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منجز الثقافة الشعبية في

المفتتح

مناهج التربية الحديثة بمدارس البحرين

دخ��ول مادة الثقافة الش��عبية كمق��رر إثرائي في مناه��ج التربية احلديثة
مب��دارس وزارة التربي��ة والتعليم مبملكة البحرين مكس��ب لثقافة البحرين
الوطنية مبا تش��مله من تنوع وعمق وث��راء ،وهو بعد نظر حصيف للمربني
األفاض��ل القائم�ين عل��ى إدارة املناه��ج بهذه ال��وزارة التي ت��دار بحكمة
وزيرها النش��ط الدكتور ماجد بن علي النعيمي وثلة من اإلداريني واخلبراء
واالختصاصيني.
ولم يكن لهذه املادة من قيمة لوال اجلهود األولية التي نبهت إلى أهميتها
وإل��ى عيب غيابها طيلة الس��نوات عن عقول وأفهام أجي��ال ،ثم عملت على
تقريبها والتفكير في رفدها مبا يقدم إلى األبناء في املدارس ،واجتهدت في
تدرس حسب األصول
التأس��يس للمعرفة بها ولقيمة أن تكون مادة مش��وقة ّ
العلمية.
ولم يك��ن األمر هينا ،لكن احل��ب واإلميان وقوة اإلقن��اع باحلجة وتطور
الوع��ي بقيمة املادة ذاته��ا كان كفيال بأن يجعل من درس الثقافة الش��عبية
لدى قيادات واختصاصيي إدارة املناهج في البداية مجاال للتجربة على نطاق
ضيق في عدد محدد من املدارس الثانوية لم يتجاوز اخلمس .وكانت نتائج
جن��اح التجربة مذهلة ،ليس فقط لتفاع��ل الطلبة والطالبات وإمنا للحماس
الذي أبداه املربون القائمون على توصيل املادة ولطلبهم املزيد والتوسع.
ومن هنا س��ارعت إدارة املناهج إلى وضع مادة تناولت في العموم جوانب
الثقافة الش��عبية مستعرضة أهم مظاهرها ومضامينها في ملف دراسي قدم
لطلبة الصفوف الثانوية خالل السنوات القليلة املاضية .وقد استمر جناح تقبل
امل��ادة والتفاعل مع معطياتها ،وكانت مجلة (الثقافة الش��عبية) ترافق هذه
التجربة منذ البداية بحرص واهتمام وتشجيع ،وذلك من خالل التواصل مع
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املعني�ين امليدانيني من ذوي التأثير ،وبإيصال أعداد (الثقافة الش��عبية) إلى
املدارس وتكريس تواجدها في مكتبات الدرس.
ولتطوي��ر هذا التواصل توجه��ت إدارة املناهج ب��وزراة التربية والتعليم
مبملكة البحرين إلى التعاون مع مجلة (الثقافة الشعبية) إلعداد مقرر الثقافة
الش��عبية ،مما تطلب تش��كيل فريق مش��ترك من خبراء الطرفني عمل على
حتديد املس��ار العلمي لهذا املنهج وتأكيد كافة متطلباته ودعمه مبا يتوفر
في أرش��يف املجلة من الصور والتسجيالت الس��معية البصرية .وهو تعاون
من املهم أن يستمر وأن يتطور ليحقق أبعد ما ميكن الوصول إليه.
ومتثل هذه اخلطوة الرائدة ما استطاعت أن حتققه وزارة التربية والتعليم
من تقدم في وصل حركة التعلم بجوانب مغيبة من معطيات ثقافة البحرين
الوطنية .وهوإجناز إلى جانب كونه إجنازا تربويا فهو إجناز ذو بعد حضاري
وداللة على ما وصلت إليه مناهج التربية احلديثة مبملكة البحرين.
وليأخ��ذ هذا البعد مداه ال بد من مواجهة التحدي األس��اس وهو إعداد
الك��وادر التعليمية وتأهيله��ا تأهيال علميا يحقق بنج��اح توصيل هذه املادة
من خالل الفصل الدراس��ي مبهنية عالية تس��تند إلى املعرفة بعلم الفولكلور
والعلوم اإلنسانية األخرى املتصلة به.
ول��ن يتم ذلك إال من خالل ال��دورات التدريبية املكثفة وختصيص بعثات
دراس��ية كافية للطلبة املتفوقني كل عام لدراسة هذا العلم والعلوم األخرى
الرديفة على كافة املس��تويات .وليس هذا بتحد في التوجه فقط وإمنا أيضا
في التخطيط والتنفيذ قبل فوات األوان ،واهلل املوفق.

					

		

الثقافة الشعبية
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شروط وأحكام النشر في

) ب��م�����ش��ارك��ة ال��ب��اح��ث��ي��ن
ت���رح���ب (
والأك��ادي��م��ي��ي��ن فيها م��ن �أي م��ك��ان ،وتقبل الدرا�سات
والمقاالت العلمية المعمقة ،الفولكـــلورية واالجتماعيــــة
واالنثـــــروبولوجيــة والنف�ســــية وال�سيميائية والل�سانية
والأ�سلوبية والمو�سيقية وكل ما تحتمله هذه ُ
ال�شعب في
الدر�س من وجوه في البحث تت�صل بالثقافة ال�شعبية،
يعرف كل اخت�صا�ص اختالف �أغرا�ضها وتعدد م�ستوياتها،
وفق ًا لل�شروط التالية:
المادة المن�شورة في المجلة تعبر عن ر�أي كتابها ،وال
تعبر بال�ضرورة عن ر�أي المجلة.
ترحب (
) ب�أية مداخالت �أو تعقيبات
�أو ت�صويبات على ما ين�شر بها من مواد وتن�شرها ح�سب
ورودها وظروف الطباعة والتن�سيق الفني.
تر�سل ال��م��واد �إل���ى (
) على عنوانها
البريدي �أو الإلكتروني ،مطبوعة الكترونيا في حدود
 6000 - 4000كلمة وعلى كل كاتب �أن يبعث رفق مادته
المر�سلة بملخ�ص لها من �صفحتين  A4ليتم ترجمته �إلى
الإنجليزية والفرن�سية ،مع نبذة من �سيرته العلمية.
تنظر المجلة بعناية وتقدير �إلى المواد التي تر�سل
وبرفقتها �صور فوتوغرافية� ،أو ر�سوم تو�ضيحية �أو
بيانية ،وذلك لدعم المادة المطلوب ن�شرها.
تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها �أية مادة مكتوبة
بخط اليد �أو مطبوعة ورقي ًا.
ترتيب المواد والأ�سماء في المجلة يخ�ضع العتبارات
فنية ولي�ست له �أي��ة �صلة بمكانة الكاتب �أو درجته
العلمية.
تمتنع المجلة ب�صفة قطعية عن ن�شر �أية مادة �سبق
ن�شرها� ،أو معرو�ضة للن�شر لدى منابر ثقافية �أخرى.
�أ�صول المواد المر�سلة للمجلة ال ترد �إل��ى �أ�صحابها
ن�شرت �أم لم تن�شر.
تتولى المجلة �إبالغ الكاتب بت�سلم مادته حال ورودها،
ث��م �إب�لاغ��ه الح��ق��ا ب��ق��رار الهيئة العلمية ح��ول مدى
�صالحيتها للن�شر.
تمنح المجلة مقابل كل مادة تن�شر بها مكاف�أة مالية
منا�سبة ،وفق الئحة الأجور والمكاف�آت المعتمدة لديها،
وعلى كل كاتب �أن يزود المجلة برقم ح�سابه ال�شخ�صي
وا�سم وعنوان البنك مقرونا برقم هاتفه الجوال.
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حــمـايـة الـتــنــوع اإلحــيــائــي
في مجــال الـثــقـافة

بق��در ما ينتج واقع الع��امل املعا�صر مبا
ي�شهده من ثورات عميقة يف جماالت مت�س
حياة الإن�سان املادية والرمزية كمجاالت
املعلومات واقت�صاد املعرفة وغريها ،تقلي�صا
مطردا للم�سافات بني املجتمعات و�شعوبها،
ومن ثمة ميال قويا �إىل هيمنة منط ثقايف
وح�ض��اري مع�ين وتهمي�ش باق��ي الأمناط،
بق��در ما تزداد احلاج��ة امللحة �إىل العمل
عل��ى مقاومة التنمي��ط الثق��ايف الأحادي
وحماي��ة التنوع الإحيائ��ي (البيولوجي)
الطبيع��ي يف جمال الوج��ود الثقايف كما يف
جماالت غريه.
بل �إن الأمر يف ه��ذا املجال �أعظم �ش�أنا
و�أ�ش��د خطورة الرتباط��ه الأوثق بكينونة
الإن�س��ان احل�ضارية ،بل بجوه��ر �إن�سانيته
باعتباره كائنا ثقافيا.
�إن الإن�س��ان كائ��ن واح��د ومتع��دد يف
نف���س الآن :واحد ببنية نوعه الإحيائية
الأ�سا�سي��ة وهند�ستها الإدراكية املعرفية،
ومتع��دد باخت�لاف ثقافات��ه .فه��ي �إذن
كينون��ة ذات بعدين لكنها كينونة طبيعية
مت�سقة قائمة على �صلة ع�ضوية جوهرية
ب�ين بعديه��ا .ذل��ك �أن البني��ة الإحيائية
الأ�سا�سي��ة ،م��ن جهته��ا ،ه��ي الت��ي حت��دد
�إم��كان الثقاف��ة ل��دى الإن�س��ان وتر�س��م
8

كيفي��ات االخت�لاف الثق��ايف ب�ين الب�ش��ر،
ف�لا يكون اختالفا اعتباطي��ا رغم كونه ال
متناه��ي التلون��ات والتفا�صي��ل .هك��ذا قد
تختلف ثقافات ال�شعوب وتتنوع ،لكن ذلك
ال يت��م �إال بكيفي��ات خم�صو�ص��ة وداخ��ل
�أطر هند�سي��ة معرفية معينة دون غريها،
كمظاه��ر العي���ش يف �أن�ساق قراب��ة و�إبداع
لغ��ات و�إنت��اج مو�سيق��ى و�أ�شع��ار وحكايات
وت�صميم رق�صات ،الخ.
واالختالف الثقايف ،من جهته ،هو الذي
يجل��ي ،بكيفيات��ه املخ�صو�ص��ة املذك��ورة،
بني��ة النوع الإحيائي��ة الأ�سا�سية ويحقق
�إمكان��ات هند�سته��ا املعرفي��ة املا�ضي��ة
واحلا�ضرة وامل�ستقبلية.
به��ذا تك��ون العناي��ة بثقاف��ة ال�شعوب
و�إبراز �أ�صالتها ومتيزها ،حماية لإن�سانية
الإن�س��ان �أينم��ا كان ومقاوم��ة لإفق��اره
ودفاعا عن غناه.

اال�ستاذ الدكتور
حممد غاليم

ع�ضو الهيئة العلمية ملجلة الثقافة ال�شعبية

ت�صوير :عبداهلل د�شتي

صورة الغالف األمامي

الـرجـولـة اليـافعة

ج��اء ف��ي األث��ر أن امل��دن
«تتفاضل باألسواق وكثرة األرزاق»
لذلك اهتم والة األمور باألس��واق
وأولوها كام��ل عنايتهم وجعلوها
من املدينة في القلب ،قريبة من
العامة واخلاصة حتى ال يجد املرء
صعوبة في قضاء شؤونه .
كذلك اهتم التجار مبسألة البيع
والش��راء بإعتبارها من األنش��طة
األساس��ية إلس��تقامة احلي��اة.
والتجارة ،من هذه الناحية تعتبر فنا
يحرص الكبير على أن يلقنه الصغار
م��ن أبنائ��ه حت��ى يتابعوا النش��اط
وتس��تمر احلي��اة وال تنقط��ع صلة
األجي��ال الالحقة باألجيال الس��ابقة
في تدبرهم ألم��ور حياتهم ،وفي
هذا السياق تندرج صورة الغالف.
طف��ل مين��ي جال��س القرفصاء
بلباس��ه اليمني التقليدي وعمامته
على رأسه واخلنجر في الوسط من
حزامه ،أمامه بضاعته متأل مكاييل
مختلفة ،وينتظر في خنوة واعتزاز
قدوم املش��ترين ويبدو من خالل
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نظرت��ه احل��ادة التي تعك��س ثقة
في النف��س ال حد له��ا أنه صاحب
البضاع��ة وليس مج��رد صبي من
الصبي��ان ،إذ يحرص اآلباء على أن

يع��ودوا أبناءه��م عل��ى ذلك حتى
يخلفوهم ليس فقط في نش��اطهم
وفي املعرفة بفنون البيع والشراء

وإمنا أيضًا ف��ي خصالهم وأخالقهم
واعتزازهم بتجارتهم وإحساسهم
العميق بالوظيفة التي ينهضون بها

داخل مجتمعهم.

إن ه��ذا الطف��ل ال ميك��ن أن

ندرجه أبدًا فيما يس��مى باستغالل

الطفول��ة وإمن��ا هو ين��درج فيما
يتصوره املجتمع لطبيعة استمرار

احلي��اة وحتول النش��اط من الكبير
إلى الصغير حتى إذا أحوجته احلياة
إل��ى التف��رغ لتجارته ألفى نفس��ه
رجلًا .وكم إضطرت احلياة األطفال
إل��ى أن يكون��وا رجالًا من��ذ نعومة

أظافرهم.

النخلة سيدة الشجر
كان��ت النخل��ة مص��درًا للرزق
والغذاء ،وعصب��ًا مهمًا من عصب
احلياة االقتصادية في منطقة اخلليج
العربي ،وارتبط��ت بأصالة تراثها،
وأسهمت في تشكيل وجدان شعبها
عبر التاري��خ ،وكان لها دورها في
اإلبداع الفكري واألدبي والفني.
وكل ج��زء في النخل��ة له فائدة
عظيمة ،مثاره��ا ،ليفها ،س��اقها،
س��عفها ،جريده��ا ،وخوصه��ا،
وأحصي��ت  265فائ��دة م��ن فوائد
النخل��ة ،حي��ث يصنع م��ن أليافها
احلب��ال واحلش��ايا وم��واد األث��اث
البس��يط ،وم��ن أوراقه��ا احلصير
والقف��ف ،وم��ن جريده��ا تصن��ع
السالل والش��واري ،ومن جذوعها
للبن��اء واآلالت واألوان��ي ،وم��ن
اخلوص ُ
احلص��ر واملكاتل واألواني
واملراوح.
ومهنة (س��ف اخل��وص) ،التي
تزين صورتها الغ�لاف الثاني لهذا
العدد ،والتي ذك��رت في املصادر
العربي��ة القدمي��ة باس��م حرف��ة

ت�صوير� :أنور حبيل

صورة الغالف الخلفي

(اخلواصة) ،من املهن الشعبية التي
في طريقها للزوال بسبب منافسة
احلديث له��ا ،وتعد من األش��غال
التي متتهنها النس��اء ،إذ حتتاج إلى
التركيز والدق��ة واإلتقان في تناغم
األل��وان وجمال اإلب��داع .إذ ينظف
اخلوص و ُيش��رخ ،وتُصبغ كل كمية
منه بلون من األلوان املتوفرة في
مح��ل العطارة ،ث��م ُينقع بعد ذلك
في امل��اء لتليينه وتس��هيل جدله،
وجتدل النس��وة م��ن هذا اخلوص
جدائ��ل يتم تش��بيكها م��ع بعضها،
وتُشذب بقص الزوائد منها لتصبح
(سفة) تكون جاهزة لتصنيع العديد
ُ
م��ن األدوات :كالس��لة واملهف��ة
واملش��ب واجل��راب واحلصي��ر
وغيرها .وتعتمد املدة الزمنية التي
تتم بها صناعة اخلوص على احلجم
والكم املراد صنعه ،فاملصنوعات
اخلوصي��ة ذات احلج��م الكبير قد
تستغرق للمنتج الواحد يومني ،أما
ذات احلج��م الصغي��ر م��ن  5إلى 7
أعمال منها في اليوم الواحد.
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opus one :من كتاب

التواصل والقطيعة في عالقة الثقافة الشعبية بالثقافة
العالمة من خالل النموذج الجزائري

التواصل والقطيعة
في عالقة الثقافة الشعبية بالثقافة
العالمة من خالل النموذج الجزائري

http://up.3dlat.com/uploads/13316256054.jpg

ته��دف هذه المداخلة إلى طرح مجموعة من القضايا
المتع ّلقة بطبيعة عالقة ال ّثقافة ّ
الشعب ّية بالثقافة العالمة
ف��ي الجزائر ،من��ذ العهد الترك��ي إلى الي��وم ،من خالل
بعض النماذج التي ظه��رت في محطات تاريخية معينة
م��ن تاريخ اإلنتاج الثقافي الذي تتجس��د فيه هذه العالقة
بصورة جل ّية.
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يف البداية يجدر التّنبيه �إىل �أنّ مفهوم ال ّثقافة
ّ
ال�شعب ّي ��ة يثري ج ��دال وا�سعا ب�ي�ن ال ّدار�سني نظرا
مل ��ا يتّ�صف به م ��ن لب� ��س ب�سبب تداخ ��ل مفهومه
مع مفاهي ��م �أخرى حتم ��ل ت�سمي ��ات مغايرة مثل
عبي»« ،املوروث �أو امل�أثورات ّ
«الترّ اث ّ
ال�شعب ّية»
ال�ش ّ
و«الفولكل ��ور» و«ال�ت�راث ال ّالم ��ادي» وغريها من
امل�صطلح ��ات ا ّلتي ت�ش�ي�ر لنف�س امل ��وا ّد ال ّثقاف ّية،
لك ّنها حتمل معاين و�إيحاءات لها حقولها ال ّدالل ّية
اخلا�ص ��ة .ننطلق هنا من املفه ��وم الذي يرى ب�أنّ
ّ
الثقاف ��ة ال�شعب ّي ��ة ه ��ي جمم ��وع ال ّرم ��وز و�أ�شكال
التّعب�ي�ر الف ّن ّية واملعتق ��دات والتّ�ص� � ّورات والقيم
واملعايري ،والتّقن ّيات والأعراف والتّقاليد والأمناط
ال�سلوك ّية التي تتوارثها الأجيال ،وي�ستم ّر وجودها
ّ
يف املجتم ��ع بحك ��م تك ّيفها مع الأو�ض ��اع اجلديدة
وا�ستم ��رار وظائفه ��ا القدمي ��ة� ،أو �إ�سناد وظائف
جديدة لها .ونق�ص ��د بالثقافة العاملة تلك الثقافة
التي تعتمدها امل�ؤ�س�سة الر�سمية وتروجها ،وتتكفل
الدول ��ة �أو مايق ��وم مقامها بالعناي ��ة بها وترقيتها
من خالل ا�سرتاتيجيات وخطط وو�سائط ات�صال
نخبوية وجماهريية .يكمن الف ��رق بينهما �أ�سا�سا
يف الدور الكبري ال ��ذي تلعبه اجلماعة ال�شعبية يف
حفظ الأوىل والعناية بها وتداولها ويكون االنتقال
ال�شفاهي هو الو�سيل ��ة الأ�سا�سية يف هذا التداول،
بينم ��ا يتعاظم الدور النخبوي والف ��ردي يف �إنتاج
الثاني ��ة ويتم تداولها وحفظه ��ا �أ�سا�سا عن طريق
الكتاب ��ة .عرف ��ت الثقاف ��ة ال�شعبي ��ة اجلزائري ��ة
حاالت توا�صل وتكامل مع الثقافة العاملة للمجتمع
اجلزائري ،كما عرفت حاالت قطيعة وتنافر ،تبعا
للمراح ��ل التاريخي ��ة ولطبيعة احلك ��م ال�سيا�سي
الذي يك ّر�س القطيعة عندما يكون �أجنبيا ،ويتم ّيز
بتع� � ّدد قن ��وات التوا�ص ��ل يف فرتات ظه ��ور نظام
�سيا�سي منبثق من رحم املجتمع.
تتوجه عنايتنا هن ��ا ملجموع املمار�سات
�س ��وف ّ
ال ّثقافي ��ة الت ��ي عا�شته ��ا وتعي�شه ��ا اجلماع ��ة
اجلزائر ّي ��ة من ��ذ العهد الرتك ��ي ،والت ��ي اتّخذت
كو�سيل ��ة تعبري ال ّلغ ��ة العربية ولهجاته ��ا املحلية.
موجها �أ�سا�سا لأ�ش ��كال التّعبري
ويكون اهتمامن ��ا ّ
�وي ،قد يكون
الف ّني ال ��ذي ي�ستخدم املنطوق اللغ � ّ
تركيزنا �أحيانا على مظاهر فرتات تاريخ ّية مع ّينة،
أدبي
�أو عل ��ى منطقة م ��ن املناطق� ،أو على �ش ��كل � ّ

