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ب�أهمية  نن�دي  كن�  عديدة  �سنوات  م��دى  على 

وب�أهمية  به�  الوعي  وب�سرورة  الوطنية  الثق�فة 

عندم�  اأبن�ئن�  من  كثيٌر  اأجي�لن�.  ل��دى  تر�سيخه� 

ال  الوطنية  البحرين  ثق�فة  مكون�ت  عن  ت�س�ألهم 

بم�  ت�م  جهل  على  يكونوا  لم  اإن  االإج�بة  يح�سنون 

يعنيه هذا الم�سطلح. وحتى بع�ض مثقفين� يختلفون 

في تحديد مفهوم هذا الم�سطلح وربم� يجهلون بع�سً� 

من محتواه.

التربية  من�هج  ح�ولت  االأخيرة  ال�سنوات  وفي 

المقررات  ت�سمين  العربي  والخليج  البحرين  في 

والتدريب  للوطن  الوالء  معنى  عن  �سيئً�  الدرا�سية 

يخفى  وال  االنتم�ء.  لت�أكيد  مم�ر�س�ته  بع�ض  على 

واجه  قد  المب�الة  ع��دم  من  �سيئً�  ب���أن  اأح��د  على 

ُيق�بل  لم  اإن  والج�مع�ت  المدار�ض  في  المنحى  هذا 

الوطنية  اأغ�نين�  وحتى  عليه،  ب�لتمرد  بع�سه�  في 

ال��والء  معنى  ع��ن  اأغلبه�  ف��ي  تعبر  ل��م  المو�سمية 

البلد  وثق�فة  للأر�ض  ال�سحيح  واالنتم�ء  للوطن 

بع�ض  مع  العربية  الثق�فة  روافد  من  رافد  هي  التي 

الخ�سو�سي�ت، فك�نت االأغ�ني تقدم من اأجهزة البث 

االحتف�لية  المن��سبة  وق��ت  لتم�سية  المختلفة 

ب�لمعنى  وطنية  اأغنية  لدين�  تكن  فلم  وتخطيه�. 

اأطف�لن�  به�  ويتغنى  ونن�سده�  ن�ستذكره�  الدقيق 

الأنن�  ربم�  اأعم�ق وجدانن�،  اأعمق  في  �س�كنة  وتظل 

م�سيرن�.  ويتهدد  كي�نن�  يهز  حدث  اأي  من  م�أمن  في 

في  ت�سير  الحي�ة  وك�نت  جميعً�  غ�فلين  الهين  كن� 

دعة اإن لم تكن ت�سير دون اأي اكتراث الأي اأمر جدي، 

والوطني  ال�سي��سي  الر�سمي  الرمز  البلد  علم  حتى 

من  لونين  ذات  قطعة  ���س��وى  يعني  ك���ن  م���  للبلد 

القم��ض نرقبه� ترفرف على ال�سواري وقت االأعي�د 

الوطني يعني  العيد  الر�سمية، وم� ك�ن  والمن��سب�ت 

لن� �سيئ� �سوى يوم عطلة اإ�س�فية.

غفلته�  يفجر  �س�ع�ق  اإلى  ال�سعوب  بع�ض  تحت�ج 

ويهزه� من �سب�ت لتح�ض بم� حوله� ولتدرك ب�أن في 

الحي�ة اأخط�رًا وفي كل غ�بة ك�ئن�ت من اأكلة لحوم 

االآمنين  حي�ة  بتقوي�ض  يترب�ض  من  وهن�ك  الب�سر 

الب�ل.  وراحة  والطم�أنينة  ب�الأمن  فقط  هو  لينعم 

اإن م�حدث في البحرين خلل ال�سهور الم��سية وم� 

اأطم�ع خ�رجية ك�ن ك�في� الإ�سع�ل  ك�ن يتهدده� من 

ومكون�ت  ورم���وزه  بقيمه  وال��وع��ي  للوطن  الحمية 

اإلى النور من كهف مظلم  ثق�فته، ك�أن الن��ض تخرج 

لتدرك حق�ئق جديدة ولتت�سبث بكل م� يمت للوطن 

معنية  وب�أنه�  �سخ�سيً�  يخ�سه�  ب�أنه  موؤكدة  ب�سلة 

يحدث  اأن  يمكن  م�  كل  عن  وم�سئولة  تف��سيله  بكل 

البيت، ومحط  الع�ئلة في  الوطن حديث  اأ�سبح  له. 

االأ�سدق�ء،  بين  ح��وار  ومو�سوع  العمل،  في  نق��ض 

ك�نت  بريئة  وطنية  اأ�سئلة  يطرحون  االأطف�ل  بداأ 

غ�ئبة اأو مغ�ّي�بة .. يحملون االأعلم ويتزينون به�، 

رموزا  تحمل  ب�سي�رات  ال�سوارع  يجوبون  وال�سب�ب 

والبع�ض  الوطن  حب  في  حم��سية  وعب�رات  وطنية 

االقت�س�د  وف��ي  ال�سي��سة  في  يقراأ  انغم�ض  االآخ��ر 

ليدرك معنى م� يحدث، وك�أن الكل من ك�فة الفئ�ت 

العمرية م�سّر على اأن يثبت انتم�ءه للوطن. وتحول 

اأغلب وقت ال�سب�ب الذي ك�ن �س�ئع� فيم� ال يجدي 

االإلكترونية  الع�سر  اأدوات  ال�ستخدام  وقت�  ليكون 

وت�سخيره� لخدمة الدف�ع عن الوطن.

ترى هل كن� فعل بح�جة اإلى هذا الزلزال واإلى 

هذه ال�سحوة المت�أخرة ليكون الوطن غ�لي� اإلى هذا 

الحد. رب �س�رة ن�فعة!
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ال�شبع ــل  ــ�ــش فــي �ــشــيــد 

ت�سميم واإدارة الموقع الإلكتروني
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 تحية لعازف الجربة الفنان حمد ح�سن
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البحرين عبد الحميد �شالم المحادين 
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البحرين محمد اأحمد جمال 

تون�س محيي الدين خريف 
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البحرين من�شور محمد �شرحان 

البحرين مهدي عبداهلل 

البحرين من�شور محمد �شرحان 

الراحل /�شفوت كمال  م�شر

م�شر الراحل /اأ�شعــد نـديـم 

فيه�  واالأك�ديميين  الب�حثين  بم�س�ركة   )   ( ترحب 

المعمقة،  العلمية  والمق�الت  الدرا�س�ت  وتقبل  مك�ن،  اأي  من 

الفولك���لورية واالجتم�عي����ة واالنث�����روبولوجي��ة والنف�س����ية 

وال�سيمي�ئية والل�س�نية واالأ�سلوبية والمو�سيقية وكل م� تحتمله 

ب�لثق�فة  تت�سل  البحث  في  وج��وه  من  الدر�ض  في  ال�ُسعب  هذه 

وتعدد  اأغ��را���س��ه���  اخ��ت��لف  اخت�س��ض  ك��ل  ي��ع��رف  ال�سعبية، 

م�ستوي�ته�، وفقً� لل�سروط الت�لية:

 المادة المن�سورة في المجلة تعبر عن راأي كتابها، ول تعبر بال�سرورة 

عن راأي المجلة.

 ترحب )  (باأية مداخالت اأو تعقيبات اأو ت�سويبات على 

الطباعة  وظــروف  ورودهــا  ح�سب  وتن�سرها  مــواد  من  بها  ين�سر  ما 

والتن�سيق الفني.

 تر�سل المواد اإلى )  ( على عنوانها البريدي اأو الإلكتروني، 

مطبوعة الكترونيا في حدود 4000 – 6000 كلمة وعلى كل كاتب اأن 

يبعث رفق مادته المر�سلة بملخ�س لها من �سفحتين A4 ليتم ترجمته 

اإلى الإنجليزية والفرن�سية، مع نبذة من �سيرته العلمية.

�سور  وبرفقتها  تر�سل  التي  المواد  اإلى  وتقدير  بعناية  المجلة  تنظر   

المادة  لدعم  وذلــك  بيانية،  اأو  تو�سيحية  ر�سوم  اأو  فوتوغرافية، 

المطلوب ن�سرها.

اأو  اليد  بخط  مكتوبة  مــادة  اأيــة  قبولها  عــــدم  عن  المجلة  تعتـــذر   

مطبوعة ورقيًا.

 ترتيب المواد والأ�سماء في المجلة يخ�سع لعتبارات فنية ولي�ست له 

اأية �سلة بمكانة الكاتب اأو درجته العلمية.

 تمتنع المجلة ب�سفة قطعية عن ن�سر اأية مادة �سبق ن�سرها، اأو معرو�سة 

للن�سر لدى منابر ثقافية اأخرى.

لم  اأم  ن�سرت  اأ�سحابها  اإلــى  ترد  ل  للمجلة  المر�سلة  المواد  اأ�سول   

تن�سر.

اإبالغه  ثم  ورودهــا،  حال  مادته  بت�سلم  الكاتب  اإبــالغ  المجلة  تتولى   

لحقا بقرار الهيئة العلمية حول مدى �سالحيتها للن�سر.

وفق  منا�سبة،  مالية  مكافاأة  بها  تن�سر  مادة  كل  مقابل  المجلة  تمنح   

يزود  اأن  كاتب  كل  وعلى  لديها،  المعتمدة  والمكافاآت  الأجــور  لئحة 

برقم  مقرونا  البنك  وعنوان  وا�سم  ال�سخ�سي  ح�سابه  برقم  المجلة 

هاتفه الجوال.

�شــــــــــــــــــروط

واأحكــام النـــ�رش يف

الهيئة العلمية

م�شت�شارو التحرير

البحرين ابراهيم عبداهلل غلوم 

م�شر اأحمد علي مر�شي 

اليمن اأروى عبده عثمان 

الهند بارول �شاه 

لبنان توفيق كرباج 

اأمريكا جورج فراند�شن 

الكويت ح�شة زيد الرفاعي 

المغرب �شعيد يقطين 

ال�شودان �شيد حامد حريز 

كينيا �شارلز نياكيتي اأوراو 

العراق �شهرزاد قا�شم ح�شن 

اليابان �شيما ميزومو 

الجزائر عبد الحميد بورايو 

ليبيا علي برهانه 

الأردن عمر ال�شاري�شي 

الإمارات غ�شان الح�شن 

اإيران فا�شل جم�شيدي 

اإيطاليا فران�شي�شكا ماريا كوراو 

�صوريا كامل ا�شماعيل 

الفلبين كارمن بديال 

ال�صعودية ليلى �شالح الب�شام 

فل�شطين نمر �شرحان 

اليونان نيوكلي�س �شالي�س 

تون�س وحيد ال�شعفي 
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ت�ستمل الفنون المو�سيقية ال�سعبية البحرينية 

على عدد من االآالت المو�سيقية المتنوعة  والتي 

االآالت  لت�سنيف  الع�مة  االأق�س�م  تحت  تندرج 

المو�سيقية ال�سعبية المتع�رف عليه� على م�ستوى 

التي  القريبة  الح�س�رات  وبع�ض  العربي  الوطن 

هي  )الجربة(  واآل��ة  الع�سور.  عبر  ت�أثير  له� 

)القربة(  العربية  للمفردة  ال�سعبية  اللفظة 

التي تعني اأداة لحمل ونقل الم�ء ك�نت ت�ستخدم 

)اآالت  ق�سم  تحت  االآل���ة  ه��ذه  ت��ن��درج  قديم�، 

اآلة )ال�سرن�ي( مع الف�رق  النفخ( ال�سعبية، مثل 

وهن�ك  ال�����س��وت،  وخ���م��ة  التكوين  عن��سر  ف��ي 

اآالت وترية تنتمي اإلى م� يعرف )ب�لقيث�رة( في 

الح�س�رات القديمة مثل اآلة الطنبورة مثل، ومنه� 

العربية  المو�سيقية  االآالت  اإلى  ب�سلة  يمت  م�  

مثل اآلة العود، وعدد من االآالت االإيق�عية، تتنوع 

االأغرا�ض  لخدمة  وتطوع  توظف  ت�سكيلة  في 

الفنية التي تنتمي اإليه� وتوظف تلك االآالت في 

مثل  االآلة  تلك  ا�سم  م�يحمل  منه�  متعددة  فنون 

فن )الجربة( وم� ي�س�حب تلك الفنون من اآالت 

اإيق�عية مختلفة االأ�سك�ل.

اإلى  ال��واف��دة  الفنون  اإح��دى  الجربة  تعتبر 

ففي  م�سمي�ت،  عدة  وله�  العربي  الخليج  منطقة 

البحرين ت�سمى )الجربة( وفي االإم�رات العربية 

من  فن  وهو  )الهب�ن(  ت�سمى  والكويت  المتحدة 

اأتت مع هجرة القب�ئل العربية  الفنون الوافدة  

التي ك�نت تقطن ال�س�حل ال�سرقي للخليج العربي، 

ويطلق على هذا الموقع عند الع�مة )بر ف�ر�ض( 

للجمهورية  ت�بعة  المنطقة  تلك  ك���ن��ت   واإن 

بط�بعه�  تتميز  اأنه�  اإال  االإيرانية،  االإ�سلمية 

والكثير  والفنون  واالأزي����ء  اللهجة  في  العربي 

ال�سللي  التكوين  وف��ي  والتق�ليد  ال��ع���دات  من 

لل�سك�ن، حيث اأن هن�ك عددا من القب�ئل العربية 

وقطنت  العربية  الجزيرة  �سبه  من  نزحت  التي 

منطقة  اإل��ى  ع���دت  اأنه�  ثم  االإي��ران��ي  ال�س�حل 

ال�س�حل الغربي حيث  الخليج العربي وب�الأخ�ض 

العربية  الخليج  دول  ف��ي  وانت�سرت  ا�ستقرت 

وخرجت ب�أنم�طه� الغن�ئية التي لم يبق منه� في 

البحرين والخليج العربي اإال )الهب�ن( اأو م� يطلق 

اأو  الحولة  )العرب  اإ�سم  ويطلق  )الجربة(  عليه 

المنطقة،  ال�سك�نية في  الفئة  الهولة( على هذه 

حيث ا�ستط�ع هذا الفن بخفته وجم�ل اإيق�ع�ته 

ورق�س�ته اأن يذوب ويتف�عل مع الوجدان العربي 

ال�سعبي  الخليجي  المزاج  تقبله  وبذلك  وفنونه، 

وا�ستوعبه �سمن م� ا�ستوعب من الفنون والوافدة 

الخليج  �سعب  روح  �سميم  من  ب�لفعل  اأ�سبح  حتى 

ن�سبة  االإ�سم  بهذا  �سمي  )الجربة(   فن  العربي. 

الم�ستخدمة  الرئي�سية  المو�سيقية  االآل��ة  اإل��ى 

اأهل  اأداء هذا الفن وهي ) القربة( وينطقه�  في 

الخليج )الجربة(، ويذكر اأحد المتخ�س�سين في 

هذا النوع من الغن�ء ويدعى )عبداهلل بخ�ض( من 

بمملكة  المحرق  بمح�فظة  الحد  منطقة  �سك�ن 

عرفه�  عربية  اآلة  هي  القربة  اآلة  »اأن  البحرين 

جلد  ي�سلخون  ك�نوا  حين  ال�سحراء  في  العرب 

الم�عز ويجعلونه� اإن�ء  يحمل اللبن اأو الحليب اأو 

االآلة  هذه  اأ�سل  اأن  الراوي  يوؤكد  وبذلك  الم�ء. 

من  نزحت  التي  العربية  القب�ئل  مع  ج�ء  عربي 

ال�س�حل  وا�ستوطنت  العربية  الجزيرة  �سبه 

القب�ئل  ه��ذه  على  ويطلق  ع���دت.  ثم  االإي��ران��ي 

)العرب الحولة اأو الهولة(«.
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الجــــــــربــــــة 
فن عربي عاد إلى جذوره



  الفنج��ل االأول ) الهي���ف (

  وهو الفنجال الذي يحت�سيه المعزب اأو الم�سيف قبل اأن 

يمد القهـوة ل�سيوفه. 

ــــت هــــــذه الــــــعــــــادة عـــنـــد الـــعـــرب   وقــــديــــمــــا كــــان

لياأمن �سيفهم من اأن تكون القهوة م�سمومة.

الفنج��ل الث�ني ) ال�سي����ف (

وهو  لل�سيف  ــقــدم  ي ــــذي  ال الأول  الــفــنــجـــــال  ـــو  وه

البادية  في  قديما  ال�سيف  كــان  وقــد  ال�سيافـة،  واجــب 

يكون  اأن  اأو  ــعــداوة  ال حالـة  فــي  اإل  �سربه  على  مجـبرا 

ل  فــكــان  الــمــ�ــســيــف،  عــنــد  ـــوي  وق �سعب  طــلــب  لل�سيف 

بالتلبية، المعزب  اأو  الم�سيف  من  وعـد  بعد  اإل   ي�سربه 

  وقد كان من عظائم الأمـور اأن ياأتي اإن�سان اإلى بيتك ول 

ي�سرب فنجالك اإل بعد تلبية طلبه، فاأنت حتما مجـبر على 

التلبيـة واإل لحق بك العـار عند النـا�س.

 الفنج��ل الث�لث ) الكي����ف (

لي�س  وهو  لل�سيف،  يقدم  الذي  الثاني  الفنجـال  وهو 

ي�سربه  لــم  اإن  الم�سيف  ي�سير  ول  �سربه  على  مجـبرا 

ال�سيف ومـــزاج  كيف  تعديل  مجـرد  هــو  اإنــمــا   ال�سيف، 

وهو اأقل فناجيل القهـوة قـوة عند العرب.

 

الفنج��ل الراب�ع ) ال�س�يف (

وهذا  لل�سيف،  يــقــدم  الـــذي  الــثــالــث  الفنجـال  وهــو 

اأقـوى  الفنجـال غالبـا ما يتركـه ال�سيف ول يحت�سـيه لأنه 

فنجـال. 

قه�وة لدى عرب الب�دي�ة

الم�سيف  مــع  فهـو  يحت�سـيه  مــن  اأن  يعـني  ــه  اأن اإذا   

بحـد  عنه  الدفـاع  على  ومجـبر  وال�سـراء،  ال�سـراء  في 

ــادي من  ــع ــي الــحـــــرب والــ�ــســلــم ي الــ�ــســـــيــف، و�ــســريــكــه ف

بين  مــن  ــان  ك واإن  حتى  حلفـائه  مــع  ويتحالف  يــعــاديــه 

لل�سيف اأعــــداء  الأ�ــســل  فــي  لــه  اأعــــداء   حلفائه مــن هــم 

تحـالف ع�سكري  عبارة عن عقد  الفنجـال  كان هذا  فقد 

كان  وقد  والم�سيف،  ال�سيف  مابين  اأمني  وميثاق  ومدني 

الموت  ويواجهون  �سداد  اأمورا  النـا�س  يحمل  الو�سـع  هذا 

ويحتر�سون  يتحا�سـونه  كانوا  فلذلك  ب�سببه،  والدمـار 

اأهل  يعملها  فعادة  فناجـيل   3 اأكثر من  �سرب  اأما  منه... 

وذوو �ساحب القهوة واأفراد قبيلته واأن�سباوؤه وذوو الدم.

 بقي اأن نذكر اأن هن�ك 

فنج��������ل ) الف�ر�ض ( 

حيث يكون هناك من يطلب �سخ�سًا ما بدم اأو ثاأر اأو 

ما �سابه اإن كان �سيخ القبيلة اأو كبيرا في ال�سن اأو امراأة 

يجمع �سباب القبيلة وفر�سانها وي�سب القهوة في الفنجال 

ويرفعه عاليًا على روؤو�س الأ�سهاد  واأمام الجميع ويقـول:

؟ ي�سرب�ه  م��ن  ف�����لن  ب��ن  ف�����لن  فنج��ل   ه��������ذا 

اأي من ياأخذ حقنا اأو ثاأرنا اأو دمنا منه؟

فيقوم اأحد الفر�سان ويقـول: اأنا له.. وياأخذ الفنجـال 

اإلى  يعـود  ول  ال�سخ�س  هذا  طلب  في  ويذهب  وي�سربـه، 

ل�ساحب  انتقم  اأنــه  على  البينة  اإح�سـار  بعد  اإل  قبيلته 

الفنجـال من ال�سخ�س المطلوب!..

واإل فله اأحد خيارين:

- اإما اأن يجلى من قبيلته ول يعـود لها اأبدًا   لما لحقه من 

ذل وعار َو�سم بها جبينه.

مدعاة  وي�سبح  والعار  بالخزي  محمال  يعود  اأن  واإمــا   -

ل�سخرية اأفراد القبيلة �سغيرها وكبيرها رجال ون�ساء 

ول يتزوج منها ول يخرج للحرب مع فر�سانها. 

 فناجين القهوة 
عند البدو 
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بثه موقع » جمموعة العربية « على االنرت نت دون ا�سم الك�تب



ل يمكن لأي كان اأن يتجاهل دور الموروث ال�سعبي 

من  اأو  الميدان  من  وجمعه  تثبيته  اإلى  ال�سعي  واأهمية 

عقول النا�س و�سدورهم في حفظ الذاكرة الجماعية ول 

يختلف اإثنان في اأن الهتمام بحفظ الذاكرة الجماعية 

بناء �سرح  اأ�سا�سية في  لبنة  الأقــوام هي  لأي قوم من 

مجتمع ما والنهو�س به وحمايته من اأي اأخطار خارجية 

الذي  الجوهري  ال�سوؤال  بــه. ولكن  وتترب�س  تهدده 

ال�سعبية  الذاكرة  مازالت  هو: هل  اليوم  نف�سه  يطرح 

اإزاء غزو التخزين اللكتروني  تحظى بالمكانة نف�سها 

زمن  فــي  نريد  مــا  على  الــوقــوف  و�سرعة  للمعلومات 

العلماء  ت�ساءل  والأتعاب؟فقد  التكاليف  وباأقل  قيا�سي 

اليوم كثيرا حول هذه الم�ساألة وعما اإذا كان الأ�سخا�س 

يمكن  التي  المعلومات  تذكر  احتمالت  لديهم  تتزايد 

اإليها ب�سهولة عن طريق اأحد الحوا�سيب مثلما  العودة 

تتزايد لدى الطلبة احتمال تذكر حقائق يعتقدون اأنها 

اأن  �ستاأتيهم في اختبار. واأظهرت بع�س الإح�سائيات 

الأ�سخا�س الذين يعتقدون اأنهم لن يتمكنوا لحقا من 

العثور على معلومات معينة واأن م�سادر بحثهم �سحيحة 

المعلومات  تذكر  احتمال  كبير  ب�سكل  لديهم  تتزايد 

اأ�ساتذتهم. واأما  اأفــواه  من  اأو  النادرة  م�سادرها  من 

اأنهم �سيجدونها ب�سرعة لحقا فاإنهم لن  اإذا اعتقدوا 

اأن  اأو تذكرها. واأكيد  يبذلوا اأي مجهود يذكرلحفظها 

مثل هذه الآراءتخ�س كذلك الثقافة ال�سعبية بمختلف 

اأ�سكالها وميادينها. ول�سك اأن الجمع وال�سماع من اأفواه 

التخزين  و�سائل  في  يغيب  قد  الذي  �سحره  له  الــرواة 

الحديثة رغم اأن الذاكرة الب�سرية تتكيف مع تكنولوجيا 

من  له  الميداني  البحث  اأن  اإل  الجديدة،  الت�سالت 

القدرات في تر�سيخ المعلومات و�سد ال�سامع والتحكم 

نفتقده  قد  ما  التفاعل  على  وبعثه  المتقبل  حوا�س  في 

اإذا عدنا اإلى كتاب اأو �سا�سة حا�سوب.لكن هذه الذاكرة 

الن�سيان  ويتهددها  لالآفات  للتعر�س  قابلة  الب�سرية 

تع�سدها  اأن  ــى  اإل فــي حاجة  وهــي  والــمــوت  والــخــرف 

ت�سمن  حتى  تعو�سها،  اأن  ل  الحديثة  التدوين  و�سائل 

»بودي«  النتروبولوجي  مالحظة  اإن  وبقاءها.  خلودها 

في قوله: »ل يمكننا في نف�س الوقت اأن نحزن وندعي 

اأن وفاة عجوز في اإفريقيا ت�ساهي تماما اإحراق مكتبة« 

الجديدة  القديمة  المفا�سلة  هــذه  جديد  من  تطرح 

وبين  �سفويا  المتناقلة  التقليدية  المعرفة  و�سائل  بين 

التكنولوجيا  بو�سائل  المرتبطة  الحديثة  المعرفة 

تميل  الب�سرية  الذاكرة  اأن  الثابت  اأن  اإل  المتطورة. 

اإلى التفاعل والنتقاء للتر�سيخ والتثبيت. وبموت راوية 

نفتقد التفاعل بين كائنين يتناق�سان ويثري هذا ذاك 

بحوارهما وتفاعلهما. فالذاكرة تتفاعل مع الأفراد وقد 

تتركز على اأقوال ملفوظة من العائلة اأو الأ�سدقاء. تقول 

اإحدى الباحثات في هذا المجال في نطاق حديثهاعن 

المعرفية  الو�سائل  تحدثه  قد  الذي  والخمول  التواكل 

»اأحب  النا�س:  المعلومات الحديثة في ذاكرة  لتخزين 

م�ساهدة ريا�سة البي�سبول لكني اأعلم اأن زوجي يعرف 

قواعد اللعبة لذا عندما اأريد اأن اأعرف �سيئا بخ�سو�س 

اللعبة فاإني اأ�ساأله ول اأكلف نف�سي عناء تذكره«.

اإن الذاكرة القوية تحتاج اإلى تمارين ودربة ومرا�س 

وهي تحتفظ بكل الأ�سياء الجميلة والقوية التي ت�سمعها 

ولها القدرة بعد ذلك على �سياغتها في اأ�سكال اإبداعية 

مختلفة.

الموت  يتهدده  الذاكرة  من  لجزء  فال�سعرت�سجيل 

والتاريخ  ما  لــذاكــرة  باآخرتخليد  اأو  ب�سكل  والــروايــة 

ت�سكل  الهامة  الإن�سانية  العلوم  من  وغيرها  والفل�سفة 

ذاكرة المجتمعات وتوؤ�سل هويتها. وهذا جميعا ينطبق 

المعارف  اأكثر  من  باعتبارها  ال�سعبية  الثقافة  على 

الإن�سانية اعتمادا على الذاكرة وتر�سيخا لها.

نور اله���دى ب�دي���ض

جامعيـــة تون�سية

ــر
ــــ

دي
ــــ

صـــ
ــــ

تــ

الّذاكرة الشعبية 
والّذاكرة اإللكترونّية
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حضور التراث 
على المسرح
مقدمة في اإزاحة الأوهام

اإبرهيم عبداهلل غلوم/ كاتب من البحرين

تقليب الأوهام

لن يكون دقيقاً اأن اأعبر عن ح�شور التراث في 

الن�ـــس الم�شرحي باأنه من قبيل ال�شتدعاء اأو 

التوظيف ، اأو نحو ذلك مما يدل على هام�شية 

اأدلـــة ح�شور التراث ، �شواء في الن�س اأو في 

العر�ـــس. وقد �شاد النظر اإلى ح�شور التراث 

فـــي الم�شرح على اأنه ل يعدو اأن يكون تقنية 

عابـــرة، اأو طريقة، اأو اأ�شلوباً يلجاأ له الكاتب، 

اأو المخـــرج حينما ي�شاء ذلـــك.. وحقيقة الأمر 

بخـــالف ذلك كمـــا �شاأبيـــن من خـــالل العمل 

علـــى تنحيـــة الأوهـــام ال�شائدة حـــول عالقة

الثقافـــة باأن�شـــاق  اأو  بالتـــراث،  الم�شـــرح 

ال�شعبية ب�شورة كاملة.

اآف������ق
اأدب �سعبي

ع�دات وتق�ليد

مو�سيقى وتعبير حركي

ثق�فة م�دية

جديد الثق�فة ال�سعبية

اأ�سداء
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ً اأولً : التراث لي�س ما�شيا

وأول ما يقلب ذلك النظر الس��ائد إلى حضور 
التراث هو أن أحداً يصع��ب عليه الحفر في معنى 
المسرح دون أن يتمَثّل تلك الخصوصية الغامضة 
المتصلة بعالقة المس��رح بالتراث.. أو بالماضي. 
وربم��ا كان ه��ذا الحض��ور م��ن الهيمن��ة، ومن 
التناقض، وربما من الالمحدودية بحيث أنه يشكل 
الجانب الالمتجانس في معنى المس��رح  وداللته، 
ويحضر خطاب الماضي، أو التراث على المس��رح 
ال كمرجع، وال كوظيفة، وال كزخرف، وال كخلفية، 
وإنم��ا كحركة يتش��كل النص في س��ياقها، ومن 
خ��الل فضائها بأكمله، س��واء من خ��الل الكتابة 
المباش��رة أو التجري��ب المباش��ر عل��ى مفردات 
الماض��ي / الت��راث.. أو م��ن خالل سلس��لة من 
التقابالت والمش��اكالت بين ما نرده إلى المفاهيم 
والظواهر التي يتيحها لنا االستنباط من التراث، أو 
ما نرده إلى االس��تعارات البالغية التي يمنحها لنا 
استعمال التراث بوصفه خطاباً متماهياً أو متناصاً 

في خطاب النص )المسرحي(.
ومن أجل توضيح هذه الصورة التي ربما بدت 
معقدة س��أعود إلى مقارب��ة خطيطة وضعتها من 
أجل التع��ّرف على اختراقات حضور مس��تويات 
الزمن في المس��رح، وتوضح لنا هذه الخطيطة أن 
أي منغمس انغماس��اً حقيقياً في المسرح يدرك أن 
لهذا المس��رح حّدين قاطعين : أحدهما يغوص في 
الماضي، واآلخ��ر يغوص في الواقع، وأن الحراك 
المتب��ادل بينهما ه��و المؤس��س الحقيقي للمعنى 
الجوهري في المسرح. ولم يكن المسرح في يوم 
من األيام حت��ى مع المس��رحيات التاريخية التي 
تتخذ م��ن التاريخ مجرد خلفية زاهي��ة، أو قطعة 
زمني��ة منفصلة، يغوص بأحد الحدين دون اآلخر. 
فإّما أن يكون بهما ويكون مسرحاً، وإّما أالّ يكون 

بهما فال يكون مسرحاً.
والس�ؤال ال�ذي ُيطرح في هذا الس�ياق: هل 
المعن��ى أو الداللة والرؤية تتج��َرّد ألحد الحَدّين، 
وتنح��از له وح��ده ماضي��اً أو واقع��اً؟.. أم أنها 

تعيد صياغة العالم بمنظور رؤية قوامها تش��ابك 
األزمنة–الماضي والحاضر والمستقبل فوق أرضية 
مش��تركة، ومنطقة متأججة بالص��راع والتناقض 
وع��دم التجان��س؟.. وإذا كانت ه��ذه األرضية أو 
المنطقة التي تش��كل مس��احة النص )المسرحي( 
فإننا في هذه الحالة نستطيع اختزال حِدّ الماضي، 
وإن كان تاريخاً.. أو حكاية أو أس��طورة بعيدة مع 
حّد الواقع، فبنية النص المتناقضة الالمتجانس��ة 
ه��ي قوام ه��ذا االختزال، ه��ذا من ناحي��ة، ومن 
ناحي��ة أخرى فإن الماضي يق��ع في بؤرة منظور 
صاحب ذل��ك النص المكتوب )المؤل��ف(، وتبئير 
هذا المؤلف للماضي ظاهر وخفّي، مفصح عنه أو 
مكن��ون ومعمّي. وال يتموضع ه��ذا التبئير إالّ في 
الواق��ع الذي يحقق وجود المؤل��ف. مما يعني أن 
المسرح في أي عصر من العصور مهما غاب بعيداً 
م��ع الماضي، فإن ما ينجزه لي��س للماضي وإنما 

للحاضر / الواقع )الزمن الذي ينجز النص(.
إن ه��ذا المعنى يقلب مفه��وم الماضي بمعناه 
التراتبي، ويجعله مقترناً بالواقع في عمود واحد، ألنه 
في أبسط معانيه على المسرح أحداث وشخصيات 
تعك��س زمنها التاريخي كما تعكس زمن الس��ارد 
الواقع��ي )المؤلف/ المتلقي( إما بواس��طة قانون 
االس��تدعاء، أو االس��تلهام أو قانون التوظيف، أو 
قانون اإلس��قاط الطبيعي أو العكسي.. وهكذا فإنه 
على المسرح يصاغ الماضي–وقد كان واقعاً قبل 
التشّكل على المسرح–ليكون تشكيالً للواقع الذي 
يحدث اآلن، أو المس��تقبل الذي سيحدث في زمن 
السارد )المؤلف / المتلقي(. وفي كل األحوال فإن 
هناك بؤرة ثابتة ال تميل عنها الحساسية المسرحية 
وهي الواقع. وإذا افترضنا هنا الخطيطة المرسومة 
لمادة المسرح كبوصلة تضم العديد من مستويات 
الزم��ن المتماهية بين ثالثة فواصل رئيس��ية هي 
الماضي والواقع والمس��تقبل، فإننا سنرى مؤشر 
هذه البوصلة يتحرك أَنّى كان المصدر األساس��ي 
للمادة الخام المكّونة لش��كل المس��رحية ومادتها 
فقط، لكنه س��يثبت دائماً أمام مفصل الواقع، كما 

يبينه الشكل التالي :
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إن المك��ّون األساس��ي لحساس��ية النظر إلى 
الواق��ع ال يمك��ن افتراضه فوق ح��ّد منفصل عن 
الماض��ي.. فالزم��ن مس��رح مطل��ق لتكوين هذه 
الحساس��ية دون قيود، أو ش��روط مسبقة، وهذا 
يعني أن الماضي لن يكون هامش��ياً على اإلطالق 
على خش��بة المس��رح، ولن يكون مجرد استدعاء 
أو توظي��ف، وهو ليس خلفية يتُمّ بها تطريز النظر 
إل��ى عالم الواقع، وإنما هو س��يرورة، وحركة في 
التاريخ، وهو بهذا المعنى مكّون جوهري لسلسلة 
م��ن األس��باب والعل��ل والصور واألفكار س��واء 
اتخذناه��ا في نص الرواي��ة، أو نص القصيدة، أو 
نص المسرحية.. وس��واء نظرنا إليها فوق خشبة 

العرض المسرحي.. أو فوق حركة التاريخ.

ثانياً : التراث لي�س اأقنعة

م كثيرون بأن التراث من حيث كونه أحداثاً  يتوَهّ
وشخصيات وثيمات ومفردات  يشِكّل سلسلة من 
األقنع��ة، يوظفها الكاتب من أجل مراوغة الرقابات 
المكنون��ة ف��ي المجتم��ع حول األف��كار وحريات 
التعبي��ر، وه��م لذلك يفس��رون انهم��اك عدد من 
الكتّاب بموضوعات التراث والتاريخ واألس��اطير 
بأنه مؤش��ر على أزمة الحريات ف��ي المجتمعات 
العربي��ة، وهو مظه��ر لحضور رقابات الس��لطة 

والدين والتقاليد..

وأعتقد أن التفس��ير السابق ال يرتكز على فهم 
جوهري للمسرح وال للتراث، وإنما يعتمد على فهم 
المسرح بوصفه موضوعات تتقاطع مع المحرمات 

https-//picasaweb.google.com/chicagotheaterblog/20090605ArabianNightl



16
العدد

آفــــــاق

الثقافة الشعبية  ـ  خريف 2011 15

الس��ائدة في المجتمع.. وقد س��اد اعتق��اد لفترة 
طويلة من تاريخ المسرح العربي بأن المسرح هو 
معالجة موضوعات السياسة والسلطة والمحَرّمات 
بوجه خاص، س��واء اتصلت بالدين أو بالجنس أو 
بغيرها. وتوّسع هذا االعتقاد إلى الحِدّ الذي وصل 
فيه فهم البعض للمس��رح بأنه معالجة كل مشاكل 

المجتمع في آن واحد.

مثل هذه النظرة وضعت المس��رح في مواجهة 
بدون ش��ك أم��ام المجتم��ع والس��لطة والقوانين 
السياس��ة  صف��وف  إل��ى  فتح��َوّل  والتقالي��د، 
وااليديولوجي��ا، ووقفت منه السياس��ات الثقافية 

الرس��مية مواقف مضادة، وأصبح–أي المسرح–
وس��يلة انتهازية ف��ي يد المصفوفات السياس��ية 
جميعه��ا، ومن ثم قَلّ اإلبداع في��ه، وكثر الخطاب 
االيديولوج��ي المتك��ىء على التراث.. والمتس��تر 
بأقنعته المختلفة من ش��خصيات وأحداث ورموز 
اقترنت باس��تمرار بمعنى الس��طلة والس��الطين، 
وما ينض��وي في ذلك من دالالت نمطية س��ائدة 

ومعروفة في الثقافة العربية.

مثل هذه النظ��رة »النفعية« »االنتهازية« خلقت 
أوهاماً مضلّلة حول معنى المس��رح أوالً.. وحول 
كيفية عالقته بالتراث ثانياً.. فالمس��رح في سياق 

https-//picasaweb.google.com/chicagotheaterblog/20090605ArabianNigh
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ه��ذا الوه��م ه��و المنب��ر األوس��ع لاليديولوجيا 
وللسياس��ة.. والتراث هو مس��تودع األقنعة، وهو 
المع��ادل الموضوعي لكل م��ا يجري بين ظهراني 
السياسة والسلطة والمواطن والمجتمع من قضايا 

االستغالل والظلم وغياب الحريات الخ..
وس��ط ه��ذا االعتقاد وتل��ك األوهام ش��اعت 
مصطلحات »اإلس��قاط السياس��ي« و»التوظيف« 
و»االس��تدعاء« و»التثوي��ر« ونحوها مم��ا اقترن 
باس��تخدام التراث على المس��رح من مصطلحات 
اس��تهلكها النقد األدبي لعقود م��ن الزمن.. وهي 
كلها تش��ير إلى أن شروط التراث تفرض هيمنتها 
على كيفية انبناء الخطاب في النص المسرحي.. إَنّ 
خطاباً بأكمله هو خطاب التراث والثقافة الش��عبية 
وش��خصياتها وأقنعتها يراد لها الحضور بش��كل 
مس��بق على حضور خطاب أكثر منه تعقيداً ودقة 
وإش��كالية وهو خطاب النص.. وهناك مس��احات 
كبي��رة تعمل ف��ي خط��اب النص المس��رحي لم 
َيْنُظر لها النفعيون الس��ابقون بعين االعتبار وهي 
مساحات الالشعور، واالستيهام، واختراقات العادة 
والمألوف، واشتغاالت الالمنطق في خلق المنطق، 
واشتراطات أخرى معقدة وغير متجانسة ال حصر 
لها، تعمل جميعها كمرجع في تكوين خطاب النص 

بعيداً عن االستباقات التراثية الجاهزة.

ثالثاً : التراث لي�س هوية منغلقة

ارتبط مفهوم المس��رح خالل مايزيد عن ثالثة 
عقود، وحتى اآلن بش��عار الع��ودة إلى التراث من 
أجل خلق مس��رح عرب��ي أصي��ل، أو دراما ذات 
هوية عربية أو ذات طبيع��ة درامية عربية. وبينما 
كان األوربيون يس��تلهمون من التراث الشرقي/ 
والعربي ما يصق��ل إحساس��هم بالمعنى العميق 
واإلنساني للمس��رح ومن ثَمّ للحياة، وما يجعلهم 
أكثر ق��درة على امت��الك أدوات وتقنيات ومناهج 
تجريبية جديدة من أجل تأس��يس مفهوم إنساني 
ش��امل للمس��رح.. أق��ول بينما ذل��ك يحدث نجد 
العك��س في المس��رح العربي. وما ش��عار »ربط 
التراث بخلق مس��رح عربي« إال الصيغة المباشرة 

المعبرة ع��ن النكوص بالمعنى اإلنس��اني في فن 
المس��رح.. ومن ثَمّ في فهم طبيعة حضور التراث 

في الحياة العربية.
لقد أصبحت مش��كلة المس��رح العربي خالل 
سنوات عديدة تتلخص في الذهاب إلى التراث دون 
مصاحب��ات عقالنية، واعتقد الجميع في ذلك نوعاً 
من التجريبي��ة الجديدة، خاصة أنه��ا توافقت مع 
إش��كالية األصالة والمعاصرة في الثقافة العربية، 
وتداعياتها في الفن، والفكر والسياس��ة والمجتمع 
والتنمية، وقد كّرست العقود الثالثة األخيرة مقولة 
التراث على المسرح بوصف التراث ممثالً لألصالة 
ف��ي مقابل القال��ب المس��رحي األوروبي بوصفه 
ممثالً للحداثة أو المعاصرة، وبذا جرى اس��تلهام 
��ف،  الت��راث على ه��ذا النح��و التصنيفي المتعِسّ
ووضعت حلقات التراث ومس��احاته في سياقات 
تقابلية مع قوالب مسرحية أوروبية هي في األصل 
ذات س��ياقات تراثية في الثقافة التي تنتمي إليها.. 
إذ من يس��تطيع أن يفّك عالقة المس��رح اليوناني 
بالت��راث، أو المس��رح الروماني بالت��راث، ومن 
يس��تطيع أن يجّرد مس��رح شكس��بير من التراث 
والتاريخ، أو مس��رح أبسن وسترندبيرغ وبرتولد 
بريخت وموليير وراسين وكورني.. وهل يستطيع 
أحد أن يفصل اش��تغاالت المخرجين المسرحيين 
العظام أمثال ستانسالفسكي ومايرخولد وغيرهم 
عن تراثهم الثقافي ال��ذي قضوا عمرهم يحفرون 

فيه، وينقبّون في خالياه.
وم��رة أخ��رى ينح��رف النظ��ر إل��ى التراث 
ألسباب غير عقالنية فوق خشبة المسرح، فوسط 
الخطاب المنغلق عل��ى االيديولوجيا القومية الذي 
س��يطر على الثقافة العربية منذ الستينات انهمكت 
التطبيق��ات العملي��ة في ه��ذه الثقافة م��ع مقولة 
الت��راث.. فالمش��روع القومي لم ينتق��ل إلى حيّز 
الواقع في أية تجربة عملية )عقالنية وديمقراطية( 
وإنم��ا ب��دأت سلس��لة إخفاقاته تتوال��ى.. وبدأت 
سلسلة من دعاوى االشتراكية تتحَوّل إلى سلسلة 
من دع��اوى الليبرالية، وفي هذا الس��ياق وجدت 
مقولة التراث تربتها بحث��اً في الماضي التقليدي، 
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وإثبات��اً إلمكانيات الذات القومي��ة وااليديولوجية 
المتراجعة.إن المس��رح العربي–إذن–ال يذهب إلى 
التراث مبرءاً من االس��تباقات التاريخية المندمجة 
في س��ياقات الظروف الطارئة التي مرت بها األمة 
العربي��ة، وإنما انغمس��ت فكرة الت��راث في هذه 
الظروف وأصبحت إحدى شروطه.. بينما هي على 
المس��رح تخترقها شروط مغايرة، ومختلفة تماماً 

عن شروط كونها ظرفاً تاريخياً طارئاً..
أما مسألة الش��غف بإثبات الهوية العربية عبر 
التراث على المس��رح فهي تتناق��ض مع عقالنية 
التجريب ال��ذي خرجت في أوس��اطه أوالً.. وهي 
ال تنس��جم مع خط��اب النص الذي يتأس��س عبر 
ش��روط متس��قة ومتعارض��ة، منس��جمة وغير 
منس��جمة، وذلك ألن الهوية فعٌل نشحذ به قراءتنا 

للنص، إنها شحنة ثقافية نمأل بها ما يسميه روالن 
ب��ارت بالمس��احة الفارغة الموج��ودة في النص. 
وه��ي لذلك طارئة.. ومتداخلة مع نش��اط التأويل 
والق��راءة المعاكس��ة–ربما–للنص. وم��ن ناحية 
ثانية فإن شعارات الهوية المطروحة تتعارض مع 
عقل التجريب ال��ذي يفترض إلغاء حواجز الهوية، 
وحواج��ز المصفوفات االجتماعي��ة التي تصنعها 
رواسب وأنساق المجتمع الثقافية. ومن أجل ذلك 
أستطيع القول أن الكّم الكبير من نصوص المسرح 
العربي التي ذهبت إلى التراث لم تؤصل مس��رحاً 
لتها كش��وف  عربياً، وإنما اس��تعادت تقنيات أَصّ
المس��رح األوروبي الحديث، وخاصة عند بريخت 
لته حق��اً ال يتمثل في  وغيره، والجان��ب الذي أَصّ
ابتكار تقنيات ووس��ائل وصور وأش��كال، وإنما 

https-//picasaweb.google.com/chicagotheaterblog/20090605ArabianNight
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يتمثل في وضع كٍمّ مسرحي ُعني بتفسير وقراءة 
الت��راث ال غي��ر. ينطبق ذلك على مس��رح توفيق 
الحكيم وس��عد الله ونوس وألفريد فرج ومحفوظ 
عبدالرحمن وعزالدين المدني وصالح عبدالصبور 

وغيرهم.

ً رابعاً : التراث لي�س اإ�شقاطا

حين نقلِّب أكثر في تلك األوهام السائدة، ونعيد 
النظر في تجاربنا المس��رحية، بعيداً عن س��لطتها 
س��تبدو فكرة المس��رح نقية، م��ن النقاء بحيث ال 
توصف.. عميقة من العمق بحيث لن تدرك.. معقدة 
وغير منسجمة من التعقيد وعدم االنسجام بحيث 
أنها لن تجعلنا نفرغ تماماً من قراءتها وتأويلها.. بل 
إنها لن تتسع لها نصوص تجربة مسرحية محددة 
ف��ي مجتمع ّما، أو محيط ّما.. أما التراث في النص 
المسرحي فال يمكن أن أنظر إليه إالّ بوصفه حركة 
في نسيج ذلك النقاء والعمق والتعقيد، وهو حركة 
في نسيج الفضاء الذي يسرده النص. وسواء كان 
هذا التراث موج��وداً أو متناّص��اً أو متخياّلً فإنه 
عرضة للتناقض والتعارض مع تشكيالت نسيجية 

موازية ال حصر لها.
تحويلية  عمليات  التراث–إذن–إلى  س��يخضع 
صعبة، وشائكة، استعارات، وتمثالت، وتعارضات 
ال حصر لها، س��تجعله يقوم بالتمثيل.. تماماً كما 
س��تقوم أية م��ادة مس��تعارة بمثل ه��ذا التمثيل، 
س��واء جاءت على لس��ان هذه الشخصية أو تلك.. 
فالتراث لحم��ة داخلية من ص��ور وأفكار، وليس 
ش��حنة خارجية من إس��قاطات التأويل والقراءة، 
كما افترضت ذلك الكثير من النصوص المسرحية 
االيديولوجي��ة.. ولذا ال أتمثل��ه إالّ بوصفه حركة 
ذهني��ة تجري داخل النص، وتكِوّن بنيته مع جملة 
ح��ركات ذهنية أخرى ال حصر لها، لكَنّه لن يكون 
حرك��ة هامش��ية، إن��ه حركة تتص��ف بالحضور 
المركزي، والحض��ور الذي أعنيه أعمق وأش��مل 
من مصطلحات االس��تدعاء والتوظيف واإلسقاط 
والتأثير ونحوها.. الحض��ور هنا يعبر عن هيمنة 
نس��قية لها من القوة بحي��ث ال يمكن وصفها بأي 
مصطل��ح ُيقص��ي درجات حضورها ولو بش��كل 

جزئي، أو يختزلها في سياقات وتجليات هامشية.. 
إن الحضور الذي أعنيه طاقة متخّفية، وقوة مهيمنة 
وموّجهة للمفاهيم والتصّورات. والقوة أو الهيمنة 
أو الطاق��ة.. تقِرّب مفهوم الحضور الذي أعنيه من 
الصيغة النسقية التي تتحّول فيها مادة التراث إلى 
أفعال ومواقف وأفكار نفّس��ر به��ا الواقع وكأننا 
ابتعدنا عن التراث، بينما النس��قية تنخرط بنا في 
الحضور الشامل للتراث. وأرى بأن تصّور عالقة 
»الحض��ور« بين التراث والمس��رح هذه س��ُتعين 
على إعادة تقييم أدبية نصوص المسرح، كما أنها 
ي الكثير م��ن التص��ورات أو األوهام غير  س��ُتنِحّ

الدقيقة في عالقة التراث بالمسرح.

لقد خلّفت تلك األوه��ام التي حاولنا إزاحتها–
عبر الشكوك، وأسئلة النفي العقالني–سلسلة من 
التناقضات المهيمنة في النقد للمس��رح من جهة، 
وفي التنظير للتراث على المسرح من جهة أخرى، 
فقد س��اد النظر إلى التراث بأس��لوب توظيفي، أو 
استدعائي أو استلهامي، أو إسقاطي، وهذه أدوات 
تنظير ال قبل لها بتشخيص حالة الحضور النسقي 
للتراث على المسرح، ألنها–في اعتقادي–تتشابك 
جميعها في تش��خيص حالة الحضور »النس��قي 

للتراث«.

إن مصطل��ح »الحض��ور« يص��ف لنا بش��كل 
بنيوي/ أفقي ظاهرة العالقة بين المسرح والتراث، 
وفي نفس الوقت يهيىء لهذا المصطلح االستجابة 
النقدي��ة والفكري��ة لمحايث��ة الحض��ور العمودي 
للت��راث أيضاً، خاصة عندم��ا تصطنع المئات من 
النصوص المس��رحية حضوراً بازغاً )مباش��راً( 
أو تتقنّ��ع بحضور خفي يعيد إنتاج مفاهيم التراث 
وثيمات��ه، دونم��ا حاجة إل��ى اس��تخدام حكاياته 
ومفرداته المباش��رة.. وف��ي كلت��ا الحالتين فإّن 
الذهاب إلى كشف التجليات العميقة لبنية الحضور 
البّد أن يراود نصوصاً عملية بالتحليل والنقد وهو 

ما أرجو أن أفسح له مقالة أخرى.
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دور الحكــــاية 
الشـعبية في 
فهم الثقافة 
الشـــــعبــــية 
الفلسطينية

عمر ال�س�ري�سي / كاتب من األردن

اإن المدار�س المعا�شرة التي يمكننا اأن ن�شتعين 

بها لدرا�شة الدوافع الروحية الكامنة وراء بع�س 

اأ�شكال التعبير ال�شعبي هي المدر�شة الوظيفية 

والمدر�شة البنائية فقط.

و�شـــوف نكتفـــي مـــن اأ�شـــكال التعبيـــر ال�شعبي 

بالق�ش�س ال�شعبي، اأي بالحكاية بفرعيها ال�شعبية 

والخرافيـــة، وذلـــك اأن �شائـــر مكونـــات الثقافـــة 

ال�شعبيـــة القوليـــة اأو الأدب ال�شعبـــي كالأغنيـــة 

والأمثـــال والألغـــاز يخ�شـــع لدرا�شـــة مختلفة من 

التركيـــز على الم�شامين والأ�شـــكال، وهذا يحتاج 

لعمل اآخر م�شتقل. 

اآف������ق

اأدب �سعبي
ع�دات وتق�ليد

مو�سيقى وتعبير حركي

ثق�فة م�دية

جديد الثق�فة ال�سعبية

اأ�سداء
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Axum painting Queen of Sheba meets King Solomon 082
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إلى حكايتين: خرافية وشعبية  فسنعمد  لذلك 
بعض  على  ذلك  من  لنقف  والتفسير،  بالتحليل 
الدوافع الروحية التي كانت وراءها، وعلى بعض 
طرأ  وما  الفلسطينية  الشعبية  الشخصية  معالم 

عليها من تغيير وتطوير.
وتفسير  تحليل  الذهب«  رمان  »فرط  حكاية 
لنستخرج  الحكاية  لهذه  تلخيصاً  ههنا  ونورده 

منه التحليل والتفسير.
عام  آب  شهر  في  الحكاية  هذه  سجلت  ولقد 
وقد  عمان-  غربي   – البقعة  مخيم  في  1971م، 
عبد  أزمقنا  المرحومة  الخالة  النص  هذا  روت 

عامرية، وكانت إذ ذاك فوق سن األربعين.

خال�شة الن�س :

»فرط الرمان ذهب« فتاة تدر�س في 

الكّتاب، وحينما و�شل اإليها واجب حمل 

الغذاء اإلى الأ�شتاذ- وكان طعام الأ�شتاذ 

من قبل واجب التالميذ – ذهبت بالجاجة 

)الدجاج الم�شوي( والكماجة )رغيف الخبز 

النظيف(، وحينما دخلت 

على المعلم غرفة 

الكّتاب، وجدته 

ياأكل من لحم 

بغل معلق 

في ال�شقف 

خافت منه، 

ولأول مرة 

تراه في 

�صورة 

غول، 

فاألقت الطعام على عتبة البيت وعادت 

ب�شرعة اإلى اأهلها حافية القدمين من الخوف، 

وتركت حذاءها الذهبي اأي�شاً هناك.

يا فرط رمان  الداخل صارخاً:  بها من  فلحق 
الذهب!

فأجابت – نعم يا سيدي.
فقال: ماذا رأيت من سيدك عجب؟

باب  الذهب،  وبابوج  الجاجة  نسيت  حتى 
العتب؟

فردت على الفور:
رأيته يصلي ويصوم

ويعبد الرب القيوم
رأيته يصلي ويصوم

ويعبد الرب القيوم
ويقّري الوليدات )األوالد(
ألجل التوبة واإلحسانات.

وجعل يسترضيها ويالطفها.
وفي اليوم الثاني حدث معها ما حدث اليوم األول، 
وتكرر هذا الفعل أياماً، دون أن تخبر أهلها بما حدث 

معها، وفي النهاية قررت أال تذهب إلى الكتاب.
وذات يوم أهدي ألبيها السلطان ثوب الحرير 

في إحدى الخزائن.
بين  من  يدها  من  الغول  سحبها  الليل  وفي 
إلخ.  ذه��ب...  رمان  فرط  يا  ليسألها:  إخوتها 
من  نفسه. ضجرت  بالجواب  عليه  وترد  السؤال 
لباساً  رأت  الطريق  وفي  الوضع،  هذا  في  البقاء 
واتخذت  شعرها  وقصت  فلبسته  لرجل،  ممزقاً 
التي  البلدة  في  تدور  وجعلت  طاقية  رأسها  على 

وصلت إليها بإسم األقرع.
ومرة،  مرة  يقال  دكان  بباب  األقرع  وقف 
ازداد، فقال،  البيع قد  أن  الدكان  فالحظ صاحب 
يا أقرع لعل وقوفك بباب الدكان لصالح الدكان، 

أال تعمل معنا فيه؟
في  البقال  دكان  في  يعمل  األقرع  أصبح 

النهار وينام في الليل.
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وذات ليلة طلع له وجعل يضرب صفائح السمن 
والزيت ويفجر ما فيها ويسكبه على أكياس الطحين 
والحبوب، وحينما جاء صاحب الدكان قال: ليس 

لدي سكين أو سيف أو آلة حادة ألفعل هذا.
من فعل هذا إذن؟

ال أدري.
 – شيئاً  وسمع  رأى  عما  األق��رع  يقل  ولم 
فطرده البقال، وهام على وجهه ووصل إلى مدينة 

أخرى.
وهناك وقف بباب دكان لتاجر قماش، فشغله 

صاحبه معه، يبيع في النهار وينام بالليل.
وحدث معه ما حدث في دكان البقال، وحينما 
سأله  صغيرة  قطعاً  ممزقاً  القماش  التاجر  وجد 
عن سبب فعله هذا، فأنكر أنه من فعله، ولم يقل 
شيئاً عن الفاعل، فضربه التاجر وطرده، فهام على 

وجهه وقصد بالداً أبعد من األولى.
وعادت  األقرع  ثياب  عنها  ألقت  الطريق  وفي 
السلطان،  بلباسها األصلي، وقعدت بجانب قصر 
فرآها بعض الخدم وحكى لسيده عنها، فاستدعاها 
إليه وسألها أن تقبل به زوجاً. فقالت: بالحالل ال 

بالحرام.
أصبحت زوجة السلطان وأنجبت له ولداً.

وذات ليلة طلع لها الغول وأخذ منها إبنها وقلع 
أسنانها ولطخ فمها بالدم واختفى.

له  تذكر  لم  إبنه،  عن  السلطان  سأل  وحينما 
شيئاً عما حصل معها، والولد قالت له أنها ال تدري 

أين ذهب.
وكان  وبنتاً،  آخرين  ولدين  ذلك  بعد  وأنجبت 
تقول  ال  وهي  أخيهم  كمصير  جميعاً  مصيرهم 
زوجها  يستطع  لم  شيئاً،  عنهم  السلطان  لزوجها 
أن يتحمل األمر، فأمر بهجرها في غرفة صغيرة 

في زوايا القصر.
يذهب  أن  الثاني  العام  في  السلطان  نوى 
أمه  إلى  فذهب  الحج،  فريضة  ألداء  الحجاز  إلى 
يودعها، فطلبت منه أن يودع زوجته، فالدنيا من 
وهي  مسامحة،  يحتاج  والحج  حياة  ومن  موت 

حزينة فقيرة مهجورة.

ولم يذهب هو ليودعها أرسل أمه لذلك فسألتها 
عما تحب أن يحضره لها من بالد الحجاز. فقالت: 
جراب الحنّاء وعليه الصبر وإن لم يحضرها أدعو 

على جماله أن تتبول دماً بدالً من الماء.
ذهب السلطان إلى الحجاز وأدى فريضة الحج 
لينهض  نهره  جمله  امتطى  وحينما  الجمل،  على 
أنه تبول دماً،  إلى األرض فوجد  فلم يفعل، نظر 

فتذكر ما طلبت منه زوجته فاشتراه.
وعند عودته أعطى للمهجورة ما طلبت فقالت:

اصبروا  الحناء،  جراب  ويا  الصبر  علبة  يا 
مثلما صبرت

فلم تستطيعا الصبر فتفجرت العلبة والجراب 
وتفتتا.

عظيمة  مأدبة  فأعد  يتزوج  أن  زوجها  أراد 
وحفلة عظيمة لتقام األفراح والليالي المالح، فهو 

عائد من الحج والسلطان يريد أن يتزوج.
وفي هذه الفترة هبط عليها الغول في غرفتها 
أيضاً  وأعطاها  األربعة  أبناؤها  ومعه  المهجورة 
تضايقت  إن  لتحرقها  شعره  من  شعرات  ثالث 

ليمتثل بين يديها.
وطلبت  أبيهم،  عرس  بحفلة  أبناءها  أخبرت 
كل  من  ليأكلوا  الصحاف  بين  يدوروا  أن  إليهم 
منها لقمة، حتى.. إذا ما زجرهم زاجر يقولون له: 
»الدار دار أبونا وأجوا الغرب يطحونا؟!« وحدث 
ما توقعت بالفعل، أن الناس زجروهم عن الطعام 
وخاصة النساء، ولكنهم ردوا بهذا الرد وصمدوا، 
حتى  فشيئاً،  شيئاً  أبيهم  من  يقتربون  وجعلوا، 

تفرس فيه وأدرك أنهم أبناؤه.
أوالده  أنهم  له  فأكدت  األولى  زوجته  سأل 
فحّول العرس إلى احتفال عظيم بعودتهم، وطلب 
إلى أمه أن تدخل أمهم – أم محمد – إلى الحمام 
عطر،  بأثمن  وتعطرها  لباس  أغلى  من  لتلبسها 

فبدت عروساً رائعة تناسب إبن السلطان.
الطير  وطار  المالح  والليالي  األفراح  وتمت 

الله يمسيكم بالخير.
)عن الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني- 
ص  عمر الساريسي- الجزء الثاني النصوص – 
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)132-127

بنائي: تحليل 

واإذا ما اأردنا اأن نحلل هذا الن�س الق�ش�شي 

ال�شعبي تحليالً بنائياً موروفولوجيا على 

اأ�شا�س الت�شنيف العالمي الذي اأتى به 

العالم الرو�شي بروب وعر�شنا له في 

المدر�شة البنائية )�س 18( نجد اأنه ينحل 

اإلى الوحدات الوظيفية التالية:

1( البداية استهاللية :
السلطان،  ألبنة  إسم  هو  ذهب«  رمان  »فرط 
التي تأخذ طريقها إلى الكتاب للتتعلم وهناك تبدأ 

أحداث الحكاية الخرافية بالتكوين والتفاعل.
2( الوحدات الوظيفية

2. حمل الطعام لالأ�شتاذ، الذي تبين اأنه غول، 

تحذير الفتاة.

3 - تكرار لهذا العمل عدة مرات مخالفة للتحذير، 
وقد ظهرت لها حقيقة الشرير.

4 - سؤال الشخصية الشريرة للفتاة وماذا رأيت 
من سيدك عجب؟ محاولة استطالعية إلمكانية 

االستمرار في تكرار الجريمة.
الفتاة للشرير فيه تحصيل معلومات  5 - جواب 

عن ضحيته.
6 - مراضاة الشرير للفتاة – الضحية – ومالينته 
لها في محاولة إلخضاع هذه الضحية تمهيداً 

الختطافها أو اختطاف أوالدها.
أهلها  عن  الفتاة  لدى  الشرير  خبر  كتمان   -  7
فيه نوع من االستسالم للشرير دون أن تعلم 

بالنتيجة واألسباب.
دكان  لمحتويات  الشرير  موجودات  إتالف   -  8

https-//picasaweb.google.com/117875711230919323876/Storybook
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بإلحاق  تسبب  فيه  القماش  وتاجر  البقال 
األذى والضرر للمحيطين بالضحية.

الذي تعيش فيه هو إعالن  للمكان  الفتاة  9. ترك 
سوء حظها وفقدانها الستقرارها. وكأنه سمح 
تحليل  في  تسمى  وهذه   – المكان  بترك  لها 

بروب – التوسط–أو الحادثة الوصلة.
النقطة -10  الفتاة للوطن رد على  10 - مغادرة 

وهو أن البطل يتخذ فعالً مضاداً.
هو  بعد  فيما  السلطان  على  الفتاة  تعرف   -  11
سيكون  من  مع  الفتاة   – البطل   – تفاعل 

المانحة. الشخصية 
12 - عودة الشخصية الشريرة إلى البطل–الفتاة 
بين  اقتتال  لألطفال  وإنجابها  زوجها  بعد 

وقتال. الشخصيتين 
13 - تلويث الشخصية الشريرة لفم البطلة بالدم 

وسم لها بأمارات الجريمة.
الجديدة  الزوجة  هي  المزورة  الشخصية   -  14

التي يبني بها السلطان.
 – الفتاة   – البطل  على  السلطان  تعرف   -  15

الزوجة.
16 - تظهر البطلة – الفتاة بمظهر جديد – مظهر 
الزوجة زوجة السلطان بعد أن كشف الغطاء 

عن األحداث)28(.
هنا  الشرير  أن  ويبدو   – الشرير  معاقبة   -  17
الزوجة  تعاقب  أن  أمكن  وربما   – يعاقب  لم 

المزورة بالهجر.
وتعتلي  السلطان  قصر  إلى  البطلة  عودة   -  18

عرش الزوجية فيه.

التعليق

هذه هي الوحدات الوظيفية التي يقع عليها الباحث 
بروب  تصنيف  أساس  على  الحكاية  هذه  في 
العالم  في  الخرافية  للحكاية  الموروفولوجي 

وليس في روسيا فحسب.
مختلف  في  الخرافية  الحكاية  أن  يثبت  وهذا 
وعلى  البنائي  قوامها  على  تحافظ  العالم  لغات 

العلماء  ذلك  الحظ  كما  وأحداثها،  مراحلها 
الباحثون فيها، وعلى رأسهم الباحث الفلكولوري 
وضع  الذي  الين  دير  فون  فريدريش  األلماني 
فيها كتاب »الحكاية الخرافية« وترجمته الدكتورة 
األلف  سلسلة  في   – العربية  إلى  إبراهيم  نبيلة 

كتاب.
كما يذكر أن الدكتورة نبيلة إبراهيم قد عرضت 
 – الموروفولوجي  بالتحليل  أيضاً  الحكاية  لهذه 
وبالتفسير  الشعبي،  قصصنا  كتابها  من  ص71 
على ص 155 منه، على الرغم من أنها ذكرت أن 
مجموعات  في  عليها  تعثر  لم  الحكاية  هذه  مثل 
الحكايات العربية التي لم تعثر عليها في مجموعات 
وهي  )ص68(،  تمتلكها  التي  العربية  الحكايات 
موجودة في النصوص التي تقدمت بها للحصول 
عام  القاهرة  جامعة  من  الماجستير  درجة  على 

1972م بإشرافها.

تف�شير وظيفي:

الحكاية  هذه  ألح��داث  المتأمل  يستطيع 
فيها  يرى  أن  ذه��ب«  رم��ان  »ف��رط  الخرافية 
من  يالقي  مهما  نفسه  مع  اإلنسان  قصة صراع 
صعوبات في حياته، هذا من الناحية النفسية وما 
واالستمتاع  التسلية  وظيفة  من  الحكاية  تؤديه 

الشعبي. بالقصص 
الحكاية  في  فإن  النفسية  الناحية  من  أما   -1
من  اإلنسان  يعاني  ما  على  معبرة  دالالت 
من  الفلسطيني  الشعبي  اإلنسان  نظر  وجهة 
القوى  مع  وأخرى  نفسه  مع  مرة  صراع، 
يعانيه  الذي  الصراع  هذا  ولعل  الخارجية 
البطل في الحكاية الشعبية هو مصدر التسلية 
لحملة هذه الحكاية وجمهور المستمعين إليها 
الذي  التعاطف  خالل  من  لها،  والمتحملين 

ينشأ بين البطل وبين جمهور الحكاية.
فرط   – الفتاة  هذه  بحكاية  يتصل  وفيما 
رمان ذهب – فإنها تطلعنا على مجموعة تجارب 

إنسانية في البحث عن الذات وتحقيقها.
فهي في البداية تفزع مما رأت من أكل البغل، 
هذا  تهديدات  تتكرر  حينما  صبرها  ينفذ  ولكن 



أدب شعبي 26
الثقافة الشعبية  ـ  خريف 2011العدد 15

تلوي  ال  البيت  من  فتخرج  بها،  ولقاءاته  الغول 
على شيء وهذا يفسر بحثاً عن الذات وانسالخاً 
من الالشعور بحثاً عن االرتباط باليقظة والشعور 
باحتمال  ضجر  البيت  من  فالخروج  بقوةاألنا، 

الالشعور للمضايقات الخارجية.
أما قبول األم بخطف أبنائها على يد الشخصية 
الشريرة، فهي حركة عكسية سالبة تقابل الحركة 
اإليجابية السابقة، فهي تفسر على أنها لون من ألوان 

سيطرة الالشعور القبول بإبعاد األبناء عن األم.
من  كان  ما  أيضاً  القبيل  هذا  من  كان  وربما 
تلطيخ فم األم بدم أبنائها، فقد تركت الشخصية 
الشريرة على فم األم دماً يتهمها بقتل أوالدهما. 
عودة  العملية  هذه  في  يرون  الباحثين  بعض  إن 
)نبيلة   – لألم  األصلي  للنمط  السلبي  للتأثير 
إبراهيم، قصصنا الشعبي، ص 157(، وهذا يذكر 
بعهود قديمة جداً كانت األم فيها السلطة العالية 

الفاعلة.
الوظائف  الحج من هذه  كانت فريضة  وربما 
اإلسالمي،  الدين  بجو  توحي  التي  التعليمية 

المقومات  من  ليست  أنها  على  تلمح  كانت  وإن 
معروفة  هي  كما  الخرافية  للحكاية  األساسية 
المضافات  من  أنها  العالمي،  الشعبي  األدب  في 

المتأخرة للرواة في المجتمع اإلسالمي.
ووسيلة النقل إلى الحج معلم آخر من معالم 
مجتمع القص الحديث، ففي حكايتنا فرط الرمان 
على  تدعو  إنها  المهجورة  الزوجة  قالت  ذهب، 
هو  إن  الماء  بدل  دماً  تتبول  أن  زوجها  جمال 
بينما  الحناء،  الصبر وجراب  لها علبة  لم يحضر 
تجدها في الرواية المصرية لهذه الحكاية كشكول 
ذهب )نبيلة، قصصنا الشعبي، ص68( دعوة على 
مراكب الزوج المسافر للحج، وهذا طبيعي فنحن 
أهل  أما  الجمال،  على  نحج  كنا  الشام  بالد  في 
السويس  وقناة  األحمر  البحر  فيجتازون  مصر 

على المراكب البحرية.
ففيها  االجتماعية،  الوظيفة  ناحية  من  2-أما 
تذكير بدور المرأة في الحياة، وتعليم البنات، 
في  العمل  لقيمة  وتقدير  الزوجات،  واحترام 
دكان البقال وتاجر القماش، وفيها أحالم بأن 

Axum painting Queen of Sheba meets King Solomon 082
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تلبس الفتيات األحذية الذهبية، أما إسم البطلة 
فرط الرمان ذهب، وكشكول ذهب فربما كان 

يحمل قيمة جمالها المتميز.
»الدار  عبارة  في  ما  تالحظ  أن  تنسى  3-وال 
قيمة  من  يطحونا«  الغرب  واجوا  أبونا  دار 

المحافظة على الوطن والتشبت به.
كانت  التي  الروحية  الدوافع  هي  فهذه  وبعد، 
الشعبي  القصص  من  الحكاية  هذه  أحداث  وراء 
الفلسطيني، وقد أطلعتنا على تطور هذه الشخصية 
كيف  الفلسطيني،  المجتمع  في  الشعبي  لإلنسان 
تصارع قوى الشر وكيف يحقق ذاته ويبحث عن 
النضج  من  حالة  على  مستوية  لشخصيته  ثبات 
الكبيرة  الصعوبات  من  الرغم  على  واالستقرار، 

التي تقف في الطريق.

حكاية منع القدر – تحليل وتف�شير:

ولخصناها  خرافية  حكاية  عرضنا  أن  وبعد 
السابقة،  الفقرة  في  أحداثها  وفسرنا  وحللناها 
ثم  األصلي  بنصها  شعبية  حكاية  اآلن  نعرض 

نقوم بتحليل محتوياتها وتفسير رموزها.

خال�شة الن�س:

جمع سليمان الحكيم الطيور وقال: من يستطيع 
فقال  أستطيع  أنا  العنقاء:  فقالت  القدر؟  يمنع  أن 
زواجاً  فامنعي  تستطيعين  كنت  إن  حسناً  لها: 
إبن ملك  الولد  اليوم،  سيتم بين طفلين سيولدان 
الشرق والبنت بنت ملك الغرب، فذهبت إلى بيت 
إبنتها  الغرب، ونزلت تحت زوجته وسرقت  ملك 
تطعمها  وأخذت  منفردة  جزيرة  في  ووضعتها 
ولم تعرفها على البشر، أما إبن ملك الشرق فلما 
كبر أرسله أبوه ليتاجر، وفي البحر خرقت المياه 
السفينة فنجا على خشبة، فلما رأى جزيرة وذهب 
يستريح على أرضها، وفيها رأى عش العنقاء على 
الشجرة، فصعد إليه فوجد بنتاً عارية تماماً فأجفلت 
منه ألنها ترى إنساناً ألول مرة ولكنه أخذ يخفف 
ثم  والهمس،  باإلشارة  فشيئاً  شيئاً  وحشتها  من 
تلهو به  بالكالم فحكت له قصتها وأخذ لها شيئاً 

فأشارت عليه: أن يقتل حصاناً ويخرج أمعاءه على 
الشاطئ تلهو به.

وعندما وصلت إليها العنقاء من غيابها اليومي 
طلبت إليه الفتاة أن تلهو بتلك اللعب الملقاة على 
كلما  فيها  يختبئ  الملك  إبن  أصبح  التي  الشاطئ 

وجد العنقاء.
وذات يوم أظهرت العنقاء رغبتها للفتاة بأنها 
أمامه  الملك سليمان )لتثبت  إلى  أن تحملها  تريد 
وبأي  كيف  الفتاة:  فسألت  القدر(  منعت  أنها 
الفتاة:  فردت  بمنقاري  العنقاء:  فقالت  وسيلة؟ 
ثم  البحر  في  منقارك  من  تسقطيني  أن  أخشى 
العظمي  الهيكل  لعبة  في  تحملها  أن  لها  زينت 
أمام  الشاب  منه  برز  وهناك  ففعلت  للحصان، 
العنقاء  أرادت  التي  البرهان  لحظة  في  سليمان، 

أن تظهر مهارتها في منع القدر
كفالءها  وجمع  العنقاء  على  سليمان  فقبض 
العنقاء  أيتها  أنت  أما  قال:  ثم  والغراب  البوم 
األبد،  إلى  البحار  قيعان  في  تحبسي  أن  فعقابك 
في  تعيشي  أن  فعقابك  البومة  أيتها  أنت  وأما 
فستظل  الغراب  أيها  وأنت  مقفرة؟  خراب  أرض 

مقيداً بقيد األبد والقدرة.
ذلك  منذ  العنقاء  يرون  الناس  يعد  لم  لذلك 
ألنه  البوم  وال  البحار،  في  اختفت  ألنها  الوقت 
جعل يعيش في األرض الخراب، والغراب ال يراه 
إال وكأن رجليه مشكلتان مقيدتان  الناس ماشياً 

بقيد ما1.

بنائي: تحليل 

حكاية  القدر«  »منع  حكاية  أن  نالحظ  لعلنا 
شعبية وليست حكاية خرافية.

من  كل  خصائص  على  الوقوف  بنا  وسيمر 
نميز  ولكننا  التالية،  الوحدة  في  اللونين  هذين 
الحكاية  إن  فنقول:   – باختصار   – هنا  بينهما 
الواقعي  الناس  عالم  إلى  أقرب  عالمها  الشعبية 
الحكاية  بينما  بشرية،  أحاسيس  ذو  وبطلها 
طبيعة  فيهم  شخوصها  واقعية،  ليست  الخرافية 
يخوض  وبطلها  والمردة،  والجان  كالغول  غيبية 

في عالم هذه الغيبيات كأنه واحد منها.
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بعد هذه المقارنة السريعة نالحظ أن الحكاية 
وحدات  من  تتألف  ال  أيدينا  بين  التي  الشعبية 
وظيفية ثابتة كما رأينا في الحكاية الخرافية وهي 
إحدى  إلى  تصل  فوجدها  بروب  أحصاها  التي 
الخرافية  للحكاية  إطارعام  وهو  وظيفة،  وثالثين 
في جميع أنحاء العالم يحصي مراحلها وأحداثها.

التي  الوظيفية  الوحدات  في  النظر  دققنا  وإذا 
تتألف منها الحكاية وجدنا أنها وحدتان:

القدر؟  أن يمنع  الرهان؛ من يستطيع  األولى: 
والثانية: الفشل في هذا الرهان.

الحكاية  موضوع  األول��ى  الوحدة  ففي 

وفكرتها األساسية وعنوان وحدتها الموضوعية، 
إلى  الوصول  التجريب ومحاولة  فهي  الثانية  أما 
عن  يجيب  الذي  العلمي  التطبيق  إنها  الجواب، 
الحكاية  منشئ  لدى  مكشوف،  بشكل  السؤال 

وراويها وسامعها ومجتمعها.
أحداثاً  تستلزم  ال  القدر«  »منع  الحكاية  إن 
متسلسلة وحلقات متتابعة معروفة كما رأينا في 
التحليل الموروفولوجي للحكاية الخرافية، وليس 
فيها شخصيات معروفة بعضها شريرة وأخرى 
إن شخصياتها ذات نبض  مانحة وثالثة مزورة، 

بشري واقعي وإن كان بعضها من الحيوان.

Ali-Baba/44/http-//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4
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باب  في  الحكاية  هذه  نصنف  أن  لنا  ويمكن 
حكاية الحيوان ليس ألن بعض شخوصها الفاعلة 
صفات  لبعض  تعليالً  فيها  ألن  ولكن  حيوانات، 
الحيوان الخلقية، ويمكن أن تسمى حكاية حيوان 
البحار  في  العنقاء  اختفاء  تعلل  ألنها  تعليلية، 
ومشي  الخراب  األرض  في  البوم  عيش  وسبب 

الغراب وكأنه مربوط الرجلين.
بعض  في  تقرب  التعليلية  الحيوان  حكاية  إن 
األحيان من األسطورة التعليلية التي تعلل بعض 
التعبير  أشكال  راجع  الكونية.  الطبيعة  مظاهر 
الشعبي، نبيلة ابراهيم ص 18 مثل سبب الهزات 
األرضية التي يحس بها الناس على ظهر األرض، 
وهو بقايا أسطورة تحكي أن الدنيا يحملها قرن 

ثور!

تف�شير وظيفي:

هذه  أح��داث  لتفسير  وصلنا  ما  إذا  حتى 
ودوافعها  وظائفها  وتحسس  الشعبية  الحكاية 
أنشأها  الذي  الفلسطيني  الشعب  لدى  الروحية 
فإننا  الحديث،  إلى  القديم  منذ  واحتواها  وحملها 

نقف عند عدة رموز:
هذه  في  االنتباه  يلفت  مما  التأليف:  حبكة   )1
فهي  الموضوعية  وحدتها  الشعبية  الحكاية 
من  انطالقاً  محدد  واحد  موضوع  على  تقوم 
يغير  أن  مخلوق  أي  يستطيع  هل  فرضية 
هذه  على  وجواب  حل  وفيه  تعالى؟  الله  قدر 
الفرضية هو أن ال أحد أياً كان يستطيع ولو 

كان المخلوق الخرافي الذي هو العنقاء.
قطب  أن  االنتباه  يلفت  الحكاية  شخوص   )2
األشخاص هو سليمان الحكيم النبي المشهور 
بالحكمة وبما أتاه الله من لغة الطير وتسخير 

الحيوان، وهذا يعطي لموضوع الحكاية أهمية 
كبيرة.

وهي  العنقاء  اشتراك  االنتباه  يلفت  كما 
البشر  حيوان خرافي يقدر على ما ال يقدر عليه 
الذهن  في  الشؤم  دليل  فهما  والبوم  الغراب  أما 
حكاية  في  اختيرت  فقد  الفلسطيني،  الشعبي 
في  ما  لتثبت  وآخرتها،  وفحواها  منشأها  يعرف 
الشعبي في فلسطين ما عرف من  ذهن اإلنسان 

دعاوى الشؤم والفشل.
الشعبي  الخيال  أبدع  لقد  الحكاية:  موضوع   )3
اإليمان  الهدف وهو  إلى  األحداث ليصل  هذه 
بسؤال،  الحكاية  وبدأت  وقدره  الله  بقضاء 
وربما يرافقه شك في القدر وقدرة المخلوقات 
عليه، ولكن األحداث التجريبية التي جاءت رداً 
على السؤال دلت على الفكرة بأبلغ دليل، فقد 
بالالتوازن   – الباحثون  يقول  كما   – بدأت 
فلسفة  يبرز  الذي  باليقين  وانتهت  والشك 
الفلسطيني  المجتمع  في  الشعبي  اإلنسان 

مؤمناً بربه مؤمناً بقضائه وقدره.

الخال�شة:

ركزنا النظر على المدرسة البنائية والمدرسة 
الوظيفية، وقمنا بتحليل حكاية خرافية فلسطينية 
وأخرى شعبية تحليالً بنائياً أو بنيوياً ثم فسرنا 
الشعبية  الذهنية  إليها  دفعت  رموز  من  فيهما  ما 
اهتماماتها  من  شيء  لفهم  محاولة  الفلسطينية، 

من خالل بعض إبداعاتها الشعبية.

)1( س��معت هذه الحكاية من والدي عام 1971، والذي أدعو له بالش��فاء اآلن، وكان عمره ستين سنة. من كتاب "الحكاية 
الشعبية في المجتمع الفلسطيني" د. عمر الساريسي، الجزء الثاني – النصوص – دار الكرمل – 1984.

المراجع والهوام�س
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اســتخدام النظـرية البنــائية
في تحليل الحكايات الشعبية

علي اإبراهيم ال�س����و / كاتب من السودان

تمتـــد الجذور الأولى للنظرية البنائية اإلى علم 

اللغة فـــي اأوروبا، ولكنها لـــم تنح�شر فيه بل 

ت�شعبت اإلى بع�ـــس العلوم الجتماعية بما في 

ذلك العلم الـــذي يهتم بالثقافـــات ال�شعبية، 

الفولكلور، حيث تمثل البنائية اأكثر النظريات، 

التـــي ظهرت اإبان ال�شتينـــات، تاأثيراً واأكثرها 

جميعاً جذباً لالهتمام.
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بروب  فالديمير  الروسي  العالم  دراسة  كانت 
Vladimir Propp مرورفولوجية الحكاية الشعبية1 
من  سبقها  لما  تفوقاً  البنائية  المحاوالت  أكثر 
محاوالت التشريح البنائي. فقد نقل بروب التنميط 
أساس  على  التنميط  إلى  المضمون  أساس  على 
والمزاج  يتناسب  الفعل  هذا  صار  وبذلك  البناء، 
وقال  والستينات.  الخمسينات  في  السائد  العلمي 
)الطرز(  األنماط  كانت  »فقد  هذا:  في  الجوهري 
الجمع  أهواء  تعكس   Motifs والمتيفات   Types
قبل.  من  سائداً  كان  الذي  العشوائي  الميداني 
خالله  من  كشف  نموذجاً  وشيد  بروب  جاء  ثم 
الحكايات الشعبية  التي فسرت بناء جميع  الخطة 

الروسية«2.
كذلك فعل عالم الفولكلور األمريكي المعاصر، 
هذا  تطبيق  عند   ،Dundes Alan دندس  أالن 
مجموعة  على  أيضاً  البنائي  التحليل  في  االتجاه 
»مورفولوجية  مقاله  في  الشعبية  الحكايات  من 

الحكايات الشعبية عند هنود أمريكا الشمالية«3.
–  4Leviستراوس ليفي  كلود  دور  وك��ان 
البناء  عن  البحث  أن  إلى  النظر  لفت  هو   Strauss
يكفي  ال  وحده  والحكي  السرد  ومسايرة  األفقي، 
عن  البحث  من  بد  ال  إنما  الباطنة،  المعاني  لبلوغ 
العالئق البن�ائية الرأس�ية، والتي شبهها بالمدون 
والذي   Score Musical لألوركسترا  الموسيقي 
خطاً  األداء  في  مشاركة  موسيقية  آلة  لكل  يعطي 
لحنياً أفقياً، ولكنه وفي ذات الوقت يجمع كل اآلالت 
لتعمل مع بعضها في األداء لتبني عالقات رأسية 
العمق  الموسيقي  العمل  لُتعطي   Chords توافقية 
الشعبية  الحكاية  تحليل  وما  المطلوبين.  والمعنى 
التي يحتويها هذا المقال إال تتبعاً لهذا النهج للتحليل 

البنائي الرأسي والذي قال به ليفي ستراوس.

المراأة التي هبطت من ال�شماء

سيكي كيقو  جمعها  ي��اب��ان��ي��ة  ح��ك��اي��ة 
علي  بتحليلها:  وقام  وترجمها   ،Keigo Seki5

الضو.

ن�س الحكاية:

ُيدعى  ما، عاش رجل  ما، وفي يوم  في مكان 
»مكران«. كان يخرج يومياً إلى العمل في الحقول 
أو الجبال لقطع وجمع حطب الحريق والذي يعيش 

على عائداته.
القرويين  بقية  مع  األيام، خرج  من  يوم  وفي 
في  عملهم  وأثناء  الحطب.  لجمع  الجبال  إلى 
الجبال، عادًة ما ينزلون إلى النهر المجاور للشرب 
عمله  مكران  أنهى  اليوم،  ذلك  االغتسال. وفي  أو 
أبكر من المعتاد، ونزل إلى النهر ليغتسل ويشرب. 
البركة  أبعد من  النهر  فقرر أن يذهب في محاذاة 
التي اعتاد القرويون الشرب منها. وفي طريقه، مر 
بمستنقع كبير لم يسبق له الوصول إليه من قبل.

وخلع مكران مالبسه وهّم بالقفز في ماء النهر، 
فإذا به يلمح شجرة صنبر تنبت على حافة البركة. 
والحظ هنالك ثوباً جميالً يتدلى من إحدى أغصان 
مكران،  قال  جميل،«  ثوب  من  ياله  »آه،  الشجرة. 
من  إمرأة  ظهرت  وعندها  حينه.  في  الثوب  وأخذ 
»هذا  وقالت:  تضرع،  في  يديها  شابكًة  البركة، 
الريش وال  إنه مصنوع من  به.  أطير  الذي  ثوبي 

يصلح للبشر. أرجوك أعده إلّي.«
ولم يجبها مكران؛ ووقف يحدق فيها. »مكران، 
لم  فإذا  يخصني.  الثوب  هذا  رجائي،  تفهم  ألم 
أنت  السماء.  إلى  العودة  يمكنني  ال  عليه،  أحصل 
إنسان، وثوب الطيران هذا ال ينفعك ؛ أرجوك أعده 

إلّي.« أعادت المرأة رجاءها من كل قلبها.
ورفض  مكران،  سألها  هنا؟«  تفعلين  »ماذا 
المرأة  اعتقدت  إليها.  الثوب  أن يعيد  الثانية  للمرة 
أنها إن أخبرته باألسباب الحقيقية وراء وجودها 
ثوبها.  إليها  ويعيد  لألمر  يندهش  ال  فقد  هناك، 
فقالت، والدموع تنهمر من عينيها: »إنني أهبط من 
امرأة  أنا  هنا.  آخر ألغتسل  إلى  وقت  من  السماء 
من السماء ولست امرأة تعيش في هذا العالم. فإن 
كنت تشك في كالمي هذا، أرجوك أعد الثوب إلّي، 

وسوف ترى.«
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وال زال مكران يرفض أن يستجيب إلى توسلها. 
»يجب أن تعودي معي إلى القرية«، قال لها. »سوف 
نكون أصدقاء ونعيش سوياً كرجل وزوجة. وعليه 
فأنت لن تكوني مضطرة للهبوط من السماء فقط 
من أجل أن تغتسلي، ولكنني سوف أحضرك هنا 

متى ما ترغبين في ذلك.«
»آه مكران، أرجوك ال تقل مثل هذا!« صرخت 
المرأة. »أنا امرأة من السماء؛ ال يمكنني العيش مع 

البشر في األرض. أرجوك، أعد الثوب إلّي.«
الثوب  أرجعت  »إذا  مكران.  أجاب  ال،«  »ال، 
إليك، فإنك سوف تعودين إلى السماء في الحال. 
مكران  ورفض  أصدقاء«،  نكون  ودعينا  رافقيني 

كليًة أن يعيد الثوب إليها.

ُيِعد  لم  مكران  ولكن  كثيراً؛  المرأة  وحزنت 
الثوب إليها، وال تستطيع هي العودة إلى السماء، 

لذلك ذهبت معه إلى القرية وصارت زوجاً له.
في  أطفال  ثالثة  وولد  سنوات،  سبع  ومرت 
المرأة ال زالت ترتبط وجدانياً  األثناء، ولكن  هذه 
بالسماء. ورغم عدم علمها بالمكان الذي ُخبّئ فيه 

ثوبها، ظلت تبحث عنه.
وفي يوم من األيام عندما كان زوجها خارجاً 
الصغير على ظهر  الطفل  المرأة  ليصطاد، حزمت 
أخيه األكبر، وطلبت من الطفل األوسط والبالغ من 
شقيقه  ظهر  على  يربت  أن  سنوات  خمس  العمر 
الصغير لكي ينام. ثم خرجت بعد ذلك كي تجلب 
وعند  القرية.  بجوار  يجري  الذي  النهر  من  الماء 
عودتها، وهي تقترب من الباب الخارجي للمنزل، 
الصغير  يهدهدان  البيت  خلف  الطفلين  سمعت 

باألغنية التالية:
تب�كي. ال  الط�فل،  أيها  الط�فل،  أيها 
مفاج�أة. هنالك  فإن  أبي،  يعود  عندما 
المخ�زن. بفت��ح  يق�وم  س��وف 
والستة. األربعة  الدعامات  ذي  المخزن 
الدخ�ن، أكياس  وخ�لف  ال�داخل  وفي 
األرز، أكي��اس  وخل��ف  تح��ت 
للرقص؛ ثوب  هناك  الريش،  ثوب  يوجد 
إلي��نا. بإخ��راجه  يق��وم  س�وف 

عرفت  األطفال،  أغنية  المرأة  سمعت  وعندما 
عنه  تبحث  ظلت  والذي  ثوبها،  ُيخبأ  أين  أخيراً 
خلف  بالمخزن  ُمخبأ  إنه  طوال.  سنوات  لسبع 
إلى  الدخن واألرز. وقبل أن يعود زوجها  أكياس 
ذي  المخزن  إلى  وصعدت  ُسلماً،  أخذت  البيت، 
أكياس  بين  وبحثت  ودخلت.  فتحتهما  البابين، 

الدخن واألرز، وفي الحال وجدت الثوب.
وقبل عودة زوجها، وضعت الطفل األكبر على 
بينما  ثوبها،  ثنايا  بين  الثاني  ووضعت  ظهرها، 
ثوبها  ُمرتديًة  اليمنى.  يدها  في  الصغير  حملت 
المصنوع من الريش، حركت يديها مرًة فارتفعت 
إلى أعلى شجرة صنوبر بالحديقة. وحركت يديها 
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ثم  السماء.  في  سحابة  أعلى  إلى  فارتفعت  ثانيًة 
حركت يديها ثالثًة فحطت في السماء. ولكن وبكل 
حزن وأسف، وبينما هي تحاول أن تقوم بالطيران 
الطفل  سقط  السحاب،  أعالى  من  األخيرة  للمرة 

الذي كانت تحمله على يدها.
المنزل،  دخل  صيده،  من  مكران  عاد  وعندما 
ولكنه لم يجد أحداً هناك. وجد المنزل خالياً بينما 
اكتشاف  تم  »لقد  مفتوحًة.  المخزن  أبواب  ُتركت 

مكان الثوب،« قال لنفسه، » لقد رحلت عني.«
انتبه  ولكنه  أفكاره،  في  غارقاً  مكران  وجلس 
مكان  إلى  فقام  قد حان.  العشاء  وقت  بأن  أخيراً 
المجوف  القنا  من  قطعًة  فأخذ  ليوقدها.  النار 
ولكن  لتشتعل،  النار  على  بها  ينفخ  أن  وحاول 
الهواء لم يخرج عبرها. ولعلمه بأن هناك شيئاً ما 
في األمر، نظر مكران عبر تجويفة القنا فرأى ورقًة 

ملفوفًة بداخلها. فأخرجها وفضها ليقرأ فيها:
وألف  الخشبية  األعواد  من  جوز  ألف  اجمع 
جوز من قشر الصندل. قم بدفن هذه األشياء في 
األرض، وازرع شجرًة من القنا فوق ذلك. وانتظر 
سنتين أو ثالثة حتى تنمو شجرة القنا هذه لتصل 
السماء؛ عندها تستطيع الصعود إلى السماء دون 

مشاكل.
وقشر  األعواد  لجمع  فوراً  العمل  مكران  وبدأ 
جمع  يستطع  لم  اجتهاده،  رغم  ولكنه  الصندل، 
أكثر من تسعمائةو تسعة وتسعين جوز من كل. 
فوقها.  القنا  وزرع  بدفنها  مكران  قام  كٍل،  وعلى 
سنوات  ثالث  ومرت  تنمو،  القنا  شجرة  وبدأت 
السماء،  بلغت  قد  وكأنها  الشجرة  وبدت  سراعاً. 
وصعد،  فصعد  عليها.  يصعد  وبدأ  مكران،  ففرح 
السماء، على مسافٍة  من  ولكن عندما صار قريباً 
قصيرٍة ليصل، كان قد بلغ قمة شجرة القنا. ولم 
فوق  هناك  وظل  السماء  إلى  الوصول  يستطع 

الشجرة يتأرجح يمنة ويسرى.
ظلت  ولكنها  السماء،  إلى  المرأة  عادت  ولقد 
بين الفينة واألخرى تفكر في األشياء التي تركتها 
على األرض. وكانت تجلس في غرفتها وتنظر إلى 

وهي  القنا  شجرة  ُتراقب  كانت  وبينما  األرض. 
فيه  تبلغ  الذي  الوقت  بشغف  تنتظر  كانت  تنمو، 

الشجر السماء.
وفي يوم ما، وبينما كانت تجلس في غرفتها 
األسفل  في  فرأت  النافذة،  عبر  نظرت  كالمعتاد، 
قمة  وكانت  السماء.  تبلغ  تكاد  وهي  القنا  شجرة 
الشجرة تماماً تحتها تتأرجح مع النسيم. فأمعنت 
بالشجر  غصن  أعلى  متسلقاً  برجل  فإذا  النظر، 

ويبدو صغيراً كحبة الخشحاش.
المرأة عند رؤيته. وأخذت وشبًة من  ففرحت 
للسماء.  أعلى  إلى  وجذبته  برفق،  وأنزلتها  نولها 
المرأة  والدة  عاملته  السماء  مكران  بلغ  وعندما 
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مهام  بعدة  القيام  منه  طلب  والدها  ولكن  بلطف، 
صعبة. لقد كان الوقت في السماء موسماً إلعداد 

الحقول للزراعة.
وأمر والد المرأة مكران أن يذهب إلى الجبال 
ويقوم بنظافة ألف فدان من األرض في يوم واحد. 
مكران، وهو يعلم باستحالة إكمال هذه المهمة في 
يوم واحد، وقف حائراً ولم يدرماذا يفعل. وبينما 
هو حائر ماذا يفعل، قالت له المرأة، »عندما تذهب 
لنظاقة األلف فدان من األرض، البد أن تقطع ثالث 
القطع  من  تبقى  ما  لتستخدم  ضخمة،  شجرات 

كوسادة لترتاح عليها قليالً.«
وفي صباح اليوم التالي عندما ذهب مكران إلى 
الجبال كما أُمر بواسطة والد المرأة، نفذ ما قالته 
له المرأة، فتمكن من نظافة كل األشجار في يوم 

واحد.
بأن  المرأة  لوالد  تقريراً  ليرفع  مكران  وعاد 
نهاية  يكن  لم  ذلك  ولكن  نظافته.  تمت  قد  الحقل 
األمر. وقال له الوالد: »اآلن يجب عليك القيام بحفر 

كل الحقل في يوم واحد.«
إنجاز  يستطيع  ال  بأنه  لعلمه  مكران،  وانزعج 
هذه المهمة في يوم واحد. ولكن بينما هو مهموم 
سهل؛  أمر  »هذا  وقالت:  إليه  المرأة  جاءت  بذلك، 
البد أن تذهب إلى الحقل، لتزيل ثالث مجموعات 
كوسادة،  وتستخدمها  بالمجرفة،  األتربة  من 
كل  يكون  وجيز  زمن  في  قليالً.  وتنام  وتستلقي 

الحقل قد تم حفره.«
حفر  تم  وحاالً  المرأة،  تعليمات  مكران  ونفذ 
الحقل. وعاد إلى المنزل جزالً. وعندما أخبر والد 
المرأة بإنهائه تلك المهمة، قال له الوالد: »اآلن يجب 
عليك زراعة الشمام الشتوي في الحقل الذي تبلغ 
البارحة«،  ألف فدان والذي قمت بحفره  مساحته 

وبذلك يكون مكران قد ُمنح مهمة صعبة أخرى.
كانت أكبر من أن ينجزها  وهذه المهمة أيضاً 
في يوم واحد، تحدث مكران مع المرأة مرة أخرى. 
ثم  حفر،  ثالث  في  الشمام  بذور  تزرع  أن  »البد 

»إذا  المرأة.  وجهته  هكذا  قليالً«،  وتنام  تستلقي 
كلها سوف  فدان  األلف  مساحة  فإن  ذلك،  فعلت 
له  قالت  كما  بالعمل  مكران  قام  بالشمام«.  ُتزرع 

المرأة، وتمت زراعة الشمام في يوم واحد.
تأكيد  بكل  يكون  ذلك سوف  أن  منه  واعتقاداً 
والذي  المرأة،  والد  إلى  مكران  عاد  العمل،  نهاية 
قال لتوه: »غداً البد أن تجمع كل الشمام المستوي 

من البذور التي زرعتها اآلن وتحملها إلّي.«
أمر  المهمة  هذه  مثل  إنهاء  أن  مكران  واعتقد 
مستحيل؛ فقد تملكته الدهشة، كيف ينبت الشمام 
ويثمر وينضج في ليلة واحدة! كان ُمحبطاً ولكن 
جاءته المرأة مرة أخرى وقالت: »يجب أال تنزعج؛ 
فقد أثمر الشمام وهو اآلن ينضج. كل ما تحتاجه 
هو أن تقطف ثالث شمامات وتستخدمهن كوسادة 
وتخلد إلى النوم قليالً، فكل شيء يكون قد تم لك«. 
واعتقد مكران أن ما قالته له المرأة أمر غريب، ولكن 
في الصباح الباكر ذهب إلى الحقل، فوجد الشمام 
كما  والجمع،  للقطف  جهاز  وهو  ونضج  أثمر  قد 
ذكرت ذلك المرأة من قبل. وقام بتنفيذ تعليماتها 
ألف  البالغ مساحته  الحقل  الشمام في  فجمع كل 

قدان، وعاد مكران إلى البيت جزالً.
أخطاء،  المهمة دون  أنهى مكران هذه  وعندما 
ُسّر والد المرأة منه، وبدأ اإلعداد ألعياد الحصاد، 
والد  ووجهه  بالشمام.  للعناية  مكران  تعين  وتم 
الفتاة، والذي كان يعامله قبل تلك اللحظة بفظاظة، 
الشمام. »يجب عليك  يقوم بقطع  بكل لطف كيف 
أخذ ثالث شمامات«، قال له. »اقطعها طولياً، ثم، 

ضع وجهك فوقها، واخلد إلى النوم.«
إن المرأة، والتي كانت تجلس بالقرب، أشارت 
بعينيها لمكران، »يجب أال تفعل كما قال لك والدي، 
ولكن اقطع الشمام بالعرض«. ولكن مكران أحّس 
بأنه يجب عليه أال يعصى أوامر الوالد والذي وجهه 
بكل رفق، فأخذ ثالث شمامات وقام بقطعها طولياً. 
وفي تلك اللحظة، فإن كل الشمام المكوم كالجبل 
طولياً، انفلق وأخرج من جوفه سيالً جباراً، جرف 

مكران بعيداً.



35
العدد

استخدام النظرية البنائية في تحليل الحكايات الشعبية
15

وإن النهر الذي كونه ذلك الشمام يمكن رؤيته 
مكران  وصار  اللبن.  طريق  إنه  السماء؛  في  اآلن 
فيقا  النجمة  المرأة  Altair، وصارت  أولتير  النجم 
Vega. وإنهما مفصوالن بطريق اللبن وهما يبكيان 
سنوات  سبع  العمر  من  البالغ  الطفل  وأما  دوماً. 
صارا  فقد  سنوات  ثالث  العمر  من  البالغ  وذاك 
نجمين بجوار النجمة فيقا. وإن اليوم الذي حدث 
فيه هذا األمر كان اليوم السابع من الشهر السابع، 
وال يلتقي مكران والمرأة، والتي هبطت من السماء، 

إال في ذلك اليوم.
وأما الطفل الذي أسقطته المرأة أثناء محاولتها 
الصعود إلى السماء، فقط سقط سليماً على األرض، 
حيث ظلت والدته ترسل له سنوياً ثالث كيلو من 
وكان  جبلي.  نهر  شاطئ  على  له  تضعها  األرز، 
الكمية  بهذه  العام  العيش طوال  على  قادراً  الطفل 
من األرز. وعلى كل حال، وفي يوم ما جاءت امرأة 
وقامت بغسل أشياء متسخة في النهر، فانكمشت 
الثالث كيلو من األرز إلى ثالث حبات فقط. وقال 

الناس إن الطفل قد اختفى ولم يره أحد بعد ذلك.

التحليل البنائي للحكاية

أوالً: خل�فية نظ�رية:

األشياء  إن  العامة:  الفيزيائية  القاعدة  تقول 
المتضادة تنجذب إلى بعضها، بينما تتنافر األشياء 
 ،Opposite poles attract each other .المتشابهة

وُيفهم الشيء بضده.
يتواتر  والتي   7  ،4  ،3 األرقام  لنا  تعني  ماذا 

ذكرها في األسطورة الحالية؟
ُتعتبر الدائرة والرباعي أشكاالً هندسية أساسية، 
بينما المثلث ليس كذلك، طالما يمكننا رسمه بسهولة 
كجزء من الدائرة أوالرباعي. بمعنى آخر، فإن المثلث 
هو عنصر في الرباعي والذي يرمز إلى الشمول، بحيث 
يمكننا القول إن الكون )رباعي أو دائري( يتكون من 
عدد ال نهائي من المثلثات المتطابقة والمتضادة في

ذات الوقت.6

وتتميز هذه المثلثات المكِونة للكون بالصفات 
التالية:

1 - كلها عناصر متطابقة الشكل ومتضادة وتنتمي 
لمجموعة الكون.

2 - كلها عناصر منفصلة عن بعضها البعض، غير 
متقاطعة، وعليه فإن اتحادها مساو لمجموعها. 

بمعنى: U م = مج� م = ن م
3 - كل مثلثين رأساهما متعاكسان يمثالن رمزياً 
ثنائية التضاد )القبح والجمال، الرجل والمرأة، 

البعيد والقريب، األرض والسماء...(.
4 - وبناًء عليه يمكننا القول على نحو مجازي: إن 
الشمول الذي يرمز إليه الرباعي يمكن تقسيمه 
إلى مثلثات متضادة غير متناهية، بحيث نخلص 

إلى أن:
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• الرباعي يمثل كل التضاد الموجود في الكون.

• الثالثي هو العنصر األساس المكون لهذا الرباعي.

التضاد  ثنائية  توجد   4 والرقم   3 الرقم  • بين 
بينما  ولكن  والسماء.  األرض  والمرأة،  للرجل 
ليست  الثالثية  فإن  للشمول،  الرباع�ية  ترمز 
الخرافية7  الكيمياء  علم  حسب  فالثالثية،  كذلك. 
ثالثي  كل  ألن  ذلك  للقطبية،  ترمز   Alchemy
العالي  يفترض  كما  آخر،  ثالثي  وجود  يفترض 

الواطي، والمضيء المظلم، والخير الشر....

التي وجد  للحالة  7 ما هو إال تفسير  الرقم  • إن 
.)=3U4( عليها هذا الكون في ثنائيته المتضادة

)أ(:  دس   Levi ستراوس  ليفاي  معادلة  • تقول 
دص)ب(: دس)ب(: دص )آ(8

حيث يمثل الرمزان )أ( و)ب( العناصر المتضادة 
التي يقوم عليها كل بناء، بينما يمثل الرمزان )س( 
فالمعادلة  المتضادة.  العناصر  هذه  دوال  و)ص( 

تعني أن مقاربة دالة س )أ( بدالة ص )ب( تماثل 
مقاربة دالة س)ب( بدالة ص )أ1-(، والتي يمكن 

تدوينها هكذا: دص )آ(، أي الدالة المكملة ل� أ.

ثانياً: تحـليل الحـكاية

ًَ في محاذاة النهر،  - إن قرار مكران بأن يذهب بعيدا
وأهليته الستقبال  أقرانه  بين  تميزه  على  يدل 
رسالة السماء. ولهذا التقى مكران المرأة التي 

هبطت من السماء مستخدمة األجنحة.

ومكوثه  المرأة  تلك  من  بزواجه  مكران،  صار   -
ولكنه  السماء  من  جزًءا  سنوات،  سبع  معها 
وهذا  أطفال،  ثالث  وهبته  لقد  مكتمل.  غير 
متدفقة  أحداث  آخراً،  ثالثياً  يفترض  الثالثي 
المرأة  رحلت  لهذا  التوازن.  عن  يبحث  وتوتر 

إلى السماء.

- عندما كانت المرأة تعبر األرض إلى السماء، أي 
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تعبر المجهول إلى المعلوم، تعبر الالوعي إلى 
الوعي، سقط طفلها الصغير ليبقى في األرض 
صلة وصل، وتحول الرباعي إلى ثالثي لتتوالى 

األحداث.
أُخبر بأن يجمع  السماء،  إلى  - كي يصل مكران 
الرقم  )4x( مضروب  القصب  من  قطعة  ألف 
4، ليقوم بدفنها ولننتظر ثالث سنوات لتنمو 
وتصل السماء. لقد أُخبر بأن الشمول )الرباعي( 
يمكن الوصول إليه فقط عبر عنصره األساس، 
الحسنة  األعمال  إال  القنا  وما شجرة  الثالثي. 
التي يجب على االنسان غرسها في األرض إذا 

أراد أن يتصل بالسماء.
- لم يحصل مكران وهو بشر إال على 999 قطعة 
من الخشب )3x(، ثالثي يحرك األحداث ويبحث 
إلى  الوصول  يمّكنه من  التوازن ولكنه ال  عن 
المضاد  الثالثي  زوجته،  بمساعدة  إال  السماء 

والمكمل لرباعيته.
- إن مكران رجل آت من األرض إلى السماء؛ فهو 
السماء. ولهذا ال بد  ليكون في  لم يكتمل بعد 
يتمكن  حتي  مراحل  أربعة  عبر  تنشئته  من 
في  مكران  ونجح  السماء.  حكمة  تشرب  من 
التنشئة )قام بنظافة، حفر، زرعة، وحصد ألف 
الثالثي،  استخدام  طريق  عن  فدان–رباعي( 

العنصر األساس للشمول.

