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وكالء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارااليـــــــــام ل

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح امل ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة امل ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - االمـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  املتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  احلكمة 

اليمن:   - ــرام  االه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 

املغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام األردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق االف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - واملطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  االوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

املستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

لإلتصال  املستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - اإلعالمية  للخدمات 

الــعــريب. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــالم  ــ واإلع
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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 
ـــعب يف الـــدرس من وجـــوه يف البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

ُ
واملوســـيقية وكل مـــا حتتمله هذه الش

 للشـــروط التالية:
ً
اختصـــاص اختـــالف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقا

 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 4000 - 6000   ترســـل املواد إىل )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته املرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إىل )اإلجنلزيية - 

الفرنسية - األســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سريته العلمية.

ــر إىل املواد اليت ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر املجلة بعناية وتقدـي
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 
لعلمية. ا

 تمتـــنع املجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 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 
لديـــها.  املعتـــمدة 

 بهواتف التواصل 
ً
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــا

. معه

editor@folkculturebh.org :الريد االلكرتوين 

 الرجاء املراسلة على الريد االلكرتوين املشار إليه عاليه.

أسعار املجلة يف مختلف الدول:   

لاير    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   10 مصـــر:   - لاير   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - لاير   10 قـــــطــــــــــر:   - لاير   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 املتحـــدة:  اإلمارات العربيـــ�ة   - لاير   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  اململكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 األردن: 

دوالر   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 املغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دوالر - دول االتــحـــــاد األوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــواليـــــــات الـمــتــحــــدة األمــريــكـيــــة: 5 دوالر 

حساب املجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطين - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



The International Organization of Folk Art (IOV) : أعدت املنظمة الدولية للفن الشـــعيب

علـــى امتـــداد الشـــهور الثالثـــة الماضيـــة لعقـــد اجتمـــاع جمعيتهـــا العموميـــة للعـــام 2023 بدعـــوة كريمـــة مـــن 

ــة  ــة العامـ ــا لألمانـ  إقليميـ
ً
ــرا ــارقة مقـ ــم الشـ ــارس 2023، حبكـ ــارقة للـــراث خـــالل الفـــرة مـــن 9-11 مـ ــد الشـ معهـ

ــره باقتـــدار الشـــاعر والباحـــث اإلمـــارايت  لقيـــادة إقليـــم الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا للمنظمـــة الـــذي يدـي

الدكتـــور عبدالعزيـــز املســـلم. ومـــن مقـــر األمانـــة الدوليـــة العامـــة للمنظمـــة بمدينـــ�ة )برغامـــو) اإليطاليـــة، وجـــه 

ـــارات  ـــادة ق ـــاع، إىل ق ـــاركة يف االجتم ـــور واملش ـــوة للحض ـــة الدع ـــام للمنظم ـــن الع ـــو األم ـــو كتاني ـــايل فبريزي ـــان اإليط الفن

ـــعبي�ة  ـــون ش ـــرق فن ـــث وف ـــز حب  ومراك
ً
ـــرادا ـــاء أف ـــة واألعض ـــروع املنظم ـــاء ف ـــم وإىل روس ـــون لألقالي ـــدراء العام ـــم وامل العال

 مـــن بلـــدان العالـــم األعضـــاء باملنظمـــة. 
ً
يف 176 بلـــدا

ــال خـــالل  ــل األعمـ ــة تعطـ ــنوات، نتيجـ ــع سـ ــادة كل أربـ ــه املعتـ ــد دوراتـ  عـــن موعـ
ً
ــرا ــاع متأخـ ــذا االجتمـ ــأيت هـ ويـ

ـــدوات ودورات  ـــرات ون ـــن مؤتم ـــة م ـــطة اجلماعي ـــم األنش ـــت معظ ـــم وعطل ـــت العال ـــي اجتاح ـــد – 19 ال ـــروف كوفي ظ

تدريبيـــ�ة وعـــروض ومهرجانـــات فـــرق الفنـــون األدائيـــ�ة واملعـــارض اإلثنوغرافيـــة بمختلـــف قـــارات العالـــم. وعلـــى 

الرغـــم مـــن تعطـــل العديـــد مـــن أعمـــال املنظمـــة، فلقـــد ُبذلـــت مـــن اجلميـــع جهـــود اســـتثن�ائي�ة للتغلـــب علـــى ذلـــك 

ــطة  ــن األنشـ ــد مـ ــل العديـ ــل أو تأجيـ ــة يف تعطيـ ــارات فادحـ ــزة وخسـ  عزيـ
ً
ــا ــا أرواحـ ــذي أفقدنـ ــاين، الـ ــع اإلنسـ الوضـ

اجلماهرييـــة ذات القيمـــة علـــى الســـاحة العامليـــة، ومنهـــا إيصـــال مطبوعتنـــ�ا الورقيـــة هـــذه إىل مـــن ينتظرهـــا مـــن 

ـــل  ـــذي ظ ـــط ، ال ـــروين النش ـــا اإللك ـــك موقعن ـــن ذل ـــه ع ـــا في ـــذي عوضن ـــت ال ـــروع، يف الوق ـــف الف ـــة بمختل ـــراء املنظم ق

 للزيـــارات املزتايـــدة.
ً
 ومتاحـــا

ً
مطروحـــا

ـــة،  ـــايس للمنظم ـــب الرئ  للمكت
ً
ـــرا ـــام 2016 مق ـــن الع ـــر م ـــا يف نوفم ـــم انتخابه ـــد أن ت ـــن، بع ـــة البحري ـــب ململك وحيس

فـــألول مـــرة يف تاريـــخ هـــذه املنظمـــة مـــن بعـــد مـــا يقـــرب مـــن نصـــف قـــرن مـــن تأسيســـها وتعـــدد عواصـــم العالـــم 

ـــرايف  ـــل اح ـــق عم ـــا، وبفري ـــه علمه ـــع علي ـــالد، ُيرف ـــن الب ـــم م ـــع مه ـــط يف موق ـــي نش ـــر رس ـــى بمق ـــا، أن حتظ ـــادة أعماله لق

ــنوية  ــة سـ ــة ماليـ ــد موازنـ ــم رصـ ــة، وأن يتـ ــة املنامـ ــن العاصمـ ــا مـ ــوىل إدارة أعمالهـ ــة، يتـ ــة رفيعـ ــالت جامعيـ بمؤهـ

ـــة  ـــاحة الدولي ـــى الس ـــي عل ـــة البحري ـــس املنظم ـــركات رئي ـــل حت ـــم تموي ـــايس، وأن يت ـــا الرئ ـــات مكتبه ـــيري كل احتي�اج لتس

حلضـــور املؤتمـــرات العامليـــة واالجتماعـــات اإلقليميـــة، ممـــا فتـــح يف املجـــال لصـــوت املنظمـــة بالتواجـــد يف العديـــد مـــن 

رسالة الرتاث الشعيب
من البحرين إىل العالم
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علي عبدهللا خليفة
رئيس التحرير

5 مفتتــح   

ـــا  ـــق له ـــتويات، وحق ـــن املس ـــد م ـــى العدي  عل
ً
ـــا ـــا آفاق ـــأ له ـــل، وهي املحاف

ـــا. ـــا يوم ـــن بمقدوره ـــم يك ـــا ل م

ولقـــد حظـــي فريـــق عمـــل املكتـــب الرئـــايس بشـــرف لقـــاء املقـــام 

الســـايم حلضـــرة صاحـــب اجلاللـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن املعظـــم 

ــام 2017، اســـتعرضت خاللـــه خطـــة  خـــالل شـــهر مـــارس مـــن العـ

الفنـــون  مجـــاالت  يف  املنظمـــة  أعمـــال  بقيـــادة  اخلاصـــة  العمـــل 

الشـــعبي�ة علـــى الســـاحة الدوليـــة، ومـــا يمكـــن أن حتظـــى بـــه البـــالد 

ـــى  ـــد تلق ـــ�ة. وق ـــوادر حبريني ـــة، بك ـــة العاملي ـــمعة واملكان ـــن الس  م
ً
ـــدا مزي

ــت  ــي فتحـ ــامية، الـ ــة السـ ــات امللكيـ ــا التوجيهـ ــل وقتهـ ــق  العمـ فريـ

 
ً
رؤى جديـــدة أمـــام العمـــل علـــى مـــدى الســـنوات الســـت الماضيـــة، ممـــا عـــزز أعمـــال املنظمـــة وفتـــح أمامهـــا آفاقـــا

جديـــدة، ويف الوقـــت ذاتـــه جعـــل مـــن مملكـــة البحريـــن أحـــد مرتكـــزات القـــرار العالـــي اخلـــاص بالـــراث الثقـــايف غـــري 

ـــاص  ـــ�ات االختص ـــات وهيئ ـــف منظم ـــع مختل ـــتمر م ـــعيب املس ـــن الش ـــة للف ـــة الدولي ـــاون املنظم ـــالل تع ـــن خ ـــادي م الم

غـــري احلكوميـــة يف العالـــم.

ـــوان  ـــا الدي ـــي يوليه ـــل ال ـــم املتواص ـــا، ورؤى الدع ـــرف حبظوته ـــي نتش ـــة، ال ـــامية والكريم ـــة الس ـــة امللكي إن الرعاي

ــق  ــا وفريـ ــى عاتقنـ ــي علـ ، يلقـ
ً
ــا ــر عامـ ــتة عشـ ــن سـ ــر مـ ــدى أكـ ــى مـ ــة، علـ ــذه املطبوعـ ــدار هـ ــر ، إلصـ ــي العامـ امللكـ

ـــتاذ  ـــه األس ـــا أوىح ب ـــل م ـــل أن يظ ـــن أج ـــام، م ـــدم إىل األم ـــة التق ـــاظ بمكان ـــتوى، واالحتف ـــزتام باملس ـــؤلية االل ـــل مس العم

، وحنـــن نعـــد إلصـــدار عددنـــا األول مـــن هـــذه املطبوعـــة، بأنهـــا ســـتكون :
ً
الدكتـــور محمـــد جابـــر األنصـــاري يومـــا

)رســـالة الراث الشـــعيب من البحرين إىل العالم)

يف اتصـــال وتواصل وتألق .. 

 .. واصل الطرق.
ً
وما دام احلديد ســـاخنا
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الـراث الشـعيب ألي مجتمـع هو األقدر علـى تصوير مالمح ذلك املجتمع اجتماعيا وثقافيا، وهو يف نفس الوقت إسـهام يف 

فهـم حركـة املجتمـع علـى امتـداد التاريـخ من خالل رصـد ما يعتوره مـن تغريات يف شـى منايح حياته، السـليب منهـا واإلجيايب 

منها على السـواء. 

ولمـا كنـا كدارسـن  للـراث نؤمـن بـأن إصـدار أي أحـكام ذات وزن علي ال يمكن أن يتحقـق إال باالطالع على مفـردات هذا 

الراث  حبيث يتسـى من خاللها اسـتخالص مالمحه الرئيسـية ودورة حياته يف الواقع؛ لذلك يؤمن كل دارس منصف للراث 

أن نشـر موسـوعات تضم مختلف عناصره إنما يمثل األسـاس الصحيح  لفهمه يف نشـأته ويف حركته عر التاريخ. 

    وقد عرف تاريخ علم الفولكلور يف الغرب، وكذلك يف الوطن العريب شى أنواع األعمال املوسوعية الى اجتهدت يف رصد 

الراث الشعيب يف مجتمعاتها من: أدب، وموسيقى، وفنون تشكيلية شعبي�ة، وأدوات مادية لتيسري شى منايح احلياة... إلخ. 

وانطالقـا مـن هذه النظرة إىل موسـوعات الراث كسـجل لشـى مفرداته يف كافـة منايح احلياة حرص كاتب هذه السـطور 

ونفـر مـن زمالئـه على إعداد موسـوعة للراث الشـعيب العـريب على أمـل أن تكون بمثابة نمـوذج وحافز يف نفـس الوقت ملثقفي 

كل بلـد مـن وطنن�ا العريب لإلسـهام بدور يف إعداد موسـوعة للراث الشـعيب يف بلدهم. 

وال يسـاورين أدىن شـك يف أن وجـود مثـل هـذه املوسـوعات يف شـى ربـوع وطننـ�ا العـريب سـوف يـؤدي حتمـا إىل التقريب بن 

أبنـ�اء هـذه األمـة العريقـة، ورفـع مسـتوى الوعـي باالنتمـاء إىل أمـة واحدة تعيـش يف بالد متعـددة، ولكنهـا متجانسـة وال أقول 

متوحدة. ومع اضطراد حركة البحث العلي يف الثقافة الشـعبي�ة سـتكون هذه املوسـوعات نواة صلبة إلنشـاء موسوعة تراث 

شـعيب عريب شاملة. 

وقـد قـدرت أن خـري مدخـل لتلـك الدعـوة تقديـم عـرض موجـز ملوسـوعة )مصريـة) للـراث الشـعيب العـريب تـم إعدادهـا 

بمشـاركة كاتـب هـذه السـطور: وقد جاء هـذا العمل ثمرة جلهد جماعي شـارك فيه خنبة من الباحثن املتخصصن يف دراسـة 

الـراث الشـعيب العـريب علـى امتـداد خمسـة أعـوام. وقـد أثمرت تلـك اجلهود املخلصـة حوايل خمسـة آالف صفحـة تعالج ما 

ين�اهـز ثالثـة آالف مـادة )أو مدخل مـن مداخل املوسـوعة).

وقـد بـدأ العمـل اجلـاد يف املوسـوعة باتفـاق مجموعـة مـن املهتمـن بعلـم الفولكلـور وتطويـر البحـث فيـه على اسـتكمال 

األدوات العلميـة الـي يمكـن أن تعـن كل دارس أو مهتـم برعايـة تـراث بلـده واحلـرص علـى جمعـه ودراسـته. وتكونـت منهم 

»جلنـة موسـوعة الفولكلـور العـريب« كانـت جتتمع بصفـة دورية )مرة كل شـهر على األقـل)، يقـرح أعضاؤها املـواد الى يرون 

تضمينهـا، ويتب�ادلـون الـرأي يف جـدوي ذلـك، ويقـررون يف النهايـة مـا تتوافق حولـه آراء أغلبي�ة املشـاركن. 

وبعـد وضـع قائمـة أوليـة باملواد املقرحة يتم بالطبع إسـناد كل مـادة أو أكر إىل متخصص. وبعـد ورود المادة املكتوبة يتوىل 

كاتب هذه السـطور مراجعتها، وإعدادها للنشـر بالصورة املتفق عليها يف وثيقة إعداد املوسـوعة. وباسـتمرار عمل هذه اللجنة 

إسهام موسوعات الرتاث الشعيب العريب يف دعم 
الثقافة العربي�ة  وترسيخ الوحدة بن شعوبها 
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تسـتجد مقرحـات بمـواد جديـدة، ويتم االسـتعانة باملزيد واملزيـد من اخلراء املتخصصـن. وتبقى مهمة اللجنـة املحورية – 

الـي اسـتمرت طوال تلـك األعوام – هي متابعة العمل، من مراجعة، ونسـخ، واسـتكمال...إلخ. 

بعـد االنتهـاء مـن ترتيـب مـواد املوسـوعة وكتابـة النص النهـايئ تـم إعـداد برنامـج إدارة قواعد بي�انـات خاصة باملوسـوعة. 

وأدخـل علـى هـذا الرنامـج كافـة مـواد املوسـوعة للمسـاعدة يف البحـث عـن أى مـادة، أو البحـث عـن مـواد أي مـن املؤلفـن، 

وكذلـك حتديـد املـواد املسـتمدة من أي مصدر تم اسـتخدامه يف العمل كله. هـذا فضال عن إمكاني�ة البحث بالكلمة، مثل كلمة 

»طقـس« أو »عمـل ميداين«...إلـخ. حبيـث تسـتدعي كافـة املواقـع الـي وردت فيهـا الكلمـة داخل املوسـوعة.

وقد تشـكلت جلنة موسـوعة الراث الشـعيب من واحد وعشرين أسـتاذا وباحثا ينتمون إىل املعهد العايل للفنون الشعبي�ة 

بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وقسـم االجتماع بكلية بن�ات عن شـمس، وكلية آداب القاهرة، وجامعة حلوان. 

وقـد ضمـت اللجنـة بعض املصـادر واألعمال املنشـورة عن هذا امليـدان أو ذاك مـن ميادين علم الفولكلور، سـواء يف مصر، 

أو العـراق، أو لبنـ�ان... إلـخ. مـن البـالد العربي�ة، أو عن سـواها من بـالد العالم، وبعضها مكتوب بأقالم باحثـن أجالء، ومنها ما 

حيتـوي على مـادة ميداني�ة أصيلـة، أو آراء وتوجهات نظرية ومنهجية فائقة القيمة.  

وسـيالحظ القـارى أن مـواد املوسـوعة تتفاوت من حيث احلجم، ولكنها جتتهد جميعا أن حتيل قارئ كل مـادة إىل املزيد من 

املراجـع. وكمـا تتفـاوت املـواد يف احلجم، كذلك تتفاوت يف مدى تغطياتها للبـالد العربي�ة املختلفة. فهناك بالد عربي�ة حظيت 

بتغطيـة أكـر من سـواها: كمصر، والعراق، ولبن�ان، وسـوريا، وفلسـطن، و بعض بالد اخلليـج العريب... إلـخ. وال يرجع تفاوت 

التغطيـة إال إىل عامـل واحـد ووحيـد هو حجم المادة الفولكلورية املنشـورة عن كل بلد، وليـس إىل أي اعتب�ار آخر. 

وقد صدرت املوسوعة يف ستة كتب تغطي مختلف أقسام الدراسة يف علم الفولكلور، وذلك على النحو التايل: 

اجلزء األول: علم الفولكلور: املفاهيم والنظريات واملناهج.- 

اجلزء الثاين: العادات والتقاليد الشعبي�ة. - 

اجلزء الثالث: الفنون الشعبي�ة.- 

اجلزء الرابع: األدب الشعيب. - 

اجلزء اخلامس: املعتقدات واملعارف الشعبي�ة. - 

اجلزء السادس: الثقافة المادية.  - 

وبفضـل هللا تـم إصـدار اجلزئـن السـابع والثامـن اللذيـن يضمـان: دليـل العمـل امليـداين جلامعي الـراث الشـعيب، وذلك 

حرصـا علـى اسـتكمال رسـالة العمل. 

اجلدوى العلمية ملوسوعات الراث الشعيب وأدلة العمل امليداين جلامعي هذا الراث

 أول وأبـرز الفوائـد العلميـة وأكرهـا مباشـرة ووضوحـا للكافـة أن المـادة املتضمنـة يف مواد أي موسـوعة سـوف تغذي . 1

أرشـيف الفولكلـور يف البلـد الذي تغطيه. هذا بالطبـع إىل جانب المادة الي يتم جمعها باسـتخدام أدلة العمل امليداين 

يف كل بلد. معى ذلك أنه من غري املمكن بداهة إنشـاء أرشـيف فولكلوري يف أي بلد دون أن يتم إجناز مثل هذه األعمال 

املوسوعية.

كذلـك سـيكون املحتـوى العلـي الوفـري ألي موسـوعة فولكلـور هـو املعـن األكـر علـى دعـم مشـروع مكـز الفولكلور . 2

العريب، الذى أصدره معهد الشـارقة للراث )2019) حتت مسـى »مكز الراث الثقايف غري المادي«. مكز مختص 

بالـراث الشـعيب يف العالـم العـريب. وهـو من إعـداد الزميل العزيـز د. مصطفي جاد.  

9تصدير  

أ.د  محمد اجلوهري
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الحظـــت حبكـــم مســـؤوليي العلميـــة يف »مجلة الثقافة الشـــعبي�ة« اســـتهانة عـــدد من كتابنـــ�ا الشـــبان على وجه 
اخلصـــوص باجلانب اللغوي من دراســـاتهم. فهـــم يركزون عنايتهم علـــى اجلانب املعريف وال يعريون اهتماما لنســـيجهم 
النـــي يف مختلـــف نواحيه اللغويـــة. وهم يقدرون أن املهـــم هو ما حظي بعنايتهـــم. أما اجلوانب األخـــرى الي يعترونها 

هين�ة فســـيوكل االهتمام بهـــا إىل غريهم.

الالفـــت أن الظاهـــرة تت�أكد يوما بعد آخر يف مجـــال الكتابة العلمية عند تنـــ�اول الثقافة الشـــعبي�ة. والغريب أن جيل 
الـــرواد من طـــراز عبد احلميد يونس، وأحمـــد مريس وعلياء شـــكري، ومحمد اجلوهري وغريهم كانـــوا حريصن احلرص 
. لكنه 

ً
كله على ســـالمة لغتهم تماما كحرصهم على اســـتقامة فكرتهم. فاألمر مســـتجد. واحلمد هلل أن األمـــر ليس عاما

يف تزايـــد. وأخـــى ما أخشـــاه أن بعض الدعـــوات املريب�ة الـــي تزعـــم أن العربي�ة تكر فيهـــا األخطاء عند اختاذهـــا أداة يف 
البحـــث والكتابة ألنهـــا لصعوبتها لم تعد تصلـــح أداة يف البحث، أخذت جتـــد طريقها إىل عدد من باحثين�ا الشـــبان.

شـــاهدت على بعـــض القنوات التلفزيونيـــ�ة دعوات من هـــذا القبي�ل تزعم أن العربي�ة ليســـت لغة حبث وال وســـيلة 
معرفـــة لتحجر بن�اهـــا وصعوبة حنوهـــا. جاء ذلك يف ســـياق تلميع اللهجـــات وإبراز ثرائهـــا وقربها مـــن عواطف اجلمهور 
وقابليتهـــا للتعبري عـــن أفكارهم. فلماذا ال تكـــون هي لغة الفكـــر واملعرفة؟! هـــذه يف تقديري أفكار مريبـــ�ة وخطرية تعود 
بنـــ�ا إىل جدل قديم وعقيـــم. والقول بأن اللغة العربي�ة ليس يف وســـعها أن حتتمـــل الفكرة العلميـــة كالم ال قيمة له يف رأيي. 
 من كتابـــات علميـــة يف غاية الدقة 

ً
ولعلنا حنتاج إىل مســـاحة واســـعة لنســـتعرض مـــا احتملته العربيـــ�ة قديمـــا وحديث�ا

 بقيمتها يف مجـــاالت اختصاصها.
ً
والضبـــط. كانت والزالت مشـــهودا

يكفي أن نذكر من القداىم اخلوارزيم )تـ 232ه)، وابن الياســـمن )تـ 601 ه) وأبو احلســـن القلصادي )تـ 891ه)، 
وابـــن غازي املكنايس )تــــ 919ه) يف الرياضيات، وابـــن اجلزار القريواين )تـ369هـ)، وابن ســـين�ا ) تــــ 427هـ ) يف الطب، 
وابـــن البيطار) تــــ 646هـ) يف الصيدلة، وقد بقيت موســـوعته »اجلامع ملفردات األدوية واألغذيـــة«  إىل أمد ليس ببعيد 

 غريهم.
ً
مرجع أهل العلـــم يف أوروبا، وكان يمكنـــي أن نذكر كثريا

أمـــا يف العصر احلديث فإن املنجزات األكاديمية املشـــرقية واملغاربي�ة ترز إىل أي حد أمكن للغة العربي�ة أن تســـتجيب 
إىل هواجـــس البحث ومشـــاغله لدى طيف واســـع من الباحثن الشـــيوخ والشـــباب. فقد جـــاءت أعمال غـــري قليلة يف 
 ترز إىل أي حد يمكن للعربي�ة أن تســـتوعب اإلشـــكاالت النظرية 

ً
غاية التماســـك املنهيج والضبط اللغـــوي. وهي جميعا

واإلجرائيـــ�ة ملجـــاالت علمية متعددة، أمكن لهـــا أن تؤدي الفكرة عنهـــا، جتلي عن مفاهيمها وتفصح عـــن قضاياها. ولوال 
 على أن العربي�ة كانت وســـتبقى 

ً
اخلشـــية مـــن أن نثري حفيظة بعض زمالئن�ا لنســـيان ذكرهـــم، لعددنا نماذج منها دليـــال

لغة العلـــم واملعرفة.

 من اللغات يف ســـائر بقاع الدنيـــ�ا. فالكفاءة اللغويـــة يف مســـتواها األديب أو العلي 
ً
صحيـــح أن العربي�ة ليســـت بدعا

؛ املدّرســـون يف شـــى أحناء العالم يشـــكون ذلك. وإن صادفك اســـتجالء حال الـــدرس اللغوي من 
ً
الدقيق تشـــهد تراجعا

مـــدّرس للعربي�ة أو الفرنســـّية أو اإلجنلزيية أو غريها فســـيجيبك يف يشء مـــن احلزن واليأس: املســـتوى ضعيف.

، وهي كثرية ليس هذا مقـــام إثارتها، 
ً
وبصـــرف النظر عن املشـــاكل البي�داغوجية الي تصحـــب تعليم اللغات عمومـــا

فـــإن تســـارع إيقاع احلياة وما تشـــهده املجتمعـــات من تغريات يف املشـــهدين اإلعـــاليم والتواصلي ســـاهم يف ذلك، من 

العربي�ة لغة العلم واملعرفة
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حيـــث أضعف العالقـــة باملطالعة والكتاب. فاللغـــة ملكة، إن تعهدتها وصقلتها ودأبت على التوســـل بهـــا، فإنها تنصاع 
لـــك. وإن تركتهـــا واكتفيت بالعودة إليهـــا يف أوقات متب�اعدة، فإنك ســـتقف علـــى تراجع تمكنك منها قبل أن يكتشـــف 

ذلك.  الناس 

   وكثـــريا مـــا يعر وهـــن األداة اللغوية عـــن حدود التمكـــن املعريف من مجـــال الدرس. لذلـــك نالحظ أنـــه كلما زادت 
معرفـــة الباحث حبقل دراســـته ، اتضحت له حـــدود الفكرة وأمكن له العبـــارة عنها يف وضوح. فليس مطلوبا من شـــبابن�ا 
أن يصبحـــوا جهابـــذة يف حنو العربيـــ�ة وال صرفها؛ وال أن يصرفـــوا عنايتهم عن بلـــورة أفكارهم إىل تنميق اللغـــة وزخرفتها. 
فالكتابـــة العلمية ال حتتاج إال البســـاطة والوضوح وجتنب التعقيد واملجاز وكل ما من شـــأنه أن حيـــول دون وصول األفكار 
من أيســـر ســـبي�ل. ومن هذه الناحية فأنـــا ال أرى خطابا ينطبق عليه قـــول أيب عثمان اجلاحظ رحمه هللا »أحســـن الكالم 
مـــا كان قليلـــه يغنيك عـــن كثريه، ومعنـــاه يف ظاهر لفظـــه« كاخلطاب العلـــي. وال شـــك أن التمرس باملجـــال املدروس 
والتشـــبع بمـــا كتب�ه الســـابقون فيه وتـــويخ األمانة يف االســـتن�اد إليهم، من شـــأنه أن ييّســـر أمـــر الكتابة علـــى الباحث 
املســـتجد، باعتب�اره يســـري يف طريق بذل الرواد جهدا كبريا يف تمهيدها، ومســـاءلة إشـــكالياتها وضبط مفاهيمها وإرســـاء 

اصطالحيتها. 

فالباحث يف الثقافة الشـــعبي�ة، شـــأنه شـــأن الباحث يف أي مجال معـــريف آخر، يتحرك داخل جماعـــة ضبطت غايتها 
وحـــددت منهجها وتراءت لهـــا أدوات البحـــث فيها. فحى يفهموا عنـــه ويتقبلوا ما يصـــدر عنه عليـــه أن يلزتم بنهجهم 
ومصطلحهـــم ليكـــون لما ينجز صدى بينهم . وليـــس معى ذلك أن يلزتم بمـــا يقولون دون أن يكون له احلـــق يف رأي مغاير 
أو اســـتنت�اج مختلـــف. فالباحـــث ليس فـــردا من قطيـــع. وإنما هـــو عنصر فاعـــل داخل جماعـــة. والفعل يعـــي املبادرة 
واستكشـــاف آفاق أخـــرى ودروب مغايرة لكن يف كنف االلزتام بشـــرائط البحث املوضوعية وأولهـــا أن تكون اللغة جامعة 

مشـــركة بن اجلميع.  

فالعربي�ة شـــأنها شـــأن ســـائر اللغات مرآة عاكســـة للمســـتوى الثقايف والفكري ألهلها. كلما كانت األوساط العلمية 
 
ً
 ومصطلحا

ً
 من وســـائل البحث العلـــي كانت لغتهـــم أكر قدرة علـــى التعبري عـــن حقيقة العلـــم مفهومـــا

ً
أكـــر تمكنـــا

وصياغـــة فكرية. وهي مـــن هذه الناحية ليســـت دون بقية اللغات وال أفضـــل منها. فال معى للغض منهـــا أو تمجيدها. 
فهي تتســـاوى مع غريها من اللغات، مـــن حيث احتمال أن تكون أداة للفكر ووســـيلة يف البحث. والفـــرق بن لغة وأخرى 
يف هذا الســـياق ال ينتج إال ممـــا يمكن أن يوليه أهلها من عنايـــة بها وحرص على أال يقصروا يف االســـتجابة إىل مقتضيات 

البحث وشـــرائط اإلنت�اج املعريف . 

أ.د. محمد بن عبد هللا النويري
رئيس الهيأة العلمية للمنظمة الدولية للفن الشعبي 



 من مختلف 
ً
بأزيائهم الشعبي�ة ولغاتهم املتعددة، توافد ما يزيد على 120 شخصا

واعتداد  بزهٍو  مكللن  الثقايف«،  للراث  الدولية  املنظمات  »مركز  إىل  العالم  أقطار 
بهوياتهم الوطني�ة الفريدة، وممثلن بلدانهم وثقافاتهم بكل ما أوتوا من حٍب وافتخار، 
لعام   »IOV الشعيب  للفن  الدولية  »املنظمة  لـ  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حلضور 
الشارقة  إمارة  يف   (2023 مارس   11  –  9( أيام  ثالثة  مدى  على  عقد  والذي   ،2023
البهية، بدولة اإلمارات العربي�ة املتحدة الشقيقة، حتت رعاية كريمة من سمو حاكمها 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسي، وبالتعاون مع »معهد الشارقة للراث«.

يف هـذا االجتمـاع احلافل، نوقشـت مختلـف أمور املنظمـة، ابتـ�داًء بالتقارير المالية 
 بأنشـطة املكتب الرئايس للمنظمة يف مملكة البحرين، 

ً
العامـة لألعوام الماضية، مرورا

 ألنشـطة األمانـة العامـة للمنظمـة بإيطاليـا وتقاريـر مـدراء األقاليـم بقـارات 
ً
وصـوال

 ملناقشـة التعديـالت علـى اللـواحئ واألنظمـة الداخلية للمنظمـة من قبل 
ً
العالـم، عبـورا

اللجنـة القانونيـ�ة، وانتخـاب أعضـاء املجلـس التنفيـذي للـدورة القادمـة، وغريهـا مـن 
األعمال الالزمة لضمان سـري املنظمة بثب�ات حنو حتقيق هدفها األسـى، وهو املحافظة 
على الراث والهوية املتفردة للشـعوب، ودعم التب�ادل والتفاهم الثقايف الالزم للوصول 

إىل السـالم العالي.

ـى يف هـذه األيـام الثالثـة بمظاهـر املودة 
ّ
 أن حتقيـق املنظمـة لرؤيتهـا وأهدافهـا جتل

ّ
إال

والصداقـة واحلميميـة الصادقـة الي بـدت بن أعضـاء املنظمـة. كان اجتماع اجلمعية 
العموميـة تعبـري حميـم عـن لـم شـمل العديـد مـن األعضـاء اللذيـن باعـدت بينهـم 
الظـروف خـالل األعـوام الماضيـة، وكان فرصـة ثميـة لاللتقـاء بأصدقـاء جـدد انضمـوا 
 للمنظمة، وقد أبدى املشـاركون مظاهر الفرح واالحتفـال، مزدانن كل يوم بطلٍة 

ً
مؤخـرا

شـعبي�ة مختلفة.

واختالط  وأشكالها،  املالبس  ألوان  من   
ً
زاهيا  

ً
مزيجا أمامه  فريى  املتأمل  جيلس 

 يف حوار مع امرأٍة أوكرانّي�ة، 
ً
مدهش بن احلضارات والثقافات؛ فرى الهندّي مستغرقا

 لعرض الوفد اليونايّن، ومكسيكية وحبريني�ة تتب�ادالن 
ً
وشابات كرواتي�ات يلتقطن صورا

سبل التواصل، وشخٌص من نيب�ال يتب�ادل املزاح مع آخر من إيطاليا، فتنت�ابه الدهشة 
والشوارع  إقامتهم،  مكان  على  أضفوها  الي  والروحّية  االجتماع،  موقع  حيوية  من 
الي أحيوها أثن�اء زياراتهم لألمكنة، روحّية شفافة مطبوعة بالتنوع والتعدد؛ باللغات 
املختلفة، والضحكات املتن�اغمة، وتهاليل استقبال األحبة والرفاق، وما أن يرى الواحد منا 
 هو ممكن! هذا اخلليط الثقايف واحلضاري 

ً
هذا املشهد، إال ويقول بين�ُه وبن نفسه: إذا

جتمعهم  واحد،  سقٍف  حتت  العالم  أقطار  كل  بالفعل!  ممكٌن  ووئام  حٍب  يف  املتن�اغم 
 يف هذا احلدث.

ُ
الصداقة والرغبة السامية يف احلفاظ على الراث والهوية... أمٌر متحقق

 يف اجتمـاع هـذا العـام، احلضـور البـارز لفئـة الشـباب، مـن البحرين، 
ً
لقـد كان الفتـا

والباراغـواي،  وكرواتيـ�ا،  وكنـدا،  وأمريـكا،  وألمانيـ�ا،  وبلغاريـا،  وجورجيـا،  واملكسـيك، 
 
ً
 منهم ممثال

ٌ
والرازيـل، والهنـد، وإندونيسـيا، وهنـدوراس، وإيطاليـا، وأوكرانيـ�ا.. أىت كل

بـالده يف اجتماع شـباب املنظمة الـذي عقد ضمن اجتماعات اجلمعيـة العمومية، وقد 
 ملحة بإحداث التغيري، وصياغة خطط 

ٌ
بـدت على وجوههـم، ويف نرات أصواتهم، رغبة

عمـل متقنـة لرويـج رسـالة حفظ الـراث الثقـايف بن جيـل الشـباب، والتصـدي لآلثار 
السـلبي�ة للعوملـة الطارئـة الـي تنحـو حنـو أحاديـة ثقافية، تهـدد التنـوع الثقـايف، وتعدد 

الهويـات، وتهمـل صون الـراث، ونقلـه لألجيـال القادمة.

 لشـعوب العالـم هذه الفئة الشـابة، فال خوف علـى أصالة الهويـة، ما دامت 
ً
هنيئـ�ا

الثقافة الشـعبي�ة بن يدي محبيها.

نطرز تعدديتن�ا 
خبيوط األلفة
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أ. نيلة علي خليفة

الثقافة الشعبي�ة.عدسة: دانة ربيعة.



حيكـى بـأن بائـع أخمـرٍة وأقمشـٍة جـوال، كان يبيـع مـا لديه مـن ألـواٍن عدا األسـود، 
فلما شـكا كسـاد األسود إىل شـاعر، كتب لُه األبي�ات الدعائي�ة الشهرية: »قل للمليحة 
يف اخلمـار األسـوِد«، حيـث شـاعت، وأخـذت النسـوة يقبلـن بكثافـٍة على ابتيـ�اع هذا 
اللـون، لُيظـن بأن الواحدة منهن هي »املليحة« املقصودة. ومذ ذاك، تعودت النسـوة 
يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربي�ة والعراق لبس العباءة السـوداء، الي امتدت لعدد 

من املناطق اإلسـالمية.

أصـاب هـذه احلكايـة مـا أصابهـا من تغـريات تصيـب احلكايـة الشـعبي�ة. وُيعلل 
 يف كتاب 

ٌ
 للعبـاءة. وهي من حيـث األصـل، مرويـة

ً
ـاذ اللـون األسـود لونـا

ّ
بهـا سـبب اخت

»األغـاين«، وشـاعر األبيـ�ات )مسـكن الـداريم). وعلـى عكـس »اخلمـار األسـود«، 
 بـ »اخلمار األبيض« للمـرأة املغاربي�ة، والذي 

ً
جـاء غالفنـا اخللفي لهذا العدد، محتفيا

يسـى يف تونـس بــ »السفسـاري«، ويطلـق عليـه يف اجلزائـر واملغـرب »حايـك«، إىل 
جانب تسميات أخرى من قبي�ل »اإلزار«، و»الكسا«، و»التلبيسة«، و»التلحيفة«، 
والـذي ين�اقـض لـون مقابلـه يف اخلليج العـريب. األمـر الذي دعانا للتسـاؤل عن سـبب 
كـون عبـاءة املرأة اخلليجية سـوداء، رغم عدم اتسـاق هذا اللون مـع الظروف املناخية، 

 بيضـاء، رغم كون املنـاخ أقل شـدة يف منطقتها.
ً

فيمـا اختـذت املـرأة املغاربي�ة عبـاءة

 بـأن 
ٌ

يرتـدي الرجـل يف اخلليـج الثيـ�اب البيضـاء املنسـجمة مـع البيئـ�ة. ومعـروف
 للضـوء، مقارنـة باألسـود الـذي يمتـاز خبصيصـة امتصـاص 

ً
األبيـض أقـل امتصاصـا

علـى  نفسـها  للثقافـة-  األوليـة  -الوحـدات  »امليمـات«  فرضـت  فكيـف  الضـوء، 
 التقـدم التكنولـويج 

ُ
فسـيولوجيا اجلسـد؟ اجلـواب مفهـوُم يف عصرنـا هـذا، حيـث

والتسـهيالت احلياتي�ة الي تيسـر جتاوز التـواؤم بن الثقافة والطبيعة، بيـ�د أن ارتداء 
يا كبريا السـتمرارية وبقـاء خيار هـذا اللون 

ّ
املـرأة لألسـود قبـل عصـر النفط، يمثـل حتد

عـوض األلـوان األخـرى. 

 من أشكال تفضيل نفسه 
ً
، وشـكال

ً
ربما اختار الرجل اللون األبيض لنفسـه امتي�ازا

على املرأة! واختارت املرأة األسود، أو اختري لها، كشكل من أشكال التحزي الذي مورس 
 يف التفريق بن مالبس اجلنسـن. أم 

ً
جتاهها؟ وربما جاءت دالالت اللون لتكون عامال

تـرى أن هـذا التقسـيم اللوين، جاء بنـ�اًء على فكـرٍة مقاربٍة لتلك الي شـاعت يف الثقافة 
الصينيـ�ة عر تقسـيم الـ »اليـن واليانـغ«، والتداخل بينهمـا، وكيف أن هـذا التداخل 

يشكل تكاملية رغم تن�اقضاته؟!

إن العبـاءة و»السفسـاري« يشـركان يف ذات الوظائـف وحيققان نفـس الغايات، 
، مـن نفـس اخلامـات. إال أن االختـالف البـارز بينهمـا هـو اللونـان 

ً
وُيصنعـان، أحيانـا

رى بعض الباحثن  املتن�اقضـان. فلماذا اسـتمرت املـرأة اخلليجية يف ارتداء األسـود؟ ـي
 للعوامل اخلارجية، وأقل عرضة لألوسـاخ، إىل جانب كونُه أكر 

ً
بأن األسـود أكر حتمال

 
ً

 للنظـر. ورغم أن مسـألة تبي�انه لألوسـاخ صحيحـة مقارنة
ً
، أوأقـل لفتا

ً
حشـمة وسـرا

 أن اإلنسان 
ُ

باألبيض، إال أن جزئي�ة احلشمة ولفت النظر ال يكمن التسليم بها، حيث
يعيـد ضبـط مزاجـه بمـا يتـواءم مـع املثـريات اخلارجيـة؛ فـإن كانـت العبـاءة السـوداء 

داللـة علـى املـرأة، فيمكـن أن يكـون اللون حبـد ذاته مصـدر إثارة!

ربمـا جـاء التميـزي بـن لـوين ملبـس اجلنسـن ألغـراض التفريـق كمـا أشـرنا، لكـن 
، فيما فضل الرجل اللـون األكر 

ً
ملـي عليها اللـون األقل اتسـاقا

ُ
لمـاذا اختـارت املـرأة أو أ

 مـع املعطـى البيـي؟ أهـي الهيمنـة الذكوريـة؟ ربمـا... وربما هـي عفوية ليس 
ً
اتسـاقا

مـن ورائهـا غايـات أو مقاصد!

املليحة يف اخلمار 
»األبيِض«
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أ. سيد أحمد رضا

عدسة: فاضل املتغوي
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ــكو/ ــادي )يونسـ ــري المـ ــايف غـ ــرتاث الثقـ ــون الـ ــة صـ ــد اتفاقيـ تعـ

ـــرتاث  ـــون ال ـــرية ص ـــام يف مس ـــة نظ ـــة ونقط ـــر زاوي ـــس 2003( حج باري

الثقـــايف غـــري المـــادي كـــرتاث يح، علـــى الصعيـــد الوطـــين واالقليـــيم، 

بـــذل فيهـــا أســـاتذة عظـــام – الـــيت  تلـــك املســـرية  بـــل والـــدويل، 

متخصصـــون- جهدهـــم وألـــق نـــري أفكارهـــم، بإيمـــان راســـخ وإدراك 

ــردات  ــدالالت ومفـ ــادي بـ ــري المـ ــايف غـ ــرتاث الثقـ ــون الـ ــ�ة صـ بوجوبيـ

الصـــون كافـــة، بمـــا يشـــمله مصطلـــح الصـــون مـــن حتديـــد وتوثيـــق 

ــم  ــق التعليـ ــن طريـ ــه عـ ــ�ة، ونقلـ ــة قانونيـ ــ�ة، وحمايـ ــات حبثيـ ودراسـ

النظـــايم وغـــري النظـــايم، وإحيائـــه مـــن خـــالل حامليـــه، وذلـــك 

اســـتقراًءا ألهميـــة هـــذا الـــرتاث وانعكاســـاته اجتماعًيـــا وسياســـًيا 

ـــددة  ـــات مح ـــراف آلي ـــا، وباستش ـــا واقتصادًي ـــا وتعليمًي ـــا وعلمًي وثقافًي

يف ســـبي�ل هـــذا الصـــون، كانـــت أولهـــا –وبعـــد اســـتقرار مســـماه- 

الوقـــوف علـــى وضـــع أســـس علميـــة لنظريـــة علـــم »الـــرتاث الثقـــايف 

د.أحمـد سعـيد عـزت عامـر - مصر

دور تقاسم املنافع االقتصادية 
يف صون الرتاث الثقايف 
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ـــاالت  ـــه مج ـــرع عن ـــد يتف ـــم واح ـــبه عل ـــادي«؛ حبس ـــري الم غ

أفـــكار  تن�ازعـــات  يف   
ً

فصـــال اعتب�ارهـــا-،  –لهـــا  فرعيـــة 

أو  لتعميـــم كل فكـــرة  اســـتنصرت كل منهـــا  ونظريـــات 

ـــمية  ـــس يف تس ـــه- لي ـــن متخصصي ـــه– م ـــاًرا ل ـــال انتص مج

هـــذا املجـــال علـــى بـــايق املجـــاالت فحســـب –بـــل ويف 

ـــود  ـــص- ليس ـــب التخص ـــر حبس ـــى اآلخ ـــد عل ـــب واح تغلي

علـــى اآلخـــر.

كانـــت اتفاقيـــة يونســـكو/باريس 2003 هي نقطة 

حتول يف مســـرية هذه التن�ازعات واالختالفات واخلالفات 

الفكرية، اســـتقراًرا لرأي غالب املتخصصـــن من مندويب 

الدول األطـــراف يف االتفاقية، املجتمعـــن يف املؤتمر العام 

ملنظمة األمم املتحـــدة للرتبي�ة والعلـــم والثقافة املنعقد يف 

باريس مـــن 29 من ســـبتمر/أيلول إىل 17 مـــن أكتوبر/ 

والثالثـــن،  الثانيـــ�ة  دورتـــه  يف   ،2003 األول  تشـــرين 

ا بذلـــك 
ً
ـــا علـــى مســـى محـــدد الداللـــة متجـــاوز

ً
واتفاق

ا للمجـــاالت الفرعية 
ً

اشـــكالية خالفيـــة علمية، ومحـــدد

والتقســـيمات لعلم »الـــرتاث الثقـــايف غري المـــادي«  إىل 

خمس مجـــاالت على وجـــه التحديـــد، هي: 

التقاليد وأشكال التعبري الشفاهي.. 1

 فنون وتقاليد أداء العروض.. 2

 املمارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت.. 3

 املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون.. 4

 املهارات املرتبطة بالفنون احلرفية التقليدية.. 5

قـــد   2003 باريـــس  يونســـكو/  اتفاقيـــة  كانـــت 

ـــة  ـــم والثقاف ـــ�ة والعل ـــدة للرتبي ـــم املتح ـــة األم ـــت ملنظم حقق

ــارة-  ــابق -تـ ــه التسـ ــال فيـ ــبق طـ ــكو« هـــدف سـ »يونسـ

العامليـــة  واملنظمـــة  بينهـــا  أخـــرى-  -تـــارة  والتعـــاون 

ـــس  ـــان واملجل ـــو«، والرلم ـــة WIPO »ويب ـــة الفكري للملكي

ــول  ــاق حـ ــتكمال اتفـ ــعًيا السـ ــر، سـ ــب آخـ األورويب يف جانـ

ــة  ــة والفّعالـ ــة املتوازنـ ــن احلمايـ ــوين دويل يضمـ ــك قانـ صـ

للـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي، فكانـــت مزيـــة إضافيـــة 

ــق  ــزم –وفـ ــع ملـ ــك دويل ذا طابـ ــا أول صـ ــة كونهـ لالتفاقيـ

ــون  ــدف إىل  صـ ــا- يهـ ــة ذاتهـ ــة االتفاقيـ ــرره ديب�اجـ ــا تقـ مـ

ــى  ــ�ه علـ ــة بأهميتـ ــادي والتوعيـ ــري المـ ــرتاث غـ ــرتام الـ واحـ

ــن   عـ
ً

ــال ــة –فضـ ــة والدوليـ ــ�ة واإلقليميـ ــدة الوطنيـ األصعـ

ــا ذهـــب  املســـاعدات الدوليـــة يف هـــذا اخلصـــوص1، بينمـ

الرلمـــان واملجلـــس األورويب يف توجيهاتـــه ومنهـــا التوجيـــه 

ــوق  ــف واحلقـ ــق املؤلـ ــأن حـ ــنة 2019 بشـ ــم 790 لسـ رقـ

املجـــاورة يف الســـوق الرقميـــة املوحـــدة إىل وضـــع اســـتثن�اء 

ـــل  ـــايف بعم ـــرتاث الثق ـــات ال ـــماح ملؤسس ـــأن  الس ـــزايم بش إل

ــرض  ــايف بغـ ــرتاث الثقـ ــق الـ ــات توثيـ ــن مجموعـ ــخ مـ نسـ

الســـماح  البي�انـــات، مـــع  باســـتخدام قواعـــد  احلفـــظ، 

ألصحـــاب احلقـــوق بتطبيـــق تدابـــري أمنيـــ�ة )قانونيـــ�ة( 

ــرت  ــد، فانتصـ ــذه القواعـ ــن هـ ــوادم الـــيت تضمـ ــى اخلـ علـ

»يونســـكو« باالتفاقيـــة الصطـــالح لـــم تـــزل »ويبـــو« 

مـــرتددة يف اعتمـــاده -أو غـــريه- مســـتخدمة مصطلحـــات 

)املـــوارد الوراثيـــ�ة- املعـــارف التقليديـــة- أشـــكال التعبـــري 

ــوين. ــك قانـ ــو صـ ــاتها حنـ ــوري( يف مناقشـ الفولكلـ

ــ�ة  ــة املعنيـ ــة الدوليـ ــات اللجنـ ــر اجتماعـ ــدت آخـ انعقـ

بامللكيـــة الفكريـــة واملـــوارد الوراثيـــ�ة واملعـــارف التقليديـــة 

والفولكلـــور يف »ويبـــو« للـــدورة احلاديـــة واألربعـــن يف 

الفـــرتة مـــن 4-8 مـــن أكتوبـــر يف جنيـــف )سويســـرا(، 

بعـــد أن انعقـــدت دورتهـــا األوىل يف الفـــرتة مـــن 30 أبريـــل 

إىل 3 مايـــو 2001 يف جنيـــف )سويســـرا(، وقـــد تقـــرر 

أعمالهـــا  وامتـــداد  جتديـــد  للجنـــة  األخـــرية  الـــدورة  يف 

ــا إىل أكتوبـــر 2023، بدعـــوى العمـــل علـــى تبـــين  ومهامهـ

مشـــروع اتفـــاق - أو اتفاقـــات قانونيـــ�ة - دوليـــة لتضييـــق 

ـــال  ـــة أعم ـــتمرت طيل ـــأت واس ـــيت نش ـــة ال ـــوة اخلالفي الفج

اجتماعـــات »اللجنـــة« يف دوراتهـــا األربعـــن الماضيـــة، 

ــام  ــتقرائن�ا ملهـ ــا يف اسـ ــية وأهمهـ ــا األساسـ ــأن القضايـ بشـ

اللجنـــة اجلديـــدة وتوجيههـــا، انفتـــاح املجـــال ملناقشـــة 

ـــى  ـــدت عل ـــيت اعتم ـــك ال ـــص تل ـــ�ة وباألخ ـــارب الوطني التج

لضمـــان   - واالقليميـــة   - الوطنيـــ�ة  الفريـــدة  األنظمـــة 

ـــال  ـــا ط ـــراه انفتاًح ـــا ن ـــو م ـــة، وه ـــة والفعال ـــة املتوازن احلماي

ــا  ــ�ة فيهـ ــن قانونيـ ــردات ومضامـ ــى مفـ ــاره علـ ــد انتظـ أمـ

ــاق  ــروع االتفـ ــع مشـ ــة« يف وضـ ــر »اللجنـ ــد تأخـ ــل عقـ حـ
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املنتظـــر، بـــل ونـــراه انتصـــاًرا لـــرأي أبدينـــ�اه منـــذ ســـنوات 

لضـــرورة انفتـــاح نظـــم امللكيـــة الفكريـــة التقليديـــة إىل 

آفـــاق أرحـــب تســـمح بانضمـــام »الـــرتاث الثقـــايف غـــري 

 إىل  إقـــرار 
ً

المـــادي« ملرونـــة مظلـــة امللكيـــة الفكريـــة، وصـــوال

»النظـــام اخلـــاص- Sui Generis « كآليـــة منبثقـــة عـــن 

ــكال  ــة وأشـ ــارف التقليديـ ــون )املعـ ــة لصـ ــة الفكريـ امللكيـ

التعبـــري الفلكلـــوري(، وذلـــك بعـــد اســـتبعاد املـــوارد الوراثيـــ�ة 

مـــن مجـــال صـــون وحمايـــة الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي، 

وإفـــراد مجـــال خـــاص لصـــون املـــوارد الوراثيـــ�ة املنبثقـــة مـــن 

.
ً

ــتقال  مسـ
ً

ــاال ــة مجـ ــارف التقليديـ املعـ

يعـــزى –فيمـــا نـــرى- مـــد أمـــد املناقشـــات واالجتماعـــات 

–منـــذ عـــام 2001إىل عـــام 2023 - إىل أســـباب متعـــددة 

ـــة  ـــدول النامي ـــن ال ـــات ب ـــات وصراع ـــتمرار خالف ـــا اس أهمه

ــن  ــد األوىل عـ ــل يـ ــرية غـ ــة األخـ ــة يف رغبـ ــدول املتقدمـ والـ

ــايف  ــ�ة منضبطـــة علـــى الـــرتاث الثقـ بســـط حمايـــة قانونيـ

غـــري المـــادي )املـــوارد الوراثيـــ�ة- املعـــارف التقليديـــة- 

أشـــكال التعبـــري الفولكلـــوري(، ورغبتهـــا يف تمريـــر أحقيـــة 

للكافـــة –باعتبـــ�اره ملـــكا  لـــه  االســـتغالل االقتصـــادي 

عامـــا، وهـــو مـــا كان ســـبًب�ا رئيًســـا يف تقســـيم الـــرتاث غـــري 

المـــادي تلـــك القســـمة املهجـــورة مـــن املتخصصـــن، بـــل 

ويف اســـتمرار اســـتخدام مصطلـــح »الفولكلـــور« بداللتـــه 

ـــة  ـــة يف اللجن ـــدول املجتمع ـــوات ال ـــدأت أص ـــة، وإن ب الركيك

ـــن  ـــزي ب ـــدوى التمي ـــدم ج ـــرار بع ـــوة إىل اإلق ـــة يف الدع الدولي

املصطلحـــات الثـــالث وإعـــادة النظـــر إليهـــا ككل واحـــد. 

الواقـــع أن امللـــك العـــام -األشـــياء العامـــة- ىف أبســـط 

تعريفاتـــه  يف الفقـــه القانـــوين الراجـــح هـــو »جـــزء مـــن ملـــك 

ا بـــن األشـــياء 
ً
الدولـــة موجـــه للمنفعـــة العامـــة«، وتميـــزي

العامـــة واألشـــياء اخلاصـــة نقـــول بـــأن األوىل »الدومـــن 

ــا أو أن  ــوز تملكهـ ــى ال جيـ ــوال الـ ــك األمـ ــى تلـ ــام«: هـ العـ

 للملكيـــة، أمـــا األشـــياء اخلاصـــة »الدومـــن 
ً
تكـــون محـــال

 
ً
محـــال تكـــون  أن  جيـــوز  الـــى  تلـــك  فهـــي  اخلـــاص«: 

للتصرفـــات القانونيـــ�ة، ومعيـــار التميـــزي بـــن األشـــياء 

اخلاصـــة واألشـــياء العامـــة هـــو التخصيـــص للمنفعـــة 

العامـــة، ويقصـــد بالنفـــع العـــام –املنفعـــة العامـــة- أن 

يكـــون العائـــد مـــن الـــئ للنـــاس كافـــة، أو علـــى بعضهـــم 

دون حتديـــد ذواتهـــم، فالشـــوارع وطـــرق املواصـــالت العامـــة 

والقـــالع واحلصـــون واحلدائـــق العامـــة وغريهـــا هـــى أشـــياء 

عامـــة مخصصـــة ملنفعـــة عامـــة، ولـــم يكـــن الـــرتاث الثقـــاىف 

ـــا  ـــة، إذ أنه ـــوالت الدول ـــت منق ـــ�درج حت  ين
ً
ـــا ـــادى يوم ـــري الم غ

إبداًعـــا شـــعبًي�ا يف املقـــام األول يعـــر عـــن هويـــة مبدعيـــه 

 أو 
ً
ــال ــة فعـ ــة عامـ ــا ملنفعـ ــس مخصًصـ ــو ليـ ــه، وهـ وحملتـ

 أو بقـــرار جمهـــوري أو وزاري؛ فالـــرتاث الثقـــايف غـــري 
ً
قانونـــا

المـــادي ولـــو كان مـــاال منقـــوال بطبيعتـــه إال أنـــه محـــل 

حلقـــوق أدبيـــ�ة وماليـــة كغـــريه مـــن احلقـــوق الفكريـــة، 

 علـــى أن الطبيعـــة اخلاصـــة لنشـــأته وتكوينـــ�ه 
ً

فضـــال

وتطـــوره ال يتصـــور معهـــا القـــول بأنـــه ملـــك عـــام بداللـــة 

ــا. ـ
ً
ــح قانون املصطلـ

ـــا- خطـــوة هامـــة يف تثبيـــت 
ً

تمثـــل االتفاقيـــة –أيض

ــادي،  ــري المـ ــرتاث غـ ــون والـ ــريت القانـ ــل دائـ ــوم تداخـ مفهـ

املســـتدامة،  التنميـــة  يف  دوره  وضمـــان  صونـــه  بغيـــة 

ــة  ــة آليـ ــة الفكريـ ــرار امللكيـ ــوة إىل إقـ ومســـوغ قبـــول الدعـ

أصحـــاب  حقـــوق  وتصـــون  تضمـــن  قانونيـــ�ة  حمايـــة 

مـــن  الـــرتاث  هـــذا  علـــى  والماديـــة  املعنويـــة  احلقـــوق 

مزاولـــة  عنـــد  وباألخـــص  وناقليـــه،  وحملتـــه  مبدعيـــه 

نشـــاط اقتصـــادي/ جتـــاري يعتمـــد علـــى عنصـــر مـــن 

ـــك  ـــة يف ذل ـــادي2، وال منازع ـــري الم ـــايف غ ـــرتاث الثق ـــر ال عناص

حبســـب أن امللكيـــة الفكريـــة هـــي آليـــة قانونيـــ�ة حلمايـــة 

ــم  ــع هوياتهـ ــيت تصنـ ــك الـ ــل، تلـ ــات العقـ ــون إبداعـ وصـ

وبصماتهـــم الشـــخصية يف إبداعاتهـــم صناعيـــة كانـــت أو 

ــن  ــة مـ ــذه احلمايـ ــس أوىل بهـ ــا، وليـ ــ�ة وغريهـ ــ�ة وفنيـ أدبيـ

اإلبداعـــات الفكريـــة مـــن املمارســـات وأشـــكال التعبـــري 

 عـــن جيـــل، الـــيت 
ً

واملعـــارف واملهـــارات املتوارثـــة جيـــال

 
ً

ـــال ـــع، فض ـــة مجتم ـــة وهوي ـــزي ثقاف ـــا يم ـــا جمعي ـــل إبداع تمث

ـــرى  ـــة وأخ ـــع معنوي ـــن مناف ـــة م ـــذه اآللي ـــه ه ـــا حتقق ـــن م ع

اقتصاديـــة حلملـــة هـــذا الـــرتاث.

ــاب  ــن بـ ــة -مـ ــتب�اكات فكريـ ــال للدخـــول يف اشـ ال مجـ

 بـــأن امللكيـــة الفكريـــة تنصـــب 
ً

الرتهيـــب أو التغييـــب- قـــوال

أو االدعـــاء  الفرديـــة دون اجلماعيـــة،  علـــى اإلبداعـــات 
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ـــتيعاب  ـــن اس ـــز ع ـــة تعج ـــة الفكري ـــروع امللكي ـــت ف ـــأن ثواب ب

عناصـــر الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي –كلهـــا أو بعضهـــا-، 

ـــأن القانونيـــن إذا دخلـــوا قريـــة أفســـدوها، لمـــا  أو االدعـــاء ب

يف هـــذا القـــول وذاك مـــن افتئـــ�ات علـــى حقائـــق، وتقييـــ�د 

غـــري مـــرر ملرونـــة نظريـــة امللكيـــة الفكريـــة وقدرتهـــا علـــى 

اســـتيعاب مســـتجدات ومســـتحدثات القضايـــا الفكريـــة3، 

ـــيت  ـــة ال ـــة الفكري ـــة امللكي ـــور ومرون ـــاراة تط ـــن مج ـــز ع وعج

اجلديـــدة  النب�اتيـــ�ة  األصنـــاف  اســـتوعبت  وأن  ســـبق 

وغريهـــا  املعماريـــة  والتصميمـــات  املجـــاورة  واحلقـــوق 

ــ�ة  ــ�ة والفنيـ ــة األدبيـ ــت إىل امللكيـ ــتجدات انضمـ ــن مسـ مـ

وامللكيـــة الصناعيـــة عصـــيّب امللكيـــة الفكريـــة التقليديـــة، 

ـــال  ـــن مج ـــول القانوني ـــس لدخ ـــاب الرئي ـــكار أن الب ـــل وإن ب

ـــم  ـــل العل ـــوة أه ـــ�ة لدع ـــو تلبي ـــادي ه ـــري الم ـــرتاث غ ـــون ال ص

–حبـــق- لدراســـة حتديـــد اآلليـــة األنســـب بعـــد حتديـــد 

مفهـــوم املصطلـــح علـــى وجـــه الدقـــة، ونكـــّرر التأكيـــد علـــى 

أنـــه ليـــس أوىل مـــن اإلبداعـــات اجلماعيـــة املعـــرة عـــن 

ــة  ــة الفكريـ ــة امللكيـ ــمولها بمظلـ ــن شـ ــع مـ ــة املجتمـ هويـ

ــتحدثة،  ــة املسـ ــة الفكريـ ــرع امللكيـ ــن أفـ ا مـ
ً

ــد ــا جديـ فرًعـ

إبداعـــات  إىل  تشـــري  الفكريـــة  امللكيـــة  أن  عـــن  ناهيـــك 

العقـــل كافـــة بغـــري اقتصـــار علـــى فرديـــة العقـــل املبـــدع أو 

جماعيتـــ�ه؛ فالنظـــرة التقليديـــة للملكيـــة الفكريـــة كونهـــا 

تقتصـــر علـــى حمايـــة إبداعـــات ذهنيـــ�ة »لألفـــراد« لـــم تعـــد 

ـــا علـــى الصعيديـــن الـــدويل   ودعًم
ً

هـــي النظـــرة األكـــرث قبـــوال

ـــص  ـــأن خيت ـــول ب ـــة الق ـــدم معقولي ـــن ع  ع
ً

ـــال ـــي، فض واملحل

كل فـــرع مـــن فـــروع الـــرتاث غـــري المـــادي باحلمايـــة حتـــت 

مظلـــة فـــرع مـــن فـــروع امللكيـــة الفكريـــة التقليديـــة؛ مـــا 

يـــؤدي إىل شـــرذمة عناصـــر الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي، 

بمـــا ال يســـتوعبها كافـــة ويرفـــع عـــن بعضهـــا احلمايـــة 

ـــرتاث  ـــم ال ـــت عل ـــدم أول ثواب ـــى، ويه ـــري مقت ـــ�ة بغ القانوني

 واحـــدا وليـــس علومـــا متعـــددة.
ّ

غـــري المـــادي حبســـبه كال

ــ�ة  بـــدأت الدعـــوات املتواتـــرة إىل إســـباغ حمايـــة قانونيـ

علـــى إبـــداع اجلماعـــات واملجموعـــات »الشـــعوب« تـــؤيت 

ــا، إذ اســـتقر الـــرأي –يف الفقـــه القانـــوين- إىل  طيـــب ثمارهـ

ــادي  ــري المـ ــايف غـ ــرتاث الثقـ ــون الـ ــاص لصـ ــام خـ ــين نظـ تبـ

Sui Generis باعتبـــ�اره نظامـــا فريـــدا لوصـــف نظـــام 
صمـــم حلمايـــة حقـــوق خـــارج القواعـــد التقليديـــة يف مجـــال 
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امللكيـــة الفكريـــة، كمـــا ورد يف مســـرد املصطلحـــات الرئيســـية 

املتعلقـــة بامللكيـــة الفكريـــة واملعـــارف التقليديـــة4، بمـــا يتمـــزي 

بـــه هـــذا النظـــام الفريـــد مـــن مرونـــة ملعاجلـــة مـــا يعـــد حقـــوق 

 Black’s Law ـــا لتعريـــف
ً

ملكيـــة فكريـــة جديـــدة وفق

.5Dictionary

يهدف هـــذا النظام إىل إعادة صياغـــة الرؤية القانوني�ة 

لـــدور امللكية الفكريـــة يف صون الرتاث الثقـــايف غري المادي 

وتنميتـــ�ه وممارســـيه وحملتـــه مـــن أصحـــاب احلقـــوق 

املعنوية والمادية عليه، بعد اســـتيفاء الذراع الســـليب لهذا 

 يف جمـــع وتوثيق وتصنيـــف عناصر 
ً

النظـــام دوره متمثـــال

الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي يف منظومـــة أو مصفوفـــة 

توثيقيـــة –قاعـــدة بي�انـــات- تتن�اســـب مع طبيعـــة هذا 

الـــرتاث -وكونه غري مـــادي-؛ تضمن حتديـــدا موثقا لتلك 

ا كتابًيـــ�ا ومصـــوًرا –بمصنفات ســـمعية 
ً

العناصـــر وصف

وســـمعية بصريـــة-؛ فريتهـــن التوثيـــق بااللـــزام حبدود 

احنصـــار موضـــوع الـــرتاث يف مجموعـــة من املمارســـات 

والتصـــورات وأشـــكال التعبري واملعـــارف واملهـــارات وإن 

ارتبطـــت بآالت أو قطع أو مصنوعـــات أو أماكن إال أن هذا 

االرتب�اط مشـــروط بممارســـات ومهارات اســـتخدام هذه 

ا معًرا 
ً
اآلالت والقطـــع، فيما تعتره اجلماعة املبدعـــة تراث

عن هويتهـــم وتراثهـــم الثقايف.

يمثـــل تقاســـم املنافـــع االقتصاديـــة الـــذراع اإلجيـــايب يف 

ــادي6،  ــري المـ ــايف غـ ــرتاث الثقـ ــون الـ ــاص لصـ ــام اخلـ النظـ

ــا  ــن أولهمـ ــدوره إىل مرحلتـ ــم بـ ــذي ينقسـ ــذراع الـ ــذا الـ هـ

ـــرتاث  ـــر ال ـــن عناص ـــر م ـــكل عنص ـــادي« ل ـــم االقتص »التقيي

الثقـــايف غـــري المـــادي، باعتبـــ�اره مـــن عناصـــر رؤوس األمـــوال 

ــن  ــا مـ ــا اقتصادًيـ ــوز تقييمهـ ــيت جيـ ــ�ة، الـ ــة الذهنيـ املعنويـ

ـــبة  ـــري املحاس ـــن معاي ـــم IAS 38 م ـــار رق ـــال املعي ـــالل إعم خ

الدوليـــة »األصـــول غـــري امللموســـة«، وثانيهمـــا –وهـــو 

مجـــال هـــذه الدراســـة- »تقاســـم املنافـــع االقتصاديـــة«، 

أمـــا املرحلـــة الثانيـــ�ة: مرحلـــة »التقييـــم االقتصـــادي« 

لعناصـــر الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي الـــيت تـــم حصرهـــا 

ـــور  ـــل تص ـــا يكتم ـــة األوىل، بهم ـــا يف املرحل ـــا وتوثيقه وجمعه

النظـــام اخلـــاص بمـــا يشـــكل فرعـــا جديـــدا ينطلـــق مـــن 

ـــة  ـــا حلماي ـــ�ة منظًم ـــة احلديث ـــة الفكري ـــة امللكي ـــ�ات نظري ثب

الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي.

لم يكـــن اصطالح »تقاســـم املنافـــع االقتصادية«7–

صـــون  مجـــال  يف  احلداثـــة  شـــديد  وداللـــة-  مفهوًمـــا 

الـــرتاث الثقـــايف غري المـــادي فحســـب، وإنمـــا كان كذلك 

حديـــث االتصـــال بمجـــال القانون بشـــكل عـــام، وترجع 

ا على 
ً
البدايـــة التاريخية الســـتخدام هذا املصطلـــح قانون

 )CBD( الصعيـــد الـــدويل إىل اتفاقيـــة التنوع البيولـــويج

عـــام 2005، وبتحديـــد أكـــرث دقـــة بروتوكـــول )ناغويا( 

بشـــأن احلصول على املـــوارد الوراثي�ة والتقاســـم العادل 

اســـتخدامها، وهـــو  الناشـــئة عـــن  للمنافـــع  واملنصـــف 

الروتكـــول امللحـــق باتفاقية التنـــوع البيولـــويج 2005؛ 

إذ أشـــارت االتفاقيـــة يف المـــادة 19 منهـــا إىل اصطـــالح 

»توزيـــع الفوائد« الناجتة عن اســـتخدام املـــوارد الوراثي�ة 

Genetic Recourses  بـــن البلـــدان الناميـــة صاحبة 
احلق على املوارد الوراثي�ة واألطراف املتعاقدة الســـتخدام 

التكنولوجيـــا املعتمدة علـــى هذه املوارد، كآليـــة من آليات 

اســـتفادة البلدان املوردة للمـــوارد اجليني�ة من اســـتخدام 

واســـتغالل اشـــخاص أو بلـــدان ما لهذه املـــوارد8.

انتقـــل مصطلـــح »تقاســـم املنافـــع االقتصاديـــة« إىل 

ــا  مجـــال امللكيـــة الفكريـــة -حقـــوق املؤلـــف- لتنظيـــم مـ

تقـــوم بـــه »هيئـــ�ات اإلدارة اجلماعيـــة« أو »جمعيـــات 

املؤلفـــن«، وهـــي يف أبســـط تعريفاتهـــا هيئـــ�ات أو منظمـــات 

ـــف أو  ـــوق املؤل ـــاب حق ـــن أصح ـــوب ع ـــرحب، تن ـــة لل ـــري هادف غ

احلقـــوق املجـــاورة يف حتصيـــل مقابـــل اســـتغالل احلقـــوق 

الماليـــة علـــى مصنفاتهـــم، إذ تعتمـــد فكـــرة وداللـــة تقاســـم 

ـــ�ادل  ـــع متب ـــق نف ـــف- إىل حتقي ـــق املؤل ـــال ح ـــع –يف مج املناف

بـــن املؤلفـــن واملنتجـــن وفنـــاين األداء9 بمـــا حيقـــق عائـــدا 

ماديـــا للمؤلفـــن مـــن جانـــب وحتقيـــق مصلحـــة مســـتخديم 

ـــا  ـــا )SACEM( يف فرنس ـــه، ومثاله ـــت ذات ـــف يف الوق املصن

ـــن  ـــص ع ـــح الرتاخي ـــن ومن ـــوق املؤلف ـــدف إدارة حق ـــيت ته ال

اســـتخدام واســـتغالل هـــذه احلقـــوق، وهـــو االســـتثن�اء 

ـــتثن�اء  ـــى اس ـــ�ة عل ـــات األوروبي ـــه التوجيه ـــت علي ـــذي نص ال

الـــرتاث  مجـــال  يف  اجلماعيـــة  اإلدارة  هيئـــ�ات  لصالـــح 
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الثقـــايف بإبـــرام الرتاخيـــص الـــيت تتيـــح رقمنـــة وإتاحـــة 

األعمـــال غـــري التجاريـــة يف نطـــاق إقليـــيم للرتاخيـــص، 

ومثـــال ذلـــك المـــادة )8( مـــن التوجيـــه األورويب رقـــم 790 

ــنة 2019 لسـ

ـــام  ـــة يف النظ ـــع االقتصادي ـــم املناف ـــاق تقاس ـــد باتف يقص

اخلـــاص لصـــون الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي: التقاســـم 

العـــادل واملنصـــف للمنافـــع المادية/الماليـــة الناشـــئة 

عـــن التســـويق واالســـتغالل االقتصـــادي لعنصـــر مـــن 

عناصـــر الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي، بـــن أصحـــاب 

المـــادي  الثقـــايف غـــري  الـــرتاث  الماديـــة علـــى  احلقـــوق 

ــى  ــول علـ ــب يف احلصـ ــخص الراغـ ــب- والشـ ــن جانـ –مـ

ترخيـــص باســـتغالل عنصـــر مـــن عناصـــر الـــرتاث، لغـــرض 

اقتصـــادي -مـــن جانـــب آخـــر-، ســـواء كان الشـــخص 

ـــا  ـــا أو اعتب�ارًي ـــخًصا طبيعًي ـــتغالل ش ـــذا االس ـــب يف ه الراغ

ـــفر  ـــا تس ـــا(، وم ـــات وغريه ـــات- جمعي ـــركات-  مؤسس )ش

عنـــه املفاوضـــات الـــيت تقودهـــا اجلهـــة اإلداريـــة القائمـــة 

علـــى رعايـــة شـــؤون صـــون الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي 

الوطـــين وشـــراكة منظمـــات املجتمـــع األهلـــي، أو مـــا حتـــدده 

ــن  ــورة مـ ــدي بصـ ــل نقـ ــن مقابـ ــ�ة مـ ــريعات الوطنيـ التشـ

صـــور تقاســـم املنافـــع االقتصاديـــة هـــذا االســـتغالل مـــن 

ممـــاريس وحملـــة الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي، إذ أن اجلهـــة 

اإلداريـــة وهـــي يف الغالـــب تكـــون وزارة أو هيئـــ�ة حكوميـــة 

القائـــم علـــى مباشـــرة احلقـــوق املعنويـــة  تكـــون هـــي 

ــاون  ــادي، بالتعـ ــري المـ ــايف غـ ــرتاث الثقـ ــى الـ ــة علـ والماديـ

مـــع منظمـــات املجتمـــع األهلـــي، الـــيت تقـــوم بـــدور حلقـــة 

الوصـــل بـــن أفـــراد املجتمعـــات املحليـــة واجلهـــة اإلداريـــة.

 تكـــون هـــذه املفاوضـــات ومـــا تنتـــج عنـــه مـــن اتفاقـــات 

ـــين  ـــال الزم ـــد املج ـــط حتدي ـــدء- بضواب ـــذ الب ـــروطة –من مش

واجلغـــرايف واملوضوعـــي لهـــذا االســـتغالل االقتصـــادي، مـــع 

وضـــع جـــزاء إلـــزايم حـــال جتـــاوز هـــذه الشـــروط، وغريهـــا 

مـــن ضوابـــط وشـــروط تهـــدف يف مجموعهـــا لضبـــط 

االســـتغالل االقتصـــادي لعنصـــر الـــرتاث الثقـــايف غـــري 

المـــادي املرخـــص بـــه لصالـــح أصحـــاب احلقـــوق عليـــه، 

ويف حـــدود املوافقـــة املســـبقة احلـــرة املســـتنرية الـــيت تصـــدر 

عـــن أصحـــاب احلقـــوق املعنويـــة والماليـــة علـــى الـــرتاث 

ـــاركة  ـــيه، وبمش ـــه وممارس ـــن حملت ـــادي م ـــري الم ـــايف غ الثق

ــن  ــرتاث مـ ــة الـ ــن حملـ ــوق مـ ــاب احلقـ ــن أصحـ ــة مـ فاعلـ

خـــالل تفويـــض قانـــوين لهيئـــ�ات اإلدارة اجلماعيـــة يف 

ــات10. ــذه املفاوضـ ــرة هـ مباشـ

ا وعدًمـــا 
ً

تقاســـم املنافـــع االقتصاديـــة تـــدور وجـــود

مـــع املوافقة املســـبقة احلـــرة املســـتنرية ، فهمـــا رفيقان ال 

ينفصـــالن ســـواء يف اتفاقية التنـــوع البيولـــويج أو النظام 

اخلـــاص بصـــون الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي، وإن تمزي 

التكييف القانوين وداللة املوافقة املســـبقة احلرة املستنرية 

يف كل منهمـــا؛ فاملوافقـــة املســـتنرية يف اتفاقيـــة يونســـكو 

2003 والنظـــام اخلـــاص هـــي تفويـــض مـــن ممـــاريس 

وحملـــة الرتاث الثقايف غـــري المادي جلهة مـــا -دون غريها- 

عـــادة ما تكـــون ملصلحة جهة إداريـــة معنيـــ�ة أو واحدة من 

منظمات العمـــل األهلي –العاملة يف مجـــال الرتاث الثقايف 

ـــا للقانون 
ً

ـــا -وفق
ً

ـــا وتصنيف
ً

غري المـــادي- جمًعـــا وتوثيق

الوطـــين-؛ للقيام بتوثيق عنصر من عناصـــر الرتاث الثقايف 

غري المادي لـــإلدراج يف قائمة احلصر الوطنيـــ�ة أو الدولية، 

وما قد يســـتتبع ذلك من تفويض –جلهـــة التفويض- يف 

ابـــرام اتفاقـــات تقاســـم املنافـــع، وبها تتحقـــق –وتثبت- 

نتيجة مناقشـــات واعية بـــن أصحاب املصلحـــة واجلهة 

الصادر لهـــا املوافقـــة املســـبقة احلـــرة املســـتنرية، إلماًما 

ا علمًيـــا وعملًيـــا وقانونًي�ا بتبعـــات إدراج هذا العنصر 
ً
وإدراك

يف قائمـــة احلصر وغريها مـــن إجراءات، وهو الشـــرط الذي 

أقرتـــه اتفاقيـــة يونســـكو 2003، وهـــى واحدة مـــن أهم 

املبـــادئ الـــى تضمنها إعـــالن األمم املتحدة بشـــأن حقوق 

 UN Declaration 2007 الشـــعوب األصليـــة» عـــام«

on the Rights of Indigenous Peoples يف املـــواد 
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10 و11 و19 و28 و 29 ومـــن خاللها يتم مباشـــرة أصحاب 

احلقوق على الـــرتاث الثقايف غري المـــادي حلقوقهم عليها، 

للمشـــاركة يف صنع قرار التنميـــة االقتصادية واالجتماعية 

والثقافيـــة لرتاثهم.

اشـــرتاط  يف  املقارنـــة  التشـــريعات  بعـــض  تتشـــدد 

املوافقـــة املســـبقة احلـــرة املســـتنرية، مثـــال ذلـــك قانـــون 

بـــريو رقـــم 27811 لســـنة 2002 لنظـــم احلمايـــة اجلماعيـــة 

ملعـــارف الشـــعوب األصليـــة11، وقانـــون الفلبـــن الصـــادر 

عـــام 1997 حلقـــوق الشـــعوب األصليـــة12، إذ اشـــرتطا يف 

منـــح الرتخيـــص باســـتعمال أو اســـتغالل عنصـــر الـــرتاث 

ــص  ــى ترخيـ ــول علـ ــب للحصـ ــدم بطلـ ــادي التقـ ــري المـ غـ

 بـــه 
ً
ببـــ�دء األحبـــاث حـــول الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي مرفقـــا

ـــايف  ـــرتاث الثق ـــوق ال ـــرتام حق ـــى اح ـــبقة« عل ـــة مس »موافق

ـــث13،  ـــوع البح ـــة بموض ـــة اإلداري ـــالغ اجله ـــادي وإب ـــري الم غ

ـــة  ـــات« للجن ـــة األقلي ـــزي وحماي ـــع التمي ـــد تقرير»من ـــد أي وق

ـــوب  ـــن )26، 27( وج ـــدة يف الفقرت ـــم املتح ـــة لألم الفرعي

نـــص التشـــريعات الوطنيـــ�ة علـــى رفـــض منـــح أي موافقـــة 

ــري  ــايف غـ ــرتاث الثقـ ــر الـ ــن عناصـ ــ�ة ألّي مـ ــة قانونيـ حلمايـ

ــذي  ــدر الـ ــح املصـ ــتن�دات توضـ ــم مسـ ــادي دون تقديـ المـ

حصـــل منـــه املســـتفيد علـــى هـــذا العنصـــر، مـــع اإلقـــرار 

ــع  ــم املنافـ ــى تقاسـ ــة علـ ــى املوافقـ ــبقة علـ ــة املسـ باملوافقـ

ــذا  ــى هـ ــوق علـ ــاب احلقـ ــن أصحـ ــ�ه وبـ ــتخدام بينـ واالسـ

الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي14.

ــع  ــم املنافـ ــون اصطـــالح »تقاسـ ــق مضمـ ــرى تطبيـ جـ

ـــري  ـــادي غ ـــري الم ـــايف غ ـــرتاث الثق ـــال ال ـــة« يف مج االقتصادي

ــميات  ــون بمسـ ــذا املضمـ ــال هـ ــذ وإعمـ ــم تنفيـ ــرة، إذ تـ مـ

أخـــرى أكـــرث مـــن مـــرة، وأهمهـــا يف تقديرنـــا مـــا قـــام بـــه 

معهـــد الدراســـات اإلفريقيـــة اآلســـيوية جبامعـــة اخلرطـــوم 

بالســـودان حـــال إنشـــاء »أرشـــيف املوســـيقى التقليديـــة 

 عـــن »أرشـــيف املوســـيقى 
ً
الســـوداني�ة« عـــام 1983 انبث�اقـــا

 The Traditional Music Archive( التقليديـــة« 

املوســـيقى  ونشـــر  لتوثيـــق  مركـــز  وهـــو   ،)TRAMA
التقليديـــة الفلكلوريـــة الســـوداني�ة؛ إذ يقـــوم املركـــز بعـــد 

ـــام  ـــوداني�ة باقتس ـــة الس ـــيقى التقليدي ـــق املوس ـــع وتوثي جم

ــا  عوائـــد تســـويق هـــذه املوســـيقى بـــن املســـتخدمن لهـ

ــب  ــا، بنسـ ــى أبدعتهـ ــوداني�ة الـ ــل السـ ــائر والقبائـ والعشـ

 لدخـــل هـــذه القبائـــل 
ً
تصـــل إىل 50 %، بمـــا يشـــكل مصـــدرا

واجلماعـــات، ويدعـــم ىف الوقـــت ذاتـــه وعـــي اجلماعـــات 

ــام  ــد قـ ــادي، وقـ ــري المـ ــايف غـ ــم الثقـ ــون تراثهـ ــة صـ بأهميـ

أشـــرطة  خمســـة  جبمـــع   1994 عـــام  منـــذ  األرشـــيف 

كاســـيت للموســـيقى بغـــرب وشـــرق الســـودان، وجنـــوب 

النيـــ�ل األزرق واملوســـيقى الصوفيـــة، وموســـيقى جبـــال 
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النوبـــة، ومـــازال األرشـــيف –حـــى اليـــوم- يـــؤدي دوره 

يف مجـــال اجلمـــع والتوثيـــق واحلفـــظ ملختلـــف أنمـــاط 

املوســـيقى التقليديـــة يف الســـودان15.

ـــان،  ـــلطنة عم ـــة يف س ـــرتاث والثقاف ـــت وزارة ال ـــا قام كم

ســـعًيا لتحقيـــق عـــدد مـــن األهـــداف أهمهـــا االســـتفادة مـــن 

ــة  ــع املحافظـ ــ�ة مـ ــال احلديثـ ــعبي�ة يف األعمـ ــون الشـ الفنـ

ـــوايل 200  ـــجيل ح ـــع وتس ـــون؛ جبم ـــذه الفن ـــة ه ـــى أصال عل

عنصـــرا مـــن عناصـــر املوســـيقى التقليديـــة العمانيـــ�ة 

ــون  ــ�ة للفنـ ــ�ة الصوتيـ ــ�ة »املكتبـ ــات صوتيـ ــدة بي�انـ يف قاعـ

الشـــعبي�ة العمانيـــ�ة«16، وطـــرح عـــدد مـــن االســـطوانات 

املدمجـــة CD لتســـجيالت لعـــدد مـــن األغـــاين الشـــعبي�ة 

العمانيـــ�ة بمســـتوى عـــاٍل مـــن النقـــاء الصـــويت ملختـــارات 

مـــن هـــذه التســـجيالت حتـــت عنـــوان »فنـــون ُعمانيـــ�ة«، 

وإن لـــم تكـــن هـــذه االســـطوانات معـــدة للبيـــع إال أنهـــا 

ـــري  ـــايف غ ـــرتاث الثق ـــون ال ـــات ص ـــن غاي ـــة م ـــة هام ـــق غاي حتق

ـــا علـــى هـــذه الفنـــون مـــن االندثـــار، وتـــرز 
ً

المـــادي حفاظ

ـــ�ة.  ـــلطنة الُعماني ـــا الس ـــى به ـــيت تتب�اه ـــ�ة ال ـــات الفني املقوم

ــرتاث  ــون الـ ــاص لصـ ــام اخلـ ــزي يف النظـ ــب الرتكـ ينصـ

الثقـــايف غـــري المـــادي علـــى تقاســـم املنافـــع االقتصاديـــة، 

دون غريهـــا مـــن منافـــع أخـــرى قـــد تتوافـــق طبيعـــة محـــل 

ـــاركة  ـــم واملش ـــل التقاس ـــع مح ـــا، إذ أن املناف ـــاوض معه التف

 وصـــوًرا أخـــرى منهـــا غـــري االقتصـــادي 
ً

قـــد تتخـــذ أشـــكاال

ـــارات  ـــر امله ـــ�ة وتطوي ـــة أو البحثي ـــراض األكاديمي ـــل األغ مث

واملعـــارف البحثيـــ�ة تلـــك الـــيت جتـــوز يف مجـــال املـــوارد 

اجلينيـــ�ة وغريهـــا؛ إال أن طبيعـــة الـــرتاث الثقـــايف غـــري 

ـــه  ـــره ونقل ـــص بتطويـــره وتوات ـــا خيت ـــا حي ـــه تراث ـــادي كون الم

ـــري  ـــم، وبغ ـــه دون غريه ـــه ومبدعي ـــل حملت ـــل إىل جي ـــن جي م

ـــع  ـــات مجتم ـــة أو منظم ـــ�ة أو إداري ـــات حبثي ـــن جه ـــل م تدخ

ــا علـــى اجلمـــع والتوثيـــق والتحليـــل  أهلـــي يقتصـــر دورهـ

ـــه  ـــى مبدعي ـــريي عل ـــيم أو تنظ ـــالء أكادي ـــا إم ـــا-، دونم –ربم

ولـــو بغـــرض تطويـــره أو اإلبقـــاء عليـــه حًيـــا؛ إال إذا كان 

ذلـــك نتيجـــة رؤيـــة واضحـــة وصرحيـــة مـــن أصحـــاب 

 عـــن خـــروج تقاســـم املنافـــع غـــري 
ً

احلقـــوق ذاتهـــم، فضـــال

ـــرتاث  ـــون ال ـــاص لص ـــام اخل ـــات النظ ـــن غاي ـــة ع االقتصادي

الثقـــايف غـــري المـــادي الهـــادف إىل حتقيـــق منفعـــة اقتصاديـــة 

مباشـــرة ألصحـــاب احلقـــوق علـــى عناصـــر الـــرتاث محـــل 

ـــة  ـــر واجب ـــة أك ـــادي، كحص ـــتغالل االقتص ـــح باالس التصري

االســـتحقاق عنـــد تقاســـم املنافـــع االقتصاديـــة.

تتنوع صور تقاســـم املنافع االقتصادية الســـتخدام أي 

مصنـــف خاضـــع حلماية امللكيـــة الفكريـــة إىل واحدة من 

ا لما هو مأمول بشـــأن 
ً

صور ثالث -وهـــو ما جنـــده مطابق

تقاســـم املنافع االقتصادية للرتاث الثقـــايف غري المادي- إذ 

تتخذ صور تقاســـم املنافـــع االقتصادية لعناصـــر الرتاث 

الثقـــايف غري المـــادي واحدة مـــن صور هي:

ـــوق  ـــاب احلق ـــول أصح ـــه حص ـــد ب ـــزاىف:  يقص ـــل ج مقاب

علـــى عنصـــر الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي محـــل االتفـــاق 

ــاون مـــن  ــة اإلدارية–بتعـ  يف اجلهـ
ً
أو مـــن يمثلهـــم متمثـــال

ــدد  ــايل محـ ــغ مـ ــى مبلـ ــي-، علـ ــع األهلـ ــات املجتمـ منظمـ

ــدة  ــة مـ ــة طيلـ ــاط دوريـ ــى أقسـ ــدة أو علـ ــرة واحـ ــع مـ يدفـ

التصريـــح باالســـتغالل )إتـــاوة royalty(، بغـــض النظـــر 

عـــن األربـــاح الـــيت تتحقـــق عـــن هـــذا االســـتخدام.

مقابـــل بنســـبة:  يقصـــد بـــه حصـــول أصحـــاب احلقـــوق 

علـــى عنصـــر الـــرتاث الثقـــايف غـــري المـــادي محـــل االتفـــاق 

 يف اجلهـــة اإلداريـــة –بتعـــاون مـــن 
ً
أو مـــن يمثلهـــم متمثـــال

منظمـــات املجتمـــع األهلـــي-، علـــى نســـبة مئويـــة محـــددة 

ــتغالل  ــن اسـ ــة عـ ـــاح املتحققـ ـــايل األرب ــن إجم ــع مـ تقتطـ

مـــن  نســـبة  الطرفـــان  فيتحمـــل  للعنصـــر؛  اقتصـــادي 

ــا إذ يتـــم تقســـيم  ــارة،  ومثالـــه يف فرنسـ املكســـب واخلسـ

املقابـــل المـــايل املتحقـــق عـــن عقـــود الرتخيـــص للمصنفـــات 

الفنيـــ�ة  الـــيت تتـــوىل »هيئـــ�ات اإلدارة اجلماعيـــة للمؤلفـــن« 

بنســـب محـــددة؛ إذ حيصـــل املؤلفـــون علـــى نصـــف املقابـــل، 

بينمـــا حيصـــل فنانـــو األداء علـــى الربـــع، ويســـتحق املنتجـــون 

الربـــع األخـــري17.

اجلمع بـــن املقابلـــن:  يقصـــد به حصـــول أصحاب 

احلقـــوق علـــى عنصر الـــرتاث الثقـــايف غري المـــادي محل 

 يف اجلهـــة اإلدارية –بتعاون 
ً
االتفـــاق أو من يمثلهم متمثال

من منظمـــات املجتمع األهلـــي-، مزيًجا بـــن الصورتن 
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الســـابقتن؛ بهـــدف مراعـــاة اعتبـــ�ارات الرحب واخلســـارة 

والعـــرض والطلب، وهي الصـــورة الى نراهـــا حتقق القدر 

األكـــر مـــن النفـــع االقتصـــادي ألصحاب احلقـــوق على 

الـــرتاث الثقايف غـــري المادي.

ا لما 
ً

تتحدد واحـــدة من هـــذه الصـــور –أو أكـــرث- وفق

ينص عليـــه التشـــريع الوطـــين جـــًرا، أو أن يـــرتك األمر 

اختيـــ�اًرا إىل مـــا تســـفر عنـــه املفاوضـــات واملناقشـــات 

بقيـــادة اجلهـــة اإلداريـــة، وهو مـــا حـــدا بـــوزارة الثقافة 

خطاباتهـــا  يف  املثـــال-  ســـبي�ل  -علـــى  املكســـيكية18 

االعرتاضيـــة اليت أرســـلتها إىل ثالث من أشـــهر العالمات 

التجاريـــة19 يف مجـــال األزيـــاء واملوضـــة يف مايـــو 2021، 

تدعوها خاللهـــا إىل طاولـــة مفاوضات ومناقشـــة عامة، 

لوضع حـــدود العتبـــ�ارات أخالقية وحتديد آليـــات مكافأة 

املجتمعـــات املحلية املبدعة -وّرد الفوائـــد االقتصادية إىل 

مســـتحقيها- يف املجتمعـــات اإلبداعية، مقابـــل ما قامت 

بـــه هـــذه العالمـــات التجارية -وفق مـــا وصفتـــه الوزارة 

بأنه- اختـــالس ثقايف، واعتمادهـــا يف تصاميم مجموعاتها 

املعروضـــة للبيـــع بمتاجرهـــا ومواقعهـــا االلكرتوني�ة على 

مجموعة العناصـــر املمزية واملتمزية لثقافة وهوية شـــعب 

املكسيك يف ســـان خوان- كولورادو – املكسيك20، واصفة 

هذه العناصـــر الرتاثيـــ�ة الثقافية بأنها مظهـــر من مظاهر 

هوية شـــعب املكســـيك وتاريخهم وعالقتهم بالبيئ�ة، بما 

حتتويه مـــن رموز إىل اجلبال واملســـارات وامليـــاه واملراعي، 

ما جيعل هذه املجتمعـــات تفخر بتعبرياتها عـــن ثقافتهم، 

وإذ اعتمدت وزارة الثقافة املكســـيكية يف خطاباتها وبي�انها 

اإلعـــاليم ودعوتهـــا للنقاش لتحديـــد آليات لـــرد الفوائد 

للمجتمعـــات املحلية واقتســـامها، كونها اجلهـــة اإلدارية 

الـــرتاث  علـــى  احلفـــاظ  عـــن  املســـؤولة  –احلكوميـــة- 

المادي وغري المادي لشـــعب املكســـيك والرتويج له، وقد 

اســـتجابت أحد أهم هـــذه العالمـــات التجارية العرتاض 

وزارة الثقافة؛ بـــأن أعلنت يف بي�ان صحـــايف مقدار ما تكنه 

من احـــرتام كبـــري للـــوزارة ولشـــعب املكســـيك وفنونهم 

وتراثهـــم، معتذره عـــن »اســـتعارتها للتصاميـــم عن غري 

قصـــد«، معلنـــة رفـــع الفســـتان املشـــار إليـــه يف خطاب 

وزارة الثقافـــة مـــن املجموعـــة املعروضـــة بمتاجرها على 

مســـتوى العالـــم، يف خطـــوة أكرث تطـــوًرا عـــن غريها من 

خطوات ســـابقة، نأمل يف املســـتقبل القريب أن تتبلور إىل 

ا ملنافـــع اقتصادية مباشـــرة ألصحاب 
ً

مراحل أكـــرث حتقيق

احلقـــوق مـــن املجتمعـــات املحلية عنـــد جتاوز اشـــكالية 

عجز التشـــريع الوطين عن إلزام هـــذه العالمات التجارية 

وغريهـــا بتعويض أصحاب احلقـــوق التعويضات اجلابرة 

للضـــرر، املحققـــة للهدف الســـايم من هـــذه احلماية.

 أخرًيا نشـــري إىل أن حصة اجلهة اإلدارية بوصفها راعية 

حقوق أصحاب احلقـــوق على عناصر الـــرتاث الثقايف غري 

المـــادي مـــن اتفاقيات تقاســـم املنافـــع وكـــذا منظمات 

املجتمـــع األهلي، البـــد وأن تنصب مجـــاالت إنفاقها فيما 

خيـــدم صالـــح أصحـــاب احلقـــوق، بشـــكل مباشـــر وغري 

مباشـــر، فيكون -على ســـبي�ل املثـــال- حتديـــث وتطوير 

ســـجالت وأرشـــفة قائمـــة احلصـــر الوطنيـــ�ة لعناصـــر 

الرتاث الثقـــايف غري المـــادي »قاعدة البي�انـــات« هي أوىل 

 عـــن إعداد 
ً

مصاريـــف إنفـــاق هـــذه احلصـــص، فضـــال

مدارس وورش عمل تهدف إىل تدريـــب أجيال جديدة من 

احلرفيـــن والصناع وغريها من عناصـــر الرتاث الثقايف غري 

المادي لتأمن اســـتمرار هذا الرتاث يكـــون فيها احلرفيون 

هم املعلمـــون واملدربون علـــى هذا التدريـــب والتأهيل، يف 

ضـــوء رؤى حملة الرتاث ذاتهم بنقاش مجتمعي مســـتمر، 

بما يضمـــن أن يكون أصحـــاب احلقوق هم املســـتفيدون 

الرئيســـيون لهـــذه االتفاقـــات أو التصاريح، بهـــا تتحقق 

معـــه غاية من غايـــات صون الـــرتاث الثقايف غـــري المادي 

وفق مـــا نصـــت عليـــه التوجيهـــات التنفيذيـــة التفاقية 

يونســـكو 2003، وبالتحديد التوجيه رقـــم )185(، الذي 

ينص على ضرورة ســـعي الدول األطـــراف يف االتفاقية إىل 

االعرتاف بمســـاهمة الـــرتاث الثقايف غري المـــادي يف توليد 

الدخـــل ودعـــم ســـبل العيـــش للجماعـــات واملجموعات 

واألفراد وتشـــجيعها وتعزيزها، لهـــذا الغرض، بما يضمن 

أن يكـــون حملة وممارســـو الـــرتاث هم اجلهة املســـتفيدة 

الرئيســـية من هـــذا الدخل.
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ســـنحاول يف بدايـــة هـــذه الدراســـة شـــرح أو تقعيـــد مصطلحـــات 

ـــارة  ـــوان إش ـــي العن ـــر، فف ـــن األم ـــ�ة م ـــى بين ـــون عل ـــي نك ـــور لك ـــذا املح ه

إىل البيئـــ�ة الـــيت هـــي منظومـــة متكاملـــة حتـــوي األرض الـــيت يعيـــش 

ــجرها  ــا وشـ ــر حبيوانهـ ــة تزخـ ــن طبيعـ ــا مـ ــا فيهـ ــان ومـ ــا اإلنسـ عليهـ

وحجرهـــا، واإلنســـان يعيـــش يف هـــذه الطبيعـــة ويصنـــع منهـــا مأكلـــه 

ـــاريج  ـــاء اخل ـــو الفض ـــديم، وه ـــك الس ـــف لذل ـــكنه، أض ـــه ومس وملبس

والســـماء بنجومهـــا وأفالكهـــا.

أمـــا شـــعر الرحلـــة فهـــو يعـــين الشـــعر الـــذي يصـــف الرحلـــة مـــن 

مـــكان إىل آخـــر، دائًمـــا علـــى ظهـــر دابـــة كمـــا هـــو احلـــال يف املعلقـــات 

ــة  ــف الرحلـ ــعرية يف وصـ ــاط الشـ ــم األنمـ ــن أهـ ــنوضح، ومـ ــا سـ كمـ

هـــو املســـدار، وهـــو بإجيـــاز قصيـــدة مطولـــة تصـــف الرحلـــة إىل ديـــار 

املحبوبـــة، وقـــد ذهـــب الباحثـــون مذاهـــب شـــى يف تعريـــف هـــذا 

د.  محمد املهدي بشرى – السودان

الطبيعة مرآة  املسدار 

1
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املســـدار، وعليـــه فـــإن املحـــور يدعـــو إىل دراســـة تأثـــري البيئـــ�ة 

ـــدة  ـــى قصي ـــزي عل ـــعيب بالرتك ـــعر الش ـــى الش ـــة عل أو الطبيع

ـــف  ـــا تعري ـــات، منه ـــن التعريف ـــدد م ـــدار ع ـــدار. وللمس املس

ــو  ــوان احلاردلـ ــق ديـ ــع وحقـ ــذي جمـ ــو الـ ــم احلاردلـ إبراهيـ

)احلاردلـــو: 1978(. يقـــول إبراهيـــم احلاردلـــو: »وأغلـــب 

الظـــن أن لفـــظ مســـدار معنـــاه املنظومـــة الطويلـــة، ولفـــظ 

ـــرى،  ـــامية األخ ـــات الس ـــود يف اللغ ـــم موج ـــى نظ ـــدر بمع س

ولعـــل هـــذا اللفـــظ مـــن تلـــك األلفـــاظ القديمـــة املشـــرتكة، 

ـــ�ا يف هـــذا الشـــعر البدوي«)نفســـه: 9(.
ً
ولـــم نعرفهـــا إال حديث

ويف جانـــب آخـــر جنـــد الطيب محمـــد الطيـــب ينتب�ه 

للمســـدار يف دراســـته عن الدوبيـــت أو باألحـــرى الدوباي 

)الطيـــب: 2013(. يقـــول الطيب عـــن املســـدار إنه: »فن 

قائم بذاتـــه، ووحدته هي القصيـــدة ذات النفس الطويل 

اليت حتكي جتربـــة متكاملة، وهو يتضمـــن وصف الطبيعة 

والغـــزل يف أغلب األحيان، وهـــو تطور للشـــعر املربع، ألن 

الهيـــكل البن�ايئ للمســـدار يتكـــون من تلـــك املربعات اليت 

.)172 عنها«)نفســـه:  نتحدث 

ـــ�اول  ـــن يتن ـــدهللا أبوس ـــم عب ـــد إبراهي ـــك أحم ـــد كذل وجن

ــكرية،  ــخ الشـ ــن تاريـ ــه عـ ــة لـ ــالل دراسـ ــن خـ ــدار مـ املسـ

ـــدار:   إن املس
ً

ـــال ـــدار قائ ـــرف املس ـــده يع ـــن: 2012( وجن )أبوس

ــ�دأ باالســـتعداد للرحلـــة  »وهـــو حيكـــي قصـــة أو رحلـــة تبـ

ــاري  ــب أو بشـ ــل أصهـ ــادة جمـ ــي عـ ــة، وهـ ــزي الراحلـ وجتهـ

حيتمـــل الســـفر الطويـــل، ثـــم يبـــ�دأ الشـــاعر يف وصـــف 

معالـــم الطريـــق ومـــا فيـــه مـــن وديـــان ووهـــاد وجبـــال 

ــ�اء خياطـــب جملـــه  ــر ومـــزارع وقـــرى، يف هـــذه األثنـ وحفائـ

ويشـــجعه علـــى حتمـــل الســـفر وعلـــى املزيـــد مـــن الســـرعة، 

واجلمـــل يـــرد عليـــه يف أنـــس جميـــل بأنـــه أهـــل لهـــذه الرحلـــة 

ــه: 186(. ــن املحبوبة«)نفسـ ــم إىل موطـ ــي بهـ ــيت تنتهـ الـ

وقـــد انتب�ه أبوســـن إىل وصف املســـدار للرحلـــة لديار 

ـــا إثر آخـــر، وذلك من 
ً
املحبوبـــة وحاول تتبـــع الرحلة مكان

خالل قراءة ملســـدار )الصيد( للحاردلـــو، ومن املعروف أن 

هذا املســـدار واحد من أشـــهر مســـادير احلاردلـــو، بل من 

املســـادير األخرى، وهـــو يب�دأ باملربوعة املشـــهورة: 

»الشم خوخت بردن ليايل احلرة

ة ا جاب الِقرَّ
َّ
والراق برق من من

ة شوف عيين الصقري يب جناحو كفت الِفرَّ

تلقاها ام خدود الليلة مرقت برة« )نفسه: 187(. 

وقـــد أكد أبوســـن من خـــالل تتبعه الدقيـــق ومعرفته 

جبغرافيـــا املنطقـــة أكد أن شـــاعر املســـدار حيـــرص على 

وصف املـــكان واملعالم اجلغرافيـــة اليت يمر بهـــا يف رحلته 

ـــا ال يـــرتك شـــاردة وال واردة، فنجد أبوســـن 
ً

ـــا دقيق
ً

وصف

يقول: »رحلة ســـفر طويلـــة يت�ابع فيها الشـــاعر احلاردلو 

رحيـــل الصيـــد مـــن أقـــايص الصعيـــد مـــع بدايـــة فصل 

اخلريـــف، حينمـــا )مرقـــت( أم خـــدود، وهـــي الصيـــدة 

«)نفســـه: 187( وقد ســـاعدت املعرفة 
ً

لتب�دأ رحلتها شماال

العميقـــة للباحث أبوســـن باملـــكان والعـــادات والتقاليد، 

ســـاعد كل ذلك يف قراءة املســـدار قراءة متعمقة على درجة 

من الـــذكاء، فالباحـــث يعرف أيـــن تضع الظبـــاء أجنتها، 

نلمـــس هـــذا يف قولـــه: »وخـــالل هـــذه الرحلـــة الطويلة 

من اجلنـــوب إىل الشـــمال حتمل الظبـــاء ويضعن حملهن 

يف مـــكان آمـــن مـــن بنـــ�ات النـــال الغزيـــر الـــذي يتخذنه 

ســـاتًرا عن أعـــن اإلنس، ثـــم يقفلن راجعات من شـــمال 

البطانـــة إىل صعيد البطانـــة بعد زوال اخلريف«)نفســـه: 

189( وقد خلص أبوســـن إىل وصف املســـدار بأنه ســـجل 

حافل باملكان، وذلك يف قوله: »قلنا إن املســـدار يف الشـــعر 

القويم ســـجل حافـــل باألماكن الـــيت يمر عليها الشـــاعر، 

ا لطريق الرحلة ملن أراد أن يســـافر، 
ً

حى يكاد يكون مرشـــد

ويف خـــالل هذا الوصـــف يتحدث الشـــعر إىل جمله وحيثه 

على املســـري، ألن الطريـــق شـــاق وطويل«)نفســـه: 190( 

ولعـــل أهم ما يف قراءة أبوســـن هـــو تتبع الشـــاعر للظباء، 

األمـــر الـــذي يبـــ�دو واضًحـــا، إذ أن لهـــذه الظبـــاء والناقة 

كذلـــك رمزية ثـــرة، األمـــر الذي أشـــار إليه كذلك ســـعد 

العاقيب يف دراســـته عن الدوبيت )العاقـــب: 2009(، وقد 

خلـــص العاقـــب إىل أن شـــاعر املســـدار يســـتغل الظيب 

كرمزيـــة للنســـاء، يقول العاقـــب: »فإذا نظرنـــا يف معلقة 

لبي�د وعينيـــ�ة أيب ذؤيـــب الهذيل وجدناهمـــا يصفان حمار 

 !"#$%&' ()*+ ,'-./&' 
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الوحش وأتنـــ�ه، بصورة تشـــبه وصف احلاردلـــو لظبائه، 

وإذا تأملنـــا قـــول احلاردلو)الدوف فـــوق حقايبهن كترتو 

جمـــال( كدنا أن نكشـــف ما يف نفس الشـــاعر مـــن رمزية 

.)110 للنساء«)نفســـه:  الظباء 

ا يف  وكذلـــك جند ســـعد العاقب ينحـــو منـــى تأصيليًّ

شـــرح املصطلح، وذلك يف دراســـة العاقب عـــن الدوبيت 

)العاقـــب: 2009( يقـــول العاقب: »جاء يف لســـان العرب 

ســـدل الرجـــل يف البالد، وســـدر إذ ذهـــب فيها ولـــم يثن�ه 

يشء، وســـدر يســـدر البعـــري ســـدًرا حتري من شـــدة احلر« 

)نفســـه: 12(. وخيلص العاقب للقـــول: »ومن هذا األصل 

الفصيـــح جاءت كلمـــة مســـدار، ألن الشـــعر عندهم إنما 

يكون للخيال البعيد، وينســـبه بعضهـــم إىل الضالل، كما 

عنـــد ابـــن الـــرويم وألن أكرث الدوبيت املســـى باملســـدار 

شـــعر يقـــال يف الرحـــالت والتطـــواف يف البـــالد . فجعلوا 

الكلمة معى للشـــعر الـــذي يقال يف الرحـــالت على ظهور 

.)12 )نفســـه:  اإلبل،« 

أما تعريف ســـيد حامد حريز للمســـدار فهو يركز على 

أن املســـدار جنـــس فولكلوري يف األســـاس، وبهـــذا الفهم 

يعـــرف حريز املســـدار وهـــو يقـــول: »فاملســـدار وجمعه 

�ا مـــن القصائد الشـــعبي�ة اليت 
ً
مســـادير يمثل نوًعـــا معين

تســـري على الرجـــز الرباعي، وتعـــى بســـرد ومتابعة رحلة 

الشـــاعر إىل ديـــار محبوبتـــ�ه أو إحـــدى صديقاتـــه مـــن 

الغواين«)نفســـه: 14(. وقـــد ورد تعريـــف حريز يف ســـياق 

املســـدار،  عن  الرائدة  دراســـته 

وقـــد صـــدرت يف كتاب بعنـــوان فـــن املســـدار )حريز:  

1992( وكنـــا يف دراســـة ســـابقة قدمنـــا إضاءة ملســـاهمة 

حريز اليت لم ترتك شـــاردة وال واردة عن املســـدار. ونرى أن 

تعريف حريـــز هو األكرث دقة وهو ين�اســـب دراســـتن�ا هذه 

خاصة وحنن ندرس شـــعر املســـدار الذي ســـبقنا حريز يف 

االهتمـــام به.  

 على كل يقصد باملســـدار شـــعر الرحلـــة عموًما، مثل 

هـــذا الضرب من الشـــعر جنـــده يف أغلب أجناس الشـــعر 

الشـــعيب، مثل املدحي النبـــوي، إذ درج شـــعراء املدحي النبوي 

علـــى وصـــف الرحلـــة إىل األرايض املقدســـة، ووصف كل 

ما يمـــر به الشـــاعر يف طريـــق الرحلـــة، ومثال لمـــا نقول 

قصيـــدة حـــاج المـــايح )شـــوقك شـــوى الضمـــري( وقد 

أوردها عمر احلســـن يف ديـــوان حاج المـــايح الذي جمعه 

يذكـــر  القصيـــدة  هـــذه  ويف  د.ت(  وحققه)احلســـن: 

حـــاج المايح املـــكان الـــذي يمر بـــه يف طريقه مـــن قريت�ه 

الكاســـنجر من قـــرى كريمة يف شـــمال الســـودان إىل مكة 

المايح:  املكرمـــة، يقول حـــاج 

»سقادي البقاقري  الدامر والعشري 

الباوقة والسنقري  مقرات مع اب شدير

يل دار املناصري  جرياين الكجاجري

عريب الكواوير  جريف احلواجنري« )نفسه: 355(

 فالباقري والدامر والعشـــري وأب شـــدير وغريها أســـماء 

واضح.  هـــو  كما  ألماكن 

ونضيـــف كذلك أن املســـدار شـــكل غالب يف أشـــعار 

بعض اجلماعات الســـوداني�ة، وليـــس يف البطانة وحدها، 

 عنـــد الكبابيش جنـــد بعـــض شـــعرائهم يب�دعون 
ً

فمثـــال

يف هـــذا القالـــب الشـــعري واصفـــن ترحالهم مـــن مكان 

إىل آخـــر، فقـــد أورد الفاضـــل طـــه عثمان وعبـــد احلميد 

محمد أحمـــد يف مؤلفهما شـــعراء الكبابيـــش نموذًجا من 

هـــذا الشـــعر)عثمان وعبداحلميـــد محمد أحمـــد: د.ت( 

وكالعـــادة يب�دأ الشـــاعر بوصف اجلمل الذي يســـافر على 

:
ً

ظهـــره، قائال

»الماريق علوقو وأكلو 

والدرب البتهابو اجلمال شركلو

بذر الركة ما بتلملمو وتضحكلو

على املتبورة ما ِبرتالو ينعل شكلو« )نفسه: 1( 

وهذا املســـدار إذا جاز لنـــا القول خيتلف عن مســـادير 

البطانـــة يف الطول، ذلـــك أن هذا املســـدار تبلـــغ مرباعته 

العشـــرين مربوعة، بينمـــا تبلغ مربعات مســـادير البطانة 

مربع.  مائـــيت  احلاالت  يف 
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يوجـــد  قـــد  املســـدار  قالـــب  أن  كذلـــك  والحظنـــا 

ــارج الســـودان،  لـــدى بعـــض اجلماعـــات الســـوداني�ة خـ

كمـــا هـــو األمـــر عنـــد بعـــض اجلماعـــات يف الصحـــراء 

ــه  ــو يف مؤلفـ ــد بورايـ ــار عبداحلميـ ــد أشـ ــر،  فقـ يف اجلزائـ

األدب الشـــعيب اجلزائري)بورايـــو: 2008( وقـــد حتـــدث 

ويعرفهـــا  اَعـــة«  طَّ
ُ

»الق يســـى  إبداعـــي  جنـــس  عـــن 

دائًمـــا  الطريـــق، ترجتـــل  أغنيـــ�ة  بأنهـــا: »هـــي  بورايـــو 

ــول  ــن طـ ــلي مـ ــفر للتسـ ــا يف السـ ــرب ترديدهـ ــب العـ حيـ

مســـافات الطريـــق، موضوعهـــا ذاتـــه قصـــة ســـفر، يتـــم 

ـــا  ـــرون به ـــيت يم ـــال ال ـــف املح ـــماء مختل ـــداد أس ـــا تع خالله

يف االنتقـــال مـــن مـــكان إىل آخر«)نفســـه: 41–42(.

يمكـــن القـــول إن وصـــف الطبيعـــة هـــو املوضـــوع 

املركـــزي أو اجلوهـــري يف املســـدار، ذلـــك أن الشـــاعر أو 

ا بفضـــاء  املحـــب يغـــادر موطنـــه إىل دار املحبوبـــة مـــارًّ

حيتشـــد جبمـــال الطبيعة، ولـــم يكن من بد لهذا الشـــاعر 

مـــن أن يتوقـــف ليســـتجلي كل هذا اجلمـــال وليصفه يف 

إبـــداء الذايت أو الشـــعري. لهـــذا قلنا إن وصـــف الطبيعة 

أمر جوهري يف هذا الشـــعر، لكن هذا ال ينفي وجود شـــعر 

مســـادير ال يتوقـــف كثرًيا أمـــام هذه الطبيعـــة، ونضرب 

 لمـــا نقول مســـدار واحد من أعمـــدة الهمباتة، وهو 
ً

مثاال

محمـــد أحمد محمد ود الشـــلهمة، الـــذي أورد له الطيب 

محمـــد الطيب نمـــاذج مـــن شـــعره)الطيب: 2016(، وقد 

 :
ً

أورد الطيـــب مســـداًرا لود الشـــلهمة يســـتهله قائال
ِّ

»سديتو الضهر بعد الطوارف هن
ِّ

ن قارح الدون  هديم الروق الصَّ

احللى الزرافات من محاجرمك كنب 

« )نفســـه: 
ْ َّ

ـــنب
َ
تعـــب الليهـــو عايـــل الســـاحة مـــا ِبن

286( وثمـــة إشـــارة البـــد منهـــا أن مســـدار الهمباتـــة كمـــا 

هـــو األمـــر يف شـــعر ود الشـــلهمة، هـــذا املســـدار، ال يقـــوم 

علـــى املربوعـــة كمـــا هـــو احلـــال يف شـــعر املســـدار عـــادة، 

فالشـــاعر هنـــا ال يلـــزم املربوعـــة بـــل جنـــد اســـتخدامه 

ــ�ات املقتبســـة مـــن  ــ�ة الـــيت نراهـــا يف األبيـ للقافيـــة النونيـ

القصيـــدة، هـــذه القافيـــة تســـتمر يف ثمانيـــ�ة أبيـــ�ات، ثـــم 

يبـــ�دأ الشـــاعر يف قافيـــة جديـــدة، األمـــر الـــذي حيتـــاج إىل 

دراســـة وتأمـــل.
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 أمـــا عـــن تأثـــري الطبيعـــة علـــى هـــذا املســـدار فنقـــول 

إن الشـــاعر الـــذي يســـافر علـــى ظهـــر دابتـــ�ه يف الباديـــة 

أو يف الســـهل يتمثـــل هـــذه الطبيعـــة بـــكل مـــا حتتـــوي مـــن 

ـــداع  ـــاعر لإلب ـــز الش ـــا حيف ـــو م ـــل ه ـــذا التمث ـــاذ، وه ـــال أخ جم

أو محـــاكاة جمـــال الطبيعـــة أو قـــل إعـــادة إنتـــ�اج هـــذا 

اجلمـــال يف شـــعره، وليـــس هـــذا باألمـــر الســـهل، وليـــس 

بمقـــدور أي فـــرد أن يتمثـــل اجلمـــال يف أي صـــورة جـــاء، 

ــة  ــاء أو إىل ذائقـ ــاج إىل إحيـ ــاب حيتـ ــل أو اإلعجـ ــذا التمثـ فهـ

ـــه،  ـــب من ـــال وتع ـــف اجلم ـــف تستكش ـــرف كي ـــة تع جمالي

فالشـــاعر هنـــا هـــو املكتشـــف لهـــذا اجلمـــال، وقـــد أشـــار 

عالـــم اجلمـــال بن�ديتـــو كروتشـــه إىل يشء كهـــذا يف كتابـــه 

علـــم اجلمـــال )احلكيـــم: 1963( يقـــول كروتشـــه: »ولقـــد 

لوحـــظ أن املتعـــة اجلماليـــة ألغـــراض الطبيعـــة تســـلزم 

جتريدهـــا مـــن واقعهـــا اخلـــاريج والتارييخ«)نفســـه: 127(. 

ويضيـــف كروتشـــه أن هـــذا اجلمـــال عـــادة مـــا يكتشـــف، 

ـــون  ـــ�ات ال يعرف ـــوان والنب ـــاء احلي ـــه: »إن علم ـــك يف قول وذل

اجلمـــال  وإن  اجلميلـــة،  والبيئـــ�ة  اجلميـــل،  احليـــوان 

ـــيت  ـــاهد ال ـــك املش ـــال ذل ا، ومث
ً
ـــاف ـــف اكتش ـــي يكتش الطبيع

ــا النـــاس  ــا ذوو الـــذوق واجلمـــال، فيحـــج إليهـ يـــدل عليهـ

مـــن بعـــد، إذ حيصـــل يف هـــذا احلـــال قـــدر مـــن اإلحيـــاء 

اجلماعـــي« )نفســـه: 127 - 128(.

غـــين عـــن القـــول إن عالقـــة اإلبـــداع بالطبيعـــة معروفـــة 

يف األدب العـــريب، األمـــر الـــذي نلمســـه يف أغلـــب أجنـــاس 

الشـــعر العـــريب خاصـــة املعلقـــات. ومـــن املعـــروف أن أغلـــب 

ـــة  ـــام الطبيع ـــوف أم ـــ�دأ بالوق ـــا تب ـــن كله ـــم يك ـــات إن ل املعلق

ـــاعر،  ـــدان الش ـــكان يف وج ـــه امل ـــذي خيلق ـــر ال ـــكان، واألث أو امل

ـــو: ـــا ه ـــرتة مطلعه ـــة عن ـــد معلق فنج

هل غادر الشعراء من مرتدم 

 أم هل عرفت الدار بعد توهم

يادار عبلة باجلواء تكليم 

 وعيم صباًحا دار عبلة واسليم

أما معلقة لبي�د فيقول يف مطلعها

عفت الديار محلها فمقامها 

 بمى تأبد غورها فرجامها

فمدافع الريان عري رسمها 

 خلقا كما ضمن الُويح ِسالمها

أما امرؤ القيس فله مطلع قصيدته املعروف:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومزنل 

خول فحومل
َّ

 بسقط اللوى بن الد

فتوضح فاملقرات لم يعف رسمها 

 لما نسجتها من جنوب وشْمأل

يف واقـــع األمـــر أن املســـدار يرتبـــط بوشـــاجئ قويـــة 

بالشـــعر العـــريب خاصـــة املعلقـــات، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه 

أكـــرث مـــن باحـــث ويف مقدمتهـــم بروفيســـور ســـيد حامـــد 

حريـــز، الـــذي أفـــرد دراســـة للمســـدار، وهـــي دراســـة وافيـــة 

ورائـــدة فتحـــت الطريـــق للدراســـة املنهجيـــة للمســـدار 

كمـــا ذكرنـــا. 

وقـــد انتب�ه عبـــدهللا الطيـــب إىل العالقـــة القوية اليت 

ربطت بن الشـــاعر الفحل أبوالطيب املتنـــيب والطبيعة، 

وذلـــك يف مؤلفه الطبيعة عنـــد املتنيب.   

: »صفات 
ً

ويعرف عبـــد هللا الطيـــب الطبيعة قائـــال

األمكنـــة واألزمنـــة من أجـــواء وفصول وشـــمس وأصيل 

وقمر وليل وجنـــوم واحليوان بريه وحبريه وجويه«)نفســـه: 

5( وقد ســـرد عبدهللا الطيـــب الكثري من أوصـــاف املتنيب 

للطبيعـــة، ويقـــول: »وأليب الطيـــب يف الصيـــد والكالب 

والطـــرد قطـــع وأراجـــزي ال ختلو مـــن إحســـاس بالطبيعة 

.)43 وصفها«)نفســـه:  وإحسان 

وممـــا جيدر ذكـــره أن العالقـــة بن الطبيعة والشـــاعر 

تفاعلية، وليســـت من جانـــب واحد، مما يعـــين أن التأثري 

متب�ادل، وكالهما يؤثـــر يف اآلخر. فالطبيعـــة أو البيئ�ة تثري 

يف وجدان الشـــاعر دفقة شـــعورية حتفزه لإلبـــداع، وكلما 

احتشـــدت هذه الطبيعة باجلمال كان هذا األمر الشـــرارة 

الشاعر.   شـــاعرية  توقد  اليت 
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أماعـــن املؤثـــرات البيئيـــ�ة فممـــا ال شـــك فيـــه ذلـــك 

للبيئـــ�ة عامـــة، والطبيعـــة علـــى وجـــه  القـــوي  التأثـــري 

اخلصـــوص علـــى املبـــدع، خاصـــة شـــاعر املســـادير الـــذي 

ـــى  ـــا عل ـــو يعره ـــا وه ـــاء هامًّ ـــة فض ـــذه الطبيع ـــه ه ـــكل ل تش

ظهـــر اجلمـــل دائًمـــا، حيـــث تشـــكل  هـــذه الطبيعـــة بـــكل 

ـــى  ـــوي عل ـــا حيت ـــوان عالًم ـــر وحي ـــجر وحج ـــن ش ـــه م ـــا حتوي م

كنـــوز مـــن اجلمـــال واملتعـــة، إذ تعطـــي هـــذه الطبيعـــة 

الباعـــث القـــوي أو احلافـــز الـــذي يفجـــر شـــرارة اإلبـــداع، 

مختلـــف  يفجـــر  احلافـــز  هـــذا  أن  ذكـــره  جيـــدر  وممـــا 

األحاســـيس النفســـية مثـــل الفـــرح والســـرور، واحلـــزن 

واللوعـــة، فاملـــكان أو النبـــ�ات الـــذي يمـــر بـــه الشـــاعر قـــد 

يســـتدعي لديـــه إحساًســـا مـــا، ســـروًرا كان هـــذا اإلحســـاس 

ـــا، وخنلـــص للقـــول إن الطبيعـــة هـــي بـــال  شـــك واحـــد 
ً
أو حزن

ـــاعر  ـــة ش ـــاعر خاص ـــد الش ـــداع عن ـــزات اإلب ـــوى محف ـــن أق م

املســـادير، لهـــذا كانـــت هـــذه العالقـــة القويـــة الـــيت تصـــل 

ــة.  ــاعر والطبيعـ ــة بـــن الشـ ــة احلميميـ درجـ

وســـنخصص اجلزء التايل من الدراســـة إلضاءة إبداع 

املســـدار لـــدى أشـــهر شـــعراء هذا الضـــرب من الشـــعر، 

وســـنحاول رصـــد هـــذا األمـــر منـــذ البدايـــات الباكـــرة 

للمســـدار إىل يومنـــا هـــذا، البد مـــن الوقوف أمام شـــعراء 

املســـادير خاصة أولئـــك الذين أبدعوا قصائـــد هي بمثابة 

اخلرائد يف شـــعر املســـادير، وال شـــك أن إبراهيـــم الفراش 

املعروف ب ود الفـــراش )1847 – 1983( يأيت يف املقدمة 

من هؤالء الشـــعراء، وقد جمع محمد علـــي الفراش ديوان 

ود الفـــراش وقـــدم له)الفـــراش: د.ت( وكان الشـــاعر حبكم 

مهنتـــ�ه يف جمـــع الضرائب كثري األســـفار خاصة يف شـــرق 

الســـودان، يقـــول محمـــد الفـــراش: »قـــى ود الفراش 

ا بن البـــدو واحلضـــر، وكانت 
ً

حنـــو عشـــرين عاًما مـــرتدد

 جبمع الضرائب 
ً

مهنتـــ�ه توجب عليه ذلـــك.  وكان موكـــوال

مـــن قبائل البجـــة« )نفســـه: 17( ويذهب حريـــز إىل أن ود 

الفـــراش هو أول مـــن كتب مســـداًرا )حريـــز: 1976(، 

ويذهـــب حريـــز إىل أن مســـادير ودالفـــراش تســـجل: 

»الكثـــري من التي�ارات احلضارية، والـــيت تركت آثار أقدامها 

على مدينـــ�ة بربر إبان احلكـــم الرتكي«)نفســـه: 28(.

ومن أشـــهر مســـادير ودالفراش املســـدار الذي يصف 

فيـــه الرحلة من بربر إىل ســـواكن.

والشـــاعر الثاين الـــذي ســـنتوقف عنده هـــو عبدهللا 

حمد أبوســـن)1907 – 1987(، وهو شاعر ذو صيت كبري 

وسط شـــعراء املســـادير الذين ولدوا وترعرعوا يف البطانة، 

وقد توقف حريز أمام جتربة أبوســـن )حريـــز: 1992(، يقول 

حريز: »ولقـــد نظم الشـــيخ أحمد عوض الكريم الشـــعر 

يف أغـــراض مختلفـــة منها الغـــزل واحلماســـة والوصف 

والرثاء، واشـــتهر باملســـادير اليت ضمنهـــا أروع أبي�اته. وله 

ستة مســـادير هي »مســـدار املفازة« و»مســـدار رفاعة« 

و »مســـدار الصباغ« و»مســـدار القضارف« و»مســـدار 

البقر« و»مســـدار الصيـــد« الذي جياري فيه أمري الشـــعر 

.  )25 الشعيب)حريز: 

هذا وقد تـــويف عـــام 1987 عن ثمانن عاًمـــا، وكذلك 

أعـــد وقـــدم حســـان أبوعاقلـــة ديـــوان أبوســـن يف كتاب 

بعنـــوان: ســـياحة يف عالم الشـــاعر أحمد عـــوض الكريم 

أبوســـن. يقول الشـــاعر أبوســـن يف مســـدار رفاعة: 

ة قافاها البليب طربان بَّ »رفاعة الرُّ

ناطح املنو ميث�اق قليب مو خربان

فوسيب السوايق اللي دوب شربان

بلـــودو بعيدة فـــوق يف باديـــة العربـــان« )حريـــر: 77( 

هـــذا وقـــد أورد حريز أليب ســـن ثالثـــة من أهم مســـاديره 

وهي )مســـدار الصبـــاغ( و)مســـدار رفاعة( و)مســـدار 

القضـــارف( و)مســـدار ســـيتيت(، ويالحـــظ أن عنـــوان 

جميـــع هـــذه املســـادير األربعة يقـــوم علـــى املكان.