إبداعي.
معينّ � ،أو على �أ�سماء مع ّينة من امل�شهد ال ّ
يخ�ض ��ع الأمر ملا يتو ّفر ب�ي�ن �أيدينا من ت�سجيالت
خا�صة
ووثائق ،والهتمامنا بامل ��وا ّد الأدب ّية ب�صفة ّ
بحكم االخت�صا�ص ،وملا ح ّققه البحث امليداين يف
اجلزائر من بع�ض الترّ اكم يف هذا املجال.
.1حكاية «جن ّّي اجلبل» والت�أ�سي�س جلن�س
الق�صة العاملة انطالقا من املوروث ال�شعبي
ّ
يتمثل النم ��وذج الأول الذي ن�سوقه بخ�صو�ص
طبيع ��ة العالق ��ة ب�ي�ن الثقاف ��ة العامل ��ة والثقاف ��ة
ال�شعبي ��ة يف العه ��د الرتك ��ي يف ق�ص ��ة كتب ��ت
باللغ ��ة العربي ��ة الف�صح ��ى يف الف�ت�رة ال�سابق ��ة
عل ��ى االحت�ل�ال الفرن�س ��ي ،وق ��د ع�ث�ر عليه ��ا
خمطوطة( ،)1فق ��دت ورقتها الأخرية و�ضاع معها
ا�سم كاتبه ��ا .متت ترجمته ��ا �إىل اللغة الفرن�سية
خا�ص بدور ّي ��ة «�إلي�سرتا�سيون
ون�شرت يف ملح ��ق ّ
 »L’ILLUSTRATIONل�شهر �أوت من �سنة
 ،1910م�صحوب ��ة بتقدمي ي�شرح ظروف العثور
عليها .حتمل الرتجم ��ة الفرن�سية عنوان« :حكاية
جن ��ي الهي ��دور» مثبت ��ا يف �أعلى ال�صفح ��ة الأوىل
م ��ن امللحق باحلرف العرب ��ي متبوعا برتجمة �إىل
الفرن�سية مع تعليق بني قو�سني (حكاية عربية عرث
عليه ��ا يف تلم�سانLe Génie de l’Aidour,
Conte arabe trouvé à Tlemcen).
�أجن ��ز الرتجم ��ة ((ه�ن�ري دو �صا ّروط ��ون
 ،))Henri De Sarrautonوو�ض ��ع ر�سومها
((ج ��ورج �سك ��وت  .))Georges Scottع�ث�ر
املرتج ��م على الن� ��ص املذك ��ور خمطوط ��ا باللغة
التج ��ار .وق ��د
العربي ��ة ل ��دى �أح ��د معارف ��ه م ��ن ّ
ت�س ّلم ��ه هذا الأخري بدوره م ��ن �أحد جنود احلملة
الفرن�سي ��ة �أثن ��اء االحت�ل�ال الفرن�س ��ي للم ��دن
اجلزائرية .كان ه ��ذا اجلندي قد وجد املخطوط
داخ ��ل �صندوق غنمه من �أح ��د املنازل التلم�سانية
التي اقتحمها الغزاة ،ظا ّن ��ا �أنه يحتوي على نقود
�أو جواه ��ر ثمين ��ة .ميكن حتدي ��د تاري ��خ كتابتها
بالتقري ��ب بالفرتة التالي ��ة على الغ ��زو الإ�سباين
ملدين ��ة «وه ��ران» الواقعة يف املنطق ��ة الغربية من
القط ��ر اجلزائ ��ري� ،أي يف العهد العثماين .تكمن
�أهمي ��ة الن�ص الأ�صلي املكت ��وب باللغة العربية يف
كون ��ه ميثل �شكال من �أ�ش ��كال الق�ص عرفه الأدب
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العرب ��ي يف اجلزائ ��ر ،ينتمي ل�ل��أدب الر�سمي �أي
للثقاف ��ة العاملة ،كما ه ��و وا�ضح م ��ن املو�ضوعات
املعاجل ��ة ،قام بتاليفه �أحد �أف ��راد النخبة املثقفة
يف الغ ��رب اجلزائري ،وهو فيما يبدو من حا�ضرة
تلم�س ��ان التي عرفت ازده ��ارا للثقافة العربية يف
الق ��رون 16و17و� ،18س ��واء يف ق�سمها الر�سمي
�أو يف ق�سمه ��ا ال�شعب ��ي .ينتم ��ي القال ��ب ال�شكل ��ي
الذي عوجلت في ��ه املو�ضوعات الق�ص�صية لقالب
�أل ��ف ليلة وليل ��ة ،من حي ��ث الت�أط�ي�ر الق�ص�صي
(الت�ضم�ي�ن) ،ومن حيث طبيعة بناء ال�شخ�صيات
الرئي�سية ،وكذلك الت�شكيل الدرامي للأحداث.
يت�شكل العمل( )2من جمموعة ق�ص�ص مندرجة
ق�ص ��ة �أم تنبث ��ق عنه ��ا ه ��ذه الق�ص� ��ص
يف �إط ��ار ّ
امل� ّؤط ��رة ،الت ��ي ت�ش� � ّكل بدورها وح ��دات ق�ص�صية
م�ستقل ��ة لكل منه ��ا بداية وو�سط ونهاي ��ة ،منفردة
بحوادثه ��ا اخلا�صة وب�شخ�صياته ��ا وال يربط بينها
�س ��وى �شخ�صية البطل الذي تتغ�ّي رّ وظيفته يف كل
ق�ص ��ة .وه ��ي جميعا ق�ص� ��ص بطول ّي ��ة مبن ّية على
مواقع خمتلف ��ة لل�سلطة ال�سيا�سي ��ة �أو االجتماعية
ت�شغله ��ا �شخ�صية البط ��ل؛ فيلع ��ب �أدوارا خمتلفة
لنم ��اذج ب�شرية م�ستم ّدة من البيئ ��ة املتل ّقية للعمل
الأدبي ،فهو الفار�س ال�شجاع الذي يحكم جمموعة
قبائل م ّرة ،وال�سلطان �أوالوزير امل�ست�شار مرة �أخرى
وقائد اجلي�ش يف �إحداها والتاجر يف �أخرى والعامل
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املتف� � ّرغ يف حمرابه يخو�ض يف التنظريات ويخاطر
م�ستك�شفا جماهل الكون و�أ�سرار الطبيعة واحلياة،
يف ق�صة �أخرى ،بينما يعي�ش حياة مواطن عادي ال
يخ�ضع �سوى ل�سلطة عواطفه وهواج�سه الفردية يف
الق�صة الأخرية.
الن�ص عن وج ��ود ت ّي ��ار �أدبي وفكري
يك�ش ��ف ّ
يختل ��ف ع ��ن التي ��ار الثق ��ايف املهيم ��ن يف العه ��د
العثم ��اين ،واملتم ّث ��ل يف الإنتاج ال�ص ��ويف بالن�سبة
الطرقي بالن�سبة
للثقافة العاملة،ويف الإنتاج الثقايف
ّ
للثقاف ��ة ال�شعب ّية .فالعم ��ل الق�ص�صي املعالج هنا
ينتمي للثقاف ��ة ال�شعبية من حي ��ث البناء ال�شكلي
بينم ��ا جن ��ده ينتمي للثقاف ��ة الر�سمي ��ة من حيث
التوج ��ه املنطقي العق�ل�اين يف معاجل ��ة الق�ضايا
ال�سيا�سية واالجتماعية والفرد ّية املطروحة.
وه ��ي معاجل ��ة ترتك ��ز عل ��ى �إعم ��ال الفك ��ر،
والتد ّب ��ر املنطقي ،والتجربة املعا�شة .ويتو ّقف دور
العن�ص ��ر الغيب ��ي والعجيب واخل ��ارق للعادة على
التنظيم ال�س ��ردي والتحريك الدرام ��ي (الف ّني)
للمك ّونات ذات الطبيعة ال�شكلية.
الق�ص ��ة الأوىل املت�ض ّمن ��ة (بالفتح)،
تعال ��ج ّ
والت ��ي �س ��وف نركز عليها هن ��ا ،م�س�أل ��ة ال�صراع
ال�سيا�س ��ي الداخل ��ي املتم ّثل يف احل ��روب الواقعة
بني القبائل املتجاورة ،وكذلك ال�صراع ال�سيا�سي
واملتج�س ��د يف مواجهة جمي ��ع القبائل
اخلارج ��ي،
ّ
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للغزو الأجنبي الأ�سباين للموانئ املحاذية للمنطقة
الغربي ��ة م ��ن اجلزائ ��ر ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ال�صراع
االجتماع ��ي الداخلي بني �أفراد القبائل ،واملتج ّلي
يف تنافر م�صالح الأغنياء والفقراء .تتم ّيز وجهة
نظ ��ر ال�سارد يف هذه املعاجل ��ة بكونها تك�شف عن
وج ��ود بذور للوعي الوطن ��ي يف ع�صره ،بني �أفراد
النخبة املثقفة ،قريب من املفهوم احلديث للفكرة
الوطني ��ة ،وهو وع ��ي مل ت�سمح ظ ��روف االحتالل
الفرن�سي ،الذي ق�ضى على �إمكانية الظهور املب ّكر
والن�ض ��ج املكتم ��ل حلرك ��ة �إ�صالحي ��ة وطن ّي ��ة يف
منت�صف القرن التا�سع ع�شر؛ يقول عنها الدكتور
�أبوالقا�س ��م �سع ��داهلل يف تقدمي ��ه لكتاب ��ه الق ّي ��م
حول «تاري ��خ اجلزائر الثق ��ايف»« :ولوال االحتالل
التو�سع والنم ّو
الفرن�س ��ي لأخذت تلك احلرك ��ة يف ّ
ول�سبق ��ت اجلزائر �أخواتها بالنهو� ��ض والتخ ّل�ص
من ظاهرة اجلمود»(.)3
 .2ق�ص���ص كرام��ات الأولي��اء ال�صاحل�ين
أدب��ي ب�ين الثقاف��ة العامل��ة
م�س��ار جن���س � ّ
والثقافة ال�شعبية
انبث ��ق ه ��ذا النم ��ط الق�ص�ص � ّ�ي يف �أح�ضان
عقي ��دة الت�ص ّوف ،الت ��ي عرفت ن�ش� ��أة نخبوية يف
القرون الو�سطى ،يعزوها البع�ض لتوجهات فل�سف ّية
مع ّينة يف الثقاف ��ة العاملة ،ويف�سر �آخرون ظهورها

وانت�شارها ب�أ�سباب �سيا�سية تتعلق بطبيعة احلكم
اال�ستب ��دادي ال ��ذي عرفته الدول ��ة الإ�سالمية يف
بع� ��ض مراحل تاريخها .يربطها �آخرون باحلاالت
النف�سي ��ة املر�ضية اجلمعية ،فيجعله ��ا تلعب دورا
يف التعبري عنها.بد�أت تظهر املمار�سات الطرق ّية
النابع ��ة من الفكر ال�ص ��ويف يف اجلزائر يف نهاية
�سجل ��ت الثقافة
الق ��رن العا�ش ��ر املي�ل�ادي .وق ��د ّ
العامل ��ة يف مد ّون ��ات «املناق ��ب» ن�صو�ص ��ا �سردية
ذات طبيع ��ة ق�ص�صية من جن�س ق�ص�ص كرامات
الأولياء ال�صاحلني .كما انت�شرت ق�ص�ص كرامات
الأولي ��اء ال�شعب ّية يف اجلزائر وتغ ّنى بها املداحون
يف الأ�سواق لقرون .وقد ارت�أينا �أن نع ّلق على ن�صني
من هذه الق�ص�ص وان نقارن بينهما ،ن�شر الن�ص
الأول يف كت ��اب «الب�ست ��ان» الب ��ن م ��رمي ،وهو من
الثقافة العاملة ،اعتنى مبناقب جمموعة من �أولياء
تلم�سان� .سجلنا الثاين يف �إحدى حلقات املداحني
املقامة يف �سوق وادي �سوف (يف اجلنوب ال�شرقي
للجزائ ��ر) يف منت�ص ��ف ال�سبعينيات م ��ن القرن
املا�ضي ،وهو مت ��داول �شفاها ،بالعرب ّية الدارجة،
الن�ص
جمه ��ول امل�ؤل ��ف ذو طبيعة �شعب ّي ��ة .يتم ّثل ّ
الأ ّول يف �إح ��دى كرامات ال�شي ��خ «�سيدي بومدين
�شعي ��ب» دف�ي�ن مدين ��ة تلم�س ��ان ،وه ��و �شخ�صية
تاريخ ّية معروفة ،بينما يحمل الن�ص الثاين عنوان
«ال�شي ��خ البودايل خدمي �سيدي عبد القادر» .بطل
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الأوىل ه ��و رج ��ل الت�ص ��وف الأندل�س ��ي املعروف،
وبطل الثانية �أحد �أتباع الطريقة القادرية جمهول
الهوية قامت ق�ص ��ة الكرامات بت�صويره وتقدميه
جلمه ��ور املتل ّقني على �أ ّن ��ه �شخ�صية م�ستمدة من
الواق ��ع االجتماع ��ي يف ف�ت�رة النف ��وذ الرتكي يف
املنطقة املغارب ّية.
الن�صني ببع�ضهما ن�ستنتج �أنّ ك ّال
عند مقارنة ّ
منهم ��ا يتّخذ م ��ن مو�ضوع املعار�ض ��ة بني املقد�س
«الدنيوي» �أو
واملد ّن�س مو�ضوعا له؛ فيق ّلل من قيمة
ّ
يدح�ضه يف مقابل الإ�شادة بقيمة املق ّد�س والإعالء
من �ش�أنه .يختلفان يف حتديد مدى ح�ضور املق ّد�س
يف احلي ��اة اليوم ّية للمجتمع .جتعل الق�صة العاملة
م ��ن هذا احل�ض ��ور �أم ��را �س ّر ّيا وخافي ��ا ال يتب ّدى
للعي ��ان وال يدركه �سوى النابه ��ون واملتد ّبرون وهو
يتج ّل ��ى يف املظاه ��ر ال ّالاجتماعي ��ة �أي الطبيع ّية،
فه ��و ر�ؤي ��ا للحياة وتد ّب ��ر يف �ش�ؤون اخلل ��ق .بينما
ت�ؤ ّك ��د ق�صة كرامات �سيدي عبد الق ��ادر ال�شعب ّية
احل�ضور الدائم واليومي للمق ّد�س يف حياة النا�س
ّ
وتدخله ب�صفة �ساف ��رة يف ح ّل الت�أزمات والف�صل
يف الق�ضاي ��ا املتن ��ازع عليها ،والو�صاي ��ة املبا�شرة
عل ��ى املريدي ��ن وتقيي ��م �سلوكه ��م وجمازاتهم يف
الوقت املنا�سب ومعاقبة خ�صومهم.
تغ ّي ��ب الأوىل ال�ص ��راع االجتماع ��ي وتعتن ��ي
باحلي ��اة الفرد ّي ��ة للحام ��ل للقناع ��ات ال�صوف ّية؛
فتقابل بني حال ��ة الإن�سان املتع ّبد املعتزل املندمج
يف الك ��ون (الطبيع ��ة) واملت�صال ��ح م ��ع عنا�صره
(احلي ��وان) ،وحال ��ة الإن�سان املن�شغ ��ل بالتوا�صل
الب�ش ��ري واملنخرط يف احلي ��اة االجتماعية ،مما
يت�س ّب ��ب يف ظه ��ور عالمات القطيع ��ة مع حميطه
الك ��وين ،واخت�ل�ال يف حالته الذهني ��ة والنف�سية.
جت�س ��دت ذروة تع ّق ��د الأزم ��ة يف البن ��اء الدرامي
ّ
للق�ص ��ة الأوىل يف م ��ا حدث ملّا تخل ��ى البطل عن
اعتزال ��ه يف الو�س ��ط الطبيعي ،وح ��اول االت�صال
مبحيطه الب�شري ،فتده ��ورت و�ضع ّيته .وقد �أعاد
الت ��وازن �إىل حياته ملا تخ ّل�ص مما يربطه بالب�شر
(املال) .مت ّثلت نقطة الت�أزم يف الق�صة الثانية يف
تع ّر�ض البطل و�أ�سرته للظل ��م االجتماعي ّ
وتدخل
الق ��وى الغيبي ��ة ملعاقب ��ة الظامل و�إن�ص ��اف املريد
(البطل) و�أ�سرته.
تنتم ��ي الق�صت ��ان لثقافة نف� ��س املجتمع ،وهو
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املجتم ��ع الإ�سالم ��ي املغاربي القرو�سط ��ي ،وتبدو
الق�ص ��ة الأوىل (العاملة) وك�أنها �أقرب �إىل مرحلة
تعب الق�صة الثانية
ت�أ�سي�س اجلن�س الأدبي ،بينما رّ
عن مرحلة تط ّور يف م�سار هذا اللون الأدبي الذي
انتقل م ��ن الثقافة العامل ��ة �إىل الثقاف ��ة ال�شعبية،
التي احت�ضنته وعدل ��ت من وظيفته بحيث وجهته
نحو التعبري عن الت�أزمات االجتماعية وال�سيا�سية
وتخ ّلت عن الدع ��وة للعقيدة الروحية ذات القيمة
الوجودية الفردية.
الق�صت ��ان ت�ص� � ّورا تراتبي ��ا للوج ��ود
تق� � ّدم ّ
وللمجتمع ،وهي تراتب ّية قام عليها املجتمع املغاربي
يف الع�ص ��ر الو�سي ��ط؛ تراتب ّية دين ّي ��ة واقت�صاد ّية
و�سيا�س ّي ��ة واجتماع ّي ��ة .اعتن ��ت الق�ص ��ة العامل ��ة
مبرتبت ��ي ال�شي ��خ والعلم ��اء ووقع عليهم ��ا التبئري
الق�صة ال�شعب ّية
من قبل الهيئة ال�س ��اردة� .أبرزت ّ
تراتب ّي ��ة روح ّية مت ّثل ��ت يف العالق ��ة �شيخ/مريد،
كمراتبية دينية ،وهي عالقة �صورتها الق�صة على
انها ذات طبيع ��ة عجيبة ،فهي قوة �سحرية كامنة
يف ال�شي ��خ ي�ستع�ي�ن به ��ا املريد (امل�ؤم ��ن بقدرات
ال�شيخ اخلارقة للعادة) يف الوقت املنا�سب للدفاع
ع ��ن م�صاحله .هن ��اك عالق ��ة �سلطان/خوجة/
رع ّي ��ة كمراتبي ��ة �سيا�سي ��ة ،عالق ��ة مبني ��ة عل ��ى
امل�صلح ��ة وت�سيري �ش�ؤون املجتمع وتقدمها الق�صة
على �أنها مبني ��ة على اخلداع وا�ستغ�ل�ال ال�سلطة
يف الأغرا� ��ض ال�شخ�صي ��ة وفر� ��ض اال�ستب ��داد
ال�سلطوي على الرعايا.
تظه ��ر الق�ص ��ة العامل ��ة فق�ي�رة م ��ن حي ��ث
الأ�سلوب والرتكي ��ب ال�سردي وجماليات الت�صوير
الق�ص�ص ��ي وتنامي الفعل الدرام ��ي بينما جاءت
الق�ص ��ة ال�شعبي ��ة مر ّكبة �شدي ��دة التعقيد ،متزج
بني ال�شعر والنرث ،وت�ستعني بعنا�صر ف ّن ّية متع ّددة،
وتك�ش ��ف عن قدرة تخييلية كبرية ،ولع ّل مر ّد ذلك
�إىل غن ��ى ال�سرد يف الأدب ال�شعب ��ي العربي الذي
عرف احلكاية العجيبة وال�سري والق�ص�ص الديني
الخ ..بينما يفتقر الأدب العربي الر�سمي ملثل هذه
التجارب ال�سرد ّية.
.3ت�أ�سي���س امل�سرح انطالق��ا من املمار�سات
التمثيلية يف حلقات املداحني
بع ��د احل ��رب العاملي ��ة الأوىل ،ويف �أوج �صعود

حممد التوري من م�ؤ�س�سي امل�سرح اجلزائري http://www.startimes.com/f.aspx?t=32089530

احلرك ��ة الوطني ��ة ال�سيا�س ّي ��ة ب ��رز �إىل الوج ��ود
م ��ا ي�س ّم ��ى اليوم بامل�س ��رح اجلزائري عل ��ى �أيدي
ر ّواد م ��ن �أمثال با�ش�ت�رزي حميي الدي ��ن ور�شيد
الق�سنطين ��ي وعل ��ي �س�ل ّ�ايل وم�صطف ��ى دحمون
وحمم ��د الت ��وري وغريهم؛ وهي نخب ��ة من رجال
الف ��نّ والثقاف ��ة ظهرت يف ظ ��روف مت ّيزت بغياب
امل�ؤ�س�سة الر�سمية الوطنية ب�سبب ظروف االحتالل
الفرن�س ��ي ،وان�صراف عامة النا�س �إىل ا�ستهالك
الثقاف ��ة ال�شعبي ��ة املتداول ��ة يف نط ��اق الأ�س ��رة
وجتمعات الأحياء والأ�سواق والأماكن العا ّمة.
مت ّي ��ز رجال امل�سرح اجلزائري منذ ظهوره يف
�أوا�سط الع�شرينيات من القرن املا�ضي بخو�ضهم
لتح ّد ّيات ج ّمة رغم �إمكانياتهم املحدودة لي� ّؤ�س�سوا
ف ّن ��ا م�سرح ّيا ينتم ��ي للثقاف ��ة الر�سمي ��ة؛ يواكب
امل�سرح العاملي احلديث وينهل من معني املمار�سة
الثقافي ��ة ال�شعبي ��ة يف نف� ��س الوق ��ت ،متم ّيزا عن
املمار�سات امل�سرحي ��ة الكولونيالية ،ذات الطبيعة
الغرب ّي ��ة ،م ��ن ناحية وع ��ن املمار�س ��ات التمثيلية
ال�شعبي ��ة التقليدية املوروثة املنتمي ��ة لبنية ثقافية
ي�سعى املجتمع لتجاوزها بفعل ما �أ�صابه من تطور
واحتكاك باملجتمعات احلديثة ،من ناحية �أخرى.
يع� � ّد ك ّل من با�شرتزي حميي الدين ور�شيد
الق�سنطين ��ي وعل ��ي �س�ل ّ�ايل وم�صطف ��ى دحمون
م� ّؤ�س�س�ي�ن بح ��قّ للممار�س ��ة الثقافي ��ة امل�سرحي ��ة