يعد  لم  هذه،  التنشئة  مراحل  في  نجاحه  - عند 
مكران إنساناً، بل صار جزًءا من السماء، صار 
مباشرة  السماء  من  الحكمة  تلقى  لذا  كامالً، 
من  نجماً  وصار  الفتاة(،  )والد  وسيط  دون 

نجوم السماء.

- مثّل الطفل الذي سقط على األرض استمرارية 
الوساطة بين األرض والسماء، حيث ظل يتلقى 
في  ممثلة  )المالك(  والدته  عبر  السماء  حكمة 
ثالث كيلو من األرز. ولكن األرض مليئة بالشر 
فانكمشت  القذرة(  العجوز  )مالبس  والخطايا 

كمية األرز إلى ثالث حبات.

والسماء  األرض  بين  العالقة  بذلك  وضعفت   -
لمكران  الطريق  فاتحة  تنقطع،  لم  ولكنها 
وزوجه اللذين يلتقيان مرة كل عام، في اليوم 
السابع من الشهر السابع لينجبا من يهبط مرة 
أخرى من السماء لتقوية ما ضعف من تواصل 
أن  األسطورة  أرادت  وكأنما  واألرض.  بينها 

تقول لنا: إن كل األنبياء من ذرية واحدة.

بين  تنقلها  في  األجنحة  تستخدم  فالمالئكة 
المعجزات  على  الرسل  وتعتمد  واألرض،  السماء 
في فعل ذلك، بينما المطلوب من البشر أن يعمدوا 
لصالح األعمال، فما يغرسونه في األرض من عمل 

طيب هو الذي يصلهم بالسماء.
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اأحمد زي�د محبك / كاتب من سوريا

الحــرف اليدوية في 
حكايات بالد الشام

فة على املهـــارة يف ال�شناعة والعمل باليد، وغالباً مـــا يتم تاأكيد دور 
ْ
تـــدّل احِلر

اليد بالقول: احلرف اليدوية، وهي العمل املرتبط بال�شتعانة باليد وباأداة لإنتاج 

�شـــيء حمدد اأو القيام بتحويل واإجراء تغيري، من مثل النجارة واحلدادة واخلياطة 

وال�شياغة واحلالقة والتحطيب والن�شيج والغزل واحلياكة و�شنعة الفران واجلّزار 

وغـــري ذلك، وميكن متييزها عن املهنة، من مثل مهنة الطبيب واملعِلّم و�شائ�س 

اخليل وال�شّحاذ والزارع والقا�شي والوزير والأمري وامللك، وغري ذلك من املهن، 

واإن كان هـــذا الت�شنيـــف موؤقتـــاً، ولي�س قاطعـــاً، ول يعني الف�شـــل الكّلي بني 

النوعني، وميكن اأن تتداخل املهنة واحلرفة يف كثري من احلالت.
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والحكاية هي أحد أشكال التراث الشعبي، وهي 
قصة يتم تناقلها شفهياً من جيل إلى جيل، وتروى 
مكونات  من  تضم  وبما  العام،  ببنائها  مشافهة 
الحكايات  من  كثير  في  تتكرر  أساسية  وعناصر 
يصطلح  ما  أو  ثابتة،  وحدات  يشبه  ما  وتكون 
عليه بالموتيفات، وال ُيعرف واضعها، وال راويها 
مجهولون  أفراد  يبدعه  تراكمي،  نتاج  فهي  األول، 
في الشعب، وهم موهوبون، وغالباً ما يتم التغيير 
ُتروى  والتأخير، ألنها ال  والتقديم  والتحوير  فيها 
بنص ثابت، وال بأسلوب واحد، وإنما تتعدد فيها 
األساليب بين نقص وزيادة، وتجويد وإهمال، وفق 
مهارة راويها وبراعته في اإلنشاء والرواية، ولغتها 
هي اللهجة العامية، بحسب البلد الذي تروى فيه، 
وال سيما  الحكايات،  بين  الكبير  التشابه  ويالحظ 
في أقطار الوطن العربي، وأحياناً مع بلدان أخرى 
لعلها  أو  واحد،  أصل  ذات  لتبدو  العالم، حتى  في 
خضعت لكثير من التواصل والتبادل بين الشعوب 
عبر العصور بوساطة الحروب والتجارة واألسفار، 
معنية  وغير  مكان،  وال  بزمان  محددة  غير  وهي 
أو  القيمة  األول  وهمها  والجزئيات،  بالتفاصيل 
تعبّر عن حٍسّ  المغزى، وهي تحمل رؤية شعبية 

عام.
الشعبية  الحكايات  المرء  يستقصي  وحين 
بالِحَرف  المتعلقة خاصًة  الشام  بالد  الشائعة في 
اليدوية يجدها قليلة نسبياً، في حين يجد الحكايات 
المتعلقة بالمهن كثيرة، إذ تبدو الشخصيات العاملة 
في المهن أكثر نمطية، وال سيما شخصيات بعينها، 
والسلطان  والوزير  واألمير  القاضي  مثل  من 
وهي  الحكايات،  في  الظهور  كثيرة  وهي  والملك، 
تظهر بصفتها العامة، وال تملك خصوصية، فالملك 
هو الملك نفسه في معظم الحكايات، في حين يبدو 
اليدوية  الحرف  في  العاملة  الشخصيات  ظهور 
قليالً، كالحداد والنجار والخياط والصائغ، ألن مثل 
سماتها  ولها  خصوصية،  أكثر  الشخصيات  هذه 
به  تعنى  ما  هو  العام  عن  التعبير  ويبدو  المميزة، 
الحكاية الشعبية، في حين نادراً ما تعنى بالتعبير 

عما هو خاص ومتفرد.
المتعلقة  الحكايات  هو  البحث  به  سُيعنى  وما 
بالحرف اليدوية ال بالمهن، على نحو التمييز الذي 

من عشرين  أكثر  على  الوقوف  ومن خالل  تقدم، 
حكاية ذات عالقة بالحرف اليدوية يمكن القول إنها 

تتوزع على خمسة أنواع:

اأولـً  حكايات التمجيد:

من شأنها،  وُتْعلي  الحرفة  تمجد  ثمة حكايات 
على  أحياناً  وتفضلها  االجتماعية،  مكانَتها  وُتْبرز 
العبادة، وهي الحكايات األكثر، ولعل أكثر الحرف 
النجارة  الحكايات هي  التي تصورها هذه  اليدوية 

والحدادة والخزافة.

1. حكاية النجار والخياط والعابد1:

عن  حكاية  الحرفة  د  تمِجّ التي  الحكايات  ومن 
نجار وخياط وعابد، وهي عن ثالثة رجال خرجوا 
أن  على  اتفقوا  الليل،  عليهم  خَيّم  فلما  سفر،  في 
يتناوبوا على الحراسة، وكان الثلث األول من قسمة 
ينام، جمع األخشاب، وصنع منها  نجار، وكي ال 
الثاني من قسمة خياط، فخاط  الثلث  دمية، وكان 
ثياباً لتلك الدمية، وكان الثلث األخير من قسمة عابد 
متنسك دعا الله ربه أن يبث فيها الروح، ومع الفجر 
الثالثة أنفسهم أمام امرأة تدب فيها الحياة،  وجد 

فمن حظ َمْن ستكون؟
هما  اثنتين  حرفتين  قيمة  على  تدل  والحكاية 
النجارة والخياطة، وتؤكد أنهما حرفتان إبداعيتان، 
تتكامالن مع العبادة والتنسك، وبالعبادة الحق يتم 
الخلق، وهي تؤكد التكامل أكثر مما تثير الصراع، 
المحل األول في  ولكنها تؤكد من طرف خفي أن 
ليتم  العابد  يأتي  ثم  الحرفة  لصاحبي  هو  اإلبداع 
العمل، ولم يكن دور العابد هو األول ولم يكن في 
البداية. وتكشف الحكاية بصورة غير واعية عن قيمة 
التجويد في العمل وأهميته، كما تكشف عن تلبّس 
الحرفة صاحبها، فهي تالزمه في ليله ونهاره، في 
الحرفة  أن صاحب  الحكاية  وتؤكد  وترحاله،  حلِّه 
الحق المبدع في حرفته يستطيع أن يبدع في أي 
وقت وفي أي مكان، ولو من غير أدوات عمله أو 

بعيداً عن مكان عمله.

2. حكاية العبادة بين السيقان ال بين القيقان:

أخرى  حكايٌة  السابقة  الحكايِة  فكرَة  وتؤكد 
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تدخل  ال  كانت  وإن  العبادة،  على  العمل  ل  تفِضّ
بها  االستشهاد  ويمكن  اليدوية،  الِحَرف  باب  في 
لدعم الموقف، وهي عن رجل عابد تقّي، يعمل في 
النسائية، علّق فوق  لبيع األلبسة والحاجات  محل 
رأسه في المحل سلّة من أعواد القصب فيها ماء، 
وورعه،  تقواه  على  داللًة  منها،  يتسرب  ال  والماُء 
وله أخ عابد مثله، ولكنه يتعبّد ربه في رأس جبل 
بعيداً عن الناس، وهو يعيب دائماً على أخيه عمله 
تقواه  وينكر  النسائية،  الحاجات  لبيع  السوق  في 
وورعه، ويؤكد أن العبادة الحق هي في قمة الجبل 
بين القيقان، أي الغربان، ال بين السيقان، أي في 
السوق وبيع الحاجات للنساء، فتحداه أخوه وطلب 
منه أن يقعد في محله، وجلس العابد في السوق، 
وإذا  الرغبة،  الصبايا، فتحركت في نفسه  وجاءته 
بقطرات من الماء تسقط من السلة التي فوق رأسه، 
فأدرك عندئذ أّن أخاه أكثر تقوى منه، وصح لديه 

أن العبادة الحق بين السيقان ال بين القيقان.
العبادة،  على  العمل  فضل  تؤكد  والحكاية 
وبعفة  بالعمل،  تقترن  أن  يجب  الحق  العبادة  وأن 
المغريات  الرغم من حضور  النفس وتقواها، على 
والمثيرات، ال في غيابها. والحكاية تنتمي إلى بيئة 
حلب في شمال سورية، بدليل المثل الذي يلخصها، 
ألن  السيقان«،  بين  ال  القيقان  بين  »العبادة  وهو 
القيقان لفظ في اللهجة العامية بمدينة حلب، وهو 
صوته،  وهو  الغراب،  ويعني  قاق،  مفرده  جمع 

ويلفظ حرف القاف فيه همزة.

3. حكاية السرّاج والسرج العتيق:

وتقدر  اليدوية  الحرفة  تمّجد  التي  الحكايات  ومن 
سّراج  عن  حكاية  واإلخالص،  فيها  الصدق  قيمة 
في  مال  يفيض عن حاجته من  ما  يّدخر كل  كان 
سرج عتيق يعلقه في عمق محله، وذات يوم ذهب 
يريد  رجل  وجاء  المحل،  في  ابنه  وترك  للصالة 
شراء سرج، فعرض على ابن السراج أن يشتري 
ذلك السرج العتيق بثمن يناسبه، فباعه الولد، ولما 
رجع والده من الصالة أحزنه بيع السرج، ألنه فقد 
الله،  لقضاء  بالتسليم  وتمسك  فيه،  اّدخره  ما  كل 
جواد  على  رجل  أمامه  وقف  سنين  بضع  وبعد 
مطهم، وطلب منه سرجاً فاخراً، وبعد أن اشتراه، 

قال له: كنت اشتريت من دكانك هذا السرج القديم 
واليوم  المال،  من  القليل  إال  يومها  أملك  أكن  ولم 
وقد رزقني الله، فإني أترك لك هذا السرج القديم، 
المال  فوجد  فشّقه،  السرج،  إلى  السراج  وأسرع 

فيه.
بالتعب  المكتسب  المال  أن  على  الحكاية  تدل 
مال  هو  مشقة  من  فيها  وما  اليدوية  وبالحرفة 
فيها،  والصدق  الحرفة  تمجد  بذلك  وهي  حالل، 

وتؤكد تقوى الله وحسن التوكل عليه مع العمل.

4..حكاية الخزاف والزارع2:

اليدوية حكاية عن عجوز  الحرفة  ومن تمجيد 
أخبرت زوجها أنها ذاهبة لزيارة ابنتيها مع بداية 
الربيع، وكانت كل منهما تسكن في قرية، وزارت 
األولى، وكان زوجها خزافاً، ولما سألتها عن أحوالها 
أخبرتها أن زوجها صنع عدداً من الجرار، وطلبت 
ينزل  وأال  الشمس  تسطع  أن  الله  تدعو  أن  منها 
المطر، حتى تجف الجرار، ثم وّدعتها األم ومضت 
إلى ابنتها الثانية، وهي في قرية مجاورة، وسألتها 
القمح،  أن زوجها قد زرع  أحوالها، فأخبرتها  عن 
وطلبت منها أن تسأل الله أن يرسل المطر، حتى 
تكتنز السنابل، ولما رجعت إلى البيت، سألها زوجها 
عن حال ابنتيها، قالت له: »والله حرت في أمري، إذا 

أمطرت خسرنا، وإذا ما أمطرت خسرنا«.
وتدل الحكاية على ما قد يكون من صراع بين 
وهي  يدوية،  وحرفة  الزراعة،  وهي  عادية،  مهنة 
صناعة الجرار، وتشير من طرف خفي إلى تطور 
وإن  الصناعة،  إلى  الزراعة  من  وانتقاله  المجتمع 
كانت صناعة بدائية، ومن الصعب الجزم بالموقف 

النهائي للحكاية.

5. حكاية الحداد والزارع:

ولعل الموقف الواضح هو ما تعبر عنه حكاية 
المهني  العمل  على  اليدوية  للحرفة  تنتصر  أخرى 
إلى حداد  الريف  العادي، وهي عن فالح قدم من 
حدوة،  الحداد  فأعطاه  لحصانه،  حدوة  يطلب 
أفضل  وطلب  وثناها،  يديه  بين  الفالح  فأمسكها 
منها، فأعطاه حدوة ثانية وثالثة، وكان الفالح في 
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كل مرة يثني الحدوة ببساطة، وأخيراً قال للحداد: 
أنا مضطر لشراء حدوة من صنعك مع أن ما تصنعه 
ليس جيداً، ولكن يجب أن تبيعني الحدوة بسعر أقل، 
ثم ناوله ليرة فضية، فتناولها الحداد بين إصبعيه 
وفركها، فمحا ما عليها من نقش، وردها إليه، وهو 
يقول: قطعة نقدك ممسوحة، وال أقبل بها، فناوله 
قطعة أخرى ففعل بها مثلما فعل باألولى، وهكذا 
بأس  الفالح:»ال  له  فقال  أخرى،  قطع  بعدة  فعل 
اآلن  بعد  تمسح  ال  ولكن  تطلب،  ما  كل  سأعطيك 

نقودي«.
الصراع  على  واضح  بشكل  الحكاية  وتدل 
بين الفالح والحداد، بين صاحب المهنة وصاحب 
أقوى  الحرفة  أن صاحب  وتؤكد  اليدوية،  الحرفة 
من الزارع، وتعلي القصة من قيمة الحرفة، وتؤكد 
يكون  وما  اآلخر،  لبعضهم  بعضهم  الناس  حاجة 

من تكامل بين الناس، وهي تدل أيضاً على تطور 
المجتمع وانتقاله من الزراعة إلى الصناعة.

6. حكاية أجير الصائغ:

ومن الحكايات التي تمجد الحرفة حكاية عن أجير 
صائغ، كان معلِّمه يبخسه حقه، فقّرر االرتحال في 
طلب الرزق، وأخذ يباشر عمله عند صائغ آخر في 
بلد غير بلده، ولكن هذا الصائغ لم يكن بأفضل من 
سابقه، ولكنه رضي وصبر، وذات يوم دخل الدكان 
خادم الملك، وطلب صوغ سوار متميز البنة الملك، 
السوار فأكّب األجير  أن يعّد  الصائغ أجيره  فأمر 

على العمل، ثم نقش عليه من الداخل هذه األبيات:
كفي ال���ده���ر  م��ص��ائ��ب 
فعفي ت��ك��ف��ي  ل���م  إن 
خ��رج��ت م��ن أج���ل رزق��ي

http-//www.yasmin-alsham.com-٢
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رأي������ت������ه م���ت���وف���ي
ك���م ج��اه��ل ف���ي ال��ث��ري��ا
ك����م ع���ال���م م��ت��خ��ّف��ي

وفي الصباح حضر خادم الملك، فناوله المعلم 
السوار، وأخذ منه مكافأة كبيرة، ولم يعط األجير 
شيئاً، وفرحت ابنة الملك بالسوار، وذات يوم، وهي 
تضعه في معصمها، تنبهت إلى األبيات المنقوشة 
أن  ورجته  أبيها،  على  فعرضته  الداخل،  من  عليه 
يعرف قصة األبيات، وأرسل الملك وراء الصائغ، 
ليسأله عّمن صاغ السوار، فأكد له أنه هو، فطلب 
منه سواراً آخر يشبهه، وأسرع الصائغ إلى أجيره 
يطلب منه سواراً آخر كالسوار األول، فصاغ سواراً 
وفي  نفسها،  األبيات  الداخل  من  عليه  نقش  آخر، 
الصباح حضر خادم الملك، فناوله الصائغ السوار، 
وتلقى منه المكافأة، ولم يمنح األجير شيئاً، ولما 
رأت بنت الملك السوار دهشت، ألنه كان كالسوار 
األول، وقد نقشت عليه من الداخل األبيات نفسها، 
فأسرعت إلى أبيها ترجوه أن يعرف قصة الصائغ، 
وأرسل الملك وراء الصائغ فلما حضر سأله عّمن 
صاغ السوار، فخاف، وظن أن الملك لم يعجب به، 
الملك  الذي صاغه. وأرسل  أجيره هو  أن  فأخبره 
عن  سأله  حضر  ولما  األجير،  وراء  الفور  على 
قصة األبيات، فروى له حكايته، وأكد له ندمه على 
غربته وبعده عن زوجته وأوالده، وعندئذ أمر الملك 
زوجته  وراء  وأرسل  مملكته،  في  وزيراً  بتعيينه 

وأوالده ليعيشوا معه في هناء وسرور.
سيما  وال  الحرفة،  تمجيد  على  الحكاية  وتدل 
وحذاقة  مهارة  إلى  تحتاج  التي  اليدوية  الحرفة 
من  الِحَرف  في  يكون  ما  على  وتدل  وإخالص، 
ظلم، وال سيما الحرف التي تعتمد على المهارة في 
العمل والبراعة، والتي تعتمد على عامل ورب عمل، 
فاألجير يملك المهارة في العمل واإلتقان، ولكن ال 
يمكنه افتتاح محل لشراء الذهب، ولذلك فهو مضطر 
للعمل أجيراً، ويستغله رب العمل، ولكن يحصل في 
النهاية على اإلنصاف، ويكون إنصافه على يد قوة 
نادر  العدل  أن  يعني  مما  الملك،  هي  مطلقة،  عليا 
بقوة عليا خاصة، وال يخلو  التحقق، وهو مرتبط 

هذا التحقق من مصادفة.

7. حكاية ابن الملك ونسج السجاد:

ومن الحكايات التي تمجد الحرفة حكاية عن ابن 
ملك رأى فتاة جميلة، فطلب من أمه أن تخطبها له، 
ولما تقدمت إلى خطبتها سألتها البنت عن حرفته، 
وكان الجواب أنه ابن ملك، وسيرث الملك، وليس 
إال  منه  الزواج  البنت  فرفضت  إلى حرفة،  بحاجة 
أبيه  من  فطلب  بالجواب،  وعلم  حرفة،  امتلك  إذا 
أن يأذن له في السفر، لعله يكتسب خبرة ويتعلم 
حرفة ما، فزوده الملك بالمال والهدايا، فتنكر في 
إلى أن حط به  البالد،  زي تاجر، وأخذ يتنقل في 
الترحال في بالد العجم، ونزل في خان، وفي إحدى 
الخان  في  ينزل  كبير  تاجر  أموال  الليالي سرقت 
نفسه، فسيق كل َمْن في الخان إلى السجن، وكان 
على السجناء أن يعملوا في نسج السجاد، فأحب 
خاصاً  نوالً  فأعطوه  فيه،  وبرع  العمل،  الملك  ابن 
به، وأخذ يكتب في نهاية كل سجادة وفي طرف 
منها اسمه، وفي الطرف اآلخر اسم الفتاة التي أراد 
الزواج منها، ومرت األيام، وإذا هي عام أو أعوام، 
ثم إنه نصح لهم أن يرسلوا ما ينتجه إلى بالده، من 
غير أن يذكر لهم أنه ابن ملكها، ودلهم على تاجر 
الزواج منها،  التي يرغب في  الفتاة  فيها، هو والد 
يده،  من صنع  من سجادة  أكثر  والدها  واشترى 
وحمل إحداها إلى بيته، ورأتها ابنته وقرأت اسمها 
واسم ابن الملك، فطلبت من والدها أن يتصل بالملك 
أن  وعرف  الخبر،  الملك  وتقّصى  باألمر،  ويخبره 
ابنه سجين، فأرسل األموال يفتديه، ورجع ابنه إلى 
بعودته، وتم زواجه من  األفراح  وأقيمت  المملكة، 

ابنة التاجر، بعد أن امتلك حرفة.
وتدل الحكاية على قيمة الحرفة وأهميتها، فهي 
أهم من المنصب ومن المال المجموع، بل إن الحكاية 
تفضل الحرفة اليدوية على السلطة والملك، ولعل 
نقمته على  يعبر عن  أن  أراد  األول  الحكاية  راوي 
الملوك، والسيما على أبنائهم الذين يرثون السلطة، 
ويحظون بالجميالت من الصبايا، ال لشيء إال ألنهم 
أبناء ملوك وسالطين، وقد انتقم الراوي بأن جعل 
ابن السلطان يسجن، ولكن كان ال بد في النهاية من 
الملك وابنه ما هما جديران به،  المصالحة، ومنح 
وفق التصور الشعبي، بوصف الملك رمزاً للسلطة 
العليا والعدل، وتدل الحكاية على مكانة المرأة في 
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المجتمع وقدرتها على اتخاذ القرار واختيار شريك 
حياتها ورسم مستقبلهما معاً.

8.حكاية ابنة الفوال وابن الملك3:

وبعض الحكايات ال تمجد الحرفة، إنما تنتصر لها، 
وال سيما إذا نال أصحاب الحرف المتواضعة حيف 
من السلطان، ومنها حكاية عن فوال له ابنة، كلما 
السلطان، وكان  ابن  لها  الطريق تصدى  مرت في 
ماطاب«،  إال  فولك  طاب  الفوال،  لها:»بنت  يقول 
»طاب  فتقول:  عليه  ترد  وجرأتها  لذكائها  وكانت 
واستطاب، وما دخلك ياسير القبقاب«، فاستاء منها، 
وفي اليوم التالي تنكر بزي بائع حليب، فخرجت 
الدار،  عليها  فاقتحم  الحليب،  بعض  لتشتري  إليه 
وأخذ يقبلها، ثم خرج، وفي اليوم التالي مرت به، 
يوم،  كل  كشأنها  فأجابته  نفسه،  السؤال  فسألها 
فقال لها:»قبلتني وقبلتك، غلبتني إال غلبتك«، فعرفت 
أنه تنكر بزي بائع الحليب، وفعل ما فعل، ثم أوقع 
كل منهما اآلخر في مقالب مختلفة، إلى أن أقر لها 

بالذكاء والغلبة وتزوجها.
وتدل الحكاية على نظرة رجال السلطة الحاكمة 
ومنها  البسيطة،  الحرف  وأصحاب  الفقراء  إلى 
حرفة الفوال، ولكن الحكاية تنتصر لها، وتمجدها، 
كما تدل على انتقام من السلطان ومن ابنه، ولكنها 
يبقى  إذ  الحكايات،  كل  مثل  بالمصالحة  تنتهي 
السلطان رمز السلطة المطلقة، وإذا كانت ابنة تاجر 
السجاد في الحكاية السابقة قد أخضعت ابن الملك 
لتعلم  مباشرة  غير  بصورة  فاضطرته  إلرادتها 
نسج السجاد، فإن ابنة الفوال في هذه الحكاية قد 

استطاعت ترويض ابن السلطان وكسر غروره.
الحرفة،  تمجد  التي  الحكايات  كثرة  ويالحظ 
األعمال،  بعض  على  الحاالت  بعض  في  وتفضلها 
كالزراعة، وهي تدل على تطور المجتمع، وانتقاله 
من الزراعة إلى الصناعة، وفي حاالت أخرى ترى 
الخالص في الحرفة من قرار ظالم يتخذه الملك في 
تتملق  لم  ألنها  ابنته،  وهي  إليه  الناس  أقرب  حق 
غروره، وتفضل حكاية أخرى الحرفة على السلطة 
والحكم، وهي بذلك تنتقم للفقراء والمظلومين من 

ظلم الحكام.

وتدل الحكايتان السابقتان على ما كان للمرأة 
أو  الملك  البن  تتصدى  فهي  الواقع،  في  دور  من 
ابن السلطان، وتتخذ قرار زواجها، وترسم لنفسها 
حكايات  تظهر  وسوف  الحياة،  خطة  ولزوجها 
أخرى تصور المرأة وهي تباشر العمل في الحرفة 

مباشرة.

ثانياً - حكايات الن�شاء والحرف:

في  يعملن  نساء  عن  الحكايات  بعض  تحكي 
حرف قليلة أبرزها غزل القطن، وهي حكايات قليلة، 
االقتصادية  الحياة  المرأة في  وتدل على مشاركة 
الحكايات  وهذه  زوجها،  لمساعدة  واالجتماعية 
قليلة، ولكنها ذات أهمية كبيرة، فهي ال تدل على 
عمل المرأة فحسب، ومشاركتها في الحياة العملية، 
بل تدل على ذكائها، واجتراحها فرص العمل، على 
الرغم  على  بل  المواتية،  غير  الظروف  من  الرغم 
إليها  بالنسبة  العمل  وكان  المعادية،  الظروف  من 
خالصاً لها ولزوجها ولكل من َحولها، وكانت مثالً 

لقدرة المرأة على صنع الحياة.

9. حكاية ابنة الملك وغزل القطن:

ومن ذلك حكاية عن ملك دعا بناته الثالث إليه 
وسألهن واحدة واحدة عن مقدار حبهن له، فبالغت 
الثانية  وبالغت  الميمنة،  فزَوّجها من وزير  األولى 
فزوجها من وزير الميسرة، وقالت له الثالثة أحبك 
كما تحب كل فتاة أباها، فغضب عليها، وزّوجها من 
غرفة صغيرة  في  فعاشت  حمام،  قمين  في  وّقاد 
يخزن فيها الحطب والقمامة، وسرعان ما طلبت من 
زوجها أن يشتري لها بعض القطن، وأخذت تغزله، 
وظلت على هذا المنوال إلى أن ادخرت مبلغاً استطاع 
به زوجها أن يعمل في تجارة القطن، وتحول عن 
فخمة  داراً  اشترى  ثم  التجارة،  إلى  وقاداً  العمل 
قبالة قصر الملك، ثم دعا الملك إلى زيارته، وأعدت 
له زوجته حساء وضعت في صحنه خاتمها، فلما 
رآه عرف أنه خاتم ابنته، فاعتذر إليها، وأغدق عليها 

النعم والعطايا.
في  وعملها  المرأة  ذكاء  على  تدل  والحكاية 
حرفة يدوية بسيطة، وقدرتها على اجتراح الحلول 
اإلبداعية على الرغم من قسوة الظروف، وتحقيقها 
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النجاح لنفسها ولزوجها وتطوير حياتهما، والحكاية 
تنتقم بصورة غير مباشرة من السالطين وتصور 
على  وحرصهم  وغرورهم  وأنانيتهم  سفههم 
يترددون  ال  متعسفين  وتظهرهم  ذواتهم،  تمجيد 
أهوائهم ولو كانت  اتخاذ قرارات جائرة وفق  في 
هذه القرارات بحق أقرب الناس إليهم، إذ ال يهمهم 
اليدوية  الحرفة  تصور  والحكاية  أنفسهم،  سوى 
على بساطتها وسيلة شريفة للتعاون بين الزوجين 

وتحقيق الخالص.

10. حكاية األخوات الثالث والفأرة:

وثمة عدة حكايات عن بنات ثالث ُتوِفَّي أبوهن 
القطن  يغزلن  فكّن  مال،  من  شيئاً  لهن  يترك  ولم 
ويبعنه، ليعشن بما يعملن، وهن يفوضن الصغرى 
تصنع  أن  ذلك  بعد  ويصادف  الغزل،  ببيع  منهن 
الخالص بالزواج من ابنة الملك، ومن ذلك حكاية 
بها  الغزل واشترت  باعت  الصغرى،  تلك  عن مثل 
فأرة في قفص، ولما رجعت بها إلى البيت طردتها 
أختاها، فذهبت إلى المقبرة، ونامت بجوار قبر أمها، 
واستيقظت في الصباح لتجد الفأرة قد وضعت ليرة 
القصر،  إلى  الملك، فيأخذها  ابن  ذهبية، ويمر بها 
أن  بعد  أختاها،  لها  وتكيد  وفأرتها،  هي  ويرعاها 
يعرفن ما كان لها من عيش في القصر، ولكن في 
النهاية تنتصر على أختيها بفضل الفأرة، ويتزوجها 

ابن الملك.
والحكاية تؤكد عمل المرأة في حرفة، أو باألحرى 
اضطرارها إلى اتخاذ حرفة، ولكن خالصها الحق 
الفأرة،  بقوة سحرية، هي  إنما  بالحرفة،  يكون  ال 

وبسلطة هي سلطة ابن الملك، رمز السلطة العليا.

11. حكاية فطيم بسوق الغزل:

وثمة حكاية عن امرأة اسمها فطيم، كانت تعمل 
في غزل القطن، وكانت تنزل كل يوم أو يومين لتبيعه 
بسوق الغزل، كي تعين زوجها على أمور الحياة، 
إلى  زوجها  فنزل  السوق،  في  تأخرت  يوم  وذات 
السوق، فسأل هذا التاجر وذاك عن زوجته، وكان 
كل منهم يقول له:»من هي فطيم بسوق الغزل؟«، 
فقد كان في السوق كثير من النساء اللواتي يبعن 

الغزل، وأكثرهن يحملن اسم فطيم.

وتدل الحكاية على مشاركة المرأة زوجها في 
نساء  عمل  على  تدل  كما  الحياة،  شروط  تأمين 
كثيرات في هذه الحرفة اليدوية السهلة، التي يمكن 
بمغزل،  القطن  تغزل  إذ  بيتها،  في  تمارسها  أن 
القطن  أكوام  فتحول  الشكل،  مخروطية  أداة  وهو 
النسيج، وتدل  في  بعد  فيما  إلى خيوط، تستعمل 
إلى  السوق  في  القطن  تجار  نظرة  على  الحكاية 
النسوة اللواتي كن يعملن في هذه الحرفة، فهن في 
نظرهم كثيرات ومتشابهات وال تمايز بينهن، يؤكد 
ذلك تصغير اسم فاطمة إلى فطيم، ويؤكد ذلك أيضاً 
صيغة المثل الذي تتنهي بها الحكاية: »مني فطيم 
الغزل!!«،  بسوق  فطيم  »كم  أو  الغزل؟!«  بسوق 
وهو في الواقع جواب التاجر عن سؤال الزوج عن 

زوجته فاطمة.

12. حكاية النّدافة:

وثمة حكاية عن اضطرار المرأة إلى العمل، أو 
إجبارها عليه، وهي عن امرأة كان زوجها يضطرها 
إلى العمل في ندف القطن، فهو فقير، وال عمل له، 
وفي رواية أخرى هو كسول، وكان يأتيها كل يوم 
بكيس من القطن في الصباح، فتندفه، بفصل البذور 
عرفت،  قد  المحالج  يومئذ  تكن  ولم  القطن،  عن 
أجرة  ويأخذ  إلى صاحبه،  به  يعود  العصر  وبعد 
عن  يوماً  تأخرت  وإذا  شيئاً،  يعمل  ال  وهو  ندفه، 
إنجاز الكمية ضربها بالعصا، فكان عليها أن تعمل 
الطعام،  إعداد  القطن، والعمل على  في ندف كيس 
حتى ضجرت منه ومن حياتها، وشكت أمرها إلى 
للتخلص من شقائها،  فدلتها على طريقة  جارتها، 
وعملت بما نصحت لها، إذ صنعت العجة، وأخذت 
تقليها بالزيت في الفناء وراء باب الدار، ولما وصل 
فلم  الباب  فقرع  العجة،  يحب  وكان  الرائحة،  شم 
فاشترطت  الجيران،  واجتمع  يصيح،  فأخذ  تفتح، 
عليه أال يضربها بعد اليوم، وأن يساعدها في ندف 
القطن، كي تتمكن من إعداد الطعام وتنظيف المنزل، 

فوافق على ذلك أمام الجيران.
وتدل الحكاية على مشاركة المرأة زوجها في 
تحّمل أعباء الحياة، بسبب الفقر، وهي تعمل مضطرة، 
إذ يضطرها إليه زوجها، وهذا دليل على حالة العجز 
التي وصل إليها هو نفسه، ال لكسل، ولكن عن قهر، 
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ألنه ال يجد عمالً، والحكاية ال تصرح بذلك، ولكنها 
يوافق  إذ  النهاية،  من خالل  وتؤكده  عنه،  تكشف 

على مساعدة زوجته والتوقف عن ضربها.
عمل  عن  القليلة  الحكايات  خالل  من  ويظهر 
تشارك  كانت  المرأة  أن  الحرف  بعض  في  المرأة 
الرجل في العمل، لمواجهة مصاعب الحياة، وكانت 
في بعض الحكايات ُتْجَبر على العمل وتضطر إليه، 
وفي بعضها اآلخر تبادر إلى العمل لصنع الخالص 
وتحقيق الذات، ويبدو غزل القطن ونسجه الحرفة 
الحرفة  وهي  النساء،  حكايات  في  بروزاً  األكثر 
اليدوية السهلة، والتي ال تحتاج إلى أدوات كثيرة، 
يتفق  بما  المنزل،  في  المرأة  تمارسها  أن  ويمكن 

وعادات المجتمع العربي.

ثالثاً - توظيف الحكاية:

توظف أكثر الحكايات الحرفة للتعبير عن قيمة 
عليا، وتبدو الحرفة مجرد وسيلة للتعبير عن فكرة 

ما أو قيمة، وليست مقصودة لذاتها، وهي قليلة.

13. حكاية للملك قرون:

ومن ذلك على سبيل المثال حكاية عن ملك كان 
له قرنان في رأسه، وكان يغطيهما بتاج الملك، وإذا 
أراد أن يحلق رأسه، دعا إليه الحالق، فاختلى به، 
ثم يأمر السياف بقطع رأسه، وظل على هذه الحالة 
مدة، حتى خشي أن يفتضح أمره، فدعا إليه حالقاً 
ثم أوصاه أال يذيع السر، وذهل الحالق لما رأى، 
ثم حاول أن ينسى ما رأى، ولكن أمر القرنين ظل 
يشغله، فمضى إلى بستان، ومر بصّف من شجر 
قرون،  »للملك  يهمس:  وأخذ  عليه  فمال  القصب، 
للملك قرون«، ورجع إلى البيت مرتاح النفس، ولكن 
ما إن صار أمام داره، حتى رأى الحرس في انتظاره، 
وساقوه على الفور إلى الملك، فأمر السياف بضرب 
عنقه، ألن المدينة كلها تذكر القرون، فأقسم أنه لم 
القصب، فأمر  أمام  ينطق بما رأى إال مرة واحدة 
إلى حيث  الفور  يذهب على  أن  أحد وزرائه  الملك 
يميل  القصب  أن  ليخبره  الوزير  ورجع  القصب، 
للملك  قرون،  »للملك  ويهمس:  بعض،  على  بعضه 
قرون«، وعندئذ أدرك الملك أنه ال ذنب للحالق، وأن 
سره البد منكشف، فعفا عنه، وظهر للناس بقرنيه.

وتدل الحكاية على متاعب حرفة الحالقة، وهي 
حرفة تجعل الحالق على صلة بالناس، وهو مضطر 
إلى الحديث معهم ومحاورتهم، وُيْعَرف دائماً بأنه 
ويعرف  زبون،  كل  إلى  يتعرف  وفضولي،  ثرثار 
عنه كل شيء، وهو الموصوف على العموم بهذه 
الصفة يطلع على سر كبير وخطير، ويطلب منه أن 
يحفظه وأال يبوح به ألحد، وهنا تحدث المفارقة، 
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البوح  إلى  ويضطر  ذرعاً،  بالسر  يضيق  ولذلك 
به للطبيعة، وعندئذ يذاع السر، مما يعني أن من 
طبيعة األمور أال يحفظ السر، وأنه من الطبيعي أن 
تعرف الحقائق وتكشف مهما سترت. وقد وظفت 
للتعبير  توظيف  خير  الحكاية  في  الحالقة  حرفة 
أنه ال يمكن كتم  اجتماعية وهي  قيمة نفسية  عن 
بد  وال  الزمن،  طال  مهما  الحقائق  ستر  أو  السر 
من انكشافها. كما تدل الحكاية على ما في حرفة 
الحالقة من مصاعب، إذ يطلع الحالق على حقائق 

إنسانية، وعليه أن يكتمها.

14. الحالق والوفاء للصديق:

توظيف  تم  حالق،  عن  أخرى  حكاية  وثمة 
الوفاء  وهي  عليا،  قيمة  عن  للتعبير  فيها  الحرفة 
للعهد والصداقة، وهي عن حالق كان يتناول طعام 
سلم  غريب،  رجل  عليه  فدخل  دكانه،  في  الغداء 
عليه، فرد السالم، وما دعاه إلى الطعام، ثم قص 
له شعره، وقبل أن يخرج الغريب سأله عن سبب 
أن  يريد  ال  بأنه  فأجابه  الطعام،  إلى  دعوته  عدم 
يكون بينهما خبز وملح، ألن هذا يقتضي الوفاء، 
الحالق،  على  يوم  كل  يتردد  الغريب  هذا  أخذ  ثم 
الغريب طعاماً، وأحضره معه  اشترى  يوم  وذات 
وهكذا  مشاركته،  إلى  ودعاه  الحالق،  دكان  إلى 
أن  الحالق  من  طلب  ثم  بينهما،  الصداقة  نشأت 
يساعده على استئجار دار، وفي يوم آخر طلب منه 
أن يساعده على خطبة امرأة رآها خارجة من إحدى 
الدور، فطلب منه الحالق أن يسير معه إلى موضع 
داره،  إلى  به  يسير  بالغريب  وإذا  ليرسل،  الدار 
ويصف له مالمح المرأة، وإذا هي زوجته، ويبادر 
الحالق إلى طالق زوجته، ثم يذهب إلى أهلها بعد 
انقضاء العدة، ليخبرهم برغبة رجل في خطبتها، 
وتمر  الغريب،  صديقه  وهو  منه،  زواجها  ويتم 
الرجلين،  بين  قائمة  والصداقة  والشهور،  األيام 
والغريب ال يعرف من األمر شيئاً، وكان للحالق 
ثم  لتربيتهما،  إليها  األم  ولدان صغيران ضمتهما 
بلده،  إلى  عائد  أنه  الحالق  صديقه  الغريب  أخبر 
وخرج الحالق لوداع صديقه، فرآه ولداه، وصاح 
األمر،  الغريب  عرف  وعندئذ  بابا،  منهما:بابا،  كل 
فطلق الزوجة، وعادت إلى زوجها الحالق. وتذكر 

رواية أخرى أن الحالق اعتذر عن الخروج لوداع 
صديقه، ومرت األيام اكتأب فيها الحالق، وضاق 
به العيش، فارتحل يطلب الفرج، ونزل في مدينة 
نفسه  هو  صديقه  وإذا  المتاجر،  أحد  فيها  قصد 
ولداه،  عليه  دخل  ثم  به،  فرحب  المتجر،  صاحب 
الحالق  أن صديقه  الرجل  عرف  وعندئذ  فعرفاه، 

طلق زوجته ألجله، ودعاه إلى الزواج من أخته.
وليست الحرفة موظفة في هذه القصة لذاتها، 
الوفاء  وهي  قيمة  عن  للتعبير  موظفة  هي  وإنما 
هو  مما  بأكثر  نفسه  الحالق  ألزم  وقد  للصديق، 
الصداقة،  الحرفة، وإنما بحكم  به، ال بحكم  ملزم 
والسيما المشاركة في الخبز والملح، أي المشاركة 
لماذا  ولكن  وروحه،  اإلنسان  جسد  يكِوّن  فيما 
الحكاية حرفة الحالق ولم تختر غيرها؟  اختارت 
على  تقوم  التي  الحرفة  بطبيعة  ذلك  تعليل  يمكن 
االتصال بالناس والتعرف إليهم واستمرار العالقة 
بين الحالق والزبون. وال تخلو الحكاية في الواقع 
الظلم  من مبالغة، ولها دالالت أخرى كثيرة منها 
الذي يقع على المرأة، إذ تظهر ال قرار لها وال دور، 

يطلقها زوجها وقت يشاء من غير مبرر.

15. حكاية الحطاب والفأس الذهبية:

عن  للتعبير  للحرفة  الموظفة  الحكايات  ومن 
عن  وهي  الذهبية،  والفأس  الحطاب  حكاية  قيمة 
على  وفأسه  الغابة،  من  راجعاً  كان  فقير،  حطاب 
قدمه،  زلت  النهر،  بجوار  يسير  هو  وبينما  كتفه، 
ووقعت الفأس في النهر، فأخذ يلطم وجهه ويبكي، 
ذهبية،  فأساً  يحمل  عفريت  النهر  من  له  فخرج 
سأله إن كانت الفأس له، فأجابه:ال، فغط العفريت 
في النهر ثم خرج يحمل فأساً فضية، وسأله إن 
كانت فأسه، فأجابه، ال، ثم غط وخرج يحمل فأساً 
حديدية، فسأله إن كانت فأسه، فأجابه نعم، فأعطاه 
الفأس، ونبهه إلى أنها تنطلق وحدها، وتقطع أعتى 
من  كبير  بحمل  الحطاب  عاد  وهكذا  األشجار، 
منه  يشتري  كان  الذي  التاجر  إلى  الحطب، حمله 
كل يوم ما يجمع من حطب بثمن بخس، وأخذ كل 
أو مرتين وربما ثالث مرات  له مرة  يوم يحضر 
وفرة  من  الحطب  تاجر  ودهش  الحمل،  هذا  مثل 
فاعترف،  بالسؤال،  عليه  وألح  الحطاب،  هذا  حظ 
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فحمل التاجر فأساً ومضى بها إلى النهر، وألقاها، 
وخرج العفريت يرفع بيده فاساً حديدية، وسأله: 
يحمل  وخرج  غط،  ثم  فأجاب:ال،  لك؟  الفأس  هل 
فأساً فضية، وسأله عنها إن كانت له، فأجاب ال، 
وغط العفريت في النهر، وخرج يحمل فأساً ذهبية، 
التاجر:نعم،  فأجابه  له،  الفأس  كانت  إن  وسأله 

وغط العفريت في النهر، ولم يخرج.
كما  الصدق،  قيمة  عن  الحكاية  هذه  وتكشف 
تدل على قيمة العمل باليد وتفضيله على التجارة، 
وهي  التاجر،  وكذب  العامل،  صدق  على  وتدل 
المدينة، ففي  الطبيعية على مجتمع  للبيئة  تنتصر 
التجارة  المدينة  وفي  والصدق،  العمل  الطبيعة 
للتعبير  الحطاب  حرفة  توّظف  والحكاية  والكذب. 
عن قيمة عليا وهي الصدق، وتبدو الحكاية مناسبة 
الحطاب  مهنة  ألن  العليا،  القيمة  هذه  عن  للتعبير 
مرتبطة بالطبيعة الحية والطبيعة ال تعرف الكذب 
مناسبة  الحطاب  مهنة  تبدو  ولذلك  والخداع، 

لتوظيفها للتعبير عن قيمة الصدق.

16. دقة بدقة لو زدتها زادها السقا:

وثمة حكاية تحث على العفاف والتقوى، وتحذر 
من استغالل طبيعة الحرفة في أمور مشينة، وتؤكد 
يصون  أن  المرء  على  وأن  تدان،  تدين  كما  أنه 
وهي  عرضه،  الله  يصون  كي  اآلخرين،  أعراض 
والمعاني،  القيم  هذه  عن  للتعبير  توظف حرفتين 
عند جزار، وتقتضي  أجيراً  وهي عن شاب يعمل 
إلى  اللحم  ينقل  إذ  عفيفاً،  يكون  أن  عمله  طبيعة 
في  سيدة  اللحم  منه  تتناول  ما  وغالباً  المنازل، 
البيت أو ابنتها، وذات يوم فتحت له صبية الباب 
زندها،  في  فقرصها  اللحم،  للتناول  يدها  ومدت 
ورجع في المساء إلى البيت، فوجد أخته مكئتبة، 
الماء  لها  أن يحضر  منه  بها، فطلبت  فسألها عما 
إلى البيت بنفسه، وأال يوصي السقاء بذلك، ولما 
الباب  قرع  السقاء  أن  أخبرته  السبب  عن  سألها 
فقرصها  الدلو،  منه  لتتناول  يدها  ومدت  ففتحته 
في زندها، فغمغم في نفسه، وقال: دقة بدقة، ولو 

زدُتها زادها السّقا.
غايتها  توجيهي  تربوي  طابع  ذات  والحكاية 
وسيلة  اثنتين  حرفتين  من  تتخذ  وهي  الوعظ، 

لتحقيق هدفها، ولكنها تدل بصورة غير مباشرة 
السقاء  حرفة  وهما  اثنتين  حرفتين  طبيعة  على 
تضعان  الحرفتين  وكلتا  الجزار،  أجير  وحرفة 
العامل فيهما على تماس مباشر مع المرأة وهي في 
بيتها، مما قد يعرضها لتماس مباشر مع الرجل. 
لحمل  ناجحاً  توظيفاً  موظفتين  الحرفتان  وتبدو 

الفكرة والهدف، وليستا مقصودتين لذاتهما.
عن  للتعبير  قد صيغت  الحكايات  معظم  ولعل 
كل  تفسير  الممكن  ومن  هدف،  ولتحقيق  قيمة، 
حكاية على أنها توظف الحرفة للتعبير عن قيمة، 
ألن معظم الحكايات، وربما كلها، تروى من أجل 
بعض  في  ولكن  قيمة،  أجل  ومن  أخالقي،  هدف 
التعبير  سوى  لها  غاية  ال  الحكاية  تبدو  الحاالت 
عن القيمة، وتبدو الحرفة موظفة فقط لحمل هذه 
ما  ذاتها، على نحو  القيمة، وليست مقصودة في 

تقدم في الحكايات األربع السابقة.

رابعاً - حكايات النتقا�س:

وثمة حكايات تبخس الحرفة قيمتها، وتقلل من 
أهميتها، وتصور ما فيها من جوانب سلبية، وهي 
الواقع  في  راجع  االنتقاص  وهذا  نادرة،  حكايات 
إلى طبيعة الحرفة، وما قد يكون فيها من أساليب 
الحرفة  ولعلها  الجزار،  حرفة  وأبرزها  الغش، 

الوحيدة التي نالها االنتقاص.

17. الجزار يغش نفسه:

ومن أشد الحكايات انتقاصاً لحرفة الجزارة حكاية 
في  ونزلوا  سفر،  على  كانوا  أصحاب  أربعة  عن 
مدينة فدخلوا إلى محل شواء، وكان أحدهم جزاراً، 
اللحم،  الشواء  من  سأطلب  »أنا  ألصحابه:  فقال 
وسأقف أمامه أرقبه وهو يقتطع اللحم قبل فرمه، 
ألنه ال يستطيع أن يغشني«، ولما الشواء هم بقطع 
ثم  هنا«،  اقطع من  »بل  له:  قال  اللحم،  من  قطعة 
تدخل مرة ثانية، وثالثة، فسأله الشّواء: »هل أنت 
اقطع  »تفضل،  له:  فقال  »نعم«،  فأجابه:  جزار؟«، 
بنفسك من اللحم ما تشاء«، ثم أخلى له موضعه، 
وأعطاه السكين، وإذا بهذا الجزار يقتطع مواضع 
من اللحم مناسبة للشواء، ولكنه فجأة أخذ يقتطع 
عصب  فيها  مناسبة،  غير  اللحم  من  مواضع  من 
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فعل  لماذا  الشواء، وسأله  فدهش  ودهن وشحم، 
أن  طبعي  ومن  مهنتي،  هي  »هذه  فأجابه:  ذلك، 

أغش، وإذا لم أجد من أغشه غششت نفسي«.
وما  الجزار،  حرفة  امتهان  على  الحكاية  تدل 
يكون فيها من غش، وتؤكد أن الغش هو جزء ال 
يتجزأ من طبيعة الحرفة ولوازمها، حتى غدا الغش 
من طبع صاحبها الذي يعتاد عليه حتى ال يستطيع 
ما تروى هذه الحكاية، ويؤكد  منه فكاكاً. وكثيراً 
راويها أنه سمعها من فالن ويذكر اسمه وأنه كان 
مع صحبه في سفر وكان معه فالن الجزار ومحله 
معروف في الحي الفالني، وهو ما يمنح الحكاية 

صدقها الوقائعي.
18. زوجة الجزار4:

وتشبه الحكاية السابقة حكاية عن جزار كان 
عنده،  ما  أفضل  اللحم  من  يعطيها  بزبونة  يعنى 
ويحرص على إرضائها، وال يحاول غشها، والحظ 
بها،  العناية  سر  عن  أحدهم  فسأله  ذلك،  زبائنه 
فأجابه بأن زوجها جزار مثله، وهي ال تطبخ مما 

يحضر لها من لحم، ألنها التثق به.
وتدل الحكاية على انتقاص حرفة الجزار، وهي 
ال تخلو من مبالغة، ولكنها ذات داللة، وتدل على 
هو  إنما  فردية،  حالة  ليس  الجزار  عند  الغش  أن 

ظاهرة عامة، وهو من لوازم الحرفة.
19. الجزار والسكين:

اللحم،  لشراء  زبون  جاءه  عن جزار  وثمة حكاية 
هنا، وجزءاً  من  يقتطع جزءاً  أن  منه  يطلب  فأخذ 
من هناك، وبعد أن اقتطع الجزار قطعة كان الزبون 
اقتطع  أريدها،  »ال  له:  قال  بنفسه،  إليها  أشار  قد 
غيرها«، واستجاب الجزار لطلبه، ولكن الزبون ألح 
غيرها،  من  بدالً  أخرى  باقتطاع قطعة  أيضاً  عليه 
فضجر الجزار، فرفع يده في وجه الزبون، وصاح 
به، وكانت السكين بيده، فوقع الرجل على األرض 

فوراً ميتاً، من غير أن تمسه السكين بخدش.
وتدل الحكاية على انتقاص غير مباشر لحرفة 
ما  بسبب  بل  فحسب،  الغش،  بسبب  ال  الجزارة، 

وتقطيع  الدم  وإراقة  الحيوان  ذبح  من  فيها  يكون 
اللحم وفرمه، وهو ما يجعلها متعلقة بالعنف، ويؤكد 
ذلك أن الجزار بريء، فقد استفزه الزبون، ودفعه 
إلى الغضب، ولم يكن وجود السكين في يده عن 
قصد، إنما هو بحكم الحرفة، كما أنه لم يستعمل 
السكين، ولم يصب بها الرجل، ولكن طبيعة الحرفة 

اقتضت وجودها بيده، وكان ما كان.
تنتقص  التي  الحكايات  ندرة  واضحاً  ويبدو 
استثناء،  الجزارة  تبدو  ولكن  كانت،  أياً  الحرفة، 
نالها  التي  الحرف  بين  من  الوحيدة  الحرفة  فهي 

االنتقاص، بسبب طبيعتها الداخلية.

خام�شاً ـ حكايات الالحرفة:

وثمة حكايات تتحدث عن أناس ال حرفة لديهم 
وهي  الحرفة،  امتالك  أهمية  وتؤكد  عمل،  وال 

حكايات نادرة.
19. حكاية السبع والذئاب5:

حكاية  الحرفة  أهمية  تؤكد  التي  الحكايات  ومن 
ولد  عنده  كان  رجل  عن  وهي  والذئاب،  السبع 
وحيد، لم يفلح في الدراسة، ولم يتعلم أي حرفة، 
وحلّي  بأقمشة  وحّمله  حماراً،  والده  فاشترى 
وأساور، وطلب منه أن يطوف بالقرى ليبيع هذه 
ولما صار  متأفف،  وهو  الولد،  فانطلق  البضاعة، 
ظل  في  فاستراح  التعب،  منه  أخذ  البلدة،  خارج 
شجرة، وبينما هو بين النوم واليقظة، رأى سبعاً 
يفترس غزاالً، يأكل منه ما يأكل ثم يتركه، وتأتي 
الذئاب فتأكل ما تبقى، وعلى الفور رجع إلى والده 
ليقول له: »لماذا العمل؟، وقد رزق الله الذئاب من 
غير تعب«، فأجابه األب: »أريد أن تكون مثل السبع 
أن تكون مثل  الناس من خيرك، أفضل من  يأكل 

الذئاب تأكل من فضلة غيرك«.
الشباب  فقدان  خطورة  على  الحكاية  وتدل 
والكسل،  العجز  إلى  بهم  ت��ودي  إذ  للحرفة، 
وتقودهم إلى التواكل، وفقدان الطموح، وهي تؤكد 
فمن غير عمل ال  العمل،  قيمة  مباشر  غير  بشكل 

تستقيم الحياة.
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21. حكاية ابن الحرامي:

وثمة حكاية تؤكد أهمية الحرفة في حياة اإلنسان، 
وتشير إلى أن التربية الصالحة هي خير ما يسد 
كانت التغني  وإن  الحرفة،  غياب  الفراغ في حال 
ُتُوِفَّي أبوه، فوضعته أمه في  عنها، وهي عن ولد 
القرآن،  ويحفظ  والكتابة  القراءة  ليتعلم  الكتاب، 
لهم:  وقال  تالميذه،  الشيخ  جمع  الشيخ  إن  ثم 
حفظ  على  وساعدتكم  والكتابة،  القراءة  »علمتكم 
القرآن، وفهم األحكام، فليذهب اآلن كٌلّ منكم في 
حال سبيله وليعمل في حرفة أبيه«، وأسرع الولد 
ففتحت صندوقاً  أبيه،  عن حرفة  يسألها  أمه  إلى 
كان  »أبوك  له:  وقالت  مفاتيح،  وكومة  حبال  فيه 
أن  بعد  البيوت  في  وينزل  الجدران،  يتسلق  لصاً 
منتصف  وبعد  أموالهم«،  فيسرقهم  أهلها،  ينام 
يطوف  وأخذ  والمفاتيح،  الحبل  الولد  حمل  الليل 
وتسلق  الحبل،  فرمى  بيتاً  رأى  ثم  األزقة،  في 
الجدار، ونزل إلى الفناء، ودخل إلى إحدى الغرف، 
طائلة،  أمواالً  فيها  فوجد  فتحها،  خزانة،  فوجد 
زكاة،  من  عليها  يجب  ما  ويحسب  يعّدها  فأخذ 
ثم سمع أذان الفجر، فخرج إلى فناء الدار ونادى 
إلى الصالة، فخرج إليه صاحب الدار، وسأله من 
يكون، فحكى له الولد قصته، فأدرك الرجل براءته 

ونقاءه، وزّوجه من ابنته.
والحكاية تؤكد حاجة اإلنسان إلى حرفة، وإذا 
لم تكن له حرفة انحرف وضل، والتربية الصالحة 
من  الرغم  على  االنحراف  من  حمته  الغالم  لهذا 
انحراف والده، ولكن ال بد لإلنسان في المحصلة 
ذاته،  اإلنسان، وبها تتحق  من حرفة، ففيها حياة 

ويتأكد معنى الحرية.

�شاد�شاً - خ�شائ�س الحكاية:

الحرف  عن  الحكايات  قلة  تقدم  مما  يتضح 
اليدوية، وال سيما إذا حدد معنى الحرفة بدقة، وهي 
العمل الذي يقتضي من صاحبه استعمال أداة في 
عمله، كالجزار والحداد والخياط والحالق والنساج 
مهن  تستبعد  التحديد  وبهذا  والغزال،  والنداف 
كالمعلم والقاضي والطبيب والتاجر واألمير والوزير 
والسلطان، ولذلك تستبعد حكايات كثيرة عن هذه 
الشخصيات، وهي أكثر من حكايات الحرف اليدوية، 

ويالحظ أن أكثر الحكايات التي تحدثت عن الحرف 
لم يكن قصدها الحرفة بحد ذاتها، إنما كان قصدها 
في المقام األول هو المغزى الفكري، والقيمة التي 
يمكن أن تمثلها الحرفة، أو يمكن أن تحملها الحرفة 
الحكايات  طبيعة  هي  وهذه  الحكاية،  داخل  في 
بصورة عامة، ولكن مع ذلك أمكن الوقوف عند عدد 
قليل من الحكايات كانت الحرفة فيها ذات داللة بحد 
الحرفة،  الحكايات تمجد  أكثر  أن  تبين  ذاتها، وقد 
حتى إن بعض الحكايات تحذر من غياب الحرفة، 
وتحث على امتالك حرفة ما، وقد برز واضحاً في 
غزل  في  والسيما  المرأة  عمل  الحكايات  من  عدد 
القطن، وكانت بعض الحكايات تصور عملها سبيالً 

للخالص وتحقيق الذات.
الحكايات  أكثر  على  الجدي  الطابع  ويالحظ 
نهايات  ذات  األغلب  على  وهي  بحرفة،  المتعلقة 
جداً  نادرة  وتبدو  المرح،  عنها  غاب  وقد  سعيدة، 
عدا  بالحرفة،  تتعلق  التي  الساخرة  الحكايات 
مستقلة  وهي  المعروفة،  ونوادره  جحا  حكايات 

بذاتها ومتميزة.

22. حكاية الليرة ورائحة الشواء:

ولعل من الحكايات الساخرة على قلتها حكاية الليرة 
أمام شواء،  الشواء، وهي عن فقير وقف  ورائحة 
بما  يأدم  وهو  اليابس،  رغيفه  كسرة  يأكل  وأخذ 
يشم من رائحة الشواء، ولما هم باالنصراف، طالبه 
الشواء بثمن ماشم من رائحة، وما كان من الفقير 
إال أن أخرج ليرة، ورماها على مصطبة حجرية أمام 
الشواء، وهو يقول له: استمع إلى رنين الليرة فهو 

ثمن رائحة الشواء.
والحكاية قائمة على دعابة من الشواء، فهو ال 
يطالب الفقير بثمن الرائحة على سبيل الحقيقة، وإنما 
على سبيل المداعبة، وتكتمل هذه المداعبة بجواب 
ذكي من الفقير، فشم الرائحة، يقابله سماع الرنين، 
وفي هذا مقابلة واتفاق وتكامل، ويدل الجواب على 
ذكاء في اإلجابة وسرعة البديهة، ولعل في هذا ما 
يزيد من مأساة الفقير، فما هو بغبي، وإنما هو ذكي، 
ولكن ذكاءه لم يساعده على نفي الفقر عن نفسه، 
وهذه ضريبة معظم األذكياء على مر العصور، ممن 

ال يتحول ذكاؤهم إلى مكر وخبث.
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23. حكاية الخزاف والعصا6:

وآملة  بالحلم  متعلقة  الحكايات  معظم  وتبدو 
بخالص أسطوري، وهو طابعها العام، ومن الحلم 
المؤلم حكاية عن خزاف كان يجهد في عمل الجرار، 
وقد صفها على رف وراء رأسه، وذات يوم سرح به 
الخيال، فقد تجمع لديه عدد كبير من الجرار، وأخذ 
يختار شريكة حياته،  أن  له  آن  فقد  ببيعها،  يحلم 
متواضع،  صغير  بيت  في  ولو  معها  وسيعيش 
عسى أن يرزق منها بولد، ليربيه خير تربية، وإذا 
ما عصى أمره فال بد من أن يضربه، ويحمل عصا 
إلى جواره، ويلوح بها بعنف، فتسقط على رأسه 
نثائر من فخار محطم، فقد أصابت العصا الجرار 

المصفوفة وراء رأسه.
وفقر  الحرفة،  تلك  بؤس  على  الحكاية  وتدل 
صاحبها، وما يعيش فيه من حلم، يمكن أن تطيح به 

أي هفوة، تتحطم معها األحالم.

241. حكاية الصياد والجني:

ومن الحكايات التي ترى الخالص عن طريق قوى 
خفية أسطورية حكاية عن صياد فقير، توجه ذات 
يوم كعادته إلى البحر، وفي الطريق مر ببائع فاكهة، 
فعرض عليه سلة من الفاكهة، فاعتذر ألنه ال يملك 
إلى  فأخذها ومضى  عليه  ألح  البائع  ولكن  ثمنها، 
البحر، وألقى شباكه، ثم سحبها وإذا فيها عفريت، 
توسل إليه أن يطلقه وأن يحضر له كل يوم سلة 
مثلها، مقابل ليرات ذهبية، وأخذ الصياد يأتي كل 
يوم بسلة الفاكهة ويقف عند ساحل البحر وينادي 
العفريت ليعطيه السلة مقابلها ليرات ذهبية، وهكذا 
تحسنت حال الصياد، وعاش في بحبوحة، وشعرت 
زوجته بالتغير، فألحت عليه لمعرفة السر، فباح به، 
وحدثت المرأة جاراتها، وذات يوم ذهب إلى ساحل 

البحر، ونادى العفريت، ولكن ما من مجيب.
جاء عن  أسطورياً  القصة  الخالص في  ويبدو 
نوع  وهو  الحرفة،  طريق  عن  ال  العفريت،  طريق 
من الحلم، يعيشه الصياد الفقير، ويحاول التخلص 
به من فقره، ولكن الخالص، وتظل حرفة الصيد 
مرتبطة بالفقر والحلم، وتبدو الحكاية في الظاهر 
وهي تتهم المرأة وتدينها، ولكنها في الحقيقة تقدم 

الحلم  من  الواقع  على  االستيقاظ  بوصفها  المرأة 
الخادع.

أي  بوصف  الحكايات  تعن  لم  عامة  وبصورة 
حرفة، وال تصوير أدواتها، أو طريقة العمل فيها، 
هي  وهذه  ومشكالتها،  متاعبها  إلى  تشر  ولم 
ال  فهي  عامة،  بصورة  الشعبية  الحكايات  طبيعة 
تعنى بالتفاصيل، وال تهتم بالجزئيات وإنما تكتفي 
إال ما يخدم هدفها  العريضة، وال تقدم  بالخطوط 

بصورة مباشرة.
ومن الصعب في الحقيقة تحديد زمن الحكايات 
أو بيئتها، فقد تحكي عن عالم البحار، ولكن راويها 
من عالم البر، ألن الحكاية ال مكان لها وال تاريخ، 
وهي سريعة التداول واالنتقال، وهي كثيرة التحوير 
والتغيير، فليس لها صيغة ثابتة، وال رواية واحدة، 
هناك  تبقى  ولكن  ومتداخلة،  متعددة  فالروايات 
عناصر مكونة ثابتة تتكرر وهي النمط األساس أو 

ما يسمى الموتيفات.

�شابعاً  - الحكايات وقيم الإ�شالم:

وتبدو أكثر الحكايات ممثلة لقيم اجتماعية عالية 
من  كثيرة  آيات  مع  والسيما  اإلسالم،  مع  تتفق 
القرآن الكريم تحث على العمل، وتؤكد قيمته، كما 
تؤكد قيمة عمل المرأة والرجل سواء بسواء، يقول 
ُهْم  عّز وجل في محكم التنزيل: �َفاْسَتَجاَب َلُهْم َرُبّ
أُْنَثى  أَْو  َذَكٍر  ِمْن  ِمْنُكْم  َعاِمٍل  َعَمَل  أُِضيُع  أَِنّي ال 

َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض� )سورة آل عمران اآلية 195(.
إلى  الكريم  القرآن  المولى تعالى في  - وقد أشار 
أن نوحاً عمل في بناء السفينة، �َوأُوِحَي إَِلى 
آَمَن  َقْد  َمْن  إاِلَّ  َقْوِمَك  ِمْن  ُيْؤِمَن  َلْن  ُه  أََنّ ُنوٍح 
َفال َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوا َيْفَعلُوَن)36(َواْصَنْع اْلُفلَْك 
ِبأَْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َوال ُتَخاِطْبِني ِفي اَلِّذيَن َظلَُموا 
ُهْم ُمْغَرُقوَن)37(َوَيْصَنُع اْلُفلَْك َوُكلََّما َمَرّ َعلَْيِه  إَِنّ
َمَلٌ ِمْن َقْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه َقاَل إِْن َتْسَخُروا ِمَنّا 
ا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن)38(� )سورة هود  َفإَِنّ

اآلية 36 � 38( 

- وقد أشار تعالى إلى ذي القرنين وذكر أنه ساعد 
المذاب  الحديد  عليه  وصب  السور  بناء  على 
والقطران، قال تعالى عن ذي القرنين: �َقاَل َما 
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ٍة أَْجَعْل  َنِني ِفيِه َرِبّي َخْيٌر َفأَِعيُنوِني ِبُقَوّ َمَكّ
َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدماً)95(آُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحَتّى 
َدَفْيِن َقاَل انُفُخوا َحَتّى إَِذا  إَِذا َساَوى َبْيَن الَصّ
ِقْطراً)96(�  َعلَْيِه  أُْفِرْغ  آُتوِني  َقاَل  َناراً  َجَعلَُه 

)سورة الكهف اآليات 95 � 96(

- وأشار تعالى إلى داود وسليمان وكانا يعمالن 
الحديد،  وزرد  القدور  ويصنعان  الحدادة  في 
يقول تعالى: �َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد ِمَنّا َفْضالً َيا 
ْيَر َوأََلَنّا َلُه اْلَحِديد)10( ِبي َمَعُه َوالَطّ ِجَباُل أَِوّ
َواْعَملُوا  ْرِد  الَسّ ِفي  َوَقِدّْر  َساِبَغاٍت  اْعَمْل  أَْن 
َصاِلحاً إِِنّي ِبَما َتْعَملُوَن َبِصيٌر)11(َوِلُسلَْيَماَن 
َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوأََسلَْنا َلُه  الِرّيَح ُغُدُوّ
َيَدْيِه  َبْيَن  َيْعَمُل  َمْن  اْلِجِنّ  َوِمْن  اْلِقْطِر  َعْيَن 
ِه َوَمْن َيِزْغ ِمْنُهْم َعْن أَْمِرَنا ُنِذْقُه ِمْن  ِبإِْذِن َرِبّ
ِمْن  َيَشاُء  َما  َلُه  )12(َيْعَملُوَن  ِعيِر  الَسّ َعَذاِب 
َوُقُدوٍر  َكاْلَجَواِب  َوِجَفاٍن  َوَتَماِثيَل  َمَحاِريَب 
ِمْن  َوَقلِيٌل  ُشْكراً  َداُووَد  آَل  اْعَملُوا  َراِسَياٍت 

ُكوُر)13( � )سورة سبأ � 10 � 13(. ِعَباِدي الَشّ
الكريم  القرآن  في  عز وجل  المولى  وقد وظف   -
حرفة،  وليست  مهنة،  وهي  التجارة،  مفهوم 
لتحمل فكرة التقوى واإليمان والعمل الصالح، 
أَُدُلُّكْم  َهْل  آََمُنوا  اَلِّذيَن  َها  أَُيّ تعالى: �َيا  فقال 
َعلَى ِتَجاَرٍة ُتنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَِليٍم)10(ُتْؤِمُنوَن 
اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  َوُتَجاِهُدوَن  َوَرُسوِلِه  ِباللَِّه 
ُكنُتْم  إِْن  َلُكْم  َخْيٌر  َذِلُكْم  َوأَنُفِسُكْم  ِبأَْمَواِلُكْم 
َتْعلَُموَن)11( َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخلُْكْم َجَنّاٍت 
َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَْنَهاُر َوَمَساِكَن َطِيَّبًة ِفي 
اْلَعِظيُم)12(َوأُْخَرى  اْلَفْوُز  َذِلَك  َعْدٍن  َجَنّاِت 
ْر  َوَبِشّ َقِريٌب  َوَفْتٌح  اللَِّه  ِمَن  َنْصٌر  ُتِحُبّوَنَها 
اْلُمْؤِمِنيَن)13(�)سورة الصف، اآليات 10 � 13(. والغاية 
بوصفها  المهنة،  هذه  تقدير  التوظيف  هذا  من 
المهنة األولى في الحياة االقتصادية لدى العرب 
حياتهم،  مدار  فعليها  الجاهلي،  العصر  في 
ولعلها عندهم توازي الرعي في األهمية، وبعد 
هذا التقدير القائم على مخاطبة الناس بأعز ما 
من  أخرى،  تجارة  إلى  دعوتهم  تأتي  عندهم، 
نوع آخر، أسمى وأرقى، وما هي في حقيقتها 
بتجارة، وإنما هي موقف جديد من العالم، قوامه 

اإليمان بالله، والعمل الصالح والتقوى.

كما تتفق الحكايات في موقفها من الحرف اليدوية 
مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه 
قال: قال َرُسوُل الَلِّه َصَلّى الَلُّه َعَلْيِه َوَسَلَّم: »أَلَْن 
َيْحَتِطَب أََحُدُكْم ُحْزَمًة َعلَى َظْهِرِه َخْيٌر َلُه ِمْن 

أَْن َيْسأََل أََحًدا َفُيْعِطَيُه أَْو َيْمَنَعُه«7. 
- وجاء في سنن أبي داوود َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك »أََنّ 
َرُجاًل ِمْن اأْلَْنَصاِر أََتى الَنِّبَيّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه 
َوَسلََّم َيْسأَُلُه َفَقاَل أََما ِفي َبْيِتَك َشْيٌء َقاَل َبلَى 
َوَقْعٌب  َبْعَضُه  َوَنْبُسُط  َبْعَضُه  َنلَْبُس  ِحلٌْس 
َنْشَرُب ِفيِه ِمْن اْلَماِء َقاَل اْئِتِني ِبِهَما َقاَل َفأََتاُه 
َعلَْيِه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوُل  َفأََخَذُهَما  ِبِهَما 
َوَسلََّم ِبَيِدِه َوَقاَل َمْن َيْشَتِري َهَذْيِن َقاَل َرُجٌل 
ِدْرَهٍم  َعلَى  َيِزيُد  َمْن  َقاَل  ِبِدْرَهٍم  آُخُذُهَما  أََنا 
َتْيِن أَْو َثاَلًثا َقاَل َرُجٌل أََنا آُخُذُهَما ِبِدْرَهَمْيِن  َمَرّ
َوأَْعَطاُهَما  الِدّْرَهَمْيِن  َوأََخَذ  اُه  إَِيّ َفأَْعَطاُهَما 
اأْلَْنَصاِرَيّ َوَقاَل اْشَتِر ِبأََحِدِهَما َطَعاًما َفاْنِبْذُه 
إَِلى أَْهلَِك َواْشَتِر ِباْلَخِر َقُدوًما َفأِْتِني ِبِه َفأََتاُه 
ِبِه َفَشَدّ ِفيِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
ُعوًدا ِبَيِدِه ُثَمّ َقاَل َلُه اْذَهْب َفاْحَتِطْب َوِبْع َواَل 
ُجُل َيْحَتِطُب  أََرَيَنَّك َخْمَسَة َعَشَر َيْوًما َفَذَهَب الَرّ
َوَيِبيُع َفَجاَء َوَقْد أََصاَب َعْشَرَة َدَراِهَم َفاْشَتَرى 
ِبَبْعِضَها َثْوًبا َوِبَبْعِضَها َطَعاًما َفَقاَل َرُسوُل 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َهَذا َخْيٌر َلَك ِمْن أَْن 
َتِجيَء اْلَمْسأََلُة ُنْكَتًة ِفي َوْجِهَك َيْوَم اْلِقَياَمِة 
إَِنّ اْلَمْسأََلَة اَل َتْصلُُح إاَِلّ ِلَثاَلَثٍة ِلِذي َفْقٍر ُمْدِقٍع 

أَْو ِلِذي ُغْرٍم ُمْفِظٍع أَْو ِلِذي َدٍم ُموِجٍع«8، 
- وجاء في صحيح البخاري عن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم 
َعلَْيِه  اللَُّه  َصلَّى  الَنِّبِيّ  َعْن  َعْنُه  اللَُّه  َرِضَي 
ْفلَى  َوَسلََّم َقاَل: »اْلَيُد اْلُعلَْيا َخْيٌر ِمْن اْلَيِد الُسّ
َدَقِة َعْن َظْهِر ِغًنى  َواْبَدأْ ِبَمْن َتُعوُل َوَخْيُر الَصّ
َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعَفُّه اللَُّه َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغِنِه 
اللَُّه«9، وقد عمل هو نفسه في رعي الغنم وفي 
مع  يخرج  حين  الحطب  يجمع  وكان  التجارة 
صحبه وفي غزوة الخندق عمل بنفسه في حفر 

الخندق.
- وجاء في الحديث الشريف توظيف المهنة لتحمل 
فكرة أو قيمة، فقد ورد عن رسول الله صلى 
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اِلِح  الله عليه وسلم قوله: »َمَثُل اْلَجلِيِس الَصّ
ْوِء َكَمَثِل َصاِحِب اْلِمْسِك َوِكيِر  َواْلَجلِيِس الَسّ
ا  إَِمّ اْلِمْسِك  َصاِحِب  ِمْن  َيْعَدُمَك  اَل  اْلَحَدّاِد 
ُيْحِرُق  اْلَحَدّاِد  َوِكيُر  ِريَحُه  َتِجُد  أَْو  َتْشَتِريِه 
َبَدَنَك أَْو َثْوَبَك أَْو َتِجُد ِمْنُه ِريًحا َخِبيَثًة«10. 
فقد  التوظيف،  في  الدقة  الحديث  في  وتالحظ 
فكرة  لتحمل  العطر  بيع  مهنة  الحديث  وظف 
الصاحب الصالح الذي يفيد صاحبه، في حين 
حمل كير الحداد، وهو موقد النار، فكرة صاحب 
للحداد  الشريف  الحديث  يحملها  ولم  السوء، 
نفسه، وهذه دقة في التعامل مع حرفة الحدادة، 

لها الحديث للحداد  ففكرة صاحب السوء لم يحِمّ
وإنما حملها للكير.

- وفي رواية أخرى للحديث يحملها لنافخ الكير، 
اِلِح  الَصّ اْلَجلِيِس  َمَثُل  َما  »إَِنّ الرواية:  ونص 
ْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َوَناِفِخ اْلِكيِر  َواْلَجلِيِس الَسّ
ا أَْن َتْبَتاَع ِمْنُه  ا أَْن ُيْحِذَيَك َوإَِمّ َفَحاِمُل اْلِمْسِك إَِمّ
ا  ا أَْن َتِجَد ِمْنُه ِريًحا َطِيَّبًة َوَناِفُخ اْلِكيِر إَِمّ َوإَِمّ
ا أَْن َتِجَد ِريًحا َخِبيَثًة«11.  أَْن ُيْحِرَق ِثَياَبَك َوإَِمّ

ونافخ الكير ليس في المنزلة كالحداد.
وهذا يدل على أن الحكايات متفقة بصورة عامة 
إن  بل  العمل،  حول  ومفهوماته  اإلسالم  قيم  مع 

http-//mitsalsil.blogspot.com
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بعض الحكايات واألمثال تبدو مستوحاة من بعض 
الحكايات  أو األحاديث، وإن كان األمر في  اآليات 
ال يخلو من بعض االستثناءات، ألن الحكايات تعبّر 
عن المجتمع ال عن الفكر والدين، وليس في حياة 
المجتمعات ماهو مطلق أو حتمي أو كلي الشمول، 
وإنما هناك قدر ما من العام المشترك الذي ال يخلو 

من المختلف.

ثامناً - الحكايات ال�شعبية والتراث ال�شعبي

في  ماجاء  بعض  مع  أيضاً  الحكايات  وتتفق 
حكاية  ومنها  الحرف،  عن  حكايات  من  التراث 
الحجام  كحرفة  الحرف،  بعض  انتقاص  على  تدل 

والطباخ، وقد رويت الحكاية على النحو التالي:

25. حكاية ابن الطباخ وابن الحجام:

»قيل: أخذ العسس رجلين فقال لهما: من أنتما؟ 
فقال أحدهما:

قدره الدهر  ينزل  ال  ال��ذي  اب��ن  أن��ا 
تعود ف��س��وف  ي��وم��ا  ن��زل��ت  وإن 
ناره ضوء  إلى  أفواجا  الناس  ترى 
وق��ع��ود ح��ول��ه��ا  ق��ي��اٌم  فمنهم 

وقال اآلخر:
أنا له  الرقاب  تخضع  من  اب��ن  أن��ا 
وهاشمها م��خ��زوم��ه��ا  ب��ي��ن  م��ا 
ت��أت��ي��ه ب���ال���ذل وه���ي ص��اغ��رة
دمها وم���ن  م��ال��ه��ا  م��ن  ي��أخ��ذ 

سأل  أصبح  فلما  األكابر،  أوالد  من  فظنوهما 
عنهما، فإذا األول ابن طباخ والثاني ابن حجام«12.

وبقدر ما تدل الحكاية على ذكاء الغالمين، فإنها 
تدل على امتهان العسس أو رجال السلطة الحاكمة 
الغالمين  من  كل  وصف  وقد  الحرفتين،  لهاتين 
حرفة أبيه بألفاظ ال تخلو من تورية، تصف القريب 
ولكنها تريد البعيد، وهو وصف يدل على ذكائهما، 
وفي الحكاية انتقام من رجال السلطة الحاكمة التي 
ال تفهم ذلك الوصف، وال تقدر ذلك الذكاء، وكأن 
مقابل  في  الرجال،  أولئك  غباء  على  تدلل  الحكاية 

ذكاء الغالمين ولدي الطباخ والحجام بالذكاء.
وقيمها  مفهوماتها  في  أيضاً  الحكايات  وتتفق 

ويمكن  الشعبية،  األمثال  من  كثير  مع  ومعانيها 
الذي صنفت  النحو نفسه  الحكايات على  تصنيف 
لألمثال  تصنيفي  مسرد  يلي  وفيما  الحكايات،  به 

الشعبية المتعلقة بالحرف اليدوية:

:
13

اأمثال تمجد الحرفة

1. أعط األجير أجره قبل أن يجف عرقه.
2. أعط خبزك للخباز ولو أكل نصفه.

3. شغل المعلم بألف ولو شلفه شلف.
4. صنعة في اليد أمان من الفقر.

5. العبادة ما هي بين القيقان، العبادة بين السيقان
6. الله بارك في التجارة والنجارة.

7. ما كل من صف صواني صار حلواني.
أمثال المرأة:

8.الشاطرة بتغزل على عود والعاجزة تقول مغزلي 
معووج.

اأمثال التوظيف الحرفة لحمل فكرة:

9. لوال الكاسورة ما عمرت الفاخورة.
10. حمامي فتح أقرع عبر.

11. حنطة غيرك ال تحضر كيلها تتغبر ذقنك تتعب 
بشيلها

12. الذي بده يصير جمال الزم يعلي باب داره.
13. زامر الحي ال يطرب.

14. الصياد بيتقلى والعصفور بيتفلى.
15. كثير الكارات قليل البارات.

16. كل قمحة مسوسة ولها كيال أعور.
17. ال تبيّض فرايغ �

18.ال تبيع المي بحارة السقايين.
19. التقول للمغني غني وال للرقاص ارقص.

اأمثال انتقا�س الحرفة:

والحميماتي  الحالق  شهادتهم  تقبل  ال  20. ثالثة 
والذي يحلف بالطالق.

21. إذا أفلس التاجر دّور على الدفاتر القديمة.
22. اركض ركض الوحوش، غير رزقك ال تحوش.

لك  قال  إصبعي  لي  اقرض  للحداد  قلت  23. إذا 
أعطيني أجرتي.

24. إسكافي وحافي.
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25. الجزار إذا ما غش أحد غش نفسه.
26. الجزار ماله صاحب.

احترقت  أو  بناره،  احترق  الحداد  جاور  27. من 
دياله.

28. نجار وبابه مخلوع.
29. اسأل مجرب وال تسأل حكيم )طبيب(.

30. الله ال يحيجنا ال لحاكم وال لحكيم)طبيب(.
الحكايات  األمثال في طبيعتها عن  وال تختلف 
وفي أنواعها، ولكنها تشير إلى حرف أكثر، كإشارتها 
إلى الخباز واإلسكافي والمبيض والحمامي والكيال 
أمثال  الحرف، وهناك أيضاً  وغيرهم من أصحاب 
واألمير  والمعلم  كالقاضي  بالمهن،  تتعلق  أكثر 

والوزير والملك، ولكن ال سبيل لذكرها هنا.
وحدة  على  يدل  فهو  شيء  على  هذا  دل  وإذا 

الرؤية الشعبية إلى الِحَرف اليدوية، وتمكاسك هذه 
الوحدة، وصدورها عن قيم واحدة، وتعبيرها عن 
مفاهيم واحدة، وإن كان األمر ال يخلو من بعض 
المختلف،  من  أكثر  المتفق  ولكن  االستثناءات، 
حرفة  اتهام  مثالً  ذلك  ومن  جداً،  نادر  فالمختلف 
الحالق في مثل واحد، في حين تمجد هذه الحرفة 

أكثر من حكاية.

خاتمة:

وفي الختام ال بد من اإلشارة إلى أن تصنيف 
وأخرى  الحرفة  تمجد  حكايات  إلى  الحكايات 
تنتقصها وثالثة تتخذها مجرد وسيلة للتعبير عن 
فكرة هو مجرد تصنيف شكلي من أجل الدراسة، 
وهو ال يخلو من تعسف، وتبقى الحكايات أكثر غنى 
من أن تصنف تحت بضعة أنواع، وهي في تداخلها 

wh_38365125
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1: معظم ما ورد في البحث من 
توثيقه،  تم  ما  عدا  حكايات، 
عن  الباحث  سمعه  مما  هو 
عائشة  السيدة  ألبيه  جدته 
مدينة  في  توفيت  وقد  مفلح 
حلب عام 1970 ولها من العمر 
وقد  عاماً،  وثمانون  خمسة 
كثيرة،  مرات  عنها  سمعها 
وكان له من العمر يوم وفاتها 
عشرون عاماً، وقد دّون كثيراً 
من الحكايات، وتم نشر قسم 
عنوانه:"من  كتاب  في  منها 
صادر  الشعبية"،  الحكايات 
بدمشق،  الثقافة  وزارة  عن 
عام 1982، ضم ثالثين حكاية، 
ثم تم نشرها كلها في كتاب 
شعبية"،  عنوانه:"حكايات 
صادر عن اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق عام 1999، وهي مروية 
في الكتاب بشكل موسع، مع 
تعليقات نقدية، ويمكن االطالع 
اتحاد  في موقع  الكتاب  على 

الكتاب العرب.
بعض  مع  أيضاً  مروية   :2
االختالف تحت عنوان:"ابكي 
طحان،  بالحالتين"،عند: 

م��روان،  وطحان،  سمير، 
شعبية،  حلب:ذاكرة  رزنامة 
 ،2008 دمشق،  كنعان،  دار 
إبراهيم  وراويها:أم   ،531 ص 

إسحق، 70 سنة، 1963.
3: وردت في روايتين مختلفتين 
خالد،  محمد  رمضان،  عند: 
حكايات شعبية من الزبداني، 
مط.المجد، دمشق، 1977، ص 

212، وص 215،

4: رواها لي األستاذ نادر زعيتر، 
كانون  في  حلب،  مدينة  في 
من  وله   ،2011 عام  الثاني 
العمر خمسة وسبعون عاماً، 

وللحكاية رواية أخرى.
بعض  مع  أيضاً  مروية   :5
االختالف تحت عنوان:"كون 
سمير،  طحان،  أسد"،عند: 
رزنامة  م��روان،  وطحان، 
دار  شعبية،  حلب:ذاكرة 
كنعان، دمشق، 2008، ص 344� 
245، وراويها: نعمان أجقباش، 

71سنة، 1959.

6: رواها لي األستاذ نادر زعيتر، 
كانون  في  حلب،  مدينة  في 

من  وله   ،2011 عام  الثاني 
العمر خمسة وسبعون عاماً، 

وللحكاية رواية أخرى.
7/ص  البخاري–)ج  7: صحيح 
237( ورقم الحديث فيه، 1923.

8: سنن سنن أبي داود–)ج 4 / 
ص 449(، ورقم الحديث فيه، 

.1398

9: صحيح البخاري، )ج 5 / ص 
248(، ورقم الحديث فيه،1338.

10: صحيح البخاري–)ج 7 / ص 
287(، ورقم الحديث: 1959.

 /  13 مسلم–)ج  صحيح   :11
ص73(، ورقم الحديث: 4762.

أحمد  الدين  النويري، شهاب   :12
733ه�،  ت.  الوهاب،  عبد  بن 
األدب،  فنون  األرب في  نهاية 
الكتب  دار  قمحية،  مفيد  تح. 
العلمية، بيروت، 2004، )ج 1 / 

ص 300(.
يحفظه  مما  جميعها  األمثال   :13
الباحث، وهو من مواليد مدينة 

حلب عام 1949.

الهوام�س

وتواشجها أكبر من أن يعزل بعضها عن بعضها 
اآلخر، ولكن ال بد في أي الدراسة من التصنيف.

الحكايات  أن  إلى  أخيراً  اإلشارة  من  بد  وال 
الشائعة في أقطار الوطن العربي متشابهة إلى حد 
كبير، وال تختلف إال في قليل من الجوانب، وغالباً 
ما يقوم هذا االختالف على تقديم عنصر وتأخير 
آخر، أو إضافة عنصر، وحذف آخر، وهو ما يؤكد 
العربي،  الوطن  في  الحكايات  وحدة  األغلب  على 
وال  الشام،  بالد  من  بحكايات  البحث  اكتفى  وقد 

سيما مدينة حلب وريفها وهي موطن الكاتب.
ومعظم ما ورد في البحث من حكايات، عدا ما 
تم توثيقه، هو مما سمعه الباحث عن جدته ألبيه 

السيدة عائشة مفلح وقد توفيت في مدينة حلب عام 
عاماً، وقد  العمر خمسة وثمانون  ولها من   1970
سمعها عنها مرات كثيرة، وكان له من العمر يوم 
وفاتها عشرون عاماً، وقد دّون كثيراً من الحكايات، 
وتم نشر قسم منها في كتاب عنوانه:»من الحكايات 
عام  بدمشق،  الثقافة  وزارة  عن  الشعبية«، صادر 
1982، ضم ثالثين حكاية، ثم تم نشرها كلها في 
اتحاد  عن  شعبية«، صادر  عنوانه:»حكايات  كتاب 
مئة  ويضم   ،1999 عام  بدمشق  العرب  الكتاب 
الروايات  بعض  مع  تتفق  وهي  حكاية،  وخمسين 
وتختلف مع روايات أخرى مما يروى من حكايات 

في بالد الشام وفي الوطن العربي بصورة عامة.
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عبد محمد بركو / كاتب من سوريا

اللغـــز اأو»الأحجيـــة« �شكل اأدبـــي �شعبي قدمي قـــدم الأ�شطورة، وهو 

لي�س جمرد كلمات مبهمة ُتطرح لالإجابة عن معانيها، بل هو فّن اأدبي 

�شعبي متميز.

تقـــول الدكتـــورة » نبيلـــة اإبراهيـــم«: »اللغـــز يف جوهـــره ا�شتعارة، 

وال�شتعارة تن�شاأ نتيجة التقـــدم العلمي يف اإدراك الرتابط واملقارنة 

واإدراك اأوجـــه ال�شبه والختالف. علـــى اأن اللغز ف�شالً عن ذلك يحتوي 

علـــى عن�رش الفاكهـــة، ذلك اأن �شبب كل �شيء يثـــري ال�شحك احتواوؤه 

على عن�رش عدم التوقع«1.
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ويتخذ الباحث »إبراهيم فاض��ل« رأياً مغايراً، 
عر العربي في حقل األحاجي،  حيث يقول:» َعِمَل الِشّ

وخاصة في عصور االنحدار«3.

اأ�شباب ن�شاأة اللغز؟

يقول الباح��ث »موريس فليد« في بحث له عن 
األلغاز: »إَنّّ اللغز نشأ منذ قديم الزمان حيثما كان 
العقل البدائي ُيمِرّن نفس��ه على التالؤم مع الكون 
ال��ذي يحيط ب��ه. ذلك أنه كلما كان��ت الرؤية أكثر 
نض��ارة، ازدادت الرغبة في إدراك ظواهر الطبيعة 
وظواه��ر الحي��اة، وإدراك القواني��ن الت��ي تحيط 

باإلنسان«.

فاهية: اللغز في الموروثات ال�ِشّ

��عبي اإلنساني بآالف األلغاز  يحفل التراث الَشّ
المختلفة، ولم يدّون من هذه األلغاز سوى القليل، 
��فاهية المش��هورة،  ومن هذه األلغاز الكالمية الِشّ
تل��ك األلغاز التي طرحتها بلقيس ملكة س��بأ على 
الَنّبي سليمان )عليه الس��الم(، ومن ألغازها هذه: 
»ما معنى س��بعة وجدوا مخرجاً وتس��عة وجدوا 
مدخ��الً، واثني��ن انس��اب منهما مج��رى وواحداً 
شرب من هذه المجرى؟ فأجاب الَنّبي سليمان: أما 
ا التسعة فهم  بعة فهم سبعة أيام الحيض. وأَمّ الَسّ
ا االثنان فهما الثديان،  تسعة ش��هور الحمل، وأَمّ

ا الواحد فهو الطفل«. وأَمّ

اللغز في ال�شعر العربي القديم:

��عر العرب��ي القديم،  ظه��ر اللغز في الِشّ
والس��يما ف��ي العص��ور الوس��طى، يقول 

الفارض:
»ما اس��م ق��وٍت ُيع��زى ألول حرٍف

بطيب��ٍة مش��هورْة بئ��ٌر  من��ه، 
م���أوى لثاني���ه  تص�حيفه��ا  ث��َمّ 
ولن��ا مرك��ٌب وتاليه س��ورْة
ويرمز الفارض بأحجيته إلى كلمة � 
حنطة � فهي قوت يتقّوُت بِه اإلنسان. 
وأول حرف منها الحاء والحاء اس��م 

بئ��ر المدينة المن��ورة وهي طيبة ويث��رب وثاني 
ح��رف هو النون. والنون يعن��ي الحوت، والحوت 
م��أواه اليّم وكلمة � يّم � تصحيف لكلمة ثّم و التّم 
هو البحر، مركب اإلنسان. و تاليه طه وهي سورة 

في القرآن الكريم«5.

عبية: اللغز في الحكاية ال�َشّ

��عبية العربية على  انطوت بعض الحكايات الَشّ
ألغاز محيِّرة، ومن هذه الحكايات الحكاية التالية:

»هينا مقص، وهينا مقص
وهينا عرايس بتترص
هين�ا بنت حج�ازي�ه
شعرها ضاني ضاني
لفيت�و عل�ى حصاني
وحصاني في الخزانه
والخ�زانه عايزه سلم
والّس�لَّم عند النج�ار

والنج�ار عايز مس�مار
والمسمار عند الحداد
والح�داد عاي�ز بيضه

والبيضه عند الف�رخه«6.
��رها  وتعتبر هذه الحكاية لغزاً محيِّراً، وقد فَسّ
األستاذ »أحمد أمين« كما يلي:» هي حدوتة لطيفة 
تدل عل��ى مبلغ اتصال األعم��ال بعضها ببعض، 
وق��د س��معها رجل صوفي فش��رحها ش��رحاً 
صوفي��اً، فقال: أحدثك حدوت��ة بالزيت ملتوته، 
��ر اإللهي، حلفت ما كلها، أي أتناولها  يعني الِسّ
فإَنّ القصيد ال يتم إاَلّ بالوس��يلة. حتى ييجي 
تاجرها، المراد به المرش��د الكامل، والمربي 
الواص��ل. والتاجر فوق الس��طوح، اليذهب 
واليروح، بل إليه ُيراح، وبه تنتعش األرواح. 
والسطوح عاوزه س��َلّم، يتوصل به إليها، 
حيث أن المدار عليه. والّسلّم عند النجار، 
وهو األس��تاذ الكامل والمسلك الواصل. 
والَنّجار عاوز سلّم، ُيثبت به سَلّم القرب 
والوص��ول. والمس��مار عن��د الحداد، 
صانعه المخصوص به. والحداد عاوز 
بيضه، إذ ال يكون شيء بال شيء«7.
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عبي العربي: عر ال�َشّ اللغز في ال�ِشّ

عبي العربي بأشكال مختلفة  ��عر الَشّ يزخر الِشّ
من األلغاز عكس��ت في مجملها أنماطاً مختلفة من 
التفكير في س��بيل الوصول إلى المعرفة، وتزجية 
الوقت بما هو مس��ٍلّ ومفيد، ومن أجل التعبير عن 

قضايا اجتماعية وفكرية وبيئية مختلفة.

عر الَنّبطي: اللغز في ال�ِشّ

عبية  عر النّبطي من أقدم األشعار الَشّ يعتبر الِشّ
ف��ي الوطن العربي وربما ف��ي العالم الذي انطوت 
أش��عاره على ألغاز كثي��رة على غاي��ة كبيرة من 

األهمية.
عر الَنّبطي يتضمن سؤاالً أو عدة  واللغز في الِشّ

missing-puzzle-piece-shadow
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الهوام�س

عراء  ��اعر، حيث يبادر أحد الُشّ أسئلة يطرحها الَشّ
إل��ى الرّد على ش��اعر اللغز بع��دة أبيات تتضمن 
الح��ل، ومن هذه األلغاز المعاصرة هذا اللغز الذي 

اعر »عبد الهادي العرجاني«: طرحه الَشّ
»أنشد على بن�ت عظيمة لها شان
بن��ت ذكره��ا الله وبَيّ��ن عم�لها
بن��ت له�ا في محكم القول عنوان
يا كبر ظلم الجاهل اّلي حملها«8.

وق��د انبرى للرّد على ه��ذا اللغز مجموعة من 
��اعر »عب��د الرحمن علي  ��عراء، ومنه��م الَشّ الُشّ

الحمين«:
»يا مرحبا ما سال وادي وغدران
وصلها لبيت�ه  حج�اج  وع�داد 
هدي األمانه جبتها دون نقص�ان
والجاهل اإلنسان هو من حملها«9.

اللغز في �شعر العتابا:

اعت��اد أبن��اء الجزي��رة الفراتية ف��ي القرون 
الماضية تداول األلغاز في أمس��ياتهم ضمن شعر 
العتابا، ولغ��ز العتابا ال ُيرد عليه بجواب عبر بيت 
��عر النبطي، بل ُيجاب  ش��عري مماثل كما في الِشّ

عليه ً بشكل شفاهي.
وقد ضَمّن شعراء العتابا ألغازهم قضايا دينية 
واجتماعية ومعرفية عكست أفكارهم ورؤاهم. وكان 

حّل اللغز يتطل��ب إْعَمال التفكير للحظات أو أيام أو 
أسابيع تبعاً لصعوبة وعمق وتشّعب الحّل:

»س��بع س��بعات بالدنيا بال ماي
بح��ر ومحي��ط عالدني��ا بال ماي
يه��ل بويظ��ات وتلّجن ب��ال ماي
فهيم ورّد ل��ي معنى الجواب«10.

وجواب هذا اللغز: الس��بع سبعات البال أمهات 
هي: س��يدنا آدم )عليه السالم( وأمنا حواء، وناقة 
صال��ح )عليه الس��الم(، وكبش اس��ماعيل )عليه 
السالم(، ونملة س��ليمان )عليه الس��الم(، وحيّة 

موسى )عليه السالم( وعصاه.

��ا البحر والمحيط في الدني��ا البال ماء فهما  أَمّ
يب. العلم والبياض الالمع بال ماء هو الَشّ

��عر الَنّبطي وفي  ويدل تضمين األلغاز في الِشّ
ش��عر العتابا على قوة القدرة التخييلية والمعرفية 
والفكري��ة للش��عراء، حي��ث كان��ت لغ��ة األلغاز 
على ال��دوام هي لغة الحكماء الذين تتس��م لغتهم 

بالتعبيرية والتصويرية والتجريدية.
وقد خضع اللغز إلى مراحل عديدة من التطور 
واالنتقال، وبقي خاللها محافظاً على شكله األدبي 
عبي الممَيّز وس��ماته ووظائفه..مليئاً باألفكار  الَشّ
العميق��ة الت��ي ُيلبس��ها دائماً أش��كاال فنية رائعة 

تعكس جانباً مهماً من جوانب الحياة العديدة.
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يف مطلـــع �شبعينات القرن املن�رشم بداأت رحلتي مع فـن الغـناء 

العراقـــي تاأخذ �شـــكل اهـتمام جـّدي لأنه بـــداأ ي�شحرين وي�شدين 

ـــاق هذا الفن، ل�شيما 
ّ
اإليه ب�شـــكل عجيب، وكنت اأميل اإىل ع�شـ

املغنيــــن منهم، فتعرفت علـــى »�شـيد جليل« اإبـــن اأخت �شيد 

حممد »املطرب امل�شهـــور، واملطرب »فـرج وهـاب« واملطرب 

يون�س العـبودي، واملطرب كـاظم علَكاية، واملطرب عبا�س معن 

ن مل حت�ـــرشه الذاكرة الآن، وهـوؤلء 
ّ
ال�شويلـــي وغريهم الكثريممـ

د، بطور خا�س يف 
ّ
جميعـــاً يـوؤّدون املـــوال ب�شكل عجيـــب ومتفر

داوي«.
ّ
غـناء اجلـنوب العراقي ي�شـّمى »املحمـ

المـناوبــة فــي غـناء 
العـــراقــي المـــــّوال 
اإل���������ى ط���������ي�����ّ����ب ال�����������ذك�����ر ال���ع���������������م َك������������������������وزي ال���م���ن�������س�������داوي

خيراهلل �س�عيد / كاتب من العراق
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المـناوبة في غـناء المـــوّال العـــراقي
15

»الخاصة  غنائهم  مجالس  أحضر  وكنت 
يحتاج  الم�وال  غناء  أن  الحظت  وقد  والشعبية، 
األداء،  على  إلى مساحة صوت واس�عة، وق�درة 
وجه�د  دقيقة،  بصورة  الصوت،  بنغمة  وتحكّ�م 
وعادة  النغ�م،  ه�ذا  مثل  في  المؤدي  يبذله  عال 
مايختم به المغ�نون مجالسهم ت�لك، حيث يركن 
الجميع إلى اله�دوء وصفاء القريحة بشكل ملفت، 
وكأن  ش�فة،  ببنت  الينبسون  المستمعين  حتى 

الطيرق�د ح�ّط على رؤوسهم،نساًء ورجاالً.
ذات م�ّرة، ونحن نحتفل بخطبة ألخي مطشر، 
عمي  إبن  وكان  الث�ورة،  مدينة  في  بيتنا  داخل 
»المطرب عباس مع�ن« يحيي تلك السهرة، واللّ�يل 
قد أرخى س�دوله، وامتّدت ذيوله ونحن على تلك 
الح�ال، إذ طرق باب�نا طارق، فنهضت ألفتح الباب، 
والساعة قد تجاوزت الواح�دة ليالً، فف�وجئت أن 
الط�ارق »المرحوم الع�م َك����وزي المنش�داوي« 
لهم  جرى  قد  يكون  أن  خشية  الوج�ل  فارتابني 
الدار،  باحة  إلى  دخل  وحين  الليلة،  بتلك  حادث 
وكان الوقت صيفاً، صاح علينا بصوت مس�موع: 
عيب  وحنا  غفل  تس�ّونها  يامكسّ�رين،  »يافسّ�اد 
فضحكنا  بالسالم،  كالمه  يبدأ  أن  دون  ن�دري« 
جميعاً، وقلنا: إشَوراك يا أبو عبد الزه�رة!؟ فقال: 
ولكم شلون ماتنطون�ا خبر، خطبتوا لمطشر واحنا 
عيب ندري، وهاي سهلة، بس ش�لون أبو رياض- 
هناه  الليلة  امح�ّول  معن-  عباس  المطرب  يقصد 
وآنا عيب أدري؟؟ فقام أبو رياض وعانق�ه وقبّ�ل 
ابن خوك خيرالله، وهو  الصوج على  يده، وقال: 
كل يوم يم صاحبه عبد الزه�رة، والمفروض هو 
آنا اعل�م�ك«  الف�اس�د،  الّي وقال:  يَك�لك، فالتفت 
ثم جلس في مكان قريب من المغني، وبشكل يقابله 
وجها لوج�ه، فقال المطرب عباس مع�ن: أبو ع�بد 
 . عيونه  امبيّ�ن من  الليله،  اط�البه  عنده  الزه�رة 
فضحك العم َك��وزي وقال: ط�البتي وي�اك الليلة 
للح�َك  حاضر  آنا  ري�اض:  أبو  فقال  يالشويلي!! 
وفصّ�ال، وش��تري�د احنا حاضري��ن، وما يكون 

خاطرك االّ طيب.
فقال: أري�د أت�ناوب اوي�اك بالموال، ثم ارتج�ز 

»ه�وسة قصيرة« قال فيها:
»اه�ن���اه المح��نج�ر دَك� روح�ه«

ماأق���ول،  على  ج�اوبني  ق��ال:  ث�م 

وبالمحمّ�داوي: ثم أنش�د مواال قال فيه:
ياز ين االوصاف..... ج�دمك ماعلينا ن�زل

واحنا بع�داد الوف�ا..... بالجلمة ماضن نزل
ثم كسر ايق�اع الموال، وقال أثناء اإلنشاد

أن�كرون����ا1 ال��روض  يب�و  أه�ل����نا 

فأخ�ذ من��ه المطرب عباس مع�ن تكملة البيت، 
بعد تلك »النوح�ة« والتي تعبّ�ر عن شجى الصوت 

المفجوع وكأنه في حالة بكاء، فراح يكمل بيته:
ماي��وم خ�ن��ّ��ا األه�ل.....وال ي�وم بعنا الن�زل
واللّ�ي عرف وّدن��ا..... يعرف أص�الة وط�بع

ثم كس��ر إيق�اع الم�وال، بنفس الطريقة التي 
كسر بها المنش�د،العم َكوزي.