ومـــن أهـــم شـــعراء املســـادير كذلـــك عبـــدهللا ود حمـــد 

ــدرت  ــد صـ ــوراين )1923 – 1989(، وقـ ــود شـ ــروف بـ املعـ

ــذه  ــم هـ ــعرية، وأهـ ــ�ه الشـ ــت جتربتـ ــات عاجلـ ــدة دراسـ عـ

ــد  ــدهللا حمـ ــاعر عبـ ــات الشـ ــادير ورباعيـ ــدارات مسـ اإلصـ

ــليمان ود  ــرحه سـ ــه وشـ ــدم لـ ــه وقـ ــذي جمعـ ــوراين الـ ود شـ

دوقـــة)ود دوقـــة: 2006(، يقـــول ود دوقـــة إن ود شـــوراين 

ــة  ــل ود دوقـ ــادير ، ويعلـ ــعراء املسـ ــن شـ ــة مـ ــأيت يف املقدمـ يـ

ذلـــك قائـــال إن ود شـــوراين: »ألـــف ثمانيـــ�ة مســـادير، وهـــذا 
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ــ�ا،  ـ
ً
ــا أو حديث ــة قديًمـ ــر يف البطانـ ــاعر آخـ ــ�أت ألي شـ ــم يتـ لـ

ـــه قـــدرة فائقـــة ومنفـــردة يف وصـــف اإلبل«)نفســـه:  وشـــاعر ل

ا مـــن أطـــول 
ً

8( ومـــن املعـــروف أن ود شـــوراين ألـــف واحـــد

املســـادير، إذ يتكـــون مـــن واحـــد وتســـعن رباعيـــة، وتبلـــغ 

ـــ�ا، وتـــكاد الطبيعـــة تكـــون 
ً
أبي�اتهـــا ثالثمائـــة أربعـــة وســـتن بيت

املوضـــوع الرئيـــس يف مســـادير ود شـــوراين، بـــل جنـــده خيصـــص 

مســـداًرا لظاهـــرة النشـــوق، وهـــو الرحلـــة إىل مصـــادر امليـــاه يف 

اخلريـــف، وهـــو )مســـدار النشـــوق(، يقـــول ود دوقـــة عـــن 

هـــذا املســـدار: »اعتـــادت قبائـــل البطانـــة أن تنشـــق يف فصـــل 

ــائش  ــت احلشـ ــر وتنبـ ــزول املطـ ــد نـ ــك بعـ ــف، وذلـ اخلريـ

ــر ود  ــد عـ ــه: 225( وقـ ــريان« )نفسـ ــر واخلـ ــئ احلفائـ وتمتلـ

: »وقـــد وصـــف 
ً

ــدار قائـــال ــذا املسـ ــه بهـ ــة عـــن إعجابـ دوقـ

ـــا جتعلك)هكـــذا( تنتقـــل 
ً

ـــا دقيق
ً

شـــاعرنا تلـــك الرحلـــة وصف

معـــه مـــن واد إىل واد، بـــن الســـهول املخضـــرة واجلبـــال 

ــا  ــادة مـ ــو عـ ــا ود شـــوراين فهـ والشجريات.)نفســـه: 225( أمـ

ـــدار  ـــد مس ـــدار، فنج ـــا للمس
ً
ـــل عنوان ـــم اجلم ـــن اس ـــل م جيع

ـــا  ـــان(، وكله ـــدار الطرب ـــكران( و)مس ـــدار الس ـــراد و)مس الش

ـــس  ـــل لي ـــة اجلم ـــل خاص ـــع باإلب ـــذا الول ـــل. وه ـــماء للجم أس

باألمـــر الغريـــب، ذلـــك أن اجلمـــل هـــو الوســـيلة الوحيـــدة 

ـــي  ـــن البديه ـــذا كان م ـــه، له ـــاعر يف ترحال ـــتغلها الش ـــيت يس ال

ـــدار،  ـــزاء املس ـــم أج ـــن أه ا م
ً

ـــد ـــل واح ـــف اجلم ـــون وص أن يك

أو طليعـــة القصيـــدة، وقـــد انتبـــ�ه الدكتـــور محمـــد الفـــاحت 

أبوعاقلـــة لهـــذا األمـــر يف مؤلفـــه عـــن الشـــعر الشـــعيب 

ـــد  ـــا عن ـــم عموًم ـــول: »وللبهائ ـــده يق ـــة: 2008(، فنج )أبوعاقل

أهـــل الباديـــة قيمـــة كبـــرية، فيهـــا يتعـــاون النـــاس يف مكانتهـــم 

يف املجتمـــع املعـــن، ولقـــد عرفـــت اإلبـــل بأنهـــا المـــال قبـــل 

ـــه  ـــرًيا بإبل ـــدوي كث ـــم الب ـــذا يهت ـــال، وله ـــاس الم ـــرف الن أن يع

وبقيـــة ماشـــيت�ه« )نفســـه: 115( وقـــد دأب الشـــعراء جرًيـــا 

علـــى عادتهـــم علـــى اســـتخدام اجلمـــل يف الســـفر وليـــس 

ـــول:  ـــث يق ـــب حي ـــعد العاق ـــه س ـــذي الحظ ـــر ال ـــة، األم الناق

ــا  ــع فيهـ ــيت يقطـ ــالت الـ ــل يف الرحـ ــف اإلبـ ــرث وصـ »كان أكـ

الشـــعراء البـــوادي واملـــروج، كمـــا يف باديـــة البطانـــة وكردفـــان، 

ـــي،  ـــعر اجلاهل ـــة يف الش ـــف الناق ـــبه وص ـــف يش ـــذا الوص وه

ا 
ً

لكـــن شـــعراء الدوبيـــت يصفـــون اجلمـــل، وال أذكـــر واحـــد

منهـــم وصـــف الناقـــة إال إبراهيـــم ود علـــي ود ســـليمان 

املرغمـــايب الـــذي ســـيم بشـــاعر الناقـــة« )نفســـه: 88(.

وممـــا جيـــدر ذكـــره أن وصـــف الطبيعـــة ال يتوفـــر يف 

 
ً
املســـدار فحســـب بـــل إن هـــذا الوصـــف يـــكاد يكـــون أمـــرا
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ً
ـــال ـــه، فمث ـــن كل ـــم يك ـــعيب إن ل ـــعر الش ـــب الش  يف أغل

ً
ـــائعا ش

جنـــد هـــذا الوصـــف أو هـــذا الضـــرب مـــن الشـــعر يف شـــعر 

ـــاع  ـــان ود جم ـــو عثم ـــن أال وه ـــعراء املعاصري ـــن الش ـــد م واح

ـــاع  ـــن ود جم ـــته ع ـــد يف دراس ـــى محم ـــرح عي ـــار ف ـــد أش وق

إىل مـــا أســـماه بشـــعر الطبيعـــة )محمـــد: 2003(. يقـــول 

فـــرح محمـــد »وصـــف الطبيعـــة أو »غنـــا النعـــم« حيتـــل 

املرتبـــ�ة الثانيـــ�ة مـــن اهتمـــام ود جمـــاع، وليـــس يف ذلـــك أدىن 

غرابـــة فالشـــاعر ابـــن بيئت�ه«)نفســـه: 134(. ويـــورد الكاتـــب 

ـــا  ـــف فيه ـــاع يص ـــود جم ـــة ل ـــف يف مربع ـــذا الوص  له
ً
ـــا نموذج

:
ً
ـــال ـــر قائ املط

»اتقلدن ضللتك يا املرّية نهار

واتاكل سحابك وجابلو عرفة كبار

جبيت دعاش بعد نفسك لهايب نار

واتضلليت يب الغيم وانكسييت خدار« )نفسه: 134(

 يف شـــعر الكـــردويس األمر الذي 
ً
وجند االهتمام واضحا

الحظـــه الباحث الطيب عبد هللا الطيـــب الذي يذهب إىل 

أن وصـــف الطبيعة من أهم موضوعات شـــعر الكردويس 

 .)2010 )الطيب: 

وجنـــد وصـــف الطبيعـــة لـــدي الشـــعراء الهمباته أو 

املهاجريـــة كما أشـــار إىل ذلـــك الباحث الـــدؤوب الطيب 

محمـــد الطيب يف كتابه الرتاث الشـــعيب لقبيلة البطاحن 

)الطيـــب: 2016(. وهـــؤالء املهاجريـــة لهم شـــعر معروف 

يصـــف أســـلوب حياتهم، يقـــول الطيب »وناحيـــة ثالثة 

 تكشـــف عـــن حيـــاة هـــؤالء القـــوم، وهو يف 
ً
مهمـــة أيضا

مجموعه يعطـــي صـــورة كاملة لهـــذا السلوك«)نفســـه: 

214(. ومـــن املعروف أن حيـــاة املهاجرية على ســـلب إبل 

 املهاجرية خاصـــة الذين 
ً
الغـــري، يقـــول الطيـــب واصفـــا

ينتمـــون إىل قبيلـــة البطاحن »بأنهـــم من أوائـــل القبائل 

اليت مارســـت هـــذه الصنعة )الســـرقة (، وأقـــول صنعة 

بأن البطاحـــن جّودوها وحذقوها حـــى أصبحت عندهم 

بمثابـــة الصنعـــة مـــن كـــرثة املمارســـة، وقـــدم عهدهـــم 

 لهذا الشـــعر 
ً
بها«)نفســـه: 213(. ويـــورد الطيـــب نموذجا

شـــاعرهم: قول 

»واحدين يف البيوت مكّبرين عّماُمن

قطعوا التّب�ة والزول أب عوارض الُمن

انعقدوا الصناديد والضرير قداُمن

وا العودة للماسكات عداد أيامن« )نفسه: 215(. نوَّ

وبرغـــم فظاظـــة احليـــاة عنـــد املهاجريـــة األمـــر الـــذي 

أمـــام  يتوقفـــون  أنهـــم  إال  أشـــعارهم  يف   
ً
واضحـــا يبـــ�دو 

 
ّ
وتســـتفز جبمالهـــا  تأســـرهم  الـــيت  اخلالبـــة  الطبيعـــة 

ـــوا بهـــا مثلهـــم مثـــل 
ّ
شـــاعريتهم فـــال يملكـــون إال أن يتغن

غريهـــم مـــن شـــعراء املســـادير 

وعلـــى الرغـــم مـــن عراقـــة املســـدار والوقـــت الباكر 

الذي نشـــأ فيه ، إال أن املســـدار اســـتمر إىل يومنـــا هذا، أي 

قرابة أكـــرث من قرن ونصـــف، يقول حريز يف هـــذا الصدد: 

»وأقدم املســـادير اليت بـــن أيدين�ا هي مســـادير احلاردلو 

ومســـادير إلبراهيم الفراش ومســـادير ســـيتيت لعبدهللا 

أبوســـن، وترجع لفـــرتة زمنيـــ�ة تمتـــد من الرتكيـــة وحى 

أوائل الفتح واحلكـــم الثن�ايئ«)حريـــز: 31( والطيب محمد 

الطيب يتفـــق كذلك مع حريز يف هذااألمـــر، وهو البدايات 

الباكرة لفن املســـدار، يقول الطيب: »وأعتقد أن املســـدار 

أىت مؤخـــًرا بعد االســـتقرار شـــبه الكامل، ألننـــ�ا ال جند أثًرا 

واضًحـــا يف شـــعر القدماء، وأغلـــب املنظومـــات جندها يف 

عهد األتـــراك وما قبلـــه بقليل« )نفســـه: 173(.  

وهناك من الشـــعراء مـــن حرص علـــى احلفاظ على 

روح املســـدار الـــيت تتمثل يف البـــداوة، من هؤالء الشـــاعر 

املعاصـــر مريغين الكـــردويس، وله عدد من املســـادير تؤكد 

ما ذهبنـــ�ا إليه، وقد توفـــر الباحث الطيـــب أحمد الطيب 

عبدهللا علـــى دراســـة جيدة عاجلـــت جتربة الكـــردويس، 

شـــاعرية  يصـــف  وهـــو   .)2005 )عبـــدهللا:  ذكرنـــا  كمـــا 

: »لـــم تضـــن قرحيـــة الشـــاعر مريغين 
ً

الكـــردويس قائـــال

الكردويس بالنغم يف أي من موضوعات الشـــعر الشـــعيب، 

)الدوبيـــت( فقد تن�اولهـــا جميًعا، بـــل زاد علـــى ذلك بأن 

ألـــف مســـداًرا عـــن الزمـــن يف محاولـــة لتوضيـــح مدى 

التغيـــري والتحـــول يف أصالة احليـــاة البدويـــة«. وكما هو 

 أمـــام الطبيعة اليت 
ً

متوقع فـــإن الكردويس توقـــف طويال

 !"#$%&' ()*+ ,'-./&' 
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يعيشـــها يف البادية، يقول عبد هللا يف هـــذا الصدد: »تمتاز 

ا 
ً

تلك املنطقـــة – البطانة والقضـــارف – يف اخلريف حتديد

جبمـــال أرضها، حيـــث تكتـــيس باخلضرة واجلمـــال، كما 

تمتاز بأنها أرض ســـهلية واســـعة وممتدة، وهذا ما جعلها 

ملهمـــة للشعراء«)نفســـه: 67(. ونالحـــظ أن الطبيعـــة أو 

شـــعر الطبيعة هو جنس شـــعري قائم بذاته يسى »غنا 

الطبيعـــة«،  وهذا ممـــا يوضح أهمية وصـــف الطبيعة يف 

 لهذا الشـــعر قول الشاعر 
ً

شـــعر الكردويس، ونضرب مثال

يف إحـــدى قصائده يصـــف اخلريف واملطـــر قائال:

»باكر فك هرعا يف األفق حتليب�ا

ودفق الصايف وخرف قالب ام تسيب�ة

كب اسقي القضارف والبطانة صبيب�ا

عمت رحمة املوىل ونسايم طيب�ا«)نفسه: 68(

 ومن أهم مســـادير الكردويس )مســـدار العـــايص(، الذي 

مطلعه: يف  يقول 

ْ
 عايص اجُلمال بسم هللا ناقَص السرج

ْ
»جَبد

ْ
أمج وبرك واجوجة حس بالدرج

ْ
أذكر مجال أنًسا دقاق مو هرج

« )نفسه 125(
ْ

عن غايل النفيس الذوقه ما قال َحرج

ويقول عن الطبيعة:

ْ
ل

َّ
»ليهو ايام مشامش القرنو خلقة مفت

ل يِم الصبيب الهطَّ
َ
شاف ملعي الروق وُرز

ْ
ل

َّ
ش وقت بلدو الفيهو جاب قراص وهوَّ

« )نفسه: 145( 
ْ

�ل
َّ
ا نت

ً
نيتو إدور الوادي اب نب�ات

 من شـــعراء البطانة الشـــباب 
ً

أضف لهـــذا إن أجيـــاال

مازالت جتد يف املســـدار وعاء مناســـًبا إلبداعها الشـــعري، 

 ســـليمان علي محمـــد علـــي عجييم، 
ً

ومـــن هـــؤالء مثـــال

املولـــود يف عـــام 1984م، وقـــد صـــدر ديوانه اقتفـــاء األثر 

الذي شـــرحه وقدم له أســـعد العبايس، )العبايس: 2008(. 

ومـــن الطريف أن هـــذا الكتاب صـــدر والشـــاعر يف بداية 

عقـــده الثالـــث، وللعجيـــيم عـــدد مـــن املســـادير منهـــا: 

مســـدار القلب، ومســـدار كوبر، يقول العبـــايس: »عندما 

ولج شـــاعرنا العجييم أرضية املســـادير والقصائد طواها 

دون عثـــار، وعندمـــا حط على قمـــم جبالها اســـتقر عليها 

دون وعثـــاء أو تعـــب، ثـــم أســـبغ عليهـــا مـــن وجداني�اته 

ا باحلنن 
ً
وأنينـــ�ه وعشـــقه وحكاياته وجتاربـــه ثوًبا مطـــرز

واجلمـــال« )نفســـه: 19( ولـــم يقـــف األمـــر عنـــد إبـــداع 

الشـــعراء قصائـــد علـــى نمـــط املســـدار، بـــل إن بعـــض 

الشـــعراء مـــن غـــري الشـــعراء التقليديـــن الذيـــن عرفوا 

بإبداع القصيـــدة الثورية أو النضالية عمدوا إىل اســـتيحاء 

أو توظيف نمط املســـدار يف بعـــض قصائدهم، وقد الحظ 

ســـعد العاقب هذا األمر يف حديث�ه عـــن الدوبيت، ودرس 

العاقـــب جتربتن هامتـــن؛ األوىل للشـــاعر الفحل صالح 

أحمـــد إبراهيم، والذي رثا صهره الشـــفيع أحمد الشـــفيع 

يف قصيـــدة على نمـــط الدوبيت، يقـــول فيها:

قدل أب رسوة للموت الكلح بتضرع

خايت العيب�ة ما ختات عيون يف مطمع

أب احمد تقيل وكت التقيل بتسرع

أب احمد وراك احلق نشوفو مشلع«)نفسه: 126(  

وكذلـــك توقـــف العاقـــب أمـــام قصيـــدة معاصـــرة 

للشـــاعر املعـــروف الراحـــل محمـــد طـــه القـــدال، وهـــي 

قصيدتـــه ذائعـــة الصيت)مســـدار أبـــو الســـرة لليانكـــي( 

 :
ً

وأشـــار العاقـــب إىل مـــا أســـماه بالرمزيـــة يف القصيـــدة قائـــال

»ولكـــن املعـــاين الظاهـــرة يف هـــذا املســـدار حتمـــل مدرســـة 

شـــعرية تقـــوم علـــى الرتمـــزي وعـــدم املباشـــرة يف طـــرق 

املعاين)العاقـــب: 121(. ويذهـــب العاقـــب إىل أن القـــدال 

برغـــم حداثـــة قصيدتـــه، إال أنـــه جنـــح يف احلفـــاظ علـــى روح 

البـــداوة الـــيت كانـــت تســـم املســـدار منـــذ ظهـــوره« ويضيـــف 

ــوا علـــى  ا مـــن شـــعراء احلداثـــة عملـ
ً

العاقـــب إىل أن عـــدد

ــعارهم. ــدار يف أشـ ــتيحاء املسـ اسـ

وظل املســـدار يواكب احلداثة لكن مع ختلي الشـــاعر 

عـــن قالـــب أو روي املســـدار، وكنا قـــد الحظنا يف دراســـة 

ســـابقة وجود جنـــس فولكلوري شـــعري عند الشـــايقية 
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يســـى الرتحال، وهو قريب الشبه باملســـدار يف املضمون، 

)بشرى: 2008( فالشـــاعر خلف هللا حميدان أبدع قصيدة 

من هـــذا النمط يصـــف فيها الرحلـــة بالقطار مـــن قريت�ه 

يف شـــمال الســـودان إىل ملـــكال، يقول الشـــاعر يف مطلع 

لقصيدة:  ا

»قام بين�ا القطار من شندي إحتدر

واألخوان جميع بفراقنا تتكدر

قطرنا السريع رياحو تريم شدر«)نفسه: 96( 

ونالحـــظ هنـــا أن الشـــاعر ال يلـــزم القالـــب املعروف 

للمســـدار، وهـــو املربوعـــات، حيـــث تقـــوم كل مربوعـــة 

علـــى قافية واحـــدة، لكن الشـــاعر هنا يبـــ�دع أي عدد من 

القافيـــة الواحـــدة، وقـــد تكون ثالثـــة أبيـــ�ات، وقد تصل 

إىل ســـتة أبي�ات ، فالشـــاعرهنا يســـتويح فكرة ومضمون 

املســـدار، ولكنـــه ال يلـــزم بالقالب.

خنلـــص للقول إن املســـدار مرآة للطبيعة، بـــل هو مرآة 

صادقـــة، وآيـــة ذلـــك الوصف الدقيـــق املدهـــش واملمتع 

للطبيعة يف املســـدار، خاصة مســـدار البطانة كما هو األمر 

عند أحمد عوض الكريم أبوســـن وود شـــوراين والكردويس 

وغريهم من الشـــعراء. ذلـــك أن حضور الطبيعة يف شـــعر 

املســـدار واضـــح ال ختطئـــه العن، وال شـــك أن مـــن أهم 

مؤهالت شـــاعر املســـادير املعرفة العميقـــة للطبيعة من 

حولـــه وكل مـــا يقـــع يف ناظريـــه، وهـــو يف طريقـــه إىل دار 

املحبوبـــة، فاملســـدار ليس للمتعة فحســـب، بل هـــو أداة 

تعليمية وتربوية للمتلقـــي يف البيئ�ة التقليدية، األمر الذي 

انتب�ه له  حريز يف دراسته عن املســـدار)حريز:  1992( وأشار 

إىل أن املســـدار »أداة تثقيفية ال غى عنهـــا للرجل البدوي، 

وللقـــارئ الـــذي ينشـــد املعرفـــة« )نفســـه: 23( وضـــرب 

 هنا بمســـدار النجـــوم لعبـــدهللا ود شـــوراين، يقول 
ً

مثـــال

 املعلومـــات الفلكية واملناخيـــة املتضمنة 
ً

حريـــز: »فمثـــال

يف مســـدار النجوم لعبـــدهللا ود حمد ود شـــوراين توجه إىل 

مواعيـــد الـــزرع واحلصاد وخـــالف ذلك ممـــا يرتبط حبياة 

الناس«)نفســـه: 22(. وقد انتب�ه ســـعد عبدالقادر العاقب 

لراعـــة شـــعراء املســـادير يف وصـــف الطبيعـــة، وذلك يف 

دراســـة العاقب عـــن الدوبيـــت )العاقـــب: 2009(، يقول 

العاقـــب: »اشـــتهر بوصـــف الطبيعـــة شـــعراء البطانة 

الكتمـــال عناصرها عندهم، أعـــين األرض واحليوان، فقد 

عرفت البطانة بســـحرها يف فصـــل اخلريف، حيث ختضر 

األرض وتكتـــيس املـــروج باألعشـــاب...«)وأكرث وصـــف 

الطبيعـــة عند شـــعراء البطانـــة ينصب عـــن اخلريف« 

.)106 )نفسه: 

الرشـــيد  الشـــعيب  الشـــاعر  جنـــد  آخـــر  جانـــب  ويف 

عبـــدهللا الـــري يبـــ�دع مســـداًرا بعنـــوان: )مســـدار بوكـــيس( 

إذ يســـافر مـــن اخلرطـــوم حبـــري إىل منطقـــة شـــندي علـــى 

ظهـــر عربـــة حديثـــ�ة )بوكـــيس( أي أنـــه يســـتب�دل الدابـــة 

بالبوكـــيس، وذلـــك يف ديـــوان الـــري فرســـان خـــوة )الـــري: 

ــول:  ــده يقـ 2029( وجنـ

»قال البوكيس جاهز يال قوموا نعدي

مو قايس الطريق ظلطو املسى حتدي

يا البادراب عموم يا شيوخ أبوي وجدي

من العن ومن العارض املتسدي«)نفسه: 65(

فالشـــاعر يســـري على نمـــط شـــعراء املســـادير ويذكر 

األماكـــن اليت يمر بهـــا البوكيس مثل البســـابري والعوتيب 

وشـــندي اليت يقـــول عنها:

»سالم يا شندي بلد العز شموخ وأصالة

فيك السجلو التاريخ كتال وبسالة

يل حبيب�ة فيك باهلل كيف أحوالها

خدها ضاوي زي قمر السبوع يت�الال«)نفسه: 70(

وللشـــاعر كذلك مســـدار آخر باسم )مســـدار حافلة( 

ويمـــي فيها على ذات منوال املســـدار الســـابق، متوجًها 

إىل مناطـــق البـــادراب، لكـــن هـــذه املـــرة الشـــاعر اليقود 

العربـــة ولكنه يســـافر يف حافلـــة من حافـــالت الطريق. 

ونشـــري كذلك إىل مســـدار آخر، وهذه املرة يتم الســـفر 

فيه على ظهر عربة الندكروزر تســـتغلها الشـــاعرة خنساء 

بت املك مـــن اخلرطوم حبـــري إىل البطانة)بت املـــك: د.ت( 
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وتقول الشـــاعرة يف مسدارها:

»العربي�ة الندي عشان وطاتن�ا رشاش

مرقت يب تمام وفحوص  من القراش

نسام الصباح فكاال هيف ودعاش

طلعت للسفر يب سرعة احلراش« )نفسه(

ونالحظ أن الشـــاعرة تســـري على خطى شاعر املسادير 

التقليـــدي، فهي تقف أمـــام الطبيعة بشـــجرها وحيوانها، 

وجندها تصف الـــوادي يف مربوعة قائلة: 

»دخلنا الوادي يف اخلريان ملسن ماهو

مقيمل أرضو مطران والسحب يف سماهو

أدى الالندي تريس والوحل احماهو

جدع الرتس قوة وفات وما هماهو« )نفسه: 3(

ويف إشـــارة لطيفة تصف الشـــاعرة املطـــر وهي داخل 

العربـــة، أو )الالنـــدي( كمـــا تقـــول، وكأنها الشـــاعر على 

ظهر ناقتـــه، تقول الشـــاعرة:

»وقفنا املكيف واملطر جبجاب

 ونزلنا القزاز يل نسمة الهباب

حالة ريحة الدعاش برتيح األعصاب

وعدين�ا الصباح من حلة الصابراب« )نفسه: 3( 

ة(  يَّ
َ

ف ويف ختام املســـدار تقول الشـــاعرة تصـــف )الصِّ

أي املـــكان املقصود وهو نهايـــة الرحلة:

»ويف استقبالنا كان كل الصفية حضور

ود اب ناجمة قال الليلة زادت نور

بشوف الناس مقابالنا ومالنا سرور 

نزلنا طرابة ال حاسن تعب ال فتور«)نفسه( 

ا 
ً
علـــى كل البد للشـــاعر الشـــعيب مـــن أن يكـــون عارف

بـــأدق تفاصيل بيئتـــ�ه، والطبيعـــة من حولـــه، ودون ذلك 

ال يتـــ�أىت لـــه أن يصري شـــاعًرا تزكيـــه القبيلـــة وتضعه يف 

الصـــدارة. فحضور الطبيعة يف املســـادير يبـــ�دو واضًحا يف 

 
ً

عنـــوان املســـدار، فهـــذا العنوان قـــد يرمز للمـــكان، فمثال

جنـــد يف مســـادير أحمد عـــوض الكريم أبوســـن )مســـدار 

خشـــم القربة( و)مســـدار أترة(، وخشـــم القربـــة وأترة 

أماكن يف شـــرق الســـودان.

حاولنـــا يف هـــذه الدراســـة النظـــر يف عالقـــة البيئ�ة أو 

الطبيعة بالشـــاعر، متخذيـــن من املســـدار ذلك اجلنس 

4
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الفولكلـــوري الذائـــع الصيـــت نموذًجـــا، وحاولنـــا رصـــد 

العالقـــة القوية واحلميمة بـــن الطبيعة والشـــعر، األمر 

الـــذي يتجلـــى واضًحـــا يف أغلب إن لـــم يكـــن كل قصائد 

املســـدار، وأوضحنا أن وصف الطبيعـــة جزء رئيس يف هذه 

القصيدة، وأن الشـــاعر ينطلـــق يف وصف هـــذه الطبيعة 

وإلمامـــه  ومعرفتـــه  شـــاعريت�ه  أمريـــن؛  علـــى  ا 
ً

معتمـــد

بالطبيعة مـــن حوله بـــأدق تفاصيلها وبنب�اتها وبشـــجرها 

وســـهولها ووديانهـــا، هـــذه املعرفـــة أهلتـــه وجعلت منه 

جماعته.  عنـــد  ا 
ً
معروف شـــاعًرا 

كذلك تمت اإلشـــارة يف هذه الدراســـة إىل اســـتمرارية 

املســـدار فولكلـــوري لزمان طويـــل منذ ودالفـــراش الذي 

تـــويف يف العهـــد الرتكـــي إىل يومنا هـــذا، أي قرابـــة القرنن 

مـــن الزمـــان، ليس هـــذا فحســـب، بـــل إن املســـدار ظل 

 جاذًبا حى 
ً

يســـتوعب كل أشـــكال احلداثـــة، وظل شـــكال

للشـــعراء غـــري التقليديـــن أي الذين يب�دعون أشـــعارهم 

كتابـــة وال يؤدونها شـــفاهة، كما أشـــرنا لذلـــك، لذا يمكن 

القول إن املســـدار جنـــس فولكلـــوري ال يموت.
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مـــن خالل عـــدة مصادر لألمثـــال الشـــعبي�ة يف مملكـــة البحرين 

باإلضافة لعدة أمثاٍل وكناياٍت شـــعبي�ة ســـمعناها من خالل مجاورة 

ومعايشـــة خنبة مـــن حاملي الـــرتاث وحفظـــة األمثال الشـــعبي�ة يف 

مملكـــة البحريـــن، مـــن خـــالل كل ذلـــك، قمنا بفـــرز تلـــك األمثال 

والكنايـــات الشـــعبي�ة اليت لهـــا عالقة بثقافـــة النخلة. 

 لهـــا عالقـــة بثقافـــة 
ً
 شـــعبي�ا

ً
هـــذا، وقـــد قمنـــا جبمـــع 111 مثـــال

النخلـــة، وقـــد قمنـــا بتقســـيم هـــذه األمثـــال يف ســـتة أقســـام، تن�اولنـــا 

ـــم  ـــي تض ـــة وه ـــذه الدراس ـــن ه ـــاين م ـــزء األول والث ـــة يف اجل ـــا خمس منه

ـــة أو  ـــذق النخل ـــة أو األكار، وع ـــي: النخل ـــا يل ـــا م ـــر فيه ـــيت ذك ـــال ال األمث

مـــا يصنـــع منـــه، وثمـــر النخلـــة أو الدبـــس، وجـــذع النخلـــة أو مـــا يصنـــع 

منـــه، وليـــف النخلـــة أو مـــا يصنـــع منـــه. ويف هـــذا اجلـــزء ســـوف نتنـــ�اول 

القســـم الســـادس مـــن تلـــك األمثـــال الشـــعبي�ة والـــذي يضـــم األمثـــال 

أ. حسني محمد حسني - مملكة البحرين

خالل  من  النخلة  ثقافة 
يف  الشعبي�ة  األمثال 

البحرين مملكة 

»اجلزء الثالث«
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الـــيت ذكـــر فيهـــا ســـعف النخلـــة أو أحـــد أجزائهـــا أو مـــا 

ـــا. ـــد أجزائه ـــن أح ـــع م ـــا يصن ـــعفة أو م ـــن الس ـــع م يصن

القســـم الســـادس: األمثـــال الـــيت ذكر فيها ســـعف 

النخلـــة أو أحـــد أجزائهـــا أو ما يصنـــع من الســـعفة أو ما 

أجزائها أحـــد  مـــن  يصنع 

الســـعف، ومفردها ســـعفة، عبـــارة عن ورقـــة مركبة 

ريشـــية كبـــرية وتتكون من قســـمن، القســـم األســـفل 

املرتبـــط بالنخلة وهـــو قاعدة الســـعفة ويســـى الكربة، 

وهـــي عريضة عنـــد التحامها باجلذع وتســـتدق بســـرعة 

كلما اجتهـــت إىل أعلى مكونـــة اجلريدة الـــيت يرتتب عليها 

اخلوص والسالء )الِســـال( )البكر 2013، ص 226 – 227(. 

أما القســـم األعلى املنتشـــر فيســـى النصل وهو يشـــمل 

منطقيت اخلـــوص والســـالء الـــيت ترتتب علـــى اجلريدة 

)البكـــر 2013، ص 227(. 

يذكـــر، أن اجلزء الســـفلي من الســـعفة الـــذي ال ينمو 

عليـــه اخلـــوص بل يوجـــد عليـــه الســـالء يعرف باســـم 

القـــذف، أي الگدف، والذي ينتهي بالكربـــه )انظر صورة 

 يف 
ً
 شـــائعا

ً
 شـــعبي�ا

ً
رقـــم 1(. هذا، وقد تـــم حصر 46 مثال

مملكـــة البحريـــن ذكرت فيه الســـعفة أو أحـــد أجزائها أو 

منتـــوج معن صنـــع من أحـــد اجزائهـــا، وتفاصيـــل هذه 

األمثال مفصلـــة يف اجلدول رقـــم )1(.

عدد األمثال املكررةعدد األمثالالقسم
31األمثال اليت ورد فيها ذكر السعف

1األمثال اليت ورد فيها ذكر اجلريد

3األمثال اليت ورد فيها ذكر الكرب

4األمثال اليت ورد فيها ذكر اخلوص

41األمثال اليت ورد فيها ذكر العشة أو العريش

4األمثال اليت ورد فيها ذكر احلضار أو الرادة

21األمثال اليت ورد فيها ذكر احلضرة

1األمثال اليت ورد فيها ذكر الفرته

1األمثال اليت ورد فيها ذكر الغميلة

1األمثال اليت ورد فيها ذكر القفص

جدول رقم )1(: تقسيم األمثال والكنايات اليت ترتبط بسعف النخلة أو أحد أجزائها

 تركيب سعفة النخلة

1
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1(  األمثال اليت ورد فيها ذكر السعف:

 خترخش يل بطرف )العرادي 2016، ص 100(. 1

يقصـــد بالطرف اجلزء من الســـعفة الـــذي ينمو عليه 

اخلوص، واخلرخشـــة هي عملية إصـــدار صوت بتحريك 

أشـــياء معينـــ�ة، مثـــل حتريك القطـــع النقديـــة يف علبة أو 

يف اجليـــب، كمـــا يطلـــق على الصـــوت الناجت مـــن حتريك 

 
ً
ش أي أصـــدر صوتا

َ
رخ

َ
قطعة الســـعفة، ومنها الفعـــل خ

بتحـــري الســـعفة. وخرخش بالطـــرف كناية عـــن عملية 

التخويـــف، وخرخش يل بطـــرف أي أراد إخافـــيت أو دفعي 

لعمـــل يشء معـــن، وهـــذه الكناية مشـــتقة مـــن صورة 

إخافة الدجـــاج والفرئان عندما ختتئب يف مـــكاٍن ضيق ويراد 

إخراجها، فيتم اخلرخشـــة لها بالطـــرف إلخافتها وإجبارها 

علـــى اخلروج. 

عنـــدي خنيلـــة يف الگطيـــف، گصيت منها ســـعفة . 2

بنـــت يل عشـــة وعريش )عبداحلســـن اخلبـــاز 2019( 

ســـبق وأن شـــرحنا هـــذا املثل يف قســـم األمثـــال اليت 

ذكـــرت فيهـــا النخلة

 أ- واشـــن الســـعف على اليمـــل )العريفـــي، بدون . 3

تاريـــخ، ص 152(، )الضبيـــب وآخـــرون 1989، ص 352(

ب- واشـــن الســـعف على اجلمل )املدين، بدون تاريخ،   

)204 ص 

ج- ياشـــن الســـعف علـــى اجلمـــل، وازينـــ�ه علـــى   

)335 ص  تاريـــخ،  بـــدون  )املـــدين،  احلمـــار 

واشـــن أو يا شـــن أي األمر املشـــن، ويضـــرب املثل 

 ال يتوافق 
ً
للشـــخص الذي يقـــوم بعمل أو يســـلك ســـلوكا

وطبيعتـــه )الضبيـــب وآخـــرون 1989، ص 352(، فاجلمـــل 

 لنقل الســـعف على ظهـــره، فنجد املدين 
ً
ليس مخصصـــا

يســـتطرد ويـــأيت بصيغة أخـــرى للمثل يوضـــح أن احلمار 

أكـــرث مالءمـــة لعملية نقـــل الســـعف. وقد ذكـــر آل نوري 

هذا املثل بلفظ »ياشـــن الســـعف على اجلمل« )آل نوري 

.)406 ص   ،1981

األمثال اليت ورد فيها ذكر اجلريد:  )2

اجلريـــدة، وجمعهـــا جريـــد، هـــي لفظـــة فصيحـــة، 

ـــم  ـــد أن يت ـــل بع ـــعفة النخي ـــن س ـــتقيم م ـــزء املس ـــي اجل وه

ــا  ــوف منهـ ــزء املعقـ ــع اجلـ ــوص وقطـ ــن اخلـ ــا مـ جتريدهـ

ــري   حتضـ
ً
ــم أوال ــد يتـ ــل باجلريـ ــل العمـ ــو القـــذف، وقبـ وهـ

ـــدة  ـــل ع ـــر بمراح ـــة تم ـــي عملي ـــ�ة وه ـــورة معين ـــد بص اجلري

ــ�دأ جبمـــع الســـعف وتنظيفـــه مـــن اخلـــوص وقطـــع  تبـ

القـــذف منـــه، ومـــن ثـــم يتـــم غمـــر اجلريـــد يف المـــاء )أي 

تنقيعـــه( لبضعـــة أيـــام، بعدهـــا جيفـــف حتـــت أشـــعة 

ــتفادة  ــن االسـ ــك يمكـ ــد ذلـ ــام وبعـ ــة أيـ ــمس لبضعـ الشـ

كصناعـــة  الصناعـــات،  مـــن  العديـــد  يف  اجلريـــد  مـــن 

وســـوف  واألقفـــاص،  والدجينـــ�ة،  والـــرادة،  احلضـــرة، 

1األمثال اليت ورد فيها ذكر الفرض

1األمثال اليت ورد فيها ذكر الچيب�ال

2األمثال اليت ورد فيها ذكر املرحلة

8األمثال اليت ورد فيها ذكر القفة أو الزبي�ل أو الطرة

3األمثال اليت ورد فيها ذكر اجللة أو الظرف

2األمثال اليت ورد فيها ذكر اخلصفة

3األمثال اليت ورد فيها ذكر احلصري

1األمثال اليت ورد فيها ذكر السمة

1األمثال اليت ورد فيها ذكر السفرة

463اجملموع
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. ومـــن 
ً
نـــأيت علـــى ذكـــر تفاصيـــل هـــذه املنتوجـــات الحقـــا

ــد: ــا اجلريـ ــر فيهـ ــال الـــيت ذكـ األمثـ

أ - إن خطـــت جريـــدة وإن صابت مچيـــدة )الناصري، . 1

بدون تاريـــخ، ص 177(.

ب- إن صابـــت أمكيـــدة وإن خابت يريـــدة )الضبيب   

.)71 ص   ،1989 وآخـــرون 

املعى احلـــريف للمثـــل، أن هناك ضربـــة قادمة جبريدة 

فـــإن أصابـــت فســـتكون ضربـــة  النخلـــة،  مـــن جريـــد 

»مچيدة« أي قوية ومؤملة ومؤثـــرة، أما إن أخطأت فاألمر 

لـــم يتغري أن هناك ضربـــة قادمة باجلريدة. ويســـاق املثل 

ــر األمـــور قبل  »يف أخـــذ احليطـــة مـــن التـــورط يف صغاـي

تفاقمهـــا« )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 177(. وقد يســـاق 

املثـــل »لبيـــ�ان األثـــر البعيـــد الـــذي حيدثـــه ما يقـــوم به 

اإلنســـان من عمل ويـــدل على عـــدم املبـــاالة بالنتيجة« 

)الضبيـــب وآخـــرون 1989، ص 71(. 

األمثال اليت ورد فيها ذكر الكرب أو القذف:  )3

الكـــرب هي قواعد الســـعف، هذا وقـــد تطورت لفظة 

 
ً
كرب عنـــد العامة فخضعت لنـــوع من التعميـــم، فأحيانا

يعممون لفظة الكرب لتشـــمل القـــذف، أي الگدف، وهو 

اجلزء الســـفلي من الســـعفة الذي ال تنمو عليه اخلوص، 

بـــل يوجد عليـــه الســـلة أي األشـــواك، وينتهـــي بالكربه 

)صورة رقـــم 2(. ولفظة القذف فصيحة وردت يف لســـان 

العـــرب، وكذلك تســـى كرنـــاف، جـــاء يف لســـان العرب 

َرب 
َ

صـــول الك
ُ
ْرناف: أ

ُ
 والـــــك

ُ
)مادة كرنـــف( »الـــــِكْرناف

ِطع من الســـعف فهو 
ُ

ِع الســـَعِف، وما ق
ْ

ْبقـــى يف ِجذ
َ
اليت ت

ْرنافـــــة«.
ُ

الكَرب، الواحدة ك

ومـــن األمثـــال والكنايـــات الشـــعبي�ة اليت ذكـــر فيها 

الكـــرب أو القـــذف مـــا يلي:

حزمة چرب )كرب( )حبي�ل 2010، ص 328(. 1

املقصـــود بالكـــرب يف هـــذا املثـــل هـــو الكـــرب امللتصـــق 

جبـــزء مـــن اجلريـــدة أي مـــا تســـميه العامـــة الگـــدف 

ويعـــرف بالعربيـــ�ة باســـم الكرنـــاف، ويتمـــزي بتقوســـه، 

فلذلـــك يصعـــب جعلـــه يف حزمـــة، واملثـــل كنايـــة عـــن 

، آل 
ً
ـــا ـــل، ايض ـــذا املث ـــر ه ـــة. ذك ـــة املتفرق ـــياء أو اجلماع األش

عبـــد املحســـن يف كتابـــه »األمثـــال الشـــعبي�ة يف الســـاحل 

الشـــريق للمملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية« وقـــال يف شـــرحه 

أنـــه يضـــرب »لألشـــياء املتن�اثـــرة الـــيت يصعـــب جمعهـــا« 

)آل عبداملحســـن 1407 هــــ، ص 190(. وشـــبي�ه بهـــذا املثـــل 

مـــا ذكـــره علـــي املصـــرايت يف كتابـــه »التعابـــري الشـــعبي�ة 

الليبيـــ�ة« وهـــو املثـــل »حزمـــة كرنـــاف«، وقـــال يف شـــرحه 

ـــا  ـــن ضمه ـــيت ال يمك ـــياء ال ـــى األش ـــة عل ـــة  »للدالل ـــه كناي أن

أو إلتئ�امهـــا« )املصـــرايت 1982، ص 42(.

هـــذا، وقد ذكـــر العبـــودي يف كتابه »األمثـــال العامية 

يف جنـــد« )ج1 ص 399( مثـــل آخر مشـــابه لما ســـبق وهو 

»حزمة صنـــوخ«، والصنوخ جمع صنخ، وهو العســـق أو 

 يصعـــب حزمه.
ً
اجلـــزء الســـفلي منه، ويكون متقوســـا

قذف جاف

2
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ظهـــر مب ظهرك حمـــل عليه كرب )الضبيـــب وآخرون . 2

1989، ص 201(

ــاء دون  ــا يشـ ــرف كمـ ــذي يتصـ ــخص الـ ــرب للشـ يضـ

ــا  ــ�اجئ الـــيت تســـببها أفعالـــه والـــيت يتحملهـ االكـــرتاث للنتـ

آخـــرون، كمـــا يضـــرب للشـــخص الـــذي يطلـــب مـــن 

ــعر  ــو ال يشـ ــم، فهـ ــوق طاقتهـ ــال فـ ــاء أعمـ ــن قضـ اآلخريـ

بمـــدى قســـوة مـــا طلـــب مـــن أعمـــال، فالتعـــب يتحملـــه 

ـــب  ـــد )الضبي ـــا تري ـــه م ـــع علي ـــرك ض ـــري ظه ـــر غ ـــريه، فظه غ

وآخـــرون 1989، ص 201(. ويعتـــر هـــذا املثـــل مـــن األمثـــال 

ـــل،  ـــزى املث ـــ�ات مغ ـــع ثب ـــاظ م ـــه األلف ـــري في ـــيت تتغ ـــة ال العام

ـــك  ـــظ »ينـــب مـــب ينب فقـــد ذكرتـــه فاطمـــة الســـليطي بلف

ــره علـــى الشـــوك« )الســـليطي 1989، ص 39(، كمـــا ذكـــر  ـي

آل نـــوري صورتـــن لهـــذا املثـــل وهمـــا »جلـــد مـــا هـــو جلـــدك 

جـــره علـــى الشـــوك والشـــجر« و»جنـــب مـــا هـــو جنبـــك 

جـــره علـــى الشـــوك والشـــجر« )آل نـــوري 1981، ص 100(. 

ـــوب  ـــا ه ـــد م ـــي: »جل  وه
ً
ـــا ـــن أيض ـــودي بصورت ـــره العب وذك

جلـــدك مـــره علـــى الشـــجر« و»جلـــد مـــا هـــوب جلـــدك مـــره 

ــودي 2010، ج1 ص 359(.   ــجر« )العبـ ــى الشـ علـ

 َعمَعم راسه بگدف . 3

 كان القـــذف يســـتخدم كمضرب تضـــرب به 
ً
قديمـــا

نب�اتـــات القـــت والرويد )الفجـــل( وغريها لفصـــل البذور 

عـــن القش)املزيـــن 1997(، ولربمـــا اســـتخدم يف الضـــرب 

أثنـــ�اء العراك بن األشـــخاص، فأصبحت مـــن الكنايات 

الشـــائعة قـــول البعـــض »روح ال أجيبـــك بگـــدف على 

راســـك«، اي أبتعد قبـــل أن اضربك بقذف على رأســـك. 

كما يقال »فـــالن عمعم رأس فالن بگـــدف« أي أن فالن 

ضـــرب رأس فـــالن بقذف فأســـال الـــدم من رأســـه مما 

أدى إىل لـــف رأســـه بضماد فأصبح الشـــخص كأنه يلبس 

م أي ألبســـه العمامه  عمامة. ولفظة »عمعـــم« تعين عمَّ

ــرة لتخفيف  وقـــد أضيفـــت العـــن حبســـب مبـــدأ املغاـي

النطق.  عند  التشـــديد 

تســـتخدم  كنايـــة  إىل  الكنايـــة  هـــذه  حتولـــت  وقـــد 

يف الدعـــاء علـــى اآلخريـــن فيقـــال »عمعـــم هللا راســـك 

بگـــدف«، أي أرســـل هللا مـــن يضربـــك علـــى رأســـك 

بقـــذف ممـــا يتســـبب لـــك بزنيـــف، وبعدهـــا يتـــم لـــف 

ــة  ــذه الكنايـ ــة. وهـ ــس عمامـ ــك البـ ــاد وكأنـ ــك بضمـ رأسـ

ـــعودية،  ـــ�ة الس ـــة العربي ـــرق اململك ـــق يف ش ـــة يف مناط معروف

حيـــث يقولـــون »عمـــم هللا راســـك بگـــدف« أو »عمـــم هللا 

ـــة  ـــذف )صحيف ـــر للق ـــم آخ ـــو اس ـــل ه ـــل«، والتلي ـــك بتلي راس

صـــرة اإلليكرتونيـــ�ة 2018(.

4(  األمثال اليت ورد فيها ذكر اخلوص: 

اخلوص، ومفردهـــا خوصة، هي الوريقـــات اليت تنمو 

على الســـعفة، ولها مســـميات خاصة، حبســـب موقعها 

يف الســـعفة، أو حبســـب موقع الســـعفة، فهناك اخلوص 

الذي يوجد يف الســـعف الصغري الـــذي الزال يف طور النمو 

ويوجـــد يف قلـــب النخلة، ويســـى خوص قلـــب، وهناك 

اخلـــوص الطويـــل القـــوي الذي يســـى العگـــب. ومن 

األمثـــال اليت ذكر فيهـــا اخلوص:

إللـــي تگصـــه اخلوصة مـــا يـــيب ســـچن )الضبيب . 1

)254 ص   ،1989 وآخـــرون 

 الـــذي يمكـــن 
ً
وهـــذه كنايـــة عـــن الـــيء الهـــش جـــدا

إعطـــاء  عـــدم  إىل  يشـــري  واملثـــل  باخلوصـــة،  يقطـــع  أن 

األشـــياء أكـــر مـــن حجمهـــا الطبيعـــي أو تهويـــل املشـــاكل 

الصغـــرية، فمعاجلـــة األمـــور حتتـــاج إىل رويـــة وتعقـــل 

وأن ينظـــر لألمـــور حبجمهـــا الطبيعـــي )الضبيـــب وآخـــرون 

1989، ص 254(. وقـــد ورد املثـــل يف كتـــاب »دراســـات يف 

الـــرتاث الشـــعيب ملجتمـــع اإلمـــارات« بلفـــظ »اللـــي تقصـــة 

اخلوصـــة مـــا يـــيب ســـكن« )غبـــاش 1994، ص 251(، كمـــا 

ـــه  ـــيب ل ـــا ي ـــه م ـــه اخلوص ـــي تقص ـــظ »الل ـــل بلف ـــره اخللي ذك

ســـچن« )اخلليـــل 2012، ص 110(

 إللي حظـــه ضعيف يتعـــرگل باخلـــوص )الناصري، . 2

بدون تاريـــخ، ص 128(

يتعـــرگل أو يتعرقـــل أي يتعرث، ويضـــرب املثل إلظهار 

الشـــفقة على الشـــخص الضعيف أو الفقـــري الذي يبتلى 

باألشـــياء التافهة فتعوقـــه، فمثله كمثل الشـــخص الذي 



45أدب شعبي  

يتعرث باألشـــياء البســـيطة كاخلوص )الناصري، بدون تاريخ، 

ص 128(. وهـــذا املثل مما انفـــرد الناصري بذكره.

 بقة خوص )جمال 2015 ص 291( . 3

البقـــة هـــو اشـــتعال احلريق فجـــأة )جمـــال 2015 ص 

290(، أمـــا بقـــة خوص فتعـــين احلريق الذي تم إشـــعاله 

يف اخلـــوص والذي ســـرعان مـــا ينطفئ، وهـــي كناية عن 

الـــيء الـــذي يبـــ�دأ بســـرعة ولكن ســـرعان مـــا ينتهي، 

كأن يبـــ�دأ شـــخص العمـــل جبد يف مشـــروع ثم يتكاســـل 

عنه بصـــورة تدريجيـــة )جمـــال 2015 ص 291(. كما يقال 

للشـــخص الـــذي ينفعـــل بســـرعة وســـرعان مـــا يهـــدأ. 

 بالكنايـــة »ضو ليف« اليت ســـبق أن 
ً
وهي شـــبيهة تمامـــا

شـــرحناها يف اجلـــزء الثاين مـــن هذه الدراســـة.

 أ- تســـوي روحك عگـــب بن عگـــب وانت�ه خوص . 4

بن خوص )عبداحلســـن اخلبـــاز 2018( 

ب- حيســـب نفســـه عگب من عگـــب وهو خوص   

مـــن خـــوص )حســـن خلف(

ج- تســـوي نفســـها عقب مـــن عقب وهـــي خوص   

)103 ص   ،2016 )الفـــردان  خـــوص  مـــن 

العقـــب وتنطقهـــا العامـــة »العگب« هـــو اخلوص 

 ويوجـــد يف الطرف الســـفلي من الســـعفة، 
ً
القـــوي جـــدا

وعـــادة مـــا يســـتخدم هـــذا اخلـــوص يف ربـــط األشـــياء، 

كاخلضـــار واألســـماك، كما يســـتخدم يف عمليـــة خياطة 

الســـفة مع بعضهـــا، أي اخلـــوص الذي تم ســـفة، وذلك 

لعمـــل الســـفرة على ســـبي�ل املثال. ويســـاق املثـــل كناية 

عـــن الصالبـــة مقارنـــة باخلوصـــة، ومعى املثـــل احلريف، 

أنـــك تدعي أنـــك صلـــب كالعقـــب، بينما أنـــت ضعيف 

كبقية اخلـــوص. ويقال املثل للشـــخص الـــذي يدعي ما 

ليس فيـــه أو للمعجب بنفســـه ويســـاق املثـــل على وجه 

الســـخرية. وللمثل صـــورة أخـــرى، وربما تكـــون الصيغة 

األشـــهر للمثـــل، والـــيت ذكرها كل مـــن الناصـــري واملدين 

وهي »تســـوي روحك عســـگ من عســـگ وأنت�ه خوص 

مـــن خوص« وقـــد ســـبق ذكرهـــا يف اجلـــزء األول يف باب 

احلديـــث عـــن العذق.

5(  األمثال اليت ورد فيها ذكر العشة أو العريش:

العريـــش هو البيـــت الذي ُيبـــى من ســـعف النخيل 

أو مـــن جريـــد النخيـــل، ولـــه قوائـــم تصنـــع، عـــادة، من 

جذوع النخيل، واللفظـــة واردة يف معاجم اللغة. وتســـى 

جـــدران العريش أو جوانبـــ�ه »الرواد« ومفردهـــا »رادة«،  

ويســـتعمل لصنـــع الـــرادة إما الســـعف، وتســـى حينها 

»رادة ســـعف« )انظـــر صورة رقـــم 3(، أو قد يســـتخدم 

اجلريد، فتســـى حينهـــا »رادة زفن«. و يصنع الســـقف 

رادة سعف

3
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مـــن الســـعف أو اجلريـــد املربوطـــة باحلبـــال ويغطـــى 

بالســـمة، وهـــو حصري كبـــري يصنع مـــن اخلوص.

أمـــا العشـــة فهي عبـــارة عـــن بنـــ�اء بســـيط يبى من 

 مـــا تكون بنـــ�اءا مؤقتـــا، وهـــي تبى يف 
ً
الســـعف، وغالبـــا

غالب األحيان من الســـعف وأحيانا مـــن اجلريد وال تكون 

فيهـــا متانة فاجلـــدران تميل علـــى بعضها. وعلـــى الرغم 

مـــن شـــياع لفظة »عشـــة« يف العديـــد مـــن دول الوطن 

العـــريب إال أنها لم تـــرد يف معاجم اللغة باملعى املســـتخدم 

عنـــد العامة، فالعشـــة كمـــا وردت يف معاجـــم اللغة تعين 

النخلـــة الصغـــرية الـــرأس القليلـــة الســـعف. جـــاء عن 

اللفظـــة يف لســـان العرب: 

هـي  وقيـل  القضبـان  الدقيقـة  الشـجر  مـن  »والعشـة 

املفرتقـة األغصـان اليت ال تواري ما وراءها والعشـة أيضا من 

النخـل الصغـرية الـرأس القليلـة السـعف واجلمع عشـاش 

وقـد عششـت النخلـة قـل سـعفها ودق أسـفلها ويقـال لها 

العشـة وقيل شـجرة عشـة دقيقة القضبان لئيمة املنبت« 

 لتعين 
ً
ويبـــ�دو أن لفظـــة عشـــة قد اســـتعريت الحقـــا

البيـــوت البســـيطة الـــيت تبـــى من الســـعف ثـــم بدأت 

العامـــة يف تعميـــم اللفظة أكـــرث ليطلق فيما بعـــد على أي 

بن�اء بســـيط متهالـــك يبى من اخلشـــب. ومـــن األمثال 

اليت ذكـــر فيهـــا العريش أو العشـــة مـــا يلي:

أ - إللـــي دخـــل هالعشـــة أبتلـــش بلشـــة )الضبيـــب . 1

)252 ص   ،1989 وآخـــرون 

ب - إللـــي يدش هالعشـــة يبتلش بلشـــة )الناصري،   

)157 ص  تاريـــخ،  بـــدون 

»يبتلش بلشـــه« بمعى يقـــع يف ورطـــه، ومعى املثل 

من دخـــل هذه العشـــة وقـــع يف ورطة، ويضـــرب ملن يقع 

يف ورطة أثن�اء مباشـــرة يشء من األعمـــال أو عند دخوله يف 

مكان مـــا )الناصري، بدون تاريـــخ، ص 157(.

الرهن مو يف العريش . 2

الرهن يل رحنا احلشيش 

يطلع الصايح من الغشيش

ــال »الوعـــد  ــرة فيقـ ــورة مختصـ ــأيت املثـــل بصـ ــد يـ وقـ

يل رحنـــا احلشـــيش يطلـــع الصـــايح مـــن الغشـــيش« 

ليـــس  الرهـــان  أن  املثـــل،  ومعـــى  خلـــف(.  )حســـن 

بالقـــدرة علـــى  بالـــكالم فقـــط يف العريـــش، واالدعـــاء 

ــن  ــي مـ ــيش، وهـ ــز احلشـ ــع أو جـ ــش« أي قطـ أداء »احلـ

األعمـــال الشـــاقة، فالرهـــان ليـــس بالـــكالم بـــل الرهـــان 

ـــدى  ـــم م ـــوف نعل ـــا س ـــيش وحينه ـــع احلش ـــة قط ـــو مزاول ه

ـــرب  ـــع كالم. ويض  أو بائ
ً
ـــا ـــت صادق ـــك، إن كن ـــدق ادعائ ص

املثـــل للشـــخص كثـــري الـــكالم قليـــل العمـــل، ويســـاق 

علـــى ســـبي�ل الســـخرية والتحـــدي.

 أ- تيـــش إبريش أمعلـــگ يف عريش )الناصـــري، بدون . 3

 )272 ص  تاريخ، 

ب- تيـــش بريش معلـــق يف العريش )العريفـــي، بدون   

)157 ص  تاريـــخ، 

ج- تيش بريش معلـــگ يف العريش )حبي�ل 2010، ص   

)326

د- طيـــش يف ريـــش أمعلـــگ يف عريش )عبـــد هللا أبو   

جـــواد(

يضـــرب املثـــل كنايـــة عـــن الـــيء الـــذي ليـــس لـــه 

فائـــدة ويـــورد مـــورد الســـخرية )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، 

ص 272(، ولهـــذا املثـــل قصـــة ذكرهـــا الناصـــري، يقـــول 

الناصـــري: أنـــه يف يـــوٍم مـــن األيـــام كان هنـــاك فـــًوال يتجـــول 

ـــب  ـــكلتها، فطل ـــا مش ـــل له ـــرأة ليح ـــه ام ـــوت، فنادت ـــن البي ب

ـــا  ـــال، وبعده ـــن الم ـــغ م ـــري ومبل ـــمن بق ـــك ورز وس ـــا دي منه

كتـــب لهـــا »جامعـــة« أي حـــرز، ثـــم طلـــب مـــن املـــرأة أن 

تعلـــق هـــذه »اجلامعـــة« يف العريـــش. وعندمـــا رجـــع الـــزوج 

ـــزوج إال أن  أخرتـــه املـــرأة عـــن »اجلامعـــة«، فمـــا كان مـــن ال

تنـــ�اول »اجلامعـــة« وفتحهـــا وإذا مكتـــوب فيهـــا »تيـــش 

خـــزل املثـــل يف 
ُ
أبريـــش أمعلـــگ يف عريـــش ...«، وقـــد أ

اجلـــزء األول مـــن الكتابـــة وهـــو »تيـــش أبريـــش أمعلـــگ 

 
ً
يف عريـــش« )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 272(. وأحيانـــا

خيـــزل املثـــل يف كلمتـــن فقـــط، فيقـــال »تيـــش ابريـــش« أو 

»تيـــش بريـــش«.



47أدب شعبي  

عنـــدي خنيلـــة يف الگطيـــف، گصيت منها ســـعفة . 4

بنت يل عشـــة وعريـــش )عبد احلســـن اخلبـــاز 2019( 

ســـبق وأن شـــرحنا هـــذا املثل يف قســـم األمثـــال اليت 

ذكـــرت فيهـــا النخلة .

6(  األمثال اليت ورد فيها ذكر احلضار أو الرادة:

احلضـــار هـــو الســـور املعمـــول مـــن ســـعف النخيل 

ويســـتعمل للمنازل وللبســـاتن )الناصري، بـــدون تاريخ ص 

28(، أما الـــرادة وجمعهـــا رواد هي جوانـــب العريش اليت 

تقوم مقـــام اجلدران اليت حتيـــط باملبى )صـــورة رقم 3(، 

ويوجـــد نوعـــان من الـــرواد، وقد ســـبق التفصيـــل حولها 

عنـــد احلديث عن العريـــش. ومن األمثال الـــيت ذكر فيها 

هي: الـــرادة  أو  احلضار 

أتســـند على جـــدار وال تتســـند على أحضـــار )حبي�ل . 1

)317 ص   ،2010

معى املثـــل اســـتن�د إىل حائط قوي يتحمل اســـتن�ادك 

له، وال تســـتن�د إىل حضـــار مصنوع من الســـعف، فحينها 

سوف تســـقط، ويســـاق املثل على وجه النصيحة حلثهم 

على االســـتن�اد أو االعتماد علـــى ما هو قوي ثابت، ســـواء 

كان االســـتن�اد ماديـــا أو معنويـــا، كاالســـتن�اد علـــى أفكار 

وحقائـــق قويـــة عنـــد احلجـــاج أو االعتماد علـــى مصدر 

رزق ثابـــت وليس متقطعـــا، وغريها من هـــذه األمور. وقد 

ذكر هـــذا املثل بنفـــس اللفـــظ آل عبد املحســـن يف كتابه 

»األمثال الشـــعبي�ة يف الساحل الشـــريق للمملكة العربي�ة 

الســـعودية« )آل عبد املحســـن 1407 هـ، ص 23(.

ـــخ، . 2 ـــدون تاري ـــري، ب ـــه )الناص ـــن ينط ـــط كلم ـــار لهبي  احض

ص 290( 

كان احلضـــار يف الســـابق بمثابة اجلـــدار، فلذلك هناك 

عـــدة صور لهذا املثـــل، فيقال: اجلـــدار الهبيط كلمن ينطه 

)الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 290(، )حبيـــ�ل 2010، ص 327(، 

)عبـــد هللا أبـــو جـــواد(، أو الطوفـــة الهبيطـــة كل مـــن ينطها 

)الســـليطي 1989، ص 21(، كمـــا يقـــال، الطوفـــة الهبيطة 

)العريفـــي، بـــدون تاريـــخ، ص 153(، وقد ذكـــره اخلليل بلفظ 

»اليـــدار الوطـــي كلـــن حيومـــه« )اخلليـــل 2012، ص 66(. 

وهذا املثـــل كناية عن »الشـــخص قليـــل احليلة ضعيف 

الشـــخصية، ســـهل اإليقـــاع بـــه والوصول عـــن طريقه« 

)الســـليطي 1989، ص 21(.

 ما منيت على جاري إال بفي احضاري )عبد هللا أبو جواد(. 3

معـــى املثـــل، أن هذا الشـــخص يقـــول إنه لألســـف 

ال يوجـــد يشء يمـــن بـــه علـــى جـــاره، إال أن لديـــه حضار 

ولهـــذا احلضـــار ظل، فلذلـــك فهو يمـــن على جـــاره بهذا 

الظـــل، الذي ليـــس له فائـــدة تذكـــر. ويســـاق املثل على 

وجه الســـخرية ملـــن يبحث عـــن أي يشء أعطـــاه أو عمله 

، وذلك ليمن بـــه عليهم.
ً
لآلخريـــن، حـــى إن كان بســـيطا

أ- ياكل ويمش إيده يف الرادة . 4

ب- ياكل ويمش إيده يف احلضار 

معـــى املثـــل أن هـــذا الشـــخص يـــأكل يف البيـــت وبعـــد 

ـــي  ـــار لك ـــرادة أو احلض ـــده يف ال ـــح ي ـــن األكل يمس ـــاء م االنته

ــك  ــوث أو أتلـــف تلـ ــى وإن لـ ــده، وال يكـــرتث حـ ينظـــف يـ

الـــرادة أو احلضـــار، وهـــو كنايـــة عـــن الشـــخص الـــذي يـــأكل 

أو يســـكن يف البيـــت وال يقـــوم بـــأي عمـــل فيـــه، فكأنمـــا يـــأكل 

ـــرى،  ـــور أخ ـــل ص ـــذا املث ـــزنل. وله ـــدران امل ـــده يف ج ـــح ي ويمس

فقـــد اســـتب�دلت الـــرادة واحلضـــار باجلـــدار أو الطوفـــة 

فيقـــال »يـــاكل ويمـــش إيـــده يف اجلـــدار« )املـــدين، بـــدون 

تاريـــخ، 323(، كمـــا يقـــال »يـــاكل ويمـــش إيـــده يف الطوفـــة«

7(  األمثال اليت ورد فيها ذكر احلضرة:

احَلضـــرة هـــي واحـــدة مـــن طـــرق صيـــد األســـماك 

املشـــهورة الـــيت الزالـــت تســـتخدم، وتصنع، عـــادة، من 

جريـــد النخيل. ومن األمثـــال اليت جاء فيهـــا ذكر احلضرة 

مـــا يلي:

)الناصـــري . 1 ألكارهـــا  والنخلـــة  لبوارهـــا  احلضـــرة  أ- 

)166 ص   ،1990

ب- النخلة ألكارها واحلضرة لبوارها )عباس الصفار(  

سبق شرح هذا املثل عند احلديث عن النخلة أو األكار.
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 حظـــي مـــو حضـــريت )الناصـــري 1990، ص 166( . 2

الصفار( )عبـــاس 

معـــى املثل، أن مقـــدار ما يصاد من الســـمك ال يعتمد 

علـــى حجـــم احلضـــرة أو موقعهـــا بقـــدر ما يعتمـــد على 

احلظ. واملثل كنايـــة يقال على وجه التهكم والســـخرية، 

وذلـــك عندمـــا يقـــارن شـــخص نفســـه بشـــخص آخـــر 

 عن أســـباب حصوله على رزق أو توفيق يف العمل 
ً
متسائال

بينمـــا يرى نفســـه أكرث أحقيـــة بمـــا يملكه مـــن أدوات أو 

مؤهـــالت، فرُيجع ســـبب ذلـــك للحظ.

8(  األمثال اليت ورد فيها ذكر الفرته:

الفرتـــه عبـــارة عن قـــارب يصنع مـــن جريـــد النخيل 

دون قطـــع الكرب منه، وتشـــد باحلبال، وكان يســـتعملها 

صيادو السمك للمســـافات القريب�ة )الناصـــري، بدون تاريخ، 

ص 258(. وقـــد كانت ترتكـــز صناعتها يف قريـــة المالكية 

. ومـــن األمثال اليت 
ً
وتعتر مـــن الصناعات املندثـــرة حاليا

ورد فيها ذكـــر الفرتة:

 أ- مـــن عجايب الزمـــن فرته جتر بوم )التيتـــون 2007، . 1

ص 148(

ب- تعجـــب الدهر من فرتـــه اتغبب بـــوم )الناصري،   

)258 ص  تاريـــخ،  بـــدون 

معـــى املثـــل أن الناس متعجبـــة لفرتة تقـــوم جبر بوم، 

وهـــي من أنـــواع الســـفن الكبـــرية. ويضـــرب املثـــل عند 

حـــدوث أمر يســـتلزم الغرابة مثل إعانـــة الضعيف للقوي 

)الناصـــري، بدون تاريـــخ، ص 258(.

9(  األمثال اليت ورد فيها ذكر الغميلة:

، كانت هنـــاك أبـــواب تصنع فقط مـــن جريد 
ً
قديمـــا

النخيـــل، وهو بـــاب مصنوع من زفـــن، أي جريـــد مربوط 

مـــع بعضه البعـــض باحلبال، ويعـــرف هذا الباب باســـم 

غميلة. وتصنـــع الغميلة بطريقتن، فأمـــا أن يكون الباب 

بأكملـــة عبارة عـــن رادة واحدة من الزفـــن أو أن تصنع من 

 إىل قســـمن. وهذا النـــوع األخري من 
ً
رادة مقســـومة طوليا

 من 
ً
الغمايـــل ال يفتح كبـــايق األبـــواب وإنما يفتـــح طوليا

أعلى ألســـفل حيث يكون على شـــكل رادتـــن مربوطتن 

مـــن أســـفل ومفتوحة مـــن أعلـــى، وعندما يفتـــح يصبح 

على شـــكل حـــرف )V( باإلجنلزيي أي متســـع مـــن أعلى 

ويضيـــق كلما اجتهـــت لألســـفل. وأكرث ما تســـتخدم هذه 

األنـــواع األخـــرية مـــن الغمايـــل للبســـاتن واحلضائـــر، 

وكذلـــك يف احلضـــور، أي مصائد األســـماك، حيث يصنع 

باب الســـر )أحـــد أجزاء احلضـــرة( من غميلة مقســـومة 

 إىل قســـمن. هذا وقـــد كان بـــاب العريش يعكس 
ً
طوليـــا

الطبقـــة االجتماعية للفـــرد، فالغميلة هـــي أرخص أنواع 

. ومـــن األمثال الـــيت ذكرت فيهـــا الغميلة:
ً
األبـــواب ثمنا

 ألف باب إال غميلـــة )الناصري، بدون تاريـــخ، ص 116(، . 1

)الضبيب وآخـــرون 1989، ص 80( 

هـــذا املثـــل لـــه أكـــرث مـــن معـــى يف التفســـري، فـــريى 

 للـــيء القليـــل إذا 
ً
الناصـــري أن املثـــل يضـــرب احتقـــارا

ســـقط مـــن الـــيء الكثـــري، فيســـاق املثـــل كقولنـــا »حنـــن 

يف غـــى عنـــه« )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 116( فمعـــى 

ـــد  ـــاب واح ـــا ب ـــقط منه ـــن س ـــاب ولك ـــف ب ـــاك أل ـــل أن هن املث

قـــدت هـــذه 
ُ
مصنـــوع مـــن اجلريـــد أي غميلـــة واحـــدة، فلـــو ف

ــا. أمـــا يف كتـــاب »األمثـــال  الغميلـــة فلـــن يتـــم مالحظتهـ

الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة« فقـــد جـــاء معنـــاه بعكـــس مـــا ذكـــره 

ـــاظ  ـــرب يف االحتف ـــل يض ـــه أن املث ـــاء في ـــث ج ـــري، حي الناص

واالعـــزاز بالـــيء مهمـــا كانـــت بســـاطته ولـــه منفعـــة 

 ،1989 وآخـــرون  )الضبيـــب  صنعـــه  يف   
ً
متواضعـــا كان  وإن 

ص 80(، فحـــى وإن كان لديـــك ألـــف بـــاب مـــن اخلشـــب 

فـــإن نقصـــان بـــاب واحـــد مـــن اجلريـــد ســـيكون لـــه تأثـــري 

.
ً
ــرا وســـيكون نقصانـــه ظاهـ

أمـــا آل عبـــد املحســـن يف كتابـــه »األمثال الشـــعبي�ة 

يف الســـاحل الشـــريق للمملكـــة العربي�ة الســـعودية« فقد 

ذكـــر املثل بلفـــظ »ألف بـــاب وال غميلة«، وقال يف شـــرح 

 اراد الدخول 
ً
 طويـــال

ً
 ســـمين�ا

ً
املثـــل »يقال بـــأن شـــخصا

مـــن غميلـــة فلقـــي صعوبة وشـــدة. لـــذا قال ألـــف باب 

وال غميلـــة، أي أتعـــب نفـــيس وأصرف مبالـــغ بعمل ألف 

بـــاب على أن اقتصـــر يف بييت على غميلة تســـبب يل األذى 



49أدب شعبي  

 لإلنســـان الذي يعمـــل الكثري يف 
ً
والتعـــب. ويضـــرب مثال

ســـبي�ل راحته« )آل عبد املحســـن 1407 هــــ، ص 92(.

10(  األمثال اليت ورد فيها ذكر القفص

مهنة القفـــاص كانت من أشـــهر املهـــن القديمة اليت 

كانت تعتمـــد على جريـــد النخيـــل، وكان القفاص يصنع 

األقفاص بأشـــكالها وأحجامهـــا املختلفة، وكذلك أســـرة 

األطفال، أي املـــزن، وغريها من املنتجـــات اليت تعتمد على 

جريد النخـــل. ومن األمثـــال اليت ورد فيهـــا ذكر القفص:

 أ- أش قاصـــرك يا أم الغمـــص إال رقادك يف القفص . 1

)املدين، بـــدون تاريخ، ص 202(

ب - ما اگصـــور ام الغمص اال النومـــة يف الگفص   

)151 ص   ،1990 )الناصـــري 

الغمص هـــو اإلفرازات الصلبة الـــيت تتجمع يف العن، 

ومـــن الكنايات يقـــال »أبـــو الغمـــص« و »أم الغمص« 

كناية عن كـــرثة النوم. فمعـــى املثل أن فالنة من النســـاء 

الكثـــرية النـــوم ال ينقصها يشء ســـوى أن تكمـــل نومها يف 

القفـــص. واألرجـــح أن املثل يســـاق على وجه الســـخرية 

ويقال للشـــخص الكثـــري التذمر من العمل وهـــو، يف واقع 

العمل. قليـــل  األمر، 

11(  األمثال اليت ورد فيها ذكر الفرض

، واليت اســـتمرت حى عهد 
ً
من أنظمـــة البيـــع قديمـــا

بـــع يف بيـــع احلليب 
ّ
قريـــب، نظـــام »الرواتـــب« وكان ُيت

والرطـــب، حبيـــث أن لكل صاحـــب خنيل يبيـــع الرطب أو 

لـــكل مـــريب أبقـــار يوجد هنـــاك عدد معلـــوم مـــن الزبائن 

الذين تـــم االتفاق معهـــم لزويدهم باحلليـــب أو الرطب 

على فـــرتات طويلة معلومـــة، فيتم تزويد هـــؤالء الزبائن 

باحلليب أو الرطب وال يؤخذ منهـــم الثمن يف نفس اليوم، 

بل يتم تســـجيل مـــا تـــم تزويدهم بـــه يف ســـجل خاص. 

وكان السجل اخلاص يف السابق يســـى »الفرض«، وهو 

عبارة عـــن قطعة جريدة مـــن جريد النخيـــل وحيتفظ بها 

يـــن )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 98(. وهناك 
َ

صاحب الد

طريقة معين�ة لتســـجيل الدين على الفـــرض وهي بعمل 

فـــروض وحـــزوز يف اجلريدة حبســـب الوزن الـــذي يعطى 

 )فـــوالذ 2019، ص 132( )انظر صـــورة رقم 4(. 
ً
يوميـــا

 هـــي الرطل 
ً
وقـــد كانـــت األوزان املســـتخدمة قديمـــا

)قرابـــة نصـــف كيلوجـــرام(، والُربعـــة )أربعـــة أرطال(، 

ونصـــف الُربعـــة )أي رطـــالن(. ويف الغالـــب كان الراتب 

، فكيـــف كانت 
ً
عبـــارة عـــن ُربعـــة أو نصـــف ُربعة يوميـــا

تســـجل هذه األوزان يف الفرض ؟. حبســـب فوالذ، فإن كل 

ُربعه يفرض لها ِفـــرض واحد، وأما نصـــف الُربعة فيعمل 

لهـــا ِحـــز يف اجلريـــدة )فـــوالذ 2019، ص 132(. والِفـــرض 

واجلمـــع فـــروض هـــي عبارة عـــن ثلـــم أو حفـــرة صغرية 

رض بالفتـــح، جاء يف 
َ
تعمـــل يف اجلريـــدة، وأصل اللفـــظ ف

 يف اليء 
ُّ
لســـان العرب مادة )فـــرض(: »الفرض: احَلـــز

والقطـــع«. إمـــا احلز فهو خـــط عميق يعمـــل يف اجلريدة. 

وبهـــذه الصورة يتـــم تدوين الدين املســـتحق لـــكل زبون، 

وبعد كل مـــدة زمني�ة محددة حيضر الزبـــون ومعه الفرض 

بـــه ليدفع مـــا عليه. اخلاص 

وهنـــاك مثـــل واحـــد فقط ذكـــر فيـــه الفـــرض، وقد 

انفـــرد الناصـــري بذكر هذا املثـــل والقصة الـــيت ترتبط به 
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ولـــم أجد لهذه القصة ذكـــر يف أي مرجع آخـــر مما أطلعت 

عليه مـــن كتب األمثـــال، هذا وقـــد ذكر الناصـــري صيغ 

مختلفـــة للمثل:

أ- أفـــرض، گلي: جنبـــك يوجعك؟ )الناصـــري، بدون . 1

)98 ص  تاريخ، 

ب- أنـــا أقول له أفـــرض، يقول يل جنبـــك يوجعك؟   

)99 ص  تاريـــخ،  بـــدون  )الناصـــري، 

ــدون  ــري، بـ ــي يوجعـــك؟ )الناصـ ــك إللـ ــن جنبـ ج- ويـ  

)99 ص  تاريـــخ، 

د- وين جنبك يوجعك؟ )الناصري، بدون تاريخ، ص 99(  

 مـــن صـــورة هـــذا املثـــل إال »وين 
ً
ولـــم تتبـــق حاليـــا

جنبك إال يوجعـــك«، ويضرب هـــذا املثل بصورة ســـؤال 

اســـتنكاري وذلـــك عندمـــا يكـــون اجلـــواب أو ردة الفعل 

مخالفة لســـؤال مـــا أو فعـــل مـــا )الناصـــري، بـــدون تاريخ، 

ص98(. وأصل املثـــل مقتبس من قصة كانت مشـــهورة، 

ويف الغالـــب خيالية، ويمكنن�ا تلخيص هـــذه القصة واليت 

ذكر تفاصيلهـــا الناصري )الناصـــري، بدون تاريـــخ، ص 98 - 

99(، وهـــي مرتبطـــة بشـــخص كان يتحايل علـــى زبائن�ه 

يـــن وذلك مـــن خالل عمـــل فروض 
َ

ويزيـــد عليهـــم يف الد

إضافيـــة يف الفرض، وقد كانـــت حيلة هـــذا الرجل عندما 

حيضـــر الزبـــون ومعه الفرض اخلـــاص به ويأخـــذ الراتب 

املحـــدد لـــه، وبعدهـــا يتوجـــب عمـــل فـــرض يف قطعـــة 

اجلريـــدة. هنـــا تبـــ�دأ حيلة الرجـــل، فيطلب مـــن ولده أن 

يأخـــذ الفرض مـــن الزبـــون، وعندما يفعل ذلـــك وحيضره 

ألبيـــ�ه، يقـــوم الرجل حينهـــا بافتعال مشـــكله مـــع ولده، 

فيضـــرب ولـــده بالفرض، فيبـــ�دأ الولد بالركـــض فيجري 

خلفه وبيـــ�ده الفرض واملنجـــل، وعندما يتـــوارى عن نظر 

الزبـــون يقـــوم بعمل فـــروض إضافيـــة يف الفرض. 

أما الولـــد فكلما قال ألبيـــ�ه لم أفعل يشء، قـــام الرجل 

بزيـــادة ضربه وتوبيخـــه. فريد الولد، »لـــم أقل يشء، قلت 

 يف اجلريدة«، وكلما 
ً
لك فقط أفـــرض« أي »أعمل فرضـــا

 وهـــو يقول »ويـــن جنبك 
ً
قـــال ذلـــك زاده الرجـــل ضربـــا

إال يوجعـــك؟«، ومـــن هذه القصة اشـــتق املثـــل وكذلك 

الصيـــغ املختلفـــة لـــه. فاجلملـــة »أنـــا أقول لـــه أفرض، 

يقول يل جنبـــك يوجعك؟« تقال على لســـان من يضرب 

 وكلما تألم من الضربة ضربه محـــل األوىل لتكون 
ً
شـــخصا

اوجـــع، فيقال »وين جنبك إللي يوجعـــك؟« وخففت إىل 

»وين جنبك يوجعـــك؟« )الناصري، بدون تاريـــخ، ص 99(.

األمثال اليت ورد فيها ذكر الچيب�ال:  )12

كان الكـــرب، وحى عهد قريب، يســـتخدم كطوافات؛ 

حيـــث كانت تربط بشـــبك الصيـــد أو الگرگـــور ليطفو 

فوق المـــاء ويكون عالمة للشـــبك أو الگرگور ويســـى 

چيب�ال واجلمع چيابيـــ�ل، وهذه اللفظـــة، وكذلك طريقة 

اســـتخدام الكرب، معروفـــة يف دول اخلليج العـــريب، وقد 

 بقطـــع بالســـتيكية أو من الفلن، 
ً
اســـتب�دل الكرب حاليا

)جمـــال 2015، ص 203(، )املزيـــن 1997 (، )الرشـــيد 2012، 

ص 159(، )حنظـــل 1978، ص 527(. وُيرجـــح أن اللفظـــة 

عربيـــ�ة فصـــى من كبـــل بمعـــى القيـــد )حنظـــل 1978، 

هامـــش ص 527(. أما احلنفي فريجـــح أن أصل اللفظة من 

ّمل، وقد 
ُ

»چيبـــ�ان« يف الرتكية القديمـــة، واليت تعـــين الد

ســـميت بذلك من باب التشـــبي�ه )احلنفي 1964،  ص 88(. 

ومن الكنايات اليت وردت فيها لفظة چيب�ال ما يلي:

تب )حسن خلف(  . 1  چيب�ال موَّ

لفظة ُموتب لوحدها تطلق على الشـــخص الكســـول 

الـــذي جيلـــس بـــن جماعـــة دون أداء أي عمل، أمـــا كناية 

 
ً
 باملعى الســـابق وتـــأيت أحيانا

ً
چيبـــ�ال مّوتب فتـــأيت أحيانا

بمعى الشـــخص الـــذي جيلس مـــع جماعة لكنـــه معهم 

 مـــا يدور حوله، ســـواء من 
ً
باجلســـم فقط، فليـــس مدركا

القيـــام بأعمـــال معين�ة أو املشـــاركة يف نقـــاش معن. كما 

 »چيب�ال مريم«  للشـــخص الكســـول.
ً
يقـــال أيضا

13(  األمثال اليت ورد فيها ذكر املرحلة:

املرحلـــة عبـــارة عن وعـــاء كبـــري يصنع مـــن اخلوص 

ويســـتخدمه املـــزارع أو بائع اخلضـــار يف نقل مـــا يريد من 

خضار أو مســـتلزمات، وعادة ما يســـتخدم احلمار لعملية 

النقـــل؛ حيث يتـــم ربـــط مرحلتن علـــى جانـــيب احلمار. 
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ومن األمثـــال اليت جـــاء فيها ذكـــر املرحلة:

 على گدر حلمار امرحيالته )حبي�ل 2010، ص 333(. 1

واملعين احلـــريف للمثل، علـــى قدر القوة الـــيت يتحملها 

كل حمـــار تكـــون املراحـــل الـــيت تعلـــق عليـــه، فـــال تضع 

 على حمار صغري فال يســـتطيع حملها، 
ً
مراحل كبرية جـــدا

 
ً
ويضـــرب املثـــل مـــن بـــاب النصح، فـــال حتمل شـــخصا

 يفـــوق طاقته. وقـــد ذكر هـــذا املثل آل ســـلهام 
ً
مـــا عمـــال

يف كتابـــه »ســـيهات والبحـــر« بلفـــظ »علـــى قـــد حلمار 

مرحيالتـــه« )آل ســـلهام 2000، ص 209(.

من شـــاف وجهه مـــا حلى، علگـــوه ابمرحلـــة )حبي�ل . 2

)340 ص   ،2010

 لهـــذا املثل، ومن خـــالل الكلمات يمكن 
ً
لم جند شـــرحا

أن نرجـــح أنه يســـاق يف موقفـــن متضاديـــن، فاملصطلح 

»من شـــاف وجهه« أو »من شـــاف وجه فـــالن«، أي من 

رأى وجـــه فـــالن، وعادة ما يســـاق هـــذا اللفـــظ على وجه 

الســـخرية بأن فـــالن جيلب النحـــس أو الشـــؤم. ولكن يف 

املثـــل الســـابق يقول »مـــا حلـــى« أي ما أجمـــل، ويصبح 

معـــى املثل مـــن رأى وجهه ما أحـــاله وضعـــوه يف مرحلة، 

وكأنهـــا جزء مـــن أهزوجة. 

14(  األمثال اليت ورد فيها ذكر القفة 

أو الزبي�ل أو الطرة:  

هناك ثالث أوعية متشـــابهة تصنع من خوص النخيل 

القفة والقفـــري والزبي�ل، فأما الزبي�ل )صـــورة رقم5( ويقال 

 زنبي�ل )كال اللفظـــن وردا يف معاجـــم اللغة العربي�ة( 
ً
أيضـــا

فهـــو وعاء خويص يســـتخدم لوضع األشـــياء فيـــه أو نقلها 

ويتفاوت حجمه حســـب نوعية االســـتعمال، منه ما يعمل 

مـــن اخلوص األبيـــض وامللـــون ويكـــون له غطـــاء وهو ما 

يســـتخدم حلفظ املالبـــس ومنه مـــا يعمل مـــن اخلوص 

اليابس ويســـتخدم لتوضع بـــه القمامة. 

 اجلفـــري وكال 
ً
وأمـــا القفـــري فتســـمية العامـــة أيضـــا

اللفظتـــن قفـــري وجفري وردتـــا يف معاجـــم اللغـــة العربي�ة 

بمعى الزبيـــ�ل أو اجللة. أمـــا عند العامة فهـــو وعاء دائري 

كبري وعـــادة ما تكـــون قاعدته أضيـــق بقليل مـــن الفتحة 

وأحيانا خياط بـــه عروتان جانبيت�ان أو عـــروة واحدة علوية 

ويســـتخدم لنقل األتربة واألســـمدة. وأمـــا القفة )صورة 

رقـــم 6( فهـــي وعـــاء خـــويص صغـــري لوضـــع األغراض 

الشـــخصية أو يســـتخدم لنقـــل الرطـــب. ويف معجم تاج 

خذ من 
َّ
ت

ُ
العروس )مـــادة قفـــف( فهي كهيئـــ�ة القرعـــة ت

اخلـــوص، وتضـــع فيها النســـاء قطنهـــم وغزلهـــن. ومن 
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األمثـــال الـــيت وردفيهـــا ذكر القفـــة أو الزبيـــ�ل ما يلي:

 أبني�ة على أبني�ة وال گعودي بطال. 1

أبني�ة تطحن الگفة وأبني�ة أتن�افع اليار

وأبني�ة ضمامة اسديدي يل شاعوا به الناس 

)السليطي 1989، ص 24( 

وقد ذكرت أمينـــ�ة الفـــردان )الفـــردان 2016، ص 107( 

هذا املثـــل بالصـــورة التالية: 

أبني�ة على أبني�ة وال اگعودي بطال

أبني�ة تفلي أروييس وأبني�ة أتعاتب اجلار

وأبني�ة تقول يا بويه لفونا اليوم خطار 

وهـــذا املثـــل هو صيغـــة مطولـــة للمثـــل الـــذي ذكره 

الناصـــري وهو »أبنيـــ�ة على أبنيـــ�ة، وال لگعـــود بطال«  

وقـــال يف شـــرحه أن املثـــل »يضـــرب عندما تنجـــب املرأة 

 ملن يلح يف الســـؤال 
ً
البنـــ�ات دون الذكـــور، ويكون جوابـــا

عـــن الذكـــور، ويطلق على وجـــه احلمد هلل بما قســـم هللا 

عز وجـــل« )الناصري، بـــدون تاريـــخ، ص 228(. أمـــا الكناية 

»تطحن الگفة« اي تطحن القفـــة فتعين تطحن القمح 

)الســـليطي 1989، ص 24(.

 اما باحلبة لو بالزبي�ل )الناصري، بدون تاريخ، ص 162(. 2

وقـــد ذكـــر الناصـــري صـــورة أخرى لهـــذا املثـــل وهي 

»أما باحلبة لو بالچبة«، ويشـــري املثـــل إىل أن طريقة أخذ 

الـــرز من الزبيـــ�ل تتم عن طريـــق مكيال معـــن، فال يأخذ 

باحلبة وال يتم عـــن طريق اإلفراغ املباشـــر بالزبي�ل. واملثل 

كناية عن اإلفـــراط أوالتفريـــط يف األمور )الناصـــري، بدون 

.)162  –  161 تاريخ، 

 أ- ختلـــص وهي يف الزبيـــ�ل )الناصري، بـــدون تاريخ، ص . 3

 )249

ب- ختلص وهي يف الگفة

ختلـــص بمعـــى تنتهـــي وهـــي تعـــود علـــى مـــا تـــم جمعـــه 

يف الزبيـــ�ل، ويف الغالـــب مـــا تـــم شـــراؤه مـــن فواكـــه أو غريهـــا 

مـــن الســـوق، ويضـــرب املثـــل كنايـــة عـــن املبالغـــة عنـــد 

ــق  ــه، ويطلـ ــدة لـ ــت املعـ ــري الوقـ ــياء يف غـ ــتعمال األشـ اسـ

علـــى وجـــه التذمـــر والتضجـــر )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 

249(. ويف ذلـــك إشـــارة للتهافـــت الشـــديد علـــى مـــا يف 

ـــ�ل،  ـــه يف الزبي ـــم جمع ـــا ت ـــة م ـــل لقل ـــري املث ـــد يش ـــ�ل، أو ق الزبي

فيصبـــح املثـــل حينهـــا كنايـــة عـــن مـــا تـــم جمعـــه مـــن المـــال 

ــه أي يشء  ــى منـ ــه وال يبقـ ــم تفريقـ ــذي يتـ أو أي يشء، والـ

لالدخـــار أو التخزيـــن. 

 تعجب الدهـــر من گفة جتـــر اگدر )الناصـــري، بدون . 4

)258 ص  تاريخ، 

 ،
ً
معـــى املثل، إنه أمر مســـتغرب أن نرى قفـــة جتر قدرا

يف إشـــارة إىل أن القـــدر أكـــرث جـــودة من القفـــة. ويضرب 

املثل كنايـــة عن األمـــر املســـتغرب )الناصري، بـــدون تاريخ، 

.)258 ص 

 راسه چنه گفة شيب )الناصري 1990، ص 211(. 5

ـــب،  ـــري مرت ـــف الغ ـــعر الكثي ـــبي�ه الش ـــات تش ـــن الكناي م

ـــض  ـــمع البع ـــة، فتس ـــة، بالقف  بالكش
ً
ـــا ـــى أيض ـــا يس أي م

يقـــول »مـــى بتشـــيل هالگفـــة إال علـــى راســـك«، أي 

ـــل  ـــب. واملث ـــري مرت ـــف الغ ـــعرك الكثي ـــق ش ـــوف حتل ـــى س م

ــف  ــعره كثيـ ــن شـ ــال ملـ ــيت تقـ ــات الـ ــن الكنايـ ــابق مـ السـ

وانتشـــر الشـــيب فيـــه.

 گفة عرّوه. 6

وهـــي كناية تقـــال لليء الـــذي به عيب، كمـــا تقال 

للشـــخص الذي ال حيتفظ باألســـرار، أو الشـــخص الذي 

ليســـت له القدرة على تذكر األشـــياء بســـرعة. وهذا املثل 

مرتبـــط بقصة تعرف باســـم »قصـــة عـــرّوه« وهي قصة 

طويلة، ولشـــدة طولها نقـــول يف األمثال »ســـواها قصة 

عرّوه« أي أطـــال يف رواية قصة أو حـــدث معن. والقصة 

باختصـــار أن عرّوه، اســـم علـــم، خرجت مـــع أخيها جلمع 

ثمـــار معين�ة وكانـــت قفة عرّوه بهـــا عيـــب، أي بها ثقب، 

وكانـــت الثمار تتســـاقط منهـــا، إال أن عـــرّوه كانت مصرة 

علـــى ملئ قفتهـــا، فمـــا كان مـــن أخيهـــا إال أن هددها بأن 

لها.  الكلـــب  جيلب 
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وهنا تبـــ�دأ معاناة األخ، حيث يذهـــب للكلب فيمتنع، 

فيذهـــب لصاحبة الكلـــب فتمتنع عن أمر الكلـــب، ويب�دأ 

األخ يف التدرج يف سلســـلة طويلة من األشخاص واألشياء 

الـــيت ترفـــض املســـاعدة، ويف نهاية القصة تســـتجيب له 

القرادة والـــيت تب�دأ بعمليـــة محددة فينتج عنها سلســـلة 

أحـــداث تنتهي بـــأن يذهـــب الكلـــب ليخيف عـــرّوه اليت 

تهـــرب راجعة للبيت مـــع أخيها. 

فاملثـــل يشـــبه الـــيء أو الشـــخص بقفة عـــرّوه اليت 

ال حتتفظ بالثمـــار كما أن الشـــخص ال حيتفظ باألســـرار، 

وهـــذا شـــبي�ه بالكنايات األخـــرى، مثل »فالن چيســـة« 

)الذي ســـبق ذكره يف اجلـــزء األول من هذه الدراســـة(، أو 

مشـــخال«. »فالن 

 من الچيلة لزبي�ل )عبد هللا أبو جواد(. 7

الچيلـــة هي مكيـــال صغري كان يســـتخدم لكيـــل الرز، 

 كمكيال ولكـــن للكميات 
ً
أمـــا الزبيـــ�ل فيســـتخدم أحيانـــا

الكبـــرية، فاملثـــل هنا كنايـــة عن تطـــور من يأخـــذ بالكيل 

 فبـــدأ يأخذ 
ً
فـــكان يأخـــذ باملكيال الصغـــري وتطـــور الحقا

باملكيال الكبـــري وهو الزبي�ل، وتضرب هـــذه الكناية يف عدة 

مواقف تكـــون فيه املبالغة واضحة، فتقـــال للطماع الذي 

 للكذاب، الـــذي يقول كذبة 
ً
يب�الغ يف طمعه، وتقـــال أيضا

فيعـــزز كذبتـــ�ه بكذبة أكـــر أو أن أحد اجللـــوس يزايد على 

أكر. بكذبة  الكذبـــة  تلك 

 يا بايگ ال تبوگ البيت ترا املفتاح يف الطرة . 8

الطرة، حبســـب مـــا تم شـــرحها يل من قبـــل رواة املثل، 

أنها قفة صغـــرية توضع فـــوق العريش او الرســـتج وهي 

مخصصة لوضـــع مفاتيح العريـــش أو الرســـتج. فالكل 

يعلـــم أيـــن املفتـــاح، وقـــد علـــل البعـــض ذلك بـــأن هذه 

 مـــن حتطيـــم الباب 
ً
البيـــوت ال يوجـــد بهـــا يشء، وخوفـــا

الضعيـــف، يوضـــع املفتـــاح يف مـــكان معلـــوم. أمـــا املثل 

فيقال ملن يضع مالـــه يف مكان معلوم ويقول ال تســـرقوه، 

، أو حيـــاول إخفاء 
ً
أو ملن يفي ســـره ويقول ال ختـــروا أحدا

يشء بطريقـــة يعلمها الكل. وكأنه يقول: »أيها الســـارق ال 

تســـرق البيت، فقد خبـــأت املفتـــاح يف الطرة«.

15(  األمثال اليت ورد فيها ذكر الگلة أو الظرف:

الگلة وجمعهـــا گالت عبـــارة عن أوعيـــة مصنوعة 

مـــن خوص النخيـــل جيمع فيهـــا التمـــر، وفصيحها اجللة 

الـــيت وردت يف معاجـــم اللغـــة، أمـــا الظـــرف فهو نفســـه 

الوعاء اخلـــويص الذي جيمع فيـــه التمـــر أي اجللة، ولكن 

 يســـى ظرف . ومن األمثـــال اليت ذكر 
ً
حينمـــا يكون فارغا

فيها الظـــرف أو اجللـــة ما يلي:

أبـــو اجلله عايـــش وأبو الگلـــه عايش وإللـــي جييبها . 1

من الســـوگ عايش )الناصـــري، بدون تاريـــخ، ص 21(

ومنهم مـــن يرويـــه بصـــورة مختصـــرة فيقـــول »أبو 

اجللـــه عايـــش وأبـــو الگلـــه عايـــش«، ويضـــرب املثل 

 ،
ً
 كان أم كثـــريا

ً
للقناعـــة بمـــا يمتلكـــه الشـــخص، قليـــال

فيمكنـــه أن يعيـــش بـــه )الناصـــري، بـــدون تاريـــخ، ص 21(. 

ولفظـــة »أبـــو« عند العامة تعـــين الذي يمتلـــك، والگلة 

وجمعهـــا گالت عبارة عـــن أوعية مصنوعـــة من خوص 

النخيـــل جيمع فيهـــا التمـــر، وفصيحها اجللة الـــيت وردت 

يف معاجـــم اللغـــة، اما اجللـــة اليت ذكـــرت يف املثل فيقصد 

بها ســـتة عشـــر گلة من التمر، أما عبـــارة »وإللي جييبها 

من الســـوگ« فيقصد بها الذي يشـــرتي تمرا من السوق 

حبســـاب الوزن، كأن يشـــرتي كيلوجـــرام واحد مـــن التمر 

)الناصـــري، بدون تاريخ، ص 21(. فيصبح شـــرح املثل كالتايل: 

إن الشـــخص الـــذي يمتلك ســـتة عشـــر گلة مـــن التمر 

ســـوف يعيش بهذا الكثري مـــن التمر، وكذلك الشـــخص 

الذي يمتلك گلة تمر واحدة ســـوف يعيـــش بهذه الگلة 

الواحـــدة، كما أن الـــذي ال يمتلك إال ثمـــن كيلوجرام واحد 

مـــن التمر ســـوف يتمكن مـــن العيش بهـــذا القليل. 

ويعتـــر هـــذا املثـــل مـــن األمثـــال العامـــة الـــيت قـــد 

تتغـــري ألفاظـــه مـــع احلفـــاظ علـــى املضمـــون، فقـــد ذكـــر 

 بـــه وهـــو 
ً
 شـــبيها

ً
آل ســـلهام يف كتابـــه ســـيهات والبحـــر مثـــال

ـــلهام 2000،  ـــدوي« )آل س ـــو جن ـــاش أب ـــة وع ـــو قل ـــاش أب »ع

ـــدوي  ـــا اجلن ـــر، أم ـــة التم ـــا جل ـــد به ـــة يقص ص 208(، والقل

فهـــو مخـــزن التمـــر، ويســـى يف البحريـــن اجلنـــدود. وشـــبي�ه 

ـــو  ـــان )2016، ص 439( وه ـــره الرمض ـــذي ذك ـــل ال ـــك املث بذل

 «0&12&' 345&'» 67*8$&' !9:/+ ;< !#$"=&' >12+?' >@A 6+ !:BC&' !<1DE 



 61 !"#$%  !"#$%&' !()*+,&' 54

ـــري  ـــده أي احلص ـــة«، وامل ـــو خصف ـــاش ب ـــده وع ـــو م ـــاش ب »ع

املصنـــوع مـــن األســـل أمـــا اخلصفـــة فهـــو حصـــري بـــايل 

مصنـــوع مـــن اخلـــوص.

 الباب تبع الگلة )الناصري، بدون تاريخ، ص 201(. 2

 األصـــل من يشء 
ً
يضرب املثـــل عندما يأخذ شـــخصا

 منـــه ال يمكن االســـتفادة منه. ويقول 
ً
معـــن ويرتك فرعا

 دخل 
ً
الناصري إن لهـــذا املثل قصة، حيث ُيروى أن ســـارقا

 فســـرق گلة تمـــر، ولما هم أن خيـــرج انتب�ه له صاحب 
ً
بيت�ا

البيت فســـارع واقتلع البـــاب وجرى خلف الســـارق وقال 

له »البـــاب تبع الگلة«، فنحن لم نضـــع الباب إال حماية 

للگلة، وبـــدون الگلة ال حاجـــة لنا بالبـــاب )الناصري ص 

.)202 – 201

أ- الصـــرف لو يصيد من لشـــته حرف چـــان خله كل . 3

ضرف يف  عشرة 

ب- هذا الصـــرف لو يلحق على لشـــتا حرف خلى كل   

عشـــرة يف ظـــرف )العـــرادي 2016، ص176(

حبســـب  البحريـــن،  مملكـــة  يف  العامـــة  تعارفـــت 

عـــرف بفرتة 
ُ

مالحظتهـــا، علـــى فـــرتات زمنيـــ�ة محـــددة ت

الصـــرف وهي فـــرتة تزاوج أنـــواع محددة مـــن احليوانات، 

كالقطط، وهنـــاك أكرث من فرتة للصـــرف، واحدة من هذه 

الفرتات، وقد تكون هي األشـــهر، تكـــون يف نهاية اخلريف 

قبل موســـم الشـــتاء وتتمزي برودتها؛ فلذلك قالت العامة 

إن هـــذه الفـــرتة مـــن الصـــرف لو اســـتمرت حى الشـــتاء 

 مما جتعل الناس تتلحف بصورة 
ً
فإنها ســـتكون أشـــد بردا

جماعية وكأنها رصـــت يف ظرف من الظـــروف املخصصة 

لرص التمـــر. ويضرب املثل عنـــد التحذير مـــن أمٍر معن 

بأنـــه لو اقرتن بأمر آخـــر أو بفرتة زمني�ة محـــددة فإن النت�اجئ 

مضاعفة. تكون  ســـوف 

16(  األمثال اليت ورد فيها ذكر اخلصفة

اخلصفة عند العامة لها معنيـــ�ان، األول بمعى الگلة 

أو اجللـــة وهـــذا يوافق ما جـــاء يف معاجـــم اللغـــة، جاء يف 

، بالتحريك: 
ُ

ـــــة
َ

َصف
َ

لسان العرب )مادة خصف(: »والــخ

 التمـــر اليت تعمـــل من اخلـــوص«. أما املعـــى اآلخر 
ُ

ـــة
َّ
ُجل

للخصفـــة فهي احلصـــري، وعرفها املـــدين يف كتابـــه بقوله 

»قطعة من حصري قديم بـــايل« )املدين، بـــدون تاريخ، هامش 

ص 290(. ومـــن األمثـــال اليت ذكـــرت فيها اخلصفة:

 ما أكلت إال نكنوك وخصفة. 1

ـــد  ـــد أح ـــم يع ـــا ل ـــمعتها، وربم ـــيت س ـــال ال ـــن األمث ـــذا م ه

يســـتخدمه يف الوقـــت الراهـــن، واخلصفـــة يف هـــذا املثـــل 

ـــن  ـــوع م ـــو ن ـــوق ه ـــوك أو النقن ـــا النكن ـــر، أم ـــة التم ـــين جل تع

الهوامـــري الصغـــرية يكـــون أصغـــر مـــن البالـــول، يقـــال لـــه 

ـــاد  ـــا ع ـــا م ـــتخدام وربم ـــادر االس ـــم ن ـــو اس ، وه
ً
ـــا ـــاگ أيض نغ

ـــأكل  ـــخرية كأن ي ـــه الس ـــى وج ـــل عل ـــاق املث ـــتخدم. ويس يس

ــيء  ــأكل إال الـ ــم يـ ــه لـ ــم أنـ ــم يزعـ ــريا ثـ ــخص أكال كثـ شـ

البســـيط. وهـــذا املثـــل مرتبـــط بقصـــة، وهـــي باختصـــار: 

 قـــال لرجـــل زاره بســـبب علـــة مـــا وطلـــب 
ً
قيـــل إن حكيمـــا

نصيحـــة مـــن احلكيـــم، فطلـــب منـــه احلكيـــم أن يـــأيت 

 .
ً
ــا ــون صائمـ ــر وأن يكـ ــاح الباكـ ــن الصبـ ــايل مـ ــوم التـ يف اليـ

فذهـــب الرجـــل وعـــاد يف صبـــاح اليـــوم التـــايل، فســـأله 

احلكيـــم، هـــل أكلـــت شـــيئ�ا؟ فـــرد الرجـــل: »مـــا أكلـــت إال 

نكنـــوك وخصفـــة«، أي أين لـــم آكل إال هامـــور وجلـــة تمـــر 

كبـــرية، فطـــرده احلكيـــم مـــن بيتـــ�ه، وقـــال لـــه: لـــن ينفـــع 

معـــك أي دواء.

 جياوش خبصفه  )املدين، بدون تاريخ، ص 290(. 2

املجاوشـــة هـــي عمليـــة حتريـــك أو التحكـــم بشـــراع 

الســـفين�ة عندما تهب الرياح وذلك للحفـــاظ على التوازن 

وعلى وجهة الســـري ال تتغري )املـــدين، بدون تاريـــخ، هامش ص 

265( أمـــا اخلصفة فتعين حصـــريا مصنوعا من اخلوص. 

ومعـــى املثل احلـــريف أن هـــذا الشـــخص الـــذي يوجد يف 

قارب اســـتب�دل شـــراعه خبصفة، وهـــو جياوش بهـــا. وما 

يفهـــم مـــن كالم املـــدين )ص 294 - 295( أن املثل يضرب 

من بـــاب الســـخرية على الشـــخص املبت�دئ الـــذي يريد 

أن يـــؤدي مهمة أو يقوم بعمل ما ولكـــن، جلهله بالعمل، ال 

 
ً
يعلم ما هي األدوات املناســـبة لهذا العمـــل، فيب�دو ضائعا

وهو حيـــاول أن يـــؤدي املهمة.



55أدب شعبي  

وقـــد ذكـــر املثـــل يف كتـــاب »الثقافـــة التقليديـــة يف 

اململكة العربيـــ�ة الســـعودية« )ج5، ص 611( بلفظ »جياوش 

خبصف«، وجاء يف شـــرحه أنه يضرب للشـــخص القاصر 

تصرفاته. يف 

17(  األمثال اليت ورد فيها ذكر احلصري

يصنـــع احلصري مـــن اخلوص على شـــكل مســـتطيل 

ويســـتخدم يف فرش األرض )صورة رقم 7(. ومن األمثال 

اليت ذكـــر فيها احلصـــري ما يلي: 

 أ- إن كســـرت اجلحلة شـــگين�ا احلصـــري )الناصري، . 1

بدون تاريـــخ، ص 188(

ب- إن كســـرت ليحلـــة شـــقين�ا احلصـــري )الضبيـــب   

)78 ص   ،1989 وآخـــرون 

حصـــري واجلمع حصر وهو بســـاط خويص مســـتطيل 

الشـــكل يســـتخدم للجلوس ومنه الصغري الذي يستخدم 

كســـجادة صـــالة. واملثـــل الســـابق عبـــارة عـــن كنايـــة، 

واملقصود به إن كشـــفت ســـري وفضحتين سوف أكشف 

ســـرك وأفضحك.

 خذ األصيلة ولـــو كانت على احلصرية )املـــدين، من غري . 2

تاريخ، ص 302(

يقول املثل »تزوج مـــن املرأة األصيلة حـــى وإن كانت 

فقرية«، ويعتر هـــذا املثل من األمثال الشـــهرية يف الوطن 

العـــريب، ففـــي األمثـــال البغداديـــة يقال »اخـــذ األصيله 

واگعد عاحلصـــريه« و»أخذ األصيله ونـــام عاحلصريه« 

)احلنفـــي 2011، ص 25 – 26(، ويف مصـــر ولبنـــ�ان يقـــال 

»خذ األصيله ولـــو كانت ع احلصريه« ويف لبن�ان وســـوريا 

وتونس يقـــال »خـــذ األصيله ولـــو على احلصـــريه« ويف 

فلســـطن يقـــال »خـــذ األصيله ونـــم علـــى احلصريه« 

و»خـــذ بنـــت األصيـــل ولـــو كانت علـــى احلصـــري«، ويف 

اجلزائر يقـــال » خذ املـــرأة األصيله ونم علـــى احلصريه« 

)احلشـــاش 1988، ص 19(.

 على احلصري. 3

كناية عن الفقري الذي ال يملك شيئ�ا.

18(  األمثال اليت ورد فيها ذكر السمة

ســـمة، واجلمع ســـميم، وهي تشـــبه احلصـــري إال أنها 

 وقد يصـــل طولهـــا إىل 10 أمتـــار وعرضها إىل 
ً
كبـــرية جـــدا

ســـتة أمتار، وتصنع مـــن اخلوص األقل جـــودة أو القديم، 

وهي تستخدم يف أســـقف العريش أو الكر، كما تستخدم 

كفـــرش يف الفدا، وهو املـــكان املخصص لتجفيـــف التمر، 

 «0&12&' 345&'» 67*8$&' !9:/+ ;< !#$"=&' >12+?' >@A 6+ !:BC&' !<1DE 
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وينشـــر عليها التمـــر )فـــوالذ 2019، ص 89(. ومن األمثال 

الســـمة: فيها  ذكرت  اليت 

 ســـمة ترقع بســـمة كلهـــا خوص خبـــوص )العـــرادي . 1

ص155(  ،2016

يضـــرب املثـــل »للنديـــن املتقارعن، مـــع ضعف كل 

منهمـــا« )العـــرادي 2016، ص155(، أي أن املثـــل يعـــين أن 

كال الشـــيئن أو الشـــخصن املذكورين يف سياق احلديث 

متشـــابهن أو لهما نفس الطبـــع أو اخلصـــال. وذكر هذا 

املثـــل آل عبـــد املحســـن يف كتابـــه »األمثال الشـــعبي�ة يف 

الســـاحل الشـــريق للمملكة العربيـــ�ة الســـعودية« بلفظ 

»ســـمة تضرب ســـمة واجلميع خوص اخبوص« )آل عبد 

املحســـن 1407 هـ، ص 9(.

األمثال اليت ورد فيها ذكر السفرة  )19

الســـفرة عبـــارة عـــن ســـماط دائـــري الشـــكل   

مصنوع من اخلـــوص توضع عليـــه مائدة الطعـــام. ومن 

األمثـــال الـــيت ذكـــرت فيهـــا الســـفرة مـــا يلـــي:

الوجه سفرة )املدين، بدون تاريخ، ص 325(. 1

وهذه كناية عن استدارة الوجه.  
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أ. أحالم أبو زيد - مصر

شكري  علياء 

رائدة علم الفولكلور.. ونموذج 

أخالقيات البحث العلي

نســـتكمل يف هـــذا العـــدد سلســـلة مقاالتنـــ�ا حـــول رواد الرتاث 

الشـــعيب العـــريب الذيـــن أســـهموا بدراســـاتهم يف املجـــال، وال يزالون 

يعطون حـــى اآلن من فيض علمهـــم.. ملف اليوم حول أســـتاذة من 

ا يف ربط الرتاث 
ً
جيل الرواد الذين اســـتطاعوا أن يشـــكلوا منهًجا ممـــزي

الشـــعيب باملجالـــن األنرثوبولـــويج واالجتماعـــي. وقد أسســـت منذ 

عقد الســـتيني�ات ملنهج اجلمع امليداين للعناصـــر الفولكلورية، مؤكدة 

علـــى أن علم الفولكلـــور هو األســـاس يف حبث الظواهـــر االجتماعية، 

وأن الدقـــة واملهارة يف جمع المـــادة الفولكلورية هي األســـاس يف فهم 

الظواهر الفولكلورية، وأن نت�اجئ البحـــث الفولكلوري ترتبط بنظرياتها 

يف البحوث االجتماعية واألنرثوبولوجية. وقد ســـعت إىل ربط ثالثتهم 

يف املعهد العايل للفنون الشـــعبي�ة، وشـــعبة األنرثوبولوجيا والفولكلور 

الـــيت أسســـتها بكليـــة البنـــ�ات جامعة عن شـــمس، وكليـــة اآلداب 

جامعة حلـــوان، لتؤكد على هـــذا االجتاه العلـــيم املتمزي. 
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علياء شكري والتواصل بني املناهج الغربي�ة والعربي�ة:

أطلـــق علـــى عليـــاء شـــكري )1937( منـــذ أكـــرث من 

ربع قرن حـــى اآلن لقـــب )العميدة( كونهـــا تولت عمادة 

املعهـــد العايل للفنـــون الشـــعبي�ة بأكاديميـــة الفنون عقد 

ا عمـــادة كلية البن�ات 
ً

التســـعيني�ات، وأثن�اءها تولـــت أيض

جامعة عن شـــمس. وهـــي أســـتاذ الفولكلـــور )يف املقام 

األول( وعلـــم االجتمـــاع واألنرثوبولوجيـــا. وقـــد حصلت 

على درجة الليســـانس يف اآلداب، ختصـــص علم االجتماع 

يف كليـــة اآلداب، جامعـــة القاهرة عـــام 1961. ثـــم درجة 

الدكتـــوارة يف الفلســـفة )ختصـــص علـــم الفولكلـــور( يف 

أكـــر املعاهد العامليـــة املتخصصة يف جامعة بـــون بألماني�ا 

الغربيـــ�ة عـــام 1968. ومـــن ثم فهـــي أول أســـتاذة عربي�ة 

حتصل على درجة الدكتوراه مـــن أوروبا يف مجال الفولكلور 

واألنرثوبولوجيـــا. وقـــد تدرجـــت يف العمـــل اجلامعي من 

معيـــد )1962 – 1968( إىل مـــدرس )1968 – 1973( 

إىل أستاذ مســـاعد )1973 – 1978(، فأستاذ )1978(. 

ثـــم رئيس قســـم االجتمـــاع بكليـــة البنـــ�ات جامعة عن 

شـــمس )1981 – 1987(. ثم عميد املعهد العايل للفنون 

الشـــعبي�ة بأكاديمية الفنون )1988 – 1997(. ثم عميد 

كليـــة البنـــ�ات جامعـــة عـــن شـــمس منـــذ عـــام 1995 

بالزامـــن مـــع عمـــادة املعهـــد العـــايل للفنون الشـــعبي�ة، 

أكاديميـــة الفنون حى عـــام 1997. 

وقد شـــاركت علياء شـــكري على مدى عقـــود- وحى 

اآلن- يف عشـــرات اجلمعيـــات واملؤتمـــرات وامللتقيـــات 

العلميـــة يف أوروبـــا والعالـــم العـــريب. وإىل جانـــب إنت�اجها 

العليم الذي ســـنعرض له، فقد شـــاركت يف دعـــم وإثراء 

حركـــة البحـــث العلـــى، وتكويـــن شـــباب الباحثن من 

طـــالب الماجســـتري والدكتـــوراة مـــن مختلـــف األقطار 

العربيـــ�ة، وذلـــك من خـــالل مشـــاركتها يف تطوير قســـم 

والدراســـات  البحـــوث  بمعهـــد  والدراســـات  البحـــوث 

العربي�ة التابع للمنظمة العربي�ة للرتبيـــ�ة والثقافة والعلوم 

)األليســـكو(، فضـــال عـــن إســـهاماتها يف تطوير أقســـام 

االجتمـــاع وعلـــوم األســـرة ببعـــض اجلامعـــات العربي�ة، 

واملشـــاركة يف هيئـــ�ة االعتمـــاد األكاديـــيم لرامجها. وقد 

أشرفت على عشرات املشـــروعات والدراسات العلمية يف 

مرحلـــيت الماجســـتري والدكتوراه يف العالـــم العريب بكل من 

اململكة العربي�ة الســـعودية، واإلمـــارات العربي�ة املتحدة، 

وفلســـطن، واألردن، وليبيـــ�ا، واملغرب، وســـلطنة عمان. 

كمـــا أســـهمت– بالتخطيـــط واإلشـــراف– يف التصنيف 

العلى للمادة امليداني�ة املرتاكمة بمركز الفنون الشـــعبي�ة، 

مســـتهدفة النهوض بهذا املركز وتوظيـــف طاقاته الفني�ة 

والبشـــرية علـــى أحســـن وجه خلدمـــة الرتاث الشـــعيب 

املصـــري. وكذلـــك مشـــاركتها يف اللجـــان اإلستشـــارية 

والعلميـــة اليت تتـــوىل توجيـــه وتنفيـــذ العمل بمشـــروع 

أطلس الفولكلور املصري، وســـاهمت يف إصدار مشـــروع 

مكزن الـــرتاث الثقايف غري المـــادي: مكزن مختـــص بالرتاث 

الشـــعيب يف العالم العريب الذي صدر يف الشـــارقة 2020.

دكتوراه يف عادات املوت:

ناقشـــت علياء شـــكري حبثها لني�ل درجـــة الدكتوراه يف 

موضـــع »الثبـــ�ات والتغري يف عـــادات املـــوت يف مصر منذ 

العصـــر اململوكـــي حى العصـــر احلاضـــر«يف جامعة بون 

عـــام 1968، وقد نشـــر البحث يف كتاب باللغـــة األلماني�ة 

يف بـــون حمـــل العنوان نفســـه عـــام 1969. وأشـــارت يف 

مقدمـــة دراســـتها إىل أن هـــذا البحـــث كان مقـــرًرا لـــه أن 

يتنـــ�اول الثبـــ�ات والتغري يف عـــادات دورة احليـــاة يف مصر 

مـــن العصـــر اململوكـــي حـــى العصـــر احلاضر. غـــري أنها 

ســـرعان ما تبينت مع تقـــدم عملية البحـــث، أن معاجلة 

ا 
ً
جميع املســـائل املتصلة بهذا املوضوع ســـوف تتطلب حزي

ضخًمـــا. ولذلـــك قـــررت أن تقتصـــر على دراســـة عادات 

ا، أن دراســـة 
ً

ا، ومجـــدد
ً

املـــوت. ثـــم تبن بعـــد ذلـــك أيض

عادات املـــوت واحلـــداد جميًعا مشـــروع ضخـــم للغاية، 

وذلـــك إذا مـــا أريـــد للمـــادة املجموعـــة أن تكـــون بالدقة 

والعنايـــة الكافيتـــن. وحرًصا من الدارســـة على معاجلة 

تلـــك املياديـــن؛ مـــن عـــادات املوت الـــيت لم تـــدرس بعد 

بالقـــدر الكايف، وعلـــى أخذ مســـألة االســـتمرار والتغري يف 

االعتبـــ�ار، رأت يف النهايـــة أن تضـــم للبحـــث موضوعات 

تمهيديـــة، مثـــل: »اســـتعداد الـــي للمـــوت، والعالقات 

اليت تنـــئب باملوت«..الخ، وترئج دراســـة موضـــوع احلداد 
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واملـــرايث إىل حبـــث مقبـــل، وبـــررت يف عرضها اســـتبعادها 

ملواضيع احلـــداد والعـــادات واملعتقدات املتصلـــة به. ثم 

اســـتعرضت الرســـالة مصادر البحث، حيـــث بينت أنها 

تعتمد على خمســـة أنـــواع من مصـــادر املعلومـــات هي: 

 مصـــادر تاريخية ترجـــع إىل العصـــر اململوكي بصفة . 1

خاصة، حيث يتنـــ�اول املؤلفون موضـــوع املوت عادة 

عند احلديث عـــن موت أحد الشـــخصيات.

مؤلفـــات دينيـــ�ة وشـــعبي�ة تتنـــ�اول موضـــوع املوت . 2

وحـــده أو بتفصيـــل كبري، وهـــي منتشـــرة على طول 

الفرتة مـــن العصـــر اململوكـــي إىل اليوم.

الرحـــالت األوروبيـــ�ة. واحلقيقـــة أن كتـــب . 3 كتـــب 

غنيـــ�ة  تكـــن  لـــم  احلقيقـــي  بمعناهـــا  الرحـــالت 

بمعلومات مفيدة يف صـــدد حديثن�ا، اللهم إال مؤلفات 

يمكن اعتب�ارها من كتب الرحالت بمعناها الواســـع. 

األول تـــم وضعه أثن�اء احلملة الفرنسيــــة على مصر. 

أما الثاين فمن تأليف ســـيدة فرنســـية كانت مزوجة 

بمصـري. وقد تضمن هذان املــــؤلفان مادة وفرية حبق 

الدراسة. عــــن موضوع 

مؤلفات علمية حديث�ة: وكان أبرزها يف هذا الصدد تلك . 4

والفولكلورية  األنرثوبولوجية  الطبيعة  ذات  املؤلفات 

من تأليف علمـاء أوروبين ومصرين.

الدراســـة امليدانيـــ�ة: وتقـــوم أساًســـا علـــى البي�انـــات . 5

واملعلومات اليت حصلت عليها املؤلفة من األشـــخاص 

)اإلخباريـــن(،  أســـئلتها  إليهـــم  وجهـــت  الذيـــن 

وعلـــى املالحظـــات والدراســـات الـــيت قامـــت بهـــا يف 

رحلتهـــا امليدانيـــ�ة يف بعـــض قـــرى مصر يف شـــتاء عام 

 .1965 /1964

سمت الرســـالة إىل مقدمة وثالثة أبواب تضم أحد 
ُ

وق

، وخاتمة بنتـــ�اجئ البحث، وثالثـــة مالحق، ثم 
ً
عشـــر فصال

فهرس باملراجـــع واملصادر. وتتكون املقدمة من قســـمن: 

أحدهما عـــن املصادر )على حنو ما ســـبق(، ويعرض الثاىن 

للدراســـات السابقة موضًحا املســـتوى الذى بلغه البحث 

يف املوضوع، وأهداف هذا البحـــث. وخيصص الباب األول 

للحديث املفصـــل عن وقوع املوت، وحيـــوي أربعة فصول: 

األول حـــول اســـتعداد الـــي للمـــوت، ويتنـــ�اول مظاهر 

اســـتعداد الي للموت ســـواء كانت ذات طبيعـــة مادية أو 

غري مادية. والثـــاين موضوعه: العالمات الـــيت تنئب بوقوع 

حالـــة الوفـــاة، حيـــث يعتقد البعـــض بوجـــود مجموعة 

مـــن العالمـــات والظواهـــر املرتبطـــة بوقوع حالـــة وفاة. 

ويتصـــدى الفصل الثالث لســـلوك امليـــت واملحيطن به 

قبي�ل وقـــوع الوفـــاة وبعدها، كاســـتدعاء أقـــرب األقارب 

واألحباء، وتلقن الشـــهادة، وتســـهيل عملية طلوع الروح 

علـــى امليت، واالســـتيث�اق من وقـــوع املوت..الخ. وخيتص 

الفصل الرابـــع بإعالن الوفاة من حيث األشـــخاص الذين 

يتولون ذلك، ووســـائل اإلعالن عن الوفـــاة. ويعالج الباب 

 بشـــرح مفهـــوم التجهزي-
ً
الثاىن اســـتعدادات الدفن، بدءا

أي جتهـــزي اجلثـــة- بعملياتـــه األربع: الغســـل، والتكفن، 

والصـــالة على امليت، والدفـــن. ولذلك تـــدور فصول هذا 

الباب حول موضوعات: الغســـل، والكفـــن، والنعش. أما 

البـــاب الثالث فيختـــص أول فصوله بمعاجلـــة موضوع 

اجلنـــازة، وتت�ابـــع بقيـــة فصولـــه موضوعـــات: الصـــالة 

على امليـــت، والقر، والدفـــن. وتســـتعرض اخلاتمة أهم 

النت�اجئ واإلضافـــات اليت حققها البحث يف دراســـة عادات 

 إىل نت�اجئ الدراســـة امليدانيـــ�ة، ومالحظات 
ً
املوت، اســـتن�ادا

الدارسة، واالستعانة بمصادر، معظمــــها مخطوط، ترجع 

إىل العصر اململوكي، ولم تســـبق دراســـتها أو نشـــرها حى 

 علــــى 
ً
تاريخ إجــــراء الدراسة. كما جتيب اخلاتمة تفصيال

التســـاؤالت اليت طرحت يف مطلع هـــذا البحث، واخلاصة 

املوت. عـــادات  يف  والتغري  بالثب�ات 

اإلنت�اج الفكري لعلياء شكري:

يشـــري اإلنتـــ�اج العلـــيم لعليـــاء شـــكري إىل أن هـــذا 

اإلنتـــ�اج يمثـــل مجموعةمـــن املشـــاريع العلميـــة الكرى 

كانـــت تســـعى إىل تطبيقهـــا، وليس مجرد كتـــب تضاف 

إىل املكتبـــ�ة للقـــراءة واالطـــالع، وقـــد حفل هـــذا اإلنت�اج 

بسلســـلة مـــن الدراســـات اليت غطـــت مجـــاالت الرتاث 

ا 
ً

الشـــعيب املصـــري يف مناطـــق ثقافيـــة متعـــددة رصـــد

، وتشـــمل دراســـات يف مجال املعتقدات 
ً
ا وحتليال

ً
وتصنيف
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الشـــعبي�ة، وأخـــرى يف مجال العـــادات والتقاليـــد، وثالثة 

 
ً
يف الثقافـــة الماديـــة. وقـــد غطت هـــذه الدراســـات أيضا

قطاعات متعـــددة من املجتمـــع املصري ريفـــه وحضره.. 

 من قضيـــة علمية لهـــا وزنها 
ً
بـــدوه وســـواحله.. انطالقـــا

املؤثـــر يف دراســـات الرتاث الشـــعيب وهي قضيـــة املناطق 

الثقافيـــة. حيث جنحـــت علياء شـــكري يف تكويـــن فريق 

علـــيم لرصد عناصـــر الـــرتاث الشـــعيب وإعـــداد أطلس 

لتوزيـــع تلـــك العناصـــر علـــى املناطـــق الثقافية بشـــكل 

منظـــم، حبيث يغطـــي كل حبث جانًب�ا مـــن عناصر الرتاث، 

 يف دعـــم حركـــة أطلـــس الفولكلور 
ً

بمـــا يفيـــد مســـتقبال

املصـــري. وذلك على غرار األطالـــس القومية للفولكلور يف 

ألماني�ا والنمسا وسويسرا وروســـيا وفرنسا ويوغوسالفيا 

وغريهـــا مـــن البلـــدان األوربيـــ�ة املتقدمة يف هـــذا املجال. 

وتقـــوم فكـــرة األطلـــس علـــى عمليـــات اجلمـــع املنظم 

لعناصـــر الرتاث الشـــعيب من مختلف أقاليـــم مصر، ومن 

ا على خرائـــط تمثل مختلف 
ً

ا دقيق
ً

أماكـــن محددة حتديـــد

ـــا ملعايري محكمة. 
ً

ا وفق
ً

 دقيق
ً

أرجاء املعمـــور املصري تمثي�ال

وقـــد بـــدأت اجلهـــود العلمية إلعـــداد األطلـــس املصري 

للفولكلـــور يف بدايـــة الســـبعني�ات برعاية املركـــز القويم 

للبحـــوث االجتماعية واجلنائيـــ�ة ثم فيما بعـــد بدعم من 

الهيئـــ�ة العامة لقصـــور الثقافـــة. وقدمت علياء شـــكري 

 إلجنـــاح هـــذا املشـــروع القـــويم الكبـــري، ثم 
ً
 كبـــريا

ً
دعمـــا

تواصـــل هذا الدعـــم خالل فـــرتة عمادتها للمعهـــد العايل 

للفنـــون الشـــعبي�ة بأكاديميـــة الفنـــون حيث قـــام املعهد 

بتخريـــج دفعـــات مؤهلـــة ككـــوادر فنيـــ�ة متخصصة يف 

عمليـــات اجلمع امليـــداين املنظم لعناصر الرتاث الشـــعيب 

على امتـــداد محافظات مصر. وســـنعرض يف اجلزء التايل 

للدراسات املنشـــورة لعلياء شـــكري، والذي يرز فيها دوًما 

االهتمام بمفهوم املناطق الثقافيـــة، والتنوع الثقايف، وكذا 

حبث قضايـــا الثبـــ�ات والتغري. 

الريادة يف إعداد أدلة العمل امليداين:

الفولكلـــور  علـــم  ملـــواد  امليـــداين  اجلمـــع  مجـــال  ويف 

ا يف
ً
اســـتطاعت عليـــاء شـــكري أن تســـهم إســـهاًما بـــارز

دفـــع اجلهود العلميـــة حلركة الفولكلـــور املصري، من 

خالل إعـــداد الكـــوادر العلميـــة األكاديمية القـــادرة على 

ا من 
ً

احلفاظ علـــى مكانة هذا العلـــم وخصوصياته، وأيض

خـــالل مشـــاركتها يف وضع ونشـــر مجموعة أدلـــة العمل 

امليـــداين جلامعي الـــرتاث الشـــعيب، والبالغ عددها ســـتة 

أدلـــة، وتمثل هـــذه األدلـــة األداة العلمية حجر األســـاس 

الـــرتاث  لعمليـــات جمـــع وتصنيـــف وتدويـــن عناصـــر 

الشـــعيب املصري منها: املعتقـــدات واملعارف الشـــعبي�ة، 

والعـــادات والتقاليـــد الشـــعبي�ة اخلاصة بـــدورة احلياة، 

المائدة. وآداب  الطعـــام  عـــادات  ودليل 

دليل جمع عادات دورة احلياة:

وقـــد صـــدرت الطبعـــة األوىل مـــن دليـــل العـــادات 

والتقاليـــد الشـــعبي�ة حتـــت عنـــوان: الدراســـة العلميـــة 

للعـــادات والتقاليد الشـــعبي�ة )دورة احليـــاة( عن مكتب�ة 

القاهـــرة احلديثـــ�ة عـــام 1969، ثـــم أعيد طبعـــه عن دار 

املعرفـــة اجلامعية باإلســـكندرية عـــايم 1992، 2012، 

 عـــن طبعة جديـــدة مجمعـــة لألدلة صـــدرت عن 
ً
فضال

الهيئـــ�ة العامة لقصـــور الثقافة عام 2015 عن سلســـلة 

الدراســـات الشـــعبي�ة. وقد صـــدر الدليل باالشـــرتاك مع 

محمـــد اجلوهري وعبـــد احلميد حـــواس يف 319 صفحة 

مـــن احلجـــم املتوســـط. وحيـــوي الدليـــل مجموعـــة من 

األســـئلة الـــيت يســـتعن بها الباحـــث يف جمـــع مادته من 

ســـم إىل ثالثة 
ُ

امليـــدان يف موضـــوع دورة احليـــاة الـــذي ق

فصـــول هـــي: مـــن امليـــالد إىل الـــزواج- الـــزواج- املوت، 

وتتفـــرع كل مرحلـــة مـــن العـــام إىل اخلـــاص إىل األكـــرث 

خصوصيـــة مثـــال: الـــزواج يتفـــرع عنـــه اخلطوبـــة اليت 

يتفـــرع عنهـــا حفـــل اخلطوبة، وأســـفل كل فرع األســـئلة 

املرتبطة بـــه.. وهكذا. ويقـــول محرر الدليـــل يف مقدمته: 

أمـــا عن هـــذا اجلـــزء فقد قدمـــت لـــه بتعريـــف بالدليل 

كأداة للجمـــع امليـــداين املنظـــم، وبعض الكالم الـــوارد فيه 

متكـــرر يف مقدمـــة اجلزأيـــن األول والثاين، ألنـــين أفرتض 

أن القـــارئ ألحد أجـــزاء الدليل قد ال يطلـــع بالضرورة على 

بقيـــة األجـــزاء. وأغلـــب ذلـــك القســـم على أي حـــال هو 

مـــن قبيـــ�ل املالحظـــات والتوجيهات اليت تهم مســـتخدم 
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الدليـــل، والـــذى نعتقد أنه ســـوف يصحبه معـــه يف عمله 

امليـــداين، ومن ثم فـــإن وجودهـــا برفقته أمـــر مفيد ومهم 

يف جميـــع األحوال. أما القســـم الثاين مـــن الكتاب، فيضم 

ثالثـــة فصـــول حتـــوي أســـئلة الدليـــل عـــن دورة احلياة: 

امليـــالد- الزواج- املـــوت( مرتبـــ�ة على هذا النحـــو وتبلغ 

يف مجموعها 928 ســـؤاال، هي بنصها نفس األســـئلة اليت 

نشـــرت يف الطبعة األوىل مـــن الدليل. ومـــع أن هذا اجلزء 

مـــن الدليل قـــد طبق أكرث مـــن أي دليل آخر ممـــا أصدرناه 

أو شـــاركنا يف إصـــداره، أو صـــدر عن غرينا مـــن الباحثن، 

ومـــع أنـــه قـــد تراكمـــت بفضـــل ذلـــك ثـــروة هائلـــة من 

مقرتحات التعديل ـ باحلـــذف واإلضافة أو تغيري الرتتيب، 

إال أنن�ا رأينـــ�ا أن الوقت لم حين بعد إلعادة صياغة شـــاملة 

للدليـــل. ونـــرى أنه من األنســـب أن تعرض أجـــزاء الدليل 

جلمهـــور الباحثـــن واملهتمـــن فـــرتة أطول مـــن الوقت، 

تتعرض فيها ملزيد مـــن االختب�ار والتجريـــب، وتصل فيه 

إىل طائفـــة أعـــرض من الدارســـن والباحثـــن. خاصة يف 

وجود بقية أجـــزاء الدليل األخـــرى، ألنه يف حالـــه تزامنها، 

وجتربتهـــا معـــا، وعلى نطـــاق أوســـع، يمكن إعـــادة النظر 

 يف قضايا احلذف واإلضافة 
ً
 وتأصيال

ً
بشـــكل أكرث شـــموال

وإعـــادة الرتتيب. فلتصـــدر أوال طبعة كاملـــة لكافة أجزاء 

الدليـــل، وتبقـــى معروضـــة للتجريـــب فـــرتة كافيـــة من 

الزمـــن، ثـــم يعـــاد النظر فيهـــا مرة واحـــدة نظرة شـــاملة 

متكاملة، ســـوف تتســـم يف هـــذه احلالـــة بقـــدر أكر من 

العمـــق والدقـــة. ولكنن�ا رأينـــ�ا أال حنرم قارئ هـــذه الطبعة 

مـــن االطـــالع علـــى ثمـــرات التجـــارب البـــارزة للطبعة 

الســـابقة مـــن هذا الدليـــل، خاصـــة وأنه قد اســـتخدم يف 

جمع مادة علمية لرســـائل علمية وحبوث رفيعة املســـتوى 

داخـــل مصر وخـــارج مصـــر، وأن أغلب تلـــك البحوث قد 

قدم لني�ل درجات علمية )ماجســـتري ودكتوراه( أو للرتقية 

إىل مناصب جامعية )أســـتاذ مساعد، وأســـتاذ (. ولذلك 

يقدم القســـم الثالـــث من هذه الطبعة بعـــض املقرتحات 

للتعديـــل )باحلذف واإلضافـــة وتغيري ترتيب األســـئلة( 

الـــيت أثمرتهـــا بعـــض املحـــاوالت الرائدة الســـتخدام هذا 

. وقد اخرتت 
ً
 علميـــا

ً
الدليـــل يف جمع مـــادة ميدانيـــ�ة جمعا

ثالث رســـائل للماجســـتري والدكتـــوراه نشـــر أصحابها يف 

داخلهـــا تلك املقرتحـــات بالتفصيل بن�اء علـــى الدعوة اليت 

كانت منشـــورة يف مقدمة الطبعة األوىل مـــن هذا الدليل، 

ا، والـــيت ترجو 
ً

والـــيت تكرر نشـــرها يف هـــذه الطبعـــة أيض

اجلامعن الذين سيســـتخدمون هـــذا الدليـــل أال يبخلوا 

بتســـجيل ملحوظاتهم واقرتاحاتهم ســـواء حـــول صياغة 

األســـئلة، أو عن إضافة أســـئلة جديـــدة …إلخ.