الوطني ��ة اجلزائر ّي ��ة ،وكان ذل ��ك يف ظ ��روف
تاريخ ّي ��ة �صعب ��ة ،مو�سومة بال�ص ��راع الثقايف مع
اال�ستعم ��ار ،معتمدين على م ��ا مت ّثلوه من عنا�صر
الثقاف ��ة ال�شعب ّية ،مراعني الذوق العا ّم ال�سائد يف
وجهوا لها ن�شاطاتهم .كان
الأو�ساط ال�شعب ّية التي ّ
ن�صيبهم م ��ن الثقافة الر�سمي ��ة الغرب ّية حمدودا
ج� � ّدا ،خا�صة م ��ن الناحي ��ة النظري ��ة ،ومت ّثل يف
قدر ب�سيط من التعليم ال ��ذي افت ّكوه من املدر�سة
اال�ستعماري ��ة يف طوره ��ا االبتدائ ��ي ،ويف جترب ��ة
حياة ثر ّي ��ة من الناحي ��ة الثقافية بفع ��ل �سفرهم
�إىل م ��دن غربي ��ة واحتكاكه ��م ب�شخ�صي ��ات فنية
من �أفراد النخب ��ة الأوروبية ومبا اطلعوا عليه من
م�س ��رح النه�ضة الأوروبي ��ة احلديثة .اعتمدت ج ّل
�أعمالهم على م ��وا ّد ثقافية م�ستم ��دة من الرتاث
ال�شعب ��ي ،وبالذات من نوادر جح ��ا وق�ص�ص �ألف
ليلة وليلة .كما ا�ستعانوا بتقنيات الرواية التي كان
يلج�أ لها املداحون يف الأ�سواق ويف الأماكن العامة،
فربطوا ب�شكل وا�ضح بني املمار�سة الثقافية العاملة
واملمار�س ��ة الثقافية ال�شعبية مما م ّكنهم من خلق
جمهورهم اخلا�ص من بني املواطنني اجلزائريني
الذي ��ن كان ��وا ينعت ��ون يف ذل ��ك الوق ��ت بالأهايل
متييزا لهم عن املواطن ذي الأ�صل الأروبي.
بع ��د مرحل ��ة الت�أ�سي� ��س للم�س ��رح الر�سم ��ي
انطالقا من الأداءات التمثيلية وال�سردية ال�شعبية
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جاء دور �أفراد من النخب ��ة املثقفة الذين وا�صلوا
حرك ��ة بناء امل�سرح اجلزائري عل ��ى نف�س الأ�س�س
تقريب ��ا م ��ع مراع ��اة طبيع ��ة املرحل ��ة التاريخية
عبوا عنه ��ا ،وي�أتي يف مق ّدم ��ة ه�ؤالء كاتب
الت ��ي رّ
يا�س�ي�ن وعبدالقادر ع ّلولة وعب ��د الرحمان كاكي
وم�صطفى كاتب .
.4ظاه��رة ّ
ال�شع��ر امللحون وموقع��ه ب�ين
الثقافتني العاملة وال�شعبية
ل ��ن نتو ّقف هنا عند مناق�شة م�صطلح «ال�شعر
امللح ��ون» يف ح ّد ذات ��ه ..يف �إيحاءات ��ه ال ّنابعة من
ال�سلب ّية �أو
ال ّثقافة ال ّر�سم ّية املتعالي ��ة ذات القيمة ّ
املح� � ّددة لبع�ض اخل�صائ�ص الف ّن ّي ��ة ،كما �أ ّننا لن
نط ��رح ق�ض ّي ��ة قبول ��ه �أو رف�ضه لل ّدالل ��ة على جزء
ها ّم من الإنتاج ّ
اجلزائري .بل �سنتناوله،
ال�شعري
ّ
بال ّنظر ل�شي ��وع ا�ستعماله ب�ي�ن ال ّدار�سني ،وكذلك
املحي ��ط الذي يتداوله ،وننظ ��ر �إليه يف داللته على
مد ّون ��ة وا�سعة م ��ن ّ
الغنائي ال ��ذي و�صلنا
ال�شع ��ر
ّ
مكتوبا ،وظ ّلت روايات ��ه ّ
ال�شفو ّية متداولة يف بع�ض
املناط ��ق ،ين�س ��ب ملبدعي ��ه الذي ��ن كثريا م ��ا ترد
�أ�سما�ؤه ��م منظوم ��ة يف نهاي ��ة الق�صي ��دة .عرف
عهود ازدهار م ��ازال �صداها يرت ّدد �إىل اليوم مثل
ع�شروال�سابع ع�شر والثامن ع�شر
القرون ال�ساد�س
ّ
بتلم�سان ،والقرن التا�سع ع�شر والن�صف الأول من
الق ��رن الع�شري ��ن يف مناطق اله�ض ��اب العليا ،يف
البي� ��ض والأغ ��واط و�أوالد ج�ل ّ�ال وب�سكرة الخ…
لق ��ي رواجا بني �أفراد ّ
خا�صة يف املناطق
ال�شع ��بّ ،
الت ��ي عا�ش فيه ��ا ّ
ال�شعراء ف ��رواه ال� � ّرواة ،وحاول
تقليده ال�شعراء املبتدئون ،وما زال مي ّثل جزءا من
اجلزائري ،وقد
ال ّر�أ�سمال الف ّني املوروث للمجتمع
ّ
ال�سنوات الأخرية ،فن�شرت
ّ
توجهت �إليه العناية يف ّ
بع�ض دواوينه� ،أو �أعيد ن�شرها ،وتناولته املذ ّكرات
اجلامع ّية ،و�أقيمت املهرجان ��ات وامللتقيات حوله،
كما �أ�صبح ��ت �أ�سماء بع� ��ض رواده ومبدعيه حم ّل
اعت ��زاز للجماعات املح ّل ّية ،فاكت�سبت قيمة رمز ّية
بحي ��ث �أطلق ��ت عل ��ى م� ّؤ�س�س ��ات ر�سم ّي ��ة وعل ��ى
تظاه ��رات وجمع ّي ��ات ثقاف ّية والئ ّي ��ة ،ونذكر هنا
عل ��ى �سبيل املث ��ال عبداهلل بن ك ّري ��و (الأغواط)،
�سي ��دي خل�ضر بن خلوف واجلي�ل�ايل عني تادل�س
(م�ستغ ��امن) ،م�صطف ��ى ب ��ن ابراهي ��م (�سي ��دي
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ال�سماتي
بلع ّبا� ��س) ،حممد ب ��ن قيط ��ون و�أحم ��د ّ
وحممد ب ��ن يو�سف (�أوالد ج�ل ّ�ال) الخ… �أ�ضف
�إىل ذل ��ك �أنّ ع ��ددا م ��ن ال�شع ��راء املعا�صرين لنا
قد �أخ ��ذوا على عاتقهم اال�ستم ��رار على نهجه يف
الإب ��داع وموا�صل ��ة الإنت ��اج ّ
ال�شعري وف ��ق قواعده
وطرق ارجتاله.
�إنّ �أقدم مد ّونة �شعر ّية بالعرب ّية ال ّدارجة لهذا
ال ّن ��وع ّ
ال�ساد�س
ال�ش ّ
عري يعود �إنتاجه ��ا �إىل القرن ّ
ع�ش ��ر ،وق ��د ن�ش ��رت يف نهاي ��ة اخلم�سين ّي ��ات من
طرف حممد ّ
بخو�شة من�سوبة للأخ�ضر بن خلوف
الفار� ��س ّ
ال�شاعر ال ��ذي كان من ب�ي�ن املجاهدين
الذين خا�ضوا معارك مقاومة الع�سكرية الإ�سبانية
حول موانئ املنطقة الوهران ّية .وهو رجل مت�ص ّوف
جمع بني العلوم ال ّدين ّية ّ
وال�شعر ،وق�ضى فرتة من
حيات ��ه يتل ّقى قواعد التّ�ص� � ّوف ّ
رقي يف مدينة
الط ّ
تلم�س ��ان التي عرفت يف هذا القرن ازدهارا علميا
وثقاف ّيا ها ّما .وقد �أ�صبح بعد وفاته ول ّيا من �أولياء
ربك بذكره
اهلل يعتقد يف كراماته ،ويزار قربه ويت ّ
�إىل اليوم.
تتح ّدد خ�صائ�ص موا ّد ال ّثقافة ّ
ال�شعب ّية مبدى
ارتباطها بحياة اجلماع ��ة ّ
ال�شعب ّية ،فهذه الأخرية
تع� � ّد املنتج وامل�ستهلك يف نف� ��س الوقت .فما ي�س ّمى
ال�شع ��ر ّ
ّ
ال�شعب � ّ�ي يو�س ��م ع ��ادة باجلمع ّي ��ة .يتناقل
�شفاه ��ا ،يك ��ون جمه ��ول امل�ؤ ّل ��ف ،يرتب ��ط �إن�شاده
وارجتال ��ه (�إعادة �إنتاجه) باملنا�سبات االحتفال ّية،
يفق ��د وظيفت ��ه عندم ��ا حت ��دث تغ�ّي�رّ ات ها ّمة يف
يتم �أدا�ؤه يف املنا�سبات
املجتمع ،في�صبح فولكلورا ّ ،
وخمت�صة
االحتفال ّية من طرف فرق ف ّنية حمرتفة
ّ
تن�شئها عادة امل� ّؤ�س�س ��ة ال ّر�سم ّية .هل نعترب ّ
ال�شعر
اجلزائري من هذا ال ّن ��وع؟ .تبدو الإجابة
امللح ��ون
ّ
ال�س� ��ؤال لأ ّول وهل ��ة ب�سيطة .فيمكن
عن مث ��ل هذا ّ
القول ب�أنّ اجلماعة تداولت هذا ّ
ال�شعر ،و�أ�صبحت
معايريه جزءا من التّقالي ��د الف ّن ّية املوروثة واملتّفق
أهم
عليها ب�ي�ن حمرتفيه ،كما �أ ّنه ع�ّب�ررّ من خالل � ّ
وج�سد
مبدعيه ع ��ن روح اجلماع ��ة وان�شغاالته ��اّ ،
هو ّيتها الف ّن ّية ،وه ��و �إىل جانب ذلك متداول �أي�ضا
غن ��اء من ط ��رف بع�ض امل�ؤ ّدي ��ن يف منا�سبات ذات
طاب ��ع جمعي ،بل �إنّ بع�ض امل�ؤ ّدين املحدثني –ذوي
ّ
ال�شعب ّي ��ة� -سمحوا لأنف�سهم بغن ��اء مقاطع �شعرية
منه دون ن�سبتها لأ�صحابه ��ا ،ف�أ�صبح يعامل وك�أ ّنه

جمه ��ول امل�ؤ ّلف ،مثلم ��ا فعل –على �سبي ��ل املثال-
ال�سماتي،
رابح دريا�سة ملّ ��ا غ ّنى بع�ض �شعر ال�شيخ ّ
وكما فع ��ل �أي�ضا ّ
اب خالد ملّ ��ا غ ّنى مقاطع من
ال�ش ّ
�شعر م�صطفى بن ابراهيم.
انطالق ��ا من هذه احلقائق هل ميكن التّ�سليم
ب�أنّ ّ
جمعي� ،أي
ال�شعر امللحون
ّ
اجلزائري هو �شعر ّ
من مكونات الثقافة ال�شعبية اجلزائرية؟.
ال�س� ��ؤال ال ب� � ّد �أي�ضا من
للإجاب ��ة ع ��ن ه ��ذا ّ
ال ّنظر يف خ�صائ�ص ّ
ال�شعر الذي ال ينتمي للثقافة
ال�شعبية عادة .وه ��و ّ
خبوي الذي ي�ستند
ال�شعر ال ّن ّ
�إىل اح�ت�راف جمموعة م ��ن الأفراد ق ��د تتّ�سع �أو
ت�ضي ��ق للإب ��داع ّ
�ري ،بحي ��ث يت � ّ�م على م ّر
ال�شع � ّ
التّاري ��خ بناء تقاليد متينة .يتم ّي ��ز بطغيان ال ّروح
الفرد ّي ��ة والتّعب�ي�ر ع ��ن ذات ّ
ال�شاع ��ر ،وال ّثب ��ات
ال ّن�سبي للقواعد الف ّنية ،واحلر�ص على املحافظة
عل ��ى ما ينتجه ّ
ال�شاعر بحي ��ث ي�صبح �أدنى تغيري
مدع ��اة لالنتق ��اد واال�ستهج ��ان لي� ��س فق ��ط من
طرف ّ
ال�شاعر نف�سه بل من طرف متداويل �شعره
وروات ��ه� .إنّ جميع هذه اخل�صائ� ��ص تتو ّفر ب�شكل
وا�ض ��ح يف ّ
�ري .وبالتّايل
ال�شع ��ر امللح ��ون اجلزائ � ّ
ميك ��ن الق ��ول ا�ستنادا ل ��ك ّل ذلك ب�أ ّن ��ه يخرج عن
ال�شع ��ر اجلمع ��ي ،ويرتب ��ط �أك�ث�ر ّ
نط ��اق ّ
بال�شعر
ومما يجعل مثل ه ��ذا االفرتا�ض �أكرث
ال ّنخب � ّ
�ويّ .
قبوال �أنّ �أغلب �شع ��راء امللحون اجلزائر ّيني كانوا

ينتمون لل ّنخب الثقافية يف زمنهم ،وح�سب معايري
ع�صره ��م .ف�أغلبهم تق ّلد منا�ص ��ب وظيف ّية ها ّمة
مث ��ل الق�ضاء (عب ��د اهلل بن ك ّري ��و  -الأغواط)،
والقي ��ادة ال�سيا�سي ��ة للقبيل ��ة (م�صطف ��ى ب ��ن
ابراهي ��م– �سي ��دي بلع ّبا� ��س) ،واحل�ص ��ول على
والتخ�ص�ص يف
قدر كب�ي�ر من التّعلي ��م ال ّر�سم ��ي
ّ
علوم ع�صرهم ،فنجد كث�ي�را منهم تخ ّرجوا من
مدار� ��س امل ��دن التي عا�ش ��وا فيها ،وم ��ن الزّوايا،
فه ��م عادة ذوو تكوين فقهي ع ��ايل مثل �سعيد بن
عب ��داهلل املندا�س ��ي (تلم�س ��ان) وال�شي ��خ حممد
ب ��ن يو�س ��ف (�أوالد جالل-ب�سك ��رة وال�شيخ �أحمد
ال�سمات ��ي وحمم ��د بن قيط ��ون (�سي ��دي خالد -
ب�سك ��رة .وبع�ضهم نهل من �أدب ّي ��ات الت�صوف من
�أمث ��ال خل�ضر بن خل ��وف (م�ستغامن) وحممد بن
يو�سف (�أوالد جالل-ب�سكرة) وحممد بن م�سايب
(تلم�سان)� ،أ�ضف �إىل ذلك �أنّ هذا ّ
ال�شعر يحفظ
مكتوب ��ا يف �أغل ��ب الأحيان يف كناني� ��ش وكراري�س
ي�ستعمله ��ا املتع ّلم ��ون ع ��ادة يف ت�سجيل ��ه وتوثيقه.
وق ��د �أ�شارت خمتلف الدرا�سات امليدانية �إىل هذا
الأم ��ر .ب ��ل �إنّ من بني ه� ��ؤالء ّ
ال�شع ��راء من ترك
ديوان ��ا خمطوطا ظ ّلت عائلته ترث ��ه ك�شيء نفي�س
م ��ن ال�ث�روة املتناقل ��ة بالوراثة ،مثلم ��ا هو احلال
بال ّن�سبة لديوان ّ
ال�شيخ ق ّدور بن عا�شور الزّرهوين
خا�صة
–الذي ن�شر يف ال�سنوات الأخرية يف طبعة ّ
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من طرف املكتبة الوطني ��ة -وكذلك ديوان �أحمد
بلحرم ��ة ال ��ذي مل ين�ش ��ر بع ��د ح ّت ��ى الي ��وم ،ومل
يح ّق ��ق بعد ب�سب ��ب حر� ��ص �أهله عل ��ى االحتفاظ
ب ��ه وع ��دم التّفريط في ��ه! .لهذا ك ّل ��ه ت�صدق على
ّ
ال�شع ��ر امللح ��ون اجلزائري حتدي ��دات ((رومان
واملتخ�ص�ص يف
جاكب�س ��ون)) ال ّل�ساين املع ��روف
ّ
ال ّدرا�سة ّ
ال�شعر ّية ملّا يقول يف حديث له عن عالقة
ال�شع ��ر ّ
ّ
�وي بالفولكل ��ور ما يل ��ي(( :يف حالة
ال�شف � ّ
ال�شعر ّ
واح ��دة ،يخرج ّ
�وي ،ب�صفة جوهر ّية،
ال�شف � ّ
ع ��ن �إط ��ار الفولكلور ،ويك � ّ�ف عن �أن يك ��ون خلقا
جمع ّي ��ا :ملّ ��ا تك ��ون هن ��اك جماع ��ة متالحمة من
املحرتفني ،متلك تقالي ��د �صلبة ،تتعامل مع بع�ض
الإنتاج ��ات بق ��در كبري من التّقدي ��ر بحيث ت�سعى
بجمي ��ع الو�سائ ��ل للمحافظ ��ة عليه ��ا ب ��دون �أدنى
تعدي ��ل .هن ��اك جمموعة م ��ن الأمثل ��ة التّاريخ ّية
ت�ش�ي�ر �إىل �أنّ ذلك يع ّد �أم ��را ممكنا ب� ّأي حال من
الأح ��وال))( .)4ينطبق ه ��ذا التّحديد متاما على
�شعرنا امللحون ،لذل ��ك ت�صبح معاجلته يف نطاق
ال ّثقافة ّ
ربر لها �سوى من حيث:
ال�شعب ّية ال م ّ
 )1لغت ��ه العا ّمي ��ة؛ ولع� � ّل ه ��ذه اخل�صي�صة هي
الت ��ي تقف وراء عدم �إدراج ��ه �ضمن الربامج
التّعليم ّية اجلزائر ّية.
ّ )2
الظرف الذي ازدهر فيه هذا ّ
ال�شعر واملتم ّثل
خا�صة يف فرتات االحت�ل�ال ،من ج ّراء غياب
ّ
�سلط ��ة ثقاف ّي ��ة ر�سم ّية تنتمي فعل ّي ��ا للمجتمع
مم ��ا �أ ّدى �إىل تالح ��م ال ّنخب ��ة
اجلزائ ��ريّ .
املث ّقف ��ة م ��ع الفئ ��ات ال ّدني ��ا يف املجتم ��ع يف
مواجهة �سلطة االحتالل ال ّر�سم ّية مبظاهرها
ال�سيا�سي ��ة والثقافي ��ة واالقت�صادي ��ة .وم ��ن
هنا �ضاق هام� ��ش التّمايز ،واق�ت�رب ّ
ال�شاعر
خبوي بحك ��م تكوينه وطبيعة
�ري (ال ّن ّ
اجلزائ � ّ
ثقافت ��ه وموقعه االجتماع ��ي) من اجلماهري،
فعب بلغته ��ا وخاطبها مبا�ش ��رة دون و�سائط
رّ
وقنوات ر�سم ّية ،واحت�ضنت هي بدورها �شعره
فتداولت ��ه م�شافهة وكتابة ،و�سعت �إىل حمايته
ال�سبل فتم ّكن من الو�صول �إىل
وحفظ ��ه ب�شتّى ّ
جيلنا كما هو دون حتريف كثري.
و�إذا م ��ا كان �أف ��راد اجلماع ��ات ّ
ال�شعب ّية قد
اخلا�ص ��ة �أن ت�ضم ��ن ا�ستمرار
حاول ��ت بو�سائلها
ّ
مزي للمجتمع
هذا اجلزء الها ّم من ال ّر�أ�سمال ال ّر ّ
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اجلزائري ،فما هو موقف ال ّنخبة الوطن ّية منه؟.
ّ
اتجّ ��ه ع ��دد م ��ن رج ��ال ال ّثقاف ��ة وال ّدار�سني
اجلامع ّيني اجلزائر ّيني بع ��د الإ�ستقالل �إىل جمع
جزء م ��ن ه ��ذا ّ
ال�شع ��ر وتدوينه ون�ش ��ره ،وهناك
م ��ن بينهم من ح ��اول درا�سته ع ��ن طريق حترير
�أطروحات جامع ّية لني ��ل درجات علم ّية نذكر من
بينهم �أحم ��د طاهر الذي ق� � ّدم �أطروحة دكتوراه
()5
ح ��ول «�أوزان ال�شعر امللحون وبح ��وره وقوافيه»
يف بداية اال�ستقالل ،وحممد بلحلفاوي الذي ح ّرر
بدوره ر�سالة جامعية حول «ال�شعر ال�شعبي املغربي
ذي التعب�ي�ر
العربي»( ،)6وقد ج ��اءت املد ّونة التي
ّ
اعتمد عليها مك ّونة من ق�صائد �شعرية من الغرب
�ري .كما ق� � ّدم �أحمد ملني ر�سال ��ة دكتوراه
اجلزائ � ّ
من الدرجة الثالثة «حول ال�شعر يف منطقة �سيدي
()7
خال ��د (ب�سكرة) يف فرتة االحت�ل�ال الفرن�سي»
(جمي ��ع ه ��ذه الأطروح ��ات نوق�ش ��ت بجامع ��ات
فرن�سية).
�أ ّم ��ا عب ��د الق ��ادر ع� �زّة فق ��د ن�ش ��ر دي ��وان
ال�شاع ��ر م�صطفى بن ابراهي ��م �شاعر قبائل بني
ب�سايح �أ�شع ��ار حممد بلخري ،وح ّقق
عام ��ر ،ون�شر ّ
�أبوعبداهلل حممد ب ��ن �أحمد «ديوان ابن م�سايب»
وو�ض ��ع �سهي ��ل دي ��ب «�أنطولوجيا ّ
ال�شع ��ر ال�شعبي
اجلزائ ��ري» ،كم ��ا ّمت يف الآون ��ة الأخ�ي�رة �إع ��ادة
ن�ش ��ر دواوين بن م�سايب واملندا�س ��ي وبن تريكي،
والت ��ي كانت قد ن�شرتها دار اب ��ن خلدون يف فرتة
االحت�ل�ال ملّا كان حممد بن احلاج الغوثي بخو�شة
يز ّودها مبثل هذه الأ�شعار ،وقد بذل جهدا جديرا
بالتّنوي ��ه يف جمعها وحتقيقه ��ا .وظهرت طبعتان
خمتلفتان لديوان بومدين ب ��ن �سهلة قام بتحقيق
الأوىل �شعي ��ب مغنوني ��ف ،و�أع� � ّد الثاني ��ة ّ
للطب ��ع
حلبيب ح�شالف وحممدبن عمر الزرهوين.
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السفـر العجـيــبــي فـي الحكايـة الشعبية بواحة فجـيـج
الحكاية الشعبية الفلسطينية بين الهوية والعولمة

السفـر العجـيـــبــي فـي
الحكايـة الشعبـية بواحة فجـيـج

تمثل الحكاي��ة أحد أهم موضوع��ات المنجز النقدي
الحديث .ويأتي في مقدمة مس��وغات هذا االختيار البحثي
انتشارها الواس��ع باعتبارها جنس��ا أدبيا سرديا وشفويا
يتس��م بالغراب��ة والتش��ويق .والحكاية الش��عبية عمل
جمعي غير مرتبط بمؤلف ،مخترق للحدود وعابر لألمكنة،
ع��رف تاريخ محدد لتأليفها .قد ظل��ت وال تزال ملغزة
ال ُي َ
بحمولته��ا الرمزي��ة الثقافي��ة والوجداني��ة المتقاطع��ة
والمش��تركة بين بني البش��ر ،في مختلف أنحاء المعمور
على اختالف الخصوصيات والهويات المحلية.