راح�����ة2 ش�فت  م��ا  يوم�هم  م�ن 

وراح  الم�وال«  »ن�وبة  َكوزي  الع�م  اس�تلم  ثم 
يكمل بقية األبيات على نفس اإليقاع والنغمة، مع 
مالحظة أنّ�ه كان يميل و»ي�ون« أثناء ماكان اآلخر 
فيه  ق�د سرت  »الع�دوى«  حالة  أن  بمعنى  يغني 

وأطربت�ه فراح يتمايل معه
ط�بع بي�نا  والك�رم  بنا.....  ع�لّ�م  الجود 
ال ت�عتق�د نه�جرك..... ي�ازي�ن ح�لوالط�ب�ع
رغ�م الهج��رن�ذكرك.... وذج�رك أبد مان�زل

 
وع��ند أداء حشوة الموال »وذج��رك أب�د ما 
ن�زل« اش�ترك اإلثنان باألداء، وقفال البيت س�ويّ�اً 
وسمعنا أن أغلب السامرين والجالسين مع�نا ق�د 
تمايلوا برؤوسهم وأنشدوا »حشوة الموال« وكأن 
انبرى  وعندالخ�تام  منشداً،  أصبح  كله  المجلس 
الع�م َكوزي، بإنشاد «أبوذية«ولكن بطريقة ن�غ�مة 
الم�وال ذاتها، بحيث أنّ�ك تشعر، أن الموال مازال 

ق�ائماً .ف��قال:
ي�ره��ا وح��يل  الَك�صي�بة  ط�رف  ل�زم 
ي�رهى المغ�لوب  على  الغ�الب  وح�جي 
روح�ي اش�ع��ره وال�م�ج�ن���ون ي�ره�ا
ال��يّ��ه ايص��ير  ع��ذاب  تَك�ط�ع  ع�رف 

ث�م ع�دل بالغناء وأث�ناء اإلنش�اد، عند نهاية 
األب�وذية، واستخدم عبارة ملح�ونة، وقال:

عيني ب�����دم�����وع  رب���ّ��ي��ت��ك��م 
ه�������ذا وب��ع�����د زاي�������د ون��ي��ن��ي
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ث�م يخ�تم غ�ناءه قائالً: يع�ب�ر على الطيّ�ب 
وني�نيي . وهنا يعرف الكل أّن الم�وال تح�ّول إلى 
الطرف الث�اني، ووج�وب «المناوبة« تفرض عليه 
الحالة  وطقس  ينس�جم  ج�ديد،  بم�وال  يب�دأ  أن 
ومرفوعات مع�نوياتها، أي يجب أن يكون الم�وال 
الجديد، الذي سيؤديه يتساوق ومعنى الموال األول، 
بحيث يشعر المتلقي أن طقس الحالة مازال قائما، 
كي يحافظ على »ع�دوى الطرب« في المجلس، لذا 
فإن المطرب الثاني، يكون ق�د هي�أ حالة الطرب 
األول  المنشد  ب�دأ  أن  منذ  اللحظ�ة  له�ذه  ع�نده 
م�ّواله، ألن هنا- في هذا المجلس- سوف يشهد 
»المتناوبين«  بين  والتفوق  لألفضلية  الجمه�ور 
الطرفان  يكون  ولذا  األداءي��ن،  بين  سيقارن  أو 
المنازلة«الفنية،  »تلك  في  واح�دة  سوية  على 
أط�ول،  فترات  إلى  الغ�ناء  يم�تد  وبالتالي سوف 
إح�دى  وتلك  أفضل،  ومتع�ة  أشجى،  وطرب 
الل�ون  هذا  غ�ناء  في  الحالة  هذه  خصوصيّ�ات 
مع  المح�مداوي،  بط�ور  الم�ؤّدى  الم�وال  من 
مالحظ�ة أنه فقط عند أب�ناء الج�نوب في العراق، 
يحدث ه�ذا األمروبتلك الطريقة، أق�ول ه�ذا ألني 
لم أسمع بقية مناطق العراق قد أّدت هذا الل�ون من 
الموال، بنغمة المح�مداوي، وشكل المناوبة، وتلك 

خصوصية هذا اللون من الغ�ناء.
الم�وال«  في  »المناوبة  طقس  إلى  وبالع�ودة 
فإن المطرب أبا رياض أنش�د في تلك الليلة، رّداً 
على موال الع�م َك�وزي الم��ّوال التالي، وبنفس 

النغمة، أو ط��ور المح�مداوي:
ال��وك�����ت ي�مت�ه  ي�����ازي�����������ن 

ت�م�ر وب��ي�����ن��ا  ي��س�����م�����ح 
ون��ش�����وف األش��������������واَك��� 
ت�م�ر ري�اج�ك  وم��ن  ع�ذب�ه 

ثم كسر إيق�اع الموال، بنفس الطريقة التي بدأها 
العم َك�وزي، أي كس�ر الن�واح بعبارة قصيرة، تشد 

حالة الغناء وحالة الجمهور معاً، فقال :
ع�يني لل�نوم  ماه�دت  أخ�برك 
عيني واطفيها  سمل  بيها  أح��ط 

إلى  باألداء  انتقل  الموال،  أن  الكل  عرف  ه�نا 
ال�نوب�ة،  َك�وزي  الع�م  فأخذ  اآلخر،  الطرف 

وانطلق منش�داً بقية أبيات الم�وال: فقال:
ات�ع�لم إن�����َت  ح�يث  م�����ن 
وت�م�����ر تش�ير  بع�ي�������نك 
ي������ل�ك كل�نا  وج��������ن�ود 
وف�ع��ل ون�������وال  ط�����وع 

العبارة  إلى  به  ومال  الم�وال  أداء  كس�ر  ثم 
الملحونة فق��ال:

عيني ماترضاش  للنوم  وداعتك 
ك��ّل ال��س�بب منّ��ج يع�������يني

عادت  الم�وال  ن�وبة  أن  الكل  أدرك  وه�نا 
لذلك  الم�وال،  شطرات  استكمال  بغي�ة  لألول، 
الموال  أبو ري�اض، وعاد إلى ج�ناسات  استلمها 
الثاني من�ه، وبنفس  القسم  «ب�نده«الثاني،أي  في 

األداء والطريقة ف�أنش�د:
ب�ام��ر أش���ّ��ر  ان����َت  ب�����س 
وش�����وف ال��ح��ج��ي وال��ف��ع��ل
ال�ول�ف إن������ت  محس����وب 
ف�ع�����ل تت��رك  م��ع�����لوم 
ن�اط�����ره الخ�لَك�  ح�ي������ث 
وت�م���ر وت�تاني  ترج�������ى 

األداء،  من  األولى  الن�وبة  في  جرى  ومثلما 
»حشوة  ع�ند  حيث  الثانية،  في  جرى  كذلك 
وت�مر«  وتتاني  »ترجى  تقول:  والتي  الم�وال« 
يغني  َك�وزي«  »الع�م  الثاني  المنش�د  انطلق 
وكأنك  الحش�وة،  تلك  رياض،  أبي  مع  س�وية 
المأساة، ألن  في حمل  أن ه�ناك تضامناً  تشعر، 
الم�وال العراقي، ول�د من رح�م المأساة، ويتناغم 
الصوتان ب�أنّ��ة واح�دة، ويس�ايره�م الجمه�ور 
الطقس كليّ�ا، وبع�دها  »ال�ونّ�ة« فيتوح�د  به�ذه 
هذا  »أبوذية« تكمل  أداء  إلى  ري�اض  أبو  انتق�ل 

الطقس الغنائي، فأنش��د:
خ��ل وال  ص�احب  خنت  ما  بع�مري 
ؤوف�ّي دوم للع��ش��رة وال خ��������ل
تخ��ل الن��اس بال�ج�لم���ة وال خ���ل
ال�وف�ا ط�بعي وس�جيتي ذي���ج ه�ّيه

لم نشعر بالوقت كيف مضى، وال بالجمه�ور 
قد  كان  الوقت  أن  رغم  ال�دار،  بكتف  المرابط 
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الليل،  منتصف  بعد  والنصف  الثانية  تجاوز 
اغرورق�تا  ق�د  َك�وزي  الع�م  عيني  أن  شاهدت 
بالدموع، وشهقات عالية طغت على صوته، األمر 
عباس  على  يشيروا  أن  بالجالسين  ح�دى  الذي 
الع�م  بحالة  رأف��ًة  الغ�ناء،  عن  بالتوقف  معن 
َك�وزي، فتالطفنا مع�ه»بالمشيجيخات«وكان ه�و 
ربّ�ها فانح�لّت أساريَر وجده، فيما كانت»شقيقتنا 
وبعض  الشاي،  لنا  أع�ّدت  ش�لتاغ�ه«قد  الكبرى 
َك�وزي  العم  على  أشرنا  ثم  والس�يّ�اح،  البيض 
وقال:  »ما مقس�وم«فتقدم  تناول  على  يتقدم  ألن 
اشتفطّ�نتج  ال�والد،  الذاك  رحمة  ش�لت�اغ�ة.. 
يق��راه  الضيف  البَك�لب  فقالت:  !؟  بالسياح 
المع�ّزب«فعلّ�ق قائالً: »األصيل مايتعب الف�ه�م«.

خ�يوط الفج�ر بدأت تخ�لع أث�واب الَغ�لَ�س، 
الج�يران  الم�آقي،وه�الهل  غ�ادر  ق�د  والنعاس 
شلتاغ�ة  أختي  األسطح،  فوق  من  تتعالى  بدأت 
على  وترد  الس�طح،،  إلى  األخرى  هي  تصعد 
واألف�راح،  بالخير  للجميع  وتدعو  الزغ�اريد  تلك 

وتشكر الجميع له�ذا التضامن الصادق.
ضوضاؤه،  وانفضّ�ت  المجلس،  ه�دأ  حين 
حاولت أن أهيّ�ض ذاكرة الع�م َك�وزي، عن ذكريات 
أيام الصبا، عندما كان يافعاً في محافظة ميسان، 

أبوك،  ب�روح  الزه�رة،  عبد  أبو  قائالً:  فمازحته 
شلون ج�نتوا تتناوبون ذيج األيام، وانتم بالعمارة!؟ 
أطرق برأس�ه قليالً إلى األرض ثم ق���ال: لما توفي 
الشيخ فيصل بن مشتت التجّ�ت الوادم، وكان رحمه 
الله صاحب كيف وطرب، ومجلسه عامر بالمغنيّن، 
وانَك�لبت الدنيا، ألنه كان إبن شيخ آل بومحمّ�د،هذا 
صار َك�بل ثورة عبد الكريم قاسم،بحوالي 16 س�نة، 
وآنا ج�نت َك�صمول»ح�َدث« يعّمي وشفتلك أجو 
إثنين يغ�نون، واحد ج�ان إسم�ه« َكريري، واآلخر 
إس�مه س�يّد فالح، يعّمي وحّط�وا الجنازة بيناته�م 
وظلّ�وا يتناوبون عليها طول الليل، وكل غناهم به�ذا 
المحم�داوي، وحجيهم يشعب الَكلب، والوادم بس 

تبجي وما تسمع بالمضيف االّ الون�ين
المجر،  أه�ل  عن�د  مشهورة  الحادثة  وهاي 
ومن عدها للي�وم، وآنا أحب الم�وال ومناوباته،..
الواقع�ة،  هذه  حول  طويل  بحديث  استطرد  ثم 
وقد كشفتنا خيوط الصباح األولى، ونحن بأجمل 
َك�وزي-  العم  فاستأذننا  حديث،  وأطيب  مجلس 
رحمه الله، فودعناه جميعاً، ورافقته حتى داره�م 
القريبة من دارنا، ثم ع�دت إلى البيت، وأرخيت كل 

جوارحي، ورحت في نوم عميق.

وكذلك  األولى  الموال  كسرة   :1
الثانية، لم تكونا من أصل األبيات 
الشعرية في الم�وال، بل هما 
المغ�نون  يبت�دع�ها  إضافات 
من عندهم، حالما يميلون إلى 
أن هذه  آخر،  بمعنًى  التناوب، 
إيق�اع  «الكسرات«يتوجّ�بها 
وليس  الغ�ناء  اللّ�ون من  هذا 
يكتب  المّوال  ألن  الشعر،  من 
وفق أصوله،لكن ع�رف الغناء 
يفرض  الذي  المحمداوي،هو 

تلك «الكس�رات«.
واألبوذية  الم�واالت  أبي�ات   :2
إبن  نظ�م  من  كانت  الثانية، 

سعيد ال�وّراق
3: م��ن خالل متابعاتي المتكررة 
إلى  المواضب  وحضوري 
المطربين  غناء  مجالس 
محمد  «الس�يّ�د  مثل  الكبار 
ومن  المنك�وب،  وس�لمان 
فإن�هم  طبقتهم،  في  من  ه�م 

من  إالّ  المن�اوبة،  يرفض�ون 
الفنّ�ي،  مس�تواه�م  في  ه�و 
هك��ذا  إل��ى  حضروا  وإن 
يك�ون��وا  فإنه�م  مجالس، 
ومستشارين  مست�مع�ين 
وحكّ�اما على غ�ناء اآلخرين، 
واحدة  مرة  ولو  أحَض،  ولم 
يكون  «مناوباتهم«وق�د  إلى 
اآلخر«أحد  من  «الغيرة  مبدأ 

األسباب في ذلك .

الهوام�س
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ومن��ذ ذلك الوق��ت أخذ ش��عب البحرين جيال 
بع��د جيل في ت��الوة القرآن الكري��م يأخذون منه 
أحكام دينه��م الجديد في عقيدة التوحيد والعبادات 
والمعام��الت والحدود. وكان��ت قبائل البحرين من 
وائل ابن ربيعة وعبدالقيس وتميم تتحدث لهجاتها 
العربية التي اختلفت بعض الشيء عن لهجة قريش 
التي نزل بها القرآن الكريم. ومع ذلك أصبحت لغة 
القرآن ومن ثم لغة للعرب جميعا، بل والمسلمين في 
أصقاع الدنيا يتحدثون بها مع بعضهم البعض وإن 

اختلفت لغاتهم ولهجاتهم حتى يومنا هذا.
وهك��ذا الحظن��ا كيف أش��ربت لهج��ات إقليم 
البحري��ن والبالد العربية قاطب��ة كلمات وألفاظ بل 
ومعان من القرآن الكريم نفسه توارثها الناس جيال 
بعد جيل لتصل إلينا بارزة في لهجتنا المحلية اليوم 
رغم توالي األيام والسنين والعصور حتى أصبحت 
ف��ي كالمنا اليومي عادة وفط��رة، تظهر في أمثالنا 

الش��عبية وفي أش��عارنا وحكمنا وأقوالنا السائرة 
وفي حكاياتنا وألغازنا وفي غيرها من أنماط التراث 
الشعبي الثري الذي تزخر به البحرين وما جاورها 

من بلدان منطقة الخليج العربي.
ولق��د راع المهتمين بالت��راث اللغوي ما يحدث 
للهجة العامية أو اللغة العربية الش��عبية من تغيير 
وتحوي��ر وتبدي��ل عبر األجي��ال المتعاقب��ة، فراح 
بعضهم يحاول عبثا حفظ ما يمكن حفظه بالتدوين 
ت��ارة وبالتس��جيل الصوتي تارة أخ��رى وبفضل 
تواتر حفظ أنماط من األدب الش��عبي وعلى رأسها 
الشعر الشعبي والقصيد والموال واألمثال والحكاية 
والسالفة والخرافة واألسطورة والحزاوي1 واأللغاز 
وغيره��ا والتي بقي��ت محتفظة بأع��داد كبيرة من 

األلفاظ الشعبية.
ونحن نعلم ونؤمن بأن القرآن الكريم هو كتاب 
ربنا المنّزل على س��يدنا محمد صلى الله عليه وآله 

ألفاظ في لهجتنا العامية
اأ�سله� ف�سيح ث�بت ب�لقراآن الكريم

عبدالرحمن  �سعود م�س�مح / كاتب من البحرين

يف فجـــر الإ�شـــالم ويف عام 629م دخلـــت البحرين 

التاريخيـــة �شلما يف الدين اجلديـــد واآمنت بكتاب 

ربهـــا ويقـــال اإن اإقليم البحرين هو اأحـــد الأم�شار 

التـــي و�شلت اإليها ن�شخة كاملـــة من ن�شخ القراآن 

الكرمي املوحـــدة يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان 

ثالث اخللفاء الرا�شدين ر�شي اهلل عنهم اأجمعني.
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وس��لم بلغة عربية فصحى »بلس��ان عربي مبين« 
س��ورة الش��عراء اآلية 195 قال عن��ه علماء األمة 
اللغويون منهم والمؤرخون بأنه أنزل بلهجة قبيلة 
قري��ش التي كانت وقتئذ أنق��ى لهجات العرب عند 
ن��زول الوحي، رغ��م وجود لهج��ات عربية كثيرة 
بحسب ما روي من كالم عدد من قبائل العرب من 

ذلك الزمان.
ويالحظ المهتم��ون بالتراث اللغوي الش��عبي 
وخاصة منهم المعنيون منهم بالقرآن الكريم وجود 
ع��دد كبير م��ن األلف��اظ القرآنية الت��ي دخلت إلى 
اللهجات العربية عل��ى امتداد وطننا العربي الكبير، 
وزعم أن شعب البحرين وإخوانه من شعوب الخليج 
العربي قد تداول تلك األلفاظ في حديثه وإن انحرف 
في لفظه لبعض تلك األلفاظ فكس��ر ورفع ونصب 
وقد يزيد حرفا أو ينقص حرفا ولكن يظل اللفظ في 
أصله من القرآن الكريم. وبطبيعة الحال هذا قد جاء 
حتما كنتيجة لتعهد هذا الشعب لكتاب ربه في المقام 
األول ف��ي عصور العلم والنور ثم ألصوله العربية 
العريقة التي تعود إلى قبائل عربية استوطنت شرق 

ووسط شبه الجزيرة العربية منذ قديم الزمان.
ومما ال ش��ك فيه فقد دخل إلى اللهجة العربية 
القرشية الكثير من ألفاظ ومفردات األمم والشعوب 
القريب��ة كالف��رس والكل��دان واآلراميي��ن األنباط 
والس��ريانيين والعبرانيين وغيره��م نتيجة قربهم 
واتصاله��م به��م عب��ر التج��ارة أوال، واالتصال 
الحضاري بشكل عام، ولما نزل القرآن الكريم بلغة 
قريش تضمن تل��ك األلفاظ التي عّربت ونطقت بها 
قبيلة قريش والقبائل العربية بعد ذلك. والمعروف 
أن ش��عراء المعلقات م��ا كانت قصائده��م لتكرم 
بتعليقها على ج��دران الكعبة لوال إلقاؤهم لها بلغة 

قريش سادنة بيت الله في مكة المكرمة.
وأس��وق هنا بعض األمثلة بمعانيها في القرآن 
الكري��م ث��م اس��تعماالتها ف��ي لهجتنا الش��عبية 
البحريني��ة والخليجية وقد رتبته��ا ترتيبا أبجديا 

على النحو التالي:
ركـــــ�س:

ركس ه��و األصل الثالث��ي للكلم��ة، والركس 
قلب الش��يء على رأس��ه ورّد أوله إلى آخره. يقال 
أركس��ته فركس وارتكس في أمره، قال الله تعالى 

في المنافقين »والله أركسهم بما كسبوا« في سورة 
النساء اآلية 88، أي ردهم إلى كفرهم. وقال تعالى 
فيها أيضا في اآلية 91 »كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا 
فيها« وتعني هنا أنهم انتكسوا عن عهدهم أي أنهم 

دعوا إلى الشرك ثم عادوا ورجعوا اليه2.
ومن أقوال أهل البحر عندنا )إن طفح كاله الطير 
وإن ركس كاله الس��مك( وطف��ح معناها طفا على 
س��طح الماء وركس أي انقلب حتى نزل في البحر 
ليستقر في القاع. وهي من ألفاظ البحر المشهورة 
عند الخليجيي��ن عموما والبحرينيين وهم أهل بحر 
م��ذ كانوا وخاصة الغواصين منهم، وذلك في زمن 
الغوص على اللؤلؤ الستخراج اللؤلؤ الطبيعي منه. 

ويعد هذا القول من أمثالهم الشعبية المشهورة.
اإي:

ورد هذا اللفظ مرة واحدة فقط في القرآن الكريم 
قال الحق تبارك وتعالى في سورة يونس اآلية 53 
»ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم 
بمعجزين« وقال عنها صاحب كتاب مفردات القرآن 
الكريم إن إي كلم��ة موضوعة لتحقيق كالم متقدم 
وال تقع إال قبل القس��م نحو قوله تعالى »إي وربي 

إنه لحق« كما هو في اآلية المذكورة3.
ودخل��ت ه��ذه الكلمة المكونة م��ن حرفين كما 
هي رسما ونطقا في لهجتنا المحلية لتحقيق القول 
القاط��ع باإليجاب )نعم(. مثال ذلك أن تس��أل األم 
ولده��ا )رحت المط��وع اليوم؟( في��رد جازما )إي 
رحت(. وكثيرا ما يقولها الكبار مردوفة بكلمة نعم 
فيقولون )إي نعم( فكأنهم يؤكدون كالمهم بتكرار 
المعنى ف� إي وهي نعم كما هو معلوم. وإي نعم في 
الحديث تك��ون تصديق المتحدث في أحيان كثيرة، 
على سبيل المثال أن يقول الرجل لمحدثه )أنا عقب ما 
بعت البيت على عبدالله كتبنا األوراق( فيقول الرجل 
إي نعم وكأنه يشعره باهتمامه بحديثه ويطلب منه 
تتمة الحديث فيس��تدرك المتحدث )وبعدين عبدالله 
نجف وهذا ما يجوز(. والمعنى أنه بعد ذلك تراجع 

المدعو عبدالله عن المبايعة وهذا ال يجوز.
بلـــــى:

تلف��ظ بال أي ح��رف الباء وال النافي��ة، وهكذا 
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رس��مها َبَل��ى باألل��ف المقصورة ف��ي المصحف 
الش��ريف وقد ورد في مختار الصحاح، أنها جواب 
تحقيق توجب ما يقال ل��ك، ألنها ترك للنفي، وهي 
حرف ألنها ضد ال4.وفي المصب��اح المنير، )َبَلى( 
حرف إيجاب فإذا قيل ما قام زيد وقلت في الجواب 
)َبَلى( فمعناه إثب��ات القيام وإذا قيل أليس كان كذا 
وقلت )َبَل��ى( فمعناه التقري��ر واإلثبات، وال تكون 
إال بع��د نفي إما في أول ال��كالم كما تقدم وإما في 
أثنائه كقول الله تعالى »أََيْحَسُب اإلِْنَساُن أََلْن َنْجَمَع 
ِعَظاَمُه َبَلى« س��ورة القيامة اآلية 3، والتقدير )بلى 
نجمعها( وقد يكون مع النفي استفهام وقد ال يكون 
كما تقدم فهو أبدا يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه 

وهو اإلثبات5.
ولفظة بل��ى وتعني باللغة الفصح��ى نعم وقد 
استخدمت في لهجتنا الش��عبية على شكلين )بله( 
و )امبل��ه( ونس��وق لكل منهما مثاال: كأن يس��أل 
المرء )هل شفت فالن اليوم( فيقول )بله شفته في 
السوق( والثانية كأن تسأل مريضا )شربت لدوه؟( 
فيجيبك )امبله ش��ربته(. وقد يكون اس��تخدامهما 
بهذين الشكلين المختلفين، ويرجع ذلك إلى البيئة أو 
المنطقة التي شاع استخدام كل واحدة منهما فيها. 
وال عجب فأه��ل العراق في لهجتهم -أعاد الله إليه 
عافيته- ينطقونها بلي بفتح الباء وكسر الالم والياء 

المؤكدة بالسكون.
ولفظة بل��ى لغة عربية فصح��ى وردت في القرآن 
الكري��م اثنتي��ن وعش��رين مرة وفيه��ا تأكيد 
المتحدث لعبارته التي يذكرها عادة وبعدها هذه 
اللفظة مباشرة. كقوله تعالى ولله المثل األعلى 
»بل��ى قادرين على أن نس��وي بنانه« س��ورة 

القيامة اآلية 4.

تنــــــور:

قال الله تعالى فى س��ورة ه��ود اآلية 40 وفي 
س��ورة المؤمنون اآلي��ة 27 »فاذا ج��اء أمرنا وفار 
التنور فاس��لك فيها من كل زوجين إثنين وأهلك إال 
من سبق عليه القول«. والَتُّنّوُر نوع من الكوانين وهو 
الذي يخبز فيه. ويقال أنه في جميع اللغات كذلك6، 
وقي��ل أن الماء فار من تنور الخابزة ... وقال الليث 
التنور عمت بكل لسان، قال أَبو منصور: وقول من 

قال إِن التنورعمت بكل لسان يدل على أَن االسم في 
اأَلصل أَعجمي فعّربها العرب فصار عربيّاً على بناء 
َفُعّ��ول، والدليل على ذل��ك أَن أَصل بنائه تنر، قال: 
وال نعرفه في كالم العرب أَلنه مهمل، وهو نظير ما 
دخ��ل في كالم العرب من كالم العجم، مثل الديباج 
والدينار والسندس واالس��تبرق وما أَشبهها، ولما 

تكلمت بها العرب صارت عربية7.
والتنور ف��ي لهجتنا المحلية على ع��دة أنواع، 
أشهرها تلك الحفرة البسيطة في األرض تكون على 
حافته��ا ثالثة أحجار متقاربة ف��ي الحجم ليعلوها 
القدر الذي يطبخ فيه، بينم��ا يوضع حطب الوقود 
بأسفله، وقد شاع استخدامه في مطابخ بيوتنا قبل 
عص��ر النفط والكهرباء. وهناك تنور الخباز ويتخذ 
عادة من الطين على ش��كل إناء فخاري إس��طواني 
مفتوح من األعلى إلدخال عجين الخبز ومن األسفل 
إليق��اد النار إما خش��با أو موقد كيروس��ين. ولقد 
ع��اش التنور في مجتمع البحرين قرونا طويلة وما 
يزال تنور الخباز فعاال إلى هذه اللحظة، بينما غاب 
عن��ا تنور المطبخ القديم وحل��ت محله أفران الغاز 

والكهرباء.
تلـقـف :

كانت األم تقول لولدها المتعّجل دائما »ال تلقف 
األكل وه��و حار بهذه الطريقة« حين يدخل المطبخ 
ويكش��ف غطاء األكل وهو عل��ى النار ويتناول منه 
لقيمات، وهي بذلك تنصحه عن بلع الطعام بسرعة 
وهو حار، فقد يس��بب لنفس��ه الكثير من المتاعب. 
واللقف في لهجتنا أيض��ا بمعنى االلتقاط عن بعد، 
كأن يرم��ي )الكولي( وه��و العامل الذي يس��اعد 
األس��تاذ البنّاء )اللقمة( وه��ي قبضة الجص وهو 
الجب��س المحلي المخلوط بالماء، من األس��فل إلى 

حيث يكون، قائال له )إلقف( أي امسك.
وقد جاءت هذه اللفظة في سورة األعراف اآلية 
117 قوله تعالى »وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك 
فإذا هي تلقف ما يأفكون« وجاء في مفردات القرآن 
الكري��م عن مادة لق��ف قوله »لقفت الش��يء ألقفه 
وتلقفته تناولته بالحذق سواء في ذلك تناوله بالفم 

أو اليد8.
وفي تفس��ير القرطبي لآلية الس��الفة الذكر أن 
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ابن زيد قال بأن االجتماع كان باالس��كندرية فبلغ 
ذنب الحية وراء البحي��رة وقال غيره وفتحت فاها 
فجعلت تلقف أي تلتقم ما ألقوا من حبالهم وعصيهم 
وقيل كان ما ألقوا حباال من أدم فيها زئبق فتحركت 
وقالوا هذه حيات وقرأ حفص تلقف بإس��كان الالم 
والتخفيف جعله مس��تقبل لقف يلقف قال النحاس 
ويج��وز على هذه القراءة تلقف ألنه من لقف، وقرأ 
الباقون بالتشديد وفتح الالم وجعلوه مستقبل تلقف 
فهي تتلقف يقال لقفت الشيء وتلقفته إذا أخذته أو 

بلعته، تلقف وتلقم وتلهم بمعنى واحد.9
تـــــورون:

جاء في تفس��ير اآلي��ة 71 من س��ورة الواقعة 
»أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنش��أتم شجرتها 
أم نحن المنشئون« عند إبن كثير أي أنكم تقدحونها 
من الزناد وتستخرجونها من أصلها »أأنتم أنشأتم 
شجرتها أم نحن المنشئون« بل نحن الذين جعلناها 
مودع��ة فيها، وللع��رب ش��جرتان إحداهما المرخ 
واألخرى العف��ار، إذا أخذ منهما غصنان أخضران 
فحك أحدهما باآلخر تناثر من بينهما شرر النار10.

والقص��د أن أهل البحرين توارث��وا هذه اللفظة 
)ت��ورون( وأصلها في كتاب ربه��م القرآن الكريم، 
فقالوا )وّر الضو( ويريدون )أشعل النار(، ويقولون 
في من يشعل الفتنة )فالن ورى الضو وشرد( أي 

أنه )أش��عل الفتنة بين الناس وفّر(. وعندما زّودت 
بيوته��م بالكهرباء ظل��ت الكلمة هي ه��ي، فيقول 
الوال��د لولده )وّر الليت يا عبدالله( ويقصد أن يدير 
مفتاح النور. وكذلك الحال بالنسبة لبعض األجهزة 
الكهربائية والمكائن. )وّر( فعل أمر بمعنى أش��عل 
أو أدر مفت��اح التش��غيل وهك��ذا. وال نجد مصدرا 
لهذه الكلمة عندهم غير مصدرها القرآني هذا، والله 

أعلم.
خـــــــرج:

وردت كلمة خرج في القرآن الكريم أكثر من مرة 
وأنقل من كتاب مفردات القرآن الكريم لألصفهاني 
)ونحو ذلك خرج وخراج قال الله تعالى »أم تسألهم 
خرجا فخراج ربك خير« سورة المؤمنون اآلية 72 
... والخ��رج أع��م من الخراج وجع��ل الخرج بإزاء 
الدخل وقال تعالى »فهل نجعل لك خرجا« س��ورة 
الكه��ف اآلي��ة 94، والخ��راج مختص ف��ي الغالب 
بالضريب��ة على األرض وقي��ل: العبد يؤدي خرجه 
أي غلته والرعية تؤدي إلى األمير الخراج، والخرج 
أيضا من السحاب وجمعه خروج. وجاء من معانى 
الخرج في معجم لسان العرب الضريبة و األجر11.

ونأتي إلى معناها في لهجتنا البحرينية المحلية 
فن��رى أنها تح��ل محل المص��روف أو المال الذي 
يكون في يد رب األس��رة أو ربة األس��رة لتصرف 

التن����ور
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منه على ش��ئون بيتها وحاج��ات أوالدها وخاصة 
عندما يغادر رب األس��رة المن��زل للعمل من طلوع 
الشمس إلى مغيبها، كما كان يفعل أجدادنا وآباؤنا 
قديم��ا. ومن المفيد أن نذكر هن��ا أن الخرج وردت 
كذلك ف��ي وثائق الغوص، في عصر الغوص لجمع 
المحار واس��تخراج اللؤلؤ منه، ال��ذي كان عصب 
الحياة في البحرين والبالد المجاورة، فكانت دفاتر 
النواخذة وهو ربابنة س��فن الغوص، تش��تمل على 
أسماء الغواصين وما عليهم من أموال كانت تعرف 
بينهم ب� )الخرجية( وكانت عبارة عن ديون يعطيها 
النوخذة للغواصين في بداية الموسم يؤدونها بعد 
ذلك م��ن حصصهم في نهاية الموس��م من الريع. 
كم��ا كان هناك أيضا ما يعرف بالس��لفية. وهي ما 
يستلفه أو يستدينه الغواص من النوخذة زيادة على 
الخرجي��ة. حتى أننا وجدنا في زمن تقنين الغوص 
وتنظيمه رسميا أن وثائق الغوص كانت تنص على 
تحديد قيمة الخرجية والسلفية. وقد تكون الخرجية 
أو السلفية في صورة مؤن كالعيش أي األرز والتمر 

والقهوة والسكر وشيء يسير من المال.
حجــــــج:

وردت في القرآن الكريم بهذا الشكل )حجج( في 
س��ورة القصص اآلية 27 في سياق قصة نبي الله 
موسى عليه السالم وزواجه من إحدى ابنتي شعيب 

مدين، قال الله تعالى »على أن تأجرني ثماني حجج 
فإن أتممت عشرا فمن عندك« وحجج مفردها حجة 

بكسر الحاء وفتح الجيم المشددة.
وم��ن معانيها ف��ي القاموس المحيط الس��نة، 
والحجة من الحج إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة 
وللحج ف��ي ديننا موقت محدد، باألش��هر القمرية 
الثالثة المتتالية، العاش��ر والحادي عش��ر والثاني 
عش��ر وهي بالتقويم الهجري ش��وال وذو القعدة 
وذو الحجة، وق��د ارتبط األخير بالحج لوقوع يوم 
الحج األكبر باليوم التاس��ع منه، وهو يوم وقوف 
الحجاج بجبل الرحمة جبل عرفة أو عرفات. والحجة 
سنة واحدة والحجج س��نوات. وجاءت في القرآن 
الكريم بهذا المعنى حين طلب ش��عيب من موس��ى 
عليه السالم أن يرعى له الغنم ثماني حجج أي ثمان 
سنوات ثم اس��تدرك قائال وإن أتممتها عشرا فمن 

عندك وذلك كشرط حتى يزوجه ابنته.
والطري��ف ذك��ره أن اس��تخدام الحجة بمعنى 
الس��نة ال أعرفه في تراثنا اللغوي إال في أنش��ودة 
يقوله��ا األطفال في االحتفال بليلة العيد الكبير عيد 
اإلضحى المبارك، حين يقومون برمي )الحيه بيه( 

في البحر12.
والحيه عبارة عن سلة صغيرة من سعف النخيل 
يوضع فيها شيء من الرمل والسماد وتزرع ببعض 

تنور الخباز.. تصوير محمود اليوسف
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أن��واع الحبوب والع��دس، وذلك قب��ل العيد الكبير 
بأس��بوعين أو أقل أو أكثر، ثم يحتفل األطفال عند 
الش��واطئ برميها في البحر ليلة العيد مرددين هذه 
األنش��ودة التي توارثناها جيال بعد جيل منذ زمن 

طويل:
حيه بيه

راحت حيه
ويات حيه

غديتك وعشيتك
ونهار العيد
ال تدعين علّي

فالحجة هنا بمعنى الس��نة هي هي كما وردت، 
ولكن بصيغة الجمع، في القرآن الكريم في اآلية 27 

من سورة القصص.

خامـــــــــدون:

جاء في كتاب تاج الع��روس للفيروزابادي في 
ب��اب خ م د قوله َخَمَدِت الَنّاُر أي َس��َكن َلَهُبها ولم 
َيْطفْأ َجمُرها وأَْخَمْدُتَهأ أَنا والَخُمّود كَتُنّور: َمْدَفُنَها 
لَِتْخَم��َد فيِه. وقال أيضا أن م��ن الَمجاز القول َخَمَد 
المري��ُض إذا أُْغِمَي َعليِه أو م��ات. وَخَمدت الُحَمّى: 
َس��َكنت أَو َسَكَن َفوراُنها. وهو َمَجاٌز أَيضاً وأَْخَمَد: 
َس��َكَن وَس��َكَت. وقوٌم خامدوَن أي ال تس��مع لهم 

ِحّسا13.

ويذهب صاح��ب كتاب معاني القرآن الكريم أن 
معنى )خمد( في قول الله تعالى »جعلناهم حصيدا 
خامدين« في سورة األنبياء اآلية 15، وقوله تعالى 
»فإذا هم خامدون« في س��ورة ي��س اآلية 29 هي 
كناية عن موتهم، كقولهم خمدت النار خمودا، طفئ 

لهبها، وعنه استعير خمدت الحمى أي سكنت14.
وكانت هذه الكلمة شائعة االستعمال في بيوتنا 
التي اس��تخدمت قديما التن��ور ذا األحجار الثالث 
وتستخدم في الغالب للداللة على انطفاء النار تحت 
القدر. كما كنا نسمع األمهات وهّن يأمرن أطفالهن 
كثي��ري الحركة واللهو واللغط ليال، بقولهم للواحد 
منه��م )اخمد( للولد و)اخم��دي( للبنت و)اخمدوا( 
للجم��ع، مع إهم��ال الهمزة. وكنت تس��معها أيضا 
من المحاجج الذي كلّم خصمه وحّجه حتى س��كت 

وخمد.

رهـــــــــــوا:

قال الله تعالى لنبيه موس��ى عليه الس��الم في 
س��ورة الدخان اآلية 24 »واترك البحر رهوا« وجاء 
في تفسير ابن كثير أن رهو تعني ساكنا، وقيل سعة 
م��ن الطريق، وهو الصحيح، ومن��ه الرهاء للمفازة 
المستوية، ويقال لكل جوبة وهي الحفرة المستوية 

التي يجتمع فيها الماء رهو15.
ومن معانيه��ا في معجم تاج الع��روس الرهو 

الحيه بيه
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السريع والساكن ... ورهت ترهو رهوا مشت مشيا 
خفيف��ا ... والرهوة االرتفاع ... والرهو الواس��ع... 
وارهى أدام لضيفه الطعام سخاء، وارهيت أحسنت، 

... والرهو المطر الساكن16.
أم��ا في لهجتنا المحلية فهي ف��ي الغالب صفة 
كقولهم )ثوبك راهي( أي )واس��ع عليك( وفي حال 
فعل األمر )إره على والديك دام انهم حيين( ويعنون 
)أدم الصرف على حوائجهما واإلحسان إليهما في 

جميع األحوال(.

زقــــــوم:

والزق��وم هو ابتالع اإلنس��ان لش��يء كريه ال 
يستسيغه وال يكاد يتجرعه، والفعل منها زقم وتزقم 
وهو مس��تعار من الزقوم أصال. وقد وردت الكلمة 
هكذا )الزقوم( في سورة الدخان في اآليات )من 43 
الى 46( في قوله تعالى »إن شجرة الزقوم* طعام 
األثيم* كالمهل يغلي في البطون* كغلي الحميم*«، 
والزقوم هنا عب��ارة عن طعام كريه من أطعمة أهل 
النار. وش��جرة الزقوم من أخبث الشجر التي تنبت 
في النار كما شرح ذلك الشيخ حسين محمد مخلوف 

في كتابه كلمات القرآن الكريم تفسير وبيان17.
وكان الصغار م��ن األوالد والبنات قديما كثيرا 
م��ا يرددون ف��ي كالمهم ودفاعه��م كلمتي )حرام 
زق��وم( للداللة على براءتهم من فعل ش��يء ينكره 
عليهم غيرهم من الصغار أو الكبار، وربما اتهموهم 
ب��ه كالس��رقة أو الكذب أو القيام بأي عمل ش��ائن 
آخ��ر. وربما حاول أحد رفاقه أو من هو في س��نه 
اختط��اف لقمة م��ن يده قبل أن تصل فيه خلس��ة، 
يهيب به صارخا حرام زقوم فما يكون من صاحبه 
إال أن يلق��ي م��ا انتزع منه أرض��ا خوفا من عاقبة 
فعله، العتقادهم بحرمة ذلك الفعل وبقرب العقوبة 

من الله.

عيــــن وعيـــــون:

للعين في البحرين ش��أن وأي شأن، فالبحرين 
مش��هورة بالعيون الطبيعي��ة الفوارة من��ذ القدم، 
وعليها قامت حضارات منذ فجر التاريخ كحضارة 
دلمون وحضارة تايل��وس وحضارة أوال العربية، 
ومن ثم البحرين التاريخية. وكانت العيون سببا في 

استقرار التجمعات البشرية وقيام الزراعة ومن ثم 
التجارة إلى جانب الرعي والصيد البري والبحري. 
وكان��ت العيون عل��ى نوعين عي��ون بحرية عرفت 
 )Chawachib( الفارسية محليا بالكواكب–بالكاف 
ومفردها كوك��ب )Chawchab(–وه��ي عيون بل 
ينابيع تتفجر في قاع البحر قريبة من سواحل جزر 
البحرين. ويعتقد البعض أنها كانت سببا لجودة ونقاء 
لؤلؤ البحرين الطبيعي، الذي طبّقت شهرته اآلفاق. 
والنوع الثاني العيون التي تنبع على سطح الجزيرة 
أو يقوم اإلنسان بتفجيرها هناك لقربها من السطح 
وسهولة الوصول إليها، وتلك هي التي قامت حولها 
بساتين النخيل والتين والرمان والليمون والمانجو 

واالترج وغيرها من الخضار والفواكه.
وقد دخلت )العين( في الموروث الشعبي بقوة، 
وأش��هر الحكايات األس��طورية ما روي عن أصل 
عين عذاري التي تعتبر أش��هر عيون البحرين على 
اإلطالق، وقد ارتبط بها أيضا مثل ش��عبي معروف 
في سائر بلدان منطقة الخليج العربي لشهرته يقول 
)عين عذاري تس��قي البعيد وتخل��ي القريب( وقد 
نحت منه األديب الش��اعرعبدالرحمن المعاودة بيتا 

في إحدى قصائده قال فيه
يشقى بنوها والنعيم لغيرهم
وكأنها والح�ال عين عذاري.

وهناك عين لحنينية الت��ي عرفت بعذوبة مائها 
والت��ي ارتبطت هي اآلخرى بمثل ش��عبي ش��ائع 
)صبري ياحريجة س��ار لين يييك م��اي لحنينيه( 
والمعنى انتظري يا )حريقة(، وهي هنا مؤنث كلمة 
حريق وسار إحدى قرى البحرين الشمالية، إلى أن 
يأتي��ك ماء عين لحنينيه، وه��ي عين ماء بعيدة عن 
قرية س��ار في وادي عرف بإس��م تلك العين، تقع 
بالقرب من منطقة الرفاع بوس��ط جزيرة البحرين 

وقد عرفت بعذوبة مائها.

وفي القرآن الكري��م وردت كلمة عين )وعينان 
وعيون( عش��رين مرة، مثال ذلك قوله تعالى »فيها 
عين جارية« سورة الغاشية اآلية 12، وقوله تعالى 
»فقلنا اضرب بعصاك الحج��ر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا« س��ورة البقرة اآلية 60 ، وقوله تعالى 
»أمدك��م بأنع��ام وبني��ن وجنات وعيون« س��ورة 
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الش��عراء اآلي��ة 134، وقوله تعال��ى »وجعلنا فيها 
جنات من نخي��ل وأعناب وفجرنا فيها من العيون« 

سورة يس 34.

غ�شــــــاوة:

أورد صاحب كتاب مف��ردات القرآن الكريم أن 
غش��ي غشيه غشاوة وغشاء أتاه إتيان ما قد غشيه 
أي س��تره. والغش��اوة ما يغطى به الشيء18. قال 
تعالى »وجعل على بصره غش��اوة« سورة الجاثية 
اآلية 23 »وعلى أبصارهم غش��اوة« س��ورة البقرة 

اآلية 7 .
و)الِغَش��اَوُة( بالكس��ر الغطاء، ه��ذا في معحم 
المصب��اح المني��ر19. ومنه��ا الغش��وة التي كانت 
تس��تخدمها أمهاتنا ف��ي الماضي لتغطي��ة الوجه. 
وتتخذ غالبا من القماش األسود الخفيف، وبعضهن 
يسدلنها في حضرة الرجال ويرفعنها حين غيابهم 
عن المشهد. وتس��مى هذه الغشوة في بعض دول 

الخليج )البوشية( وقد قال شاعرهم الشعبي:
قلت اوقفي لي وارفعي البوشية
خليني اروي ض��مي العطشان

فـــــــوت:

ورد في معجم تاج العروس أن الَفْوُت هو الَفواُت 

فاَتني كذا أَي َسَبَقني وُفُتّه أَنا ... وفاَتني اأَلمُر َفْوتاً 
وَفواتاً ذَهب عني وفاَته الشيُء وأَفاَته إِياه غيره ... 
فالَفْوُت في معنى الفائت ... وفي التنزيل العزيز »ما 
َتَرى في َخْلِق الرحمن من َتفاُوٍت« األية 3 من سورة 
المل��ك، والمعنى م��ا َترى في َخْلِقه تعالى الس��ماَء 
اختاِلف��اً وال اْضطراباً... فاَت َيُفوُت َفْوتاً فهو فائٌت 

كما يقولون َبْوٌن بائٌن وبينهم َتفاُوٌت وَتَفُوٌّت20.
وفي كتاب مفردات الق��رآن الكريم، الفوت بعد 
الش��يء عن اإلنس��ان بحيث يتعذر إدراكه، قال عّز 
من قائل »وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار« 
سورة الممتحنة اآلية 11، وقال أيضا »لكيال تأسوا 
على ما فاتكم« س��ورة الحديد اآلية 23، وقال أيضا 
»ولو ترى إذ فزعوا فال فوت« س��ورة سبأ اآلية 51 
أي: ال يفوت��ون ما فزعوا منه ويقال: هو مني فوت 
الرم��ح أي: حيث ال يدركه الرمح، وجعل الله رزقه 
فوت فمه. أي: حيث يراه وال يصل إليه فمه ... وقال 
تعالى »ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت« سورة 
الملك اآلي��ة 3 أي: ليس فيها ما يخرج عن مقتضى 

الحكمة21.
ونقول في أمثالنا الشعبية )إذا فاتك اللحم عليك 
بالمرق( وفي المثل اآلخر )يفوتك من الكذاب صدق 
وايد( وفي الثالث )إذا فات الفوت ما ينفع الصوت( 
وهو األش��هر. ونقول فيما بيننا )الحق على الشيء 

عين عذاري
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قبل ال يفوتك( ومثلها )فاتك العرض(. وكلها تقريبا 
بمعنى واحد وهو ما ذهبت إليه المعاجم العربية في 

تحديد معنى الفوت في القرآن الكريم.

مليـــــــا:

جاء في تفس��ير ابن كثير ف��ي معنى»اهجرني 
مليا« اآلية 46 من س��ورة مريم أي اهجرني دهرا، 
وقال عنها الحسن البصري زمنا طويال، بينما قال 

السدي أن مليا تعني أبدا22.
وف��ي لهجتن��ا البحرينية حولنا لفظ��ة مليا الى 
)موليه( وهي بنفس المعنى الذي ذهب اليه ش��راح 
معانيها في تفس��ير ابن كثير أي أب��دا، ودهرا ، أو 

زمنا طويال.
فتقول األم لولدها العاق )ما ابغي آشوفك موليه( 
أي ال أري��د أن أراك أبدا. وفي عبارة أخرى )مول ال 
تكلمني عن فالن مرة ثانية ما ابغي اسمع عنه شْي( 
فتحول��ت مليا من موليه إلى مول. وهي لفظة كثيرا 

مانزال نستخدمها في لهجتنا المحلية.

ماعــــــون

وردت ف��ي القرآن الكريم م��رة واحدة فقط في 
سورة سميت بس��ورة الماعون وقال ابن كثير في 
تفسيره عن معنى قوله تعالى »ويمنعون الماعون« 
لم يحس��نوا إلى خلقه حتى وال بإعارة ما ينتفع به 
ويس��تعان به مع بقاء عينه ورجوع��ه إليهم، وفي 
رواية أخرى عن الماعون قال هو ما يتعاوره الناس 
بينهم من فأس أوقدر أو هو ما يتعاطاه الناس بينهم 

من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك23.
وف��ي لهجتنا ه��و اإلناء إن صغ��ر أو كبر فهو 
ماعون، ومن تشبيهاتهم الجميلة قديما يقولون عن 
م��ن ضعف بصره وقلّت حيلت��ه )فالن يدوس في 
الماعون( ومن أمثالهم الش��هيرة )ابليس مايكّس��ر 
مواعينه( ومواعين جمع الكلمة. والمعنى أن إبليس 
اللعين ليغوي بني آدم يس��تخدم الكثير من الناس 
وغيره��م، ومن المغري��ات، فهو ال يق��دم على أن 
يضحي بها أو بأحد أو بش��يء منها بزعمهم ألنها 
ع��ون له في مهمت��ه. وكذلك الظالم��ون من الناس 
يحتفظ��ون بمن يس��اعدونهم على بل��وغ مآربهم. 

وتلكم هي مواعينهم.

ملعـــــــــون:

الملعون هو الش��يطان وقد كثر استعمالها بين 
الن��اس في الماض��ي والحاضر ف��ي كالمهم، فقد 
ينعتون بها األبناء أو اإلخوان أو غيرهم من البش��ر 
فيقولون فالن ملعون. وهذا غير جائز، ولكني أجزم 
أنه كالم عابر ال يقص��دون طرد اإلبن أو المنعوت 

من رحمة الله.
وقد وردت كلمة ملعون في القرآن الكريم صفة 
للش��يطان الذي طرد من رحمة الله لعدم انصياعه 
ألمر الله بالس��جود آلدم أبي البش��ر عليه السالم. 
وعندما أحصينا الكلمة ومش��تقاتها في كتاب الله، 
وجدناها ذكرت أربعا وأربعين مرة. وانسحب اللعن 
عن��د الناس على أم��ور كثيرة كاألش��ياء والدواب 

واألفعال واألمراض وغيرها كثير.
ومما يذكر في هذا الباب عادة الناس منذ القدم 
ف��ي تحصين أوقافه��م بعبارة طريف��ة )ومن بدله 
فعلي��ه لعنة الله والمالئكة والن��اس أجمعين(. وقد 
ذكرت هذه العبارة وه��ي آية في كتاب الله24، على 
لوح حجري قديم في مسجد أثري في البحرين هو 
مسجد الخميس كما وجدت على قطعة خزف صغيرة 
مكتوبة بحبر أس��ود كانت مدفونة في بعض أركان 

مبنى قديم لتحصين امرأة عن االعتداء عليها.
وق��د س��جل صاحب كت��اب مف��ردات القرآن 
الكريم ع��ن اللعن أنه الطرد واإلبعاد على س��بيل 
الس��خط، وذلك من الله تعالى ف��ي اآلخرة عقوبة 
وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه، ومن 
اإلنس��ان دعاء على غيره. قال تعالى »أال لعنة الله 
على الظالمين« سورة هود اآلية 18 »والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين« س��ورة النور 
اآلية 7 »لعن الذين كفروا من بني إسرائيل« سورة 
المائدة اآلية 78 »ويلعنهم الالعنون« سورة البقرة 
اآلية 159. واللعنة: الذي يلتعن كثيرا واللعنة الذي 
يلعن كثيرا، والتعن فالن أي لعن نفس��ه. والتالعن 
والمالعن��ة: أن يلع��ن كل واح��د منهما نفس��ه أو 
صاحبه25. وغالبا ما س��معنا في الماضي أّم تقول 
البنها )ايا الملعون عيل انت اللي س��ويت هالفعلة( 
والمعنى )أيها الملعون إذن أنت من فعل تلك الفعلة 

المشينة(.
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مهــــــــد:

المه��د في عاداتن��ا وتقاليدن��ا المتوارثة والتي 
كادت تمحى م��ن الذاكرة هي المه��اد )مع الهمزة 
المهمل��ة وكس��ر الالم وس��كون الميم وم��د الهاء 
وس��كون الدال(، وهو في ثقافتنا الش��عبية عبارة 
عن قطعة مستطيلة الشكل من القماش األبيض في 
الغالب، وتكون من القطن الخفيف )ويس��مى محليا 
)الململ(، يلف فيه��ا الوليد في أيامه األولى بل في 
األشهر الستة األولى اعتقادا منهم أنه يقوي عظامه 
ويقّومها، وعادة ما يربط بطريقة تش��به إلى حد ما 
الكفن، إذ توض��ع يدا الرضيع على صدره الواحدة 
فوق األخرى، ويربط المهاد بخيط من نفس القماش 
يسمى )القماط( بهمزة مهملة وكسر الالم وسكون 
القاف مع نطقها جيما مصرية وسكون الطاء، ويتم 
تثبي��ت يديه عن الحركة، ثم يلف لفتين أو ثالث، أو 
أكثر أحيانا، حول جسده من الصدر إلى القدمين مع 

ربطهما جيدا.
وأص��ل كلمة المه��اد وارد في الق��رآن الكريم 
ففي س��ورة طه اآلية 53 قول الله سبحانه وتعالى 
»الذي جعل لكم األرض مهدا وسلك لكم فيها سبال 
وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات 

شتى«.
والمهد في كتاب مفردات القرآن الكريم ما يهيأ 
للصبي. قال تعالى »كي��ف نكلم من كان في المهد 
صبيا« س��ورة مري��م اآلية 29. والمه��د والمهاد : 
المكان الممهد الموط��أ، قال تعالى »الذي جعل لكم 
األرض مهدا« سورة طه اآلية 53 ومهادا في سورة 
النبأ اآلية 6، »أل��م نجعل األرض مهادا« وذلك مثل 
قوله »األرض فراشا« في س��ورة البقرة اآلية 22، 
ومهدت لك كذا: هيأته وسويته قال تعالى »ومهدت 

له تمهيدا« سورة المدثر اآلية 1426.
ن�شـــــلخ:

جاء في معجم لس��ان العرب عن مادة سلخ ما 
ْلُخ كْشُط اإلِهاِب عِن الذبيحة، َسَلَخ اإلِهاَب  يلي: الَسّ
ْلُخ ما ُسلَِخ عنه  َيْسلُخه وَيْسَلخه َسْلخاً َكَشطه والَسّ
... َفَس��َلخوا موضَع الماِء كما ُيْسَلُخ اإلِهاُب فخرج 
الماء أَي حفروا حتى وجدوا الماء، وش��اة َس��لِيٌخ 
َكِشَط عنها جلُدها، فال يزال ذلك إسَمها حتى ُيؤكل 

منها فإِذا أُكل منها س��مي ما بقَي منها ِشْلواً قَلّ أَو 
كثر. والَمْسلوخ الشاة ُسلَِخ عنها الجلد، والَمْسلوخة 
إس��م َيْلَتِزُم الشاة المسلوخة بال ُبطوٍن وال ُجزارة، 
والِمْس��الُخ الِجْلد ... وكل شيء ُيْفَلُق عن ِقْشر فقد 
اْنَسَلَخ وِمْسالخ الحية وَسْلَختها ِجْلَدتها التي َتْنَسلُِخ 
عنها وقد َسَلَخِت الحيُة تسَلُخ َسْلخاً، وكذلك كل دابة 
َتْنَس��ِري من ِجْلَدتها كالُيْسُروِع ونحوه ... واْنَسَلَخ 
النهار من الليل خرج منه خروجاً ال يبقى معه شيء 
من ضوئ��ه، أَلن النهار ُمَكَوّر عل��ى الليل فإِذا زال 
ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد َغِشَي الناَس. وقد َسَلخ 
اللُه النهاَر من الليل َيْسلُخه، وفي التنزيل »وآية لهم 
الليل َنْسَلُخ منه النهار فإِذا هم مظلمون« سورة يس 
اآلية 37 وقال تعالى »فإذا انس��لخ األشهر الحرم« 
في س��ورة التوبة اآلية 5، وَس��َلْخنا الشهَر َنْسَلُخه 
وَنْس��لُُخه َسْلخاً وس��لوخاً خرجنا منه وِصْرنا في 
آخر يومه، وَسَلَخ هو وانَسلخ وجاَء َسْلَخ الشهر أَي 
ُمْنَسَلَخه ... وانس��َلَخ الشهُر من َسنته والرجُل من 
ثيابه والحيُة من قش��رها والنهاُر من الليل والنبات 

إِذا َسَلخ ثم عاد فاْخَضَرّ كلُّه فهو سالٌخ27.
ونلفظ الس��ين صادا في لهجتنا المحلية فنقول 
نصلخ الذبيحة أي ننزع عنها جلدها، ونسمي جلدها 
)صلخ( برفع الصاد وسكون الالم والخاء. والصلخ 
ننعت به اإلنسان عديم اإلحساس فنقول فالن ويهه 
)وجهه( صلخ. وعندما دخلت حياتنا كرة القدم في 
بدايات القرن الماض��ي مع بدايات التعليم النظامي 
في البحرين، كنت تس��مع عن أن فالنا صلخ فالن 
بالك��رة. أي تعمد توجيه الك��رة إليه وضربها بقوة 

بهدف النيل منه في أي مكان من جسده.
ولفظة س��لخ عربية فصيحة، وردت في القرآن 
الكريم ف��ي أكثر من موضع وترّس��خ معناها في 

لهجتنا المحلية وكثر استعمالها وتعدد.
الويـــــل:

)ياويلك ياس��واد ليلك اذا فعلت كذا وكذا( كان 
هذا هو أس��لوب التهديد والوعيد الذي اتبعه الناس 
ف��ي الماضي، ومازال��وا يتوارثونه جيال بعد جيل، 

والويل واد في جهنم، كما جاء في جّل التفاسير.
ويكثر اس��تخدام الكلمة بين الناس وفي أشكال 
ومناس��بات كثيرة، ومنها قولهم لها جلدا أو تأنيبا 
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للذات، مثال ذلك عندما تقول المرأة لنفس��ها ولمن 
يس��معها يا ويل��ي ... إذا فعلت أم��را محذورا أو 
حرام��ا، والويل هنا تقصد ما س��يأتيها من عقاب 
أو تقري��ع م��ن وال��د أو زوج أو اخ أكبر أو رجال 

عشيرة.
وجاء في تفس��ير الويل في الق��رآن الكريم ما 
يلي: ففي تفس��ير الطبري أنه الوادي الذي يسيل 
م��ن صديد أه��ل جهنم. وهو عند القرطبي ش��دة 
العذاب في اآلخ��رة، وروى عن ابن عباس أنه واد 
في جهنم يس��يل فيه صديد أه��ل النار، وعن أبي 
السعود قوله في معنى »ويل للمطففين« قيل الويل 
ش��دة الشر، وقيل العذاب األليم، وقيل هو واد في 
جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ 

قعره28.
يــــوم الــــزينــــة:

تعارف الناس في الماض��ي في البحرين على 
تس��مية اليوم الذي يسبق عيد الفطر السعيد بيوم 
الزين��ة، وعادة م��ا كانت اإلمارة ت��زدان باألعالم 
الوطني��ة احتفاء بمقدم يوم العيد بعده مباش��رة. 
وقد يصادف إتمام عدة الشهر فيصبح يوم الزينة 
يومي��ن، وكان أطف��ال ذلك الزم��ن يفرحون بهذا 
اليوم أيما فرح، وعادة ما كان عطلة غير رس��مية 

للمدارس. وعندما استّن الحكام الكرام من آل خليفة 
سنة االحتفال بيوم تولي الحاكم سدة الحكم، كان 
ذلك يوم��ا حريا بأن يكون ي��وم الزينات. وكانت 
البحرين تكتس��ي حلة قش��يبة بأعالمها الوطنية، 
المكونة م��ن اللونين األحمر واألبي��ض، اذ كانت 
ترفع على الدوائر الرس��مية والبلديات والمدارس 
والمؤسس��ات والش��ركات والكثي��ر م��ن البيوت 
البحرينية فرحا واحتفاال بهذه المناس��بة الوطنية 

الهامة.
وبعد االستقالل في عام 1971 اتخذت البحرين 
من يوم تولي صاحب السمو األمير الراحل الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة، باني البحرين الحديثة 
رحمه الله، عيدا وطنيا للبحرين، تحتفل فيه كل عام 
باالستقالل الوطني ولتذّكر بإنجازات الوالد الكبير 
والد الجمي��ع األمير الراحل تغم��ده الله برحمته. 
وكذلك أمر صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل الب��الد المعظم أن يبقى ذلك اليوم 
يوم��ا وطنيا تحتف��ل به المملكة بيوم االس��تقالل 

ويوم تولي جاللته مقاليد الحكم معا.
وقد ورد ف��ي القرآن الكريم ذك��ر يوم الزينة 
في معرض قصة س��يدنا موسى عليه السالم في 
س��ورة طه، اآليتين 58 و59 حيث جاء قوله تعالى 
»فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا ال 
نخلفه نحن وال أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم 

الزينة وأن يحشر الناس ضحى«.
وجاء في تفس��ير اآلية ما يل��ي »واختلف في 
يوم الزين��ة فقيل هو يوم عي��د كان لهم يتزينون 
ويجتمعون فيه... وقال س��عيد بن المس��يب يوم 
س��وق كان لهم يتزينون فيها، وقاله قتادة أيضا. 
وقال الضحاك يوم السبت وقيل يوم النيروز ذكره 
الثعلبي، وقيل يوم يكس��ر في��ه الخليج وذلك أنهم 
كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهون وعند ذلك 
تأمن الديار المصرية من قبل النيل29. وأكد صاحب 

لسان العرب بأن يوم الِزّينِة هو يوم العيُد30.

اليـــــــم:

وردت في الق��رآن الكريم ثم��ان مرات لتعني 
م��رة البحر ومرة أخ��رى النه��ر، والمقصود هو 
الماء. وجاء في تفسير الطبري 43 »فأغرقناهم في 

الغشوة
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الي��م« وهو البحر ودلل عل��ى ذلك بقول ذي الرمة 
الشاعر:

داوية ودجى ليل كأنهما
يم تراطن في حافاته الروم31.

وف��ي لهجتنا البحرينية، ومن كالم أهل البحر، 
لفظة يرددونها هي اليّمه أو يّمه، بفتح الياء وكسر 
الميم المش��ددة وسكون الهاء، ويريدون بذلك ماء 

البحر حين يتسرب إلى خن السفينة، فيقول أحدهم 
)الجالب��وت او البانوش- وهما من أنواع الس��فن 
الخش��بية التقليدية–تسوي أو يسوي يّمه( أي أّن 
هناك تس��ربا حادثا لماء البحر إلى داخل السفينة، 
وفي هذه الحالة كان على البحارة )نزف( أي غرف 
تلك اليّمه من داخل السفينة باستمرار حتى يعلموا 

مصدرها وبالتالي يتم إصالح ذلك على الفور.

ومفردها  عامية  لفظة  حزاوي   :1
حزاه وهي كلمة جامعة للحكاية 
سواء كانت شعبية أو خرافية 

او اسطورة ... الخ
تاج  الزبيدي،  المرتضى   :2
ص  االول،  الجزء  العروس، 

.2559
أبو القاسم الحسين بن محمد   :3
بن المفضل الراغب االصفهاني، 
الجزء  الكريم،  القرآن  مفردات 

االول ص79.
4:  محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر 
الرازي، مختار الصحاح، الجزء 

االول، ص 73.
علي  بن  محمد  بن  احمد    :5
المصباح  المقري،  القيومي 

المنير، الجزء االول ص 62.
مكرم  بن  منظورمحمد  ابن   :6
لسان  االفريقي،  االنصاري 
 95 ص  الرابع  الجزء  العرب، 
تاج  الزبيدي،  والمرتضى 
العروس الجزء االول ص2559

7:   المرجع السايق.
8:  أبو القاسم الحسين بن محمد 
بن المفضل الراغب االصفهاني، 
الجزء  الكريم،  القرآن  مفردات 

االول ص 1313.
احمد  بن  محمد  عبدالله  أبو   :9
تفسير  القرطبي،  االنساري 
ص  السابع  الجزء  القرطبي، 

.230
اسماعيل ابن كثير، تفسير ابن   :10

كثير، الجزء الرابع، ص 379.
أبو القاسم الحسين بن محمد   :11
بن المفضل الراغب االصفهاني، 
الجزء  الكريم،  القرآن  مفردات 

االول ، ص401.
12: الحيه بيه أصلها الحجة بتجي 
أو ستأتي أو هي اضافة بنفس 
عادة  هي  كما  والقافية  الوزن 
الناس قديما في تسمية األشياء 
واكلح  اصغيراندير  ذلك  مثال 
املح، والقصد أن السنة ستأتي 

أو هي قادمة بعد أيام قليلة.
تاج  الزبيدي،  المرتضى   :13
ص  االول،  الجزء  العروس، 

.1972
14: أبو القاسم الحسين بن محمد 
بن المفضل الراغب االصفهاني، 
الجزء  الكريم،  القرآن  مفردات 

االول، ص435.
اسماعيل بن كثير، تفسير ابن   :15

كثير، الجزء 16 ص 119.
تاج  الزبيدي،  16: المرتضى 
االول،  ال��ج��زء  ال��ع��روس، 

ص8416.
17: حسين محمد مخلوف، كلمات 

القرآن تفسير وبيان، ص 293.
أبو القاسم الحسين بن محمد   :18
بن المفضل الراغب االصفهاني، 
الجزء  الكريم،  القرآن  مفردات 

االول، ص1055.
19: احمد بن محمد بن علي القيومي 
المقري، المصباح المنير، الجزء 

الثاني، ص448
تاج  الزبيدي،  المرتضى   :20
ص  االول،  الجزء  العروس، 

1144
أبو القاسم الحسين بن محمد   :21
بن المفضل الراغب االصفهاني، 
الجزء  الكريم،  القرآن  مفردات 

االول ص 1140

22: اسماعيل بن كثير، تفسير ابن 
كثير، الجزء 3 ص 167

23: اسماعيل بن كثير، تفسير ابن 
كثير، الجزء 4 ص 718.

24: سورة آل عمران اآلية 87
أبو القاسم الحسين بن محمد   :25
بن المفضل الراغب االصفهاني، 
الجزء  الكريم،  القرآن  مفردات 

االول في ص 1303
أبو القاسم الحسين بن محمد   :26
بن المفضل الراغب االصفهاني، 
الجزء  الكريم،  القرآن  مفردات 

االول، ص 1392
لسان  الزبيدي،  المرتضى   :27

العرب الجزء الثالث ص  24.
الطبري،  جرير  بن  28: محمد 
 12 الجزء  الطبري،  تفسير 
ص483، ابو عبدالله محمد بن 
القرطبي،  االنصاري  احمد 
تفسير القرطبي، الجزء، 19 ص 
218، ابو السعود، تفسير ابي 

السعود، الجزء التاسع 124.
احمد  بن  محمد  عبدالله  29: ابو 
تفسير  القرطبي،  االنصاري 
القرطبي، الجزء 11 ص 193 .

لسان  الزبيدي،  30: المرتضى 
في ص   13 الجزء  في  العرب 

.201

الطبري،  جرير  بن  31: محمد 
تفسير الطبري الجزء السادس 

ص 43.

الهوام�س
صور المقال من الكاتب
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والنوع اآلخر من الشخصيات هي حقيقية ولها 
وجود على أرض الواقع كالش��خصيات المتداولة 
فى كتب السير والمالحم، أو في حكايات األمهات 
والقصص الش��عبية المتواترة م��ن جيل الى جيل 
والتي  شكلت ركنا هاما من تفكير الجماعة الشعبية 

وثقافتها الروحية.
بيد أن الخيال الشعبي دأب على إحاطة رموزها 
به��االت م��ن التقدي��س، وبصور م��ن البطوالت 
الوهمية الخارقة للع��ادة وتقديم التاريخ وتأخيره 
بما يت��واءم مع هذا الخيال الش��عبي الحالم الذي 
تكّون منذ قرون حس��ب مفاهيم الش��عوب الدينية 
وثقافته��م االجتماعية..لذلك، كثرت قصص النزال 
بين أبطال العرب والمس��لمين م��ع طغاة  المردة 

والج��ان والعفاريت وتحطي��م جماجمهم والزواج 
م��ن جميالته��م، وغير ذل��ك من األس��اطير التي 
صورت عنترة العبسي فى سياق غير سياق حياته 
التاريخي��ة. فهو – فى الرواية الش��عبية – وضع 
سيفه في عنق ملك الروم  وصرخ في وجهه:أنطق 
بالشهادتين يا عدو الله. مع أن المعروف عن عنترة 

أنه جاهلي المنشأ والوفاة.
أم��ا عن ش��خصيتنا التي س��نتناولها فى هذه 
الوريقات فهي امرأة، اس��مها س��عيدة بنت ناصر 
و تكنّ���ى ب��أم ناصر. صوره��ا الضمير الجمعي 
النس��ائي بصورة المرأة التي تنازل الرجال،ال في 
القت��ال والمصارع��ة بطبيعة الح��ال، فهي امرأة.. 
ولك��ن اختاروا لها ميزة أخ��رى ظلت طيلة قرون 

من ذاكرة البحرين ال�سعبية

الشاعرة سعيدة بنت ناصر
بين الحقيقة والخي�ل

محمد اأحمد جم�ل / كاتب من البحرين

كثـــرية هي ال�شخ�شيات التى ل وجود لهـــا على اأر�س الواقع ولكنها 

تاأخـــذ حيزا كبريا فـــى وجدان ال�شعـــب و تفكريه اجلمعـــي، جتعلهم 

ينظرون اإليها ب�شيء من الحرتام  والتبجيل.. بع�س هذه ال�شخ�شيات 

خياليـــة لوجود ف�شيولوجي لهـــا على اأر�س الواقـــع كاأنواع ال�شعايل 

واجلـــان واملردة و�شائر ال�شخ�شيات املرتبطة بعامل الغيب واخلرافة 

)الطنطل واأم حمـــار وال�شعلوة فى البحرين، ومثلها يف م�رش: اأبو رجل 

م�شلوخة والنداهة وغريهما..( ويقيناً، اأن لكل �شعب من �شعوب العامل 

اأمثال هـــذه ال�شخ�شيات و حتـــت اأ�شماء خمتلفـــة، وتراوحت و�شائل 

الحتفاء بها بني العبادة والتقدي�س..اإىل الحرتام والتبجيل.
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تقريبا حكرا على الرجل وهي قول الشعر، بجانب 
ميزة أخرى تتجسد فى المقدرة الفذة على الحسد، 
وهو ما يسمى شعبيا )النضال(.وال نقصد بالحسد 
معناه المتع��ارف عليه وهو تمني زوال النعمة عن 
أحد .. بل إصابة المحس��ود مباش��رة ب� )العين( 
وبيان األثر فى المحس��ود ف��ورا. وكان المجتمع 
وال يزال، ينظ��ر إلى من يمتلك هذه المقدرة بكثير 
م��ن الخوف والرهبة مع تحاش��ي االحتكاك به أو 
مالسنته، درءا لما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة. 
وكثرت القصص والحكايات حول )العيون الحارة( 
لبعض الناس، فهذا أس��قط العقاب )أبو حقب( من 
السماء بنظرة حادة بعد أن خطف دجاجته و ترك 
صغارها ) اخذ الدله وترك الفناجين(..وآخر جعل 
اللقم��ة تقف فى زور أحده��م بمجرد التعليق على 
حجمها. وتجاوزت مقدرة النضال عند بعضهم إلى 
إصاب��ة اآلالت و المحركات بها، و يروون عن أحد 
النواخذة )الربابنة( بأن أصحاب الس��فن األخرى 
يخشون تجاوز سفينته درءا لما قد يصيب آالتهم 

من عطب و خلل.
وبالع��ودة إل��ى س��عيدة بنت ناص��ر نجد أن 
الجماعة ألبس��وها هاتين الخاصيتين، قول الشعر 

وقوة العين الخارقة. 
كان ال بد أن نتحّرى عن هذه الش��خصية التي 
ش��غلت حيّزا م��ن التفكير فى فت��رة زمنية غابرة 
قبل الكتابة عنها، وتحدونا تس��اؤالت جّمة أهمها 
كون هذه الش��خصية حقيقية أم هي محض خيال، 
يقتص��ر وجودها على حكايات المس��اء ومجالس 
مجتمع الغوص. وإذا كان األمر كذلك فما هي قصة 
األش��عار التي تنس��ب إليها والتي تس��ربت حتى 
وصلت إل��ى بعض النهامين فى ال��دول الخليجية 
األخرى فحولوه��ا )نهمة( يتغن��ون بها عند رفع 

األشرعة أو سحب المراسي والمجاديف؟
أمام هذه التساؤالت المحيّرة، وجدت نفسي أطرح 
األسئلة على كل من له صلة وتوسمت فيه حمل 

نفس االهتمام، وألخص فيما يلي أبرز النتائج:
1( هي شخصية حقيقية عاشت فى القرن الثامن 
عشر من عائلة بحرينية مرموقة. سمعت جدتي 
تروي عنها األشعار وتقول نقال عن جدتها أن 

صلة قرابة تربطها بعائلتنا من جهة األم.
          الراوية : مدرسة بحرينية

2( هي شخصية يقال إنها ريفية )بحرانية( تارة، 
والبعض يقول إنها قدمت من البصرة. يروون 
عنها األشعار والكثير من القصص الخارقة.         
الراوي: المال محمد الناصرى . خطيب منبري   

فى سترة  تعيش  كانت  حقيقية  هي شخصية   )3
ولها  الشعر  وتقول  الحسينيات  فى  وتطبخ 
مقدرة هائلة على الحسد. كانت الناس تتحاشاها 
خوفا من عينها..فهامت على وجهها في النخيل 

والبساتين تكتب الشعر على كرب النخيل.  
           الراوية : أم سناء – فريق المخارقة
4( هي شخصية حقيقية من عائلة ) ال....( كانت 
تنشد الشعر، وهذا اليجوز ألنها تحرج أهلها 
وتجلب لهم العار، فقام أخوها بقطع لسانها.             

الراوية : أم صالح ) 80 سنة ( قرية قاللي   

5( هي شخصية عراقية من البصرة وال وجود لها 

بورتريه سعيدة بنت ناصر متخيل من الفنان عبدالله يوسف
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في البحرين بتاتا، وكل ما في األمر أن بعض 
المترددين على العراق ألسباب دينية، نقلوا لنا 
فيما نقلوه، بعض الروايات عنها وتناقلها الناس. 
تعنى  متخصصة  مجلة  فى  عنها  قرأت  وقد 

بالتراث العراقي كانت تصدر فى بغداد.  
        الراوي : صحافي بحريني

أمام هذه اإلجاب��ات التي التخلو من التناقض، 
أجد نفسي غير معني بالدرجة األولى، ما إذا كانت 
ش��خصية أم ناصر بحرينية الج��ذور ووجودها 
حقيق��ي والدة وموتا بق��در اهتمام��ي بوجودها 
الوهم��ي أو الخيال��ي وليس الفس��يولوجي. فهي 
موجودة في الخيال الش��عبي – ش��ئنا أم أبينا -  
وأضاف عليها الخيال االبتكاري لش��عب البحرين 
جملة من الحوادث والقصص واألشعار و األمثال، 
التصقت بها وتناقلوا قيمها ش��فاهة من جيل إلى 
جيل حت��ى وصلت إلين��ا. وهي - ش��ئنا أم أبينا 
أيضا – في طريقها إلى النسيان عند الجيل الحالي 
المختل��ف الثقافة، فكان من الواجب األدبي البحث 
واالستقصاء عنها بصفتها الخرافية، شأنها شأن 
بودري��ا والطنطل وأم حمار. ولي��س علينا البحث 
عن س��يرتها الذاتية، فيكف��ي وجودها فى الخيال 
الشعبي لتصبح ش��خصية بحرينية تولد عن هذا 
الوج��ود جملة من اإلبداعات الش��فاهية  اندرجت 

ضمن الموروث الثقافي البحريني.
أوحته  نسائي  اختراع  أعتقد،  كما  فهي-  إذن، 
الحاجة الماسة إلى التنفيس عما تتعرض له المرأة 
بسبب  نفسية  ضغوط  من  قديما  عامة  بصفة 
األوضاع االجتماعية السائدة فى تلك الحقبة الزمنية، 
التي جعلت من األهمية بمكان البحث عن مخرج  ولو 

وهمي، ولكنه يلبي الكثير من الحاجات النفسية.

حكاية قطع اللسان :

يتفق الرواة من الطائفتين، الريفية والمحرقية، 
قطعه،  تم  قد  ناصر  بنت  سعيدة  لسان  أن  على 
لكنهم اختلفوا في أسباب القطع وفي الفاعل أيضا. 
الذي تولى  إن أخاها هو  المحرقية تقول  فالرواية 
لمنعها  األهل  قبل  من  محاوالت  عدة  بعد  القطع 
آثرت  ولكنها  والوعيد،  بالتهديد  الشعر  قول  من 
الشعر حتى على سالمتها الجسدية، واضطرت إلى 
الهروب من سيطرة األهل والتجوال في فضاء الله 

حتى ظفر بها أخوها ذات يوم وهي تركب العبرة)!( 
أم صالح  الراوية  إلى عراد، وحدثتنا  المحرق  من 
آثر أن يستلم  السفينة واسمه هالل،  بأن صاحب 

أجرته » ترموش«2 فقالت له على البديهة:
ودنا ياهالل بيوش ... وجيبنا ياهالل بيوش.. 

وخذ نويلك ياهالل... وسلمنا من الترموش..
 فضحك هالل من سرعة بديهتها، بيد أن أخاها 
كان من بين الركاب، فتعرف عليها بعد أن سمعها 
فتربص بها حتى قام بقطع لسانها. وبالرغم من 
ذلك فقد ظلت تؤلف األشعار وتكتبها على )الفشي( 
وهي مادة بيضاء هشه غير صلبة لكنها متماسكة 
تشبه مادة البوليسترين التي توضع لحماية بعض 
األدوات واألجهزة.... وهي بمثابة العمود الفقري 
)الخثاق(.  ب�  محليا  يسمى  الذي  الحبار،  لسمكة 
كانت تحفر عليه أبياتها ومن ثم ترميه في البحر 
فيتلقاه الناس ويحفظون ما به من أشعار وكانت 

تلك وسيلتها لنشر ما تكتب.
لم نكن نود أن نسبب الحرج ألم صالح بتساؤلنا 
عن عدم التزام سعيدة بنت ناصر الصمت عند رؤية 
يتعرف على شقيقته، فبسبب  لم  أخيها، فهو وإن 
غطاء الوجه التقليدي )الغشوة( التي كانت  النسوة 
أن  بد  فال  هي  أما  للوجه،  غطاءاً  قديماً  تستعملنه 
تكون قد عرفته، فقد كان  جالسا مع ركاب السفينة 
التي ال تتسع ألكثر من عشرة أشخاص على أكثر 
بحرف  التفّوه  وعدم  الصمت  عليها  فكان  تقدير، 
لئال تعرف فيقع عليها العقاب الموعود.هكذا يجب 
أن يكون السياق الطبيعي لألحداث ولكن يبدو أن 
الحاجة شديدة إلى حبكة قطع اللسان حتى ال تفقد 

القصة إحدى عناصرها الهامة.
وبالعودة إلى الرواية الريفية نجد أنها تختلف 
عن المحرقية في التفاصيل وفى الفاعل الذي أمر 
منطقتها  أمير  بأن  الرواة  ذكر  فقد  أيضا.  بالقطع 
منها  الشكاوى  كثرت  أن  بعد  بيته  فى  حجزها 
إحدى  وفي  أطفاله.  بتربية   – مكرهة   – فقامت 
المرات كانت تحمل طفال لألمير على كتفها بينما 
أشد  في  وهي  فقالت  خلفها،  يمشي  كان  طفلها 

حاالت القهر والكآبة:
أوالد األصول بليا مال ينعافون

    أوالد النغول على األكتاف ينحملون
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و اسم��ع ي���اه���ذا ال�ده���ر
    األس�د يطلب البلع�ة م��ن الب�ّزون

لسانها  بقطع  فقام  الشعر  بهذا  األمير  فسمع 
إن هي  بقطعه  هددها  أو   ) الرواة  من  كثير  )عند 
الناصري( فقامت تكتب  الشعر )عند  عادت لقول 
الطرقات  فى  وتلقيه  النخل  كرب  على  األشعار 

فيتلقاه الناس و يقرأون مابه من أشعار.
ويقينا، أن الرواية بهذا الشكل، أعطت العذر – 
كل العذر – لألمير بقطع لسان كهذا. و ربما رأف 
العنق،  إلى  يتجاوزه  ولم  باللسان  فاكتفى  بحالها 
)اللقيط(  بالنغل  األمير  وصفت  شعرها  في  فهي 
الذي  وباألسد  األصول  ببنت  نفسها  ووصفت 
اضطرته الظروف أن يستجدي الطعام من القطط.

ولنا عدة مالحظ��ات على الرواي��ة لعل أهمها 
اس��تعمالها لك��رب النخل في الكتاب��ة، وهي مادة 
متوفرة ف��ي البيئ��ة الزراعية، بينما ف��ي الرواية 
المحرقية جعلوها تس��تخدم مادة الفّشي المتوفرة 
ف��ي البيئة البحري��ة. كذلك فان مف��ردة »بزون«، 
ويعن��ون بها القط، مف��ردة عراقي��ة الجذر وغير 
مس��تعملة عند البحرينيين فأهل المحرق يطلقون 
علي��ه »قطو« وأه��ل الريف يس��مونه »س��نّور«، 
والغري��ب ف��ي الرواية الريفية كون س��عيدة بنت 
ناص��ر متزوجة وله��ا ول��د دون أن يذكر للزوج 
أي دور أوس��يرة فى القصة برمتها. وأكرر القول 
هن��ا ب��أن علينا األخ��ذ بالرواية كم��ا صورها لنا 
الخيال الش��عبي ولي��س علينا التدقي��ق فى أمثال 
هذه الحكايات التي ال تخل��و من المبالغة وأحداث 
الخ��وارق الوهمية والمتناقضات ولعل في قصتها 

مع النخلة تصديقا لكالمنا هذا.

قصتها مع النخلة :

بينما كانت س��عيدة تس��ير م��ع مجموعة من 
صديقاتها بين النخيل، أبصرن نخلة مثمرة فاشتهين 
الرطب، وحي��ث أنه ليس فى متناول اليد فقد طلبن 
من الفالح أن يخرف لهن، فأجابهن ساخرا:  دونكم 
الرطب. كلوا ما ش��ئتم.. وهو يعل��م بأنه ليس فى 
مقدورهن تس��لق النخلة وكأنه به��ذه اإلجابة يريد 
فتح حوار مع الفتيات للعبث. تقول الراوية: فغضبت 

سعيدة وقالت مخاطبة النخلة:

انت رفي�ع�ه والعال��ي باس��ك
     انت غريس�ة ورحم�ة روح غراسك

انت كريمة وبان الكرم من راسك  
     خضعي لنا بالرطب لو زعل خرافك

ميلي وانثري خيرج على ناسك
وما هي إال لحظات – كما تقول الراوية – حتى 
مال��ت النخلة فأصبح��ت في متن��اول اليد فأكلت 
س��عيدة وصاحباتها حتى شبعن. ثم عادت النخلة  

إلى الوضع الطبيعي الذي كانت عليه.
من المالحظ بأن الرواة – خاصة أم صالح – كن 
يروين هذه الروايات وكأنها حقيقة واقعة دون أي 
استنكار، فتحدي عوامل الطبيعة وتطويع قوانينها، 
إنما هي إضافة ال تتاح  ويسبق ذلك قول الشعر، 
للشعراء من الرجال بل هي ميزة خص بها الله أم 
ناصر..المرأة، فيا معشر النسوة هذه أم ناصر التي 
تقارع الرجال  تتحداهم في مجالسهم ويتحاشون 

جدالها وسطوة لسانها وأخيرا..شر عينها الحارة

أشعارها :

سوف نطلق على ما تم جمعه باألشعارتجاوزا، 
فمعظمه ال يتجاوز بيتا أو بيتين. وعلى األكثر أربعة 
أش��طر ال تخلو من كس��ر. وم��ن المالحظ وجود 
االختالف فى بعض المفردات مع العلم بأن المبدع 
واحد، أو هكذا من المفترض أن يكون، فأهل الريف 
يأتون باألبيات متضمنة مفردات متداولة عندهم وقد 
تخالطها المفردات العراقية  أو األس��اليب الشعرية 
المعروفة عند العراقيين كاألبوذية مثال ، بينما تأتي 
نفس األشعار بمفردات محرقية وبأسلوب هو أقرب 
إلى الش��عر النبطي. ومن الطريف أن بعض أبياتها 
تسبقها قصة أو حادثة جرت لها ،غالبا مع الرجال 
وتختم الحدث ببيت من الشعر يكون بمثابة قاصم 
الظهر وتخرج سعيدة منتصرة . واألمثلة على ذلك 

كثيرة : 
العين  من  للسقاية  زميالتها  إحدى  مع  1(ذهبت 
يعابثهن  أن  وأراد  الرجال  أحد  فأبصرهن 
فبادرهن بالسالم و لم يتلق أي رد، فأعاد الكرة 

وتم تجاهله أيضا ، فقال :
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جيت الثنتين على الورد يروون 
         سلمت م��اردوا س���المي ع�لّي

بالعون ما وقف على الورد مزيون
         إم��ا قوي�ة عي���ن3 وإال ردّي��ة

فغضبت سعيدة و أجابته على الفور:
الزين زين يا االياويد مصيون  

         وال يهّملون م��ع سفي�ٍه وغي�ّ�ه
فأفحمته ببيتها الشعري وغادر المكان خائبا .

2(اش��تكى بعض الصيادين ندرة سمك المنجوس 
في أحد المواس��م، وهو نوع من صغار السمك 
يتواج��د قرب الس��واحل، ووصلتها الش��كوى  

فوقفت على البحر وقالت:
الله يا المنجوس يا غادي الذّمه

         تزعل علينا بال سّبه وال جرمه ؟
وكالعادة، كان قولها سببا في توافره بعد ذلك .

3(شكت لها امرأة  بأنها مصابة بداء التبول الالإرادي 
وكثرة  التذمر  من  حالة  في  زوجها  جعل  مما 
الشكوى، وتخشى أن يطلقها وطلبت النصح من 
أم ناصر. فوعدتها خيرا. وبينما كان جمع من 
الرجال مجتمعين في أحد المجالس وكان الزوج 
من بينهم، مرت سعيدة بالقرب من أحد النوافذ 

ورفعت صوتها حتى يسمعها الجمع :
كلنا يا النسوان بواالت

 وبولٍة فى الفراشي
يا ريل ما هي بالبالشي

فس��مع الزوج هذه األبيات وب��ات معتقدا بأن 
ما بزوجته ليس داء إنم��ا عادة طبيعية عند جميع 

النسوة
وفقدانها  السن  في  تقدمها  الرجال  أحد  4(الحظ 

لجمالها فقال معلقاً :
عجب سعيدة شّيبت و احتنت 

    والديد4 منها تكلود والضلوع احتنت
فأجابت على الفور:

مو عيب سعيدة شابت و احتنت
     العيب من بنت عّمه فى فراشه زنت

حتى  زوجته  راقب  الرجل  بأن  الراوي  يقول 
تحقق من صدق كالم أم ناصر.

5(توفي شقيق ألم ناصر و ترك زوجة وولدا. وبعد 
م��دة تزوجت أرمل��ة األخ وأنجبت من زوجها 
الجديد. وف��ي أحد األيام كان��ت أم ناصر في 
زيارة لبيت األرملة لرؤية ابن شقيقها فرأت أن 
إبنها من الزوج الجديد متورد الخدين ومكتنز 
اللحم وف��ي كامل صحته، بينما إبن ش��قيقها 
الطف��ل اليتيم ال يقوى على الوقوف وفي حالة 
من الهزال لسوء التغذية واإلهمال، فراعها ذلك 

وأنشدت :
داٍر هفا الباز فيها و اعتلى الخنزير

          وتسلطن الكلب والسلطان ص�ار وزي�ر
بيس5 من ها لدار يا من له جناح ويطير

          فرخ الحباره6 مشى و الباز بعده صغير
وكالعادة، تقاطر من س��مع ه��ذه األبيات على 
الزوجة وحذروها أشد الحذر من العواقب الوخيمة 
والمصائب التي قد تنزل عليها جّراء أشعار سعيدة 
وغضبها وسخطها فبادرت إلى االعتذار من سعيدة 

وتحسين سلوكها تجاه الطفل اليتيم .
فوق  البحارة  بها  يتغنى  التي  قصائدها  ومن 

سطح السفينة :
مريت على القنطرة  وان القنطرة تجري

           قلت يا قنط�رة ما م�روا علي�ك اهل��ي؟
قالت مروا عريٍب حّزة الفجري

شالوا ظعنهم )جلوا خشبهم( وخلوا دمعتي 
تجري7

وفي الشكوى :
مريت بالدار و ان الدار منزولة

قلت يا دار وي��ن اهل�ك ه��ل ال��دولة  
قالت لي الدار يا مجنون يا هوله

مر وتع��ّدى وخل الن��زل من�ه��و له  



81
العدد

الشاعرة سعيدة بنت ناصر بين الحقيقة والخيال
15

وأيضا:
مريت بالدار سقتني امرار و صدي

قل�ت لها  يا دار وين اهل�ك والمسندي  
قالت لي الدار اهلي مشمع وارى...  

     طق��ه��ا الن����دى واخ��م�����دي
..........

مريت بالدار وان الدار بليا سقوف
     قلت ي�ادار وين اهل�ك هل المعروف

قالت الدار يا مجنون طل و شوف
  هلي طوتهم سليمة8  مثل طي الصوف

..........
الروس نامت وقام الذيل يتكلم

     وبيوت االجواد رقوها اليوم بالّسلم
مريت بالدار باتحدث وباتكلم

     قالت لي الدار دمع العي�ن ب�ك عل�م
ومن أشعارها في الشكوى من طور االبوذية :

دقيت راسي بالمناصب
وعصبت راسي بالعواصب   

وانا سعيدة و آبي ناصر
واخاف الشرك يغلب علّي    

ومن األمثال التي تروى عنها :

- عند الطباخ نادوا ام ناصر....
وعند النجاب9 نادوا البياسر10

- األسد ليمن جاع جوعه ينكسر باسه...
والريال لي قل ما في إيده عافته ناسه

- ال تكّثر الدوس خالنك يملونك
ال انت بولدهم وال طفٍل يربونك

ذاكرة  من  دوناها  كما  ناصر  أم  حكاية  هذه 
أن  اعتقادي  وفي  القديمة  الثقافة  حملة  بعض 
البحث لن يكمل حتى أقع على النسخة من مجلة 
التراث الشعبي العراقية التي دونت فيها حكاية أم 
أن أجمل ما خرجنا به من  .. بيد  العراقية  ناصر 
هذه القصة هو ذلك المثل الذي يدل على واقع حال 

هذه الشخصية المعروفة المجهولة :
أم ناصر .... لسان طويل وحيل قاصر

1: سفينة صغيرة كانت تستعمل 
البحرين  جزر  بين  للتنقالت 

قبل إنشاء الجسور
2: لمس المناطق الحساسة

3: صفة تطلق على المرأة التي ال 
تخجل

آرامية  مفردة  وهي  الثدي   :4
األصل

5: من بئس الفصيحة
6: طائر صحراوي معروف ، يعتبر 
الصيد  لهواة  األول  الهدف 

بالصقور
نص  من  أكثر  على  وقعنا   :7

المجتمع  سكان  يستخدم 
كوسيلة  السفينة  البحري 
السفر بينما تستبدل في نفس 
الجمل  و  بالحصان  القصيدة 
في المجتمعات األخرى. مثال 
ذلك في إحدى أغنيات ترقيص 

األطفال من منطقة الرفاع :
جماٍل  و  مهرة      الف  صباحك 

وراعي
وابوك فوق الشقرة      و يدور في 

المراعي
عند  المراعي  مفردة  تحولت 
المساعي  إل��ى  المحرقيين 

وتعنى السفن و أضافوا إليها :
 وخالك في سفينه       عسى ربي 

يعينه
وهي  سلمى،  مفردة  تصغير    :8
من أسماء الدنيا في الفصحى 

و عند العامة.
9: غرف الطبيخ في صغار األواني 

وتحضيره لألكل
10: مفردها بيسيري . وتعني سفلة 
العرب  .وعند  والحثالة  الناس 
هم من أبناء الهنديات . وقيل 
يؤاجرون  الهند  من  قوم  هم 

أنفسهم للقتال )مرتزقة(

الهوام�س
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اللـــؤلــؤ
والدمــوع

بزة الباطني / كاتبة من الكويت

مـــا �شلب حجر كريـــم اأو جوهرة قلـــوب الب�شر كما 

�شغفت اللوؤلوؤة اأفئدة النا�س منذ البدايات الأولى 

للب�شرية كاأن حبها جزء ل يتجزاأ من كيان الإن�شان 

ول عجب في ذلك فهي تلبي اأكثر حاجاته الغريزية 

وهـــي حاجة جمـــع المـــال والحاجة لك�شـــب اإعجاب 

الآخريـــن. وما ا�شتحوذ حجر كريـــم اأو جوهرة على 

عقول الب�شر واألهب فكرها كما األهم اللوؤلوؤ مخيلة 

النا�س وا�شتحث هممهم وطاقتهم لي�شوغوا حوله 

الحكايات ويبدعوا الأ�شعار والأفكار التي تعبر عن 

جماله وعلـــو قدره ومن ي�شاهيه فـــي جماله ممن 

يحبـــون واأي�شـــا لتف�شير �شر وجـــوده والبحث عن 

اأماكن تواجـــده واأنواعه واأحجامه حتى غدا اقتناوؤه 

وفهمـــه همهم الأكبر مما اأدى اإلى اغتناء كثير من 

ال�شعوب ون�شوب كثير من الحروب.

اآف������ق

اأدب �سعبي

ع�دات وتق�ليد
مو�سيقى وتعبير حركي

ثق�فة م�دية

جديد الثق�فة ال�سعبية

اأ�سداء
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الس��عي إلى التزي��ن واالفتخ��ار بالحلي مهما 
بلغت بس��اطتها حاجة إنس��انية. اإلنسان البدائي 
زين رأسه وجسده بالطين وأوراق الشجر وقرون 
الحي��وان وجل��وده والحصى والقواق��ع وكل ما 
صادف��ه مما تنتج��ه الطبيعة وكلم��ا زادت زينته 
كلما عال مقامه بين جماعته حتى اكتش��ف اللؤلؤ 
ع��ن طريق الصدفة. الش��عوب التي عاش��ت على 
أكل القواقع كان��ت تنزعج من تلك الحبات الصلبة 
داخلها والت��ي كانت تعيق اس��تمتاعهم بطعامهم 
كن��واة مؤذية فيتخلصون منه��ا ويلقون بها بعيدا 
فال أحد يتوقع جسما صلبا في جوف ذلك الحيوان 
الرخوي الرقيق وربما قد غص واختنق به بعضهم 
حتى سحرهم جمال تلك الحصوات فاحتفظوا بها 
لتزين حليه��م ولتهدى لمن يحب��ون أويجلون أو 
يخش��ون بطشه أو لتستبدل بما هم أشد حاجة له 
من طعام ومأوى وثياب أو تباع لتتحول إلى أثمن 
الس��لع التجارية ثم لينتقل الناس من جمع المحار 
ألكله إلى جمعه من أجل اللؤلؤ وخاصة في منطقة 
المحيط الهندي التي استحوذت على تجارة اللؤلؤ 
ألكثر من أربعة آالف سنة والتي تعود إليها أصول 

كثير من المعتقدات والحكايات عن اللؤلؤ.
تبادلت الش��عوب المتجاورة التي تقاربت عن 
طريق س��لم أو حرب المعتق��دات والحكايات التي 
صاغوه��ا حول اللؤلؤ كما كان الحال بين اإلغريق 
والف��رس والصين والهن��د وأوروبا وال عجب في 
ذلك لكن العجب أن يش��غل اللؤلؤ أذهان ش��عوب 
حضارات س��ادت بعيدا عن ه��ذا العالم كحضارة 
األزتي��ك ف��ي أمري��كا الجنوبية وش��عوب العالم 
القديم من األريين والس��اميين وليلجئوا هم أيضا 
إلى اقتنائه وتقديس��ه وابت��كار الحكايات المتعلقة 
به. كثير من األديان الس��ماوية وغير الس��ماوية 
والفلسفات الدينية تطرقت لذكر اللؤلؤ فقد ورد في 
القرآن في كثير من المواضع كما ورد في اإلنجيل 
والت��وراة وصحائ��ف كونفوش��يوس وتعليمات 
بوذا. نس��بوا جمال��ه إلى المخلوق��ات األرقى في 
جنات النعي��م كالحور العين والول��دان المخلدين 
ف��ي القرآن وأبواب الف��ردوس وكل منها خلق من 
لؤلؤة كبيرة كما في اإلنجي��ل وكرمز الحكمة في 

األديان الش��رقية ورغم ذلك ربط اإلنس��ان اللؤلؤ 
باأللم والدموع كأنه خلق من أحزان وحسرة على 

شيء مضى، فقد أو بعيد المنال.
تك��رر ذكر اللؤلؤ وارتباطه بالدموع في األدب 
العرب��ي إال أنني لم أعثر على معتقدات أو حكايات 
خرافية محلية تتطرق إلى تفسير خلق اللؤلؤ أو إلى 
ربطه بالدموع فاللؤلؤ في منطقتنا ارتبط بمخاطر 
البح��ر ومعاناة الغواص وثراء التجار وإن لم يخل 
ذلك كل��ه من دم��وع الضعفاء. كان عه��د الحياة 
وش��دة قربه ربما حجبت الرؤية العاطفية الخيالية 
التي رآها بها اآلخرون ف��ي الثقافات الغربية فهو 
حقيق��ة جلي��ة أمامهم كم��ا أن العرب والش��عوب 
اإلس��المية كانوا أكثر واقعية من باقي الش��عوب 
ونادرا ما أطلقوا العنان لخيالهم أو أقلقوا أرواحهم 
في محاوالت لتفسير الكون ومخلوقاته تفسيرات 
بعي��دة عن المنطق أو المعق��ول والمحتمل ولجأوا 
عوضا ع��ن ذلك إل��ى تقصي الحقائق والكش��ف 
عن المبهم وذلك س��ر إبداعه��م وتفوقهم الماضي 
في العل��وم والرياضيات والطب الذي أيقظ أذهان 

اآلخرين وأرشدهم إلى ما خفي عليهم.
هذا البح��ث يتعلق بالمعتقدات والحكايات التي 
س��ادت عن اللؤلؤ ومحاولة الكش��ف عن أسباب 
ارتباط��ه بالدموع والحظ الس��يء واأللم والموت 
ف��ي المق��ام األول حي��ث أن ارتباط��ه بالجم��ال 
والثروة والفرح والقدسية يمكن اعتباره من بعض 

البديهيات.

اللوؤلوؤ في ح�شارات ال�شعوب:

كل حض��ارة أو ثقافة نش��أت وازدهرت قرب 
البحر قدرت اللؤلؤ لجماله وقدراته الس��حرية أو 
ف��وق العادية. تع��ود أول مخطوطة ورد فيها ذكر 
اللؤلؤ إل��ى 2300 قبل الميالد ف��ي الصين. وقبل 
س��تة آالف ع��ام في الحضارات التي س��ادت في 
منطق��ة الخلي��ج كان الناس يدفن��ون وفي أيديهم 
حبة لؤلؤ. كان الفرس والسومريون يقتنون اللؤلؤ 
ليقدم كهدايا وعطايا لملوك مس��بوتانيا أو الهالل 

الخصيب أو لملوك الهند والصين.
في مدينة س��وزا الفارس��ية عثر المنقبون في 
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تابوت ألميرة فارس��ية توفيت ف��ي عام 520 قبل 
المي��الد على عقد ثالثي يتك��ون من 72 حبة لؤلؤ 
وهو معروض منذ 100 عام في الجناح الفارس��ي 
في متحف اللوفر في باريس. كما عثر على عقد آخر 
في بس��اراجريد يعود تاريخه إلى 330 ويستغرب 
بقاء هذه الآللئ بحالة جيدة حيث من المعروف أن 
اللؤل��ؤ يجف ويموت مع الزمن وتعتبر هذه الآللئ 

أقدم ما تم العثور عليه في الوقت الحاضر.
عثر عل��ى عقد ذهبي على ش��كل محارة يعود 
إل��ى الملكي��ة الثانية عش��ر في مص��ر نقش عليه 
إسم سنوسرت في إس��طوانة ويعود تاريخه إلى 
1950-1800 قب��ل المي��الد. يحك��ى أن كليوبترا 
كان��ت تزين أذنيها بقرطين من اللؤلؤ وأنها تحدت 
يوم��ا مارك أنتونيو أن باس��تطاعتها أن تتناول ما 
يقدر بميزانية دولة كاملة في وجبة واحدة. دهش 
أنتونيو حين وصل ولم يجد على المنضدة س��وى 
زجاجة نبيذ وأكوابا فامتأل غيظا لظنه بأنها تتهكم 
ب��ه إال أن كليوباترا نزعت أحد قرطيها وس��حقت 
اللؤل��ؤة الكبي��رة الت��ي تزينه عل��ى المنضدة ثم 
أفرغت المس��حوق في كوب نبيذ وشربته بجرعة 
واحدة. أعجب أنتونيو بذكائها لكن أغضبه وأساءه 
اس��تهتارها باللؤلؤ فقد كان اللؤلؤ يعد من أنفس 
األحجار وأقدس��ها عند الروم��ان واإلغريق. كان 
ملوك اإلغريق والرومان يطعمون تيجانهم باللؤلؤ 
كنوع من التمائم واألحراز لحمياتهم من الش��رور 
وذكر أن البابا أدري��ان كان يرتدي حرزا يحتوي 
على ع��دة أش��ياء منها ضفدع مجفف بالش��مس 
وآللئ لتمنحه أحس��ن الصفات. ربما نتساءل عن 
عالقة الضفدع باللؤلؤ هن��ا لكن كان يعتقد قديما 
أن اللؤل��ؤ يتكون في ج��وف الضفادع وربما أراد 
البابا أدريان أن يجمع الضفدع وهو بحكم المحارة 
واللؤلؤة مع��ا في تميمة واحدة ليضمن س��ريان 

مفعولها في حمايته.
قرط كليوبترا الثاني تم إنقاذه من مصير األول 
ونقل إل��ى اإلمبراطورية الرومانية حيث تم تقديمه 
كقربان لتمثال اآللهة فينوس في البانتايون. رواية 
أخرى تقول إن كيلوباترا أس��قطت اللؤلؤة في قدح 
النبيذ وأذابتها ثم شربته إال أن اللؤلؤ ال يذوب كليا ال 

في الخل كما يرد في كثير من الرويات للحكاية ذاتها 
و ال في النبيذ وإن تأثرت طبقة س��طحه الخارجية. 
أغلب الظن أنها س��حقت اللؤلؤة وهي ممارسة كان 

يلجأ إليها األطباء عند استخدام اللؤلؤ كدواء.
عام 44 قب��ل الميالد وبعد غزو مصر وعودته 
بالغنائم الثمينة أهدى يوليوس قيصر ألم قاتله بعد 
ذلك بروتوس لؤلؤة بديعة صارت تعرف بإسمها 
)لؤلؤة س��يرفيليا( حي��ث كان اللؤلؤ من مقتنيات 
وحلي الطبقات الحاكمة واألرس��تقراطية لكن مع 
اتس��اع رقع��ة اإلمبراطورية الروماني��ة وازدياد 
ثرواتها أصبح اس��تخدام اللؤلؤ ف��ي حلي العامة 
أيضا أكثر انتشارا. اشتهر يوليوس قيصر بعشقه 
ل��كل ما هو جمي��ل من التحف الفني��ة من لوحات 
وتماثيل والثياب الفاخ��رة والمجوهرات وخاصة 
بولع��ه باللؤلؤ ويق��ال أنه كان يرت��دي نعاال من 
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اللؤلؤ كما تذكر بعض كتب التاريخ أن أحد أهداف 
غزو يولي��وس قيصر لبريطانيا هو الحصول على 
آللئها فقد وردته أخب��ار أن في بريطانيا ما يكفي 
العالم كله من الآللئ . ما زال المؤرخون يحاولون 
تفس��ير الظاهرة الغريبة التي س��ادت بين جيوش 
قيصر على ش��واطئ بريطانيا حيث شوهدوا وهم 
يجمعون القواق��ع والمحار. يظن بعض المؤرخين 
أنه نوع م��ن العقاب المهين الذي أس��قطه قيصر 
على قواته بس��بب اندفاعهم إلى إشباع شهواتهم 
ويق��ول آخرون إنه ن��وع من التدري��ب والتمرين 
إال أن الحقيق��ة قد تكون ه��ي إمكانية العثور على 
الآلل��ئ التي س��معوا عنها كم��ا أن الرومان كانوا 
يعتقدون أن القواقع والمحار الذي تحمله األمواج 
إلى الشواطئ هي هبة من البحر وبالتالي فهي ملك 

للعاصمة وللقصر.
في الع��ام 100 قبل الميالد انتش��رت صرعة 
ارت��داء الحلقان ذات الثالث لؤلؤات من قبل بعض 
السيدات ووصف الكاتب سنيكا ذلك بقوله أن كال 
منهن كانت تحمل إرث عائلة كاملة في كل أذن كما 
قدم الرومان اللؤلؤ لآلله��ة إيزيس بعد أن انتقلت 
إليهم عبادتها من مصر وص��اروا يرتدون اللؤلؤ 

تيمنا بها وإلرضائها.

وف��ي الجانب اآلخر من العالم 
عثر على عقد من اللؤلؤ في مقبرة 
للهنود من الس��كان األصليين في 
الواليات المتحدة يعود تاريخه إلى 
الفترة الممتدة من 100 قبل الميالد 
إلى 200 ميالدية ف��ي مدينة أيوا 
األمريكية أطلق علي��ه تقليد هوب 
عث��ر   .Hopewell Tradition ول 
عل��ى هذا العقد أثن��اء التنقيب عن 
آثار زل��زال في مزرعة مورداكاي 

هوب ول في أوهايو..
 http://www.karipearls.

com/antique-natural-pearl-
necklace.html

حي��ن أصبحت القس��طنطينية 
الرومانية  اإلمبراطوري��ة  عاصمة 
في الش��رق عام 330 بعد الميالد 
كانت اللؤلؤة ما تزال ملكة األحجار 
الكريمة أو حج��ر الملوك. اإلمبراطورية البيزنطية 
إح��دى األمبراطوري��ات المنح��درة مباش��رة من 
اإلمبراطورية الرومانية أطلق حكامها على أنفسهم 
)أباطرة روما المقدسون( الرتدائهم وحوزتهم على 
كثير من اللؤلؤ. تعرضت القس��طنطينية لهجمات 
متعددة ومتكررة من قبل المغول والعرب والحروب 
المقدس��ة نهبت وتفرقت وضاعت فيها كنوزها إال 
أن نقوش الفسيفساء في رافينا في كاتدرائية سان 
فيتال ما تزال باقية وتظهر اإلمبراطور جس��تنيان 
واإلمبراطورة تي��ودورا وهما يرتديان أفخم ثياب 

البالط المطعمة بحبات اللؤلؤ.
م��ن أش��هر الاللئ ف��ي التاريخ ه��ي اللؤلؤة 
الساس��انية في بالد ف��ارس ع��ام 500 ميالدية. 
كان��ت لؤلؤة كبيرة تزين قرطا كان يرتديه الملوك 
الساس��انيون ف��ي األذن اليمنى كرم��ز لعلويتهم 
وقداستهم. حصل غواص شجاع من عامة الشعب 
عل��ى تل��ك اللؤلؤة بع��د أن قضى على حارس��ها 
القرش الش��رس إال أنه دفع حيات��ه ثمنا لها ومن 
ذلك اكتسبت قيمتها القدس��ية زيادة على حجمها 

وجمالها.

