي ــاة اإلنس ــان (املول ــد – ال ــزواج –
الوفــاة) ،فهــي تعــرض خيــارات اإلنســان يف احليــاة وتقــدم
الع ـ َـر وال ــدروس املس ــتفادة بش ــكل رم ــزي ً
تمام ــا ،وه ــو م ــا
ِ
يكم ــل اجلان ــب التعلي ــي ال ــذي يقدم ــه اآلب ــاء واألج ــداد
واجلـــريان واألصدقـــاء ورجـــال الديـــن واملعلمـــون ،ومـــن
ه ــذا املنطل ــق تعك ــس القص ــة الش ــعبي�ة أح ــزان املجتم ــع
وآالم ــه ومصائ ــره ،كم ــا تعك ــس اجل ــزاء احلس ــن ال ــذي
ينتظ ــر كل م ــن حي ــرتم التقالي ــد والقي ــم املتع ــارف عليه ــا
يف مجتم ــع احلك ــي ،حي ــث ق ــدم فريــرا رواي ــة م ــن روماني ـ�ا
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لهـــذا الطـــراز حتكـــي عـــن أختـــن ألب واحـــد ،ماتـــت أم
إحداهم ــا /اجلميل ــة لتعي ــش م ــع زوج ــة األب وابنته ــا يف
ذات امل ــزنل ،وتق ــوم زوج ــة األب بتكليفه ــا جبمي ــع أعم ــال
املــزنل دون أن تكلــف ابنتهــا بــأي عمــل ،وذات يــوم طلبــت
زوجـــة األب مـــن اجلميلـــة أن تذهـــب الحضـــار وقـــود،
وعندمـــا تصـــل إىل «بيـــت يـــوم اجلمعـــة» املقـــدس،
تقـــوم بتنظيفـــه وترتيبـــ�ه بإخـــالص ،وعندمـــا أرادت
الع ــودة إىل مزنله ــا ،طل ــب منه ــا «ي ــوم اجلمع ــة» اختيــ�ار
صن ــدوق واح ــد م ــن ب ــن ع ــدد م ــن الصنادي ــق مختلف ــة
األحج ــام ،فاخت ــارت أصغره ــا ،ف ــإذا ب ــه مل ــىء بالذه ــب
واملجوهـــرات ،فغـــارت أختهـــا منهـــا وقـــررت أن تمـــي
مثلهـــا ،وعندمـــا وصلـــت إىل «بيـــت يـــوم اجلمعـــة»
عمل ــت ب ــه ب ــال إخ ــالص ،ورغ ــم ذل ــك عرض ــوا عليه ــا أن
ً
ختت ــار صندوق ــا ،فاخت ــارت أكره ــا ،وإذا بصندوقه ــا مل ــىء
بأن ــواع مختلف ــة م ــن الثعاب ــن والضف ــادع(.)32
لقـــد ذهـــب فريـــرا ،وفـــق هـــذا املنهـــج ،إىل إمكانيـــ�ة
ً
تراتبي ـ�ا يف خمــس خطــوات علــى
دراســة القــص الشــعيب
النح ــو الت ــايل(:)33
 جمـــع املصطلحـــات الدالة علـــى املـــكان (التعبرياتاملكانيـــ�ة) تلـــك املرتبطـــة بالتســـميات األساســـية
املتضمنـــة يف األدب الشـــفاهي ،وفـــق مفاهيـــم
أصحـــاب املكان (يمكـــن أن تكون أطر هـــذه املفاهيم
ومضامينهـــا مختلفـــة مـــن قـــص شـــعيب إىل آخر).
 توجيه ســـؤال للـــرواة واملســـتمعن  -باعبتـــ�ار أنهمً
جميعا مستهلكون للقص الشـــعيب ،سواء استهالك
الـــروي أو اســـتهالك االســـتماع  -الراوي واملســـتمع
يتـــ�داوالن مـــادة واحـــدة – والســـؤال مرتبـــط بكون
القص الشـــعيب املتـــداول بينهم يقوم بـــآداء وظيفة
تعليميـــة ،وماهية هـــذه الوظيفة.
 دراســـة تفصيليـــة ومتعمقـــة حـــول مـــدى وكيفيةانتشـــاراألنـــواعاألدبشـــعبي�ةيفمجتمـــعالدراســـة.
 فهرسة مضمامن القص الشعيب. -إحصـــاء االجتهـــات الســـيكولغوية (االجتاهـــات

النفســـية اليت يمكن اســـتخالصها من مظاهر لغوية
أساســـية) واليت مـــن خاللها يتـــم تمريـــر املضامن
القصصيـــة للمســـتمعن ،حىت ولو كان ذلك بشـــكل
رمـــزي أو إحيايئ.
لقـــد طبـــق فريـــرا تلـــك اخلطـــوات الدراســـية على
القصـــص الشـــعيب يف رومانيـــ�ا يف الفـــرتة مـــن – 1971
ً
1973م محـــاوال اإلجابـــة عن ســـؤال هل يمكـــن للقصة
ً
الشـــعبي�ة أن تـــؤدي ً
تعليميـــا؟ باعتبـــ�ار أن القصـــة
دورا
الشـــعبي�ة هـــي يف مجملها تقوم على أســـاس لغـــوي أديب
إجتماعـــي رمـــزي ،وأن دراســـته جيـــب أن تتـــم وفـــق هذا
التوجه ،دون أن نتجاهل أن لهذه القصة الشـــعبي�ة عناصر
أساســـية أخرى ،بمقدورها تشكيل آلية شـــمولية لدراسة
القصص الشـــعيب.
أمـــا الوظيفـــة التعليميـــة للنـــص األدب شـــعيب عند
بيتلهايـــم  B. Bettelheimيمكـــن تقديمهـــا مـــن خالل
مشـــاركة عدد مـــن الباحثن علـــى اختـــالف توجهاتهم،
ُ
ففي مجال الدراســـات النفســـية قدمت دراسات عديدة
ً
معنيـــ�ة بوظيفـــة القصـــص الشـــعيب ،مثال ،يف تشـــكيل
الشـــخصيات ،يف مقابـــل ذلك ،جنـــد مجاالت أخـــرى مثل
االنرثوبولوجيـــا والفولكلـــور لـــم توجـــه دراســـات كافيـــة
َُ َ
المتض َمنة داخل القصص الشـــعيب،
تكشـــف الوظائـــف
واليت تســـهم يف تشـــكيل الهويـــة االجتماعيـــة والثقافية
لشـــخص ما أو جلماعة صغرية يف املجتمـــع ،وربما ملجتمع
بأثـــره( ،)34ومـــن ثـــم جند تغيـــريات صغـــرية وأكـــرث قدرة
علـــى احلركة وأكـــرث فاعليـــة يف التوظيف ،خاصـــة بالدور
االجتماعـــي أو الوظيفة االجتماعيـــة واالتصالية اخلاصة
بالقص الشـــعيب ،وذلك بمـــا يتواءم مع الـــراوي واجلمهور
والهيئـــ�ات االجتماعيـــة والثقافيـــة املحيطـــة ومجـــاالت
االهتمام اخلاصة باملتلقـــن ،فالقصة تنقل تغيريات ناجتة
عن الســـياق أو املحيـــط املمزي ذي اخلصوصيـــة من ناحية
الزمـــان واملكان واحلدث ،فـــإن كنا نتحدث عـــن مأثرة يتم
دمجها وتشـــبيكها يف خطبـــة وعظية يف دور عبـــادة حينها
ً
فســـوف تتخذ هذه المأثرة ً
طابعا ممـــزيا للغاية ،يتغاير مع
ســـردية ذات المأثـــرة عندما حيكيهـــا أب إلبن�ه.
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املالءمة األخرية (املحلنة):
نقصد بهـــا التمظهـــر األخري الـــذي يتضمـــن بداخله،
بعـــض أو كل املالءمـــات الســـابقة ،مثـــل تغيـــري أســـماء
األماكـــن واألشـــخاص ،كما تشـــري املحلنـــة إىل تغيريات
مـــن شـــأنها أن تؤثر يف جوهر ســـردية الطراز ،على ســـبي�ل
املثـــال ،فـــإن تكرارية قانـــون التثليث (العـــدد الطبولويج
ثالثة) عنـــد أولريـــك الذي تتمزي بـــه معظم الســـرديات
الرتاثيـــ�ة اليت تعـــود إىل موروثـــات هندوأوربيـــ�ة قد يتب�دل
إىل تكراريـــة تربيـــع (أربعيـــات) عندمـــا تـــروى احلكايـــة
بواســـطة رواة ينتمـــون إىل ثقافـــات أمريكيـــة أصلية مثل
النافاجـــو  Navajoالذين يعترون العـــدد أربعة هو العدد
الطبولـــويج عندهم( ،)35وقد توســـع مفهـــوم املحلنة عند
الموكـــس  Alan Lomaxحـــن وظـــف املصطلـــح يف
تطبيقات عند بعـــض الفولكلورين املهتمـــن بطرق أداء
النصـــوص وإلقائها ،من ذلك طـــرق أداء األغـــاين ،وعليه
ً
جغرافيا فيمـــا بينها
قـــام تصنيف طـــرز الغنـــاء املتمايـــزة
والـــيت حددهـــا برنامـــج لوماكـــس والـــذي حـــدد محلنة
طرز األغنيـــ�ة وفق مقاربـــات أداء األغـــاين( ،)36كذلك فإن
بعض صيغ املوال( )37الشـــعيب الريطاين Folk-ballad
 Britishاليت جمعت بواسطة تشـــيلد Francis James
 Childوالـــيت تـــم تلقيهـــا مـــن خـــالل مغنن مشـــربن
بالـــرتاث األمريكيً ،
كثريا ما عكســـت عمليات «محلنة»،
على ســـبي�ل املثـــال ،النصوص الـــيت قد تكـــون أقصر من
ً
كثـــريا ما ختتصر إىل مـــا يطلق عليه
نظرياتهـــا الريطاني�ة،
«العنصر املؤثـــر» « ،»emotional coreوربما أضيف
العديد من الوعـــظ األخاليق إىل تلك الســـرديات اخلاصة
باملوال الشـــعيب الذي يصلح لهذه األقـــوال الوعظية(.)38
َ ََ
الم ْحلنة طريقة علمية لوصف املســـرية
وعليه تكـــون
العميقـــة واملعقـــدة واخلاصة باســـتيعاب وإحـــالل مادة
فولكلوريـــة يف ثقافة مـــا ،ويذهب هونكـــو إىل وجود مجال
مخصـــص ومتفـــرد لكل ثقافـــة ،هـــذا املجـــال أو املحيط
يتكون وينشـــأ من أن املوتيفـــات واملوضوعـــات املعروفة
وغري املدنيـــ�ة (غري العصريـــة) يتم تنظيمهـــا يف كل ثقافة

بالطريقة املناســـبة لهـــا ،حيث جند قصة مـــا يتم تأطريها
باعتب�ارهـــا قصة محليـــة عندما تكون املحلنة هي مســـرية
مواءمـــة للبيئـــ�ة الطبيعيـــة ومواءمـــة للبنـــ�اء االجتماعي
االقتصـــادي ومواءمـــة للموقـــف أو الوضـــع املجتمعـــي،
ومواءمـــة للمهن واألعمـــال اليدويـــة ،ومواءمـــة لألفكار
واملعتقـــدات اخلاصة بهذه البيئـــ�ة أو الثقافـــة ،فاملواءمة
ال تتعلـــق فقـــط باملضامـــن ولكن تتعلـــق كذلـــك ببني�ة
وأســـلوب العمـــل األدب شـــعيب ،كمـــا تتعلـــق بمنظومة
االتصـــاالت املرتبطـــة بالعمـــل األدب شـــعيب( ،)39وتعد
املحلنـــة هـــي التغيـــري األوســـع واألكـــر الذي يقـــع على
القـــص الشـــعيب ،فعندمـــا يكـــون بمقدورنا أن نقـــول أن
ً
قصـــة ما قد اكتســـبت ً
خطا متطابقا مـــع ثقافة ما فيكون
َ ََ
الم ْحلنة ،والدراســـات اليت تتنـــ�اول الطرز املحلية
هذا هو
َ ْ ََ
تنظر إىل الشكل األدب شـــعيب الناجت عن المحلنة باعتب�اره
توليفة من أشـــكال املالءمـــة الثالثة الســـابقة ،واملقصود
به مســـرية مالءمـــة واعية (حتـــدث بقصد) لتهيئـــ�ة طراز
أو موتيـــف عالـــي كي يكـــون ً
محليـــا ،ويكـــون ذا عالقة
بمضامـــن ثقافية محليـــة ،وذلك من خـــالل التأكيد على
مـــا هو مختلف ،وتميزي ما هو مشـــرتك بن الصيغ ،ســـواء
مـــن ناحية األســـلوب والتشـــكيل اللغـــوي أو مـــن ناحية
املضمون والســـياق ،وبذا يكون الشـــكل الناجت عن املحلنة
هـــو نتـــ�اج مســـرية إجتماعيـــة معقـــدة ،مـــن خاللها جند
أن للقص الشـــعيب وظيفـــة مرتبطة جبوانـــب مجتمعية
ً
واقتصاديـــة وقيميـــة ،فمثـــال قصـــة «ابنـــ�ة ســـليمان يف
الـــرج» «בת שלמה במגדל»  -وهي صيغة مدراشـــية/
تفســـريية تتضمن نبوءة ،ثـــم محاولة ملنع النبـــوءة – غري
أن القـــدر ال مفر منه – وتســـتمر األحـــداث يف التن�ايم ويف
النهايـــة تعـــود األمـــور إىل طبيعتهـــا – هـــذه الصيغة هي
قصـــة ذات طراز محلي للطـــراز العالـــي :املحظوظ «בר
ً
המזל» AT930 ،ومـــا تـــم وصفـــه ســـابقا – هـــو محلنة
يهوديـــة لقصة ســـندريال – حلـــت عليه ســـمات يهودية
واضحة ،وتكمن التشـــابهات بن الطـــراز العالي والطراز
املحلـــي اليهودي يف أفكار النبـــوءة وجتنب اجلمع بن الفىت
والفتاة والنهاية الســـعيدة ،أما االختالفات بن الطرازين
ً
جندهـــا يف احلبس بـــدال من القتـــل ملواءمـــة التقاليد اليت

»ﻣﺤ َﻠﻨَﺔ« اﻟﻂﺮز اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ِ
ﺺ اﻟﺸﻌﺒﻲ :ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻼءﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
َ ْ
َ ّ
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حتظـــر قتل الولـــد ،ولعرقلة الزواج ،جنـــد محاولة احلبس
والهـــدف منه عرقلـــة الزواج ،وهـــذا يعكـــس املواءمة مع
التقاليـــد ،أما إلقـــاء التحيـــة اليهودية (مالئمـــة تراثي�ة)،
كمـــا أن التحية اليهوديـــة وهي ذات مغـــزى ديين تعليي،
ً
يتضمن شـــيئ�ا مـــا علويا وأيضـــا التعبري اللغـــوي اخلاص
بالـــزواج وفق الشـــريعة اليهوديـــة (يكتبون عقـــد زواج)
(כותבים כתובה) (مالءمـــة وظيفيـــة) ،كذلـــك تأثـــري

ً
شـــخصية ســـليمان الذي هو هنـــا أكرث من حكيـــم ،فضال
عن الرتكـــزي على خصال ديني�ة مرغوبة لـــدى الفىت ،أهمها
ً
وأخـــريا يتوج املحلنة كل
خصلـــة التبحر يف العلوم الديني�ة،
ذلك ويبـــين عليها تغيري النـــوع األديب من حكاية شـــعبي�ة
إىل مأثرة.
ويبـــ�دو أن التحول مـــن نـــوع أديب إىل آخر هو الشـــكل
ً
َ ََ
للم ْحلنـــة ،ومثاال يمكن النظـــر إىل حتوالت النوع
األوضح

طراز قطة وايتنجتون AT1651:
)Whittington’s Cat )40( )Type

احمللنة اليهودية للطراز(صيغة
كتابية)(مأثرة) (Legendמדרש ויקרא
רבה ל"ז ,ב)(( )41التفسير الكبير
لسفر الالويني )

احمللنة اإلسالمية للطراز(صيغة كتابية)
(مأثرة) Legend

يف بلـــد ال تعـــرف القطـــط ،يبيع
شـــاب قطـــة وحيصـــل علـــى ثـــروة
كبري ة .

أخـــوان أحدهمـــا يقيـــم وصيـــة
تقديـــم الصدقـــات واآلخـــر ال يقيـــم
هذه الوصية ،أمـــا األول الذي حيرص
على أداء الصدقات فقـــد جمع ثروته
بســـبب هذه الوصية الديني�ة ،وذات
مـــرة يف مناســـبة اليـــوم الســـابع من
عيـــد املظـــال (يـــوم هوشـــعنا رابـــا)
أعطتـــه زوجتـــه عشـــرة «دراهـــم»
ً
وطلبت منه أن يشـــرتي بها شـــيئ�ا ما
إلبنهما مـــن الســـوق ،وعندمـــا خرج
قابلـــه جامـــع الترعات وطلـــب منه
أن يســـاهم يف شـــراء عبـــاءة إلحـــدى
اليتيمـــات ،فأعطاه العشـــرة دراهم،
وخجـــل أن يعـــود إىل بيتـــ�ه ،فذهـــب
()42
إىل املعبـــد وهنـــاك شـــاهد أتـــرجن
تتلفـــه الفتي�ات يف هذا اليـــوم ،فأخذه
منهـــم وعبـــأه يف جـــوال ومـــى كي
يلقيـــه يف البحـــر حىت وصـــل إىل قصر
امللك ،وعندما وصـــل هناك تصادف
ً
أنه وقـــت كان فيـــه امللـــك مريضا يف
أمعائـــه ،وأخـــر يف احللـــم :أنـــه كـــي
يشـــفى عليه أن يـــأكل مـــن األترجن

كان عبـــد هللا ابـــن املبـــارك (فقيـــه
ديـــين ومحـــدث) حيـــج ً
عاما ويغـــزو يف
ســـبي�ل هللا ً
عاما ،ويف العام الذي أراد فيه
«م ْ
احلج من بلـــده َ
ـــرو»  ...خـــرج يودع
أصحابـــه قبـــل ســـفره ،فوجد إمـــرأة يف
الظالم تنحـــين على كومة مـــن القمامة
تفتش فيها حـــىت وجـــدت دجاجة ميت�ة
فأخذتهـــا وانطلقـــت لتطهوها وتطعمها
صغارهـــا ،فتعجب ابـــن املبـــارك ونادى
عليهـــا وقال لهـــا :مـــاذا تفعلن يـــا أمة
هللا؟ وذكرهـــا بآيـــة حتريـــم امليتـــ�ة (إنما
حرم عليكـــم امليتـــ�ة وحلم اخلنزيـــر وما
أهـــل بـــه لغـــري هللا) ،فقالت لـــه :يا عبد
هللا اتـــرك اخللق للخالـــق  ...إنهـــا حرام
عليـــك حـــالل يل ،فأنـــا أرملة فقـــرية وأم
ألربـــع بنـــ�ات وال يوجـــد مـــن يكفلنـــا،
فخرجت ألتمس عشـــاء لبن�ايت ...فرزقين
هللا هذه امليتـــ�ة  ...أفمجادلين أنت فيها؟
وهنا بكـــى عبد هللا ابـــن املبـــارك ،وقال
لها :خذي هـــذه األمانـــة ،وأعطاها المال
كلـــه الـــذي كان ينـــوي بـــه احلـــج ،وعاد
إىل بيتـــ�ه والزمـــه طـــوال فرتة احلـــج ...

In land where cats are
unknown, he sells it for a
fortune.
- 1احلصول على قطة.
البطـــل يرتك قطـــة لكونهـــا إرثه
الوحيد ،أو يـــرحب أو جيد أربعة عمالت
نقديـــة خيتر جـــودة هـــذه العمالت
بإلقائها يف مجرى مـــايئ ،واحدة فقط
من هـــذه العمالت تطفـــو( ،العملة
الـــيت تغطـــس مزيفـــة) ،البطـــل
يشـــرتي بالعملة الطافيـــة قطة.
(1-He Gets the Cat: )a
The Hero is left a cat as his
only inheritance, or )b( he
earns or finds four coins
which he tests by throwing.

آفـــــاق

them into a stream: only
one floats, the rest are
counterfeit
- 2بيع القطة
البطل يأخذ قطتـــه إىل بلد مليئ�ة
بالفـــران ،وهـــذه البلـــدة ال تعـــرف
القطـــط باملـــرة ،ويبيعهـــا وحيصـــل
علـــى ثـــروة كبرية.
2-Sale of the Cat: He
takes his cat to amouseinfested land where cats
are unknown and sells it
for a fortune.

فـــأكل امللـــك منها وشـــفي وعلى
الفـــور مألوا جوالـــه بالدنانـــري  ،وكان
طلبـــه مـــن امللـــك أن ترجـــع لـــه كل
ثروته وأن خيـــرج كل النـــاس يف بلدته
الســـتقباله ،فصنعـــوا لـــه كمـــا أراد،
وعندمـــا وصـــل إىل بلدتـــه خـــرج كل
الناس الســـتقباله ومعهم أخوه وأبن�اء
أخيه ،وعند عبور أخيـــه وأبن�ائه النهر
أقبض عليهـــم موج البحر الشـــديد،
وأغرقهـــم ،وأصبـــح هو وريـــث ماله
ً
تفســـريا لآلية اليت
وبيتـــ�ه( ،)43وذلك
تقـــول« :ألنه جيـــازي اإلنســـان على
فعله»(أيـــوب )11 /34

وبعدمـــا عاد حجـــاج بلدتـــه قالوا له
رحمـــك هللا يـــا ابن املبـــارك ما جلســـنا
ً
مجلســـا إال وأعطيتن�ا ممـــا أعطاك هللا
من العلـــم ،وال رأين�ا ً
خريا منك يف تعبدك
()44
لربـــك يف احلج هذا العـــام

األديب للطـــراز العالـــي ( قطـــة وايتنجتـــون AT1651:
 ).Whittington’s Catيف البيئتـــن اليهودية والعربي�ة
هو تتويج للمحلنـــة اليهودية والعربي�ة لهـــذا الطراز ،وهذا
ما يتضح مـــن املقارنـــة التالية:

يف الصيغـــة (ب) وبيئـــ�ة زراعيـــة يف الصيغة»(مالءمـــة
جغرافية).واختلفـــت الصيغتـــان يف:
َ
ُ
 وجهة إنفاق المـــال قبل الت َصـــدق( ،أ) وجهة دنيويةيف (ب) ووجهة ديني�ة يف.

وبالنظر إىل المأثرتـــن جند تكرار البني�ة (العمل الصالح
– العـــوز – اجلزاء احلســـن) وعلـــى ذلك جنـــد العديد من
املوتيفات املشـــرتكة يف المأثرتن ،ورغم ذلك نلحظ بعض
االختالفـــات املهمة ،وذلك علـــى النحو التايل:
ُ َ َّ
الســـياق الوعظـــي :وردت الصيغتـــان «(أ) تكـــى
ُ َ َّ
اليهودية بالصيغة( ،ب) وتكى اإلســـالمية بالصيغة» يف
كتب الـــرتاث الديين اليهـــودي واإلســـاليم وحرصتا على
اإلستشـــهاد بنصوص مقدســـة تن�اخية (أيوب )11 /34
وقرآنيـــ�ة ،وأوردتا عناصر ديني�ة مســـاعدة (مناســـبت�ا عيد
املظـــال وموعـــد آداء فريضة احلـــج) (مالءمـــة تراثي�ة)-
هـــدف الصيغتـــن بيـــ�ان أهميـــة تقديـــم الصدقـــات
والتشـــجيع علـــى ذلـــك (مالءمـــة وظيفيـــة) ،بـــرزت يف
الصيغتـــن مالمح البيئـــ�ة املكانيـــ�ة «(أ) بيئ�ة ســـاحلية

 حـــرص األفـــراد علـــى التمســـك بالوصايـــا الديني�ة«التنـــوع يف (أ) (تفكري طبيعـــي) ،والتطابق يف (ب)
(اجلميـــع يؤدي فريضـــة احلج مرة كل عـــام) (تفكري
يوتويب).
 أغفلـــت (أ) ذكر اســـم املدينـــ�ة أو املـــكان الذي جرتاألحـــداث فيـــه ،بينمـــا حرصـــت (ب) علـــى ذكـــر
اســـم البلدة الـــيت جرت فيهـــا األحداث (بلـــدة َم ْر و)
(مالءمـــة جغرافية).
الطيـــب والشـــرير :اهتمـــت (أ) فقـــط بإبـــراز مبـــدأ
التن�اقـــض والـــذي خصـــه أولريـــك يف قوانينـــ�ه امللحمية
ً
بالشـــخصيات اليت تقابل كل منهما األخرى ،ويف (أ) أيضا
يظهـــر التن�اقـــض بـــن نفـــس الشـــخصيتن (األخوان)
يف أكـــرث من صـــورة ( طيب وشـــرير /غين وفقـــري  /كريم
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وخبيـــل  ،)...بينمـــا جتاهلـــت (ب) إبراز هـــذا املبدأ.
املعتقـــد الديـــين :حرصـــت الصيغتان علـــى توظيف
معتقـــد رســـي يف المأثرتن ففـــي(أ) شـــرعت اليهودية
االحتفـــال بهـــذا العيـــد (الالويـــن ( )34 /23عاموس
()11 /9التثني�ة  ،)13 /16ويف (ب) شـــرع اإلسالم احلج
كركـــن رئيس من أركانه اخلمســـة (البقـــرة )199 – 195
(التوبـــة ( ) 2احلـــج ()33 – 26مالئمـــة تراثيـــ�ة) ،ويف
التفاصيل اختلفت الصيغتان حيـــث اهتمت (أ) بمظاهر
دين شـــعيب (احلـــرص علـــى االحتفـــال باليوم الســـابع
واألخـــري وهو يوم (هوشـــعنا رابا)(طرق احتفـــال متنوعة
من طائفـــة إىل أخرى ولم يرد بها نص شـــرعي( ،)45يف حن
لم يرد أي مـــن مظاهر الدين الشـــعيب يف (ب) ،وعندي أن
(أ) أكـــرث ميال إىل احلركيـــة واملرونة يف قبـــول التغريات ،يف
حن (ب) تميـــل إىل الثب�ات ومقاومـــة التغيري.
العمل الصالح :اتفقت الصيغتـــان على اعتب�ار تقديم
الصدقـــات من األعمـــال الصاحلـــة اليت حتـــث عليها كل
من اليهودية واإلســـالم(مالءمة تراثيـــ�ة) واختلفتا يف قدر
ً
الصدقـــة ،يف (أ) قـــدر محـــدود جدا مـــن المـــال (دراهم
معـــدودة) ،ويف (ب) قـــدر كبـــري مـــن المـــال «كل المال
املخصـــص ألداء فريضـــة احلج».
العـــوز والوفـــرة :اتفقـــت الصيغتـــان على اســـتهالل
ً
«ظاهريا»«يف
احلكي باعتبـــ�ار التصدق يســـبب العـــوز
(أ)ال حيضـــر حاجـــة طفلـــه ،ويف (ب) ال يـــؤدي فريضـــة
احلج ،ومع تقدم الســـرد يتبن أن التصدق يســـبب الغين
ً
«باطني�ا»(مالئمة تراثيـــ�ة) واختلفت الصيغتان
والوفرة
يف طبيعـــة الوفرة ،ففـــي (ب) وفرة المال (وفـــرة مادية)،
ويف (ب) وفـــرة محبـــة هللا ،إىل حد يمكنه مـــن احلج وهو
يف بيت�ه (وفـــرة معنوية)».
املكافـــأة ورد اإلعتبـــ�ار :اتفقـــت الصيغتـــان يف مكافأة
فعـــل اخلري ،بطريقـــة إعجازيـــة ،يف (أ) أتـــرجن تليت عليه
صلوات يهودية يشـــفي مـــن مرض املعـــدة ،وهو موتيف
يدرج يف فهرســـت اجلزيئ�ات حتـــت ،Motif: D1505.1
ويف (ب) عجيب�ة وجود شـــخص يف مكانن يف ذات الوقت

يشـــاهد يف احلج بينمـــا لم خيرج مـــن بيت�ه ،وهـــو موتيف
يـــدرج يف فهرســـت اجلزيئـــ�ات حتـــت Motif: D2120
(مالءمـــة تراثي�ة) واختلفت الصيغتـــان يف ماهية املكافأة،
يف (أ) مكافـــأة مادية ،ويف (ب) مكافـــأة معنوية ،وانفردت
ً
معنويـــا (تكريمه أمام جميع
(أ) بـــرد اعتب�ار األخ الصالح،
ً
وماديا غرق أخيـــه وأبن�اء أخيـــه وحصوله
أفـــراد بلدتـــه)،
علـــى أموالهم كوريث شـــرعي.
حتول النـــوع األديب :النوع األصلي للقص يف النســـخة
العامليـــة هو احلكايـــة الشـــعبي�ة  ،Folk-Taleوهي قصة
شـــعبي�ة وقعـــت يف الالمـــكان والالزمـــان(أي أنهـــا فـــوق
مكاني�ة وفوق زمانيـــ�ة) ،فاحلكاية الشـــعبي�ة ال تتقيد بأي
قيد جغرايف وال زمـــاين (كان يامـــكان يف ذي العصر والزمان
يف بلد مـــن البلـــدان) ،كذلـــك تتخـــذ فواحتهـــا وخواتمها
ً
ً
شـــعريا يف الغالب ،بينمـــا وردت الصيغتان يف قالب
طابعا
المأثـــرة  ،Legendوخاصـــة المأثـــرة الســـحرية ،املرقمة
يف فهرســـت األنـــواع اإلثنوجماليـــة حتـــت  2.1.4.1مآثر
ســـحرية وهي مآثر خترنـــا بأفعال أناس يمتلكـــون قدرات
ســـحرية ،وخترنا بالصراعات اليت تـــدور بن من يمتلكون
قـــدرات الســـحر األبيض ومـــن يمتلكون قدرات الســـحر
األسود( ،الســـحر العلوي والسحر الســـفلي) وتتموضع
مآثر الســـحر يف زمن تارييخً ،
غالبا مـــا يكون زمن احلاضر،
كمـــا تتموضع يف مـــكان ينتـــي للعالم الـــذي نعيش فيه،
ومـــن أمثلتهـــا طـــرازAaTh *746 - AaTh **749
( )R-Sp-AS-Hansenويعد حتـــول القص مـــن نوع
ً
دليـــال ً
قاطعـــا علـــى إتمـــام عملية
أديب إىل نـــوع أديب آخـــر
محلنة القـــص يف البيئـــ�ة اجلديـــدة وتأقلمه التـــام فيها،
إىل حد يكـــون باملقدور إنتـــ�اج صيغ جديدة لـــذات القص
منســـجمة مع بيئتهـــا اجلديدة.
إن املحلنة تســـاعدنا على النظر إىل مـــواد الفولكلور –
بشـــكل عام  -باعتب�ارها وشـــاجئ عميقة يف مســـرية احللول
البييئ ،ويف مســـرية التشـــرب من منابع اجلماعة البشرية
املســـتوعبة للمـــادة الرتاثيـــ�ة ،والـــيت تعيـــش يف مـــكان أو
«محل» ،وعنـــدي فإن األجنـــدة اليت جيب علـــى الدارس
اتب�اعهـــا عند دراســـة محلنة مـــواد فولكلوريـــة هي أجندة

آفـــــاق

القصة في املصدرالعربي(ملخص)

القصة في املصدر العبري (نص القصة)

(ملخص احلكاية من كتاب احليوان للدمريي)
ً
امللك يرتك حيوانه املستأنس (الكلب) مقيدا
ً
طعاما
جبوار ًجارية خرساء – الطباخ يضع
مكشوفا–احليوانالسام(احلية)يضعسمهيف
الطعام – اجلارية تشري للملك فال يفهمها ويهم
باألكل – احليوان املستأنس يعوي وحياول فك
قيدهفيطلقهامللكفيضرباللقمةمنيدهفيهم
بقتله–احليواناملستأنسيأكلالطعامويموت
وتشرح اجلارية القصة للملك الذي يعاقب
الطباخويكرمجثةاحليواناملستأنس(.)46

كان حامل أختام امللك يقيم يف بيت ،وابن�ه طفل صغري يرقد يف
فراشه ،والأحديف البيت،فرتكذاكالطفلمعكلبجميل للغاية،
حيثكانالكلبيضجعجبوار الطفل(الصغري)،فجاءثعبانوأراد
أنيعضالطفل،فأسرعالكلبإليهوقتله،وخرجالكلبليستقبل
ً
(غضبا) ،فاستل الرجل
صاحبه وفمه مليء بالدم ،فرآه فارتعد
سيفه وقتل الكلب ،ودخل البيت فإذا بابن�ه مضطجع والثعبان
ُ
ميت جبانب�ه ميت ،فعرف أنه قتل الكلب سدى()47נוש ֹא כליו של המלך
היה יושב בביתו ובנו ילד קטן ,שוכב במיטתו ואין בבית אדם )48(...ובנו ילד קטן,שוכב
במיטתו ואין בבית אדם ,ויעזוב את הנער ההוא עם כלב ...ויבוא נחש אחד ורצה לנשוך
הילד ,וירץ הכלב אליו ויהרגהו .ויצא לקראת אדוניו ופיו מלא דם ...וישלוף חרבו

ויהרגהו ,ויבוא בבית ,והנה בנו שוכב והנחש מת בצדו ,וידע כי חינם הרג הכלב,

معني�ة ُ
بالبى واملضامن واألســـاليب اليت يمكن مالحظة
محلنتهـــا من خـــالل احتوائها على املفاهيـــم التالية:
 .1رشح وتأثري يف أكرث من مجال فولكلوري.
 .2قياس التواتر والثب�ات.
 .3االبتكارية والتعددية.
 .4القدرة على التالؤم مع البيئ�ة.
 .5القـــدرة على االنعتاق مـــن القوالـــب األدبي�ة(األنواع
األدب شعبي�ة)
 .6القـــدرة علـــى ختليق بيئـــ�ة متوائمـــة جديـــدة فريدة
بطبعها .
ً
وأخـــريا فـــإن التغيـــريات الـــيت هـــي أدىن مـــن إدراجها

()49

وختلص الدراسة إىل مجموعة من النت�اجئ على النحو التايل:
حتـــول إهتمـــام الباحثـــن مـــن الدراســـات املقارنـــة
ً
للنصـــوص األدب شـــعبي�ة حبثـــا عـــن أصـــول القصص
الشـــعيب إىل دراســـة املالءمة الثقافية للنصـــوص بهدف
دراســـة مواءمة القصص الشـــعيب للبيئـــ�ة الثقافية اليت
يتـــم نقله إليهـــا ،وحيكـــى فيها.
تتعدد مســـتويات املالءمة ،بداية مـــن تدخالت الرواي
ً
وفق أســـلوبه وقدراته الشـــخصية على املالءمة ،وصوال إىل
ً
املســـتوى األكرث تعقيدا وهو املحلنة الـــيت يقصد بها القدرة
على تنســـيب قص شـــعيب جلماعة عرقية أو ديني�ة وذلك
من خالل إكســـاب القص خصائص مضامينيـــ�ة ولغوية
وقيميـــة  -قابلـــة للتغري عنـــد انتقال القص الشـــعيب من
ثقافـــة إىل أخرى ،تلـــك اخلصائص هي الـــيت تمكن القص
من اإلئتـــ�الف والتأقلم مـــع الثقافة اجلديـــدة وتمكنه من
تقديم قيم هـــذه الثقافة(.)50

ضمـــن أي مـــن املالءمـــات األربـــع الســـابقة – ال يمكـــن
إخضاعها إىل مدرســـة املالءمـــة الثقافية ،بـــل هي صيغة
جديـــدة للطـــراز أو اجلـــزيء القصي ،حىت مـــع اختالف
أصـــل الـــراوي ولغته ووطنه ،فطـــراز وفاء كلـــب لصاحبه
ورد باختـــالف بســـيط يف مصدرين أحدهما عـــريب «حياة
احليـــوان للدمـــريي» واآلخر عـــري «حكايات ســـندبار»
مجهـــول املؤلف:

حددت مدرســـة املالءمـــة الثقافية أربعة مســـتويات
للمالءمـــة ،هي املالءمـــة اجلغرافية والرتاثيـــ�ة والوظيفية
ً
وأخريا املحلنة ،الـــيت هي تتويج جلميع هـــذه املالءمات أو
تتويج إلحداهـــا على األقل.

إال أن هـــذا االختـــالف أدين من إدراجـــه ضمن عناصر
املالءمـــة ،وعليـــه فـــإن الروايتـــن همـــا صيغتـــان لذات
الطـــراز القصي.

إبعـــاد التغيريات املحـــدودة اليت ال تـــدرج ضمن أي من
املالءمـــات األربـــع – عن الدراســـة وفق مدرســـة املالءمة
الثقافيـــة ،واعتب�ارها صيغا جديدة لـــذات الطراز العالي.
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الهوامش
 .الطـــراز :الوحـــدة القصصيـــة املكونة من
جـــزيء أو أكثـــر ،ويعرفه ُ
ط ُ
مســـن عىل أنه
حكاية تقليدية ذات وجود مســـتقل ،وقد تأكد
– من خالل فهرســـت الطـــرز  Typesألنتي
آرني وســـتث ُ
ط ُ
مسن – التشـــابه الكبري بن
طرز القصص الشـــعبي عىل مســـتوى العالم،
كما تأكـــد مرونتهـــا يف التَ َو َّ
ظـــف يف صيغ
قصصيـــة متنوعـــة .راجع :نبيلـــة إبراهيم،
الدراســـات الشـــعبية بن النظرية والتطبيق،
املكتبـــةاألكاديمية،القاهـــرة،1994،ص. 55
 .2الجزيء :أصغـــر جزء حامل ملعنـــى أو قيمة
ثقافيـــة ،وقابل للتكرار واإلســـتمرار يف القص
الشعبي ،ويدخل يف تكوين شـــكل أو محتوى
النوع األدبشـــعبي ،فيمكن أن يكـــون حيوانًا
خرافيًـــا ،أو حادثة مثل الهروب الســـحري
املـــيء بالعوائق ،حيـــث يلقـــي الهاربون
خلفهم أشـــياء تتحول عن طريق الســـحر إىل
عوائق أمام مـــن يتعقبهم.راجـــع :أحمد عىل
مريس ،مقدمـــة يف الفولكلـــور ،ط ثانية ،عن
للدراســـات والبحوث اإلنســـانية واالجتماعية،
القاهـــرة1995 ،م ،ص  .179ونظ ًرا ألن الجزيء
لديه حرية التحـــرك ومرونـــة االنتقال فهو
ليس مرتبط بـــأي نوع أدبـــي معن ،حيث
بمقـــدوره الدخول إىل العديد مـــن الهيئات أو
الكيانات األدبية.انظر:
- Max Liithi , Style and Genre in oral literatu Folklore Form 14, 1981, 18 – 32.
 .3تتناول هذه املدرســـة أشـــكال تالؤم املوروث
مع البيئـــة الثقافية ،ويعد هونكـــو من أهم
أتباع هذه املدرســـة ،حيث تنطلق دراســـات
القص الشـــعبي  -عـــىل اختـــالف أنواعه،
وباعتبارها جـــزءًا من الثقافـــة التي تفرزه
 من توجهـــات كالدراســـة اللغوية للنص،والتحليل الشـــكي للقص الشـــعبي ،ودراسة
الداللـــة الرمزية للمضمـــون ،وبحث الوظائف
اإلجتماعيـــة التي يحتوي عليها قص شـــعبي
ما ،مـــع دراســـة الخلفيـــة التاريخية لهذا
القـــص ،وهي دراســـات يف الغالـــب تعتني
باألســـلوب ،والتحليل الشـــكي فعىل خالف
الطراز والجـــزيء يف املدرســـة املقارنة ،اهتم

هونكـــو – الباحث الفيلندي– بدراســـة كيفية
تالؤم مـــوروث شـــعبي للبيئـــات الثقافية
املختلفـــة ،ودرس أربع حاالت حـــول كيفية
ترحال قصة شـــعبية تعـــود إىل أصل محدد
وانتقالهـــا إىل ثقافـــة أخـــرى ،وهو مقصد
دراســـتنا هذه .للمزيد راجع:
 פראנק אלווארז-פרירה ,סיפור-העם כאמצע חינוכי,תרגם מאנגלית :ראובן אשל ,מחקרי ירושלים
בפולקלור יהודי,המכון למדעי היהודות ע"ש מנדל,
תשמ"ה ,עמ' 58
 .4حول تطور هـــذا املصطلح منـــذ أن صكته
ً
تفصيال:
جوليا كريســـتيفا انظر
 ז׳ בן־פורת ,״אינטר־ טקסטואליות״ ,הספרות34 ,) ,)1985עמי 178-170
- D. Boyarin, interiexiuality and the Reading of Midrash, Bloomington-lndianapolis 1990, pp. 22ff.
كذلك انظر التنـــاول اإلنثربولوجي للمصطلح
يف:
- C. W. von Sydow, Selected Papers on
Folklore, Copenhagen 1948, "Geography [287]This content downloaded from
193.227.49.2 on Mon, 05 Dec 2016
12:24:21 UTCAll use subject to http://
about.jstor.org/terms
5. see: D. Boyarin, op. cit. , pp. 22ff
 .6עלי יסיף ,בין-טקסטואליות בספרות העממית:
לשאלת הופעתם של נושאים פאגאניים בסיפורי-
עם יהודיים של ראשית העת החדשה ,מחקרי
ירושלים בפולקלור יהודי ,המכון למדעי היהדות
ע"ש מנדל ,כ' תשנ"ז – תשנ"ח ,עמ' 288
 .فمصطلـــح  ecotypeيف علـــم األحياء يعني
مجموعة البدائـــل التي تمتلكهـــا أو تحتفظ
بها الخصائـــص الوراثية التـــي تمكنها من
النمو واالزدهـــار يف بيئة مســـتقلة ،وكذا يف
علم النبـــات املصطلح ذو عالقـــة بالعنارص
الجديدة املتشـــكلة يف نبات مـــا ينمو يف مكان
أو محـــل تربية (بيئة) غريب عنه ،واســـتفادة
مـــن االشـــتقاق الصغري  -والـــذي هو (أخذ
كلمـــة مـــن كلمة ،بـــرط أن يكـــون بن
الكلمتن تناســـب يف اللفـــظ واملعنى وترتيب
الحـــروف ،مع تغايـــر يف الصيغـــة) راجع

آفـــــاق

يف ذلك :مصطفـــى محمد ســـليم الغالبيني،
جامع الـــدروس العربية(املجلـــد األول) ،املكتبة
العرصية ،بريوت1993 ،م ،ص  - .208اشـــتققنا
املقابل العربي للمصطلـــح " ecotypeمحلنة"
من مفهوم محليـــة القص ،أما هـــذه الصيغة
اإلشـــتقاقية فقد ســـبقنا إليها أحمد مستجري
(عمل عضـــوًا ملجمع اللغـــة العربية يف مرص)
يف ترجماته فقد اشـــتق كلمـــة َ
"خ ْر َ
طنَة" من
خريطـــة يف خرطنة وراثيـــة Genetic map-
 pingوهـــي تحديد املواقع النســـبية للجينات
عىل جـــزىء الدنا (الكرومـــوزوم أو البالزميد)
وتحديد البعـــد بينهما يف وحـــدات ارتباط أو
وحـــدات فيزيقيـــة ،وذهب إىل أبعـــد من ذلك
حن اشـــتق " َك ْو َلنَة" مـــن املصطلح اإلنجليزي
 cloningوهـــي عملية تنتج بهـــا خلية واحدة
وبطريقة غري جنســـية مجموعة مـــن الخاليا
(كلونـــات) كلها متطابقـــة وراثيًا.راجع يف ذلك
ً
تفصيال :أحمد مســـتجري (مرتجـــم) يف :داييل
كيفلس ولـــريوي هـــود ،الشـــفرة الوراثية
لإلنســـان (القضايـــا العلميـــة واإلجتماعية
ملروع الجينـــوم البري) ،عالـــم املعرفة ،
1997 ،2م ،ص ص .407 – 403
8. William M. Clements, Oikotype / Oictype
, term in: Mary Ellen Brown and Bruce A.
Rosenberg , Folklore ) An Encyclopedia
of Beliefs' , Customs , Tales , Music and
Art, Library of Congress Cataloging Publication Data ( 2 volumes , by Mary Ellen
Brown and Bruce A. Rosenberg, Manufactured in the U.S.A.,1997, p. 604.
 .9תמר אלכסנדר ,מגמות חדשות בחקר הסיפור
העממי היודי-ספרדי ,פעמיים :רבעון לחקר קהילות
ישראל במזרח ,יד-יצחק בן צבי ,34 ,תשמ"ח ,עמ'
 ,133 – 110עמ' .110
 . 0املقصـــود الجماعة التي يشـــارك الفرد فيها،
ً
مســـتقال للحيـــاة ،واملصالح
وتكون رمـــ ًزا
والســـلوك البري ،وتتميـــز بالتمركز حول
الســـاللة ،وكذا األمـــن الداخـــي ،والقانون،
والنظـــام ،والجهد التعاوني  ،هـــذا عىل عكس
الجماعـــة الخارجيـــة التي ال ينتمـــي إليها
الفرد ،وال يشـــاركها مثلها العليـــا .راجع :ايكه
هولتكرانس ،قاموس مصطلحـــات األثنولوجيا

والفولكلور ،ترجمة :محمد الجوهري وحســـن
الشـــامي ،الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة،
1999م ،ص . 2
 .11לאורי הונקו ,ארבע צורות הסתגלות למסורת,
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,ג (תשמ"ב) ,עמ'
 ,156 – 139עמ' .150
 .12לאורי הונקו ,ארבע צורות הסתגלות למסורת ,שם,
עמ' .150
3. D. Roger Abrahams, Deep Down in the
Jungle: Negro Narrative Folklore from the
Streets of Philadelphia. First revised edition. Chicago: Aldine.p. 16
14. Lauri Honko and Anneli Honko, Multiforms in Epic Composition, in: The Epic
– Oral and Written, Central Institute of
Indian Languges, Mysore, India, 1998, pp.
31- 79, p.36.
5. Clements, M. William: p.605
 .16يحفظ األرشيف خمس صيغ ســـفاردية تحمل
األرقام األرشـــيفية التاليةIFA 7152 – IFA :
11401 – IFA 15205 – IFA 18259 – IFA
 19503. IFAبالطبع بخـــالف صيغ الطوائف
العرقية األخرى.
. See: -Hasan M. el-shamy, A Motif Index
of The Thousand and one Nights, Indiana
Uni. Press ,)Bloomington and Indianapolis(' 2006
- Hasan M. el-shamy , Folk tradition of
the arab world : A Guide to Motif Classification , V.1 ,Indiana University Press,
Bloomington and Indianapolis , p.xiii.,
1995
ً
تفصيـــال :אסתר נוימן-שלי ,זין אל-גמרא
 .18راجع
שלגייה צפון אפריקאית :לשאלת הסתגלותן של
מעשיות-קסם ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי,
המכון למדעי היהודות ע"ש מנדל ,כרך תשמ"ט –
תש"ן ,עמ' .101 – 76
 .19פראנק אלווארז-פרירה ,סיפור-העם כאמצע חינוכי,
תרגם מאנגלית :ראובן אשל ,מחקרי ירושלים
בפולקלור יהודי,המכון למדעי היהודות ע"ש מנדל,
תשמ"ה ,עמ' .58
20. Lauri Honko and Anneli Honko,op. cit. ,p.
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38.
2 . Lauri Honko and Anneli Honko, Multiforms in Epic Composition, op. cit., p. 45.
 .22يف بلدتنا أخميم هي ســـبعة أحجار اسطوانية
يف مكان مهجـــور ملقاه عـــىل األرض ارتفاع
الواحـــد منها نصـــف مرت تقريبًـــا ،ويمكن
الربـــط بن هذه األوصـــاف للمالئكة الحجرية
ذات العالقـــة باألجرام الســـماوية ،وظاهرة
كســـوف القمر والتـــي مـــا إن كانت تحدث
حتى نســـمع رصخات األطفال وطبول الكبار
يف قرى مـــرص وبعض مدنها ينـــادون عي –
ســـبعة بنات حور أن ترتك القمر وال تمســـك
برقبته( ،يا بنـــات الحور َ ..ســـيِّبوا القمر /
دا القمـــر مخنوق ..مَ َّدنَاش خـــر) (الباحث)
وهو مـــا ال يختلف عما ردده أبيشـــور יצחק
אבישור بشـــأن خمبابا – الكائـــن الغويل الذي
صارعـــه جلجامش وقىض عليـــه  -حيث قال
ً
معروفا هناك
أنه تربـــي يف بغداد ألنه مـــا زال
حتى اآلن بصورتـــه الغوليـــة ،باعتباره غوالً
يف قصـــص األطفال ،مـــا يـــي ببقايا فكر
اســـطوري ينتمي إىل الرق القديم منتر بن
جماعات معارصة .אביגדור ויקטור הורוויץ ,הקיעת
הר-הקדש – זכריה יד ,ד וגלגמיש ,בית מקרא ,כרך
מו ,חברת ד ,מוסד ביאליק ,ירושלים ,תמוז -אלול
תשס"א .עמ' 309
ويبـــدو أن الهيئة الحجرية هذه تتشـــابه مع
ســـبعة األحجـــار املصريية املوجـــودة يف يد
إينانا /عشـــتار ،وهم محـــددون يف نصوص
ما بـــن النهريـــن كأرواح ،وجديـــر بالذكر
أنه عـــىل عكس بقيـــة األجرام الســـماوية
التي تتبـــدى وتظهر يف املعتقدات اآلشـــورية
الجديـــدة فإن النجوم الســـبعة ال يتم تقديمها
عىل اإلطالق باعتبارها ذوات صور تجســـيدية،
فهناك من يعتقـــدون أنها تحدر (تناســـخ)
ألبنـــاء إِن ْ َ
مرَا אנמשרה وهـــي ذات خصائص
متشـــابهة ،فهي تفتقد للتحديد الجنيس ،وهي
ليســـت لها أســـماء ،وهي فاقـــدة الصورة
والخصال والصفـــات اإلنســـانية ،ومن هنا
فـــإن وصفها املبســـط يكون أنهـــا أرواح،
ويبدو أن هذا التصور يشـــبه مـــا ظهر أمام
النبي زكريـــا (زكريـــا )8 – /6 :مما دعى
أريئل שמרי אריאל إىل القـــول بأن هذه اآللهة
الســـبعة يقابلها ســـبعة رســـل من املالئكة

لإلله يف املقرا (אריאל ,שמרי .)158 :2016 ,راجع
ً
تفصيـــال :שמרי אריאל ,על זהותם של הסוסים,
הרוחות והעונים בנבאות זכריה ,בית מקרא ,כרך
 ,2חוברת  ,61מוסד ביאליק ,ירושלים ,תשע"ו ,עמ'
.177 – 153
23. S.S.Soruodi. )2002(. Folktales of Jews
from the Iranian Language Area )TaleTypes and Genres(. Jerusalem: Hebrew
Uni.Part2. Types: 510 – 510*C – 510*D,
Pp. 18 – 19.
 .24هذه نـــوادر الخوجـــه نرص الديـــن أفندي
جحا الرومـــي (م) ،مجهـــول املؤلف ،مطبعة
الخواجا موىس كاســـتي ،اســـطانبول1278 ،
هجرية ،ص .52
 .25قدم باجكيـــز وبوراتاف دراســـة قيمة حول
نوادر جحـــا يف املجتمع الرتكـــي اعتمدا فيها
عـــىل روايات جحويـــة تنتمـــي إىل عرقيات
وديانـــات مختلفة منها الجحويـــات اليهودية.
ً
تفصيـــالIlhan Basgoz and :
راجع ف ذلك
Pertev N. Boratav, I, Hoca Nasereddin,
Never shall I Die, A Thematic Analysis of
Hoca Stories, Indiana University Turkish
Studies series 18, Bloomington, Indiana,
.1998
 .26هذه نـــوادر الخوجه نرص الديـــن أفندي جحا
الرومي (م) ،مجهول املؤلف ،مصدر ســـابق،
ص
 .27מאיר גרונוואלד ,סיפורי-עם ,רומאנסות ואורחות-
חיים של יהודי ספרד (טקסטים ומחקרים) בעריכת
דב נוי ,מחקרי המרכז לחקר הפולקלור .ו ,ירושלים,
תשמ"ב ,עמ' .85
 .28قـــارن נוי -אלכסנדר ס"ז (טורקיה) ,وحـــول
عموم املوتيفات املتعلقة باملخادع املخدوع قارن
שוורצבום-מחקרים ,עמ' 512
29. Heda Jason, The Jewish Joke, The problem of Definition, southern Folklore
Quartery 1967, Pp. 48 – 54.
 .30יהודה ברגמן ,הפולקלור היהודי (ידיעת עם ישראל,
אמנוציו ,תכונותיו ומנהגיו העממיים) ,מהדורה שניה,
הוצאת ראובן מס'  ,21ישראל ,תשכ"א ,עמ' .167
Clements, Oikotype / Oictype,op. cit, p. .3
605

آفـــــاق

 .32פרירה ,פ .א ,.עמ' .71
 .33פרירה ,פ .א .עמ' . 77 – 72
 .34פרירה  ,פראנק אלווארז ,עמ' .59
35. William M. Clements, Oikotype / Oictype
, term in: Mary Ellen Brown and Bruce A.
Rosenberg , Folklore, ibid, Pp 604 - 605
36. Lomax, Alan, 1979, p. 26.
 .3واملوال الشـــعبي :هو نوع غـــري محدد ،فهو
عبـــارة عن قصائد متعـــددة االتجاهات تأتي يف
صورة رسدية وشـــبه رسدية ،واملوال يشـــغل
وضعً ا وســـ ً
طا بن الغنائيـــات واملالحمJa-( .
son, Heda, 2000: 145
(38. Coffin, Tristram P. 1977: 118
39. L. Honko, id)Introduction( On the Analytical Value of the Concept of Tradition.
In: Sudia Fennica 27 )1983(.p. 16.
40. Antti Aarne," The Types of the Folktale: A
Classification and Bibliography", Second
Revision, Helsinki.1981,p470.
 .41قـــارن :מ' גאסטר ,ספר המעשיות ,ליפסיא לונדון
 ,1924 ,סימן שס"ח – .בן גריון (ברדיצ'בסקי) מ"י,
ממקור ישראל ,תל-אביב ,תשד"ו ,סימן של"ד.
 .42جنـــس ليمـــون ذو رائحة طيبة يـــزرع عىل
شـــواطىء املتوسط تســـميه العامة الكبَّاد وله
أســـماء أخرى مثـــل ا َملتك ،وهـــو واحد من
أربعة أنـــواع نبات ترمز إىل معنـــى عيد املظال
اليهودي باعتبـــاره عيد حصاد هـــذه األنواع
هي (ســـعف النخيل – الريحان – الصفصاف
– األترنـــج) ويتم ترتيب وتنســـيق هذه األنواع
األربعة بحرص شـــديد وفـــق ضوابط حددها
التلمود ،ويتم تالوة الـــركات والصلوات عليها،
وتحمل يف كل يـــوم من أيام العيد (الســـعف
والريحان والصفصاف يف اليـــد اليمنى واألترنج
يف اليد اليـــرى) وتتىل عليها بركـــة (مبارك
أنت إلهنـــا ملك العاملن الذي قدســـنا بوصاياه
ووصانـــا بحمل الســـعف) .راجـــع يف ذلك
ً
تفصيـــال :שלמה זלמן אריאל ,אנציקלופדיה מאיר
נתיב ,מסדה בע"מ ,תל-אביב ,תש"ך ,עמ' – 249
 .250وبالطبـــع بعد انتهاء أيـــام عيد املظال ال
يكون لهـــذه النباتات فائـــدة ويف القصة تلهو
ْ
َـــت عليه الركات
الفتيات باألترنـــج الذي تُ ِلي
والصلوات وتتلفه وتلقيه عـــىل قارعة الطريق،

.43

.44

.45
.46

.47

.48
.49
.50

هنـــا يأتي بطـــل قصتنا ليجمع هـــذا اليء
التالـــف فاقد القيمة ســـوى القيمـــة الدينية
كونه تليت عليـــه بركات ،ويضعـــه يف جوال
ويســـري به ويصبح ســـبب ثرائه (الباحث)
ترجمـــة ملخترص املأثرة كما أوردتها شـــنهار)
انظـــر :עליזה שנהר ,הנוסחים היהודיים של
הטיפווס הסיפורי הבינלאימי"החתול של וויטינגטון"
(אארנה-תומפסון  ,)1651האיגוד העולמי למדעי
היהודות (דברי הקונגרס העולמי חמדעי היהודות),
הלשון העברית ולשונות היהודים ,פולקלור ,תשמ"א,
עמ'  ,151 – 145עמ' .146 – 145
الحافظ عمـــاد الدين أبي الفداء إســـماعيل بن
كثري ،البدايـــة والنهاية ،الجـــزء الرابع ،مكتبة
املعارف ،بريوت ،لبنـــان1990 ،م ،ص ص – 32
( 33بترصف).
ً
تفصيـــال :יהודה ברגמן ,שם ,עמ'
راجع يف ذلك
.82 – 79
كمال الديـــن محمد الدمريي ،حيـــاة الحيوان
الكرى ،جـــزءان ،دار التحريـــر للطبع والنر،
ً
نقـــال عن :صالح
القاهـــرة ،1966 – 1965 ،
الراوي ،الفولكلـــور يف كتاب حيـــاة الحيوان
للدمريي – تصنيف ودراســـة ،جـــزءان ،الهيئة
العامة لقصور الثقافة ،القاهـــرة ،2003 ،ج ،2
ص .492 – 491
א.מ.הברמן  " ,אברהם בן חסדאי  ,בן המלך והנזיר
" ,מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק  ,תל-
אביב  ,תשי"א  ,עמ" .23
הכלב והנחש ,שם ,עמ'23
הכלב והנחש ,שם ,עמ' .23
حـــول مزيـــد مـــن تطبيقـــات املحلنة عىل
نصـــوص تنتمـــي لثقافات متعـــددة راجع
ً
تفصيـــال :אסתר נוימן-שלי ,זין אל-גמרא שלגייה
צפון אפריקאית :לשאלת הסתגלותן של מעשיות-
קסם ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,המכון
למדעי היהודות ע"ש מנדל ,כרך תשמ"ט – תש"ן,
עמ' .101 – 76

المراجعباللغةالعربية
 .أحمد عىل مـــريس ،مقدمـــة يف الفولكلور ،ط
ثانيـــة ،عن للدراســـات والبحوث اإلنســـانية
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َ ّ
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واالجتماعية ،القاهـــرة1995 ،م.
أحمد مســـتجري (مرتجـــم) يف :داييل كيفلس
ولـــريوي هود ،الشـــفرة الوراثية لإلنســـان
(القضايـــا العلميـــة واإلجتماعيـــة ملروع
الجينوم البـــري) ،عالم املعرفـــة ،2 ،
1997م.
ايكـــه هولتكرانـــس ،قامـــوس مصطلحات
األثنولوجيـــا والفولكلـــور ،ترجمـــة :محمد
الجوهري وحســـن الشـــامي ،الهيئة العامة
لقصور الثقافـــة1999 ،م.
الحافظ عمـــاد الدين أبي الفداء إســـماعيل
بن كثـــري ،البداية والنهايـــة ،مكتبة املعارف،
بريوت ،لبنان1990 ،م.
صالح الـــراوي ،الفولكلور يف كتـــاب حياة
الحيـــوان للدمـــريي – تصنيف ودراســـة،
جـــزءان ،الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة،
القاهـــرة ،2003 ،ج  ،2ص .492 – 491
كمال الديـــن محمد الدمريي ،حيـــاة الحيوان
الكرى ،جزءان ،دار التحريـــر للطبع والنر،
القاهرة ،1966 – 1965 ،
مصطفى محمد ســـليم الغالبينـــي ،جامع
الـــدروس العربية(املجلـــد األول) ،املكتبـــة
العرصية ،بـــريوت1993 ،م.
نبيلـــة إبراهيم ،الدراســـات الشـــعبية بن
النظريـــة والتطبيـــق ،املكتبـــة األكاديمية،
القاهـــرة1994 ،م.
هذه نـــوادر الخوجـــه نرص الديـــن أفندي
جحـــا الرومي (م) ،مجهـــول املؤلف ،مطبعة
الخواجا موىس كاستي ،اســـطانبول1278 ،
هجر ية .
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.1
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אביגדור ויקטור הורוויץ ,הקיעת הר-הקדש – זכריה
יד ,ד וגלגמיש ,בית מקרא ,כרך מו ,חברת ד ,מוסד
ביאליק ,ירושלים ,תמוז -אלול תשס"א.
אסתר נוימן-שלי ,זין אל-גמרא שלגייה צפון
אפריקאית :לשאלת הסתגלותן של מעשיות-קסם,
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,המכון למדעי
היהודות ע"ש מנדל ,כרך תשמ"ט – תש"ן ,עמ'
.101 – 76

.12

.13

א.מ.הברמן  " ,אברהם בן חסדאי  ,בן המלך והנזיר
" ,מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק  ,תל-
אביב  ,תשי"א  ,עמ" .23
ז׳ בן־פורת ,״אינטר־ טקסטואליות״ ,הספרות34 ,
) ,)1985עמי 178-170
יהודה ברגמן ,הפולקלור היהודי (ידיעת עם ישראל,
אמנוציו ,תכונותיו ומנהגיו העממיים) ,מהדורה שניה,
הוצאת ראובן מס’  ,21ישראל ,תשכ”א.
ל' הונקו ,ארבע צורות הסתגלות למסורת ,מחקרי
ירושלים בפולקלור יהודי ,ג (תשמ"ב) ,עמ' – 139
.156
עלי יסיף ,בין-טקסטואליות בספרות העממית:
לשאלת הופעתם של נושאים פאגאניים בסיפורי-
עם יהודיים של ראשית העת החדשה ,מחקרי
ירושלים בפולקלור יהודי ,המכון למדעי היהדות
ע"ש מנדל ,כ' תשנ"ז – תשנ"ח.
עליזה שנהר ,הנוסחים היהודיים של הטיפווס
הסיפורי הבינלאימי"החתול של וויטינגטון" (אארנה-
תומפסון  ,)1651האיגוד העולמי למדעי היהודות
(דברי הקונגרס העולמי חמדעי היהודות) ,הלשון
העברית ולשונות היהודים ,פולקלור ,תשמ"א ,עמ'
 ,151 – 145עמ' .146 – 145
מ' גאסטר ,ספר המעשיות ,ליפסיא לונדון  ,סימן
שס"ח – .בן גריון (ברדיצ'בסקי) מ"י ,ממקור ישראל,
תל-אביב ,תשד"ו ,סימן של"ד.
מאיר גרונוואלד ,סיפורי-עם ,רומאנסות ואורחות-
חיים של יהודי ספרד (טקסטים ומחקרים) בעריכת
דב נוי ,מחקרי המרכז לחקר הפולקלור .ו ,ירושלים,
תשמ"ב.
פראנק אלווארז-פרירה ,סיפור-העם כאמצע חינוכי,
תרגם מאנגלית :ראובן אשל ,מחקרי ירושלים
בפולקלור יהודי,המכון למדעי היהודות ע"ש מנדל,
תשמ»ה.
שמרי אריאל ,על זהותם של הסוסים ,הרוחות
והעונים בנבאות זכריה ,בית מקרא ,כרך  ,2חוברת
 ,61מוסד ביאליק ,ירושלים ,תשע"ו ,עמ' – 153
.177
תמר אלכסנדר ,מגמות חדשות בחקר הסיפור
העממי היודי-ספרדי ,פעמיים :רבעון לחקר קהילות
ישראל במזרח ,יד-יצחק בן צבי ,34 ,תשמ"ח ,עמ'
.133 – 110
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أ .أحمد قنشوبة  -اجلزائر

من جماليات الشعر
الشعيب الصويف احلديث
يف منطقة اجللفة
الشاعر يس احمد بن معطار
– أنموذجا -

مدخل:
أدى الشـــعر الديـــين والصـــويف يف أثنـــ�اء االســـتعمار الفرنـــيس
ّ
للجزائر دورا كبريا ،وشـــكل مـــادة ثقافية ثرية ،بالنســـبة إىل اجلماهري
اجلزائرية ،ال ســـيما يف املناطق البدوية البعيـــدة عن احلواضر الكرى
واملدن ،واكتســـب طابعا معرفيا وثقافيا وقدســـيا بالنسبة للمتلقن
يف ذلك الســـياق التارييخ الذي عرف شـــح المادة الثقافية واملعرفية،
وتضييقـــا على احلـــرف العريب وعلـــى التعليم بـــكل أنواعه.

1

كما «ارتبطت نشـــأة الشـــعر الشـــعيب اجلزائري احلديث بزنعة
وثيقة العالقة بالدين ألســـباب عديدة ،اتصل أهمها بنشـــأة الشعراء
الشـــعبين نشـــأة دينيـــ�ة يف زوايـــا العلم اليت انتشـــرت هنـــا وهناك
يف اجلزائـــر .وكـــذا حركـــت محنـــة االســـتعمار يف الشـــعراء مكامـــن

أدب شعبي

العواطـــف الدينيـــ�ة الـــيت لم جيـــدوا أفضـــل منهـــا باعثا
ألمجـــاد التاريخ اإلســـاليم كـــي يصبح وســـيلة لتحريك
الهمـــم ودفع الشـــعب إىل الثـــورة»( ،)1إذن حاول الشـــعر
الشـــعيب حتـــت نـــري االســـتعمار أن يمـــأل بعـــض الفراغ
الـــذي كان األوىل أن تمـــأله القصيـــدة الفصيحـــةـ يقـــول
صالح خـــريف يف هذا الســـياق« :غـــري أن هنـــاك وجها آخر
ّ
للظاهـــرة األدبي�ة يمكـــن أن خيفف من وطأة هـــذا الفراغ،
ّ
وهـــو الوجه الشـــعيب لها فإنا جنـــد يف القصيدة الشـــعبي�ة
لهـــذه الفرتة بالـــذات تصاعـــدا بقدر ما جنـــد يف الفصيحة
مـــن تدهور ،هـــذه الفـــرتة اليت تشـــهد مأســـاة االحتالل،
ّ
وترســـيخ قدم املحتل بما يســـتتبع من اضطهاد ومطاردة
ّ
فلول الثورات املتعاقبة ،والتســـلط على الشـــعب األعزل
وإبادته فكرا وجســـما وعقيدة .كانت القصيدة الشـــعبي�ة
ّ
املعر األمن عـــن أبعاد هذه المأســـاة ،وحـــن نعتمد هذا
اللـــون من األدب الشـــعيب وريث�ا للشـــعر الفصيـــح ،فإنن�ا
جند فيه مـــن األصالة والعمـــق والصـــدق موضوعا ،ومن
الشـــفافية والتماسك والرونق أســـلوبا ما ال جنده يف الشعر
بلغتـــه الفصىح»(.)2
ولد الشـــيخ احمد بن معطار يف هذه الفـــرتة التاريخية
احلاســـمة بب�اديـــة زاغـــز يف الزعفـــران يف منطقـــة اجللفة
خالل الســـنوات العشـــر األوىل من القرن التاســـع عشر،
حفظ القـــرآن ودرس مبـــادئ العلـــوم اإلســـالمية بزاوية
ســـيدي علي بن اعمر بطولقة بســـكرة ،ثم انتقل إىل زاوية
الشـــيخ املختار بأوالد جالل بســـكرة ،ووســـع من معارفه
يف العلـــوم اإلســـالمية ،حيـــث أخذ عـــن الشـــيخ املختار
الطريقـــة الرحمانيـــ�ة رفقـــة املشـــاخي :عبـــد الرحمـــن بن
ســـليمان ،ومحمد بن أيب القاســـم مؤســـس زاوية الهامل،
والشـــريف بن األحرش .
بعد خترجـــه مـــن الزاوية التحـــق بعشـــريته اوالد يس
أحمـــد ليعلم القرآن الكريـــم والعلوم الدينيـــ�ة ،وكان يقوم
أيضـــا بفض الزناعـــات بفضل شـــخصيت�ه القوية وكلمته
املســـموعة ،وبلغت شـــهرته حاكم مدين�ة اجللفة آنذاك،
فاســـتدعاه وعينـــ�ه مكرها قاضيـــا عل املدينـــ�ة ،لكنه بعد
فـــرتة أقنـــع بذكائه احلاكم علـــى أن يعفيه مـــن املهمة .

تويف ســـنة  1873حســـب بعض الروايـــات  ...ودفن
ّ
املســـى عـــن الزينـــ�ة اليت تقـــع على بعـــد  7كلم
باملكان
شـــمال اجللفة  .بلغت قصائده  114قصيـــدة تيمنا بعدد
ســـور القرآن الكريم(.)3
موضوعات شعره:

موضوع الوصف:
كبقيـــة فحول الشـــعر امللحـــون الذين عاشـــوا يف هذه
الفـــرتة الذهبيـــ�ة للشـــعر ،ولـــع ابـــن معطـــار بموضوعة
الوصف حيث بدت باقتدار موهبت�ه الشـــعرية وال ســـيما
يف تصويـــر الفـــرس الـــذي يبـــ�دو فيـــه الشـــاعر مضاهيا
لوصـــف اجلاهليـــن للفرس..
ومن هذه القصائد تلك الـــيت يب�دأها بوصف منطقته،
ثم يعـــرج على موضوع الشـــكوى من احلالـــة املزرية اليت
آل إليها ،حن أبدلته الدني�ا بزهوها شـــقاء.....:
ْ ْ َّ ْ
ْ
ْ
عــرف
هـذا حــد ْبــالدنــا ِفـــيه ن
ْ
ْ َ َّ ْ ُ ْ ْ
الــج َهات
ومســلـم عنهم نوايح يف ِ
ُ ْ ُْْ َ ْ َ ْ
ْ
ْ
حش ُ
ك ْم ُعدت ْم َه َّجف
قول لهم من و
َ ْ ْ
ُ َ َ َ
كل ل ْيل ْه نا يف ْمنايم ث ْم ن َبـات
ّ
ْ
ْ
بــاغي نـاس ْبـالدنـا عـين تعطــف
ِ
ْ
َّ ْ َ
هاد ْه يف َ
الم َـمات
دين ْمع الدني�ا ش
َ
ْ َ ْ
ُ ْ
اجللفه َم ْوقـف
مرسول يف
ْأبقى ياـ
ْ َ َ ْ َ
ْ
عـن بشاقا َر َّيح ث َّـم َبــات
ُ ُ
َ َ
ْ
ُ َْ ْ
راين ن ْسخـــــف
تقولو ِيف دولتك ِ
َّ ْ
ْ
َْ
ْ َ
ايف باللق َطات
ايف ِيف ضي ِ
ِ غري نك ِ
َ ْ
َّ َ
ْ
واز ْيــن ْه يف تـل َها ُعـــدت ْم َص َّيف
ْ َ َّ
َ َْ َ َ َ ْ
الم ْعزات
ِغري نلق ْط يف حصايد ب
ْ َ َ َْ َْْ َْ
ْ
ويتفـتف
يايل يف احلصـايد،
عـاد ع ِ
َ ْ َ ّّّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
جـ َوبات
بعد ما كانوا نسايا مح
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ْ ْ َُْ َ َْ ْ
ـهدف
الدني�ا من عادها تغدى ت
َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ِّ َ َ ْ ْ
بعد ما تزهى تويل بالـحسرات
َّ ّ ْ ْ ْ َ ْ َ َّ ْ
خبار ْيشـظف
الرتاس ِجييب اال
ْ
َّ
ُ
َي ْب َطى ُ
خرو ما ْيفك ْم َن الن ْهتـات
ّ
ثـــم ينطلـــق الشـــاعر يف وصف الفـــرس الـــذي يتمى
ِّ ً
وجـــوده ،لكي يكـــون ُمبلغـــا عن حالـــه هاته:
ْ
َّ ْ
هــــان ّ
هللاْ ْ
بالس ْري ْم َولـف
الشي
ْ
ُ ْ َ ْ َْ َ
والغوازي َ
واحل ْركات
كرث اخلطره
ِ
َْ ْ
اللي ما َي ْع َي ُ
وع ْم ُر و ما َيزنـف
ِ
َ
َ
ْ
ْ
يتـق ّط ْع َخ ّف الش َط َار ْه يف َ
الب ْهزات
َ ْ ْ ْ
ُ
َ
ك ّنـ ْـيـتـو َط َّيـ ْار ْجبناح َيرف َـرف
ْ
َ َّ
اال َب ْرق ا َذا ْخ َط ْف ْبعض َ
الر ْعـــدات
و
ِ
ْ َْ
ور ْي َه ْل ُ
ور ْعلى ْحب ْ
باب ْ
ُ
كوه ْرياح تــزف
ْ ْ َ
ْ
ْ
الشتا َ
والب ْح ِري َصات
وم َه ّول ف ْصل
َ َ ْ ُ ّ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َْ
ب تــشلف
«م ِشين�ة» دخان على العاق
ْ
اص َي َت ْل ُع ْ
وه َا ْر َب ْع َ ْ
ُق ْرد ْر َص ْ
حل َمــات
ْ ْ
ْ
َّْ
راف» ْييج ْمن ُ
الب ْعد ْمكلف
«سلك ق
ِ
ْ
َ
ويع ْه يف َ
ِغري ْس َ
اله َوا والكلمه جات
وإذا أردن ــا أن نق ــارن ه ــذه الص ــور اجلميل ــة املع ــرة بم ــا
جنـــده يف شـــعر اجلاهليـــن فســـنلفي قرابـــة بينهـــا وبـــن
ص ــور ام ــرئ القي ــس .إذ مم ــا يش ــرتك في ــه الش ــاعران ،أن
كليهم ــا يلج ــأ إىل إط ــالق أجم ــل ّ
الصـ ــفات وأكمله ــا عل ــى
الف ــرس ،يف أثنــ�اء احلال ــة املزري ــة ال ــيت يعاني�انه ــا ،فام ــرؤ
ّ
القيـــس يعالـــج همـــوم الليـــايل ّ
الطــــوال الـــيت تنغـــص
علي ــه حيات ــه ،وال ــيت ترم ــز إىل معان ــاة اإلنس ــان اجلاهل ــي
م ــن قس ــاوة احلي ــاة ورتابته ــا وثب�اته ــا املم ــل  .له ــذا يق ــول
ســـليمان العطـــار يف قراءتـــه لهـــذا اجلـــزء مـــن املعلقـــة:
«ويضيـــق الليـــل علـــى اتســـاعه وطولـــه عندمـــا تصبـــح
ً
هموم ــه هموم ــا اجتماعي ــة تتكاث ــف عل ــى كاه ــل الف ــرد…
والبـــد مـــن همـــة عاليـــة قويـــة للنفـــاذ مـــن هـــذا الهـــم

وللخـــروج مـــن الليـــل ومـــن جـــوف العـــري وتتمثـــل هـــذه
الهمـــة يف جـــواد فـــوق طبيعـــي»(.)4
أمـــا يس احمـــد بـــن معطـــار فيعالـــج ّ
هـــم التشـــرد
ومفارقـــة األهـــل وقلـــة ذات اليـــد ،ولهـــذا جتـــد الشـــاعر
يعـــدد مظاهـــر الفقـــر واملعانـــاة الـــيت يعيشـــها بطريقـــة
مباشـــرة ال مـــداورة فيهـــا:
عاد عيايل يف احلصايد ،ويتفتف
بعد ما كـانوا نسايا محجـوبات
الدني�ا مـن عـادها تغدى تـهدف
بعد ماتـــزهى تويل بالـــحسرات
ومن ثم يصبـــح الفرس وســـيلة للخالص والتســـلى
من الهـــم واملعاناة( .)5وإذا كان كذلـــك ،فينبغي أن ال يكون
ً
فرســـا عاديـــا كبـــايق اخليل بـــل إنـــه يصبح أشـــبه بفرس
أســـطوري عند امرئ القيس وابن معطار على حد ســـواء.
ً
يقول امرؤ القيس مثال :
وقد اغتدى والطري يف وكناتها
بمنجرد قيد األوابــد هيكـل
مكر مفر مقبل مدبر ً
معــا
صخـــر حطه السيل من عل
كجلمود
ٍ
ويقول ً
أيضـا :
له ايطال ضيب وساقا نعـــامة
وإرخاء سرحان وتقريب تتفـل
ويقول ابن معطار :
هللا ال شيهان بالسري مولـــف
كرث اخلطرة والغوازي واحلركـات
اللي مايعي وعمرو ما يزنـف
يتقطع خف الشطارة يف البهـــزات
كـنيتو ّ
طيار جبناح يرفــرف
ّ
وال برق إذا خطف بعض الرعــدات

أدب شعبي

وسط مدين�ة اجللفة يف بدايات القرن  20م

وكـــذا يتوافـــق الشـــاعران يف بعـــض االســـتعماالت
اللغويـــة اجلميلـــة  -علـــى اختـــالف املســـتوى اللغـــوي
بينهمـــا ،-اليت تعكـــس باإلضافة إىل جمـــال اللغة مخيلة
ّ
ً
زاخـــرة غني�ة .فقـــد أعجـــب النقـــاد القداىم مثـــال بقول
امـــرئ القيـــس« :قيـــد األوابـــد» أعجبـــوا بســـعة املعى
وتركـــزيه وجمال الصورة مـــع االقتصاد يف اللفـــظ« :إذ أن
مقبل
ســـرعة اجلواد اخلارقـــة املتعـــددة يف آن( مكر
مفـــر ٍ
ٍ
ً
ً
مدبـــر معـــا) جتعله قيدا لـــكل الوحوش ألنـــه يدركها أينما
ٍ
كانت علـــى وجه البســـيطة ،والقيد ســـكون وضيق يمثل
ً
ً
حركة واتســـاعا»(.)6
ّ
كما شد الدارسن قول امرئ القيس :
ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه
ّ
تسفــل
مىت ما ترق العن فيه
ّ
فهـــو يقصد «أنـــه كامل احلســـن رائع الصـــورة وتكاد
العن تقصـــر عن كنه حســـنه؛ ومهما نظـــرت العيون إىل
أعايل خلقه اشـــتهت النظر إىل أســـافله»(.)7
ً
ً
جند ما يشبه هذا تفردا وجماال يف قول ابن معطار:
اللي مايعي وعمرو ما يزنـف
يتقطع خف الشطارة يف البهـزات

فهـــذا اجلـــواد بفضـــل ســـرعته الكبـــرية اخلارقـــة،
واســـتعداده الدائـــم لالنطالق حـــن جيري حيســـبه الرايئ
ألول وهلـــة وكأن أجزاء جســـمه تتقســـم قطعـــا تت�الحق
ً
تب�اعا ،فـــإذا كانت العيـــون تعجز عن إدراك حســـن فرس
امـــرئ القيس ؛ فـــإن البصـــر يزوغ عـــن إدراك جـــواد ابن
ً
ً
أشـــطارا متالحقة؟!
معطار بوصفه جســـما واحدا ،فرياه
وهنـــا مكمن اجلمـــال والتفـــرد يف الصورتن الشـــعريتن
والتعبيرين اللغويـــن كليهما ،مع القـــدرة على االختصار
وتطويـــع اللغة!(.)8

شعر الغزوات:
وقـــد اختذ هذا الشـــكل طريقة النرث والشـــعر يف وروده
عند الـــرواة الشـــعبين املحرتفـــن ،الذين كانـــوا يرددونه
يف فرتة االحتـــالل الفرنيس بصـــورة ّ
خاصـــة .وولع بنظمه
الشـــعراء الشـــعبيون أيضـــا ،وهكـــذا ارتبطـــت روايتـــ�ه
واالهتمـــام بـــه يف اجلزائـــر بعصـــر ضعفهـــا ،وســـطوة
املســـتعمر الفرنـــيس على الشـــعب تقـــول روزلـــن ليلى
قريـــش يف كتابهـــا «القصـــة الشـــعبي�ة اجلزائريـــة ذات
األصـــل العـــريب» مـــا ّ
نصه:
ّ
ّ
«أمـــا املـــداح فلـــه يرجـــع الفضـــل يف انتشـــار قصـــة
البطولـــة ورواجها يف األوســـاط الشـــعبي�ة اجلزائرية أثن�اء
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فرتة االحتـــالل الفرنـــيس ،حيث لعـــب دورا هامـــا وبعيد
املـــدى يف تدعيم الشـــعور الوطين ،اشـــتهر يف ذلك الوقت
بعمله القصي عند أبن�اء جلدتـــه  .وكان ينتهز ّأية فرصة
من ليـــايل رمضان أو الوعدات واملبيتـــ�ات والوالدة واخلتان
ليلهـــج بمآثـــر األجـــداد الغابريـــن وبطـــوالت الفرســـان
البواســـل الـــيت ســـجلت يف املغـــازي ّ
خاصـــة ،وكان يمدح
يف األســـواق واملقاهـــي الشـــعبي�ة أو خـــارج ســـوق املدين�ة
ّ
ويف مفـــرتق الطـــرق لئـــال يكـــون محـــط أنظـــار األجانب،
ولـــم تنحصر شـــهرته يف بيئتـــ�ه االجتماعيـــة اخلاصة ،بل
ّ
اســـتطاع أن يثـــري يف نفـــوس بعـــض املحتلـــن الدهشـــة
ّ
واإلعجـــاب ،فقـــال أحدهـــم يصـــف تأثـــري املداحن على
اجلماهـــري اجلزائريـــة يف الربع األول من القرن العشـــرين:
«وقـــد أحيـــوا الشـــعور القويم باألخـــوة احلقيقيـــة اليت
تتعـــدى حـــدود القبيلـــة  ..وقد ّ
حولـــوا الشـــعور القويم
البســـيط إىل روح القوميـــة الناشـــئة اليت ســـزدهر حتت
تأثـــري رجـــال احلركـــة اإلصالحية حنـــو الوحـــدة القومية
ّ
واحلرية السياســـية»(.)9
ولهــذا فليــس مــن الغرابــة أن املســتعمرين الفرنســين
كان ــوا يتوجس ــون خيف ــة م ــن ه ــذا الن ــوع م ــن األدب ال ــذي
كان م ــن ش ــأنه أن حي ــي يف اجلماه ــري األحاس ــيس القومي ــة
والدينيـــ�ة الـــيت عملـــوا طويـــال مـــن أجـــل أن يقتلوهـــا يف
أذهــان النــاس ،خاصــة إذا علمنــا أن أهــم املوضوعــات الــيت
رك ــزت عليه ــا املغ ــازي ه ــي موضوع ــات البطول ــة وص ــراع
ّ
املســـلمن مـــع الكفـــار؛ وأنهـــا اختـــذت مـــن شـــخصيات
النــيبﷺ وعلــي وجعفــر بــن أيب طالــب  ،وغريهــم
مح ــاور ت ــدور حوله ــا حكاي ــات ه ــذه املغ ــازي .
ولهذه األســـباب لم يطمنئ املســـتعمرون لهـــا ّ
وتنبهوا
إىل خطرها ،يف هذا الســـياق يذكـــر محمد الفايس مثال هذه
احلقيقـــة يف املغرب فيقـــول« :وقد كان رجال االســـتعمار
أيام احلمايـــة يمنعون إنشـــاد هذه القصائد يف األســـواق،
وكان املراقبـــون إذا تقـــدم لهـــم أحد «املداحـــن» بطلب
اإلذن يف الســـفر للتجول يف املـــدن والقبائـــل قصد ترويج
بضاعته ّأول ما يســـألونه عنه :هل حيفـــظ الغزوات؟ فإذا
ّ
أجاب بالنفي أعطـــي اإلذن وإال منع ،ألنهم كانوا خيشـــون

بعـــث العاطفة الوطنيـــ�ة والديني�ة يف النـــوايح اليت كانت
ما تـــزال بعيدة عن أثـــر الدعوة االســـتقاللية»(.)10
ّأمـــا املصـــادر اليت كان يســـتقي منهـــا الـــرواة واألدباء
ّ
الشـــعبيون مادتهـــم التاريخيـــة فهـــي بــــعض الكتـــب
التاريــــخية الـــيت تــــنسب لبعـــض املؤرخـــن املعروفن،
كالواقدي مثـــال (207هـ) صاحب كتـــاب املغازي ،والذي
ينســـب إليه أيضـــا كتـــاب « فتـــوح افريقية».
ومن الشـــعراء الذيـــن كان لهم مســـاهمة يف هذا الفن
الشـــاعر أحمد بـــن معطـــار إذ إن له نصـــا شـــعريا رباعيا
ّ
يســـى غزوة بدر ،يبـــ�دأه بمـــدح النيب  -صلـــى هللا عليه
وســـلم – فيذكر شـــمائله وصفاته ،ثم ّ
يعـــرج على مراحل
دعوتـــه حـــيت يصـــل إىل حادثـــة «غـــزوة بـــدر الكـــرى»
فيتوســـع يف ذكـــر أســـبابها ومالبســـاتها  .يقول الشـــاعر
واصفـــا غـــزوة بدر :
جـا للمديـــنة حبيـيب
وحمـاوه االنصـار و قـعد
واجتمعوا عن دين ربـي
مهـاجر وأنصـار توكـد
جاهم خر نت�اع غصب
ّ
من مكـة مواله قاصـد
بتـجارة قـريش يبنــي
«باسفيان» ومـال مجهد
والعري بـاالجمـال حتـيب
سـايقـــها للشـام ّ
هـود
ّاش َـ ْر ْ
الصحابـو الـنبـي
نـا منكم يف الراي واحد
األصحاب بغوا النهب
قـالـوا لـو :بيـها ّاسـجهد
ساروا ثالثماية صاحب
عشرة واخلمسة العدد

أدب شعبي

واخلـر ملكـة قريـب
ّ
ّ
عـــود
راح لـهــم نـــذار
قام بـرحيـو نـاض ينـيب
واجتمعـت قـريش......
قـال ابـاجـهل :آ حـبايب

ّ
ّ
الذي يطبـــع ّ
النص بطابع أقـــرب إىل الواقعيـــة اليت جتعل
ّ
ّ
ّ
املتلقـــي يتمثـــل احلادثـــة وكأنهـــا حتـــدث أمام عينيـــ�ه...
ّ ّ
فتتـــواىل يف القصيـــدة املقاطـــع احلواريـــة الـــيت تؤديهـــا
جماعـــة أو شـــخصية معروفـــة بعينها ،كما نلفـــي مثال يف
قول الشـــاعر :
واألصحاب بغوا النهب
قـالوا لــو :بيـها ّاس ْجـهد

هـذايـا نـا لـيه نقـصــد
عشر ماية خوذوا عقايب

وقوله :

نصفى «بدر» يكون موعد

قـال با جهل :يا احبابـي

للسـحار يبـان غلـبـــي

هـاذايـــا نـا لـيه قاصـد
وجنـيبـوه يطـيع يسجــد

والواضـــح هنـــا أن الشـــاعر يســـعى من خـــالل نقله
ألحداث غـــزوة بدر هـــذه القصيـــدة (الغـــزوة) إىل إرضاء
الشـــعور الديين للمتلقن وتكريســـه لديهـــم ،وهو يتكئ
علـــى التاريـــخ اإلســـاليم ،شـــأنه يف ذلك شـــأن قصص
املغـــازي الـــيت تعتمـــد «علـــى موضوعات مســـتمدة من
ّ
التاريـــخ العـــريب اإلســـاليم ،وبالـــذات مـــن األعمـــال
احلربيـــ�ة اليت قـــام بها الرســـول – صلى هللا عليه وســـلم
– وصحابتـــ�ه ،وكذلـــك بعـــض الشـــخصيات البطوليـــة
ّ
ّ
ّ
ملحميا يتغى
العربيـــ�ة األخرى مثـــل عنرتة ،ويمثـــل أدبـــا
ّ
ّ
ّ
بالبطـــوالت
احلربيـــ�ة»( .)11ويتفقـــان أيضا علـــى الرتكزي
ّ
ّ
على الصـــراع بن املســـلمن والكفـــار ،والتغـــين بانتصار
ّ
جيـــش املســـلمن الـــذي يظهر هنـــا يف قول الشـــاعر:
ّ
وتوفت سبعن حـربـي
وابـا جهل ابقـى ممـرمـد
ُ
ومثلها جـابـوه ْ
مسـبـي
ردم الكفر الدين ْ
وصعد
وطلع سور الدين جابـي
ْ
سور الكفر اهواه و تهد
كمـــا ّأن القصيـــدة تشـــبه ّ
القصـــة الغـــزوة يف إصباغ
النـــص بصبغـــة مســـرحية تبـــ�دو يف الرتكزي علـــى احلوار

عشر ماية خوذوا عقايب
نصفى «بدر» يكون موعد
وتســـتمد القصيـــدة جانب�ا من وظيفتها مـــن واقعيتها
اليت ترتبط بالســـياق التاريـــيخ التداويل الـــذي أبدعت يف
إطاره ،وهـــو نهايات القرن التاســـع عشـــر امليالدي حيث
تـــوق النـــاس إىل معرفـــة تاريخهـــم اإلســـاليم املجيـــد،
ّ
وحاجتهـــم إىل دفقة من الـــروح البطولية الـــيت حتي فيهم
روح الشـــهامة والوثـــوب إىل اجلهاد والدفـــاع عن الوطن .
ّ
ّ
ّ
ّ
الســـيما وأن هذه النصوص تركز على املواقع اليت تشـــهد
انتصار املســـلمن األوائل ُ
وتبوؤهم ملكان الســـيادة .ولهذا
ّ
فإن هـــذه العناصـــر الواقعيـــة يف نصوص املغازي ســـواء
كانـــت شـــعرية أو قصصيـــة« ،تتمثـــل يف إســـقاط الرواة
مضامـــن روايتهـــم علـــى الواقـــع املعـــاش جلمهورهـــم،
فاملغازي تتحدث عـــن مواجهة تقع بن مســـلمن وكفار.
ّ ّ
ومن املؤكد أن جمهور املســـتمعن  -وهو يســـتمع إىل هذه
املغـــازي  -حيدث ّ
عمليـــة زحزحـــة لألحـــداث التاريخية،
ّ
كأنها ّ
تصور هي بنفســـها واقعـــه  .ويف هذه احلالة
فتصبح
ُ
ً
يصبـــح هـــو امتـــدادا جليـــش املســـلمن األول ،ويصبح
ّ
ّ
مســـتعمر بالده صورة
مكـــررة جليش الكفـــار »(. )12
وهكـــذا يصبح التن�اص مع التاريخ اإلســـاليم العريب
ّ
يف هـــذه القصائد الغـــزوات أو حـــىت احلكايـــات الغزوات
ً
ّ
تأويلية ،فالشاعر
تن�اصا هادفا ،وذا وظيفة شـــعرية رمزية
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ّ
والقاص ّ
يؤول واقعـــه املعاش ،ويرمز له ألنه ال يســـتطيع
ّ
أن ّ
يصرح مباشـــرة بضرورة مصارعة الكفار الفرنســـين،
فيلجـــأ إىل التاريخ يســـتدعي أحداثه ليفلســـفها ،فيغيب
ّ
النص التاريـــيخ بإحداثي�اته يف اللحظة نفســـها اليت يقال
فيها لصالح نص ينتجه الســـياق اجلديـــد اآلين  ..وتصبح
ّ
املتلقي ّ
للنص هـــي الفاعلة ،وهي
عملية تعاطي املســـتمع
اليت تعطي النص قيمتـــه وأهميت�ه .

موضوع التصوف:
من املضامـــن اليت تـــرددت كثريا يف شـــعر ابن معطار
ودلـــت على نزوعـــه الصويف ،وتأثـــره بالثقافـــة الصوفية،
ميلـــه إىل وصـــف النـــيب الكريـــم وفـــق مـــا كان يســـميه
الصوفية احلقيقـــة املحمدية «وهذا الغلـــو ال يفهم إال إذا
عرفنا أنه يرجـــع إىل أصل من أصول التصـــوف وهو القول
باحلقيقـــة املحمديـــة ،واحلقيقـــة املحمدية هـــي العماد
الـــذي قامت عليه ( قبـــة الوجود) كما عر ابـــن عريب ،هي
صلـــة الوصل بـــن هللا والناس ،فهـــي القوة املدبـــرة اليت
يصدر عنهـــا كل يشء»(.)13
يظهر هذا املعى يف قول الشاعر مادحا النيب :
فضلو ريب فوق كل نيب

ينـالـوا مـنو الـمــــدد

هـو قبضة من نور ريب

قال تكون كانت أحمد

آدم مـا هــو لـيه آب سابـق مـن قـبلو مبـعد
فـسبحـان هللا ربــي

يفـعل مـا يشـاء يـريـد

يتفكر من ليه قليب

يف الـدنيــا قــداه أمـد

لــوال هـو يا احبايب

()14

مكانش ذا الكون يوجد

ويقول يف القصيدة نفسها:
ْ ُ
َ
ْ
كـــل َنبــي ينـــال منو َ
المــــد ِد
فضلو فوق
ِ
يتفكـر مـن لـيه قلـب مـا خيلق ربـي الـواحـد
يف الســما قــدره لــربـي

مسموكه بغري عمد

والنجـم اللـي يبـان ثقـيب والشمس البيضا توقد
هـذوكـا مـن نـور حـيب

طـه بولـنوار االمـجد

....
للـــدنيـــا هــــو اآلب

وتـوخـر لـن صـار ولد

كــان اال نــور مخـــيب

ينتـقل مـن حـد حلـد

أمـــا املضامن الظاهـــرة بقوة يف شـــعر الشـــاعر واليت
تـــدل داللـــة قويـــة علـــى انتمائـــه الصـــويف وتمكنـــه من
مصطلحـــات الصوفية ورموزهم فهـــي واضحة يف قصائد
مدحه لشـــيوخه على غـــرار الشـــيخ املختار شـــيخ زاوية
اوالد جالل أو مدحه للشـــيخ محمد بن أيب القاســـم شيخ
زاويـــة الهامـــل الـــذي كان يف الوقـــت نفســـه زميـــال له يف
الدراســـة يف الزاوية.

الصورة الشعرية يف شعر ابن معطار:
علـــى الرغـــم مـــن أن الشـــعراء الذيـــن غلـــب عليهم
موضـــوع الدين والتصوف يوصفـــون أحيانا بأنهم بعيدون
عـــن التمزي الفـــين والســـيما حن يتعلـــق األمـــر بالصورة
الشـــعرية ،إال أن مـــا يثبت عكـــس ذلك هو مـــا نلفيه من
تمزي يف هذا اجلانب الفين يف شـــعر ابـــن معطارالذي ّ
حنس
ّ
ّ
وحيويـــة ،فإنن�ا نلفيـــه مثال حن
يف بعض صـــوره إضافة
ّ
وظـــف صـــورة معروفة يف قصيـــدة له يمدح فيها شـــيخة
زاويـــة الهامل (زينـــب) وهي تشـــبي�ه احلاجـــب بالنون،
ّ
ّ
جـــد ًة ّ
وتفردا من خالل أنـــه جعل منها صورة
أضفى عليها
ً
ً
أكـــرث تركيبـــ�ا وتعقيـــدا ليحميها مـــن النمطية الســـاكنة،
ًّ
ّ
وليحـــرك بها ّ
ّ
جوا من الدهشـــة
مخيلـــة املتلقـــي ويصنع
ّ
بالصـــورة  .وكأن الشـــاعر أدرك ضـــرورة أن حيافـــظ على
ّ
ألنها ّ
ترســـخت يف
الصورة نفســـها حـــن يصف احلاجب،
ً
ّ
ذهـــن املتلقـــي وأصبحت تقليـــدا واجب احلضـــور ،لكنه
ً
أدرك أيضـــا أن الشـــعرية تقتـــي جتديـــدا ومغايرة حىت
ّ
ولو كانـــت بســـيطة إذ إن «القصيدة لهـــا معني بعالقتها
ّ
مع التقاليـــد األدبي�ة الـــيت جتعلها ممكنـــة»( ،)15لكن هذا
ال يعـــين عدم إمكانيـــ�ة اخللق املتجدد الذي يعطي الشـــعر
ّ
حياتـــه املســـتمرة ،ألن اشـــتغال العمل األديب هـــو نوع من
احلـــوار الذي يأخذ مـــن الســـابق ويعطي اجلديـــد يف آن.
ولهـــذا يقول الشـــاعر يف وصـــف احلاجب :

أدب شعبي
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ّ
والفـم نظـيـف ومفلــج واحلاجـب نـون تتعـوج
ّ
مــخـــــــوج جات يف علوان من خارج
خــــــط
ْ
سـيد ّ
عــرقـــها ّ
ّ
مـرتمـج قــلمـــــــــــــو ّدرج
مهوش مريـض و مفولـج مــــدادو زيـن ممـزج
علك وعفصة معاهم زج .......................
ّ
وكأن هـــذا النـــوع مـــن الصـــور بمـــا «ركـــب عليـــه
مـــن معـــى ،ووصـــل بـــه مـــن لطيفـــة ...صـــار بمـــا ّ
غـــري
م ــن طريقت ــه ،واس ــتؤنف يف صورت ــه ،واس ــتجد ل ــه م ــن
ّ ّ
ً
الت ّ
عـــرض ،داخـــال يف قبيـــ�ل
املعـــرض ،وكـــيس مـــن دل
ّ
ّ
ّ
اخلــاص الــذي يتملــك بالفكــرة والتعمــل ،ويتوصــل إليــه
ّ
ّ
بالتدب ــر والت ّأم ــل»( .)16فق ــد ول ــد الش ــاعر م ــن الص ــورة
القديم ــة ص ــورة جدي ــدة بم ــا أض ــاف عليه ــا ووص ــل به ــا
م ــن ص ــورة اخل ــط اجلمي ــل الواض ــح املب ــين ،ال ــذي كتب ـ�ه
ّ
ّ
ٌ
(عر ْقه ــا) كات ـ ٌ
ـأن ّ
ـب مج ــد ق ــد درج قلم ــه عل ــى
بت�أن ــق وت ـ
ّ
التف ــن يف الكتاب ــة ،كات ــب لي ــس مريض ــا ولي ــس ب ــه عج ــز
وخلج ــة يف ي ــده تمنع ــه م ــن إتق ــان رس ــم احل ــرف (ح ــرف
ّ
النـــون )...

ّ ّ
واحلق أن صورة النون مســـتمدة من الرتاث الشـــعري
العريب القديم الـــذي ّربما كان الهالليون هـــم قناة توصيله
ً
إىل هؤالء الشـــعراء جيال بعد جيل  .واملعروف أن الهاللين
أبدعـــوا يف النحو الفصيح والشـــعيب ،وقـــد ورد ذكر النون
وصفـــا للحاجـــب يف قول شـــاعرهم عمـــره بن مـــروان يف
قصيدة تتخلل الســـرية الهالليـــة املكتوبة(:)17
كشفت قصائد غمرة عــما بـدا
والـدمع من فـوق اخلدود ترددا
ّ
مـذ بانــت احلسناء بات تعقلـي
مـن أيـن لـي يا صـاح أن أجتـلدا
برحت فؤادي حينما خطـرت علي
قلـيب وقد أضحت لها رويح قدا
الشعر منـها مـثل لـيل حالـــك
ً
حيكي غـرابا من البالقع أسودا
وحواجب كـالنون فـوق عيونـها
مرسومة سودا تضاهي اإلثمـدا
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كما جند تشـــبي�ه احلاجـــب بالنون يف الشـــعر اجلاهلي
عند عنرتة بن شـــداد وذلـــك يف قوله(:)18
له حاجب كالنون فوق جفونه
ّ
وثغر كزهر األقحوان املفلج
ويســـري الشـــاعر يف املنـــوال نفســـه مع صـــورة أخرى
كانت معروفة عند شـــعراء امللحون وحـــىت الفصيح ،وهي
صـــورة الغزال املتوجس اخلائف الـــيت طالما أطلقت على
املـــرأة ،فهي عند ابن معطار ليســـت صـــورة صامتة ثابت�ة
جامدة ،بـــل هي بالعكس تنضـــح حيوية وحركـــة وحياة،
كـــي حتـــي الصـــور مـــن التكـــرار ،وكي حتقـــق هدفـــا آخر
ّ
تواصليـــا ،يدعـــم الوظيفـــة االتصالية اليت تعـــين متلقي
ّ
ويتنبـــ�ه اإلمـــام عبـــد القاهر اجلرجـــاين لهذا
القصيـــدة،
امللمـــح يف اللغة املجازيـــة ،الذي هو التمثيـــ�ل حن يقول :
ّ
«وإذا حبثنـــ�ا يف ذلـــك وجدنـــا لـــه أســـبابا وعلـــال ،كل
منها يقتـــي أن يفخم املعـــى بالتمثي�ل وينب�ل ويشـــرف
ّ
ويكمـــلّ .
فأول ذلـــك وأظهـــره أن أنس النفـــوس موقوف
علـــى أن خترجها من خفـــي إىل جلي ،وتأتيهـــا بصريح بعد
ّ
ّ
تعـــين ،وأن تردها مـــن اليشء تعلمها ّإيـــاه إىل يشء آخر هي
بشـــأنه أعلم ،وثقتها بـــه يف املعرفة أحكـــم.)19(»..
تبـــ�دو هذه الصـــورة يف قصيدة الشـــاعر يف مدح زينب
بنت بلقاســـم شـــيخ زاوية الهامل(:)20
زيـنب وصيلـها يـزيــان

كالبدر اللـي جمـل وطلـع
ّ
ضيــــــو شـعـشـــــع
ّ
مكـان سحاب وترفــع
ليلـة ربعـه مـع العــشره
نـور اإليمـان يـاســـامـع
يكون ضـوا مـع القمـره
يـا بنت الوايل الكـامـل
ّ
غـــــزيـــــــــل
لـــون
ّ
الريـم اللـي يعـود جــدل
ّ
قـــرنـــــــــو خــــلـل

()21

حـذري للـناس مـا يمهـل
ّ
ولــــــــى يـســــــاول
ّ
يـامنش املـتخـتـــل
مــا
ِ
()22

يفلى االقناش يف الصحرا
ديمــا يف ادوارهــا عـازل

()23

يف االرض اخلالية قـفره
يـا بنت العـالــم الســيد

ّ
مــفــــــــــــرد
زيـــن
الـريم مـع ّامـو شـــــارد
شــاف الصــايــــــــد

شـريفة عـاشقة االيمـان
اعطاها هللا تقى واحسان
وعــــقـــــــــــل ارزان
تكره طاعة الشيطــان
احفظـها عـالـي القــدره
احفظـهـا ربنـا الـرحمــن
علـى الشيطـان منصـوره
يـا بنت الـوايل الشـايــع
نــــورو ســــاطـــــــع

يقـانـص فيـه ّ
يتلـبـــــد
ّ
مــــنـــــــــــو َّ
()24
بـعـــد
عنـدو بـارود مــــن دمـد
ّ
()25
مــعمــــــــــر بــالــيد
ثلث حلـــمات ال زايد
()26

ورصاص كثري متـــعدد
مـــا هــــــوش واحــــد

جـا يف قرطـاس ّ
يتلمــــد

()27
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يف سـوري فايقـة يف القد
ّ
تــــــزود
ليـــــــــــس

()28

مـا خيـطيش منـن يقـــد
يضرب عن شوفة النـظره
هــذا الشـراد مـا ينـــشد
ّ
الصــياد بـاحلـذره
قـلب
ّ
املتوجس أكرث حيوية
ولكن هنـــا تصبح صورة الغـــزال
ّ
وتركيبـــ�ا ،وتكتســـب بعـــدا دراميا ،خاصة حـــن يتعرض
()29

ملنظـــر يـــكاد يكـــون حيا حـــن يشـــاهد الغـــزال  -وهو يف
ّ َ
ّ
متحينـــ�ا الفرصة للفتك به،
الصياد
أثنـــ�اء رعيه مع ّأمـــه-
ّ
فيهـــرب منـــه  .وهنا يصـــف الشـــاعر ّ
الصياد وقـــد حضر
ّ ّ
كل معداتـــه ،وربما اكتســـبت الصـــورة دورا رمزيـــا دالليا
إذ الرتكـــزي على هـــذه الصـــورة ،وذكرها مرتـــن تصبح له
ّ
داللـــة العفة وصون الشـــرف الذي هو تاج املرأة وأحســـن
ّ
خلق يزينهـــا ،ال ســـيما وأن زينب يف نظر الشـــاعر :
زيـنب صـــيـلها يـزيـان
شريفة عاشـقه االيمان
اعطـاها هللا تقى واحسان
وعــقــــــــــــل ارزان
تكـره طاعة الشيطــان
احفظها عـالــي القـدره
احفظــها ّربنــا الـرحمـن
علـى الشيطان منصوره
ّ
نضاحـــا بالداللة حـــن ّ
يصور
كما يصبـــح هذا الرمـــز
الشـــاعر الغزال وحيـــدا منعـــزال يف الصحراء :
ديما يف ادوارها عازل

يف األرض اخلالية قفره

ّ
ففي هـــذا الســـياق بالضبـــط تصبـــح الصـــورة دالة
علـــى البعد الصـــويف الذي يعـــين ميل هذه املـــرأة (زينب)
ّ
إىل العزلـــة الصوفيـــة ،وهكـــذا فـــإن الشـــعراء يمتحون يف
«اختي�اراتهـــم لأللفـــاظ ،واملجـــازات ،والصـــور ،والصيغ

اللغوية ،وأســـلوب التعبري مـــن منبع واحد تقريبـــ�اّ ،
لكن
ّ
الفـــردي وذوق
هـــذه األبيـــ�ات تعـــرض أيضـــا األســـلوب
ّ
املتمـــزي وطاقاته األدبيـــ�ة.)30(»..
الشـــاعر يف طابعـــه
ّ
وإذن فـــإن حركية الصـــورة وإبداع الشـــاعر يف تركيبها
وتعقيدهـــا وإضفـــاء عناصـــر جديـــدة عليهـــا حتميها من
ّ
ّ
النمطيـــة والرتابـــة ،إذ إن الصـــورة ال تســـتمد دورهـــا يف
الرتكيـــب األديب مـــن خـــالل جدتها يف نفســـها ،بقـــدر ما
تظهر قيمتها حبســـب ســـياقاتها والرتكيـــب اللغوي الذي
يعطيهـــا أبعـــادا جديدة .وهـــذا ما الحظـــه اجلرجاين حن
ّ
تطـــرق إىل دور معـــاين النحـــو يف خلق داللـــة الصورة.

التن�اص يف شعر ابن معطار:
مـــن أنواع التنـــ�اص عند ابـــن معطارالتنـــ�اص القرآين
الذي يعتمد على اســـتدعاء شـــخصيات األنبي�اء – عليهم
الســـالم – قصيدتـــه الشـــعبي�ة «توســـل األنبيـــ�اء» اليت
ّ
تتكئ على القرآن الكريم يف التوســـل بهـــم ،فريتبط كل نيب
كريم من األنبي�اء – عليهم الســـالم  -بقصـــة قرآني�ة واردة
يف الكتـــاب العزيز ،يقول الشـــاعر(:)31
ال إلـه غــريك مـعبــود
يـا ذا الفضل ـيا ذا اجلود
أي خـالق كـل موجـود
اللـي ال مثــــلك شبي�ه
بديت باسمك يا مواليا
بشاو نظـم بعض عنـايـا
يـا العالـي كـون معايـا
تم مقصودي بـالتسهـيل
أنت المالك وأنا عبـدك
ال نرجـى فضــل غـريك
أنت واحد ما لك شريك
اللي ال غـريك فضيـــل
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يـا إلـه احلــق الـحقـيق

أي مـــوالي يـــا دايـــم

أي شفــيــق يــا رفــيق
أي مفـرج كــل ضــيق

الــلـي بكلــــش قــايـم
اللــي تـــبت علــى آدم

أي شــــايف كـل عليل
أي حنـــن يـا لطــيـف
يا اللي عن خلقك عطيف
غيثـين عـبدك ضعـف
ّ
مسلك كــــل واحيل
ّ ّ
فــرج عنـــي يــا قـديـر
ّ
ّ
ْ
عنــي ْ
دين كثري
سلك
مسلك يوسف من بري
كل عسر عنـدك سهيل
بـدل الـعســر بــاليـسر
كـل خـري جييـين جيـري
بـرد اللـي يـريـد مكري
ّ
ّ
نـــــــار الـخـليل
مــرد
يـا إلهـي ّربــي العـالـــي
ّ
جـود عـين واصلح حالـي
أنت شفيت اللي مبت�الـي
كي أيوب النيب الفضيل
أي واجـد هــذا الـوجـود
ّ
أي مـوالي عنــي جــود
ّ
اللـي تبــت علــى داوود
ّ
مـدنــي بــرزق جمــــيل
أي رحــيم يــا رحـــمـان
يـا ذا اجلـود واإلحســان
الــرادد ملــك سليـمان
ّ
جـود عـين عـبدك ذليل

ّ
تـوب عـين قـبل الرحـيل
حيـــاول الشـــاعر يف تعامله مع هـــذه املعـــاين القرآني�ة أن
ّ
ّ
ّ
يتمثـــل حياة األنبيـــ�اء الكـــرام ،وأن يركز علـــى جانب معن
مـــن حياة كل ّ
نيب ،محاوال يف اآلن نفســـه أن يربط ذلك بذاته
ّ
اليت تبـــ�دو ظاهرة يف القصيـــدةّ ،
خاصة وأننـــ�ا حنس صوت
هـــذه الـــذات وإن كان خافتـــا ،وحنس جوانب مـــن معاناتها
الـــيت يســـقطها الشـــاعر علـــى مصاعـــب حيـــاة األنبي�اء
ّ
ومعاناتهـــم يف ســـبي�ل تبليغ دعوتهـــم .ال ســـيما وأن هناك
النيب والشـــاعر« :فقد ّ
عالقة ما بـــن ّ
أحس الشـــعراء من
ّ
قديـــم بـــأن ّثمة روابـــط وثيقة تربـــط بن جتربتهـــم وجتربة
ّ ّ
ّ
النيب والشـــاعر األصيل حيمل رســـالة إىل
األنبي�اء ،فكل من
ّ
ٌأ ّمته ،والفارق بينهما ّأن رســـالة ّ
النيب ســـماوية ،وكل منهما
يتحمل العبء والعذاب يف ســـبي�ل رســـالة»(.)32
ويســـتمد النـــص بعضـــا مـــن شـــعريت�ه ومرراتـــه
اش ــتغاله – باإلضاف ــة إىل القدس ــية ال ــيت يضفيه ــا علي ــه
االعتمـــاد علـــى النـــص القـــرآين – مـــن الســـياق التـــداويل
ال ــذي يت ـ�داول داخل ــه ،وه ــو س ــياق يرتب ــط بوض ــع تاري ـ ّ
ـيخ
ّ
معـــن (نهايـــات القـــرن التاســـع عشـــر) ،حيـــث ســـيادة
ّ
ّ
ّ
األميـــة وشـــح المـــادة الثقافيـــة الدينيـــ�ة الـــيت تشـــكل
ّ
ّ
أهمي ــة ك ــرى يف املجتم ــع املرتب ــط بعقيدت ــه ،احل ــان إىل كل
م ــا يمك ــن أن يربط ــه به ــا يف دفاع ــه ع ــن هويتــ�ه وثقافت ــه
ّ
ودينـــ�ه ،ويف غيـــاب شـــبه كلـــي للمؤسســـات الثقافيـــة
ّ
والعلميـــة والدينيـــ�ة الـــيت يمكـــن أن تـــؤدي هـــذا الـــدور،
عـــدا عـــن بعـــض الزوايـــا الـــيت اقتصـــرت علـــى مناطـــق
دون أخ ــرى ودور املس ــاجد القليل ــة .وهن ــا يصب ــح الن ــص
ّ
ال ــذي يس ــتحضر ه ــذه املع ــاين والش ــخصيات املس ــتمدة
ّ
م ــن الن ــص الق ــرآين مبه ــرا يش ــد املتلق ــن ،ال س ــيما ح ــن
حيــاول صاحبــه أن يقيــم مزاوجــة بــن املوضــوع (اســتدعاء
ّ
ّ
ش ــخصيات األنبيــ�اء وقصصه ــم) و ب ــن ال ــذات (الدع ــاء
ّ
باتس ــاع ال ــرزق وقض ــاء الدي ــن وتس ــهيل احل ــواجئ) ،م ــع

أدب شعبي

الرتكـــزي علـــى إقامـــة نـــوع مـــن التن�اســـب بـــن حـــاالت
ال ــذات والقص ــص املناس ــبة له ــا م ــن الن ـ ّ
ـص الق ــرآين ،كم ــا
يظه ــر مث ــال يف ق ــول الش ــاعر :
ّ
فــرج عـــين يــا قـديـر
ّ
ّ
ْ
عين ْ
دين كثري
سلـك
ّ
مسلك يوسف من بري
كل عسر عـندك سهيل
فتصبـــح القصيـــدة يف ســـياقها التاريـــيخ االجتماعـــي
أشـــبه باملنظومـــة العلميـــة الدينيـــ�ة احلاملـــة لقـــدر مـــن
املعرفـــة الدينيـــ�ة التاريخيـــة ،ويف الوقـــت نفســـه حتـــاول
أن حتـــي النـــص مـــن غلبـــة التقريريـــة عليـــه باالتـــكاء
علـــى حضـــور الـــذات الـــيت تتماهـــى مـــن خـــالل جتاربهـــا
يف اإلشـــارات القصصيـــة القرآنيـــ�ة الـــواردة يف القصيـــدة،
ّ
ولك ـ ّـن الواض ــح عل ــى ه ــذه التجرب ــة أن الظاه ــر فيه ــا أك ــرث
ّ
ّ
هــو أن «االســتلهام مجـ ّـرد تسـ ّـرب أو تمثــل لآليــة القرآني ـ�ة
كأح ــد رواف ــد ثقاف ــة الش ــاعر»( )33أك ــرث من ــه ش ــيئ�ا آخ ــر،
ّ
ويبـــ�دو ّأن ّ
قـــوة هـــذا الرافـــد القـــرآين الـــذي يتكـــئ عليـــه
الشــاعر وقيمتــه ومكانتـ�ه الدينيـ�ة يف نفــوس املتلقــن هــي
ّ
ال ــيت تعط ــي للقصي ــدة قبوله ــا ومش ــروعية تداوله ــا  .ول ــم
يكت ــف الش ــاعر باالس ــتمداد م ــن الق ــرآن الكري ــم بوصف ــه
ّ
رافـــدا دينيـــ�ا أساســـيا ،بـــل تعـــدى ذلـــك إىل رافـــد ديـــين
آخـــر يتبـــوأ مرتبـــ�ة ثانيـــ�ة يف هـــذا الســـياق هـــو احلديـــث
ّ
الش ــريف حي ــث تتجل ــى م ــن خ ــالل ه ــذا التن ـ�اص بع ــض
ّ
ّ
مالم ــح ثقاف ــة الش ــاعرومعارفه الدينيــ�ة ،حي ــث يس ــتمد
م ــن ه ــذا املع ــن ويس ــتلهم من ــه بع ــض املضام ــن ال ــيت
ّ
ّ
ال توظـــف بشـــكل مباشـــر صـــارخ ،بـــل إنهـــا حتتـــاج إىل
ن ــوع م ــن ّ
التأم ــل وتش ــغيل الثقاف ــة الدينيــ�ة والذاك ــرة ،ال
ّ
ّ
النصـــوص اخلارجيـــة يف ّ
نـــص
ســـيما وأن «استشـــفاف
ّ
وخباصـــة إذا
مـــا عمليـــة صعبـــة يف كثـــري مـــن األحيـــان،
ّ
كان الن ـ ّ
ـص محب ــوكا وفي ــه ح ــذق صنع ــة ،ولكنه ــا مهم ــا
ّ
ّ
ـإن القــارئ ّ
املطلــع ال يلبــث أن يمســك
تســرتت واختفــت فـ
بت�البيبه ــا ،ويرجعه ــا إىل املص ــادر ال ــيت أت ــت منه ــا ،ولك ـ ّـن
ّ
التواص ــل نس ـ ّ
ـيب خيتل ــف م ــن ش ــخص آلخ ــر»(.)34

مـــن أمثلة هذا التن�اص مع احلديث النبوي الشـــريف
ّ
ّ
الـــذي ال يتب�دى صارخـــا إال بعد حبث وتقـــص من القارئ،
ّ
مـــا جنده عند أحمد بـــن معطار الذى وظـــف يف قصيدته:
هللا ال تـراس يغـدى متكلف
موىل دعوة خري يغدى بريات
ً
ّ
ّ
وســـلم « :إذا أبردتـــم ّ
إيل بريدا
قولـــه ـ صلـــى هللا عليه
فاجعلوه حســـن االســـم ،حســـن الوجـــه »( . )35وقد كان
ّ
النـــيب ـ صلـــى هللا عليه وســـلم ـ يكتب�ه إىل أمرائـــه ،ويذكر
الزمخشـــري يف الفائق ( )75/8يف شـــرح احلديث :أي إذا
أرســـلتم إيل رســـوال( ...والريـــد ىف األصل :البغـــل ،وهي
كلمة فارســـية ،أصلهـــا بريـــده دم ،أي محـــذوف الذنب؛
ألن بغال الريـــد كانت محذوفة األذنـــاب ،فعربت الكلمة
ّ
ّ
وخففتّ ،ثم ّ
ســـي الرســـول الذي يركبه بريـــد )(ّ ،)36ربما
ّ
ّ
من بـــاب إطالق احلال علـــى املحل كما يف املجاز املرســـل .
والشـــاعر ابن معطار يســـتلهم معى احلديث ،ويفيد
منـــه يف قصيدتـــه اليت ّ
يعر فيهـــا عن االشـــتي�اق إىل األهل
ّ
ّ
واخلالن والوطن فتب�دأ القصيدة ،وكأنها أشـــبه برســـالة،
يقول الشـــاعر يف مقدمتها وهي بيـــت القصيد :
ّ ْ
ْ
التــراس ُيغـــدى متـــكلــــف
هللا
مــولـى دعــوة خـري يغـدى بـريـات
زاكي عقلو مــايســب واليقــذف
مروك و مدروك ضارى باخلطرات
ّ
سمـح الوجـه ْس َم ْاي ُمو زيــن مـرهف
كاسح قلبــــو عند ناسو باخلصالت
ْ ُ ُ ْ ْ َ َْ
ـالــف
مـا هـو شـن مقبحو فــم مخ
حىت النــور على حديثو يف الكـلمات
ُ َ
َ
مـركب َج ْع َب ْه علـى َج ْع َب ْه تـوقــف
ّ
وجوف من كرشو ،مخروطة و خالت
َ ْ
َ ْ ّ
ــط منو قاصـف
راشـق قـدمـو واملش
ماشققش من اقــــدامو يف العفسات
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قاصف فخضو ّ
والصدر واسع وكتف
قـاوي جهدو ما سقم ،سالم ّ
صحــات
اذا يمـيش خطـــوتـو فيــهـا يسـرف
سـرية يـوم يديـــرها يف اربع ساعات
ذا مرسولـي يـا بــين فـيه نــوصــف
حاذق سيس لـبق سيــــد بن سادات
ّْ
ْ
مشـــرف
ُيغــدالـي بــريـيت خـــط
فـيـها بسمــله وحمــدلــه وصـــالة
ّ
ّ
ّ
النبـــوي
وال شـــك يف أن الشـــاعر قـــد قـــرأ احلديـــث
الســـابق الذكر أو ســـمعه ،فأفـــاد منه بوعـــي أو دون وعي،
ّ
ّ
إذ إن عملية التنـــ�اص معقدة يف أكرث األحيان ،والشـــاعر ال
يتعامل مـــع محفوظه أو مصادر ثقافته بطريقة بســـيطة
آليـــة تعـــين األخـــذ املباشـــر الواعـــي بالضـــرورة ،بل هي
تكتـــزن يف الذاكرةُ ،وتســـتدعى عند احلاجـــة ..وقد ّ
امتص
ّ
الشـــاعر هـــذا املعى مـــن احلديـــث ،ووظفـــه ال باعتب�اره
إشـــارة بســـيطة أو إلماحـــا ،بقـــدر مـــا أفـــاد منـــه يف بقية

الهوامش
.