26

وميث ��ل الطاب ��ع العجيب ��ي للحكاي ��ة ال�شعبي ��ة
�إبداعي ��ة خالق ��ة ت�س ��م الك ��ون التخييل ��ي والبناء
ال�سردي لهذا العمل اخلا�ضع لطقو�س خم�صو�صة
يف التناقل ال�شفوي .ونخ�ص بالذكر منها احلكاية
اخلرافية ،وهي ذات طابع خارق ومفارق للم�ألوف.
ويظهر ال�سف ��ر يف احلكاية ال�شعبية بواحة فجيج،
م ��ن خالل من ��اذج ه ��ذه الدرا�سة باعتب ��اره فعال
عجيبيا ميار�س علينا �إبهاره ويدعونا �إىل الت�سا�ؤل
عن طبيعة ه ��ذا ال�سفر وملاذا ن�صف ��ه بالعجيبي؟
وم ��ا العمق الكامن يف الدالالت التي ينطوي عليها
ال�س ��رد يف هذه احلكاية؟ ه ��ل ميكن احلديث عن
بنية للمفارقات تنتظم الن�سيج ال�سردي؟ وما هي
ب�ؤرة هذه البنية؟...
نتوخ ��ى م ��ن طرح ه ��ذه الإ�شكالي ��ة االقرتاب
م ��ن عمق احلكاي ��ة بواح ��ة فجيج ،وم ��ن التفكري
اجلمع ��ي الث ��اوي يف البن ��ى ال�سردي ��ة ال�شفوي ��ة،
وهواج� ��س الف ��رد واجلماعة يف املجتم ��ع الواحي
التقليدي ،ومتثالته حول العامل والآخر من خالل
مفه ��وم ال�سفر ،كرحلة لالق�ت�راب من هذا الآخر
م ��ن �أجل التوافق مع ��ه� ،أو كغزوة لدح ��ر �شره� ،أو
كهج ��رة الكت�شافه وتع ��رف �آليات تفك�ي�ره .ولي�س
ه ��دف هذه امل�ساهم ��ة املتوا�ضعة تق ��دمي �إجابات
ناج ��زة ونهائية ،بل حماولة �صياغ ��ة �أ�سئلة ميكن
�أن ت�شكل منطلق ��ا مل�شروع علمي يقوم على درا�سة
احلكاية ال�شعبية بواح ��ة فجيج من منظور جديد
ي�ب�رز ال�صبغة اخلالقة للمنت ��ج ال�سردي ال�شفوي
وموقعه �ضمن ال�صريورة الثقافية.
 - 1ال�سفر وال�سفر العجيبي �إىل «فجيج»
مييل الإن�سان بطبيعت ��ه االجتماعية �إىل حياة
اال�ستقرار .وال ميث ��ل ال�سفر بالن�سبة لهذه احلياة
�س ��وى ا�ستثناء .فحتى حي ��اة املجموعات الب�شرية
القائم ��ة على الرتحال متثل بحث ��ا دائما عن هذا
اال�ستق ��رار .ال ترح ��ل املجموعة م ��ن جديد حتى
جتد نف�سها غ�ي�ر قادرة على اال�ستم ��رار يف نف�س
املكان ،بعد ن�ضوب املاء وا�ستنفاذ الكلأ �أو انعدام
الأمن وتفاق ��م ق�س ��اوة ظ ��روف العي� ��ش ،فتك ��ون
م�ضط ��رة �إىل الرحي ��ل .وال�سف ��ر حم ��اط دائم ��ا
باعتماالت وجدانية تكون – �أحيانا – متعار�ضة،
�إن مل نقل متناق�ضة ،ميت ��زج فيها التهيب بالفرح

والقل ��ق بالرتق ��ب واخل ��وف بالتمن ��ي واحل ��ذر
بال�شوق...تهت ��اج الإن�سان وه ��و يت�أهب لل�سفر ويف
الطري ��ق �أي�ضا م�شاع ��ر جيا�شة متداخل ��ة ،مهما
كان �أف ��ق ه ��ذا ال�سفر ال ��ذي لي�س جم ��رد انتقال
يف امل ��كان والزمان ،و�إمنا ه ��و حركة يف الوجدان
وخلخل ��ة لل�سكوني ��ة وانف�صال ن�سب ��ي وم�ؤقت عن
االنتماء والروابط والأ�شي ��اء احلميمية و�إح�سا�س
عاب ��ر باالغرتاب...وهو �أي�ضا فعل ثقايف ذو �أبعاد
فل�سفي ��ة .يدف ��ع بالإن�س ��ان �إىل النظ ��ر يف داخله
ليعيد طرح هوية الذات وعالقتها بالآخر ،م�أخوذا
باحلرية ومتو�سال بال�س�ؤال .ويزداد مفهوم ال�سفر
تعقيدا كلم ��ا كان عجيبيا .ويت�سم كل فعل عجيبي
بالغرابة واخلرق للم�ألوف .فال�سفر العجيبي بهذا
املعن ��ى هو انتقال يف امل ��كان والزمان ودينامية يف
الوجدان الثقايف مطبوع بالفعل اخلارق .يف ل�سان
العرب «ف � َ
�ارق ال�شي َء ُمفا َر َق� � ًة و ِفراق ًا :باينه»(.)1
فاملفارق ��ة م�ص ��در لف ��ارق مبعنى باي ��ن واختلف.
ونعني باملفارقة هنا ما يثري اال�ستغراب والده�شة
لكونه مباي ��ن وخمتلف وخارق للم�أل ��وف .وتتكون
كل حكاية يف هذه الدرا�سة من بنية داللية ينتظم
فيه ��ا عدد م ��ن املفارقات .ترتب ��ط عنا�صرها مع
بع�ضه ��ا بع�ض ،ترابط ��ا ع�ضوي ��ا .وتتظافر لتمنح
لل�سف ��ر دالالت عجيبي ��ة ،حني يتخ ��ذ �صبغة رحلة
يف حكاي ��ة «جوهر فر�س ��اين» �أو غ ��زوة يف حكاية
«املنت�ص ��ف والغول ��ة» �أو هجرة يف حكاي ��ة «املر�أة
البله ��اء» .وتخ�ض ��ع بني ��ة املفارق ��ات الداللي ��ة يف
النماذج احلكائي ��ة الثالثة املدرو�س ��ة هنا لب�ؤرة،
تت�س ��م باملفارقة .ن�سميها :ب� ��ؤرة التوافق  /النفي.
ونعن ��ي بها وج ��ود تعار� ��ض /تناق�ض ب�ي�ن الذات
والآخر .يحدث ه ��ذا التوافق �أو النفي �أو هما معا
يف جدلي ��ة تتمي ��ز بالتقاطع والتداخ ��ل ،مع الآخر
اخل ��ارق �أو املماثل /املغاير كرم ��ز لل�شر يف �إطار
عالق ��ة تناق� ��ض� ،أو كرمز للم�صلح ��ة ال�ضيقة يف
�إطار عالقة تعار�ض.
ي�ش ��كل ال�سف ��ر -لأول م ��رة� -إىل واحة فجيج
جن ��وب �ش ��رق املغرب ،بح ��د ذاته فع�ل�ا عجيبيا.
�سينتابك �إح�سا�س غري ��ب و�أنت تتوغل يف منطقة
ذات طبوغرافي ��ا �شبه �صحراوي ��ة ،يف طريق �شبه
خالية ،ويف م�س ��ار يكاد يكون كله م�ستقيما ،كثريا
م ��ا تزحف فيه الرمال على الإ�سفلت وتتحرك فيه
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مدخل �أحد الق�صور بفجيج

اله ��وام .ت�شق الف�ض ��اء املمت ��د الالنهائي للخالء
املرتام ��ي املك�سو بغطاء نباتي مكون من ال�سهوب؛
وه ��ي نبات ��ات �صحراوي ��ة ،نذكر منه ��ا «احللفاء»
و«الدكع ��ة» و«ال�شي ��ح» و«احلدج ��ة» و«احلرم ��ل»
و«ال�س ��درة» ...وهناك �أنواع م ��ن الفطر يف ف�صل
الربيع ،خا�ص ��ة منه «الرتفا� ��س» و«الفقاع» .ال بد
من قط ��ع م�سافة تناه ��ز 384كيلومرتا من مدينة
وج ��دة عا�صمة اجلهة ال�شرقي ��ة نحو فجيج ،ومن
الأف�ضل �أن تكون الرحل ��ة يف ال�ساعات الأوىل من
ال�صباح ،خا�صة يف ف�صل ال�صيف ،جتنبا للتعر�ض
ل�شم� ��س حارقة� .ست�سري حت ��ت �أ�شعة الهبة ت�صور
لك يف الأف ��ق تدفق ال�سراب .وترى من حني لآخر
خيم ��ة بعيدة من فرو املاعز ،للرحل من العرب �أو
الأمازيغ املتعاي�ش�ي�ن منذ قرون يف منتهى التوافق
والإخاء .ت�سرح ب�صرك فرتى قطعان ما�شية كثرية
العدد .يزداد �إح�سا�سك بالعجيبي ،عندما تقرتب
من الواح ��ة .فتخلبك �أجواء التاري ��خ والأ�سطورة
معا« .واحة فجيج ل�ؤل�ؤة اجلنوب ال�شرقي وزينته..
وقلبه ور�أ�سه..فيما م�ضى .خلع عليها امل�ستك�شفون
الغربيون نعوتا وادعة رقيقة ..وعنيفة مثرية ..من
حتف ��ة رائعة ب�آثاره ��ا العتيقة املعجب ��ة ..ومياهها
املنع�ش ��ة الوف�ي�رة ..وجباله ��ا املحيط ��ة به ��ا يف
�ش ��كل �سور طبيع ��ي ..ونخيلها الناعم ��ة امل�ضياف
(جذوره ��ا يف امل ��اء وهامتها يف ال�سم ��اء)� ...إىل
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بقعة ملغزة غام�ضة منيع ��ة ..وب�ؤرة للمتناق�ضات
والأ�ض ��داد ..اجتمع فيها الأولياء و�شذاذ الآفاق..
والعلم ��اء والأفاك ��ون والث ��وار والذ�ؤب ��ان ..واح ��ة
فجي ��ج ريح �آخر م ��ن عب ��ق التاريخ..به ��ا نقائ�ش
�صخري ��ة وكتاب ��ات حجرية..ت�شه ��د عل ��ى توغلها
يف ق ��دم �سحي ��ق»( . )2تتمتع بثقاف ��ة عاملة تقليدية
غنية ،من معاملها الفكرية الباقية اخلزانة القيمة
للعالم ��ة عبد اجلب ��ار الفجيجي الت ��ي ت�شهد على
حركة ثقافية بفجي ��ج �ضاربة يف القدم .لها �أي�ضا
ثقافتها ال�شعبية الزاخرة يف الأهازيج( )3والأمثال
واحلكايات ال�شعبية...
� - 2سفر احلكاية عرب الثقافات
احلكاي ��ة ال�شعبية عمل �س ��ردي �شفوي و�إبداع
�إن�س ��اين جمع ��ي �أكرث قدرة على اخ�ت�راق احلدود
و�إدراك العاملي ��ة .لكونها ال�شكل التعبريي املجبول
عل ��ى ال�سفر ع�ب�ر الثقاف ��ات منذ ق ��دمي الزمان.
وذل ��ك من خ�ل�ال التناق ��ل ال�شفوي ال ��ذي ي�سمح
بالتب ��ادل ال�س ��ردي والإ�ضاف ��ات الإبداعي ��ة التي
جتد طريقه ��ا �إىل احلكاية عرب تدخ ��ل الكفايات
املخيالية واالبتكاري ��ة اجلمعية ...وهي كلها متثل
جتليات عملي ��ة املثاقفة التي مار�ستها املجموعات
الب�شرية – وال تزال – عرب احتكاكها احل�ضاري،
ويف منا�سب ��ات عديدة ،منها الرح�ل�ات التجارية

الت ��ي كان ��ت ت�ستغ ��رق �شه ��ورا ،بل �سن ��وات يف ما
م�ض ��ى ،حيث كان ��ت و�سائ ��ل النق ��ل بدائية ،غري
متط ��ورة مب ��ا يكف ��ي لتقلي� ��ص امل�ساف ��ات واملدد
الزمني ��ة التي ي�ستغرقها ال�سف ��ر .وكانت احلكاية
زادا للم�سافري ��ن ي�ست�أن�س ��ون به ��ا .تعينه ��م على
التخفي ��ف م ��ن ط ��ول الطري ��ق ووح�شته ��ا .ولعل
بنيته ��ا ال�سردي ��ة( )4املتفردة عن بقي ��ة الأجنا�س
الأدبية الأخرى ،بوحداته ��ا وعنا�صرها العجيبية
و�أحداثه ��ا املتداخل ��ة الطويلة ،وحبكته ��ا املعقدة
امل�شحون ��ة بال�ص ��راع والأه ��وال ،ومب ��ا فيه ��ا من
انت�صار وانك�سار وترقب ملا �سيحدث الحقا ،جتعل
منه ��ا عم�ل�ا �إبداعي ��ا جمعي ��ا نا�ضح ��ا بالت�شويق
والإث ��ارة .وجتعلها هذه ال�سمة تلق ��ى �إقباال كبريا
م ��ن لدن فئات املجتمع ،خا�صة و�أن احلكاية �شكل
�إبداعي �شفوي متح ��رر من �أ�سر اللغة .فاملتلقي ال
يحفظها ب�صياغة مقي ��دة وحمددة ،و�إمنا يحفظ
احلدث ال�سردي ب�أدق تفا�صيله ،مع بع�ض التعابري
والأ�شع ��ار �أو الأغاين احلك ��م والأمثال التي تدخل
يف بنيته ��ا ال�سردية .ويقوم ب�إعادة �إنتاجها بر�ؤيته
ولغت ��ه اخلا�ص ��ة .فلغ ��ة احلكاي ��ة الواح ��دة تبقى
دائم ��ا مفتوحة ،مرنة ومنفلتة للثبات ،لأن طابعها
ال�شف ��وي وخا�صي ��ة االنتق ��ال والتناق ��ل واختالف
الإلق ��اء والتلقي كلها تخ�ضعه ��ا با�ستمرار لإعادة
ال�صياغ ��ة .فينتقل م�ضمونها مع تلك الثوابت من
جمموع ��ة �إىل جمموعة ومن ثقافة �إىل �أخرى� .إن
خا�صي ��ة االنتقال ه ��ذه التي نعرب عنه ��ا بـ«ال�سفر
ع�ب�ر الثقافات» ،تعزز الطاب ��ع اجلماعي للحكاية
ال�شعبي ��ة .فتتح ��ول م ��ن كونه ��ا منتج ��ا �سردي ��ا
ملجموع ��ة حملية �إىل ظاهرة ثقافي ��ة عاملية .ومن
�إب ��داع جماع ��ي ميث ��ل جترب ��ة حياتي ��ة ووجدانية
خا�ص ��ة� ،إىل �إبداع كوين يتمثل التجربة الإن�سانية
برمتها .ذلك �أن هذه التجربة ب�شكل عام واحدة،
رغ ��م اخل�صو�صي ��ات واختالف ��ات املجتمع ��ات.
«ورمبا كانت �إحدى نتائ ��ج البحث الأنرثوبولوجي
العديدة �أن العقل الإن�ساين ،بالرغم من الفروقات
الثقافي ��ة بني خمتل ��ف �أجزاء الب�شري ��ة ،هو ذاته
هن ��ا وهن ��اك ،و�أنه ميتل ��ك الطاقات ذاته ��ا»(. )5
�إن وح ��دة التجرب ��ة الإن�سانية يف كليته ��ا ،ووحدة
العقل الب�شري ب�ش ��كل عام ،والطبيعة االجتماعية
للإن�سان التي ت�سمح ب�سفر احلكاية الدائم عوامل

�أ�سا�سي ��ة لإنتاج ثقافة �سردية تت�سم بتوالد حكائي
ذي بن ��ى متقارب ��ة ،متماثل ��ة و�أحيان ��ا متطابق ��ة
تتمح ��ور ح ��ول �أف ��كار جوهري ��ة واح ��دة ،تكث ��ف
الوج ��ود الإن�ساين و�صراع الإن�سان من �أجل البقاء
و�إخ�ضاع الطبيعة ،وال�صراع بني القوى املتناق�ضة
�أو املتعار�ض ��ة يف املجتمع ،من �أج ��ل منظومة قيم
وم�صال ��ح معينة .تهيمن على ه ��ذا التفكري الذي
ميار�سه الإن�سان من خالل احلكي  -غالبا  -تيمة
ال�ص ��راع بني اخل�ي�ر وال�ش ��ر ،لتعيد �إنت ��اج القيم
الثقافي ��ة والديني ��ة امل�ؤطرة للمجتم ��ع� ،أو ت�ساهم
يف بل ��ورة الأف ��كار اجلدي ��دة املالئم ��ة للتح ��والت
االجتماعي ��ة .كما متث ��ل احلكاية امت ��دادا حلياة
اجتماعي ��ة لفئة ما حتى يف �صوره ��ا العجيبية� ،إذ
«ميكن لكون تخييلي ،غريب عن العامل التجريبي
متاما يف الظاهر ،كخرافات اجلن مثال� ،أن يكون
مماث�ل�ا متاما ،يف بنيته لتجرب ��ة زمرة اجتماعية
بعينه ��ا �أو ،على الأقل ،مرتبط ��ا بها بطريقة ذات
دالل ��ة( .»،)6وحتمل احلكاي ��ة ال�شعبية يف خمتلف
�أنح ��اء الع ��امل مو�ضوع ��ات واحدة متث ��ل العالقة
م ��ع الآخ ��ر املناق�ض ،كاجل ��ن والغ ��ول ،يف �صنف
احلكاي ��ة اخلرافي ��ة ،كم ��ا �سرنى يف من ��اذج من
حكايات واحة فجيج .وحتمل الكثري من الطقو�س
واملعتقدات امل�شرتكة ال�ضاربة يف القدم واملرتبطة
بالقرب ��ان والتطري والنح� ��س وغريها املوجودة يف
حي ��اة و�أ�ساطري ال�شع ��وب .لأنها ترتب ��ط باحلياة
االجتماعية �ش�أنها يف ذلك �ش�أن �أي �إبداع �أدبي �أو
فن ��ي« .ومل يعد ثم ��ة �أي تناق� ��ض يف القول بوجود
عالق ��ة وثيقة للإبداع الأدب ��ي بالواقع االجتماعي
والتاريخي وب�أكرث اخلياالت املبدعة قوة»(.)7
« - 3جوهر فر�ساين»:

ب���ؤرة التواف��ق وم�أ�س�س��ة العالق��ة م��ع الآخ��ر
اخلارق

ميث ��ل ال�سفر العجيبي يف ه ��ذه احلكاية رحلة
الكت�ش ��اف الآخ ��ر� .إنها حالة التاج ��ر الذي �سافر
للتج ��ارة وهو م�سكون بهاج� ��س يتعلق بهوية الآخر
“جوهر فر�ساين”( )8من يكون؟ وال�سفر هنا رحلة
للتوافق معه وخلق قاعدة حد �أدنى من االن�سجام،
ب ��ل �إنه �أي�ضا رحلة ال�ستع ��ادة هذا االن�سجام ،بعد
القطيعة واختالل تلك القاعدة ،بالن�سبة للعرو�سة
املرتقب ��ة الت ��ي تنك ��رت يف هيئ ��ة طبيب ��ة لإرجاع
29

خطاطة  1بنية املفارقات الداللية يف حكاية “جوهر فر�ساين”