WORK OF MANFRED HEYED  HYPERLINK صورة لؤلؤة داخل صدفة من أعمال مانفرد هايد "h
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 كان المل��ك بيروس��ز يرتدي ذل��ك القرط في 
إح��دى حروب��ه مع المغ��ول البي��ض وهو جيش 
م��ن المغول واألتراك. حين حاص��ر األعداء الملك 
بيروس��زير وأحاطوا به ليسقط في الهوة العميقة 
التي نصبوها ش��ركا له نزع قرطه من أذنه وألقاه 
في قاعها قبل أن يهوي حتى ال يحصل عليه األعداء 
فيك��ون أكبر غنائمهم ورم��زا النتصارهم. لم يتم 
العثور على تلك اللؤلؤة النبيلة رغم أن اإلمبراطور 
البيزنط��ي أعلن عن جائزة تق��در بمقدار وزن من 

يأتيه بها ذهبا.
في العصور الوس��طى من ع��ام 1300-800 
ميالدي��ة أصبحت توش��ية الثي��اب واقتناء الحلي 
مهم��ة دينية وتقتصر على رجال الدين ومنع عنها 
العامة من الناس ورغم ذلك استخدم األطباء اللؤلؤ 
لعالج بعض األمراض فكانوا يسحقونه ويمزجونه 
مع النبيذ ويسقونه لمرضاهم وكلما ارتفعت قيمة 
اللؤل��ؤة وكبر حجمها كلما زادت فرصة الش��فاء. 
هذا هو س��بب آخر لقلة الآللئ القديمة القيمة التي 

نعرفها اليوم.
ف��ي القرن الثالث عش��ر ذكر مارك��و بولو أن 
س��كان جزيرة ش��ابنجا يملكون ما ال يحصى من 
اللؤلؤ وكلها من االلئ النادرة ذات البريق الوردي 
حتى أنه حين يموت أحدهم يضعون حبة لؤلؤ في 
فمه قبل أن تحرق جثته. كما ذكر أن في الهند يعد 
اللؤلؤ أحد سبعة أحجار مقدسة كانت تستخدم في 

المعابد البوذية وتوزع في أنحاء مبنى الكهنة.
ذك��ر ماركو بول��و أيضا مس��بحة اللؤلؤ التي 
كان يتقلدها ملك ماالبار وكانت تحتوي على 104 
حب��ة لؤلؤ كبيرة وياقوت والس��بب في هذا العدد 
أن��ه كان عليه أن يصلي م��رددا ) باكوتا، باكوتا، 
باكوتا( مائة وأربع مرات في اليوم من أجل رعيته. 
تلك الصلوات هي من عادات وتقاليد ومس��ئوليات 
الملوك م��ن قبله ويلتزم بها م��ن يأتي بعده ممن 
سيرث الملك والمسبحة. كان ذلك الملك يملك ما ال 
يع��د و ال يحصى من الآللئ التي تمأل خزائنه كما 
تزي��ن ثيابه وحليه التي تغطي جس��ده من الرأس 
حت��ى القدمي��ن. وقد أص��در ق��رارا بمنع خروج 
أية لؤلؤة يزيد حجمها أو س��عرها عن المتوس��ط 

لحرصه على االحتفاظ بها لنفس��ه وداخل المملكة 
كما أنه أعلن عن اس��تعداده لشراء الآللئ الكبيرة 
ممن يرغب ببيعها وس��يدفع ل��ه ضعف ثمنها مما 

أدخل البهجة على شعبه.
في ع��ام 1498 انطلق كولومب��وس في رحلته 
الثالثة باتجاه العالم الجديد، القارتين األمريكيتين. 
كان أح��د أهدافه هو إش��باع ج��وع أروربا للؤلؤ 
وخاصة نه��م ممولة الرحلة الملك��ة إزابيال حيث 
يحك��ى أنها كانت تضفر ش��عرها بعق��ود اللؤلؤ. 
حين عاد كولومبوس بالصناديق المحملة بالكنوز 
والتقارير عن الهنود من الس��كان األصليين الذين 
يغطون أجسادهم باللؤلؤ وبالخرائط التي توضح 
سواحل فنزويال الغنية بالمحار بدأ حمالت النهب 

حتى أفرغت تلك المغاصات بعد عدة عقود.
في عام 1500 ميالدية أعاد هنري الثامن ومن 
بع��ده إبنته إليزاب��ث األولى الالل��ئ كصرعة من 
صرع��ات الموضة بعد أن بقي��ت زمنا حكرا على 
رج��ال الدين . تدل على ذلك اللوحات الش��خصية 
ل��كل منهما والت��ي تبرزهما وهم��ا يرتديان ثيابا 
مرصع��ة باللؤلؤ. تعد تلك اللوحات محاولة تذكير 
صارمة لق��وة بريطانيا البحرية وس��يطرتها على 

كثير من البالد.
في ع��ام 1579 اش��ترى الملك فيلي��ب الثاني 
ملك إس��بانيا أكبر لؤلؤة في العال��م )البيريجرينا 
Peregrine( وه��ي بحجم بيضة الحمامة وش��كل 

الكمثرى وتزن 34 قيراط .
ف��ي ع��ام 1600 ميالدية أعلن بع��ض العلماء 
األوربي��ون وق��د كان يطل��ق عليه��م المؤرخون 
الطبيعيون إمكانية تحريض المحار لتكوين الآللئ 
ع��ن طريق زج مثي��ر دقيق كحبة رم��ل أو قطعة 
م��ن طحالب البحر إلى داخ��ل المحارة إال أن ذلك 
االكتش��اف لم يحظ بأي اهتمام ف��ي ذلك الوقت. 
ومن التج��ارب المضحك��ة إلنتاج اللؤل��ؤ والتي 
شاعت في ذلك العصر تجربة تقول إنه لو وضعت 
محارتان في صندوق مبطن بالقطن ونثر حولهما 
بعض حبات األرز ثم تركتا لفترة من الزمن فإنهما 
س��تنتجان اللؤلؤ وكان الدليل على ذلك هو تكسر 
حبات الرز كأنها قد قضمت ووجود حبات صغيرة 
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بحجم رأس الدب��وس داخل المحارتين يظن بأنها 
من نتاج ذلك التزاوج.

رغ��م كل االهتمام البالغ ال��ذي أولته كثير من 
الش��عوب للؤلؤ عبر التاري��خ إال أنه كان غير ذي 
قيمة لدى ش��عوب أخرى منها الياب��ان فقبل عام 
1800 ل��م يهتم الغواص��ون اليابانيون باالحتفاظ 
باللؤل��ؤ عند فلق المحار حي��ث أن األهمية األكبر 
كانت للص��دف اللماع المبطن للمح��ارة . كما أن 
هناك حكاي��ة تقول إن أطفال بولينيزيا في تاهيتي 
كانوا يلعبون باللؤلؤ كم��ا يلعب غيرهم بالحصى 

أو البلي.
في بداية القرن العش��رين ش��هد العالم نقصا 
وتقهق��را كبيرا في محصول اللؤل��ؤ وعاد ليكون 
حص��را على األثرياء والمش��اهير. في عام 1916 
اش��ترى مصمم المجوهرات الفرنس��ي المعروف 
جاك كارتيير متجره المميز في الش��ارع الخامس 
Fifth avenue الش��هير ف��ي نيوي��ورك وهو بيت 
أغنى أصحاب المصانع ف��ي ذلك الوقت مورتون 
بالن��ت Morton Plant بمئة دوالر نقدا ومقايضته 
بعقد من اللؤلؤ قدر ثمنه بمليون دوالر. ضم العقد 
الثنائي 128 حبة لؤلؤ. في اليوم الذي تال المقايضة 
اختف��ى العقد ونتج عن ذلك فضيحة عالمية كبرى 
حيث تمت سرقته ولم يعثر عليه ومن المحتمل أن 
آللئه قد تم بيعها مفردة أو صنعت منها مجوهرات 

أخرى.
أم��ا اإلمبراطور بهادور ش��اه الثاني فقد كان 

يغطي كل جسده بعدد كبير من عقود اللؤلؤ.

معتقدات مت�شاربة:

حظي��ت اللؤل��ؤة بأكبر ق��در م��ن المعتقدات 
المتضاربة بسبب نش��أتها وتكونها المحير داخل 
مح��ارة صلبة مجع��دة رمادية وحي��وان رخوي 
بس��يط يخفي اللؤلؤة الرقيقة الثمينة البراقة وفي 
ذلك تناقض كبير. طبيعة هذه النش��أة ربط اللؤلؤ 
بالوالدة فيعتقد أنه يس��اعد على الحبل إن وضعه 

الزوجان تحت وسادتهما.
غدت اللؤلؤة رمزا للكمال باستدارتها وصفائها 
فهي تش��ترك بش��كلها الكروي مع شكل الشمس 

والقمر والكواكب األخرى وألنها ال تقطع والتجزأ 
كم��ا باقي األحج��ار الكريمة. يرم��ز اللؤلؤ للنقاء 
والبراءة فيطلق على العذارى العفيفات من النس��اء 
وإن فق��دن ذلك يقال أن العقد قد انفرط. كما يرمز 
أيضا إلى الفحش والفجور عند األثرياء والساقطين 
وخير دليل على ذلك تعبير الفنانين عن توبة السيدة 
ماري ماجدولين. يرمز عقد اللؤلؤ وزجاجة الزيت 
العط��ري إلى حياة ماري ماجدولين الس��ابقة قبل 
إيمانه��ا. قطع عقد اللؤلؤ ه��و أول مظاهر هجرها 
لحياة الفس��اد. يظهر اللؤل��ؤ المتناثر على األرض 
عند قدمي القديسة في كثير من اللوحات من القرن 

الثامن والتاسع عشر.
Caravaggio، The Magdalene Alonso del 
Arco، »Mary Magdalene Removing her 
Jewelry«
يخل��ق اللؤلؤ من م��ادة عضوية ول��ذا يعتقد 
كثيرون بأنه يجلب الصح��ة والثراء وطول العمر 
والحظ الحسن لالبسه. كما أنه يمنع الشرور ولذا 
كان يستخدم في رقى الحب والحماية ويقابل هذه 
المعتقدات اإليجابية أخرى سلبية فيتعقد أن اللؤلؤ 
ف��ي خاتم ال��زواج يجلب الحظ الس��يء للعرائس 

فتكون حياتهن الزوجية مملوءة بالدموع.
قدس اإلغري��ق جمال اللؤل��ؤ وربطوه بالحب 
والزواج وغدا عقد اللؤلؤ رمزا للزواج الس��عيد في 
حي��ن يعتقد آخرون أن كل حبة لؤلؤ تقدم في عقد 
للزواج تعبرعن مناس��بة تبكي فيه��ا الزوجة من 
زوجها. ويعتقد أيض��ا أنه يمنح مرتديه زخما من 
تدف��ق الحياة ويهدىء باله ويق��وي إيمانه ويعزز 
حب��ه للصداقات والحقيقة والوف��اء. كما يعد رمزا 

للنقاء ولهذا سمي )حجر اإلخالص(.
يق��ال أنه يجب أن ندفع ثمن اللؤلؤ دائما فحين 
يتلقى أحد هدية م��ن اللؤلؤ عليه أن يقدم للمعطي 

الهدية قطعة نقود معدنية لترد الحظ السيء.
العروس المغربية تكس��ى بحلي من اللؤلؤ من 
قم��ة الرأس حتى الس��اقين. اللؤلؤ كان يجلب من 
مك��ة أيام الح��ج وتصنع منه عق��ود العرس أثناء 
رمضان تباركه النجافة باألدعية والصلوات. اللؤلؤ 
رمز الجمال والكمال وقد خلد في الش��عر على أنه 
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دموع عرائ��س البحر والحوري��ات والحور العين 
ف��ي الجنة. يعتقد أن بريق اللؤلؤ يقي العروس من 
العين الحاس��دة والش��رور ولهذا يغطى به رأس 

العروس وصدرها وباقي جسدها.
على المرأة أن ترتدي عقدها ليزيد بريقه بما أن 
اللؤلؤ يذبل ويموت مع مرور الزمن كما أن بعض 

المواد التي يتعرض لها تفسده.
اللؤل��ؤ الصناعي الذي يخلق من إدخال صدفة 
دائري��ة صغي��رة إل��ى داخ��ل المح��ارة ال يتميز 
بالمواصفات والقدرات الس��حرية التي يتميز بها 
اللؤل��ؤ الطبيعي حيث أن معظمه من صدفة مغلفة. 
أما لؤل��ؤ المياه العذبة فله صف��ات وقدرات لؤلؤ 

البحر.

ال�شتخدامات ال�شحرية:

لصلة اللؤلؤ بالقمر فإنه يستخدم في الطقوس 
الس��حرية التي تمارس أثاء الليل. ولعالقة اللؤلؤ 
بالطاقة القمرية فهو يستخدم من قبل النساء أكثر 
من الرجال. استخدم اللؤلؤ لتوليد الحب أو المحبة 
وتلبس عقود اللؤلؤ لتنطل��ق تلك الذبذبات الودية 

فترتديه النساء في الهند لضمان زواج سعيد.
هناك طقس سحري لجذب الثروة تقول: اشتر 
أرخص لؤل��ؤة تجدها. احمل اللؤلؤة وخاطر معها 
ثم اش��كر المحارة التي أنتجتها على تلك التضحية 
بعد ذلك ش��د قبتض��ك عليها وتخي��ل المال الذي 
يتدفق عل��ى حياتك وأنت تنفقه بتعقل. المال طاقة 
وتبذيره يعود عليك بالقليل. استمر في التخيل ثم 
اق��ذف اللؤلؤة في جدول أو نهر متدفق أو بحر أو 
أي م��اء يتحرك ويتدفق وحالم��ا تصطدم اللؤلؤة 
بالم��اء يبدأ مفعوله��ا في تحقيق م��ا تصبو إليه. 
وف��ي طقوس أقدم كانت اللؤلؤة تقذف فوق كومة 

قاذورات.
ف��ي مناط��ق جن��وب المحي��ط اله��ادي كان 
الغواصون يرت��دون قالئد من اللؤلؤ لتحميهم من 
خطر هجمات أسماك القرش. كما أنها تحمي البيت 
من خطر الحريق. لجلب الحظ الحس��ن والثروات 

ارتد عقدا من حبة ياقوت تحيط بها الآلليء.
ل��ون اللؤل��ؤة يتحكم ف��ي الق��درات. اللؤلؤة 

الس��وداء تجل��ب الحظ الحس��ن لالبس��ها.اللون 
الوردي يجل��ب حظ حياة مريحة وس��هلة. اللون 
األصفر عن��د الهن��دوس يجلب الث��روات واللون 

األحمر يجلب الذكاء.
عند الهندوس أس��طورة تدعى )شبكة أنديرا( 
وهي شبكة عظيمة تمتد حول كل األرض مرصعة 
بباليين حبات اللؤل��ؤ البراقة عند كل تقاطع تمثل 

كل واحدة أرواح البشر.
بم��ا أن اللؤلؤ هو الجوهر المفض��ل عند إلهة 
الحب فينوس فإنه يذوب في كأس نبيذ ويس��قى 
للمحب��وب ويعتق��د أن اللؤل��ؤ يضمن الس��عادة 

والنجاح في الحب.

اأ�شاطير حول خلق اللوؤلوؤ:

حي��ر خلق اللؤلؤ وطبيعته أذه��ان الناس على 
مر العصور فنس��جوا حوله الحكايات والمعتقدات 
فنس��بوا خلقه إلى القمر وقط��رات الندى والمطر 
وارتبط باألنوثة والخصب. في الشرق فقد اعتقدوا 
بأن اللؤلؤ خل��ق من التنين حيث يعتقد الصينيون 
أن اللؤلؤ تساقط من السماء حين تصارع التنانين 
والمقص��ود بذلك طبعا العواصف الرعدية والمطر 

والبرق.
وفي الهن��د يعتقد أن اللؤلؤ خل��ق من قطرات 
المطر التي تس��قط في البح��ر فتلتقمها المحارات 
والرتب��اط اللؤل��ؤ بقط��رات الم��اء والدموع كان 
المحارب��ون القدماء يثبتون لؤلؤة على س��يوفهم 
رمزا لألس��ى والشقاء التي ستجرها تلك السيوف 

على أعدائهم.
ص��دق كولومب��وس تك��ون اللؤلؤ م��ن الماء 
وح��اول أن يثبت ذل��ك حي��ن رأى ألول مرة عند 
نزوله على ش��واطئ خليج باريا محارات ملتصقة 
بجذوع األش��جار وقد فغ��رت صدفتيها إلى أعلى 
لتتلقى قطرات الندى كأفواه عطشى. هذه المحارات 
 Dendostrea، tress تعرف بإس��م دندروس��تريا
Oyster of mangrove tree وتوج��د حول جذور 
أو على أغصان شجرة المانجرو على ضفاف الماء 

و نادرا ما أنتجت اللؤلؤ.
 Aphrodite ربط اإلغري��ق اللؤلؤ بأفرودي��ت
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وهي فين��وس Venusكما يس��ميها الرومان إلهة 
الح��ب والجمال وال��زواج. أفروديت قد تكون هي 
ذاته��ا لؤلؤة. بعد أن قطع ك��رونCronos أعضاء 
أوران��وس Ouranosالذكرية ألق��ى بها إلى البحر 
فحملتها األمواج والدم يس��يل منها فتكونت منها 
وحوله��ا رغ��وى أخ��ذت تكب��ر وتتضاعف حتى 
وصلت ش��واطئ قبرص فخرج��ت منها أفردوت 
داخل محارة واس��تقبلتها الحوريات ثم ألبس��نها 
عقدا من اللؤلؤ التي تكونت حباته من دموع الفرح 
التي تناثرت من عينيه��ا بعد والدتها أو خلقها ثم 
حملنها إل��ى جبل أولوم��ب Olympe حيث عقدت 

الدهشة من جمالها ألسنة اآللهة.
Draper، Herbert–The Pearls of Aphrodite

ف��ي الق��رن الثال��ث قب��ل الميالد أطل��ق على 
 Atargatis )Syrian mermaid اآلله��ة الس��ورية
Goddess(. )س��يدة اللؤل��ؤ( ويق��ع معبدها في 
Hierapolisوتعن��ي األرض المقدس��ة باألغريقية 
وهو في تركيا. س��يدة اللؤلؤ حامية الناس. الماء 
حوله��ا يمث��ل الحماية فالماء هو س��ر الحياة كما 
يحيط الماء بالجنين داخل الرحم. سيدة اللؤلؤ هي 
مؤسس��ة الحياة االجتماعية والدينية آلهة األجيال 
والخصوب��ة ومبتكرة األدوات المفي��دة. هي آلهة 
الطبيعة التي تملك قوة القدر. وتحكي أسطورة سر 
وجودها فتقول إن إمرأة حبلى ألقت بنفس��ها في 
البحيرة غاصت ثم خرجت منها نصف سمكة بعد 
أن أنقذته��ا عرائس البح��ر وأصبحت طفلتها ملكة 
س��ورية . ويعتقد أوفيد Ovid في كتابه فاس��تي 
Fasti )2.459-74(أنها فينوس أو أفروديت ذاتها 
حي��ن فرت من تايفون Typhonم��ع طفلها كيوبيد 
أو إي��روس إلى نهر الفرات في س��وريا. حين عال 
وارتفع ص��وت الريح ظنت أفرودي��ت أن تايفون 
يقت��رب منهم��ا فطلبت العون م��ن حوريات النهر 
ث��م قفزت إلى داخله مع إبنه��ا فأنقذتها حوريتان 
منهما فكافأتهما أفرودي��ت بتحويلهما إلى نجمي 
برج الح��وت. يبين تمث��ال Atargatis اآللهة على 
هيئة إمرأة نصفها األعلى بشري والنصف األسفل 
سمكة. آلهة البحر تتميز بصفاته فهي أحيانا رقيقة 
عطوف��ة معطاء وأحيانا عنيفة هائجة مميتة. عبدت 

 Ascalon في مدينة عس��قلون القديمة Atargatis
Ashkelon ف��ي جنوب غرب فلس��طين على البرح 
المتوس��ط كما أصبحت المدينة مقصد المتعبدين 
Dea Syria لهذه اآللهة. وفي روما كانت تس��مى

اآللهة سوريا.
أسطورة بولينيزية تقول إن اإلله أورو إله الحرب 
والسلم نزل إلى األرض على ظهر قوس قزح وقدم 
لإلنسان هدية هي عبارة عن نوع مميز من المحار 

الذي ينتج اللؤلؤ األسود الذي تشتهر به.
بالنس��بة لألس��اطير البولينيزية، كانت آللىء 
تاهيت��ي المص��در األول للضوء، قدمه��ا الخالق 
إلى »تاي��ن«، إله الجمال و التجان��س، فأضاء بها 
الجنة واس��توحى منها النجوم. أعطاها »تاين« إلى 
»رواهاتو«، إل��ه البحار لكي يضيء المحيطات من 
حوله. أما »أورو«، المس��ؤول عن الحرب والسلم، 
والذي يعمل مع »تاين«، فاختار امرأة من البش��ر 
لتحمل س��اللته، وأهداها تلك الآللىء كعربون عن 
حبه لها وانتش��ر محار ه��ذه الآللىء »تي أو في« 
في البحار كتذكار لإلنس��ان من رحلة »أورو« إلى 
األرض وانتش��رت أمهات اللؤلؤ »ت��ي أو في« أو 
»بينكت��ادا مارغاريتيفيرا-كومينغي«، في بحيرات 
بولينيزيا الفرنسية. في األسطورة البولينيزية، تعد 
اللؤلؤتان اللتان أهداهما »أورو« اله الحرب والسلم 
ألمي��رة على األرض، أولى الآللىء. وهي »بورافا« 
ذات اللون الطاووس��ي المده��ش، و »بوكونيني«، 
اللؤلؤة الممي��زة ذات الدوائر كدوائر كوكب زحل 

المجمدة.
ويحكى أن أوكان��ا: و»أوارو« أرواح المرجان 
والرمل قد غم��را »تي أو في« بغطاء لؤلؤي يحمل 
ألوان كل أس��ماك المحيط وآلالف الس��نين تأتي 
أمجاد الس��ماء لترقد في أحش��اء المحارة السرية 

كهدية من السماء.
وتق��ول إح��دى األس��اطير الرومانس��ية إن 
القمر يغم��ر المحيط بضيائه ليجت��ذب المحارات 
إل��ى الس��طح فيتمكن م��ن تلقيحها بقط��رات من 
ندى الف��ردوس فالقطرة تحمل في قلبها ش��عاع 
الفردوس ثم تغلف نفس��ها بغطاء من انعكاس��ات 
زرقاء ، خضراء،وردي��ة أو ذهبية. علما بأن القمر 
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في لغات كثير من الش��عوب وخاصة الغربية منها 
هو مؤنث وهو رمز الخصوبة.

أس��طورة دينية تق��ول إن اله��واء منح الرب 
قوس قزح والنار أعطته الش��رارة واألرض وهبته 
قطعة ياقوت أما البحر فقدم له لولؤة. صار قوس 
الهال��ة حوله والش��رارة الب��رق والياقوته حاجب 
عينه المقدس واللؤلؤة على صدره صارت األسى 

والشجون.
وفي أس��طورة أخرى فالآللئ ما هي إال دموع 
المالئك��ة التي تذرف كلما مات كافر وتس��قط في 

البحر.

اللوؤلوؤ والدموع:

Norse Mythology في ميثولوجيا شمال أوروبا
التي تعود إلى عصر الفاكينج فإن اللؤلؤ هو الدموع 
المتجمدة لآلله��ة فرايا Freya إلهة الحب والتكاثر 
وأيض��ا إلهة الحرب والموت. حزنت فرايا الختفاء 
زوجها اإلله أود Odالذي رحل دون علمها ليجوب 
العال��م . ظنته م��ات فبكت عليه بحرق��ة فتحولت 
دموعها التي س��الت على األرض إل��ى الذهب أما 
التي سقطت في البحر فقد تحولت إلى لؤلؤ وعنبر 
حيث صار إس��م دموع فرايا يطلق على نوع معين 

من العنبر الذي تزين به الحلي.
أسطورة شرقية تقول إنه حين فقد آدم وحواء 
الجنة بكت حواء بمرارة وسالت دموعها إلى البحر 
لتتحول إلى آللئ ثمينة أما الدموع التي سالت على 
األرض فقد أنبت��ت كل األزهار الجميلة. أما دموع 
آدم فقد تحولت إلى آللئ س��وداء هي التي تشتهر 

بها تاهيتي اليوم.
أسطورة من الشرق أيضا تقول إنه تقدم شابان 
لخطبة إبنة األمير بناريس أحدهما من عائلة كبيرة 
وثري واآلخر من عائلة بس��يطة وفقير. أحبت هي 
الش��اب الفقير وأص��ر والدها عل��ى تزويجها من 
الش��اب الغني. حين رفضت حبس��ها في برج في 
القصر وقت��ل حبيبها. صارت تبكي عليه بكاء مرا 

فحول إله الجحيم دموعها إلى لؤلؤ.
وفي الكالفاال بع��د أن انتهى عزف ويناموانين 
البط��ل الفنلندي البديع على القيثارة الذي س��حر 

الكائنات كلها من حيوانات وطيور وأسماك انسابت 
دموعه من ش��دة االمتنان وس��الت وتسربت إلى 

ثيابه كلها ثم تحولت إلى آللئ.
في الميثولوجيا الفارس��ية يطل��ق على اللؤلؤ 
)دم��وع اآللهة( وهو يمثل الصورة المثلى للدموع 
والحزن الصام��ت واالستس��الم والتضحية كما 
اس��تخدم إلى جانب أحجار أخرى كروية الش��كل 
للتسبيح والخشوع والتأمل واإلحساس بالسالم. 
تربط الميثولوجيا الفارس��ية اللؤل��ؤ بفكر بدائي 
حي��ث أن اللؤلؤة داخل المح��ارة تبدو كأنها جني 
محبوس ف��ي الظالم فل��ق المحارة واس��تخراج 
اللؤلؤة يعتبر إطالقا للروح من حبس��ها في العالم 
المادي المحس��وس إل��ى عالم روحان��ي لتعيش 

بتناغم مع ذاتها األعلى.
من الحكايات التي تروى في جزيرة سيسيلي 
اإليطالية أن السيدة مريم ترسل ملكا أو مالكا من 
الس��ماء في يوم من كل أس��بوع ليلعب مع أرواح 
األطف��ال غير المعمدين وهم في النار وحين يغادر 
يأخذ معه في قدح ذهب��ي كل الدموع التي ذرفها 
هؤالء األبرياء خالل األس��بوع ثم يفرغ القدح في 

البحر حيث تتحول تلك الدموع إلى آللئ.
اللؤلؤ خلق من دموع كاليبس��و Calypso . تاه 
البطل اإلغريقي أوديسوس Odysseus في البحر 
لمدة تس��عة أيام حتى رس��ا في جزيرة أوجيجيا 
Ogygia حيث تعيش كاليبس��و ورفيقاتها. رحبت 
كاليبس��و بأوديسوس المرهق بعد أن خسر سفنه 
وجيش��ه وحربه مع إيطاليا وسيسليا وعودته من 
طروادة. قدمت كاليبس��و ألوديس��وس كل سبل 
الراحة والهناء وأحبته حبا عميقا لكنه رفض تقربها 
له وعرضها ال��زواج منه ومنحه الش��باب الخالد 
رغم أنه بقي على جزيرتها لمدة سبع سنوات. كان 
أوديسوس يحب ويفكر بزوجته ويحلم بالعودة إلى 
موطنه إتاكا Ithaca إال أن كاليبسوس لم تستسلم 
لرفضه لها واس��تمرت في عش��قها له وعاشا معا 
في كهف رائع الجمال يحتوي على كل ما تش��تهي 
النفس من س��بل الراحة والطعام والشراب ويقال 

إنها أنجبت منه طفلين.
بعد سبع سنوات طلبت اآللهة أثينا من زيوس 
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أن يأمر بعودة أديس��وس فأرسل زيوس رسول 
اآللهة هرمس ليقنع كاليبس��و بإطالق سراحه. ما 
أمكن كاليبس��و مخالفة أوامر أثين��ا وزيوس ملك 
اآللهة إال أنها عب��رت عن غضبها لهرمس واتهمت 
اآللهة بالقسوة ألنها ال تسمح بزواج إلهة ببشري 
ثم س��اعدت أوديسوس في بناء س��فينة زودتها 
بكل ما يحتاج إليه من طعام وشراب وودعته. بعد 
رحيل أوديس��وس غرقت كاليبسوفي حزن عميق 
وذرفت دموعا جرت كأنهر إلى البحر لتتحول إلى 
لؤلؤ ويقال إنها حاولت أن تقتل نفسها. لم تتمكن 

من ذلك بالطبع ألنها إلهة أي خالدة.
قصة من الهن�د تبين أس�اس المعتقد الذي 

ربط اللؤلؤ بالدموع: (ترجمة بزة الباطني).

خطف أش��رار أمي��رة ترافنك��ور و أبحروا بها 
بسفنهم التي تاهت وسط عاصفة هوجاء ثم غرقت. 
حي��ن هدأت العاص��ف أمر الملك صيادي الس��مك 
والغواصي��ن المتمكني��ن بالبحث حي��ث تحطمت 
السفينة حتى عثر أحدهم على جثة األميرة فرفعوها 
من الماء وأعادوها إلى القصر ليتم تحضيرها للدفن 
. الحظت إحدى النساء محارة قد أطبقت على إصبع 
األميرة وحين خلصوا إصبع األميرة تدحرجت كرة 
عظمية بيضاء المعة ببريق رقيق جميل لم ير مثله 
أحد، قال البراهما: هذه دموع الس��ماء التي سقطت 
ف��ي البحر تجمدت لتغدو جوهرة ال تقدر بثمن »ثم 
أس��ماها لؤلؤة وحملها إلى الملك. حين رآها الملك 
استدعى كبير الصاغة وأمره أن يصنع لها صندوقا 
ثمينا من الذهب ثم أعطى الصندوق وبداخله اللؤلؤة 
إل��ى إبنه وأمره أن يعتبر ويعلن أن تلك اللؤلؤة هي 
أسمى جواهر المملكة. حين نظر األميرإلى اللؤلؤة 
قال: جمالها كجمال بري��ق عينيها حين خفضتهما 
أم��ام محبت��ي« واعتبره��ا أثمن م��ن كل األلماس 

والياقوت في كنوزه.
أسطورة لؤلؤ تاهيتي – ترجمة بزة الباطني 

عن اإلنجليزية

كان هن��اك غواص إس��مه آمري . كان في يوم 
عند أحد التجار ليبيعه ما عثر عليه من آللئ فدخلت 
األميرة عنوبة زوج��ة الخليفة وهي تغطي وجهها 
بوشاح . عرضت على التاجر لؤلؤة سوداء كبيرة 

ذات بريق ذهبي وسألته إن كان لديه لؤلؤة مماثلة. 
تعجب التاجر من تلك اللؤلؤة لكنه هز رأسه وقال 
أنه ال يمكن العثور على لؤلؤتين متشابهتين منها. 
اقترب منهما أمري وكرر ما قال التاجر. فس��ألته 
األمي��رة إن كان حق��ا ال يرغب حت��ى بالمحاولة 
ليحص��ل على العش��رين ألف دينار الت��ي أعلنتها 
مكافأة لمن يأتيها بلؤلؤة مماثلة. قال التاجر: اطلبي 
مني زم��ردا بحجم بيض الحمام ، عقيق أو فيروز 
أو عنب��ر يلمع كعين النمور أوياقوت من س��يالن 
يضيء بلهيبه ظالم الليل وسيضع خادمك البسيط 
كل ذلك تحت قدميك لكن النجوم ستتس��اقط على 
قب��اب قصرك كأمطار من ذهب قبل أن أجد لؤلؤة 

مماثلة لتلك التي بين يديك«
اقت��رب عامري أكث��ر وهو ينظر إل��ى اللؤلؤة 

السوداء
سألت األميرة التاجر: هل هذا أحد خدمك ؟

قال عام��ري: أنا الغواص إب��ن أمي رجل حر 
طليق

قالت: هل تحب أن تكسب عشرين ألف دينار؟
قال: من األفض��ل أن تس��أليني إن كنت أريد 

الموت.
س��ألته األميرة عن الس��بب فأخبره��ا أن في 
خليج البحرين هناك شعاب مرجانية عظيمة وبينها 
عثر غواص اللؤلؤ الشهير بانجار اللؤلؤة السوداء 
الكبي��رة التي تزين خنج��ر األمير مصعب لكنه لم 
يعد إلى الغوص ثانية ويرتجف قاربه ويرجف هو 

من الرعب كلما عبر بتلك الشعاب المرجانية.
سألته األميرة عن السبب فأخبرها أنه حين نزل 
فانج��ار إلى الماء ثارت ف��ي وجهه مئات من قطع 
الزمرد كالحمم البركانية فس��قط وارتطم جس��ده 
بالشعاب المرجانية التي اخترقته كالسيوف. نزف 
دما كثيرا لكن شرع في جمع المحار. كان قد جمع 
عش��رين محارة حين عبرت م��ن فوقه تحت الماء 
غمام��ة مظلمة مخيفة كان��ت الوحش الذي يقترب 
منه وه��و يحرك ذيله الطويل وأطرافه المتش��عبة 
التي التفت إحداها حول جسد فانجار العامري نظر 
فانجار فرأى نفس��ه وجها لوجه مع سرطان بحر 
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عنكبوتي ينظر إليه بعينين خضراوين مش��عتين. 
فق��د فانجار وعيه . أحس بذلك رفاقه فجذبوه إلى 

السطح بسرعة.
قال��ت األميرة: »بما أنك تع��رف موقع اللؤلؤة 
علي��ك أن تغوص في مياه البحرين ، تقتل الوحش 

وتأتيني باللؤلؤة التي أريدها«
قال عام��ري: »أعيل أما مريضة وخطيبة يتيمة 
بحاجة لحب��ي ورعايتي ولن أخاط��ر بحياتي من 
أجل أن أحقق رغبات��ك ودون جدوى فليس هناك 

لؤلؤتان متشابهتان«
نظرت إليه األميرة طويال من خلف وشاحها ثم 

طلبت منه أن يأتي لقصرها عند الفجر ورحلت.
قبي��ل الفجر ارتدى عامري أفضل ثيابه وذهب 
إلى قص��ر األميرة حيث قاده حارس أخرس أصم 
إل��ى حجرة األمي��رة. وجدها جالس��ة على فرش 
فخ��م وثير. صرفت األمي��رة الحارس وطلبت من 
عامري أن يتقرب ث��م قالت: أخبرتني أنه ال توجد 
لؤلؤتان سوداوان متشابهتان لكن انظر»ثم نزعت 
وشاحها وكش��فت عن وجهها. شهق عامري حين 
رأى عينيه��ا. رمقته بنظرة نف��ذت إلى قلبه. كانت 
عيناه��ا كجوهرتي��ن وس��ط وجه حوري��ة أملس 
أبيض كالعاج. حين اس��تفاق عامري من دهش��ته 
ش��يئا فشيئا وقبل أن تنبس األميرة ببنت شفة مد 

عامري نحوها يديه وانحنى طوعا وهو يقول:
س��أغوص في أعماق خليج البحرين وسأفقد 
دمي وجلدي على تلك الش��عاب كم��ا فقدت قلبي 

وروحي في هذا المكان«
رحل عام��ري بقاربه مع بع��ض أصدقائه إلى 
حي��ث الش��عاب المرجانية في البحري��ن. نزل إلى 
الم��اء وغاص حي��ث يوجد ذلك الكنز ومأل س��لته 
بأصناف المحار حت��ى رأى المحارة الضخمة لكن 
حي��ن اقترب منها ومد يده نحوها حاصره الوحش 
بأطرافه الطويلة فتصارع معه والدم يسيل منه لكنه 
تمكن من الوصول إلى خنجره فغرس��ه بين عيني 
الوحش وقتله ثم ش��د الحبل فرفع��ه أصحابه إلى 
ظهر القارب ثم أغمي عليه . حين استعاد وعيه وجد 
نفس��ه في قصر األميرة وهي تنظ��ر إليه بوجهها 

المالئكي الجميل. سألته إن كان قد وفق في مهمته. 
قال: ش��رب الوحش دمي لكنن��ي قضيت عليه وها 
هو الكنز الذي كان يحرسه»ثم رفع نحوها المحارة 
الكبيرة وفيها لؤلؤة س��وداء كبي��رة أجمل من تلك 
التي تزي��ن خنجر األمير مصع��ب. أدهش األميرة 
جمال تلك اللؤلؤة وراحت تصيح نشوة فرح وحين 
هدأت سألت من عامري أن يطلب منها ما يريد ثمنا 
لها حتى وإن كانت كل ثروتها. أحنى عامري رأسه 
عند قدميها وقال: احتفظي بكل ثروتك. أخذت قلبي 
وروحي ولكن هذا الغواص الفقير لن يحظى بحبك 
ويفض��ل أن يأخذ حياته بيديه« وبس��رعة خاطفة 

حمل خنجره وغرسه في صدره.
العالم  خلق  تفسر  ال  اليابانية  الميثولوجيا 
السموات  في  ظهر  البداية  في  اآللهة.  خلق  وإنما 
العليا آلهة عينت مجموعة أخرى خلقت منها لتدير 
العالم كان آخرها إزناجي وإزنامي . كانت وظيفة 
هذين اإللهين هي خلق األرض التي كانت في ذلك 
وليتمكنا  محيط  سطح  فوق  زيت  كنقطة  الوقت 
من ذلك وهبتهما اآللهة العليا عصاة تزينها حبات 
األلماس. ذهب اإلثنان إلى جسر الفردوس العائم 
منها  انسابت  رفعاها  وحين  بالعصا  الماء  ضربا 
المالح كونت جزيرة اونوجورو  الماء  قطرات من 
لتصبح أول جزر اليابان. نزل الزوجان المقدسان 
من الجسر إلى الجزيرة التي وجداها جميلة جدا 
فغرسا فيها دعائم سماوية عظيمة وشيدا حولها 
كانت  الخلق.  به  يبدآن  لهما  سكنا  ليكون  قصرا 
إزنامي إمرأة جميلة . طلب إزانجي يدها فوافقت 
وليتزوجا صار عليهما أن يتبعا الطقوس وهو أن 
يغمر ويحيط أزانجي بدعامة القصر اليمنى وتغمر 
وتحيط إزنامي بدعامة القصر اليسرى حتى يتصال 
وحين اقتربا لم تتمالك إنزامي نفسها فصاحت»يا 
أن  للمرأة  غير مصرح  وألنه  الشاب«  هذا  لجمال 
وهبتها طفال  بأن  اآللهة  عاقبتها  نفسها  عن  تعبر 
مشوه الخلقة. تزوج إزناجي وإزنامي مرة أخرى 
حسب قانون السماء وأنجبا عددا كبيرا من اآللهة 
مثل آلهة الريح والجبال واألنهار والبحر وغيرها 
ولكن حين تنجب إنزامي إله النار تحترق وتموت 
دمها  من  تخرج  اآللهة  من  مزيد  عنها  ينشأ  لكن 
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أنفاسها.  آخر  تلفظ  بها حتى  وجلدها وكل شيء 
يحاول الزوج االلتحاق بزوجته في عالم األموات. 
يصل إليها لكنه ال يراها فتطلب منه أن ال يحاول 
ذلك مطلقا لكنه يوقد مشعال فيروعه مشهد جثتها 
خيانته  من  غاضبة  وهي  هلعا  ويهرب  المتحللة 
وحتى  ووحوشا  شياطين  خلفه  فترسل  لوعده 
بابه بحجر عظيم.  العالم يسد  ال يحبس في ذلك 
تطلب منه زوجته أن يزيل الحجر وإال ستقتل ألفا 
من نسله كل يوم فيخبرها بأن سيخلق أكثر منهم 
في الوقت ذاته ونتيجة لذلك يظهر البشر العاديون 
وتصبح إنزامي ملكة عالم األموات. ليتطهر إزانجي 
من خطيئة االتصال بزوجته المتوفاة يغتسل في 
ثيابه  من  اآللهة  من  أخرى  أعدادا  وينتج  جدول 
و  اليسرى  عينيه  من  أماتيراسو  فتنشأ  وجسده. 

أنفه  من  سوزانو  و  اليمنى  عينه  من  تسوكيوني 
الثالثة.  العالم مع هؤالء  إدارة  يتقاسم  أن  فيقرر 
فقد  المحيطات  إله  يكون  أن  سوزانو  يعجب  لم 
أراد أن يحكم مع أمه عالم األموات فيغضب والده 
ويخرجه من مملكة السماء فيذهب إلى الفردوس 
باالنتقام  يرغب  كان  لكنه  أماترسو  أخته  ليودع 
ولعلمها بسوء نيته تباريه في خلق مزيد من األلهة. 
قطع  إلى  تكسره  أخيها  سيف  أماتسيرو  تسحب 
جميالت.  آلهات  ثالث  فتنجب  تلتهمه  ثم  صغيرة 
اللؤلؤ  حبات  ويأكل  أخته  عقد  سوزانو  ينتزع 
لكن  الفائز  آلهة ذكور ويعلن نفسه  وينتج خمس 
أخته تعارض حيث أنه أنتج هؤالء من جنسه فهو 
نفسها  وتعلن  المحيط  من  والآللئ  المحيطات  إله 

الفائزة إال أنه لم يقبل وعاث في الدنيا فسادا.

الخال�شة

) لؤلؤة الحكمة( هو تعبير عام أطلق على كثير 
واإلرشاد  واإللهام  والحياة  الطب  عن  الكتب  من 
أن  الصينيون  يعتقد  حيث  الشرق،  في  خاصة 
رمز  فهو  ولذا  التنين  دماغ  من  يتكون  اللؤلؤ 
قتل  يجب  الكنز  هذا  على  وللحصول  الحكمة 
الذي يرغب  أن على اإلنسان  التنين. ويعني ذلك 
في  كبيرا  عناء  يتجشم  أن  والحكمة  العلم  بنيل 
وأنواع  التجارب  لشتى  يتعرض  وأن  ذلك  سبيل 
رحلة   ( عليه  يطلق  مما  ونفسيا  جسديا  البالء 
يحصل  التي  الحكمة  لؤلؤة  أن  بمعنى  البطل( 
في  سبق  مما  التخلص  من  تأتي  اإلنسان  عليها 
الحياة ليقتني اإلنسان ما هو أفضل وأثمن. نقف 
في  عبره  ننظر  ذواتنا  داخل  عظيم  بحر  أمام 
الظالم فنرى لؤلؤة المعة. جروح عتيقة متراكمة 
هل  تكتسب.  وحكمة  يكتشف  وحب  ومتراصة 
التي يعج  المخاطر  البحر ونجابه  سنخوض ذلك 

بها لنحصل على الكنز؟
اللؤلؤ  ارتباط  أسباب  تخمين  بسهولة  يمكن 
لكن  والجمال  والمال  الحسن  والفأل  بالصحة 
يصعب معرفة أسباب ارتباطه باألحزان والدموع 
وربما يعود ذلك إلى صعوبة الحصول عليه وما 
للحصول  أن  كما  مخاطر  من  الغواص  يتعرض 
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الم�شادر

على لؤلؤة عليك فلق المحارة ويعتبر ذلك إزهاق 
لروح مهما صغرت وهانت.

 أبسط تفسير الرتباط اللؤلؤ بالدموع هو في 
تكون اللؤلؤة ذاتها. الحيوان الرخوي داخل المحارة 
يفرز تلك المادة الصدفية ليحمي ذاته من خشونة 
قوقعته  دخلت  التي  الطحلب  قطعة  أو  الرمل  حبة 
كما تدمع عين اإلنسان حين يصيبها قذى من رمل 
أو غبار. العين لها شكل المحارة ، األجفان تفتح 
الدموع  وتغلق مثلها تماما وكلتاهما تسيل منهما 
لكن اللؤلؤة هي أنبل اإلنجازات فالحيوان الرخوي 
الضعيف حول األذى إلى درة ومنه علينا أن نتعلم 

كيف نسمو بما يصيبنا من آالم.

متقارنان  االختيار  وحرية  الجبر  أو  القدر 
في  بأنفسنا  نزج  أحيانا  حياتنا.  في  يفترقان  ال 
المتاعب وأحيانا تهبط علينا المتاعب من حيث ال 
ندري وال نعلم. متاعب قد تشلنا معنويا وتفقدنا 
والبشر،  واألشياء  الحياة  عن  وتفصلنا  الحس 
تعكر أيامنا وتقض نومنا. متاعب ال يمكن تناسيها 
أو تجاهلها وال حلها ألنها تكون قد تغلغلت تحت 
وطأتها  تحت  يهوي  بعضنا  واستقرت.  جلودنا 
إلى  يحولها  اآلخر  وبعضنا  بها  يتعظ  وبعضنا 

أمجاد باإلبداع واإلنجازات أو حتى بالصبر.

صور المقال من الكاتبة
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عبد الكريم عيد الح�س��ض / كاتب من سوريا

الَقْهَوُة: من اأ�شمـــاء الخمر، قيل �ُشّميت بذلك لأّنها ُتْقِهي، اأي تذهب ب�شهوة 

جُل، اإذا قَلّ ُطعُمهُ، قال المرّق�س الأ�شغر:
َّ
الطعام، واأْقَهى الر

باأطيـــب من فيهـــا اإذا جئـــت طارقاًومـــا قهـــوة �شهبـــاء كالم�شـــك ريحها

وتقـــدُح طـــوراً  الناجـــود  علـــى  من الليـــل بل فوهـــا األـــُذّ واأن�شُح)1(تعـــّل 

www.sxc.hu
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القهوة العربية

وقال رجل من بهراء:
قهوة س��الف��ة  م��ن  أالع��ل��الن��ي 

وخ��ال��داً المسلمين  خ��ي��وَل  أظ���ُنّ 
الخمِر جّيد  من  النفس  هموم  تسلي 

البشر2ِ من  الصباِح  قبَل  ستطرقكم 
البّن،  مغلّي  تعني  فالقهوة  هذه  أّيامنا  في  أّما 
والشاي  القهوة  فيه  ُتقّدم  عام  مكان  والمقهى: 

ونحوها من األشربة.
يروى أّن أّول من اكتشف القهوة المتّخذة من 
الشيخ  هو  اليمن  في  ينبت  الذي  المجلوب  البّن 
الله  أبو بكر بن عبد  تعالى  بالله  العارف  الصالح 
الشاذلي المعروف بالعيدروس المتوّفى عام 909 
للهجرة، وكان أصل اّتخاذه لها أّنه مّر في سياحته 
بشجر البّن فاقتات من ثمره حين رآه متروكاً مع 
للسهر  للدماغ واجتالباً  كثرته، فوجد فيه تخفيفاً 
وشراباً،  وطعاماً  قوتاً  فاّتخذه  للعبادة،  وتنشيطاً 
وأرشد أتباعه إلى ذلك، وال زال يطلق على البكرج 
بعض  في  الشاذلي  اسم  القهوة  فيه  تغلى  الذي 
مناطق الشام ومصر، ثّم انتشرت القهوة في اليمن 
ثّم في بالد الحجاز ثّم في الشام ومصر، ثّم سائر 
العاشر  القرن  أوائل  في  العلماء  واختلف  البالد، 
للهجرة في القهوة، حتّى ذهب إلى تحريمها جماعة 
الشافعي،  العيثاوي  الدين  شهاب  الشيخ  منهم 
والقطب بن سلطان الحنفي، والشيخ أحمد بن عبد 
الحّق السنباطي تبعاً ألبيه، واألكثرون ذهبوا إلى 

أّنها مباحة3.
أوروبا  في  القهوة  ُتعرف  فلم  الغرب  في  أّما 
أوائل  وفي  للميالد،  عشر  السابع  القرن  في  إالّ 
في  القهوة  لشرب  مكان  أّول  فتح  العصر  ذلك 
إستامبول ثّم في فينّا ثّم في إنجلترا عام 1652م 
أراد  وقد  أوروبا،  جهات  وباقي  وفرنسا  وألمانيا 
ألّنها  إنجلترا  في  المقاهي  يغلق  أن  الثاني  شارل 
لتحريض  ومركز  السياسيّة،  للمشاغبات  مصدر 
المخلّة  للحركات  ومنبع  الحكومة،  ضّد  الشعب 
انتشار  دون  يحوال  لم  وذاك  هذا  ولكن  باألمن، 
مكان  منها  يخلو  ال  كاد  حتّى  فانتشرت  القهوة، 

فوق البسيطة.
الحبشة  من  القهوة  أصل  أّن  البعض  ويقّدر 

تدعى  فيها  صغيرة  قرية  إلى  اسمها  ويعزى 
"كفا"، وينبت البّن هناك من تلقاء نفسه، وانتقل 
إلى  اليمن  من  وانتشرت  اليمن،  إلى  الحبشة  من 
وبلغت  العرب،  بالد  جنوب  في  األصقاع  باقي 
جاوه، فسيالن، فسورينام 1781، فجاميكا، فجزر 

الهند الغربية فالبرازيل وأمريكا الجنوبية4.
بين  ما  ترتفع  الخضرة،  دائمة  البن  وشجرة 
مترين إلى خمسة أمتار، والتقليم الجيد يفيدها في 
االحتفاظ بجودة الشكل كما يجعلها ال تعلو كثيراً 
ثمارها،  جني  ليسهل  اليد  متناول  في  تبقى  بل 
األوراق  وتنمو  الحربة،  رأس  على شكل  والورقة 
العلوي  والسطح  الساق،  على  متقابلة  أزواج  في 

للورقة أكثر اخضراراً منه على السطح السفلي.
من  وتعّد  بالبذور،  عادة  البن  شجرة  تزرع 
تبلغ  حتى  مشاتل  في  وتوضع  النباتات،  أفضل 
عامها األول، وسرعان ما تظهر بعد ذلك الشجيرات 
حتّى  البساتين  في  بعدئذ  تشتل  التي  الصغيرة 
االهتمام  من  بكثير  القهوة  وتحظى شجرة  تثمر، 

نظراً ألهميتها التجارية الكبيرة،
أربع  أو  ثالث  تبلغ  حين  البن  شجرة  وتزهر 
سنوات، والزهرة أنبوبية الشكل، وتظهر في آباط 
وشجرة  كثيفة،  مجاميع  في  تنمو  حيث  األوراق 
أّن  رغم  والجمال  الروعة  في  آية  المزهرة  البن 

األزهار ال تبقى إالّ أياماً قليلة.
بداية  لونها في  الشكل،  بيضاوية  البن  وثمرة 
تكوينها أخضر داكن، تنضج في غضون ستة أو 
سبعة أشهر، فيتحّول لونها إلى األصفر فاألحمر 
ثمار  كبير  حد  إلي  تشبه  البن  وثمار  القرمزي، 
الحجم والشكل واللون حتى  المعروفة في  الكرز 
والجلد  كرزات،  اسم  عليها  يطلق  ما  كثيراً  إن 
بداخله  تكمن  حلواً  لبّاً  يغلف  البن  لكرزة  األحمر 
البن، والحبتان مغلفتان بغشاء داخلي  حبتان من 
رقيق يسمى الرّق، وهناك غطاء رقيق أخر اسمه 
الجلد الفضي، وحبوب البن لها شكل مميز، وأحد 
وأحيانا  القبّة،  فيشبه  اآلخر  أّما  مفلطح،  وجهيها 
اسم  عليها  ويطلق  واحدة،  حبة  الكرزات  تحوي 
التي  النكهة  بسبب  ثمينة  وهي  بازالئية،  أعناب 

تتميز بها القهوة التي تصنع منها،
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ويتم جني الثمار يدوّياً، ويستغرق وقتاً أطول، 
ألّن الكرزات ال تنضج كلها في وقت واحد، والكرزات 
الناضجة هي التي تجنى فقط، لذا تطول فترة جني 
الثمار، إذ تستغرق أسابيع ريثما يتم نضج جميع 

الكرزات إلى الحد الذي يسمح بجنيها.
القشرة واللب واألغشية  وتفصل الحبوب عن 
الرقيقة والجلد الفضي في المعامل الخاّصة، وبعد 
ذلك تصنّف الحبوب إلى عدة أصناف، وتعبّأ في 
رطالً،   132 الكيس حوالي  للتصدير سعة  أكياس 

وأفضل األكياس المصنوع من الليف .
أّن القهوة حديثة العهد إذ أّن اكتشافها  ورغم 
ال يتجاوز خمسة قرون، إالّ أّنها تعّد دليل أصالة 
طيب  على  يدّل  صنعها  على  والمداومة  وعراقة، 
المحتد، ويوصف من اعتنى بها: »ما تطفي ناره« 
العزازمة من  ابن سعيد وهو من شيوخ  واشتهر 
عشائر بئر السبع بدالله وبكارجه باعتنائه بالقهوة 
لدرجة أّن بعضهم أخذ يحلف بها فيقول: »وحياة 
بكارج ابن سعيد«، ومن شروط البيت الذي تحّل 
فيه المشاكل، وتجري فيه مراسم القضاء أو ربط 
العلم أن تدار فيه القهوة، فقالوا: »في ديوان وبكرج 
يشرب  ال  نفسه  القاضي  كان  لو  حتّى  مليان«، 
للجلوس،  لعلّة مرضيّة، يصنعها ويسقيها  القهوة 
ويشترك المحلّية أو المعازيب في إحضار القهوة 
وهم  جراب،  أو  كيس  في  فتوضع  الديوان،  إلى 
البهارات  إليها  ويضيفون  إعدادها،  في  يتفنّنون 
مثل حّب الهان وجوزة الطيب والزنجبيل والعنبر، 
وقاعدة صنعها: »امرشها مرش، واجرشها جرش، 
واطبخها طبخ الهرش« أي ال تحرقها في الحمس، 
واجعل طحنها خشناً واطبخها جيّداً، فلحم الهرش 
إعدادها  بداية  وفي  الهيّن،  الطبخ  من  ينضج  ال 
ُتسّمى »البكر« أو »الراس« أّما إذا أضيف إليها حين 
غليها  وأعيد  وبّن،  ماء جديد  االنتهاء  على  توشك 
ُتسّمى »ثنوة«، حتّى إّنهم قالوا في وصف الرجل 
الغشيم في تذّوقها: »ما يعرف الثنوة من الراس«، 
وتدار القهوة حسب السّن، األكبر فاألصغر، ُتصّب 
ثّم  أيضاً،  السّن  وجدوا حسب  إن  للضيوف  أّوالً 
ُتدار على المعازيب، وقالوا: »القهوة خّص والشاي 
قّص«، فالشاي يصّب من اليمين إلى اليسار على 
على  زيد  أبو  كان  لو  باليمين حتّى  «ابدأ  التوالي: 

اليسار»، أّما القهوة فيخّص بها البعض، وإذا كان 
هناك أمراء أو شيوخ متساوون في المنزلة فيمكن 
أن يحضر لكل واحد منهم ساٍق وفنجان، وتصب 
لهم القهوة في وقت واحد، وهناك عادة أن الزعيم 
أو القائد يصّب له في فنجان ثّم يكسر هذا الفنجان 

كي ال يشرب فيه أحد غيره، فهو نسيج وحده.
وُتصّب القهوة الجاهزة )الوالمة( للضيف عند 
نزوله، ثّم ُتعّد له قهوة جديدة خاّصة، وُيصّب له 
في بعض المناطق فنجانان، األّول هيف، والثاني 
كيف، أّما الفنجان الثالث فهو محبّة المحلّي للضيف، 
أو احترام للضيف، على أّن الكميّة المصبوبة في 
الفنجان قليلة، بالكاد تبّل الشفتين واللسان، وهي 
رشفة )جغمة( أو رشفتان، فقانون القهوة »الكيف 
بالد  مناطق  بعض  وفي  الشفايف«،  روس  على 
الشام والجزيرة يظّل القهوجي يصّب إلى أن يهّز 
الشارب الفنجان، وقد ال يرتوي الشارب كما يقول 

الشاعر ناصر بن عبد الكريم :
خمسة عشر فنجال لحنيف صّبيت

ه�ا مال ق�د  ب�ٍة  قر بطن�ه  ن  إ لو 
فرد عليه الشاعر حنيف بن سعيدان المطيري 

بقوله:
أّني من دالل�ك  تقهوي�ت ال تحسب 

موّصي الحرمة على صّكة البيت يا 
ه�ا ما ت  كثّ�ر و طبخه�ا  في  قلّلت 

تقول م���ا أنت�ه في�ه وأنت�ه وراه�ا
فنجان،  رجل  لكّل  يعيّن  وسيناء  النقب  وفي 
وتوضع الفناجين على صينيّة، وهي صغيرة الحجم 
يمّد  أن  للصاّب  ويمكن  األخرى،  بالمناطق  مقارنة 
الصينيّة وهو جالس، وتغسل الفناجين بعد شرب 
الفوج األّول، ليصّب للفوج الثاني، وقد يحمل أحدهم 
من  العدوى  خشي  إذا  جيبه،  أو  عبّه  في  فنجانه 
األمراض، أو أحّس أّن به مرضاً، وفي مناطق في 
الشام يحمل الّصاب فنجانين أو ثالثة فقط، وهي 
إدخال  من  الشارب  تمّكن  إّنها  بحيث  أكبر حجماً، 
ويصّب  القهوة،  يرتشف  عندما  الفنجان  في  أنفه 
بعضهم  وراء  واقف  وهو  والمعازيب  للضيوف 
البعض دون غسل الفنجان، »الكيف مناقلة«، وعلى 
من أحّس بأّنه مصاب بالرشح عليه أن ينبّه الصاب 



99
العدد 15

القهوة العربية

ما  »القهوة  أّن  البعض  ويرى  الفنجان،  يكفأ  أو 
تعدي«، والذي يدير القهوة عليه أن يقرع الفنجان 
بلسان المصّب لينبّه الشارب إلى أّن القهوة وصلته، 
إذ قد يكون منشغالً بحديث، ولم ينتبه للرجل الذي 
يصّب له القهوة، وكان في أغطية البكارج كرات من 

النحاس تصّوت كلّما مال البكرج.
أن  الساقي  من  يطلب  أن  للشارب  يجوز  وال 

بطينّي«  »كيفه  بأّن  ويصفونه  الفنجان،  له  يمأل 
ليس في الرأس، وال يستأهل القهوة، واألولى أن 
له  ُملئ  من  يستطيع  بل  ليرتوي،  اللبن  له  ُيصّب 
ال  المآلن  فالفنجان  الّصاب،  يقاضي  أن  الفنجان 
للنفساء أو العجوز المسنّة، فيقول عند  ُيصّب إالّ 
قلبه  هذا  فنجان،  صرفة  هي  ما  »هذي  القاضي: 

علّي مليان، هذا صّب لنسوان«.

http-//www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=932147
شجرة البن
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ويجب أن يناول الصاب الفنجان بيده اليمني، 
وكذا على المستقبل أن يتناوله بيمناه، وهو جالس، 
وإن كانت يده اليمنى مقطوعة أو مشلولة أو معّطلة، 
الفنجان  له  أو يوضع  التناول بيسراه،  له  فيجوز 
على طاولة أو على األرض، كي يتسنّى له مسكه، 

وإذا  بسرعة،  الفنجان  يشرب  أن  المتناول  وعلى 
كانت القهوة ساخنة عليه أن يديرها في الفنجان 
لتبريدها، ويحظر عليه أن يترّيث في الشرب، كأن 
الفنجان على األرض  أو يضع  يرتشف ويتحّدث، 

أو يلّف سيجارة.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Coffeepalestine
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قبل  قهوته  القهوة  معّد  يذوق  أن  الالئق  ومن 
إتقانها  حسن  من  ليتأّكد  للشاربين  يقّدمها  أن 
أّن  والغريب  وخّفتها،  وثقلها  وحرارتها  وطعمها 
بعض الباحثين يفّسرون ذلك بأّنه طمأنة من معّد 
القهوة للشاربين، ليثبت لهم بأّنها ليست مسمومة، 
فليس من عادة العربّي أن يسّم ضيفه، وإن أراد 
ذلك فال يعدم الوسيلة من تقديم السّم في الماء أو 
التأويالت،  الغذاء أو فنجان آخر، وهذا من أغرب 
حتّى اللص إن أكل وشرب عند أناس ال ينبغي له 
أن يسرقهم، ألّنه أصبح بينهم »عيش وملح« وفي 
العادة أن يضع معّد القهوة في الفنجان األّول شيئاً 
من القهوة، ويديرها فيه، ثّم يسكبها في النقرة أو 
الفنجان أو يتخلّص  في صينيّة، وهو بذلك يّدفئ 
بأّن  أحّس  من  وعلى  به،  التي  الماء  قطرات  من 
القهوة فاترة أو باردة أن ينبّه الصاب بأن يقول 
يقولون:  المناطق  بعض  وفي  فاّكة«  »قهوتك  له: 

»قهوتك دافية« وال يقال »باردة«.
الديوان  في  الباكر  الصباح  في  القهوة  ُتعّد 
بالنقب وسيناء، وعلى معّدها أن يناول كّل شارب 
ما  وغالباً  للقهوة،  كفراش  بالملح  مغموسة  لقمة 
يضع العجين في محماسة القهوة وينضجها على 
النار قبل أن تدار القهوة، أو يعرض على الجلوس 
وهو  ضحى،  يعّد  بكرج  وهناك  التمر،  من  شيئاً 
محمد  األمير  الشاعر  قال  الطير»،  حومة  «بكرج 

األحمد السديري:

قم سو فنجال الضحى يا ابن قّماع
صّبه لمن هو ضايق البال من الع

ع ض�ال أل ا محني  بين  بقلبي  هٍم 
أسناع لها  هٍم جات هموٍم  ح  الرا

القرم خلك سريع�ي في صبته يا 
الضمائر تضيعي اغدي هواجيس 

يضي��ق ب�ه الحماد الوسيع�ي شٍي 
جميع�ي لمشّق�ى  ا لقل�ب  بق  تسا

وهو  الليل،  بكرج  ثّم  العصر،  بكرج  وهناك 
العشاء  أو  الدسم  الغداء  وبعد  التعليلة«،  »بكرج 
يتناول الناس عّدة فناجين من القهوة، فهي تساعد 

على الهضم.

يعاد عرض القهوة على الضيف بعد برهة من 
البكرج:  وراء  الجالس  الرجل  له  فيقول  الزمن، 
هي  »ما  أو  »صّب«  قال:  فإن  قهوة؟«  لك  »أصب 
ردّية«، وإن كان ال يرغب فيها يقول: »يكّف عنّك 
ثّم ُتعرض عليه،  الدهوة«، فيترك مّدة أخرى  شّر 
ومن حّق الضيف أيضاً أن يطلب أن ُيصّب له فنجان 
حين يهّم بالمغادرة، ويسّمى »فنجان ظهيري« أي 
قبل أن يمتطي ظهر مطيّته، وقد يطلب أحدهم أن 
وعّرج  مسافراً،  كان  إذا  بسرعة  فنجان  له  يصّب 

على ديوان، ويريد االنصراف.
قلنا في النقب وسيناء تصنع القهوة في الديوان، 
الذي يرتاده الرجال والضيوف، ولكن في مناطق 
من فلسطين وبالد الشام، يتّفق على مكان السهرة، 
فيعّد القهوة من تكون السهرة عنده، فكّل بيت فيه 
معاميل قهوة، ويحكى أّن رجالً نزل بأسرته جوار 
قوم، فراعهم ما يحمل من بكارج ومعاميل قهوة، 
فتساءلوا: أهو يهتّم بالقهوة إلى هذا الحّد أم هي 
للمظهر فقط؟ فقّرروا مناداته ومعرفة سبب انعزاله 
عن ديوان العشيرة، فأرسلوا في طلبه، وصبّوا له 
فنجان قهوة، فتناوله وقبل أن يصل إلى فمه أعاده 
السبب،  عن  فسئل  يذوقه،  أن  دون  الصينيّة  في 
القهوة وفتّشوا  فقال: »قهوتكم صايدة«، فسكبوا 
بكارجهم، فوجدوا في إحداها حشرة )خنفساء(، 
وفي اليوم الثاني نادوه وصبّوا له فنجاناً فسألوه 
عن قهوتهم فقال: »قهوتكم معاش وكيف« وفتّشوا 
بكارجهم فوجدوا في إحداها حبّة شعير، فدهشوا 
الكّرة،  أعادوا  الثالث  اليوم  وفي  تذّوقه،  دّقة  من 
كيف  فقالوا:  ِبكر،  بكرج  من  فنجاناً  له  وصبّوا 
ُصرف  البكرج  »هذا  فقال:  اليوم؟  قهوتنا  تذوق 
تحّروا  وعندما  فنجان«  إليه  وأُضيف  فنجان  منه 
عن ذلك أخبرهم معّد القهوة أّنه شرب فنجاناً من 
القهوة،  البكرج وأعاد فيه فنجان ماء بدل فنجان 

عندها شهدوا له بأّنه كيّيف بل هو قاضي كيف.
فوجد  الشام  بالد  إلى  أتى  هندّيا  أّن  ويروى 
شجرة بّن، ال يعرفها السكان فأغار عليها بفأس 
ثّم  ومن  زراعتها،  تنتشر  أن  خشية  وقطعها 
يستغنى عن استيراد القهوة من الهند التي تعتمد 
من  تصديرها  عليها  يدّر  ما  على  اقتصادها  في 
وال  "بهندي  الشجرة:  قطع  عندما  وقال  أرباح، 
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هذه  بقلع  بنفسه  أّنه يضّحي  أي  كلهم".  بالهنود 
الشجرة من أجل حياة الهنود جميعاً.

ولها  من ساعة،  أكثر  القهوة  إعداد  ويستغرق 
ثالثة بكارج، أحدها فيه القهوة الخميرة، وهو ما 
السابقة، وبكرج  المرة  تبّقى من حثل وقهوة من 

الطبخ، والثالث للصّب وفيه القهوة الجديدة،
إليها  يضاف  أن  بدون  تقدم  السادة  والقهوة 
إليها قليل من  السكر، وهناك قهوة حلوة يضاف 

السّكر تسّمى على الريحة، وهناك القهوة الحلوة، 
وبالنسبة للون: القهوة الغامقة، والقهوة الفاتحة أو 
الشقراء، وهذه ال تحّمس كثيراً، فلونها أصفر وبها 
لذعة من إضافة الزنجبيل عليها، والقهوة الصفراء 

منتشرة في الخليج العربي والجزيرة العربية.

والمعتادون على شرب القهوة عندما يحرمون 
التركيز،  يستطيعون  وال  أمزجتهم،  تتغيّر  منها 
قدم على جماعة  الصحراء  في  أّن مسافراً  يروى 

http-//www4.0zz0.com/2010/08/31/19/738272122
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وعندما  الوجه،  مكفهّر  وكان  القهوة،  يحتسون 
أساريره  تفتّحت  وشربه  قهوة  فنجان  له  صبّوا 
يا  سالمات  فقال:  للتّو،  يراهم  وكأّنه  وابتسم، 

أجاويد، ال تآخذوني، والله غير تّو اللي حّقيتكم.

اأدوات القهوة:

الغزال، على  جراب القهوة: كان يصنع من جلد 
شكل مخالة يوكى فمها بشريط جلدي، يوضع 
بها حّب القهوة قبل التحميس، وهم يحّمسون 
كّل يوم، وال يحتفظون بها محّمسة أو مطحونة 
كي ال تفسد، وليتمتّعوا بإعدادها من تحميس 

ودق وغلي كّل يوم.
أو  الحديد  من  يصنع  الكانون:  وهو  المنقل: 
يستغنى  وقد  البكارج،  عليه  تصّف  النحاس 
عنه بنقرة النار وهي حفرة تحفر لوضع النار 

فيها.
النحاس بأحجام  البكارج وتصنع من  الدالل: أي 
القهوة، وبكرج الخميرة،  مختلفة: بكرج لطبخ 
والمصّب، والمصب قد يكون بكرجاً صغيراً أو 
اليمين حسب  أو  اليسار  له مقبض على  وعاء 
تجهيزها،  بعد  القهوة  فيه  وتصب  الطلب، 
هذه  إليها في  الشاربين، ويضاف  على  وتدار 
األّيام الترموس، ولكن القهوة التي توضع في 
الترموس ال تمكث طويالً طازجة، ألّن بخارها 
يعود إليها، أّما التي توضع على النار مباشرة 
أطيب مذاقاً، قال  فيتصاعد بخارها عنها فهي 
وضع  على  محتّجاً  الحبابي  مايقة  بن  حامد 
في  بإعادتها  ويطالب  الترموس،  في  القهوة 

البكارج:
التراِمي�س يا َعاملِين البن وسَط  
ِبي�س لِمَقا ا رّدوه ألمات الخش�وم 
ما عاد شفنا البن وسط المحاميس
ت�ه تقَطعونه من حشا  مرضعا ال 
عليه�ا  حالت�ه للي  ا لدالل  ا صفر 
يحمس وصوت النجر طّول سكاته

المحماسة: صحن من حديد سميك له يد طويلة، 
يستخدم في تحميس القهوة ونسفها.

المحراك: قضيب من حديد له رأس مفلطح تقلّب 
ثقيلة،  المحماسة  كانت  إذا  القهوة  حبّات  به 
كي ال تحرق بعض حبات القهوة وتظّل أخرى 

نيّئة.
المبراد: وعاء خشبي على شكل الخّف له مقبض 

تنشر فيه القهوة لتبرد قبل طحنها.
مطّعمة  فّوهته  مجّوف،  خشبي  وعاء  النجر: 
بالرسومات  مزّين  وهو  والنحاس،  بالفضة 
والخزف، وله مرادفات منها الجرن والمهباش، 
وكانوا يحفرونه من خشب البطم أو البلوط أو 

المشمش.
فّخار،  من  هاون  يستخدم  المناطق  بعض  وفي 
وتطحن فيه القهوة بإدارة عصا خشبيّة ثخينة 
يكون  المناطق  بعض  وفي  المسحانة،  تسّمى 
الهاون صغير الحجم من نحاس أصفر، وله يد 

نحاسيّة قصيرة .
يد النجر: تسّمى مسحانة، وهي عصا غليظة ثقيلة 
مزّينة  وهي  القهوة  لهرس  أسفل  من  مدّببة 

أيضاً ومدهونة بطالء.
مطحنة البن: مطحنة يدوّية أو كهربائيّة، تستخدم 
لطحن حبات البن وتحويلها إلى بودرة ناعمة 

حسب الرغبة، وهي حديثة العهد.
المنصب: يصنع من قضبان الحديد له ثالث قوائم 

يوضع عليه البكرج على النار.
قال الشاعر:

فناجيله رّنت  انتصب  اللي  البكرج 
مراجيلْه بطلت  عزوته  بال  رج��ٍل 

الصيني  من  ومتنوعة  صغيرة  أقداح  الفناجين: 
والذي  العربية،  القهوة  الحتساء  تستخدم 

يستخدم للقهوة المّرة بدون عروة.
الصينّية: تصنع من نحاس أو ألمنيوم أو خشب، 

تصّف عليها الفناجين.
الجمر  لمسك  الحديد  من  الماشى:  أو  الملقط: 
الجمر  إبعاد  أو  البكرج  تحت  النار  وتحريك 

عنه.
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ليف  قطعة  أو  غليظة  نسيج  من  خرقة  الممسك: 
يمسك بها يد إبريق القهوة، وهناك الليف الذي 

تسّد به أفواه الدالل.
وقيل في تلغيز القهوة.

أنا المحب�وبة السمراوأجنى في الفن�اجي�ِن
وعود الهال لي عطٌروذكري شاع في الصيِن
واألتراح،  األفراح  في  المّرة  القهوة  تقدم 
البعض  يعتبر  المآتم،  في  غيرها  يقّدم  وال 
آخرين  ولكّن  حسناً،  فأالً  القهوة  انسكاب 
قهوتهم  يكّبوا  فقالوا:  ذلك  على  احتّجوا 
جاهم. الله  من  خير  ويقولوا  عماهم  من 

اأ�شعار �شعبّية قيلت في القهوة:

من  القهوة  به  حظيت  بما  مشروب  يحَظ  لم 
شعر شعبي، ويجب على الشاعر الفحل أن ينظم 
قصيدة أو أكثر في صنعها ووصف بكارجها، قال 

الشاعرفي وصف دالل شيخ:
رآه��ا م��ن  تستبي  عنده  ودالل 

ورس��وم تصاوير  فيها  ما  كثر  من 
يفّضل شرب القهوة في مكان هادئ ليس فيه 

منّغصات، ومع ندماء بينهم موّدة وحميميّة،
قال راكان بن حثلين:

البال سيحة  مع  الفنجال  ميحلى  يا 
خال ول�د  وه�ذا  ع��ٍمّ  ول�د  ه��ذا 

ثقيلة نفٍس  فيه  ما  مجلس  في 
مثيله لقينا  م��ا  رفي�ٍق  وه��ذا 

ينادي  المطّوع  الشاعر  صدر  يضيق  وعندما 
زوجته نورة لتحضر له الحطب ليعّد القهوة:

لنورة أصّوت  قمت  ال ضاق صدري 
بشوره يبدي  ال��الش  ول��د  قبل  من 

هاتي حطب وارميه للجار والضيف
الكيف غاية  اليمن  حّب  من  حّمست 

وقال الشاعر ابن عبيكة في مشهد مشابه:
ال ضاق صدري جبت ضّفة جثامير

المناقير ع��وج  وجبت  انحرفت  ث��ّم 
الزير كما  يصّوت  حّرك  ليا  نجٍر 

الغنادير خضاب  يشبه  فنجالها 
الطير بلجة  كما  الطرقي  شّفها  ال 

دعاثير الشمالي  الخّل  مع  جن  إن 
المير مع  راسا  حّطيت  ساعفت  إن 

خير على  وراح���وا  م���ّدوا  ليا  ب��اٍغ 
الحرابة ن��ار  مثل  ن���اراً  شبّيت 

التهابه ع��ق��اب  ال��م��لّ��ة  م��ن  س���ودا 
ابن عمر قطع من هضابه من جوف 

خضابه تمّنت  ع���ذرا  شافته  ال 
الخالبة وسم  عقب  بوجهه  يسفر 

رقابه نحّني  باليمنى  شرهين 
به هال  قولة  يكفيه  عاضبت  وإن 

به حكى  ش��ٍي  ش��اف  من  وتوافقوا 

إعداد  مراحل  وصف  في  أيضاً  عبيكة  والبن 
القهوة وتناولها:

ومحماس المقهوي دن نجٍر  يا  قم 
لبن  مقياس ا احمس  وزين  حمسة  
س با مد لخيل  ا على  ر  و لممر صبه 
من فوق ما تاخذ على الخيل منواس
واثنه لمن  حوله على  الزبر جالس
س با بها   ما  جته   هر عبيكة   بن   ا
طول الجدار وقصرت الرجل نوماس
تصير  بعيون   الرفاقة   معك   باس
ي��ص��ي��ر ق��االت وي��ص��ي��ر  ل��والس
قلبك  يصد  ويضرب  القلب  عوماس
خلك  على  بابك  تقل   لول   حّراس
ال جن من الخل الشمالي لها أضراس
االلباس قبل  تجديع  نرّحب بهم من 
ونذبح  لهم  كبش  مربع   باالطعاس
هذي  سلوم  جدودنا  قبل  من  راس
ها نما صنعا  حب  من  لنا  حمس  ا و
دق���ه ول���ّق���م���ه وع���ّدل س���واه���ا
ها نصا ال  مك  لر ا صم   عنه   تقفي  
ها ا حذ نفس   أل ا ت  خبثا عت  جد ال 
اللي بعيٍد مداها أه��ل ال��س��م��وت 
تطرب  لها  كرام  اللحى  من   حالها
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ال ص��ار  م��ا  ل��ل��رج��ل  داع دع��اه��ا
ال  صار  ما  تدعي  ترى  من  عناها
ونوٍب   من   األدنين    ياتي    بالها
والنفس  تقدح   عقب   زايد   غالها
ال   جوا   عليهن   محترين   عشاها
والكل   تشكي   رجلها   من    حفاها
نقلّط  لهم   تمر   الحال   من   نماها
نقلطه   من    قبل    يقرب    مساها
واللي   بعدنا    كان    رب���ي    هداها

يداوي  سيناء  شاعر  العرادي  عنيز  وهذا 
ضيقه وهمومه بإعداد دلّة من القهوة لتلهمه قول 

القصيد:
ل��ي وّن����ٍة م��ا وّن��ه��ا ك���ّل رّج���ال
فنجال الراس  لمّخة  أسّوي  وأصبحت 
دالل جملة  م��ن  م��اه  أص��ّف��ي  تّميت 
قال ما  ال��راس  من  أنقل  فضلت  مّنه 
هواتي زي  وهويته  واح���ٍد  غير 
مشتراتي ك��لّ��ه��ن  وه��ال��ه  ب��ّن��ه 
مشتهاتي ع��ل��ى  ص��ّب��ه  غ���دا  ل��ّم��ا 
ياتي ب��ّد  ال  للعبد  انكتب  وال��ل��ي 

جماعة  ينتقد  المطيري  مدّوخ  الشاعر  وقال 
ال  وهم  الغير،  عند  القهوة  شرب  في  يسرفون 
يشترونها  وال  بيوتهم،  في  المعاميل  يقتنون 

ويعتنون بها، وكأّنهم يستكسبونها:
يشترونه م��ن  عند  خ��لّ��ه  الكيف 
تحرقونه ال  الكيف  حامسين  ي��ا 
لونه ك��ن  م��ح��ّم��ٍر  يجيك  ح��ّت��ى 
يدهلونه ربعته  اللي  على  صّبه 
يتبعونه ربعته  اللي  على  وصّبه 
بشونة له  واق��ٍف  اللي  عن  وع��ّده 
عيونه ط��اي��راٍت  ع��ن��ده  غير  م��ا 
بلدها م��ن  جابها  ال��ل��ي  المشكل 
قندها تغّير  الشعلة  م��ن  ح��ذرى 
جسدها م��ن  ظ��اه��رة  ج���رادة  مّجة 
حمدها منها  راح  م��ن  رب��ع��ة  ل��ه 
ولدها تضّيع  الخلفة  درب���ه  م��ع 

عددها لك  ع��ارٍف  ويصبح  يمسي 
وعدها ف��ي  يحتزم  ش��ات��ه  ب��اع  ال 

إلى  يعمد  الخشيم  زيد  صدر  يضيق  وعندما 
صنع القهوة أيضاً:

ضاق صدري قمت أسّوي من الكيف ال 
ع����ذٍيّ ع�ن الع��ي�ف بك��ٍر على بكٍر 
شي�ف ل�ى  إ ن�ه  لو ك�ن  مصّبه  ٍن  ا و
صبّ�ه لمم���روٍر براس���ه زع��اني�ف
لسي�ف با لمقفي�ن  ا بع  لّر ا عن  ويثنى 
ني�ف ا لكر ا ت  ا س�و من�ا  ز محا فينا  و
للي�ف ا تنث�ر  ك�ت  شّر غي�ٍد  ن  لعيو
بشرقي قفاٍر كّنها مزن����ة  الصي���ف
لضي�ف ا و يي�ر  للمسا ه�ا  نما لل�ي  ا
لي�ف كال ظ�ر  لمنا ا ت  ال لع�د ن�ا  صر
يغ�ب��ب س�ري�ب�ه فنج�ال ب���ن م��ا 
يب�ه ر لز ا خط�و  م  نا ن  إ علي  ا  يطر
صبيب�ه تمهّ�ل  ل�ى  إ ي�ر  لحر ا سلك 
لهيب�ه ل�ي  يصا شب�ت  لي�ا  إ لل�ي  ا
ح�ّل ف�ي ت�الي التفافي�ق دي�ب�ه ال 
شيب�ه ح  ال ملظ�ٍب  ة  خط�ا معن�ا  و
عسي�ب�ه ه�ا  قنا د  ر ا و شك�ا  لل�ي  ا
شعيب�ه ع   ز بج�ا لبطحا  ا عن  ٍق  شر
قريب�ه لن�ذل ح�ارب  ا ول�د  ن  إ يوم 
عيب�ه ك�ل   لشف�ا  ا ملح  لهم  ننجش 

أن  القهوة  معّد  يوصي  هّذال  بن  مشعان  قال 
يعّدها له في دلّة بيضاء حسنة المنظر، ويضيف 
ويقّدمها  والبهارات،  والزعفران  الهيل  القهوة  إلى 
لهم  ليس  الذين  النكرات  للنشامى، ويقصرها عن 

حّظ من الذكر باألفعال الحميدة:
منداش ال��راس  ترى  فنجاٍل  سو  قم 
الشاش كّنها  م��رب��وب��ٍة  دّل���ٍة  ف��ي 
جاش ول��و  توانى  وال  كّثر  الهيل 
ال��الش ع��ن  للنشامى  رس��ٍم  أّب��ي��ه 
مرجود المتن  على  قرنه  من  لعيون 
والعود الهيل  م��ن  ك��ٍفّ  وبهارها 
العود ش��ذرة  على  اقنع  والزعفران 
بمفقود ه��و  وال  ف��اق��ٍد  ال  ال���الش 
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بإعداد  ينصح  مجالد  بن  هايس  األمير  وقال 
دالل  في  ويعّده  الفنجان،  على  تعلق  ثقيلة  قهوة 
بيضاء كالبّط الالئي تدلّي أعناقها في الماء، ويصف 
له التحميس والدّق، وينصحه بصّب القهوة للفرسان 

والكرماء وصرفها عن الضعفاء والجبناء:
ذياب يا  الصين  على  يجمد  ما  سو  قم 
ذاب فوقها  ال��ع��رق  الم��ن  ونسفها 
ج��ّذاب وللمسايير  يصيح  ن��ج��ٍر 
خضاب ك��ّن��ه  فنجالها  ذل��ق  ليا 
للجناب السرايا  ق��اد  لمن  صّبه 
ركاب على  له  لفوا  ال  اللي  والثاني 
ضبضاب الزمل  غشى  ال  اللي  والثالث 
شاب لو  التول  يكفيهم  المال  وباقي 
بمصالب يفزع  ال��ك��ون  نهار  اللي 
المحاديب للبطاط  وص��ٍف  ب��دالل 
الشراريب عليك  يجذب  ما  واستدِن 
للمواجيب الدهر  ط��ول  على  طّقه 
رعابيب بيٍض  بكفوف  صبغ  ورٍس 
والذيب النسر  به  يشبع  مفرسْة  في 
قصاصيب مجزر  تقول  بيته  بأطراف 
الرعابيب زمل  دون  بعمره  يرخص 
المشاعيب حمير  المقعد  رصاصة 
المواجيب ساهجين  األنفس  كبار 

الباكر،  الصباح  في  القهوة  تعّد  أن  واألفضل 
من  ال  الجزل،  السدر  حطب  من  الوقود  ويكون 

الجلّة والبعر، قال الشاعر:
ش�ت و تنا بكّف�ي  لنجم�ة  ا ن�ت  با ليا 

يدين�ي وم�ا  نش�ت نا وما حاشت  أ
دريت لو عاشن هذي األيام ما عشت
محلّ�ه ة   ح�ّز ل  لفنج�ا ا على  لله  ا
بجلّ�ة ه�و   ال  و ر  س�د ه�ا  د قو و
غي�ل ا بر ض�ب  لمقا ا و بي�ض  ل  ال د
لهي�ل ا و ز  لجو ا و ر  لمسما ا و لبن  با
يي�ل لمخا ا علي�ه  قب�ر  م�ن  ب�د  ال 
دلته سيل ء  وما مقصوره  ر  لى صا إ

هي�ل لطه  خا و ها  ر بها ن  ا عفر لز ا

الشمري  الشالقي  الظلماوي  دغيم  ذاع صيت 
بالكرم  الرشيد  الله  العبد  محمد  األمير  عهد  إّبان 
وخاصة االعتناء بالقهوة العربية على مدار اليوم، 
وبينما كان ابن رشيد جالساً في مجلسه يتجاذب 
أطراف األحاديث مع مسامريه، تطّرق أحد جلسائه 
إلى كرم دغيم الظلماوي وحرصه على دوام تجهيز 
القهوة في بيته مع فقره، وناره ال تنطفئ والقهوة 
في  الظلماوي  وأنشد قصيدة  دوماً،  عنده جاهزة 

القهوة التي تقول:
شب�ه كليب  يا  ر  لنا ا شب  كليب  يا 
وحّبه هيله  كليب  ي��ا  أن��ا  وع��ل��ّي 
جبه سمر  من  كليب  يا  لها  وادغ��ث 
قب�ّه ث�����م  شبيتها  ل��ي��ا  ب��اغ��ي 
مهبّ�ه صل�ٍف  كليب  يا  يٍة  بنسر
مهب�ّه وناطحي�ٍن  بلي�ل  س���راٍت 
بصب�ه عجّ�ل  كلي�ب  يا  لمة  ا لو ا
حسّب�ه م�ا  فته  صر ٍم  لقر صّبه 
نّبه ج���اه  ل��ي��ا  ل��م��ن��ع��وٍر  وص��ّب��ه 
لمسّبه ا ي  ر ا يد ما  للي  ا عن  ه  عد و
بغّبه ل��ه  ن���ازالً  ع��ده  الطيب  ع��ن 
الجلّبه خطو  الهلباج  ب��اط��ن  ال 
المحّبه س��الم  وأب��دي  لهم  اقحص 
جبه شخاليل  م��ن  أح��ل��ى  س���الم 
نجّبه راس���ه  م��ص��الح  ك��ب��ٍش  م��ع 
نكبه ال��م��الق��ى  ي��وم  ال��ول��د  خطو 
وجّبه وبيٍن  يلبس  لو  أيش  وحتى 
غبه زي���ن  ي��ا  ال��ص��ب��ر  لقيت  أن���ا 
ربه حكم  في  كليب  يا  صبر  ال  من 
بالمسّبة ح��ّس  م��ا  ال��ل��ي  يقولها 
مطّبه وه����ذا  ب��ال��ي  ه���وى  ه���ذا 
ِب يجا لك   لحطب  ا و شبه  عليك 
ال��ع��ذاِب ال�����دالل  تقلي�ط  وعليك 
وش��ّب��ه إل���ى م��ن��ه غ��ف��ا ك��ل ه��اِب
غياِب س�راٍت  ربع�اً  لن�ا  تجل�ب 
داِب س�م  تق�ل  نسناس�ه  ه�ب  ال 
ب��ال��ع��ذاِب وشوقه�م  متكنفي�ن 
ِب لسحا ا ينشي  للي  ا عند  ق  ز لر ا و
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ِب ها جه  لو ا مكنهب  لبخيل  ا م  يو
ضباِب لها  والدخن  بعمره  يرخص 
ِب لغيا ا لقص�ير  با ر  و ي�د للي  ا
يهاِب ما  الخطا  درب  على  يضرب 
بالركاِب عصّيه�م  خبط  حلو  ي��ا 
خ��راِب يديهم  هجٍن  على  ج��وا  ال 
العراِب الجديد  السمن  من  وأحلى 
ال��ع��الِب متي�ن  الهي�ن  أدب�����ر  ال 
ال��زه��اِب حس�اب  م��ن  علينا  يأتي 
م��ع��ي��رة ع��ل��ى غ��ض��ي��ر ال��ش��ب��اِب
الهضاِب مشمرخات  روس  يرقيك 
ث��واِب ل��ه  م��ا  البعث  ي��وم  ه���ذاك 
الهالِب ببعض  األج���واد  عرقل  وال 
التراِب علينا  يسف�ح  ما  قب�ل  من 

زعم  صّحة  من  يتأكد  أن  رشيد  ابن  فأراد 
منتصف  في  غفلة  حين  على  فكبسه  الظلماوي، 
بيت  فتسلل خلف  البرودة،  الليالي شديدة  إحدى 
دغيم، وإذ بالنار مشتعلة والدالل على النار، ثم إّن 
النار بدأت تخبو فقال دغيم لكليب قم شب النار. 
ولن  الليل  آخر  في  وإحنا  برد  اليوم  كليب:  فقال 
وإذا  بنفسه،  النار  وأشعل  دغيم  فقام  أحد،  يأتي 

بابن رشيد واقف على رأسه فارتجل معتذراً:
كلي�ب يا  قل�ت  ما  ل��والك  رهن  م��ّده 
المشاهي�ب س�واة  تجدع  ليلة  في 
األطالي�ب حص�ان  يا  بعزك  نطعن 
الطي�ب المسك يا  الناريز يا  يا الجوهر 
محالي�ب وتمال  محالي�ب  تكفي 
عذاري�ب ب�ك  لقي  ما  شلوى  طير  يا 
عي�ب ومن  واألرام��ل  اليتامى  بو  يا 
والمحاديب واألعمي  المحروم  وأبو 
عذاري�ب عليكم  به  هرجي  كان  إن 
له موقداً  وصر  النار  شب  قلت  وال 
لخ�ل�ه خلي�ٍل  تلص�ق  نسريّ�ٍة 
يفلّ�ه م�ا  حزمتك  جمع  الله  عسى 
يملّ�ه ما  جّرب�ه  م�ن  عنب�راً  ي�ا 
تب�ل�ه وك�ب�داً  تيبس�ه�ا  وكب�داً 
كل�ه الطي�ب  تجمع  ما  تستحتي  لو 
ل�ه ثالث  العصا  ص��ار  لمن  وأب��و 

ل�ه وال��داً  تصير  بعقاه  ضامته  ومن 
حل�ه بألف  عقبك  اللي  عسى  سامح 

وصدق من قال: إّن من البيان لسحرا، فعندما 
سمع ابن رشيد هذا الشعر قال: يا الظلماوي. قال: 
نعم. قال: والله ما تشريه غير ما شريته ما دام أنا 

حي، كل ما احتجت تجي يّمي وتاخذ حاجتك.
الحميضي  القبالي  الله  الشاعرعبد  وحاول 

معارض الظلماوي فقال:
عل�ي شبّ�ه ع����لي ش���ب النار يا  يا 
خبه م  جر من  علي  يا بها  مس  ر أ و
بّ�ه نر ل�و  تنجل�ي  م�ا  حنكّيٍة 
يشب�ه ك�ال  ر  لن�ا ا ل  تقو للي  ا يا
الهضاِب ال راع ظ��ل م��ش��م��رخ��ات 
ِب ا لغر ا عنق  مثل  للي  ا بها  قلّط  و
ِب صا ر  لن�ا ا سنا  تلقى  ها  د بلغو
ِب لجنا ا لي�ن  عند  كله  ق  لفر ا

ولسلطان بن عبد الله الجلعود في إعداد القهوة 
وتناولها:

الله على الفنجال مع هجع�ة الن�اس
س محم�ا ك�ل  به�ا  يمال  حمسٍة  مع 
فرج شّبه تري الكب�د وال�رأس قم يا 
حّط الجروم اللي م�ن الع�ام يبّ�اس
له  أجناس واحمس على جمر ترى ما 
وأودع بهاره هيل وارهه باألج�راس
س نع�ا ك�ل  يسمع�ه  بنج�ر  قّ�ه  د و
وصّفه وصّبه ترى هو الصفا بقياس
ر مرف�اس لن�ا ا للي يحّطه بأوس�ط  ا
ب�دالل ن��اٍر ما يب�ط�����ل س����ن�اه�ا
ه�ا ا ست�و ا ف  يَ�ع�ْر م  ق�ر يقلّب�ه  و
ه�ا م�ن خطا زية  قا شوفها  أ لعين  وا
ه�ا فضا م�ع  ه�ا  ضّو ح  يط�و ما  ليا
ه�ا غشا قه�ا  عر من�ه  لي�ا  كّف�ه  و
خالط الفنجال ت�ري ه�و  حاله�ا يا 
ه�ا بغا م�ن  عل�ى  لضبّ�ة  ا تغلق  ال و
ه�ا طها لل�ي   ا م�ل  لخا ا ة  هو خطا ما
ه�ا غم�ا م�ع  ه�ا  قبو يطي�ر  لم�ا 



عادات وتقاليد  108
الثقافة الشعبية  ـ  خريف 2011العدد 15

من  الرشيدي  السندي  عايد  الشاعر  وقال 
قصيدة طويلة في وصف إعداد القهوة وما يرافقها 

من كرم وذبائح وحكمة:
حلى رفعة م�ن البي�ت  األشن�اق ما  يا 
ق ا مش�ر لصب�ح  وبا هفهوٍف  لعصر  ا
ق ألعن�ا ا ت  زين�ا من ج�وف  ومهّيٍل 
يقعد عماس الراس ريحه ليا أنس�اق
ق سبّ�ا لطي�ب  ا عل�ى  ٍم  ه شغمو ا سّو
صلّى صالة الفجر من قب�ل اإلش�راق
ق شن�ا ل�ه  هشيٍم  من  ٍد  قو و ب  قّر و
ق نّغ�ا ن  ل�و ل  تق�و لل�ي  با ا  ب�د ثم 
ق تصلف�ا ي  ي�د ال با يصلفقه�ا  ا  ب�د و
فكره حضر للحمس من خوف األحراق
ق مشت�ا ك�ل  يسمع�ه  بنج�ٍر  قه  د و
ق عش�ا لقل�ب  ا له�ا  ٍن  س�ال بر لّقم  و
عنقه�ا دق�اق وزّله على مصبوب�ٍة 
ليمنى لزاكين األع�راق ا وساقه على 
باألطراف وح�الق مع منسٍف يحمل 
واليا حصل ما قلت من عن�د  خ�الق
انى عل�ى الدني�ا ول�وٍه ومشت�اق ما 
الم�وت لحّ�اق والعمر لو ط�ّول ل�ه 
ليا أقفى الهجير وص�ار دور الب�راِدي
ي ِد ا لل�ف�و ا   و د ة  ح�ل�و ل�ٍف  ا سو و
ِدي ا بي�ٍض ج�د لرس�الن  ا رد  وا من 
ريح البخترى ف�ي صحاص�يح  واِدي
ي ِد ل�ب�ال ا بعي�د  م�ن  حبّ�ه  ر  خت�ا ا
دي ه�ا على خي�ر  ما صلّى  عقب  من 
شعاع ضوه مع سن�ا الصب�ح ب�اِدي
سوٍد جنوبه م�ن صب�اح  وهج�اِدي
ِدي لزب�ا ا ري�ح  مث�ل  بريٍح  وفاحت 
ي ِد للم�ن�ا ينت�ب�ه  ما ه�ه  تن�د ل�و 
ي د ي�ا أل ا لم�س  عن�د  ر  يجضو نجٍر 
ى د ا ي�ز ه  د ق�و و جم�ٍر عل�ى  حّطه  و
ى د ب�ك�ا ي�ن�ه  عر ا ذ بهي�ٍل  بّه�ر  و
فهود الرجال الل�ى تضي�م المع�ادي
ي د ق�ا ر ل�ٍم  ز ل  تقو ق�ه  فو لحي�ل  ا
ي د ا م�ر ي�ة  غا و ل�ى  با ى  ه�و ا  ه�ذ
لنف�ادي ا ه  بكى عل�ى ح�ٍيّ ورا أ وال 
ي د ل�ع�ب�ا ا كف�ي�ل  الّ  إ م  و ي��د ال  و

والشاعر محمد بن مديبغ التميمي يوصي دلّته:
يا دلتي ال يجزع���ك واه����ج  الن��ار
ر خي�ا أ و كي�ل  مشا نا  جو ليا  بي  أ
ر لجا ا عن  جي  حجا غظلم  أ ما عنك  يا
تْحضنين�ه غ�ٍي  با ال  إ جبت�ك  ما
ضمين�ه بّ�ي  ر ق  ز ل�ر ا و قلّطك  أ
لّظغين�ْة ا ي  ز تق�ا عنى  ما م  يو ال و

أّما حمد بن ناحي المطيري يفّضل عمل القهوة 
عصراً حيث ينتشر الفيء ويهّب البراد العليل:

يا زين شبّة نارها العصر يا خليف
لكي�ف ا ية  غا على  ل  فنجا ت  كسر
ي�ف ر لعجا ا ن  يبّ�و يير  مسا نا  جو
ي�ف ر لمحا ا طيبين  لف  ا سو ا  بو جا
ي ِد ا لب�ر ا ن  ا ز و لفيّ�ه  ا ل�ت  ما ال 
ال ع����ّج ريحه م���ثل ري��ح الزب�اِدي
لمنادي ا مثل  لنجر  ا دنين  أوحوا  ليا 
اللي عليهم يقه���رون الط������رادي

سالمة  زيد  للشاعر  مشهورة  قصيدة  وهذه 
تبيّن  القهوة  في  1334ه�  عام  المتوّفى  الخوير 
يشير  أن  بعد  يقول  القهوة،  بإعداد  العناية  مدى 
أن  وبعد  القوافي،  نظم  من  وتمّكنه  إلى شاعريته 
يفخر بكرمه وأّن بابه مفتوح أبداً وناره ال تخبو 
يقوم  من  وإن  قهوته صافيه  إن  يقول:  دالله  عن 
من  بدءاً  العمل  لهذا  كفائه  ذو  مؤهل  بإعدادها 
على  وحرصه  الجمر  على  الشامية  الدلة  وضع 
أن  إلى  عنده  الكيف  هي  التي  البّن  حبات  تقليب 
تصفر وتحمر وكأنها الذهب ثم طريقة سكبها من 
ال تنتقد  إلى أخرى حتى تكون صافيه تماماً  دلة 
لسان  يغلق  بأن  ينصح  كما  تذوقها  مرحلة  حتى 
الدلّة بالليف كي ال تدخله الحشرات، وتقّدم ألبطال 
والكرم،  المروءة  من  قمة  في  هم  وممن  الرجال 
يشترون القهوة ولو غال ثمنها ال يرجون من وراء 
أو تجارة، ويشترون ما يلزم لها  اقتنائها مكسباً 

من الهيل الذي يجلب من الهند فيقول:
قافي كل  على  يبدع  ال��ذي  ق��ال 
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صافي بكر  على  ل��ّق��م  بمنومسْة 
غافي النذل  تونس  ما  ليا  خلّه 

طافي ال��ن��ار  سنا  عنهن  م��ا  ب��دالل 
السوافي عليه  تسفي  مبرهٍج 

السنافي يا  بالعجل  ولّقّم  واحمس 
شافي الغوش  من  ق��رٍم  حّماسها 

المصافي سريب  عن  وَصَفّه  وزَلّ��ه 
الّرعافي غشاها  منه  ليا  ِك��َنّ��ه 

وب��ه��اره��ا م��ن ي��ّم��ة ال��ه��ن��د الف��ي
هوافي طيوٍر  من  تزمل  كان  وإن 

األش��اف��ي ب��ي��ن  ش��ف  ال  فنجالها 
الخوافي ِف��ّج  بين  من  لها  يبرى 

المقافي خ��الف  يثني  لمن  صبه 
وافي للمّروات  اللي  بها  ونَفّل 

جزافي ش��راه��ا  غليت  ليا  ال��ل��ي 
تشافي ع��ل��وٍم  مني  س��ام��ٍع  ي��ا 

بخافي ت��راه��ا  ضحكت  ل��و  دن��ي��اك 
يافي العمر  ما  قبل  من  منه  انهب 

للذالفي ن��اه��ٍج  ع��م��رك  ص��ُيّ��ور 
طافي الجمر  لظى  يمسي  ما  صُيّور 

كافي الكيف  م��ع  ع��ٍزّ  حصل  وليا 
مواليف ري��اٍم  ياتن  ضامٍر  من 

توليف سكران  ابن  شغل  من  عليه 
مهاديف ب��ٍطّ  مثل  دالٍل  وق���ّرب 

جيف بابهم  دونهن  ال  من  بوجار 
السيف ركزة  في  طق  ما  خلْقته  من 

تطريف الجمر  لها  ط��ّرف  بشاميٍة 
الكيف على  حريٍص  يقلّبها  داي��م 

حيف يا  بالكيف  قال  أحٍد  خوفة  من 
المشانيف لوح  فوق  من  الّذهب  نثر 

العواصيف زج��ر  يقداه  مركٍب  في 
الليف بأشقر  أفواهها  فسّد  بيٍض 

شيف شاربه  شفا  من  يجذب  كن  ال 
شيف ليا  سهيٍل  ِت��ْرَم��ْه  بكايٍر 

تقذيف الملح  ي��ق��ِذّف  الفرنج  ي��وم 
والمصاريف به  الَتّْجرات  ر  دَوّ ما 

بنصي�ف الدالليل  عند  رّط��ل��ه  م��ا 
عِرّيف كل  نافٍل  اللي  من  خذها 

والتكاليف قا  الِشّ دوال��ي��ب  يبرم 
مواجيف ركابك  تقفي  ما  صٌيّور 

بالتتاليف تكمله  الليالي  سمر 

مواليف رب���ٍع  ك��ل  ت��ف��ّرق  دن��ي��ا 
التحاسيف كثير  الدنيا  على  ماني 

وقال الشاعر:
ق�ه و ذ و فه  حو ل  لفنجا ا ي  مسو يا 
قه حقو في   في ٍ  ا و للي  ا على  صّبه 
ق�ه و بر عج   تال للي  ا على  سقها  و
ق�ه و يذ عٍد  كل  للي  ا على  سقها  و
ناس على   ٍس  نا وبد  ل  لرجا ا خص 
س للنا لنفس  ا يطمن  و لصحن  ا يمال 
س يب�ا ق   ي�ا ر ال ا م  يو بعه  ر ك  فكا
س ا مر أل ا ت   عطا مثل  ه  ر خبا أ تلقى 

سبيل  بن  خنيفر  بن  فديغم  الشاعر  وقال 
الرشيدي في وصف القهوة:

لنوم هوج�اس ا عن  ني  جا رحة  لبا ا
ومحم���اس عل�ي ق���ّرب دلتي���ٍن  يا 
س نع�ا ك�ل  ق�د  ر من�ه  لي�ا  نّبي 
ل�راس ا يداوى خوى  سويت فنجال 
لوال ب�ن زين�ات األجن�اس والله يا 
للى عوى عقب األدماس ا لقنب قنيب 
س يّب�ا ق   ي�ا ر أل ا م  ي�و ع  فز ال  من 
ِع نو ك�ل  على  جيٍس  ا هو جتني 
وط�������وِع خلّك ليا أرسلتك همي���ٍم 
ِع لتبو ا ل  عي�ا ج�ب  ا لو ا جة  سّها
ِع قو لو ا ط  لبط�و ا ن  يش�د ل  ال بد
لج���ا ف�����ى  ضلوِع اردع به��ن هٍم 
ِع جو ي�ه  د حا علي  يا لظما  ا غير 
ل�ه فزوِع ح�ٍد يبي  يوم السعة ما 

كان الرجال يحملون القهوة في أردانهم، ألّنهم 
ال يستطيعون االستغناء عنها في حلّهم وترحالهم، 
وهو  حرب،  من  ونيان  بن  محمد  الشاعر  وهذا 

شاعر واقعّي، يعترف أّن المرء بين يسر وعسر،
وكان له جار اقتنى دالالً فاخرة وتظاهر بالكرم، 
ونزل على محمد ضيف، وأعّد له القهوة بحضور 
جاره الثري، فأراد التباهي أمام الضيف بأنه يملك 
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القهوة الجيّدة الغالية، فسأل محمد بن ونيان قائالً: 
هل قهوتك يمانية؟ فقال: ال، إنها شامية. فطلب من 
محمد أن يكفأ الدلة ويعيد عمل القهوة، وناوله حفنة 
وأعّد  القهوة،  وسكب  محمد،  فأحرج  قهوته،  من 
قهوة مما قّدمها جاره، وعندما خلد الضيف للنوم، 
وانصرف جاره إلى بيته، أنشد هذه القصيدة التي 

تصور حالته وحال جاره وما حدث بينهما :
يملّ�ه م�ا  يل�ه  سا لل�ي  ا يا  لله  ا يا 
َملّ�ه و لي  َصا على  كّنه  لمن  ج  تفر
ضاق صدري جبت نج�ٍر ودّل�ْة ال 
لمسّير عمس عندي دوا له ا وإن جا 
ّل�ه ز أ جي�ت  لي�ا  بك�ر  على  بكر 
نملّ�ه م�ا  لخ�ال  ا ش  هّتا كثر  ن  إ و
بظلّ�ه ق�ف  يا ش  ل�ال ا لد  و ٍم  يو
بِح�لّ�ه ق��ٍت  و ك�ل  ي�ٍن  معّبر و
بجلّ�ْة ق�د  نو ح�ٍيّ  و هشيم  حٍيّ 
كل�ه لكي�ف  ا نجمع  و بيسٍر  ٍب  نو و
محلّ�ه م�ن  ن�ٍي  عا لضيٍف  تعبا 
لِرشاشي با لخَضر  ا لعشب  ا منبت  يا 
شي لمم�ا ا علي�ه  ق�ت  ضا متحّي�ٍر 
يطفي لهي�ب بجاش�ي وسّويت م�����ا 
فنجال م��ا س����ّواه خط����و الخداش
ش�ي لنقا ا ت  عا و د مر ب  خضا يشبه 
ش�ي نبه�ا با ٍة  ف��ز علين�ا  حقّ�ه 
ش�ي يها ج�ل  ا لمر ا ب  ر د على  كّنه 
ش�ي ما ق  ز لر ا و د  كا ما  على  نصبر 
ش�ي ب�ال م��ٍرّ  و ه�ا  نبّهر م�ٍرّ  و
ش�ي لغشا ا م  أ مّيٍة  لشا ا على  ٍب  نو و
ش�ي نتفا ا نح�ّب  ال  و د  قَصا نمشي 

يطلب  المراغين،  قطنان  بن  الشاعر سعد  قال 
الدالل  ويقّرب  الفراش  يجّر  أن  مساعده  من 
يحتسونها،  التي  القهوة  لون  والفناجين، ويصف 

ومقدار جودتها وغالء ثمنها:
ل�ي ال لد ا ت  ه�ا و لنا  ش  ا لفر ا جّر 
ل�ي شتعا ا م  و د ر  لن�ا ا ة  حال ى  تر
ل�ي ا لغز ا م   د مث�ل  شقر  أ ل  فنجا
ل�ي غا ن  كا لو  م  لسو با لها  تعب  ا

لي با شف  هو  ث  لمثلو ا لها  ي  نشر
ن�ا تد ر  لن�ا ا على  تيٍر  مغا بع  ر أ
ن�ا د أ من  عليهم  جيٍل  فنا قة  سو و
ن�ا د ز لكيف  ا من  شي  نقص  ليا 
ن�ا نشد م�ا   لثمن  با د  ّو ز ن  كا لو 
ن�ا بلد عن  ح  ز نا قه  سو ن  كا لو 

ولسعيد بن قطنان المراغين يطلب من رويشد 
بالنجر،  ويدّقها  القهوة  ويحمس  النار،  يشعل  أن 
موسيقىآسرة  فيخرج  النجر  يدّق  من  وهناك 

تشنّف اآلذان:
رويش���د شب ض���و المن�اره  قم يا 
ه ر عب�ا ي�د  ا تز ك  ح�ّر ليا  نجٍر 
مس���وي الفنج����ال كّث�ر به�اره يا 
حاذ���ور يا الصب�����اب تثن�ي م�داره
ره وق�����ا عرفن���ا  لي�ا سي�ر  حٍد  أ
ة ر خس�ا بلي�ا   ش�ي  نا حٍد  ا و كم 
نا ما نعرف الصق���اره أ هو يحسب 
حبن�ا والله لجم������ع الت�ج�اره يا 
يير لمسا ا د  يقو ته  صو من  ت  ها ثم 
زين ص�����وته بين عوج الدواوير يا 
تي�ر مغا ٍن  ثم�ا يتلن�ه  و جل�ف 
سير لمخا ا ن  ينطحو للي  ا على  الّ  إ
كي�ر لتفا ا ر  و ي�د سي�ر  ليا  حٍد  ا و
تصبير لبخل  ا على  نفسه  مصّبٍر 
عي�ر لمنا ا ب  حسا من  ه  عمر يعد 
ي�ر ذ لمعا ا ف  َنَعْر حّنا  ء  لحيا ا ال  لو

 قال الشاعر نجا الرشيدى في وصف القهوة:
لن�اس ا فى هجع�ة  ن  لبارحة سهرا ا
نع�اس نام�ت وال طّبه�ا  العي�ن ما 
لهواجيس هوج�اس ا رٍن علي من  طا
أكيل في مكيال فك�رى  واألحس�اس
قمت أضرب األفكار بأخماس وأسداس
ليا قلت هانت ردها بالحش�ا الي�اس
ال�راس ٍل يعالج خ�وا  وسويت فنجا
طراف محم�اس أ على  قلّبت حمستها 
ودّنيت من صوته يهجرس تهجراس
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بقي�اس لكي�ف  ا على  وقّننت طبختها 
س نف�ا لل ى  مغ�ّذ يحه  ر ا  هو عطٍر 
س ا س�و و في�ه  ط�ٍر  خا ي  يهّد فه  خا
بالحش��ا مسه�رته�ا عي���ني هموٍم 

فت�ه�ا مطر لن�خ�ل  ا ة  س�ال ل  تق�و
ليت�ه�ا تا ف��ى  و ل�ه�ا  ّو بأ ت  فكّ�ر
سعتها في  ضيقها  عن  ها  ّد ر أ و
تمته�ا كا ٍة  بعب�ر تفي�ض  عين�ي  و

http://ar.wikipedia.org/wiki/CoffeePalestineStereo.jpg
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تم�ت�ه�ا خا ج  ل�ف�ر با يع�ج�ل  لله  ا
تحته�ا م�ن  لغض�ا  ا جم�ر  لٍة  د فى 
ته�ا جذ حبّ�ه  ق  ا ح�ر إ قب�ل  ى  يمنا
عبت�ه�ا ال ي�ٍد  جته�ا  ه  ي�د نج�ٍر 
ت�ه�ا قهو و هيله�ا  قيم�ة  ت  ر ق�ّد و
شّمت�ه نف�س العلي�ل اشتهته�ا ليا 
مخفيته�ا مهجت�ى  ٍح  و ج�ر د  تبر و

فعارضه ولده فيصل نجا الرشيدى فقال:
قصيدى وانتفض واقضب  الفاس قم يا 
يجى لعين�ى عم�اس وشّب القوافى ال 
لب�اس ا يداوى ه�ل  بّنه  أشقٍر  وسّو 
وصب المعانى واكتب الصدر قرطاس
لم�اس وا در  كنه�ا  ن�ى  لمعا ا جتن�ى 
نب�راس الشع�ر  لى فى خاطر  من غا
س ا ج��ر أل ا ق   د ت�ق�ل  ه�م  لعنبو يا
راسى وال ط�اب األون�اس طبت يا  ال 
للهّم عسّ�اس لي�م  ا وأغوص  وأجهم 
وأعقل رحول الغدر في صدر األنجاس
بوى أنا ما عندى إالّ أن�ت بالن�اس يا 
في صفته�ا سية  لقا ا ه  لغضا ا ت  وها
مجهمته�ا خل�ى  ا د ى  ر ا لط�و ا ى  ت�ر
م�ا السم�ر ق�د حمته�ا يا  فى دلٍة 
سعته�ا ما لسم�ا  ا و ق�ت  ضا لنف�س  ا
سمته�ا فيص�ل  ت  بني�ا م�ن  غلى  أ و
صلته�ا و م  لنج�و ا تبغ�ى  ل�و  ه  يمنا
هجته�ا نف�ٍس  ك�ل  ٍس  هجو ليا  و
لهج�وس وجهته�ا ا منين  أعرف  لين 

قيت�ه�ا سا م  تبت�ر ٍح  جم�و كب�ح  أ و
لته�ا مبذ ى  ي�د ف�ى  نفي�ٍس  ل  بذ أ و
وه�ذى صفته�ا ليمنى  ا لك  وروحى 

وقال سليمان المحمد الهزاع:
ل فنجا سو  لغضى  ا جمر  على  في  ال
ل ب�ا غر لب�ن  ا بل  مغر يم  قد حيثك 
ل لب�ا ا لنا  يلفت  ب  لمطلو ا على  خلّه 

ل م�ا ة  لمبهر ا ثعلب  من  نطلق  ا لى  إ
ل�ي غا و خي�ٍص  ر من  بٍن  ل  فنجا
ل�ي ال لد ا ت  ا ط�ر مصا عن�د  حكيم 
ل�ي لمقا ا ا   بمب�د لمعنى  ا لنا  يفتح 
ل�ي حيا ت  ا مخف�ر ب  خضا ي  يشد

وقال أحد الشعراء يفرج عن ضيق صدره:
إن ضاق صدري قمت أحوف المعاميل
كي�ل ب�ال  هي�ٍل  س  لمحم�ا با نحط  و
ذي�ل ب�ال  ح�ل  لسوا ا مثل  غدت  لمن 
ولن أقبلن عوس الركايب م�ع اللي�ل
السجاجي�د ديب�اج لهم زي�ن  نفرش 
لمواكي�ل بصح�ون ا ونطلع لهم زين 
ر ع�ا به�ن  ي  يب�د قبل  من  فهن  حو أ
ر لن�ا ا على حاج�ز  لطبخة  ا ونحمس 
حمرا وصفرا وصاحب الكيف بيط�ار
ر لج�ا ا ري  ي�د ال  قبل  من  لهم  نهفي 
ونجيب شاة ما حنا على الضيف حّذار
ر نه�ا أ عل�ى  سين�ه  ر غا بٍرّ  حب  من 

 وقال آخر عندما شعر بضيق في صدره:
للي�ل ا لي  تا لي  لي شب  با ق  ن ضا إ
وثنتي�ن لحاجات خمسه  ا من  ّني  ود
لهي�ل ا و لنجر  ا و س  لمحما ا لي  ّني  د
لهيل ا بها  ل  جز و لطبخة  ا لي  ّني  د و
لعي�ن ا مريوشة  بخد  دي  با لز ا شبه 
ي د ق�ا لر ا م  خ�و لر ا ن  بعيو ر  صا ال 
ي د يش�ا شبي�ٍه  له�ن  ما ني�ة  ثما
ي د ب�ا ز بع  ر أ و تين  مصفا و ة  خمر و
اليا صار أشقر الفنجان جاي وغادي
وال زه��ر ن�����وار ف�����ي ب��ط�����ن وادي

ونختم هذه األشعار الخاّصة بالقهوة بقصيدة 
القهوة الشهيرة للشاعر محمد العبد الله القاضي:

األشفاق التّم  ما  ك��ّل  لقلٍب  من  يا 
االط��راق سواهيج  في  جنود  يجاهد 
واشتاق األحباب  تذكار  له  عن  إن 
الق م��ا  ال��ب��ّن  غاية  م��ن  ل��ه  دّن��ي��ت 
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القهوة العربية

1: معجم الش��عراءألبي القاسم الحسن اآلمدي 
المطبعة العلمية بيروت 2891م.