.2
.3
.4
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.6
.

أحمد قنشوبة ،الشعر الشعبي يف منطقة الجلفة
( )1990/ 1940دراسة فنية تحليلية ،ماجستري
غري منشورة ،جامعة الجزائر ،إرشاف :الدكتورة ليىل
قريش ،1997/1998 ،ص .163
صالح خريف ،املدخل إىل دراسة األدب الجزائري
الحديث ،الركة الوطنية للنر والتوزيع ،الجزائر،
 ،1983ص .104
عي النعاس وعبد القادر زياني ،تنبيه الحفاد بمناقب
الجداد بمنطقة الجلفة وضواحيها ،دار الكتاب
الحديث ،القاهرة ،2004 ،ص .28-29
سليمان العطار ،رشح املعلقات السبع/تبسيط
للروح القديمة مع تحليل ودراسة ،دار الثقافة،
القاهرة ،1988 ،ص ص .47 - 46
عبد الله الفيفي ،مفاتيح القصيدة الجاهلية ،النادي
األدبي ،جدة ،2000 ،ص .53
سليمان العطار ،مرجع سابق ،ص .48
الزوزني ،رشح املعلقات السبع ،مكتبة املعارف،

قصيدتـــه وهيكلها ،حيث أصبـــح هذا املعى وهـــو اختي�ار
الســـاعي حســـن الوجه مقطعا أو وحدة موضوعية قائمة
بذاتهـــا؛ ُت ّتخذ مقدمـــة للقصيدة وجزءا مـــن بنيتها ّ
العامة
ّ
الســـيما وأن القصيدة من الطوال .فحن نقـــرأ هذا اجلزء
من القصيـــدة ،ونالحظ هـــذا اإلمعان ىف وصف الرســـول
ً
ُ
ُ
وســـماته واكتما ِله قوة
وجهـــه
ِ
من حيث ًحســـن ًه وجمال ِ
ّ
ّ
وشـــجاعة ورجولة ،ال جند تفسريا مقنعا لكل هذا الرتكزي إال
ْ
أن تكـــون ظالل هـــذا احلديث حاضرة حن أبدع الشـــاعر
هـــذا اجلزء مـــن القصيدة .وقـــد وفق الشـــاعر ىف أن جيعل
من توظيـــف احلديث عنصـــرا فاعال ىف بنيـــ�ة القصيدة،
إذ لـــم يكن القصد إحالتنـــ�ا إىل هذا املعى ،بـــل كان القصد
هو رفد جتربة الشـــاعر بهـــذه الداللة اليت تصلـــح أن تكون
مقدمـــة للقصيـــدة؛ حتقق وظيفة االســـتهالل احلســـن
املبهـــر مـــن جهـــة ،املتماهـــي مـــع الوحـــدات املوضوعية
التاليـــة ملقدمة القصيـــدة حيث يصبح املرســـول املذكور
ّ
ّ
فيها،والـــذي وصفـــه الشـــاعر باقتـــدار داال علـــى املكانة
ّ
الـــيت ّ
يتبوؤها قوم الشـــاعر يف نفســـه ،وكذا على
الكبـــرية
مدى شـــوقه الكبري إليهم الـــذي دفعه إىل أن يرســـل إليهم
ّ ّ
املتمـــزي بكل هـــذه الصفات.
هـــذا الرجل
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بريوت ،1414/1994 ،ص .53
أحمد قنشوبة ،الشعر الغض /اقرتابت من عالم
الشعر الشعبي الجزائري ،رابطة األدب الشعبي
(اتحاد الكتاب الجزائرين) ،الجزائر 2006،ص...
روزلن ليىل قريش ،القصة الشعبية الجزائرية ذات
العربي ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر،
األصل
ّ
 ،1980ص . 106
عبد الحميد بورايو ،البطل امللحمي والبطل الضحية
يف األدب الشفوي الجزائري  /دراسات حول خطاب
املرويات الشفوية ( األداء  -الشكل – الداللة ) ،ديوان
املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1998 ،ص.64
عبد الحميد بورايو ،البطل امللحمي ،..ص . 63
عبد الحميد بورايو ،البطل امللحمي ،..ص .64
زكي مبارك ،التصوف يف األدب واألخالق ،املكتبة
العرصية ،صيدا بريوت ،ص.230
الراوية يس احمد الكربوب....،
جوناثان كاللر ،ما األدب ،وهل لألدب أهميّة ؟ ،ص
.2
عبد القاهر الجرجاني ،أرسار البالغة ،ص . 3 5

أدب شعبي

 .دون مؤلف ،سرية بني هالل الكرى الشامية األصلية،
مكتبة ومطبعة املشهد الحسيني ،ط  ،1963 ،2ص
ص  . 607 – 606نقال عن  :أحمد األمن ،قصة حيزية،
مرجع سابق ،ص . 169
 .18نقالً عن املرجع نفسه ،ص . 0
 .19عبد القاهر الجرجاني ،أرسار البالغة ،ص .108
 .20روى لنا القصيدة املرحوم  /أحمد الكربوب ،يف 25
ديسمر  ،1998يف بيته بحي السعادة ( الجلفة) .
 .2املقصود الغزال الصغري الذي بدأ يشبّ .
 .22ال يأمن املرتبّص به .
 .23دائما يفضل البقاء وحيدا ،يف األرض القفر.
ّ
يتحن الفرص ليقيض عليه ،فإذا هويبتعد عنه .
.24
 .25دمّ د  :منطقة يف مدينة مسعد ( الجلفة) ،اشتهرت
بصنعالبارود.
 .26يقصد ربما أصابع الصياد الثالثة التي تضغط عىل
الزناد .
ّ
 .2بمعنى أن الرصاص من أنواع كثرية ،أنه موضوع يف
قرطاس .
 .28سوري :بندقية من نوع فرنيس -فاقة يف القد :متفوقة
يف قدرتها عىل التسديد اىل الهدف -ليس تزوّد :ال تبتعد
عن هدفها .
 .29أي أن كل ما ينشده قلب الصياد هو أن يصطاد هذا
الغزال ،لذا فهو حذر ألال ّ يتنبّه الغزال لذلك.
30. P. Marcel Kurpershoek , Oral poetry
and narrative from Central Arabia, Brill
)Leiden. Boston. Koln (, 2002 , p163.
 .3الراوي أحمد الكربوب .
 .32عي عري زايد ،استدعاء الشخصيات الرتاثية يف
الشعر العربي املعارص ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
 ،1997 / 1417ص .
 .33رجاء عيد ،لغة الشعر  /قراءة يف الشعر العربي
املعارص ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2003 ،ص
. 355
 .34محمّ د مفتاح ،دينامية النص ،ص . 104
 .35الحديث مذكور يف كتاب  :أبو حيان التوحيدي وابن
مسكويه ،الهوامل والشوامل ،تح  :أحمد أمن
 .36السيد أحمد صقر ،مطبعة لجنة التأليف والرتجمة
والنر ،القاهرة ،1951 / 1970 ،ص . 203
 .3نقال  :عن املصدر نفسه .

أهم المصادر والمراجع:
-

عي النعاس وعبد القادر زياني ،تنبيه الحفاد بمناقب
الجداد بمنطقة الجلفة وضواحيها ،دار الكتاب
الحديث ،القاهرة2004 ،

 أحمد قنشوبة ،الشعر الشعبي يف منطقة الجلفة( )1940/1990دراسة فنية تحليلية ،ماجستري
غري منشورة ،جامعة الجزائر ،إرشاف :الدكتورة ليىل
قريش1997/1998 ،
 أحمد قنشوبة ،الشعر الغض /اقرتابت من عالم الشعرالشعبي الجزائري ،رابطة األدب الشعبي (اتحاد الكتاب
الجزائرين)،الجزائر2006،
 صالح خريف ،املدخل إىل دراسة األدب الجزائريالحديث ،الركة الوطنية للنر والتوزيع ،الجزائر،
1983
 سعيد جاب الخري’ ابحاث يف التصوف و الطرقالصوفية الزوايا واملرجعية الدينية يف الجزائر’ وزارة
الثقافة الجزائر 20 3
 عبد القادر فيطس ’ الشعر الديني امللحون الجزائريقضاياه املوضوعية وظواهره الفنية ج ’ وزارة الثقافة
الجزائر 20
 أخذنا قصائد أحمد بن معطار عن الراوية املرحومأحمد الكربوب ،يف بيته بحي السعادة بالجلفة يف 25
998 / 2 / -26-27
 مصطفى عي الجوزو ،من األساطري العربيةوالخرافات ،دار الطليعة ،ط  ،بريوت1977 / 1397 ،
 صالح مؤيد العقبي ،الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر /تاريخها ونشاطها ،دار الراق ،بريوت2002 ،
 دون مؤلف ،سرية بني هالل الكرى الشامية األصلية،مكتبة ومطبعة املشهد الحسيني ،ط  ،1963 ،2ص
ص  . 607 – 606نقال عن :أحمد األمن ،قصة حيزية
 عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز يف علم املعاني،تح :محمد عبده ومحمد الشنقيطي ،املكتبة التوفيقية،
القاهرة ،د.ت
 عبد الحميد بورايو ،يف الثقافة الشعبية الجزائرية الرتيخوالقضايا والتجليات ،منشورات الرابطة الوطنية لألدب
الشعبي التحاد الكتاب ،دار أسامة للنر ،الجزائر،
2006
 أحمد بن معطار ،ديوانه ،تحقيق :الشيخ عي النعاسبن عبد الله ،مطبعة رويغي ،األغواط ،ط2016 ،2
P. Marcel Kurpershoek , Oral poetry and
narrative from Central Arabia , Brill )Leiden
. Boston . Koln ( , 2002

الصور
-

من ال#تب.

. https://i.pinimg.com/564x/57/
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أ.د .أحمد اخلصخويص  -تونس

املختلف واملؤتلف:
ّ
تعددت البحور السالمية
والنغم واحد.
اجلزء الثاين

ّ
ّ
متجســـمة يف ثالثة
لعله مـــن املفيد أن نورد مفـــردة نغمية واحدة
نماذج مختلفة ومن الصالـــح أن نتن�اول بالتحليـــل معانيها ومغانيها.
ّ
يتمثل األنموذج ّ
األول يف مدحة مشـــرتكة بن منشـــدي السالمية
وعنوانها «صالة هللا علـــى ابن مريم».
ّ
ّأمـــا األنمـــوذج الثـــاين ّ
يســـى «حبرا» مـــن حبور
فيتجســـم يف ما
الســـالمية وهو بدوره شـــائع بن املنشـــدينّ ،
وأما األنمـــوذج الثالث
ّ
فتجســـده مدحة:
يا ّ
يا صاحب رسول هللا
سيد يا صاحب اجلاه
ّ
واجلديـــر باملالحظـــة يف هـــذا الشـــأن أن كلماتهـــا مـــن شـــعر
ّ
الش ــيخ عب ــد املجي ــد ب ــن س ــعد ،وأن أحلانه ــا وأوزانه ــا م ــن صنعت ــه
و صياغتـــه كذلـــك.
الشيخ عبد املجيد بن سعد وهو حيتضن ابن�ه البكر صالح الدين

أدب شعبي

وهـــذه املفـــردات الثـــالث –كمـــا يبـــ�دو -هـــي يف
اآلن نفســـه مختلفـــة مؤتلفـــة ،مختلفـــة يف مناســـباتها
وموضوعاتهـــا وأغراضهـــا وأجناســـها وأحلانهـــا وبعـــض
()1
أوزانهـــا ،ففـــي حـــن تنســـب كلمـــات األوىل إىل شـــيخ
م ــن ش ــيوخ التدري ــس جبام ــع الزيتون ــة( )2يع ــزى تلحينه ــا
إىل أحـــد أعـــالم الســـالمية وهـــو الشـــيخ العـــرويس بـــن
خميـــس( )3تعتـــر قصيـــدة «يـــا بـــن مـــراد» قســـما مـــن
أقســـام( )4بعـــض البحـــور الســـالمية( )5بينمـــا تعـــود
القصيـــدة التاليـــة «مجيديـــة»( )6صرفـــا مـــن حيـــث
اإلنشـــاء والتلحـــن واألداء وســـائر مراحلهـــا ،فهـــي مـــن
صنعتـــه دون غـــريه ومطلعهـــا كاآليت:
يا ّ
يا صاحب رسول هللا
سيد يا صاحب اجلاه
ّ
وهي مـــن أكـــرث القصائد تـــرددا علـــى ألســـنة الناس
ّ
ّ
وخاصة
إذ يتغـــى بهـــا جميعهـــم يف املناســـبات الدينيـــ�ة
بمناســـبة املولـــد النبوي الشـــريف ،هذا املوعد الســـنوي
ُ
الـــذي حيتفـــى بـــه رســـميا وشـــعبي�ا يف مدينـــ�ة القـــريوان
باعتب�ارهـــا عاصمـــة مـــن العواصم اإلســـالمية.
ّ
ولعلــه حيســن ملزيــد التعريــف والتوضيــح اســتعراض
ّ
العينـــ�ات الثـــالث بنصوصهـــا ،ونبـــ�دأ بالقصيـــدة الـــيت
مطلعه ــا:
()7

ســالم هللا علــى ابــن مـــريـم

عيــــى روح هللا بـــه عـلــــم
وهذه ّ
بقية متنها:
ّ
ّ
()8
صــوره وانشــاه
سبحــان اللـــي
يف َبطــن ّامـه بنـت بكر فــداه
ّ
ال حــد يعلــم أيــن هــو َبــابــاه
الــواحــــد الــدايــم
كـان هللا
ِ
يـا اإلخــوان حـن ظـهـر واشــتد
ّ
وحتـــرك يف بطنـــها ورشــــد
قالـت يـا مـوالي منـك ُ
اجلـهد
يا خالقي ّ
فوضت إليك احلكم

حـــن بــرز الســيد( )9املــولــود
ونــزل بــإذن الـــدايـــم املعــبود
ّ
سبحـان العـاطـي محــل اجلــود
ّ
ّ
نطــق ّ
المــه بـــاحلـــق وتكلــم
قــال لـهـا ال حتـزنــي( )10بـأحـزان
ّ
ّ
حيــق احلـــق ويبــطـل البهــتان
ّ
هــزي النخـلة واطلـيب الـرحـمان
()11
يسقـط ِليـك منـها ُرطـب َنعـم
ّ
ّ
هـــزت ذاك اجلـــذع بهــزات
حبـول هللا سقطــوا لـهـا رطـبات
اكـالتهـم ّ
وحتمـدت ومشــات
ّ
تـــتـــــنـعم
وهـيبـاملـــولـــود
ّ
طلـــت ّ
عمتــها مـــع النســوان
ّ
حلــفتهـــاجبمــلةاأليـمــــــان
()12

يــا مــريم مـــا أنت مـن عمــران

وال أنــت يــا مــريــــم مــن آدم
يـــا مريـــــم بــاهلل آش نبــاك
عيـد لـنا ّ
()13
القصة علـى مـرضــاك
ّ
ـت عـرضـك مع بـابــاك
دنس ِ
وخوك وجميع قبـــيلتك ّ
واألم
قالـت اســألــوه( )14يعـيد أخـبار
قـالـوا لــه مــن بـوك ذا النـهار
ّ
اجلـــبار
قــــال أنـــا مــــن روح
ّ
نـــا عيــــى للـــي بقــى يعـلم
قـالـوا هـا املـولـود مـن هــو بــوه
قــالت لهــم دونكـم واسـألـوه
()15

قـالـوا لهـا كيـفاش خنــاطــبوه

ّ
قــــال أنــــا صغـــري ونتكـلم
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قـالــوا لــه يـا طفل تـسحـــرنــا
ّ
بكــالمـك ذا الـوقـت تفـتنــا
ّ
ومـــا تمـيش حــــىت جتـــادلـــنا
ّ
وتشــركـنا يف ديننـا بـالـوهــم
ّ
قــال لهــم أنــا مــا ّ
علـي يف حـد
ّ
وال نيــيش جـــبار( )16وال مفــسد
ّ
حــد
نـا عيى مـن روح اللـي مـا ِجن ِ
رازقـين ّربـي الكــريــم الــفهـم
رحلــت بي�ه ّأمــه لــبالد أخـــرى
َ
علـى عيـى خـافـت من الكفره
ّ
حطــته عــند الـــفقيـــه َيقـــرا
ِّ
العــلم
صـــار يعلــم يف الفقــيه ِ
َ
ّ
وق ّ
ـــراه
قــال لـهـــا مــن علــمـه
قالـت لـه ّ
ربــي الكريـم أعطـاه
فهـمـــه يف العـــلــــم ّ
ّ
وجنـــــاه
ّ
وفـوض عـنه مــن حبــور العـلــم
ّ
ّ
الصـــباغ
حطـــته ّأمــــه عـــند

ّ
عنـــد هذا احلد ينتهـــي منت القصيدة ،وهـــي على وزن
ّ
يســـى
«بورجيلـــة» وحينئـــ�ذ يضيف إليها منشـــدها ما
بالتهليلـــة ،وهـــي يف هذا املقـــام عبـــارة عن ثالثـــة أبي�ات
مقتضبة ،وهـــذا ّ
نصها:
ّ
ال إلــــه إال هللا
هللا هللا هللا
ّ
َ
ليس عندي غريه
قاصد فضل الستار
ّ
َ
يطعمنا من خريه
حنن وكريم وغفار
وليســـت هذه التهليلة سوى القســـم األخري من البني�ة
الثالثيـــ�ة اليت تنـــ�درج فيها هـــذه القصيدة الـــيت يفتتحها
الشـــيخ عبد املجيد بن ســـعد ّ
بمقطعة شـــعرية منظومة
باللغة الفصىح ،وهـــذا ّ
نصها:
نــيب الـهــدى ّ
يـا ّ
حتــية قـلـــب
مستهـام إلــى لقـائـك صــادي
ّ
أي خــــري ورحـمـــــة ورشــــاد
ولــدت معـــك ليـلة املـــيالد
ّ
حفـك هللا بالكمـال وصــافـا
كـ خبـــري اآلبــــــاء واألجــداد
وبطـون بـرئـن مـن لـوثــة الـعــا

ّ
يصبغ يف النيـله( )17وكـل دبــاغ

ر وعيـب الهــوى عـلــى اآلمــاد

أخضـر وأحمـر وكـل مـا يصــبغ
ّ
وجـمعهــم يف خــابيــة وبـاللــم

ّ
حـل فيـك الـعفـاف والشـرف
ّ
املحض محـل األرواح يف األجساد

قـــالوا لـــه آش الـــذي تــفعــل
يـا ولـدي ّ
فـسـدت لـينـا الـشغـل

وليـــس إيـــراد األبيـــ�ات الســـابقة بالســـمة الوحيـــدة
الـــيت ّ
تمـــزي مثـــل هـــذه البنيـــ�ة الثالثيـــ�ة الـــيت ال ختلو من
تضمنت هـــذه ّ
إحكام ،فقـــد ّ
املقطعـــة الشـــعرية ظاهرة
ّ
ّ
تســـى «الرابـــط» ،و«الرابط» عبـــارة عن صلة
معينـــ�ة
ّ
املقدمة باملنت وتشـــري من ْ
طـــرف ّ
خفي إىل
معنويـــة تربط
ّ
يتضمنه البيتـــ�ان الرابـــع واخلامس من عفـــاف مريم
مـــا
العـــذراء ونقـــاوة عرضها وشـــرف محتدها.
ّ
ّ
وبالعـــودة إىل مـــنت القصيـــدة يتبـــن الـــدارس أن
شـــيقة األســـلوب ّ
قصة ّ
موضوعهـــا عبارة عن ّ
مبســـطة

مـن سحـرك مـا عـادشـي نـقبـل
ّروح ّ
المـك مـا بـقيتــش ختــدم
قـال لـه هـا يـا جـاهـل بــال حـمد
()18

ال عــندي كــــذب وال أســـد
صـبغ اليـوم خـري مـن صـبع أمـن

وإذا نمــيش علـيك عــم تنـــدم

أدب شعبي

الســـيد املســـيح عليـــه الســـالم ّ
ّ
وأمـــه
املنـــىح ملعجـــزة
ّ
مريـــم البتول .وقـــد صيغت تفاصيـــل القصـــة بظروفها
وشـــخوصها وأبطالها ومراحلها وســـائر أحوالها (بما فيها
ّ
ّ
العقـــدة وحـــل العقـــدة) بلهجة ســـهلة يت�داولهـــا الناس
ويســـتوعبون مضامينهـــا وأحداثهـــا مـــن غـــري عنت وال
ّ
ّ
مشـــقة .ويزيد مـــن حتبيبهـــا إىل ّ
()19
عامـــة النـــاس وزنها
ّ
«مـــدور حـــوزي» الذي تســـيغه
الشـــعيب األليـــف وهـــو
الذائقة الشـــعبي�ة وتستحســـنه لتوازنه واعتداله وقابلية
ّ
إيقاعه املرتدد الســـتعداد الراقصن للرقـــص على نقرات
«البن�ديـــر»( ،)20نقـــرات تن�اســـب ّ
تأود اجلســـوم وتمايل
األبدان على األيمان والشـــمائل أو إىل األمـــام وإىل اخللف
زيادة على الصـــوت األخري الذي ينتهي بـــه الغصن األخري
ّ
ّ
باملكب) .والصـــوت األخري هو صـــوت «امليم»
(املســـى
ذو املقطـــع الطويـــل املنغلـــق الـــذي جيمع يف اآلن نفســـه
ّ
ّ
الشـــدة ذات ّ
والضجة مـــن ناحية وطابع
الرجة
بـــن طابع
اللـــن والنغم الذي يشـــتمل عليـــه صوت امليـــم باعتب�اره
–حســـب علمـــاء الصوتي�ات-مـــن «الوقفيـــات نصـــف
ّ
ّ
اخلـــاص
الرنانـــة»( )21ذات التنغيـــم املعلـــوم والوضـــع
ّ
باعتبـــ�ار أن القافيـــة( )22هي آخـــر ما يقرع األســـماع.
ّأمـــا األنمـــوذج الثاين الـــذي نرى مـــن الصالـــح إثب�ات
ّ
نصـــه بهذا املبحث فهـــو بعنوان «يا بن مـــراد» إذ خياطب
ّ
فيه الشـــاعر طرفا من األطـــراف مخاطبه املفـــرد .غري أن
ّ
بعض الروايات تعتر أن صاحـــب القصيدة خياطب «بين
مراد» ،وهم –حســـب املتداول عنـــد الناس-أخوال ّ
الويل
الصالح املعروف باســـم «سيدي عبد الســـالم األسمر».
ّ
ويبـــ�دو أن مبعث القصيدة مـــردود إىل خالف جنم بين�ه
ّ
وبـــن أخواله مـــن «بين مـــراد» الذين يعتـــر أنهم نقضوا
ّ
العهـــد وخالفوا متطلبـــات اخلؤولـــة وخانوا ابـــن أختهم
ّ
الذي حاول أن يعيدهـــم إىل جادة الطريق عـــى أن يتوبوا
ّ
رجوعا إىل هللا .لكنهم جتاهلوا مســـاعيه وأنكروا محاوالته
وعانـــدوا مكابـــرة وجهـــال ّ
وغيـــا .عنـــد ذلك لـــم يكن من
ّ
الشـــيخ عبد الســـالم بن ســـليم إال أن غضـــب وعزم على
أن ّ
يتوجه إىل هللا بهذه القصيـــدة العامرة بالتهديد الزاخرة
ّ
بالوعيد .يقـــول منئش القصيدة يف مســـتهلها:

ّ
إن قــدر هللا يـا بـن مـراد

()23

نركب جواد

جنيك منن اشتهيت العناد
ّ
إن قدر هللا نركب عتي�د

()24

ونلبس جديد

وجنيك سكران رايس يميد
ّ
نفزع( )25ليس عبد احلميد

()26

()27

وتربة زياد

على هللا ما عادش تستفاد
ّ
إن قدر هللا نركب رباع

()28

متن الذراع

جنيك منن اشتهيت الزناع
تغدي رماد

نرميك يف بري ال لوش قاع
ّ
مكسر ما له من ضماد
عظم
بابا وغويث نعم احلبيب

نراكم نفرح ويطفى لهييب
بيك شفاي وأنت طبييب
والقلب [يغلي] بن�اري ّ
قوية
ّ
إن قدر هللا نركب حصان

نيج بالبي�ان
()29

ننقل سيفي كما عود زان
ّ
حنـــن نـهــــار الـــبـال([ )30يا فالن] حنلوا العقاد
جنلو الكرب على هذي البالد
ّ
()32
ّ ()31
ونيج مشتهر
إن قدر هللا نركب أغر
()33

نزنل كما الرعد إذا رزم
تن�دم وما لك عندي ندم

وما لك تالد

دفعوك بدفوع ما له رداد
كيف آش املغيب�ه والهجر واعر
حاجه صعيب�ة والشيخ ينغر
حيي قريب�ه ويشيل ولـده
()34

نهار النوايب يا بو السراير
ّ
إن قدر هللا نركب جنيم
ّ ّ
حيب موتر ورميح ظليم
()35

مثل النسيم
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()36

ما لك منىج من بن سليم

()37

واخلر شاد

دفعوك بدفوع ما له رداد
ّ
إن قدر هللا نركب حنيف

ونلبس نظيف
()38

ونيج كالواد عامل زفيف

حنصد حصاد

ننقل يف يدي حربة وسيف
ّ
للمتعرض باغي الفساد

ناديت عليك ماين وليدك
ّ
()39
منسوب إليك ماك املدلل
ّ
ريب عاطيك بن الفحولة
ّ
والدمع بديد( )40يا بو السراير
ّ
قدر هللا نركب ّ
()41
وعندي مشتهر
أغر
إن
ّ ّ
موتر ورميح ّ
مضر
حيب
حيصد حصاد

ننقل سيفي رقيق الشفر
ّ
للمتعرض وباغي الفساد

عندمـــا يســـتعرض الـــدارس ّ
مقومـــات القصيـــدة،
ّ
(وهـــي علـــى وزن املســـدس) ومجمـــل مراحلهـــا وســـائر
ّ
ّ
ّ
أحوالهـــا يتبـــن بيســـر أن الكـــون الـــذي تتـــزنل فيـــه
عب ــارة ع ــن ك ــون مان ــوي ،طرف ــاه إرادة اخل ــري املس ــتن�دة
ّ
املتعرضـــن الذيـــن
إىل مشـــيئ�ة هللا مـــن ناحيـــة وإرادة
ّ
يعيث ــون يف األرض فس ــادا م ــن ناحي ــة أخ ــرى كم ــا يتب ــن
ّأن اإلط ــار الع ـ ّ
ـام إط ــار خ ــاليف في ــه س ــجال وج ــالد ب ــن
الش ــيخ وأخوال ــه ،وه ــو إط ــار حيت ــدم في ــه العن ــاد وال ــزناع
ّ
ويلتحـــم فيـــه اخلصـــام والصـــراع .إنهـــا احلـــرب وقـــد
ّ
ّ
ـتد أواره ــا واش ــتعل س ــعريها وأرس ــلت ّ
حره ــا توهج ــا
اش ـ
ّ
ّ
وصليـــا.
وتلهبـــا ِ
ّ
ّأمـــا األســـلحة فمتعـــددة ،منهـــا احلربـــة املنقولـــة
ّ
والق ــوس «املوت ــر» والرم ــح «الظلي ــم» حينــ�ا «املض ـ ّـر»
حينـــ�ا آخـــر إىل جانـــب الســـيف «املشـــتهر» «رقيـــق
الشـــفر» الـــذي ال يضاهيـــه يف االســـتقامة واالنتصـــاب
ّ
والطـــول إال عـــود «الـــزان».

ّ
ومــن الطبيعــي يف هــذا املجــال أن حيتــل اجلــواد مكانــة
ّ
الكـــرات وقـــوام الهجومـــات.
مركزيـــة بصفتـــه عمـــاد
ي ــرز اجل ــواد بذات ــه الواح ــدة باعتبـ ـ�اره «حصان ــا» كم ــا
ّ
يظه ــر بصفات ــه املتع ــددة ال ــيت حتي ــط به ــا أوصاف ــه م ــن
ّ
املمـــزي ،فهـــو
حيـــث العمـــر والبنيـــ�ة والشـــكل واللـــون
الربـــاع (ذو الســـنوات الثـــالث واألســـنان األربـــع) وقـــد
اكتملـــت بنيتـــ�ه واكتهـــل هيكلـــه ّ
صحـــة بـــدن وصالبـــة
قوائ ــم إذ ه ــو ق ـ ّ
ـوي الذراع ــن .وه ــو النحي ــف اخلفي ــف
ذو األداء القتـــايل الناجـــز ،وهـــو اجلـــواد الكريـــم األصـــل
الواف ــر العط ــاء ،وه ــو اجلمي ــل صاح ــب الغ ـ ّـرة الناصع ــة
ّ
بي�اض ــا وألق ــا وإش ــراقا وبهج ــة جتع ــل الفرس ــان يهش ــون
ّ
ّ
املتمث ــل الع ـ ّ
ـام
له ــا ويتفاءل ــون به ــا باعتبــ�ار أن اخلي ــل يف
«معقـــود بن�اصيتهـــا اخلـــري»(.)42
ّأمـــا صاحـــب اجلـــواد فهـــو الفـــارس ُ
الم ْع ِلـــم الـــذي
يســـم «نفســـه بســـيما احلـــرب» ( )43ويعلـــم مكانـــه
به ــا( )44ويجع ــل «لنفس ــه عالم ــة الش ــجعان»( )45عل ــى
ّ
وج ــه التح ــدي وطل ــب املب ــارزة ،ين ـ�ادي خصم ــه ويدع ــوه
 كيفم ــا ش ــاء -إىل «العن ــاد» كم ــا يدع ــو ِقرن ــه – كيفم ــاأراد – إىل «الـــزناع».
ّ
ّ
ّ
مجـــرد
علـــى أن صاحـــب احلصـــان ال يظهـــر وكأنـــه
فـــارس مـــن الفرســـان بـــل يلتحـــم بأقـــوى عناصـــر
ّ
الطبيعـــة« ،فهـــو الـــوادي «احلامـــل»( )46املتحـــدر
ّ
ّ
املصـــوت كالريـــح شـــدة وســـرعة هبـــوب ،وهـــو النـــازل
مـــن الســـماء نـــزول الرعـــد املزمـــزم إذا «رزم» صـــادق
الهجم ــة ش ــديد الصول ــة ،ف ــإذا بالط ــرف املقاب ــل مكس ــور
العظـــم ال يرجـــو جبـــورا فـــال ينفعـــه مرهـــم وال يفيـــده
ّ
ّ
ّ
«ضم ــاد» ،ذل ــك أن العظ ــم ق ــد دق دق ــا وأن اجلس ــم ق ــد
ســحق ســحقا فتحـ ّـول إىل رمــاد تــذروه الريــاح أو ألقــي بــه
يف ب ــر س ــحيقة ال ق ــاع له ــا وال ق ــرارّ .
وربم ــا ع ـ ّـن للف ــارس
«املعل ــوم» أن يدف ــع ع ـ ّ
ـدوه دفع ــا ويدح ــره دح ــرا ج ــزاء
وفاقـــا لمـــا اجـــرتح مـــن آثـــام واقـــرتف مـــن ذنـــوب.
ّ
وم ــن العجي ــب أن فارس ــنا– إذ يق ــدم عل ــى مختل ــف
املعـــارك اجلاريـــة ومـــا تشـــتمل عليـــه مـــن مصاعـــب
ّ
ومفاجـــآت وأهـــوال – يقبـــل علـــى كل ذلـــك غـــري نـــادم

أدب شعبي

ذكرى املولد النبوي الشريف بمدين�ة القريوان سنة 1965

بـــل هـــائن البـــال مرتـــاح الضمـــري يعمـــره يقـــن اإليمـــان
وتغمـــره نشـــوة املعتقـــد مـــن أعلـــى رأســـه إىل أســـفل
ّ ّ
ّ
ّ
قدمي ــه ،وذل ــك لتأك ــده أن ــه إنم ــا يتص ــدى أله ــل الفس ــاد
ّ
ويجلـــو الكـــرب عـــن هـــذه البـــالد بعدمـــا حـــل بهـــا مـــن
ّ
جاث ــوم الغ ـ ّـم وجث ــا عليه ــا م ــن كاب ــوس اله ـ ّـم ،فه ــو امل ــردد
ّ
ّ
ّ
يف مفتتـــح كل فـــرع الزمـــة «إن قـــدر هللا» يف مطلـــع كل
ّ
ّ
غصـــن .لذلـــك تـــراه ال يلبـــس إال نظيفـــا وال يرتـــدي إال
ّ
جديــدا وكأنــه – يف احتفائــه باحلــرب – مقبــل علــى نزهــة
رائقـــة أو حفـــل بهيـــج .وال غرابـــة فهـــو حيصـــد بســـيفه
األع ــداء حص ــدا ال يبق ــي وال ي ــذر بع ــد أن يم ــأل قلوبه ــم
َ
رعب ــا وخيل ــع أفئدته ــم رهب ــا.
وعل ــى ه ــذا النح ــو يك ــون العال ــم المان ــوي ق ــد اكتم ــل
واإلط ــار الس ــجايل ق ــد ارتس ــمت معامل ــه بأفع ــال مث ــرية
وأعمـــال هائلـــة ســـمتها الكـــرى التكبـــري والتضخيـــم
والتفخي ــم والتعظي ــم بم ــا يضف ــي عل ــى القصي ــدة طابع ــا
ملحمي ــا مش ــهودا .ويكف ــي للتدلي ــل عل ــى ه ــذا التعظي ــم
وذل ــك التضخي ــم أن نش ــري إىل م ــا ش ـ ّـبه ب ــه الس ــيف وه ــو
ع ــود ال ــزان ال ــذي ق ــد يص ــل طول ــه إىل ثالث ــن م ــرتا وم ــا

ّ
ّ
م ــن ش ــك يف أن ه ــذا الس ــيف املوغ ــل يف الط ــول ال يق ــدر
ّ
عل ــى حمل ــه إال عم ــالق م ــن العمالق ــة.
ولــم يفــت واضــع األحلــان أن يرســم اإلطــار اإليقاعــي
املناســـب لـــروح القصيـــدة امللحميـــة ،فقـــد انتقـــى لهـــا
ّ
م ــن األوزان وزن «الس ــعداوي» الش ــعيب ال ــذي ي ــؤدي –
كأحس ــن م ــا يك ــون األداء– مختل ــف احل ــركات القتالي ــة
ورقصـــات املنـــاورات احلربيـــ�ة واأللعـــاب البهلوانيـــ�ة
ن ــزوال وصع ــودا ب ــن أرض وس ــماء.
ّ
ّ
وقـــد ّ
تفطـــن أســـتاذ املوســـيقى ومتفقـــد مادتهـــا
ّ
ّ
املدرســة يف املعاهــد الثانويــة الفنــان حاتــم دربــال صاحــب
ّ
فرقــة «نــوى» ّ
تفطــن لهــذا اللــون احلــريب واملتجــه القتــايل
ّ
الـــذي يـــويح ّ
جـــو امللحمـــة فركـــز يف عرضـــه املوســـيقي
ّ
(خاصـــة علـــى
املوســـوم بــــــ «أســـمعان» علـــى اإليقـــاع
ّ
ُ
الــد ْم) ليكثــف الطابــع امللحــي ويــرزه كأحســن مــا يكــون
ّ ّ
اإلب ــراز ح ــىت إن ــه أح ــرز اجلائ ــزة األوىل يف مهرج ــان مدينــ�ة
«تس ــتور»( )47وانتقل ــت الفرق ــة م ــن وزن»الس ــعداوي»
ّ
إىل وزن «البوحلـــة» (وهـــو أكـــرث ســـرعة ليفيـــد احتـــدام
القتـــال ومـــروره إىل ســـرعته القصـــوى).
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ّ
ّ
ومما جتدر اإلشـــارة إليه أن فرقة «نوى» بقيادة أســـتاذ
املوســـيقى حاتم دربال قد تن�اولت مختـــارات من المالوف
التونـــيس ومـــن حبـــور الطريقة الســـالمية يف إطـــار رؤية
جديـــدة ّ
تضمنـــت خصوصيـــة يف النغمـــات واإليقاعات
ّ
علـــى الســـواء ،وهـــو مـــا يتجلـــى يف حبر «يـــا بن مـــراد»،
هـــذا البحر الذي ّ
يكـــرس مقـــام «العرضـــاوي القرياوين»
ّ
وإيقاعي «الســـعدواي»( )48و«البوحلـــة»( )49ذي الطابع
ّ
املحلـــي .وين�درج عمـــل الفرقة املذكورة يف إطـــار التعريف
خبصوصيـــة الشـــيخ ابن ســـعد يف األداء بصفـــة ّ
عامة ويف
ّ
املحلي بصفـــة ّ
خاصة.
أداء الطابـــع
وعندمـــا يســـتعرض املـــرء أداء عـــدد مـــن مشـــاخي
ّ
الســـالمية لبحـــر «إن قـــدر هللا يـــا بن مـــراد» علـــى غرار
الشـــيخ عمـــر يدعـــس( )50ومن حلق بـــه من املنشـــدين
وكذلـــك الشـــيخ عمـــر بـــن محمـــود( )51وغريهمـــا مـــن
ّ
الالحقن جيـــد ّأن الوحيد الذي ّ
خص حبـــر «إن قدر هللا»
ّ
ّ
التخصـــص بـ«التطريز» إنما هو-
بمـــا يصطلح عليه أهل
ّ
حســـب ما وصل إلينـــ�ا أو مـــا توصلنا إليه -الشـــيخ عبد
املجيد بن ســـعد .ويظهر هـــذا النوع من الزيـــن يف ثالثة
فـــروع ( ،)52يب�دأ ّأولهـــا بالقول:
بابا وغويث نعم احلبيب
ّ
ويستهل الثاين بالقول:
آش املغيب�ة والهجر واعر
ويفتتح الفرع الثالث بقول الشاعر:
ناديت عليك ماين وليدك
ّ
يرز هـــذا اللون من الزخـــرف يف ثالثة مواطـــن موزعة
ّ
ّ
على املـــنت توزيعا متوازنا يـــأيت بعد كل فرعـــن اثنن حىت
ُجي َّنب الســـامع ّ
أي إمكاني�ة للمالل والســـآمة.
()54

ويمكـــن تقريـــب التطريـــز( )53مـــن التطريـــس
والرتميـــل( )55والوضـــن( )56و«التصديـــر»( )57ويجمـــع
مثل هـــذه األصـــول الثالثيـــ�ة إجماال معـــى مـــا ّ
تزين به
الصحف أو ما يدخل على الرانيـــس واجلباب والقمصان
والقشـــبان مـــن زخـــرف يضـــاف إىل مختلف األقمشـــة

ّ
المادة ّ
األوليـــة قيمة إضافية
واألنســـجة بما يضفي علـــى
ّ
ّ
فين ّ
جيد يزين الزب والهيئ�ة فزييدها نفاســـة
قوامها شـــكل
ّ
وقيمة ،وتعود بعض هذه األنشـــطة إىل أعمـــال الطرازين
ّ
ّ
والوشـــائن ومن إليهم من ّ
مطرزي األقمشـــة
والصدارين
ّ
الـــدر واجلوهر وحنوهما.
من
ّ
ّ
واملحصل ــة احلاصل ــة ه ــي أن التطري ــز ال ــذي اعتم ــده
ش ــيخنا الس ــاليم يف ه ــذا املق ــام ه ــو عب ــارة ع ــن مؤالف ــة
ُ
َ
وغ َ
ـــر ِر النغـــم ،فعلـــى صعيـــد
ـــم
عجيبـــ�ة بـــن درر الك ِل ِ
اإلنش ــائي�ة الش ــعرية يع ــود الش ــيخ عب ــد الس ــالم األس ــمر
إىل ش ــيخه أحم ــد ب ــن ع ــروس ع ــودة الصغ ــري إىل حض ــن
ّ
وال ــده والتلمي ــذ إىل مجل ــس معلم ــه وأس ــتاذه واملري ــد إىل
ّ
حلقــة شــيخه وملهمــه .فكأنمــا يقلــع عــن احلاضــر ويقبــل
ّ
علــى ماضيــه حــن كان يت ـ ّ
�درج يف ســلم التقــوى والفضــل،
وقــد حملتــه «ذاكرتــه االنفعاليــة» علــى طريقــة األديــب
ّ
الفرن ــيس (مارس ــال بروس ــت)  Marcel Proustمعت ــدا
بعالقتـــه بشـــيخ اجلماعـــة وصداقتـــه لـــه يف نـــوع مـــن
االفتخ ــار واجل ــذل والنش ــوة.
يســـتدعي التلميذ حضور أســـتاذه يف لون مـــن اإلكبار
ّ
ونوع مـــن التبجيـــل وضرب مـــن التحن ورجـــاء الوقوف
إىل جانبـــ�ه معنويا بــ«نغـــرة» من نغراته املشـــهودة ّ
حمية
وجنـــدة وإنصافا.
ّ
وعلـــى هذا النحـــو يعود املريد إىل شـــيخه عـــودة تذكر
ّ
ّ
برجـــوع الفـــالح إىل أرضـــه واملـــالح إىل حبـــره يف ســـكين�ة
واطمئنـــ�ان وهناء.
ّأما على مســـتوى النغـــم فريجع «طبـــع العرضاوي»
ّ
املتفـــرع إىل أصله
إىل مقام «راســـت الذيـــل» رجوع الفرع
َ
وره
األصيـــل والغصن إىل شـــجرته مثلما يعود النحـــل إىل ن ِ
والفـــراش إىل زهره والطائـــر إىل وكره.
ّ
ّ
احلد ّ
خييل إىل املســـتمع املنصـــت أن القول
وعنـــد هذا
ّ
الشـــعري واإلبداع املوســـيقي يســـريان ســـويا يف نوع من
ّ
ّ
التوازي والتساوق والتكامل ليســـتوي كل ذلك لوحة فني�ة
متكاملـــة العناصـــر متآلفـــة ّ
املكونات ختاطـــب احلواس
ّ
ّ
ّ
وحترك املشـــاعر فتلذها األســـماع وتهش لهـــا األذواق.

أدب شعبي

ّ
وأما القصيدة الثالثة فمطلعها هو اآليت:
يا ّ
()59
سيد( )58يا صاحب اجلاه

انـغــــر( )69واحمـــين بـاهلل
نـبـكــيبــالــدمـعــه

يـــا صــاحـب رســول هللا
يـــا ّ
()60
ســيــد

جيت ملقامك ليلة جمعه
نـاديتــك يـا أبــا زمـعـه

ّ
الــزيــار
جتـيــــك

ّ
نتـــوســــل هلل
بــك

()61

بطـول املسـافـة وبعـد الدار
للركة وني�ل األنـوار

بــــالعـــرات
دموعي جتري على الشفرات

يـا مجـاهد( )62يف سبي�ل هللا
ّ ()63
رفـيقـيالسـيد
ســاكـنالقــريوان
ّ
واللـــي يــزورك يف أمــان
بالقدرة ّ
يـروح مطمـان
ّ
ويـبلــــغمــــايتــمنـــاه
ّ
الــولـــية
جتـيـــك

()70

ناديتك يا صاحب الشعرات

شعـــرات رســول هللا
ّ
ّ
الـــحطــــابـــة
انــــادي

()71
()73

صاحب اجلاه( )72مع بولبابة
وأهـل احلضـرة( )74املهابـة

ّ
وكــل املــنســوبــن هلل

()64

()75

ّ
بـمـحبـةوعـقــدانالـنيـة

ّ
داونــي مــن الـعلـه نــرى

يــا ســـاكـــن صـــره

جابت لك يف يديها هدية
ّ
زربيـة( )65نقيشها مــا أبهـاه
قصــــدتثـــواب

هذا مقامك شايد( )76خره
ّ
علـيه حـله مـن نور هللا
آســــاكـــــنصـــره

ّ
زربـيــه وفـيهـــا محــراب
ّ
وصلت ودقـت الباب

داوي قلييب من العاليل( )77يرا
أنا دخيل عليك بعايل القدره

ونادت عليك يا صاحب اجلاه
()66

()79

عيــــينهمـــالجـــه

وجـهــــكمـــــرتوف
()67

ودمـوعي جتري عجعاجه

ّ
جيتك يا قضاي( )68احلاجه
ّ
نتــوسـل بيــك إلـــى هللا

ومقامك باهي( )80موصوف
بـإجابة الـدعـوة معـروف
والعـاقـبة خـري مـن هللا
ّ
هـــــذيبـــــــالدكــ

جــيتــك يف زيــاره
حبـالـي يف أمـري مـحــتـاره
على مقامك نعطي البشاره

َُ
على ولد صره( )78أ ْيب نغرة يا بابا هلل

ّ
ّ
والسكان الكل أوالدك
والبالد أشهـرهـا جهادك
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وموتك( )81يف سبي�ل هللا

فـيـهـا مـــن أسـمــاء هللا
آيــــــــاتألــــــــوان

رانـــــــــاأوالدكـــ
جملـة جـينـا يف ميعادك

فـيهـا تـذكـري للـجنـان

ونـــراسـهـم رســول هللا

فيها تـرهيـب من النـريان
ّ
والـجنـة ملـن خـاف هللا
ّ
مــسمــــيه
بــــالدك

وأهـل الـركة والتحقـيق

()90

جباه الصاحلن أجدادك
ّ
جبــــاه الصــــديــــق

()82

وجريانك أهل احلطبي�ة

()83

()92

وسحنون( )91مـع املنوبي�ه

ّ
مـحـبــــة هللا
رحـيــــق

والدهمـانـي(ّ )93
ولـي هللا

اسقنا كـاس من رحيق

جــارك الــدهمــانــي

()84

بــجــــــاهعـمــــــر

ّ
للـسر الـربـانـي
احلـايـز

ّ
األغـــر
خـليـفة النـيب

()85

()94

مع األسمر سعد شوشـان

من بــالعــدل مـشتـهر

انـغــــر واحـمــــين هلل

انـغـــر واحمـــين بــــاهلل
املـــولـــىالـقــــديـــر

()86

جبـــــاهعـــثـمـــــان

ّ
النـيب عظيم الشان
خليفة
ّ
اللـي رتـب سـور القرآن

ّ
النـــيب البـشــري
جبــــاه

مـشهـــور بـطـاعــة هللا
()87

جبــــاهالـسبـطــــن

ووالــــدالــحــسنــــن
علي(ّ )88
اإلمام ّ
قرة العن
ّ
املــسمـــى ســيـف هللا
جـيتــكملــقـامك
نبغـي الركة وسالمك
ّ
وتغطيت بالباهي أعالمك
فـيه ريحة العنـر مـا أذكاه
مقــامــكمــزيـــان
()89

هـو للصـاحلـن ديوان
فـيه آيـات مـن القـرآن

خيـتـم لـي ختــام اخلـري
ّ
مـحـــمــد رســـول هللا
ّ
يســـتهل صاحـــب القصيدة كالمه بأســـلوب إنشـــايئ
ّ
ّ
حزي ّ
املتكرر يف ّ
ّ
نـــي محدود جـــدا( )95وكأنه
قوامه النـــداء
ّ
ّ
حيدد منـــذ االنطـــالق متجـــه القصيـــدة التعبـــريي الذي
حيمل نبضا من األحاســـيس ملحوظا ودفقـــا من الوجدان
مشـــهودا ترجمة للخلجات املعتملـــة بالوجدان.
وليس النداء املظهر الوحيد لألســـلوب اإلنشـــايئ ،فهو
(ّ )96
املكثف ّ
املوجـــه إىل صاحب «املقام»
مدعوم بالطلـــب
ّ
ّ
عـــن طريـــق أفعـــال يف صيغة األمـــر .ومـــا من شـــك يف أن
ّ
ّ
ّ
املتكررة والطلبات املرتددة تدل على االســـتصراخ
النداءات
وطلـــب النجدة باعتب�ارهمـــا نداء ملهوف ودعـــاء محتاج.
يضـــاف إىل ذلـــك ّأن األســـلوب التقريري ال يـــرد ّ
ليقرر
أشـــياء أو ّ
ليثبت أحداثا بقدر ما حيطب يف حبل األســـلوب
ّ
اإلنشـــايئ ليســـنده ويدعمه ويؤكـــده .وعلى هـــذا النحو

أدب شعبي

ّ
يب�دو األســـلوب اخلري – حسب الســـياق – غري مستقل
وال منصـــرف إىل وظيفتـــه األصليـــة بل تابعا لألســـلوب
اإلنشـــايئ ّ
مكمـــال لوظيفته التأثرييـــة مكثفا لها.
ومن أســـاليب التأثري األخـــرى أن اختار الشـــاعر عددا
ّ
ّ
مـــن اللوحـــات الدقيقـــة واملشـــاهد املؤثـــرة الـــيت تت�دفق
ّ
ّ
وتصور ما يعتلج
حيوية لتحيـــط بمظاهر بعض األبطـــال
يف نفوسهم من أحاســـيس مضطرمة ومشاعر متلجلجة.
ّ
ّ
الـــزوار وهم
فبعـــد أن حتـــدث الشـــيخ عبـــد املجيد عـــن
ّ
يقطعون طويل املســـافات ويتجشـــمون متاعب الســـفر
ّ
ّ
«الولية»
خيصص عددا مـــن «الفـــروع» لوصف حالـــة
الزائـــرة ،هذه املـــرأة املهمومة احلريى وقد أخلصـــت ّ
الني�ة
وجـــاءت ّ
بهديـــة مـــن أنفس مـــا صنعت يداها ونقشـــت
ّ
وزينت بب�ديع الصور ولطيف األشـــكال املناســـبة للمقام،
هـــذا املقام الـــذي تطـــرق بابـــه على ســـبي�ل االســـتئ�ذان
ّ
ّ
ّ
وتودد ّ
وتوســـل والدموع
وتن�ادي صاحبـــه يف ترفق وحتدب
ّ
ّ
مصوتة وهي
تنث�ال من عينيها مندفعة متدفقة مســـرعة
ّ
وتفصـــل القول يف مآثـــر الصحايب اجلليل
تنشـــر احلديث
ّ
العظيمـــة ومناقبـــه اخلالدة فضـــال عن املكانـــة اخلاصة
ّ
حيتلهـــا يف قلـــوب القريوانيـــن ّ
خاصة والتونســـين
الـــيت
ّ ّ
ّ
عامـــة ويف ضمائرهـــم وذاكرتهـــم اجلماعية وال ســـيما أنه
أعلـــى من شـــأن البـــالد وأذاع صيتها جبســـيم تضحياته.
ّ
وممـــا يالحـــظ ّأن الشـــاعر يزداد مـــن ّ
الويل الشـــهيد
قربـــا وزلفى خبطاب حميـــي قوامه «تـــاء املخاطبة وكاف
ّ
ّ
َ
املخاطب املباشـــر احلاضر
املواجهـــة» اللتن حتالنه محل
حضورا مشـــهودا.
ّ
ومـــا هـــي إال أن ينتقل صاحـــب القصيـــدة يف نوع من
ّ
التلطف من حديـــث عن حالة املرأة املذكـــورة إىل حاله هو
ّ
ويتحـــول من رجائهـــا إىل رجائه الذايت ،فهـــو بدوره مصاب
ّ
معـــى قد أرهقـــه املرض وأصـــاب قلبه ّ
احلســـاس ،فبعد
أن نادت املرأة يف املقطع ّ
األول «ســـاكن صره» مستعملة
أداة النداء «يا» نادى الشـــيخ ابن ســـعد «ساكن صرة»
ّ
بقولـــه «آ» الدالـــة علـــى النـــداء والتألـــم راجيا الشـــفاء
ّ
مـــن عللـــه الـــيت كدتـــه وأرهقتـــه ،ويفـــرد هـــذا املقطع
ّ ّ
بـ«عـــرويب»( )97مؤثر تأثـــره الذايت وينعت نفســـه بـ«ولد

صره» على ســـبي�ل ّ
التقرب نســـبة إىل ذلك املـــكان الذي
ّ
وكأنه ّ
يتوســـل لوالده
يرقد فيـــه «صاحب رســـول هللا»،
ّ
العطـــوف .وال يظهـــر ذلـــك يف عبـــارات الســـجل اللغوي
ّ
املكثـــف املســـتعمل فحســـب ،بـــل يـــرز يف االنتقـــال إىل
ّ
«طبع» مـــن الطبوع املعلومـــة اليت تؤدي أكـــرث من غريها
ّ
حتـــن «العبـــد»( )98اململوك ملـــواله المالك على ســـبي�ل
َُ
التكثيـــف والتأثري ،وذلك بقولـــه «أ ْيب» وهي تصغري لألب
« تربيـــيج» تضـــاف إىل عباريت «يا ســـيدي» و«يـــا بابا».
وهنـــا يت�آلـــف الســـجل اللغـــوي و«الطبـــع» املقايم
وهو «الراســـت عبي�دي» (القـــادم من جنـــوب الصحراء
ّ
اخلاصة اليت تســـتجلب
حيث العبيـــ�د املماليك بأنغامهم
ّ
ّ
وتســـتدر الشـــفقة) ليؤديـــا أخلـــص أداء ذلك
العطـــف
الشـــعور الصادق الصادر مـــن أعماق النفس اإلنســـاني�ة
املكلومة املشـــدودة إىل أبســـط بـــارق من بـــوارق اآلمال.
ّ
ومن بن وســـائل التأثـــري الـــيت توخاها الشـــاعر ذلك
ّ
النـــوع من التبئري الـــذي تركز على مقـــام الصحايب اجلليل
«ســـاكن القـــريوان» الـــيت أضحت بـــالده وأهلهـــا الذين
أصبحـــوا أوالده ،هـــذا املقـــام الـــذي صـــار بمثابـــة همزة
الوصـــل الـــيت تربط يف اآلن نفســـه بـــن العالـــم الدنيوي
بأحداثـــه وتآريخـــه وســـائر شـــخوصه وأبطالـــه والعالم
األخـــروي بغيوبه وأســـراره .وقد اجتهد ّ
مقصـــد القصيدة
يف حشـــد الشـــخصيات وفضائلهـــا واألبطـــال ومآثرهـــم
واســـتث�ارة وقائـــع التاريـــخ مـــن ســـديم مكامنهـــا وبعث
ّ
املـــوارد الثقافية واحلضارية والرمزيـــة حلمل املتلقي على
اإلقبـــال بمهجته ووجدانـــه ومجمل كيانه على االنتشـــاء
بما يشـــبه اخلمـــرة الصوفية اليت جتعلـــه يلتحم بمختلف
األعـــالم كالصحابـــة واخللفـــاء الراشـــدين والتابعـــن
والصاحلن وعلى رأس اجلميع نراســـهم املنري رسول هللا
ّ
ّ
صلـــى هللا عليه وســـلم إىل درجـــة أن القصيدة تســـتحيل
«موســـوعة صغرية» لعظماء ّ
األمـــة وديوانا جامعا باملعى
ّ
العـــام وباملعـــى االصطاليح حســـب أدبيـــ�ات الصوفية.
ّ
وال يفوت املـــرء أن ّ
ينب�ه على أن عبـــارة «هللا» هي ّأول
كلمـــة ترد يف قافيـــة املطلع ،وهي إىل ذلك آخـــر كلمة تأيت يف
ّ
قافية البيـــت األخري من القصيدة .وهي آخـــر عبارة تتعلق
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بها القصيدة وآخر ما يقرع الســـمع ويبقـــى يف الذهن .وال
ّ
غـــرو فهي هنا ّ
يســـى «بالكلمات اخلواتـــم» ،زيادة
ممـــا
ّ
ّ
على أن لفظـــة «هللا» غالبا ما تـــرد يف تركيب إضايف ،فكل
ما يـــرد قبلها مضاف ،وهي يف ســـائر الســـياقات «مضاف
إليه» ،فالرســـول رســـوله والســـبي�ل ســـبيله والنور نوره
واملحبـــة ّ
ّ
محبتـــ�ه والطاعة طاعتـــه واآليات
واخلـــري خريه
والسر ّ
ّ
آياته واألســـماء أســـماؤه واألولياء أولياؤه
سره(.)99
ّ
ومن شـــأن ذلك التكرار وذلك املوقع املمـــزي لعبارة «هللا»
أن يضفيـــا على القصيدة بمضامينها وطرق إنشـــادها ّ
جوا
من الســـكين�ة واالطمئن�ان واخلشوع.
واحلاصـــل إجمـــاال بعـــد عـــرض مختلـــف املعطيات
ّ
املتصلـــة بالشـــيخ عبـــد املجيـــد بن ســـعد واســـتعراض
ّ
ّ
جملـــة العناصـــر املتوفرة اليت حددت شـــخصيت�ه ســـواء
من حيـــث االســـتعدادات ّ
األوليـــة أو من جهـــة التكوين
ّ
واملتجه والنشـــاط ،وبعد اســـتقراء ّ
العينـــ�ات الثالث اليت
أشـــرنا إليها يف عباراتها الشـــعرية ويف أحلانها املوسيقية يف
ّ
ومفصلها وقد جمع بينها «طبـــع» «العرضاوي
مجملهـــا
ّ
العزيـــيب» الـــذي يؤالف مؤالفـــة يف غاية الدقـــة والتوازن
واالنســـجام بن ّ
قـــوة الطبيعة وعنفوانهـــا ولن احلضارة
ّ
ّ
ورقتهـــا ،يمكن للمرء أن يقول إن للشـــيخ عبـــد املجيد بن
ّ
ســـعد شـــخصية متعددة األبعاد تســـتجيب خلصائص
ّ
وملمـــزيات مغربن�ا اليت تغـــين ثقافتن�ا الشـــعبي�ة
مشـــرقنا
ّ
املشـــرتكة وتضفـــي عليهـــا جوانب مـــن التنـــوع والرثاء ال
ختطئهما عـــن املالحظ.
تلـــك بعـــض اجلوانـــب الـــيت أمكـــن اســـتقراؤها
باالســـتن�اد إىل ّ
مدونـــة يف غايـــة القصـــر واالقتضـــاب،
ّ
ذلـــك أن األحبـــر املتن�اولـــة بالتحليل مقصـــورة على ثالثة
ّ
ّ ّ
وأن «الطبـــع» محصـــور يف واحـــد ال يتعـــداه ،إنه «طبع
العرضـــاوي» القـــريواين املصطلـــح عليه بــــ« العرضاوي
ّ
ّ
خـــاص بعاصمـــة األغالبة
العزيـــيب» ،وهو طبـــع محلي
ّ
وجهـــة «جـــالص»( )100والـــذي كان محـــل إعجـــاب من
ّ
عميد املوســـيقين التونسين وأستاذ األســـتاذين الفنان
ّ
ّ
محمـــد الرتيكـــي .فقد كان كلما ســـنحت فرص لإلرشـــاد
ّ
ّ
املتدربن وحـــىت املحرتفن بالرجـــوع إىل «يس عبد
نصـــح

ّ
املجيـــد» كلما أشـــكل عليهم مقام من املقامات الشـــرقية
أو التبـــس عليهـــم طبع من الطبـــوع التونســـية ،فقد كان
ّ
يوجههـــم باســـتمرار قائال«:عليكـــم بيس عبـــد املجيد».
ّأما شـــيخ المالـــوف األســـتاذ الطاهر غرســـة( )101فقد
ّ
كان يقـــدر الرجل كبري تقديـــر وكان عندما حيضر تســـجيل
حصـــص املـــداحئ واألذكار باإلذاعـــة التونســـية عوضا عن
ّ
الفنـــان عبـــد احلميـــد بنعلجيـــة( )102يب�اشـــر ذلـــك بغاية
ّ
الفني�ة ّ
عامة
التواضع واللياقة بالنظر إىل قدرات ابن ســـعد
وإلمامه بعلم القراءات ّ
خاصة ويويح إىل شـــيخ الســـالمية
ّ ّ
القـــريواين أنـــه إنمـــا حيضـــر حصـــص التســـجيل ملزيـــد
ّ
االســـتفادة .وال غرابة يف ذلك ألن الشـــيخ الطاهر غرسة هو
نفســـه من املنتســـبن إىل بعض فرق الســـالمية(.)103
وكان شـــيخنا عـــالوة علـــى ذلـــك حيظى باحـــرتام أهل
ّ
()104
الفـــن عموما ومـــن بينهـــم الدكتـــور صالح املهـــدي
الذي ّأســـس بقرية «تركي»( )105فرقة ســـالمية نســـوية
عهـــد بت�دريبهـــا إىل الشـــيخ عبد املجيـــد ،فـــكان يأيت من
القـــريوان ّ
مرة يف األســـبوع ليســـهر على تدريـــب الفتي�ات
ّ
ّ
وتلقينهـــن أصول الســـالمية وفني�اتهـــا(.)106
ّ
ّ
وممـــا يذكـــر أيضا أن نشـــاط الشـــيخ ابن ســـعد كان
ّ
ّ
متعـــدد األوجه ،ذلـــك أنه ما اجتاز مســـابقة أو شـــارك يف
ّ
مناظرة إال كان ّأول الفائزين لســـنوات علـــى التوايل ،األمر
الـــذي ّأهلـــه ألن يكون عضـــوا ّ
قارا مـــن األعضـــاء الذين
ّ
تت�ألـــف منهم جلنـــة التحكيـــم إىل جانب الدكتـــور صالح
املهـــدي وحميدة عجـــاج والشـــيخ ّ
()107
محمد القابـــويس
قبـــل أن يلتحـــق بهم الشـــيخ محمود بـــن محمود.
ّ
واجلديـــر باملالحظة كذلك أن الشـــيخ عبـــد املجيد بن
ســـعد قد ســـاهم مســـاهمة ّ
فعالة يف إغناء مكتب�ة اإلنشاد
ّ
الصويف املحفوظ باإلذاعة التونســـية يف مدة وجزية( )108من
الوقت بما يقارب  250ســـاعة من التسجيالت املسموعة
ّ
تؤلف ّ
مدونـــة معترة يف
واملرئي�ة ،هذه التســـجيالت الـــيت
ّ
غايـــة ّ
التنوع والرثاء تســـتحق أن يســـتثمرها املســـتثمرون
ّ
ّ
ّ
إجيابيـــ�ا يف الدراســـات الفنيـــ�ة ويســـتغلها املســـتغلون
االســـتغالل احلـــالل يف مجال البحـــوث الثقافية.
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هو محمد النجّ ار القريواني حسب رواية املربّي
الفاضل السيّد صالح الدين بن سعد (ابن الشيخ عبد
املجيد بن سعد).
جامع الزيتونة أو جامع الزيتونة املعمور أو الجامع
األعظم هو املسجد الجامع الرئييس يف مدينة تونس
العتيقة (بتونس العاصمة) وأكرها وأقدمها،
ويرجع للسنّة عىل املذهب املالكيّ ،
تأسس سنة 698
(للميالد) بأمر من ّ
حسان بن النعمان وأتمّ ه عبيد الله
بن الحبحاب سنة  32للميالد .ويعتر ثاني أقدم
مسجد يف تونس بعد جامع عقبة بن نافع .ويع ّد
جامع الزيتونة أوّل جامعة إسالمية كان لها دور علمي
وحضاري .وقد قامت بدور طليعي يف نر الثقافة
العربية اإلسالمية يف بالد املغرب .من أبرز رموزها
عي بن زياد وأسد بن الفرات واإلمام سحنون صاحب
"املدوّنة" وابن خلدون ّ
مؤسس علم االجتماع.
الشيخ العرويس بن خميس الرتكي ،من أبرز شيوخ
السالمية يف تونس .لحّ ن العديد من القطع الشهرية
مثل "صالة الله عىل ابن مريم" حسب بعض الروايات،
وهذا العلم موضوع رسالة أستاذية أعدّها الطالب وليد
الزواغي تحت إرشاف األستاذ األسعد قويعة .والرسالة
موجودة بمكتبة املعهد العايل للموسيقى بتونس.
عىل ّ
أن الشيخ محمّ د شقرون رئيس الفرقة السالمية
برأس الجبل ينفي أن يكون ملحّ نها الشيخ العرويس
بن خميس ويقول إنّها من الرتاث ال يعرف صاحبها.
يمكن أن نذكر من بن األقسام قسما خاليا من
اإلنشاد ومن املوسيقى ،ويبدأ بتالوة سورة الفاتحة
من القرآن الكريم تليها قراءة ألحد أحزاب ّ
مؤسس
الطريقة السالمية يف تونس الشيخ عبد السالم األسمر
وخاصة منها حزب "الفالح" األكثر تداوال إىل جانب
قسم يؤدي إنشادا مرفقا أو غري مرفق بآالت اإليقاع
مثل"البندير".
البحور" جمع مفردة بحر ،وهو مصطلح خاص
بالطريقة السالمية يطلق عىل أشعار باللهجة
]املتداولة[ يتضمن معاني الوعظ وتحقري ملذات
الدنيا كما يتضمّ ن مدح الرسول محمّ د صىل الله
عليه وس ّلم وشيوخ الطريقة وغريها من املعاني
الصوفية .ويشتمل تراث السالمية عىل عدد وافر من
البحور جُ مع أغلبها يف "سفائن" (مفردها سفينة)،
وهي مخطوطات يحتفظ بها عادة شيوخ الطريقة،
ّ
ويتوىل شيخ الحرضة أداء البحور بارتجال ألحان
لها يعيدها املنشدون عىل إيقاعات بطيئة ترضب
عىل آلة "البندير" "كالسعداوي" و"املدوّر حوزي"
و"املربّع تونيس" .أمّ ا األلحان فرتتجل يف الطبوع
التقليدية التونسية املستعملة يف "املالوف" كراست

.6
.
.8
.9
. 0
.
. 2
. 3
.14
. 5
.16
.

.18
.19
.20

الذيل والحسن واألصبعن أو املستعملة يف املوسيقى
ّ
و"املحري
الشعبية الحرضية ومنها "العرضاوي"
ّ
و"املحري سيكة" (ويكيبيديا ،اإلنشاد يف
عراق"
الطريقةالسالمية).
املقصود "بمجيدية" أنّها تنسب إىل الشيخ عبد املجيد
بن سعد.
املقصود هو عيىس بن مريم عليه السالم.
ونشاه (تنطق ّ
مخففة من الهمزتن) وأصلها  :أنشأُه.
املقصود بالسيّد هو السيّد املسيح عليه السالم.
يف قول الشاعر "ال بأحزان" إشارة إىل اآلية الكريمة
"ال تخايف وال تحزني وق ّري عينا" سورة مريم ،اآلية
. 24
يف هذين الغصنن إشارة إىل قوله تعاىل ":وه ّزي إليك
بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيّا" ،سورة مريم،
اآلية .25
ّ
يتغري الوزن
مرضاك :ابتداء من هذين الغصنن
فيصبح "بروال" ويشار إليه موسيقيا بـــ4 2:
تلك إشارة إىل قوله تعاىل" :يا أخت هارون ما كان أبوك
امرأ سوء وما كانت أمّ ك بغيّا" .سورة مريم ،اآلية .28
يف هذا الغصن إيماءة إىل قوله ع ّز وج ّل":فأشارت
إليه" .سورة مريم ،اآلية .29
هذا الغصن فيه إملاع إىل اآلية الكريمة" :قالوا كيف
نك ّلم من كان يف املهد صبيّا" سورة مريم ،اآلية .29
هذه العبارة وردت ّ
بنصها يف اآلية " :ولم يجعلن
جبّارا" .سورة مريم ،اآلية .32
النيلة :واسمها العلمي  Indigoferaهي جنس
من النبات يتبع فصيلة البقولية من رتبة الفوليات،
واملقصود بالنيلة يف هذا املقام هو تلك األقراص الزرقاء
املصنّعة انطالقا من هذه النبتة .يغطس القرص
(أو األقراص حسب الحاجة) يف ماء الغسيل ويذاب
ويغمس فيه الثوب األبيض ليصبح بياضه ناصعا
أكثر ،ومن الصفات املحمودة للمالبس البيضاء أن تم ّر
بهذه املرحلة من الصباغة حتى يخرج الثوب " ُمنَيَّال"
أي ذا لون أبيض مائل إىل زرقه خفيفة جدا تعتر من
مقوّماتاألناقة.
أ ُ ُسد بمعنى مفسد" .وقيل أسد عليه سفه" وآسد بن
القوم  :أفسد" (ابن منظور ،لسان العرب ،مادة أسد).
هذا الوزن هو "املدوّر حوزي" ورمزه املوسيقي 8 6
البندير :آلة موسيقية إيقاعية تستعمل يف املغرب
العربي ّ
خاصة يف اإلنشاد الصويف واألمداح ،وتصنع يف
غالب األحيان من الخشب وجلد املاعز ،ويرت ّكب البندير
من إطار خشبي مستدير يكسوه جلد ماعز يمتد
معي أو مرصان
تحته وتران وأحيانا ثالثة أوتار من ّ
الحيوان بشكل متقابل عىل طول القطر بغرض
إحداث اهتزازات صوتية عند النقر ،وعىل حاشيته
يولج فيه الناقر إبهام يده اليرى .ويختلف حجم
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البندير باختالف املناطق ،ففي القبائل مثال يساوي
قطره أربعن سنتمرتا ويف الجنوب من ستن إىل خمسة
وستن ويزيّن الجلد يف كثري من األحيان بزخارف
ورموز من خضاب الحنّاء.
سعد مصلوح ،دراسة السمع والكالم. 204 ،
القافية يف الشعر الشعبي هي بصفة عامّ ة الكلمة
األخرية من البيت بالرتكيز ك ّله عىل الرويّ أو الحرف
الصامت األخري من القافية.
جواد :صفة للحصان الريع الجيّد (ابن منظور ،لسان
العرب ،مادّة جود).
عتيد :قويّ متن ،صفة للحصان صارت تقوم مقام
االسم .ومن األد ّلة عىل ذلك قول الشاعر يف بعض
"أغانياملحفل"الشعبية:
جـوف العتــيد *** قروي عىل جنبه ضوى
مركوب الجاويد *** الحق مرحولها قىس
(نعيمة الغانمي وأحمد الخصخويص ،أغاني النساء يف
ب ّر الهمامّ ة" ،الدار األطلسية للنر ،أريانة.200 ،
نف ّزع  :أف ّزع فالنا بمعنى استرصخه واستنجد به عىل
سبيل اإلغاثة والنرصة.
سيدي عبد الحميد الصائغ :أبو محمّ د عبد الحميد بن
محمّ د القريواني ،ولد سنة  0 5للميالد يف مدينة
القريوانّ ،
وتويف سنة  1093للميالد بمدينة سوسة.
درس سيدي عبد الحميد الصائغ عىل يدي أبي فحص
الع ّ
طار وابن محرز وأبي اسحاق التونيس والشيخ
السيوري وغريهم .من تالميذه أبو بكر بن عطيّة وأبو
عي ّ ّ
حسان الربري واإلمام املازري .وعبد الحميد
الصائغ هو أحد أكر علماء املالكية بإفريقية ،جمع بن
التدريسوالتأليفوالفتوى.
وتقع زاوية سيدي عبد الحميد الصائغ عىل بعد حوايل
أربعة كيلومرتات من مدينة سوسة حذو البحر وتبعد
حوايل مائة مرت جنوب "قرص الطوب" املوجود بمنطقة
سيدي عبد الحميد .هذه املنطقة املسمّ اة باسم هذا الويل ّ
الصالح.
تربة زياد :يبدو ّ
أن املقصود هو أبو الحسن عي ّ بن زياد
التونيس العبيس :سمع من مالك وسفيان الثوري والليث
وسعد وأبي لهيعة وغريهم .ولد بطرابلس ولم تحدّد
سنة ميالده .أمّ ا وفاته فكانت يف سنة  183للهجرة،
وهي السنة التي ّ
تويف فيها تلميذه وقريبه البهلول بن
راشد .يوجد قر عي ّ بن زياد بتونس قرب "سوق
الرتك"(القصبة).
فتي عمره ثالث سنوات.
رباع :فرس ّ
الزان ،واسمه العلمي  ،Fagusجنس من األشجار يتبع
الفصيلة الزانيّة التي تشتمل أيضا عىل أنواع الب ّلوط
املختلفة ،يستعمل خشبه القايس لصناعة األثاث الفاخر
وكذلك يف رياضة القفز بالزانة( .)Saut à la perche
البال :أصلها البالء بمعنى االختبار واالمتحان ،ويوم
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البالء هو يوم الحرب حيث تعرف مقامات املقاتلن
ومدى صرهم عىل الصمود وثباتهم يف املواجهة.
أغ ّر :صفة الفرس الذي يف جبينه غ ّرة وهي البياض يف
جبهته.
مشتهر :مُعْ ِل ٌم بمعنى جاعل إشارة تد ّل عىل شخص
الفارس وتعلن مكانته يف الحرب.
رزم  :وأرزم الرعد :اشت ّد صوته (ابن منظور ،لسان
العرب ،مادّة رزم).
بو الراير :أصلها أبو الراير وهي كنية سيدي أحمد
بن عروس ،والرائر تعني الخفايا أو األرسار .وقيل
كذلك يف كنيته "أبو الرصائر" كنّي بذلك لحمله رصرا
من الرتاب عىل كتفيه يمينا وشماال عىل سبيل االختبار
لطاقةالتحمّ لواملكابدة.
نجيم :عبارة نجيم املقصود بها نجيب وتد ّل عىل
الحصان النجيب "ابن سيدة  :النجيب من الرجال
الكريم الحسيب ،وكذلك البعري والفرس إذا كانا كريمن
عتيقن" (ابن منظور ،لسان العرب ،مادة نجب).
والعرب تبدل الباء ميما ،وهذه العملية تسمّ ى يف اللغة
اإلبدال ،ومثال ذلك قولهم م ّكة وب ّكة ،انظر سورة آل
عمران ،اآلية  96وسورة الفتح ،اآلية .24
ابن سليم أو بن سليم املقصود به الشيخ عبد السالم
األسمر بن سليم الفيتوري اإلدرييس الحسني .ولد
ّ
وتويف سنة 5 5
بزليتن (ليبيا) سنة  1455للميالد
للميالد بمقرة بقيع الفرقد باملدينة املنوّرة.
شاد الخر  :شاع وانتر وذاع واشتهر (ابن منظور،
لسان العرب ،مادّة شيد).
زفيف :تصويت الريح وإرنانها (ابن منظور اإلفريقي،
لسان العرب ،مادّة زفف).
ّ
املد ّلل :اسم مفعول من فعل دلل وهو يف األصل ذو
الحظوة والعيش يف النعمة .واملقصود هنا الشهم ذو
السخاء واملروءة والفضل.
بديد :صفة مشبّهة باسم املفعول (عىل وزن فعيل)
وتد ّل عىل املتف ّرق الكثري املب ّذر.
مشتهر :املقصود به السيف ا ُملشهَ ر بعد أن يُخرج من
غمده.
هذا ّ
نص حديث رواه البخاري ( )2852ومسلم
النبي
( )1873عن عروة بن الجعد ريض الله عنه عن
ّ
صىل الله عليه وس ّلم قال  " :الخيل معقود يف نواصيها
الخري إىل يوم القيامة  :األجر والغنم".
ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة علم.
ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة علم.
ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة علم.
الحامل عبارة مستعملة يف اللغة املتداولة وتفيد ّ
أن
الوادي مملوء ماء وكأنّه يف حالة هجوم.
تستور :تقع عىل بعد  80كيلومرتا غرب تونس
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العاصمة يف اتّجاه ترسق والكريب والكاف وساقية
سيدي يوسف عىل الحدود التونسية الجزائرية وهي
مدينة أنشأها األندلسيون عندهم هجرتهم من األندلس
ويلتئم بها سنويا مهرجان دويل للموسيقى التقليدية
(ويف مقدّمتها املالوف املعروف بليبيا وتونس والجزائر
واملغرب) ومن أشهر املطربات الالتي ّ
كن يقمن يف
مدينة تستور الفنّانة حبيبة مسيكة (ولدت سنة
ّ 1903
وتوفيت يف  2فيفري  1930من أبرز مغنّيات
ّ
النصف األوّل من القرن العرين وممثالته واسمها
األصي مرغريت).
السعداوي :يرمز إليه يف الرتقيم املوسيقي بـ6:
البوح ّلة :يرمز إليه يف الرتقيم املوسيقي بـ2 :
عمر يدعس :الشيخ عمر يدعس من أعالم السالمية
ّ
وتويف سنة .1977
بالبالد التونسية ولد سنة 1895
يذكر ّ
أن ابنه األستاذ رشيد يدعس من الخبريين يف
دراسةالسالمية.
عمر بن محمود من أبرز العنارص لفرقة الشيخ
محمودعزيزللسالمية.
الفروع :جمع مفرده فرع واملقصود به ما يتف ّرع عن
الشجرة ويحتوي عىل أربعة أغصان ويقابله يف الشعر
الشعبي العُ ُ
رف وجمعه أعراف.
التطريز :ابن منظور االفريقي ،لسان العرب ،مادّة
طرز.
التطريس :ابن منظور االفريقي ،لسان العرب ،مادّة
طرس.
الرتميل :ابن منظور االفريقي ،لسان العرب ،مادّة
رمل.
الوضن :ابن منظور االفريقي ،لسان العرب ،مادّة
وضن.
التصدير :ابن منظور االفريقي ،لسان العرب ،مادّة
صدر.
ُ
عبارة سيّد تجمع عىل أسياد وسادات وتعني يف اللغة
املتداولةالصحابةعموما.
صاحب الجاه هو الوجيه ،والجاه هو علوّ املكانة (ابن
منظور ،لسان العرب ،مادّة وجه) واملقصود "بصاحب
الجاه" عند أهل القريوان ّ
خاصة هو أبو زمعة البلوي،
ويقال له كذلك "سيدي الصحبي".
هاتان العبارتان اقتضاهما اللحن منذ البدء ،ذلك أن
املنشد يبدأ إنشاده بقوله" :يا صاحب الجاه" ،ويأتي
بعد ذلك مبارشة قوله" :يا سيّد" .وهذه الطريقة يف
األداء تعود يف منتهى ك ّل فرع وتسمّ ى بـــ "الرابط
املوسيقي" وسنجد هذه الظاهرة ترتدّد بعد نهاية ك ّل
فرع استعدادا لالنتقال إىل الفرع املوايل ،وذلك حن
يرفع املنشد صوته بالقول "رفيقي السيّد" أو "يا
بابا السيّد" أو "يا خليي السيّد" .وعندما تتصاعد
وترية الوزن املوسيقي وتنتقل من "املدوّر حوزي" إىل
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"الرول" (املرموز إليه موسيقيا بـــ  4 2وهو أرسع
نسقا) ّ
يتغري مقطع الرابط ويصبح مقترصا (عىل قول
صاحبه) "يا سيّد".
الزيّار :الزوّار مثلما يقال سيّاح وسوّاح.
شهد أبو زمعة البلوي فتح مرص مع عمرو بن العاص
ودخل إفريقية يف جيش بن حديج زمن خالفة عثمان
ابن ّ
عفان ومعه جماعة من أعيان الصحابة منهم عبد
الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبري.
هاتان العبارتان "رفيقي السيّد" غري مثبتتن يف
متن القصيدة ،ولكن اقتضتهما رضورة "الرابط
املوسيقي" .وسترتدّد هاتان العبارتان أو ما يعادلهما
(يا بابا السيّد مثال أو يا خليي السيّد) أثناء األداء ّ
املنغم
بعد نهاية ك ّل فرع.
الوليّة  :هي املرأة املسكينة التي ال سند لها والتي تكون
ّ
متحرية.
يف مجرى العادة مهمومة
تعتر مدينة القريوان من حيث الصناعات التقليدية
عاصمة الزربية ،وهي من أنفس ما يقدّم ويستعمل
بساطا من أفخر ما يفرش.
همالجة :رسيعة ،والدموع الهمالجة هي التي تكون
ّ
التدفق (ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة
رسيعة
هملج).
عجعاجة  :مصوّتة هتّانة كتهتان املطر (ابن منظور،
لسان العرب ،مادّة عجج).
ّ
قضاي :صيغة مبالغة (عىل وزن فعّ ال) من فعل قىض
يقيض قضاء ،وأصلها ّ
قضاء ،غري ّ
أن الهمزة أُبدلت ياء
ّ
لخفتها ولينها .وكثريا ما يستبدل العرب الهمزة هاء
أو واوا أو ياء ،وذلك عامّ ة ويف اللغة املتداولة ّ
خاصة.
انغر :فعل أمر من نغِ ر (بالكر) عليه نغرا :غىل جوفه
من الغيظ وغضب .واملعنى هو اغضب لفائدتي عىل
سبيل اإلغاثة والنرصة (ابن منظور ،لسان العرب،
مادّة نغر).
ّ
صاحب الشعرات هو أبو زمعة البلوي .يُروى أنه كان
محتفظا بثالث شعرات من لحية رسول الله صىل الله
عليه وس ّلم .وأبو زمعة يسمّ يّه أهل القريوان بالسيّد
(ومعناه الصحابي) أو "سيدي الصحبي".
طابة :جمع مفرده ح ّ
الح ّ
طاب ،وهم الجماعة
املدفونون بالحطبية وهي مقرة تقع غرب مقام أبي
زمعةالبلوي.
"صاحب الجاه" هو أبو زمعة البلوي.
بولبابة :هو أبو لبابة األنصاري ،بشري بن عبد املنذر
بن رفاعة بن زبري بن أميّة ،من بني عمرو بن مالك
بن األوس بن الخزرج األكر بن حارثة بن ثعلبة.
ّ
تويف يف خالفة عي ّ بن أبي طالب سنة  40للهجرة /
 660-661للميالد .قدم إىل إفريقية (تونس) يف خالفة
عثمان بن ّ
عفان ،وقد وافته املنية يف مكان يسمّ ى وادي
الغريان قرب مارث (محافظة قابس) ونقل جثمانه
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إىل ربوة أبي لبابة يف مدينة قابس حيث يوجد مقامه
الحايل.
الحرضة :مصطلح إسالمي صويف يطلق عىل مجالس
الذكر الجماعية والتي يؤمّ ها املسلمون املنتمون إىل
ّ
خاص ،ويكون عىل
الطرق الصوفية السنّية بشكل
رأسها شيخ عارف بالطريقة ينبّه عىل ما من شأنه أن
يشوّش إمكان الوصول إىل لحظة الصفاء.
املنصورية وصرة املنصورية (وقع التعريف بها يف
موضع سابق).
شايد :أصلها شائد ،ومعناها ذائع الصيت مشهور (ابن
منظور ،لسان العرب ،مادّة شيد).
ّ
العاليل أو العالئل  :جمع مفرده علة وهي الداء أو
املرض.
ولد صرة أي ابن صرة ،ويقصد الشاعر نفسه إذ كان
يرجو الشفاء من مرض القلب الذي أل ّم به.
مرتوف بمعنى مرتف أي وجهك مرتوّ قد بدت عليه آثار
النعمة (ابن منظور ،لسان العرب ،مادّة ترف).
باه :صفة مشبّهة باسم الفاعل من البهاء ،وهو"املنظر
الحسن الرائع املالئ للعن" (ابن منظور ،لسان العرب،
مادّة بها).
دخل أبو زمعة البلوي أفريقية فاتحا وقد فقد عينه
ببالد السودان .استشهد بعن جلوالء (أو عن جلولة
كما تنطق) غرب القريوان عىل بعد  30كيليومرتا.
الصدّيق :هو أبو بكر أوّل الخلفاء الراشدين.
الخمرة يف الشعر الصويف هي الخمرة التي ال يتذوّق
ويستمتع ملل ّذاتها ّإال من توحّ د مع اإلله.
هو عمر بن الخطاب :ثاني الخلفاء الراشدين.
عند هذين الغصنن األوّل والثاني ّ
يتغري الوزن ليتّخذ
نسقا أرسع فينتقل من "املدوّر حوزي" إىل وزن
"الرول"
هو عثمان بن عفان :ثالث الخلفاء الراشدين.
السبطان مثنّى سبط "والسبط" واحد األسباط" ،وهو
ولد الولد ،ابن سيده  :السبط ولد االبن واالبنة ،ويف
الحديث :الحسن والحسن سبطا رسول الله صىل الله
عليه وس ّلم وريض عنهما" (ابن منظور ،لسان العرب،
مادّة سبط) ،فالسبطان حينئذ هما الحسن والحسن
ابنا عي ّ بن أبي طالب.
اإلمام عي ّ بن أبي طالب ،رابع الخلفاء الراشدين.
لع ّل املقصود هو الديوان الباطني الصويف.
الحطبية  :هي املقرة املجاورة ملقام أبي زمعة البلوي
من جهة الغرب.
اإلمام سحنون هو أبو سعيد عبد السالم سحنون بن
سعيد بن حبيب التنوخي ،من أشهر فقهاء املالكية
باملغرب العربي .ولد بمدينة القريوان سنة 160للهجرة
وتتلمذ ألكر علمائهاّ .
توىل القضاء سنة  234للهجرة

 848/للميالد حتّى وفاته يف رجب سنة  240للهجرة
ودفن بالقريوان .من أشهر مؤلفاته "املدوّنة" ،وهي
مجموعة من األسئلة واألجوبة عن مسائل الفقه وردت
لإلمام ورواها عبد السالم بن سعيد التنوخي ّ
امللقب
بسحنون الذي جمعها وصنّفها ،وتعتر املدوّنة الكرى
ثاني أه ّم املصادر يف الفقه املالكي بعد كتاب املو ّ
طأ.
 .92عائشة املنّوبية ،واشتهرت بالسيّدة املنّوبية (1190-
 1266للهجرة) ،واحدة من أشهر نساء تونس ،تميّزت
بتصوّفها وأعمالها الخريية ،تتلمذت ألبي سعيد الباجي
وأبي الحسن الشاذيل ّ
وتلقت دعما من والدها ملواصلة
تع ّلمها ،قام أهايل منطقتها منّوبة (وهي ضاحية من
ضواحي تونس العاصمة) ببناء زاوية تكريما لها
حملت اسم "زاوية السيّدة املنّوبية" ،ونالت هذه الزاوية
مكانة هامّ ة يف الرتاث والتاريخ التونسين.
 .93هو أبو يوسف يعقوب الدهماني ،أحد رموز صوفية
القرنن السادس عر والسابع عر للهجرة .ولد
بقرية "املروقن" بمركز سيدي الهاني بالقريوان
سنة  541للهجرة  1154 /للميالد .ارتحل إىل بجاية
حيث أقام أستاذه أبو شعيب مدين ،وذلك سنة 5 0
للهجرة  1174/للميالدّ .
تويف بالقريوان سنة621
للهجرة ودفن بها قرب نزل القا ّري (الكونتينانتال).
 .94سعد شوشان أو سيدي سعد الشوشاني .يبدو أنّ
أصله األصيل من بورنو الواقعة شمال رشق نيجرييا،
جاء من اسطنبول بعد أن اشرتاه أحد من حاشية الباي
التونيس .وعبارة "الشوشان" تفيد العبد اململوك وعىل
وجه التحديد من كان والده "ح ّرا" كما يقال وأمّ ه
زنجيةإفريقية.
وقد اشتهرت طريقة سعد شوشان يف القرن التاسع
عر وشهدت رواجا واسعا يف تونس ،واقرتنت هذه
الطريقة عىل نحو من األنحاء بموسيقى السطنبايل
املعروفة بطقوسها املخصوصة وآالتها املميّزة.
من املتابعن من يرجع نسبة عبارة "السطنبويل" إىل
مدينة "اسطنبول" الرتكية ،وعىل خالف ذلك يرجعها
بعضهم إىل ما يسمّ يه الفرنسيون  Cymbaleوهي
الصنج ويعني تلك الصفيحة املدوّرة من نحاس أصفر
يرضب بها عىل أخرى ،وعادة ما تصاحب الصنجن آلة
القمري ،وهي الكمري أو الهجهوج أو السنتري ،وهي
آلة موسيقية وترية تقليدية تصنع أساسا من الحطب
يغ ّ
طى من جهة العزف بجلد اإلبل.
وتتميّز موسيقى السطنبايل بإيقاعاتها وآالتها ومنها
الشقاشق (القراقب) وهي صفائح معدنية ذات جرس
نحايس .وإىل ذلك توجد آلة البنقة .وهي آلة وترية
يتكوّن جسمها من طبلة صغرية مصنوعة من جلد
ّ
بالدف،
حيواني رقيق مشدود حول إطار دائري أشبه
وغالبا ما يكون معدنيا متّصال برقبة أو زند عىل شكل
ضلع طويل تم ّر فوقها أوتار موصلة بمفاتيح ش ّد داخل
علبة املالوي.

أدب شعبي

تستعمل هذه اآلالت يف نُوَب (مفردها نوبة) .ولك ّل
ّ
الخاص بها ،وهي ال تصنّف حسب مقام
نوبة طابعها
موسيقي ّ
معن مثل املالوف بل تنسب النوبة إىل الويل ّ
الصالح كنوبة "سعد الشوشان".
 .95هذا الحيز املحدود جدا عبارة عن جزء من غصن مع
العلم ّ
أن الغصن يناسب شطر بيت وهو يف هذه الحالة
عجزالبيت.
 .96طلب "النغرة" أي االنتصار له يف حميّة واندفاع.
 .97عروبي :هو صوت أو غناء يف األصل خال من الوزن
ويقابله يف املرق "املوّال".
 .98يتع ّلق األمر هنا بــ"الراست عبيدي" هذا "الطبع"
األليف لدى الزنوج القادمن من جنوب الصحراء.
 .99لع ّل يف ذلك إشارة إىل معنى من املعاني الصوفية
عىل غرار ما جاء يف بيت من أبيات الشاعر عبد الغني
النابليس إذ يقول:
بالر العظيم ويا
يا خالق الخلق
ّ
ّ
من أمره الحق بن الكاف والنون
 . 00الجالص أو "ال ّزالص" وتنطق بمرص (إجالص) من
أه ّم القبائل التونسية التي تتّخذ من والية القريوان
مركزا لها وتتف ّرع إىل فروع كما تشتهر بواديها
بالفروسيةوحرضهابالصناعاتالتقليدية.
 . 0الطاهر غرسة :هو موسيقار وملحّ ن ومطرب تونيس
ّ
وتويف بها يف 0
ولد بالعاصمة يف  16مارس 1933
ّ
جويلية  .2003قام خالل مسريته املهنية والفنية
بالتدريس يف مدرسة ترشيح املع ّلمن بتونس (الكائنة
ببطحاء الخيل قبالة ثكنة القرجاني) خلقا لألستاذ
محمّ د الرتيكي ث ّم ّ
توىل األستاذ الطاهر غرسة التدريس
باملدرسة الرشيدية التي رأس إدارتها خالل تسعينات
القرنالعرين.
ملحّ
 . 02عبد الحميد بنعلجية :ن وأستاذ موسيقى تونيس،
ولد بتونس العاصمة يف  8سبتمر ّ 1931
وتويف بها يف
سبتمر  .2006زاول تع ّلمه الثانوي باملعهد الصادقي
وورث املوسيقى عن عائلة عريقة يف هذا ّ
الفن ،فجدّه
الطيّب بنعلجية ووالده محمّ د كانا من املتّصلن
ببعض أوساط الطرق الصوفية وبعدد من شيوخ
املالوف يف العاصمة ويف مقدّمتهم شيخ املالوف البارز
ّ
وتويف
أحمد الوايف (ولد يف  1850يف تونس العاصمة
سنة  1921وهو شخصية موسيقية وأدبية معروفة
ّ
ومغن
يعود أصله إىل أرسة أندلسية عريقة وهو مطرب
ومؤ ّلف للمالوف التونيس ّ
تلقى أصول املوسيقى عن
والده الشيخ حميدة الوايف).
 . 03يف حن حافظ الشيخ عبد املجيد بن سعد عىل ما يسمّ ى
ّ
تخصص
"مالوف الجدّ" املتع ّلق باملدائح واألذكار
الفنّان الطاهر غرسة يف ما يسمّ ى بـــ"مالوف
الهزل" املعروف اختصارا باملالوف ويعني الرتاث
الغنائيالتقليديالدنيوي.

 .104صالح املهدي :هو صالح بن عبد الرحمان بن محمّ د
املهدي الريف ّ
امللقب بزرياب .ولد بالعاصمة يف 09
ّ
وتويف بها يف  2سبتمر .2014
فيفري سنة 1925
نشأ يف عائلة فنّية إذ كان لوالده مجلس من بن من
كان يرتاده الفنّان خميّس الرتنان.
ّ
توىل عدّة مسؤوليات إدارية وفنّية يف مجال الثقافة
فقد شغل ملدّة طويلة رئاسة مصلحة املوسيقى بوزارة
الثقافة .د ّرس املالوف لفرقة الرشيدية ويف إذاعة
تونس وهو ّ
مؤسس فرقة الفنون الشعبية إىل جانب
الغرفة الفنّية العاملية التونسية ،ويذكر كذلك أنّه كان
أحد الثالثة من الذين لحّ نوا للمطربة الف ّذة صليحة إىل
جانب خميّس الرتنان ومحمّ د الرتيكي.
 . 05تركي :تجمّ ع حرضي يبعد أربعة كيلومرتات عن
مدينة قرمبالية يف اتّجاه الجنوب عىل الطريق الوطنية
رقم واحد (وكالهما تابع لوالية نابل).
 .106من األساسيات الرضورية ألداء املدائح واألذكار أن
يكون صاحبها م ّلما بعلم القراءات متقنا له عىل أحسن
وجه ويفرتض ذلك معرفة مقوّمات الغنّة والتنوين
واإلخفاء واإلطهار واإلضمام واإلشمام واإلقالب
والقلقة واملدود وغري ذلك ممّ ا يشرتط ألداء القصائد
باللغةالعربيةالفصحى.
 . 0محمّ د القابويس :غاية ما ظفرنا به بخصوص ترجمة
حياته هو ما أوردته بعض الصحف من صوره إىل
جانب الدكتور صالح املهدي والشيخ عبد املجيد بن
سعد والصحايف خالد التالتي والشيخ حميدة عجاج
والشيخ محمّ د بن محمود.
 .108دخل الشيخ عبد املجيد بن سعد اإلذاعة التونسية سنة
ّ
وتويف سنة  1972تعتر هذه املدّة قصرية
1958
ّ
خاصة إذا قارناه
للغاية ( حوايل أربعة عر عامّ ا)
ببعض زمالئه الذين امت ّد نشاطهم حوايل  67عاما
مثلما هو حال الشيخ محمّ د شقرون رئيس فرقة
السالمية بــ"رأس الجبل" ومع ذلك ترك بن سعد
تراثا فنّيا هائال من حيث الك ّم ومن جهة الكيف.

الصور
-

من ال#تب.
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أ .عبدهللا محمد عبدهللا العمري  -اململكة العربي�ة السعودية

الشعر الشعيب العريب
أساليب وأغراض

املقدمة:
عنـــد احلديث عن الشـــعر الشـــعيب ،فيكـــون املوضـــوع متعلقا
بأحد أنواع األدب الشـــعيب ،لذلك ســـنب�دأ من األصـــل ،ونعطي فكرة
ســـريعة عن األدب الشـــعيب ،وبعض مـــا يتعلق به مـــن مصطلحات
وبدايـــات وغريها مـــن النقاط اليت تمهـــد لالنتقـــال إىل احلديث عن
الشـــعر الشـــعيب بعد توضيح مرجعيتـــ�ه وأهم ما يمكـــن طرحه من
معلومات ســـريعة تـــرثي املوضوع وترســـم حدوده.

األدب الشعيب:
يـــرادف مصطلـــح األدب الشـــعيب يف الثقافـــة العامليـــة مصطلح
1

(الفلكلـــور ،)folklore -فقـــد التقطـــت الثقافـــة العربيـــ�ة هـــذا

أدب شعبي

املصطلـــح وأصبـــح شـــائع االســـتخدام يف املجتمعـــات
العربيـــ�ة(.)1

وهـــذه األنـــواع تدخل ضمـــن التعريف العـــام لألدب
الشـــعيب الـــذي أوردناه باألعلـــى من وجهـــة نظرنا.

إال أن هنـــاك مـــن يـــرى أن مصطلـــح (الفلكلـــور-
ً
 ،)folkloreليـــس مرادفـــا لـــألدب الشـــعيب ،فالفلكلور
أشـــمل من األدب الشـــعيب ،وبذلك يكون األدب الشعيب،
جزءا من الفلكلور ،الذي يشـــمل كذلـــك األزياء التقليدية
والفنـــون األدائي�ة مثـــل العرضات واألهازيج واألســـاطري
واخلرافـــات وغريها من األشـــياء املرتبطة بمايض مجتمع
()2
معن ولهـــا عالقة بت�اريخـــه المـــادي أو املعنوي

فعلـــى ســـبي�ل املثـــال يوجـــد عنـــد بعـــض قبائـــل
رجـــال احلجـــر «باللســـمر ،باللحمـــر ،بـــين شـــهر ،بـــين
عم ــرو» جن ــوب اململك ــة العربيــ�ة الس ــعودية ،م ــا يس ــى
بـ«الس ــرية» ،ولي ــس املقص ــود به ــا س ــرية ذاتي ـ�ة لش ــخص
مع ــن ،وإن كان ــت تالم ــس ش ــيئ�ا م ــن ه ــذا املع ــى لكنه ــا
محـــددة بزمـــان ومـــكان وســـبب ،فعنـــد ســـفر شـــخص
مـــن مـــكان إىل آخـــر ،خيـــر اجلماعـــة الـــيت يصـــل إليهـــا
ع ــن أخب ــار املنطق ــة ال ــيت ق ــدم منه ــا ،ويس ــرد م ــا يش ــبه
التقري ــر االقتص ــادي الس ــيايس اإلنس ــاين اإلخب ــاري ع ــن
أح ــوال املنطق ــة وأوض ــاع أهله ــا وم ــا اس ــتجد يف طبيع ــة
حياتهـــم ،وعنـــد عودتـــه يســـرد تقريـــرا مشـــابها عـــن
املنطق ــة واجلماع ــة ال ــيت زاره ــا وع ــاد منه ــا ،وهن ــاك له ــا
عـــدة أشـــكال وأســـباب غـــري مـــا ذكـــر أعـــاله.

مصطلح (الفلكلور )folklore -تاريخ ومعىن:
هناك ما يمكـــن أن نعتـــره إجماعا علـــى أن األجنلزيي
(وليـــام جون تومـــز) هو من صـــاغ هذا املصطلـــح املكون
مـــن كلمتـــن « »Folkوتعـــين «النـــاس» ،و«»Lore
وتعـــين «حكمـــة» ،حيث ورد هـــذا املصطلح يف الرســـالة
الـــيت وجههـــا (تومـــز) إىل رئيـــس حتريـــر مجلـــة «ذي
أثينيوم» ( . )3

مصطلح (األدب الشعيب) تاريخ ومعىن:
مصطلح األدب الشـــعيب من مبتكـــرات عرب العصر
احلديـــث ،وإن حـــدث ورودهـــا على لســـان أو قلـــم عريب
قديـــم يف أي عصر مـــن عصور اجلاهلية أو صدر اإلســـالم
أو العهـــد األمـــوي والعبـــايس أو غريهـــا مـــن العصـــور
الســـابقة ،فهي ال تدل على ما نفهمـــه اآلن ونعني�ه بها(.)4
ومن خـــالل تتبـــع اآلراء والتعريفات الـــيت تن�اولت أو
عرفت األدب الشـــعيب ،نســـتطيع أن نؤكد علـــى الصورة
الذهنيـــ�ة اليت تـــرز يف الذهن عنـــد ورود هـــذا املصطلح،
وهو أن األدب الشـــعيب يشـــري إىل كل قول إبداعي مكتوب
أو منطوق يســـتخدم اللغة الدارجة «اللهجة» ،ويشـــمل
الشـــعر والنرث بكافـــة أنواعهما.
وبالطبـــع فإن لكل جماعـــة من النـــاس آدابها اخلاصة
الـــيت قـــد ال توجـــد إال عندهـــا ،وإن وجـــدت عنـــد غريها
حـــد ما.
فتكـــون يف الغالـــب بشـــكل مختلف إىل ٍ

وهناك ما يســـى بالروية عند قبائـــل أخرى من قبائل
جنوب اململكة العربي�ة الســـعودية ،وهي مشـــابهة للسرية
على حد علي ،واألمـــر حيتاج لبحث حول هـــذا املوضوع،
ألنـــه حيمل قيمة تراثي�ة أدبيـــ�ة جديرة باالهتمام.

الشعر الشعيب:
حىت ال نتشـــعب ويطـــول احلديث يف موضـــوع األدب
الشـــعيب ،وهو موضـــوع جديـــر باالهتمام والتوســـع ،لكن
ألنن�ا حددنـــا موضوع الشـــعر كأحد أنواع األدب الشـــعيب،
ً
فســـنعتر ما ذكر أعـــاله كافيا ،إليصـــال التعريف املقصود
بالشـــعر الشـــعيب ،وهو أنـــه الشـــعر املكتـــوب أو املنطوق
باللهجـــات الدارجة للبلد العريب ،ويقابله الشـــعر الفصيح
اجلامع للهوية العربي�ة الواحـــدة من حيث اللغة اليت تتخذ
من العربيـــ�ة بقواعدها اللغوية املعترة خطـــا له ،ومرجعها
اللغـــوي األول الكتـــاب املبن من قبـــل رب العاملن.
فهذه المـــادة مرتبطة بنـــوع من نوعي الشـــعر العريب،
وهو الشـــعر الشعيب بمختلف مســـمياته من شعر شعيب
أو عايم أو نبطي أو ملحون أو قويم أو أي مســـى يشـــري إىل
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ :أﺳﺎﻟﻴﺐ وأﻏﺮاض
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ً
هذا النوع من الشـــعر .كما يشـــمل كل ما يســـى شعرا يف
العرف الشـــعيب وإن اختلفـــت قوالبه وأشـــكاله وطريقة
بن�ائه عن القصيـــدة الفصىح.
ونـــود أن نشـــري إىل أننـــ�ا حتررنـــا مـــن قيـــود البحـــث
العل ــي ،وجلأن ــا إىل رحاب ــة املق ــال ،م ــن حي ــث االقتب ـ�اس
وضوابطــه ونســبت�ه ،والهــدف مــن هــذه المــادة أن تكــون
تأسيس ــا لبح ــث عل ــي تس ــخر ل ــه األس ــباب م ــن كاف ــة
اجلوان ــب للخ ــروج ببح ــث واس ــع ع ــن الش ــعر الش ــعيب
يشـــمل جميـــع الـــدول العربيـــ�ة بمـــا يف ذلـــك تفاصيـــل
شـــعرها الشـــعيب بكافـــة قوالبـــه وأغراضـــه ،فاملجهـــود
الـــذي ُبـــذل يف هـــذا العمـــل ،وهـــو مســـتوىح مـــن فكـــرة
عامـــة ومعطيـــات جزئيـــ�ة لرســـالة علميـــة أكاديميـــة،
جعلن ــا خن ــرج بتص ــور واض ــح ع ــن م ــدى اجله ــد والوق ــت
والكلفـــة الماديـــة ،والعمـــل املقـــارن املضـــين املرهـــق
للخ ــروج بمـــادة ثري ــة ختـــدم ه ــذا اجلان ــب.

الدول العربي�ة:
يبلغ عـــدد الدول العربي�ة ( )22دولـــة تتوزع بن قاريت
أســـيا وأفريقبا ،وســـوف نقســـمها إىل أقاليم ودول ونرتب
ورودها وفق التسلســـل األجبدي.
ً
 دول األطـــراف (جيبـــويت -الصومـــال -القمـــر«جمهوريـــة القمـــر املتحـــدة» -موريت�انيـــ�ا).
 دول اخلليـــج العـــريب (اإلمـــارات -البحريـــن-الســـعودية -عمـــان -قطـــر -الكويـــت)
 السودان. دول الشام (األردن -سوريا -فلسطن -لبن�ان). العراق. مصر. دول املغـــرب العـــريب (تونـــس -اجلزائـــر -ليبيـــ�ا-املغـــرب).
 -اليمن.