العالقة م ��ع الآخر اخل ��ارق /اجلن ��ي ،مب�ساعدة
ع�صف ��وري احلب “حبيب ��ي”� .أم ��ا بالن�سبة لهذا
الآخ ��ر فال�سف ��ر العجيبي رحل ��ة يف طريق خا�صة
(النف ��ق الزجاج ��ي) يف اجت ��اه الآخ ��ر /الإن�سان
حل�سم �أمر العالق ��ة معه� ،سواء باخلري �أو بال�شر.
�إنه ��ا رحلة �شاقة .لكنها ممتع ��ة و�سعيدة النهاية،
حي ��ث توجت بزواج اجلني م ��ن الإن�سي “ :جوهر
فر�ساين” من الفتاة.
تت�سم العالقة بني الإن�سي واجلني يف املوروث
الثقايف ال�شعبي بال�صراع الدائم املرتبط باحلذر
واخل ��وف واملي ��ل الع ��دواين .تتع ��دى ق ��وة الآخ ��ر
اخل ��ارق /اجلني حدود خي ��ال الإن�سي .ومع ذلك
ت�صور الثقافة ال�شعبية �صفة العدوانية ك�سمة من
�سمات الإن�س ��ي �أي�ضا ،من املفرت� ��ض �أن يخ�شاها
اجلني .قد تكون هذه العدوانية نتيجة �أخطاء غري
مق�صودة .ولكنها تبقى ممار�سة للعنف على الآخر
اخلارق .ت�سبب له �أ�ضرارا .وتدفع به �إىل ا�ستنفار
غري ��زة االنتق ��ام لدي ��ه ،والقي ��ام ب ��ردود �أفع ��ال
عدواني ��ة جتاه الآخر الإن�س ��ي .ومن تلك الأخطاء
التي ت�ؤكد الثقافة ال�شعبية على جتنبها؛ �صب املاء
ال�ساخن يف املوا�سري واملجاري� ،أو يف مكان مظلم،
�ضرب احليوانات كال ��كالب والقطط وال�ضفادع،
الوقوف على الينابيع واملج ��اري والأحوا�ض ليال،
ال�س�ي�ر يف اخلالء والن ��زول �إىل غاب ��ة النخيل يف
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الظه�ي�رة  ...وترتبط م�شاعر اخلوف واحلذر من
الآخر اخلارق ب�أجواء ال�سكينة والظلمة والوح�شة.
في�ؤدي عدم احرتامها �إىل توتر العالقة معه.
ميار�س الآخر اخلارق /اجلني عدوانيته على
الإن�سي بامل� ��س �أو باالحتالل والتمل ��ك .فهو يحتل
مكان ��ا �أو يتملك كنزا �أو مي�س نف�س ��ا ب�شرية ،وقد
يختط ��ف �إن�سيا .توج ��د �أ�ساطري كثرية يف ثقافات
ال�شع ��وب مرتبط ��ة به ��ذه الأ�ش ��كال م ��ن العالقة
العدواني ��ة ب�ي�ن الإن� ��س واجل ��ن .ون�ستح�ضر هنا
�أ�سط ��ورة “عرو�سة �آيت عل ��ي وعي�سى” يف ق�صر
احلم ��ام الفوق ��اين( .)9حتكي الأ�سط ��ورة �أن هذه
العرو�س ��ة تظه ��ر بف�ست ��ان الزف ��اف وه ��ي تركب
بغل ��ة جتوب بها �أزقة مظلمة باحل ��ي الذي ت�سكنه
عائلتها التي حتم ��ل ا�سم «�آيت علي وعي�سى»(.)10
وتق ��ول الأ�سط ��ورة �إن اجلن ق ��د اختطفته ��ا ليلة
عر�سها حني ترك ��ت لوحدها يف غرفتها� ،إذ تلهت
عنه ��ا الن�س ��وة وان�شغلن بال�ضيوف ،ف� ��أمل بها غم
عظي ��م اختف ��ت على �إث ��ره� ،إىل �أن �أخ ��ذت تظهر
ب�ي�ن الفينة والأخ ��رى ممتطية بغل ��ة يف منا�سبات
خمتلف ��ة يف الأف ��راح والأت ��راح و�أثن ��اء تقلب ��ات
الطق�س ،وهبوب الزوابع والرياح...
تتكون البنية الداللية املفارقة حلكاية «جوهر
فر�س ��اين» م ��ن �أربع وح ��دات مت�شابك ��ة .متثل كل
وح ��دة منه ��ا مفارق ��ة نا�ضحة .يتجل ��ى ال�سفر يف

من �أزقة فجيج

املفارقة الأوىل كرحل ��ة لال�ستك�شاف وفعل انتقال
واقرتاب من الآخر املناق�ض؛ الإن�سي نحو اجلني،
واجلن ��ي نح ��و الإن�سي� .إنه فع ��ل ال ي�سعى �إىل نفي
الآخر �أو تدم�ي�ره ،و�إمنا يبتغ ��ي التوافق معه عرب
الزواج .يف املفارقة الثانية يكون ال�سفر نحو اجلني
م ��ن دون خطورة .بخالف ال�سفر نحو الإن�سي فهو
حمفوف باملخاطر .يظهر الآخر هنا ،كرمز للقوة
واخل�ي�ر .ال ميار� ��س ال�ش ��ر ،بل ميار�س ��ه الإن�سي،
ممثال يف ال�سلوك املتهور للأخت ال�صغرى بدافع
الف�ضول ح�ي�ن قامت ب�إلق ��اء ال�صعيد يف الطريق
الزجاجي ��ة للجن ��ي .وهن ��ا مفارق ��ة ثالث ��ة ،تتمثل
يف الت�ضحي ��ة ل ��دى الآخ ��ر -ونق�ص ��د ع�صفوري
احل ��ب املعروفان با�سم :حبيب ��ي لأنهما يتناجيان
مب ��ا ي�شبه هذه الكلمة -يف مقاب ��ل اقرتاف الأذى
ب�سبب التهور �أو بدافع الغرية لدى الإن�سان ممثال
يف �سل ��وك الأخت ال�صغرى� .أم ��ا املفارقة الرابعة
فتظه ��ر يف �سفر �أب الأنث ��ى /الإن�سي نحو الذكر/
اجلن ��ي خلطبته ،وهي مفارقة مزدوجة  :من جهة
وبخالف ما هو م�ألوف يقوم الأب باخلطبة البنته
ولي� ��س البنه ،حيث �إن الذكر ع ��ادة هو من يتقدم
خلطبة الأنثى ولي�س العك�س .ومن جهة ثانية تقبل
الأب فك ��رة الزواج من اجلني عندم ��ا علم �أن ما
تطلبه ابنته الكربى �أي «جوهر فر�ساين» هو كائن
ولي� ��س هدي ��ة اعتيادية كتلك الت ��ي طلبتها الأخت

من الأزقة املظلمة بفجبج

ال�صغ ��رى .وه ��ذا الكائ ��ن لي� ��س �إن�سيا ب ��ل جني.
فاملفارق ��ة هنا مركب ��ة وذات بني ��ة داللية عميقة.
جت ��د تف�سريها يف مفه ��وم امل�أ�س�س ��ة ،القائم على
�إع ��ادة �صياغ ��ة العالقة م ��ع الآخر اخل ��ارق على
قاعدة توافق .يهدف �إىل حتقيق احلد الأدنى من
االن�سجام الكفي ��ل ب�ضمان ال�سل ��م بني الطرفني.
و�صيغ ��ة هذه امل�أ�س�سة هي ال ��زواج وامل�صاهرة مع
جن� ��س العفاريت .مبعنى �آخر ميث ��ل هذا التقارب
بامل�صاه ��رة ا�سرتاتيجي ��ة يب ��ادر �إليه ��ا الإن�سي،
ويقبله ��ا اجلن ��ي ،ته ��دف �إىل احلد م ��ن م�صادر
التناق�ضات املحدق ��ة بالإن�سان على وجه الأر�ض.
�سف ��ر التاج ��ر بحثا عن ه ��ذا ال ��زوج العجيبي هو
رحلة للبحث عن اال�ستقرار وال�سعادة.
« - 4الن�صفي والغولة»:

ب�ؤرة النفي وغزوة دحر ال�شر يف الآخر اخلارق

تتجل ��ى طبيع ��ة ال�سف ��ر العجيب ��ي يف ه ��ذه
احلكاي ��ة( )11يف كونه غزوة ت�ستهدف دحر ال�شر.
يتمث ��ل ه ��ذا ال�ش ��ر يف الآخ ��ر اخل ��ارق  /الغولة.
ويظهر الغول �أو الغول ��ة يف الثقافة ال�شعبية دائما
مبوا�صف ��ات كائن ب�شري متوح� ��ش ،مفرت�س لبني
جن�سه ،يعرف بطول قامته و�ضخامة بنيته .وبروز
�أنيابه ،وانت�صاب قرنني ق�صريين يف جانبي ر�أ�سه
من اجلهة الأمامية .له ه ��ذه ال�سمات احليوانية،
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بالإ�ضافة �إىل �سمات ب�شرية .فهو حيوان منت�صب
ناطق .وقد يك ��ون �إن�سانا عاديا �أول الأمر في�صري
متوح�ش ��ا ،يلج� ��أ �إىل غاب ��ة نخي ��ل �أو �إىل مغ ��ارة
بجبل قريب م ��ن الواحة .وتختلف عالقة الإن�سان
بالغول /الغولة ،يف احلكاية ال�شعبية بواحة فجيج
عن عالقته باجلن .فهي مع الآخر اخلارق اجلني
عالقة �صدامية .وقد تك ��ون مبنية على االن�سجام
والتواف ��ق .لكن الآخ ��ر اخلارق /الغ ��ول �أو الغولة
ال تك ��ون عالقته بالإن�س ��ان �إال عدوانية .فهو يغري
ليال على الق�صور ليختط ��ف الأطفال والدواجن.
وي�صطب ��غ رد فعل الإن�س ��ان يف احلكاية ال�شعبية،
دائم ��ا باحل ��ذر واحليط ��ة واخل ��وف والدفاع عن
النف� ��س .وميثل الغ ��ول /الغول ��ة رم ��زا لل�شر .وال
جن ��ده ميثل �أي جانب م ��ن جوانب اخلري بالن�سبة
للإن�س ��ان ،خالف ��ا للآخ ��ر اجلني ال ��ذي قد ميثل
جانب اخلري.
تهيم ��ن عل ��ى ه ��ذه احلكاي ��ة بني ��ة مفارقات
داللي ��ة تت�سم ب�ؤرتها بنفي الآخر ،باعتبار الطبيعة
ال�صدامية لعالق ��ة الإن�سان بالغ ��ول يف ت�صورات
الثقاف ��ة ال�شعبية .و�إذا كان دح ��ر ال�شر يف حكاية
“جوهر فر�ساين” يتم عرب ا�سرتاتيجية التوافق
الت ��ي ت�ؤطره ��ا م�ؤ�س�سة ال ��زواج العجيبي اخلارق
بدوره الذي يجمع الإن�س ��ي باجلني ويوحد بينهما
من �أجل ال�س�ل�ام والوئام واخلري ،ف�إن دحر ال�شر
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يف حكاي ��ة “الن�صفي والغولة” يتم عرب االنت�صار
عليه ��ا بالق ��وة واحليلة .فدحر ال�ش ��ر هنا ال يقوم
على قتل الغولة ،ولك ��ن بالتفوق عليها .وو�ضع حد
المتداد ال�شر ال�صادر عنها .وتتمحور بنية الداللة
املفارقة يف ال�سفر العجيب ��ي نحو الآخر اخلارق/
الغولة حول �شخ�صي ��ة “الن�صفي البطل باعتباره
�شخ�صي ��ة مفارق ��ة يف تكوينه ��ا وقوته ��ا ودهائها
العجيب ��ي .بد�أت مالم ��ح �شخ�صي ��ة “الن�صفي”
تت�ش ��كل منذ حدث التفاح .ت�شتهي الن�سوة زوجات
الرجل الرثي التف ��اح فاكهة الغواية التي �أخرجت
�آدم وح ��واء من اجلنة .و�ستجل ��ب له هذه الفاكهة
التفوق ب�إك�سابه �صفات ال�شجاعة والقوة والذكاء،
�شريط ��ة القناع ��ة والزه ��د يف لذة التف ��اح ،حني
اكتفت �أم ��ه وهي حامل به بتن ��اول ن�صف تفاحة،
فج ��اء وليده ��ا ناق� ��ص البني ��ة لكن ��ه ظاه ��رة يف
التفوق .بخالف الن�سوة الأخريات ،فقد قامت كل
واحدة منهن ب� ��أكل التفاحة كاملة .وكان �أن ولدن
جميعه ��ن �أوالدا كاملي البنية لك ��ن ناق�صي النبل
وال�شجاع ��ة والفرو�سي ��ة واحليلة… ولذلك خيب
“الن�صفي” �أفق انتظار العائلة كلها حني توقعوا
�أن يف ��وز �أي ولد م ��ن الأوالد ال�سبعة يف رهان لقب
الفار�س املغ ��وار �إال “الن�صفي” ال ��ذي ال حول له
وال قوة.
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“ - 5املر�أة البلهاء” :

ب�ؤرة النفي -التوافق بحثا عن العقل الغائب

ميث ��ل ال�سف ��ر العجيب ��ي يف حكاي ��ة “امل ��ر�أة
البله ��اء”( )12هج ��رة للبحث ع ��ن العقل الغائب،
تتخ ��ذ �ش ��كل هج ��ر �أول الأمر ،حني ت ��رك الرجل
زوجته الت ��ي تت�صرف بال عقل ،فرتتكب حماقات
تُ�سب ��ب يف �ضي ��اع ماله .تظهر ب� ��ؤرة النفي عندما
يرف� ��ض /يلغي الأن ��ا (الزوجة) عقل ��ه يف �سلوكه
جتاه الآخر املغاير (ال ��زوج) .وتظهر هذه الب�ؤرة
�أي�ضا ح�ي�ن يرف�ض /يهجر الأنا (ال ��زوج) الآخر
املغاير(الزوج ��ة) ،ب�سبب رف�ضها و�إلغائها للعقل.
حتي ��ل ب� ��ؤرة النفي يف ه ��ذه احلكاي ��ة �إىل وظيفة
امل ��ر�أة يف املجتم ��ع التقلي ��دي الفيجيج ��ي ونظرة
الدونية التي يكر�سها اجتاهها� ،إذ ينح�صر دورها
يف ف�ض ��اء البيت ال�ضيق مهما ات�س ��ع .بينما يتمتع
الرج ��ل بفر�ص يوفرها له خروج ��ه للعمل .متكنه
م ��ن توظي ��ف ملكات ��ه العقلي ��ة وتطوي ��ر ذكاءاته.
وميث ��ل هذا الرف� ��ض عند ال ��زوج يف عمقه رف�ضا
ل�صفة البالهة يف الآخ ��ر املغاير /املر�أة .ويعك�س
رغب ��ة الرج ��ل يف امر�أة تتحلى باحل ��د الأدنى من
القدرة عل ��ى ا�ستنفار �إمكانيات العقل لدى الأنثى
ملجابهة مواق ��ف وو�ضعيات معقدة .يتحول الهجر
�إىل هج ��رة للمكان وللنا�س الذي ��ن ال يجد الرجل
بينهم امر�أة تتحل ��ى بالعقل ،وذلك عندما حلقت

ب ��ه زوجته .مل ��اذا مل تذهب املر�أة م ��ع زوجها منذ
البداي ��ة ،و�إمنا بقي ��ت يف بيتها ث ��م حلقت به بعد
ذلك؟ جند الإجابة على هذا ال�س�ؤال يف داللة نزع
الباب لتحمل ��ه املر�أة على ظهره ��ا ،فقد اعتربته
حلافا فالتحفت به .ومن وظائف اللحاف ال�سرت.
فالتحف ��ت به لت�سرت ج�سدها الأنث ��وي الذي يتمتع
بحرم ��ة ت�صل حد القد�سي ��ة يف املجتمع التقليدي
الفيجيج ��ي .والب ��اب الت ��ي ت�صون ه ��ذه احلرمة
والقد�سي ��ة متثل الدار برمته ��ا .ويف املثل ال�شعبي
و�ست ّارة �صيغة للمبالغة من
“داري �ستارة عاري”َ .
فعل �س�ت�ر ،حتمل الزيادة يف املعن ��ى .وهذا معناه
�أن دار امل ��ر�أة يف الثقافة ال�شعبية هو املكان الأكرث
حفاظا عليها وعلى كرامتها .فكيف تغادره؟ ولكن
امل ��ر�أة عز عليها �أن ترتك زوجها الغا�ضب لغ�ضبه
وهجرانه .ف�أرادت �أن تلحق به ،ويف نف�س الوقت ال
ت�ستطيع �أن ت�ت�رك دارها .فنزعت الباب وجعلتها
حلافا لها فحملتها على ظهرها .و�أرادت �أي�ضا �أن
حتم ��ل معها داره ��ا وهي تلحق ب ��ه .لكنها وجدت
ه ��ذا م�ستحي�ل�ا فا�ستعا�ض ��ت عن ال ��دار بالباب،
فحملت الب ��اب كما لو �أنها حتمل ال ��دار ب�أكملها.
وهك ��ذا تكون ق ��د جمعت ب�ي�ن الأمري ��ن :ت�شبثها
بداره ��ا واللح ��اق بزوجه ��ا .وه ��ذه ه ��ي املفارقة
الداللية الأوىل يف هذه احلكاية.
تتمث ��ل املفارقة الثانية يف �صورة املر�أة البلهاء
33

و�سلوكها ال ��ذي ي�صفه زوجها ب�أن ��ه ال ي�صدر عن
عق ��ل� .إنه ��ا ت�سقط رغبته ��ا املكبوت ��ة يف م�شاركة
اجلريان الفرجة والفرح ��ة يف حفل الزفاف على
اخلروف ،فت�ضيعه وت�ضيع احللي الذهبية .وت�ضيع
م ��ال الرجل ح�ي�ن تهديه للتاج ��ر املتج ��ول .تلوذ
بالبالهة وتلغي العقل كي تثري انتباه زوجها �إليها،
وه ��و الغائب يف عمل ��ه طوال النه ��ار .فما الفائدة
م ��ن جمع املال يف ظل احلرمان؟ لكن هذه الإثارة
ت�سببت يف ردة فعل قوية م ��ن الزوج كثفها ال�سفر
العجيب ��ي يف احلكاية يف �صيغ ��ة الهجر والهجرة.
�أما املفارقة الثالث ��ة ف�سيكت�شفها الرجل يف �سفره
بحث ��ا عن العقل وهي باله ��ة املجتمع الآخر الذي
�سافر/هاجر �إليه و�شكل مالذه املوهوم .وهو �سفر
عجيبي كانت طريق ��ه حمفوفة باملخاطر .والحظ
يف معاي�شته لهذا الآخر الدرجة الق�صوى لتعطيل
العقل لدى �أف ��راده ،حتى �ص ��اروا يهتمون ب�أ�شياء
تافه ��ة ،ك“تداخ ��ل �سيقان الن�س ��اء يف احلمام”
و“ت ��ديل �أمع ��اء ال�صومع ��ة” ،ويعتربونها م�شاكل
حقيقة حتتاج �إىل تدخل العقالء الذين ي�ضن بهم
ذل ��ك املجتمع .فيعود الرجل �إىل بيته رفقة زوجته
ليتحلى بال�صرب ويقرر �أن يهتم بها وال يغفل عنها
كي ال ُت َغ ّيب عقلها ثانية.
 - 6خال�صة تركيبية
ميثل ال�سف ��ر العجيبي يف النم ��اذج احلكائية
املدرو�س ��ة انتق ��اال يف امل ��كان والزم ��ان واعتم ��اال
وجداني ��ا  -ثقافي ��ا يت�س ��م بالغراب ��ة .ويتخذ تارة
�صيغ ��ة رحلة و�أخ ��رى غزوة وثالث ��ة هجرة .حتكم
ه ��ذه الأعم ��ال ال�سردي ��ة اجلمعي ��ة ال�شفوية بنية
للمفارق ��ات الداللية اخلارق ��ة للم�ألوف ،وهي من
�سم ��ات احلكاية ال�شعبية خا�ص ��ة اخلرافية منها.
وتتحرك ه ��ذه البنية حمكومة بب� ��ؤرة تتموقع بني
التوافق والنفي .ففي حكاية «جوهر فر�ساين» تتب�أر
بنية املفارقات الداللية حول ا�سرتاتيجية التوافق
الهادف ��ة �إىل م�أ�س�سة العالقة بني الإن�سان والآخر
اخل ��ارق -اجلن ��ي بحثا ع ��ن ال�سل ��م والطم�أنينة.
ويظه ��ر اجلن ��ي يف ه ��ذه احلكاي ��ة كرم ��ز للق ��وة
واخلري .ويف حكاية «املنت�صف والغولة» جند ب�ؤرة
بني ��ة املفارقات الداللية يف النزوع نحو نفي الآخر
اخل ��ارق  -الغولة ،باعتب ��اره رمزا لل�ش ��ر .ويتخذ
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النف ��ي يف هذه احلكاية داللة ه ��زم الغولة معنويا
بالذكاء واحليلة وو�ضعها �أمام �ضعفها دون اللجوء
�إىل تدمريها بالقتل� .أما يف حكاية املر�أة البلهاء،
ف�إن ب� ��ؤرة النفي /رف� ��ض العقل و�إلغ ��ا�ؤه بالن�سبة
للزوج ��ة املو�سوم ��ة بالباله ��ة م ��ن جه ��ة ورف�ض
الالعق ��ل عند الزوج امل�ستاء من هذه البالهة من
جه ��ة ثانية ت�سيط ��ر على بنية املفارق ��ات الداللية
يف بداي ��ة احلكاية ،باعتبار فع ��ل الهجر والهجرة
�سف ��را عجيبيا للبح ��ث عن العقل الغائ ��ب .بينما
تتحك ��م ب� ��ؤرة التوافق يف بنية املفارق ��ات الداللية
خالل �أحداث وم�شاهدات وفرها ال�سفر العجيبي
للرجل وزوجته البلهاء ،نحو عوامل �شهدت �إخفاق
عملية البحث عن العقل فيها .وعقبها �أي�ضا ،متثل
عودتهم ��ا �إىل بلدهم ��ا ودارهما �أفول ب� ��ؤرة النفي
و�صعود ب�ؤرة التواف ��ق يف بنية املفارقات الداللية،
بني الرجل وزوجته التي �أهملها طويال ،وبينه وبني
العامل الذي ال يخلو من بالهة.
 - 7منت الدرا�سة