2: البداية والنهاية الن كثير دار الحديث القاهرة 
8991م

3: ش��ذرات الذه��ب في أخبار م��ن ذهب البن 

العماد الحنبلي دار إحياء التراث بيروت.

4: القضاء بين البدو عارف العارف مطبعة بيت 
المقدس 3391م.

5: قضاء العرف والعادة عبد الكريم الحش��اش 
مكتبة األقصى دمشق 1991م.

6: األدب الشعبي في جزيرة العرب عبد الله ابن 
خميس مطابع الفرزدق الرياض 2891م.

7: األزه��ار النادية م��ن أش��عار البادية محمد 
سعيد كمال مكتبة المعارف الطائف مجموعة 

أعداد.

المراجع والم�شادر

ساق على  نديمي  يا  ث��الٍث  احمس 
واألح���راق وب��ال��ك  والنّية  وإّي���اك 
بالْعراق بّشت  ث��م  لونه  الص��ف��ّر 
أع��ط��ت ب��ري��ٍح ف��اض��ٍح ف��اخ��ٍر فاق
مشتاق ك��ّل  يسمعه  بنجٍر  دّق���ه 
ل��ّق��م ب��دّل��ْة م��ول��ٍع ك��اّن��ه��ا س��اق
يشتاق الكيف  وراع��ي  تفوح  خلّه 
باالشعاق كالزمّرد  قموره  أصغر 
أرناق خمسة  بها  وضحا  على  زّل��ه 
انساق ليا  والشمطرى  زعفراٍن  مع 
بتيفاق وه���ذا  ه���ذا  اج��ت��م��ع  ل��ّي��ا 
االرم��اق عند  زاه��ٍي  صيني  فنجال 
شبراق تقول  ثعبته  م��ن  ص��ّب  ال 
راق كما  صبغه  الفنجال  غرا  شّكل 
ب��االري��اق تساقى  مّنه  إل��ى  خمٍر 
ترياق ري��ق  ش���ارٍب  ك��اّن��ه  راع��ي��ه 
فاق إلى  السكارى  خمر  من  يحتاج 
ماق م��ا  م��ْن��ه  بحّبٍة  يعيل  ع��ْب��ٍث 
حاق ب��ارٍق  غنج  إليا  ْشفتيه  بين 
ب��اوراق عينيه  حبر  من  كتب  سحٍر 
االرن��اق حّص  بخدودها  العرق  كّن 
بالفاق واش���رق  ش��ّع  تبّسم  إليا 
راق به  وال��ورس  المسك  كّن  بالعنق 
الساق مدمج  خايٍف  برفٍق  يمشي 
مشتاق وأن��ت  ساعٍة  لك  صفْت  إليا 
ف��األرزاق عندي  قلت  ما  حضر  فليا 
ه��ذا وص��لّ��وا ع��ّد م��ا ن��اض ب��ّراق
ب��الوراق زاٍج  زّج  ما  النبي  ْعلى 
وخفوق دواكيك  به  األول  ع��ام  من 
بصندوق كتمها  أس��راٍر  له  ويكشف 
الشوق ط��اري  بخاطره  وط��اف  باله 
منسوق العذف  عن  ناقيها  بالكّف 

السوق يفضح  الغضا  جمر  على  ريحه 
مطفوق البّن  بحمسة  تصير  وأص��َح 
الموق لها  يطرب  الياقوت  كما  وْغَدت 
منشوق باألنفاس  العنبر  كما  ريحه 
بخفوق طّق  إلى  يطرب  الهوى  راعي 
ب���لّ���ورٍة م��رب��وب��ٍة ق���ول غ��رن��وق
لوق له  ص��ّح  جوهٍر  له  طفْح  ليا 
الموق صافي  كما  الطافح  وكبارها 
مسحوق باالسباب  ومسماٍر  هيٍل 
مطبوق الطاق  على  الغالي  والعنبر 
مخلوق كّل  عن  العوق  كفيت  صّبه 
لمعشوق ْخ���داٍن  وكرسّيه  يغضي 
الطوق على  بالحمامة  تصّور  رن��ٍق 
معالق منه  ِم���ِزع  وإن  لقلٍب  دٍمّ 
مذلوق ال��ورد  صافَي  ما  من  وْعليه 
ذوق له  ذاق  من  وسرور  الطرب  كاس 
مفهوق والعنق  شفاه  يشّف  خشٍف 
بشعوق البدر  باهي  يضاهي  ْوه��و 
طبوق يعطي  بالطهى  رفيفه  عجٍل 
فوق م��ن  ونونيِن  ص��ادي��ٍن  خ��ّدي��ه 
الشوق بلّورة  صفحات  على  ينثر 
منطوق حسن  مع  البدر  يفوق  ن��وٍر 
مدقوق الشاخ  صدره  في  مشخٍص  ما 
فوق من  الثقل  ضامها  حجوٍل  يفصم 
ملحوق والعمر  الق  ما  زهر  فاقطف 
مخلوق ك��ّل  ك��اف��ٍل  ك��ري��ٍم  ب��ي��دي 
لمشفوق شفيق  الفرقْة  شكا  وم��ا 
وآله وصحبه عد ما سيق ميسوق)6(،7
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محمد الق��سي / كاتب من المغرب

حرف وعادات أهل 
شفشاون

المنقر�سة اأو المهددة ب�النقرا�ض
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حرف وعادات أهل شفشاون
15

مدخل تاريخي:

تكاد تخت�س كل مدينة من مدن املغرب بعاداتها وتقاليدها واأعرافها وطقو�شها 

والرتكيبة  املجتمع  مكونات  ح�شب  وذلك  واملوا�شم  والأفــراح  وامللب�س  الأكل  يف 

ال�شكانية التي توحدها هذه املدينة اأو تلك: برابرة، عرب مهاجرون من الأندل�س، 

مهاجرون من الأرياف، اأروبيون..الخ.

املغربية  للمملكة  الغربي  ال�شمال  اأق�شى  يف  الواقعة  �شف�شاون  ملدينة  وبالن�شبة 

العموم،  على  جبلي جاف  مناخ  ذات  البحر، وهي  �شطح  600 مرت عن  ارتفاع  على 

ترتفع فيها درجة احلرارة لت�شل يف بع�س الأحيان اإىل اأكرث من اأربعني درجة مئوية، 

وتنزل اإىل دون ال�شفر اأحيانا اأخرى يف ف�شل ال�شتاء. 

تبعد عن مدينة سبتة بمائة كيلمتر وعن تطوان 
بستين كيلمتر. أسسها علي بن راشد العلمي سنة 
876ه��� 1471م لتك��ون قلع��ة للمجاهدين الذين 
وجدوا ف��ي موقعها االس��تراتيجي مكانا حصينا 
تتجم��ع فيه قوافلهم التي كان��ت تنطلق في اتجاه 
الثغور المغربية الش��مالية للمقاومة ضد االحتالل 
البرتغال��ي، فأصبحت دار إمارة ومركزا تخطيطيا 
للدفاع والهجوم ومأوى ألس��ر المجاهدين ومقر 
س��كن لهم، وهو ما يعكس ف��ي واقع األمر حقيقة 
الظروف الحربية التي واكبت بناء المدينة، فجاءت 
محمية من الخلف ومش��رفة عل��ى باقي الممرات 

والمداخيل المؤدية إليها من الجهة المقابلة.
وكان اس��تقرار مدين��ة شفش��اون مرهون��ا 
بتحصي��ن الثغ��ور المواجه��ة للعدو، وبالس��هر 
على تفق��د أحوالها وتزويدها بم��ا تحتاج إليه من 
ع��دة ورجال. وكان��ت هذه المراك��ز تحتاج دعما 
مادي��ا وبش��ريا، خصوص��ا أن البرتغاليين كانوا 
يس��يطرون على أجزاء كثيرة من السهول القريبة 
م��ن المدين��ة، وقد ش��ن مؤس��س المدين��ة التي 
أصبحت إمارة مستقلة تحت قيادته حربا ال هوادة 
فيها على البرتغاليين، وأعطى لنفسه حنكة األمراء 
المستقلين، وأظهر كثيرا من الحزم، وساس منطقة 
حكمه سياسية جعلت المؤرخين فيما بعد يتحدثون 

عنه بكثير من االحترام والتقدير، واستمرت إمارة 
الرواش��د لنحو قرن من الزم��ان )من 876ه� إلى 
969ه�/ 1471-1564م( وكانت تش��مل مناطق 

من جبال غمارة وبعض البالد.

هجرة األندلسيين:
عرفت المدينة ثالث هجرات أندلس��ية، األولى 
س��نة 888ه�/1483م فأنشأت بها حومة )حي( 
الخرازي��ن وحوم��ة الصباني��ن. والثاني��ة س��نة 
898ه���/1493م حي��ث حلت به��ا مجموعة من 
األسر األندلس��ية وكانت السبب في إنشاء حومة 
ريف األندل��س وكانت تغطي حوالي ثلث س��كان 
المدين��ة. والثالث��ة كانت س��نة 907ه�/ 1502م 
والتي نتج عنها إنشاء حومة جديدة بالمدينة وهي 

حومة العنصر.
وق��د أحدث ه��ؤالء تط��ورا مهما ف��ي إعمار 
المدينة والحفاظ على الطابع األندلس��ي في البناء 
والتش��ييد، ويالح��ظ هذا ف��ي المس��اجد العتيقة 
والحمامات والفن��ادق والبيوتات الكبرى بفضائها 
المفتوح وزخرفة سقفها وأبوابها زخرفة أندلسية 
باأللوان الطبيعية ونوافذها المس��تطيلة والمربعة 
ذات الشبابيك الحديدية الرائعة الصنع، وزجاجها 
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الملون تش��به في ذلك النموذج الشامي. ثم أبواب 
المدين��ة وأقواس��ها وأزقته��ا الضيق��ة ودروبها 
الملتوي��ة، والج��دران المصبوغ��ة باألبيض، كما 
أن حضارة األندلس حاضرة في تطريز األلبس��ة 
النس��ائية والرجالية، وفنون النقش على الخش��ب 
وف��ن الدرازة والخرازة والخراطة والمطاحن، وقد 
عرفت المدينة عبر حقبها أن بعض األسر األندلسية 
كانت تختص بحرفة من الحرف وتشتهر بتجارتها 
كصناع��ة الص��وف والحري��ر والجل��د والنجارة 
وغيره��ا، كما أن هن��اك تقليداً أندلس��ياً )غرناطياً 
بالخص��وص( جميالً هو ولوع النس��اء بالنباتات 

وخصوصا زراعة الحبق. 
وم��ن المظاه��ر الت��ي يتجل��ى فيه��ا التأثير 
كالس��لهام  المالب��س  الموريس��كي  األندلس��ي 
والصدرية والفراجية والتحتية والمضمة والحايك 
ال��ذي كانت تس��تعمله المرأة في شفش��اون عند 
الخروج، والسبنية والشربيل والريحية واألحزمة 
والح��راز وأغطية األفرش��ة والموائ��د والمخدات 
المطرزة بالحري��ر، والمائدة األندلس��ية حاضرة 
هي األخرى في الوس��ط الشفش��اوني بأطعمتها 
المختلفة كاإلس��فنج، والتفاي��ا، والتريد، والثردة، 
والدشيشة )السميد( والمجبنة والرغايف وبعض 
أنواع الحلوي��ات، وحتى األدوات المنزلية ال تخلو 

هي األخرى من أندلسيتها.
أما الموس��يقى األندلسية فإنها باقية بأنغامها 
وشداها تطرب األسماع في المناسبات، بل ويقام 
لها مهرجان س��نوي تحضره الوف��ود من جهات 
مختلفة من المغرب بل ومن خارجه فأطلقوا عليها 
أس��ماء عديدة؛ بنت الحمراء، غرناط��ة الصغيرة، 
فردوس المغرب األندلس��ي، وديعة األندلس��يين 

بالمغرب.
وعلى العموم فإن مدينة شفش��اون محروسة 
بالتقالي��د االجتماعي��ة الصارم��ة ف��ي الطقوس 
واالحتف��االت الدينية واالجتماعي��ة. زارها األديب 
أمين الريحاني س��نة 1939م وكانت تعيش تحت 

االحتالل االسباني فوصفها قائال:
"شفش��اون مجموع��ة ظ��الل عل��ى األف��ق 
المش��رق... الصروح البيض��اء، المفتوحة بتيجان 

الحصون، الحاملة خارجات وداخال رسالة الحمراء 
ف��ي الهندس��ة الغرناطية ش��كال ومعن��ى –جمال 
وتفصيال- في النقش والتلوي��ن وقل الغناء، وإن 

أجمل األلحان لفي هذا الزخرف وهذه األلوان".
وتبقى شفشاون كما وصفها الشاعر المغربي 

المرحوم محمد الحلوي:
شفش��اون يا مهد الجه��اد وقلعة

للدين كانت في القديم ولم تزل
يا فتنة الش��عراء هل ينس��اك من

ملت رؤاك عيونه وبك انشغل؟
وعيون��ه بقلب��ه  ي��زال  ال  م��ن 

أعمى عن اإللهام في دنياه ضل
أّن��ى اتجه��ت رأيت س��حرا ماثال

ومتى نهلت اشتقت بعد إلى علل
في صمتها س��حر، وفي نسماتها

 عطر وفي ش��اللها كنز هطل.

يشكل المجتمع الشفشاوني جزءاً من المجتمع 
المغربي، يش��ترك معه في مجموع��ة من العادات 
والتقالي��د واألعراف والطق��وس والحرف والمهن 
توارثتها أجيال بعد أجيال منها ما انقرض وتالشى 
م��ع الزمان ول��م يعد له وج��ود إال ف��ي الذاكرة 
الش��عبية واألمثال، بعدما داستها عجالت التطور، 
ومنها ما زال يذكر اسمه في بعض األحياء واألزقة 
)الخرازين، الصبانين، الصياغين، الدباغين..الخ(، 
بل وحتى في أس��ماء العائالت العريقة )الصبان، 
الخ��راز، الدباغ، الدراز، الطب��ال، الالمين، اللحام، 
الغسال، الكراب، العطار، الخباز، الحايك، الصباغ، 
الغ��زال، الحداد، النج��ار، الم��ؤدن، الفقيه...الخ(. 
ومنها ما يزال يص��ارع التطور والحداثة من أجل 

البقاء، أو هي في طريق االندثار والّزوال.
نقوم في هذه الدراس��ة بإطاللة على جزء من 
ذاكرتنا لمؤانس��ة ذاكرة النس��يان، ونحن نعرف 
ببعض المهن والح��رف المرتبطة بعادات وتقاليد 
س��اكنة مدينة شفش��اون، دون أن ندعي اإلحاطة 

بها كلها.
والبد من التذكير هنا بأن هذه الحرف والمهن 
هي تقليد عربي، برب��ري، يهودي، كانت موجودة 
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باألندل��س وانتقل��ت إلى المغرب واس��تمرت على 
نف��س المن��وال، ومنها ما تطور حس��ب الظروف 
والمحي��ط الذي انتعش��ت فيه بع��د اندماجهم مع 
الس��كان األصليين فأثروا وتأثروا وانتظموا فيما 
بينه��م، وكونت وحدة متكامل��ة ومندمجة تميزت 
بخصوصياتها من مدينة ألخرى ومن بيئة ألخرى 
ولله في خلقه ش��ؤون. فالعرب كان��وا يحترفون 
الفالحة والغراسة ونسج الحرير والغزل والنسيج 
والتج��ارة فيهم��ا، وبي��ع العطر والش��مع واللبن 
والفاكه��ة والخضر والخبز. أما البربر فقد امتهنوا 
العدي��د م��ن الصنائع مث��ل ظفر الحلف��اء والقنب 
والحب��ال وصناعة المحاريث والس��الل والبراذع 
والش��طاطيب وحمل الم��اء والبن��اء، والفحم. أما 
الموالي فمن صنائعهم الحياكة والخرازة والنسج 
وس��بك الحديد وصناعة آالت الح��رب والنحاس 
وآالت الخيل وس��رجه، وامتهن��وا كذلك الصباغة 
والحجام��ة والتطبي��ب والطحن وخراط��ة العود، 
ونجارة الخشب وتس��مير البهائم. ومن خدماتهم 
للمجتمع ضرب الطبول والبنود والقيام بالمساجد 
واآلذان ورصد الوقت ودفن الموتى وحفر القبور 
وحراس��ة األسواق ليال وحراس��ة الفنادق وحمل 

السلع من بلد إلى بلد.
وامتهن من أس��لم من اليه��ود بخياطة الملف 
والثياب وظفر القيطان ونس��ج الُعقل والقلنصوات 
وصبغها والحجامة والداللة في األسواق وإصالح 
النعال المخروزة. أما الموالي منهم فقد اش��تغلوا 
بصناع��ة الصاب��ون والفانيد وتش��بيك الفداوش 
والش��عرياء والترد والمقروض، وتس��فير الكتب 
وتزويق الخشب وتركيب المناسج وضرب الدينار 
والدراه��م وحلي النس��اء وفرط الجم��ان وخدمة 
الزجاج وتصفية المع��ادن وصناعة القدور، ومن 
خدماتهم طبخ األخباز واألسفنج والشواء وعصر 
الزيت وحملها وتخليص الرباع وتزليجها وخدمة 
الحمامات وسقاية الماء وكراء األواني )ينظر ذلك 
بالتفصي��ل في كتاب )ذكر بعض مش��اهير أعيان 
فاس ف��ي القديم( لمؤلف مجه��ول / تحقيق عبد 
الق��ادر زمامة نش��ره في مجلة )البح��ث العلمي( 
العدد: الثالث والرابع، الس��نة األولى- 1964م(. 
وذك��ر ابن حزم ف��ي كتابه "ط��وق الحمامة" أن 

نس��اء األندل��س اش��تهرن بمهن مارس��تها هي 
األخ��رى في المجتمع كالطبيبة والحجامة والداللة 
والماشطة والنائحة والمغنية والمعلمة والمستخفة 

والصانعات في المغزل والنسيج. )ص:19(.

الدلل

مهن��ة كان يمارس��ها الرج��ال، ويق��وم بدور 
الوس��يط أو الوكي��ل بين البائع والمش��تري، يدلل 
الصعوب��ات التي تعترضه��ا، يع��رض أنواعا من 
الصناعة التقليدية المحلي��ة بالخصوص )الجلباب 
واألحذي��ة التقليدي��ة- البالغي للرجال والنس��اء( 
وذلك كل مس��اء بعد صالة العصر باس��تثناء يوم 
الجمع��ة )كان يوم عطلة للجميع في الحي التجاري 
المعروف )السويقة( وهو أقدم أحياء المدينة. حيث 
توج��د الدكاكي��ن الكثيرة المصطفة يمنة ويس��رة 
والمنفرد بخصوصيته التجارية، ويبتدئ من مدخل 
الحي المطل على الساحة المعروفة )وطاء الحمام( 
وينتهي عند وس��ط الطريق المؤدية إلى باب العين 

وهي من األبواب السبعة للمدينة القديمة.
يقوم الدالل بالوقوف عند كل دكان لعرض ما 
كلف ببيعه من السلع وذلك من أجل االطالع عليها 
ومعاينتها وذكر اسم صاحبها وثمنها، وللمشتري 
الخيار ف��ي الزيادة في ثمنه��ا أو رفضها، وهكذا 
ذهابا وإيابا إلى أن تقف على آخر من ثّمنها، ويأتي 
صاحب البضاعة ألخذ ثمن بضاعته من المشتري. 
ويتقاضى الدالل األجرة منهما معا حس��ب العرف 
المتبع في ذل��ك. ويتعاطاها في الغالب أهل الطبقة 
المتوّس��طة. ويعرف هذا الس��وق ازدحاما كبيرا 
لكث��رة رواده من المتبضعين من س��كان المدينة 
ومن القرى والمداشر المجاورة  وخصوصا أيامي 
اإلثنين والخميس حيث يعقد الس��وق األس��بوعي 
للمدينة. ويزداد الس��وق ازدحاما أياما قبل األعياد 

الدينية )عيد الفطر وعيد األضحى وعاشوراء(.
ل��م تقتصر مهنة الدالل على مدينة شفش��اون 
فقط بل كانت موجودة في كل المدن العتيقة كفاس 
ومراك��ش وتطوان والرباط.. وهناك مثل ش��عبي 
مغربي يقول: "إذا نصحك داللك ال فضل ال راس 

مالك".



عادات وتقاليد  118
الثقافة الشعبية  ـ  خريف 2011العدد 15

البراح:

هو المنادي الذي يتولى اإلعالن واإلشهار في 
األسواق واألماكن العمومية، أي إبالغ الناس بأمر 
ه��ام من طرف الس��لطة، أو ممن ضاع له ش��يء 
ينشده فال يفتأ يرفع عقيرته عابرا أسواق المدينة 
وحاراتها، وكان يختار لهذه المهمة ممن له صوت 
جهوري يساعده على أداء مهمته. ومن المهام التي 
كان يقوم بها في مدينة شفشاون هو اإلعالن عن 
بيع للعقار )بيت- أرض فالحية- غرفة أو أكثر في 
منزل ما- دكان- متاع للورثة( بعد صالة الجمعة 
في س��احة وطاء الحم��ام قرب المس��جد األعظم 
فيلتف حول��ه الناس بعد خروجهم من المس��جد 
ويش��كلون حلقة دائرية كبيرة وهم ينصتون إليه. 
إضافة إلى اإلعالن ع��ن االحتفال باألعياد الدينية 
ودع��وة الناس إل��ى إقامة صالة العي��د بالمصلى 
في الموعد المحدد لها، وه��و يجوب أحياء وأزقة 
المدينة، واإلعالن عن موعد صالة االستسقاء أيام 
الجفاف، وعن مناس��بة وطنية كزيارة ملك البالد، 
أو إذاع خبر ذي أهمية. وهي عادات كانت موجودة 
باألندلس انتقلت إلى شفش��اون م��ع المهاجرين 
الموريسكيين الذين استقروا في أغلب مدن وقرى 
ش��مال المغرب، ولهذا لم تقتصر هذه المهنة على 
المدينة فقط، بل انتش��رت في األسواق األسبوعية 

بالبوادي المجاورة.

العرا�شة:

مهنة تقوم بها النس��اء، وهي من العادات التي 
كانت ش��ائعة بكثرة في المدينة، تختص بها نساء 
محترف��ات، خبي��رات بأمور ومجري��ات الحي أو 
الزقاق وس��كانه والعالقات االجتماعية التي تربط 
بين أهل الحي وأسمائهم تقمن باستدعاء الضيوف 
)النس��اء بالخصوص( المرغوب بحضورهن إلى 
حفل العرس قبل أيام المناس��بة بأس��بوع أو أقل 
من ذلك لتتمكن النس��اء من تهيئ أنفس��هن لليوم 
الموعود س��واء فيم��ا يتعلق بالمالب��س والحلي 

والتزيين.
تق��وم العراضة وهي تج��وب األحياء واألزقة 
ب��دق أب��واب بيوت األس��ر المس��تدعية في وقت 

مناس��ب عادة ما يكون بعد صالة العصر مخاطبة 
إياها بعد إلقاء التحية وبأسلوب مهذب قائلة: "إن 
األس��رة الفالنية تس��تدعيكم للحض��ور إلى حفل 
العرس يوم كذا على الس��اعة ك��ذا"، ويرد عليها 
أه��ل البيت بالدعاء بأن يجعل الل��ه البركة ويكمل 
بالخير على أهل��ه. وأحيانا تدخل البيوتات لتتمكن 
من مزاولة مهمتها بصفتها المبعوثة الرس��مية من 
لدن أه��ل العرس إلى البيوتات والعائالت العريقة، 
وأحيانا تجلس الحتس��اء كأس من الش��اي. وبعد 
إتمام مراسيم "العرضة" تقدم لها العائلة المعنية 
بالف��رح أجرته��ا نقدا وقطعة م��ن القماش، مقابل 

عملها. 
إن مهنة )العراضة( اليوم في مدينة شفشاون 
هي ف��ي عدها التنازل��ي، فقد عوض��ت ببطاقات 

الدعوة والهاتف أو بواسطة األنترنت.

الح�ّشارة:

وهي الم��رأة المحترفة التي تظهر في حفالت 
النس��اء حي��ث تق��وم بإنش��اد األم��داح النبوية 
واألزج��ال واألدعي��ة والتوس��الت، يصاحبه��ا 
مجموعة من النساء بين 5 و 7 تقودهم الحضارة 
وال تس��تعمل من أدوات الطرب إال الطبلة والدف 
والطر وأحيانا الض��رب باأليدي. تحضر حفالت 
الزف��اف والعقيق��ة والختان واالحتف��ال بالمولد 
المناس��بات  الش��ريف. وغيره��ا م��ن  النب��وي 
كالمهرجان النبوي لألمداح والس��ماع الذي يقام 

في المدينة في ش��هر يونيو.

العريفة: 

هي الم��رأة المعينة من قبل الس��لطة للدخول 
إلى المن��ازل والتعرف على ما بداخلها بدل الرجل 
وتكون معتمدة عند القاضي الشرعي في اإلشهاد 
على شؤون النساء التي ال يسمح للرجال االطالع 
عليها ويشترط فيها الذكاء والفطنة والجرأة. وهي 
الي��وم معتمدة من طرف البلدية وتتقاضى أجرتها 

شهريا كالمقدمين.
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الطراح:

مس��اعد صاح��ب ف��رن 
الخبز، يسمى طراحا، يحمل 
إلى  البيوت��ات  م��ن  العجين 
الفرن ثم يرده إلى أصحابه، 
فوق رأسه وبين أيديه، وعادة 
ما يكون سنه ما بين )14 إلى 
18( ويكافأ على عمله بخبزة 
صغي��رة تصنع له أو نصف 
خب��زة م��ن ط��رف صاحب 
الخبز. وكان التنافس ش��ديدا 

بينهم من سيصل إلى الطالب لخدمته وكانت عادة 
النس��اء في المدينة أن يطرقن عل��ى مهماز الباب 
طرقات س��ريعة وقوي��ة إيذانا لطلب��ه وهو عرف 
توارثه الس��كان وأصبح معروف��ا لدى )الطراحة( 
وقد انقرضت هذه المهنة اليوم وأصبح أهل البيت 

يحملون عجينهم بأيديهم إلى الفرن.

الطبال:

هو الضارب على الطبل، وكان يحترفها رجال 
يقوم��ون بالض��رب على الطبل، يس��تأثر كل حي 
من أحياء المدينة بطباله��ا الذي كان يتولى إيقاظ 
النائمين لتناول السحور أيام شهر رمضان، حيث 
يقوم بالس��ير عبر ال��دروب واألزقة وهو يضرب 
على طبله، وأحيان��ا يتبعه األطفال الذين ينتظرون 
قدوم الطبال ليش��اركوه في جري��ه وهم فرحون 
وينادون بأعلى صوتهم: الطب��ال، الطبال. إلى أن 
ينتهي ش��هر رمضان المعظ��م، وفي صبيحة يوم 
عيد الفطر يجوب حيه وهو يضرب على طبله قرب 
كل منزل كي يمنحوه نصيبه من زكاة الفطر. وهي 

اليوم في طريق االنقراض.

النفار:

صاحب النفير، وهو مزمار نحاسي طويل )ما 
بي��ن متر ومتر ونصف ومترين(، يتألف من ثالثة 
أجزاء رئيسية أولها )التنور( وهو الجزء العلوي من 
اآللة ويكون على شكل بوق، وثانيهما )الوسطية( 

وهي القناة الوس��طى، ثم )الفلس��ع( وهو الجزء 
ال��ذي يتصل مباش��رة بفم الناف��خ )النفار( ويتم 
تركيبها عند الرغبة. وهو نوعان غليظ ويس��تعمل 
عادة لإلعالن عن حلول ش��هر رمض��ان المعظم 
وعي��د الفطر. والثاني رقيق ويس��تعمل في أنواع 
القيام خالل ليالي شهر رمضان. وكان لكل حومة 
)حي( نفاره��ا الذي يصعد إلى صومعة مس��جد 
الحي مع آذان صالة المغرب وعند موعد السحور 
مرسال صوتا مدويا ومجلجال واألطفال يتحلقون 
بأس��فل الصومعة يستمتعون بصوالته وهو ينفخ 
ف��ي آلته عازف��ا إيقاعات من مقام��ات خاصة، أو 
يج��وب الدروب واألزقة لي��ال يالحقه األطفال في 
خطواته. إضافة إلى مهمته في المناس��بات الدينية 
والوطني��ة واالجتماعية )احتف��االت الزفاف وكان 
من عادات وتقاليد األس��ر في المدينة أنه كلما حل 
)النف��ار( بباب المنزل إال وخرج��ت أم )بزالفة(= 
إناء صغير من الماء لينضح فيها النفار ثم يشربها 
األطفال الصغار الذين لم ينطقوا بعد، وذلك تبركا 
والتماس نطق أطفالهم بس��رعة، ودرءاً لكل ُحبسة 
أو عقدة لسان عندهم، مقابل أجر زهيد تمنحه األم 
ل��ه، أما أجره عن عمله في ش��هر رمضان، فيكون 
م��ن زكاة الفطر، فيحصل عل��ى نصيبه منها. وقد 
تفقد بريقه��ا اليوم وتوارى دورها خلف متغيرات 

العصر الحديثة في ضبط الوقت واالتصال.

الغياط:

صاح��ب )الغيطة( وهي المزمار الش��هير في 
المغرب، وتقتصر مهمته في شهر رمضان متطوعا، 

http://www.alampress.com/thumbnail.php?file=66_431473046.jpg&size=article_medium
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وال يع��رف كي��ف ومتى تس��للت آل��ة الغيطة إلى 
صوامع مساجد المدينة خالل ليالي شهر رمضان 
حيث يقوم بالتشفيع بعد صالة العشاء والتراويح، 
وعند الس��حور معلنا بنهايته من صومعة المسجد 
عازف��ا مجموع��ة من األلح��ان المعروف��ة )دينية 
ووطنية( يتقاضى أجره من زكاة عيد الفطر، حيث 
يناول��ه كل رب بيت نصيب��ه كالنفار والطبال. هذا 
الموروث بدأ يندثر أو ف��ي طريق االندثار نهائيا. 
وتتش��كل الغيطة من عدة أج��زاء متفاوتة الحجم 
والش��كل، تفرض جميعها بش��كل متناسق لتقوم 
بوظيفته��ا. فهناك جعبة الغيط��ة وهي تصنع من 
عود المش��مش لتتضمن ه��ذه القصبة، ذات اللون 
البن��ي الّداكن به��ا 11 ثقبا يتمي��ز كل واحد منها 
بنوتة موس��يقية خاصة. عل��ى أن الجزء األمامي 
في الجعبة الدائري الش��كل، شبيه بالبوق، فيعرف 
بتس��مية )التنور(، أما الجعبة الصغيرة في الغيطة 
فتس��مى ب )الدخي��رة( ووظيفته��ا تنحصر في 
توزي��ع الهواء. أما )اللولة( فهي قطعة صغيرة من 
النحاس دائرية الش��كل يتم إدخالها في )الدخيرة( 
لتحبس النفس وتساعد على تجميع الهواء. وعادة 
ما يرافق )الغياط( الطبال في األفراح والمناسبات 

الدينية والوطنية واالجتماعية.

الك�شال/ الطّياب:

هو الذي يتولى تعهد المستحمين في الحمامات 
العمومي��ة يَدْلك ظهوره��م وأطرافهم، ويجعل في 
يده )كيس��ا( من القماش الخش��ن يس��اعده على 
ذلك. إضافة إلى تقريب الماء الس��اخن للمستحم. 
وهي مهنة كانت معروفة ف��ي التاريخ الحضاري 
اإلسالمي، وقد ذكر الجاحظ في كتابه البخالء عن 
وجود هؤالء في حمامات بغداد، وكيف كان الواحد 
منه��م يضع على رأس زبونه طيبا يميز به رأس��ه 
من رؤوس اآلخري��ن ريثما يعود إليه، وكيف كان 
النزاع يحتدم أحيانا بين الطيابين وذلك مقابل أجر 
يمنحه هذا الزبون، يتفاوت حسب نوعيته ومكانته 
االجتماعية. ومن المش��رق واألندلس تسربت إلى 

المغرب.
و)الطيابة( امرأة تتولى نفس الخدمة للنس��اء، 

وللعروس والنفساء خدمات خاصة بهن وتخصص 
له��ن غرفة أو ركن خاص بالحم��ام خاصة مقابل 

أجر تمنحه الزبونة للطيابة.

الطرازة:

وه��ي المرأة التي تمتهن تطريز الثياب بخيوط 
الحرير وخيوط الذهب، وهي حرفة أندلسية دخلت 
المدينة م��ع المهاجرين األندلس��يين، تمارس��ها 
)المعلم��ة( والفتيات التي تس��هر عل��ى تعليمهن 
ه��ذه الحرفة، وهي م��ن الفنون الجميل��ة تتجلى 
بالخص��وص في )األلبس��ة النس��ائية والرجالية 
واإلي��زارات والمخدات والمنادي��ل( ويختلف فن 
الط��رز المغربي من مدينة إل��ى أخرى. من تطوان 
إلى ف��اس ومن الرباط إلى س��ال ومن أزمور إلى 
شفش��اون، حيث يتواجد العديد من ألوان الطرز، 
فمدرسة شفشاون كأختها في مدينة تطوان عرفت 

بلونين معروفين هما: 
التنش��يفة ويس��توجب وجود أحد عشر لونا، 
ويطرز عل��ى ثوب حري��ري، ويكون ل��ه وجهان 
)المزل��ج( و )المرخم( وهو ال يزال موجودا اليوم 
وينجز )بآلة الخياط��ة(. وهذا يمنحه وجها واحدا 

بعكس الطريقة التقليدية التي تمنحه وجهين.
التعجيزة: يكون خاصا باإلزار الذي يش��ترط 
أن يك��ون لون��ه أصف��ر أو أبيض وه��و جزء من 
)الش��وار( الخ��اص بالعروس ويوج��د كذلك في 
المخدات، ويتميز بطرازات رش��يقة تشبه أشكال 
الش��جر اإلفريقي، وغالبا ما يك��ون بألوان فاقعة 

صاخبة كاألزرق واألصفر واألخضر.
ومما يمك��ن مالحظت��ه أن أعم��ال الطرز في 
شفش��اون وتطوان هي أكثر قرابة وتش��ابها مع 

الطرز والحياكة في األندلس )اسبانيا(.

النكافة/ الم�شاطة:

هي المرأة التي تتولى شؤون العرائس وتسهر 
عل��ى زينتهن ولباس��هن، وتقديمه��ا للحاضرات، 
وتهت��م بأدق التفاصيل المتعلقة بالعروس للرحيل 
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إلى بي��ت الزوجية، وهي غالبا م��ا تكون من غير 
القريب��ات للعروس��ة، وف��وق الش��بهات، خبيرة 
بش��ؤون ال��زواج وتوابعه، وقد يحت��اج إليها في 
بعض األحيان إذا تعقدت األم��ور واختلفت اآلراء 
لس��بب من األس��باب كما كان معروفا في المدينة 
وضواحيها. وتس��مى كذلك )المشاطة( أو الزيانة 
وتط��ور دورها وأصبح��ت الي��وم تتقاضى أجرا 
باهضا ع��ن عملها يتفاوت من أس��رة إلى أخرى. 
وعمله��ا يتطلب مهارة وكياس��ة وبال��غ األهمية، 
يس��اعدها في ذلك مساعدات من واحدة إلى إثنين 

من النساء.

الالمين:

وهو عن��د الحرفيي��ن، خبير بالحرف��ة يتولى 
الفصل ف��ي المنازعات المتعلقة بالمنتوج وجودته 
وما إل��ى ذلك وهم في الحياك��ة والبناء والجزارة 
والتجارة وسوق الماشية ومجاري المياه. وكانت 
المحاكم تستعين بهم في القضايا المتنازع حولها 
والمعروض��ة عليه��ا. ومعاينة العي��وب والضرر 
الملحق بالمنتوج ويتدخلون في ما يلحق الس��كان 
من ض��رر كدخان الحمامات واألف��ران التقليدية، 
ويكون من أهل التجربة والحنكة والصدق واألمانة، 
ويتقاض��ون أجرهم من المتنازعين بعد كل قضية 

حسموا فيها.
وهو حسب العرف بمثابة أب الحرفيين واألقرب 
إلى مشاكلهم ومعاناتهم، وهو مرتبط بالمحتسب 
ألنه المسؤول عن حل مش��اكل قطاعات الصناعة 

التقليدية، إنه بمثابة القاضي في هذا المجال.

الحّناية/ النقا�شة:

هي المرأة المحترفة في خضب النساء بالحنّاء، 
ولها مهارة في رسم أش��كال ورسوم بديعة على 
أيديه��ن وأرجلهن، والس��يما العرائ��س، فهي من 
الطقوس االحتفالية التي ترافق الزفاف في المغرب 
بصفة عامة، وتنتمي إلى ماض س��حيق واستمرار 
حضورها القوي الي��وم. ومن المعتقدات المغربية 
المرتبطة بالحناء والزفاف، أسطورة تذهب إلى أن 

نيل رضا ملكة الجن )اَللَّة رقية بنت الملك األحمر( 
الت��ي تحرس الحمام��ات العمومية الت��ي ترتادها 
النس��وة باس��تمرار من أجل االغتس��ال، يقتضي 
من الم��رأة أن تضع الحناء على أطراف جس��مها 
قب��ل أن تذهب للحم��ام، وتوقد قب��ل الدخول إلى 
قاعة االغتس��ال البخور الطيب. ومن العادات التي 
ال ت��زال متبعة في احتف��االت الزفاف في المغرب 
بصف��ة عامة، ع��ادة تقديم طبق وريق��ات الحناء 
المجفف��ة وفوقه بيض الدج��اج ضمن الهدايا التي 
تحم��ل للعروس. فالحناء تطح��ن لتطلي العروس 
بها أطرافها من طرف )الحناية(، والبيض تس��لقه 
الع��روس وتتناوله صحبة عريس��ها، أمال في أن 
تك��ون حياتها بيضاء خالية من كل تكدير وتعكير، 
وفي اعتقاد جل النس��اء المغربيات أن الحناء نبتة 
من نباتات الجنة وأنها تجلب الحظ السعيد وفرص 
ال��زواج، وتخل��ي العروس من نذير ش��ؤم. ومن 

المعتقدات الشعبية المرتبطة بالحناء:
- اإلكثار من استعمالها يجعل الشخص حنونا.

- الجلوس تحت شجرتها ليال يصيب بالمس ألنها 
سكن الجن.

- دفن القليل من الحناء في األرض الزراعية يزيد 
من خصوبتها.

- حمل العازبة ألوراق الحناء في ما يشبه القالدة 
يسرع زواجها.

يتم شربها بعد أن تنقع في ماء ساخن وتعطى 
للمريض المصاب بمرض الصرع. وقد تش��رب أو 
ي��رش بها المصاب، حيث يعتقد أن الجن ال يقترب 

من شاربها ألنها من الجنة ومن عند الله.
وق��د تطورت ه��ذه المهنة الي��وم وأقبل عليها 
النس��اء والفتيات بكثرة ب��ل وحتى األجانب الذين 
يزورون المدن العتيقة للسياحة ومنها شفشاون، 
والحناي��ات يعرضن فنهن عل��ى المارة في بعض 

األماكن العمومية.

الكواي/ اللحام:

هو الذي يلحم األواني القصديرية والنحاس��ية 
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التي يلحق بها عطب كثقب في األس��فل 
أو تكس��ير جوانبه��ا وغير ذل��ك. كما 
م��ن  )الغراف=الك��وب(  يصن��ع  كان 
القصدي��ر لش��رب الماء، وه��و أنواع: 
صغي��ر ومتوس��ط وكبي��ر،وكان باعة 
الحليب يس��تعملونها كذلك للكيل، ربع 
ليتر، نصف ليت��ر وليتر. انقرضت هذه 
المهن��ة في المدينة ول��م يعد لها وجود 
في األس��واق األس��بوعية الت��ي تعقد 

بضواحي المدينة.

الزطاط:

ه��م عادة ما يكونون من الفرس��ان 
الشجعان، موكول لهم حماية التجار أو 
الحم��ارة في رحلته��م  وكانوا يذهبون 
من مدينة شفش��اون إل��ى مدينة فاس 
للتبضع س��يرا على األق��دام أو راكبين 
على الدواب، قبل ظهور السيارات وكانوا 
يتعرضون لخطر قطاع الطريق، وعادة 
ما يكون الزطاط مسلحا ببندقية وقوي 
البني��ة عارفا بالطري��ق وخباياه )انظر 
رحالت حجاج المغاربة مع هؤالء الذين 
كانوا يحمونهم مقابل أجر يمنحه رئيس 
الوفد الحجازي لهم( وقد انقرضت هذه 

المهنة بشكل نهائي.

الرحوي:

محت��رف طحن الحبوب ف��ي الرحى الحجرية 
التي ت��دور بالماء، على ضفة النهر أو على مجرى 
الماء الصافي المضاف. وكانت تنتش��ر على ضفة 
نه��ر رأس الم��اء بالمدينة، يش��تغل به��ا الرجل 
)الرحوي( والمرأة )الرحوية( وهي صاحبة الرحى 
الوحيدة التي كانت داخل س��ور المدينة في طريق 
ح��ي العنصر. والمطحن عبارة عن ُحجرة صغيرة 
ذات سقف محدب مكس��و بالقرميد األحمر، ولها 
ملحقاتها، ينزل ماء الس��اقية منحدرا في األنبوب 
الخشبي، فيس��قط مندفعا ويدير بكرة الرحى من 
أس��فل المطحنة فتدار لها أس��طوانة الرحى على 

أخ��رى ثابت��ة، يفرغ الح��ب في الق��ادوس، وهو 
وعاء كبير هرمي الش��كل، موصول��ة به المرزية، 
وه��ي وتد غليظ تتذبذب حين تدور الرحى محدثة 
سحيفا متواصال، فتجعل لهوة الحب تتساقط قليال 
في فوهة )الصنجة(. وحين يطحن الحّب يتس��رب 
الّطحي��ن م��ن بين أس��طوانتي الرح��ى فيقع في 

)الثقال( الذي هو )الحاجور( حيث يقع الدقيق.
يأخذ الرحوي أجرته من الكمية التي تم طحنها 
وذلك حسب األعراف التي كانت متبعة آنذاك. وقد 
انقرضت هذه الحرفة ولم تبق من الرحى)26( إال  

إثنتين. والباقي معطل النقطاع الماء عنها.
وهناك رح��ى لعصر الزيتون وتس��مى رحى 
الزيت أو معص��رة، وكانت تقام في نفس األماكن 
التي يوجد بها رحاوي الدقيق وكان عددها بالمدينة 

)18( وقد اندثرت.

http-//peace9.unblog.fr/files/200810//dsc02319.jpg الكراب
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الع�شا�س:

ح��ارس الحّي أو الزقاق والس��اهر 
على حمايته من الدخ��الء واللصوص، 
ويس��تعين بعص��ا غليظ��ة يس��تعملها 
عند الحاج��ة. وكانت المدين��ة العتيقة 
محاطة بس��ور تنفتح في��ه أبواب وهي 
مرتبط��ة بموقعه��ا واتجاه��ات الطرق 
إلى ضواحيها وبواديه��ا وهي ثمانية: 
باب العنص��ر وباب المح��روق، وباب 
السوق وباب العين وباب الموقف وباب 
الحّمار. وب��اب القصبة وباب الهرموم. 
وكان��ت هذه األبواب تقف��ل بعد صالة 
العشاء، وال تفتح إال بعد صالة الصبح 
من طرف )العساس( أي الحارس. وقد 
انقرضت هذه المهنة بشكلها التقليدي.

الكراب:

هو السقاء الذي يقوم بتوزيع الماء 
في األس��واق، يتميز بعباءت��ه الحمراء 
الفاقع��ة، وشاش��يته )غط��اء تقلي��دي 
لل��رأس(  المزخرفة باألل��وان المتدلية 
م��ن أطرافها والمصنوع��ة من الحرير، 
وجرس��ه النحاس��ي الالم��ع الرن��ان 

وم��ع أربع إناءات صغي��رة مصنوعة من النحاس 
كذلك يفرغ فيها الماء للعطش��ى وكلها علقت على 
عنق��ه. ومحفظته الجلدية التي يضع فيها ما يجود 
عليه ب��ه الش��اربون، وفي الجان��ب اآلخر يحمل 
)كربته=المحفظ��ة المائي��ة( المصنوع��ة من جلد 
الماع��ز ليحتفظ فيه��ا بالماء ب��اردا وهي متصلة 
بصنبور نحاسي يفرغ منه الماء في اإلناء. يطوف 
بالسوق األسبوعي الذي كان ينعقد بالمدينة يومي 
اإلثنين والخميس مناديا )ش��ربة لله( فيقبل عليه 
العطش��ى من الوافدين وخصوصا أيام الحر، كما 
يذهب إلى أس��واق البوادي. وه��ي مهنة ال يجني 
منه��ا صاحبها المال الكثير بق��در ما يحصل على 
األجر بواس��طة عمله هذا. وأصبحت اليوم مظهرا 
م��ن مظاهر الس��ياحة ف��ي الم��دن العتيقة حيث 
يفضل الس��واح األجان��ب والمغارب��ة أخذ صور 

بجانبهم كتذكار في الس��احات العمومية )كجامع 
الفنا بمراكش وباب بوجلود بفاس وس��احة وطاء 
الحمام بشفشاون(. مهنة في طريقها إلى االندثار. 
وهن��اك مثل مغربي يقول معناه: )من يريد الكراب 

صيفا عليه بمعاملته شتاء(.

العطار: 

ه��و الش��خص ال��ذي كان يتج��ول ببضاعته 
المتواضعة في س��لة مس��تطيلة يحملها بين يديه 
يج��وب بها األزق��ة والدروب وضواح��ي المدينة 
مناديا بأعلى صوت��ه لاللتفات إليه. وبضاعته في 
غالبيته��ا كانت ينحصر في مواد الزينة البس��يطة 
للنس��اء كالكحل والس��واك والغاس��ول والعكار 
الفاس��ي، والمش��ط والعقيق والصابون وأدوات 

MOUSSEMS ET FÊTES TRADITIONNELLES AU MAROC العطار
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الخياط��ة التقليدي��ة وأدوات أخرى تس��تعمل عند 
الحاجة وغيرها. وبعضهم كان يتعامل بالمقايضة 

كتبديل البيض بالسلعة وخصوصا البوادي.

الفرنات�شي:

هو ال��ذي كان وما يزال يتولى تس��خين مياه 
الحمام��ات والمكان ويس��مى )الفرناتش��ي( أي 
األتون أو موقد النار في الحمام، بحيث يظل محركا 
بع��وده الحديد )الزوبية( وفوقه��ا )البرمة( خزان 
الماء الكبير الذي يزود الحمام بالماء الساخن عند 
الحاجة، وعادة ما يكون خلفه وفي رحبة قريبة منه 
يخ��زن فيها الحطب الجزل. وكان يس��مح لتالميذ 
الكتاتيب القرآني��ة )المحضرة( القريبة من الحمام 
بتنشيف ألواحهم من الصلصال في فصل الشتاء، 
كما كان يقوم بش��ي األكاريع والرؤوس أيام عيد 

األضحى المبارك مقابل أجر.

الدباغ:

هو الحرفي الذي يق��وم بدبغ الجلد في أماكن 
خاصة تسمى )دار الدبغ( أو الدباغ وكانت توجد 

بالمدين��ة دار كب��رى وأخ��رى صغ��رى، 
الكبرى قرب فندق )باردور( والصغرى في 
حومة السويقة، وهي أول حومة تأسست 
بالمدين��ة. وقد توقفتا ع��ن العمل، وكانتا 
تحتاجان إل��ى مياه كثي��رة إلنجاز العمل 
التقليدي لدباغة الجلد، وتسمى )تادباغت( 
وكان عملهم يقتصر على دبغ النعال وجلود 
المعز واألبقار والغنم وتس��مى جلود هذه 
األخيرة )البطانة( ألنها تبطن بها البالغي 
)األحذية(، وكانت للحرفيين أعراف خاصة 
بهم، بحيث كان كل واحد منهم يضع إشارة 
بموس��ى الحالقة على جلوده حتى يميزها 
عن باقي الجلود األخرى. ويقوم "الدباغة" 
بقطع الجلود ويدقونها في أحواض تسمى 
)القص��اري( أو )المجاير( ثم غس��لها في 
صهاري��ج ممل��وءة بالماء والجير وقش��ر 
الرمان يسمونها )السم( بغاية إزالة الشعر 
عنها، ثم تغسل من جديد في محل خاص. 
وهك��ذا إلى أن تصب��ح جلودا صافية. ويس��ميها 
الصناع في مدينة فاس بدار )الملحة( ويقولون إن 
لها بركة، ومن دخلها غير صادق أو من أجل السرقة 
يصاب في صحته أو مال��ه أو أبنائه. انقرضت في 
مدينة شفشاون ولكنها ما زالت في مدينتي مراكش 

وفاس.

الخباز:

ويس��مى في ع��رف المدين��ة )المعل��م( وهو 
الش��خص الذي يعمل في الفرن التقليدي الذي كان 
يوجد في كل حوم��ة –وما زال في بعضها- حيث 
يقوم بإدخال قطع العجين الذي تبعث به األسر مع 
)الطراح( إل��ى الفرن بعد تحويله م��ن القوراء إلى 
قطع مس��طحة دائرية الش��كل وثقبها بالمثقاب ثم 
يضعه��ا فوق المطراح وهو عبارة عن قطعة دائرية 
من الخشب لها يد طويل يمكنه من الوصول بالقطع 
إل��ى أقصى مكان في الفرن ليتح��ول بعد ذلك إلى 
خبز وتسليمه إلى صاحبه مقابل أجر حسب العرف 
الجاري به العمل، وهو إما خبزة متوسطة أو مقدار 
نقدي يحصل عليه )المعل��م(، ويبدأ عمله عادة من 
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العاشرة صباحا إلى ما بعد صالة العصر، باستثناء 
األس��ابيع التي تس��بق األعياد أو مناسبة األفراح 
كاألع��راس والعقيقة والختان الت��ي تقيمها بعض 
األس��ر، ولم يكن دوره يقتص��ر على تخبيز الخبز 

فقط بل بطهي طواجين السمك أحيانا.

الخما�س:

وهو الش��خص القروي الذي يشتغل في أرض 
غي��ره مقابل الخم��س مّما تعطي��ه األرض، ومثله 
الرب��اع الذي يس��تفيد من الربع، وه��و عرف ما 
زال ساري المفعول في القرى والبوادي المحيطة 

بالمدينة.

الدراز:

وه��و محترف النس��يج وله مهارة في نس��ج 
المالبس الصوفي��ة والقطنية والحريرية واألغطية 
)التليس والبطانية( وتس��مى الحرفة )بتدارازت( 
وهي كلمة بربرية مش��تقة من الدرازة محرفة عن 
الطرازة والنسب إليها )دراز( أي طراز، وأصحاب 
هذه الحرفة يصنعون الجالليب البيضاء والسوداء 
والحمراء والرمادية والبونية، والقشاشيب )جمع 
قش��ابة( وهو لباس الرجال والك��رازي أي حزام 
وهو للنس��اء يس��تعمل في الب��وادي بالخصوص 
ألنه يس��اعدهن على حمل الحطب، والحايك، وهو 
خاص بالنساء. ويمارس هذه الحرفة كذلك النساء 
ف��ي بيوتهن حيث يحك��ن المناديل م��ن الصوف 
والقطن. وكانت مزدهرة في مدينة شفش��اون منذ 
قرون بحكم مناخها الذي يعرف بردا قارس��ا في 
فصل الشتاء، ويقبل السكان على اقتناء الجالليب 
الصوفي��ة التي تقيه��م من برده��ا. ولجلباب أهل 
البادي��ة ميزة تختلف به��ا عن جاللي��ب المدينة، 
وخاصة في المناس��بات والمواسم واألعياد، وهي 
كونه��ا فضفاضة مزينة بزرك��ش قيطاني معمول 
من خي��وط حريرية متغايرة األلوان، أو بال تزيين 
وأيض��ا قصيرة إلى ما تحت الركبتين بمقدار قليل 

جدا.
يساعد الدراز مساعدان في مهنته وهما:

)1(- ال��رداد وه��و الذي يرد إليه الن��زق )آلة بها 
قنوط خيط الصوف( ووجوده ضروري.

)2(- الجع��اب وه��و ال��ذي يقوم بتهي��ئ قنانيط 
الصوف الستعمالها في الدرازة. 

ويؤدي الدراز األجور للمشتغلين معه أسبوعيا 
وفي كل يوم الخميس مساء، ألن يوم الجمعة عطلة. 

والجلباب الشفشاوني مشهور بجودته وإتقانه.

الخراز:

وهو ال��ذي يمارس )تخ��رازت( وهي صناعة 
األحذية التقليدية للرجال والنساء )وتسمى البالغي 
مف��رد البلغة( ويوجد حي ف��ي المدينة يطلق عليه 
)الخرازين( كما يوجد في فاس وتطوان يمارسها 
صناع مهرة غالبيتهم ورثه��ا عن أجداده. والبلغة 
الشفشاونية مشهورة في األسواق الشمالية سواء 
منه��ا الرجالية أو النس��ائية والتي يطل��ق عليها: 
 SERVILIA الش��ربيل وهي من اللغة الرومانية
وكانت مستعملة في األندلس في القرن الرابع عشر 
بنفس اإلس��م وهي حذاء مطرز بالحرير والذهب، 
وثوب��ه من القطيف��ة، ثم الريحية وه��ي حذاء من 
الجلد ذي اللون األحمر، ويقال إن اس��مه أخذه من 
الراحة ألنه يريح القدم، وكانت النّس��اء يستعملنه 
في الخروج مع لباس الحايك، ويوجد بنفس اإلسم 
في الوثائق الغرناطية. ويقبل الرجال والنساء على 
اقتن��اء )البالغي( في موس��م األعياد الدينية وهي 
ع��ادة ما تكون ذات ل��ون أصفر أو بني أو رمادي 
أو أبيض يلبس��ها الرجال مع الجلب��اب يوم العيد 
وفي المناس��بات الوطنية واالجتماعية، وش��كلت 
لب��اس العروس يوم الدخلة ويوم الصبحية. وكان 
الخراز يصنع كذلك: الزعبولة وهي محفظة كبيرة 
من الجلد مط��رزة وذات غطاء يحفظ فيها الرجال 
أغراضه��م ويحملها تح��ت جلباب��ه وأحيانا فوق 
الجلباب بالنسبة )للبواردي(= نسبة إلى أصحاب 
البارود أي الفرسان، وكانوا يقومون باستعراض 
خاص في س��احة المدينة )وطاء الحمام( حاملين 
بنادقهم على أكتافهم بجلبابهم القصير وعمامتهم 
الصف��راء المتميزة في بعض المناس��بات الدينية 

والوطنية.
وكانت النس��اء في مدينتي شفشاون وتطوان 
يلبسن )ريحية سوداء( حزنا على سقوط غرناطة 
س��نة 1492م في يد االس��بان وخصوصا ذوات 

األصول األندلسية.
م��ا زال��ت صناعة البالغ��ي تلق��ى رواجا في 
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األس��واق المغربية ولها أسواق خاصة بها كما هو 
الشأن في مراكش وفاس وتطوان وشفشاون.

الغزل:

أي غزل الصوف سدى أو طعمة، وكان يتعاطى 
هذه الحرفة النساء، وكانت الكثير من نساء المدينة 
يشتغلن في الصوف، حيث يقمن بشرائها وغسلها 
عند ضفاف النهر المنس��اب من منبع رأس الماء، 
بعد ذلك يقمن بقرش��لنها بالقرش��ال في البيوت، 
وهما لوحتان مربعتان )20سنتمتر على20( بهما 
أس��نان من سلك شائك، ومأخذ قصير كان التجار 
يستوردونه من مدينة فاس ووزان، وكان يصنعه 
اليه��ود ثم المغاربة وهو أندلس��ي األصل ما زال 
موجودا إل��ى اآلن في بعض م��دن وقرى جنوب 

البرتغال ويقوم بنفس الدور.
بعد مرحلة التقرشيل يقمن بغزلها في الناعورة 
)المغ��زل( المصنوعة من الخش��ب بتقنية بارعة، 
تقوم الم��رأة بتحريكها لصياغ��ة الخيط الصوفي 
بش��كل دائ��ري، ليتم عرضه��ا للبي��ع مرتين في 
األس��بوع: اإلثني��ن والخميس صباح��ا باكرا في 
س��وق خاص ويقعدن محاذيات لبعضهن البعض 
في صفين متقابلين البسات )الحايك( وهو مالءة 
بيضاء م��ن الخيط أو الصوف الرقيق تلفها المرأة 
حول جس��مها واضعة طرفها على رأسها وكانت 
تلبس��ه المرأة الغرناطية في األندلس وكان يسمى 

)الملحفة(.
وكان )ال��درازة( أول من يتواجد في الس��وق 
للتبض��ع، بحيث يك��ون غاصا به��م. إضافة إلى 
صاحب الميزان المس��مى )مي��زان الرمانة( وهو 
خاص ب��وزن الصوف، يؤدي مهمت��ه مقابل أجر 
يدفعه الشاري أو البائع وذلك حسب العرف المتبع 

في الحرفة.
لم يعد النساء اليوم يتعاطين هذه الحرفة، فقد 
انقرضت في المدينة بعد تطور صناعة النس��يج، 
وأصبح��ت المعامل الخاصة بذلك تغطي الس��وق 

بكل ما يحتاج إليه الصانع )الدراز(.

الحداد:

نسبة إلى الحدادة ويقال لها )تحدادت( وكان 
يمارسها الرجال، وهي عبارة عن صنع السيوف 

الخيول  وسنابك  واألبواب  والفؤوس  والشبابيك 
والسكك  والسياج  والسكاكين  والحمير  والبغال 
للحراثة واألقفال والمفاتيح والضرابيز واألخراس 
وحامالت  والمناجل  للبهائم،  واللجام  والدروع 
المصابيح )الفنارات(. وكانت مزدهرة في المدينة 
أعمالهم  لمزاولة  الناس  إليه  يحتاج  ما  وتوفر كل 
اليومية في المدينة والبادية، امتهنتها بعض األسر 
جيالً عن جيل إلى أن انقرضت بمفهومها التقليدي، 
وتطورت حسب الظروف الجديدة للحياة، واقتحمت 
عالم السياحة بأشكالها الهندسية الجميلة: شبابيك 
صغيرة، فنارات، إطارات مربعة ومستطيلة للمرايا، 
في  للبيع  تعرض  التي  الديكورات  من  ذلك  وغير 

البازارات.

النجار:

نس��بة إلى مهنة النجارة ويقال لها )تنجارت( 
وهي حرفة يدوية عرفتها المدينة منذ تأسيس��ها، 
حي��ث جلبه��ا المهاج��رون م��ن األندل��س الذين 
اس��توطنوا المدين��ة، تعاطاها العديد من األس��ر 
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جي��الً بعد جي��ل، ولعب��ت دورا حضاريا في 
الحف��ر على الخش��ب والنق��ش والتزويق ما 
زالت آثاره س��ارية إلى الي��وم "كالترنجة" 
و"السداس��ية" و"الثماني��ة"، وقد ازدهرت 
بفضل تأثير الصناع األندلسيين الذين برعوا 
في مختلف مظاهر الصناعة. واكبت توس��يع 
المج��ال الحضاري للمدين��ة وخصوصا في 
األب��واب والنواف��ذ والبس��اطات للس��قوف 
الداخلية للمس��اجد والزوايا والبيوت الكبيرة، 
والصناديق المزخرفة والمرافيع وغيرها وما 
زالت هناك بعض األسر العريقة تحترف هذه 
المهنة بعد تطويرها وإخضاعها لظروف العيش 
الجديدة وخصوص��ا ما يتعلق بالتزويق على 
الخش��ب باأللوان المختلفة وأشكال هندسية 
دقيقة مجس��مة على الصنادي��ق واإلطارات 
المربعة والمستطيلة للزينة تباع في البازارات 
والمحالت الخاصة ألنها ولجت عالم السياحة 

وأصبحت معشوقة.

الحجام:

نس��بة إل��ى مهن��ة الحجام��ة، يتعاط��ى 
محترفوه��ا خْلق الرؤوس وخت��ان األطفال، 

وفص��د الدم��اء، وقل��ع األض��راس وجب��ر 
المكسورين وقطع الحلق لألطفال، ومعالجة بعض 
األمراض الجلدية، وكان يس��تعمل أدوات بسيطة 
في ذل��ك: المقص والموس��ى و"الكالب"=اللقاط 
على ش��كل بوق صغير، وقارورتين يس��تعملهما 
"للحجام��ة" حي��ث يضعهما في قف��ا الرجل بعد 
جرح المكان الذي يراد نزول الدم منه إلى قارورة 
الحج��ام، وكلما امتألت إال وينزعها. وبعد إفراغها 
يعيدها بعد الغس��ل. وهي حرفة قديمة ومشهورة 
في تاريخ الطب العربي واإلس��المي. وقد اندثرت 

هذه المهنة اليوم مع تطور الطب الحديث.

ال�شفانجي:

نسبة إلى صانع اإلسفنج، وهو الدقيق المعجون 
ث��م يخمر وبعدها يضعه الس��فانجي ف��ي المقالة 
المثلثة الشكل يغلي فيها الزيت وهو دائري الشكل 
في وسطه ثقب، يساعده في ذلك مساعد يقوم بقلب 
اإلسفنج والتأكد من طهيها واحمرارها ثم يخرجها 
ليضعها ف��ي إناء خاص بذلك لتكون رهن إش��ارة 

الزبون لتناولها في الصباح كوجبة الفطور. وكانت 
تحم��ل في خيط مصنوع من الدوم. وكان من عادة 
صانعي اإلسفنج في المدينة أن يخصصوا المقالة 
األولى لتوزيعها بالمجان وتسمى )العباسية(، وفي 
ش��هر رمضان يتحول إلى صانع للش��باكية وهي 
نوع من الملويات المتكونة من عجين متش��ابك في 
الزيت ثم يلقى في إناء متوسط مليء بالعسل، وبعد 
إش��باعها من العسل تخرج من اإلناء ويتم عرضها 
للزبائ��ن بعد صالة العصر وإلى غاية آذان المغرب 
حيث يتناولها الصائمون مع شربة الحريرة. وهناك 
من األس��ر من كان يصنعها في بيت��ه قبل دخول 
ش��هر رمضان بأيام ويحتفظ به��ا في إناء خاص، 
وق��د انتقل��ت من الش��ام إلى األندل��س ومنها إلى 
المغ��رب. ويذكر الرهوني في كتابه )عمدة الراوين 
في تاريخ تطاوين ج1 ص:228(  أن هذا النوع من 
الطعام هو المسمى عند العرب بالّزالبية بضم الزاي 
وتشديد الالم ويؤكل سخنا إن كان متقن الصنعة. 
وكان��ت رائجة في الماضي ولكنها اليوم في طريق 

االندثار.
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القابلة:

وه��ي الم��رأة التي كان��ت تق��وم بالتوليد في 
البيوت بأس��اليب تقليدية، وكانت تمارسها بعض 
العجائز اكتس��بن مهارتهن من خالل الممارس��ة، 
بحيث تتأك��دن من وضع الم��رأة الحامل إن كان 
طبيعيا أم ال، وله��ن طريقتهن في ذلك، وتبقى مع 
المرأة الحامل إلى أن تضع وليدها مس��تعملة في 
ذلك وسائل بس��يطة كالزيت الس��اخن لمساعدة 
الم��رأة على الوالدة واالعتن��اء بالوليد وقطع حبل 
الوري��د الذي تق��وم بعقده من الجذور بموس��ى 
حالقة جديد. ث��م تلفه بقطعة قماش أبيض، تداوم 
على زي��ارة المرأة ووليدها لمدة أس��بوع، وتقوم 
بإطعامها بالمقويات )المساخن( وتضع لها الحناء 
وتأخذها إلى الحمام. فإذا كان الطفل المولود قبل 
)9( تس��عة أش��هر – 7 مثال- تقوم بس��تره في 
قماش أبيض ث��م تضعه في )هيض��ورة( ويبقى 
كذلك حتى يصرخ ويبكي، لمدة أس��بوعين أو أقل. 
وإذا كان الطفل ضعيفا فإن القابلة التقليدية كانت 
تسخن يديها ثم تدلك له ظهره بالزيت وتحمله من 
رجليه أو تعطيه بصال يش��مه وذلك حتى يصرخ 
ويبك��ي. وأحيانا ترفع للطفل يديه فوق رأس��ه ثم 
ترجعها وذلك أكثر من مرة حتى تتحس��ن حالته، 
كل ذلك مقابل أجر مادي بس��يط تحصل عليه من 
طرف زوج المرأة النفس��اء، وف��ي بعض البوادي 
يك��ون أجره��ا )قالب س��كر(. وقد اندث��رت هذه 
المهنة مع التطور الطبي، ولم يعد لها وجود إال في 
بعض القرى النائية عن المدن حيث المستش��فيات 

والقابالت )الممرضات العصريات(.

الفقيه:

وكان يطل��ق عل��ى معل��م األطف��ال والصبية 
والش��باب القرآن الكريم وحروف الهجاء، وكيفية 
الرس��م والضبط والقراءة في المس��يد )الكتاب( 
وه��و مكان خاص اليخلو منه أي حي في المدينة. 
يقص��ده اآلباء بأبنائهم بدءاً من س��ن الخامس��ة 
للتعلي��م والتأديب تدريجيا مقابل أجر زهيد يدفعه 
األب للفقي��ه مرة كل ش��هر والس��بوعية أي أجر 

رمزي يتقاضاه الفقيه كل أسبوع من طرف اآلباء. 
وعادة ما كان الطفل يلتزم بالحضور إلى أن يحفظ 
ما تيسر له من كتاب الله أو يكمله، ويمكن تقسيم 

مرحلته الدراسية إلى قسمين:
- من بداي��ة تعلمه القراءة والكتاب��ة إلى وصوله 
الثالثين حزبا وكانت تسمى )البقرة الصغرى( 
ويحتف��ل به والده في البيت فيس��تدعي الفقيه 
وأقران ولده الذين يدرس��ون معه، وتقام لهم 
وليمة يقدم فيها أكله )الكسكوس باللحم( وهو 

طعام مغربي تقليدي.
- الفت��رة الثاني��ة وتكتمل بنهايته للق��رآن الكريم 
)س��تون حزب��ا( وكان��ت تس��مى )الس��لكة( 
و)الختمة( نس��بة إلى ختم الق��رآن أو )البقرة 
الكبي��رة(، وتقيم األس��رة حفل��ة كبيرة تذبح 
فيها األسر الميس��ورة ثورا واألخرى شاة أو 
ما ُيس��ر له��ا، وتهيئ وليم��ة يحضرها الفقيه 
واألقران وأفراد األس��رة والجيران، يقدم فيها 
الكسكوس باللحم وش��رب الشاي بالفقاقص 
)نوع من الخبز الصغي��ر الحجم حلو المذاق( 
وحل��وة الغريبية )نوع من الحل��وى المغربية 
التقليدي��ة(. كم��ا تحتفل النس��اء بالمناس��بة 
وتهنئ��ة األم بالخت��م القرآن��ي لولدها. ويمنح 
األب للفقيه جلبابا جديدا تقديرا له على حس��ن 
قيام��ه بواجبه وتمكين ابنه من ختم كتاب الله، 
وتش��جيعا له كذلك على المسايرة والجد. وقد 
انقرض��ت ه��ذه العادة ف��ي المدين��ة، وبقيت 

موجودة في بعض القرى والبوادي المغربية.

الحاليقي:

ه��و الحاك��ي الذي يلت��ف حوله الن��اس على 
ش��كل دائرة في ساحة عمومية ليسمعهم حكايات 
وقصصاً ون��وادر، وهي ظاهرة قديمة كانت تقوم 
مقام أدوات الترفيه، فقد ارتبطت باستمرار بالفرجة 
وبنوع من التعبير عن س��لوك ثقافي وفني، وعادة 
ما كانت تعقد )الحلق��ة( بعد صالة العصر، حيث 
كان الحاليق��ي ي��زود الملتفين حول��ه بالحكايات 
ويغذي المتخيل المش��ترك باألزليات والعنتريات 
والهالليات والسير األخرى وضمنها السيرة النبوية 
)خالل شهر رمضان( وألف ليلة وليلة وحكم عبد 
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الرحمن المجذوب، كما كانت هناك حلقات خاصة 
بالممثلي��ن والبهلوانيي��ن والموس��يقيين، وعل��ى 
العموم فقد كانت بمثابة مس��رح ش��عبي يشرف 
علي��ه مجموعة من المختصين ف��ي توفير الفرجة 
للزائرين، وقد انقرضت في مدينة شفش��اون ولم 
يعد لها وجود إال في ساحة )جامع الفنا( بمراكش 
وساحة )الهديم( بمكناس، وساحة )باب بوجلود( 
بمدين��ة ف��اس، وف��ي بعض األس��واق الش��عبية 

بالبوادي المغربية في الشمال والجنوب.

قراءة الحزب:

م��ن الع��ادات الموروثة في مدينة شفش��اون 
وغيرها من المدن المغربية قراءة حزب من القرآن 
الكريم بعد صالتي الصبح والمغرب في المساجد 
والزواي��ا يحضرها العديد من حفظ��ة كتاب الله، 
منهم من كان ملتزما بذلك ألنه كان يتقاضى أجرا 
على ذلك من طرف إدارة األحباس، ومنهم من كان 
متطوعا. وكان لطلبة الحزب أحباس وافرة حبست 

على قراءة الحزب في المساجد أو في الزوايا.

الموؤذن:

حرفة كان يتعاطاها في الغالب األشخاص الذين 
كانوا يتوارثونها عن اآلباء واألجداد، واش��تهرت 
بها أسر في المدينة، بحيث كان لكل حي يوجد به 
مسجد مؤذن يسهر على اآلذان للصلوات الخمس. 

واالذان في نصف الليل ويسمى 
ف��ي  واآلذان  األول،  الم��ؤذن 
السدس األخير ويسمى المؤذن 
الثاني، والتهليل في الليل، وبين 
العشائين ليلتي الجمعة واالثنين، 
والتحضي��ر ي��وم الجمع��ة عند 
ن��زول )اْلعلم( للنصف أي األمر 
بحضور ص��الة الجمعة. وكان 
ل��ه أجر يحصل علي��ه من إدارة 

األحباس.

البردعي:
هو صان��ع البردعة التي توضع ف��وق الّدابة، 
فهي التي تسهل ركوبها. وتصنع من الدوم والتين 
وخرقة الصوف وخرقة من شعر الماعز )التليس( 
توض��ع على ظهر الدابة لتقيه��ا من الجرح واأللم 
وتوف��ر الراح��ة للراكب، وهي حرف��ة قديمة كان 
يمارس��ها بعض اليهود بالمدين��ة، وتعرض للبيع 
في الس��وق األس��بوعي بالمدينة أو في البوادي، 
وقد تراجعت هذه الحرفة في المدينة حيث ظهرت 
العربات وس��يارات النقل، واقتصرت على أسواق 
البوادي إلقبال الفالحين على ش��رائها. وتنقس��م 

البردعة إلى ثالثة أقسام:
بردعة الحمار طولها 80 سنتمترا.

بردعة البغل طولها مترا وعشرين سنتمترا.
بردع��ة الجمل وهي تختلف عن س��ابقاتها في 
الحجم والش��كل ولم يكن لها وج��ود في المدينة 

النعدام الجمل بها.

ال�شبان/ ال�شبانة:

تنتم��ي هذه الحرفة إل��ى قطاع الصوف، حيث 
كان بع��ض الرجال أو النس��اء يقوم��ون بتصبين 
الص��وف أو المالبس التقليدية الصوفية كالجلباب 
والس��لهام أو األغطية الصوفية. وكانت تس��تعمل 
مادة الكبري��ت أثناء التصبين، وق��د اندثرت هذه 
الحرفة م��ن المدينة عند مصب رأس الماء أو على 

ضفاف نهر زيان.

http-//www.qadeem.com/vb/attachment.php?attachmentid
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ثق�فة م�دية

جديد الثق�فة ال�سعبية

اأ�سداء

فــن 
)الــجـــربــــة(

خ�لد عبد اهلل خليفة / كاتب من البحرين

من الفنون ال�سعبية البحرينية 

الأ�شول في الح�شارات القديمة 

الغاب ذات  )املو�شول( ق�شبات من  اأو  والأرغــول  الزمارة 

بللو�س به ري�شة مفردة، وبذلك تعترب هذه الآلة اجلد الأكرب 

لآلت الكالرنيت وف�شيلتها، وا�شتعمال هذه الآلت مق�شور 

على املو�شيقى ال�شعبية.

املزدوجة(  )الزمارة  ا�شم  عليها  يطلق  ما  وكثريا  الزمارة 

ق�شبتان متجاورتان مت�شاويتا الطول وهي فرعونية الأ�شل 

كثري  يف  عليها  ويطلق  القدمية.  الدولة  نقو�س  يف  ظهرت 

اأو )املجوز(. ويفتح يف  من البالد العربية ا�شم )املقرونة( 

وقد  وال�شتة،  الأربعة  بني  ترتاوح  ثقوب  ق�شبتها  من  كل 

يقت�رش فتح الثقوب يف الق�شبة اليمنى لتاأدية اللحن وتظل 

الق�شبة الي�رشى دون ثقوب فتقيم على �شوت واحد ثابت يف 

م�شاحبة اللحن ويف هذه احلالة ي�شمي املو�شيقيون الق�شبة 

اليمنى )الري�س( والق�شبة الي�رشى )النوتي(. 
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الريف  في  االستعمال  شائعة  الزمارة  وتلك 
المفتوحة  الثقوب  لعدد  المصري، ويسمونها تبعاً 
إذا  )ربعوية(  زم��ارة  فيقولون  قصباتها  على 
كان عدد  إذا  أو )ستوية(  أربعة  ثقوبها  كان عدد 
حتى  مستعملة  ماتزال  اآللة  وهذه  ستة،  ثقوبها 
اآلن في ريف بالد البلقان وتسمى زمارة ستوية 

يوغوسالفية1.
المزمار أو الناي أو القصبة أو المنجيرة أربعة 
أسماء آللة موسيقية هوائية قديمة جداً ظهرت في 
القديمة على  كثير من األشكال والمشاهد األثرية 

شكل مزمار مزدوج. 
التاريخ  مجال  في  الباحثين  بعض  ويعتقد 
األربعة  الثقوب  ذا  الفضي  الناي  أن  الموسيقي 
في  عليهما  عثر  اللذين  الواحد  الثقب  ذا  والناي 
المقبرة الملكية في )أور( العراق ويعود تاريخها 
في  كانا   فهما  ق.م   )2450( سنة  حوالي  إلى 
األصل متصلين وإذا صح هذا االعتقاد فإن هذا 
في حضارات  عليه  عثر  ما  أقدم  يعد  االكتشاف 
المزدوج  المزمار  أن  يعني  وهذا  القديم  الشرق 
يظهر  أن  قبل  النهرين  بين  ما  بالد  في  ظهر  قد 
في مصر بحوالي )1300 سنة( ق.م وفي حال 

للمزمار  أثر  أقدم  فإن  االعتقاد  هذا  صحة  عدم 
أنور رشيد  الدكتور صبحي  المزدوج كما يقول 
»أورنامو«  السومري  الملك  عهد  إلى  يعود 
في  حكم  الذي  الثالثة  »أور«  ساللة  مؤسس 
حدود )2050 ق.م( واستمر استعمال هذه اآللة 
القديم  البابلي  العصر  مثل  الالحقة  العصور  في 
نماذج  أيضاً  وجاءتنا  ق.م،   )1530  1950-(
اآلشوري  العصر  من  الموسيقية  اآللة  هذه  عن 

العصور الالحقة2. وغيره من 
اآلالت  من  النوع  هذا  قدم  نستنتج  تقدم  مما 
القديمة  الحضارات  في  وظهورها  الموسيقية 
انتشارها  وبالتالي  اإلنساني،  التاريخ  فجر  منذ 
والسالالت  واألجناس  الحضارات  بين  وتداولها 
البشرية للتعبير عن مكامن العواطف واألحاسيس 
المختلفة، وقد وصلت هذه  والفرح لدى الشعوب 
اآللة إلى البحرين عبر عبورها الزمني والحضاري 

بين القارات. 

الآلت المو�شيقية في الفنون ال�شعبية 

البحرينية :   

 تشتمل الفنون الموسيقية الشعبية البحرينية 

الشكل) أ( : صورة عمل فني ثنائي األبعاد يبين آلة الزمارة المزدوجة في الوسط تجسد استخدام اآللة في الحضارات القديمة. 
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والتي  المتنوعة   الموسيقية  اآلالت  من  عدد  على 
اآلالت  لتصنيف  العامة  األقسام  تحت  تندرج 
الموسيقية الشعبية المتعارف عليها على مستوى 
التي  القريبة  الحضارات  وبعض  العربي  الوطن 
لها تأثير عبر العصور. وآلة )الجربة( هي اللفظة 
الشعبية للمفردة العربية )القربة( التي تعني أداة 
تندرج  قديما،  تستخدم  كانت  الماء  ونقل  لحمل 
مثل  الشعبية،  النفخ(  )آالت  اآللة تحت قسم  هذه 
التكوين  عناصر  في  الفارق  مع  )الصرناي(  آلة 
وخامة الصوت، وهناك آالت وترية تنتمي إلى ما 
يعرف )بالقيثارة( في الحضارات القديمة مثل آلة 
اآلالت  إلى  ما  يمت بصلة  الطنبورة مثال، ومنها 
الموسيقية العربية مثل آلة العود، وعدد من اآلالت 
اإليقاعية، تتنوع في تشكيلة توظف وتطوع لخدمة 
تلك  وتوظف  إليها  تنتمي  التي  الفنية  األغراض 
تلك  اسم  مايحمل  منها  متعددة  فنون  في  اآلالت 
الفنون  تلك  وما يصاحب  )الجربة(  فن  مثل  اآللة 

من آالت إيقاعية مختلفة األشكال. 

اآلة )الجربة( :   

سلخ  عن  ناتج  الجلد  من  هوائي  كيس  هي 
مثل  الحجم  متوسط  الجلد عن جسم حيوان  هذا 
)الماعز( مثال، يتم ربط األجزاء لمنع تسرب الهواء 
ويتم توصيل آلة الزمارة أو الهبان وهو عبارة عن 
قصبتين مزدوجتين مصنوعتين من الخشب تثبتان 
جنبا إلى جنب وفي األعلى يتم تثبيت القطعة التي 
تصدر الصوت من خالل عملية النفخ فيها واإلسم 
أما   )Bag pipe )الزمارة  هي  اآللة  لهذه  العلمي 
وهي  )دسته(  تسمية  عليها  فيطلق  البحرين  في 
بحيث  ثنائية  أو  مزدوجه  تعني  إيرانية  مفردة 
نغمتين  تصدران  مزدوجة(  )زم��ارة  تكونان 
موسيقيتين متآلفتين ويتم تغيير الصوت الصادر 
من خالل فتح ستة ثقوب على جدار القصبتين في 
خط متساٍو، يدخل طرف الزمارة في أحد أطراف 
العازف  فيقوم  المقابل  الطرف  في  أما  الجربة 
)الكيس  المبسم في  الهواء من خالل  بعملية نفخ 
على  األصابع  فمه مع تحريك  القربي( مستخدما 
الموسيقية  والنغمات  األصوات  إلصدار  الثقوب 

على  )دسته(  أو  الزمارة  تسمية  تطلق  المختلفة، 
الكيس  بجسم  تثبت  وعندما  الموسيقية  اآللة 

القربي تصبح التسمية األشمل آلة الجربة. 
الشعبية  والمسميات  المصطلحات  أهم 

األج��زاء  حول  البحرين  في  المتداولة 
)دسته(  هي  الجربة  آلة  في  الرئيسية 

بدون  المزدوجة  الزماره  آلة  وتعني 
المفردة  الريشة  أما  بالقربة،  وصلها 

التي تصدر الصوت فتسمى )بييج( 
مبسم  على  تطلق  )لولوه(  وكلمة 

التي  )الكركوشة(  وهناك  النفخ 
المقابل  الطرف  بها  يزين 

فيطلق  العازف  أما  للعازف، 
عليه تسمية )نفاخ(. 

الأ�شل والن�شاأة:

تعتبر الجربة إحدى الفنون الوافدة إلى منطقة 
البحرين  العربي ولها عدة مسميات، ففي  الخليج 
المتحدة  العربية  اإلمارات  وفي  )الجربة(  تسمى 
الفنون  من  فن  وهو  )الهبان(  تسمى  والكويت 
الوافدة  أتت مع هجرة القبائل العربية التي كانت 
تقطن الساحل الشرقي للخليج العربي، ويطلق على 
هذا الموقع عند العامة )بر فارس( وإن كانت  تلك 
المنطقة تابعة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، إال 

أنها تتميز بطابعها العربي في اللهجة واألزياء 
وفي  والتقاليد  العادات  من  والكثير  والفنون 

هناك  أن  حيث  للسكان،  الساللي  التكوين 
القبائل العربية التي نزحت من  عددا من 
الساحل  وقطنت  العربية  الجزيرة  شبه 

منطقة  إلى  عادت  أنها  ثم  اإليراني 
الساحل  وباألخص  العربي  الخليج 
وانتشرت  استقرت  حيث  الغربي 

في دول الخليج العربية وخرجت 
يبق  لم  التي  الغنائية  بأنماطها 

والخليج  البحرين  في  منها 
ما  أو  )الهبان(  إال  العربي 
يطلق عليه )الجربة( ويطلق 
أو  الحولة  )العرب  إسم 

الشكل 
زم���ارة  )ب(: 

ستة  )ذات  ستوية 
ثقوب( تسمى في األقاليم 
المصرية )القرمة( واحدة 
االلحان  لعزف  ثقبها  تم 
ذات  واألخ��رى  المختلفة 

صوت ثابت مطلق. 

لشكل  ا
زم����ارة  )ج( 
)ذات  خمساوية 
ث��ق��وب(  خمسة 
األقاليم  في  تسمى 
المصرية )المقرونة( 
شبيهة بزمارة الجربة 
مع االختالف في عدد 
تتطابق  التي  الثقوب 

وثقوب آلة الجفتي.
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الهولة( على هذه الفئة السكانية في المنطقة، حيث 
استطاع هذا الفن بخفته وجمال إيقاعاته ورقصاته 
وفنونه،  العربي  الوجدان  مع  ويتفاعل  يذوب  أن 
واستوعبه  الشعبي  الخليجي  المزاج  تقبله  وبذلك 
ضمن ما استوعب من الفنون والوافدة حتى أصبح 
العربي.  الخليج  شعب  روح  صميم  من  بالفعل 
اآللة  إلى  نسبة  اإلسم  بهذا  سمي  )الجربة(   فن 
الموسيقية الرئيسية المستخدمة في أداء هذا الفن 
)الجربة(،  الخليج  أهل  وينطقها  القربة(   ( وهي 
ويذكر أحد المتخصصين في هذا النوع من الغناء 
الحد  منطقة  سكان  من  بخش(  )عبدالله  ويدعى 
القربة  آلة  »أن  البحرين  المحرق بمملكة  بمحافظة 
حين  الصحراء  في  العرب  عرفها  عربية  آلة  هي 
كانوا يسلخون جلد الماعز ويجعلونها إناء  يحمل 
اللبن أو الحليب أو الماء. وبذلك يؤكد الراوي أن 
العربية  القبائل  مع  جاء  عربي  اآللة  هذه  أصل 
التي نزحت من شبه الجزيرة العربية واستوطنت 
الساحل اإليراني ثم عادت. ويطلق على هذه القبائل 

)العرب الحولة أو الهولة(4«.

الآلت الإيقاعية في فن )الجربة( :  

من  وهو  )الرحماني(  المسمى  الكبير  الطبل 
الطبول ذات الرقمتين يصنع من الخشب المحفور 
ضعيف السمك يشبه إلى حد كبير الطبل )األعوب 
الغنائية  الفنون  في  المستخدم  المخمر(  الطبل  أو 
الماعز  بجلد  يرقم  حجما  أصغر  ولكنه  البحرينية 
من الجهتين ليعطي التأثير اإليقاعي )دم وتك( وال 

يستعمل إال في فنون الجربة فقط.
الطبل  من  أصغر  وحجمه  )الكاسر(  طبل 
اإليقاعية  )المرواس(  بآلة  شبيه  وهو  الرحماني 
أنه  إال  الشعبي  )الصوت(  فن  في  المستخدم 
مع  بالمقارنة  حادا  صوتا  ويصدر  بقليل  أكبر 
أداء  في  بعضهما  يكمالن  وهما  الرحماني  صوت 
الوحدات اإليقاعية في هذا الفن ، حيث يقوم طبل 
)الرحماني( بأداء الوحدة اإليقاعية األساسية بينما 
يقوم طبل )الكاسر( بأداء الزخرفة اإليقاعية على 

الوحدة األساسية.

الشكل )د( مزمار مزدوج 
أو زمارة آلة الجربة )ذات 
المستخدمة  ثقوب(  ستة 
إطار  داخل  البحرين.  في 
عملية  يسهل  خشبي 
جسم  بطرف  توصيلها 
تكتمل  عندها  الماعز  جلد 

آلة الجربة الموسيقية.  

المزمار  )ح(:  شكل 
في  الزمارة  أو  المزدوج 
في  وتبينها  مقربة  صورة 
طرفه  يدخل  خشبي  إطار 

في آلة الجربة.

الجفتي  آلة   : )و(  الشكل 
عن  األص��ل  طبق  وه��ي 
أو  ال��م��زدوج  المزمار 
الزمارة المستخدم في آلة 
ولكنه  البحرينية  الجربة 
ويعزف  حجما  أصغر 
النفخ  خ��الل  م��ن  عليه 
العازف  قبل  من  المباشر 
جلد  إلى  توصيله  بدون 
الماعز)ذو خمس ثقوب(. 
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الإيقاعات والرق�شات:

رقصة الجربة إيقاعها مرتكز في أساسه على 
إيقاع  ونموذج  الكبير  المصمودي  إيقاع  نموذج 
العربية  اإليقاعات  من  وهي  الصغير  المصمودي 
األصيلة والمعروفة، ويعتمد في اختيار أي منهما 
على سرعة الحركة اإليقاعية التي تتطلبها الرقصة 
أو اللحن إذ أن هناك بعض األلحان لهذا الفن تتسارع 
إيقاع  إلى  الكبير  المصمودي  إيقاع  من  تدريجيا 
الرقص تنتقل  المصمودي الصغير، أي أن حركة 
تدريجيا من الحركة البطيئة إلى الحركة السريعة 
الحيوية، ويتميز إيقاع الرقصة من كال اإليقاعين 
بتداخل )التكسيرة(، أي إضافة تشكيالت إيقاعية 
طبل  بواسطة  العام  اإليقاع  سير  للزخرفة ضمن 
لذا  الكاسر الصغير والذي يسمى أيضا )كاسة(، 
قد يبدو إيقاع رقصة القربة معقدا أثناء االستماع 
األساسي  اإليقاعي  نموذجه  وضوح  رغم  إليه 
ووزنه الرتيب، ويظهر التعقيد أثناء االستماع إلى 
من  اإليقاعية  تشكيالته  يدخل  وهو  الكاسر  طبل 

فوق الوزن اإليقاعي العام في تجاوبه وتعارضه 
مع ضربات الطبول األخرى الرتيبة. 

الرسمية  المناسبات  في  الجربة  فنون  تؤدى 
اإلضحى(  وعيد  الفطر  )عيد  في  الدينية  واألعياد 
من  وغيرها  والزواج  الختان  حفالت  في  كذلك 
وجماهير  كبيرة،  شعبية  لها  كانت  وقد  األفراح، 
وخاصتهم،  عامتهم  الناس،  بسطاء  بين  واسعة 
إال أنها بدأت تفقد شعبيتها وتتقهقر مكانتها التي 
اإلهمال  بسبب  وذلك  السابق  في  تتبوؤها  كانت 
على  البحريني  المجتمع  في  الحياة  نمط  وتغير 
الرغم من أنها تتميز بروح مفعمة بالفرح والمرح 

واأللحان الشعبية الشجية الراقصة.

 التكوين الأ�شا�شي لفرقة الجربة :
)الجربة(  فن  في  الموسيقية  الفرقة  تتكون 
من عازف اآللة الموسيقية الميلودية الوحيدة في 
الشخصيتان  وهما  الكاسر  طبل  وعازف  الفرقة 

الشكل)ز(:  آلة الجربة مع اثنين من آالت الطبل الكبير ونشاهد آلتين من المزمار المزدوج في إطار خشبي.   
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باإلضافة  الرقصة،  هذه  ألحان  ألداء  الرئيسيتان 
إلى عازف طبل كبير ذي وجهين لتجسيم ضربات 
الدم وللمساهمة في استخراج التعقيدات اإليقاعية 
بالنقرات التشكيلية في تجاوبات مع طبل الكاسر 
الصغيرة  الطبول  من  عدد  ويصاحبهم  الصغير، 
العدد  يزيد  وال  ثمانية  إلى  ستة  من  والكبيرة 
أفراد  كل  أن  ويالحظ  طبول  عشرة  عن  الكلي 
الرقص  أداء  في  يتشاركون  الذكور  من  الفرقة 
الذي  القربة  عازف  ماعدا  معا،  والترجيع  والغناء 
يشاركهم  لكنه  قربته،  بميلودية  غناءهم  يصاحب 
الرقص والتمايل أثناء األداء، كما تشارك مجموعة 
من الناس من الذكور، كبارا وصغارا في الرقص 

والغناء والتصفيق على توقيعات اإليقاع5. 

 اأ�شكال واأنماط اإيقاعية اأ�شا�شية :

بين  الوثيق  االرتباط  نالحظ  أن  من  لنا  البد 
آلتي الجربة )الكيس القربي( والجفطي أو الجفتي 
الذي  ز(  الشكل   ( راجع  المزدوجة(  )الزمارة 
يقوم  )حيث  القربة  استخدام  ب�دون  يع��زف 
من  ليتمكن  فمه  داخل  منه  جزء  بإدخال  العازف 
عن   يختلف  ما  وهو  المطلوبة(  األصوات  إصدار 
الحولة  أو  الهولة  أو عرب  اإليرانية  الجالية  فنون 
هذه  مثل  هو شيوع  للنظر  والملفت  البحرين  في 

اآلالت )الزمارة المزدوجة ذات الخمسة ثقوب( في 
مناطق أخرى من العالم العربي مثل العراق وسوريا 
الحضارة  في  أيضا  ونجده  )المجوز(  تسمى 
التركية ومناطق أخرى من الشرق األوسط، حيث 
أن للجفطي ألفة في الجزيرة العربية ودول الخليج 
العربي كما أنه مرتبط بالصحراء يستخدمه الراعي 

للتسلية في طريقه الطويل خالل رعي األغنام6.
العربية  المملكة  في  اآللة  هذه  نجد  »كما 
تعزف  المزمار  فن  عليها  ويطلق  أيضا  السعودية 
من  وهو  )الخبيثي(  الخبيتي  إيقاع  بمصاحبة 
اإليقاعات العربية المعروفة حيث يردد من خالله 

التهليل وأغاني طقوس الزار«7.
شيوعا  األكثر  فهي  )الجربة(  موسيقى  أما 
انتمائها  من  الرغم  وعلى  الشعبية،  األوساط  بين 
الواضح إلى البيئة الفارسية، إال أنها تؤدى من قبل 
الموسيقى  هذه  تسمع  أيضا،  البحرينيين  بعض 
كثيرا في مناسبات احتفالية كثيرة، وباألخص تلك 
االحتفاالت والوالئم في الميادين العامة التي كانت 
تقام فيما مضى والتي يحتفل فيها بعيد تنصيب 
في  تعزف  أنها  كما  الحكم،  وتوليه  البالد  أمير 
حفالت الزفاف التقليدية، في مراسم الحناء والزفة 
التي تسير في الشوارع حتى الوصول إلى منزل 
رئيسية  إيقاعية  تنويعات  ثالثة  وتوجد  العروس، 

الشكل )ي( : على اليمين آلة الجفتي )ذو خمس ثقوب( وعلى اليسار آلة المزمار الشكل (ط( : عدد من الطبول المختلفة األحجام المستخدمة في فن الجربة.
المزدوج أو الزمارة )ذات ستة ثقوب(.
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اإليقاعية  بأنماطها  معروفة  الجربة،  لموسيقى 
والخميري  )الخيالي  هي  المؤدون  يعتمدها  التي 
مصاحباً  عنصراً  الطبل  يعد  حين  وفي  واللوتي( 
دائما ألداء الجربة فإننا من الممكن أن نشاهد آالت 
عدد  يصل  حين  في  مثالً  كالطار  أخرى  إيقاعية 
الطبول من أربعة إلى ثمانية باإلضافة إلى طبل أو 
طبلين من الطبول الصغيرة )المرواس الكبير( وال 

يزيد العدد عن عشرة طبول. 
يعتبر إيقاع )اللوتي( األكثر شيوعا في أرجاء 
)الدوياك(  بإيقاع  أيضا  فهو شبيه  العربي  العالم 
إلى  )اثنين  بين  العالقة  تركية توضح  وهي كلمة 
الصغير(  )بالمصمودي  أيضاً  والمعروف  واحد( 
العديد  وهناك  الثاني،  النموذج  في  إيقاعه  المبين 
تعتبر  ولكنها  الجربة  لفن  األخرى  اإليقاعات  من 
وليس  المذكورة،  األساسية  لإليقاعات  تفريعات 
المعروفة  اإليقاعات  عن  ليقال  الكثير  هناك 

مناطق  في  المعزوفة  الجربة  في  والمستخدمة 
أن  إلى  المعلومات  تشير  »حيث  أخرى،  خليجية 
اآللة قد اختفت من العراق تماماً«8 وهي نادرة جدا 

في جميع األقطار الخليجية باستثناء البحرين.
تبنى موسيقى الجربة على األلحان دائماً، ونجد 
ولكن  عدة،  مراٍت  األساسي  اللحن  يكرر  العازف 
موسيقى  تذكرنا  كما  تذكر،  اختالفات  أي  دون 
غير  عدة،  بوجوٍه  )الليوة(  فن  بصرناي  الجربة 
أنها وعلى نقيض الليوة ال تتطلب مشاركة صوتية 
)ملفوظة( فعالة، كما تعد الجربة من أنواع الموسيقى 
الخارجية )التي تؤدى في الهواء الطلق( يحضرها 
الطبل  إيقاع  على  ترقص  راقصة  مجموعة  عادًة 
وأنغام الجربة، ولكنها ال تغني، وال يغني العازفون، 
عدا إصدار صيحات عرضية عالية النبرة يصدرها 
مع  هوبيل(   .. المالي  )هوبيل  مثل  اإليقاع  عازفو 
بعض الحركات االستعراضية من عازف الجربة9. 