وهذه الرســـائل هي على حســـب ترتيـــب االنتهاء من 

إجنازهـــا: مـــى الفرنـــواين املعنونـــة: بعض مالمـــح التغري 

االجتماعـــي والثقـــايف يف الريـــف املصـــري، كما تعكســـه 

عـــادات دورة احليـــاة: دراســـة متعمقـــة لقريـــة مصرية، 

رســـالة دكتوراه أشـــرفت عليهـــا علياء شـــكري، وقدمت 

لقســـم االجتماع بكليـــة البن�ات جامعة عن شـــمس عام 

1989. والرســـالة الثانيـــ�ة هي رســـالة ســـميح شـــعالن 

املعنونة: املـــوت والمأثورات الشـــعبي�ة: دراســـة ميداني�ة 

بقريـــة كفر األكـــرم محافظـــة املنوفية، وقـــد أجنزت حتت 

إشـــراف علياء شـــكري، وصفوت كمـــال، وقدمـــت لني�ل 

درجـــة الماجســـتري إىل املعهـــد العـــايل للفنون الشـــعبي�ة، 

بأكاديميـــة الفنـــون عـــام 1991. والرســـالة الثالثـــة هـــي 

رســـالة ســـعاد عبد العزيز خميس املعنونة: عـــادات دورة 

احلياة، دراســـة فولكلوريـــة لقبيلة املحـــس النوبي�ة حتت 

إشـــراف علياء شـــكري، محمد اجلوهري وحســـن اخلوىل، 

وقـــد قدمت إىل كليـــة البنـــ�ات جامعة عن شـــمس لني�ل 

درجـــة الدكتوراه عام 1991. وقد نشـــرت مقرتحــــات كل 

دراسة من هذه الدراسات الثالث يف فصــــل مستقل مــــن 

فصول القســــم الثالث. ويف القسم الرابــــع قدمت عرضـا 

لنماذج المادة امليــــداني�ة اليت جمعت بواسطة هذا الدليل 

أخذناها عــــن هذه الرســـائل الثالث نفســـها.

دليل جمع عادات الطعام:

أمـــا الدليـــل الثـــاين الـــذي قدمتـــه عليـــاء شـــكري يف 

مجـــال العـــادات واملعتقـــدات الشـــعبي�ة فقـــد كان حول 

عـــادات الطعـــام، وقد صـــدر بعنـــوان: الدراســـة العلمية 

لعادات الطعـــام وآداب المائدة عـــن دار املعرفة اجلامعية 

باإلســـكندرية عام 1993 يف 238 صفحـــة. وقد صدر يف 
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ا عام 2015 عن سلســـلة الدراســـات 
ُ

طبعـــة جديدة أيض

الشـــعبي�ة بالهيئ�ة العامـــة لقصور الثقافة. واشـــتمل هذا 

الدليل على ثالثة أقســـام، يغطي األول األســـس النظرية 

واملنهجيـــة، فيؤكـــد علـــى التداخل بـــن عـــادات الطعام 

وســـائر مياديـــن الـــرتاث الشـــعيب كاألدب واملعتقـــدات 

الشـــعبي�ة والدين، حيث تكشـــف دراســـة عادات الطعام 

وآداب المائـــدة عن خطوط االتصال الثقـــايف أو االحتكاك 

بـــن ثقافتن�ا والثقافـــات األخرى، وكذلـــك اتصال عادات 

الطعـــام وآداب المائـــدة بالظواهـــر االجتماعيـــة األخرى، 

كما تكشـــف عن الفـــروق البدوية احلضرية مـــن ناحية، 

والريفيـــة احلضريـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى، وهـــي مؤشـــر 

هام قـــادر علـــى إلقاء الضـــوء على تطـــور مكانـــة املرأة يف 

املجتمـــع. وذيلـــت املقدمـــة بمجموعـــة مـــن املالحظات 

املوجهـــة للباحـــث الذى جيمع مـــادة علمية بواســـطة هذا 

الدليـــل، توضح أن أســـئلة الدليـــل قد تركز 

يف بعـــض جوانبهـــا علـــى العناصـــر المادية 

أو علـــى األشـــياء، وأن موضـــوع اخلزب حيظى 

باهتمـــام أســـئلة الدليـــل، إذ ُيعـــد موضوع 

اخلـــزب من موضوعـــات عـــادات الطعام اليت 

حظيـــت بأكر قـــدر مـــن اهتمام الدارســـن 

للمجتمعـــات  األجانـــب  األنرثوبولوجيـــن 

العربي�ة، كمـــا توضح أهمية دراســـة مزياني�ة 

تـــردد  وكـــرثة  اإلنفـــاق،  وسياســـة  األســـرة 

مصطلحات معين�ة مثل أكالت املناســـبات، 

ودوائر انتشـــار أطعمة ومشـــروبات معين�ة، 

. وأنـــه يف بعـــض 
ً
كالشـــاى والقهـــوة مثـــال

املناســـبات والقطاعـــات يتـــم االرتـــداد إىل 

 بذلك االجتاه العام لنســـيان 
ً
الرتاث مخالفـــا

جوانـــب كثرية منـــه وجتاهلها بفعـــل ظروف 

التغـــري االجتماعـــى العـــام. وهنـــاك بعض 

أصنـــاف األطعمة والمأكـــوالت اليت تب�دلت 

مكانتها االجتماعية، وعالقة األســـرة املمتدة 

املعدلـــة وأكالت املناســـبات واإلجازات. كما 

توضـــح املالحظـــات العقبـــات الـــيت يمكن 

أن تصـــادف جامـــع بي�انـــات دراســـة عادات 

الطعام وآداب المائدة. وتن�اقش اســـتعانة الباحث بكتب 

الطهـــي املوجـــودة لتتبـــع دورهـــا وتأثريهـــا علـــى ثقافات 

الطعـــام يف البيئـــ�ات الـــيت تعيش فيهـــا.  وأهميـــة مراعاة 

األبعاد الزمنيـــ�ة أو التاريخية، واجلغرافيـــة، واالجتماعية 

»مائـــدة  تعبـــري  أن  وتوضـــح  جيمعهـــا.  الـــيت  للبي�انـــات 

الطعام« تعين جلســـة الطعام وليس املنضـــدة أو الطاولة 

الـــيت يوضـــع عليهـــا األكل. وتوضـــح البي�انـــات اليت جيب 

على الباحـــث أن يســـتوفيها يف صـــدر البحـــث. ويغطي 

 ،
ً
القســـم الثاىن أســـئلة الدليل اليت تتكون من 343 سؤاال

تغطي املوضوعات التالية: الوجبـــات ومواعيدها، أكالت 

املناســـبات، اخلزب، احلبـــوب والبقول، اللحـــوم، الطيور، 

األســـماك، اخلضراوات، طرق إعداد الطعام، طرق حفظ 

الطعـــام، األواين واألدوات، الفطائـــر، احللويات، صناعة 

األلبـــان، املشـــروبات، معتقـــدات حـــول الطعـــام، آداب 
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المائدة، االجتـــار يف املواد الغذائيـــ�ة، التجديدات يف عادات 

الطعـــام وآداب المائـــدة. ويســـتعرض القســـم الثالـــث 

 مـــن المـــادة امليدانيـــ�ة املتعلقـــة باخلـــزب يف الرتاث 
ً
جانبـــ�ا

الشـــعيب، واليت جمعـــت أثنـــ�اء إعـــداد الدليـــل وجتربت�ه. 

وهـــي البي�انـــات اخلاصة بتطبيق األســـئلة مـــن 53 حى 

79 مـــن الدليل. وتغطـــي موضوعات األســـماء اليت يكى 

بهـــا عن اخلـــزب، وأنـــواع اخلـــزب، واألنـــواع الـــيت تصنع يف 

املـــزنل، واألنواع اليت تصنـــع يف الفرن العـــام، واألنواع اليت 

اختفت، وأنـــواع اخلزب اليت تصنع يف املناســـبات، ووصف 

عملية العجـــن، ووصف عملية تقريص اخلـــزب، واألوعية 

املصاحبـــة لذلك، واملســـؤولون عن إعداد اخلـــزب يف املزنل، 

واألدوات الـــيت تســـتخدم يف اخلبـــزي، ومدى وجـــود أفران 

خاصة باألســـرة، ووصف شـــكل الفـــرن، وكيفيـــة إعداد 

الفرن للخبزي، ومدى تب�ادل األســـر املجاملة يف استخدامها 

ــر الـــيت جيـــب أن تراعى عند اســـتخدام  األفـــران، واملحاذـي

أفـــران اآلخرين، مـــدى وجود فـــرن للمنطقـــة مقابل أجر، 

ومدى وجـــود أيام خاصـــة للخبزي، الفرتة الـــيت تفصل بن 

كل خـــزبة وأخـــرى، األوعيـــة املصاحبـــة للعجـــن واخلبزي، 

املســـؤول عن توزيـــع العمل عنـــد اخلبزي، أطـــراف عملية 

 للعالقات االجتماعيـــة، احرتاف 
ً
اخلبـــري باعتب�ارها مجـــاال

اخلبزي نظـــري أجر، وكيفية تقـــايض اخلبازة أجرهـــا، املهارة 

 ملهارة املـــرأة بصفة عامة، 
ً
يف إعـــداد اخلزب باعتب�ارهـــا محكا

ختزيـــن اخلـــزب، مصـــدر احلصـــول علـــى الدقيـــق، كمية 

اخلزب الـــيت يأكلها الفـــرد البالغ عـــادة يف وجبـــات اإلفطار 

والغداء والعشـــاء. ويـــورد الدليل أربعـــة مالحق، يمثل كل 

منها أداة تســـاعد جامـــع البي�انـــات أثن�اء العمـــل امليداين، 

مثل تســـجيل بي�انـــات اإلخبارين، وتســـجيل املقتني�ات، 

وتســـجيل الصور اليت يلتقطها اجلامـــع يف امليدان، ويقدم 

 ملحقـــا بالرســـوم واألشـــكال 
ً
الدليـــل يف النهايـــة وأخـــريا

اخلاصة بموضوع اخلـــزب اليت تم توثيقها ميدانًي�ا. ونشـــري 

هنـــا إىل أن اهتمام علياء شـــكري بهذا املوضـــوع امتد على 

املســـتوى العريب، وفق ما نشـــر يف كتاب »عـــادات الطعام 

يف الوطـــن العـــريب« الـــذي صـــدر عـــام 2005 عـــن دار 

بالقاهرة. للتوزيـــع  الكتاب 

دراسات يف علم الفولكلور:

شـــاركت عليـــاء شـــكري مجموعـــة مـــن األســـاتذة 

حمـــل  الـــذي  الشـــهري  املجمـــع  الكتـــاب  يف  والباحثـــن 

عنـــوان »دراســـات يف علم الفولكلـــور«، والـــذي صدر يف 

طبعتـــه األوىل عـــام 1994 عـــن دار املعرفـــة اجلامعيـــة 

باإلســـكندرية، ثم أعيد طبعه مرة أخرى عـــام 1998 عن 

دار عن للدراســـات والبحـــوث اإلنســـاني�ة واالجتماعية، 

وطبعة ثالثة عـــام 2016 عن مركز البحوث والدراســـات 

االجتماعية جبامعة القاهرة. ويقـــع الكتاب يف حوايل 420 

صفحـــة. حياول هـــذا الكتـــاب تأكيـــد األســـس النظرية 

واملنهجيـــة لعلـــم الفولكلـــور، واالحتفـــاء ببعـــض رواده، 

باإلضافـــة إىل تقديـــم بعض األعمال اخلاصـــة بالباحثن 

الشـــبان املتخصصن يف هذا املجال. وينقسم إىل قسمن 

رئيســـين، خيتص األول بعرض بعض األســـس النظرية 

واملنهجيـــة لعلـــم الفولكلـــور، حيـــث يعرض مليـــدان هذا 

العلـــم، وتعريفه، وأهميت�ه، وأقســـامه الرئيســـية، وطرق 

 للباب 
ً
جمع مادته العلميـــة. ويمثل هذا الفصـــل تلخيصا

األول مـــن كتاب علـــم الفولكلـــور )اجلـــزء األول( ملحمد 

اجلوهـــري. ثـــم تقـــدم عليـــاء شـــكري يف الفصـــل الثاين 

لواحـــد من أبـــرز رواد علـــم الفولكلور هو العالـــم الفرنيس 
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»فان جنب« تســـتعرض فيـــه التطور التارييخ لدراســـة 

عناصر الرتاث الشـــعيب حـــى ظهور مصطلـــح الفولكلور 

يف أوائل العشـــريني�ات، وحياة فان جنـــب وإنت�اجه العليم 

، ورحالتـــه امليدانيـــ�ة إىل 
ً
الـــذى ين�اهز اخلمســـن مؤلفـــا

شـــمال أفريقيا وجنـــوب بولنـــدا وإىل جميع أحناء فرنســـا 

. وقســـمت حياتـــه إىل عـــدة مراحل، تبـــ�دأ األوىل 
ً
تقريبـــ�ا

باالهتمام بالعـــادات الشـــعبي�ة، وأبرز إنت�اج هـــذه املرحلة 

كتابـــه »طقـــوس العبور«. أمـــا الثاني�ة فقد ســـيطر عليه 

فيهـــا االهتمام باألدب الشـــعيب ونظرياته وأشـــهر إنت�اجه 

كتابه »تكوين احلكايـــات«. أما املرحلـــة الثالثة واألخرية 

فهـــي مرحلـــة التنظـــري القائـــم على التســـجيل الشـــامل 

والنظـــرة الكليـــة العامـــة إىل الـــرتاث الشـــعيب الفرنيس، 

وأبـــرز إنت�اجهـــا كتـــاب »املدخـــل إىل الفولكلـــور الفرنيس 

املعاصر«. وتعرض الدراســـة إســـهام فـــان جنب يف وضع 

حدود لدراســـة الفولكلور وتفســـري الظواهـــر الفولكلورية 

واالقتصاديـــة  والنفســـية  االجتماعيـــة  النـــواىح  مـــن 

 تقييم أعمالـــه ومزجـــه براعة بن 
ً
واجلغرافيـــة. وأخـــريا

علـــم االجتمـــاع واإلثنوجرافيـــا والفولكلـــور، بيـــ�د أن أهم 

المآخـــذ علـــى أعمالـــه أنـــه اعتـــر الفولكلور مـــن العلوم 

البيولوجيـــة. ويتن�اول محمد اجلوهـــرى يف الفصل الثالث 

أحـــد رواد علم الفولكلور على مســـتوى الوطن العريب وهو 

رائد األدب الشـــعيب »عبد احلميد يونس« فيســـتعرض 

جوانـــب ريادته، وامتالكـــه رؤية متكاملـــة وناضجة لبن�اء 

علـــم الفولكلـــور ورســـالته، وتعريفـــه للرتاث الشـــعيب. 

وخيتتـــم القســـم األول مـــن هذا الكتـــاب بدراســـة لعلياء 

شـــكرى »أخالقيـــات البحـــث العلـــى يف مجـــال الرتاث 

الشـــعيب«. وســـوف نعرض لـــه بالتفصيل يف ختـــام هذا 

املقـــال. أما ثاىن أقســـام الكتاب فيقدم دراســـات ميداني�ة 

وتطبيقيـــة وواقعيـــة تغطـــي مختلـــف مياديـــن الـــرتاث 

الشـــعيب. ويب�دأ هذا اجلزء بدراســـة عن اإلبداع يف الرتاث 

الشـــعيب ملحمد اجلوهرى، حيث يعرض ملفهـــوم اإلبداع، 

وفض االشـــتب�اك بن مفهـــوم »الشـــعبي�ة« القائم على 

التقليد والتكـــرار واحلفظ، واإلبداع القائـــم على مخالفة 

ا على أن عملية إنت�اج 
ً

التقليـــد وعلى اخللق اجلديد، مؤكـــد

الرتاث وتداوله وتغريه عملية مســـتمرة منـــذ بدء اخلليقة 

ومســـتمرة إىل األبد. وحتدد الدراســـة أربعة أبعاد أساسية 

لعمليـــة اإلبداع. يتمثل البعد األول يف النظر إىل الشـــعبي�ة 

كتقليـــد وتكرار، حيث تعتـــر صفة التقليدية أو الشـــيوع 

أو الشـــعبي�ة أو التكرار ألصق الصفات بالرتاث الشـــعيب. 

ويتمثل البعـــد الثاىن يف أهميـــة األفراد املبدعـــن ودورهم 

يف صياغـــة وتشـــكيل الـــرتاث الشـــعيب، وذلـــك بغـــض 

النظـــر عـــن الطبقـــة أو الفئـــة االجتماعية الـــيت ينتمون 

إليها. ويتعلـــق البعد الثالث بقضية التطوير واالســـتلهام 

كصـــورة من صور التجديـــد أو اإلبداع يف الرتاث الشـــعيب. 

أمـــا البعـــد الرابع فيتنـــ�اول موجـــات التجديـــد والتغيري، 

وفيه يتن�اول املؤلـــف اخلرافات العلميـــة كتجديد للرتاث 

يف املجتمـــع الصناعي.

ــة  ــة ملجموعـ ــول التاليـ ــاب يف الفصـ ــرض الكتـ ــم يعـ ثـ

ممـــزية مـــن الدراســـات العلميـــة الـــيت أشـــرفت عليهـــا عليـــاء 

ـــن  ـــة م ـــوراه ملجموع ـــتري والدكت ـــيت الماجس ـــكري يف مرحل ش

ـــرتاث  ـــة ال ـــالم حرك ـــن أع ـــوم م ـــدون الي ـــن يع ـــن الذي الباحث

الشـــعيب املصـــري، ويبـــ�دأ الفصـــل الســـادس بعـــرض ألحـــد 

فصـــول رســـالة الدكتـــوراه اخلاصـــة بالباحـــث ســـميح 

شـــعالن عـــن العـــادات والتقاليـــد املرتبطـــة باخلـــزب. ويمثـــل 

الفصـــل الســـابع أحـــد فصـــول رســـالة الماجســـتري اخلاصـــة 

بنفـــس الباحـــث عـــن مظاهـــر االحتفـــاالت اجلنائزيـــة، 

ويتنـــ�اول الفصـــل الثامـــن أحـــد فصـــول رســـالة الماجســـتري 

اخلاصـــة بالباحـــث محمـــد عمـــران املقومـــات الفنيـــ�ة 

والثقافيـــة لإلنشـــاد الديـــين الشـــعيب. أمـــا الفصـــل التاســـع 

ــن  ــة فاتـ ــاحلى للباحثـ ــعيب السـ ــب الشـ ــى الطـ ــز علـ فريكـ

ـــاور  ـــة مح ـــة يف أربع ـــذه الدراس ـــاءت ه ـــد ج ـــي. وق ـــد عل أحم

أساســـية، يعـــرض املحـــور األول لإلطـــار النظـــري واملنهـــي، 

ـــة  ـــعبي�ة مصنف ـــة الش ـــات العالجي ـــاىن املمارس ـــش الث وين�اق

 للمـــواد والعناصـــر املســـتخدمة يف إعدادهـــا مـــع 
ً
وفقـــا

 
ً
اإلشـــارة إىل مـــدى انتشـــار أو احنســـار هـــذه املمارســـات زمنيـــ�ا

، أمـــا املحـــور الثالـــث فيختـــص بعـــرض 
ً
 وطبقيـــا

ً
ومكانيـــ�ا

ـــق  ـــص نس ـــول خصائ ـــة ح ـــتخالصات النظري ـــض االس بع

ـــع  ـــور الراب ـــرض املح  يع
ً
ـــريا ـــاحلي. وأخ ـــعيب الس ـــب الش الط

ألهـــم عوامـــل التغـــري يف هـــذا النســـق. وتهـــدف الدراســـة إىل 
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الكشـــف عـــن املمارســـات الشـــعبي�ة العالجيـــة اخلاصـــة 

ـــري«  ـــو ق ـــج »أب ـــاحل خلي ـــماك بس ـــادي األس ـــات صي جبماع

ــن  ــة بـ ــن العالقـ ــف عـ ــم الكشـ ــكندرية، ثـ ــ�ة اإلسـ بمدينـ

ـــا  ـــاحلية، وم ـــ�ة الس ـــص البيئ ـــن خصائ ـــات وب ـــذه املمارس ه

 مـــن أن 
ً
تتيحـــه مـــن عناصـــر وإمكانـــات طبيعيـــة انطالقـــا

ـــد  ـــة ق ـــات املختلف ـــعيب يف الثقاف ـــب الش ـــاط الط ـــب أنم أغل

ــزي  ــددة  تتمـ ــ�ة محـ ــة بيئيـ ــن خـــالل خصوصيـ ــكلت مـ تشـ

بمـــواد وعناصـــر اجتهـــد اإلنســـان يف اســـتغاللها للوفـــاء 

جبانـــب حيـــوي مـــن احتي�اجاتـــه األساســـية، وهـــو مجـــال 

الطـــب والعـــالج. وتصنـــف الدراســـة املمارســـات العالجيـــة 

إىل: ممارســـات مســـتمدة مـــن بعـــض احليوانـــات البحريـــة، 

ـــماك،  ـــن األس ـــ�ة م ـــواع معين ـــن أن ـــتمدة م ـــات مس وممارس

وممارســـات مســـتمدة مـــن الطيـــور البحرية،وممارســـات 

مســـتمدة مـــن األعشـــاب والنب�اتـــات البحريـــة، وممارســـات 

ـــات  ـــة، وممارس ـــار البحري ـــور واألحج ـــن الصخ ـــتمدة م مس

ـــة  ـــات عالجي ـــر، وممارس ـــاء البح ـــن م ـــتمدة م ـــة مس عالجي

مســـتمدة مـــن هـــواء البحـــر، وممارســـات مســـتمدة مـــن 

رمـــال البحـــر. 

ويركـــز الفصـــل العاشـــر علـــى وظائـــف املعتقـــدات 

الســـحرية عنـــد جماعـــات صيـــادي األســـماك بســـاحل 

خليـــج أيب قـــري، للباحثـــة فاتـــن أحمـــد علـــي. وحتـــاول 

هـــذه الدراســـة إلقـــاء الضـــوء علـــى املعتقـــدات الســـحرية 

ـــ�دأ باملمارســـات الســـحرية  اخلاصـــة بهـــذه اجلماعـــات، وتب

ـــري  ـــياء ذات التأث ـــكال واألش ـــواد واألش ـــى امل ـــد عل ـــيت تعتم ال

الســـحري، ثـــم املعتقـــدات الســـحرية الـــيت تنـــ�درج حتـــت 

احلـــظ،  جتلـــب  وأفعـــال  أشـــياء  يف  االعتقـــاد  ظاهـــرة 

 ظاهـــرة التـــويق ممـــا جيلـــب الشـــر 
ً
وأخـــرى مكروهـــة، وأخـــريا

ــ�اول مالمـــح التغـــري  ــا الفصـــل األخـــري فيتنـ والنحـــس. أمـ

يف الـــزي التقليـــدى للمـــرأة، ويركـــز علـــى دراســـة ميدانيـــ�ة 

ــوء  ــاء الضـ ــع إلقـ ــارات، مـ ــع اإلمـ ــع يف مجتمـ ــة الرقـ حلالـ

علـــى مـــا طـــرأ عليـــه مـــن تغـــريات يف الشـــكل والوظيفـــة، إىل 

ـــع  ـــع الواق ـــل م ـــن تفاع ـــريه م ـــة تعب ـــام بكيفي ـــب االهتم جان

التاريـــيخ واجلغـــرايف ملجتمـــع الدراســـة مـــن جانـــب، ومـــع 

مختلـــف الظـــروف االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة 

املتغـــرية مـــن جانـــب آخـــر. وأجريـــت هـــذه الدراســـة يف يح 

»املرخانيـــ�ة« وهـــو أحـــد أحيـــاء مدينـــ�ة العـــن يف اإلمـــارات. 

ـــ�ه،  ـــع، وماهيت ـــميات الرق ـــة مس ـــذه الدراس ـــت ه ـــا تن�اول كم

وخصائصـــه، وتغـــري وظائفـــه ووضعـــه بدايـــة مـــن اجلبهـــة، 

والســـيف وعـــن الرقـــع، والشـــبق، وجســـم الرقـــع .كمـــا 

 وظائـــف الرقـــع يف المـــايض ويف احلاضـــر، 
ً
تن�اولـــت أيضـــا

ســـواء الوظائـــف النفعيـــة أو اجلماليـــة.

الرؤية النظرية والتطبيقية للرتاث الشعيب:

صدر كتاب »دراســـة الرتاث الشـــعيب: رؤيـــة نظرية 

ودراســـات تطبيقيـــة« عـــن دار املعرفة اجلامعيـــة لعلياء 

شـــكري ومحمد اجلوهري عـــام 2003، اشـــتمل الكتاب 

على ثالثـــة أبواب رئيســـية اهتمت بالكشـــف عن الكثري 

مـــن املفاهيـــم النظرية من خـــالل الدراســـات التطبيقية 

خاصة الدراســـات العامليـــة اليت ارتبطت بعلـــم الفولكلور 

خالل القرن العشـــرين. تنـــ�اول البـــاب األول مفهوم علم 

الفولكلـــور وحـــدوده، وأهميتـــ�ه النظريـــة والتطبيقيـــة، 

وناقـــش التعريفـــات العامليـــة للفولكلور، ثـــم تصنيفات 

ف أســـاليب  العلـــم املختلفة كمـــا رصدها الـــرواد، ثم َعرَّ

جمـــع الـــرتاث الشـــعيب ميدانًي�ا ومـــن املدونـــات. وتن�اول 

البـــاب الثـــاين بعـــض رواد علـــم الفولكلـــور مثـــل االجتاه 

البحـــي لألخوين جريم يف دراســـة األدب الشـــعيب، وكذا 

دراســـة أراء فـــان جينـــب ومناقشـــة أعمالـــه. ثـــم تن�اول 

اجلانب التطبيقي من الكتاب يف البـــاب الثالث مجموعة 

مهمة من الدراســـات بـــدأت ببحث وحـــدة املنهج يف علم 

الفولكلـــور، وحبـــث االجتـــاه التاريـــيخ وفلســـفة التحليل 

التارييخ للمـــادة الفولكلوريـــة. ثم حبث االجتـــاه اجلغرايف 

يف إعـــداد أطلس الفولكلور واملحـــاوالت العاملية والوطني�ة 

إلنشـــائه، خاصـــة محـــاوالت هانـــز فينكلـــر واملحاوالت 

الســـابقة عليه واجتاهاته املنهجية، وينتقـــل املؤلفان بعد 

ذلـــك للتعريف باالجتـــاه االجتماعي )السوســـيولويج( يف 

الدراســـات الفولكلوريـــة العامليـــة خاصة أوروبا، مشـــرًيا 

إىل مفهـــوم حملة الـــرتاث الشـــعيب بن الريـــف واحلضر 

والفئـــات والطوائـــف اخلاصـــة، واملبدعـــون مـــن أفـــراد 

املجتمـــع، ثم رصد حركـــة الرتاث الشـــعيب داخل املجتمع، 
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وخيتتـــم الكتـــاب ببحث االجتـــاه النفيس ودراســـة الطابع 

القـــويم من خـــالل التحليـــالت الســـيكولوجية لطبيعة 

الشـــعيب. الرتاث  مواد 

التغري االجتماعي والثقايف يف الوطن العريب:

أصـــدرت عليـــاء شـــكري مجموعـــة مـــن الدراســـات 

املهمة حـــول الرتاث الشـــعيب العريب، انعكســـت معظمها 

علـــى قضايا وموضوعات رســـائل الماجســـتري والدكتوراة 

الـــيت أشـــرفت عليهـــا. ويف هذا اإلطـــار صـــدرت الطبعة 

الثاني�ة لكتـــاب »بعض مالمح التغـــري االجتماعي الثقايف 

يف الوطـــن العـــريب: دراســـات ميدانيـــ�ة لثقافـــة بعـــض 

املجتمعـــات املحلية يف اململكـــة العربي�ة الســـعودية« عن 

دار الثقافة للنشـــر والتوزيع عـــام 1983 يف 484 صفحة 

ضمن سلســـلة علـــم االجتمـــاع املعاصـــر رقـــم 23. وقد 

أعيـــد نشـــره مـــرة أخـــرى عـــام 2005 عـــن دار الكتـــاب 

 من 
ً
للتوزيع. وتشـــري مؤلفـــة الكتـــاب إىل أنه يضم عـــددا

الدراســـات الـــيت تمثـــل القســـم األول مـــن مجموعة من 

الدراســـات امليدانيـــ�ة اليت تســـتهدف إلقاء الضـــوء على 

بعـــض مالمـــح التغـــري الثقـــايف االجتماعـــي يف الوطـــن 

عـــد األوىل مـــن نوعها عن 
ُ

العـــريب، وأن هـــذه الدراســـات ت

هـــذه املجتمعـــات. وعن أبـــرز أهـــداف هذه الدراســـات، 

فهي أنها تشـــكل فرصة الختبـــ�ار األدوات العلمية واألدلة 

امليداني�ة اخلاصة بدراســـة الرتاث الشـــعيب. ولقد اخترت 

 يف املجتمـــع املصري )علـــى اختالف 
ً
تلـــك األدوات كثـــريا

محافظاته وريفـــه وحضره( ولكنها كانـــت الفرصة األوىل 

الختب�ارهـــا خارج املجتمع املصري، ومـــن ثم إجراء مقارنات 

بـــن عناصر الثقافـــة التقليدية بن أجـــزاء املجتمع العرىب 

املختلفة. وتمثل هذه الدراســـات عملية تســـجيل شـــامل 

لبعـــض عناصـــر الثقافـــة التقليديـــة، أو بعـــض أجـــزاء 

الرتاث الشـــعيب يف املجتمعات املحلية موضوع الدراســـة. 

وتوضح علياء شكري أنها  حاولت أن تسري كل الدراســــات 

علـــى منـــوال واحـــد، أو علـــى األقل علـــى نهـــج متقارب، 

 يف تقديم 
ً
ألن ظـــروف كل مجتمـــع كانـــت تت�دخـــل دائمـــا

موضـــوع علـــى آخـــر، أو املســـاعدة على تفصيـــل وخدمة 

موضـــوع أكرث مـــن املوضوعـــات األخـــرى، ومن ثـــم فقد 

بذلـــت كل جهـــد ممكن لكي ختـــرج تلك البحـــوث بصورة 

منمطة. ويســـتعرض اجلزء األول منهـــا األرض والناس، 

فيعرض للمحـــة تاريخيـــة جغرافية وملحة عن الســـكان، 

 للنشـــاط االقتصـــادي األســـايس. وبعد ذلك 
ً
ثـــم تصويرا

يـــأيت جزء ثـــان يغطـــي العـــادات الشـــعبي�ة، ومـــن أبرزها 

دورة احلياة بمراحــــلها الثالث: امليالد، والـــزواج، والوفاة. 

وقـــد خصصت يف بعـــض الدراســــات فصـــول أو فقرات 

مســـتقلة حتت هذا اجلزء لدراســـة عادات وآداب الطعام. 

ويمثـــل اجلزء الثالث دراســـة لبعض عناصـــر املعتقدات 

الشـــعبي�ة، حيـــث حاولت املؤلفـــة أن تـــرز موضوعن أو 

ثالثـــة لتجنب املصاعـــب اليت كانـــت تواجه دراســـة هذا 

 للمقارنة ســـواء 
ً
 مشـــرتكا

ً
املوضـــوع. ولكى تقدم أســــاسا

على املســـتوى الوطـــين أو القـــويم فيما بعـــد، فقد أبدت 

 بموضوعـــي الكائن�ات فوق 
ً
 خاصـــا

ً
علياء شـــكري اهتماما

الطبيعيـــة، والطـــب الشـــعيب. وكان من املنطقـــي – لدى 

اإلخباريـــن- أن ينظر إىل اجلن )وهم أبـــرز الكائن�ات فوق 

 يف 
ً
 واردا

ً
الطبيعــــة يف نظر املعتقد الشعيب( باعتب�ارهم أمرا

تراث االســـالم الصحيح جاء ذكرهــــم يف القرآن. وال شـــك 

أن تلك اإلشـــارة كانت تمثل ســـالًحا ذا حدين، فهي تربط 

اإلخبـــاري بالتصور القـــرآين للجن دون ســـواه. وقد جاءت 

تلـــك املوضوعـــات على قـــدر مـــن التجانس يف أســـلوب 

املعاجلـــة. ويف ختـــام الدراســـة تن�اولـــت عليـــاء شـــكري 

االجتاهـــات العامة للتغري، من خالل حبـــث التغري اخلاص 

باململكـــة العربيـــ�ة الســـعودية يف ظـــل ظهـــور البـــرتول، 

 عـــن التغري يف القطـــاع الزراعي والهجـــرة والتعليم، 
ً
فضال

وكـــذا اجتاهات التغري يف عناصر الثقافة وشـــكل النشـــاط 

التجـــارى والـــرثوة احليواني�ة، ووســـائل النقـــل التقليدية 

واحلديثـــ�ة، والصناعـــات املحليـــة والتقليديـــة، والبيت 

القـروي، وعــــادات الطعــــام وآداب المائدة، وعادات دورة 

احليــــاة، ووظيفـــة املســـجد، واألعياد الشـــعبي�ة والطب 

باململكة. الشـــعيب 

الريادة يف مجال حبث املرأة العربي�ة :

ُيعـــد حبث املـــرأة املصريـــة والقضايا املرتبطـــة بها من 

أهم املحطـــات العلمية الـــيت اهتمت بها علياء شـــكري يف 
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رحلتهـــا العلمية. وقـــد كانت صاحبة ريـــادة يف هذا املجال 

قبـــل بدء االهتمام الرســـيم بقضايا املرأة على املســـتوين 

الوطين والعريب. وقد تأسســـت أحباث علياء شـــكري حول 

املـــرأة يف إطار مشـــروع حبي ضخـــم على النطـــاق الدوىل 

جـــري باإلشـــرتاك مـــع منظمة العمـــل الدوليـــة جبنيف 
ُ
أ

عـــام 1981. وكان مـــن بـــن املحاور الرئيســـية للدراســـة 

التقييم النقدي ألنشـــطة املرأة االقتصاديـــة غري املنظورة 

وغري املدرجـــة باإلحصاءات الرســـمية. وقـــد أجريت هذه 

الدراســـة باستخدام أحدث األســـاليب واألدوات البحثي�ة 

وقتهـــا مثل جـــداول اســـتخدام الوقـــت وغريهـــا. وكانت 

نت�اجئ هـــذا البحث منطلقـــا لبحوث أخـــرى جديدة قامت 

ا. وقد أثمـــر ذلك مجموعة 
ً
ا وإشـــراف

ً
بها علياء شـــكري حبث

من الكتـــب واألحباث، جـــاءت على النحـــو التايل: 

قضايا املـــرأة بن الرتاث والواقـــع، تقارير حبث الرتاث - 

البحـــوث والدراســـات  والتغـــري االجتماعـــي مركـــز 

االجتماعيـــة، كليـــة اآلداب، جامعة القاهـــرة، 2017.

املـــرأة يف الريف واحلضر، دراســـة حلياتهـــا يف العمل - 

اجلامعيـــة،  املعرفـــة  دار  )باالشـــرتاك(،  واألســـرة 

.2012 اإلســـكندرية، 

الثالـث، -  العالـم  يف  السـكاني�ة  واملشـكالت  املـرأة 

)باالشرتاك(، مركز الدراسات والبحوث االجتماعية، 

.2005 ترجمـات،  القاهـرة،  جامعـة 

املرأة واملجتمع، وجهة نظر علم االجتماع )باالشرتاك(، - 

دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 2012. 

علـــم اجتمـــاع املـــرأة )باالشـــرتاك(، مكتبـــ�ة زهـــراء - 

.2015 القاهـــرة،  الشـــرق، 

وســـنعرض هنـــا للكتابـــن األولـــن كنمـــوذج لهـــذا 

االجتـــاه، األول هـــو كتـــاب »قضايـــا املـــرأة املصريـــة بن 

الـــرتاث والواقـــع: دراســـة للثبـــ�ات والتغـــري االجتماعـــي 

والثقـــايف« الذي صـــدر عن مركـــز البحوث والدراســـات 

االجتماعيـــة بكليـــة اآلداب جامعـــة القاهرة عـــام 2003 

يف 443 صفحـــة ضمـــن تقاريـــر حبـــث الـــرتاث والتغـــري 

االجتماعى رقـــم 13، وقد صدرت طبعـــة جديدة من هذا 

الكتاب عـــام 2017. وقد نالت املؤلفة عن هذه الدراســـة 

جائـــزة أفضل عمـــل ثقايف عـــن الهيئـــ�ة املصريـــة العامة 

للكتـــاب يف العـــام نفســـه )2003(. وتتمثـــل اإلضافـــة 

األساســـية يف هـــذا الكتـــاب يف االعتمـــاد الكامـــل علـــى 

املنهـــج األنرثوبولـــوىج، مع جتديـــده وتطويـــره، وتطويعه 

ليالئم دراســـة مجتمـــع تارييخ عريق كاملجتمـــع املصري. 

وربمـــا كان من أبـــرز تلك اإلضافـــات املنهجية اســـتخدام 

أســـلوب فريق العمـــل يف هذه البحـــوث امليدانيـــ�ة، الذي 

مكـــن املؤلفـــة مـــن أن تغطـــي الكثـــري مـــن املجتمعات، 

 من احلـــاالت، مـــع االلـــزام بالدقة واملســـتوى 
ً
ومزيـــدا

العلـــيم. كما كشـــفت كيـــف يلعـــب الرتاث بوجـــه عام، 

 مهمـــا يف تكوين 
ً
واملرجعيـــة الديني�ة بشـــكل خـــاص، دورا

فكر وثقافـــة املجتمع املصـــري ووعيه بالقضايـــا اليت تهم 

املـــرأة على وجـــه اخلصوص. فعلـــى الرغم ممـــا حظيت 

بـــه قضايا املرأة من اهتمـــام ورعاية على الســـاحة املحلية 

والعامليـــة، وما شـــغلته  يف فكـــر املتخصصـــن واملهتمن 

ــزال– الدور  بشـــؤون املرأة، إال أن الرتاث قـــد لعب– وما ـي

األقـــوى يف تشـــكيل فكر املجتمـــع املصري. واملشـــكلة مع 

هـــذه املرجعيـــة الرتاثيـــ�ة ذلـــك التن�اقـــض الغريـــب بن 

القـــول والفعل، حيـــث يصل القول إىل حـــد املثالية، بينما 
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تســـري املمارســـات يف الطريق املعاكس لذلـــك يف كثري من 

األحيـــان. وهناك متغري آخر وســـيط بالغ اخلطـــر والتأثري 

يتمثـــل يف الفهـــم اخلاطـــئ املعـــوج لبعـــض النصـــوص 

الدينيـــ�ة. وجنـــد دائمـــا مـــن يتـــوىل تطويـــع مثـــل هـــذه 

 لســـلوكه أو ملوقفه يف 
ً
النصـــوص الديني�ة حى جيد مـــررا

قضية ما، وحيقق مـــا يصبو إليه من أهـــداف وأطماع. ويف 

 من املوروث الشـــعيب، 
ً
هـــذه القضايا جند دعمـــا وتبريـــرا

قد يفوق يف تأثـــريه أحيانا دور املرجعيـــة الديني�ة، أو الفهم 

الشـــعيب املحلي للدين. وقـــد اتضح- على أيـــة حال- أن 

تأثري كل مـــن املوروث الثقـــايف واملرجعيـــة الديني�ة خيتلف 

باختـــالف الزمـــان واملـــكان، والوضـــع الطبقـــي، وظرف 

التطـــور االجتماعى وغري ذلـــك من املتغـــريات. وقد لفت 

النظـــر يف غري موضـــع أن بعـــض عناصر الـــرتاث اليت قد 

يبـــ�دو للوهلـــة األوىل أنها قد اندثـــرت، تـــدب فيها- عند 

توافر شـــروط اجتماعيـــة وثقافية معين�ة– حيـــاة جديدة 

وتنت�ابهـــا موجـــة مـــن االزدهـــار، وجنـــد املـــرأة – يف قضية 

معين�ة- تنتكس وترتد عائدة إىل وضع أســـوأ أو أدىن كانت 

قـــد عرته منذ فرتة، بعـــد أن كان قد خيل للـــدارس املدقق 

. ذلـــك أن الـــرتاث قد أثبت 
ً
أنـــه لن تكـــون إليه عـــودة أبدا

، ولكنه يتسم بقدر هائل 
ً
 وال ثابت�ا

ً
 مقدســـا

ً
أنه ليس شـــيئ�ا

 للظروف 
ً
من املرونـــة والقدرة  على إعادة التشـــكل وفقـــا

املجتمعيـــة. األمـــر الـــذى يعلمنـــا بوضـــوح أن دور هـــذا 

 للمدخـــالت الثقافيـــة واالجتماعية 
ً
الرتاث يتحـــدد وفقا

يف كل عصـــر. فهـــو قادر علـــى اســـتدعاء مفاهيـــم ديني�ة 

وتفســـريات بعينها لبعض النصـــوص الدينيـــ�ة، وابتكار 

مفاهيم جديـــدة: »كأخـــالق القريـــة« أو »األصالة«، أو 

»احلفاظ على الهوية«، أو رفض »االســـتعمار الثقايف« 

أو التصـــدي لتيـــ�ارات وقـــوى »العوملة«...إلخ. 

املقاومـــة  حائـــط  قولهـــا:  شـــكري  عليـــاء  وتضيـــف 

ا يســـقط، 
ً
االجتماعية عندمـــا يتهاوى ويضعف، أو أحيان

فإنه يتكـــئ أول ما يتكئ علـــى أضعف العناصـــر والقوى 

املوجـــودة علـــى املســـرح االجتماعـــي، وأعـــى بهـــا املرأة. 

فالعـــودة إىل الـــرتاث وإىل المـــايض اجلميل تكـــون أقرب 

 علـــى املرأة، الـــيت جندها وبعـــد كل ما حصلت 
ً
تطبيقاتهـــا

من تعليم وبذلـــت من جهد للمشـــاركة يف احلياة العامة، 

بعـــد كل ما حصلتـــه من مقومـــات القوة تتنـــ�ازل عن كل 

، وختتار الزام البيـــت، والبعد عن 
ً
ذلك طواعية واختيـــ�ارا

املعـــايص )مخالطـــة الرجال يف ميـــدان العمـــل(، فتجرد 

نفســـها مـــن كل أســـلحتها، وتعـــود إىل الـــوراء –يف حلظة 

واحـــدة – لرتتـــد إىل ما كانت عليـــه جدة جدتهـــا قبل قرن 

كامـــل. ولكن هـــذا البحث يعلمنا أنـــه ال يمكننـــ�ا – برغم 

كل يشء – أن ننعـــت الـــرتاث بالثبـــ�ات أو اجلمـــود. فقـــد 

رأينـــ�ا بوضوح ســـاطع كيـــف يقبل االســـتجابة للتغريات 

منجـــزات  وعـــن  باآلخريـــن،  االتصـــال  عـــن  الناجمـــة 

الثـــورة املعاصـــرة يف االتصـــاالت، وهي وغريهـــا مثريات 

ومحفزات لتغريات مهمة يف شـــروط الواقـــع االقتصادية 

واالجتماعيـــة، أدت – وتؤدي- يف غري قليـــل من احلاالت 

إىل هـــز هذا الثب�ات النســـيب للرتاث، وجتعلـــه يفقد توازنه 

. ويقدم هذا الكتاب شـــواهد واقعية بعيدة الداللة 
ً
أحيانا

لتلك العالقـــة اجلدلية بن الرتاث وجتـــدد الواقع )أو بن 

الـــرتاث  واملعاصرة- كما حيلو للبعض أن يســـموها( وهي 

 
ً
ـــد رؤيتنـــ�ا لهـــذه العالقـــة بعيدا

ّ
شـــواهد يمكـــن أن ترش

عن الـــرؤى األيديولوجيـــة واملواقف املســـبقة، والزنعات 

اخلطابي�ة. وجتســـد كل ذلـــك مجموعة وفرية مـــن النت�اجئ 

واملالحظات واالســـتخالصات اليت جيدها القارئ مبثوثة 

بن دفـــيت هذا الكتـــاب. ولفهم التفـــاوت الهائل الواضح 

يف الثقافة املصرية ويف املمارســـات االجتماعية يف املجتمع 

املصـــري بـــن حقـــوق الرجـــل وحقـــوق املـــرأة رأت علياء 

 من 
ً
شـــكري أنه البـــد من التعـــرض للواقـــع القائـــم فعال

خالل دراســـة بعض القضايـــا املحددة اليت تـــم اختي�ارها 

التالية: للمحـــكات   
ً
وفقا

أن ترتبط بالقضايا املعاصرة املتضمنة على املســـتوى . 1

العاليم يف األجندة الدولية بشـــأن املرأة.

 أن ترتبط بالتغريات التشريعية املثارة يف اآلونة األخرية.. 2

املستوين . 3 على  املثارة  املصرية  القضايا  من  تكون  أن 

الرسيم والشعيب )كحق املرأة يف اختي�ار شريك حياتها 

– اختي�ار حتررها من احلياة الزوجية – خروجها للعمل(.
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أن يقبلهـــا أو يضيـــف إليهـــا جلنـــة مـــن املحكمـــن . 4

املهتمـــن بقضايـــا املـــرأة، ومـــن بينهـــم هيئـــ�ة حبث 

الـــرتاث املوقـــرة. 

ويف ضوء املحكات الســـابقة تم حتكيـــم بعض القضايا 

حرًصـــا علـــى مراعـــاة الـــرؤى ووجهـــات النظـــر املختلفة 

للمهتمـــن بقضايـــا املـــرأة، واالســـتفادة مـــن آراء أعضاء 

هيئـــ�ة البحث، ومـــا طرحته الدراســـة امليدانيـــ�ة، فقد تم 

اختيـــ�ار القضايـــا التالية ودراســـتها يف هـــذا الكتاب على 

النحـــو التايل:

: االختيـــ�ار الزوايج وارتفاع الســـن: مازالت قضية 
ً
أوال

حريـــة املـــرأة يف اختيـــ�ار الشـــريك تمثـــل مشـــكلة تواجه 

الفتيـــ�ات يف بعض املجتمعات، رغـــم أن الدين منحها هذا 

احلق. فبعض األســـر مازالـــت تمارس القهر علـــى بن�اتها 

 لها دون 
ً
وجترهن علـــى الزواج ممـــن خيتارونـــه هم زوجـــا

أخـــذ رأي الفتاة. وربمـــا يرجع ذلـــك إىل الثقافة الســـائدة 

يف املجتمـــع أو ظروفـــه االقتصاديـــة. كما أن ارتفاع ســـن 

الزواج يمثل ظاهرة ملموســـة يف كل املجتمعات املدروسة. 

وقـــد أوضحت الدراســـة امليداني�ة مدى التغـــري الذى حلق 

بهـــذه القضيـــة، وهو تغري راجع إىل أســـباب منها: انتشـــار 

التعليـــم، خـــروج املـــرأة للعمـــل، الظـــروف االقتصادية، 

الزواج...إلخ. تكاليـــف  ارتفاع 

: حقـــوق املرأة املطلقـــة ورعايتها ورعايـــة األبن�اء: 
ً
ثاني�ا

تعد قضيـــة الطـــالق– وما يرتتـــب عليها من مشـــكالت 

تواجـــه املـــرأة واألبنـــ�اء – مـــن القضايـــا املهمـــة، إذ تعاين 

املطلقات من ســـوء إجـــراءات التنفيذ اخلاصـــة باملحاكم، 

باإلضافة إىل الوهم القائل )إن الشـــقة مـــن حق الزوجة(، 

مع العلم بأن الشـــقة مـــن حقها يف فـــرتة احلضانة فقط. 

كما تمثل اإلقامة بالنســـبة للمرأة املطلقة مشـــكلة أخرى 

حيث هنــــاك بعض األســـر اليت تصر علـــى إقامة املطلقة 

معهـــا، وأخـــرى ترفـــض إقامـــة ابنتهـــم معهـــم، وخاصة 

يف املجتمـــع احلضـــري. وربمـــا يرجـــع ذلك لســـوء احلالة 

االقتصاديـــة والظـــروف املعيشـــية باإلضافـــة إىل نظـــرة 

األهـــل واملجتمع لهـــذه املطلقة. أمـــا إذا كان لديهـــا أبن�اء، 

فقد تضاف إىل مشـــكالتها مشـــكلة أخـــرى إذا ختلى األب 

. كما 
ً
عن هـــؤالء األبن�اء، فتقوم هـــي بـــدور األم واألب معا

تعاين كرثة من النســـاء املطلقـــات أو الراغبـــات يف الطالق 

من قصـــور يف إنهاء بعض اإلجـــراءات اخلاصة بقضاياهن 

مثل حقها يف احلصـــول على الطالق أو مؤخـــر الصداق أو 

املتعـــة... إلخ. ففـــي احلاالت اليت حتصـــل فيها على حكم 

بالطـــالق، قـــد تتعرث إجـــراءات التنفيـــذ. وهذه املشـــكلة 

انتشـــرت بشـــكل واضح يف بعـــض املجتمعـــات، خاصة 

حيـــث ترتاجـــع القيم ممـــا قـــد يـــؤدي إىل مقاضـــاة املرأة 

لزوجها للحصول على حقوقها إذا فشـــلت احللول الودية 

يف تصفيـــة املوقف.

: حق املـــرأة يف املرياث وأشـــكال التحايـــل: قضية 
ً
ثالثـــا

املـــرياث قضية محرية وشـــائكة، واجلميع يعلـــم أن املرياث 

، ولكن هنـــاك بعض املجتمعـــات اليت 
ً
حق للمـــرأة شـــرعا

 إىل املـــوروث الثقايف. 
ً
ترر حرمانهـــا من هذا احلق، اســـتن�ادا

كمـــا أن هناك مجتمعـــات أخرى تتحايل على هـــذا القانون 

السماوي، وجتد لنفســـها املرر لهضم هذا احلق أو التالعب 

فيه بقصد إجبـــار املرأة علـــى التن�ازل عن حقهـــا، أو ترجمة 

هذا احلـــق إىل أموال ســـائلة، خاصة إذا كان املـــرياث أرايض 

 
ً
 ما تشـــهد مثل هـــذه احلـــاالت إصرارا

ً
أو عقـــارات. وكثريا

على خبس ثمن هذه األشـــياء، أو التميزي بـــن األبن�اء يف هذا 

احلق. وعلى ســـبي�ل املثال: يكتـــب األب قطعة أرض لالبن 

الذكـــر، ويرر ذلك لنفســـه بأنهـــا نظري خدمـــة االبن لألب 

أو مســـاعدته يف األرض... وهكذا ممـــا أدى إىل وقوف املرأة 

أمام أهلهـــا يف املحاكم للمطالبة حبقها الشـــرعي يف املرياث.

: حـــق املـــرأة يف التعليـــم: بالرغم من تغـــري نظرة 
ً
رابعـــا

الناس إىل أهميـــة تعليم املرأة وازدياد اإلقبـــال عليه، إال أن 

الدراســـة امليداني�ة أوضحت أن هنـــاك بعض املجتمعات 

تعـــاين فيها املرأة مـــن حرمانها من التعليـــم، حبجة اخلوف 

عليهـــا من االحنـــراف يف مراحـــل التعليم العليا، وســـفرها 

 عـــن املجتمـــع الـــيت تعيش فيـــه. ومن شـــأن ذلك 
ً
بعيـــدا

أن يـــؤدي إىل اقتصـــار تعليمها على املرحلـــة األوىل للتعليم 

األســـايس أو املتوســـط، حيـــث املدرســـة جبوار املســـكن، 

ويمكن متابعة الفتاة يف الذهاب واإلياب للمدرســـة أى أن 

»البنت حتـــت نظرهم يف الراحيـــة واجلاية«. 
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: حق املرأة يف العمل: باتت قضيـــة خروج املرأة 
ً
خامســـا

للعمل مـــن القضايا احليويـــة، إذ مازالت املـــرأة تعاين من 

حرمانها من شـــغل بعض الوظائـــف، باإلضافة إىل ختلف 

نظرة بعـــض األزواج الذين يرون أن راتب الزوجة هو مــــن 

حق الـــزوج ألنه هـــو الذى أعطاهـــا حق خروجهـــا للعمل، 

وأن الزوجـــة – علـــى حد قول هؤالء – تمثـــل الدجاجة اليت 

تبيض كل يوم، وهو صاحب الدجاجة فمــــن حقه البيض 

)الدخـــل(. وإذا لم تقبل فســـوف حيرمها مـــن هذا احلق. 

يضــــاف إىل ذلـــك قيام املـــرأة بالعديـــد مـــن األعمال غري 

المأجـــورة يف بعـــض املجتمعـــات دون اعـــرتاف من جانب 

الـــزوج بهـــذه األعمال. وقد ينـــى أنها إن لـــم تكن تعمل، 

فهي اليت هيأت الظـــروف واجلو املناســـب لزوجها للقيام 

بعمله. أمـــا إذا كانت تعمل فباإلضافـــة إىل عملها يطالبها 

الـــزوج بعـــد عودتها مـــن العمل بالقيـــام جبميـــع أعمالها 

املزنليـــة، فهي جتمع بن دوري املرأة العاملة وســـت البيت.

: اســـتقالل املرأة بالذمة المالية: ختتلف هذه 
ً
سادســـا

القضيـــة من مجتمـــع محلي إىل آخـــر رغـــم أن الدين منح 

املرأة هـــذا احلق، باإلضافـــة إىل حق الـــزوج يف اإلنفاق دون 

النظـــر إىل ما تملكه هـــي )لقوله تعاىل: »الرجـــال قوامون 

على النســـاء« صـــدق هللا العظيـــم(. وهـــذه القضية لم 

 يف بعـــض املجتمعات، ولكنها أخذت 
ً
تكن مطروحة قديما

تظهر علـــى نطاق واســـع يف اآلونـــة األخـــرية – وخاصة يف 

املجتمع الريفـــي – نتيجة تعليم املـــرأة وخروجها للعمل أو 

ســـفرها للخارج. ولهـــذا أصبحت تســـتقل بذمتها المالية 

 ما 
ً
 يف الماىض، وهـــذه القضية كثريا

ً
بعكس ما كان ســـائدا

تهدد كيان األســـرة. 

فعلى ســـبي�ل املثـــال يرى الـــزوج أنه صاحـــب الفضل 

يف خروجهـــا للعمـــل، وأن مـــن حقـــه هـــذا الدخـــل. ومن 

 
ً
هنـــا تـــأيت اخلالفـــات الزوجيـــة. وقد تـــرى الزوجـــة مررا

الســـتقاللها بذمتهـــا الماليـــة للمثـــل القائل: »يـــا مأمنه 

للرجـــال يا مأمنه للميـــة يف الغربال«. وأنهـــا: »غريب�ة وإن 

طالت عشـــرتها«، ويمكـــن طالقها يف أى وقـــت، ولذلك 

فهـــي حترص علـــى تأمن مســـتقبلها ضـــد غـــدر الزمن. 

كمـــا ينظر املجتمـــع للرجل الذى تســـتقل زوجتـــه بذمتها 

المالية على أنه يتســـم بـــىء من عدم الرجولــــة، وحيول 

دون إقدام الزوجة على شـــراء أي يشء من دخلها باســـمها 

 للقيم املجتمعيـــة، وخاصة يف املجتمـــع الريفي.
ً
هي تبعـــا

: ســـفر األزواج والزوجات للخـــارج: هي قضية 
ً
ســـابعا

تهـــم كل األمهـــات، وبالذات يف حالة ســـفر الـــزوج حيث 

تقـــوم الزوجـــة بـــدور األم واألب، والعكـــس إذا ســـافرت 

الزوجـــة. ويف كل احلـــاالت قـــد يرتتب على هـــذه القضية 

الزوجـــات  أو  بعـــض األزواج  أو احنـــراف  احنـــراف األوالد 

بغرض اإلشـــباع العاطفي غري املشـــروع يف حالة بعد أحد 

الزوجن عن اآلخـــر. وتكون النهاية هدم األســـرة أو وجود 

الزوجـــة الثاني�ة وخلق مشـــكلة تعـــدد الزوجات.

: قضيـــة تعـــدد الزوجـــات: هـــذه القضية من 
ً
ثامنـــا

القضايا اليت تشـــغل بال كل النســـاء، ولكـــن النظرة إليها 

ختتلف مـــن مجتمع إىل آخـــر. فهناك بعض املجتمعــــات 

الـــيت تـــرى أنـــه حيـــق للـــزوج هـــذا التعـــدد، باإلضافة إىل 

وجـــود مـــرر لهـــذا التعـــدد مثـــل املكانـــة االقتصاديـــة، 

والقوة اجلنســـية عند الرجل، والرغبـــة يف الكرثة العددية 

)العـــزوة(. وقد تتقبل نســـاء هذا املجتمع ممارســـة الزوج 

لهـــذه الرخصة. وهنـــاك مجتمعـــات أخرى تغـــريت فيها 

الصورة وانتشـــرت ظاهرة تعـــدد الزوجات أيـــام االنفتاح 

وانتعاش املســـتوى االقتصادى، خاصة يف أوساط الفئات 

احلرفيـــة واملتوســـطة التعليم نتيجـــة ســـفرهم للخارج. 

وهنـــاك مجتمعـــات أخـــرى تغـــريت فيهـــا معالـــم هـــذه 

الظاهرة، وباتت تنتشـــر بن الطبقـــات العليا والدني�ا على 

الســـواء. ويرجع انتشـــارها بن الطبقات العليا إىل املكانة 

االقتصاديـــة امليســـورة وســـهولة احلصول على شـــقة أو 

اإلنفـــاق على الزوجـــة األخرى. أمـــا بن الطبقـــات الدني�ا 

فقـــد يؤدي ســـوء األحـــوال االقتصادية إىل هـــروب الزوج 

من املســـؤولية والزواج بأخرى بغرض حل مشـــكلة الفقر 

واألمل يف حتســـن أحوالـــه االقتصادية.

: حـــق املـــرأة يف الرتفيـــه والعنايـــة بالنفـــس: هـــذه 
ً
تاســـعا

القضيـــة مـــن القضايـــا اجلديـــدة الـــيت أفرزتهـــا الدراســـة 

االســـتطالعية؛ حيـــث إن املـــرأة كإنســـان لهـــا احلـــق يف 

ـــن  ـــا. ولك ـــا حوله ـــتمتاع بم ـــا االس ـــن حقه ـــل، وم ـــك كالرج ذل
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هنـــاك بعـــض املجتمعـــات الـــيت تعـــاىن فيهـــا املـــرأة إذا 

ـــال  ـــت أو الم ـــد أو الوق ـــن اجله ـــذل يشء م ـــرد ب ـــت مج حاول

ـــع  ـــك. ويرج ـــري ذل ـــه أو غ ـــروج للرتفي ـــها أو اخل ـــة بنفس للعناي

ذلـــك للمـــوروث الثقـــايف لهـــذه املجتمعـــات. فاملجتمـــع 

ـــا يف  ـــن حقه ـــرأة م ـــرم امل ـــال -  حي ـــبي�ل املث ـــى س ـــدوي– عل الب

الرتفيـــه واالســـتمتاع بمـــاء البحـــر الـــذى تعيـــش جبـــواره، 

ــرأة يف  ــت املـ ــه. وإن كانـ ــرتاب منـ ــرد االقـ ــتطيع مجـ وال تسـ

 مـــن الرتويـــح 
ً
كل مجتمـــع ختلـــق لنفســـها ولنظرياتهـــا صـــورا

ــوة.  ــل أو أخـــف قسـ ــاة أجمـ ــل احليـ ــطة الـــيت جتعـ واألنشـ

 مـــن تلـــك األنشـــطة 
ً
ويســـتعرض تقريـــر الدراســـة جانبـــ�ا

الـــيت تـــم رصدهـــا يف مجتمعـــات البحـــث.

: صور العنـــف ضد املـــرأة: وهي مـــن القضايا 
ً
عاشـــرا

الـــيت تالزمها طـــوال فرتة حياتهـــا – أى مـــن الطفولة حى 

الكهولـــة – إنمـــا ختتلف صـــور العنف باختـــالف املراحل 

 ممارســـة اخلتـــان لألنىث، 
ً
العمرية للمـــرأة. من ذلك مثال

الذى يعد أول شـــكل من أشـــكال العنف يف املراحل املبكرة 

من عمرهـــا. كما يعد تميـــزي الذكور عن اإلنـــاث يف معظم 

 من أشـــكال العنف. 
ً
املجتمعات بشـــكل مجحف شـــكال

بعـــد  املـــرأة  تواجههـــا  الـــيت  اإلهانـــات  تمثـــل  كمـــا 

ـــن  ـــة م  صرحي
ً
ـــكاال ـــرب – أش ـــب أو بالض ـــا بالس ـــزواج – إم ال

ــا،  العنف...إلـــخ. فاملـــرأة معرضـــة للعنـــف طـــوال حياتهـ

ولكـــن النظـــرة إىل أشـــكال العنـــف ختتلـــف مـــن مجتمـــع 

ــع  ــ�اء املجتمـ ــن أبنـ ــض مـ  أن البعـ
ً
ــال ــك مثـ ــن ذلـ ــر. مـ آلخـ

 
ً
الريفـــي يســـتن�دون يف قضيـــة ضـــرب الزوجـــات – قديمـــا

ـــك.  ـــاح ذل ـــن أب ـــأن الدي ـــاء ب ـــ�ة، باالدع ـــة الديني – إىل املرجعي

ــة  ــن قيمـ ــري عـ ــا تعبـ ــرب بأنهـ ــة الضـ ــرون عمليـ ــرر آخـ ويـ

ــا. ــل لهـ ــزاز الرجـ ــة وإعـ الزوجـ

، وأصبحـــت بعـــض 
ً
ولكـــن هـــذه الصـــورة تغـــريت حاليـــا

الزوجـــات ترفـــض أســـلوب الضـــرب، وربمـــا يرجـــع ذلـــك 

إىل تعليـــم املـــرأة وخروجهـــا إىل العمـــل، ومـــن شـــأن ذلـــك 

ـــا  ـــرية وربم ـــاكل األس ـــاالت إىل املش ـــض احل ـــؤدي يف بع أن ي

الطـــالق. وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك مـــا نالحظـــه يف املجتمـــع 

البـــدوي الـــذي يرفـــض عمليـــة ضـــرب الزوجـــات. مـــن ذلـــك 

 أنـــه إذا ضـــرب الـــزوج زوجتـــه بالكـــف )بالقلـــم( علـــى 
ً
مثـــال

ـــن  ـــل ع ـــة اجلم ـــل أو قيم ـــا: جم ـــة قدره ـــع غرام ـــا، يدف وجهه

كل إصبـــع مـــن أصابـــع اليـــد. أمـــا يف املجتمـــع احلضـــري – 

ــة  ــرب وإهانـ ــة الضـ ــ�ا – فعمليـ ــراحئ الدنيـ ــة يف الشـ وخاصـ

الزوجـــات وطردهـــن يف أوقـــات متأخـــرة مـــن الليـــل تـــكاد 

ـــبب  ـــا بس ـــه، ربم ـــة في ـــاة اليومي ـــور احلي ـــن أم  م
ً
ـــرا ـــل أم تمث

ـــع. ـــم باملجتم ـــع القي تراج

أمـــا الكتـــاب الثـــاين يف إطـــار اهتمـــام عليـــاء شـــكري 

الريـــف  يف  »املـــرأة  بعنـــوان  جـــاء  فقـــد  املـــرأة  بقضايـــا 

ـــرتاك  ـــرة باالش ـــل واألس ـــا يف العم ـــة حلياته ـــر: دراس واحلض

مـــع حســـن اخلـــويل وأحمـــد زايـــد، وقـــد صـــدر يف عـــدة 

ـــايم  ـــكندرية ع ـــة باإلس ـــة اجلامعي ـــا دار املعرف ـــات منه طبع

2000، و2012. وقـــد ســـعت عليـــاء شـــكري وزمالئهـــا 

مـــن خـــالل هـــذا الكتـــاب إلرســـاء دعائـــم مدرســـة علميـــة 

الكتـــاب  وبـــدأت  األنرثوبولـــويج.  البحـــث  يف  متكاملـــة 

باســـتعراض مشـــكلة البحـــث ورصـــد املـــرأة يف العالـــم 

الثالـــث بـــن النظريـــة والواقـــع، ثـــم اإلجـــراءات املنهجيـــة 

واخلـــرات املســـتفادة، حيـــث ســـجلت مناطـــق الدراســـة 

ـــح  ـــم املالم ـــ�ات البحـــث، ث ـــ�ار عين ـــوم، واختي ـــة الفي بمحافظ

ــة،  ــة واحلضريـ ــة الريفيـ ــات الدراسـ ــ�ة ملجتمعـ اإلحصائيـ

واألســـر املختـــارة، ثـــم األنشـــطة وتوزيعـــات الوقـــت يف 

تـــرز  حيـــث  واحلضريـــة،  الريفيـــة  املعيشـــة  وحـــدات 

بعـــادات  ـــا 
ً

املـــرأة احلرفيـــة، واملرتبطـــة أيض نشـــاطات 

املـــزنل واحلقـــل، ثـــم املوقـــف التعليـــيم للمـــرأة والرعايـــة 

ـــادات  ـــط بع ـــا يرتب ـــة م ـــر، خاص ـــف واحلض ـــة يف الري الصحي

احلمـــل والـــوالدة، واملمارســـات الطبيـــ�ة الشـــعبي�ة مـــن 

ـــم  ـــعيب. ث ـــالج الش ـــرق الع ـــرض وط ـــى امل ـــرف عل ـــث التع حي

يســـتعرض الكتـــاب قضايـــا أخـــرى متعلقـــة باملـــرأة مثـــل 

ـــط  ـــا يرتب ـــة م ـــة وخاص ـــرار، واخلصوب ـــاذ الق ـــاركة يف اخت املش

باملمارســـات الشـــعبي�ة اخلاصـــة باإلجنـــاب وحجـــم األســـرة، 

ـــر. ـــف واحلض ـــزواج يف الري ـــد ال ـــادات وتقالي ـــن ع  ع
ً
ـــال فض

الرتاث الشعيب يف املكتب�ة األوربي�ة:

ويف إطار جهـــود علياء شـــكري يف التعريف باالجتاهات 

العاملية يف حبث الرتاث الشـــعيب، صـــدرت الطبعة الثاني�ة 
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من كتابهـــا املعنون »الرتاث الشـــعيب املصـــري يف املكتب�ة 

األوربيـــ�ة« عـــام 1979 عـــن دار الثقافة للنشـــر والتوزيع 

بالقاهـــرة عـــام 1979. ويعـــرض الكتـــاب ملجموعـــة من 

الدراســـات املنشـــورة يف الغرب حول الفولكلـــور املصري، 

وقد كشـــفت عليـــاء شـــكري عـــن االجتاهـــات األوروبي�ة 

يف حبـــث الفولكلـــور املصـــري يف أكـــرث مـــن حقبـــة زمني�ة، 

وأشـــارت يف مقدمتهـــا إىل أن هذا الكتاب حيـــاول أن يعرف 

القـــارىء العريب بعـــض املؤلفات الفولكلوريـــة اليت كتبت 

ا لكثري 
ً
باللغـــات األوروبيـــ�ة، والـــيت يمكـــن أن تكون حافـــز

مـــن الباحثـــن املصريـــن والعـــرب خلـــوض غمـــار هذا 

امليدان املهم من ميادين الدراســـة العلميـــة، وهو »الرتاث 

ا 
ً

الشـــعيب«. وقد راعـــت يف اختي�ارها لتلك املؤلفـــات عدد

من االعتبـــ�ارات املتنوعـــة، أولهـــا وأهمها املكانـــة املتمزية 

للكتـــاب الذي تعرض لـــه كعلم من معالم دراســـة الرتاث 

الشـــعيب املصـــري. ويمكـــن القول بـــأن كل كتـــاب يمثل 

ا وإســـهاًما علمًيا 
ً
بالنســـبة ملوضوعه ولعصـــره علًما بـــارز

ـــا أال يكون 
ً

ا، كمـــا أخذت املؤلفـــة يف االعتبـــ�ار أيض
ً
متمـــزي

الكتـــاب املعروض قـــد انتشـــر أو ُعرف على نطاق واســـع 

للقـــارىء العريب، إما بســـبب اللغـــة املكتوب بهـــا، أو لغري 

ذلك من أســـباب، وهـــو ما دفعهـــا إىل إغفال كتـــاب وليم 

لن »املصريـــون املحدثون« الـــذي عرفه القـــارىء العريب 

يف ترجمـــة عديل نـــور مطلع اخلمســـيني�ات. 

وقد بدأت علياء شـــكري كتابها املهـــم بعرض للمجلد 

الثاين من موســـوعة »وصـــف مصر« الذي صـــدر مطلع 

القـــرن الــــ19 حتت عنـــوان »دراســـة العـــادات والتقاليد 

الشـــعبي�ة« للمؤلف الفرنـــيس جلبري جوزيف شـــابرول، 

حيـــث اســـتعرضت »موســـوعة وصـــف مصـــر« عامة، 

ثم مؤلـــف الكتاب ثـــم فصول الكتـــاب الســـتة، وعالقة 

شـــابرول باملصريـــن واجتاهـــه االجتماعـــي. أمـــا الكتاب 

الثـــاين فقد صدر عـــام 1927 بعنوان »فالحـــو الصعيد« 

الذي ألفته األنرثوبولوجيـــة الريطاني�ة وينفريد بالكمان. 

ـــا فرعًيـــا هـــو: حياتهـــم الدينيـــ�ة 
ً
وحيمـــل الكتـــاب عنوان

واالجتماعيـــة والصناعيـــة املعاصـــرة، مع إشـــارة خاصة 

إىل رواســـب العصور القديمة. حيث عرضت شـــكري إىل 

أهداف الدراســـة واملنهج املتبع لدى بالكمان، ومحتويات 

الكتاب الـــذي تن�اول: القرى املصرية وســـكانها- النســـاء 

امليـــالد  الشـــخصية-  واحللـــي  الزينـــ�ة  واألطفـــال- 

والطفولة- الزواج والطالق- طقـــوس اخلصوبة- املوت 

والشـــعائر اجلنائزيـــة- الزناعـــات بـــن القـــرى )قانـــون 

الثـــأر(- الصناعات التقليدية )ســـوق القريـــة(- الزراعة 

وطقوس احلصاد- الســـحرة والســـحر- طبيـــب القرية 

الشـــعيب- العن الشـــريرة وخرافات أخرى- العفاريت- 

األعيـــاد  األقبـــاط-  والقديســـون  املســـلمون  الشـــيوخ 

الدوريـــة- راوي )شـــاعر( القريـــة وحكاياتـــه- املماثالت 

املصريـــة القديمـــة. أمـــا الكتـــاب الثالث الـــذي عرضته 

عليـــاء شـــكري فـــكان لأللمـــاين هانـــز ألكســـندر فنكلـــر 

بعنـــوان »الفولكلـــور املصـــري« الذي صدر عـــام 1936. 

اســـتعرضت املؤلفـــة أهميـــة الكتـــاب كمرجع يف دراســـة 

الفولكلـــور املصـــري، ومحتويـــات الكتاب، واملشـــكالت 

املنهجيـــة، وأخـــرًيا دراســـة فينكلـــر للمحـــراث وأنواعـــه 

ومـــا يتعلـــق بهـــذه الدراســـة من نتـــ�اجئ خاصـــة باألنماط 

واملفـــردات. ثـــم انتقلت الســـتعراض محـــاوالت فينكلر 
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لعمـــل أطلـــس فولكلور مصـــري عقـــد الثالثينيـــ�ات من 

القـــرن 19. مشـــرية إىل خطـــة فينكلـــر يف دراســـة وجمـــع 

المادة وعرضهـــا، والبعد املـــكاين والبعد الزماين كأســـاس 

 عن اختيـــ�اره للثقافة الماديـــة والثقافة 
ً
لالختي�ار، فضـــال

الروحيـــة كأســـاس يف جمع المـــادة وطريقـــة عرضها.

وتســـتكمل عليـــاء شـــكري عرضهـــا للرتاث الشـــعيب 

املصري يف املكتبـــ�ة األوروبيـــ�ة، لتعرض لنا كتـــاب العالم 

األلمـــاين أنو ليتمـــان الذي نشـــره عام 1941 حتـــت عنوان 

»الســـفر اجلليل يف أخالق وعادات ســـكان وادي الني�ل«. 

حيث ســـجلت اجلوانب املنهجيـــة واملوضوعية للمحاولة 

الـــيت قـــام بها ليتمان لتســـجيل الـــرتاث الشـــعيب املصري 

يف ثالثينيـــ�ات القـــرن العشـــرين، إذ يعـــد الكتـــاب عبارة 

عـــن تقرير مطول اســـتكتب�ه ليتمـــان أحـــد املصرين عام 

1935. وقـــد طلـــب ليتمان من ذلـــك املواطـــن القاهري 

أن يصور يف هـــذا التقرير عـــادات وأخـــالق املصرين، مع 

االهتمـــام بإبـــراز خصائـــص املصـــري وســـماته العامة يف 

ثن�ايا احلديث، فاشـــتمل التقرير علـــى عدة فصول حملت 

عناوين: أخـــالق املصريـــن- مالبس املصريـــن- والدة 

الطفـــل- الســـبوع- اخلتـــان- تعليـــم الطفـــل- األفراح 

عند املصريـــن- أغاين العوالم- مآتـــم املصرين- محازن 

النســـاء- زيارة القبور يف املواســـم- خرافـــة النداهة. وكان 

ثمـــرة تلـــك املحاولة كتـــاب ليتمـــان الذي نشـــره يف أصله 

العـــريب مع ترجمـــة دقيقة إىل اللغـــة األلمانيـــ�ة، وقدم لها 

بعـــض املالحظـــات املهمـــة. أما الكتـــاب الســـادس فهو 

من تأليـــف العاملـــن األلمانين رودلف كريـــس وهوبرت 

ـــا بعـــض 
ً

ـــا فضفاض
ً
كريـــس- هيرنيـــش، وحيمـــل عنوان

الىء وهو »املعتقدات الشـــعبي�ة يف العالم اإلســـاليم«، 

وقـــد صـــدر يف مجلدين أولهما عـــام 1960، ويـــدور حول 

»األضرحـــة وتقديس األولياء«، وصـــدر املجلد الثاين عام 

1962 ويدور حول الســـحر والتمائم والـــزار. وقد تن�اولت 

عليـــاء شـــكري يف هـــذا الكتـــاب اجلـــزء املتصـــل باألولياء 

يف مصـــر، حيـــث أشـــارت إىل املفاهيـــم واألســـس العامة 

لتكريـــم األوليـــاء، وتكريـــم األولياء يف مصر، ثم كشـــفت 

عـــن املالحظات املنهجيـــة واملوضوعيـــة بالكتاب.

وتن�اولـــت علياء شـــكري يف الكتاب الســـابع الدراســـة 

الـــيت أعدها محمد اجلوهري عن »اســـتخدام أســـماء هللا 

يف الســـحر يف املؤلفات املنســـوبة للبـــوين«، واليت تقدم بها 

لنيـــ�ل درجة دكتوراة الفلســـفة مـــن جامعة بـــون بألماني�ا 

الغربيـــ�ة عـــام 1966، وقدمـــت هـــذه الرســـالة باللغـــة 

األلمانيـــ�ة، وطبعت يف كتاب يف بون عـــام 1968. تن�اولت 

املؤلفة رســـالة اجلوهري من خالل اســـتعراض الدراسات 

الســـابقة وهدف البحث، ثم عرضت للفصـــل التمهيدي 

الـــذي ناقـــش أهميـــة األســـماء بصفـــة عامة واألســـماء 

اإللهيـــة خاصة يف الســـحر، ثم شـــخصية البـــوين، والفرق 

بن الســـحر الشـــعيب والســـحر الرســـيم. ثم استطردت 

يف عـــرض أبواب الدراســـة بداية مـــن البـــاب األول الذي 

تن�اول تواتر األســـماء اإللهية والعلوم الســـحرية، وشروط 

املمارســـة  وأهـــداف  لألســـماء،  الســـحري  االســـتخدام 

الســـحرية، ثم الباب الثاين الذي تن�اول موضوع »االســـم 

األعظم«، ثم الباب الثالث »األســـماء احلســـى التسعة 

والتســـعون«، وأخرًيا مالحـــق الكتاب. أمـــا الكتاب األخري 

يف مؤلـــف عليـــاء الشـــكري فـــكان رســـالة علياء شـــكري 

نفســـها والـــيت حصلـــت فيها علـــى درجـــة الدكتـــوراة يف 

الفلســـفة من جامعة بون عـــام 1968 بعنـــوان »الثب�ات 

والتغـــري يف عـــادات املوت يف مصـــر منذ العصـــر اململوكي 

حى العصر احلديث«. وهي الرســـالة الـــيت عرضنا لها يف 

املقال. هـــذا  بداية 

ويالحـــظ أن املؤلفـــة قـــد ركـــزت يف معظـــم اختي�اراتهـــا 

ــ�ة،  ــدرت باأللمانيـ ــيت صـ ــ�ة أو الـ ــات األلمانيـ ــى الدراسـ علـ

إذ جنـــد خمـــس دراســـات مـــن بـــن الدراســـات املعروضـــة 

ملؤلفـــن ألمـــان أو كتبـــت باللغـــة األلمانيـــ�ة، وهـــي دراســـات: 

ــس-  ــرت كريـ ــس وهوبـ ــف كريـ ــر- رودلـ ــان- فينكلـ ليتمـ

ـــة  ـــت املؤلف ـــد حرص ـــكري. وق ـــاء ش ـــري- علي ـــد اجلوه محم

يف عرضهـــا لـــكل كتـــاب أن تركـــز قـــدر اإلمـــكان علـــى اجلوانـــب 

ـــن  ـــف م ـــا املؤل ـــرج به ـــيت خ ـــة ال ـــرات العلمي ـــة واخل املنهجي

دراســـة املجتمـــع املصـــري، دون أن تغفـــل إلقـــاء الضـــوء الـــكايف 

علـــى محتويـــات الكتـــاب، حـــى أن بعـــض الفصـــول الـــواردة 

 عـــن 
ً
يف الكتـــاب قـــد تغـــين عـــن قـــراءة املؤلـــف األصلـــي. فضـــال
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ـــة  ـــاوز املؤلف ـــى جت ـــت عل ـــب تأسس ـــرض الكت ـــة ع أن منهجي

ــاًرا  ــدم إطـ ــا لتقـ ــيت تن�اولتهـ ــة الـ ــاب أو الدراسـ ــدود الكتـ حـ

عاًمـــا أو خطـــة عامـــة ملعاجلـــة املوضـــوع نفســـه، إذ حيـــاول 

النقـــد أن خيـــرج مـــن حـــدود العمـــل الواحـــد الـــذي تعـــرض 

لـــه، لتعلـــم بأطـــراف املوضـــوع، وتقـــدم معالـــم اإلطـــار الـــذي 

ـــوع  ـــة للموض ـــة األصولي ـــًبا للمعاجل ـــة مناس ـــوره املؤلف تتص

ــي  ــذا يعطـ ــة. وهـ ــاب أو الدراسـ ــذا الكتـ ــه هـ ــذي يغطيـ الـ

كتـــاب »الـــرتاث الشـــعيب املصـــري يف املكتبـــ�ة األوروبيـــ�ة« 

ــا أكـــر مـــن كونـــه مجـــرد محاولـــة للتعريـــف ببعـــض  ـ
ً
وزن

املؤلفـــات أو التنبيـــ�ه إىل أهميتهـــا- وإن كانـــت تلـــك بالطبـــع 

ـــهم يف  ـــث يس ـــاب- حبي ـــذا الكت ـــام ه ـــن مه ـــة م ـــة بديهي مهم

تطويـــر أســـلوب مالئـــم ملعاجلـــة املوضوعـــات الـــيت تصـــدت 

لهـــا تلـــك الكتـــب والدراســـات الـــيت تتن�اولهـــا بـــن دفـــيت هـــذا 

ـــم. ـــاب امله الكت

دراسة مهمة حول فقراء املدين�ة:

قدمـــت عليـــاء شـــكري باالشـــرتاك مـــع ســـعاد عثمـــان 

وأمـــال عبـــد احلميـــد دراســـة مهمـــة بعنـــوان »احليـــاة 

اليوميـــة لفقـــراء املدينـــ�ة: دراســـات اجتماعيـــة واقعيـــة« 

صـــدرت طبعتهـــا األوىل باإلســـكندرية عـــن دار املعرفـــة 

ــدة  ــة جديـ ــا صـــدرت يف طبعـ ــام 1995، كمـ ــة عـ اجلامعيـ

عـــام 2017. والكتـــاب يقـــع يف 316 ص. وتشـــري املؤلفـــة 

ـــة  ـــا بلمح ـــدم أوله ـــول، يق ـــة فص ـــوي أربع ـــاب حيت إىل أن الكت

عامـــة عـــن ميـــدان األنرثوبولوجيـــا وفروعهـــا. ويمثـــل الثـــاين 

لـــب الكتـــاب بعنـــوان: الفقـــر وميكانزيمـــات التكيـــف. رؤيـــة 

ــ�ات  ــع املصـــري يف الثمانينـ ــة للواقـ ــة اجتماعيـ أنرثوبولوجيـ

ـــث  ـــذا البح ـــعى ه ـــاب(. ويس ـــف الكت ـــوايل نص ـــغل ح )يش

-الـــذى أجـــري بتكليـــف مـــن منتـــ�دى العالـــم الثالـــث، 

املتحـــدة  األمـــم  ومنظمـــة  األوســـط  الشـــرق  مكتـــب 

 1993 نوفمـــر،  مصـــر،  )اليونيســـيف(،  لألطفـــال 

ــراء  ــع الفقـ ــن واقـ ــورة عـ ــاء صـ ــث إىل إعطـ ــعى البحـ -يسـ

يف  العشـــرين  القـــرن  مـــن  الثمانينيـــ�ات  يف  املصريـــن 

ظـــل سياســـات اإلصـــالح االقتصـــادى، وكيفيـــة تمـــرس 

ـــل  ـــى ح ـــ�ة عل ـــة املتدني ـــروف االقتصادي ـــل الظ ـــراء يف ظ الفق

مشـــكالت إشـــباع حاجاتهـــم األساســـية مـــن مـــأوى ومـــأكل 

ـــن  ـــث ع ـــالل البح ـــن خ ـــك م ـــون ذل ـــف يفعل ـــس. وكي وملب

بدائـــل ثقافيـــة مـــن أجـــل التكيـــف مـــع ظـــروف واقعهـــم 

المـــادة املوثـــوق بهـــا يف الدراســـات   لمـــا تقدمـــه 
ً
وفقـــا

األنرثوبولوجيـــة والسوســـيولوجية إىل جانـــب دراســـات 

 ألن الفقـــر ُيعـــد مـــن املكونـــات 
ً
اخلدمـــة االجتماعيـــة،  نظـــرا

ــت  ــذي تعايشـ ــري، والـ ــي املصـ ــ�اء الطبقـ ــية للبنـ األساسـ

ــا الشـــعيب العريـــق. ــه الثقافـــة املصريـــة برتاثهـ معـ

وينقســـم تقريـــر هـــذا البحـــث إىل أربعـــة أقســـام ثـــم 

ــية  ــا األساسـ ــض القضايـ ــى بعـ ــز علـ ــس يركـ ــم خامـ قسـ

ـــة  ـــة نظري ـــي: مقدم ـــة، وه ـــالل الدراس ـــن خ ـــرزت م ـــيت ب ال

ومالحظـــات منهجيـــة، وعـــرض للدراســـة اإليكولوجيـــة 

ملناطـــق ســـكى الفقـــراء ومورفولوجيـــة املســـكن )الواقـــع 

املعـــاش ودين�اميـــات التكيـــف(، ودين�اميـــات التكيـــف 

مـــع الدخـــل وبنـــود اإلنفـــاق علـــى: الســـكن والطعـــام 

ــع  ــف مـ ــه. والتكيـ ــم والرتفيـ ــة والتعليـ ــاء والصحـ والكسـ

واقـــع الفقـــر علـــى مســـتوى الفـــرد واجلماعـــة األوليـــة 

ــم  ــا القسـ ــا الـــيت يغطيهـ ــا القضايـ ــي. أمـ ــع املحلـ واملجتمـ

ــدة(  ــة أو ممتـ ــرة )نوويـ ــكل األسـ ــمل: شـ ــس فتشـ اخلامـ

كميكانـــزيم للتكيـــف، واملـــرأة يف األســـرة الفقـــرية، الواقـــع 

ــل  ــن متصـ ــف بـ ــزيم للتكيـ ــة كميكانـ ــف، والثقافـ والتكيـ

االمتثـــ�ال واالحنـــراف. وينتهـــي التقريـــر بعـــرض ألهـــم 

الثالـــث  الفصـــل  ويقـــدم  واالســـتخالصات.  النتـــ�اجئ 

الـــي  يف  الرســـيم  غـــري  االجتماعـــي  للضبـــط  دراســـة 

ضبـــط  ميكانزيمـــات  موضوعـــات  يتنـــ�اول  الشـــعيب 

ــات  ـــاريج(، وميكانزيمـ ـــي واخل ـــط الداخل ـــرية )الضب اجل

ضبـــط املجتمـــع املحلـــي، والضبـــط يف أماكـــن التجمعـــات، 

األخـــري  الفصـــل  ويعـــرض  املناســـبات.  يف  والضبـــط 

اإلطـــار االجتماعـــي والثقـــايف للصحـــة واملـــرض، دراســـة 

ــاف  ــرىض باجلفـ ــال املـ ــن األطفـ ــ�ة مـ ــة لعينـ أنرثوبولوجيـ

العينـــ�ة،  القاهـــرة. فتســـتعرض خصائـــص  يف مدينـــ�ة 

ومجتمـــع البحـــث، وبعـــض مالمـــح احليـــاة، اليوميـــة 

ــلوك  ــة، وسـ ــام التغذيـ ــة، ونظـ ــاع الصحيـ ــار لألوضـ كإطـ

األم حنـــو املـــرض، ومجـــرى العـــالج، وأخـــرًيا أهـــم النتـــ�اجئ 

واالســـتخالصات.
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علم االجتماع الريفي وعلم االجتماع العائلي:

اهتمـــت عليـــاء شـــكري يف حبوثهـــا االجتماعيـــة برصـــد 

الكثـــري مـــن الظواهـــر الفولكلوريـــة مـــن منظـــور علـــم 

ـــث  ـــا يف البح ـــاركة تالميذه ـــى مش ـــت عل ـــاع، وحرص االجتم

صـــدرت  اإلطـــار  هـــذا  ويف  املنظـــور،  هـــذا  خـــالل  مـــن 

مجموعـــة مـــن الكتـــب حـــول علـــم االجتمـــاع الريفـــي، 

تؤكـــد تواريـــخ اإلصـــدار اهتمـــام عليـــاء شـــكري بهـــذا 

املنظـــور منـــذ أكـــرث مـــن أربعـــة عقـــود، منهـــا: كتـــاب علـــم 

ـــدر  ـــذي ص ـــرتاك(، ال ـــري )باالش ـــي واحلض ـــاع الريف االجتم

عـــن دار املعـــارف عـــام 1980، وصـــدرت طبعـــة أخـــرى 

األوىل  الطبعـــة  عـــام 2002  صـــدر  كمـــا  عـــام 2005. 

ــة  ــاع الريفـــي: دراســـات نظريـ مـــن كتـــاب »علـــم االجتمـ

ـــن:  ـــكري كل م ـــاء ش ـــع علي ـــه م ـــارك في ـــ�ة ش ـــوث ميداني وحب

ــذا الكتـــاب  ــازي وعاليـــة حبيـــب، وهـ أحمـــد مجـــدي حجـ

ــ�ة  احتـــوى علـــى مجموعـــة مهمـــة مـــن الدراســـات العربيـ

ـــيم  ـــث العل ـــايرة البح ـــن مس ـــف ع ـــذي يكش ـــة، وال واملرتجم

ـــات  ـــال الدراس ـــة يف مج ـــة خاص ـــات العاملي ـــري لالجتاه املص

ملجموعـــة  النظريـــة  الدراســـات  واشـــتملت  امليدانيـــ�ة. 

مـــن األحبـــاث جـــاءت علـــى النحـــو التـــايل: علـــم االجتمـــاع 

ــة-  ــكالت القريـ ــي ومشـ ــاع الريفـ ــم االجتمـ ــي- علـ الريفـ

قضايـــا أساســـية يف علـــم االجتمـــاع الريفـــي- الفـــروق 

ــات  ــا الدراسـ ــة. أمـ ــرة القرويـ ــة- األسـ ــة احلضريـ الريفيـ

ـــ�اء الطبقـــي  التطبيقيـــة فقـــد حملـــت عناويـــن: دراســـة البن

يف القريـــة املصريـــة- الريـــف املصـــري بـــن االقتصـــاد 

الســـلوك  تفســـري  حنـــو  التابـــع-  واالقتصـــاد  املســـتقل 

نظريـــة  ضـــوء  يف  الثالـــث  العالـــم  لفـــاليح  الســـيايس 

التبعيـــة، مـــع إشـــارة خاصـــة للمجتمـــع املصـــري- متغـــريات 

اجتماعيـــة ثقافيـــة يف تشـــكيل العالقـــة اإلجياريـــة يف األرض 

ــراغ  ــز الشـــباب يف شـــغل أوقـــات الفـ الزراعيـــة- دور مراكـ

ــوم  ــام اليـ ــة لنظـ ــاد االقتصاديـ ــة املصريـــة- األبعـ يف القريـ

الـــدرايس الكامـــل يف الريـــف املصـــري. وعنـــد اطالعنـــا علـــى 

هـــذه الدراســـات االجتماعيـــة ســـنلمح الكثـــري مـــن املداخـــل 

املتعلقـــة بالـــرتاث الشـــعيب وعلـــم االجتمـــاع، يف مقدمتهـــا 

حبـــث مفهـــوم العـــادات والتقاليـــد يف املجتمـــع والفـــرق 

بينهمـــا خاصـــة مـــا يتعلـــق باألســـرة واالحتفـــاالت الشـــعبي�ة. 

وكـــذا الفـــروق احلضريـــة الريفيـــة، وتن�اقـــل الـــرتاث الثقـــايف 

المـــادي وغـــري المـــادي، ومظاهـــر التغـــري يف الكثـــري مـــن 

ـــري،  ـــالح املص ـــط بالف ـــا يرتب ـــة م ـــد خاص ـــادات والتقالي الع

والعـــادات اليوميـــة. كمـــا قـــدم الكتـــاب نتـــ�اجئ حبثيـــ�ة 

ـــة.  ـــة املصري ـــة بالقري ـــتقبلية مرتبط ـــات مس ـــة وتوقع مهم

كمـــا ســـاهمت عليـــاء شـــكري يف هـــذا اإلطـــار ببحـــث 

موضـــوع األســـرة الـــذي يعـــد واحـــدا مـــن أهـــم مشـــاريع 

ـــن  ـــة م ـــس يف مجموع ـــذي انعك ـــة، وال ـــكري العلمي ـــاء ش علي

ــا: ــورة منهـ ــاث املنشـ الكتـــب واألحبـ

األسـرة والطفولة: دراسـات اجتماعية وأنرثوبولوجية - 

)باالشـرتاك(، دار املعرفـة اجلامعيـة، اإلسـكندرية، 

.1994

االجتاهـــات املعاصـــرة يف دراســـة األســـرة، الطبعـــة - 

القاهـــرة، 2012. املعـــارف،  دار  الثانيـــ�ة، 

الطفـــل والتنشـــئة االجتماعيـــة )باالشـــرتاك(، دار - 

املعرفـــة اجلامعيـــة، اإلســـكندرية، 2005.
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ــاع العائلـــي )باالشـــرتاك(، -  دراســـات يف علـــم االجتمـ

دار املعرفـــة اجلامعيـــة، اإلســـكندرية، 1989، وقـــد 

أعيـــد طبعـــه عـــام 2012.

ونعـــرض هنا للكتـــاب األخـــري كنموذج لهذا املشـــروع 

وهـــو كتاب »دراســـات يف علـــم االجتماع العائلـــي« الذي 

أشـــارت فيـــه إىل اهتمامهـــا بقضيـــة عالقـــة األشـــكال 

األســـرية الكبرية باألشـــكال األســـرية األصغر، أو عالقة 

األســـرة املمتدة باألســـرة النووية، وقد حتول هذا االهتمام 

يف البحث عـــن إطـــار مرجعي جديد لدراســـات األســـرة، 

حتـــول إىل برنامـــج عملـــي شـــمل مجموعة مـــن تالميذها 

ممـــن اجتهـــدوا يف إبـــداع أعمال حبثيـــ�ة علمية يف رســـائل 

تقدمـــوا بها لنيـــ�ل درجة الماجســـتري أو الدكتـــوراة يف علم 

االجتمـــاع. ويف هـــذا اإلطار صدر كتاب »دراســـات يف علم 

االجتماع العائلـــي« الذي صدر عـــن دار املعرفة اجلامعية 

عـــام 1989، وشـــارك فيـــه مجموعـــة مـــن تالمذتهـــا- 

الذيـــن أصبحـــوا اآلن جنوًمـــا يف عالم البحـــث االجتماعي 

والفولكلـــوري- وهم: حســـن اخلـــويل- وســـعاد عثمان، 

وجنوى عبد احلميـــد، وفوزي عبد الرحمن، ويمثلون جميًعا 

كتيب�ة البحث العلـــيم بكلية البن�ات جامعة عن شـــمس 

الذين أشـــرفت عليهم يف مرحليت الماجســـتري والدكتوراة. 

والكتـــاب يســـتعرض جانًبـــ�ا مـــن بعـــض البحـــوث اليت 

 عن تقارير 
ً
احتوتها بعض هذه الرســـائل اجلامعيـــة، فضال

حبثي�ة أخرى. ويشـــمل الكتاب املوضوعات التالية: بعض 

أشكال األســـرة املمتدة يف احلضر- بعض مالمح التغري يف 

شـــكل األســـرة املمتدة يف الريف املصري- التصنيع والقيم 

األســـرية- نظام القرابة عند بعض اجلماعات الســـكاني�ة 

املتمـــزية يف منطقة أســـوان- دراســـة أنرثوبولوجية ألنماط 

العالقـــات االجتماعيـــة والتفاعل االجتماعـــي يف مجتمع 

محلـــي حضـــري- العالقـــات داخـــل األســـرة يف مجتمـــع 

محلـــي حضـــري- اآلثـــار االجتماعيـــة والســـلبي�ة لهجرة 

األزواج يف األســـرة الريفيـــة- حول مشـــكالت األســـرة يف 

املجتمـــع العريب املعاصـــر. وتســـتعرض هذه الدراســـات 

جتارب الباحثن يف حبوثهم امليدانيـــ�ة واإلجراءات املنهجبة 

املتبعـــة، واســـاليب اجلمـــع امليـــداين، وهـــي جميًعـــا من 

املوضوعات الـــيت يهتم بها علـــم الفولكلور. كمـــا تن�اولت 

عناصـــر أخـــرى مرتبطـــة خاصـــة بعـــادات الـــزواج قبـــل 

وبعد الزواج، وآداب الســـلوك، والعـــادات املرتبطة برتبي�ة 

األطفـــال، والعالقة بن الصغري والكبـــري، واملهن واحلرف 

الشـــعبي�ة، واحليـــاة اليومية، وعالقات اجلـــرية، والقضاء 

العريف، والعـــادات املرتبطة باملســـكن التقليدي. وجميعها 

موضوعـــات ذات عالقـــة مشـــرتكة بـــن علـــم االجتماع 

وعلـــم الفولكلور، وهو ما يفســـر لنـــا اهتمام هـــذا الفريق 

العلـــيم يف أحباثهم فيمـــا بعد بالكثري مـــن القضايا العلمية 

يف علـــم الفولكلور.

االجتاه التكنولويج يف حبث الظواهر الفولكلورية:

اهتمـــت عليـــاء شـــكري يف فرتة مبكـــرة بربـــط حبوث 

الـــرتاث الشـــعيب بالتقنيـــ�ات احلديث�ة، خاصـــة يف مجال 

توثيـــق العناصـــر الفولكلوريـــة، وقـــد بـــدأ اهتمامها من 

مركـــز دراســـات الفنـــون الشـــعبي�ة بأكاديميـــة الفنـــون، 

يف محاولـــة لتأكيـــد هـــذا االجتـــاه، وتطبيقه علـــى المادة 

املوجـــودة بأرشـــيف املركز. ومن ثم فقد قامت باإلشـــراف 

علـــى مجموعـــة مـــن رســـائل الماجســـتري والدكتـــوراه، 

الـــيت وظفـــت اســـتخدام التقنيـــ�ات احلديثـــ�ة من حيث 

تســـجيل وحفـــظ عناصـــر الظاهـــرة بالصـــوت والصورة 

واكـــب احلركة 
ُ

واحلركـــة )الوســـائط املتعـــددة( حـــى ت

البحثيـــ�ة التطـــور التكنولـــوىج التقى بما ُيفيـــد يف حفظ 

المـــادة امليداني�ة وإعـــادة عرضهـــا إليكرتونًيـــ�ا. ولعل أهم 

الدراســـات اليت أشـــرفت عليهـــا يف هذا االجتـــاه أطروحة 

الدكتـــوراة اليت أعدهـــا مصطفي جاد عـــام 1999 بعنوان 

»أرشـــفة المادة الفولكلورية باســـتخدام احلاسب اآلىل: 

دراســـة تطبيقيـــة على بعـــض العناصر الشـــعبي�ة بواحة 

ســـيوة« باملعهـــد العـــاىل للفنـــون الشـــعبي�ة بأكاديميـــة 

الفنـــون، وهـــي نت�اج إشـــراف مشـــرتك مصـــري- فرنيس 

بإشـــراف عالـــم اإلتنولوجيـــا الفرنـــيس جـــان بابتيســـت 

مارتان، وفتي صالح أســـتاذ احلاســـبات بكلية الهندسة 

جبامعة القاهرة، ومؤســـس مركز توثيـــق الرتاث احلضاري 

والطبيعـــي، والذي كان طوال فرتة وجـــود الدارس باخلارج 

مستشـــاًرا ثقافًيـــا ملصر، ثم ســـفرًيا ملصر لدى اليونســـكو 
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بب�اريس، فاســـتطاع أن يســـهم بفاعلية يف توجيه مســـرية 

البحـــث، وفيها حتقـــق للباحث تدريب يف جامعـــة بواتيي�ه 

يف إطار معهد متخصص يف دراســـة الوســـائل الســـمعية 

والبصريـــة، ويف متحـــف التقاليـــد الشـــعبي�ة يف باريس. 

وتت�ابعـــت جهود شـــكري يف دعـــم االجتاه التقـــين يف حبث 

المـــادة الفولكلورية، حيث أشـــرفت وناقشـــت أطروحة 

الدكتـــوراة للباحـــث وائل إســـماعيل عـــام 2001 بعنوان 

»األبعـــاد االجتماعيـــة لتكنولوجيـــا املعلومـــات: دراســـة 

مســـتقبلية يف املجتمـــع املصري، )إشـــراف مشـــرتك مع 

جامعـــة إنديانـــا بالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة(، بكلية 

البن�ات جامعة عن شـــمس، وأطروحة الدكتوراة 2002 

ليســـري رياض حـــول توظيـــف الوظائـــف املتعـــددة يف 

توثيـــق فنـــون الرقـــص الشـــعيب باملعهـــد العـــايل للفنون 

الشـــعبي�ة، ثـــم يف عـــام 2003 أطروحة محمد الســـعيد 

بعنـــوان »توظيـــف الكمبيوتـــر متعدد الوســـائط حلفظ 

وعـــرض بعض عناصـــر الثقافة المادية: دراســـة ميداني�ة 

يف إحـــدى قـــرى الدقهليـــة، بكليـــة البنـــ�ات جامعـــة عن 

شـــمس، ثـــم أطروحـــة الماجســـتري عـــام 2003 لعنـــان 

محمـــد بعنـــوان »مالمـــح التغـــري يف احلـــرف التقليديـــة 

بمنطقـــة خـــان اخلليلـــي بالقاهـــرة: محاولـــة منهجية يف 

حفظ وعـــرض المـــادة امليدانيـــ�ة، بكلية البنـــ�ات جامعة 

عـــن شـــمس، ويف الكلية نفســـها عـــام 2018 أشـــرفت 

وناقشـــت أطروحـــة الماجســـتري ملـــى عديل عـــام 2018  

بعنـــوان »فرقـــة الرامكـــة للفنون الشـــعبي�ة: دراســـة يف 

األنرثوبولوجيـــا البصرية«. وقد واكب تأســـيس شـــكري 

لهذا االجتـــاه اهتمامها بمراجعة وتقديم كتاب »الســـينما 

اإلثنوجرافيا: ســـينما الغـــد« جلان بول كولـــن، وكاترين 

دو كليبـــ�ل، ترجمـــة غـــراء مهنا، الـــذي صدر عـــام 2002 

عن الهيئـــ�ة العامة للكتـــاب، حيث أشـــارت لبعض هذه 

التجـــارب بدايـــة مـــن جتربتهـــا الشـــخصية يف االهتمـــام 

بالفيلـــم اإلثنوجـــرايف والتصوير الفوتوغـــرايف أثن�اء بعثتها 

لدراســـة الفولكلور يف ألماني�ا، مـــروًرا باحلديث عن منهج 

األنرثوبولوجيـــا البصرية والفيلم اإلثنوجرايف ومشـــكالته 

ثـــم اإلطـــار املؤســـيس، إىل أن حققت هذا االجتـــاه كمنهج 

عليم متمـــزي يف أكاديمية الفنون وكليـــة البن�ات على النحو 

الذي شـــرحناه. ويتنـــ�اول كتـــاب الســـينما اإلثنوجرافية 

بعض الدراســـات املهمـــة لبعض املتخصصـــن يف املجال 

اإلثنوجرايف، حمل فصوله عناوين رئيســـية مثل: أســـاس 

املشـــكلة )األنرثوبولوجيا والتصوير املـــريئ(- تليفزيون أو 

ال تليفزيون- مدارس ومؤسســـات- مســـألة األساليب- 

اإلثنوجرايف. للفيلـــم  وجتارب  شـــهادات 

البحوث االجتماعية وقضايا الصحة واملرض:

ـــا بمجموعـــة ممزية من 
ً

ســـاهمت علياء شـــكري أيض

ا باجلهـــد اجلماعي 
ً

الدراســـات العلميـــة اليت تتمـــزي أيض

ا باالهتمام 
ً

ســـواء مع زمالئها أو تالمذتها، كما تتمـــزي أيض

حبركة علـــم االجتمـــاع يف العالم، من خالل مشـــاركتها يف 

الكثري مـــن األعمال املرتجمـــة، من هذه الدراســـات: 

الصحـــة والبيئـــ�ة، مهـــداة إىل روح أ. د. نبيـــ�ل صبي - 

)باالشـــرتاك(، مطبوعات مركز البحوث والدراسات 

االجتماعية، كليـــة اآلداب، جامعـــة القاهرة، 2001.

االجتمـــاع -  علـــم  نظـــر  وجهـــة  واملـــرض  الصحـــة 

واالنرثوبولوجيا ) باالشـــرتاك(، دار املعرفة اجلامعية، 

.2004 اإلســـكندرية، 

دراســـات يف علـــم االجتمـــاع االقتصـــادي والتنميـــة - 

االجتماعيـــة )باالشـــرتاك(، دار املعرفـــة اجلامعية، 

.1989 اإلســـكندرية، 

حبوث يف األنرثوبولوجيا العربيـــ�ة، مهداه إىل أ.د. أحمد - 

أبـــو زيـــد )باالشـــرتاك(، مطبوعات مركـــز البحوث 

جامعـــة  اآلداب،  كليـــة  االجتماعيـــة،  والدراســـات 

القاهـــرة، 2002.

مقدمـــة يف االنرثوبولوجيا االجتماعية )باالشـــرتاك(، - 

القاهرة، 2002. لألوفســـيت،  العمراني�ة  مطبعة 

دراســـات مصرية يف علـــم االجتماع، مهـــداه اىل روح - 

أ.د.حســـن الســـاعايت، مطبوعـــات مركـــز البحـــوث 

جامعـــة  اآلداب،  كليـــة  االجتماعيـــة،  والدراســـات 

القاهـــرة،2002. 
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دراسات يف علم االجتماع، مهداة ايل روح أ.د.مصطفي - 

اخلشـــاب )باالشـــرتاك ( مطبوعات مركـــز البحوث 

جامعـــة  اآلداب،  كليـــة  االجتماعيـــة،  والدراســـات 

القاهـــرة،2003.

البيئ�ة واملجتمع دراســـات اجتماعيـــة وأنرثوبولوجية - 

لقضايـــا البيئـــ�ة واملجتمـــع، دار املعرفـــة اجلامعية، 

.2012 اإلســـكندرية، 

علم االجتماع واملشـــكالت االجتماعية )باالشرتاك(، - 

دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 2015.

علم االجتمـــاع الفرنيس املعاصر الطبعـــة الثاني�ة، دار - 

الكتاب للتوزيـــع، القاهرة، 2017.

مجـــاالت الرعاية االجتماعيـــة، قضايا نظرية وحبوث - 

ميدانيـــ�ة )باالشـــرتاك(، مركز البحوث والدراســـات 

االجتماعية، كليـــة اآلداب، جامعـــة القاهرة، الطبعة 

.2018 األوىل، 

أمـــا األعمـــال املرتجمة يف علـــم االجتمـــاع فقد تمزيت 

بالتنـــوع ما بن التعريـــف بالعلم، ورواد علـــم االجتماع يف 

 عن املشـــاركة يف العمل املوســـوعي، ومن 
ً
العالـــم، فضـــال

هـــذه األعمال:

الصفـــوة واملجتمع تاليف بوتومور ) باالشـــرتاك(، دار 

.1978 القاهرة،  املعارف، 

مقدمة يف علم االجتماع تاليف بوتومور )باالشرتاك(، - 

دار املعارف، القاهرة، 1979.

تمهيد يف علم االجتماع تاليف بوتومور )باالشرتاك(، - 

دار املعارف، القاهرة،198 1.

دار -  باالشرتاك(،   ( جونسون  تأليف  االجتماع  علم 

املعارف، القاهرة.

دار -  )باالشرتاك(،  احلديث  املجتمع  يف  الطبقات 

املعارف، القاهرة، 1981.

املعارف، -  دار  )باالشرتاك(،  االجتماع  علم  دراسة 

القاهرة، 1981.

التغري االجتماعي )باالشرتاك(، دار املعارف، القاهرة، - 

.1982

موسوعة علم االنسان تاليف شارلوت سيمورسميث - 

القاهرة،  للثقافة،  االعلى  املجلس  )باالشرتاك(، 

 .1998

البحوث الطالبي�ة وأخالقيات البحث العليم:

ارتبطت ريادة علياء شـــكري بمحورين رئيســـين من 

وجهـــة نظرنـــا، األول الوقـــوف جبانـــب تالمذتهـــا والدفع 

بهـــم للتقدم دوًمـــا خطوات أوســـع وأكرث تقدًمـــا يف مجال 

العمـــل امليـــداين والبحث عـــن القضايـــا اجلديـــدة واليت 

لـــم يتطـــرق لهـــا آخـــرون، أما املحـــور الثـــاين فقـــد ارتبط 

دوُمـــا بت�أكيدهـــا يف عشـــرات الدراســـات الـــيت قامت بها 

أو أشـــرفت عليهـــا علـــى مفهـــوم »أخالقيـــات البحـــث 

العليم«. ونعرض هنا لدراســـتن يعكســـان ملخص هذه 

الريادة، الدراســـة األوىل نشـــرت يف طبعة عام 1990 من 

 مهًمـــا بعنوان 
ً
كتاب دراســـات يف علـــم الفولكلـــور، مقاال

»البحــــوث الطــــالبي�ة كــــأداة جلمــــع الرتاث الشعيب« 

1990. اهتمـــت فيـــه بالتأكيـــد على أهمية جمـــع الرتاث 

 للدراســـة العلمية لهذا الرتاث. 
ً
الشـــعيب باعتب�اره أساســـا

ثم عرضت ملالمـــح طريقة البحـــوث الطالبي�ة، موضحة 

أن برامـــج الدراســـة يف أقســـام االجتمـــاع واألنرثوبولوجيا 

بـــكل اجلامعـــات تتيح فرصـــة تكليـــف الطالـــب بإجراء 

حبث أو دراســـة على امتـــداد الفصل الـــدرايس، وأنه تمت 

االســـتفادة من اإلطـــار القائـــم لتنفيذ هـــذه التجربة دون 

اللجـــوء إىل عملية تعديـــل للرامج الدراســـية. وتب�دأ هذه 

الطريقة باختيـــ�ار الطالب - بمعاونة أســـتاذه- للمجتمع 

املحلي الذى ســـيجمع منه مادته. ثم يعرض موضوعــــات 

الدراسة باستعراض التقســـيم الرباعي للرتاث، ويتضمن 

هذا العـــرض شـــرح رؤوس موضوعات الدراســـة، وخيتار 

الطالـــب مـــن بينها املوضــــوع الذى ســـيهتم بـــه. ويقدم 

العناصـــر الفرعية واجلزئيـــ�ات اليت ينبغـــى أن جيمع عنها 

الطالـــب معلومات نظريـــة جاهـــزة. ثم يلي ذلـــك إتاحة 

فرصة للطالـــب ليتمكن من الزنول إىل قريت�ه، أو التشـــاور 
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مـــع أهله، واختيـــ�ار إخباريي�ه، وقـــراءة أســـئلة الدليل عن 

املوضـــوع الـــذى سيدرســـه. ثـــم تعـــرض علياء شـــكري 

للتجارب الســـابقة باســـتخدام هذه الطريقة، فتشـــري إىل 

أن البدايـــات األوىل لتجارب هذه الطريقـــة ترجع إىل العام 

اجلامعـــى 1969/1968، وطبقـــت خـــالل هـــذه الفرتة 

علـــى موضوعـــات العـــادات والتقاليد الشـــعبي�ة، وكافة 

موضوعـــات املعتقدات واملعـــارف الشـــعبي�ة. ثم تن�اقش 

اجلوانـــب اإلجيابيـــ�ة لهـــذه الطريقة، حيـــث تتيح فرصة 

من خـــالل املواجهـــة بـــن األســـتاذ والطالب الســـتث�ارة 

 
ً
احلماس للبـــذل والعطاء وارتفاع مســـتوى اجلمع، فضال

عـــن تمزيهـــا باجلانـــب التعليـــيم، وغـــري ذلك مـــن املزايا 

التربويـــة أو التعليميـــة أو الوطنيـــ�ة والعــــامة. ويتوقف 

املقـــال بعد ذلك عنـــد الصعوبات واملشـــكالت اليت تقف 

أمام هــــذه الطريقة، مثل تفاوت قـــدرات ومواهب وميول 

 أو حياء من 
ً
الطالب، واستشـــعار بعض الطـــالب نفـــورا

الكالم عـــن مجتمعاتهم املحلية أو عن أســـرهم، ومقاومة 

املجتمـــع املحلـــي، وانعـــكاس موقـــع الطالـــب الطبقـــي 

العمليـــة، وإقحـــام  وعالقـــات أســـرته علـــى ممارســـته 

الطالب لتفسرياتهم الشـــخصية عن المادة امليداني�ة اليت 

 عـــن مشـــكالت فني�ة أخـــرى. وخيتتم 
ً
يعرضونهـــا، فضال

املقال بنظرة ملســـتقبل هذه الطريقة، فيلفـــت االنتب�اه إىل 

أنها يمكـــن أن ختضع لتطويـــر كبري وأن تســـتغل يف حتقيق 

مهام لـــم تطبـــق فيها بعـــد، كمـــا يمكن توظيـــف جموع 

الطـــالب يف القيام بعملية تصــــنيف املــــادة امليداني�ة اليت 

تراكمت من املشـــروعات الســـابقة، وفهرســـتها وإتاحتها 

الستخــــدام الباحثن. مع ضرورة توســـيع استخدام هذه 

 أوضح يف جمـــع األنواع األدبي�ة 
ً
الطريقة حبيـــث تؤدي دورا

الشـــعبي�ة املختلفة.

أمـــا الدراســـة الثاني�ة فقد نشـــرت يف الكتاب نفســـه 

بعنـــوان »أخالقيـــات البحـــث العلـــيم يف مجـــال الرتاث 

الشـــعيب قضية وطنيـــ�ة«، وقد أكـــدت علياء شـــكري يف 

بداية هـــذا املقال علـــى األهميـــة اخلاصة لالتفـــاق على 

طائفـــة مـــن القواعـــد األخالقيـــة الـــيت جيـــب أن يراعيها 

املشـــتغلون جبمـــع وتســـجيل ودراســـة الرتاث الشـــعيب. 

حيـــث الحظت يف البداية أن العلوم اإلنســـاني�ة تتفق حول 

طائفة كبـــرية من القضايـــا واألحكام األخالقيـــة املتعلقة 

بأدائها لبحوثها ونشـــرها لنت�اجئ تلك البحـــوث، ولكنه من 

الطبيعـــي أن ينفـــرد كل علـــم من هـــذه العلـــوم بعد هذه 

األرضيـــة املشـــرتكة ببعـــض القواعـــد اليت يفـــرض على 

املشـــتغلن به اتب�اعها أو مــــراعاتها وااللـــزام الدقيق بها. 

ويقف علـــم الفولكلـــور أو علم دراســـة الرتاث الشـــعيب، 

 بن هـــذه العلـــوم مـــن وجهـــة الضوابط 
ً
 متمـــزيا

ً
موقفـــا

األخالقية الـــيت يتعن أن يلـــزم بها الباحثون فيه، ســـواء 

كانـــوا جامعـــن للمـــادة أو دارســـن لمـــادة قـــام غريهـــم 

جبمعها. وهذا املوقف املتمزي راجـــع إىل الظروف التاريخية 

اليت نشـــأ فيها علـــم الفولكلـــور، كما أنه راجـــع إىل طبيعة 

المـــادة اليت يتعامـــل فيها باحثـــوه. فعلم الفولكلور نشـــأ 

نشـــأة رومانســـية، يف ظل ازدهار ونمو املشـــاعر القومية، 

واستخـدم مـن جانب بعض الباحثن أداة إلحياء المايض، 

أو لتأكيد الهوية الوطني�ة، أو للرتبي�ة االجتماعية للشعب؛ 

أى لبذر ســـلوكيات ومفاهيـــم وقيم معين�ة بـــن القاعدة 

 
ً
 مشـــرتكا

ً
األعرض من أبن�اء شـــعب معـــن، باعتب�ارها إرثا

 يف قليل 
ً
لـــكل هذا الشـــعب، وهو قـــول ربمـــا كان صادقـــا

 يف الغالب 
ً
 وفاســـدا

ً
مـــن احلاالت، ولكنـــه كان مصطنعـــا

األعم من تلك احلـــاالت. فوظيفة اإلحيـــاء وبعث الرتاث 

 يف 
ً
 يف صدور النـــاس، وظاهرا

ً
وضمان اســـتمراره محفوظـــا

ســـلوكهم وأعمالهـــم: طعامهم، وأزيائهـــم، واحتفاالتهم، 

وأغانيهم…إلـــخ هـــو موقف ســـيايس وتعبري عـــن توجه 

إيديولوىج، وليـــس مجرد نتيجة تلقائيـــ�ة أو ثمرة طبيعية 

 ،
ً
 متعصبا

ً
لبحث علـــيم. وهو موقف قـــد يكون شـــوفيني�ا

 ،
ً
 ســـاذجا

ً
، وقــــد يكون رومانســـيا

ً
 غاضبا

ً
وقـــد يكون ثوريا

 مـــن كل هـــذا، ولكنه موقـــف فكري 
ً
وقـــد يكـــون مزيجـــا

على أيـــة حال يســـتحق االنتبــــاه والفحص والنقد مــــن 

جانب كل مشـــتغل بتطبيق القواعـــد األخالقية يف البحث 

العليم. االجتماعـــي 

ـــرض  ـــرى تف ـــي األخ ـــور، فه ـــم الفولكل ـــادة عل ـــن م ـــا ع أم

ا أخالقيـــة خاصـــة، يتعـــن عليـــه 
ً

علـــى الباحـــث أبعـــاد

االلـــزام بهـــا ومراعاتهـــا. فمـــواد الـــرتاث الشـــعيب أو عناصـــره 
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هـــي نتـــ�اج حضـــاري لثقافـــة معينـــ�ة، حيمـــل بصمـــات األجيال 

املتعاقبـــة الـــيت شـــاركت يف إنت�اجـــه )أو صنعـــه( ويف تن�اقلـــه 

ــرد  ــا مجـ ــبة لهـ )أو اســـتخدامه(، ولـــم يكـــن يمثـــل بالنسـ

ــود  ــه ينطـــوي علـــى وجــ ــياء، ولكنـ ــة أو أشـ ــردات ماديـ مفـ

ــى دالالت  ــه علـ ــوي فيـ ــذى ينطـ ــدر الـ ــس القـ ــادي بنفـ مـ

ـــأ-  ـــكري أن اخلط ـــاء ش ـــرى علي ـــة. وت ـــم روحي ـــة وقي اعتقادي

الراجـــع إىل القصـــور العلـــيم، أو التقصـــري اإلنســـاين، أو ســـوء 

ـــب   يف أداء واج
ً
ـــريا ـــد تقص ـــرتاث ُيع ـــذا ال ـــ�اول ه ـــ�ة- يف تن الني

علـــيم ذي طبيعـــة وطنيـــ�ة. فـــدارس الفولكلـــور الـــذي 

 
ً
يتعامـــل مـــع الثقافـــة ال خيتلـــف مـــن هـــذه الوجهـــة كثـــريا

عـــن الطبيـــب الـــذي يتعامـــل مـــع أرواح البشـــر- مـــن خـــالل 

معاجلـــة أعضائهـــم- كالهمـــا يلـــزم بقواعـــد العلـــم وأصـــول 

ــا  ــي كالهمـ ــق أن يراعـ ــد التطبيـ ــب عنـ ــه جيـ ــة، ولكنـ املهنـ

قـــدًرا مهًمـــا مـــن القواعـــد األخالقيـــة واألبعـــاد املعنويـــة، 

الـــيت إن اهـــزت أو ضعفـــت، ضاعـــت معهـــا روح معينـــ�ة 

ــكري يف  ــاء شـ ــعى عليـ ــم تسـ ــيم. ثـ ــر جسـ ــا خطـ أو تهددهـ

دراســـتها إىل التأكيـــد علـــى أن أزمـــة البحـــث الفولكلـــوري 

هـــي جـــزء مـــن أزمـــة عامـــة فتقـــول: هنـــاك بالتأكيـــد 

اخلطـــر،  ناقـــوس  دق  إىل  تدعونـــا  وأوضـــاع  مالبســـات 

وإثـــارة املشـــكلة األخالقيـــة يف البحـــث الفولكلـــوري: تـــأيت يف 

ـــ�ات  ـــر )يف الثمانيني ـــري املعاص ـــر املص ـــة الفك ـــا أزم مقدمته

ــا الـــيت أصابـــت  ويف التســـعيني�ات(، ومحنـــة اإليديولوجيـ

العالـــم كلـــه وبلغنـــا بعـــض رذاذهـــا، وانفـــالت تكنولوجيـــا 

ـــيطرة  ـــن س ـــرج اآلن م ـــيت كادت خت ـــريي ال ـــال اجلماه االتص

صانعهـــا: اإلنســـان، وذلـــك باعتبـــ�ار أن تلـــك الوســـائل 

مســـتهلك وعاكـــس وناشـــر للكثـــري مـــن مـــواد هـــذا الـــرتاث. 

فهـــي تعيـــد إنت�اجـــه، وتوصلـــه إىل عقـــول بشـــر لـــم يكـــن 

يصـــل إليهـــم، وقـــد يســـاهم يف إزاحـــة عناصـــر موروثـــة مـــن 

مكانهـــا، وقـــد يعمـــل علـــى تشـــويه ذلـــك املوروث…إلـــخ. 

ـــ�ارات  ـــم واعتب ـــيطرة قي ـــد س ـــا يؤك ـــل أمامن ـــف الماث إن املوق

ماديـــة طاحنـــة، ال بـــد أن حتـــدث أثرهـــا يف تدمـــري عناصـــر 

ــا.  ــل تهديدهـ ــى األقـ ــية، أو علـ ــديدة احلساسـ ــة شـ روحيـ

ــواعد  ــزام القــ ــح الـ ــة أن أصبـ ــدة األزمـ ــن حـ ــغ مـ ــد بلـ وقـ

ودراســـة،   ،
ً
)حبثـــا الفولكلـــوري  العمـــل  يف  األخالقيـــة 

 يرجـــع إىل الضمـــري الفـــردي ويتـــم يف حـــدود 
ً
( أمـــرا

ً
وانت�اجـــا

»رســـالة  أصبـــح  آخـــر  وبمعـــى  الشـــخيص،  االجتهـــاد 

ـــأنها  ـــن ش ـــة م ـــذه األزم ـــا أن هـ ـــا تأكيدن ـــن هن ـــه«. وم صاحب

ـــروع  ـــن ف ـــرع م ـــذا الف ـــيم له ـــور العل ـــوق مســـرية التط أن تع

العلـــوم االجتماعيـــة وحتـــول بينـــ�ه وبـــن مواكبـــة النظريـــات 

ـــه  ـــدر عن ـــذي تص ـــرأي ال ـــ�ة. فال ـــ�ات احلديث ـــج والتقني واملنه

ـــة  ـــؤولية الدراس ـــة مس ـــل بأمان ـــذي حيم ـــة أن ال ـــذه الدراس ه

ـــدرك  ـــذي ي ـــك ال ـــو ذل ـــد ه ـــة اجلدي ـــم بمتابع ـــادة،  ويهت اجل

ـــع  ـــ�ة. وتت�اب ـــه الوطني ـــة وواجبات ـــئوليت�ه األخالقي  مس
ً
ـــدا جي

ـــة  ـــرة التالي ـــح الفق ـــة، فتوض ـــرات الدراس ـــكري فق ـــاء ش علي

ـــوم  ـــكلة مفه ـــداين، ومش ـــل املي ـــث أدوات العم ـــة حتدي أهمي

امليـــداين  التحقـــق  وقضيـــة  للـــرتاث«  األمـــن  »النقـــل 

الظاهـــرة،  ســـياق  علـــى  احلفـــاظ  وأهميـــة  الســـليم، 

الشـــعيب  الـــرتاث  بـــن  والعالقـــة  التعميـــم،  ومخاطـــر 

ـــور،  ـــم الفولكل ـــث يف عل ـــاني�ة الباح ـــويم، وإنس ـــع الق والطاب

ومشـــكلة أو أزمـــة ازدواج الـــدور: الباحـــث واملصلـــح ؟، 

ومشـــكلة احلفـــاظ علـــى الهويـــة الثقافيـــة، وخطـــورة 

 عـــن الظـــروف الواقعيـــة. 
ً
التســـجيل املصطنـــع بعيـــدا

كمـــا تن�اقـــش يف فقـــرة تاليـــة التســـاؤل: هـــل يصـــح أن 

يســـتأثر الباحـــث بمـــا جيمعـــه وحيـــرم املجتمـــع منـــه؟ 

وختتتـــم بمناقشـــة مفهـــوم »فولكلـــور العـــدو« واملشـــكالت 

 يف نفـــس الوقـــت.
ً
ــا  وأخالقيـ

ً
ــا ــة بـــه علميـ املرتبطـ

ريـــادة عليـــاء شـــكري ال نســـتطيع أن حنددهـــا يف مســـار 

ـــا  ـــوت القضاي ـــكري احت ـــاء ش ـــادة علي ـــد.. ري ـــيم واح أكادي

ـــا  ـــوت قضاي ـــور.. واحت ـــم الفولكل ـــيس عل ـــة يف تأس املحوري

اجلمـــع امليـــداين.. واحتـــوت قضايـــا املجتمـــع الـــيت الزالـــت 

علـــى مائـــدة البحـــث حـــى اآلن.. حبثـــت عليـــاء شـــكري 

واألنرثوبلوجيـــا  الفولكلـــور  بـــن  العلـــم  قضايـــا  أهـــم 

وعلـــم االجتمـــاع.. ريـــادة عليـــاء شـــكري تمحـــورت قبـــل 

كل ذلـــك يف التأكيـــد علـــى مفهـــوم أخالقيـــات العلـــم 

والضمـــري اإلنســـاين..
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 الســـلوك البشـــري ذا رمزية يف جوهـــره ألن اإلنســـان وحده 
ّ

يعـــد

هـــو القادر على إبـــداع الرموز دون غـــريه من املخلوقـــات وينفرد عنها 

جميعا بالســـلوك الرمزي والقدرة على اســـتعمال الرمز، فكل أنماطه 

مـــن الســـلوك تت�ألف من رمـــوز وعالمـــات اصطلح عليهـــا اجلميع. 