حكاية «جوهر فر�ساين»

كان يف ق ��دمي الزمان تاجر كث�ي�ر ال�سفر على
�أهب ��ة الرحي ��ل جلل ��ب ب�ضاع ��ة من ب�ل�اد بعيدة.
�س� ��أل ابنتي ��ه عن طل ��ب كل منهم ��ا ليح�ضره عند
عودت ��ه .طلب ��ت ال�صغ�ي�رة �أن يح�ض ��ر له ��ا هدية
ثمين ��ة .وطلبت الكبرية طلبا غريب ��ا؛ قالت لأبيها
�أريدك �أن ت�أتيني بـ«جوهر فر�ساين» .تعجب الأب
له ��ذا الطلب� .س�ألها عن ماهي ��ة هذا ال�شيء و�أين
�سيجده .فطلبت منه �أن ال ي�س�ألها عن �شيء .فلما
و�صل التاجر �إىل البالد التي يق�صدها .وفرغ من
عمله ،خ ��رج يبحث عن طلب ابنت ��ه الكربى .فلم
يجد من يدله عليه .كان حائرا ب�سبب هذا الطلب
العجيب .واحت ��ار معه كل من �س�أل ��ه عنه� ،إىل �أن
و�ص ��ل �إىل م ��كان ق�ص ��ي وجد به راعي ��ا مع غنمه
ف�س�أل ��ه .ا�ستغرب الراع ��ي �أن ي�س�أل ه ��ذا الرجل
ع ��ن «جوهر فر�س ��اين» فب ��دا للتاج ��ر �أن الراعي
يعرف �شيئا عنه .ف�ألح عليه �أن يخربه عنه� .أخربه
الراع ��ي ب�أن الذي بحث عنه لي� ��س من الإن�س ،بل
واحد من اجلن .ودله على طريق موح�شة ،ال ينجو
يف الغالب من ي�سلكها .ف�شكره التاجر .و�سلك تلك
الطري ��ق حتى بل ��غ �إىل جبل� .صع ��ده فوجد نف�سه
ق ��رب مغارة .ومل ي ��در بنف�سه �إال وه ��و يف ح�ضرة

من متثالت االن�سان للغولة

اجلن ��ي .قدم التاج ��ر له طلبه .وق ��ال �إنه يخطبه
البنت ��ه .ف�سر اجلني به ��ذا الطلب .وا�شرتط عليه
�شرط�ي�ن� :أن يكت ��م ه ��ذا ال�س ��ر ،و�أن ميهله حتى
يح�ضر حاله .عاد التاجر �إىل بلده م�سرورا .و�أ�سر
البنت ��ه الكب�ي�رة ما �سمع ��ه من «جوه ��ر فر�ساين»
و�أخربه ��ا ب�شرطيه ،منبه ��ا لها �أن حتف ��ظ �سره.
ف�أب ��دت البنت حر�صه ��ا على �صون ال�س ��ر ،و�أن ال
تف�شيه حتى لنف�سها .لك ��ن البنت ال�صغرية كانت
تتن�ص ��ت عليه ��ا ف�سمع ��ت كل �شيء .ب ��د�أ «جوهر
فر�س ��اين» يف �إن�ش ��اء طريق ��ه نح ��و البن ��ت .ف�شق
نفق ��ا حتت الأر�ض وبن ��اه بالزجاج� .أخذت البنت
الكربى ت�ستعد للقاء عري�سها .فذهبت �إىل احلمام
وا�صطحبت معه ��ا �أختها ال�صغ ��رى .ويف احلمام
تب�ي�ن لها �أنها ن�سيت م�شطه ��ا .ف�أر�سلت �أختها كي
ت�أتيه ��ا به .دخل ��ت البنت ال�صغ ��رى غرفة �أختها.
حمل ��ت امل�شط .وعندما همت للعودة �إىل احلمام،
لفت انتباهها �أمر غريب يف الغرفة ،ويف احل�صري
بالتحدي ��د .مل�سته وجرته قليال .كم كانت ده�شتها
كبرية ،وهي ترى ثقبا يف الأر�ض .نظرت بداخله،
لكنه ��ا مل تر �إال الظالم� .أخذت �صعيد التيمم كان
يف جانب من الغرفة و�ألقت به يف الثقب .ف�سمعت
�أ�صوات ارتط ��ام وانك�سار الزجاج ،وانتابها خوف
�شدي ��د .لكنه ��ا مل ت�ش� ��أ �أن تخرب �أخته ��ا بهذا .يف
تلك الأثن ��اء كان العري�س «جوهر فر�ساين» قادما

يف طريق ��ه الزجاجي ��ة التي �أخ ��ذت تت�شظى بفعل
االنك�س ��ار ال ��ذي �سبب ��ه رمي ال�صعي ��د وتدحرجه
يف النف ��ق� .أ�صابته ج ��روح بليغة .فع ��اد من حيث
�أت ��ى .وبقيت الأخت الكبرية تنتظر عري�سها الذي
منعته هذه احلادث ��ة اخلطرية من الو�صول �إليها.
وبقي ��ت حائرة ،ال ت ��دري ملاذا مل ي� ��أت .وتت�ساءل
كيف �ست�صل �إليه؟ تاه ��ت �أياما يف اخلالء تبكي،
وتبحث عن ��ه �إىل �أن وجدته يئن يف كهفه .فعرفت
�أنه مكلوم ،ويحتاج �إىل عالج .خرجت من الكهف
تبحث عن مع�ي�ن ي�ساعدها .وملا تعبت من البحث
من دون جدوى ،جل�ست حتت �شجرة وهي ال تزال
تبك ��ي حبيبه ��ا املج ��روح� .سمعها ع�صف ��وران من
ف�صيلة ع�صافري احلب تدع ��ى «حبيبي» ،وت�سمى
بهذا اال�س ��م لأن الواحد منه ��ا �إذا �أراد �أن يناغي
حبيبت ��ه يناديها بنغم ��ة �شجية عذب ��ة ك�أنه يقول:
«حبيب ��ي !» .وكان ��ا عل ��ى غ�ص ��ن بتل ��ك ال�شجرة.
فرثيا حلالها وقررا �أن ي�ساعداها .فاقرتحا عليها
�أن يقدما نف�سيهما له ��ا لتذبحهما وتعالج حبيبها
بدمهم ��ا .ففيه �شف ��اء له .فرحت البن ��ت و�أخذت
الع�صفورين .ذبحتهما و�أخذت دمهما يف قارورة.
و�ضعت قط ��رات منه يف كل ج ��رح بج�سد «جوهر
فر�ساين» .وعندم ��ا الحظت �أن اجلني يتماثل �إىل
ال�شفاء ،عادت �إىل بلدها .وعاد «جوهر فر�ساين»
يبن ��ي نفق ��ه الزجاج ��ي م ��ن جدي ��د .وذات ليلة،
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كان ��ت البنت الكربى يف غرفته ��ا ،ف�أح�ست بهدير
حت ��ت �سريرها ،ف�إذا باجلني يقف �أمامها �شاهرا
�سيفه ،يريد قتلها .فا�ستحلفته بتلك الطبيبة التي
عاجلت ��ه .فعرف �أنها ه ��ي .حكت له كل ما حدث.
فالتم�س لها العذر و�أمت زواجه منها.
حكاية «الن�صفي والغولة»

تزوج رجل ثري ب�سب ��ع ن�ساء� .أ�صبحن حوامل
كله ��ن دفعة واحدة� .أح�ضر له ��ن تفاحا� .أكلت كل
واحدة منه ��ن تفاحة كاملة� ،إال ام ��ر�أة من بينهن
اكتف ��ت ب�أكل ن�صف التفاحة .وملا حل يوم الوالدة،
ازدان فرا� ��ش كل واح ��دة بول ��د كام ��ل اخللق ��ة،
�إال امل ��ر�أة الت ��ي كانت ق ��د �أكلت ن�ص ��ف التفاحة،
فق ��د ولدت �صبي ��ا هزيل اجل�س ��م� ،صغري احلجم
و�ضعي ��ف البنية .يق ��ع يف الن�صف من ج�سم الولد
لدى الن�ساء الأخريات .ف�سم ��اه �أبوه بـ «الن�صفي»
ن�سب ��ة �إىل ن�صف التفاح ��ة .ك�ب�ر الأوالد و�صاروا
�شبان ��ا �أقوي ��اء .ف� ��أراد �أبوه ��م �أن يخت�ب�ر قوتهم
و�شجاعته ��م وذكاءه ��م ،ف�أه ��دى كل واحد منهم
ح�صانا .فتبني لـ«الن�صفي» الذي كان حاد الذكاء،
�أن الأدهم �أ�سرعها ومل يكن من ن�صيبه .و�أراد �أن
يح�ص ��ل علي ��ه� ،إذ فطن �إىل حت�ض�ي�ر �أبيه لرهان
ما .وت�سلل يف اللي ��ل نحو الإ�صطبل وغرز �إبرة يف
كع ��ب الأدهم .ويف ال�صباح بدا ك�أنه �أعرج .فترُ ك
احل�صان الأدهم للن�صفي .وملا �أيقن �أن احل�صان
ال ��ذي يريد ق ��د �صار له ،ن ��زع عنه الإب ��رة .وكان
الرهان �أن طالبهم الأب بال�سباق نحو «الغولة» يف
�أعلى اجلبل مبكان ق�صي .وقال لهم :
 م ��ن �أراد �أن يح�ص ��ل منكم على لق ��ب الفار�ساملغوار ،فلي�أتني بالغولة على �صهوة ح�صانه !
تناف�س الإخوة يف ال�سباق .وكان الن�صفي �أول
من و�صل �إىل غار الغولة .ودخل عليها يحمل كي�سا
فارغا� .شمت رائحته ف�سال لعابها .قال لها
 خالتي نانا ! كيف حالك؟( .)13قالت بخبث: بخري يا ولدي !ويف نف�سها �أ�سرت « :احلمد هلل الذي بعث
�إيل بهذا ال�ض�أن الفتي» .قال الن�صفي:
 جئت �إليك اليوم يا خالتي ! لأتناول غذائي معكحامال لك �أف�ضل ما حتبني يف هذا الكي�س.
ترك ��ت م ��ا كان بيده ��ا واندفع ��ت يف ف�ض ��ول
�أعم ��ى لرتى ما يف الكي�س .وحينها فتحه الن�صفي
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ب�سرعة ودفع بالغولة يف �أ�سفله و�أحكم �إغالقه ،ثم
حمله ��ا على ح�صانه الأده ��م .وانطلق نحو قريته
التي تنتظر من �سيع ��ود حامال تلك الغولة ليحرز
عل ��ى لق ��ب «الفار� ��س املغ ��وار» .التق ��ى �إخوته يف
الطريق تباعا ،فعادوا من حيث �أتوا بخفي حنني.
تعج ��ب الأب لهذا العمل ال�شجاع ال�صادر عن ولد
مل يتوقع ��ه منه ..وطلب منه �أن يرج ��ع الغولة �إىل
مكانه ��ا .ففعل الن�صف ��ي ونال اللق ��ب .ويف الغد،
�أراد �إخوت ��ه �أن يفعلوا ما فعله الن�صفي .لكنهم مل
يفلحوا و�أ�سرتهم الغولة كلهم .وحلق بهم الن�صفي
ملا �أدرك ت�أخرهم ،فحب�سته معهم وكانت مغتاظة
منه ،ف�أرادت �أن تفك ��ر يف كيفية عقابه .ف�أجربته
على تناول الع�ش ��اء معها ،من حلم ب�شري طبخته
يف ق ��در كب�ي�رة .كانت ت� ��أكل وهو ميث ��ل عليها �أنه
ي�شاركها هذا الأكل .وحب�سته بعد ذلك مع �إخوته.
�أخذ يناديها يف كل مرة من�شدا :
الن�صــفي لن �أنا َم ..لـــن �أنا َم
« �أنــــا
ُّ
ماء كــي �أنــا َم ..كــي �أنا َم »
ا�سقيني ً
ت�أتيه الغولة باملاء فيهرقه على طوبة يف اجلدار
الرتاب ��ي .ث ��م يناديها من جدي ��د� .إىل �أن امت�صت
الطوب ��ة البلل ف�صارت ه�شة .دف ��ع الطوبة بقدمه.
ف�أح ��دث يف اجل ��دار الرتاب ��ي ثقبا كب�ي�را .وكانت
الغولة ت�شخر وتغط يف نوم عميق .فت�سلل الن�صفي
و�إخوته خارج غار الغولة ،وعادوا �إىل قريتهم.
حكاية «املر�أة البلهاء»

يحكى �أن امر�أة بله ��اء �سمعت زغاريد و�إيقاع
دفوف تتناهى �إليها من �سطوح اجلريان ،وكان لها
خ ��روف يتناغى بثغائه مع الأنغ ��ام املنبعثة نحوه،
ف�س�ألت ��ه �إن كان يري ��د ح�ض ��ور عر� ��س اجلريان.
�أجابها اخلروف :
 باااااااااااع...قالت :
 هل تريد �أن تتحلى ب�أبهى حلل؟قال :
 باااااااااااع...�ألب�سته �أجمل ما عندها من لبا�س وزينت رقبته
ب�أثمن احللي من الذهب والف�ضة .وفتحت له باب
ال ��دار ،و�أو�صته ب� ��أن ال يت�أخر .خرج اخلروف ومل
يع ��د .غ�ضب زوجها غ�ضبا �شدي ��دا ملا علم بالأمر

عن ��د عودته من عمله يف امل�ساء .وكانت له جرتان
مليئتان بالنق ��ود والذهب ،وخ�ش ��ي �أن ت�ضيعهما،
فنبهه ��ا �إىل عدم االقرتاب من اجلرتني .وقال �إن
واحدة يرتكها لرم�ضان ،والثانية لعوادي الزمان.
ويف اليوم املوايل مر يهودي قرب البيت يبيع �أدوات
الزينة .خرجت املر�أة اليلهاء �إليه و�س�ألته :
 هل �أنت رم�ضان؟�ضحك وقال :
 طبعا �أنا رم�ضان بن �شعبان�أخرجت اجل ��رة التي خ�ص�صها زوجها ل�شهر
رم�ضان وناولته �إياها .ترك اليهودي �سلة ب�ضاعته
عل ��ى الأر�ض من ف ��رط الده�شة وم�ش ��ى م�سرعا.
نادت املر�أة عليه وقالت له :
 خذ �سلعتك قد ن�سيتها يا رجل !لكن ��ه مل يحف ��ل به ��ا واختف ��ى ع ��ن الأنظار.
وانتظ ��رت بالب ��اب �إىل �أن م ��ر رج ��ل ي�شرتي من
البي ��وت ق�ش ��ور الرم ��ان الت ��ي ت�صنع منه ��ا مادة
لدباغة اجللود .فقالت يف نف�سها «هذا الرجل هو
ال حمالة من ي�سمونه عوادي الزمان» .فا�ستوقفته
و�س�ألته :
 هل �أنت عوادي الزمان ؟�ضحك الرجل وقال لها :
 �أنا عوادي الزمان وم�صائبه كلها!...هم باالن�صراف ،فا�ستحلفته �أن ي�أخذ الق�شور
التي عندها يف البي ��ت ،وهي �أمانته التي اعتقدت
�أن الرج ��ل تركه ��ا عند زوجها .دخل ��ت �إىل البيت
و�أتت ��ه باجل ��رة الثاني ��ة .ف�أخذها الرج ��ل وم�شى
م�سرع ��ا .وملا عاد زوجه ��ا يف امل�س ��اء �أقبلت عليه
فرحة .قال :
 ما بك يا امر�أة ؟!قالت :
 �أب�شر ! لقد �سلمت الأمانتني للرجلني؟�أي �أمانتني؟ و�أي رجلني يا ربي ؟ ! اجلرت ��ان �...أمل تق ��ل يل واح ��دة لرم�ض ��ان بن�شعبان والثانية لعوادي الزمان؟
فق ��د الرج ��ل �صوابه وجن جنون ��ه .وقرر �أن
يهجر هذه امل ��ر�أة البلهاء ويهاج ��ر �إىل �أر�ض اهلل
الوا�سع ��ة لينظر هل يجد امر�أة �أو �أي �أحد يف مثل
بالهته ��ا .تو�سلت �إليه وبك ��ت وا�ستحلفته �أن تكون
هذه �آخر م ��رة .لكنه مل ي�ستط ��ع �أن يتحمل الأمر

فجمع بع�ض �أغرا�ضه وخرج يف جنح الظالم .بكت
املر�أة ،ث ��م فكرت �أن تلحق بزوجه ��ا .لكنها بقيت
م�ت�رددة قليال ،ثم قالت يف نف�سه ��ا «داري �ستارة
عاري ،فكيف �أتركها؟ لكن هل �أترك زوجي ي�ضيع
من ��ي؟» .وقررت �أن تنزع ب ��اب الدار وتلتحفها كي
ت�سرتها .وحلقت بزوجها� .سارا �سوية يف اخلالء،
�إىل �أن طل ��ع النه ��ار ،فو�صال �إىل بل ��دة .جتوال يف
و�سطها ،و�سمعا مناديا يقول :
 يا عباد اهلل ! �إن اخلليفة يعلمكم �أنه من ا�ستطاع�أن يفك �سيقان ن�سوتنا ،يغنيه �إن �أغناه اهلل.
�س� ��أل الرجل �أحدهم عن معن ��ى هذا النداء.
ف�أفهم ��ه �أن �سيق ��ان الن�سوة ت�شابك ��ت يف احلمام
البلدي ،ومل ي�ستطعن فكاكا .حلق باملنادي ،وقال
له :
 خذين �إىل اخلليفة ،ف�أنا �أقدر على حل امل�شكلوملا دخل على اخلليفة �س�أله :
 كيف ميكنك حل هذا امل�شكل يا رجل !؟قال الرجل :
()14
 ب«قرنيفة» يا موالي !ُ
ُ
الرجل
�أمر اخلليفة ب�إح�ض ��ار «قرنيفة» و�أ ِخذ
�إىل احلم ��ام البل ��دي ،حي ��ث ت�شابك ��ت �سيق ��ان
دخ ��ل َعليهم ،وجعل ي�ض ��رب �أرجلهن
الن�س ��اء .ف�أُ ِ
ب«القرنيفة» .وكلما �ضرب واحدة �سحبت �ساقها.
فحل امل�شكل وح�صل عل ��ى مكاف�أة اخلليفة .خرج
الرجل وزوجت ��ه البلهاء من البل ��دة فرحني .لكنه
قال يف نف�س ��ه «ه�ؤالء �أكرث بالهة من ��ا» .وا�ستمرا
يف امل�ش ��ي� ،إىل �أن و�صال بلدة �أخرى� .سمع الرجل
املنادي يقول
 يا عب ��اد اهلل ! �إن �أمعاء ال�صومعة متدلية .فمن�أعادها �إىل بطنها �أغناه اخلليفة �إذا كتب اهلل
له الغنى.
وكانت زوجة الإمام قد لونت خيوط ال�صوف
ون�شرته ��ا على ال�صومعة لتجف كي تغزل بها رداء
لزوجه ��ا .ف�صعد الرج ��ل �إىل ال�صومعة وجمعها،
تعج ��ب القوم لق ��درة هذا الرج ��ل العجيبة .فنال
ثانية مكاف�أة اخلليفة .قال الرجل لزوجته :
 ه� ��ؤالء �أي�ضا بال عقل مثل ��ك .فهيا بنا نعود �إىلبلدتنا وبيتنا !
وعادا حمملني بالذهب والنقود .ويف الطريق
ح ��ل الظ�ل�ام .فنبهه ��ا �إىل امل�ش ��ي بح ��ذر خ�شية
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الل�صو� ��ص .وفج� ��أة �سمع ��ا جلب ��ة فاختب� ��آ خل ��ف
�شج ��رة .ر�أى الرجل قافل ��ة جتارية متر غري بعيد
عنهما .قالت املر�أة البلهاء لزوجها :
 يف حلقي زغرودة ال �أ�ستطيع �أن �أم�سكهاقال الرجل :
 هل جننت؟ هل تريدين �أن يقتلنا ه�ؤالء وي�أخذوامالنا؟
�صور املقال من الكاتب
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D’après les travaux de Propp,
Greimas et Brémond Cycle 2
- Ecole Joseph Brenier - SaintPriest - 2004
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لكنه ��ا مل ت�أبه لكالم ��ه ف�أطلق ��ت زغرودتها.
اعتقد �أ�صحاب القافلة �أن اجلن والعفاريت ت�سكن
امل ��كان .ففروا تاركني جمالهم مب ��ا ُح ِّم ْلت .ف�أخذ
الرج ��ل كل هذه الرثوة وعاد �إىل بلدته هو وزوجته
البلهاء ور�ضي بحاله معها .وقرر �أن يهتم بها و�أن
ال يغفل عنها كي ال ت�ضيع ثروتهما من جديد.