النموذج اإليقاعي رقم )1( : إيقاع المصمودي الكبير

النموذج اإليقاعي رقم )2(: إيقاع المصمودي الصغير

النموذج اإليقاعي رقم )3( :  يتميز إيقاع الخيالي بميزان رباعي
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اأ�شلوب وطريقة العزف :

الجفطي أو قلم الجفتي زمارة مزدوجة يعزف 
القصبية  اآلالت  كل  تعزف  كما  القربة  ب��دون 
الدول  والمزامير في الشرق األوسط وإلى حٍد ما 
خالل  من  وذلك  باإلسالم  المتأثرة  أو  اإلسالمية 
أسلوب األداء غير المنقطع في العزف، حيث يتنفس 
العازف من خالل األنف وتبقى اآللة تعزف بشكل 
متواصل، مع استخدام الفم كحافظة هوائية بحيث 
يصبح بديالً عن الكيس أو القربة مما يساعد على 
آلة مرتبطة  الهواء بشكل مستمر، والجفطي  تدفق 
معظم  لدى  أساسي  بشكل  والرعاة  بالصحراء 
المجتمعات الخليجية والعراقية، وحيث أن البحرين 
ليست بلداً بدوياً، نجد أن الجفتي يعزف ضمن )فن 
الكاسر(، وهو نوع فني منتم إلى األقليات الفارسية 
أو المهاجرين العرب من الساحل الغربي الفارسي 
عن  للتعبير  األصل  الفارسية  الطقوس  يمثل  وهو 
حفالت  في  االحتفالية، خصوصا  واألجواء  الفرح 
الزواج وطقوس األعراس لهذه الفئة من المجتمع، 
تلك  في  سابقاً  يؤدى  الكاسر  أن  من  الرغم  على 
األعراس بواسطة صرناي وطبلين، غير أن الصرناي 
تم استبداله بعد الحرب العالمية الثانية وال تشير أية 

مصادر حسب علمنا إلى األسباب10.

 اأهم رق�شات فن الكا�شر :

رقصات الكاسر أنواع من حيث التسمية لكونها 
تختلف عما هو متعارف عليه عند العرب من أبناء 
الخليج العربي، حيث أن ما يسمونها برقصة الكاسر 
هي )رقصة العصي الفارسية( والتي يسميها أبناء 
إيران باسم )داربازي( أو كما يسميها أبناء سواحل 
فإن  الواقع  في  ولكن   ، )سازنغارة(  باسم  إيران 
رقصة العصي ليست سوى نوع واحد من أنواع 

الكاسر، فكل ما يمكن قوله أن هناك عدة أنواع :
- الرقصة البندرية. - كاسر الجفتي. 

- رقصة العصي .
وكل نوع منها له مواصفاته ومميزاته الخاصة 
حيث انتقلت هذه الرقصات عن طريق هجرة أبناء 
في  وفلكناز  بوشهر  )بندر  بين  إيران  سواحل 
التاسع عشر، وتجدر  القرن  أواخر  الجنوب( منذ 
مصر  في  موجودة  العصي  رقصة  أن  المالحظة 
أيضا وتسمى )التحطيب(، أما بندر بوشهر فيقع 
غرب إيران أما بالنسبة إلى البحرين فيقع شماالً، 
إنما )فلكناز( فتقع في جنوب غربي إيران وشرقي 

سلطنة عمان. 
الجفتي يكون  التي تسمى كاسر  الرقصة  في 

العازف الشكل )ك( : صورة مقربة آللة الجربة تبين أحد األطراف المربوطة بخيط رفيع بعد فصل آلة الزمارة. ينفخ من خالله  الذي  المبسم  تبين طرف  الجربة  آللة  مقربة  )ل(: صورة  الشكل 
الهواء في القربة 
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الراقصون حلقة واسعة تتحرك بالدوران مع هز 
الرقصات  من  وهي  والغناء،  والتصفيق  األكتاف 
انتقلت من بندر عباس والمناطق  التي  المحتشمة 
الزمارة  من  الموسيقية  آالتها  وتتكون  المجاورة، 
قصبتان  وهما  )المترادف(  تعني  التي  المزدوجة 
مربوطتان  وكلتاهما  ثقوب  بستة  منها  كل  يثقب 
ببعض وال يعمالن إال بوجود قصبتين صغيرتين 
وتولج  تزمير،  بلسين  مجهزة  منها  قصبة  كل 
القصبتين  ماسورتي  في  الصغيرتين  القصبتين 
الكبيرتين الملتصقتين وبالنفخ يعزف فيها العازف 
إلى  باإلضافة  )قلمي(  بالفارسية  يسمى  الذي 
الطبول اآلنفة الذكر مع فارق أن الطبل الكبير ينقر 
بالعصاة من الجهة اليمنى بينما ينقر بأصابع أو 

كف اليد اليسرى من الجهة األخرى.
كما أن هناك رقصة تسمى )رقصة المناديل( 
لدى  المعروفة  الرقصات  من  وهي  )الشال(  أو 
أهالي القرى في أعماق إيران الداخلية لدى الحولة 

مثل  العربية  األعراق  إلى  أصولهم  ترجع  ممن 
وغيرهم(  والجناحيين  والبستكيين  )العوضيين 
من  الثاني  النصف  في  الرقصة  هذه  انتقلت  وقد 
لفترة  شعبية  اكتسبت  وقد  عشر،  التاسع  القرن 
الرغم  على  تختفي  أن  تكاد  أنها  إال  الزمان،  من 
األعراس  حفالت  بعض  في  إحيائها  محاولة  من 
)يورك  إيقاع  من  الشبه  قريب  إيقاعها  الخاصة، 

سماعي( وهو من اإليقاعات غير المعقدة11. 
وهي  أحيانا،  نقرها  في  الطار  يستخدم  وقد 
وذلك  ونساء،  رجاال  مشتركة  جماعية  رقصة 
من  بيد  منديل  كل  ممسوكة  بالمناديل  بالتلويح 
في  الشال  طرفي  وهز  للرجال  ال��رؤوس  فوق 
إلى  اليمين  من  بالجسم  والدوران  المرأة،  يدي 
القدمين وفق اإليقاع  اليسار والعكس مع تحريك 
استخدام  شيوع  إلى  المالحظة  تجدر  وسرعته. 
المناديل المزركشة واألوشحة المقصبة والمذهبة 

في كثير من الرقصات في إيران12.

الشكل )م(: آلة الزمارة داخل المغلف الخشبي وبجانبها نموذج المغلف الخشبي خاليا أو 
اإلطار الذي تدخل فيه الزمارة بجانب عدد اثنتين من نموذج المبسم. 

الشكل )س( : صورة مقربة ل� )المبسم( مشدود عليه قطعة من الجلد تسمح بدخول الهواء 
للقربة وال تسمح بخروجه.

النموذج اإليقاعي رقم )4( :  إيقاع ) يورك سماعي(
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 الفرق بين الزمارة والمزمار :

يكمن الفرق الجوهري بين آلتي الزمارة والمزمار 
في أن الريشة التي تصدر النغمة الموسيقية في 
نوعين  تثبيت  ويتم  )مفردة(  ريشة  هي  الزمارة 
الريشة في قصبتين متجاورتين ويطلق  من هذه 
فإن  المزمار  آلة  أما  المزدوجة(  )الزمارة  عليهما 

الريشة التي تصدر النغمة الموسيقية هي )ريشة 
مزدوجة( وذلك من خالل تثبيت اثنتين من خشب 
النفخ  وعند  البعض  ببعضهما  الرقيق  )البوص( 
ما  وهذا  ومميز  قوي  موسيقي  صوت  يصدر 
نجده في آلة الصرناي في فن الليوة في البحرين 
ومن هذه اآللة تطورت آلة )األوبوا( المعروفة في 

األوركسترا السيمفوني.

الشكل )ع( الفنان درويش حسن المشهور ب )درويشوه( من أشهر العازفين على آلة الجربة في البحرين بمصاحبة عازف اإليقاع.
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 اأ�شهر العازفين على اآلة الجربة :

العازفين  من  كبير  عدد  اشتهر  البحرين  في 
على آلة الجربة ويمكن أن نفرق بين مدير الفرقة 
الشعبية  الفنون  من  عدد  تقدم  التي  الموسيقية 
تحت إشرافه وبين العازف الماهر في الفرقة التي 

قد تسمى بإسمه أحياناً.

أ . الفنان درويش حسن المشهور ب )درويشوه( 
من أشهر العازفين على آلة الجربة في البحرين. 
الحورة  منطقة  سكن  المحترفين،  من  ويعتبر 
بالمنامة العاصمة، بدأ العزف منذ الصغر )في 
سن 12 من عمره( على آلة الجفتي من خالل 
الرعي في إيران، من الفنانين المتميزين الذين 
الجمهور  وترغيب  نشر  في  الفضل  لهم  كان 

 الشكل )ف( : الفنان خليل المشخص  من أشهر العازفين على آلة الجربة في البحرين يصاحبه الفنان عبدالله بخش على آلة اإليقاع في حفل عام، تبرز الصورة لغة التعبير 
الحركي للجسد عند كل من عازف الجربة والطبل الكبير.
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المتميز  وأدائه  بأسلوبه  الفن  لهذا  البحريني  
الحركات  وأداء  الجميلة  األلحان  عزف  في 
أثناء  االستعراضية  والشغلبات 
مدة طويلة في  العزف، عاش 
البحرين. توفى منذ )20 عاما 
أهله  بين  إيران  في  تقريباً( 

بسبب المرض الخبيث13. 

إبراهيم  خليل  الفنان  ب. 
أشهر  من  المشخص  حسن 
عازفي )الجربة( في البحرين 
من   )1952( عام  مواليد  من 
منطقة الحد بمحافظة المحرق 
تعني  المشخص  وكلمة 
العامية،  اللهجة  في  )الذهب( 
المتخصصين  من  يعتبر 
والمحترفين في العزف على آلة 
)الجربة( في البحرين ومنطقة 
الخليج العربي عرف بسماحة 
طبعه واحترامه للعاملين معه 
ويعد من الصناع المهرة آللة 
)الجربة( واإليقاعات الشعبية 
األخرى، شارك في العديد من 
والخاصة  العامة  االحتفاالت 
في  البحرين  مملكة  ومثل 
الخليجية،  المهرجانات 
المرحلة  شهادة  على  حاصل 
بالسلك  عمل  اإلع��دادي��ة، 
لنشاطه  تفرغ  ثم  العسكري 
حادث  في  توفى  الموسيقي، 
منطقة  في  أليم  م��روري 
)قبندي( خالل زيارة له إليران 

بتاريخ )2009/6/8م(14.

قائمة باأ�شماء العازفين الم�شهورين 

•درويش حسن •
•علي زايد  •

•حسن مقيم  •

•محمد عبدالرزاق •

•صالح مبارك •

•محمد عبدالرحيم  •

•خليل المشخص •

الفترة  توثق  محددة  مصادر  التوجد  مالحظة: 

البحرين  في  المشهورين  للعازفين  التاريخية 
بحث  إلى  تحتاج  القائمة  وهذه  دقيق  بشكل 
الرواة  على  فيها  اعتمدت  مكثف،وقد  استقصائي 
القائمة  هذه  أن  جازما  ولست  وأعتقد  الموثوقين 
تغطي الفترة من ثالثينيات القرن العشرين وبداية 
ترتيب  حاليا  يتوفر  وال  والعشرين  الواحد  القرن 
تاريخي متسلسل دقيق حيث أن هذا المحور من 
وباحثين  رواة  جهود  تظافر  إلى  يحتاج  البحث 
ألشهر  وأخرى  العازفين  بأشهر  قائمة  لتوثيق 

مديري فرق فن )الجربة(.

 اأ�شهر فرق مو�شيقى )الجربة( في البحرين 

عازف ورئيس فرقة فرقة  درويش حسن 

رئيس فرقة فرقة  ولد وليد  

عازف ورئيس فرقة  فرقة  خليل المشخص 

رئيس فرقة فرقة  محمد القطان 

رئيس فرقة فرقة  حسين الحسني 

رئيس فرقة فرقة  عبدالله المير 

من الفرق الموجوده فرقة  جاسم جمشير 

)بمشاركة أوالده(    

الشكل )ق( : صورة شخصية للفنان عبدالله المير الذي 
كان يدير فرقة فنون شعبية بمنطقة المحرق تمارس وتؤدي 
مختلف الفنون الشعبية في الحفالت الخاصة واألعراس. 

من مواليد ) 1950 ( توفى في عام )2010م(.

الشكل )ص(: صورة مقربة للفنان خليل المشخص 
أثناء عزفه في حفل خاص.
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هذه الصورة دليل على التواصل بين األجيال 
والقدرة على توارث الفنون الشعبية من جيل إلى 
 16( المشخص  خليل  عبدالله  يقوم  حيث  جيل 
عام( بدور أبيه من خالل العزف على آلة الجربة، 

وعازف اإليقاع الفنان )عبدالله بخش( المتخصص 
يصاحب  كان  الذي  نفسه  هو  الجربه  فنون  في 
والد عبدالله في أداء هذا الفن الجميل في الصورة 

السابقة. 

وجوه و�شخ�شيات من الميدان 

مالحظة وتعليق 

توثيقية  ص��ورة   : ِ)ش(  الشكل 
مواليد  )من  عبدالله  الشاب  للفنان 
الفنان  المرحوم  إبن   )1995/5/7
أشهر  الذي كان من  المشخص  خليل 
العازفين على آلة الجربة في البحرين 
يصاحبه الفنان عبدالله بخش على آلة 
اإليقاع في حفل عام بفندق موفينبك. 

الشكل )ر( : صورة توثيقية للفنان 
حرز  سامي  المشهور  البحريني 
الجديد  الجيل  من  وهو  المالود 
)الصرناي(  آلة  على  العازفين  من 
بآلة  يمسك  وهو   ، الليوه  فن  في 
الجربة ويعزف عليها لحناً مرتجالً، 
الجسرة  في موقع عمله في مركز 

للحرف اليدوية. 
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تألي��ف  الموس��يقية  اآلالت  عل��م   :1
صفحة  الدكتور محم��ود الحفني – 
178. الهيئة المصرية العامة للكتاب 

1987م.

2: آلة المزمار تحت ضوء المكتشفات 
األثرية. األستاذ غسان القيم . صفحة 
ح��رة، الخمي��س 2007/2/22م . 
يومية سياس��ية  )الوحدة(  صحيفة 
الوح��دة  مؤسس��ة  ع��ن  تص��در 
والتوزي��ع.  والطباع��ة  للصحاف��ة 
الالذقية – سوريا . مؤسسة الوحدة 

للصحافة.
3: الفنان الشعبي سامي المالود. مركز 
الح��رف اليدوية بالجس��رة. مقابلة 

شخصية بتاريخ )2011/5/5م( 

4: جاس��م محم��د بن حرب��ان. الدور 
والف��رق الش��عبية ف��ي البحرين – 
العادات والتقالي��د والفنون، صفحة 
122، مملكة البحرين، وزارة اإلعالم، 

المطبعة الحكومية 2005م.  

5: الموس��يقى الش��عبية ف��ي الخليج 
العربي، مجي��د مرهون، صفحة 27 
– 28، المطبع��ة الحكومي��ة بوزارة 
اإلعالم – مملكة البحرين )1993(.

6: بول روفسنغ أولس��ن، الموسيقى 
التقليدي��ة في الخليج العربي صفحة 
- الموس��يقى في البحري��ن 188، 
ترجمة فاطم��ة الحلواج��ي، الثقافة 
والت��راث الوطن��ي، كت��اب البحرين 
الثقافي��ة، مملكة البحري��ن- وزارة 

اإلعالم. 

7: الفنان الشعبي سامي المالود، مركز 
الح��رف اليدوية بالجس��رة، مقابلة 

شخصية بتاريخ )2011/5/3م(.

8: شهرزاد قاسم حسن،  كتاب اآلالت 
الموسيقية في العراق 1975 - ص 

 .66

9: بول روفس��نغ أولسن ، الموسيقى 
التقليدي��ة ف��ي الخلي��ج العرب��ي - 

الموس��يقى ف��ي البحري��ن صفحة 
190، ترجم��ة فاطم��ة الحلواج��ي، 
الثقاف��ة والت��راث الوطن��ي، كت��اب 
البحرين.  مملكة  الثقافي��ة.  البحرين 

وزارة اإلعالم. 

10: المصدر السابق نفسه، ص 191، 
 .192

11: الموس��يقى الش��عبية في الخليج 
العربي. مجي��د مرهون. صفحة 42 
– 44 . المطبع��ة الحكومية - وزارة 
اإلعالم – مملكة البحرين )1993(.

12: المصدر السابق نفسه ص 46، 

13: ش��كر وتقدي��ر للفنان األس��تاذ 
عبدالرحمن بهلول لجهوده وتعاونه 
في إنجاز المسح الضوئي لعدد من 
الصور والنم��اذج اإليقاعية الواردة 

بهذا البحث. 

 النماذج الإيقاعية 

- النم��وذج اإليقاعي رق��م )1( : إيقاع 
المصمودي الكبير. أجندة الموسيقى 
العربية، صفحة 58، الدكتورة سهير 
عبدالعظيم محمد، دار الكتب القومية، 
رق��م اإليداع 2066 لس��نة -1984 

جمهورية مصر العربية.  

- النم��وذج اإليقاعي رق��م )2(: إيقاع 
المص��در  الصغي��ر،  المصم��ودي 

السابق نفسه.

- النم��وذج اإليقاعي رق��م )3(: إيقاع 
الخيال��ي ونموذج تن��وع عنه، بول 
روفسنغ أولسن، الموسيقى التقليدية 
في الخليج العربي - الموسيقى في 
البحري��ن، صفح��ة 190، ترجم��ة 
والتراث  الثقافة  الحلواج��ي،  فاطمة 
الوطن��ي، كتاب البحري��ن الثقافية- 

وزارة اإلعالم - مملكة البحرين.  

 :)4( رق��م  اإليقاع��ي  النم��وذج   -

أجن��دة  س��ماعي(  إيقاع)ي��ورك 
الدكتورة سهير  العربية،  الموسيقى 
عبدالعظيم محم��د، صفحة 60، دار 
الكتب القومية، رق��م اإليداع 2066 
لس��نة -1984 جمهوري��ة مص��ر 

العربية.  

الأ�شكال وال�شور

- الشكل)أ(:
 Etruscan_Painting_1.jp  هذا 
الملف موجود في ويكيميديا كومنز، 
اس��تخدامه في مش��اريع  ويمك��ن 
ويكيميدي��ا األخرى. ه��ذه الصورة 
هي إعادة إنت��اج خالصة لعمل فني 
ثنائي األبعاد ليس لها حقوق نش��ر 
وتأليف بحس��ب قضية مكتبة فنون 
بريدجم��ان ضد ش��ركة كورل. كما 
أن هذه الص��ورة هي ضمن الملكية 
فترة صالحية  انتهاء  العامةبس��بب 
حف��ظ حقوقها. ين��ص قانونها على 
مرور 70 عاما كحد أقصى على وفاة 

المنتج النتهاء صالحية الحقوق.

- الشكل )ب( : زمارة ستوية )القرمة( 
المصرية  الشعبية  المأثورات  أطلس 
الش��عبية  الموس��يقى  آالت   )2(
2007م. صفحة 149 تأليف وإعداد 
)اللجنة العلمية( الهيئة العامة لقصور 

الثقافة، جمهورية مصر العربية.   

- الش��كل )ج( : زم��ارة خمس��اوية 
المأث��ورات  أطل��س  )المقرون��ة( 
آالت   )2( المصري��ة  الش��عبية 
الموسيقى الشعبية 2007م. صفحة 
153 تأليف وإعداد )اللجنة العلمية( 
الثقاف��ة،  العام��ة لقص��ور  الهيئ��ة 

جمهورية مصر العربية.   

- الش��كل )د( مزمار مزدوج أو زمارة 
آل��ة الجرب��ة )ذات س��تة ثق��وب( 
المستخدمة في البحرين، داخل إطار 
خشبي يسهل عملية توصيلها بطرف 
جس��م جلد الماعز عند إذ تكتمل آلة 

الهوام�س
صور المقال من الكاتب
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الجربة الموس��يقية، المصدر الفنان 
الشعبي س��امي حرز المالود، مركز 
الح��رف اليدوية بالجس��رة، مقابلة 
)2011/5/5م(  بتاريخ  ش��خصية 

التصوير الرقمي لمؤلف البحث.  

- الشكل )ه( آلة الجربة البحرينية في 
مظهرها العام مكونه من جلد الماعز 
والزمارة )ذات ستة ثقوب( ومبسم 
العزف والكركوشة، المصدر السابق 

نفسه.

- الش��كل )و(: آل��ة الجفتي وهي طبق 
األص��ل ع��ن المزمار الم��زدوج أو 
الزمارة المس��تخدم ف��ي آلة الجربة 
البحريني��ة ولكن��ه أصغ��ر حجم��ا 
ويع��زف علي��ه م��ن خ��الل النفخ 
المباش��ر من قب��ل الع��ازف بدون 
توصيله في جل��د الماعز)ذو خمس 

ثقوب(. المصدر السابق نفسه.

 - الش��كل )ز(:آل��ة الجرب��ة مع اثنين 
م��ن آلة الطبل الكبير ونش��اهد آلتي 
المزمار المزدوج في إطار خش��بي. 
المصدر: مق��ر )دار( فرق��ة الفنان 
الش��عبي المرح��وم عبدالل��ه المير، 
محافظة المحرق. مقابلة ش��خصية 
مع الفن��ان بتاريخ 2008/5/18م. 
التصوي��ر الرقم��ي الفنان��ه فوزيه 

حمزة- أرشيف الثقافة الشعبية. 

- الش��كل)ح(: المزم��ار الم��زدوج أو 
الزمارة في ص��ورة مقربة وتبينها 
في إطار خش��بي يدخ��ل طرفه في 
آلة الجربة. المصدر مقر )دار( فرقة 
الفن��ان الش��عبي المرح��وم عبدالله 
المي��ر. محافظة المح��رق. المصدر 

السابق نفسه. 

- الشكل )ط(: عدد من الطبول المختلفة 
األحجام المستخدمة في فن الجربة. 
المصدر بيت الفن��ان أحمد الفردان 
بمزرع��ة قري��ة س��ار بالمحافظ��ة 
الشمالية. مقابلة شخصية مع الفنان 
2008/5/24م.التصوير  بتاري��خ 
الرقم��ي الفنان��ه فوزي��ه حم��زة – 

أرشيف الثقافة الشعبية.

- الش��كل)ي(: على اليمين آلة الجفتي 
)ذو خم��س ثقوب(وعل��ى اليس��ار 
آل��ة المزم��ار الم��زدوج أو الزمارة 
)ذات س��تة ثقوب(، المصدر: الفنان 
الشعبي س��امي حرز المالود، مركز 
الح��رف اليدوية بالجس��رة، مقابلة 
)2011/5/5م(  بتاريخ  ش��خصية 

التصوير الرقمي لمؤلف البحث.  

- الش��كل)ك(: ص��ورة مقرب��ة آلل��ة 
الجربة تبين أحد األطراف المربوطة 
بخيط رفيع بع��د فصل آلة الزمارة. 
المصدر: مق��ر )دار( فرق��ة الفنان 
الش��عبي المرح��وم عبدالل��ه المير، 
محافظة المحرق، مقابلة ش��خصية 
مع الفن��ان بتاريخ 2008/5/18م. 
التصوي��ر الرقم��ي الفنان��ه فوزيه 

حمزة- أرشيف الثقافة الشعبية.

- الش��كل)ل(: ص��ورة مقرب��ة آلل��ة 
الجربة تبي��ن طرف المبس��م الذي 

ينفخ من خالله 
القرب��ة.  ف��ي  اله��واء  الع��ازف 

المصدرالسابق نفسه.
 

- الشكل )م( : آلة الزمارة داخل المغلف 
المغلف  نموذج  وبجانبها  الخش��بي 
الخشبي خاليا أو اإلطار الذي تدخل 
فيه الزمارة بجان��ب عدد اثنتين من 
الفنان  المص��در:  المبس��م.  نموذج 
الشعبي س��امي حرز المالود، مركز 
الح��رف اليدوية بالجس��رة، مقابلة 
)2011/5/5م(  بتاريخ  ش��خصية 

التصوير الرقمي لمؤلف البحث.  

- الش��كل )ن( : ص��ورة مقرب��ة ل��� 
)المبس��م( مش��دود عليه قطعة من 
الجلد تس��مح بدخول الهواء للقربة 
المص��در  بخروج��ه.  تس��مح  وال 

السابق نفسه.

- الش��كل )س( الفنان درويش حسن 
ب��� )درويش��وه( م��ن  المش��هور 
أش��هر العازفين على آلة الجربة في 
البحرين، المص��در مجلة المأثورات 
الش��عبية العدد 27 الس��نة السابعة 
يولي��و 1992م، الغ��الف الداخل��ي 

للمجل��ة، بواس��طة الفن��ان س��امي 
2011/5/5م  مقابل��ة  المال��ود. 

الجسرة.  

- الشكل )ع( : الفنان خليل المشخص  
من أش��هر العازفين على آلة الجربة 
في البحرين يصاحبه الفنان عبدالله 
بخش على آلة اإليقاع في حفل عام، 
المصدر بواس��طة الفنان الش��عبي 
جمع��ة إبراهي��م س��رور ومقابل��ة 
شخصية مع زوج ابنته السيد ياسر 

المحمود بتاريخ 2011/5/9م. 

- الش��كل )ف( : صورة مقربة للفنان 
خليل المشخص أثناء عزفه في حفل 

خاص، المصدر السابق نفسه.

- الش��كل)ص( : ص��ورة ش��خصية 
للفنان عبدالله المير. المصدر الفنان 
الشعبي س��امي حرز المالود، مركز 
الحرف اليدوية بالجسرة، من خالل 
توثي��ق لس��يرته الذاتي��ة بصفح��ة 
الوقت  بجري��دة  بداي��ة(  )للس��يرة 
البحريني��ة، العدد 1523 بتاريخ 24 
أبريل 2010م، إعداد الفنان يوسف 

محمد.

 - الش��كل)ق(: صورة توثيقية للفنان 
البحرين��ي المش��هور س��امي حرز 
المالود وهو م��ن الجيل الجديد من 
العازفين على آلة )الصرناي( في فن 
الليوه، التصوير الرقمي للباحث في 
مقابلة شخصية بتاريخ 2011/5/5 

م بمركز الجسرة للحرف اليدوية.

توثيقي��ة  )ر(:ص��ورة  الش��كل   -
للفنان الش��اب عبدالل��ه )من مواليد 
1995/5/7( إب��ن المرحوم الفنان 
خليل المش��خص. المص��در الفنان 
الش��عبي جمعة إبراهيم س��رور من 
 ،)DVD( خ��الل تس��جيل بتقني��ة
م   2011/5/1 بتاري��خ  مقابل��ة 
بمرك��ز عبد الرحمن كان��و الثقافي، 
تقنية المسح الضوئي للفنان محمود 

الحسيني.  

الهوام�س
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رقصة الزجالة 
بواحة �سيوة

تعترب واحة �شيوة من اأقدم الواحات امل�رشية و�شيوة بالإجنليزية Siwa Oasis، هي 

ويوجد  مطروح.  حمافظة  يف  الليبية  ال�شحراء  يف  م�رش  يف  تقع  طبيعية  وحممية  واحة 

333 قبل امليالد حيث ن�شبه  الأكرب عام  الإ�شكندر  زاره  اآمون، والذي  اآثار معبد  بها 

 . ال�شغرية  والبحريات  الينابيع  فيها  م�رش.تكرث  بحكم  له  وتنبئوا  لآمون  اإبنا  الكهنة 

وتقع واحة سيوة على بعد 306 كم من مرسى 
عليها  أطلق  ثم  بنتا  بإسم  مطروح وعرفت سيوة 
هذا  تحمل  واستمرت  آمون  واحة  إسم  ذلك  بعد 
عليها  أطلقوا  اللذين  البطالمة  عصر  حتى  اإلسم 
إسم سانتاريه ثم دخلها العرب في القرن السابع 

الميالدي وأطلقوا عليها إسم الواحة األقصى. 

وتبلغ  المتوسط  البحر  تقع تحت سطح  وهي 
مساحتها حوالي 94263 كم2 ويبلغ إجمالي عدد 

السكان بها حوالي 17 ألف نسمة. 

تضم واحة سيوة: خميسه – المراقي – أغو 

 – أبوشروف   – قريشيت   – الدين  بهي   – رمى 
الزيتون – الجارة – أم الصغير.

وسيوة من أشهر واحات مصر بما تملكه من 
جميع  من  السائحون  ويرتادها  طبيعية  مقومات 
أنحاء العالم لما تتمتع به من جذب سياحي كبير 

مثل: 
السياحة التاريخية: وتتمثل في معبد تتويج 
مدينة  أطالل   - الوحي  معبد  األكبر،  اإلسكندر 

شالي القديمة، معبد آمون. 
األنشطة  أهم  من  وهي  السفاري:  سياحة 

 ح�س�م مح�سب / كاتب من مصر
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السياحية بسيوة حيث بحر الرمال األعظم والواحات 
المتحجرة  والقواقع  المتحجرة  والقرية  المندثرة 

التي يرجع تاريخها إلى ماليين السنين. 
الطبيعي:  واالستشفاء  العالجية  السياحة 
حيث تتمتع بوجود عيون المياه الطبيعية الساخنة 
الروماتيزم  وعالج  الطبيعي  للعالج  الصالحة 
تتمتع  أنها  كما  المفاصل.  وآالم  والروماتويد 
بوجود منطقة جبل الدكرور حيث يدفن المريض 

في الرمال الساخنة. 
السياحة الترفيهية: بها أربع بحيرات عيون 
المياه المتدفقة والحدائق حيث كافة أشجار النخيل 
ويتمتع  والتين  والمشمش  والعنب  والزيتون 
تقام  حيث  بالحدائق  األوقات  بقضاء  السائحون 
وموسيقى  غناء  من  تحتويه  بما  السمر  حفالت 

ورقص سيوي . 
ساللي  خليط  أنهم  السيويين  ثقافات  توضح 
من جماعات بشرية عديدة فقد قيل أن أغرابا كانوا 

ويمتثلون  منها  ويتزوجون  الواحة  إلى  يفدون 
مخطوط  يذكر  لكن  وثقافاتها،  وتقاليدها  لعاداتها 
سيوة أن )أربعين رجال أسسوا من سبع عائالت 
وبعد فترة من الزمن أصبح سكان القسم الشرقي 
الغربي  القسم  في  ويقابلهم  بالشرقيين  يسمون 
الغربيين وأنهم من نسل البدو من شمال أفريقيا، 
والعائالت األصلية في هذه الواحة هي "الظناين" 
مجتمعين  ويكونون  "الحدادين"  "العدادسة" 
باسم  عادة  يسمون  الذين  الشرقيين  جماعة 
مدلوله  تفسير  يمكن  تعبير  وهو  "التخصيب" 
،صريح  المعشر  لطيف  شخص  صاحبه  أن  على 
الغربيون  أما  غيره.  على  االعتداء  إلى  يميل  وال 
فيتكونون من عائالت "أوالد موسى" "العراقنة" 
"الشحايم"  "البعاونة" ويطلق عليهم منافسوهم 

إسم "اللغاية" وهو عكس الوصف السابق(1.
ولغتهم  الخاصة  بتقاليدهم  أهلها  ويمتاز 
السيوية التي مازالت حية حتى اآلن بفضل البعد 
الجغرافي ولكن إلى متى فى ظل هذا التغير السريع 

http://www.oasis-egypte.com/Renseignements/Hotels/OasisSiwa_AdrereAmellal.JPG
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جدا في المجتمع المصري بشكل عام والمجتمعات 
الصحراوية بشكل خاص.  

والميل  الجديدة  االتجاهات  مواجهة  ورغم 
توليها  أشياء  بالواحة  هناك  زالت  فما  بها  لألخذ 
النساء عناية خاصة وهي االحتفال بمولد األطفال 
وحفالت الزواج وموت أحد األقارب، فليس هناك 
شك بأنه قد دخلت بعض التعديالت أو التغييرات 
ولكن كثيرا من التقاليد القديمة ما زالت متبعة ولها 
في مظهرها  تاماً  احترامها، وهي تختلف اختالفا 
ومالمح  سكانها  ومالبس  بيوتها  وعمارة  العام 
وجوههم ولغتهم وموقفهم تجاه غيرهم من الناس، 
وحياتهم في داخل منازلهم وفي خارجها تختلف 
مكان  في  أصبح  إنه  بل  النيل،  وادي  سكان  عن 
يختلف عن كل ما عرفه في مصر سواء في الدلتا 

أو الصعيد أو في الصحراء .

الن�شاط ال�شكاني للواحة: 

للسكان في  الرئيسي  النشاط  الزراعة  وتعتبر 
القابلة  األرض  مساحة  تبلغ  )حيث  سيوة  واحة 
المستغل  ولكن  تقريبا  فدان  ألف   120 للزراعة 
أشجار  وتعتبر  فقط.  فدان  ألف   11 حوالي  منها 
الزيتون ونخيل البلح من أهم المحاصيل البستانية 
في الواحة حيث تشغل حوالي % 96 من المساحة 
يزرع   )4%( المساحة  وباقي  بالواحة  المنزرعة 
الرومان  مثل  األخرى  الفاكهة  أشجار  بعض  بها 
والمشمش والتين والعنب والموالح باإلضافة إلى 

والبامية  الملوخية  مثل  الخضر  محاصيل  بعض 
والطماطم  والرجلة  والفلفل  والقرع  والباذنجان 
بنجاح  تنمو  التي  المحاصيل  أهم  ومن  والخيار. 
مساحة  وتبلغ  والذرة  والقمح  الشعير  سيوة  في 
الزيتون المنزرعة بحوالي 4649 فدان تنتج حوالي 
المختلفة،  الزيتون  أصناف  من  طن   15-12 من 
أما نخيل البلح فيأتي في المرتبة الثانية من حيث 
األهمية االقتصادية بعد الزيتون في الواحة حيث 
تنتج  فدان   3448 حوالي  النخيل  مساحة  تبلغ 
حوالي من 11 إلى 12 ألف طن سنويا وقديما كان 
من يهتم بغابات النخيل عمال يطلق عليهم الزقالة2( 
المرتبطة  األخرى  األنشطة  من  العديد  توجد  كما 

بشكل أو بآخر بالزراعة ويشربون اللبجى.

في  بها  يحتفى  التي  الحــتــفــالت  اأهــم  ومــن 

الواحة: 

- االحتفال بعيد الليالي القمرية:
وعند  أكتوبر  شهر  يحل  عندما  عام  كل  في 
اكتمال القمر تبدأ احتفاالت أهالي سيوة بعيد الليالي 
القبائل  شيوخ  ليجلس  السالم"  "عيد  القمرية 
يروون قصص البطوالت والتصدي للغزاة وأمجاد 
القديمة ويروون أشهر قصة تصالح وهو  سيوة 
التصالح الكبير بين السيويين الشرقيين والغربيين 
والذي كان الفضل فيه للشيخ أحمد الظافر المدني 
ليسود  والغربيين  الشرقيين  بين  صاهر  الذي 
التسامح وتذهب الخالفات لذلك سمي بهذا اإلسم 

إحدى غابات النخيل بسيوهصوره توضح األبنية القديمة



149
العدد

رقصة الزجالة بواحة سيوه
15

ففيه وعند سفح جبل الدكرور يجتمع السيويون 
شيوخا وشبابا وأطفاال ونساء، تاركين منازلهم، 
يجتمعون على مائدة واحدة، حيث يحمل كل شيخ 
لكل  ليقدمها  رأسه  على  الطعام  من  مائدة  قبيلة 
في  يبدأون  وال  وفقير،  غني  بين  فرق  ال  الناس، 
تناول الطعام قبل إطالق إشارة البدء من شخص 
الجبل،  أعلى مكان على  القدوة يجلس في  يسمى 
في  عيد  ألهم  واألناشيد  االحتفاالت  تبدأ  وبعدها 
سيوة. وفي أثناء هذه االحتفالية تعقد المصالحات 
إلنهاء الخالفات بين القبائل، وبعد التصالح يتناول 
خصومات  أي  انتهاء  على  دليالً  الغذاء،  الجميع 

وقعت على مدار العام. 
- حفالت الزفاف:

أبهى  العروس  ترتدي  الزواج  عقد  يوم  في 
مالبسها وتذهب مباشرة في صحبة بعض نساء 
لتغسل وجهها  الذكور  أقاربها  أسرتها وقليل من 
بخلع  وتقوم  طموس،  عين  في  وقدميها  ويديها 
لكي  خاالتها  إحدى  أو  ألمها  وتعطيه  حزامها 
تستخدمه إحدى بنات العائلة في المستقبل، وتظل 
من  رجوعهن  طريق  في  األغاني  ترددن  النسوة 
العين حتى يقابلن نساء أهل العريس الالتي يكن 
في انتظارهن، ثم يذهبن جميًعا إلى منزل العروس، 
وفي المساء يذهب العريس إلى منزل عروسه وتبدأ 
الرقصات والموسيقي في العزف ثم يأخذ عروسه 
العرس تسمى "الزقاة" وهو  إلى منزله، ووليمة 
طعام مألوف في سيوة يقدم لضيوف حفل الزواج 
فساتين  ثمان  الزفاف  ليلة  في  العرس  ومالبس 

اللون  أبيض  فستان  أولها  البعض  بعضها  فوق 
شفاف وهو المالصق للجسد، ثم فوقه األحمر 
الشفاف، ثم األسود، ثم األصفر، ثم األزرق، ثم 
الحرير الوردي، ثم الحرير األخضر، ثم فستان 
التكاليف  غالي  بتطريز  مطرز  بالزفاف  خاص 

وتضع على رأسها شاال من الحرير األحمر4.
- حفالت الميالد: 

االحتفاالت بميالد طفل كثيرة خصوصا إذا 
كان ذكرا أو كان والداه من أسرة غنية، وعقب 
على  مفروش  كليم  على  المرأة  تستلقي  الوالدة 
األرض لمدة سبعة أو عشرة أيام، وال يزورها في 

هذه الفترة إال الصديقات والمقربات .
- احتفاالت السبوع: 

يأتي  إذ  االحتفاالت؛  يوم  هو  السابع  اليوم 
الجديد  بالمولود  ليحتفلوا  واألصدقاء  األقارب 
في  يدخل  وجبة  إع��داد  في  النسوة  ويشارك 
عليه  جروا  تقليد  وهذا  المملح،  السمك  أصنافها 
تيمنا بوالدة سيدي سليمان إمام السيويين، ويبدأ 
الوجبة،  هذه  بعد  المولود  تسمية  في  واألم  األب 
الطفل  الحنة على وجنات  القابلة وتضع  ثم تقوم 
أصواتهم  بأعلى  ينادون  ثم  ورجليه،  أنفه  وعلى 
المولود وإسم والده ويؤتى بإناء مصنوع  بإسم 
من الفخار، حيث توجد األم ويكون اإلناء مملوءا 
إلى منتصفه بالماء وتقوم كل امرأة بإلقاء حليها 
داخل هذا اإلناء وسط أناشيد  تدعو للطفل أن يحيا 

حياة سعيدة. 

ال�شناعات البيئية في �شيوة: 

الخفيفة  الصناعات  بعض  سيوة  في  توجد 
وصناعة  البلح  تجفيف  منها  الزراعة  جوار  إلى 
وكلها صناعات  الصابون  الزيتون وصناعة  زيت 
النساء فيشتغلن بصناعات  أما  الرجال،  بها  يقوم 
خمس  ويوجد  الفخارية،  واألوان��ي  الخوص، 
مصانع إلعداد وتعبئة البلح وينتج كل منها ما بين 
طن ونصف يوميا كما يوجد ثالث مصانع لتعبئة 

المياه الجوفية .
كما يقومون أيضا بإعادة تصنيع أجزاء النخلة 

مراسم تجهيز الطعام وتقديمه إلى ضيوف المهرجان 3
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المختلفة في تشييد منازلهم فجذوع النخل تقسم 
وفي  السقف  لحمل  تستخدم  قسمين  إلى  عادة 
الجريد  ويستخدم  األبواب،  لعمل  األحيان  بعض 
في  يستخدمونه  فهم  السعف  أما  السقف،  ألجل 
وبخاصة  األطباق  أنواع  وجميع  الحصر  صناعة 
التي  األدوات  من  وهي  مرجونة  المسمى  النوع 

تلعب دوًرا هاًما في حياة السيويين. 
والمرأة في سيوة ال تعمل خارج بيتها ويقتصر 
عملها داخل بيتها في القيام باألعمال المنزلية، إلى 
المالبس  تفصيل  في  فراغها  أوقات  شغل  جانب 
والصناعات  اإلبرة  بأشغال  وتطريزها  وحياكتها 
المراجين  وعمل  وسواها  الخوص  على  القائمة 

السيوية دقيقة الصنع.

المالب�س والحلي في �شيوة: 

أوال : المالبس:
مالبس فتيات سيوة وما يتحلين به من حلي 
فضية، هو أول ما يجذب األنظار لمن يزور هذه 
الواحة، فهن يلبسن ثيابا زاهية األلوان لها أكمام 
أعناقهن عقودا من  طويلة واسعة، ويضعن حول 
الخرز. وما زالت بعض الفتيات يصففن شعورهن 

في  ساعات  الفتاة  وتنفق  متعددة،  جدائل  في 
السيوية  المرأة  تخرج  مرة  كل  وفي  تصفيفه، 
فإنها  جديد  بمولد  جارة  تهنئة  أو  قريبة  لزيارة 
ترتدي عدة أثواب فوق بعضها، ومهما كان العدد 
اللون  أن يكون أسود  الخارجي يجب  الثوب  فإن 
مطرزا بزخارف مشغولة بالحرير متعددة األلوان. 
وفي داخل المنزل يكون للمرأة السيوية أن تخلع 
الزاهي  اللون  ذي  بالثوب  وتبقى  األسود  الثوب 

واألكمام الطويلة الواسعة. 
ثانيا :الحلي:

عريضة  أساور  من  تتكون  السيوية  والحلي 
فضية وخواتم وأنواع مختلفة من العقود وخاصة 
العقد المسمى "الصالحات" وهو يتكون من ست 
إثنين  كل  بين  يوضع  هاللي،  شكل  على  قطع 
باألقراط،  النساء  ويتحلى  والمرجان،  الفضة  من 
وهي إما خفيفة وتتدلى من ثقب من حلمة األذن 
نفس  في  ال��رأس  جانبي  على  تتدلى  ثقيلة  أو 
في  النساء  بعض  حلي  ويبلغ  األذنين.  مستوى 
العائالت الغنية أكثر من عشرة أرطال، والحليتان 
تحرص  فضي  وهو  "األغرو"  هما  الرئيسيتان 
السيدة الثرية في سيوة على ارتدائه. و"التعليق" 
كل  يتكون  الرأس  جانبي  على  يتدلى  قرط  وهو 

بعض أشكال المجرونة5
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جانب منه من عدة سالسل فضية مثبتة في حلية 
الشكل، وتنتهي كل سلسلة منها بجلجلة،  هاللية 
أما أدوات التجميل عند المرأة السيوية فهي الكحل 

واألعشاب الطبيعية. 

المو�شيقى والأغاني في واحة �شيوة:

" تعتبر األغنية الشعبية في سيوة، عنصرا هاما 
مناسباتهم،  في  تستخدم  فهي  السكان،  حياة  في 
وتصاحبهم في أعمالهم اليومية، وأهم مظهر لها هو 
ترديدها بصفة جماعية سواء من الرجال أو األطفال، 
أما النساء هناك فيقمن بدور هام في المحافظة على 

تراث األغاني الشعبية وترديدها") -7 116 (. 
على  المحافظة  في  المنطقة  بيئة  وقد ساعدت 
التراث الغنائي الشعبي فظل بعيدا عن تأثير الثقافة 
السيوية مظهران  األغاني  الحديثة، " ويوجد في 

رئيسيان :
 - أولهما: تشابه ألحان هذه األغاني مع كثير من 
ألحان األغاني الشعبية على طول ساحل ليبيا.

األغاني  هذه  في  اإليقاعات  وضوح  وثانيها:   -
في  الموجود  باإليقاع  تاما  ارتباطا  وارتباطها 

أواسط أفريقيا ") 7 – 118 ( . 

بفنون  الغنية  المناطق  من  سيوة  واحة  تعتبر 
الغناء الشعبي، والتي مازالت بكراً وفي منأى عن 
أغانيها  دراسة  وتتطلب  الحديثة،  الحضارة  تيار 
الشعبية جهودا ميدانية يبذلها الباحث الموسيقي، 
واإلنسانية  التاريخية  القوانين  عن  ليكشف 
واالجتماعية والتي تحكم عالقة الشخصية الفردية 

بالمجتمع.
في  النساء  عن  الصادرة  الغنائية  المادة  إن 
وذلك  سواها،  من  أقدم  الشعوب  من  شعب  أي 
لمبدأ االرتباط بسيادة األم الذي يفترض وجوده 
بيئة  أيضاً  ساعدت  وقد  البدائية،  المجتمعات  في 
الغنائي  التراث  هذا  على  المحافظة  في  المنطقة 
الشعبي فظل بمنأى عن التيارات الثقافية الحديثة، 
وهنا  المختلفة،  اإلعالم  أجهزة  وجود  من  بالرغم 
األغاني  به  تتصف  الذي  االستمرار  يظهر عنصر 

الشعبية كبناء أساسي لها. 
لمصاحبة  أساساً  هناك  الموسيقى  وتستخدم 
كبير  السيوية تحتوي على عدد  الغناء...واأللحان 
من أنواع الساللم والمقامات، بسبب تعدد الطرق 
وتعدد  الموسيقي،  السلم  تقسيم  بها  يمكن  التي 
الساللم  ومن  مختلفة،  مقامات  في  تصويره 
وهو  الخماسي   السلم  هناك  الظاهرة  الموسيقية 

حلي السيدات في سيوة7 نموذج لزي رجل وسيدة6
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الذي يحتوى فيه "األوكتاف" على خمس درجات 
صوتية، ويعتبر الطابع األساسي الذي تبنى عليه 
والنوبة  واليابان  الصين  من  كل  في  الموسيقى 

والسودان وأواسط أفريقيا8.

الآلت المو�شيقية في واحة �شيوة:  

تشتهر سيوة ببعض اآلالت الشعبية مثل: 
الطبلة السيوية ) طوبيل (:

آلة  أهم   ) طوبيل   ( السيوية  "الطبلة  تعتبر 
البيئة،  خامات  من  وتصنع  سيوة،  في  موسيقية 
إسطواني  فشكلها  المألوفة  الطبلة  عن  وتختلف 
وطولها  مشدود  جلد  صندوقها  وجهي  وعلى 

حوالي 50 سم . 
المقرونة: 

أن��واع  ثالثة  وه��ي  النفخ  آالت  من  وه��ي 
أو  الخمساوية  أو  الستاوية  مقرون  بإسم  تعرف 
الربعاوية، طبقا لعدد الثقوب الموجودة بكل قصبة 

من قصبتي المقرونة . 
وآلة المقرونة نوعان هما: 

أ – الستاوية: 
قصبتين  عن  عبارة  الرفيع،  الغاب  من  تصنع 
متساويتين من الغاب بكل منها ستة ثقوب، ويربط 

بينهما خيط متين، لذلك سميت بالستاوية . 
ب -  الخمساوية:  

الغاب بكل منها  وهى عبارة عن قصبتين من 
بالقرب  قوي  خيط  بينهما  ويربط  ثقوب،  خمسة 
سالميتان  فيهما  ويركب  العلوي،  طرفيها  من 
في  إال  "الخمسية"  تستخدم  وال  صغيرتان، 

حاالت نادرة. 

تيجعبت   " السيوية  باللغة  "الشبابة: تسمى 
– تشيبت "  

يبلغ  التضليع  الحديد سداسي  من  عود  وهي 
ويشبه  ثقوب  أربعة  وبه  تقريبا،  سم   50 طوله 
السفلى   نهايته  عند  أعاله  من  رفيع  أنه  إال  الناي 

سم   2 حوالي  وقطرها  األلومنيوم.  من  وتصنع 
تقريباً وينفخ فيها من األمام في وضع مائل.

الطبلة السيوية )طوبيل(

 الخمساوية

الدف

 الستاوية
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الطار " الدف ":
هو آلة اإليقاع المشهورة التي تصاحب إيقاعاتها 
غالباً  الشكل  والدف مستدير  األلحان واألنغام  ) 
إطار من خشب خفيف مشدود  يصنع على هيئة 
عليه جلد رقيق... عند النقر على وسط الدف نقرة 
الصوت  أما  تم،  أو  دم  يسمى  صوت  ينتج  تامة 
الخفيف فينتج من النقر على طرف الدف ويسمى 

هذا الصوت تك دم دم دم تك دم دم تك9 (.

الرق�س في �شيوة :-

يرقصون  الرجال  من  سيوة  أهل  أن  ونجد 
واحد،  رجل  ويؤديها  الفردي  بنوعيه  الزقالة 
وعند  الرجال   من  مجموعة  ويؤديها  والجماعي 
رقص النوعين يجتمعون في دوائر كبيرة مزدحمة 
في  يبدأون  كاملة،  متصلة  دائرة  في  وينتظمون 

الرقص والدوران بصفة مستمرة بدون توقف.  
وتبدأ الرقصة بمجموعة من األشخاص جالسين 
في نصف دائرة على األرض "مربعين" القدمين 
بطريقة  والتصفيق  بالغناء  يقومون  الذين  وهم 
منتظمة، وتكون البداية بطيئة وتتدرج في السرعة 
مع الموسيقى والغناء ويوجد رجل بوسط نصف 
وتتكون  الفردية؛  البورمية  رقصة  يؤدي  الدائرة 
الحركية  العناصر  من  الفردية  البورمية  رقصة 

لمجموعتين حركيتين أساسيتين هما:
أوال : حركة الحوض بالثبات والزحف: 

يقوم المؤدي بتحريك الحوض للجنب وألعلى 
مع ثبات الساقين على األرض حيث تكون الساقان 

الركبتين  وفرد  ثني  مع  ومتوازيتين،  متباعدتين 
الجسم،  أمام  بعضهما  على  والساعدين  قليال 
أداء  وأثناء  المؤدي،  خصر  حول  يكون  والشال 
هذه الحركة يقوم المؤدي بتحريك الكتفين لألعلى 

ولألسفل وتمايل الرأس إلى الجانب األيمن.
حركة الحوض مع الزحف مع ثبات األيدي:  

يقوم المؤدي بأداء زحفه بالقدمين على األرض 
ومتوازيتين  متباعدتين  الساقان  تكون  حيث 
الركبتان  وتكون  قليال،  مفتوحة  المشط  وأصابع 
مثنيتين، مع التحرك بالقدمين حيث يقوم  باللف 

حول نفسه في دائرة، مع تحريك الكتفين لألعلى 
ولألسفل وتمايل الرأس، مع ثبات اليدين و تمسك 
اليدان طرفي الشال والكوعان مالصقان للجسم،  

والشال يكون حول خصر المؤدي .  

حركة الحوض بالثبات ومع الزحف

حركة الحوض مع الزحف مع ثبات األيدي
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حركة الحوض مع الزحف مع تحريك األيدي: 

يقوم المؤدي بأداء زحفه بالقدمين على األرض 
ومتوازيتين  متباعدتين  الساقان  تكون  حيث 
الركبتان  وتكون  قليال،  مفتوحة  المشط  وأصابع 
مثنيتين، مع التحرك بالقدمين حيث يقوم  باللف 

حول نفسه في دائرة، مع تحريك الكتفين لألعلى 
مع  األيمن،  الجانب  إلى  الرأس  وتمايل  ولألسفل 
تحريك اليدين الممسكتين طرفي الشال إلى الجنب 
والكوعان مالصقان للجسم من خالل الساعدين.    

ثانيا : خطوات للجنب ولها شكالن: 
الشكل األول: 

اليمنى  بالساق  خطوة  بعمل  المؤدي  يقوم 
للجنب حيث ينقل ثقل الجسم ناحية الساق اليمنى 
ثم تضم الساق اليسرى إلى الساق اليمنى وتوضع 

متالصقتين في الكعبين . 
تؤدى في شكل دائري ليلف حول نفسه على 
لألعلى  الكتفين  تحريك  مع  صغيرة  دائرة  شكل 
مع  األيمن  الجانب  إلى  الرأس  وتمايل  ولألسفل 

التصفيق .
لرقصة  المميزة  الحركية  العناصر  ثانيا: 

البورمية الجماعية:
في  والمغنين  العازفين  من  مجموعة  يجلس 
بالغناء  ويقومون  األرض  على  صغيرة  دائرة 
ويؤدي  منتظمة  بطريقة  والعزف  والتصفيق 
الرقصة مجموعة من الزقالة تقف في دائرة كبيرة 
حول العازفين وهم يقومون بأداء الرقصة والغناء 

والرد على المغني .
حول  باللف  المؤدون  يقوم  الرقصة  أداء  عند 
أو  الكبيرة  الدائرة  في  بالسير  دائرة  في  أنفسهم 

في بعض األحيان تكون دائرة صغيرة .
تتكون رقصة البورمية الجماعية من مجموعة 

العناصر الحركية األساسية التالية:-
أ - خطوات للمام:

بالساق  لألمام  خطوات  بعمل  المؤدي  يقوم 
هذه  تؤدى  وهكذا،  اليسرى  الساق  ثم  اليمنى 
الخطوات بالساق اليمنى ثم اليسرى للدخول في 
وسط الدائرة حيث يجلس العازفون، يقوم المؤدي  
الجنب  ناحية  الخطوات  تغير  مع  الجسم  بتمايل 
تجاه الساق العاملة، مع هز الكتفين ألعلى وألسفل 
ألسفل  الرأس  تحرك  مع  وللخلف.  لألمام  أو 
اليمنى  واليد  ويسارا  يمينا  وللجانبيين  وألعلى 

حركة الحوض مع الزحف مع تحريك األيدي

خطوات للجنب

رقصة البورمية
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ممسكة األذن واليد اليسرى إما مثنية وراء الظهر 
أو بجوار الجسم كما في الصورة .

ب - خطوات للخلف: 
بالساق  للخلف  خطوات  بعمل  المؤدي  يقوم   
هذه  تؤدى  وهكذا،  اليسرى  الساق  ثم  اليمنى 
الدائرة حيث يجلس  الخطوات للخروج من وسط 
العازفون  وتؤدى هذه الحركة للرجوع مرة أخرى 

حيث البداية في الدائرة الكبيرة . 
 يتمايل الجسم مع تغير الخطوات ناحية الجنب 
اتجاه الساق العاملة، مع هز الكتفين ألعلى وألسفل 
أو لألمام وللخلف. مع تحرك الرأس ألسفل وألعلى 
باأليدي  التصفيق  مع  ويسارا.  يمينا  للجانبين  أو 

أثناء األداء. 
ج -  خطوة  للجنب بزحف:

يقوم المؤدي بعمل خطوة مع زحفه ،ثم تضم 
الساق حتى تصبح القدمان مستقيمتين ومتوازيتين، 
وتكون الركبة مثنية خفيفة دائما مع اللف حيث يلف 

المؤدي حول نفسه في دائرة حول العازفين. 
حيث  الجسم  بجوار  الجنب  من  اليدان  تفتح 
يكون الكوعان مالصقين للجسم ومثنيين ويتمايل 
الجسم مع تغير الخطوات تجاه الساق العاملة، مع 

هز الكتفين تحرك الرأس . 
د - خطوات للخلف مع زحفه:

يقوم المؤدي بعمل خطوة للخلف بالساق اليمنى 
مع الزحف والقفز قليالً بالساق اليمنى ثم يقوم بعمل 

خطوة مماثلة بالساق األخرى وهكذا بالتبادل.
 تؤدى هذه الحركة في دائرة حول العازفين، 
ناحية  الخطوات  تغير  مع  للجنب  الجسم  يتمايل 
الساق التي تؤدي الخطوة، مع هز الكتفين ألعلى 
الرأس  تحريك  مع  وألعلى  لألمام  أو  وألسفل 

ألسفل وألعلى وتقوم األيدي بالتصفيق.
- حركة التأرجح في المكان:

حيث  الساقين  على  بالوقوف  المؤدي  يقوم 
وتكون  ومتوازيتين  متباعدتين  الساقان  تكون 
أصابع القدم مفتوحة فى زاويةْ 45 ثم يقوم بعمل 

خطوات لألمام

خطوات للخلف

خطوة للجنب بزحف

خطوة للخلف مع زحفه
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الذي  والمكان  الوضع  في  الساقين  على  تأرجح 
يقف فيه.

تؤدى هذه الحركة مع الوقوف في المكان ثم 
مع اللف في دائرة حول نفسه. وفى هذه الحركة 
أداء  مع  لألمام.  قليالً  مائالً  الجسم  شكل  يكون 
األيسر  ثم  األيمن  للجنب  الجسم  يتمايل  الحركة 
ثم  األيمن  الجانبين  على  الجسم  ثقل  وينتقل 

األيسر. 
األيدي تتأرجح للخلف واألمام. يحرك الرأس 
األيدي  ألسفل وألعلى بطريقة منتظمة مع حركة 

والساقين .
- حركات رفع الساق :

أ - حركة رفع الساق للمام مع قفزة صغيرة :
يقوم المؤدي برفع الساق اليمنى على ارتفاع 
الجسم  ثقل  انتقال  مع  لألمام  قفزة  يقفز  ثم   25ْ
اليمنى لألمام والساق اليسرى تضم  على الساق 
إلى الساق اليمنى تحت عضلة السمانة في الخلف، 
تؤدى هذه الحركة في دائرة فيلف المؤدي دائرة 
حول نفسه يمينا أو يسارا ودائرة حول العازفين. 
يكون شكل الجسم في هذه الحركة مائال قليالً 
لألمام مع أداء الحركة يتمايل الجسم للجنب يمينا 
الجانب  إلى  األيسر  الجانب  من  وينتقل  ويسارا 
اليمنى  الساق  من  الحركة  بدء  عند  وهذا  األيمن 
وبالعكس. عند أداء الحركة تحرك األيدي مرجحة 
لألمام وللخلف مثنية الكوعين ومتباعدين قليالً عن 
الجسم وفي مستوى الوسط وتحرك الزراعيين من 

خالل الوضع التحضيري. مع هز الكتفين لألعلى 
تحرك  وللخلف،  لألمام  الكتفين  وهز  ولألسفل 
مع حركة  منتظمة  بطريقة  وألعلى  الرأس ألسفل 
األيدي والساقين. ويكون المشط مثنيا ألعلى غير 
مشدود وذلك للساقين عند عمل حركة رمي الساق 

اليمنى أو الثني بالساق اليسرى.
ب - رفع الساق للجنب مع قفزة صغيرة: 

يقوم المؤدي برفع الساق للجنب على ارتفاع 
الجسم  ثقل  انتقال  مع  للجنب  قفزة  عمل  ثم   25ْ
على الساق اليمنى للجنب والساق اليسرى تضم 

إلى أسفل عظمة الساق اليمنى في الجنب.
المؤدي  فيلف  دائرة  في  الحركة  هذه  تؤدى 
دائرة حول  أو  أو يسارا  يمينا  نفسه  دائرة حول 

العازفين. 
مائال  الحركة  هذه  في  الجسم  شكل  يكون 
الجسم  يتمايل  الحركة  أداء  مع  للجنب  قليالً 
األيسر  الجانب  من  وينتقل  ويسارا  يمينا  للجنب 
إلى الجانب األيمن. عند أداء الحركة تحرك األيدي 
مرجحة لألمام وللخلف  مثنية الكوعين ومتباعدين 
والرأس  الوسط.  مستوى  وفى  الجسم  عن  قليالً 

واألكتاف والمشط كما في الحركة السابقة .
ج - رفع الساق للخلف مع قفزة صغيرة: 

ثم  للخلف  اليمنى  الساق  برفع  المؤدي  يقوم 
على  الجسم  ثقل  انتقال  مع  للخلف  قفزة  عمل 
أسفل  إلى  تضم  اليسرى  والساق  اليمنى  الساق 

عظمة الساق اليمنى في الجنب .

رفع الساق للجنب مع قفزةحركة التأرجح في المكان
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المؤدي  فيلف  دائرة  في  الحركة  هذه  تؤدى 
دائرة حول  أو  أو يسارا  يمينا  نفسه  دائرة حول 

العازفين.
يكون شكل الجسم في هذه الحركة مائال قليالً 
للخلف  الجسم  يتمايل  الحركة  أداء  مع  للخلف 
مرجحة  األيدي  تحرك  الحركة  أداء  عند  ولألمام. 
لألمام وللخلف مثنية الكوعين ومتباعدين قليالً عن 
واألكتاف  والرأس  الوسط.  مستوى  وفي  الجسم 

والمشط كما في الحركة السابقة. 
4 - حركة زحف  مع ثني الركبة: 

اليمنى  بالساق  زحف  بعمل  المؤدي  يقوم 
مالمس  غير  الساق  خلف  إلى  الوصول  حتى 
الساق  خلف  ألعلى  ومرتفعة  األخرى  للساق 
اليسرى  الساق  تقوم  الوقت  نفس  وفي  اليسرى 
بعمل حجلة لألمام أو للخلف، تؤدى هذه الحركة 

بالتبادل. 

يكون شكل الجسم في هذه الحركة مائالً قليالً 
الجنب  في  الجسم  بجانب  تكون  األيدي  لألمام. 
ألعلى  الكتفين  هز  مع  بهما.  التصفيق  أويمكن 
وألسفل مع تحرك الرأس ألسفل وألعلى أو على 
المشط مثنى ألعلى غير  يمينا ويسارا،  الجانبين 

مشدود وذلك للساقين عند تبادل الحركة.
- حركة قفز صغيرة ألعلى:

ألعلى  بالساقين  قفزة  بعمل  المؤدي  يقوم 
متباعدتين  الساقان  تكون  الزحف حيث  مع  قليالً 
فى  مفتوحة  القدم  أصابع  وتكون  ومتوازيتين 
زاويةْ 45، تكون الساقان مثنيتين قبل بداية القفز، 
الساقان ال تشدان في الهواء بل تكونان مثنيتين. 

تؤدى هذه الحركة عدة مرات متتالية وتؤدى 
بعمل دائرة حول نفسه للداخل أو للخارج، أو في 

دائرة حول العازفين .
يكون شكل الجسم في هذه الحركة مائالً قليالً 

رفع الساق للخلف مع قفزة

حركة قفز صغيرة ألعلى

حركة زحف  مع ثنى الركبة

خطوات مع التبديل لألمام
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أن  أو  الجنب  تكون في  أن  يمكن  واأليدي  لألمام 
تكون اليد اليمنى أمام الجسم ويمكن أن تكون اليد 
اليسرى خلف الجسم يمكن أن تعكس األيدي. مع 
ألسفل  الرأس  تحرك  وألسفل  ألعلى  الكتفين  هز 
يكون ألعلى غير  المشط  منتظمة  بطريقة  وألعلى 

مشدود وذلك للساقين.
- خطوات مع التبديل للمام:

يقوم المؤدي بعمل خطوة لألمام بالساق اليمنى 
ثم يقوم بعمل خطوة لألمام بالساق اليسرى أمام 
يقوم  ثم   "x" كروس  شكل  على  اليمنى  الساق 

بعمل خطوة بالساق اليمنى لألمام. 
تؤدى  أوللخلف،  لألمام  الحركة  هذه  وتؤدى 
هذه الحركة في دائرة حول المؤدي نفسه بالساق 
اليمنى أو بالساق اليسرى للداخل أوالخارج وحول 

العازفين . 
قليالً  مائال  يكون  الحركة  هذه  في  الجسم 
لألمام. وأداء الحركة بتمايل الجسم للجنب يمينا 
الجانب  إلى  األيسر  الجانب  من  وينتقل  ويسارا 
اليمنى  الساق  من  الحركة  بدء  عند  وهذا  األيمن 
الجسم  بجوار  تكون  أن  يمكن  األيدي  وبالعكس. 
العاملة  الساق  تكون عكس  أن  الجنب ويمكن  فى 
األخرى خلف  واليد  الجسم.  أمام  يد  تكون  حيث 
الكتفين ألعلى وألسفل تحرك  الجسم أو ،مع هز 

الرأس ألسفل وألعلى بطريقة منتظمة.

- حركة قفزة من القرفصاء:
القرفصاء  وضع  في  بالنزول  المؤدون  يقوم 
حيث تكون القدمان متباعدتين والكعبان مرتفعين 
ويكون  القدم  مشط  على  واالرتكاز  األرض  عن 
المؤدي بعمل  يقوم  ثم  القدمين،  بين  الجسم  ثقل 
في  الجسم  وثبات  التحرك  مع  لألعلى  القفزات 
الوضع السابق، ويمكن التحرك للجنب أو لألمام 

أو للخلف.
حول  المؤدي  دائرة  في  الحركة  هذه  تؤدى   

نفسه للداخل أو الخارج وحول العازفين. 
 يكون شكل الجسم في هذه الحركة مائال قليالً 
لألمام. مع أداء الحركة بتمايل الجسم للجنب يمينا 
ويسارا حسب األداء عند أداء الحركة تحرك األيدي 
مرجحة لألمام وللخلف  مثنية الكوعين ومتباعدين 
قليالً عن الجسم وفى مستوى الوسط ويمكن أن 

تكون اليدان في الجنب. 
- حركة زحفه صغيرة والنزول على الركبة:

تكون  بالساقين حيث  بالنزول  المؤدون  يقوم 
القدم اليمنى أمام القدم اليسرى مستقيمة والقدم 
الكعب  يكون  اليمنى  القدم  خلف  تكون  اليسرى 
مرتفعا عن األرض واالرتكاز على مشط القدم ينقل 
عليها  واالرتكاز  اليمنى  الساق  على  الجسم  ثقل 
بركبة  النزول  أيضا حتى  مثنية  اليسرى  والساق 

الساق اليسرى لألسفل دون مالمسة األرض.

حركة زحفه صغيرة والنزول على الركبةحركة قفزة من القرفصاء
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الثبات  في  بعمل زحف بسيط  المؤدي  يقوم   
أو مع التحرك ويمكن النزول بالساق الخلفية على 
الركبة. تؤدى هذه الحركة في دائرة حول المؤدي 
للداخل  اليسرى  بالساق  أو  اليمنى  بالساق  نفسه 
الجسم  يكون شكل  العازفين.  الخارج. وحول  أو 
في هذه الحركة مائال قليالً لألمام مع أداء الحركة 

بتمايل الجسم للجنب يمينا ويسارا حسب األداء.
عند أداء الحركة تحرك األيدي مرجحة لألمام 
عن  قليالً  ومتباعدين  الكوعين  مثنية  وللخلف 

الجسم وفي مستوى الوسط  .
عام  بشكل  السيوي  الرقص  في  أنه  ونالحظ 

وفي الزجالة بشكل خاص: 
•ال يوجد عنصر نسائي في الرقص السيوي. •

• البورمية الفردية تكون بلف شال على خصر  •
المؤدي مع مسك طرفيه باليدين. 

•تؤدى الحركات دائما في شكل دائري سواء  •
دخول أو الخروج من الدائرة أو دائرة حول 

المؤدي أو حول العازفين. 
•ارتباط الحركات باألرض حتى لو أدى قفزة  •
على  زحفه  أو  وكأنها حجلة  فتؤدى  صغيرة 

األرض. 
•تؤدى كل الحركات مع ثني الركبة. •

لألمام وفي حركة  مائال  دائما  الجسم  •يكون  •
الرقص  التي تميز  دائمة عند تأدية الحركات 

السيوي. 
بالغناء  دائما  السيوي  الرقص  •يرتبط  •

والموسيقى . 
•غالبا ما يؤدي الزقالة الحركات حسب إحساس  •

كل منهم ويرتبط بسماعه للموسيقى . 

لعادات  هام  مصدر  وهو   :1
كتاب  وقد  الواحة  وتقاليد 
على يد زعيم عائلة أبو مسلم 
الذي كان فقيها وقاضيا يحكم 
األمور الدينية بين أهل الواحة 
وتعلم في األزهر .كما سجل 
أبو مسلم ما ورد فى بعض 
كتب المؤلفين المسلمين فى 
العصور الوسطى عن سيوه 
والواحات األخرى ومدون به 
أصل العائالت والحروب بين 
الشرقيين والغربيين وبعض 

العادات والتقاليد  .
وكانوا يبنون منازلهم من       ·
"الجور جيف "وهو يتكون 
من خليط من الرمال والطفلة 
والزي  بالملح  المشبعة 
مايشبه  إلى  وتحول  نشف 
طبقات الصخر الرقيقة بفعل 

العوامل الجوية .
من  طائفة  هي  الزجالة    :2
وهذه  الشغالة  السيويين 
في  تعمل  التي  هي  الطبقة 
األرض  زراعة  في  سيوة 
لطبقة األغنياء ولكل صاحب 
أرض زجالة خاصة ال يعملون 
عند آخر، والزجالة أو الزقالة 

مفتولو  أقوياء  رجال  عادة 
يصنعون  وكانو  السواعد 
مادة اللبجى هو مادة سريعة 
التميز مسكرة لدرجة شديدة 
ويتم عمله من خالل اختيار 
بمحصول  تأتى  ال  نخلة 
ينبت  التي  قمتها  من  وتبتر 
منه السعف األبيض الفضي 
السعف  من  فرعان  ويت�رك 
المشار إليه ويعلق وعاء فى 
النخلة بشكل يمكن أن يدلى 
الفرعان فيه . أو تعمل فجوة 
فيها  تركب  النخلة  آخر  فى 
ينقل  وبذلك  مثقوبة  غابة 
المثقوبة  الغابة  أو  الفرعان 
المادة التى تخرج من النخلة 
وتخرج  المعلق  الوعاء  إلى 
شهر  لمدة  المذكورة  المادة 
وقت  العملية  وتعمل  واحد 
النخيل  من  المحصول  جمع 
هذه  من  والغرض   . المثمر 
للحصول  إما  هو  العملية 
على مادة لبجى واستعمالها 
بأنها  يعتقدون  األهالي  ألن 
مادة مرطبة للجسم ولو أنها 
ولون  تخميرها  بعد  مسكرة 
ويمكن  أبيض  المادة  هذه 

المياه  بإضافة  تخفيفها 
إليها.

 http://www.alexagri.com
األهرام  جريدة  أرشيف   :3

االلكتروني.
لالستعالمات  العامة  الهيئة    :4

المصرية:
 http://www2.sis.gov.eg/Ar/

Tourism/Major/sewa
من  التالية  الصور  جميع   :5
زيارته  في  الباحث  تصوير 
في  سيوه  لواحة  الميدانية 

2010/9/4
السيوي  المتحف  من  6: صوره 
من مقتنيات د شوقي حبيب.
7: من مقتنيات د شوقي حبيب. 
ترجمة    - شيفر  بريجيت   :8
واحة   - الرحيم  عبد  جمال 
الهيئة   - وموسيقاها  سيوة 
المشروع   / للكتاب  العامة 
عام   - للترجمة  القومى 

.1996
9: http://almusikar.mam9.com/

t82-topic

صور المقال من الكاتبالمراجع
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�سميرة محمد ال�سنو /كاتبة من البحرين

لقد اأ�شبح من ال�رشوري تاأ�شيل املوروث ال�شعبي ، وذلك 

من خالل برامج التعليم لإبراز الطرز املختلفة، كالدملوين، 

وغريها  الأزيــاء   يف  ال�شعبية،  البحرين  وفنون  والإ�شالمي 

البحرين وذلك من  اأهل  التي يحبها  ال�شعبية،  من املظاهر 

خالل تناول تلك املو�شوعات لإثراء مفاهيم التالميذ لتنوع 

اأعمالهم الفنية ،التي ينتجونها يف مقررات الفنون، كما اأن 

ا�شتحداث ت�شميمات زخرفية قوامها الوحدات الزخرفية يف 

الفن ال�شعبي البحريني، ترثي م�شاقات الفنون، ومن  خاللها 

املتعلقة  املهارات  من  الطالب ممار�شة جمموعة  ي�شتطيع 

باحلرف التقليدية، كالت�شكيل والنق�س واحلفر ،وغريها من 

املهارات، لت�شجيع الطالب على اكت�شاف قدراتهم الكامنة، 

من خالل املمار�شات الفنية املختلفة، ويف ذلك يقول علي 

عبد هلل خليفة وهو  خبري يف الرتاث ال�شعبي :

"اأمام هذا التيار ال�شتهالكي اجلارف يف النتاج الفني 

الفنون 
التشكيلية 

الشعبية 
وجمالياتها في 
مملكة البحرين

اآف������ق

اأدب �سعبي

ع�دات وتق�ليد

مو�سيقى وتعبير حركي

ثق�فة م�دية
جديد الثق�فة ال�سعبية

اأ�سداء
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الفنون التشكيلية الشعبية وجمالياتها في مملكة البحرين

http://laghtiri1965.jeeran.com/files/145954.jpg



ثقافة مادية 162
الثقافة الشعبية  ـ  خريف 2011العدد 15

واألدبي الذي تروج له وسائل اإلعالم في الوطن 
والفجاجة  التسطيح  عليه  يغلب  والذي  العربي، 
المبدعين  من  الجديد  الجيل  أحوج  ما  والتكرار، 
إلى تمثيل وجدان األمة، واستيعاب حكمة  العرب 
الشعب وتقمص روح الجماعة، عن طريق االقتراب 
من الثقافة الشعبية، والنهل من معطياتها، وتأمل 
المضيء من نتاجها والتفاعل معه بحب واستلهام 
في  وتوظيفه  المعاصرة  بحياتنا  رفده  يمكن  ما 
الجماعة  بذائقة  تخطو  مبتكرة  وأدبية  فنية  أعمال 
خطوات متقدمة إلى األمام. وإنها لدعوة إلى الفعل، 

نأمل بأال تكون مجرد صرخة في واٍد"1.

أواًل: ماهية الفن الشعبي التشكيلي:

تلك  بأنها  التشكيلية  الشعبية  الفنون  "تعرف 
مكانة  ولها  جيل،  بعد  جيال  الموروثة  الفنون 
خاصة كفرع من الفروع الفنية التشكيلية األخرى، 
في  وتتغلغل  الحواس،  وتملك  الخيال  تثير  التي 
صميم األوساط الشعبية بما لها من وقع طيب في 
تؤكد  بدورها  وهي  ومشاعرهم،  الشعب  جماهير 
التي  واألساطير  والتقاليد  البيئية،  العادات  على 
تنبثق من روح الجماعة، والفن الشعبي من الفنون 
ومعتقدات  عادات  عن  تعبر  فهي  للنفس،  المحببة 
له  فكل شعب  الشعوب،  كل  وأحاسيس  ومشاعر 
فنونه العامة، وفنونه التشكيلية بصفة خاصة التي 
لحضارته  الحي  المتحف  وهي  ثقافته،  من  تنبع 
وصدق  بفطرية  الجماعة  خاطر  عن  تعبر  أنها  إذ 
وتلقائية، لتؤكد على الروابط األصيلة لإلنسان في 
مختلف العالم، ولنا خير مثال على ذلك المسابقات 
الدولية التي تقام إلبراز تلك الفنون2، كيف تبدو 
في  المشهورة  الشعبية  األلعاب  من  مجموعة 
العناصر  عن  تعبر  تشكيلية  في صياغة  البحرين 
المختلفة التي يتكون منها الفن التشكيلي الشعبي 
البحريني والذي يظهر في شكل المالبس واأللوان 
ومالمح الشخوص المستوحاة من البيئة المحلية.

الخزف  في  نراه  الشعبي  التشكيلي  والفن 
بأشكالها  والحلي  وعناصره،  وألوانه  بأنماطه 
بألوانه  والتطريز  صياغتها،  وطريقة  ومعادنها 
واألرائك  والفرش  واألث��اث  وأشكاله  وتقنياته 

من  نصيبه  يأخذ  لم  ما  منها  وليس  والصناديق 
البيوت  الذي يدخل  الفن  والتلوين، وهو  الزخرفة 
اختالف  على  جميعا،  الناس  ويتناوله  جميعا 
مدرستهم  فيكون  المادية  أو  االجتماعية  ظروفهم 
وبصائرهم،  أبصارهم  وإمتاع  أذواقهم  لرفع 
أن  كما  المتواضعة  البسيطة  ظروفهم  وتجميل 
بها  يمتاز  التي  هي  الجمالية  والوظيفة  األصالة 

من كتاب سيرة الفنان عبد الله المحرقي – إعداد محمد حسن
موضوع اللوحة )لعبةاللقفة( من األلعاب الشعبية

من لوحات الفنان عبد الله المحرقي )لعبة الشقيحة( من األلعاب الشعبية
إعداد محمد حسن موضوع اللوحة )لعبة اللقفة( من األلعاب الشعبية

من لوحات الفنان عبد الله المحرقي )لعبة السكينة( من األلعاب الشعبية
إعداد محمد حسن موضوع اللوحة )لعبة اللقفة( من األلعاب الشعبية
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الفن الشعبي، والفن الشعبي لغة عالمية للتخاطب 
تحمل  عندما   communication واالتصال 

رموزاً وأشكاالً يسهل إدراكها"3. 
"كما أن التفاعل معها يحرك الوجود اإلنساني 
قدرات  خالل  من  المستقبلية  للمتغيرات  نتيجة 
المعتقدات  تحددها  ما  استجابة  فيحدث  اإلدراك 
الحياتية  الثقافة  وأرصدة  المختلفة  وااليدولوجيا 

والخيرية التي اكتسبها اإلنسان في مجتمع ما . 
إنه ذلك التعبير عن الذات من خالل صياغات 
الفن  من  ما  لنوع  تخاطب  لغة  هو  كما  جمالية، 
البسيط البعيد عن الصنعة والتكلفة، والفن الشعبي 

هو التاريخ النقي المة ما4. 
"ويعرفه الفنان سعد الخادم  في كتابه "معالم 
من فنوننا الشعبية" بأنه  نوع من الفنون التي لها 
رواج عند عامة الشعب، كما يرى أن الفن الشعبي 
أنه  كما  متداول،  وأسلوبه  التوارث،  بصفة  يتميز 
محبب عند عامة الناس، ألن الفنان الشعبي يعبر 
عن شئ مشترك بين عدد كبير من الناس من أفكار 

ووجدان ومثل عليا5. 
ويقول الفنان عبد الغنى الشال "أن الفن الشعبي 
متوارثة  وبتقاليد  بسيطة،  طبقة  بواسطة  يبدع 
بكامل عواطفهم  والحياة من حولهم  الناس  تمس 
بعدة  الفن  النوع من  وانفعاليتهم، وقد سمى هذا 
وبالفن  األهلية،  بالفنون  فسمى  مختلفة  تسميات 
الريفي وبالفنون اإلقليمية وبالفلكلور والمأثورات 
بالفن  (وأحيانا  الشعبي  بالفن  وسمي  الشعبية 

البدائي إلى غير ذلك من التسميات6.
كما يتحدث هاني إبراهيم جابر عن الفن الشعبي 
األبعاد  أهم  هي  االجتماعية  التقاليد  "أن  ويقول 
التي لها نصيب كبير في الحفاظ على الموروثات 
إنتاجية وقيمة وظيفية، عالوة على  الفنية، كقيمة 
مع  اإلبداع  أن  كما  وتشكيلية،  جمالية  قيمة  أنها 
الفطرية،  الخاصة  قوانينه  له  الشعبيين  الفنانين 
وفق  المادية،  ثقافتهم  مع  تتشكل  القوانين  وهذه 
وجه  على  ،وهى  الفنية  األشكال  سمات  مقتضى 
والمتفاعلة  المناسبة  اإلنسانية  التجربة  التحديد 
وثقافتها،  وتاريخها  الفنية  الموروثات  كل  مع 
كما تعنى األصالة والتواصل في العمل الفني مع 

نشعر  هنا  ومن  االجتماعية،  الموروثات  تاريخ 
ودوره  بأبعاده  االجتماعي  الفهم  قيام  بضرورة 
على تشكيل خصائص الفن الشعبي وحدوده على 

اإلبداع  والجمال7.
"بينما في الموسوعة الميسرة تعني كلمة فن 
شعبي ) الفن التقليدي( ويتكون بعضها من فنون 
حرفية نفعية، وبعضها مجرد تعبير عن الحاجات 
وجمهرة الناس وأحاسيسهم و ميادين الفولكلور 
هي المعتقدات الشعبية والعادات والتقاليد والثقافة 
المادية،  كما يشكل جزءا من تراث اإلنسانية فهو 
الحي  والمتحف  شعوبها  وذاكرة  تقاليدها  يمثل 

لحضارتها"8.

ثانيًا: الفن الشعبي فن وتطبيق:

إن إمعان النظر في فنون الشعوب البدائية يثبت 
معظم  لدى  غريزي  الجمالي  اإلحساس  أن  بجالء 
وفكرة  الذهني،  النظر عن وضعهم  بغض  الناس، 
إنتاج أشياء نافعة لإلنسان في استعماالته اليومية 
اإلنسان  كان  فقد  جميلة.  نفسه  الوقت  في  وهي 
الصيد  في  يستعملها  التي  الحراب  ُيَجمِّل  البدائي 
الخطوط  قوامها  محفورة  هندسية  بزخارف  إما 
المتوازية والمتقاطعة أو المثلثات، أو برسم أشكال 

حيوانات عليها.
تقتضيه من  الزراعية وما  الحضارة  بدء  ومع 
الفنون  من  أخرى  أنواع  تظهر  بدأت  استقرار، 
اإلنسان  حاجات  تغطي  التي  التطبيقية  الشعبية 
نتيجة  الحضاري  الوعي  تزايد  مع  تزايدت  التي 
ميدان  وكان  الزراعية،  المنتجات  ووفرة  التجارة 
اليومية  الفنون  في  وثرّيًا  واسًعا  الشعبية  الفنون 
والمشرب  المأكل  وأوعية  والحلي  األثاث  مثل 
هذا  الشعبي  الفنان  مارس  وكلما  الزينة،  وأدوات 
اإلبداع اليومي تميزت هذه األشياء بجمال أشكالها 

ومناسبتها لوظائفها.
من  خليط  هو  الشعبي  الفن  أن  نرى  وهكذا 
حياتنا  في  إليها  نحتاج  التي  النفعية  الفنون 
العمل  تميز  التي  الجمالية  القيم  وجميع  اليومية، 

الفني اإلبداعي.
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وقد كان الفن الشعبي طوال العصور يسير جنباً 
إلى جنب مع الفن الرسمي، والتراث العربي غني 
والموسيقى  والغناء  األدب  في  الشعبية،  بالفنون 
عن  تكشف  والتي  الزخرفية  التشكيلية  والفنون 
ينفذها في  الذي  الشعبي  الفنان  قدرات ومهارات 

يسر وبساطة.
الذي  التيار الصحي  الشعبي هو  الفنان  وكان 
بضميرها  خالله  من  العريضة  الجماهير  تحتفظ 
الفني، وحسها الجمالي ،ففي األدب الشعبي يتجه 
وتمجيدها،  بالبطولة  االعتزاز  إلى  الشعبي  الفنان 
وقد كانت قصص "أبو زيد الهاللي" و"عنترة بن 

شداد" خير مثال على ذلك.
الفن  في  المختلفة  األشكال  ترمز  ما  وكثيًرا 
فطري،  معتقد  أو  وطنية  أسطورة  إلى  الشعبي 
كما قد تشير األلوان المستعملة إلى معاٍن خاصة 

رمزية متصلة بالفطرة اإلنسانية.

الرمز ومدلوالته البصرية: 
الرسم  عناصر  أب��رز  من  الرمز  "ويعتبر 
جمالية  معان  على  تقوم  التي  الشعبية  والزخرفة 
متعددة تقرب المنتوج اليدوي من ذوق العامة فهو 
الفنان  الفنية لغة تشكيلية يستخدمها  الناحية  من 
للتعبير عن أحاسيسه وانفعاالته نحو كل ما يهز 
تعرفنا على  أفكار ومعتقدات، وكلما  مشاعره من 
مقدرة  أكثر  أصبحنا  تفسيرها،  وأجدنا  اللغة  تلك 

على فهم ودراسة الفنون الشعبية"9. 

من  الرسام  يختارها  التي  الفنية  الوحدة  إنه 
محيطه لكي يزين بها إنتاجه الفني ويكسبه طابعاً 
خاصاً بشرط أن يكون الرمز محمالً بقيم المجتمع 
لطير  شكالً  يكون  قد  والرمز  والفكرية.  الثقافية 
يهواه الفنان أو لنبات يعتز به اإلنسان، أو حيوان 
يكون  وقد  الجماعة،  تخشاه  وحش  أو  محبوب 
شكالً لشيء شائع االستخدام أو خطوطاً هندسية 
أو مصطلحات أخرى لها معنى وقيمة تنتشر بين 

الجماعة وتستمر كرمز متفق عليه.
أنساق  هي  الرموز  و  العالمات  كانت  ولئن 
عند  عنها  التعبير  فإن  ككل،  الكون  فيها  يتشكل 
الحرفيين الخليجيين الذين يقومون بزخرفة األشياء 
وتنميتها يتم عبر لغة رمزية توحي أكثر مما تقول، 
المدارات  فيها  تتداخل  بأدلة مصيرية  مفعمة  لغة 
واألزمنة مشكلة بذلك إطاراً تجريدياً مكثفاً تتفاعل 
من  المستمدة  الزخرفية  والوحدات  العناصر  فيه 
الدينية  والمعتقدات  كالطقوس  كثيرة  مرجعيات 
متضمنة مجموعة من التوليفات والزوائد الزخرفية، 
كالزخارف النجمية والزهرات السداسية والثمانية 
التي نجد لها نظائر في الفن البابلي القديم  كترانيم 
ناطقة بألوانها وراقصة بخطوطها وأشكالها، مما 
ً متنوعاً يستمد هويته  يجعل منها خطاباً زخرفياً 
الجمالية والتعبيرية من الزخرفة اإلسالمية بنوعيها 

الهندسية والنباتية. 
الشعبي  الفن  تعريف  أن  سبق  مما  ونخلص 
هو  المختلفة:  النظر  وجهات  من   Folk Lore
الفنون والمعتقدات وأنماط السلوك الجمعية التي 

http-//ajasmi.maktoobblog.com

أحد جدران كهوف العصر البدائي 
والصور والرموز التي كانت 

سائدة في الفن البدائي - كهف 
grathall فرنسا
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يعبر بها الشعب عن نفسه، سواء استخدمت الكلمة 
أو الحركة أو اإلشارة أو اإليقاع أو الخط أو اللون 
أو تشكيل المادة أو آلة بسيطة، وهو تعريف يضم 
باعتبارها  الفولكلوريون  ذكرها  التي  األشكال  كل 
مواد فولكلورية ينبغي دراستها، كما  أن الفولكلور 
بأنواعها  الشعبية  والحكايات  األساطير  يتضمن 
والترانيم  واأللغاز  واألمثال  والنكات  المتعددة 
وأساليب التحية في االستقبال، والتوديع والصيغ 
في  القسم  وأساليب  باأللفاظ،  والتالعب  الساخرة 
بعض الديانات، كما يتضمن أيضا العادات الشعبية، 
المأثورة  الشعبية  والمعتقدات  الشعبي  والطب 
والكنايات  واالستعدادات  الشعبية"  والتشبيهات 
الشعبية وأسماء األماكن واأللعاب والشعر الشعبي 
وتتضمن  الشواهد....  على  تكتب  التي  والكتابات 
القائمة أيضا األلعاب واإليماءات والرموز والدعابة 
وأصل الكلمة الشعبية وطرق إعداد الطعام وأشكال 
والعمارة  البيوت  وأنماط  اإلبرة،  وأشغال  التطريز 
الشعبية ونداء الباعة. وهناك أشكال فرعية أخرى 
مثل: حيل تنشيط الذاكرة كاسم Roygb لكي نتذكر 
واألصفر  والبرتقالي  األحمر  وهي  الطيف  ألوان 
التقليدية  والتعليقات  الخ   ... واألزرق  واألخضر 
التي تقال عقب العطس.. كما أن هناك أيضا أشكال 
رئيسية كاالحتفاالت الشعبية بالمناسبات المختلفة 

كاألعياد ومناسبات الميالد والختان والزواج.. وغير 
الفولكلورية  المواد  قائمة  في  ذكر  ما  ذلك حسب 

المفصلة "آلن دندس"10.
الثقافة  يدرس  المعاصر  الفولكلور  علم  "إن 
التراث  أو   Culture Traditional التقليدية 
 Traditional أو Folk Traditional  الشعبي
المعاصر  الفولكلور  دارس  ويهتم   populaires
بكل شئ ينتقل اجتماعيا من األب إلى اإلبن، ومن 
المكتسبة  المعرفة  مستبعدا  الجارة  إلى  الجار 
أو  الفردي،  بالمجهود  متصلة  كانت  سواء  عقلياً، 
من خالل المعرفة المنظمة والموثقة التي تكتسب 
والمعاهد  كالمدارس  الرسمية  المؤسسات  داخل 

والجامعات واألكاديميات وما إليها.
الهيئات  جميع  في  الفولكلور  علم  "وسمي 
في  والجامعات  العلمي  البحث  وهيئات  الدولية، 
االنثولوجيا  باسم  السواء  على  والغرب  الشرق 
أسماء   – المفهوم  أو   – االسم  ولهذا  اإلقليمية 
مثل  واحد  جميعا  مفهومها  ولكن  خاصة  محلية 
أو  باأللمانية  الناطقة  البالد  في  الفولكسنكندة 
دراسة الحياة الشعبية في البالد االسكندنافية"11 
عبارة  نرى  كما  وهو  التالي  الرسم  في  جاء  كما 

رموز زخرفية شعبية نقالً عن: نبيل الحسيني، قياس العمل 
الفني 1986

رموز من الفلكلور والتراث الشعبي
 نقالً عن: نبيل الحسيني، قياس العمل الفني 1986
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عن مجموعة من الرموز لعناصر حيوانية ونباتية 
وآدمية وهندسية مبسطة قد نراها في العديد من 

الثقافات العالمية.

مكونات الثقافة الشعبية:
وخبرة  معرفة  كل  هي  الشعبية  الثقافة  "إن 
 ، أرضه  على  الحياة  في صنع  اإلنسان  يمارسها 
سواء أكانت هذه الثقافة أو الخبرة اإلدراكية التي 
كانت  أم  تجاربه،  نتاج  من  هي  اإلنسان  يعيشها 
وعايشها  إليه  انتقلت  ثم  غيره  تجارب  نتاج  من 

وامتزجت بممارسات حياته اليومية الجارية"12.
" فحينما تدرس الثقافة الشعبية البد أن تحلل 
أو  موضوع  كل  ليصبح  األساسية  وحداتها  إلى 
عنصر ثقافي على حدة مثال  عنصراً أو موضوعاً 
هو اجتماعي أصالً قد نسب إلى فرد أو جماعة أو إلى 
المجتمع ككل الناس أو أنه أصل جماعي ظهر أثره 

على الفرد أو على الجماعة أو على كل المجتمع.
لذلك فمن الضروري أن تقسم هذه الموضوعات 
تكون  أن  البد  األقسام  وهذه  مختلفة  أقسام  إلى 
األقسام  هذه  المختلفة،  لألشكال  متسعة  شاملة 
مثل  اإلنسان  احتياجات  حسب  تقسم  أن  يمكن 
االحتياجات المادية – الروحية – التنظيمية "نظم 
المجتمع" اللغة .. وكل قسم من هذه األقسام له 
فما  وبحثه.  درسه  وطرائق  وخصائصه  سماته 
هو نتاج االحتياجات المادية، يندرج في مجموعة 
المادية  الثقافة  طرز  على  منه  للتعرف  مستقلة 
التي هي نتاج التجربة الحسية لإلنسان والخبرة 
وكذلك  ونتاجها،  للطبيعة  معالجة  وفي  العملية 
البيولوجي  بالتكوين  المرتبط  الثقافي  اإلبداع 
وإقامة  واستخدامها  اآلالت  اختراع  مثل  لإلنسان 
المباني وأنماط العمارة الشعبية واستخدام الفخار 
والنسيج،  والزخرفة،  اليدوي  واإلنتاج  والخزف، 
بالمادة واحتياجات اإلنسان  إبداع مرتبط  أي كل 
المادية. فهو يندرج تحت الثقافة المادية التي تغاير 
في طبيعتها الثقافة الروحية، التي هي نتاج الفكر 
الطبيعة  فوق  ما  وتصور  المعتقد  مثل  والوجدان 

والفن والتذوق الجمالي.

الثقافة  مع  المادية  الثقافة  عناصر  وتتداخل 
الروحية والعقلية لتوجد إبداعاً مركباً من كل منهما 
كالخزف إبداع مركب من الفخار كمادة ، والخبرة 
ثقافية  التكنيكية كخبرة مركبة من عناصر  الفنية 
الفكرية  الثقافة  عناصر  فيه  تقدم  وفنية  مادية 

والتذوق الجمالي.
من  آخر  قسماً  تكون  االجتماعية،  والثقافة 
وكلها  الجمعي  العقل  نتاج  وهي  الثقافة،  أقسام 
في مجموعها تشكل طرز الثقافة الشعبية، واللغة 
نفسها كإبداع خاص... ووسيلة للتفاهم هي قسم 
خاص له مباحثه أيضا ... فالثقافة المادية هي نتاج 

عالقة اإلنسان باإلنسان. 
أشكال  على  التعرف  الضروري  من  أن  كما 
الثقافة الشعبية وأنماطها وطرزها خالل الحقبات 
التراكمية  وطبقاتها  مكوناتها  لمعرفة  التاريخية 
فيها  أثرت  التي  الخارجية  والمؤثرات  أيضا 
والتغييرات التي حدثت في هذا اإلنتاج ، وعناصر 
التي  الفنية  العناصر  المادي،وفحص  اإلنتاج  هذا 

واجهت هذه العناصر وأثرت في هذا التغيير.
توضيح  في  تساعد  والمكان  الزمان  فمعرفة 
على  التعرف  وبالتالي  اإلنتاج  وأسلوب  عناصر 
من  اإلنتاج  هذا  خالل  من  نتجت  التي  التغييرات 
واألسلوب،  الخبرة  وكيفية  العناصر  كم  حيث 
من  االجتماعي،  اإلنتاج  على  بالتالي  هذا  وينطبق 
نوعية  العناصر في  تؤديه هذه  الذي  الدور  حيث 
هذه العالقات ونوعية العالقات بين هذه العناصر 
وكذلك التغيير الذي يحدث أو ينتج من هذه العالقات 
تؤديها  التي  للوظائف  واضحة  معرفة شاملة  مع 
هذه العناصر سواء من حيث الغرض الذي تؤديه، 
)المادية  الثقافة  الذي يحدث في طراز  التغيير  أو 
– الروحية – االجتماعية( نتيجة لتداخل العناصر 
الثقافي يسير مع  اإلبداع  أو  مع بعضها فاإلنتاج 
الغرض الذي يحققه في اتجاه واحد، بمعنى أن كل 

إبداع ثقافي البد أن يكون له وظيفة.
الشعبية من عدة عناصر لكل  الثقافة  وتتركب 
اإلبداع ومن ثم تتكون طرز  منها دور وقيمة في 
الثقافة المادية،والطراز أيضاً يتكون من عدة أنماط، 
والنمط يتكون من عدد من األشكال فمنها ما هو ثابت 
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ومنها ما هو متغير ويجب أن تصنف هذه العناصر 
ووظيفتها،والطرز  نوعيتها  حسب  مجموعات  في 
التشكيلية  الصيغ  من  العديد  بداخلها  تتشعب 
وبعض  والهندسية،  النباتية  والزخرفية  كالكتابية 

الصيغ المركبة.

ثالثًا: الهدف من دراسة الفن الشعبي البحريني : 

أ- الدواعي الثقافية والحضارية، وتتمثل في13 :

إبراز الدور الحضاري للتراث الشعبي البحريني 
للناشئة من خالل إلقاء الضوء على إسهاماته الرائدة 
في إثراء الحضارات القديمة في المنطقة منذ العصر 

الدلموني والحضارة العربية اإلسالمية.
المحافظة على مكونات الثقافة الشعبية األصيلة 
التواصل  وتحقيق  االندثار،  من  البحرين  لمجتمع 

المعرفي والوجداني.

ب- الدواعي االجتماعية : وتتمثل في :

بتراثهم  الناشئة  ارتباط  تعميق  إلى  الحاجة 
االجتماعي الثقافي األصيل، وتمثل ما يحمله من عادات 

وتقاليد، وآداب، وأخالق، وقواعد عمل وسلوك.
تعزيز التواصل المعرفي والقيمي بين األجيال، 
فهما، وتفاعال، واعتزازا، تحقيقا لدور التربية في 

تناقل ثقافة المجتمع وتداولها عبر األجيال.

ج- الدواعي الوطنية : وتتمثل في :

إثارة  خالل  من  األصيلة  المواطنة  قيم  تعزيز 
المحافظة  الشعبية في  الثقافة  الناشئة بدور  وعي 
على وحدة النسيج االجتماعي البحريني وتماسكه.

تنمية قيم احترام التنوع الثقافي، وتقدير أهمية 
بيئات مجتمع  ثراء  التعبير عن  في  تعدد مظاهره 

البحرين الحضارية.

د- الدواعي المعرفة والتكنولوجية : وتتمثل في14:

ضرورة المحافظة على مالمح التراث البحريني 
األصيل، واستيعاب ما يعكسه من قيم، وسلوكيات، 
وعادات، وتقاليد، والعمل على إعادة إنتاجه بما يالئم 

معطيات الثورة التكنولوجية الرقمية المتسارعة.

هـ- الدواعي المتعلقة بمخاطر مجتمع العولمة 

وتحدياتها وتتمثل في :
األصيلة  المالمح  استيعاب  من  الطالب  تمكين 
في  توظيفها  بغية  ومساعدته  الشعبية،  لثقافته 
مواجهة مظاهر االغتراب الثقافي القيمي في زمن 

العولمة الثقافية واالجتماعية.
تهيئة الطالب لالنفتاح على المعارف والخبرات 
ثقافته  لمكونات  إثراًء  المشتركة،  الكونية  الثقافية 

الوطنية الشعبية، الحضارية، والمعرفية،، والتقنية.

و- الدواعي التربوية – التعليمية، وتتمثل في:

واالتجاهات  القيم  تمثيل  من  الطالب  تمكين 
التربوية المتجذرة في ثقافته الشعبية عبر الزمان 
واإليثار،  والتسامح  التعاون،  قيم:  مثل  والمكان، 
والتواصل، والتراحم، والتواد، بغية ترسيخها في 

وجدان الناشئة وسلوكياتهم.
إكساب الطالب مهارات البحث، واالستكشاف، 
الشعبية،  الثقافية  للخبرات  المنهجي  والتوثيق 
وتداولها  ونشرها  حفظها  أساليب  وتوظيف 
باستخدام تقنيات البحث وفضاءات النشر والتداول 

المتاحة وعن طريق الفنون التشكيلية.

مفهوم الفولكلور التطبيقي :
فيما سبق تم تفسير مصطلح فولكلور والذي 
  lour–Folk يشتق من الكلمتين اإلنجليزيتين هي
الذي شاع استخدامه منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الذي أطلقه العالم اإلنجليزي سيرجون 
وليم تومسنر للداللة على مواد المأثورات الشعبية 
في مجاليها األدبي والمادي وفي إطار من العادات 

والتقاليد والمعتقد الديني.
فنون  أو  تطبيقية  فنون  لكلمة  بالنسبة  أما 
والمهن  الحرف  جميع  فهي  تطبيقية  فولكلورية 

والرقصات واإليماءات وغيرها.
من  مجموعة  التطبيقي  الفولكلور  ويتناول 

التقسيمات :
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وسائل  "مالحظات  كتاب  في  هو  كما  فهي 
أنثروبولوجي  دليل  أشهر  وهو  أنثروبولوجية" 
عالمي لدراسة الثقافة والبناء االجتماعي ، فنجده 

يقسم الفولكلور التطبيقي إلى :
الحرف والحرفيين – التزين والتجميل – األزياء 
– البيوت – النار – الغذاء – المنبهات والمخدرات 
– األدوات واآلالت – األسلحة – السالل – الخزف 
والخشبية  الحجرية  المشغوالت   – الزجاج   –
والمعدنية – الغزل والنسيج – الصباغة والتلوين 
 – الموسيقي   – الفنون   – والمواصالت  النقل   –

الرقص – الدراما – األلعاب والتسلية.
الثقافة  مسمى  تحت  الكتاب  هذا  ويجمعها 

المادية.
كما أن الفولكلور التطبيقي هو بدايات التفكير 
استعماالته  في  لإلنسان  ناقصة  أشياء  إنتاج  في 
اليومية، وهي في نفس الوقت جميلة، وهي فكرة 
الفنون  قديمة قدم اإلنسان نفسه وهو خليط من 
الشعبية النفعية التي نحتاجها في حياتنا اليومية، 
آالف  من  إلينا  المنحدرة  المتوارثة  الفنون  وهي 
السنين، وهي تعكس أشكاالً وموضوعات مستمدة 
من التراث، والفنون الشعبية التطبيقية نشهدها في 
الكثير من مخلفات اإلنسان األول، كزخرفة الحراب 
المستخدمة في الصيد بزخارف ه�ندسية محفورة 
قوامها الخطوط المتوازية والمتقاطعة والمثلثات ، 

أو رسم أشكال لحيوانات مفترسة عليها.
ومع تطور الحضارات اإلنسانية تطورت الحرف 
والصناعات التقليدية إلى أن أصبحت هي المصدر 

األساسي في البحث والتوثيق من خالل المنحوتات 
والجداريات واألواني الفخارية والخزفية والنحاس 
والزجاج والنسيج والتطريز وشغل اإلبرة واألزياء 
والحلي التقليدية وأشكال العمارة وزخرفتها التي 
تتميز بتنوع طرزها وأنماطها واختالط عناصرها 

بالمؤثرات االجتماعية والتجارية والدينية .
دورها  نتيجة  التطبيقية  الفنون  أهمية  وتأتي 
لها  لما  الشعوب  حياة  وفي  المجتمع  في  الفعال 
من تأثير قوي في الحياة االجتماعية واالقتصادية 
اليدوية  الصناعات  وتشمل  والروحية،  والجمالية 
والحرف التي يقوم بها الناس من تحف فنية صدفية 
وخزفية وكذلك المنسوجات كالزجاج والصناعات 
الجلدية وصناعة الدالل والسالل كما يتجلى ذلك 
في مجموعة الرسوم التالية وهي عبارة عن أدوات 
من  شعبية  ووحدات  ألواٍن  مزخرفة  أسطح  من 

التراث الشعبي البحريني.  
ويقول عفيف بهنسي في كتابه "الفن الحديث 
فن  الشعبي  الفن  كان  لقد  العربية"  البالد  في 
الناس جميعاً المبدع فيه كل الناس والمتذوق فيه 

دالل من النحاس األحمر تستخدم للقهوة العربية 
من مقتنيات بيت الجسرة

مجموعة من الحراب وأدوات 
الصيد التي تم العثور عليها في 
صحراء البحرين من تصوير 

الكاتبة المتحف الوطني 
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كل الناس، ولم تكن هناك بنية فوقية للفن. قوامها 
بل  جميعا،  فالنساء  المتذوقين،  من  ضئيل  عدد 
الوشم والخضاب  يتفننون برسم صيغ  والرجال 
في  ويتسابقون  وأيديهم  وجوههم  على  )الحنة( 
على  تضفي  واألسرة  وثوبهم،  أزارهم  تطريز 
وفي  وأجملها  الصناعات  أروع  وأثاثها  خيامها 

مع  منسجمة  بيوتهم  الناس  يرفع  والقرى  المدن 
روحهم وحاجاتهم فالقباب والمداخل والفسحات 
تكتنفها عناصر معمارية حرفية هي بدائية ولكنها 
ال تخلو من طرافة وجمال15 وفي الصورة التالية  
جانب من حرفة النسيج التي تشتهر بها قرية أبو 

جمرة في البحرين.