واملجتمـــع بـــدوره هو الـــذي حيدد معـــى الرمـــز، ويفقد الرمـــز معناه 

وقيمتـــه إذا خـــرج عـــن نطاق املجتمـــع أو اجلماعـــة، فليـــس يف الرمز 

خصائص ذاتي�ة حتـــدد بالضرورة ذلك املعى وتفرضـــه على املجتمع.

لقـــد اعتمد االنســـان البســـيط رموزا وعالمـــات »تراثيـــ�ة« ذات 

الصـــدى العميق يف دواخـــل املجتمع العـــريب عامة واملجتمـــع التونيس 

بصورة أخـــّص ويف عاداتـــه ومعتقداتـــه. رموزا طالما ســـكنت الوعي 

التونـــيس وخلفياته الذهنيـــ�ة والعقائدية، توارثهـــا مجتمعنا جيال عن 

جيل فانعكســـت على ســـطح حياتهم املعيشـــة لتكون مـــرآة صادقة 

عـــن ذواتهم. والرموز كثيفـــة ومتنوعة حتاكي يف شـــكلها عالم املرئي�ات 

أ. زينب قندوز غربال - تونس

حوته وخمسه وقرن غزالة:

موجودات مادية بقدرات غيبي�ة

»تب�ارك هللا، يا حّوات«... »احلوته« رمز للخري ودرء العن
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وتعانـــق دالالتها فضاءات الماورائيـــ�ات تضيف على المادة 

املثال شـــحنة تعبرييـــة تعزز جـــذور خطابه علـــى أكرث من 

محمل على غـــرار؛ احلوته واخلمســـة وقـــرن الغزال.

ـــى عمومـــا الرمـــز نقشـــا وحفـــرا وحنتا ورســـما، 
ّ
يتجل

أشـــكاال هندســـية، نقطا، خطوطا منكســـرة أو مستقيمة 

أو متعرجـــة، هيئ�ات هندســـية جتريديـــة... نزعة زخرفية 

تنحـــو إىل التجريد. ختتلـــف التقني�ات واألســـاليب بتنّوع 

املحامـــل وينتـــج األثـــر وليـــد ذاتيـــ�ة صانعـــة، والعناصر 

 العناصـــر المادية علـــى غرار 
ّ

الماديـــة املكّونـــة لـــه. لعـــل

احلوتـــه واخلمســـة وقـــرن الغزال فهـــي ترمـــز إىل حرص 

الســـكان على إجياد عناصـــر رمزية لطرد األرواح الشـــريرة 

)حســـب بعـــض املعتقـــدات واألقاويل(، كذلـــك إضفاء 

عالمة معـــرة أخرى ملحيطهـــم املعيي ورمـــزا لوحدتهم. 

املثلث عالمـــة متكّررة بأشـــكال مختلفـــة ونمط هنديس 

يمكـــن مالحظته يف الزخـــارف املوجودة داخـــل البيت أو يف 

الرئيســـية.    املبـــى والواجهة  حوايش 

رموز ومواضع: 

 مـــا خّطته أيـــادي البن�ائـــن واحلرفين هو فعل 
ّ

 كل
ّ

إن

رمزي حييـــل بشـــكل أو بآخر علـــى معان مجـــّردة تتخطى 

أحيانـــا الواقع احلـــيّس الذي تنطلـــق منـــه. وعلى عكس 

مـــا قد يـــويح بـــه الظاهـــر الزخـــريف واجلمـــايل للعالمات 

 تفاصيلها1، 
ّ

والرموز، فإن االنســـان ماثل فيها بقوة عـــر كل

فمواضيعهـــا تتمحـــور حـــول االنســـان يف إطـــاره البيـــي 

امللمـــوس وضمن شـــروط احليـــاة الواقعيـــة دون إغفال 

للتاريـــخ2، فيأتينـــ�ا الكثـــري منهـــا، تلك الرموز، مســـتوىح 

مـــن بيئتـــ�ه مـــع بعـــض مـــن التجريـــد، ومع ذلـــك فهي 

تتطابق مع الطابع التشـــخييص للفن البدايئ واملمارســـات 

. لتشكيلية ا

1(  العتب�ة: 

 العتب�ة فاحتة الّســـكن، فيتـــّم ختصيصها بطقوس 
ّ

تعد

ـــــها تتجانس 
ّ
 أن

ّ
ة ختتلف العناصر املستخدمة فيها، إال

ّ
عد

ه »طبيعة العتب�ة« ومســـتقبل املســـكن 
ّ
بن مـــا يعتقد أن

 ما تأّســـس 
ّ

وســـاكني�ه، فإن كانت العتب�ة مباركة، جــــاء كل

عليهـــا ميمونا مبـــاركا، والعكس صحيح، وهـــو ما يرتجمه 

ارج »نـــوايص وعتـــب والبعض من 
ّ

املثـــل الشـــعيب الـــد

الذرّية«. كما أن املثل الشـــعيب القائل »الـــدار عتب�ة واملرا 

قّصة« لـــه دالالته الرمزيـــة واملعنوية لذلك ال نســـتغرب 

ممارســـات األهايل لعادات صارت طقســـا خاصا بالبن�اء، 

فعند املطـــاوى3 يرمون قطعـــة ذهب على شـــكل حوتة أو 

ـــيت يؤّمنهـــا الباب عر 
ّ
شـــعري4. وهـــي الوظيفة نفســـها ال

ســـاع، وهو ما 
ّ
ثن�ائيـــ�ة االنغـــالق واالنفتاح والضيـــق واالت

جتّســـده حلظة التأســـيس عر الطقوس الـــيت بمقتضاها 

البن�اء.  ن 
ّ

يدش

2(  الباب: 

 عنصر البـــاب أكرث الوحدات املعمارية املشـــحون 
ّ

ُيعد

 املالئكة 
ّ

دالالت رمزية، ففي املخيال الشـــعيب مثـــال »فإن

تســـكن بالباب فال يمكن جتـــاوز العتب�ة إال بعـــد أن تقول 

ِبْســـِم هللا الّرْحَمـــاِن الّرحيـــِم، فـــكأن املالئكـــة حترس هذا 

العالـــم الداخلـــي اخلاص من عالـــم خاريج مليء بالشـــّر 

واحلســـد«، وغريهـــا مـــن املعتقـــدات والتصـــّورات اليت 

 
ّ

تعطي لهـــذا العنصر املعماري قيمتـــه وجتعله مجال تفنّن

ية.    
ّ
ومركـــز اهتمام خاص مـــن قبل املجتمعـــات املحل

حيضر البـــاب بعناصره اإلنشـــائي�ة والزخرفية بوصفه 

اجلـــزء األكرث كثافـــة يف التعبري عن الســـكن تعيين�ا وترمزيا 

 يف أواخر 
ّ
وتشـــكيال، وإذا كان حضوره هندســـيا ال يكتمل إال

له يبـــ�دو واضحـــا منذ 
ّ
 تمث

ّ
مراحـــل عمليـــة البنـــ�اء، فـــإن

البداية ال ســـيما عر التعامل مع موضـــع العتب�ة بكثري من 

مظاهر اخلشـــية واالنفعـــال، فيتّم ختصيصـــه دون غريه 

ة ختتلف 
ّ

من األجـــزاء والوحـــدات املعمارية بطقوس عـــد

ل 
ّ
ـــــها تتجانـــس يف تمث

ّ
 أن

ّ
العناصر املســـتخدمة فيهـــا، إال

ضـــرب مـــن العالقـــة احلتمّيـــة القدريـــة بن مـــا يعتقد 

ـــه »طبيعة العتب�ة« ومســـتقبل املســـكن وســـاكني�ه5. 
ّ
أن

ومـــا االنفعال اخلـــاّص يف التعامـــل مع العتبـــ�ة والفتحة 

املعروفة »بــــاخلوخة«، واللجوء إىل تعليـــق بعض الرموز 

 إحاالت على 
ّ
المادية كالقرون واخلمســـة و»احلوتـــه« إال

نظـــام داليل بصـــرّي وفضايّئ قـــد أحكم املجتمع شـــحنه. 
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ـــه وبفضـــل عناصـــره الماديـــة الوظيفيـــة والرمزية 
ّ
ولعل

يتحـــّول الباب إىل نظـــام داليل بصري وفضـــايئ فيه أنماط 

مختلفة مـــن التعبري كالرســـم واحلفـــر والكتابة. 

 
ّ

 النقـــوش الّرمزيـــة املختلفـــة الـــيت مـــزّيت جل
ّ

تعـــد

أشـــكال الزين�ة املســـتعملة على واجهـــات مداخل أفضية 

احلوش التقليـــدي )الواجهة األماميـــة للمدخل ومداخل 

الغـــرف واألبواب( مثل اليد، اخلمســـة، الهـــالل والنجمة 

اخلماسية6 واحلوتة اليت تشـــري إىل أن املكان مفتوح ثقافيا 

ــراد من ذلك  وغـــري مغلق على نفســـه. ومن جهـــة أخرى ـي

طلب الركـــة وطرد العن واحلســـد. 

زخرفة بأسلوب احلفر البارز

ّصـــة« بـــاب الـــدار، تشـــكيل أول. 
ُ

احلـــوت فـــوق »ق

)تونس( قابـــس  شـــنين  املوقـــع: 

»إذا كانـــت الســـمكة يف زوجـــن فهـــي ترمـــز للحياة 

واأللفـــة«7.               واخلصـــب  واالقـــرتان 

احلوت علـــى باب الـــدار، تشـــكيل ثان املوقـــع: قبلي 

)تونس(. القديمـــة 

»يتمثل هذا التشـــكيل الشـــعيب يف صورة لســـمكتن 

متقابلتن، وإذا ما ارتبطت الســـمكة )احلوتة( يف املخيال 

واالعتقاد الشـــعيب باخلصوبة فان وجودهـــا يف هذا املوقع 

من الباب الرئييس للمســـكن ال يمكـــن اال أن يمثل أمني�ات 

أصحابه بالبنن والبنـــ�ات »والعمار والثمار«.

احلوت علـــى افريز الّســـطوان وســـط الـــدار، زخرفة 

دار  املوقـــع:  ثالـــث.  تشـــكيل  البـــارز،  احلفـــر  بأســـلوب 

الطرابلـــيس. املـــزنل قابـــس )تونـــس(.

للركـــة  رمـــزا  الرمزيـــة  أبعـــاده  يف  احلـــوت   
ّ

»يعـــد

ـــمكة  ـــدرة الس ـــرا لق ـــب نظ ـــاة واخلص ـــين احلي ـــر، يع والتكاث

)احلوتـــة( الفائقـــة علـــى البيـــض. ويف مخيالنـــا الشـــعيب 

ــين  ــا يعـ ــذا مـ ــا، وهـ ــورا واناثـ ــد ذكـ ــماك تتواجـ ــإن األسـ فـ

ــزواج«8.  ــر والـ ــة والتكاثـ ــرتان واأللفـ ــزان لالقـ ــا يرمـ أنهمـ

التجـــدد  يعـــين  قديـــم  رمـــز  التكاثـــر،  رمـــز  فالســـمكة 

ــرزق وجلـــب  ــعة الـ ــز لسـ ــد وترمـ ــري والعيـــش الرغيـ واخلـ

ــة  ــد واألدلـ ــز للتجديـ ــمكة رمـ ــة. والسـ ــظ واخلصوبـ احلـ

العربيـــ�ة  األســـاطري  ففـــي  قاطعـــة،  امليثولوجيـــا  يف 

الدينيـــ�ة  املعتقـــدات  ويف  الســـامية  واحلضـــارات 

 مـــا يـــدل هـــذا املخلـــوق علـــى االنبعـــاث. 
ً
الســـماوية، غالبـــا

والســـمكة يف موروثنـــ�ا الشـــعيب طـــاردة لألعـــن احلاســـدة، 

ــن  ــ�ه مـ ــدار حمايتـ ــة الـ ــى واجهـ ــمها علـ ــد أن برسـ ويعتقـ

أعـــن احلاســـدين.

املجتمـــع  بنـــ�اء  علـــى  املحافظـــة  ولغايـــة  عمومـــا، 

الطوطـــم  مـــن  الرمـــوز  مـــن  عـــددا  تنشـــأ  التقليـــدي، 

قانـــون  مؤداهـــا  ســـحريان(  معتقـــدان  )همـــا  والتابـــو 
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ــم  ــا طوطـ  »عشـــرية« ويقابلهـ
ّ

ــم. وكل ــل والتحريـ التبجيـ

يكـــون محـــط حتريـــم وتقديـــس ومعتقـــد ســـحري، وتكـــون 

الشـــريرة  األرواح  بطـــرد  كفيلـــة  الرمزيـــة  التمثـــالت 

ـــه أنـــه 
ّ
ومصـــدر إســـعاده وحتقيـــق رغباتـــه مثـــال. وذلـــك لظن

ـــوز  ـــض الّرم ـــزرط بع ـــاهد يف تم ـــة. ونش ـــدرة خارق ـــنده ق يس

قـــة بالّســـكن، أشـــكاال رســـمت ونقشـــت 
ّ
القديمـــة املتعل

ــ�ه.     ــكن وحتصينـ ــة املسـ ــدران حلمايـ ــواب واجلـ ــى األبـ علـ

مـــة 
ّ
املعل الرمـــوز  ـــل 

ّ
تمث أشـــكالها،  اختـــالف  علـــى 

ـــة  ـــة احلفري ـــات الزخرف ـــع مكّون ـــا م ـــ�ا متجانس ـــا فني طابع

)الغائـــرة والناتئـــ�ة( والزخرفـــة املركبـــة بهـــذه الوحـــدات 

 
ّ

ــكل ــدي. فـ ــع العقـ ــا الطابـ ــى عليهـ ــيت يطغـ ــكنّي�ة الـ السـ

هـــذه الرمـــوز الـــيت تزّيـــن البـــاب وإطـــاره تعكـــس قيمـــا 

ــّول  ــ�ة باملجتمـــع الـــوايح باجلنـــوب التونـــيس، فيتحـ ثابتـ

هويـــة  علـــى   
ّ

يـــدل ال  ذاتـــه   
ّ

حـــد يف  قيمـــة  إىل  البـــاب 

بمـــا  مجتمـــع  هويـــة  يعكـــس  بـــل  فقـــط  متســـاكني�ه 

حيملـــه مـــن معتقـــدات متوارثـــة.

رغبـــة اإلنســـان يف حماية نفســـه من قوى الشـــر غري 

املعروفـــة، أو خلق حظ حســـن لنفســـه، قادتـــه إىل ابت�داع 

اخلرافـــات اجلالبة للحظ اجليـــد وأخرى للحـــظ اليسء. 

 من الطقوس الواســـعة االنتشار، 
ً
اخلمســـة، تعتر واحدا

ويتصـــور من يضع خمســـة أعلـــى بـــاب بيتـــ�ه، بقدرتها 

العجيبـــ�ة علـــى حمايـــة أهـــل البيت مـــن احلســـد، فهو 

 إىل جـــذب اهتمام الناظر قبـــل دخوله الدار 
ً
يهدف أساســـا

، وبهذا يذهب حســـده دون أن يســـتطيع 
ً
إذا كان حســـودا

التأثـــري على ســـاكين الدار.

3(  املفروشات: 

Ce tapis est un véritable catalogue des 

motifs récurrents dans les tapis berbères :

1.  Homme dans un palmier 

)cueilleur de dattes(.

رجل على شجرة النخيل )جين التمور( - 

 الباب على شاكلة نقش نائت 
ّ

اخلمسة يف خد

للردع من العن احلاسدة.

احلوته9 واخلمسة، تشكيل سادس. رسم غائر لأليقونات: 

حوتت�ان تتوسطهما خمسة بمطماطة )تونس(
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2.  Homme. Toujours représenté les bras 

en bas, et souvent portant un sarouel.

رجـــل )يرمز له دوما بي�دين مبســـوطتن إىل األســـفل - 

سرواال( ويرتدي 

3.  Femme. Toujours représentée les 

bras en l’air. Étonnamment, c’est 

exactement la figure de la déesse 

punique Tanit )cliquer sur le tag 

carthage(.

امـــرأة )يرمز لها دومـــا بي�دين مبســـوطتن إىل األعلى - 

على شـــاكلة التانيت(

4.  Dromadaire.

جمل- 

5.  Serpent.

أفعى- 

احلوته، تشكيل رابع. حضور تشكيلي واضح على مفرش املرقوم القفيص )تونس(
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احلــــــــــــوته

اخلمســـة

هنـــاك أشـــكال طبيعية تتحـــّول إىل أشـــكال مجّردة، 

 الـــذي يتعذر معه علـــى املرء أن 
ّ

ويـــزداد جتريدهـــا إىل احلد

يـــدرك أصل تلـــك الرموز. فرمـــز العن الواقيـــة مثال اختذ 

شـــكل اخلطوط املنكسرة واســـتخدم يف النسيج واملصوغ 

واملشغوالت اخلشـــبي�ة. واختذ شكل املرّبعن املتقاطعن، 

وشـــكل املثلث أحيانا. فتويح اخلطوط الرأســـية بالثب�ات، 

وباجتاه من أعلى إىل أســـفل، وســـبب ذلـــك أن العن تتبع 

 أقل من 
ً
اجتـــاه الثقل يف قراءة اخلـــط حيث تب�ذل مجهـــودا

ذلك املجهـــود الالزم لقـــراءة خط حبركة صاعـــدة وبنفس 

الطول. إن ظاهـــرة اجلاذبي�ة األرضية هي إذن -بالنســـبة 

إلحساسنا-احلركة الطبيعية، وكل حركة مضادة تتطلب 

مجهـــودا أكر حـــى نتحقق، فصعـــود مســـتوى مائل أكرث 

مشـــقة من نزوله.

لـــم تكـــن الســـمكة الرمـــز الوحيـــد املعتمـــد لطـــرد 

العـــن احلاســـدة علـــى مداخـــل املســـاكن التقليديـــة، ففـــي 

ـــوي ال  ـــن املش ـــن الط ـــود م ـــدر أس ـــتدعي ق ـــال يس ـــوزر مث ت

حيمـــل عروتـــن كان يوضـــع يف واجهـــة البيـــوت للتطـــرّي 

ي للعـــن احلســـودة يســـّى »الُبـــويِن«.  كذلـــك 
ّ

والتصـــد

النقائـــش  بعـــض  وجـــدت  )تطاويـــن(  الدويـــرات  يف 

علـــى حنـــو النجمـــة )النجمـــة اخلماســـية( والهـــالل علـــى 

ــوش.  ــل احلـ مدخـ

احلوته واخلمسة، تشكيل خامس. تسلسل وتت�ابع لأليقونات على 

مفرش املرقوم القفيص )تونس(

اخلمسة... خمسة وخميس...

 حاظر محمد وغايب ابليس
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كذلـــك تكون اخلمســـة وهو نـــوع من »حمايـــة« اليد 

أو »يـــد هللا«. ويـــرد بعـــض الباحثـــن أهميـــة األصابـــع 

وأركان  لليهـــود،  اخلمســـة  التـــوراة  كتـــب  إىل  اخلمـــس 

 اإلســـالم اخلمســـة للســـنة أو أهل الكســـاء اخلمسة من

 آل البيت للشـــيعة. البديل هو أن مصطلح اليد اإلسالمية 

فاطمـــة أو عن فاطمة، يف اشـــارة إىل فاطمة الزهـــراء، ابن�ة 

النيب محمد صلى هللا عليه وســـلم اســـم آخـــر يهودي وهو 

يد مريم، يف اشـــارة إىل مريم، أخت مـــوىس وهارون.

4(  احللّي:

 الثاليث »حوتة وخمســـة وقرن غزالـــة« ال يغيب 
ّ

لعـــل

على احللـــّي التقليدي التونـــيس حى وإن كان فـــرادة. هم 

رموز للتـــرك وطرد العن احلاســـدة حى منـــذ الوالدة. 

رموز واصطالحات: 

 العالقة العميقة اليت جتمـــع مجتمعاتن�ا التقليدية 
ّ

لعل

والرمـــز هـــي اليت تهبـــه القـــدرة علـــى البقـــاء. فمحاوالت 

التعديـــل والتطويـــر الـــيت تمـــّر بهـــا الّرمـــوز كانـــت إحياًء 

مســـتمرا لها. وهذا ما من شـــأنه أن حيدث نوعا من التوافق 

بات 
ّ
واملعايشة املســـتمّرة للرمز. فالرمز هو دائما نت�اج املتطل

العضوية النفســـية ضمـــن محيط مـــادي واجتماعي، هذا 

النت�اج هو ما أســـمين�اه املســـار االنرتوبولويج11. ففي بعض 

املجتمعـــات يعلـــق النـــاس رمـــوزا بعينها كحـــدوة الفرس 

مثـــال أو اقتن�اء قطة ســـوداء جللـــب احلظ احلســـن أما يف 

مجتمعاتنـــ�ا فنعلـــق الرموز لطرد ســـوء احلظ وإلبعاد شـــر 

العـــن املعيانة على غـــرار القـــرن12، واليت تشـــكل تهديدا 

لصحـــة الفرد ورزقـــه وأوالده. 

رمـــوز ورســـوم وزخارف تتن�اقلهـــا األجيال عـــر الذاكرة 

اجلماعية. هـــذه الذاكرة هـــي حافظة الـــرتاث وقد وصفها 

بـــول روبـــرت »بأنها امللكـــة اليت جتمـــع وحتفظ املـــدركات 

احلوته

خلمسة

قرن الغزال

عقد من الذهب والسخاب10 تتزين به النسوة يف األعراس.

ق على املالبس لتكون ظاهرة للعيان. 
ّ
تعويذة توضع للمولود اجلديد، فتعل

 من املفارقات أن جياورها مصحف القرآن.
ّ

وعل



الماضيـــة وما يرتبط بهـــا. وهي يف الواقع الفكـــر الذي خيزن 

ذاكرة المايض«13 فالرمز هو االشـــارة الصادقة اليت توضح 

تاريخيـــة الرتاث الشـــعيب ومعاني�ه. لنســـتنتج من عرضنا 

لعدد مـــن الرمـــوز املتن�اقلة -علـــى اختـــالف محاملها-أن 

د قيمة الّرمز وهـــو الذي يضفي على 
ّ

املجتمع هو الذي حيـــد

األشـــياء المادّية معى معينـــ�ا فتصبح رموزا.

يف بلداننـــ�ا املغاربي�ة وخاصة تونـــس يعلقون قرن غزال 

أو أي قـــرن، وقد يعلقـــون يد بأصابع مفتوحـــة وهناك من 

يعلق ســـمكة )حوتة(. أما املصطلحات اليت استحدثن�اها 

ها فلن حنصيهـــا، منها مثال:
ّ

لدرء شـــر العن فهـــي إن نعد

ما شاء هللا، 

تب�ارك هللا، 

خيزي العن، 

عيى عليك باردة، 

عيين ما تضرك، 

بسم هللا وما شاء هللا، 

اللهم صلي عالنيب، 

خمسة وخميسة يف عن ابليس، 

حويت�ة واخميسة وقرن غزال، 

احلوت والصبارص14، إلخ...

واملشـــكلة يف محادثاتـــك مـــع النـــاس أنـــك تضطـــر 

ــا  ــك حالمـ ــا عيونـ ــة حاشـ ــر كلمـ ــراع بذكـ ــذار باإلسـ لالعتـ

تنطـــق بكلمـــة خمســـة أو عشـــرة، أمـــا إذا ذكـــرت كلمـــة 

ـــد  ـــه… وق ـــد من ـــا الب ـــيس واجب ـــذار يم ـــرن فاالعت ـــوت أو ق ح

ـــى  ـــرن أو ح ـــوت أو ق ـــة ح ـــرت كلم ـــة إذا ذك ـــف بالوقاح توص

قريـــن دون أن تقـــول حاشـــا عيـــون املســـتمعن…يعى 

حاشـــا ألعينكـــم أن تكـــون مـــن األعـــن الشـــريرة ذوات 

القـــوة التدمرييـــة الرهيبـــ�ة. 

ـــث  ـــح، حي ـــو املل ـــد ه ـــخ احلس ـــذي يفس ـــر ال ـــز اآلخ الرم

يقولـــون يف مصـــر حصـــوة ملـــح يف عـــن اللـــي مـــا يصلـــي 

عالنـــيب.  ويقـــال علـــى امللـــح رحب يف تونـــس. وكمحاولـــة 

ـــدة  ـــازل اجلدي ـــن املن ـــريرة ع ـــة واألرواح الش ـــع النحوس لدف

يقومـــون بنـــرث يشء مـــن )امللـــح(، أو إدخـــال كمّيـــة قليلـــة 

ــاك أنـــاس مّمـــن  ــزال هنـ ــا ـي ــادة، كذلـــك مـ ــذه المـ مـــن هـ

حيتفظـــون بكمّيـــة قليلـــة منـــه معهـــم ليضمنـــوا جنـــاح جميـــع 

معامالتهـــم، وحيملـــون قبضـــة يف أيديهـــم عنـــد خروجهـــم 

 ليحميهـــم يف الظـــالم. يعتـــر التونســـيون العـــن أقـــوى 
ً
ليـــال

تأثـــريا مـــن احلســـد، ألن احلســـد ينقلـــب علـــى احلاســـد 

ــا عـــود(. يقـــول املثـــل »مـــاري15 وال  )عـــن احلســـود فيهـ

تكـــون حســـود«، كذلـــك جـــاور حســـود وال جتـــاور معيـــان.

رموز وإحاالت: 

إن األشـــكال والرمـــوز الشـــعبي�ة نابعـــة مـــن الفكـــر 

الشعيب الســـائد يف املجتمع والظروف املحيطة. والسلوك 

اإلنســـاين رمـــزي يف جوهره ألن اإلنســـان وحده هـــو القادر 

علـــى إبداع الرمـــوز دون غريه من املخلوقـــات وينفرد عنها 

جميعا بالســـلوك الرمـــزي والقدرة على اســـتعمال الرمز، 

فـــكل أنماطه مـــن الســـلوك تت�ألـــف من رمـــوز اصطلح 

عليهـــا اجلميع.

»تب�ارك هللا، يا حّوات«... »احلوته« رمز للخري ودرء العن
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الرمـــز،  الـــذي حيـــدد معـــى  بـــدوره هـــو  واملجتمـــع 

نطـــاق  عـــن  خـــرج  إذا  وقيمتـــه  معنـــاه  الرمـــز  ويفقـــد 

ـــ�ة  ـــص ذاتي ـــز خصائ ـــس يف الرم ـــة، فلي ـــع أو اجلماع املجتم

حتـــدد بالضـــرورة ذلـــك املعـــى وتفرضـــه علـــى املجتمـــع. 

والرمـــز التشـــكيلي الشـــعيب يتمـــزي بانطالقـــة التعبـــري 

مفـــردات  وتزخـــر  املقننـــ�ة.   املقاييـــس  عـــن  والبعـــد 

معتقدنـــا الشـــعيب بمجمــــوعات هائلـــة مـــن الرمـــوز ذات 

الـــدالالت والعالمـــات والرســـوم واألشـــكال والنصـــوص 

ـــكيلية  ـــم التش ـــن القي ـــد م ـــوي العديـ ـــيت حت ـــات، وال والكتاب

ـــات  ـــا يف صياغ ـــتفادة منه ـــن االس ـــيت يمك ـــرية، وال والتعبيـ

فيـــه  تتـــ�الىق  الثقـــايف  فاملـــوروث  معاصـــرة.  تشـــكيلية 

ـــه  ـــة بمفهوم ـــن املعرف ـــع ب ـــة يف اجلم ـــع احلداث ـــة م األصال

اإلبـــداع  الهويـــة، وأشـــكال  املـــوروث واحلفـــاظ علـــى 

الشـــعيب األصيـــل. 

 من مصــــادر 
ً
 هاما

ً
لذا تمثل املفردات الشـــعبي�ة مصدرا

الرؤية لدى مصممين�ا يف الوقـــت احلاضرعر عصرنة تلك 

املفـــردات امليت�افزييقية املطلســـمة، ذات الطابـــع الرمزي 

مـــن ناحية والفلكلـــوري من ناحيـــة أخـــرى، واليت تضرب 

بعيدا.  جبذورها 

إن هذه املفردات بدائي�ة فطريـــة، ولكنها معرة موحية 

لمـــا فيها من فطـــرة ورمزية، ومن ثم فإن هـــذه التصورات 

والرؤى، وإن كانـــت اخلرافة مصدرهـــا، إال أنها كانت على 

جانـــب كبـــري مـــن األهمية. ذلـــك مـــا دفـــع بالباحثن يف 

مجال الـــرتاث من مصممن وحرفيـــن إىل تن�اول مفردات 

املعجم الشـــعيب بالدراســـة لرغبة صرحيـــة يف التوصل إىل 

نت�اجئ قد تـــرثي اجلانب التصمييم من خالل اســـتخالص 

تصاميم مشبعة تراثي�ا واليت ترتكز عليهــــا تلك املفردات. 

والرمـــوز كثيفة ومتنوعة حتاكي يف شـــكلها عالـــم املرئي�ات 

وتعانـــق دالالتهـــا فضـــاءات الماورائيـــ�ات تضيـــف على 

العمل شـــحنة تعبريية تعزز جذور خطابه يف أرض عربي�ة.

لنختم فنقول: 

تـــزال وفـــرية ومتعـــددة  العالمـــات والرمـــوز ال  إن 

مـــن  املســـتمدة  فالعالمـــة  الشـــعبي�ة،  املعتقـــدات  يف 

غطاء احلايك... غطاء صويف تقليدي. تطّور يف األلوان والنقوش حيث 

ف للحوتة. تشكيل أول.   
ّ
يكون احلضور املكث

غطاء احلايك... غطاء صويف تقليدي. تطّور يف األلوان والنقوش حيث 

ف للحوته. تشكيل أول.   
ّ
يكون احلضور املكث



املـــوروث )الســـمكة، خمســـة اليـــد، القـــرن...( يف حـــد 

ذاتهـــا هـــي يشء مـــن المـــايض تن�اولـــه الفنانـــون ضمـــن 

ـــة  ـــدة خاص ـــة فري ـــن لعب ـــكل وضم ـــون والش ـــة الل مظهري

باملصّمـــم واحلـــريف حـــد ذاتـــه، ختـــرتق كل املرجعيـــات 

ــتقلة تكتفـــي  ــ�ة مسـ ــة فنيـ ــاحة ملظهريـ ــرد مسـ حـــى تفـ

بذاتهـــا حبيـــث ال تقـــدم إىل اجلمهـــور مجـــرد املعرفـــة 

بهـــذا الرمـــز أو ذاك، بـــل تتجـــاوزه لتحقيـــق االســـتمرارية 

والتواصـــل. 
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مقدمة:

ـــِرث اجلينوم  
َ
 الكائنـــ�ات احلّية تـــرث بيئ�اتها بقـــدر ما ت

ّ
يقـــال إن

 للحياة يف هـــذه البيئ�ة، كذلك البشـــر 
ً

ولد مهيـــأة
ُ

اخلـــاص بنوعهـــا وت

مهيـــؤون للعمل يف بيئـــ�ة اجتماعية من نـــوع خاص هي بيئـــ�ة ثقافية 

متطـــورة تاريخيا بفضـــل عمليات التكّيـــف االجتماعـــي املضطردة، 

نهـــم من احليـــاة، حياة 
ّ

وُيولـــد البشـــر ولديهـــم قـــدرة بيولوجية تمك

بالثقافة. ملزمـــة  ثقافية 

 الثقافة مصنوع فـــين اجتماعي أو أداة 
ّ

ويرى »توماس ســـيللو» أن

ل يف تفاعلها مـــع وظيفتها االجتماعيـــة املتطورة واليت 
ّ

متطورة تتعـــد

شـــري إىل مواقف التواصل االجتماعي 
ُ

 ألدائها، وهي ت
ً
نشـــأت اجتماعيا

الـــيت صّممت لتمثيلها.

د. فاطمة بوعشة – اجلزائر

خبمار عروس وادي ريغ 

بني املعتقد واملمارسة

صورة توضح مساعدة املرأة لزوجها يف جين التمور
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ُمنحـــت وظيفـــة هامة للفلكلـــور وهي تأصيـــل القيم 

كمـــا تتصّورها البيئـــ�ة الثقافية وتبرير طقـــوس اجلماعة 

وممارســـتها، فاملمارســـات واملعتقدات والعادات واألفكار 

ـــون املوروثـــات الثقافيـــة واليت ال 
ّ

ك
ُ

هـــي احلقائـــق الـــيت ت

زالت مســـتمرة حبكم العادة، ومنه جـــاء االهتمام باللباس 

التقليدي وهـــو البخمار مـــن الرتاث اجلزائـــري ختتص به 

عـــروس وادي ريغ.

ملحة عن تاريخ املنطقة:

مختلفـــة  وأجنـــاس  قبائـــل  ريـــغ  بـــوادي  »ســـكنت 

تعاقبـــت عليـــه وتركـــت بصماتهـــا فيـــه، وقـــد تداخلت 

األنســـاب واألصول وجمعت بن املقيمـــن ظروف احلياة 

ووحدتهـــا ممزيات وتقاليد اجتماعية واحـــدة، وبهذا التمايز 

واالختـــالط يف املقام والســـكن واملصاهـــرة يصعب التميزي 

ـــت أصول الســـكان 
ّ
بـــن األصـــول واألنســـاب، وقـــد جتل

د عنها عنصر 
ّ
 يف ثالث عناصر أساســـية تول

ً
 وحديثـــ�ا

ً
قديما

رابع مـــع مرور الزمن واختالط األنســـاب حبكـــم التعايش، 

انصهر اجلميع يف تركيب�ة بشـــرية واحدة جتمع ســـكان وادي 

ريـــغ بعباداتهـــم وتقاليدهم وطبيعـــة حياتهم«1.

تشـــغل منطقـــة وادي ريـــغ اجلهـــة الشـــمالية الشـــرقية 

كلـــم   600 مســـافة  علـــى  اجلزائريـــة  الصحـــراء  مـــن 

جنـــوب شـــرق عاصمـــة البـــالد اجلزائـــر، واملنطقـــة عبـــارة 

عـــن منخفـــض يبـــ�دأ مـــن منحـــدر أم الطيـــور، وبالضبـــط 

مـــن عـــن الصفـــراء علـــى ُبعـــد 80 كلـــم مـــن بـــالد الـــزاب 

إىل بلـــدة ڤـــوڤ علـــى مســـافة 30 كلـــم جنـــوب تڤـــرت 

ــوب  ــمال إىل اجلنـ ــن الشـ ــافة مـ ــى مسـ ــك علـ ــد بذلـ ليمتـ

قـــدرت حبـــوايل 160 كلـــم وامتـــداد أفقـــي )عـــرض( مـــا 

بـــن 30 و40 كلـــم2، لتضـــّم بذلـــك ســـاحة تقـــدر حبـــوايل 

ــن  ــزاب، ومـ ــالد الـ ــمال بـ ــن الشـ ه مـ
ّ

ــد 12000كلـــم2، حيـ

ـــوف  ـــرقية وادي س ـــة الش ـــذا اجله ـــة، وك ـــوب وادي مّي اجلن

ـــن  ـــا ب ـــع م ـــك يق ـــو بذل ـــرية، وه ـــة احلج ـــرب منطق ـــن الغ وم

خطـــي طـــول 32 ° و54 ° شـــرق خـــط غرينتـــش، وخـــط 

عـــرض 34 ° و09 ° شـــمال خـــط االســـتواء2. 

 ســـكان الصحـــراء اجلزائريـــة بصفة عاّمـــة وإقليم 
ّ

إن

وادي ريـــغ بصفة خاصـــة كأغلبي�ة ســـكان بـــالد املغرب، 

ينحـــدرون مـــن أصـــول ثالثـــة هـــي: األمازيـــغ، البربـــر، 

والزنـــوج، وقد تـــّم بن هـــؤالء الســـكان عـــر التاريخ نوع 

مـــن االختالط فانصهرت هـــذه العناصـــر يف بوتقة واحدة 

وكّونـــت بذلك أهايل الصحـــراء اجلزائريـــة ضمن مجتمع 

متجانـــس له نفـــس العـــادات والتقاليد. 

 :
ً
مكانة املرأة يف وادي ريغ قديما

 لـــم تكـــن للمـــرأة الســـلطة يف اختاذ القـــرارات 
ً
قديما

 يف اختي�ار شـــريك حياتها.تقول 
ً
املتعلقـــة بمصريها، مثـــال

إحـــدى املبحوثـــات: »الطفلـــة إذا حلقت تســـع ســـنن 

وهاش والرجل على األغلـــب يكون فايتها 
ّ
يزوجوها مـــا خيل

خبمس ســـنن لفوق ومفهوم الشـــرف يف هـــاذاك الوقت 

هو أنو مـــا جتيبلهمش العيب مع نســـيبها. )نســـيبها هنا 

بمعـــى والد زوجها( ومـــا تهدرلهمش مهمـــا دار فيها. وإذا 

رجعت لـــدار بوهـــا غضبانة يضربهـــا ويرجعها بســـيف، 

هذا هـــو اللي حاســـبينو شـــرف ألنـــو كاين بنـــ�ات تزوجو 

ومـــازال ما بلغـــوش بلغـــو عند نســـابهم؛ تلقيها معرســـا 

 املكانـــة االجتماعيـــة 
ّ

وتلعـــب يف المـــاري والكعـــاب«. إن

الـــيت حتتلها املـــرأة داخل اجلماعـــة، ترتبـــط ارتب�اطا وثيقا 

بالتغريات اليت يعيشـــها جســـدها، منذ الـــوالدة إىل البلوغ 

ثـــم خالل فـــرتة اخلصوبـــة إىل مرحلـــة انقطـــاع الطمث؛ 

محطـــات بيولوجيـــة بالغة األهميـــة لرصد معالـــم البن�اء 

الثقـــايف للجســـد األنثـــوي ومـــن خاللـــه حلياة املـــرأة«3. 

تقـــول أيضا: كانـــت املـــرأة تســـاهم يف األعمـــال املزنلية، 

وختـــرج إىل برك المـــاء لغســـيل الثي�اب بالطن، يدســـنها 

باألرجـــل، ويجمعن احلطـــب أيضا. عندمـــا يقرتب ميء 

الزوج تتهيـــأ الزوجة الســـتقباله؛ تكحل عينيهـــا بالكحل 

الطبيعـــي وتغســـل أســـنانها بالفحـــم وتمضغ الســـواك 

ـــر البيت. أمـــا األكل كانـــوا يأكلون جماعـــة، الرجال 
ِّ

َبخ
ُ

وت

يف مجموعـــة والنســـاء يف مجموعـــة، كان األكل قليـــال يف 

ذلك الوقـــت، يقتصر علـــى بعض التمر وحليـــب الماعز، 

وأحيانا الكســـكيس، وكانـــت املرأة اليت ترضـــع طفلها، إذا 

 !\,1//&'M -D]"/&' 6#U ^7, RV'M _M*P ,1/BU 
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أرادت أن تســـتحوذ على األكل كانـــت تضع ابنها يف حجرها 

وتصوبه حنـــو الصحن ليبـــول فيه، بهـــذه الطريقة يرتكن 

لهـــا األكل لتأكلـــه لوحدهـــا؛ ألن األكل آنـــذاك كان قليال. 

وكان لمـــا يتـــوىف أحد، جتتمع النســـوة ويتوجهـــن حنو قبة 

اســـمها »عيســـانة« ين�دبن وجوههن بأظافرهن ويطلونه 

بالفحـــم ، تقـــول أيضـــا: »كاين اللـــي حتلق شـــعرها« إذا 

كان امليـــت مـــن األقـــارب وال يرجعـــن حـــى خييـــم الليل 

عليهن.كمـــا كانـــت الفتيـــ�ات هّن املســـؤوالت عـــن أخذ 

الغـــذاء إىل املزارع املســـماة يف ذلـــك الوقت الغابـــة، بينما 

العجائـــز كن يطحـــن احلبوب والذرى وبعض األعشـــاب 

واملســـتخلصات األخرى، وأخريات كّن ينســـجن ويغزلن 

وكـــن يعشـــن يف مجموعات يعين أعراشـــا. عندمـــا ُيغادر 

الرجل املـــزنل تعود الســـلطة بيـــ�د العجوز الكـــرى. املرأة 

العجـــوز يف القديم كانت تهتم بنفســـها أكـــرث من زوجات 

االبـــن، ألنها كانـــت تتمزّي بنوع مـــن الســـلطة، بدليل أنها 

كانت تســـتعمل مادة الشّمة وكانت تســـكر أيضا بشراب 

»الالڤيم«. أّما النســـاء »الكناين« يقمـــن بأعمال املزنل 

كتحضري الطعـــام وكنس البيـــت وتربيـــ�ة األطفال.

كانوا يســـتقبلون شـــهر رمضـــان بالطهـــارة ويقولون؛ 
»نڤرشـــو«. يف آخر أيام شـــهر شـــعبان، يمضغـــون اللبان 

ويضعـــون الســـواك والكحـــل واحلنـــة ويقومـــون بطهي 

»الشخشـــوخة واحلبات« ويقولوا »نڤرشو رمضان جانا« 

وإذا صـــادف أن تـــزوج أحد يف آخر شـــعبان ولم يتســـن لهم 

»يڤرشـــو« يقولون هـــذا املثل:»هذا عرســـك يا لعروســـة 

جانـــا يف رمضان مـــا كحلنا ما ســـوكنا ما كلينـــ�ا لبان«. 

يقـــول األســـتاذ »حســـيين أحمـــد«: »يف الســـابق يف 

ـــت  ـــات وكان ـــون يف الغاب ـــة يعيش ـــو ريغ ـــرة كان بن ـــد الراب عه

 إىل جنـــب مـــع الرجـــل يف العمـــل الفـــاليح، 
ً
املـــرأة تعمـــل جنبـــ�ا

ســـاعده 
ُ

وإذا تـــويف زوجهـــا كانـــت ختلفـــه يف فالحـــة األرض وت

يف تنظيـــف النخـــل وتلقيحـــه ويف جـــين التمـــور وســـقي 

هـــم، كانـــوا يعيشـــون يف الغابـــات 
ّ
املزروعـــات والنخيـــل ألن

 لمـــا جـــاء ســـلطان وادي ريـــغ »ســـيدي 
ً
مـــوا قليـــال

ّ
ثـــم تقد

ــات  ــن الغابـ ــحبوا مـ ــيس«. انسـ ــى اإلدريـ ــن حيـ ــد بـ محمـ

شـــاهد اآلن علـــى مســـتوى 
ُ
وســـكنوا يف البيـــوت كمـــا ن

ـــت  ـــدة كان ـــائر الواف ـــض العش ـــاك بع ـــت هن ـــغ. كان وادي ري

ال حتـــرتم املـــرأة كمـــا ينـــص عليـــه الشـــرع والديـــن ولكـــن 

ـــا  ـــرث مّم ـــرأة أك ـــون امل ـــوا حيرتم ـــن كان ـــغ األصلي ـــ�اء وادي ري أبن

حيرتمـــون أنفســـهم«.

لبـــاس املـــرأة آنـــذاك كان عبـــارة عن حلافـــة ختلل من 

األكتـــاف وحتزم مـــن اخلصـــر. وختتلف ربطة احلـــزام من 

امرأة شـــابة إىل امـــرأة مزوجـــة إىل املرأة العجـــوز، وفوالرة 

ذات ألـــوان زاهيـــة يغطـــى بها الشـــعر، تســـى املحرمة، 

العجائـــز يضفـــن »البخنوڤ«. أمـــا األحذيـــة كانت من 

جلود احليوانـــات ،يصنعها املالخ)اإلســـكايف( وهو بدوره 

يتفـــنّن يف صنعها وزركشـــتها.

»حتـــدث عنهـــا العـــدواين يف تاريخه كعنصـــر صالح 

يصلـــح ذات البن كما فعلـــت زينب بنـــت تن�دلة، حيث 

تدخلـــت وأوصت بالصلـــح بن عـــدوان وطـــرود وآخت 

ث عن دور املـــرأة يف احلـــروب القبلية؛ إذ 
ّ

بينهم، كما حتـــد

س  مِّ
ُ

كانت تقوم باحلراســـة عنـــد تعب الرجـــال وكانت حت

الّرجـــال للحرب، وتدفعهـــم إىل املزيد من البـــذل من أجل 

الشـــرف والعـــرض، مع ذكـــر العار الـــذي يلحـــق األوالد 

والقبيلـــة إذا وقعـــت الهزيمـــة، وهنـــاك قصـــة اجلازية 

الهاللية واألبـــكار الاليئ كّن يف مرافقتهـــا ودورها يف احلب 

واحلـــرب وأخالقيـــات الفروســـية. باإلضافـــة إىل العديد 

من احلـــاالت األخرى الـــيت ذكرت فيها النســـوة كزوجات 

وأّمهـــات، منهـــّن زوجة الشـــيخ البكري وزوجـــة العدواين 

نفســـه وزوجة الهـــادف ونســـاء أخريات«4.

املرأة ومواد التجميل:  )1

كانت النســـوة يف وادي ريغ قديما يعتمـــدن يف االعتن�اء 

 يف االعتنـــ�اء 
ً
وتزيـــن أجســـادهّن بمـــواد طبيعيـــة، مثـــال

بالشـــعر، كن يستعملن ما يســـى بـ»التلطيخة« بالّطن 

الّطبيعـــي ويتـــم غســـله يف مجاري ميـــاه الغابـــة أو الرك 

المائي�ة. وكـــّن يضعن يف قـــارورة زيت الزيتـــون الطبيعي 

مع حبـــات القرنفل والبخـــور لتطييب الشـــعر وتطويله، 

ويســـتعملن أيضـــا خلطـــة »املردوســـة« الـــيت تزيد من 

اسوداد الشـــعر وتمليســـه، ويتعطرن بمادة سائلة تسى 

»العطريـــة«5. كانت العجائز يقمن بتقســـيم الشـــعر إىل 
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أربعة أقســـام ويظفرنه، ثـــم يضعن منديال كبريا يســـى 

»البخنـــوق« ويلـــف الـــرأس بـ»محرمة«6، تكـــون زاهية 

املنظر والبخنـــوق كان ُيطرز بأشـــكال جميلة. أّما النســـاء 

َصـــة« 
ُ

يقســـمن شـــعرهّن إىل قســـمن مـــع تـــرك »الق

األماميـــة ويظفـــر الشـــعر ســـوالف تـــدور علـــى اجلهة 

وضع ســـفائف أو 
ُ

وتدخـــل مـــن جهـــة األذن، ويف النهاية ت

َصة« تزّيـــن يف الغالب بالذهب 
ُ

شـــريط من حرير، و»الق

زّين الرقبة بـ»الســـخاب«7 
ُ

تكون فيـــه لويزة أو اثنـــن. وت

وهـــو مصنـــوع يدويا ويســـى أيضا »املحابيـــب« مكونه 

األســـايس هو العنر، وقد تّم اســـتعماله يف المايض لصنع 

»ســـخاب«. أو  القالدات 

ـــه 
ّ
ـــوص، ألن ـــروس باخلص ـــخاب« للع ـــتعمل »الس يس

حيتـــوي علـــى اللويـــز مـــن الذهـــب وتلبـــس أيضـــا اخلالخـــل 

ـــة  ـــراء والطلي ـــة خض ـــر برحي ـــة وتتعط ـــب أو الفض ـــن الذه م

 
ّ

إن املبحوثـــات  إحـــدى  تقـــول  ا«8. 
ّ

و»املـــد والعطريـــة 

ا مكيـــاج عـــرب وزينـــ�ة األجـــداد، همـــا 
ّ

»احلنـــة واملـــد

.»
ً
جيلبـــان الشـــهوة معـــا

تقـــول إحـــدى املبحوثـــات: »راجلـــي حيبين لمـــا نكون 

باحلنة،هـــو شـــارطها عليـــا تزيـــد النـــص يف املـــرا، ثانيك 

 راحئـــة البخـــور جتعل الرجـــال أكرث 
ّ

ا«؛ أي أن
ّ

البخـــور واملـــد

ي اجلّو 
ّ
 للجنس. وتقـــول: »يزيـــد الرومانســـية وحيل

ً
رغبـــة

«. وهـــذا ما جيعلنـــا نؤكد علـــى مـــدى الرتابط بن 
ً
تقريبـــ�ا

الـــّرواحئ والعطـــور والرغبة اجلنســـية لـــدى الرجل، حبيث 

يمكـــن تصنيفهـــا داخـــل العالقـــات الزوجيـــة ســـيميائي�ا 

كعالمة شـــمية، وهو ما جيعلنا نســـتنتج أن حضور الّراحئة 

الزكية، هو حضور جسدي باألســـاس، إذ يستحيل اجلسد 

األنثـــوي املعطر يف العـــش الزويج ذا وظيفـــة مزدوجة، فهو 

يمـــارس الوظيفـــة اجلمالية واجلنســـية يف آن.

بالفعل قد تأكد لنا ذلك خالل دراســـتن�ا امليداني�ة حيث 

  املرأة حترص على تبخري غرفـــة نومها يوميا وهو 
ّ

الحظنـــا أن

 هذه العادة، عادة البخور »مرتســـبة يف نفسيات 
ّ

ما يؤكد أن

األفـــراد منذ عصـــور ما قبـــل التاريـــخ، ألن الوثنيـــن كانو 

حيرقون البخـــور آللهتهم ومعبوداتهم، تذرعـــا لها يف حتقيق 

مقاصدهـــم«9. باإلضافـــة إىل مـــا للبخور واحلنـــاء عالقة 

بالســـحر، ألنهما قـــد يســـتعمالن أيضا لتحقيـــق أغراض 

طبيـــ�ة ،كما يمكـــن اســـتعمالهما ألغراض شـــريرة مضرة 

 
ّ

بالبشـــر وهو ما يعطي للبخـــور أيضا رواحئ كريهـــة جدا. إن

ما تقدم من أمثلـــة ميداني�ة وما وقع من إشـــارة إىل أبعادها، 

صورة توضح احلنة على جسد املرأة
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ثقافيـــة، أنرثوبولوجيـــة وجماليـــة وكذلك أســـطورية، وما 

ختفيه من حتقيق لرغبات جنســـية باألســـاس، جيعلنا نعتر 

 هذه العادات يف اســـتعمال البخور واحلناء ال تعتر مجرد 
ّ

أن

حتقيق ملتعة شـــم الراحئة املنبعثة منهـــا والزين�ة والتجميل، 

بل عـــرت عنـــد أهل هـــذه املنطقـــة موضـــوع الدراســـة، 

املخزون االجتماعي واالعتقادي، وشـــكل سيميائي�ا الداللة 

الرمزية العميقة للرتاث الشـــعيب العريـــق. وال خيفى يف هذا 

املنـــوال، أن األشـــياء اليت تســـتعملها املـــرأة وتطبقها على 

جســـدها هي يف األخري مؤشـــرات جاذبـــة وواضحة، تظهر 

ـــة«10 اليت توضع 
َ
َحل

ْ
علـــى حنو بارز يف األســـواق مثل: »الَمك

فيهـــا مادة الكحـــل، و»البخـــارات«، وموادها مثـــل البخور 

و»الطليات« والســـواك، حيث ال خيلـــو بيت من البيوت أو 

ســـوق من األســـواق من هذه املواد الطبيعية. وكان البخور 

ُيصنع يف البيوت عن طريق فتله ودمجـــه مع مواد معطرة، 

وقـــد الحظنـــا وحنن يف واقـــع املمارســـة امليدانيـــ�ة يف إحدى 

األعـــراس، تواجـــد بعـــض النســـوة، ممـــن يبعـــن البخور 

وكانت ترفـــع صوتها قائلة: »يـــا حراير اشـــرو البخور باش 

رجالتكم ما يروحوش جلامعة«؛ وهي رســـالة تريد البائعة 

أن تبلغهـــا للمـــرأة باملنطقة وحتثها على اقتنـــ�اء البخور حى 

تمســـك بزوجها وحتافظ على عشـــها الزويج وتقيه من أي 

ميل أو إغراء المرأة أخرى تســـتهويه ويبحـــث عنها يف دائرة 

جامعة وهي مـــن مناطق وادي ريغ أو كمـــا قالت: »باش ما 

يروحـــش جلامعة يلقى بنـــ�ات ويكحل عليهـــم وربما يلقى 

الفاســـقات وخيليك«، ومن جهة أخرى هي تســـتعمل هذه 

ج لتجارتها نوعا من احليلـــة املمزوجة باملزاح،  الطريقـــة لرتوِّ

ألنها تعـــرف جيدا غـــرية املرأة علـــى زوجهـــا، وأيضا تعرف 

عشـــق الرجل لراحئة البخـــور. وقد حدث أن ســـألت إحدى 

املبحوثـــات عن عالقة البخور11بالعملية اجلنســـية فقالت 

ا 
ّ

»راه البخور حيـــدث إثارة جنســـية عند الّرجل مثـــل »املد

ي تســـتعمل 
ّ
يف جســـد املرأة«، هو رابـــط جنيس و»املرأة الل

البخور بـــزاف راجلها ما يروحـــش عليها«.

أمـــا فيما خيـــص املدا فتعتـــر عامـــال مهيجـــا للرغبة 

اجلنســـية لدى الرجال ولنا يف ذلـــك تأكيد من خالل تعبري 

إحدى املبحوثات حـــن قالت» ما الزمش املـــرا خترج بيها 

ألنـــو عندها واحـــد الرحية جتذب«؛ يعين حن يشـــم راحئة 

ا املرســـومة على جســـد املرأة وهي تشـــبه احلناء على 
ّ

املد

اجللـــد، ينجذب حنوهـــا وتـــزداد رغبت�ه اجلنســـية؛ فاملرأة 

الريغيـــة كانت تهتـــم جبســـدها وبأنوثتها، لغايـــة قوية يف 

ا 
ّ

داخلهـــا، وهـــي إغـــراء زوجهـــا لدرجة الرســـم بمـــادة املد

جســـدها. على  والكتابة 

يقولـــون أيضـــا: »البخور مـــع ليلة اخلميـــس واحلنة 

ا املرســـومة  يف املناطق احلّساســـة هي رسالة قويه«.
ّ

واملد

وتتزّين املـــرأة باحلناء الطبيعية والكحل العريب املصنوع 

بان، وتلبـــس يف أذنيها »عاللڤ«12 
ّ
يف املزنل والســـواك والل

أو املشـــرف.العجوز تربـــط »العاللڤ« خبيـــط أخضر من 

األذن إىل األخـــرى، أّما النســـاء كّن يضعـــن »عاللڤ« لويز 

وحدايد أو ما تســـى بـ»حدايـــد العجب«13 وكانـــت املرأة 

تربـــط خصرها حبزام خاص ويتنّوع من امـــرأة إىل أخرى، كن 

أيضا يف تلـــك الفرتة مهتمات كثريا بالوشـــم على اجلســـد 

 .
ً
 منهّن أنـــه يزيدهّن جماال

ً
وخصوصا منطقة الوجـــه، ظنا

تصـــف إيزابي�ل إيرهـــاردت، جســـد النســـاء الصحراويات 

فتقول: »أما وجوه النســـاء فكانت أكرث اســـمرارا متغضبة 

العجائـــز درداء، ببنـــ�اء ثقيل من ضفائر شـــعر أبيض محمر 

صورة توضح مادة البخور املصنوعة يف املنازل
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باحلناء، من ضفائر الصـــوف األحمر واألطـــواق واملناديل. 

أما الفتيـــ�ات فقد كانـــت وجوههن مغريـــة وموصدة ذات 

ســـمات قوية نســـبي�ا ولكن نقية ومتجانســـة، يف ســـحنة 

داكنـــة. كانـــت عيونهـــن كبـــرية مندهشـــة ووحلـــة. الكل 

ملفـــوف يف ملحفة زرقاء داكنة ســـوداء تقريبـــ�ا مثني�ة على 

الطـــراز القديم«14.

عادات وتقاليد منطقة وادي ريغ:

تعتر العـــادات والتقاليـــد عنصرا مـــن عناصر الرتاث 

الشـــعيب واليت تتمزّي بمجموعة مـــن اخلصائص من بينها 

أنها اجتماعيـــة؛ أي أنهـــا تصدر عن تفاعـــل مجموعة من 

األفراد وتكـــون متوارثة.

ـــا  ـــن نؤطره ـــادات ح ـــذه الع ـــه وه ـــع عادات ـــكل مجتم و ل

جندهـــا  وأنرثوبولوجيـــا،  وإيكولوجيـــا  جغرافيـــا  تأطـــريا 

موضوعيـــا تعكـــس تلـــك املناخـــات وتســـتجيب لتلـــك 

 مجتمـــع 
ّ

الظـــروف وجتّســـدها، وهـــذا مـــا جيعلنـــا نقـــر بـــأن

ــن  ــري مـ ــزي بالكثـ ــداين، يتمـ ــ�ا امليـ ــوع حبثنـ ــغ، موضـ وادي ريـ

العـــادات والتقاليـــد الـــيت كانـــت ومـــا تـــزال متوارثـــة عـــر 

ـــاليب  ـــادات والتقاليد«أس ـــذه الع ـــن ه ـــر م ـــال، ونذك األجي

التحضـــري للـــزواج«.

1(  التحضري للزواج:

يعتـــر الـــزواج يف مجتمـــع وادي ريـــغ أحـــد الروابـــط 

املقدســـة وهو ُســـنة احلياة ودينها األســـايس، حيث جنده 

يف صدارة انشـــغاالت شـــباب املنطقـــة ِلما له مـــن أهمية 

كبرية يف احلفاظ على النســـل وتواصـــل األجيال؛ إذ يرتبط 

الـــزواج تقريبـــ�ا بفكـــرة اإلتيـــ�ان باملـــرأة اليت تمـــأل البيت 

ريـــح الزوج من عنـــاء احلياة وتقـــي مطالبه 
ُ

بـــاألوالد وت

ومطالب عائلتـــه، فاإلقدام علـــى الزواج يف هـــذا املجتمع 

 بمثابة مشـــروع 
ّ

؛ إذ يعـــد
ّ

التقليـــدي ليـــس باألمر الهـــن

اجتماعـــي يســـاهم يف إجنـــازه مجموعـــة من األشـــخاص 

خيتلفـــون فقـــط يف الغاية. 

 الزواج واملمارســـة االجتماعية له هي اليت تســـمح 
ّ

»إن

لألنســـاق القرابي�ة بإعادة إنت�اج نفســـها أو حتّولهـــا والزواج 

هـــو   Le mariage endogamie الداخلـــي  التقليـــدي 

الـــزواج الذي يتخذ يف احلقيقة شـــكلن أساســـين: األّول 

 
ً

واألهّم يعين أبنـــ�اء العمومـــة أو األخوال أو ما يســـّى عادة

الـــزواج العـــريب والثـــاين هو الـــزواج الـــذي يتّم داخـــل دائرة 

القرابة الضيقـــة املتعلقة بالعرش أو العائـــالت املمتدة من 

نفـــس البطن أو األفخـــاذ 15. يقول األســـتاذ صالح وڤادي؛ 

ه يكون 
ّ
ه من عـــادات أهل املنطقـــة فيما خيّص الـــزواج أن

ّ
أن

مـــن الداخـــل أي زواج داخلـــي Endogamie كان هـــذا يف 

جيل اخلمســـين�ات والســـتين�ات. أهل العريس هم الذين 

خيتارون له العـــروس تكون بنت العم أو بنـــت اخلال أو من 

 مـــا تكون من منطقـــة بعيدة.
ً
نفس العـــرش ونادرا

واملـــرأة يف وادي ريـــغ تـــرى أن ابن عمها أفضـــل لها من 

أي رجـــل آخر وهذا مـــا تمثله األمثلـــة التالية: 

»بن عيم حبالســـة خـــري من الـــراين بلباســـه«. فهي 

تفضـــل الـــزواج بابـــن عمها حى ولـــو كان فقريا حبالســـة، 

أحســـن من الغريـــب الغين«.

»كل زير يلقى مغطاه، كان أنايا وبنت عيم جين�ا مغاطا«.

»بنـــت العم لـــو بـــارت والثنيـــ�ة لـــو دارت واملدين�ة لو 

جارت« فهو يفضل بنـــت عمه على الغريب�ة، ألن نســـبها 

معـــروف أما الثنيـــ�ة؛ الطريق املقصور ويكـــون يف الرمل أو 

على أرض مســـتوية ليتضح الهدف، فقـــد ربط بنت العم 

يف كونهـــا معروفة النســـب لـــه بالثني�ة اليت تكـــون قريب�ة  

الهدف.  واضحة 

ي حيشـــم من بنت عّمه 
ّ
و يقولـــون أيضا هذا املثل: »الل

ما جييبـــش منها لـــوالد« الفتاة حن كانت تـــزوج من ابن 

عمهـــا كانت تن�اديـــه ابن عـــيم يعين كرو مـــع بعض مثل 

اإلخوة يســـتحون مـــن بعضهم. مـــع هـــذا تزّوجها وأجنب 

األوالد. منها 

س من طينك إذا ماجات برمة، تي كسكاس«.
ّ
»مل

2(   العرس التقليدي بإقليم وادي ريغ:

كانت مواقع ومواقيت مشـــاهدة الفتيـــ�ات املؤهالت 

للـــزواج نـــادرة حبكـــم تقييـــ�د حركاتهـــّن خـــارج البيـــت 

 !\,1//&'M -D]"/&' 6#U ^7, RV'M _M*P ,1/BU 
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وانشـــغال الشباب يف ســـن الزواج بالعمل يف الغابة، ولهذا 

ســـوة يف منابع 
ّ
كان أفضل األماكن ملشـــاهدتهّن من ِقبل الن

 من طرف الشـــباب أنفســـهم خلســـة.
ً
الماء وأحيانا

هناك قصة تداولت يف منطقة تماسن بوادي ريغ، المرأة 

تماسيني�ة تغنت قصيدتها الرثائي�ة يف األعراس والربوخيات، 

 ْبُروَبة« وقصتها هي:
ْ

ن
َ
ة أ

َ
ال

َ
اسمها »َواَسْمَحة ِإت

»يف مثـــل هـــذا املـــكان كانـــت عـــن بروبـــة أو إتالة أن 

بروبـــة »باللهجـــة املحليـــة الريغيـــة«؛ ختتـــار األّمهـــات 

ــر البالغات يف يوم مشـــمس  مصطحبـــات بن�اتهّن احلراـي

 مـــا اســـتطعن حمله من 
ّ

لتذهـــنب للغســـيل وحيملـــن كل

اســـات وصـــوف. وهناك من قربهّن الشـــباب 
ّ
حنابل ودف

يتلّصصـــون ويرتبصـــون بهـــّن مـــن بعيـــد قـــرب خنـــدق 

الشـــريفة؛ عندما كان التلّصص فيـــه آداب وُحْرَمة، ليس 

تلّصص العنف مثـــل هذا الزمن، فكانـــت األم حن تعجز 

عـــن إجيـــاد العـــروس تنصـــح االبـــن بالتوّجـــه إىل العن، 

 املـــرأة نـــادرة يف األماكـــن العاّمـــة والشـــوارع، فمن ثّم 
ّ

ألن

ة قصص جميلـــة رائعة عن احلـــب العذري 
ّ

نســـجت عد

والشـــعر واحلكمـــة، فنجـــد أكرث قصـــة تراثي�ة مشـــهورة 

واليت أصبحـــت أغنيـــ�ة تت�داولهـــا النســـاء يف الربوخيات 

واألعراس قصة »واســـمحة إتالـــة أن بروبة«؛ واليت كانت 

بطلتهـــا تلك البنت الركـــة العصامية؛ »فاطمـــة أن حاج 

عمر التماســـيني�ة« والـــيت كانت من بن الفتيـــ�ات اللوايت 

يذهـــنب إىل العن، لتنتظـــر حظها مثل صاحباتهـــا اللوايت 

حظـــن خبطيـــب؛ لكـــن بقيـــت ولـــم يكتـــب لهـــا هللا ما 

حظيـــت به األخريـــات، فرثت نفســـها بأغنيـــ�ة أصبحت 

حديـــث اخلاص والعـــام يف منطقـــة وادي ريـــغ وخارجها 

قالت«:  حيـــث 

 ْبُروَبة، تســـملش كـــول تكتوظة 
ْ

ن
َ
ـــة أ

َ
ال

َ
»َوَســـْمَحة ِإت

تتحيـــد انيت أم عمودة، وســـمحة إتالة ملڤارين، تشـــملش 

كـــول ديكياريـــن تتجيد مـــع تيوســـارين، عقبـــة يف درب 

أزيـــرار، مالقـــغ ثالثة مريـــازن، واشـــيين اربـــط أم داللن، 

فرحت عمبـــايل باياغن نتنـــن عمان فال ويزيـــن، قبع يش 

اندشـــرة إنتلويـــن اتاح إتا ســـد ثمزنـــن إريـــازن عمان فال 

ْبُروَبة«.  
ْ

ن
َ
أ ـــة 

َ
ال

َ
ِإت وايزين َوَســـْمَحة 

بالعربي�ة: 

 
ْ

�ات
َ
 الْبن

ّْ
ل

ُ
 ك

ْ
ْطَبـــت

َ
 ْبُروَبـــة، خ

ْ ْ
َعـــن

ْ
ل

َ
 ل

ْ
ْســـَمْحش

َ
»َمـــا ن

 
ّْ

ل
ُ
 ك

ْ
ْطَبـــت

َ
 خ

ْ ْ
َعـــن

ْ
ل

َ
 ل

ْ
ْســـَمْحش

َ
، َمـــا ن

ْ
عُمـــود

ْ
ـــيِن ِكال

ْ
ت

َ
ل

َ
ْوخ

 
ْ

 ْطِويل
ْ

ـــاَرع
َ

ى ش
َ
 ْعل

ْ
ْبـــت

ُ
، ْعق

ْ
اَيز

َ
ـــيِن ْمـــَع لْعز

ْ
ت

َ
ل

َ
 ْوخ

َ
الْصَبايـــا

 
ْ

يت
ِّ
ن

َ
 ظ

ْ
َرْحت

ْ
اْرَوف وَّ

ُ
ْعُطويِن ُرْبَطـــة ن

َ
، أ

ْ
 ْرَجال

ْ
ـــث

ْ
ل

َ
 ث

ْ
ِقيت

َ
ال

ْ
َوت

اْم 
َ
 ْحز

ْ
ْرت

َ
، د

ْ
وِنيش

ُ
ـــاف

َ
 َما ش

َ
ْوُجويِن ْوُهوَما ْعَمـــاْو ْعِليا

ُ
ـــزْي

ْ
َباش

 ْعَماْوْعِليا 
ْ

 َوالْرَجـــال
ْ

ى َمْرِتن
َ
 َوْيـــِي ْعل

ْ
ُيوْط ْيُروح

ْ
ـــَر خ

ْ
َعش

.16»
ْ

ِونيش
ُ
ـــاف

َ
ش ْوَما 

مـــا نســـتنتجه مـــن العـــرض األخـــري يف ربطـــه جبوهر 

 بدايـــات الـــزاوج أو اخلطـــوة األوىل الختي�ار 
ّ

املوضـــوع، أن

الزوجـــة يف مكان مخصوص جتتمع فيـــه البن�ات املؤهالت 

للـــزواج، يكـــون أوال خلســـة ويتمحـــور أساســـا يف رؤيـــة 

الشـــباب للفتي�ات املتمركز أساســـا على الشكل اجلسدي 

ال غـــري، فرهانات االختي�ار جســـدية باألســـاس وإن كانت 

عن بعـــد كما حيدث يف بعـــض املجتمعات األخـــرى، دعوة 

أم املؤهل للـــزواج )العريس املرتقب( الفتـــاة املوعودة إىل 

برك المـــاء أو احلمام لتتســـى املالحظة الدقيقة جلســـد 

الفتاة شـــبه العـــاري يف ذلك املـــكان لتحديد القـــرار األخري 

إلمكانيـــ�ة االختي�ار هـــذه دون تلك.

طقس اخلطبة: أ. 

تعتـــر اخلطبـــة أوىل مراحل الـــزواج فهي تمثـــل إجراء 

 من اإلجراءات اليت يقـــوم بها أهل اخلاطب 
ً
 أوليـــا

ً
تمهيديا

فهي تعين الكثـــري عند املـــرأة يف وادي ريغ.

 
ً
تذهـــب النســـوة للخطبة وكـــن يأخذن معهـــن بعضا

من األشـــياء املوســـمية اليت تنبت يف الغابة مثل: )البصل، 

النعناع، املشـــمش، البن�دراق أو البطراف، الســـلق( وكذا 

اجلمـــار أو بعـــض احللويات ســـكر، شـــاي، كاوكاو )فول 

ســـوداين(، يف منديـــل مصرور يســـّى »الديمينـــو« وهذا 

الطقس يســـّى »حبطان اليد«. أما يف اختيـــ�ار املرأة يكون 

من طـــرف األهل وتقـــول إحـــدى املبحوثـــات: »يأخذون 

وبان، يقولـــو عليها فحلـــة وجتمعو مليح 
ّ
ـــي طرشـــق الل

ّ
الل

ي تـــاكل الفول املحمص يســـّى بالڤرماش، 
ّ
ويأخـــذون الل

حى ولـــو كان شـــكلها قبيح«17.
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الداخليـــة  املالبـــس  بعـــض  يأخـــذون  وكذلـــك 

وبـــان واحلنـــاء 
ّ
ـــزوادة، املرايـــة والســـواك والل ـــور وال والعط

واحلمـــص املطبـــوخ »قرمـــاش« ولبـــاليب، ويطلـــق علـــى 

 »البيـــون« مقابـــل طلـــب يـــد الفتـــاة. 
ً
هـــذا الطقـــس أيضـــا

ـــة  ـــم أي خلطب ـــة بقدومه ـــى دراي ـــاة عل ـــن أّم الفت ـــم تك وإن ل

ابنتهـــا، فعندمـــا تـــرى اجلمـــار تعلـــم أو تفهـــم ســـبب 

القـــدوم والزيـــارة ألن اجلمـــار يعتـــر مؤشـــر علـــى أن قـــدوم 

ــاة.  ــة الفتـ ــوة هوخلطبـ النسـ

ب.  التبيون )القفة(:

بعـــد التوافـــق والتفاهم بـــن عائلة العـــروس وعائلة 

العريـــس تقوم هـــذه األخـــرية بالتحضـــري للتبيـــون أو ما 

 الفتـــاة صـــارت 
ّ

يســـّى بالقفـــة، وهـــذا لكـــي يبّينـــوا أن

مخطوبة البنهم، فيحمل النســـوة التبيـــون وهو عبارة عن 

قفـــة أو طبـــق من ســـعف النخيل حيتوي علـــى بعض من 

العطـــور، حنة، ســـواك، لوبـــان، صابون، ڤندورة، ســـكر، 

شـــاي، كاوكاو، لباليب، حلـــوى أو قطعة قمـــاش باإلضافة 

إىل مبلـــغ مـــايل، فيحمل أهـــل العريس القفـــة باجتاه بيت 

العـــروس بالطبـــل والغيطـــة أو بزغاريد وأغاين النســـوة، 

وهـــّن يصلن علـــى النيب.

طقس احلمام: جـ. 

المـــاء  عيـــون  إىل  تذهـــب  العـــروس  كانـــت   
ً
قديمـــا

لالســـتحمام مثل عـــن توجـــد يف منطقة ســـيدي مايض 

وكانـــوا يذهبون على وســـيلة نقـــل تســـّى »بالكريولة« 

ون 
ّ
ويأخذون معهم »حويل كبري« وهـــو غطاء يكون فيه الل

األحمر ومالبســـها تكون ملفوفة يف محـــارم »فوالر«. عند 

 هذا الغطاء لســـرت 
ّ

وصولهم إىل العن تقوم الفتي�ات بشـــد

َها )رفيقاتها(. 
ْ
يًوات

ِّ
العروس وهي تســـتحم بمســـاعدة َمد

وبعـــد االســـتحمام يطلـــى جســـد العـــروس ِبما يســـّى 

بالطليـــة ويعطرونهـــا بالعطرية ثـــم حيضرن لهـــا البخور 

وبان. تلف نفســـها بلحاف 
ّ
والســـواك والكحل وتمضغ الل

»ملحفـــة« وتصطحـــب إىل املزنل.

نالحظ مـــن هـــذا الطقـــس، مـــدى االهتمام جبســـد 

العـــروس يف جتميلـــه وتزيينـــ�ه وإعـــداده أحســـن إعـــداد 

وبعنايـــة فائقـــة ليكـــون محـــل إغـــراء وإعجـــاب الّرجل.

طقس احلناء: د. 

َهـــا )رفيقاتها(، 
ْ
يًوات

ِّ
ـــاط العروس يف ذلك اليـــوم بَمد

ُ
حت

جـــب يف إحـــدى غـــرف املـــزنل من هـــذه الليلـــة طيلة 
ُ

وحت

 للضـــرورة. ويف الليل تقوم 
ّ
أيـــام الُعـــرس وال خترج منهـــا إال

الصبايـــا بتخضيب يـــدي وقديم العـــروس باحلناء، وهي 

عبـــارة عن عجين�ة من مســـحوق أوراق احلناء تســـتعملها 

ضر احلناء قبل ذلـــك بليلة مع بعض 
ُ

املـــرأة يف الزيـــن وحت

األعشـــاب املســـحوقة وبعض السوائل.

 
ً
ة تلوينيـــ�ة قديمة ُعرفـــت تاريخيا

ّ
 وتعتر احلنـــاء ماد

عنـــد الفراعنـــة بهـــذا االســـم، وقد شـــاع اســـتعمالها يف 

العصر اجلاهلـــي عند العـــرب والعصر اإلســـاليم أيضا. 

وســـاعد على انتشـــارها نشـــاط التجار العرب الذين كانوا 

يســـتوردونها مـــن بـــالد الهند على شـــكل صبغـــة نب�اتي�ة 

أحمر18. لـــون  ذات 

وقـــد ُيصاحـــب ختضيـــب احلنـــاء للعـــروس بعـــض 

األغـــاين واألهازيـــج من بينهـــا هذا القـــول الـــذي يب�دأون 

به طقـــس احلناء:نتمـــى ونتمى أول ما نتمـــى نكر وندير 

احلنة وتـــاين ما نتمـــى، نفـــرح والفـــرح يعود عنـــده بن�ة؛ 

ثالـــث ما نتمـــى يف حيـــايت نتهى.

يك
ِّ

ي َيد
ِّ

ْعُروَسة َمد
َ
ل

 َصْبِعيْك
ْ

ات
َ
ا َوات

َّ
َواحَلن

 َصْبِعيْك
ْ

ات
َ
ا َوات

َّ
َواحَلن

وْك َعِليْك الَيْوم ُعْرَسْك َمْرُ

ْب َمِعرْي
َ

ه
َ

ْم ذ
َ
ات

َ
اخل

ْ
 َمِصيل

ْ
ِريف

َ
َوَعِريَسْك ش

رَيْ
َ

غ
ْ
 َيت

َ
 َوال

ْ
ول ُ َ

 حي
َ
ال

َواِتيْك
ْ
ي ت

ِّ
ْسَبة الل

َ
رْيْ الن

َ
خ

اِدَية
َ

اَي غ
َ

ْعُروَسة ه
َ
ل

يِن
َ

 ْيغ
ْ

ْرَحان
َ
يِن َوْعِريْسَها ف َ ْ

حت
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ت َعيِم
ْ
ْسَبة ِبن

َ
َياْر الن

ْ
خ

ا ِليْك
َ
ن
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ِت ِلَيا َوأ

ْ
ِإن

ْك
َ
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ُ
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َ
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ْك
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َ
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َ
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ُ

 ش
ْ

َحل
َ
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َ
ل
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
ن

َ
َيْست

ة ِبيْك
َ
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َ
ة ف

َ
َوالَعاْيل

ْك
َ
ول

ُ
 َيُمد

ْ
اُدَوات

َ
يِف الك

ْك َواَماِليْك
َ
ل

ْ
ه

َ
َرة أ

ْ
خ

َ
ف

خبمار عروس وادي ريغ من زين�ة جسدية ه. 

إىل ظاهرة ثقافية:  

يوم تلباس البخمار:- 

يف املســـاء بعد صـــالة العصـــر جتتمع النســـوة يف بيت 

العـــروس من أجـــل حضور تلبـــاس البخمار، وتقـــوم بهذه 

املهّمـــة امـــرأة مزوجـــة وكبـــرية يف الســـن، وتطلـــب من 

وســـة«، 
ّ
أّم العـــروس إحضـــار املســـتلزمات التالية: »غل

»غرفيـــة« أو »إنـــاء فخـــار«، البخـــارة، قرعـــة الّرحيـــة، 

الســـخاب املصنوع من العنر، الـــزوادة واملرايا، اخلالخل، 

»املـــوس« بمعـــى »اخلنجـــر« التواقـــري مثـــل مالقـــط 

بان. 
ّ
الـــرأس، احلدايـــد، العطرية، البخـــور، الســـواك، الل

ويجب أن يســـاعد املرأة شابت�ان تســـميان مديوات ومعى 

مديـــوات: املعـــى األول رفيقـــات العروس واملعـــى الثاين 

 لها مـــا تطلب وهي 
ّ

ان
ّ

يمـــدان للمرأة ويســـاعدانها ويقـــد

تلبـــس العـــروس البخمار.

 لبـــاس البخمـــار يف وادي ريغ 
ّ

جيـــب اإلشـــارة هنـــا أن

 
ً
 بن قرى ومداشـــر املنطقة، فمثال

ً
 طفيفا

ً
خيتلف اختالفـــا

خبمار تماســـن ليس نفســـه خبمـــار بلدة عمـــر أو تڤرت أو 

جامعـــة، يعود هـــذا البخمـــار إىل عروس منطقـــة جامعة 

إحدى املداشر القريب�ة. 

 من تماسن 
ً
بســـة احلمراء صورة اشـــتهرت ســـابقا

ّ
الل

منطقة تمالحت بلباس امللحفة، تلبســـها املـــرأة املزوجة. 

أّمـــا البنـــ�ات الغـــري مزّوجـــات فيلبســـنها فقـــط يف وقت 

 ما 
ً
املناســـبات وتكون بألوان مختلفة، اللون األســـود غالبا

يكون للمـــرأة الكبرية، واحلمـــراء لكليهما.

جتتمع النســـوة يف جّو من التآلف والفرحـــة والزغاريد 

يف بيت العروس، ويشـــرفن على تلبيســـه كمـــا قلنا امرأة 

كبرية يف الســـن أو عجائز صاحلات يف حياتهـــّن، وهذا كما 

يقولـــون »للفال الطيب« حليـــاة العروس.

ڤنـــدورة  العـــروس  بارتـــداء  البخمـــار  تلبـــاس  يبـــ�دأ 

ـــيت  ـــراء وال ـــوح( حم ـــذاء مفت ـــة )ح ـــراء والبلغ ـــتان( حم )فس

ــر  ــر يعتـ ــون األحمـ ـ
ّ
 الل

ّ
ــاز، وذلـــك ألن ــا يف اجلهـ مـــت لهـ

ّ
قد

ـــون 
ّ
ـــون األحمـــر هـــو الل

ّ
 الل

ّ
أكـــرث فّعاليـــة ولمـــا كان يزعـــم أن

ـــه لذلـــك يســـتخدم للوقايـــة 
ّ
املفضـــل لـــدى املشـــعوذات، فإن

مـــن الســـحر19.

 اجلن 
ّ

ـــه يمثـــل القـــّوة واحليوية، كمـــا يعتقـــد أن
ّ
وألن

ون األحمـــر، لذا ال ُيـــؤذي من يقـــوم بارتدائه20.
ّ
يرتـــدي الل

 كان عند 
ً
 البخمار قديمـــا

ّ
تقـــول إحدى املبحوثـــات : إن

ــزال حيافظ على  املـــرأة يف وادي ريـــغ هو تمـــام الزين�ة وما ـي

س وكانت 
ّ

ـــه لباس مقـــد
ّ
هـــذه املزية حـــى يومنا هـــذا، ألن

 خترج به مـــن بيتها إىل بيـــت زوجها.
ً
العـــروس قديمـــا

صور توضح لوازم لباس البخمار
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يتكـــّون من حلاف أســـود جميل املنظـــر وغطاء خاص 

للـــّرأس، الوجـــه األمـــايم يكـــون أحمـــر اللـــون واخللفي 

أخضـــر وبه خطوط ســـوداء، حيـــث ترتديه منـــذ أّول يوم 

من أيـــام زفافها. أّمـــا اللون األحمـــر يف البخمـــار فهو يزيد 

العروس. بهـــاء  من 

أّما اجلـــزء اخللفي »الُطّبة« اخلضـــراء )أي القطعة( 

اشـــتهرت بلباســـه النســـوة منذ الِقدم، ويتكّون أيضا من 

حـــزام أبيض مـــن الصوف مـــن ُصنـــع املـــرأة ومجموعة 

مراحـــم أي »فـــوالرات« األمامية حمراء وخمســـة مراحم 

مـــن اخللـــف وتكـــون بهـــذه األلـــوان: األســـود، األصفر، 

واألزرق. األبيض 

وقدام مـــن اجلنب األيمن فـــوالرا ورديـــة أي مثل لون 

 بقباظة تســـّى 
ّ

الـــورد. املراحـــم اخلمس اخللفية تتشـــد

 يف البيـــت، 
ْ

َســـج
ْ
»بڤيطـــة« و»البخنـــوڤ« األخضـــر ُين

لبـــس جوارب 
َ
وخالخـــل يف األرجل مـــن اثنـــن إىل أربعة ت

و»ريحية« تونـــس »نتـــ�اع الطاوس« هكذا تســـّى.ويف 

ويـــز« والذهـــب )تقول 
ّ
الصـــدر ڤطـــوف مصنـــوع »بالل

الرحييـــة بكـــري كانـــوا جييبوهـــا مـــن تونس مرســـوم فيها 

طـــاوس مـــن األمام(.

 و»مناڤـــش« كبـــار توضـــع فـــوق املراحـــم يف مـــكان 

هـــا ثقيلة علـــى األذن فيها الفضـــة وفيها الذهب 
ّ
األذن ألن

حســـب مقدور العائلة. وُحلـــي مدور اســـمه طيقار أربعة 

بـــن املرحمة احلمـــراء والبخنوڤ، وهاللـــة تتحط يف نص 

اجلبهة أو خامســـة يقولون للعن ومقاييس تسى»دح« 

تلبـــس من اثنـــن إىل أربعة حســـب املقـــدور واخلاالالت 

ي الفضة تضعهـــا يف الصدر واآلخـــر يف الوجه 
ّ
نوع مـــن حل

بان.
ّ
وملراية والـــزّوادة، تضع يف الـــزّوادة الل

وضع عليه مـــادة مصنوعة 
ُ

ُيقســـم شـــعرها إىل أربع وت

يف البيت تســـّى اخلمـــرة راحئتهـــا قوية. وُيظفر الشـــعر 

 يشء طبيعي، وتمضغ 
ّ

وتضع الكحل والســـواك يعـــين كل

بان21  وتضـــع الزّوادة على جنـــب أي على اجلهة اليمى 
ّ
الل

مع املراية )مرآة صغرية( ويفســـر طقس اســـتخدام املرآة 

 مـــن أرادت 
ّ

علـــى رأس العـــروس بأنهـــا حصن منيـــع لكل

أن تعرقل مســـار العرس وتســـبب األذى للعـــروس، فهي 

صورة توضح لباس البخمار لعروس وادي ريغ

صورة توضح إكسسوارات البخمار
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 املرآة تعكس صورة الشـــخص 
ّ

وســـيلة لردع الشـــرور ألن

فإذا تعرضـــت إحداهّن لألعمال الســـحرية تنقلب عليها 

صـــاب باألذى22.
ُ

األمـــور لتكون هي الضحيـــة وبالتايل ت

 و.  البخمار رأس مال العروس يف منطقة وادي ريغ:

تســـتعد العروس يوم زفافهـــا الرتداء البخمـــار، الذي 

يعـــّر عن هويتهـــا وانتمائهـــا ملنطقتها، وممارســـتها لهذه 

العـــادة املتأصلـــة تعـــّر عن رأســـمال رمـــزي، ومن ضمن 

مه »بيـــ�ار بورديـــو« يف ســـياق حتليالتـــه للمفاهيم 
ّ

مـــا قد

 Practice اجلديـــدة لعلـــم االجتمـــاع مثـــل املمارســـة

Habitus واألشـــكال املختلفة للرأســـمال  والهابتـــوس 

 يف 
ً
 فعليا

ً
الّرمـــزي واالجتماعـــي والثقـــايف، أســـهم إســـهاما

اجلســـد23. اجتماع  علـــم  ظهور 

»بعـــد االنتهاء مـــن تلباس البخمـــار تقـــوم العروس 

بكســـر الّرمانـــة وتذّوقها، ويعتـــر الّرمان مـــن الصن إىل 

البحـــر األبيض املتوســـط عالمة اخلصب ويرمـــز للذرية 

م املـــرأة للعـــروس ملعقـــة رفيس من 
ّ

الكثـــرية، ثـــم تقـــد

الصحـــن، ويف األخـــري تبخرهـــا بالبخـــور وترشـــها بالرحية 

)العطـــر(«، ثم ُيـــوزع الّرفيس يف أيـــدي احلاضرين، وهنا 

تكـــون املـــرأة قد أتّمـــت تلبـــاس البخمار للعـــروس ماعدا 

زم خارج البيـــت يف حبرية معروفة 
ُ

احلزام األبيض الـــذي حي

يف املنطقة تســـّى »اللة زهـــرة«24.

 يقـــول الشـــاعر ســـالم بن تيميـــة يف وصـــف عروس 

وادي ريـــغ:

بنت بالدي زين�ة وغاليا يف الشان

محلى ديك الزين�ة موالت البخمار

بان
ّ
ما بها ها ديك السمرة تمضغ يف الل

وكي دارت السواك شفتها حتمار

احلرقوس يف احلاجب ومكحلة لعيان

موالت لعيون السود وجميلة األنظار

زّوادة ومرايا وخلخالها رنان

دايرا حلاف كحل وخبنوق خضار

من احليا واحلشمة وجهها ما يب�ان

ومحرمة حمرا موصولة مع اخلمار

اجلبن فوق راسها تقول بنت السلطان

لع تقول بنت املختار
ّ

تمي تد

ظفرا سوالفها ومبيضة لسنان

يف يديها ورجليها احلنة حتمار25 

ز.  طقس حتني�ة العروسن وزيارة األولياء:

يذهب العروســـان رفقـــة أهليهم مع الطبـــل والغيطة 

يف موكب مـــن العربات لزيارة أضرحـــة األولياء الصاحلن 

املوجوديـــن يف القرى واملداشـــر املجـــاورة للمنطقة للترك 

بهـــم، ويأخـــذون إناء فيـــه احلنـــاء اجلاهزة وهـــم يغنون. 

صورة توضح طبق الرفيس الذي يتماىش مع البخمار
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مـــا دخلـــوا إىل ضريـــح أوليـــاء الصاحلن تقـــوم امرأة 
ّ
وكل

صاحلـــة كبـــرية يف الســـن بوضـــع القليـــل مـــن احلناء يف 

د عبارة »بالعمـــارة والثمارة« 
ّ

كفي العروســـن، وهي تـــرد

والزغاريـــد تتعـــاىل من طرف النســـاء، وعنـــد آخر ضريح 

لألوليـــاء تقـــدم مديـــوات العـــروس للمزاويـــر ما يســـّى 

باملنديـــل وهي إكرامات مـــن األكل والفواكه ويقدم املزاوير 

 لهـــذه الهدية، وبعضهـــم يرجعون وهم 
ً
لهـــّن المال تقديرا

يغنـــون لغايـــة وصولهم إىل بيـــت العروس.

ومـــن األوليـــاء الذيـــن يزورنهـــم نذكـــر مـــن بينهـــم: 

»ســـيدي علي املحجوب«، و»ســـيدي طلحة«، و»رجال 

العريانة« بوغالنة، »ســـيدي حيى« بقرية ســـيدي حيى، 

و»رجـــال احلشـــان« جبامعـــة القديمـــة، و»حبـــرية عن 

الزرقة« بتيقديدين، »ســـيدي حمودة« بســـيدي عمران 

و»ســـيدي راشـــد« بعن الشوشـــة.. الخ.

هنـــاك عـــادة تســـتعملها العروس وهـــي تـــزور الويّل 

الصالح وهذا لتوقـــف اإلخصاب وهـــي أن تضم أصابعها 

وتغطـــس يف إناء احلناء وتقـــوم بلعق احلنة مـــن أصابعها 

 أصبع بعام، 
ّ

وتقول: »حلســـت ذرييت مـــش حنـــيت« وكل

ة عام من غـــري أن تنجب تلعق 
ّ

مثـــال إذا أرادت أن تبقـــى مد

ة عامن تلعـــق أصبعن، هي 
ّ

أصبـــع واحـــد وإذا أرادت مد

عـــادة واعتقاد كانت العروس تســـتعملها لتنظيم النســـل 

قبل ظهـــور حبوب منـــع احلمل.

ومـــن بن األغـــاين اليت ترددها النســـوة عنـــد الذهاب 

الصاحلن: األوليـــاء  لزيارة 

جيبو البخمار وفنجان احلنة

ا
ّ
جيبو لعروسة حتنيلها نان

زغرتو عليها بالصوت العايل

البسا البخمار جايا تشايل

يف ليلة عرسك يا عروسة ديري حالة

يف ليلة عرسك يا عروسة ديري حالة

جيبو البخمار وفنجان احلنة

نادو لعروسة وهاتوها منا

نادو مليمة وزيدو اخلالة

نوضو يا صبايا واعطونا دالة

يف ليلة عرسك يا عروسة ديري حالة

يف ليلة عرسك يا عروسة ديري حالة

وتعتـــر االســـتعانة بالـــويل الصالـــح واالســـتنجاد به 

وعنايتـــ�ه كأداة لدفـــع األذى والشـــر عـــن أهـــل العـــرس، 

ويفـــرح الويّل ويســـعد معهم األمـــر الذي جيعـــل اجلميع 

اطمئن�ان. يف  يعيـــش 

خلة:
ُ

ح.  يوم الد

 مـــا يكتشـــف ويـــرى فيهـــا العريس 
ً

هـــي ليلة عـــادة

 والدة العريس 
ّ

عروســـه أّول مّرة، ثم أنها ســـرت تقاليد أن

خلة ويســـّى ذلك 
ّ

 على العـــروس قبـــل الد
ً
تضـــع حزامـــا

رســـل والدة العريس من 
ُ

 والولد. وت
ّ

باحلـــزام طمعا يف اجلد

خلة على بســـاطة أثاثها الـــذي يتمثل يف 
ّ

يفرش غرفـــة الد

صندوق خشـــيب به لباســـها وحواجئها وحصري من السّمار 

وفراش من الصوف ووســـادة، وهو بيـــت احلجبة، حيجب 

العروســـن عن أعـــن النـــاس. كما تقـــوم هـــذه العجوز 

ه ُدّس للعروس فيه يشء من الســـحر 
ّ
بتفتيـــش الفرش لعل

خلـــة. يف الســـابق حتديـــدا، يـــوم الدخلة حن 
ّ

املعطـــل للد

 الســـيف 
ُ

ف
َ
االنتهـــاء من عمليـــة »تلبـــاس العريس« ُيل

 أمـــام »الطالب« 
ْ

ـــح
َ
ت

ْ
ف

ُ
بمحرمة حمـــراء، هـــده املحرمة ت

يـــوم العقـــد أو الفاحتـــة ويســـى أيضـــا يوم احلنـــة وهو 

جمـــع الدراهم، يأيت العريـــس ويجلس يف الوســـط ويب�دأ 

»الطالـــب« بقراءة »إنـــا فتحنا لك فتحا مبينـــ�ا« ويأتون 

بـ»قصعة« كبـــرية يضع رجليـــه وســـطها ويضعون تلك 

املحرمـــة بن رجليـــه، ويب�دأ الطلبـــة يف قراءة القـــرآن وهو 

يتلقـــى بعـــض اإلكراميات من النقـــود. بعـــد االنتهاء من 

قـــراءة القرآن يضع الطالـــب أو اإلمام يده يف إناء ويمســـح 

 حول 
ُ

ف
َ
بها وجـــه العريـــس، بعد ذلك يـــزنع برنوســـه وُيل

الســـيف وتأخذه املـــرأة اليت جتلـــب العـــروس لتغطيها به 

وقت خروجهـــا من بيـــت أهلها... 

ختـــرج العـــروس محمولـــة على أكتـــاف أحـــد إخوتها 

أو أعمامهـــا أو أخوالهـــا. قديمـــا كانت العـــروس تركب يف 
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الهـــودج أو كريطة وتتـــوىل عجوز قبـــل مغادرتهـــا املكان، 

قعـــد العـــروس يف 
ُ

وقـــف وت
ُ

بطقـــس التقعـــاد وهـــي أن ت

مكانها ســـبع مرات للثبـــ�ات ودوام مقامها ببيـــت زوجها. 

خلة بعـــد العصر يأتـــون بقصعة كبرية تســـّى 
ّ

وقبـــل الد

وضـــع جبانـــب احليـــط، واحلمـــص النئي 
ُ

»ملجريـــوة« ت

منقـــوع يف القطران ويجـــب أن يكون »قطـــران لعرويس« 

يســـّى. هكذا 

ىت 
ْ

يضعـــون كل هـــذه األشـــياء يف هـــذه القصعـــة وُيؤ

مون لها ســـبع حبـــات من احلمص وتقول 
ّ

بالعروس وُيقد

لهـــا املرأة العجـــوز؛ اضريب رجلك يف احلائـــط ويف القصعة، 

 مـــرة: »أنـــا خيط 
ّ

قدمهـــا مقابلـــة القبلـــة وتقـــول يف كل

فتح من الربـــاط ويف نفس 
ُ

والراجل حيـــط«، يعين لكـــي ت

املـــكان ُيـــؤىت بفتيـــ�ات صغـــار ويقومون بنفـــس الطقس 

لكن تتغـــري الكلمات يقولون: »أنا حيـــط والراجل خيط«، 

ويقمـــّن ببلع ســـبع حبـــات من احلمـــص املمـــزوج بمادة 

القطـــران. تقـــول إحدى املبحوثـــات »التصفيـــح هو نوع 

ـــي ما يقفلـــوش، زعما وقاية 
ّ
مـــن أنواع الســـحر، وكاين الل

ه 
ّ
من املشـــاكل بـــاه يتهناو علـــى الطفلـــة مع الرجـــال لكن

ســـحر موجود عامليا واإلنسان يكتشـــفه يف محيطه. ال جند 

هذه املمارســـة تقريب�ا يف املـــدن ألنهم تشـــبهوا بالغرب«.

 يف آخـــر الليل يف بيـــت احلجبة 
ً

خـــول عادة
ّ

ويكـــون الد

ويكـــون عـــادة يف مزنل بعيـــد عن مـــكان العـــرس. القليل 

من حيجـــب يف غرفته ويكـــون مكانا عاديا جـــدا فيه فراش 

نقـــل هذه األشـــياء عـــادة قبل املغـــرب وحتضر 
ُ

عـــادي، وت

عجوزتـــان من األقـــارب لرتتيـــب احلجبة.يدخل العريس 

وهو حيمل الســـيف يقـــول مبحوث من املنطقـــة أن داللة 

حمل الســـيف تعتـــر ترمزييـــة وتميزيية؛ تمـــزي العريس 

الـــذي يدعى بموالي الســـلطان يقول: »كيما قالو ســـالح 

العريـــس الزم يكـــون معـــاه وماالزمـــش خيليـــه ولـــوكان 

يســـتغى عليه يدفـــع غرامة ماليـــة وحـــى وإذا تركو الزم 

الوزير«. عنـــد  يكون 

 ويقـــول: »يف نهايـــة العـــرس بعـــد الدخلـــة يذهب إىل 

الغابـــة ويقطـــع بي�ه ســـبعة مـــن اجلريـــد وهـــو يف مهمة 

اقتن�ائه اجلمار لعروســـه« ويقول األســـتاذ أحمد زغب: أنه 

رمز للرجولة ووظيفته حماية الذمـــار، أي األهل واملمتلكات 

ألن املـــرأة يف املجتمـــع الذكـــوري، حيميهـــا الرجـــال وزوجها 

وتمثل بالنســـبة إليه شـــرفه. ويضيف أحد اإلخبارين، أن 

داللة حمل الســـيف ملفـــوف باملحرمة احلمـــراء؛ هي عادة 

منتشـــرة يف الـــدول العربي�ة خاصـــة البدويـــة؛ ففي بعض 

مناطق الســـودان، ُيلزم العريس حمل الســـيف ملدة أسبوع 

للدفاع عن نفســـه، خاصة قبل تشـــكل الدولـــة، أي عندما 

كانت عبـــارة عن مجموعـــة مـــن القبائل املتن�احـــرة، حتول 

هـــذا األمـــر إىل مـــوروث ثقـــايف وهو مـــا ينطبق علـــى وادي 

ريـــغ.  وكما نعلم بأن هيبـــ�ة الفارس ال تكتمل إال بالشـــاش 

والبرنوس والســـيف. 

مبحـــوث آخر يعطينـــ�ا عـــدة دالالت حلمـــل العريس 

للســـيف؛ الداللة األوىل يقول أيضا للتميـــزي وهي عادة تقام 

يف وادي ريـــغ. ومن عادة الســـيف أنه يتمـــاىش مع اللباس 

صورة توضح العريس وهو حيمل السيف
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التقليـــدي يعين يعتـــر مؤشـــرا، وقد يكـــون العريس فقريا 

ألنه من املمكن أن يأيت إيل العرس شـــخص بلباس أحســـن 

من لباس العريـــس؛ نفس اليء بالنســـبة للعروس حن 

تلبس لباس البخمـــار، هي تتمزي بهذا اللبـــاس ألنه حيجبها 

عـــن العن ويف نفـــس الوقت يمزيها عـــن البقية.

 الداللـــة الثاني�ة؛ للحمايـــة كأنه هو الفـــارس واألقوى 

وداللة على أن املجتمع كان يســـتخدم الســـيف يف القديم، 

وهـــو الرئيس أو امللك ألن الذين يف جنب�ه يســـمون باملزاوير 

يقول األســـتاذ أبو بكر محمد الســـعيد؛ أن كلمة »مزوار« 

كانـــت تعـــّر يف العهـــد العثماين علـــى معى »حـــارس دور 

الدعـــارة«، وهذا يقرب لنـــا الصورة واملشـــهد الذي يمثله 

الوزيـــر أو املـــزوار، وهـــو وقوفه عنـــد الباب ليلـــة الدخلة، 

وربما كان ذلـــك  تقليدا من العهـــد العثماين.

أمـــا الداللـــة الثالثة يقـــول إلخافة العـــروس ونوع من 

للعروس. الهيب�ة 

أيضا هنـــاك دالالت أخـــرى حلمل العريس للســـيف 

تذكرهـــا مبحوثـــة أخـــرى تقـــول؛ هـــو برهـــان لرجولتـــه 

وشـــهامته لكـــن تدخل فيـــه أســـباب ومعتقـــدات أخرى 

 الطفل وهو صغري 
ّ

وهي ســـحرية بالدرجة األوىل، وهـــي أن

ـــرش عليه بعض األشـــياء 
ُ

ُيربط لكـــي ال ُيعتـــدى عليه، ت

وتلك األشـــياء تربـــط يف » محرمة حمـــراء« نالحظ هنا أن 

لف الســـيف باملحرمة احلمـــراء  دليل على تلك املمارســـة 

الســـحرية. وبهـــذه الطريقة ُيربـــط لكي ال ُيعتـــدى عليه. 

نالحظ هنا أن اخلوف من االعتـــداء اجلنيس واالغتصاب 

كان يقع علـــى األنىث والذكر على حد ســـواء، هذا الســـحر 

كان يفك بالســـيف.

خول تكـــون فيه فرقة موســـيقية إللهاء الناس 
ّ

يوم الد

حى ال يهتموا بالعريس وعروســـه وهـــذا خوفا ورهبة من 

ة  املرتبصـــن لهما. هم يســـمون هـــذه الليلة بليلـــة »الُطبَّ

البيضـــاء« أي قطعـــة القمـــاش البيضاء امللطخـــة بالدم، 

كأن الليلـــة كلهـــا تتوقف عليهـــا. تقول إحـــدى املبحوثات 

أنه يف الســـابق إذا لم يســـتطع العريس فض غشـــاء بكارة 

عروســـه، كان يضطـــر لفضـــه بمفتـــاح كبـــري وإن صعب 

ن 
َّ

األمر يســـتخدمون بعض الطرق الســـحرية كأن ُيســـخ

فأس حى االحمـــرار ويتم التبول عليه،ألنـــه يف اعتقادهم 

الرجـــل الذي ال يســـتطيع فض الغشـــاء تبقـــى له وصمة 

عـــار. وبعـــد إتمـــام العمليـــة كانـــت هنـــاك عـــادة أن يأيت 

العريـــس باملنديـــل ملطخ بالـــدم ويرقص بـــه يف احللقة 

أمام النـــاس، وتفســـري ذلـــك انتصـــار الّرجولة، أّمـــا اآلن 

فتغـــرّيت األوضاع،هنـــاك اخلـــر فقط ويفـــرح اجلميع. 

ــرى الباحث مالك شـــبل »أن إشـــكالية البـــكارة بكاملها  ـي

تـــدور أساســـا حول هـــذه التصـــورات املخياليـــة، يضاف 

م«26.
ّ

إليهـــا قانون ناظم يف ســـياق عـــام هو حكم الـــد

البـــكارة حســـبه، بصفتها نموذجـــا اجتماعيـــا موزعة 

بـــن وضعـــن: أوال؛ إجناز الرجـــل؛ والشـــخص املطلوب، 

هـــو املرأة،إذ جيـــب على املـــرأة أن ترهن علـــى حالة دقيقة 

مرتبطة جبســـدها، وذلك بتقديمها لغشـــاء بكارة ســـليم، 

بينمـــا جيب علـــى الذكـــر أن ينقـــاد ملقتى آخـــر؛ والقيام 

بوظيفـــة معين�ة.

خاتمة:

يف ختام هذه الدراســـة التحليلية لباخمـــار عروس وادي 

 أن نؤكد على 
ّ

ريـــغ بـــن املعتقـــد واملمارســـة، ال يســـعنا إال

مدى تمحور األبعاد  االجتماعيـــة والثقافية، وما يتبعها من 

طقـــس حتضريات الـــزواج إىل حدود ليلة الدخلـــة. وقد بين�ا 

يف جوهـــر التحليل وباالعتمـــاد على نمـــاذج وأمثلة مأخوذة 

من واقع املنطقة وبشـــهادات بعض النسوة الاليت عايشن 

 كل ما يتعلـــق باملرأة يعكـــس االهتمام 
ّ

هـــذه الطقـــوس، أن

الفائق لهذا املجتمع بالبعد اجلســـدي لهـــا، حتضريا وإعدادا 

ر هذه 
ّ

للـــزواج واإلجناب، كمـــا يعكس بوضـــوح مدى جتـــد

العـــادات والطقـــوس يف صلـــب عقلية اجلماعة وأســـس 

ثقافتهـــا الـــيت يف مجموعهـــا جتســـد ضربـــا مـــن املخيـــال 

الذكـــوري املحـــدد ملوقـــع املـــرأة يف ذاك املجتمـــع، ال بما هو 

كائن يقوم بدوره األســـري واالجتماعـــي يف تلك املنطقة، بل 

أيضا بما هي مصدر متعة جســـدية إلشـــباع شغف الرجل 

ولذاتـــه وآلية إجنـــاب للمحافظة على اســـتمرارية مجتمع 

منطقـــة »وادي ريغ« بالصحـــراء اجلزائرية.
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» يفَّ الراحي « قراءة جلدلية الزمان 
واملكان يف األغني�ة البحريني�ة احلديث�ة 

مكامن الراء وأسرار التواتر والبقاء
يف الراث املوسيقي الكايف

سيمون جاريج من العمل امليداين اىل البحث النظري
املوسيقى اإلثني�ة بن  املصطلح والبحث امليداين »اجلزء الثاين«
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توطئة: 

ـــم  ـــذه األرض يف عال ـــى ه ـــش عل ـــو يعي ـــان وه ـــق هللا اإلنس ـــذ خل من

يتصـــف ببعديـــن أساســـين همـــا: الزمـــان واملـــكان، ويف هذيـــن البعديـــن 

تســـتمر احليـــاة البشـــرية وتتطـــور. ومـــن الناحيـــة التاريخيـــة يعتـــر 

املـــكان أقـــدم مـــن اإلنســـان، ولكـــن وجـــود اإلنســـان يف املـــكان جعلـــه 

ـــ�ة،  ـــه احلياتي ـــه وضرورات ـــب احتي�اجات ـــكان حس ـــذا امل ـــكيل ه ـــد تش يعي

ـــه. ـــه وثقافت ـــ�الءم وذوق ـــا يت ـــكان م ـــذا امل ـــى ه ـــي عل ويضف

ورغم أن املـــكان والزمان عنصران متالزمـــان ال يفرتقان، فإن املكان 

ثابت على عكـــس الزمان املتحرك، وهـــو يف ثبوته واحتوائه لألشـــياء 

. ذلك أن 
ً
 مباشـــرا

ً
احلســـّية املســـتقرة فيـــه يـــدرك باحلـــواس إدراكا

»املكان صـــورة أولية ترجع إىل قوة احلساســـية الظاهرة اليت تشـــمل 

د.راشد جنم - مملكة البحرين

» يفَّ الراحي «
قراءة جلدلية الزمان 

واملكان يف األغني�ة
 البحريني�ة احلديث�ة

1
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حواســـنا اخلمـــس، علـــى عكـــس الزمـــان الـــذي يدركه 

 غـــري مباشـــر من خالل فعلـــه فيه«1.
ً
اإلنســـان إدراكا

معى الفّي لغة:- 

كان  ما  هو:  الفيء  العرب  لسان  يف  منظور  ابن  يقول 

ُيوٌء. قال الشاعر: 
ُ
ياٌء وف

ْ
ف

َ
، واجلمع: أ

ُّ
ل

ِّ
ه الظ

َ
َسخ

َ
ن

َ
 ف

ً
شمسا

ِلِه 
ْ

ه
َ
َرُم أ

ْ
ك

َ
 أ

ُ
 الَبيت

َ
ت

ْ
ن

َ
َعْمِري، أل

َ
ل

صاِئل 
َ
ياِئه باأل

ْ
ف

َ
 يف أ

ُ
عد

ْ
ق

َ
وأ

.
َ

ل
َّ
ل

َ
ظ

َ
 فيه: ت

َ
أ يَّ

َ
ف

َ
. وت

َ
ل وَّ َ َ

: حت
ً
ْيئ�ا

َ
ْيُء ف

َ
وفاَء الف

. قال 
ِّ

واِل ِمـــن الظل
َّ
ـــْيُء ما بعد الـــز

َ
ويف الصحـــاح: الف

ة: 
َ
 وكى بها عـــن امرأ

ً
ـــْور َيِصف َســـْرحة

َ
ُحَمْيـــد بن ث

ِطيُعه 
َ
ْست

َ
َى ت

ُّ
 ِمْن َبْرِد الض

ُّ
ل

ِّ
ال الظ

َ
ف

 
ُ

وق
ُ

ذ
َ
ْيُء ِمْن َبْرِد الَعِيِّ ت

َ
َوال الف

 لُرُجوعه ِمن جاِنب ِإىل جاِنب. 
ً
 فيئ�ا

ُّ
وِإنما سيم الظل

ه الشـــمُس، 
ْ
ت

َ
َســـخ

َ
: ما ن

ُّ
ـــل

ِّ
يت: الظ

ِّ
ـــك قال ابـــن السِّ

َبة، 
ْ

 عـــن ُرؤ
َ

بو ُعبي�دة
َ
 الشـــمَس. وحكى أ

َ
َســـخ

َ
ْيُء: ما ن

َ
والف

ٌء  ْ َ
 عنه فهـــو يف

ْ
ت

َ
زال

َ
 مـــا كانت عليـــه الشـــمُس ف

ُّ
قـــال: كل

.
ٌّ

، وما لـــم تكن عليه الشـــمُس فهـــو ِظل
ٌّ

وِظـــل

معى الراحي لغة:- 

 هو الظهور 
ُ

يقـــول ابن منظور يف لســـان العرب، الـــَراح

والبي�ان.

َهر؛ 
َ

عـــرايب: ظ
َ
خـــرية عن ابن األ

َ
، األ

َ
فاء وَبـــَرح

َ
 اخل

َ
وَبـــِرح

نه 
َ
مـــر كأ

َ
 األ

َ
ح

َ
ي َوض

َ
 أ

ٌ
ـــد

ُّ
ل َ َ
يَّ جت

َ
ـــد

َ
فاُء فمـــا ل

َ
 اخل

َ
قـــال: َبـــِرح

وزال.  ـــرُّ  السِّ ذهب 

فـــاُء، وقيل: معناه 
َ

فاء معناه زال اخل
َ

 اخل
َ

زهـــري: َبِرح
َ
األ

رض، 
َ
خوذ من َبـــراِح األ

ْ
 وانكشـــف، مأ

ً
ظهـــر ما كان خافيـــا

ِفي.
ْ

خ
ُ
وهو البـــارز الظاهر، وقيـــل: معناه ظهر ما كنـــت أ

.2 َ
رض َبراح: واسعة ظاهرة ال نب�ات فيها وال ُعمران

َ
وأ

وإذا أخذنـــا يف االعتب�ار أن األلفاظ والتعابري الشـــعبي�ة 

يعـــود الكثري منها يف مصدره األســـاس إىل اشـــتقاقات من 

اللغـــة العربي�ة الفصى مـــع يشء من التحويـــر والتعديل 

واإلضافـــة بمـــا يتن�اســـب واســـتخداماتهم لهـــذا التعبري 

ومدلوالته، فليس مـــن الغريب أن »وجدنـــا يف مفرداتهم 

املتداولة وتعابريهـــم االصطالحية، صلة مباشـــرة باللغة 

العربيـــ�ة الفصـــى، بظواهرهـــا املعروفـــة عنـــد أصحاب 

اللغة، ووجدنـــا بـــن ثن�اياها)فوائد كثرية جتـــري يف ضمن 

هذيانهـــم معـــان غريبـــ�ة لطيفـــة( علـــى حد تعبـــري ابن 

اخلشـــاب«3 وألدركنـــا عمـــق الكثري مـــن هـــذه املفردات 

له من كشـــف عن 
ّ
يف بعدهـــا اللغـــوي الفصيح وما تشـــك

بعـــض جوانـــب الثقافة الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة وما حتمله 

مـــن مقومـــات فكريـــة ووجدانيـــ�ة تعكـــس أصالـــة هذا 

العريب.   وانتمائه  الشـــعب 

وحيـــث أن املفـــردة الشـــعبي�ة املســـتخدمة يف عنوان 

البحث »الفـــّي« يف مقصدنا من العنوان وهـــو )الزمان(، 

واملفـــردة األخـــرى هـــي »الـــراحي« واملقصـــود بهـــا هـــو 

)املكان(، فســـوف يتـــم اســـتخدام كلميت الزمـــان واملكان 

كداللتـــن على معـــى »يّف الـــراحي«.

لكلمـــيت »يّف  املعـــى االصطـــاليح  نعـــود إىل  عندمـــا 

ـــن  ـــر ع ـــان »يع ـــة »يّف« أي الزم ـــد أن كلم ـــ�ا جن ـــراحي« فإنن ال

ـــل  ـــث حت ـــود حي ـــا يف الوج ـــا أو تعاقبه ـــياء وتت�اليه ـــع األش تت�اب

الواحـــدة محـــل األخـــرى، والزمـــان ذو بعـــد واحـــد ال يرتـــد، 

فاجتـــاه ســـري األحـــداث يتطـــور باجتـــاه واحـــد مـــن المـــايض 

ــط  ــب إىل الربـ ــن ذهـ ــاك مـ ــتقبل، وهنـ ــر فاملسـ إىل احلاضـ

ـــاين- ـــل الزم ـــرف باملتص ـــا يع ـــد م ـــكان فوج ـــان وامل ـــن الزم ب

ف  املـــكاين.  أمـــا كلمـــة »الـــراحي« وهـــي املـــكان، فاملـــكان يعـــرَّ

ــن  ــود، ومـ ــاوقها يف الوجـ ــياء وتسـ ــوزع األشـ ــام تـ ــه نظـ بأنـ

ـــع«4.  ـــد الراب ـــو البع ـــان ه ـــاد، والزم ـــاليث األبع ـــه ث ـــه أن صفات

فاملـــكان مـــن وجهـــة نظـــر اإلنســـان العـــادي هـــو احلـــاوي 

علـــى األشـــياء، والزمـــان هـــو املـــدة الـــيت يســـتغرقها وقـــوع 

ــد  األحـــداث. وباملقابـــل يصـــف الباحـــث البحريـــين محمـ

جمـــال الراحـــة بأنهـــا »فســـحة بـــن البيـــوت واألزقـــة 

تتكـــون يف األحيـــاء القديمـــة تطلـــق عليهـــا أســـماء بعـــض 

الشـــخصيات مـــن ســـكنة الـــي، كراحـــة الشـــيخ حمـــد 

ــة دور  ــم، كان للراحـ ــن غتـ ــة بـ ــالن وبراحـ ــن عيـ ــة بـ وبراحـ
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هـــام يف املجتمـــع البحريـــين القديـــم حيـــث يتخذهـــا الرجـــال 

 إلقامـــة حفـــالت األفـــراح واألعيـــاد 
ً
ـــا  للســـمر ومكان

ً
مجلســـا

 مـــن قبـــل األطفـــال«5.
ً
وتتخـــذ ملعبـــا

ـــاين  ـــزّي اإلنس ـــو احل ـــكان ه ـــك إىل أن امل ـــن كل ذل ـــص م خنل

احلـــاوي علـــى قـــدر مـــن العـــادات والتقاليـــد والصيـــغ 

 
ً
 حقيقيـــا

ً
ل بعـــدا

ّ
الفكريـــة، إضافـــة إىل الزمـــن الـــذي يشـــك

يف مقيـــاس التحـــول لوظيفيـــة املـــكان، نتيجـــة دين�اميـــة 

النظـــرة االجتماعيـــة لواقـــع احليـــاة املتغـــرية باســـتمرار، 

واملـــكان اجليـــد هـــو املّوصـــل اجلّيـــد لـــكل اإلحساســـات. 

كمـــا أن اإلنســـان لـــن يشـــعر بأدائيـــ�ة املـــكان مالـــم حيقـــق لـــه 

املـــكان مـــا حيتاجـــه مـــن حمايـــة وســـهولة حركـــة وإضفـــاء 

أجـــواء مكانيـــ�ة جماليـــة تشـــعره بالرغبـــة يف التفاعـــل مـــع 

املـــكان، مـــن خـــالل إنعـــاش روحيـــة املدينـــ�ة وإجيـــاد حالـــة 

مـــن الرتابـــط بـــن املدينـــ�ة كمـــكان واملدينـــ�ة كحضـــارة.

أمـــا الزمن فهـــو اليء الـــذي يصعب اإلمســـاك به، 

حيـــث نســـتطيع أن ندركه بعقولنـــا وال نســـتطيع إدراكه 

حبواســـنا، ولكن قد ندرك آثـــاره اليت يعتقـــد البعض أنها 

الزمـــن. فالزمـــن يرتبط باملـــكان واحلركة الـــيت لوالها لما 

اســـتطعنا إدراك الزمـــن. فحركـــة األرض حـــول نفســـها 

تنتـــج الليل والنهـــار، بينمـــا تنتج حركتها حول الشـــمس 

الفصول األربعـــة وما يرتتب عليها، والزمـــان تابع للحركة 

ناجت عنهـــا، واحلركة ال يمكـــن أن حتـــدث إال يف املكان. 

األغني�ة البحريني�ة وجدلية الزمان واملكان:

البدايات املبكرة:  )1

ــال أو  ــن جمـ ــه مـ ــا تفرضـ ــا بمـ ــ�ة ومناخهـ ــب البيئـ تلعـ

ــاة  ــددة للحيـ  متعـ
ً
ــكاال  وأشـ

ً
ــورا ــع صـ ــى املجتمـ ــوة علـ قسـ

معهـــا  التوافـــق  البيئـــ�ة  هـــذه  يســـكن  ممـــن  تتطلـــب 

ـــذي  ـــكان ال ـــن امل  م
ً
ـــزءا ـــح ج ـــا، فتصب ـــتجابة ملتطلباته واالس

ــن  ــة بـ ــه. فالعالقـ ــتوطن ذاكرتـ  يسـ
ً
ــا ــه وزمنـ ــش فيـ يعيـ

ــدون  ــان بـ ــال زمـ ــاء، فـ ــود وبقـ ــة وجـ ــكان عالقـ ــان واملـ الزمـ

ــف  ــة ختتلـ ــذه العالقـ ــان، وهـ ــدون زمـ ــكان بـ ــكان، وال مـ مـ

ـــ�دو  ـــكان يب ـــإن »امل ـــا ف ـــن هن ـــكان. وم ـــة كل م ـــب طبيع حس

ـــدوس  ـــاعر واحل ـــكار واملش  لألف
ً
ـــا  حقيقي

ً
ـــا ـــو كان خزان ـــا ل كم

حيـــث تنشـــأ بينـــ�ه وبـــن االنســـان عالقـــة متب�ادلـــة يؤثـــر 

ــر«6.   ــى اآلخـ ــرف علـ ــا كل طـ فيهـ

يمكـــن للمتبـــع والراصـــد لتاريـــخ ومســـرية األغني�ة 

البحريني�ة أن يلحظ أنها منذ نهايات القرن التاســـع عشـــر 

وبدايات القرن العشـــرين، اتســـمت نصوصهـــا املختارة 

للغناء من قبـــل الفنانـــن البحرينين والـــيت وصلتن�ا من 

خالل التســـجيالت الصوتي�ة، ســـواء على األسطوانات أو 

األشـــرطة املتداولة مـــن املطربن املعروفن واملشـــهورين 

كـــرواد لفـــن الصـــوت أمثـــال محمد بـــن فـــارس، ضايح 

بن وليـــد، ومحمد زويـــد وغريهم مـــن فناين هـــذا اجليل، 

 يف األغني�ة 
ً
وحى اجليل الذي جـــاء بعدهم ويعتر مجـــددا

البحرينيـــ�ة أمثـــال يوســـف فـــوين، عبـــدهللا بوشـــيخة، 

عنر، أحمـــد خالد وعلي خالـــد وغريهم من فنـــاين مرحلة 

التجديد، غيـــاب ما يعكـــس خصوصية املـــكان أو الزمان 

عـــن النص الغنـــايئ املختار.

يتـــم  كان  ـــاة 
ّ
املغن الغنائيـــ�ة  النصـــوص  معظـــم  إن 

ملشـــاهري  املعروفـــة  العربيـــ�ة  القصائـــد  مـــن  اختي�ارهـــا 

الشـــعراء العـــرب كـــي تتوافـــق مـــع طبيعـــة أحلـــان تلـــك 

ــد بـــن  ــان محمـ الفـــرتة وهـــي »الصـــوت« الـــذي كان الفنـ

ـــم  ـــا كان اختي�اره ـــن هن ـــرون. م ـــه اآلخ ـــه وتبع  ل
ً
ـــدا ـــارس رائ ف

ـــم  ـــتوى ذائقته ـــس مس ـــيت تعك ـــ�ة - وال ـــم الغنائي لنصوصه

ــة  ــى القيمـ ــاس علـ ــا يف األسـ ــعرية -منّصبـ ــ�ة والشـ األدبيـ

الفنيـــ�ة للقصيـــدة ومـــدى مالءمتهـــا للحـــن، وقبـــول النـــاس 

ـــن  ـــد ب ـــين« ملحم ـــع عي ـــى دم ـــوت » عل ـــك ص ـــال ذل ـــا. مث له

فـــارس وهـــي قصيـــدة جميلـــة للشـــاعر احلاجـــري )ويطلـــق 

ـــن  ـــى ب ـــن عي ـــام الدي ـــو حس ـــرام( وه ـــل الغ ـــب بلب ـــه لق علي

ســـنجر بـــن بهـــرام بـــن جبريـــل اإلريلـــي الشـــاعر امللقـــب 

ـــظ  ـــعره. فنالح ـــر يف ش ـــر احلاج ـــن ذك ـــاره م ـــري إلكث باحلاج

يف هـــذا األنمـــوذج الشـــعري أن املـــكان والزمـــان املحلـــي 

ليـــس معنيـــ�ا بـــه املطـــرب عنـــد اختيـــ�اره للنـــص الغنـــايئ:    

مِع َعيين ِمن ِفراِقَك ناِظٌر
َ

َعلى د

م تِرقُه الَمحاِجُر
َ
ُه ِإن ل

ُ
ُيَرقِرق
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َك داِرُس
َ

َك َربَع الَصِر َبعد
ُ

يت
َ

د
َ
ف

ـوِق عاِمـــُر
َ

 الش
َ

 فيِه َمزِنل
َّ

ن
َ
َعلى أ

 ِلناِظري
ُ

ديد
َ

 الش
ُ

ــوق
َ

َك الش
ُ
ل

ِّ
ُيَمث

ـك حاِضـُر
َّ
ن

َ
أ

َ
 ك

ً
 ِإجـالال

ُ
فأطـِرق

راِم َجواِني
َ

وأطوي َعلى َحرِّ الغ

 َعنـَك الٍه َوصـاِبـُر
ّ

ين
َ
ظِهـُر أ

ُ
َوأ

ً
 النـاَر داِئما

ُ
 خِلاٍل َيعُبد

ُ
َعِجبـت

ـَرق ِبها َوهـَو كاِفُر
ُ

م حي
َ
َك ل

ِّ
ـد

َ
خِب

َوأعَجب ِمن ذا أن َطرِفَك ُمنذر

 يف آياِتـِه َوهـَو سـاِحـُر
ُ

ق
ِّ

ُيَصـد

يم الَهوى
َ

 د
َ

راق
َ
د أ

َ
ويم ق

َ
ال يا لق

َ
أ

جــُل ثاِئـــــُر
َ
ِ الن

ُ
عن

َ
تــيِل األ

َ
َهل ِلق

َ
ف

ــواُمـُه
َ

 ق
ً
صنا

ُ
 غ

َّ
ن

َ
وين أ رَّ

َ
َوُمـذ خ

 طاِئـُر
ّ

ـلَب ِمين
َ

 الق
َّ

ن
َ
 أ

ُ
ـنت

َّ
َيق

َ
ت

ديـُرها
َ

 غ
َ

ن َيفيض
َ
 ِلَعيين أ

ُ
َيروق

داِئُر
َ

يِل ِتلَك الغ
َ
الل

َ
ت ك

َ
ل

َ
ِإذا ِانَسد

ـما
َّ
 َوِإن

ً
بت�ا

َ
 ن

ُّ
د

َ
رَّ ذاَك اخل

َ
َوما ِاخض

يِه الَمراِئـُر7
َ
ت َعل

َّ
ق

ُ
رَثِة ما ش

َ
ِلك

وباإلمـــكان القيـــاس مـــن خـــالل هـــذا األنمـــوذج علـــى 

نمـــاذج كثـــرية مـــن قصائـــد املطربـــن الشـــعبين الـــيت 

ـــري  ـــا الكث  به
ّ

ـــى ـــرين وتغ ـــرن العش ـــات الق ـــتهرت يف بداي اش

ــن،  ــد احلسـ ــا واحـ ــل: »يـ ــة مثـ ــذه املرحلـ ــريب هـ ــن مطـ مـ

مـــال غصـــن الذهـــب، دع الوشـــاة، أال يـــا صبـــا جنـــد، ملـــع 

ـــ�ارات  ـــذه االختي ـــى ه ـــب عل ـــخ، إذ يغل ـــاين«.. ال ـــرق اليم ال

الـــذوق الشـــخيص للمطـــرب. كمـــا أن هـــذه قصائـــد كتبـــت 

ـــم  ـــعراء، ول ـــعري للش ـــ�اج ش ـــى كنت ـــ�ة الفص ـــة العربي باللغ

ــاء مـــن قبـــل  تكتـــب يف األســـاس بهـــدف التلحـــن والغنـ

املطربـــن. 

الفنان محمد بن فارسالفنان ضايح بن وليد

23
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املالحظـــة الثاني�ة الـــيت يمكن الوقـــوف عندها يف هذه 

املرحلـــة هي اضطرار املطربن البحرينيـــن يف ذلك الوقت 

 
ً
إىل اختيـــ�ار نصـــوص مـــن دواويـــن الشـــعر العـــريب نظرا

لغيـــاب املؤلف الغنـــايئ البحريين الذي يســـتطيع الكتابة 

للمطربـــن وفق متطلبـــات األغني�ة حبيـــث ينعكس ذلك 

علـــى الصبغة العامـــة لألغني�ة.

وكانـــت هناك مـــن جهـــة أخـــرى األغني�ة الشـــعبي�ة 

الفردية اليت يعرف شـــاعرها يف بعض األحيـــان، واألغني�ة 

الشـــعبي�ة اجلمعيـــة الـــيت ال يعـــرف قائلها، إذ هـــي بدأت 

بمؤلـــف مجهـــول ثـــم استحســـنتها الذائقـــة اجلمعيـــة 

فأضافـــت عليهـــا وتداولتهـــا مثل:

»مشّرق ورايـح.. يا ذا القمـر يا اللي مشّرق ورايــح

مرقده يف الراحي.. سلم على اللي مرقده يف الراحي«

هـــذه األغنيـــ�ة مـــن النصـــوص الشـــعبي�ة غـــري املعروفـــة 

اهـــا الفنـــان الراحـــل محمـــد حســـن. ويف 
ّ
املؤلـــف، وقـــد غن

هـــذا النـــص البســـيط جتســـيد بليـــغ وواضـــح للمـــكان 

والزمـــان الـــذي يرتبـــط بـــه االنســـان مـــن أجـــل أن ختلـــق 

ـــه  ـــد في ـــذي يتواج ـــكان ال ـــي امل ـــراحي ه ـــة. فال ـــة عاطفي حال

 أم 
ً
ـــ�ا ـــواء أكان حبيب ـــالم س ـــه الس ـــل إلي ـــان املرس ـــذا اإلنس ه

ـــه  ـــه ودالالت ـــص يف واقع ـــذا الن ـــ�ه ه ـــان يعني  أم أي إنس
ً
ـــا أخ

ـــا   إنم
ً
ـــال ـــس متخي ـــا لي ـــكان هن ـــتقاقاته. فامل ـــزه واش أو يف رم

هـــو محـــدد بتفاصيلـــه اجلغرافيـــة املعروفـــة ألهلـــه مـــن 

الكلمـــة ذاتهـــا.  

أمـــا كلمـــة »مشـــّرق« فهـــي تعـــين الشـــروق، وهـــو بدايـــة 

اليـــوم مـــع إشـــراقة شمســـه، حيـــث تبـــ�دأ احلركـــة وتبـــ�دأ 

ـــع  ـــي م ـــذي ينته ـــرك ال ـــن املتح ـــو الزم ـــروق ه ـــاة. فالش احلي

 ليـــوم آخـــر جديـــد. وهنـــا تـــم اإلحيـــاء 
ً
نهايـــة اليـــوم اســـتعدادا

إىل املـــكان بكلمـــة »مشـــّرق« لتعـــّر عـــن بدايـــة اليـــوم 

ــن  ــت ولكـ ــكان ثابـ ــروق. فاملـ ــي الشـ ــه وهـ ــدى صفاتـ بإحـ

الزمـــان متحـــرك. 