الشعر الشعيب يف دول األطراف (جيبويت -الصومال

ُ
 القمر «جمهورية القمر املتحدة»  -موريت�اني�ا).بالتأكيـــد أن جميـــع الـــدول العربيـــ�ة غنيـــ�ة بإرثهـــا
الشـــعري ،لكن يف بعـــض األحيان يصعب علـــى الباحث
الوصـــول إىل مـــا خيـــدم حبثه ،وســـوف نورد هنـــا بعض ما
استشـــهدت به من كتابات يف رســـاليت للماجســـتري()5عن
صعوبة احلصول على أمثلة للشـــعر الشـــعيب بشكل ثري
وأمن من هـــذه املناطق العزيزة واملهمـــة يف الكيان العريب:
ذكـــر شـــلش يف معـــرض حديثـــ�ه عن صعوبـــة حصر
احلصول على مادة شـــعرية مـــن بعض مناطـــق أفريقيا
رغم وفرتهـــا على مســـتوى احلقيقـــة الثقافية:
وإذا كانـــت مالحظـــة تيب�ل هـــذه تنطبق على الشـــعر
الشـــعيب غري املدون فهي تنطبق أيضا على الشـــعر املدون
الـــذي يب�دعه الشـــاعر بلغة معروفة ،ويســـجله باســـمه.
وإذا كانـــت اللغات يف هـــذه املناطق تقدر بأكـــرث من 700
لغـــة فلنا أن نتخيل عدد الشـــعراء يف كل لغـــة ومجموعهم
النهايئ يف هـــذه اللغات(.)6
ويقـــول الناقـــد محمد دكـــروب «والســـؤال املطروح
ً
حول مـــدى معرفتنـــ�ا بثقافة األطـــراف صار خيـــص دوال
مثـــل :الصومال وجـــزر القمر وجيبـــويت وموريت�اني�ا ...رغم
أن األخـــرية وضعها أفضل بكثـــري من الثـــالث األخريات.
ً
من وجهة نظـــري ،أعتقـــد أن الصورة مختلفـــة قليال عما
ً
كان ســـائدا يف الســـابق ،فهذه الدول (باســـتثن�اء موريت�اني�ا
إىل حـــد ما) كانـــت عالقاتهـــا ،وال تزال ،رجراجـــة بالوطن
العريب .حنـــن نعرف أن الصومال بلد عـــريب وكذلك جيبويت
ً
ً
وجـــزر القمر ،ولكننـــ�ا عمليـــا نكاد ال نعـــرف شـــيئ�ا عنها،
ليس عـــن ثقافاتها املحلية فحســـب ،بل حـــىت عن أنماط
احليـــاة االجتماعية الســـائدة فيها»(.)7
وعـــن أســـباب ابتعادنـــا عـــن ثقافـــات دول األطراف
تقول الكاتب�ة الســـورية كالديس مطر :إما بسبب عجزها
االقتصادي واحلضاري وانشـــغالها يف حـــروب حتريرية أو
ديني�ة ،أو بســـبب تعدد لهجاتهـــا ولغاتها واقـــرتاب تراثها
املعـــريف من بيئـــ�ات ال تلتقي كثريا مـــع مواصفات املجتمع

أدب شعبي

العريب بأبعـــاده احلاليـــة .كل هذا ربما جعل مـــن االهتمام
بالواقـــع الثقـــايف يف هذه الـــدول ترفا ال تقـــدر عليه ،ولكن
مطر تـــرى هذا البعد ســـبب�ا جوهريـــا يف ازدهـــار األدب يف
تلك الـــدول فتقول :بســـبب هذه التحديـــات اليت ذكرتها
برعت أجنـــاس أدبي�ة بعينهـــا يف كل دولة مـــن تلك الدول
(جيبـــويت ،الصومـــال ،اريرتيـــا ،موريت�انيـــ�ا ،جـــزر القمر)
بينمـــا خبت أجنـــاس أخرى.فمثـــال ،يعتر الشـــعر طاغيا
أكـــرث يف الصومـــال ،إذ يذكـــر النائب والباحـــث الصومايل
محمـــد األمن محمـــد الهـــادي يف تعريف له عن الشـــعر
الصومـــايل ،أن القافيـــة علـــى ســـبي�ل املثـــال يف الشـــعر
الصومـــايل ختتلـــف اختالفـــا كامـــال عـــن الشـــعر العريب،
فالقافيـــة تكـــون يف بدايـــة الكلمـــات ،فإذا بـــدأت حبرف
فينبغـــي أن تبـــ�دأ معظم الكلمـــات بنفس ذلـــك احلرف.
ولكـــن يف الشـــعر الســـاحلي الـــراوي أو الباجـــوين تســـري
القافية على نظـــام القافية العربي�ة وإن كانت على شـــكل
رباعيـــات أو خماســـيات ،وهـــو يلحق باألدب الســـواحلي
وليـــس الصومايل.
ويقـــول الباحث فاضـــل الربيعي « إن جهلنـــا بما يدور
ً
هنـــاك ،ليس ناجمـــا عن رغبتنـــ�ا ،وال عن هيمنـــة ثقافية
قويـــة علـــى ثقافات ضعيفـــة؛ بل عـــن خلـــل يف ّ
التعرف.
ً
وقد يتطلـــب األمر عقـــودا كاملة من البحـــث والتواصل،
قبـــل أن نكتشـــف مثـــل األمريكيـــن القيمـــة احلقيقية
للخـــزان الثقايف يف الســـاحل»(.)8

الشعر الشعيب يف دول اخلليج العريب (اإلمارات-

البحرين -السعودية -عمان -قطر -الكويت)
يعتر ســـكان دول اخلليـــج العريب ذووا أصـــول واحدة
يف الغالـــب إال مـــن بعض االســـتثن�اءات ،ومـــن واقع هذه
احلقيقـــة فإن التشـــابه كبـــري بل نســـتطيع أن نقـــول أنه
متطابق من حيث قواعد الشـــعر الشـــعيب مع وجود فنون
شـــعرية خاصـــة لكل دولـــة مـــن دول اخلليج بـــل وداخل
الدولـــة الواحـــدة يوجـــد العديـــد مـــن الفنون الشـــعرية
بقوالـــب خاصـــة إال أننـــ�ا اخرتنا أكـــرث هذه الفنون شـــهرة
واوردنـــاه وفـــق وزنه الشـــعري مـــع إعطاء أمثلـــه مرتبطة

بالـــوزن وليـــس بدولة ألن املثـــال الواحد يعر عـــن احلالة
اإلبداعيـــة وقواعدها يف الـــدول اخلليجية.
والشـــعر الشـــعيب يســـى كذلك النبطي ويف حاالت
قليلة بالشـــعر العـــايم ،وهو موجـــود باإلضافـــة إىل دول
اخلليج العـــريب يف بوادي وبعـــض مناطق الشـــام والعراق
وربمـــا يف غريهـــا من الـــدول العربي�ة.
أوزان الشعر النبطي:
املزيانالنبطيهوالغناء«الهيجنة»اليتتوزنبهااالشعار
النبطيةبإرجاعالقصيدةإىلحبرهابالغناءعليهحىت تستطيع
احلكم ...و للشعر النبطي حبوره اليت عرف بها ونظم شعراء
النبط أشعارهم عليها منذ نشأة هذا الشعر حىت اآلن وقد
تعارف الشعراء على النظم عليها وأصبحت عرفا متبعا
تتوارثه األجيال دون أن تكتب هذه البحور نظرا للبساطة
والعفوية اليت عرف بها الشعر النبطي(.)9
)1

الهاليل :

جاءت تســـميت�ه على اســـم بين هالل القبيلة املعروفة
يف الـــرتاث العريب من خالل ســـرية بين هـــالل ،وال تصاحب
الطـــرق الهاللية فنـــون حركيـــة مـــع إمكانيـــ�ة أدائه على
الربابة.
ســـى ابن خلـــدون يف مقدمتـــه وتاريخه هذا الشـــعر
بالبدوي أو احلـــوراين(.)10
وهـــو مـــن أقـــرب البحورالنبطيـــة للفصيـــح ،و يـــراه
ً
شـــعراء النبط صعبا اليركبـــه إال الفحول  ،وأكـــرث المأثور
القديم من الشـــعر النبطي هـــو من هذا (الطـــرق)  ،ومن
أمثلة ابـــن خلدون له من الطويل ولـــك أن تقرأها فصيحة
[تـــرك لك حرية التشـــكيل]:
محرة كالدر يف يد صانه
إذا كان يف سلك احلرير نظام
وللكليف من أهل القرن احلادي عشر الهجري:
صليب على الدني�ا صبور إىل قست
()11

سنن قد عوى اليوم ذيبها
ليايل
ٍ
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ويذكـــر شـــعراء النبـــط أن بـــين هـــالل هـــم أول مـــن
قـــال الشـــعر النبطـــي ،وأن النمط الـــذي كان بنـــو هالل
يســـتخدمونه يف أشـــعارهم هـــو النمـــط الذي يســـمونه
بالهـــاليل  ،ومنه نوعـــان؛ احدهما قافيت�ه ممـــدودة واآلخر
قافيتـــ�ه اقصـــر مـــن األوىل ،وكالهمـــا الجيـــوز فيـــه الزام
الناعشـــة ،ومـــن النـــوع األول قـــول الشـــاعر حميـــدان
الشـــويعر ( ت 1139هــــ ) :

)3

وه ــو حل ــن منتش ــر ب ــن الب ــدو واحلض ــر يف كل بيئــ�ات
الش ــعر النبط ــي .كم ــا أن ــه م ــن األحل ــان ال ــيت بني ــت عليه ــا
تغريب ـ�ة ب ــين ه ــالل.
ومنه قول الشاعر ابن لعبون:
عالمه ما ين�ابيين عالمه
وخيفي مابقلبه من غرامه

االموال ترفع من ذراريه خانسه

وخيلف سنة العشاق عنها

والقل يهفي مارفع من مغارسه
اال يا ِولدي صفر الدنانري عندنا

()17

ومثله مايغايب يف كالمه
)4

()12

ترفع رجال باملوازين باخسه
)2

الصخري:

املسحوب:

أكـــرث البحـــور رواجـــا لـــدى شـــعراء النبـــط( ،)13وهو
حلن مشـــابه للهاليل ،غري أنـــه ملزم الناعشـــة إضافة إىل
القارعـــة ،كمـــا أن نغمه أطـــول من الهـــاليل(.)14
ً
وقـد سـي باملسـحوب نظـرا للمـد والتطويـل يف آخـر
شـطريه األول والثـاين ،وهـو ناجـم عـن وجـود حـرف مـد قبل
الـروي أو بعـده يف الناعشـة والقارعـة .وهـذا السـبب هـو
نفسـه الـذي جعـل املسـحوب يتن�اسـب مـع الربابـة وجراتها
ً
ً
وغنائهـا وجعـل لـه نصيبـ�ا واسـعا مـن االنتشـار يف سـاحات
الشـعر النبطـي .وأول ماظهـر مـن وزن املسـحوب كان يف
أشـعار الشـريف بـركات الشـريف يف القـرن احلـادي عشـر
الهجـري(.)15
وهـــو علـــى وزن (مســـتفعلن مســـتفعلن فاعالتن)
املوافق لبحـــر املديد الفصيح بإســـقاط ســـبب خفيف يف
أول الشـــطر ،ومن أمثلتـــه قصيدة لألمري محمـــد األحمد
الســـديري (1979-1915م):
يقول من عدى على راس عايل
رجم طويل يدهله كل قرناس
مرجوم عسري املنايل
يف راس
ٍ
ّ
تلعب به األرياح مع كل نسناس

()16

الهجيين:

وهو من أشـــهر األحلان النبطيـــة والبدويـــة( ،)18وهو
مشـــتق مـــن (الهجـــن :اإلبـــل ) ألنـــه يغـــى علـــى ظهور
اإلبـــل أثنـــ�اء ســـريها( ،)19ويالحظ مـــن قصائـــد الهجيين
أنهـــا مقطوعات قصـــرية يف الغالـــب وهذا اللحن واســـع
االنتشـــار يف البيئـــ�ات البدويـــة ،فمـــن بادية الشـــام هذه
الهجيني�ة للشـــاعر نمـــر عبدالقـــادر النصريات:
يامحال حبة السين
()20

ىل صارت النفس مشتاقة
ووزن الهجيين هـــو من مجزوء البســـيط ّ
طوعه الذوق
الشـــعيب يف البيئ�ة البدوية(.)21
احلداء:
)5
أما أصـــل احلداء ،فان املســـعودي يقول فيـــه« :وكان
احلـــداء يف العرب قبل الغنـــاء ،وقد كان مضر ابـــن نزار بن
معد ســـقط عن بعـــري يف بعض أســـفاره فانكســـرت يده،
فجعـــل يقـــول :يايدلـــه يايدله يايـــداه ،وكان من أحســـن
ً
الناس صوتا فاستوســـقت االبل وطاب لها السري ،فاختذه
ً
حـــداء  ...فكان احلـــداء أول الســـماع والرتجيع يف
العـــرب
()22
العرب  ،ثم اشـــتق الغنـــاء من احلـــداء . »..
وقد وجـــد هذا اللحـــن وهو احلـــداء يف بيئـــ�ات بدوية
أخـــرى ،كمـــا يف األردن ،ومنه:
عشرييت زعلت علي

ومبارحة رضيتها

حتـرم علـي عيشـيت

ان كان ما حبيتها

()23

أدب شعبي

)6

السامري:

الســـامري من حيـــث نغماتـــه اليت يـــؤدى بهـــا أنواعا
ً
مختلفـــة مـــن منطقـــة إىل اخـــرى تبعـــا للمؤثـــرات الـــيت
خيضع ،فيما يظهر  ،لتطويراتها باســـتمرار « ،والســـامري
يلـــزم – إال النـــادر األقـــل – حبر الرمـــل»(.)24
أما عبـــد هللا الدويـــش فيقـــول «أن أول مـــن نظم يف
الســـامري هو الشـــاعر املبدع عبد املحســـن عثمان الهزاين
أمري احلريق يف اململكة العربي�ة الســـعودية وشـــاع وانتشر
يف قـــرى منطقة جند ومدنها وانتقل مـــن هناك إىل الكويت
وبقية مناطق اخلليـــج العريب»(.)25
ومن أمثلته :
هللا أكر ياعيون ناظرين
()26

�ات ناعسات
قاترات فاتن ٍ
ٍ
)7

أمـــا الدكتور رضـــا القريـــيش يف كتابـــه «املواليا» من
سلســـلة الفنون الشـــعرية غـــري املعربة فانـــه يلقي ضوءا
عامـــا على فـــن املـــوال يف البـــالد العربيـــ�ة فيذكـــر أن فن
املوال الســـباعي «الزهريي» يطلق عليه يف مصر وســـوريا
«النعمـــاين» وهوبنفس الشـــكل الـــذي يكتب بـــه املوال
الزهريي (.)32
وقـــد ذكـــر الســـيد عبـــدهللا عبدالعزيـــز الدويـــش
ان ســـبب تســـمة املـــوال اخلليـــيج بالزهـــريي إنمـــا يعود
إىل ان «أول مـــن قالـــه املرحـــوم علـــي باشـــا حيـــي الزهري
املتـــوىف 1236م واملرحـــوم عبدالـــرزاق الزهـــري املتوىف عام
1252م» ( . )33
ومـــن الزهـــريي ،قـــول الشـــاعر القطـــري محمـــد
عبدالوهـــاب الفيحـــاين:
يامن فؤاده من الليعات خايل سال

الفن:

عما جرايل من احداث الليايل سال

أول مـــن نظـــم بـــه وغنـــاه وحلنـــه الشـــاعر محمـــد
حمـــد اللعبـــون ..وقد ابـــدع فيه وحلـــق( ،)27وقد اشـــتقه
مـــن الســـامري حيـــث يـــؤدى بنفـــس الطريقـــة(،)28
وعنه اخـــذ الذيـــن نشـــروه وتن�اقلـــوه ورددوه يف األعراس
واحلفالت الشـــعبي�ة «وادخـــل عليه الكثـــريون إضافات
يف اللحـــن والوزن فصـــار منه اخلماري والنجـــدي والزبريي
واحلســـاوي والبحري...الـــخ»(.)29
العرضة:
)8
مأخـــوذة فيمـــا يبـــ�دو مـــن االســـتعراض احلـــريب،
اســـتعدادا ملالقاة العدو ،بإظهار القوة ،وتشجيع القلوب،
فهي (رقصـــة احلرب) ،واملرجح أنها أنـــواع مختلفة فمنها
الرية والبحريـــة ،والريـــة ختتلف إيقاعـــات طبولها بن
منطقة وأخـــرى ،وهذا معنـــاه اختـــالف أوزانها(.)30
الزهريي:
)9
وهو فن املوال ،وانتشـــاره واســـع على ســـاحة اخلليج
والعـــراق ومصر وبالد الشـــام ،ولكنه خيتلف مـــن بيئ�ة إىل
بيئ�ة ،حـــن أن املـــوال أو الزهريي يف اخلليـــج العريب مكون
من ســـبعة أشـــطر ،فانـــه يف العـــراق ومصر وبالد الشـــام
مكون من خمســـة أشـــطر(.)31

جسم سقيم وجفن بالدمع سال
وتشوف من ليعة اخلالن ماهالك
وعقب املوده ترى حىت وصل مالك
وتزور نريان خازن بابها مالك
()34

من هجر خل دهر سيف القطيعة سال
)10

حبر الشيب�اين:

يعتـــر هـــذا البحـــر او الوزن مـــن أطول أوزان الشـــعر
الشـــعيب املعروفـــة ويقـــال إنـــه يقابلـــه من حبور الشـــعر
العـــريب الفصيـــح حبر الهـــزج ..
وقد كان يف بداياته ينســـب اىل شـــاعر املحاورة الشهري
عبـــدهللا بـــن لوحيـــان حـــىت أطلـــق عليـــه البعض اســـم
(لوحياين ) نســـبة اىل الشـــاعر  ..وهو كما قلـــت من أطول
ً
البحور املعروفـــة ،غري أن هنـــاك حبورا مشـــتقة منه تزيد
عليه ومـــن اطلـــع على ديـــواين الشـــاعرين ســـليمان بن
شـــريم و عبـــدهللا بن دويـــرج ســـيجد أمثلة لذلـــك .ومن
أمثلة حبر الشيب�اين قول األمري عبدهللا الفيصل:
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الشـــعر أثن�اء جمع مـــادة هـــذا البحث يف (موقـــع منت�دى
ً
العـــروض رقميا،علـــى الشـــبكة العنكبوتي�ة ،واملشـــاركة
للكاتب�ة ،نادية حســـن)( )37أن الشـــاعر الســـعودي ناصر
الفراعنـــة قد كتـــب على (حبـــر الرمييح) وأنـــه حبر جديد
ومبتكر ابتكره الشـــاعر الفراعنـــة ،وأوردت القصيدة اليت
نـــورد هنا بعـــض أبي�اتها:
ّ
ّ
حمام تدن الهاشمية على نايف التل
حسبك ٍ
وش مكسبك يوم حتي جمر االحرار بقلوب
األسرى.

الشعر الشعيب السوداين :

2

اال واشيب عيين يوم قالوا يل فمان هللا
()35

وحققت انهم من بعد جمعاهم مقفيين

واحلديـــث عن أوزان الشـــعر الشـــعيب ،ليـــس باألمر
املتفـــق عليه  ،فهنـــاك وجهات نظر متب�اينـــ�ة حول عددها
وطريقـــة وزنهـــا وتصنيفها ،ويكفـــي أن نشـــري إىل ماكتب�ه
الكاتـــب الكبري ســـعد الصويان يف كتابه (الشـــعر النبطي
ذائقة الشـــعب وســـلطة النص) عندما قـــال «فيما يلي
ســـوف أقـــدم للقـــارىء قائمة بمـــا اســـتطعت حصره من
قوالـــب عروضيـــة بلغت ســـتة وســـبعن قالبـــا حصلت
عليهـــا بعدمـــا قمت بمســـح عشـــرات الدواويـــن وآالف
القصائـــد النبطيـــة .والأدعـــي أنـــين بذلـــك حصـــرت كل
مايمكـــن حصره من حبور الشـــعر النبطـــي وأوزانه  ،لكنين
أعتقـــد أنين أتيـــت على معظمهـــا»(.)36
والبحـــور الشـــعرية فيما يب�دو ليســـت محـــدودة بما
ابتكـــره األوائـــل ،فقد قرأت أثنـــ�اء القراءة املكثفـــة يف كافة
أوعيـــة املعرفـــة الـــيت احتـــوت وتن�اولـــت هذا النـــوع من

أشـــهر أشـــكال الشـــعر الشـــعيب يف الســـودان املدحي
النبـــوي هـــو ذلك الشـــعر الـــذي ينصب على مـــدح النيب
َ
ُ
صلى هللا عليه وســـلم بتعداد صفاتـــه اخللقية واخللقية
وإظهـــار الشـــوق لرؤيت�ه وزيـــارة قره واألماكن املقدســـة
الـــيت ترتبط حبياة الرســـولﷺ ،مع ذكـــر منجزاته المادية
ً
واملعنوية ونظم ســـريته شعرا واإلشـــادة بغزواته وصفاته
ً
ً
املثلى والصالة عليـــه تقديـــرا وتعظيما(.)38
هـــذا فيما خيـــص الغـــرض الشـــعري  ،أما مـــن حيث
الشـــكل فهناك عدة أنواع للشعر الشـــعيب السوداين نذكر
منها :
)1

الدوبيت:
أشكال الدوبيت :
هناك ثالثة أشكال للدوبيت:
الشكل األول :

هو البدوي املغرق يف البدواة والذي ال يســـتطيع سكان
املدن فهم معاني�ه مباشـــرة إال بعد الشرح .
واألنموذج لهذا النوع:
قال الشاعر الطيب ود مصطفى املسلي:
ْ
ُ
جروحو ُجدا د
الليلة القلب شعن
ّ
ْ
ْ
وهفت يل البجازن عركسن بوالد

أدب شعبي

ْ
كميع الراطمة َّ
ًّ
حتبكن يب سواد
ُ ْ
يا ُمحافظ حواك من ْ
احل ّساد
حلظك
( عركســـن  :حركة اخليـــول  ،كميـــع الراطمة:تقبي�ل
اخلـــدود ،بواد:الفوالذ )
الشكل الثاين :
وهـــو الـــذي تأثـــر قائلـــه بـــروح احلضـــارة فأصبحت
معاني�ه ســـهلة نوعـــا ما وهو قـــول احلار دلو يصف شـــعر
محبوبتـــ�ه وكتفهـــا وعنقها :
قال احلار دلو:
شعرا ريش نعام والوجه سمح مصقول
وعنقن ّ
صب قزاز صانعنو يف اسطنبول
ُ
اكتافا ُهدل والليد تقول مجدول
ُ
ْ
قامت يف القياس بن الق ُصر والطول
الشكل الثالث :
وهـــو الدوبيت املـــدين حيث تتـــ�الىش كل آثـــار البدواة
مـــن الناحيتـــن اللفظيـــة واملعنويـــة واحتفـــظ باإلطـــار
الشـــكلي الصرف.
الشاعر حسن خلف هللا حيي .علم البالد :
الوطن العزيز علمو بريفرف فوقو
والغاصب طلع يبكي وحين لسوقو
يا مالك احللو مر احلناظل ضوقو
سودانا العظيم فتح الطريق لسوقو
وهـــذه املســـتويات تتعاصـــر جميعها يف الســـودان يف
وقتن�ا احلـــايل(.)39
)2

املسدار:

يعتـــر املســـدار تطـــور طبيعي لفـــن الدوبيـــت مثلما
ً
كانـــت املعلقـــات تطـــورا طبيعيـــا للشـــعر اجلاهلـــي،إذا
ً
ً
املســـدار دوبيـــت طويـــل يصـــل أحيانـــا إىل أربعـــن بيت�ا.

الشعر الشعيب يف دول الشام

(األردن -سوريا -فلسطني -لبن�ان):
بمخـزون شـعري ثـري وبديـع ومـن
تتمتـع بـالد الشـام
ٍ
الصعـب نسـبة أحد األنـواع الشـعرية ألحدهـا دون أن يكون
لبقية بلدان الشـام نصيب منه ،لذلك سـنورد بعض األنواع
الشـعرية دون أن ننسـبها لبلـد دون آخـر مـن بلـدان الشـام:
)1

املطاول:

يعتر املطاول أرفع أنواع الشـــعر الشـــعيب  ،الجييده إال
املتمكنـــون يف فن القصيد  ،ويقابـــل القصيدة التقليدية يف
ً
شـــعر الفصىح ،وســـي باملطـــاول تفريقا له عـــن املوال،
ً
فمـــا زاد عـــن اثين عشـــر بيت�ا فهو مطـــاول ،كمـــا أنه يتمزي
عنه باســـتيفائه لعدة أغراض شـــعرية(.)40
يقول أحد الشعراء الشعبين:
ناديت يادار وين أحبابكي والعم
صفق عليهم غراب البن جبناح
فصاحت الدار ال ياأديب افهم
إن كنت ذا فهم من قوم فصاح
كنا خبري وسىخ وشملنا ملتم
والسعد مقبل وعنا سرور وأفراح
السعد عنا غدا ُجنح الدىج ُمظلم
()41

ويل مشيل حمولو ضل مرتاح

ومـــن األنـــواع دراما احلـــزن والســـلوان – أوفــــ  .يابا –
اإلرث احلزيـــن يف أغـــاين العتابـــا ،وكذلـــك امليجنا.

الشعر الشعيب يف العراق:
توجـــد يف العراق عدة أنواع من الشـــعر الشـــعيب ،مثل
املوال واألبوذية واملربع واملوشـــح والتجليب�ة واملذيل ،ونوع
يســـى جلمة ونص ،وســـنتحدث عـــن نوعن مـــن هذه
األنواع إلعطـــاء فكرة عامـــة مقتضبة عنها ،وســـنتحدث
عن فين املـــوال واألبوذية:
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جريب اتمثله مبعد والمه

املوال:

وقـــد اصطلح أهـــل بغـــداد ومدن شـــمايل العـــراق يف
تســـمية املوال ب(الزهريي) نسبة إىل رجل اشتهر يف بغداد
حبســـن نظمه وغنائه له يســـى (مال جادر الزهريي) .وقد
تنوع الشـــعراء يف اســـتخدام املقاصد العامة يف املوال(.)42
و للشـــاعر الشـــهري عبدالغين جميل مخاطبا صديقه
احلاج جواد حســـس بـــاىش قوله:
ابيك ياصاح روحك بالصر علها
عل الليايل تعود او ترتشف علها
ان جان طري السعد رفرف ويل علها
وهناك نبين بيوت للمجد وعراف
وجنيد أهل الرده بمشذبات عراف
ياحسريت كوطروا عين الولف وعراف
()43

واليوم جم عام رويح مابرت علها
)2

األبوذية:

وهـــذا الفـــن أكـــرث شـــيوعا مـــن ســـائر فنـــون األدب
الشـــعيب ،ففيه تتجلى الراعة ،وقـــوة الديب�اجة،واالرهاف
احليس الدقيـــق .وهو أقرب الفنون اىل املشـــاعر والنفوس
الرقيقـــة اليت صهرها احلب املجهد ،والعشـــق القاتل،وقد
اســـتخدم هـــذا الفـــن يف الغنـــاء الريفـــي فهيمـــن علـــى
االحســـاس وصفد العقل وأضاف عنصـــرا حيا اىل عناصر
الغنـــاء ،خاصـــة اذا كان املغـــين جييد أحد أكـــواره وهي:
- 1الاليم.

- 2الصىب.

- 3اعييس بالتصغري.

- 4مشموم.

- 5الهوسة.

- 6احلياوى.

ومن أمثلة األبوذية:
يف الغزل قول الشيخ عبداألمري الفتالوي:
حبييب الما سمع اليم والمه
أمر ما بالهوه وصعب والمه

رصد وشجم شرك منصوب ليه(.)44

الشعر الشعيب املصري:
نســـتطيع وحنـــن نتحـــدث عـــن الشـــعر الشـــعيب
املصـــري أن نشـــري إىل الشـــعر الغنـــايئ الـــذي تن�اولـــه
الكات ــب اللبنــ�اين حس ــن احم ــد ص ــرا يف دراس ــة بعن ــوان
َّ
«دراســـة يف اللغـــة واملوســـيقى» حيـــث كتـــب:وال ُبـــد
الش ــعر الغن ــايئ باللهج ــة املصري ــة،
لن ــا اآلن م ــن تنــ�اول ِ
ً
َّ
الشـــعر
حيـــث جنـــده كلـــه قائمـــا علـــى أوزان أكــــرث حبـــور ِ
ً
العربيـــ�ة الســـتة عشـــر اســـتعماال ،كالبســـيط والهـــزج
والرج ــز واملدي ــد واملتق ــارب واملت ــدارك والرم ــل واملنس ــرح
والوافــر (أمــا البحــر الســريع فقــد قامــت عليــه رباعيــات
ص ــالح جاه ــن بأكمله ــا ،ول ــم نع ــرث عل ــى الس ــريع يف أي
ـايم مص ـ ٍّ
ش ــعر ع ـ ّ ٍّ
ـري آخ ــر) ،وم ــن ث ــم اس ــتعرض بع ــض
ٍ
النم ــاذج عل ــى ماذك ــره ن ــورد منه ــا:
املتقارب (منصور الشادي):
َ ْ َ
غرام ْ
ك َّ
َ
ك َعد ْم
مزيف ضمري
َْ ْ َ
َْ ْ
َ َْ ْ
ك ن َع ْم
ك ِرهت
ه ِويتك ِع ِشقتك ِ
ْ َ ْ
ك َأل َّن ْ
كر ْه َت ْ
ك ُم َج َّرد ِقناع
ِ ِ
ْ ََ
َ
مسرح َّية َب َطلها األل ْم..
ِوك ْم
ِ
املتدارك (بـريم التونيس):
ْ
ْ
ّ
غـين يل ش َو ِّي ش َو ْي

ّ
ُ
وخ ْد َع ْي َ ْ
ـين
غين يل

ً
َّ
والبســـيط ،ومـــا نالحظـــه أن البحر البســـيط كثريا ما
ّ
العايم املصري يف األزجال واملواويل
ُيســـتعمل يف الشـــعر
الشـــعبي�ة ،ونذكر منهـــا هذه األبيـــ�ات الزجلية الشـــهرية
لبـــريم التونيس:
ُْ
ُ َ َّ
ْ
قـال إيـه ُمـراد ابـن ْ
ـت لـه شقة
آدم
قل ِ
ِ ِ
َّ
ُْ
ُ
َ ِّ ُ ُ
ْ
ـت لـه َوقــة
قـال إيه ِيكفي ِلقوته
قل ِ

أدب شعبي

ُ
ْ
ْ
قـال إيـه ِي َع ِّجل ِب ُمـوته
َ َّ ْ
ْ ِّ
قـال َحـد فـيهـا ُمخلـد

ُ َ َّ
ُْ
ـت لـه زقــة
قل ِ
َ َّ
ُْ
ُ
ـت لـــه أل..
قل ِ

ويقول أحمد شويق:
والني�ل جنايش حليوة واسمر
ب للونه َد َه ْ
َع َج ْ
ب ومرمر
ومـــن أغنيـــ�ات أم كلثـــوم القصـــرية مـــن حبـــر الهـــزج
للشـــاعر (أحمـــد رايم):
ِّ
ِو َجدديت األمل فين�ا
يا ليلة العيد آنستين�ا
ومـــن أغني�ات جنـــاة الصغرية للشـــاعر (عبـــد الرحمن
األبنودي):
عيون القلب سهرانة ما بتنميش
ال انا صاحية وال نايمة ما باقدريش
ومـــن األمثلة علـــى الرجز من الشـــعر الغنـــايئ العايم
أنشـــودة أم كلثوم الوطني�ة للشـــاعر (صـــالح جاهن(:
راجعن َّ
حنرر احلى..
راجعن بقوة السالح
ٌ
شـــاعر من وزن
يف اخلتـــام ال بد أن نشـــري إىل مـــا قام به
تنويع يف حبور الشـــعر العربيـــ�ة يف األغاين
أحمد رايم مـــن ٍ
ً
ً
َّ
بالعاميـــة ،مســـتخدما تشـــكيلة
الـــيت كتبهـــا ألم كلثـــوم
ً
واســـعة منها يف األغني�ة الواحـــدة(.)45

الشعر الشعيب يف دول املغرب العريب

أوزان الشعر الشعيب:
إن األوزان الـــيت اتبعها الشـــعراء يف نظمهم لشـــعرهم
الشـــعيب بعيدة كل البعد عن أوزان القصيدة العربي�ة فيما
عدا الشـــكل فهو مماثـــل للقصيدة العموديـــة القديمة ثم
بعد ذلك للموشـــح األندليس .واألوزان يف الشـــعر الشعيب
التونـــيس التتعدى األصـــول األربعة وهي:
القسيم:
وله فروع عديدة ومثاله  « :برق »
بــرق اللـعـج الح ســـيـار

مــروك بـشــار

كي اتشاوفت ليه األنظار زدم وزادت رعوده
املوقف:
وســـي « موقـــف» ألن الـــذي يغنيـــ�ه يكـــون واقفا،
و مثا له :
موقف جنيب�ه بتحكـار

مـرتـوب مــاصــار

كي خنش للبيت والدار

نرتجم بنغمة ذكية

امللزومة:
ويتفـــرع عنها انـــواع عـــدة وهـــي أكـــرث األوزان تداوال
و مثا لها :
قامت مشت حلفوا عليها اتويل
ّ
ضوا خدها قام اإلمام يصلي

(تونس -اجلزائر -ليبي�ا -املغرب):

وهي تشـــبه يف شـــكلها املوشـــح .وتأخذ مـــن توزيعه
الـــىء الكثري.

جاء الشـــعر الشـــعيب التونيس باالحتكاك مـــع قبائل
بين هـــالل واالندماج يف وســـطهم.

وتبقـــى موازين الشـــعر الشـــعيب التونـــيس خاضعة
لإليقـــاع .فال غريب أن نســـمع كل يـــوم وزنا جديـــدا(.)46

)1

الشعر الشعيب التونيس:

ومن ذلك الوقت حذا الشـــعر الشـــعيب التونيس حذو
الشـــعر الشـــعيب الهاليل يف شـــكله وموضوعاته ،وعندما
احتلت فرنســـا تونس ســـنة 1881م فقد نطقت ألســـنة
الشـــعراء وتدفـــق الشـــعر واصفـــا كل ماوقع مـــن كوارث
ســـببها االستعمار.

املسدس:
عبـــارة عن منظومـــة ترتكب من طالع ثاليث األشـــطار
يتحـــد يف القافيـــة ولـــه أدوار ترتكب من ســـتة أغصان يف
الغالـــب أالربعـــه األوىل متحـــدة القافية واألخـــريان لهما
نفـــس قافية الطالع مثال قصيد املرحـــوم محمد الرغويث:
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الطالع او العنـــوان او رأس البيت:
انا القلب حاير وداخي وهايم ** فيض مرايم

یـا حـفـــار الـقبــور

سایس ریم البور

** سهران النرقد النوم دايم

مـا طیحش الصخـور

علــى حـــیزیــة

الدور او املقطع:

قسمتك بالكتاب

وحروف الوھاب

انا القلب حاير وداخي وفــاين ** كرثت محاين

ال تطــــیح الـــرتاب

علــى حـــیزیــة

** ساهر منام الليايل جفاين
ياقلب اصرعلى الضيم عاين**طيق الهزايم
**هاين مثيلك على القوت صايم(.)47
)2

إىل أن يقول :

الشعر الشعيب اجلزائري:

ّ
إن جذور الشـــعر يف اجلزائـــر ،كانت مرافقة لإلنســـان
اجلزائـــري عر عصـــور مختلفـــة ،لكنها لم تكـــن واضحة
ّ
املعالـــم ،إال مع احلملة الهاللية على شـــمال إفريقيا ،ومع
اجلاليـــات العربيـــ�ة اإلســـالمية ،النازحة عـــن األندلس،
بعـــد اجتي�احها من قبل اإلســـبان.
واحلقيقة أن عدم حتديد فرتة ظهور الشـــعر الشعيب،
ّ
ال ختـــص اجلزائـــر وحدهـــا ،بـــل يعـــين ذلـــك كل األقطار
العربي�ة ،يقـــول الرافعي:

القصيدة رباعية الشـــكل ،ويســـي الشـــعراء والرواة
هذا النـــوع ب :املربوع أو الرباعية ،ذلـــك أن كل مقطع فيها
حيتـــوي علـــى أربعة أشـــطار قصرية ،يلـــزم فيها الشـــاعر
بقافية الشـــطر الرابـــع ،وينوع من قوايف األشـــطار الثالثة
اليت تتشـــابه حد التوحيـــد يف الرباعيـــة الواحدة(.)49
القصائـــد :ختتلف القصيـــدة تماما عـــن الرباعيات أو
املقطوعـــات ،ذلك أنها معروفة املؤلـــف يف غالب األحيان،
ويتمتـــع فيها هـــذا األخري بمســـتوى ثقايف معـــن ،إضافة
للموهبـــة الـــيت تفتح لـــه آفـــاق الكتابـــة واإلبـــداع ،وهذا
ُ
ُ
مـــا ال جنـــده يف الرباعيـــات ،اليت جيهـــل صاحبهـــا و جتهل
بيئت�ه ومســـتواه الثقايف ،وهـــو األمر الذي أكســـبها صفة
اجلماعيـــة يف امللكيـــة والتداول.
يقول «عبد احلفيظ عبد الغفار» يف إحدى قصائده.
دهشين شمل لعرب مابا یتلم

«إننـــ�ا ال نعـــرف بالتحديد أصل الشـــعر العـــايم ،وال
َّ
نشـــأته ،ولكنن�ا نشـــك أنه قديم ،وأن ظهوره كان يف أواخر
القـــرن األول للهجرة»(.)48

مهما دارو ما یفیدش تلمادو
مانفعتش اجلامعة ما ینفع دم

أنواع الشعر الشعيب اجلزائري على مستوى الشكل
الرباعيات:

اللغة والعادات فیھم مافادو(.)50
)3

فهذا «بن قيطون» يقول يف مطلع قصيدة
« حزيية »
عـزونــي یــا مــالح

يف رایس لبن�ات

سكنت حتت حلود

نــاري مقـــدیــا

یـا أخــي أنــا ضـریـر

بیـــا مـــــا بیــا

قلــيب ســافـــر مــع

الضـامر حـیزیـة

الشعر الشعيب اللييب:

ومـــن أشـــكال الشـــعر الشـــعيب ،أو امللحـــون وجدنـــا
التســـميات التاليـــة:
املجـــرودة  -القســـيم  -بيـــت الطـــق أو الطبيلـــة -
البوطويل الشـــتاوة  -غنـــاوة علم  -امللزومـــة  -القصيدة
 الرطـــزي أو حتبيـــس اجلمل  -ضمـــة القشـــة  -مهاجاةالـــرىح -التهيليـــم  -املهاجاة  -التعديد والنـــواح -الرتبيج
 -أغـــاين العمـــل :احلصاد والـــدراس والرغاطـــة(.)51

أدب شعبي

غناوة العلم والشتاوة:
جمعنا هذين اللونـــن من الغناء للمقارنـــة بينهما من
حيـــث البنـــ�اء الفين ،واملضامـــن واالجياز والغـــرض فهما
ً
ً
ً
ً
دائمـــا ويف الغالـــب يف العاطفة وصفـــا وتشـــبب�ا وهجرانا،
وإن قيلـــت كل مـــن أغنيـــ�ة العلـــم والشـــتاوة يف أغراض
اجتماعيـــة ،وسياســـية ،واســـتخدمت يف الرمـــز إليصال
معانيهـــا بطريقـــة غري مباشـــرة ومـــن أمثلة أغنيـــ�ة العلم
هـــذا النص:
اخلاطر وحل يف ناس

نوا تركهم زادوا غال

ومع ــى الن ــص أن قائ ــل األغنيـ ـ�ة  :قل ــب األم ــر عل ــى
جميــع وجوهــه يف أن يــرتك حبيب ـ�ه لســبب مــن األســباب،
وعق ــد الع ــزم عل ــى التخل ــي عن ــه ،لك ــن وج ــد كل مش ــاعره
ً
ً
تـــزداد بـــه تعلقـــا فتتوثـــق بـــه ارتب�اطـــا ،فـــزداد محبتـــ�ه
والهي ــام ب ــه.
ويف نص آخر:
انساه يادليلي واتركه

اللي غاله بالرتويم

ومعنـــاه  :أن من تســـعى حنوه بالود والتذلـــل وهو ينفر
ً
منـــك ويزداد ابتعـــادا ،خري لك تركه ونســـيانه إىل األبد.
أما عن الشتاوة  ،فهي تأخذ الشكل الفين اآليت:
نقـول لها يـاعـن انسيه
تساهيـين وتسيل عليه
و«قطاطيها ريم اجلفال
غرنب�ة حامن فوق رمال»(.)52
)4

الشعر الشعيب يف املغرب:

كتب محمـــد الفايس «انكببت منذ أكرث من خمســـن
ســـنة على دراســـة هذا الـــرتاث األديب جامعـــا االنت�اجات
املختلفة من قصائد وســـرابات وعروبيـــ�ات وبراول ،وباحثا
عـــن أخبار الشـــعراء الذيـــن نبغـــوا يف املغرب منـــذ القرن
العاشر الهجري.
وكان مـــن أهـــم مااجتهـــت إليه أحبـــايث معرفـــة قواعد
العـــروض اليت يتبعها أهل امللحـــون يف نظم قصائدهم .وقد

3

هالـــين مافيها من تنـــوع يف النظم ويف عدد أشـــطار األبي�ات
ويف أشـــكال القوايف ويف كيفية تقســـيم القصيدة ،فحاولت
أوال أن أرى هـــل هنـــاك شـــبه بأســـاليب عروض الشـــعر
الفصيـــح ،وتبـــن يل أن العالقـــة مطلقا للملحـــون ببحور
اخلليـــل بن أحمد اليت تظهر باملقارنة مع التنوع املشـــار إليه
بســـيطة حلد بعيد ،ألنهـــا الخترج عـــن بن�اء البيـــت العريب
على شـــطرين بأوتاد وأســـباب يتكون من مزجهـــا وعددها
تفعيالت خاصة لكل من البحور الســـتة عشـــر ،وخاطبت
رجال امللحون من (أشـــياخ القرحية) و(حفاظه) و(خزانة)
و(ذكارة) فوجدتهم كشـــعراء اجلاهلية ينظمون شـــعرهم
ســـجية واليعرفـــون لذلك قاعـــدة وإن كانـــوا يطلقون على
بعـــض البحور أســـماء خاصـــة كبحر املشـــريق مثـــال وهو
واحلكم واألدعية
أبسطها ،ويستعملونه يف مواطن الوعظ ِ
والتصليـــات  .وهـــو عندهـــم كالرجـــز يف الشـــعر الفصيح
ولكنهم اليعلمون كيف يقطـــع ،وال للتقطيع عندهم معى
 ،وال لفـــظ للتعبري عنه.
ففكـــرت يف اســـتعمال أســـاليب الشـــعر األوريب،
خصوصا الفرنـــيس منه ،أي االعتماد علـــى عدد التقاطيع
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يف كل بيـــت فتبن يل أن هـــذا صحيح بالنســـبة لعدد كبري
مـــن القصائـــد  ،ولكن هنـــاك قصائـــد أخرى لهـــا تركيب
معقد ،وحـــىت هـــذا الشـــكل اليتفـــق يف كل القصائد اليت
ليســـت من النـــوع األول الـــذي توصلت لتحديـــد حبوره.
وطالـــت هـــذه األحبـــاث وتشـــعبت وأنا أذاكـــر رجال
ً
امللحون وأقصدهم يف مدن املغـــرب ،أوال لكتابة ماحيفظون
أو اقتنـــ�اء الكنانيـــش القديـــم وهـــم يضنون بهـــا :فإن لم
أســـتطع شـــراءها استنســـخها أو أكلـــف مـــن ينســـخها،
ثـــم لســـؤالهم عـــن الفرق بـــن كل نوع مـــن األنـــواع اليت
توصلـــت لتحديـــد ممزياتهـــا حـــىت تكونت عنـــدي فكرة
واضحـــة يف املوضوع.
فوضعـــت أســـس عـــروض امللحـــون .وهـــذه نتيجة
ماتوصلت إليـــه يف ذلـــك .وأول ماينبغي التنبيـــ�ه إليه هو
أن كل قصيـــدة تقســـم إىل عدة أقســـام وأن لـــكل قصيدة
حربـــة أي الزمـــة تعاد بعـــد كل قســـم ،وتعـــرف القصائد
غالبـــا حبرباتها.
وأســـاس النظم عندهم يرتكـــز على عـــدد التقاطيع،
ً
ً
وهم يفعلون ذلـــك عفوا بدون أن يعلمـــوا مطلقا أن قياس
القصيـــدة الفالنيـــ�ة من حبر املشـــريق مثال ،وهو أبســـطها
كما قدمنـــا ،ترتكب أبي�اته من شـــطرين يف كل واحد منهما
عشـــرة تقاطيـــع وباألحـــرى قيـــاس الدربلة مثـــال وأبي�اته
ترتكب من خمســـة أشـــطار هكـــذا .3 – 8 – 3 – 6 - 9 :
ثـــم أن للملحون خمســـة أنـــواع من حيـــث العروض،
يف حـــن أن القصيـــدة بالفصـــىح الختـــرج عن نـــوع واحد
الخيتلـــف فيـــه البحـــر عـــن غـــريه إال برتتيـــب األوتـــاد
واألســـباب يف تفعيالت معينـــ�ة ،وهذه األنواع اخلمســـة
هي املبيت ومكســـور اجلناح واملشـــثب والسويس املزلوك
والذكر» (.)53
ً
وقـــد أوردنـــا كالم الفايس نظـــرا ألهميت�ه فيمـــا يتعلق
بالشـــعر الشـــعيب املغريب وكذلك ألهمية الـــدور الذي قام
به وضخامـــة ُمنجزه يف هـــذا املجال.
أمثلة على بعض أنواع الشعر الشعيب املغريب:

)1

املبيت:

يســـى عندهم املبيـــت ألنه يرتكـــب من أبيـــ�ات على
غـــرار نظـــام القصيـــدة العربي�ة ولكـــن داخل هـــذا اإلطار
جند حبورا ذات شـــطرين وأخرى ذات ثالثة أشـــطار وأربعة
أشـــطار وخمســـة ،وحيـــث أن للشـــاعر احلريـــة املطلقة
يف اخـــرتاع مايشـــاء مـــن البحـــور ألنه شـــاعر وموســـيقار
يف نفـــس الوقـــت  ،فإن عـــدد البحـــور يف هذا النـــوع األول
وكذلك أيضـــا يف األنـــواع األخرى غـــري محصـــور( .)54من
ذلـــك قصيـــدة ( تســـبيح البخـــوش) للفقيـــه العمـــريي
ونظامهـــا هكـــذا  4 – 7 – 4 – 7 – 7وحربتهـــا:
يا اللطيف لم تزل ** ُ
الطف بن�ا يف ما نزل **
رب تعاىل * * انت اللطيف لم تزل (.)55
)2

مكسور اجلناح:

وهـــو خيتلف تمـــام عن القصيـــدة العربيـــ�ة الفصيحة
وحـــىت عـــن املبيت ألنـــه اليرتكـــب مـــن أبيـــ�ات وإنما كل
قســـم كأنه بيـــت بذاته.
ومن أمثلته:
َ َ ْ ْ َ َْ
الر ْ
ُحب ْ
لوب اهل الغرام
يام ساكن ف ق
َ ْ
ف ْ
ساير ْاسياري
وانا
ِقيطان مالك افكاري
َ ْ
ياصاح ْصغ الخباري
ْ ْ
ْ
عراض ريت باشوايف
ْ
َ ْ ْ َ
ْ
االعجام
رب ْوال يف
ما ريت زينها يف ع
ْ
ُسبحان ناىشء بهاها
ْ
َ
املحاسن اعطاها
جمع
تسيب ْج ْ
ميع من راها
ْ َ ْ َ
ِبها ازداد تشـغـايف
َ ْ ْ ُْ َ
يف ْحشاي ُت ْض ْ
رام
و اجمار حبها
ْ
ْ ْ
ْ
للصب دون املراحمة
ماريت دوا

أدب شعبي

زدت بزمـــايم * * لهـــا وقلـــت ياأصيلـــة الشـــيام **
يمىت تعطف وتيج ملرسي عازمة .
احلربة:
واصل ارســـايم * * بقدومك الســـعيد نفـــوز باملرام
** أمشموم اخلوضات اللة فاطمة.
وهكـــذا تـــرى أنـــه ابتـــ�دأ بشـــطر ذي  10تقاطيـــع هو
املـــزراك ثـــم جـــاء باملطيلعـــات ثـــم بالبيت األخـــري الذي
يوازي احلربـــة تماما ،وهكـــذا يفعل يف األقســـام كلها(.)56

الشعر الشعيب اليمين:

ومـــن أمثلـــة احلميين للقـــايض العالمـــة عبدالرحمن
بن حيي اآلنـــيس (1250-1167هــــ) .يف نمط (القصيدة
على النســـق احلميين املصرع – امللـــزم بقافيتن يف الصدر
والعجـــز -وقـــد اســـتهلها برأيه وفلســـفته حـــول قضية
ً
جدلية من علـــم الكالم بـــدال عن االســـتهالالت املعهودة
يف الشـــعر العريب:
ليت احلذر يدفع املقدور
هيهات ماقدر هللا كان
وعبده املنهي المأمور
اخلري والشر له قد بان(.)57

(احلميـــين) وهو شـــعر اخلاصـــة ،بل وشـــعر الصفوة
من اخلاصـــة  ،أي أولئك األدباء الكبـــار ،والعلماء األعالم،
وأصحـــاب احلظ الكبـــري من املعـــارف الرتاثيـــ�ة ،والعلوم
العربيـــ�ة اإلســـالمية،وثقافات عهودهـــم ،واليـــوم مـــن
أصحاب الثقافـــات احلديث�ة الواســـعة.
وكلمـــة ُ
(حميـــين) غـــري معروفـــة املعـــى علـــى وجه
اليقـــن.
أن الشعر الذي يلزم العمود اخلليلي وقواعد اللغة
العربي�ة ،يسى يف اليمن الشعر (احلكي) –بفتحتن
خفيفتن على احلاء والكاف-نسبة إىل قبيلة (حكم)،
وبمقابل ذلك يطلق على الشعر امللحون اسم (احلميين).
وكان الشـــعر (امللحون) بصفة عامة ،يتعرض للغمط
ً
واألطـــراح عر أجيـــال وأجيال ،ولكن اليمن شـــهد انفتاحا
ً
ً
ً
فكريـــا ،وحتـــررا اجتماعيـــا ،يف عهـــد الدولة (الرســـولية)
–دولـــة بين رســـول مـــن أوائـــل القـــرن الســـابع الهجري
إىل أواخـــر القـــرن التاســـع – ويف ظل ما ســـاد هـــذا العهد
مـــن النهـــوض العلـــي والثقايف ســـطعت جنوم شـــعراء
(احلميـــين) ،وأصبـــح قائلـــوه مـــن أعـــالم الـــدب ورموز
للحركـــة الثقافيـــة والفكرية.
ومنـــذ ئـــذ ازدهـــر (احلميـــين) وجميـــع أنواع الشـــعر
امللحون يف اليمن ،وحفلت ســـاحته بالعشـــرات بل املئات
من الشـــعراء األعـــالم البارزين.

وكتـــب الشـــاعر اليمـــين الكبـــري عبـــدهللا الـــردوين
«كمـــا أن للشـــعر الفصيـــح عـــدة تشـــكيالت ،وكمـــا أن
للشـــعر العايم املتطـــور عـــن الفصيح عدة تشـــكيالت،
كذلـــك الشـــعر الشـــعيب بـــكل فنونـــه فإنـــه مختلـــف
األشـــكال وااليقـــاع والتعريفات ،واختالف التشـــكيالت
والتســـميات تقـــع أحيانـــا على مســـى واحـــد :كالزامل
مثال ،فمناطق شـــمال الشـــمال تســـميه «مغـــرد» على
مختلـــف نغمه ،ومناطـــق «تهامـــة» وما حولها تســـميه
«مهيـــد» أمـــا املناطق الوســـطى فتســـميه «زامل» على
مختلـــف أدائه ،وتســـميه «راجز» اذا كان حماســـيا وكثري
االصـــوات ،ومثل الزامـــل (املهجل) فقد يســـى (مغرد)
يف «مغرب عنس»  ،ويســـى «تهييـــ�د» يف مناطق البدو
الرحـــل  ،ويســـى «مجاوبـــة» يف بعض املناطـــق(.)58
ومن أمثلة املهجل:
وعندما تنطلـــق القافلة يـــرددون إيقاعهـــم من غبش
الصبح والشـــعور بب�داية يـــوم جديد:
يامحسن العيس تسرح والطيور واكره
والليل تأوي على أحمالها صابره
جتوع وتعطش وال تب�دي لها خابره
والتقل :آح من الشوكه وال حاسره(.)59
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ :أﺳﺎﻟﻴﺐ وأﻏﺮاض
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. 3

حســـن نصار ،الشـــعر الشـــعبي العربي،
ط ،2منشـــورات اقرأ ،بريوت -لبنان ،1980
ص. 0
عبدالنبي اصطيف ،األدب الشـــعبي ،املوسوعة
العربيـــة ،املجلـــد األول ،صفحـــة ويب رقم
الصفحة  ،622بتـــرصف وإضافة.
محمـــد عبدالســـالم ،أبحـــاث مؤتمر ديرب
نجم األدبـــي ،الهيئة العامة لقصـــور الثقافة،
 5مارس  ،200ص. 5 16-
حسن نصار ،الشعر الشـــعبي العربي ،ط،2
منشـــورات إقرأ ،بريوت -لبنـــان (،)1980
ص . 0-
عبداللـــه محمـــد العمري ،تعزيز الشـــعر
الشـــعبي للقيم االجتماعيـــة يف املجتمعات
الخليجية ،رســـالة ماجســـتري ،جامعة امللك
ســـعود2018 ،م ،اململكة العربية الســـعودية.
عي شـــلش ،األدب األفريقي ،سلســـلة عالم
املعرفة ( ،) 2الكويـــت ( ،)1993ص .35-36
تقريـــر صحفي ،بـــن املراكـــز واألطراف
«مـــاذا تعرف عن ثقافة الصومـــال وجيبوتي
وجـــزر القمـــر» ،امللحق الثقـــايف ،صحيفة
الخليج األماراتيـــة11-7-2009 ،م.
تقريـــر صحفي ،بـــن املراكـــز واألطراف
«مـــاذا تعرف عن ثقافة الصومـــال وجيبوتي
وجـــزر القمـــر» ،امللحق الثقـــايف ،صحيفة
الخليج األماراتيـــة11-7-2009 ،م.
محمـــود عطية ،الشـــعر النبطـــي تحول
من حداء لألبل عـــىل ديوان كامـــل للبادية،
الوثيقة مجلـــد  30عدد 60يوليو -شـــعبان
(  ،)20مجلة محكمـــة ،البحرين.
غسان الحســـن ،الشـــعر النبطي يف منطقة
الخليـــج والجزيرة العربية «دراســـة علمية»،
ط ،2وزارة اإلعالم والثقافـــة ،اإلمارات العربية
املتحدة ،ص.498
محمد املجيـــدل ،أهم أوزان الشـــعر النبطي،
الـــدارة ،مجلد 5عـــدد 3ينايـــر -جمادى
األخـــرة ( ،)1990مجلة محكمـــة ،اململكة
العربية الســـعودية ،ص.220
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .4 9 8
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.28
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محمـــد املجيـــدل ،1990 ،مرجع ســـابق،
ص .2 1 6
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .4 9 9
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
.50
ص500-
محمد العرفج ،أشـــهر أربـــع قصائد قيلت
يف نصف القـــرن األخري ،صحيفـــة الرياض،
عدد 16456األحد  5رمضـــان 1434هـ14 -
يوليو 20 3م ،اململكة العربية الســـعودية.
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .5 0 2
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .5 0 2
محمـــد املجيـــدل ،1990 ،مرجع ســـابق،
ص .2 5
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .5 0 4
محمود البكر ،يف الغناء البـــدوي «الهجيني»،
كتـــاب الريـــاض ( ،)87فرايـــر 200م،
مؤسســـة اليمامة الصحفيـــة ،اململكة العربية
ا لسعود ية .
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .5 2
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .5 2 0
محمـــد املجيـــدل ،1990 ،مرجع ســـابق،
ص .2 1 6
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .5 3 5
محمـــد املجيـــدل ،1990 ،مرجع ســـابق،
ص .2 1 6
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .5 3 5
محمـــود عطيـــة ،20 ،مرجع ســـابق،
ص .1 3 6
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .- 5 3 4
محمـــد املجيـــدل ،1990 ،مرجع ســـابق،
ص .2 1 8
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .- 5 2 4
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حســـن يوســـف ،ارتباط فن املوال الزهريي
بحياة أهـــل الخليـــج العربي مـــع عرض
بعض النصوص البحرينية ،الرتاث الشـــعبي،
مجلد 2عدد 6،7تمـــوز ،1981وزارة الثقافة
وإلعالم ،مجلـــة محكمة.
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .5 2 5
غســـان الحســـن ،2003 ،مرجع ســـابق،
ص .5 2 5
قنـــاة الرتاثيـــة عـــىل الفيـــس بـــوك،
 0يو نيـــو 2 0 2م .
ســـعد الصويان ،الشـــعر النبطـــي ذائقة
الشـــعب وســـلطة النص «دراســـة تاريخية
لغوية مقارنـــة» ،الرياض ،اململكـــة العربية
الســـعودية1421 ،هـ ،ص.158
ً
موقـــع منتدى العـــروض رقميا ،مشـــاركة
للكاتبة :نادية حســـن.
محمـــد فتح الرحمـــن أدريس ،دور الشـــعر
الشـــعبي يف التوثيـــق لرجال الديـــن بمحلة
مـــروى ،الدراســـات اإلنســـانية عـــدد16
يوليـــو ،2016مجلـــة محكمة ،الســـودان،
ص. 5
تهاني محمـــد بورصي ،بن الشـــعر العربي
الفصيح والشـــعر الشعبي الســـوداني ،رسالة
ماجســـتري ،جامعـــة أم درمان اإلســـالمية،
ص .2 3
عبدالفتاح قلعـــه جي ،دراســـات ونصوص
يف الشعر الشـــعبي الغنائي،alkottob.com ،
ص .4
عبدالفتاح قلعه جي ،مرجع سابق ،ص.8
عـــي الخاقاني ،فنون األدب الشـــعبي «الحلقة
األوىل» ،ط ،3مكتـــب دار املعاني ،بغداد،1989 ،
ص.16
عي الخاقاني ،م ،1989مرجع سابق ،ص.47
عي الخاقاني ،م ،1989مرجع سابق ،ص.55
حســـن أحمـــد صـــر ،دراســـة يف اللغة
واملوســـيقى ،موقـــع الكاتب عىل الشـــبكة،
2 0 3م .
محيي الديـــن خريـــف ،أغراض الشـــعر
الشـــعبي التونيس ،مجلة الثقافة الشـــعبية،
الســـنة الثانية عدد 6صيـــف ،2009املنامة-
البحرين ،ص. 2
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عبدالســـالم عاشور ،الشعر الشـــعبي التونيس
وأوزانه وأنواعـــه ،مرصد الذاكرة الشـــعبية
عىل الويـــب juillet2010 18م.
حياة بـــو خلط ،صـــورة املرأة يف الشـــعر
الشـــعبي الجزائري ،رســـالة ماجستري ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنســـانية ،جامعة املســـلية،
الجزائر ،ص.14
حياة بوخلط ،2009 ،مرجع سابق ،ص.25
حياة بوخلط ،2009 ،مرجع سابق ،ص.28
أحمـــد النويـــري ،األدب الشـــعبي وفنونه،
منتديات بـــدو ليبيا ،منقول بواســـطة الزنبقة
الســـوداء  5أبريل  ،2009الـــرتاث الليبي.
أحمد النويري ،2009 ،مرجع سابق.
محمـــد الفـــايس ،معلمة امللحـــون ،أكاديمية
اململكـــة املغربيـــة ،الســـفر الرابـــع عر،
القســـم األول من الجزء األول أبريل 1986م-
1406هــــ ،مطبوعـــات األكاديمية ،ص.138
محمد الفايس ،1986 ،مرجع سابق ،ص.140
محمد الفايس ،1986 ،مرجع سابق ،ص.142
محمد الفايس ،1986 ،مرجع سابق ،ص.144
مطهر اإلرياني ،الحميني فن الشـــعر امللحون
يف اليمن ،دراســـات يمنية عدد  49يف 1993م،
ص. 25
عبدالله الردونـــي ،فنون األدب الشـــعبي يف
اليمـــن ،ط ،2دار الحداثـــة ،بـــريوت -لبنان
 ،1988ص.145
عبدالله الردونـــي ،1988 ،مرجع ســـابق،
ص . 5
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بقلم :تشارلوت روز ميلر*
ترجمة وإعداد :عبدالقادر عقيل

اجلاثوم:
املخاوف الكابوسية
يف اخليال الشعيب

يف عـــام  1781رســـم الفنان (هرني فوســـيلي)( )1لوحة اشـــتهرت
باســـم (الكابوس)ّ .
تصور اللوحة امرأة على الســـرير مســـتلقية على
ظهرهـــا ،عين�اهـــا مغلقتان ،تب�دو شـــبه نائمـــة ،أو أنها مســـتغرقة يف
نشوة عميقة.
ً
ترتدي املرأة ً
رداء ملتصقا جبســـدها ،يف حن ينســـدل شعرها على
ً
ً
طرف الســـرير .نرى يف الصورة مخلوقا بشـــعا ،أســـود البشـــرة ،جيثم
ّ ُ
ً
ً ّ
على صدرها ،وحيدق ،بشـــكل مقلق ،فين�ا .ونرى فرســـا مبتســـما يطل
من وراء الســـتارة ،ليعزز عندنا فكرة أن ما نراه ماهـــو إال كابوس ،ناجم
عن شـــيطان ،أو مخلوق ما ،جاثم على صـــدر املرأة.

1

إن تصاويـــر وأوصـــاف «اجلاثـــوم»( )2كانت موجـــودة قبل لوحة
(فوســـيلي) بوقـــت طويـــل ،وال يزال يـــرتدد صداها حـــىت يومنا هذا.
ً
لكن ماهـــو «الكابـــوس» حتديدا؟.

أدب شعبي

عندم ــا نص ــف «الكاب ــوس» به ــذه الش ــروط ،تعطين ـ�ا
ً
ً
التج ــارب مع ــى مختلف ــا تمام ــا ع ــن كون ــه نتيج ــة حلل ــم
مخيــف ،أو نــوم مضطــرب .يف حــن أن «الكابــوس» يشــري
ً
حتديــدا إىل جتربــة محــددة واحــدة وهــي أن النائــم يتعــرض
يف نوم ــه إىل يشء م ــا ثقي ــل جيث ــم ويضغ ــط عل ــى ص ــدره،
ويمن ــع عن ــه ق ــدرة التح ــرك أو النط ــق.
وأولئــك الذيــن عانــوا مــن «الكوابيــس» واجهــوا جتربــة
الشـــعور بثقـــل علـــى الصـــدر ،شـــعور أن يكـــون يف كامـــل
ً
وعي ــه ويع ــي م ــا حول ــه ،وإن كان نائم ــا يف نظ ــر اآلخري ــن.
لكنـــه ال يســـتطيع حتريـــك طـــرف واحـــد مـــن أطرافـــه،
ـوع مــن الهلوســة البصريــة
ويصــاب باخلــوف والتوتــر وبنـ ٍ
أو الس ــمعية واخل ــوف م ــن امل ــوت.
وحيـــدث «الكابـــوس» يف كثـــري مـــن األحيـــان عندمـــا
تكــون الضحيــة مســتلقية علــى ظهرهــا ،وهــذا مــا أظهــره
(فوس ــيلي) يف لوحت ــه الش ــهرية (الكاب ــوس).
ْ
هـــذه التجـــارب ُوصفـــت بأنهـــا (اجلانـــب املظلـــم)
مـــن األحـــالم ،الـــذي جيعلنـــا نغـــوص يف أعمـــاق ذواتنـــ�ا
الداخليـــة.
ً
فيمـــا مـــى كان مـــن المألـــوف جـــدا عـــزو حـــدوث
«الكابـــوس» إىل الشـــيطان أو الســـحرة .ويف الواقـــع بـــدأ
اهتم ــايم ألول م ــرة يف ه ــذه املح ــن الليلي ــة أثنــ�اء حب ــي يف
كتـــب الســـحر اإلجنلزييـــة يف القـــرن الســـابع عشـــر.
ً
بالنســـبة للبعـــض كان «الكابـــوس» يمثـــل شـــيطانا
ً
جنســـيا مثـــل احلضـــون( )3أو الســـكوبوس( ،)4وللبعـــض
اآلخـــر عـــززت الهـــالوس الناجمـــة عـــن «الكابـــوس»
االعتقـــاد بأنهـــم كانـــوا يتعرضـــون للتعذيـــب مـــن قبـــل
ســـاحرة تعيـــش يف اجلـــوار.
لك ــن ه ــذه املواجه ــات الكابوس ــية ل ــم تقتص ــر عل ــى
وقتن ـ�ا املعاصــر ،بــل إنــه مــن املدهــش أن املؤرخــن وعلمــاء
ً
األنرثوبولوجيـــا وعلمـــاء النفـــس وجـــدوا تشـــابها بـــن
الكوابيـــس املعاصـــرة وتلـــك الـــيت تمتـــد إىل  2000عـــام
م ــن تاري ــخ البش ــرية .وق ــد دفع ــت ه ــذه النتــ�اجئ العدي ــد
م ــن املؤرخ ــن إىل وص ــف «الكاب ــوس» بأن ــه ش ــكل م ــن

أش ــكال «ش ــلل الن ــوم» ،وه ــي حال ــة بيولوجي ــة يبــ�دو أن
له ــا نف ــس األع ــراض أو مش ــابهة للغاي ــة م ــع تل ــك ال ــيت
تصاحـــب أعـــراض «الكابـــوس» يف وقتنـــ�ا املعاصـــر.
وهـــذه النتـــ�اجئ أدت إىل وصـــف «الكابـــوس» بأنـــه
ظاه ــرة «متصل ــة ب ــكل البش ــر» وبإمكانه ــا جت ــاوز الزم ــان
واملـــكان ،والكشـــف عـــن املخـــاوف الثقافيـــة املتغـــرية.
وكان اخل ــوف ه ــو العنص ــر األس ــايس يف جمي ــع التج ــارب
الكابوســـية املعاصـــرة واملبكـــرة.
يف عـــام  1753نشـــر الطبيـــب اإلجنلـــزيي املعـــروف
جـــون بونـــد  JOHN BONDمقالـــة عـــن (احلاضنة) أو
(اجلاثوم) ،وذكـــر عن أحد الذين عانوا مـــن هذه املخاوف
ً
يف القـــرن الثامن عشـــر ،الـــذي كان مذعورا مـــن هجمات
الكوابيـــس اليت ال تطـــاق ،لدرجة أنه نام طـــوال الليل على
كريس ،يف وضع أفقي ،حىت ال يســـمح للجاثوم بمهاجمته.
ضحي ــة أخ ــرى ش ــاهد الش ــيطان يق ــرتب م ــن س ــريره،
ويضــع كلتــا يديــه علــى رقبت ـ�ه ويب ـ�دأ يف الضغــط حــىت كاد
ً
خيتن ــق ،ويف الي ــوم الت ــايل الح ــظ بقع ــا س ــوداء عل ــى رقبتــ�ه
جـــراء ضغـــط أصابعـــه عليهـــا ،ونتيجـــة لهـــذه املخـــاوف
ً
طلـــب الرجـــل مـــن خادمـــه أن يراقبـــه ليـــال أثنـــ�اء نومـــه
كـــي يوقظـــه يف الوقـــت املناســـب ،وبالتـــايل ينقـــذه مـــن
«مخالـــب الشـــيطان».
يمك ــن مالحظ ــة تأث ــري اخل ــوف يف هات ــن احلالت ــن،
حيـــث ختيـــل املصابـــان «الكابـــوس» كوحـــش متجســـد
يمكـــن أن يـــزنل األذى اجلســـدي بهمـــا.
يف هـــذه املواجهـــات املبكـــرة كان اخلـــوف البيولويج،
ٌ
جـــزء مـــن «الكابـــوس» ،يمثـــل القلـــق املزايد
الـــذي هو
الناجـــم عـــن اإليمـــان باحلضـــور الشـــيطاين .يف حن أن
الذيـــن يعانـــون يف وقتنـــ�ا احلاضـــر مـــن «الكابـــوس» أو
ً
«شـــلل النوم» هم أقل افرتاضا باحلضور الشـــيطاين ،وأن
ً
كان ذلـــك ليس يف كل احلـــاالت .وعوضا عـــن ذلك خيى
العديـــد مـــن الضحايـــا مـــن فكـــرة اختطافهم مـــن قبل
الكائن�ات الفضائيـــ�ة ،وهو خوف مصـــدره العالم املعاصر
أكرث مـــن صلته بالشـــياطن.
اﻟﺠﺎﺛﻮم :اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻜﺎﺑﻮﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﺒﻲ
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بعـــض الضحايـــا عندهم مخـــاوف أكرث دنيويـــة ،أحد
ً
لقـــاء يف عام
الضحايـــا الكنديـــن ،الـــذي أجريـــت معـــه
 ،1973أدعى بأن (الســـناجب يف التلفزيون) احتضنت�ه يف
الليل ،وهي عبارة تســـتخدم لوصـــف مواجهة (اجلاثوم).
إذن كيـــف يمكـــن تفســـري هـــذه الظواهـــر اخلارقـــة
للطبيعـــة للوصول إىل جواني�ة الشـــخص الذي يعاين؟ هل
ً
إلهـــاء وكل األمور
يمكـــن أن نســـاعده؟ أو أن األمر ال يعدو
على مـــا يرام؟
مـــن الواضـــح أن املواجهـــات الكابوســـية تســـمح لنا
بإلقـــاء نظـــرة ثاقبة علـــى احليـــاة اجلوانيـــ�ة ،ومن خالل
الهلوســـة املرتبطة بهـــذه الظواهر علـــى وجه اخلصوص
نتمكـــن من تســـليط الضوء علـــى أحلك مخاوف البشـــر
(ســـواء أكانت مـــن الشـــياطن ،املخلوقات الغريبـــ�ة ،أو
األشـــخاص املثيريـــن للريب�ة).

إن اجلـــذور البيولوجيـــة للجاثوم تســـاعدنا أيضا على
فهـــم االعتقـــاد اخلارق للطبيعـــة ،يف احلـــاالت اليت ادعى
فيهـــا رجال ونســـاء أنهم اختطفـــوا من قبل ســـاحرة اليح
 ،اليت ســـحقتهم وتركتهم غـــري قادرين علـــى احلركة ،قد
يكون من اجليد أن املنكوبن هلوســـوا ،وشـــاهدوا بالفعل
ظهور الشـــخص الذي اشتبهوا يف أنه ســـاحر .وهكذا فإن
ً
«اجلاثـــوم» ســـيعمل على تأكيـــد االشـــتب�اه ،وأيضا على
التـــذرع باإلرهاب .ومن خالل املواجهة نســـتطيع النظر يف
املخـــاوف احلقيقية اليت يشـــعر بها الرجال والنســـاء جتاه
أشـــخاص محددين ،أو ظواهر ،أو كائن�ات معين�ة ،وبالتايل
نتعلم كيف هـــذه الظواهر تتصـــرف يف العالم.
ومن خـــالل هذه األعـــراض الفريدة يســـمح اجلاثوم
لنـــا بالقاء نظرة حقيقية على كيفية بنـــ�اء ظاهرة بيولوجية
ً
ثقافيا ،وبالتايل الســـماح لنا بالنظـــر يف احلياة اجلواني�ة.

أدب شعبي

الهوامش
* تشارلوت روز ميلر :دكتورة أكاديمية تدرس يف
جامعة كوينزالند بأسرتاليا ،متخصصة يف دراسة
الظواهر الكابوسية واألحالم والحكايات الخرافية
يف الرتاث الشعبي.
 .هنري فوسيي  : Henry Fuseliفنان تشكيي
سويري/إنجليزي ( فراير  16 – 1741أبريل
 )1825تتناول معظم أعماله ،ومنه لوحته األكثر
شهرة « الكابوس»  The Nightmareمواضيع
خارقة للطبيعة ،وقد رسم أعماال ً ملعرض (جون
بويدل) الخاص بأعمال شكسبري ،كما أنشأ
معرضه الخاص (معرض ميلتون) .وقد شغل
منصب أستاذ الرسم والقيّم يف األكاديمية امللكية
الريطانية.
 .2الجاثوم :وهو شعور يحدث لإلنسان بن النوم
واليقظة ،يشعر فيها بأنه واع أثناء النوم لكنه غري
قادر عىل الحركة أو االستيقاظ ،ويشعر بالعجز
عن الحركة أو الكالم ،ويقرتن غالبا ً برؤية هالوس،
ويتعرض شخص واحد تقريبا ً من بن كل خمسة
أشخاص للجاثوم أو شلل النوم مرة واحدة عىل
األقل .وعىل مدار القرون املاضية أرجعت الثقافات
يف مختلف أنحاء العالم هذه الهالوس إىل السحر
األسود أو الوحوش األسطورية ،أو حتى الظواهر
الخارقة للطبيعة ،وال تزال هذه املعتقدات الثقافية
سائدة حتى وقتنا الحارض ،ففي األساطري
الفرعونية «الجاثوم» هو كائن أسود البرة وذو
جسم ضخم وشكله يشبه القرد ،ينام فوق ضحاياه
ويثري رعبهم ،أما األساطري الرومانية فتصف
«الجاثوم» بأن « انكوبيس» شيطان الكوابيس،
وهو مالك طرد من الجنة لشهوته الزائدة ،هو
الذي يزعج الناس خالل النوم ،ويعتدي عليهم
ليشبع ملذاته الجنسية.
ويف إيطاليا يفر البعض ظاهرة «شلل النوم»
بأنها اعتداء من مخلوق خارق يسمى «باندافيكي»
 ، Pandafecheوهو شبح يظهر يف صورة
ساحرة رشيرة ،أو قطة عمالقة مثرية للرعب .ويف
جنوب أفريقيا يعتقد السكان األصليون أن هذه
الحالة ترجع إىل «سيجاتي ليلو» Segatelelo
أي السحر األسود ،أما يف تركيا فرتجع الظاهرة
إىل «كاراباسان»  Karabasanوهي مخلوقات
غامضة تشبه األرواح .ويعرف «الجاثوم» أيضا ً
بمتالزمة الجنية العجوز Old Hag Syndrome
استنادا ً إىل فلكلور شعبي يصوّر جنية طاعنة يف
السن تجلس فوق صدر النائم وتسبب له ضيقا ً يف
التنفس وعدم القدرة عىل الحركة .ويف اليابان يأتي
مصطلح  Knashibariالذي يعني «الربط بحبل

من حديد» ألن فكرة الربط تأتي من االعتقاد بأن
الرهبان البوذين القدماء كانوا يستخدمون السحر
لشل اآلخرين ،أما يف منطقة البحر الكاريبي
فاملصطلح املحي للتعريف بالجاثوم هو Kokma
ويعتقد البعض أن أرواح األطفال غري املعمدين
تأتي لخنق الضحايا أثناء نومهم .وتفر بعض
املعتقدات يف تونس ظاهرة الجاثوم أو «بوتليس»
أو «بو براك» بجنية تتسلل إىل غرف النوم ليالً
لتجثو فوق كل من نام دون ذكر أو بسملة ،وتكون
الجنية غالبا ً ذات جناحن كبريين أسود اللون
ثقيل الحجم بحيث يخنق النائم ،وعادة ما تتسلل
الجنية فجرا ً قبل استيقاظ الناس ،وال يسلم منها
أي شخص ،فهي تتعرض إىل أي إنسان مهما بلغ
من العمر.
 .3الحضون incubus :أو الحاضن هو شيطان يف
صورة ذكوريةً ،
وفقا للتقاليد األسطورية يظهر
للنساء النائمات من أجل االنخراط يف نشاط جنيس
معهن.
 .4السوكوبوس succubus :أو السعلوة هو شيطان
أو كيان خارق للطبيعة يف الفولكلور ،يظهر يف
األحالم يف صورة امرأة إلغواء الرجال.

المصادر والمراجع:
Requiem for a Bad Dream: Fear of the
Night, the Devil and the Nightmare
in Early Modern England by Charlotte-Rose Millar – The History of Emotions Blog – June 13, 2017
-

-

شلل النوم (الجاثوم) شبح يسكن عقلك – باالند
جالل –  14أغسطس  – 2020مجلة للعلم.

الصور:
-
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أ .حسين مليطات  -فلسطني

سردية الزواج يف
بلدة بيت فوريك:
املفهوم والداللة

تمهيد:

1

ُيعتـــر الـــزواج مـــن ُ
الممارســـات االجتماعيـــة الرئيســـية يف
املجتمع ــات كاف ــة ،فه ــو فع ــل «ترابط ــي» جيم ــع ب ــن الذك ــر واألن ــى،
ُّ
يق ــول اب ــن منظ ــور« :وكل ش ــيأين مقرتن ــن ،فهم ــا زوج ــان»( ،)1وألن
ّ
القيـــام بذلـــك الفعـــل ســـلوك اجتماعـــي جماعـــي مشـــرتك ،فإنـــه
مرتبـــط بعـــادات وتقاليـــد وطقـــوس خاصـــة وعامـــة ،وذلـــك وفـــق
البيئـــ�ة الـــيت ينشـــأ فيهـــا ذلـــك الفعـــل .واملطلـــع علـــى الثقافـــات
ّ
العامليـــة جيـــد أن الـــزواج عبـــارة عـــن «طقـــس» مرتبـــط بالديـــن
والثقافـــة البدائيـــ�ة ،بتعبـــري إدوارد تايلـــور ،أي الثقافـــة املرتبطـــة
بالتكويـــن احلضـــاري للمجتمـــع نفســـه ،ولذلـــك ،فهـــو ُي ّ
عـــرف
ّ
ّ
احلض ــارة بأنه ــا« :ال ــكل املعق ــد ال ــذي حي ــوي املع ــارف واملعتق ــدات
والفنـــون والقوانـــن واألخـــالق والتقاليـــد وأيـــة طاقـــة أخـــرى أو

عـادات وتـقـالـيـد

ً
عـــادة اكتســـبها اإلنســـان مـــن خـــالل كونـــه عضـــوا يف
ّ
مجتمـــع»( ،)2يف إشـــارة إىل أن التطـــور البشـــري قائـــم
عل ــى «احت ــواء» الع ــادات والتقالي ــد واحرتامه ــا ودعمه ــا؛
بهــدف االزدهــار مــن خاللهــا ،وذلــك مــا يمكــن مالحظتــه
يف أوروب ــا ،عل ــى س ــبي�ل املث ــال ،ف ــكل قري ــة له ــا عاداته ــا
ُ
«المقدس ــة» ال ــيت حيافظ ــون عليه ــا ،ويجعلونه ــا وكأنه ــا
«جـــزء» مـــن تكوينهـــم «الـــذايت».
َّ
إن التطـــور الـــذي يشـــهده العالـــم أجمـــع ،لـــم يـــن
املجتمعـــات مـــن احلفـــاظ علـــى بعـــض ســـلوكياتها
البدائيـ ـ�ة ال ــيت تس ــهم ،بش ــكل مباش ــر وغ ــري مباش ــر ،يف
ترســـيخ «هويتهـــا» الوجوديـــة ،ومـــع ذلـــك فقـــد كان
لذلـــك التطـــور دور يف «تغيـــري» التعامـــل مـــع الـــرتاث
الثقــايف لتلــك املجتمعــات؛ فلــم يعــد الــزواج يف فلســطن،
عل ــى س ــبي�ل املث ــال ،مقرتن ــا بالس ــهرات الليلي ــة وحف ــالت
«املش ــاعل» وامل ــيش عل ــى األق ــدام ،والغن ــاء الوح ــودي...
وغريه ــا ،وإنم ــا أصب ــح هن ــاك غن ــاء موس ــيقي معاص ــر،
ولبـــاس تقليـــدي عالـــي مشـــرتك ،الفســـتان األبيـــض
للعـــروس ،والبدلـــة الســـوداء للعريـــس ،وصـــاالت
األف ــراح الضخم ــة ،والدع ــوات الكب ــرية ...ال ــخ ،ويف ظ ــل
هـــذا التشـــارك يبقـــى هنـــاك نـــوع مـــن «التضمـــن»
لبعـــض مـــا تبقـــى مـــن العـــادات والتقاليـــد القديمـــة
للعـــرس الفلســـطيين ،مثـــل :طقـــوس تنـــ�اول طعـــام
الغ ــذاء ،وحم ــام العري ــس ،وبع ــض األهازي ــج واألغ ــاين
ّ
الش ــعبي�ة ،وبالت ــايل ف ــإن التط ــور املعاص ــر ال يع ــين ه ــدم
ال ــرتاث وإزالت ــه ،وإنم ــا يع ــين تغي ــري يف كيفي ــة إقحام ــه يف
ه ــذا الزم ــن.
ولذلـــك ،تـــأيت هـــذه الدراســـة «لتوثيـــق» طقـــوس
ُ
العـــرس يف بلـــدة بيـــت فوريـــك ،الـــيت لهـــا طقوســـها
املش ــابهة بطق ــوس أع ــراس يف الق ــرى األخ ــرى ،م ــع تغي ــري
بس ــيط يف بع ــض عاداته ــا وتقاليده ــا ،وس ــيورد الباح ــث،
بالتفصيـــل ،كل هـــذه الطقـــوس ،بهـــدف التعـــرف علـــى
ذاكـــرة القريـــة الفلســـطيني�ة ،واالطـــالع علـــى الكيفيـــة
ال ــيت كان ُيس ــعد فيه ــا الن ــاس أنفس ــهم يف زم ــن خيتل ــف
ً
كلي ــا ع ــن الزم ــن ال ــذي نعيش ــه ،إن ــه «زم ــن األط ــالل»،

وفـــق تعبـــري مـــارك أوجيـــه ،الـــذي يســـهم يف إعطـــاء
ً
التاريـــخ «حدســـا» وقيمـــة( ،)3جتعـــل منـــه «أيقونـــة»
محملـــة بالـــدالالت واملعـــاين ،الـــيت ّ
تعـــر عـــن قيمتـــه،
وأهميتـــ�ه يف زماننـــ�ا.
تمتـــاز بلـــدة بيـــت فوريـــك ،الواقعـــة شـــرق مدينـــ�ة
نابل ــس ،مث ــل غريه ــا م ــن البل ــدات والق ــرى الفلس ــطيني�ة
ً
ّ
األخ ــرى ب ــرتاث ثق ــايف مده ــش ،يوث ــق ج ــزءا مهم ــا ًم ــن
ً
ماضيهـــاُ ،
ويعـــد الـــزواج عنصـــرا مـــن عناصـــر ذلـــك
ً
ال ــرتاث ،ال ــذي يعك ــس جانبــ�ا آخ ــر م ــن جوان ــب احلي ــاة
املعيش ــية يف زم ــن م ــن األزم ــان ،وتكم ــن أهمي ــة دراس ــته
يف «توثيـــق» مـــا أطلـــق عليـــه «املرويـــات الشـــفهية»
ُ
الـــيت كانـــت تســـتخدم يف تلـــك املناســـبة ،والكشـــف
ع ــن «وقائ ــع» حي ــاة الف ــرح ال ــيت كان يعيش ــها الن ــاس،
والبحـــث يف ذاكرتهـــم اجلمعيـــة ،يف الســـعي للحفـــاظ
علـــى هويتهـــم .وســـنخصص هـــذه الدراســـة للحديـــث
عـــن عـــادات ذلـــك الـــزواج ،باالســـتن�اد إىل «الوثائـــق
ً
ُ
املروي ــة» ال ــيت قم ــت جبمعه ــا م ــن كب ــار الس ــن ،وحتدي ــدا
م ــن ج ــديت ،حفظه ــا هللا ،فاطم ــة أحم ــد عق ــل مليط ــات،
وم ــن احل ــاج طاه ــر قاس ــم خطاطب ــة ،رحم ــه هللا ،ال ــذي
ت ــويف قب ــل ش ــهور(.)4

ُ ّ
ُ
العرس الفوريكي ،عادات راسخة ،وأهازيج تغىن
ّإن مفــردة ُ
«العــرس» بضــم العــن ،مفــردة فصحيــة،
وردت يف لســـان العـــرب بمعـــى :اشـــتد ،ولـــزم ،وأدام(،)5
ـان داللي ــة تش ــري إىل املع ــى املقص ــود للمف ــردة
وه ــي مع ـ ٍ
وه ــو ال ــزواج واالرتبــ�اط ،بت�أكي ــد دوام العالق ــة والزامه ــا
بـــن العروســـن ،الزوجـــن .وتلفـــظ مفـــردة ُ
«عـــرس»
يف منطق ــة بي ــت فوري ــك بكس ــر الع ــن ولي ــس ّ
بضمه ــا
«ع ـ ِـرس» ،وه ــي كلم ــة وصفي ــة ُي ــراد به ــا فع ــل الف ــرح
ِ
نفســـه ،ولقـــب كل مـــن الزوجـــة والزوجـــة ،العـــروس
والعري ــس ،وه ــي الصف ــة ال ــيت س ــتالزمهما ف ــرتة ش ــهر
ّ
أو ش ــهرين بع ــد ال ــز واج ،وترتب ــط يف مخيل ــة «اآلخري ــن»
بالســـعادة والفـــرح والصفـــاء والنقـــاء ،ولذلـــك جنـــد أن
العريـــس يف القريـــة يالزمـــه الطيـــب يف حلـــه وترحالـــه،
ﺳﺮدﻳﺔ اﻟﺰواج ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﺑﻴﺖ ﻓﻮرﻳﻚ :اﻟﻤﻔﻬﻮم واﻟﺪﻻﻟﺔ
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فيق ــول الن ــاس :م ـ ّـر العري ــس (ف ــالن) م ــن هن ــا ،وه ــا ه ــو
العريـــس ،أو العـــروس ...وهكـــذا.
ّ
إن طقـــوس الـــزواج تمـــر بمراحـــل مختلفـــة ،توثـــق
«بقـــاء» و«فنـــاء» بعضهـــا ،ويرتبـــط ذلـــك ،بشـــكل
مباشــر ،بعامــل «الزمــن» الــذي يعيشــه اإلنســان ،فكلمــا
تط ــور اإلنس ــان وتق ــدم ،فإن ــه يس ــتغل تط ــوره وتقدم ــه
يف ســـلوكياته وتعامالتـــه مـــع إرثـــه ،إمـــا بإقحـــام ذلـــك
التطـــور والتقـــدم فيـــه وإمـــا بتجاهلـــه ،وهـــذه حقيقـــة
ّ
جلي ــة يف زمننــ�ا املعاص ــر .ويف بل ــدة بي ــت فوري ــك ،ووف ــق
ُ
الص ــور الفوتوغرافي ــة ال ــيت حصل ــت عليه ــا ،واملروي ــات
ّ
الش ــفوية ال ــيت ّ
دونته ــا م ــن كب ــار الس ــن ،اس ــتنتجت أن
طقـــوس الـــزواج الفوريكـــي شـــهدت ّ
تغـــريات واضحـــة
بــن فــرتة زمني ـ�ة وأخــرى؛ فطقــوس الــزواج مطلــع القــرن
العش ــرين ليس ــت ه ــي نفس ــها يف منتص ــف الق ــرن أو يف
نهايتـــ�ه أو مطلـــع القـــرن الواحـــد والعشـــرين ..وهكـــذا،
وإنمـــا هـــي طقـــوس مختلفـــة وفـــق احلالـــة الـــيت كان
يعيـــش عليهـــا النـــاس ،ويف هـــذه الدراســـة ســـنوثق
ً
«بقـــاء» يف
مراحـــل الـــزواج الفوريكـــي الـــيت شـــهدت
ً
الف ــرتات الزمني ـ�ة كله ــا تقريب ـ�ا ،ويمكن ــين أن أقس ــم تل ــك
املراح ــل إىل م ــا يل ــي:

مرحلة البحث واالختي�ار ُ
«الطلبة»:
ه ــي املرحل ــة األوىل ال ــيت تب ـ�دأ م ــع بل ــوغ الش ــاب س ـ ّـن
ً
ال ــزواج ،ال ــذي كان ثمانيــ�ة عش ــر عام ــا فم ــا ف ــوق ،ليبــ�دأ
أهلـــه بالبحـــث عـــن زوجـــة مناســـبة تليـــق بـــه ،فتتـــوىل
والـــدة الشـــاب وشـــقيقاته مســـؤولية االختيـــ�ار ،حيـــث
ّ
لهـــن؛
يذهـــن إىل بعـــض البيـــوت املعروفـــة بالنســـبة
للبح ــث ع ــن الزوج ــة املناس ــبة ،وال ــيت ينبغ ــي أن تتس ــم
بالصفــات التاليــة :أن يكــون ثمهــا زي خاتــم ســليمان (أن
يك ــون فمه ــا كخات ــم س ــليمان) ،أن تق ــول للقم ــر غي ــب
ت ــا اقع ــد مطرح ــك (أن تق ــول للقم ــر غي ــب ح ــىت أجل ــس
مكانـــك) ،وأن تكـــون مثـــل عـــود اخلـــزيران (أن تكـــون
حنيف ــة) .... ،وغريه ــا م ــن الصف ــات ال ــيت توث ــق معاي ــري
اختيـ ـ�ار الزوج ــة.

وإذا تـــم العثـــور علـــى فتـــاة تنطبـــق عليهـــا بعـــض
ه ــذه الصف ــات ،تبــ�دأ وال ــدة العري ــس وش ــقيقاته جب ــس
النبـــض ،أو بمـــا يعـــرف بــــ «التعســـعس»؛ أي محاولـــة
معرف ــة الق ــرار األويل أله ــل الفت ــاة ،ف ــإذا ش ــعرت الوال ــدة
والش ــقيقات بتج ــاوب إجي ــايب م ــن أه ــل الع ــروس ،يقم ــن
ُ
باحلدي ــث م ــع وال ــد العري ــس؛ ح ــىت خي ــر كب ــري العائل ــة
«املختـــار» ،وبعـــض وجهـــاء العائلـــة نفســـها والبلـــدة،
للذهـــاب إىل بيـــت والـــد العـــروس؛ بهـــدف القيـــام بــــ
«قـــراءة الفاحتـــة» ،وهنـــاك جيتمـــع أفـــراد العائلتـــن _
عائل ــة الع ــروس والعري ــس -م ــع ع ــدد م ــن كب ــار البل ــدة،
ً
ً
ويقــرؤون الفاحتــة ،وحيــددون موعــدا زمنيـ�ا لــــ «اجلاهــة».
ّ
جتـــدر اإلشـــارة إىل أن عمليـــة البحـــث واالختيـــ�ار
ً
قديم ــا كان ــت مقتص ــرة عل ــى فتيـ ـ�ات البل ــدة فق ــط ،أي
ً
ً
ّ
أن الـــزواج كان زواجـــا «داخليـــا» بـــن عائـــالت البلـــدة،
وحـــىت أنـــه كان بـــن أبنـــ�اء العائلـــة نفســـها ،والفتـــاة
الـــيت تـــأيت مـــن خـــارج البلـــدة ،يطلقـــون عليهـــا اســـم
«غريبـــ�ة» ،أي أنهـــا غريبـــ�ة يف عاداتهـــا وتقاليدهـــا عـــن
ً
ّ
أبنـ ـ�اء البل ــدة ،كم ــا جت ــدر اإلش ــارة أيض ــا إىل أن طق ــوس
ً
البحـــث واالختيـــ�ار الـــيت أشـــرت إليهـــا ســـابقا شـــهدت
ً
ً
ً
تغ ــريا واضح ــا؛ فل ــم يع ــد اختيــ�ار الزوج ــة مقتص ــرا عل ــى
أم العريـــس وشـــقيقاته ،بـــل أصبـــح العريـــس نفســـه
ه ــو صاح ــب االختيـ ـ�ار ،وه ــو ال ــذي يق ــول لذوي ــه أري ــد
ّ
فالن ــة بن ــت ف ــالن .باإلضاف ــة إىل أن التط ــور التكنول ــويج
أســـهم يف «احلـــد» مـــن اســـتخدام مفـــردة «غريبـــ�ة»،
حي ــث أصب ــح التع ــارف ب ــن الش ــبان أس ــرع ،م ــا جع ــل
الكثيريـــن مـــن شـــباب البلـــدة يزوجـــون مـــن خارجهـــا،
ً
والكثـــري مـــن فتيـــ�ات البلـــدة يزوجـــن خارجهـــا أيضـــا.

اجلاهة:
مــن املصطلحــات الشــعبي�ة الــيت تدلــل علــى املــوروث
ً
االجتماع ــي يف العال ــم الع ــريب حتدي ــدا ،وه ــو مش ــتق م ــن
َ ْ
االســـم «جـــاه» ،أي «املزنلـــة والقـــدر»( ،)6وقـــد يكـــون
ً
مس ــتمدا م ــن «الوج ــه» ،ال ــذي يدل ــل عل ــى تق ــدم خ ــرية
ّ
النــاس وأفضلهــم ،وبالتــايل ،فإنــه ينتــي إىل املصطلحــات

عـادات وتـقـالـيـد

الرمزيــة ّ
املحملــة بالــدالالت اإلشــارية إىل «التقــدم» بمــا
ه ــو حس ــن ،م ــن أصح ــاب الرفع ــة وعلي ــة الق ــوم ،ولذل ــك
يقول ــون «جين�اك ــم جاه ــة» (أتينــ�ا إليك ــم جباه ــة) بن ــرة
الفخــر واالعــزاز بالــذات ،يف إشــارة إىل أنــين أتيــت إليكــم
ومع ــي خ ــرية أبنــ�اء عائل ــيت وبل ــديت.
يبـــ�دأ القيـــام بطقـــوس اجلاهـــة يف بيـــت فوريـــك
ُ ّ
بع ــد «ق ــراءة الفاحت ــة»( ،)7حي ــث حيض ــر وال ــد العري ــس
جاهـــة رســـمية تليـــق بمقامـــه ومقـــام ابنـــ�ه وعائلتـــه،
فيق ــوم بعم ــل «عزوم ــة»( )8ملخات ــري البل ــدة ،ول ــكل أف ــراد
ً
العائلـــة ،وألصحابـــه ،ليذهبـــوا جميعـــا إىل بيـــت والـــد
العـــروس ،الذيـــن ،بدورهـــم ،يرحبـــون بهـــم ،ويهللـــون
ويســـهلون ،ويكـــون يف اســـتقبالهم والـــد العـــروس
نفســـه وأعمامهـــا وأخوالهـــا وأشـــقائها وبـــايق أقاربهـــا؛
ً
به ــدف اس ــتقبال اجلاه ــة بم ــا يلي ــق به ــم أيض ــا .وبع ــد
ذل ــك يق ــوم أف ــراد م ــن عائل ــة الع ــروس بتقدي ــم القه ــوة
ّ
للحاضري ــن ،إال أن أه ــل العري ــس يمتنع ــون ع ــن ش ــربها،
ح ــىت يق ــوم أح ــد وجه ــاء اجلاه ــة ،م ــن أه ــل العري ــس،
ّ
ويقـــول« :جينـــ�ا نطلـــب ايـــد بنتكـــم (فالنـــة) ألبنـــ�ا
ّ
(فـــالن) علـــى ُســـنة هللا ورســـوله» ،فيقـــف مقابلـــه
ً
وال ــد الع ــروس أو أح ــد كب ــار عائلته ــا ،ويــرد قائ ــال« :ه ــي
ُ
لكـــم ،واشـــربوا قهوتكـــم» ،لتقـــرأ الفاحتـــة مـــرة أخـــرى،
ّ
وتـــوزع احللويـــات ،الـــيت كانـــت مـــن قبـــل عبـــارة عـــن
«حلقـــوم» و«ملبـــس» ،واليـــوم عبـــارة عـــن «كنافـــة»
أو «ش ــكوالته» ،ويبــ�دأ احلاض ــرون بع ــد ذل ــك بمبادل ــة
املباركـــة للعريـــس وأهلـــه.
بعـــد املباركـــة يبـــ�دأ موكـــب أهـــل العريـــس ،مـــن
النســـاء ،بالغنـــاء ،الـــذي يتضمـــن معـــى «الشـــكر» إىل
وال ــد الع ــروس وعائلت ــه ،ملوافقته ــم عل ــى تزوي ــج ابنته ــم
إىل ولدهـــم ،وتكويـــن عالقـــة «النســـب» بينهمـــا ،أمـــا
مضم ــون األغ ــاين يف ه ــذا الس ــياق فه ــو م ــدح ك ــرم عط ــاء
وال ــد الع ــروس ،وم ــن األمثل ــة عل ــى أهازيجه ـ ّـن ،قوله ـ ّـن:
()9

يا هللا خيلف على أبوها

خيلف عليه خطرتن

طـلـبنـا النـسب منـه

أعطانـا بن�اتـه اثنتن

ويف قولهـــن« :أعطانـــا بن�اتـــه اثنتـــن» تعبـــري كنـــايئ
عـــن كـــرم والـــد العـــروس ،وفضـــل عطائـــه.
ّ
مدحهـــن بالعـــروس ووالدهـــا وأقاربهـــا،
ويواصلـــن
قائـــالت:
نسايب ،نسايب
وحنا( )10ما تبعنا الزين
نسايب ،نسايب
وحنا ما تبعنا الزين
نسايب ،نسايب
وحنا ما تبعنا الزين

ديروا بالكم ّيل
ّ
دورنا( )11على األصيلة
ديروا بالكم لين�ا
ّ
دورنا على األهلية
ديروا بالكم لين�ا
ّ
دورنا ع الفوريكية

ويف هـــذا املقطـــع الغنـــايئ تعابـــري إحيائيـــ�ة إىل
«قصدي ــة» ال ــزواج م ــن ه ــذه العائل ــة دون غريه ــا ،فه ــم
ال يبحث ــون ع ــن اجلم ــال وإنم ــا ع ــن األصال ــة واحلس ــب
ً
والنس ــب ،ال ــذي ربطن ــه كل ــه بــــ «الفوريكي ــة» ،تفاخ ــرا
بابنـــ�ة البلـــدة.

عقد الزواج «كتب الكتاب»:
ُيع ــرف عق ــد الق ــران يف بل ــدة بي ــت فوري ــك ويف غريه ــا
َ
الكت ــاب» ،وه ــو
م ــن الق ــرى الفلس ــطيني�ة باس ــم «كت ــب ِ
ميث ـ�اق الــزواج الرســي الــذي يوثــق «ارتب ـ�اط» الزوجــن
ُ
مـــع بعضهمـــا ،وفيـــه حتـــدد شـــروط والـــد العـــروس
املطلــوب علــى العريــس وأهلــه القيــام بهــا ،وتتمثــل تلــك
ُ ّ
ُ َّ
الش ــروط بــــ َ
والمؤخ ــر) ،وإضاف ــة م ــا
(المق ــدم
«الم ْه ــر»
ُيعـــرف بـــ «هـــدم اخلـــال» أو «هـــدم العـــم» ،أي ثـــوب
مخصـــص للخـــال أو العـــم؛ إشـــارة إىل إعـــالء قيمتهمـــا
مـــن منظـــور العريـــس وأقاربـــه ،فاخلـــال أو العـــم مـــن
العناص ــر ّ
املكون ــة لش ــخصية الع ــروس ،فهم ــا امل ــوكالن
ّ
بتمثيــ�ل الع ــروس وأهله ــا أم ــام اآلخري ــن ،وبالت ــايل ،ف ــإن
ّ
ش ــأنهما مه ــم يف حف ــل ال ــزواج ،إال أن ه ــذا الطل ــب اندث ــر
ً
منـــذ عقـــود طويلـــة ،وأضيـــف لعقـــد القـــران شـــروطا
أخـــرى ،مرتبطـــة بطلبـــات العـــروس نفســـها ،مثـــل:
اســـتكمال دراســـتها إذا كانـــت طالبـــة جامعيـــة...
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ّ
فتغـــري بنـــ�اء علـــى املراحـــل
أمـــا مـــكان عقـــد القـــران
الزمنيـــ�ة املختلفـــة؛ ففـــي البدايـــة كان يتـــم يف بيـــت
الع ــروس يف البل ــدة نفس ــها ،وبداي ــة العق ــد األخ ــري م ــن
ً
القـــرن المـــايض وحـــىت 2008م تقريبـــ�ا أصبـــح العقـــد
يف املحكمـــة الشـــرعية يف نابلـــس ،حـــىت تـــم تعيـــن آذن
متخص ــص يف البل ــدة بع ــد عـــام 2008م وح ــىت الي ــوم،
وال ــذي ي ــأيت إىل بي ــت أه ــل الع ــروس رفق ــة «اجلاه ــة»
ويعقـــد القـــران هنـــاك .وبالعـــودة إىل المـــايض ،فبعـــد
َ
الكت ــاب» يذه ــب أه ــل العروس ــن
ـب ِ
االنته ــاء م ــن «كت ـ ِ
ً
إىل مدينـ ـ�ة نابل ــس ،عل ــى اعتبـ ـ�ار أنه ــا قريبـ ـ�ة ج ــدا م ــن
البلـــدة؛ بهـــدف شـــراء صيغـــة الذهـــب ،وحتديـــدا مـــا
ُّ
ُيعــرف بــــ «الذبــل» ،وهمــا خاتمــان صغــريان ،املخصــص
للع ــروس مصن ــوع م ــن الذه ــب ،وللعري ــس مصن ــوع م ــن
ً
الفضــة ،ويعتــران رمــزا مــن رمــوز «االرتب ـ�اط املقــدس»
ب ــن الزوج ــن ،وعالم ــة عل ــى عالقتهم ــا أم ــام اآلخري ــن،
وبعـــد االنتهـــاء مـــن شـــراء الذهـــب والثيـــ�اب اجلميلـــة،
ُ
يذهبـــون إىل محـــال «الكنافـــة النابلســـية» العريقـــة،
كعرب ــون عل ــى بداي ــة جميل ــة ب ــن العروس ــن وذويهم ــا
ً
أيض ــا.
أم ــا فيم ــا يتعل ــق بــــ «امله ــر» ،فق ــد اختل ــف مق ــداره
ً
وتطـــور عـــر الزمـــن ،وذلـــك وفقـــا للوضـــع االقتصـــادي
ً
الــذي كان ســائدا يف البلــدة؛ ففــي بدايــة القــرن العشــرين،
ّ
كان امله ــر ُيق ــدر بــــ خم ــس مجيدي ــات ،أي خمس ــة دنان ــري
ذه ــب ،أو رأس ــن م ــن البق ــر ،أو فدان ــن م ــن األرض ،أو
م ــا تيس ــر م ــن ممتل ــكات ،مل ــن افتق ــر النق ــود( ،)12أم ــا يف
ف ــرتة الثمانينــ�ات فق ــد ت ــراوح مق ــدار امله ــر ب ــن -1000
ً
 2000دينـــ�ار أردين تقريبـــ�ا ،ويف التســـعيني�ات ،تـــراوح
ً
ً
ب ــن  3000-2000دينــ�ا أردين تقريبــ�ا ،وحالي ــا ي ــرتاوح
ً
مقـــداره  5000-3000دينـــ�ار أردين ،ونـــادرا مـــا يزيـــد
ع ــن ه ــذا.

التلبيسة :
َ
الكتـــاب» ،وعـــودة أهـــل العروســـن
بعـــد «كتـــب ِ
مـــن مدينـــ�ة نابلـــس ،وقبـــل غـــروب الشـــمس ،تبـــ�دأ

النس ــوة بالق ــدوم إىل بي ــت وال ــد الع ــروس للمش ــاركة يف
ُّ
«حفل ــة تلبي ــس الذب ــل» ،وع ــادة م ــا ُيك ـ ّـن م ــن املقرب ــات،
مـــن الدرجـــة األوىل لـــكال العروســـن ،وســـميت هـــذه
احلفل ــة به ــذا االس ــم «التلبيس ــة»؛ ألن ــه يت ــم فيه ــا فع ــل
ُ
تلبي ــس اخلوات ــم ،وه ــي حفل ــة تعريفي ــة ،تع ـ ّـرف أق ــارب
العروســـن علـــى بعضهمـــا البعـــض ،وبمجـــرد دخـــول
العريـــس ،والبـــدء بتلبيـــس الذهـــب والذبلـــة ،تبـــ�دأ
قريب�اتـــه بالغنـــاء:
ِّلبس يا عريس ّلبس ما لك زعالن
ّ
غزالك على حدك طلق( )13الرحيان
ِّلبس يا عريس ّلبس ما لك مغموم
ّ
غزالك على حدك طلق الليمون
ِّلبس يا عريس ّلبس ما لك زعالن
ّ
غزالك على حدك البس كردان

()14

وبع ــد ذل ــك يبــ�دأن بالتعب ــري ع ــن رأيه ــن بالع ــروس،
وذلـــك يف ألـــوان مختلفـــة مـــن الغنـــاء الشـــعيب ،ومـــن
ّ
قولهـــن:
ذلـــك،
ّ ()15
يا بيضة يا نشمية
دليين ع دار أبوك
دليين ع دار أبوك

يا بيضة يا مزيونة

وعـــدا عـــن صفـــات العـــروس :النشـــمية واملزيونـــة،
ً
فإنه ـ ّـن يصفنه ــا أيض ــا بالقم ــح املغرب ــل الص ــايف ،ال ــذي
يس ــهل طحن ــه ،يقل ــن:
ما أخذتلك( )16يا شاطر

ال صفرة وال معلولة
حالك للطاحونة

إال قميح مغربل
ّ
وأرى أن ربـــط اجلمـــال بالقمـــح لـــم يـــأت للتعبـــري
عـــن النقـــاء فحســـب ،إنمـــا للتدليـــل علـــى «النمـــاء»
ً
واخلصوبـــة أيضـــا.
ويف خض ــم أوصافه ــن للع ــروس ،خيصص ــن ج ــزءا م ــن
أغانيهـــن لوصـــف والدهـــا وأقربائهـــا ،كتوثيـــق لتقريـــب
النس ــب بينه ــم ،يقل ــن:

عـادات وتـقـالـيـد

2

ما توخذه( )17يا ناس إن كانت منا
والقمر أبوها والهالل ابن عمها
خالتها يـا نـاس مـا هـي مثلهن
عمتها يا ناس مثل جنوم الطواري
ّ
وتبـــ�ارك النســـاء للعريـــس حبظـــه القـــوي يف اختي�ار
هـــذه العـــروس الـــيت تمتـــاز باجلمـــال والطيبـــ�ة ،وذات
ّ
ّ
شـــبهات العروس بالغزالة
احلسب والنســـب ،فيقلن ُم
اجلميلـــة الـــيت يصطادهـــا ّ
الصيـــاد يف الـــراري ،يف تعبري
اســـتعاري عن شـــدة جمالهـــا ونقائها:
ّ
ّ
وسعوا امليدان وصلوا ع النيب
ّ
القوي
صادها محمد أبو احلظ
ّ
ّ
وسعوا امليدان وصلوا ع الرسول
صادها محمد أبو عيون ّ
السود
وبع ــد م ــدح الع ــروس وأهله ــا ،تنتق ــل النس ــوة مل ــدح
وال ــد العري ــس ،فيقل ــن:

جين�ا()18ع دارك يا يب محمد
ّورين�ا( )19رجالك يا يب محمد

جين�ا ع دارك
ّورين�ا رجالك

جين�ا ع سهلتك يا يب محمد
ّورين�ا عزوتك يا يب محمد

جين�ا ع سهلتك
ّورين�ا عزوتك

ويواصلن غناءهن ممسيات على والد العريس:
يا مساء اخلري من احلارة ّ
مرين�ا
ّ
(مسا أبو محمد عنه من أهلين�ا

(20

يا مساء اخلري من احلارة مركنا
()21

مسا أبو محمد عنه من يركنا

أي أنهـــن يعـــززن بنســـب أبـــو محمـــد وأنـــه مـــن
عائالتهـــن ومـــن أصلهـــن ،جتـــدر اإلشـــارة إىل أن الفخـــر
واالع ــزاز بال ــذات م ــن املوضوع ــات الش ــائعة يف األغني ـ�ة
الشـــعبي�ة الفلســـطيني�ة كمـــا ســـرنى.
والمالحــظ ّأن صــورة األب ّ
ُ
جليــة يف األغــاين الشــعبي�ة
الســابقة ،ويف غريهــا مــن األغــاين الشــعبي�ة األخــرى ،كمــا
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س ــرنى ،وذل ــك يع ــود إىل «أبوي ــة» املجتم ــع الع ــريب عام ــة
والفلســـطيين خاصـــة ،فـــاألب هـــو «عمـــود البيـــت»
و«الس ــند» ال ــذي ي ــوكل إلي ــه األم ــر كل ــه ،وبالت ــايل فه ــو
«أس ــاس العائل ــة وبطله ــا»( ،)22واملس ــؤول ع ــن كل م ــا
يتعل ــق بأم ــور البي ــت س ــواء الداخلي ــة منه ــا أو اخلارجي ــة
ً
ً
أيض ــا .ويف ال ــزواج ،حتدي ــدا ،تتجس ــد ص ــورة األب داخ ــل
املجتمـــع ،حيـــث «االعتمـــاد عليـــه» يف تمويـــل الـــزواج
ً
ً
ً
ّ
ماديـــا ومعنويـــا أيضـــا ،وذلـــك حبـــث أقاربـــه وأوالده
وإخوانــه علــى تقديــم العــون واملســاعدة يف كل الرتتيب ـ�ات
املتعلق ــة بف ــرح ابنــ�ه.
وقب ــل االنته ــاء م ــن «التلبيس ــة» ،خيتم ــن بأهزوج ــة
حماس ــية ،يقل ــن فيه ــا:
ّ
ليمون ّيمه ليمون مدىل ع عالين�ا
ال تقولوا محمد غريب هذا من أهالين�ا
فكـــوس ّيمـــه فكـــوس مـــدىل ع أمـــه جنـــوس
جنـــوس
ّ
ال تقولوا محمد غريب هذا يف حد العروس
وبعـــد االنتهـــاء مـــن «التلبيســـة» ،يعـــود أقـــارب
العروســـن إىل بيوتهـــم ،ويبقـــى األهـــل املقربـــون ،والـــد
العريـــس ووالدتـــه وأخواتـــه وإخوانـــه؛ لتنـــ�اول طعـــام
العشـــاء ،كعربـــون النســـب ،وبعـــد ذلـــك ،تبـــ�دأ «فـــرتة
ُ
اخلطوبـــة» الـــيت حتـــدد مدتهـــا ،عـــادة ،مـــدى جاهزيـــة
العري ــس يف جته ــزي مزنل ــه وتأثيثــ�ه ب ــكل م ــا يل ــزم ،ولك ــن،
وبعـــد االستفســـار مـــن كبـــار الســـن ،أكـــدوا يل أن فـــرتة
ً
اخلطوبـــة ،قديمـــا ،كانـــت تـــرتاوح ،يف األعـــم األغلـــب،
ً
مـــدة أســـبوع إىل شـــهرين أو ثالثـــة تقريبـــ�ا ،ويف حـــال
أعل ــن العري ــس جاهزيتــ�ه ،تبــ�دأ م ــا أطل ــق علي ــه «لي ــايل
الفـــرح».

ليايل الفرح :
تبـــ�دأ ليـــايل الفـــرح فـــور اإلعـــالن عـــن جاهزيـــة
العريـــس ،وحتديـــد موعـــد الـــزواج ،والبـــدء بدعـــوة

«املعازيـــم»« /املدعويـــن» حلضـــور مراســـم الـــزواج
ّ
البهـــي ،إذ حيـــدد والـــد العريـــس أســـماء املدعويـــن،
ً
ويكلـــف بعـــض شـــبان عائلتـــه بدعوتهـــم ،وقديمـــا،
كانـــت الدعـــوة تشـــمل أهـــايل البلـــدة كافـــة؛ بســـبب
عـــدد الســـكان القليـــل ،أمـــا اليـــوم ،فأصبحـــت الدعـــوة
الم ّ
مقتصـــرة علـــى ُ
قربـــن واألصحـــاب واجلـــريان ،أمـــا
وال ــد الع ــروس فيتكل ــف ه ــو اآلخ ــر بدع ــوة أقارب ــه عل ــى
َ ْ ْ
«طل ِع ــت البن ــت /الع ــروس»؛
م ــا ُيس ــى يف البل ــدة بــــ
أي اس ــتقبال أه ــل العري ــس ف ــور الق ــدوم ألخ ــذ الع ــروس
إىل بي ــت عريس ــها ،وتك ــون الدع ــوة عل ــى ه ــذه الصيغ ــة:
«عليكـــم جـــرية ع طلـــوع البنـــت» ،وعـــادة مـــا يعطـــي
ً
ً
املدعـــوون مـــاال نقديـــا كــــ «نقـــوط» للعـــروس.
ً
وقبـــل العـــرس بأيـــام (قديمـــا كانـــت التعليلـــة قبـــل
الع ــرس بأس ــبوع ،والي ــوم ،بي ــوم أو يوم ــن فق ــط) تبــ�دأ
النس ــوة بــــ «التعالي ــل» ،جم ــع «تعليل ــة» ،وه ــي مف ــردة
مرتبط ــة بامل ــوروث الش ــعيبُ ،يقص ــد به ــا إع ــالن مراس ــيم
الــزواج يف بيــت والــد العريــس ،وهــو اســم داليل يمكــن أن
أفس ــره بمعني ــن اثن ــن :املع ــى الفصي ــح ،وال ــذي يقص ــد
ب ــه «التله ــي» ،لق ــول اب ــن منظ ــور« :تعل ــل ب ــه أي تله ــى
بـــه»( ،)23وهـــو معـــى متوافـــق «وحالـــة» الفـــرح الـــيت
ّ
تعيش ــها النس ــوة ،عل ــى اعتبــ�ار أن التعالي ــل عب ــارة ع ــن
مك ــون ملظاه ــر الس ــعادة وإع ــالن لب ــدء مظاه ــر الف ــرح،
أم ــا املع ــى الع ـ ّ
ـايم ،ف ــأرى بأن ــه اس ــم مش ــتق م ــن مع ــى
ّ
«العلـــو» الـــذي يرتبـــط بمعـــى «الســـعادة» ،ولذلـــك،
ً
ُ
كان ــوا يس ــألون أح ــدا :كي ــف حال ــك؟ ،جييبه ــم« :ع ــال
العـــال» أو «فـــوق الريـــح» ،وإذا أرادوا أن يستفســـروا
ّ
عـــن الوضـــع االقتصـــادي لشـــخص مـــا ،يأتيهـــم الـــرد
ً
ّ
بـــأن وضعـــه «فـــوق ،فـــوق» أو «فـــوق الريـــح» أيضـــا،
ّ
وبالتـــايل ،فـــإن التعاليـــل عبـــارة عـــن طقـــس داليل،
يتضمـــن معـــى الســـعادة ،والقيـــام بـــه «إشـــارة» إىل
ّ
فع ــل الف ــرح املول ــد لتل ــك الس ــعادة ،ويمكن ــين أن أس ــميه
«افتت�احيـــة العـــرس».
ويف فـــرتة «التعاليـــل» يبـــ�دأ الرجـــال والنســـاء جبمع
«احلطـــب» ،وجلـــب أواين طهـــي الطعـــام «الوليمة»،

عـادات وتـقـالـيـد

ّ
وطلـــب اللـــن «الرايب» من مالكـــي األغنـــام يف البلدة؛
وذلـــك بهـــدف التحضـــري إلعـــداد أكلـــة «املنســـف»
ّ
للمدعويـــن على الفرح ،وهناك قســـم آخر حيضر احلطب
ويضعـــه بالقرب مـــن الســـاحة املخصصة إلحيـــاء حفلة
ســـهرة الرجـــال؛ بهـــدف إضـــاءة املـــكان ،على اعتبـــ�ار أن
ُ
الكهربـــاء «القطرية» لم تكن موجـــودة يف البلدة حىت عام
1995م ،فكانـــوا يعتمدون يف توليـــد الكهرباء ملنازلهم على
«مواتـــري» الكهرباء ،الـــيت ال تطيل فرتة اإلضـــاءة الليلية،
فكان على صاحـــب العرس أن حيضر البديـــل ،حال إطفاء
هـــذه املواتـــري ،فكانوا جيلبـــون كميات كبـــرية من احلطب
ً
ويوقدونهـــا جبانـــب تلك الســـاحة ،كما أشـــرت آنفا.
ً
الم ّ
ويف موعد العرس ُ
قسم زمني�ا إىل يومن اثنن:
-

يـــوم اخلميـــس (اليـــوم املخصـــص حلنـــاء
العـــروس والعريـــس)،

-

ويـــوم اجلمعـــة (اليـــوم املخصـــص حلمـــام
العري ــس وزفت ــه وتنــ�اول طع ــام الغ ــداء وحفل ــة
الصمـــدة).