قوارير زجاجية تستخدم للعطور في المناسبات 
من مقتنيات بيت الجسرة جزئية من سقف أحد الغرف في بيت الجسرة

1: على عبد الله خليفة، )2009م( 
: استلهام التراث الشعبي في 
بمنطقة  اإلبداعي��ة  األعم��ال 
 ، العربية  والجزي��رة  الخليج 
مجلة الثقافة الش��عبية، العدد 
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ف��ن صياغة الحلي الش��عبية 
النوبي��ة، الهيئ��ة المصري��ة 
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2: Oxford Concise 
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Michael Clarke، Oxford 
University Press، p. 99
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 breslted( .428القديمة، ص

))Gemss Henry
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للدراسات والبحوث اإلنسانية 
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الثانوية. 
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الهوام�س 
صور هذا المقال من الكاتبة
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ي��سر اأبو نقطة / كاتب من سوريا

النقوش الصخرية
 في جنوب �سورية

قبل  مــا  ع�شور  فــرتة  حتــظ  مل   

�شورية  جـــنـــوب  يف  الـــتـــاريـــخ 

عن  تك�شف  وافـــيـــة،  ــٍة  ــش ــدرا� ب

اأ�رشارها ول نعرف املرد يف ذلك، 

فبقيت  قــدرهــا.  بالطبع  لكنه 

والكهوف  ال�شوانية  الأدوات 

واملغارات جمهولًة غري مفهومة 

بكرثة  تواجدها  من  الرغم  على 

وب�شكٍل يثري الت�شاوؤل مبرجعية 

وتفا�شيل  احلــ�ــشــارات  تــلــك 

والأمر  واأ�شولها.  خ�شو�شياتها 

باقي  ــى  عــل بــالــطــبــع  يــنــطــبــق 

تفا�شيل تلك احلياة الغابرة، من 

معتقدات وفنون واأماكن �شكن 

ما  وغــريهــا.  ت�شنيع  وتقنيات 

الباب على م�رشاعيه لنهتم  �رشع 

متوا�شعة  مبـــحـــاولت  ــقــوم  ون

منها  هدفنا  يكن  مل  فــطــريــة، 

وفتح  الــ�ــشــوء  ت�شليط  �ــشــوى 

الباحثني  اأمـــام  �شغري  طــريــق 

بدرا�شاتهم  ليقوموا  والعلماء 

عن  للك�شف  خرباتهم  وي�شخروا 

عوامل هذه احل�شارة الهامة.
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بعض  بها  رافقنا  التي  المحاوالت  تلك  فكانت 
المهتمين واألصدقاء ممن ال نعرف سبيالً لشكرهم 
لما قدموه من إخالص وتفان وإرشاد لمواقع تلك 
لها  واإلشارة  توثيقها  في سبيل  القديمة،  الدالئل 
للمرة األولى. وإن كانت بعض األدوات الصوانية 
عام،  بشكٍل  لها  أشير  قد  األولى  السكن  وأماكن 
قبل  ما  لحضارات  المبكرة  والفنون  النقوش  فإن 
التاريخ في سورية عامًة وحوران خاصًة ال تزال 
التي  واألسرار  الغموض  من  الكثير  فيها  بكراً، 
ستعطي الكثير الكثير من المعارف والدالئل على 
وقيمها  األرض  هذه  على  البشري  السكن  قدم 

التاريخية واإلنسانية.
دمشق  جامعة  في  لآلثار  دراستنا  فخالل 
قمنا   ،1998-1994 بيم  الممتدة  الفترة  وخالل 
منها  قصدنا  كان  التي  الجوالت  من  بالكثير 
التعرف على حضارة بلدنا، وكانت وقتها تواجهنا 
التي عاملناها  القديمة،  النقوش واإلشارات  بعض 
بمرجعيتها  أي معرفة  لنا  يكون  أن  كقديمة، دون 
اهتمامنا  تنامي  لكن ومع  الحجرية.  الفترات  لتلك 
لله  والحمد  بدأنا  فقد  النقوش  تلك  بتفاصيل 
وبفضل استشارة بعض المختصين والباحثين في 
هذا المجال، بتنا نميز النقش الحجري من غيره من 
نوعية  نقلة  هذه  وكانت  الالحقة،  الفترات  نقوش 
في خبرتنا والحمد لله. فرحنا نكثف جوالتنا في 
مختلف المناطق والتي أعطتنا بعض النتائج األولية 

من أبرزها:
1 - أن أغلب تلك النقوش كانت في سفوح األودية، 

وهي قريبة من المصادر المائية الدائمة.
2 - نفذت النقوش على صخور ثابتة لتبرز حاالت 

وهواجس ذلك اإلنسان المبدع.
3 - تواجد المغارات بجانب أو مقابل النقوش.

4 - غلبت مواضيع الطبيعة بتفاصيلها ومحتوياتها 
على تعابير ذلك اإلنسان، فكان يصور ما يراه.

)الدق-  المستخدمة:  التقنيات  خالل  من   -  5
التفريغ الكامل- العودية أو األحادية- الخطوط 
ذلك  أن  يفهم  األحمر(،  الصباغ  الخارجية- 
يريد  ماذا  يعرف  ماهراً  متطوراً  كان  اإلنسان 

وكيف يصور محيطه وحاالته، بعكس ما يشاع 
عنه ببدائيته وقلة اطالعه. 

6 - ثمة فترة طويلة قوامها آالف السنين امتدت 
بين بداية ظهور تلك الرسوم، وحتى الكتابات 
يعطي  ما  والداللية،  الفنية  والنقوش  األبجدية 
هذه  في  عاش  إنسان  لمسيرة  كبيرة  أهميًة 

األرض منذ بدايات الخلق.
إن من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن تلك النقوش 
وجدت في رقعةٍ واسعةٍ تشمل أغلب أجزاء حوران، ما 
يدل أن فناً راقياً وثقافة مهيبةً تنعمت بها المنطقة من 
غربها لشرقها، ومن شمالها لجنوبها. ربما استفادت 
من حضارات أخرى، بحكم التنقل والترحال، وربما 
كانت محليةً خالصة، ال نعرف تماماً هذه التفاصيل 

إنما ستكشف عنها قادمات األيام. 

قصة االكتشاف وبدايات البحث

بين  دمشق  بجامعة  لآلثار  دراستنا  أثناء 
1994-1998 كنا نقوم بجوالت مكثفة للعديد من 
المواقع هدفها التعرف على حضارة بلدنا، وكشف 
المعروف  غير  جديداً  شيئاً  نقدم  علنا  األسرار 
سابقاً. وكنا نالحظ وعلى ضحالة معلوماتنا بعض 
الظواهر التي توقعنا بأن تكون قديمة للغاية لكننا 
لم نجزم لقلة خبرتنا وانعدام المراجع من حولنا، 
التاريخ  قبل  ما  وفترة  النقوش  عن  البحث  وبقي 
الفترة  باستمرار كون هذه  اهتمامنا  يثير  هاجساً 

موغلة في القدم، غير واردة بتاريخ حوران.
صخور  بعض  على  النقوش  بعض  فالحظنا 
وكانت   ،1998-1997 عامي  خاصًة  الزيدي 
سوى  نملك  ال  إذ  للغاية،  متواضعًة  إمكانياتنا 
بالمسوحات  ونقوم  بسيطة،  فوتوغرافية  كاميرا 
حتى  تصل  كانت  لمسافات  األقدام  على  سيراً 
عشرة كيلومترات. وعلى الرغم من مرور سنوات 
خشية  متنوعة  أعمال  في  بعضها  قضينا  علينا 
العلم.  خدمة  في  وأخرى  البيت،  في  الجلوس 
ومع   ،2001 نهايات  العمل  عاودنا  ما  سرعان 
الوظيفي،  العمل  بداية  سنة  وهي   2003 مطلع 
زارنا في مبنى محافظة درعا )المجمع الحكومي( 
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حيث دائرتنا المتواضعة السيد سعيد العاقل أبازيد، 
صديق رئيس الدائرة آنذاك المهندس محمد الرفاعي، 
نحاالً  يعمل  الذي  األبازيد  مرافقة  مني  طلب  الذي 
بجولة علمية نحو وادي الزيدي لتتبع قناة فرعون. 
وفعالً ذهبنا للموقع ومشينا مسافات كبيرة الحظنا 
وقتها الكثير من العالمات الحضارية التي لم تذكرها 
الكتب والمراجع. وأثناء مسيرنا طرح السيد سعيد 
أن ثمة نقوشات بسيطة توجد بالقرب من نفق قناة 
فرعون، فطلبت منه التوجه فوراً للمكان للتأكد من 
هذه المعطيات، وعند مثولنا لموقع الميسري أسرنا 
جمال تلك النقوش الصخرية، التي حركت مخيلتنا 
بتاريٍخ قديٍم للغاية. فقمنا بتصوير كامل النقوش على 
حسابنا الشخصي بكاميرا روسية الصنع من نوع 
زينيت. وطلبنا من الزميل العزيز فايز عياش رسم 
بعض نماذجها. فقدمنا مذكرة للسيد رئيس الدائرة 
بأهمية الرسوم والصور الصخرية وضرورة العمل 
احترام  وكعالمة  بها.  التنقيب  توثيقها وحتى  على 
تسجل للمهندس محمد الرفاعي الذي بث في نفوسنا 
الموقع  إدراج  ذلك من خالل  بفعل  والتفاؤل  األمل 
في خطة العام التالي والموافقة على التنقيب لموسم 
2004م.  وقمنا سنتها بنشر جزء من تلك الدراسة 
في جريدة الثورة الرسمية إيذاناً باكتشاف موقع هام 

من العصر الحجري الحديث.
جيدة،  نتائج  أعطى  أولي  موسم  إجراء  وتم 
 2004 العام  نهاية  رفع  علمي  بتقرير  أوجزت 
بعض  لكن  والمتاحف.  لآلثار  العامة  للمديرية 
الماضية،  السنوات  خالل  حدثت  التي  الظروف 
الحقاً،  حصلت  التي  الطارئة  االكتشافات  وكثرة 
والمشاركة في افتتاح متحف درعا، كل ذلك منعنا 
من معاودة العمل به. لكن بعد ذلك حصلت زيارات 
لبعض المختصين والباحثين للموقع بشكل تلقائي 
وسري دون علمنا، ما جعل البعض يدعي بفضل 
مما  الرغم   على  للعلن  وإظهاره  الموقع  على  له 
الموقع  شهد  وقد  بسنوات.  ذلك  قبل  به  قمنا 
من  وادعاءات  تزاحماً  الماضيتين  السنتين  خالل 
قبل البعض بأحقيتهم للعمل به، ومحاولتهم إنكار 
التنقيب به وتوثيق  المبذولة ألجل إكمال  جهودنا 
الله  أننا وبحمد  محتوياته. وقد غاب عن أذهانهم 
قمنا بمسوحات واسعة للمناطق الغربية من درعا، 

عشرات  واكتشفنا  اليرموك  وادي  فروع  ولكامل 
أو  نشرها  عدم  آثرنا  التي  والنقوش،  الرسوم 
اإلعالن عنها خشية تسربها ألشخاص ال يقدرون 
جهود غيرهم. وفي هذا اإليراد المتواضع لحضارة 
سريعة  لفتة  إال  هي  ما  بدرعا،  التاريخ  قبل  ما 
وقد  بها،  الله  أكرمنا  التي  المكتشفات  لبعض 
حاولنا اإللمام بكل ما هو موجود بدرعا من معالم 
الحضارة الحجرية، وقد كنا ننوي التريث بطباعة 
العمل ليكون شامالً متكامالً، لكن ردة فعل البعض 
الغير جيدة تجاه هذا البحث جعلنا نسرع الخطى 
تجاه إظهاره بشكل كتاب لنضمن ولو مؤقتاً حقاً 
الباحثين  لجميع  وعداً  وهناك  يأكله.  البعض  كاد 
وطالب العلم، أن نكمل المشروع خالل السنوات 
معطياتنا  وتتالقى  تتكامل جوالتنا  عندما  القادمة 
الموثقة لننجز شيئاً مفيداً وخاصاً لبلدنا الحبيب.  

الميسري مدرسة الفن

الرافد األساسي   وسط وادي الزيدي العميق 
لوادي اليرموك، جنوب شرق مدينة درعا بحوالي 
4كم. أهدت الطبيعة المكان نبعاً مائياً رقراقاً اسمه 
الميسري،كان وحتى فترة قصيرة يروي عشرات 
القرى والتجمعات عبر مراحل التاريخ كافة. كذلك 

مئات القطعان الماشية من أبعد المناطق1.
السكن  الستقطاب  مركزاً  الميسري  فكان 
ماثلة  دالئله  ونالحظ  الحياة.  فجر  منذ  البشري 
المنتشرة  والمغارات  الكهوف  في  الساعة  حتى 
في محيط المنطقة العائدة للعصر الحجري القديم 
)الباليوليت( وأخرى من فترات البرونز وثالثة من 

الفترة البيزنطية المبكرة حيث أعشاش الدفن2.
المصنعة  العديدة  الصوانية  للنماذج  إضافة 
األثرية  الخربة  ذكر  من  بّد  وال  متنوعة.  بتقنيات 
القائمة قبل انحناء الوادي للشرق، على كتف سد 
البرونز  أنها من فترة  درعا الشرقي والتي يظهر 
األلف الثالث قبل الميالد. من األساسات المعمارية 

الضخمة والنماذج الفخارية الخاصة بها.
الوادي  انحناء جسم  وبعد جرف صخري عند 
من الشمال للجنوب، وباتجاه الغرب يقوم الجرف 
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األكثر أهمية. المشرف على الشرق بكتل صخرية 
من البازلت األسود كبيرة الحجم. وهي قليلة باتجاه 
الغرب والشمال  باتجاه  رويداً  تزداد رويداً  الشرق 
الغربي، وقد وصلتها المقذوفات البركانية بشكل أكبر 
من هذه المنطقة التي انتهى عندها القذف البركاني 

فبقيت تربتها صفراء وحجارتها كلسية بيضاء.
طوله  يقارب  الذي  الجرف  هذا  على  يقوم 
التي  الصخور  بعض  جنوب،  شمال  جهة  500م 
شّذبت  وحجارة  وصقل.  نحت  لعمليات  تعرضت 
زواياها وأجران دائرية محفورة، كذلك العديد من 
القطع الصوانية المصنعة حيث النصال والفؤوس 
ورؤوس النبال والمقاشط والنواة األم3. التي أخذت 
كل القطع من صلبها. وحوالي سبع عشرة جاروشة 
بحالة جيدة، واثنتان مكسرتان ومدقات ومقابض 
اسطوانية من حجر البازلت4. مع عدم مالحظة أي 

تواجد للنماذج الفخارية من أي من العصور.
الشرق،  أقصى  في  القائم  السفلي  السفح  في 
الرسومات  وهو  أكثر  يهمنا  الذي  التشكيل  يوجد 
الجدارية المنفذة بأسلوب فني مبسط. يعتمد على 
تحوير الشكل بخطوط خارجية غائرة بلطف، مع 
وجود نماذج قليلة تعتمد على تقنية التفريغ الكامل 

للشكل المراد تجسيده.
فترة  من  أكثر  عن  نتحدث  أن  يمكن  وهناك 
زمنية شهدتها المنطقة في عصور ما قبل التاريخ، 
وأن فنانين على درجة كبيرة من المهارة قد نفذوا 
هذه األشكال، سيما وأنها متقنة للغاية وتدل على 
يمكن  وهنا  المنطقة.  هذه  لغنى  الرفيع  المستوى 
التي  األسباب  و  الظروف  هي  ما  نتساءل  أن  لنا 
إلى تمثيل هذه الرسومات؟ هل  الناس هنا  دفعت 

هي األسباب الدينية أم فنية أم نفسية5؟!.
ال يمكن صراحة الجزم بأي منها، قد يكون من 
المرسومة  الحيوانات  أن  والتوقع  االحتمال  باب 
بالفعل  الطبيعة  في  موجودة  كانت  الصخر  على 
بها  لالستئناس  محاولة  إال  هو  ما  حصل  وما 
إذا  واالستقرار،  الجلوس  أماكن  في  دائم  بشكل 
أقرب  تشكيالت  في  موجودة  الرسوم  أن  علمنا 
بعض  من  الشعبية  الروايات  وحسب  تكون  ما 
أجنحة  ثالث  لها  مسقوفة  مغارات  إلى  المهتمين 

األلف  )الدولمن( مدافن  وسقف6. وقد تكون هي 
الثامن إلى الخامس قبل الميالد. التي لها شواهد 
في العديد من دول أوروبة، واكتشفت نماذج منها 
في المنطقة الغربية من درعا باتجاه الجوالن عند 

عين ذكر وتسيل7.
وتروي بعض اآلراء أن اإلنسان في تلك األزمنة 
تلك  في  باألشهر  تقدر  طويلة  أوقاتا  يقضي  كان 
المغارات. وأراد نتيجة لذلك أن يشغل وقته في فعل 
نشاطات مفيدة. فأخذ ربما قطعا صوانية أو بازلتية 

أو من مواد غير محددة وأخذ ينفذ تلك األشكال.
الوادي  الهامة ينحني  الخربة  للشرق من هذه 
باتجاه الشرق ثم الشمال ثم الشرق ثم الجنوب، 
فالشرق وصوالً حتى خربة غرز و السجن الكبير 
أطرافه  على  جميعها  تقوم  التي  الغاز  ومحطة 
الجنوبية، وتنتشر عدة خرب أثرية صغيرة قوامها 
جانب  إلى  مصفوفة  وحجارة  منحوتة  صخور 

بعضها البعض8.
مغارتان  عنه  الحديث  يمكن  ما  أبرز  ومن 
إلى غرب سجن غرز مباشرًة وهي  إحداها  تقوم 
منطقة  3كم من  تبعد حوالي  الشمال  في  األولى، 
12م.  طولها  الشرق  من  مدخلها  الرسومات. 
مستطيلة  جنوب.  شمال  3م  بعرض  شرق  غرب 
منها  الجنوب  وإلى  مستوية.  الشكل،جدرانها 
شبه  شكلها  كبيرة  مغارة  تقوم  200م  بحوالي 
مستطيل تتألف من جناحين األول طوله 20×9م 
غرب شرق. أما الجناح اآلخر )الشمالي( فأقصر 
الشرق  في  ضيق  15م×2.5م.  حوالي  قليالً 
بعناية سقفها  منحوتة  الغرب جدرانها  في  يتسع 
صواني وجدرانها كلسية بيضاء، أرضيتها مليئة 
بالردميات التي جلبتها مياه الزيدي ولم يعد يظهر 
المكتشفة  الرسومات  أما  1م.  ارتفاع  منها سوى 
والتنقيب  المسح  عمليتي  في  فهي  اآلن  حتى 
اعتباراً من الجنوب إلى الشمال كما يلي: صخرة 
والجنوب  الشرق  باتجاه  الرئيسي  وجهها  كبيرة 
صورة  الخارج  من  زاويتها  عند  يوجد  الشرقي، 
فيال  يكون  قد  لكن  واضح،  غير  لحيوان  صغيرة 
صغيرا خال من التفاصيل والدقة الكافية لتجسيده. 
جسمه بيضوي من كافة الجهات باستثناء الجانب 
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األمامي فهو على شكل مستقيم فوق تحت. ربما 
ما  أشبه  هو  الذي  الرأس  على  التفاصيل  لتركيز 
يكون بورقة توت. ومقدمتها مثلثية باتجاه األعلى 
وهي الخرطوم. و نقطة صغيرة للعين. أبعاده من 
مقدمة الخرطوم حتى نهاية الظهر 22سم. ارتفاعه 
ارتفاع  19سم.  أعلى نقطة منه  المقدمة حتى  من 
كل إجر 8سم. طول الرأس لوحده 11سم. يتجه 
داخلي  تجويف  باتجاه  غرب  جنوب شرق شمال 

لكتلة الصخر يعتقد بأنها مغارة9.
منفصلتين  لصخرتين  تقاطع  نجد  ذلك  بعد 
يلتقيان من األعلى يبتعدان قرابة 80سم من األسفل. 
على شكل رقم 8 بالعربي. لم يكن يظهر منها إال 
بعض الخطوط من القسم العلوي. لكن وبعد التعمق 
بالحفر لمستوى وصل حتى 2.5م. وتنظيف القسم 

العلوي جيداً  كانت الرسومات كما يلي:
يلي:   ما  يحمل  منها  الغربي  الجنوبي  القسم 
تشكيل بديع لغزالن سبعة. من اليمين حتى اليسار 
التفريغ  بطريقة  متقن  بشكل  منها  اثنان  يظهر 
الكامل مع وجود خطوط خارجية. لكنها تعرضت 
ووجدناه  الجزء  هذا  منها  وكسر  عنيف  لتخريب 
تشوهت  وقد  6م.  مسافة  األم  كتلته  عن  يبعد 
معالمه. فحملناه ووضعناه أمام الصخرة، لكي يتم 
ترميمه في المستقبل وإعادته إلى مكانه األصلي. 
بعمق  150×33سم  هذا  المكسور  الجزء  أبعاد 
36سم. يظهر فيه جزء علوي من غزالة )رأس مع 
ارتفاعه  29سم.  الرقبة  الظهر حتى  ظهر( عرض 
ثم  لألعلى  تتجه  قرون  له  17سم.  القرون  حتى 
الغزال واحد آخر  تنحني نحو الخلف. يسبق هذا 
يظهر منه الظهر و المؤخرة طوله 32سم. له ذيل 

على شكل خطين متوازيين.
أن يتضمن ذلك  المفترض  القسم  يوجد تحت 
لقطيع  تشكيل  عنه  تكلمنا  الذي  المكسور  الجزء 
خطوط  قوامه  مبسط  بأسلوب  نفذت  خراف  من 
خارجية. ومنها خروف يتجه نحو الشرق جزؤه 
والبعض  للتشويه  الخلفي مكسور بعضه تعرض 
من  الفنان  منع  ما  وكأن سبباً  مكتمل  غير  اآلخر 
إكماله حتى النهاية. طول الخروف األول 17سم. 

وارتفاعه من الرأس حتى القدم 14سم.

أظهرت التنقيبات األثرية حيوانا كبيرا يظهر أنه 
خيل أبعاده 55سم من المقدمة حتى نهاية الذيل. 
من  ارتفاعه  31.5سم.  بعضهما  عن  القدمين  بعد 
أعلى نقطة حتى أخفض نقطة 35سم رأسه مثلثي. 
جسمه متطاول له قدمان صغيرتان أبعاده 47سم 

من المقدمة وحتى النهاية.
أبعادها  تنقيبات  المقطع  هذا  في  أجريت 
جنوب  شمال  160سم  و  شرق  غرب  250سم 
185سم. مع تنفيذ مقطع صغير  بارتفاع مقداره 
لهذا  الشمالي  الجانب  في  العلوي.  القسم  في 
طوله  حيوان  يوجد  العلوي  القسم  وفي  التشكيل 
55سم. رأسه متجه لألسفل له ثالث قرون وعين 
وقدمان كبيرتان األمامية أكبر من الخلفية. وكأنه 
أريد له أن يكون متأهباً لالنقضاض. وليس بحالة 

المشي أي أن نصفه الخلفي بحالة )جلوس(.
وباالتجاه شماالً وعلى مسافة سبعة أمتار من 
الصخرة األولى تقوم الصخرة الثانية التي تشابهها 

لحد ما وفيها عدة رسومات أغلبها متداخل:
خيل رشيق يتجه جنوب غرب أبعاده 67سم. 
ارتفاعه  الذيل.  نهاية  وحتى  الرأس  مقدمة  من 
40 سم  األمامية  األقدام  الرأس وحتى أسفل  من 
بعد القدمين 33سم. تم إدخال تشكيل في قسمه 
الخلفي لتشكيل حيوان جديد ربما بمرحلة الحقة.

يقوم تحته شكل لحيوان واضح بعض الشيء 
أقرب للثور أبعاده 27 عرض و18 سم ارتفاع.

الحيوان الثالث غير واضح لتداخل الخطوط مع 
بعضها وقد يكون جمال مع حيوان آخر؟ وقد يكون 
حيوانا أسطوريا. وتم التنقيب في هذا المقطع بعمق 

120سم. وهناك صخرتان واقعتان من األعلى.

يوجد تشكيل من ثالثة صخور ضخمة تتقاطع 
نحت  عملية  أنه  أي  الشرق.  باتجاه  بالرؤوس 
شهدها المكان نظراً للنعومة الكبيرة في الجوانب. 
ما  للغرب  المتجه  الشق  من  فهي  األشكال  أما 
للغرب معالمه غير  يتجه  الشرق  يلي: حيوان من 
واضحة لطريقة النحت الغير دقيقة ولوجود كسر 
مباشرًة  منه  للغرب  مائل.  بشكل  الصخرة  في 
بشكل  اآلخر  هو  ونفذ  للغرب  يتجه  آخر  حيوان 
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للشمال  الواقع  القسم  في  38سم.  طوله  خطوط 
عدة حيوانات متداخلة ويوجد طبقة بيضاء ناتجة 
عن تسرب كميات من المياه. لذا لم يتسن لنا تمييز 
تلك الرسومات باستثناء واحدة موجودة في القسم 
العلوي. له بطن كبير قد يكون )بقرة(. طوله 57 
سم بشكل مائل من أعلى الرأس وحتى المؤخرة. 
عرض البطن 21سم. تم التنقيب بهذا الجزء وتنفيذ 

سبر طويل 7م  بعرض 1م.
الجنوبية  الصخرة  كانت  إذا  من  للتأكد  وذلك 
وفعالً  ال.  أم  رسومات  تحتوي  التشكيل  هذا  من 
بعمق  الجنوبية  الجهة  في  مقطع  تنفيذ  تم  فقد 
التقاطع بسبر  كذلك حفر مدخل  3م.  3م. وطول 
يظهر فيه رسومات جدارية وإنما نماذج صوانية. 
وهناك تخريب كبير قد لحق بسقوف هذا التشكيل. 
الصخور الواقعة إلى الشمال يالحظ فيها آثار نحت 

وتنفيذ تدرجات ترتفع حتى األعلى10.
تقوم  م   7 بحوالي  الشرقي  الشمال  وباتجاه 
صخرة كبيرة غرب شرق حافتها الشمالية مستوية 
من  تضم  السفلي.  قسمها  في  خاصة  )منحوتة( 
الغرب تشكيال لحيوان صغير غير واضح المعالم 
ثم حيوانا ضخما أقرب ألن يكون دبا يتجه للغرب 
أي صوب الجرف الصخري. أبعاده 74 سم طوالً 
كامالً، ارتفاعه من أعلى األذن وحتى أسفل القدم 50 
سم. يقوم للشرق منه حيوان ثالث ضخم هو اآلخر. 
تكسر الطبقة السطحية للصخرة وانتشار الطحالب 
أدى إلى ضياع معالم الجزء األمامي منه. ولم يعد 

يظهر منه سوى الذيل والقدم الخلفية والظهر.
مقطع  ونفذ  المكان  هذا  في  تنقيب  إجراء  ثم 
طبق  فيها  ظهر  والشرقية.  الشمالية  الجهتين  من 
حجري/غطاء/ دائري الشكل منحوت من الوجه 
األمامي بشكل جيد أما اآلخر فنفذ بشكل بسيط. 
وقد يكون على الوجه الشرقي للصخرة رسومات 

لكنها غير واضحة.

التشكيل الثالث- المغارة الرئيسة

مدخل  قوامها  الجرف  منتصف  في  تقع 
المغارة، كانت مؤلفة من أجنحة ثالثة مسقوفة . 

يوجد صخرة على يمين المدخل )شماله( حيوان 
فيه خطوط غير واضحة. بعد ذلك مدخل رئيسي 

شرق غرب وصخرة تتجه لألمام.
حيوان يتجه للشرق طوله 28× 12 سم رأسه 
منه  للغرب  يقوم  صغيرة.  أقدام  له  الشرق  من 
حيوان قد يكون حصانا طوله 25 سم وعرضه 13 
 ×27 التشكيل يوجد حيوان  سم. للغرب من هذا 
17 سم يتجه للغرب بطنه عريض رقبته طويلة قد 

يكون زرافة.
في صدر هذه المغارة يوجد تشكيل لحيوانين 
األول من الشرق يظهر أنه أسد يلحق حماراً. طول 
األسد 37× 12 سم. أما الحمار فأبعاده 39× 15 
على يسار هذه الرسمة توجد خطوط غير واضحة.

سقف المغارة منهار منذ فترة وسقطت أجزاؤه 
التفاصيل  رؤية  من  منعنا  لذا  المغارة  صلب  في 
الموجودة. على يسار ذلك التشكيل يوجد حيوان 
إلى  للغرب.  يتجه  خيل  أنه  يظهر  سم   18  ×54
ويشاهد  مشوهة.  رسوم  هناك  وللشرق  أسفله 
محسب طوله 120 × 24 سم فيه ثقوب صغيرة 
منفذة على صخرة مستوية مائلة للشرق مع جرن 

صغير يبدو أنه إلجراء الحسابات.
ثقوب  فيه  )الشمال(  اليمين  وإلى  الصدر  في 
فيل  على  تحتوي  هندسية.  وأطر  كثيرة  )أجران( 
طوله شمال جنوب 54 سم بارتفاع 34 سم من 
الظهر وحتى أسفل القدم. على يساره يوجد حيوان 
قد يكون حصانا يتجه للشمال. طوله 39 وارتفاع 
28 سم حتى أسفل القدم. أمامه حيوان آخر غير 
ذات  الصخرة  هذه  أن  بالذكر  الجدير  واضح. 
الرسومات واألجران يبلغ طولها حوالي 3.30 م.

وباالنتقال 50 م إلى الشمال يوجد تشكيالت 
في غاية األهمية. صخرة كبيرة فيها عقرب تتجه 
10 سم لها ملقط  55سم بعرض  للجنوب طولها 
أمامي وذيل منحني لألسفل. يتصل بها من الخلف 
حيوان باتجاه الشمال طوله 25 سم وعرضه من 

الظهر وحتى أسفل القدم 11.5 سم.
على يسار هذه الصخرة ب� 1 م. يوجد صخرة 
أغلب امتدادها في األرض. شهدت تنقيبات أثرية، 
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حيوان   ) الجنوب   ( اليسار  من  هو  تشكيل  فيها 
ضخم له خرطوم مثلثي الرأس أبعاده 60 × 26 
األقدام  مع  للعرض  سم   46 و  أقدام  بدون  سم، 
له قرن لألعلى ارتفاعه 12 سم. يقوم عند أقدامه 
األمامية حيوان يشبه السلحفاة ارتفاعه مع األقدام 
مقدمة  مع  رأسه  يلتحم  16 سم  وطوله  21 سم 
ذلك الحيوان الضخم. وباتجاه األسفل على نفس 
الصخرة يوجد حيوان مندفع لألمام الشمال أشبه 
 30 بعرض   56 طوله  البري  بالخنزير  يكون  ما 

سم. له جزء علوي طول رأسه 23 سم.
لدينا أيضاً في وسط الصخرة حصان عريض 
يديه  يفتح  رجال  يكون  قد  يركبه  كائن  مع  جداً 
يفرد جناحيه سيما وأن معالمه  وقد يكون نسرا 
في صلب  الخطوط  بعض  وتتداخل  واضحة  غير 
تشكيله. الطول المائل للحصان من مقدمة الرأس 
وحتى المؤخرة 46 سم وعرضه في الرأس حتى 
أسفل القدم 44 سم عرض البطن 18 سم. أبعاد 
الشكل القائم فوق هذا الحصان من األعلى وحتى 

ظهر الحصان 40 سم وعرضه 34 سم.
يقوم تحته حيوان طوله 34 سم ومن القرون 
له  مشوهة  مقدمته  سم   24 القدم  أسفل  وحتى 
قرون. بين أسفل الحصان ومقدمة الخنزير يوجد 
هناك حيوان  التشكيل  أسفل  واضح.  غير  حيوان 
يتجه للشمال طوله 22 سم وعرضه 13 سم مع 
 21 أعلى الصخرة يوجد حيوان طوله  القدم. في 
سم بعرض 12 سم، نفذ بطريقة الدق لم نعرف 
إن  للخلف.  مائلة  له قرون طويلة  ماذا يشير  إلى 
تحوي  الصخرة  هذه  فوق  تقوم  التي  الصخرة 
 60 أبعادها   للجنوب  رأسها  يتجه  طويلة  سمكة 
× 10 سم. وعلى الجانب اآلخر )الشمالي( لذات 

الصخرة يوجد قطة 35 × 14 سم مع القدم.

نقوشات أخرى

الميسري  رسومات  أهمية  من  تيقننا  بعد 
رغبة  لدينا  أصبح  تركته،  الذي  الكبير  والصدى 
قبل  ما  بفترة  له عالقة  ما  توثيق كل  جامحة في 
األودية لكشف ما فيها  التاريخ، فقصدنا مختلف 
من نقوش ودالئل اإلنسان القديم، وقد وفقنا الله 

في رؤية المزيد من تلك الفنون وبتقنيات متنوعة 
وناضجة.

 2008-  –  2007-2006-2005 أعوام  قمنا 
2009-2010م، بإجراء مسوحات أثرية في بعض 
المسوحات  تلك  وأظهرت  حوران.  من  المناطق 
والجوالت الكثير من النقوش والرسومات التي يشار 

إليها ألول مرة والتي تخص ربما ذات الفترة. 

وادي الزيدي

الزيدي  وادي  دواعي سرورنا مسح  من  كان 
2004م، شاهدنا  األقدام وذلك صيف  على  مشياً 
بعضها  حمل  التي  الصخرية  الظواهر  من  الكثير 
بما  لالهتمام  مثيرة  كانت  واألخ��رى  نقوشات 
تحتويه من معالم ومغارات سكنية بالغالب.  فبعد 
ومتابعة  غرباً  واالتجاه  الميسري  من  االنطالق 
انحناء الوادي للشرق تماماً من جسم السد، يوجد 
بحالة  لطير  معالم  فيه  بازلتي  صخري  جرف 
خارجي  )خط  الميسري  تقنية  بنفس  وقوف، 
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فقط(. وذلك ليس غريباً فهو ال يبعد عنه إال 1 كم. 
مع لحظ صورة أخرى غير واضحة، ورأس يبدو 
حرق  عمليات  بسبب  مشوهة  المعالم  لحمار،  أنه 

تعرضت لها الصخرة.
آخر  في  الطاهر  حميدة  حديقة  جنوب  وهناك 
على  بدرعا  والتلفزيوني  اإلذاعي  المركز  حديقة 
آثار  دائرة  عثرت  الزيدي،  لوادي  الغربي  الطرف 
درعا عام 2007 على بئر عثماني، وأثناء تمحصنا 
صغيري  بازلتيين  حجرين  على  عثرنا  بالموقع 
نقوش  آثار  عليهما  ثعيلة  حجر  يشابهان  الحجم، 

لصور وكتابات قديمة لم نستطع  فك رموزها.

وبنفس المنطقة إنما للجنوب الغربي بعشرات 
بالزيدي،  ينتهي  سيلي  فرع  يوجد  فقط،  األمتار 
قوامه صخر كلسي أبيض، فيه الكثير من النقوش 
والعالمات التي يبدو أن أغلبها قديم. فقد سجلنا 
مثلثي من  فيها صخرة كبيرة تحتوي على شكل 
من  أوسط  قاطع  وجود  مع  خطية،  طبقات  سبع 
األسفل لألعلى. فهي كما الحقل المحروث وربما 

لها داللة أخرى لكن هذا ما شاهدناه. وعلى ذات 
عنه،  تحدثنا  للذي  مشابه  شكل  يوجد  الصخرة 
لكنه ليس مثلثيا إنما شبه مستطيل، وعلى جوانب 

الصخرة يوجد كتابات ورموز غير مفهومة.

معالم  فيه  تظهر  منها  للغاية  قريب  وبمكان 
ماء وأنظمة ري  القديمة، من خزانات  الحضارات 
بالصخر،  محفورة  صورة  تظهر  غابرة،  وشرب 
يعيد  ثم  تصاعداً،  لليسار  ينحني  خط  على شكل 
بشكل  ينتهي  أن  قبل  الطريقة  بنفس  االنحناء 

مستقيم على هيئة رأس مشابه لألفعى. 
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وأثناء عملنا في موقع بيزنطي صيف 2007، 
الزيدي  وادي  طرف  على  محيطة  بجوالت  قمنا 
الرسومات  من  للعديد  انتشارا  وقتها  الحظنا 
أن  يبدو  كبيرة  صخرة  منها  الحجرية.  والنقوش 
تسويتها  تم  بحيث  بها،  لحق  قد  متقناً  نحتاً  ثمة 
أشخاص.  لعدة  يتسع  عريض  كرسي  على شكل 
وعلى الوجه الجنوبي لها توجد مجموعة رسومات 
في غاية الجمال، لكنها غير واضحة تماماً، إنما قد 

تشير لمجموعة طيور.

  وباالتجاه غرباً عدة كيلومترات، حيث موقع 
خراب الشحم الذي قمنا بتنقيبه في العام 2004، 
فثمة بعض الخفايا والدالالت. وقد الحظنا وجود 
الحجم  كبير  نقش  أبرزها:  من  النقوش  بعض 
موجود على كتلة صخرية كبيرة الحجم في أقصى 
الضفة الجنوبية للوادي، حيث يوجد خط عريض 
يمثل  يظهر  ما  على  وهو  انحناءات،  عدة  ينحني 
أي  الحقة  فترات  من  يكون  وقد  الوادي،  مجرى 

ربما من العصر البرونزي أو الكالسيكي.
وبعد المسير بضع مئات من األمتار أي للشرق 
تماماً من تجمع خراب الشحم، يوجد كتل بازلتية 

عن  نتحدث  أن  ويمكن  الرموز.  من  الكثير  فيها 
من  مجموعة  وسط  الموجود  الهام  النقش  ذلك 
المغارات والخزانات المحفورة في الصخر ويمثل 
إشارة  ذلك  يكون  وقد  منحنية،  فروع  مجموعة 
الخوانات  تلك  إلى  القادمة  الماء  مسيرات  لبعض 

عند هطول األمطار كي تغذيها. 

هذا فضالً عن نقوشات أخرى كجرن كبير تقارب 
لحصان  أنه  يبدو  متر، وشكل  بنصف  متر  أبعادة 
واقف، وخطوط متقاطعة نرى الكثير منها في أغلب 
والكالكوليت  النيوليت  لفترتي  تعود  التي  األماكن 
وحتى البرونز األول. إضافةً لحجر متوسط الحجم، 
يشكل  أوجهه  جميع  في  متقاطعة  خطوط  عليه 

الرئيسي منها وجه إنسان )رجل كبير العمر(.

وادي الهرير

مدينة  من  فللشرق  الصخرية،  بنقوشاته  غني 
الشيخ مسكين يوجد حيوان على صخرة صغيرة 
متحركة من مكانها، يبدو أنه حيوان مائي محفور 
بخطوط بسيطة. أما للغرب منها أي مدينة الشيخ 
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بعدة كيلومترات شاهدنا حيوانا صغيرا منفذا على 
صخرة أقرب للقنفذ، وفق طريقة الحفر الخارجي 
لم  التي  الرسوم  من  الكثير  تنتشر  وحوله  فقط. 
بقايا  شاهدنا  لكننا  نوعيتها.  تحديد  من  نتمكن 
مخالب لنسر كبير هو جزء من لوحة فنية نافرة 
بالغة اإلتقان. لكن المهووسين كسروها، وهي من 

فترة كالسيكية الحقة.

وإلى الشمال من موقع خربة الدبارة السفلى، 
يلتف الوادي من الشمال للجنوب ويخترقه جسر 
حقل  يوجد  قديم.  روماني  طريق  يتخلل  روماني 
الدولمن وعالمات في غاية األهمية، استطعنا  من 

تمييز بعض تلك النقوش الهامة والغنية:
ثور )ربما خنزير( على قطعة حجرية متحركة 
من مكانها، الحجم متوسط، تبرز عضالت الحيوان 
رؤوس  شكل  على  أقدامه  تنتهي  واضح  بشكل 
مثلثات، أما رأسه فكبير بالنسبة لجسمه فيكاد يأخذ 
الثلث، له قرنان قويتان متجهتان لألمام، أما الذيل 
فيذهب للخلف قبل أن يعاود بعكس اتجاه ليصبح مع 
اتجاه الرأس. الصورة منفذة بشكل نحت غائر بسيط، 
وفيها بعض االختالف عن رسومات موقع الميسري. 
الحجر الموجودة عليه مكسور وهناك مالمح لصورة 

أخرى تبدأ اعتباراً من رأس الحيوان. 

  وهناك صورة أخرى على صخرة، لم تتضح 
تفاصيلها، لكننا قد نرجح أن تكون صورة لرجل 

ورأس آخر مقابل له.

بذات المنطقة يوجد تشكيل في صخرة طبيعة، 
عبارة عن جرن ومحيط محفور من جهتين، ينتهي 
جزء  وثمة  مقلوب.  باالنكليزي   C حرف  بشكل 
النقش  داللة  نميز  ال  باألتربة  مردوم  النقش  من 

صراحًة لكنه جميل وهام.
معالم  فيها  منخفضة،  صخرية  حافة  وهناك 
للوحة هامة تضم مجموعة صور، لكنها مطمورة 
باألتربة وبحاجة إلى حفر مسافة متر أو أكثر قليالً 

كي تظهر معالمها. 

مستوطنة نيوليتة

مستوطنة  وجود  إيراد  بمكان  األهمية  ومن 
المتأخر  الحديث  الحجري  العصر  من  زراعية 
تتوضع  الميسري،  من  جداً  قريبة  تكون   تكاد 
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المستوطنة شمال غرب الجسر الحجري الروماني 
300 متر فقط، لكنها لألسف قد تعرضت  بواقع 
منها  الهدف  كاملة،  تجريف  لعملية  سابقة  بفترة 
التخلص من العناصر الحجرية وإعدادها للزراعة. 
ومما بقي من لقاها ال تزال مرتميًة على الساتر 
الهرير:  وادي  من  مباشرًة  للغرب  الواقع  الترابي 
القياسات،  مختلفة  حجرية  جاروشة   12 حوالي 
منها نموذج 23×10 سم، بازلتية من نوعية ناعمة 
عميق  بعضها  سطح  ودقيقة،  عريضة  وخشنة، 
مختلفة  المدالك  من  لعدد  إضافًة  خفيف.  واآلخر 
الحجرية.  المدقات  من  كبيرة  وكمية  القياسات، 
محدودة  لألسف  فكانت  الصوانية  األدوات  لكن 

شاهدنا  لكن  بها،  المنطقة  لفقر  ربما  ومتضررة 
على البعض منها آثار طرق بتقنيات النيوليت. 

من  أسبوع  بعد  بالمسير  امتدادنا  وبعد 
آخر  ترابياً  ساتراً  وجدنا  هذه،  االكتشاف  عملية 
المستوطنة  يخترق  أنه  يبدو  غرب،  شرق  يمتد 
الكثير  على  عثرنا على جنباته  ويقسمها نصفين. 
المدالك  من  الصنع، وعدد  المتقنة  الجواريش  من 
الكبيرة الحجم، وأنواع عديدة من المدقات الدائرية 

مختلفة األحجام. 

وأكثر ما لفت انتباهنا تناثر لنماذج مصنعة من 
الصوان، ميزنا منها واحدة نواة أم، تظهر خطوط 
ال  اآلخر  الوجه  بينما  األول،  جانبها  على  الطرق 
يزال غشيماً ربما لم تتح الفرصة للصانع أخذ قطع 
وجدناها  الصغيرة  النصال  وبعض  منه.  إضافية 

متناثرة في أنحاء أخرى من المستوطنة.



181
النقوش الصخرية  في جنوب سورية

العدد 15

أتت  الجائرة  التجريف  عملية  إن  السكن: 
بالفعل على معالم الموقع، ولم نتمكن من تحديد 
لكننا  الموجودة.  والمساكن  البيوت  شكل  كيفية 
شاهدنا بالطات حجرية مصقولة بعناية ما هي إال 
دائرية ومربعة  بيوت  من  ربما  وأجزاء  دولمنات، 
كما الحال في الموقع الموجود بالقرب منها شرقاً 
وشماالً بمسافات ال تزيد عن 200 متر.  بقي أن 
نذكر أن أبعاد المستوطنة تبلغ 600متر لكل ضلع 

من أضالعها األربعة.

بعض  إجرائنا  وأثناء  الحظنا  كتابية:  نقوش 
أعمال  مع  بالتوازي  المنطقة  في  المسوحات 
التنقيب الجارية، وجود نقوش ورموز على الكتل 
والعناصر الحجرية، لكننا لم نعلم تماماً مرجعيتها 
ومدلوالتها، ربما هي رسومات وربما وعلى األغلب 
كتابات مبكرة جداً تحتاج بالطبع إلى فك لمعرفة 

خصوصيات الموقع وتاريخه.
سمكة  توجد  كيلومترات  بعدة  منه  وللغرب 
بطريقة التفريغ الكامل. وإلى غرب تل السمن األثري 

قديمة  كتابة  هناك  الهام 
مع  ناعم،  بازلتي  لوح  على 
غائرة  ألفعى  شكل  وجود 

ممن  األصدقاء  بعض  أعلمني 
يعرفونها قديماً، بأنها كانت نافرة لكن من ضرب 

باحثي الكنوز تم حفر معالمها ولها رأسان. 
وللغرب منها بحوالي 1 كم  في الطرف األخير 
لسد طفس يوجد بعض النقوش والكتابات المتداخلة، 

تحتاج لكثير من الدراسات لفهم ماهيتها.
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وبالمتابعة نحو الغرب بحوالي 2 كم، أي إلى 
اإلتقان  غاية  في  صورة  فثمة  األشعري  طياح 
والجمال، على الرغم من كوننا لم نستطع بعد فك 
مدلولها، لكنها معبرة عن تقنية لم يصورها إال فنان 
ماهر وربما عادت بالغالب لعصر النيوليت. حيث 
الشمالية  يشاهد جرف صخري كبير على حافته 
الشرقية توجد الصورة التي يبدو أنها تحوي وجه 
واضح،  بشكل  تظهر  واألنف  العيون  حيث  امرأة 
أما باقي المعالم فهي متداخلة وما يزيدها غموضاً 

كثرة الطحالب المتشكلة نتيجة الرطوبة.

ممن  لنا  قيل  ثانية،  لوحة  توجد  وبجانبها 
تخريب  لكن  عبارة عن خيل رشيق،  أنه  شاهدها 
بعض األشخاص لها وقيامهم برمي حجارة وسط 
الجوانب الصخرية المنفذة عليها حال دون تأكدنا 

من ذلك.
وبالمسير نحو الجنوب حيث يبدأ وادي الهرير 
على  المنفذة  النقوش  من  الكثير  الحظنا  بالتعمق 
شكل خطوط، واشتبهنا بوجود رسوم آدمية على 
ومن  نقوش،  عشرة  حوالي  سجلنا  أعواد.  شكل 
الغربية  الضفة  أن  إلى  اإلشارة  بمكان  األهمية 
السكنية  المغارات  من  الكثير  تحوي  الوادي  من 
العائدة للعصور الحجرية، وكذلك فإن هذه الزاوية 
بمياهها  سورية  بقاع  أغنى  من  تعد  الصغيرة 
الطبيعية. وبالمسير حوالي 700 متر فقط، وعلى 
وبمكان  للوادي،  العلوي  السفح  من  منحدر  جزء 
استبعدنا وجود أي نقوش فيه كونه قاسياً للغاية 
وفيه شالل ماء غزير، شاهدنا نقشاً جميالً يحوي 

غزاال وثورا.
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وبمتابعة المسير حوالي 100 متر، وعلى حافة 
العام  خالل  قيامنا  وأثناء  األثري،  األشعري  تل 
تنقيبات  مع  متزامنة  مسوحات  بإجراء  2005م 

السابع  الموسم 
لفت  للتنقيب، 
وجود  انتباهنا 
أعلى  ف��ي  نقش 
صخري  ج��رف 
لطائر  قوامه شكل 

يظهر أنه دجاجة.

المشيدات

المشيدات والجدول اآلتي من بحيرة األشعري 
دائما الجريان، هي جداول سريعة عرضها 2ياردة 
وعمقها إنش تجري بماء صافي وهما ينبعان من 
بلدة موحلة وبجانب تل األشعري يبلغ طوله ميل 

وأكثر قليالً.
تشغل المشيدات طواحين األرشديات والجدول 
اآلخر والذي ليس له اسم وطواحين البيارات البدائية 
جداً وكالهما يتوضعان على منحدرات الهرير وبعد 
يعمل مسقط  الجدولين  من  كال  الطواحين  اجتياز 

مائي صغير ثم ينحدر نحو الهرير11.
والمشيدات عبارة عن تشكيل صخري بازلتي 
هذه  زراعية،  بأرض  محيطة  صخور  شكل  على 
الصخور ناعمة جميلة المظهر يبدو أنها استخدمت 
كمقاطع لعمارة بيوت ومنشآت تل األشعري الذي 
شماالً،  األمتار  من  مئات  بضع  سوى  يبعد  ال 
 3 مزيريب  وربما  شرقاً،  كم   4 حوالي  طفس  أو 
تلك  هو  المشيدات  موقع  في  الجميل  جنوباً.  كم 
النقوش الهامة على جوانب وأسطح تلك المقاطع 
الصخرية، وقد سجلنا أثناء جولتنا في صخورها 

عام 2005 بعض المشاهدات التالية:
طائر كبير الحجم، أقرب للدجاجة أو البجعة، له 
منقار طويل لألسفل، ورجالن رشيقتان وعين دائرية 

مزدوجة، وعرف فوق الرأس من أربع خطوط. 
الغير مفهومة،  الخطوط  الكثير من  ذلك  وغير 
الصخرية  واألج��ران  واضحة  الغير  والرسوم 

التشكيالت  هذه  تحتاج  والتي  بغزارة،  المحفورة 
لوقفات الحقة كي تفك رموزها وتعرف دالالتها.

وادي أبوشكاة )الوادي الصغير(

اعتباراً من الجسر الصغير الواقع للشمال الغربي 
مجموعة  توجد  الهامة  السياحية  جلين  قرية  من 
نقوش محفورة على الصخر، والتي تدل على وجود 
المبكرة على  القديم  البرونز  فترات  مستوطنة من 
أقل تقدير، حيث الكثير من الخطوط والرسوم الغير 
مفهومة، والمنطقة ولألسف قد خضعت لتجريفات 
كبيرة بغية االستصالح الزراعي. وفي قلب الوادي 
يشاهد بقايا طواحين مائية ربما من فترات عثمانية، 
الماء،  انحدار  قوة  على  اعتمدت  دائرية  أبراج  مع 
الذي يزيد ارتفاعه عن  الطبيعي  الطياح  لكن وعند 
خمسين متراً، يوجد نقش واضح في غاية الجمال 
واألهمية، منفذ بطريقة نافرة هو عبارة عن سمكة 
كبيرة من نوع كارب، ربما إشارًة لوجود مسقط 
تشكل  اليوم  إلى  تزال  ال  غزيرة  وشالالت  مائي 

أجمل هدايا الطبيعة للمكان.
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وادي حيط

وسهول  أودية  من  تحتويه  ما  بحكم 
فإن  طبيعية،  وظواهر  صخرية  وجروف 
أماكن  أهم  من  واح��دة  هي  حيط  بلدة 
مرات  عدة  زرناها  البشرية.  االستيطان 
اهتماماتنا  لكن  في خصوصياتها،  وبحثنا 
هدفه  مختلف  منحى  أخذت   2008 عام 
الرغم من  التاريخ، عل  تبع فترات ما قبل 
الروعة،  غاية  في  بيزنطية  كنيسة  وجود 
وجامع إسالمي جميل، والكثير من المقابر 

والكهوف والطواحين المائية. 
الحديث عنه من خالل  وأبرز ما يمكن 

الجوالت واألبحاث الجزئية التي قمنا بها والتي ال 
تزال بحاجة لمزيد من التحريات ما يلي:

ففي الطرف الغربي من القرية يمتد واد طبيعي 
شمال جنوب، هو جزء أساسي من وادي اليرموك، 
إضافًة  هنا،  بكثرة  الزيتون  أشجار  تزرع  حيث 

جروفا  وجدنا  الموسمية.  المزروعات  لبعض 
السفح  على  الجنوب  نحو  تمتد  عالية  صخرية 
الزميل  صحبة  معها  مشينا  للوادي،  الشرقي 
انتشاراكثيفا  والحظنا  العيشات،  محمد  اآلثاري 
لم  الناعمة.  البازلتية  السطوح  على  فنية  للوحات 
نتمكن من قراءتها بشكٍل كامل كونها منفذة بطرق 
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1: كثي��رة ه��ي الرواي��ات التي 
تحدث��ت ع��ن غ��زارة النبع، 
وه��و واحد من ع��دة ينابيع 
كانت األصل بتش��كيل مدينة 
درعا عليها. وحالياً فإن الحي 
الجنوبي الش��رقي من مدينة 

درعا اسمه الميسري.
2: تاري��خ آثار وت��راث حوران، 
الراض��ي. دمش��ق  ب��ركات 

. 2002

3: تاريخ الف��ن والعمارة، عفيف 
بهنسي. دمشق 1994.

4: أغلب ه��ذه القطع اكتش��فتها 
لدائرة  التابعة  الوطنية  البعثة 

آث��ار درعا وأداره��ا اآلثاري 
ياسر أبو نقطة    و التي عملت 

فيها أواخر عام 2004م.

5: عص��ور م��ا قب��ل التاري��خ- 
الدكتور سلطان محيسن.

6: تقري��ر موقع خراب الش��حم 
األول��ي، ياس��ر أب��و نقطة. 
دمشق المديرية العامة لآلثار 

والمتاحف  2004 .

  ACROSS THE  :7
  JORDAN- GOTTLIB
    SCHUMACHER . -

.1886

8: ح��وران عبر التاري��خ، خليل 
مقداد. دمشق 1996 .

المس��وحات  نتائ��ج  م��ن    :9
األثرية.

للتنقيبات  األول��ي  التقري��ر   :10

األثرية في موقع الميس��ري 
2004م.

  ACROSS  THE  :11

  JORDAN-  GOTTLIB
    S C H U M A C H E R

1886  )ص 37(.

1: تاري��خ آثار وت��راث حوران، 
الراض��ي. دمش��ق  ب��ركات 

. 2002

2: تاريخ الف��ن والعمارة، عفيف 
بهنسي. دمشق 1994 .

3: تقري��ر موقع خراب الش��حم 

األول��ي، ياس��ر أب��و نقطة. 
دمشق المديرية العامة لآلثار 

والمتاحف  2004 .

4: ح��وران عبر التاري��خ، خليل 
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المراجع والم�شادر 

صور المقال من الكاتب

بدائية وقد أثرت الرطوبة وانتشار الطحالب عليها 
بعض الشيء.

عين ذكر

من  ذكر  عين  تحتويها  قديمة  مستوطنة  ثمة 
النقوش  من  الكثير  إلى  الشهيرة،  الدولمن  مدافن 
كان  هاماً  فناً  أن  تدل  التي  الصخرية  والصور 
جوالتنا  وأثناء  هنا.   القديم  اإلنسان  يجسده 
2005ن  العام  بدأت منذ  المنطقة وقد  التي طالت 
النقوش  من  الكثير  وجود  الحظنا  بعد  تنته  ولم 

والرسوم لعل من أبرزها:
صورة فنية على صخرة، اختلفت مع عدد كبير 
من الزمالء حول مرجعيتها أهي طبيعة أم أثرية، 
الجيولوجية،  طبيعتها  وضوح  من  الرغم  وعلى 
لكن ثمة خطوط منقوشة بيد تظهر للعلن ومالمح 
إنسان  لوجه  أقرب  تجعلها  العام  المظهر  يعطيها 

أسطوري.
وعند نبع الماء الذي ال يزال يضخ ماًء صافياً 
لم  واضح  نقش  يوجد  للغاية،  قليلة  بكميات  إنما 

نستطع تحليله.
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اأدب �سعبي

ع�دات وتق�ليد

مو�سيقى وتعبير حركي

ثق�فة م�دية

جديد الثق�فة 
ال�سعبية
اأ�سداء

إطاللة على فولكلور السودان 

فاكهة الجنوب
اأح�لم اأب�و زيد/كاتبة من مصر  

ahlamrizk@hotmail.com

يعد اأر�شيف الفولكلور ال�شوداين من اأهم التجارب العربية 

الأر�شيف  بهذا  مرتبط  الريادة  لــواء  اإن  بل  التوثيق،  يف 

وباجلهود النبيلة واجلادة التي قام بها علماء الفولكلور 

بال�شودان. وقد انتابنا بع�س القلق من تلك الأخبار التي 

ت�شلنا من حني لآخر حول هذا الأر�شيف الذي يحتاج لدعم 

ازداد  وقد  به.  الالئقة  املكانة  يحقق  حتى  وب�رشي  مادي 

القلق لدينا مع تلك الأخبار التي تفيد باأن الأر�شيف قد 

باأن  تفيد  اأخــرى  واأخبار  فرتة.  منذ  هائل  حلريق  تعر�س 

احلريق ق�شى على كثري من الأجهزة املهمة لكنه مل مي�س 

باأن  تفيد  ثالثة  واأخــبــار  الأر�شيف.  يف  املجموعة  املــادة 

احلريق ق�شى على بع�س املواد املهمة. و�شواء �شدقت 

هذه الأخبار اأم ل فالأمر يدعونا لأن نتكاتف جميعاً لتقدمي 

يد العون لهذا ال�رشح العربي املهم.
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وأرشيف الفولكلور السوداني يتبع مباشرة وحدة أبحاث السودان. وتشير 
هناء عصفور إلى أن هذه الوحدة تعد من المؤسسات الرائدة في مجال جمع 
وتسجيل الفولكلور والمعارف التقليدية في السودان، وقد أنشأت هذه الشعبة 
في عام 1963 وكانت تتبع لكلية اآلداب بجامعة الخرطوم. وقد كان الهدف 
عن  والدراسات  البحوث  وتطوير  تشجيع  هو  الشعبة  إنشاء  من  األساسي 
وحدة  استطاعت  وقد  واالجتماعية.  اإلنسانية  الدراسات  إطار  في  السودان 
وتسجيل  بجمع  يختص  فيما  األهداف  من  العديد  تحقق  أن  السودان  أبحاث 

الفولكلور والمعارف التقليدية. من تلك اإلنجازات:
تسجيل عدد 1711 شريط صوتي يحتوي على مختلف عينات الفولكلور في  ••

الفترة من )1965 – 1972(.
عقد الندوات والمؤتمرات الخاصة بالفولكلور والمعارف التقليدية. ••

البحوث  السوداني والتي تهتم بنشر  التراث  إصدار سلسلة دراسات في  ••
والدراسات في مختلف المجاالت بما فيها الدراسات التي تهتم بالفولكلور 

والمعارف التقليدية في السودان.
إصدار مجلة الدراسات السودانية وهي مجلة دورية نصف سنوية تعنى  ••

بنشر البحوث والدراسات في مجال الدراسات اإلنسانية.
وفي عام 1972 تطورت وحدة أبحاث السودان لتصبح معهدا للدراسات 
األفريقية  الدراسات  )الفولكلور،  الثالث  بأقسامه  واآلسيوية  األفريقية 
واآلسيوية، اللغات(. وبتأسيس قسم الفولكلور بريادة البروفسور سيد حامد 
حريز بدأ تأهيل المتخصصين في علم الفولكلور على مستوى الدبلوم العالي 
والماجستير والدكتوراه. وقد أسهم هذا الكادر في جمع وتسجيل الفولكلور 
لجمع  الكبرى  االنطالقة  الفولكلور  قسم  ويعتبر  والمنهجية.  العلمية  بالطرق 
وتسجيل الفولكلور في السودان. وقد تواصل العمل في هذا المجال إلى أن 
 )400.000( شريط  ألف  األربعمائة  الصوتية  التسجيالت  حصيلة  تجاوزت 
واآلسيوية  األفريقية  الدراسات  بمعهد  الفولكلور  بأرشيف  مودعة  اآلن  وهي 

بجامعة الخرطوم. 
ولنا أن نتصور حجم الكارثة عندما نسمع عن حريق نشب بهذا األرشيف. 
ناهيك عن مجلة وازا التي تهتم ببحث التراث الشعبي السوداني التي يصعب 
العثور على أعدادها. وعلى هذا النحو  دخل الخرطوم في خضم الدول التي 
تتعرض أرشيفاتها للخطر دون معرفة السبب الحقيقي أو المباشر وراء ذلك. 
على نحو ما عاصرناه من إغالق لمركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي 
دون معرفة األسباب، وتدمير ألرشيف الفولكلور الفلسطيني أكثر من مرة على 

تراث الحامداب ال�شوفي:

إص��دارات  سلسلة  عن   2006 عام  صدر 
األولى  الطبعة  رقم)13(  السدود  تنفيذ  وحدة 
من كتاب"الحامداب: التصوف والتراث الدينى" 
لعبد الحميد محمد أحمد. والكتاب يقع في 200 
شرح  في  مقدمته  في  المؤلف  يسهب  صفحة، 
ونسيجها  وتاريخها  الحامداب  منطقة  جغرافية 
وصوفياً.  دينياً  تميزها  في  ذلك  وأثر  السكاني 
وقد كان هذا المدخل ضرورياً- على حد قول 
الذي  القارىء  أمام  للفكرة  تبسيطاً  المؤلف- 
ربما ليس من هذا الجزء في السودان.ويخصص 
التراث  فيه  يشرح  فصالً  ذلك  بعد  المؤلف 

الصوفي من الناحيتين المادية والروحية.
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يد العدو الصهيوني، وإغالق لمعهد الثقافة الشعبية الجزائرية ألسباب إدارية.. 
وغير ذلك من دوريات ومؤسسات كانت نشطة وفعالة، وسرعان ما توارى 
دورها خالل نصف القرن الماضي. غير أن بصيصاً من األمل- كما أشرنا في 
لنا دوريات  العربي لتظهر  السابق- يظهر في بقعة جديدة من وطننا  المقال 

جديدة تعوض ما فات..
في  المتخصصة  الدراسات  لبعض  النشر  في جديد  نعرض  عندما  ولعلنا 
هذا البلد أو ذاك، فإننا نحاول أن نجد رابطاً مشتركاً بين الجهود العربية في 
مجال علم الفولكلور، لعلنا نصل لحلم التواصل العربي في هذا المجال. وفي 
هذا العدد إطاللة لبقعة غالية في نسيج الوطن العربي هي السودان، التي أحب 
أن أطلق عليها "فاكهة الجنوب". وسنعرض لدراستين حول منطقتي الحامداب 
وإمري األولى من خالل التراث الصوفي، والثانية من خالل التراث الشعبي 
واللغوي. فضالً عن دراستين أخريين حول فولكلور اإلبل واآلبار في كردفان، 
ونختم بدراسة حول استلهام عناصر التراث الشعبي كالحكايات والمعتقدات 

والرموز واألساطير في المسرح السوداني.
الفنون  لعدد خاص من مجلة  العربي فسوف نعرض  الوطن  أما دوريات 
من  جديد  عدد  عن صدور  فضالً  التقليدية،  الحرف  حول  المصرية  الشعبية 
مجلة التراث الشعبي العراقية. ونجدد الدعوة للزمالء بالوطن العربي والقائمين 
على إصدار الدوريات العربية المهتمة بالتراث الشعبي، أن يرسلوا لنا نسخاً 
من هذه الدوريات ليتاح لنا عرضها في هذا الباب حتى نتواصل جميعاً في إطار 

بحث تراثنا الشعبي العربي.

تراث الحامداب الصوفي:

رقم)13(  السدود  تنفيذ  وحدة  إصدارات  سلسلة  عن   2006 عام  صدر 
الحميد  لعبد  الدينى"  والتراث  التصوف  كتاب"الحامداب:  من  األولى  الطبعة 
الحلقات  أحد  الكتاب  هذا  وُيعد  صفحة   200 في  يقع  والكتاب  أحمد.  محمد 
المهمة ضمن مجموعة الدراسات التي تشرف عليها وحدة تنفيذ السدود "سد 
مروي" في إطار حفظها لتراث وتاريخ المنطقة المتأثرة من قيام سد مروي 
التي تعد أول المجموعات السكانية تأثرا بقيام السد، والتي جرى إعادة توطينها 
في منطقة الحامداب الجديدة جنوب الدبة بالوالية الشمالية. والصوفية في هذه 
المنطقة ذات تاريخ عريق، لها دورها وتأثيرها في ماضي المنطقة وحاضرها، 
لها أدوارها وأدواتها، لها راياتها وحضاراتها، لها أشعارها وآدابها. والكتاب 
على هذا النحو يتتبع هذا األثر في حياة الناس من خالل الطرق الصوفية التي 

إطاللة على فولكلور السودان فاكهة الجنوب
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تزدهر بها المنطقة خاصة الطريقة الختمية، ويتناول ثقافة هذه الطرق وما ألفه 
قادتها أو نظموه من نثر أو شعر لتشكل تياراً أدبياً تميزت به منطقة الشايقية 

على وجه العموم، والحامداب على وجه الخصوص.
وتقع منطقة الحامداب- وهي فرع أصيل في الشايقية- في أحضان السد 
للزوال بطول  بالمياه والمعرضة  المغمورة  المناطق  أولى  باعتبارها  مباشرة، 
45 كم، ثم تتلوها منطقة "أمري" و"المناصير" حتى مدينة أبو حمد. ويسهب 
المؤلف في مقدمته في شرح جغرافية المنطقة وتاريخها ونسيجها السكاني 
وأثر ذلك في تميزها دينياً وصوفياً. وقد كان هذا المدخل ضرورياً- على حد 
قول المؤلف- تبسيطاً للفكرة أمام القارئ الذي ربما ليس من هذا الجزء في 
السودان. ثم قدم لنا بعد ذلك فصالً مهماً حول تاريخ الطرق الصوفية بديار 
الشايقية على وجه العموم، ثم الحامداب على وجه الخصوص، مفصالً القول 
عقدية  أو  صوفية  تفاعالت  من  بها  يتصل  وما  الدعوية  األنشطة  دخول  في 
من جوار المنطقة، ألنها ديار مبسوطة ومشرعة األبواب، وقد استقبلت قديماً 
أنشطة دينية وصوفية أسست لحركة انحدرت إلى مناطق الجوار. وأهم الطرق 
الصوفية التي عرفتها المنطقة- مرتبة حسب قوتها- وتأثيرها وجمهرتها هي: 
السيد  الميرغنى-  عثمان  محمد  الميرغني:  بأسرة  المرتبطة  الختمية  الطريقة 
علي المرغنى. والطريقة الرشيدية )إبراهيم الرشيد من الدويحية وهم في بالد 
الشايقية أهل علم(. ثم الطريقة األحمدية اإلدريسية )أحمد بن ادريس(. وأخيراً 
الطريقة العجيمية)محمد علي العجيمي- نور الدائم بن محمد علي العجيمي(. 
ويقدم المؤلف شرحاً مفصالً ألنساب هذه الطرق وتأثيرها في حياة الجماعة 

الشعبية بالحامداب.
التراث  فيه  يشرح  فصالً  ذلك  بعد  أحمد  محمد  الحميد  عبد  ويخصص 
الشقين  أن هذين  المؤلف  يرى  إذ  والروحية.  المادية  الناحيتين  الصوفي من 
كان – ولم يزل- لهما وجود في حياة الناس إذ الغنى عن أحدهما أو كالهما، 
ولعل األمر يربط بينهما بتواد ألنهما يكمالن بعضهما البعض، وتلك خصيصة 
في التصوف، فبقدر انفعال األجساد، فإن األرواح تطير عشقاً وتهب النفوس 
المؤلف في إطار حديثه عن  من االنطالق في أجواء بعيدة. وقد عرض  قدراً 
التراث المادي الصوفي للخالوى والمسايد اللذين كانا لهما دور في تحفيظ 
القرآن، كما كانت من األمكنة المفضلة للضيافة وإيواء المسافرين وابن السبيل. 
وتجتذب الخالوي والمسايد في أحايين كثيرة المناسبات الدينية على مستوى 
العام كالحوليات والموالد، وعلى مستوى األسبوع كالحضرة في ليلتي االثنين 
والجمعة كما هو الحال عند الختمية على سبيل المثال. ويرصد المؤلف عشرات 
وخلوة  دوم  وأبو  جابر  وأوالد  البدرية  كخالوي  الخالوي  هذه  من  النماذج 
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المفردات  يوثق  أن  المؤلف  آثر  فقد  والمزارات  األضرحة  أما  الصافي..إلخ. 
المرتبطة بها كالولي والصالح والشيخ والفكي )الفقيه وهو رجل الدين الورع 
معلم القرآن والمؤثر في مجتمعه...(، والمزار والضريح وطقوس الزيارة. أما 
التراث األدبى )الروحانيات( فقد ركز فيه المؤلف على فنون المدائح النبوية 
وكبار المؤلفين في هذا النوع األدبي ومنهم علي ود حليب )1719-1774م( 
وهو أول من كتب قصائد المديح الشعبي. أما رواد المديح النبوي بالحامداب 
وما جاورها ففي مقدمتهم محمد زين صديق )1840-1947( والباشا محمد 
زين )-1898 1964( ويقدم المؤلف نماذج من أشعارهم الدينية في المديح. 
قادة  من  وعلمائها  الحامداب  ألعالم  رصداً  أيضاً  الفصل  هذا  في  يقدم  كما 
المجتمع ورواده ومن تقع على كواهلهم أعباء الخدمات العامة. ثم يختم كتابه 
أسماء  اختيار  في  وبخاصة  الحامداب  فى  الصوفية  الثقافة  أثر  عن  بدراسة 
وأخيراً  المديح،  فى  الصوفى  واألثر  المنطقة،  الدينية ألهالي  والثقافة  البشر، 
منها  توثيقية  عدة مالحق  كتابه  نهاية  في  المؤلف  أرفق  وقد  الروحى.  األثر 
الحامداب،  الصوفية  لآلثار  فوتوغرافية  صور  الحامداب،  لمنطقة  خريطتان 

ووثائق تاريخية من مناطق الشايقية والحامداب.

فولكلور إمري:

وقد صدر عام 2008 عن سلسلة إصدارات وحدة تنفيذ السدود رقم)18( 
الطبعة األولى من كتاب الفولكلور والحياة الشعبية في منطقة أمري: المسح 
إمري  منطقة  وتقع  بشري.  المهدي  محمد  إعداد  إمري  لمنطقة  الفولكلوري 
شمال شرق مدينة كريمة بحوالي 45 كم، ويتوزع سكانهاعلى طول الشريط 
وحتى حدود  ابشام(  )قرية  الجنوبية  إمري  من حدود  الممتد  الضيق  النيلي 
حيث  السودان،  شمال  النيل  سكان  شأن  ذلك  في  شأنهم  المناصير  منطقة 
النيل، فضالً عن الجزر الكبرى.  النيل، وإمري غرب  نجد منطقة إمري شرق 
من  مختارة  نماذج  على  اشتمل  الشفاهي  التاريخ  حول  بفصل  الكتاب  ويبدأ 
الروايات لبعض الشيوخ الثقاة بالمنطقة، الذين أدلوا بمعلومات حول إمري قبل 
عام 1821، وأنساب القبائل، والعديد من األحداث الشفاهية في العهد التركي 
أخرى  أحداث  على  اشتملت  والتي   ،1821 بعد  المنطقة  تاريخ  ثم  بعده،  وما 
تمزج بين التاريخ واألسطورة، وكذا أصول مسميات األماكن التي خصص لها 
بعنوان "أسماء األماكن ودالالتها"، والتي تشير إلى  المؤلف فصالً مستقالً 
أن أصول بعض األماكن ذات أصل نوبي، ومن هذه األسماء "كدرمة" وتعني 
الحجر األسود باللغة النوبية. وهناك أسماء أماكن يفسرها أهل المنطقة استناداً 

الفولكلور والحياة ال�شعبية في منطقة اإمري: 

الم�شح الفولكلوري لمنطقة اإمري

صدر ع��ام 2008 عن سلس��لة إصدارات 
وحدة تنفيذ الس��دود رق��م)18( الطبعة األولى 
إعداد محمد المهدي بش��ري. وتقع منطقة إمري 
ش��مال ش��رق مدينة كريم��ة بحوال��ي 45 كم، 
ويتوزع سكانهاعلى طول الشريط النيلي الضيق 
الممتد من حدود إمري الجنوبية )قرية ابش��ام( 
وحتى حدود منطقة المناصير ش��أنهم في ذلك 
شأن س��كان النيل شمال الس��ودان، حيث نجد 
منطقة إمري ش��رق النيل، وإم��ري غرب النيل، 
فضالً عن الجزر الكب��رى. ويبدأ الكتاب بفصل 

حول التاريخ الشفاهي اشتمل على نماذج ......

إطاللة على فولكلور السودان فاكهة الجنوب
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بوجود  المنطقة  أهالي  نقارة"، ويفسرها  مثل منطقة "أم  يرونه منطقياً،  لما 
بحجر.  ضربها  عند  النقارة  صوت  مثل  عالياً  صوتاً  تصدر  مجوفة  صخور 
الطبيعية  البيئة  من  مستقاة  وأسماء  تاريخية،  أسماء  هناك  ذلك  عن  وفضالً 
كالمعالم الطبيعية والنباتات والحيوانات، وأخرى من البيئة االجتماعية كأسماء 
األسر واألشخاص واألسماء التي تبدأ بأم أو أب، واألسماء المستقاة من البيئة 

الصناعية كالمصنوعات الخاصة بالزراعة وغيرها.
أما الحرف والمهن التقليدية في منطقة إمري، فقد تناولها المؤلف من خالل 
وأدواتها،  الصيد  الطيانة، وحرفة  التقليدية، ومهنة  بالزراعة  الخاصة  الحرف 
السعف، والفخار، والعمارة  الجلود، وصناعة  الحدادة، وحرفة دباغة  وحرفة 
التقليدية التي يؤكد المؤلف فيها على أن المنزل التقليدي ال تستخدم فيه الغرف 
إال في فصل الشتاء، أما المطبخ أو )التكل( فيكون منزوياً في أحد أركان المنزل 
والمزيرة تكون غالباً قريبة من الباب وفي اتجاه سير الريح، وهناك ملحقات 
للمنزل كالمخزن الذي يسقف بأعواد النيم التي تقاوم األرضية، باإلضافة إلى 
الصالون الخارجي الذي يعد للضيوف. وقد خصص المهدي بشرى فصالً حول 
الثقافة المادية في المنطقة رصد فيها بعض المعلومات المصورة حول األدوات 
المرحاكة  من  حجماً  أصغر  وهي  "المسحانة"  منها  إمري  بمنطقة  التقليدية 
الشهيرة التي كانت تستخدم لطحن الحبوب ووظيفتها اآلن استخراج الحصى 
العطور  وهي  الحنوط  تجهيز  في  كثيراً  وتساعد  العطور،  وسحن  البلح  من 
التي تستخدم في تجهيز الجثامين للدفن. كما يعرض المؤلف ألدوات الزينة 
واألخير  و"الرباط"  و"الحرير"  و"الحفيظة"  و"الهالل"  "السجاجة"  مثل 
عبارة عن خاتم أو أي قطعة من الذهب يتم إدخالها في خيط حريري وتربط 
للمرأة الحامل في السبعة أشهر األولى وال يمكن االستغناء عنه إال بعد أن تتم 
يرصد  ثم  االعتقادي.  للجانب  الجمالية  الوظيفة  يبرز  ما  وهو  الوالدة.  عملية 
أيضاً األزياء والزينة الشعبية في المنطقة، وطرق إعداد بعض األكالت الشعبية 
كالحلومر، والكسرة المتمرة. كما خصص المؤلف جزءاً حول العالج الشعبي 

كالعالج بالكي والحجامة وغيرها.
فيه  تناول  مستقل  فصل  في  العبور  طقوس  نظرية  المؤلف  تناول  وقد 
مرحلة الوالدة، وطقس الختان، ومرحلة البلوغ، حتى اختيار الزوجة، وإقامة 
بالمنطقة،  الشعبية  األلعاب  رصد  إلى  انتقل  ثم  الوفاة.  مرحلة  حتى  العرس، 
والتي قسمها المؤلف أللعاب خاصة بالذكور كألعاب "شدت"  و "تك تراك"، 
ولعبة "كركعوت"، ولعبة "الرمة والحراس"، ولعبة "كرة القدم". أما ألعاب 
لعبة  يا سلوى"،  لعبة طسلوى  الفار"،  ألعاب "يا كديسة سكي  البنات فهي 
لعبة  "بمبه"،  لعبة  "الطاب"،  ألعاب:  فهي  المشتركة  األلعاب  أما  "عشرة". 

كتابات فولكلورية:

 الإبل البئر فى كردفان

محمد  لعمر  كتاب   2004 عام  في  صدر 
محمد  مركز  عن  بعنوان،  الدين  شاع  الحسن 
والكتاب  السودانية.  للدراسات  البشير  عمر 
اللغوي في البحث، بدأه المؤلف  المنهج  ينتهج 
المفهوم  متتبعاً  الصبية  أللعاب  لغوية  بدراسة 
ذاته  الوقت  في  وراصداً  التاريخ  عبر  اللغوي 
الغميضاء  لالنتشار الجغرافي لكل لعبة. فلعبة 

وردت في اللسان.....
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يالكم الجنينة"، لعبة "يالبلب"، لعبة "الكاك". أما األدب الشعبي بالمنطقة فقد 
عرض له المؤلف من خالل فنون الشعر الشعبي التي ُتعد األكثر انتشاراً بمنطقة 
حاج  مدرسة  على  مبدعيه  من  الكثير  يعتمد  الذي  النبوي  المديح  مثل:  مرين 
الماحي في فن المديح، وشعر المدح، وشعر الترحال، وشعر الخزان. كما أفرد 
جزءاً للحكاية الشعبية وأبرزها الحكايات الخرافية. كما عرض سريعاً لألمثال 
الشعبية واأللغاز بالمنطقة. وأنهى كتابه بفصل حول فولكلور المرأة وارتباطها 
بالعالج الشعبي وبعض الحرف والمهن. والكتاب حافل بنماذج ميدانية متنوعة 
في مناطق متفرقة من إمري، ومن ثم فهو مصدر مهم للدارسين في المنطقة 

نفسها للتوسع في أبحاث مستقبلية حولها.

فولكلور اإلبل واألبار:

من بين الدراسات الميدانية المهمة حول فولكلور السودان صدر في عام 
2004 كتاب لعمر محمد الحسن شاع الدين بعنوان كتابات فولكلورية: اإلبل 
البئر فى كردفان، عن مركز محمد عمر البشير للدراسات السودانية. والكتاب 
ينتهج المنهج اللغوي في البحث، بدأه المؤلف بدراسة لغوية أللعاب الصبية 
متتبعاً المفهوم اللغوي عبر التاريخ وراصداً في الوقت ذاته لالنتشار الجغرافي 
لكل لعبة. فلعبة الغميضاء وردت في اللسان بأنها لعبة تكون بأن ُيغطى رأس 
أحدهم ثم يلطم، ووردت عند ابن األثير باسم "العميصاء"، ويشير المؤلف إلى 
أن األمر ربما هو تصحيف )غمض(. ويرد اسم اللعبة في مصر وهي "صلح" 
وفي لبنان "من نثفك يا بو الجاموس"، وفي السودان "مين ضربك". وعلى 
بنيتها عن  ليكشف عن  التراثية  األلعاب  العديد من  المؤلف  النحو يشرح  هذا 
طريق المنهج اللغوي. كألعاب الفيال، والقلة، والشحمة، والمواغدة، والحجلة، 
العربية بمسميات مختلفة. ثم  الدول  العديد من  التي تعرف في  واالستغماية 
السودان،  عامية  فى  اللغوية  األصوات  بعض  لبحث  ذلك  بعد  المؤلف  ينتقل 
ثم  بالفصيح،  مقارنتها  والحيوان، وتعمل على  اإلنسان  نماذج من  من خالل 
الطفل  لغة  أصوات  أن  نالحظ  أننا  المؤلف  يقول  األخرى.  العربية  بالعاميات 
يجيء أكثرها بصيغة النهي، وذلك مقبول؛ إذ يناسب حالة جهله التي تدفعه 
أو  للطفل:)إخ(  السودان  عامية  في  يقولون  النهي.  يستوجب  الذي  للضرر 
)إخي( نهياً عن القذر. ويقولون في نفس المعنى كذا )كخ(. انظر قولهم في 
المغرب: )إخي( مثلما نقولها، وانظر في  المعنى: )إخ(، وفي  اإلمارات لنفس 
مصر: )كخ(. وفي العراق: )كخ(، ويقولون نهياً له عن الضرر )أح( ويقولون 
( وغالباً يراد بها التحذير من النار.. وعلى هذا النحو يتتبع المؤلف مخارج  )حَيّ

إطاللة على فولكلور السودان فاكهة الجنوب
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المفردات في العاميات العربية ليؤكد على أن هذه األلفاظ لم تأت من شتات بل 
من وحدة قومية عربية.

المؤلف بعد ذلك ثالثة فصول تمثل عدة صور لغوية حول  ثم يخصص 
البئر واإلبل في كردفان. األول حول البئر، حيث حملت لنا كتب التراث أخبارا 
حول عبادة اآلبار في الجاهلية. وقد ركز المؤلف على المفرد العامي السوداني 
وبيانه ومقارنته بالفصيح، وبدأ ببحث مكان البئر. إذ تشير المادة البحثية إلى 
أن األرض التي بها شجر السنط هي غزيرة المياه، واألرض التي بها ماء تكون 
إذا كانت رطبة لها )هيف( فمعنى  أما  بعد مغيب الشمس دافئة ولها )بوخ(، 
ذلك أنها ال ماء فيها. ويختلف وصف البئر باختالف أنواعها، والمشهور منها 
في كرفان: "التمد"، وهي بئر قصيرة ال تتعدى المترين وهي شتوية وينضب 
ماؤها في الصيف. و"العد" وهي مجموعة من اآلبار اليتعدى طول الواحدة 8 
أمتار، ويقولون عد للبئر الواحد. و"السانية" وهي أطول اآلبار وأقدمها عمراً، 
وقد وجدت سانية قد تجاوز عمرها 100 عام، وتجاوز طولها 40 متراً. أما 
الفصل الثاني في هذا اإلطار فقد خصصه المؤلف لإلبل، حيث الحظ المؤلف أن 
دوهامر قد جمع مفردات اإلبل في اللغة العربية فوجدها 5644 مفردة، ولفت 
نظره أن أكثر الشعر الشعبي في السودان اليخلو من ذكر اإلبل. كما رصد 
القرع والحمل  ألفاظ مرتبطة باإلبل ذات صلة بالفصيح، كمراحل  العديد من 
والوالدة، فالناقة )الحقة( وعمرها 3 سنوات، تحمل عندما يضربها الفحل، وأن 
الجمل )الجدع( وعمره 4 سنوات، يصبح بالغاً إذا كان معتنى به، وإذا لم يجد 
العناية يبلغ بعد 5 سنوات وهو )التني(. ويقدم لنا المؤلف معلومات غزيرة 
الثالث  الفصل  أما  بنيتها،  عن  وكاشفاً  مفرداتها  راصداً  اإلبل  فولكلور  حول 
والذي صنفه  السودان.  عامية  فى  اإلبل  ألفاظ  لمعجم  المؤلف  فقد خصصه 
موضوعياً، كالحمل والوالدة واللبن، والشراب، واألعضاء، والصوت، والوبر 
نجد  الوصف  باب  ففي  والرسن..إلخ.  والهودج،  والطباع،  والوسم،  والعدد، 

جميع األلفاظ الخاصة بذلك منها:
البديد: جمل البديد: جمل الحمل، وهو غير جمل الركوب والزينة، ويقول 
بعضهم البتات، ويقصدون البديد والبداد. وفي باب الطباع نجد مواداً تصف 

الجمل منها:
الخباط: الجمل الذي يخبط كل من يقترب منه

الدوخ: الجمل الصغير الذي يربى في المنزل وعادة تكون أمه قد ماتت.
ثم يفرد المؤلف في كتابه ألربعة موضوعات حول األمثال الشعبية السودانية 
السودانية. ثم  األمثال  اللغوية فى كتاب  بابكر بدرى  بدأها بمراجعات جهود 
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األمثال  أتبعها ببحث حول  الشعبية: منحى لغوي"،  دراسة بعنوان "األمثال 
الشعبية: وعاء للتراث، ثم "األمثال الشعبية: منحى ديني"، و"األمثال الشعبية: 
منحى ضاحك". مختتماً كتابه بدراسة مستقلة حملت عنوان "ذاكرة األسماء: 

استدالالت فى أسماء وألقاب األعالم فى السودان".

الفولكلور في المسرح السوداني:

المسرح  فى  الفولكلور  كتاب  والعلوم  للثقافة  أروقى  عن مؤسسة  صدر 
2005 وهو العام  الدين، والكتاب صدر عام  السوداني لمؤلفه عثمان جمال 
الذي اختيرت فيه الخرطوم عاصمة للثقافة العربية. وتأتي أهمية هذه الدراسة 
حيث  السوداني،  المسرحي  التراث  من  المهم  الجانب  هذا  توثيق  إطار  في 
اتكأت على أجناس فولكلورية  التي  المسرحية  النصوص  إلى دراسة  تهدف 
في  عرضت  والتي  والمعتقدات،  واألسطورة  والتاريخ  الشعبية  كالحكايات 
المؤلف بدراسة  1967. ويقوم  السوداني منذ عام  القومي  المسرح  مواسم 
في  ذلك  وأثر  المسرحي  النص  في  معالجتها  كيفية  وبحث  األجناس  هذه 
تحديد  بذلك  مستهدفاً  السودان،  في  للمسرح  المعاصرة  المسرحية  الرؤية 
بالمقاربة  مسرحيته  لموضوع  النص  كاتب  لمعالجة  الفنية  الخصائص 
والمقارنة. ويبدأ عثمان جمال الدين بحثه بتمهيد عرض فيه لدراسة تاريخية 
وخصائصه.  مالمحه  وأبرز  السودان،  فى  المسرح  نشأة  حول  تمهيدية 
حيث  بالسودان"  المسرح  في  الشعبية  "الحكاية  موضوع  لبحث  لينتقل 
أو  الشعبية،  الحكاية  من  موضوعاتها  استلهمت  التى  النصوص  يدرس 
مسرحية  هي  النصوص  وهذه  الغرامي.  أو  البطولي  الشعبي  القصص 
الروس، ومسرحية  أبو  الرحمن  تأليف خالد عبد  "مصرع تاجوج ومحلق" 
تأليف محمد سليمان  "تاجوج"  نفسه، ومسرحية  للمؤلف  "خراب سوبا" 
سابو، ومسرحية "بامسيكا" تأليف عثمان حميده. وقد تتبع الباحث أصول 
ويقدم  المسرحيات،  هذه  عليها  قامت  التي  للنصوص  الشفاهية  المرويات 
لكل  رؤيته  المسرحي-  والنص  الشعبية  الرواية  في  البحث  بعد  الباحث- 
عمل ففي مسرحية "مصرع تاجوج ومحلق" يشير إلى أن خالد أبو الروس 
حين اختار قصة تاجوج والمحلق موضوعاً لمسرحيته، ظل شديد االرتباط 
بأصول وتفاصيل الرواية الشعبية دون أن يفجر ما وراء الحكاية من دالالت 
في مادته بكل  السودانية مثالً"، فقد ظل مستغرقاً  المرأة  ورموز "كقضية 
فروعها.. كما استغرق في الوصف والصياغة الحسية وفق القوالب الجاهزة 
عدم  إلى  نقده  في  الباحث  وينتهي  المرأة..  وصف  في  الشعبي  الشعر  في 

الفولكلور فى الم�شرح ال�شوداني

صدر عن مؤسس��ة أروقى للثقافة والعلوم 
لمؤلفه عثمان جمال الدي��ن، والكتاب صدر عام 
2005 وه��و العام الذي اختي��رت فيه الخرطوم 
عاصم��ة للثقاف��ة العربي��ة. وتأت��ي أهمية هذه 
الدراس��ة في إطار توثيق هذا الجانب المهم من 
التراث المس��رحي الس��وداني، حيث تهدف إلى 
دراس��ة النصوص المس��رحية التي اتكأت على 
أجناس فولكلورية كالحكايات الشعبية والتاريخ 
واألس��طورة والمعتق��دات، والت��ي عرضت في 
مواس��م المس��رح القومي الس��وداني منذ عام 
1967. ويق��وم المؤلف بدراس��ة هذه األجناس 
وبحث كيفية معالجتها في النص المسرحي وأثر 

ذلك في الرؤية المسرحية المعاصرة

إطاللة على فولكلور السودان فاكهة الجنوب
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قدرة المؤلف في إعادة تشكيل العنصر التراثي. ويستمر الباحث في قراءة 
ينتقل  ثم  الشعبية،  الحكايات  استلهمت  التي  المسرحيات  لباقي  دقيقة  نقدية 
التي قامت على األصول األسطورية أو  لنوع آخر من النصوص المسرحية 
السودان،  في  االجتماعي  أو  السياسي  التاريخ  وقائع  استلهمت  التي  تلك 
نمر"  و"الملك  صديق،  هاشم  تأليف  حبيبتي"  "نبتة  مسرحيات:  وهي 
تأليف إبراهيم العبادي، ومسرحية "المهدي في ضواحي الخرطوم" تأليف 
فضيلي جماع، ومسرحية "المهدي يحاصر غردون" تأليف عمر الحميدي، 
في  المؤلف  ويشرع  شبيكة.  الطاهر  تأليف  المحروسة"  "سنار  ومسرحية 
كتابة مدخل حول مفهوم األسطورة  وعالقتها بالتاريخ والمسرح ليبدأ بعد 

ذلك في تتبع العناصر األسطورية في تلك المسرحيات.
القيم  الكتاب فقد خصصه المؤلف لبحث موضوع  أما القسم األخير من 
ثم  االجتماعية،  القيم  مفهوم  متناوالً  بالسودان،  المسرح  فى  االجتماعية 
رموز  أو  ديني  معتقد  من  استقت موضوعاتها  أو  استلهمت  التى  النصوص 
دينية سواء كان باالقتباس من نص أو اعتقاد شعبي أفرزته الذهنية الشعبية. 
وذلك من خالل مسرحيات "ريش النعام" و "رث الشلك" لخالد المبارك، 
ومسرحية "حصان الباحة" ليوسف عيدابي، ومسرحية "الخضر" ليوسف 
في  الدينية  والعالقات  الرموز  أصحابها  وظف  التي  المسرحيات  أما  خليل. 
هي: مسرحية  ثالثة نصوص  منها  الدين  جمال  عثمان  اختار  فقد  المسرح، 
ليحيى  النيل"  حمد  "بوابة  ومسرحية  المجيد،  عبد  لحسن  آدم"  "كلنا 

العوضي، ومسرحية "دومة ود حامد" من إعداد سعد يوسف عبيد.
ويختتم المؤلف كتابه بخالصة ما توصل إليه الباحث، بجانب التوصيات 
وهوية  صيغة  إيجاد  فى  علمية  كمساهمة  البحث  إشكالية  تمليها  التي 
بينها  من  التي  العلمية  النتائج  بعض  لنا  قدم  كما  السودان.  فى  للمسرح 
الفولكلورية هي  أصولها  إلى  وردها  بالتحليل  التي رصدها  المسرحيات  أن 
المسرحيات الوحيدة التي ظلت عالمات هامة في تاريخ هذا النشاط لكونها 
استقت موضوعاتها من صميم التراث السوداني مما جعلها تقترب من مجمل 
المسرحيات الخالدات في تاريخ اإلنسانية، والتي استقت فكرتها ومضمونها 
من التراث.. وقد وقفت هذه المسرحيات التي تناولها الباحث بالدراسة شاهداً 
على أن توظيف المبدع- على إطالقه- للعناصر التراثية على مختلف أشكالها 
الحاضر  خدمة  هدفها  ورمزية  إيحائية  فنية  بطريقة  معطياته  توظيف  تعني 
إليه  منه مضافاً  باألخذ  للتراث  السكوني  التصور  بتجاوز  والمستقبل وذلك 

أبعاداً جديدة من خالل رؤية معاصرة.

مجلة الفنون ال�شعبية 

صدر بالقاهرة العدد رقم 89 يونيو 2011 
الحرف  لتناول موضوع  العدد  م، وقد خصص 
التقليدية، واشتمل عشرة موضوعات متنوعة حول 
الحرف، بدأت بمقال شريف محمد عوض بعنوان 
"الصناعات الحرفية طريق للتنمية المستدامة"، ثم 
مقال عز الدين نجيب بعنوان "الحرف التقليدية: 
الواقع، األزمة، النهضة". وكتب حنا نعيم بحثاً 
كما  بأخميم".  اليدوي  "النسيج  حول  ميدانياً 
خصصت إيمان مصطفى عبد الحميد بحثها في 

موضوع "العقادة البلدية".
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دفتر أحوال الدوريات الفولكلورية:

صدر بالقاهرة العدد رقم 89 يونيو 2011 من مجلة الفنون الشعبية، وقد 
خصص العدد لتناول موضوع الحرف التقليدية، واشتمل عشرة موضوعات 
بعنوان "الصناعات  بمقال شريف محمد عوض  بدأت  الحرف،  متنوعة حول 
الحرفية طريق للتنمية المستدامة"، ثم مقال عز الدين نجيب بعنوان "الحرف 
التقليدية: الواقع، األزمة، النهضة". وكتب حنا نعيم بحثاً ميدانياً حول "النسيج 
اليدوي بأخميم". كما خصصت إيمان مصطفى عبد الحميد بحثها في موضوع 
"العقادة البلدية". وبحثت أحالم أبو زيد رزق- كاتبة السطور- في "الخيامية 
فن المهارة والصبر". أما سونيا ولي الدين فقد كتبت حول "الزجاج التقليدي". 
وتناول محمد دسوقي "العناصر البنائية والتشكيلية لفانوس رمضان". كما 
تناولت إيمان مهران موضوع "الفخار ذاكرة الحضارة المصرية". ثم كتبت 
همت مصطفى حول "بنات العرجون". وكتبت نهلة إمام حول الحلوى كحرفة 
التراث  البلشي حول كتاب "من  العدد بعرض كتبه سامي  واحتفال. واختتم 

الشعبي: المشغوالت المعدنية" لمنى كامل العيسوي.
الدوريات  تاريخ  في  األقدم  ُتعد  التي  العراقية  الشعبي  التراث  مجلة  أما 
عام  منها  األول  العدد  والتي صدر  العربي،  الشعبي  التراث  في  المتخصصة 
1963. فال زلنا ال نستطيع العثور على أعدادها بشكل منتظم، ونناشد هيئة 
لنا  يتسنى  أمكن حتى  كلما  الجديدة  باألعداد  إمدادنا  الشقيق  بالعراق  المجلة 
عرضها بالشكل األمثل. وقد تتبعنا أخبار المجلة من عدة مصادر، حيث صدر 
منها العدد الرابع لعام )2010( عن دار الشؤون الثقافية العامة إحدى دوائر 
تحريرها  يرأس  فصلية  معروف  هو  كما  والمجلة  العراقية.  الثقافة  وزارة 
الشاعر نوفل أبو رغيف. وقد كانت في بداياتها األولى حتى عقد التسعينات 
الثقافية التي تعنى  تصدر شهريا. وقد تضمن العدد مجموعة من المواضيع 
بالشأن الثقافي منها "تصحيح قراءة في النص المسماري" بقلم هادي محمد 
جواد، وموضوع حول "أثر التصوف في نشأة المسرح الشعبي" بقلم قيس 
كاظم الجنابي، كما كتب محمود الحاج قاسم حول "الطب في العراق في العهد 
العثماني"، أتبعه مقال "المشاهد االجتماعية في رحلة ابن جبير" بقلم كاظم 
بعنوان  موضوعا  والتعقيبات  اآلراء  باب  في  العدد  شمل  كما  وناس،  ناجي 
"تعقيب على مقال إبدال الحروف في العامية العراقية" بقلم صبيح التميمي، 
إضافة لعدد من المواضيع التي تتحدث عن أعالم التراث الشعبي ومنهم عبد 

اللطيف الدليشي بقلم عالء الزم لعيبي. 

إطاللة على فولكلور السودان فاكهة الجنوب
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وفي التمهيد تبين المؤلفة أّن اإلنسان منذ ظهوره على وجه األرض فهو 
ل بما تجود عليه الطبيعة من معادٍن وأحجار وعظام  ميّاٌل إلى الّزينة والتجمُّ
وأصداٍف وألوان، وكانت المرأة أكثر ميالً إلى التزيُّن من الّرجل لتواُفق ذلك 
الحلي  وُتعدُّ  القتنائها،  الوسائل  أحسن  عن  دوماً  بحثت  وقد  طبيعتها،  مع 
أهم ضروب الزينة، وتتناول المؤلفة بإيجاز ) الحلي في التراث اإلنساني ( 
وتحت عنوان ) الحلي والمرأة الخليجية ( تقول المؤلفة: إّن المرأة الخليجية 
اهتّمت بزينتها، وكانت المرأة الكويتية في هذا الجانب رمزاً لألناقة، والذوق 
اإلمارات  دولة  في  للحلي  بإيجاز  المؤلفة  تتطّرق  ثّم  الِقدم،  منُذ  والجمال 
العربية  والمملكة  ُعمان،  وسلطنة  وقطر،  البحرين،  وفي  المتحدة  العربية 
دولة  في  قديماً  الحلي   (( تناول  الرئيسي  الكتاب  موضوع  لكن  السعودية، 

الكويت ((: 

أواًل - حلي الرأس: 

مثل  رأسها  من  جزء  وكل  الرأس  حلي  قديماً  الكويت  في  المرأة  استخدمت 
)الهامة، األذنين، األنف، الّشعر ( ومن هذه الحلي ما كان طويالً يتدلّى من 
الهامة،   ( الرأس  المرأة من حلي  الكتفين والخصر، وقد عرفت  الرأس حتى 
الخزامة،  التراجي،  الضفاير،  السعادة،  كصة  السروح،  التلول،  القبقب، 
الفركيتة، جالب الذهب ( فالهامة مثالً، هي قطعة ذهبية تزّين بها هامة الرأس 
من األعلى، وهي مكونة من وحدات مرّبعة الشكل مطّعمة بوحدات زخرفية 
من الشذر )الفيروز األزرق ( يجمعها إطار مستطيل مرّصع ببعض األحجار 
ذهبية  قطع  به  لتثبّت  والخلف  الجوانب  من  حلقات  مجموعة  وبه  الكريمة 
أخرى تزين جوانب الرأس وخلفها، أما من األمام فيزينها الشذر األزرق على 
بتسمياٍت  ولكن  العربي  الخليج  بلدان  معظم  في  الهامة  عرفت  وقد  الجبين، 
أخرى، ففي السعودية تعرف بإسم ) طالل ( وهو إطار من الذهب تتدلى منه 
سالسل تلبسه العروس، وتعّد الهامة من حلي العروس التي تتزين بها في 
الزّفة  أو  الختمة  احتفال  الصغيرة في  الفتاة  أيضاً  بها  الزفاف، وتتزين  ليلة 
)ختم القرآن الكريم( وال ُتلبس إال في هاتين المناسبتين، أما تسميتها فيرى 
البعض أنها نسبًة إلى الهامة، وهي السمكة الكبيرة في البحر وذلك لكبر هذه 
الهامة  التسمية جاءت بسبب وضعها على منطقة  أّن  يرى  والبعض  القطعة، 

بالرأس، أعلى جزء في الجمجمة. 
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ثانيًا - حلي الرّقبة:

اهتمت المرأة الكويتية بتزيين رقبتها 
رأسها،  أج��زاء  بتزيين  اهتمت  كما 
وفيما يلي هذه الحلي التي زينت بها 
تنّوعت  والتي  رقبتها  الكويتية  المرأة 
الزخرفية  والوحدات  أشكالها  بتنوع 
أو  المزنط  ))البقمة،  لها:  المكونة 
المزمط، الكردالة، المرتهش، الجهادي، 
فالجالدة  الجالدة((،  العكد،  المعاينة، 
مثالً، هي عقد قد ينّظم من الخرز أو 
الفّضة، والقالدة تسمية عربية تطلق 

على ما ُجِعل في العنق من حلٍي ونحوه، وُتعرف أيضاً لدى العرب باسم السخاب، 
فقد جاء في الحديث الشريف أّن النبي صلى الله عليه وسلّم حّض الناس على 
الّصدقة فجعلت المرأة ُتلقي الخرص والسخاب يعني ) القالدة ( وهي خيط ينّظم 
فيه الخرز وتلبسه الصبايا والجواري، وفي حديٍث لفاطمة رضي الله عنها: )) 
فألبسُه سخاباً (( تعني ابنها الحسين رضي الله عنه وفي الحديث اآلخر: )) أّن 
قوماً فقدوا ُسخاَب فتاتهم فاّتهموا به امرأًة ((، والخرز فصوص  واحدته خرزة، 
وقيل: الخرز فصوص من جيّد الجوهر، ورديئُه من الحجارة ونحوه، والخرز 

)بالتحريك( الذي ُينظم، الواحدة خرزة، وخرزات الملك جواهُر تاجه 

ثالثًا _ حلي اليدين:
من أهم الحلي التي كانت تتزّين بها المرأة الكويتيّة وأكثرها استخداماً في 
اليدين من أساور ) مضاعد (  اليومية حلي  الزينة  المختلفة وفي  المناسبات 
قديمة  إلى عصوٍر  األساور  وبخاّصٍة  الحلي  هذه  استخدام  ويرجع  وخواتم، 
تعالى:  قوله  في  إليها  اإلشارة  الكريم  القرآن  في  ورد  وقد  اإلسالم،  تسبق 
))جناُت عدٍن يدخلونها يحلّون فيها من أساور من ذهٍب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير (( »فاطر 

»33 :

أحجامها  في  والتنويع  والتجديد  الحلي  هذه  الصاغة في صنع  تفنن  وقد 
وأشكالها ووحداتها الزخرفية، واستخدام الذهب األصفر واألبيض، واألحجار 
الكريمة والآللىء في تجميلها، وفي هذا الثراء في األنواع واألشكال واألحجام 

الحلي قديمًا في الكويت
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أبدعها،  الذي  األصيل  للفن  وعشقها  وتنوعها  األذواق  تعّدد  إلى  يشير  ما 
وإحساسها الّراقي بالجمال، وما يشير أيضاً إلى تعّدد المستويات االقتصادية 
في المجتمع الكويتي واهتمامه على مختلف طبقاته بالحلي، وفيما يلي أنواع 
هذه الحلي: )) المضاعد، البناجر، الشميالت، الخويصات، الحريات، الخصور، 

المكاميش، التك، الخواتم، الجف، المفاتيل ((. 

رابعًا _ حلي الخصر والقدمين : 

بأحد  وسطها  بتزيين  العربية  المرأة  اهتمام  أن  يبدو  الخصر:  1 - حلي 
وسطها  على  تشّد  كانت  فقد  المعروفة،  األمور  من  كان  قديماً  الحلي  أنواع 
خيطان أحدهما أحمر واآلخر أبيض ُزيِّنا بالجواهر، وكان يطلق على هذا النوع 
الذهب يسّمى  من  البريم (( كما كانت تستخدم حزاماً عريضاً  الحلي ))  من 
إلى  الجواري جئن  أّن   ) وليلة  ليلة  ألف   ( كتاب  ((، وقد ذكر في  ))المنطقة 
من  النوع  بالجواهر وهذا  المرّصعة   )) المناطق   (( أوساطهن  وفي  المأمون 
الحلي يعد من أكبر القطع التي تتحلّى بها المرأة وأغالها ثمناً، وهو عنوان ثراء 
وقدرة مالية باإلضافة إلى ما يضفيه من جماٍل على المرأة، وقد تفنّن الصاغة 
في دقِّ وحداته الزخرفية وأبدعوا في أشكالها وحفرها وترصيعها باألحجار 
الكريمة والآللىء، واتخذ )) القايش (( أسماء عديدة تتفق ونوع الزخرفة التي 
استخدمت في صنعه، وأهم حلي الخصر )) القايش (( أو ))حزام الذهب (( 
الثمن، وكان ُيعرف  الزينة غالية  الذهب يعّد من حلي  وهو حزام عريض من 
الشعبية  باللهجة  الكويت  في  وُعِرف   ،) المنطقة   ( باسم  قديماً  العرب  لدى 
باسم )القايش(، وهو عدة أنواع متنوع بتنوع الوحدة الزخرفية التي تزينه، 
فتح  قايش  غنجة،  بو  قايش  اآلجر،  صف  قايش  وردة،  بو  ومنها:))قايش 

اللواوين، قايش دكة القلب، قايش دكة قواطي الماي ((
2 - حلي القدمين: تقول المؤلفة: كان اهتمام المرأة العربية بحلية قدميها 
أقوى دليل على أنها كانت تعني عناية فائقة بالتزين والتحلّي، وأنها لم تترك 
جانباً بارزاً في جسمها إال واتخذت له الزينة والحلية التي تناسبُه وتبرز جماله، 
و) الخالخيل ( كلمة عامة كانت تطلق على كل ما ُيلبس في الساق من حلي، 
بساقها  تحيط  التي  الخالخيل  لبست  أي   )) المرأة  تخلخلت   (( المعجم  وفي 
وتكون فوق كاحلها، وقد استخدمت المرأة الكويتية سوار الذهب لتزيين قدمها 
وأسمته )) الحجول (( واتخذت منه أنواعاً تفاوتت في أوزانها وفي أشكالها، 
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وفيما يلي أشهر هذه األنواع: � الحجول ) الحيول ( حلقة ذهبية تلبس حول 
كامل القدم لتزيينه، والحجول عدة أنواع وتعد من حلي العروس، وربما كان 
التحلي بها من تأثيٍر هندي حيث تنتشر كثيراً بالهند، ومن أنواعها: � حجول 
الذهب  من  وهو  نقش  أو  زخرفة  أي  من  يخلو  النوع  هذا   ،) سادة   ( صمت 
المصمت ثقيل الوزن، حجول نفخ: وتختلف عن سابقتها في أنها غير مصمتة، 

خالية من الداخل وهي خفيفة الوزن {. 