الفنان محمد حسن

4
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ـــ�ة  ـــ�ا أغني ـــف فلدين ـــة املؤل ـــوص معروف ـــن النص ـــا م أم

اهـــا الفنـــان 
ّ
»شـــبعنا مـــن عناهـــم وارتوينـــ�ا« والـــيت غن

ــن  ــاة مـ ــ�ات منتقـ ــي أبيـ ــيخة وهـ ــدهللا بوشـ ــل عبـ الراحـ

قصيـــدة للشـــاعر املعـــروف محمـــد بـــن عبدالوهـــاب 

ــكان  ــان واملـ ــق الزمـ ــدة يتعانـ ــذه القصيـ ــاين. يف هـ الفيحـ

يف أول بيـــت مـــن القصيـــدة. فالشـــاعر يريـــد القـــول 

طولـــه  لكـــرثة  الفـــراق  مـــن  والتعـــب  العنـــاء  بـــأن 

ـــه  ـــبع من ـــذي ش ـــرب ال ـــه األكل والش ـــح كأن ـــراره أصب وتك

ـــو  ـــراق ه ـــان. ألن الف ـــود بالزم ـــو املقص ـــذا ه ـــوى، وه وارت

بـــن  فـــرتة زمنيـــ�ة تطـــول وتقصـــر حســـب العالقـــة 

ــول  ــة عـــن طـ ــواء كنايـ ــبع واالرتـ ــكأن الشـ الطرفـــن، فـ

زمـــن الفـــراق. أمـــا الشـــطر الثـــاين مـــن البيـــت فهـــو 

يتحـــدث عـــن مـــزنل احلبيـــب ومالمحـــه وتفاصيلـــه 

كلمـــا  دموعـــه  يســـرتخص  جتعلـــه  والـــيت  »رســـوم« 

ــوم  ــاعر »رسـ ــتعار الشـ ــا اسـ ــكان. هنـ ــذا املـ ــد إىل هـ وفـ

 جيعلـــه يبكـــي 
ً
مزنلهـــم« ويعـــين هيئـــ�ة املـــزنل مكانـــا

ــكان.        ــذا املـ ــاهد هـ ــا شـ ــراق كلمـ ــول الفـ طـ

 شبعنا من عناهم وارتويـنا

وعند رسـوم َمزنلهم َبكين�ا 

ا
َّ
ا وحن

َّ
وعـقب إفـراقهـم ِشن

ــا عــــويـنا 
ّ
يـنا وثـم إن

ّ
وَحن

ت
ً
وسايمنـا وسـاقمـنا وحن

لنـا حـى املـنازل والعنـينــا 

روهــم ـِ ونادين�ا وقـلنـــا خّب

تـرانا مـن محـبتـهم نعـينــا 

وأثـرنا مـن مفارقهم حنلـــنا

وكان فـراقـهـم طاول فنـين�ا 

إىل جيتهم منازلهم فقـولـوا

لهــم باقـوالنـا يا راحـليـنـا

وال تنسون مـا قـاله محـمد 

أمانتـكم لـها يـا حامـليـنا

تـرانـا للـذي قـالـوا سـمعـنا 

وباللي هـم بغـوا منا رضـين�ا

وكل شــروطهم نقـدم عليها 

ـوا عليــنا
ّ
قــدمـنا بالـذي فن

 يف 
ً
أمـــا بقيـــة نـــص القصيـــدة فهـــو يذهـــب عميقـــا

تفصيالت هـــذه احلالـــة، وتداعياتهـــا على الشـــاعر مما 

يـــدور يف غـــرض القصيـــدة.

ربمـــا تكـــون هنـــاك نمـــاذج أخـــرى موجـــودة تتحـــدث 

 
ً
ــا ــة، وأحيانـ ــغ مختلفـ ــكان بصيـ ــان واملـ ــة الزمـ ــن جدليـ عـ

صيـــاغ  يف  ولكنهـــا  مباشـــرة  ليســـت  عبـــارات  خلـــف 

ـــري  ـــث أن الكث ـــى، حي ـــذا املع ـــول ه ـــدور ح ـــام ت ـــا الع معناه

يف  واخلفّيـــة  الواضحـــة  واملـــكان  الزمـــان  كلمـــات  مـــن 

ــايئ - إن وجـــدت- لـــم تكـــن ضمـــن مـــرايم  النـــص الغنـ

محـــددة  دالالت  الســـتهداف  واضـــح  بشـــكل  الشـــاعر 

ــظ  ــن املالحـ ــص. فمـ ــذا النـ ــن هـ ــا ضمـ ــعى إليصالهـ يسـ

يف فهمنـــا لـــدالالت الكلمـــات، أن وظيفـــة الكلمـــات يف 

املحيـــط اخلـــاريج ال تعـــدو أن تكـــون مجـــرد إشـــارات 

ــياق النـــص  ــا داخـــل سـ ــ�د أن وجودهـ ــا، بيـ ــياء بعينهـ ألشـ

ـــرج  ـــق، إذ خت  أعم
ً
ـــا  داللي

ً
ـــدا ـــا بع ـــايئ يعطيه ـــعري أو الغن الش

هـــذه الكلمـــات مـــن مجـــرد كونهـــا إشـــارات إىل كونهـــا 

 ذات كثافـــة دالليـــة، وهـــي بذلـــك تنتقـــل مـــن 
ً
رمـــوزا

ــة. ــى يف الداللـ ــتوى أعلـ ــر إىل مسـ ــداليل املباشـ ــا الـ معناهـ

البدايات الالفتة:  )2

تبـــ�دو ذاكـــرة أهـــل البحرين مثقلـــة بالبحـــر وعامله، 

مشـــّبعة بذكرياته وصوره كتشّبع إســـفنجة غّطست يف 

المـــاء. فصورة احلنـــن إىل املدين�ة بعد رحـــالت الغوص 

الطويلـــة، واحلنـــن إىل األهل واملـــكان ومـــا يمثالنه من 

خلق حالة مـــن االطمئن�ان النفـــيس واالجتماعي أوجدها 

هـــذا التن�اغم بن الزمـــان واملـــكان، فكلما تب�اعـــد الزمان 

بـــرز احلنـــن للمـــكان. ومن هنـــا بـــدأت ســـطوة املكان 

 .
ً
 ونوعا

ً
على اإلنســـان البحريين تتفـــاوت يف تأثريها كّمـــا

ل عالقتها مع 
ّ
فاكتســـبت األماكن خصوصيتها يف تشـــك

أناســـها نتيجة تعاقـــب التفاعل والتأثري املتبـــ�ادل بينهما، 
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 مـــن وعي 
ً
 مهما

ً
حبيـــث أصبحـــت هـــذه األماكـــن جـــزءا

الناس وارتبـــ�اط ذاكرتهـــم بهذه األماكـــن وأزمنتها.

مـــن البدايـــات الالفتة يف موضـــوع الزمـــان واملكان يف 

األغني�ة البحريني�ة اســـتوقفتين أغنيـــ�ة قديمة بعنوان »يا 

ســـاحل اليابـــور« للفنان الراحـــل ماجد عون وهـــي أغني�ة 

ســـّجلت يف بداية الســـتيني�ات من القرن المايض. والفنان 

ماجد عـــون مطرب حبريين شـــهري جـــاء بصوتـــه وعذوبة 

أحلانـــه يف زمـــن كان الفـــن الغنـــايئ يعيش بـــن زمن فن 

الصـــوت بعمالقتـــه الذين أسســـوا له من أمثـــال محمد 

بن فـــارس ومحمد زويـــد، وبن جيل ســـتيين منفتح على 

األغنيـــ�ة العربيـــ�ة الطربيـــ�ة اليت تعـــّر عن هويـــة غنائي�ة 

عربي�ة علـــى اختالف لهجاتهـــا. تقول كلمـــات األغني�ة:

د ليالين�ا
ّ

يا ساحل اليابور َجد

أنا وحبييب هناك والليل يواسين�ا 

فهـــذه األغنيـــ�ة قد تكـــون مـــن البدايـــات األوىل اليت 

يتـــم فيهـــا ذكـــر أحـــد ســـواحل البحريـــن اجلميلـــة وهو 

»ســـاحل اليابور« وهو ســـاحل كان يرتاده النـــاس للراحة 

واالســـتمتاع بصفاء منظر البحـــر والرمـــال الناعمة فيه. 

األغني�ة تسرتســـل يف وصف احلالة الشـــعورية للمحبن 

وهما ينـــرثان رمال الســـاحل بأيديهما، وهمـــا جيريان على 

الســـاحل. حيـــث تقول بعـــض كلمـــات األغنيـــ�ة » فوق 

 هي حالة رومانســـية 
ً
الرمـــل األبيض لعبت أيادينـــ�ا«. إذا

 وحاملـــة يف األغني�ة البحرينيـــ�ة، ربما لـــن جندها إال يف 
ً
جـــدا

الســـينما املصرية يف تلـــك الفرتة. 

ـــ�ات  ـــن أغني ـــا م ـــ�ة وغريه ـــذه األغني ـــول إن ه ـــن الق ويمك

تلـــك الفـــرتة ربمـــا تأثـــرت بشـــكل كبـــري يف فـــرتة الســـتيني�ات 

. وكان الفنـــان الراحـــل ماجـــد 
ً
 وحلنـــا

ً
باألغنيـــ�ة املصريـــة نصـــا

عـــون مـــن هـــؤالء الفنانـــن املعجبـــن باألغنيـــ�ة املصريـــة. 

 نفـــس التأثـــري مـــن خـــالل 
ً
كمـــا كان للســـينما املصريـــة أيضـــا

الصـــورة الرومانســـية والذهنيـــ�ة الـــيت ختلقهـــا املشـــاهد 

حتـــّرك  الـــيت  األغـــاين  وكلمـــات  واحلـــوارات  واملناظـــر 

املشـــاعر لـــدى املشـــاهد واملســـتمع فيقـــع حتـــت تأثريهـــا، 

ـــر  والفنانـــون والشـــعراء هـــم أكـــرث النـــاس عرضـــة لهـــذا التأث

ـــا دون أن  ـــيت ينتجونه ـــ�ة ال ـــم الفني ـــلل إىل أعماله ـــذي يتس ال

ـــري. ـــذا التأث ـــعروا ه يستش

اليابـــور«  »ســـاحل  هـــو  األغنيـــ�ة  هـــذه  يف  املـــكان 

والزمـــان هـــو الليـــل. وجدليـــة الزمـــان واملـــكان تتطلـــب يف 

ـــكان،  ـــان وامل ـــن الزم ـــة ب ـــورة متوائم ـــق ص ـــ�ة خل ـــذه األغني ه

والســـواحل عـــادة مـــا تكـــون أكـــرث رومانســـية يف الليـــل 

ـــه  ـــر ورمال ـــوج البح ـــى م ـــه عل ـــر وانعكاس ـــوء القم ـــث ض حي

الناعمـــة. ولـــو فقـــدت األغنيـــ�ة هـــذه احلالـــة التوافقيـــة لمـــا 

تقبلتهـــا ذائقـــة النـــاس بهـــذا القـــدر مـــن الرتحيـــب، فقـــد 

ــة  ــة يف جتربـ ــات الفارقـ ــن العالمـ ــ�ة مـ ــذه األغنيـ ــت هـ كانـ

الفنـــان ماجـــد عـــون.  

 يف هـــذا املجال جتربة 
ً
والتجربـــة األخرى الالفتـــة أيضا

الشـــاعر البحريـــين الراحـــل األســـتاذ عتيق ســـعيد، هذا 

الفنـــان املتعدد املواهـــب والذي كان له فضـــل كبري يف بروز 

العديـــد من اإلعالميـــن والفنانن املعروفـــن منهم على 

ســـبي�ل املثال ال احلصـــر الفنـــان إبراهيم حبيـــب والفنان 

أحمد اجلمـــريي الذين بـــرزوا من خالل برنامجـــه اإلذاعي 

 يف شـــهرة 
ً
املشـــهور »ركـــن األشـــبال« والذي كان ســـبب�ا

الكثيريـــن من فنـــاين البحرين.

الشاعر عتيق سعيد
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األغنيـــ�ة املقصـــودة يف هذا الســـياق هي أغنيـــ�ة »زاد 

احلنـــن« وهي مـــن كلمـــات الشـــاعر البحريـــين الرقيق 

عتيق ســـعيد ومن أحلـــان وغناء الفنـــان الكوييت املعروف 

عوض الـــدويخ. تقول كلمات أغنيـــ�ة »زاد احلنن« واليت 

الســـياق: تعنين�ا يف هذا 

زاد احلنـن للحـبيـب

واشتقت له ولوصاله

والشوق عندي عظيم

والنـوم جفـانـي عـليـل 

سـاهر أنـاجـي خـياله

والــرب حبـايل علـيم

ت دموعي 
ّ
بكيت وهل

 والقلب مين اشتكى له

من بلوى جرٍح أليم

يذكر علّي يوم أشوفه

سارق عيــون الغـزاله

وهـو كظيب فطـيم

كل من التقى يف البديع

سـاحل جمـيٍل رمــاله

ويا محلى فيه النسيم

مـر بـي حسـن املـزايا

والناس تشهد جماله

وأنا يف وسطهم يتيم

قلت له يا أسمر ترّيث

أقفى وترك يل رساله

ومنها عشقت النعيم

وللجـمــيع يتــبّسـم

والكـل يعرف خصاله

وانا اللي فيهم غشيم

يف هـــذه األغنيـــ�ة »زاد احلنن« بالرغم مـــن أن مؤلف 

النص الغنـــايئ يت�ذكر ازدياد حنين�ه إىل من حيب والشـــوق 

 وهو »ســـاحل 
ً
 وثيقا

ً
اليـــه، إال أنـــه مرتبط باملـــكان ارتب�اطا

6
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البديـــع« حيـــث كان هذا الســـاحل يف نهاية الســـتيني�ات 

ـــل لغالبيـــ�ة الناس، 
ّ

من القـــرن المايض هـــو املكان املفض

 يوم اجلمعـــة من بعد العصر حـــى وقت متأخر 
ً
خصوصـــا

من الليل، قبـــل التطور العمـــراين الهائل الـــذي غرّي معالم 

البحريـــن منـــذ بدايـــة الســـبعيني�ات. إن املـــكان مرتبط 

بالزمـــان »واملـــكان يتجلـــى من خـــالل األفعـــال اليت تقع 

داخلـــه، وكذلك يتخـــذ داللتـــه التأريخيـــة واالجتماعية 

من خـــالل األفعـــال وتشـــابك العالقات، ويتخـــذ قيمته 

احلقيقيـــة من خـــالل عالقتـــه بالشـــخصية العامة وهو 

ظاهـــرة فيها ســـمات عامة«8.

إن املكان يف هـــذه األغني�ة هو »ســـاحل البديع« حيث 

يقول هـــذا النص:

كل من التقى يف البديع

سـاحل جميٍل رمـاله

ويا محلى فيه النسيم

مـــر يب حســن املـزايا

والناس تشهد جماله

وأنا يف وسطهم يتيم

والزمـــان أحد مســـاءات يـــوم اجلمعة علـــى الرتجيح، 

والدليل املفردات التاليـــة: »كل من التقى يف البديع، الناس 

تشـــهد جماله، أنا يف وســـطهم يتيـــم« كلهـــا دالالت على 

وجـــود أنـــاس كثيرين وليس املؤلـــف وحده، ووجـــود أناس 

كرث يف مـــكان واحـــد البد وأن يرتبـــط بزمن محـــدد. وحيث 

أن هذه الســـواحل ال يتـــم ارتي�ادها إال يف اإلجـــازات والعطل 

الرســـمية حيث يفرغ الناس من أعمالهم، يصبح الزمان يف 

هـــذه احلالة يوم إجازة. وإذا ما علمنا أن اإلجازة الرســـمية يف 

فرتة الستيني�ات والســـبعيني�ات وبداية الثمانيني�ات كانت 

 فقـــط وهو يوم اجلمعة، فيمكن االســـتنت�اج أن 
ً
 واحدا

ً
يوما

الزمان هو مســـاء يـــوم جمعة.

هذه االلتفاتـــة من الشـــاعر بربط »ســـاحل البديع« 

كمـــكان عـــام الرتي�اد النـــاس وقضـــاء يوم إجازتهـــم »يوم 

اجلمعة« كزمان، يعكس أن املشـــاعر اإلنســـاني�ة واحلب 

 كما اســـتذكرها 
ً
يمكـــن أن ختلقه مثل هـــذه الفرص، تماما

الشـــاعر عتيق ســـعيد. من هنا تصبح هذه األغني�ة ذاكرة 

حّية ملكان ســـاحلي جميـــل كان وجهة ترفيهيـــة للناس لم 

يعد اآلن حيظـــى بهذا االهتمـــام يف ظل املتغـــريات الكثرية 

الـــيت طـــرأت علـــى حياتنـــ�ا املعاصـــرة وخلقـــت البدائل 

الكثـــرية واملتنوعة.     

الفنان محمد علي عبدهللا

7

6



121 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

البدايات الناضجة:  )3

 أمـــام هـــذه البدايـــات اليت تتســـم 
ً
نقـــف هنـــا مليـــا

بالنضـــج الفين، وعمـــق التجربة وتغـــرّي طريقـــة التعبري، 

وخلـــو مالمح املـــكان والزمان مـــن ظواهـــره الواقعية اليت 

رة والبدايـــات الالفتة لألغني�ة 
ّ

وجدناهـــا مع البدايات املبك

البحريني�ة، إىل مظاهر مســـتدعاة من الزمن الذي تســـّرب 

حتّول.  الـــذي  واملكان 

يف هـــذه احلقبة الزمني�ة وهي حقبة الســـبعيني�ات وما 

بعدها، تغـــرّيت مالمح البيئـــ�ة واحلياة، وتغـــرّيت مالمح 

املـــدن. فبدأت تأثـــريات الطفـــرة النفطيـــة واالقتصادية 

تلقـــي بظاللها علـــى احليـــاة االجتماعية بمـــا فرضته من 

 - وهي 
ً
هجرات أهل املـــدن القديمة كمدين�ة املحـــرق مثال

أكر مثـــال واضح لهذا الـــزنوح الســـكاين - إىل مدن أخرى 

بها النمو الســـكاين واحلضري 
ّ
حديثـــ�ة وأماكن جديدة تطل

والتغـــرّي الديموغرايف. 

من هنا نلحـــظ يف كلمات األغنيـــ�ة البحريني�ة املصاغة 

يف هذه الفـــرتة - بالرغم من كونها أغني�ة عاطفية - تعاظم 

نـــرة التحســـر واأللـــم والعتب علـــى القيـــم االجتماعية 

األصيلة، والروح الشـــعبي�ة اليت كانت ســـائدة يف املدين�ة. 

فالقيـــم والعـــادات مرتبطة بالنـــاس يف مـــكان معن، ويف 

زمن معن، فاذا تغـــرّي الناس، وتغرّي املـــكان، وتغرّي الزمان، 

فمـــن الطبيعي أن تهاجـــر هذه القيم مـــع أهلها األصلين 

الذين احتضنوها معهم، وحاولـــوا أن يبنوا لها يف دواخلهم 

 حيميهـــم وحيميها، وحيافظ على مـــا تبقى منها 
ً
 منيعا

ً
ســـدا

كذاكـــرة للزمن القادم. 

مـــن أنضج هـــذه التجـــارب اليت جتّســـد فيهـــا الزمان 

واملـــكان وانعكســـت علـــى األغنيـــ�ة البحرينيـــ�ة يف هـــذه 

احلقبة هي جتربـــة الراحل العزيز معايل الشـــيخ عيى بن 

 
ّ

راشـــد آل خليفـــة يف العديد من كلمـــات أغني�اته اليت تغى

بهـــا الكثري من مطـــريب البحريـــن واخلليج العـــريب أمثال: 

إبراهيـــم حبيـــب، أحمد اجلمـــريي، محمد علـــي عبدهللا، 

محمد حســـن، فرج عبدالكريـــم، أصيل أبوبكـــر وغريهم.

وتـــأيت أغنيـــ�ة »ولهـــان يـــا محـــرق« وهي مـــن أحلان 

الفنان الكويـــيت الراحل الدكتور يوســـف الـــدويخ، وغناء 

الفنـــان البحريين إبراهيم حبيب، علـــى قمة هذه التجارب 

الـــيت تعّر بعمق وحســـرة عـــن هـــذا الواقع الـــذي ذكرناه. 

املكان هنا هي مدين�ة املحرق بســـككها وطرقهـــا وبراحاتها 

 
ً
 طويال

ً
املعروفـــة للشـــاعر، فهـــو مـــن عـــاش فيهـــا زمنـــا

وحفظ مالمحهـــا اليت مازالت عالقـــة يف ذاكرته »ولهان يا 

محـــرق.. وأطوف يف الســـكة«. أما الزمـــان فهو يوم طويل 

من االنتظـــار الذي لـــم يصحبه امللـــل كما يذكر الشـــاعر 

»نطرته طول اليـــوم.. واقف وال مليـــت«، من أجل حتقق 

 بعد أول بيـــت للمكان املتعارف 
ً
موعد له مـــع حبيبت�ه نهارا

عليه بينهمـــا يف املنطقة وهي »الراحـــة«، والراحة عبارة 

عـــن فســـحة بـــن البيـــوت واألزقـــة تتكـــون يف األحيـــاء 

القديمـــة » خلي اللي يواعـــدين.. بعـــد الراحه بيت«.

مـــن هذا املوعـــد املحـــدد الزمان واملـــكان تبـــ�دأ معاناة 

ف احلبيبـــ�ة عن موعدهـــا الذي قد 
ّ
الشـــاعر، ليـــس يف ختل

تكون لـــه مســـبب�اته، ولكن يف غربة الشـــاعر وســـط أهله 

، ولم يعـــد يعرفه أحد 
ً
ومدينتـــ�ه اليت عـــاش فيها طويـــال

فيهـــا اآلن »محـــدن عرفين فيـــك.. يا محرق اشـــدعوه«. 

املكانيـــ�ة  املتغـــريات  كل  خيتصـــر  الـــذي  الســـؤال  هـــذا 

والزمانيـــ�ة يف مفـــردة شـــعبي�ة بســـيطة الرتكيـــب عميقة 

الـــدالالت، وكل مفـــردات النص الغنايئ بعـــد ذلك ما هي 

اال تفصيـــل لإلجابـــة على هذا الســـؤال العميـــق واملحرّي. 

وأعتقد أن الســـبب يف شـــهرة هذه األغني�ة هي مالمســـة 

الشـــيخ عيى بن راشـــد بكلماته هذه من خـــالل جتربت�ه 

الشـــخصية - ســـواء أكانت واقعية أم متخيلة - ألرق وتر 

، ولدى أهل 
ً
 لدى الناس عمومـــا

ً
حّســـاس عزف عليه نغما

املحـــرق على وجـــه اخلصوص.

ولهــــان يــا مـحـرق     وأطـوف يف السكة

محدن عـرفين فيـك     يـا مـحـرق إشـدعــوه

خلـي اللـي يـواعدنـي     بعـد الـراحـة ببـــيت 

نطرتـه طــول الـيوم    واقــــف وال مـلـيت

نــي    حــايـــر وال جـــانــي
ّ

إشـفيـــه خـــال
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مـحـــد يف املحـــرق     ببـــيتـــه دالنــــــي

وهللا لـــــــــــدوره    وأدور يف الـفــرجـــان

وأقــول يـا أهل اخلري    راعــي النشل مــا بـان

نيشـانه حبــة خــال    وعيونه ســـود كبار

يف كــل املـحــــرق    مثــله أبــد مـا صـــار 

ثـــم تـــأيت بعـــد ذلـــك جتربـــة أخـــرى لتؤكـــد هـــذه اجلدليـــة 

ــ�اج الشـــيخ  الواضحـــة بـــن الزمـــان واملـــكان يف معظـــم نتـ

عيـــى بـــن راشـــد الغنـــايئ، أال وهـــي أغنيـــ�ة »مـــرار« 

ـــور  ـــان الدكت ـــب وأحل ـــم حبي ـــان إبراهي ـــاء الفن ـــن غن ـــي م وه

ــس. ــرب ادريـ عبدالـ

لم خترج هـــذه األغني�ة يف ســـياقها العام عن ســـابقتها 

أغنيـــ�ة »ولهان يـــا محرق« مـــن حيث املـــكان وهو نفس 

املـــكان الســـابق »الســـكة« وإن لـــم يذكـــر فيهـــا مدين�ة 

املحـــرق، لكن يفهم مـــن دالالت الســـياق العـــام »ماجن 

هالســـكة إشـــهدت أحلى مواعيد«. أما الزمـــان فهو كرثة 

املرور علـــى املكان يف فـــرتات مختلفة »مّرار خـــالين الدهر 

أمر مـــــرار.. على عشـــري مـــا ويف وأناظر الـــدار«. ولكن ما 

يمزي هـــذه األغني�ة هـــو عمق املعى وفلســـفة الشـــاعر يف 

احليـــاة، وهو دليل تن�ايم النضج الفكـــري والفين والثقايف، 

ـــٌم نرددها يف 
َ

حى أصبحـــت بعض العبـــارات وكأنهـــا ِحك

أحاديثن�ا اليومية مثل »كل يشء يـــــروح ما يــرد، من عقب 

ما ضاع العمر شـــيفيد يـــا ريت«. وهذه أكـــر مكانة يصل 

اليهـــا الفنان أو األديب أو الشـــاعر عندمـــا تصبح عباراته 

 .
ً
 وإعجابا

ً
ترتدد على ألســـنة النـــاس إكبـــارا

مّرار خـالنـي الـدهــر            أمــــــر مــــــــــرار

على عشــــرٍي مـا وىف           وأنــاظـــــر الـــــدار

ماّجن هالسكة إشهدت أحلى مواعيد 

ماّجـن المــوين األهـل يف احلـب وأزيـد

وأحلن مـن عقــب الوصــل أمــر مـرار

مــرار وأدري كل شــيء            يــــروح مــــــا يـــرد

بس قليب يأخذين غصب            صـــوب الـــذي يــّود

أطـــل على بابـه بولـع            وأروح ....  وأرد

الشيخ عيى بن راشد

8
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من عقب ما ضاع العمر            شـــيفيــد يــا ريــت 

كل ما غفل قليب وسلى            طــــــروا .... ورديـت 

ال وقيت ناولين الطـلب            وال أنــــا مـلــــيــت 

إن جميـــع أغني�ات الشـــيخ عيـــى بن راشـــد مكتزنة 

بهذا الغى يف الصورة الشـــعرية املســـتمدة مـــن واقع كان 

 حســـب معطيات وقته، ولكنه لم يصمد 
ً
 وبســـيطا

ً
جميال

 أمام ســـطوة التغيري، فتغرّي هو وتغـــرّي معه الناس. 
ً
طويـــال

ومـــن األغنيـــ�ات اجلميلـــة الـــيت حتمل نرة احلســـرة 

واألسف على زمن البســـاطة أغني�ة »أسف وهللا تغرّينا« 

وهي مـــن أحلـــان وغناء الفنـــان أحمـــد اجلمـــريي، واليت 

يب�دأهـــا الشـــيخ عيى بـــن راشـــد بكلمة »أســـف« بكل 

ما حتمله هـــذه الكلمة من شـــعور داخلي متعـــب لقائلها. 

 يف زمـــن احلب، الذي 
ُ
هو يت�أســـف على كل مـــا كان جميال

حتّول مـــن واقع جميـــل إىل ذكريـــات مؤملة: 

أســف وهللا تـغــــرّينـــا

لنــا
ّ

ومــر الـوقــت وبـــد

طـوى أيـام وهـدم أحـالم

رنا
ّ

وبـقى كـل يشء يذك

ليـــايل القيــض ما عادت

مثـــل األول بتجـــمعـــنا

وال عــــادت غنــاوينـــا

ورســايلنــــا وتشــّرهنــا

وال عــاد القمـــر لـي طـل

وقـــف يسـمع ســوالفنا

وال عـــاد الهـــوى يل هب

حيــّرك كـل عـواطفـنا

مـنــــا وأقـفـــرت  تغـــّر 

عــقب األول بــراحيـــــنا

وسنــن القـيض جيـمعـنا

ومــر الـوقــت وبـــدلنــا

هـــذه األغني�ة مـــن أصدق مـــا قاله الشـــيخ عيى بن 

 عـــن مرحلـــة زمني�ة عاشـــها أبنـــ�اء البحرين 
ً
راشـــد تعبريا

قبـــل الطفـــرة النفطيـــة وهـــي »املقيـــض«، حيـــث كان 

الكثري مـــن األســـر البحرينيـــ�ة املقتـــدرة يهربـــون من حر 

الصيـــف يف بيوتهـــم الطينيـــ�ة، الـــيت تفتقـــر إىل الكهرباء 

وأجهـــزة التكييف يف ذلك الوقت، باالنتقال إىل الشـــواطئ 

البحرية حيث الهـــواء العليل والبحـــر والتغيري. كانت لهم 

مناطق واســـعة معروفـــة خارج املدن يف بيوت من ســـعف 

النخيـــل واجلريد وجـــذوع النخل يبنونها ومعروفة باســـم 

كٍل منهـــم، وتطل على البحر تســـى »عـــرش« ومفردها 

»عريـــش«. من متطلبـــات هـــذه املناطق املؤقتـــة وجود 

البحـــر والعيـــون االرتوازيـــة واملـــزارع القريبـــ�ة واملناطق 

املفتوحـــة حيـــث مجالـــس الرجال املطلـــة علـــى البحر، 

وليايل الســـمر، والعالقـــات العاطفية اليت تنشـــأ من هذه 

التجمعات البشـــرية يف هـــذه الفرتة.

من أشـــهر أماكن »املقيض« يف البحرين ســـاحل عراد 

يف املحرق، ســـاحل أم احلصم، ســـاحل اليابور، وغريها من 

 ســـوى يف ذاكرة من 
ً
املناطق والـــيت لم تعد موجـــودة حاليا

عايشـــوها يف تلك الفرتة، حيـــث حتّولت هـــذه املناطق إىل 

مدن ســـكني�ة، واختفـــت عنهـــا كل املعالم الســـابقة اليت 

عليها. تدل 

ـــوع  ـــذا املوض ـــد ه ـــن راش ـــى ب ـــيخ عي ـــط الش ـــد التق لق

بشـــاعريت�ه املرهفـــة فخلـــق هـــذا التن�اغـــم بـــن الزمـــان 

هـــو  واملـــكان  الصيـــف،  فـــرتة  هـــو  فالزمـــان  واملـــكان، 

»املقيـــض« ومـــا قـــد تنشـــأ خاللـــه مـــن قصـــص للحـــب 

تفرزهـــا طبيعـــة هـــذا التجمـــع البشـــري املوســـيم كل عـــام 

ــاء هـــذا املوســـم. هـــذا  والـــيت قـــد تســـتمر او تنتهـــي بانتهـ

ـــن  ــزج ب ــوع يمـ ــرح موضـ ـــي يف طـ ــين والفعل ــدق الفـ الصـ

ــان  ــه، والزمـ  لـ
ً
ــبب�ا ــذي كان سـ ــكان الـ ــب، واملـ ــن للحـ احلنـ

ـــالىش   وت
ً
ـــا ـــدث كان حلم ـــا ح ـــه، وكأن كل م ـــّول عن ـــذي حت ال

ــا«. ــوم فتحنـ ــت يـ ــالم.. تالشـ ــى أحـ ــا علـ نـ
ّ

»وغمض

يا عـرش القيض رد القيض

ورحـت أســأل مـنـازلـنــا
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ــرين 
ّ

عــّصــر قــلـيب وذك

عــريـٍش كـان مـوعـدنـا

وعنده ســنن عند السيف

كـــان الـحــب ثـالـثـنـا

تـعـاهـدنــــا وتــواعــدنـا

وعــليـنا الـقمـر شــّهـدنـا

ـــنا عـلـى أحـــالم 
ّ

وغـمض

ـحنـا
ّ
تــالشــت يـــوم فـت

وسـنيـن القيـض جيــمعنـا

لــنـــا
ّ

ومـــر الـوقـت وبـد

يا عــرش القيض رد القيض

وال حــد ظـــل يـذكـرنـا

قــولــوا يل شـلـون ألقـاهم

أعـــز النــاس حــبايـبنـــا

عجب يا القيـض مـــا جنه

على ســـيفـك تيـّمـعــنا

وال جــــنه ملــوجـاتـــك

ليــايل طــوال ســــامــرنا

عجيب�ه شلون كـل يشء راح

وحـى الــوقت أنكـرنـــا

وصـــدى  النـــاس،  مشـــاعر  صـــوت  هـــو  الشـــاعر 

أحاسيســـهم، وللشـــاعر الشيخ عيى بن راشـــد أغني�ات 

كثرية ترتجم هـــذه األحاســـيس واملشـــاعر، وضمن نفس 

املنهجيـــة الـــيت اتبعتها هـــذه الدراســـة، ولكـــن املجال ال 

يتســـع لذكرهـــا، وانما تم انتقـــاء نماذج متنوعـــة تعّر عن 

الهدف. هـــذا 

اىل جانب جتربة الشـــيخ عيى هناك جتارب ألغني�ات 

حبريني�ة ضمـــن نفس الفرتة صاغ كلماتها شـــعراء حيملون 

توجهـــات مشـــابهة، ولكن بصيـــغ مختلفة، فلكل شـــاعر 

أســـلوبه وطريقته يف تن�اول املوضوع.

الشـــاعر مرهف اإلحســـاس األســـتاذ حســـن سلمان 

كمـــال يتنـــ�اول جدليـــة الزمان واملـــكان بصـــورة مختلفة 

حمد اجلمريي
ٔ
الفنان ا

9
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عن الشـــيخ عيى بن راشـــد، فالبيئ�ة مختلفـــة، واملفردة 

مختلفة، والتعابري مختلفة. الشـــاعر حســـن كمال له لغة 

شـــعرية خاصة به يتوهج فيها مع ذاته عـــر جتارب بدأت 

بمـــزج القديم مـــع احلديـــث يف محاولـــة ملقاربـــة املفردة 

وتفردهـــا يف نفـــس الوقـــت، كمـــا يف جتربتـــ�ه مـــع الفنان 

ابراهيـــم حبيب يف أغني�اتـــه »هب الغريـــيب، ويا طري وين 

اجلزاير«، ثم التحـــّول إىل األغني�ة احلديثـــ�ة اليت ال ترتبط 

 مـــن عبقه. 
ً
بالـــرتاث لغة، لكنها حتمل شـــيئ�ا

للطيـــور مواســـم هجـــرة، ومواســـم عـــودة، وأماكـــن 

غيـــاب، وأماكـــن عـــودة. ويف كال احلالتن هنـــاك جدلية 

للزمان واملـــكان لهذه األســـراب من الطيور الـــيت تغادر ثم 

تعود. يب�دو أن الشـــاعر حسن كمال عاشـــق للطيور، وكل 

عاشـــق تفضـــح مفردته طبيعة عشـــقه.

يا سرب طيـور يــا عايـد

عى طـريي معاكم عـاد

تــرى شــويق عليــه زايـد

وال أدري ليش صـرنا بعاد

 تعـود يا سـرب لألحباب

ختّرهم عـــن اللـي صـار

يسألونـك عـن أخبارك

تسولف يسمعون أخبار

وأنـا بـاقـي مـع أشــــوايق 

عسـى يفيد الصـر يل زاد

ــرنـي
ّ

ما فيكم مـن يبش

وحيمـل لـي السـالم ويـاه 

وليــن أســـــأل خيــرين

ويقــول يل باللي أتمـــناه

بـاظـل يف كل يـوم اسـأل

وظين مـــن ســأل ما تاه

»يا ســـرب طيور يا عايـــد« من أجمـــل األغني�ات اليت 

تغى بها الفنان أحمد اجلمريي يف منتصف الســـبعيني�ات 

ونالت شـــهرة واســـعة، وهي من أحلان اجلمريي وكلمات 

األســـتاذ حســـن كمال. ترز جدلية الزمـــان واملكان يف هذه 

األغنيـــ�ة بـــأن الزمـــان هو رحلـــة هـــذه الطيـــور وعودتها، 

واملكان هـــو مســـتقرها الذي تســـتقر فيه ثم اليـــه تعود. 

وســـوف تظل هـــذه اجلدليـــة قائمـــة طالما هنـــا ارتحال 

األســـراب.  لهذه  وعودة 

»يعتـــر الشـــاعر علـــي الشـــرقاوي قامة مـــن قامات 

الشـــعر املعاصر يف البحرين لمـــا تكتزنه جتربتـــ�ه من تفّرد 

يمـــزّيه عن ســـواه من شـــعراء جيلـــه يف البحريـــن، وهو ما 

أكســـب جتربت�ه الشـــعرية ســـواء يف القصائد الـــيت كتبها 

بالفصـــى ونشـــرت يف عـــدة دواويـــن وصلـــت إىل أكـــرث 

مـــن20 ديـــوان شـــعر، أو يف القصائد اليت كتبهـــا باللهجة 

 بهـــا العديد مـــن مطريب اخلليـــج العريب، 
ّ

العاميـــة وتغى

 
ً
هذا االنتشـــار الســـريع الذي خلق لعلي الشـــرقاوي وطنا

 يف قلوب الناس وتعاطفوا معـــه يف محنت�ه املرضية 
ً
جميـــال

األخرية اليت ألّمت به بشـــكل ملفت قلما جنده ألي شـــاعر 

آخر مـــن الشـــعراء املعاصريـــن يف البحريـــن، مما يعكس 

املكانـــة الرفيعة اليت حيتلها الشـــرقاوي يف قلوب الناس«9.

»للشـــاعر علـــي الشـــرقاوي أســـلوب ممـــزي يف كتابة 

األغنيـــ�ة فقـــد خلق لـــه لغـــة جديـــدة يف صياغـــة املفردة 

العامية وتوظيفها ضمن ســـياق النص بشـــكل مغاير لما 

هو ســـائد ومعروف، حى أصبحت له لغتـــه اخلاصة اليت 

تتماهى مـــع موضوعـــات متفردة تصاحب حـــى قصيدة 

الغـــزل التقليديـــة الـــيت تعودنا عليهـــا. فجاء الغـــزل عند 

الشـــرقاوي مختلفا عن الســـائد«10.

سافر يف ارتفاع الصواري

وأنا شرعك أداري.. عنك ريح الزمان

إرجع يل حببك تراين

مثل صدر املواين.. للمراكب أمان

عمري إذا طال عمري
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أحرتق لك وأضوي.. يف ظالمك نهار

صري لك إذا طال صري

أنطرك طول عمري.. وأستوي لك ديار

يا فريح إذا بعد غيب�ة.. إلتقين�ا بضحكة 

وإبت�دين�ا الرحيل..

خطوة نبتعد باملراكب.. عن حبال املواين

للسفر يف النخيل

غابت فرحيت عن عيوين

من غيابك حبييب.. واألمل والوعود

سافر لو تسافر برتجع

ع.. شمس والزم تعود
ّ

مثل شويق اللي ود

يا غايب إذا ضاق صدرك

والدروب إنتهت بك.. يف مكان غريب

إصرخ بالزمن وأنا أسمع

صرختك يف فؤادي.. حسها يل قريب

صدري واألمل واجلزيرة

حيلمونك جتيهم.. حى طيف وخيال

إرجع تلقى كل السواحل

يف بالدك تغيّن.. يا حبييب تعال 

اهـــا الفنـــان خالـــد 
ّ
هـــذه األغنيـــ�ة اجلميلـــة الـــيت غن

الشـــيخ وهـــي حلن صاغـــه الفنـــان خالـــد الشـــيخ قبل 

كتابـــة النص، ثم جـــاء الشـــاعر علي الشـــرقاوي ليصوغ 

 
ً
 يتن�اســـب مع اجلمل اللحني�ة املصاغة مســـبقا

ً
 رائعا

ً
كالما

دون أن يشـــعر املســـتمع بهذا اليء. هـــذا النص الغنايئ 

 لتأثر علي الشـــرقاوي بالبحر، هذا التأثر الشـــديد 
ً
أنموذجا

الوضـــوح يف الكثري مـــن نصوصـــه وكأنه امللـــح املصاحب 

لطعـــم البحر. 

تكمـــن جدلية الزمـــان واملـــكان يف هذا النـــص الغنايئ 

يف بدايتـــ�ه، فالســـفر والرجوع هـــو زمن »ســـافر يف ارتفاع 

الصـــواري« بمعى أن الســـفر دائم كلمـــا ارتفعت صواري 

الســـفن وهـــي تعـــزم الرحيـــل. ويعـــزز هـــذا املعى حن 

يقـــول »وأنا شـــرعك أداري.. عنك ريح الزمـــان« فالزمن 

الشاعر علي الشرقاوي
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ً
مفتـــوح للحبيـــب، فكلمة ريـــح الزمان تضيـــف توضيحا

أكـــرث للموضوع.

 هذا الصـــدر املفتـــوح للحبيب 
ً
أمـــا املـــكان فهو أيضـــا

واملشـــحون بالشـــوق واألمان وكأنه مين�اء حتتاجه املراكب 

عندما تتعب من رحلة الســـفر »إرجـــع يل حببك تراين مثل 

صدر املواين.. للمراكـــب أمان«. أما البـــايق من هذا النص 

اجلميل فهـــو إحبار يف تفاصيـــل احلالة الشـــعورية وصور 

مكثفـــة ولغة متفـــردة يتمزّي بها الشـــاعر علي الشـــرقاوي 

لم أجدهـــا عند الكثـــري من شـــعراء األغنيـــ�ة يف البحرين، 

العريب. اخلليـــج  منطقة  يف  وربما 

ملواســـم الفصـــول ارتب�اط عنـــد بعض الشـــعراء، لما 

تمثله هذه املواســـم مـــن تغرّي الزمان واملـــكان، فلكل فصل 

من هـــذه الفصول ظروفـــه ومتطلباته. فمـــع بداية ظهور 

جنم ســـهيل يف الســـماء يب�دأ موسم ســـهيل وينتهي بذلك 

فصـــل الصيـــف احلـــار الالهـــب. وقـــد وصفـــت العرب 

األجـــواء الـــيت تصاحـــب ظهـــور جنم ســـهيل يف الســـماء 

بقولهـــا )إذا طلع ســـهيل بـــرد الليل وخيف الســـيل( كما 

وتقـــول العامـــة )الصيف أوله طلـــوع جنوم الرثيـــا وآخره 

 لذلك 
ً
طلوع جنم ســـهيل( ويبـــ�دأ الوقت يف الـــرودة مبكرا

جنـــد أن الليـــل يـــرد ويتلطف اجلـــو خاصة بعـــد غروب 

 يف 
ً
 خصوصا

ً
الشمس ويف املساء، ويتحســـن الطقس نهارا

الصبـــاح واملســـاء ويرد فيه آخـــر الليل.

الشـــاعر عبـــدهللا ســـلطان احلمـــادي يف أغنيـــ�ة »رد 

ســـهيل« الـــذي كتـــب كلماتهـــا وحلنهـــا وغناهـــا الفنان 

ارحمه الـــذوادي خيلق حالة حب، زمانها موســـم ســـهيل، 

ومكانها البيت الـــذي جيتمع الناس يف الســـاحة املالصقة 

 عـــن »الفـــّي« وهـــو الظل الـــذي يتكـــون خلف 
ً
له حبثـــا

البيت.  جـــدران 

رد سهيل واشـتاقيت           وذي الســـنـن دواره

يابين الشوق يم البيت          أطــوف بفـــّيه وداره

األغنيـــ�ة هنـــا تقوم بـــدور التســـجيل يف ذاكـــرة الزمن 

لمـــا اختفـــى اآلن مـــن حياتنـــ�ا. فلـــم تعـــد هنـــاك عـــادة 

جلســـة الضى خـــارج املنازل قبـــل أن تب�دأ حرارة شـــمس 

النهـــار، وتبـــ�ادل األحاديـــث بينمـــا فناجن القهـــوة تدور 

بـــن اجللـــوس مـــع حبـــات التمـــر أو الرطـــب. اختفـــت 

هذه العـــادات اجلميلـــة مـــع التغـــريات االجتماعية اليت 

فرضـــت هيمنتهـــا علـــى مفاصل حياتنـــ�ا اليوميـــة. وكما 

قـــال الشـــيخ عيـــى بـــن راشـــد يف أغني�ة »أســـف وهللا 

 لما يقوله هنا الشـــاعر عبدهللا 
ً
 ومســـاندا

ً
تغرينـــا« مؤكدا

ســـلطان احلمـــادي على هذا التغـــري الذي بســـط هيمنت�ه 

علـــى حياتن�ا »تغرّي وأقفـــرت منا.. عقـــب األول براحينا«، 

فيكمـــل احلمـــادي بـــايق املعى ولكـــن بصيغـــة أخرى:  

كنا كل ضـى نيــلس

وذي عـاداتن�ا ما أحالهـا

يـــم الـــدار وامليـلـس

أحـلى أوقـات عشـناها

راح الشــوق شـٍي شــي

ما عـدنا حّنـن حــق الفي

بـس يــا سـهيل جترحنا

ســوالف مـا نسـين�اها

تـرد بطيــفك الغــايل

وفّيك يلهب اإلحساس

شـريد اللـي عــلى بـايل

س
ّ

أهــل الــدار واجلال

راحـوا وذكـرهـم بـايق

مــثـلـهــم ال مـا أالقـي

ويـن يا سـهيل مـا راحوا

همه عندي أغلى الناس

االستنت�اج:

إن مـــا تـــم االستشـــهاد بـــه مـــن نصـــوص غنائي�ة يف 

 
ً
هـــذه الدراســـة هـــي من النصـــوص الـــيت نالـــت نصيب�ا

 ومازالت تســـكن ذاكرة 
ً
 مـــن الشـــهرة جماهرييـــا

ً
وافـــرا

 من عدد 
ً
الناس، ولكنها ليســـت ســـوى نماذج قليلة جـــدا

كبري مـــن النصـــوص الغنائيـــ�ة البحرينيـــ�ة اليت يصعب 
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 يف هـــذه الدراســـة، بالرغم من 
ً
حصرهـــا وتن�اولهـــا جميعا

أهميتها واتســـاقها مع األهداف املحددة لهذه الدراســـة. 

ـــاب األغنيـــ�ة البحرينين الذين 
ّ
فهنـــاك عدد كبري من كت

أضاءوا ســـماء األغنيـــ�ة البحرينيـــ�ة بنصوصهم اجلميلة 

ت بهـــا حناجـــر املطربن، 
ّ
ومفرداتهـــم املعـــّرة الـــيت تغن

خـــالف ما تـــم ذكرهـــم، أمثـــال املطربـــن: محمـــد علي 

أمـــن، جعفـــر  عبـــدهللا، محمـــد حســـن، عبدالصمـــد 

حبيـــب، يعقوب بومطيـــع، عبدهللا بوقيس، جاســـم بن 

حربان، يوســـف الســـندي وغريهـــم من الفنانـــن، واليت 

مـــن املمكن احلصـــول على نمـــاذج منها من الـــيت تن�درج 

حتت منهجية هذه الدراســـة عن جدلية الزمـــان واملكان، 

ولكـــن ذلـــك ســـيجعل بوابة الدراســـة مشـــرعة على كل 

النمـــاذج، وهـــو ما ال تهـــدف له هـــذه الدراســـة املكثفة. 

باإلضافـــة إىل مجموعة متمزية من الشـــعراء البحرينين 

 بها 
ّ

الذيـــن كتبـــوا النصـــوص الغنائيـــ�ة اجلميلة وتغـــى

، وهم على ســـبي�ل 
ً
املطربون الذين ذكرت أســـماؤهم آنفا

املثال ال احلصر: راشـــد املعـــاودة، علي عبـــدهللا خليفة، 

عبدالرحمن رفيـــع، خليفة العيى، إبراهيـــم األنصاري، 

فتحيـــة عجـــالن، إبراهيـــم عبدالعـــال، مطـــر عبـــدهللا، 

حيـــي الذوادي، يونس ســـلمان، عارف الهاشـــل، هشـــام 

الشـــرويق، د. راشـــد جنم وغريهم.

ممـــا تـــم االستشـــهاد بـــه مـــن نمـــاذج لشـــعراء معروفـــن 

يمكـــن  حبـــب،  تت�داولهـــا  النـــاس  مازالـــت  وألغنيـــ�ات 

ــايل: ــتنت�اج التـ اسـ

البدايات املبكرة: . 1

ـــرة )محمد بن - 
ّ

عـــدم التفـــات فنـــاين البدايـــات املبك

فـــارس، ضـــايح بـــن وليـــد، محمـــد زويـــد وغريهم( 

نتيجـــة  كان  األغنيـــ�ة  يف  واملـــكان  الزمـــان  ملوضـــوع 

اهتمامهـــم بالنصوص الشـــعرية العربي�ة املنشـــورة 

باللغـــة الفصـــى يف دواوين الشـــعر املعروفـــة واليت 

بالدرجـــة األوىل.  الصـــوت  تن�اســـب فن 

ـــاب النصـــوص الغنائيـــ�ة املحليـــن يف تلك - 
ّ
ندرة كت

الفـــرتة الذيـــن تتوافـــق نصوصهم مع فـــن الصوت، 

وهـــو الفن املســـيطر علـــى الذائقة اجلمعيـــة يف تلك 

الزمن.  مـــن  احلقبة 

 نتيجة بســـاطة - 
ً
لم يكن هذا املوضوع يشـــغلهم كثريا

احلياة واملجتمع، وعدم انتشـــار التعليم. 

البدايات الالفتة:. 2

يف البدايـات الالفتة )الفنان ماجد عون والشـاعر عتيق - 

سـعيد( بـرز الزمـان واملـكان مـن خـالل تضمـن أسـماء 

بعـض السـواحل مثـل اليابـور والبديـع للنـص الغنـايئ 

باعتبـ�ار هـذه السـواحل هي أجمـل سـواحل البحرين يف 

ذلـك الوقـت حيـث يلتقـي فيها املحبـون والعشـاق.

بســـاطة اللفظ والصورة الشـــعرية حيث تعتر هذه - 

إحدى ســـمات النص الغنايئ.

ـــت -  ـــك الوق ـــذ ذل ـــين من ـــع البحري ـــاح املجتم ـــل انفت دلي

واالســـتمتاع  الســـواحل  هـــذه  مثـــل  ارتيـــ�اد  علـــى 

جبمالهـــا.

هناك تأثر بما يســـمعه بعض الفنانـــن البحرينين - 

املصريـــة  األغنيـــ�ات  مـــن  عـــون(  ماجـــد  )الفنـــان 

ومحاولة محاكاتها، وكذلك ما يشـــاهدونه يف األفالم 

أثر.   مـــن  يرتكه  ومـــا  املصرية 

البدايات الناضجة:. 3

وجود مـــا يمكن االســـتدالل عليه من صـــورة الزمان - 

واملـــكان يف األغنيـــ�ة البحرينيـــ�ة، ســـواء بقصـــد من 

الشـــاعر أو بدون قصـــد منه. 

تفـــاوت وتنـــّوع أســـاليب صياغة النـــص الغنايئ بما - 

يتضمنه مـــن صور جديـــدة ومفـــردات مبتكرة.

انعـــكاس ثقافة الشـــاعر علـــى النص بمـــا حيمله من - 

وصياغات. ومضامـــن  أفكار 

تأثـــري بيئ�ة كاتـــب النص الغنـــايئ على النـــص ذاته. - 

ففي الوقـــت الذي جند تأثري البيئ�ة الشـــعبي�ة بطرقها 

وســـاحاتها وناســـها ومفرداتهـــا علـــى األغنيـــ�ة لدى 

الشـــيخ عيى بن راشـــد، جنـــد باملقابل بيئـــ�ة البحر 
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 من هـــذا التأثري على 
ً
 واســـعا

ً
والســـواحل تأخذ حـــزيا

األغني�ة لـــدى الشـــاعر علـــي الشـــرقاوي، بينما جند 

الواقعيـــة الهادئـــة املختلطة مع رومانســـية شـــفافة 

هي الغالبة على النص الغنايئ لدى الشـــاعر حســـن 

ســـلمان كمال.  

اخلالصة:

هنـــاك مـــن حيـــّن إىل الزمـــن الغابـــر الـــذي اختفـــى 

ــل   بفعـ
ً
ــ�ا ــه وجدانيـ ــط بـ ــواهده، ويرتبـ ــض شـ ــت بعـ وظلـ

ــاطة  ــم بالبسـ  يتسـ
ً
ــا ــه كان زمانـ ــكان، ألنـ ــع املـ ــه مـ تن�اغمـ

 علـــى صفـــاء 
ً
وُيســـٍر يف العيـــش، األمـــر الـــذي ينعكـــس إجيابـــا

النفـــس، وراحـــة البـــال. وُيأخـــذ علـــى الزمـــن احلاضـــر 

ـــة  ـــه، خاص ـــداث في ـــرية األح ـــارع وت ـــه، وتس ـــ�ه، تعقيدات عنت

مـــع التطـــور التقـــين الـــذي ال يفتـــأ يـــأيت باجلديـــد مـــع 

ــد.  ــوم جديـ ــمس كل يـ ــة شـ إطاللـ

وهنـــاك باملقابل مـــن تأقلم مع هـــذا الزمـــن وراقت له 

احلياة العصريـــة، ويرد بالقـــول إن المايض، وعلـــى الُرغم 

من بســـاطته وتن�اغم الزمـــان واملكان فيـــه، إال أنه ال يرىق لما 

حيمله احلاضر من بشـــائر تتمثل يف ترقية ُســـبل احلياة من 

صحة وتعليم وســـرعة يف التواصل، على الُرغم من تســـارع 

 على ســـعادة 
ً
وتـــرية األحـــداث فيـــه، ممـــا قـــد يؤثر ســـلبا

اإلنســـان، وما بن هـــذا احلنـــن والتأقلم تســـكن جدلية 

الزمـــان واملكان. 
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 الـــرتاث املوســـيقي الشـــعيب جـــزءا أساســـيا مـــن ذاكـــرة 
ُّ

ُيَعـــد

ـــارب  ـــارة جت ـــة عص ـــو نتيج ـــيقي ه ـــرتاث املوس ـــا. فال ـــعوب وثقافاته الش

ـــن  ـــن1. ول ـــر الزم ـــل ع ـــايف احلاص ـــع الثق ـــرة التداف ـــو ثم ـــابقن، وه الس

ـــوة  ـــعيب وحظ ـــاف ش ـــى بالتف ـــا م ـــيقي يف م ـــرتاث املوس ـــذا ال ـــي ه حظ

ـــا  ـــرتاث ومنه ـــائل ال ـــول مس ـــاع ح ـــام واإلجم ـــذا االلتح  أن ه
ّ
ـــة، إال خاص

ذلـــك  ويعـــود  األخـــرية.  الســـنوات  يف  ـــص 
ّ
تقل املوســـيقي  الـــرتاث 

ة منهـــا العوملـــة واالمتـــداد الثقـــايف واالنفتـــاح الشـــامل 
ّ

ألســـباب عـــد

الـــذي يعيشـــه أغلـــب شـــعوب العالـــم. 

ومـــن هـــذا املنطلـــق، ووعًيـــا منـــا بأهمية اخلـــوض يف مثـــل هذه 

البحوث املرتبطة  بالرتاث املوســـيقي الشـــعيب عمومـــا والتونيس على 

وجه اخلصوص، نســـعى يف هذا اإلطار إىل توســـيع أفق النظر يف نفس 

د.أشرف دمق - تونس

مكامن الرثاء
وأسرار التواتر والبقاء

يف الرتاث املوسيقي الكايف
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التوجهـــات البحثّيـــ�ة املرتبطة بمســـألة الـــرتاث وعالقتها 

بثقافات االنســـان املختلفة واملتداخلة2. وبنـــ�اء على ذلك، 

تنـــ�درج هـــذه املقالـــة يف ســـياق  الكتابـــات األنرثوبولوجية 

املوســـيقية واليت تهدف إىل إعادة االعتب�ار ملخزون موسيقي 

 ثـــري بقي لفرتات طويلة خـــارج دائرة االهتمـــام، وإثراء 
ّ

جد

جانـــب من اجلوانـــب املعرفّية عند االنســـان3.

إذا أردنـــا التدقيـــق أكـــرث يف الرتاث املوســـيقي التونيس 

نـــ�ا جنـــد العديـــد مـــن األنمـــاط 
ّ
وأنواعـــه املختلفـــة، فإن

 من 
ّ

واألصناف الرتاثي�ة املنتشـــرة يف كامل ربـــوع البالد لعل

أبرزها الرتاث املوســـيقي الشـــعيب املتواتـــر يف جهة الكاف، 

والـــذي مـــازال يعـــرف شـــيئ�ا مـــن التماســـك وااللتفاف 

الشـــعيب مقارنـــة ببعـــض االصنـــاف الرتاثيـــ�ة اخلاصة 

جبهات أخـــرى. فماهـــو الســـر وراء ذلك وماهـــي العوامل 

املســـاعدة على تكون وثراء هذا الرتاث املوســـيقي الكايف؟

الطابـــع  ذات  البحـــوث  هـــذه  ملثـــل  التطـــّرق  إن 

العديـــد  طّياتـــه  يف  يطـــرح  املوســـيقي  األنرثوبولـــويج 

مـــن اإلشـــكاليات، فقـــد راودتنـــ�ا منـــذ بدايـــة التعّمـــق 

ــيقي  ــرتاث املوسـ ــق بالـ ـ
ّ
ــداين املتعل ــل امليـ ــغال العمـ يف أشـ

الـــكايف4 العديـــد مـــن التســـاؤالت يمكـــن تلخيصهـــا يف 

جملـــة مـــن النقـــاط التاليـــة:

ما هـــي طبيعـــة وخصوصيـــات املوروث املوســـيقي - 

الشـــعيب جبهـــة الكاف؟

مـــا هـــي أهـــم األنمـــاط الغنائيـــ�ة املتداولـــة يف جهة - 

الـــكاف منـــذ القديـــم ومـــا هـــي خصائصهـــا الرتاثي�ة؟

ما هي أهم ممزّيات اإلطار السوســـيوثقايف والتارييخ - 

واجلغـــرايف والديـــين اليت ســـاعدت على تكـــّون هذا 

 
ّ

الرصيـــد املوســـيقي الـــرتايث باجلهة؟ وكيف تســـى

لهـــذا املجتمع الـــكايف املحافظـــة على جزء مـــن تراثه 

الفين مـــن االندثـــار والتاليش؟ 

ى مالمـــح اخلارطة اجلغرافيـــة الثقافية - 
ّ
كيـــف تتجل

ملختلف جهات الـــكاف من خالل املمارســـات الفني�ة 

واملمزّيات املوســـيقية املتواتـــرة يف هذه اجلهات؟

يتمحـــور هدفنـــا الرئييس مـــن كتابة هـــذا املقال حول 

مســـألة التعّمق يف فهـــم اخلصوصيات الثقافيـــة والفني�ة 

لهذا الرتاث الشـــعيب العريق واســـتجالء مكامن الرثاء فيه 

ومـــدى ارتب�اطـــه بالواقع املعيـــش يف جهة الـــكاف. وذلك 

بالرتكـــزي على بعـــض العّينـــ�ات الرتاثي�ة املجّمعـــة يف إطار 

 يف تمحيص وحتليل بعض 
ّ

العمل امليداين املنجز، والتعمـــق

املمارســـات الغنائي�ة احلّية واملتواصلة إىل اليوم واملرتبطة 

 املكونات الثقافيـــة للمجتمع الكايف.
ّ

باألســـاس جبل

ق به 
ّ
إن الرتكزي على الرتاث الشـــعيب الـــكايف وكل ما تعل

مـــن مأثورات موســـيقية، ال يبيـــح بأي حال مـــن األحوال 

حصـــره فقـــط يف الرقعة اجلغرافيـــة لهذه اجلهـــة وفهمه 

بمنـــأى عن بقيـــة التأثـــريات اجلغرافية املجـــاورة، إضافة 

له بهذه الصورة. ومن 
ّ
إىل عوامل أخرى ســـاهمت يف تشـــك

بن العوامل اليت ســـاهمت يف ثـــراء هذا املـــوروث نذكر:

االرتب�اط الوثيق بني أهّم أصناف الشعر الشعيب 

 املمارسات الغنائي�ة الشعبي�ة جبهة الكاف:
ّ

وبني جل

إن االرتبـــ�اط الوثيق والبـــارز بن أهّم أصناف الشـــعر 

الغنائيـــ�ة  املمارســـات   
ّ

جـــل وبـــن  التونـــيس5  الشـــعيب 

الشـــعبي�ة املتواتـــرة يف جهـــة الـــكاف، إضافـــة إىل الطابع 

 املمارســـات الغنائيـــ�ة يف هذه 
ّ

االرتجـــايل املهيمن على جل

ـــر باعتقادنا يف نســـق تطور أنـــواع الغناء 
ّ
اجلهـــة هو مـــا أث

الشـــعيب. فقد الحظنا تفّرع بعض أنواع الشـــعر الشـــعيب 

ة، باســـتغالل 
ّ

املتواتـــر يف اجلهـــة إىل أنمـــاط غنائيـــ�ة عـــد

الكلمات املنظومة يف مختلف القوالب الشـــعرية املتداولة 

وَمة« و»القِســـيْم« و» املَســـِدْس«6، 
ُ

ز
ْ
ومن أهمها »الَمل

يف بلـــورة العديد من األشـــكال الغنائي�ة، مّمـــا أدى إىل ثراء 

الرصيـــد الغنايئ الشـــعيب لهـــذه اجلهة. 

وتأكيـــدا لذلـــك يقول »مـــي الدين خريـــف« يف هذا 

املجال: »كان الشـــعر الشـــعيب ومـــازال مرتبطـــا بالغناء 

ولذلـــك ال نعجب مـــن الشـــاعر املغـــين واملغين الشـــاعر 

لقـــرب الصلـــة بينهما ولشـــدة االرتبـــ�اط الوجـــداين بن 

كليهمـــا »فالقـــوال« و»الغناي« شـــخصية واحدة يكّمل 
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فيـــه الصـــوت الكلمة والكلمـــة الصوت، ومن هـــذا وذاك 

يتولد الشـــعر الشـــعيب وتتنوع أغراضه وتتشـــعب أوزانه 

حبســـب اإليقـــاع واحلالة النفســـية للشـــاعر، الـــذي هو 

صـــوت قبيلته وشـــعبه«7.

 يف توّســـع دائـــرة انتشـــار الشـــعر الشـــعيب يف 
ّ

ولعـــل

ان الباديـــة وزّوارهـــا مـــن 
ّ
تونـــس عمومـــا، وارتبـــ�اط أكـــرث ســـك

ـــة  ـــزية خاّص ـــعيب م ـــن األدب الش ـــوع م ـــذا الن ـــن به املنتجع

ـــّهل  ـــذي س ـــر ال ـــس، األم ـــروش يف تون ـــرث الع ـــا أك ـــزّي ت به تم

ــدن  ــب املـ ــعيب يف أغلـ ــاء الشـ ــّوع الغنـ ــار وتنـ ــة انتشـ عملّيـ

ــيت  ــكاف والـ ــة الـ ــها جهـ ــى رأسـ ــية وعلـ ــوادي التونسـ والبـ

تعتـــر قبلـــة ألغلـــب العـــروش يف موســـم احلصـــاد. ونتيجـــة 

داخـــل احلاصـــل بـــن أهـــايل اجلهـــة ومـــن وفـــد عليهـــا 
ّ
للت

ل هـــذا اخلطـــاب الشـــعري 
ّ
مـــن القبائـــل املجـــاورة، تشـــك

اخلصوصيـــات  مـــن  العديـــد  اســـتوعب  الـــذي  الـــرثي 

ـــل هـــذا الزخـــم والـــرثاء العـــرويش 
ّ
الثقافيـــة املختلفـــة وقـــد مث

ـــراء علـــى املســـتوى اللســـاين الشـــعري  والعـــريق يف املنطقـــة ث

ـــار  ـــايس النتش ـــّرك األس ـــلفا املح ـــا س ـــا أوردن ـــر كم ـــذي يعت ال

التنغيـــم والغنـــاء الشـــعيب عمومـــا، فـــرزت شـــيئ�ا فشـــيئ�ا 

بعـــض األشـــكال والقوالـــب الغنائيـــ�ة الشـــعبي�ة يف اجلهـــة، 

 العوامـــل الثقافيـــة 
ّ

وأخـــذت يف التفاعـــل والتطـــور مـــع كل

الناشـــئة حـــى وصـــل التنـــّوع والتفـــّرع فيهـــا إىل تكـــّون 

ـــيت  ـــ�ة وال ـــعرية الغنائي ـــب الش ـــن القوال ـــه م ـــأس ب ـــدد ال ب ع

مازالـــت أغلبهـــا متداولـــة إىل اليـــوم. 

وإذا تتّبعنـــا خصوصيـــات هـــذه القوالب واألشـــكال 

الشـــعرية الغنائيـــ�ة املذكـــورة جنـــد فيهـــا مـــا هـــو كثـــري 
التنغيـــم قليـــل التأليـــف الشـــعري كقالـــب »املطلع«8 

)الذي حيتـــوي على بيتـــن أو ثالث كحد أقـــى(، ومنها 

مـــا يعتمـــد علـــى اإلطنـــاب يف االرتجاليـــة وإدراج بعض 

اإلضافـــات اللفظية يف التنغيـــم مثل قالـــب »املاللية«9 

وقالـــب »الغنـــاء بالطويـــل«10 والـــيت تعتمد باألســـاس 

علـــى الطاقة الصوتي�ة أكـــرث من املوهبة الشـــعرية، ومنها 

أيضا ما يعتمد باألســـاس على اإلبداع يف اإللقاء الشـــعري 

املمزوج بـــيء مـــن التنغيم مثل مـــا هو احلـــال يف قالب 

»الطـــرڨ«11، هـــذا باإلضافة إىل أشـــكال نغمية شـــعرية 

 تنغيمـــا وتعتمد فقـــط علـــى اإللقاء 
ّ

أخـــرى تكـــون أقـــل

الشـــعري املـــوزون واملمـــزّي بنـــرة خاصـــة يف األداء وهو ما 

ينعته البعض بــــ »النجوعـــي« أو »املوقف«. فباختالف 

طرق اإللقاء ومســـائل التنغيم ختتلف القوالـــب الغنائي�ة 

الشـــعبي�ة وذلـــك بتغـــرّي طـــول األداء اللحـــين لألبيـــ�ات 

الشـــعرية، والتنويع يف اإليقاع الشعري واملوسيقي والذي 

د هـــذه القوالب الغنائي�ة الشـــعبي�ة.
ّ

يســـهم بدوره يف تعد

زنـــا اهتمامنا بداية على النوع املســـتحدث من 
ّ

وإذا رك

اَية« 
َّ
ن

ُ
قالـــب »الغناء بالطويل« أو ما يعـــرف حاليا بـــ»الغ

واملعتمد باألســـاس علـــى الضبـــط اإليقاعـــي، فإنن�ا جند 

 عميق 
ّ

نعتـــا يطلـــق على هـــذا النـــوع مـــن الغنـــاء يبـــن

االرتبـــ�اط بن الشـــعر الشـــعيب ومصطلحاته املشـــهورة 

والغنـــاء الشـــعيب يف جهة الـــكاف. فمصطلـــح »املكب« 

املســـتعمل لنعـــت آخـــر شـــطرة يف كل بيـــت مـــن أبي�ات 

»امللزومة« والـــذي حيتوي نفس قافيـــة »راس الركاب«، 

اللة علـــى نوع مـــن الغناء الشـــعيب 
ّ

يســـتعمل أيضـــا للد

املضبـــوط بإيقاع واملتفّرع حديث�ا عن مـــا يعرف بــــ »الغناء 

د عميق التأثـــر والتأثري بن 
ّ

بالطويـــل«، اليء الـــذي يؤك

أنـــواع الغناء الشـــعيب والشـــعر الشـــعيب يف هـــذه الربوع. 

ويف نفـــس هـــذا املجال تنعت هـــذه املقطوعـــات الغنائي�ة 
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ى 
ّ

ايـــة« أو »الريـــش« وهـــي تؤد
ّ
ن

ُ
عـــة أيضـــا »بالغ

ّ
املوق

خاّصـــة يف املناســـبات االحتفاليـــة. ورغـــم وضوح شـــكل 

هذا القالب على املســـتوى الشـــعري والضبـــط اإليقاعي 

ن�ا الحظنا 
ّ
أكرث من بقية القوالـــب الغنائي�ة الشـــعرية إال أن

يف بعـــض النمـــاذج نوعا من التغـــريات االرتجاليـــة بإدراج 

 مـــع الكلمـــات األصلية 
ّ

بعـــض امللفـــوظ اإلضـــايف املغى

وذلك تفاعال مـــع احلضـــور ومحاولة إدخالهـــم يف اإلطار 

العـــام لألغني�ة، باعتماد تفاعل ارتجـــايل آين ينّم عن مقدرة 

ايـــة« بمفعول املشـــافهة 
َّ
ن

َ
وحنكـــة فنّي�ة يكتســـبها »الغ

. لتقليد ا و

نموذج مـــن قالب »الغنـــاء بالطويل« علـــى الطريقة 

األصليـــة أي دون ضبط إيقاعي:

ِليِلي
َ

 د
ْ

ض  ِمْن جِيييِن ويَريَّ
َ
ال

َما12
َ
 رحل ِبالِسال

َ
و حَلَمة

ُ
ول

ُ
اْس ڤ

َ
َيا ن

 ِسيِدي
ْ

ى ِكِتف
َ
وْس13ْجِريِدي عل

ُ
َبْرن

َ
ال

َ
 اخِلال

ْ
ڨ

َ
و ِبي�ِدي ْبد

ُ
يت ِ

َ
حن

 وهللا
ْ

ِفت
ْ
 وَحل

َ
ة

َّ
ل

َ
 ْمظ

ْ
ِلْبِست

َ
ية عبد هللا  يِف َراْس اجِلَباال

َ
وخ

َ
َصة

ْ
ف

َ
ْ ڤ َ

ى ْسَواحي
َ
ِعْك َرىسَّ ْعل ْ َ

جن

َما
َ
 الِسال

ْ
ايِل َوىََص وْبَعث

َ
َراُهو خ

نموذج ثـــان من قالب »الغنـــاء بالطويل« بعد حتديث�ه 

وضبطـــه باإليقـــاع، قصد إضفاء جـــو مـــن االحتفالية يف 

املناســـبات االجتماعية املقامـــة يف جهة الكاف:

و ِفَيا بُّ
َ

 ْعُيوِنْك             َراِهْم ش
ْ
ِهز

ا يَّ
َ

 وخ
َّ
ال

ْ
ة َيال

َ
اْمَباْرك

ة َياِريِدي
َ

ِلْمَباْرك

ة             واحْلَراْم ْجِريِدي
َّ

ة ِفض
َ

ڤ
ْ
احِلل

و ِبي�ِدي
ُ

يرت
َ

خ

ايِل
َ

 َيا خ
ْ

ش
َ
وْعال

يِل
َ
ال

ْ
ة خب

َ
ل

ْ
اي ِجيِتْك   حاف

َ
ن

ايِل ة اجَلوَّ
َ

ف
ْ

وَراخ

شماتة يف احلزارة             وعينو حّية

ة َيا َساِسَية
َ

ْمَباْرك

°°°°°°°°

ويِن
ُ
ن

ْ
ا َمض

َ
 ه

ْ
ش

َ
َوْعال

 َبْعُيويِن
َ
ال

ْ
اَيا ِجيِتْك             َحاف

َ
ن

َطة َعُبويِن
ْ

ْرخ
َ

ْمخ

شماتة يف احلزارة   والعدوية

 وخيا
ّ
مباركة يال

واجلهـــات  الـــكاف  جهـــة  يف  النمـــوذج  هـــذا  انتشـــر 

املحاذيـــة لهـــا ومنهـــا جهـــات شـــرق اجلزائر، ومن أشـــهر 

ة«. 
ّ

ـــار حد
ّ

من تغـــى بهذه األغنيـــ�ة الفنانة اجلزائرية »بڤ

وتعتـــر مثل هـــذه النماذج الرتاثيـــ�ة واليت ال يعـــرف قائلها 

األّول تراثا مشـــرتكا لكامل املنطقـــة احلدودية بن تونس 

واجلزائـــر. وهـــو رصيـــد ال بأس به مـــن األغاين الشـــعبي�ة 

 املناســـبات االحتفالية.
ّ

املتداولـــة إىل اليـــوم يف جـــل

 عمق الرثاء التعبريي احلاصل بفعل اعتماد

 الطابع االرتجايل:

 النماذج 
ّ

إن عمـــق الـــرثاء التعبـــريي احلاصـــل يف جـــل

والقوالـــب الغنائيـــ�ة الرتاثيـــ�ة واعتماد الطابـــع االرتجايل 

كأهم دعائم هذه املمارســـات املوســـيقية الشفوية يف جهة 

 ذاتـــه خصوصية مـــن خصوصيات هذا 
ّ

 حبد
ّ

الـــكاف، يعد

الرتاث الشـــعيب الرثي. فالطابـــع االرتجـــايل املهيمن على 

 األشـــكال الغنائي�ة الشـــعبي�ة املتواتـــرة يف هذه اجلهة 
ّ

جل

دة ســـاهمت 
ّ

له عميـــق التأثري يف بلورة آليات إبداعية متجد

دون شـــك يف إثراء أنـــواع الغناء الشـــعيب يف اجلهة، خاصة 

د 
ّ

مع مـــا عرفته هذه املنطقـــة من ثراء شـــعري بفضل تعد

روافدها العروشـــية. وقد ســـاهم هذا الرثاء احلاصل يف كل 

أشكال األدب الشـــعيب يف املنطقة يف انتشار هذا الرتاث يف 

كثري مـــن مناطق البالد التونســـية.
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ومن بن أشـــهر القوالـــب الغنائي�ة الشـــعبي�ة الكافية 

والـــيت عرفـــت انتشـــارا كبـــريا يف بعـــض جهـــات البـــالد 

األخرى قالـــب »املالليـــة« االرتجـــايل. ورغـــم محدودية 

كلمـــات النـــّص الشـــعري األصلـــي لقالـــب »املالليـــة« 

)املتكـــّون من ثالث شـــطرات( فهـــي باعتقادنا مـــن أهّم 

ـــم املتواتر جبهة الـــكاف، فقد 
ّ

فروع الشـــعر الشـــعيب املنغ

عرفـــت يف البدايـــة يف األوســـاط النســـوّية ثم اشـــتهرت 

 املناســـبات االجتماعية املقامة.
ّ

أيضا عند الرجـــال يف جل

نموذج من غناء »املاللية« جبهة الكاف:

و
ُ
ِصيل

َ
 وْصال

ْ
اف

َ
يِن الك

ْ
اِبل

َ
 عُيويِن                ڤ

ْ
ِزيت

َ
يِل ه

َ
ال

َ
أ

و
ُ
ٍكيل

ْ
 حِبيْب ِنش

ْ
  َما لِڤيت

ـــب  ـــذا القال ـــم يف ه ـــرق النظ ـــأن ط ـــن ب ـــ�ادر للذه ـــد يتب  ق

ــعرية  ــات الشـ ــر الكلمـ ــر إىل قصـ ــيطة بالنظـ ــهلة وبسـ سـ

ــة ليـــس  ــا يف احلقيقـ هـ
ّ
ــاذج »املالليـــة«، ولكن ــة لنمـ املكّونـ

بتلـــك البســـاطة والبداهـــة، فاملســـألة تســـتوجب براعـــة 

غـــين 
ّ
ــايئ النغـــيم. فالت ــذ الغنـ ــعري والتنفيـ ــم الشـ يف النظـ

ــا  ــّر عـــن مـ بكلمـــات ثرّيـــة وحبلـــى باملعـــاين الشـــعرية تعـ

يف  يســـتوجب  صادقـــة،  مشـــاعر  مـــن  النفـــس  خيالـــج 

ـــاي« مراعـــاة اجلانـــب اإليقاعـــي 
ّ
ذات الوقـــت مـــن »الغن

بـــن  القافيـــة  بتوحيـــد  وااللـــزام  للنمـــوذج  الشـــعري 

الشـــطرة الثانيـــ�ة والثالثـــة يف النمـــاذج املبتكـــرة مـــن هـــذا 

غـــين بهـــذه 
ّ
القالـــب إضافـــة إىل اإلصـــداح باللحـــن والت

ـــا  ـــد حيملن ـــ�ة. وق ـــة آنّي ـــة ارتجالي ـــة بطريق ـــات املنظوم الكلم

الالت 
ّ

الـــد عمـــق  وتبيـــ�ان  تفصيـــل  يف  للتوســـع  ذلـــك 

التعبرييـــة والســـميولوجية لبعـــض النمـــاذج مـــن الـــرتاث 

ــكاف. ــة الـ ــعيب جبهـ ــدي الشـ التقليـ

عمق الدالالت التعبريية السيميولوجية لبعض

النماذج الغنائي�ة وخاصة يف قالب »املاللية«:

ة من قالب 
ّ

أبرزت طريقة األداء املعتمـــدة يف نماذج عد

التعبريية الســـيميولوجية  الـــدالالت  »املالليـــة« عمـــق 

لهـــذا القالب الغنايئ الشـــعيب، وذلك باحتوائهـــا نوعا من 

اإليقاع املمزّي باســـتعمال مقاطع لفظية طويلة ومنفتحة 

إن كان يف أداء كلمـــات النص األصلية أو يف صواتم امللفوظ 

اإلضايف. فهـــي طريقة تتمـــاىش ومواضيع الغنـــاء يف هذا 

قـــة أساســـا بالهجـــر والرحيل عـــن العرش 
ّ
القالـــب املتعل

 الطابع العـــام وخصوصية 
ّ

وذكـــرى احلبيب. وبـــه نتبـــن

هذا القالب املنعـــوت بـــ »املاللية« وبراعـــة القائل املبدع 

لهـــذه الكلمات يف تغليف هـــذا اخلطاب الشـــعري بطابع 

من احلـــزن والتث�اقـــل يعكس عمـــق الـــدالالت التعبريية 

لهـــذا القالب الغنايئ الشـــعيب.

»كما يكرث اســـتعمال لفظة اخلالـــة – بمعى احلبيب�ة 

الكلمـــة  التحريـــف يف  الرجـــال، وقـــد يكـــون  يف أشـــعار 

مقصـــودا بدافـــع احليـــاء أو تفاديا لما يبعث علـــى اعتقاد 

ه اعـــرتاف بعالقـــة محّرمة«14.
ّ
الســـامع أن

وقـــد جنـــد الكـــّم األكر مـــن هـــذه األلفـــاظ اإلحيائي�ة 

املســـترتة مســـتعملة يف قالـــب املالليـــة كلفـــظ »غزايل« 

ة« وكلمـــة »صاحيب« أو »خـــايل« أو »يا 
ّ

وكلمـــة »يا حـــد

حمامة« وغريهـــا من الكلمـــات ذات الـــدالالت اإلحيائّي�ة 

املخالفـــة ملعناها اللغوي األصلي واليت درج اســـتعمالها يف 

مختلـــف القوالـــب الغنائي�ة يف جهـــة الكاف. 

كمثال لذلك نورد هذا النموذج من قالب »املاللية«:

ة
َ
اڤ

َ
ى رُكوْب الن

َ
 َعل

ْ
ُموت

ْ
َرايِن عِبي�ِدَية                         ون

ة
َ
 َيا َسّواڤ

ْ
ال

َ
 اخل

ْ
وش

ُ
ت

ْ
  ِشف

 هـــذا النوع من اخلطاب غري املباشـــر عن صنعة 
ّ

ويدل

وحنكة كبرية لدى الشـــاعر يف الّربـــط والتأليف بن املعاين 

لصناعة اخلطاب املقصود وإيصال الرســـالة دون الوقوع 

يف احلـــرج أمـــام العاّمة أو التصـــادم مع ما هـــو معلوم من 

عـــرف ســـائد يف مجتمعاتن�ا املحافظـــة. ولـــذا وجب على 

ـــاي« اعتماد أســـلوب اإليمـــاء والتلميـــح يف إيصال 
ّ
»الغن

بعـــض املقاصد مـــن خطابـــه الشـــعري بطريقـــة ذكّية، 

 
ّ

رة يف ســـياق التغين
ّ

وذلك باســـتعمال بعض الرموز املشـــف

باحلبيـــب لرفـــع احلرج عنـــه خـــالل تواصله مـــع العاّمة 

وإلقائـــه النغيم للشـــعر يف بعض املناســـبات االجتماعية 

وخاصـــة منها اليت تشـــهد اختالطا بن الرجال والنســـاء.
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تن�ايم بعض املمارسات الغنائي�ة املرتبطة بالطابع

االحتفايل على غرار قالب »املطلع«:

ـــورة  ـــ�ة املذك ـــعرية الغنائي ـــب الش ـــذه القوال ـــا له خالف

ـــا ألداء  ـــعيب أيض ـــعر الش ـــ�ات الش ـــتخدم أبي ـــن أن تس يمك

ــال  ــكال االرتجـ ــن أشـ ــكل مـ ــو شـ ــع« وهـ ــب »املطلـ قالـ

الغنـــايئ الشـــعري الـــذي يعتمـــد علـــى الطاقـــات الصوتيـــ�ة 

يف ارتجـــال قصـــري وموجـــز لبيتـــن أو ثـــالث مـــن الشـــعر 

ــرويب« أو  ــرى بـــ»العـ ــن أخـ الشـــعيب، )املنعـــوت يف اماكـ

ـــاي« يف هـــذا القالـــب 
ّ
»هـــزان الصـــوت«(. ويقـــوم »الغن

يـــادة يف التطريـــب 
ّ
بـــإدراج بعـــض امللفـــوظ اإلضـــايف للز

 مـــن قالـــب »املالليـــة«، 
ّ

والتنغيـــم، ولكـــن بدرجـــة أقـــل

حيـــث تكـــون الكلمـــات الشـــعرية أكـــرث وضوحـــا وبـــروزا 

للســـامع.

ويســـتعمل غنـــاء »املطلع« عمومـــا يف جهـــة الكاف 

مـــة شـــعرية ارتجالّيـــة تســـبق أداء قالـــب »الغناء 
ّ

كمقد

بالطويـــل« أو مـــا يعـــرف حديثـــ�ا بـــــــ »األغنيـــ�ة« وقد 

توّســـعت شـــهرة قالـــب »املطلع« عنـــد تطـــور طريقة 

بالطابـــع  ارتب�اطـــه  وتمتـــن  بالطويـــل«  »الغنـــاء  أداء 

االحتفـــايل املعـــروف يف مختلـــف املناســـبات االجتماعية 

املقامـــة باجلهـــة، وذلك الرتبـــ�اط هذا القالـــب كما قالب 

»املطلع« بمعـــاين احلب والغـــزل أو كما ينعته الشـــعراء 

بـــــ »شـــعر خلضـــر«. وبذلك تقـــوم أغلب أشـــعار قالب 

»املطلع« علـــى وصف مفاتن احلبيبـــ�ة ومواطن اجلمال 

اية« 
ّ
فيها وهو مـــا يتماىش وأغـــراض »املكـــّب« أو »الغن

والـــيت ارتكـــزت أكـــرث علـــى الطابـــع االحتفـــايل يف ثوبهـــا 

اجلديد مّما زاد يف توّســـع وشـــهرة قالـــب »املطلع« الذي 

يســـبق يف أدائه هذا القالب املســـتحدث املذكور واملرتبط 

تالزمّية. بصفـــة  به 

نموذج من هـــذا القالب الغنايئ االرتجـــايل املعروف يف 

جهة الـــكاف »باملطلع«:

وِمْك
ُ
 ِبيْع ن

ِّ
ايل

َ
                       أْو ِمْن ڤ

ْ
يل

ِّ
ِمْن ڤايِل اْسَهْر الل

رِثْ هُموِمْك15
ْ

 ِتك
َ

 الِزيْن                       َحى
ْ

ڨ َ ْ
 أحل

ِّ
ايل

َ
ِمْن ڤ

توسع شهرة قالب »الطرڨ« مع استقرار

بعض العروش يف املنطقة:

إذا أفردنـــا االهتمـــام بقالـــب »الطرڨ« املشـــهور منذ 

القديم يف جهات شـــرق »اجلزائـــر« وإذا علمنـــا بأن كثريا 

مـــن العـــروش اجلزائرية األصـــل انتقلـــت للعيش جبهة 

 
ّ

»الـــكاف« نظـــرا للظـــروف املختلفة الـــيت مّرت بهـــا كل

املنطقـــة يمكن القـــول بأن قالـــب »الطـــرڨ« أصبح هو 

أيضـــا مـــن أهـــّم القوالـــب املتداولـــة يف جهـــة »الكاف« 

وخاّصة املناطق املجاورة للشـــريط احلـــدودي أين اندمج 

عديـــد الروافد من عرش »النمامشـــة« وأوالد »ســـيدي 

ان الكاف األصلين. األمر الذي ســـاعد يف 
ّ
عبي�د« مع ســـك

عملية انتشـــار هـــذا القالب يف هـــذه الربوع.

وقالـــب »الطـــرڨ« هـــو قالب شـــعري غنـــايئ يعتمد 

التنغيـــم وإطالق الصـــوت والتعبري االرتجـــايل احلّر، وهو 

األكـــرث تمازجا وجمعا بـــن البعد الشـــعري والبعد الغنايئ 

بـــن القوالب املتواتـــرة يف اجلهة.

نموذج من قالب »الطرڨ«:

اْر
َ
ه ث

َ
ْرت

ْ
اْر            ِمْن ُبك

َ
ظ

ْ
ن

َ
 ل

ْ
ُحول

ْ
ْع َمك ْ َ

 جن
ْ

َساڨ

اِري
َ
 البك

ْ
وڨ

ُ
   وْجَحايِف ف

اِلـي
َ
 غــز

ْ
ـاِقــد

َ
 ف

ْ
اْر           يِف اجِليل

َ
 ُمْحت

ْ
َيـا ليْعيِت ِبـت

ي ـِ ـالــ
َ
ـــْرَجـْع لت

َ
ـــي ت

ِّ
ـل

َ
ـاْر          ق بَّ

َ
 د

ْ
 َمْرُسول

ْ
َجاِنيش

اِلـي
َ
 الـزن

ْ
ـِبْك بــن ـْ ع ـَ اْب         يت

َ
ذ

َ
 َراي ك

ْ
وِخذ

ُ
 ت

َ
ال

 َيا َبـاِهــي الغَماْم
ْ

َرق
ْ
ـز

َ
َماْم           َيـا ل ْ َ

 حل
ْ

ـرخ
َ
ِبـاهللْ َيـا ف

اْوُدو ـَ ي تــع ـــْرِ
َ

ي خ
ِّ

ْم            ِتــد
َ
ْم الكـال ـِ ه

ْ
ـو ِتـف

َ
ل

ْ
 وَطاح

ْ
وث

ُ
ث

ْ
 الَمغ

ْ
بت

َ
          ِكي ه

ْ
ح

َ
اْس الْمال

َ
 الن

ْ
بـن

و16
ُ

 يِل عد
َّ
 ِماحْلِبيْب وال

َ
          َحى

ْ
حِنـْس يِف َعـڤِلـي َراح

ويف محّصلـــة القـــول، يمكـــن التأكيـــد علـــى أن الرثاء 

الشـــعري املوجـــود باملنطقـــة ومـــا أنتجـــه من تنـــ�ايم يف 

د يف القوالب الغنائي�ة 
ّ

مســـتوى املمارســـات الغنائي�ة وتعد

 املمارســـات الغنائيـــ�ة بالطابع 
ّ

الشـــعبي�ة، وارتبـــ�اط جـــل

 ;<19&' ;D#\K/&' c'*]&' ;< 31D$&'M *Z'K]&' ,'*\HM 3'*2&' 6+19+ 
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االرتجايل االبداعي يرز بال شـــك عمق وصـــدق التعبريات 

األدبي�ة الشـــعبي�ة املتداولة يف اجلهـــة واألرضية اإلبداعية 

املتين�ة الـــيت اجتمعت حولهـــا، األمر الذي يفّســـر تداولها 

الرتاثيـــ�ة  وخصوصياتهـــا  تفاصيلهـــا  بكامـــل  اليـــوم  إىل 

 املتغرّيات الثقافيـــة واالجتماعية اليت 
ّ

 كل
ّ

وصمودها ضـــد

املنطقة. عرفتهـــا 

املوقع االسرتاتييج جلهة الكاف املجاور للقطر 

اجلزائري وبروز ثقافة املقاومة يف العديد من

 األغاين الرتاثي�ة املشرتكة:

الـــكاف املجـــاور  يعتـــر املوقـــع االســـرتاتيي جلهـــة 

للقطـــر اجلزائـــري عامـــال مـــن العوامـــل احلاســـمة اليت 

ســـاعدت يف بروز تراث شـــفوي ثري مشـــرتك بن ســـكان 

هـــذه املناطـــق احلدودية. فزنعـــة االلتحـــام والتوّحد بن 

ان شـــرق اجلزائر واالرتب�اط اإلقلييم 
ّ
ان الكاف وســـك

ّ
ســـك

والثقايف احلاصل بـــن املكّونات العروشـــية لهذه املنطقة 

ـــر بـــال شـــك يف بـــروز العديـــد من 
ّ
ة أث

ّ
اجلغرافيـــة املمتـــد

دة 
ّ

املمارســـات والتعبـــريات الشـــعبي�ة والـــيت بقيت مـــرد

 
ّ

ون بـــه يف جل
ّ
بـــن األهايل إىل اليـــوم كرتاث مشـــرتك يتغن

االجتماعية. املناســـبات 

كمـــا ســـاعد االلتحـــام احلاصـــل بـــن ســـكان جهـــة 

الكاف وســـكان القطر اجلزائري يف ترســـيخ ثقافة مقاومة 

االســـتعمار وبـــروز العديد مـــن األغاين الرتاثي�ة املشـــرتكة 

بـــن اجلانبـــن مثـــل نمـــوذج »يا عـــن الكرمـــة« والذي 

حيتـــوي تعبريات رمزية وإشـــارات خفّيـــة لبعض األماكن 

فق عليهـــا املقاومـــون لتنفيـــذ بعـــض الهجمات 
ّ
الـــيت يت

 قوات االســـتعمار الفرنـــيس زمن االحتـــالل، فتكون 
ّ

ضد

يـــ�ة منطلقـــا لهـــم يف تمريـــر املعلومـــات 
ّ
التعبـــريات الفن

وإبداع أشـــكال تعبرييـــة جديدة. وهو مـــا يعكس طبيعة 

دة والـــيت جتعل منه يف 
ّ

الرتاث الشـــفوية املتحّولـــة واملتجد

 القضايا اإلنســـاني�ة 
ّ

بعض املناســـبات محمال حقيقّيا لكل

واملشـــروعة. العادلة 

ـَباْر
ْ

ْرَمة واْعِطـيِن خِل
َ

 الك
ْ

َيـا ِعـن

ْ
اڨ احَلال

َ
َها ض

ْ
َوة ِمن

ْ
ش

َ
ة الغ

َ
ل

ْ
َعالُطف
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ْ
ــاف

َ
ڤوِليِي خ

ْ
ييِت َمت

َ
ة وخ

َّ
َيـا َحـد

ْ
اف

َ
ـت

ْ
 لك

ْ
اِنـي أو َبـاِرد ِيْك َبـرَّ

َ
وخ

ْ
اْر الِبيت

َ
 أْست

ْ
يِن ِعند ْ َ

ـاحب
َ
ِبـْك ن

ْ
ل

َ
وك

ْ
ــيت

ِّ
َعـة َول  ِمــْن َعڤـبيِن ِمـالـرِتْ

َ
ال

اْس
َ
 الن

ْ
ِريـيِت بِولد

َ
 يا ُجويِح غ

ْ
وڤاِلت

ـاْس مَّ
َ

و خ
ُ

ِلـيت
َ

 بـُروِحــي خ
ْ

وَجـاِهـد

اْم ـَ ة ويِجيْك الـَوشـ
َّ

ة َحـد
َّ

َيـا َحـد
ْ

ة وحُيْط الـِذَبـان
َ

د
ْ
ْم يِف الـِزن ـِ

ّ
ويـَوش

ْر ِريْم يِّ
َ

ة حْط جد
َ
ت

ْ
ة عالِنك

َ
ت

ْ
الِنك

17 ْ
ـون

ُ
 الـــِزيت

ْ
َطة يِف َواد

ْ
ف

َ
ـْع يِف ن

َ
ِيـْرت

ّ
ي�ة اليت حتملها جل

ّ
صدق املعاين الداللية والفن

النماذج الرتاثي�ة الغنائي�ة:

مـــن خـــالل التعّمـــق يف حتليـــل بعـــض العينـــ�ات الرتاثيـــ�ة 

يـــ�ة 
ّ
 أيضـــا صـــدق املعـــاين الدالليـــة والفن

ّ
يمكـــن أن نتبـــن

 النمـــاذج الغنائيـــ�ة. فمـــن التعبـــريات 
ّ

املحمولـــة يف جـــل

ـــك  ـــخ تل ـــا التاري ده
ّ
ـــيت خل ـــة ال ـــعبي�ة العميق ـــ�ة الش الوجداني

املرتبطـــة بالعالقـــات العاطفّيـــة والـــيت ُجّســـدت بعضهـــا 

ـــود  ـــة. ويع ـــة يف الراع ـــ�ة غاي ـــعبي�ة تراثي ـــان ش ـــعار وأغ يف أش

ذلـــك باعتقادنـــا إىل الواقـــع املعيـــش ومـــا كان عليـــه إيقـــاع 

ـــة«  اَي ـــود »الَهطَّ ـــتقبال لوف ـــن اس ـــكاف م ـــة ال ـــاة يف جه احلي

يف مـــا يعـــرف برحلـــة »النجـــع« نظـــرا لطبيعـــة أرضهـــا 

 هـــذه الظـــروف املعيشـــية يف 
ّ

املعطـــاء. فقـــد ســـاهمت كل

ـــ�ة والـــيت ال  ـــد عـــدد هـــام مـــن التعبـــريات الشـــعبي�ة الفني
ّ
تول

تـــزال متداولـــة إىل اليـــوم.

كمثـــال عن هـــذا نـــورد يف ما يلـــي نموذجا مـــن قالب 

بالطويل«: »الغنـــاء 
ْ

ن
َّ
ــوِنــي َعــال

ُّ
ي                َعـل ـِ  الـَجـال

ْ
ـات

َ
ويِن َرْمـڤ

ُّ
َعل

ْ
اْس َمْريِض َطال

َ
ا ن

َ
اِوي              ه

َ
ي الَطِبيْب يـد ـِ ِجـيُبول

 الَباِدي               َجا َصاَبـة وْجَمـاْم18
ْ

مح
َ
َبة َيا ڤ

ْ
 الَهذ

ْ
عُيون

الوعي اجلمعي بأهّمية املحافظة على العادات 

والتقاليد والزنعة النخوية االعزتازّية اليت يعرف

بها أغلب »الكافية«:

علـــى  املحافظـــة  بأهمّيـــة  اجلمعـــي  الوعـــي  لعـــب 

ان جهـــة 
ّ
بعـــض العـــادات والتقاليـــد الـــذي يتمـــزّي بـــه ســـك

الـــكاف والزنعـــة النخويـــة اإلعزازّيـــة الـــيت ملســـناها لـــدى 

ـــض  ـــى بع ـــة عل ـــا يف املحافظ ـــة« دورا محوري ـــب »الكافي أغل

اخلصوصيـــات الثقافيـــة لســـكان اجلهـــة. كمـــا ســـاهم 

لســـكان  املجتمعيـــة  الرتكيبـــ�ة  طبيعـــة  أيضـــا  ذلـــك  يف 

دة اســـتقّرت 
ّ

الـــكاف املتكّونـــة مـــن عـــروش وقبائـــل متعـــد

يف هـــذه اجلهـــة وكان يف اســـتقرارها تمـــازج وثـــراء تـــرايث 

ــة  ــا يف طبيعـ ــا تنّوعـ ــا أيضـ ــا الحظنـ ــري. كمـ ــي كبـ واجتماعـ

اخلطـــاب املقـــايم والـــذي حيتـــوي علـــى عـــدد هائـــل مـــن 

ـــّية  ـــ�ات العروش ـــة بالرتكيب ـــة املرتبط ـــات النغمي اخلصوصي

املنتشـــرة يف املنطقـــة. 

باإلضافـــة إىل ذلـــك الحظنـــا حضـــور بعـــض التأثـــرات 

ـــن  ـــيت م ـــري وال ـــر اجلزائ ـــن القط ـــا م ـــ�ة أساس ي
ّ
ـــ�ة املتأت الرتاثي

 مكونـــات الـــرتاث 
ّ

أبرزهـــا اكتســـاح آلـــة »الڤصبـــة« جلـــل

دة علـــى 
ّ

الغنـــايئ الـــكايف ومـــا أنتجتـــه مـــن تأثـــريات متعـــد

ــايم  ــاب املقـ ــر. فاخلطـ ــيم املتواتـ ــاب النغـ ــة اخلطـ طبيعـ

املعتمـــد يف نغمـــات تـــراث جهـــة الـــكاف خيتلـــف اختالفـــا 

يف  املتواتـــر  التقليـــدي  املقـــايم  اخلطـــاب  عـــن  جذرّيـــا 

موســـيقى المألـــوف وبقيـــة األنمـــاط املوســـيقية املســـتحدثة 

الـــيت أمكـــن كتابتهـــا )مثـــل بعـــض األغـــاين احلديثـــ�ة(. فـــال 

دا يف األجنـــاس اللحنيـــ�ة وال كـــرثة يف التحـــّوالت 
ّ

جنـــد تعـــد

مـــا 
ّ
املقامّيـــة كمـــا هـــو احلـــال يف موســـيقى المألـــوف، إن

يعتمـــد هـــذا اخلطـــاب املقـــايم الشـــعيب علـــى تركـــزي جنـــس 

ـــرث يف  ـــى األك ـــات عل ـــس درج ـــع أو خم ـــن أرب ـــّون م ـــد متك وحي

 تفاصيـــل اخلطـــاب 
ّ

نغمـــة شـــعبي�ة معّينـــ�ة تـــدور حولهـــا كل

 
ّ

ـــاي« أو العـــازف كل
ّ
املقـــايم، ويســـتعمل مـــن خاللهـــا »الغن

ـــات  ـــراء الدرج ـــة إلث ـــة املمكن ـــ�ات النغمي ـــارف والتلوين الزخ

املوســـيقية وحتليتهـــا بطريقـــة نغمّيـــة خاّصـــة.

 ;<19&' ;D#\K/&' c'*]&' ;< 31D$&'M *Z'K]&' ,'*\HM 3'*2&' 6+19+ 
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التسامح وحسن الضيافة املعروف عن أهايل الكاف

وانتشار الطرق الصوفية:

الـذي  واملضيـاف  املتسـامح  الـكاف  جهـة  أهـل  لعـب 

اسـتقبل عديـد اجلاليـات واألعـراق بدياناتهم املختلفـة دورا 

دة 
ّ

جوهرّيا يف إثراء مخزون املنطقة الرتايث بأرصدة فنّي�ة متعد

زال البعض مـن آثارها متـداوال،  منهـا األندلسـية، والـيت ما ـي

الطبيعـة  تلـك  سـاهمت  فقـد  واملغاربيـ�ة،  العربيـ�ة  ومنهـا 

الطـرق  مؤسـيس  مـن  الشـيوخ  عديـد  توافـد  يف  املضيافـة 

و»القادريـة«  »الرحمانيـ�ة«  أهّمهـا  مـن  والـيت  الصوفيـة، 

و»العيسـاوية«. وقـد ارتبطـت جـل ممارسـاتهم التعبديـة 

بوضـوح  ذلـك  ويتجلـى  املوسـيقية،  بالتعبـريات  الصوفيـة 

يف  املشـهورين  الصاحلـن  األوليـاء  ببعـض  التغـين  يف 

املخيـال اجلمعـي الـكايف )مثـل الشـيخ »المازوين« وسـيدي 

»بومخلـوف« وسـيدي »عمـر«(، الـيء الـذي زاد يف ثـراء 

وتنـوع الرصيـد الـرتايث الشـعيب جلهـة الـكاف.

 املتأّمل يف تاريخ مدين�ة 
ّ

ولتفصيل ذلك يمكن القول بأن

رة 
ّ

الكاف يالحظ أن ظاهرة التّرك باألولياء الصاحلن متجذ

يف ثقافة األهايل منذ القديم. فقد فاق عدد املزارات يف القرون 

األخرية يف جهة الكاف المائة مقام. ومن هنا ندرك عمق هذه 

الظاهرة وترسخها يف ثقافة السكان19. وقد تكّون ذلك بفضل 

طمعا  الصاحلن  هللا  بأولياء  املجتمع  من  واسعة  فئة  ر 
ّ
تأث

الذهني�ة  الصورة   
ّ

وألن وعفوهم.  بركاتهم  على  احلصول  يف 

الّراقة اليت حيملها أغلب السكان عن األولياء جتعلهم واثقن 

من كونهم يف حماية هؤالء األولياء وتشعرهم باألمان النفيس 

والّرويح، انتشرت ظاهرة التصّوف سريعا جبهة الكاف كما 

هو احلال يف أكرث ربوع البالد.

عرفـت  الـيت  بالصاحلـن  التـّرك  ظاهـرة  اقرتنـت  وقـد 

البـالد يف مـا مـى بأعمـال  النظـري يف كل  انتشـارا منقطـع 

دة األمـر الـذي سـاهم يف تكـّون 
ّ

وممارسـات موسـيقية متعـد

رصيـد هـام مـن الـرتاث املوسـيقى الصـويف.

وتأكيـدا لذلك يقول الصادق الرزيق يف هذا املجال: »ففي 

ة شـّيدت لألضرحـة واخللـوات القبـاب الضخمة، 
ّ

تلـك املـد

واملبـاين العظيمـة، وأقبـل النـاس علـى ذلـك متن�افسـن يف 

زخرفتهـا وحتبيس الرباع الطائلة عليها. زمـن أقوى اجلواذب 

املؤثـرة علـى األذواق والطبائع ما توسـع فيه أتبـ�اع الطرق من 

التلحينـ�ات والرتنيمـات، فأجروا لذلـك نظامات مخصوصة 

يف الوظائـف واألعمـال، وتنوعـوا مـا شـاءوا يف تقليـد أحلـان 

اذ كل 
ّ

األغـاين جبميـع معـى النغمة، وتمـزّيوا عن بعضهـم باخت

منهـم آالت مخصوصـة، ونظموا املـداحئ والقصائد اليت حتوم 

هـا حول ذكر شـيخ الطريقـة«20.
ّ
كل

بـه  الـذي مـّرت  الذهـيب  العصـر   ولألسـف، وبعـد هـذا 

ألغلـب  الـرتايث  الرصيـد  وارتفـاع  عمومـا  والبـالد  املنطقـة 

الطـرق الصوفيـة القائمـة بـدأت حتيـط بهـذا الـرتاث الطـريق 

بعـض مخاطـر الرتك والنسـيان فقـد اندثرت بعـض الطرق 

الصوفيـة الـيت كانـت متواجـدة جبهـة الـكاف ولـم يبـق منهـا 

إال بعـض املمارسـات الغنائيـ�ة. وقـد سـعت الفرقـة التابعـة 

بعـض  لهـا  والـيت  الـكاف  جبهـة  »العيسـاوية«  للطريقـة 

األنشـطة القائمة حى اليوم إىل إدراج هذه املدحات اخلاّصة 

املوسـيقية  عروضهـا  برنامـج  يف  املندثـرة  املحلّيـة  بالطـرق 

مـن وقـت آلخـر وضّمهـا ألعمـال احلضـرة »العيسـاوية« 

ـى من الرتاث 
ّ

األصلّيـة وذلك سـعيا منها للحفاظ على ما تبق

املوسـيقي الطـريق املتواتـر باجلهـة.

 وكنمـــوذج عـــن هـــذه املدحـــات املدخلـــة يف برنامـــج 

نشـــاط الطريقـــة »العيســـاوية« نذكر املدحـــة اخلاصة 

»بالقادريـــة« »نـــادوين« و مدحة الطريقـــة »العالوية« 

»ال إاله إال هللا«، باإلضافة إىل مدحة »ســـيدي يوســـف« 

ومدحـــات الـــويل الصالـــح »ســـيدي عمـــر« وغريهـــا من 

يها وإدراجهـــا يف برنامج 
ّ
املدحات األخـــرى اليت قامـــت بتبن

أعمالهـــا املســـّى »املبّيت�ة« وهي الســـهرة الفنّيـــ�ة املقامة 

كنشـــاط رئيـــيس لهـــذه الطريقـــة »العيســـاوية«، األمر 

الـــذي يؤكد مـــا ذهبن�ا إليه ســـابقا، حيـــث ذكرنا بـــأن هذه 

املمارســـات الرتاثي�ة تعرف شيئ�ا من التماســـك وااللتفاف 

الشـــعيب، يف نفـــس الوقـــت الذي ُعـــرف فيه ســـكان هذه 

املدين�ة بإشـــعاعهم وانفتاحهـــم على اآلخر واســـتقطابهم 

أنواعـــا تراثيـــ�ة مختلفـــة على مـــّر الزمن.

اء الرتايث 
ّ

ويف ختـــام القـــول، وتأكيـــدا علـــى هـــذا الـــرث

واتســـاع رقعة املمارســـات الغنائيـــ�ة الشـــعبي�ة وتنّوعها 
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من جهة ألخـــرى من جهات الـــكاف، اخرتنا تقســـيم هذه 

اجلهة تقســـيما منهجيا يســـهم يف توضيح ما انتهين�ا إليه 

دة يف هـــذا العمل، 
ّ

مـــن مالحظـــات واســـتنت�اجات متعـــد

وذلك يف شـــكل خارطة افرتاضية مقّســـمة جلهات الكاف 

حســـب نســـبة تواتر أنـــواع القوالـــب الرتاثيـــ�ة واآلالت 

الدارجة. املوســـيقية 

لن جـــاد هـــذا البحث ببعـــض أســـراره وخبايـــاه اليت 

وثقنـــا بعضها يف هـــذا املقال فقـــد امتنع يف الوقت نفســـه 

عن البـــوح بالبعض اآلخـــر، ونأمل أن نرى مســـتقبال حبوثا 

 الـــرثي يف جوانب�ه 
ّ

وكتابـــات عديدة تهتّم بهـــذا الرتاث الفين

دة واملتداخلـــة ومـــن زوايـــا واختصاصـــات علمية 
ّ

املتعـــد

مختلفـــة تســـاعد يف كشـــف املزيد مـــن أســـراره اخلالدة، 

واســـتجالء ومالمســـة أهّم خصوصياته الرتاثي�ة. وحنن نقّر 

بأن مـــا ورد مـــن معلومات وحتليـــالت خاّصة بـــرتاث جهة 

الـــكاف ال تعدو أن تكون ســـوى محاولة لفتح مجال البحث 

يف هذا املـــوروث الرثي واملتشـــّعب.
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أ. يعقوب املحريق – مملكة البحرين

سيمون جاريج
 من العمل امليداين

اىل البحث النظري
املوسيقى اإلثني�ة بن 

املصطلح والبحث امليداين
»اجلزء الثاين«

األنطلوجيا املوسيقية لشبه اجلزيرة العربي�ة:

أغاين البحر :

يف شـــكله البالـــغ اإلبهـــار، يرز املـــوروث الشـــعري – املوســـيقي 

اخلليي يف موســـيقى صيـــادي اللؤلـــؤ )النهمه( وُيعـــرف أيضا بفن 

البحـــر أو أغـــاين الغـــوص. هنـــا أيضا حـــدد الوســـط املحيـــط ثقافة 

 مـــا ننى بـــأن جزيـــرة العـــرب )شـــبه اجلزيرة 
ً
وفـــن البشـــر: غالبـــا

العربي�ة( فيما يتجاوز صحاريها الشاســـعة واملرعبـــة، حتيطها البحار 

من جهاتهـــا الثـــالث: الشـــرقية واجلنوبيـــ�ة والغربي�ة. ولـــم خيطىء 

 يف تســـميتها وباســـتمرار اجلزيرة. 
ً
اجلغرافيـــون واملؤرخون العرب أبدا

وإذا ما كان العمق األســـايس للشـــعر الكالســـيكي )العريب الفصيح ( 

 مرتبطا بالصحـــراء وحبياة البـــدو، فالبحر بعواملـــه ورموزه قد 
ً
واقعيـــا

وســـم بدوره هـــذه الثقافة العربيـــ�ة، خاصة يف أشـــكالها الشـــعبي�ة.  1
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 أن 
ً
 أو حبارا

ً
 حبريـــا

ً
وكان علـــى البـــدوي الذي أصبح  صيـــادا

يقيم عالقـــة بن ماورثه عن أســـالفه وما هـــو مقبل على 

االندمـــاج فيه. 

هكـــذا ُوِلد قبـــل املســـيحية واإلســـالم بزمـــن طويل 

تقليد حبـــري خليي عريب، والذي تت�الىق طقوســـه وأغاني�ه 

 ،
ً
وإيقاعاته يف املوروث الشـــعري – املوسيقي األكرث تمثي�ال

الغوص. تـــراث  وهو 

ويبـــ�دو أن هـــذا املـــوروث ينتـــيم إىل حقبـــة موغلـــة 

 قبل 
ً
، فقد حتدثت كتابة آشـــورية منـــذ 2500 عاما

ً
زمني�ا

امليـــالد عن »عيون الســـمك القادمة من دملـــون« وما هي 

ســـوى لؤلـــؤ اخلليـــج. إضافة إىل أننـــ�ا على علـــم -بفضل 

احلفريـــات األثريـــة اليت قامت بهـــا ومنذ اخلمســـين�ات 

البعثـــة الدنماركية من جامعـــة آرهوس– بـــأن دملون تقع 

ـــِكُل يف الوقت 
َ

ش
ُ

وبـــدون شـــك يف أرخبيـــ�ل البحريـــن، وت

، حيـــث تطورت حضارة تتوســـط 
َ
ذاتـــه عاصمـــة وإقليما

حضـــارات الهند وحضـــارات بـــالد الرافديـــن. حضارة يف 

 فيها العرب 
َ

جوهرها حضرية وحبريـــة، ولكن حيث َوَجـــد

مـــن أصل بدوي مكانهـــم إىل جانب الشـــعوب األخرى من 

املحيط.   اجلغـــرايف  الفضاء 

يف فجـــر عصرنا أشـــار املـــؤرخ وعالـــم الطبيعـــة پليين 

األكربدوره إىل لؤلـــؤ اخلليج، وكأي نشـــاط اقتصادي آخر 

أدى صيـــد االلؤلـــؤ اىل تدفـــق، ومـــن ثم توطـــن مجاميع 

مـــن أعراق مختلفـــة يف اإلقليم، تأثـــرت تدريجيا بالعملية 

املزدوجة للتعريب واألســـلمة. هذا التدرج البشـــري شهد 

بـــه وبوضـــوح رحالة  عريب شـــهري، إبـــن بطوطة يف ســـرده 

املفصـــل عـــام 1332 ميالدية. واألهـــم لدين�ا هـــو التنوع 

العـــريق للعاملن يف مجـــال الغوص.

»تقـــع منطقة صيـــد اللؤلؤ بن ســـرياف والبحرين يف 

خليـــج هـــادىء كنهر ســـاكن. فعندمـــا تطل أشـــهر أبريل 

ومايـــو تتوافـــد علـــى هـــذه املنطقـــة العديد من الســـفن 

الشـــراعية، وعلى ظهرها صيادو اللؤلؤ وجتـــاره من فارس 

والبحريـــن والقطيف«. إنه إذا نشـــاط اقتصادي يشـــكل 

بني�ة دائمة ومشـــرتكة، حيث يلتقي صيادو وجتار األقاليم 

الثالثة الكرى: فـــارس والبحرين وبلـــدان اخلليج، أقاليم 

شـــرق وجنوب اجلزيـــرة العربي�ة.

وبال شـــك فإن احلديث يف نص الرحالـــة املغريب أو من 

أعقبـــه لم يكن عن الطقـــوس وال عن املوســـيقى واألغاين 

املصاحبـــة ألنشـــطة الغـــوص هـــذه. ولكننـــ�ا نســـتطيع 

 ممـــا وصلنا حـــى اليوم مـــن تقاليد 
ً
االفـــرتاض انطالقـــا

موســـيقية شـــفاهية، واليت مايزال بعض شـــهودها على 

قيـــد احلياة، بأن هـــذا الغوص علـــى اللؤلؤ وبال شـــك قد 

تضمـــن دائمـــا مجموعة من األغـــاين والرقصـــات، اليت ما 

.
ً
 حقيقيا

ً
تزال وحى اآلن تشـــكل طقســـا

مـــا هوهدفهـــا؟ إنه علـــى ما يبـــ�دو ضبـــط إليقاعات 

 لهؤالء 
ً
حـــركات العمل وتعويض عن العمل الشـــاق جـــدا

الغواصن بؤســـاء البحـــر. املجموعة املعقـــدة ولكن ذات 

 يف حلقات 
ً
البنيـــ�ة، لهـــذه املوســـيقى، تكونـــت تدريجيـــا

غنائيـــ�ة وحلني�ة، جندهـــا اليوم تؤدى من قبـــل املجموعات 

الفولكلورية ملختلف بلدان اخلليج، ويشـــار إليها باإلســـم 

العـــام »نهمه«، وهذه املوســـيقى مســـتمرة كتعبري ثقايف، 

رغـــم اختفـــاء وظيفتهـــا يف البحر منـــذ نهاية صيـــد الؤلؤ 

 بالبرتول بعـــد احلرب العامليـــة الثاني�ة. 
َ

ب�ِدل
ُ

الذي اســـت

النهام أو الشـــاعر، يســـتمر بدوره يف إحياء هذه الفرق. 

 يف 
ً
فحـــى وقت قريب شـــارك بعـــض النهامن شـــخصيا

عمليـــات صيد اللؤلؤ يف البحر، وتســـجيالتهم املقدمة هنا 

 من 
ً
ســـمحت برتســـيخ هذا املـــوروث املوســـيقي انطالقا

مصادره احلقيقية  مما يضفي ضمانـــة إضافية ألصالته، 

وباملالحظـــة األكرث دقة لهـــذا املوروث يمكننـــ�ا الوصول – 

 يف الواقـــع - اىل أصوله.
َ
 جدا

َ
نســـبي�ا

فموســـيقى النهمة، تؤدى حى يومنا هـــذا ويف الغالب 

مـــن قبـــل مجموعـــات، يعـــود أصـــل غالبيتها وبشـــكل 

جلـــي إىل األصـــول األفريقيـــة أو الهندية-اإليراني�ة. وهذا 

التنوع العـــريق يتقاطع مـــع معطياتن�ا حول مصـــادر تنوع  

مماريس هـــذه األنشـــطة: فاألعمـــال الفعلية الشـــديدة 

القســـوة، كانت حينها تـــوكل اىل العبي�د الســـود ُمَحَررين 

أو غري ُمَحَرريـــن، واللذين اندمجوا يف مجتمعات ســـواحل 

 «;L12&' 345&'» ;L'-#/&' 08$&'M `:%d/&'  6#U !#CEe' fD#\K/&' R*gC&' 08$&' f&' ;L'-#/&' h/"&' 6+ ;W,1W XK/#\ 
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 وذلـــك منذ زمن 
ً
اجلزيـــرة العربيـــ�ة بأعـــداد كبرية نســـبي�ا

ســـحيق، وحى عصر ما قبل اإلســـالم: أما األســـياد، فهم 

 مـــن العرب، فيحتكـــرون القيادة والتجـــارة، وبعض 
ً
غالبا

األحيـــان وظيفة قبطـــان الســـفين�ة )النوخذه(.

هـــذه الظاهـــرة توضح تمـــزي موســـيقى البحـــر، اليت 

ختتلـــف بشـــكل جلـــي، ببنيتهـــا النغميـــة، واإليقاعيـــة، 

وكذلـــك بآالتهـــا املوســـيقية، بمـــا نعرفه من املوســـيقى 

العربي�ة بشـــكل عام، وتالئم ذات املالحظـــات جميع أنواع 

املوســـيقى اخلليجيـــة. ولذلك علينـــ�ا البحث عـــن جذور 

هـــذه األشـــكال والُبـــى يف تقاليد أخـــرى غـــري العربي�ة.

قـــد يكـــون مـــن بـــاب االدعـــاء النظـــر إىل هـــذ املـــوروث 

ــة  ــة وثقافـ ــى عبقريـ  علـ
ً
ــا ــب كليـ ــاريج، غريـ ــه خـ ــى أنـ علـ

الســـكان األصليـــن. إضافـــة إىل حقيقـــة أن كل املواضيـــع 

اإلســـالم.  النهمـــه تســـتويح  وروح  نفـــس  ـــِون 
َ

ك
ُ

ت الـــيت 

ــات  ــل احللقـ ــل مجمـ ــه داخـ ــة، بأنـ ــة مالحظـ ــب خباصـ جيـ

املوســـيقية،فإن  التعبريالـــذي يرتبـــط بـــه النهـــام عائـــد إىل 

مـــوروث شـــعري- موســـيقي قديـــم، أي املـــوال أو الزهـــريي، 

وهـــو فـــن يـــؤدى بأوجـــه متنوعـــة يف فضـــاءات ثقافيـــة 

 عربيـــ�ة.
ً
أخـــرى، هـــي أيضـــا

 بمجمـــل أغاين 
ً
ومصطلـــح النهمـــه مرتبـــط تقليديـــا

البحـــر، ذات الصلـــة ً بأعمـــال الغـــوص. وأصـــل كلمـــة 

نهمـــه من النهـــام، وهي التســـمية اليت تطلـــق على املغين 

الرئيـــيس املنفرد من مجموعـــة املغنن وقارعـــي الطبول، 

َهَم واليت 
َ
وهو بمثابة حارســـهم، وذلك عـــن طريق كلمـــة ن

: زمجر، تـــأوه...
ً
ــزال معناهـــا احلريف غامضـــا ماـي

هذا الرتاث يتجلى كحلقة كاملة، ومطابقة ملمارســـات 

أساســـية. بقياة النهام، يتن�اوب الغنـــاء املنفرد واجلماعي. 

إيقاعات الطبـــول والتصفيـــق، وتشـــكل مجتمعة وحدة 

نغميـــة تســـى »لفِجـــرَي«، وهو فـــن أصلي تتفـــرع منه 

ســـاين(، )احَلـــدادي(، 
َ

ســـى: )الَعد
ُ

عدة فنـــون ثانوية ت

)احَلســـاوي(، )الَمخمـــوس( وغريها، وتتضمـــن النهمة 

إيقاعـــات موقعـــة. وتعـــود  أغـــان حـــرة متواليـــة وذات 

 إىل 
ً
تســـميات هذه الفنـــون املختلفـــة يف احلقيقـــة، أحيانا

 اليت 
ً
 اىل املـــدة الطويلة نســـبي�ا

ً
تنوعهـــا اإليقاعي، وحينـــ�ا

يســـغرقها الســـرد – الدعـــاء )التزنيله( اليت تســـبق هذه 

الفنون. أمـــا صياغتها فتبقى أكرث فأكرث غـــري محددة، وقد 

ســـى مجموعة 
ً
ختتلف من منطقـــة خليجية إىل أخرى. وت

 »فـــن حبري«.  
َ
هذه احللقـــات املوســـيقية عموما

النهمـــة غنـــاء جماعـــي بمعـــى أن األداء اجلماعي يتم 

 يف احللقة 
ً
 دائمـــا

ً
على نمط نشـــيد كـــورايل يمثل عنصـــرا

املوســـيقية، ويوجد يف مختلف فنون النهمـــة. يف المايض 

كانـــت هـــذه اجلماعيـــة يف حقيقتهـــا مرتبطـــة بمختلف 

أفـــراد  ألن  اللؤلـــؤ،  صيـــد  لعمليـــات  الضروريـــة  املهـــام 

طاقـــم الســـفين�ة كانوا بأنفســـهم ُمغنن، ينقســـمون إىل 

مجموعتـــن تتن�اوبان املهـــام، فبينما ترتـــاح إحداهما على 

ظهر الســـفين�ة بالغناء، تعمـــل األخرى يف انتظار الســـهرة 

 .
َ
حيث يلتئـــم شـــملهم جميعا

 راوية 
ً
االســـتثن�اء الوحيـــد هـــو النهام، ويكـــون غالبـــا

 بإلقاء الشـــعر، حيث يوظفه النوخـــذه )بمثابة 
ً
مشـــهورأ

قبطان الســـفين�ه(  للقيام بمهمة حتفزي البحارة مقابل أجر 

معلـــوم. والنهامون متمرســـون يف فن النهمـــه، حيث يتم 

إحلاقهم منـــذ الطفولة وهـــم يف عمر الســـابعة أو الثامنة 

فـــون بمهام 
َ
بســـفن الغوص يف وظيفـــة »تبـــ�اب«، وُيكل

صغـــرية مثل جتهـــزي النارجيلـــه، تقديم الشـــاي وغريها.

وفيمـــا عـــدا النهـــام الـــذي يقـــوم بـــدور محـــدد بدقـــة، 

 .
ً
فـــإن توزيـــع املهـــام علـــى املوســـيقين ليـــس حصريـــا

هنـــاك بالتأكيـــد مـــؤدو الغنـــاء اجلماعـــي اللذيـــن يضبطـــون 

ومتنوعـــة،  معقـــدة  بقواعـــد  بالتصفيـــق،  اإليقاعـــات 

ــات  ــة يف اإليقاعـ ــة وديمومـ ــرث أهميـ ــر األكـ ــكل العنصـ تشـ

املوســـيقية اخلليجيـــة. يليهـــم عازفـــواآلالت املوســـيقية، 

ـــات  ـــن يف حلظ ـــون الذي  الراقص
ً
ـــريا ، وأخ

ً
ـــا ـــون أيض ـــم مغن وه

ــة مـــن املغنـــن  ــرة مكونـ االســـرتاحة يرقصـــون وســـط دائـ

العازفـــن، وذلـــك حبركـــة دائريـــة متصاعـــدة الســـرعة، تبلـــغ 

ذروتهـــا مـــع اشـــتداد احلمـــاس يف قفـــزة عموديـــة تصاحبهـــا 

صيحـــات إثـــارة مـــن احلضـــور. حـــى اليـــوم تصاحـــب 

 
ً
ـــا ـــة أساس ـــاين املكون ـــض األغ ـــة أداء بع ـــركات التصويري احل

مـــن محـــاكاة صوتيـــ�ة أو حـــى صرخـــات حقيقيـــة، حيـــث 
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ــا طاقـــم  ــام الـــيت كان يؤديهـ ــا املهـ  علـــى بقايـ
ً
نعـــرث مجـــددا

ــايض. ــفين�ة يف المـ السـ

 التجاوبي�ة، يبقى 
ً
يف هذه املوســـيقى اجلماعية وأيضـــا

، فهو املشـــهور بمعرفته العميقة بالدورة 
َ
دور النهام متمزيا

املوســـيقية، ولديه أســـتاذية حيـــة ختوله تكويـــن تالميذ 

يواصلـــون أداء فنـــه. وكل بلـــد خليي له نهامـــه املفضل، 

والـــذي بفضل وســـائل اإلعـــالم احلديث عنـــه، جتاوزت 

 من اجلمهـــور »العاليم«. 
ً
شـــهرته احلدود وحازت نوعـــا

فالنهـــام يوجـــه ويقـــود املجموعـــة يف اختيـــ�ار الدورة 

 
ً
املوســـيقية وتت�ابـــع تفرعاتهـــا وإيقاعاتهـــا، وعليـــه أيضا

التعبـــري من خـــالل األشـــعار املوروثـــه من خزانـــة الرتاث 

املشـــرتك، عن أســـرار العالم الداخلي، النفيس والعاطفي 

لـــكل فـــرد مـــن املجموعـــة. يف أثنـــ�اء هـــذه التحليقـــات 

الشـــاعرية للزهريي، تصغـــي مجموعة الكـــورس ُمقِصَرة 

دورها على االســـتماع واملصاحبة احلـــذرة: مكبح نغيم أو 

قـــرار، وذلك على شـــكل همهمة حادة، قريبـــ�ة من اإليزون 

البزينطي  حيـــث تقطعها زمجرة أصـــوات عظيمة للزفري. 

 تتوقـــف الهمهمـــة لرهـــة، لكنها دائمـــة احلضور 
ً
أحيانـــا

وجبـــالء، وهي تشـــكل املرســـاة اليت يتمســـك بهـــا النهام 

املوســـيقية.  للدورة  أدائـــه  طوال 

 من املمارســـة 
ً
وحنن نعمـــل بطريقة جتريبيـــ�ة انطالقا

الفعليـــة لهـــذه املجموعـــات املوســـيقية، والـــيت تشـــمل 

 مـــن غـــوايص اللؤلـــؤ القدمـــاء النادريـــن. كما نود 
ً
بعضا

 بأنـــه ومنـــذ انقـــراض صيـــد اللؤلؤ، يف 
َ
التوضيـــح أيضـــا

ثالثيني�ات القرن العشـــرين، شـــهد عدد مـــن أغاين العمل 

املرتبطـــة بالعمليـــات الواقعية على ظهر الســـفين�ة ختليا 

بطئـــا، بينما بقيت أغـــان أخرى كفولكلـــور ترفيهي بمجرد 

ِلدة.
َ

ُمق حـــركات 

ســـمة أخـــرى لهـــذا الفولكلور الشـــعري – املوســـيقي 

البحري هـــي مواضيعه: وتســـتدعي بعـــض املالحظات. 

وإذا مـــا أردنا التبســـيط يمكنن�ا القول بـــأن النهمة تتمركز 

حول ثالثـــة مواضيـــع أساســـية: االبتهـــاالت والدعوات 

ذات الطابـــع الديـــين )التزنيلـــة(، والقصائـــد الوصفيـــة 

االســـتبطاني�ة املعـــرة عـــن احلـــاالت النفســـية للبحارة، 

وأهواله.    للبحـــر  املوجهة  واللعنـــات 

تشـــكل التزنيلـــة اجلـــزء األهـــم يف دورة النهمـــة. فهـــي 

تفتتـــح وختتـــم كل عمليـــة مـــن أعمـــال صيـــد اللؤلـــؤ، كمـــا 

يف اخلطفـــة )رفـــع األشـــرعة علـــى ســـفن الغـــوص الكبـــرية( 

أو »ملـــة اجليـــب« وهـــي إنـــزال الشـــراع الصغـــري املســـاعد 

»اجليـــب« ووضعـــه داخـــل الكيـــس، والتزنيلـــة تمـــزي 

ــاين  ــل العدسـ ــري، مثـ ــن لفجـ ــة عـ ــواع املتفرعـ بعـــض األنـ

تنويعتـــن:  علـــى  األغـــاين  هـــذه  وتظهـــر  واحلـــدادي. 

ـــاليم،  ـــع إس ـــا طاب ـــا هن ـــة وله ـــة الصرف ـــاالت املتضرع االبته

حيـــث تطلـــب شـــفاعة النـــيب محمـــد، وعلـــي، وحـــى 

 إىل 
ً
ـــا ـــة، وأحيان ـــارة إىل فاطم ـــارة ت ـــذراء(، يف إش ـــول )الع البت

ـــا  ـــرآن، أم ـــرد يف الق ـــا ت ـــيح، كم ـــى املس ـــذراء أم عي ـــم الع مري

ــا  ــو النـــدب »ويـــاله ويـــاله » ومعناهـ ــاين فهـ ــع الثـ التنويـ

 مـــن الغمـــوض حييـــط بهـــذه 
ً
يـــا ملصيبـــيت. وهنـــاك بعضـــا

املقاطـــع مـــن التزنيلـــة والـــيت تعمـــل كالزمـــة ترددهـــا 

ـــرتك  ـــع ال ت ـــة: ويف الواق ـــداد دورة النهم ـــى امت ـــة عل املجموع

ــد يف  ــا تتجسـ ــٍن، لكنهـ ــوى كل مغـ ــى هـ ــة علـ ــذه الالزمـ هـ

أصـــوات متمـــزية واألســـايس منهـــا جنـــده يف إســـم هللا، 

اإللـــه: وهـــذا اإلســـم يتجلـــى بدايـــة بهـــذا الشـــكل: يـــا هلل، 

يـــا هللا، يـــا هللا، وبهـــذا الصـــوت يقـــدم النهـــام دورة لفجـــري. 