« - 14القرنيف ��ة» باللهج ��ة املحلية يف واحة فجيج هي
ع�صا ت�صنع من اجلزء ال�سفلي من جريد النخل
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الحكاية الشعبية الفلسطينية
بين الهوية والعولمة
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أهمية التراث الشعبي:

يشكل التراث الشعبي أهمية كبيرة بالنسبة للشعوب ،وشرطًا
أساس��يًا من ش��روط وجودها ،والحفاظ على هويتها ووحدة
الثقاف��ة بين أبنائه��ا ،فهو مقياس حض��ارة األمة وعراقتها
وأصالتها ،يحقق اإلنس��ان بدراس��ته ما لم يس��تطع تحقيقه
على أرض الواقع ،في ظل التحديات الخارجية والداخلية التي
تواجه الش��عوب ،كاالس��تعمار والعولمة ،التي تعمل جاهدة
عل��ى طمس هذا التراث .ودراس��ة التراث عامل أساس��ي في
الرب��ط بين ماضي األمة وحاضرها .والتراث الش��عبي العربي
من أهم دعائم القومية العربية ،بما يتميز به عن تراث باقي
الشعوب ،وتشابهه في معظم أنحاء الوطن العربي ،وخاصة
()1
األنواع الرئيسة منه
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ونعنيبالرتاثال�شعبي«:ح�صيلةاخللقوالإبداع
التي ورثناها عن الأجيال ال�سابقة ،لنورثها للأجيال
الالحقة ،نحر�سها ون�صونها ونرعاها ون�سقيها مباء
العيون ،وب ��دم القلب ،جندده ��ا ونطورها ونكيفها
ونالئمها ملقت�ضي ��ات ظروفنا الآنية؛ لت�سهم يف حل
م�شكالتنا ،م ��ن �أجل حتقيق �أهدافن ��ا وطموحاتنا
لتح�سني حا�ضرنا ،ولبناء م�ستقبل جميد»(.)2
و�أه ��م الدعائ ��م الت ��ي تق ��وم عليه ��ا القومي ��ة
العربي ��ة هي «وح ��دة اجلن� ��س ،واللغ ��ة ،والرتاث،
وامل�صلحة»( .)3وبدرا�سة الرتاث ميكن التعرف على
نقاط االلتقاء الكثرية بني �أبناء ال�شعب العربي ،كما
تعمل درا�سته على �إزال ��ة اخلالفات وامل�شاكل التي
يواجهها الوطن العربي ،وينعك�س ذلك وبو�ضوح يف
الكثري من الأمثال ال�شعبية ،ومنها على �سبيل املثال:
«عمر الدم ما ب�صري م ّية» ،و»ما يحمل ه َّمك �إال �إليّ
ُ
()4
من دمك»  ...وغري ذلك الكثري.
«وم ��ن ناحية قومية �أخرى ف�إن درا�سة الرتاث
ال�شعبي تعم ��ق �شع ��ور الإن�سان باالنتم ��اء ،وتثبت
�أ�صالة ال�شع ��ب»( ،)5كما تك�شف عن ثقافة ال�شعب
املرتاكم ��ة واملنت�شرة عرب الع�ص ��ور ،وعن مالمح
ال�شخ�صية القومي ��ة للإن�سان من كل جوانبها(،)6
وبذل ��ك فهو عام ��ل ه ��ام يف بعث ال ��روح القومية
والوطني ��ة لأبن ��اء �شعبه ،مبا يحوي ��ه من م�ضمون
و�أف ��كار عميق ��ة« ،وخري دليل عل ��ى ذلك ،ت�ضمني
�شع ��راء الأر� ��ض املحتل ��ة كث�ي�ر ًا م ��ن ق�صائدهم
باملواوي ��ل والأهازيج ال�شعبية ،ويف ذلك توجه نحو
ال�ت�راث ال�شعبي الذي يهز الوجدان اجلماهريي،
ويحرك فيه الإح�سا�س الوطن ��ي والقومي ،فيبقى
الإن�س ��ان م�ش ��دود ًا �إىل الأر� ��ض ،حمافظ� � ًا عل ��ى
�شخ�صيت ��ه وهويته»( ،)7هذا ف�ض�ل ً�ا عن الوظيفة
اجلمالية التي ي�ؤديها الرتاث ،فقد احتفظ بها وال
يزال ي�ؤديها عرب الع�صور رغم تغري الزمن»(.)8
وقد ي�ستغل الربط ب�ي�ن الرتاث والهوية ك�أداة
تدمري ميكن ا�ستغاللها لإ�شعال نار الفتنة واحلقد
والتفرق ��ة بني القومي ��ات املختلفة« ،وق ��د �شهدنا
عل ��ى م� � ّر الع�ص ��ور تدمري الكث�ي�ر م ��ن امل�صادر
الثقافي ��ة واملع ��امل الأثرية النادرة م ��ن قبل �شعب

م ��ا بهدف �إنكار حق ��وق وتاريخ �شع ��ب �آخر وحمو
رمز هويت ��ه»( .)9فالهوي ��ة املكت�سبة عن ��د البع�ض
ناد حدي ��ث ،لي�س له �إجن ��ازات �أو
بع�ضويته ��م يف ٍ
تاريخ يذكر ،تبقى هوية �ضعيفة« ،بينما الهوية التي
جتمع بني �أفراد �شعب �أو �أمة لها تاريخ عريق ،لها
ما�ض ،لها �أجماد ،لها ثقافة ،لها تراث ،لها �أدب،
ٍ
مث ��ل هذه الهوية تكون طبع� � ًا غنية عميقة نا�ضجة
ومتينة»( ،)10وبذلك ميكن القول�« :إن هوية �شعب
من ال�شعوب� ،أو �أمة من الأمم هي اجلوهر الناجم
ع ��ن جمموع الرم ��وز التي هي بدوره ��ا عبارة عن
تلخي�ص وجتريد وترمي ��ز حل�ضارة �أو ثقافة ذلك
ال�شعب �أو تلك الأمة»(.)11
وقد هدفت درا�سة ال�ت�راث ال�شعبي يف �أواخر
الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر وبداية الق ��رن الثامن ع�شر
لتحقي ��ق �أه ��داف �سيا�سية وقومي ��ة لل�شعوب التي
كان ��ت ت�سع ��ى جاه ��دة للتح� � ُّرر ،ومل يك ��ن تراثها
ال�شعبي يف ��ي بالغر�ض املطلوب فعملت على «خلق
ال�ت�راث والرم ��وز الرتاثية التي كان ��ت حتتاجها،
فخ َّلف ��وا تاريخ� � ًا و�أجم ��اد ًا وبط ��والت تتنا�سب مع
حاجتهم ،وخلقوا مالمح �شعبية وق�ص�ص و�أ�ساطري
و�أغ ��اين �شعبية ،تتحدث عن ذل ��ك املا�ضي ،وعن
ذلك التاريخ ،وعن تلك الأجماد والبطوالت»()12؛
ليجعلوا من هذه الرموز الرتاثية حلقة و�صل ت�صل
ب�ي�ن املا�ضي وامل�ستقبل ،وي�ص�ي�ر هذا الربط فيما
بع ��د ذلك «منط� � ًا عاملي� � ًا» ،فالإ�سرائيليون –على
�راث لهم للت�أثري
�سبي ��ل املث ��ال -حاولوا اختالق ت � ٍ
على حا�ضره ��م وم�ستقبله ��م ،لي�ستعملوها رموز ًا
للهوية الإ�سرائيلية(.)13
ومن هنا �أ�ضحت حماية الرتاث ال�شعبي �أمر ًا
�ضروري ًا؛ لأن �ضياعه يعني فقدان الهوية ،وحرمان
�أبنائن ��ا م ��ن معرف ��ة تراثه ��م .وتراثن ��ا ال�شعب ��ي
الفل�سطين ��ي مه ��دد بال�ضي ��اع؛ لأن الكثري منه ما
املعمرين م ��ن �أبناء هذا
زال حمفوظ� � ًا يف ذاك ��رة ِّ
ال�شع ��ب ،الذين يحتفظون «مبعلومات وتفا�صيل ال
تعو�ض �إن مل نبادر �إىل حفظها ،وتت�ضاءل الفر�ص
�أمامن ��ا يف حف ��ظ ال�ت�راث ال�شعب ��ي بازدياد حدة
املعمرين»(.)14
املخاطر املت�صاعدة و�أبرزها وفاة ِّ
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ويحظ ��ى ال�ت�راث ال�شعب ��ي باهتم ��ام كب�ي�ر
ل ��دى الباحث�ي�ن ،يق ��ول فردري� ��ش فون �أح ��د �أهم
اقت�صاديي القرن املا�ض ��ي واحلا�صل على جائزة
نوب ��ل يف االقت�ص ��اد ع ��ام �« :1974أن ال�ت�راث
بو�سع ��ه ال�صم ��ود مئ ��ات و�آالف ال�سن�ي�ن وي�ستمر
ببقائه باحلياة»(.)15
وقد ب ��ذل امل�ست�شرقون جه ��ود ًا تُذكر يف جمع
ال�ت�راث ال�شعب ��ي الفل�سطين ��ي عل ��ى ال�صعيدي ��ن
الق ��ويل وامل ��ادي ،وق ��د مت ��ت ه ��ذه اجله ��ود على
م�ست ��وى ف ��ردي وم�ؤ�س�ساتي ،فجمع ��وا العديد من
أغان وحكايات
جوانب ه ��ذا الرتاث ال�شعبي م ��ن � ٍ
�شعبية و�أمثال وغريها ،وقاموا ب�إعداد الدرا�سات
حوله .وقد تنبه �أبناء ال�شعب الفل�سطيني خلطورة
ه ��ذا الأم ��ر ،ف�ص ��اروا يبذل ��ون اجله ��ود احلثيثة
للحف ��اظ عل ��ى تراثهم ،عن ��وان هويته ��م« ،حيث
�شهد الن�صف الأول م ��ن القرن الع�شرين انطالق
العم ��ل الوطن ��ي الف ��ردي يف االهتم ��ام برتاثن ��ا
الوطن ��ي من ط ��رف �أ�صحاب ��ه واملتعاملني معه يف
خمتل ��ف جوانب حياتهم؛ لأهمي ��ة هذا الرتاث يف
التعبري عن الذات الفل�سطينية و�ضرورة املحافظة
علي ��ه ل�صدق تعبريه عن �أ�صالته وعمقه التاريخي
وو�ضوح دالالته»(.)16
كم ��ا «تركزت الدرا�س ��ات ال�شعبية العربية يف
القرن التا�سع ع�شر والقرن الع�شرين حول فل�سطني
وال�شع ��ب الفل�سطين ��ي» ،و�أ�شهر م ��ن كتب يف هذا
املجال الباحث ��ة ال�سويدية (هيلم ��ا جرانكف�ست)
الت ��ي اقت�صرت �أبحاثها حول ال�شعب الفل�سطيني،
ال ��زواج وامليالد والطفول ��ة ،بناء عل ��ى معاي�شتها
ل ��ه يف الع�شرين ��ات والثالثينات من ه ��ذا القرن.
والباح ��ث (توفي ��ق كنع ��ان) ال ��ذي دارت �أبحاثه
حول املعتقدات والع ��ادات الفل�سطينية ،وترجمها
�إىل لغات ع ��دة ،االجنليزية والفرن�سية والأملانية،
ون�شرها يف «جملة املجتمع الفل�سطيني»(.)17
و�إدراك ًا م ��ن ال�صهاين ��ة ب�أهمية هذا الرتاث،
فقد عملوا جاهدين على حماولة �سرقته وانتحاله
وطم�سه ،م�ستخدمني يف ذلك كل ال�سبل والو�سائل
الت ��ي تعينه ��م عل ��ى حتقي ��ق �أهدافهم ،وق ��د ورد
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عل ��ى ل�سان �أحد الفنان�ي�ن ال�صهاينة �أنه قال« :ما
دام ��ت هناك يد عربية تطرز جهاز العرو�س ،ف�إن
الروح الفل�سطينية باقي ��ة ،لهذا يجب �إيقاف هذه
اليد»(.)18
وله ��ذا �أ�صبح ��ت درا�س ��ة الفولكل ��ور و�سيل ��ة
�أ�سا�سية من و�سائل مواجهة االحتالل الإ�سرائيلي
لدح�ض	 مزاعمه ��م الباطل ��ة وت�ضليله ��ا «ح ��ول
وجود حقوق ال�شع ��ب الفل�سطيني وتطوره ،وتراثه
احل�ضاري والثقايف يف فل�سطني ،والعدو ال�صهيوين
�إذ يخطط ويعمل من �أجل الق�ضاء على الفولكلور
الفل�سطين ��ي الذي ميثل هوية وتراث هذا ال�شعب،
وتاريخ ��ه العرب ��ي يف فل�سط�ي�ن� ،إمنا يه ��دف �إىل
�إخفاء وطم�س معامل جرميته التي ارتكبها يف حق
هذا ال�شعب الذي اغت�ص ��ب �أر�ضه ،وطرده منها،
و�أنكر وجوده وحقوقه فيها»(.)19
وق ��د حاول ��وا حتقي ��ق �أهدافه ��م ع ��ن طريق
«التهويد �أو �إ�ضفاء ال�صبغة الإ�سرائيلية على هذا
ال�ت�راث ،و�إلغ ��اء و�إ�ضعاف وحم ��و فل�سطينية هذا
ال�ت�راث وعروبت ��ه»( .)20ويهدف املحت ��ل من وراء
ذلك كل ��ه �إىل قطع عالق ��ة الإن�س ��ان الفل�سطيني
ب�أر�ضه ،وتقوية �صالتهم بهذه الأر�ض ،وقد �سلكوا
�سب ًال عدة لتحقيق �أهدافهم ،فعلى �صعيد الرتاث
املادي ،قاموا بهدم الكثري من القرى الفل�سطينية
بع ��د ع ��ام 1948م ،وم�س ��ح �آثاره ��ا ،و�إقام ��ة
امل�ستوطن ��ات عليها ،وم�ص ��ادرة الأرا�ضي والعمل
على تهويدها« ،وحمو فل�سطينيتها وعروبتها»(،)21
كما قام ��وا ب�إط�ل�اق �أ�سماء عربية عل ��ى الأماكن
واملواق ��ع الفل�سطيني ��ة املختلفة ،فم ��رج ابن عامر
عل ��ى �سبيل املثال �سموه (م ��رج يزراعيل) ،و�سهل
عكا �ص ��ار ا�سم ��ه (�سهل زفول ��ون) ،كم ��ا حاولوا
حمو بع�ض املعامل التاريخية الأثرية الفل�سطينية،
«كتحويل حمام عكا �إىل متحف بلدي يعر�ض تاريخ
املدينة من وجهة نظر يهودية ،و�ضرب ال�صناعات
ال�شعبي ��ة ،واحل ��رف التقليدي ��ة ،وع ��دم �إعط ��اء
الفر�صة لها لتحديثها وتطويرها»( ،)22و�أ�صبحت
الثي ��اب الفل�سطينية املط ��رزة تقدم يف معار�ضهم
على �أنه ��ا �أزياء يهودية ،و�صار �أي�ض ًا الزي الدارج

مل�ضيفات اخلطوط اجلوية الإ�سرائيلية (عالية).
هذا ف�ض ًال عن ا�ستغاللهم للمو�سيقى الفل�سطينية،
وتقدميها كفن ع�ب�ري �إ�سرائيل ��ي ،وطم�س معامل
العربي ��ة ،وكذل ��ك الأمر م ��ع الدب ��كات ال�شعبية،
والرق�ص ��ات الفل�سطينية ،فقد �أخ ��ذوا حركاتها،
وقدموها يف اخل ��ارج على �أنها فن �إ�سرائيلي()23؛
لأن جهود احلركة الفولكلورية الفل�سطينية ك�شفت
عن مزاعمهم الباطلة ،وبينت حقيقة هذا الرتاث
ال�شعب ��ي الفل�سطين ��ي ،دون �أن يوقفه ��م ذلك عن
عملهم(.)24
ونظ ��ر ًا للظ ��روف الت ��ي مي ��ر به ��ا ال�شع ��ب
الفل�سطين ��ي م ��ن احت�ل�ال وت�شري ��د الكثري منهم
يف �شتى �أنحاء الع ��املَ ،ف ُهويتهم معر�ضة للتهديد
وال�ضي ��اع ،وه ��م �أح ��وج م ��ا يك ��ون «�إىل ت ��راث
موح ��د ،ورم ��وز م�شرتك ��ة حتافظ عل ��ى ترابطهم
ووحدته ��م ك�شع ��ب واح ��د متما�سك �أك�ث�ر من �أي
وقت م�ضى»( .)25هذا ف�ض ًال عن �أن درا�سة الأدب
ال�شعبي تعمل على خلق «التوازن بني القيم املادية
والقيم الأخالقي ��ة الإن�سانية»( )26يف ع�صر طغت
به القوى املادية والتكنولوجيا احلديثة على القيم
الإن�ساني ��ة والروحي ��ة ،التي يعم ��ل الأدب ال�شعبي
عل ��ى تعزيزه ��ا يف م�ضامين ��ه ،فه ��و مله ��م للمثل
العلي ��ا ،والأخ�ل�اق النبيل ��ة ،التي ي�سع ��ى الإن�سان
فيها للحرية وامل�ساواة ،كم ��ا ت�شكل درا�سته جانب ًا
هام ًا من جوان ��ب تاريخ الفكر الب�ش ��ري ،وتطوره
عرب الأجي ��ال املتتابعة ،وكيفية تفاعله مع البيئات
املختلف ��ة ،مكت�سب ًا هذه اخلا�صية من طبيعته التي
تق ��وم عل ��ى «الرتاك ��م واالنت�ش ��ار والتط ��ور»()27؛
لي�ص ��ل �إلينا بع ��د م�سريت ��ه الطويل ��ة ،و�إخ�ضاعه
للتغي�ي�ر والتعدي ��ل «�صافي� � ًا ...مقط ��ر ًا ...وقوي
التعبري»(.)28
وبذلك ميك ��ن القول �أن ال�ت�راث ال�شعبي «هو
مبثاب ��ة الهوي ��ة الت ��ي تف�ص ��ح ع ��ن �أي �شع ��ب من
ال�شع ��وب� ،أو جماعة من اجلماع ��ات ،والفولكلور
العرب ��ي ه ��و الهوي ��ة القومي ��ة ،فيه ن ��رى �أنف�سنا،
وم ��ن خالله يرانا الآخ ��رون ،وكلتا الر�ؤيتني هامة
و�ضروري ��ة ،فنحن بحاج ��ة �إىل �أن نعرف �أنف�سنا،