وكان هـــذان اليومـــان مقدســـان يف البلـــدة إلحيـــاء
األع ــراس فيهم ــا .ويمكن ــين تقس ــيم مراس ــيم الع ــرس يف
هذيـــن اليومـــن إىل مـــا يلـــي:
)1

املشاعل

م ــع غ ــروب ش ــمس ي ــوم اخلمي ــس ،تس ــتعد النس ــوة
مــن أهــل العريــس للذهــاب إىل بيــت العــروس؛ حامــالت
ّ
ّ
الم ّ
احلنـــاء ُ
زيـــن بالـــورود وعـــدد مـــن
معهـــن صحـــن
«املشـــاعل» إلنـــارة دربهـــن فـــور حلـــول املســـاء ،وعنـــد
وصولهـــن بيـــت والـــد العـــروس ،يبـــ�دأن بأهازيجهـــن
الش ــعبي�ة املمزوج ــة بالس ــحجة الفلس ــطيني�ة اجلميل ــة،
ويقلـــن:
ّ
منن جبت احلنا محمد يا ريان
()24

من كل عطر ويركه فريت كل اخلان

منن جبت احلنا محمد يا مزيون
ّ
واحلنا من عنا والبدلة من طمون

منن جبت احلنا محمد يا عريس
واحلنا من عنا والبدلة من باريس
ّ
منن جبت احلنا محمد يا فالح
واحلنا من عنا والبدلة من الشام
وللحن ــاء «دالل ــة» عل ــى األلف ــة واملحب ــة ،ول ــم تك ــن
ّ
احلنـــاء مقتصـــرة علـــى العروســـن فقـــط ،وإنمـــا كان
التخضي ــب به ــا ع ــادة عن ــد النس ــاء ،عل ــى اعتبـ ـ�ار أنه ــا،
كمـــا قالـــت يل جـــدة والـــدي رحمهـــا هللا ،تـــأيت بالركـــة،
ّ
وتولــد الســعادة ،وجتعــل املــرأة «مزيونــة» يف عــن زوجهــا،
إال أن ثن�ائي ـ�ة «احلن ــاء /ال ــزواج» ،ه ــي الثن�ائي ـ�ة الش ــائعة
يف املجتمعـــات العربيـــ�ة كافـــة ،فالعـــروس والعريـــس
ّ
يتب�اهي ــان بع ــد ختضي ــب أيديهم ــا باحلن ــاء ،وكأن ــه فع ــل
ً
«إشـــاري» إىل «ســـعادتهما» وإىل «وجودهمـــا» أيضـــا
كزوجـــن جديديـــن ،كمـــا يـــرى بعـــض الباحثـــن أن
ليلـــة احلنـــاء «حتتـــوي يف مضامينهـــا (وظائـــف كامنـــة)
ً
تمثلـــت بوظيفـــة إعـــداد العروســـن وتهيئتهمـــا نفســـيا
ً
واجتماعيـــا ملرحلـــة جديـــدة مـــن حياتهمـــا ،باإلضافـــة إىل
الوظائــف الظاهــرة كالوظيفــة االجتماعيــة ،حيــث يشــكل
العروســان ،علــى الــدوام ،مركــز اهتمــام املجتمــع ،وكذلــك
(الوظيف ــة الزييني ـ�ة) ال ــيت يتمث ــل دوره ــا بإظه ــار مفات ــن
الع ــروس ومكام ــن جماله ــا ب ــن قرين�اته ــا يف ليل ــة زواجه ــا،
ّ
ناهيك ــم ع ــن (الوظيف ــة الطبي ـ�ة) للحن ــة يف ع ــالج بع ــض
األمـــراض اجللديـــة وغريهـــا»(.)25
ً
ومـ ّـر تزيــن العــروس بمراحــل مختلفــة أيضــا ،فكانــوا
ً
قديم ــا خيضب ــون يديه ــا وقدميه ــا وش ــعرها (العتبــ�ارات
طقوســـية تدلـــل علـــى قداســـة الشـــعر يف املـــوروث
الشـــعيب) ،ثـــم اقتصـــر األمـــر علـــى ختضيـــب اليديـــن
بلفهم ــا بقطع ــة م ــن القم ــاش ،ث ــم أصبح ــت «موض ــة»
تزي ــن الي ــد باحل ــروف واألش ــكال اجلميل ــة باس ــتخدام
ُ
اإلب ــرة ،عل ــى س ــبي�ل املث ــال .وبينم ــا تزي ـ ّـن ي ــد الع ــروس،
ّ
ف ــإن ب ــايق النس ــوة يهزج ــن:
ّ
حناكي من مصر شريت�ه
عتتشفوفه()26البيض خضبت�ه
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ّ
حناكي من مصر يا زين�ة

يا أم الشعر األشقر يا هي
ّ
خيك يف العسكر آجالك
ّ
خيك يف العسكر يا هي

()27

عتتشفوفه البيض حطيطته
ّ
حناكي من عمان شريت�ه

ّ
عتشفوفه البيض حنيت�ه
ّ
غنائهن قائالت:
ويواصلن
يا أم اخلناقة يا فاطمة
()28

يا أم اخلناقة يا هي
ّ
وخيك يف احلارة آجالك

()29

ّ
وخيك يف احلارة يا هي
يا أم عن وعن يا فاطمة
يا أم عن وعي يا هي
ّ
خيك يف الصفن آجالك
ّ
خيك يف الصفن يا هي
يا أم الشعر األشقر يا فاطمة

وبعــد االنتهــاء ،تعــود النســاء ،مــن أهــل العريــس ،إىل
البي ــت األق ــرب عل ــى الس ــاحة ال ــيت س ــيتم فيه ــا س ــهرة
حنـــاء العريـــس؛ بهـــدف االســـتماع إىل أغـــاين الرجـــال
ومش ــاهدة رقصاته ــم الش ــعبي�ة املتنوع ــة.
)2

حفلة سهرة احلناء للرجال

ُعـــرف قديمـــا يف بلـــدة بيـــت فوريـــك ختصيـــص
عـــدد مـــن الســـاحات لألعـــراس ،حيـــث كان لـــكل
عائلـــة الســـاحة اخلاصـــة بهـــا ،وتتســـم هـــذه الســـاحة
بمس ــاحتها الواس ــعة وبقربه ــا امل ــكاين م ــن بي ــوت عائل ــة
العري ــس ،وقب ــل موع ــد الس ــهرة بس ــاعات ،يبــ�دأ أق ــارب
العري ــس بتحض ــري الك ــرايس للضي ــوف ،وإع ــداد القه ــوة
«الس ــادة» أو العصائ ــر ،باإلضاف ــة إىل حتض ــري ع ــدد م ــن
عل ــب الس ــجائر؛ به ــدف تقديمه ــا للحاضري ــن ،إال ه ــذه
ً
الع ــادة ل ــم ت ــدم طوي ــال وانته ــت منتص ــف تس ــعيني�ات

عـادات وتـقـالـيـد

الق ــرن الم ــايض ،وبع ــد ص ــالة املغ ــرب يبــ�دأ «املعازي ــم»
ّ
بالتواف ــد إىل س ــاحة الع ــرس ،ويب ـ�دأ «الزجال ــة» بالغن ــاء،
ّ
ومـــن أهـــم الزجالـــة املعروفـــن يف البلـــدة :محفـــوظ
الباك ــري ،ويوس ــف عب ــد أس ــعد خطاطب ــة ،وم ــن أش ــهر
الدبيك ــة :عب ــد اله ــادي غل ــي ،وعب ــد الرحم ــن مصطف ــى
زمل ــوط ،ويوس ــف مصطف ــى صال ــح ،وتوفي ــق أب ــو هلي ــل،
وم ــن الذي ــن كان ــوا يعزف ــون عل ــى الش ــبابة :عب ــد الرحي ــم
ع ــوض نص ــر هللا ،وحس ــن اس ــعيد مليط ــات ،ومحم ــد
اخلشـــمان مليطـــات.
وأشـــهر ألـــوان الغنـــاء الشـــعيب املعـــروف يف أعـــراس
البلـــدة ،وأعـــراس فلســـطن عامـــة :امليجنـــا ،والعتابـــا،
والظريـــف يف الطـــول ،ويـــا حـــاليل ويـــا مـــايل ،وغريهـــا،
وبعـــد ذلـــك ،ظهـــرت ألـــوان أخـــرى مـــن ذلـــك الغنـــاء،
مثـــل :الشـــرويق ،والفرعـــاوي ،ولكـــن مـــن أكـــرث أشـــكال
ً
التعبـــري الغنـــايئ الشـــعيب تـــداوال وشـــهرة يف العـــرس
الفوريكـــي:

وضيوفك يخ أبو محمد

الالزمة
جلل الغايل وجلل ضيوفه

فتبـــ�دأ ســـهرة العريـــس بأغنيـــ�ة «يـــا هـــال يح
الضي ــوف» ،وه ــي «الالزم ــة» ال ــيت س ــتتكرر يف األغنيــ�ة
كله ــا ،كرتحي ــب بالوافدي ــن واملش ــاركن لطق ــوس ه ــذا
ّ
ً
الفـــرح ،ويبـــ�دأ الزجـــال قائـــال:
ّ
يا هال ّ
بالرماح والسيوف
يح الضيوف
والغايل بظله غايل

وقليب ع الغايل مشغوف
الالزمة

ذحب ستة عشر خاروف

الالزمة
وبع ــد ذل ــك ،تب ـ�دأ أغ ــاين امليجن ــا واملرب ــع والظري ــف يف
ُ ّ
الط ــول ،وغريه ــا وم ــن أغ ــاين الس ــحجة ال ــيت كان ــت تغ ــى
يف الع ــرس الفوريك ــي ،تل ــك األغ ــاين ال ــيت يغل ــب عليه ــا
ّ
طابـــع «التأثـــر» باملـــوروث الشـــعيب اخلـــاص بالبلـــدة
نفس ــها ،وبامل ــوروث الش ــعيب الع ــريب بش ــكل ع ــام ،وم ــن
األمثل ــة عل ــى ه ــذا الل ــون م ــن الغن ــاء ،قوله ــم:
نظمـت القول من املعقول
فصول ،فصول وجيب بها
قولـي حـواصـل ومـرتاسـل
وال حيصاهـا كـاتـبها

السحجة:
ُتع ــرف الس ــحجة بأنه ــا م ــن «العالم ــات» ِّ
املؤسس ــة
للف ــن الش ــعيب الفلس ــطيين ،فه ــي «رم ــز» ت ــرايث ثق ــايف
مه ــمُ ،يــراد به ــا التعب ــري ع ــن الف ــرح الكام ــن يف وجداننــ�ا،
ً
ً
ً
ف ــأن تض ــرب ّ
كفي ــك ببعضهم ــا ،مخرج ــا إيقاع ــا خاص ــا
يتن�اس ــب وإيق ــاع األغنيـ ـ�ة الش ــعبي�ة املس ــموعة ،دلي ــل
عل ــى «تأث ــرك» ،وتفاعل ــك م ــع ج ـ ّـو الف ــرح ال ــذي أتي ــت
إليـــه ،ويتكـــون فعـــل الســـحجة باالســـتماع إىل األغـــاين
املرتبط ــة به ــا ،مث ــل :ي ــا ح ــاليل ي ــا م ــايل ،وي ــا ه ــال ّ
ويح
الضيـــوف ،واملربـــع ،واملقســـوم ،واملثمن...وغريهـــا.

ّ
بامليات واألولويف

القتين البيضة برأس العن
وقفت ّ
وحطت حطبها
وقــالــت اسمـع يــا خـي
وهــذه السمرة ّ
خـيبهـا
ّ
ّ
قـال يـا سمـرة حلـي عــين
ّ
بنخـيبـها
الـبيضـة مــا
البيضـة يا فنجان الـصـن
الـسمـرة قهـوة جـوبـها
الـسمـرة يـا صيب العـن
وكـل الـناس تشوفـها
ّ
الم ّ
الغنـــاء ُ
ضمـــن باحلـــوارات
فهـــذا النـــوع مـــن
اخلارجيـــة بـــن الســـمرة والبيضـــة شـــائع يف األغنيـــ�ة
الش ــعبي�ة الفلس ــطيني�ة ،وأرى أن ذل ــك به ــدف التس ــلية
وبـــث الفـــرح واملحبـــة بـــن احلاضريـــن.
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ومـــن األمثلة األخـــرى على أغاين الســـحجة ،تضمن
بعـــض احلكايـــات الشـــعبي�ة القديمـــة املتداولـــة يف
البلـــدة ،ومن ذلـــك على ســـبي�ل املثال إحـــدى احلكايات
اليت وقعـــت أحداثهـــا يف منطقـــة قريب�ة من خربـــة طانا
(شـــرق بيت فوريـــك) ،وقد رواها يل احلاج طاهر قاســـم
خطاطبة رحمه هللا ،واملالحظ يف هـــذه األغني�ة تضمينها
ّ
ملفردات توثـــق اللهجـــة الفوريكية ،يقـــول الزجال:

أجـتنـا جيـوش مـن العـراق
ّ
جيـوشها مـلت األسواق
قـالـوا مـا نــريــد الفــراق
إال فلــسطــن تـعـــود
بــاهلل ال تبكـي يــا عيــين
ع عـبد القـادر احلسيـين

وأنــا طــايـــح ع طـــانـــا
ّ
ماسية
العصـر مــا هـي

هــذا شهـــيد فلــسطــن
خـسـارة يـوكلـهـا الـدود

القــونــي شـــباب اثنــن
البــســــن اعـقيلــية
واحـــد قـــال اذحبــونــوا
ّ
اخلطـية
والـثانـي قــال
دبيت الصوت ع الفواركة
ّ
املحمية
أصحاب البارود
وانتــيخ يــا أبــو هـيكـل
يف إيـدو صواري مسمية
حشـرهـم جــوه الـربيـضة
ذيـب وحـاشـر له ّ
شليه
وقــع سلـيـمـــان مـقتـول
ّ
رمـــيه
وعـــبده وقــــع
سلـيمـان انـىخ يــا حـمــده
تــرانــي ذقــت ّ
املـنيـة
وم ــن األغ ــاين ال ــيت ع ـ ّـرت ع ــن «واق ــع» فلس ــطن،
قوله ــم:
وجيت أحكيلك قصيدة
عـن احلـروب اجلـديـدة
فـيـهــا أمــــور عــديـــدة
للـعــرب مــع الـيـهـود

وبعـــد انقضـــاء نصـــف الســـهرة ،يـــزنل عـــدد مـــن
الرجــال والشــباب ،وهــم يرتــدون لبــاس النســاء «الثــوب
واخلرق ــة» (اللب ــاس الفوريك ــي اخل ــاص بامل ــرأة) ،وه ــم
ّ
يتغنـــون بأغـــان تثـــري حمـــاس احلاضريـــن ،ومـــن أشـــهر
ه ــذه األغ ــاين م ــا ُيع ــرف بأغنيــ�ة (اجلوفي ــة)؛ وه ــو ن ــوع
م ــن الغن ــاء الش ــعيب املش ــهور يف ب ــالد الش ــام ،واملتضم ــن
ّ
ملع ــاين الغ ــزل واحل ــب ،وبالت ــايل ف ــإن ه ــذه أغنيـ ـ�ة تث ــري
يف نف ــوس الش ــباب احلم ــاس وه ــم يس ــحجون .وله ــذه
األغنيـــ�ة طقوســـها يف ســـاحة العـــرس؛ حيـــث يقـــوم
الش ــباب أو الرج ــال املرتدي ــن للب ــاس النس ــاء بالوق ــوف
يف منتصـــف الســـاحة ،ويقابلهـــم عـــدد مـــن املشـــاركن
للعـــرس ،ويـــرددون:
يـا نايمة ،يـا نـايمة
قولوا لها ّ
خيك ذحب
يـا نايمة ،يـا نـايمة
قـولـوا لها ّبيك ذحب
يـا نايمة ،يـا نـايمة
قولوا لها ّ
عمك ذحب

باهلل كعدويل( )30النايمة
ّ
قـالـت خلـونــي نـايـمـة
بـاهلل كعـدولـي النايمة
ّ
قـالـت خلــونـي نـايـمـة
بـاهلل كعدولـي الـنايمـة
ّ
قـالـت خلـونـي نــايـمـة

بـاهلل كعدولـي النـايـمة
يـا نـايمة ،يـا نايمة
ّ
قولوا لها صحيبك ذحب فـزت وقـامـت ع حـيلهـا

عـادات وتـقـالـيـد

الدبكة :
ُ
تعتـــر الدبكـــة مـــن الرقصـــات الشـــرقية املشـــهورة
يف دول عربيـــ�ة مختلفـــة ،وتمتـــاز بأشـــكالها املتنوعـــة،
وحركاتهـــا احلماســـية ،الـــيت تثـــري ُ
المشـــاهد وحتفـــزه
عل ــى التفاع ــل م ــع إيقاع ــات األغنيــ�ة املتن�اس ــبة معه ــا،
ُ
ولفلس ــطن رقص ــات دبك ــة خاص ــة به ــا ،حت ــدد معال ــم
«هويتهــا» الرتاثي ـ�ة ،الــيت ّ
تمزيهــا عــن غريهــا مــن الــدول
األخـــرى ،ومـــن أنـــواع الدبكـــة املشـــهورة يف فلســـطن:
الدبك ــة الش ــعبي�ة ،وه ــي الدبك ــة البس ــيطة يف حركاته ــا،
ويجيدهـــا معظـــم أبنـــ�اء الشـــعب الفلســـطيين دون
اســـتثن�اء ،والدبكـــة الشـــمالية ،وهـــي دبكـــة «دخيلـــة»
م ــن ش ــمال فلس ــطن إىل ب ــايق امل ــدن والق ــرى والبل ــدات،
وربمـــا يرتبـــط أصلهـــا بالدبكـــة الشـــعبي�ة اللبن�انيـــ�ة،
وذلـــك باالعتمـــاد علـــى بعـــض احلـــركات املتشـــابهة
معهــا ،والدبكــة ّ
الطيــارة ،أو املعروفــة بــــ «اجلــويب» ،وهــي
ً
أيضـــا مـــن الدبـــكات «الدخيلـــة» والوافـــدة إلينـــ�ا مـــن
الع ــراق ،والدبك ــة الصعيدي ــة ،وه ــي دبك ــة «مصري ــة»
يف األص ــل ،وتمت ــاز برقص ــة ،أرى بأنه ــا «مخرتع ــة» م ــن
الفلســـطينين أنفســـهم ،فإيقاعهـــا يتن�اســـق وإيقـــاع
ّ
دبكـــة أهـــل الصعيـــد يف مصـــر ،إال أن حركتهـــا مختلفـــة
ّ
بعـــض الـــيشء عنهـــا ،وعلـــى العمـــوم ،فـــإن النوعـــن
ً
األخيريـــن ،يعتـــران مـــن الدبـــكات املضافـــة حديثـــ�ا
للدبـــكات الفلســـطيني�ة املتعـــارف عليهـــا.
وعرفـــت بيـــت فوريـــك هـــذه األنـــواع كلهـــا ،ومـــن
أغ ــاين الدبك ــة املعروف ــة يف البل ــدة :أغنيــ�ة «الدلعون ــا»،
وهـــي مـــن أغـــاين املـــوروث األكـــرث شـــعبي�ة يف عـــدد
مـــن الـــدول العربيـــ�ة ،ومـــع ذلـــك ،فإنـــين أرى بأنهـــا
مـــن األغـــاين املوثقـــة للهويـــة الثقافيـــة الفلســـطيني�ة،
فكلماته ــا وإيق ــاع ترديده ــا عب ــارة ع ــن جتس ــيد للذاك ــرة
اجلمعي ــة الفلس ــطيني�ة ،ويع ــود س ــبب تس ــميتها ،كم ــا
ََ
يـــرى الباحـــث جريـــس خـــوري إىل «املصـــدر (دلـــع)،
وهـــو التعبـــري الـــذي تســـتخدمه العامـــة للداللـــة علـــى
الغن ــج وال ــدالل»( ،)31أم ــا إمي ــل يعق ــوب ،ف ــريى أن ه ــذه
املف ــردة ،مش ــتقة م ــن عب ــارة «دل عن ــاة» ،وه ــي عب ــارة

كنعاني ـ�ة قديم ــة ،تع ــين «أرش ــد عن ــاة» ،وعن ــاة ه ــي ابن ـ�ة
اإللـــه إيـــل ،إلـــه اخلصـــب عنـــد الكنعانيـــن( ،)32ومـــن
األمثلـــة علـــى أغنيـــ�ة الدلعونـــا الفوريكيـــة:
علـى دلعـونـا والقلـب مـايــل
تسـوه مـن السمره أربع حمايل
حبـب البيضـة وأم الـجـدايـل
َ
قلـيب حببك يــا اسمـر اللـون
علــى دلعــونــا لـظــل أغــين
ّ
ّ
وغـين لعيـوين يـا ولــف غــين
وعلى درب الولف وأنا مستين
وعى هللا الولف يمرك من هونا
ومـــن أغـــاين الدبكـــة املشـــهورة يف كل قـــرى ومـــدن
وبلـــدات فلســـطن ،أغنيـــ�ة «يـــا ظريـــف الطـــول»،
ً
وهـــي أغنيـــ�ة مرتبطة أيضـــا بتكويـــن الهويـــة الثقافية
الفلســـطيني�ة ،وتوثيق «الذاكـــرة اجلمعية» ،اليت ترهن
على أصالة الـــرتاث الثقايف الفلســـطيين ،ويعود ســـبب
التســـمية إىل املعى الـــداليل لكلمة ظريف ،املشـــتقة من
الفعـــل «ظـــرف» ،والـــذي يقصد بـــه« :الراعـــة وذكاء
القلب ،ويوصف بـــه الفتي�ان والفتيـــ�ات ،وقيل :الظرف
حســـن العبـــارة ،وقيل حســـن الهيئ�ة»( ،)33ويـــرى إميل
يعقـــوب أن ظريف يف الطول ،اســـم شـــاب ،وقع يف حب
وغرام شـــابة جميلة اســـمها «عنـــاة»( ،)34باإلضافة لما
تقـــدم ،فـــإن ظريف يف الطـــول مـــن األلوان املعـــرة عن
مفاهيم احلب والعشـــق بن الشـــبان والشـــابات ،فكان
ً
ً
غنـــاؤه مثـــريا لعواطفهـــم وحتفـــزيا ملشـــاعرهم املكنونة،
ومـــن األمثلة علـــى ما قيـــل يف العـــرس الفوريكي:
()35

يـا ظريف يف الطـول وع القنيطرة
ّ
ظلت عيونـي ع الـدروب تن�اطـري
ليش تضـربـين وتكسر خـاطـري
يا ظريف يف الطول شو ّ
حببك أنا
****
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يا ظريف يف الطول وين راحي تروح
حـرمت قلـييب وغمقـت الـجـروح
خايـف يـا محبوب تسافـر وتروح
ّ
احلنة:

وختليـين يف الــدار وتنســـاين أنــا

َّ
إن اجلانـــب الوظيفـــي حلنـــة العريـــس يتمثـــل يف
الوظيفـــة الزينييـــ�ة والوظيفـــة االجتماعيـــة املرتبطـــة
بقداســـة احلنـــة وأهميتهـــا يف الفكـــر امليثيولـــويج
الفلس ــطيين ،ولذل ــك ،كان له ــذه املرحل ــة «ختصي ــص»
زمـــين ،وهـــو آخـــر احلفلـــة ،باعتبـــ�اره املكـــون التكميلـــي
حلال ــة الف ــرح والس ــعادة ال ــيت يعيش ــها العري ــس ،وق ــد
خصـــص لهـــذا اجلانـــب أغـــان خاصـــة ،توثـــق أهميـــة
ّ
احلنــاء يف املــوروث الشــعيب الفلســطيين ،ومنهــا ،قولهــم:
ّ
سبل عيونه ومد إيـده حينونه
زغنون ّ
صغري وباملناديل يلفونه

مجموعـــات :قســـم متخصـــص بتحضـــري األرز ،وآخـــر
لتحضــري اللحــم ،وقســم إلعــداد احلســاء «الشــوربة»...
ً
ويب ـ�دأن بإعــداده مــن الصبــاح الباكــر ،حــىت يكــون جاهــزا
مـــع وصـــول زفـــة العريـــس بعـــد صـــالة الظهـــر.
ً
جت ــدر اإلش ــارة إىل أن نظ ــام زف ــة العري ــس كان مش ــيا
علـــى األقـــدام ،مـــن أمـــام مســـجد البلـــدة ،املســـجد
ً
وصـــوال إىل مـــزنل «مســـتضيف» ّ
حمـــام
القديـــم،
العري ــس ،والع ــودة م ــن بي ــت املس ــتضيف ح ــىت م ــزنل
وال ــد العري ــس ،ويف ه ــذه املس ــاحة الزمنيــ�ة ،تتول ــد ع ــدد
مـــن الطقـــوس الـــيت توثـــق مظاهـــر الفـــرح يف الذاكـــرة
اجلمعيـــة الفوريكيـــة.
أم ــا «ش ــكل» الزف ــة فيك ــون كاآليت :صف ــان متوازي ــان
ً
مــن الرجــال ،يتوســطهم أكــرث الرجــال حماســا يف التفاعــل
ّ
م ــع املش ــاركن حلثه ــم عل ــى الدبك ــة والس ــحجة ،كم ــا
يتوســـطهم ّ
الزجالـــة ،ويف آخـــر الصفـــن مجموعـــة مـــن
قريبــ�ات العري ــس ،الل ــوايت يهزج ــن قائ ــالت:

ّ
سبل عيون مـد إيـده حينونـه
ّ
سبل عيون ومـد إيـده حينونـه

والـعـدوة تتفـرج

يا أهل الغريب وال جير لكم خاطـر

يوم طحنا ع الزفة

عـــدد أوراق الـتـفـــاح
والقلـب مـن جـوة ّنواح

يوم طحنا ع الزفة

عــدد أوراق املـشمــش

وشو عامكم عن ابن العم هالشاطر
الالزمة
يا ملـي ويـا ملـي وشـديلي على حصـان
وطلعـيت يـا ملـي ومــا ودعــيت جـريان
الالزمة
ّ
وبعـــد االنتهـــاء مـــن حفلـــة احلنـــاء ،ختتـــم الســـهرة
باملباركـــة للعروســـن ولذويهـــم ،ويقومـــون بدعـــوة
احلاضريـــن لتنـــ�اول طعـــام العشـــاء.
ويف صبـــاح اليـــوم التـــايل ،وهـــو يـــوم اجلمعـــة،
تبـــ�دأ النســـاء مـــن قريبـــ�ات العريـــس وجريانـــه،
بالتوافـــد إىل مـــزنل والـــده؛ للمســـاعدة يف إعـــداد طعـــام
ّ
أنفســـهن إىل
الغـــذاء «املنســـف» ،ويقســـمن النســـاء

عـــدد أوراق اللـيـمـون

يوم طحنا ع الزفة

()36

والقلب من جوة مهموم

والـعـدوة تتفـرج

والقلب من جوة يدهش
والـعـدوة تتفـرج
ً
ويقل ــن أيض ــا ،داعي ــات َم ـ ْـن يف الطري ــق م ــن الش ــباب
للمش ــاركة يف ص ــف الس ــحجة أو الدبك ــة:
ّ
يف بلـدنـا طـابت الـزفـة
عليكم جريه يا شباب احلارة
ملحمد عريسنا أبو النظارة
عليكـم جــرية يـا األجـاويـد
ّ
صفـــي الرجـــال ،هنـــاك عـــدد مـــن
باإلضافـــة إىل
الش ــبان يركب ــون اخلي ــول ويط ــاردون عليه ــا يف منطق ــة

عـادات وتـقـالـيـد

ً
ً
ً
الس ــهل ،احتف ــاال وإعالن ــا رس ــميا ببــ�دء مراس ــيم الزف ــة،
وعندمـــا تـــرى النســـاء موكـــب اخليـــل قـــادم ،يقلـــن:
طـاردولـوا يـا عمه طـاردولـوا
ع احلمرة األصيلة شاليشوله

ً
العري ــس بع ــد حمام ــه ،مرتدي ــا أجم ــل اللب ــاس ،وتف ــوح
ّ
من ــه أجم ــل ال ــرواحئ ،وبينم ــا يغ ــين أق ــارب العري ــس:
تلـولـيح يـا دالــيــة

يـا أم الغصـون العالية

تلوليح عرضن وطول

تلـوليح ما أقـدر أطول
****

شــدلــه يــا عمـه شـدلــه
ع احلمـرة األصيلة طاردولـوا
يف امليـدان يـا عمه يف امليدان
ع احلمــرة األصيلة يـا ّ
خيـال
)3

حمام العريس:

يمتــاز حمــام العريــس يف البلــدة بطقــوس خاصــة ،مــا
ً
زال بعضهــا موجــودا حــىت الزمــن احلاضــر ،وتتمثــل تلــك
ً
أوال ،يتـــم ّ
حمـــام العريـــس يف بيـــت أحـــد
الطقـــوس بــــ:
أصدقائــه أو أقاربــه ،وذلــك بعــد دعــوة رســمية للعريــس،
تتـــم ،عـــادة ،يف األيـــام األوىل مـــن خطوبتـــ�ه ،ولذلـــك
يســـألونه« :مـــن حجـــزك للحمـــام؟» فيقـــول :فـــالن،
ّ
وعـــادة ،تـــأيت أكـــرث مـــن دعـــوة للعريـــس ،إال أن القبـــول
ً
يتـــم لصاحـــب الدعـــوة األوىل .ثانيـــ�ا ،بعـــد ذلـــك تتجـــه
الزفـــة إىل بي ــت ذلـــك الصديـــق تلبي ــ�ة لدعوت ــه ،وخيـــرج

طل الزين من احلمـام
ّ
زهـر يــا ورد الـرمــان

هللا واســـم هللا علـيه

كـل حبـابـه حاولـيه
يبــ�دأ الصدي ــق أو القري ــب ُ
المضي ــف وأف ــراد عائلت ــه

بــــ «تنقيــط العريــس» ،ليبـ�دأ بعــد ذلــك الزجــال بالغنــاء
عل ــى إيق ــاع «اجلوفي ــة» ،يق ــول:
عريسنا زين الشباب

زين الشباب عريسنا

عريسنا ،عريسنا
عـريسـنا عنـرت عبـس

عنرت عبس عريسنا

(الالزمة)
عريسنا ريتك تدوم

ريدك تدوم عريسنا
(الالزمة)

عريسنا ريتك تدوم

وانت�ه القمر واحنا النجوم
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(الالزمة)
مثل القمر يف مطلعه

عـريسـنا ما أبـدعـوا

(الالزمة)
ّ
طويل وشويف أفعالنا

يا بنت يا اللي بالقصر

(الالزمة)
واحنا غوانا سيوفنا

وانيت غواك شعرك

(الالزمة)
واجب علين�ا نزروها

دار دعـتنــا للـفـــرح

(الالزمة)
وعندمـــا ُيطـــل العريـــس علـــى النســـاء ،املرافقـــات
للزفـــة ،يبـــ�دأن بالغنـــاء قائـــالت:
عريسنا طاح الزفة جيعان
عريسنا طاح الزفة جيعان
ّ
()37
مكمرة
وديتلو ميتن جاحه
يوكل ويطعم كل الشبان

الهـــدف منـــه درء عيـــون احلاســـدين ،وبينما هـــي تلتف
حوله ،وتبخـــره ،تغين بعض النســـاء ،قائالت:
من ّيمك شاب محمد من ّيمك
كـل الشباب تقول يا فرحة إمك
من مالك يـا شـاب مـن مـالك
كـل الشـباب تقـول يــا نيـالك
وبع ــد ذل ــك ،يع ــود الرج ــال إىل تش ــكيل صف ــي الزف ــة،
وتعـــود النســـاء خلفهـــم ،حـــىت يصلـــوا إىل بيـــت والـــد
ً
العري ــس ،اس ــتعدادا لتن ـ�اول وليم ــة الف ــرح «املنس ــف»،
وبينم ــا يبــ�دأ أق ــارب العري ــس بإخ ــراج الصح ــون املعب ــأة
باخلـــزب املغـــرق باللـــن الســـاخن ،واملغطـــى بـــاألرز
واللحم ــة ،ومزي ــن بالبقدون ــس والل ــوز والصنوب ــر ،تغ ــين
بعـــض النســـوة:
الـرز مـا هــو عيـش
وال طعــام اجليـش
واللي ما يساوي مثل أبو محمد
قعاده يف البلد لليش؟!

عريسنا طاح الزفة جيعان
عريسنا طاح الزفة جيعان
وديتلو ميتن بدلة ّ
معطرة
يلبس ّ
ويلبس جميع الشبان
عريسنا طاح الزفة هالساعة
عطر شعراته وعطر الشباب
ويضفن قائالت:
عـريسـنا يــا نـــاس

ال تقولـوا عـنه أسمـر

أبيـض مثـل احللـيب

وأحلـى مـن السـكر

عـريسـنا يـــا نــاس

ال تقولـوا عنه حـوفه

أبيـض مـثل احلليب

وأحلـى مــن الـتوفــه

وبعد ذلـــك ،تقرتب منه أمه ،حاملـــة معها «البخور»،
وهو فعل طقيس شـــائع يف املوروث الشـــعيب الفلسطيين،

كناية عن جوده وكرمه يف إطعام ضيوفه.
واملالح ــظ أن أغ ــاين الطع ــام ،كم ــا س ــمعتها كله ــا م ــن
ج ــديت ،مرتبط ــة بوال ــد العري ــس ،وه ــي ظاه ــرة الفت ــة يف
ال ــرتاث الش ــعيب الفلس ــطيين ،ثن�ائيـ ـ�ة (األب /الك ــرم)،
فالطعـــام ،وفـــق املفهـــوم األنثربولـــويج مكـــون رمـــزي
يش ــري إىل احلي ــاة ورغ ــد العي ــش ،ووج ــوده بوف ــرة دالل ــة
عل ــى اجل ــود وك ــرم النف ــس ،وه ــي الصف ــات ال ــيت حي ــاول
امل ــوروث الش ــعيب أن يلزمه ــا للمك ــون احلقيق ــي للع ــرس
الفلســـطيين ،األب .ومـــن األغـــاين األخـــرى الـــيت ّ
كـــن
يقلنه ــا أثنـ ـ�اء تنـ ـ�اول «املعازي ــم» لطع ــام الغ ــداء:
يـا بـي محمــد وجـديلـة علـى الـظهــر
عـاكده الشـور انتـه يـا سـند ظـهـري
ريت من تدعي عليكم يا كلكم أهلي
تبلى بكاسات العى وتموت مـن القهر

عـادات وتـقـالـيـد

ً
ويقلن أيضا:
حلـفـــت الــــنـــاس

مــا تــذبــح ذبيــاح

واذبـح يــا أبــو محـمـد

والـصــــيت لــينــا

حــلفـــت الــــنــاس
ّ
شـرب يـا أبـو مـحـمـد

مـا تــدق الـقـهـاوي

حلـفـــت الــــنـــاس
ّ
لـبــس يـا أبـو مـحـمـد
)4

والـصــــيت لــينــا
مــا تلبـس محـابـس
والـصــــيت لــينــا

زفة العروس (الفاردة) :

بعد االنتهاء من تن�اول الطعام ،يســـتعد أهل العريس
وأبن�اء عائلته إلحضـــار العروس من بيـــت والدها ،ليتقدم
املوكـــب العريـــس ووالـــده وخالـــه ّ
وعمه وعدد مـــن كبار
العائلـــة ،وخلفهـــم موكـــب آخر مـــن قريبـــ�ات العريس،
ً
مصطحبـــن معهـــم خيـــال مزينـــ�ة؛ حـــىت تركـــب عليها
العروس ،قبـــل ميجء زمن الســـيارات واحلافـــالت ،ومن
األغـــاين الشـــائعة يف الفاردة ،قول النســـاء:
طريق الغور واحنا جين�ا طريق الغور
ذهب رشادي لبسها يا محمد ذهب رشادي
طريق عمان واحنا جين�ا طريق ّ
عمان
ذهب عصملي لبسها يا محمد ذهب عصلي
وعن ــد وص ــول املوك ــب م ــزنل وال ــد الع ــروس ،تبـ ـ�دأ
ّ
النســـوة بالدعـــاء لوالدهـــا وخالهـــا ،علـــى اعتبـــ�ار أنـــه
إحـــدى الشـــخصيات «املحوريـــة» يف مخيلـــة املجتمـــع
الفلس ــطيين ،فللخ ــال مكان ــة مهم ــة ب ــن أبنــ�اء أخوات ــه،
ووج ــوده يف زف ــة ابنــ�ة اخت ــه ج ــزء مه ــم م ــن تكوي ــن ه ــذا
الطقـــس االجتماعـــي ،فيقلـــن:
يــا رب سـلـــم ّبيـهــا أعطـى العطية الغالية
ّ
طلــع الـقمــر مـن داره
ّ
يــا ّ
رب كــرث مــالــه
ّ
طلــع الـقمــر مـن داره

ّ ّ
رب سلـــم ّبيـهـا
يـــا
أعطانا العطية الغالية
ّ ّ
رب سلــم خـالـهـا
يـا

وبينم ــا ينتظ ــر أه ــل العري ــس خ ــروج الع ــروس ،تم ــزج
مش ــاعر الف ــرح بب ــكاء والدته ــا ووالده ــا وإخوته ــا ،فهـــي
ســـتغادر البيـــت الـــذي نشـــأت فيـــهّ ،
وكونـــت ذاكرتهـــا
األوىل ،الذاك ــرة املؤسس ــة لهويته ــا الوجودي ــة ،فح ــىت ل ــو
كان بي ــت زوجه ــا جبان ــب بي ــت أهله ــا ،عل ــى س ــبي�ل املث ــال،
فــإن «طقــس خروجهــا» يــوم فرحهــا عبــارة عــن «عالمــة
إشـــارية» إىل االنتقـــال إىل «حيـــاة جديـــدة» ،وتكويـــن
ّ
فعلـــي لذاكـــرة أخـــرى ،تســـعى مـــن خاللهـــا لتأســـيس
هويتهـــا كزوجـــة وأم ،ولذلـــك ،ويف غمـــرة البـــكاء ،تغـــين
أمه ــا قائل ــة:
ّ
وديعي خالتك يا فاطمة ،وديعي عماتك
ّ
ود سـالمـك ع طـرف عـباتـك
خيـيت يـا ّ
بني�ة وديعـي ارفيـقاتـك
وديلهن سالمك ع طرف عباتك
أمـــا صديقـــات طفولتهـــا ،فيقلـــن وهـــن يبكـــن،
يف مشـــهد تراجيـــدي يتضمـــن معـــاين األلفـــة بـــن
ا لصديقـــات:
ُ ّ
كـنا يف احلارة
امبـريح يـا رفيقة
وش قــدر رفيـقه تلـبس اسـواره
ُ ّ
كنا يف املحطب
امبريح يا رفيقة
وش قـدر رفيـقه تلـبس املقصب
ُ ّ
كـنا ع املـيه
امبــريح يــا رفيقه
وش قــدر رفيــقـه جتـــوز خــي
وبع ــد خروجه ــا م ــن بيته ــا ،بفس ــتانها املزي ــن ،رفق ــة
والدهـــا علـــى يمينهـــا ،وخالهـــا أو ّ
عمهـــا علـــى يســـارها،
تس ــتعد لرك ــوب اخلي ــل املزينــ�ة ،ويف ه ــذه األثنــ�اء ،تبــ�دأ
النس ــاء بالغن ــاء:
شـدلـهـا يـا أبـوهـا شـدلها
ع الـحمـرة األصيلة ركبها
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شدلهـا يـا أبـوهـا يـا خـيال
شـدلها ع احلمرة واالرسـان
هودجها يـا أبـوها هـودجها
ع احلمـرة األصيلـة ركبها
)5

الصمدة:

ويعـــود املوكـــب إىل بيـــت العريس ،حيـــث الطقوس
األخرية للعرس الفوريكـــي ،واملعروف باســـم «الصمدة»،
وسميت بهذا االســـم ،نســـبة إىل فعل الصمد ،أي االعتالء
بالعروســـن ،وجلوســـهما يف مكان مرتفـــع ،ولذلك يقولون
ً
للشـــخص الـــذي جيلـــس علـــى طاولـــة ،مثـــال« :مـــا لك
مصمود؟» (لماذا أنت مصمـــود؟) أي لماذا جتلس يف مكان
مرتفـــع ،يقول ابن منظـــورّ :
«الصمـــد :املـــكان املرتفع من
األرض»( ،)38ويف فعل االعتـــالء إظهار أهمية ،وعلو املزنلة،
ولذلك يتـــم التعامل مع العروســـن بهاتـــن الصفتن.
وقبـــل دخول العـــروس مـــزنل العريس ،عليهـــا القيام
بطقس إلصاق قطعة عجين�ة عليهـــا ورق التوت ،ووضعها
علـــى مدخل املزنل؛ وهذا طقس شـــائع ليس يف فلســـطن

ً
فحســـب ،وإنما يف عدد مـــن الدول العربي�ة املجـــاورة أيضا،
ويرى علـــي زيعور أن داللـــة هذا الطقس هو «اســـتجالب
للخصوبـــة والوفرة عـــر ترمزي للزواج ،الـــذي خيلق ويعطي،
بالقمـــح أو العجـــن أو األرز ،الذي يمثل اإلنت�اج واســـتمرار
احليـــاة والعطـــاء»( ،)39ومـــا يدلـــل ذلك مضمـــون أغني�ة
قريبـــ�ات العريس أثنـــ�اء وضعها للعجين�ة:
يـا ريتـك مباركـة علـينــا يـا زينــة
وتبكريي يف الصيب ويلعب ع احلصرية
يـا ريتـك مبـاركـة علـينـا وعلــينــا
وتبكريي يف الصيب يلعب بـن أيـدينـا
يا ريتك مـباركة ع السلف والسلفة
وتبكريي يف الصـيب وتكثريي اخللفة
يا ريتـك مباركـة عـن العـم والعمـة
وتبكريي يف الصـيب ويلعـب عـند أيم
يا ريتك مـباركة ع مـحمـد لـحـالـه
وتبكريي يف الصيب ويلعب عن أخواله

عـادات وتـقـالـيـد

مـشـان ّبيـه يـا بنـات خـوالــه
ّ
مـشـان ّبيـه تـرقصـن قـدامــه
وقولهن ،واصفات العروس:
قـومـي ع حيلـك يـا مـلكــة
والذهـب يف رقبتـك شبكة
شفتها يا أخيت وابـن أختها معهـا
وأربـع خواتـم يف روس أصابعهـا
ما قالت يا قليل العقل طـاوعهـا
فاطمة مليحة ومفتاح السعد معها
وقولهن:

5

وتهزج أم العريس قائلة:
بـوابـة املـدينـة عـاليـه ورفـعهـا يف الـخنصــر
خـلــو قلـيـــيب يـفـرح قـد مـا بـكى وحتـصر
وبعــد دخولهــا املــزنل ،جتلــس يف إحــدى أركانــه الكبــرية،
املزينــ�ة بأجم ــل زينــ�ة ،عل ــى طاول ــة مرتفع ــة ،ح ــىت يراه ــا
عريســـها جميـــع احلاضريـــن مـــن النســـاء املدعـــوات
حلض ــور حفل ــة الصم ــدة ،وأثنــ�اء ذل ــك ،تعتل ــي إيقاع ــات
«الطبلي ــة» مرفق ــة بأغ ــان ش ــعبي�ة متنوع ــة تم ــزج ب ــن
الوص ــف اجلم ــايل للع ــروس ،والتغ ــين بعم ــات العري ــس
وخاالت ــه وأم ــه وأخوات ــه ،وم ــن األمثل ــة عل ــى ذل ــك:
واجب عليكن يا بن�ات عمامه
ّ
واجب عليكن ترقصن قدامـه
مشان أمـه يـا حـبايـب واجـب
وإلـهـا علـين�ا واجبــن وواجـب
مـشـان عمـته يـا بن�اـت العيلة
مـشـان عمتـه تفرحهن هالليلة

والطول طول النخل

والــشعـــر زي اللـــيل

واخلصـر مـن رقتـه

شـد الـقــوى واحلـــيل

يـا نـايمـن الـضىح

مـا تنتــبهــوا يف اللـيل

محمد صـاد الغـزال

اللـــي علـــيه العـــن

وغريهـــا مـــن األغـــاين املضمنة للمعـــاين االســـتعارية
اجلميلة ،واليت توثـــق حميمية العالقة بـــن أبن�اء املجتمع
يف مشـــاركاتهم لألفراح ،وكأن «الســـعادة» جـــزء تكميلي
حلياتهـــم كلها .وبذلـــك تنتهي هـــذه الســـردية اليت توثق
مرويـــات زمـــن مـــى ،وال بـــد مـــن توثيقه حـــىت خيلد يف
ذاكرتنـــ�ا وذاكـــرة األجيال القادمـــة ،ليعرفـــوا أن «هويتن�ا
الثقافيـــة» عبارة عـــن هوية خالدة ،أبدية ،تشـــكل املكون
ّ
الرئيـــيس لوجودنـــا ،ولذلك ال ُبـــد من «احلفـــاظ» عليها
بت�دوينها ،ودراســـة جماليتها.
ّ
ويف اخلتـام ،فـإن طقـوس الـزواج يف بلـدة بيـت فوريـك
نمـوذج ّ
يح علـى طقـوس العـرس الفلسـطيين الشـعيب
ُ
بشـكل عام ،وما يتضمنه من عادات وتقاليد ،نيس بعضها،
بتعبـري الناقـد الفرنيس بـول ريكور ،وحفظ بعضهـا اآلخر يف
ذاكـرة األجيـال املتعاقبة .ومن خالل ما تقـدم ،فإنن�ا نالحظ
أن العـرس الفوريكي حياكي تاريخ البلدة وواقعها ،ويعيش
ظـروف فلسـطن السياسـية واالجتماعيـة واالقتصاديـة
ُ
فيهـا ،باإلضافـة إىل أنـه جيسـد معالـم الـرتاث الثقـايف،
ً
وترسـيخ الهويـة والذاكـرة اجلمعيـة أيضـا.
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الهوامش
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0
0
الثا, ،1ب-وت :دار
6ا@ منظور ،لسان العرب ،ا 67لد ,
صادر ،د.ت .ص .292مادة "زوج".
تولرا ،فيليب Qبورت ،إثنولوجيا Iأن-وبولوجياH6 JI ،ة:
اUامعية للدراسات
مصباح الصمد, ،ب-وت :اWؤسسة 6
والن̀ aوالتوزيع2004 ،م ،ص15
ً
ّ
I
ينظر :أوجيه ،مارك .الزمن أطH6 J ،QgةH6 :ال ̀dيد،
m
0,
0,
البحر@ للثقافة واl̀Qر2016 ،م ،ص37
البحر@ :هيئة
ً
أجريت I
مقابل xمwم ،ومع جدة والدي أيضا رHها الr
,
0
0
I 0
`
أكتو Jونو{  -6من عام
 ~,الف-ة الزمنية التالية} ~, :ر 6
2010م.
ينظر0 6 :
ا@ منظور ،لسان العرب ،ا 67لد السادس،
ص ،134مادة "عرس".
06
ا@ منظور ،لسان العرب ،ج ،13ص ،487مادة "جوه".
0
I
0,
فلسط
Wرح rالزواج ~,
 6من العادات التأسيسية
ً
س gأيضا ،وهو سلوك إشاري م
العر 1و ا, Q
والعا , 6
 0
0,
يدلل ع فعل "اWباركة" 0 ,
ا I UاQبدي
الزوج ،و
ب
الذي يوثق صgحية ذلك الزواج ،ولذلك ،يقولون" :فgن
I
0
"الرlط اWقدس" 0 ,
ب
قرأ فاته ع فgنه" ~, ،إشارة إ 6
I
0,
الرlط اWوثوق بسورة الفاة.
العروس6 ،
0
0
العر 1عامة
من اWصطلحات اWهمة I ~,ال-اث
,
الثقا~ , 6
0
الفلسطي xخاصة ،ويقصد 6ا "الدعوة" ،ومفردة "عزومة"
و
,
ًُ
أو "عز ,ة" ا إشاري أيضا يدلل ع الدعوة إ اWشاركة
 ~0الفرح l" 6خgص" و"إ¢ار"I ~0 ،
د ¡Qع حب
,
,
اWشاركة ،والدليل ع ذلك ،قول 0 6
ا@ منظور" :العزم:

ً
اّ Uد .عزم ع اQمر يعزم عزما :أراد فع .rوقال الليث:
ِ6
ّ
العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاع ."rينظر:
06
ا@ منظور ،لسان العرب ،ج ،12ص ،399مادة "عزم".



فاWصطلح هنا  lIكيد ع lIجيج أوا ¢ا7بة واQلفة 0 ,
ب
0
0,
فلسط ،وإ  0ا
الناس ،فالدعوة إ الفرح ليست عادية ~,
0
 §,دعوة l0بعة من القلب ومفعمة Ul6ب  ~,التأكيد ع
0,
اWدعو@ Wشاركة أ©اب الفرح فر¨م.
مر 0 ,
ت.
0
ن.
6ثنا.
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.23
.24

.25

ينظر :غ¬ ،مد عودة0 , lI ،
ر« بيت فوريكl0 ،بلس:
,
مطبعة اUجاوي2001 ،م ،ص293
ً 0
الفرع الذي ينبت حديثا  ~,الشجرة أو النبتة ،ويت°
بطراوته وخضاره, ،وJمز هنا إ اUيوية والنشاط.
الثوب
0
اUر "ع"
أي
أرشدي xإ بيت والدك ،وكتابة حرف 6
ً ,
I
بــ "ع" اختصارا؛ وذلك ح xيتناسب وµجة أهل بيت
0
فوريك0 , ،
كث-ة من
الذ@ يلفظون ع بــ "ع"  ~,مواضع ,
»م º ،أننا أحافظ ع الطريقة Iال xنطقت 6ا جدI1
,
,

مفردات هذه اQغنية.
ومد Àبعض ال½ات شائع
أخذتلك :أي أخذت لك¿ ،
0
I
 ~,اللهجة الفوريكية ،مثل Á̀ :يتلك ،أي اش -يت لك،
جبتلك ،أي 0
وغ-ها.
أحÃت لك, ....

أي lIخذه.
َأتينا إليك.
أ ِر .l0
 ّ 0
0
و§ مفردة شائعة  ~,اللهجة
ّمر ينا :مرر .lعنهQ :نه, ،

ومشاة ل½ة "عشان" أي Qنه ،فنقول:
الفوريكية،
6
جيت 0 ,
ه عشان نو Åمع بعض ،أي أتيت إ هنا حIx
ً
نتناول الطعام معا.
ً 0
مرر lأيضاJ, .كنا :أصلنا.
مركنا:
النف Çللذات العربية "أ  0اÆا
التحليل
،
ع
زيعور،
,
ّ ,
السلوكية واQسطورية" ،ط, ،4ب-وت :دار الطليعة للطباعة
والن̀1987 ،aم ،ص52
06
ا@ منظور ،لسان العرب ،ج ،11ص ،469مادة "علل"
0
0
اUان هو ¬ 6موعة من اg7ت التجارية اWوجود  ~,البلدة

0
0
القد  ,ة  ~,مدينة l0بلس ،وهو من اQماكن اWهمة ~,

اUمعية 0 Q
جداد ،lع اعتبار أنه ا#Wن الوحيد
الذاكرة 6
 I
0
الذي Êنوا يستطيعون ال̀aاء منه حاجام اQساسية ~,
0
I
مناسبام Êفة ،وما زال للخان هوية ثقافية ،متجسدة ~,
Qس Ìتلك
عراقة معماره6 ،وHال مبانيه و¬ا¡ التجارية, ،
I
ال xتبيع اWأكوQت النابلسية الشعبيةÊ ،لكنافة واUمص
,
يعت-
وغ-ها6 ،
لتا6 ،
والفgفل والزQبية و IالÌرية, ...
و, l
I
اUان ،البلدة القد  ,ة ،من 0
0
مكوlت "الوجود" الI -
الx
, 0
ا̀, 1
ُ
I
ثقا~ مادي
 Qبد من
اUفاظ عليه ،كشاهد ع Jاث ,
ً
وغ -مادي أيضا.
,
ّ
0
I
ÑرانÊ ،مل ،اUنة :وظائÏا وطقو}ا اQجÌعية )دراسة
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0
سورrI 6¬ :l
`أن -بولوجية  ~,قرية بللوران الساحلية(, ،
جامعة ت̀ ،@0 , aم ،33ع2011 ،1م ،ص176
0
 .26عتشفوفه :أي ع كفه ،فال#ف  ~,اللهجة الفوريكية
تلفظ "تش" ،فنقول :تشيف حالك؟ أي كيف حالك.
 .27حطيطه :أي وضعته
0
اUناقة أو 0
0 .28
اUناق :طوق عريض من اUرز  @0 , J0 Iبه
I
النساء أعناّ Öن.
 .29أي جاء إليك

 .30أي :أيقظوا الفتاة النا ة

الشعx
نع ،الفولØور والغناء
 .31خوري ،جريس ,
,6
0
0
الفلسطي" xدراسة , ~, 0
التار« ،اWصطلح ،الفن ،والظواهر
,
0
اUاصة" ،حيفا 6¬ :مع اللغة العربية2013 ،م ،ص.115

البحرين :هيئة البحرين للثقافة واآلثار2016 ،م
 .3تولرا ،فيليب البورت ،إثنولوجيا أنرتوبولوجيا،
ترجمة :مصباح الصمد ،بريوت :املؤسسة
الجامعية للدراسات والنر والتوزيع2004 ،م
 .4خوري ،جريس نعيم ،الفولكلور والغناء الشعبي
الفلسطيني «دراسة يف التاريخ ،املصطلح ،الفن،
والظواهر الخاصة» ،حيفا :مجمع اللغة العربية،
20 3م
 .5زيعور ،عي ،التحليل النفيس للذات العربية
«أنماطها السلوكيّة واألسطورية» ،ط ،4بريوت:
دار الطليعة للطباعة والنر1987 ،م
 .6عمران ،كامل ،الحنّة :وظائفها وطقوسها

 .32ينظر :اWرجع السابق ،ص.116
0 6 .33
ا@ منظور ،لسان العرب ،ج ،9ص ،228مادة "ظرف".
.34

.35
.36
.37

.38

نع ،الفولØور والغناء
 33ينظر :خوري ،جريس ,
0
الفلسطي ،xص116
الشعx
,
,6
0
I
ا منطقة  ~,بيت فوريك .تناطري :ت-قب .ليشW :اذا،
0
و§ من اWفردات الشائعة  ~,اللهجة الفوريكية.
,
0
و§ من اWفردات الشائعة  ~,اللهجة
جوة :أي بداخ, ،r
الفوريكية.
ُ
`
ّ
Ù
 36أي :دجاج ¬مر ،وذو منظر ّ,
0 6 37
ا@ منظور ،لسان العرب ،م ،3ص ،259مادة
)Úد(

النف Çللذات العربية ،ص61
ع ،التحليل
 .39زيعور, ،
,

المصادر والمراجع:
 .ابن منظور ،لسان العرب ،املجلد الثاني ،بريوت:
دار صادر ،د.ت
 .2أوجيه ،مارك .الزمن أطالالً ،ترجمة :جمال شحيّد،

االجتماعية (دراسة أنثربولوجية يف قرية بللوران
الساحلية) ،سوريا :مجلة جامعة ترين ،م،33
ع ،

20م

 .غلمي ،محمد عودة ،تاريخ بيت فوريك ،نابلس:
مطبعة الحجاوي200 ،م

الصور:
-

من ال#تب.

. https://i.pinimg.com/564x/19/
b7/17/19b717a639569a02c98b154ea386b663.jpg
 2. h t t p s : / / i . p i n i m g . c o m / o r i g inals/2a/87/4f/2a874f8e0bc2c2
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3. https://pin.it/36MfqCg https://pin.
it/36MfqCg
4. https://pin.it/5yZQgXx
5. https://pin.it/3KEMfSv
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د .أحمد الوارث  -املغرب

العنصرة يف املغرب:
عيد صيفي
بانشغاالت معيشية

تقديـــــــــــم
حيـرص الفالحـون ،إىل اليـوم ،يف قبيلـة بـين زروال ،الـيت أنتـي إليهـا،
شـمال املغـرب األقـى ،علـى االحتفال بمناسـبة ،تسـى (العنصـرة)،
ْ ْ
باللغـة العربيـ�ة أو ( لعنصـارث) باللغـة األمازيغيـة( ،)1مثلهـم يف ذلـك
مثـل كثـري مـن القبائل املغربي�ة يف شـىت نـوايح البالد .وقـد ارتأينـ�ا ،يف هذا
املقـال ،احلديـث عـن مظاهر هذا االحتفال وطقوسـه ،ثـم الوقوف على
األسـباب والـدالالت الكامنـة خلفـه ،والبحـث ،أيضـا ،يف أصولـه.

طقوس االحتفال
حيتفـل الناس بالعنصرة أثن�اء موسـم احلصـاد يف عز فصل الصيف.
1

« شعالة»العنصرة

ومعلوم أن االشتغال الرسي باحلصاد من قبل سكان البوادي املغربي�ة،

107

عـادات وتـقـالـيـد

شـماال وجنوبـا ،يبـ�دأ خـالل شـهر يونيـو ،ويسـتمر طيلـة
املرحلـة املسـماة فالحيـا( :السـمايم) أو (الصمايـم) ،وهـي
فـرتة تـدوم أربعن يومـا ،نصف مدتها صيفـا ،ومثلها خريفا،
بـدءا مـن يـوم  3يوليـوز حسـب اليوميـة الفالحية12/يونيو
العجي()2؛ حبلولها تشـتعل أشعة الشمس اشتعاال ،وتقفز
درجـة احلـرارة إىل مسـتوياتها القصوى ،يزيدها هبـوب رياح
الشـريق الالفحـة جفافـا وسـخونة ،وهـي تقابل الفرتة األشـد
ً
شـتاء .بـل تعتر
بـرودة ،خـالل السـنة ،املسـماة ب (الليـايل)
حرارة السـمايم أشـد منها وقعا وتأثريا ،لذلك يقال« :خروج
الليـايل للنعايـم وخـروج السـمايم للنقايـم»( ،)3تأكيـدا علـى
أن فـرتة الليـايل ،رغـم شـدة الزمهريـر خاللهـا ،عادة مـا تزامن
مـع التسـاقطات املطريـة املهمة الـيت تمنح اآلمال يف موسـم
فـاليح مثمـر ،كمـا أن الليـايل الشـتوية يعقبهـا فصـل الربيـع
الـذي ُينـيس الفالحـن معاناتهم مع الزمهريـر ،يف حن أن حر
السـمايم ،بقدر ما يرهقهم ،يسـتقبلهم فصل خريف ال يقل
سـخونة ،مـع مـا تتطلبـه الفـرتة مـن بـذل وجهـد يف الشـغل،
ثـم يعقبهمـا الشـتاء البـارد ،ولـو أنهـا ال ختلـو مـن غلـل ذات
فوائـد جمـة ،خاصة اللوز واملشـمش واخلـوخ وباكـور التن،
والبطيـخ بشـىت أنواعـه وغـري ذلـك مـن الثمـرات اخلريفيـة.
لذلـك ،أيضـا ،أبـدع السـلف أمثـاال معـرة عـن املناسـبتن،
ّ َْ
كقولهـم« :خروجـك مـن ينـري أخ َـري مـن خروجـك مـن
الع َ
َ
نصـر»(.)4
وكما أن للناس يف عز الشـــتاء تاريـــخ فاصل يف حياتهم
املعيشـــية هو (احلاكـــوز) ،الـــذي يؤرخون بـــه لالنقالب
الشـــتويّ ،لما تبلغ (الليـــايل) منتصفها ،فـــإن لهم ،أيضا،
يف أوج الصيـــف ،تاريـــخ يقابلـــه ويشـــاكله يف االهتمـــام،
الع ْن ْص َ
هوَ :
ـــرة ،وموعده يوم 24يونيو الفـــاليح( )5املوافق
ل 7يوليـــوز العجي ،أي بعـــد االحتفال بمناســـبة (موت
األرض) الربيعيـــة بأربعـــن يومـــا؛ يؤرخون بـــه لالنقالب
الصيفـــي .واالنقالب ،هنا ،إشـــارة إىل انتصـــاف الصيف
أو باألحـــرى مـــرور  37يومـــا منه .ويـــردد الفالحـــون قوال
شـــعريا مأثورا معرا جدا باملناســـبة يقولـــون فيه:
َ
َ
ىسبع طاعشر ُيوم قنطرة
ما بن السمايم والعنصرة

2

ورقة من اليومية العصرية املغربي�ة الشهرية

َ
واملقصـــود بَ :
(ســـبع طاعشـــر) ،يف اللســـان الدارج:
ســـبعة عشـــر ،ألن العنصـــرة تدخـــل يـــوم  24يونيـــو،
والســـمايم تبت�دئ يـــوم  12يوليوز ،فيكـــون الفارق الزمين
ْ
بدايتيهما هـــو  17يوما .علما أن العنصـــرة يوم واحد،
بـــن
لكن قد تمتد إىل ســـبعة ،يف بعض النـــوايح( ،)6وقد حيتفل
بهـــا بعضهـــم يف اليـــوم األول وبعضهـــم يف اليـــوم الثـــاين،
املوافـــق ل 25من شـــهر يونيو(.)7
لماذا يستحضرون هذا اليوم بالذات؟
إنه ،كما تقـــدم ،تاريخ حدوث االنقـــالب الصيفي(،)8
حســـب مـــا اعتدنـــا أن نســـميه حديثـــ�ا .وهذه مناســـبة
فالحيـــة فارقـــة حســـب التقويـــم الفـــاليح ،علـــى غرار
االنقـــالب الشـــتوي ،وبالتـــايل فله تأثـــري كبـــري يف احلياة
الزراعية واملعيشـــية للناس .شـــاهد ذلـــك ،أن الفالحن،
يف أي مـــكان مـــن املغـــرب ،إذا ســـألت أحدهـــم عن معى
(العنصـــرة ) ،جييـــب بما حيـــدث فيها وبســـببها ،فيقول:
ُ ْ
«إن حبـــات الـــزرع ت َعن َصـــر» ،أي أنها تصل إىل مســـتوى
اﻟﻌﻨﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب :ﻋﻴﺪ ﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎﻧﺸﻐﺎﻻت ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ
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جز أصواف اخلرفان

عال مـــن اليبس ،فال تفســـد حـــن ختـــزن ،وال يقربها وال
ّ
ينخرهـــا الســـوس()9؛ ممـــا يفيـــد أن األمر يتعلـــق بالغلة
وهاجـــس احلفـــاظ علـــى احلبـــوب مـــن الفســـاد بعـــد
التخزيـــن ،لـــذا فهم ال يفعلـــون ذلـــك إال إذا «عنصرت»،
فتكـــون العنصرة بهـــذا املفهـــوم عيد نضـــج الثمـــار(،)10
واملقصـــود هنـــا :احلبوب والقطـــاين .لكن األمـــر يمتد إىل
أشـــياء أخرى مرتبطـــة بضروريات العيـــش؛ فالمأثور من
َ
زمـــن بعيـــد ،عنـــد الفالحـــن ،أن «ق ْط َع اخلشـــب [ من
أعـــواد وحطب وغري ذلـــك] يومـــه [يعين يـــوم العنصرة]
ٌ
أمـــان من الســـوس النتهـــاء طيبهـــا»( .)11و«ممـــا جرب
يـــوم العنصـــرة [كذلك] تغبري أشـــجار التن فال يســـقط
مـــن ثمارها يشء وتســـلم مـــن اجلـــواحئ»( ،)12إىل حد أنهم
كانوا يعتـــرون تراب العنصـــرة أفيد من لقاح ثمـــار الدكار
املعتمـــد يف هذا الشـــأن .وللنـــاس ،إىل اليـــوم ،يف قبائل بين
زروال ،دعـــاء موروث عن الســـلف يقال أثنـــ�اء رش تراب
العنصـــرة على أشـــجار التن ،نصـــه« :اللهـــم صل على
ســـيدنا املختار ،تـــراب العنصـــرة خري من الـــدكار».
يف يـــوم العنصرة ،كذلـــك ،يتم جين عســـل النحل .ويف
ّ
اليوم نفســـه تقســـم الماشـــية املشـــرتكة ،وجتز أصواف
ٌ
اخلرفـــان ،حـــىت لقد جـــرى ،مجـــرى احلكمةَ ،مثـــل ،على
َ
لســـان عامـــة النـــاس منـــذ القـــدم ،نصـــه أن« :الك ْبش

ّ
املصـــوف مـــا يكفـــز العنصـــرة»()13؛ أو بتعبـــري آخـــر:
َ
ّ
املصـــوف ما يقفـــز عنصرة»( ،)14يعـــين أنه من
«الك ْبـــش
غـــري املستحســـن أن يـــرتك إىل ما بعـــد العنصـــرة بال جز،
الشـــتداد احلرارة.
إن جميـــع األشـــغال املذكـــورة ،كمـــا هو واضـــح ،لها
صلـــة وطيـــدة باالنشـــغاالت املعيشـــية ،ومن ثمـــة ،يتم
االحتفـــال بهـــذا اليـــوم اعتبـــ�ارا للركـــة اليت حتـــل معه،
فتمنح الفالحن فرصـــة احلفاظ على الغلـــة من التلف،
واالطمئنـــ�ان عليها مـــن الفســـاد ،بعد عناء كبري وشـــغل
ّ
متواصـــل طـــوال فـــرتات العـــام الماضية .وهـــم خيلدون
هذا االحتفـــال ،إىل اليوم ،بطقوس خاصـــة جدا ال تمارس
إال (يوم العنصـــرة) ،كما يســـمونه( ،)15بنهـــاره وليله ،إىل
احلـــد الـــذي كان يبلـــغ فيـــه األمر حـــد التقديـــس لتلك
الطقـــوس( ،)16وهي كما يلـــي ،أو باألحرى مـــا تبقى منها:
أولهــا :الشــعالة ،أومــا يســى :نــريان الفــرح( .)17ورغــم
االختـــالف يف التفاصيـــل ،يعـــد إشـــعال النـــار القاســـم
املشــرتك يف االحتفــال بهــذا اليــوم بــن الفالحــن ،والنــاس
أجمعـــن ،يف ســـائر نـــوايح املغـــرب ،حـــىت إن بعضهـــم
يكتفــي باســتعمال اســم الشــعالة أو (ثاشــعالث) للداللــة
عل ــى العنص ــرة(.)18

عـادات وتـقـالـيـد

فف ــي قبيل ــة ب ــين زروال ،ذات اللس ــان الع ــريب الي ــوم،
واملحســـوبة علـــى مقدمـــة جبـــال الريـــف ،تهـــب ربـــات
البيـــوت مـــن الصبـــاح الباكـــر ،فتكنســـن املمـــرات ،ثـــم
تقمـــن بإضـــرام النـــار يف الهشـــيم إلحـــداث الدخـــان،
وتوجيهـــه حنـــو الغـــرف واألشـــجار واملـــوايش .ويف قبائـــل
جبـــال الريـــف األمازيغيـــة ،الـــيت حتـــاذي القبيلـــة
الزرواليـــة مـــن جهـــة الشـــمال ،حيـــدث الـــيشء نفســـه؛
فف ــي قبيل ــة بقي ــوة ،عل ــى س ــبي�ل املث ــال ،حس ــب ق ــول
باح ــث معاص ــر ،تق ــوم كل واح ــدة م ــن النس ــوة «جبم ــع
مـــا هـــو قابـــل لالشـــتعال ،ممـــا تراكـــم مـــن القـــش
واألعشـــاب اليابســـة وســـيقان الـــزرع ،موزعـــة ذلـــك
أكوامـــا صغـــرية هنـــا وهنـــاك ،قـــرب هـــذه الشـــجرة
وتل ــك ،وب ــن هات ــن وتان ــك .جتم ــع كوم ــة أك ــر ،ترتكه ــا
بالســاحة ،أمــام البــاب الرئيــيس للبيــت (أزقــاق) .تدلــف
مســـرعة إىل الداخـــل لتوقـــظ أفـــراد أســـرتها ،معلنـــة ،يف
ْ
ح ــزم ،أن اجلمي ــع اس ــتيقظ إال املتقاعس ــن املتخاذل ــن،
ْ ْ
ْ
صـــارث) والقفـــز علـــى النـــار ،ال
مؤكـــدة أن إحيـــاء ( لعن
يصــح إال باكــرا .تعــود إىل اخلــارج ،تضــرم النــار يف األكــوام
املوضوع ــة هن ــا وهن ــاك ،فيتصاع ــد دخ ــان كثي ــف يف ل ــون
أبي ــض داك ــن ،تزي ــد م ــن كثافت ــه رطوب ــة الصب ــاح الباك ــر
والس ــديم املنتش ــر .تض ــرم الن ــار يف محي ــط امل ــزنل ب ــكل
األرج ــاء ،ق ــرب احلج ــر والش ــجر ،وحوله ــا حي ــوم ويقف ــز
البشـــر ،دخانهـــا املتصاعـــد جيـــب أن يمـــس المالـــك
وامللــك ،اتقــاء العــن اللعين ـ�ة واألرواح الشــريرة والنفــس
ِ
ُ
احلســود .كمــا تطلــى جــذوع األشــجار بالــرتاب ،وتوضــع
ُ ِّ
قطــرة مــن القطــران (أزيــث -ن -أيل) ،أي :زيــت الغنــم،
كم ــا تس ــى محلي ــا ،بأن ــوف امل ــوايش قب ــل اخل ــروج به ــا إىل
املراعـــي أو الســـري بهـــا إىل املـــرايس»(.)19

شـــبي�ه بذلك حيـــدث يف قبيلـــة زمور وســـط املغرب،
يوقـــــــد الفالحون (تاشـــعالت) ،بهذه املناســـبة،
حيـــث ِ
يف زرائـــب اخلرفـــان ،عنـــد املغيـــب ،مســـتعملن نبـــ�ات
العناب ،وســـيقان جافة من َ ْ
الر َوق ،مـــع الفحم والنب�اتات
البلســـمية .وحيـــرص الرعـــاة علـــى أن يمـــس الدخـــان
خرافهـــم ،إيمانـــا منهـــم بوجود الركـــة فيه .كمـــا يعرض
املصابـــون بمـــرض العيـــون وجوههـــم للدخان علـــى أمل
الشـــفاء من مصابهم .ويعتقـــدون أيضا أن الرمـــاد الناجت
عن هـــذه الشـــعالة لـــه خصائص عالجيـــة(.)22

عل ــى اجله ــة الغربيــ�ة ،ش ــمال املغ ــرب ،أيض ــا ،األم ــر
ال خيتلـــف ،شـــاهد ذلـــك حديـــث لباحثـــة معاصـــرة،
حت ــت عن ــوان :العنص ــرة ،مم ــا ج ــاء في ــه« :يعق ــد ه ــذا
االحتف ــال يف الي ــوم الراب ــع والعش ــرين م ــن ش ــهر يونيــ�ه،
حي ــث يتوج ــه الفالح ــون يف الي ــوم ال ــذي قبل ــه ،أي ي ــوم
 23مـــن الشـــهر املذكـــور ،إىل مـــكان مظلـــل باألشـــجار

كمـــا كان أهـــل فـــاس ومكنـــاس ومراكـــش يوقـــدون
الشـــعالة باملناســـبة ،إما داخل الدور أو بالقـــرب منها(،)23
مثلهـــم يف ذلك مثـــل ســـكان تانانـــت يف نتيفـــة ،بعيدا يف
اجلنـــوب ،حيث كانوا يشـــعلون نـــريان الفرح ،باملناســـبة
نفســـها ،على بعد خطوات من أعتاب البيوت ،يطعمونها
خبشـــب العناب اجلاف كلمـــا خمدت ،مـــع احلرص على

فيعق ــدون جتمع ــا ليلي ــا يوق ــدون في ــه الن ــريان بواس ــطة
التـــن واألخشـــاب ،ممـــا يدعـــو إىل نـــوع مـــن الفرجـــة
والرتفي ــه والرق ــص أم ــام الله ــب والش ــرر املتطاي ــر م ــن
تل ــك الن ــار؛ فيلع ــب األطف ــال ،وتزغ ــرد النس ــاء ،بينم ــا
يس ــهر الرج ــال عل ــى ع ــدم انتش ــار لهي ــب الن ــار ووصول ــه
إىل األش ــجار؛ هك ــذا يقض ــون ليلته ــم يف ف ــرح ونش ــاط إىل
منتص ــف اللي ــل ،حي ــث يرجع ــون إىل دياره ــم يف انتظ ــار
الصبـــح لكـــي يتوجهـــوا حينـــ�ذاك إىل شـــاطئ النهـــر أو
البحـــر» ملواصلـــة االحتفـــال بطقـــوس أخـــرى(.)20
هذا يف الشـــمال املغـــريب ،شـــرقه وغربه .وحيـــدث ٌ
أمر
مشـــابه يف قبائـــل بعيـــدة جنـــوب البـــالد؛ فـــ«هناك [يف
الشـــاوية يتم] إشعال نار كبرية تســـى (الشعالة) .وكان
شـــباب الدواوير يتهيؤون لها طـــوال النهار ،جبمع احلطب
مـــن أشـــواك األحـــراش ،وعنـــد ســـقوط الظـــالم يبـــ�دأ
االحتفـــال بإشـــعال هذه النريان وســـط أهازيـــج وزغاريد
نســـوية ،ويدعى للقفز فوقهـــا كل الشـــباب األقوياء ،فال
يتخلـــف أحد ،مخافـــة تعيريه باجلن .ويشـــاركهم بعض
الكبار ممن يعانـــون من انقباض نفـــيس أو ثقاف جنيس،
أو عوانـــس فاتهن ركب الـــزواج»(.)21
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أال يتجاوز اللهب مســـتوى معـــن ،فيقوم الرجـــل بالقفز
فـــوق النار ثـــالث مـــرات متت�الية ،وهـــو يتمـــى أن يفعل
اليشء نفســـه يف الســـنة املقبلـــة .أما الشـــيوخ فيقفزون
فوقها عندمـــا ينخفض ارتفاعها ،وكذلك تفعل النســـوة،
وهـــن حيملن أطفالهـــن على أذرعهـــن(.)24

عر الشـــاطئ مقابل بعض مالليم .إىل جانـــب ما يقصده
بعـــض القرويـــن من رغبـــة يف التـــرك بمـــاء البحر ،حىت
يتجـــدد لديهـــم النشـــاط خلـــوض غمـــار ..عمـــل فاليح
مبـــارك ،وبركة ملموســـة يف ماشـــيتهم الـــيت يصطحبون
بعضـــا منها حلضـــور هذا احلفـــل المايئ العجيـــب»(.)30

كذلـــك يفعلـــون بدكالـــة « ،يف العنصـــرة ،حيث توقد
نريان الفرح (الشـــعالة) احتفاال بهذا اليـــوم»( .)25وخيتار
رب البيـــت أمكنـــة مالئمـــة « ،فـــإذا كان يملـــك ماشـــية
ُ
كثـــرية أشـــعلت النـــار وســـط املـــراح الـــذي تتجمـــع فيه
الماشـــية ،وإذا كان لـــه حقل حنـــاء فإنها توقد وســـط هذا
ا حلقل» ( . )26

يف وســـط املغرب ،وبالضبـــط يف مدين�ة ســـال« ،يذكر
(لويس شـــيني [ ، ]Louis CHENIERت1796 .م) ،أنه
ً
ً
رأى يف ســـال شـــبانا يصنعون َطوفا مـــن القصب والقش
ويدفعـــون به يف مـــاء النهر ثـــم يضرمون النـــار ويجعلون
يســـبحون من حوله ويتمازحون ...وذكر (جورج ســـاملون
[ ]Georges SALMONت1906.م) ،أن مـــن عـــادة
األهـــايل يف ذلك اليـــوم أن حيرقـــوا بومة»(.)31

بـــل إن النـــاس يف الرحامنـــة «حيملون[مـــا حضـــروه
ً
من الطعام] إىل ســـاحة الدرس .ويشـــعلون نـــارا جيعلون
وقودهـــا مـــن روث الغنـــم ألنه كثـــري الدخان ،ثم يرشـــون
كومـــات القمـــح بالمـــاء ،وبعـــد ذلـــك يشـــرع اجلميع يف
تن�اول القمح الـــذي جرى إعداده .ويؤثر أهـــل الرحامنة أن
يوقدوا النـــار على مقربة مـــن احلقول والبســـاتن حبيث
يصـــل الدخـــان إىل أوراق النب�اتات .وما أكرث ما تســـمعهم
[هنـــا يف الرحامنـــة ،كمـــا هنالـــك يف دكالـــة] يقولـــون
لصاحب .بســـتان تكون ثمـــاره ضعيفة( :علـــى خاطر ما
ً
عنصرتويش) ،أي أنك لم تشـــعل فيه نـــار العنصرة»(.)27
َّ
ثانيها :الرتاش؛ أو الرتاشـــق بالماء ،الـــذي يعد ثاين أهم
طقـــوس احتفال العنصرة ،إىل جانب الشـــعالة ،إىل اليوم،
يف عموم البـــالد املغربي�ة ،وإن تب�اينـــت الكيفية ،على غرار
االختالف يف االحتفاء بالشـــعالة(.)28
َ
شـــاهدنا ذلك يف القبيلـــة اجلبلية الزرواليـــة ،ووقفنا
على شـــهادات دالـــة ،هنـــا وهناك .مـــن ذلك ،مثـــال ،أن
ســـكان بادية تطـــوان ،وهم مـــن جبالة كذلـــك ،يقصدون
صبـــاح نهـــار العنصـــرة ،مـــن كل ســـنة ســـاحل البحـــر؛
«فيقضـــون هنالـــك يومهـــم كلـــه يتحممـــون يف البحـــر
ً
جميعـــا ومـــن دون اســـتثن�اء»( .)29ومع هـــذا ،حتضر فرق
الطبالـــن والغياطن الذين يســـتعدون لركـــوب املراكب
البحريـــة صحبة من يرغـــب يف القيام جبولـــة ونزهة حبرية

ويف الشـــاوية« ،يتقـــاذف الناس ،بعضهـــم البعض،
بأقـــداح مـــن المـــاء ،وخاصـــة من طـــرف الصبيـــ�ة ذكورا
وإناثـــا؛ وقد اعتـــروا أن ماء ذلك اليوم تكـــون له خصائص
َّ
املشـــرف ،ومنه جـــاء القـــول( :يزمـــزم الناس
مـــاء زمـــزم
بعضهم بعضـــا)» ،على غرار ما يفعلون يف عاشـــوراء(. )32
ويف دكالة ،حضر إدمـــون دويت (،Edmond DOUTTE
ت1926.م ) لهـــذه العـــادة عنـــد دكالة ،وقـــدم وصفا حيا
حلضور المـــاء يف هذا االحتفـــال ،قائال :إن «من الشـــواهد
الدالة علـــى هذه احلقيقة ،أننـــ�ا نرى أهل اجلديـــدة وأزمور
يذهبون ،يف يوم العنصرة ،لالســـتحمام يف مياه البحر ،بل إن
منهم مـــن يتكلف املـــيجء إىل البحر من األماكـــن القصية.
وال تـــزال تراهـــم يأتون بمجامر إىل ســـاحل البحـــر ليحرقوا
فيها البخور»(.)32
كذلـــك يفعلـــون يف الرحامنـــة ،حســـب قـــول املخـــر
نفســـه ،بل إنهـــم « حيملـــون[ ...كمـــا تقدم ،مـــا حضروه
ً
من الطعام] إىل ســـاحة الدرس .ويشـــعلون نـــارا جيعلون
وقودهـــا مـــن روث الغنـــم ألنه كثـــري الدخان .ثم يرشـــون
كومـــات القمح بالماء ،وبعد ذلك يشـــرع اجلميع يف تن�اول
القمح الـــذي جرى إعـــداده»(.)33
«وأمـــا يف مراكـــش فال تراهـــم يضرمون النـــريان حن
العنصـــرة ،بل يقذفون بعضهـــم بالماء داخـــل البيوت ويف

عـادات وتـقـالـيـد

الشـــوارع بملء ســـطول حىت ليغمر الماء ثي�ابهم كلها .كما
ً
وأنهـــم يرمون بالماء على املســـاجد واألضرحـــة ،وكثريا ما
ً
تراهم ّ
يغطســـون أشـــخاصا يف الســـقايات ومـــوارد الماء؛
ويتعطـــل اجلميع يف ذلـــك اليوم عـــن العمل»(.)34
ثالثهـــا :طعـــام العنصـــرة :إنـــه مكمل لطقـــيس النار
والمـــاء ،وله خصوصيتـــ�ه املرتبطـــة باملناســـبة .ففي بين
زروال شـــمال البـــالد ،يكـــون الغـــداء طعام الكســـكس،
املصنـــوع من دقيق الشـــعري أو القمح ،لكـــن من محصول
املوســـم الفاليح اجلديد ،لذلك يســـى :طحن العنصرة.
كما ُيهيـــأ نوع خاص مـــن اخلزب ،من غلة املوســـم الفاليح
اجلديـــد ،أيضا ،تســـى محليـــا( :الكحاح) ،وهـــي عبارة
عـــن أقراص صغـــري محالة ،تقـــدم يف صيني�ة شـــاي أو أي
مشـــروب أو طعام آخر.
للمقارنـــة ،هنـــا ،كذلـــك «كان الناس يقبلـــون خالل
أيـــام العنصـــرة [يف البـــالد املزابيـــ�ة خصوصا والشـــاوية
عموما ،وســـط املغـــرب] على تن�اول كويـــرات من احللوى
تصنعها النســـاء من دقيق الشـــعري ممزوجة بالعســـل أو
زيـــت الزيتون .كمـــا يصنع يف هـــذا اليوم الكســـكس من
دقيق الشـــعري يبخر على المـــاء والبصـــل ،و[هنا] ال خيلط
باحلليـــب ،كمـــا ال يشـــرب معهـــا يف ذلـــك اليـــوم أي من
املشـــتقات احلليبي�ة ،ويســـى :دقيق العنصـــرة ،وهو جد
مفيـــد [يف نظرهـــم ،بالتجرية] ،للجســـم ،ويســـاعد على
مقاومـــة العديـــد من األمـــراض ،لكنه مضر بمـــن يعانون
من مرض الزهـــري (النـــوار)»(.)35
شـــبي�ه بذلك ،يفعله «الرحامنـــة [يف احتفال جيمعون
فيه بن الشـــعالة والرش بالماء وطعام املناســـبة ،حيث]
ً
يأخذون ،يف يـــوم العنصرة ،قمحا قد درســـوه يف ذلك اليوم
نفســـه ،ويطبخونه يف الماء ،ويجعلون معه من الشـــحم،
ً
ويضيفـــون إليه ملحا ثم حيملونه إىل ســـاحة الدرس[ ،كما
ً
تقدم] ويشـــعلون نـــارا جيعلـــون وقودها مـــن روث الغنم
ألنه كثـــري الدخـــان .ثم يرشـــون كومـــات القمـــح بالماء،
وبعـــد ذلك يشـــرع اجلميـــع يف تنـــ�اول القمح الـــذي جرى
إعداده»(.)36

إنهـــا شـــعائر احتفاليـــة ،مـــا يف ذلـــك شـــك ،لكنهـــا
مرتبطـــة ،كمـــا يبـــ�دو واضحا ،أشـــد مـــا يكـــون االرتب�اط
بهمـــوم املعيـــش؛ ألن املحتفلن ،وهم يمرحون بالشـــعالة
أو الـــرتاش ويفرحـــون بنضج الثمـــار الصيفيـــة ،يفكرون
يف أن يســـلم مـــا جمعـــوه وخزنـــوه من الفســـاد ،لـــذا فهم
يفعلـــون مـــن أجل ذلك مـــا اســـتطاعوا إليه ســـبي�ال ،كما
يستشـــرفون ،يف الوقـــت نفســـه ،ابتهاجاتهـــم خبصـــب
الســـنة املقبلـــة ،ويف هـــذا كلـــه مـــن الذهني�ات أكـــرث مما
يصرف من الماديـــات ،حىت إن أحـــد الباحثن املعاصرين
اعترها طقوســـا ســـحرية(.)37

بدايات العنصرة وأصولها:
تذكـــر املصـــادر العربيـــ�ة أن ســـكان املغـــرب ،احتفلوا
بالعنصـــرة ،منـــذ فرتة مبكـــرة مـــن تاريخ اإلســـالم ،على
أســـاس أنـــه عيـــد فـــاليح( ،)38وأن العنصـــرة حملت ،يف
لسانهم ،باملغرب واألندلس ،اســـما آخر هو :املهرجان(،)39
وكان احتفالهـــم يقوم أساســـا على إضرام النار يف شـــعلة،
يســـمونها العنصـــرة ،فيقفـــزون فوقها ،ويـــرش بعضهم
بعضـــا بالمـــاء( .)40كما جرت العـــادة يف املغـــرب ،وكذلك
يف األندلـــس ،منـــذ فـــرتة مبكـــرة ،بمناســـبة هـــذا العيد،
ارتـــداء الناس الثيـــ�اب البيضاء ،من أول يـــوم بدء طقوس
االحتفـــال كأنهـــم يتخلصـــون ،مع الثـــوب القديـــم ،من
الشـــرور وتوابعها(.)41
وقد وقف الفقهاء املســـلمون موقفـــا مناهضا من هذا
االحتفال وطقوســـه بوصفه بدعة ال يقبلها الشـــرع ،على
حنـــو قول أيب بكـــر الطرطـــويش (ت520 .هــــ1126/م):
«ومـــن البـــدع اجتمـــاع النـــاس بـــأرض األندلـــس .على
ََ
(ينـــري) بابتي�اع الفواكه كالعجـــم ،وإقامة العنصرة،
إقامة
َ
وخميـــس أبريل ،بشـــراء املعجنـــات واإلســـفنج املبت�دعة
وخـــروج الرجـــال جميعا أو أشـــتاتا مع النســـاء مختلطن
للتفـــرج»( .)42بينمـــا رفـــع بعضهـــم وصايا بمنعهـــا كليا،
علـــى حنـــو مـــا ورد يف رســـالة أندلســـية تعـــود إىل الفـــرتة
الوســـيطية نفســـها أوىص فيها املحتســـب أن« :يمنع...
مـــا يفعلـــه الســـفلة والصبيـــ�ان مـــن الـــرش بالمـــاء يف
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األســـواق والشـــوارع وتزليق الطرق يـــوم املهرجان» يعين
العنصـــرة( .)43وحترك بعضهم ،على رأســـهم أبو القاســـم
العـــزيف (ت677 .هــــ1278/م) ،مـــن أجـــل التفكـــري يف
إجياد البديل ،وجنح يف اســـتصدار مرســـوم ســـلطاين جيعل
مناســـبة مولـــد النـــيب محمد صلـــى هللا عليه وســـلم من
األعياد الرســـمية(.)44
ومم ــا الش ــك في ــه أن تقلي ــد املس ــلمن املس ــيحين يف
االحتف ــال بالعنص ــرة( ،)45وبغ ــريه م ــن األعي ــاد املس ــيحية
كان لهـــا دورهـــا يف موقـــف الفقهـــاء .لكـــن بالرغـــم مـــن
ذلـــك ،واصـــل املغاربـــة ،االحتفـــال بالعنصـــرة ،بشـــهادة
احلســـن الـــوزان الـــذي اســـتحضر االحتفـــال بعيـــد
القديـــس يوحنـــا يف حديثـــ�ه عـــن العـــادات املتبعـــة مـــن
قبـــل أهـــل فـــاس يف أيامـــه ،أواخـــر القـــرن 15م ،فقـــال:
«يف ي ــوم القدي ــس يوحن ــا توق ــد ن ــريان كث ــرية م ــن الت ــن
يف جميـــع األحيـــاء»( .)46علمـــا أن العنصـــرة بالـــذات
يصنفه ــا املس ــيحيون ضم ــن أعياده ــم ،ب ــل يع ــد م ــن أع ــز
املناس ــبات يف تاريخه ــم ،وه ــم خيل ــدون في ــه ذك ــرى ن ــزول
القديـــس يوحنـــا ()Saint Jeanعلـــى احلواريـــن،
بع ــد صع ــود املس ــيح بعش ــرة أيـــام(.)47
لذلـــك حـــاول بعـــض املؤرخـــن يف الفـــرتة املعاصـــرة
الربـــط بـــن عيـــد القديـــس يوحنـــا وأصـــول االحتفـــال
بالعنصـــرة يف املغـــرب ،وإرجاعهـــا إىل الـــرتاث املســـييح،
كمـــا يف قـــول إدمـــون دويت« :ومـــن الواضـــح أن لهـــذا
االعتقـــاد[ ،يقصـــد اصطنـــاع ســـحائب مـــن الدخـــان
ي ــوم العنص ــرة] ،صل ــة بتل ــك الع ــادة عن ــد املس ــيحين يف
اصطن ــاع س ــحائب م ــن الدخ ــان يف ي ــوم  24يوني ــو»(،)48
ثـــم اســـتحضر ،بـــدوره ،القديـــس يوحنـــا ،يف قولـــه :إن
«أهـــايل شـــمال إفريقيـــا .يقيمـــون للمنقلـــب الصيفـــي
ً
[يعـــين العنصـــرة] .نوعـــا مـــن االحتفـــال يطابـــق ،مـــن
كل الوجـــوه ،االحتفـــال الـــذي يقيمـــه األوروبيـــون لعيـــد
القديــس يوحنــا .وأمــا النــريان الــيت تضــرم حــن املنقلــب
ً
الصيف ــي ون ــرى له ــا وج ــودا عن ــد العدي ــد م ــن الش ــعوب
ً
األوروبيـــ�ة ،فـــال نعـــدم لهـــا وجـــودا يف املغـــرب ،وهـــي
تعتـــر الطقـــس الرئيـــس املمـــزي ليـــوم العنصـــرة»(.)49

ث ــم اس ــتحضره القدي ــس يوحن ــا ،م ــرة أخ ــرى ،يف حديثــ�ه
ع ــن طق ــوس الم ــاء يف العنص ــرة قائ ــال« :وأم ــا طق ــوس
المـــاء ،مـــن رش وتعويـــم ،فإنهـــا تعتـــر مـــن الطقـــوس
التقليدي ــة يف الفلكل ــور األورويب ،وق ــد ج ــرت الع ــادة عن ــد
األوروبي ــن عل ــى أنه ــم يقبل ــون عل ــى ه ــذه الطق ــوس يف
عي ــد القدي ــس يوحن ــا ،وم ــن املعل ــوم أن الكنيس ــة ختل ــد
يف ذلــك اليــوم عيــد يوحنــا»( .)50كمــا حتــدث إدمــون دويت
عــن «املشــاعل الــيت توقــد يف عيــد القديــس يوحنــا ،ذات
االنتش ــار الواس ــع يف أوروب ــا[ ،بأنه ــا] طق ــوس تدخ ــل يف
الس ــحر اخل ـ ّـريُ ،يــراد به ــا من ــح الق ــوة للش ــمس واإلف ــادة
مـــن خـــريات األشـــعة الشمســـية يف املواســـم الفالحيـــة
ال ــيت يتهي ــؤون له ــا واغتنــ�ام ضيائه ــا ودفئه ــا ،وم ــا يك ــون
لهــا مــن فوائــد علــى صحــة اإلنســان واحليــوان والنب ـ�ات.
وه ــم يقوم ــون به ــذه االحتف ــاالت خاص ــة ح ــن املنقل ــب
الســـنوي ،ألنـــه يكـــون نقطـــة حرجـــة يف دورة الشـــمس
وأنه ــا حباج ــة إىل دع ــم يف بداي ــة رحل ــة ال ــزنول»(.)51
فضـــال عمـــا ســـبق ،إن الســـم العنصـــرة ،حســـب
املهتمـــن باملوضـــوع أيضـــا ،أصـــل يف العرانيـــ�ة ،وهـــو:
(عش ــرتا) أي االجتم ــاع (العش ــرة)( .)52كم ــا اس ــتحضر
الشـــيخ املرغيـــي أمـــورا عظامـــا أخـــرى حدثـــت قديمـــا
جــدا يف يــوم العنصــرة ،فقــال( :إنــه يف هــذا اليــوم وقفــت
الشـــمس لســـيدنا يوشـــع بـــن نـــون ،وفيـــه أيضـــا ولـــد
ســـيدنا حيـــي بـــن زكريـــاء)( ،)53ممـــا يعـــين أن مناســـبة
العنص ــرة له ــا حض ــور قدي ــم يف س ــجل احلي ــاة البش ــرية
وس ــجلها ال ــرويح بال ــذات ،قب ــل ظه ــور عي ــى املس ــيح،
وظهـــور مـــوىس ،عليهمـــا الســـالم ،حـــىت إننـــ�ا لنجـــد
للكلم ــة نفس ــها أص ــال يف اآلرامي ــة ،يف لفظ ــة( :عصرن ــا)
أي اخلتـــام ،ومثلهـــا مثـــل اللفظـــة العرانيـــ�ة (عشـــرتا)
تعــين االجتمــاع (العشــرة)( .)54وقــد ملــح إىل ذلــك بعــض
الدارســـن ،فذكـــر أن «أيـــام العنصـــرة [ترتبـــط] ،يف
عمــوم البــالد املغربي ـ�ة ،بعــدد مــن االحتفــاالت الشــعبي�ة
ذات األص ــول الوثنيـ ـ�ة ،ج ــرى توليفه ــا م ــع مس ــتحبات
إســـالمية ،وخاصـــة منهـــا تقـــاذف النـــاس ،بعضهـــم
البع ــض ،بأق ــداح م ــن الم ــاء»( .)55ويف تعليق ــه عل ــى ه ــذا

عـادات وتـقـالـيـد

االحتفال بالماء يف حبر تطوان (مرتي�ل) خالل العقد اخلامس من القرن العشرين

االحتفـــال كتـــب باحـــث معاصـــر آخـــر قائـــال« :كانـــت
الع ــادة وم ــا ت ــزال [بمناس ــبة العنص ــرة] عم ــل ش ــعالت
ناريـــة يقفزهـــا النـــاس ،ولعلهـــا مـــن بقايـــا الطقـــوس
الوثنيـــ�ة يف هـــذا العيـــد»(.)56
بــل لقــد أثبتــت الدراســات احلديثـ�ة املهتمــة بالتاريــخ
القدي ــم بدالئ ــل تفي ــد أن العنص ــرة حتم ــل ثقاف ــة قديم ــة،
تتج ــاوز ظه ــور اليهودي ــة واملس ــيحية واإلس ــالم ،لتج ــد
مكانهـــا ضمـــن الطقـــوس الزراعيـــة الـــيت كان يتبعهـــا
األمازيـــغ القـــداىم( )57كغريهـــم مـــن الشـــعوب الـــيت
تس ــى بدائيــ�ة .أوله ــا :الش ــعالة ،عل ــى غ ــرار م ــا جن ــده يف
العنص ــرة ،أو ق ــل« :الن ــريان الش ــعائرية ال ــيت توق ــد عن ــد
االنق ــالب الصيف ــي [ال ــذي يواف ــق ي ــوم العنص ــرة]»()58؛
أطل ــق عليه ــا اس ــم :ن ــريان ش ــعائرية ارتب�اط ــا باعتقاده ــم
بوج ــود األرواح يف كل حرك ــة م ــن ح ــركات الطبيع ــة ،وأن
النـــريان ،بلهيبهـــا ودخانهـــا ورمادهـــا ،كفيلـــة بالقضـــاء
علـــى التأثـــريات الشـــريرة لتلـــك األرواح املؤذيـــة ،أو
علـــى األقـــل تهدئـــة غضبهـــا ،واســـتجالب رضاهـــا ،ثـــم
تقوي ــة ق ــوى اخل ــري وق ــوى احلماي ــة للمس ــكن واحلق ــل
واملحص ــول والقطي ــع« ،وه ــذه الق ــوى األخ ــرية[ ،يع ــين
ق ــوى احلماي ــة ،كان] يضعه ــا األمازيغ ــي -يف عج ــزه عـ ــن

تصـــويرها بمعالــم محــددة -حتــت تصــور غامض ّ
لسيـــال
(الرك ــة) يش ــيع النج ــح يف كل م ــا ينف ــذ في ــه»(.)59
واضــــح ،إذن ،أن األمـازيــــغ يف الـعصــــور الـغـابــــرة
اختـــاروا يـــوم العنصـــرة ملمارســـة طقوســـهم بشـــكل
دقي ــق باعتبــ�اره ،تاري ــخ االنق ــالب الصيف ــي ،عل ــى غ ــرار
يـــوم احلاكـــوز الـــذي يوافـــق االنقـــالب الشـــتوي .وأن
اله ــدف م ــن اس ــتعماله الن ــريان الش ــعائرية يف العنص ــرة
لـــه مغـــزى عميـــق هـــو احلفـــاظ علـــى املنتـــوج بمعنـــاه
الشـــامل مـــن التلـــف ،كمـــا يف قـــول أحـــد املهتمـــن
باملوضـــوع« :نعتقـــد كذلـــك أن البدائيـــن كانـــوا ،بهـــذه
االحتف ــاالت ،يبتغ ــون أن يطه ــروا اله ــواء م ــن التأث ــريات
الســيئ�ة ،وأن يقضــوا علــى األرواح الشــريرة أو يطردوهــا.
وإذا كانـــوا يقفـــزون فـــوق النـــريان فلكـــي ُينفـــذوا إىل
اجلس ــم بص ــورة مباش ــرة احل ــرارة ال ــيت يف الن ــار .وكذل ــك
يفعل ــون بغاي ــة التطه ــر م ــن األرواح الش ــريرة ال ــيت يمك ــن
أن تعل ــق بس ــطح اجلس ــم .ث ــم إنه ــم يدفع ــون ،كم ــا قلن ــا،
الدخ ــان ح ــول جوان ــب النب�ات ــات لك ــي يمدوه ــا بالق ــوة
والنش ــاط الكامن ــن يف تل ــك الن ــريان الس ــحرية ،ويمك ــن
أن ينقل ــوا تل ــك الق ــوة وذل ــك النش ــاط إىل األطف ــال حب ــك
أجس ــادهم برم ــاد تل ــك الن ــريان .وم ــن املعل ــوم أن الدخ ــان
اﻟﻌﻨﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب :ﻋﻴﺪ ﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎﻧﺸﻐﺎﻻت ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ
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ناقـــل ناجـــع ،حســـب معتقـــدات البدائيـــن ،لفضائـــل
الــيشء املنبعــث منــه حــن االحــرتاق .ولذلــك نــرى الكثــري
مــن األهــايل يف اجلزائــر حيرقــون التمائــم الــيت يكتبهــا لهــم
ُّ
الطلبـــة ويستنشـــقون دخانهـــا ألنهـــا معـــدودة عندهـــم
م ــن العالج ــات الفعال ــة .وأم ــا املغارب ــة فربم ــا كان له ــم
يف الدخ ــان املنبع ــث م ــن الن ــريان ال ــيت يوقدونه ــا ،أو ربم ــا
كان لهــا عنــد أســالفهم البعيديــن يف أقــل تقديــر ،فضيلــة
ُ
قبـــل
أخـــرى .ولـــو رجعنـــا إىل املثـــل الـــذي ذكرنـــاه مـــن
فم ــن املمك ــن أن يذه ــب بن ـ�ا االعتق ــاد إىل أنه ــم يفك ــرون،
وه ــم ّ
يكون ــون س ــحائب اصطناعي ــة ،يف أنه ــا س ــتصري يف
ً
املس ــتقبل س ــحبا حقيقي ــة محمل ــة باألمط ــار ،وتل ــك ه ــي
القضي ــة العظ ــى عل ــى ال ــدوام عن ــد الفالح ــن يف ش ــمال
إفريقي ــا .وأم ــا م ــن جه ــة أخ ــرى ف ــإن ع ــادة أه ــايل س ــال
يف إحـــراق الطيـــور يف يـــوم العنصـــرة تعتـــر مـــن البقايـــا
الباقيـــة مـــن القرابـــن الـــيت كانـــت جاريـــة يف العصـــور
القديمــة وال تــزال تلمــس لهــا بقايــا يف الفلكلــور األورويب،
بمناســـبة إشـــعال هـــذا النـــوع مـــن النـــريان؛ فهـــم بهـــذا
الفعـــل يدمـــرون بالنـــار روح النب�اتـــات املحســـوبة علـــى
الس ــنة ال ــيت قب ـ ُـل م ــن أج ــل خل ــق روح أخ ــرى ،وق ــد كان ــوا
يمثل ــون له ــذه ال ــروح ت ــارة بإنس ــان وت ــارة أخ ــرى حبي ــوان.
ُ
ويف األخ ــري ف ــإن يف اإلم ــكان أن ندخ ــل العنص ــرة يف احلف ــل
الســـنوي الـــذي يقيمـــه الكثـــري مـــن البدائيـــن إلخمـــاد
نريانهـــم واالحتفـــال بإشـــعال أخـــرى»(.)60
ولعـــل أهـــم مـــا تكشـــف عنـــه طقـــوس املنقلـــب
الس ــنوي ،يف العنص ــرة صيف ــا أو احلاك ــوز ش ــتاء ،وغريه ــا
مـــن املعتقـــدات األمازيغيـــة القديمـــة هـــو أنهـــا كانـــت
تعك ــس نظ ــرة اإلنس ــان املغ ــريب للك ــون وللحي ــاة بمختل ــف
مكوناتهــا الماديــة واملعنويــة .فقــد كان مــن الصعــب عليــه،
يف ذل ــك الزم ــن ،أن يع ــرث عل ــى تفس ــري ملس ــبب�ات الظواه ــر
الطبيعيــة ،فذهــب بــه تصــوره إىل االعتقــاد يف وجــود قــوى
خفي ــة رهيبــ�ة تمس ــك بزم ــام األم ــور ،تمنح ــه إن رضي ــت
عنـــه وحترمـــه إن غضبـــت منـــه ،حتميـــه إذا اســـتعطفها
وتتخل ــى عن ــه إذا أمس ــك ع ــن اس ــرتضائها ،ب ــل لق ــد وض ــع
له ــا أرباب ــا ،وص ــار يعامله ــا باملعامل ــة نفس ــها(.)62

واألمــر ليــس مقصــورا علــى األمازيــغ ،ســكان املغــرب
األقدم ــن ،ب ــل «إن الن ــاس يف البل ــدان البعي ــدة ع ــن خ ــط
االســـتواء أكـــرث مـــا يوقـــدون النـــريان يف وقـــت املنقلـــب
الســـنوي ،وتكـــون رقصـــات الراقصـــن والقفـــز غـــري
املنظ ــم م ــن املحيط ــن ،كم ــا يف «الرقص ــات الدائري ــة»
يف العصـــور الوســـطى [األوربيـــ�ة] ،يتغنـــون بهـــا ،مـــن
ضم ــن م ــا يتغن ــون ،أن يس ــندوا حرك ــة كوك ــب النه ــار [يف
س ــرعته] .لكننــ�ا نش ــاهد احتف ــاالت مش ــابهة يف ف ــرتات
أخ ــرى م ــن الس ــنة ،وال يعس ــر علينـ ـ�ا أن نهت ــدي له ــا إىل
تفس ــري بعك ــس م ــا يق ــع لن ــا م ــع الن ــريان ح ــن التح ــول
الســـنوي .وكذلـــك يوقـــدون النـــريان يف عيـــد الصـــوم
الكبـــري ويف عيـــد الفصـــح ،يف األول مـــن مايـــو ،ولهـــذه
ً
املناس ــبات جميع ــا نس ــب قري ــب أو بعي ــد إىل احتف ــاالت
زراعيـــة قديمـــة .والنـــاس يف املغـــرب يوقـــدون النـــار
ً
املعـــرة عـــن الفـــرح يف غـــري يـــوم العنصـــرة أيضـــا؛ أريـــد
[بق ــويل] الن ــريان ال ــيت يوقدونه ــا يف عي ــد عاش ــوراء ،وم ــن
الواض ــح أن الن ــريان ال ــيت يوقدونه ــا يف عاش ــوراء تتص ــل
بنســـب إىل بعـــض االحتفـــاالت الفالحيـــة الـــيت كان
يقيمه ــا البدائي ــون يف التاري ــخ الش ــميس ث ــم انتقل ــت إىل
التقوي ــم القم ــري وص ــاروا يقبل ــون عليه ــا يف ه ــذا العي ــد
اإلســـاليم»(.)63
هكـــذا ،إذن ،اكتســـت النـــريان الشـــعائرية صـــورة
الشـــعالة الفرجويـــة ،وامتـــد الـــرش بالمـــاء إىل العوم يف
األنهـــار والبحـــار فرحا ،وســـط أهازيج وزغاريد نســـوية،
لكنها لـــم تفقد املغزى القديـــم ،إذ يف هذا اجلـــو االحتفايل
تم االحتفاظ باســـتحضار األرواح ،بل اكتســـت الشعائر،
هنـــا ،أبعادا ربما لم تكـــن لتدور يف خلـــد األمازيغ القدايم،
حيث يشـــارك الكبار ،نســـاء ورجاال ،يف الشـــاوية مثال ،يف
القفز فوق الشعالة ،ســـيما منهم من يعانون من انقباض
نفـــيس أو ثقاف جنـــيس أو عوانـــس فاتهن ركـــب الزواج
( .)64أمـــا يف أزمـــور ف «تنتظـــر النســـاء حلول هـــذا اليوم
بفـــارغ صـــر ،إذ أن (شـــراب احلـــب) املهيأ يف هـــذا اليوم
يكون لـــه مفعول عجيب [يف زعمهن]؛ أما أكرثهن تشـــبث�ا
باخلرافـــات ،فيحملن قطا إىل شـــاطئ البحر وحيرثن الرمل

عـادات وتـقـالـيـد

بمخالبـــه وهـــن يعـــرن عـــن متمني�اتهن ويـــرددن بعض
العبـــارات الســـحرية»( ،)65لذلـــك فإن(الطلبـــة) الذين
يمتهنون الســـحر ،يتجنبـــون اإلعالن عن يـــوم العنصرة،
محاولـــن تغليط النـــاس حـــىت ال يضيع ربحهـــم يف ذلك
اليـــوم( .)66زد علـــى ذلـــك ،أن الشـــيوخ املعروفن باســـم
(موالـــن القصبة) يف الشـــاوية نفســـها ،يلوحـــون بأنهم
جيـــدون يف العنصـــرة ما يســـاعدهم على التنبـــؤ باألحوال
املناخية عـــن الســـنة القادمة(.)67

 ثانيـــ�ا :إن العنصرة إعـــالن عن نهاية موســـم زراعي،واحتفـــاء بـــاألرض وبعطائها املتكرر ،مـــن ثمة ،كانت
املناســـبة باألســـاس فرصـــة لتقديم الشـــكر لنضج
الغالل ،لكنه حيمل هاجســـا احرتازيـــا ،تفاديا للنت�اجئ
امللحميـــة اليت قـــد تأيت علـــى املنتوج ،ممـــا حييل على
اخلوف من أســـرار الطبيعـــة وجروتها.
 ثالثا :إن طقوس االحتفال تســـتحضر النار ورمادها،والمـــاء ،فضال عـــن القوت ،وهـــي العناصـــر الكرى

أخريا  ،نسجل اخلالصات التالية :
 أوال :إن العنصرة عيد من األعياد الشمســـية الضاربةيف القـــدم ،ارتبطت طقوســـها ارتب�اطا وثيقا بنشـــاط
املجتمعـــات الزراعية ،لذا يصح تســـميتها بالطقوس
الزراعية ،وبقيت مرعية عنـــد الفالحن يف املغرب إىل
جانـــب احلاكوز ،على ســـبي�ل املثـــال ،ومازالت راجئة
إىل اليوم رغـــم أنها فقدت الكثـــري من بريقها.
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المصادر والمراجع:
 .ابن البيطار ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن
أحمد األندليس املالقي ،الجامع ملفردات األدوية
واألغذية ،مجلد ،2ج ،4,دار الكتب العلمية،
بريوت1412 ،هـ1992/م.
 .2أعي مصطفى ،العقائد واملعبودات يف املغرب
القديم ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف التاريخ،
مرقونة ،خزانة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
ظهر املهراز -فاس1997-1998 ،م.
 .3بروفنسال إ .ليفي (محقق) ،ثالث رسائل
أندلسية يف آداب الحسبة واملحتسب ،مطبوعات
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املعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرقية ،القاهرة،
املجلد الثاني1955 ،م.
البياض عبد الهادي ،املناخ واملجتمع باملغرب
واألندلس خالل العرص الوسيط :إسهام يف
دراسة الطقوس والذهنيات ،كتاب املجلة
العربية ،العدد ،220الرياض1436 ،هـ.
الحجاجي محمد غازي ،خروج السمايم نقايم
وخروج الليايل نعايم ،األمثال الشعبية بمنطقة
الدار البيضاء والشاوية حسب مواسم السنة
الفالحية ،دار اقرأ للطباعة والنر] ،الرباط[،
يونيو 20 5م.
سعيد حمو" ،العنرصة تاريخ منيس عىل قمم
الجبال" ،يفMi pueblo- Rincón Del :
 ،Medikبالشبكة العنكبوتية ،عىل الرابط
http://medikzoom.com/al-an:
منشور
،/sra-martil-mdiq-tetuan
بتاريخ  14غشت  2018م .اطلعنا عليه يوم
أبريل 202م.
دوتي إدمون ،مراكش ،ترجمة عبدالرحيم حزل،
مطبعة أبي رقراق ،منشورات مرسم ،الرباط،
200م.
الزجايل القرطبي أبو يحيى عبيد الله بن أحمد،
أمثال عوام األندلس ،مستخرجة من كتابه :ري
األوام ومرعى السوام يف نكت الخواص والعوام،
حققها ورشحها وقارنها بغريها :محمد بن
رشيفة ،منشورات وزارة الدولة املكلفة بالشؤون
الثقافية والتعليم األصيل ،فاس1971 ،م.
الطرطويش أبو بكر ]محمد بن الوليد[ ،كتاب
الحوادث والبدع ،حققه وقدم له ووضع
فهارسه عبد املجيد تركي ،دار الغرب اإلسالمي،
1410هـ1990/م.
طليح عبد العزيز ،إ ِ ّ
بقوي َْن :نبش يف الذاكرة:
دراسة إثنوغرافية  ،مطبعة املعارف الجديدة،
الرباط2016 ،م.
(محمد داود) حسناء ،تطوان :سمات ومالمح
من الحياة االجتماعية ،مطبعة الخليج العربي،
منشورات :مكتبة سلمى الثقافية /مؤسسة

محمد داود للتاريخ والثقافة ،تطوان2019 ،م.
 . 2الكتاني محمد بن جعفر بن إدريس ،سلوة
األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقر من العلماء
والصلحاء بمدينة فاس ،ثالثة أجزاء ،تحقيق
عبد الله الكامل الكتاني ،حمزة بن محمد
الطيب الكتاني ،محمد حمزة بن عي الكتاني،
دار الثقافة ،الدار البيضاء2004 ،م.
 . 3املرغيثي محمد بن سعيد ،املمتع يف رشح
املقنع ،تصحيح املنذر عبدالرحمن ،نر املكتبة
العرصية ،بريوت2009 ،هـ 1430/م.
] .14ميشوبيلري إدوارد[ ،مدينة أزمور وضواحيها،
من سلسلة مدن وقبائل املغرب ،ترجمة وتعليق
محمد الشياظمي الحاجي السباعي ،مطابع
سال1989 ،م.
 . 5الوزان الحسن ،وصف إفريقيا ،تحقيق محمد
حجي ،ومحمد األخرض ،منشورات دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت1983،م.
16. LAOUST Emile, "Noms et cérémonies
des feux de joie chez les Berbères du
Haut et de l’Anti-Atlas ", Hesperis,
1921, t. I, 1er tr., pp. 3-65 ; 3e tr., pp.
253-316, xiv pl. h.t. ; 4 tr., pp. 387420.

الصور:
 من ال#تب.1. https://twitter.com/AlmudarraSalah/status/933721588092100609/
photo/1
3. h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m
/106746540988452/photos/pcb.112163473780092/1
12160973780342/?type=3&theater
4. http://medikzoom.com/al-ansra-martil-mdiq-tetuan/

اﻟﻌﻨﺼﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب :ﻋﻴﺪ ﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎﻧﺸﻐﺎﻻت ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ

119

120

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 58

د .نشاد علي الوايف  -الهند

احتفال (بونغال) يف والية
تاملنادو الهندية
ِ

نظرة ٔ
سمايي�ة على طباخ طبق بونغال

املهرجان فهو بمثابة نت�اج وعصـــارة العادات والتقاليد واملعتقدات
وابن البيئـــ�ات واألحداث اليت عاشـــت عليها األمم والشـــعوب ضربا
جبذورهـــا إىل أعمق أعمـــاق الثقافات واحلضـــارات وجـــزء ال يتجزأ يف
التنشـــئة االجتماعيـــة وترقية املجتمـــع واألمم والشـــعوب وتوطيد
العالقـــة بـــن أعضـــاء املجتمـــع .دومـــا حيتفـــل األنـــاس باملهرجـــان
عالمة تـــذكارا للحـــدث املتمـــزي أو اليوم
وضـــع
حتديـــد أو
بمقصـــود
ٍ
ِ
ِ
اخلـــاص مع كونـــه إما فرحـــا أو حزنا .وليـــس من املســـموع واملريئ أن
حيتفـــل الناس بأشـــياء أو مناســـبات أو أيام ال فضل لهـــا أو ال قيمة لها
بل املشـــهود احتفـــال الناس بيوم امليـــالد ويوم امليتـــ�ة واحتفال املرور
الســـنوي ويوم ميالد الوطن وافتت�اح مشـــاريع جديدة وأية منسبات
بهجة أخـــرى ذات العالقـــة بالدين والدني�ا .وعنـــد تفحص صفحات
التاريخ يبـــ�دو أنه أخذ الناس حيتفلون باملهرجـــان للوهلة األوىل نتيجة
عـــن مجهـــودات القـــداىم املتضافـــرة لالكتشـــاف عن طرق ســـرور

عـادات وتـقـالـيـد

وراحة إثر ما تعبوا بأعمال شـــاقة .املهرجـــان يف جانب آخر
ميدان لتظاهـــر املعالم الثقافية والفنـــون ووثيقة واضحة
تـــدل علـــى تطور حضـــارة النـــاس .فـــال يوجـــد يف العالم
مهرجان بدون عالقة لـــه بالقبائل أو األديـــان أو باملنطقية
أو الفالحيـــة .ولـــه أهميـــة كبـــرية مـــن حيث أنـــه يعطي
هيكال لنمط احليـــاة ويوثق العالقة بـــن أعضاء املجتمع.
يقـــول دايفيـــد إميـــل دوركايـــم (1858م1917 -م)
فيلســـوف وعالـــم اجتمـــاع فرنـــيس يف كتابـــه The
 Elementary Forms of Religious Lifeأن املهرجانات
طرق تعزيـــز العالقة بن األشـــخاص واملجتمـــع اجتماعيا
وثقافيـــا واقتصاديـــا )348-347 :1915( .ويقـــول
فيكتـــور تورنـــر (1983-1920م) عالـــم األنرثوبولوجيـــا
تؤثـــر املهرجانـــات يف تغيري مســـرية املجتمع وهـــدم حدوده
التقليديـــة وتعيينهـــا وإعـــادة بن�ائها من جديـــد .ويضيف
قائال «األشـــخاص يف جتمعـــات املهرجانات يتشـــخصون
بشـــخصية ويمنحـــون الفـــرص للـــردود» .ويـــرى أرنولد
فان شـــينب (1957-1873م) إنثوغـــرايف فرنيس «يمهد
املهرجـــان الوســـيلة إىل تغيري املجتمـــع وحـــىت االعتداءات
واملعـــارك يف مياديـــن املهرجـــان تســـهم يف التغيري».
املهرجـــان حادثة يعقدها عادة شـــعب أو قبيلة بالرتكزي
علـــى ممـــزيات دينيـــ�ة أو ثقافيـــة يمتلكها ذلك الشـــعب
أو القبيلـــة خاصـــة ويمثـــل كل مهرجان حـــوادث وقضايا
العوملـــة (.)globalization
يتم اســـتعمال اللفـــظ  Festivalيف اللغـــة اإلجنلزيية
لإلشـــارة إىل االحتفال واملهرجـــان يف حن واحـــد ولكنهما
متفارقان يف اللغـــة العربي�ة .االحتفال مصطلـــح عام ُيرمز
بـــه إىل اجتماع الناس للمشـــاركة يف مناســـبة مـــا ّ
يتم فيه
تبـــ�ادل التهاين وإقامة النشـــاط مخططـــا أو غري مخطط.
ويتمـــزي بأن يكـــون عالقا بشـــخص أو أشـــخاص كثرية أو
بمجموعـــة كبـــرية مثلما يكـــون عيد ميالد وحفلـــة زفاف.
وأمـــا ِامل ْه َرجـــان كلمة مركبة مـــن كلمتـــن األوىل منها ِم ْهر
ومـــن معانيها الشـــمس والثاني�ة جان مـــن معانيها احلياة
أو الـــروح فهـــو يعقـــد ابتهاجا حبلول مناســـبة ســـعيدة أو
إحياء ذكرى عزيـــزة كمهرجان األزهار ومهرجان الشـــباب.

ويتمـــزي املهرجان بعقد مناســـبة خاصة أو كبرية تســـتغرق
دائما إىل يـــوم مخصص أو وقت خاص كمـــا يتمزي بتجمع
جم غفـــري من النـــاس يف مكان ّمـــا .وأما االحتفـــال ينعقد
يف أماكـــن كثرية وال تفتقـــر يف بعض األوقـــات إىل األماكن
أيضا .خبـــالف املهرجان الذي يفتقر دائمـــا إىل مكان ووقت
معـــن أو زمـــان محدد وتـــارة يكون ذلـــك تاريخيـــا وديني�ا
وثقافيا وتـــارة أخرى موســـميا يف الطبيعـــة .وإن كان األمر
كذلـــك يتم تـــداول لفظ مهرجـــان لالحتفـــال واالحتفال
للمهرجان عكســـا بالعكـــس كاملتطابق.