األخـــرى  املقاطـــع   
ً
دائمـــا تســـتخدم  املجموعـــة  ولكـــن 

ـــع  ـــ�ا املقاط ـــون لدين ـــذا يك ـــة: هك ـــة وملتبس ـــة مفارق بطريق

ـــا  ـــل وي ـــا لي ـــ�ة: ي ـــيكية العربي ـــيقى الكالس ـــهورة يف املوس املش

 مقاطـــع يـــا 
ً
ال ال، وكذلـــك هيال،هولـــو، يـــاه و. وجنـــد أيضـــا

ـــدورة،  ـــاين ال ـــدى أغ ـــوان إح ـــل وعن ـــكل املدخ ـــيت تش ـــال، ال م

ــبق  ــذي سـ ــوي الـ ــري قـ ــة بزفـ ــه« املصحوبـ ــة ال »يـ وخاصـ

وحتدثنـــ�ا عنهـــا. 

عطّيت عدة تفســـريات لهذه املقاطع، مشـــبهة 
ُ
لقـــد أ

إياهـــا باملحـــاكاة الصوتي�ة املســـتوحاة من عمليـــات مهنة 

 
ً
البحارة علـــى ظهر ســـفين�ة الغوص – بينمـــا جندها أيضا

يف األغاين ليســـت ذات الصلـــة بالعمل أو كمـــا يف »هاه«، 

يف تماريـــن التنفـــس، إال إذا نســـبن�اها وبدقـــة إىل الصيغ 

امليثولـــويج  العصـــر  يف  املذكـــورة  املقدســـة،  الســـحرية 
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جيفـــورد  وليـــم  اإلجنلـــزيي  الرحالـــة  وكان  جللجامـــش. 

باجلريـــف يف القـــرن التاســـع عشـــريتحدث عـــن مقطع 

»يـــا هي« كتضرع منتشـــر بكـــرثة يف عمان وعلـــى امتداد 

ســـواحل اخلليج، الـــيت يرتادهـــا البحارة العمانيـــون: وقد 

بدا لـــه يف ذلـــك رؤية بقايـــا أثريـــة آللهة ســـبأية جنمية. 

 عـــن هذه الفرضيـــات، اليت لكل منها أساســـه، 
ً
 بعيدا

يبـــ�دو أنه من الصعـــب أن ال جند عالقة بن هـــذه املقاطع 

الصوتيـــ�ة أو املحـــكاة الصوتيـــ�ة وبـــن املقاطـــع الرمزية 

 احلروف املختلفة 
ً
للديانات الســـامية، اليت قدســـت دائما

اليت تشـــكل اإلســـم اإللهي للكائـــن العظيم: ألـــف، الم، 

هـــا، هو، يـــوه: وهـــي ذات احلـــروف واملقاطع الـــيت تكون 

التضرعات األوىل الســـحرية املقدســـة لألناشـــيد املسماة 

»التهليل«، يف شـــعائر طواف الكعبة قبل اإلســـالم. وهنا 

بالتحديـــد جند التقـــارب مع »هـــال، ليه، لو، يـــاه، الركائز 

األوىل للموســـيقى الدينيـــ�ة يف املســـيحية الفطرية، وحى 

اليوم مـــا تـــزال حتتل مكانـــة مهمـــة يف أناشـــيد الكنائس 

اآلرامية. هـــذه العالقة مع اجلـــذور البعيدة للموســـيقى 

املســـيحية يـــويح بها تســـميات بعـــض األنـــواع الفرعية 

مثـــل: برخيـــه، ســـدره، وهـــي ذات أصـــل آرايم. فهل ترك 

دخول املســـيحية النســـطورية مثل هـــذا األثر؟ 

لهـــذا التفســـريما يكفي مـــن املـــررات يف اخلصائص 

العامـــة ألغـــاين النهمة، والـــيت تظهـــر يف بنيتهـــا النغمية 

وطرق ادائهـــا الكـــورايل، مثل املوســـيقى الدينيـــ�ة وبدون 

شـــك ذات أصـــل شـــعائري أو طقـــيس تعبدي. 

التسجيالت:

عـــايم   
ً
ميدانيـــ�ا ُســـِجلت  هنـــا  مـــة 

َ
د

َ
الُمق النمـــاذج 

ـــة  ـــة: جغرافي ـــدة مزدوج ـــيس فائ ـــي تكت 1970 و1975، وه

وتاريخيـــة. فاجلغرافيـــا جعلـــت مـــن جزيـــرة البحريـــن 

ـــؤ.  ـــزي للفولكلـــور املوســـيقي للغـــوص علـــى اللؤل املركـــز الُمَم

 
ً
ــرتكا  مشـ

ً
ــا ــكل تراثـ ــه تشـ ــيقى النهمـ ــت موسـ ــا كانـ وإذا مـ

لـــكل منطقـــة اخلليـــج العـــريب، مـــن الكويـــت وحـــى حبـــر 

 
ً
عمـــان، ففـــي الواقـــع اشـــتهر أرخبيـــ�ل البحريـــن دائمـــا

َمـــزُي 
َ
باالســـتمرارية الطويلـــة املـــدى لرتاثـــه البحـــري، وت

مغنيـــ�ه وموســـيقيي�ه يف فنونهـــم البحريـــه. واجلزيـــرة ذات 

ــذب. ــح والعـ ــن المالـ البحرَيـ

ـــن للبحرين، وســـط محيط 
َ

ر الطبيعي َمك
َ

ـــد
َ

هـــذا الق

صحـــراوي ال يطرقـــه ســـوى البـــدو الرحـــل، مـــن تطوير 

مجتمـــع حضري، حيـــث وفدت إليهـــا عناصر مـــن أقوام 

عربيـــ�ة، أفريقية، هندية- إيراني�ة إندمجت يف شـــعبها ذي 

البحريني�ة.  األصـــول 

 حافظـــت ولوقـــت متأخـــر أكرث من 
ً
والبحريـــن أيضـــا

البلـــدان اخلليجيـــة األخرى على ممارســـة صيـــد اللؤلؤ، 

وحـــى الزمـــن املعاصـــر، فالـــرثوة النفطيـــة لـــم تعرفهـــا 

 رؤية 
ً
. وكذلك ليـــس مســـتغربا

ً
البحريـــن ســـوى حديثـــ�ا

اإلســـتمرارية - وبطريقـــة حيوية- ملوســـيقى الغواصن 

)النهمـــه(، ومغنيهـــا األكرث شـــهرة. 

ـــت  ـــتقاللها وانفتح ـــن اس ـــت البحري ـــام 1970 نال يف ع

تعـــرف  لـــم  املوســـيقية  التقاليـــد  التحديـــث:  علـــى 

صدمـــة املؤثـــرات اخلارجيـــة الغريبـــ�ة، وبقـــي مغنوهـــا 

وموســـيقيوها حـــى اآلن يف القـــرن العشـــرين، مخلصـــون 

للـــرتاث الشـــفهي الـــذي ورثـــوه عـــن األســـالف، ومنهـــم، 

للغـــوص،  املزدهـــر  للعصـــر  املنتمـــن  األحيـــاء  مـــن 

وأشـــهرهم النهـــام ســـالم بـــن ســـعيد العـــالن، املغـــين، 

جاســـم  بـــن  أحمـــد  ومســـاعده  الكفيـــف،  واملرجتـــل 

بوطبنيـــ�ه، وقـــد ولـــد األول مـــع بدايـــة القـــرن، والثـــاين 

 ببضـــع ســـنوات.
ً
أصغـــر ســـنا

ســـالم بن ســـعيد العـــالن  كمـــا مســـاعده أحمـــد بن 

جاســـم بوطبنيـــ�ه ومجموعـــات املغنـــن والراقصـــن من 

املحرق وقاليل، اليت لطالما تـــم توظيف معظم الغواصن، 

وكذلك أفضـــل مغين النهمـــه »النهامـــن« منهما.

تصـــادف تاريـــخ هـــذه التســـجيالت مـــع اكتشـــاف 

الغـــرب وألول مـــرة ملوســـيقى غـــوايص اللؤلـــؤ، وذلـــك 

ألـــن  للســـينمايئ  األوىل  اســـطوانتن:  صـــدور  بفضـــل 

ســـان إيلـــري )مجموعـــة صنـــدوق املوســـيقى – باريـــس(، 

ـــي  ـــث الدنمارك ـــي للباح ـــورا، وه ـــة أوك ـــ�ة يف مجموع والثاني

يف موســـيقى الشـــعوب بـــوول روفســـنج أولســـن: كان 
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 مواصلـــة القيـــام ببحـــث ميـــداين 
ً
علينـــ�ا، متعاونـــن معـــا

المأســـوف  وفـــاة  حـــى  ســـنوات،  لعـــدة  األرض  علـــى 

إنـــه  كوبنهاجـــن.  مـــن  والصديـــق  العالـــم  هـــذا  عليـــه 

مـــن الواجـــب هنـــا شكرالشـــاعر البحريـــين املتمـــزي علـــي 

ــة  ــاعدة قيمـ ــ�ا مسـ ــدم لكلينـ ــذي قـ ــة، والـ ــدهللا خليفـ عبـ

التقاليـــد  هـــذه  بـــكل  العميقـــة  معارفـــه  خـــالل  مـــن 

البحرينيـــ�ة. املوســـيقية  الشـــعرية 

يف عـــام 1975، كان علـــّي القيـــام بمهمـــة جديدة من 

البحـــث امليداين، وذلـــك بالتعـــاون مع صديق آخـــر، علي 

زكريـــا األنصاري، عازف عود كويـــيت موهوب ودبلومايس. 

وهـــذه التســـجيالت إذا، هي ثمرة عمل مشـــرتك.

يف عـــام 1978 صدرت ضمـــن املجموعة املوســـيقية 

لليونسكوأســـطوانة، مســـجلة عـــام 1976 يف البحرين، 

برعاية حبيب حســـن تومـــا )أعيد إصدارها يف اســـطوانة 

ممغنطة يس دي عـــام 1992(. ومنذ توقـــف صيد اللؤلؤ 

حلت الدور مكان ســـفن الغوص، ويف هـــذه املنازل الرتاثي�ة 

القديمـــة، جتتمع اآلن هـــذه املجموعـــات ألداء نفس أغاين 

ورقصـــات الغوص كمـــا كانت يف المايض، وهنـــا توفر لهم 

دار بن جنـــاع البيئ�ة. 

ال ســـيما إن دورة النهمـــة جذابـــة بتنوعهـــا، ولكونهـــا 

مركبـــة من عناصرإيقاعيـــة جماعية مختلفـــة، ففي  هذه 

الرتكيبـــ�ة يت�داخـــل التصفيـــق، اآلالت اإليقاعيـــة، الغناء 

الكـــورايل، مكونـــة يف مجملهـــا وبالتن�اوب وحـــدة صارمة 

خييـــم عليها الغنـــاء املمـــدود للنهام. 

وبعكس املوســـيقى الشـــعبي�ة املدني�ة، فأحلان النهمة 

 ما تكون ذات نسق ثاليث، 
ً
 ذات نســـق ثن�ايئ، ونادرا

ً
أساســـا

وقـــد تصـــل إىل حـــد تكويـــن دورات حلني�ة باســـتطاعتها 

جمـــع ما يصـــل إىل ثالثن مـــازورة فأكرث. 

 يف املوســـيقى 
ً
عنصـــر آخـــر يتكـــرر، معـــروف أيضـــا

الكالســـيكية يف العالم اإلســـاليم وهو األعـــرج أو اإليقاع 

 «;L12&' 345&'» ;L'-#/&' 08$&'M `:%d/&'  6#U !#CEe' fD#\K/&' R*gC&' 08$&' f&' ;L'-#/&' h/"&' 6+ ;W,1W XK/#\ 



146 61 !"#$%  !"#$%&' !()*+,&'

األعـــرج الغـــين بالنغمـــات القويـــة الـــيت تقطعهـــا أخرى 

 يف المازورات غري متســـاٍو 
ً
 نغميـــا

ً
 تت�ابعا

ً
ضعيفـــة، ُمحدثـــا

مـــن حيـــث املدة. 

ــن  ــل مـ ــالن، يقابـ ــري العـ ــَريف الكبـ ــه احِلـ ــري وفنانـ لفجـ

ــر، حيـــث  ــاعة الـــيت تلـــي صـــالة الفجـ حيـــث الزمـــن السـ

األغـــاين  وتصاحـــب  عملهـــم،  يـــوم  الغواصـــون  يبـــ�دأ 

الغـــوص.  عمليـــات 

ـــدم اجلـــزء 
َ

إن التعبـــري العاطفـــي املتكرر)يامـــال( ُيق

ـــل  ـــذي حيت ـــى »الزهـــريي« وال ـــيقي الُمس ـــعري املوس الش

ـــن  ـــوع م ـــه ن ـــة. إن ـــاين النهم ـــوص أغ ـــن نص ـــارزة ب ـــة ب مكان

ــم  ــرث باسـ ــتهر أكـ ــى، ويشـ ـ
َ

ــى الُمغ ــوزون املقفـ ــعر املـ الشـ

»املـــوال«. وللمـــوال تاريـــخ طويـــل، حيـــث انطلـــق مـــن 

بغـــداد العباســـين يف القـــرن التاســـع امليـــالدي، لينتشـــر 

يف مجمـــل املحيـــط العـــريب بتنويعـــات مختلفـــة. وتتكـــون 

 مـــن أربعـــة أبيـــ�ات )رباعيـــة(، 
ً
ُبني�اتـــه املقطعيـــة أساســـا

خمســـة أبيـــ�ات )خماســـية(، ســـتة أبيـــ�ات )سداســـية(، 

أمـــا الزهـــريي فهـــو مـــن ســـبعة أبيـــ�ات )ســـباعية(، مـــع 

ـــعيب  ـــوال ش ـــاس. وامل ـــى اجِلن ـــ�ة عل ـــه الَمبني ـــة قوافي خاصي

ـــي(. َبط
َ
ـــة ) ن ـــة بدوي ـــة ذات لهج ـــا بلغ ـــرز هن ـــره وي يف جوه

أمـــا مضمـــون الزهـــريي فهـــو ذو طابـــع اســـتبطاين: 

العائلـــة  األحبـــة،  فـــراق  احليـــاة،  صـــروف  عـــن  يعـــر 

العمـــل.  قســـوة  مـــن  املعانـــاة  عـــذاب  واألصدقـــاء، 

ـــم   يف األدب القدي
ً
ـــدا ـــهور ج ـــوع أديب مش ـــو ن  فه

ً
ـــة وخالص

ــارة القديمـــة الشـــرق أوســـطية ونعـــين بـــه  لهـــذه احلضـ

ــاء  ــوع الغنـ ــن نـ ــو مـ ــيقي فهـ ــكل املوسـ ــا الشـ النـــدب. أمـ

مـــن  بالعديـــد  يـــن 
َ
الُمز الطويـــل،  الغنـــاء  أو  اإللقـــايئ 

كثـــرية  غنائيـــ�ة  وبمقاطـــع  املمـــدود  الغنـــاء  وصـــالت 

ــ�ة.  ــ�ه الصوتيـ ــام كل تقنيتـ ــر النهـ ــث ُيظهـ ــة، حيـ الزخرفـ

)مـــن  اللحـــين  املـــدى  يف  تتجلـــى  النغميـــة  واخلليـــة 

ــ�ة مـــن األوكتـــاف، ويف  اجلـــواب اىل القـــرار(، وهـــي قريبـ

، ال تتقيـــد بالنمـــوذج 
ً
طبقـــة صوتيـــ�ة مرتفعـــة نســـبي�ا

الكالســـيكي للمقـــام، ولكنهـــا تشـــتق هويتهـــا اخلاصـــة، 

القريبـــ�ة مـــن البيئـــ�ة األفريقيـــة العربيـــ�ة.

 اآلالت املوســـيقية الـــيت تصـــدر اإليقاعـــات 
ً
و أخـــريا

وهي: بالتصفيـــق  مرفقـــة 

اجلحلـــة »إحيلـــه باللهجـــة البحرينيـــ�ة« وهـــي جرة - 

كبرية من الفخـــار يصل ارتفاعها بن خمســـن ومائة 

ضـــَرُب براحـــة اليد، تـــارة علـــى أطراف 
ُ

، ت
َ
ســـنتيمرتا

فوهتهـــا وتارة أخـــرى علـــى جنب�اتها، وهـــذان النوعان 

مـــن الضـــرب هما جلعـــل األصـــوات الصـــادرة عنها 

مبحوحـــة )ُدم على أطراف الفوهـــة ( وواضحة )تاك 

على وســـط جنبيهـــا اخلارجين(.

الطبـــل، مشـــدود عليه مـــن جانبيـــ�ه جلـــد، ُيضرب - 

مَســـك باليـــد الُيمـــى، بينما 
ُ

بعنف بواســـطة عصا ت

تصدرأصابع اليد اليســـرى اإليقاع بضربات أكرث خفة 

علـــى اجلانب اآلخـــر للطبل.

املرواس، طبل صغري اســـطواين مشـــدود على جانبي�ه - 

جلد مربـــوط ببعض.

الطار، نـــوع من الطبول الكبرية املؤطـــرة )الدف( وهي - 

الصغرية. الصنجات  بدون 

الطـــوس أو الطاســـات، كـــؤوس صغرية مـــن املعدن - 

 للشـــرب، ويتم ضرب إحداها باألخرى 
ً
تستعمل أيضا

من جهة الفوهات، وهي حتل مـــكان الصنوج املعدني�ة 

املعروفـــة يف األنواع األخرى من املوســـيقى اخلليجية.

النهمة األوىل:  

ُسِجلت يف دار جناع، املحرق – البحرين عام 1970.

النهام األول: ســـالم بن ســـعيد العالن، النهـــام الثاين: 

بوطبنّي�ه. جاســـم  بن  أحمد 

 تزنيله:. 1

بدعم من همهمـــة خفيضـــة تغنيها املجموعـــة، يب�دأ 

الديين: بالدعـــاء  النهام 

آه يا هللا، آه يا هللا:

صلوا وقولوا... وقولوا: النصلي إال على نبي�ه...

النمدح إال محمد، وعلي زوج البتول...
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 زهريي:. 2

النهام الثـــاين ُيتبع التزنيلـــة بموال زهريي وباســـتمرار 

دعم الهمهمـــة اخلفيضة. يتن�اوب النهامـــان بغناء ممدود 

 
ً
شـــديد الزخرفـــة يف مقطـــع »ها يا يـــا« الذي يقـــدم جزءا

 بإيقاعات على الطبـــل تتطابق واجلـــزء األخري من 
ً
حنـــا

َ
ُمل

النهمه الســـابقة لها، إنه اإليقـــاع األعرج.

 يامال وزهريي:. 3

عـــودة »الهمهمـــة«، يتبعهـــا يـــا مـــال، يبـــ�دأ الزفري 

 إليقـــاع غناء النهـــام األول والذي 
ً
بصـــوت »يي�ه«، ضبطا

يعـــر مطلـــع قصيدته عن العســـر: 

ر لو بِشبه الُعود يرميين« 
َ

ه
َ

»َصرف الد

وعلى موضـــوع نوائب الدهـــر يعيد النهـــام الثاين الرد 

لزهريي: با

زاير مدين�ة حلب يا عويد ريحاين

يا فص ياقوت ارى والكف ريحاين 

ال سري بغداد واقراحرف ريحاين 

قمت اتعلم الدرسعي الجبد علي صعيب

القمر يل تاه يف غميج البحور صعيب

سايلت عن مزنله قالوا عليك صعيب

يف غرفة عاليه والطيب ريحاين.

 يا هاملي وفجري:. 4

تتنـــ�اوب  اجليـــب«:  »ملـــة  حركـــة  يســـم  غنـــاء 

نهائيـــ�ة  بصـــالة  ختتمـــان  املغنيـــن،  مـــن  مجموعتـــان 

»الصـــالة والســـالم علـــى رســـول هللا، هللا الكريـــم، هللا 

الرحيـــم، نرحـــل بفضـــل هللا« هنـــا تدخـــل اإليقاعـــات 

علـــى الطبـــول بهـــذا التضـــرع: »يـــا هللا يـــا هللا يـــا هللا«، ويف 

ـــع  ـــرد، م ـــأداء  منف ـــان ب ـــ�اوب النهام ـــوزون، يتن ـــاء امل ـــذا الغن ه

ـــا ذات  ـــك بتكراررهم ـــة، وذل ـــة« يف اخللفي ـــوت »الهمهم ص

ــات وصيـــغ  ــابقة حيـــث تت�داخـــل مصطلحـ ــع السـ املقاطـ

ـــيم  ـــ�دو تنت ـــى مايب ـــيت عل ـــاه-له-له.... وال ـــه، ش ـــل له-ل مث

ــا. ــرق أفريقيـ ــن شـ ــات مـ اىل لهجـ

 تزنيلة وفجري:. 5

يف عزلـــة نفســـية وجـــزية من التضـــرع  للنـــيب محمد: 

»الصـــالة عليك يا محمد.. عليك صالة ريب يا ســـيدي..«

ثـــم على هذه املقاطع يب�دأ النهـــام األول بصوت منفرد 

تنويعة علـــى ذات احلركة اإليقاعية، بدعـــم من الطبول، 

الهمهمة وصرخات اإلثـــارة من املجموعة.

النهمة الثاني�ة:   

ُسجلت يف دار جناع، املحرق، البحرين عام 1970، - 

النهام األول: سالم بن سعيد العالن، - 

النهام الثاين: أحمد بن جاسم بوطبنّي�ه.- 

 تزنيله:. 6

تب�دأ الـــدورة بغناء إلقايئ على شـــكل تضرعات طويلة 

ومزخرفـــة، علـــى اســـم هللا، واملقاطـــع الرمزيـــة » يـــاه، 

يه، هـــا، لـــه«  والالزمـــة املتكررة يـــا هللا، يـــا هللا...وهذه 

التضرعـــات يتنـــ�اوب على غنائهـــا النهامان علـــى خلفية 

صـــوت همهمـــة اجلوقة.

 يا مال:. 7

يقـــدم النهـــام األول حركـــة »يا مال« بصـــوت منفرد 

 لدخول اجلوقة، اليت ســـرتافق الصوت املنفرد 
ً
حر، ممهـــدا

بهمهمـــة خفيضة الدرجـــة »ونـــه«، منتظمـــة، تفصلها 

مســـافات ثابت�ة، بواســـطة زفري صاخـــب )همهمة(.

 الزهريي األول:. 8

يفـــي »اليـــا مـــال« إىل الزهـــريي األول )أو املـــوال( 

العالن:  بصـــوت 

حيد السعد جد عين باملسري ومى

سيف الدهر عاد وقطع بالضمري ومى

يا عن ابكي على وقت غدى لك مى

ابكي دمع دم وسوي لك غدر وانهار

يا عن ليلك غدا لك كالضى بنهار
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حرش الضمري انتحل بعد الضوه ينهار

قويم تقايض وعزيين على ما مى 

 الزهريي الثاين:. 9

يســـتأنف النهام الثاين بالزهريي، مع اســـتمرار أصوات 

والزفري: الهمهمة 

ساليم يا زين ويا فتان  ويا حريب

حبييب   أصلك من احلور

ولو هو بالنسل حريب

عنك وال جوز ولو ياين ألف حريب

 خطفه:. 10

ما يمزي حركة اخلطفه هو دخـــول اإليقاعات: تتن�اوب 

مجموعتـــان املقاطـــع هيـــه-ال ويـــاه بموجـــب الشـــكل 

التجاويب للحـــن. أما النهام فيأخـــذ املجموعة حنو الهمهمه 

للتحضـــري لدخول إيقاعـــات الطبول.

 لفجري:. 11

 بضربـــات إيقاعية للطبـــول. تتمزي 
ً
يب�دأ لفجـــري فعليا

هـــذه اإليقاعات بالتصفيق، وهو عنصر أســـايس، مع ثالث 

ـــه«، الطبـــل والطوس أو 
ْ
آالت رئيســـية: اجلحلـــه »ليَحل

الطاســـات، واليت قد يضـــاف إليها املـــرواس  والطار.

أو  مجتمعتـــان  التصفيـــق:  تتقاســـمان  مجموعتـــان 

متخالفتـــان بموجـــب األوزان الـــيت تعتمدهـــا كل حركـــة 

إيقاعيـــة، وبشـــكل مركب مـــع ايقاعات الطبـــل يتن�اوب 

النهامـــان بغنـــاء ممدود علـــى خلفيـــة محـــاكاة صوتي�ة، 

مقاطـــع أو صيغ ذات أصول أفريقية. ويضبط املســـافات 

 الصرخـــات أو تهليالت احلمـــاس أو اإلثارة.
ً
بينهـــا جميعا

النهمة الثالثة:   

ُسجلت يف دار جناع – املحرق – البحرين،- 

 مارس 1975 .

النهام األول: سالم بن سعد العالن - 

النهام الثاين: هالل بوخالد- 

 تزنيله:. 12

ال يغـــين النهـــام هنـــا الزهـــريي كامـــال، ولكنـــه يزفـــر 

بانتحـــاب الُمحـــب، ويب�ادلـــه الكـــورال ذات النحيب، مع 

 هيال  يـــا ويـــاله ها هـــا ها...
ً
صـــوت النهـــام مـــرددا

لج بشتكي ما  بقليب لو سالن بكن بكن 

من مقلة غثاها جرح الشنيعه بكن

 لفجري:. 13

دخل هـــذه احلركة اإليقاعات 
ُ

كما يف الـــدورة الثاني�ة، ت

 يرافـــق صـــوت الكورال 
ً
املرتنمـــة للفجـــري. وهنـــا أيضـــا

التصفيـــق وإيقاعـــات الطبول.

 يا ليل:. 14

يب�دأ النهـــام على صوت الكـــورال وإيقاعاته املتواصلة 

»ياليـــل ياليـــل « )وهـــي مقاطـــع محببـــ�ة لـــدى املغنن 

العرب تعين الليـــل، ولكنها يف الواقع رمـــز ديين( ويتن�اوب 

املقاطع. موتيفـــات  النهامان 

 خطفة الشراع:. 15

يف هذه احلركـــة البطيئ�ة، يغين الكـــورال غناء ذا طابع 

ديـــين جلي، يرفـــده إيقاع ذو نســـق ثاليث يتســـم بعدد من 

الكســـور اللحني�ة، الســـيما ضربات »ليحله«.

 زهريي )موال(:. 16

يطغى صوت النهام األول إيقاع الطبول 

» أهل الوفا منهم«

أهـل الـوفـا منـهـم جــرح الـوداد يطـيب 

والناس مالـي عليهم يف الـديـار وطـيب

يـا مـن أنا أدعوه يف حبـر السـرور يطـيب

أهـل الـرده كـالسـراب بـقفـرة ودوى 

عنهـم جتـنب ال يصيبك حكـي ودوى

السـيف جـرحــه يطيب بمـرهـم ودوا

ال شك هيهات مجروح اللسان يطيب 
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األنطلوجيا املوسيقية لشبه اجلزيرة العربي�ة: 

رية واملوسيقى
َ

الصوت: موسيقى الُمدن احَلض

من نتـــ�اجئ اســـتمرار حتول إنســـان الصحـــراء اىل احلياة 

احلضريـــة عـــر القـــرون، والدة أنـــواع موســـيقية مالئمة 

 مـــن حيـــث تطورها: 
ً
حلياتـــه اجلديـــدة، وأكـــرث تعقيـــدا

ن(. هـــذه الظاهـــرة 
ُ

املوســـيقى املدنيـــ�ة )نســـبة إىل الُمـــد

، وكأنهـــا انبثقت بفعـــل ســـحرًي: إنها ثمرة 
ً

د بغتـــة
َ
لـــم تول

 
َ

ث
َ

الهجـــرات، واإللتقاء بثقافـــات أخرى مجاورة، ممـــا أحد

، حســـب املصطلـــح العزيز 
ً
 موســـيقيا

ً
( اختالطا

ً
)تهجين�ا

علـــى األنرثوبولوجيـــن. هذا االنفتـــاح حنو اخلـــارج حدث 

بشـــكل خاص عـــن طريـــق البحر: اندفـــاع هجـــرات البدو 

مـــن جند أو من األقاليم اجلنوبي�ة لشـــبه اجلزيـــرة العربي�ة، 

حنو الســـواحل الشـــرقية للخليج، أدى إىل خلق قرى صغرية 

جتارية،  تتمحور أنشـــطتها حول الصيد والتجارة البحرية. 

حتـــول البـــدوي اجَلّمـــال املرتحـــل اىل صيـــاد وحبـــار. 

ــرك  ــه ويتحـ ــش فيـ ــذي كان يعيـ ــون الـ ــاد الكـ ــريت أبعـ تغـ

ضمـــن حـــدوده، وهـــو صحـــراء اجلزيـــرة العربيـــ�ة ومواقـــع 

 
ً
مصـــادر امليـــاه فيهـــا، وتوســـعت حنـــو آفـــاق أخـــرى، إذا

ــات املحيـــط الهنـــدي  ــة ثقافـ ــرى، خاصـ ــات أخـ ــو ثقافـ حنـ

هـــذه  ضفافـــه.  علـــى  الواقعـــة  الغنيـــ�ة  واحلضـــارات 

التقاليـــد البحريـــة الـــيت لـــن يبطـــىء البـــدو يف اســـتيعابها، 

سيســـعى بـــدو اجلزيـــرة إىل تعلمهـــا مـــن الشـــعوب األصليـــة 

ــدة،  ــبه خالـ ــة شـ ــذ أزمنـ ــول البحرمنـ ــة حـ ــرى املقيمـ األخـ

ـــن  ـــاؤوا م ـــن ج ـــر(، الذي ـــعب البح  ش
ً
ـــا ـــن )حرفي كالبحريني

أرخبيـــ�ل البحريـــن وانتشـــروا بســـرعة يف قـــرى صغـــرية علـــى 

ــا. ــر وغريهـ ــت، قطـ ــج، يف الكويـ اخلليـ

وبعـــد حتولهـــم إىل اإلســـالم بواســـطة البـــدو األوائـــل 

الذين اســـتقروا هناك، علموا البدو أســـرار املالحة البحرية 

والصيـــد، آخذيـــن بي�دهـــم إىل مغامراتهم البحريـــة. ومما 

الشـــك فيه، بأنه من هذا العصر الســـحيق يمكننـــ�ا تأريخ 

الـــيت  الثقافيـــة الشعرية-املوســـيقية،  تكـــون األرضيـــة 

ســـتتطور لدى احلضـــر، ثم لدى ســـكان املدن الســـاحلية 

 الـــرتاث البـــدوي القديم، 
َ
اخلليجيـــة، الذيـــن أبقـــوا حيـــا

 يف مضـــارب اخليـــام لقبائـــل البدو 
ً
خاصـــة ما كان نشـــطا

الرحل املحيطة أو املتداخلة مـــع القرى الصغرية احلضرية، 

واليت سيســـتلهمون منه )الرتاث البدوي القديم( أشـــكاله 

الشـــعرية واملوســـيقية لبن�اء ذخريتهم اخلاصة اليت جندها 

اليـــوم. وبفضـــل العالقـــات البحريـــة للصيـــد وخاصـــة 

للتجـــارة، فـــإن هـــذه التقاليـــد املوســـيقية املدنيـــ�ة، ومع 

2
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ارتب�اطهـــا جبذورها العربيـــ�ة، وعلى ما يبـــ�دو،  قد تعرضت 

ملؤثـــرات مـــن الشـــعوب أو األعـــراق القادمة مـــن البلدان 

املجاورة، واليت أقامت يف املدن اخلليجية، وحتولت بســـرعة 

. ألنه 
ً
إىل العربيـــ�ة. كما حدث للثقافات األخـــرى األكرث قدما

مهمـــا تعمقنا يف أغـــوار المايض سنكتشـــف بـــأن األقاليم 

اجلنوبي�ة والشـــرقية الســـاحلية لشـــبه اجلزيـــرة العربي�ة 

 الرحـــالت البحريـــة، فالســـفر كما 
َ
قـــد مارســـت أساســـا

ُيســـى اليوم، كان يف اجتاهن رئيســـين: الصيـــد والتجارة 

البحريـــة مـــع املـــدن الواقعـــة علـــى حبـــر عمـــان واملحيط 

الهندي. حيث ســـتكون لهذه األنشـــطة نتيجـــة مزدوجة: 

 مـــن العمل، من 
ً
 شاســـعا

ً
فمـــن جهة ســـتمنح العرب حزيا

الســـواحل الشـــرقية ألفريقيا، ويف اجتاه املدن الهندية، حى 

بومـــيب وكالكتا، ومن جهـــة أخرى ســـتخلق وظائف، حيث 

ســـيختلط التجار والبحـــارة والعمـــال املنتمـــون إىل أعراق 

متنوعـــة، وبالنتيجة مـــن ثقافات متعددة. ففـــي الروايات 

املوغلـــة يف القدم للرحالة، وحى األكـــرث حداثة بينها، هناك 

إشـــارات إىل أطقم ســـفن التجارة، حيث يت�الىق العرب من 

أصـــول بدوية، مع عبي�د ســـابقن مـــن أفريقيـــا أوأبن�ائهم 

الُمَحرَريـــن، وبلوش من فـــارس، وهنود من مالبـــار. وهذه 

احلاجة إىل األيـــدي العاملة )يف الكويت فقط، ولتشـــغيل 

مئـــات الســـفن، صغريها وكبريهـــا، كان يلزم  حـــى ما قبل 

عشـــرين�ات القرن العشـــرين، من العاملـــن، ما مجموعه 

 بن العشـــرة واخلمسة عشـــر ألف رجل(، ستخلق 
َ
تقريب�ا

 ما تنتج عنها توليفات  
ً
تراكمات اجتماعية ثقاقية، ســـريعا

مبهرة يف أصالتها وثرائها، الســـيما على صعيد املوســـيقى. 

إنه وبال شـــك، من هـــذا االمزاج تشـــكل النوع املوســـيقي 

املدين )نســـبة إىل الُمـــدن( األكرث تطورا يف إمـــارات اخلليج: 

َحـــن بصحبة آالت موســـيقية، وحركات 
َ
الصـــوت، غناء ُمل

راقصة، هـــي بذاتها علـــى قدر مـــن التعقيد.

الصوت :

ال بـــد يف البدايـــة من هـــذا التوضيـــح: لن يكـــون من 

املناســـب تصنيف الصـــوت ضمـــن األنـــواع املنتمية إىل 

التقاليد الشعرية-املوسيقية الشعبي�ة الصرفة. فإضافة 

 مـــا يعتمد علـــى نصوص 
ً
اىل حقيقـــة أن الصـــوت غالبـــا

شـــعرية باللغة العربي�ة الفصـــى، وتصاحبه آلـــة العود، 

وهي آلة وبامتي�از من املوســـيقى العربي�ة، كما أن ممارســـة 

فن الصوت وبني�اتـــه النغمية-اإليقاعيـــة الفائقة الدقة، 

 على مؤديـــن أكفاء 
ً
 مقتصـــرا

ً
 موســـيقيا

ً
جتعـــل منه نوعـــا

وجمهوِر محـــدود، كما هي احلـــال يف الديواني�ات )حلقات 

موســـيقية أدبيـــ�ة تنعقـــد مســـاًء يف منازل األعيـــان(، مع 

أن الصـــوت ومنذ عـــدة عقـــود ذو مكانة مهمـــة يف الرتاث 

الشـــعري- املوســـيقي لبلدان اخلليج، كما أنه ينتيم منذ 

زمـــن إىل املـــوروث التقليدي،الـــذي تنهل منه املوســـيقى 

اإلقليم.  بهـــذا  اخلاصة 

إن مســـألة أصول الصـــوت التاريخية تشـــكل بعض 

الغمـــوض: هـــل هـــو تـــراث كالســـيكي عـــريب قديـــم، أم 

إبـــداع حديـــث أجنيب ـ عـــريب خـــاص بمنطقـــة اخلليج؟ 

املوســـيقية  األوســـاط  يف  جاذبيـــ�ة  األكـــرث  الفرضيـــة  إن 

اخلليجية تريد ربـــط هذا النوع الفين باملوســـيقى العربي�ة 

الكالســـيكية القديمة للصوت، املذكور يف »كتاب األغاين 

اإلصفهاين«. فـــرج  أليب 

، ينطلقـــون مـــن اخلصائص 
ً
املؤرخـــون األكـــرث نقـــدا

 
َ
النغميـــة واإليقاعية، وكذلك من الظهور احلديث نســـبي�ا

لهذا النـــوع الفين، مرجحن فرضية األصـــل من اخلاريج. 

 إال 
ً
ومع كـــون احلجـــج املؤيدة لهـــذا املوقف أكـــرث احتماال

أنه مـــن الواجب ايضـــاح تب�اين�اتها.

إنه ملن املفيد مالحظة بأن مســـى الصوت، املستخدم 

بشـــكله يف اللهجات املحلية اخلليجية يشري يف اخلليج إىل 

نـــوع من املوشـــح النغـــيم ـ اإليقاعـــي، وكذلـــك الرقصة 

ث ظاهرة فريدة 
َ

املصاحبة، جيعل من هـــذا الرتاث الُمَحـــد

.أمـــا يف املناطق األخرى 
ً
يف إطار املوســـيقى العربيـــ�ة عموما

فقـــد أصبح هـــذا املصطلـــح يف طي النســـيان، ولـــم يعد 

يشـــري إال لكلمة الصوت البشـــري بمختلف نراته، ولذلك 

فهذه العـــودة إىل اجلذور حـــدث فريد.

 أن نضع ضمـــن جناحات إحياء المايض، 
ً
ويمكنن�ا أيضا

ى، 
َ

كـــون الصوت احلـــايل كما الصـــوت القديم شـــعر ُمغ

َحـــن يرافقـــه العـــود. حداثة الصـــوت النســـبي�ة تب�دو 
َ
ُمل
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 بســـبب عناصر ظهوره يف اخلليـــج: إن من أطلقه هو 
ً

جلية

َرج )1836 
َ

شاعر- موســـيقي معروف: عبدهللا محمد الف

– 1903(، أصلـــه من الكويت، يعتره مؤرخو املوســـيقى 

اخلليجيـــة األب، او علـــى األقـــل املعلـــم األول للصـــوت 

ناة اليت انتشـــرت بســـرعة 
َ

لتأليفه لعدد من القصائد الُمغ

يف هـــذه املناطـــق، وكانت بمثابـــة النماذج الُمحتـــذاة لهذا 

النوع اجلديد من املوســـيقى: يف ذات الوقـــت أدخل الفرج 

يف منطقة اخلليج، ُمصاحبة العود الكالســـيكي املصري – 

ـــكل 
َ

َمرثّي الش
َ

الســـوري، وكذلك املرواس. إن تبين العود ك

بـــذراع قصرية، منذ القرن التاســـع عشـــر امليالدي يشـــري 

 إىل أن هذه اآللة املوســـيقية، الدائمـــة احلضور يف كل 
ً
جليا

املحيـــط العريب منذ بدايـــات العصر الوســـيط قد اختفت 

 من منطقة اخلليـــج ذاتها. 
ً
فعليـــا

 ذكر الدخـــول احلديث للعـــود العريب، 
َ
إذا كان ُمجديـــا

 هنـــا، التشـــديد على البيئـــ�ة اليت 
ً
فـــإن ماهو أكرث حســـما

نهـــل منها عبـــدهللا الفرج اســـتلهامه، واليت وبالشـــك قد 

تأثر وبعمـــق بها، املقصـــود يف الواقع  بوميب، هـــذه املدين�ة 

الكبـــرية واملينـــ�اء لشـــبه قـــارة، نعـــرف أهميتهـــا كمركـــز 

للعالقـــات البحرية يف املحيـــط الهنـــدي، وخباصة صوب 

جنـــوب وشـــرق اجلزيـــرة العربيـــ�ة. ولكن عبـــدهللا الفرج 

وريث عائلـــة غني�ة مـــن التجار،هاجـــرت اىل بوميب، تلقى 

تعليمـــه يف املـــدارس الهنديـــة، وفيهـــا تعلـــم املوســـيقى 

والشـــعر. ويف ذات الوقـــت حافظ علـــى اتصاالته بوطنه 

األم الكويـــت، حيـــث درس اللغة العربيـــ�ة واألدب، وأقام 

فيها حى وفاتـــه، ليصبح مـــن أوائل الشـــعراء - املؤلفن 

املوســـيقين اخلليجيـــن احلديثن. وقد كانـــت قصائده 

اليت حلن موســـيقاها بنفســـه أو حلنهـــا غريه فيمـــا بعد، 

اليت ستشـــكل قاعـــدة ألشـــهر أغاين فـــن الصوت.

اخلصائص والُبىن املوسيقية :

، فإن 
ً
إذا كان الطابـــع العـــريب للتأليف الشـــعري مؤكدا

 .
ً
ظِهـــُر جوانب أكـــرث تعقيدا

ُ
الُبـــى النغمية واإليقاعيـــة ت

 فرضيـــات 
ً
 ُيطـــرح ســـؤال األصـــول، مثـــريا

ً
وهنـــا أيضـــا

 مـــن الوســـط املحيـــط أو الُمعـــاش 
ً
متعارضـــة انطالقـــا

حيث عاش عبـــدهللا الفرج، وســـطا ليس بهنـــدي فقط، 

 يف الواقع 
ً
. كانت بوميب مـــالذا

ً
ولكـــن باألخص يمين أيضـــا

جلاليـــة كبرية مـــن املهاجريـــن اليمنين، واليت تشـــكلت 

يف أوســـاطها مجموعـــات من املوســـيقين، مـــن مؤلفن 

ومغنـــن لتخليد موســـيقى وطنهم األصلـــي اليمن. وكان 

احلـــرص على أن تكون هذه املوســـيقى مطابقـــة للتقاليد 

الـــيت تمتـــد جذورهـــا إىل العصـــر  املوســـيقية اليمنيـــ�ة، 

العبايس. مـــن هنا يمكن إجيـــاد العالقة بـــن فن الصوت 

واملوســـيقى التقليدية اليمني�ة لما قبـــل العصر احلديث، 

وخباصة ما كان ُيمارســـه املوســـيقيون الُمقيمون يف بوميب، 

وهي علـــى ما يبـــ�دو كانـــت أفضل مـــن حيـــث املحافظة 

علـــى أصولها مـــن تلك املـــؤداة يف اليمـــن املعاصر.

إضافـــة إىل هـــذا املصدر لإللهـــام املوســـيقي لعبدهللا 

الفـــرج، ربما مـــن الواجب التشـــديد على األهميـــة األبلغ 

ملصـــادره، وهـــي التقاليـــد الشـــعبي�ة البحرينيـــ�ة.  فهذا 

األرخبيـــ�ل يمتلك فن الصوت، الذي يشـــهد الرتاث العريب 

علـــى عمقـــه التاريـــيخ. لقـــد قـــام موســـيقيان تقليديان 

كبـــريان، معاصران لعبـــدهللا الفرج هما محمـــد بن فارس 

وضايح بـــن وليـــد، بتطوير تقاليـــد فن الصـــوت ليصبح 

علـــى شـــكله احلايل، وقـــد اســـتلهم عبد هللا الفـــرج ذلك 

إلغنـــاء أعمالـــه الفني�ة. أمـــا محمد زويد، فســـيصبح من 

أواخر مـــن تتلمذ علـــى يد الفنانـــن الثالثة الســـابقن.

 مـــن الُمجادلـــة حول ملن 
ً
وإنـــه ملن املجـــدي أكرث بـــدال

تعود أبوة الصـــوت، اإلعـــرتاف بطابعه الرتايث املوســـيقي 

اخلاص بمنطقة اخلليج، ُوِلد بالشـــك مـــن روح التوليف 

املالزمة للموهبة الشـــعرية ـ املوســـيقية لـــرواد الصوت، 

هـــذا التوليف ســـيرز من خـــالل حتليلنا املوجـــز للعناصر 

 متواليات 
ً
املكونـــة للصـــوت: إن دورة الصـــوت هي فعليـــا

مـــن احلركـــة الغنائيـــ�ة ـ اإليقاعيـــة، الـــيت تتكـــون بن�اها 

كاآليت: التقليدية 

استهالل موسيقي على آلة العود: تقسيم.- 

 طويل، من النوع اإللقايئ. - 
ٌ

التحريرة: غناء ُمرَسل

َحن تصحبه ضربات - 
َ
غناء الصوت ذاته: وهو غناء ُمل

الطبول ومضمونه شعٌر موزون وُمقفى.
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 ملقاطع - 
ً
التوشـــيحة: وهـــي تنويعـــات تكون مدخـــال

شـــعرية علـــى موتيف نغـــيم جديد.

الَبْسته: أغني�ة بلحن ســـريع تصاحبها إيقاعات على - 

اختي�ارية. وهي  اليمني�ة،  الطريقة 

تب�دوهـذه الُبنيـ�ة التقليديـة للصـوت نظريـة يف الغالب، 

حيـث يتصـرف فنانـو الصـوت حبريـة يف تغيـري أو ابتـكار   هذا 

اجلـزء أو ذاك داخـل دورة الصـوت. أمـا النصـوص الشـعرية 

فهـي بالعربي�ة الفصى، شـبه الفصـى أو باللهجـة املحلية. 

 نظـام 
ً
للـوزن والقافيـة فيهـا تتبـع غالبـا الُبنّيـ�ة العروضيـة 

ى، املشـهور يف املوسـيقى 
َ

املوشـح، هـذا الشـعر املـوزون الُمغ

العربيـ�ة، ولكـن بتعديـالت مالئمـة: واملقصـود هنا إسـتعارة 

عبـدهللا  ألن  الهنـدي،  بالشـعر  خاصـة  خارجيـة  أوزان  مـن 

الفـرج جييـد بإتقـان اللغـة الهنديـة، ويجـب التأكيـد علـى أن 

قصائـد دورة الصوت تقتصـر على مقاطع قصرية من أربعة، 

خمسـة، سـتة أو سـبعة أبيـ�ات شـعرية كحـد أقـى، وذلـك 

. ويلعب 
ً
بعكـس القصيـدة التقليدية العربيـ�ة الطويلة جـدا

 ذو 
ً
، ولكن عـزف العود أيضـا

ً
 رئيسـيا

ً
الشـعر الُمغـى هنـا دورا

أهميـة، سـواء علـى شـكل تقسـيم،أو ملصاحبتـ�ه الغنـاء احلر 

الصـوت  قصائـد  أمـا  املوسـيقية،  والفواصـل  واإليقاعـات 

 بلهجـة محليـة: 
ً
فمكتوبـة بلغـة كالسـيكية جديـدة، وأيضـا

 يقـوم املغنون بأنفسـهم وهم أميون حبفـظ القصائد 
ً
وأحيانـا

يسـمح  ممـا  النحـو،  قواعـد  متجاهلـن  قلـب،  ظهـر  عـن 

بتصنيـف الصوت إىل جانب األنواع الفني�ة شـبه الشـعبي�ة.

النســـق  وهـــو  التوليـــف  عوامـــل  مـــن  آخـــر   
ٌ

عامـــل

ـــق  ـــه ال يتطاب ـــودال، ولكن ـــون م ـــا يك ـــة م ـــذي عام ـــايئ وال الغن

ــة  ــان املرافقـ ــى األحلـ ــا تبقـ ــام، بينمـ ــد الَمقـ   وتقاليـ
ً
ــا دائمـ

واإليقاعـــات وفيـــة لـــه.

 ناجح 
ٌ

أمـــا األول وهو ما ُيرافق الغناء من إيقـــاع  فمزيج

من العـــزف علـــى العـــود وإيقاعـــات املـــرواس وتصفيق 

 
ً
 أو تتن�اوبـــان غالبا

ً
املجموعتـــن، اللتـــن تتجاوبـــان حينـــ�ا

بنوتة معاكســـة، ويشـــكل التصفيق يف موسيقى الصوت 

، لم ُيـــرتك للصدفة وعلى هـــوى الفنانن، بل 
ً
 حقيقيـــا

ً
فنا

 ال يتجرأ من 
ً
ِســـق باتب�اعه لقوانن محددة، وأصبح جـــزءا

ُ
ن

ســـد 
ُ

مكونات الُبنيـــ�ة اإليقاعيـــة بمجملها. والتصفيق جي

يف ذات الوقـــت املشـــاركة الوثيقـــة بن املغنـــن واآلالت 

املستمعن.  وجمهور  املوســـيقية 

أما اإليقاعات املوســـيقية حبـــد ذاتها فتشـــكل قاعدة 

ـــرق بن صـــوت وآخر، 
َ

فـــن الصوت، فهـــي الـــيت تَوِلد الف

أكـــرث من النغـــم الغنايئ، النـــص الشـــعري أو العزف على 

 
ً
اآلالت املوسيقية. واإليقاعات املوســـيقية موزونة عموما

وتســـتن�د على نوعن رئيســـين:

الصـــوت العـــريب: وهـــو علـــى نبضتن بنســـق ثاليث - 

)6/8( مـــع حضور طاٍغ للنوتة املعاكســـة إليقاعات 

الطبـــول والتصفيق.  

الصوت الشـــايم: يتبـــع إيقاع نســـق ثنـــ�ايئ اجلملة - 

 حضـــور طاٍغ 
ً
املوســـيقية بثمان نبضـــات، وهنا أيضا

للنوتـــة املعاكســـة إليقاعـــات الطبـــول والتصفيق، 

 مـــا يتضمـــن تنويعـــات نغميـــة ومنظومات 
ً
وغالبـــا

موســـيقية تكـــون بمثابة ختـــام الدورة.

ويضيف الباحثـــون يف املوســـيقى اخلليجية إىل هذين 

النوعـــن املهمـــن الصوت البحريـــين، اليمـــاين واخليايل،  

بينمـــا يســـيم اليمنيـــون غناءهـــم النغـــيم – اإليقاعـــي 

الصنعاين. بالصـــوت 

ويف الواقـــع فـــإن ذلـــك علـــى األصـــح تميـــزي نظري: 

الصوت البحريين خاصة، يتســـم بأن ســـرعة األداء الزمين 

)التامبـــو( فيـــه وإيقاعاتـــه أكـــرث حيوية، بينمـــا الصوت 

اليمـــاين، والـــذي ُيقصد به خاصـــة إإليقاع بنســـق ثاليث، 

 اإلشـــارة إىل األصـــول اليمني�ة لفن 
ً
واملقصـــود بذلك غالبا

 
ً
 يبـــ�دو أن الصوت اخليايل قـــد وقع تماما

ً
الصـــوت، وأخريا

يف عالم النســـيان.

ِبع أي شـــكٍل صـــارم، إن ال 
َ
ت

َ
إن إيقاعـــات الصـــوت ال ت

نمطيـــة مـــن نـــوع »األعـــرج« )أقصـــاق تركـــي( أو حى 

اإليقاعـــات املتن�اوبـــة باســـتطاعتها التدخـــل وفـــق رغبة 

 إىل هذا 
َ
املغين – املؤدي أو املؤلف – الشـــاعر، مشـــرية دوما

التوجـــه يف التقليد الشـــفهي وهـــو أن ال يتحجر يف شـــكل 

يتجدد. وأن  نهـــايئ 
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ــن،   مزدوجـ
َّ

ــلكن ــوت َمسـ ــد الصـ ــُع تقاليـ بـ
َ
ت

َ
ــذا ت  هكـ

يـــد  تتلمـــذوا علـــى  مـــن  القديـــم عـــر  حيـــث يســـتمر 

أوائـــل األســـاتذة مثـــل أولئـــك الفنانـــن الكويتيـــن أو 

، دون أن حتـــدث 
َ

 أكـــرث حداثـــة
ً
 شـــكال

ُ
البحرينيـــن، أو تَوِلـــد

ـــى   عل
ً

ـــدة م
َ
ـــم، ُمعت ـــن القدي ـــية للف ـــد األساس ـــورة يف القواع ث

نصـــوص شـــعرية جديـــدة، متبنيـــ�ة تقنيـــ�ة صوتيـــ�ة أكـــرث 

 
ً
ـــل أحيانـــا

َ
دخ

ُ
 باألغـــاين الســـورية-املصرية، كمـــا ت

ً
تأثـــرا

يف اآلالت املوســـيقية املصاحبـــة،آالت غـــري العـــود، مثـــل 

الكمـــان، وهكـــذا يتجـــاور ويتكامـــل مغنـــو النوعـــن الفنيـــن 

ــث. ــم واحلديـ القديـ

مـــة هنـــا يلتقـــي مـــؤدوا هـــذا 
َ

د
َ

يف التســـجيالت الُمق

التقليـــد املـــزدوج: املرحـــوم محمـــد زويـــد الـــذي ذاعت 

شـــهرته يف مجمـــل بلدان اخلليـــج العريب،املغـــين الرئييس 

لفـــن الصوت القديم، ويوســـف فوين الـــذي رغم مطابقة 

مـــا يقدمه للتقليـــد القديم لفـــن الصـــوت، إال أنه منفتح 

، بينما جند مغنيـــ�ا وعازفا 
ً

على أشـــكال فنيـــ�ة أكرث حداثـــة

عود شـــاب، وهو آدم عبدالوهاب، ومـــع أدائه فن الصوت 

القديم واحلديـــث، إال أنه يرثيه ويؤديه بأســـلوب متفرد،  

خاصـــة بتقنيـــ�ة صوتيـــ�ة وعـــزف علـــى العـــود مميزين، 

وربمـــا يكـــون األصـــل األفريقـــي لهـــذا املوســـيقي املتمزي 

ليـــس بغريب على األســـلوب والتقنيـــ�ة اجللية خباصة يف 

اإليقاعية.  األشـــكال 

 لربط الصـــوت بأصوله، اليت بال شـــك يمني�ة، 
ً
وختاما

فـــإن النمـــاذج األخرية يف التســـجيالت تســـمح بمالحظة 

التقـــارب واالختـــالف بـــن املوســـيقى اليمنيـــ�ة قديمها 

وحديثها وبـــن الصوت اخلليـــي، واألغـــاين اليمني�ة من 

أداء الشـــيخ علي أبوبكر باشـــراحيل من عـــدن، ويوصف 

باملمثل لهذا التقليـــد القديم، وألحد املغنن األكرث شـــهرة 

يف صنعـــاء وهـــو محمـــد حمـــود احلـــاريث، ويـــؤدي الفن 

املعاصر. الغنـــايئ 

التسجيالت:

 1971 األعـــوام  خـــالل  األوىل  التســـجيالت  تمـــت 

قابـــل ثالثـــة مراحـــل مـــن تاريـــخ الصـــوت 
ُ

– 1976 وت

ث واملعاصـــر. وثالثـــة مغنـــون 
َ

التقليـــدي: القديـــم، الُمَحـــد

خليجيـــون ينتمـــون إىل ثالثـــة أجيـــال يمثلـــون هنـــا هـــذه 

املراحـــل: محمـــد زويـــد، يوســـف فـــوين وآدم عبـــد الوهـــاب.

 ســـيكون مصـــدر إلهـــاٍم لتطورنوع 
ْ

الصـــوت الُمَحدث

جديد، حيـــث أبعدت املؤثـــرات اخلارجية هـــذا النوع من 

الغنـــاء عن خصائصـــه احلقيقية، ولم يكن من املناســـب 

هنا أخـــذه يف اإلعتب�ار.

 صوت شايم:. 1

تم التسجيل يف أبوظيب، يف شهر مارس 1975.- 

الغناء وعزف العود: محمد زويد،- 

املرواس: راشد بن سند.- 

» قالوا تزين صدرها بصليب«

ــام  ــر عـ ــن العمـ ــبعن مـ ــوايل السـ ــد، يف حـ ــد زويـ محمـ

1975، وقـــد تـــوىف بعدهـــا بعـــدة ســـنوات، كان علـــى األرجـــح 

ـــم.  ـــدي القدي ـــوت التقلي ـــار للص ـــن الكب ـــي املغن ـــر ممثل آخ

ـــة  ـــيب، وبرفق ـــريع بأبوظ ـــروره الس ـــالل م ـــجيل خ ـــم التس وت

ــجيله يف  ــتطعنا تسـ ــاري اسـ ــا األنصـ ــي زكريـ ــي علـ صديقـ

ـــت  ـــة الكوي ـــفري دول ـــا س ـــة نظمه ـــ�اء حفل ـــارس 1975، أثن م

يف اإلمـــارات العربيـــ�ة املتحـــدة ســـليمان ماجـــد الشـــاهن. 

هذا الصـــوت التقليـــدي صاحبت حركاتـــه اإليقاعية 

رقصـــة رجالية. يب�دأ هذا التســـجيل بتقســـيم على العود 

ملحمد زويـــد، على الطريقة الكالســـيكية مـــن مقام بي�ايت  

علـــى درجـــة ري ونســـتطيع هنـــا مالحظة أســـلوب زويد 

مـــن حيث تقيـــده مع يم بيمـــول ويس بيمـــول، باملقام مع 

، وكذلك عزفـــه الُمذهل للعود، مع 
ً
حتويالت طفيفـــة جدا

ِســـُم جبالء تقســـيمات الصيغـــة الغنائي�ة، وهي 
َ
ضربات ت

مزية بّينـــ�ة لعازيف العـــود اخلليجين.

يتكـــون اإليقـــاع مـــن ثماني�ة وحـــدات زمني�ة، تتســـم 

األوىل جبالء بالتصفيق، بينما تتعاقب النوتات املعاكســـة 

 
ً
املتفاوتـــة يف بقيـــة المـــازورة، خاصـــة باملـــرواس وأحيانا

بالعـــود، يتصاعد صوت الغنـــاء حُبرّية ليلتقـــي بإيقاعات 

الطبـــول يف نهاية كل فـــرتة إيقاعية. 
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ونالحـــظ بأنـــه يف مطلـــع اإليقاعـــات يتـــم التخلـــي 

ويل، ويتـــم اســـتب�داله بنمـــط 
َ
عـــن نســـق مقـــام بيـــ�ايت األ

مـــن األســـلوب الغنـــايئ املـــودال اخلالـــص، والـــذي لـــم 

ــلم  ــى السـ ــيكية علـ ــات الكالسـ ــتخِدم املخططـ ــد َيسـ يعـ

املوســـيقي. حـــى أنـــه يف هـــذه احلالـــة يكـــون عـــزف العـــود 

علـــى نمـــط مقـــام احلجـــاز، بينمـــا ال ُيراعـــي الُمطـــرب 

الفواصـــل  وتبقـــى  الكالســـيكي.  الرباعـــي  اجلنـــس 

ــن  ــال تدويـ ــن الُمحـ ــل مـ ــا جيعـ ــة، ممـ ــيقية متحركـ املوسـ

نوتاتـــه املوســـيقية.

تعتمد األغني�ة على قصيدة مشـــهورة بلغة كالسيكية  

جديـــدة، ذات بيتـــن وقافيـــة البـــاء املكســـورة )ِب(، كل 

مقطع يتكـــون من بيتن يتبعهمـــا ثالث يتكـــرر كالالزمة 

جبملة غنائيـــ�ة ُمَعدلة للنغمات، إنها التوشـــيحة، ومعناها  

حلني�ة«.  تنويعـــات  أو  »زخرفة 

عنـــد مدخل اإليقاعـــات يزامن تغـــري وزن األبي�ات مع 

تغري ســـلم املودال، تقرتب اللغة من اللهجـــة الدارجة، أما 

املقاطـــع فتنتهي بالزمـــة ُمَعدلة للنغمـــات )do( وتقفل 

دورة الصـــوت هنا بمقطع من مقام رســـت على درجة دو:

قالوا: تزين صـدرها بصليب

 قـلت: املسـيح نبيهـا وحـبيـيب

 
ً

انا ما كرهتك يا صليب ديانة

 يف صـدرهـا امللهوب
ً

بـل غـرية

 يرسـو بمـرفـأ مـْرمـٍر
ً
يا زورقا

واملــوج يــزأر يف ظـالم دروبـي

 التفت ايلَّ حتمل لـوعـيت
َّ
هـال

لفـؤادهــا وصـبابــيت وحنيــيب

واحلب قلت: خرافة حى اذا

الحت عيونِك كاد أن يودي يب.

من اجللـــّي بأن هـــذه القصيـــدة مهداة إىل مســـيحية 

يفرق دينهـــا الُمختلـــف بينها وبـــن حبيبها.

 صوت حبريين )النوع سامري(:. 2

تم التسجيل يف املنامة – البحرين عام 1975- 

الغناء وعزف العود: يوسف فوين - 

»خط الرجا مقطوع من دون ِخلي«

يتخلـــى املغين هنـــا عن االســـتهالل التقليـــدي للغناء 

الطويل مـــن الغناء اإللقايئ، ليب�دأ مباشـــرة طـــور اإليقاع 

بمصاحبـــة »الدربكه« والتصفيق، أمـــا العود فبعد جملة 
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قصرية من التقســـيم، يقدم العازف يوســـف فـــوين عليه 

اإليقـــاع على النســـق الثـــاليث للصوت، بمقاطع شـــعرية 

الرباعية: وحدة  تشـــكل 

خط الرجا مقطوع من دون ٍخلي

ِعزي حلايل حال من دونه الياس

 صوت شايم :. 3

تم تسجيله يف املنامة – البحرين عام 1975- 

الغناء وعزف العود: يوسف فوين - 

»الواحدي قال قمري البان«

يتمـــزي هذا الصـــوت الشـــايم باختالفه عـــن الصيغة 

التقليديـــة بغيـــاب االســـتهالل، فبعد بعض التقاســـيم، 

يبـــ�دأ بوصلـــة عـــزف علـــى العـــود املنفـــرد، قبـــل دخول 

املـــرواس.  إيقاعات 

»الواحدي قال قمري             البان صوته شجاين 

صوت املحبة عجيب

أصوات تشفي قلوب        أهل الطرب واملعاين...«

إن املعاجلـــة الشـــعرية – املوســـيقية هنـــا تت�العـــب 

 صوت 
ً
علـــى املعى املـــزدوج لكلمة »صـــوت«: فهو حينـــ�ا

 آخر الصوت البشـــري، مســـلطة الضوء 
ً
املوســـيقى وحين�ا

علـــى الفضائل العالجيـــة الشـــافية لإلثنن.

ني�ة )األسلوب العدين(:. 4
َ

 بسته َعد

تم التسجيل يف املنامه – البحرين عام 1975  - 

الغناء وعزف العود: يوسف فوين - 

» خليتين يا حبييب« 

ل، على إيقاٍع موزون يســـى 
َ
ز

َ
أغني�ة ُحب من نـــوع الغ

»َبســـِته« )ومعناها بالفارســـية املضاف أو امللحق(، وهي 

لون شـــائع مـــن العـــراق إىل اليمـــن، ويتمزي بكونـــه ُيلحق 

بأغنيـــ�ة طويلـــة، ويبـــ�دو أن أصلـــه مـــن عـــدن يف جنوب 

 يف المازور، 
ً
 رئيســـيا

ً
اليمـــن، تلعب اآلالت املصاحبـــة دورا

حيث تقـــود حـــركات الغنـــاء واإليقـــاع، أما المـــازور فهو 

على ثـــالث وحدات زمني�ة، حبيث تكـــون الثالثة مختصرة 

، فتخلـــق عدم جتانس )أعرج(. ونالحـــظ بأن اإليقاع 
ً
قليال

العدين حيظـــى بتقدير يف املوســـيقى اخلليجية.

 صوت عريب:. 5

تم التسجيل يف جنيف - سويسرا،- 

 يف 24 يوني�ه 1971 

الغناء وعزف العود: آدم عبدالوهاب،- 

املرواس: جابر جاسم ومحمد عواد- 

مجموعة الكورال واملصفقون من أبوظيب - 

يف جنيـــف،  باتينـــو  صالـــة  ويف  يونيـــو 1971،  يف 24 

َمـــت وللمـــرة األوىل يف أوروبـــا مجموعـــة مـــن املوســـيقين 
َ

د
َ

ق

مـــن أبوظـــيب، موســـيقى مـــن جنـــوب شـــرق اجلزيـــرة 

العربيـــ�ة البعيـــد، هـــذه املوســـيقى لـــم تكـــن معروفـــة 

حينهـــا، كان ضمـــن املجموعـــة مغـــن وعـــازف عـــود شـــاب 

ـــاب  ـــو آدم عبدالوه ـــر، ه ـــن العم ـــرين م ـــة والعش يف السادس

ـــك  ، وكذل
ً
ـــدا ـــرد ج ـــود املتف ـــزف الع ـــل، إن ع ـــين األص البحري

صوتـــه الـــداىفء املطبـــوع باحلنـــن، يســـتحق احلفـــاظ 

ـــى   باملع
ً
ـــا ـــس محرتف ـــان لي ـــذا الفن ـــون ه ـــة لك ـــه، وخباص علي

الدقيـــق للكلمـــة.

إن آدم عبدالوهـــاب ال يـــؤدي التقســـيم علـــى العـــود 

بالطريقـــة الكالســـيكية، مـــع مراعاته وجبـــدارة خطوط 

املقامـــات الكالســـيكية،إال أن أصالتـــه تكمـــن خباصة يف 

توجهـــه حنو فتـــح إمكانيـــ�ات إيقاعية جديدة آللـــة العود، 

ولكن هذه اإليقاعات تســـتلهم بثب�ات املخـــزون التقليدي 

الفولكلـــوري للخليـــج العريب. 

»وا بـــرويح مـــن الغيد هيفـــا كالهالل« هـــذا الصوت 

القديـــم، ســـبق وغناه للمـــرة األوىل الفنان الشـــهري ضايح 

بـــن وليد. ولكنـــه هنا يـــؤدى مع تقســـيم بي�ايت بأســـلوب 

حـــر أعيد توزيعـــه على »يم« مـــع »فـــا ب« و»دو ب«. 

يف البدايـــة، ثـــم على نســـق ثن�ايئ اإليقـــاع مع  رفـــع النرة 

يم متقطع يؤدي 
َ

الصوتي�ة للنوتات املعاكســـة، ومكبح نغ

دور ايقـــاع الطبل.
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بقصيدة حٍب شـــبه أدبيـــ�ة وتقليديـــة، يأخذ الصوت 

النـــص،  مـــع  حريتـــ�ه  عبدالوهـــاب،  آدم  يغنيـــ�ه  الـــذي 

 بعضه بشـــعر شـــعيب مرجتل، وكذلك بمحاكاة 
ً
مســـتب�دال

صوتي�ة يســـتخدمها مللء الفراغات املقطعية. ويتمزي هذا 

الصوت باحتوائـــه، بعد كل مقطع من بيتـــن، على قافية 

متكررة كالزمـــة )َرِدْه(، يرددهـــا الكورال:

»خرين يا بوشمشـــما« بمقـــام البي�ايت الســـابق ذكره، 

)يم( ثـــالث حركات غنائي�ة تت�اىل على شـــكل توشـــيحة، 

على ذات الدرجـــة، واليت تم اإلحتفاظ بهـــا، ولكنها تتمدد 

علـــى ســـلم )دياتونيـــك( ملقـــام كار كـــرد )علـــى األقل يف 

 
ً
 إيقاعيا

ً
البدايـــة(، وجتعل اخلطـــوط الغنائي�ة منها نســـقا

 بالصوت.
ً
خاصـــا

أمـــا املوتيـــف النغيم علـــى العـــود فهو ليـــس ذاته يف 

األغنيـــ�ة، ويت�دخـــل حتويل علـــى الالزمة املتكـــررة، حبيث 

 للحركـــة الثاني�ة. وبـــذا يكون التغيري 
ً

خيـــدم خطها كقاعدة

 وعروضيا ً، لكن على إيقـــاِع ثابت، وتغين املجموعة 
ً
نغميـــا

 متابعة إرتجاالته.
ً

مع الصوت املنفـــرد للمطرب، محاولـــة

 نغمية 
ً
 وأنســـاقا

َ
 جديدا

ً
 تدشـــن احلركة الثالثة نمطـــا

جديدة،علـــى تهليلـــة »هـــال، هال، علـــى نغمة القـــرار«، 

بعـــد هذا التحـــول األخري، تعـــاود اآللة املوســـيقية، حيث 

ترجـــع آلة العـــود بعدد من التحوالت بأنســـاق مـــن املقام 

الكالســـيكي، تنتهـــي علـــى غري المألـــوف، بمقام رســـت 

علـــى درجـــة )ال(. أما نـــص القصيـــدة بالزمتـــه املتكررة 

علـــى شـــكل اســـتفهام موجه ملســـافر قـــادم مـــن اليمن، 

فيدعـــو إىل االعتقاد بـــأن أصل هذا الصـــوت عائد للجالية 

اليمني�ةاملقيمـــة يف بومـــيب بالهند.

وا برويح من الغيد هيفاء كالهالل

حسنها شل رويح وعقلي

غاني�ه يف الغواين مالها من مثال

ال وال يف املحبن مثلي

خرين ياكوس عن شمال

عن ساكين ارض اليمن.

حن خاطبتها الوصل قالت ما الوصال

مامرادك من الوصل قل يل ؟

قلت قبله جتودي بها

 شريف بالتاليق يف محلي

خرين ياكوس عن شمال

عن ساكين ارض اليمن.

 صوت شايم:. 6

تم التسجيل يف املحرق – البحرين، مارس 1975- 

الغناء وعزف العود: آدم عبد الوهاب - 

ين هنا إىل اإلســـتهالل على 
َ

»مر وال ســـلم« يعود الُمغ

 من جمـــل الغنـــاء املمدود، 
ً
شـــكل إلقـــايئ، يتضمن عـــددا

، فهوفقـــط للتمهيـــد لدخـــول 
ً
واالســـتهالل قصـــري جـــدا

اإليقاعـــات على نســـق عـــرويض قصري.

»مـــر وال ســـلم« ثم يتبع ذلـــك إيقاع بنســـق ثن�ايئ ذي 

ثماين وحـــدات زمنيـــ�ة، وحى هنا فـــإن النوتة املعاكســـة 

آللة العـــود، وإيقاعات الطبـــول، لها أهمية أساســـية:

»البارحه كنت ســـاهر« يف هـــذه احلركـــة اإليقاعية، 

يعطـــي املغنون احلداثيـــون لفن الصوت، اإليقـــاع  أهمية 

أكر من النصوص الشـــعرية، كما انهم دائمو اإلســـتخدام 

 »دانا  
ً
لبعض صيغ املحـــاكاة الصوتي�ة، ومن أكرثها تـــرددا

دانا يـــا دانـــا« أو »دان دان«، واليت حتـــل يف الصوت، مكان 

صيغة »ياليـــل« يف الغناء الكالســـيكي. وكلمـــة »دانه« 

تعـــين اللؤلـــؤة الكبـــرية، حـــى أن مجموعـــة مـــن األغاين 

ذات اإليقـــاع املوزون قد ُســـميت باســـمها، وُيرِجُع مدونو 

الوقائع أبـــوة »يا دانـــا« إىل عبدهللا الفرج بنفســـه.  

 لتســـجيل حفلـــة جنيـــف، فـــإن آدم هنا جيد 
ً
وخالفـــا

 ،
َ
نفســـه يف وســـطه اخلاص، وبرفقة مجموعة أكـــرث عددا

 من اإلثارة الشـــعبي�ة الفائقـــة، والعفوية 
ً
مما يمنح  جـــوا

الغنـــاء، املتكرر برتابـــة بطبيعته.  لهذا 
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 صوت حبريين:. 7

تم تسجيله يف املحرق – البحرين، عام 1975- 

الغناء وعزف العود: آدم عبدالوهاب- 

الكورال والتصفيق: غواصون من البحرين - 

ّي – يانوخذه السنبوك«  
َ

»ه

 يتيـــح للفنـــان آدم الغناء علـــى عوده، 
ً
 حـــرا

ً
إن نســـقا

وبمصاحبـــة مجموعـــة مـــن غـــوايص اللؤلـــؤ، وآالتهـــم 

اإليقاعيـــة »ليحلـــه« والتصفيق، وما يمزي هـــذا الصوت، 

هـــو اســـتلهامه ملواضيـــع النهمـــه:  وكمثـــال علـــى ذلك 

ـــي للبحارة، حى ال يرتكـــوا أحبتهم، 
َ

فالســـتهالل نداء ش

يلـــي هـــذه احلركة مـــن الغنـــاء اإللقـــايئ ثيمـــة غنائي�ة-

إيقاعيـــة ترددهـــا املجموعـــة كالزمـــة، ويقتصر الشـــعر 

العـــرويض هنـــا علـــى رباعيـــة. وذلـــك خبـــالف الصوت 

 إيقاعـــات أغـــاين 
ً
التقليـــدي، فاإليقـــاع يســـتلهم كثـــريا

الغواصـــن.

غناء إلقايئ:

يا نوخذه السنبوك...

دِخُل »ليحله« اجلحله اإليقاع.
ُ

ت

الزمة  متكررة 

 صوت صنعاين:. 8

التسجيل من مجموعة جميل غانم، - 

 عام 1930،
َ

ُسِجل

الغناء وعزف العود الصنعاين: الشيخ علي أبوبكر - 

باشراحيل.

»وامغرد بوادي الدور من فوق االغصان«

هـــذا الصـــوت الُمســـى صنعـــاين نســـبة إىل مدين�ة 

صنعـــاء، وهو مخصـــص لفرتة الظهـــرية، يغني�ه الشـــيخ 

علـــي أبوبكـــر باشـــراحيل، املقيـــم يف مدينـــ�ة عـــدن، وهو 

وثيقة نـــادرة تعود إىل عـــام 1930، العصر الـــذي كان فيه 

شـــمال اليمن منطقة تامة اإلنغالق عـــن العالم اخلاريج، 

وتكمـــن أهميـــة الصـــوت يف العزف علـــى العـــود القديم 

»العـــود الصنعاين«، والـــذي تم التخلي عنـــه منذ نصف 

، كما يف نمـــط األداء الصـــويت للمؤدي.
ً
قـــرن تقريبـــ�ا

وينتيم هـــذا الصوت إىل نوع »الُمَطـــَول« أي املمدود، 

يعتمد نص عرويض شـــبه كالســـيكي، على شكل رباعية، 

ولكنه مبين على نمط املوشـــح، وذلك لشـــكله العرويض، 

وموضوعاتـــه الَمجازية. أمـــا بنيت�ه الغنائيـــ�ة – اإليقاعية 

 »دياتـــوين«، يتجاوز الديـــوان، مع »دو« 
ً
فتتضمن ســـلما

كنغمـــة القرار، ولكنـــه ال يرتبط بقوانن اجلنـــس الرباعي 

للمقام الكالســـيكي. أما العود فيحافـــظ على إيقاع  ثاليث، 

َطع حســـب ضـــرورات 
َ

 ُمق
ً
 غري متماثـــل ونســـبي�ا

ً
أحيانـــا

العروض يف النص الشـــعري.   

خاصيـــة أخـــرى لهـــذا الصـــوت هـــي أن مـــؤدي غناء 

احلنن واحلب هذا، شـــيخ أي فقيه يف الديـــن، وقد ُعرف 

عـــن هـــذه الفئة مـــن الشـــيوخ دورهـــم يف احلفـــاظ على 

التقاليد املوســـيقية، يف مجمل املحيط العريب اإلســـاليم.

وامغرد بوادي الدور من فوق االغصان

وامهيج صبابيت برتجيع االحلان

ما جرى لك تهيج شجو قليب واالشجان

ال انت عاشق وال مثلي مفارق لالوطان

بلبل الوادي اآلخضر تعال أين دمعك

اتدعي لوعة العشاق وما العشق طبعك

فاسرتح واشغل البال خبفظك ورفعك

واترك احلب ألهل احلب يا بلبل البان

احبيت بعدكم وهللا جفاين هجوعي

وجرح مقليت يا أحباب جاري دموعي

آه يا حسريت منكم وآه يا ولوعي

كل ذا من جفاكم ليت ياليت ال كان
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 صوت صنعاين:. 9

التسجيل من مجموعة جميل غانم،- 

 عام 1930،
َ

 ُسِجل

الغناء وعزف العود الصنعاين:  الشيخ علي أبوبكر - 

باشراحيل

 الصوِت الرخيْم«
َ

ة »يا ربَّ

يف هذا الصوت الثاين له، يســـتخدم الشـــيخ باشراحيل 

 بالغناء املمـــدود، حيث جنـــد بعض اجلمل 
ً
 مزخرفـــا

ً
نمطا

العروضيـــة تتقاطـــع مـــع مقاطـــع - رمزيـــة، نلتقيها يف 

األنـــواع األخرى من موســـيقى شـــبه اجلزيـــرة العربي�ة:

» ال – ليال  - ال  ال – ال  لو  ال - هوه  يا، هو.... الخ«

ترتكـــز املقدمـــة اإليقاعيـــة للعـــود القديـــم »العـــود 

 على املدى النغـــيم من اجلواب 
ً
الصنعـــاين« هنا، أساســـا

اىل القـــرار علـــى أربـــع درجـــات، مـــع إيقاع ثـــاليث بصيغة 

. ة ر متكر

 ُمَطَول )صوت صنعاين(:. 10

 يف صنعاء – اليمن، يف شهر أبريل عام 1976 - 
َ

ُسِجل

الغناء وعزف العود: محمد حمود احلاريث.- 

»يا غصن البس قميص أخضر«

يغين محمد حمـــود احلاريث هنا »ُمَطـــول«  أي ممدود 

باملعـــى احلـــريف للكلمـــة، قصيـــدة حـــب بأربعـــة أبي�ات 

)رباعية(، برفقة عوده، ويســـتهل األغني�ة بتقســـيم موجز 

ومنفعل، على الســـلم الكامـــل »يم ب، ري ب )دو(، يس 

ب، ال ب )علـــى نغمـــة القـــرار(«، مـــع ملحـــق يف اخلتام 

على درجـــة » صول ب )فـــا( يم ب ري  ب«، مما اليمكن 

تصنيفـــه ضمن صيغ املـــودال لألجنـــاس الرباعية للمقام 

العريب الكالســـيكي.

أمـــا القصيدة فإنهـــا ترتكز على إيقاع العـــود )وحدتان 

، مـــن اجلواب 
ً
زمنيتـــ�ان بنســـق ثنـــ�ايئ(، وجتـــري أساســـا

إىل القرار وهـــو ذات املـــدى اللحين للعـــود، بتصاعدها إىل 

يس ب مـــع نهاية الشـــطر األول مـــن كل بيت، أمـــا البقية 

فتنتهي علـــى درجـــة ال ب، ثم يم ب. 

املجاميـــع الثـــالث األوىل مـــن الدوبيـــت األربعة )كل 

بيتن يشـــكالن وحـــدة متكاملـــة( يتبعهـــا ذات الفاصل 

النغيم-اإليقاعـــي علـــى العـــود، وذلـــك بنمـــط متكـــرر 

، ومـــع املجموعـــة الرابعـــة، بزايـــد ســـرعة األداء 
ً
أساســـا

، َيدخـــل تغيري إيقاعـــي، يف مصاحبة العود، 
ً
الصـــويت زمني�ا

مما يـــؤدي إىل زيـــادة الســـرعة وذلـــك بمثابـــة اخلاتمة.

 سريع:. 11

تم التسجيل يف صنعاء – اليمن،- 

 يف شهر أبريل عام 1976،- 

الغناء وعزف العود: محمد حمود احلاريث - 

»يا حب يا ضوء القلوب« 

على ذات الســـلم املوســـيقي كمـــا األغني�ة الســـابقة 

لها،هـــذه احلركة الثانيـــ�ة لإليقاع املتيقـــظ  املتصاعد اليت 

يولدهـــا العـــود، تنتيم إىل نـــوع ُيَســـى ســـريع، ويطابق 

»البســـته » املعروفـــة يف اخلليـــج العـــريب، والـــيت ختتتم 

بشـــكل عام دورة الصـــوت. أما إيقاعها فهـــو على وحدتن 

زمنيتـــن ثالثييت النســـق ملرتـــن، يعارضهـــا ضغط على 

الوحـــدات الزمنيـــ�ة اخلافتـــة، وهـــي خصوصيـــة يمني�ة، 

 يف موســـيقى مناطق 
ً
ولكنهـــا ذات شـــعبي�ة كبـــرية أيضـــا

جنوب شـــرق اجلزيرة العربي�ة، ولغياب إيقاعات الطبول، 

يكون صوت الوتـــر اخلفيض للعود هو من يســـجل النر.

األنطولوجيا املوسيقية لشبه اجلزيرة العربي�ة:

غناء النساء :

ــ�ة   مبنيـ
ً
إذا كانـــت املوســـيقى عامـــة، ال تعـــرف حـــدودا

علـــى اجلنـــس، وهـــي للجميـــع وبـــدون تفرقـــة، ففـــي 

فضـــاءات التقاليـــد الشـــفهية، كان علـــى املوســـيقى أن 

تـــؤدي وظيفـــة اجتماعيـــة ثقافيـــة، إضافـــة إىل أدوارهـــا 

أوالعاطفيـــة.  اجلماليـــة 
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وهكذا احلـــال الســـيما يف البلدان اإلســـالمية، حيث 

، يؤدي إىل 
ً
الفصـــل بن اجلنســـن، منذ ســـن مبكرة جـــدا

نوع من تقســـيم األنواع املوســـيقية بن الرجال والنساء. 

وكذا يف الغناء كمـــا يف مجاالت أخرى حتـــدد املهام اليومية 

طبيعة املمارســـة، وهناك بالتأكيد مجال مشـــرتك، تؤدى 

ذات األنـــواع املوســـيقية، وبـــدون تميزي بن  اجلنســـن، 

خاصـــة يف فرق الُمـــدن، كما يف أغـــاين الزواج أو يف مواســـم 

األعيـــاد الدينيـــ�ة. ولكـــن دورة أغـــاين الغـــوص، واألغاين 

احلربي�ة، وفـــن الصوت جميعهـــا أنواع خاصـــة بالرجال، 

بينما أغـــاين التهويـــدة، وبعض أغـــاين األطفال، أناشـــيد 

الناحئـــات، جـــزء مـــن أغـــاين الـــزواج والعمـــل والرقص، 

يقتصـــر أداؤهـــا على النســـاء فقـــط، ويمكننـــ�ا مالحظة 

نفس التقســـيم يف اســـتخدام اآلالت املوســـيقية: الربابة، 

إمتيـــ�از  هـــي  الهبـــان...  النفخ-الصرنـــاي،  آالت  العـــود 

ذكـــوري. تبقى اآلالت الوحيدة املســـموح بهـــا للمرأة آالت 

اإليقـــاع: الطبل، املـــرواس، وخاصـــة الطار.

وهكـــذا توجـــب علـــى املوســـيقى، ولعدة عقـــود، بل 

لقرون، شغل هذه الوظيفة االجتماعية الثقافية الُمحددة 

باجلنس، ولكن هذا بدوره ســـيكون عرضة لألثر احلاســـم 

ته حقبة البـــرتول. فعدد من 
َ

د
َ
للتحديث اجلامح، الـــيت ول

األنشـــطة اإلقتصاديـــة، وحـــى االجتماعية قـــد اختفت، 

ففقـــدت األســـاليب الشـــعرية املوســـيقية املرتبطة بها  

 بدأت يف 
ً
أســـباب وجودها، واملجـــاالت احلصرية جنســـيا

التقلص، كغناء الســـامري، وحى العرضـــة – أصلها غناء 

 ...
ً
حـــريب – الـــيت باإلمـــكان أداؤها من قبـــل النســـاء أيضا

وخاصـــة إنشـــاء معاهد املوســـيقى اليت أتاحـــت للفتي�ات 

تعلـــم نفس اآلالت املوســـيقية كشـــركائهم الذكور. 

 ،
ً
بقي تقســـيم خيصص للنســـاء فســـحة محددة جدا

 
ً
ولكن النســـاء كما الرجال أعطوا التقاليد املوســـيقية دورا

دة من 
َ

 أكر: احلفاظ على الهوية الثقافيـــة الُمَهد
َ
أساســـيا

 – بيوت 
ً
قبل غزو التكنولوجيا. وكما شـــركاؤهم كونوا دورا

تقليديـــة ذات فنـــاء -، حيث جيتمعـــن للغنـــاء والرقص 

ويشـــاركن يف األعياد العامة ألداء »المالـــد، العياله )نوع 

من العرضـــه(، أغاين الـــزواج.. وغريها«.

 
ً
إن التحـــوالت االجتماعية-االقتصادية أنتجت تطورا

، والـــذي علـــى النقيض، ســـاهم يف احلفـــاظ على 
ً
ثن�ائيـــ�ا

التقاليد الشـــعرية – املوســـيقية النســـائي�ة حية: تكوين 

والطباالت،  الراقصات  الشـــاعرات-املغني�ات،  من  الفرق 

التقليديـــة  املوســـيقى  أداء   يف  متخصصـــات  وكلهـــن 

عد 
ُ

واحلفـــاظ عليهـــا. حـــى أن املجموعـــات النســـائي�ة ت

بالعشـــرات يف بلدان اخلليج العريب، أمـــا املحصلة األخرى 

للتحديـــث: الـــدور الـــذي لعبت�ه وســـائل اإلعـــالم لدعم 

انتشار أوســـع للفلكلور املوســـيقي النســـايئ، السيما عن 

ـــدم أفضل الفرق النســـائي�ة 
َ

ق
ُ

طريـــق التلفزيـــون، حيث ت

عروضها.  وباســـتمرار 

إن هـــذا البث علـــى املوجات اإلذاعية أو التســـجيالت 

حيجـــب جزءا مـــن الغنـــاء الشـــعيب: احلركـــة والرتاتبي�ة، 

وهـــذه األخـــرية مهمة خاصـــة يف الغنـــاء النســـايئ، حيث 

يـــرز الطابـــع اجلماعـــي والرتاتيب: فلـــكل فرقة رئيســـتها 

)عـــداده(، شـــاعرة أو حافظة للشـــعر، تشـــتهر بمعرفتها 

العميقة ملجموعات من األعمال الشـــعرية- املوســـيقية 

الشـــفهية، والـــيت ورثتها عن من هـــم أقـــدم منها.وهكذا 

فاملهـــام يف الفرقة موزعة، بن عازفـــات منفردات، اجلوقة 

الرئيســـية، اجلوقـــة املســـاعدة، الضاربـــات علـــى الطار 

 الراقصـــات اللوايت تـــم اختي�ارهن 
ً
وعلى الطبـــل، وأخـــريا

من الفرقـــة، أو قادمات مـــن خارجها. والفرقة بتشـــكيلها 

هذا تتخـــذ وضعن أثنـــ�اء الغنـــاء: اجللـــوس أو الوقوف، 

وذلك حســـب األنواع الُمغنـــاة، أو املناســـبات. اجلوقتان 

 لوجـــه، ولكنهما متب�اعدتـــان حبيث ترتكان 
ً
تتقابـــالن وجها

 ) تطوير 
ً
مســـاحة للراقصات، أو لقارع الطبل إذا كان رجال

 (. أما الغناء 
ً

 يف الفرق النســـائي�ة األكرث حداثـــة
ً
يلقى قبوال

 جتاويب، يتـــوزع كما يلي: تب�دأ رئيســـة اجلوقة 
ً
فهو أساســـا

 
ً
الغنـــاء، تتبعها اجلوقـــة األوىل، تردد اجلوقـــة الثاني�ة حاال

البيـــت األول على غـــرار الالزمـــة: إنهن املـــرددات. وعلى 

امتـــداد األداء، تكتفـــي اجلوقـــة الثانيـــ�ة برتديـــد املوتيف 

األول، الشـــعري – النغيم )رده(، أو تغري )الرده( حســـب 

إرادة الرئيســـة، أو النـــوع الُمختـــار، إلتمام الغنـــاء بالبيت 

الثـــاين لرئيســـة اجلوقة، كمـــا يف )البداوي(.
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املجموعات  تؤديها  اليت  املوسيقية  األنواع  وترتبط 

النسائي�ة بمناسبات محددة بدقة: استقبال غوايص اللؤلؤ 

الطبول،  إيقاع  على  املختلفة،  واألغاين  الزواج  )القفال(. 

وتنتيم إىل الدورة الشاملة ذات األصول البدوية: السامري.

سـى 
ُ

ت مختلفـة  أنـواع  السـامري  ضمـن  وهنـاك 

»عاشـوري، خمـاري، بـداوي، لعبـوين أو دق احلـب« تشـكل 

 مـن قبـل الفـرق الرجاليـة، ولكن 
ً
ذخـرية تراثيـ�ة، تغـى أحيانـا

 ،
ً
بشـكل منفصل. هذه التسميات املختلفة، احلديث�ة نسبي�ا

 –  1790( لعبـون  بـن  محمـد  السـامري  مغـين  إىل  نسـب 
ُ

ت

1830(. وهـو شـاعر ومؤلـف موسـيقي مـن جنـد )اململكـة 

العربي�ة السعودية(، لقد أتقن بن لعبون فن السامري، الذي 

ُيغـى منـذ أزمان غابـرة، يف جميع أحناء شـبه اجلزيرة العربي�ة، 

واملغنيـ�ات،  واملغنـن  الشـعراء  ستأسـر  تنويعـات  ليخلـق 

خاصـة يف منطقـة اخلليج العـريب. هـذه األنواع املنحـدرة من 

السـامري، تتمـزي بشـكل خـاص بالبـى العروضيـة، النغمية 

واإليقاعيـة املنوعـة، مـع سـيادة النمـط التجـاويب اجلماعـي، 

حـى أنهـا حتمـل اسـم املؤلـف: اللعبونيـ�ات )جمـع لعبـوين(.

 عـــن هـــذا التطـــور، لطالمـــا ارتبـــط الغنـــاء 
ً
وبعيـــدا

التقليـــدي للنســـاء ومنـــذ زمـــن بعيـــد، بأنـــواع ُمَحـــددة 

تتعلـــق بالوظائف االجتماعيـــة يف احليـــاة اليومية. وهذه 

 بالغناء 
ً
حال األنـــواع الثالثة الرئيســـية اخلاصة حصريـــا

اجلماعي النســـايئ: »املـــراداه« غناء الفتيـــ�ات اليافعات، 

»الدزه« غنـــاء الـــزواج، »القفـــال« غنـــاء جماعي حبري 

لعـــودة غـــوايص اللؤلؤ.

وللعنصر النســـايئ حضور حى يف األغاين احلربي�ة مثل 

»العيالـــه« اليت ترز خاصة يف اإلمـــارات العربي�ة املتحدة: 

يكون موضـــع الفتيـــ�ات الراقصات بمالبســـهن البهيجة 

بن اجلوقتن، تنشـــرن شـــعورهن الطويلـــة، وترتاقصن 

على إيقاع الطبول: وُيســـمونهن »النعاشـــات«، ويمكنن�ا 

أن جنـــد يف هذا الرقص بقايـــا عادات لعرب شـــبه اجلزيرة 

العربيـــ�ة يف حقبـــة ما قبل اإلســـالم، عندما كانت النســـاء 

ترافقـــن املحاربـــن بالغنـــاء والرقص، لتشـــجيعهم على 

العدو. مواجهة 

التسجيالت:

أغاين البحر:  

 توب توب ياحبر:. 1

تم التسجيل يف البحرين، عام 1975  - 

غناء القفال، أداء عائشة إدريس وفرقتها - 

» توب توب يا حبر 

ييبهم ييبهم...« 

غناء »القفـــال« جتـــاويب وبإيقاع ثنـــ�ايئ، وهو يتضمن 

 كما يف هذه األغنيـــ�ة، إضافة إىل التصفيق مصاحبة 
ً
أحيانا

الطبـــل بت�أخري النـــر، إنه املثـــال األكرث نموذجيـــة للعنات 

املصوبة  ضد ضراوة البحر، أوجشـــع وقساوة »النوخذه« 

مالـــك الســـفين�ه، يتنـــ�اوب الوصف املدهش لـــآلالم اليت 

يعانيهـــا كادحـــو البحر هـــؤالء، وملصريهم المأســـاوي، مع 

 بعودتهم كرجـــوع ربيع جديد.
ً
غنـــاء بهيج، احتفـــاال

البنيـــ�ة العروضيـــة هنـــا حتتفـــظ بالشـــكل التقليدي 

 من ثالثـــة أبي�ات بقافيـــة مماثله، 
ً
للشـــعر، وتتكـــون غالبا

واألبيـــ�ات هنـــا قابلة للتبـــ�ادل فيمـــا بينهـــا، ألن كل واحد 

منها يشـــكل وحدة مســـتقلة، ممـــا ُيتيح املجـــال لبضعة 

تنويعات، حســـب املـــؤدي املنفـــرد - رئيســـة اجلوقة -، 

ومـــن األوىل هنـــا، أن نقـــدم ترجمة للصيغة الشـــائعة: 

توب توب يا حبر  

توب توب يا حبر 

توب توب يا حبر

يبهم يبهم خاطفن جبيبهم

ما ختاف من هللا نوخذه

عى يف عينك نوخذه

 ال تصلب عليهم * يا نوخذاهم * ال تصلب عليهم

 غصب عليهم *  ترى البحر بارد * غصب عليهم

 قطع ايديهم * ترى احبال الغوص * قطع ايديهم

يا ليتين دهين�ه وادهن ايديهم



161 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

وياليتين خيمه واخيم عليهم

ماختاف من هللا ياحبر

ماختاف من هللا يا حبر  

توب توب يا حبر

ياهلل بريح زلزالت   تلوثهم على احلاالت

حطين�ا احلنا وبار     نشكيك عند اجلبار 

 ورق ورق:. 2

تم تسجيلها يف البحرين، عايم 1969 – 1970- 

غناء »القفال«

أداء مجموعـــة طالبات يف الهـــواء الطلـــق، أثن�اء أحد - 

د عيا أل ا

ورق ورق 

واللوز غطاه الورق

عنـــد وصـــول النســـاء، وخاصـــة الفتيـــ�ات، يف أجمل 

لفرحتهـــن،  العنـــان  يطلقـــن  الشـــاطىء،  إىل  حللهـــن 

 بالربيع وبشـــجاعة املحاربن مـــن العائلة الكبرية 
ً
احتفـــاال

للغواصـــن.

 نقدم ترجمة للصيغة التقليدية:
ً
هنا أيضا

سيوفنا ترطخ  دم

وشعورنا  تنضح عرق

اإليقـــاع هنا علـــى ثماني�ة وحدات زمنيـــ�ة، مع تصفيق 

وبمصاحبة ضربـــات الطبل املؤخرة النـــر، وتعزز الزغاريد 

العالية  للفتي�ات الطابع الشـــعيب لالحتفالية.

أغاين الزواج :  

إن دورة غنـــاء الـــزواج تماثـــل غنـــاء »القفـــال« مـــن 

حيث أهميتهـــا، وذلك لتعدد أنـــواع أغني�اتهـــا وإيقاعاتها 

ورقصاتهـــا. وتقع جميعها حتت مســـى »أفراح« أي أغاين 

الفـــرح أو الزواج. ولغـــزارة إنت�اج هذا املجـــال، فقد كان من 

غـــري املمكن، ســـوى إعطـــاء بعـــض مـــن أمثلـــة النماذج 

االحتفاليـــة من هـــذه الدورة. 

الفتيـــ�ات  تؤديـــه  ورقـــص،  غنـــاء  هـــي  »املـــراداة« 

الشـــابات، املرشـــحات للزواج، ويتكون جمهور مشاهديه 

من النساء، قريب�ات أزواج املســـتقبل املحتملن، إنه إذا ما 

أردنـــا املقارنة، النســـخة العربي�ة اإلســـالمية من »احلفل 

الراقـــص للمبت�دئات«، ثم األغاين املندرجة حتت املســـى 
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العـــام » فن«، اليت حتي ســـهرات ليـــايل الـــزواج، وأدناها 

، أمـــا يف المـــايض فكانت تصل 
َ
ثالثة أيـــام، أســـبوع حاليا

إىل شـــهر، وأغـــاين الـــزواج تنحـــدر مـــن النوع الشـــعري- 

املوســـيقي »الســـامري«: عاشـــوري، خماري، عـــريب، دان 

 
ً
دان، واتريمبـــو، دزه، وختتلـــف إحداها عن األخرى أساســـا

بإيقاعاتهـــا، وبالرقـــص الذي قـــد يصاحبها.

 املراداه األوىل:. 3

تم التسجيل يف البحرين عام 1975 - 

املؤديات: عائشة ادريس وفرقتها - 

 » أول بدين�ا بالنيب خري األبرار «

تـــؤدى عامة يف العيديـــن، عيد الفطر بعد نهاية شـــهر 

رمضـــان، وعيد األضـــى، »املـــراداه« غنـــاء جماعي على 

شـــكل جتاويب.أمـــا اإليقـــاع فهو بنســـق ثنـــ�ايئ، ويف بعض 

األحيان يتم وســـمه بضـــرب األرجـــل باألرض، إنـــه غناء 

تـــرددي يف جوهره.

 املراداه الثاني�ة:. 4

تم التسجيل يف البحرين عام 1978- 

أداء صاحلة سالم وفرقتها- 

 
ً
على خالف »املـــراداه« األوىل، تتضمـــن الثاني�ة إيقاعا

بنســـق ثاليث،  يتســـم بالتصفيق، ونالحظ بـــأن هذا الغناء 

اخلـــاص بالفتيـــ�ات اليافعات، يـــؤدى هنـــا برفقة صوت 

.
ً
ســـنا كبرية  المرأة  منفرد 

 غناء استقبال )1(:. 5

تم التسجيل يف البحرين، عام 1978

أداء صاحلة سالم وفرقتها 

هذا الغناء هو من تقاليد اســـتقبال املدعوين للعرس، 

ويمجد أفراح الزواج، والصفات الســـامية للعروســـة. أما 

اإليقـــاع فهـــو ذو ســـتة وحـــدات زمني�ة،يســـمها تصفيق 

مزامـــن، وتـــردد اجلوقـــة كل بيت شـــعري بعـــد الصوت 

للمغني�ة. املنفرد 

 غناء استقبال )2(:. 6

تم التسجيل يف البحرين عام 1978 - 

»يعوي عوا الذيب ها النوخذه«

إيقـــاع ذو خاصيـــة فريدة، يتكـــون من ســـتة وحدات 

زمنيـــ�ة، تتبعهـــا تســـعة، تمتد األخـــرية إىل نقطـــة إطالة، 

ضاف إليهـــا انطالقـــة جديدة.
ُ

حيـــث يمكـــن أن ت

عاشوري )1(:. 7

تم التسجيل يف البحرين، عام 1972 - 

املؤديات: سلطانه وفرقتها.- 

»هب الهوى يانه«

واملقاطـــع  الطبـــول،  بإيقاعـــات  األغنيـــ�ة  تســـتهل 

االحتفاليـــة » ياليل ياليـــل  يا لياله »، مـــع جواب اجلوقة 

»ليـــل ياليـــاله«، وتســـتمر األغنيـــ�ة على إيقـــاع الطبول 

شـــبه املؤخر للنر، وتصفيق على الوحـــدة الزمني�ة القوية 

متفرقة. زغـــردات  الغنـــاء  وتقطع 

 عاشوري )2(:. 8

تم التسجيل يف البحرين، عام 1975 - 

أداء: سلطانه وفرقتها- 

يرافق هـــذ »العاشـــوري« الطبـــل والطار، بأســـلوب 

 ســـرعة أدائـــه »التمبو« 
ً
، كما تزيـــد كثـــريا

ً
أكـــرث زخرفـــة

على »العاشـــوري« الســـابق، وهذه املرة، مـــع إيقاع ثن�ايئ 

، ويتعاكس بن 
ً
النســـق،  أمـــا التصفيـــق فأكـــرث تعقيـــدا

. قتن جلو ا

 خماري:. 9

تم التسجيل يف البحرين، عام 1975- 

أداء: عائشة إدريس وفرقتها - 

تتنـــ�اوب اجلوقة الغنـــاء مع الصوت املنفـــرد للمغني�ة 

، أما اإليقاع 
ً
برتديد الالزمـــة، تقطعها زغاريـــد قليلة جـــدا

فهو على وحدتن زمنيتن بنســـق ثاليث )6/8(، تســـمه 

إيقاعات الطبـــل والطارات.
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 عريب:. 10

تم التسجيل يف البحرين، عام 1975 - 

أداء: عائشة إدريس وفرقتها 

اإليقـــاع على ثماين وحـــدات زمني�ة، مـــع ذات النقرات 

علـــى الطبول كمـــا يف »اخلماري« الســـابق، كمـــا جند هنا 

 الزغاريـــد املتفرقة.
ً
أيضا

 دان - دان )1(:. 11

تم التسجيل يف صحار »الباطنة« – ُعمان، عام 1990

فرقة خليفة بن حارب املعمري  

املغنيـــ�ة بالصوت املنفرد: فاطمة بنت محمد ســـعيد - 

الكحايل.

الطبالـــون: راشـــد بن عبيـــ�د الريكي، جمعة ســـعيد - 

بن علـــي القرطـــيب، عبدهللا بـــن فاضـــل، قرطيب بن 

زايـــد الريدي.

دان وا دان دانا 

دان وا دان داين 

ال تلومو املوله

قولوا هللا يعين�ه  

بغنـــاء احُلب هـــذا، الذي يـــؤدى خاصـــة يف األعراس، 

نستكشـــف يف ُعمـــان هـــذا النوع الشـــعري – املوســـيقي 

وهو يســـتعيد صيغة من املحاكاة الصوتي�ة، ذات الشـــهرة 

الشـــعبي�ة يف موســـيقى جنـــوب شـــبه اجلزيـــرة العربي�ة، 

خاصة يف صحار )الباطنة(، ويف إقليم مســـقط: دان وا دان 

 
ً
أو دانـــا  دانـــا: الدانه هو اســـم أكـــر وأجمل لؤلـــؤة، ومجازا

 الطبـــل 
ً
هـــي املـــرأة اجلميلـــة، كمـــا يعـــين دان دان أيضـــا

الشـــكل.  الطويل 

يتمزي األســـلوب الكورايل هنا، كما يف األمثلة الســـابقة 

بتنـــ�اوب الصـــوت املنفرد مع صـــوت اجلوقة، الـــيت تردد 

الالزمـــة. ويت�ألف النص الشـــعري من دوبيـــت )رباعية( 

بقافيـــة، حيث تتخلله وعلـــى امتداده اللـــوازم اليت يرددها 

بـــدون كلل الصـــوت املنفـــرد واجلوقـــة. اما اإليقـــاع فهو 

ـــع على ضربـــات الطبول 
َ

، يوق
َ
ذو نســـق ثاليث ســـريع جدا

الطويـــل،  الطبـــل  »الرحمـــاين«  الشـــكل  اإلســـطواني�ة 

ف، و»الصحـــن« الصاجات.
َ

والطبـــل »القصري«، والـــد

 دان دان )2(:. 12

تـــم التســـجيل يف صحـــار »الباطنـــة«، ُعمـــان، عام - 

1990

فرقة خليفة بن حارب املعمري.- 

املغنيـــ�ة بالصوت املنفرد: زوين�ه بنت علي بن ســـعيد - 

الكحايل.

الطبالـــون: راشـــد بن عبيـــ�د الريكي، جمعة ســـعيد - 

بن علـــي القرطـــيب، عبدهللا بـــن فاضـــل، قرطيب بن 

زايـــد الريدي.

يودان دان الدان  أو دان يودانه 

على الساملن ياهللا

 باألمثلة 
ً

نفـــس نـــوع أغـــاين احُلـــب ولكنهـــا مقارنـــة

األخرى، مـــن أغاين اخلليـــج العريب، تذهل  كما ســـابقتها، 

خبفتهـــا. حيث نالحـــظ تنويعـــات املقاطـــع وا، يـــا، يو.. 

الـــيت تصاحـــب الكلمـــات الســـحرية دان، دانـــا، داين، أما 

النص الشـــعري فُمصاغ علـــى نفس بني�ة املثل الســـابق. 

وقـــرع الصاجات يلتصق نوتة معاكســـة علـــى إيقاع ثاليث 

النســـق، الـــذي تَوِقعه نفـــس الطبول.

 وا تريمبو:. 13

تم التسجيل يف املحرق – البحرين، عام 1975- 

وا تريمبو وا تريمبو  وا ريويم  

والين طري الصفق بلجنايح

»وا تريمبـــو وا تريمبو« )تعبري أفريقـــي( يأيت كالزمة 

غى البداية بأصوات 
ُ

بعد كل شـــطر من البيت الشـــعري، ت

املغنـــن فقط، على إيقاع ثاليث النســـق بطـــيء، ثم تتبعه 

حركة ثن�ائي�ة النســـق أكرث ســـرعة، يصاحبها التصفيق. ثم 

ختتفي الزمة »وا تريمبو« لتحـــل مكانها مقاطع احتفالية 

 «;L12&' 345&'» ;L'-#/&' 08$&'M `:%d/&'  6#U !#CEe' fD#\K/&' R*gC&' 08$&' f&' ;L'-#/&' h/"&' 6+ ;W,1W XK/#\ 
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ســـتخدم بدورهـــا كالزمة، ثم 
ُ

» قـــويل، يـــا ليله«، والـــيت ت

تب�دأ احلركـــة الثالثة بدخول صوت الطـــار، ووصول إيقاع 

متعدد، ثالثـــة مقابل اثنـــن )إيقاع طبول ثاليث النســـق، 

وغنـــاء ثن�ايئ النســـق( إن هـــذا يتعلق يف الواقع بـــدورة من 

املتت�الية.  اإليقاعيـــة والعروضية  احلركات 

 دزه:. 14

تم التسجيل يف البحرين، عام 1975 - 

أداء: سلطانه وفرقتها - 

 الزفه، وهـــي الغناء 
ً
الدزه )التقديم(، وتســـى أيضـــا

الذي ينهـــي املرحلة األخرية من مراســـم الـــزواج، وتهدف 

قدم 
ُ

إىل مرافقـــة العروســـة، إلدخالهـــا إىل بيت زوجهـــا. ت

َهل بابتهاالت 
َ
إيقاعـــات )الطار والطبل( الغناء الذي ُيســـت

 بعودة أفـــراح العرس:
ً
دينيـــ�ة، وتعبري يردد مناديـــا

يا ناس صلوا على 

على من درز عوده

محمد املصطفى 

ويا صاحب اجلودي

ثم يـــأيت مدحي مؤثر للعـــروس، والدعاء لها بالســـعادة. 

أما إيقاع الطبول فهو ثاليث النســـق عند البداية، يتســـارع 

بينما حتافـــظ جوقة املغني�ات على »تمبـــو« البداية، وهذا 

ُيرِجُع جـــو الثالثة مقابل اثنن، والذي ســـبق اإلحســـاس 

بـــه يف أغني�ة »واتريمبـــو«. بعد هذا التأرجح بن انقســـام 

األنســـاق  إىل ثـــاليث وثنـــ�ايئ للوحـــدات الزمنيـــ�ة، تنتهـــي 

املقطوعـــة بطريقـــة حاســـمة ثن�ائي�ة النســـق. ثـــم يدخل 

 عظمة 
ً
موضـــوع جديد مع تغـــري اإليقاع األصلـــي، ممجدا

البحرية.  وخباصـــة  البحرين، 

دِهده )أغني�ة تنويم الطفل(:. 15
َ

 ه

تم التسجيل يف الكويت، عام 1968 - 

ِة الطفل، يتخذ األســـلوب 
َ

د
َ

ه
ْ

يف هذا املثال القديم لَهد

الصويت شـــكل األنشـــودة الرتيب�ة، بإيقاع حر، خاٍل من أية 

مرافقة آلالت موســـيقية، وجنـــد هذا النوع مـــن الهدهدة 

 يف النغم، 
ٌ

ة
َ

يف كل املحيـــط العـــريب. وتقـــدم الهدهـــدة َمـــد

 رجفة يف اللســـان، وهذا الغناء ُينـــ�اوب بن املحاكاة 
ُ

ِدث
ُ

حت

الصوتي�ة مثـــل: »لو لو ال« والنص الشـــعري: »نـــام  نام، 

الهني�ة«. نومـــة  يا عيين/ 

 ترتي�ل:. 16

تم التسجيل يف صنعاء، اليمن، عام 1973- 

مجموعة فتي�ات صغريات يف املدرسة القرآني�ة - 

ــر املدرســـة، وبطريقة جماعية، بأســـلوب  ِفظ مدـي َ ُ
حي

 قرآنيـــ�ة، ومنهـــا هنـــا »ســـورة 
ً
التكـــرار، الفتيـــ�ات ســـورا

اإلخـــالص«، الـــيت تنـــ�ادي بأبهٍة بمبـــدأ وحدانيـــ�ة هللا.

 محاوره:. 17

تم التسجيل يف القلعة، إقليم املحويت، اليمن،- 

عام 1973 

ثنـــ�ايئ فتيـــ�ات صغـــار، بمصاحبـــة طبـــل وصاجات - 

»صحـــن«.

يف منتصـــف الطريق بن صنعـــاء وتهامة اليمن، يضم 

 مختلط األعراق، 
ً
إقليم املحويت يف قـــراه الزراعية، شـــعبا

 من خصائص شـــرق 
ً
لذلـــك جند يف هذه املوســـيقى عـــددا

أفريقيـــا، وبتحديـــد أكرث مـــن املوســـيقى األثيوبيـــ�ة، وأما 

 
ً
التقنيـــ�ة الصوتيـــ�ة فخاصة بهـــذا اإلقليـــم، القريب جدا

، مـــن حيث نمطها 
ً
مـــن البحر األحمر، فهـــي متب�اين�ة أيضا

الغريـــب الناقـــص، عـــن املوســـيقى العربيـــ�ة، ويجـــب 

مالحظة شـــكل احلوار، حيث تتنـــ�اوب مقاطع للمغني�ات 

مـــع جتـــاوب إيقاعـــي »للصحـــن« الصاجـــات، ومرافقة 

للطبل. مســـتمرة  خفية 

 طحن احَلْب:. 18

تم التسجيل يف احلويه، تهامة، اليمن، عام 1973 - 

فتاة صغرية تطحن احَلب 

حبق هللا، خاف هللا 

بيين وبينك هادي هللا
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حتضري اخلزب يســـبقه طحـــن احَلـــب، والطحن مهمة 

ســـندت هنـــا لفتـــاة صغرية الســـن، حـــركات 
ُ
مضنيـــ�ة أ

دوران الـــرىح يضبطها إيقـــاع األغني�ة، كما يســـاعد الفتاة 

الصغـــرية يف التغلـــب على التعـــب الذي يكشـــفه لهاثها. 

ويعـــر انشـــادها الرتيـــب آليـــات ذات اســـتيحاء ديـــين، 

بلهجة إقليمية معربة، عن التســـليم بقدرهـــا. وبعد وقفة 

قصرية، تنشـــد الفتـــاة الصغرية مقاطـــع متت�ابعة مرتبطة 

حبركات الطحـــن، وهي مقاطـــع على ما يبـــ�دو تتكون من 

صيـــغ أفريقية مـــن التعويذ.

 دق احَلْب:. 19

تم التسجيل يف البحرين، عام 1978- 

أداء: شمه محمود وفرقتها- 

كان يف المـــايض غنـــاء عمـــل، يكتســـب »دق احلب« 

أهميـــة خاصة لكونـــه يذكـــر بتقليد قديم مشـــرتك، بن 

الرجال والنســـاء: طحن احلب، ويـــرز هذا الغناء كطقس 

حقيقـــي، حيث أنه بعد احلصاد، تلتئـــم مجاميع العاملن 

والعامالت، على شـــكل مجموعـــات منفصلة عن بعضها 

يف ســـاحات واســـعة، لـــدرس احلـــب بضربـــات مدقات 

ثقيلة، علـــى إيقـــاع الطبول. وقـــد تم احلفـــاظ على هذا 

صل عـــن العمل،  الذي 
ُ
 قد ف

ً
الرتاث املوســـيقي، وهو قطعا

، ما عـــدا يف األريـــاف النائيـــ�ة. ويوجد هذا 
ً
أصبح منســـيا

، مع اســـتخدام الرىح 
ً
الرتاث الشـــعري – املوســـيقي أيضا

م األغنيـــ�ة بإيقاعات 
َ

ـــد
َ

ق
ُ

احلجريـــة، يف جنوب العـــراق. ت

علـــى الطبول، على نســـق ثـــاليث )6/8(، تبـــ�دأ بمقاطع 

طقســـية: »يمه يـــا ليل يا ليـــاله...«
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مقدمة:

اليمنيـــ�ة،  الشـــعبي�ِة  الثقافـــِة  يف  الشـــفاهي،  التـــداوُل  حييـــُل 

ـــو:  ـــجر؛ فه  الش
ُ

ـــان ـــه أغص ـــُع ب قط
ُ

ـــذي ت ـــأِس ال ـــى الف ـــف(، عل بـ)الَعِطْي

ْطـــِع األشـــجار الصغـــرية، وفـــروِع 
َ

هـــا، ُيتخـــذ ِلق
ُّ

»أصغـــُر الفـــؤوِس وأحد

وُيتخـــذ  وحنوهمـــا.  واالحتطـــاب  التشـــذيب  يف  الكبـــرية  األشـــجاِر 

ـــة  ـــَول صيغ ـــى وزن فْع ـــَوف عل ـــه: ِعْط ـــا. وجمُع
ً

ـــالًحا أيض ـــف س الَعِطْي

ــل«1. ــى وزن فعيـ ــيت علـ ــماء الـ ــ�ة لألسـ ــع اليمنيـ اجلمـ

التـــداول  يف  )الَعِطْيـــف(،  أحـــوال   
ُ

الدراســـة هـــذه  تتنـــ�اوُل     

يف  املتـــداوِل،  بهـــذا  محـــوريٍّ  اهتمـــاٍم  مـــع  اليمـــن،  يف  الشـــفاهي 

ـــا ألحـــوال 
ً

املديريتـــن املتجاورتـــن: )ماويـــة/ واحلشـــأ(2، ووفق

 
ُ

مقـــوالت عليهـــا   
ْ

وردت الـــيت  الصوتيـــ�ِة،  والصـــوِر  )الَعِطْيـــف(، 

د. عبده منصور املحمودي - اليمن

»الَعِطْيف«: 
يف الثقافة الشعبي�ة اليمني�ة

العطيف
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َ

اللغويـــة ـــُه 
َ
مادت  

ُ
نـــة مِّ

َ
ض

َ
الُمت الشـــفاهي  التـــداوِل 

واشـــتقاقاِتها، يف هـــذا احلـــزّي اجلغـــرايف، ومـــا جيـــاوره مـــن 

املحكيـــة.  لغتـــِه  بنظـــاِم  مشـــمولٍة   
َ

مناطـــق

 
ُ

ــة  الوصفيـ
ُ

ــة ــا املنهجيـ ــة، فإنهـ ــة الدراسـ ــا منهجيـ     أّمـ

ـــه، مـــن املتـــداوِل 
َ
 مادت

ُ
التحليليـــة. وقـــد جمـــع الباحـــث

الشـــفاهي املتصـــِل بمظاهـــِر احليـــاِة الريفيـــِة، يف مجتمـــع 

الدراســـة. كمـــا اســـتعان بمـــا احتـــاج إليـــه مـــن أدواِت املنهـــج 

 لـــه 
ْ

الوصفـــي: كاملالحظـــة، والســـماع املباشـــر، إذ توافـــرت

 البحثيـــ�ة- مـــن خـــالل إقامتـــِه يف منطقـــٍة 
ُ

-هـــذه األدوات

تقـــُع يف قلـــِب احلـــزِي اجلغـــرايف لهـــذه الدراســـة.

 الدراســـِة، علـــى محـــاور متعـــددٍة، 
ُ

َيـــ�ة
ْ
 ُبن

ْ
عـــت

ّ
لقـــد توز

ـــه،  ـــِم )الَعِطْيـــف( ووظيفت ـــن اس ـــِة ب ـــِة الداللي ـــدًءا بالعالق ب

مـــروًرا  الوظيفـــة.  هـــذه  مـــن  تفاصيـــل  إىل  ٍق  تطـــرُّ مـــع 

بصناعتـــِه ومســـتلزماِت جاهزيتـــ�ِه، وتعريًجـــا علـــى مقـــوالٍت 

ـــٍة  ـــداوالٍت محكي ـــى مت ـــّم عل ـــا. ث  فيه
َ

ـــٍة َوَرد ـــفاهيٍة متداول ش

 جـــذَر 
ّ

عـــد
ُ

 مـــن المـــادِة اللغويـــِة الـــيت ت
ٌ

 فيهـــا اشـــتقاقات
ْ

وردت

ـــا  ـــمِّ م ا أله
ً
ـــاز ـــٍة إجي ـــٍة متضمن ـــاًء خباتم ـــمية. وانته ـــذه التس ه

 إليـــِه الدراســـة مـــن نتـــ�اجئ.
ْ

وصلـــت

)الَعِطْيف(: الداللة، والوظيفة:

 اسم )الَعِطْيف( بوظيفته:
ُ

عالقة  )1

بـــن   ،
ٌ

مباشـــرة  
ٌ

محكيـــة  
ٌ

دالليـــة  
ٌ

عالقـــة تظهـــُر  ال 

 وظيفتـــه 
َ

ـــْون
َ

تســـميِة )الَعِطْيـــف(، وبـــن وظيفتـــه؛ ك

 اســـمه أكـــرُث ارتب�اًطـــا 
ُ

ــيء، بينمـــا داللـــة ْطـــُع الـ
َ

هـــي ق

ـــ�ه.  ـــيء، وثني ـــِف ال ـــى َعْط ـــِة عل ـــِة الدال ـــياقاِت املحكي بس

 غـــرُي املباشـــرِة، فتظهـــر - بمـــا لهـــا مـــن 
ُ

أّمـــا العالقـــة

ـــيت  ـــِة، ال ـــوِط الداللي ـــن اخلي  م
ً

لة
ِّ
ـــك ـــٍة - متش ـــٍة عملي واقعي

تربـــط اســـم )الَعِطْيـــف( بوظيفتـــه، والـــيت تتضّمنهـــا 

 
ُ

ــه؛ حيـــث ــِل بـ  العمـ
َ

ــة  حلظـ
ُ

ــة ــاُل )الَعِطْيـــف( احلركيـ حـ

ـــه،  ـــراد قطُع ـــجرِة امل ـــرِع الش  إىل ف
ُ

ـــة ـــه املتوالي
ُ

ـــُه ضربات ج وَّ
ُ

ت

فيبـــ�دأ بفقـــداِن اســـتقامتِه مـــع الضربـــاِت األوىل، ثـــم 

ـــُه 
ُ

ك ُ ْ
ـــذي ترت ـــِر ال ـــداِر األث ـــع مق ـــٍب م  متن�اس

ً
ـــتوى ـــُل بمس يمي

ـــُه، حـــى ينحـــين، إىل أن 
ُ
 مْيل

ُ
عليـــِه كل ضربـــة، ويزايـــد

ـــا، حـــى ينقطـــع عـــن أصلـــِه يف 
ً
يصـــري احننـــاؤه انعطاف

ــة. ــات التاليـ ــن الضربـ ــٍة مـ ــِر ضربـ ــجرة، بآخـ الشـ

، يف املعجـــم الفصيـــح،  ومـــن خـــالِل إجـــراٍء تأصيلـــيٍّ

 
ٌ

ـــدة ـــا عائ ـــُح أنه ِض
َّ
ـــرة، يت ـــرِي املباش ـــِة غ ـــِة الداللي ـــذه العالق له

إىل الداللـــِة علـــى َحْمـــِل الـــيء؛ إذ ُيقـــال يف الفصـــى: 

هـــذا  ويف  َحَملُهمـــا«3،  ـــْوَس: 
َ

والق  
َ

الســـيف  
َ

َطـــف
َ
»اْعت

 بـــه إىل واحـــٍد مـــن املظاهـــر 
ُّ

ـــد
َ
اإلجـــراِء التأصيلـــي، مـــا يْمت

ـــف(،  ـــِة بــــ )الَعِطْي ـــِة املتعلق ـــاة االجتماعي ـــائدِة يف احلي الس

ِلـــُب أن 
ْ

هـــو مظهـــُر )حْمـــُل الَعِطْيـــف(، يف احلـــاِل الـــيت يغ

ُه 
ُّ

ــد ــون حـ ــٍة يكـ ــه، يف وضعيـ ــى كتفـ ــخُص علـ ــه الشـ حْيِملـ

ـــ�ٍة  ـــى هيئ ـــام، عل ـــاُه إىل األم ـــف، وعص ـــا إىل اخلل ِجًه
ّ
ـــا ُمت فيه

ـــه علـــى الطـــرِف 
ِّ

ـــُن صاحَبـــُه ِمـــْن أن يقبـــض بكف
ِّ

َمك
ُ

ت

 جتوالـــِه أو ســـريه. ومـــن هـــذا 
َ

الســـفلي مـــن عصـــاه، طيلـــة

ــُع )الَعِطْيـــف( يف  ــا - ُيْرفـ ــد ذاتهـ ــفلي - باليـ ــرِف السـ الطـ

ــتخدامه. ــتهل اسـ مسـ

لصـــورٍة   
ُ

التأصيليـــة  
ُ

العالقـــة هـــذه   
ْ

ـــت
ّ
جتل وكمـــا 

احليـــاِة  مظاهـــِر  خـــالل  مـــن  الفصـــى،  يف  محكيـــٍة 

ــِة،  ــف( الرئيسـ ــِة )الَعِطْيـ ــِة بوظيفـ ــِة املرتبطـ االجتماعيـ

ــِه يف  ــِص داللتـ ــكيٍل خلصائـ ــن تشـ ــه مـ  إليـ
ْ

ــت ــا أفضـ ومـ

ـــى ـ ِمـــْن جهـــٍة أخـــرى ـ يف 
ّ
معجـــِم املحكيـــة، فإنهـــا تتجل

ـــاذه ســـالًحا، 
ِّ

وظيفـــِة )الَعِطْيـــف( الثانويـــِة، املتمثلـــِة يف اخت

بمـــا يف ذلـــك مـــن حضـــوٍر آلصـــرِة العالقـــِة الدالليـــِة بـــن 

 مـــن: 
ِّ

َمد
َ
هـــذه الوظيفـــة، وبـــن التأصيـــِل الفصيـــِح الُمْســـت

)حْمـــل الســـيف أو القـــوس(.

 )الَعِطْيف(:
ُ

وظيفة  )2

ـــِة ـ  ـــِة والثانوي ـــف( ـ الرئيس ـــِة )العطي ـــد كان لوظيف    لق

ـــي  ـــا يقت ـــو م ـــمية. وه ـــذه التس ِت�ِه به ـــِميَّ ، يف تْس
ٌ

ـــل دوٌر فاع

ــا  ــاألوىل منهمـ ــن، فـ ــِن الوظيفتـ ــِة هاتـ  إىل ماهيـ
َ

ق ــرُّ َطـ
َّ
الت

 يف العمـــل بــــ )العطيـــف( علـــى قْطـــِع األغصـــاِن، 
ٌ

ُمطـــردة

يـــالزم - 
ُ
مـــن شـــجرِة الســـدر اخلضـــراء غـــذاًء لألغنـــام؛ ف

ــُل  ــا، ويغلـــب أن يكـــون الرجـ ـ
ً
 ذكـــوًرا وإناث

َ
ــاة بذلـــك- الرعـ

 بـــه؛ كونـــُه قـــادًرا علـــى إجنـــاِز هـــذا 
َ

 العمـــل
ّ

هـــو َمـــْن يتـــوىل

العمـــِل بمـــا فيـــِه مـــن مشـــقٍة، إذ ال منـــاَص مـــن الصعـــوِد 
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 61 !"#$%  !"#$%&' !()*+,&' 170

إىل منتصـــِف شـــجرِة الســـدِر وأجزائهـــا العليـــا، للظفـــِر 

 
ُ

بكومـــٍة خضـــراَء، ِمـــن األغصـــان الشـــائكة. أّمـــا املـــرأة

ـــوال - ال  ـــا - يف كل األح ـــل، لكنه ـــذا العم ـــُع به ـــا تضطل م
ّ
فقل

ـــِل 
َ
ت

ُ
ِزئـــِة الك ْ َ

ـــى عـــن )الَعطْيـــف(؛ فهـــي تســـتخدمُه يف جت
ّ
تتخل

الشـــوكّية لألغصـــاِن املتســـاقطِة مـــن أعلـــى شـــجرِة الســـدِر، 

ا مـــن 
ً

 هنـــاك الرجـــل ـ غالًبـــا مـــا يكـــون واحـــد
ُ

حيـــث يكـــون

ا يف العمـــِل بـ)ِبَعِطيفـــه( علـــى قطـــع الفروع، 
ً
أقاربهـــاـ  منهمـــك

وإســـقاِطها إىل ســـاحِة الرعـــي، يف محيـــط الشـــجرة.

ٍع مـــن هـــذه الوظيفـــة الرئيســـة  ـــرِّ
َ

ف
َ
ويف اجتـــاٍه آخـــر ـ ُمت

ذي  احلطـــِب  قْطـــِع  يف  )الَعِطْيـــف(  اســـتخداُم  يـــأيت   -

ـــو  ـــا ـ ه
ً

ـــل - أيض ـــون الرج ـــا يك ـــا م ـــة، غالًب ـــاِن الرفيع األغص

، لكـــن يف 
ُ

ُه املـــرأة
ّ

ــا تتـــوال ــا أن ذلـــك مّمـ القائـــم بذلـــك، كمـ

هـــا كمثـــِل حـــاالِت عملهـــا يف قطـــع 
ُ
حـــاالٍت محـــدودٍة، مثل

ــدر. ــجرة السـ ــن شـ ــاِن مـ األغصـ

 يف توظيفـــِه 
ٌ

 )الَعِطْيـــف( الثانويـــة، فكامنـــة
ُ

أّمـــا وظيفـــة

 
ٌ

 وظيفتـــه - هـــذه - مرتبطـــة
ّ

ســـالًحا لصاحبـــه، ويتضـــُح أن

ــان  ــع أغصـ ــة - قْطـ ــِه الرئيسـ ِدُمُه يف وظيفتـ
ْ

خ
َ
ــت ــْن َيْسـ ِبَمـ

ِح بـــه، 
ُّ
َســـل

ّ
 معهـــم الت

ُ
ِســـق

َّ
 هـــم َمـــْن َيت

ُ
الســـدر - فالرعـــاة

ــا  ــ�ِه تلـــك الـــيت يكـــون فيهـــا علـــى أكتافهـــم، بمـ وبوضعيتـ

ــا أيُّ  ــى بهـ ــيت حيظـ ــا، الـ ــِة ذاتهـ ــن املكانـ ــم ِمـ ــُه لديهـ تمنُحـ

 
ُ

ـــة ـــث: الثق ـــْن حي ـــه، ِم ـــدى صاحب ـــالِح ل ـــن الس ـــر م ـــوٍع آخ ن

فيـــه، واالعتـــداُد بـــه، واالعتمـــاُد عليـــه. أّمـــا الشـــخُص 

 لـــه باســـتخداماِت )العطيـــف( يف وظيفتـــه 
َ

الـــذي ال عالقـــة

ــف(، ويف  ُح بــــ )العطيـ
َّ
ــل َسـ

َ
ــا يت ــادًرا مـ ــك، فنـ ــة تلـ الرئيسـ

حـــاالٍت اســـتثن�ائي�ٍة محكومـــٍة بســـياقها اآلين؛ فأماَمـــُه 

ِســـقٍة مـــع حالـــه، يـــأيت 
َّ
ح بأســـلحٍة أخـــرى ُمت

ُّ
ســـل

ّ
 الت

ُ
إمكانيـــ�ة

ــ�ة(4. ِبْيـ
ْ
ــُر اليمـــين )اجَلن ــا اخلنجـ يف مقدمتهـ

حيظى )الَعِطْيف( باهتماٍم وعنايٍة عند مســـتخدميه؛ 

إذ حيرصـــون على ســـالمتِه مـــن األثـــالم، فيتعّهدونه ِمن 

 
ٌ

 وزنـــِه واحدة
َ

ـــة
َّ

ه. كمـــا أن ِخف
ِّ

حـــٍن إىل آخر بتجديـــِد حد

من أبرز صفاته؛ إذ يســـتطيُع الشـــخُص اســـتخداَمُه بي�ٍد 

َوِتِه 
ْ

، مع مكانتـــ�ِه وُحظ
ُ

 هذه الصفة
ْ

واحدة، وقد جتانســـت

ِتْي�ه: الرئيســـة، والثانوية.
َ

عند صاحبـــه، يف َوِظْيف

 جاهزيت�ِه
ُ

 )الَعِطْيف(، ومستلزمات
ُ

حدادة

وصالحيت�ه:

 )الَعِطْيف(:
ُ

ة
َ

ِحداد  )1

 من أهـــّم احلرِف 
ً

 »الِعْطـــَوف«، واحدة
ُ

ـــُل حـــدادة
ِّ
َمث

ُ
ت

 
ُ

 منها الزمـــُن، وال طفرات
ْ

التقليديـــِة يف اليمن، اليت لم ين�ل

التقـــدم واحلداثة؛ الرتب�اطهـــا خبصائِص البيئـــ�ِة اليمني�ِة 

الريفّيِة القائمِة - بشـــكٍل رئيٍس - علـــى الزراعِة والرعي. 