خامسًا _ حلي األطفال : 

إّن استخدام الحلي الذهبية بأنواعها المختلفة في تزيين األطفال في المجتمع 
الكويتي، وعدم إغفال التحلي بالذهب حتى لألطفال ُيعّد دليالً صادقاً على رسوخ 
هذه العادة القديمة في وجدان أفراده وتأّصلها في ممارساته واهتماماته، وُتعّد 

جزءاً ال يتجزأ من ثقافته وتراثه الذي يحدد مالمح شخصيّته. 
جمع   ( الذهبية  والجالليب  بأنواعها  والمفاتيل  الخالخيل  استخدمت  وقد 
المفاتيل،  الحلي: ))  أنواع هذه  الطفل، وفيما يلي  جاّلب ( واليامعة في زينة 

الخالخيل، الجامعة أو اليامعة، جاّلب الذهب ((. 
تتدلّى منها سالسل  اليدين على شكل أساور  1 - المفاتيل: وهي من حلي 

بنهاياتها خواتم ُتلبس باإلصبع األوسط، مزّينة بقطع من الشذر األزرق. 
2 - الخالخيل: من حلي القدم، وهي حلقات ذهبية بها أجراس صغيرة متدلية 

على مدى استدارتها مزّينًة بقطٍع من الشذر األزرق والفصوص.
3 - الجامعة ) اليامعة (: قطعة ذهبية مرّبعة الشكل مزينة بالشذر والفصوص 
الملّونة ومعلّقة بسلسلة ذهبية، وغالباً ما يوضع بها ُرقية أو آيات من القرآن 

الكريم لحفظ الطفل من العين، وقد تسّمى )) المصحفيّة ((. 
4 - جاّلب الّذهب: وهو بروش ذهبي مزين بالشذر األزرق والفصوص، وتزين 

به كحفية ) طاقية ( الطفل أو طربوشه، أو يشبك بالثوب عند الصدر.

� البّد من كلمة: 
الكتاب قيِّم، وجدير بالقراءة، كونه يوثق جانباً من جوانب التراث الكويتي 

الغني والمتنّوع.  

الحلي قديمًا في الكويت
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محّمد رجب ال�س�مّرائي/كاتب من العراق 

 ت�شعى هيئة اأبو ظبي للثقافة والرتاث يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 

جلعل العا�شمة اأبو ظبي املركز الثقايف يف املنطقة، ويف الوقت ذاته الرتويج 

للثقافة والُهوية الوطنية كم�شدر فخر واعتزاز ل�شعب دولة الإمارات. ولكون 

الثقايف  الإرث  وُتعّزز  حتمي  اأن  تود  فهي  الثقايف  الألــق  هذا  حتمل  الهيئة 

املحلي للدولة، واأن تدعم وت�شجع ُروح الإبداع يف ميادين الثقافة والفنون، 

 
ّ
العربي الرتاث  واإظهار  اجلميلة  الفنون  وت�شجيع  الثقايف،  الإنتاج  اإثراء  عرب 

 على م�شتوى الإمارات واملنطقة العربّية.
ّ
الإ�شالمي

إصدارات هيئة أبو ظبي

 للثقافة والتراث

 في الثقافة الشعبّية



العدد

205

جـديـد ؟لنشــر في ؟لثقافة ؟لشعبية

15
إصدارات هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث في الثقافة الشعبية



جديد الثقافة الشعبية 206
العدد

جـديـد ؟لنشــر في ؟لثقافة ؟لشعبية

الثقافة الشعبية  ـ  خريف 2011 15

العديد من  وتنفيذ  إدارة  والتراث في  للثقافة  أبو ظبي  هيئة  ويتبلور دور 
المشاريع الثقافية والفنيّة ضمن برامجها المتتالية ومنها: تنظيم معرض أبو 
 22-17 للفترة من  أقيم  الذي  للكتاب، وآخرها معرضها األخير  الدولي  ظبي 
وقلم  كلمة  ، ومشروعي  للكتاب،  زايد  الشيخ  وإقامة جائزة  الماضي،  مارس 
المليون، وأمير  العربي والُمترجم، وأكاديمية الشعر، وشاعر  الثقافي  لإلنتاج 
الشعراء، وتنظيم مهرجان الشرق األوسط السينمائي، وأكاديمية نيويورك أبو 
ظبي، وآرت باريس أبو ظبي، ومسابقة أفالم من اإلمارات، ومسابقة اإلمارات 

للتصوير، وبيت الُعود.
أما دار الكتب الوطنية في الهيئة فتسعى إلى إصدار ونشر وتوزيع المؤلفات 
لكي  وترجمًة.  وتأليفاً  تحقيقاً  العاملة  وأقسامها  إداراتها  عبر  تصدرها  التي 
تسّد النقّص في نشر الكتاب العربّي الرصين غير التجاري وتوفيره للباحثين 
والقّراء بأيسر الُطرق وأنسب األثمان لتعّم القراءة بين الجميع وفي كّل مكان. 
بعض  مع  َعْجلى  وقفة  هو  المجلة  من  العدد  هذا  في  الشعبية  الثقافة  وجديد 
إصدارات هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث في مقام الكتب التراثية، التي نود أن 
تكون دليالً تقدمه الثقافة الشعبيّة لباحثيها وقّرائها لإلطالع والحصول عليها 

من أجل االستفادة من ثمرات إبداع مؤلفيها.

الشاعر سالم الجمري
كتاب" سالم الجمري حياته وقراءة في قصائده"، من تأليف سلطان بن 
بخيت العميمي، يقع في 250 صفحة من القطع االعتيادي ويحتوي على جزأين 
ومالحق. تناول المؤلف في الجزء األول منه حياة الشاعر في دبي بداية القرن 
وانتقال  المادية،  أحواله  وتحسن  بالبحر  وعالقته  1910م  وديرة  العشرين، 
ومحطته  اللؤلؤ،  وكساد  الشعبية،  األغنية  مع  وبدايته  الشارقة،  إلى  الشاعر 
الثانية في الدمام، واإلشارة لحادث الظهران، ولقاء الشاعر بالروغة، والجمري 
عن  وابتعاده  الشاعر،  وتكريم  الوحيد،  وديوانه  والوطنية،  الشعبية  واألغنية 
األضواء وأيامه األخيرة، ووفاته، وأسفاره وحياته األسرّية وقصائد ومناسبات 
الخطيبي بو علي، ووفاة زوجته، وقيام االتحاد في اإلمارات، وعدي بشوفك، 

وإلى شعراء المجلس ويا طرفة.
أما الجزء الثاني من كتاب سالم الجمري  فهو لقراءة العميمي في قصائد 
شهرته،  ومصدر   ، الشعرّيّّّّ الجمري  عالم  فيها:  وتناول  الجمري،  الشاعر 
وشخصيته في شعره، وهاجس الشعر عنده، والروافد الثقافية عند الشاعر- 
والكنايات  واألقوال  األمثال  وموروث  الشعبي،  والموروث  األدبي،  الديني، 
الغزل،  الشاعر-  عند  الشعرية  األغراض  الكتاب  مؤلف  تناول  كما  الدارجة، 

�شالم الجمري 

حياته وقراءة في ق�شائده

من تأليف سلطان بن بخيت العميمي، يقع 
في 250 صفحة من القطع االعتيادي ويحتوي 
على جزأين ومالحق. تناول المؤلف في الجزء 
القرن  بداية  دبي  في  الشاعر  حياة  منه  األول 
بالبحر  وعالقته  1910م  وديرة  العشرين، 
إلى  الشاعر  وانتقال  المادية،  أحواله  وتحسن 
وكساد  الشعبية،  األغنية  مع  وبدايته  الشارقة، 

اللؤلؤ، ومحطته الثانية في الدمام.....
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والخيل،  الهجن  وصف  الوطنية،  القصائد  الرثاء،  الفخر،  االجتماعي،  الشعر 
العميمي في هذا  وأغراض أخرى وأخرى لم يتطّرق لها الجمري- كما أشار 
ومقدرته  مارسها،  التي  والفنون  الشاعر،  لدى  القصيدة  بناء  لعناصر  الجزء 

الشعرية، وأخيراً تأمالت في قصائده.
الكتاب على خمسة مالحق مختارات من قصائد سالم الجمري،  وتضمن 
أخير عن  عنه، وملحق  لقصائد بخطه، ومقابلة معه، وصور ووثائق  وملحق 

األلغاز الشعرية للشاعر.

الشاعر بن ظاهر
يجيء كتاب أحمد راشد ثاني والموسوم" بن ظاهر بحث توثيقي في شعره 
اإلماراتي  الشاعر  ُموثقة عن سيرة وحياة  الشعبية"، ليرسم صورة  وسيرته 
الكبير بن ظاهر، من خالل فصلين عقدهما المؤلف وتوطئة ومدخل، وجاء الفصل 

األول ليضّم قصائد بن ظاهر وهي أربعة عشر قصيدة" من ص 388-83".
الشاعر بن ظاهر فتناول فيه ثاني أخبار بن  الثاني من كتاب  الفصل  أما 
ظاهر، وأعقبه بملحق أول ألبيات وأقوال منسوبة للشاعر، وملحق ثاٍن لقصيدة 

ُنسب البنة الشاعر، وملحق ثالث حوى أبياتا وأقواال منسوبة البنة بن ظاهر.

اإللياذة لهوميروس
ترجمة وتعليق الشاعر ممدوح عدوان، ويتألف الكتاب من أربع وعشرين 
التي  الطبائع والعادات  النحو اآلتي، حيث ينقل  فصال، وجاءت الفصول على 
العصر  نقل عن  أكثر مما  الذي كتب عنه" هوميروس"،   العصر  سادت في 
المزيج  الخرافية  "السنتور"  شخصية  عن  يتحدث  فهو  لذا  فيه  عاش  الذي 
وتقديمه  األبطال  تمجيد  في  التاريخ  مع  يمتد  لكنه  والحصان  اإلنسان  بين 
ظروفا مثيرة وكثيرة لميتات المقاتلين حين يجعلنا نتذكر الثروات والممتلكات 
المفقودة واآلمال الضائعة لدى من يقتلون وحين ينقلنا إلى مواطنهم األصلية، 
ومساقط رؤوسهم لكي نرى أحزان آبائهم العجائز وقنوط أراملهم ودموعهن 

أو ظروف الحرمان والفقدان التى يعيش فيها أيتامهم.
لقد أبدع" هوميروس" فنياً في مواجهة األبطال حتى أنه يسمو بشخصية 
أحدهم موازنة ببطل آخر فيتجاوز به حدود القدرة البشرية لينافس به اآللهة: 
ف� " ديوميدس" ينزج في القتال في كل موقع ويقتل خصمه في كل مكان 
ويقارنه باألبطال بانداروس، واينياس وهيكتور، ومن اآللهة يقرنه ب� " فينوس، 
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وأبولو، ومارس"، علماً أّن البسالة عند الشاعر كانت تخضع لمقاسات المنطق 
والعقل، وذلك ما هو كائن في إبداع اإلغريق األوائل.

معجم البلدان للحمويّ
معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي تحقيق الباحث األستاذ عبد الله 
العربية  المعاجم  المعجم من أهم وأشمل  بن يحيى السريحي، حيث يعّد هذا 
فيه  العربي اإلسالمي، وأكثرها دقة وأصالة فقد جمع  التراث  الجغرافية في 
لديه من خالل  استجد  ما  لها  الجغرافية حتى عصره وأضاف  المادة  شتات 

خبرته ورحالته.
يحتوي معجم البلدان على 15038مادة جغرافية رئيسية عن بلدان العالم 
اإلسالمي من أقصى األندلس إلى حدود الصين قبل تمزق وحدته على يد التتار 
ونظرة  علمي  بأسلوب  وحررها  مادته  المؤلف  جمع  األندلس،  سقوط  وقبل 
موسوعية فلم تقتصر أهميته على المادة الجغرافية فحسب بل غدا موسوعة 
في التاريخ واألنساب، والتراجم والعادات والتقاليد واللغة واألدب والنحو...الخ 
وأصبح في عصرنا الحاضر مصدرا مهما الغنى عنه للباحثين في هذه العلوم 
ألن جزءا كبيرا من المصادر التي نقل عنها ياقوت هلكت في خضم الكارثة 

الكبرى التي أصابت العالم اإلسالمي ممثلة في غزو التتار.

رحلة السيرافي
حقق رحلة السيرافي الباحث عبد الله الحبشي  وتحمل الرحلة بين دفتيها 
وتقاليدها..  بعاداتها  وشعوب  أمم  على  خاللها  من  نتعرف  ثمينة..  رحالت 
وكيف أّن العرب عامة كان لهم دور ُمؤثر وفاعل في اكتشاف الكثير، وأّنهم 
تركوا بصماتهم واضحة جليّة كما أّنهم نقلوا انطباعاتهم التي تعّد رائدة في 

أدب الرحالت.

الجواهر وصفاتها
الدكتور عماد عبدالسالم رؤوف لمؤلفه  حقق كتاب " الجواهر وصفاتها" 
يحيى بن ماسويه" ت 243ه�". والكتاب وثيقة في غاية األهميّة، تكشف لنا عن 
بداية اشتغال العرب في علم الجواهر وصفاتها، وتصنيفهم فيه؛ فضالً عّما ينفرد 
به من معلومات حضارّية قيّمة، تتصل بتجارة الجواهر من آلليء وأحجار، وخاصة 
اللؤلؤ وطرائقهم في استجالبه، ومن أسلوب علمّي متميز من غيره من الكتب التي 

معجم البلدان

 لياقوت بن عبد الله الحموي تحقيق الباحث 
األستاذ عبد الله بن يحيى السريحي، حيث يعدّ هذا 
المعجم من أهم وأشمل المعاجم العربية الجغرافية 
في التراث العربي اإلسالمي، وأكثرها دقة وأصالة 
فقد جمع فيه شتات المادة الجغرافية حتى عصره 
خبرته  خالل  من  لديه  استجد  ما  لها  وأضاف 
ورحالته. يحتوي معجم البلدان على 15038مادة 
جغرافية رئيسية عن بلدان العالم اإلسالمي من 
تمزق  قبل  الصين  حدود  إلى  األندلس  أقصى 

وحدته على يد التتار ....
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اختّصت بذلك؛ ألّن المؤلف "يحيى بن ماسويه" كان رئيساً لهيئة الُمترجمين 
الرسميّة في العصر العباسي في بغداد، وهو أحد أعالم الطب والتأليف، ناهيك عن 

كونه كبير أطباء الخلفاء العباسيين إّبان القرن الثالث الهجري.
وأفرد ابن ماسويه مفردات موضوعات كتابه على النحو اآلتي: صفة اللؤلؤ 
وأصنافه، صفة اللؤلؤ وموضعه، مجمع التجار يغوص الغوري للجهاز وما في 
كل مغاص من اللؤلؤ، صفة الغواصين والغاصة، صفة الياقوت ومعدنه، صفة 
األفلوج  الكركند ومعدنه، صفة  الخرين ومعدنه، صفة  الماس ومعدنه، صفة 

ومعدنه، صفة الزمرد ومعدنه، صفة الياسب ومعدنه، صفة المكّي.
ومعدنه، صفة  الدهنج  ومعدنه، صفة  البسذ  لصفة  المؤلف  عرفنا  بعدها 
الالزورد ومعدنه، صفة البجادي ومعدنه، صفة المادنيج ومعدنه، صفة العقيق 
ومعدنه، صفة البقراني ومعدنه، صفة الجزع ومعدنه، صفة الجمست ومعدنه، 
صفة  بذكر  كتابه  وختم  ومعدنه،  القبوري  صفة  ومعدنه،  الفيروزج  صفة 

الكبريت األحمر واألصفر وغيرهما من األلوان.

المالحة العربية
يكشف التاريخ الجغرافّي أّن العرب من خالل ما أبدعه فكرهم الثاقب أثبتوا 
كروّية األرض قبل غيرهم، حين قالوا إّنها ُمدّورة كتدوير الُكرة، موضوعة في 
جوف الفلك، كالُمّحة في جوف البيضة، والنّسيم حول األرض، وهو جاذب لها 
البرِّ  العالم من خالل  الفلك، فّمهُدوا بذلك الطريق إلى  في جميع جوانبها إلى 
اإلبحار  قواعد  وأرسوا  البحر،  ركوب  ميدان  في  العلماء  منهم  وبرز  والبحر، 
فيه، ففتحوا لربابنة ُسفّن أوربة طريق الوصول إلى الهند، بعد أن رافقوا أو 
تكون  أن  بن ماجد". ولربما  أحمد  البحر"  أسد  أفكار  به  استطلعوا ماجادت 
قرائح أفكار البّحارة العرب قد أسهمت في وصول" كريستوف كولمبوس" 

إلى األمريكيتين على الرغم من َغَشاوة التاريخ التي أخفت جهودهم.
وكتاب "المالحة العربية في عصور ازدهارها" للدكتور طارق الحمدانّي، 
جعله من مقدمة وموضوعات متعاقبة هي عرض محاوالت العرب المسلمين في 
الوصول إلى القارة األمريكيّة الرؤية والتطبيق لتراثهم الجغرافّي والمالحّي، 
ابن ماجد وإرشاد البرتغاليين إلى الهند: رؤية جديدة، السفن التجارّية العربيّة 
والهندّية بين القرن الثالث عشر والقرن السادس عشر، القوى البحرّية العربيّة 
ودورها في مواجهة البرتغاليين في البحر األحمر والمحيط الهندي في بداية 
القرن العاشر الهجري و أعقبها بذكر مصادر البحث، وموضوع النقل النهري 

ووسائله في العراق إّبان القرنين السادس والسابع عشر.

الجواهر و�شفاتها 

" الدكتور عماد عبدالسالم رؤوف لمؤلفه 
يحيى بن ماسويه" ت 243ه�". والكتاب وثيقة 
في غاية األهميّة، تكشف لنا عن بداية اشتغال 
الجواهر وصفاتها، وتصنيفهم  علم  العرب في 
فيه؛ فضالً عّما ينفرد به من معلومات حضارّية 
قيّمة، تتصل بتجارة الجواهر من آلليء وأحجار، 
اللؤلؤ وطرائقهم في استجالبه، ومن  وخاصة 
التي  الكتب  من  غيره  من  متميز  علمّي  أسلوب 

اختّصت بذلك؛
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حقيقة الدينار والدرهم
أبو العباس أحمد العزفي السبتي إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف 
على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد تحقيق ودراسة: محمد الشريف، 
مقدمة، كلمة شكر، المؤلف، المخطوط، منهج تخريج النص، استدراك، المصادر 

والدراسات.
وفي"  العادية"  المعايش  في   " والكيل  الوزن  وأدوات  النقود  أهمية  إّن 
المعامالت الدينية" المرتبطة بتقدير النصب الشرعية" كمقدار الزكاة والدية 
والصداق... " وقد دفعت إلى التأليف فيها لتحقيق مقاديرها وتبسيط قواعدها 
لتسهيل فهمها على عموم الناس سيما وأّن أنظمة الكيل والوزن المستعملة كانت 
تختلف حسب المناطق، بل وداخل المنطقة الواحدة؛ كما كانت ُتحدد في أغلب 
األحيان باالستناد على الُعْرف وإلى ذلك يشير ابن خلدون قائالً: "صار أهل كّل 
أفق يستخرجون الحقوق الشرعيّة من سكتهم، بمعرفة النسبة التي بينها وبين 
مقاديرها الشرعية"وبغض النظر عما تتضمنه كتب الحسبة والمؤلفات الفقهية 
النظرية الكالسيكية وغيرها من تدقيقات حول هذا الموضوع، فإّن التأليف في 
وأقله  الميدان قليل جداً، وجلّها لم يصلنا، وما وصلنا ما يزال مخطوطاً  هذا 
ُموّحد  نظام  إلى  للوصول  تهدف  محاولة  هو  الكتاب  وهذا  ُمتداول.  مطبوع 
لألوزان من جهة، ومن جهة أخرى ألّن الشرع قد علّق كثيراً من األحكام بهما 
في الزكاة واألنِكَحة والُحدود وغيرهما، فال بّد لهما عنده من حقيقة ومقدار 
ُمعين في تقدير ما تجري عليهما أحكامه.وجاءت محتويات الكتاب بعد المقدمة، 
نبذة عن حياة المؤلف السبتي، والمخطوط، ومنهج تخريج النّص، ثم استدراك، 

وختم الكتاب بذكر المصادر والدراسات.

مصطلح السفينة عند العرب
مصطفى  الله  عبد  نجم  وترجمة  كندرمان  هانس  تأليف  من  الكتاب  هذا 
مراجع  مقدمته  إثر  الكتاب  وحوى  والعملي،  اللغوي  المعنى  حول  أطروحة 
تسلسل  في  السفن  أسماء  وذكر  وخطته،  البحث  طريقة  بيّن  ثم  الدراسة، 
أبجدي، أعقبها بالمالحق، ونظرة خاتمة توزعت لإلشارة إلى الكلمات األعجمية، 
المؤلف  وختمها  والمراجع،  الكلمات،  وفهرس  والخالصة،  العربية،  والكلمات 

بنظرة تراثية على العرب والبحر.

اقتطاف األزاهر...
يوسف  بن  أحمد  أبي جعفر  لمؤلفه  الجواهر"  والتقاط  األزاهر  "اقتطاف 

"اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر"

يوسف  بن  أحمد  جعفر  أبي  لمؤلفه   
الرعيني وتحقيق إدريس أزمي عّز العرب. تعد 
العالمية  في  اللغات  أحسن  من  العربية  اللغة 
العلماء  أدرك  وقد   ، اإلطالق  على  وأشرفها 
اللغويون والبالغيون هذه القيمة منذ أمد بعيد، 
فحملوا على عاتقهم لواء البحث في أغوارها ولم 
يضيعوا عصا الترحال ، فكانوا ينتقلون من بلد 

إلى آخر.....
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الرعيني وتحقيق إدريس أزمي عّز العرب. تعد اللغة العربية من أحسن اللغات 
في العالمية وأشرفها على اإلطالق ، وقد أدرك العلماء اللغويون والبالغيون 
ولم  أغوارها  في  البحث  لواء  عاتقهم  على  فحملوا  بعيد،  أمد  منذ  القيمة  هذه 
يضيعوا عصا الترحال ، فكانوا ينتقلون من بلد إلى آخر، ومن قبيلة إلى أخرى، 
وطافوا بين مضارب البادية من أجل السماع وتسجيل ما يعن لهم من نوادر 
وغرائب، وكانوا يضربون أكباد اإلبل من أجل كلمة واحدة في بعض األحيان، 
ومن أجل ذلك لم يضع جهدهم ، بل كلل عمل هؤالء الجهابذة بالنجاح، ويظهر 

لنا ذلك بجالء من خالل مؤلفاتهم الفريدة، التي وصلت إلينا.

 عُمدة الصّفوة
يبحث كتاب الشيخ العالّمة عبدالقادر محّمد الجزيري" ُعمدة الّصفوة في 
القرن  الُبنيّة في  القهوة  الحبشي لظهور  القهوة، وبتحقيق عبدالله محّمد  حّل 
القهوة  الفقهاء حول حّل  بين  ِجَدال ومناقشة  التي صاحبها  الهجري  العاشر 
وُحرمتها، ومنهم َمن شدّد في األمر وأفتى بالُحْرَمة؛ فما كان ِمن العلماء إالّ 
أن أباُنوا الوجه الشرعّي في أمرها، وأّنها حالل خالص، ولذا جاء كتاب الشيخ 
الُحم  عن  مؤلفه  أبان  حيث  الموضوع  في  أُلَِف  ما  أقدم  ُيعّد  الذي  الجزيري 
الشرعي وما رافقه من مراحل تاريخية تتعلق بتاريخ القهوة وظهورها وأقوال 

األدباء حولها. 
وقد عقد الشيخ الجزيري كتابه من مقدمة وسبعة أبواب هي:" الباب األول 
بشأنها،  كتب  الذي  المحضر  سياق  في  والثاني  وصفتها،  القهوة  معنى  في 
والثالث في دعوى إبطال اإلسكار بها، والباب الرابع في إبطال القول بُحرمتها، 
والخامس فيما يجب لُحْرَمة ال في ذاتها، والسادس في أمور متفرقة، والباب 

األخير في بعض ما ُرِوي ِمن النظم". 

العصر الجاهلي وأدبه...
"العصر الجاهلي وأدبه في مصادر التراث العربي المفقودة والمخطوطة 
والمطبوعة"، من تأليف أحمد محمد عبيد الذي استقصى في محتوياته كّل اثر 
دّل على أيِّ كتاٍب التفت إلى العصر الجاهلي، في مختلف الَمظان والمصادر 
يلتفت  لم  أّنه  إالّ  الكتب والدواوين وغيرها،  من كتب األدب والتراجم وقوائم 
اللغة والمعاجم والنوادر واألنواء، رغم وُرود أشياء من  في كتابه  إلى كتب 
آثار الجاهلية فيها، ألّنها كتب لغة بالدرجة األولى، كما لفت عبيد االنتباه إلى 
المصادر  ُحكم  يعدُّ في  الجاهلية  الُمحدثون من دواوين لشعراء  أّن ما جمعه 
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وقد  علمياً،  تحقيقاً  الُمحققة  المجموعة  القبائل  دواوين  ومثلها  الَمخطوطة، 
استبعد أيضاً الكتب التي تناولت أشعار القبائل بالدراسة الفنية فقط. وهناك 
كما يشير المؤلف كثير من الدواوين المجموعة في المجالت التراثية لم تقع 
عليها عيني بعد رغم علمي بوجودها، كما أّن بعضاً من دواوين القبائل ما زالت 
رسائل جامعية لم تطبع بعد، وربما طبعت بعض كتب العصر الجاهلي وأدبه 

ولم يصلني عنها خبر...

األصنام للكلبي
كتاب األصنام لهشام بن محمد الكلبي من الكتب المعروفة في خزانة المكتبة 
العربية القديمة، حيث شرع الباحث أحمد محمد عبيد بتحقيقه من جديد فعرض 
في  والتأليف  وكتبه،  وتوثيقه،  المؤلف،  حياة  من  ولجوانب  الكلبي  لكتاب  فيه 
األصنام، ولكتاب األصنام، وأصول الكتاب، ومنهج التحقيق، ذاكراً النّص المحقق، 
ومرويات البن الكلبي عن أصنام العرب، الفهارس، فهرس اآليات القرآنية، فهرس 
األحاديث، فهرس األصنام والكعبات والبيوت والمعبودات، كما أفرد في ختام 
الكتاب الُمحقق فهرساً لألعالم، وفهرساً آخر للقبائل واألقوام، وفهرساً لألمكنة، 

وفهرساً لألشعار، وقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدها عبيد.

عجائب الهند
يحكي كتاب بزرك بن شهريار الناخذاه الرامهرمزي" عجائب الهند لمحققه 
عبد الله محمد الحبشي حكايات بحرية زاخرة بالمخاطر واألهوال، التي تجذب 
ربابنة  أحداثها  روى  التي  األسفار  تلكم  من  نبعت  أحداث شائقة  إلى  قارئها 
السفن من أهل الخليج وغيرهم، وتمخض ذلك عن تراث قصصي هائل، تراكم 
التصوير  من  مزيجا  الكتاب  هذا  في  البحرية  الحكايات  وجاءت  السنين،  عبر 
الواقعي والخيال األسطوري غير المدون، وإّنما على لسان النواخذاه واندرجت 
موضوعات الكتاب بعد مقدمتي المحقق والمؤلف لذكر بعض من عجائب الهند، 
وذكر صنم، عبده أهل سرنديب، وذكر نساء قنوج، وسرطانات البحر الكبيرة 

وخبر أهل قرية من جزيرة الوقواق.
وأشار المؤلف لقصة طائر الرخ وألسماك بحر ُعمان وعدن ، وخبر السمكة 
التي تقتفي أثر المراكب ، وجبل النار والشيخ األندلسي، وجزيرة النساء، وذكر 
جزيرة رجالها بين األنس والسمك ثم عودة الرامهرمزي للحديث عن ضخامة 
وذكر  البحر  وإنسان  اآلدمي  يشبه  الذي  والسمك  البحر  األسماك وسالحف 
نار البحر وهيجانه وذكر الحيات، وقصة ملك الزنج وإسالمه وفراسة بعض 

عجائب الهند 

الناخذاه  شهريار  بن  بزرك  كتاب  يحكي 
الله محمد الحبشي  الرامهرمزي" لمحققه عبد 
حكايات بحرية زاخرة بالمخاطر واألهوال، التي 
تجذب قارئها إلى أحداث شائقة نبعت من تلكم 
من  السفن  ربابنة  أحداثها  روى  التي  األسفار 
تراث  عن  ذلك  وتمخض  وغيرهم،  الخليج  أهل 
وجاءت  السنين،  عبر  تراكم  هائل،  قصصي 
من  مزيجا  الكتاب  هذا  في  البحرية  الحكايات 

التصوير الواقعي والخيال األسطوري ....
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الكهنة وضخامة طيور الهند وافتراس الطيور للوحش وشجر على صور الناس 
وللقرود التي تقطع الطريق وأخبارها، وخبر عبهرة وفراسة محمد بن باب شاذ، 
وجبال المغناطيس وغرق مراكب وطفل ينجو بأعجوبة وسبب غنى فقير من 
عدم وعادة ملوك الهند في رسم النابهين، وذكر بعض الطيور الكبيرة وقصة 
الركب مع الطائر المسموم وطائر يضع عشه في الماء ، وجزيرة مايط وذكر 
الزجر وخبر  الطيور وأخبارهم في  الهند في صيد  ، وطريقة سحرة  القسط 
التاجر اليهودي والتاجر اآلخر وولع ملوك الصين بالجواهر وِخَصال التجار 
وحكاية ملك الهند مع الببغاء ورسوم المراكب في سرنديب وخبر أفاعي الهند 
وذكر قتل أهل الهند أنفسهم وذكر ّدب جزيرة سهيالن وقردا في صورة آدمي 
وزرافات ونمل جزيرة المري وذكر قوما من الناس لهم أذناب ، وذكر قوما 
يأكلون لحم البشر، وصفة تعامل أهل جزيرة لجبالوس مع الناجين، وصفة 
جلب األلماس، وذكر البوارج المغيرة، وخبر السمكة المهيجة، وذكر األشجار 
المصنوعة من الحرير، وذكر خبر قبر سليمان بجزيرة أنديمان، وقصة الدرة 
اليتيمة، وذكر بلد الزابج، وقصة المرأة مع طفلها، وخبر الجارية مع الباناني، 
وقصته مع الصنم، وذكر استقبال أهل الصين لحاجب الملك، وقصة التاجر 
والخشبة الضائعة والعثور على متاع بعد رميه في البحر وعادة أهل الهند في 

قتل أنفسهم وسبب شد أهل الهند شعورهم وذكر طرفة غريبة في العنبر.
كما عرض مؤلف" عجائب الهند" لموضوعات عديدة أخرى وهي: ظهور 
النار في بعض األودية وذكر لصوص الهند وعادة أهل الهند في إحراق الكبار 
منهم وذكر قاعدة ملوك الهند في الجوس، وذكر كهنة الهند، وحد السرقة عند 
 ، المعلمة  الفيلة  وذكر  الدبيجات،  وجزائر  الهائجة،  األمواج  وذكر  الهند،  أهل 
وذكر سوق للجني في نواحي قشمير، وذكر خواص بعض األحجار، وحجر 
الشّب، وشجر اللبان وشجرة مكتوب عليها لفظ الجاللة وسرطان نهري وذكر 
الرياح ، وشجاعة غالم،  الذي ينبع من عين زبرجد، وذكر طائرا يمنع  الماء 
مندل، وِذكر األرانب التي تتحول إلى ذكور ، وحيوان غريب، وثعبان  وطائر السَّ
سرنديب،  جزيرة  وذكر  البشر،  لحوم  يأكلون  وقوم  سريرة،  وذكر  هائل، 
وقصة عظيمة لرجل من أهل البصرة، وأخيراً خبر الوصل إلى آخر جزيرة من 
جزائر الوقواق. وختمه المحقق الحبشي بذكر فهارس الكتاب لألعالم والبلدان 

واأللفاظ الحضارية ومراجع التحقيق التي اعتمدها الحبشي.

أرجوزة الفواكه
ُيعّد "أرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية" من أبرز الكتب التراثية التي تناولت 
أحد علوم التراث العلمي عامة، وعلم التغذية منه خاصة، نظراً لمجاالته المتعددة، 
فمن النبات الفاكهة، والنبات غذاء ودواء، ومن ثم تداخلت العلوم وتكاملت فيه، وقد 

اأرجوزة الفواكه ال�شيفية والخريفية"

ُيعّد " من أبرز الكتب التراثية التي تناولت 
التغذية  وعلم  عامة،  العلمي  التراث  علوم  أحد 
فمن  المتعددة،  لمجاالته  نظراً  خاصة،  منه 
ثم  ومن  ودواء،  غذاء  والنبات  الفاكهة،  النبات 
أبو  ألّفه  وقد  فيه،  وتكاملت  العلوم  تداخلت 
الحسن علي ابن إبراهيم األندلسي المراكشّي، 
وتولّى تحقيقه ودراسته الدكتور عبدالله بنصر 

العلوّي، من كلية اآلداب
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ألّفه أبو الحسن علي ابن إبراهيم األندلسي المراكشّي، وتولّى تحقيقه ودراسته 
الدكتور عبدالله بنصر العلوّي، من كلية اآلداب بفاس المغربية.

وبعد المقدمة والمدخل جاءت مفردات الكتاب وهي علم التغذية في التراث 
و  المؤلف  الفواكه  في  وأرجوزته  إبراهيم  بن  علي   : األول  الفصل  المغربي، 
التعريف بمخطوطاتها، مالحظات عامة، توثيق نسبة  الفواكه:  آثاره، أرجوزة 
لمتّن  الثاني  الفصل  خصّص  بينما  التحقيق،  منهج  صاحبها،  إلى  األرجوزة 
المنظومات  األرجوزة،  لدراسة  الثالث  الفصل  وعرض  وتحقيقها،  األرجوزة 
إشكالية  الفواكه،  انتقاء  إشكالية  التأليف،  دواعي  األرجوزة،  نمط  التعليمية، 
األرجوزة  التأليف، مراعاة  المتعلق بمنهج  العام لألرجوزة  اإلطار  المصطلح، 
قيمة  األرجوزة،  مصادر   ، األرجوزة  أسلوبية  الفواكه،  طبائع  بين  للتفاعل 
األرجوزة في التراث المغربّي في علم التغذية، وأخيراً إيضاح قيمة األرجوزة 

في علم التغذية الحديث، والخاتمة.

ُقرّة العين في فرح الزين 
يصّور الكتاب جانباً من التاريخ االجتماعّي والثقافّي لعبد الرحمن بن يحيى 
المالّح الحنفي المصرّي- القرن الحادي عشر الهجرّي- الذي حققه وقدم له 
الدكتور محّمد رضوان الداية، وهو:" قرة العين في فرح الزين". وينبئ العنوان 
لنا كقّراء بموضوع الكتاب من جهة، ويبين عالقته بزين العابدين البكرّي من 
جهة أخرى، فعنوان كتاب المصرّي :" قرة العين في فرح الزين"هو تسجيل 
مالحظة  مع  وأسرته.  الدين  زين"  ب�"  مخصوص  وهو  الفرح،  الحتفاالت 
كلمة" زيني" التي كسب من وراءها معنى آخر من خالل فّن التورية. فزيني 
هذه تجيء نسبة إلى زين العابدين، وتجيء أيضاً نسبة إلى الزين = أي الشيء 

الَحَسن الجميل.
والكتاُب نفيٌس في بابه، مهم في اإلضاءات التي قّدمها على صورة احتفال 
طويل مديد، ثرّي، أغدق فيه صاحبه من األموال وقّدم من الِكْسَوة والشراب 
المبالغ  المختلفة  األلعاب  الُمحتفلين وأصحاب  والطعام والَحْلَوى، وأنفق على 

الطائلة، وتنوعت تلكم المظاهر الشعبيّة االجتماعية وتعددت.
و" قرة العين في فرح الزين" مهٌم بما عرض من نظم شعرّي، فهو أرجوزة 
مزدوجة طويلة تتخللها قطعة نثرّية ُمفردة. وكان للشاعر- إن صحت التسميّة 
على إطالقها- أسلوبه الخاص، وطريقته في النّظم، وعرض المعاني، وارتباطه 
باألساليب السائدة آنذاك. ومن هنا لم ُيَسِمِه خير الدين الزركلي صاحب األعالم 
شاعراً بل اكتفى بعبارة" له َنْظم" التي تحّجم القدرة الشعرّية، وَتتطاَمُن أمام 

كلمة" الِشْعر" الحقيقيّة.

ة العين في فرح الزين 
ّ
ُقر

يصّور الكتاب جانباً من التاريخ االجتماعّي 
والثقافّي لعبد الرحمن بن يحيى المالّح الحنفي 
المصرّي- القرن الحادي عشر الهجرّي- الذي 
الداية،   رضوان  محّمد  الدكتور  له  وقدم  حققه 
الكتاب من  لنا كقّراء بموضوع  العنوان  وينبئ 
جهة، ويبين عالقته بزين العابدين البكرّي من 
جهة أخرى، فعنوان كتاب المصرّي :" قرة العين 
الفرح،  الحتفاالت  تسجيل  الزين"هو  فرح  في 
مع  وأسرته.  الدين  ب�"زين"  وهو مخصوص 

مالحظة كلمة" زيني" التي كسب .....
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إصدارات هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث في الثقافة الشعبية

القاموس البحريّ
هذا الكتاب للمالّح بدر بن أحمد الكسادي، وبمراجعة صالح شهاب، وضّم 
سبعة فصول حوى كّل واحد على موضوعات عديدة. أشار المؤلف في الفصل 
األول: ألجزاء السفينة وأدواتها غير المنقولة، في حين عرض الفصل الثاني 
السنة  اآلتية:  الموضوعات  الثالث  الفصل  وبين  المنقولة،  السفينة  ألدوات 
البحرية، عمال السفينة وألقابهم واختصاصاتهم، طرق استئجار العمال، إدارة 
دخل  توزيع  والجنائيّة،  المدنيّة  المخالفات  وقوانين،  عوائد  السفينة،  شؤون 

السفينة، الشحن والتفريغ.    
قواعد  السفينة،  سفر  لعرض  الكسادي  كتاب  من  الرابع  الفصل  وجاء 
السفر،  أثناء  في  السفينة  داخل  األعمال  توزيع  البحر،  َعْرض  في  سفرها 
نجار، دخول الموانئ ونهاية السنة البحرّية. وتوزع الفصل الخامس للرياح  السِّ
ومواسمها، التيارات البحرية، الديرة " البوصلة" وطرق استعمالها، وأدوات 
لمواسم  فيه  فأشار  السادس  الفصل  أما  السفر.  أثناء  في  ُتستعمل  أخرى 
السفر، سجالت السفينة، أدوات القياس، سجل السفينة اليومي" الروزنامة" 
طقوس دينية، وختم مؤلف القاموس البحرّي كتابه بالفصل األخير- السابع 
لذكر عادات وتقاليد. أعقبه بإضافات أشكال أجزاء السفينة، وفهرس هجائي 

بالمصطلحات، وفهارس لألشكال. 

ملحمة الرامايانا 
ُتعدُّ "ملحمة الرامايانا" لفالميكي" 900 ق.م" بترجمة وتقديم عبد اإلله 
ورسمته  أهلها  نفوس  شربتها  التي  باألساطير  ُمثقال  ملحميّا  إبداعا  المالّح، 
طريقاً في نظرتهم إلى الحياة. وفي عواطفهم  وسلوكهم االجتماعي، وعقائدهم 
وطقوسهم وأساليب عيشهم حتى تنتهي بهم الحياة على نحو ما ترضاه لهم" 

الهند" فكراً وُمعتقداً وسبيل حياة، ولو في حدود األسطورة.
لقد عبّرت "ملحمة الرامايانا" عن القيم الروحيّة والثقافيّة لبلد العجائب- 
الهند- فكانت أشّد نفوذاً من رديفتها "المهابهاراتا" وأبعد أثراً، بوصفها الِمْعيار 
الزوج  مثال  راما"  إّن"  ثم  أيضاً،  والموت  الحياة  أسرار  إدراك  في  الُمقّسط 
الهندّي، و" سيتا" مثال الزوجة الهندية، والمثال الَمنشود للرجل إْجالل اآلباء 
واألمهات، وِمْسُك ختامها الِعّفة والطهارة واإلخالص. وتوزعت أبواب الملحمة 
على سبعة أسفار ومقدمة المترجم والمعجم وثبت للمراجع. واألسفار السبعة 
هي: "الِسْفر األول: الطفولة، الِسْفر الثاني: آيوديا، الِسْفر الثالث: الغابة، الِسْفر 
الرابع: كيشكيندا، الِسْفر الخامس: الُبشرى، الِسْفر السادس: الحرب، والِسْفر 

األخير هو الخاتمة.

ملحمة الرامايانا 

لفالميكي"  الرامايانا"  "ملحمة  ُتعدُّ 
المالّح،  اإلله  عبد  وتقديم  بترجمة  ق.م"   900
شربتها  التي  باألساطير  ُمثقال  ملحميّا  إبداعا 
إلى  نظرتهم  في  طريقاً  ورسمته  أهلها  نفوس 
االجتماعي،  عواطفهم  وسلوكهم  وفي  الحياة. 
حتى  عيشهم  وأساليب  وطقوسهم  وعقائدهم 
لهم"  ترضاه  ما  نحو  على  الحياة  بهم  تنتهي 
في  ولو  حياة،  وسبيل  وُمعتقداً  فكراً  الهند" 
حدود األسطورة.لقد عبّرت "ملحمة الرامايانا" 

عن القيم الروحيّة والثقافيّة لبلد العجائب......
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اأ�سداء

فرقة أهلية للفنون 
الشعبية البحرينية 

تنال اعترافا دوليا

ح�شلت الفرقة الأهلية للفنون ال�شعبية البحرينية 

التي  ال�شعبي  للفن  الدولية  املنظمة  اعرتاف  على 

العامل بعد  162 دولة من دول  متثل ما يقرب من 

اأن اجتازت اأعمالهـا امل�شجلــة باأعلـى التقنيات علـى 

95 % من اأ�شوات جلان التحكيم املخت�شة بتقييم 
اأداء الفرق التي �شتنتخب للم�شاركة يف املهرجانات 

بالفنون  لالحتفاء  �شنويا  املنظمة  تقيمها  التي 

مك�شبا  الإجنـــاز  هــذا  ويعد  الــعــامل.  حــول  ال�شعبية 

الفنون  فــرق  دور  تراجع  ظل  يف  البحرين  ململكة 

ال�شعبية الأهلية.
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م��ن الجدير بالذك��ر أن أربع فرق 
شعبية بحرينية حلت نفسها طوعا 
لتؤس��س فرقة ش��عبية واحدة 
تح��ت إس��م ) الفرق��ة األهلية 
للفنون الشعبية ( بقيادة الفنان 
جمعة إبراهيم سرور أحد أبرز 
ممارس��ي الفنون الش��عبية 

على اختالف أنواعها.
أعل��ى  ولتحقي��ق 
مستويات األداء بأصوله 
التقليدي��ة األصيل��ة تم 
اختيار عشرين عنصرا 
م��ن أمه��ر العازفي��ن 

الحركي��ة  التعابي��ر  وم��ؤدي 
الش��عبية من الجنس��ين من ش��باب المحرق 

والرف��اع والبديع وفرق��ة إبراهيم الش��اعر ليكونوا أعضاء 
بهذه الفرقة األهلية التي تهدف أعمالها إلى إحياء الفنون الش��عبية الغنائية 

الرجالية والنسائية وتكثيف التدريبات على أدائها وإعداد صف ثان من المؤدين الشباب 
للحفاظ على هذه الفنون واس��تمرارها. وقد تبنى المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للفن الش��عبي 
المختص بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من مقره بمملكة البحرين هذه الفرقة وعمل على 
تمويل أنش��طتها وترتيب وتنسيق مش��اركاتها في المهرجانات واالحتفاالت الدولية بعد أن سعى 
لحصول الفرقة على اعتراف دولي من المنظمة كفرقة أهلية غير حكومية تمارس فنون تقليدية تمثل 
إبداعات شعب البحرين العريق الذي أبدع فنونه الشعبية الخاصة وتفاعل واحتضن العديد من فنون 

الشعوب الوافدة إليه.
وعبر الفنان جمعه سرور عن سعادته بنجاح مرحلة تأسيس الفرقة والشوط الذي قطعته خالل 
عام بجد واجتهاد للفوز باالعتراف الدولي وتقديم نماذج حية من فنون أهالي البحرين أمام خبراء 
ومختصين، وقدم الشكر للمكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للفن الشعبي على تعاونهم بتبني الفرقة 
وتمويلها وتوجيه أنشطتها لخدمة الثقافة الشعبية وتقديم صورة فنية مشرفة عن مملكة البحرين. 
وقال��ت الفنانه صالحة مطر عيد نائبة رئيس الفرقة "نح��ن في خدمة صاحب الجاللة الملك وفي 
خدمة شعب البحرين وفنونه التي تشبعنا بأصولها وطرائق أدائها ونواصل كل يوم تدريباتنا في 
انتظار أول فرصة لمش��اركة دولية، ونشكر المنظمة على تعميم خبر تأسيس الفرقة على مختلف 

منظمي المهرجانات الدولية وهي المنظمة التي تعمل على إشهارنا بنطاق واسع خارج البحرين".
ويقول علي عبدالله خليفة األمين العام المساعد لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من مقر 
المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للفن الشعبي بالمنامة: "هذه الفرقة مجرد نواة صغيرة لمشروع 
وطني يهدف إلى إشراك المجتمع األهلي في تبني رعاية الفنون الشعبية التي تواجه وضعا حرجا 
في بعض دول اإلقليم ومنها البحرين، وتبني الفرقة األهلية للفنون الشعبية نعتبره جزء من االلتزام 
الدولي للمنظمة تجاه دولة المقر اإلقليمي التي تواجه حملة ظالمة للنيل من سمعتها دوليا، إذ علينا 
بالمقابل تقديم الصورة المش��رقة الصحيحة ألنش��طة اإلنس��ان اإلبداعية بهذه البالد الطيبة، فإذا 
اس��تمر نشاط هذه الفرقة بنفس روح البداية التي نراها اآلن فإنها ستسهم بنجاح في نقل صورة 

حية للفنون الشعبية البحرينية إلى العالم".
الثق�فة ال�سعبية
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�شاركت  فرقة البحرين الأهلية للفنون ال�شعبية برئا�شة 

الثقايف  للمهرجان  ال�شابعة  الــدورة  يف  �رشور  جمعه  الفنان 

الدويل للرق�س ال�شعبي الذي حتت�شنه اجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�شعبية خالل الفرتة 12 – 18 يوليو اجلاري 

للثقافة  العريقة عا�شمة  احتفائها مبدينة تلم�شان  �شمن 

الإ�شالمية. 

الفرقة األهلية البحرينية 
للفنون الشعبية

تشارك بمهرجان الجزائر 
الدولي لهذا العام



العدد 15

219
الفرقة األهلية البحرينية للفنون الشعبية

وتضم الفرقة أكثر من عشرين عنصراً من الفنانين والعازفين وممارسي 
الرقصات الشعبية مصطحبين معهم كامل أزيائهم الشعبية البحرينية وآالتهم 
اإليقاعية مع كم من الكتيبات التعريفية بالعربية والفرنسية واإلنجليزية حاملين 
رسالة التراث الشعبي من البحرين إلى العالم لتأكيد استتباب األمن واالستقرار 

في ربوع مملكة البحرين ودحض كل ما يروج عن البحرين من أكاذيب. 
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يقول عبدالله يوسف المحرقي المنسق العام للمشاركات الدولية بالمكتب 
اإلقليمي للمنظمة الدولية للفن الشعبي بالمنامة:"تعتبر مشاركة الفرقة األهلية 
البحرينية في مهرجان الجزائر هذا العام فاتحة لمشاركات عالمية قادمة يخطط 
مهرجان  دعوة  لتلبية  اإلعداد  يجري  حيث  إليها  الدعوة  لتلبية  الفرقة  إداريو 
النمسا لفنون الشعوب بمدينة أندورف في سبتمبر والمهرجان الدولي العاشر 
العام  هذا  نوفمبر من  في  الجنوبية  بكوريا  أندونج  مدينة  في  القارات  لفنون 
إلى جانب مشاركات عدة للعام القادم مطروحة للبحث". وأكد المحرقي "بأن 
بوماهر  بحالة  جناع(  )دار  بمقر  سفرها  قبل  مكثفة  تدريبات  أجرت  الفرقة 
الرئيسي  العرض  المقررة في برنامج  الفنون  العريقة شملت  المحرق  بمدينة 
على المسرح إلى جانب الفنون الميدانية الحرة التي ستقوم الفرقة بتأديتها في 
الساحات العامة بمدينة تلمسان مقر المهرجان وهي فنون شعب البحرين التي 

تمثل بيئات البحر والبر والقرية ".
وكان المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة 
الدولية للفن الشعبي من مقره الرئيسي بالمنامة قد تولى دعم أعمال هذه الفرقة 
الوليدة ماديا ومعنويا، كما تولى تقديم استشارات بشأن ترشيح فرق اإلقليم 
الشعبية  الفنون  مهرجانات  أكبر  من  يعد  الذي  المهرجان  هذا  في  المشاركة 

العالمية التي تقام بانتظام ونجاح مضطرد في المنطقة العربية سنويا.
هذا  في  الفرقة  بها  شاركت  التي  الناجحة  األنشطة  من  العديد  بعد  ومن 
المهرجان وحازت إعجاب الجمهور عادت الفرقة إلى البحرين من بعد تجربتها 
الراغبين في  الفنانين  األولى لتعيد تنظيم صفوفها وتستقطب مجموعات من 
عضويتها، وقد تم تقسيم الفرقة حسب اختصاص كل فن من الفنون الشعبية 
إلى أن بلغ عدد أعضاء الفرقة 65 عضوا من أمهر المؤدين والفنانين الممارسين. 
وتؤمل )الثقافة الشعبية( أن يستمر نمو هذه الفرقة وتتواصل جهود العاملين 

بها لتحسين األداء استعدادا لمشاركات عربية وعالمية.
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Jamaïque, aux Indes occidentales, au Brésil 
et dans le reste de l’Amérique latine. 

Même si la découverte et la véritable ex-
pansion du café remontent à peine à cinq 
siècles, le café n’en est pas moins devenu 
un symbole d’ancienneté et de tradition, 
comme en témoigne, du reste, la place qu’il 
occupe dans les milieux les plus raffinés où 
il est servi, lorsqu’on est en famille, en 
commençant par le plus âgé et en terminant 
par le plus jeune, et, lorsqu’on reçoit, en 
privilégiant les invités, lesquels sont servis 
selon le même critère de l’âge. 

La préparation du café exige plus d’une 
heure de temps et l’utilisation de pas moins 
de trois cafetières. La première contient 
le « levain », c’est-à-dire les résidus de la 
précédente préparation ; la seconde sert à 
la cuisson du nouveau café qui est ensuite 
transvasé dans la troisième afin d’être servi 
aux convives. 

On appelle sada le café sans sucre. 
Lorsqu’on ajoute une petite quantité de 
sucre le café est alors dit : a’rrîha (juste 
l’arôme). Le café hilwa, lui, est très sucré. 
Quant à la couleur, on trouve le café  som-
bre et le café clair, que l’on appelle aussi 
café blond et qui n’est pas véritablement 

énergisant. La couleur de ce 
café, très apprécié en Arabie 
et dans la région du Golfe, 
tend au jaune, en raison du 
gingembre qui lui est addi-
tionné.

Les ustensiles pour 
préparer le café

Le « sac » à café : Il était 
fabriqué avec de la peau 
de gazelle et avait la forme 
d’une longue pochette dont 
le haut était fermé au moy-
en d’une lanière en cuir. Le 
café en grains était placé 
à l’intérieur de cette po-
chette avant la torréfaction, 
laquelle était quotidienne, 
car on ne conservait pas le 
café torréfié ou moulu pour 
ne pas en altérer le goût mais 
aussi pour ne pas se priver du 
plaisir de le torréfier, chaque 
jour, de l’écraser et de le 

laisser dégager son arôme sur le feu.  
 Al monqal ou al kanoun (le brasero) : 

il était en fer ou en cuivre, les cafetières 
étaient alignées sur la partie supérieure de 
ce brasero, lequel pouvait être remplacé 
par un trou que l’on remplissait de braises.

Les dalals ou baqarejs (sing. baqraj : 
cafetière) : fabriqués en cuivre, ils servai-
ent, l’un, au « levain », le second à la cuisson 
du café et le troisième à servir les convives, 
à tour de rôle. La thermos a récemment fait 
son apparition, mais le café que l’on y con-
serve ne garde pas longtemps sa fraîcheur, 
du fait que la vapeur qu’il dégage retombe 
dans le liquide alors que c’est précisément 
l’évaporation au contact du feu qui donne 
sa saveur au café. Hamed bin Maiqa Al Hab-
abi, protestant contre l’usage de la thermos 
et appelant au retour au baqrej, écrit : « Le 
café peu sucré se boit dans les fêtes et les 
cérémonies funèbres. Certains considèrent 
qu’il est de bon augure de verser le café en 
levant bien haut la cafetière ; d’autres, au 
contraire, condamnent cette pratique  en 
disant :

Ils versent le café par aveuglement
Et disent : Loué soit le Tout Puissant ».

http://www.roo7oman.com/up/files/220173.jpg
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Dans certaines régions 
d’Egypte et de Syrie la 
cafetière continue à être 
appelée « Chazli », en sou-
venir du cheikh. Le café se 
répandit au Yémen puis au 
Hîjaz, dans la presqu’île 
arabique, avant de pas-
ser en Syrie et en Egypte 
et de s’étendre au reste 
du monde. Au Xe siècle de 
l’Hégire, une controverse 
divisa les hommes de sci-
ence au sujet des vertus de 
cette plante.

L’Europe ne connut le 
café qu’au XVIIe siècle. Le 
premier salon qui lui était 
dédié ouvrit ses portes, à 
Istanbul, au début de ce 
siècle. Suivirent des salons 
à Vienne, puis en Angle-
terre (1652), en Allemagne, 
en France et dans les au-
tres pays d’Europe. Charles 
II voulut fermer les cafés, 
en Angleterre, y voyant des 
lieux propres à générer des 
désordres politiques, à in-
citer le peuple à se dresser 
contre le gouvernement et 
à abriter des mouvements 
susceptibles de nuire à 
l’ordre public. Cette dé-
cision ne put en rien em-
pêcher la multiplication des 
cafés, si bien qu’aucune ré-
gion au monde, ou presque, 
ne fut épargnée.

Certains estiment que 
le café vient à l’origine de 
l’Abyssinie où se trouve un 
village qui a donné son nom 
à cette plante qui pousse à 
l’état sauvage. Le café se-
rait ensuit passé au Yémen 
qui l’aurait répandu jusque 
dans les parties les plus 
éloignées du monde arabe 
avant qu’il ne fût connu 
dans l’île de Java, à Cey-
lan, au Surinam(1781), à la 

L ’auteur souligne que 
le premier à avoir 
découvert le café qu’il 

a préparé à partir d’une plante 
qui pousse au Yémen, est le 
Cheikh Al Aydrous, mort en 909. 
Au cours d’un de ses périples, 
ce voyageur est en effet passé 
devant des caféiers produisant 
en abondance des grains que nul 
ne songeait à utiliser. En ayant 
consommé, le Cheikh remarqua 
que le café détend l’esprit, 
prolonge la veille et donne plus 
d’ardeur à la pratique de la foi. Il 
en fit sa nourriture quotidienne, 
en mangeant et en buvant et 
encourageant ses disciples à 
suivre son exemple. 
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L ’expression populaire de « la perle de la sagesse » a souvent 
désigné, surtout en orient, des livres consacrés à la médecine, 
à la vie, à l’inspiration, à la guidance… Les Chinois croyaient 

en effet que la perle est constitutive du cerveau du dragon et qu’elle 
est donc le symbole de la sagesse. Pour obtenir un tel trésor on devait 
tuer le dragon.

L’idée était que l’homme qui aspire 
à posséder le savoir et la sagesse doit 
consentir les plus grands sacrifices afin 
d’y parvenir. Il doit passer par diverses 
expériences et surmonter de terribles 
épreuves, tant physiques que morales. Cet 
itinéraire s’appelait « le périple du héros » 
et sa signification profonde était que 
l’homme doit se débarrasser de ce qu’il a 
retenu jusque-là de la vie pour s’élever vers 
ce qui est plus noble et plus gratifiant afin 
d’accéder à la « perle de la sagesse». 

Nous sommes en effet, face à notre 
intériorité, comme devant un immense 
océan où nous entrevoyons, au cœur de 
l’obscurité la plus épaisse, une perle 
scintillante. Blessures anciennes accumulées 
et concentrées, un amour à découvrir, et une 
sagesse à acquérir : allons-nous, alors, nous 
embarquer sur un tel océan et affronter les 
terribles dangers qu’il recèle pour accéder 
à ce trésor ?

On peut, à partir de ces données, 
facilement comprendre que la perle soit 
liée à la santé, à la chance, à la richesse ou 
à la beauté. Mais il est difficile d’expliquer 
qu’elle ait également été associée à la 
tristesse et aux larmes. On peut supposer 
que cela avait un rapport avec les dangers 
que devait affronter le pêcheur lorsqu’il 
plongeait à la recherche de cette pierre 
rare. Mais peut-être y verra-t-on aussi une 
allusion à la nécessité de briser l’huître 
pour en extraire la perle, ce qui constitue 
une sorte de meurtre, si négligeable qu’en 
paraisse l’objet. 

Mais l’explication la plus simple du 
rapport entre la perle et la larme réside 
dans la formation même de la première. Le 

mollusque qui vit à l’intérieur de l’huître 
sécrète en effet la matière rocheuse qui va 
devenir une perle pour se protéger contre 
l’intrusion dans son organisme d’un grain 
de sable ou d’un éclat d’origine végétale, 
exactement comme l’œil humain sécrète 
des larmes lorsqu’il est agressé par une 
poussière ou un grain de sable. L’œil a la 
forme de l’huître ; les paupières s’ouvrent 
et se referment de la même façon que le 
coquillage ; dans un cas comme dans l’autre, 
des larmes sont sécrétées. Mais la perle 
est le plus beau des accomplissements : le 
mollusque, animal vulnérable entre tous, 
a pu transformer la nuisance en une pierre 
admirable. Ainsi devons-nous apprendre 
à grandir des malheurs même qui nous 
frappent. 

Dans notre existence, le destin (ou 
le déterminisme) et le libre arbitre sont 
inséparables autant qu’indissociables. Il 
nous arrive de nous attirer volontairement 
des ennuis, mais ceux-ci peuvent 
également nous tomber dessus sans que 
nous en sachions la raison. Les épreuves 
qui en résultent peuvent nous paralyser 
moralement, nous priver de toute prise 
sur le réel, nous séparer des êtres et de la 
vie, nous faire perdre le sommeil et le goût 
des choses. Ces épreuves, nous ne pouvons 
feindre de les ignorer ni, dans bien des 
cas, tenter de les surmonter, car elles se 
seront profondément « incrustées » sous 
notre peau. Certains vont succomber sous 
leur poids, d’autres en tireront des leçons 
utiles, d’autres encore y trouveront un 
chemin vers la gloire grâce à leur créativité, 
aux réalisations qu’ils auront accomplies ou 
simplement à la patience dont ils auront 
fait preuve.
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LES 
PERLES 
ET LES 
LARMES
Bazzeh Al Batini (Koweït)
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une sortie, neuf une entrée, deux ont livré 
passage à un cours d’eau et l’un en a bu ? » 
Salomon répondit : « Pour les sept ce sont 
les sept jours de la menstruation ; pour les 
neuf ce sont les neuf mois de la grossesse ; 
quant aux deux ce sont les deux seins de la 
mère ; l’un, enfin, désigne l’enfant. »

La devinette dans l’ancienne poésie 
arabe

Elle est apparue dans l’ancienne poésie 
arabe, notamment au cours du moyen-âge. 

La devinette dans le conte populaire

Certains contes populaires comportent 
des devinettes particulièrement ardues.

La devinette dans la poésie populaire 
arabe

La poésie populaire arabe est 
particulièrement riche en devinettes de 
tout genre qui traduisent pour la plupart 
diverses formes de quête du savoir en même 
temps que la volonté de joindre l’utile à 

l’agréable en évoquant de façon détournée 
les problèmes sociaux, intellectuels, 
environnementaux les plus complexes.

La devinette dans la poésie nabatéenne

La poésie populaire des Nabatéens est 
l’une des formes anciennes de la poésie 
populaire arabe, voire universelle, à avoir 
donné une place très importante à l’art de 
la devinette.

La devinette dans la poésie des Atabas

Il est de tradition parmi les Atabas, 
populations de la vallée de l’Euphrate, 
de réciter au cours de leurs soirées des 
poésies comportant des devinettes. Mais, 
au contraire de la tradition nabatéenne 
qui implique que la réponse se fasse par la 
récitation d’un vers de forme semblable à 
celui qui pose la question de l’énigme, les 
Atabas ont coutume d’improviser oralement 
la réponse poétique. 

www.sxc.hu
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L’étude comporte les parties suivantes :

Origines de la devinette :

Maurice Flied écrit dans l’étude qu’il 
consacre à la question que : « la devinette 
remonte aux âges les plus lointains, lorsque 
l’homme primitif cherchait à exercer son 
esprit à s’adapter à son environnement. Plus 
la vision des choses s’affinait plus grand, 
en effet, était le désir de comprendre les 
phénomènes naturels et les manifestations 

de la vie et de saisir les lois du monde 
environnant. »

La devinette dans l’héritage oral

Le patrimoine populaire recèle des 
milliers de devinettes de diverses natures 
dont une petite partie seulement a pu être 
recensée. Parmi les devinettes orales les 
plus célèbres, nous citerons cette énigme 
proposée par la reine de Saba au roi 
Salomon : « Que signifie : sept ont trouvé 

LA DEVINETTE DANS LA 
LITTERATURE POPULAIRE
Mohamad barko )Syrie(

L ’étude traite de la devinette dans la littérature populaire 
arabe, en tant qu’elle constitue une forme littéraire 
populaire aussi ancienne que la légende. La devinette 

n’est pas un simple assemblage de mots sans lien les uns avec les 
autres que le récepteur est appelé à décrypter mais un art populaire 
au sens plein du terme. 
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les voyages ont perpétué entre les peuples, 
au long des siècles. Ni le temps ni le lieu 
ne déterminent la forme ou le contenu du 
conte, lequel est moins concerné par les 
détails ou les informations contingentes 
que par l’enseignement et la valeur éthique 
qui sont porteurs d’une vision émanant de 
la sensibilité populaire.

Les contes traitant des métiers manuels 
sont, à la vérité, peu nombreux, surtout 
lorsqu’il s’agit de définir de façon précise 
un métier exigeant  l’utilisation de tel ou tel 
outil, tel que celui de boucher, de forgeron, 
de couturier, de coiffeur, de tisserand ou 
de fileur. L’auteur a à cet égard écarté les 
contes traitant de professions ou fonctions 
telles que celles de juge, de médecin, de 
maître d’école, de marchand, de prince, de 
ministre ou de roi, sachant que ces contes 
sont bien plus nombreux que ceux consacrés 
aux métiers manuels. Il est à noter aussi 
que la plupart des contes évoquant les mé-
tiers manuels n’ont pas pour objet le métier 
en soi, mais visent à développer une idée, 
un enseignement en mettant l’accent sur la 

valeur que représente ou peut représenter 
le métier à l’intérieur du récit. 

Telle est, de façon générale, la nature 
du conte. Mais l’auteur a pu s’arrêter sur 
un petit nombre de contes où le métier en 
tant que tel revêt une signification par-
ticulière. Il constate que la plupart de ces 
récits font l’apologie du métier dont ils 
traitent ; on rencontre même des contes 
qui mettent en garde contre le fait de ne 
posséder aucun métier, exhortant leur au-
ditoire à en acquérir un, quel qu’il soit. Les 
métiers « féminins », notamment le filage 
du coton, sont mis en valeur dans nombre 
de contes qui représentent le travail de la 
femme comme une forme de délivrance et 
de réalisation de soi. 

L’auteur souligne le caractère sérieux 
de la plupart des contes traitant d’un mé-
tier. Ces contes ont le plus souvent une fin 
heureuse. En revanche, et si l’on excepte 
les célèbres contes et anecdotes satiriques 
de Jha (Goha), qui constituent un corpus à 
part, très peu nombreux sont les contes qui 
tournent en dérision un métier.

http://www.fustat.com/dimashq/67.jpg
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L ’étude porte sur le rapport entre le 
travail manuel et le conte populaire. 
L’auteur définit brièvement ce travail 

en le distinguant des autres professions. Il définit 
également le conte avant de passer en revue les 
formes et manifestations des métiers manuels 
dans les contes populaires en les classant en 
cinq catégories :

LES METIERS MANUELS DANS LES 
CONTES SYRIENS

Ahmad Ziad Mohbek ( Syrie)

 les contes faisant l’éloge du métier ; 
les contes faisant la satire de certains mé-
tiers ; les contes conférant au métier une 
valeur ou une philosophie ; les contes sur les 
femmes au travail ; et enfin les contes criti-
quant l’absence de métier. L’auteur met en-
suite Chaque conte est brièvement résumé, 
analysé et documenté. Le résumé est donné 
non pas dans le dialecte d’origine mais en 

arabe littéral, la valeur du récit résidant 
dans sa structure et ses différents éléments 
constitutifs plutôt que dans son élaboration 
linguistique. Seuls font exception les prover-
bes, plus difficiles à rendre en arabe clas-
sique.

Le conte est une des formes du patri-
moine populaire. Il est transmis oralement, 
de génération à génération, en gardant sa 
structure générale ainsi que ses constituants 
fondamentaux qui se répètent d’un conte à 
l’autre et représentent autant d’unités struc-
turelles ou motifs. L’inventeur ou, si l’on 
préfère, le premier auteur du conte n’est 
pas connu. Car il s’agit d’une production 
cumulative, œuvre d’anonymes, enfants du 
peuple doués d’un réel talent de conteurs. 

Le conte subit le plus souvent des trans-
formations : telle péripétie est avancée, 
telle autre retardée ; ce n’est pas un texte 
fixé à jamais dans sa forme ou dans un style 
uniques ; le style ne cesse d’évoluer, avec 
des réductions, des adjonctions, des affine-
ments, des relâchements, au gré du talent 
et des performances stylistiques  du conteur. 
La langue est le dialectal du pays où le récit 
est raconté. On a pu noter une grande simil-
itude entre les contes, notamment dans les 
pays arabes, mais aussi, fort souvent, dans 
d’autres pays du monde, si bien que l’on 
peut penser à une matrice unique ou se de-
mander si ces récits n’ont pas fait partie de 
ces échanges que la guerre, le commerce, 

http://www.fustat.com/dimashq/68.jpg
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Soulignons que La Morphologie du conte 
du folkloriste russe Vladimir Propp fut la 
tentative la plus marquante d’analyse 
structurale de ce type de récit. Propp est en 
effet passé de la construction de modèles 
sur la base des contenus narratifs à celle de 
modèles fondés sur la structure du conte. 
Cette approche a connu un regain d’intérêt, 
au cours des années 50 et 60, en symbiose 
avec l’évolution du contexte scientifique 
de l’époque. Al Jawhari estime que « les 
notions de types et de motifs reflétaient les 
tendances qui prévalaient à une époque où 
la collecte sur le terrain se faisait sans grand 
souci de méthode. Propp a pu mettre en place 
une trame générique capable d’expliquer la 
structure de la totalité des contes populaires 
russes. »

Telle fut également l’approche suivie 
par le folkloriste américain Alan Dundes 
lorsqu’il entreprit l’analyse structurale 
d’un ensemble de contes populaires dans 

son article intitulé : « Morphologie des 
contes populaires des Indiens d’Amérique du 
Nord ».

Claude Lévi-Strauss eut le mérite d’attirer 
l’attention sur le fait que l’étude de la 
structure horizontale et du discours narratif 
ne saurait à elle seule suffire pour atteindre 
les significations profondes du récit et qu’il 
est indispensable de mettre en évidence les 
relations paradigmatiques qu’il a comparées 
à la partition musicale de l’orchestre, 
laquelle définit pour chaque instrument la 
ligne mélodique horizontale à suivre, tout en 
opérant, dans le même temps, la jonction 
entre l’ensemble des instruments afin de 
construire cette harmonie qui confère 
à la performance orchestrale toute la 
signification et toute la profondeur requises. 
L’analyse du conte populaire proposée par la 
présente étude se veut une application de 
cette méthode structurale paradigmatique 
développée par Lévi-Strauss.

L a théorie structurale 
trouve son origine 
dans la linguistique 

européenne, mais ses 
domaines d’application se 
sont élargis à certains secteurs 
de la sociologie, notamment 
ceux qui sont concernés par 
les cultures populaires (le 
folklore), où le structuralisme 
fut de toutes les théories qui 
sont apparues dans les années 
soixante la plus influente et la 
plus attractive.

29



Culture Populaire     Automne 2011
15

LA THEORIE STRUCTURALE
APPLIQUEE A L’ANALYSE DES 
CONTES POPULAIRES
ALI Ebrahim AL Dhaou(Soudan)
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B – Pour la fonction sociale, le conte est 
destiné à nous rappeler le rôle de la 
femme dans la vie, à travers les thèmes 
de l’éducation des jeunes filles, du 
respect de l’épouse, de la valeur du 
travail (à travers les personnages du 
marchand de légumes et du marchand de 
tissus). On y voit également des jeunes 
filles rêver de chaussures en or. Pour le 
nom de l’héroïne, « Collier de grenades 
en or » (mais aussi « cache-col en or »), 
on y verra sans doute une allusion à la 
très grande beauté de cette jeune file.

Ces données sociales et spirituelles sont à 
l’arrière-plan de ce conte qui appartient au 
patrimoine narratif du peuple palestinien. On 
y voit se développer et s’épanouir, au sein de 
la société palestinienne, la personnalité de 
l’enfant de ce peuple ; on suit le Palestinien 
dans son combat contre les forces du mal ; 
on le voit réaliser la plénitude de son être, 
toujours à la recherche des constantes 
d’une personnalité équilibrée, aspirant à 
la maturité et à la quiétude, en dépit des 
grandes difficultés qui entravent sa marche 
en avant. 

Deuxième conte : « S’opposer au destin »

Il s’agit d’un conte populaire et non d’un 
récit merveilleux.

Une analyse précise des syntagmes narratifs  
révèle deux fonctions : le pari (la question 
posée est : qui est capable de s’opposer à la 
loi du destin ?) et l’échec du pari.

La première de ces fonctions tourne 
autour du thème central du récit dont elle 
constitue le fil conducteur. La seconde 
c’est le passage à l’expérience vécue et les 
efforts déployés pour trouver une réponse à 
la question posée par la première fonction. 
Elle constitue l’application scientifique 
qui révèle clairement la réponse, celle du 
premier auteur du récit, celle du narrateur 
qui a pris la relève, celle de l’auditeur et 
celle du corps social.

Une fois expliquées les péripéties de ce 
conte populaire et mises en évidence ses 
fonctions et motivations spirituelles qui 
sont celles du peuple palestinien qui l’a 
créée, développée et conservée, depuis 
les temps anciens jusqu’à nos jours, nous 

pouvons souligner :

A – la rigueur structurelle du texte : l’un 
des points essentiels est l’unité du sujet 
que résume cette question : existe-t-il 
un être au monde qui soit capable de 
changer le cours du destin qui relève de 
la volonté divine ? La réponse est non : 
nul être, serait-il cet animal mythique 
appelé la anqa, ne peut rien contre le 
destin ;

B – les personnages du conte : on notera que 
le personnage axial est celui de Suleyman 
al Hakim (le roi Salomon) dont la sagesse 
est devenue légendaire autant que sa 
science des chants des oiseaux et son 
emprise sur les animaux qui lui obéissent 
au doigt et à l’œil ; ces éléments 
donnent au thème du récit toute sa 
force ; on notera également la présence 
de cet animal mythique, la anqa, qui 
est capable de prouesses qu’aucun être 
humain ne peut accomplir ; quant au 
corbeau et à la chouette, ils symbolisent 
aux yeux du peuple palestinien le 
mauvais sort ; ces oiseaux figurent dans 
ce conte dont l’origine, le contenu et le 
dénouement sont connus pour donner 
forme à ces idées d’échec et de défiance 
face à l’avenir qui tournent dans l’esprit 
de l’homme palestinien ;

c – le thème du conte : l’imagination 
populaire a inventé les péripéties du 
conte en vue d’un seul objectif : la foi 
dans le destin en tant qu’il traduit la 
volonté divine ; le conte commence par 
une question où l’on pourrait suspecter 
un doute quant à cette volonté et à la 
capacité des hommes à l’affronter ; 
mais l’expérience, telle qu’elle se 
traduit à travers les péripéties du 
récit, et qui constitue la réponse à la 
question, est un résumé éloquent des 
présupposés du conte ; elle commence 
par une situation de déséquilibre et de 
doute – pour reprendre la terminologie 
des spécialistes – et se termine par 
la certitude qui traduit la position 
intellectuelle de l’homme du peuple, 
au sein de la société palestinienne, cet 
homme qui a foi en Dieu et en la volonté 
divine.

27
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L ’auteur part de 
l’analyse et de 
l’interprétation de 

deux contes appartenant 
aux registres légendaire et 
populaire pour mettre en 
évidence les ressorts spirituels 
de ces récits et saisir, à partir 
de là, certains contours de la 
personnalité du Palestinien 
avec les changements et 
évolutions qui l’ont affectée.

Premier conte : « Le collier de grenades 
en or » :

La spécialiste égyptienne, Dr Nabila 
Ibrahim, a également procédé à l’analyse 
morphologique de ce conte, dans son 
ouvrage Nos contes populaires, même si 
elle souligne que ce conte ne figure pas 
dans les recueils de contes arabes qui sont 
en sa possession.

Le lecteur attentif verra dans ce 
récit le combat de l’homme avec lui-
même, quelles que soient les épreuves 
qu’il connaît dans sa vie. Mais, à côté de 
cette visée psychologique et humaine, le 
conte, populaire dans sa conception et son 
contenu, est destiné à procurer un moment 
de détente au récepteur. 

A – Pour la psychologie, le conte a des 
significations liées aux épreuves que 
l’homme – de façon spécifique, ici, 
l’homme palestinien – doit affronter, 
tantôt face à lui-même, tantôt face à 
des forces extérieures. Ces épreuves 
que subit  le héros du conte populaire 
constituent probablement l’élément qui 
captive l’auditoire, à travers le processus 
d’identification à ce héros.

Quant au personnage de la jeune fille qui 
porte le nom de « Collier de grenades en 
or », il nous permet de vivre des expériences 
humaines de recherche et de réalisation de 
soi.

26

LE CONTE POPULAIRE,UN MOYEN 
POUR COMPRENDRE LA CULTURE 
POPULAIRE DE LA PALESTINE
omar Al sarissi)Jordanie(
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L’étude a pour objet la présence du 
patrimoine dans l’action théâtrale, que 
ce soit au niveau du texte ou de la scène. 
L’auteur part du constat que cette présence 
est le plus souvent considérée comme 
relevant d’une technique à caractère 
ponctuel ou d’une démarche esthétique 
à laquelle le dramaturge ou le metteur 
en scène recourent, en cas de besoin. 
Beaucoup partent en effet de cette  idée, 
toute illusoire, que le patrimoine, en tant 
qu’il figure sous la forme de péripéties, 
de personnages, de comportements 
individuels ou collectifs, constitue une 
série de masques que l’écrivain utilise 
pour contourner la censure de la liberté 
d’expression, toujours présente au plus 
profond du corps social. C’est ainsi que 
les critiques voient l’engouement de 
beaucoup d’écrivains pour les sujets tirés 
du patrimoine, de l’Histoire, des mythes 
et légendes le symptôme d’une crise des 
libertés dans les sociétés arabes, liée 
au contrôle exercé par les autorités, la 
religion et les traditions. 

L’auteur estime qu’une telle approche 
témoigne d’une méconnaissance de 
l’essence du théâtre autant que du 
patrimoine, méconnaissance relevant d’une 
perception qui fait du théâtre un répertoire 
de thèmes qui se heurtent aux interdits 
sociaux. Une telle approche a sans doute 
contribué à mettre le théâtre en conflit 
avec la société, les autorités, les lois et les 
traditions. Le théâtre a ainsi été assimilé 
à la sphère politique et idéologique. Il 
est devenu, d’un côté, une des cibles de 
la politique culturelle officielle et, de 
l’autre, un instrument entre les mains des 
opportunistes politiques de tous bords, ce 
qui n’a pas peu contribué à assécher pour 
une part la créativité au profit d’un discours 
idéologique s’appuyant sur le patrimoine 
et se cachant derrière différents masques, 
tels que les personnages, les péripéties et 
les symboles, lesquels étaient associés de 
façon compulsive à ce patrimoine.

Pendant plus de trois décennies et 
jusqu’à nos jours, la réflexion sur le théâtre 

a été liée au mot d’ordre du retour au 
patrimoine pour faire renaître un théâtre 
arabe authentique ou un 
type de drame ayant 
une identité arabe 
ou encore un théâtre 
fondé sur une 
d r a m a t u r g i e 
a r a b e 
typique. La 
problématique 
de la scène 
a r a b e 
s’est ainsi 
concentrée 
sur un retour 
au patrimoine dénué d e 
tout arrière-plan conceptuel. 
Beaucoup ont vu dans ce mouvement une 
nouvelle forme de théâtre expérimental, 
d’autant plus que le processus s’inscrivait 
dans le cadre d’un vaste débat sur la 
tradition et la modernité dans la culture 
arabe et leur impact sur l’art, la pensée, la 
politique, la société et le développement.

Le patrimoine au théâtre ne doit être 
perçu que comme un processus constitutif 
de ce tissu d’épure, de profondeur et de 
complexité qu’est le texte  dramatique – 
constitutif aussi de l’espace dont ce texte 
fait récit. Que le patrimoine figure en tant 
que tel, ou par le jeu de l’intertextualité 
ou de l’imaginaire, il est exposé à la 
contradiction ou à l’opposition face à des 
formations textuelles parallèles qui sont 
en nombre illimité. 

Le patrimoine est en effet un facteur 
interne de cohérence organisé autour 
d’images et d’idées et non pas une charge 
externe faite de lectures et de projections 
herméneutiques, ainsi que l’ont 
présupposé tant de textes dramatiques 
« idéologiques ». Le patrimoine ne doit 
donc être perçu dans ce cadre qu’en tant 
que processus mental qui se déroule à 
l’intérieur du texte et dont la structure est 
inséparable d’autres processus mentaux en 
nombre illimité.

25
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L a mémoire cumulative est l’addition symbolique des mémoires 
individuelles. Elle est le fondement de l’identité et du devenir 
de chaque société. Peut-on, d’un autre côté, considérer 

cette mémoire comme une compensation au déficit dont pâtit toute 
collectivité humaine ? Jabeur Osfour écrit : « La mémoire culturelle 
ne restitue le plus souvent que ce qui fait écho à ses préoccupations, 
à ses inquiétudes et à ses aspirations présentes; 

LA PLACE DU PATRIMOINE AU THEATRE :

UNE INTRODUCTION POUR 
SIPER LES ILLUSIONS

Ibrahim Abdallah Ghulom (Bahreïn)
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l’un des affluents de la culture arabe, 
même si on y décèle certains caractères 
spécifiques. On a même l’impression que 
les chants diffusés par les diverses chaînes 
et stations n’ont d’autre fonction que de 
couvrir tant bien que mal l’événement en 
attendant de passer à autre chose. 
Nous ne disposons à cet égard d’aucun 
chant patriotique au sens strict du terme 
dont nous pourrions dire qu’il s’est gravé 
dans nos mémoires, aucun que nous 
pourrions fredonner, que nos enfants se 
plairaient à reprendre ou qui se serait 
inscrit au plus profond de notre être. Cela 
pourrait s’expliquer par le sentiment que 
nous étions à l’abri de tout événement 
susceptible d’ébranler notre existence et 
de menacer notre avenir. Oui, nous étions, 
tous, inconscients, sans souci du lendemain, 
et la vie s’écoulait, douce et paisible, 
pour ne pas dire dans l’indifférence à 
toute chose sérieuse. Même le drapeau 
national, qui est le symbole historique et 
politique du pays, n’était guère perçu que 
comme une bande de tissu bicolore que 
nous regardions flotter au-dessus des mâts 
et des bâtiments, à l’occasion des fêtes 
et des cérémonies officielles.  La Fête 
nationale elle-même n’était rien de plus 
qu’un jour de congé supplémentaire. 
Il est des peuples qui ont besoin en fait 
d’un choc puissant pour les réveiller de 
leur léthargie, pour leur faire comprendre 
que la vie recèle bien des périls, que toute 
forêt cache des monstres friands de chair 
humaine et que nombreux sont ceux qui 
guettent la moindre faille pour anéantir 
la sérénité des peuples pacifiques, parce 
qu’ils veulent être les seuls à jouir de la 
paix, de la quiétude et de la sérénité. 
Les événements qui ont affecté le Bahreïn, 
au cours de la dernière période et les 
convoitises de l’étranger qui ont mis en 
danger la sécurité du pays ont suffi pour 
rallumer la flamme nationaliste et réveiller 
la ferveur patriotique autant que la 

conscience des valeurs, des symboles et 
des fondements culturels du pays. Ce fut 
comme si les gens sortaient d’un sombre 
tunnel vers la pleine lumière du jour, 
découvrant des réalités nouvelles et un 
profond attachement à tout ce qui touche 
à la vie du pays et, dès lors, soucieux de 
s’affirmer personnellement concernés par 
chaque détail de l’existence de la nation 
et responsables face à chaque événement 
susceptible d’en affecter la sérénité. 
La patrie est devenue le centre des 
conversations familiales, des discussions 
sur les lieux de travail, des débats parmi 
les cercles d’amis. Les enfants eux-mêmes 
ont commencé à poser en toute innocence 
des questions sur la patrie, questions qui 
étaient absentes sinon volontairement 
gommées de leur esprit. On les voit 
maintenant brandir des drapeaux et les 
porter sur eux comme autant d’ornements. 
On voit les jeunes sillonner les avenues 
avec leurs voitures décorées de symboles 
nationaux, en clamant des mots d’ordre 
patriotiques. Certains d’entre eux se 
sont engagés dans de vastes lectures 
d’ouvrages politiques ou économiques 
pour comprendre la signification des 
événements. Tout s’est passé, comme si, 
au-delà de toute considération d’âge, 
chacun voulait témoigner de sa profonde 
appartenance à la patrie. Les heures que 
nos jeunes perdaient dans des activités 
sans intérêt véritable sont désormais 
consacrées à mettre les outils électroniques 
les plus sophistiqués au service de la 
nation. 
Mais… avions-nous réellement besoin d’un 
tel séisme et d’un tel réveil tardif pour 
comprendre à quel point la patrie est 
précieuse ? Disons simplement ces mots : à 
quelque chose malheur est bon.
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A QUELQUE 
CHOSE MALHEUR 
EST BON

PRÉFACE

Nous n’avons cessé, des années durant, 
de souligner l’importance de la culture 
nationale et la nécessité de lui accorder la 
place qui lui revient et de l’enraciner dans 
la conscience de nos jeunes générations. 
Lorsque nous demandons à nos enfants de 
nous parler des composantes de la culture 
nationale bahreïnie, beaucoup d’entre 
eux sont incapables de répondre, car ils 
ignorent jusqu’au sens de cette expression. 
Certains de nos intellectuels ont même 
du mal à s’accorder sur la définition de 
ce terme, quand ils ne sont souvent pas 
capables d’en préciser le contenu.
Au cours des dernières années, le Bahreïn 
et les autres Etats du Golfe arabe ont 
essayé d’intégrer à leurs programmes 
scolaires officiels des enseignements 
propres à développer chez les apprenants 
le sentiment patriotique et de les former 
à donner par des actes concrets une 
signification à leur appartenance à 
la nation. Mais nul n’ignore que ces 
initiatives n’ont bien souvent rencontré 
qu’indifférence parmi les élèves et les 
étudiants des universités, lorsqu’ils n’ont 
pas suscité chez certains d’entre eux des 
formes de rébellion. Même les hymnes et 
les chants patriotiques qui accompagnent 
les grandes célébrations sont restés, 
dans leur grande majorité, fort éloignés 
de toute idée de loyauté à la patrie et 
d’appartenance sincère à la terre et à la 
culture du pays, cette culture qui constitue 
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Sri Lanka), Surinam (in 1781), the 
West Indian island of Jamaica, 
Brazil and South America.

Coffee is considered a sign of 
being cultured and, over time, 
certain traditions and rituals have 
become associated with coffee. 
Arabs believe that serving coffee is a 
sign of nobility, and the oldest person 
is always served first. Guests are also 
given priority when coffee is served. 

It takes over an hour and three 
coffeepots to prepare Arabic coffee. 
One coffeepot is used to brew the coffee, 
one to prepare the coffee, and the third to serve the 
coffee.

Plain coffee, (qahwah sādah), is not sugared, 
while Al Riha coffee is drunk with a little sugar, and 
sweet coffee is served heavily sugared. As for coffee 
roasting, there is dark coffee and light golden 
coffee. Ginger is often added to the latter, which 
is popular mostly in the Arabian Gulf countries.  
 
Coffee-related tools:Coffee bag: Traditionally made 
of gazelle leather, the bag has a leather drawstring 
and it keeps coffee beans fresh. Small quantities of 
coffee beans are roasted daily for their delicious, 
fresh taste and for the enjoyment of the process 
of roasting, grinding and preparing the coffee.The 
brazier: Fire is lit in a brazier made of iron or 
copper, and then the coffeepots are placed on it. 
Some use a small pit instead.  

Coffeepots:  These are made of copper, with one 
pot used for preparing the coffee, one for brewing, and a 
third smaller pot with a longer handle for pouring. Nowadays 
people use vacuum flasks, but Hamid Bin Mayiqah Al Hubabi 
advises that coffee should not be kept in a flask for long 
or it will lose its fresh taste and the steam will condense, 
while coffee in a pot placed directly over the fire will retain 
its taste and the steam will evaporate.

Coffee is served at weddings and served without 
accompaniments at gatherings to offer condolences. Some 
consider spilt coffee as a good omen while others disagree, with 
one proverb that translates as “The clumsy spill coffee and claim 
it is a sign of good luck”.
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Sheikh Al ‘Idraws, a Sufi of the Shadhili 
order, then began eating and drinking coffee 
and recommending it to his followers. In 
some areas of the Levant and Egypt, people 
still call the coffeepot ‘Shadhili’. After Al 
‘Idraws’s discovery, coffee spread through 
Yemen, Arabia, the Levant and Egypt and 
then to the rest of the world, although 
scholars’ opinions of coffee differed in the 
early tenth century AH.

In Europe, coffee was unknown until the 
beginning of the seventeenth century AD. 
The first coffee shop opened in Istanbul, 
followed by coffee shops in Vienna and 

England in 1652, and then others opened 
in Germany, France and the rest of the 
Europe. Charles II decided to close coffee 
shops in England because people used them 
as places to meet and discuss politics, but 
this did not stop coffee from spreading 
throughout the world. 

Some believe that coffee originally 
came from Ethiopia, and they attribute its 
name to Kafa, a small Ethiopian village. 
It is assumed that coffee beans came to 
Yemen from Ethiopia, and then spread 
to the southern Arab countries before 
reaching Java, Ceylon (the former name of 

18

Arabic coffee 
Abdul Karim Eid Al Hashash (Syria)

Sheikh Al ‘Idraws, who 
died in 909 A.H., 
discovered coffee in 

Yemen. During his travels, 
he came across coffee trees 
and ate the beans. He found 
they refreshed him and kept 
him alert, which allowed him 
to worship more vigorously. 
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The dragon, a symbol of wisdom, must 
be killed if one is to access the treasure that 
it contains. This implies that a person who 
seeks knowledge and wisdom has to endure 
major hardships, experiences and physical 
and mental suffering on his quest.

The pearl of wisdom can only be acquired 
after one has let go of one’s previous life 
in order to reach for the best and most 
valuable. We stand before the great ocean 
inside ourselves and espy in the dark a 
shining pearl, accumulated wounds, love 
as yet undiscovered, and wisdom to be 
gained. Are we willing to travel that ocean 
and confront risks in order to arrive at the 
treasure?

It is easy to guess why the pearl is 
associated with health, good omens, money 
and beauty, but harder to understand 
why it is also associated with sorrow and 
tears. Some would suggest that pearls are 
associated with sadness because they are so 
hard to find, and because pearl divers face 
so many dangers. Another view is that one 
has to crack open an oyster and end a life in 

order to get the pearl!

The simplest explanation for the 
correlation between pearls and tears lies in 
how a pearl is formed. In response to an 
irritant that enters the oyster shell, the 
mollusk in the oyster shell secretes nacre in 
a process reminiscent of the tears secreted 
when the human eye is irritated by sand 
or dust. The shell is shaped like an eye 
and it opens and closes just as eyelids do, 
and both oysters and eyes shed tears; the 
pearl is one of the noblest of achievements 
because the weak mollusk transforms pain 
into something precious. We can also learn 
to transcend pain.

Freedom of choice and destiny are very 
close. Sometimes we get ourselves into 
trouble and sometimes we do not know 
how we came to be in trouble. Trouble may 
paralyze, numb and isolate us, even making 
our life hell. Troubles cannot be forgotten 
or ignored. Some people are subdued by 
them, some learn important lessons and 
some respond with creativity.

Pearls and tears 
Bazzeh Al Batini )Kuwait( 

The pearl of wisdom’ is a generic term 
used in the East to describe many books 
and references to medicine, guidance 
and inspiration. The Chinese believe 

that dragons’ brains are made of pearl.



15
Folk Culture    Autumn 2011

20
15
16



15

The paper consists of the following 
sections:

The riddle’s emergence Morris Field 
believed that riddles have been formulated 
since ancient times when primitive 
humans were attempting to adapt to their 
surroundings by developing a desire to 
understand natural phenomena and laws 
and their own lives.

Riddles in traditional folktales Heritage 
is rich in different types of riddles, most of 
which are oral. The Queen of Sheba, Bilqis, 
challenged Prophet Solomon (peace be upon 
him) with a riddle when she asked, “What do 
you say of seven leave and nine enter; two 
pour out the draught and only one drinks?” 
Solomon responded, “Seven are the days of 
woman’s menstruation, nine the months of 
her pregnancy; her two breasts nourish the 
child, and one drinks.” 

 The riddle in ancient Arabic poetry 
Ancient Arabic poetry and the Arabic poetry 
of the Middle Ages often included riddles. 

Riddles in folk stories Some Arabic folktales 
involve perplexing riddles. Riddles in 
vernacular Arabic poetry

Vernacular Arabic poetry is replete with 
riddles that reflect diverse thought patterns, 
the value of knowledge and the common 
person’s desire to spend leisure time in 
educational and entertaining ways. The 
riddles in vernacular Arabic poetry reflect 
social, intellectual and environmental 
issues.

Riddles in Nabati (Bedouin) poetry 
Riddles appear frequently in Nabati 
(Bedouin) poetry, one of the oldest forms of 
vernacular poetry in the Arab world.

Riddles in Ataba (poetry written for 
Ataba songs) Centuries ago, the islanders 
of Mesopotamia used to exchange riddles in 
the evenings; people would pose a riddle in 
Ataba and others would answer in the same 
form

15
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The riddle is a popular literary form as old as the myth; a riddle is 
distinguished as a popular art, not merely a series of ambiguous 
words that form a puzzle.

14

The 
riddle in 
folklore  
abdo barko (Syria)
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The article then 
attempts to link crafts 
to Islamic values   and 
principles by referencing 
Quranic verses, Prophetic 
sayings and traditional 
discourse such as 
proverbs and idiomatic 
expressions. The article 
includes summaries and 
brief analyses of the 
Standard Arabic version 
of folktales that were 
originally narrated in 
colloquial dialects, owing 
to the belief that the 
general value of the tales 
lies in their components 
and structure, not in the 
language in which they 
are narrated. Only the 
proverbs are expressed 
in dialect.

The folktale is a type 
of folklore; it is a story 
passed orally from generation to generation 
retaining its general structure and essential 
elements that form permanent motifs. Both 
the folktale’s creator and its first narrator 
are unknown; it is either the creation of 
the collective culture, or the creation of 
an unknown individual. Folktales are often 
subject to modification because they are 
never narrated from a written text or in the 
same style. They are recreated by a skilful 
narrator, and heavily influenced by the 
dialect in which they are narrated. There 
are large similarities among folktales, 
especially those of the Arab countries, as 
if all folktales have a single origin, or as 
if they were shared between different 
peoples over time during trades, travels and 
perhaps wars. As a result, folktales are not 
restricted to any particular place or time, 
or to regional specifics; instead folktales 
reveal universal values and common sense. 

Few folktales focus on crafts, which are 

defined as goods or services that are made 
using a tool. This includes occupations such 
as that of the butcher, blacksmith, tailor, 
barber, weaver, spinner and upholsterer, 
but excludes the teacher, judge, merchant, 
doctor, prince, minister or Sultan.

Most folktales that mention crafts 
emphasize the crafts’ symbolic values and 
significance, yet in a few tales, the crafts 
are mentioned only for their intrinsic 
value.

Analysis has shown that most folktales 
about crafts tend to praise the crafts or 
even condemn those who do not have a 
craft. In a number of folktales, women’s 
work, especially that which involves 
spinning cotton, is depicted as a means 
of achieving liberation and self-worth. 
Folktales that make reference to crafts are 
usually serious, although they often have 
happy endings. These folktales are seldom 
funny or satirical, with the exception of 
folktales about Juha.

13
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This article focuses on the relationship between crafts and 
folktales. The article defines crafts, differentiating them 
from professions, and folktales, and then classifies folktales 
that reference crafts into the following categories: 

- Folktales that praise crafts 
- Folktales that criticize certain crafts
- Folktales that emphasize a craft’s value
- Folktales about women who make crafts
- Folktales that criticize the lack of a craft 

Crafts in the folktales of 
the Levant 
Ahmed Ziyad Muhhabk )Syria(

12
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The Morphology of the Folktale by 
Russian scholar Vladimir Propp is one of the 
earliest and most significant constructuralist 
accounts of story structure. Propp’s study 
of the folktale’s components and the 
relationship between individual components 
and the whole created a structural typology 
for the folktale, as befits the trends 
prevalent in the 1950s and 1960s.  

Before Propp, according to Al Jawhary, 
“Types and motifs of folktales reflected 
the random collection of folktales. Propp 
introduced an approach in which he 
interpreted the construction of all Russian 
folktales.”

American scholar Alan Dundes, who 
specializes in modern American folklore, 

did the same when he applied constructural 
analysis to a collection of folktales in his 
article, The Morphology of North American 
Indian Folktales.

Later, Claude Levi Strauss emphasized the 
importance of paradigmatic construction in 
folktales, because an analysis of syntagmatic 
construction and narration alone cannot 
reveal deep meanings.

Strauss compared the folktale to an 
orchestra, with the musical score giving 
each instrument a linear melody and 
bringing the instruments together, building 
chords to create depth and meaning. 

Strauss’s ideas are applied to an 
analytical study of the folktale mentioned 
in this article.

11
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Constructuralism and the 
study of folktales 
Ali Ebrahim AL Daw )Sudan(

10

AAlthough Constructuralism has linguistic roots in modern 
European history, it is now applied to some social sciences and 
to the study of folklore. In folklore studies, constructuralism 
is among the most influential theories of the 1960s.
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The first story is Golden Pomegranate 
Seeds. Egyptian scholar Dr. Nabila 
Ibrahim studied this story and analyzed it 
morphologically in her book Our Folktales, 
in which she mentioned that she had not 
found this story in her huge collection of 
Arab folktales. 

A detailed examination of the story 
reveals the great internal conflict of a person 
encountering significant difficulties in life. 
This deep psychological interpretation does 
not prevent the reader or listener from 
enjoying the story.

We can examine Golden Pomegranate 
Seeds from two perspectives: 

A - From a psychological viewpoint, we see 
signs of the Palestinian suffering as a result 
of the conflict within. This conflict may be 
the major source of suspense that drives the 
story and engages the listeners’ sympathy. 
This folktale, which is the story of a girl 
called Golden Pomegranate Seeds, reflects 
the experience of a person who seeks self-
realization. B - From the viewpoint of social 
function, we are reminded of the role of 
women and of the importance of educating 
girls and respecting wives. The tale affirms 
the value of work in a shop, grocery and 
nursery. The tale refers to girls’ dreams of 
golden shoes, while the protagonist’s name 
suggests that she is of outstanding beauty. 

The story portrays the Palestinian 
character’s fight with the forces of evil and 
achievement of a state of maturity and 
stability despite great difficulty.

The second story, Preventing Destiny, is 
a folktale and does not contain fairytale-
like elements. If we consider the functional 
units of the tale, we find two main units: the 
wager (whether one can escape destiny); 
and the failure of the wager. 

In the first part, the wager, we find the 
main theme of the tale, which creates 
its organic unity. In the second part, we 

follow the quixotic experience that ends 
in failure, which answers the question 
of destiny for the community, the tale’s 
creator, the narrator and the audience. 
When we arrive at a clear interpretation of 
the events of this folktale and understand 
its purposes and how it motivates the 
Palestinian people who created it and 
passed it down through the generations, we 
recognize a number of issues:

A) The plot: The plot of this folktale, being 
based on a single topic and on the 
specific question of whether humans can 
change or avoid destiny, helps greatly to 
preserve the organic unity. Then comes 
the painful answer, that no creature - not 
even the Phoenix - can avoid destiny.

B) The characters: The most prominent 
character is Prophet Solomon, the famous 
wise man, who was endowed with many 
gifts including the ability to speak to 
birds and control animals, and this gives 
the theme of the story great importance. 
The Phoenix, the raven and the owl are 
also characters. The Phoenix is mightier 
than humans, and in Palestinian heritage 
both the raven and the owl are bad 
omens, chosen to show that failure is 
inevitable.

C) The subject of the story: The collective 
imagination created the events of this 
folktale to reconfirm belief in destiny. 
The story starts with a question of doubt 
as to whether creatures can avoid destiny, 
but the events of the story disprove this 
doubt. The story starts with doubt and 
ends with certainty, a highlight of the 
philosophy of Palestinian society, which 
emphasizes being a faithful believer in 
Allah and his decree.

9
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The writer offers an analysis and an interpretation of a fairytale and 
a folktale in order to highlight the tales’ motivational elements and 
the characteristics of the Palestinian people and their personalities, 

given the changes they have undergone. 

The role of the folktale in 
understanding Palestinian 
popular culture
omar Al sarissi (Jordan)

8
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It is possible that many think of heritage 
as a series of events, characters, themes 
and other elements that may act as layers 
of masks that a playwright uses to avoid 
various forms of censorship. Thus, many 
interpret the tendency to use themes of 
heritage, history and mythology as indicators 
of the lack of freedom in Arab societies and 
of subjects considered taboo, such as the 
power structure, religion and traditions.

The author believes that the above-
mentioned interpretation is not based on an 
understanding of drama or heritage, but on 
the idea that dramatic themes must conflict 
with social taboos. This idea sees theater as 
conflicting with the community, the power 
structure, laws and traditions. As a result, 
theater has become a tool for politics and 
ideology, which has garnered opposition 
from the cultural and official authorities. It 
is also used a tool by political opportunists, 
and has thus become less creative, replete 
with ideological discourse about heritage 

that references symbolic personalities and 
events. 

For the past three decades, drama has 
been associated with the claim that heritage 
is vital to the creation of authentic Arab 
theater. The dilemma is that heritage has 
been referenced without rationale in Arab 
drama and, I think, many playwrights have 
done so in their new experimentalism due to 
the general trend to question authenticity 
in Arab culture.

In the theater, heritage is an essential 
part of the structure of the play, and a very 
important part of the discourse. Whatever 
form heritage takes in the play, whether 
contradicting, conflicting or running parallel 
to the structure of the play, heritage’s 
presence should be justified. 

Heritage must be a coherent part of the 
script; it should not be forced into the script 
by external ideology-driven interpretations.

http://1.bp.blogspot.com/-FMImZwLVnok/TiH87JL6EzI/AAAAAAAAADI/zcMsSha7S_0/s1600/52479_110992262303641_100001786022949_81725_2392465_o.jpg
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Folklore in the theatre:
A step towards dispelling 
illusions
Ibrahim Abdullah Ghulum  )Bahrain(

6

F       This paper discusses heritage’s presence in theatrical discourse, 
whether in the script or in the performance. The writer asserts 
that the prevalent perception is that heritage is merely a technique 
that the playwright and the director occasionally exploit.

http://3.bp.blogspot.com/-04b9HcMfvbg/TgWf2nHWMNI/AAAAAAAAAEM/nn8je4M9dJk/s1600/Untitled-5.jpg
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what it represents, and that they 
are responsible for everything that 
could happen to it. 
Homeland has become the family’s 
talk at home, the issue to talk 
about at work, and the subject of 
conversations between friends. 
Children began to ask innocent 
questions about their homeland. 
They hold Bahrain flags and use 
them to decorate houses. Young 
people roam the streets in their cars 
bearing national symbols and signs 
of enthusiastic words expressing 
deep love for Bahrain. Others 

engage themselves in reading 
about politics and economics to 
understand the meaning of what 
is happening. Bahrainis of all ages 
now compete to prove their loyalty 
to their homeland. The youngsters 
have made great use of modern 
tools to serve Bahrain and defend it.  
Have we been in a need for such 
a quake to awake the national 
consciousness in people, and to 
realize that our Bahrain is so dear? 
They say “every cloud has a silver 
lightning!” 
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Editorial

4

Over many years, we advocated 
national culture, worked to arouse 
awareness in it and to highlight its 
great role within our generations. 
Many of our children when asked 
about the components of the 
national culture of Bahrain, cannot 
give a clear answer and some show 
a complete ignorance of their 
own national culture. Even some 
intellectuals do not have the same 
opinion in defining Bahrain national 
culture, and perhaps they are 
partially ignorant of it.
In the recent years, the official 
education authorities in Bahrain 
and the GCC countries attempted to 
include objectives to teach loyalty 
to homeland and train on some 
practices to enhance the meaning 
of belonging. This approach has 
been faced by indifference in some 
schools and universities and by 
resentment in some others. Even 
most of our national songs, have 
not well reflected the meaning of 
loyalty to the country and the real 
belonging to its land and the Arab 
culture. Songs have been associated 
with certain events and occasions, 
so they are often broadcast on 
radio and TV on occasions. We 
do not have national songs in our 
collective memory; songs that we 
always recall and sing, songs that 
live within our conscience. Perhaps 
we have been living peacefully, far 

from all that threatens our being 
and jeopardizes our destiny. We 
have been oblivious, living at ease, 
not considering seriously what has 
been “running deep”. We see the 
Bahraini flag fluttering on the masts 
at the times of festivals and formal 
occasions; some see it as a piece 
of cloth with two colours, without 
thinking of what it symbolizes at 
the political and national level. The 
national day has been, for many, 
nothing but a holiday.
Some peoples need a quake to 
awake from their coma, so as to 
see and know what is going around 
them, and realize the challenges, 
as life is full of lurking dangers, and 
forests are full of cannibals. We 
have to realize, before it is too late, 
that there are parties who work day 
and night to undermine the lives of 
innocent people, so only they enjoy 
security and peace of mind. What 
happened in Bahrain during the past 
few months of foreign interference 
and intimidating has been enough to 
strengthen the national loyalty of its 
people and arouse awareness of the 
values, symbols and the different 
components of national culture. As 
if people healed of blindness, as if 
they went out from the depths of 
darkness into light to realize new 
facts and cling to all that is related 
to their homeland, confirming that 
they belong to Bahrain with all 

Every Cloud Has a Silver Lightning



springs of our ancestors’ heritage which have always been 
the sanctuary we seek refuge in whenever our hearts 
overflow with yearning to vanquish our thirst. However, 
the more we drink from those springs, the thirstier we 
feel.
It is the hope to safeguard this tradition before it sinks in 
the abyss of oblivion and we  lose its track.
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An invitation to write:
With the launch of the first issue of “Folklore Culture” 
magazine, the long-awaited dream has come true. The 
road to this end has not been a rosy one, yet it sheds light 
on the heart-arresting fascination and magical beauty of 
the dream.
It is a dream that tantalizes our human nature and eventually 
triggers in us the desire to investigate our folklore and 
cultural tradition whose richness is immaculate, and its 
diversity is boundless and priceless. 
This tradition motivates the search for a way to comprehend 
our ego, at a time of perplexity and fear toward relating 
to the ‘other’ and making the ‘other’ relate to us. How 
can we achieve this goal amidst the varied stereotypes that 
endeavor to uproot us?
It is a universe of symbolism, imagination and characters 
that stir our lavish interest in going back to the endless 
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