والية تاملنادو يف صفحات التاريخ:
واليـــة تاملنادو إحـــدى الواليات الثماني�ة عشـــرة ،تقع
يف جنـــوب الهنـــد واحلادية عشـــرة من حيث املســـاحة إذ
تمتـــد أراضيهـــا إىل  130.058كيلومـــرت مربع والســـابعة
من حيـــث عدد الســـكان إذ يبلغ  72.147.030حســـب
اإلحصائيـــ�ة احلاليـــة .يقـــع مقطـــع رأســـها يف مدينـــ�ة
تيشـــناي ويتحـــدث أهاليهـــا اللغـــة التامليـــة الـــيت تعد
إحدى اللغـــات الكالســـيكية واليت تم تأليـــف عدد عديد
مـــن النقـــوش التاريخيـــة وآثـــار األدب فيهـــا منـــذ أكـــرث
مـــن ألفي عـــام .حيدها يف الشـــمال واليـــة آنـــدرا براديش
وكارنـــادكا ويف الغـــرب كـــرياال ويف الشـــرق خليـــج البنغال
ويف اجلنـــوب املحيـــط الهندي يعـــود تاريخ هـــذه الوالية
َْ
الواســـعة إىل عهد َســـانغ ْام ( )1()Sangam Periodرغم
ّ
َ َّ
أن الوثائـــق تثبـــت بـــأن منطلق تاريخهـــا من عهد فـــاال َوا
( . )2()Pallavasوكانت الواليات اجلنوبي�ة حتت ســـيادة
َ
َْ
َ
وجـــريا (َ )Cherasوباند َيـــا
طائفـــة ُجـــوال ()Cholas
( )3()Pandyasحلقبـــة اســـتمرت إىل ســـنوات طـــوال.
وأما فـــاالوا قد ســـيطرت إماراتهـــم على هـــذه البقعة يف
القـــرن الرابـــع امليـــالدي .وكان لديهم إلمام خـــاص بطراز
َّ َ
اوفيد َييـــ ْ�ار ( )Dravidiansمنعكســـا ذلك
هندســـة الدر ِ
َ
َ
يف فنـــون هذه الواليـــة .وبعد مـــدة َحك َم ُجوال حتـــت إمارة
ْ
َ َ ََ
وآديت َيـــ�ا ( )Adityaأماكـــن
ِويجاياليـــا (ِ )Vijayalay
َ
َ
ّ
فـــاالوا بعـــد انتهـــاء إمـــارة أ َب َار ِاجيتـــ�ا ()Aparajitha
احلاكـــم األخري لفـــاالوا .وحكم واليـــة تاملنـــادو عدة من
ُ َ
َ
وجوال ()Chola
القوات مثـــل ُجوال ِك َيـــا ()Chalukyas
اﺣﺘﻔﺎل )ﺑﻮﻧﻐﺎل( ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺎﻣﻠﻨﺎدو اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
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ْ
َ
َوبان ِد َيـــا ( )Pandyasواســـتوىل ُجـــوال أخـــريا على أماكن
جنوبيـــ�ة لـــدى الهند بعـــد قرنـــن كاملن .وقد اشـــتدت
ســـواعد املســـلمن يف هذه األرض ووضعوا حجر األساس
ََ َ
ـــاين ( )Bahamaniيف أوســـاط القـــرن
لســـلطنة بهام ِ
َ َ َ
يج َاياناغ ْار
الرابع عشـــر امليالدي .ولكن عضـــت ملكيـــة ِو
( )Vijayanagar Kingdomبأني�ابهـــم امللكية يف جنوب
الهنـــد يف أواخر القرن الرابع عشـــر امليالدي لتســـقط ذلك
َ ُ َ
إثر معركة تا ِليكوتـــا ( )Battle of Talikotaالواقعة عام
َّ ْ
1564م يف أيدي ســـلطنة ِديـــكان (.)Deccan Sultans
وتعاقبهـــا اســـتعمار برتغـــال وهولندا وفرنســـا وإجنلرتا يف
فـــرتات مختلفة .بـــذر إجنلـــرتا املحتلـــة يف قلـــوب األهايل
الكراهيـــة ببعضهـــم بعضـــا لتوطيـــد أرجلهـــم يف واليـــة
ْ
تاملنـــادو وفـــازوا فيها وأنشـــأوا هنـــاك منطقة َمـــد َر ْاس
( )Madras Presidencyاملنتشـــرة يف جنـــوب الهنـــد
عـــام 1901م .وتـــم إنشـــاء واليـــة مـــدراس منهـــا ووالية
تاملنـــادو من مـــدراس عـــام  1969م على مـــدار اللغة(.)4
وقـــد أثبتت األدلـــة واآلثـــار علـــى وجود اإلنســـان يف
بقعـــة تاملنـــادو منـــذ عهد قديـــم قدم مـــا قبـــل التاريخ.
واكتشـــف علماء اآلثار ملركز َش ْ
ـــار َما ( )Sharmaلتعليم
الرتاث والتنقيب عـــن األدوات احلجريـــة القديمة الدالة
على وجود ســـكان شـــبيهن بالبشـــر يف مناطـــق تاملنادو
منذ عهـــد ما قبل حـــوايل  1000عام من وصول اإلنســـان
العاقـــل إىل إفريقيا .وقد تـــم العثور من هـــذه الوالية على
فـــأس محمـــول يف اليد مـــن العصـــر احلجـــري احلديث
ْ َ
وعليـــه نـــص ِإنـــد ْس ( )Indus Scriptكأدل دليـــل على
َ
اســـتخدام لغـــة ه َار َّبـــا ( )Harappan Languageيف
واليـــة تاملنـــادو .وقـــد اســـتخرج علمـــاء املســـح األثري
للهنـــد ()Archaeological Survey of India
َ ْ َ َ
ـــان ُّال ْ
ور ( )Adichanallurببعـــد
مـــن منطقـــة أ ِديتش
ُ َ ْ
ويلـــي ( )Tirunelveliجماجم
 24كيلومـــرت مـــن ِتريونال ِ
البشـــر وهياكل العظام والقشـــور وحبـــوب أرز من العصر
احلجري احلديث منـــذ 3800عام .وقال هـــؤالء العلماء
أن اللغـــة الـــيت تم اســـتعمالها يف هـــذه األماكـــن هي لغة
َ
ْ
يـــل ْب َر ْاهـــي(ُ .)5
ت ِام
ويجدر بالذكـــر هنا أن جزء أســـد من
ِ

املكتشفات األثرية املكشـــوفة من أرايض الهند كانت من
والية تاملنـــادو ونقش معظمهـــا أي  ..% 60فهذه الوالية
إذن حتتـــل بالغ االهتمـــام يف تاريـــخ الهند القديـــم أيضا.

العالقة الثن�ائي�ة بني العرب وتاملنادو:
تلقي الوثائق الضـــوء على العالقـــة الثن�ائي�ة احلميمة
بـــن العـــرب وواليـــة تاملنـــادو الهندية منذ عصـــر قديم
َْ
يمتـــد من الفـــرتة التاريخيـــة اليت تعـــود إىل عهد َســـانغ ْام
الضـــارب إىل مـــا قبـــل الـــوالدة ( )BCحتقيقـــا بهـــا األدلة
َْ
املقبولة اليت تـــم احلصول عليها من آداب َســـانغ ْام ،مرورا
بالعصـــور اجلاهلية ،وتوايل العصور اإلســـالمية ،ووصوال
إىل العصـــر احلديث .تشـــري األدلـــة احلاصلـــة عليها من
ّْ
عهـــد َســـانغ ْام إىل تواجـــد عالقـــة التجـــارة بـــن الـــدول
العربيـــ�ة ووالية تاملنـــادو انطالقا من هـــذا العهد العتي�د.
وجـــاءت اإلشـــارة إىل العـــرب يف أعمـــال أدبي�ة لـــدى عهد
َ
ُّ
َْ
ُّ َ ُّ
َســـانغ ْام مثل َباتو فـــادو ( )paththu pattuوأيتو ُتوكا ْي
بـ«ي َاو َان ْ
(َ )Ettu Thokai
ـــار» ( .)Yavanarوقـــد أىت
هؤالء النـــاس باحلصن واملصابيح املزينـــ�ة إىل هذه البقعة
حاملن يف الســـفين�ة كما تشـــري أعمال أدبيـــ�ة قديمة مثل
ُ َ ْ ْ
َ ُ َ ْ َْ
ـــيج ( )Madurai Kanchiوني�دونا ل َوان ِدي
اي كان
مـــادور
ِ
َ َ ْ
ُ
ُ
( .)Nedunal Vandiيبـــن العمـــل األديب آكا نانـــورو
َ َ
«ي َاوان ْار» إىل
( )Aka Nanuruبـــأن هـــدف قدوم هـــؤالء
تاملنـــادو كان بالتأكيـــد للتجـــارة خصوصا شـــراء الفلفل
بدال مـــن الذهب(.)6
وكان يعـــر العـــرب إىل ســـرنديب( )7مـــرورا جبانـــب
قمـــة آدم ( )Adam’s Peakحيـــث ُوجـــدت آثـــار قـــدم
َ ْ
اميش َ
ـــو َار ْام
آدم عليه الســـالم كمـــا كانوا يقومـــون بزيارة ر
( )Rameswaramحيث ُيعتقعـــد بوجود مقرة هابي�ل،
ُ ُ َ
أحـــد أبنـــ�اء آدم عليه الســـالم يف قريـــة تســـى ُبوتوكوال ْم
ْ ْ
( . )8()Pudukulamوقـــد جعلوا مـــوائن مملكـــة َبان ِد َيان
( )Pandiyan Kingdomمركـــز التجـــارة بـــن الـــدول
ُ
الشـــرقية البعيدة والشـــرق األوســـط العربي�ة .واكت ِشف
من هـــذه الواليـــة مقرة الصحـــايب اجلليل عكاشـــة ريض
هللا عنه والذي شـــارك يف غزوة بدر( )9كمـــا تم العثور على
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رقصة يف مظاهرة بامليت

مقـــرة تميم األنصـــاري ريض هللا عنه يف قريـــة الصيادين
ُ َ َ
ـــووال ْم ( )Kovalamبمقربة مدراس .وتشـــري النقوش
بك
الـــيت يعـــود تاريخهـــا إىل األوائـــل الهجريـــة بمقربـــة من
َ َّ
شـــاطئ ِكيالك َر ْي ( )Kilakkaraiإىل وصول اإلســـالم إىل
تاملنـــادو من عهد الرســـول ﷺ.

احلياة االجتماعية والثقافية يف والية تاملنادو:
يشـــكل األربع يف اخلمســـة من ســـكان والية تاملنادو
بالهندوســـين ويليهم املســـلمون حيث يبلـــغ عددهم إىل
اخلمـــس يف المائة حن يبلـــغ عدد النصارى إىل الســـدس
يف المائة ويتعايشـــون بالهـــدوء والطمأنين�ة ويتشـــابكون
ُ
كتفـــا بكتـــف يف جميـــع األحـــوال إىل يومنـــا هـــذا .توجد
ُ
يف املـــدن والقـــرى الهيـــاكل الكبـــرية وتعبـــد فيهـــا أصنام
وتماثيـــ�ل عديدة تم نقشـــها يف األحجـــار عبـــارة عن إلهة
نســـائي�ة ،ويعتقـــد أن لها القـــوة القويـــة يف ختصيب حياة
الناس وإســـعادها والشـــفاء العاجـــل فيما يؤمـــن اآللهة
مـــن الرجال يقومـــون بـــدور احلفـــاظ عليهم .بنـــ�اء على
أن معظـــم الناس ينتمـــون إىل الهندوســـية يأكلـــون دائما
اخلضـــراوات والفواكـــه ويجتنبـــون اللحـــوم مـــن البقرة
والدجاجة والشـــاة .وأما املســـلمون والنصارى يستهلكون

ما يشـــاؤون كل يوم ســـوى اليوم الثاين من شـــهر أكتبور يف
كل ســـنة ألنه ال ُيســـمح يف هذا اليوم ذحب احليوانات وفتك
ُ
الـــدم بصفة أنـــه يـــوم الالعنفيـــة حيتفل تـــذكارا لرئيس
الهنـــد مهاتمـــا غانـــدي .ويســـتحق هنـــا ذكر مناســـبات
املوت واملظاهـــرات بذات العالقة به حيـــث حيمل األقرباء
واألصدقـــاء امليـــت يف ســـيارات مثلجـــة خاصـــة وينرثون
عليـــه األزهـــاز مختلفـــة األلـــوان والرياح ويظاهـــرون يف
الشـــوارع والطرق ويرقصـــون مغنن األناشـــيد اجلميلة.
يؤمن أهل واليـــة تاملنادو أنه ال جيوز الندم واحلســـر على
األمـــوات بل عليهـــم أن يودعوهم بالســـرور والفرح بما أن
األموات ينتقلـــون إىل آلهتهـــم أو العتقادهم أنهم يصريون
فيما بعـــد إلههم.
يســـود يف والية تاملنادو النظـــام الطبقي ويعكس ذلك
يف احليـــاة األســـروية واالجتماعيـــة والسياســـية فيفضل
َ
األشـــخاص من نفس الطبقـــة يف اختيـــ�ار األزواج
األهـــايل
ُ
وإدالء األصـــوات يف االنتخابـــات العامة .وتنكـــح املرأة بعد
بلـــوغ عمرها من احليض ســـيما بعد املحيضـــة األوىل نادرة
يف األريـــاف وبعد بلوغها الســـنة الثامنة عشـــرة عاما فيما
ينكـــح الرجـــل يف الســـنة العشـــرين وبعـــد .يعتـــر الزواج
قضية ديني�ة ولذلك يشـــرف عليه ويجريه كاهـــن ْب َر ْاه َم ّ
اين
ِ
اﺣﺘﻔﺎل )ﺑﻮﻧﻐﺎل( ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺎﻣﻠﻨﺎدو اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
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أو كاهـــن طائفة بمـــزنل العـــروس وتتكلف بمبالـــغ الزواج
ومصاريفه أســـرة الزوجة دائما وتنفق علـــى الزوج صندوقا
باهظا بشـــكل املزنل أو الســـيارة أو املجهـــورات واألموال.
تعقـــد املهرجانـــات واالحتفـــاالت يف واليـــة تاملنـــادو
بمناســـبة والدة عظام اآللهـــة وكبارهم وتقـــام املظاهرات
وحيمل فيهـــا العابـــدون ملصقات وقواطع تلـــك اآللهة يف
الشـــوارع والطرق وتقام المآدب واملالهـــي دائما يف الليايل.
وحيتفل أهايل تاملنادو الســـنة اجلديـــدة يف منتصف أبريل
لما حيـــل فيه ســـنة تاميـــل اجلديـــدة .ومـــن االحتفاالت
اليت حيتفـــل بها معظـــم األنـــاس يف هـــذه الوالية د َ
يـــو ِايل
ِ
( )Diwaliوهـــي احتفـــال بإنـــارة املصابيـــح والشـــموع
واألضـــواء امللونة يف البيوت واملحالت والشـــوارع ويت�ذوق
فيها الناس بشـــىت أنـــواع احللويات اللذيـــذة ويهديها إىل
أصدقائهـــم وأقربائهم.

َْ ْ
ُبونغال مهرجان احلصاد والتواصل االجتماعي:
تعبـــريا عن أوىف الشـــكر وأجزل التقدير إلله الشـــمس
الـــذي وفـــق الفالحن جلـــين املحصـــوالت مـــن احلقول
جيتمـــع جميع أهـــايل واليـــة تاملنـــادو يف أماكـــن مختصة
َ َْ
ـــارك ِازي
وفقـــا للتقويـــم التاميلي بدءا من آخر يوم شـــهر م
( Markaziالشـــهر األخـــري يف التقويـــم التاميلي) املوافق
دائمـــا  13ين�اير ونهايـــة اليوم الثالث من شـــهر َت ْ
اي ()Tai
املوافـــق  17ين�اير كل عـــام .تمتد احتفاالت هـــذا املهرجان
إىل ثالثـــة أيـــام عند معظـــم النـــاس وإىل أربعة أيـــام عند
َْ ْ
ُ
وغـــي ُبونغـــال (Bhogi
بعض آخر وتســـى تلـــك األيام ب ِ
َ ُّ
َْ ْ
ُ
وماتـــو
ـــور َيا ُبونغـــال ()Surya Pongal
 )Pongalوس ِ
َ ُ ْ َْ ْ
َْ ْ
ـــوم ُبونغال (Kanum
ُبونغـــال ( )Mattu Pongalوكان
 )Pongalعلـــى التـــوايل .بن�اء علـــى اعتقـــادات التقاليد
يمثل املهرجـــان نهاية االنقالب الشـــتوي وبدايـــة ارتحال
الشـــمس جتاه الشـــمال وحتديـــدا بدخولها يف دائـــرة أبراج
َ
َمـــاك َارا ( -Makaraأي بـــرج اجلـــدي) .وتمت تســـمية
هذا املهرجـــان ببونغال نظـــرا إىل معناهـــا يف اللغة املحلية
وذلك «أن يغلـــي ويفيض (األرز)» ألنهـــم يعدون يف هذا
اليـــوم طعاما تقليديا بأول أرز محصود يف موســـم احلصاد

اجلديد يف حليب بمزاج جاجري (ســـكر خـــام) ويقدمونه
أوال إىل اإللـــه أو اإللهة اخلاصة ببونغـــال وأحيانا يقدمونه
إىل البقـــرة ثم يوزعونـــه بن أعضاء األســـرة .يزينون بكورة
هـــذا اليـــوم البقـــرة وقرنيهـــا ويغتســـلونُ .
وينتهـــز هذا
املهرجان تقليديـــا فرصة لزين أفني�ة البيوت بمســـحوق
األرز وللعبـــادة داخل البيت أو الهيـــكل ويتجمع األصدقاء
واألســـرة لتب�ادل الـــود واحلب بن مختلـــف الناس.

َْ ْ
تاريخ مهرجان ُبونغال:
مهرجـــان بونغـــال مـــن إحـــدى املهرجانات الرئيســـة
يف واليـــات تامنـــادو وكارنـــاداكا وآندرابراديـــش وتي�النغانا
ُ
وفتوجـــريي الهنديـــة ودولة ســـرييالنكا كمـــا حيتفل ذلك
يف مالزييـــا وموريشـــيوس وجنـــوب أفريقيا وســـنغافورة
ُ
واألمريـــكا وبريطانيـــ�ا وكندا وتعرف يف بعـــض األماكن يف
َُ
ْْ
َ
العالم َمـــاك َارا َســـانك َر ِايت ( )Makar Sankrantiوماغو
ُ َ َ
ِبهـــو ( )Magu Bihuأوت َار َايانـــا (َ )Uttarayanaم ِاغي
ْْ
(َ )Magi
وم ِاغـــي َســـانك َر ِايت ()Maghe Sankranti
َ ْ
وشـــاك َر ِاي ْن ( .)Shakrainتمـــت اإلشـــارة عـــن بونغـــال
يف نقـــوش هيـــكل ويراغـــاوا ( )Viraghavaاملعبـــود
ّ
فيـــه إلـــه ويشـــنو ( )Vishnuوالـــذي يقـــع يف تريووالـــور
ّ ْ
يف تشـــاناي املؤســـس يف عهـــد ملـــك جـــوال كولوتونغـــال
( .)CE 1122 - 1070( )Kolottungalووفقـــا لتلـــك
النقـــوش أنه ُحيتفـــل بمهرجـــان بونغـــال يف فنـــاء الهيكل.
وكذلك تدل نصوص شيوا باهكيت املعروف تريووينمباواي
( .)Tiruvembavaiتقـــول آندريا غوديريـــزا (Andrea
 )Gutierrezaالباحثة يف السانكســـرتية والتاميلية «أنه
قد وصلت إلين�ا وثائق تســـلط الضوء علـــى أقدمية بداية
مهرجـــان بونغال مـــن عهد جـــوال .وتمت اإلشـــارة إليه يف
بعـــض النصوص القديمـــة بـ«بونـــاكام» ()Ponakam
تارة و«بونكال» ( )Ponkalوتـــارة أخرى بـ»تريوبوناكام»
( .)Tiruponakamوتلقـــي بعـــض النصـــوص على أن
الوصفـــات واملكونات املســـتخدمة يف أيامنـــا هذا ختتلف
عما تم اســـتعماله يف العصر القديـــم يف التوابل والكميات
والنســـبي�ة» .ويـــرى بعـــض الباحثن أنه ما تـــم الوصف
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طبق بونغال

بـ«بوناكام» أو«بونـــكال» يف النصـــوص القديمة إنما هو
َ
طبق املهرجان نفســـه مثل ْ
الراساد ْم(. )10()prasadam

َْ ْ
طبق ُبونغال:
إعـــداد طبـــق بونغـــال هـــو األســـاس اجلوهـــري يف
احتف ــال مهرج ــان بونغ ــال ويت ــم طبخ ــه تقليدي ــا بغلي ــان
أرز جديـــد محصـــود مـــن احلقـــول يف موســـم احلصـــاد
احلــايل يف قــدور مصنوعــة مــن الطــن ومملــوءة باحلليــب
ويضـــاف إليـــه جاجـــري دائمـــا إن كانـــوا يريـــدون طبـــق
احللـــوى وحـــب الهـــال والزبيـــب واحلمـــص األخضـــر
والكاجـــو .وتشـــتمل املكونـــات األخـــرى جـــوز الهنـــد
ّ
والس ــمن (الزب ــدة املصف ــاة م ــن حلي ــب البق ــر) فيم ــا يع ــد
بعـــض آخـــر الطبـــق المالـــح ( .)Venpongalوتأخـــذ
النس ــاء الق ــدور املس ــتعملة يف البي ــوت إىل أماك ــن خارج ــة
مث ــل أفني ـ�ة بيوته ـ ّـن أو مراك ــز املدين ـ�ة أو س ــاحات البل ــدة
أو مــكان قريــب مــن معابدهـ ّـن املختــارة تشــع فيــه أشــعة
الش ــمس لطب ــخ طب ــق بونغ ــال بم ــا أن ــه عب ــادة وتقدي ــم

للش ــمس .والق ــدور ُت ّ
زي ــن ب ــأوراق ش ــجرة امل ــوز والزه ــور
وأحيان ــا يت ــم إغ ــالق أفواهه ــا بتش ــيي�د ح ــزم م ــن قط ــع
()11
ج ــذر الكرك ــم كم ــا تط ــرز الق ــدور بك ــوالم ()Kolam
ويدعـــى إىل هـــذه المأدبـــة األقربـــاء واألصدقـــاء ُ
ويقـــدم
هـــذا الطعـــام أوال لآللهـــة ثـــم للبقـــرة ثـــم لألقربـــاء
واألصدق ــاء املدعوي ــن .وتق ــول آن ــدري باتيل ــي (Andre
 )Bateilleيعمـــل هـــذا التقليـــد كأســـاس محـــوري يف
جتديـــد العالقـــات االجتماعيـــة ألنـــه يتـــم إعـــداد هـــذا
الطع ــام مثالي ــا يماث ــل احتف ــال احلص ــاد وإه ــداء الهدي ــة
إىل اآللهـــة لتخصيـــب الزراعـــة.

َْ ْ
أيام مهرجان ُبونغال:
تســـتمر احتفاالت مهرجان بونغال يف واليـــة تاملنادو
إىل ثالثـــة أيـــام أو أربعـــة أو خمســـة أيـــام فيمـــا يف املـــدن
يســـتغرف احتفال النـــاس إىل يوم واحـــد أو يومن اثنن.

َْ ْ
ُ
وغي ُبونغال:
ب ِ
اﺣﺘﻔﺎل )ﺑﻮﻧﻐﺎل( ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺎﻣﻠﻨﺎدو اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
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تزين البقرة يوم بونغال

تبـــ�دأ احتفـــاالت بونغـــال من يوم يســـى بــــ «بوغي
بونغـــال» ( )Bhogi Pongalوذلـــك يـــوم حيـــل آخر يوم
مـــن شـــهر تاميـــل األخـــري مـــاركازي ( .)Marhaziيريم
الناس يف هـــذا اليـــوم أثاث البيـــوت القديـــم ويجتمعون
ويوقـــدون املصابيـــح وحيرقون األثـــاث القديـــم ويب�دلون
مكانهـــا اجلديد مـــن نوعه وينظفـــون البيـــوت ّ
ويزينونها
ويطلون اجلـــدران واحلوائط .ويرســـمون بالطـــالء قرون
الثـــريان واجلواميـــس ويرتـــدون مالبـــس جديـــدة إعالنا
عـــن قـــدوم املهرجـــان .ويعبـــد العابدون هـــذا اليـــوم إله
ْ ْ
ِإنـــد َرا ( )Indraإله نزول املطر حســـب اعتقاداتهم وذلك
ليهطل على احلقول يف الســـنة التالية مطـــرا غزيرا لينبت
املزروعـــات وتنمـــو وتثمـــر وتؤيت أكلهـــا كل حن.

َْ ْ
ُ
ور َيا ُبونغال (:)Surya Pongal
س ِ
تتـــم تضحيـــة عبـــادة هـــذا اليـــوم إىل اإللـــه ســـوريا
(الشـــمس) ولذلك ُيعـــرف على نطـــاق بســـوريا بونغال
َ
ســـوري ْن
إضافـــة إىل ذلك له اســـم آخـــر بنفس املعى وهو
بونغـــال ( .)Suryan Pongalوهـــذا اليـــوم حقيقـــة هو
أول يوم من أول شـــهر تـــاي ( )Taiمن التقويـــم التاميلي
ْْ ْ
اجلديـــد والـــذي يزامـــن مـــع يـــوم مـــاكارا ســـانكران ِيت

( ،)Makara Sankranthiمهرجـــان حصـــاد فصـــل
الشـــتاء علـــى طـــول الهنـــد .ويصـــادف اليـــوم بدايـــة
«أوتارايانـــا» ( )Uttarayanaوذلـــك عندمـــا تدخـــل
الشـــمس إىل املزنل العاشـــر من األبراج مـــاكارا (اجلدي).
يشـــارك يف احتفاالت هـــذا اليوم األقرباء وأعضاء األســـرة
واألصدقـــاء بطبـــاخ طبـــق بونغـــال يف قدر مـــن الطن يف
مـــكان مفتـــوح يطل على أشـــعة الشـــمس.

ُّ ْ َ ْ
َماتو ُبونغال (:)Mattu Pongal
يعـــى بـ«ماتو» اجلاموس الماشـــية والبقرة وكما يدل
ذلك هو احتفـــال بزين اجلواميس واملـــوايش والبقرة إما
بطالء القرنـــن أو تزيينهما بأزهار متلونـــة .ويعود اعتقاد
هذا االحتفـــال إىل أن اجلاموس والماشـــية أو البقرة منبع
الـــرثوة من حيـــث أنها مصـــادر منتجات اللن واألســـمدة
والتنقل واملســـاعدة الزراعية .وتعطى لـ«ماتو» أوراق املوز
والوجبـــات املتمزية ُوت ْعبـــد ُوت ّ
زين بأميـــاه الكركم والدهن
ّ
ويزينهـــا البعض على جبهاههم ورســـوم قرنيها بالزغفران
ويطعمونهـــا بوجبة مختلطة من طبـــق بونغال واجلاجري
والعســـل واملـــوز والفواكـــه األخـــرى .والبعـــض اآلخـــر
يغســـلون «ماتـــو» ويقومـــون أمامهـــا مطويـــن أيديهم

عـادات وتـقـالـيـد

ٔ
طبخ طبق بونغال امام املعابد

تكريما واحرتاما إلدالء الشـــكر على مســـاعدتهم للحصاد.
ويقوم النـــا س يف املدن بأداء العبـــادة يف الهياكل حاضرين
ويعقـــدون املظاهـــرات والرقصات املســـرحيات حثا على
التجمـــع والتواصـــل االجتماعـــي وتعزيـــز العالقات بن
مختلف الشـــعوب واألمم.

َ ُ ْ َْ ْ
وم ُبونغال (:)Kanum Pongal
كان
يقـــال لكانـــوم بونغـــال «كانـــو بونغـــال» أيضـــا وهو
املحتفـــل اليـــوم الرابع واألخري مـــن أيام بونغـــال .ويعى بـ
«كانـــو» أو «كانوم» الزيـــارة .خيتار عديد مـــن الناس هذا
اليـــوم للقيـــام بزيـــارة العائـــالت األقارب وخيرج الشـــبان
إىل كبـــار األســـرة واجلريان إلظهـــار االحرتام لهـــم ولطلب
الـــركات أما األطفال الصغـــار يزورون الكبار والشـــبان يف
األســـرة واجلـــريان لتقديـــم احللويات لهـــم فيعطون لهم
مـــال اجليب .تنظـــم املجتمعـــات األحـــداث االجتماعية
تقوية للعالقـــات املتب�ادلة بينهـــم ويتهلل بهـــا القرويون
بقطـــع واســـتهالك قصـــب الســـكر الطـــازج واملجين من
املزرعة ويوزعونـــه يف التجمعـــات االجتماعية.
وجبانب احتفـــال هذا اليوم تقـــوم البنـــ�ات والفتي�ات

اليافعـــات بنشـــر ورقـــة كركـــم خـــارج البيـــوت ويضعن
فيها «كانو فيـــيت» ( - )Kanu Pidiطبـــق بونغال وطبق
ســـوريا بونغـــال معـــا – وتطعمـــن الطيـــور واجلواميس
واملـــوايش واألبقـــار وخيصصن الغـــراب به .فيمـــا اإلخوان
ّ
إليهـــن الهدايـــا
يـــزورون أخواتهـــن املزوجـــات ويهـــدون
اخلاصة إلظهـــار املحبـــة واملودة.

ِّ َ ُّ
َجلكاتو (:)Jallikattu
ِّ َ ّ
َجلكات ــو ه ــو ن ــوع م ــن الله ــو التقلي ــدي بإط ــالق الث ــور
القــوي العضــالت و اجلســم والســريع العــدو ذي القرنــن
م ــن حجزيت ــه إىل حش ــد الش ــبان املتمرس ــن واملتمرن ــن
وحياولـــون إمســـاكه بســـنام كبـــري بتشـــيي�ده علـــى ظهـــر
الث ــور بكل ــيت ذراعي ــه والتش ــبث ب ــه بينم ــا حي ــاول الث ــور
اله ــروب .وال يــزال املش ــاركون حياول ــون اإلمس ــاك بالث ــور
وإيقافـــه إىل أطـــول فـــرتة ممكنـــة ويف بعـــض احلـــاالت
ينبغـــي علـــى املشـــاركن أخـــذ وقـــت طويـــل بالركـــوب
عل ــى ظه ــره إلزال ــة األع ــالم املوضوع ــة عل ــى ق ــرين الث ــور.
وق ــد يع ــود م ــوت املش ــاركن وجرحه ــم كم ــا يع ــود م ــوت
الثـــريان أيضـــا ولذلـــك حضـــرت املحكمـــة عـــدة مـــرات
هـــذا النـــوع مـــن اللعـــب ولكـــن تضطـــر املحكمـــة لرفـــع
اﺣﺘﻔﺎل )ﺑﻮﻧﻐﺎل( ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﺎﻣﻠﻨﺎدو اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
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جليكيت

احلك ــم ج ـ ّـراء احتجاج ــات الن ــاس.

ِّ َ ُّ
تاريخ َجلكاتو:
وقـــد حصـــل علـــى األدلـــة املوثوقـــة علـــى ممارســـة
ِّ َ ّ
َجلكات ــو م ــن عه ــد كالس ــيكي ( )BCE 100-400وكان
س ــائدا ب ــن أه ــل آي ــار ( )Ayarالذي ــن كان ــوا يس ــكنون
يف «م ــوالي» ( )Mullaiح ــىت أصب ــح م ــن خ ــالل ف ــرتة
قصـــرية منصـــة إلظهـــار الشـــجاعة والقـــوة ويـــوزع
الوســـام واجلائـــزة النقديـــة للفائزيـــن.

ِّ َ ُّ
أنواع َجلكاتو:
َ ُْ ُ
اجن ِو َيراتـــو ( :)Vadi Manjuvirattuويف
 وادي مَ ِّ َ ّ
ُ
هـــذا النـــوع مـــن جلكاتوي يطلـــق الثـــور من قفص
مغلق إىل مكان واســـع ُ
ويسمح للمشـــاركة فيه واحد
فقط وحيـــاول أن يســـيطر على الثـــور إمـــا باعتن�اقه
بالذراعن أو بســـنام حـــىت يوقفه مـــن امليش ليصبح
فائزا .وهذا النـــوع عادي بن أهـــل تاملنادو خصوصا
يف مقاطعات ماتـــوراي ( )Maduraiوتيين ()Teni
وتاجنـــاوور ( )Thanjavurوســـيالم (.) Salem

ُّ
 ِو ِيل ــي ِو َيرات ــو ( :)Veli Virattuيت ــم إط ــالق الث ــوريف ه ــذا الن ــوع مباش ــرا إىل مي ــدان فس ــيح وقواع ــده
َ ُْ ُ
اجن ِو َيرات ــو ول ــه قب ــول واس ــع وش ــائع
قواع ــد وادي م
يف مناطـــق شـــيواغايم ( )Sivagamiوماتـــوراي
(.)Madurai
ُّ
ََ ْ َ ُْ
وو َيراتـــو (:)Vatam Manjuvirattu
 ودام ماجن ِيتـــم يف هذا النـــوع يربط الثـــور حببل طولـــه يمتد إىل
خمسة عشـــر مرتا (تســـعة وأربعن قدما) وال يوجد
عليه قيـــود مادية أخرى ولذلـــك يميش ويجري حيث
يشـــاء بكل حرية .حياول املشـــاركون وعدعهم سبعة
أو تســـعة أن يســـيطروا علـــى الثـــور خـــالل ثالثن
دقيقـــة محددة.
يدخ ــل الث ــور إىل مس ــاحة املنافس ــة م ــن خ ــالل بواب ــة

تســى وادي واســال ( )Vadi Vasalويشــرتط فيــه علــى
املش ــاركن التمس ــك بس ــنام الث ــور فق ــط وإن تمس ــكوا
ّ
علــى القرنــن أو ذيلــه يعــدون غــري مؤهلــن ويفشــلون يف
املنافس ــة ويج ــب يف البع ــض إمس ــاك س ــنام الث ــريان إىل
م ــدة تس ــتغرق ثالث ــن ثانيــ�ة وإن ألق ــاه الث ــور إىل األرض
م ــن خ ــالل تل ــك الف ــرتة خي ــرج م ــن املنافس ــة فاش ــال.
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د.منيج الصويعي  -تونس

اخلطاب اجلسدي
الداللية لدى
والتعبريات
ُ ُ
مجموعات «الڤوڤو»
ّ
باجلنوب الشريق التونيس

ّ
ّ
ّ
واجلســـدية
اللغويـــة
تتولـــد عـــن الـــدالالت واإلشـــارات
ٌ
ّ
ّ
إشـــكاليات عـــدة تتعلـــق باملفاهيـــم والتأويـــالت الـــيت تتخـــذ يف
ّ
أغلـــب األحيـــان أســـلوبا اعتب ّ
�اطيـــا ويمكـــن أن نســـتدل باللغـــة
ّ
ال ــيت يس ــتخدمها اجلس ــد كعالم ــة م ــن منطل ــق ال ــدال واملدل ــول.
ّ
فالـــدال الواحـــد يمكـــن أن حيتـــوي علـــى أكـــرث مـــن مدلـــول واحـــد،
ّ
وهـــذا التع ــدد يف املدلـــول «يفهـــم اإلنســـان بالفط ــرة قس ــما كبـــريا
من ــه ،وه ــو لذل ــك يس ــتثمره يف م ــآرب كث ــرية منه ــا :ح ــال الش ــحاذ
ً ّ ً
ال ــذي خيت ــار ،ب ــكل م ــا حتمل ــه ه ــذه املف ــردة م ــن ّ
تعم ــد ،لباس ــا رث ــا
أو ممزق ـ ًـا ألن ــه يري ــد توصي ــل رس ــالة تث ــري ح ــاالت عط ــف ّ
معينـ ـ�ة
ّ
ل ــدى ال ــرايئ» ( .)1وبصف ــة عام ــة ف ــإن املفه ــوم الع ــام للدالل ــة يتج ــاوز
ّ
ّ
ّ
الثقافي ــة
املعط ــى اللغ ــوي واللس ــاين ليش ــمل جمي ــع أنم ــاط الرم ــوز
ّ
يف جتلياتهـــا املتب�اينـــ�ة.

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

وقــد طالــت الســيميائي�ات إشــكالية اجلســد وأخــذت
فيـــه مجـــرى االســـتفهام عـــن فاعليتـــ�ه وعـــن أثـــره يف
صياغــة داللــة األشــياء ويف تشــكيل داللــة اخلطــاب .كمــا
ّ
تن�اولـــت علـــوم عـــدة هـــذه اإلشـــكالية باعتب�ارهـــا مـــادة
درس وتمحيـــص ،واختلفـــت النظريـــات واملـــدارس مـــن
جتريبيــن وعقالنيــن حــول ماهيتـ�ه رغــم إجمــاع مختلــف
ّ
الســـماوية حـــول إتقـــان اخلالـــق لهـــذا اجلســـد
األديـــان
ََ َ
َْ
َ
ْ
«عل ــى أحس ـ ِـن تق ِوي ـ ٍـم».

الرقص ودالالته:
ّ
اإليمائيـ ـ�ة فه ــو
يعت ــر الرق ــص م ــن أه ـ ّـم التعب ــريات
يقــوم علــى التشــكيل اجلســماين الــذي الزم اإلنســان منــذ
ّ
ّ
التاريخي ــة
عه ــود بعي ــدة .تؤك ــد أغل ــب املص ــادر واملراج ــع
ّ
ّ
واألنرثوبولوجيـــة أن احلضـــارة الفرعونيـــ�ة
واالجتماعيـــة
ّ
كانـــت مـــن احلضـــارات األوىل حيـــث عمـــد الفراعنـــة
ُ ّ
إىل ه ــذه املمارس ــة ّ
الفنيــ�ة االحتفالي ــة ال ــيت تع ــد لديه ــم
ّ
ّ
«طقس ــا مقدس ــا يأم ــر ب ــه الكهن ــة وجتل ــه التقالي ــد ول ــه
ّ
أرفــع مزنلــة وأجــل مقــام يف تلــك العصــور ،فكانــوا يغرقــون
يف اتق ــان حركات ــه العجيب ـ�ة ال ــيت ل ــم تص ــل ّأم ــة م ــن األم ــم
إىل مــا وصلــت إليــه ّ
األمــة املصريــة مــن االعتنـ�اء بالرقــص
ّ
وتقديس ــه وتقديم ــه عل ــى كل طق ــوس عبادات ــه»(.)2
ومـــا اســـتمرار مجموعـــات «الصطمبـــايل» بتونـــس
وبانتشـــارها علـــى مختلـــف الزوايـــا («ســـيدي ســـعد»
بتونـــس وجبزيـــرة جربة« -ســـيدي منصـــور» بصفاقس
ّ
ٌ
و«ســـيدي مرزوڤ العجي» بقابـــس وبقبلـــي) إال دليل
ّ
ّ
العالجية من مكانة
على مـــا حتتله هذه «البســـيكودراما»
ّ
الشـــعبي�ة «امليكرواجتماعية» حيث وجدت
لدى الثقافة
ّ
الفضـــاء املالئم لتشـــكيل عناصر عالجية مشـــرتكة
النشوة
( التخمرية
الشفاء).
كمــا كانــت هــذه التعبــريات اجلسـ ّ
ـدية تعكــس الذاكــرة
ّ
ّ
الداخلي ــة له ــذه الش ــعوب الغاب ــرة
اجلماعي ــة واملكنون ــات
ّ
مــن خــالل «الالوعــي» لتظهــره جميعــا إىل «الوعــي» مــن
ّ
خ ــالل ه ــذا التعب ــري الف ــين ال ــذي يس ــتخدم في ــه اجلس ــد

ّ
ّ
ّ
والعصبي ـ�ة وال ــيت
والعضلي ــة
املفصلي ــة
اإلنس ــاين تقني�ات ــه
ختلـــق حـــن جتتمـــع ،نظامـــا مـــن احلـــركات واإلشـــارات
واإليم ــاءات ذا دالالت ومع ــان لف ــك رم ــوز ه ــذا اجلس ــد،
ُ
ّ
ومـــن خاللـــه ّ
احلـــب والفـــرح
يعـــر هـــذا اجلســـد عـــن
والســـعادة أحيانـــا وعـــن األلـــم واحلـــزن أحيانـــا أخـــرى.
ّ
وبصفـــة عامـــة تتحـــدث الباحثـــة يف األنرثوبولوجيـــا
ّ
جوديـــث حنـــا  Judth lynne Hannaعـــن الرقـــص
ّ
ميدانيـــ�ة ألحـــد أكـــر الباحثـــن
باعتمـــاد تقاريـــر أحبـــاث
()3
األنرثوموســـيقيولوجن هيغـــو زامـــب Hugo Zemp
ّ
ّ
اجلســـدية
مؤكـــدة أنـــه يمكـــن تنـــ�اول هـــذه املمارســـة
ّ
ودراســـتها مـــن خـــالل زوايـــا مختلفـــة الـــيت تتمثـــل يف
العناصـــر التاليـــة:
 الناحيـــة الفزييائي�ة :يصدر اجلســـم البشـــري طاقةّ
�اميكية ألوامر
نتيجة لتجاوب القـــوة العضليـــة الدين
العقل فينتج بالتـــايل الطاقة املنتظمـــة مع احلركات
املتن�اســـقة ألعضاء اجلسد.
 الناحيـــة الثقافيـــة :يمثـــل الرقـــص مجمـــوع القيمواملواقـــف واملفاهيـــم اخلاصة اليت من شـــأنها حتديد
الهويـــة الثقافيـــة ملجتمع مـــا إىل جانـــب حتديد جزيئ
لتصورات الرقـــص وإنت�اجاته اجلســـدية وأســـلوبه
وبنيتـــ�ه وأســـاليب تنفيذه.
ّ
ّ
التعبريية يف
 الناحيـــة االجتماعيـــة :تمثـــل األشـــكالّ
فـــن الرقـــص املـــرآة العاكســـة واملؤثـــرة يف التنظيم
ّ
الداخليـــة بـــن األفـــراد يف
االجتماعـــي والعالقـــة
املجموعـــة وبـــن املجموعـــات يف مـــا بينهـــا.
 الناحيـــة النفســـية :يعتر الرقـــص نت�اجـــا للتجارباملعرفيـــة وتعبـــريا ملجموعـــة املشـــاعر والعواطـــف
الذاتيـــ�ة الـــيت يعيشـــها الفرد عـــر مراحـــل حياته.
ّ
يمثل هـــذا ّ
الفن يف اجلانب
 الناحيـــة االقتصادية :كماالمـــادي لدى عدد مـــن املجموعـــات املحرتفة مصدرا
للدخـــل مـــن خـــالل نشـــاطهم املوســـي (مقابـــل
ّ
ّ
املوســـمية) أو من خالل
الثقافية
إحيائهم للعـــروض
ّ
ّ
تعليمهم لهـــذا الفن لـــرواده بمقابل.

اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺨﻂﺎب اﻟﺠﺴﺪي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت »الڤوڤو« ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ّ

133

134

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 58

ّ
ّ
السياســـية :يمكن أن يمثل الرقص وســـيلة
 الناحيةللتعبـــري عـــن املواقـــف والقيم السياســـية ووســـيلة
لالحتجـــاج وطلب التغيـــري (يمكن اإلستشـــهاد هنا
بالعديـــد من اإلحتجاجات لدى عـــدد من املجتمعات
ّ
اجلســـدية املصاحبة
اإلفريقية مـــن خـــالل التعابري
ّ
الصوتي�ة).
لهتافاتهـــم
 الناحيـــة التعبرييـــة والتواصلية :من خـــالل «لغة»اجلســـد اليت يرمز الراقـــص من خاللهـــا للتعبري عن
مشـــاعره وأفكاره عر حركات ورموز جســـدية يمكن
ّ
أن يفهـــم معانيهـــا ويفك رموزها أفـــراد مجتمعه.

ّ
الداللية من خالل رقصة «الزڤارة»
التعبريات

ُ ُ
لدى مجموعات «الڤوڤو»:

ُ ُ
وڤو» مـــن ّ
أهـــم املجموعات
تعتـــر مجموعـــات «الڤ
ّ
ّ
الشـــريق واليت ينتي كامـــل عناصرها إىل
الفني�ة باجلنوب
أفراد من األقليات الســـوداء باجلهة والذيـــن هم ّ
يتمزيون
بمواهـــب ّ
فني�ة إن كانت على مســـتوى العزف على اآلالت
ّ
الشـــعبي�ة أو أوالئك الذيـــن يظهرون براعـــة يف التعبريات
اجلســـدية الســـيما يف أصنـــاف ّ
ممـــزية من الرقـــص اليت
ّ
ّ
ّ
جســـديا كبريا خاصة وأن هذه املمارسات
تتطلب مجهودا
ّ
ّ
ّ
حتتـــل حزيا كبـــريا مـــن ّ
املوســـيقية .كما
مدونتهم
الفنيـــ�ة
ّ
جيـــدر لنا أن نشـــري بـــأن هـــذه املجموعـــات التـــزال تزاول
ّ
نشـــاطها الفين لتحافظ من خالله علـــى ديمومتهم وعلى
أصالتهـــم وتقاليدهم .فمنذ تاريخ تأسيســـها منذ ما يزيد
ّ
اســـتقرت مجموعتان منهـــم بمنطقتن
على نصـــف قرن
ُ ُ
ّ
متجاورتن جغرافيا وســـيطلق عليهما تســـمية« :ڤوڤو»
ُ ُ
جربة و«ڤوڤـــو» جرجيس.

)1

ُ ُ
أصل تسمية «ڤوڤو» ودالالتها:

ُ ُ
فبـــادئ ذي بـــدء أطلقـــت تســـمية «ڤوڤـــو» علـــى
هاتـــن املجموعتـــن دون معرفـــة دقيقـــة ألصـــول هـــذه
ّ
ّ
الفرضي ــة الوحي ــدة ال ــيت أتف ــق عليه ــا
التس ــمية باس ــتثن�اء
ُ ُ
ّ
كل عناصـــر «الڤوڤـــو» والـــيت أســـندت إىل شـــخص
يدع ــى «ق ــدور بوش ــحمة» ال ــذي كان يش ــتغل يف مي ــدان

التنش ــيط الس ــيايح وال ــذي أطل ــق عليه ــم ه ــذه التس ــمية
ّ
لس ــهولة حفظه ــا والتلف ــظ به ــا للتعري ــف به ــم ل ــدى ّرواد
الس ــياحة م ــن األجان ــب آن ــذاك عوض ــا ع ــن التس ــميات
ّ
األخ ــرى ال ــيت اش ــتهروا به ــا آن ــذاك ل ــدى س ــكان املنطق ــة
ّ
«كنوبـــة العبيـــ�د» أو «التخمـــرية» .كمـــا حتـــدث أحـــد
ّ
ّ
الـــرواة( )4املنتمـــن لهـــذه املجموعـــة بقولـــه أن هـــذه
ّ ُ
ُ
ـــوڤ»
التســـمية هـــي حتريـــف للفـــظ ِ
«ڤيڤـــو» ثـــم «ڤ ِ
ّ
اإلفريقيـــة آللـــة «الڤمـــري» الـــيت
بمعـــى التســـمية
ّ
كانـــت تســـتعملها املجموعـــة .غـــري أن هـــذه الروايـــات
ّ
تب ـ�دو متن�اقضــة مــع الواقــع إذ أن هــذه التســمية متعــارف
عليه ــا من ــذ بداي ــة تواج ــد املجموع ــات الس ــوداء باجلن ــوب
ّ
التجاريــة للعبيـ�د
الشــريق والــيت تزامنــت مــع ذروة احلركــة
مــع أوخــر القــرن التاســع عشــر بــن عــدد مــن مــدن القــارة
ّ
اإلفريقيـــة ومـــدن شـــمال هـــذه القـــارة.
ّ
ففــي هــذا اإلطــار فقــد توصلنــا بعــد حبــث مســتفيض
ّ
ّ
ّ
للتعـــرف علـــى
فرضيـــة ّربمـــا األقـــرب
التعـــرف إىل
مـــن
ّ ُ ُ
ّ
أصـــل تســـمية «ڤوڤـــو» الـــيت تنســـب لســـكان إحـــدى
ّ
حتـــدث عنهـــم ّ
ّ
الرحالـــة أبـــو حامـــد
الســـوداني�ة
القبائـــل
ّ
الغرناطــي يف البــاب األول (الــذي جــاء عنوانــه «يف صفــة
ّ
الدنيـــ�ا وســـكانها إنســـها وجانهـــا») مـــن كتابـــه رحلـــة
الغرناط ــي :حتف ــة األلب ــاب وخنب ــة األعج ــاب ورحل ــة إىل
أوروب ــة وآس ــية بقول ــه:
«وأهل غانة أحســـن السودان ســـرية وأجملهم صورا.
ّ
مكةّ .
ّ
وأما
وحيجون إىل
ســـبط الشـــعور ،لهم عقول وفهم.
َ ََ ُ ُ
ـــاوة ،وقوقـــو ،وملي ،وتكـــرور ،وغدامس ،قـــوم لهم بأس
ف
وليـــس يف أرضهم بركـــة ،وال خري يف أرضهـــم ،وال دين لهم،
ّ
وأشـــرهم قوقو ،قصار األعناق ،فطس األنوف،
وال عقول.
ّ
ّ
حمـــر العيـــون ،وكأن شـــعورهم حـــب الفلفـــل ،ورواحئهم
كريهـــة كالقرون املحروقـــة .يرمون بنب�ل مســـمومة بدماء
ّ
ّ
حيات صفر ال تلبث ســـاعة واحدة حىت يســـقط حلم من
أصابه ذلك الســـهم عـــن عظمه ،ولو كان فيـــال أو غريه من
احليوانـــات واألفاعي .وهم شـــر نوع يف الســـودان وســـائر
ُّ ُ
الســـودان ينتفع بهم يف اخلدمة والعمـــل إال قوقو فال خري
ّ
فيهـــم إال يف احلرب»(.)5

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

جدارية إلحدى التعبريات ّ
ّ
الفني�ة لدى الفراعنة يف مقرة نب آمون
لوحة

ّ
ويف ه ــذا اإلط ــار م ــا أس ــلفنا ذك ــره ب ــأن أص ــول ه ــذه
ّ
املســـتقرة جبهـــة اجلنـــوب الشـــريق والـــيت
األقليـــات
ّ
ّ
أصبحـــت مـــن العناصـــر املمـــزية لســـكان هـــذه اجلهـــة
تنح ــدر أساس ــا م ــن «ش ــرق الس ــودان ع ــن طري ــق ف ــزان
وغدامـــس وطرابلـــس واســـتوطنوا بمدنـــن وقابـــس
واجلن ــوب للقط ــر التون ــيس ّ
(أم ــا الذي ــن ج ــاؤوا م ــن غ ــرب
الس ــودان وغيني ـ�ا ّ
توجه ــوا ع ــر واح ــات ت ــوزر وغ ــرب ش ــط
اجلريـــد إىل الشـــمال)»(.)6
كمـــا ال يمكـــن التغافـــل عـــن احلديـــث بوجـــود آلـــة
ُ ُ
إيقاعية تقليدية يطلق عليها تســـمية «ڤوڤو» تســـتعمل
ّ
التقليديـــة لـــدى إحـــدى القبائـــل املتواجدة
يف املوســـيقى
َّ
ّ
جبنـــوب الســـودان تســـى قبيلة«الزا ِن ِدي».

)2

ّ
وقد وصفت بأنها:

«عبـــارة عـــن جـــذع شـــجرة يتـــم حنتـــه علـــي شـــكل
حي ــوان ل ــه رأس وذي ــل وأربع ــة أرج ــل يت ــم جتويف ــه م ــن
خـــالل فتحـــة صغـــرية بطـــول الظهـــر للحصـــول علـــي
صنــدوق للرنــن خيتلــف ســمك جوانب ـ�ه ليعطــي أصــوات
ّ
مختلفـــة عنـــد طرقهـــا يعتلـــي العـــازف القوقـــو ويمـــد
إح ــدى س ــاقيه ف ــوق فتح ــة الص ــوت اس ــتعدادا حلبس ــه
ّ
عنــد احلاجــة والن آلــة القوقــو عبــارة عــن طبــل مضبــوط
ً
فصوته ــا خيتل ــف وفق ــا لس ــمك اجلان ــب املط ــروق»(.)7

ّ
تواصلية
وكانت هذه اآللة قديما تســـتخدم كوســـيلة
من خالل إرســـال إشـــارات إيقاعيـــة ّ
معينـــ�ة للداللة عن
ضرورة االســـتعداد ملجابهـــة احلروب أو لإلعـــالم بهجوم
ّ
ّ
للعـــدو أو للتبليغ عـــن المآتـــم .إضافـــة إىل أنها
مباغـــت
تســـتعمل لدعوة األقارب لألفراح واملناســـبات الســـعيدة
ّ
من خـــالل بـــث إشـــارات رمزية خاصـــة متعـــارف عليها
ّ
لدى ســـكان املنطقة.

ُ ُ
ّ
اجلسدية لدى «الڤوڤو»:
أنواع التعبريات
ّ
اجلســـدية من خالل فنـــون الرقص
تعتـــر التعبريات
يف أغلب احلاالت انعكاســـا صادقا للظروف واألحاســـيس
ّ
فازدواجية
اليت عاشـــها اإلنســـان يف بيئتـــ�ه االجتماعيـــة،
ّ
النفســـية تظهـــر حتمـــا
احلركـــة املقرتنـــة مـــع احلالـــة
ّ
ّ
شـــخصية الفرد .فقد بـــن العالم النفـــيس وليام جيمس
ّ ّ
« William Jamesأن كل بـــذرة إحســـاس يف مشـــاعرنا
لهـــا ّرد فعـــل ّ
حســـاس علـــى جســـدنا ،هـــذه التغيـــريات
الـــيت تطـــرأ على اجلســـد ال تأيت يف شـــكل ســـبب ونتيجة
ّ
ّ
ولكـــن مـــع بعضهـــا بتـــ�داول كلـــي»( .)8كما تؤكـــد ذلك
الباحثـــة االجتماعية ســـلوى حفيـــط اليت ّ
اهتمـــت بهذه
اإلشـــكالية مـــن خالل دراســـتها للجســـد من خـــالل ّ
ّ
فن
ّ
ّ
السوسيولوجية
اإلســـالمية ومقاربتها
الرقص يف الثقافة
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ُ ُ
مجموعة «ڤوڤو» جربة

ّ
ّ
واألنرثوبولوجيـــة بقولها:
والبســـيكولوجية
ّ
«أصبح اجلســـد هدفـــا يف حـــد ذاته فهو املنظـــور إليه
واملرغوب فيه واملتجه إليه بدرجـــة أوىل لتفريغ اإلحباطات
والشـــحنات الســـلبي�ة الفورية كالقلق وغريه من التوترات.
ّ
إن هدف اجلســـد اليوم هـــو اخزال الكوامـــن والتعبري عن
األفـــكار جســـديا وقـــد أصبح هـــذا ممكنـــا نســـبي�ا يف لغة
ّ
ّ
الالشـــعورية مثل
الصـــم والبكـــم ويف كل حـــاالت النفس
ّ
ّ
العضوي هو الوجه
احللم والعصـــاب واإلســـتيهام..الخ إن
اآلخر للنفيس و ّان هذا ّ
يعوض ذلك واجلســـد هو الوســـيلة
ٕ
()9
التعبرييـــة الوحيدة لكل أحـــوال النفس» .
ويف عمـــق هـــذا املزيج الثنـــ�ايئ حركي-شـــعوري ُولدت
ُ ُ
رقصات «الڤوڤـــو» اليت كانت يف البداية يف شـــكل حركات
جســـدية ّ
ّ
تعر عـــن أحاسيســـهم املفعمة بالظلـــم والقهر
ّ
ّ
القصرية املسلطة
وليدة العديد من املمارســـات العنصرية
ّ
عليهم يف الســـنن الماضية من قبل البعض من الســـكان
ّ
األقلية على
البيـــض األوائل باملنطقة .فقد عاشـــت هـــذه
ّ
الزمني�ة الســـابقة ظروفـــا اجتماعية
طـــوال تلك احلقـــب
ّ
قاســـية نتيجة لســـوء معاملتهم ،واحتاللهم أسفل السلم
ّ
الدونيـــ�ة داخل
االجتماعـــي وتوجيـــه إليهم تلـــك النظـــرة
ّ
بـــأن اندماجهـــم داخله ســـيكون طبيعياّ
مجتمـــع اعتقدوا
ّ
ّ
وأخالقيـــة .فأولـــدت هـــذه املعاملة
إنســـاني�ة
العتبـــ�ارات
ّ
ّ
العنصريـــة التميزيية لدى هـــذه الفئة ردة فعل معاكســـة
ّ
جماعية
تمثلت بادئ األمر يف تنظيم أنشـــطة وممارســـات

ّ
تعبريية فيســـتقدمون أكرث مـــن ضارب للطبـــل لقرع هذه
اآلالت يف إيقاعـــات غري منتظمة ويف شـــكل متواصل واليت
ّ
ّ
ّ
تتســـم ضرباتهـــا بالشـــدة حـــىت تســـاهم يف إثـــارة غضب
واســـتفزاز أفراد هذه املجموعة (اليت يكـــون عددهم يرتاوح
ّ
بن ســـتة إىل إثى عشر فردا بشـــكل زويج) والذين حيملون
عصيا من شـــجرة الزيتون (يطلـــق عليه ّ
يف أيديهـــم ّ
محليا
َ ْ َْ
تســـمية «المطرڤ») إضافة إىل ختليهـــم على ما ينتعلون
ّ
يف أقدامهـــم (حفاة) .وشـــيئ�ا فشـــيئ�ا تولد هـــذه الضربات
ّ
الهســـتريي
املتعاقبـــة حـــاالت مـــن الغضـــب والهيجـــان
لديهـــم يرتجم يف التشـــابك بالعي يف مـــا بينهم من خالل
ضربها بعضها ببعض بعد دخولهـــم إىل مرحلة َّ
«اجل ِذ ْب»
باســـتحضارهم لأللـــم املعـــاش .وترتجـــم هـــذه املرحلـــة
احلركيـــة «الصلـــة اليت ّ
ّ
تتم بـــن الدماغ
الســـيكولوجية-
ّ ّ
واملحيط اخلاريج بواســـطة احلواس .إذ أن كل اإلحساسات
ّ
ال تنشـــأ إال عـــن طريق إثـــارات عصبي�ة ناجمـــة عن إهاجة
هذا املحيـــط لتلك احلـــواس وبالتايل ،فمصـــدر احلس هو
ّ
المـــادي»( .)10وحتيلنا هذه الصـــورة املؤملة لتاريخ
الوســـط
ّ
ّ
أقلية عاشـــت مظاهر الظلم واالســـتعباد يف فـــرتات زمني�ة
خلـــت ،إىل الظـــروف اليت صاحبت نشـــأة موســـيقى اجلاز
ّ
ّ
املتحدة حن ّ
الزجنية
عرت التآلفات املوســـيقية
بالواليات
ّ
ّ
عن صرخـــات العبوديـــة ومطالبهم باحلريـــة واإلنعتاق.
ّ
ّ
ّ
اجلســـدية لدى
وتتنـــوع الرقصات والتعبريات
تتعدد
ُ ُ
مجموعـــيت «الڤوڤو» جبربـــة وجرجيس فتتشـــابه أحيانا
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ّ
فأهـــم الرقصات
وختتلـــف أحيانا أخـــرى.
ُ ُ
الـــيت اشـــتهرت بهـــا «ڤوڤو» جربـــة منذ
ّ
نشـــأتها تتلخص يف:
َ َ
ّ
«الط َّبالة» :حيـــث يصطف
 رقصـــةَ َّ َ
ْ
()11
اجلر ِبيـــ�ة»
عازفـــو «الطبالـــة ِ
ُ
و«الز ْك َ
ـــرة» واحـــدا تلـــو اآلخـــر
يعزفون ويرقصون مع مســـايرتهم
لإليقاعـــات املســـتعملة يف هـــذه
املناســـبة االحتفاليـــة.
ّ
ُّ ُ
«اجلـــز ْر» :تنفـــذ هـــذه
 رقصـــةّ
الرقصة اليت تســـتمد تســـميتها من
ّ
ّ
وموحد
ممـــزي
جزيـــرة جربة بلبـــاس
ّ
لـــكل عناصـــر املجموعـــة الذيـــن
ّ
يـــؤدون هـــذه الرقصة حبـــركات متن�اســـقة داخل
الفضـــاء االحتفايل.
يف حـــن تشـــرتك كال املجموعتـــن يف تنفيذ
العديد مـــن الرقصـــات املتشـــابهة مثل:
َّ
«الڤـــالل» :وهـــي تعتر من
رقصـــة ِ
ّ
أشـــهر الرقصات الفرجويـــة ذات النمط
ّ
الفـــى الفلكلـــوري واليت تمـــزج فيها
ّ
عناصر شـــاملة منها الفين من خالل
ّ
ّ
اإليقاعيـــة وتغيـــريات
التنوعـــات
ســـرعة النبـــض داخلـــه لتحيلنـــا إىل
ّ
النفســـية علـــى الراقص وتزيد
تأثرياتها
يف قدراتـــه يف الرتكـــزي وبالتـــايل الســـيطرة
ّ
علـــى كل حركاتـــه .إضافـــة إىل العامـــل
الفزيولـــويج اجلســـدي الـــذي جيـــب أن
ّ
يتمتع بـــه هذا الراقـــص القادر على حمل إثى عشـــر
ُ ُ
«الڤ َّلة» («اجل َر ْار») مثلما ّ
جســـده راقص «ڤوڤو»
ِ
ِ
ّ
جرجيس عبد املجيد جرتيلة يف عروضه التنشـــيطية
يف الســـنوات الماضية.
ّ
«البوســـعدية» :هـــي تلـــك الرقصـــة الـــيت
 رقصـــةاشـــتهرت لدى مجموعات «الصطمبايل» واملرتبطة

ُ ُ
رقصة «بوسعدية الڤوڤو»

ّ
العالجيـــة ّ
لـــرواد الزوايا اخلاصـــة بهذه
بالطقـــوس
ّ
املمارســـات والـــيت أســـلفنا ذكرهـــا .أمـــا بالنســـبة
ُ ُ
ّ
ملجموعـــىت «الڤوڤـــو» فإنهـــا بعيـــدة عـــن هـــذه
ّ
الطقوســـية ويكـــون أداؤهـــا مقتصرا على
األغراض
ّ
اجلانـــب املشـــهدي االســـتعرايض .ويـــؤدي هـــذه
الرقصـــة أحـــد عناصر املجموعـــة املنتـــي لألقليات
الســـوداء باجلهة بعد أن يرتدي لباســـا طريفا ّ
وممزيا
ّ
تتكون أجزاؤه مـــن جلود أو عظـــام احليوانات ويضع
ويغطي رأســـه غطـــاء ّ
قناعا أســـود على وجهه ّ
مذبب�ا
ّ
جلدي وخرقا من األقمشـــة
ويكســـو جســـده بغطاء
ّ
ّ
امللونة واألصـــداف البحرية .ويقـــوم بتنفيذ رقصته
ُّ ُ ْ
«الصنـــوج» املصاحبة إليقاع
مصحوبا بعزفه علـــى
ثنـــ ّ
�ايئ ذي نفـــس إفريقي وهـــو كاآليت:

شـــخصية ّ
ّ
فني�ة فريدة
و قد جعلـــت منه هذه الرقصة
ّ
ّ
تاريخيـــا « بقصة رجل أســـود
مـــن نوعها .وهـــي ترتبـــط
له حمـــار وطبـــل ينتقل من بيـــت إىل آخر طالبـــا الصدقة
صحبـــة ابنت�ه ســـعدية ويتغـــى بالغناء األعجـــي فين�ال
ّ
المـــارة شـــيئ�ا مـــن الدراهـــم واألكل مقابل ما
مـــن عطايا
()12
يرجتله من أغاين ســـوداني�ة ورقص يف شـــكل دورات» .
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ّ
الشـــعبي�ة بارتب�اط هذه
كما حتتفظ الذاكرة
ّ
ّ
الشـــخصية بأســـطورة «مجنون سعدية»
ّ
اليت تـــروي بـــأن أحد ملـــوك إفريقيـــا الذي
ّ
املســـماة ســـعدية وبيعت
اختطفـــت ابنت�ه
يف ســـوق العبي�د .فهام يف املـــدن البعيدة حبثا
ً
عنهـــا ومرتديـــا قناعا حىت ال يكشـــف أمره،
ّ
وأخذ يف البحـــث عنها مـــرددا ألغانيها علها
تتعـــرف إليه من خاللها .ومـــن جهة األخرى
ّ
يتمثـــل دور هـــذا الراقـــص الـــذي يتمحـــور
املناســـبة االحتفالية يف التعبـــري عر حركاته
ّ
ّ
تاريخيـــة معانـــاة هـــذه األقليـــات الـــيت
اجلســـدية عـــن
ّ
البحريـــة جعلها كشـــاهد عيان
ينتـــي إليها فاألصـــداف
ّ
البحريـــة الـــيت عـــرت املحيط خـــالل مراحل
للرحـــالت
ّ
ّ
العبوديـــة أو مـــا أطلـــق عليهـــا تســـمية التجـــارة املثلثة.
ّ
كما شـــكلت جلود وعظـــام احليوانات الـــيت وضعها على
ّ
كرمزية لعالم الصحاري والفيـــايف تلك احلاضنة
جســـده
ّ
ّ
التاريخيـــة للعبوديـــة ومـــا يعيـــش داخلها مـــن حيوانات
كاســـرة واليت نهشـــت اآلالف من العبيـــ�د العابرين لهذه
ّ
ّ
املســـرية مـــن قبل ّجتار
التجارية
املســـالك أثنـــ�اء الرحالت
ّ
الصحراوية لبيعهم ومقايضتهـــم  .فما يمكن أن
القوافـــل
ّ
ّ ّ
نستشـــفه من خالل هـــذه التعبـــريات اجلســـدية أنها لم
ّ
ّ
ّ
لتتحول
تشـــكل بعدا فنيـــ�ا فرجويا فحســـب بل جتاوزتـــه
ّ
نفســـية عميقـــة ووســـيلة إلفـــراغ االنفعاالت
إىل دالالت
ّ
ّ
الباطنيـــ�ة املســـتقرة يف الالوعي.
 رقصـــة «الزڤـــارة» :تعتـــر هـــذه الرقصة مـــن ّأهم
ّ
الرمزيـــة الـــيت ّ
حتولت من لعبـــة للعي
الرقصـــات
إىل تعبـــري جســـدي ذي دالالت .وختتلـــف اختالفـــا
ّ
جوهريـــا عـــن مثيلهـــا املتـــداول يف مختلـــف مناطق
ّ
ّ
تتجســـد لديهـــم يف ازدواجية
التونســـية واليت
البالد
ّ
ّ
فنيـــ�ة تتمثل يف تســـمية إيقـــاع ورقصـــة يف آن واحد.
ّ
وتســـتمد هـــذه األخـــرية صفتهـــا من خـــالل اإليقاع
املســـتعمل لديهـــا .ففي تـــوزر مثال «يرتبـــط اإليقاع
ّ
ّ
ّ
تســـى بنفـــس االســـم ،يقدمهـــا
شـــعبي�ة
برقصـــة
َ
َ
َّ
َ ()14
()13
«الب ْار ِد َّيـــة» بـ«القار ِابيـــ�ال» أمـــام جمـــوع

ّ
َ َ
رقصة «الك ْاسكا» الليبي�ة

املشاركن يف مراســـم «املحفل» .وينسب املمارسون
ّ
اإليقاعيـــة إىل جهة تـــوزر»(ّ .)15
ويدون
هذه الصيغة
َّ َ
يـــدي» لديهم كاآليت:
اجل ِر ِ
هـــذا اإليقاع «الزڤ ِاي ِري ِ
ُ ُ
ّأمـــا رقصـــة «الزڤـــارة» لـــدى مجموعـــيت «الڤوڤو»
أو مـــا ّ
ســـميت ســـابقا بلعبـــة العـــي فهـــي ذات أصول
ّ
تاريخيـــة قديمـــة وقد وجـــد لها أثر مشـــابه لـــدى بعض
ّ
ّ
الصحراويـــة الليبي�ة املجـــاورة والذيـــن يطلقون
القبائـــل
َ ْ َ
عليهـــا رقصـــة «الكاســـكا» ،وهـــي إحـــدى التعبـــريات
املجســـدة للصـــراع األزيل بـــن ثن ّ
ّ
�ائي�ة احليـــاة واملوت من
ّ
مرة بـــن القبائـــل ّ
كل ّ
الرحل
خـــالل املعارك الـــيت تن�دلـــع
يف الصحراء وتســـتعمل فيهـــا العي للســـيطرة على آبار
امليـــاه درءا للعطـــش وحبثا عـــن االرتواء.
ِّ َ
ومـــن ّ
ناحية التســـمية «فــــالزڤ َارة» لـــدى مجموعيت
ُ ُ
«الڤوڤـــو» تعـــين أيضـــا املبـــارزة بالعي والقـــدرة على
ّ
تنفيـــذ حـــركات اســـتعراضية تعبريية خبفة وســـرعة مع
الرتكـــزي على جتســـيد لوحـــة ّ
فنيـــ�ة مثرية.
ُ ُ
ّ
وباعتبـــ�ار أن مجموعـــة «الڤوڤـــو» جبزيـــرة جربة قد
حضيـــت باهتمام عـــدد من الباحثـــن( )16يف هـــذا املجال
ّ
ّ
األثنوموسيقية ،فإنن�ا خرينا
وقاموا بدراســـة خصوصياتها
ّ
تنـــ�اول هـــذه الرقصة كإحـــدى التعبريات اجلســـدية لدى
ُ ُ
مجموعـــة «الڤوڤو» جبرجيس ومحاولـــة حتليل ما حتتويه
ّ
ســـيميائي�ة لها
من إشـــارات ورمـــوز والبحث عـــن مقاربة
ومـــدى عالقتهـــا بمنظومة اخلطـــاب اإلشـــاري والداليل
واليت لـــم يقع دراســـتها أو الغـــوص فيها.
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الشكل (:)1

ّ
ّ
ترتكب هـــذه املجموعة من أفراد يـــرتاوح عددهم يف كل
ّ
ّ
مرة ما بن ســـتة إىل إثى عشـــر فردا ويرتبط ذلك حســـب
ّ
ّ
الماديـــة
نوعيـــة ومـــكان املناســـبة االحتفاليـــة والقيمـــة
لهـــا .وتكـــون املجموعة حتـــت قيـــادة عنصر ّ
منســـق لهم
ـــس» وعلى ّ
«الراي ْ
يطلقـــون عليه صفـــة َّ
بقيـــة العناصر
ِ
ّ
«البحرية» (وهـــي الرتكيب�ة املشـــابهة لما تعرضنا
صفة
لـــه مـــع عناصـــر الطوائـــف) ،وهو ذلـــك العنصـــر الذي
ّ
ّ
ّ
والرتتيبي�ة إلحيـــاء العروض
التنظيميـــة
يتـــوىل باجلوانب
مـــن جهـــة والتنســـيق الداخلـــي للرقصـــات مـــن خالل
ّ
التعبريية أو ضبط
إصدار اإلشـــارات قبل تغيري املشـــاهد
ّ
اخلطـــوات والســـرعة اخلاصـــة بـــكل رقصـــة مـــن بينها
رقصة «الزڤارة» اليت تســـري حـــركات الراقصن فيها على
ّ ّ
كل ّ
مـــرة دون إدراج
ضربـــات وزن ذي تركيبـــ�ة ثن�ائي�ة يتكرر
ّ
تنويعـــات إيقاعيـــة عليه خبـــالف التنويعات اجلســـدية
الـــيت تتـــ ّ
�درج ســـرعة احلركـــة فيهـــا شـــيئ�ا فشـــيئ�ا حنو
ُ ُ
الســـرعةّ .
ويدون هـــذا اإليقاع لـــدى مجموعـــة «ڤوڤو»
جرجيس كمـــا يلي:

ولـــم تعتمد هـــذه الرقصة علـــى اإليقاع فحســـب بل
ُْ
اعتمـــدت أيضـــا على مصاحبـــة حلنيـــ�ة آللـــة «الزك َرة»
ّ
ّ
متكـــررة طوال
مقامية
اليت يقـــوم النغم فيها علـــى جملة
ّ
الرقصة وهـــي تنفذ كالشـــكل (.)1
ّأمــا مــن ناحيــة التوزيــع الداخلــي ملجموعــة الراقصــن
ُ ُ
لعناصــر «الڤوڤــو» خــالل هــذه الرقصــة فهــم ينقســمون
يف مـــا بينهـــم إىل كل فرديـــن علـــى حـــدة ضمـــن حلقـــة
رقـــص داخـــل الفضـــاء تكـــون يف البدايـــة علـــى شـــكل
ّ
ّ
اجلســـدية مـــن اليمـــن إىل
دائـــري ،فتنطلـــق حركاتهـــم
اليس ــار (عك ــس اجت ــاه حرك ــة عق ــارب الس ــاعة) بس ــرعة
ّ
ّ
عـــي
تدريجيـــة حنـــو األســـرع ،ومعهـــا تبـــ�دأ ضربـــات
ّ
بـــن كل عنصريـــن بعضهمـــا ببعـــض تزامنـــا مـــع بدايـــة
ّ
اإليقاعي ــة املذك ــورة ت ــارة أو بالت ــداول ب ــن دورت ــن
ال ــدورة
إيقاعيت ــن حين ـ�ا آخ ــر .ويرتب ــط ذل ــك مباش ــرة باإلش ــارات
ّ
(«الرايـ ْ
َّ
حيددهــا العنصــر ّ
ـس»).
املنســق للمجموعــة
الــيت
ِ
ّ
فجـــاءت هـــذه احلـــركات املجســـدة بضربـــات العـــي
وبالتن ــ�اوب علـــى ه ــذه النح ــو :الش ــكل (.)2
ّ
= ضربة العي يف بداية كل دورتن إيقاعيتن.
ّ
= ضربة العي يف بداية كل دورة إيقاعية.

الشكل (:)2
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
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ّ
وتســـى
وتنقســـم هـــذه الرقصـــة إىل ثالثـــة مراحل
ّ
ُ َ ْ
ُّ ُ ْ
ّ
ـــرح») وهـــي كالتايل:
ـــر وح» (جمـــع «ط
محليـــا «الط
 املرحلـــة ّاألوىل :وهـــي املرحلة التمهيديـــة اليت تنطلق
ّ
تتجســـد يف ضرب
يف شـــكل حركات إحمائيـــ�ة بطيئ�ة
ّ
العـــي بـــن كل فرديـــن مـــن عناصـــر املجموعة يف
ّ
كل دورتـــن إيقاعيتن ّ
ّ
تتطـــور إىل ضربة
ثـــم
بدايـــة
ّ
ّ
يف بدايـــة كل دورة إيقاعيـــة فخلقـــت عالقـــة ارتب�اط
ّ
ّ
متكرر.
إيقاعـــي

 مجموعـــة ثاني�ة :تتنـــ�اوب يف ضـــرب العي بعضهاّ
ببعض يف بدايـــة كل دورتن إيقاعيتـــن بالتداول مع
املجموعة ّ
األوىل.
ّ
رسم بي�اين :املشهد الراقص الثاين لـ «الزڤارة»

رسم بي�اين :املشهد الراقص ّ
األول لـ «الزڤارة»

ّ
= عالقـــة االرتبـــ�اط اإليقاعـــي الـــدوري بـــن كل
عنصريـــن مـــن البحريـــة.

ّ
= عالقـــة االرتبـــ�اط اإليقاعـــي الـــدوري بن كل
ُ ُ
عناصـــر مجموعـــة «الڤوڤو».
ّ
ّ
تتمثل يف إنفراد َّ
«الر ِاي ْس» بوســـط
 املرحلة الثانيـــ�ة:ّ
البحرية
الفضاء دون غـــريه ويتواصل مع عنصـــر من
طـــوال هـــذه املرحلـــة بضـــرب متواصـــل بالعـــي
ّ
وضعيـــة وقوف تـــارة وجلوس
بعضهما ببعـــض ويف
ّ
ّ
تـــارة أخـــرى .يف حن يعتمـــد بقيـــة «البحرية» على
ّ
منوال املرحلـــة ّ
األوىل بمواصلـــة كل عنصرين مقابلة
بعضهما البعض مـــن خالل تبـــ�ادل ضربات العي
اليت تنقســـم فيهـــا إىل مجموعتن:
ّ
ّ
القوية
 مجموعـــة أوىل :تتوىل مواكبة ضربـــات الطبلّ
ّ
إيقاعية بالتداول
بضربات العي مع بدايـــة كل دورة
ّ
مع املجموعة الثاني�ة.

= عالقـــة االرتبـــ�اط اإليقاعـــي الـــدوري بـــن
ّ
«الراي ْ
َّ
ـــس» والعنصـــر ّ
«البحريـــة».
األول مـــن
ِ
ّ
= ضربة العي يف بداية كل دورة إيقاعية.
ّ
= ضربة العي يف بداية كل دورتن إيقاعيتن.
ّ
املرحلـــة الثالثـــة :وهـــي املرحلة احلاســـمة مـــن هذه
ُ ُ
ّ
الرقصـــة تتـــوزع عناصـــر «ڤوڤـــو» جرجيـــس إىل ثالثـــة
مجموعـــات:
«الراي ْ
تتكـــون مـــن َّ
 املجموعـــة ّّ
ـــس» صحبة
األوىل:
ِ
ّ
«البحرية».
عنصريـــن مـــن
ّ
ّ
 املجموعـــة الثانيـــ�ة :ترتكـــب مـــن ثالثـــة عناصر منّ
لبحرية».
«ا
ّ
ّ
تتكـــون مـــن عنصريـــن مـــن
 املجموعـــة الثالثـــة:ّ
لبحريـــة».
«ا
ُ ُ
ّ
تتلخـــص هـــذه املرحلـــة دخـــول عناصـــر «ڤوڤـــو»
جرجيـــس إىل مرحلـــة «التخمـــرية» بارتفـــاع نســـق هذه
ّ
اجلســـدية إىل درجـــة الســـرعة القصـــوى
التعبـــريات

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

ّ
رسم بي�اين عدد :16املشهد الراقص الثالث لـ «الزڤارة»

ُ ُ
ّ
= عالقة االرتب�اط اإليقاعي الدوري بن كل عناصر مجموعة «الڤوڤو».
ّ
للحركة ،إذ تتشـــابك األيـــادي املمســـكة بالعي بأقى التميـــزي الســـليب الـــذي ســـلط عليهـــم خـــالل حقـــب
ّ
ّ
درجـــات الرتكـــزي فكل هفـــوة تكـــون نت�اجئهـــا وخيمة على زمنيـــ�ة ماضيـــة .فولـــدت هـــذه الرتاكمات جســـدا وفكرا
ّ
ّ
جســـد أحد العناصـــر .وتتقاســـم كل مجموعـــة من هذه رافضـــن للتهميش والنســـيان والوعـــي بالتذكـــر الدائم
ّ
املجموعـــات الثالثة الضربـــات بالتداول يف مـــا بينها وبكل وعـــدم النســـيان والتنـــ�ايس .فجـــاءت حركاتهـــم خـــالل
ّ
حذر باســـتثن�اء املجموعـــة الثالثة الـــيت تواصل على نفس تعبرياتهـــم هـــذه يف شـــكل حركتـــن:
ّ
وتـــرية املرحلتن
الســـابقتن .ومن املالحظ أيضـــا أن هذه  -حـــركات مقصودة :يرىم من ورائهـــا إبالغ احلاضرين
ّ
املرحلة ال تســـتغرق مدة تنفيذها طويـــال نظرا لما تتطلبه
ّ
اجلســـدية الـــيت بصدد عرضها
من خالل التعبريات
مـــن مجهود بـــدين وذهـــين ّ
ّ
مهمن.
عـــن غضبهم ورفض ذاكرتهم لماضيهم الذي اتســـم
ّ
ّ
ّ
بالظلم والتســـلط واالســـتب�داد ولما عاشوه من تميزي
وسيميائي�ة
الداللية
التعبريات
ّ
وإقصاء وتهميش ،فيتجلى ذلـــك يف اختاذهم وضعية
ُ ُ
اجلسد لدى «الڤوڤو»:
اقـــرتاب وإنكمـــاش( )17واليت تتصـــف بتقليص دائرة
احلركـــة لديهـــم وبرمزيـــة االلتفاف جلميـــع عناصر
ّ
اجلســـدية لـــدى مجموعـــة
ارتبطـــت التعبـــريات
ُ ُ
املجموعـــة ويرمـــون مـــن خاللهـــا إىل إبـــراز قدراتهم
ّ
«ڤوڤـــو» جبهـــة جرجيـــس بعـــدة دالالت ومعـــاين ال
ّ ّ
ّ
ّ ّ
الدفاعيـــة واســـتعدادهم ويقظتهـــم لصـــد كل مـــن
ّ
التمعن والدراســـة
يمكـــن أن تستشـــف إال مـــن خـــالل
يعتـــدي عليهم أو يؤذيهـــم« .فعندما يكون اجلســـد
واملتابعـــة لهـــذه املجموعـــة  .فمن ّ
أهـــم املالحظـــات اليت
ّ
ّ
ّ
ّ
مطويـــا مع تقلص األطـــراف أو انكماشـــها ،يتم نقل
يمكـــن أن نقـــف عليها بـــأن هـــذه التعبريات قـــد احتوت
إحســـاس خاص بالبؤس والقمع واخلضـــوع .ولكن
تنوعاتهـــا ّ
علـــى لغـــة الثن�ائي�ات بمختلـــف ّ
أهمهـــا ثن�ائي�ة
ّ
ّ
مع تطور الثقة النفســـية واالبتهاج اإلنســـاين تصبح
اجلســـد-الهوية الـــيت ّ
ّ
عـــر فيهـــا عناصـــر املجموعـــة
ّ
اإليمـــاءات أكـــرث انفتاحـــا ويزايـــد املـــكان أو احلـــزي
عـــن ذات كل فـــرد منهـــم ووعيـــه بفكـــره وإلمامـــه برتاثه
اخلاص باجلســـد» (.)18
واســـتحضار ذكريـــات أســـالفهمّ ،
فجســـدوا برموزهـــم
وإشـــاراتهم إبداعـــات وتعبـــريات ّ
فنيـــ�ة علـــى غايـــة  -حـــركات ال إراديـــة :وهـــي عمومـــا تلـــك الـــيت تصدر
ّ
ّ
ّ
ّ
مـــن الالوعي الـــذي يزداد نشـــاطه فيمنح إشـــارات
املعـــرة عـــن
األهميـــة وشـــكلوا هويتهـــم الثقافيـــة
مـــن
ّ
ّ
يف الالوعـــي اجلماعي الـــذي تتجاوب مع شـــعورهم
خصوصياتهـــم التاريخيـــة ومـــا عاشـــته األقليـــة اإلثني�ة
ّ
لتت�داعـــى مـــع ذكريـــات املتلقي لتضيـــف ملضامن
الـــيت ينتمـــون إليهـــا مـــن حيـــف اجتماعـــي ومظاهر من
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
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ّ
حركاتهـــم معـــاين ودالالت متعـــددة .وهـــي لذلـــك
تتوافق مع «النظريات التحليلية النفســـية وتأثريها
الواضـــح يف تفســـري لغـــة اجلســـد اليت تعتمـــد على
أســـس من احلدس أكرث من اعتماداها على شـــواهد
امبرييقيـــة (عملية) جاهـــدة من أجل ارجـــاع أو عزو
الوضـــع اجلســـي اخلـــاريج إىل صراعـــات داخليـــة
ّ
مفرتضـــة»( .)19وتتجلـــى هـــذه احلركات لـــدى أفراد
ّ
ّ
هـــذه املجموعة يف هزات الـــرأس املتت�الية الـــال إرادية
أثنـــ�اء دورانهـــم املتســـارع يف فضاء الرقص وجتســـيد
انفعاالتهم مـــن خاللها.
وق ــد تن�اس ــبت ه ــذه احل ــركات واإلنفع ــاالت خاص ــة
ّ
ّ
اإلرادي ــة منه ــا م ــع م ــا حت ــدث عن ــه عل ــم النف ــس احلدي ــث
ّ
وضعي ــة اجلس ــد وم ــع م ــا يعيش ــه
وم ــدى االرتبــ�اط ب ــن
ّ
املــرء مــن انفعــاالت وأحاســيس نتيجــة عوامــل وترســبات
ّ
ّ
نفســـية مؤثـــرة فوضـــح ذلـــك عـــدد مـــن الباحثـــن
املختص ــن يف عل ــم النف ــس عل ــى غ ــرار س ــوزانا بلوك ــس
 Bloch Suzanaوبيـــ�درو أرثـــوس Orthous pedro
وڤ ســـنتيب�انيس  )20( Santibañez Guyيف دراســـتهم
ّ
حـــول مناهـــج التعبـــري لـــدى الفنانـــن و مـــدى عالقتهـــا
ّ
ّ
ّ
واجلســـدية واالجتماعيـــة
النفســـية
بأهـــم العوامـــل
ّ
املؤثـــرة فيهـــم .فصنفـــوا الوضـــع اجلســـدي يف حالتـــن:
ّ
حال ــة التوت ــر والغض ــب ورم ــزوا إليه ــا ب(ت أو  )Tوحال ــة
ّ
االس ــرتخاء (ر أو  ،)Rكم ــا صنف ــوا اجتاه ــات احلرك ــة عل ــى
ّ
أس ــاس أنه ــا تك ــون يف اجتاه ــن :االق ــرتاب (Approach
)Apأو اإلبتعـــاد أو التحـــايش«(،»Avoidance)Av
ّ
ّ
االنفعالية املمزية
كما مثـــل الوجه إحـــدى التعبـــريات
ّ
يمثلـــه مـــن ّ
أهميـــة كواجهة
لـــدى هـــذه املجموعـــة لمـــا
ّ
ّ
داللية عـــن املكنونات النفســـية والباطنيـــ�ة ،فإضافة إىل
ّ
ّ
وضعيـــة االنكمـــاش والتنفـــس املرتفع من خـــالل إغالق
الفم بإحكام أثنـــ�اء الرقص وهي الـــدالالت احلاضرة أثن�اء
ّ ُ ُ
ّ
اللوحـــات التعبرييـــة «لڤوڤـــو» جرجيس حيـــث أن اجتاه
ّ
الدائريـــة للرقص تكون
حـــركات عناصرها داخـــل احللقة
ّ
يف جميع األحوال ويف كل املناســـبات من اليمن إىل اليســـار
(عكـــس عقارب الســـاعة) وذلـــك بصفة غـــري اعتب ّ
�اطية

يفســـرها ّ
بل لهـــا ما ّ
علميـــا ،إذ يعتر اجلانب األيســـر من
الوجه اإلنســـاين أكـــرث تعبريية من مثيلـــه األيمن
ّ
«والتفســـري املحتمـــل لهـــذه النتيجة هـــو أن النصف
شـــبه الكروي األيمن من املخ «يشـــعر» أكرث باإلنفعاالت،
ّ
مقارنة باجلانب أو النصف األيســـر ،البـــارد واملنطقي ،وأن
االنفعـــال يتـــم نقلـــه إىل العضـــالت املوجـــودة يف اجلانب
ّ
املقابل (األيســـر) مـــن الوجه الـــيت يتحكم فيهـــا اجلانب
األيمـــن من املـــخ .وأن التعبـــري الذي يب�دأ علـــى حنو متعمد
هو فقط ما يكون قويا يف اجلانب األيســـر مـــن الوجه»(.)21
ّ
وهـــو أيضـــا مـــا اتفقـــت عليـــه العديـــد مـــن األحباث
العلمية الســـيما تلك اليت ّ
ّ
اهتمت بالبحث يف
والدراســـات
ّ
العالقات املباشـــرة بـــن اجلوانب الفزيولوجيـــة الدماغية
واملعـــارف ّ
الفنيـــ�ة اإلبداعية ،منها دراســـة علـــى غاية من
ّ
األهمية للباحث األمريكي كارل ألرتيش ســـميث Smith,
ّ
 Karl Ulrichوالـــيت حتـــدث عـــن تصنيف وجه اإلنســـان
علـــى ضوء مـــا أطلق عليهـــا صفـــة «الســـيادة الوجهية»
ّ
ّ ّ
 facial dominanceوبـــن أن أغلبيـــ�ة الناس (حســـب
تقديراته) ويف حدود  % 80هـــم من أصحاب الوجه األيمن
 Right facedبينمـــا األقليـــة الباقيـــة هـــم مـــن أصحاب
ّ
الوجـــه األيســـر  Left facedومـــن ضمنهـــم حتـــدث عن
الفنانن واملوســـيقين بصفـــة خاصة لكونهـــم « يميلون
على حنـــو خـــاص إىل أن يكونوا من أصحاب الوجه األيســـر
وبشـــكل واضح الســـيادة لهذا اجلانب من الوجـــه الكلي.
ألن هذا اجلانب مـــن الوجه لديهم يعكـــس احلالة الراقية
أو املتطـــورة مـــن نصف املخ األيمـــن اخلاص بهـــم»(.)22
ّ
كمـــا يؤكـــد الباحـــث يف علـــم النفـــس الفســـيولويج
عبـــد الوهـــاب ّ
محمـــد كامـــل مـــن خـــالل دراســـات
ّ
ّ
ونيورولوجيـــة لســـلوك اإلنســـان أن
سيكوفســـيولوجية
النمـــط اإلدراكـــي املعـــريف ملحتـــوى املعلومـــات املرتبـــط
بهـــذا اجلانـــب األيمن والـــذي ّ
توصل من خـــالل األحباث
التجريبيـــ�ة يف هـــذا الصـــدد
ّ
«ليتصـــف بأنه يقـــوم علـــى املحـــاكاة Analogical
(يف شـــكل كميات فزييقيـــة) كذلك نصف الكـــرة األيمن

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

يغلـــب يف عملياتـــه طابـــع التخليـــق  Synthesisومـــن
جهة أخرى يظهـــر ارتب�اطه جبانب األداء غـــري اللفظي وإذا
تن�اولنـــا املعلومات البصريـــة املكانيـــ�ة spatial- visuo
لوجدنـــا أن نشـــاط نصـــف الكـــرة اليمن يتصـــف بنمط
التأثـــري الماســـح  scaningللصيـــغ اجلشـــطالتي�ة الـــيت
تشـــرتك يف الـــدالالت الرمزيـــة و التحوريـــة .وبالنســـبة
للتفكري يتصـــف بأنه حـــديس . intuitiveوأخـــريا يرتبط
نصف الكرة اليمـــن بعمل الصـــورة making-Image
من جانـــب وبالنمـــط املوســـيقي  made-Musicalمن
جانب آخـــر»(.)23
ويســـري على نفس املنهـــج عالم النفـــس أحمد ّ
محمد
ختصص نصف الكـــرة ّ
عبـــد اخلالق بالتأكيد علـــى ّ
املخية
ّ
األيمـــن بالنظـــر إىل األشـــياء ككل ويأخذ بعـــن االعتب�ار
ّ
ّ
ّ
إدراكيـــة متعـــددة يف اآلن نفســـه إذ يذكـــر بأنـــه
جوانـــب
ّ
ّ
«عليـــه يتوقـــف يف إعـــداد أنـــواع عـــدة مـــن املعلومـــات
ّ
ّ
األخص الشـــكل واملـــكان واملوســـيقى
البصريـــة وعلـــى
واألصـــوات األخـــرى الـــيت ال ترتبط باللغـــة»(. )24
ّ
ّ
احلركية
وقـــد شـــكلت البعض مـــن هـــذه العناصـــر
ُ ُ
والتعبرييـــة حضورها لدى رقصـــات «الڤوڤو» فما يمكن
ّ
مالحظته لديهم من خالل رقصتهـــم «للزڤارة» تتلخص
يف ما يلي:
ّ
تمزيهم بنشـــاط فائق وبمهـــارات رياضية واضحة يف
أدائهم.
 االعتماد على قوة الســـاقن واســـتعمالهما الســـريعوبســـطهما علـــى األرض حافيتـــن لغايـــة الشـــعور
بامتـــداد حـــرارة األرض لزيـــد مـــن حماســـتهم
ونشـــاطهم.
ّ
املتكرر للدفـــع القـــوي ملنطقة احلوض
 االســـتعمالوهـــذا التحريـــك يســـاهم يف ســـرعة احلركـــة بإجناز
تعبرياتهـــم اجلســـدية على أحســـن وجه.
 االعتمـــاد علـــى قبضة اليـــد كعضو أســـايس لتنفيذرقصـــة «للزڤـــارة» باســـتعمال العـــي وإبـــراز ّ
قوة
ّ
اليدوية.
قبضتهـــم

ّ
الوجهيـــة » واالختيـــ�ار الالإرادي
 مكانـــة «الســـيادةّ
ّ
للجانـــب األيمـــن من املـــخ ذلـــك العنصر املحـــدد يف
اتبـــ�اع اجتـــاه حركاتهم داخـــل الفضاء.
 مكانـــة التعبـــريات واإليمـــاءات املرتبطـــة بالوجـــهّ
كتقطيـــب اجلبهـــة واحمـــرار العينـــن ومـــا تمثلـــه
الســـلوكية ّ
ّ
املعرة عن
مـــن تأثريات علـــى العالمـــات
ســـمات الغضـــب والزمجرة.
وعمومـــا فما يمكـــن اســـتنت�اجه من هذه املمارســـات
ُ ُ
ّ
اجلســـدية التعبريية ملجموعيت «الڤوڤو» املذكورة سالفا
ّ
وارتب�اطها باجلوانـــب املتعددة اليت ذكرهـــا الباحث هيغو
زامـــب  Hugo Zempوالـــيت تعرضنا إليهـــا يف تعريفاتها
ّ
العامة تتلخص يف العناصـــر التالية:
 الناحيـــة الفزييائيـــ�ة :تتجـــاوب القـــوة العضليـــةّ
�اميكيـــة للجســـد مع إشـــارات العقل الســـيما
الدين
تلك الصادرة مـــن اجلانب األيمن مـــن الدماغ لتنتج
وتصـــدر الطاقة املنتظمـــة ّ
املحركة ألعضاء اجلســـد
بتن�اســـق وانسجام.
 الناحيـــة الثقافيـــة :ترتجـــم يف تأكيـــد ّهويـــة هـــذه
ّ
املجموعـــات ّ
الفنيـــ�ة من خـــالل تنفيذ أســـلوب فين
ّ
ممـــزي واإلنفـــراد بعرضـــه وتقديمـــه دون ســـواهم
ّ
ّ
يتطلبـــه مـــن ّ
جســـدية
حرفيـــة ومقـــدرة وبني�ة
لمـــا
ّ
خصوصيـــة.
ّ
اجلســـدية
 الناحية االجتماعية :تزيد هذه التعبرياتُ ُ
ملجموعة «الڤوڤـــو» يف توطيد العالقات االجتماعية
بـــن عناصرهـــا الذيـــن ينتمـــون جميعـــا إىل عائلـــة
ّ
فنيـــ�ة ّ
يمثلون بها «كتلة ّ
ّ
موحدة» ال
موســـعة واحدة
يمكـــن اخرتاقها.
 الناحيـة النفسـية :اعتـرت هـذه التعبـريات السـيماّ
«بوسـعدية» و«الزڤارة» انعكاسـا
مـن خـالل رقصـيت
جلملة املشـاعر احلزين�ة اليت عاشتها اجلذور واألصول
ّ
الزمنيـ�ة
األوىل أفـراد هـذه املجموعـة خـالل احلقـب
ّ
العبوديـة وما صاحبتهـا من ظلم
الماضيـة أثنـ�اء عهـود
وإسـتب�دادوالـيتالزالـتحاضـرةيفذاكرتهـماجلماعيـة.

اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
اﻟﺨﻂﺎب اﻟﺠﺴﺪي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت »الڤوڤو« ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ّ
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 الناحي ــة االقتصادي ــة :تعتم ــد عناص ــر املجموعت ــنّ
ّ
كلي ــا عل ــى نش ــاطها الف ــين ه ــذا م ــن أج ــل اإلس ــرتزاق
ّ
من ــه ،فه ــو يمث ــل املص ــدر األس ــايس لدخله ــم الم ــادي
وال يمتهـــن أغلـــب العناصـــر مهنـــا أخـــرى ســـواها.
وبذل ــك فه ــم يقبل ــون عل ــى إحي ــاء جمي ــع املناس ــبات
االحتفالي ــة اخلاص ــة والتظاه ــرات الثقافي ــة العام ــة
بمـــا يف ذلـــك تنشـــيط العـــروض الســـياحية داخـــل
الفن ــادق وال ــزنل باجله ــة.
 الناحيـــة التعبريية والتواصلية :احتل اجلســـد يف هذهالناحيـــة اللغـــة اليت ّ
عـــرت عناصـــر هـــذه املجموعة
مـــن خاللهـــا عـــن مشـــاعرهم وأفكارهـــم الرافضـــة
ّ
ملمارســـات المايض القريب الذي ســـلط عليهم قصرا
فاســـتحضروه حبـــركات متت�اليـــة ومتســـارعة إلبـــراز
ّ
اجلســـدية وبضربات ّ
ّ
القوية وبرموز
عصيهم
قدراتهم
جســـدية تعرض أمام حضور قادر علـــى فهم معانيها
ّ
وفـــك رموزها .إضافة إىل ما حيملـــه هؤالء العناصر من
ّ
ّ
يتكـــون من :
رمزيـــة يف اختي�ار ألوان لباســـهم الذي
ّ
َّ
«اجل ْل َ
ـــو ِايل» :وهو ذلـــك اللباس الســـفلي الذي يتخذ
لـــون األحمـــر رمـــز احلـــرارة ،اخلطـــر ،الغضـــب ،اإلثـــارة
وا لنشاط.
«الفرملـــة» :تلبس مـــن األعلى فوق اجلمـــازة وتكون
مفتوحـــة من األمـــام وخيتـــارون لها ما بـــن اللـــون الوردي
واألحمر (عند تغيري لـــون َّ
«اجل ْل َ
ـــو ِايل» إىل األبيض) أو لون
األخضر كرمزيـــة لألمن والطمأنينـــ�ة والهدوء.
«اجلمـــازة» :الـــيت تكـــون دائما يف لـــون األبيـــض رمز
النقـــاء والصفـــاء والفضل.
كمـــا جيـــدر بنـــ�ا يف آخـــر هـــذا املحـــور أن نذكـــر بعض
ّ
اإلضافيـــة اليت ال يمكن التغـــايض عنها لما
االســـتنت�اجات
ّ
ّ
تمثلـــه مـــن أهمية :
ُ ُ
ّ
اجلســـدية لـــدى «الڤوڤـــو»
ال ترتبـــط التعبـــريات
ّ
الطقويس-الديين أو الطقـــويس -العاليج ،وال
باجلانـــب
يمكـــن أن جند تقاطعـــات مع مجموعـــات «الصطمبايل»
ّ
ّ
بمختلـــف ّ
«بوســـعدية»
مشـــهدية
تفرعاتها باســـتثن�اء

ُ ُ
ّ
اليت لم تســـتعملها مجموعـــة «ڤوڤو» جرجيـــس إال من
ّ
التنشـــيطية واســـتغالل هذه الصفة
أجل إثـــراء عروضها
ّ
لرقصتهـــا مـــن أجـــل إبـــراز املخـــزون الثقـــايف الالمـــادي
ّ
األقليـــة الســـوداء بالبالد
للممارســـات االحتفاليـــة لدى
ّ
التونســـية ،ولـــم تكـــن اســـتعارة هـــذه الرقصـــة لغرض
طقويس عـــاليج أو لتشـــكيل عناصـــر عالجيـــة لذلك.
ّ
ّ
اجلســـدية
املوســـيقية والتعبريات
جاءت املمارســـات
ُ ُ
ملجموعـــة «ڤوڤو» جرجيـــس من حيث بعدهـــا اإلفريقي
ّ
اإليقاعيـــة
مـــن خـــالل اســـتعمال الرتاكيـــب واخلاليـــا
املســـتعملة لديها وباالعتماد على اإليقاع أساســـا كمصدر
ّ
اجلســـدية .واالحتفاظ ببعـــض التقاليد للرقص
للحركة
ّ
ّ
اإلفريقي املتجســـدة يف الرقص بأقدام حافية مهما تنوعت
الفضـــاءات لعروضهـــم وباســـتعمال العـــي الـــيت غالبا
ما تكـــون حاضـــرة ومألوفـــة أثنـــ�اء العديد مـــن الرقصات
اإلفريقيـــة أو ذات األصـــول اإلفريقية.
ّ
اجلســـدية علـــى اجلانـــب
ترتكـــز هـــذه التعبـــريات
ّ
اإليقاعـــي مـــن خـــالل توظيـــف عـــدد غـــري محـــدد آللة
ّ
َ
«الط َّب َالة» مـــن أجل هدف ّ
حـــيس وبث اإلثـــارة والتحفزي
ّ
لبلوغ مراحـــل من َ
األقلية (الذي
«اجل ِذ ْب» اخلاص بهـــذه
َ ْ
ّ
ّ ُ
تتجســـد حركات
الو ْصفان» ومنه
يعـــرف محليا «بب ِ
ـــوري ِ
ّ
ّ
ّ
مشـــهدية
«الهســـتريية» املنظمة والبلوغ بها إىل
العناصر
ُ َّ
ّ
إبداعية وفريدة( كرقصة «الزڤـــارة» ورقصة «الڤلة» وما
ّ
ّ
جســـدية على حد ســـواء) .وهو ما
تتطلبه من تركزي وبني�ة
ّ
اللحـــين ّ
ّ
أهمية يف ممارســـاتهم،
يفســـر عدم إيالء اجلانب
ّ
فهو لـــم يمثل ســـوى إثراء للجانـــب اجلريس (باســـتعمال
ْ ْ
َُْ
«املز ِود» أحيانا أخـــرى) إىل درجة
آلـــيت «الزكرة» أحيانـــا أو ِ
ّ
ُ
(«الز ْك َ
ـــرة») ال تتواىن يف تكرار نفس
أن إحدى هـــذه اآلالت
ّ
اجلملـــة اللحني�ة علـــى طوال رقصـــة «الزڤـــارة» .فقدت
ّ
التعبرييـــة يف الفـــرتة املعاصـــرة بعدهـــا الداليل
الرقصـــات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وترفيهي
والرمـــزي وحتولـــت إىل مجـــرد مشـــهد فرجـــوي
وتنشـــيطي يرىم مـــن ورائها غاية ّ
ّ
ماديـــة وأصبحت بمثابة
ّ
ّ
ّ
ّ
شـــعيب
فتحول بذلك من موروث
اقتصـــادي
ثقـــايف
منتوج
ّ
ّ
فلكلورية مناســـباتي�ة.
محليـــة إىل ظاهرة
لثقافة
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أ.سفيان اجديرة  -املغرب

دالالت الرقص
الصويف املغريب

تـــروم هـــذه املقالـــة تقديم قـــراءة لوجه مـــن وجـــوه العالقة اليت
يتقاطـــع فيها اجلســـد باحلقـــل الصويف ،حيث ســـتنري إىل دراســـة
ظاهـــرة الرقـــص باعتب�ارهـــا تعبـــريا جماليـــا يرتجم معـــان ودالالت
روحيـــة ،معـــان ودالالت جند لهـــا منـــازع وأصـــداء يف املرجعيات اليت
يمتـــح منها املتصوفـــة معارفهـــم وإشـــاراتهم الذوقية.
وجتـــب اإلشـــارة إىل أن املوضـــوع الـــذي ســـنتن�اوله كبـــري ومتنـــوع
بتن ــوع وتع ــدد أش ــكال اخلط ــاب الراق ــص يف حق ــل الثقاف ــة الصوفي ــة،
ومـــن تـــم فإننـــ�ا ســـنخصص دراســـتن�ا حـــول الرقـــص يف الطريقـــة
احلراقيــة الدرقاويــة ذات املشــرب الشــاذيل والــذي يعــرف بـ«العمــارة»
وهــي مجلــى رويح ين ـ�درج ضمــن طقــوس مجالــس الذكــر والســماع يف
القط ــر املغ ــريب ،إذ س ــنحاول وص ــف طق ــوس ه ــذه العم ــارة وتقاليده ــا
اجلســـدية والغنائيـــ�ة ،مســـتنتجن بعـــد ذلـــك الـــدالالت الثقافيـــة
الروحانيــ�ة ال ــيت حتي ــل عليه ــا.
اللوحة للفنان حسن فياليل
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ويف هـــذا الســـياق ،ننطلـــق يف مـــن افـــرتاض جوهري
يعتر اجلســـد ً
جزءا مـــن عالم األشـــياء اليت هـــي يف واقع
األمـــر أنســـاق حتمـــل دالالت ثقافيـــة متجـــذرة يف عمـــق
الذاكرة اإلنســـاني�ة ،إذ تبتعد هذه األنســـاق عن معطياتها
التقريريـــة اجلاهـــزة لتســـتقر يف الفضاء اإلنســـاين الذي
يكســـبها دالالت مختلفـــة ،فاجلســـد –حســـب هـــذا
التصـــور« -حجم إنســـاين» كما قال كريمـــاص( ،)1حيث
إنه يصري منفصال عن عالم األشـــياء ،فيصبـــح قادرا على
إنتـــ�اج دالالت ال تنتهي بن ً�اء على املحيـــط الصانع لوجوده،
والـــذي جيعل منـــه منغرســـا يف الفضاء الثقـــايف(.)2
إن اجلســـد ليس شـــيئ�ا ثابت�ا يف هـــذا الوجـــود ،بل هو
يتحرك وفـــق انزياحن أساســـين:
انزياح طبيعي يعـــود إىل جتربة معممة ومشـــرتكة بن
جميع النـــاس ،كأن نقول إن فـــالن يأكل ،أو إنه يشـــرب أو
إنه يمـــيش إلخ(.)3
انزيـــاح ثقـــايف يـــدرك باعتبـــ�اره «خروجا عـــن املعيار
املحـــدد للفعـــل العملـــي»( ،)4فاحلركـــة هنـــا ال تفهم إال
داخل النســـق الثقايف الـــذي ينتي إليه الفعل اجلســـدي،
وتفســـري هذا الفعـــل يقتي منـــا معرفة مســـبقة أو قل
فرضيـــات قبلية للســـياق الذي جـــاء فيه.

الـــيت تدل عليهـــا حركات الرقـــص احلرايق وطقوســـه وما
يصحبـــه من ملفوظـــات ذكريـــة وغنائي�ة؟
وحنـــن نتعرض لظاهـــرة الرقـــص الصويف ،نـــرى لزاما
علينـــ�ا  -يف البدايـــة  -أن نعـــرج قليال علـــى احلديث عن
ما ينماز بـــه اخلطاب الصـــويف من خصائص عامـــة ،إذ ال
خيفى علـــى املهتم مـــدى أهميتـــ�ه يف الفكر العـــريب قديمه
وحديثـــ�ه ،حيـــث أبانـــت التجربـــة الصوفية عـــن كوني�ة
احلضـــارة اإلســـالمية وعمقها ،بـــل إنها جتـــاوزت االرتقاء
بهذه احلضـــارة إىل تطوير الوعي بالوجود اإلنســـاين ككل،
وذلـــك لكونهـــا جعلـــت هدفهـــا األول واألســـى البحث
يف ماهيـــة اإلنســـان ،فكســـرت احلواجـــز بـــن احلـــدود
واملجـــاالت ،لتضرب يف عمـــق املوجودات بشـــىت أطيافها
و تضا عيفها .
يق ــوم اخلط ــاب الص ــويف عل ــى انزياح ــات إبداعي ــة/
فكري ــة متمظه ــرة أساس ــا يف أش ــكال تعبريي ــة مختلف ــة،
لغويـــة وغـــري لغويـــة ،انزياحـــات أملتهـــا نزعـــة تأويليـــة
مخصوصـــة ،إذ «يـــدرج املتصـــوف احلـــاالت مجتمعـــة
ضم ــن احلن ــن إىل الواح ــد املطل ــق ،احلقيق ــي يف العقي ــدة
أو املفـــرتض يف املتخيـــل اإلنســـاين .ففـــي هـــذا الواحـــد
تنصه ــر كل التن�اقض ــات ضم ــن منته ــى يف الزم ــان وامل ــكان
ال يشء قبلـــه وال يشء بعـــده .يتعلـــق األمـــر بإحســـاس
جديـــد يتجـــاوز حقيقـــة االنفعـــال ،كمـــا تصفـــه اللغـــة،
لكـــي يطلـــق الطاقـــة احلســـية يف الـــذات ويدفعهـــا حنـــو
االلتحـــام باحلـــيس يف الوجـــود»(.)7

وعليـــه ،إن حضـــور اجلســـد يف الفضـــاء الثقـــايف عر
حـــركات يعـــر مـــن خاللهـــا عـــن انفعـــاالت وجدانيـــ�ة،
يقتـــي أوال «وجـــود برامج مســـبقة تســـتوعب داخلها
احلـــركات»( ،)5كمـــا يقتي مـــن زاويـــة ثانيـــ�ة «وجود
ســـن يفســـر هذه احلـــركات ويرســـم لهـــا داللتهـــا»(.)6
ٍّ
وبمـــا أننـــ�ا يف هذا املســـاق سنســـعى إىل مقاربـــة جتل
أســـايس ومبأر يف اخلطـــاب الصويف ،فإن األمر يســـتدعي
فهـــم خصائـــص هـــذا اخلطـــاب وكيفيـــة حضـــوره يف
الدعامـــات اجلماليـــة الـــيت يت�أســـس عليها ،والـــيت منها
الرقـــص الذي يتجســـد بمعطى تقريري وآخـــر إحيايئ يدل
على معـــان متجـــذرة يف الكيـــان الرويح اإلســـاليم.

يتضـــح إذا ،أن اخلطاب الصويف ليـــس مظهرا تعبرييا
حبصر املعى ،بـــل هو جتربة عملية ومخـــاض باطين حيدوه
ســـعي لاللتحـــام باملطلـــق ،إنه خطـــاب يعايـــن احلقائق
الوجوديـــة عر مبـــدإ جوهـــري مفـــاده «انفتـــاح التجربة
الوجداني�ة علـــى طبيعة وحقيقة الفكر اإلنســـاين والكوين
الـــذي ال يمكن أن حنصره يف قوالب جاهـــزة أو حندده يف هذا
()8
اإلطـــار أو ذاك ،ألن خاصيت�ه الديمومـــة واخللق»

فمـــا عالقـــة الرقـــص بالتصـــوف؟ وما هـــي طقوس
الرقـــص يف الطريقة احلراقيـــة؟ وما الـــدالالت اإلحيائي�ة

إن اخلطـــاب الصـــويف هو مخـــاض باطـــين ناجم عن
أســـفار ومقامـــات وأحـــوال يتـــ�درج فيهـــا الصـــويف عـــر
دﻻﻻت اﻟﺮﻗﺺ اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
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صـورة حللقـة " العمـارة" يف موسـم الزاويـة البن�انيـ�ة بالربـاط ،و يظهـر يف الصـورة بعـض كبـار شـيوخ الطـرق الصوفيـة
باملغـرب ،كشـيخ الطريقـة الدرقاويـة رحمـة هللا عليـه وشـيخ الطريقـة احلراقيـة حفظـه هللا.

معـــارج ومـــدارج تتحقق صورهـــا يف مختلف أشـــكال هذا
اخلطـــاب من شـــعر ونـــرث وموســـيقى ورقـــص ،إبداعات
تشـــج بن الفكر والفن فتشـــرق فيهـــا رؤى متموقعة بن
ختوم املعرفـــة الصوفية واخليال الفين الرحب ،بل تكســـر
احلواجـــز بينهمـــا .ثم إن اخلطـــاب الصويف يقـــف يف برزخ
بن عالـــم األواين وعالم املعاين ،بن عالم األشـــباح وعالم
األرواح ،ممـــا جيعله يرتـــي يف حضن املجاز واإلشـــارة اليت
تثوي فيها املعـــاين صامتـــة مخاتلة حريى أمـــام مغامرات
حنو املطلـــق الذي يغـــذي القلب ويســـكنه(.)9

هـــذا املفهـــوم قفص الـــروح اليت تتـــوق وحتـــن إىل الواحد
األحد ،يقـــول أيب مدين الغـــوث يف نونيت�ه الشـــهرية:
أمـا تنظـر الطــري املـقفـص يــا فــىت
إذا ذكـر األوطــان حــن إلـى املغـى
يفـرج بــالتـغريـدعـمـــا بـفــــؤاده
فتضطرب األعضاء يف احلس واملعى
ويرقص يف األقفاص شوقـا إلـى اللقا
()12

فتهـــز أربــاب الــعقــول إذا غــى

يســـكن الصـــويف قلبه فيغيب عـــن وجوده الـــذي يراه
عدمـــا ،وهـــذا اإلحســـاس يدفعـــه إىل نفض الغبـــار عن
جســـده تذكـــرا ملســـموعه األول وهـــو مســـموع التكوين
يف قول احلـــق «كن» أو يف االعـــرتاف بالربوبيـــ�ة يف امليث�اق
القائل« :ألســـت بربكـــم»(.)10

حيتفـــي الرقص بمـــا هو تعبري فين للجســـد بـــكل هذه
الســـمات املخصوصـــة بأهـــل التصـــوف ،بـــل إن الرقص
يتجاوز ما يســـتطاع قوله يف اللغة ليجســـد احلال واحلرية
والوجـــد كامتـــداد خلطـــاب مافـــئ يواصـــل البحـــث يف
استكشـــاف حقائـــق الوجود.

إنن�ا نتحـــدث عن الصويف العارف الـــذي فى يف الوجود
باحلـــق فخلـــد ،إذ كلمـــا حترك نفـــض عنه جســـده إلبعاد
الغريية .فاجلســـد يف هـــذا الســـياق ليس تعبـــريا ،بل هو
محاولـــة للبقـــاء بعيـــدا عنه لفـــرتة مـــا ،للعـــودة إىل ذاك
اخلطاب الذي خيرك أنه ال جســـد لك( .)11واجلســـد وفق

يصطلـــح علـــى الرقـــص يف الطريقـــة احلراقيـــة
الدرقاويـــة الشـــاذلية بـــ «العمـــارة»( ،)13وهـــي ركـــن
أســـايس يف الســـماع املجـــرد إىل جانـــب الهيللـــة واالســـم
املف ــرد واحلل ــل ال ــيت ه ــي مهاده ــا ،وباملقاب ــل هن ــاك ش ــق
ث ــان يف الس ــماع مرتب ــط باحلض ــرة النبوي ــة حي ــث ينف ــرد
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َ
ـزي فني ـ�ة أخــرى كاســتعمال القــدود املدحييــة
هــذا الشــق ِبمـ ٍ
يف طـــرب اآللـــة بشـــكل قـــوي.
فكيف تقام العمارة بالزاوية احلراقية؟
يمكـــن معاينـــ�ة العمـــارة احلراقيـــة يف الكثـــري مـــن
األماكـــن واملناســـبات ،يف الزاويـــة األصـــل بتطـــوان أو يف
فروعهــا بالعديــد مــن املــدن والقــرى واملداشــر املغربيـ�ة ،ويف
املواس ــم واالجتماع ــات األس ــبوعية إل ــخ .وواق ــع احل ــال
أن هنـــاك بعـــض االختـــالف يف طقـــوس هـــذه العمـــارة
ب ــن الزاوي ــة األص ــل بتط ــوان وزاوي ــة الرب ــاط مث ــال ،ه ــذه
األخ ــرية -أي زاوي ــة الرب ــاط -ال ــيت عرف ــت كب ــار مري ــدي
ه ــذه الطريق ــة ،ب ـ ً
ـدءا م ــن الش ــيخ محم ــد بلع ــريب ال ــداليئ
وم ــرورا بس ــيدي بنعاش ــر احل ــداد وس ــيدي عب ــد الس ــالم
اكديـــرة وأبن�ائـــه مصطفـــى وأحمـــد والطيـــيب ،وأخـــريا
الشـــيخ عبـــد اللطيـــف بنمنصـــور.
بعـد االنتهاء مـن اجلاللـة( )14واحللـل( )15اليت يكون فيها
الكل جالسـا القرفصاء ،ينهض شـيخ الطريقة أو مقدمها أو
مـن يقوم مقامهما ،ثم ينهـض بعده اجلميع ،فريتبهم ترتيب�ا
دائريا يف شـكل حلقة ثم يتموقع وسـطهم ،ويأخذ املسمعون
ً
جـزءا مـن هـذه احللقـة الدائرية .فـإذا انتظم اجلميـع ،والكل
يذكـر االسـم املفـرد «هللا» مـن احللـة السـابعة مـن طبـع
�داء إيقـاع وحركة العمارة،
الرصد ،ينطلـق قطب احللقة بابت ِ
متحـركا جبسـده حنـو اخللـف ثـم إىل األمـام ،ضابطـا اإليقـاع
بكفه وقد يسـتعن بالطبل إن وجـد .إيقاع وحركة يتلقفهما
املعمـرون ويسـريون علـى منوالهمـا الهجـن جبملـة «هللا
يح» ،إذ يف حركتهـم إىل اخللـف يذكـر االسـم املفـرد «هللا»
ويف حركتهـم إىل األمـام يذكـر اسـم الـذات «يح».
يبـــ�دأ املســـمعون يف إنشـــاد مســـتعمالتهم املختلفـــة
املرتبطـــة أغراضهـــا وموضوعاتهـــا الشـــعرية بـــكالم
القـــوم ،والـــيت تتـــوزع أنظامهـــا علـــى القصيد واملوشـــح
والزجـــل األندلـــيس وامللحون املغـــريب ،وفق أنغـــام وطبوع
املوســـيقى األندلســـية املغربي�ة ،ويف مـــزيان يصطلح عليه
بـ«احلضاري» نســـبة إىل احلضرة اليت هي من مســـميات
الرقـــص الصويف ،حيـــث ُيت�درج يف هذا املـــزيان عر حركات

صورة لباب الزاوية احلراقية بدرب والزهراء باملدين�ة العتيقة

إيقاعيـــة ثالث وهـــي املوســـع -أي احلركـــة الثقيلة -ثم
القنطـــرة -وهي أكرث ســـرعة مـــن ســـابقتها -فاالنصراف
وهي احلركة األســـرع .-وخـــالل هذه أطـــوار اإليقاعيةاليت يفـــي بعضها إىل بعض ،يزداد حـــال ووجد املعمرين
حيث يســـاوق إيقاع الســـماع حركة الرقص ،لكن حيافظ
هؤالء املعمرون على هيب�ة وقدســـية املقـــام الذي هم فيه،
وتنتقل عبارتهم اليت يلهجون بهـــا من «هللا يح» إىل الذكر
باحللق وهو ذكر اســـم «يح» ،ثم يقفون قليال مع إنشـــاد
مســـتعملة غنائي�ة محـــررة من اإليقاع يصطلـــح عليه ب
«الرتوحيـــة» إيذانـــا بانتهاء العمـــارة ،ثم يســـتمرون قليال
يف الرقـــص ســـريع اإليقاع ليعلن شـــيخ الطريقـــة أو من
ينـــوب عنه انتهاء العمـــارة برفعه الســـبابة قائال« :محمد
رســـول هللا» ،وخيتم كل ذلك بالقـــرآن الكريم(.)16
إن هـــذه الطقـــوس الـــيت أتينـــ�ا علـــى ذكرهـــا أعاله،
ليســـت عالمات فارغة من املعى ،بـــل إن خلفيتها مفعمة
بالدالالت الكامنة واملتشـــابكة .إذ احلركة اجلســـدية تعد
هـــا هنا حدثـــا دالليا له دمغته يف النســـق الصـــويف ،حدث
يرتبـــط بمقاصد هـــذا اخلطاب الـــذي يســـتمد رواءه من
مرجعيـــات مختلفة اليت على رأســـها القرآن والســـنة.
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هذه لوحة من إجناز الفنان التشكيلي املغريب حسن فياليل؛ وهي خصيصا لهذه الدراسة.