ُيْصنـــُع )الَعطْيـــف( مـــن قطعـــٍة حديديٍة، علـــى يِد 

ِة لهـــذا األمر، حى 
ّ

اٍد ماهٍر، يضُعهـــا على النـــاِر الُمَعد
َّ

حـــد

�ا، حيـــث تكون   نســـبيًّ
ُ

تبـــ�دأ يف فقـــداِن صالبِتهـــا وتلـــن

ة احلـــرارة، حينها يقوُم شـــخصان 
ّ

 مـــن شـــد
ْ

قـــد اْحمّرت

ْبـــَريِتْ حديـــٍد، وبتن�اوٍب متســـارٍع فيما 
ُ

بالضـــرِب عليهـــا ِبز

ا صغـــرًيا غرَي 
ً
ـــِبُه مثلث

ْ
ل منها مـــا ُيش

َّ
ـــك

َ
ش

َ
بينهمـــا، حى َيت

 رفيٍع، 
ٍّ

متســـاوي األضالع، ينتهـــي ضلُعُه األســـفُل حَبـــد

ْصَطِلح 
َ
 ســـميكة، ت

ٌ
 حديدية

ٌ
قـــة

َ
وتســـتوي على رأســـِه َحل

مةـ  بضم  َمة(، فــــ »الصُّ  بــــ )الصُّ
ُ

 اليمني�ة
ُ

عليهـــا املحكيـــة

 تأنيـــث . هـــي: احللقـــة 
ُ

ففتـــح خفيـــف آخـــره عالمـــة

 للمعول، 
ُ

 اخلشـــبي�ة
ُ

 فيها الـــذراع
ُ

ـــت بَّ
َ
ث

ُ
احلديدية الـــيت ت

 ألن الضمة والفتحة 
ٌ

 ثن�ائيـــ�ة
ٌ

َمة كلمـــة ]والفـــأس[ .  والصُّ

علـــى حرفيهـــا األصلين خفيفتـــان، أمـــا التـــاء املربوطة 

 من 
ّ

َبة.. إلـــخ وال بد
ُ

فعالمـــة تأنيث، فهي مثل: ُحَمـــة وض

ُه5 
ُ

رت
ّ

تقديِر حـــرٍف ثالٍث لها محـــذوٍف من آخرها، وقـــد قد

واًوا ملـــكاِن الضمـــة يف أوله«6.  

ْعِلْيج الَعِطيف(:
َ
)ت  )2

، علـــى العصـــا الـــيت يتـــم 
ُ

 اليمنيـــ�ة
ُ

تْصطلـــُح املحكيـــة

 ،)
ْ

ـــج
ْ
هـــا يف حلقـــِة )الَعِطْيـــف( احلديديـــة، بــــ )الَعل

ُ
تثبيت

ـــُج 
ْ
ْعِلْيـــج(؛ فالَعل

َ
وعلـــى مصطلـــِح عمليـــِة تثبيتهـــا بــــ )الت

 أليـــة أداٍة مـــن األدواِت 
ُ

 اخلشـــبي�ة
ُ

»هـــو: اليـــد أو الـــذراع

احلديديـــِة كامِلعـــوِل والفـــأِس واملجرفـــِة والزبـــرة، واملطرقـــِة 

وحنوهـــا. َوَجْمـــُع الَعلـــج: ُعلـــوج. ومنـــُه أفعـــال، فيقـــال: 

 فيـــه الَعلـــج، 
َ

جـــه، إذا هـــو ثّبـــت
ِّ
 املعـــول ُيعل

ٌ
ـــج فـــالن

َّ
َعل

ـــج«7.
َّ
فهـــو ُمَعل
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ــون  ــاِن أن تكـ ــذه ـ إىل استحسـ ــف( ـ هـ ــا )الَعِطْيـ وعصـ

ـــُل أن تكـــون مـــن شـــجرٍة خاصـــٍة 
ّ

 نســـبًي�ا، ُيفض
ً

طويلـــة

بهـــذا النـــوع مـــن العـــيص؛ لمـــا لهـــا مـــن ِمـــزياٍت متن�اســـبٍة 

 
ُ

ـــزي ـــّر جته ـــث يم ـــف(، حي ـــِل بــــ )العطي ـــص العم ـــع خصائ م

ـــع  ـــدًءا بقط ـــٍة، ب ـــٍة متت�ابع ـــواٍت عملي ـــا، خبط ه
ُ

ـــا وتثبيت العص

ــُر هـــذه  ــا، ثـــم تمريـ ــ�ة عصـ ــِن وتشـــذيب�ِه علـــى هيئـ الغصـ

العصـــا يف نـــاٍر مشـــتعلٍة، تمريـــًرا محســـوًبا، وبمـــا ال يـــؤدي 

 حلاهـــا، 
ُ

ع
ْ
ـــز

َ
 أّياًمـــا، بعدهـــا يـــأيت ن

ُ
ـــرتك

ُ
إىل اشـــتعالها. ثـــم ت

ـــا  ـــْن طرِفه ـــة، ِم ـــِة احلديدي ـــك احللق ـــا يف تل ه
ُ

ـــّم تثبيت ـــْن ث وِم

 
ً

الـــذي كان يربُطهـــا بأصِلهـــا يف الشـــجرة؛ فهـــو األكـــرُث ســـماكة

ـــا ليـــِد 
ً

مـــن طرِفهـــا اآلخـــِر املتن�اســـِب مـــع أن يكـــون مقبض

 
ِّ

ق
َ

 ِمـــْن د
ّ

صاحبـــه. ويف عمليـــِة التثبيـــِت - هـــذه - البـــد

بضعـــِة مســـامري صغـــرية ِمـــن األعلـــى، مـــا بـــن رأس العصـــا 

ـــُه 
ُ
 إعـــداُد )الَعِطْيـــف( وإدخال

َ
واحللقـــة احلديديـــة؛ ليكتمـــل

َطـــْوَر اجلاهزيـــِة للعمـــل.

ق الَعِطْيف(:
ْ
ت

َ
)ف  )3

ـــ�ِه  ـــ�ِه وجاهزيت ـــى صالحيت ـــف( عل  )الَعطْي
َ

ـــة  محافظ
ّ

إن

ِه مـــن األثـــالم، 
ِّ

 باحلفـــاِظ علـــى ســـالمِة حـــد
ٌ

مرتبطـــة

ــوال  ــك األحـ ــيما تلـ ــتخدامه، سـ ــواِل اسـ ــن أحـ ــِة عـ الناجتـ

 
ً

، والـــيت عـــادة
ٌ

الـــيت ترتتـــُب عليهـــا أضـــراٌر وأثـــالٌم مباشـــرة

ـــا   أو جذوًع
ً

ـــية ـــا قاس ِه فروًع
ّ

ـــد ـــرِب حب  للض
ً

ـــة  نتيج
ُ

ـــون ـــا تك م

، أو أن يقـــع الضـــرُب بـــه علـــى حجـــٍر 
ً

 متقادمـــة
ً

يابســـة

ــائٍج أو عبـــي. ــكٍل مفـ بشـ

 
َ

املناســـبة  
َ

الطريقـــة ها 
ُ

ومســـتويات األثـــالُم  ُد 
ِّ

ـــد َ ُ
وحت

 
ّ

، فـــإن
ً

إلصالحهـــا؛ ففـــي حـــاِل كانـــت األثـــالُم صغـــرية

 العادية، واليت 
ُ

 إلصالِحها هي الطريقـــة
َ

 املناســـبة
َ

الطريقة

 )َعِطْيفه(، إّما 
ِّ

يقوم فيها الشـــخُص نفســـه بتجديِد حـــد

د( اخلاصِة بذلك8، وإّما باستخداِم  باســـتخداِم أداة )الَمْرِ

 أدىن من 
ً

 يف مســـتوى
ْ

 ذاتها، وإن
َ

حجـــٍر أملس يؤدي الغايـــة

اســـتخداِم )املـــرد(. والتعبـــرُي االصطـــاليح، يف املحكيـــِة 

ـــُه القوُل 
َ
ّمن

َ
ض

َ
اليمني�ة، عن هـــذه الطريقِة البســـيطِة، يت

«9، بما يف 
ْ

ـــه
ُ

ـــْع عطْيف
ِّ
عن الشـــخِص القائـــم بهـــا: »ِيَطل

ْع( ِمـــْن داللٍة على تصعيِد الـــيء من مكانِه 
ِّ
الفعِل )ِيَطل

ي 
ّ

 األثالِم بإعـــادِة املتبق
ُ

 يتـــم إصالح
ُ

إىل مـــكاٍن أعلى، حيث

م، 
ْ
ل

ّ
 عليِه قبـــل الث

ْ
واملســـتطاِع ِمْن شـــذراتها إىل ما كانـــت

 العطيِف اســـتواًء يقـــرتُب فيه من 
ُّ

فيســـتوي بذلـــك حـــد

املفقودة. ِتِه 
َّ

ِحد مســـتوى 

ـــا 
ً

، ومســـتواها بالغ
ً

أّمـــا يف حـــاِل كانـــت األثـــالُم كبـــرية

 
َ

 الطريقـــة
ّ

يف التأثـــرِي علـــى صالحيـــِة )الَعِطْيـــف(، فـــإن

 
َ

ـــد اُد جتدي
َّ

ـــد ـــا احَل  فيه
ّ

ـــوىل ـــيت يت ـــب، وال ـــي األنس  ه
َ

ـــ�ة الثاني

 علـــى 
ُ

ــ�ة  اليمنيـ
ُ

 املحكيـــة
ْ

َحـــت
َ
ـــم. وقـــد اْصَطل

َّ
ل

َ
 الُمث

ِّ
احلـــد

 
ٌ

ـــة  مرتبط
ٌ

ـــة ـــي عملي ـــق(، وه
ْ
ت

َ
ـــِة )الف ـــِة، بعملي ـــذه الطريق ه

ـــا أو  ـــواٌء ِبَطْرِقه ـــة؛ س ِة واألدواِت احلديدي
ّ

ـــاد ـــلحِة احل باألس

ـــالن   ف
َ

ـــق
َ
ت

َ
ـــال: ف اد، »ُيق

ّ
ـــد ـــد احَل ـــْرِق عن ـــا بالطَّ ه

َّ
ـــِد حد جتدي

ـــا 
ً

ق
ْ
ت

َ
ـــيف أو اخلنجـــر أو الفـــأس عنـــد احلـــداد يفتقـــه ف الس

ـــرق«10.  ُه وأرهفـــه بالطَّ
َّ

ـــوق، أي: حـــد
ُ

ت
ْ

فهـــو َمف

مـــن   
ٌ

ة
ّ

مســـتمد ـ  هـــذه  ـ  )الفتـــق(   
َ

مـــادة  
ّ

أن ومـــع 

 معناهـــا يف املحكيـــِة مختلـــف؛ فقـــد ورد 
ْ

 أن
ّ

الفصـــى، إال

غصان السدر
ٔ
العطيف قطع ا

 5*;(*$% 5*A#B$% 5-'./$% ,- :«CD* EF G#$%» 
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ُه. ويف 
َّ

ــق ـ
َ

ــا: ش ـ
ً

ق
ْ
ت

َ
ــيَء ـ ف  الـ

َ
ــق ـ

َ
ت

َ
ــح: »ف ــم الفصيـ يف املعجـ

ـــماواِت   السَّ
َّ

ن
َ
ـــُروا أ

َ
ف

َ
ـــَن ك ِذي

َّ
ـــَر ال ـــْم َي

َ
َول

َ
ـــز: »أ ـــل العزي التنزي

 
َّ

ل
ُ
ــاِء ك مـ

ْ
ــَن ال ــا ِمـ نـ

ْ
ــا َوَجَعل ناُهمـ

ْ
ق

َ
ت

َ
ف

َ
 ف

ً
ــا قـ

ْ
ــ�ا َرت تـ

َ
 كان

َ
ْرض

َ ْ
َواأل

ــل  ــوَب فصـ ــق الثـ تـ
َ
ــال ف «11، ويقـ

َ
ــون ـ

ُ
ِمن

ْ
ــال ُيؤ ـ

َ
ف

َ
ٍء يَحٍّ أ ْ َ

يش

 يف هـــذه املفارقـــِة 
ُ

ســـيجه أو خياطتـــه«12. والُمالَحـــظ
َ
ن

 )الفتـــق( يف املحكيـــِة 
َ

 عمليـــة
ّ

بـــن املحكيـــة والفصـــى أن

ـــُل  ي
ُ

 حي
ُ

ـــث ـــى، حي ـــا يف الفص ـــوِف به  املوص
َ

ـــة  وظيف
ُ

ـــبق تس

 والفتـــِق، مـــن خـــالِل 
ِّ

يف املحكيـــِة علـــى إعـــداِد آلـــِة الشـــق

أو  يشٍء  ـــِق 
ْ
ت

َ
ف عمليـــِة  يف  الســـتخدامها  هـــا؛ 

ّ
حد جتديـــِد 

 
ُ

 اجلوهريـــة
ُ

ـــِق الـــيِء هـــي الداللـــة
ْ
ت

َ
 ف

ُ
ه، وعمليـــة

ِّ
ـــق

َ
ش

ــح. ــم الفصيـ ــادِة يف املعجـ ــذه المـ لهـ

ــأيت  ــادة )الفتـــق(، يـ ــِة لمـ ــِة املحكيـ ــياِق الداللـ      ويف سـ

ـــا  ـــِة به «؛ لإلحال
ْ

ـــق ْي  الرِّ
ْ

ـــق
ُ

ت
ْ

ـــة: »َيف ـــفاهي ملقول ـــداوُل الش الت

ـــه الشـــخُص قبـــل 
ُ
علـــى الطعـــاِم البســـيِط، الـــذي يتن�اول

وجبـــِة اإلفطـــاِر الرئيســـة. 

تـــوق(؛ 
ْ

 التـــداوِل الشـــفاهي )َمف
ُ

كمـــا يـــأيت منهـــا وصـــف

 
ُ

ٍث مـــا، هـــي صفـــة
ِّ

لإلحالـــِة بـــه علـــى صفـــٍة يف لســـاِن ُمتحـــد

ـــه:  ـــاُل عن ـــرثات، فيق ـــكاليم دون ع ـــياِب ال ـــِة واالنس الطالق

«؛ للداللـــِة علـــى مهارتـــِه يف 
ْ

 مفتـــوق
ْ

 لســـان
ْ

 َمُعـــه
ْ

»فـــالن

 فيهـــا املتلقـــي 
ُ

الـــكالِم، والتعبـــري عّمـــا يريـــد، بطريقـــٍة ال جيـــد

ث؛ 
ِّ

َحـــد
َ
 اســـتيعاِبه ملقاصـــِد الُمت

َ
ـــُر عليـــه سالســـة

ِّ
مـــا ُيَعك

ـــخُص  ـــه الش ـــى في ـــاٍم حيظ ، يف مق
ُ

ـــة ـــذه اجلمل ـــِرُد ه ـــث ت حي

ــاٍم  ــِرد يف مقـ ـ
َ
ــا ت ــا حينمـ ــي. أّمـ ــرتاٍم اجتماعـ  باحـ

ُ
ــوف املوصـ

هـــا 
ّ
 للموصـــوِف، فإن

ٌ
 اجتماعيـــة

ٌ
ـــة ليـــس فيـــِه تقديـــٌر وال مكان

ـــخصّيت�ه. ـــرِة يف ش ـــِة الثرث ـــى صف ـــُل عل ي
ُ

حت

)الَعطْيف( يف املتداول الشفاهي:

د )الَعِطْيـــف( يف عدٍد مـــن املقوالِت الشـــفاهيِة 
ّ

يـــرتد

الشـــعبي�ِة املتداولـــِة يف اليمـــن - ســـيما يف جغرافيِة هذه 

 علـــى دالالٍت 
ُ

 تنطـــوي هذه املقـــوالت
ُ

الدراســـة - حيـــث

 على 
ُ

متعددٍة، منهـــا: التحذيريـــة، والتهديديـــة، والداللة

 على 
ُ

موضـــوٍع أو أداٍة فاعلـــٍة يف مواجهـــٍة قويـــة، واإلحالة

اســـتغناِء الـــيِء جباهزيت�ِه عـــن عوامـــِل حتقيِقها فيه.

:»
ْ

ك
َ

 ْبَعِطْيف
َ

، ْوال
ْ

ك
َ

 ْبَسْيف
ْ

»ِهد  )1

ك( 
َ

 بـ )َســـْيف
َ

ك
َ

 تهديد
ّ

 التحذيرية: إن
ُ

تعين هذه املقولة

وتظهـــُر عليهـــا  ـــك(. 
َ

بــــ )َعِطْيف  
َ

ِمـــْن تهديـــِدك  
ُ

أهـــون

خصائـــُص املحكيـــِة اليمني�ة؛ حيـــث اضطلـــَع الرتكيُب: 

)و+ال النافيـــة(، بالداللـــِة علـــى املوازنِة بـــن أمرين، مع 

ترجيـــِح أولوّيـــِة أحدهما على اآلخـــر، وقـــد كان الرتجيُح ـ 

ْولِوّيـــِة التهديِد بالســـيِف على التهديِد 
َ
يف هـــذه املقولة ـ أل

 ِنْســـَبٍة مـــن الضرِر املرتتِب 
ِّ

بـ )الَعطْيف(، استئن�اًســـا بأقل

علـــى التهديـــِد بهمـــا. ومثـــُل ذلـــك خصائـــُص املحكيـــِة 

 أواخر 
ُ ْ

ْســـِكن
َ
 منها: األوىل ت

ٌ
 ثـــالث

ْ
الصوتيـــ�ة، اليت ظهرت

(، وصوِت 
ْ

ال( من الفعـــل )ِهد
ّ

الكلمات، يف: صـــوِت )الد

 
ُ

(. والثاني�ة ختفيف
ْ

ك
َ

/ْبَعِطْيف
ْ

ك
َ

)الـــكاف( مـــن: )ْبَســـْيف

�ه، يف فعـــل األمِر 
ُ
ـــِف وتســـكين عَّ

َ
صـــوِت )الـــدال( الُمض

ا للقاعـــدِة املحكيـــِة يف صياغِتها لفعـــِل األمِر 
ً

(، وفق
ْ

)ِهـــد

 تضعيفه يف قواعد 
ِّ

ا عن فـــك
ً

ف، ِعَوض عَّ
َ

من الثـــاليث الُمض

 االبت�داُء بســـاكن، على صـــوِت حرِف 
ُ

الفصى. والثالثـــة

ا لقاعدِة 
ً
(، خالف

ْ
ك

َ
/ْبَعِطْيف

ْ
ك

َ
اجلرِّ )الباء( مـــن: )ْبَســـْيف

 ذلك.
ُ
الفصـــى اليت ال جتـــزي

 ـ لغايٍة حتذيريٍة 
َ

يورد التداوُل الشـــفاهي ـ هذه املقولـــة

 فيه شـــخًصا آخر 
ُ

جـــادٍة لشـــخٍص مـــا، يف مقـــاٍم يمـــازح

بـ)العطيف(. ويب�دو التفســـرُي السيايق واالجتماعي لرتديِد 

هذه املقولـــة أقرَب لالتـــكاء علـــى خاصيـــِة )الَعِطْيف(، 

ا مع وظيفتِه 
ً

املتمثلـــِة يف مالزمتِه حليـــاِة أصحابه؛ اتســـاق

الرئيسِة فأًســـا ِلقْطِع أغصاِن الســـدر، ال وظيفته الثانوية 

 للحياِة 
ُ

 املنتصرة
ُ

ســـالًحا؛ إذ ال تتن�اسب وظيفتُه الرئيســـة

ا.
ًّ

 وال جد
ً

مع التهديـــد به، ال هـــزال

 بـــه 
َ

 التهديـــد
ُ

 املقولـــة
ْ

أمـــا الســـيف - وقـــد رّجحـــت

على التهديـــد بالعطيف - فإنـــه مرتبٌط بســـياق القتال، 

 مـــع وظيفتـــه البحتـــة - هـــذه - 
ٌ

 بـــه متســـق
ُ

والتهديـــد

كســـالٍح لصاحبـــه، كمـــا أنه خيتلـــف عـــن )العطيف( يف 

 له، 
َ

مســـتوى املالزمـــِة لصاحبـــه؛ فــــ )العطيف( ال ِغْمـــد

 
ً

 أو التهديد به ســـيكون أكـــرَث خطورة
َ

وبذلـــك فـــإن املـــزاح

ف به، وهو ما ال ينطبق على الســـيف، 
َ

وأثًرا على املســـتهد

 االجتماعية على إشـــهاره للمزاح؛ 
ُ

 الســـياقات
ْ

إذ لم تعتـــد
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 للمواجهِة 
ّ

ُه صاحُبه مـــن ِغْمـــِده إال
ُّ
ل

َ
كونه ســـالًحا ال يْســـت

 أو تدريًب�ا. 
ً

اجلـــادة، قتـــاال

 بعلج العطيف«/
ْ

ْع لك
َ

»ِشق  )2

 بالصمة«:
ْ

ك
َ
ْع ل

َ
و»ِشق  

لقـــد كان التحذيُر من التهديد بــــ )العطيف(، يف املقولِة 

 
َ

الســـابقِة خاًصـــا بوضعيـــٍة معينـــ�ٍة من وضعياتـــه حلظة

ه باجتاه 
ّ

 اليت يكـــون فيها حـــد
ُ

التهديد بـــه، وهـــي الوضعية

د. أمـــا يف غري هـــذه الوضعيـــة، فهناك 
َّ

الشـــخص الُمَهـــد

 للتهديـــد بـــه، ضمـــن مقامـــاِت الكالِم 
ٌ

 ممكنـــة
ٌ

مســـاحة

 
ُ

وســـياقاتِه االجتماعية، وهو ما اســـتقامت عليـــه إحاالت

هاتن اجلملتن، اللتـــن تظهر فيهما خصائـــُص املحكيِة 

اليمنيـــ�ة، كاســـتخداِم )الشـــن املكســـورة( للداللـــِة على 

ْع(، بمعـــى: )ســـوف يقـــع(، فهـــذه 
َ

املســـتقبل، يف )ِشـــق

»الشـــن تقابل الســـن يف الفصى، وهو تقابـــل معروف 

 اختفاء 
ُ

بـــن لغـــات الفصيلـــة الســـامية«13، أو خاصيـــة

ِطْيف/العطيف(،  صوت )أل( التعريف القمريـــة من )اعَّ

وحتويرها إىل )أل( التعريف الشمسية غري املنطوقة. ومثل 

 الوقـــف بالســـكون على أواخـــر الكلمات.
ُ

ذلـــك، خاصية

مضمـــون  مـــع   
َ

ســـقة
ّ
املت )العطيـــف(   

َ
وضعيـــة  

ّ
إن

 العطيـــف«. 
ْ

ـــج
ْ
 ْبَعل

ْ
ْع لـــك

َ
التهديـــد يف اجلملـــة األوىل: »ِشـــق

ُد 
ِّ

 فيهـــا الشـــخُص املهـــد
ُ

 الـــيت ُيْمِســـك
ُ

هـــي الوضعيـــة

)العطيـــف( مـــن جهتـــه املثّبتـــ�ة فيهـــا العصـــا، والـــيت 

 اســـتخداِم هـــذه العصـــا يف الضـــرب. أّمـــا 
َ

تمنُحـــه إمكانيـــ�ة

ـــِة )العطيـــف( 
َ

ق
َ
ل ســـقة مـــع التهديـــِد حِبَ

ّ
 املت

ُ
الوضعيـــة

ــة«؛   بالصمـ
ْ

ــك ـ
َ
ْع ل

َ
ــق ــ�ة: »ِشـ ــة الثانيـ ــة يف اجلملـ احلديديـ

ُد فيهـــا 
ِّ

فهـــي الوضعيـــة الـــيت يكـــون الشـــخص الُمهـــد

ا بــــ )العطيـــف( مـــن نهايـــِة عصـــاه، ال مـــن جهـــة 
ً
ُمْمســـك

 يف قْطـــِع األغصـــان، 
ُ

ـــ�ه املعتـــادة
ُ

تثبيتهـــا فيـــه. وهـــي وضعيت

ـــذه  ـــون ـ يف ه ـــث يك ه، حي
َّ

ـــد ـــاِه ح
ِّ

ـــريٍّ يف اجت ـــٍر جوه ـــع حتوي م

ـــاه األعلـــى، واحللقـــة احلديديـــة 
ّ

الوضعيـــِة التهديديـــة ـ باجت

ــد. ف بالتهديـ
َ

ــتهد ــخِص املسـ ــاه الشـ ـ
ّ

باجت

إن هاتن احلالـــن التهديديتن ـ بعصـــا )العطيف(، 

 تنفيـــِذ التهديد، 
ُ

أو حلقتـــه احلديديـــة - فيهمـــا إمكانات

 )العطيف(. 
ِّ

بعد التحيي�د اآلمِن خلطورِة اســـتخداِم حـــد

ملوقفـــن   
ً

ســـياقية  
َ

فـــوارق احلـــاالن  تتضّمـــن  كمـــا 

بعلـــج   
ُ

التهديـــد  - األوىل  احلـــاُل   
ُ

ســـق
ّ
تت مختلفـــن، 

)العطيـــف( - مـــع املوقـــِف األول، الـــذي ينطـــوي على 

 محـــدوٍد مـــن قصديـــِة إحـــداِث الضـــرِر بَمـــْن 
ً

مســـتوى

 التهديـــد؛ فغالًبـــا ما يأيت 
ُ

 أو تنفيـــذ
ُ

يســـتهدفُه التهديـــد

 بعصـــا )العطيف( مـــن ربِّ األســـرِة ملخطٍئ من 
ُ

التهديد

د - يتـــم تنفيذ 
ِّ

أفرادهـــا، وعلـــى يـــِد رب األســـرة - الُمهد

التهديـــد؛ عقاًبـــا وتأديًبـــ�ا للمخطـــِئ، فيما لو كـــرر خطأه.

 باحللقـــة احلديدية ـ فهي 
ُ

أما احلاُل الثانيـــ�ة ـ التهديد

ـــق بمواجهِة اخلصوم، 
ّ
ا مع املوقِف الثاين املتعل

ً
ســـاق

ّ
أكرُث ات

المأهوِل بعدائيـــ�ٍة كافيٍة للتهديد )ِبُصَمـــة العطيف(، بما 

 تنفيـــِذ التهديد، وما يرتتـــب عليه من آثاٍر 
ُ

يف ذلك إمكاني�ة

 
ً

بالغـــٍة؛ كون الرأُس هي املنطقة اليت ســـتكون مســـتهدفة

 اآلثـــاُر 
ُ

بضربـــاِت احللقـــة احلديديـــة، وعليهـــا ســـتكون

 دامية. 
ً

جروًحا غائـــرة

 يف ضـــرِب اخلصـــم بهـــذه الطريقـــِة نوًعا من 
ّ

كمـــا أن

ْبِح الضـــارِب النفعاله، حينما يكون مســـتوى اخلصومِة 
َ

ك

مما يكفـــي فيه الضرُب حبلقـــِة )العطيـــف( احلديدية ال 

 فيه 
َ

 ال مجـــال
ً

 يف مســـتوى
ُ

ه. أّمـــا إن كانت اخلصومة
ِّ

حـــد

للســـيطرِة على االنفعال، وال يتن�اســـُب معه إال استخداُم 

 )الَعِطْيف(، فســـيكون ـ يف هذه احلـــال ـ وجُه اخلصِم 
ّ

حد

ورأُســـُه هما اجلزآن املســـتهدفان بشـــكٍل رئيـــٍس، وفيهما 

، إن لم تكن قاتلة.
ً

ِطـــرة
َ

 وخ
ً

 الضرُب جروًحا بالغة
ُ

ســـيرتك

:14»
ْ

اَسرة
َ

»َعِطْيف الُمخ  )3

مـــن  ـ  اليمنيـــ�ة  املحكيـــة  يف   - اَســـَرة« 
َ

»الُمخ تـــأيت 

 األســـنان اللبنيـــ�ة عند 
ُ

ِســـرْي: فقـــدان
ْ

خ
َّ
التخســـري، و»الت

ـــر، كلها  ـــر فهو ُمخسِّ سِّ
َ ُ
ـــر الطفل، خي سَّ

َ
الطفل. يقـــال: خ

فـــة«15. عَّ
َ

ُمض بســـن 

 
ِّ

ــد ــالم يف حـ ــى األثـ  علـ
ُ

ــة ــأيت اإلحالـ ــرْي(، تـ ِسـ
ْ

خ
َّ
وبــــ )الت

)الَعِطْيـــف(، وال ترتبـــط أســـباُب الثلـــم يف )املخاســـرة( 

باســـتخداماِت )العطيـــف( املعتـــادِة بقـــدر مـــا هـــي مرتبطـــة 

ـــبُه  ـــٍة تش ـــن، بطريق ( اثن
ْ

ـــن ْي )َعِطْيف
ِّ

ـــد ـــن ح ـــة ب باملواجه
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 بـــن شـــخصن بســـيفيهما، مـــع املفارقـــِة بـــن 
َ

املبـــارزة

، يف 
ٌ

 جوهريـــة
ٌ

 املواجهـــة والقتـــاِل غايـــة
ُ

يـــة
ِّ

احلالـــن؛ فِجد

 
ُّ

ـــرُص كل ـــث حي ـــيفن، حي ـــخصن بس ـــن ش ـــارزة ب ـــال املب ح

واحـــٍد منهمـــا علـــى االحتمـــاِء بســـيفِه مـــن ضربـــِة ســـيِف 

، يف حـــاِل اســـتخدامهما لـ)َعطْيفـــن(، 
ُ

اآلخـــر. بينمـــا الغايـــة

ـــٍن  ٍر ممك
ْ

ـــد ـــَر ق ـــا أك ـــٍد منهم  واح
ُّ

ـــق كل ح
ْ
ـــى أن ُيل ـــُر عل تقتص

 )َعِطْيـــف( اآلخـــر، ال إحلـــاق األذى 
ِّ

مـــن األثـــالم يف َحـــد

جبســـِد صاحبـــه.

 »عطيف املخاســـرة« 
ُ

 الذي جاءت منه مقولة
َ

 املهاد
ّ

إن

 أنفســـهم، 
ُ

ـــه الرعاة
ُ
 الرعي، يف موقـــٍف أطراف

ُ
هـــو ميـــدان

 فيمـــا بينهـــم، 
َ

ـــه حنـــو خوضهـــم املبـــارزة
ُ
تســـرُي تفاصيل

بفؤوســـهمـ  )ِعْطَوفهـــم(ـ  فيتظاهـــُر كل واحـــٍد منهم بأنه 

 )َعِطْيفـــه(. وبمزيٍد 
ّ

 مـــن أثالٍم يف حد
ُ

غـــرُي مباٍل بما حيدث

 مـــن املبارزة 
ُ

من تكرار هـــذه املواقف؛ اكتســـب هذا النوع

حضـــوًرا متن�امًيا يف حيـــاة الرعاة، وترتب علـــى ذلك تطوٌر 

 لدى صاحبـــه، ولكي 
ُ

 )العطيف( األثـــرية
ُ

ـــُه مكانـــة
ْ
فرضت

 
ِّ

 هـــذه املواقف من هـــذه املكانِة بما ترتكـــه على َحد
َ

ال تن�ال

)عطيفه( مـــن أثالم، فقد اهتـــدى إىل طريقـــٍة يدخل بها 

 
ْ

ت
َ
ل

ّ
هـــذه املواقف، مع ســـالمِة عطيفـــه من أثالمهـــا، تمث

ا آخـــر ـ ومثله فعل اآلخـــرون ـ وخيّصُه 
ً

يف أن يمتلـــك عطيف

باالســـتخداِم يف هـــذه املواقـــف، غري مبـــاٍل بما ســـترتكُه 

ه؛ لذلـــك التصقت بهـــذا )الَعِطْيف( 
ِّ

مـــن أثالٍم على حـــد

 )َعِطْيف املخاســـرة(.
ُ

اخلـــاص هذه التســـمية

 الذهني�ة الشـــعبي�ة 
ُ

 عفوية
ْ

ت
َ

ومـــع توايل الزمن، وَجـــد

-يف هـــذه املقولة - مـــا يؤهلهـــا إىل االتســـاع باإلحالة بها 

ســـع 
ّ
على ما يتشـــابه مع الفكرِة يف مهادها األول، حيث ات

ُصها  صِّ
ُ

بهـــا التداوُل الشـــفاهي؛ للداللـــة علـــى كل أداٍة خي

الشـــخُص يف مواجهـــٍة قويـــٍة، خيوضهـــا مـــع خصومـــه، 

ـــ�ا إىل ما يتعّهده يف هـــذه األداِة، مـــن املؤهالِت اليت 
ً
مطمئن

ال يمكـــن أن ختذله، وال أن تت�أثر بشراســـِة أدواِت اخلصوم.

 األكـــرث تقدًما، 
ُ

ويف ســـياِق هذا االتســـاع، تـــأيت الطفرة

يف االنتقـــاِل بهـــذه املقولـــِة إىل احليـــاة البشـــرية، حيـــث 

 ما يكون - 
ً

 بها على شـــخٍص ال علـــى أداة، وعـــادة
ُ

اإلحالـــة

ا مـــن عائلٍة كبـــريٍة، يلمس فيه أبوه 
ً

هذا الشـــخص- واحد

-ومثلـــه إخوته وأقاربه- مزياٍت مختلفـــة عن بقية أبن�ائه، 

تؤهلـــُه إىل أن يكـــون رأَس حربٍة يف العائلـــة، تعتمد عليه يف 

خذُه )عطيف 
ّ
 أبـــاه يت

ّ
مواجهات خصومهـــا؛ فيقال عنه إن

ـــُه من قدراٍت 
ُ

مخاســـرة(، يف مواجهـــاِت أعدائه، ِلما يمتلك

فاعلـــٍة يف إحلـــاِق األذى باخلصوم، مـــن غـــري أن يؤثَر فيه 

ما حيرصون علـــى إحلاقِه به مـــن أذى، كما أنـــه حُيوُل دون 

وصوِل خطرهـــم إىل عائلته. 

 هذا الشـــخص جســـماني�ة؛ فيكون 
ُ

قد تكون قـــدرات

يف هـــذه احلال مناســـًبا ملواجهات العراك اجلســـدي، وقد 

تكـــون قدراته عقلية - وما يف ســـياقها مـــن: ذكاٍء، ولباقٍة، 

 
ً

ومعرفٍة، وخرٍة اجتماعيٍة، وحســـِن تدبـــرٍي ـ فيكون مؤهال

بذلـــك إىل أن تعتمـــد عليـــه عائلتـــه، يف مواقـــف املحاّجة 

والتقـــايض مع شـــخٍص آخـــر، يمثل بـــدوره عائلتـــه، اليت 

حيظـــى لديهـــا باملكانة ذاتها، مـــن حيث االعتمـــاُد عليه يف 

املواقف.  هـــذه  مثل 

 انتصـــاُر أحدهما علـــى اآلخر هـــو نهاية 
ُ

مـــا يكـــون
ّ
وقل

 يف الرؤى 
ً

املواجهـــِة يف هذه املواجهات؛ المتالكهمـــا صالبة

والعزيمـــة والتحـــدي؛ لذلـــك يكـــرث أن يصـــال إىل نتيجـــٍة 

واحـــدٍة، حيـــث ال أحد منهمـــا منتصـــٌر وال منهزم.

:16»
ْ

ه
ُ

 َعطْيف
ْ

ج
ّ
»َعل   )4

 العصا يف 
ْ

: أن شـــخًصا ما قد ثّبـــت
ُ

تعـــين هذه املقولـــة

 على االســـتغناِء جباهزيِة 
َ

)َعِطْيفـــه(، كما تتضّمن الداللة

الـــيِء، عـــن العوامـــِل الفاعلـــة يف اســـتكماِل جاهزيت�ه 

 بعمليـــِة تثبيـــِت العصا، يف 
ُ

ـــق
ّ
 تتعل

ُ
وصالحيتـــ�ه. حيـــث

 
َ

حلقـــِة )العطيف( احلديدية، كعمليـــٍة مهّمٍة، تلي مرحلة

اد، إذ ال يكون من الســـهِل اســـتخداُمه؛ 
ّ

صناعته عند احلد

لعـــدم جاهزيت�ه، الـــيت ال يصل إليها إال بعد هـــذه العملية، 

 ال منـــاَص لصاحـــب )الَعِطْيـــف( مـــن الســـعي 
ُ

حيـــث

الســـتكمالها، فيقدم تن�ازالٍت كافيٍة لتحقيـــِق غايت�هـ  هذهـ  

اليت يصبُح بعدها مســـتغنًي�ا بها عمـــا كان ملزًما به قبلها.

، مـــن حقلهـــا األول )الرعي 
ُ

 هـــذه املقولة
ْ

لقـــد انتقلت

بهـــا علـــى   
َ

ِحيـــل
ُ
فأ والرعـــاة(، إىل احليـــاة االجتماعيـــة، 

ســـياقاٍت مختلفٍة باختالف مجـــاالت احلياة، مـــع ثب�اٍت 
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جلوهريـــِة إحاالتها علـــى فكرِة اســـتغناِء الشـــخِص عن 

غريه، بعـــد وصولِه إىل حـــاٍل من القوِة والقـــدرِة على جتاوِز 

 
ً

 إحالة
ُ

 هذه املقولـــة
َ

 يمكـــن أن ترد
ً

حاله الضعيفـــة. فمثال

ـــق جناًحا ملموًســـا، ثم اســـتغى 
َّ

علـــى حاِل شـــخٍص، حق

 يف حتقيقه، حينما 
ٌ

بهذا النجـــاِح عّمن كان لهـــم دوٌر فاعـــل

 
ّ

ِد إليهم، وكأن
ُّ

ـــَود
ّ
 حباجـــٍة إىل ما اعتاد عليـــه من الت

ْ
لم يعد

 إىل اســـتكماِل 
ّ

جناَحه هو ســـالحهـ  )عطيفه(ـ  الذي اطمأن

جاهزيتـــ�ه العملية.

 
ٌ

 محكية
ٌ

 ودالالت
ٌ

)الَعِطْيف(: اشتقاقات

 يف التداول الشفاهي:
ٌ

خاصة

الثالثيـــ�ة )ع. ط. ف(، هـــي  اللغويـــة   
َ

المـــادة  
ّ

إن      

 )الَعِطْيف(، 
ُ

المادة الرئيســـة، اليت جـــاءت منها تســـمية

 
ُ

 مع العربيـــ�ة الفصى، وتتفق
ُ

 اليمني�ة
ُ

تتشـــاركها املحكية

معهـــا يف صياغـــِة الفعـــِل المايض من هـــذه المـــادة، مع 

 الفتح على آخِر 
ُ

مراعاة الفـــوارق الصوتي�ِة بينهما؛ فحركـــة

 الســـكون، 
ُ

ها حركة
ّ
 محل

ُّ
(، حتـــل

َ
الفعـــِل الفصيح )َعَطف

(، كقاعدٍة لغويـــٍة محكيٍة 
ْ

يف الصياغـــِة املحكيِة )َعَطـــف

ُمّطـــردٍة على أواخـــِر الكلمـــات. ومثل ذلـــك اختالفهما يف 

ـــا(، ويف 
ً

مصدريـــِة هـــذا الفعل؛ فهـــو يف الفصـــى )َعْطف

املحكيـــِة )َعِطْيف(، مـــع اتفاقهمـــا يف داللِة هـــذه المادة 

اللغويـــِة علـــى )إمالـــة الـــيء(، حيـــث ورد يف املعجـــِم 

الفصيح: »عطف الـــيء: حناه وأمالـــه ... ]و[ انعطف: 

واحنـــى«17. مال 

وبمعيِة هـــذه التوافقـــات واالختالفـــات اللغويِة بن 

املحكيـــة والفصـــى ـ فيمـــا يتعلـــق منهمـــا بهـــذه المادة 

 بنســـقيِة 
َ

اللغويـــة ـ فـــإن للمحكيـــة ســـماِتها املحكومـــة

نظامهـــا اللغـــوي، يف اســـتخداماتها اخلاصِة لهـــذه المادة 

اللغويـــة، واالشـــتقاِق منها لإلحالـــِة على أســـماء ومعاٍن 

 فيها 
ُ

خاصـــٍة باملحكيـــة اليمني�ة، حيث تتســـُع املصدريـــة

 
َ

 على اســـم )الَعطْيف/الفأس(، والداللة
َ

 الداللة
َ

لتشـــمل

على أســـماِء مناطق جغرافيٍة يمني�ٍة كــــ: قرية )العطيف( 

ْوَعـــن(، التابعِة 
َ

رى عزلِة )صْيـــف( يف مديريِة )د
ُ

إحـــدى ق

ملحافظـــِة حضرمـــوت، ومنطقـــة )الَعِطْيـــف( يف مديريِة 

مأرب. ملحافظـــة  التابعة  )صـــرواح(، 

أّمـــا املعـــاين املحكيـــة البحتـــة، الشـــتقاقاتها مـــن هـــذه 

ِة 
َّ

ـــد ـــى: ِش ـــِة عل ـــن اإلحال  ب
ٌ

ـــة ـــا متنوع ـــة، فإنه ـــادة اللغوي الم

اإليـــالم، واللـــِن اجلمـــايل، واإلجبـــاِر واإلكـــراه، والتغافـــل، 

غصانها
ٔ
شجار سدر قبل قطع ا

ٔ
ا
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 يف عـــدٍد مـــن املـــردداِت 
ُ

واجلـــوع. حيـــث تـــرُد هـــذه اإلحـــاالت

 ِمـــْن 
ّ

الشـــفاهيِة، يف الثقافـــة الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة، لعـــل

ـــي: ـــا يل ـــا م أبرزه

:»
ْ

َطف
َ
ا اْعت مَّ

َ
 ل

ْ
ه ُ َ

جب
َ

1( »د

 
ُ

َرَبـــُه؛ فتلّوى من األلـــم. وال حيمُل اللفظ
َ

املعى هنا: ض

 ) َ َ
جَب

َ
(، املعـــى الذي ورد لـــه يف املعجم الفصيـــح: »)د َ َ

جَب
َ

)د

نـــ�ه«18؛ إذ ورد يف املحكية اليمني�ة  ا: نقشـــه وزيَّ ً ْ
جب

َ
اليَء ـ د

 :
ْ

جَب
َّ

 حبتـــة: »الد
ً

 محكية
ً

ــًرا هذه الداللة، وحمـــل داللة مغاـي

كـــز ـــ باليد مكـــورة وخاصة 
ّ
كـــم أو الل

ّ
الضـــرب ـ وليس الل

 :
ً

 واحدة
ً

ـــة َ ْ
جب

َ
ا ود ً ْ

جب
َ

جبـــه د
ْ

ـــا َيد
ً
 فالن فالن

َ
جَب

َ
على الظهـــر. د

 على 
َ

ضربـــه على ذلـــك النحـــو«19، كما يشـــمل الداللـــة

الضرب، بعصـــا على أيِّ جزٍء من أجزاِء جســـم اإلنســـان.

 اليمني�ة - من هذه المـــادة اللغوية - 
ُ

 املحكيـــة
ُ

ف
ِّ

تَوظ

 به على ألٍم شـــديٍد، يتلّوى منه 
َ

َطف(؛ لتحيل
َ
 )اْعت

َ
الفعـــل

، بعصا من 
ً

 قويـــة
ً

الشـــخص، بعد تلقي جســـمِه ضربـــة

«، أي: ضرَبُه 
ْ

َطـــف
َ
ا اْعت مَّ

َ
 ل

ْ
ـــه ُ َ

جب
َ

شـــخٍص آخر، فيقال: »د

حى تلـــّوى من شـــدة األلم.

ويتجانُس معـــى التلـــّوي ـ يف هذه املقولة ـ مـــع الداللة 

املصدريـــة - لهـــذه المـــادة اللغويـــة يف املحكيـــِة - علـــى 

 
ً

)الَعطْيف/الفـــأس(، مـــن خـــالل الضرِب بعصـــاه ضربة

ترتتب عليها حاُل األلم الشـــديد؛ كون الغالـــب أن ترد هذه 

 الضـــرُب فيه بعصـــا )الَعِطْيف(.
ُ

اجلملة، يف مقـــاٍم يكون

:»
ْ

َعّطف
ْ
 يت

ْ
َيف

ْ
2(  »أه

 - على داللـــِة االنثن�اِء، يف هذه 
ُ

 اليمني�ة
ُ

ضفـــي املحكية
ُ

ت

المـــادة اللغوية - إحـــاالٍت على صفاٍت جماليـــٍة يف املرأة، 

ِ ُعـــْوِدِه، 
ْ

ـــِة انثن�ائـــه، وِلن
ّ

لـــٍة يف نعومِة جســـمها وِرق
ِّ
متمث

وجماليـــِة محاكاتِه لتمايـــِل الغصِن األخضـــر. وعلى هذه 

، يف قوِل 
ُ

 الشـــعرية
ُ

املعـــاين اجلمالية، اســـتن�دت الصياغة

الشـــاعر علي عبد الرحمـــن جحاف20:

21»
ْ

ف َعطَّ
ْ
َيِت�ْه ِيت

ْ
 .. يِفْ ِمش

ْ
َيف

ْ
ه

َ
ْصْن أ

ُ
»غ

 الشـــعري ـ املنتـــيم إىل جنِس 
ُ

لقد تضّمن هـــذا البيت

صٍن، 
ُ

 الشاعِر حلبيبت�ِه بغ
َ

الشعر العايم يف اليمن ـ تشـــبي�ه

 :
ُ

 معـــه جمالياته، الـــيت أحالت عليهـــا الصفات
ُ

تتشـــارك

ُل 
ِّ
ـــك

َ
ش

َ
ه الُمت

ُ
ـــه، وتمايل

ُ
هـــا األهيـــف، وطراوت

ِّ
د

َ
 ق

ُ
رشـــاقة

بعفويـــٍة، مـــن حركيِة اخلطـــواِت، يف مشـــيتها.

 َمْعطْوف!«:
َ

 كذا، وانت
ْ

»ِشِتْعَمل   )3

 
َ

  املعـــى يف هـــذه اجلملـــة: )ســـوف تعمُل كـــذا وأنت

رٌه عليـــه(. ومن الســـماِت اللغويـــِة الصوتي�ِة 
ْ

ُمْجـــٌر وُمك

راُد الســـكوِن على  للمحكية اليمنيـــ�ة يف هذه اجلملـــة، اطِّ

(، مع اســـتثن�اِء هذه 
ْ

/َمْعُطْوف
ْ

ـــِتْعَمل
ْ

أواخر الكلمات: )ش

القاعدِة املحكيـــِة للضمائـــِر املنفصلـــِة ذاِت احلركِة على 

طريقة حمل العطيف
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 احتفـــظـ  يف هـــذه اجلملـــةـ  ضمـــرُي الرفِع 
ُ

آخرهـــا؛ حيـــث

( حبركـــِة الفتحِة علـــى آخِر صـــوٍت فيه 
َ

ـــت
ْ
املنفصـــُل )ان

 
ُ

( ـ الســـمة
َ

ت
ْ
)التـــاء(. كمـــا تظهـــُر يف هـــذا الضمـــري ـ )ان

 املتمثلـــة يف ختفيِف همزِة القطع وتســـهيلها، وهو 
ُ

املحكية

أمٌر شـــائٌع يف اللهجات العربي�ة، ال ســـيما يف أول الكلمة22، 

وكذلك هـــي احلـــال يف اللهجـــات اليمني�ة23.

 ابتـــ�داِء املحكيـــِة اليمنيـــ�ة 
ُ

ومثـــل ذلـــك، هـــي ســـمة

 ،)
ْ

ـــِتْعمل
ْ

(، من الفعل )ش
ْ

ـــن
ّ

بســـاكن، على صوِت )الش

مع كْســـِر )تـــاء( املضارعِة فيه، كســـمٍة صوتيـــ�ٍة محكيٍة 

مغايرٍة لمـــا هي عليه )تـــاُء( املضارعـــِة يف الفصى، واليت 

 
ُ

 املحكية
ْ

 حبركـــِة )الفتحـــة(. كمـــا أحالـــت
ً

تـــأيت محركـــة

ا عن 
ً

ـــن( - هذا - علـــى املســـتقبِل، ِعَوض
ّ

بصـــوِت )الش

الفصى.  يف  )الســـن( 

، بهـــذه اجلملـــة، علـــى معاين 
ُ

 املحكيـــة
ُ

تـــأيت اإلحالـــة

اإلجباِر واإلكـــراه؛ وإرغـــاِم اآلخر على تنفيـــِذ األمر، حيث 

ـــُع اآلمُر بما يكفـــي من القوِة والنفـــوِذ، لتوجيه أوامره 
َّ
َمت

َ
يت

 
ْ

 النافذة. ويف الســـياِق ذاته يأيت القـــوُل: »فالن
َ

اإلجباريـــة

 فـــالن«، أي أجـــَره على عمٍل مـــا، أو علـــى قبوِل 
ْ

َعَطـــف

 مع رؤاه 
ُ

فكـــرٍة، أو تنفيـــِذ ما ال ينســـجُم معه، أو ال يتوافـــق

 
ٌ

 قبولـــه اإلجباري احنناٌء جتريديٌّ مشـــابه
ّ

وتوجهاتـــه. وكأن

لالحننـــاِء املحســـوِس، يف جســـده املتداعي، مـــع انكماِش 

ذاتـــه، يف مقـــاِم األقدِر علـــى إذاللها.

»صائْم َعطْوف«:   )4

 
َ

، من هذه المادة اللغوية، صفة
ُ

 اليمني�ة
ُ

 املحكية
ُّ

تشـــتق

)َعُطـــوف(؛ لإلحالِة بها على الشـــعوِر باجلوع املتب�اعد عن 

 -
ً

آخـــر وجبٍة تن�اولها اجلائـــع؛ إذ تقرتن هذه الصفـــة - عادة

بصيـــاِم يـــوٍم لـــم يســـتعْن صاحُبه علـــى صيامـــِه بوجبِة 

 بأنه: »صائـــْم َعطْوف«.
ُ

)الّســـحور(؛ لذلك يوصـــف

 
ُ

 لصـــورٍة حســـيٍة، يتجّســـد
ٌ

ويف هـــذا التوصيـــِف تضمـــن

ـــالل  ـــن خ ـــحور، م  الس
َ

ـــة  وجب
ْ

ـــ�اول ـــم يتن ـــن ل ـــاُم َم ـــا صي فيه

لـــة يف 
ّ
آثـــاِر هـــذا النـــوِع مـــن الصيـــاِم علـــى صاحبـــه، املتمث

ــذه  ــا يف هـ ــه، بمـ ــد بطنـ ـ
ْ
ــى ِجل ــُر علـ ــيت تظهـ ــ�اءاِت الـ االنثنـ

االنثنـــ�اءاِت مـــن داللـــٍة علـــى فـــراغ معدتـــِه مـــن الطعـــام.

:»!
ْ

 ِعْطِفة
ْ

ه
ُ
ْب َعل

َ
ل

َ
»ق  )5

ــن  ــه. ومـ  عنـ
َ

ــل ــيء وتغافـ ــ�اىس الـ ــة: تنـ ــى املقولـ معـ

أبـــرِز الســـماِت اللغويـــِة املحكيـــِة، يف هـــذه املقولـــة: مـــا 

حـــذٍف  مـــن  )عليـــه(،   /)
ْ

ـــه
ُ
)َعل الرتكيـــُب:  يتضّمنـــُه 

ـــِه  ـــد اتصال ـــى(، بع ـــر )عل ـــرف اجل ـــة( يف ح ـــف املطوي ِل
َ
للـ)أ

 
ُ

بضمـــرِي الغائـــِب املذكـــر )الهـــاء(، الـــذي جـــاء الوقـــف

ـــردِة  ـــ�ِة، املط ـــِة اليمني ـــَمِة املحكي ـــَن ِس ـــكوِن ِضْم ـــه بالس علي

ـــا ظهـــَر  ـــات، وهـــو م ـــى أواخـــر الكلم يف الوقـــِف بالســـكوِن عل

 
ُ

(. وقـــد كان الوقـــف
ْ

ْب/وِعْطِفـــة
َ
ل

َ
علـــى أواخـــِر الكلمتـــن: )ق

ـــا عـــن 
ً

بالســـكون، علـــى ضمـــرِي الغائـــب ـ هنـــا ـ مختلف

 
ُ

حتركيـــِه بالكســـرة يف نظـــام الفصـــى. كمـــا أحالـــت املحكيـــة

ــري  ــر يف ضمـ ــس املذكـ ــى جنـ ــوي ـ علـ ــا اللغـ ــا لنظامهـ ـ
ً

ـ وفق

الغائـــب ـ هـــذا ـ حبركـــِة الضمـــِة، علـــى مـــا قبلـــه )الـــالم(. 

 
ّ

ـــإن ـــٍث، ف ـــى مؤن ا عل
ً

ـــد ـــِب عائ ـــرُي الغائ ـــو كان ضم ـــا ل ـــا فيم أّم

 حبركـــِة الكســـرِة 
ُ

 عليـــه ـ يف نظـــام املحكيـــة ـ ســـتكون
َ

اإلحالـــة

علـــى مـــا قبلـــه.

ـــة  ـــن الثقاف ـــفاهي م ـــداوِل الش ، يف املت
ُ

ـــة ـــذه املقول ـــرُد ه ت

الشـــعبي�ة اليمنيـــ�ة، لإلحالـــِة بهـــا علـــى صفـــٍة يف شـــخٍص 

 
َ

ـــد ـــا َوَع ـــاء بم ـــن الوف  ع
َ

ـــل ـــ�اىس، أو تغاف ـــم تن ـــيٍء، ث  ب
َ

ـــد َوَع

 وأن الـــزم 
َ

بـــه، أو تقاعـــَس عـــن تنفيـــِذ الزامـــاٍت ســـبق

بتنفيذهـــا. ويمكـــن التمثيـــ�ُل علـــى هـــذه احلـــاِل بموقـــٍف 

اســـتعان فيـــه شـــخٌص مـــا بصديقـــِه احلميـــم، لالضطـــالِع 

بمناقشـــِة موضـــوٍع يهمـــه يف أقـــرِب مناســـبٍة قادمـــة، 

ه. ثـــم توالـــت املناســـبات - 
َ

 اســـتعداد
ُ

وأبـــدى الصديـــق

ــْن   طالـــُب املســـاعدِة ِمـ
ْ

 بعـــد أخـــرى- ولـــم جيـــد
ً

مناســـبة

َمـــَس فيـــه المباالتـــه 
َ
صديقـــِه اهتماًمـــا باألمـــر، وإنمـــا ل

ـــه يضمـــُر عـــدَم الوفـــاِء بمـــا وعـــد، 
ّ
وتغافلـــه، فاستشـــعر أن

ـــن  ــتدعى م ــذه- اسـ ــه -هـ ــاِل صديقـ ـــى حـ ــِة عل ولإلحالـ

.»!
ْ

ــة  ِعْطِفـ
ْ

ــه ـ
ُ
ــْب َعل ـ

َ
ل

َ
: »ق

َ
ــة ــفاهي املقولـ ــداوِل الشـ املتـ

ـــا  ـــن مجاله ـــا م ه
ُ
ـــة - انتقال ـــذه املقول ـــر - يف ه ـــا يظه كم

هـــا األول )احلبـــل وتثني�اتـــه(، 
َ

 مهاد
ُّ

املحســـوس، الـــذي ُيعـــد

إىل الفضـــاِء التجريـــدي؛ لإلحالـــِة بهـــا علـــى معـــاٍن ذهنيـــ�ٍة 

ــا  ــُر بهـ ــل، الـــيت يتظاهـ ــواِل التغافـ ــٍة يف أحـ لـ
ِّ
ــّردٍة، متمث مجـ

 قطَعهـــا علـــى نفســـه.
ْ

ـــُل مـــن وعـــوٍد ســـبق وأن صِّ
َ
ن

َ
الُمت

 5*;(*$% 5*A#B$% 5-'./$% ,- :«CD* EF G#$%» 
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خاتمة:

بـــن   
َ

الدالليـــة  
َ

العالقـــة  
ُ

الدراســـة  
ْ

فّســـرت لقـــد 

ـــِه  ـــِط داللت ـــالل رْب ـــن خ ـــه، م ـــف( ووظيفت ـــمية )العطي تس

 
ْ

بالتفاصيـــِل احلركيـــِة يف ميدانـــِه العملـــي، الـــذي انقســـمت

ـــُه علـــى محوريـــن: وظيفتـــه الرئيســـة فأًســـا 
ُ

فيـــِه وظيفت

ســـالًحا  الثانويـــة  ووظيفتـــه  الشـــجر،  فـــروِع  ِلقْطـــِع 

ـــائدة يف  ـــي الس  ه
ُ

ـــة ـــُه الرئيس ـــت وظيفت ـــد كان ـــه. وق لصاحب

املجتمـــع اليمـــين؛ بانتصارهـــا للحيـــاة، مـــن خـــالل االعتمـــاِد 

عليهـــا، يف توفـــري غـــذاء األغنـــام، مـــن أغصـــاِن الســـدر 

اخلضـــراء.

 
ً

 محطـــات )العطيـــف(: صناعـــة
ُ

وبّينـــت الدراســـة

 جلاهزيتـــ�ه 
ً

 مـــن قطعـــِة حديـــٍد، واســـتكماال
ً

وتشـــكيال

 على صالحيتـــ�ِه بإصالح 
ً

بتثبيـــِت عصاه فيـــه، ومحافظة

ُه مـــن حـــٍن إىل آخر. 
ُّ

أثالمـــه، الـــيت يتضـــرر بها حـــد

كمـــا برهنـــت الدراســـة، علـــى مـــا حيظـــى بـــه )العطيـــف( 

مـــن مكانـــٍة لـــدى اليمنيـــن، مـــن خـــالل اســـتعراِض تداولـــه 

ا 
ً

 عـــدد
ْ

الشـــفاهي، يف عـــدٍد مـــن املقـــوالت، الـــيت تضّمنـــت

ـــة. ويف  ـــة والتهديدي ـــة التحذيري ـــه: كاإلحال ـــاالِت ب ـــن اإلح م

ـــتقاقاِت  ـــن االش ا م
ً

ـــدد  ع
ُ

ـــة ـــت الدراس ـــه، تتبع ـــياق ذات الس

، مـــن المـــادة اللغويـــة، الـــيت جـــاء 
ُ

هـــا املحكيـــة
ْ
الـــيت صاغت

 بهـــا علـــى معـــاٍن خاصـــٍة بهـــا، 
َ

منهـــا )العطيـــف(؛ لتحيـــل

ة اإليـــالم، واللـــن اجلمـــايل، واإلجبـــاِر واإلكـــراِه، 
ّ

كشـــد

والتغافـــل، واجلـــوع. 

 
َ

اللغويـــة اخلصائـــَص   
ُ

الدراســـة وصفـــت  كمـــا 

التـــداوِل  مـــواِد  يف  جـــاءت  الـــيت  اليمنيـــ�ة،  املحكيـــِة  يف 

 
ُ

ـــف ـــذا التوصي ـــوى ه ـــث انط ـــا. حي ـــواردِة فيه ـــفاهي ال الش

ــٍة بـــن هـــذه اخلصائـــص اللغويـــة  اللغـــوي، علـــى موازنـ

ـــت   تضّمن
ً

ـــة ـــى؛ موازن ـــا يف الفص ـــا يقابله ـــن م ـــة وب املحكي

ــ�ة  ــة اليمنيـ ــن املحكيـ ــا بـ ــاِت فيمـ ــاِت واالختالفـ التوافقـ

والعربيـــ�ة الفصـــى.
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تقديم:

 تعـــد العمـــارة الواحية رمـــزا من رمـــوز الهوية والثقافـــة والتطور 

الفكـــري لـــدى اإلنســـان عر التاريـــخ من جهـــة. وتعبـــريا صادقا عن 

قدرة اإلنســـان الوايح التأقلم والتكييف مع مجـــاراة الطبيعية واملناخ 

الصحـــراوي اجلـــاف يف أوج قســـوتها، بالرغم من بســـاطة التقني�ات 

واملـــواد املســـتعملة. إال أنه اســـتطاع أن يلتحـــم مع البيئـــ�ة القاحلة 

والصحراويـــة، والتغلب علـــى املشـــاكل املناخية والبيئي�ة القاســـية 

املحيطـــة بها من جهـــة أخرى.

وتعتـــر العمـــارة تراثـــا إنســـاني�ا ماديـــا، يعر عـــن مـــدى اهتمام 

اإلنســـان بالفنون والعمارة اإلســـالمية وعن حضارة وثقافة املجتمع. 

فقد لعـــب اجلنوب املغريب يف تاريخ املغـــرب أدوارا تاريخية وطالئعية 

د. رشيد صديق -  اململكة املغربي�ة

العمارة الواحية 
باجلنوب املغريب:

اخلصائص والوظائف وسبل 
التنمية املستدامة

كلوي
ٔ
كادير ا

ٔ
متي ا

ٔ
املخازن اجلماعية بواحة ا
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وعصـــورا زاهية من االزدهار االقتصـــادي والنمو العمراين، 

وهـــذا بفضل موقعهـــا اجلغرايف الـــذي لعبه عـــر التاريخ 

كبوابـــة حنـــو الصحـــراء، وصلـــة وصل بـــن بلـــدان البحر 

األبيض املتوســـط واالطلنـــيت وبلدان غـــرب إفريقيا، مع 

البلدان الواقعة جنـــوب الصحراء الكـــرى. وتعد القصور 

والقصبات واألبـــراج واألســـواق والبن�ايـــات القديمة من 

أكـــر املحطات التجارية اليت ســـاهمت يف التطور املعماري 

املغريب.  اجلنـــوب  بواحات 

 لقـــد حتـــدث الكثري مـــن املؤرخـــن والرحالـــة العرب 

واألجانـــب عن اجلنـــوب املغريب وعـــن مؤهالتـــه وبني�اته 

االجتماعية والثقافية والسياســـية وعن خرياته الطبيعية 

والبيئيـــ�ة واجلغرافيـــة. ولعـــل ما يؤشـــر عن ذلـــك كون 

واملبيـــت  املســـكن  املحلـــي  لإلنســـان  وفـــرت  املنطقـــة 

والعيش، حبيث فكر يف إنشـــاء أنمـــاط معمارية وعمراني�ة 

معين�ة تت�الءم مـــع خصوصيات املنطقـــة والبيئ�ة الواحية 

والصحراوية. ســـارت هذه العمـــارة الواحية والصحراوية 

تصارع الزمـــن وتقلبات املناخ والطبيعـــة، فهي يف مجملها 

بن�ايـــات شـــيدت بمـــواد محليـــة لكـــن بطـــرق وتقني�ات 

ومهـــارات جـــد احرتافيـــة انطالقـــا مـــن البيئـــ�ة واملحيط 

االيكولـــويج. فـــال يمكـــن فهـــم العمـــارة إال بنظـــرة أكرث 

شـــمولية وأكـــرث تعمقا1.

 وقبـــل احلديـــث عـــن وظائـــف وخصائـــص العمارة 

الواحيـــة، البـــد يف البدايـــة مـــن توضيح بعـــض املفاهيم 

الرئيســـية للدراســـة. فماذا نقصد بمفهوم العمـــارة؟ وما 

هـــي أهـــم العوامـــل املســـاهمة يف نشـــأتها أو يف ختطيطها 

وتوجيههـــا؟ وماهـــي خصائصهـــا وممزياتها؟.

مفاهيم الدراسة:

العمارة:  )1

 أصـــل كلمة العمـــارة هـــي َعَمـــَر، وهي تشـــمل كل ما 

هـــو علـــى وجـــه األرض مـــن مباين ومنشـــآت ومســـاكن 

ســـواء كانت من إنتـــ�اج املتخصصـــن املعماريـــن أو غري 

متخصصـــن. والعمـــارة هـــي أم الفنون وأولهـــا وهي اليت 

تضـــم كل الفنون األخرى وتوفر لها البني�ة املناســـبة للعمل 

والظهـــور، وتعتر مـــن أكرث الفنـــون فائدة لإلنســـان2.

لقد ظهرت تســـمية العمارة يف العالـــم الغريب بمعناها 

احلديـــث خـــالل القـــرن 16م، حيـــث لـــم يكـــن هنالـــك 

انفصال بـــن الفـــن والعلـــم3، ويف جميع األديـــان جند أن 

العمارة لها دور كبري يف جتســـيد القيم الروحيـــة والديني�ة. 

وتشـــمل كلمـــة العمـــارة عـــدة مجـــاالت مختلفـــة مـــن 

نوايح املعرفـــة والعلوم اإلنســـاني�ة والرياضيـــات والعلوم 

التكنولوجيةوالتاريخ وعلم النفس والسياســـة والفلسفة 

والعلـــوم االجتماعيـــة والفن واملوســـيقى وعلـــم الفلك. 

الواحة :  )2

 يعتر مفهوم الواحـــة )ترڭى/ Targua( من املفاهيم 

الـــيت راودت الباحثـــن يف مختلـــف العلـــوم االجتماعيـــة 

االجتمـــاع  وعلـــم  واجلغرافيـــا  كالتاريـــخ  واإلنســـاني�ة 

واالنرثوبولوجيـــا. وتتفـــق جل املصـــادر الالتينيـــ�ة على أن 

كلمـــة الواحـــة ترجـــع إىل اللغـــة املصرية، حبيـــث انتقلت 

إىل اللغـــات األجنبي�ة عن طريق اإلغريـــق4. وباخلصوص 

اللغـــة العربيـــ�ة فلم تســـتعمل الكلمـــة يف كتـــب الرحالة 

واجلغرافيـــن املســـلمن عكس كلمـــة الصحـــراء، لكنها 

اســـتعملت للداللة علـــى األماكـــن اخلاصـــة باألغراض 

الزراعيـــة واخلصبـــة5. وظلت هذه التســـمية لســـنوات 

طويلـــة مبهمـــة ونـــادرة االســـتعمال6، ويعـــزى ذلك إىل 

حتوير املصطلـــح )الواحة( إىل تســـميات أخـــرى كالقفار، 

الفيـــايف، اخلالء، الصحـــراء7 ثم اجلزيـــرة واجلزائر للتعبري 

عـــن الواحـــات الصحراوية8.

ومـــن بـــن التعاريـــف االصطالحيـــة الـــيت حاولـــت 

إعطاء مفهـــوم دقيق ومبســـط ملفهوم الواحـــة نذكر على 

ســـبي�ل املثال: أوال، هـــي المـــاء الـــدوام ويف أغلب فصول 

الســـنة، وبمعى آخر املكان املخصـــص للزراعة بالصحراء 

أو املـــكان اخلصـــب بها9. أيضـــا، تعرف بالقلـــب النابض 

ملنطقة صحراويـــة جرداء، ومركز خاص ملنطقة شاســـعة 

معزولـــة ومطوقـــة مـــن ســـائر اجلهـــات باســـتثن�اء جهة 

الشـــرق10. وأحيانـــا تعـــين مجاال أخضـــر، تتمـــزي بمناخها 
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املحلـــي ونظامهـــا الزراعي الكثيف واملتنوع وســـط محيط 

نبـــ�ايت وبكثافتهـــا الســـكاني�ة العاليـــة وتنـــوع األنشـــطة 

.11 القتصادية ا

ويف مقابل هذا، تعتر الواحة مجال ميكروســـكويب تعين 

حضـــارة جتـــاوزت البدائي�ة عر نمـــط العيش واالســـتقرار 

وبنـــ�اء القصـــور وإقامة جتـــارة مزدهـــرة12. كما أنهـــا فضاء 

ملزاولة الزراعة واالســـتقرار وســـط محيط قاحل13. ويطلق 

عليهـــا ببـــ�الد النخيل والثمـــر، ومعجـــزة المـــاء أو املجتمع 

الســـقوي14، ويعـــود تاريخها إىل فـــرتات تاريخيـــة قديمة 

باملغـــرب. وقد انتظرنا كثريا الدراســـات اليت وثقت شـــجرة 

النخيـــل وصول العـــرب إىل شـــمال إفريقيا15.

واىل جانب هـــذه التعريفـــات، هناك اجتاهـــات أخرى 

ترى بـــأن الواحة ليســـت ظاهـــرة صحراويـــة حتمية، بل 

هـــي نتـــ�اج تفاعـــالت طبيعيـــة وإبداعـــات بشـــرية عر 

التاريـــخ والزمان، وتمثل مشـــهدا تراثي�ا وثقافيا وإنســـاني�ا 

عامليا16. وإجماال، يمكن تقســـيم الواحـــة إىل نوعن: أوال، 

الواحـــات ذات اخلصائص الســـقوية الزراعيـــة كواحات 

آسيا الوســـطى والني�ل وتســـى بالواحات الباردة. وثاني�ا، 

واحـــات القوافل التجارية اليت تقـــع يف ممرات طبوغرافية 

ضيقـــة ومواقع اســـرتاتيجية مهمـــة. وهي واحـــات فقرية 

املـــوارد الطبيعيـــة، يرتبط مصريهـــا بميـــاه األودية وتعاين 

مـــن قســـاوة املنـــاخ والقحولـــة وتســـلط الرحـــل17. إذن 

فالواحـــات، هي أماكـــن للذاكرة ختـــزن أجـــزاء مهمة من 

والثقـــايف واحلضاري. الطبيعي  التاريـــخ 

التنمية املستدامة:  )3

 يعتر مفهوم التنمية املســـتدامة من املفاهيم احلديث�ة 

يف االســـتعمال والتـــداول العلـــيم واملعريف، ويتكـــون هذا 

املفهـــوم من كلمتـــن: أوال، التنمية. وثاني�ا، املســـتدامة. 

فالتنميـــة هـــي عمليـــة توســـيع نطـــاق اخليـــارات املتاحـــة 

ـــا  ـــي أن حيي ـــعبة ه ـــارات املتش ـــذه اخلي ـــم ه ـــرد، وأه ـــام الف أم

ــوا،  ــل وان يتعلمـ ــن العلـ ــة مـ ــة وخاليـ ــاة طويلـ ــاس حيـ النـ

ــل  ــيت تكفـ ــواد الـ ــى املـ ــول علـ ــعهم احلصـ ــون بوسـ وأن يكـ

املســـتوى املعيـــي الكريـــم18. ومـــن جهـــة أخـــرى، هـــي 

مجموعـــة مـــن الوســـائل والطـــرق الـــيت تســـتخدم مـــن أجـــل 

توحيـــد جهـــود األهـــايل والســـلطات العامـــة بهـــدف حتســـن 

املســـتوى االقتصـــادي واالجتماعـــي والثقـــايف يف املجتمعـــات 

ـــا  ـــن عزلته ـــات م ـــذه املجتمع ـــراج ه ـــة وإخ ـــة واملحلي القومي

ـــاهم يف  ـــايل، تس ـــة، وبالت ـــاة القومي ـــ�ا يف احلي ـــارك إجيابي لتش

تقـــدم البـــالد19. 

إذن، يمكـــن تعريـــف التنميـــة بأنهـــا عبـــارة عـــن مجمـــوع 

ـــه  ـــيت تمكن ـــع ال ـــة يف املجتم ـــة والوظيفي ـــريات الهيكلي التغي

مـــن اخلـــروج مـــن حالـــة الركـــود والتخلـــف إىل حالـــة 

التقـــدم والنمـــو.

 أمـــا كلمـــة االســـتدامة أو املســـتدامة فيعـــود هـــذا 

املصطلـــح إىل علـــم االيكولوجيـــا حيث اســـتعمل للتعبري 

عـــن تشـــكل وتطـــور النظـــم الدين�اميكيـــة الـــيت تكـــون 

عرضـــة نتيجـــة دين�اميكيتها إىل تغريات هيكليـــة تؤدي إىل 

حـــدوث تغـــري يف خصائصهـــا وعناصرها وعالقـــات هذه 

العناصـــر منـــع بعضها البعض. فمـــن الناحيـــة اللغوية، 

فقد جاء فعل اســـتدام الـــذي جذره دوم، بمعـــى املواظبة 

على األمـــر، وبالتايل يشـــري إىل طلـــب االســـتمرار يف األمر 

عليه20. واملحافظـــة 

 وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن مصطلـــح التنمية املســـتديمة 

جـــاء علـــى صيغـــة اســـم مفعـــول وهـــي أكـــرث دقـــة من 

التنميـــة املســـتدامة على اســـم فاعل. وذلك مـــن منظور 

مـــا يعكســـه املعـــى اللغـــوي يف كال احلالتن واســـتخدام 

مصطلح التنمية املســـتدامة أي املســـتمرة ال يقدم شـــيئ�ا 

جديـــدا يف هـــذا املجـــال. وخبصـــوص واضعـــي مصطلح 

املشـــاكل  نتيجـــة  أن  ــرون  ـي فقـــد  املســـتدامة  التنميـــة 

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئي�ة الـــيت أصبحت حتول 

دون اســـتمرارية عمليـــة التنميـــة21. وهنالـــك مـــن يقول 

األخـــر  والبعـــض  املســـتدامة  التنميـــة  الدارســـن  مـــن 

ينعتها بالتنمية املســـتديمة ترجمة للمصطلح االجنلزيي: 

 .  Sustainable Development

 ومـــن الناحيـــة االصطالحيـــة، ورد مفهـــوم التنميـــة 

املســـتديمة ألول مـــرة يف تعريـــف اللجنة العامليـــة للبيئ�ة 
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والتنميـــة عـــام 1987م، وعرفت هذه التنميـــة يف التقرير 

علـــى أنها: تلـــك التنمية الـــيت تليب حاجـــات احلاضر دون 

املســـاواة على قدرة األجيال املقبلـــة يف تلبي�ة حاجياتهم22. 

ويف تعريـــف آخـــر جندها ويقصد بهـــا: التنميـــة اليت تعين 

حاجيـــات اجليل احلـــايل دون اإلضـــرار واملجازفـــة بقدرة 

األجيال القادمة )املســـتقبل( على الوفـــاء باحتي�اجاتها23. 

 لقـــد جاء مفهـــوم التنمية املســـتديمة كـــرد فعل على 

املشـــكالت البيئيـــ�ة الكثـــرية واخلطـــرية اليت بـــدأ العالم 

يواجهها نتيجة سياسات واسرتاتيجيات التنمية املطبقة، 

لكـــن القضية ليســـت مجـــرد مشـــاكل وحتديـــات بيئي�ة 

يواجههـــا العالـــم بقدر ما هـــي قضية مرتبطـــة باألوضاع 

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافية القائمـــة يف مناطق 

العالم والـــيت اصطلح علـــى تســـميتها يف األدب التنموي 

 Development التنميـــة  ظـــروف  باســـم  احلديـــث 

Circumstance. أمـــا البنـــك الـــدويل فيعـــرف التنمية 
املســـتدامة بأنها تلك العلمية اليت تهتـــم بتحقيق التكافؤ 

املتمثـــل الـــذي يضمن إتاحـــة نفـــس الفـــرص التنموية 

احلاليـــة لألجيال القادمـــة وذلك بضمان ثب�ات رأســـمال 

الشـــامل أو الزيادة املســـتمرة عر الزمـــن24. ويف ظل هذه 

التعريفات يمكـــن القول إن التنمية املســـتدامة تســـعى 

لتحســـن نوعية حياة اإلنســـان ولكن ليس على حســـاب 

البيئ�ة وهـــي يف معناهـــا العام ال ختـــرج عن كونهـــا عملية 

اســـتغالل املـــوارد الطبيعيـــة بطريقـــة عقالنيـــ�ة وبطرق 

وأســـاليب ال تفي إىل إنت�اج نفايات بكميـــة تعجز البيئ�ة 

عن امتصاصهـــا وحتويلهـــا وتمثيلهـــا. فمفهـــوم التنمية 

املســـتدامة هـــو مفهوم شاســـع وواســـع شـــامل لنوعية 

احلياة ســـواء يف احلاضر أو املســـتقبل. 

واحات اجلنوب املغريب:

املوقع اجلغرايف والتوطني الفلكي

 تتموقع واحـــات اجلنوب املغريب يف القســـم الشـــمايل 

من الصحـــراء، وهي منطقة انتقالية بـــن املنطقة النب�اتي�ة 

املتوســـطية وبن الصحراويـــة )Sindienne(25. وتنتيم 

إىل نطـــاق الواحـــات املغربي�ة الـــيت تمتد جنوبا وشـــرقا على 

حـــدود املنطقـــة الصحراوية، واملتمـــزية بمنـــاخ صحراوي 

معتدل وهـــي منطقة مناخية متوســـطية26.  

 و تتمركز الواحات املدروسة يف وسط اململكة املغربي�ة، 

خاصة يف األحـــواض النهرية التالية: حـــوض فكيك، كري، 

قصبة ايت بنحدو ورزازات
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زيـــز غريس، درعـــة، كلميم. وكل هذه األحواض مقســـمة 

بدورهـــا إىل أحـــواض صغـــرى. فعلـــى ســـبي�ل املثـــال ال 

احلصر تنقســـم واحـــات وادي صياد املنتميـــة إىل حوض 

كلميـــم وهـــي كاآليت: واحـــات واد صياد العلـــوي )كواحة 

تغجيجت، أداي، تكجكالت، أمتـــي، تليليت، تيموالي، 

إفـــران(. وثانيـــ�ا، واحـــات واد صيـــاد الســـفلي )كواحات 

ترڭامايـــت، فاصك، تيغمرت، أســـرير(.

أنواع العمارة الواحية باجلنوب املغريب:

القصور:  )1

 توجـــد بالواحـــات مبـــان تتســـم بالعظمة والســـمو، 

وتتشـــكل أساســـا من بن�ايـــات معمارية تعـــرف بالقصر. 

وكلمـــة قصـــر مفادها املـــزنل، وقيـــل كل مبى مـــن حجر، 

فســـيم بذلك ألنـــه تقصر يف احلـــرم27. 

 القصـــر، مـــن الناحيـــة اللغويـــة ورد يف لســـان العـــرب 

وهـــو املـــزنل وقيـــل كل بيـــت مـــن احلجـــر قرشـــية ســـيم 

بذلـــك ألنـــه تقصـــر فيـــه احلـــرم أي جتـــس »وجمعـــه 

ـــور واملقصـــور هـــو الـــدار الواســـعة الكبـــرية املحصنـــة  قص

وقيـــل أصغـــر مـــن الـــدار«28. ويطلـــق مصطلـــح القصـــر 

ــور29.  ــه قصـ ــايل وجمعـ ــم العـ علـــى كل البيـــت الضخـ

ــكن  ــن السـ ــر صنـــف مـ ــد بالقصـ ــا، يقصـ  واصطالحـ

املمتـــدة  اجلنوبيـــ�ة  الواحـــات  بـــه  تشـــتهر  التقليـــدي 

بـــن األطلـــس وختـــوم الصحـــراء. فهـــو جتمـــع ســـكين 

تشـــغل  قريـــة  أو  مدينـــ�ة  بذلـــك  يشـــكل  متالحـــم30، 

ــرية  ــات بشـ ــه مجموعـ ــن فيـ ــرية31. وتقطـ ــاحات كبـ مسـ

تنتـــيم إىل أصـــول عرقيـــة مختلفـــة جتمعهـــم مصالـــح 

ـــرتكة32.  ـــية مش ـــة وسياس ـــة واجتماعي ـــداف اقتصادي وأه

ـــوار  ـــه أس ـــط ب ـــة حتي ـــرتاتيجية مرتفع ـــن اس ـــد يف اماك و يوج

ســـميكة حتتـــوي علـــى مداخـــل وأبـــراج للمراقبـــة33. 

حلاكـــم  مخصصـــا  بنـــ�اءا  القصـــر  يعـــين  أيضـــا،   

وأغني�ائهـــم.  القـــوم  ســـيد  مـــكان  ألنـــه  الســـلطان،  أو 

ــن  ــا وحسـ ــة بن�ائهـ ــور بفخامـ ــذه القصـ ــمت هـ ــد اتسـ وقـ

ختطيطهـــا وروعـــة زخرفتهـــا. أمـــا القصـــر يف الصحـــراء أو 

الواحـــات فهـــو ذلـــك الفضـــاء املشـــرتك املغلـــق واملقســـم 

ــا.  ــا ونوعيـ ــا دقيقـ ــة توزيعـ ــاحات موزعـ ــق ومسـ إىل مرافـ

فهـــو عبـــارة عـــن نســـيج عمـــراين تشـــرتك فيـــه مجموعـــة 

الواحـــد،  االنتمـــاء  أو  الواحـــدة  املحصلـــة  ذات  بشـــرية 

ختـــزن فيـــه املحاصيـــل الزراعيـــة وتســـتعمله يف وقـــت 

ويف  واملتنوعـــة  املختلفـــة  نشـــاطاتها  ملمارســـة  الســـلم 

وقـــت احلـــرب كملجـــأ ضـــد األعـــداء«34.

متالحـــم  عمـــراين  نســـيج  عـــن  عبـــارة  فالقصـــر   

ومتماســـك، شـــيد على ربـــوة يف وســـط الواحـــات أو فوق 

اجلبال املحاذيـــة لألطلس الصغري أو املتوســـط. حياط به 

ســـور عايل، وتتضـــارب اآلراء حول تاريخ نشـــأته واألرجح 

أنه خـــالل فرتات قديمـــة، لكنه تطور عـــر الوقت والزمن 

ووفـــود عناصر جديـــدة للمنطقة، فامزجـــت فيه الثقافة 

املحلية مع الثقافـــات الوافدة. فغدا القصر العتيق شـــأنه 

شـــأن املدن اإلســـالمية املبكرة. 

املغـــريب  باجلنـــوب  والصحـــارى  الواحـــات  وتتوفـــر   

علـــى قصـــور محصنـــة تدعـــى تيكـــيم )Tigmui( أشـــبه 

ـــا  ـــا معماري ـــر نمط ـــل القص ـــرم35. و يمث ـــر وايغ ـــام أكادي بنظ

فريـــدا مـــن نوعـــه ســـواء مـــن حيـــث الشـــكل واملحتـــوى. 

ــاريج  ــور اخلـ ــه السـ ــال مشـــرتك قوامـ ــن مجـ ــون مـ ويتكـ

ـــة ودار  ـــة واألزق ـــاحات العمومي ـــية والس ـــواب الرئيس واألب

القبيلـــة واملســـجد واملصلـــى ومجـــال خـــاص يشـــمل 

ــرف  ــا عـ ــق36. كمـ ــن املرافـ ــا مـ ــا وغريهـ ــازل وملحقاتهـ املنـ

ـــة  ـــي مجموع ـــيت تراع ـــكني�ة ال ـــدات الس ـــك الوح ـــا، بتل أيض

ـــة  ـــة واالقتصادي ـــة واالجتماعي ـــريات االيكولوجي ـــن املتغ م

ـــاحة  ـــة واملس ـــكل واملورفولوجي ـــث الش ـــن حي ـــية م والنفس

ومـــواد البنـــ�اء37، ويوفـــر الرتابـــط االجتماعـــي الغائـــب يف 

غريهـــا مـــن أماكـــن االســـتقرار38. 

2(  القصبات:

 يقصـــد بالقصبـــة يف املغـــرب بن�اية محصنة بأســـوار 

متين�ة تقـــام بالقرب من املـــوارد المائي�ة داخل مســـاحات 

مرزوعة39. وتســـتعمل كلمة القصيب�ة كمـــرادف للقصبة 

وهي تصغـــري للقصبـــة40 أو القصايب أو الكصـــايب بصيغة 
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اجلمع. وتســـتعمل الكلمة للداللة على أشـــكال معمارية 

قاسمها املشـــرتك التحصن، إال أنها ختتلف يف التفاصيل. 

وتنقســـم إىل عدة أنـــواع: القصبات العتيقـــة، واحلديث�ة، 

واملحصنة، واملجموعات الســـكني�ة احلصين�ة41. 

ـــم  ـــة وأه ـــات حضري ـــة جتمع ـــة القصب ـــين كلم ـــا، تع  أيض

بنـــ�اء يف املدينـــ�ة يقـــوم بتحصينهـــا ومناعتهـــا، إذ توفـــر مكانـــا 

صاحلـــا للمقاومـــة مـــدة زمنيـــ�ة طويلـــة. فهـــي تشـــكل 

ـــورة  ـــارئ أو ث ـــوم ط ـــة هج ـــزن يف حال ـــل املخ ـــا ملمث ـــا آمن ملجئ

محليـــة42، وتســـى محليـــا لقصبـــت43. ونقصـــد بهـــا جتمعـــا 

ـــى  ـــوي عل ـــداء، وحتت ـــارات واألع ـــع الغ ـــا يمن ـــكني�ا محصن س

العديـــد مـــن املرافـــق احليويـــة للســـاكنة مثـــل املخـــازن 

اخلاصـــة بالغـــالل واألســـلحة وبيـــوت القـــواد والوجهـــاء، 

واملشـــور وســـاحات التجمـــع واالحتفـــال وعـــادة حتـــاط  

ـــائل  ـــة بوس ـــوب محصن ـــا أب ـــة تتخلله ـــوار منيع ـــور أو أس بس

دفاعيـــة متنوعـــة44. 

3(  املخازن اجلماعية:

 ترى بعـــض الدراســـات أن القصـــور الصحراوية هي 

مخـــازن وقـــالع حتـــيم الســـاكنة واملـــوارد الطبيعيـــة من 

الهجومـــات، يف حـــن يتوفـــر املغـــرب الصحـــراوي علـــى 

العديـــد من أشـــكال وأنمـــاط الســـكن والتخزيـــن الغري 

معروفـــة إىل حـــدود الســـاعة45.

 إذن فاملقصـــود باملخـــزن هـــو مبـــى مشـــيد خـــاص 

للتخزين، يقـــع يف موقع محصـــن ومأمون داخـــل األودية 

وعلى جنابتها أو املشـــرف على البســـائط لتسهيل مراقبة 

باجلنـــوب  ترويـــت  الـــيت تســـى  األماكـــن  املجـــال ويف 

اجلزائـــري46 وتوريرت باجلنـــوب املغريب وبواحـــات وادي 

نـــون بشـــكل خاص. 

 وبالتـــايل، يمكـــن اعتبـــ�ار املخازن شـــكال من أشـــكال 

القبائـــل  لـــدى  االجتماعـــي  للتنظيـــم  ومـــرآة  التخزيـــن 

واملجتمعـــات البشـــرية47. وتنقســـم إىل عدة أنـــواع: أوال 

مخـــازن اجلبـــل وهـــي الـــيت توجـــد باملرتفعـــات اجلبلية 

واملبنيـــ�ة باحلجارة أو املحفـــورة باجلبـــال48. ثاني�ا، مخازن 

الواحات الـــيت تقع عند قدم الســـفوح اجلنوبي�ة لألطلس 

الصغـــري واملشـــيدة بواســـطة الـــرتاب املدكـــوك. وأخريا، 

مخازن الســـهول اليت تقـــع بالهضاب واألرايض الســـهلية 

خاصـــة يف املجـــاالت املزروعـــة والرعوية.

4(   القالع واحلصون:

 احلصـــن لغـــة هـــو كل موضـــع حصـــن ال يوصـــل 

إىل جوفـــه، مـــن حصـــن املـــكان حيصـــن حصانـــة فهـــو 

حصـــن أي منيـــع. واجلمـــع هـــو حصـــون، وحصنـــت 

القريـــة إذا بـــين حولهـــا49. واصطالحـــا، هـــي كل بن�ايـــة 

ــد  ــا ضـ ــا وحيصنهـ ــن األرض ليحميهـ ــاحة مـ ــط بمسـ حتيـ

أي هجـــوم أو اعتـــداء مـــن داخـــل البـــالد أو خارجهـــا50. أو 

ـــن  ـــون م ـــات، يتك ـــة الهجم ـــم ملقاوم ـــكري مصم ـــى عس مب

منطقـــة محاطـــة جبـــدار منيـــع ويتواجـــد فيـــه اجلنـــود51.

 عرفـــت احلصـــون والتحصينـــ�ات خـــالل العصـــور 

ثـــم بعـــد ذلـــك تطـــورت  املـــدن52.  الوســـطى بأســـوار 

ـــرية  ـــات البش ـــة للمجموع ـــم االجتماعي ـــور النظ ـــا لتط تبع

ــا  الســـائدة يف تلـــك الفـــرتة. وتنقســـم باختـــالف وظائفهـ

مـــن منطقـــة إىل أخـــرى وحاجـــة املجتمعـــات البشـــرية 

إليهـــا والظـــروف املســـاهمة يف تشـــكيلها. وختضـــع إىل 

تطـــور فـــن العمـــارة يف املراحـــل التاريخيـــة املتالحقـــة53.

كادير اد عيى
ٔ
متي ا

ٔ
املخازن اجلماعية بواحة ا
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5(  األسواق:

 الســـوق مـــن فعـــل ســـاق، أي املجـــال املخصـــص 

للعمليـــة التجاريـــة أو ســـوق الماشـــية الـــيت يريـــد اإلنســـان 

بيعهـــا. ويف اللغـــة تعـــين مـــكان جيتمـــع فيـــه النـــاس، بمعـــى 

موســـم معـــن لتبـــ�ادل البضائـــع والســـلع54. إذن فهـــو 

يـــدل علـــى املـــكان أو الفضـــاء التجـــاري اخلـــاص بتبـــ�ادل 

ــع واخلدمـــات. ــلع والبضائـ السـ

 تمثـــل األســـواق بواحـــات املغـــرب مراكـــز النشـــاط 

االقتصـــادي ومراحـــل جتاريـــة انعكســـت بشـــكل إجيـــايب 

ــا:  ــرية منهـ ــواع كثـ ــرع إىل أنـ ــواق. وتتفـ ــة األسـ ــى نمطيـ علـ

ـــد  ـــيت تنعق ـــبوعية ال ـــمية واألس ـــنوية واملوس ـــواق الس األس

ـــوم  ـــذا املفه ـــط ه ـــد ارتب ـــبوع55. لق ـــن األس ـــدد م ـــوم مح يف ي

بفكـــرة التجمـــع أو مـــكان التجـــارة الـــذي يتيـــح فرصـــة 

ــاء  ــ�اره فضـ ــدون باعتبـ ــن خلـ ــه ابـ ــراء. ويعرفـ ــع والشـ البيـ

ـــوات  ـــي األق ـــروري وه ـــا الض ـــاس فمنه ـــات الن ـــمل حاج يش

ـــباهه،  ـــل وأش ـــال والبص ـــا كالباق ـــا يف معناه ـــة وم ـــن احلنط م

ومنهـــا احلـــايج والكمـــايل مثـــل الفواكـــه واملالبـــس واملراكـــب 

وســـائر املصالـــح واملبـــاين56.

6(  األبراج:

 وجـــدت األبـــراج علـــى مقدمـــة وجنبـــ�ات القصـــور 

والتحصينـــ�ات منـــذ العصـــور القديمة. وتعد جـــزءا هاما 

مـــن البن�ايـــات الدفاعيـــة الـــيت أقامهـــا املســـلمون منـــذ 

العصـــور األوىل للفتـــح اإلســـاليم حرصـــا علـــى صيانة 

املســـلمن57. وأرواح  املمتلـــكات  وحمايـــة 

 يقصـــد بالرج تلـــك البيوت الـــيت تبى على الســـور أو 

على أركان القصر58. وينقســـم إىل قسمن: الطابق السفلي 

والعلـــوي. كما تتعـــدد أشـــكاله ومنها: املربع واملســـتطيل 

والدائري، أو شـــبه الدائري، ومتعدد األضالع. ومنها أيضا، 

األبـــراج الصغرى املنتمية داخل أســـوار القصـــر واليت تقوم 

بدعم البن�ايـــة، واألبراج املحصنة جبانـــب املداخل واألبواب 

الكرى. وأخـــريا، أبراج املراقبة خارج القصـــور أو املدن قصد 

مراقبـــة املجـــال من حتـــركات املغيريـــن59. وختتلـــف مواد 

بن�اء األبراج وأشـــكالها حســـب احلاجة أو طبيعـــة املوقع أو 

التقني�ات املتبعة محليـــا يف البن�اء60.

 تعـــد األبراج مـــن أهـــم املعالم األثريـــة اليت تعـــود إىل 

الفرتات الوســـيطية واحلديث�ة باجلنوب املغريب. وقد لعبت 

السوق القديم تب�البا بواحة تغجيجت
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هـــذه البن�ايـــات الدفاعيـــة أدوارا مهمة ووظائـــف متعددة 

ومتنوعـــة يف تاريخ املنطقـــة خاصة احلمايـــة والدفاع عن 

الهجومـــات اخلارجية من تمرد القبائـــل وجلباية الضرائب 

وتوفري األمـــن واألمان لقاطين وســـاكنة واحـــات اجلنوب 

املغـــريب. ومـــن بن أنـــواع األبراج الـــيت جندهـــا يف الواحات: 

والتاريخيـــة  األثريـــة  بالبن�ايـــات  املتصلـــة  األبـــراج  أوال، 

وباألســـوار اليت حتيط باملدين�ة أو القصبـــة أو القصور. ثاني�ا، 

األبـــراج املنفصلة أي املنفـــردة وعادة ما جند هـــذا النوع من 

البن�ايات يف الســـواحل أو يف اجلبـــال أو يف املناطق الضرورية 

وغالبا تتـــوزع هذه األبراج على مرفـــق أو مرفقن ضرورين 

ملعيشـــة اجلنود. وخيتلف شـــكلها وتصميمها من نوع آخر 

حســـب املوقـــع واملنطقة اجلغرافيـــة اليت أقيمـــت فيها أو 

حبكـــم الطـــرق التجارية الـــيت توجد فيه. 

7(  املساجد 

بتشـــلحيت.  تمزݣيـــدا  باســـم  املســـجد  يســـى   

)Timzguda( فهـــي كلمـــة محليـــة أمازيغية تســـتعمل 

للداللـــة على املســـجد ومادتهـــا األصلية عربيـــ�ة، وتوجد 

كذلـــك هـــذه التســـمية يف موريت�انيـــ�ا ونيجـــر61. ويعتـــر 

رمـــز من رمـــوز املدينـــ�ة اإلســـالمية ونواتها، حيـــث يربط 

أصحاب املعاجم أنـــه كل موضع يتعبد فيه اإلنســـان فهو 

مســـجد، وجمعه مســـاجد. ومن جهـــة ثانيـــ�ة، يقصد به 

كل مـــكان يتعبد ويســـبح فيـــه املخلوق للخالـــق، فهو من 

األلفاظ اإلســـالمية اليت لم تعرفها اجلاهليـــة ويدل على 

اجلماعة62.  مصلـــى 

 لقـــد ذكرت كلمة املســـجد يف القـــران الكريم بلفظتها 

ثماني�ة وعشـــرون مرة. كما وردت اإلشـــارة إىل ذلك اســـم 

مقـــام إبراهيـــم ومصلى مرة واحـــدة، ولفظـــة البيوت مرة 

واحدة63. وتنقســـم املســـاجد بالواحات إىل نوعن: النوع 

األول تقـــام فيه صالة اجلمعة ويقال له مســـجد اجلمعة 

أو املســـجد الكبـــري. والنـــوع الثـــاين، هـــو الذي جتـــرى فيه 

الصلـــوات اخلمس64.

8(  املدارس العتيقة:

 يعتر محمد املختار الســـويس أول من أطلق مصطلح 

املـــدارس العتيقـــة65، حيـــث ظهـــرت باملغـــرب يف عهـــد 

املرابطي مع مدرســـة أݣلو الـــيت تتلمذ فيهـــا عبد هللا بن 

ياســـن حســـب عبد هللا كنون66. يف حن، أجمعت بعض 

الدراســـات أن ظهورها ارتبط مع العصـــر املريين يف القرن 

الســـادس الهجـــري، إذ جنـــد ذلك عنـــد أيب زرع مـــع بداية 

تأسيســـها يف عهد يعقـــوب املنصـــور املوحـــدي67. ويرى 

األســـتاذ محمد املنـــوين، أن تاريخ ظهور مـــدارس التعليم 

العتيـــق تزامـــن مـــع املرحلـــة املوحديـــة أي خـــالل عهـــد 

اخلليفـــة املرتى مؤســـس جامـــع ابن يوســـف بمراكش 

القصبة68. ومدرســـة 

 ويقصـــد باملدرســـة العتيقـــة بن�ايـــة حتبـــس ملزاولـــة 

التعليـــم وإيـــواء الطلبـــة الذيـــن يتوافـــدون عليها قصد 

التعلم مـــن مختلف أحنـــاء البالد69 واليت تركـــز على نظام 

تعليـــيم وتربـــوي وديين يشـــيد غالبـــا يف القـــرى واجلبال 

والبوادي النائي�ة بســـوس، بمبادرة من الســـكان أنفســـهم 

خاصـــة العلماء وأعيـــان القبائل وشـــيوخ الزوايا الصوفية 

وعامـــة النـــاس70. ويتجلى الفـــرق بينها وبـــن املحضرة، 

باعتبـــ�ار هذه األخـــرية، ترتكز على التنقـــل والرتحال وعدم 

أبراج املراقبة بواحات تزارين والنقوب
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االســـتقرار. فاملحضرة شـــكل تعلييم بدوي متنقل، يرتكز 

علـــى تلقـــن البـــدو خاصـــة أبنـــ�اء الرحـــل مجموعة من 

املعـــارف الدينيـــ�ة واللغوية71.

 وعلـــى العمـــوم، فاملدرســـة العتيقـــة فضـــاء تعلييم 

مبـــين علـــى االســـتقرار يف منطقة قرويـــة. أمـــا املحضرة 

فهـــي مؤسســـة تعليميـــة متنقلـــة يف الصحـــراء مرتبطة 

باملجتمعـــات الرتحاليـــة والرعوية. ويطلق علـــى املدارس 

العتيقـــة عدة تســـميات منها: التعليم األصيـــل، املدارس 

القرآنيـــ�ة، التعليـــم اإلســـاليم. وباختصـــار، فهـــي نظام 

تعليـــيم أو مؤسســـة غري نظاميـــة، ظهرت باملغـــرب منذ 

القرن اخلامس الهجري، وانتشـــرت باجلنـــوب املغريب مع 

بدايـــة احلركـــة املرابطية.

9(  الزوايا :

 مـــن الناحيـــة اللغويـــة، اشـــتقت كلمـــة الزاوية من 

لفـــظ زوى أو زوا. ويقـــال انزوى القـــوم بعضهم إىل بعض 

إذ تدانـــوا وتضامنوا ولذلك أطلقت علـــى حلقة التدريس 

باملســـجد72. ويمكن تعريفها على أنهـــا الركن من البن�اية. 

ومـــن الناحيـــة االصطالحية هـــي املـــكان املعـــد للعبادة 

وإيـــواء املجاهديـــن وطلبة العلـــم واملحتاجن73. 

 ويطلـــق عليها أيضـــا الرباط وهـــو املكان الـــذي يربط 

فيـــه اخليـــل للجهـــاد. فحســـب محمـــد حـــي، فالرباط 

والزاويـــة كالهمـــا معد للعبـــادة غـــري أن الربـــاط لإلقامة 

واجلهـــاد، والزاويـــة لإليـــواء واإلطعـــام74. وتعتـــر زاوية 

ســـيدي وݣاك أول زاويـــة تظهر بســـوس األقـــى واليت 

أسســـها وجاج بـــن زلـــو يف القـــرن اخلامس الهجـــري75. 

باألماكـــن  اإلســـاليم  املغـــرب  يف  بالزاويـــة  يقصـــد   

وإطعـــام  الوارديـــن  إلرفـــاق  املخصصـــة  الفضـــاءات  أو 

املحتاجـــن من القاصديـــن. وتعرف يف املشـــرق بالربط أو 

احلانقاوات. وهي منشـــآت مخصصـــة إلقامة املنقطعن 

واملتصوفـــن76. 

 إذن، إن الزاويـــة هـــي مكان رمـــزي يف الوعي اجلماعي، 

ومؤسســـة دينيـــ�ة تكـــون بمثابـــة مقـــر إلحـــدى الطـــرق 

الصوفية تســـتقبل عادة املتصوفـــن وأتبـــ�اع الطريقة77 

وتـــؤدي أدوارا هامة يف املجتمع، تتجلى يف تعميق الشـــعور 

الديين لدى ســـكان الواحـــات باجلنوب املغريب وتشـــبثهم 

بمبادئ التصوف واجلهاد والتطوع.

األضرحة:  

 تشـــري القواميـــس واملعاجـــم العربيـــ�ة بـــأن الضريح 

مشـــتق من فعل ضرح بمعـــى دفن يف قر أو شـــق، ويقال 

عـــن امليت حضر لـــه ضريـــح وجمعها أضرحـــة، ويقصد 

بذلـــك املبى الذي يقام على القر78. فهو الشـــق يف وســـط 

القـــر، أمـــا إذا كان الشـــق يف جانـــب القر فيســـى حلد. 

وقد ســـيم ضرحيا ألنه يشـــق يف األرض شـــقا، و القر كله 

ضريـــح. كما يســـى القر الـــذي بال حـــد ضرحيا79.

ــار  ــاء اآلثـ ــدى علمـ ــح لـ ــمية الضريـ ــى تسـ ــق علـ  ويطلـ

ـــتعمل  ـــا تس ـــالمية80. كم ـــن اإلس ـــب باملداف ـــرب واألجان الع

أيضـــا، كلمـــة القبـــة يف البنـــ�اء اإلســـاليم للداللـــة علـــى 

املدفـــن أو الضريـــح أو كلمـــة تربـــة خـــالل العصـــر العثمـــاين. 

وكلمـــة مشـــهد علـــى كل بنـــ�اء تـــذكاري لدفـــن الشـــهداء وأهـــل 

ـــكنها  ـــيت تس ـــق ال ـــن. ويف املناط ـــاء الصاحل ـــت أو األولي البي

الشـــيعة يطلـــق عليهـــا مدافـــن األوليـــاء. أمـــا يف البـــالد 

الناطقـــة باللغـــة العربيـــ�ة فقـــد أطلـــق عليهـــا تســـمية مقـــام 

الزاوية الناصرية تمكروت
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ـــالد  ـــ�اء. ويف ب ـــيوخ واألنبي ـــاء والش ـــن األولي ـــكان لدف ـــين م يع

املغـــرب اســـتعملت لفظـــة مربـــوط أو قبـــة للداللـــة علـــى 

املدفـــن81.

 ومـــن الناحية االصطالحيـــة، فهو املـــكان الذي يدفن 

فيـــه ويل صالح أو ســـلطان أو شـــخصية دينيـــ�ة معروفة. 

وهـــو يف العادة مـــكان لزيـــارة العديد من النـــاس واألتب�اع، 

وهـــو يف الغالـــب يتخـــذ مـــزارا تقصـــد إليـــه العامـــة من 

الناس. وتنقســـم األضرحة بالواحـــات إىل عدة أنواع منها: 

أوال التقليدي البســـيط املنفرد البن�اء واملتواضع من حيث 

املـــواد واملكـــون من غرفـــة واحـــدة مقبب�ة ومربعـــة، وعلى 

واجهاتـــه األربعة فتحات كبرية. وقد اســـتعمل هذا النمط 

األخري بشـــكل كبـــري يف اجلنوب املغـــريب األوســـط82. ثاني�ا 

القر أو املدفن املخصص لســـلطان أو أمـــري أو رجل صالح، 

أو أي إنســـان له مكانـــة خاصة يف املجتمع تدعـــو إىل ختليد 

ذكـــراه، وتعلـــو بن�اء الضريـــح عادة قبة ختتلـــف عن قباب 

األبنيـــ�ة الديني�ة باملدين�ة اإلســـالمية83. 

10(  املالح

 لغـــة، إن أصـــل كلمـــة املـــالح هـــي مـــن فعـــل ملح، 

ملحـــا والـــيت تعـــين اشـــتدت زرقتـــه84. ومـــن الناحيـــة 

االصطالحيـــة، يقصـــد بـــه الي الســـكين الـــذي يقطنه 

اليهود85. فهو مؤسســـة اجتماعية وســـكني�ة واقتصادية 

تمـــارس فيها مجموعة من األنشـــطة التجارية واحلرفية. 

 ترجـــع الروايـــات التاريخيـــة، أصـــل الكلمـــة )املـــالح( 

إىل وظيفـــة تمليـــح رؤوس الثائريـــن وتعليقهـــا علـــى أبـــواب 

ــات  ــت املجموعـ ــة86، إذ كانـ ــرة للرعيـ ــح عـ ــ�ة لتصبـ املدينـ

اليهوديـــة تقـــوم بهـــا خـــالل فـــرتة اســـتقرارها باملغـــرب. كمـــا 

أن بعضهـــا ترجـــع ســـبب التســـمية إىل أول بن�ايـــة شـــيدت 

باملغـــرب وهـــي قريبـــ�ة مـــن اململحـــة. بمعـــى أن الـــي 

ــع  ــة لتجميـ ــة خاصـ ــ�اؤه يف منطقـ ــم بنـ ــريب تـ ــودي املغـ اليهـ

ــره حنـــو الـــدول األوربيـــ�ة عـــر  وختزيـــن امللـــح قصـــد تصدـي

ــارة الصحراويـــة87.  طـــرق التجـ

 ويدعـــى املـــالح يف اســـباني�ا خـــالل العصر الوســـيط 

األوربيـــ�ة  الـــدول  أغلـــب  يف  واجليتـــو«  بـ»اليودبريـــا 

واألمريكيتـــن، وجيدونصـــاج يف ألمانيـــ�ا، وحـــارة اليهود 

بالعـــراق، وقـــاع اليهـــود يف اليمـــن88. 

العوامل واألسباب املساهمة يف نشوء وصياغة

العمارة الواحية باجلنوب املغريب:

 ســـاهمت عـــدة عوامـــل يف تشـــكيل ونشـــوء العمارة 

الواحيـــة باجلنـــوب املغريب. ويمكـــن تقســـيمها إىل أربعة 

أنـــواع مـــن العوامل واألســـباب وهـــي كاأليت: 

العوامـــل الطبيعية: وتتجلـــى يف املنـــاخ واجلغرافية . 1

وجيولوجيـــة املـــكان. ومـــن أهـــم العوامـــل املؤثـــرة 

يف تشـــكل العمـــارة الواحيـــة جنـــد احلـــرارة املرتفعة 

واإلشـــعاع الشـــميس، والضغـــط اجلـــوي والريـــاح 

القويـــة. ثم قلـــة الرطوبة واألمطـــار. وتعتر خطوط 

هـــذه  يف  الرئيســـية  األســـباب  أهـــم  مـــن  العـــرض 

املعطيـــات الطبيعيـــة ويف توزيـــع دراجـــات احلرارة. 

باإلضافـــة إىل عامـــل التضاريـــس واجلبال وأشـــجار 

النخيـــل لتكـــون بذلـــك واقيـــا نب�اتيـــ�ا ضـــد الريـــاح 

والعواصف الرملة وأشـــعة الشـــمس احلارة. واملوقع 

اجلغرايف للواحـــات املمـــزي ذو املمـــرات الطبوغرافية 

ضريح سيدي منصور
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الضيقة اليت شـــكلت نقطة عبور القوافـــل التجارية 

وشـــبكة الطـــرق القديمـــة. كل هـــذا ســـاهم يف إجناز 

الشـــكل الهنديس للقصـــور والقصبـــات نتيجة هذه 

املؤثـــرات البيئيـــ�ة املناخيـــة للواحات.

العوامل البشـــرية: ونقصـــد بها احلالـــة والوضعية . 2

للواحـــات  والسياســـية  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

خـــالل مراحل تاريخية متب�اين�ة. فنجـــد أنه بالضرورة 

يتغـــري الطابـــع املعمـــاري للبلـــد بتغري هـــذه العوامل 

 . بقة لسا ا

العوامـــل االجتماعيـــة: واملتمثلـــة يف ذاكـــرة املجتمع . 3

الـــوايح للتعبري عـــن القيمـــة الثقافيـــة والديني�ة اليت 

حتـــث علـــى احـــرتام خصوصيـــة الفـــرد واجلماعـــة 

واألســـرة والرتابـــط االجتماعـــي يف آن واحـــد. 

عوامـــل أخرى: وتتمثـــل يف البواعـــث الديني�ة والنظم . 	

السياسية والتشـــريعية وألهمية البواعث والتعاليم 

الدينيـــ�ة املحافظة يف املجتمعـــات الواحية. وكذا تأثري 

فنون احلضـــارات واألمم الســـابقة والشـــعوب اليت 

دخلت الدين اإلســـاليم. وأخريا، املعـــارف واملهارات 

يف طرائـــق البن�اء والتشـــيي�د واختـــالف عامل املناخ يف 

مختلف األقاليـــم والبالد الواحيـــة. كل هذه العوامل 

بعـــن  أن يأخذهـــا  الـــوايح  لزمـــت علـــى اإلنســـان 

االعتبـــ�ار عنـــد عملية البنـــ�اء والتعمـــري فالهدف من 

العمـــارة هو احلمايـــة من األخطار وتأمن نشـــاطات 

اإلنســـان الوايح.

خصائص وظائف وممزيات العمارة 

الواحية الصحراوية:

 تعـــد العمـــارة الواحيـــة نتيجـــة تفاعـــل بـــن املؤثـــرات 

املناخيـــة واإلمكانـــات الطبيعيـــة مـــع حاجيـــات اإلنســـان 

ـــراف  ـــم واألع ـــق القي ـــل نس ـــه، يف ظ ـــط عيش ـــات نم ومتطلب

واحلـــدس  احلـــس  حضـــور  وتـــم  الســـائدة.  املحليـــة 

ـــين،  ـــاري والتق ـــة يف اإلرث املعم ـــة املتمثل ـــرات املعارفي واخل

ـــ�اء  ـــة يف البن ـــم املتوارث ـــالف وخراته ـــداد واألس ـــارب األج وجت

واملعمـــار التقليـــدي واملمارســـات املرتبطـــة بثقافـــة البنـــ�اء 

واإلنتـــ�اج داخـــل مجتمـــع الواحـــات. 

معادلـــة  هـــي  الواحـــة  عمـــارة  أن  القـــول  ويمكـــن   

ـــات  ـــن معطي ـــا م ـــأ. انطالق ـــة واخلط ـــى التجرب ـــدت عل اعتم

واجتماعـــي  ثقـــايف  إرث  علـــى  تـــدل  وبيئيـــ�ة89  محليـــة 

ـــيا  ـــايخ دورا أساس ـــل املن ـــب العام ـــد لع ـــم. لق ـــيايس قدي وس

يف تشـــكيل العمـــارة الواحيـــة، والتأقلـــم مـــع الظـــروف 

ــي  ــة هـ ــارة الواحـ ــة. فعمـ ــق الواحيـ ــذه املناطـ ــة لهـ الصعبـ

عمـــارة وعـــي وختطيـــط دقيـــق ومســـبق وبنـــ�اء احـــرتايف 

وممارســـات تقليديـــة ومـــوروث ثقـــايف وإنســـاين مشـــرتك 

ــد.  ــد بعيـ ــد أمـ ــتدام منـ ومسـ

 لقـــد تطـــورت عمـــارة الواحـــات باملغـــرب منـــذ نشـــأة 

املســـاجد الدينيـــ�ة مـــا بـــن القـــرن التاســـع والرابـــع عشـــر 

امليـــالدي، بفضـــل النشـــاط التجـــاري الـــذي عرفتـــه هـــذه 

البـــالد الواحيـــة الصحراويـــة، وتطـــور املعمـــار اإلســـاليم 

املغـــريب نتيجـــة تـــوارث اخلـــرات واملهـــارات واملعـــارف 

املرتبطـــة بالبنـــ�اء والفـــن اإلســـاليم. لقـــد تعـــددت هـــذه 

املـــدارس  لتشـــمل  املســـاجد  مســـت  الـــيت  التطـــورات 

العتيقـــة والزوايـــا باعتب�ارهـــا أماكـــن للعبـــادة واإلرشـــاد 

تطـــورت  الوقـــت،  ذلـــك  ومنـــذ  واجلهـــاد.  والتكويـــن 

ــرب  ــدان الغـ ــة يف بلـ ــات خاصـ ــة بالواحـ ــة املعماريـ احلركـ

العمـــارة  مـــن  أخـــرى  أصنـــاف  تطـــور  مـــع  اإلســـاليم 

)القصـــور،  واملدنيـــ�ة  العســـكرية  كالبن�ايـــات  الواحيـــة 

الرباطات..الـــخ(.  اجلماعيـــة،  املخـــازن  القصبـــات، 

البنـــ�اء  فـــإن  باملغـــرب،  الواحـــات  مناطـــق  وباختـــالف 

ـــتعمال  ـــل باس ـــي األصي ـــع املحل ـــم بالطاب ـــاري كان يتس املعم

طـــرق وتقنيـــ�ات محليـــة للتشـــيي�د والبنـــ�اء. فاســـتعمل 

ــ�ة والطـــن  ــة كالطابيـ ــواد محليـ ــ�اوؤن مـ ــون والبنـ املعماريـ

الطبيعيـــة  للمـــواد  االعتبـــ�ار  كـــرد  واجلبـــص  واحلجـــر 

املحليـــة و لقيمتهـــا اإليكولوجيـــة والتاريخيـــة واألثريـــة يف 

تاريـــخ العمـــارة الواحيـــة باملغـــرب. 

ــة يف  ــارب طويلـ ــة جتـ ــة نتيجـ ــارة الواحيـ ــاءت العمـ  جـ

مجـــال البنـــ�اء واملعمـــار مالئمـــة للبيئـــ�ة والوســـط الطبيعـــي. 

فرغـــم اختـــالف أنماطهـــا ووظائفهـــا وممزياتهـــا وأدوارهـــا 



191 ثـقـافـة مـاديـة   

عـــر التاريـــخ. فهـــي نتـــ�اج تفاعـــل بـــن البيئـــ�ة واإلنســـان 

األســـباب  مـــن  ومجموعـــة  الزمـــين  والبعـــد  الـــوايح 

إن  والسياســـية.  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  والدواعـــي 

العمـــارة الواحيـــة املغربيـــ�ة الصحراويـــة تمثـــل الثقافـــة 

الماديـــة للمجتمـــع الـــوايح لهـــا أبعـــاد رمزيـــة وفنيـــ�ة ذات 

داللـــة وحمولـــة ثقافيـــة وتاريخيـــة ختـــزل الهويـــة الوطنيـــ�ة 

ــرية.  ــات البشـ ــة للمجوعـ ــة املحليـ والثقافـ

 إذن، إن العمـــارة الواحيـــة الصحراويـــة هـــي مـــرآة 

وانعـــكاس لصـــورة ثقافيـــة ومجتمعيـــة جتســـدها اخلـــرة 

واملهـــارة املهنيـــ�ة واإلبـــداع والتفـــنّن يف مجـــال املعمـــار 

العمـــارة  بـــن  ارتبـــ�اط  عالقـــة  تمـــت  فقـــد  والبنـــ�اء. 

ــا بالديـــن والثقافـــة.  واملجتمـــع الـــوايح يتضمـــن عالقتهـ

جيمـــع  وثقـــايف  اجتماعـــي  دور  لـــه  كان  الديـــن  فعامـــل 

ــاجد  ــ�ة كاملسـ ــات الدينيـ ــات واملؤسسـ ــايل الواحـ ــن أهـ بـ

ـــز  ـــي رم ـــة ه ـــارة الواحي ـــة. فالعم ـــدارس العتيق ـــا وامل والزواي

ـــب منـــا فهـــم التفاعـــل مـــا بـــن  ـــه يتطل اجتماعـــي، ولفهم

ـــب  ـــة حس ـــة اجلمعي ـــه االعتب�اري ـــادي ومدلوالت ـــكله الم ش

اميـــل دوركايـــم. وعليـــه، فمجـــاالت العمـــارة الواحيـــة 

ـــع  ـــة املجتم ـــلوك وثقاف ـــع س ـــجام م ـــد االنس ـــجمة أش منس

ــدم.   ــد القـ ــوايح منـ الـ

سبل التوظيف والتثمني ورد االعتب�ار للعمارة 

الواحية جنوب املغرب:

 ال يمكـــن احلديث عـــن التثمـــن وتوظيـــف العمارة 

الواحيـــة يف مسلســـل التنميـــة املســـتدامة دون احـــرتام 

خصوصيـــات وممـــزيات الواحـــات عـــر التاريـــخ. ومنه، 

نود يف هـــذا املحور املســـاهمة ببعـــض األفكار الـــيت نراها 

ضروريـــة قبـــل بـــدء عمليـــة رد االعتبـــ�ار والتثمـــن ألنها 

تســـتلزم حضـــور مجموعـــة مـــن اخلطـــوات والعمليات 

ومنها:  املســـبقة 

إجنـــاز دراســـات معمقـــة يف مجـــال العمـــارة الواحيـــة، . 1

تنطلـــق مـــن حاجيـــات اإلنســـان الـــوايح، وتعتمـــد علـــى 

قصر السلطان تغجيجت
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مناهـــج ومقاربـــات متعـــددة سوســـيولوجية واقتصادية 

وسياســـية وأنرثوبولوجيـــة. باإلضافـــة إىل دراســـات 

ـــة.  ـــارة الواح ـــول عم ـــة ح ـــة وتصنيفي ـــ�ة وتوثيقي إحصائي

املحافظة علـــى الرتاث الوايح وفهم أبعـــاده املتعددة . 2

واملتنوعة. 

ضـــرورة ترميـــم البن�ايـــات الماديـــة والرمزيـــة لهذه . 3

 . ة ر لعما ا

حتقيق تراكم معريف وأكادييم حول العمارة الواحية.. 4

ضـــرورة التعـــاون والتشـــارك بـــن الباحثـــن ومراكـــز . 5

البحـــث قصـــد محاولـــة اإللمـــام بمختلـــف اجلوانـــب 

الواحيـــة  بالعمـــارة  املرتبطـــة  واخلصوصيـــات 

باجلنـــوب املغـــريب. 

خلق فـــرق حبثي�ة متخصصـــة يف فن عمـــارة الواحات . 6

والرتاث.  واآلثـــار  املغربي�ة 

إجناز خرائط جغرافيـــة وتراثي�ة ومعماريـــة حول أهم . 7

مكونـــات العمارة الواحيـــة جبنوب املغرب.  

 وبعد هذه اخلطـــوات نرى أنه ال باس أن نســـاهم برؤى 

تنمويـــة يف رد االعتبـــ�ار للعمـــارة الواحية عر إنشـــاء مراكز 

تعريف تراث الواحات يف مختلـــف البالد الواحية املغربي�ة، 

وخلق متاحـــف الذاكرة والرتاث باملناطـــق الواحية، وتأهيل 

البن�ايـــات التاريخيـــة وجتهزيها وربطها بالشـــبكة الطرقية 

والصحية والمائي�ة والضوئي�ة لتوفري اخلدمات األساســـية 

لســـاكنتها وتشـــجيع ســـكان الواحـــات علـــى االســـتقرار 

واإلقامـــة يف القصور والقصبات باعتب�ارهـــا تراث مادي ينم 

عن احلضـــارة اإلنســـاني�ة العريقـــة. أمام هـــذه اإلجراءات 

ســـنكون قد ســـاهمنا يف تثمن وتوظيف الـــرتاث الوايح يف 

التنمية الوطني�ة وتشجيع الســـياحة الواحية اإليكولوجية 

يف دورة االقتصـــاد الـــوايح، وبذلك ســـاهمنا يف توفري فرص 

شـــغل لفائدة أبن�اء الواحـــات لما توفره التنمية املســـتدامة 

من مقومات أساســـية تضمـــن توفر الشـــروط الضرورية 

للعيـــش واحليـــاة الكريمـــة. لهـــذا أصبحت االســـتدامة 

املزية األساســـية للتنمية باإلضافـــة إىل العدالة االجتماعية 

واملســـاواة والكرامة. 

خالصة:

 تشـــهد العمـــارة الواحيـــة والصحراوية عـــن عبقرية 

اإلنســـان الوايح يف ميـــدان املعمار والـــرتاث واإلبداع الفين 

واجلمـــايل. فهي عمـــارة أصيلـــة أنشـــئت بمـــواد محلية 

تنم عـــن ثقافة وتقنيـــ�ات محلية تســـتجيب للخصائص 

املناخيـــة املوجـــود باملنطقـــة والعـــادات والتقاليـــد الـــيت 

تتماىش مـــع العرف والشـــريعة اإلســـالمية. 

 وختضـــع العمـــارة الواحيـــة باجلنوب املغـــريب لتقاليد 

ولتفاعـــالت  واجتماعيـــة  تاريخيـــة  وعوامـــل  حضاريـــة 

اإلنســـان مـــع البيئـــ�ة الواحيـــة والصحراويـــة. ومن بن 

العمـــارة  ختطيـــط  يف  وأثـــرت  ســـاهمت  الـــيت  العوامـــل 

التقليدية باجلنـــوب املغريب جند: العامـــل الديين والعامل 

املنـــايخ. وتعتر هـــذه العمـــارة مـــن البن�ايات واملنشـــآت 

التاريخيـــة واملعماريـــة الـــيت حافظـــت على حرمـــة الفرد 

واإلنســـان وقيمـــه اإلســـالمية مـــن جهة. 

 ومـــن جهـــة ثانيـــ�ة، تتضـــح الوحـــدة املناخيـــة الـــيت 

جعلـــت الفـــرد يف عالقـــة توافـــق وتكامـــل وانســـجام مع 

محيطـــه وبيئت�ه الطبيعيـــة. كل هذا فرض على اإلنســـان 

التأقلم مع الوســـط والبيئ�ة الواحيـــة والصحراوية. فرغم 

البســـاطة يف املعمـــار والبنـــ�اء التقليـــدي، إال أن العمـــارة 

الواحيـــة تعـــر عن قيـــم ومبادئ اإلنســـان الـــوايح خالل 

العصـــور القديمـــة. ولعـــل توظيـــف واســـتخدام املـــواد 

املحليـــة يف البنـــ�اء من احلجـــارة والطن واجلبص تؤشـــر 

على مـــدى اهتمام اإلنســـان باملعطى االيكولـــويج والبيي 

يف بنـــ�اء ثقافـــة املجتمـــع الـــوايح. فهـــي تتمتع بقـــدر من 

اجلمـــال والتفـــنّن يف صناعة وتشـــكيل العمـــارة الواحية 

والصحراويـــة املنســـجمة مـــع املحيـــط واملجـــال والبيئ�ة 

واملجتمع. وتبقـــى قضية التثمن ورد االعتب�ار مســـؤولية 

جماعيـــة البد مـــن تضافر اجلهـــود واملبـــادرات من طرف 

املؤسســـات املعني�ة بالرتاث والثقافة والســـياحة والتنمية 

املســـتدامة وجمعيـــات املجتمع املدين بمناطـــق الواحات.
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أ.  عماد بن جاسم البحراين - ُعمان 

عرض كتاب
املناداة يف

 األسواق والهبطات 

والهبطـــات«  األســـواق  يف  »املنـــاداة  كتـــاب  يرصـــد 

ملؤلفـــه زاهـــر بـــن ســـعيد الســـعدي، الصـــادر عـــن وزارة 

واحـــدة  2019م،  عـــام  العمانيـــ�ة  والثقافـــة  الـــرتاث 

مـــن أحـــد أهـــم عناصـــر الـــرتاث الثقـــايف العمـــاين غـــري 

ــ�ة  ــاداة يف األســـواق والهبطـــات العمانيـ ــادي وهـــي املنـ المـ

التقليديـــة، مـــن خـــالل توثيقـــه للتطـــور احلضـــاري الـــذي 

شـــهدته األســـواق الشـــعبي�ة العمانيـــ�ة، مـــع الرتكـــزي علـــى 

ــواق  ــي أسـ ــواق، وهـ ــذه األسـ ــرز هـ ــن أبـ ــة مـ ــة ثالثـ دراسـ

نـــزوى والرســـتاق وســـناو. 1
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أهميـــة  إىل  هـــذه  دراســـته  يف  املؤلـــف  تطـــرق  وقـــد 

ـــاداة  ـــاط املن ـــة نش ـــة وممارس ـــ�ة التقليدي ـــواق العماني األس

يف الوقـــت الراهـــن، والتغـــريات الـــيت طـــرأت عليهـــا يف ظـــل 

نمـــط احليـــاة العصريـــة الســـريعة، وتأثـــريات التقـــدم 

االقتصـــادي واالجتماعـــي والتكنولـــويج املتالحـــق.

ـــات  ـــواق والهبط ـــاداة يف األس ـــف إىل أن املن ـــري املؤل ويش

العمـــاين  مـــن شـــخصية املجتمـــع   
ً

تعـــد جـــزًءا أصيـــال

ــادي متكامـــل للبيـــع  ــام اقتصـ ــايف، وهـــي نظـ ــه الثقـ وتراثـ

يف  احلاضـــر  وقتنـــ�ا  إىل  بـــه   
ً

معمـــوال زال  مـــا  والشـــراء 

مختلـــف  يف  وذلـــك  التقليديـــة،  العمانيـــ�ة  األســـواق 

األســـواق  يف  ســـواء  الســـلطنة،  وواليـــات  محافظـــات 

ـــك  ـــة، وكذل ـــرة أو العرص ـــى بالك ـــا يس ـــل م ـــعبي�ة داخ الش

ـــد  ـــات العي ـــم هبط ـــة يف مواس ـــواق خاص ـــذه األس ـــارج ه خ

وطنـــاء النخيـــل وبيـــع األســـماك وغريهـــا مـــن البضائـــع.

اقتصاديـــة  أبعـــاد  احلضـــاري  املـــوروث  ولهـــذا 

ــي  ــع االجتماعـ ــة، حيـــث يعكـــس الواقـ ــة مهمـ واجتماعيـ

العمـــاين املعيـــي، ويمثـــل جانًبـــ�ا مـــن هويـــة املجتمـــع 

ــادة  ــه يســـهم يف زيـ ــا أنـ ــه. كمـ ــه وتاريخـ ــاين وأصالتـ العمـ

الرتابـــط بـــن أفـــراد املجتمـــع مـــن خـــالل اللقـــاء اليـــويم 

يف الكـــرة أو العرصـــة، أو مـــن خـــالل اللقـــاء الســـنوي 

املوســـيم عنـــد طنـــاء النخيـــل.

وقـــد اســـتعان املؤلـــف بمصـــادر ومراجـــع متنوعـــة 

الشـــفوية  اللقـــاءات  أهمهـــا  ومـــن  الدراســـة،  إلثـــراء 

ـــن والعارفـــن بهـــذا  ـــن والقائم للممارســـن مـــن كبـــار الس

املـــوروث.