ففـــي مصطلـــح العمـــارة ذاتـــه تثـــوي مجموعـــة من
اإلشـــارات ،منها:
 عمـــارة الزمـــان :ويقصـــد بها ملـــؤه بذكـــر هللا وعدمإســـرافه يف الهزل والتفاهة ،وقد أشـــار الشيخ محمد
احلـــراق إىل هـــذا األمـــر يف برولتـــه املوشـــحة «صايف
احلبيب تظفـــر بابديع انـــوارو» ،حيـــث يقول:
ديمــا تــراه بــن اوراد واذكــارو
ُ
عنـد فكـل وقت اعمارا
خيى تفوت فالهزل اجميع اعصارو

ُ
ونفختـــه مـــن رويح»( ،)20وهـــذا اإلبداع الـــذي خ َّص
به اإلنســـان يتجلـــى يف قلبه الـــذي هو محـــور وجوده
وعدمه ،فعن النعمان بن بشـــري ريض هللا عنهما قال:
سمعت رسول هللا صلى عليه وســـلم يقول« :أال وإن
يف اجلســـد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله ،وإذا
فســـدت فســـد اجلســـد كله ،أال وهي القلـــب»(،)21
فالصويف يقـــوم بتطهري هذا اجلوهر مـــن أدران النفس
وشـــهودها .فالقلـــب هـــو بيـــت هللا كمـــا قـــال إمام
املسمعن أيب احلســـن الششرتي:
وطهـر بيـوت هللا مـن كـل صـورة

()17

ويضيع العمر اخسارا

 عمـــارة املكان :فــــ «عمارة املـــكان تكون باملـــدر والوبروالشـــجر ،وتكـــون عمـــارة املـــكان يف مســـتوى ثـــان
بالـــكالم الذي حيـــي وهـــو كالم هللا وما يشـــبهه ألن
به يقـــع اإلحياء« :أفمـــن كان ميت�ا فأحيينـــ�اه وجعلنا
لـــه نـــورا يمـــيش بـــه يف النـــاس»  .فهنـــاك العمـــارة
األوىل وهـــي حســـية ،أمـــا الثاني�ة فهـــي معنوية وهي
الـــيت تعطي احليـــاة احلقيقية للمكان ،ومـــن هنا كان
الســـماععمـــارةاملـــكانأيحياتـــهاليتحييبهـــا»(.)18
 عمارة اإلنســـان :فاإلنســـان هو خليفـــة هللا يف األرضبدليل قوله تعاىل« :إين جاعـــل يف األرض خليفة»(،)19
وفيـــه النفخـــة اإللهيـــة بدليل قولـــه« :فإذا ســـويت�ه

()22

فما البيت إال القلب إن كنت ذا عقل

والطهـــارة هنـــا تكـــون بتعمري هـــذا القلـــب بذكر هللا،
يقـــول الششـــرتي يف قصيـــدة أخـــرى مشـــريا إىل امتـــالء
القلـــب بعشـــق املحبـــوب ومـــا جيئي عـــن هذا العشـــق:
كم لك يا ليلى من املعاين
ملن عرف معناك القـديـم
أمليت من حسنك األواين
وكـل عاشق فيـك يهيم
أنـا الـذي قــد عمـر جنـانـي
()23

بليلــىوالـخمــر والنـديـم

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

وهذا ســـيدي بنعاشـــر احلداد الذي أفضـــت به حركة
هز البـــدن يف العمارة/حلقة الرقص احلـــرايق إىل البوح بما
يف قلبه ،إذ يقول:
احلــال هــز ابــدانـي

وبــدانــي لـســانــي
()24

عما سكن فاجناين

والرقص يعمـــر القلب ويملـــؤه ،يقول الششـــرتي يف
هـــذا الصدد:
ترى الرجال معنا حضور وقلــوبـهــم مـعمـرا
()25

تــرى الكـل رقــوص والسر فيهم قد ظهـر

ولعـــل مـــن املفيـــد اإلشـــارة إىل ارتبـــ�اط كالم القـــوم/
الصوفيـــة بـــكالم هللا تعـــاىل ،وذلـــك لكونهـــم يمتحـــون
إشـــاراتهم من عالـــم الباطن وامللكـــون مما جيعلهـــا تقر يف
القلـــب ،فهي تتجســـد قرآنيـــ�ا يف الصالة وصفيـــا يف حلقة
العمارة( .)26يقول تعاىل يف احلديث القديس« :ما وســـعين
أريض وال ســـمايئ ،ووســـعين قلب عبـــدي املؤمـــن»(.)27
ومـــن العالمـــات اليت تســـرتعي االهتمـــام يف طقوس
العمـــارة احلراقيـــة هـــي االنتقـــال من وضعيـــة اجللوس
إىل الوقـــوف عر حركـــة القيام ،وهـــذا يدل علـــى التأهب
للحضـــور واالســـتقامة وااللـــزام بهيبـــ�ة املقـــام الذي هو
مقام الذكـــر واحلـــال والوجد.
ثـــم إن الـــدور الـــذي يضطلع بـــه الشـــيخ يف العمارة،
مرتبـــط بالوظيفة الذي يقوم بها الشـــيخ يف الفكر الصويف
من تربيـــ�ة وتســـليك ،مع حثـــه املريديـــن علـــى التعاون
والتكافـــل مـــن جهة ،وعلـــى الذكـــر والعـــروج والفناء من
جهـــة أخرى حيـــث املقامـــات واألحـــوال واملواجيد.
ويف احللقـــة ،يشـــد املعمر يف يـــد أخيه ،ولعمـــري هذا
يســـتويح مـــا جـــاء يف حديث�ه ﷺ حيـــث يقـــول« :املؤمن
للمؤمن كالبني�ان املرصوص يشـــد بعضـــه بعضا»( )28ويف
ذلك إشـــارة إىل أهمية التكافـــل والتالحـــم والرتابط الذي
جيـــب أن يتحلى بـــه املؤمنون/املريدون فيمـــا بينهم.
أمـــا حركـــة الرقـــص الـــيت هـــي عبـــارة عـــن حتـــرك
م ــن اخلل ــف إىل األم ــام فإنه ــا ت ــدل عل ــى فع ــل الرك ــوع

يف الص ــالة ،وه ــو احنن ــاء بقص ــد اخلض ــوع هلل ع ــز وج ــل
والتذلـــل لـــه وطلـــب فضلـــه ،يقـــول تعـــاىل يف ســـورة
الفتـــح اآليـــة ﴿ :29محمـــد رســـول هللا والذيـــن معـــه
أش ــداء عل ــى الكف ــار رحم ــاء بينه ــم تراه ــم ركع ــا س ــجدا
يبتغ ــون فض ــال م ــن هللا ورضوان ــا﴾ ،وق ــد أش ــار اإلم ــام
الطـــويس يف رســـالته املســـماة «بـــوارق اإللمـــاع يف الـــرد
عل ــى م ــن حي ــرم الس ــماع» إىل بع ــض ال ــدالالت الرمزي ــة
ال ــيت ت ــويح به ــا حرك ــة الرق ــص ،حي ــث يق ــول إن حرك ــة
املتص ــوف خ ــالل احلض ــرة جتس ــد بش ــكل مصغ ــر حرك ــة
الكـــون ،إذ يقـــول يف هـــذه الصـــدد« :الرقـــص إشـــارة
إىل جـــوالن الـــروح حـــول دائـــرة املوجـــودات بقبـــول آثـــار
التجلي ــات والت ــزنالت»( ،)29كم ــا يش ــري الط ــويس يف ذات
الســـياق إىل أن «احلركـــة أوىل مـــن الســـكون ،إذ هـــي
صف ــة األرواح واحلي ــاة بينم ــا الس ــكون صف ــة األجس ــاد
الكثيف ــة وامليتـ ـ�ة .م ــن خ ــالل الس ــماع تت�آل ــف ح ــركات
اجلس ــد وح ــركات ال ــروح بإيق ــاع منس ــجم موح ــد ،فم ــن
ذلــك ينجــذب اجلســد إىل مقــام الــروح ويرتفــع احلجــاب
وتشـــاهد تلـــك املعـــاين واحلقائـــق دفعـــة ،واحلركـــة يف
الظاه ــر تس ــاعد عل ــى الس ــكون يف الباط ــن ،فكلم ــا ك ــرثت
احلركـــة يف الســـماع ،قـــوي الســـكون يف القلـــب فتجـــرد
عمـــا ســـوى هللا»(.)30
وحيايث حركـــة الرقص يف العمارة ملفـــوظ ِذكري وهو
«هللا يح» وهـــي جملة مكونة من مســـند ومســـند إليه،
مـــن موصوف وصفـــة ،واإلشـــارة الصوفية هنـــا تتخطى
معى كـــون هللا تعـــاىل حيا «إىل ذكـــره يف حلظـــة أوىل من
الوجـــد ،باســـم الـــذات (هللا) ،وبـــأول أســـمائه األمهات
(يح) ،والذي يشـــري هنـــا إىل عمارة القلب بـــاهلل ،ألن حياة
القلب قائمة بوجـــود متحققة بشـــهوده»(.)31
وجتـــدر اإلشـــارة أيضـــا ،إىل أن الرقـــص يف الطريقـــة
احلراقيـــة الدرقاوية يرتبط بمقام الفـــرح والطرب والزهو،
يقول الشـــيخ محمد احلراق يف همزية من حبر البســـيط:
يهز بالرقص من أعطـافـه فرحـا
()32

أيــامه أبــدا بــالــراح خضــراء
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ويقـــول يف قصيدة أخرى مشـــريا إىل مقـــام الفرح عند
أكابر أهـــل القوم:
فـرتاقصـوا طـربـا علـى لـذاتهم
()33

وتواجدوا فيك بذاك وصاحوا

ثـــم إن إنشـــاد املســـتعمالت الغنائيـــ�ة يســـري باملوازاة
ْ
ـــر ٍّي،
مـــع حركـــة الرقص ومـــا يصحبهـــا من ملفـــوظ ِذك ِ
وغالبا ما تكون أشـــعار تلك املســـتعمالت من كالم القوم
بأغراضـــه املتنوعـــة كاخلمـــرة الصوفية واملحبـــة اإللهية
واملدحي الولـــوي وتغزالت احلقيقة وغري ذلك من األشـــعار
العرفانيـــ�ة املرتبطـــة بمقام احلضـــرة اإللهيـــة ،وهي كلها
أشـــعار تزيـــد يف تأجيج شـــوق املحبـــن وتعمـــل عملها يف
جوانيتهـــم ،مســـاعدة إياهم على تطهـــري بواطنهم من كل
ما يعكـــر الـــروح أو يمجها.

وحوصلــة القــول ،إننـ�ا أردنــا مــن خــالل هــذه الدراســة
أن نعطـــي مقاربـــة أوليـــة لســـيمياء الرقـــص يف الثقافـــة
الصوفيـــة املغربيـــ�ة حتديـــدا ،قـــراءة ســـتتجدد وتتعمـــق
َ َْ
كلم ــا أ َطلن ــا معاينــ�ة ه ــذا التعب ــري الف ــين اجلم ــايل ال ــذي
حيم ــل قيم ــا إنس ــاني�ة وكونيــ�ة لثقافتنــ�ا املعاص ــرة ،ه ــذه
الثقافـــة الـــيت أصبحـــت تعـــاين مـــن خـــواء مضمـــوين يف
أشــكال تعبرييــة شــىت مــن ضمنهــا الرقــص الــذي أصبــح
مبتــ�ذال ،حي ــث إن ــه ال ي ــكاد يع ــر ع ــن مضم ــون نبيــ�ل أو
رســالة ثقافيــة .وحنــن اليــوم يف حاجــة ماســة لقــراءة مثــل
ه ــذه الظواه ــر اجلمالية/الفكري ــة والس ــتحضارها ح ــال
ألزم ــة املع ــى ال ــيت يع ــاين منه ــا العال ــم ،وإع ـ ً
ـالء لش ــعار
اإلنس ــاني�ة ال ــيت جتمعن ــا.
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د.عادل النفايت  -تونس

األداء احلركي
والعروض الفرجوية
عند قناوة والعيساوية

أثب ــت الفض ــاء املغ ــاريب من ــذ الق ــدم أن ــه فض ــاء التفاع ــل الثق ــايف،
فه ــو فض ــاء القب ــول واالس ــتيعاب ،ووع ــاء للتلفي ــق وإع ــادة الرتكي ــب.
كم ــا بره ــن أيض ــا أن ــه مج ــال احلرك ــة والوج ــد وال ــرتيق والروحاني ـ�ات،
وموط ــن بع ــث الصلح ــاء ومي ــالد عدي ــد الط ــرق الصوفي ــة الك ــرى،
الــيت اســتطاعت االنتشــار مشــرقا ومغربــا ،مســاهمة يف بن ـ�اء اجلســد
احلض ــاري للمغ ــارب واملج ــاالت الثقافي ــة املج ــاورة .لق ــد أس ــهمت
تل ــك الط ــرق يف تلبيــ�ة االحتي�اج ــات الروحي ــة لم ــا تنط ــوي علي ــه م ــن
حـ ّ
ـس وج ــدي عمي ــق واف ــق انتظ ــارات الذائق ــة اجلمالي ــة العام ــة م ــن
خـــالل ّ
تكـــون مجالـــس الســـماع واإلنشـــاد والذكـــر اجلماعـــي ،تـــم
تطعيمهــا الحقــا بممارســات موســيقية ،بغايــة مزيــد تفعيــل احلـ ّـواس
ألج ــل ال ــرتيق حن ــو ربه ــم وبل ــوغ حضرت ــه(.)1
1

كان الفض ــاء املغ ــاريب وم ــا زال ،فض ــاء التن ــوع يف أش ــكال التعب ــري
اإلنس ــاين عل ــى اخت ــالف أصناف ــه م ــن مروي ــات س ــردية وش ــعرية أو

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

فني ـ�ة وطقس ــية ،وم ــن رق ــص وإنش ــاد وغن ــاء وموس ــيقى،
وال ــيت م ــن خالله ــا وعره ــا كش ــف املغارب ــة ّ
عم ــا اختل ــج
يف نفوســـهم ومـــا يف فكرهـــم مـــن تصـــورات ورؤى فرديـــة
أو جماعي ــةُ .
وع ــرف الفض ــاء املغ ــاريب أيض ــا بأن ــه فض ــاء
االبتـــكار واخللـــق والتنـــوع وأثبـــت جدارتـــه يف تبـــ�ادل
عطاءاتــه الثقافيــة مــع املجــاالت الثقافيــة املجــاورة ،ســواء
أكانـــت تلـــك الـــيت تموضعـــت شـــمال املتوســـط وعلـــى
ج ــزره ،أو م ــع املج ــاالت الصحراويـــة والعال ــم اإلفريقـــي
الواق ــع خلفه ــا .حي ــث بل ــغ م ــدى ذل ــك التفاع ــل اجلان ــب
ّ
العقائ ــدي ،فل ــم يكت ــف املغارب ــة حب ــدود التدي ــن الرس ــي،
بـــل ابتكـــروا شـــكال آخـــر ملقدســـهم ارتبـــط باســـتخدام
مجـــازات مـــن الواقـــع وخلـــق رمـــوز يف حالـــة وجدانيـــ�ة
مشــرتكة مســتقطبة النفعــاالت ديني ـ�ة متفرقــة وموروثــة
امت ــدت عل ــى مس ــار تاري ــخ طوي ــل حاف ــل بتج ــارب ديني ـ�ة
متنوعــة جمعــت بــن الوثــين والتوحيــدي ،ومنفتحــة علــى
مجـــاالت جغرافيـــة شاســـعة جتـــاوزت حـــدود الطبيعيـــة
املحيط ــة.
ين ـ�درج مقالنــا ضمــن مبحــث يعــى بالتأثــري اإلفريقــي
يف الثقافـــة املغاربيـــ�ة ،فركزنـــا اهتمامنـــا علـــى جانـــب
م ــن ذل ــك الـ ــتأثري ال ــذي اخت ــذ طابع ــا روحانيـ ـ�ا ،بدراس ــة
أوج ــه التش ــابك والت ــاليق يف طق ــوس وع ــروض طائفت ــن
روحانيتـــن يعلنـــان اختالفهمـــا الظاهـــر يف مســـتوى
االنتس ــاب والطق ــوس :هم ــا «قن ــاوة» كطائف ــة صوفي ــة
وموســـيقية افريقيـــة املنشـــأ ومغربيـــ�ة التكويـــن ،مـــع
طريقـــة «عيســـاوة» كطريقـــة ذات أســـس ومرجعيـــات
فكريــة وطقســية محليــة أثبتــت قــدرة فائقــة يف االنفتــاح
عل ــى بقي ــة الط ــرق األخ ــرى ،بم ــا فيه ــا تل ــك املـ ــتأصلة يف
الهويـــة اإلفريقيـــة .فمـــن خـــالل مقاربـــة انرتوبولوجيـــة
ثقافيـــة( ،)2عملنـــا علـــى البحـــث يف أبـــرز التقاطعـــات
املمكـــن رصدهـــا يف طقـــوس «الليلـــة العيســـاوية»
و«الليلـــة القناويـــة» بالوقـــوف خاصـــة عنـــد االلتقـــاء
الشـــكلي واملضمـــوين .فقـــد عاينـــ�ا تقاربـــا كبـــريا بـــن
الطائفت ــن م ــن خ ــالل البن ـ�اء الث ــاليث لطق ــوس ليلتيهم ــا،
الـــيت تبـــ�دأ بمرحلـــة حتضرييـــة وســـمت عنـــد عيســـاوة

بمرحلـــة «الذكـــر» وعنـــد قنـــاوة بطقـــس «العـــادة»
حي ــث يك ــون نس ــق اإليق ــاع بطيئــ�ا م ــع تصاع ــد مضط ــرد
ليبلــغ مرحلــة الــذروة يف مرحلــة «امللــوك» وفــق التســمية
املشــرتكة ،حينهــا يبلــغ اإليقــاع مــداه ألجــل تأمــن مرحلــة
العـــروج حنـــو عالـــم غـــري محســـوس .ولقـــد غلـــب علـــى
طقـــوس الطريقتـــن  -إىل جانـــب طقـــيس «الذكـــر»
و«اإلنش ــاد»  -طق ــس الرق ــص ال ــذي تكف ــل باس ــتيعاب
شـــحنة املكبوتـــات وتفريـــج كـــروب الراقصـــن .وجتـــاوز
الرقـــص عنـــد قنـــاوة تأمـــن األدوار الســـالف ذكرهـــا
ليصبــح عندهــم وســيلة لربــط الصلــة بالذاكــرة وبالوطــن
األم وبت�اري ــخ األس ــالفّ .أم ــا «اجلذب ــة» أو «الغيبــ�ة» أو
«التخم ــرية» فتع ــد رك ــن الزاوي ــة يف طق ــوس اجلماع ــة،
حي ــث تؤم ــن الع ــروج بصاح ــب احل ــال حن ــو عوال ــم غ ــري
مرئيـــ�ة ،واالتصـــال بقـــوى خارقـــة ،متوســـال عطفهـــا
ملنحـــه حلـــوال ملصاعـــب عجـــز علـــى مواجهتهـــا .وعليـــه
فق ــد اخت ــذ نصن ــا بنيــ�ة ثن�ائيــ�ة تن�اولن ــا فيهم ــا إش ــكاليتن
رئيســـيتن همـــا :املكونـــات الطقســـية الظاهـــرة يف ليلـــة
قنــاوة وعيســاوة ،ومدلــوالت الرقــص واجلذبــة كطقــوس
رئيســـية عنـــد الطائفتـــن.

قناوة وعيساوة:

تشابك املرجعيات وتقاطع الطقوس
بدايــة وقبــل الغــوص يف تفاصيــل طقــوس الطائفتــن
الـــيت تؤثـــث ليلتيهمـــا علـــى امتـــداد ســـاعات طويلـــة،
يســـتحضرنا ســـؤال البحـــث يف هويـــة قنـــاوة وعيســـاوة،
فمـــن همـــا؟ وماهـــي ســـياقات بروزهمـــا؟ وماهـــي
مرجعياتهـــا الفكريـــة والروحيـــة؟

)1

مدلوالت التسمية وعود على التأسيس:

«كنـــاوة» أو «قنـــاوة» وفـــق عديـــد الدراســـات هـــي
كني ـ�ة مســتوحاة مــن انتســاب جغــرايف ،حيــث كان ّ
التجــار
املغاربــة يطلقونهــا علــى أهــل «جيــين» أو «كيــين» ،وهــي
مدينـــ�ة مشـــهورة تقـــع جنـــوب تمبكتـــو علـــى حـــوض
النيج ــر .وردت ه ــذه التس ــمية يف ع ــدة مص ــادر كالس ــيكية
ومنهــا مــا ذكــره احلســن الــوزان الفــايس الــذي أرجــع أصــل
اﻷداء اﻟﺤﺮﻛﻲ واﻟﻌﺮوض اﻟﻔﺮﺟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻨﺎوة واﻟﻌﻴﺴﺎوﻳﺔ
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التســمية إىل« :مملكــة يســميها التجــار األفارقــة (يقصــد
املغارب ــة) «كن ــاوة» واألهلي ــون «جي ــين» ،ويطل ــق عليه ــا
الرتغاليـــون ومـــن لهـــم خـــرة بهـــذه املناطـــق يف أوروبـــا
غيني ـ�ا»( .)3وبمــرور الوقــت حتــول االنتســاب اجلغــرايف إىل
اســم للداللــة علــى العبي ـ�د املغاربــة الذيــن كانــوا يشــكلون
ّ
ّ
املتجول ــن يف أرج ــاء اململك ــة ف ــرتة تك ـ ّـون
فئ ــة م ــن املغن ــن
ف ــن قن ــاوة.
يعــود احلضــور اإلفريقــي يف املغــرب ،حســب الباحــث
جـــون بوشـــيلون  )4(Pouchelonإىل فـــرتة العصـــر
احلج ــري احلدي ــث يف س ــياق الهج ــرات الك ــرى للش ــعوب
اإلفريقي ــة .ث ــم وق ــع تهجريه ــم يف الف ــرتة الرومانيــ�ة حن ــو
جن ــوب األطل ــس م ــن قب ــل األمازي ــغ املحلي ــن .وحتدث ــت
املص ــادر العربيــ�ة الحق ــا ع ــن اخن ــراط ع ــدد م ــن الس ــود يف
عهـــد يوســـف بـــن تاشـــفن ( 1106 – 1061م) ضمـــن
اجليـــش واملخـــزن املرابطـــي ،الـــذي تزامـــن مـــع بدايـــات
ّ
ّ
تش ــكل امل ــد الص ــويف يف مج ــاالت املغ ــارب .وم ــع اتس ــاع
آف ــاق التواص ــل ب ــن املغ ــرب وإفريقي ــا ويف عه ــد الس ــلطان
«أحمـــد املنصـــور» ( 1603 – 1578م) تضاعـــف عـــدد
العبي ـ�د الوافدي ــن عل ــى اململك ــة وتكاث ــرت مراك ــز إقامته ــم
بمعظـــم املـــدن املغربيـــ�ة :كفـــاس وأســـفي والربـــاط
ومكنـــاس ومراكـــش والصويـــرة و مناطـــق أخـــرى مـــن
البــالد ،واشــتهروا وقتهــا باســم «كنــاوة» أو «أكنــاو» .ثــم
تزاي ــدت أعداده ــم يف عه ــد الدول ــة العلوي ــة عندم ــا ق ــام
الســـلطان «اســـماعيل الذهـــيب» ( 1666م – 1727م)
بتعـــداد العبيـــ�د يف ديـــوان خـــاص وألزمهـــم بالتجنيـــ�د
بع ــد أداء قس ــم ال ــوالء عل ــى كت ــاب «البخ ــاري» فس ــموا
بذلـــك «عبيـــ�د البخـــاري» أو «عبيـــ�د الديـــوان» ،حيـــث
بلـــغ عددهـــم مـــا يقـــارب ب  150ألـــف فـــردا .احنـــدر
أغلـــب األفارقـــة الوافديـــن مـــن أقـــوام مختلفـــة كانـــت
قـــد اســـتوطنت غـــرب إفريقيـــا ومـــن أبرزهـــا البمبـــارا
 Bambaraوالهوســـا  Houssaوالســـنغاي ،Songhaï
قبـــل أن تنفتـــح الطائفـــة القناويـــة علـــى مجموعـــات
بشـــرية أخـــرى ،فلـــم تعـــد تقتصـــر علـــى الســـود بـــل
اخن ــرط فيه ــا الهجن ــاء والبي ــض م ــن الس ــكان األصلي ــن

للب ــالد .ث ــم تراج ــع احلض ــور االفريق ــي يف زم ــن احلماي ــة
الفرنســـية حينمـــا أغلقـــت أســـواق النخاســـة يف اململكـــة
ومنع ــت جت ــارة العبي ـ�د( .)5ولق ــد اخت ــذت تس ــمية قن ــاوة يف
األوس ــاط املغربيــ�ة واملغاربيــ�ة وإىل عه ــود متأخ ــرة وصم ــا
ّ
دوني ـ�ا للدالل ــة عل ــى مجموع ــة بش ــرية واف ــدة م ــن أعم ــاق
القـــارة ،ترتكـــب مـــن مهمشـــن فقـــراء يتمعشـــون مـــن
التس ـ ّـول والش ــعوذة .فحينه ــا واجه ــت أعماله ــم تن�دي ــدا
واســـعا مـــن قبـــل ممثلـــي اإلســـالم الرســـي( .)6ورغـــم
ذلــك الصــد فقــد أمكــن لألفارقــة الســود االنتظــام ضمــن
طائفـــة عرقيـــة وروحيـــة وفنيـــ�ة ممـــزية ،ومـــن تشـــيي�د
ف ــن وطق ــوس بإيقاع ــات ّ
قوي ــة محمل ــة بثق ــل األس ــاطري
واملعتقـــدات املوغلـــة يف القـــدم ،ومشـــحونة بـــاإلرث
احلضـــاري اإلفريقـــي والبربـــري والعـــريب ،والـــيت مزيتهـــم
عـــن بقيـــة الطـــرق الصوفيـــة األخـــرى وأخرجتهـــم مـــن
الهامـــش إىل العلـــن.
وخبصـــوص أصـــول الطائفـــة املوســـيقية والروحيـــة
– الثانيـ ـ�ة موض ــع ال ــدرس -املعلن ــة انتس ــابها إىل الش ــيخ
محمــد بــن عيــى(ت  1526م ) دفــن مكنــاس ومؤســس
للطريق ــة العيس ــاوية ،فق ــد احتفظ ــت الذاك ــرة الش ــعبي�ة
ّ
بص ــورة فيه ــا كث ــري م ــن التبجي ــل ،إىل ح ــد وس ــم الش ــيخ
املؤســس بـ«الشــيخ الكامــل» ،لمــا كان يــريب عليــه املريديــن
مـــن عمـــق رويح عـــن طريـــق العنايـــة اخلاصـــة بالذكـــر
وت ــالوة الق ــرآن وس ــرد امل ــداحئ والصل ــوات عل ــى الرس ــول.
بـــدأت أوىل «الطوائـــف» التابعـــة للطريقـــة العيســـاوية
بالظهـــور يف القـــرن الســـابع عشـــر ،نتيجـــة مجهـــودات
ك ــرى م ــن قب ــل أحف ــاد محم ــد ب ــن عي ــى الذي ــن عمل ــوا
ّ
عل ــى تعي ــن ممثل ــن أي «مقدم ــن» للطريق ــة يف جه ــات
مختلف ــة م ــن اململك ــة املغربيــ�ة وخارجه ــا ضمان ــا لتواص ــل
ذك ــر وهيبـ ـ�ة «الش ــيخ الكام ــل».
للطريقــة العيســاوية أســس وركائــز فكريــة اعتمدتهــا
يف تأســـيس كيانهـــا وتأصيلـــه ،والـــيت مثلـــت دســـتور
هـــذا التنظيـــم يف البدايـــة ،وشـــكلت يف مرحلـــة الحقـــة
القاع ــدة ال ــيت بني ــت عليه ــا أوىل األدبي ـ�ات الصوفي ــة ال ــيت
قام ــت عل ــى أساس ــها املمارس ــات الش ــفوية والصوتيـ ـ�ة

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

التأسيســية ومــا أعقبتهــا مــن ممارســات موســيقية فيمــا
بع ــد( .)7لق ــد اتبع ــت عيس ــاوة يف مس ــارها الص ــويف خط ــى
س ــابقتها ّ
ومنس ــلتها الطريق ــة اجلزولي ــة ال ــيت اس ــتن�دت
مـــن ناحيتهـــا إىل اإلرث الصـــويف الشـــاذيل املخـــزل ألبـــرز
ّ
التوجه ــات والنظري ــات الصوفي ــة الراجئ ــة من ــذ أعق ــاب
الق ــرن العاش ــر مي ــالدي .وه ــي توجه ــات أس ــهمت بدرج ــة
كبــرية ّ
وفعالــة يف تدويــن وتوضيــح وإثــراء افــكار متصوفــة
التأس ــيس ،عامل ــة تبع ــا لذل ــك عل ــى إدم ــاج تل ــك األف ــكار
يف حظ ــرية الش ــريعة ،محقق ــة بذل ــك مصاحل ــة حقيقي ــة
بـــن علـــي «الباطـــن» و«الظاهـــر» أي بـــن التصـــوف
والفقــه( .)8ومــن نافلــة القــول ،أن الســياق الــرويح املغــريب
ق ــد اخت ــذ مس ــارا مغاي ــرا لم ــا أق ــره متصوف ــة التأس ــيس،
حي ــث ّ
وج ــه عنايتــ�ه باجلوان ــب الش ــكلية م ــن ممارس ــات
صوتيـــ�ة وشـــفوية علـــى حســـاب املضامـــن واملحتـــوى،
رغبـــة منـــه يف التأثـــري علـــى الوجـــدان أكـــرث منـــه علـــى
العقـــول ،باعتبـــ�ار توجهـــه إىل الطبقـــة القاعديـــة الـــيت
تت�أث ــر أك ــرث م ــن غريه ــا به ــذا الن ــوع م ــن االس ــتعماالت.
وتالزمـــت أوىل املمارســـات العيســـاوية ذات الصبغـــة
الشــفوية والصوتيـ�ة مــع العديــد مــن األعمــال الطقســية
التأسيس ــية واألنش ــطة الطرقي ــة املعتم ــدة عل ــى أدبيــ�ات
خاصـــة وهـــي كتـــاب «دالئـــل اخلـــريات»( )9وحـــزب
«ســـبحان الدايـــم»(.)10
تت�ألـــف فـــرق العيســـاوية يف املناطـــق الريفيـــة مـــن
عناصـــر مختلطـــة مـــن اجلنســـن وتقتصـــر يف الوســـط
احلض ــري عل ــى العنص ــر الذك ــوري ،وي ــرتاوح ع ــدد أف ــراد
الفرق ــة الواح ــدة م ــا ب ــن عش ــرة وعش ــرين عنص ــرا ب ــن
ّ
عازف ــن وراقص ــن يس ــمون «خدام ــة» ،وعل ــى رأس ــهم
ّ
قائدهـــم املســـى «املقـــدم» .وختضـــع جميـــع طوائـــف
ّ
ّ
العيســاوية اىل رئيســهم «مقــدم املقدمــن» الــذي يلعــب
دور الوســـيط بـــن مختلـــف الطوائـــف ،امللزمـــة بتقديـــم
عطاي ــا عينيـ ـ�ة ومالي ــة س ــنوية للزاوي ــة العيس ــاوية األم
بمكن ــاس خ ــالل احتف ــاالت «املوس ــم» لضم ــان اس ــتمرار
ّ
الركــة وجتديــد العهــد( .)11وتت�ألــف معــدات العيســاوين
املكناســـين أساســـا مـــن األزيـــاء الـــيت يرتدونهـــا خـــالل

ّ
قيامهـــم بأعمالهـــم ،وهـــي «اجلالبـــة» و«احلنديـــرة»
ويرت ــدون حتته ــا قميص ــا أبي ــض وس ــرواال تقليدي ــا ،كم ــا
يقـــوم بعضهـــم بوضـــع عمامـــة صفـــراء علـــى الـــرأس
ّ
«الببـــوش» أو «البلغـــة» ،ومـــن املعـــدات
مـــع انتعـــال
الطقوســـية كالرايـــات واملباخـــر .ويســـتعملون مجموعـــة
م ــن اآلالت اإليقاعي ــة ومنه ــا :الطبل ــة وبوزن ــازن والبن�ديــر
والتعريجـــة والطاســـة والطبـــل ،ويســـتخدمون أيضـــا
آلتـــن نفخيتـــن همـــا الغيطـــة والنفـــري(.)12

)2

طقوس «الليلة» عند عيساوة وقناوة:

للمغارب ــة كم ــا لبقي ــة ش ــعوب العال ــم تواري ــخ رمزي ــة
ضم ــن الروزنام ــة الس ــنوية ،مش ــحونة بذكري ــات ألح ــداث
تأسيس ــية ترتق ــي إىل مزنل ــة الزم ــن املق ــدس ،م ــا يدعوه ــم
إىل تكـــرار االحتفـــاء بهـــا بشـــكل دوري .وحينهـــا توجـــه
الدعــوات إىل إحــدى الطــرق الصوفيــة إلحيــاء تلــك الذكــرى
أو احلفــل بغــرض اســتجالب الركــة لتعــم العبــاد واملــكان.
وتع ــد مناس ــبة املول ــد النب ــوي ،أو «ليل ــة الق ــدر» يف ش ــهر
رمض ــان أو «عاش ــوراء» م ــن التواري ــخ املم ــزية ال ــيت واظ ــب
املغارب ــة عل ــى احيائه ــا ،فتق ــام األف ــراح وتنظ ــم احلف ــالت
داخــل الزوايــا والرباطــات ومقامــات الصلحــاء والصاحلــات
أو بالســاحات العامــة .كمــا يواظــب املغاربــة علــى االحتفــاء
ببع ــض املناس ــبات اخلاص ــة كالعقيق ــة أو حف ــل خت ــان ،أو
لطلــب العــالج لشــخص اســتعى شــفاؤه علــى احلكمــاء،
أو لتطهــري الفضــاءات مــن األرواح الشــريرة .ذلــك أن املغاربة
مثله ــم مث ــل بقي ــة املس ــلمن وغ ــري املس ــلمن يعتق ــدون يف
وج ــود عال ــم خف ــي أو عال ــم اجل ــن ال ــذي يت�دخ ــل يف حتدي ــد
مس ــارات حي ــاة اإلنس ــان ،وه ــو عال ــم يمك ــن الول ــوج إلي ــه
ع ــر وس ــاطات خاص ــة يدركه ــا أه ــل الطوائ ــف الصوفي ــة
وشـــيوخها .ويف إطـــار دراســـتن�ا ألوجـــه التشـــابك الثقـــايف
بــن طائفــيت قنــاوة وعيســاوة ،ارتأين ـ�ا الرتكــزي علــى أشــكال
تنظي ــم «الليل ــة» وبالوق ــوف عن ــد طقس ــن متش ــابهن
وحاســـمن ضمـــن طقـــوس «ليلـــة» الطريقتـــن ،الـــيت
تعقــد يف املناســبات اخلاصــة بغايــة تطبيــب املــرىض وإزالــة
الســـحر ،يتمثـــالن يف «الذكـــر» العيســـاوي و«العـــادة»
القناوي ــة وحص ــة «املل ــوك».
اﻷداء اﻟﺤﺮﻛﻲ واﻟﻌﺮوض اﻟﻔﺮﺟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻨﺎوة واﻟﻌﻴﺴﺎوﻳﺔ
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ّ
«الذكر» العيساوي و«العادة» القناوية:
تنقســـم «الليلـــة القناويـــة» إىل عـــدة عتبـــ�ات
طقوســية ،بــدءا بمــا يســى بـ«العــادة» وهــو اســتعراض
احتفـــايل وإعـــالين لبدايـــة «الليلـــة» ،ويقتصـــر أداؤه
موس ــيقيا بآل ــة الطب ــول والقراق ــب احلديدي ــة ،وتنقس ــم
تلـــك املرحلـــة بدورهـــا إىل عديـــد األقســـام لعـــل أبرزهـــا
طق ــس «النكش ــة» ث ــم «أوالد البمب ــارا» ،وهم ــا فقرت ــان
راقصت ــان فرجويتــ�ان وتمهيديتــ�ان للعتبــ�ة الك ــرى ال ــيت
تنطلـــق مـــع اإلنشـــاد املسرتســـل «للملـــوك» .يبـــ�دأ
التحضــري لـ«لليلــة» القناويــة منــذ صــالة العصــر ،حيــث
يلتق ــي أف ــراد املجموع ــة ال ــيت تتك ــون م ــن  15إىل  20ف ــردا
أمــام إحــدى زوايــا البلــدة ويتقدمهــم «املقــدم» للطــواف
يف أنهـــج وأزقـــة البلـــدة كإعـــالن عـــام عـــن الشـــروع يف
إقام ــة «الليل ــة» يف أح ــد املن ــازل ،وكذل ــك بغاي ــة التعه ــد
الـــدوري ألرجـــاء البلـــدة بالذكـــر والتصليـــة ألجـــل طـــرد
األرواح الشـــريرة ،ويتقـــدم املوكـــب الثـــور أو الماعـــز
املزمـــع ذحبـــه وتقديمـــه كقربـــان للجـــان( .)13يطـــوف
قنـــاوة علـــى مختلـــف األزقـــة والشـــوارع والســـاحات
مرتديــن أزيــاء ممــزية مختلفــة األلــوان ،مزوديــن بآالتهــم
املوســـيقية املختلفـــة .وترافـــق األهازيـــج والرقصـــات
اإلفريقي ــة اس ــتخدام آالت موس ــيقية وتري ــة وإيقاعي ــة،
ومنهـــا «الكانـــكاه» (الطبـــل الكبـــري) و«الطعريجـــة»
(الدربوكـــة) و«الطبيـــ�الت» (الطبـــل املـــزدوج أو
البونغـــوس) و«القراقـــب» (الصناجـــات وهـــي مـــن
أه ــم ل ــوازم الكن ــاوة) و«ال ــرش» (التصفي ــق اإليقاع ــي).
وم ــن الوتري ــات «الكم ــري» أو «الس ــنتري» ،وه ــي آل ــة
مســـتطيلة شـــبيهة باجليتـــ�ار ذات ثالثـــة أوتـــار غليظـــة
عميق ــة الص ــوت ،إضاف ــة إىل «الوت ــر» ،وه ــو آل ــة تش ــبه
الماندولـــن وذات وتريـــن يف أغلـــب احلـــاالت .وتنتهـــي
تل ــك اجلول ــة بالوق ــوف عن ــد ب ــاب امل ــزنل ال ــذي س ــتقام
فيـــه عـــروض «الليلـــة».
يفتت ــح ع ــرض «الليل ــة» بـ ــطقس «الع ــادة» وتس ــى
يف بعـــض املناطـــق مـــن املغـــرب علـــى غـــرار مراكـــش
بـ«العرضــة» (الدعــوة) ،فيتــم اإلكثــار مــن وضــع البخــور

وع ــزف معزوف ــات مخصوص ــة اس ــتجالبا ملل ــوك اجل ــان.
ث ــم ي ــؤذن للجمي ــع بالدخ ــول خل ــف «مق ــدم الفرق ــة» إىل
فن ــاء امل ــزنل ،امل ــكان ال ــذي س ــيحتضن أط ــوار «الليل ــة»
القناوي ــة( .)14تنطل ــق حص ــة أوىل ترفيهي ــة م ــن الرق ــص
والش ــطح عل ــى إيقاع ــات دق ــات الطب ــول و«القراق ــب»
مـــن قبـــل «الكويـــو» وبعـــض العناصـــر النســـائي�ة ،ثـــم
يســـمح بـــن كل فقـــرة وأخـــرى للعازفـــن والراقصـــن
لنيــ�ل فس ــحة قص ــرية م ــن الراح ــة وفيه ــا يق ــدم احلض ــور
بع ــض الهداي ــا العينيــ�ة والمادي ــة لـ«مل ــوك اجل ــان»(.)15
وباملقاب ــل ،ف ــإن احتف ــال «الليل ــة» العيس ــاوية يبــ�دأ إث ــر
ص ــالة العش ــاء وينته ــي عن ــد الفج ــر ،وينقس ــم إىل ثالث ــة
فص ــول ش ــأنها ش ــأن «الليل ــة القناوي ــة» ،وه ــي «الذك ــر»
و«امللــوك» و«احلضــرة»( .)16يبـ�دأ طقــس «الذكــر» مــع
الش ــروع يف دخ ــول امل ــزنل ويس ــى عنده ــم بـ«الدخل ــة»
ويتـــ�الزم مـــع ســـرد األذكار واألدعيـــة وإنشـــاد األشـــعار
والقصائ ــد الدينيــ�ة املعتم ــدة ضم ــن الرصي ــد اإلنش ــادي
للطريقـــة( .)17ويمثـــل ذلـــك الطقـــس عمليـــة تمهيديـــة،
ترتكـــز علـــى التوحيـــد والشـــهادتن لتحقيـــق الســـلم يف
املـــكان ،وبقـــراءة أوراد وابتهـــاالت يف مقدمتهـــا حـــزب
«ســـبحان الدايـــم» ،أو مـــا يمكـــن تســـميت�ه بـ«الصـــالة
الشـــافعية» ،وكذلـــك إنشـــاد قصائـــد منهـــا» ُ
احلـــرم»
و«الدرقاويـــة» و«التهضـــرية» ،و«التواتيـــ�ة» .تتمـــزي
هـــذه املرحلـــة بإيقاعـــات ســـريعة خاصـــة يف التهضـــرية،
وتســـتهدف إنهـــاك قـــوى الشـــر لـــدى اجلاذبـــن قبيـــ�ل
العب ــور إىل مرحل ــة «املل ــوك» .وعنده ــا يمكنن ـ�ا أن نس ــمع
ً
أبي�ات ــا زجلي ــة منه ــا:
الـراغبـن ْو َمــا رغـبوا
الطالبـن ْو َمـاطلــبوا
الـواقفـن ببــاب هللا
الــزايـــريــن إذا زاروا

سيـادنــا رجـــال هللا
ْ
يســالو باهلل
قلـوبهـم

ينتظـــم أفـــراد الفرقـــة بآالتهـــم املوســـيقية يف صـــف
خلــف «املقــدم» حســب نظــام محــدد ،يكــون فيــه عازفــو
الطبــل أوال ثــم عازفــو «بوزنــازن» ،ويليهــم الغياطــون ويف
األخــري جنــد نافــيخ النفــري .ويقــوم اثن ـ�ان مــن املوســيقين
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برتكـــزي الرايـــات اخلاصـــة بالطائفـــة العيســـاوية علـــى
جان ــيب املح ــل كإج ــراء ض ــروري يف نظره ــم إلبع ــاد األرواح
ُ ّ
ويمكـــن مـــن تلقـــي الركـــة.
الشـــريرة مـــن جـــن وغـــريه
وتنتهـــي هـــذه الفـــرتة باســـتقرار أفـــراد املجموعـــة علـــى
مقاعـــد مخصصـــة مســـبقا لهـــم علـــى شـــكل نصـــف
دائـــري تســـى «حلقـــة» ،ويعتـــر الفضـــاء املخصـــص
جللـــوس العيســـاوين بمثابـــة املســـاحة املقدســـة أو
«احل ــرم» ،ال ــذي تك ــون طهارت ــه ونظافت ــه مح ــل اهتم ــام
اجلميـــع حـــىت مـــن قبـــل العيســـاوين أنفســـهم الذيـــن
خيلعـــون نعالهـــم قبـــل اجللـــوس ،فاألوســـاخ جتلـــب
اجل ــن والوس ــواس ال ــذي يعط ــل حس ــن س ــري الليل ــة(.)18
يبــ�دأ املق ــدم بس ــرد جمل ــة م ــن األدعي ــة بص ــوت مرتف ــع
بطلـــب مـــن احلضـــور الذيـــن يقايضـــون ذلـــك ببعـــض
الدراهـــم ،وهـــي أدعيـــة يطلـــب مـــن خاللهـــا العـــون
والش ــفاء والرخ ــاء والنج ــاح ل ــكل احلاضري ــن .ويف خت ــام
ذلـــك يســـرد جميـــع احلاضريـــن بصـــوت عـــال ســـورة
الفاحت ــة وإثره ــا ي ــوزع أح ــد أف ــراد العائل ــة كؤوس ــا م ــن
المـــاء وأخـــرى مـــن احلليـــب ويشء مـــن التمـــر الـــيت
حلقتهـــا بركـــة الدخلـــة(.)19

)3

«امللوك» حجر الزاوية
يف «ليلة» عيساوة وقناوة:

يع ــود مصطل ــح «املل ــوك» كطق ــس مح ــوري ضم ــن
«الليلــة» العيســاوية والقناويــة إىل اعتقــاد افريقــي قديــم
يف اجلــن وقدراتــه اخلارقــة يف تملــك اآلدميــن ،ويشــار إىل
أن املعتق ــدات والطق ــوس املرتبط ــة باجل ــن ق ــد تدعم ــت
حبلـــول العبيـــ�د األفارقـــة يف شـــمال إفريقيـــا حســـب
مـــا أشـــار اىل ذلـــك كل مـــن جـــورج الباســـد Georges
 Lapassadeوالباحثـــة الفرنســـية فيفيانـــا باكـــس
 .)20(Viviana Pâquesفيطلـــق علـــى هـــذه املخلوقـــات
اســـم «امللـــوك» أي المالكـــن لشـــخص مـــا .ويتمثـــل
ذل ــك الطق ــس يف حص ــة مخصص ــة لن ــوع م ــن املمارس ــة
املوســيقية املصحوبــة برقــص طقــويس غايتـ�ه طــرد اجلــان
واألرواح الش ــريرة ،ويس ــاعد عل ــى ش ــفاء امل ــرىض الذي ــن
يفـــرتض أنهـــم مملكـــون مـــن اجلـــن( .)21يكـــون حضـــور
احلف ــل متاحـــا جلمي ــع النـــاس علـــى اخت ــالف أعماره ــم
ومس ــتوياتهم االجتماعي ــة ،كم ــا يس ــمح باالخت ــالط ب ــن
جنـــيس الذكـــور واإلنـــاث.
اﻷداء اﻟﺤﺮﻛﻲ واﻟﻌﺮوض اﻟﻔﺮﺟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻨﺎوة واﻟﻌﻴﺴﺎوﻳﺔ
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آثـــر أصحـــاب الطريقـــة العيســـاوية منـــذ القـــرن
الس ــابع عش ــر إدخ ــال آالت ايق ــاع واآلالت النفخي ــة مث ــل
ّ
«الزرن ــة» واالرتق ــاء بمجال ــس الس ــماع وامل ــدحي الص ــويف
إىل نمـــط مـــن االحتفـــال الطقـــيس مـــن خـــالل حضـــور
مشــهدي منظــم .ويفــي ذلــك االنتظــام علــى حالــة مــن
الوج ــد واجل ــذب ،فتع ــرتي املريدي ــن حال ــة م ــن االجن ــذاب
غريبـــ�ة جتعلهـــم قادريـــن علـــى إتيـــ�ان بعـــض اخلـــوارق.
فخ ــالل طق ــس «املل ــوك» عن ــد عيس ــاوة يلتق ــي صف ــان
متقابـــالن جلوســـا ينقـــرون علـــى الدفـــوف ويتوســـطهم
شـــيخ احللقـــة املســـى بـــدوره بـ«املقـــدم» أو «شـــيخ
الششـــتارة» ،ويقـــف املريـــدون أو الدراويـــش املســـمون
ّ
يف أدبيـــ�ات الطريقـــة بـ«احلضـــارة» للشـــطح واحلركـــة
تفاعــال مــع معــاين األبيـ�ات الشــعرية واألزجــال الصوفيــة،
وتن�اغم ــا م ــع حرك ــة اإليق ــاع املوس ــيقي حبث ــا ع ــن مواج ــد
روحيـــة وحـــاالت اجنـــذاب نفـــيس تنتـــيش بموجبهـــا
النفـــوس ُ
وتنجـــم عنهـــا ســـعادة روحيـــة قصـــوى(.)22
تتخ ــذ الطائف ــة العيس ــاوية خ ــالل قس ــم «املل ــوك»
نفـــس وضعيـــة اجللـــوس الـــيت اختذتهـــا يف قســـم
«الذكـــر» ،وتوضـــع يف وســـط احلـــرم مائـــدة توضـــع
فوقه ــا الهب ــات املقدم ــة للج ــان .وخيت ــص كل ج ـ ّ
ـين بلح ــن
مخصـــوص ينشـــده العيســـاويون علـــى إيقـــاع مســـتعار
مـــن موســـيقى القنـــاوي ،فيقـــوم بعـــض املوســـيقين
بعـــزف «الصاجـــات» أو «الشقاشـــق» والطبـــل الكبـــري،
بغاي ــة جل ــب اململوك ــن اىل الرق ــص ألن املل ــوك يظه ــرون
م ــن خالله ــم .ويعتق ــد أن جماع ــة اجل ــن عندم ــا تس ــمع
املوســـيقى املحببـــ�ة لديهـــا ،فإنهـــا جتـــر األشـــخاص
اململوكـــن علـــى القيـــام بالرقـــص( .)23ويقـــدم يف «ليلـــة
عيســـاوة» صنفـــان مـــن الرقـــص ،أولهمـــا ذاك الـــذي
يســـى «رقـــص اجلذبـــة» والـــذي يعتقـــد أنـــه متصـــل
بعملي ــة تمل ــك اجل ــن بالش ــخص ال ــذي يق ــوم به ــذا الن ــوع
م ــن الرق ــص .وتعت ــر حال ــة اجل ــذب عندئ ــذ مث ــل الرك ــة
اإللهي ــة ال ــيت ت ــدل عل ــى ق ــرب انص ــراف ذل ــك العنص ــر
الغريـــب مـــن جســـم الراقـــص .أمـــا النـــوع الثـــاين فإنـــه
يدعــى بـ«رقــص التحـ ّـري» حيــث تقــوم النســوة ّ
العرافــات

حب ــركات تماي ــل حن ــو األم ــام واخلل ــف ويصبح ــن بفض ــل
ذل ــك الن ــوع م ــن الرق ــص ق ــادرات عل ــى االتص ــال باجل ــن
واالســـتماع إليـــه .ومـــع نهايـــة «امللـــوك» تنتقـــل الليلـــة
العيســاوية إىل املرحلــة األخــرية وهــي مرحلــة «احلضــرة»
والـــيت تتمثـــل يف مجموعـــة مـــن األعمـــال واملمارســـات
املوســيقية املتنوعــة الــيت يســعى العيســاويون مــن ورائهــا
االنعت ــاق م ــن العال ــم الدني ــوي وبل ــوغ احلض ــرة اإللهي ــة
عـــن طريـــق الرقـــص اجلماعـــي الـــذي يشـــرتك فيـــه
احلاض ــرون م ــن الرج ــال والنس ــاء ومختل ــف األعم ــار(.)24
يتشـــابه «طقـــس امللـــوك» القنـــاوي مـــع نظـــريه
العيســـاوي ،فـ«ملـــوك» قنـــاوة هـــي جملـــة الطقـــوس
واحلـــركات والرقصـــات واألهازيـــج واألغـــاين واألحلـــان
ال ــيت تق ــام عل ــى امت ــداد الليل ــة ف ــور االنته ــاء م ــن طق ــس
«العـــادة» .حيـــث يتيـــح ذلـــك الطقـــس اللقـــاء بـــن
عالـــي اإلنـــس اجلـــان ،وتقتصـــر مشـــاهدته واملشـــاركة
في ــه عل ــى ش ــيوخ الطريق ــة ومنظ ــي احلف ــل والش ــخص
أو األش ــخاص املقصودي ــن بالع ــالج .يت ــم تكثي ــف وض ــع
البخـــور واســـتعمال رايـــات بألـــوان مختلفـــة وبعـــض
املشـــروبات كاحلليـــب ،ويمنـــع التدخـــن ونـــزع األحذيـــة
وشـــرب المـــاء( .)25وتتطلـــب إقامـــة ذلـــك طقـــس توفـــري
معـــدات ومســـتلزمات خاصـــة مثـــل املناديـــل امللونـــة
واألخبـــرة وخباصـــة منهـــا «اجلـــاوي» بألوانـــه الثـــالث:
األبي ــض واألس ــود واألحم ــر .ويس ــتغى في ــه ع ــن الطب ــول
وحيتك ــم إىل ع ــود «الكن ــري» ويرت ــدي فيه ــا كل مري ــد بم ــا
يرم ــز إىل مل ــك خ ــاص ،كـ«عب ــد الق ــادر اجلي ــالين» املع ــرف
باألبيـــض أو «ســـيدي حمـــو» املعـــرف باألحمـــر .ويجهـــر
املريـــد بالتســـليم علـــى «رجـــال هللا» ثـــم يقـــوم بتحيـــة
جميــع احلاضريــن يف احلفــل فــردا فــردا أو جماعــة بالتلويــح
بي ـ�ده .ث ــم تتجل ــى يف الليل ــة الكناوي ــة س ــبعة أل ــوان موزع ــة
علــى عشــر مقامــات أو «محــالت» .وتتوســط «املقدمــة»
أو ّ
(العراف ــة) «الرحب ــة» جلوس ــا وه ــي مكس ــوة باألبي ــض
كوســيط بــن عالــم اجلــن واإلنــس ،ولتحديــد نــوع اجلذبــة
يف كل م ــرة م ــن خ ــالل اإلش ــارة إىل اس ــم «مل ــوك اجل ــان»
الذي ــن حض ــروا احلف ــل .وم ــع ب ــروز ض ــوء النه ــار الصب ــايح
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تس ــتقر «الدردب ــة» ،داخ ــل محل ــة «الل ــة م ــرية» املعروف ــة
بلونهـــا األصفـــر ،وحتـــت ظلهـــا حيظـــر ملـــوك أنثويـــن
عديديــن مثــل «اللــة مليكــة» املعروفــة بلونهــا البنفســيج
و«الل ــة رقي ــة « بلونه ــا األحم ــر ،و«الل ــة عيش ــة» بلونه ــا
األس ــود ،و«الل ــة مري ــم الش ــلحة» والل ــة «فاطم ــة»(.)26

املدلوالت الرمزية للرقص واجلذبة

يف ليايل قناوة وعيساوة:
شـــكلت املنطقـــة اجلغرافيـــة املمتـــدة علـــى كامـــل
عـــروض الغـــرب اإلفريقـــي وبلـــدان الســـاحل مـــرورا
بالصح ــراء وص ــوال إىل املج ــاالت املغاربيــ�ة وح ــدة ثقافي ــة
متماهيـــة ،تشـــرتك يف عديـــد املقومـــات رغـــم نشـــوئها يف
محيطـــات اثنيـــ�ة متنوعـــة( .)27حيـــث تشـــابهت نظـــرة
ش ــعوبها إىل ذواته ــا وإىل الك ــون ،وأش ــكال تعقله ــا للعوال ــم
املحيطـــة ،الظاهـــرة واخلفيـــة وطـــرق التواصـــل معهـــا،
واســـتدرار عطفهـــا واســـتجالب رضائهـــا .فرتجمهـــا يف
تعب ــريات فني ـ�ة وروحي ــة متضمن ــة لطق ــوس تمظه ــرت يف
شــكل شــطح صــويف وجذبــة مصحوبــن بعــزف موســيقي
وإيقاعـــات مخصوصـــة.

)1

الرقص الصويف رحلة يف
أعماق الذات ويف الذاكرة:

ارتبـــط الرقـــص بالطقـــويس منـــذ بواكـــري وجـــود
اإلنســان ،فقــد ابتـ�دأ يف التعـ ّـرف علــى وجــوده والتقـ ّـرب إىل
اآلله ــة ع ــر الرق ــص ،ال ــذي كان عب ــارة ع ــن جتس ــيد ب ــدايئ
ّ
لطق ــس الص ــالة .كم ــا ُع ــد الرق ــص م ــن أق ــدم الوس ــائل
الـــيت ّ
عـــر بهـــا اإلنســـان عـــن انفعاالتـــه بســـبب قصـــور
لغتـــه املنطوقـــة .فبواســـطة الرقـــص ّ
عـــر لآللهـــة عـــن
شـــكره لوفـــرة محصولـــه ،أو حلصولـــه علـــى صيـــد وفـــري
أوس ــعادته ل ــزنول املط ــر .وبالرق ــص ع ـ ّـر أيض ــا ع ــن عج ــزه
حلظ ــة ش ــعوره بالضع ــف واالنكس ــار ،وع ــن ندم ــه عن ــد
إحساســـه باقـــرتاف اآلثـــام .وبالرقـــص طلـــب اإلنســـان
األول ع ــون اآلله ــة لط ــرد األرواح الش ــريرة ال ــيت ظ ــن أنه ــا
تن�افســـه يف ســـكى موطنـــه .ولقـــد واصـــل اإلنســـان يف

اس ــتخدام الرق ــص للتعب ــري ع ــن ذات ــه ح ــىت عن ــد ظه ــور
الديانــات التوحيديــة ،فقــد كان اليهــود مــن أول الشــعوب
الـــيت مارســـت الرقـــص ضمـــن طقوســـهم الدينيـــ�ة
مســـتعملن ألدوات موســـيقية متنوعـــة منهـــا الـــدف
واملزم ــار والع ــود .وكذل ــك نف ــس األم ــر عن ــد املس ــيحين،
حي ــث تقي ــم األديــرة املعزول ــة حف ــالت راقص ــة يف بع ــض
املناســـبات وذلـــك اعرتافـــا بقـــدرة الرقـــص علـــى تقويـــة
الروابـــط بـــن أفـــراد اجلماعـــة ،وتمتـــن أواصـــر الـــروح
اجلماعي ــة وتنش ــيط احل ــس اجلمع ــي وانتق ــال األف ــراد
مـــن «أفـــراد منفرديـــن» إىل «أفـــراد جماعيـــن» ،وهـــو
االنتق ــال املطل ــوب يف املدين ـ�ة حي ــث تق ــوم أنظمته ــا عل ــى
أســـاس التبـــ�ادل واملشـــاركة(.)28
ركـــز املتصوفـــة املســـلمون علـــى الســـمو بالنفـــس
الس ــاكنة يف األجس ــاد وعمل ــوا عل ــى تطهريه ــا ،وحرص ــوا
علــى صفائهــا بغيــة االرتقــاء بهــا إىل مراتــب العرفــان .وحــىت
تتح ــرر ال ــروح م ــن س ــجن اجلس ــد وأن ّ
تتطه ــر وتش ــحن
الـــذات بمكامـــن قـــوة جديـــدة ،فـــكان لزامـــا مـــن وجهـــة
نظ ــر متصوف ــة اإلس ــالم إنهاك ــه بالعب ــادات والرق ــص(.)29
ويف ظ ــل س ــياق اجتماع ــي وس ــيايس مغ ــاريب مرتب ــكّ ،إب ــان
ظـــروف محليـــة وإقليميـــة طاحنـــة ،انتقـــل التصـــوف يف
شــمال إفريقيــا مــن حالــة عرفانيـ�ة ووجدانيـ�ة إىل ممارســة
طقوس ــية وسياس ــية ش ــعبي�ة اخرتق ــت املجتم ــع املغ ــريب
ً
ً
وأفقيــا .فأقحمــت يف أعمــال الطريقــة العيســاوية
عموديــا
يف مدين ـ�ة مكنــاس كغريهــا مــن الطــرق الصوفيــة املغربي ـ�ة
األخــرى كالدرقاويــة واحلمدوشــية واجليالليــة ،اســتخدام
اآلالت املوس ــيقية وذل ــك بمب ــادرة م ــن أحف ــاد محم ــد ب ــن
عيــى الذيــن أسســوا تراتبي ـ�ة «املقدمــن»ّ ،
وقعــدوا لهــا
يف املجال ــن الع ــام واخل ــاص ،بضواب ــط ش ــعرية وحلنيــ�ة
وفرجويـــة مفصلـــة .هكـــذا خلقـــوا للموســـيقى صيغهـــا
املتفـــردة لتصبـــح عقيـــدة طقوســـية للطائفـــة ،الـــيت ال
تس ــتقيم اجلذب ــة ً
فعلي ــا بغريه ــا ،وال تتحق ــق النش ــوة يف
غيابهــا .كمــا ســجلنا انفتاحــا كبــريا بــن تلــك الطــرق الــيت
تب�ادل ــت األف ــكار يف مس ــتوى األذكار وامل ــداحئ والطق ــوس،
واقتب�اس ــات ّ
جلي ــة ملمارس ــات موس ــيقية معروف ــة ،كتل ــك
اﻷداء اﻟﺤﺮﻛﻲ واﻟﻌﺮوض اﻟﻔﺮﺟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻨﺎوة واﻟﻌﻴﺴﺎوﻳﺔ
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ال ــيت ج ــرى اعتماده ــا م ــن قب ــل العدي ــد م ــن املجموع ــات
اإلثنيـ ـ�ة املتنوع ــة عل ــى مس ــتوى األص ــول العرقي ــة م ــن
ع ــرب وأمازي ــغ وس ــود مث ــل جماع ــة القن ــاوى(.)30
يس ــري رق ــص الط ــرق الصوفي ــة املغربيــ�ة وف ــق قواع ــد
وتقاليـــد متوارثـــة ،وخيتلـــف نســـقه وحركتـــه باختـــالف
الطــــوائف .فـــإذا كــــان مثـــال رقــــص «الـدرقــاويــــن»
و«القاســـمين» هادئـــا ليـــس فيـــه غـــري الهـــز العمـــودي
للجســـم ،فـــإن رقـــص «احلمادشـــة» و«عيســـاوة»
يعتمـــد علـــى حتريـــك قـــوي للجســـم واألطـــراف ،مـــع
الضـــرب العنيـــف علـــى األرض( .)31فتبـــ�دأ املوســـيقى
هامشـــية يف حـــزب «الذكـــر» يف مفتتـــح الســـهرة ،لكـــن
ّ
مالمحهـــا تبـــ�دأ يف التشـــكل مـــع مرحلـــة «امللـــوك»،
وتبلـــغ ذروة اتزانهـــا وتمامهـــا مـــع «احلضـــرة» ،وســـط
الش ــدو واإليق ــاع والرق ــص ،ليبــ�دو الع ــزف لي ــس فق ــط
ً
مكم ــال حلرك ــة اجلس ــد ،ب ــل يتح ــول إىل رك ــزية كل يشء.
ولـــنئ اعتمـــد املتصوفـــة املســـلمون الرقـــص أو الشـــطح
لتحري ــر ال ــذوات وملزي ــد االق ــرتاب م ــن احلض ــرة اإللهي ــة
ّ
كم ــا أس ــلفنا الق ــول ،فع ــد الرق ــص م ــن عم ــل الس ــالك
واملريــد ،فــإن طائفــة قنــاوة قــد رقصــوا يف لياليهــم للتعبــري
ع ــن مضام ــن تف ــردوا به ــا ،تتعل ــق بت�اريخه ــم وهويته ــم
وثقافتهـــم .فماهـــي أبـــرز مضامـــن اللوحـــات الراقصـــة
عنـــد قنـــاوة؟ وماهـــي أبـــرز الـــدالالت الســـاكنة يف عمـــق
لغـــة اجلســـد ؟
ينـــ�درج الرقـــص يف بدايـــة عـــروض الليلـــة القناويـــة
ضـــمن مرحلــة «الفرجــة الدنيويــة» ،يكــون فيهــا الراقــص
أو (الراقصـــة) متحكمـــا يف رقصتـــه ومختلـــف تعبـــريات
جس ــده .وتبتــ�دئ الع ــروض الفرجوي ــة «بالع ــادة» ال ــيت
تنتهــي بـ«محلــة أوالد بامبــارا»( )32املعروفــة أيضــا بطقــس
«الكويـــو» .وخـــالل هـــذه املرحلـــة تنفـــرد املجموعـــة
الكناوي ــة بالرق ــص لوحده ــا ،ويق ــى م ــن ذل ــك املريدي ــن
وعام ــة اجلمه ــور مؤقت ــا ح ــىت مرحل ــة «افتتــ�اح الرحب ــة»
أم ــام اجلمي ــع ،حي ــث يك ــون ل ــكل ال ــذوات املتعاطي ــة م ــع
هـــذه الطقـــوس مرجعهـــا الروحـــاين واإلشـــاري واللـــوين
الـــذي يمتلكهـــا .ومـــن هنـــا ،يعيـــش اجلســـد الكنـــاوي

الراقـــص حضـــورا متعـــددا ،فتـــارة يكـــون لـــه حضـــور
روحـــاين وامتالكـــي ،وطـــورا يكـــون لـــه حضـــور جمـــايل
واس ــتعرايض موج ــه ي ــرز م ــن خالل ــه الراق ــص الكن ــاوي
قدراتـــه التعبرييـــة علـــى تشـــكيل نـــص راقـــص ذي
إحي ــاءات رمزي ــة وتاريخي ــة ،أغ ــى بكث ــري م ــن كل الكتاب ــات
التاريخيـــة املعتمـــدة علـــى اللغـــة املكتوبـــة الـــيت ختضـــع
لس ــلط ورغب ــات األف ــراد ،مم ــا جيعله ــا عرض ــة لتش ــويه
وتزويــر حقيق ــة تاري ــخ ه ــذه اجلماع ــة وم ــا تعرض ــت ل ــه
م ــن معان ــاة .فتبق ــى إش ــارات اجلس ــد الراق ــص وحده ــا
املدونـــة الصادقـــة املؤهلـــة بلغتهـــا الصامتـــة للتلفـــظ
بمعـــاين احلقيقـــة الـــيت تعيـــد بنـــ�اء المـــايض والهويـــة
عـــر مـــا تتيحـــه لغـــة اجلســـد الكنـــاوي الراقـــص مـــن
ّ
إمكاني ـ�ات إشــارية تذكــر بســردية اســتقدامهم قســرا مــن
مواطنهـــم(.)33
يســـرد الراقـــص مأســـاة العبوديـــة يف قالـــب حركـــي
وإشـــاري مـــع قفـــز وتمايـــل وهرولـــة ،تنخـــرط يف إجنـــازه
وتشـــكيله مـــا علـــق بالذاكـــرة مـــن حكايـــات متوارثـــة،
وذلـــك عـــر احننـــاءات الـــرأس وإشـــارات اليـــد وحركـــة
الركبتـــن والســـاقن ومـــا إىل ذلـــك ،مثلمـــا نلمســـه
يف رقصـــة َ
«س َ
ـــو ُّيو» حيـــث يرقـــص الكنـــاوي مقيـــد
الســـاقن ،متحـــركا تـــارة إىل اخللـــف وطـــورا إىل األمـــام،
بإيقــاع خفيــف إىل أن يتــم تــاليش القيــد ،لتتحــرر حركاتــه
الـــيت حيـــول اجتاههـــا صـــوب األعلـــى ،متخـــذة طابعـــا
عمودي ــا جيس ــده فع ــل القف ــز حن ــو الس ــماء وعملي ــة دك
األرض ،كمـــا لـــو أن اجلســـد حيـــاول النفـــاذ إىل الباطـــن
حبثــا عــن اجلــذور .وتت ـ�الىق هــذه احلركــة اجلســدية ذات
الطاب ــع العم ــودي م ــع عمودي ــة ض ــوء الش ــموع وصع ــود
دخـــان البخـــور حيـــث هـــذه األشـــياء تتشـــارك كلهـــا يف
حتقيـــق تعامديـــة اجلســـد الراقـــص إيذانـــا واحتفـــاء
بتحـــرره( .)34ويشـــكل اإليقـــاع احلركـــي اخلفيـــف يف
ه ــذه الرقص ــة عالم ــة س ــيميائي�ة ذات طبيع ــة إش ــارية،
حتيـــل علـــى مواضيـــع عديـــدة مـــن قبيـــ�ل التحـــرر مـــن
كاف ــة قي ــود زم ــان العبودي ــة ال ــيت كان ــت تكب ــل األس ــالف
وتلقــي بهــم يف أســواق النخاســة يف مختلــف بقــاع العالــم.

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

3

إن م ــا يمح ــوه زم ــان العبودي ــة تت ــوىل احلرك ــة وتعب ــريات
اجلســـد تشـــيي�ده مـــن جديـــد وكأن الذاكـــرة املهـــددة
بالضيـــاع والتشـــظي ،تلـــوذ لتحتـــي باجلســـد الـــذي
يت�ذكـــر ويعيـــد بنـــ�اء الهويـــة املفقـــودة جلماعـــة قنـــاوة
انطالق ــا م ــن مخ ــزون ه ــذا املتخي ــل اإلش ــاري الراق ــص
الـــذي يعـــر عـــن محتويـــات الثقافـــة القناويـــة وعـــن
حقهـــا يف الوجـــود(.)35
انطالق ــا م ــن ه ــذه احلمول ــة الصامت ــة للجس ــد املليئ ـ�ة
بمواضيـــع املعانـــاة التاريخيـــة واحلنـــن إىل األصـــول،
يت ــم الرق ــص القن ــاوي ،ويك ــون مصاحب ــا برتدي ــد بع ــض
املقاطـــع الغنائيـــ�ة املرتبطـــة بأســـطورة احلنـــن إىل بـــالد
الســـودان ،نذكـــر منهـــا هـــذا املقطـــع املـــدرج يف «محلـــة
أوالد بامبـــارا»:
دابا جيود هللا .دابا حين هللا .سري وايج حمادي.

هك ــذا ،جن ــد منط ــوق ه ــذا املقط ــع الغن ــايئ م ــا يعض ــد
إشـــارات اجلســـد الراقـــص مـــن دالالت مأســـاوية
تصـــب يف مجـــرى تاريـــخ جماعـــة قنـــاوة ومعاناتهـــا،
فرق ــص وموس ــيقى وبإيقاع ــات حركي ــة ون ــرات غنائيــ�ة
حزينـــ�ة موجهـــة صـــوب اســـتعادة الـــذات والهويـــة
اإلفريقيـــة ،عـــر تشـــيي�د أســـطوري لفضـــاءات خـــارج
املجتم ــع الع ــادي بش ــكل مؤق ــت أفضي ــة يس ــتطيع فيه ــا
املش ــاركون أن حيس ــوا بانتم ــاء عاطف ــي وحيتفل ــوا بثقاف ــة
اجلســـد والرقـــص واحلريـــة يف صـــدوع املشـــهد الثقـــايف
الع ــادي»( )36ال ــذي تغي ــب في ــه عالم ــات تق ــود إىل مع ــى
االنتم ــاء احلقيق ــي جلماع ــة قن ــاوة ،حي ــث ه ــذه األخ ــرية
حتـــول فضـــاء ممارســـة الطقـــوس يف «محلـــة أوالد
بامب ــارا» إىل أماك ــن أس ــطورية مليئــ�ة بإش ــارات اجل ــذور
واألس ــالف ،وتس ــديد بع ــض الدي ــن العاطف ــي لألس ــالف
وحنـــن للجـــذور واألصـــول.

لبالد السودان سري .آريب لعفو.

)2

سري وايج .جابونا من السودان.

تدفعنـــا دراســـة «طقـــس اجلذبـــة»( )37أو
«احلض ــرة» إىل ض ــرورة البح ــث بداي ــة يف مدل ــول كلم ــة
«الطقـــس»( .)38وهـــي كلمـــة حتيـــل حســـب الباحـــث
املنصـــف املحـــوايش علـــى األصـــل الالتيـــين «»ritus
للتعبـــري ع ــن مجم ــوع ح ــركات س ــلوكية متك ــررة ،يتفـــق
عل ــى تنفيذه ــا مجموع ــة م ــن الن ــاس وتك ــون عل ــى أن ــواع
وأش ــكال مختلف ــة تتن�اس ــب والغاي ــة ال ــيت دفع ــت الف ــرد

السودان يا يمة.
السودان غري عبي�د.
السودان يا السودان.
جابوين وباعوين.
فارقوين على حبايب.
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أو اجلماعـــة للقيـــام بهـــا( .)39وحتيـــل ذات الكلمـــة يف
املعج ــم الوس ــيط إىل الكيفي ــة ال ــيت يت ــم به ــا أداء األنش ــطة
املقدســـة وتنظيمهـــا يف إطـــار احتفـــايل .وضمـــن هـــذا
احلقــل الــداليل تعــد اجلذبــة مرحلــة الــذروة يف ليلــة قنــاوة
وعيســاوة ،وكطقــس أســايس يكــون الرقــص فيــه روحانيـ�ا
ذا طابـــع امتالكـــي ضمـــن طقـــوس الليلـــة الصوفيـــة.
تـــؤدى اجلذبـــة يف مجـــاالت املغـــارب والصحـــراء وغـــرب
افريقي ــا بش ــكل ف ــردي أو جماع ــي ،وف ــق روزنام ــة مح ــددة
حتـــوم حـــول مناســـبات دينيـــ�ة بـــارزة أو وقائـــع تاريخيـــة
تواضعـــت اجلماعـــة علـــى ختليدهـــا .وتـــدور مراحلهـــا يف
أماك ــن عبادي ــة عام ــة أو يف أماك ــن خاص ــة ،بغاي ــة حتقي ــق
أهـــداف مرســـومة بصفـــة مســـبقة كإشـــباع حلاجـــات
روحي ــة ولتعزيــز الرواب ــط االجتماعي ــة أو لتحقي ــق غاي ــات
استشـــفائي�ة(.)40
شـــكلت «اجلذبـــة»  -بوصفهـــا طقســـا صوفيـــا
يس ــافر بصاح ــب احل ــال حن ــو عوال ــم خفي ــة  -الطق ــس
األكـــرث انتشـــارا واستســـاغة قديمـــا وحديثـــ�ا يف ذائقـــة
األوســـاط الشـــعبي�ة والفئـــات املســـحوقة غـــري املعـــرتف
ُّ
به ــا ضم ــن عدي ــد الش ــعوب يف العال ــم .فق ــد أخت ــذ م ــن
ّ
التدي ــن الش ــعيب بمختل ــف تعبريات ــه وتلوين�ات ــه كثقاف ــة
مض ــادة للثقاف ــة الرس ــمية الس ــائدة ،أي ثقاف ــة األوس ــاط
االجتماعيـــة املرتفـــة الـــيت لـــم تكـــن ختفـــي اعرتاضهـــا
علـــى إتيـــ�ان ذلـــك الصنـــف مـــن التعبـــريات ،متبنيـــ�ة
لنظ ــرة رس ــمية تض ــع «اجلذب ــة» ضم ــن طائف ــة أعم ــال
الشـــياطن والســـحرة .ومـــن املفـــارق أن «اجلذبـــة»
أضح ــت من ــذ عق ــود ضم ــن تفاصي ــل الثقاف ــة الس ــائدة
ول ــم تع ــد مكرتث ــة إىل مس ــألة االع ــرتاف ،نتيج ــة القب ــول
بهـــا يف فئـــات اجتماعيـــة عريضـــة باختـــالف نزعاتهـــا
الدينيــ�ة وانتماءاته ــا العرقي ــة واجلنس ــية ،نظ ــري أدواره ــا
االستشـــفائي�ة والنفســـية( .)41وترتبـــط «اجلذبـــة» يف
ّ
ّ
أسســـها باخلـــزان االعتقـــادي للشـــعوب ،حيـــث شـــدد
الباح ــث ج ــون ديفيني ــو  Duvignaud Jeanعل ــى اب ــراز
ُ
تؤمـ ُـن بهــا
ارتب ـ�اط «اجلذبــة» حبصيلــة المعتقــدات الــيت ِ
ُ ِّ
المنظمــة للطقــوس .فاالعتقــاد يف قــدرة اجلـ ّـن،
اجلماعــة

شـــخصية ّ
ّ
ّ
دينيـــ�ة هـــي
شـــخصية ســـاحرة أو
أو تقديـــس
ُمعتق ــدات آم ــن به ــا األف ــراد م ــن أج ــل التحقي ــق الفعل ــي
ّ ُ ّ
المعق ــدة ،وعل ــى ه ــذا األس ــاس
لتل ــك الظواه ــر النفس ــية
َ
ْ
ال ُيمكـ ُـن اعتب ـ�ار «اجلذبــة» أو «الغيب ـ�ة» ظاهــرة نفســية
معزول ــة ع ــن الواق ــع الثق ــايف ب ــل تش ــكل ه ــي يف ح ــد ذاته ــا
ترس ــانة م ــن الرم ــوز املع ــرة ع ــن واقعه ــا الثق ــايف(.)42
ّ
مارس ــت ج ــل الط ــرق الصوفي ــة املغاربي ـ�ة واإلفريقي ــة
«الـجـذبــــة» عـلـــــى غـــرار الـعيساويــــة والـحمـادشــــة
واجلاللي ــة ،ب ــل أن اقام ــة ذل ــك الطق ــس بمثاب ــة مفت ــاح
جناحهـــا يف االنتشـــار بـــن النـــاس .ومارســـت قنـــاوة
بدورهـــا ذلـــك الطقـــس ،متخـــذة مـــن ليلـــة النصـــف
مـــن شـــعبان( )43أو بعـــض التواريـــخ األخـــرى املمـــزية ،أو
عن ــد طل ــب بع ــض األنف ــار بغاي ــة طل ــب الش ــفاء مل ــرض
اســـتعى عالجـــه .ويســـتمد االعتقـــاد يف «كرامـــات
اجلذبـــة» شـــرعيت�ه مـــن اعتقـــاد شـــعيب راســـخ بوجـــود
عالـــم
مـــواز لعاملنـــا املـــريئ تســـكنه أرواح خفيـــة( ،)44يف
ٍ
اتص ــال دائ ــم م ــع أفع ــال الن ــاس وأقواله ــم .وعلي ــه ف ــإن
«اجلذب ــة القناوي ــة» تأخ ــذ مريديه ــا إىل عال ــم ميثول ــويج
تت�داخـــل فيـــه العديـــد مـــن االعتقـــادات ،خاصـــة منهـــا
ذلـــك التقابـــل الكالســـيكي بـــن اخلـــري والشـــر(.)45
وإلقامـــة طقـــس «اجلذبـــة» يشـــري الباحـــث الباســـاد
أن األمـــر يســـتوجب حضـــور ثـــالث أدوات موســـيقية
ضروريـــة وهـــي آلـــة القمـــري والشقاشـــق والطبـــل،
ّ
كأدوات مســـتخدمة لـــدى جـــل الطوائـــف الصوفيـــة يف
كام ــل املنطق ــة املغاربيــ�ة وغ ــرب افريقي ــا( .)46فاحلض ــور
املوســـيقي واإليقاعـــي ومـــا يصاحبهمـــا مـــن طقـــوس
وألـــوان وأخبـــرة ،ضـــروري إلجنـــاح «اجلذبـــة» مـــن
خ ــالل اس ــتدعاء «مل ــوك اجل ــان» و«الق ــوى اخلارق ــة»
واســـتحضار أرواح األســـالف األســـطورين والصلحـــاء
عــر رقصــات محــددة ،تلبي ـ�ة لرغبــة اجلماعــة وفــق نظــام
تعاق ــيب ص ــارم ،يعتم ــد مب ــدأ تنـ ـ�اوب إيقاع ــات محببـ ـ�ة
لـــدى القـــوى اخلفيـــة ،بشـــكل مضبـــوط مـــن طـــرف
املعل ــم القن ــاوي أو العيس ــاوي ال ــذي يلع ــب دورا مهم ــا يف
اإلش ــارة إىل تغ ــريات األح ــوال ال ــيت يتبعه ــا تغ ــري األل ــوان،

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

واألش ــخاص الذي ــن يدخل ــون يف عال ــم اجلذب ــة والرق ــص
تماش ــيا م ــع اس ــتحضار األرواح ال ــيت تس ــكن أجس ــادهم.
أمـــا عـــن املدلـــوالت الرمزيـــة للجذبـــة وتأثرياتهـــا
النفســـية ،فهـــي ســـلوك طقـــويس معقـــد تعيـــش
تفاصيل ــه الصامت ــة والغامض ــة كينون ــة اجلس ــد ،إذ ه ــي
ش ــكل تعب ــريي خيف ــي داخ ــل تمظه ــرات فرجوي ــة خاص ــة
ح ــاالت نفس ــية ومواق ــف إنس ــاني�ة كان ــت مهي ــأة للتمث ــل
والظهـــور يف مناســـبات مختلفـــة ،فحالـــت دون ذلـــك
إكراه ــات الواق ــع .وم ــن هن ــا تك ــون اجلذب ــة ذات طاب ــع
تعويـــي وتطهـــريي شـــبيهة بـــذات الطقـــوس الـــيت
مورســـت يف الثقافـــة اإلغريقيـــة بقصـــد تطهـــري األفـــراد
م ــن اآلث ــام والش ــرور ع ــر لغ ــة املوس ــيقى والرق ــص وم ــا
تث ــريه طقوس ــية االحتف ــال م ــن أه ــواء تهيم ــن عل ــى أرواح
األفـــراد واجلماعـــات علـــى حـــد ســـواء( .)47ومـــن هنـــا،
يمكـــن القـــول أن اجلذبـــة هـــي ممارســـة اســـتعراضية
تطهريي ــة وعالجي ــة ،حت ــول اجلس ــد إىل جس ــد اس ــتهايم
وروح ــاين متح ــررا م ــن ثق ــل األه ــواء والعواط ــف ،وتمنح ــه
س ــجال م ــن ال ــدالالت ال ــيت تس ــمح بع ــرض حكاي ــة حي ــاة
الـــذات .فهـــي ســـفر طقـــويس وعرهـــا يعـــود اجلســـد
إىل ال ــروح وتتح ــول إش ــاراته الراقص ــة إىل كتاب ــة تف ــي
قراءتهـــا إىل الغـــوص يف أغـــوار الـــذات اجلاذبـــة حيـــث
يفج ــر وق ــع املوس ــيقى القناوي ــة طاق ــة اجلس ــد اجل ــذاب
ســـيولة حركيـــة تعبرييـــة ،بـــدءا مـــن الـــرأس وحـــىت
القدمـــن(.)48
ُ َ
القـــدم يف العـــالج
عمل الرقـــص منـــذ ِ
لقـــد اســـت ِ
ّ
النف ــيس ،حي ــث ي ــأيت يف مقدم ــة الفن ــون ال ــيت اس ــتعملها
َّ
اإلنســان منــذ أقــدم احلضــارات اإلنســاني�ة ،والــيت قدمــت
لـــه فرصـــة ُم ّ
تمـــزية مـــن خاللـــه للتنفيـــس عـــن التوتـــر
الداخل ــي وال ــرويح والنف ــيس وع ــن العواط ــف والرغب ــات
املكبوت ــة .لع ــل ه ــذا م ــا يفس ــر الكيفي ــة ال ــيت يعم ــل به ــا
ّ
التدي ــن الش ــعيب يف االجتم ــاع اإلنس ــاين ،فالس ــيولة ال ــيت
تت�دف ــق به ــا الطق ــوس تصن ــع حال ــة فري ــدة م ــن التوفي ــق
ب ــن الن ــص الدي ــين بش ــىت تأويالت ــه ،وب ــن احتي�اج ــات
ّ
الذهنيـــ�ة الشـــعبي�ة .وهـــو مـــا يـــؤدي إىل ختلـــق عوالـــم

روحانيــ�ة ،حيت ــل فيه ــا اإلنس ــان املهم ــش دور الفاع ــل ،يف
عالق ــة مباش ــرة م ــع املطل ــق ،أو م ــن ين ــوب عن ــه يف حلظ ــة
ّ
حضــوره يف الفضــاء العــام .وعليــه ،تتخلــق حالــة «الوجــد
الص ــويف» حبمولته ــا النفس ــية املمانع ــة لإليم ــان املج ــرد
ولل ــرب املف ــارق ،رغب ــة يف ممارس ــة خط ــاب مباش ــر م ــع
املطلــق الالمــريئ ،والــذي يصطفــي أحــد أوليائــه وخيتصــه
بق ــدرات خارق ــة .له ــذا ارتب ــط «طق ــس اجلذب ــة» ً
قديم ــا
باملمارســات الغيبي ـ�ة ومــداواة األمــراض النفســية واملــس
باجل ــن وغريه ــا م ــن املعتق ــدات الش ــعبي�ة.
لقـــد تدعـــم الطابـــع االستشـــفايئ يف الســـهرات
الصوفيــة املغربي ـ�ة عنــد مقــدم العبي ـ�د األفارقــة وذريتهــم
حس ــب م ــا ذه ــب الي ــه الكث ــريون وذل ــك لرتس ــخ االعتق ــاد
يف اجلـــن والطقـــوس املرافقـــة لـــه( .)49فاملوســـيقى
اإلفريقيـــة الروحانيـــ�ة هـــي موســـيقى اســـتدعائي�ة
بامتيـــ�از ،حيـــث أن الفلكلـــور اإلفريقـــي وثيـــق االتصـــال
باخلصوصيــات احلضاريــة للمجــال ،حيــث يزخــر املخيــال
اجلمعــي اإلفريقــي بصــور وأشــكال وأرواح تســكن الــراري
والصحــاري واألشــجار املقدســة ،فتــارة هــي حتــي األرايض
وت ــارة ت ــدل املس ــافرين وت ــارة األجس ــاد وتس ــحرها وت ــريم
بلعناته ــا عليه ــا .لق ــد أله ــم ه ــذا امل ــوروث ال ــرثي طق ــوس
قن ــاوة ال ــيت ارتبط ــت بطق ــوس موغل ــة يف القدس ــية م ــع
كميــة كبــرية مــن الروحاني ـ�ة تزيدهــا غموضــا .وعلــى هــذا
األس ــاس فل ــو اجتهن ــا إىل تعري ــف ع ــروض قن ــاوة الفنيــ�ة
ألمكننـــ�ا القـــول أنهـــا عـــروض مـــن تأليـــف وصناعـــة
جماعــة مــن العبيـ�د املغاربــة ،تكـ ّـون مــن رواســب افريقيــة
دون أن يديــر بظهــره عــن املــوروث الثقــايف املغــريب املحلــي.
لذلــك لــم يكــن مــن املمكــن أن يت�أســس فــن قنــاوة بــدون
تأثـــريات املحيـــط ،ونعـــين بذلـــك الهويـــة واخلصوصيـــة
املغربيــ�ة ال ــيت اندم ــج فيه ــا ه ــؤالء العبيــ�د ولعب ــوا فيه ــا
أدوارا مهم ــة بإغنائه ــا واالغ ــرتاف منه ــا ،وكان مفهوم ــا أن
نلم ــس داخ ــل ه ــذا الف ــن تقاطع ــات فني ـ�ة مغربي ـ�ة أخ ــرى
مـــع حفاظـــه علـــى الراحئـــة اإلفريقيـــة املؤسســـة لـــه يف
الش ــكل والغ ــالف ال ــذي حمل ــه ه ــذا الغن ــاء املغ ــريب وه ــذه
اإليقاع ــات املندمج ــة.
اﻷداء اﻟﺤﺮﻛﻲ واﻟﻌﺮوض اﻟﻔﺮﺟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻨﺎوة واﻟﻌﻴﺴﺎوﻳﺔ
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اخلاتمة:
لم حتـــل الطبيعـــة ومعيقاتها املناخية والتضاريســـية
من حدوث تبـــ�ادل ثقايف ملمـــوس بن مجـــاالت املغارب
واملجـــاالت الصحراويـــة واإلفريقية الواقعـــة من خلفها،
فحركـــة الشـــعوب وامللـــوك واجلنـــود والتجـــار لـــم تأبه
إىل تضاريـــس املنطقـــة الوعـــرة ،وال إىل جفـــاف الصحراء
وقفرهـــا .فقـــد شـــهدت املســـالك الصحراويـــة املخرتقة
جلبـــال األطلـــس والرابطـــة بن مـــدن املغرب علـــى غرار
مكنـــاس وفاس ثـــم مراكش بمـــدن سجلماســـة وتمبكتو
وبقيـــة حواضر املمالـــك االفريقيـــة ،منذ عهـــود حركات
كثيفـــة للنـــاس ولألفكار .فبفضـــل تلك الطـــرق الضاجة
باحلركـــة يف االجتاهن جنوبا وشـــماال ،انتقلت املعتقدات
واللغات واألســـاطري واخلرافات واألحـــايج ،وأيضا الفنون
كأشـــكال تعبريية صادقـــة على خالف نصـــوص مكتوبة
ّ
حمالـــة لألوجه.
لم جيد املجتمع املغـــريب واملجتمعـــات املغاربي�ة عموما
غضاضـــة يف احتضان التأثريات الفنيـــ�ة والروحية الوافدة
مـــن وراء الصحراء .حيث جنـــح جماعة قنـــاوة مثلما رأين�ا
يف نقل جوانب مـــن الفنون والتعبـــريات اإلفريقية ،وحىت
تمثالتهم لوجود عوالم خفية - ،مثلمـــا ّنب�ه النص القرآين
بـــدوره إىل ذلـــك ، -حنـــو الفضـــاءات املغاربيـــ�ة .فنتيجة
لذلـــك التث�اقـــف ،ويف ســـياق انتقـــال الظاهـــرة الصوفية
املغاربيـــ�ة مـــن حقلهـــا العرفـــاين والوجـــداين إىل حقـــل
املمارســـة الطقوســـية لم تعد تقتصر طقـــوس متصوفة
عيســـاوة وغريها من الطرق املغربي�ة األخـــرى على حركات
محدودة من الشـــطح ،بل اختذ النســـق أكـــرث حركية على
شـــاكلة الرقص اإلفريقي الذي صيغـــت رقصاته للتعبري
عن مكبوتـــات جماعية وفرديـــة ،ولتخليـــد حكاية تهجري
شـــعوب .كما لـــم يتوقـــف املغاربة يف طقـــس «اجلذبة»
عند اســـتحضار أرواح األجـــداد ،بل أضحـــوا يطلبون أكرث
من ذلـــك دعوتهم لـ«ملـــوك اجلان».
حبضـــور األفارقـــة الســـود يف املغـــرب تدعـــم حضور
الرقص الرويح ليصبح أكرث انســـجاما مع حركات ونســـق

األفارقـــة .لقد كان الرقـــص اإلفريقـــي يف منطلقاته يروي
قصة صـــراع يويم للســـود مـــع قـــوى الطبيعـــة ،والذي
اســـتوجب تضافـــر جهـــود أبنـــ�اء القبيلة ألجـــل الصمود،
ً
ً
والـــذي جســـدته الرقصـــات اجلماعيـــة :صغـــارا وكبارا،
ً
ً
ذكـــورا وإناثا الســـتلهام روح التعـــاون يف مواجهة املخاطر.
وجتـــاوز الرقص اإلفريقـــي مضامن وغايات االســـتمتاع
واإلثـــارة والرتفيـــه ،ليتحـــول إىل طريقـــة للتشـــجيع
علـــى العمـــل والعطـــاء واالحتفـــال بالطقـــوس الديني�ة
واالجتماعيـــة ،واالحتفـــاء بالتقاليد القديمـــة .ولقد حقق
ذاك الضـــرب مـــن التعبري الفـــين انتشـــاره يف املجتمعات
اإلفريقية ،باعتب�ار كونها شـــعوبا تعـــول كثريا على الثقافة
الشـــفوية .فوجـــدوا يف الرقـــص ســـندا رئيســـيا حلفـــظ
الذاكـــرة اجلماعية وتـــوارث الكثري من التاريـــخ والثقافة
األفريقيـــة عـــر األجيال.
لم يكـــن قبول املغاربـــة باملؤثرات الثقافيـــة اإلفريقية
ّ
ّ
عفويـــا ،حيث شـــكل حضـــور األفارقة باملنطقـــة يف بداية
األمر مصـــدرا للتوجس والريب�ة ،وذلك خشـــية «فســـاد
معتقدهم» .وبالنتيجة لم تتمكن جماعة قناوة ممارســـة
طقـــوس أجدادهـــا يف العلـــن إال بعـــد أن قبلوا بأســـلمتها
وجعلها موائمة للذائقة اإلســـالمية املغاربيـــ�ة .لذلك فإنه
من غـــري املمكن أن تنطلـــق احتفاالت «الليلـــة القناوية»
دون تـــالوة بعـــض اآليـــات القرآنيـــ�ة والتصليـــة على ّ
نيب
اإلســـالم وقـــراءة بعـــض األوراد واألناشـــيد الديني�ة .ويف
املحصلـــة ،لقـــد آل ذلـــك القبول الســـلي بـــن الطرفن
إىل انصهار حضاري ســـلس بـــن األفارقـــة واملغاربة أثبت
قـــدرة الفتـــة يف حفـــظ بقائـــه إىل اليـــوم ،وليحصـــل على
ّ
تأييـــ�د جـــل الفاعلن السياســـين واالجتماعيـــن .ورغم
املوجـــات النقدية اليت تظهـــر بن احلن واآلخـــر تدين ما
تعتره ضربا من الشـــعوذة والدجل ،فإن موســـيقى قناوة
بطقوســـها املختلفة ظلـــت ماضية يف مســـريتها احلثيث�ة
محتفظـــة بأســـاطريها القديمـــة ورواحئ ونكهات نشـــأتها
اإلفريقيـــة .محققـــة انتشـــارا فـــاق كل التوقعـــات داخل
اململكـــة وخارجهـــا توج بشـــهادة أممية تعتر فنـــون قناوة
رصيدا تراثي�ا إنســـاني�ا.
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أ .جواد التب�اعي  -املغرب

العمارة القروية بب�الد زيان
نسق ثقايف متجدد

تعـــد العمـــارة القرويـــة مكونـــا أساســـيا مـــن مكونـــات البوادي
املغربيـــ�ة ،إذ ال خيلـــو مجال بـــدوي عموما مـــن حزي تشـــغله البن�ايات
الســـكني�ة اخلاصة باألســـرة أو املرافـــق اخلاصة بالماشـــية .وختتلف
خصائصهـــا باختـــالف القبائـــل واألزمنـــة اليت شـــيدت فيها ســـواء
من حيـــث وظائف الســـكن ،وتصميم البن�ايـــات ،ومـــواد البن�اء وغري
ذلـــك( .)1تعـــد هـــذه العمـــارة اليوم واحـــدة من أبـــرز مظاهـــر أصالة
الـــرتاث والهويـــة املغربيـــ�ة بمختلف أحنـــاء البالد.
وتعـــد بـــالد زيان وســـط املغـــرب واحدة مـــن املناطق الـــيت تزخر
بالعديد من املعالم العمراني�ة اليت شـــيدت خـــالل فرتات مختلفة من
تاريـــخ املنطقة لتشـــكل اليوم تراثـــا معماريا مهما .فقـــد كان هاجس
الزيانيـــن منذ قرون بن�اء ســـكن يالئـــم نمط عيشـــهم ،ويتكيف مع
الظـــروف واإلكراهـــات الطبيعيـــة .واتضحـــت براعـــة األمازيغي يف

ثـقـافـة مـاديـة

املعمار حـــىت يف عصور ما قبـــل التاريخ ،وقـــد اتضح ذلك
جليا مـــن خالل ركام حجـــارة األضرحـــة أو «البارزين» يف
لغة األمازيـــغ باإلضافـــة إىل النقوش والكهـــوف (إفران)
الـــيت زاد جمالها وأناقتها بت�أثرها بفنـــون الدول املتعاقبة أو
املتفاعلة مع املغرب كالرومان واملســـلمن واإليبريين(.)2
وطغـــى علـــى املنطقـــة قبـــل االســـتقالل معمـــار قبائل
االنتجـــاع الـــيت تعيـــش عائالتهـــا حتـــت اخليـــام ،تاركة
محاصيلهـــا يف مخازنها املحصنة ،فكانت ببـــ�الد زيان عند
بدايـــة الهجمـــة االســـتعمارية (1914م) مدينت�ان فقط
همـــا خنيفرة ولقبـــاب ،وخارج هذه التجمعات الســـكاني�ة
مجموعـــة مـــن القبائـــل يف دواويـــر ،ومداشـــر ،وقصـــور،
وقصبـــات ،وحصون وقـــالع للزعماء يف اجلبـــال( .)3بعيد
احلماية مالت القبائل لالســـتقرار عندمـــا غلبت الزراعة
علـــى تربي�ة الماشـــية( ،)4مما مكنن�ا من التميزي بن ســـكن
قبلي وآخـــر عائلي لكن معظمه يتعرض لالندثار بســـبب
اإلهمـــال .حتـــاول انطالقـــا مـــن إشـــكال مركـــزي يرصد
الثابت واملتحول يف الســـكن القروي بمجـــال زيان انطالقا
من الفرضيـــات التالية:
 رغم التطور املحيـــط بها حافظت العمارة الســـكني�ةالقرويـــة بب�الد زيـــان على معظم مقومـــات أصالتها
 بـــزوال أســـباب التهديد ختلـــى الزيانيـــون عن بعضعناصر العمـــارة الدفاعيـــة لصالح تعـــدد املرافق.
ونهـــدف مـــن ذلـــك لتوثيـــق هـــذا الـــرتاث األصيـــل
والتعريـــف بـــه كخطوة أوىل قد تســـاعد علـــى إخراجه إىل
دائرة الضـــوء باعتمـــاد منهج يـــزاوج بن اســـتقراء المادة
التاريخية ،والرواية الشـــفوية املقارنـــة ،والبحث امليداين.

نب�ذة عن بالد زيان وممزيات سكنها القبلي (إغرمان)
)1

نب�ذة عن بالد زيان:

حتظـــى بـــالد زيـــان بموقـــع اســـرتاتييج علـــى ممـــر
الســالطن بــن فــاس ومكنــاس ومراكــش ،وتربــط شــرق
املغ ــرب بغرب ــه .تش ــكل ح ــوايل %85م ــن إقلي ــم خنيف ــرة
احلــايل ،وتمتــد علــى مســاحة تقــدر حبــوايل  4000كلــم،2

يص ــل طوله ــا إىل ح ــوايل  120كل ــم ،وي ــرتاوح عرضه ــا م ــا
ب ــن  15و 55كل ــم .ورغ ــم وص ــول مجموع ــة م ــن الرحال ــة
إىل األطل ــس املتوس ــط( )5فإن ــه يبق ــى م ــن بـــن مناطـــق
املغ ــرب ال ــيت نتوف ــر حوله ــا عل ــى أق ــل املعلوم ــات( )6م ــن
الناحيـــة الطبيعيـــة .تمتـــد علـــى وحدتـــن جغرافيتـــن
متب�اينتـــن بنيويـــا وتضاريســـيا همـــا جبـــل زيـــان،
وأزاغار(ســـهلها) .وزيـــان فـــرع مـــن قبائـــل آيـــت اومالـــو
مـــن صنهاجـــة( )7وأهـــم ركائزهـــا ،جـــاء معظمهـــم مـــن
اجلنـــوب املغـــريب واألطلـــس الكبـــري واســـتقروا حـــول
()8
سجلماســة .وصلــوا إىل مواقعهــم مــع نهايــة القــرن13م
عــر مســلكن :األول هــو جبــل العيــايش ،والثــاين عــر تــزيي
نتلغم ــت الراب ــط ب ــن األطل ــس الكب ــري وتافيالل ــت ،وم ــع
اســـتفحال األزمـــة خـــالل القـــرن 14م زاد تدفقهـــم حنـــو
جبــال فــازاز الغني ـ�ة برثواتهــا الطبيعيــة ،فاشــتد التن�افــس
ب ــن القبائ ــل الواف ــدة واألصلي ــة ،وب ــن الوافدي ــن فيم ــا
بينهـــم حـــول املواقـــع واملـــوارد .واســـتفاد زيـــان مـــن
التحـــوالت الـــيت عرفتهـــا اخلريطـــة البشـــرية باملغـــرب
خـــالل نهايـــة القـــرن  16وبدايـــة القـــرن17م مـــع ســـيادة
قاع ــدة اقتس ــام املج ــال عل ــى أس ــاس الق ــوة( )9ليس ــتقروا
يف مجاالتهـــم احلاليـــة ويب�دعـــوا يف الســـكن.

)2

َ
السكن الق َب ِلي (إغرمان):

خيـــزن املعمـــار الكثري مـــن األســـرار واملعلومـــات اليت
يمكـــن اســـتقراؤها وفق منهـــج علي رصـــن يأخذ بعن
االعتب�ار كل األبعاد اليت تدخل يف دراســـة الرتاث املعماري.
لذلـــك خيتلف مفهـــوم الســـكن يف البوادي عـــن مفهومه
يف املدن ،ألنـــه يضم املســـاكن وكل املرفقـــات التابعة لها،
لذلـــك يكون إمـــا مجتمعـــا أو متفرقا(.)10
فقـــد ضمـــت أرض زيـــان قبـــل 1914م املئـــات
مـــن القصـــور واملداشـــر علـــى شـــكل جتمعـــات ســـكني�ة
جبليـــة (إغرمـــان) محليـــة أصيلـــة مرتاصـــة يف مواقـــع
حصينــ�ة ،بأش ــكال هندس ــية غ ــري منظم ــة تبع ــا للش ــكل
الطبوغ ــرايف للمنطق ــة .لق ــد دف ــع انع ــدام األم ــن الس ــكان
إىل اختيــ�ار املواض ــع اآلمن ــة املرتفع ــة .وه ــذا م ــا تكش ــف
عن ــه بع ــض بقاي ــا املس ــاكن املهج ــورة باألقس ــام العلي ــا
اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻘﺮوﻳﺔ ﺑﺒﻼد زﻳﺎن ﻧﺴﻖ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺘﺠﺪد
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م ــن اجلب ــال والت ــالل ،وه ــذه البقاي ــا تؤك ــد أن الس ــكن
األول كان جبليـــا معلقـــا(.)11
وتأسســـت بعـــد احلمايـــة أعـــداد كثرية منهـــا تعتمد
املـــواد الطبيعيـــة وأشـــكال بنـــ�اء توفـــر العزل عـــن احلر
والقـــر( .)12تتجمـــع فيها عموما الســـاكنة الـــيت لها نفس
األصـــول العائلية واليت ترتبط فيما بينهـــا بعالقة القرابة،
باإلضافـــة إىل بعض العناصر األجنبيـــ�ة اليت انصهرت عر
التاريخ لتشـــكل وحدة اجتماعية حتمل اســـم إغرم ،كإغرم
آيت منصور ،وســـيدي عيـــى أونوح.
وتكونـــت إغرمـــان مـــن ملكيـــة مشـــرتكة كاألســـوار،
واألبـــواب ،والشـــوارع الداخليـــة ،واملســـجد الـــذي كان
مركـــز قـــرار إغـــرم ،ومخزنـــه اجلماعـــي ،فضـــال عـــن
امللكيـــة اخلاصـــة املتمثلـــة يف الـــدور اخلاصـــة( )13ذات
الغ ــرف املتع ــددة .كان يت ــم الدخ ــول إىل إغ ــرم م ــن أب ــواب
متعـــددة وضخمـــة معظمهـــا ذات شـــكل مســـتطيل،
واســـتن�ادا للروايـــات الشـــفوية تكونـــت هـــذه األبـــواب
مـــن مصراعـــن تعلوهـــا أبـــراج للمراقبـــة ،وتتخلـــل
اجل ــدران فتح ــات إللق ــاء نظ ــرة عل ــى احلق ــول املج ــاورة
وأخـــرى لـــريم العـــدو بالبنـــ�ادق يف حالـــة احلـــرب .أمـــا
األســـوار فكانـــت علـــى علـــو متوســـط يـــرتاوح بـــن 3
و 5أمت ــار حس ــب الطبيع ــة الطبوغرافي ــة إلغ ــرم ودرج ــة
حتصينــ�ه الطبيع ــي .وع ــاش معظ ــم الزياني ــن إىل ح ــدود
ســبعين�ات القــرن 20م حياتهــم العاديــة يف اخليــام ،ففــي
قبيلـــة إهبـــار قبـــل ســـتين�ات القـــرن 20م شـــمل البنـــ�اء
فق ــط األضرح ــة وبع ــض املداش ــر ،وكان ــت البقي ــة كله ــا
خي ــام( ،)14فرغ ــم امت ــالك ح ــوايل 2/5منه ــم( )15س ــكنا
يف املداشـــر ،فإنـــه كان يســـتعمل لإلقامـــة املؤقتـــة(.)16
يوج ــد معظ ــم إغرم ــان يف أماك ــن عالي ــة منيع ــة ش ــبيهة
بأعشـــاش النســـور ،يصفهـــا  Ben Daoudوصفـــا
جامع ــا مانع ــا بقول ــه« :مكون ــة م ــن ج ــدران م ــن الط ــوب
الل ــن األرج ــواين الش ــبي�ه بل ــون األرض .تتش ــكل قراه ــم
م ــن مجموع ــة م ــن املن ــازل يف أماك ــن ج ــد ضيق ــة بني ــت
مــن دون خطــة محــددة ،وتمثــل كل مجموعــة يح يســكنه
األشـــقاء مـــن نفـــس جـــزء أو قبيلـــة .حتيـــط بهـــا أســـوار

وأب ــراج محصن ــة تش ــبه قص ــور اجلن ــوب»( ،)17وش ــيدت
قل ــة قليل ــة حبج ــارة محلي ــة داكن ــة ب ــدون ج ــري( .)18تلع ــب
أجنحتهــا دور مســاكن ومــالئج دفاعيــة يف حالــة احلــرب،
وعنـــد تزايـــد اخلطـــر تســـتخدم الســـاحات الداخليـــة
خل ــزن امل ــؤن والتحص ــن( ،)19ويتكل ــف فيه ــا كل ش ــخص
حبماي ــة بيتـ ـ�ه ،وق ــد يع ــن أمغ ــار ش ــخصا حلراس ــتها.
يتـــم حتديـــد موقـــع بنـــ�اء إغـــرم مـــن طـــرف ثالثـــة
أعي ــان ،يت ــم اختي�اره ــم لدرايته ــم بالش ــروط األساس ــية
املطلوب ــة كتوف ــر الم ــاء ،وحصان ــة املوق ــع ض ــد هجم ــات
العـــدو ،وضـــرورة توفـــر األزقـــة واملنافـــذ( )20نظـــرا
لضعـــف االســـتقرار الســـيايس وانعـــدام األمـــن .ويتمـــزي
إغـــرم ببســـاطته وخلـــوه مـــن التعقيـــدات والتشـــبيكات
والزخـــارف ،الهتمـــام ســـكانه بوظيفـــة الســـكن علـــى
حس ــاب الش ــكل اخل ــاريج .خيتل ــف أحيان ــا ع ــن احلص ــون
اإلس ــالمية بتعوي ــض التحصينـ ـ�ات الطبيعي ــة لألس ــوار
يف املناط ــق املرتفع ــة .ع ــرف عن ــد أعي ــان القبائ ــل خاص ــة
إمحـــزان نـــوع أخـــر مـــن الســـكن يدعـــى تيغرمـــت
(القصب ــة) ،وه ــي دار محصن ــة مربع ــة به ــا غ ــرف كث ــرية
مختلفـــة الوظائـــف ،ويف أركانهـــا أربعـــة أبـــراج تـــؤدي إىل
الســطح للمراقبــة وفوقهــا طابــق للمخــازن( ،)21كقصبــات
ُ
الباش ــا حس ــن ب ــكل م ــن من ــت والكعي ــدة وجب ــل أق ــالل
املطـــل علـــى خنيفـــرة.

خصائص العمارة الفردية والعائلية ،النوالة،
وسكن احلرب بب�الد زيان
)1

خصائص العمارة الفردي والعائلي
بب�الد زيان :

يســـاهم التضـــرس يف تفـــرق املســـاكن يف اجلبـــال،
والعكـــس يف املناطـــق الســـهلية .وتلعب امليـــاه دورا هاما
حيث يلتفـــون حـــول العيون ونقـــاط امليـــاه وجتنب خطر
االنعـــزال عند تســـاقط الثلوج .و تشـــيد منازل الســـكن
الفردي والعائلي ببـــ�الد زيان من احلجـــر و تعلوها مخازن
للغـــالل( ،)22وهـــي نوعان:

ثـقـافـة مـاديـة

 :نموذج للعمارة السكني�ة جببل زيان

أولهمـــا جببـــل زيـــان الذي يعـــرف تســـاقطات ثلجية
كثيفـــة ،ويتمزي هـــذا النوع بمســـاكن مكيفـــة من حيث
الشـــكل مـــع الظـــروف الطبيعيـــة الســـائدة باملنطقـــة.
غالبيـــ�ة منازلهـــا مزاحم تلتصـــق فيه الغـــرف واجلدران
ببعضها مباشـــرة نظرا الخنفـــاض درجات احلرارة شـــتاء.
تتخـــذ فيه املبـــاين أو «منازل اللوح» أشـــكاال مســـتطيلة
ملتصقـــة بعضهـــا ببعـــض يف الغالب .وتكون مســـقوفة
بألواح أرز خشـــن( )23أو بالقصدير خـــالل مرحلة متأخرة.
تقســـم ســـقوفها إىل جزأين مائلن يف اجتاهـــن مختلفن
ملنع تراكـــم الثلوج ،ومـــزودة بميازيب تدفع ميـــاه األمطار
بعيـــدا عن الســـكن .قد يصل عـــرض الغـــرف إىل  4أمتار
لكون واجهاتهـــا اخلارجية تســـمح بالتحكـــم يف العرض،
أما الواجهة الداخلية للســـقف فتتكون مـــن الكايزة( )24يف
غرفة الضيـــوف ،ومن لوح عـــادي باملطبخ وبـــايق الغرف،
التزال منه نمـــاذج حيـــة بمختلف مراكز القســـم اجلبلي
كأســـول ،وأروكو ،وأجديـــر ،وحول عيـــون ُم ْرب ْ
يـــع ..بينما
ِ
توجـــد فئة قليلـــة من اجلبلين تســـكن اخليـــام فقط.
وثانيهمـــا بســـهل زيـــان يتمـــزي عـــن األول برتكـــزه يف
الســـفوح ،وقـــرب العيـــون ،ومجـــاري األنهـــار والوديـــان،
ويعـــوض فيـــه الســـور أو أكركـــور( )25التحصينـــ�ات
الطبيعيـــة .تعتمـــد كل مســـاكن املنطقـــة يف بن�ائهـــا علـــى
املـــواد األوليـــة املحليـــة كالطـــن ،والفلـــن ،وأعمـــدة
العرعـــار( ،)26واحلجـــر ،والطـــن ،والقصـــب ...ويقـــوم
البنـــ�اؤون باختيـــ�ار أماكـــن ومقالـــع الـــرتاب األصلـــح يف

املناطـــق املجـــاورة ،ونقلـــه إىل مـــكان العمـــل عـــن طريـــق
ال ــدواب أو وس ــائل نق ــل أخ ــرى حس ــب االس ــتطاعة .يت ــم
نب ــش حف ــرة دائري ــة وس ــطها تم ــأل بالم ــاء واجل ــري وختم ــره
ملـــدة قـــد تتجـــاوز الشـــهر قبـــل الشـــروع يف العمـــل ،ال
خيض ــع س ــكنها لتصمي ــم مع ــن ألن معظ ــم بن�ائيه ــا غ ــري
متخصصـــن يف البنـــ�اء ،بـــل يزاولـــون إىل جانبهـــا مهامـــا
أخـــرى وهـــو مـــا يرتجمـــه بيـــت شـــعري ســـاخر طالمـــا
يرددونـــه أثنـــ�اء البنـــ�اء:
َّ َ ُ ْ ْ ْ ُ
اصو ن ًّرا ا َوراش يثومزي ُبوتمدين
أيا الم
ًّ
يا َبن�اء البادية لن يضاهيك بن�اء املدين�ة
ْ
لعبار ْإغرم ْ
ٌأوريسن أي َ
أور يقرا ْلبالن
()27

ال يضبط قياسات املسكن وال يدرس التصاميم

غالبيـــ�ة بيـــوت زيـــان أزاغـــار زيـــان من نوع الســـكن
املجتمـــع الذي يكـــون فيه االتصـــال عن طريـــق اجلدران
واملمرات وتتوســـطه يف الغالب ســـاحات والعـــرايص(،)28
إال أن هـــذا ال يعـــين غياب الســـكن املفـــكك حيث تفصل
بـــن البيوت ســـاحات وبيـــ�ادر .تتكـــون من غـــرف كثرية
لكـــرثة األبنـــ�اء واألحفـــاد ،وقلمـــا جنـــد مســـاكن بالطابق
العلوي .وتتكون ســـقوف مســـاكن أزاغـــار يف الغالب من
أغصـــان األشـــجار ،والقـــش والقصب ،وتغطـــى بالطن
الصلصـــايل (أســـكن  )asginملنع تســـرب امليـــاه ،ويتم
جتديـــد الطبقة العلوية من الســـقف كلمـــا فقدت قدرتها
على منع تســـرب المـــاء إىل داخل املبـــى(.)29
اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻘﺮوﻳﺔ ﺑﺒﻼد زﻳﺎن ﻧﺴﻖ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺘﺠﺪد
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يعمد الســـكان أحيانا إىل مد ســـقف املســـكن ليغطي
ً
جزء من الفناء مشـــكال رواقـــا داخليا بما يقـــارب املترين.
أمـــا عـــرض الســـقوف فـــال يتجـــاوز يف الغالـــب  2.5إىل
3.5م يف أقى احلاالت ،ويفســـر ذلك بغياب األخشـــاب
الطويلـــة واملتين�ة القادرة على حمل ســـقوف بعرض أكر،
وباملقابـــل يمكـــن أن يتجـــاوز طـــول الغـــرف  12إىل 20م،
وتكـــون ســـقوفها مائلة ميالنـــا خفيفا يف أحـــد االجتاهات
للتخلص مـــن الثلوج وميـــاه األمطار.
ويضم املســـكن القروي الزياين ســـواء باجلبل أو أزاغار
عناصر أساسية وملحقات أهمها:
 املدخـــل (العتبـــ�ة) :يعـــد أهـــم جـــزء يف البيـــت ألنهيعطي فكـــرة عامة عن حالة املســـكن وأهلـــه ،يكون
واســـعا وعريضا يف معظم أحناء زيان بشـــكل يســـمح
بدخـــول الدواب اليت حتمل المـــاء والغالت إىل املخازن
الداخليـــة .وقـــد عاينـــ�ا خالل فـــرتة البحـــث نماذج
متعـــددة ملداخل قديمـــة حتتفـــظ ببقايـــا تعويذات
وخميســـات ورموز لطرد الشـــر وجلـــب احلظ.
 وســـط الـــدار أو الســـاحة :وهـــو فضاء مفتـــوح علىالســـماء يتوســـط املـــزنل ،ويهيـــكل بـــايق مكونـــات
املســـكن لضمـــان االســـتفادة من أشـــعة الشـــمس
طيلـــة اليوم ،والتـــدرج يف االنتقال مـــن الفضاء العام
إىل اخلاص ،يتمزي غالبا بشـــكله املســـتطيل ،وحتيط
به غـــرف مبنيـــ�ة باحلجـــارة املحليـــة جبـــدار يتجاوز
ســـمكه نصـــف مرت.
ً
فضـــاء مجهـــزا وخاصا
 املطبـــخ :لـــم يكـــن املطبـــخبالطبـــخ ،لكنـــه يتمزي عن بـــايق الفضـــاءات بالكانون
ومجموعـــة مـــن الغـــرف األخرى.
 الغـــرف :أهمهـــا غرفـــة الضيـــوف أو الدويريـــة أوالـــدار الكبـــرية ،وتكـــون يف الغالـــب معزولـــة عـــن
فضـــاء النشـــاط اليـــويم للنســـاء جتنبـــ�ا لإلحـــراج.
تتمـــزي جبماليتهـــا( )30وكـــر مســـاحتها وجمـــال
فراشـــها الـــذي ال خيلـــو مـــن ملســـات فنيـــ�ة تـــدل
علـــى حذاق ــة نســـاء البيـــت كالوســـائد ،وبطاني ــ�ات

الصـــوف ،التقليديـــة ،وأحســـن الـــزرايب «تدلنـــا
علـــى مقـــام صاحـــب املـــزنل ووضعـــه االجتماعـــي،
حي ــث يتوف ــر القبلي ــون ذوو امل ــوارد املتواضع ــة عل ــى
دكات بســـيطة منخفضـــة للجلـــوس (غالبـــا مـــن
الهي ــدورات املصنوع ــة م ــن جل ــود األغن ــام ) حتي ــط
جبوانـــب الغرفـــة ،يف حـــن يملـــك األغنيـــ�اء وســـائد
مزركشـــة وملونـــة ،وبطانيـــ�ات وســـتائر حائطيـــة،
وكلهـــا مـــن األثـــاث الـــذي ال يصنـــع محليـــا .تتوفـــر
غرفـــة الضيـــوف علـــى نافذتـــن أو ثالثـــة تفـــوق يف
اتس ــاعها ب ــايق نواف ــذ امل ــزنل .يمل ــك كل ف ــرد مهم ــا
بلـــغ فقـــره طقـــم شـــاي ،إال أن أباريـــق وصينيـــ�ات
وكـــؤوس األغنيـــ�اء واألعيـــان تبقـــى دائمـــا أثمـــن
وأكـــرث زخرفـــة وتنميقـــا»(.)31
باإلضافـــة إىل غرفـــة مخصصـــة للنـــوم وجلســـات
الرتفيـــه ملتصقـــة بالـــدار الكبـــرية لكنهـــا بعيـــدة عـــن
الفضـــاء املخصـــص لألســـرة .ويضـــم أيضـــا عـــددا غـــري
مح ــدود م ــن الغ ــرف حس ــب ع ــدد أف ــراد العائل ــة ودرج ــة
التماســـك االجتماعـــي فيهـــا .وتتمـــزي الغـــرف بضيـــق
ً
اتقـــاء للـــرودة.
نوافذهـــا
ويضـــم املســـكن القـــروي الزيـــاين ملحقات تشـــمل
مخـــازن للمحاصيل واألعالف ،وإســـطبالت أو أكواخا من
احلجارة العارية ،أو القش والطن والبالســـتيك للموايش
والـــدواب وصـــون األدوات الزراعيـــة( ،)32باإلضافـــة إىل
الفـــرن التقليـــدي بنوعيـــه أينـــور وبوجيهـــة( ،)33وخـــم
الدجاج ،وزريبـــ�ة املوايش عنـــد غياب اإلســـطبل ،وأكوام
التـــن املبلط (النـــوادر) ...ونســـجل قلة بيـــوت الطهارة
مقارنـــة مـــع قبائـــل أخـــرى يف ســـوس والريف مثـــال .أما
الســـور اخلاريج فيكون نب�ات الصبار أو أشـــواك السدرة،
أو احلجـــارة املرصوصـــة بدون مـــالط ،ورغـــم قلتها توجد
ببـــوادي أزاغـــار زيان بيـــوت املرصوصـــة املرتفعـــة واليت
تت�ألـــف من طابقن خيصص الســـفلي للمـــوايش وأدوات
العمـــل وخيصـــص الطابق العلوي للســـكن.
تغـــري شـــكل املنـــازل الزيانيـــ�ة تدريجيـــا خـــالل فـــرتة
احلمايـــة وبعدهـــا ،فظهـــر الســـكن املســـتطيل مـــرتاص

ثـقـافـة مـاديـة

 :نموذج للعمارة السكني�ة بأزغار زيان

األجـــزاء ،والســـكن املـــرتاص املســـتعرض ،إىل جانـــب
الس ــكن التقلي ــدي املرب ــع ذي الفن ــاء املفت ــوح .وتدريجي ــا
زادت امللكي ــة الفردي ــة ،ورفع ــت املضارب ــات قيم ــة العق ــار
ووضعـــت قوانـــن تعمـــري دخيلـــة علـــى
بشـــكل كبـــريِ ،
الثقاف ــة املحلي ــة ،وخاضع ــة للتقلب ــات السياس ــية ،مم ــا
أحـــدث أنماطـــا جديـــدة مـــن املعمـــار الزيـــاين( ،)34لكـــن
هــذا ال ينفــي كــون املعمــار التقليــدي ال زال يغطــي نســبة
نقدرهـــا بـــ %80مـــن عمـــوم الســـكن القـــروي بمجـــال
الدراســـة.

)2

النوالة على أرض زيان:

ُ
تعـــرف النوالـــة ( )la hutأو الكـــريب ()gourbi
بأنها ســـكن قروي مســـتطيل الشـــكل ،قار وهش ،ثابت
ومتحرك يت�الءم وحيـــاة االنتجاع والبـــداوة .يكون أحيانا
ســـكنا رئيســـيا للرعاة أو ملحقا بســـكن صلـــب( )35عند
املســـتقرين .بـــدأ االنتشـــار الواســـع للنوالـــة يف ســـهل
الغـــرب قبـــل الفـــرتة االســـتعمارية ،ومنهـــا انتقـــل حنو
مختلف مناطق البـــالد نتيجة الهجرات .تتكـــون النوالة
مـــن غرفـــة واحـــدة ســـهلة البنـــ�اء وســـريعة التفكيـــك
والنقل( ،)36تعـــرف بأنها أقل راحة مـــن اخليمة ،وخيتلف
حجمهـــا حســـب الفصـــول .تبـــى جدرانهـــا القصـــرية
بالطابيـــ�ة الـــيت يتـــم صنعهـــا عـــن طريق خلـــط الطن

بالتن جيدا قبـــل وضعه يف قوالب خشـــبي�ة أو حديدية،
وتركها يف الشـــمس حىت جتف لتصري قابلة لالســـتعمال،
وقد يكتفى جبدران من القصب والبالســـتيك ،وســـقفها
جمالوين واســـع القاعـــدة .ينســـج هيكلهـــا يف أزاغار من
أعـــواد الغابـــات املجـــاورة ،وتغطـــى بأغصـــان الدفلـــى
والـــدوم أو اخلرواع أو حصيد احلبـــوب ،ثم تبلط بالطن
لتجنـــب خطر احلرائـــق والزوابع الرملية .بينما تشـــيد يف
جبل زيـــان من لوح خشـــب األرز اخلشـــن والقصدير .ال
يمكـــن الدخول إليهـــا إال بالقرفصـــاء( ،)37ولـــم تصل إىل
مســـتوى منافســـة اخليمة يف زيـــان ما قبل االســـتقالل،
حيث وصل عـــدد اخليام خالل نهاية العشـــرين�ات جبهة
مكنـــاس إىل  18225معظمهـــا يف زيـــان ،مقابل 4390
نوالـــة فقـــط( )38جلها بأحـــواز مكناس ،لكنهـــا أصبحت
األكرث انتشـــارا خالل العقـــود األخرية بعـــد تراجع اخليام
اليت أصبحـــت مكلفة.
اختـــذت النوالة بزيـــان أشـــكاال متعددة ،لكـــن األكرث
اســـتعماال حىت حصول املغرب على اســـتقالله هو الشكل
املخروطـــي ،تراجـــع تدريجيا لصالح الشـــكل املســـتطيل
الســـائد اليوم بشـــكل كبري .تكرث يف العزبان لتشكل دواوير
يف مراعي إســـرفان وإبوحسوســـن ،وتتعـــدد وظائفها بن
اإلقامـــة واخلـــزن والضيافة وإيـــواء اخلـــدم( .)39واملوايش
الصغـــرية والضعيفة  .أهم مـــا قيل عنها مـــن ألغاز:
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نموذج ملكونات السكن القروي بزيان ( بوميمون ،منت)

«النـــون يف قلبها نكـــون ...الفم عندهـــا والعن محال
تكون»( )40لغيـــاب النوافذ فيها.

)3

سكن احلرب (إغرم ـ ن ـ لبال)
والكهوف بب�الد زيان
سكن احلرب (إغرم ـ ن ـ لبال)
عند الزيانيني:

وهي قلعـــة أو دار محصنـــة كانت تشـــيد غالبا خالل
احلرب بنفس طريقة بن�اء املداشـــر ،وأهم شـــروط بن�ائها:
اختيـــ�ار موقع حصـــن يف مرتفعات وعرة جتعـــل أي هجوم
مباغـــت أمرا شـــبه مســـتحيل .قبـــل بداية البن�اء ترســـم
ْ
ْ
اجل َم َاعـــة مربعـــا منتظمـــا تقريبـــ�ا لبن�اء الســـور اخلاريج
ْ ُْ ْ
ـــروج) ،وقد
(أكاديـــر نرا) وأبـــراج دفاعيـــة للحراســـة (ل
يبـــى الســـور يف حالـــة احلـــرب يف ليلـــة واحـــدة وحتـــت
النـــريان .ينتشـــر املقاتلـــون إىل جنب الســـور حتـــت خيام
ْ َ ْ
صغرية(إي ِقيضـــان) يف انتظـــار بنـــ�اء غـــرف مســـنودة إىل
الســـور من الداخل ،ثم يقســـم إغـــرم بعد ذلـــك إىل أربعة

أقســـام مطابقة لوجهـــات مربع الســـور .يراعـــي توزيعه
عالقـــة القرابة مـــا أمكن ،وحيـــرس كل ربع مـــن املحاربن
ْ
حتت مراقبـــة أمغار احلـــرب ْ
واجل َم َاعـــة(.)41
باإلضافـــة إىل هـــذه املســـاكن احلربي�ة ،كانـــت منازل
عـــدة قصبات تتحـــول إىل قالع صغرية توجـــه منها بن�ادق
غـــري مرئي�ة حلمايـــة املداشـــر والدواوير( ،)42ومـــن أمثلتها
قصبة الزيار بـــن أ ُلم ْ
ـــوس وخنيفرة.
ﯕ

إفران (الكهوف) على أرض زيان:
ســـمحت التكوينـــ�ات الرســـوبي�ة واجليولوجيـــة يف
العديـــد مـــن املواضـــع حبفـــر مغـــارات للســـكن الدائـــم
من ــذ عص ــور م ــا قب ــل التاري ــخ .وأصبح ــت خ ــالل عه ــد
احلماي ــة م ــالئج حصينــ�ة للمقاوم ــن ،واس ــتمرت ح ــىت
وقـــت قريـــب ســـكنا مثاليـــا ملنتجعـــي زيـــان ،خاصـــة
يف القســـم اجلبلـــي الـــذي يتوفـــر علـــى عـــدد كبـــري مـــن
الكه ــوف ال ــيت توف ــر للرع ــاة ومواش ــيهم ال ــدفء املطل ــوب
شـ ً
ـتاء واالعت ــدال املرغ ــوب صيف ــا .عاينـ ـ�ا نم ــاذج منه ــا

ثـقـافـة مـاديـة

 :نموذج لنوايل الرعاة العزابة بعيدا عن املسكن الرئييس

يف جبـــل إفـــري ن تاوجكالـــت ،وتاباينـــوت ،وإفـــري ن
الدوني ــت بأجديــر ،عل ــى مش ــارف مناب ــع ُم ْر ِبي ـ ْـع ،وح ــول
حب ــرية أكلم ــام أزي ــزا ،وبكه ــف النس ــور ،وجبب ــل تورزي ــان،
ورأس ــرياخ ،وح ــول مدش ــر املباركي ــن ،وجبب ــل بام ــوىس،
وعلـــى مشـــارف الكعيـــدة...

حاصل القول
لق ــد ظل ــت القبيل ــة قب ــل االس ــتقالل املس ــؤولة ع ــن
تدبـــري الســـكن الـــذي كان متأقلمـــا مـــع املحيـــط .ومـــع
التح ــوالت والتح ــوالت ال ــيت عرفته ــا إدارة املج ــال ال ــرتايب
الوطـــين بدايـــة ســـتين�ات القـــرن المـــايض تراجـــع دور
القبيلـــة ليقتصـــر علـــى توزيـــع األرايض اجلماعيـــة علـــى
ذوي احلقـــوق وتنظيـــم املواســـم الدينيـــ�ة والثقافيـــة
الس ــنوية .وحل ــت اجلماع ــات القروي ــة بمنتخبيه ــا مح ــل
القبيلـــة يف إدارة كل شـــؤون هـــذه التجمعـــات .وتدريجيـــا
ح ــل البنــ�اء الصل ــب ع ــوض امل ــواد املحلي ــة الهش ــة ،وت ــم
الفصــل بــن البن�ايــة اخلاصــة باألســرة ،واملرافــق اخلاصــة
بالماشـــية واملعـــدات الفالحيـــة.
الهوامش :
 .بلفقيـــه عبـــد الصادق ،محـــارضات يف
دينامية املجـــاالت الريفية ،كليـــة العلوم
اإلنســـانيةواالجتماعية،القنيطـــرة.2020،

واملســجل أن الســكن القــروي ال يمثــل أولويــة بالنســبة
للمنتخب ــن لتدب ــري الش ــأن الع ــام باملج ــال الق ــروي .ورغ ــم
ذل ــك يع ــد الس ــكن الق ــروي الزي ــاين مكون ــا أساس ــيا م ــن
مكون ــات ال ــرتاث الثق ــايف الم ــادي ،فه ــو تمس ــك باملخ ــزون
الثقـــايف والرمـــزي ،واإلنتـــ�اج اجلماعـــي .ختتلـــف أحجـــام
املســـاكن باختـــالف الوضعيـــة االقتصاديـــة لألســـر،
ويعكــس الشــكل الهنــديس للمســكن بســاطة التصميــم،
ويعطــي عــدد غرفــه ومســاحته فكــرة واضحــة عــن حجــم
وطبيع ــة التنش ــئة االجتماعي ــة ل ــدى العائل ــة ( )43ودرج ــة
تماس ــكها االجتماع ــي .حيف ــظ الغ ــالل واألع ــالف ،ي ــأوي
الماشـــية والـــدواب ،ويصـــون األدوات الفالحيـــة(.)44
وه ــو يعك ــس معطي ــات محيط ــه الطبيع ــي س ــواء عل ــى
مس ــتوى م ــواد البنــ�اء ،أو التكي ــف م ــع الظ ــروف املناخي ــة
والطبوغرافيـــة واألمنيـــ�ة( .)45وتثمينـــ�ا لـــه وجـــب ربـــط
الـــرتاث القـــروي بالنشـــاط الســـيايح ليولـــد اإلحســـاس
ب ــروح امل ــكان( )46ويعي ــد ل ــه حيويتــ�ه املعه ــودة
كمـــا هـــو احلـــال يف بعـــض قصبـــات وادي درعـــة
ومداشـــر جبـــال الشـــمال الغـــريب.
 .2القـــايض محمـــد ،القـــالع والقصبات يف
املغرب ،ضمـــن مجلة الثقافة الشـــعبية،
منشـــورات الثقافة الشـــعبية للدراسات
والبحـــوث ،مطبعـــة أوال ،البحرين ،العدد
 ،40شـــتاء  ،2018ص 162
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3. Pilant Lieutenant, "Notes Contributives À L'étude De La Confédération
Zayan", Les Archives Berbères, Publication Du Comité d'Études Berbères
De Rabat, 1919, P95
 .4كيوم أوغســـطن ليون ،الربـــر املغاربة
وتهدئة األطلس املركـــزي (1912ـ،)1933
ترجمة وتقديـــم محمد العـــرويص ،بني
مالل (دون نـــارش) ،2016 ،ص 50
 .5أبرزهـــم رولـــف ( )Rohlfesودوفوكو
( ،)De Foucauldوشـــودت ()Schoudt
ودوســـيكونزاك (...)De Segonzac
 .6املالكـــي امللكي بن الجياليل ،ثـــورة القبائل
ضد االحتالل ،منشـــورات املندوبية السامية
لقدماء املحاربن وأعضـــاء جيش التحرير،
دار أبـــي رقراق للطباعة والنـــر ،الرباط،
ط  ،2014 ،ج  ،ص.46
 .صنهاجة :أصـــل كلمة صنـــاك بالصاد أو
"أزنـــاك" ،أطلقت عىل ســـاللة صنهاج بن
برنـــس أب الربر الرانـــس ،ويرى جمهور
النســـابة ومنهـــم الطـــري والجرجاني
واملســـعودي وابن الكلبي والســـهيي أن
صنهاجـــة وكتامـــة من قبائـــل حمري
مـــن حامية خلفهـــا إفريقـــش الحمريي،
وزعم النـــارصي أنهم عمروا بـــالد فازاز
وتحصنـــوا بأوعارهـــا منذ تملـــك الربر
املغـــرب قبل اإلســـالم بأعصـــار طويلة،
والغالب عـــىل الظن أنهم جـــاؤوا من إىل
مســـتقرهم الحايل عر مراحل .وقد قســـم
علماء األنســـاب صنهاجـــة إىل صنهاجة
القبلـــة :وهم ســـكان املناطـــق القاحلة
قـــرب وادي درعة .وصنهاجـــة الظل (آيت
اومالـــو) :وهم ســـكان الجبـــال ،يف حن
قســـمهم آخـــرون إىل صنهاجة الشـــمال
وورغـــة ،وصنهاجـــة غـــدو ،وصنهاجة
مصباح ،وصنهاجة األطلس املتوســـط التي
تعد زيان أهـــم فروعها (النـــارصي أحمد
بن خالد ،االســـتقصا ألخبـــار دول املغرب
األقـــى ،تحقيق جعفر النـــارصي ومحمد
النـــارصي ،مطبعـــة دار الكتـــاب الدار
البيضاء1954 ،م ،ج ،8ص  ،134املنصوري
أحمـــد ،كباء العنـــر من عظمـــاء زيان
وأطلس الربـــر ،تحقيـــق وتقديم محمد
بلحســـن منشـــورات املندوبية الســـامية
لقدماء املقاومن وأعضـــاء جيش التحرير،
مطبعة الكرامة الربـــاط ،ط .2004 ،ص

 / 3املنصـــوري أحمد الزيانـــي ،تاريخ
بلدة خنيفرة ،تحقيق محمـــد أمحزون ،دار
الثقافـــة للتوزيع والنر ،الـــدار البيضاء،
ط  .1986 ،ص  ،34بنمنصور عبد الوهاب،
قبائل املغـــرب ،منشـــورات املطبعة امللكية
باملغرب ،طبعـــة  ،1968ج  ،ص  ،328فقيه
محمد ،نافذة عىل القبائل املغربيةـ القســـم
األول ـ ،مطبعـــة وراقة بـــالل ،فاس ،ط ،
 2016ص ص 33ـ )66
 .8تاوريـــرت ـ ن ـ زيان :هضبـــة زيان عىل
واد مزيزل.
 .9عشـــاق مولود ،جوانب مـــن تاريخ منطقة
زمـــور ،دار أبي رقـــراق للطباعة والنر،
مطبعـــة فيديرانت ،الربـــاط ،ط  ،مارس،
 ،2005ص .39
 . 0بلفقيـــه محمـــد ،أوليـــات يف الجغرافية
الزراعيـــة ،منشـــورات الركـــة املغربية
للنـــر والتوزيع صومابـــرو ،ط،1988 ،2
ص .68
 .عالل زروايل "،املســـكن الريفـــي القديم
بالريـــف الرقـــي" ،مجلـــة حفريات
مغربيـــة ،عـــدد  3فرايـــر 2004م ،ص.5
2. Pilant Lieutenant, Notes Contributives À L'étude…", P95
 . 3عبيـــدي ســـعيد" ،جوانـــب تاريخيـــة
ومعمارية مـــن إغرم بجماعـــة إيتزر يف
األطلس املتوســـط" ،دورية كان التاريخية،
الســـنة  ، 3العدد  ،48يونيو  ،202ص 61
ص 60ـ .68
 .14مقابلة جماعيـــة مع شـــيوخ قبيلة إهبار
عـــىل هامش مهرجان أزاغـــار  2بأكلموس،
بتاريخ 15/04/2019
5. 6-Ben Daoud, " Notes Sur Le Pays
Zayan", Archives Berbères, Vol 2,
Fasc3, 1917, P279
 .16وزارة الثقافـــة املغربيـــة ،مديرية الرتاث
الثقـــايف ،مالمـــح مـــن الـــرتاث الثقايف
لألطلس املتوســـط ،وثائق الـــرتاث الثقايف
املغربـــي ،ع ،2منشـــورات وزارة الثقافة،
 ،2016ص.74
. Ben Daoud, " Notes Sur Le Pays
Zayan"... , P279
 .18املالكـــي امللكي بن الجياليل ،ثـــورة القبائل
ضد االحتالل ،ج  ،ص244
 .19جالب حســـن ،الـــرتاث املغربي وســـؤال
الهويـــة ،الوراقة الوطنيـــة ،مراكش ،ط ،
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 ،2002ص 35
كنـــون ســـعيد ،الجبـــل األمازيغي آيت
أومالـــو وبالد زايـــان املجال واإلنســـان
والتاريخ ،تعريب الدكتـــور محمد بوكبوط،
إصدار مصلحة الشـــؤون األهلية باملغرب،
عن منشـــورات لجنة إفريقيا الفرنســـية،
باريس ،1929 ،منشـــورات الزمن ،مطبعة
بني يزناســـن ،سال ،سلســـلة ضفاف ،ع
 ،18يوليوز  .2014ص 35
جالب حســـن ،الـــرتاث املغربي وســـؤال
الهويـــة ،الوراقة الوطنيـــة ،مراكش ،ط ،
 .2002ص35
وزارة الثقافـــة ،مديرية الـــرتاث الثقايف،
مالمـــح من الـــرتاث ،...ص 74
كيوم أوغســـطن ليون ،الربر املغاربة،...
ص .5
الكايزة :أخشـــاب عرضيـــة بن حائطن
توضـــع عليها ألواح الخشـــب يف ســـقف
البيت ،اســـتخدمت يف ســـقوف بيوت األرس
امليســـورة وغرف الضيـــوف عند غريهم
طولهـــا 2م وعرضها بن  0إىل  5ســـم.
الكركور :الســـور الذي املشـــيد بحجارة ال
يشـــدها مالط .ويمكن أن يعني العالمة أو
النصب التذكاري.
قالق حســـن ،التنمية الرتابيـــة باألطلس
املتوســـط الشـــمايل الرقـــي ـ من أجل
قطـــب القتصاد الـــرتاث ـ ،بحـــث لنيل
شـــهادة الدكتوراه يف الجغرافيا ،ك .آ .ع .إ
ســـايس ،فاس20 3 ،ـ  ،2014ص 141
شـــاعر فطري من آيت بوهـــو ،فرع آيت
موىس ،الكعيدة 2016 /14/04
بلفقيـــه محمـــد ،أوليـــات يف الجغرافية
الزراعيـــة ،ص.91
حمـــداوي جميل ،جغــــرافيا السكــــن
والقصبــــات بمنطقة الريــف ،منشورات
دار الريـــف للطبع والنـــر اإللكرتوني،
الناظـــور ،ط  ،20 ،ص .39
حســـب املعاينة امليدانيـــة ال تخلو معظم
غرف املـــدارش التاريخية مـــن صور مللوك
املغـــرب ،وأخرى تـــؤرخ لتضامن األرس يف
بناء مســـجد الحســـن الثاني تحمل عبارة
"وكان عرشـــه عىل املاء" باإلضافة إىل عبارة
"الله أكر" بالحناء ،أو خميســـه من ورق
أو معدن أو غريه وبندقيـــة صيد أو مكحلة
بـــارود مقابلـــة للباب الرئيـــيس للغرفة
كرمز للنخوة.
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دايفيـــد مونتكمري هارت ،أيـــت ورياغر،
الجزء األول ،ترجمة محمـــد أونيا وأخرين،
نر جمعية صـــوت الديمقراطين املغاربة
يف هولندا ،ط 200 ،م ،ص 47
قالق حسن ،التنمية الرتابية ،...ص 144
أينور وبوجيهـــة :فرنـــان تقليديان يتم
بناؤهما بوضـــع كومة مـــن األحجار عىل
شـــكل مقبب ،وتكســـيتها بطبقة سميكة
من الطن املحـــي املخلـــوط بالتبن وبعد
جفافـــه تتم إزالة األحجار ،وإشـــعال النار
يف الفرن لزيادة صالبتـــه .يكمن االختالف
بينهما يف اســـتعمال األول لطهي عدد كبري
من الخبز دفعـــة واحـــدة بوضعه فوقه
قطـــع قصديرية داخله بعـــد تحول أعواده
إىل جمـــر وإغالقه بإحكام .أمـــا يف الثاني
فيتم فيه طهـــي خبزة واحـــدة يف إحدى
جهتيه بينما تخصص األخـــرى للنار ومن
هنا جاءت تســـميته ببوجيهة.
أنـــور املصطفـــى" ،املعمـــار األمازيغي
بالقســـم األوســـط الشـــمايل لألطلس
املتوســـط عىل عهد الحمايـــة :قبائل آيت
يويس وآيت سغروشـــن" ،كتـــاب الرتاث
املعماري باملغرب ،م.س ،ص  .236ونشـــري
يف هذا الصـــدد إىل قرص موحـــى اوعقى
بجن املـــاس والذي يعد نســـخة من قرص
الحمـــراء غرناطة.
زروال أحمد ،مـــادة "النوالـــة" ،معلمة
املغرب ،م .س ،مطابع ســـال ،2005 ،ج،22
ص7471ـ 7472
الكـــط بوســـلهام ،مـــن وحـــي الرتاث
الغربـــاوي ،املطبعة الريعـــة ،القنيطرة،
ط  .200 ،ج ،3ص 193
رويـــان بوجمعـــة ،الطـــب الكولونيايل
الفرنيس باملغـــرب 1912ـ  ،1945مطابع
الربـــاط نـــت ،ط  ،20 3 ،ص .56
العلوي زيـــن العابدين ،املغـــرب من عهد
الحســـن األول إىل عهد الحســـن الثاني:
الجـــزء الثانـــي املغرب يف عهـــد موالي
يوسف ،منشـــورات  ،Idglالرباط،2009 ،
ص 267
زروال أحمد ،مـــادة "النوالة" ،م .س ،ج،22
ص7471ـ .7472
زيـــادي أحمـــد ،األحاجـــي الشـــعبية
مجاالتها وبنياتها ووظائفهـــا ومقارناتها
وخصائصهـــا ،منشـــورات وزارة الثقافة،
مطبعـــة دار املناهـــل .200 ،ص. 5
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 .41كنـــون ســـعيد ،الجبـــل األمازيغي،...
ص36
42. Ben Daoud, " Notes Sur Le Pays
Zayan"..., P279
 .43عني عبد الرحيـــم ،األرسة القروية باملغرب
مـــن الوحـــدة اإلنتاجية إىل االســـتهالك،
منشـــورات كلية اآلداب والعلوم اإلنســـانية
بأكادير ،مطبعة نيكـــوس كوم ،2014 ،ص
2 3
 .44املوســـاوي محمد ،تحـــوالت العالم القروي
ورهانـــات التنميـــة املحليـــة ،بحث لنيل
الدكتوراه يف الجغرافيا ،ك .آ .ع .إ ،القنيطرة،
2005ـ  ،2006ص3
 .45الصادكي منـــري ،املوارد املحليـــة والتنمية
الرتابيـــة بحـــوض جرســـيف :جماعتي
هوارة أوالد رحو وتـــادرات ،أطروحة لنيل
دكتـــوراه الدولة يف الجغرافيـــا ،ك .آ .ع .إ
ســـايس ،فاس2014 ،ـ  ،20 5ص 206
 .46شـــهري وســـام" ،تثمن قصبة ســـلوان
ورهانـــات التنمية" ،ضمن نـــدوة قصبة
ســـلوان التاريخ والحضارة ،منشـــورات
املجلـــس العلمي للناضـــور ،مطبعة رشكة
الواحة ،الناظـــور ،ط  ،20 ،ص 22ـ
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كنـــون ســـعيد ،الجبـــل األمازيغي آيت
أومالـــو وبالد زايـــان املجال واإلنســـان
والتاريخ ،تعريب الدكتـــور محمد بوكبوط،
إصدار مصلحة الشـــؤون األهلية باملغرب،
عن منشـــورات لجنة إفريقيا الفرنســـية،
باريس ،1929 ،منشـــورات الزمن ،مطبعة
بني يزناســـن ،سال ،سلســـلة ضفاف ،ع
 ،18يوليوز  .2014ص 35
كيوم أوغســـطن ليون ،الربـــر املغاربة
وتهدئة األطلس املركـــزي (1912ـ،)1933
ترجمة وتقديـــم محمد العـــرويص ،بني
مالل (دون نـــارش).2016 ،
املنصوري أحمـــد الزيانـــي ،تاريخ بلدة
خنيفرة ،تحقيـــق محمد أمحـــزون ،دار
الثقافـــة للتوزيع والنر ،الـــدار البيضاء،
ط .1986 ،
املنصـــوري أحمد ،كباء العنـــر من عظماء
زيـــان وأطلـــس الربر ،تحقيـــق وتقديم
محمـــد بلحســـن منشـــورات املندوبية

الســـامية لقدماء املقاومـــن وأعضاء جيش
التحريـــر ،مطبعة الكرامـــة الرباط ،ط ،
.2004
 .5النـــارصي أحمد بـــن خالد ،االســـتقصا
ألخبار دول املغرب األقـــى ،تحقيق جعفر
النـــارصي ومحمد النـــارصي ،مطبعة دار
الكتاب الدار البيضـــاء1954 ،م ،ج8
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بلفقيـــه محمـــد ،أوليـــات يف الجغرافية
الزراعيـــة ،منشـــورات الركـــة املغربية
للنـــروالتوزيـــعصومابـــرو،ط.1988،2
بنمنصور عبـــد الوهاب ،قبائـــل املغرب،
منشـــورات املطبعة امللكية باملغرب ،طبعة
 ،1968ج ،
جالب حســـن ،الـــرتاث املغربي وســـؤال
الهويـــة ،الوراقة الوطنيـــة ،مراكش ،ط ،
.2002
حجي محمـــد وآخرون ،موســـوعة معلمة
املغرب ،،مطابع ســـال ،2005 ،ج.22
حمـــداوي جميل ،جغــــرافيا السكــــن
والقصبــــات بمنطقة الريــف ،منشورات
دار الريـــف للطبع والنـــر اإللكرتوني،
الناظـــور ،ط .20 ،
دايفيـــد مونتكمري هارت ،أيـــت ورياغر،
الجزء األول ،ترجمة محمـــد أونيا وأخرين،
نر جمعية صـــوت الديمقراطين املغاربة
يف هولندا ،ط 200 ،م.
رويـــان بوجمعـــة ،الطـــب الكولونيايل
الفرنيس باملغـــرب 1912ـ  ،1945مطابع
الرباط نـــت ،ط .20 3 ،
زيـــادي أحمـــد ،األحاجـــي الشـــعبية
مجاالتهـــا وبنياتها ووظائفهـــا ومقارناتها
وخصائصهـــا ،منشـــورات وزارة الثقافة،
مطبعة دار املناهـــل.200 ،
عشـــاق مولود ،جوانب مـــن تاريخ منطقة
زمـــور ،دار أبي رقـــراق للطباعة والنر،
مطبعـــة فيديرانت ،الربـــاط ،ط  ،مارس،
2005
العلوي زيـــن العابدين ،املغـــرب من عهد
الحســـن األول إىل عهـــد الحســـن الثاني:
الجـــزء الثانـــي املغرب يف عهـــد موالي
يوســـف ،منشـــورات  ،Idglالرباط.2009 ،
عني عبد الرحيـــم ،األرسة القروية باملغرب
مـــن الوحـــدة اإلنتاجية إىل االســـتهالك،
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منشـــورات كلية اآلداب والعلوم اإلنســـانية
بأكاديـــر ،مطبعة نيكوس كـــوم.2014 ،
فقيـــه محمد ،نافذة عـــىل القبائل املغربيةـ
القســـم األول ـ ،مطبعة وراقة بالل ،فاس،
ط .2016 ،
الكـــط بوســـلهام ،مـــن وحـــي الرتاث
الغربـــاوي ،املطبعة الريعـــة ،القنيطرة،
ط  .200 ،ج.3
املالكـــي امللكي بن الجياليل ،ثـــورة القبائل
ضد االحتالل ،منشـــورات املندوبية السامية
لقدماء املحاربن وأعضـــاء جيش التحرير،
دار أبـــي رقراق للطباعـــة والنر ،الرباط،
ط  ،2014 ،ج  ،ص244
وزارة الثقافـــة املغربيـــة ،مديرية الرتاث
الثقـــايف ،مالمح مـــن الـــرتاث الثقايف
لألطلس املتوســـط ،وثائق الـــرتاث الثقايف
املغربـــي ،ع ،2منشـــورات وزارة الثقافة،
 ،2016ص.74
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الرسائل واألطاريح الجامعية:
.16
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الصادكـــي منري ،املوارد املحليـــة والتنمية
الرتابيـــة بحـــوض جرســـيف :جماعتي
هوارة أوالد رحو وتـــادرات ،أطروحة لنيل
دكتـــوراه الدولة يف الجغرافيـــا ،ك .آ .ع .إ
ســـايس ،فاس2014 ،ـ  ،20 5ص 206
قالق حســـن ،التنمية الرتابيـــة باألطلس
املتوســـط الشـــمايل الرقـــي ـ من أجل
قطـــب القتصاد الـــرتاث ـ ،بحـــث لنيل
شـــهادة الدكتوراه يف الجغرافيا ،ك .آ .ع .إ
ســـايس ،فاس20 3 ،ـ .2014
املوســـاوي محمد ،تحوالت العالم القروي
ورهانـــات التنميـــة املحليـــة ،بحث لنيل
الدكتوراه يف الجغرافيا ،ك .آ .ع .إ ،القنيطرة،
2005ـ .2006
املقاالت والندوات:
أنـــور املصطفـــى" ،املعمـــار األمازيغي
بالقسم األوسط الشـــمايل لألطلس املتوسط
عىل عهـــد الحمايـــة :قبائـــل آيت يويس
وآيت سغروشـــن" ،كتاب الرتاث املعماري
باملغرب ،منشـــورات املعهد امللكي للثقافة
األمازيغيـــة ،20 3 ،ص ص 229ـ .240
بلفقيـــه عبـــد الصادق ،محـــارضات يف

.26
.2

دينامية املجـــاالت الريفية ،كليـــة العلوم
اإلنســـانية واالجتماعيـــة ،القنيطرة.2020 ،
شـــهري وســـام" ،تثمن قصبة ســـلوان
ورهانـــات التنمية" ،ضمن نـــدوة قصبة
ســـلوان التاريخ والحضارة ،منشـــورات
املجلـــس العلمي للناضـــور ،مطبعة رشكة
الواحـــة ،الناظـــور ،ط  ،20 ،ص ص
2 3ـ .235
عبيـــدي ســـعيد" ،جوانـــب تاريخية
ومعمارية مـــن إغرم بجماعـــة إيتزر يف
األطلس املتوســـط" ،دورية كان التاريخية،
الســـنة  ، 3العدد  ،48يونيو  ،202ص
ص 60ـ .68
عالل زروايل "،املســـكن الريفـــي القديم
بالريـــف الرقـــي" ،مجلـــة حفريات
مغربية ،عـــدد  3فرايـــر 2004م.
القايض محمـــد" ،القـــالع والقصبات يف
املغـــرب" ،ضمن مجلة الثقافة الشـــعبية،
منشـــورات الثقافة الشـــعبية للدراسات
والبحـــوث ،مطبعـــة أوال ،البحرين ،العدد
 ، 40شـــتاء  ،2018ص ص ص ص 162ـ
.185
Ben Daoud, "Notes Sur Le Pays
Zayan", Dans Archives Berbères, Vol
2, Fasc3, 1917, Pp 276-306
Pilant Lieutenant, " Notes Contributives À L’étude De La Confédéra -tion
Zayan ", Les Archives Berbères, Publication Du Comité d’Études Berbères
De Rabat, 1919, Pp 88- 124
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أ .محمد بوعيطة  -املغرب

احللي التقليدية املغربي�ة
التقني�ة والبعد الداليل

مقدمـــــة:
لـــكل أمة تراث تفتخـــر وتعز به باعتبـــ�اره نقطة انطالقهـــا وبداية
تكوينها .قـــد يكون هذا الرتاث (معنويا النظـــم االجتماعية ،العادات،
التقاليـــد األعراف ،القيم واملعتقدات الشـــعبي�ة) ،أو ماديا(األشـــغال
اليدوية األواين الفخارية واحللي ،النســـيج ،واألزيـــاء ..الخ) .تعكس
األحـــوال الثقافيـــة االجتماعية واالقتصاديـــة .كما تعد رمـــزا وعنوانا
للهويـــة املحليـــة .تعـــد األزيـــاء عنصـــرا هاما يف حيـــاة اإلنســـان منذ
أن وجـــدت البشـــرية علـــى وجـــه األرض .حيـــث تطورت أشـــكالها
وألوانهـــا عـــر األزمنة والعصور .لتشـــكل تلـــك اللحظـــة اليت يصبح
فيهـــا اإلحســـاس داال وحامـــال لعالقـــات خاصـــة .ينقلهـــا اجلســـد
كوعـــاء معـــريف إىل اللبـــاس( .)1أمـــا احللـــي ،فتعـــد عنصـــرا هاما من
عناصـــر الـــرتاث المـــادي .فقد حتلـــى اإلنســـان القديـــم بكل مـــا رآه
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مناســـبا لذلك .بدءا بقشـــور بيـــض النعـــام ،واألصداف،
واألحجـــار ،واملعـــادن ..الخ .فقد تنوعـــت وتعددت احللي
اليت اســـتخدمها اإلنســـان منذ أقدم العصـــور التاريخية.
تكمـــن أهمية احللـــي التقليديـــة املغربيـــ�ة ،يف التعبري عن
العـــادات والتقاليـــد واألعـــراف واملعتقدات الســـائدة يف
املجتمع املغـــريب ومدى تأثـــره بالثقافات األخـــرى املحيطة
به ،مـــن خالل أشـــكاله ورموزه .مما يكشـــف عـــن املعاين
املتجـــذرة يف حيـــاة اإلنســـان املغـــريب وبيئتـــ�ه .فـــإذا كانت
احللي تعكـــس مظهرا من مظاهـــر احليـــاة التقليدية ألي
شـــعب من الشـــعوب ،فإنها تشـــكل مفتاحا مـــن مفاتيح
شـــخصيتها ودليال حضاريا حيمل بـــن طياته قيما جمالية
ومعنويـــة وروحيـــة .فـــإىل جانـــب الوظيفـــة اجلمالية/
الزيينيـــ�ة ،ارتبطـــت احللـــي بوظيفـــة روحيـــة .جتلـــت
مظاهرها يف مختلف أشـــكال احلروز والتمائـــم والتعاويذ
والطالسم من أجل احلماية(حســـب التصور السائد)من
الشـــر واحلســـد والعن .تعلق على الرقبة أو اليـــد ،ترافق
حاملها مدى احليـــاة .بهذا ،تعد احللـــي التقليدية ،مظهرا
من مظاهر احليـــاة الفني�ة والتاريخيـــة واالجتماعية وحىت
الديني�ة ألي شـــعب من الشـــعوب .كما تعتر عنصرا مهما
مـــن عناصر الـــرتاث .لما حتملـــه من طابع فـــين عريق .فما
هي معـــاين احللي التقليديـــة لغة واصطالحا؟مـــا هي أبرز
أبعادهـــا التاريخية؟مـــا هـــي مكونات وأســـاليب صياغة
هذه احللي؟ما هـــي وظائفها املمكنة لدى املـــرأة املغربي�ة؟
على ضـــوء هـــذه األســـئلة املحوريـــة وغريها ،ســـنتن�اول
احللـــي التقليديـــة عند املـــرأة املغربيـــ�ة ببعـــض املناطق
املغربيـــ�ة ،من حيث أنـــواع هذه احللـــي ،أبعادهـــا الرمزية
والدالليـــة ،وكـــذا بعدهـــا التـــداويل /التواصلـــي .ارتبط
اختي�ارنـــا لهذه املناطق(منطقة األطلس ،منطقة ســـوس،
املنطقة الصحراوية) ،بعاملن أساســـين .يتجلى العامل
األول يف كـــون هذه املنطقـــة ال تزال حتافظ علـــى العادات
والتقاليد واملـــوروث الثقـــايف باملقارنة بمناطـــق أخرى .أما
الثـــاين ،فيتجلى يف كون هذه املناطـــق ال تزال تعرف صناعة
احللـــي ،إىل جانـــب بـــايق الصناعـــات التقليديـــة األخرى.
ونظـــرا لطبيعة هـــذا املوضـــوع ،فـــإن الدراســـة اعتمدت
أساســـا علـــى املنهـــج الوصفـــي التارييخ(التحليلي) .من

أجـــل رصد أهم التطـــورات الـــيت عرفتها احللـــي املغربي�ة.
ســـواء علـــى مســـتوى المـــادة اخلـــام ،أو علـــى مســـتوى
األشـــكال الهندســـية اليت اختذتها عر مراحلها التطورية،
وأهم وظائفهـــا املمكنة.

مفاهيم أولية:
)1

مفهوم احللي لغة:

تطلـــق احللـــي علـــى كل ما يتزيـــن به مـــن مصوغات
املعادن أو احلجـــارة .واجلمع حلي واحللية كاحللي .أشـــار
الفريوزبـــادي إىل أن(:احللـــي حلـــي املـــرأة وجمعـــه حلي.
وحلت املـــرأة احليها حليـــا وحلوتها ،إذا جعلـــت لها حليا.
اســـم لكل ما يتزين به مـــن مصاغ الذهـــب والفضة.
فتحلت املـــرأة بمعى لبســـت احللي ،وحلية اإلنســـان أي
ما يـــرى من لونـــه وهيئت�ه)(.)2

)2

مفهوم احللي اصطالحا:

ال خيـــرج املعـــى االصطـــاليح عـــن مدلـــول املعـــى
اللغ ــوي .فاحلل ــي ه ــي إضاف ــات تزي ــن مواض ــع معينـ ـ�ة
م ــن اجلس ــم وتكم ــل لباس ــه ،إلظه ــار املكان ــة االجتماعي ــة
أو لتأكيــد االنتمــاء ،أو ملجــرد حتســن مظهــر اإلنســان لــدى
اآلخريــن وإضافــة اجلمــال والبهجــة علــى حاملــه .خاصــة
يف األف ــراح واملناس ــبات ال ــيت يلتم ــس فيه ــا الن ــاس س ــبب�ا
للزينــ�ة م ــن ذه ــب وفض ــة.

)3

مفهوم التقليدية:

يتجل ــى ه ــذا املفه ــوم يف االرتبــ�اط العاطف ــي بال ــرتاث،
أو يف االســـتعداد البشـــري للـــوالء للـــرتاث ،واإليمـــان بـــه
الـــذي يمثـــل صفـــة روحيـــة خاصـــة باإلنســـان .تطلـــق
عبـــارة اإليمـــان بالـــرتاث أو االلـــزام بالـــرتاث علـــى ذلـــك
املوقـــف الـــرويح والفكـــري عنـــد اإلنســـان الـــذي يعـــد
ش ــيئ�ا م ــا أو فع ــال م ــا ،أو أي مظه ــر (أي عنص ــر ال ــرتاث)
قيمـــا أو ســـليما أو صحيحـــا ملجـــرد أنـــه ينتـــي تقليديـــا
وأن ــه مت ــوارث ضم ــن دائ ــرة معين ـ�ة .يع ــرف مجم ــع اللغ ــة
العربي ـ�ة «التقليدي ــة»يف «املعج ــم الفلس ــفي»بأنها نزع ــة
تـــريم إىل االستمســـاك بالمـــايض(.)3
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مفهوم احللي التقليدية:

يمكنن�ا حتديد مفهـــوم احللي ومفهـــوم التقليدية  ،من
خالل القـــول إن احللـــي التقليدية هي مصوغـــات املعدن
أو غـــريه الـــيت وجدت لتحســـن املظهـــر وإضفـــاء اجلمال
علـــى مختلـــف مواضع اجلســـد .علـــى الرغم مـــن أن أول
اســـتعمال لها ،قد برز باعتب�اره نوعا من الطالســـم والتمائم
والتعاليـــق .حيث تداولتها املجتمعـــات البدائي�ة .فانتقلت
عـــر الزمن مـــن جيـــل إىل آخـــر .مما جيعـــل شـــعبا معين�ا،
يشـــرتك يف رصيد أســـايس من الرتاث .بهذا ،تشكل احللي
التقليدية ذلك الرتاث املشـــرتك الذي يربـــط أفراد اجلماعة
االجتماعية الشـــعبي�ة على خلفية تاريخية مشـــرتكة.

احللي التقليدية املغربي�ة ومراحل تطورها:
جيمـــع أغلـــب الباحثن الذيـــن تن�اولوا مرحلـــة ما قبل
التاريـــخ ،علـــى أن البدايـــات األوىل لظهور احللـــي كان يف
أوائل عصـــر ما بعـــد «البليولييت» .حيث ابتكر اإلنســـان
«األيبـــريي ،املـــورزي ،القفـــي» يف هـــذا املجال آثـــارا ال
يشـــك فيها .حيث شـــكلت العصور احلجريـــة املوغلة يف
القـــدم والزمـــن الذي كان فيه اإلنســـان البـــدايئ يتخذ من
الكهوف مســـكنا لـــه ،بدايـــة االهتمـــام بمظهـــره وزينت�ه
وســـط الطبيعـــة الـــيت كانت حتيـــط بـــه بأشـــكالها وكذا
مختلـــف مظاهرها .ممـــا جعله حياكـــي جمالهـــا ويتزين
بـــكل محتوياتهـــا .ويشـــتغل بـــكل مـــا تمنحـــه الطبيعة
مـــن نبـــ�ات وحيوان .لعـــل هذا مـــا جعل أغلـــب الباحثن
يذهبـــون إىل أنـــه من املحتمـــل جـــذا أن تكـــون احللي قد
ســـبقت املالبـــس إىل الوجود .حيث اســـتعمل اإلنســـان
احللـــي حبـــا يف التمـــزي عـــن اآلخرين .كمـــا أنه يكـــون قد
اســـتعملها باعتب�ارها رمـــز القـــوة والغلبـــة .خصوصا إذا
علمنـــا أنه حتلى بأســـنان الذئاب اليت اصطادهـــا أو بأني�اب
الفيلـــة للداللة على ســـيطرته على احليوانـــات القوية يف
محيطها( .)4إن اليشء نفســـه قد مزي إنســـان بالد املغرب.
الذي اهتم بـــدوره بمظاهـــر الزين�ة .كما اهتـــدى لصناعة
احللـــي منـــذ أوائل عصـــر مـــا بعـــد الباليوليـــيت (العصر
احلجـــري القديـــم املتأخر) .خاصـــة يف مرحلـــة احلضارة

القفصية( 6900ق .م) .حيث ســـجلت عـــدة تظاهرات
فنيـــ�ة عنـــد القفصيـــن .جتلـــت يف زخرفة قشـــرة بيض
النعـــام بأشـــكال هندســـية تمثلـــت يف خطـــوط منحني�ة
أو منكســـرة .كمـــا كان القفصيـــون ينقشـــون على احلجر
بعـــض الرســـومات .كانـــت عبارة عـــن نقوش هندســـية
وحيوانيـــ�ة .كمـــا اســـتعمل القفصيـــون قشـــور بيـــض
النعـــام كحلي .حيـــث تكســـر البيضة إىل قطـــع صغرية،
ثم حيـــدث يف وســـطها ثقب تصقـــل أطرافها كـــي تصبح
قابلـــة للصف يف خيـــط .ممـــا يعطيها صـــورة ألئل العقد.
كما اســـتخدم اإلنســـان عظـــم احليوانات منـــذ العصور
النيوليتيـــ�ة .كانـــت تصنـــع منـــه أشـــياء صغـــرية خاصة
التمائـــم واخلرز واألســـاور واألمشـــاط واخلواتـــم .وكان
يصنـــع من فقار األســـماك يف بعـــض األحيان خـــرز .لكن
تطـــور صناعة احللي ،جاء مع اكتشـــاف اإلنســـان القديم
للمعـــدن .حيـــث عرف ســـكان شـــمال إفريقيـــا النحاس
والرونز قبـــل احلديد .خاصة يف املناطـــق الغربي�ة من بالد
البربـــر .فقد احتفظـــت أقدم القبور علـــى قطع من احللي
املعدني�ة وأســـاور مفتوحـــة وخالخل وخواتـــم وأقراط .أما
يف العصر اإلســـاليم ،فقـــد عرفت صناعة احللـــي تطورا
كبـــريا .فقـــد أســـهب املقريـــزي يف احلديـــث عـــن خزائن
الفاطميـــن يف ذكر مـــا كانوا حيتفظون به مـــن أواين ذهبي�ة
وأحجار كريمـــة وحلي .علـــى الرغم من أن مـــا وصلنا من
هذه احللي اإلســـالمية ،نادر جـــدا .مما يرجـــح أن معظم
ما عـــرف يف هذا امليـــدان ،ال يرجع إىل العصـــر القديم على
الرغم مـــن الزخارف اليت تـــدل عليه .حيـــث يمكن ربطها
بالعصر العبـــايس أو الفاطي أو اململوكـــي .قد يرجع ذلك
إىل كـــون احللـــي واملعادن النفيســـة ،كانت تصهـــر ويعاد
ســـبكها وتشـــكيلها عندما يتقدم بها العهد .فضال عن أن
قيمتهـــا المادية كانت متأثرة بطراز زخرفتها وكذا أســـلوب
صياغتها بالنمـــاذج الساســـاني�ة والبزينطيـــة .مما يتعذر
معـــه حتديـــد العصر الـــذي صنعـــت فيه معظـــم احللي
اإلســـالمية أو تاريـــخ صناعتها بنـــوع من الدقـــة .فقد تم
العثور ببعـــض أحواض الفســـفاط باملغرب على أســـاور
وخواتـــم وأقـــراط الذهب والفضـــة .يظهر مـــن خالل ما
عليها مـــن زخارف نب�اتي�ة ،أنها ترجـــع إىل العصر الفاطي.

ثـقـافـة مـاديـة

بهـــذا ،فإن الشـــكل احلـــايل للحلـــي املغربي�ة ،لـــم يكن هو
الشـــكل األول الـــذي مزيها منـــذ القدم .وإنمـــا مرت بعدة
مراحـــل اصطبغت بمـــزية كل فرتة من الفـــرتات التاريخية
الـــيت عرفها هذا املجتمـــع وعرفتها اإلنســـاني�ة ككل .لهذا،
ال يمكـــن احلديـــث عـــن حلـــي ذات صنـــع راق بتقني�ات
وزخـــارف معقـــدة يف العصـــور الغابـــرة حبكم عـــدم توفر
مادة املعدن ،وكذا األســـاليب واألدوات اليت تســـهل ذلك.
لعل هذا مـــا يســـتوجب العـــودة إىل تلك الفـــرتات األوىل
مـــن تاريـــخ اإلنســـاني�ة وكذا تاريـــخ املغرب .ليتســـى لنا
التعرف على املراحل ومختلف أشـــكال احللـــي األوىل اليت
عرفها اإلنســـان.
 .1املرحلـــة األوىل:جيمـــع الباحثون علـــى أن بداية هذه
املرحلة ،قد تشـــكلت مـــع تلك املحاوالت األوىل لإلنســـان
يف االســـتجابة حلاجته القوية يف البقـــاء والوجود .لتحقيق
الرغبة اليت ولـــدت بداخله باســـتعماله األدوات وتقني�ات
وكـــذا أســـاليب جتميل جســـمه .جتلت مزية هـــذه املرحلة
يف استعمال اإلنســـان األول ملظاهر الوشـــم .حيث اعتمد
الصباغـــة احلمـــراء الـــيت كان يطلي بها جســـمه .فقد كان
الوشـــم عبـــارة عـــن مادة طقوســـية لـــدى كل الشـــعوب
ويف املجتمـــع املغـــريب على وجـــه اخلصـــوص .حبيث جند
العديـــد من الرســـوم اجلداريـــة اليت تدل على اســـتعمال
إنســـان ما قبـــل التاريـــخ يف املغـــرب للطالء بالرســـومات
املختلفـــة كأول حليـــة على جســـمه .لقد وجـــد يف منطقة
األطلس املتوســـط مثال ،رسما جيسد جســـم امرأة مطلي
بمجموعـــة مـــن النقـــاط ذات أشـــكال متوازيـــة على كل
من األيـــدي واألرجل واملمتدة على بايق اجلســـد يف شـــكل
فطري .تـــرز املرحلة األوليـــة لظهور احللي عند اإلنســـان
بصفة عامـــة عـــر التاريخ ،أهميـــة ومكانة اجلســـم .من
خـــالل اعتبـــ�اره مـــادة أولية حتمل رســـوما من جهـــة ،كما
يعـــد عرضة للمخاطـــر ألنه يف اتصـــال دائم مـــع ما حييط
به من أفـــراد اجلماعة الـــيت يعيش فيها مـــن جهة أخرى.
لهذا شكل الوشـــم أول حلية جعلها اإلنسان على جسمه.
 .2املرحلة الثاني�ة:بعد اختاذ اإلنســـان يف كل املجتمعات
الرسومات اجلســـدية(خاصة الوشـــم)باعتب�ارها أشكاال

أوىل للحلـــي ،انتقل فيمـــا بعد إىل اســـتعمال مجموعة من
العناصـــر الـــيت كان يعلقها على جســـمه .جتلـــت خاصة
يف األنـــواط والتمائم والتعويـــذات ،اليت يقـــوم باختي�ارها
بعنايـــة .حيـــث انتقلـــت هـــذه العناصـــر مـــن وظيفتها
الوقائيـــ�ة إىل وظيفـــة جماليـــة .جـــاءت لتكملـــة دورهـــا
الوقـــايئ .ذلـــك أن اإلنســـان األول منذ فجـــر التاريخ ،كان
يعيـــش يف رعـــب من مختلـــف الكائنـــ�ات .ممـــا دفعه إىل
اســـتعمال هذه األنماط مـــع أنواع مـــن التمائم واحلجب
لتحميـــه مـــن احلســـد أو العـــن الشـــريرة ومـــن ســـحر
خصومـــه وقوتهم ومـــن تألب أعدائـــه عليه .كمـــا كانت
املـــرأة حتملهـــا مع احلجـــب لتجلـــب املحبة .بهـــذا جتلت
أنواع هـــذه احللي اليت عرفتهـــا اإلنســـان يف مراحله األوىل
يف مختلـــف الرســـوم اجلداريـــة وبـــايق اآلثـــار الـــيت تركها
اإلنســـان منـــذ القديم من صـــور ومعلومات عـــن األزمنة
الغابـــرة .تـــدل على حقائـــق عـــدة .أبرزها أن هـــذه احللي
كانت عـــر التاريخ ،عبارة عن اســـتجابة حلاجـــة حيوية.
يكمـــن هدفهـــا يف حماية جســـم اإلنســـان مـــن املجهول
واملخاطـــر اخلفية.
 .3املرحلــة الثالثة:تمــزيت هــذه املرحلــة بتحــول كبــري يف
طبيعــة احللــي .وذلــك بفعــل اكتشــاف اإلنســان للمعــدن
الــذي عرفــه املغــرب يف النصــف الثــاين مــن األلفيــة الثانيـ�ة
قب ــل املي ــالد .فق ــد ع ــرث خ ــالل ه ــذه املرحل ــة عل ــى أق ــراط
األذن ــن وأبازي ــم ضخم ــة لتش ــبيك الثي ـ�اب وخالخ ــل م ــن
الرون ــز املحكم ــة الصن ــع .حي ــث أك ــدت األحب ــاث أن نس ــاء
األمازي ــغ يف العص ــر اللي ــيب ه ــن األوائ ــل الل ــوايت لبس ــنها.
فف ــي خض ــم ه ــذه النش ــأة والتط ــور ال ــيت عرفته ــا احلل ــي،
ازدهـــرت كذلـــك احللـــي املغربيـــ�ة مـــع بدايـــة العصـــر
العثماين(الق ــرن الس ــادس عش ــر املي ــالدي) ،عل ــى الرغ ــم
مـــن أنـــه لـــم يعـــرث فيـــه علـــى أي أثـــر للمجوهـــرات الـــيت
تـــم ســـبكها .ممـــا أدى إىل اندثارهـــا .أمـــا خـــالل القـــرن
الثام ــن عش ــر املي ــالدي ،فق ــد وصلتنــ�ا معلوم ــات وف ــرية
ع ــن ذل ــك .ألن بع ــض الرحال ــة ق ــد وصف ــوا لن ــا الب ــدالت
والثيــ�اب وحل ــي النس ــاء املدنيــ�ات .كت ــب الرحال ــة فان ــرت
دوب ــارادي يف ه ــذا الش ــأن(أثن�اء رحلت ــه خ ــالل الق ــرن 18م)
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ع ــن ذل ــك م ــا يل ــي( :إن النس ــاء الرثي ــات املدنيـ ـ�ات ك ــن
يضع ــن عل ــى رؤوس ــهن قبع ــات عالي ــة متقن ــة الصن ــع،
يزي ــن أرجله ــن خبالخ ــل ضخم ــة كم ــا يتزي ــن بأس ــاور تم ــأل
أذرعهـــن مـــن مفصـــل الزنـــد إىل املرفـــق)( .)5باإلضافـــة
إىل هـــذا ،فـــإن صناعـــة احللـــي املغربيـــ�ة ،كانـــت مزدهـــرة
ومتنوعـــة .حيـــث كانـــت تتمثـــل يف اخلواتـــم واألســـاور
والعقــود الذهبيـ�ة واخلالخــل .إضافــة إىل حلــي املناســبات
مث ــل خي ــط ال ــروح .كان ــت أغل ــب ه ــذه احلل ــي م ــن صن ــع
أمازيغـــي ،فيمـــا كان البعـــض اآلخـــر منهـــا مـــن صنـــع
اليهـــود .حيـــث كانـــت أغلـــب املـــدن والبـــوادي املغربيـــ�ة
حتت ــوي عل ــى م ــا يق ــارب  200منق ــش للجواه ــر .كان ــت
ت ــرز عل ــى تل ــك احلل ــي األمازيغي ــة رس ــومات مختلف ــة.
تشـــمل الرمـــوز املحليـــة والدينيـــ�ة .لكـــن هجـــرة اليهـــود
مـــن األندلـــس ثـــم نـــزوح بعضهـــم إىل املغـــرب ،جعلهـــم
يســيطرون علــى صناعــة احللــي .ممــا جعــل اليهــود محــل
ثقـــة الســـالطن يف اختيـــ�ار العملـــة الرســـمية .أصبحـــوا
علـــى إثرهـــا يســـيطرون علـــى ســـوق العملـــة والذهـــب
والفضـــة باعتبـــ�اره أســـاس صناعـــة احللـــي .كمـــا تعـــد

حلي ــة العصاب ــة م ــن ب ــن اآلث ــار اإلس ــالمية ال ــيت أدخل ــت
مـــع هـــذه الفـــرتة إىل املغـــرب .فقـــد دخلـــت عـــن طريـــق
امل ــدن الك ــرى للمغ ــرب (خاص ــة منطق ــة الري ــف بش ــمال
املغ ــرب) .وك ــذا بع ــض الزخ ــارف واألش ــكال ال ــيت ت ــدرج
ضم ــن رصي ــده ال ــرتايث اخل ــاص واملنبع ــث م ــن عم ــق ه ــذا
الفـــن مثل:الهـــالل والنجمـــة .جعلـــت هـــذه التأثـــريات
أغلـــب مناطـــق املغـــرب ،تتجـــاوز التشـــابه الـــذي كانـــت
تعرف ــه .لتع ــرف مناط ــق أخ ــرى حليه ــا اخلاص ــة .تنوع ــت
بتنــوع املعــدن املســتخدم والتقنيـ�ات واألســاليب .ليعــرف
م ــع م ــرور الوق ــت نوع ــن بارزي ــن هم ــا:
 .1احللي احلضرية:انتشـــرت يف املـــدن الكرى .كانت
غالبـــا ما كانـــت تصنع مـــن الذهـــب .كما حتمـــل زخارف
مليئـــ�ة باألشـــكال النب�اتيـــ�ة والزهريـــة واملتشـــابهة مـــع
الزخارف اإلســـالمية.
 .2حلـــي البوادي:تظهر كلما ابتعدنـــا عن املدن الكرى
وتوغلنـــا يف املناطـــق الداخليـــة والبـــوادي .تتمـــزي بكونها
مصنوعـــة مـــن معـــادن عديـــدة .تغلـــب عليهـــا الفضة

ثـقـافـة مـاديـة

ويكـــون فيها نصيـــب الذهب ضئيـــ�ال جـــدا .يراجع ذلك
العتبـــ�ارات اقتصاديـــة واجتماعيـــة من جهـــة .وببعض
املعتقـــدات والـــرتاث الشـــعيب من جهـــة أخـــرى .إن هذا
التنوع الـــذي أصبح يعرفه املغرب ،جعـــل كل منطقة منه
تمتاز عـــن األخرى خبصوصية معينـــ�ة إىل درجة أنه بمجرد
ذكـــر منطقـــة من هـــذا املناطـــق ،إال ويتـــم ربطهـــا ذهني�ا
بنوع معـــن من احللي بأشـــكالها وألوانهـــا وزخارفها .كما
امتـــد ذلـــك التمايـــز إىل األزيـــاء الـــيت ترافق هـــذه احللي.
تكشـــف بدايات نشـــأة وتطور احللي التقليدية املغربي�ة،
عن مســـارها التطوري .حيـــث عرفت حتـــوالت عدة على
مســـتوى المادة وشـــكل الصياغة .قبل أن تصل إىل ما هي
عليـــه اليوم من أشـــكال متنوعـــة وغني�ة بالزخـــارف .لعل
هـــذا ما يؤكـــد تطورها عر مســـارها التاريـــيخ والعالقات
املتفرعـــة الـــيت عرفتها املناطـــق املغربي�ة وشـــمال إفريقيا
بشـــكل عام مع مختلف الشـــعوب والثقافات والعادات،
واملعتقـــدات .لرتتقـــي بذلـــك من املزنلـــة اجلماليـــة اليت
توصـــف بهـــا ،إىل كونهـــا شـــكال مـــن أشـــكال التواصـــل
اإلنســـاين .لتصبح بذلك حاملـــة إلرث موغـــل يف التاريخ
ومتقاطـــع مـــع مختلف الثقافـــات اليت تأثـــرت بها.

مكونات صياغةاحللي التقليدية املغربي�ة:
تشـــتمل المادة اخلـــام لصناعة احللي علـــى عدد كبري
مـــن األنواع .كمـــا ختتلف هـــذه األنواع من حيث الشـــكل
والزخرفـــة وكذا مـــادة الصنع .تعد مادة الفضـــة أهم مادة
أوليـــة للحلي املغربيـــ�ة .إىل جانب مواد مختلفـــة (املرجان
األحمـــر ،واملين�اء ،والقرنفل ،واألصـــداف البحرية ،وحبات
الزجـــاج والقطع النقديـــة القديمـــة والقـــرون ومختلف
املـــواد العضويـــة) .حيـــث تغـــين هـــذه املـــواد ،مكونات
احللـــي بألوانها وأشـــكالها وراحئتها .كما يلجـــأ الصائغ إىل
إضافـــة ألوان أخـــرى إىل اللون الفي عـــن طريق تذويب
بعـــض املواد .حيـــث يعتمد علـــى تقني�ة املذوب األســـود
« .»le n’elleإنـــه عبارة عن مادة ســـوداء اللون .توضع
داخـــل فجـــوات محفـــورة يف جســـم احللية .تتعـــدد هذه
املـــواد كالتايل:

)1

الطالء الزجايج:

عبـــارة عـــن مركـــب داخـــل الفجـــوات .تتشـــكل من
مســـاحيق زجاجية ذات ألوان مختلفة .قـــد تكون حمراء،
خضراء ،أو زرقاء أو صفراء .يتم تثبيتها بواســـطة مخالب.
حيـــث يقـــوم الصائـــغ بوضـــع ورق أبيض أســـفل احلجر
حـــىت يلمع أكرث .كمـــا تعتر حبات الزجـــاج تقليدا لألحجار
الكريمـــة املعروفة (الياقـــوت األحمر والزمـــرد األخضر).
تتمـــزي احللي املغربيـــ�ة عامة بألـــوان كثرية .يغلـــب عليها
اللـــون األصفر ،واللـــون األخضر ،واللـــون األزرق.

)2

طالء املين�ا:

يؤكد بعـــض الباحثن على أن تقني�ة طـــالء املين�اء جاء
بها األندلســـيون .فقد اعتـــر الباحثون ســـيف أيب عبديل
أول يشء مزيـــن بـــه يف األندلـــس .بهذا ،يذهـــب أصحاب
هـــذا االفرتاض إىل أن هـــذه التقني�ة قد دخلـــت إىل املغرب
مـــع الهجـــرات األوىل لألندلســـين الالجئـــن( .)6حيـــث
انتشـــرت تقني�ة الطالء باملين�اء يف ثالث مناطق أساســـية
باملغـــرب العـــريب .تمثلـــت يف جبـــال الريـــف ،ومنطقـــة
ســـوس ،باإلضافة إىل منطقة جبال األطلـــس .كما ارتبط
يف املغرب بشـــكل عام ،منذ هجرة اليهـــود إىل املغرب .لكن
علـــى الرغم من الورشـــات املختصة بإجنـــاز تقني�ة «طالء
املين�اء»بهذه املناطـــق ،فإن أغلبها قد أوقـــف إنت�اج احللي
بهـــذه التقني�ة .حيث بقيت منحصـــرة يف منطقة اجلنوب
الغـــريب املغريب(مدينـــ�ة تزينيـــت) الوحيـــدة الـــيت تصنع
احللي املطليـــة باملين�اء.

)3

الفضة:

شـــكلت الفضة قديما مقياســـا للرثوة والغى .شـــأنها
شـــأن الذهب .لكونها من أبرز املعادن اليت عرفها اإلنســـان
القديم .حيث اســـتخدم الفضة بصورتهـــا النقية الالمعة
والراقة .أو بشـــكل مختلط (منصهر) مع املعادن األخرى.
فقـــد عرث على احللـــي الفضيـــة يف املعابد والقبـــور امللكية
يف مصـــر وبـــالد ما بـــن النهريـــن ،والـــيت يرجـــع تاريخها
إىل أكـــرث مـــن ( 400ســـنة) .إن الفضـــة باعتب�ارها املعدن
األســـايس املســـتعمل يف املناطق املغربي�ة .خاصة بمنطقة
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ســـوس(اجلنوب الغريب املغـــريب) ،واألطلس املتوســـط.
قد يســـتعمل الصائـــغ الفضـــة اخلالصة لصنـــع احللي.
أو يقـــوم بصهر النقـــود الفضية أو صهر احللـــي القديمة،
لكـــي يصنع حليـــا جديدة .كمـــا قد تعوض الفضـــة بمادة
«امليشـــور»اليت تســـتعمل بكرثة باملناطق األمازيغية .إنها
عبـــارة عـــن خليط مـــن «الزنـــك والنيكل»لـــه نفس لون
الفضـــة وزينتها تقريبـــ�ا ،لكنه أقـــل ثمنا منها.

)4

املرجان:

إن المادة احلمراء املســـتعملة لزيـــن احللي الفضية
خاصة احللـــي املغربي�ة ،ليســـت حجرا بل حيوانا يســـى
املرجـــان .يعيـــش عليه املريـــخ الصغـــري يف امليـــاه احلارة.
يتكون املرجان من مادة عضوية والكربونات والكالســـيوم
وكربونـــات املغنيزيوم وبقايا األكســـيد والكربـــون .يعمل
بعـــض الصنـــاع أحيانـــا بتقليد املرجـــان .حيـــث يتم مزج
اجلبس ومســـحوق الرخام امللون بالزئبق .يلصق بواسطة
صمغ الســـمك .كمـــا يعوض أيضا بـــورق الســـيليوليود.
يتكـــون املرجان مـــن عدة أنـــواع وأشـــكال .يتحصل عليها
بعد عمليـــة الصيد .نذكـــر منها:
 املرجان امليـــت واملتعفن:يتمزي بانفصـــال أجزائه عنجذع احليوان.
 احليوان الذي حيمل ثقوبا سببتها الديدان. املرجان األسود. املرجـــان ذو اللون الوردي:يعد أفضـــل أنواع املرجان يفأوروبا .يســـي كذلك بشرة املالئكة.
 املرجان األحمر:إنه النـــوع املفضل يف منطقة األطلساملتوسط املغريب.

)5

العجين�ة املعطرة(السخاب):

يتمزي عطـــر أهـــل الريف األوائـــل باختـــالف كبري عن
العطـــر احلـــايل .تتكـــون العجينـــ�ة العطريـــة ،مـــن مواد
عطرية عديـــدة .ختلط فيما بينها للحصـــول على عجين�ة.
تتحول إىل حليـــة تضعها املـــرأة .يعتر الســـخاب من بن
احللي األساســـية عنـــد املـــرأة املغربي�ة .خاصـــة بمناطق

جبال األطلس ،والريف واملناطـــق الصحراوية .لكن على
الرغم مـــن اختالف طريقة صنعها مـــن منطقة إىل أخرى،
فإنها تشـــرتك يف كونهـــا عجين�ة ذات راحئـــة جذابة .تصنع
منهـــا أشـــكال هرمية(اســـطواني�ة أو مثلثـــة ،أو مربعة).
تتضمن تركيب�ة الســـخاب على الطريقة األطلســـية عدة
مـــواد مختلفة .حيث تســـحق املرأة احلبـــوب ذات الراحئة
العطرة املسماة بـ«القمحة»مع القرنفل ،يعجن املسحوق
بمـــاء الزعفـــران .تضيف إليـــه الـــرند الهندي ،واملســـك.
واجلاوي الســـوداين .وحـــن تصبح العجين�ة شـــبه جافة،
يتم تقســـمها إىل أجزاء صغرية ذات أشـــكال هندسية .ثم
تثقب بشـــكل جيعل اخليـــط يمر يف هـــذه احلبات.

)6

القطع النقدية:

يســـتعمل صائـــغ احللـــي املغربيـــ�ة القطـــع النقدية
لتزيـــن بعـــض احللـــي .خاصـــة العقـــود األمازيغية مثل
العقد الســـى «تـــزرارت» .كمـــا تعتر القطـــع النقدية،
جســـم حللية مســـتديرة تســـى «األدوير» .الذي يركب
فوق قطعة نقدية مباشـــرة .تتمثل زخرفتـــه يف وجود حبة
مرجان يف املركز وتتزين بايق املســـاحة بطـــالء املين�اء .لكنه
ال حيمل أيـــة زخارف.

)7

القرون وبايق املواد العضوية:

تتحلـــى املـــرأة املغربيـــ�ة باألســـاور واحللقـــات املزين�ة
بالقرون(قـــرن الكبـــش ،اجلامـــوس ،الغـــزال . . .الـــخ).
يســـتعمل قـــرن الكبـــش لصنـــع طاقـــم خاص بالنســـاء
الطاعنـــات يف الســـن .حيـــث يغطـــي القـــرن اخلشـــب
ويغلف خبيـــط من اجللـــد .أما قـــرن الغـــزال ،فيوضع يف
علبـــة أو غالف من الفضة .يعلق يف الرقبة .كما تســـتعمل
بعـــض املـــواد العضويـــة كذلـــك .حيـــث جند«أســـنان
الكلب»و«قوائـــم الضربان»الـــيت تســـتعمل ألغـــراض
ســـحرية بالدرجـــة األوىل.

تقني�ات صناعة احللي التقليدية املغربي�ة
تعـــد معرفـــة تقنيـــ�ات صناعة احللـــي أمـــرا ضروريا
وهامـــا .فعلـــى الرغـــم مـــن كـــون هـــذه املرحلـــة تقنيـــ�ة

ثـقـافـة مـاديـة

بالدرجـــة األوىل ،فإنن�ا ســـنحاول إبـــراز تقنيـــ�ات ومراحل
صناعـــة احللـــي التقليديـــة املغربي�ة .حيـــث يمكن حصر
هـــذه املراحل فيمـــا يلي:

)1

الصهر:

يعـــد الصهـــر أوىل العمليات التقنيـــ�ة لصياغة احللي.
حيث تتـــم من خالل هـــذه العملية إذابة املعـــدن من أجل
حتويلـــه إىل مصاقل أســـالك أو حبيبـــ�ات .تبـــ�دأ العملية
بتحضري المـــادة املعدة للصهـــر من خالل قطـــع النقود أو
احللي املكســـورة وغري املطابقة للموضـــة .حيولها الصائغ
إىل قطع صغـــرية  .ليضعها يف البوتقة الـــيت توضع بدورها
علـــى النار حـــىت الذوبـــان .حن تتحـــول إىل ســـائل ،تزنع
البوتقـــة بواســـطة امللقـــط مـــن النـــار الســـائل يف قالب
احللية املـــراد صياغتها.

)2

القولبة:

تتم مباشـــرة بعد عملية الصهر .حيـــث يصب املعدن
يف قوالـــب مختلفة األشـــكال ومعدن الصنـــع .ترتكز هذه
العمليـــة علـــى إنشـــاء سلســـلة مـــن احللي عـــن طريق

صـــب املعـــدن املـــذاب يف قوالـــب مصنوعـــة يدوية من
قبـــل احلـــريف .يقتصـــر اســـتعمال القالب املصنـــوع من
اخلزف(الصلصـــال) .حيث يتكون هـــذا القالب عادة من
قاعدتن أساســـيتن .إحداهما حتتوي النمـــاذج املجوفة،
أما األخـــرى ،فتكون غطـــاء لها .يتم صب املعدن الســـائل
يف القوالـــب عـــر القنـــوات املخصصة لذلـــك يف القالب.
وحـــن يـــرد املعـــدن ،يكون قـــد أخـــذ الشـــكل املطلوب.
فتقص األقـــراط وتصقل لتتخذ الشـــكل املطلوب .يتخذ
الصـــب ثالثـــة طـــرق أساســـية:صب الســـلوك ،صـــب
الرمل ،صـــب الركز.

)3

القطع:

يشـــتمل القطـــع إزالة بعـــض األجـــزاء الداخلية بغية
حتقيق زخرفة أو مـــا يســـى«الزخرفة الصخرية» .حيث
يتم قطع محيط احللية باســـتعمال مقصات ذات أحجام
مختلفة .يعود ســـبب اختالف أحجام هـــذه املقصات إىل
ســـمك املســـقصل من جهة ،وإىل دقة العمل املطلوب من
جهة أخرى .كما يســـتعن الصائغ باملقـــص كذلك ،لقطع
اﻟﺤﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻻﻟﻲ
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األنواط الصغرية على شـــكل أيـــدي وأوراق ومخالب .كما
تهـــذب التفاريـــغ بعد ذلك باملـــرد .لكن يمكـــن ترك تلك
األجزاء املمتلئـــة على حالهـــا أو زخرفتها خبيـــوط معدني�ة
مفتولـــة وحبيبـــ�ات .كمـــا عليه احلـــال بالنســـبة للحلي
بمنطقة ســـوس(اجلنوب الغريب املغريب).

)4

الفتيلة املعدني�ة:

تتم هذه العملية من خالل اســـتخدام أســـالك الفضة
والذهب ذات األقطـــار املتفاوتة من أجل تشـــكيل زخرفة
احللية .حيث تكون األســـالك بأشـــكال مختلفة:رقيقة،
ســـميكة ملســـاء وموحـــدة ،حلزونيـــ�ة أو مضفـــورة .ثمة
نوعان مـــن الزخرفة بالفتيلـــة املعدني�ة:
 فتيلـــة جاهزة حيث تكون األســـالك ملتحمة بعضهاالبعض.
-

)5

فتيلة مموهة على خلفية.

التحبيب:

تتجلـــى عمليـــة التحبيـــب يف صياغـــة احلبيبـــ�ات
الصغـــرية وتثبيتهـــا علـــى األجـــزاء املمتلئة للحليـــة .لكن
ختتلـــف هذه العملية مـــن منطقة إىل أخـــرى .لكن ال خترج
هـــذه الطريقـــة بشـــكل عام عـــن وســـيلتن هما:
 .1تمديـــد املعـــدن الســـائل عـــر غربـــال أو إذابـــة قطع
صغـــرية مـــن املعدن علـــى ركـــزية ما.
 .2تقطيـــع ســـلك من الفضـــة إىل أجزاء صغـــرية .ليتم
وضعهـــا علـــى ركزية مـــن أجل تســـخينها .ثـــم تفرز
احلبيبـــ�ات اجلاهـــزة حســـب أحجامهـــا مـــن أجـــل
صنـــع احللية.

)6

احلز والتثقيب:

تعـــد تقني�ة احلز من أقـــدم التقني�ات اليت اســـتعملت
يف شـــمال إفريقيـــا .ترتكـــز هـــذه التقنيـــ�ة علـــى الرســـم
على الســـطح املســـتوي للحليـــة عن طريق قطـــع املعدن
بواســـطة أدوات حـــادة .وهي عبـــارة عن ســـيقان صغرية
من الفوالذ نهاياتها منحوتة بشـــكل أفقي .يقطع بشـــكل

مســـتطيل أو مربـــع .يعمـــق الصائـــغ بواســـطتها زخرفته
بواســـطة التحزيـــز ،التنقيط ،اخليوط املتموجة املكســـرة
أواملتصلـــة .أما عمليـــة التثقيب ،فتقرتب مـــن احلز .ألنه
يركز علـــى تقنيـــ�ة غرز الســـطح املســـتوي للحليـــة .يتم
بواســـطة مخـــارز حتتـــوي نهاياتهـــا على رســـوم مختلفة:
دائـــرة ،وردة ،جنمـــة ،هـــالل ...الـــخ .يثبـــت الصائغ هذا
الرســـم ،من خالل الطرق على رأس املثقـــب على احللية.
بهـــذه الطريقة ،يزخـــرف الصائـــغ املغريب علـــب احلروز.
حيث يســـكب الرصـــاص داخل العلبـــة ثم يب�اشـــر احلز
بواســـطة الطرق بنحته على محيط الزخرفـــة الذي يظهر
بـــارزا .وبعـــد انتهاء العمـــل يســـخن العلبة بقصـــد إذابة
الرصـــاص «درجـــة حـــرارة صهـــر الفضـــة  ° 370مقابل
 ° 960للذهـــب» ثم يفـــرغ العلبة.

أنواع احللي التقليدية املغربي�ة(حسب املناطق):
)1

احللي التقليدية األطلسية
(جبال األطلس):

يعـــد فـــن صناعـــة املجوهـــرات قديمـــا جـــدا يف
جبـــال األطلـــس املتوســـط .تتصـــف احللـــي يف هـــذه
املنطق ــة بالضخام ــة واخلش ــونة .لك ــن ه ــذه الضخام ــة
واخلشــونة يف األشــكال تتن�اقــض يف الواقــع مــع زخرفتهــا
املذهب ــة الرائع ــة .حي ــث تتك ــون احلل ــي الفضي ــة أساس ــا
مـــن اخليـــوط املفتولـــة الـــيت حتـــدد دعائمهـــا اخلطـــوط
املنكســـرة واألشـــكال الهندســـية البســـيطة .يضـــاف
إليه ــا يف بع ــض األحي ــان اخلط ــوط املتموج ــة أو املكلل ــة
بالزه ــور أو املوش ــاة بكري ــات فضي ــة .تزي ــد م ــن جم ــال
زخرف ــة اخلي ــوط املفتول ــة .كم ــا تزي ــن باملرج ــان ذو الل ــون
الســـاطع الـــذي يعكـــس لـــون الفضـــة الباهـــت وملعـــان
طـــالء املينـــ�اء األزرق واألخضـــر واألصفـــر الـــذي حيـــدد
طاب ــع حل ــي ه ــذه املنطق ــة( .)7فعل ــى الرغ ــم م ــن تتع ــدد
حلـــي هـــذه املنطقـــة .فإننـــ�ا ســـنقوم بتحديـــد ووصـــف
أجـــزاء بعضهـــا .وذلـــك مـــن أجـــل فـــك شـــفراتها الـــيت
حتملهـــا فيمـــا بعـــد.
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امليدالي ــة .تع ــر امل ــرأة م ــن خالله ــا ع ــن فرحته ــا .كم ــا
أصبحـــت هـــذه احلليـــة فيمـــا بعـــد ،حليـــة ممـــزية
جبالله ــا وأهميته ــا .س ــواء عل ــى مس ــتوى االس ــتعمال
(والدة ابـــن ذكـــر) ،أو قيمتهـــا االقتصاديـــة(.)9

 .1تعصاب ــت (العصاب ــة) :العصاب ــة أو م ــا ينط ــق به ــا
باللهجـــة األطلســـية املحليـــة «تعصابـــت» .تعـــين
الت ــاج يف امل ــدن .يبل ــغ علوه ــا 16س ــم م ــع ط ــول ق ــدره
58س ــم .تت�أل ــف م ــن خم ــس صف ــاحئ م ــن الفض ــة
املطلي ــة باملينــ�ا واملزينــ�ة بأن ــواط .تتص ــل فيم ــا بينه ــا
حبلقـــات وأنصـــاف کـــرات .تعتـــر العصابـــة ،حليـــة
قديم ــة ج ــدا .تتم ــزي بقيم ــة عش ــائرية كب ــرية .لكونه ــا
تشـــكل رمـــز التحالـــف بـــن العائالت(القبائـــل
األطلســـية)( .)8تلبســـها العـــروس يـــوم زفافهـــا.
لذلـــك حـــن ينشـــب الصـــراع بـــن قبيلتـــن ،فـــان
العائلـــة الـــيت تزوجـــت ابنتهـــا يف معســـكر العـــدو
ولبســت «ثاعصابــت» ،يكــون لهــا احلــق يف احلمايــة
م ــن قب ــل العش ــرية املعادي ــة .ألنه ــا خت ــرج م ــن دائ ــرة
الصـــراع.
 .2ثافزيمـــت :عبـــارة عـــن قطعـــة فضيـــة مســـتديرة
مطلي ــة باملينـ ـ�اء بمحي ــط ق ــدره« 22س ــم» .توج ــد
بمركزه ــا فتح ــة بقط ــر ي ــرتاوح ب ــن« 1ســم2 ،س ــم».
لتســـهيل تمريـــر اللســـان وتثبيـــت احلليـــة علـــى
امللبـــس .إنـــه جـــزء مـــن الزينـــ�ة التقليديـــة للمـــرأة
األطلس ــية ويف كث ــري م ــن املناط ــق اجلبلي ــة كذل ــك.
يق ــوم ال ــزوج بش ــراء ه ــذه احللي ــة ح ــن يــرزق بمول ــود
ذك ــر .يك ــون ش ــكل ه ــذه احللي ــة كب ــريا .حي ــث تش ــبه

 .3افزيم(جتمـــع علـــى إفزيمـــن) :عبـــارة عـــن مشـــبك
مثلـــث كبـــري .مطلـــي باملينـــ�اء املقطعـــة( 28ســـم×
15ســـم) .حبيـــث جنـــد يف كلمـــة «ثافزيمـــت»
األطلســـية أصـــوال عربيـــ�ة .ألن كلمـــة بزيمـــة الـــيت
تعين(البكلـــة اجلـــذر .ألن فعـــل زم ،يعـــى أغلـــق).
يلب ــس ه ــذا املش ــبك املثل ــث الش ــكل بال ــزوج .يرتب ــط
فيم ــا بينه ــا بسلس ــلة .تك ــون ع ــادة حامل ــة لطلس ــم
مثلــث مــن املينـ�ا القطعــة أيضــا .يتمــزي هــذا النمــوذج
شـــأنه شـــأن ثافزيمـــت ،باشـــتماله علـــى وجهـــن.
حي ــث يزي ــن املرج ــان وجه ــه األم ــايم .يف ح ــن يزي ــن
الظهـــر باملينـــ�ا املقطعـــة الزرقـــاء واخلضـــراء .يتـــم
تثبيـــت املالبـــس بواســـطة املشـــابك عـــن طريـــق
لســان اإلفزيــم الــذي تــدور حولــه دائــرة شــبه مغلقــة
يقـــرص فيهـــا القمـــاش(.)10
 .4افزيم ــن :عب ــارة ع ــن زوج ــن م ــن االفزي ــم .تك ــون
فيهـــا حليـــة افزيمـــن مثلثـــة الشـــكل .إنهـــا تشـــبه
حليـــة أفزيـــم الـــيت أشـــرنا إليهـــا ســـلفا .تتكـــون
مـــن «افزيمـــن» متصلـــن ببعضهمـــا البعـــض
بسلســـلتن .تتـــ�دىل مـــن أســـفلها علبـــة مربعـــة
الش ــكل .حتت ــوي عل ــى مس ــامري مرجانيـ ـ�ة وخط ــوط
هندس ــية وفتيل ــة منس ــجمة م ــع احلب ــات الفضي ــة.
أم ــا فيم ــا خي ــص العلب ــة ال ــيت تق ــع ب ــن السلس ــلتن
املتدليتـــن مـــن هذيـــن االفزيمـــن ،فإنهـــا حتمـــل يف
كال جانبيه ــا أش ــكاال هندس ــية وحب ــات فضي ــة ب ــارزة
بفض ــل أل ــوان املينــ�اء .كم ــا حتم ــل بمركزه ــا مس ــمارا
مرجانيـــ�ا وأنواطـــا متدليـــة مـــن أســـفلها .غالبـــا مـــا
تك ــون عب ــارة ع ــن تعوي ــذ .يوض ــع بداخله ــا ن ــص م ــن
القـــرآن الكريـــم أو تركيبـــ�ة مكتوبـــة(.)11
 .5حلقـــات األذنـــني :تمتـــاز منطقـــة جبـــال األطلـــس
وخاصـــة منطقـــة خنيفـــرة املغربيـــ�ة ،بتنـــوع كبـــري
اﻟﺤﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻻﻟﻲ
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يف حلقـــات األذنـــن .حيـــث تتوفـــر علـــى بعـــض
األنـــواع القديمـــة والنـــادرة .تتجلـــى أقدمهـــا يف كل
من«ثعلوقتـــن وتيقوذماتـــن»:
 .6ثعلوقتني:عب ــارة ع ــن حلق ــات أذن بس ــيطة الش ــكل.
غالبـــا مـــا تتكـــون مـــن صحيفـــة فضيـــة صغـــرية
ومتم ــزية ع ــن ب ــايق احلل ــي يف ع ــدم احتوائه ــا عل ــى أي
ل ــون م ــن أل ــوان املينــ�ا وال أي مس ــمار مرج ــاين .تتم ــزي
بنصاع ــة البيـ ـ�اض بفع ــل لونه ــا الف ــي.
 .7تيقوذماتــني :عبــارة عــن حلقــات أذن تشــبه حلقــات
ثعلوقتـــن مـــن حيـــث البســـاطة يف شـــكلها .لكنهـــا
ختتل ــف ع ــن ب ــايق أن ــواع حلق ــات األذن األخ ــرى .إنه ــا
عب ــارة ع ــن حلق ــة دائري ــة تش ــبه اخلات ــم يف ش ــكله.
إال أنه ــا تتخ ــذ ش ــكل دائ ــري غ ــري مغل ــق .تنته ــي عن ــد
أحــد طرفيهــا بقطعــة صغــرية مــن املرجــان .كمــا أنهــا
ال تلف ــت األنظ ــار كب ــايق حلق ــات األذن األخ ــرى حبك ــم
انعــدام املين ـ�ا عليهــا وعــدم تــديل أي نــوع مــن األنــواط
املحدث ــة لألص ــوات.
 .اخللخـــال :ترتبـــط عـــادة ارتـــداء حلقـــات األرجـــل
بش ــكل ع ــام بش ــمال إفريقي ــا .تدع ــى «إخلخال ــن».
تتمـــزي بأحجامهـــا الكبـــرية الـــيت تصـــل أحيانـــا إىل
13ســم .يزينهــا اللــون األحمــر للمســامري املرجانيـ�ة .ال
حتم ــل ط ــالء املين ـ�ا عل ــى مس ــاحتها الرئيس ــية كس ــائر
احللــي .لكــن جندهــا فقــط علــى الصفــاحئ املســتعملة
إلخف ــاء كالب القف ــل وعل ــى الصف ــاحئ املس ــدودة م ــن
ناحي ــة املفصل ــن.
 .تازالفــت :عبــارة عــن قــالدة أطلســية مركبــة .تتكــون
م ــن ث ــالث صف ــوف م ــن حبيبــ�ات الفض ــة واملرج ــان
موزعـــة علـــى أربعـــة قطـــع مثبتـــ�ة إىل قطـــع نقديـــة
أجنبي ـ�ة أو مغربي ـ�ة قديم ــة ،وقطع ــة م ــدورة يف وس ــط
الق ــالدة .تك ــون مطلي ــة باملين ـ�ا املقطع ــة .كم ــا تت ـ�دىل
العدي ــد م ــن املس ــامري الزخرفي ــة العدي ــدة م ــن ه ــذه
القــالدة .أمــا العناصــر التقليدية(القديمــة) لصياغــة
ه ــذه احلل ــي عن ــد القبائ ــل األطلس ــية ،فتتش ــكل م ــن

كـــرات مطليـــة باملينـــ�ا الناجتـــة مـــن قبـــة أو اثنـــن
ملتحمت ــن وحامل ــة ملرجان ــة مرصع ــة.
 .1املســـلوح :عبـــارة عـــن ســـوار مشـــهور مـــن الفضـــة
املطلي ــة باملينــ�ا .يبل ــغ عل ــوه 9س ــم .ينغل ــق بواس ــطة
مفصل ــة مخفي ــة بصحيف ــة مطلي ــة باملينـ ـ�ا .حيت ــوي
هـــذا النمـــوذج علـــى عـــدة عناصـــر تقليديـــة مثـــل،
الصياغـــة الســـلكية املجدولـــة ،القبـــاب املعدنيـــ�ة،
الرتصيعـــات املرجانيـــ�ة .تلبـــس املـــرأة األمازيغيـــة
باملنطقـــةاألطلســـيةهـــذاالســـوار احتفـــاءبالـــزواج.
 .11الس ــخاب :عب ــارة ع ــن عق ــد طوي ــل .تضع ــه النس ــاء
علــى الصــدر .يعــد مــن بــن احللــي األساســية للمــرأة
األمازيغي ــة به ــذه املنطق ــة .يزي ــن الس ــخاب خبامس ــة
لط ــرد الع ــن .يتش ــكل م ــن عجينــ�ة مصنوع ــة م ــن
مـــواد عطريـــة  .% 100ذلـــك أن للمـــرأة األمازيغيـــة
األطلســـية ،طريقـــة خاصـــة لصنـــع الســـخاب.
حي ــث يت ــم طح ــن امل ــواد وخلطه ــا بم ــاء العط ــر وم ــاء
الزعفــران .يتــم تشــكيل قطــع صغــرية جــدا ومختلفــة
األش ــكال م ــن ه ــذه العجينــ�ة .يت ــم ثقبه ــا ورصه ــا.
حيــث تتخلــل كل مجموعــة مــن الصفــوف مجموعــة
م ــن القرنف ــل واملرج ــان وتزي ــن خبامس ــة.

)2

احللي التقليدية بمنطقة سوس(تزينيت):

غالبـــا ما تكون حلـــي املرأة بمنطقة ســـوس يف مجملها
ممتلئـــة أو مجوفة أو مخرمـــة .لكنها ال تطلـــى باملين�ا .مما
يمزيها بوضـــوح عن حلـــي املنطقة ألطلســـية .كما تتمزي
أقدم هذه احللـــي ،بكونها مليئ�ة ومزينـــ�ة باملرجان .يصنع
البعـــض منها مـــن الصباغة الســـلكية أو من السالســـل
الصغرية .حنـــدد أبرزها من خـــالل ما يلي:
 .1اجلبني :عبـــارة عن نوع من أنـــواع األكاليل املتواجدة
باجلنـــوب الغـــريب املغريب عامـــة .يعـــود تاريخه هذه
احللية بشـــكل عـــام إىل ازدهـــار املدن الكـــرى .حيث
ذاع صيتهـــا يف فرتة ما قبـــل االســـتعمار( .)12ثم انتقل
إىل بعـــض املناطق الريفية فيما بعد ،ثم إىل الشـــمال
الغـــريب املغـــريب .حليـــة اجلبـــن عبـــارة عـــن إكليل.

ثـقـافـة مـاديـة

يع ــرف ل ــدى النس ــاء الطاعن ــات يف الس ــن فق ــط(.)13
يصـــل ارتفاعـــه إىل 8ســـم .يلبـــس فـــوق الكاحـــل.
يص ــاغ م ــن الفض ــة املش ــقوقة برس ــومات تقليدي ــة.
ان ــه عب ــارة عن(حلي ــه ممتلئ ــة م ــن ن ــوع عتي ــق ج ــدا،
يت�أل ــف م ــن صحيف ــة منبس ــطة على ش ــكل س ــوار.
ترتديـــه النســـاء عـــادة يف األرجـــل .يقفـــل بواســـطة
قطع ــة م ــن اخلي ــط احلدي ــدي ال ــذي يم ــر بفجوت ــن
بطـــريف اخللخـــال الـــذي ال ختلعـــه املـــرأة أبـــدا)(.)14
يصنــع اخللخــال مــن الفضــة املســبوكة يف قالــب ثــم
يط ــرق باملطرق ــة ويف األخ ــري يت ــم نقش ــه.

يتكون مـــن عدة صفاحئ بهـــا ثقوب مفرغـــة ،ومزين�ة
حببيب�ات زجاجية متصلة ببعضها البعض بواســـطة
حلقـــات مفصلية.
 .2العصاب ــة :عب ــارة ع ــن ت ــاج مؤل ــف م ــن س ــت صف ــاحئ
مخروم ــة .تتش ــكل كل واح ــدة منه ــا م ــن مرب ــع تعل ــوه
قبـــة منتهيـــة بهـــالل .كمـــا تنتهـــي كل صفيحـــة
بعناص ــر م ــن الفض ــة املقطع ــة .يتم ــزي ه ــذا النم ــوذج
بصياغ ــة ثقيل ــة .مم ــا يؤك ــد عراقت ــه وتم ــزيه باألناق ــة
واجلم ــال.
 .3حلق ــة األذن :يتم ــزي رصي ــد منطق ــة س ــوس املغربيــ�ة
فيمـــا خيـــص حلقـــات األذن بالغـــى والتمـــزي .حيـــث
تتوف ــر املنطق ــة عل ــى أش ــكال ومقاس ــات مختلف ــة.
 .4تمش ــرافت :عب ــارة ع ــن ق ــرط م ــن الفض ــة املقطع ــة
واملشـــقوقة .يأخـــذ القســـم الســـفلي منـــه شـــكال
تقليدي ــا كأس ــنان املنش ــار .كم ــا تعل ــوه س ــعفة خني ــل.
حتم ــل خمس ــة م ــن تل ــك األس ــنان سالس ــل قص ــرية
منتهيـــة بأشـــكال فضيـــة مقطعـــة .كانـــت املـــرأة
األمازيغي ــة السوس ــية ،حتم ــل ه ــذه احللي ــة يف أعل ــى
األذن .لك ــن م ــع م ــرور الوق ــت ،أصبح ــت تلب ــس يف
شـــحمة األذن .نظـــرا لصغـــر حجمهـــا.
 .5حلق ــة ثيط ــري :عب ــارة ع ــن حلق ــة ذات ش ــكل دائ ــري
بســـيط .يتكـــون مـــن خيـــط فـــي ملتـــف حـــول
نفســـه .ال حيمـــل أي نـــوع مـــن الزخرفـــة أو احلبـــات
الزجاجيــة أواملرجاني ـ�ة .ســميت بـ«ثيطــري» ،ألن هــذه
األخـــرية تعـــين ثقـــب األذن باألمازيغيـــة.
 .6عالق ــة الشنش ــانة :تعت ــر م ــن أق ــدم أن ــواع األق ــراط
بمنطق ــة س ــوس .يبل ــغ نص ــف قطره ــا « 10س ــم».
وتك ــون مزينـ ـ�ة بأن ــواط عل ــى ش ــكل جن ــوم .تزي ــد يف
جمــال زخرفــة احلليــة .أمــا كلمة«شنشــانة» ،فتعــين
«كن ــن األن ــواط والسالس ــل».
 .7اخللخـــال :يعتـــر اخللخـــال أكـــرث حلقـــات األرجـــل
قدمـــا .تضعـــه بشـــكل بـــارز النســـاء الصحراويـــات
بضواب ــط خاص ــة .لك ــن م ــع م ــرور الس ــنوات ،أصب ــح

 .أردي ــف احلن ــايش :عب ــارة ع ــن حلق ــة للكع ــب م ــن
الفض ــة املقلوب ــة .لكن ــه مختل ــف ع ــن الن ــوع األول.
حيمـــل زخرفـــة هندســـية ممـــزية للفـــن األمازيغـــي
خاصــة .لكنــه أقــل ســمكا وأخــف وزنــا مــن اخللخــال.
إن ــه عب ــارة عل ــى نص ــف دائ ــرة أطرفه ــا عب ــارة عل ــى
رؤوس ثعابـــن.
 .أنســخاب :عبــارة عــن قــالدة مــن العجين ـ�ة املعطــرة.
تتك ــون م ــن حب ــات مصنوع ــة م ــن عجينــ�ة معط ــرة
مؤلف ــة م ــن اخلش ــب وبت ـ�الت ال ــورد وازرار القرنف ــل،
والزعفـــران وجـــوزة الطيـــب والعنـــر ،باإلضافـــة إىل
المـــاء املعطـــر .تمثـــل هـــذه القـــالدة أداة لإلغـــواء
واإلغــراء .نظــرا لمــا لراحتهــا القويــة مــن قيمــة كبــرية
يف فتنـ ـ�ة الرج ــال.

)3

احللي الصحراوية:

تتمزي احللـــي الصحراوية بالبســـاطة واجلمال .حيث
تب�دو البســـاطة يف األشـــكال املصغرة خصوصـــا يف املثلث
واملربـــع واملســـتطيل .أمـــا اجلمـــال فيبـــ�دو يف الزخرفـــة
الهندســـية احللـــي والنقـــش الـــذي يمزيها .تتجلـــى أبرز
أنـــواع احللـــي الصحراوية فيمـــا يلي:
 .1ترياوت(ترويـــت) :عبـــارة عـــن حجـــاب مؤلف من
مســـتطيل 8ســـم ×5 .8ســـم من الفضة والنحاس.
كمـــا أنـــه مزيـــن بأشـــكال هندســـية .يأخـــذ الوجه
اخلاريج شـــكال هرميا .يلبس مفـــردا أو مزدوجا على
اﻟﺤﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻻﻟﻲ
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قـــالدة من اجللد بشـــكل خيـــط دقيق مـــن اخليوط
املنســـوجة .ينطـــوي يف األصل علـــى تمائـــم أو رمل.
لذلـــك حيافظ علـــى اســـم التميمة تـــريوات .أما حن
حيتـــوي علـــى آيـــة قرآنيـــ�ة ،فيتـــم تميزيه بتســـميت�ه
تمقر و ت .
 .2تـــريوات ثـــان ادمـــردن :عبـــارة عـــن حليـــة صدريـــة
كبــرية علــى شــكل مثلــث مــن الفضــة املطرقــة .تكــون
مزخرفــة بأشــكال محــزوزة ومجمعــة دون أي تلحيــم.
أمـــا الزخرفـــة املوجـــودة يف مركـــز املثلـــث األعلـــى،
فيك ــون مثبتــ�ا بمس ــمار ذو رأس مح ــدد .ق ــد حتت ــوي
ه ــذه احللي ــة إم ــا عل ــى رم ــل أو عب ــارات س ــحرية أو
كتابـــات مقدســـة.
 .3أحبـــق :جيمـــع علـــى إحبقـــان .يتكـــون مـــن ســـطحه
مس ــطح بع ــرض  3س ــم .تم ــزيه زخ ــارف ذات أش ــكال
قديم ــة م ــن الف ــن الصح ــراوي .تلب ــس ه ــذه احللي ــة
بصف ــة عام ــة يف ال ــزوج واح ــد يف كل ذراع.
 .4إقاقــن :عبــارة عــن ســوار مــن الفضــة املقلوبــة .يتخــذ
شـــكل ســـوار احلجـــر األســـود املســـى»تيوکاون».
حي ــث كان املحارب ــون الرج ــال يلبس ــونه ف ــوق املرف ــق

ليخنقـــوا بـــه عدوهـــم( .)15ينغلـــق الســـوار بشـــكل
بس ــيطبتش ــقيقالنهايت ــنالواح ــدةداخ ــلاألخ ــرى.
 .5حلقــة األذن (تزييب�اتــني) :عبــارة عــن قــرط صحــراوي.
يبل ــغ محيط ــه  8س ــم .يلب ــس مش ــدودا إىل الضفائ ــر.
يتمــزي بشــكله املســطح الــذي حيمــل رســومات منجــزة
باإلزميــل .ينتهــي طــرف القــرط خبيــط معــدين ملتــوي
علــى شــكل عقــدة أمــا الطــرف الثــاين فيكــون منحني ـ�ا.
 .6تزييب�ات ــني :يلب ــس ه ــذا الق ــرط ال ــذي يق ــرتب م ــن
األس ــاور (احبيق ــان وي ــن ادکار) ،ح ــول األذن للنس ــاء
الذي ــن ال يثق ــن آذانه ــن.
 .7اخلاتم:عبـــارة عـــن حليـــة مصنوعـــة مـــن الفضـــة
املقلوبـــة .كمـــا يعـــد حليـــة جـــد ممـــزية للفـــن
الصحـــراوي .وذلـــك بطرازهـــا الشـــكلي الواضـــح.
 .اســـاوراون اســـويل :عبـــارة عـــن مفتـــاح خمـــار
صحــراوي .يلبــس مربوطا إىل هــدب اخلمار(أســويل).
يصن ــع م ــن النح ــاس األحم ــر واألصف ــر .ه ــذا املع ــدن
الــذي يقــدر بشــكل كبــري خلصائصــه الســحرية .حيــث
كان يســتعمل يف األصــل كمفتــاح حقيقــي .أمــا اليــوم،
فقـــد أصبـــح يســـتعمل كأداة للزينـــ�ة مـــع احتفاظـــه
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دائم ــا خباصيت ـ�ه النفعي ــة .عل ــى اعتب ـ�ار أن ثقل ــه يش ــد
اخلمــار أثنـ�اء العواصــف الرمليــة .تــرز يف هــذه احلليــة
العالقــة بــن الفــن الطاريق(قبائــل الطــوارق) ،ونظــريه
اإلغريقـــي(.)16
 .اخلامســـة :تتكـــون مـــن خمســـة معينـــ�ات .حيـــث
تك ــون أصاب ــع الي ــد ملتحم ــة .لك ــن نالح ــظ نوع ــا م ــن
التشــابه بينهــا وبــن اخلامســة»يد فاطمــة املوجــودة
يف املنطق ــة الش ــمالية .غالب ــا م ــا تعل ــق اخلامس ــة يف
الرقب ــة .نظ ــرا لم ــا حتمل ــه م ــن ق ــوة س ــحرية ووقائي ـ�ة
يف املعتق ــد الش ــعيب الصح ــراوي واملغ ــريب عام ــة.

الزراعي أو املـــرض أو احلريق الذي يصيـــب املزنل أو ترمل
امـــرأة ،تبيع املرأة جـــزءا من حليها املدخرة حىت يتســـى لها
احلصول علـــى المال الكايف لســـد حاجاتهـــا .لكن بمجرد
أن تتحســـن األوضاع المادية لألســـرة ،حىت تب�دأ بشـــراء
حلـــي جديدة .لتعـــود مرة أخـــرى إىل عملية االدخـــار أليام
املســـتقبل .يقـــول الباحث جـــورج مارســـية(Gorges
 )Marcaisيف هذا الصدد(:تعتر احللي ســـبائك متنقلة
أكرث ما هي جماليـــة .إنها مدخرات صاحلة لتبـــ�ادل وتب�اع
عنـــد احلاجـــة)( .)18أما املثـــل الشـــعيب املتـــداول يف هذا
الشـــأن ،فيقول(:احلدايد للشـــدايد) .بمعـــى أن احللي
وجدت أليـــام األزمات.

وظائف احللي التقليدية املغربي�ة:

)2

يت�داول األمازيـــغ املنطقة األطلســـية املغربي�ة مقولة
مشـــهورة مفادها (جســـم بدون حلي ،جســـم بدون روح)
( .)17كما يؤكـــدون على أن احللي ترافق املـــرأة من ميالدها
إىل موتهـــا .ذلك أن يـــدي الطفلة الصغرية تطوق بأســـاوير
ولو مـــن خيط .كما تشـــكل املجوهرات جزءا أساســـيا من
مهـــر الفتـــاة املغربيـــ�ة .بهـــذا ،ارتبطت احللـــي بمختلف
أشـــكالها ،بأبعـــاد معنويـــة وماديـــة وجماليـــة ،ورمزية.
حيث لـــم تقتصـــر وظيفتها علـــى البعد الزييـــين فقط،
بـــل جتاوزت ذلـــك إىل أبعـــاد مختلفة .ارتبطت بالســـلوك
البشـــري ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن ثقافـــات ومعتقدات
وشـــعائر ديني�ة .ذلك أن الزين�ة والتجمـــل باحللي ،لم تكن
وليد هـــذا العصر ،بل عرفته البشـــرية بفطرتهـــا من أقدم
العصـــور .كما احتلـــت مكانة عالية عند املـــرأة يف مختلف
املجتمعـــات .حيث تزينـــت بها يف األعـــراس واالحتفاالت
وحـــىت يف احليـــاة اليومية .فقـــد اعتـــرت الزينـــ�ة قديما
حركـــة وســـلوكا ســـحريا .حيث شـــكلت هـــذه احللي يف
مختلـــف األزمنة القديمة ،طلســـما وتعويـــذة .مما جعل
هذه احللـــي تتمزي بوظائـــف عدة:

لعبـــت احللـــي دورا وقائي�ا .إنهـــا بمثابة ذلـــك اجلدار
الـــذي يصد مختلـــف الظـــروف اخلارجية .لقـــد أظهرت
بعـــض الدراســـات اخلاصـــة بأشـــكال الزيـــن األوىل
للجســـم ،مكانة هـــذه األنواط الـــيت كان اإلنســـان يعلقها
يف رقبتـــ�ه للحصـــول على فوائـــد عالجية ووقائيـــ�ة .بهذا،
تعددت رمـــوز احللي املرتبطة بهـــذه الوظيفـــة الوقائي�ة.
حنـــدد بعضها مـــن خـــالل العناصـــر التالية:
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الوظيفة االقتصادية:

غالبا مـــا تقوم املـــرأة بادخـــار حليها مع مـــرور الزمن.
لكـــي يف أيام أزماتها الـــيت قد تكون نتيجـــة تلف املحصول

الوظيفة العالجية(الوقائي�ة):

 .1اليـــد أو اخلامســـة:تعتر اليد من العناصـــر الرمزية
األكرث شـــيوعا يف هـــذا الشـــأن .إنها بمثابـــة تميمة أو
طلســـم .تهـــدف إىل طـــرد أو صد الشـــر املنبعث من
العن .حيث يتـــم ربط رمز اليد بأهميتها األساســـية
يف حياة اإلنســـان باعتب�ارهـــا عضوا بـــارزا من أعضاء
اجلســـم .كما أنها تب�دع وتولد احلياة .حيث تســـتمر
يف منحها قوة دفـــع العن.
 .1الســـمكة:إن كـــرثة بيـــض الســـمكة ،جعلهـــا رمـــز
اخلصوبـــة .لهـــذا ،تعلقها املـــرأة أو الرجـــل خوفا من
عـــدم اإلجنـــاب ،أو اإلصابـــة بالعقم.
 .1الثعبـــان :غالبا ما ارتبـــط الثعبان بعالم الشـــر .فقد
اعترتـــه التقاليـــد اليهوديـــة معلمـــا وكاتما ألســـرار
الســـحر .أمـــا يف اإلجنيل ،فهـــو الذي خيول لإلنســـان
إركاب اآلثـــام .لكن علـــى الرغم من ارتبـــ�اط الثعبان
اﻟﺤﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻻﻟﻲ
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بالشـــر ،فقد كان يســـتنجد بالثعبان ملحاربة األشـــرار
مـــن عالم اجلـــن .غـــري أنـــه يف احلكايات الشـــعبي�ة
املغربي�ة(األمازيغيـــة خاصـــة) ،فيتســـم ببعـــض
اللبـــس .ألنـــه يبـــ�دو بمظهريـــن مختلفـــن .ذلـــك
أن الثعبـــان الذكـــر «إزرم» ،يرمـــز للقـــوة الرجوليـــة
املتوحـــدة .أمـــا األنـــى ،فهي رمـــز لألنوثة الســـلبي�ة
املغريـــة .إنـــه يشـــكل رمـــزا لبعـــث األمـــوات ورمزا
لقـــوة الرجولـــة .كمـــا يشـــكل أحيانـــا رمـــزا لألرض.
نظـــرا التصاله بها عن طريق انســـالخ جلـــده القديم
وتغيـــريه جبلد جديـــد .باإلضافـــة أنه بمثابـــة الكفيل
لصلـــة الرجـــل باملـــرأة وخصوبتها.
 .1العقـــرب :إضافـــة إىل رمز الثعبـــان ،جنـــد العديد من
رموز احليوانـــات األخـــرى .أهمها العقـــرب .ال نعرف
عن هـــذا الرمـــز الكثري مـــن التفاصيـــل .غـــري أن املرأة
األمازيغية جببال األطلس املتوســـط خاصة ،وبهدف
حماية الزبـــدة ،تقـــوم بصناعة طلســـم قوامه قصبة
يســـجن بداخلها عقرب والســـحلية والسمكة.
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الوظيفة اجلمالية الزتييني�ة:

كث ــرية ه ــي احلل ــي واجلواه ــر كان ــت تداع ــب القل ــب
جلمـــال شـــكلها ،وتبهـــر العـــن بريقهـــا وزهـــو ألوانهـــا،
وجتل ــب األنظ ــار مله ــارة صنعه ــا ،فتقلدوه ــا وتزين ــوا به ــا.
لهـــذا تمـــزيت بصفـــات عـــدة .منحتهـــا ســـمات جماليـــة
ممــزية كاللــون واللمعــان واألســطح امللســاء الناعمــة .فقــد
اهتــم اإلنســان منــذ القديــم بزين ـ�ة الــرأس وإحاطتــه بت ـ�اج
ذه ــيب مرص ــع باحلج ــارة الكريم ــة .إضاف ــة إىل اس ــتخدام
األش ــرطة املزركش ــة عل ــى هيئـ ـ�ة عصاب ــة لرب ــط الش ــعر
م ــع اجلب ــن .كم ــا اس ــتخدم األق ــراط بمختل ــف أش ــكالها
وألوانه ــا وأنواعه ــا عل ــى م ــر العص ــور .كم ــا اهت ــم اإلنس ــان
بزيـــن الصـــدر والعنـــق بالقالئـــد والعقـــود الـــيت تعـــد
م ــن أق ــدم أش ــكال احلل ــي ظه ــورا واس ــتخداما لس ــهولة
صناعته ــا .كم ــا اهت ــم اإلنس ــان أيض ــا بزي ــن األط ــراف.
خاص ــة زينــ�ة الي ــد باألس ــاور واخلوات ــم إضاف ــة إىل تزي ــن
األرج ــل باخلالخ ــل وغريه ــا.
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الوظيفة االجتماعية:

شـــكلت املجوهـــرات جزءا أساســـيا مـــن مهـــر الفتاة
املغربيـــ�ة .لهـــذا ،فإنهـــا تبـــ�دأ يف جمعهـــا يف ســـن مبكرة.
حيث حتصل علـــى ســـوارين وقرطن بمناســـبة صيامها
األول .كمـــا يقدم لهـــا أهل اخلطيب عند إتمـــام اخلطوبة
مجموعة مـــن املجوهـــرات لكـــي ترتديها أمـــام املدعوين
للتعـــرف على قيمـــة ثمنها .كما يرســـل لها أهـــل الزوج يف
كل مناســـبة حلية تدعـــى «املهيبـــ�ة» .أما عنـــد الزفاف،
فإن أهـــل الفتـــاة ،يتممـــون للعـــروس ما تبقـــى من حلي
ضروريـــة .أمـــا الـــزوج ،فيقـــدم لهـــا يف اليـــوم الثـــاين من
الزفـــاف ،هدية تدعـــى «حليـــة الكلمـــات األوىل» .وعند
تقديـــم الزوجـــة ألســـرة الـــزوج ،يقـــدم أقـــارب الـــزوج
للعـــروس بعـــض احللي كهدايـــا تدعى «حـــق اخلروج».
وفيما بعـــد ،يقدم للزوجـــة حلية عند كل مناســـبة أو عند
الـــوالدة وخاصة إذا كان ذكرا .بهـــذا ،تتزين املرأة باحللي يف
مختلف املناســـبات .فعلـــى الرغم من ثقل تلـــك احللي،
فإن املـــرأة تتحملها لتلفت إعجاب وتقديـــر اآلخرين وإبراز
أهميـــة حليها املدخرة .بهذا ،شـــكلت احللي وســـيلة إلبراز
املكانـــة االجتماعية اليت تتمتـــع بها املـــرأة .فكلما أضافت
قطعة جديـــدة إىل ما تكتســـبه مســـبقا ،ارتفع شـــأنها يف
مجتمعها أكرث .لكن مهما كان مســـتوى املـــرأة االجتماعي،
فالبـــد لهـــا أن ترتدي علـــى األقل ســـوارا أو قرطـــن أثن�اء
األعمـــال اليومية .باإلضافـــة إىل املجوهـــرات املخصصة
لألعيـــاد واملناســـبات .كما ترز العـــروس يـــوم زفافها كل
مـــا لديهـــا من حلـــي .حيث يشـــكل ذلـــك نوعـــا التب�اهي
واالفتخار بالنســـبة لألســـرة ومـــا تملكه مـــن ثروة.
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الوظيفة التواصلية والتاريخية:

غالبـــا مـــا تتمزي احللـــي بقيمـــة تاريخية مهمـــة ،نظرا
لمـــا حملتـــه من صـــور ملـــوك وشـــخصيات وأســـمائهم
واملعتقـــدات الـــيت ســـادت يف الفـــرتات التاريخيـــة الـــيت
تمثلهـــا .كمـــا اشـــتملت بعـــض األحجـــار علـــى أســـماء
أصحابهـــا وأســـماء الفنانـــن الذيـــن قامـــوا بتشـــكيلها
والرســـم عليهـــا .حيـــث يمكن مـــن خاللها تتبع أشـــكال
هذه الكتابات وقيمتها .أما بالنســـبة للوظيفة التواصلية،

ثـقـافـة مـاديـة

فتكمـــن يف كـــون احللـــي عبـــارة عـــن وثيقـــة تـــرز قيمة
الشـــخص الـــذي يضعها .إنهـــا تعكس أشـــكال وزخارف
واقـــع اإلنســـان يف مجتمعـــه ،وإبـــراز تقاليـــده ،وتاريخه
ومعتقداتـــه( .)19إال أن هـــذا الدور التواصلـــي الذي عرفته
احللـــي يف كل املجتمعات وعلـــى مر العصور ،عـــرف اليوم
نوعـــا مـــن الرتاجـــع .وذلك بســـبب تطـــور نمـــط احلياة
واســـتعمال أســـاليب تواصلية جديدة .لكـــن على الرغم
من هـــذا الرتاجـــع البـــارز ،فيمكن حصـــر هـــذه الوظيفة
التواصليـــة فيمـــا يلي:
 ارتب�اط اســـتعمال النســـاء لهذه احللي ،رهن بطبيعةالقيـــم اليت تســـود البيئ�ة الـــيت تعيش فيهـــا  .لكونها
تشـــكل بديال عن اللغة اللفظية (املنطوقـــة)( .)20إنها
وســـيلة تزييني�ة .حتمل رســـائل اتصاليـــة مدونة اجتاه
اجلماعة اليت تعيـــش ضمنها.
 يكمـــن اجلانب الثاين لهذا املســـتوى ،يف احللية يف حدذاتها .بمعـــى أن األشـــكال والزخارف واأللـــوان اليت
تمـــزي احللية ،حتمـــل دالالت عدة .حتيل على رســـائل
مـــن خـــالل طبيعـــة األشـــكال والعناصـــر املكونـــة
لهـــا( .)21ولعل هـــذا ما يمـــزي حلي منطقـــة جغرافية
عـــن أخـــرى ،أو بلد عـــن آخر .ألنها تشـــكل جـــزءا من
احلضـــارة والهوية.