و املنـــاداة كمـــا جـــاءت يف الكتـــاب هـــي عبـــارة عـــن 

مـــزاد علـــين علـــى البضائـــع والســـلع واملنتجـــات واألمـــالك 

املختلفـــة املنقولـــة وغـــري املنقولـــة، وتقـــام يف األســـواق 

ـــا يف خارجهـــا. وهـــي كمصطلـــح 
ً

املعروفـــة كمـــا تقـــام أيض

مأخـــوذ مـــن النـــداء، ويقـــوم الـــدالل أو السمســـار بتنظيـــم 

املعـــروض  حـــول  ويتحلـــق  مرتفـــع،  بصـــوت  املزايـــدة 

الراغبـــون يف الشـــراء، ومـــن هنـــا جـــاءت تســـمية هـــذا 

النـــوع مـــن التجمـــع باحللقـــة.

وتبـــ�دأ املنـــاداة عـــادة بعـــد طلـــوع الفجـــر وتســـتمر حـــى 

نهايـــة املعـــروض مـــن البضائـــع والســـلع يف ذلـــك اليـــوم، 

ـــر. ـــت العص ـــاداة إىل وق ـــد املن ـــاد تمت ـــم األعي ويف مواس

 F1%$i&'M j'K\?' ;< ('V1C/&' :k1]l m*P
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وختتلـــف طريقـــة املنـــاداة حســـب نـــوع املعـــروض 

للبيـــع إن كان مـــوايش أو أســـماكا أو خضـــراوات أو فواكـــه 

ــلًعا أخـــرى.  ــاه الفلـــج أو سـ ــد ميـ أو قعـ

فاملنـــاداة علـــى الماشـــية تتـــم يف عرصـــات أو حلـــق 

ــاداة  ــم املنـ ــيت تتـ ــية الـ ــدالل الماشـ ــود الـ ــة ويقـ مخصصـ

عليهـــا يف جميـــع العرصـــات أو حلـــق البيـــع عكـــس عقـــارب 

الســـاعة. وكل عرصـــة حتتـــوي علـــى ممـــر دائـــري أو شـــبه 

ـــوق  ـــن س ـــه م ـــر أو عرض ـــذا املم ـــاع ه ـــف اتس ـــري، وخيتل دائ

إىل آخـــر، ويتحلـــق حولـــه الراغبـــون يف املزايـــدة والشـــراء، 

ويـــأيت بعـــض احلضـــور إىل احللقـــة بدافـــع املشـــاهدة 

ــول. والفضـ

ــد  ــدالل حتديـ ــب الـ ــأن يطلـ ــدة بـ ــة املزايـ ــ�دأ عمليـ وتبـ

الـــيت يريـــد املنـــاداة  الرســـم املبـــديئ للماعـــز أو الغنـــم 

أو  البائـــع األصلـــي  بعـــد االتفـــاق مـــع  عليهـــا، وذلـــك 

: »كـــم قســـم هللا؟ كـــم قســـم 
َ
صاحـــب الماشـــية، قائـــال

هللا؟ كـــم قســـم هللا؟«، أو يقـــول: »كـــم الرســـمة؟ بكـــم 

أنـــادي؟ بكـــم أنـــادي؟«.

وحيـــدد أحـــد املزابـــن القيمـــة الـــيت تبـــ�دأ عندهـــا عمليـــة 

املزايـــدة، ثـــم تســـتمر املزابنـــ�ة )مفردهـــا: زبنـــ�ة، وهـــي 

ـــلعة  ـــى س ـــدالل عل ـــ�ادي ال ـــا ين ـــعر(، وعندم ـــدة يف الس املزاي

ــمعه  ــتطاعته ليسـ ــدر اسـ ــه قـ ــع صوتـ ــه يرفـ ــ�ة، فإنـ معينـ

املتحلقـــون حـــول العرصـــة أو احللقـــة، ويكـــرر باســـتمرار 

العلـــين،  املـــزاد  عندهـــا  وصـــل  الـــيت  القيمـــة  ترديـــد 

ــيت  ــلعة الـ ــزيات السـ ــات وممـ ــدالل صفـ ــتعرض الـ ويسـ

ـــبي�ه  ـــلوب التش ـــأ إىل أس ـــرية يلج ـــا كث
ً
ـــا، وأحيان ـــ�ادي عليه ين

واملبالغـــة يف الوصـــف والرتويـــج، ويدعـــو احلضـــور أو 

الراغبـــن فيهـــا إىل اإلقبـــال والشـــراء، وختتلـــف بطبيعـــة 

ــرض. ــج والعـ ــخص يف الرتويـ ــة كل شـ ــال طريقـ احلـ

ــر  ــدي الفطـ ــبق عيـ ــيت تسـ ــة الـ ــام الثالثـ ــالل األيـ وخـ

واألضـــى مـــن كل عـــام تقـــام الهبطـــات يف الواليـــات 

العمانيـــ�ة ويطلـــق عليهـــا »هبطـــة العيـــد«، وتســـتمر 

ـــة  ـــبة لهبط ـــان بالنس ـــن رمض ـــرين م ـــع والعش ـــى التاس ح

ـــة  ـــبة لهبط ـــة بالنس ـــن ذي احلج ـــع م ـــر، والتاس ـــد الفط عي

ــد األضـــى. عيـ
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يف  وتقـــام  واليـــة،  كل  يف  إقامتهـــا  موعـــد  وخيتلـــف   

ـــذه  ـــ�اع يف ه ـــة، ويب ـــن هبط ـــرث م ـــا أك
ً
ـــدة أحيان ـــة الواح الوالي

الهبطـــات جميـــع مســـتلزمات العيـــد مثـــل: املالبـــس، 

واحللـــوى  العيـــد،  وأضـــايح  والعـــيص،  واخلناجـــر 

العمانيـــ�ة، واألدوات الـــيت يتطلبهـــا الشـــواء وأوراق املـــوز 

الناشـــف، واحلطـــب، والبهـــارات، باإلضافـــة إىل ألعـــاب 

األطفـــال املختلفـــة.

الباكـــر قبيـــ�ل  الصبـــاح  العيـــد يف  وتبـــ�دأ هبطـــات 

آذان  قـــرب موعـــد  الشـــمس، وتســـتمر حـــى  شـــروق 

الظهـــر، وتقـــرتن الهبطـــة بالعيـــد فهـــي أوىل فعاليـــات 

العيـــد يف ســـلطنة عمـــان، وحيتفـــي العمانيـــون بالهبطـــة 

احتفـــاًء كبـــرًيا، لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة ومكانـــة خاصـــة 

 
ً

ــاال ــهد إقبـ ــا تشـ ــا مـ ــع، ودائًمـ ــراد املجتمـ ــة أفـ ــد كافـ عنـ

ا لكونهـــا تلـــيب احتي�اجـــات جميـــع شـــراحئ 
ً

كبـــرًيا ومزايـــد

املجتمـــع العمـــاين.

ـــاس  ـــف أن الن ـــر املؤل ـــاداة، يذك ـــراف املن ـــبة ألع وبالنس

ــا  ــاداة، ومنهـ ــة املنـ ــرية يف مهنـ ــب كثـ ــى جوانـ ــوا علـ تعارفـ

مـــا يتعلـــق بأجـــر الـــدالل، ورســـم قعـــد الســـوق، وأحـــوال 

رســـو الســـعر، ورد البضاعـــة املشـــرتاة، وكيفيـــة دفـــع ثمـــن 

ـــدالل. ـــا ال ـــى به ـــب أن يتحل ـــيت جي ـــات ال ـــة، والصف البضاع

بتنظيـــم  الدراســـة  نهايـــة  يف  املؤلـــف  أوىَص  وقـــد 

املنـــاداة عـــن طريـــق حصـــر وحتديـــد  ممارســـة مهنـــة 

أســـماء املمارســـن، ووضـــع الضوابـــط الالزمـــة لهـــذه 

البائـــع والشـــاري  املهنـــة بمـــا حيفـــظ حقـــوق كل مـــن 

العقـــد. وصاحـــب  والـــدالل 

ــة  ــدة لدراسـ ــة جديـ ــاب إضافـ ــذا الكتـ ــد هـ ــا يعـ ختاًمـ

ــادي،  ــري المـ ــاين غـ ــايف العمـ ــر الـــرتاث الثقـ وتوثيـــق عناصـ

ـــة  ـــ�ة التقليدي ـــواق العماني ـــم األس ـــده ملعال ـــالل رص ـــن خ م

وأنظمتهـــا اإلداريـــة وتكوينهـــا املعمـــاري، وكل مـــا يتعلـــق 

ــعار  ــود واألسـ ــلع والنقـ ــددة كالسـ ــا مـــن جوانـــب متعـ بهـ

واملهـــن  واحلـــرف  والصناعـــات  والضرائـــب  واألجـــور 

الســـائدة، باإلضافـــة إىل دراســـة البعـــد االجتماعـــي ومـــدى 

تأثـــريه علـــى األســـواق يف ســـلطنة عمـــان. وكمـــا أكـــد 

ـــري  ـــكال التعب ـــن أش ـــا م  راقًي
ً

ـــكال ـــد ش ـــاداة تع ـــف أن املن املؤل

ـــهم  ـــا تس ـــا أنه ـــة، كم ـــم املحلي ـــ�ة والقي ـــة العماني ـــن الثقاف ع

يف تعزيـــز التماســـك والتعـــاون بـــن أفـــراد املجتمـــع.
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د. أمل عبايس - اململكة املغربي�ة 

حداثة ظهرها إىل اجلدار
من املنظور التارييخ إىل 

الثقايف ومن التصور الراين
إىل اجلواين

     »حداثـــة ظهرها إىل اجلـــدار ـ قراءات يف التحـــوالت الثقافية يف 

مجتمعـــات اخلليج واجلزيـــرة العربيـــ�ة« ـ إصدار للكاتـــب البحريين 

الدكتور حســـن مـــدن، عـــن دار الرافدين بـــريوت، يتكون مـــن أربعة 

فصـــول ومقدمة ومدخـــل وخاتمـــة، قـــد تويح مـــن الوهلـــة األوىل، 

بالطابع التاريـــيخ ـ التوثيقي لألحداث بمنطقة اخلليـــج العريب، إال أن 

مقدمته تأيت بعد عنوانه لتكســـر أفق انتظار متلقيـــه، وتعلن صراحة 

وعلى لســـان مؤلفهـــا، أن الكتـــاب وقوف عند تمفصـــالت مهمة من 

تاريـــخ منطقـــة اخلليـــج العـــريب، وهي تمفصـــالت ال يمكـــن عرض 

تفاصيلها دون الوقـــوف عند محطاتهـــا التاريخية.

عندمـــا نقرأ عنوان الدراســـة، يتب�ادر إىل ذهنن�ا هذا الســـؤال: لماذا 

احلداثـــة؟ بـــل إن األمر قد يذهـــب بنـــ�ا إىل أبعد من ذلك، إىل ســـؤال 

اآلخـــر والذات، الـــذي تعج بـــه مختلف الدراســـات العربيـــ�ة، يقول 

عبـــد هللا العروي يف هذا الشـــأن:
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)منذ مـــا يقرب مـــن ثماني�ة عقود والعـــرب ال يكفون 

يتســـاءلون: مـــن حنـــن ومـــن اآلخـــر؟(1، وهـــو ســـؤال 

اســـتقى مشـــروعيت�ه مـــن التفوق الـــذي أحـــرزه الغرب، 

ليفتـــح لنفســـه بـــاب التحكـــم يف اختي�اراته السياســـية 

تشـــكيل  يف  جديـــدة  أشـــكاال  ويفـــرض  واالقتصاديـــة، 

العالقـــات اإلنســـاني�ة والتعامـــل مـــع املحيـــط والكون، 

فمنذ العصـــور احلديثـــ�ة، وبينما حققت أوروبـــا  ثورات 

ماديـــة وفكرية، فإن الغالبي�ة الســـاحقة مـــن دول العالم 

العـــريب اإلســـاليم تعيـــش علـــى مـــا يعـــرف ـ باقتصاد 

الكفـــاف ـ ، وتســـعى جاهـــدة للحفـــاظ على تماســـكها 

واكتفائهـــا الداخليـــن، لُيفـــرض بذلك الغـــزو بمختلف 

أشـــكاله وأنماطه، حيث كانـــت النتيجة زعزعـــة األفكار 

وإعـــادة مراجعة الـــذات، وبالتـــايل التفكـــري يف التحديث 

كحـــل ملواكبـــة الوافـــد اجلديـــد، وهكـــذا )ترتـــب عـــن 

ذلك فـــوىض اجتماعية، ســـتعاين منها أجيال املســـتقبل 

وســـوف لن تكـــون مســـؤولة عنها(2.

ويرجـــع التأريخ لظهور احلداثة عامليـــا بظهور املجتمع 

الغريب البورجـــوازي ، أطرته ما يعرف بـ)النهضة األوربي�ة(، 

بموازاة النهضـــة العربي�ة يف العالم العـــريب، بالرغم من أنها 

لم تشـــهد نفس األسباب واملســـبب�ات اليت عرفتها األوىل، 

فما نســـميه بالنهضـــة العربيـــ�ة، ارتبـــط أساســـا بب�داية 

احلملة الفرنســـية على مصر وفلســـطن، وخباصة حملة 

نابوليون على مصر ســـنة 1789، ليكتشـــف علـــوم البلد 

وحضارتـــه وثقافتـــه، وقـــد أدى هـــذا االلتقـــاء الثقايف إىل 

الكشـــف عن العجز، بله التدهـــور الذي تعيشـــه البلدان 

العربيـــ�ة يف تلـــك الفـــرتة مـــن التاريـــخ، وربما فتـــح األمر 

الباب واســـعا أمام العرب ليؤسســـوا لثقافـــة التغيري، هذا 

املكـــون الذي يعتـــر ســـنة حيـــاة مفروضة علـــى اخللق، 

فالتغيـــري هو العملية اليت تقرب املســـتقبل مـــن حاضرنا، 

فصدمـــة املســـتقبل هـــي التغيـــري الســـريع يف وقت جد 

قصـــري، كما عر عـــن ذلك ألفـــن توفلر.  

مســـار تتبعي مهم، خطه د. حســـن مـــدن ليديل بدلوه 

يف شـــأن احلداثة العربي�ة، ويتتبع حتـــوالت املجتمع العريب 

القديـــم، خاصـــة مجتمـــع اخلليـــج واجلزيـــرة العربيـــ�ة، 

بكتـــاب حمل بن ثن�ايـــاه معلومات تفصيليـــة عن أوضاع 

املنطقـــة بمختلـــف أنماطها، إذ يعـــد الكتـــاب وقوفا عند 

الثقافية والسياســـية واالقتصادية ملنطقة  التشـــكيالت 

اخلليـــج العـــريب، منـــذ إســـهام اإلســـالم يف فـــك عزلتها، 

وصـــوال إىل املحـــاوالت احلثيثـــ�ة لبنـــ�اء ثقافـــة محليـــة 

مســـتمدة من األصـــول واجلذور، ولـــو أن االنفتـــاح على 

العالـــم اخلـــاريج كان املدمـــاك املحرك لكل اإلســـهامات 

الثقافيـــة داخـــل مناطـــق عربيـــ�ة، منهـــا: العـــراق ومصر 

وغريها. والشـــام 

وإذا كان اليء بالـــيء يذكر، فيحضرين يف هذا املقام، 

ما قرأتـــه يوما، أن مصر كانـــت متأخرة ثقافيا عـــن لبن�ان، 

فقـــد انبعثت فيها احلياة األدبيـــ�ة، فوجهت عنايتها األوىل 

إىل األحداث السياســـية، إذ حوايل سنة 1870م، استيقظ 

الشـــعور الوطين، وتزايدت شـــرارته مع احلرب الروسيىة 

ـ الرتكيـــة ســـنة 1877م، حيث بلغ أوجه خـــالل االحتالل 

اإلجنلـــزيي ملصـــر عـــام 1882م، ويف هـــذه الفرتة ســـزهر 

الصحافة العربيـــ�ة بها، بقيادة رجال لبنـــ�ان الذين هاجروا 

مصر. إىل 

أهـــم  حـــول  الكتـــاب  أطروحـــة  تمركـــزت  وهكـــذا، 

ــة  ــل منطقـ ــا داخـ ــف جتلياتهـ ــاع بمختلـ ــكالت األوضـ تشـ

اخلليـــج واجلزيـــرة العربيـــ�ة الـــيت كانـــت والزالـــت وجهـــة 

ألهـــم التحـــوالت الثقافيـــة الـــيت اســـتأثرت باهتمـــام د 

ــذا  ــم تكـــن وليـــدة أوراق هـ ــذ زمـــن، إذ لـ حســـن مـــدن، منـ

اإلصـــدار، بـــل يعـــود تاريخهـــا إىل مـــا كتبـــ�ه مـــن مقـــاالت 

)احلداثـــة(  موضـــوع  يتوســـطها   ،2000 عـــام  منـــذ 

كجمانـــة تزيـــن عقـــد األحـــداث.

لقـــد عمـــد د.مـــدن إىل تعزيز إصـــداره بإشـــارات من 

مؤلفـــات يعتـــد بقيمتهـــا الثقافيـــة، وعلى رأســـها كتب 

أركـــون والغـــذايم والعـــروي وغريهـــا، بتمحيص شـــديد 

ملعطياتها. ودقيـــق 

أدب اجلزيرة العربي�ة من اجلاهلية إىل اإلسالم:

تمـــزي مجـــال القـــول يف الفصـــل األول مـــن كتـــاب: 

حداثـــة ظهرها إىل اجلدار بســـعة وتفصيـــل مهمن، فقد 

خصصـــه الكاتـــب للحديث عـــن أدب اجلزيـــرة العربي�ة، 

واحنصـــار األخرية بـــن عزلتـــن: عزلـــة جغرافيـــة وعزلة 

ثقافيـــة، تـــرزان مظهـــري الظهر واجلـــدار اللذين أشـــار 
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إليهـــا عنوان املؤلف، حيث شـــرحهما املؤلـــف بقوله، وهو 

مـــدار احلديـــث: )نعين بهـــذا التوصيـــف أن التحديث يف 

مجتمعاتنـــ�ا اخلليجية مـــازال يتكئ على جـــدران، أي على 

اجلانـــب العمراين، املظهـــر غري اخلفي علـــى األعن، وهذا 

اجلدار نفســـه يتحـــول، مع مـــرور الوقـــت، إىل صد بوجه 

تقـــدم احلداثة، وما هـــو بذلك(.

ـــم  ـــن تنقصه ـــة الذي ـــين الثقاف ـــارة إىل ممته ـــك إش ويف ذل

اجلـــرأة واجلـــرأة الفكريـــة ملقارعـــة معوقـــات احلداثـــة، 

حيـــث يميلـــون إىل املهادنـــة واالحتمـــاء باجلـــدار درءا لـــكل 

ـــة  ـــب رباط ـــذي يتطل ـــاة ال ـــرتك احلي ـــا مع ـــة، يفرضه مواجه

جـــأش وعـــزم وحـــزم.

وألن األدب ابـــن بيئتـــ�ه فقـــد عـــرض د.مـــدن ألهـــم 

تطورات احلالـــة األدبي�ة ومعها السياســـية واالقتصادية 

لـــدول اخلليج، مشـــخصا الوضع تشـــخيصا دقيقا داخل 

دائرتـــه املحلية واليت عرفت تســـجيل تـــراث محلي متنوع 

حبســـب املناطق وعاداتها وتقاليـــد أصحابها، مما انعكس 

أيضـــا على اجلانـــب الثقايف الذي ســـجل هو اآلخـــر تنوعا 

واضحـــا، والـــذي عكـــس تمظهـــرات الوضع داخـــل دول 

ذلك: مـــن  اخلليج، 

التبـــ�اس العالقة بـــن الســـلطة الثقافية والســـلطة 

السياســـية، ســـيادة نمط الثقافة االســـتهالكية، حتديات 

مـــا بعد الدولة الريعيـــة، النظرة امللتبســـة إىل احلداثة،... 

إىل غري ذلك مـــن التحديـــات الكبرية.

الكاتـــب  تنـــ�اول  االفتتـــ�ايح،  الفصـــل  هـــذا  ففـــي 

للعزلـــة  العربيـــ�ة يف مواجهتـــه  بتفصيـــل أدب اجلزيـــرة 

لـــه الـــدور والفضـــل  قبـــل مـــيء اإلســـالم الـــذي كان 

الكبـــريان يف تكســـريها، وتوحيـــد تفرقـــة اجلاهليـــة للجزيـــرة 

العربيـــ�ة، ثـــم انتقـــال املركـــز احلضـــاري لدمشـــق ثـــم 

بغـــداد وغريهمـــا، ليســـتمر التاريـــخ التوثيقـــي يف هـــذا 

الفصـــل الفـــاحت، معرجـــا علـــى أهـــم األحـــداث التاريخيـــة 

تأســـيس  إىل  يصـــل  أن  إىل  واالجتماعيـــة  والسياســـية 

اململكـــة العربيـــ�ة الســـعودية، وبراعتهـــا يف تســـخري احلركـــة 

الوهابيـــ�ة خدمـــة ملصاحلهـــا القائمـــة.

وبممارســـتن�ا للتحليـــل الثقـــايف علـــى معطيـــات هذا 

الفصـــل، يتضـــح لنا االعتبـــ�ار الســـيايس املهم الـــذي أثر 

بشـــكل فعلي ومباشـــر يف األحداث الثقافية اليت شهدتها 

املنطقة فيما بعـــد، وخاصة زمن احلداثـــة، فاالهتمام بما 

يقـــع خارج دائرة الضوء والســـعي الدؤوب للكشـــف عنه، 

يؤســـس ال محالـــة لفهم واضـــح ودقيق ملجريـــات األمور 

سياســـيا واقتصاديا وثقافيـــا واجتماعيا.

أهم التحوالت داخل منطقة اخلليج 

قبل وبعد اكتشاف النفط :

يشـــري الفصل الثـــاين من الكتـــاب إىل أهـــم التحوالت 

الـــيت عرفتهـــا مجتمعـــات بلـــدان اخلليـــج، خاصـــة قبل 

اكتشـــاف النفـــط الذي عـــوض االقتصـــاد القائـــم على 

صيـــد اللؤلؤ وجتارتـــه، والزراعـــات والصناعـــات اليدوية 

والتجـــارة، وهـــو األمر الذي  مكـــن من خلق فـــرص كثرية 

لقلب البنـــ�اء الطبقـــي واالجتماعـــي باملنطقة.
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األنديـــة  تزدهـــر  الثقافـــة،  وبازدهـــار 

واجلمعيـــات املحليـــة، لرتفع شـــعار ضرورة 

الرفـــع من الشـــأن الثقـــايف املحلـــي والعناية 

بالثقافة اإلسالمية، ردا على الفكر التبشريي 

يف احلقبـــة التاريخية اليت اهتم  بدراســـتها د. 

مدن. حســـن 

ــة  ــق وغلبـ ــام املناطـ ــن انقسـ ــم مـ وبالرغـ

طابـــع اخلصوصيـــة عليهـــا، تبقـــى قواســـم 

ــع  ــد وجتمـ ــددة، توحـ ــرية ومتعـ ــرتكة كثـ مشـ

ـــريا  ـــا كب ـــة تنوع ـــة املنطق ـــرف ثقاف ـــا، لتع بينه

الصحافـــة،  ظهـــور  ذلـــك  علـــى  ســـاعدها 

ـــ�ة  ـــة العربي ـــرف بالصحاف ـــا كان يع ـــة م وخاص

املـــدارس  انتشـــار  وأيضـــا  التنويريـــة، 

ـــط  ـــك الرتاب ـــع يف ذل ـــا، الداف ـــة وغريه التعليمي

العاطفـــي الـــذي ســـاد بـــن األســـر العربيـــ�ة 

يف  بـــدوره  ســـاهم  والـــذي  اإلســـالمية 

ـــايف،  ـــوروث الثق ـــى امل ـــاظ عل ـــل واحلف التأصي

بـــل علـــى النســـق العـــام للبيئـــ�ة العربيـــ�ة 

اإلســـالمية ككل، حـــى يف ظـــل الهجـــرة مـــن 

وإىل بلـــدان غـــري عربيـــ�ة.

الهند ودورها الهام يف تعرف دول منطقة

 اخلليج العريب على اآلخر:

تتواىل أنســـاق بن�اء نظام الدولة العربي�ة اإلسالمية بكل 

تمظهراتها اليت عرضها د. حســـن مـــدن يف الفصل الثالث، 

ممركـــزا حديث�ه علـــى الهجرة الهنديـــة إىل بلـــدان اخلليج 

العـــريب، حيث لعبـــت الهنـــد دورا ممهـــدا لبنـــ�اء اللبن�ات 

األســـاس يف مختلف اجلوانـــب السياســـية واالقتصادية 

والثقافيـــة، وألهـــم الشـــخصيات الـــيت اســـتفادت مـــن 

احلضـــارة الهنديـــة، خاصـــة يف املجـــال األديب والشـــعري، 

مشـــريا إىل الـــدور الـــذي يقـــوم به  العمـــال القادمـــون من 

دول آســـيا حتديـــدا، باعتب�ارهـــم رافعـــة مهمـــة يف التنمية 

االقتصاديـــة، وهكذا لعبـــت الهجرة مـــن وإىل دول اخلليج 

العـــريب دورا أساســـيا يف تب�ادل اخلـــرات، وتالقح الثقافات 

املبـــين على الوعـــي خبصوصيـــة العـــادات واألمكنة.

أجيال املثقفني الذين ساهموا يف سلم التغيري:

أمـــا الفصـــل الرابـــع واألخري مـــن الكتـــاب فقد خصه 

د.حســـن مدن للمثقفن ودورهم يف تنمية الشـــأن املحلي 

والعام، مســـتعرضا أهم األســـماء البارزة يف هـــذا املضمار، 

مما ســـهل علـــى القـــارئ تتبع هذه األســـماء البـــارزة،  بما 

يف ذلك شـــخصيات اإلمـــارات، من البحريـــن، من عمان، 

ومن الســـعودية عاشـــت يف الهند فرتات مـــن حياتها.

وقـــد قســـم الكاتب هـــؤالء إىل ثـــالث فئـــات، خاصة 

داخل مجاله البحرين، وهو تقســـيم ال خيلـــو من التداخل 

جند: حيث  املســـتمر، 

اجليل اإلصاليح ذو الزنوع اإلساليم.- 

اجليل القويم ذو الزنوع العرويب.- 

اجليل الثوري ذو الزنوع اليساري.- 

كما تمـــزي هـــذا الفصل بالعـــرض املفصـــل للمثقفن 

وأنواع األنديـــة الثقافية والتي�ارات التنظيمية، كما شـــمل 

احلديث عن ظروف نشـــأتها وتشـــكيلها.

د. حسن مدن
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هـــذا إىل جانب اإلشـــارة املهمـــة إىل اجلانـــب العمراين 

ومتعلقاتـــه، والـــذي ينشـــد هو اآلخـــر االخنـــراط الفعلي 

يف مســـار احلداثـــة، باالســـتفادة مما تقدمـــه التقني�ة من 

معطيـــات جديدة دون املســـاس باملقومـــات األصيلة اليت 

حتمـــل يف عمقها صـــور الهويـــة والقومية. 

ـــا  ـــث له ـــيت يؤث ـــة ال ـــم احلداث ـــن فه ـــذا التقديـــر، يمك وبه

هـــذا اإلصـــدار املهـــم، باعتب�ارهـــا مظهـــرا يدعـــو لتكثيـــف 

اجلهـــود املحليـــة، وال يتطلـــب الســـالمة الـــيت يوفرهـــا 

املـــي جنـــب احلائـــط، بقـــدر مـــا يتطلـــب ـ كمـــا ســـبقت 

اإلشـــارة إىل ذلـــك ـ اإلقـــدام والشـــجاعة واالخنـــراط الفعلـــي 

يف دوامـــة احليـــاة.

وهنا يت�داخل العمراين واألديب واالقتصادي والســـيايس، 

ليتم نســـج مقوم قوي داع إىل النهوض اإلجرايئ بمتطلبات 

الوضـــع الراهن، ليقـــدم فهما واضحا ألشـــكال النكوص أو 

الصعود يف ســـلم التطور داخل منطقـــة اخلليج العريب.

)فالثقافـــة اليت ختـــى اآلخريـــن، واالقـــرتاب منهم، 

والتالقح معهـــم، هي ثقافة هشـــة، ومريضـــة ومهزوزة، 

وال أمـــل كبـــريا يف إصالحهـــا مـــن الداخل، فعندمـــا كانت 

ثقافتنـــ�ا قويـــة وواثقة من نفســـها، لم ختـــش التالقح مع 

الثقافـــات الفارســـية واليونانيـــ�ة والهنديـــة، وغريها من 

الثقافات الســـائدة يف القرن التاســـع امليـــالدي، وقبل هذا 

التاريـــخ، ومن خالل الرتجمـــة ووضع الفلســـفة والعلوم 

الطبيعيـــة العربي�ة يف العصر العبـــايس )749ـ1258م(3. 

هـــذا وتكمـــن )املشـــكلة اجلديـــة الـــيت تواجـــه مـــن 

يســـعى إىل الكتابة يف ظـــروف وتفاصيل نشـــوء وبدايات 

التنظيمات والتي�ارات السياســـية والفكريـــة اجلديدة يف 

البحريـــن ـ اليســـارية منها والقوميـــة، يف عـــدم كفاية ما 

نشـــر من معلومـــات حـــى اآلن حول هـــذا املوضـــوع(4، 

فشـــح املصادر جيعل من اإلحاطة حبيثيـــ�ات املوضوع أمرا 

صعبا حـــى أمام املحللـــن للوضـــع العام.

وهكـــذا، يتضـــح أن إصـــدار هـــذا الكتاب لـــم يكن من 

الشـــأن الهن الســـهل، ســـيما وأن الكاتب بـــذل فيه جهدا 

مضاعفا، فمن أجل تتبع املســـار التطـــوري للثقافة يف دول 

اخلليج العريب، علـــى الكاتب أن يملك مـــن الصر واإللمام 

واحلصافة ما جيعله يســـتخلص النت�اجئ املرجتـــاة من األمر.

هـــذا إىل جانـــب ما يســـتخلصه القـــارئ مـــن الفروق 

الواضحـــة بـــن احلداثـــة والتحديـــث، فاحلداثـــة تأثـــري 

خاريج ـ براين، والتحديث يمكن اعتب�اره مســـتلزما جواني�ا، 

يتطلب توظيـــف التقني�ة، وتســـخري املخرتعات للنهوض 

بالوضـــع املحلي.   

)يعلمنـــا التاريـــخ أن التحـــوالت األعمـــق واألهـــم يف 

حيـــاة الشـــعوب هـــي تلك الـــيت أمســـكت قـــوى فعلية 

مجتمعيـــة بزمامهـــا ومصائرها، كما أن هـــذه التحوالت ال 

يمكن أن ختـــرج من قمقم الركـــود املســـتنقعي دون إعادة 

حق النخـــب الثقافيـــة يف التواصـــل مـــع مجتمعاتها بكل 

حرية(5، وبالتـــايل دعم الثقافـــة الديمقراطيـــة ، وتعميم 

مفاهيمها حى نســـتفيد مما تقدمـــه الثقافة من مقومات 

من شـــأنها املي بســـري التطـــور يف خطـــه الصحيح.

حقيقـــة أن كتـــاب حداثة ظهرهـــا إىل اجلـــدار إصدار 

مهـــم يف مجـــال بانوراما الثقافيـــة يف دول اخلليـــج العريب، 

كتـــاب يدفع متأملـــه إىل طـــرح العديد من األســـئلة: 

هـــل مـــا يعيشـــه العـــرب اليـــوم حداثـــة حقيقيـــة - 

بمقومـــات محليـــة، أم أنهـــا حداثـــة برانيـــ�ة فرضت 

فرضـــا علـــى أوضـــاع محليـــة مختلفـــة؟

كيـــف يمكن للعرب أن يســـتفيدوا، بشـــكل عام، من - 

املوروث احلضـــاري، ومـــا عليهم القيام بـــه لتكييف 

معطيـــات احلاضر مـــع الصورة املشـــعة الـــيت كانوا 

عليهـــا أمس؟

هل وضع العرب الثقايف احلايل يســـمح برســـم صورة - 

جديدة على املســـتوى التنموي العاليم؟

هل يكفي تشـــخيص الوضعية الثقافية والسياسية - 

واالقتصادية الراهنة لبلوغ معالم التطور املنشـــود؟

أســـئلة وغريها كثـــري توئم إليهـــا الدراســـة املعروضة 

بأســـلوب رصـــن، وأفـــكار محكمـــة تنـــم عـــن حـــدس 

وتمحـــص فكرين عميقن، إضافة إىل اإلشـــارة املهمة إىل 

تقهقـــر دور فضاءات التنويـــر واحلداثة لفائـــدة التي�ارات 

املحافظـــة الـــيت تعمـــق المـــأزق البنيـــوي املتأرجـــح بن 

حداثة يف املعمـــار واملظهر اخلاريج، وتراجع على مســـتوى 

األســـاس. البني�ات 
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ولعل تشـــجيع دور مؤسســـات املجتمع املـــدين وأيضا 

ما يصطلح على تســـميت�ه بمؤسســـات النفـــع العام، لهو 

اليـــوم ضرورة ملحة وحاجة أســـاس للنهوض بما يشـــكل 

ســـبل الهويـــة وبنيـــ�ان القوميـــة، وبذلك يؤكد د.حســـن 

مـــدن على ضـــرورة توطيد العالقـــة مع املـــوروث الثقايف، 

وإعـــادة دراســـة التاريـــخ الثقـــايف العـــام، خاصـــة يف تلك 

الدول الـــيت خصها جبهده ودراســـته، لبن�اء نســـق تصوري 

عـــام وصحيـــح، يمكـــن مـــن وضـــع اســـرتاتيجية خاصة 

القائمة. باألوضـــاع  للنهـــوض  ومخصوصة 

فالتاريـــخ الثقـــايف ملنطقة اخلليـــج العريب لـــم يكتب 

بعد، مـــن منظـــور د مـــدن، وهو مدخـــل حقيقـــي إلعادة 

ملوروثاتنـــ�ا  االعتبـــ�ار  وإلعـــادة  كعـــرب،  لذواتنـــ�ا  النظـــر 

الثقافيـــة، وفرصـــة ســـاحنة الكتشـــاف ما لـــم تعلن عنه 

العالقـــة املبهمـــة مـــع احلداثـــة الدخيلة، واليت تســـاهم 

بشـــكل خفـــي يف طمـــس اخلصوصيـــة والهويـــة، ما لم 

حيســـن العـــرب التعامل مـــع الوافـــد فيها، ومـــن صورها 

التمديـــن الـــذي تعرفـــه أغلـــب الـــدول العربيـــ�ة )فعلى 

الرغـــم من طبيعتـــه الكارثي�ة والثورية، ينبغـــي أن حيلل يف 

عالقتـــه بالواقع الذي تعيشـــه البلدان، ومـــن الواضح أن 

املدن الكـــرى تشـــارك يف النمو االقتصادي أوال وتســـاهم 

ثانيـــ�ا يف حتديث االقتصاد، والتمدرس باملدن ينشـــر نماذج 

اســـتهالكية مـــن نوع حضـــري، كمـــا يســـبب يف اجتث�اث 

القروين من جذورهـــم حينما يرتادون املـــدارس الثانوية 

باملدينـــ�ة، ممـــا يـــؤدي أحيانـــا إىل تن�اســـل أحيـــاء طالبي�ة 

بأغلـــب املدن لتشـــكل مرحلـــة انتقال إىل مدينـــ�ة كبرية(6 

تتغري مـــن خاللها عقليـــة النازحـــن ليبحثوا عـــن أنماط 

جديدة للعيش، ختلـــق حتوالت اجتماعية تفرض نفســـها 

بـــايق املعطيـــات األخرى.  على 

خاتـمــة:

وجمـــاع القـــول، إن كتـــاب: حداثة ظهرهـــا إىل اجلدار 

ـ قـــراءات يف التحـــوالت الثقافيـــة يف مجتمعـــات اخلليج، 

للدكتور حســـن مدن، لم يرتك إشـــارة ال ســـهوا وال رهوا إال 

وظفها،  لدراســـة حتليلية لتشـــكالت ألحداث يف املنطقة، 

حيـــث يعـــد دراســـة مســـتفيضة لواقـــع التحديـــث يف 

املجتمعـــات العربي�ة، ذلك الواقع الـــذي يتكئ على جدران 

اجلانب الشـــكليـ  املظهـــري، دون إغفال لتداخل وســـائل 

التواصـــل االجتماعي، علـــى عجارها وجبارهـــا، مع عرض 

للمؤشرات االقتصادية والسياســـية واالجتماعية، وأيضا 

الثقافيـــة خللق واقـــع حيتاج إىل إعـــادة نظر. 

إن اجلـــدار احلـــايم الـــذي ال زالـــت تتكئ عليـــه البى 

الثقافيـــة التقليديـــة، لهو المانـــع الذي حيـــول بينها وبن 

بلـــوغ احلداثة باملفهـــوم الذي ســـطر له د حســـن مدن يف 

هـــذه الدراســـة العميقـــة واملتمـــزية، والذي جيعـــل طريق 

التحديث ســـبي�ال بعيدا عـــن املتنـــ�اول احلايل.
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ب هـــو أحـــد التقاليـــد الـــذي كان ُيـــؤدى يف حفـــالت  املتوَربـــة أو ملتـــرّيَ

خلـــة. وقـــد تـــم تنـــ�اول هـــذا 
ُ

، وبالتحديـــد يف ليلـــة الد
ً
الـــزواج قديمـــا

ـــة،  ـــورٍة وصفي ـــن بص ـــات ولك ـــب والدراس ـــن الكت ـــدٍد م ـــد يف ع التقلي

ــى  غـ
ُ

ــيت ت ــ�ة الـ ــات األغنيـ ــمياته أو كلمـ ــل مسـ ــق يف حتليـ دون التعمـ

خـــالل هـــذا التقليـــد والـــيت تعـــرف باســـم »واتريمبـــو«.

ومـــا نرجحـــه، ومـــا ســـوف نســـعى إلثب�اتـــه مـــن خـــالل هـــذه 

الدراســـة، أن املتوَربـــة عبـــارة عـــن طقـــس خـــاص بتعريـــف الـــزوج 

ــا  ــا، وتوجيههمـ ــاٍء لهمـ ــا البعـــض يف أول لقـ ــة علـــى بعضهمـ والزوجـ

ــة أي  وَربـ
ّ
ــ�ة املت ــات أغنيـ ــا كلمـ ــاء. أمـ ــة اللقـ ــه يف بدايـ ــا يفعلونـ إىل مـ

التوجيهـــات  مـــن  إال مجموعـــة  أغنيـــ�ة »واتريمبـــو«، فمـــا هـــي 

ـــايئ. ـــاٍر غن ـــت يف إط ـــد صيغ ـــة وق ـــزوج والزوج ـــن ال ـــكل م ـــاحئ ل والنص

املتوَربة أو »واتريمبو«:
اَربة الزوجن

َ
طقس ُمت

أ. حسني محمد حسني - مملكة البحرين
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حنلـــل  أن  حنـــاول  ســـوف  ذلـــك،  إثبـــ�ات  ســـبي�ل  ويف 

»املتوَربـــة« بداللتيهـــا اللغويـــة والطقســـية االجتماعيـــة، 

مدلولهـــا  لهـــا  كمـــا  اللغـــوي،  معناهـــا  لهـــا  فاملتوَربـــة 

ألغنيـــ�ة  نتطـــرق  ســـوف  كمـــا  الطقـــيس.  اإلجتماعـــي 

»واتريمبـــو« وحنـــاول حتليلهـــا حبســـب املدلـــول اإلجتماعـــي 

الطقـــيس. 

املتوَربـــة يف إطارها اللغوي:

»املتوَربـــة« مشـــتقة مـــن الفعـــل »تـــوَرب«، وهـــذا 

صاحـــب  بمعـــى  تـــارب  الفعـــل  مـــن  متطـــور  الفعـــل 

وخـــادن، ويشـــتق منـــه اإلســـم فيقـــال الُمتاربـــة بمعـــى 

ـــرب(.  ـــادة ت ـــروس م ـــاج الع ـــر ت ـــة )أنظ ـــاذاة واملصاحب املح

لبـــت األلـــف إىل واو فقيـــل 
ُ

وقـــد تطـــور الفعـــل تـــارب فق

ـــى  ـــذا املع ـــل ه ـــة. فه ـــم املتوَرب ـــه اإلس ـــتق من ـــورب، واش ت

اللغـــوي يتـــ�الءم مـــع املفهـــوم اإلجتماعـــي والطقـــيس 

للمتوَربـــة؟

وَربـــة يف إطارها اإلجتماعي والطقيس:
ّ
املت

إال  ويجالســـها  بزوجتـــه  الـــزوج  يلتقـــي  ال   ،
ً
قديمـــا

خلـــة، وكالهمـــا ال يعلمـــان كيـــف ســـيب�دآن 
ُ

يف ليلـــة الد

احلديـــث مـــع بعضهمـــا البعـــض؛ فلذلـــك ُينتـــ�دب مرشـــد 

للـــزوج ومرشـــدة، أو مـــا تســـى دايـــة، للزوجـــة لتعليـــم 

حيـــط هـــذا اللقـــاء األول بمجموعـــة 
ُ
كل منهمـــا. وقـــد أ

مـــن الطقـــوس، والـــيت تبـــ�دأ مـــن حلظـــة إحضـــار الـــزوج 

عقـــد، يف الغالـــب، يف الفنـــاء 
ُ

ملـــزنل الزوجـــة، وكانـــت ت

ـــم  ـــيت يت ـــة ال ـــي الغرف ـــة، وه ـــن الفرش ـــب م ـــوح القري املفت

ـــل  ـــام قب ـــبعة أي ـــدة س ـــان مل ـــا الزوج ـــكن فيه ـــا ليس إعداده

االنتقـــال لبيـــت الـــزوج. 

، ومـــن خـــالل مـــا تـــم عرضـــه، يتضـــح لنـــا أن 
ً
إذا

وَربـــة عبـــارة عـــن طقـــس خـــاص بتعريـــف الـــزوج 
ّ
املت

والزوجـــة علـــى بعضهمـــا البعـــض يف أول لقـــاٍء لهمـــا، 

فمـــا هـــي تفاصيـــل هـــذا الطقـــس؟.

طقـــوس املتوربة وما يصاحبها:

تبـــ�دأ الطقـــوس بغســـل القدمـــن وتنتهـــي بإدخـــال 

تفاصيـــل  ختتلـــف  وال  هـــذا،  الفرشـــة،  إىل  الزوجـــن 

الطقـــوس الـــيت ســـمعتها مـــن اإلخباريـــن عـــن تلـــك 

ـــال  ـــبي�ل املث ـــى س ـــر عل ـــا )انظ ـــم توثيقه ـــيت ت ـــل ال التفاصي

العريـــض واملـــدين 1994، ص229 - 233(. ويتخلـــل 

غـــى 
ُ

هـــذه الطقـــوس أغنيـــ�ة خاصـــة، »واتريمبـــو«، ت

بصـــورة معينـــ�ة حتتـــوي علـــى نصـــاحئ خاصـــة لـــكل مـــن 

ــر.  ــا مـــع اآلخـ ــة وكيـــف يتعامـــل أحدهمـ ــزوج والزوجـ الـ

1(   طقس غسيل القدمني:

يقـــف الزوجـــان متقابلـــن، ويمـــد كل منهمـــا قدمـــه 

حبيـــث يت�المـــس ابهـــام قـــدم كل منهمـــا اآلخـــر مـــع بعـــض، 

ـــد  ـــا. بع ـــى قدميهم ـــاء عل ـــب الم ـــة بص ـــا الداي ـــوم حينه وتق

يدفـــع  أن  الـــزوج  علـــى  يتوجـــب  ذلـــك  مـــن  االنتهـــاء 

ـــارة  ـــ�ه عب ـــن جيب ـــود م ـــراج نق ـــزوج بإخ ـــ�دأ ال ـــات، فيب للداي

ـــا يف  ـــس ويضعه ـــة 100 فل ـــن فئ ـــ�ة م ـــالت معدني ـــن عم ع

اإلنـــاء.

2(   طقس املتوَربة:

ــاش  ــة قمـ ــار قطعـ ــم إحضـ ــل القدمـــن يتـ ــد غسـ بعـ

أو رداء مطـــرز بالـــزري، عـــادة مـــا تكـــون خضـــراء اللـــون، 

زوايـــاه  مـــن  بالـــرداء  باإلمســـاك  نســـاء  أربـــع  وتقـــوم 

األربـــع ويرفعونـــه لألعلـــى، وحينهـــا جيلـــس الزوجـــن 

ا 
ً

حتـــت الـــرداء، وبعدهـــا تشـــرع النســـاء يف حتريكـــه صعـــود

حركـــة  يف  بالتنـــ�اوب  وخيفضنـــه  فريفعنـــه،  وهبوًطـــا، 

ــرددن  ـي التحريـــك  هـــذا  أثنـــ�اء  ويف  متســـقة،  رتيبـــ�ة، 

وَربـــة املشـــهورة.
ّ
أغنيـــ�ة املت

وَربة:
ّ
3(   أغني�ة املت

ــكاد  ــو«، وتـ ــم »واتريمبـ ــ�ة باسـ ــذه األغنيـ ــرف هـ تعـ

املثـــال  ســـبي�ل  علـــى  )انظـــر  ثابتـــ�ة  كلماتهـــا  تكـــون 

غـــى 
ُ

العريـــض واملـــدين 1994، ص230 - 233(. وت

البعـــض  شـــبهها  معينـــ�ة،  بطريقـــة  األغنيـــ�ة  هـــذه 
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بطريقـــة غنـــاء املوشـــحات األندلســـية، وقـــد وثقـــت 

كتـــاب  يف  مرفقـــة  مدمجـــة  أقـــراص  يف  بالصـــوت 

ـــرة  ـــم 3 فق ـــج رق ـــرص مدم »Music in Bahrain« )ق

 .)15 رقـــم 

وتـــكاد تكـــون هـــذه األغنيـــ�ة هـــي الوحيـــدة الـــيت 

ــا  ــة، وكأنهـ ــزوج والزوجـ ــن الـ ــع كل مـ ــوارا مـ ــن حـ تتضمـ

لكلمـــات  فاملتتبـــع  الزوجـــن.  لـــكال  نصـــاحئ  تقـــدم 

ــام  ــة أقسـ ــم خلمسـ ــا تنقسـ ــظ أنهـ ــ�ة يالحـ ــذه األغنيـ هـ

أساســـية، وهـــي: اجلملـــة الـــيت تتكـــرر يف هـــذه األغنيـــ�ة 

األغنيـــ�ة،  ومقدمـــة  اليـــويم«،  وا  »واتريمبـــو  وهـــي: 

وخاتمـــة  الزوجـــة،  مـــع  وحـــوار  الـــزوج،  مـــع  وحـــوار 

ألغنيـــ�ة. ا

وا  »واتريمبو  أم  اليويم«  وا  »واتريمبو   :
ً
أوال

: » يم جنو

ــون  ــق النـ ــث تنطـ ــو«، حيـ ــو« أو »واتريمبـ »واترينبـ

 إذا وقـــع بعدهـــا حـــرف البـــاء، هـــو اســـم 
ً
الســـاكنة ميمـــا

ـــت  ـــد ُعرف ـــة، وق ـــس املتورب ـــ�اء طق ـــى أثن غ
ُ

ـــيت ت ـــ�ة ال األغني

ـــ�ة  ـــ�اء األغني ـــرر أثن ـــيت تتك ـــة ال ـــبب اجلمل ـــم بس ـــذا االس به

 ،1999 )المالكـــي  اليـــويم«  وا  »واتريمبـــو  وهـــي 

نيـــويم«  وا  أخـــرى »واتريمبـــو  روايـــة  ويف   ) ص91

)Olsen 2002, p. 160(، أو »واترينبـــو وا جنـــويم« 

أن  نرجـــح  وحنـــن  ص209(.  ج4   ،1981 )العزيـــزي 

 
ً
ــا ــق أيضـ ــيت تنطـ ــويم« والـ ــة »وا جنـ ــي لفظـ ــل هـ األصـ

»وا نيـــويم«، وقـــد تطـــورت وحتـــورت إىل »وا ليـــويم«، 

ــو«؟ ــة »واتريمبـ ــل لفظـ ــا أصـ ــن مـ ولكـ

ال نعلـــم علـــى وجـــه الدقـــة أصـــل هـــذه اللفظـــة، أي 

»واتريمبـــو«، الـــيت ربمـــا تطـــورت وحترفـــت مـــن لفظـــة 

يف  وتـــأيت  بهـــا،  ُيتغـــى  للفظـــة  وحتولـــت  »املتوَربـــة« 

ســـياق اإلنبهـــار بمعـــى »يالهـــا مـــن متاربـــة«. وهنـــاك 

، كالـــذي ذكـــره العزيـــزي يف كتابـــه 
ً
 وعمقـــا

ً
آراء أكـــرث دقـــة

ــ�ة  ــذه األغنيـ ــر هـ ــث ذكـ ــرتاث األردين«، حيـ ــة للـ »معلمـ

ــورة  ــا متطـ ــح أنهـ ــويم«، ورجـ ــو واجنـ ــى »واترينبـ بمسـ

املقصـــود  أن  وأوضـــح  جنـــويم«،  بـــه  »وتريـــين  مـــن 

ج4   ،1981 )العزيـــزي  »حظوظـــي«  هنـــا  بنجـــويم 

العـــايم  منطوقهـــا  يف  اجلملـــة  أن  بمعـــى  ص209(. 

إىل  وحتولـــت  تطـــورت  وقـــد  بـــه«  »وتراويـــين  كانـــت 

»واترينبـــو«.

بمعـــى  »جنـــويم«  لفظـــة  أن  بالذكـــر  ــر  واجلدـي

املتوربـــة  بعـــد  أخـــرى  أغنيـــ�ة  يف  تتكـــرر  »حظوظـــي« 

ـــادة يف  ـــرت الع ـــه ج ـــر أن ـــس مط ـــر بول ـــث يذك ـــرة؛ حي مباش

خلـــة إدخـــال الزوجـــة للـــزوج 
ُ

قـــرى البحريـــن يف ليلـــة الد

ــة علـــى »زوليـــة« ويصاحـــب ذلـــك  ــة محمولـ يف الفرشـ

ـــويم«  ـــت جن ـــي دزوين غاب ـــا اهل ـــ�ة: »ي ـــذه األغني ـــد ه تردي

)مطـــر، بـــدون تاريـــخ، ص123(.

ـــو  ـــة »واتريمب ـــرى جلمل ـــة األخ ـــري اجلميل ـــن التفاس وم

ـــه  ـــو صاحب ـــن ه ـــم م ـــف، ال نعل ـــذي، لألس ـــويم« وال وا جن

األســـايس، فقـــد وجدنـــاه ضمـــن مقـــال عـــرض علـــى 

 .)https://qatif.love( »مدونـــة »قطيـــف لـــوڤ

عـــن  محرفـــة  اجلملـــة  أن  املقـــال  صاحـــب  وُيرجـــح 

ـــوم  ـــى للنج ـــرداء لألعل ـــوا ال ـــوم« أي أرفع ـــوه والنج »واترب

وأنزلـــوه لألســـفل للـــرتاب، وهـــي رمـــز للحيـــاة الزوجيـــة 

حيـــث الـــرتاب يف األســـفل والنجـــوم يف األعلـــى وقطعـــة 

ــان فيـــه. القمـــاش تمثـــل البيـــت الـــذي سيعيشـ

: مقدمة األغني�ة:
ً
ثاني�ا

ــوات  ــى اجللـ ــيت تغـ ــة، أي الـ ــ�ة أو املجليـ ــ�دأ املغنيـ تبـ

شـــطر  كل  وبعـــد  بالغنـــاء،  األفـــراح،  أغـــاين  وهـــي 

أو  اليـــويم«  وا  »واتريمبـــو  اجلملـــة  األخريـــات  تـــردد 

نيـــويم«،  وا  »واتريمبـــو  أو  جنـــويم«  وا  »واتريمبـــو 

كالتـــايل: األغنيـــ�ة  وتبـــ�دأ 

  )املجلية(                                                                  )املرددات(

بدينـــ�ا بالصالة على محمد

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

معـــي صلوا على املحبوب أحمد 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم
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وثانيهم أمري املؤمنن 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

وثالثهـــم فاطمة بنت األمن 

وا تريمبـــو وا تريمبـــو وا اليويم   

ورابع احلسن ويا احلسن

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

وخامس املاليك أجمعن 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

: احلوار مع الزوج:
ً
ثالثا

يضـــم القســـم الثـــاين مـــن األغنيـــ�ة كلمـــات موجهـــة 

مـــا  ومنهـــا  وهميـــة،  أســـماء  تســـتخدم  وقـــد  للـــزوج، 

ــك: ــن ذلـ ــه، ومـ ــه فعلـ ــب عليـ ــا يتوجـ ــه لمـ توجهـ

  )املجلية(                                                                  )املرددات(

أال يا حســـن وصلنا حلليله

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

وبســـك من مزاحك هالطفيله 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم
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الزم يشـــفي العاشق غليله 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

ويســـهر ليلته ويا أحبابه 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

كمـــا تتضمـــن نصـــاحئ منهـــا ان يأخـــذ أمـــر الـــزواج 

ــن ذلـــك: ــا، ومـ ــل حقوقهـ ــرأة كامـ ــي املـ ــة وأن يعطـ جبديـ

  )املجلية(                                                                  )املرددات(

حبييب ال تقول ألعب وال أشـــعب 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

وال تاخـــد بن�ات الناس تلعب

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

وال جتعـــل رياض احلب ملعب

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

ســـيخ الچف بن الناس ينحب 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

بنـــ�ات الناس يبغون الدراهم

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

وميفيـــدك تعب تركض وراهم 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

وتدري بالدراهم كاملراهم 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

ومـــن غري الدراهم مايش راهم

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

: احلوار مع الزوجة:
ً
رابعا

ـــة  ـــات موجه ـــ�ة كلم ـــن األغني ـــث م ـــم الثال ـــم القس يض

مـــاذا  لتوجيههـــا  معهـــا  حـــوارا  ويتضمـــن  للزوجـــة، 

تقـــول ومـــاذا تفعـــل عنـــد بدايـــة اإلختـــالء مـــع الـــزوج، 

ــم  ــب اسـ ــري حبسـ ــة تتغـ ــماء وهميـ ــا أسـ ــتخدم فيهـ ويسـ

ــك: ــن ذلـ ــة، ومـ الزوجـ

  )املجلية(                                                                  )املرددات(

حيصـــة يل دخليت الدار صيي 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

وقـــويل مرحبا بك يالنصيي

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

او يـــا حلو املعاين يا صبيي

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

انا ابســـري يولفي ما أبيي

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

أمين�ه لن دخلت البيت ســـيم

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

وقـــويل مرحبا بوليد عيم

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

عطـــاين منييت ويزيل غيم 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

يعـــادل والدي يف احلب وأيم

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم
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: خاتمة األغني�ة:
ً
خامسا

 
ً

ـــة ـــة مخاطب ـــان الزوج ـــى لس ـــوار عل ـــ�ة حب ـــم األغني ت
ُ

خت

ــا يتوجـــب  ــه لمـ ــاء وتوجيـ ــا إحيـ ــات بهـ ــي كلمـ ــزوج وهـ الـ

علـــى الـــزوج فعلـــه، فتقـــول:

  )املجلية(                                                                  )املرددات(

حبييب فچ للســـلة وتمنظر

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

صفة رازيق وغراش عنر 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

ضمين وشـــيلين إچنان تقدر

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

أوحبمد خالقي اعلى الزين واشـــكر 

وا تريمبـــو وا تريمبو وا اليويم

اخلالصة:

، ومـــن خـــالل مـــا تـــم عرضـــه، يتضـــح لنـــا أن 
ً
ختامـــا

وَربـــة، كمـــا يـــدل عليهـــا حتليلهـــا اللغـــوي وكمـــا يســـتدل 
ّ
املت

عليهـــا مـــن خـــالل مفهومهـــا اإلجتماعـــي والطقـــيس، 

عبـــارة عـــن طقـــس خـــاص بتعريـــف الـــزوج والزوجـــة 

علـــى بعضهمـــا البعـــض يف أول لقـــاٍء لهمـــا، وتوجيههمـــا إىل 

ـــة  وَرب
ّ
ـــ�ة املت ـــات أغني ـــا كلم ـــاء. أم ـــة اللق ـــه يف بداي ـــا يفعلون م

فمـــا هـــي إال مجموعـــة مـــن التوجيهـــات والنصـــاحئ لـــكل 

مـــن الـــزوج والزوجـــة، وقـــد صيغـــت يف إطـــار غنـــايئ.
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كلمة رئيس الـ IOV الشاعر علي عبد هللا خليفة 
٢١٦يف افتت�اح اجتماع اجلمعية العمومية للمنظمة
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برعايـة كريمة من صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان بن محمد 

اجلمعيـة  اجتمـاع  الشـارقة،  إمـارة  يف  عقـد  الشـارقة،  حاكـم  القاسـيم، 

العموميـة، لــ »املنظمـة الدولية للفن الشـعيب IOV«، والذي اسـتمر على 

مـدى ثالثـة أيـام )9 – 11 مـارس 2023(، بتنظيـم مـن »معهـد الشـارقة 

 مـن أعضـاء املنظمـة الذيـن 
ً
للـرتاث«، وبمشـاركة أكـرث مـن 120 عضـوا

.
ً
وفـدوا مـن 43 بلـدا

وألقـى رئيـس املنظمـة، الباحـث يف الـرتاث، الشـاعر البحريـين علـي 

قـارات  رؤسـاء  أمـام  االجتمـاع  افتتـ�اح  حفـل  يف  كلمـة  خليفـة،  هللا  عبـد 

العالـم واألمنـاء العاملون لألقاليم ورؤسـاء فـروع الدول وكافـة األعضاء يف 

املنظمـة، وجـاء فيهـا:

للـرتاث، يف  الشـارقة  معهـد  إليكـم مـن منصـة  أن أحتـدث   يسـعدين 

ر 2023، ألرحب  مسـتهل اجتماعـات اجلمعية العمومية للمنظمـة فراـي

 لكم عناء السـفر للوصـول إىل هـذا املكان املبـارك الذي 
ً
، مقدرا

ً
بكـم جميعـا

يرعاه بقدره السـايم الرفيع وطيب�ة قلبه، صاحب السـمو الشـيخ الدكتور 

سـلطان بن محمد القاسـيم عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة، الداعم 

كلمة رئيس الـ IOV الشاعر 
علي عبد هللا خليفة 

يف افتت�اح اجتماع اجلمعية 
العمومية للمنظمة
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املتجلـي يف العطـاء لـكل جوانـب الثقافـة، الراعـي العـريب للمنظمـة 

الدوليـة للفن الشـعيب، واحتضـان مكتبها اإلقلييم ملنطقة الشـرق 

األوسـط وشـمال أفريقيا.

يـأيت اجتماُعــنا هـذا يف ظـروف عامليـة غـري مؤاتيـ�ة، فشـعوُب 

لـم تتخلـص بعـد مـن جاحئـة كورنـا / كوفيـد 19  العالـم قاطبـة 

 مـا 
ً
املتجـددة وتوقـع أوبئـ�ة جديـدة ال سـمح هللا، كمـا حنـن جميعـا

نـزال رهـن حـرب عاملية محتملة علـى األبـواب، سـببت العديد من 

األزمات االقتصادية واإلنسـاني�ة، ومنها فقـدان األرواح واملمتلكات 

إىل جانـب مشـكالت نقـص امـدادت القمـح والغـاز، ومـا يمكـن أن 

يتلـو ذلـك مـن كـوارث. 

إّبـان ضـراوة احلـرب  التنفيـذي للمنظمـة  ولقـد دعـا املجلـس 

الجـي  بـن  التفريـق  عـدم  ضـرورة  إىل  أوكرانيـ�ا  يف   
ً
حاليـا الدائـرة 

احلروب حسـب جنسـياتهم، فالالجئون األوربيون ال بد وأن يكونوا 

سواسـية يف املعاملـة مـع مختلـف جنسـيات العالـم مـن عراقيـن 

وسـورين وفلسـطينين وإيرانيـن وغريهـم، ال فـرق لـدى منظمـة 

IOV بـن جنسـيات البشـر.

إن خطـــة املنظمـــة الشـــاملة )  Time to Change : حـــان 

وقت التغيـــري( اليت أقرها اجتماع جمعيتكـــم العمومية يف نوفمر 

2016 بمدينـــ�ة برغامواإليطاليـــة وترجمـــت إىل ثمـــان لغـــات، 

 
ً
وضعـــت وقتهـــا يف احلال موضع التنفيـــذ، إال أنهـــا واجهت وقتا

اســـتثن�ائي�ة:    
ً
وظروفا  

ً
حرجا

فمن بعد اجتماع برغامو بإيطاليا مباشرة، فقدنا إىل رحمة هللا - 

الصديق مارسيل أولرنت األمن العام اجلديد للمنظمة وقتها، 

وهو شخصية محورية هامة ساهمت يف وضع الرؤى اخلاصة 

بتلك اخلطة مما اضطر املجلس التنفيذي للمنظمة لالستمرار 

جبهود األستاذ فبريزيو كتانيو كبديل لتويل مهمة األمن العام، 

وقد أجادها الرجل خبرة وتفوق. 

ثم ما لبثن�ا من بعد أقل من سنتن بأن تتعطل أعمال املنظمة - 

نتيجة جاحئة كورونا كوفيد - 19 مما اضطرنا نتيجة التعليمات 

الدولية اخلاصة باجلاحئة إىل وقف املهرجانات واالجتماعات 

واللقاءات وتعطيل العديد من األنشطة اجلماهريية واعتماد 

االجتماعات اإلدارية عن بعد.

كما فقدنا منذ شهور األستاذ الدكتور أحمد علي مريس أحد - 

املنظمة  حكماء  مجلس  وعضو  العرب  الشعيب  الرتاث  خراء 

ومندوب منظمتن�ا يف اجتماعات جلان اليونسكو العاملية. 

األعمال -  تواصلت  فقد  املحبطة  العاملية  الظروف  كل  رغم 

املمكنة للمجلس التنفيذي ومجلس املدراء والتواصل املستمر 

مع فروع املنظمة بمختلف دول العالم بنجاح غري مسبوق.

عامة -  صرف  مزياني�ة  رصد  يتم  املنظمة،  تاريخ  يف  مرة  وألول 

توالها  عليها،  املتعارف  املحاسبي�ة  األصول  حسب  للمنظمة 

جبدارة األمن المايل األستاذ هنك هوجسرت.

تم ألول مرة يف تاريخ املنظمة املمتد لما يقرب من نصف قرن - 

استئجار مبى جديد الفتت�اح أول مقـر رئايس خاص للمنظمة 

وموظفن  بمكاتب  مجهز  املنامة،  البحريني�ة  العاصمة  يف 

جامعين، ُيـرفع عليه علم املنظمة، ويعامل كمقر لهيئ�ة ثقافية 

عاملية. 

هذا إىل جانب مزياني�ة خاصة لتأسيس وتأثيث املكتب الرئايس - 

واملطبوعات  الرواتب  كلفة  ودفع  أعماله  وتسيري  للمنظمة 

وتذاكر السفر واستضافة اجتماعات املكتب التنفيذي وطباعة 

، حى 
ً
 أمريكيا

ً
مستلزمات املنظمة، بلغت 1,339,708 دوالرا

نهاية العام 2022.

وألول مرة ُينشأ مكتب خاص يف البحرين لدعم أعمال األمن - 

المايل للمنظمة يف التواصل مع فروع املنظمة عر العالم، وتويل 

متابعة دفع رسوم اشرتاكات األعضاء. 

إن رؤى الدعـم واملسـاندة احلكيمـة، الـيت يوليهـا جاللـة امللـك 

حمـد بـن عيـى آل خليفـة ملـك مملكـة البحريـن املعظـم ألعمـال 

املنظمـة، وأهميـة مكتبهـا الرئـايس بمملكـة البحريـن، هـي محـل 

تقديرنـا واعزازنـا بقائـد عـريب جتلـت لديـه الرؤيـة احلكيمـة بأهمية 

الثقافـة الشـعبي�ة كمكـون أسـاس للهويـة الوطنيـ�ة والقوميـة.

كمـا أن الدعـم واملسـاندة اليت تقدمها حكومة الشـارقة، بفضل 

الرؤيـة بعيـدة النظـر لسـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن محمـد 

القاسـيم حفظـه هللا ورعـاه، من خـالل التعاون مع معهد الشـارقة 

 
ً
للرتاث بقيادة الدكتور عبدالعزيز املسلم، فتحت أمام املنظمة آفاقا

جديـدة لـم تكن ضمـن خطة عملنا املعتمـدة يف البدايـة، ولوالها لما 

حتقـق أن تعقـد املنظمة اجتماع جمعيتها العمومية ملرتن على هذه 

األرض الطيب�ة باسـتضافة كريمة يسـرت لنا العديد من األمور كي 

ونتحاور. نلتقي 

إن هذا التن�اغم بن املنظمة الدولية للفن الشعيب IOV ومعهد 

 يف أن يفتح املزيد من آفاق التعاون 
ً
الشارقة للرتاث  نعول عليه كثريا

املشرتك خلدمة الرتاث الثقايف غري المادي يف العالم. 
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Le bâtiment oasien et saharien porte 
témoignage du génie de l’homme des 
oasis en matière d’architecture, de 
patrimoine, d’esthétique et de créativité 
artistique. Cette architecture ancestrale 
faite de matériaux locaux est révélatrice 
d’une culture et de techniques propres 
à la région et parfaitement adaptées 
à ses spécificités environnementales, 
mais aussi aux us et coutumes liées à 
la tradition et aux prescriptions de la 
religion musulmane. 

L’architecture oasienne du sud du 
Maroc est en outre soumise à des 
traditions civilisationnelles et à 
des facteurs historiques et sociaux 
tout autant qu’à l’interaction entre 
l’homme et son environnement oasien 
et désertique. Parmi ceux de ces 
facteurs qui ont largement contribué 
à la conception de cette architecture 
traditionnelle, il faut souligner la religion 
et le climat. Ce type de bâtiment fait 
partie des édifices historiques qui 
ont préservé l’intégrité de l’individu 
autant que son intimité et ses valeurs 
islamiques.

Ceci d’un côté, de l’autre, ce sont les 
données climatiques qui ont permis à 

l’individu d’être en constante harmonie 
avec son milieu naturel. L’homme a 
en effet été amené à s’adapter à cet 
environnement oasien et saharien. Au-
delà de la simplicité de sa conception, 
le bâtiment traditionnel dans les oasis 
est en soi l’expression des valeurs 
et principes sur lesquels a reposé la 
vie des populations de cette région 
depuis les époques les plus reculées. 
Le recours aux matériaux locaux, 
pierre, argile, gypse, nous montre à 
quel point les hommes sont restés 
attentifs aux réalités de l’écologie et de 
l’environnement dans l’édification de 
leur culture oasienne. Celle-ci témoigne 
en soi d’un réel souci d’esthétique 
et de raffinement dans la conception 
d’un bâtiment parfaitement intégré à 
l’espace, au climat et à l’environnement 
sahariens. Il reste que la mise en valeur 
et la réhabilitation de ce patrimoine 
relèvent de la responsabilité collective. 
Tous les efforts et toutes les initiatives 
des institutions concernées par le 
patrimoine, la culture, le tourisme, le 
développement durable ainsi que les 
associations de la société civile doivent 
à cet égard se conjuguer dans la région 
des oasis.
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L’ARCHITECTURE OASIENNE

DANS LE SUD MAROCAIN

Spécificités, fonctions

et développement durable

Rachid Seddik - Maroc

L’architecture oasienne est l’un des 
arts les plus importants du patrimoine 
culturel du sud marocain. C’est un 
héritage civilisationnel authentique 
qui témoigne du génie de l’homme 
oasien et des ses hautes aptitudes 
intellectuelles quant à l’organisation 
et à la gestion de l’espace et de 
l’environnement sahariens. S’ajoutent 
à cela divers facteurs naturels qui ont 
contribué à l’émergence d’une telle 
architecture et à son interaction avec 
les facteurs externes qui ont influé 
sur les oasis et, plus généralement, 
sur le Maroc. Cette architecture est 
un sujet de la plus haute importance 
dans la mesure où elle est le reflet 
de l’histoire, du patrimoine et de 
la culture de la société à travers les 

époques mais aussi de la résistance 
que celle-ci a opposée aux multiples 
mutations politiques, économiques et 
sociales. Cette étude se veut dans la 
mesure du possible une contribution 
à enrichir les enquêtes et recherches 
portant sur le bâtiment oasien, qu’il 
s’agisse de ksars, casbahs, entrepôts 
collectifs, mosquées, anciennes 
medersas, mausolées, etc. L’auteur 
met l’accent sur certaines fonctions et 
particularités de ce type de bâtiment 
mais aussi les principaux problèmes 
auxquels ce patrimoine oasien du sud 
du Maroc se trouve confronté au cours 
de la dernière période. Il formule des 
propositions en vue de la sauvegarde 
et du développement de cet héritage 
historique et civilisationnel. 
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des équipements utilisés à cet effet 
ou des formules orales où le mot est 
employé. L’auteur s’arrête également 
sur des formes lexicales attestées dans 
le discours oral dont la racine renvoie 
à ce nom. Dans sa conclusion, il cite 
les principaux résultats auxquels son 
enquête a abouti.

L’étude explique le rapport sémantique 
entre le mot el ‘atif et sa fonction, en 
faisant le lien entre ses significations et 
les gestes qu’il induit dans la pratique 
et où l’on voit que la fonction de 
l’objet se répartit sur deux axes : sa 
fonction principale – une hache servant 
à couper branches et branchages – et 
sa fonction secondaire – une arme de 
poing. La fonction principale était celle 
qui prévalait dans la société yéménite 
en tant que cette hache servait à la vie 
des gens puisqu’elle permettait, entre 
autres, de nourrir le bétail en taillant 
dans le vert feuillage des lotus.

L’étude énumère également les 
différentes étapes de la fabrication et 
de la finition d’el ‘atif en partant du 
travail sur le morceau de métal pour 
arriver à la fixation du bras en bois qui 
le rend opérationnel, non sans être 

passée par l’affûtage que nécessite de 
temps à autre la lame ébréchée par 
l’usage intensif.

L’étude s’arrête également sur la 
place de choix qu’occupe el ‘atif chez 
les Yéménites à travers la revue des 
emplois oraux que l’on relève dans 
bien des formules renvoyant à la 
menace ou à la mise en garde. Dans 
le même contexte, l’auteur met en 
exergue nombre de mots extraits de la 
racine el ‘atif qui se rencontrent dans 
l’usage dialectal. Ces mots renvoient 
à des significations spécifiques, tels 
que la forte douleur que l’on inflige 
ou l’affinement esthétique ou encore 
la contrainte, l’assujettissement, la 
distraction, la faim, etc.

L’étude souligne, en outre, les 
particularités linguistiques du dialecte 
yéménite telles qu’elles apparaissent 
dans les occurrences orales où figure 
le mot el ‘atif. Un parallélisme a été à 
cet égard établi entre ces particularités 
et leurs équivalents en arabe littéral, 
mettant en valeur les points d’accord et 
les différences entre les deux systèmes 
linguistiques. 
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EL ‘ATIF 

DANS LA CULTURE POPULAIRE YÉMÉNITE

Abdu Mansur Al Mahmudy - Yémen

L’emploi oral dans la culture populaire 
yéménite du nom el ‘atif renvoie à cette 
hache qui sert à tailler les branches 
des arbres. C’est la plus petite et la 
plus acérée des haches, on l’utilise 
pour couper les arbrisseaux et tailler 
les branches des grands arbres qui 
serviront pour certaines à allumer 
le feu. El ‘atif peut également se 
transformer en arme. Le pluriel du 
mot est ‘itwef selon la construction 
yéménite du pluriel lorsqu’il s’agit de 
noms de type fa’il (‘atif).

L’étude porte sur les occurrences 
de ce mot – el ‘atif – dans le parler 
yéménite, tout en mettant l’accent sur 
les emplois dans les districts voisins de 
Mawia et d’Al Hacha, sur le statut de 
l’objet nommé el ‘atif et sur les formes 
sonores de ce matériau linguistique, tel 
qu’il figure dans les échanges oraux à 

l’intérieur de cette zone géographique 
et des zones voisines où le même type 
de dialecte est en usage.

L’auteur a suivi pour cette étude la 
méthode descriptive-analytique. Il 
a collecté sa matière dans le parler 
oral lié aux manifestations de la vie 
paysanne dans la communauté étudiée. 
Il s’est également appuyé sur les outils 
qui pouvaient servir à son approche 
descriptive, comme l’observation ou 
l’écoute directe que lui avaient permis 
son séjour dans une région située 
au cœur de la zone géographique 
indiquée.

La structure de l’étude repose sur 
divers axes, à commencer par le 
rapport signifiant entre le nom de 
l’objet (el ‘atif) et sa fonction, laquelle 
est détaillée dans l’étude, qu’il 
s’agisse de la fabrication de l’objet, 
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que lui envieraient bien d’autres régions 
du pays. La question qui se pose ici est 
celle du secret d’une telle pérennité 
et des facteurs qui ont contribué à 
la constitution et à la richesse de cet 
héritage musical dans cette province.

Le principal objectif de cette étude 
est de comprendre dans toute leur 
profondeur les spécificités culturelles et 
artistiques de ce patrimoine populaire 
ancestral, d’en relever les richesses et 
de saisir toute l’étendue de ses liens 
avec le vécu des hommes dans la région 
du Kef. Ce travail se fonde sur l’examen 
attentif de quelques échantillons 
sélectionnés dans le cadre du travail 
entrepris sur le terrain et sur l’étude 
minutieuse de certaines pratiques dans 
le domaine de la chanson qui sont 
restées, de nos jours, vivaces et liées à 
la plupart des composantes culturelles 
propres à la société keffoise.

Mettre l’accent, concernant les 
diverses parties de cette région, sur 
un patrimoine d’une telle richesse, 
d’une telle variété et d’une telle 

étendue quant à la pratique de la 
chanson populaire ne signifie, en 
aucune façon, restreindre la recherche 
à l’aire géographique de la province 
en question et ignorer l’influence des 
zones limitrophes ni, encore moins, 
d’autres facteurs qui ont également 
contribué à la pérennité de ce 
patrimoine.

Compte tenu de la richesse d’un tel 
patrimoine, de l’étendue de l’aire 
couverte par la pratique de la chanson 
et de la diversité des occurrences qui 
se rencontrent d’une zone à l’autre 
de cette province, l’auteur a choisi 
de subdiviser de façon méthodique la 
région afin de préciser les observations 
et les multiples conclusions tirées 
du travail sur le terrain. Ainsi a-t-il 
dressé une sorte de carte virtuelle 
figurant, selon les différentes zones, 
la densité de la présence des formes 
musicales patrimoniales pratiquées et 
le recours plus ou moins important à 
tel instrument musical ou à tel type de 
mélodie. 
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D’OU VIENT LA RICHESSE DU PATRIMOINE 

MUSICAL DU KEF ?

ET QUELS SONT LES SECRETS DE SA 

TRANSMISSION 

ET DE SA PÉRENNITÉ ?

Achraf Dammak - Tunisie

Le patrimoine musical populaire est 
un élément essentiel de la mémoire 
et de la culture des peuples. Ce 
patrimoine est la quintessence 
des expériences menées par les 
prédécesseurs autant qu’il est 
le fruit de l’émulation entre les 
artistes à travers les générations. 
Si un tel héritage a bénéficié dans 
le passé d’un réel intérêt et d’une 
forte adhésion populaire, il a pâti 
au cours des dernières années 
d’un fléchissement de l’élan quasi-
unanime qui portait les arts et le 
patrimoine musical, entre autres à 
cause de la mondialisation qui ne 
cesse de s’étendre, touchant tous 
les domaines, y compris la culture, 
et de cette ouverture globale que 
connaissent la plupart des peuples à 
travers le monde.  

Conscient de ces défis et de la 
nécessité de renforcer la recherche 
sur le patrimoine musical populaire, 
en général, et tunisien, en particulier, 
l’auteur a œuvré à élargir la réflexion 
sur les différentes orientations 
des recherches sur le patrimoine 
et son rapport aux cultures, dans 
leur multiplicité et leur constante 
interaction. Aussi l’étude s’inscrit-
elle dans le contexte des écrits sur 
l’anthropologie musicale qui visent à 
réhabiliter un legs musical de la plus 

haute importance, longtemps négligé, 
et à enrichir les connaissances dans un 
domaine qui nous concerne tous.

Un examen attentif du patrimoine 
musical tunisien sous toutes ses formes 
est de nature à révéler plusieurs types 
et catégories d’œuvres musicales qui se 
sont propagées dans toutes les régions 
du pays, notamment celles relevant 
du patrimoine musical populaire qui 
est resté vivace dans l’ensemble de 
la région du Kef, au nord-ouest de 
la Tunisie, et continue de nos jours à 
bénéficier d’une adhésion populaire 
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sens général nous réfère à ces deux 
concepts. Beaucoup de mots désignant 
dans le texte de la chanson le temps et 
le lieu, de façon explicite ou implicite, 
faisaient clairement partie – pour 
autant qu’ils aient existé – des idées et 
significations précises que le poète visait 
à nous faire parvenir à travers son texte. 
On peut noter d’après notre perception 
du sens des mots que la fonction que 
remplissent ces derniers dans le milieu 
extérieur ne dépasse pas le simple 
niveau de signes désignant des objets 
précis, mais que leur présence dans le 
contexte du poème ou de la chanson 
leur confère une portée sémantique plus 
grande, les mots dépassant leur statut de 
signes directs pour devenir des symboles 
chargés de sens, et acquérant de ce 
fait un statut plus élevé que celui de la 
signification directe. 

Certains ont la nostalgie des époques 
révolues dont il subsiste de rares 
témoignages, ils y sont attachés par le 
sentiment, en raison du lien que ces 
époques ont gardé avec les lieux et de 
l’image d’une vie simple et facile qu’elles 
connotent et qui est du meilleur effet sur 

la sérénité des êtres et la paix de l’esprit. 
On fait le reproche au temps présent 
qu’il est difficile, complexe, marqué par 
la rapide succession des événements liée 
aux développements technologiques qui 
nous réservent de nouvelles surprises à 
chaque jour qui se lève. 

Pour d’autres, nul problème pour 
s’adapter au temps présent et trouver 
son bonheur dans la vie moderne. Ils 
vous répondront volontiers que le 
passé, malgré la vie simple qui était celle 
des hommes et cette harmonie que 
y régnait entre le temps et le lieu, ne 
saurait s’élever aux promesses dont le 
présent est porteur et qui se traduisent 
par l’élévation du niveau de vie, grâce à 
l’éducation, aux progrès de la médecine 
et à la rapidité des communications, 
quand bien même le rythme accéléré 
des événements aurait un effet négatif 
sur le bonheur des hommes. 

C’est dans cette oscillation entre 
nostalgie et adaptation que réside la 
dialectique du temps et du lieu. 
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en percevoir les effets que beaucoup 
confondent avec le temps lui-même. Le 
temps est lié au lieu et au mouvement 
sans lequel nous ne pouvons percevoir 
le temps. Le mouvement de la terre qui 
tourne autour d’elle-même produit la 
nuit et le jour, tandis que la rotation de 
la planète autour du soleil nous donne 
les quatre saisons avec tout ce qu’elles 
nous apportent. Le temps dépend du 
mouvement dont il est le produit, le 
mouvement, lui, ne peut exister que 
dans le lieu.

Lorsqu’on observe attentivement 
l’histoire de la chanson bahreïnie on 
constate que, depuis la fin du XIXe et les 
premières années du XXe siècle, temps 
et lieu sont très présents dans les textes 
que les artistes bahreïnis ont choisi de 
chanter et qui nous sont parvenus grâce 
aux enregistrements sonores, sur disque 
ou bande magnétique. On remarque, 
par contre,  chez les musiciens les plus 
connus, ceux qui, comme Mohamed 
bin Fares, Dhahi bin Walid, Mohamed 
Zouid et bien d’autres artistes de notre 
époque, ont été de vrais pionniers, 
comme chez les artistes de la génération 

suivante qui ont renouvelé la  chanson 
bahreïnie, tels Youssef Founy, Abdalla 
Bouchikha, Amber, Ahmed Khaled, 
Ali Khaled et bien d’autres novateurs, 
l’absence de tout référence à la 
spécificité du lieu et du temps dans les 
textes qu’ils ont choisi de chanter.

Il était de tradition de puiser les textes 
chantés dans les poésies les plus 
connues que nous ont légués les plus 
grands poètes arabes afin que le texte 
s’harmonise avec les formes mélodiques 
de cette période que l’on désignait par 
le mot es-sawt (la voix par excellence) 
dont Mohamed bin Fares fut le pionnier 
avant d’être suivi par bien d’autres 
artistes. C’est cette exigence qui 
explique le choix de textes témoignant 
du goût littéraire et poétique élevé 
de ces artistes qui se fondait autant 
sur la valeur esthétique du poème et 
son adéquation à la mélodie que sur 
l’adhésion du public. 

Sans doute existe-t-il d’autres formes 
et modèles de chansons où se trouve 
invoquée la dialectique du temps et du 
lieu, souvent à travers des expressions 
qui ne sont pas directes mais dont le 
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FEYYA EL BRAYAH

Une lecture de la dialectique du temps et du lieu

dans la chanson bahreïnie moderne

Rached Nejm - Royaume de bahrein

Le mot feyya désigne dans le parler 
populaire l’ombre qui représente le 
temps qui change sans cesse. Pour el 
brayah, il s’agit du pluriel de braha qui 
est la grande place où se réunissent les 
gens, c’est-à-dire le lieu. L’étude vise 
à analyser le rapport de la chanson 
bahreïnie moderne au temps et au lieu, à 
établir une typologie des œuvres et à en 
tirer des conclusions qui permettent de 
montrer de quelle façon cette chanson 
est devenue la mémoire vivante de lieux 
qui ont aujourd’hui disparu et de temps 
qui se sont éloignés de nous, du fait de 
l’évolution et du développement.

Le lieu est cet espace humain qui 
abrite diverses coutumes, traditions 
et conceptions. Pour le temps, il est la 
véritable donnée qui permet de mesurer 
l’évolution de la fonctionnalité du lieu, 

en rapport avec la dynamique même 
de la vision sociale des réalités de la 
vie qui sont en perpétuelle mutation. 
Le lieu bénéfique est celui transmet 
de la meilleure façon sentiments et 
sensations. L’homme ne peut avoir 
conscience de la fonctionnalité du lieu 
tant que ce dernier ne lui a pas garanti la 
protection, l’aisance de mouvement et 
le plaisir esthétique qui lui donnent envie 
d’interagir avec le milieu environnant, à 
travers, par exemple, la revivification de 
la spiritualité de la ville et la restauration 
du lien entre la ville en tant que lieu et la 
ville en tant que civilisation. 

Pour ce qui est du temps, c’est cette 
donnée qu’il est difficile de retenir, que 
nous percevons par l’intellect, mais que 
nous sommes incapables de saisir par 
les sens. Nous pouvons, en revanche, 
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spécifique à la mariée de la région 
de Ouedi Righ que représente l’habit 
appelé bikhmar, lequel constitue dans 
l’imaginaire populaire une coutume 
dont la mariée ne saurait se départir 
au jour de ses noces. À cet habit 
s’ajoutent des rites et des croyances 
qui accompagnent les préparatifs du 
mariage. Le bikhmar est à ce niveau 
considéré comme un élément sacré de 
la noce qu’il convient de conserver. 

Au terme de cette étude consacrée 
à cette tenue que porte la mariée 
dans la région de Ouedi Righ et à la 
problématique des croyances et des 
pratiques, l’auteur met l’accent sur le 
rôle axial des deux dimensions sociale 
et culturelle ainsi que sur les rites liés à 
l’ensemble des préparatifs de mariage 
qui vont jusqu’à la nuit de noce 
proprement dite (dakhla). L’essentiel 
des analyses qui sont fondées sur des 
exemples puisés dans les réalités de 
la région ainsi que sur le témoignage 
de femmes ayant connu de près ces 

rites fait apparaître que, pour tout 
ce qui concerne la femme, la société 
accorde la plus haute importance à la 
dimension physique dans la perception 
de la mariée que l’on apprête en vue 
des épousailles et de la reproduction. 
Ces analyses soulignent clairement le 
profond enracinement de ces rites et 
coutumes dans la mentalité du groupe 
et dans le fondement même de sa 
culture qui matérialise un aspect de 
l’imaginaire masculin à travers lequel 
se définit le statut de la femme au sein 
de cette société. La femme est à cet 
égard appréhendée non pas seulement 
comme un être assumant le rôle social 
et familial qui est le sien dans cette 
partie du pays, mais aussi comme une 
source de jouissance charnelle propre 
à combler les appétits et l’amour-
propre de l’homme autant qu’une 
reproductrice en charge de perpétuer 
la société de la région de Ouedi Righ 
dans le Sahara algérien. 
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LE BIKHMAR DE LA MARIÉE DE OUEDI RIGH

ENTRE CROYANCES ET PRATIQUES

Fatima Bouacha - Algérie 

Le patrimoine populaire tient une 
place importante dans les sociétés 
humaines restées attachées à leurs 
racines authentiques transmises de 
génération en génération. Il est partie 
intégrante de la culture de tout peuple 
par-delà la diversité des identités et 
des appartenances. C’est à travers lui 
que s’expriment le passé et le présent 
de ce peuple autant que se définit 
l’image de son devenir. Et c’est à ce 
niveau que se manifestent les marques 
identitaires qui distinguent une nation 
d’une autre, un peuple d’un autre et 
un groupe d’un autre. 

La société saharienne œuvre à 
la conservation de son être en 
restant attachée à un ensemble de 
comportements qui sont l’expression 

de sa culture et de son authenticité 
et qui permettent de la distinguer 
de toute autre société. Ces 
comportements sont généralement 
appelés les us et coutumes et 
constituent l’une des composantes de 
l’identité culturelle et du patrimoine 
populaire.

Les habits traditionnels à travers leur 
diversité régionale diffèrent d’un pays 
à un autre et d’une zone géographique 
à une autre. Le vêtement, l’habit 
d’apparat ou l’habit traditionnel sont 
autant de reflets de la culture et de 
l’identité d’une société. Les linguistes 
ne disent-ils pas que "les habits sont 
l’identité distinctive d’un peuple"?

L’auteur essaie à travers cette étude 
de faire connaître cet héritage culturel 
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les développements qu’on apporte 
aux symboles ne cessent de les 
revivifier, les sociétés étant de nature 
à produire une sorte de consensus et 
d’adhésion durable dans leur rapport 
à ces symboles. Ceux-ci sont en effet 
toujours une émanation des exigences 
organiques du psychisme humain 
à l’intérieur d’un environnement 
matériel et social, c’est ce phénomène 
que l’auteur a appelé le processus 
anthropologique. 

On trouve des sociétés où les gens 
suspendent à la vue de tous des 
symboles matériels tels que le fer 
à cheval à moins qu’ils n’achètent 
une chatte noire, toutes ces actions 
sont supposées amener la chance. 
Mais dans nos sociétés, nous avons 
plutôt recours à des symboles telle 
la corne de gazelle pour chasser la 
malchance et éloigner le mauvais œil 
qui représente une menace pour la 
santé de l’individu, pour ses biens ou 
ses enfants. 

Les formes et les symboles populaires 
naissent des idées qui ont cours 
au sein de la société ainsi que des 
circonstances qui peuvent survenir. 
Le comportement humain est 
symbolique dans son essence car 
l’homme est la seule créature qui soit 

capable d’inventer des symboles, la 
seule à adopter des comportements 
symboliques, la seule à être capable de 
créer des symboles. Toutes les formes 
de comportement humain sont faites 
de symboles unanimement reconnus.

Et c’est bien la société qui définit le 
sens du symbole, si bien que celui-ci 
perd toute signification et toute valeur 
dès lors qu’il sort de la sphère sociale 
ou de celle du groupe. Aucun symbole 
n’est en soi doté de spécificités 
déterminant telle ou telle signification 
et l’imposant à la société. Le symbole 
plastique populaire se caractérise 
par l’étendue de son expression et 
par son éloignement par rapport aux 
normes reconnues. Les croyances 
populaires qui ont cours en Tunisie 
regorgent de symboles qui prennent 
la forme de signes concrets, de 
dessins, de constructions formelles, de 
textes et d’écrits porteurs de valeurs 
esthétiques et linguistiques qui peuvent 
induire la conception d’œuvres 
plastiques modernes. L’héritage 
culturel est le lieu de rencontre entre 
l’ancien et le moderne, rencontre 
où le savoir en tant qu’il est hérité 
du passé et qu’il est conservation de 
l’identité s’unit aux diverses formes de 
la créativité populaire authentique.   
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l’ornementation, ces figurations 
inclinent à l’abstraction. Les techniques 
et les styles varient selon les supports, 
l’œuvre avec ses composantes 
matérielles naît d’une subjectivité 
créatrice. Sans doute ces symboles 
concrétisés par le poisson, la khomsa 
et la corne de gazelle témoignent-ils de 
la propension qui est en tout homme 
à s’aider d’éléments emblématiques 
afin de chasser les esprits malins (pour 
reprendre la formule qui se rencontre 
dans certaines récits et croyances), de 
doter la sphère de leur vécu d’un autre 
signe plus expressif et d’affirmer au 
moyen du symbole leur unité. 

Le triangle est un signe récurrent 
que l’on retrouve sous des formes 
différentes et selon des dessins 
géométriques variables dans les 
ornements figurant à l’intérieur des 
demeures mais aussi dans les recoins 
et la façade principale des bâtiments.

Tout ce qui a été conçu par les maçons 
et des artisans est en soi un acte 
symbolique renvoyant de façon ou 
d’autre à des significations abstraites 
transcendant parfois la réalité 
sensible qui en est le point de départ. 
Contrairement à ce que pourrait 
suggérer l’apparence ornementale 
des signes et symboles, l’homme 
s’y trouve toujours représenté avec 
force, à travers chaque détail. Les 
motifs ornementaux tournent en 
effet autour de l’homme tel qu’il est 
dans son environnement matériel et 
dans les conditions qui sont celles de 
sa vie réelle, sans oublier l’Histoire 
dont proviennent beaucoup de 
ces symboles. Ceux-ci s’inspirent 
également de leur environnement 
non sans quelque tendance à 
l’abstraction. Malgré cela ils visent 
à la représentation à l’instar de l’art 
primitif et des autres arts plastiques.

Tout homme aspire à se protéger 
contre les forces inconnues du 
mal ou à bénéficier des meilleures 
opportunités dans la vie. C’est ce qui a 
incité les humains à inventer certaines 
légendes pour attirer la chance et 
d’autres pour parer à la malchance. 
L’usage de la Khomsa est l’un des rites 
les plus répandus. Celui qui place sur 
la porte de sa maison cette figuration 
stylisée de la main – à laquelle on 
attribue une capacité magique à 
protéger les gens contre l’envie – vise 
en premier lieu à avertir la personne 
envieuse, avant même qu’elle ne 
franchisse le seuil de la maison, que ses 
sentiments n’auront aucun effet sur les 
habitants de cette maison.

Il est certain que c’est le rapport 
profond qu’entretiennent nos sociétés 
traditionnelles avec le symbole qui 
leur donne la capacité de durer en 
tant que telles. Les réajustements et 
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POISSON, KHOMSA ET CORNE DE GAZELLE

DES ENTITÉS MATÉRIELLES POURVUES

DE CAPACITÉS SURNATURELLES

Zeineb Guendouz Ghorbal - Tunisie

Les hommes simples ont adopté des 
symboles et des signes "ancestraux" 
qui ont toujours eu de profondes 
résonances à l’intérieur des sociétés 
arabes, de façon générale, et, 
de façon plus particulière, de la 
société tunisienne, et cela sur le 
plan des coutumes aussi bien que 
des croyances. De tels symboles 
ont longtemps habité l’inconscient 
tout autant que le substrat mental 
et religieux du Tunisien. Ils ont été 
transmis d’une génération à l’autre et 
ont imprégné le vécu des gens au point 
de devenir un miroir fidèle de leur 
être. Ces symboles sont intenses et 
divers, ils imitent de par leur forme le 

monde des choses visibles, mais leurs 
significations touchent en même temps 
à l’univers invisible, ajoutant à chaque 
élément cité en exemple une charge 
expressive qui en renforce le discours 
à la racine et sur plus d’un support. Tel 
est le cas pour le poisson, la khomsa 
(figuration stylisée des cinq doigts de la 
main) et la corne de gazelle.

Le symbole est matérialisé en général 
par la gravure, la sculpture, le dessin 
sous des formes géométriques, 
ou au moyen de points, de lignes 
brisées, droites ou courbes ou de 
structures architecturales abstraites… 
Témoignant d’une tendance à 
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selon les occurrences à prioriser tel 
thème par rapport à tel autre ou à 
fouiller et à développer en détail un 
motif plutôt qu’un autre. À partir de là, 
elle a travaillé d’arrache-pied à aligner 
la totalité des études sur un même 
modèle. 

Dans le cadre des efforts entrepris 
par cet auteur pour faire connaître les 
orientations mondiales en matière de 
recherches sur le patrimoine culturel, 
la Maison de la culture, de l’édition 
et de la diffusion du Caire, a publié 
en 1979 la deuxième édition de son 
ouvrage intitulé Le patrimoine égyptien 
dans la bibliothèque européenne. Le 
livre regroupe un ensemble d’études 
publiées dans les pays occidentaux 
sur le folklore égyptien. Alyae 
Chokri complète dans cet ouvrage 
sa revue des écrits européens sur la 
culture populaire égyptienne par une 
présentation de l’ouvrage du savant 
allemand Anno Litmann, publié en 
1941, sous le titre arabe de Le Sublime 
voyage à travers les mœurs et les 
coutumes des habitants de la vallée 

du Nil. Elle met en évidence dans ce 
texte les aspects méthodologiques 
et l’approche objective définie par le 
chercheur allemand pour collationner 
le patrimoine populaire égyptien dans 
les années 1930. Ce livre a d’abord 
constitué un long rapport que Litmann 
a demandé en 1935 à un Égyptien 
de rédiger, en lui recommandant de 
rendre compte des us et coutumes 
de ses concitoyens, tout en veillant à 
mettre l’accent dans son texte sur leurs 
particularités et les traits généraux de 
leur société. L’ouvrage comporte ainsi 
des chapitres intitulés: Les mœurs des 
Égyptiens; les habits des Égyptiens; La 
naissance de l’enfant : La Sabou’a (fête 
du septième jour); La circoncision; 
L’éducation des enfants; Les fêtes et 
cérémonies chez les Égyptiens; Les 
chansons; Les cérémonies funèbres 
chez les Égyptiens; Le deuil chez les 
Égyptiennes; La visite des cimetières 
lors des fêtes du calendrier, etc. Telle 
fut la version originale en langue arabe 
que Litman a publiée en l’accompagnant 
d’une traduction minutieuse en 
allemand et en y ajoutant d’importantes 
remarques. 

Un autre ouvrage est l’œuvre des 
deux savants allemands Rudolf Kriss 
et Hubert Kriss Heinrich et porte 
un titre d’une certaine ampleur : Les 
Croyances populaires dans le monde 
musulman. Il a paru en deux volumes, 
le premier a été publié en 1960 et traite 
des mausolées et du culte des Saints; 
pour le second, il a paru en 1962 et a 
pour sujet la magie, les amulettes et 
la fête du zar. Alyae Chokri a étudié le 
chapitre consacré aux saints en Égypte 
en mettent l’accent sur les concepts et 
les règles générales en matière de culte 
des saints en Égypte et en soulignant les 
aspects méthodologiques de l’approche 
définie par les auteurs. 
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ALYAE CHOKRI

PIONNIERE DE LA SCIENCE DU FOLKLORE

Un modèle d’éthique au service

de la recherche scientifique

Ahlem Abu Zid - Egypte

Alyae Chokri a publié un important 
recueil d’études sur le patrimoine 
populaire arabe qui ont pour la plupart 
eu un impact sur les thèmes et les 
problématiques des mémoires de 
magistère et des thèses de doctorat 
qu’elle a dirigés. La deuxième édition 
de l’ouvrage intitulé Certains aspects 
des mutations socioculturelles dans le 
monde arabe: études sur le terrain de 
la culture de certaines sociétés locales 
au Royaume d’Arabie Saoudite a été 
publiée par La Maison de la culture 
pour l’édition et la diffusion, au Caire, 
en 1983, dans le cadre de la série "La 
Sociologue moderne" (N°23). Le livre 
compte 484 pages. Il a été réédité en 
2005 par la Maison du Livre pour la 
diffusion. 

L’auteur souligne que son ouvrage 
comprend des études constituant la 
première partie d’un ensemble de 
recherches menées sur le terrain 
dans le but d’éclairer certains aspects 
des mutations socioculturelles dans 
le monde arabe. Ces études sont 
considérées comme les premières du 
genre à cibler les sociétés arabes. Elles 
ont d’abord pour objectif de tester 
les outils scientifiques et les indices 
recueillis sur le terrain, relativement 
à l’étude du patrimoine populaire. 
Ces outils ayant été longuement 
expérimentés dans les enquêtes sur 

la société égyptienne (à travers ses 
différentes préfectures, ses campagnes 
et ses zones urbaines), le travail 
effectué en Arabie Saoudite a été la 
première occasion de les tester hors 
d’Égypte avant de procéder à des 
comparaisons entre les éléments de la 
culture traditionnelle dans différentes 
parties de la région arabe. Ces études 
constituent également une opération 
de collationnement global de certains 
aspects de la culture traditionnelle ou 
de certaines parties du patrimoine dans 
les sociétés locales étudiées. 

Alyae Chokri rappelle qu’elle s’est 
efforcée de suivre pour l’ensemble des 
études un seul modèle ou du moins 
des modèles similaires, les conditions 
prévalant dans telle société l’obligeant 
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LA NATURE AU MIROIR

DU POEME APPELÉ EL MISDAR
Mehdi El Mehdi Bichra - Soudan

Le début de l’étude nous donne une 
explication détaillée de la terminologie 
employée. Le titre renvoie à 
l’environnement qui est un système 
intégré comprenant la terre où vivent les 
hommes et la nature riche de sa faune, 
de sa flore, de ses pierres et de ses 
rochers. C’est ici que l’homme trouve sa 
nourriture, son vêtement et son logis. À 
cela s’ajoutent l’espace extérieur et le ciel 
avec ses étoiles et ses constellations. 

La poésie de voyage se définit comme 
ce type de poème relatant un périple 
menant d’un lieu à un autre, périple 
toujours effectué à dos d’animal, comme 
on le voit dans les mu’allaqat (poésies 
antéislamiques appelées "les suspendues") 
auxquelles l’étude va revenir par la suite. 
Le misdar fait donc partie du genre 
appelé "la poésie de voyage". Il s’agit, pour 
faire bref, d’un long poème décrivant le 
périple vers la demeure de l’aimée. Les 
spécialistes ont défini de plusieurs façons 
le misdar, mais toujours en mettant 
l’accent sur la place essentielle de la 
nature ou de l’environnement dans ce 
type de poésie populaire.

En fait, est appelé misdar tout poème de 
voyage, en général. L’on retrouve ainsi 
le misdar dans la plupart des genres de 
poésie populaire. En témoignent, par 
exemple, les poèmes de louanges au 
Prophète où il est de tradition que les 
poètes relatent le voyage vers la Terre 
sainte en décrivant les paysages que le 
poète rencontre sur son chemin.

L’auteur se penche dans cette étude sur le 
rapport entre le poète et l’environnement 
naturel, à partir de l’exemple du misdar 
qui est un type très répandu de poème 

folklorique. Il essaie également de relever 
les éléments les plus significatifs de ce lien 
intime entre nature et poésie qui apparaît 
clairement dans la majorité, sinon la 
totalité, des misdar. Il montre en outre 
que la description de la nature est une 
composante essentielle du poème et que 
le poète se fonde dans cette description 
sur deux éléments : l’inspiration poétique, 
d’un côté, et de l’autre, sa connaissance 
approfondie de l’environnement naturel 
dans tous ses détails, avec ses plantes, 
ses arbres, ses plaines et ses vallées. Ca 
c’est bien ce savoir qui est la base de la 
notoriété que le poète a pu acquérir au 
sein du groupe.

L’auteur souligne également la longévité 
d’el misdar, ce genre folklorique ayant 
existé de façon continue depuis Oud 
el Firach, qui est décédé à l’époque 
ottomane, jusqu’à nos jours. Qui plus est, 
le misdar n’a cessé tout au long de cette 
période d’intégrer toutes les formes de 
modernité, exerçant un puissant attrait 
jusque sur des poètes non traditionnels 
pratiquant la poésie écrite et non pas 
orale. On peut à cet égard affirmer que 
le misdar est sans conteste un genre 
folklorique immortel.
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nous réussîmes à combler ce déficit 
grâce à notre site électronique resté 
actif et accessible à des visiteurs 
toujours plus nombreux. 

Le mérite revient au Royaume de 
Bahreïn, après que le pays a été élu en 
tant que siège du Bureau présidentiel 
de l’Organisation internationale, 
d’avoir pour la première fois dans 
l’histoire de l’IOV – histoire qui 
s’étend sur près d’un demi-siècle et a 
vu tant de capitales se succéder pour 
assurer la direction de ses travaux 
– doté l’Organisation d’un siège 
particulièrement actif sur lequel flotte 
le drapeau national ainsi que d’une 
équipe de professionnels de haut niveau 
académique qui dirige l’Organisation 
depuis Manama, la capitale de Bahreïn. 
Il faut également mettre sur le compte 
du Royaume d’avoir consacré à 
l’Organisation un budget annuel pour 
couvrir la totalité des besoins de son 
bureau présidentiel et les déplacements 
effectués par son Président, qui est 
bahreïni, sur la scène internationale. Le 
Président de l’IOV a pu ainsi participer 
aux congrès mondiaux et aux réunions 
régionales, assurant la présence de 
l’Organisation dans les différents 
forums, lui ouvrant, à plusieurs niveaux, 
bien des horizons et lui permettant 
d’accomplir des réalisations dont nul 
n’aurait un jour rêvé. 

Le groupe de travail du Bureau 
présidentiel de l’Organisation 
Internationale a eu l’insigne honneur 
d’être reçu par Sa Majesté le Roi de 
Bahreïn, au cours du mois de mars 
2017, et a pu exposer à cette occasion 
le plan de travail relatif à la conduite 
sur la scène internationale des actions 
de l’Organisation dans le domaine des 
arts populaires et les opportunités 
offertes au pays pour renforcer avec 
ses cadres bahreïnis sa place et son 
statut à travers le monde. Le groupe 

de travail a bénéficié lors de cette 
rencontre des conseils et orientations 
que lui a prodiguées Sa Majesté et qui 
lui ont ouvert de nouveaux horizons 
au long des six dernières années. L’IOV 
a ainsi consolidé son action et réussi 
à lui ouvrir de nouvelles perspectives. 
Dans le même temps, le Royaume de 
Bahreïn était devenu l’un des centres 
de décision à l’échelle mondiale pour 
tout ce qui concerne l’héritage culturel 
immatériel, grâce à la coopération 
que l’Organisation Internationale de 
l’Art Populaire a développée avec les 
différentes organisations et instances 
non gouvernementales opérant dans ce 
domaine à travers le monde. 

La haute sollicitude royale dont nous 
avons l’insigne honneur d’être entourés 
et les marques de soutien constant que 
l’éminent Diwan royal n’a eu de cesse 
de nous prodiguer pour la publication 
de ce périodique, sur plus de seize 
années, nous confèrent ainsi qu’à notre 
groupe de travail la responsabilité de 
préserver et d’élever continuellement 
le niveau de la revue afin que restent 
vivaces les mots prononcés par le 
Professeur Dr Mohammed Jaber  Al 
Ansary alors que nous nous préparions 
à faire paraître notre premier numéro 
et par lesquels il a exprimé le souhait 
que cette publication soit  : 

Le message du patrimoine populaire de 
Bahreïn au monde. 

Toujours dans la proximité, la fidélité et 
le rayonnement 

                                                

Et continuons à battre le fer tant qu’il 
est chaud

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction



MESSAGE DU PATRIMOINE POPULAIRE

DE BAHREÏN AU MONDE

L’Organisation internationale de l’Art 
Populaire (IOV) s’est préparée au 
cours des trois derniers mois en vue 
de l’organisation de son Assemblée 
générale pour l’année 2023, qui se 
tient, à l’aimable invitation de l’Institut 
de Sharjah, du 9 au 19 mars 2023, à 
Sahrjah qui est le siège régional du 
Secrétariat Général en charge de la 
Région Mena (Moyen-Orient, Afrique 
du Nord) de l’IOV, siège que dirige avec 
dévouement le poète et chercheur 
émirati, Dr Abdessalam Al Muslim. 
L’artiste italien Fabrizio Cattano, 
Secrétaire général de l’Organisation, 
a lancé l’invitation à l’ensemble des 
leaders et directeurs généraux pour les 
différentes régions ainsi qu’aux Chefs et 
aux membres des différentes sections, 
en tant qu’individus, centres de 
recherches et troupes d’arts populaires, 
dans 176 pays membres de l’IOV, à 
travers le monde. 

En raison de l’arrêt des travaux au 
cours de la pandémie de Covid 9 qui 

a frappé le monde et entravé la plus 
grande partie des activités collectives, 
congrès, symposiums, sessions de 
formation, exhibitions, festivals des 
troupes d’art populaire aussi bien 
qu’expositions ethnographiques, 
dans les différentes régions du 
monde, cette réunion se tiendra en 
retard par rapport aux précédentes 
sessions qui avaient suivi un rythme 
quadriennal. Mais même si de 
nombreuses actions de l’Organisation 
n’ont pu être menées à terme, toutes 
les parties ont déployé des efforts 
exceptionnels pour surmonter cette 
situation humanitaire qui nous coûta de 
précieuses vies humaines et d’autres 
pertes importantes liées à la suspension 
et à l’ajournement d’un grand nombre 
d’activités populaires d’importance sur 
la scène mondiale, et nous mit dans 
l’impossibilité de faire parvenir aux 
lecteurs de l’Organisation, dans les 
différentes sections, nos publications 
sur support papier, quand bien même 
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Oasis Architecture in Southern Morocco: 

Characteristics, Functions and Approaches to 

Sustainable Development

Oasis architecture is regarded as one of 
the most outstanding works of art and 
cultural heritage in southern Morocco. 
It is a genuine form of cultural heritage 
that attests to the genius of the oases’ 
inhabitants and their intellectual and 
mental ability to manage and organise 
the field and desert environments. 
Natural elements influenced its 
development in the oases and in 
Morocco in general. 

Oasis architecture is a very important 
topic because it represents society's 
history, tradition and culture over the 
years and its resilience in the face of 
numerous political, economic and social 
developments. In this context, this 
paper is a contribution to enrich the 
literature on oasis architecture, which 
includes palaces, kasbahs, community 
stores, mosques, old schools and 
stores. The paper intends to mention 
some of the roles, traits and benefits 
of oasis architecture, the most serious 
obstacles that the architectural legacy of 
the southern Moroccan oasis has faced 
in recent years, and suggest ways to 
protect and enhance it.

The desert and oasis architectures attest 
to their inhabitants’ skills, creativity, and 
aesthetic innovation. These architectural 
structures, which are built using local 
materials that reflect the local culture, 
suit the region's climate, customs, and 
traditions in a way that is in line with 
Islamic Shari'a.

The oasis architecture in southern 
Morocco is influenced by cultural 

traditions, historical and social influences, 
and humans' interaction with their 
surrounding environment. The two main 
elements that impacted the planning 
of traditional architecture in southern 
Morocco are religion and the climate. 
Therefore, this form of architecture 
is regarded as one of the historical 
architectural structures and facilities 
that protected the sanctity of individuals 
while also protecting Islamic ideals.

The climatic conditions influence 
an individual's relationship with a 
location, which is characterised by 
compatibility, integration and harmony 
with his surroundings and the natural 
environment.

Despite its simplicity, traditional oasis 
architecture represents the ideals and 
ideas of the people who have inhabited 
the oases since ancient times. The use 
of local resources such as stones, mud 
and gypsum demonstrates the extent 
to which interest in environmental 
components helps to develop a society's 
culture, and these aspects represent 
the beauty and sophistication in the 
production and formation of oasis 
architecture.

The issue of valuing and repairing 
this architecture remains a common 
obligation. To reinforce and develop 
their function and status in the oasis 
areas, institutions involved in history, 
culture, tourism and sustainable 
development must work with civil 
society organisations.

Rashid Sadik - Morocco 
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Al Atif in Yemeni Folk Culture

In Yemeni folk culture, "Al Atif" 
is an axe used to cut down trees 
and branches. It is also used for 
pruning, forestry and such, and as 
a weapon.

This study focuses on Al Atif in 
the oral discourse in Yemen, with 
a special emphasis on the two 
neighbouring districts of Mawiyah 
and Al-Hasha, using phonetic 
samples from the oral discourse 
in this location and neighbouring 
places with comparable spoken 
dialects.

The study uses the descriptive 
analytical approach. The 
researcher gathered his 
information from the study 
community's oral discourse about 
characteristics of rural living. He 
also employed descriptive method tools 
such as observation and direct listening 
as these were available to him in the 
geographical space of this study.

The study was structured around 
several foci, beginning with the 
semantic link between the word Al Atif 
and details of its function, moving to its 
industry and to common expressions 
that mention it. Derivations of this 
word are also traced and noted in 
this study and, finally, the conclusion 
summarises the study's most notable 
results.

The study clarifies the semantic link 
between the word Al Atif and its 
function by connecting its relevance 
to physical features in the fieldwork. 
Its primary functions, as described in 
the paper, are to cut branches to feed 
sheep and as a weapon.

The study describes the stages in the 
production of Al Atif, from attaching 
a wooden handle to a piece of iron to 
mending the grooves on its edge from 
time to time.

The study confirms that Al Atif's is 
renown among Yemenis by evaluating 
its oral transmission, which includes 
a number of traditional sayings and 
proverbs. The study also establishes 
a variety of derivations generated 
by the spoken dialect referring to 
various meanings such as pain intensity, 
tenderness, compulsion and coercion, 
neglect and hunger.

The study analyses the linguistic 
features of the Yemeni dialect where 
the term Atif exists within the 
framework of what is accepted in 
standard Arabic. 

Abdo Mansour Al-Mahmoud - Yemen 
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The Musical Tradition of the Kef Region 

Folk music is an important aspect 
of people's cultural traditions. 
Musical legacy is a composite of 
past experiences and the result 
of the cultural transmission that 
occurred over time. However, 
while this musical legacy had 
widespread appeal in the past, the 
preservation of musical heritage 
has waned in recent years. This is 
due to a variety of factors including 
globalisation, cultural expansion 
and the general openness felt by 
the majority of the world's people.

Therefore, in order to highlight 
the importance of research on 
folk music heritage in general 
and Tunisian music heritage in 
particular, we seek to investigate 
the relationship between people's 
overlapping cultures and their 
musical heritage. Hence, this is an 
ethnomusicologic study that attempts 
to shed light on the rich musical 
tradition that has been long overlooked.  

If we look more closely at Tunisian 
music heritage, we find many styles 
and varieties spread throughout the 
country. Nevertheless, perhaps the 
most prominent is the folk music 
heritage of the Kef region, which 
remains popular among the public 
to this day. So, what is its secret, and 
which of its components contribute to 
its richness and continuity?

This paper aims to investigate the 
cultural and aesthetic characteristics 
of Kef region's musical heritage. This 
is accomplished by focusing on some 
of the heritage samples acquired 
during fieldwork, and delving into 

the investigation and analysis of some 
live and ongoing singing practises that 
persist to this day and that are mostly 
linked to the cultural components of 
society in Kef.

To confirm the richness of this 
heritage and the spread of folk singing 
practises and their diversity in the 
Kef region, we chose to divide these 
aspects systematically, clarifying our 
observations and conclusions with a 
hypothetical map divided into Kef’s 
aspects based on the frequency of types 
of traditional templates and folk musical 
instruments.

Nevertheless, it is important to note 
that the focus on Kef’s folklore and 
related musical traditions does not 
imply that musical heritage is limited 
to this area as we cannot consider it in 
isolation and ignore other surrounding 
geographical influences and factors that 
contributed to its formation.

Ashraf Damaq - Tunisia 
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Mohammed Zuwaid, and other artists of 
that generation. These singers were the 
pioneers of the Sawt artform. As for the 
second generation of singers that came 
after them, such as Yousif Foni, Abdullah 
Bu-Shaikha, Anbar, Ahmed Khalid and Ali 
Khalid, are considered the artists who 
modernized Bahraini songs. 

The popular music style of that time was 
Sawt, pioneered by artist Mohammed 
Bin Faris. To complement the style of 
its melodies, the majority of the lyrics 
of Bahraini songs are from well-known 
Arabic poetry by great Arab poets. Their 
selection of lyrical texts represented 
their calibre of literary and poetic taste, 
and was primarily related to the poem's 
creative value, its fit with the melody, 
and how well the public will accept and 
relate to its lyrics.

Many of the lyrics describe time and 
place. The presence of these concepts 
within the context of a poetic or lyrical 
text provides them with a deeper 
semantic dimension since these words 
function as symbols of semantic 
intensity, and so they shift from their 

direct semantic meaning to a higher 
level of significance.

There are those who yearn for a 
bygone era, and they have an emotional 
attachment to it because it was a 
time marked by simplicity and ease 
of living, which reflects positively on 
spiritual tranquillity and mental peace. 
The present day is condemned for 
its harshness, complications and the 
increasing pace of events, particularly 
with regards to technological growth, 
which introduces new things with every 
sunrise.

On the other hand, there are those who 
have adapted to this time and who like 
modern life. They can see that the past, 
despite its simplicity and its harmony 
of time and place, does not match 
positive present-day developments in 
terms of health, education and speed 
of communication which lead to an 
accelerating pace of life and its negative 
affect on happiness. It is between this 
nostalgia and this adaptation to modern 
changes that the conflict of time and 
place reside. 
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Time and Place in Contemporary

 Bahraini Music

In our Bahraini dialect, the word "fai" 
refers to a changing shadow, and the 
word "baraih" is the plural of "braha", 
which refers to a large area where 
people gather. This research examines 
the meanings of time and place in 
contemporary Bahraini songs and how 
these songs have become a way of 
preserving the memory of places that no 
longer exist and times that have receded 
in the light of progress and development.

The place is the human space that 
embraces customs, traditions and ideas 
and time is a fundamental dimension 
in monitoring the transformation of 
the functional dimension of the place 
as a result of the social view of the 
ever-changing reality of life. The good 
place is the space in which people 
are able to communicate thoughts, 
feelings and emotions. A person does 
not experience the usefulness of a 
place until his needs for security, ease 

of mobility, aesthetics, are met. Once 
these needs are met, people become 
able to interact with the place and build 
a connection with it. 

Time, on the other hand, is a difficult 
concept to understand because we can 
perceive it mentally but cannot sense 
it physically. Yet, we can recognise its 
physical consequences. We cannot 
sense time unless it is associated with 
space and movement. The earth's 
rotation creates night and day while its 
movement around the sun creates the 
four seasons and their effects. Hence, 
time is the result of motion, and motion 
can only happen in a space.

The lyrics that Bahraini artists have 
chosen to sing since the late nineteenth 
and early twentieth centuries have 
reached us in the form of audio 
recordings, whether on CDs or tapes, 
circulated by well-known singers such 
as Mohammad bin Faris, Dahi bin Walid, 

Rashid Najm - kingdom of Bahrain 
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The Bakhmar of the Bride of Oued Righ: 

Beliefs and Practices

Folk heritage plays an important role 
in communities that still hold on to the 
traditions passed down from generation 
to generation, and it is regarded as an 
integral aspect of peoples' identities. It 
is the manifestation of the history and 
future of nations and individuals. The 
desert community attempts to sustain its 
existence with habits that demonstrate 
its unique culture and that distinguish it 
from others. 

This paper attempts to introduce 
the cultural legacy that differentiates 
the bride of the Oued Righ area, El-
Bakhmar clothing, which is widely 
regarded as an essential bridal garment 
on the wedding day, and the rituals 
and beliefs that surround this sacred 
garment throughout the wedding 
preparations. At the conclusion of 
this analytical study, the researcher 
underlines the extent to which the social 
and cultural components are oriented, 

and what follows the ritual of marriage 
preparations on the wedding night.

In essence, we show that everything 
related to women reflects the society’s 
extreme interest in women’s physical 
dimensions in preparation for marriage 
and childbearing, which depicts the 
extent to which these customs and 
rituals are rooted in the foundation 
of the region based on real examples 
and the testimonies of women who 
experienced these rituals. The group's 
mindset and the roots of the culture as a 
whole reflect a form of masculine fantasy 
that dictates women's status in that 
community.

In such societies, a woman is seen 
as an entity that serves a family and 
as assuming of the social role of 
reproduction to ensure the continuity of 
the community of the Oued Righ region 
in the Algerian desert.

Fatima Bu Aysha - Algeria 
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Man's desire to protect himself 
from unknown evil powers or draw 
good fortune led to the creation of 
superstitions related to good and bad 
fortune. The five fingers are believed 
to be one of the most common 
superstitions, and anyone who places 
them above the entrance to their 
house envisions their incredible ability 
to protect the residents of the house 
from envy, since the primary aim is for 
the symbol to capture the beholder's 
eye before he enters the house if he is 
envious.

Perhaps it is the bond that exists 
between our cultures and these 
symbols that allows them to endure. 
Frequent attempts to change and 
develop the symbols result in the 
symbols’ compatibility and continuing 
existence. The symbol is the result of 
psychological needs met in a physical 

and social setting through a process 
known as the ‘anthropological route’. 
In certain cultures, symbols such as 
a horseshoe or a black cat are used 
to bring good luck. In ours, we hang 
symbols like a horn to ward off ill 
fortune and the evil eye so that the 
envious do not endanger our health, 
livelihood or children.

Folkloric forms and symbols are 
influenced by the prevalent folk ideas 
in society as well as the surrounding 
conditions. Human conduct is symbolic 
in essence because only Man is capable 
of producing symbols and conducting 
symbolic behaviours, which is another 
aspect that sets humans apart from 
other creatures. However, the meaning 
of the symbol is determined by society, 
and the symbol loses significance and 
value when it is outside the range of 
that society or group.  
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The Fish, The Five Fingers, and The Deer Horn: 

The Metaphysical Capabilities of Objects

Objects deemed as symbolic in folklore 
often have a great impact on the 
belief systems found in Arab societies 
in general and the Tunisian culture in 
particular. The symbolism of objects 
has always occupied Tunisians' minds 
and influenced their ways of thinking. 
There are many symbols in the Tunisian 
culture that can enrich speech and 
lead it to have multiple interpretations. 
Among these symbols are the fish, the 
five fingers of the hand, and the deer 
horn. These elements represent the 
residents' inclination to find symbolic 
items to expel evil spirits (according 
to certain beliefs and sayings) and to 
express unity. 

Symbols are often found in the form 
of engraved dots, lines, and abstract 

geometric shapes, in a trend toward 
decorative abstraction. Engraving 
and carving styles and techniques 
vary according to the meanings and 
material elements that comprise the 
symbols. The triangle is a symbol that 
is used over and over again in different 
geometric patterns. You can see it in 
decorations inside homes and on the 
edges and main facades of buildings.

Builders and crafts people's symbolic 
decorations express abstract ideas that 
sometimes go beyond their aesthetic 
value or real-life connotations. Contrary 
to what their ornamental and artistic 
manifestation would suggest, humans and 
their interaction with their environment 
are reflected in all these details, similarly 
to primitive artistic expressions.

Zaynab Kunduz Gharbal - Tunisia 
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As part of Shukry's attempts to 
educate the Arab world about global 
trends in folklore research, the 
House of Culture for publishing and 
distribution in Cairo produced the 
second edition of her book ‘Egyptian 
Folklore in the European Library’ 
in 1979. The book is a collection of 
studies about Egyptian folklore that 
has been published in the West.

Shukry continued her presentation 
of Egyptian folklore in the European 
Library, bringing us the 1941 book 
‘The Great Journey in the Ethics 
and Customs of the Residents of the 
Nile Valley’ by German scholar Enno 
Littmann, a record of the scientific 
and objective components of Littman's 
endeavour to record Egyptian folklore 
in the 1930s.

The book is a lengthy report by an 
Egyptian from Cairo in 1935. Littman 
asked him to describe the customs 

and morals of the Egyptians, with 
an interest in highlighting Egyptian 
characteristics.

The report includes chapters titled 
‘Egyptian attire’, ‘The first week after 
a child's birth’, ‘Circumcision’, ‘The 
child’s education’, ‘Egyptian weddings’, 
‘Dancers' songs’, ‘Egyptian funerals’, 
‘Women's mourning rituals’, ‘Visiting 
cemeteries at the appropriate time’ 
and ‘The myth of En-Naddha’ (an 
Egyptian legend about a naiad-like 
female spirit who summons men 
to the Nile). Littmann's book was 
the result of his endeavours, and he 
published it in the original Arabic with 
an exact translation into German along 
with some essential remarks.

Shukry also introduced us to another 
book, ‘Folk Beliefs in the Islamic World’, 
written by German professors Rudolf 
Kriss and Hubert Kriss-Heinrich. It was 
released in two volumes, the first of 
which was published in 1960, and it is 
about shrines and the sanctification of 
saints. The second volume, released 
in 1962, is about magic, amulets and 
zar. Shukry describes saints in Egypt, 
referring to the fundamental notions and 
foundations of honouring saints in Egypt.

9
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Alia Shukry: Pioneer of Folklore Science and 

Scientific Research Ethics

Alia Shukry authored a number of 
significant works on Arab folklore, the 
majority of which were reflected in the 
themes and topics of the master's and 
doctoral dissertations she supervised. 
Dar Al-Thaqafa published and 
distributed the 484-page second edition 
of her book ‘Features of Socio-Cultural 
Change in the Arab World: Field Studies 
of the Culture of Local Communities in 
the Kingdom of Saudi Arabia’ in 1983 
as part of the Contemporary Sociology 
Series No. 23.

Al-Kitab House re-issued the book for 
distribution in 2005. According to the 
book's author, it contains a variety of 
studies that are the first of a series of 
field studies aimed at shedding light on 
various aspects of cultural and social 
development in the Arab world.

Shukry's studies of these cultures are 
the first of their kind. In terms of their 

primary goals, they provide a chance 
to evaluate scientific tools and field 
evidence for folklore research. These 
tools have been tested extensively 
in Egyptian society (in various 
governorates, rural and urban regions), 
but this was the first time they were 
tested outside Egyptian society to 
compare traditional cultural aspects in 
different sections of Arab society.

These studies provide comprehensive 
documentation of specific aspects of 
traditional culture or folklore in the 
populations under study. According 
to Shukry, she attempted to take a 
convergent approach because the 
circumstances in each society always 
interfered by favouring one topic over 
another or helping to elaborate and 
serve one topic more than others, and 
therefore she made every effort to 
integrate these studies.

Ahlam Abu Zaid - Egypt 
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Misdar...

A Reflection of Nature

The researcher aims to clarify the 
terms used in this study and their link to 
the surrounding environment. Starting 
with the title, there is a reference to 
the environment, which is an integrated 
system that includes the land on which 
man lives, its climate, animals, plants, 
etc. and the roles they play. 

The "poetry of the journey", as defined 
by the renowned commentators, is 
poetry that portrays a journey on the 
back of an animal. This article calls for 
a study of the effect of nature or the 
environment on folk poetry, with an 
emphasis on the "misdar" poem (the 
journey poem). The misdar can be 
found in most genres of folk poetry, 
including genres that praise the 
Prophet, because poets would describe 
the journey to the Holy Land and 
everything that they experienced.

In this study, the researcher attempts 
to examine the poet's relationship 
with the environment or nature using 
misdar, a well-known folkloric genre, 

as an example, while also observing 
the strong and intimate relationship 
between nature and poetry, which 
is evident in most, if not all, misdar 
poems.

The study shows that nature is a 
significant part of this lengthy poem, 
and that the poet describes nature 
successfully due to two factors: his 
knowledge of poetry and his attention 
to the smallest surrounding details. 

This study also highlights the continuity 
of the misdar over a long period, from 
Wad Lafrash, who died in the Turkish 
era, until the present day, making it 
almost two centuries old. The misdar 
has also continued to absorb all 
forms of modernity, and it remained 
an appealing form, even for non-
traditional poets (i.e., those who create 
their poems in writing rather than 
performing them orally), so the misdar 
can be described as a folkloric genre 
that never dies.

Mohammed Al-Mahdi Bushra - Sudan 
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organisation’s presidency office in 
November 2016.

The Bahraini organisation is located 
in a very convenient spot. A well-
educated and experienced management 
team in Manama is in charge of the 
organisation’s day-to-day operations.

Bahrain contributes the yearly funding 
needed to support the requirements 
of the organisation’s presidency office, 
as well as the Bahraini leader’s travel 
expenses to international conventions 
and regional events. This allowed the 
organisation to be present in many 
venues, broaden its perspectives on 
many levels, and accomplish what it had 
never been able to achieve in the past.

The Presidency Office team met His 
Highness the King of the Kingdom of 
Bahrain in March 2017, where they 
reviewed the organisation’s plans for 
dominating the field of folk art on the 
world stage, as well as the advantages 
this will have for the country’s 
reputation and status.

Over the past six years, the Bahraini 
working team has received royal 
directives that have opened new 
visions for work, strengthening the 

organisation’s work and opening new 
horizons for it, while also making 
the Kingdom of Bahrain one of the 
cornerstones of global decision making 
on intangible cultural heritage through 
the (IOV) organisation’s cooperation 
with various non-governmental 
organisations around the world.

Having the supreme and generous royal 
patronage, which we are honoured 
to have, and the visions of ongoing 
support given by the Royal Court to our 
publication for more than sixteen years 
places the onus on the team to adhere 
to the level and maintain the status 
quo of progress in order to remain 
successful and to fulfil what professor 
Muhammad Jabir Al-Ansari proposed 
one day as we get ready to publish 
the first issue of this journal: to have 
this journal deliver the message of folk 
culture, from bahrain to the world. 

We vowed to maintain our originality 
and creativity, and as the saying goes, 
time and tide wait for no man.

 

Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief

International Organization Of Folk Art (IOV)
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A word from the editor

Bahrain’s Message to the World

5

The International Organisation of 
Folk Art (IOV) has spent the last 
three months making all necessary 
preparations to host its General 
Assembly in Sharjah during the period 
of March 9–12, 2023, in response 
to the kind invitation of the Sharjah 
Institute for Heritage. Sharjah continues 
to serve as the regional headquarters 
of the organisation’s Middle East and 
North Africa region, which is overseen 
by UAE artist and scholar Dr Abdulaziz 
Al-Musallam.

From the International Office at the 
organisation’s Bergamo headquarters, 
Italian artist Fabrizio Cattaneo 
invited the heads of the continents, 
regional managers, directors of the 
organisation’s divisions, members, 
research centres, and folk-art troupes 
from all 176 member nations to join the 
assembly.

This meeting is taking place later than 
its usual date once every four years 
due to the work disruption caused 

by the circumstances of COVID-19, 
which spanned the globe and 
disrupted most group activities like 
conferences, seminars, training courses, 
performances, festivals of performing 
arts troupes, and ethnographic 
exhibitions in different countries.

Despite the fact that many of 
the organisation’s operations 
were disrupted, everyone made 
extraordinary efforts to overcome 
that situation, which cost us dear lives 
and heavy losses in preventing or 
delaying many mass activities of value 
on a global level, including the delivery 
of this paper publication of ours to 
those who are waiting for it from the 
readers in various branches, while 
we compensated through our active 
website, which remained operational.

Nearly half a century after the 
organisation was founded and after 
having offices in a number of countries 
all over the world, the Kingdom 
of Bahrain was nominated for the 
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