استنت�اجات وتركيب:
تعـــد احللـــي التقليدية من أبـــرز املصوغـــات املعدني�ة
الـــيت عرفهـــا املجتمـــع املغـــريب عامـــة .تن�اقلتهـــا مختلف
األجيـــال عـــر العصـــور .ترجـــع أقـــدم احللـــي إىل العصر
احلجـــري القديـــم املتأخـــر( 6900ق .م) .لقد اســـتعمل
اإلنســـان املغريب يف احلضارة القديمة قشـــور بيض النعام
كحلية .كما اســـتخدم كل مـــا رآه مناســـبا ،مثل األصداف
وعظـــم احليوانـــات إىل حن اكتشـــاف املعـــادن واألحجار
الكريمة .حيث صـــاغ منها حليه املمزية .بهـــذا ،مرت هذه
احللـــي التقليدية بعـــدة مراحل ابتـــ�داء مما قبـــل التاريخ
وصوال إىل عصرنـــا احلايل .نتيجة تعاقـــب حضارات عدة:
الفينيقية والبزينطية واإلســـالمية .فقد تركت كل حضارة
بصمتهـــا علـــى حليهـــا .لكن علـــى الرغـــم مـــن اختالف
هـــذه احللي التقليدية املغربي�ة حســـب اختـــالف املناطق
اجلغرافيـــة بمـــا حتمله مـــن ممـــزيات عرقيـــة وحضارية،
فإنها تتكـــون يف مجملها مـــن نفس القطع واألشـــكال مع
بعـــض االختالفات البســـيطة .ألن كل منطقة قد أنتجت
حليهـــا طبقا لتقاليدهـــا الفني�ة والتقنيـــ�ة اخلاصة ارتبط
تنوع أســـماء هـــذه احللـــي وأشـــكالها ،بتعـــدد مدلوالتها
الرمزيـــة والثقافيـــة وحمولتها احلضارية بشـــكل عام.
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الهوامش :
 .ريغتيس(عـــي) ،أحـــكام الحـــي يف الفقه
اإلســـالمي ،رســـالة ماجســـتري يف معهد
اآلثار ،جامعـــة األردن ،2000 ،الصفحة.8:
الفريوزبـــادي (مجـــد الديـــن محمد بن
يعقـــوب) ،القامـــوس املحيـــط ،ج ،2دار
الجيـــل ،بـــريوت ،الصفحة.320:
 .2مجمع اللغـــة العربية ،املعجم الفلســـفي،
ط  ،الهيئـــة العامـــة لشـــؤون املطابع
األمرييـــة ،مـــرص ،1983 ،الصفحة.52:
3. Mathieu)Hiscoine( ,le bigoue en Algérie, dossiers documentaire
4. n°8,Alger,1870,page :30
5. Boudjabbour)Samira(,L’art
dans
les sociétés préhistoire en Algérie ,2003,page :4
6. Tatiana ben foughal, Bigeux et bijoutiers de l’urées tradition et innavian,page :70 .
 .هانـــي عبـــد اللطيـــف عامـــر ،الحي
واملجوهـــرات البيزنطية( ،ضمن رســـالة
ماجيســـتري يف اآلثار) ،الجامعـــة األردنية،
الســـنة الجامعيـــة ،2004/2005
الصفحـــة.18:
 .8عائشـــة حنفي ،الحي الجزائريـــة بمدينة
الجزائر يف العهد العثمانـــي ،وزارة الثقافة،
ج ،2الجزائـــر ،20 3 ،الصفحة.8:
 .9البكـــر محمد ،الزينة يف العصـــور القديمة،
مجلة :املأثور الشـــعبي ،العدد ،1990 ،2
الصفحة.83 ،82:
 . 0البكر محمـــد ،الزينة يف العصـــور القديمة
(مرجع ســـابق) ،الصفحة.86:
 .جودت قســـومة ،الصناعـــات التقليدية،
ط  ،املؤسسة املؤسســـة الوطنية لالتصال
والنـــر والتوزيـــع ،الجزائـــر،1998 ،
ا لصفحة .2 2 :
 . 2زيـــدي (فريـــال) ،الحي لســـان املرأة
الخفي ،بحث وصفي ســـيميولوجي للحي
الجزائرية ،ط  ،املؤسســـة الوطنية للفنون
املطبعية ،الجزائـــر ،2005 ،الصفحة.62:

 . 3زيدي(فريال) ،الحي لســـان املرأة الخفي،
(مرجع ســـابق) ،الصفحة.74:
 .14تهاني بن نارص العجاجـــي ،الحي وأدوات
الزينـــة التقليدية ،مجلة الثقافة النفســـية،
العدد 20 3 ،الصفحة.136:
) 5( . 5تهانـــي بن نـــارص العجاجي ،الحي
وأدوات الزينـــة التقليدية(مرجع ســـابق)،
ا لصفحة .1 4 2 :
16. Arts et architecture amazighes du
Maroc, œuvre collectif , Institut Royal de la Culture Amazighe, Editions
La Croisée des Chemins, Casablanca2012, page :275.
. Compsfabrar)Henriette(,Parure des
temps préhistoire en Afrique de nord ,
Alger,1960 , page : 71 .
 .18هولرتاكـــس ،قامـــوس املصطلحـــات
األنرتوبولوجيـــة والفلكلورية ،ترجمة:محمد
الجوهـــري ،حســـن الشـــامي ،ط،2
الهيئة العامـــة لقصورالثقافـــة ،القاهرة،
الصفحـــة.126:
 .19ألفريـــد لوكـــس ،املـــوارد والصناعات،
ترجمة:زكي اســـكندر ،محمـــد زكي عتيم،
ط  ،مكتبـــة مدبويل ،القاهـــرة ،1991 ،
ا لصفحة .6 5 :
 .20فريدة بـــن ونيس ،املجوهـــرات والحي يف
الجزائر ،سلســـلة الفن والثقافـــة ،الجزائر،
 ،1976الصفحة.0 :
 .2محمد لطفي جمعة ،مباحـــث يف الفلكلور،
ط  ،عالـــم الكتـــب ،القاهـــرة،1998 ،
الصفحة.48 ،47:

المصادر:
 .ابن منظور ،لســـان العـــرب ،مجلد ،
.
ا لجزء ،2
 . 2 .2الفريوزبادي(مجـــد الديـــن محمد بن
يعقـــوب) ،القامـــوس املحيـــط ،ج ،2دار
الجيـــل ،بريوت.

ثـقـافـة مـاديـة

المراجع باللغة العربية:
.

.2
.3

.4

.5

.6

ابن ونيس(فريدة) ،املجوهـــرات والحي يف
الجزائر ،سلســـلة الفن والثقافة ،الجزائر،
.1976
جمعة(محمد لطفـــي) ،مباحث يف الفلكلور،
ط  ،عالم الكتـــب ،القاهرة.1998 ،
جودت قســـومة ،الصناعـــات التقليدية،
ط  ،املؤسسة املؤسســـة الوطنية لالتصال
والنر والتوزيـــع ،الجزائر.1998 ،
حنفي (عائشـــة) ،الحي الجزائرية بمدينة
الجزائر يف العهد العثمانـــي ،وزارة الثقافة،
ج ،2الجزائر20 3 ،
نقال عـــن :زيدي(فريال) ،الحي لســـان
املـــرأة الخفي ،بحث وصفي ســـيميولوجي
للحـــي الجزائرية ،ط  ،املؤسســـة الوطنية
للفنون املطبعيـــة ،الجزائر.2005 ،
مجمع اللغـــة العربية ،املعجم الفلســـفي،
ط  ،الهيئـــة العامـــة لشـــؤون املطابع
األمريية ، ،مـــرص.1983 ،

المراجع باللغة الفرنسية:
. Arts et architecture amazighes du
Maroc, œuvre collectif , Institut Royal de la Culture Amazighe, Editions
La Croisée des Chemins, Casablanca2012.
2. ben foughal,) Tatiana(, Bigeux et bijoutiers de l’urées tradition et innavian,
3. Boudjabbour)Samira(,L’art dans les
sociétés préhistoire en Algérie ,2003
4. Compsfabrar)Henriette(,Parure des
temps préhistoire en Afrique de nord ,
Alger,1960

5. Mathieu)Hiscoine( ,le bigoue en Algérie, dossiers documentaire n°8,Alger,1870.

د  .المراجع المترجمة:

 .ألفريـــد لوكـــس ،املـــوارد والصناعات،
ترجمة:زكي اســـكندر ،محمـــد زكي عتيم،
ط  ،مكتبـــة مدبويل ،القاهـــرة .1991 ،
 .2هولرتاكـــس ،قامـــوس املصطلحـــات
األنرتوبولوجيـــة والفلكلورية ،ترجمة:محمد
الجوهري ،حســـن الشـــامي ،ط ،2الهيئة
العامة لقصـــور الثقافـــة ،القاهرة.

هـ  .الرسائل الجامعية:
 .ريغتيس(عـــي) ،أحكام الحـــي يف الفقه
اإلســـالمي ،رســـالة ماجســـتري يف معهد
اآلثار ،جامعـــة األردن.2000 ،
 .2هانـــي عبـــد اللطيـــف عامـــر ،الحي
واملجوهـــرات البيزنطية( ،ضمن رســـالة
ماجيســـتري يف اآلثار) ،الجامعـــة األردنية،
الســـنة الجامعيـــة .2004/2005

 .المجالت والدوريات:
 .البكر(محمد) ،الزينـــة يف العصور القديمة،
مجلة:املأثور الشـــعبي ،العدد .1990 ،2
 .2العجاجـــي (تهانـــي بن نـــارص) ،الحي
وأدوات الزينـــة التقليدية ،مجلـــة الثقافة
النفســـية ،العدد.20 3 ،52

الصور
-

من ال#تب.

اﻟﺤﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻻﻟﻲ

201

https://ativandoneuronios.files.wordpress.com/2011/05/ed2g.jpg

فضا النشر

«الطريق إىل العاصمة القديمة»
للباحث صالح اجلودر توثيق للمحات من أمكنة وشخوص املحرق

204

204

اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﻌﺪد 58

أ .سيد أحمد معتوق  -مملكة البحرين

«الطريقإىلالعاصمةالقديمة»
للباحث صالح اجلودر
توثيق للمحات من
أمكنة وشخوص املحرق

يف كتابـــه «الطريـــق إىل العاصمـــة القديمـــة ..املحـــرق اخلليفيـــة
 ،»1783يأخـــذ الباحـــث البحريـــين ،صـــالح بـــن يوســـف اجلـــودر،
قارئــه يف رحلــة تاريخيــة إىل حيــث مدينـ�ة املحــرق -العاصمــة القديمــة
للبحري ــن ،وأك ــر امل ــدن بع ــد العاصم ــة املنام ــة يف الوق ــت الراه ــن-
ً
ً
عابـــرا بـــه مناطقهـــا ،وأزقتهـــا ،وأســـواقها ،ومـــارا علـــى شـــخوصها،
وأمكنتهــا .إذ يتمحــور كتابــه ،حــول تاريــخ هــذه املدين ـ�ة مــن اجلانــب
ً
ً
الثقــايف ،متنـ�اوال حكاياتهــا ،ومروياتهــا ،وفنونهــا ،ومســتعرضا مــا قالــه
محاولـــة لتأريـــخ هـــذه املدينـــ�ة بـــكل
املؤرخـــون واملدونـــون فيهـــا ،يف
ٍ
ثقله ــا الثق ــايف ،واحلض ــاري ،واالجتماع ــي ،واحلف ــاظ عل ــى ذاكرته ــا
م ــن تق ــادم الزم ــان ،وغوره ــا يف حب ــر النس ــيان.

فضا النشر

صالح اجلودر

ومـــن خـــالل هـــذا الرصـــد ،يبـــن الباحـــث اجلـــودر
ً
الـــدور الـــذي لعبتـــ�ه املحـــرق ،بوصفهـــا مركـــزا مـــن
مراكـــز احلركـــة الثقافيـــة يف البحريـــن ،ودور شـــخوصها
ً
يف هـــذا احلـــراك ،متتبعـــا تاريخهـــا بصـــورة بانوراميـــة
تكشـــف العمـــق احلضـــاري والثقـــايف لهـــذه املدينـــ�ة
الـــيت يعدهـــا املؤلـــف وعـــاء لذاكـــرة هامـــة مـــن تاريـــخ
البحري ــن ،والذاك ــرة اإلس ــالمية ،خاص ــة م ــع اختي�اره ــا
«عاصمـــة للثقافـــة اإلســـالمية» يف العـــام  ،2018مـــن
قبـــل «املنظمـــة اإلســـالمية للرتبيـــ�ة والعلـــوم والثقافـــة
(اإليسيســـكو)».
ويقســـم الباحـــث كتابـــه إىل مقدمـــة ،يتنـــ�اول فيهـــا
ً
البداي ــات األوىل للمح ــرق ،وأث ــى عش ــر فص ــال ،تتنــ�اول
تفاصيـــل أصالتهـــا ومعاصرتهـــا ،و(فرجانهـــا) أحيائهـــا
القديمـــة ،وخورهـــا المـــايئ ،إىل جانـــب عيونهـــا العذبـــة،
ومجالس ــها ،ومدارس ــها ،واحلرك ــة التعليمي ــة والثقافي ــة
فيهـــا ،كمـــا يتطـــرق إىل مكتب�اتهـــا ،ومستشـــفياتها،
ونواديهـــا الثقافيـــة والرياضيـــة ،ومراكـــز الفنـــون
الشـــعبي�ة ،باإلضافـــة ألســـواقها ،ومـــا تتضمنـــه مـــن
مقـــاه ،ودكاكـــن.
ٍ
فع ــر ه ــذه الفص ــول ،يط ــوف الباح ــث ب ــكل ضف ــاف
ً
املحـــرق وأزقتهـــا ،متفحصـــا تاريخهـــا بـــكل مافيـــه،

وانعكاســـات هـــذا التاريـــخ واألمكنـــة علـــى احلركـــة
الثقافيـــة والفكريـــة ،وأثـــر تلـــك االنعكاســـات علـــى
ً
ســـرية املدينـــ�ة وناســـها ،ليشـــكل حبثـــا «جمـــع تاريـــخ
املراكـــز الثقافيـــة بمدينـــ�ة املحـــرق ،وســـجل رجاالتهـــا
الذيـــن قدمـــوا الكثـــري مـــن أجـــل املحافظـــة علـــى ذلـــك
اإلرث التاري ــيخ ،م ــن زواي ــا مختلف ــة وأنش ــطة متع ــددة،
ً
ً
حـــىت أصبحـــت املحـــرق مركـــزا إشـــعاعيا لـــكل الفـــروع
األدبيــ�ة والثقافي ــة واالجتماعي ــة والفنيــ�ة واالقتصادي ــة
والرياضيــة والرتوحييــة» ،كمــا يذكـ ُـر املؤلــف يف مقدمتــه.

محرق البدايات:
ال ينفـــك الباحث عـــن مواجهة أول عقبـــة تواجه من
يبحث يف تاريـــخ املناطق والقـــرى يف البحريـــن ،واملتمثلة
بشـــح املصـــادر ،وندرتهـــا ،وهـــي أول عقبة اصطـــدم بها
الباحث اجلـــودر يف حبثه حـــول تاريخ املحـــرق ،ومرد هذه
العقبة نـــائش عن قلة التدوين يف تلـــك األزمنة ،واالعتماد
الكبري على التداول الشـــفهي .وللتعويض عن هذا الشـــح
يف املصـــادر واملراجع ،اســـتعان اجلـــودر باملصـــادر العربي�ة
القديمة ،وكتابات املستشـــرقن ،كما ارتكـــن للمقابالت
ً
امليدانيـــ�ة مع األشـــخاص الذين حملوا شـــيئ�ا مـــن ذاكرة
املدين�ة ،أو تشـــبعوها من أبائهـــم وأجدادهم.

»اﻟﻂﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ« ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺻﻼح اﻟﺠﻮدر ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎت ﻣﻦ أﻣﻜﻨﺔ وﺷﺨﻮص اﻟﻤﺤﺮق
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ً
وانطالقـــا مـــن البدايـــات األوىل لهـــذه املدينـــ�ة،
يع ــرض الباح ــث األس ــماء املتع ــددة ال ــيت س ــميت به ــا
اجلزيـــرة يف احلقـــب املتعاقبـــة بتعاقـــب احلضـــارات
ً
عليه ــا ،ب ــدءا بـ(راف ــن) ،وال ــذي يع ــين األرض اجلميل ــة
الوادعـــة ذات العيـــون والين�ابيـــع العذبـــة .ولـــم يبـــن
الباح ــث ،م ــا إذا كان ه ــذا االس ــم ديلم ــوين أم أن ــه اس ــم
محلـــي؟ لينتقـــل بعـــده لـــ(أرادوس) ،االســـم الـــذي
أطلق ــه األغري ــق عل ــى املح ــرق ،بع ــد أن اكتش ــفها القائ ــد
اليونـــاين نريخـــوس ،بطلـــب مـــن اإلســـكندر األكـــر،
ثـــم ويف األزمنـــة املســـيحية األوىل ،ســـميت املحـــرق
بـ(ســـماهيج) ،وهـــو االســـم الـــذي مـــا تـــزال إحـــدى
قـــرى املحـــرق حتتفـــظ بـــه ،فيمـــا ســـي اســـمها احلـــايل
ـدد م ــن األقاوي ــل ال ــيت ترجحه ــا املص ــادر
بـ(املح ــرق) ،لع ـ ٍ
املختلف ــة ،منه ــا أنه ــا س ــميت كذل ــك عل ــى اس ــم صن ــم
يعـــود لبكـــر بـــن وائـــل ،وســـائر قبيلـــة ربيعـــة ،ومنهـــا
م ــن يرج ــع االس ــم ملحرق ــة كان ــت حت ــرق فيه ــا الديان ــة
املجوس ــية أمواته ــا ،فيم ــا يش ــري ق ــول ثال ــث ب ــأن االس ــم
ينســـب للمنـــذر بـــن حارثـــة ،الـــذي أحـــرق احلـــرية.
ُ
ومنـــذ فتـــح الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد آل خليفـــة،
امللقـــب بـ(الفـــاحت) البحريـــن ،عـــام 1783م ،وأصبـــح
ً
حاكم ــا عليه ــا ،س ــكن أح ــد أبنــ�اءه الرف ــاع ،فيم ــا س ــكن
اآلخـــر ،وهـــو الشـــيخ عبـــد هللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة
املحـــرق ،ليؤسســـها يف العـــام 1796م ،مركـــزا للســـلطة
السياس ــية ،كم ــا يش ــري الباح ــث ،حي ــث ب ــى فيه ــا قلع ــة
س ــميت بـ(قلع ــة ب ــو ماه ــر) ،ويضي ــف الباح ــث «حبك ــم
موقـــع املحـــرق االســـرتاتييج باخلليـــج العـــريب وحالـــة
الهــدوء واالســتقرار ،جذبــت الكثــري مــن القبائــل العربي ـ�ة
املواليـــة لألســـرة المالكـــة ،ممـــا ســـاعد علـــى ازدهارهـــا
وتقدمهـــا يف شـــىت املجـــاالت».

محرق األصالة واملعاصرة:
بنـــ ً�اء علـــى العـــرض التمهيـــدي املقتضـــب ،يشـــرع
ً
املؤلــف فصــل كتابــه األول ،متنـ�اوال «العاصمــة القديمــة
ً
ب ــن األصال ــة واحلداث ــة» ،متخ ــذا م ــن س ــورها وأبوابه ــا

ً
الثالثـــة انطالقـــة يؤكـــد مـــن خاللهـــا بـــأن «للمحـــرق
ً
ً
قديم ــا -ج ــدارا ع ــايل األس ــوار ،ول ــه ع ــدة أب ــواب تس ــىً
(دراويــز) ،تفت ــح صباح ــا ح ــال خ ــروج الرج ــال إىل البح ــر
ً
والصيـــد ،وتغلـــق ليـــال حـــال عودتهـــم إىل املدينـــ�ة»،
ويس ــتعن يف تأكي ــده له ــذا الس ــور التاري ــيخ ،بش ــهادات
ل ــرواة أك ــدوا وج ــود ه ــذا الس ــور ،ال ــذي درس أث ــره ،ع ــدا
جزئ ــه الس ــفلي.
ثـــم ينتقـــل إىل أحيـــاء املحـــرق أو كمـــا ُيطلـــق عليهـــا
يف اللهج ــة املحكي ــة (فرجانه ــا) ،وال ــيت س ــميت بأس ــماء
العوائ ــل العربيـ ـ�ة ال ــيت س ــكنتها ألك ــرث م ــن قرن ــن ،كـــ:
فريـــج بـــن غتـــم ،واجلالهمـــة ،واملعـــاودة ،والبنعلـــي،
واجل ــودر ،وب ــن هن ــدي ..إل ــخ ،باإلضاف ــة ألس ــماء ح ــرف
وألقـــاب ســـاكنيها ،كـ:فريـــج احلـــدادة ،والبن�ائـــن،
والصاغـــة...
ث ــم يس ــتعرض الباح ــث جان ــب األصال ــة واملعاص ــرة
ً
الـــذي يمـــزي املحـــرق ،متنـــ�اوال آثارهـــا ،كـ(بيـــت الشـــيخ
عيـــى بـــن علـــي آل خليفـــة) وهـــو -كمـــا يبـــن
الباحـــث« -القصـــر الرمـــز يف العاصمـــة القديمـــة»،
ال ــذي ش ــهد الكث ــري م ــن األح ــداث ال ــيت تن�اوله ــا الرحال ــة
أمـــن الرحيـــاين ،والشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة النبهـــاين،
ً
واألدي ــب امل ــؤرخ مب ــارك اخلاط ــر ،موج ــزا يف إلماح ــة ع ــن
ً
ً
ـورا ل ــه ،لينتق ــل بع ـ ُ
ـده إىل
ه ــذا القص ــر ،ومس ــتعرضا ص ـ
(مســـجد ســـيادي وبيتـــ�ه) ،وهـــو كمـــا يعرفـــه الباحـــث
«آخ ــر املراك ــز الثقافي ــة عل ــى طري ــق اللؤل ــؤ» ،إىل جان ــب
كون ــه «حتف ــة معماري ــة ،وث ــاين موق ــع مع ــرتف ب ــه م ــن
قبـــل موقـــع الـــرتاث العالـــي التابـــع لليونســـكو».
ً
ُ
ويتخـــذ الباحـــث مـــن (مســـجد ســـيادي) منطلقـــا
للحدي ــث ع ــن مس ــاجد املح ــرق وحال ــة التس ــامح فيه ــا،
ً
مبينـــ�ا بـــأن هـــذه املســـاجد «تعكـــس حالـــة التعايـــش
والتس ــامح باملنطق ــة» ،إذ إن «تكوي ــن األحي ــاء وتداخ ــل
املم ــرات بعضه ــا م ــع بع ــض جع ــل للمح ــرق حال ــة م ــن
التجان ــس والتعاي ــش املجتمع ــي اجلمي ــل ،فق ــد ش ــهدت
ً
تل ــك الفرج ــان (األحي ــاء) خليط ــا م ــن الع ــرب والعج ــم،
والس ــنة والش ــيعة ،وبع ــض اإلثنيــ�ات والقومي ــات».

فضا النشر

كم ــا يتط ــرق الباح ــث ،لـ(خ ــور املح ــرق) ،املمت ــد منه ــا
إىل منطق ــة (رأس الرم ــان) ،وه ــو «مم ــر م ــايئ عمي ــق تم ــر
ب ــه الس ــفن يف حال ــة اجل ــزر ،فتخ ــرج من ــه س ــفن صي ــد
اللؤل ــؤ واألس ــماك والتج ــارة البحري ــة» ،وه ــو خ ــور يمت ــد
علــى طــول  15كــم مــن شــمال املحــرق إىل جنــوب احلــد،
فيم ــا يبل ــغ عرض ــه  4ك ــم ،م ــن س ــوق املح ــرق إىل منطق ــة
(رأس الرمــان) ،ليبــن الــدور الــذي لعبــه هــذا املمــر المــايئ
عل ــى الصعي ــد التج ــاري واالجتماع ــي ،باإلضاف ــة لع ــرض
موج ــز لس ــفن الغ ــوص ،وتزوده ــا بامل ــؤن خ ــالل مروره ــا
ً
به ــذا اخل ــور ،يف مناط ــق س ــميت محلي ــا بـــ (املج ــدف) ،أو
(املج ــادف) ،وم ــن أبرزه ــا :مج ــدف العام ــرة ،ومج ــدف
ب ــن هن ــدي ،ومج ــدف الزي ــاين ،وغريه ــم.
ً
واتصـــاال بالغـــوص واللؤلـــؤ ،يقـــف الباحـــث عنـــد
املحــرق بوصفهــا «عاصمــة اللؤلــؤ» ،إذ يقــول «احتفظت
(املحـــرق) بمكانتهـــا االقتصاديـــة حـــىت تبـــوأت املراكـــز
ً
األوىل يف جمـــع اللؤلـــؤ الطبيعـــي وتصديـــره» ،متابعـــا
«خي ــرج منه ــا أس ــطول حب ــري كب ــري لصي ــد اللؤل ــؤ يف رحل ــة
س ــنوية تس ــتمر أربع ــة أش ــهر صيفي ــة ،لتنتع ــش معه ــا
احلرك ــة االقتصادي ــة م ــن بن ـ�اء س ــفن وصيانته ــا ،وش ــراء

ً
مســـتلزمات الســـفن والبحـــر وتوفـــري املؤونـــة» ،الفتـــا
ُ
ب ــأن ه ــذه الصناع ــة أس ــهمت يف ازده ــار املح ــرق ،حي ــث
يق ــف عن ــد تفاصيله ــا ،م ــن الرتتي ــب الوظيف ــي للغاص ــة،
ً
وص ــوال ألماك ــن الغ ــوص (املغاص ــات) ،والطري ــق ال ــذي
س ــجل ك ــرتاث عال ــي ،كموق ـ ٍـع لل ــرتاث ل ــدى اليونس ــكو،
ً
يف الـــ  30مـــن يونيـــو  ،2012والـــذي أضـــىح معروفـــا
بـ«طري ــق اللؤل ــؤ».
ومـــن طريـــق اللؤلـــؤ إىل عيـــون المـــاء ،إذ يعـــرض
الباح ــث يف الفص ــل الث ــاين م ــن الكت ــاب ،لعي ــون املي ــاه
ً
ً
العذب ــة يف املح ــرق ،مفص ــال يف أنواعه ــا ،ب ــدءا بم ــا يطل ــق
ً
عليـــه محليـــا بـ(الچوچـــب) ،وجمعهـــا (چواچـــب)،
«وهـــي عبـــارة عـــن أرض صخريـــة تفـــور منهـــا امليـــاه
العذب ــة وس ــط البح ــر» ،ومنه ــا يذك ــر الباح ــث :ع ــن أم
الس ــوايل ،ونب ــع الس ــاية ،ونب ــع اجلواك ــب ..باإلضاف ــة
للعيــون املوجــودة يف البســاتن ،كـــ :عــن اجلــودر ،وعــن
التينــ�ة ،وع ــن س ــيادي ،..إىل جان ــب تل ــك العي ــون ال ــيت
توس ــطت األحي ــاء القديم ــة ،كـــ :ع ــن س ــمادو ،وع ــن
حس ــينو ،وع ــن اجلالهم ــة ،وع ــن اجله ــام.
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محرق املعرفة:
خيصــص اجلــودر الفصــل الثالــث مــن الكتــاب ،ومــا
يليـــه ،للجانـــب االجتماعـــي واملعـــريف ،ودور املجالـــس،
واملـــدارس ،واملكتبـــ�ات ،وغريهـــا يف ازدهـــا املحـــرق ،إذ
مثل ــت (مجال ــس املح ــرق األهلي ــة) «أب ــرز املراك ــز ال ــيت
ً
اعتن ــت بنش ــر الثقاف ــة يف العاصم ــة القديم ــة» ،مقارن ــا
ً
ب ــن دوره ــا ال ــذي لعبتـ ـ�ه قديم ــا وال ــدور ال ــذي تلعب ــه
ً
حالي ــا ،خاص ــة دوره ــا احلدي ــث يف املش ــروع اإلص ــاليح
ُ
شـــهدته مملكـــة البحريـــن عـــام ( ،)2001ومـــا
الـــذي
تقـــوم بـــه مـــن دور «توعـــوي وتثقيفـــي» ،إىل جانـــب
إســـهامها «بشـــكل كبـــري يف إغنـــاء احلركـــة األدبيـــ�ة
ً
والفكريـــة والثقافيـــة» ،مؤكـــدا بـــأن هـــذه املجالـــس
«عاجلـــت الكثـــري مـــن اإلشـــكاالت واألزمـــات ،بـــل
وعـــززت اللحمـــة الوطنيـــ�ة والتجانـــس األهلـــي،
وحافظ ــت عل ــى امل ــوروث الش ــعيب م ــن ع ــادات وتقالي ــد
ومالبـــس!».
ثـــم يف الفصـــل الرابـــع ،يتنـــ�اول الباحـــث (مدارس
ً
مدينـــ�ة املحـــرق) ،مســـتعرضا أنماط التعليـــم التقليدي
يف البيوت واملســـاجد والدكاكـــن ،كالكتاتيب (املطوع)،
واملـــدارس التقليديـــة (غـــري النظاميـــة) ،وقـــد تمـــزيت
بعـــض العوائل بهـــذا النوع مـــن التعليم ورعتـــه ،والذي
ً
كان مرتكـــزا على تعليم الدين ،وحتفيـــظ القرآن ،والفقه،
والتوحيـــد واحلديـــث .فيمـــا خيـــص الفصـــل اخلامس
ً
(احلركـــة التعليميـــة والثقافية) مســـلطا الضـــوء على
التعليـــم النظايم يف البحريـــن ،الذي بدأ قبـــل مائة عام،
يف عهـــد الشـــيخ عيى بن علـــي آل خليفة ،مع تدشـــن
«مدرســـة الهدايـــة اخلليفيـــة» ،لتكـــون املحـــرق أول
حاضـــن ملدرســـة نظاميـــة يف البحرين.
ويش ــري اجل ــودر ب ــأن ه ــذه املدرس ــة بني ــت بترع ــات
الن ــاس ،إذ ت ــم تش ــكيل جلن ــة خريي ــة جمع ــت  20آل ــف
ربي ـ�ة م ــن األه ــايل ،وأخ ــرى م ــن الش ــيخ عي ــى ب ــن عل ــي
آل خليفــة ،الــذي تــرع بقطعــة أرض كبــرية إلقامــة مبــى
املدرســـة عليهـــا .كمـــا يتطـــرق اجلـــودر للبيـــت الـــذي
احتض ــن بداي ــة التعلي ــم يف البحري ــن ،وه ــو «بي ــت عل ــي

ُ
ب ــن إبراهي ــم الزي ــاين» ال ــذي اخت ــذ مب ــى للمدرس ــة قب ــل
تش ــيي�دها .ويم ــر كذل ــك ب ــأول مدرس ــة لإلن ــاث ،وال ــيت
حمل ــت اس ــم (مدرس ــة خدجي ــة الك ــرى).
ً
ونظـــرا للـــدور الـــذي لعبتـــ�ه املكتبـــ�ات يف البدايـــات
ً
األوىل للحرك ــة الثقافي ــة يف البحري ــن عموم ــا ،ويف املح ــرق
ً
خصوصـــا ،خيصـــص الباحـــث الفصـــل الســـادس مـــن
ً
ً
الكتــاب مؤرخــا لــدور هــذه املكتب ـ�ات ،ومســتعرضا أبرزهــا،
ُ
كمكتبــ�ة الش ــيخ عب ــد العزيــز اجلام ــع ،ال ــيت تع ــد واح ــدة
م ــن أق ــدم املكتب ـ�ات يف البحري ــن ،وال ــيت كان يرتاده ــا كب ــار
األدب ــاء واملثقف ــن ،باإلضاف ــة للمكتبـ ـ�ة العصري ــة ،ال ــيت
كانــت «تواكــب متطلبــات العصــر مــن كتــب ومجــالت»،
باإلضافـــة لكونهـــا «تفتـــح يف فـــرتة العصـــر النشـــغال
صاحبه ــا بالعم ــل يف املحاك ــم الش ــرعية كأم ــن س ــر» ،م ــا
جعلهــا حتمــل هــذا االســم .كمــا يعــرض الباحــث للمكتب ـ�ة
اخلليفيــة ،ومكتب ـ�ة املحــرق أو مكتب ـ�ة الظاعــن ،باإلضافــة
ملكتبــ�ة املح ــرق العام ــة ،ال ــيت ش ــكلت فيم ــا بع ــد «امل ــالذ
الوحيـــد للعلـــم واملطالعـــة واملعرفـــة» قبـــل أن تغلـــق يف
العـــام 2009م ،وتتحـــول إىل مركـــز للموهوبـــن.

محرق االزدهار:
خيتـــص الفصـــل الســـابع مـــن كتـــاب الباحـــث
ً
اجلـــودر ،باســـتعراض مستشـــفيات املحـــرق ،انطالقـــا
م ــن (عي ــادة الدكت ــور بنــ�دركار) ،ال ــذي خ ــص «بع ــالج
البحـــارة والغاصـــة أثنـــ�اء تواجدهـــم يف عـــرض البحـــر
واله ــريات ،وذل ــك بتكلي ــف م ــن احلاك ــم الش ــيخ حم ــد
ب ــن عي ــى ب ــن عل ــي آل خليف ــة» ،كم ــا يش ــري الباح ــث
ألول عي ــادة متنقل ــة ،أش ــرف عليه ــا الدكت ــور بنــ�دركار ،إذ
«تــم ختصيــص (بــوم) للقيــام باملهــام الطبيعيــة وتقديــم
التطعيم ــات والعالج ــات للغاص ــة ،وق ــد كان ــت تس ــتغرق
يف ع ــرض البح ــر م ــا ب ــن أس ــبوعن وثالث ــة أس ــابيع».
ويلفـــت الباحـــث بـــأن البحريـــن شـــهدت خدمـــات
طبيـ�ة منــذ العــام 1892م ،فيمــا افتتــح أول مستشــفى،
وهـــو (مستشـــفى فكتوريـــا) عـــام 1905م« ،واعتـــر
أول مستش ــفى يف اخللي ــج الع ــريب» .ويف ه ــذا الس ــياق،

فضا النشر

يمـــر الباحـــث بشـــخوص كانـــت تقـــدم التطبيـــب يف
ً
املح ــرق ،أو م ــا يس ــمون محلي ــا بـــ (الدخ ــرت) ،إىل جان ــب
أب ــرز القاب ــالت فيه ــا.
ومن املستشـــفيات وخدمات التطبيـــب إىل النوادي
الثقافيـــة والرياضيـــة ،ودورهـــا يف «توفري بيئـــ�ة ثقافية
ورياضيـــة رائدة» كمـــا يذكـــر الباحث ،ومـــن أبرز هذه
األنديـــة (النـــادي األديب) الذي تأســـس عـــام 1920م،
وشـــارك يف أنشـــطته مجموعـــة مـــن مفكـــري الوطـــن
العـــريب واألدبـــاء ،كالشـــاعر الســـوري محمـــد الفرايت،
والشـــاعر الكوييت خالـــد الفـــرج ،إىل جانب اســـتقباله
الرحالـــة اللبن�اين أمـــن الرحياين ،وتكريمه لشـــاعر مصر
أحمد شـــويق ،واســـتقباله للزعيم التونيس الشـــيخ عبد
العزيـــز الثعالـــيب .كمـــا يعـــرج الباحث علـــى (مجلس
الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفـــة) ،وغريها من
األنديـــة الثقافيـــة والرياضية.

محرق الفنون الشعبي�ة:
يرتكـــز احلديـــث عـــن الفنـــون الشـــعبي�ة يف كتـــاب
الباحـــث اجلـــودر ،علـــى مراكـــز الفنـــون الشـــعبي�ة
املوســـيقية واألداء احلركـــي املصاحـــب لهـــا ،وتســـى
ً
ً
ً
ه ــذه املراك ــز محلي ــا بـــ (ال ــدور) ،ال ــيت لعب ــت دورا كب ــريا
يف ســـنوات الغـــوص ،والســـنوات األوىل الكتشـــاف
النفــط ،خاصــة علــى صعيــد التنفيــس ،واحلفــاظ علــى
الفن ــون الش ــعبي�ة ،وق ــد «تم ــزيت املح ــرق بك ــرثة دوره ــا
الشـــعبي�ة ومطربيهـــا املتميزيـــن الذيـــن حافظـــوا علـــى
موروثهـــم وعاداتهـــم وتقاليدهـــم اجلميلـــة الـــيت تعتـــر
ً
ً
ج ــزءا م ــن هويته ــم» ،كم ــا يؤك ــد الباح ــث ،مضيف ــا ب ــأن
هــذه (الــدور) حافظــت علــى أنــواع الفنــون وأدائهــا ،كـــ:
فـــن احلـــدادي ،واملخولفـــي ،والعدســـاين ،واحلســـاوي،
ً
ودق احلـــب ،والعاشـــوري ،وغريهـــم ،مبينـــ�ا بـــأن هـــذه
ً
ال ــدور «كان ــت متنفس ــا أله ــل البح ــر ،حي ــث جيتمع ــون
فيهـــا كل ليلـــة لالســـتماع إىل الفـــن األصيـــل الـــذي
يذكرهـــم بأيـــام البحـــر وصيـــد اللؤلـــؤ وحـــب الوطـــن
ُ
واألرض» .ويف ذات الســـياق ،يعـــرض الباحـــث لعـــدد

م ــن أش ــهر ه ــذه ال ــدور ،إىل جان ــب س ــرد س ــري النهام ــن
البارزيـــن ،الذيـــن مثلـــوا جنـــوم تلـــك احلقبـــة.

محرق األسواق واملقاهي:
خيص ــص الباح ــث الفص ــل العاش ــر ،واحل ــادي عش ــر،
والث ــاين عش ــر لألس ــواق وتوابعه ــا ،عل ــى الرتتي ــب الت ــايل:
أســـواق املحـــرق القديمـــة ،مقاهـــي (قهـــاوي) املحـــرق،
دكاكـــن ســـوق املحـــرق .ويف هـــذه الفصـــول يعـــرض
ً
لألســواق الكثــرية الــيت شــهدتها املحــرق ،مشــكلة «شــاهد
عل ــى احل ــراك التج ــاري والثق ــايف واالجتماع ــي باملنطق ــة،
فقــد كانــت أســواق املحــرق جاذبــة ألبن ـ�اء اخلليــج للعمــل
والتج ــارة ،فاملح ــرق كان ــت حاض ــرة امل ــدن اخلليجي ــة».
ومـــن أبـــرز أســـواق املحـــرق( ،ســـوق القيصريـــة)،
و(ســـوق خـــارو) ،و(ســـوق الطيـــارة) وغريهـــا مـــن
األســـواق الـــيت تتخللهـــا املقاهـــي والدكاكـــن الـــيت
يعترهـــا الباحـــث مراكـــز ثقافيـــة ،إذ «تغـــذي العقـــل
بآخ ــر املس ــتجدات عل ــى الس ــاحة ،وتع ــزز أواص ــر املعرف ــة
واألخـــوة واملحبـــة» ،مـــن خـــالل اجتمـــاع أهـــايل املحـــرق
فيه ــا ،وت ــداول األخب ــار ،واألحادي ــث ،والنقاش ــات ،وم ــن
أبـــرز هـــذه املقاهـــي( ،قهـــوة الطواويـــش) ،و(قهـــوة
العلـــوي) ،و(قهـــوة بوخلـــف) .أمـــا الدكاكـــن ،فهـــي
األمكنـــة الـــيت «احتلـــت مكانـــة بـــارزة يف ذاكـــرة املـــكان
والزمـــان» ،وكانـــت حواضـــن للمقاهـــي ،واملطاعـــم،
ومحـــالت بيـــع احللويـــات البحرينيـــ�ة التقليديـــة،
والمأكـــوالت الشـــعبي�ة ،والصناعـــات التقليديـــة الـــيت
مارســـها احلرفيـــون يف املحـــرق وأحنـــاء البحريـــن.
وقــد عمــد الباحــث يف تدوينـ�ه لألمكنــة والشــخوص،
اتبــ�اع م ــا أمك ــن بتوثي ــق مص ــور فوتوغ ــرايف ،ليحف ــظ م ــا
ً
تيس ــر م ــن الذاك ــرة ،مش ــكال «س ــجل حيف ــظ -للع ــرب
م ــن املحي ــط إىل اخللي ــج -بع ــض احلكاي ــات واملروي ــات
ً
ً
املهم ــة بت�دوينه ــا نص ــا مق ــروءا لألجي ــال القادم ــة» ،ع ــر
ً
«الدخــول يف تفاصيــل كل مركــز مــا زال قائمــا ،وتســجيل
أصغـــر املعلومـــات ومحاولـــة تدوينهـــا وتوثيقهـــا قبـــل
ضياعه ــا» كم ــا يش ــري الباح ــث.

»اﻟﻂﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ« ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺻﻼح اﻟﺠﻮدر ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎت ﻣﻦ أﻣﻜﻨﺔ وﺷﺨﻮص اﻟﻤﺤﺮق
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أ .إبراهيم راشد الدوسري  -مملكة البحرين

املرواس
آلة اإليقاع األساسية يف
فـن غناء ( الصوت )

تعتـــر آلـــة املـــرواس اإليقاعيـــة مـــن أشـــهر أدوات اإليقـــاع
اخلاصـــة بفـــن «الصـــوت» يف اخلليـــج العـــريب ،والـــيت يصاحـــب
عزفهـــا املطربـــن املؤديـــن لغنـــاء هـــذا الفـــن ،وخاصـــة يف دولـــة
الكويـــت ومملكـــة البحريـــن ودولـــة قطـــر .ومـــن أبـــرز هـــؤالء
املطربـــن يف دولـــة الكويـــت الشـــاعر الفنـــان عبـــد هللا الفـــرج
املول ــود ع ــام 1836م واملت ــوىف ع ــام 1901م وال ــذي تتلم ــذ عل ــى ي ــد
املطرب ــن الكويتي ــن يوس ــف وخال ــد البك ــر .ويف البحري ــن املط ــرب
محمـــد بـــن فـــارس املولـــود عـــام  1895واملتـــوىف عـــام 1947م
واملط ــرب ض ــايح ب ــن ولي ــد املت ــوىف ع ــام 1941م ،واملط ــرب محم ــد
زويـــد املولـــود عـــام 1900م واملتـــوىف عـــام 1982م.
و«املـــرواس» آلـــة إيقاعيـــة صغـــرية احلجـــم تتكـــون مـــن
أســـطوانة خشـــبي�ة مجوفـــة قطرهـــا  15ســـم وطولهـــا  15ســـم،

نافذة على التراث الشعبي البحريني

تــــشد عليهـــا مـــن الناحيتـــن قطعتـــان جلديتـــ�ان
يطلـــق عليهمـــا (الرقمـــة) ويتـــم شـــدهما علـــى جانـــيب
االســـطوانة اخلشـــبي�ة بواســـطة خيـــوط ســـميكة.
أصـــل املـــرواس مـــن جـــذوع خشـــب «الســـاج»
الشـــهري بصالبتـــ�ه وقـــوة مقاومتـــه للرطوبـــة وتكـــرث
زراعت ــه يف الهن ــد .وبع ــد اس ــترياده م ــن الهن ــد وص ــل إىل
احلج ــاز واألحس ــاء باململك ــة العربيــ�ة الس ــعودية وم ــن
ثـــم انتشـــر يف دول اخلليـــج العـــريب ومختلـــف أحنـــاء
اليمـــن ومـــدن جنـــوب اجلزيـــرة العربيـــ�ة.
ويســتعمل «املــرواس» يف البحريــن والكويــت وقطــر
كآل ــة إيقاعي ــة لف ــن الص ــوت فق ــط بأنواع ــه «الع ــريب»
و«الش ــايم» و«اخلي ــايل».
ويذكـــر الباحثـــون واملؤرخـــون املوســـيقيون أن فـــن
«الصـــوت» كان يعتمـــد إيقاعـــه يف الســـابق علـــى
نقـــرات ريشـــة العـــازف علـــى وجـــه آلـــة العـــود حـــن
العـــزف  ،والـــيت كانـــت رتيبـــ�ة خاليـــة مـــن اإلبـــداع
لتقيدهـــا بالزمـــن اإليقاعـــي للصـــوت إىل أن تـــم جلـــب
آلـــة املـــرواس بواســـطة الفنـــان الكويـــيت عبـــد هللا
الف ــرج حي ــث أضاف ــه إىل إيق ــاع «الص ــوت» ،فأفس ــح
مجـــاال للعـــازف ألن يـــرز مهاراتـــه يف الرتكـــزي علـــى
العـــزف والغنـــاء .ومـــن أبـــرز عـــازيف إيقـــاع املـــرواس يف
دولـــة الكويـــت :عبـــد هللا املنـــايح ،عيـــى اجليمـــاز،
عب ــد اله ــادي ب ــو طيبــ�ان ،فاض ــل مقام ــس ،ويف مملك ــة
البحري ــن :راش ــد ب ــن س ــند ،مب ــارك ب ــن س ــعد ،س ــرور
ســـالم ،ســـالم عبـــد هللا ويوســـف زعـــل.
ْ
(الســـمرات) يكـــون هنـــاك
ويف جلســـات الســـمر
ع ــدد كب ــري م ــن العازف ــن عل ــى امل ــرواس ي ــرتاوح عدده ــم
ْ
مـــا بـــن  3إىل  6عازفـــن ،ويكـــرث اســـتخدام احلليـــات
والتداخ ــالت اإليقاعي ــة أو م ــا يطل ــق علي ــه (التكس ــر)
أمـــا يف التســـجيالت ،فيفــــضل الكثـــري مـــن املطربـــن
االكتف ــاء بم ــرواس واح ــد فق ــط للحف ــاظ عل ــى صف ــاء
ونقـــاوة التســـجيل.
وال يمك ــن ألي كان أن يمس ــك بامل ــرواس ملرافق ــة أداء
ف ــن الص ــوت ،فيض ــرب عل ــى ه ــذه اآلل ــة بإتق ــان رفي ــع

فنانـــون متمرســـون بأصـــول وضوابـــط األداء ،يســـى
ّ
ّ
(مروســـية) ،وأشـــهر
(مـــروس) وجمعهـــا
واحدهـــم
م ــؤدي ف ــن الص ــوت خيت ــارون م ــن يت ــوىل الع ــزف عل ــى
«املراوي ــس» لريافقوه ــم يف س ــهراتهم الفنيــ�ة ،وبع ــض
ّ
(املروســـية) مـــؤدون مجيـــدون لفـــن «الصـــوت»
ومتقن ــون ألص ــول وتقالي ــد الض ــرب عل ــى املراوي ــس يف
ذات الوقـــت.
حيتـــاج املـــرواس بعـــد كل وصلـــة غنائيـــ�ة وأخـــرى
ً
ّ
تقريبـــ�ا إىل إعـــادة شـــد اجللـــد علـــى الهيـــكل لضبـــط
حـــدة صـــوت اآللـــة ،فالضـــرب علـــى هـــذه اآللـــة يتـــم
عـــن طريـــق اإلمســـاك بهـــا بيـــ�د والضـــرب علـــى أحـــد
وجهيهـــا بقـــوة باســـتخدام ســـبابة كـــف اليـــد األخـــرى،
ونتيجـــة الضـــرب املتواصـــل وعوامـــل رطوبـــة اجللـــد
املحيـــط يرتـــيخ اجللـــد وحيتـــاج إىل إعـــادة شـــد مـــن
جدي ــد يق ــوم به ــا الع ــازف نفس ــه كلم ــا أح ــس باحلاج ــة
إىل ذلـــك.
ومـــن املالحـــظ أن «املـــرواس» ال يســـتخدم يف اي
فـــن غنـــايئ آخـــر بمنطقـــة اخلليـــج العـــريب غـــري فـــين
«الصـــوت» و«لفجـــري» فهـــو األداة الـــيت ّ
تفـــرد بهمـــا
ه ــذان الفن ــان ع ــر الس ــنوات وجتلي ــا م ــن خاللهم ــا عل ــى
بقي ــة الفن ــون ليجع ــال م ــن «امل ــرواس» س ـ ّـيد اإليق ــاع
يف فـــن «الصـــوت» تن�افســـه آلـــة «الطبـــل» يف فـــن
«لفجـــري».
وال يـــزال املـــرواس حـــىت اآلن اآللـــة الرئيســـية
املصاحب ــة آلل ــة الع ــود يف ف ــن غن ــاء الص ــوت بمنطق ــة
اخلليـــج العـــريب.

المصادر والمراجع:
 .موقع «ويكيبيديا».
 .2موقع مجلة الثقافة الشـــعبية /مملكـــة البحرين،
األســـتاذ /عي يعقوب.
 .3كتاب ذاكـــرة األغنية البحرينيـــة ،تأليف /إبراهيم
راشد الدورسي.
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التحرير

املنظمات الدولية غري احلكومية
املعني�ة بالثقافة الشعبي�ة
تتفقعلىالرتويجللحوار والتفاهموالصداقةواملعرفة
حبضـــور رئيـــس كل منظمـــة وأمينهـــا العام ،وقـــع االحتاد
اإليطـــايل للثقافـــة الشـــعبي�ة ( ،)FITPواحتـــاد الفلكلـــور
العالـــي( ،)IGFواملنظمـــة الدوليـــة للفن الشـــعيب ()IOV
والرابطـــة العامليـــة للفنـــون االســـتعراضية ( )WAPAواحتاد
مهرجانـــات الرقـــص الدوليـــة ( ،)FIDAFعلـــى اتفاقيـــة
املنظمـــات الدوليـــة غري احلكوميـــة ،الداعية للرتويـــج للحوار
والتفاهـــم والصداقـــة واملعرفـــة ،وذلك يف نهايـــة اجتماع باري
ٌ
الدويل ،الـــذي أقيم بمدين�ة (بـــاري) اإليطاليـــة ،بت�اريخ الـ 14
من مايـــو .2022
واتفقـــت املنظمـــات علـــى تشـــجيع التبـــ�ادل الثقايف بن
الشـــباب الذين جيمعهم الشـــغف بالفولكلور ،ودعم مشاركة
املجموعات الفولكلورية ،الســـيما ممثلـــو الفولكلور األبوليين،
وذلـــك عـــر تنظيـــم املهرجانـــات ،واملراجعـــات الدوريـــة لها،
ً
وتقديـــم الفعاليـــات اليت تتجـــاوز املظاهر االحتفالية ،ســـعيا
للرتويـــج للحـــوار والتفاهم والصداقـــة واملعرفة.
ويـــيجء ذلـــك بمـــا يتوافـــق مـــع اتفاقيـــة صـــون الـــرتاث
الثقـــايف غري المادي الـــيت اعتمدتها اليونســـكو يف عام ،2003
وتـــم تطبيقهـــا يف  20أبريـــل  ،2006واليت تهـــدف إىل حماية
وتعزيـــز الرتاث الثقايف غـــري المادي ،إىل جانب إجـــراء البحوث
والدراســـات حـــول جميـــع مخرجـــات الثقافـــة الشـــعبي�ة؛
كاملوســـيقى ،واملســـرح ،واألســـاطري ،والرقصـــات التقليدية،
والعـــادات والتقاليـــد واحلـــرف التقليدية.

ً
ونظرا لكـــون املنظمـــات املوقعـــة مؤسســـات تهدف إىل
ترويـــج ودعـــم جميـــع أشـــكال الثقافـــة الشـــعبي�ة ،وإعادة
تقييمهـــا وإحيائها عن طريق الدراســـات واألحباث والنشـــر،
ودعم مشـــاريع التبـــ�ادل الثقـــايف واملهرجانـــات الفلكلورية،
ً
وبصفـــة احتاد مهرجانـــات الرقص الدولية جزءا من مشـــروع
«مســـارات واجتماعات للمحافظة على تاريـــخ بوجليا وفتح
احلـــوار بـــن الثقافـــات» ،والذي ســـاهم بتمويلـــه صندوق
الـــرتاث الثقايف اخلـــاص بمنطقة بوجليا (حســـب المادة 15
من القانون اإلقليـــي  )2016 / 40يف العـــام  ،2021وروج
له بالتعاون مـــع املنظمات الدولية :االحتـــاد اإليطايل للثقافة
الشـــعبي�ة واحتاد الفلكلـــور العالي ،واملنظمـــة الدولية للفن
الشـــعيب ،والرابطة العاملية للفنون االســـتعراضية يف اجتماع
دويل خـــاص حـــول موضـــوع «االلـــزام املشـــرتك بتعريـــف
الـــرتاث الثقايف واحلفاظ عليه وتنشـــيطه ونقلـــه إىل األجيال
القادمـــة بهيئـــ�ة تـــراث ثقايف غـــين باملصـــادر الماديـــة وغري
الماديـــة» ،فقد أكدت جميـــع املنظمات ،خاصـــة يف أعقاب
األزمـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة اخلطـــرية الناجتـــة عـــن
ً
جاحئـــة كورونـــا ،بأنه يمكـــن لبذرة صمـــود أن تشـــكل حافزا
ً
قويـــا لتوعية األجيـــال القادمة بأهميـــة التعدديـــة الثقافية
الالزمة لتشـــجيع اجلميع على املســـاهمة والتبـــ�ادل املعريف،
والرتويـــج لعالـــم غـــين بالتعـــاون واحلـــوار بـــن الثقافات،
وخال مـــن التحـــزي الثقايف والتميـــزي العريق.
ٍ
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constituent aussi l’une des composantes
du patrimoine d’un peuple, eu égard
à leur caractère artistique ancestral.
Quelles sont donc les significations
des bijoux traditionnels en tant que
langage et lexique commun ? Quelles
sont leurs fonctions potentielles en ce
qui concerne la femme marocaine ?
L’auteur se propose en réponse à ces
questions centrales d’enquêter sur
les bijoux traditionnels chez la femme
dans certaines régions du Maroc en
mettant l’accent sur la typologie, la
dimension symbolique et signifiante, la
signification en termes d’échanges et de
communication du bijou. Les régions
sur lesquelles porte l’étude (l’Atlas, le
Souss, le Sahara) ont été choisies en
fonction de deux facteurs essentiels. Le
premier est qu’il s’agit de provinces qui
ont conservé à ce jour leurs coutumes,
traditions et héritage culturel de façon
plus marquée que d’autres provinces.
Le deuxième facteur est qu’à côté des
autres formes d’artisanat traditionnel,
la fabrication des bijoux continue à y
être florissante. L’étude s’est fondée sur
la méthode analytique qui est à la fois
descriptive et historique. Elle vise à faire
l’inventaire des principales évolutions
que ce patrimoine marocain a connues,
que ce soit au niveau des matières
premières ou des formes géométriques
qui ont marqué les différentes étapes de
ces évolutions et les fonctionnalités les
plus importantes qui y sont liées.
Les bijoux marocains constituent
les principales formes de produits
métalliques manufacturés que la
société de ce pays a connus et que les
générations se sont transmis à travers
les siècles. Les plus anciens remontent
à l’âge de pierre tardif (6900 av. J-C).
L’homme marocain s’est servi au cours
de ces temps anciens des coques
d’œufs d’autruche en tant que bijoux.
Ont également été utilisés dans cette

fonction et chaque fois que nécessaire
les coquillages et les os d’animaux qui
eurent cours jusqu’à la découverte des
métaux et des pierres précieuses dont
ces ancêtres avaient fait des bijoux de
haute qualité.
On voit ainsi que cette tradition est
passée par de nombreuses étapes depuis
la préhistoire jusqu’à nos jours, étapes
qui ont vu se succéder les civilisations
phénicienne, byzantine, islamique dont
chacune a laissé son empreinte sur la
forme et la fonction des bijoux. Mais l’on
peut constater que, par-delà la variété
des bijoux marocains, variété liée aux
différentes régions qui ont chacune
leurs caractéristiques ethniques et
culturelles, ces bijoux traditionnels sont
formés dans l’ensemble des mêmes
pièces et des mêmes formes mais avec
des différences minimes. Chacune de
ces régions ayant produit ses bijoux en
fonction des traditions artistiques et
techniques qui lui sont propres, formes
et dénominations ont varié au gré des
significations symboliques et culturelles
et de la charge dont ils sont porteurs au
sens civilisationnel du terme.
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L’habit représente depuis l’apparition de
l’espèce humaine un aspect important
de la vie des hommes. Les formes et
les couleurs ont évolué à travers les
âges pour devenir ce moment où la
sensation devient un signifiant porteur
de rapports particuliers transmis au
vêtement par le corps en tant qu’il
est un réceptacle cognitif. Quant aux
bijoux, ils représentent l’un des éléments
importants du patrimoine matériel.
Depuis les temps les plus anciens, les
hommes se sont parés de tout ce qu’ils
pouvaient considérer comme approprié
à leur apparence, à commencer par
les coquillages ou les coques d’œufs
d’autruche ou encore les pierres, les
métaux et autres types de bijoux aussi
nombreux que variés dont les humains
se sont servis comme ornement depuis
la nuit des temps.
Les bijoux traditionnels du Maroc ont
d’autant plus d’importance qu’ils sont
l’expression de certains aspects de la vie
sociale de ce pays, qu’il s’agisse des us
et coutumes ou des croyances qui ont
cours au sein de cette société ou encore
de l’impact des cultures voisines sur les

formes et symboles qui lui sont propres
et qui sont en eux-mêmes porteurs de
significations profondément enracinées
dans l’existence et l’environnement des
populations marocaines. Car, autant les
bijoux sont significatifs de tout un pan de
la vie traditionnelle d’un peuple, autant
ils constituent une clé pour comprendre
sa personnalité et une indication
concernant la civilisation qui est la
sienne et qui porte en soi des valeurs
esthétiques, morales et spirituelles.
À côté de la fonction esthétique/
décorative les bijoux assument en effet
une fonction spirituelle qui se manifeste
dans les amulettes, talismans et autres
fétiches destinées (selon les croyances
courantes) à assurer la protection de
leurs porteurs contre le mal, l’envie ou
le mauvais œil. Ces objets sont portés
sur le bras ou le cou et leurs possesseurs
ne s’en séparent jamais au long de leur
vie.
On voit ainsi que les bijoux traditionnels
constituent l’une de manifestations
de la vie, au sens artistique mais aussi
historique, social, voire religieux du
terme, chez un peuple, quel qu’il soit. Ils
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LES BIJOUX TRADITIONNELS MAROCAINS
Technique et signification

Mohamed Bouaita - Maroc
Même s’il n’est pas possible de
déterminer le moment exact où
l’homme en général, et la femme en
particulier, ont commencé à s’intéresser
aux bijoux, on peut dire que ceux-ci
sont aussi anciens que l’être humain
lui-même. C’est pourquoi d’ailleurs
ils constituent une part essentielle
de la culture humaine (au sens
anthropologique du mot), mais aussi
un élément axial de l’identité et de
la civilisation de chaque être humain,
en raison des multiples symboles et
significations auxquels ils renvoient.
Le Maroc est l’un des pays les plus riches
en bijoux féminins, ce qui s’explique
par les nombreuses civilisations qui ont
marqué la région méditerranéenne en
général, mais aussi par la pluralité raciale

et géographique de ce pays. Multiples
sont à cet égard les types et les formes
de bijoux ainsi que les ornements
et les modèles esthétiques qui les
caractérisent.
Chaque nation est fière de son
patrimoine, en tant qu’il constitue
le fondement sur lequel elle s’est
édifiée. Celui-ci peut à cet égard être
immatériel : organisations sociales, us et
coutumes, traditions, valeurs, croyances
populaires… Il peut également être
matériel : métiers, objets en céramique,
bijoux, tissages, habits… Mais tous ces
éléments reflètent la situation culturelle,
économique et sociale de chacune
des nations. Tous sont également
considérés comme autant de symboles
et emblèmes de l’identité locale.
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L’HABITAT RURAL AU PAYS DE ZAYANE
UNE CONFIGURATION CULTURELLE EN CONSTANT
RENOUVELLEMENT

Jawad al Tabayi - Maroc
La tribu fut avant l’indépendance du
pays seule à assumer l’aménagement
de l’habitat qui était adapté à
l’environnement. Mais son rôle a régressé
avec les évolutions que l’administration
territoriale nationale a connues depuis
les débuts des années soixante du siècle
dernier pour se réduire à la simple
répartition des terrains collectifs entre les
ayants droit et à l’organisation annuelle
des cérémonies religieuses ou culturelles.
Ce sont les collectivités tribales et leurs
élus qui ont pris la place de la tribu pour
diriger les affaires de ces villages et,
peu à peu, les constructions en dur ont
remplacé les matériaux précaires de
l’habitat local, et les habitations destinées
aux familles ont été clairement séparées
des infrastructures nécessaires aux
troupeaux et au matériel agricole.
Même si l’on a constaté que l’habitat rural
de la région de Zayane ne constituait pas
une priorité pour les élus en charge des
affaires du périmètre concerné, l’habitat
rural n’en est pas moins resté l’une des
composantes essentielles du patrimoine
culturel matériel. En soi, il incarne en

effet l’attachement au legs culturel et
symbolique et aux belles réalisations
collectives.
La dimension des logements diffère
selon la situation économique de
chaque famille. L’architecture témoigne
à cet égard d’une réelle simplicité de la
conception, et la surface bâtie ainsi que
le nombre de pièces sont révélateurs
de la nature et de la position sociale de
chaque famille mais aussi de son niveau
de cohésion et d’intégration sociale.
La maison est aussi le lieu qui abrite les
produits de la ferme et les fourrages mais
aussi le matériel agricole. Elle reflète
les spécificités de son environnement
naturel, tant au niveau des matériaux
de construction que de l’adaptation aux
conditions climatiques, topographiques
ou sécuritaires. La mise en valeur de ce
patrimoine exige que l’héritage villageois
soit rattaché aux activités touristiques afin
que reste toujours vivace l’esprit du lieu.
On pensera notamment à certaines
casbahs de Wadi Deraa et à certains
hameaux des montagnes du Nord-Ouest.
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LES SIGNIFICATIONS DE LA DANSE SOUFIE
MAROCAINE

Sofiane Ajdira - Maroc
Cette étude sur le soufisme au Maroc
vise à repérer sur la base d’une lecture
sémiologique les signes qui renvoient
dans les mouvements de cette danse
à des significations multiples et
cohérentes. Ceux qui ont examiné
de près la question savent en effet
à quel point est unique l’expérience
esthétique dans le contexte soufi,
cette expérience touchant en effet à
divers aspects de l’art : poésie, prose,
composition, musique, danse, etc.
Dans cette étude, l’auteur aborde
une thématique nouvelle en rapport
avec le modèle de danse libre dite
harraqi darqawi, au Maroc, et plus
précisément à Rabat où le cheikh
Mohammed Belarbi Al-Dalaei a créé
une branche centrale d’après son
grand maître soufi le Cheikh Sidi
Muhammad Al-Harraq Al-Hasani.

La danse dans la zaouia Harraqia
Darqawia à Rabat est régie par des rites
et des traditions soufies spécifiques
qui ne sortent pas du contexte général
de la tendance Chadhlie (en référence
au grand maître du soufisme, Sidi
Belhassen Al-Chadhli). L’auteur arrive à
la conclusion que ce modèle de danse se
développe en une suite de mouvements
signifiants inspirés de la pensée soufie
qui se fonde sur le Saint Coran, la Sunna
et les dits des maîtres et des sages. Le
thème abordé ici tire son importance de
l’actualité qu’il revêt dans un monde en
proie à une crise du sens et de l’esprit.
Ayant vécu à l’intérieur de la zaouia AlHaraqia dans la ville de Rabat, l’auteur
a procédé à la description de ce qu’il a
observé depuis sa plus tendre enfance
en cherchant à comprendre le sens des
mouvements qui renvoient à de signes
universels ancrés dans la foi islamique.
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culture populaire micro-sociale un
espace approprié pour développer des
démarches curatives communes.
Les ensembles artistiques appelés Gaw
Gaw sont parmi les plus importants
du Sud Est tunisien. Ils se composent
en totalité de membres appartenant
aux minorités de race noire de la
région dont le talent est reconnu aussi
bien dans le domaine de la musique
instrumentale que des mouvements
corporels liés à des formes de danse
exigeant des performances physiques
hors norme. Il convient de noter que
ces troupes qui ont fait de la danse
une part importante de leur répertoire
continuent à ce jour à pratiquer cet art
par lequel ils perpétuent leur réputation
et leurs traditions authentiques. Deux
d’entre elles se sont fixées depuis leur
création, voilà un demi-siècle, dans
deux régions voisines en se faisant
connaître sous les noms de Gaw Gaw
Djerba et Gaw Gaw Zarzis.
Le nom de Gaw Gaw a été donné
à ces ensembles artistiques sans
que personne ne sût avec précision
d’où venait ce mot, à moins que l’on
n’excepte cette hypothèse à laquelle

les membres des deux groupes ont
unanimement souscrit et qui veut
que les musiciens avaient repris un
surnom donné à un homme appelé
Kaddour Bouchahma qui travaillait dans
le secteur de l’animation touristique,
surnom qui leur a paru plus facile à
mémoriser et à prononcer par les
touristes étrangers que les autres
désignations, telles que nouba des noirs
ou takhmira (transe), par lesquelles
ces ensembles s’étaient fait connaître
auprès des populations autochtones.
Un témoin, également membre de l’un
de ces groupes, a estimé pour sa part
que Gaw Gaw est une déformation
de Gougui qui est le nom africain de
l’instrument appelé gombri toujours
en usage chez ces troupes artistiques.
Mais ce genre de témoignage paraît
contredire les faits attestés, le mot Gaw
Gaw étant connu depuis l’apparition
de ces ensembles dans la région du
Sud-Est tunisien à la fin du XIXe
siècle, époque où la traite des noirs
qui sévissait entre diverses cités de
l’Afrique subsaharienne et d’autres
du nord du continent avait atteint son
point culminant.
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LE DISOURS CORPOREL ET SES EXPRESSIONS
SIGNIFIANTES
CHEZ LES ENSEMBLES GAW GAW DANS LE SUD
TUNISIEN

Mongi Souayi - Tunisie
La danse est considérée comme l’une
des expressions mimétiques les plus
importantes. Elle se fonde en effet sur
des attitudes corporelles que l’homme
a développées depuis les âges les plus
lointains. La plupart des sources et des
références historiques et sociologiques
considèrent la civilisation pharaonique
comme l’une des plus anciennes à
avoir fait de la danse une pratique
artistique festive, l’élevant au rang de
"rite sacré ordonné par les prêtres et
sanctifié par la tradition, rite qui occupa
à ces époques une place éminente.
Les hommes de ce temps œuvraient
en effet inlassablement à parfaire les
mouvements magiques liés à ce rite, à
tel point que les Égyptiens qui avaient
donné la primauté à la danse sur les
autres arts étaient parvenus à un niveau

d’excellence et de
sacralité qu’aucune
autre nation
ne pouvait leur
disputer."
Les groupes de
Stambeli (ensembles de
musiciens et de danseurs
de race noire) – qui
se sont perpétués en
Tunisie, se répandant
dans les différentes régions du pays,
notamment sous les dénominations de
Sidi Saad à Tunis et à Djerba, de Sidi
Mansour à Sfax ou de Sidi Marzoug
al Ajmi à Gabès et à Kébili – sont
le meilleur témoignage de la place
qu’occupe ce type de psychodrame
thérapeutique qui a trouvé dans la

32

Culture Populaire

Numéro 58

les noms de ponakam ou de ponkal est
conforme à ce que l’on sait du Festival
prasadam lui-même.

vers le Nord, et plus précisément son
entrée dans le signe zodiacal de Makara
(Bélier).

En vue d’adresser leurs vifs
remerciements et leur profonde
considération au Dieu Soleil pour les
moissons et les récoltes obtenues,
l’ensemble des populations de l’État de
Tamil Nadu se rassemblent dans des
lieux spécifiques désignés conformément
au calendrier tamil. Les célébrations
commencent au dernier jour du mois de
Markazi (dernier mois de ce calendrier),
qui correspond toujours au 13 janvier,
et se terminent au troisième jour du
mois de Tai (17 janvier du calendrier
grégorien). Les festivités s’étendent
sur trois journées chez la plupart des
participants mais peuvent durer quatre
journées chez quelques personnes.
Ces jours de fête sont appelés
successivement Bhogi Pongal, Surya
Pongal, Mattu Pongal et Kanum Pongal.
Selon les croyances traditionnelles, le
Festival représente la fin de la période
hivernale et le début du voyage du Soleil

Ce Festival a été appelé Pongal pour
désigner dans l’idiome local ‘’le riz qui
bout et déborde’’, étant donné que
c’est pendant le premier jour de ces
célébrations que les gens préparent un
repas traditionnel avec les premiers
grains de riz de la nouvelle récolte. Le riz
est alors cuit dans du lait mélangé à du
sucre brut, il est d’abord offert au Dieu
ou à la divinité du Pongal ou, parfois, à la
vache sacrée, il est ensuite distribué aux
différents membres de la famille. Tôt le
matin, les gens procèdent à la toilette
de la vache qu’ils parent de divers
ornements. Ils saisissent aussi cette
occasion pour décorer les halls et les
couloirs de leurs habitations avec de la
poudre de riz. Ils organisent ensuite des
prières à l’intérieur des temples et des
maisons en réunissant leurs amis et les
membres de leur famille afin d’échanger
avec eux les marques de l’amitié et de
l’affection.
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LE FESTIVAL DE PONGAL DANS L’ÉTAT INDIEN DE
TAMIL NADU

Nachad Ali Al Wafi - Inde
Le Festival de Pongal est l’un des
principaux Festivals des États indiens de
Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh,
Telangana ainsi que du Sri Lanka. Il
est également célébré en Malaisie, à
Maurice, en Afrique du Sud, à Singapour,
en Amérique, en Grande-Bretagne et
au Canada. Dans différents endroits du
monde ce Festival est connu sous les
dénominations de Makar Sankrati, Magu
Bihu, Uttarayana, Magi, Maghe Sankranti
et Sjankrain. Pongal est également
cité dans les bas-reliefs du temple de
Viraghava à Chennai, temple édifié sous
le règne du Roi Kolottungal (1070-1122)
et consacré au culte du Dieu Vishnu.
D’après ces bas-reliefs, la célébration
du Festival de Pongal a commencé dans
la grande salle de ce temple. Les textes
de Shiva Bahakti, qui est connu sous le

nom de Tiruvembavi, y font également
allusion. Andrea Gutierreza, chercheure
en sanskrit et en tamil, dit que : « Des
documents nous sont parvenus qui
soulignent que le Festival de Pongal
remonte aux temps anciens du règne
de Jula. Ce Fesival figure dans certains
textes antiques, tantôt sous le nom de
Ponakam, tantôt sous le nom de Ponkal
ou de Tiruponakam. »
Certains textes soulignent le fait que
les ordonnances et les composantes
en utilisés de nos jours dans le cadre
de ces festivités diffèrent de celles qui
avaient cours dans les temps anciens,
qu’il s’agisse de la nature, de la quantité
ou des proportions des épices utilisées.
Certains chercheurs estiment que ce qui
a été décrit dans les textes anciens sous
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beaucoup perdu de leur lustre ;
• Deuxièmement : Al Ansara annonce
la fin d’une saison agricole et constitue
une célébration de la terre et de
ses dons toujours renouvelés ; c’est
aussi pour les hommes de la terre
l’occasion d’exprimer leur gratitude
pour la récolte des fruits qui ont mûri;
une préoccupation se fait néanmoins
jour lors de ces festivités : comment
se prémunir contre les calamités qui
pourraient anéantir les produits de la
terre ? préoccupation où se lit la peur
d’une nature aussi imprévisible que
tyrannique ;
• Troisièmement : Les rites liés à la
célébration font appel au feu, à ses
cendres et à l’eau, et s’accompagnent
de repas festifs, toutes choses qui
sont essentielles à la vie tout entière.
La pérennité des rites de célébration
d’Al Ansara qui restent vivaces, en
dépit des changements matériels et
de l’évolution des mentalités, suggère
que les mystères de la nature sont
et demeurent l’une des grandes

préoccupations de l’humanité. Il est
vrai que la célébration d’Al Ansara
n’est plus aussi festive chez les
Marocains, à part quelques rares
exceptions dans les campagnes
éloignées des grands centres urbains,
mais cette fête reste intensément
présente dans l’imaginaire collectif,
notamment dans les milieux paysans.
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LA CÉLÉBRATION D’AL ANSARA AU MAROC
Une fête de l’été sur fond de préoccupations
liées au quotidien

Ahmed Al Warith - Maroc
Les Marocains, et en particulier les
agriculteurs, sont à ce jour attachés à la
célébration d’un événement appelé Al
Ansara. La cérémonie a lieu en pleine
moisson, au cœur de l’été, au 7 Juillet de
chaque année. Les principales étapes de
cette fête sont le feu de brindilles qui est
allumé, les batailles d’eau et la préparation
de repas avec les grains qui viennent
d’être moissonnées. Les gens perpétuent
à cette occasion une tradition initiée
par leurs ancêtres aux tout débuts de
l’arrivée de l’islam au Maroc. Cette fête
spécifiquement agricole porte également
le nom de Mahrajân (festival) et constitue
une manifestation relevant d’une culture
ancienne qui plonge ses racines dans la
nuit des temps, se rattachant étroitement,
au-delà des festivités que lui consacrent
juifs, chrétiens ou musulmans, aux rites

agraires que célébraient les anciens
Amazighs à l’instar des autres peuples
dits primitifs pour fêter les fruits arrivés
à maturité et improviser d’autre rituels
destinés à assurer leur conservation
une fois qu’ils ont été emmagasinés et à
formuler des vœux pour que la prochaine
saison soit une réussite.
L’observation de ces festivités a amené
l’auteur de tirer les conclusions suivantes:
• Premièrement : Al Ansara appartient
aux fêtes du Soleil qui remontent
aux âges lointains ; leurs rites sont
étroitement liés aux sociétés rurales,
et c’est pourquoi ces célébrations sont
appelées rites agraires et demeurent,
à côté d’autres fêtes telles que le
hakouz, par exemple, encore vivaces
de nos jours, chez les agriculteurs
marocains, même si elles ont
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constater, par exemple, en Europe, où
chaque village a ses coutumes sacrées
que les habitants veillent à préserver,
les considérant comme "partie de leur
formation personnelle".
L’évolution que connaît l’ensemble
de la planète n’a pas détourné les
sociétés de la conservation de
certains comportements primaires
qui contribuent, de façon directe ou
indirecte, à l’enracinement de leur
"identité" existentielle. Pourtant, une
telle évolution a joué un rôle dans la
"transformation" du rapport de ces
sociétés au patrimoine culturel. Ainsi,
pour prendre un exemple, le mariage
en Palestine n’est plus lié aux veillées
nocturnes, aux marches au flambeau,
au chant individuel, etc. Nous avons
désormais droit à des chansons
sur fond musical moderne, à des
habits traditionnels universellement
reconnaissables, à la robe blanche de
la mariée, au costume noir de l’époux,
aux vastes salles de fêtes, à des invités
en grand nombre, etc. Mais dans ce
contexte commun il y a une sorte
d’"intégration" de quelques résidus des
anciennes coutumes et traditions du

mariage palestinien, telles que le rite
du déjeuner en commun, du hammam
du marié, de certaines mélopées et
chansons de l’ancien temps. En somme,
les progrès de la modernité ne signifient
pas la destruction ou l’élimination du
patrimoine mais une autre façon de
l’adapter à l’air du temps.
L’objet de cette étude est la
"documentation" des rites du mariage
dans la petite ville de Beit Fourik,
rites qui, du reste, ressemblent à
ceux que l’on observe dans les autres
villages, avec de petites variations
au niveau de certaines coutumes et
traditions. L’auteur cite ici de façon
détaillée l’ensemble de ces coutumes
afin d’explorer la mémoire du village
palestinien et de saisir la manière dont
les hommes se donnaient du bonheur à
une époque complètement différente de
la nôtre. Il s’agit là, comme le dit Marc
Augier, de cette fameuse "halte devant
les vestiges" qui contribue à conférer à
l’histoire la force d’une "intuition" et une
"valeur" qui en font une "icone" chargée
de significations quant au poids et à
l’importance du passé pour notre temps.

27

LE RÉCIT DE MARIAGE DANS LA PETITE
VILLE DE BEIT FOURIK
Sens et signification

Hosny Mlitat - Palestine
Dans toutes les sociétés, le mariage
est considéré comme un acte social
majeur. Il s’agit en effet d’un acte
d’interconnexion entre un élément
mâle et un élément femelle. Dans le
dictionnaire d’Ibn Mandhour il est dit
que "deux entités accouplées forment
des époux". L’accomplissement de
cet acte relève des comportements
sociaux communs à un groupe donné.
Le mariage est en effet lié à des us,
coutumes et rites à la fois privés et
publics, et se conforme au milieu dans
lequel il a pris naissance. Il suffit à cet
égard d’observer les différentes cultures
à travers le monde pour comprendre
que le mariage est, selon la formule

d’Edward Taylor, un "rite" lié à la religion
et à la culture de base, c’est-à-dire
la culture découlant de la formation
civilisationnelle de la société en tant
que telle. Le même auteur définit la
civilisation comme "ce tout complexe
qui contient les savoirs, les croyances,
les arts, les lois, la morale, les traditions
ainsi que toute autre potentialité ou
coutume acquise par l’homme du simple
fait qu’il est membre d’une société".
Une telle définition met l’accent sur
le fait que l’évolution humaine est
fondée sur l’assimilation, le respect et
le renforcement des us et coutumes
par lesquels l’individu peut avancer sur
la voie de la prospérité. On peut le
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LA POÉSIE POPULAIRE ARABE :
STYLES ET THEMES
Abdallah Mohammed Al Amri - Arabie Saoudite
Le terme "littérature populaire"
a été introduit par les Arabes à
notre époque moderne. Même s’il
peut se rencontrer dans un lexique
ou un texte arabe de l’époque
antéislamique, des premiers âges
de l’Islam ou des ères Omeyyade,
Abbasside ou autre, il ne peut
désigner quoi que ce soit de ce que
nous connaissons aujourd’hui.
En faisant l’inventaire des
propositions ou définitions relatives
à cette expression, nous pouvons
affirmer qu’elle fait naître dans l’esprit
l’image d’une littérature où toutes les
créations, quelle qu’en soit la forme,
qu’il s’agisse de prose ou de poésie,
qu’elles soient de l’ordre de l’écrit ou
de l’oral, sont formulées en dialectal.
Tout groupe social a sa littérature à
lui qui ne se trouve pas chez d’autres
groupes ou, si elle s’y trouve, c’est le
plus souvent sous une forme plus ou
moins différente.
Mais, sans vouloir s’étendre davantage
sur la problématique de la littérature
populaire, même si un tel domaine
mérite d’être exploré dans ses
multiples dimensions, l’auteur s’arrête
dans cette étude sur la poésie en
tant que genre littéraire populaire,
en se conformant aux définitions
données plus haut, c’est-à-dire en
considérant comme ‘’populaire’’ toute
poésie écrite ou récitée oralement
dans le dialecte de tel ou tel pays
arabe, par opposition à la poésie en
arabe littéral, langue qui constitue le
dénominateur linguistique commun
sur la base duquel se définit l’identité

arabe et qui fait de la langue arabe,
avec ses règles immuables et son
référentiel premier, le Livre Saint, son
fondement.
La poésie populaire, qu’elle s’appelle
poésie du peuple, poésie dialectale,
nabatéenne, poésie populaire,
"agrammaticale" ou autre…
représente donc l’un des deux
versants du patrimoine poétique
arabe. Elle s’étend en outre à tout ce
qui est appelé poésie dans le langage
populaire courant, même si elle
diffère par sa structure, ses formes
ou sa typologie de la poésie en arabe
littéral.

25

SUR LES BEAUTÉS DE LA POÉSIE POPULAIRE SOUFIE
DES TEMPS MODERNES DANS LA RÉGION DE DJELFA

L’exemple du poète Si-Ahmed ben Maatar
Ahmed Kanchouba - Algérie
La poésie religieuse populaire algérienne,
et en particulier la poésie soufie, a
connu de nos jours une grande vogue
qui s’explique par l’ensemble des
circonstances par lesquelles le peuple
algérien est passé à cette époque de son
histoire, et notamment les souffrances
endurées par ce peuple face au
colonialisme français qui a resserré l’étau
autour de l’identité arabo-musulmane et
tenté de l’étouffer dans ses fondements
mêmes. C’est ce qui explique que les
poètes populaires aient cherché refuge
dans ce type de poésie où ils ont vu un
abri à l’intérieur duquel ils pouvaient
consolider leur identité et celle de leurs
compatriotes. Cette source d’inspiration
poétique a trouvé son élan dans le
contexte historique à l’intérieur duquel
cette poésie a développé sa créativité.
Les grandes figures de la poésie soufie
qui portèrent cet art populaire à son
plus haut niveau étaient pour la plupart
armées d’une haute culture religieuse
acquise au cours des années d’études
qu’ils passèrent dans les zaouias du
savoir qui s’étaient répandues avant
et au cours du XIXe siècle dans les
différentes régions d’Algérie et avaient
joué un grand rôle dans la préservation
de la culture arabo-musulmane.
L’auteur essaie dans ce travail de mettre
en évidence les éléments esthétiques les
plus importants de la poésie populaire
soufie dans la région de Djelfa qui se
trouve à environ trois cents kilomètres
du sud de la capitale, Alger. Il s’est

penché à cet effet sur les poèmes légués
par un poète populaire célèbre dans
cette région et dans les régions voisines,
Si-Ahmed ben Maatar. Ce grand soufi
qui vécut au XIXe siècle fut un poète
et un élu, un homme de grande vertu.
Il appartenait à la tariqa rahmanienne
et reçut sa formation à la zaouia
hamilienne, dans la région de Bousaada,
au sud de l’Algérie, où il fut le disciple du
Cheikh de la zaouia, Mohamed ibn Abi
Alqaçim Al-Hamili.
Ben Maatar est surtout connu pour ses
poésies religieuses et soufies, même s’il
aborda dans ses poèmes des thèmes
sortant de ce contexte, tels que la
description ou la nostalgie.
L’étude tourne autour de la
problématique suivante :
La poésie populaire soufie se concentret-elle sur les seules questions religieuses
et soufies ou témoigne-t-elle d’une
recherche artistique et esthétique qui
n’a rien à envier aux autres genres
poétiques ?
Quant aux points essentiels de cette
étude, ils portent sur certaines questions
en rapport avec l’esthétique du poème,
telles que :
• Les grands axes objectifs de la poésie
de Si-Ahmed ben Maatar.
• L’esthétique de l’image poétique chez
ce poète.
• L’esthétique de l’intertextualité dans
ses poèmes.
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grande intensité se sont déroulés sur trois
jours et ont permis de mettre l’accent en
premier lieu sur la nécessité de créer des
moyens et des instruments efficaces en
vue de sensibiliser les générations futures à
l’importance d’une pluralité culturelle propre
à encourager tous les hommes à participer,
à échanger leurs savoirs et à mutualiser
leurs connaissances relatives aux traditions
et acquis propres à chaque culture. Une
telle pluralité est d’autant plus cruciale que
le monde sort à peine de la grave crise
économique et sociale liée à la pandémie du
Corona ; elle pourrait aujourd’hui jeter les
bases d’une résistance humaine collective,
confirmant l’importance de cette mise en
commun des savoirs.
Les participants se sont longuement penchés
sur la nécessité de réaffirmer l’engagement
commun à faire connaître, à préserver, à
revivifier et à transmettre le patrimoine
culturel aux générations futures, en tant
qu’il constitue un héritage culturel riche
en ressources matérielles et immatérielles
et propre à représenter un legs humain
qui serait pour les générations successives
une source d’inspiration. Ont été discutées
dans ce cadre de nombreuses idées et
propositions susceptibles d’ouvrir la voie
à des programmes de coopération en vue
de la réalisation et de la perpétuation de
l’engagement commun.
Les participants ont accordé une grande
importance au débat constructif portant sur
la promotion du dialogue entre les cultures
et du rapprochement entre les peuples,
à travers l’encouragement des troupes
nationales populaires à œuvrer au service
de l’entente et de la compréhension entre
les nations et à susciter des dialogues, des
amitiés personnelles et une coopération
à caractère collectif. Les participants ont
également discuté de la nécessité de faire
revivre certains arts scéniques menacés
de disparition, des moyens à mettre en
œuvre à cet effet et de l’adéquation de ces
moyens à un tel projet. Ils ont en outre mis
*

l’accent sur les recherches et les études
qu’exigent les questions non consensuelles
qui surgissent habituellement, notamment
celles relatives à la réévaluation de certains
aspects du patrimoine, à ces domaines du
patrimoine ancestral qui sont susceptibles
d’être intégrés au mouvement des sociétés
contemporaines et à cette part de la culture
populaire à inclure dans les programmes
récents d’éducation afin de créer un rapport
qualitatif précoce entre le jeune apprenant et
cette culture.
A été réaffirmé avec force l’engagement
à coopérer et à développer sur la plus
large échelle le dialogue entre les cultures
et l’échange des savoirs afin de renforcer
les liens d’amitié et de compréhension
au moyen des échanges de visites et
de l’organisation de façon périodique
et régulière de festivals, de rencontres
artistiques, de conférences intellectuelles
et de colloques spécialisés afin de faire le
point sur les avancées dans le domaine
des arts scéniques et sur la situation de la
culture populaire, mais aussi de soutenir et
de renforcer les efforts des pays pauvres en
matière de préservation de leur patrimoine
populaire et de mettre en garde certains
pays contre les risques de voir se perdre
sans retour par insouciance ou négligence
des pans entiers de leur héritage.
Au terme de cette rencontre, le texte de la
Convention* a été élaboré sur la base des
conclusions des travaux; il a été contresigné
par les Présidents des cinq Organisations.
La rencontre s’est déroulée dans un climat
d’amitié, d’entente et de compréhension.
Que Dieu vienne en aide à ces institutions
dans l’accomplissement de leur mission
dans un monde en perpétuelle mutation,
un monde qui ne cesse de se compliquer et
d’être menacé par l’oubli.
Ali Abdulla Khalifa
Chef de la rédaction

Le texte en langue anglaise de la Convention figure dans ce présent numéro.
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LES ORGANISATIONS DU PATRIMOINE CULTUREL
ET L’ART DU POSSIBLE
Face aux mutations globales et rapides
que connaît la vie actuelle dans tous ses
aspects ; face aux guerres, maladies, actions
terroristes et autres fléaux dont souffre
notre monde ; face à l’emprise sur nos vies
de toutes ces technologies qui affectent le
comportement des hommes au quotidien ;
face à cet ensemble de défis qui exigent
la plus grande attention aux impacts qu’ils
peuvent avoir sur l’esprit, la sensibilité et
l’évolution morale des êtres, de génération
en génération et dans chaque région de la
planète ; compte-tenu de la Convention
sur la préservation du patrimoine culturel
immatériel adoptée par l’UNESCO, en
2003, et mise en application à compter du
20 avril 2006 dans le but de protéger et de
renforcer le patrimoine culturel immatériel
et de promouvoir les recherches et les
études visant à collationner et à documenter
l’ensemble des images et autres formes
culturelles traditionnelles, tels que le chant, la
musique, le théâtre, les mythes et légendes,
les danses traditionnelles, ainsi que les us
et coutumes, les croyances, les traditions
propres à chaque région aussi bien que les
techniques ancestrales en rapport avec les
différents métiers et industries populaires ;
face donc à toutes ces évolutions, cinq
grandes organisations internationales se
sont concertées pour mener une action
commune, sur la base d’un engagement
mondial, aux fins de réaffirmer avec force
la nécessité de faire connaître, de revivifier
et de sauvegarder le patrimoine culturel
de sorte à le transmettre aux générations
futures sous la forme d’un héritage
culturel riche en ressources matérielles et
immatérielles mais aussi en tant qu’il est
un élément constitutif essentiel de l’identité
de chaque peuple et l’un des moyens de
rapprochement, de compréhension et de
communication entre les hommes.

La Fédération italienne de la culture
populaire (FITP) a invité ces organisations
à tenir des sessions intensives dans la ville
de Bari, au sud de l’Italie, au cours de la
période allant du 13 au 16 mai 2022, avec la
participation des délégations représentant
les cinq grandes Organisations mondiales
œuvrant dans le domaine du patrimoine
culturel populaire et opérant en tant
qu’Organisations non-gouvernementales
sous l’égide de l’UNESCO;
ces Organisations sont :
•

La Fédération italienne de la culture
populaire (FITP)

•

L’Union mondiale du Folklore / WORLD
FOLKORE UNION (IGF)

•

L’Organisation Internationale de l’Art
populaire (IOV)

•

La Ligue mondiale des Arts du théâtre
(WAPA)

•

La Fédération des Festivals
internationaux de Danse populaire
(FIDAF)

Chacune de ces institutions compte des
centaines de membres aux multiples talents
artistiques et compétences scientifiques,
outre de nombreuses troupes spécialisées
dans les arts populaires les plus variés,
troupes qui se sont fait connaître sur des
années par l’organisation de programmes
et de festivals de grande réputation, mais
aussi par la tenue d’un grand nombre de
conférences et forums qui leur ont acquis la
célébrité à travers le monde.
L’Organisation Internationale de l’Art
populaire (IOV) a participé avec une
délégation représentant le Bureau
présidentiel du Royaume de Bahreïn où se
sont joints à moi l’avocate Docteur Hennadi
Isa Al Jouder et la Professeur Asrar Hassan
Mohammed. Les débats qui furent d’une
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and cultural past. Another is that, in
addition to the rest of the conventional
industries, these locations continue
to manufacture jewellery. Due to the
nature of the subject, the study relied
heavily on a historical descriptive
(analytical) method to monitor the most
significant improvements in Moroccan
jewellery. Identifying the most important
conceivable functions, whether at the raw
material level or the geometric shapes
that it has adopted over its evolution
stages.
Metal jewellery is one of the most wellknown types of traditional Moroccan
jewellery. The oldest items date back
to the late stone period (6900 BC) and
have been passed down through the
generations.
Traditional jewellery is therefore
a reflection of people's aesthetic,
historical, social, and even religious
existence. Because of its historical and
artistic character, it is also regarded as a
significant part of the national heritage.
What are the idiomatic and linguistic
meanings of traditional jewellery?
What are the most notable historical
dimensions of it? What are the materials
used to make jewellery ornaments, as
well as the procedures used to make
them? What role does jewellery play for
Moroccan women?
This study looks at how Moroccan
women in different parts of the country
dress, as well as the types of jewellery
they wear, their symbolic and semantic
meanings, and how they can be used to
communicate.
Two key factors motivated our decision
to study these locations (Atlas, Souss,
and Saharan region). The first is that,
in comparison to other locations, this
area has retained its customs, traditions,

In ancient times, Moroccans used the
shells of ostrich eggs as jewellery. They
also produced jewellery out of shells and
animal bones until minerals and valuable
stones were discovered, at which point
they used them to create one-of-a-kind
pieces.
This traditional jewellery has gone
through numerous stages as a result
of the passage of several civilizations:
Phoenician, Byzantine, and Islamic,
beginning in prehistoric times and
continuing to the present day. Every
civilization has put its mark on the
jewellery that it creates. Regardless of
the differences in traditional Moroccan
jewellery due to geographical area,
ethnicity, and civilisation, it is composed
of the same components and forms with
minor variations. Because each location
created its jewellery in accordance
with its own creative and professional
traditions, the variety of names and
shapes of such jewellery has been linked
to their multiplicity of symbolic and
cultural connotations, as well as their
overall cultural load.
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Traditional Moroccan Jewellery: Technique
and Semantic Dimensions
Muhammad Bueita - Morocco
Although the roots of humankind's, and
particularly women's, infatuation with
jewellery are difficult to trace, they are as
old as the human race itself. And so, in an
anthropological sense, it became a main
component of the human experience
and an important symbol of identity and
culture.
Morocco is famous for its women's
jewellery. The ethnic and geographical
diversity of the country reflects the
range of civilizations known to the
Mediterranean region in general.
Therefore, this diversity and cultural
richness created a number of processes
for composition and manufacture, as well
as a wide range of embellishments and
aesthetic styles.
Every nation has a rich heritage that
serves as a foundation for its future
growth. This heritage may be intangible,
as in social systems, conventions,
traditions, and values; or tangible, as in
handwork, ceramics, weaving, fashion,
etc. that reflect cultural, social, and
economic standings, as well as local
cultural identity.

Moroccan jewellery is noteworthy
because it represents Moroccan society's
habits, rituals, norms, and beliefs, as well
as the extent to which it is influenced by
other cultures through its patterns and
symbolism. This indicates the significance
of the Moroccans' life and surroundings.

Fashion has played a crucial role in human
existence since the dawn of time, evolving
with the times and periods to capture
the essence of emotions and feelings
and serve as a symbol of relationships.
Clothing acts as a conduit for the body's
knowledge. Jewellery is also a significant
part of our cultural history. Humans have
worn a variety of jewellery since the
beginning of civilization. Everything from
ostrich egg shells to shells, stones, metals,
and more has been used to adorn early
humans.

Jewellery expresses people's traditional
way of life; it is both a key to their
uniqueness and a civilizational guide that
communicates aesthetic, moral, and
spiritual components. Jewellery was
connected to a spiritual purpose, which
has been manifested in many sorts of
amulets, invocations, and talismans that
are placed in a piece of jewellery and
worn around the neck or around the
wrist, and which accompanies its bearer
for life. in order to ward off evil, envy, and
the evil eye (according to folk belief).
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Village architecture in the Zayanes’ region:
A renewable cultural pattern

Jawad Al-Tiba’i - Morocco
Prior to Morocco's independence,
the tribe was in charge of regulating
environmentally appropriate housing.
With the changes in land administration
and national rebuilding in the early 1960s,
the tribe's function shrank to allocating
communal lands to individuals, regulating
land rights and arranging yearly religious
and cultural seasons. The village groups,
with their elected representatives,
took over management of urban
agglomerations from the tribe. Gradually,
construction started using cement and
solid materials rather than local resources
for family buildings, and livestock and
agricultural equipment facilities were
separated from the residential units.
Village housing was not a priority for
administrations whose primary purpose
was to oversee the general affairs of
the village community. However, village
housing in the Zayanes' region has always
been an important part of tangible
cultural heritage. It shows cultural and

symbolic potential as well as the ability of
communities to work together.
Housing sizes vary depending on the
family's economic status. The geometric
shape of the house shows how simple the
design is, and the number of rooms and
space shows how big the family is, how
they socialize, and how close they are to
each other.
The Zayanes region's houses store crops
and food, provide shelter for animals
and livestock, and preserve agricultural
equipment. It reflects its natural
surroundings' data, whether in terms of
building materials or adaption to climatic,
topographical, and security situations.
Given its ecological significance, it is vital
to connect rural heritage with tourism
activities so that the sense of the place's
spirit is consolidated and it returns to
its normal vitality, as is the case in some
of the areas in the Draa Valley and the
Madasher mountains to the northwest.
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Indications of Moroccan Sufi Dance

Sofian Ijdirah - Morocco
My study, "Signs of the Moroccan Sufi
Dance", is based on a semiotic reference
that seeks to analyse what Moroccan
Sufi dance movements expresses. It is
known that the Sufi field is connected
to multiple art forms, such as poetry,
prose, music, dance, and much more.
In this paper, I address a new topic
related to the Harraqi Darkawi dance
model in Morocco, particularly in the
city of Rabat, where Sheikh Muhammad
Belarabi Al-Dalaei established a central
branch following his great Sufi Sheikh
Sidi Muhammad Al-Harraq Al-Hasani.
The dance in the Zawiya Harraqia
Darqawia in Rabat is ruled by particular
rituals and traditions that do not deviate
much from the Shadhili school's broad
Sufi foundation. We have concluded that
the dance in this regard is significant
movements that derive their beauty
from the Sufi thought that relies on the
Qur’an, the Sunnah, and the sayings of
the masters and the sages. The reason

this art is important is that it has survived
in a world that is spiritually and morally
broken. and since I have lived in the
Zawiya Harraqiya of Rabat, I described
what I have witnessed since childhood,
looking for the meaning of these Sufi
dance moves that reflect cosmic signs
based on Islamic belief.
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The Gugu Groups' Body Language and
Semantic Expressions
Southeastern Tunisian
Munji Al-Suwai’i - Tunisia
Tunisian dance is regarded as one of
the most pantomimical expressions
since it is based on bodily compositions
that have been associated with man
since ancient times. The majority of
historical, social, and anthropological
sources and references show that the
Pharaonic civilization was among the first
to value dance, a ceremonial art form
that is considered a sacred rite ordered
by priests and revered by traditions,
and which has the highest status and
reverence in those ages. "No civilisation
has come close to what Egypt has done
in terms of preserving and sanctifying
dance and integrating it into all religious
ceremonies."

These groups keep up their creative
efforts in order to keep their history,
authenticity, and traditions alive.
Since Gugu was started more than
50 years ago, two groups have been
set up in two places near each other
called "Gugu" Djerba and "Gugu" Jirjis.

The survival of "Al Satambali" groups in
Tunisia, as well as their spread in various
Zawiyas of Sidi Saad in Tunisia and on
the island of Djerba-Sidi Mansour in Sfax
and "Sidi Marzouf Al-Ajami" in Gabes
and Kebli is evidence of the high status
this therapeutic psychodrama's have in
microsocial folk culture.

The term "Gugu" was given to these
two groups without any specific
knowledge of its origins, except
for the only hypothesis
agreed upon by all members
of the "Gugu," which was
attributed to a person named
"Khadur Bushama" who
worked in the field of tourist
marketing. He chose this name
because it is easy to remember
and pronounce, and it was used
to introduce them to foreign
tourists at the time, rather than
the other names by which they were
known by locals, such as "Nubat Al Abid"
or "Al Takhmirah," as one narrator noted.

The "Gugu" groups are regarded as
one of the most important artistic
groups in the southeast, with all of their
members being black minorities who
are distinguished by their artistic talents,
whether at the level of playing folk
instruments or those who demonstrate
mastery in bodily expressions, particularly
in distinct types of dance that require a
great deal of physical effort, especially
since these artistic practices occupy a
large part of their musical heritage.

It was stated that the name is a
combination of the words "Gugu" and
"Gugu," which also refer to the names of
the African instruments, the "guembri,"
that the group used. However, these
stories don't seem to be true, because
this name has been around since
the beginning of black groups in the
southeast, which happened to be at the
height of the slave trade in a number of
African cities and cities in the north of this
continent at the end of the 1800s.
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that what was described as "Ponkal"
or "Pongal" in ancient texts is the
festival itself, known as "Prasadam."
As an expression of gratitude and
appreciation to the Sun God for
allowing the peasants to harvest
crops from the fields, all the people
of Tamil Nadu gather in specialised
places according to the Tamil
calendar, beginning on the last day of
the month Markazi (the last month
in the Tamil calendar), which always
corresponds to January 13th, and
ending on the third day of the month
Tai, which corresponds to January
17th of every year. And the festivities
of this festival last three days for
most people and four days for others,
and those days are known as Bhogi
Pongal, Surya Pongal, Mattu Pongal,
and Kanum Pongal, respectively.

The winter solstice festival, according
to beliefs, celebrates the end of the
winter solstice and the start of the
sun's northward journey, notably
its arrival in the Makara zodiac (i.e.
Capricorn). Pongal was given its name
because the term meant "to boil and
overflow (rice)" in the native tongue.
Because they cook a traditional meal
from the first rice grown in the new
harvest season, mixed with milk and
raw sugar and presented to the god
or goddess, sometimes they present
it to cows and then share it among
family members, and they decorate
the cows and their horns and bathe
them. To prepare for worship
inside the home or temple, adorn
the courtyards of homes with rice
powder, and gather friends and family
together are all traditional functions
of this event.

13

Pongal Celebration in Tamil Nadu, India

Nashad Ali al-Wafi's - India
Pongal is one of the most important
festivals celebrated by Tamil people
in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra
Pradesh, Telangana, and Puducherry
in India. It is also a major Tamil festival
in Sri Lanka. It is observed by the
Tamil diaspora worldwide, including
those in Malaysia, Mauritius, South
Africa, Singapore, the United States,
the United Kingdom, and Canada.

by King Kolottungal, (CE 1122-1070).
According to those inscriptions, the
Pongal festival was celebrated in the
temple courtyard. As mentioned in
the texts of the Shiva bhakti known as
Tiruvembavai.

It is known in some places in the
world as Makar Sankranti, Magu Bihu,
Uttarayana, Magi, Maghe Sankranti,
and Shakrain.

Andrea Gutierreza, a Sanskrit and
Tamil researcher, says, "Documents
have come down to us highlighting
the antiquity of the beginning of the
Pongal festival from the Chola era. It
was referred to in some ancient texts,
such as Ponakam and Ponkal, and at
other times as Tiruponakam.

Pongal is mentioned in the
inscriptions of the Viraghava temple,
where God Vishnu is worshiped, in
Tiruvallur- Chennai. It was founded

The texts indicate that the nature of
the festival and what it includes today
are different from what it was in the
ancient era. Some researchers believe
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closely linked to the activities of
agricultural societies, so it is correct
to call it the festival of agricultural
rituals. It was cared for by farmers in
Morocco alongside "Al Hakouz," for
example, and is still popular today,
despite the loss of many rituals.
•

•

Second, Pentecost marks the
end of an agricultural season and
is a celebration of the land and its
ongoing generosity. As a result,
the occasion was primarily an
opportunity to express gratitude for
the ripening of the crops, but it also
represents a precautionary ritual, in
order to avoid the disastrous results
that could occur during the harvest,
which leads us to the concept of
fear of nature's secrets and its might.
Third, the ceremonies of
celebration invoke fire and its ashes,
water, and nutrition, all of which are
significant components impacting
all aspects of existence. Despite
changes in situations and mentalities,
the continuous celebration of it

and other events demonstrates
that nature continues to have an
impact on man. With the exception
of a few in the countryside distant
from the center, the celebration of
Pentecost has lost its luster among
Moroccans today, but it remains
powerfully present in the national
consciousness, particularly in the
houses of farmers.

11

Pentecost in Morocco:
A Summer Celebration During A Busy Season

Ahmad Al-Warith - Morocco
Moroccans, particularly farmers,
continue to look forward to the
celebration of Pentecost. It is held
on July 7, in the midst of harvest
activity, throughout the summer. The
most significant components of the
celebration include lighting a fire, having
water fights (splashing water on each
other), and making meals from the
grains of the season. They follow in
the footsteps of their forefathers, who
celebrated this event from an early
era in the history of Islam in Morocco,
as it is a peasant holiday known as
Pentecost, or the Festival. Rather, as
recent research has shown, Pentecost is

part of an ancient culture that goes far
back in time, beyond the celebrations
of Muslims, Christians, and Jews, and is
closely linked to the agricultural rituals
that were followed by the ancient
Berbers, like other primitive peoples,
to celebrate crop maturity and carry
out a set of rituals that ensure the
preservation of crops, so they will not
be harmed after storage, and the next
agricultural season will be fruitful.
The following are the highlights of this
paper:
• First and foremost, Pentecost is an
ancient solar holiday. Its rituals are

10
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and supporting them; for example, in
Europe, every village has its own sacred
customs that it conserves, making them
part of its culture.
Globalization has not kept cultures
from retaining certain of their primal
practices that contribute, both directly
and indirectly, to the preservation of
their existential "identity." However, this
evolution had a part in "modifying" how
those cultures dealt with their shared
heritage.
In Palestine, for example, marriage is
no longer connected with night parties,
"torch" parties, walking to the bride's
house, solo singing, and so on. Instead,
there is modern musical singing, a
common worldwide traditional outfit,
the white gown for the bride, the black
suit for the groom, and wedding halls.
Huge invitations, and so on, and in light
of this social sharing, there is a form
of "inclusion" of some of the remaining
historical customs and traditions of the
Palestinian wedding, such as the rituals
of wedding banquets, the groom's bath,
and certain folk melodies and songs. A
change in how it's shown now doesn't

mean that the legacy is being destroyed
or abandoned. Instead, it's just how it's
shown now that has changed.
The purpose of this study is to
document the wedding rituals in the
town of Beit Furik, which have similar
rituals to wedding rituals in other
villages, with minor differences in some
of their customs and traditions.
The researcher will detail all those
rituals, with the goal of identifying
the memory of the Palestinian village
and seeing how people used to make
themselves happy in a time that is
completely different from the time
in which we live, (the time of ruins,
according to Marc Auge), which
contributes to giving history intuition and
a value that makes it an icon loaded with
connotations and meanings that express
its value and importance in our time.

9

Marriage Narrative in Beit Furik:
Concept and Implications

Husni Mulaitat - Palestine
Marriage is regarded as one of the
most important social practices in all
countries since it is an "associative"
act that brings together a man and a
woman. According to those who are
familiar with various cultures around
the world, marriage is a "ritual" linked to
religion and primordial culture, or, in the
words of anthropologist Edward Taylor,
the culture related to the formation of
civilization in a society.
Taylor defines culture, or civilization,
taken in its wide ethnographic sense,
as that complex whole which includes
knowledge, beliefs, art, morals, law,
customs, and any other capabilities and
habits acquired by man as a member
of society, implying that human
development is based on "containing"
customs and traditions, and respecting

8
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Arabic Folk Poetry: Style and Theme

Abdullah Muhammad Al-Umari - Saudi Arabia
"Folk Literature" is a relatively new term
employed by modern Arabs in their
studies. if it existed in any Arabic text
from the pre-Islamic, early Islamic, or
Umayyad periods, it would not signify
the same thing we mean today.
Folk literature, according to the
perspectives and definitions of those
who have dealt with or studied it, refers
to any written or spoken creative
discourse that uses vernacular
language and includes poetry
and prose in all its forms.
Of course, each group
of people has its own
literature, which is

typically entirely unique and distinct
from that of other communities.
To avoid going off on a digression
and prolonging the discussion on folk
literature, I will limit myself to poetry
as one of the types of folk literature,
defining it as: written or spoken poetry
in the vernacular dialects of Arab
countries, that is comparable to poetry
written in Modern Standard
Arabic; which follows standard
linguistic rules and syntax,
and its first linguistic
reference is the
Holy Qur'an.

7

Aesthetics of Modern Sufi Folk Poetry in the
Djelfa Region
Poet Si Ahmad bin Mi’tar as a Model

Ahmad Qanshuba - Algeria
Algerian folk religious poetry, notably
Sufi poetry, has grown in importance
in the modern era as a consequence
of a confluence of factors affecting the
Algerian people. The people's suffering
as a result of French colonialism, which
imposed a major siege on components
of the Algerian Arab-Islamic identity,
prompting popular poets to seek refuge
in this style of poetry and celebrate it as
a source of support for their identity, is
perhaps the most important of these. It
was the historical setting and the poets
who wrote this type of poetry that
made it important. Most of them were
religiously literate, having studied in Sufi
Zawiahs (corners) in the 19th century
and in Algerian regions that played a big
role in preserving Arab-Islamic culture
before that.

in the south of Algeria, through the
poems of a famous folk poet in this
region and its surroundings, Si Ahmed
bin Mi'tar, who lived in the ninth
century, belonged to the Rahmaniyya
Sufi school, and was a graduate of the
most important zawiya (in the region
of Bou Saada). He was most renowned
for his religious and Sufi poetry. He
also composed poems on nostalgia and
describing the beauty of nature.

The article attempts to extrapolate
the most important aesthetics of Sufi
folk poetry in the Djelfa region, which
is located about 300 kilometers away

What are the artistic characteristics of
his poetic imagery?

Is Sufi folk poetry less creative and
attractive than other types of poetry
because it focuses on religious and
spiritual themes?
The paper will discuss a few questions
related to aesthetic and poetic issues:
What are the main themes of Si Ahmed
bin Mi'tar's poetry?

How to evaluate the aesthetics of
intertextuality in his poems?
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and research skills, and they have
gained a worldwide reputation
for organising programmes,
festivals and countless
conferences and forums over the
years.
IOV was represented by a team
from the Presidential Office
in Bahrain, that included Dr
Hanadi Issa Al-Juwdar, Ms Asrar
Hassan Muhammad and myself.
In-depth discussions took place
over the course of three days.
The primary focus was the need
to find effective ways to teach
future generations about the
importance of cultural pluralism
so that everyone is inspired to share
knowledge and teach others about their
traditions. This is especially important
after the Coronavirus pandemic caused
a serious social and economic crisis that
could be a seed of collective resilience
that confirms the importance of
knowledge.
At this meeting, a considerable amount
of time was spent deliberating about
the importance of renewing the joint
commitment to identifying, conserving,
renewing and passing cultural legacies
on to future generations. We reviewed
ideas and programmes that could be
implemented concurrently in line with
this commitment.
Attendees held extensive discussions
about the need to promote crosscultural understanding and collaboration
by encouraging national teams to
participate in international festivals that
boost communication, connections and
cooperation.
The participating countries emphasised
typical themes such as the re-evaluation
of some components of heritage, ways in
which modern cultures can supplement

the history of previous generations, and
which elements of contemporary folk
culture can be included in educational
curricula.
At the meeting, there was a significant
focus on cooperation, collaboration
and the development of intercultural
dialogue and knowledge sharing. This can
be accomplished by exchanging visits,
by hosting and participating in festivals,
artistic forums, intellectual conferences
and specialised seminars on a regular
basis, and by supporting and enhancing
less developed nations’ efforts to
preserve folk culture.
As the meeting concluded, the heads
of the five organisations signed an
agreement* that included the participants’
key findings.
The atmosphere at the meeting was very
hospitable, considerate and friendly.
May God provide these organisations
with the ability to carry out their
duties in a world that is changing and
becoming increasingly challenging and less
considerate.

* The English version of the agreement is published in this issue.

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief

5

The Art of the Possible and International
Cultural Heritage Organisations!!

Because of today’s fast pace, the vast
number of variables (wars, outbreaks of
disease and terrorism, etc.) and the rapid
technological advancements that affect
people’s daily lives in a variety of ways,
it is imperative to pay attention to the
negative effects on humans' thoughts,
consciences and morals and on future
generations across the planet.
The Convention for the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage is
a UNESCO treaty that was adopted
by the UNESCO General Conference
in 2003. It went into effect on April
20 2006. The aim of the treaty is to
protect and promote intangible cultural
heritage and to research the collection
and documentation of all traditional
cultural images and forms including music,
singing, theatre, myths, traditional dances,
regional customs, beliefs and traditions,
traditional activities associated with
diverse crafts, and folk industries.
To consolidate the UN’s goals, five
international organisations joined forces
to identify cultural heritage, emphasise its
role and status, and to preserve, revitalise

and transmit it to future generations
in the form of cultural heritage rich in
tangible and intangible resources, because
it is a fundamental component of people's
identities and a tool for rapprochement
and understanding.
The Italian Federation of Popular
Traditions (FITP) invited these
organisations to meet in the city of Bari in
southern Italy on May 13 to 16 2022. The
meetings were attended by delegations
from five international NGOs under
UNESCO’s umbrella that are active in the
field of folklore:
•

The Italian Federation of Folk
Traditions (FITP)

•

The World Folklore Union (IGF)

•

The International Organization of
Folk Art (IOV)

•

The World Association of Performing
Arts (WAPA)

•

The Federation of International
Dance Festivals (FIDAF)

Each of these organisations has hundreds
of members with a wide range of creative
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