�أن نتعرف عل ��ى عواطف �شعبنا و�آالمه و�آماله� ،أن
نعرف قوته و�ضعفه ،علمه وجهله ،تقدمه وتخلفه،
وعلين ��ا �أن ن�ساع ��د الآخري ��ن يف معرفتن ��ا عل ��ى
�صورتن ��ا احلقيقية ،ال �أن نرتكه ��م يروننا يف غري
هذه ال�ص ��ورة ،وب ��دون �أن نزي ��ف �أنف�سنا ونزيف
تراثن ��ا ،وبغ�ي�ر �أن ندعه ��م يتخبط ��ون يف احلكم
علينا من خالل هذا الرتاث»(.)29
�شعب م�سل ��وب الهوية،
وال�شع ��ب الفل�سطين ��ي ٌ
وهو ي�صر على ا�سرتدادها كاملة ،ودرا�سة لهجته
الدارج ��ة �أم ��ر �ض ��روري « ،لي�س فق ��ط بحكم ما
لها م ��ن �أهمية �أكادميي ��ة ،و�إمنا �أي�ض� � ًا بحكم ما
له ��ا من قيم ��ة وطنية ،وبحك ��م �أنها ت�ش ��كل جانب ًا
مهم� � ًا من جوانب هويته� ،أال وه ��ي الهوية العربية
الفل�سطينية»(.)30
�أم ��ا ع ��ن م�ضم ��ون الأدب ال�شعب ��ي و�أ�شكاله،
فه ��و ي�شتم ��ل على م�ضام�ي�ن عدة منه ��ا املنظوم،
ومنها املنثور ،وتختلف هذه الأنواع فيما بينها من
حيث كرثتها وقلته ��ا ،وانت�شارها« ،وملا كان الأدب
ال�شعب ��ي يرتبط �أ�سا�س ًا بالن ��وازع القومية ،ويتولد
م ��ن ال ��روح الوطنية ،ويع�ب�ر عن �أح ��وال ال�شعب،
و�آمال ��ه و�أحالم ��ه ،له ��ذا ف� ��إن اللون ال ��ذي يكتب
ل ��ه االنت�ش ��ار والبقاء ه ��و اللون الذي يك ��ون �أكرث
ارتباط� � ًا ب�أو�ض ��اع ال�شعب الذي يع�ب�ر عنه ،و�أكرث
قبو ًال ل ��دى �أفراد ال�شعب املتلق�ي�ن له ،وامل�شاركني
في ��ه»( .)31وق ��د تع ��ددت ف ��روع الفولكل ��ور لتكون
انعكا�س� � ًا لكل ما يتعلق بحياة الإن�سان االجتماعية
والروحي ��ة والعاطفي ��ة ،ولع ��ل يف ا�ستعم ��ال كلمة
(�أدب) اعرتاف ًا �صريح ًا بالفنون ال�شعبية القولية،
فالرتاث ال�شعبي ي�شمل كل ما توارثناه من املا�ضي،
وعلى م� � ِّر ال�سنني من الأفع ��ال والأقوال والعادات
وال�سلوك ،والأق ��وال التي تهم العام ��ة واخلا�صة،
وعالقات النا�س وم�شكالتهم مع بع�ضهم البع�ض،
يف كل منا�سباته ��م( ،)32وبذل ��ك فهو ي�شتمل على:
«الفن ��ون القولي ��ة :منظوم ��ات ال�سح ��ر والتعاويذ
والرقى ،احلكايات اخلرافي ��ة وال�شعبية ،الأغاين
ال�شعبي ��ة والألغ ��از ،الن ��وادر والن ��كات ،ن ��داءات
الباع ��ة� ،شعارات املظاه ��رات ،والتعابري ال�شعبية
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ال�شائع ��ة ،والفن ��ون ال�شعبي ��ة اليدوي ��ة :ك�صناعة
الفخار وتزيينه ،و�صناعة الق�ش واجللود وال�صوف
والن�سيج ،وفنون الو�شم ،و�أ�شكال التطريز والأزياء
ال�شعبية ،وفن العمارة يف البيوت ال�شعبية ،والآالت
ال�شعبية ،وال�صناع ��ات الغذائية ،و�صناعة �أدوات
العمل اليدوية وغريها.)33( »...
احلكاية ال�شعبية:
ويق�صد مب�صطلح (احلكاية ال�شعبية) :ذلك
العم ��ل الفني ال ��ذي يقرب من الق�ص ��ة الق�صرية
والأق�صو�ص ��ة عن ��د الغربي�ي�ن« ،وت� ��ؤدي مهم ��ة
الفن ال�شعب ��ي� ،أو �أ َّدته يف حينه ��ا ،و�أخنى الزمن
عليها حتى مال ��ت �شم�س احل�ض ��ارة العربية على
غروب»(.)34
واحلكاي ��ة «م ��ن املح ��اكاة �أو التقلي ��د ،وه ��ي
ترتبط مبحاكاة الواقع �أو على �أقل تقدير مبحاكاة
واقع نف�سي ،يقتن ��ع �أ�صحابه بحدوثه ،وهكذا ف�إن
احلكاي ��ة ا�سرتجاع للواقع� ،أو م ��ا يت�صور �أنه واقع
بوا�سط ��ة الكلمة ،وهي ت�صوير احل ��دث ،وال ب�أ�س
من التو�س ��ع يف الت�صوير تو�سع ًا ي�سبغ على الواقع
اجلمال والت�أثري»(.)35
وتع ��رف نبيل ��ة �إبراهي ��م احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة
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ب�أنه ��ا« :ق�ص ��ة ين�سجه ��ا اخلي ��ال ال�شعب ��ي حول
حدث مه ��م ،و�أن ه ��ذه الق�ص ��ة ي�ستمت ��ع ال�شعب
بروايتها ،واال�ستماع �إليها �إىل درجة �أنه ي�ستقبلها
جي ًال بعد جيل عن طري ��ق الرواية ال�شفوية»(.)36
ويذهب علماء الرتاث �إىل �أن الفنون القولية حتتل
املكان ��ة الأهم يف الأدب ال�شعبي ،و�إىل �أن احلكاية
ال�شعبي ��ة ت�أت ��ي على ر�أ� ��س ه ��ذا الأدب ،وذلك ملا
حتدث ��ه م ��ن ت�أث�ي�ر يف املتلقي يف طريق ��ة �سردها
التي تك�شف عن مكنون النف�س الب�شرية« ،وكذلك
ف� ��إن فاعلي ��ة البطل ع�ب�ر احلدث ،تعك� ��س �صراع
الإن�س ��ان مع واقعه ،وتفاعله مع هذا الواقع ،وهذا
يفي ��د يف الدرا�س ��ات الأنرثوبولوجية واالجتماعية
واالقت�صادية لتلك احلقب التاريخية التي عا�شها
البط ��ل»( ،)37كم ��ا �أن احلكاية ال�شعبي ��ة لها قدرة
تعبريي ��ة عالي ��ة؛ ال�شرتاكه ��ا مع الفن ��ون ال�شعبية
الأخ ��رى «يف حقيقة كونها عم�ل ً�ا وتكوين ًا �إبداعي ًا
ف ّذ ًا قادر ًا على ت�شكيل �صورة مرئية خيالية»(.)38
وقد تعددت الآراء حول ن�ش�أة احلكاية ،فيذهب
البع�ض �إىل �أن احلكاية هندية الأ�صل ،ومنهم من
ين�سبه ��ا �إىل الأ�صل امل�ص ��ري ،م�ستندين يف ذلك
�إىل وجود بع�ض احلكاي ��ات ال�شعبية على النقو�ش
الفرعونية ،والتي ت�شري �إىل وجودها عند امل�صريني

من ��ذ الق ��دم ،مث ��ل حكاي ��ة (ال�ص ��دق والكذب)
وحكايات (ال�سحر) ،وحكايات (احليوان) ،وغري
ذلك ..وقد كانت املجموعة الق�ص�صية (�ألف ليلة
وليلة) من �أ�شه ��ر املجموعات الق�ص�صية العربية
الت ��ي نال ��ت �شه ��رة وا�سع ��ة ،وانت�ش ��رت يف �أرجاء
الأمة العربية يف الق ��رن الرابع الهجري (العا�شر
املي�ل�ادي) ،فكان ��ت �أول الأعم ��ال املرتجم ��ة من
العربي ��ة �إىل اللغ ��ات الأوروبية احلديث ��ة( ،)39ثم
تداخلت �أ�شكال هذا الرتاث ،وتفاعلت فيما بينها
بطرق خمتلفة ،كال�سف ��ر والتجارة...الخ ،ويف كل
هذا كانوا يجتمعون فيما بينهم ،يروون احلكايات
ال�شعبية والأمث ��ال والألغاز ،مم ��ا �أ ّدى �إىل تداول
ه ��ذا الرتاث يف البالد العربي ��ة املختلفة ،يت�سامر
ب ��ه النا� ��س يف ملتقياتهم يف اللي ��ايل الرم�ضانية،
ويف املقاهي ولقاءات الن�س ��اء يف الأماكن العامة،
فيت�س ��ارع الكبار وال�صغ ��ار �إىل ا�ستماع احلكايات
ال�شعبية وغريها..
وقد �أخ ��ذ املهتمون بال�ت�راث ال�شعبي بتدوين
ذلك كله ،وبقي الأمر على هذا احلال حتى القرن
ال�ساد� ��س الهج ��ري ،ث ��م ظه ��ر م�ؤلف ��ون خا�صون
ح�س ��ب م�ستوياتهم الفكري ��ة ،وم�ستواهم الثقايف،
فظه ��رت العديد من امل�ؤلف ��ات كخطط املقريزي،
والعقد الفريد البن عبد ربه ،وبدائع الزهور البن
�إيا�س...الخ ،دون �أن يوقف ذلك ا�ستمرارية تداوله
()40
وروايته يف جميع �أنحاء البالد العربية.
كان ��ت احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة يف �أول �أمرها تقوم
عل ��ى الإبداع الفردي لرا ٍو جمه ��ول ،ثم تنوقلت مع
الزمن لتمثل �أدب ًا جماعي ًا تعك�س الروح اجلماعية،
وتتعر� ��ض احلكاية للتغي�ي�ر بالزي ��ادة �أو النق�صان
العتمادها على الرواية ال�شفوية« ،فهناك الق�صا�ص
الذي ي�ص ��ون حي ��اة احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة ،ويوا�صل
تنميقه ��ا ،وي�ضف ��ي عليه ��ا يف بيئ ��ة بعينه ��ا طابع ًا
�شخ�صي� � ًا حمبب ًا ،وهنا يكم ��ن دور الذاكرة القوية
لتجنب �ضي ��اع جزئيات من احلكاي ��ة ،وكذلك دور
القدرة على الت�أليف ،وتوفر الرثوة اللغوية واملقدرة
عل ��ى الأداء الدرامي ،ويف �ضوء هذه العوامل تزداد
جزئيات احلكاية الواحدة �أو تنكم�ش»(.)41

ويعت�ب�ر �ألي ��اد ( )Mircea Eliadeه ��ذه
احلكاي ��ات “تعب�ي�ر ع ��ن التمثي ��ل النف�س ��ي
( )Psychodrameال ��ذي يجي ��ب عل ��ى حاج ��ة
عميقة عن ��د الكائن الب�شري ،يعجز عن حتقيقها
على �أر� ��ض الواق ��ع ،ك�أن يعي�ش بع� ��ض املنا�سبات
اخلط ��رة ،ويواج ��ه بع� ��ض التج ��ارب اخلا�صة� ،أو
�أن ي�ش ��ق طريقه للعامل الآخ ��ر ،كل ذلك ميكن �أن
يعي�شه �أو يت�صوره بقراءت ��ه �أو با�ستماعه للحكاية
ال�شعبية”(.)42
وت�ضفي البيئة التي يعي�ش فيها الق�صا�ص �أثر ًا
كب�ي�ر ًا على احلكاي ��ة ،يحذف منها م ��ا ال يتوافق
وطبيع ��ة جمتمع ��ه ،وي�ضي ��ف �إليها م ��ا يتالءم مع
�أفكاره ��م ومبادئهم االجتماعية ال�سائدة« ،وذلك
لأن ��ه ال ي�ستطي ��ع االنط�ل�اق �إال مب�شارك ��ة البيئة،
ولأن مادت ��ه ه ��ي حم�صلة م ��وروث اجلماعة التي
ينتم ��ي �إليه ��ا»( ،)43ف�سرية عن�ت�رة و�سيف بن ذي
يزن والظاهر بيرب�س ...وغريها ،تتالءم يف �ضوء
مو�ضوعاتها مع كل الع�صور ،يف متجيدها للبطولة
العربي ��ة ،فكانت م�ص ��در ًا غني� � ًا لدرا�سة الرتاث
ال�شعب ��ي العرب ��ي ،وخا�ص ��ة احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة،
فتحدثت ع ��ن احلاكم العادل ال ��ذي يحلم النا�س
بوج ��وده بينهم ،يتح�س� ��س �آالمه ��م و�آمالهم ،كما
عملت على تر�سيخ الكثري من القيم الأخالقية يف
�أذهان النا�س(.)44
وقد تكون ن�ش�أة احلكاية ال�شعبية يف �أول الأمر
عل ��ى �أيدي املت�أدبني من ال ��رواة ،ومل تلق اهتمام ًا
كبري ًا من قبل الطبق ��ات اخلا�صة ،واحتفظت بها
العامة لت�ضفي عليها �صفة ال�شعبية ،وت�أخذ مكانها
يف احلياة ال�شعبية(.)45
وي�ستقي الراوي م ��ادة حكايته من البيئة التي
يعي�ش فيها ،ومن بيئة احلكاية نف�سها ،التي و�صلت
�إليه عرب الرواة ،فيلتفت �إىل ميزات معينة لق�صة
يف بيئة �أخ ��رى ،كالهندي ��ة والفار�سي ��ة ...وي�أخذ
منه ��ا ما يت�ل�اءم وبيئت ��ه وجمتمعه ،ث ��م ي�أتي را ٍو
�آخر من بع ��ده ،ويعمل على تنقي ��ة احلكاية متام ًا
م ��ن كل �أثر للبيئ ��ة الأوىل ،حتى ال يبق ��ى منها �إال
الوقائع الأ�سا�سية فيها( .)46فحكايات اليوم –كما
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نالحظ -وثيق ��ة ال�صلة بحكاي ��ات الأم�س ،وذلك
لت�شاب ��ه العنا�صر احل�ضارية املتوارثة منذ القدم،
ويت�ض ��ح �صدق ذل ��ك ب�إجراء درا�س ��ة مقارنة بني
ال�ت�راث ال�شعبي العربي الق ��دمي ،املبثوث يف ثنايا
امل�ؤلف ��ات ،وبني الرتاث ال�شعبي احلي ،فيت�ضح لنا
�أن ه ��ذا الرتاث «ما هو �إال امتداد لرتاثنا ال�شعبي
العربي القدمي»(.)47
فحكاية املثل ال�شعبي (وافق �شنٌّ طبقة) -على
�سبي ��ل املثال -تروى يف م�ص ��ر و�سوريا ،كما تروى
يف فل�سطني �أي�ض ًا وغريها من البالد العربية(،)48
«واملفك ��رون املعا�صرون الذين در�س ��وا الأ�ساطري
واحلكاي ��ات ال�شعبي ��ة على �ض ��وء الفل�سف ��ة وعلم
تو�صل ��وا �إىل نف� ��س النتيج ��ة مهما كانت
النف� ��سّ ،
قناعاتهم الأوىل( )Mircea Eliadeمث ًال يعرف
ه ��ذه الق�ص�ص ب� �ـ مناذج من ال�سل ��وك الإن�ساين،
وه ��و ما ي�سمح لها ب�أن تعط ��ي معنى وقيمة للحياة
بوا�سطة احلدث نف�سه”(.)49
�إال �أن االهتم ��ام به ��ذه احلكايات ق ��د تراجع
حديث ًا �أمام القوى املادية والتكنولوجية احلديثة،
من �سينما ،وراديو ،وتلفزي ��ون ،وغريها .ومل تعد
(جمال�س اجلدة) التي كانت تكرث فيها احلكايات
ال�شعبي ��ة وت ��روى لل�صغار والكب ��ار كال�سابق ،هذا
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تط ��ور و�سائ ��ل الرتفي ��ه الأخ ��رى يف
احلياة ،مثل امل�سرح والقاعات وغريها ،والإ�ضاءة
امل�ستمرة لي ًال ونهار ًا ،والتي ت�سمح بالتنقل بحرية
يف �أي وق ��ت ،ومل تع ��د هن ��اك الظلم ��ة و�أجوا�ؤها
املواتي ��ة للحكاي ��ة ال�شعبي ��ة ،حيث يتحل ��ق النا�س
ح ��ول ال ��راوي ،ويعتقدون بوجود اجل ��ن والغيالن
والأرواح ال�شري ��رة ،كم ��ا �أن املدر�س ��ة �أخذت وقت ًا
كبري ًا من الأطفال يف الزمن احلا�ضر؛ الن�شغالهم
بواجباتهم املدر�سية ،وع ��دم �إيجاد الوقت الكايف
للتحلق ح ��ول (جمل�س اجلدة) ،مقارن ��ة ب�أطفال
املا�ض ��ي الذي ��ن يعمل ��ون يف الرع ��ي وغ�ي�ره وهم
ينتظ ��رون �ساعة امل�ساء بلهفة ،للع ��ودة �إىل البيت
و�سماع هذه احلكاي ��ات من اجلدة ،وهم يجل�سون
ح ��ول كانون النار يف ال�شتاء .ي�ضاف �إىل ذلك كله
انت�ش ��ار املطبوع ��ات والق�صة الق�ص�ي�رة والرواية
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احلديث ��ة التي �ساعدت كلها عل ��ى تراجع احلكاية
وانح�سارها يف الأماكن ال�شعبية(.)50
ويبقى اعتم ��اد م�ؤمتر اليون�سكو الذي عقد يف
نوفمرب عام 1997م ،للحكاية الفل�سطينية ب�أنها
«واحدة من (روائع ال�ت�راث ال�شفهي وغري املادي
للإن�ساني ��ة)� ،شه ��ادة دولية وعاملي ��ة ،لي�س فقط
ب�أن ال�شع ��ب الفل�سطيني موجود ومملوء باحلياة،
بل �أي�ض ًا �أنه �شع ��ب متجذر عريق ،و�صاحب تراث
�أ�صيل ومزدهر ،ول ��ه خ�صو�صيته ونكهته املميزة،
و�أن �شعب� � ًا وتراث ًا بهذه احليوي ��ة ،ال ميكن طم�سه
�أو جتاهل ��ه ،ب ��ل �سيعود ويلتئم ويطف ��و على �سطح
الع ��امل ،ويع�ت�رف ب ��ه الع ��دو وال�صدي ��ق والبعيد
والقريب»(.)51
خ�صائ�ص احلكاية ال�شعبية:
للحكاية ال�شعبية �سمات تتميز بها عن غريها
م ��ن الفنون ال�شعبية الأخرى ،ميكن �إجمالها فيما
يلي:
 - 1الوراث��ة� :إن �أهم ما مييز الرتاث ال�شعبي
الفل�سطين ��ي مبختلف جماالت الفنون القولية
هو عن�صر الوراثة ،الذي يعد عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا
م ��ن عنا�ص ��ر املحافظ ��ة عل ��ى ه ��ذا الرتاث،
فاحلكاي ��ة ال�شعبي ��ة القدمية م ��ا زالت ترتدد
على �أل�سنة الكثري من �أبناء �شعبنا ،فالتطريز
ال�شعب ��ي الذي تطرز ب ��ه املر�أة ثوبه ��ا «متام ًا
ك�سابقته ��ا املر�أة الكنعانية الت ��ي كانت تختار
لنف�سه ��ا �شرائ ��ح من ن�سي ��ج ال�ص ��وف امللون
ب�أل ��وان زاهية ،ثم ت�صنع من تلك ال�شرائح ما
ي�شب ��ه املريول يف هذه الأي ��ام»( .)52فاحلكاية
ال�شعبية لي�ست من «ابت ��كار حلظة معروفة �أو
موقف معني» ،ويت ��م تواترها من �شخ�ص �إىل
�آخ ��ر عن طري ��ق الرواية ال�شفوي ��ة ،وال ميكن
ن�سبتها �إىل �شخ�ص بعينه(.)53
 - 2ع��دم الول��وج يف التف�صي�لات( :)54مما
جعله ��ا متي ��ل �إىل الإيجاز يف طرحه ��ا مل�شكلة
معينة ،و�إىل الدقة يف تعابريها ،وبذلك ميكن
فهمه ��ا ب�سهولة ل ��دى الأطف ��ال ،ويت�ضح لهم

الهدف املق�ص ��ود يف احلكاي ��ة «بينما العقدة
الأك�ث�ر �إ�سهاب� � ًا ق ��د تعق ��د ل ��ه الأم ��ور وتعيق
الر�ؤية»(.)55
فاحلكاية اخلرافية -وغريها من احلكايات-
تركز عل ��ى الأحداث ال�ضروري ��ة يف احلكاية التي
تلق ��ي ال�ض ��وء عل ��ى البط ��ل ومهمت ��ه ،وتبتعد عن
كل التف�صي�ل�ات التي ال تفي ��د يف �صنع الأحداث،
فتذك ��ر ال�شخ�صية ،والظ ��روف املحيطة بها ،دون
النظر �إىل ال�صف ��ات اجل�سدية فيها “ك�أنها �إطار
ي�شكله خيال ال�سامع كيفما ي�شاء ،وبالطريقة التي
تنا�سبه ،مبا ي�ضفي على ال�شخ�صية �أ�شكا ًال خمتلفة
يف العقليات املختلفة ،كل �شكل نا�سبه عقل”(،)56
و«كل ال�شخ�صي ��ات تتوافق مع من ��وذج ولي�س لدى
�أية �شخ�صية عنا�صر فردية خا�صة»(.)57
كذلك الأمر يف زمان احلكاية ومكانها ،حيث
تكتفي احلكاية بالإ�شارة �إليهما يف بداية احلكاية
دون حتديد �أو تف�صيل ،ك�أن تقول مث ًال« :يف يوم من
الأي ��ام»« ...راح على هالبلد �أو و�صلوا على اجلبلة
�أو هلمغارة...الخ»( )58وكذل ��ك الأمر يف «التوايل
ال�سريع للأح ��داث ،رغم �أن تلك الأحداث يف�صل
بينه ��ا فا�صل زمن ��ي قد يكون طوي�ل ً�ا»( ،)59وعدم
اخلو� ��ض يف تفا�صي ��ل مغامرات البط ��ل و�أعماله،
فهي تكتف ��ي بذكر ما يعنيها م ��ن الأحداث فقط،
«وهو خط �سري البطل وم�صريه» ،ثم النتيجة التي
تو�صلت �إليها احلكاية( .)60وقد يكون حتديد بطل
احلكاية با�سمه (كال�شاطر حممد مث ًال) �أو (ن�ص
ن�صي� ��ص) �أو يف مهنته (كال�صي ��اد)( .)61ويبدو
ذل ��ك وا�ضح� � ًا يف هذا املقطع م ��ن حكاية (زقزق
رق�ص)�…« :أج َّوز بنت الراعي ولدت جابت ولد،
ِن�سوانه �إل ّل ��ي يف الأول خ ّبني الولد ،و َقلن له جابت
كلب ،راح طحاها ،بعدي ��ن الولد ّ
حطينه الن�سوان
()62
ه ��ذوالك يف �صن ��دوق ورمين ��ه يف البحر…»
فه ��ذا املقطع يحم ��ل عددا من الأح ��داث املتتالية
واملتتابعة ،وقد عرب عنها ال�سارد ب�إيجاز خمت�صر،
وب�ش ��كل �سريع ،لي�صل �إىل نقط ��ة �أ�سا�سية تنطلق
منها احلكاية ،وهي «ميالد بطل �سجن فلي قمقم
يف البحر»(.)63

 - 3املرونة والتج��دد :فاحلكاية ال�شعبية يف
تنقلها ب�ي�ن الرواة تت�سم يف (املرونة والتجدد)
يف ال�ش ��كل وامل�ضمون ،فاملرون ��ة جتعلها «قابلة
للتط ��ور بحيث ي�ضاف �إليه ��ا� ،أو يحذف منها،
�أو تع ��دل عباراتها وم�ضامينها وعالقاتها على
ل�سان الراوي اجلديد تبع ًا ملزاجه �أو موقفه� ،أو
ظروفبيئتهاالجتماعية،ويتحكميفكلعمليات
احلذف والإ�ضافة وتعدي ��ل وظيفة احلكاية يف
املجتمع كما يت�صورها الراوي»(.)64
ف ��راوي احلكاي ��ة نف�سها ق ��د يرويه ��ا �أكرث من
مرة ،ويف كل مرة تختل ��ف عن �سابقتها ،كما ت�سبغ
على احلكاية جن�سية القطر الذي تُروى فيه بعاداته
وتقاليده وخ�صو�صياته التي متيزه عن غريه يف بع�ض
الأم ��ور ،ولك ��ن ال يحق لأحد ن�سبتها �إلي ��ه� ،أو �إنكار
ملكية الآخرين لها؛ لأن هذا من �ش�أنه �أن «يقتل روح
الإب ��داع واخللق فيها»( ،)65وهذا التغري الذي يطر�أ
عل ��ى احلكاية يجعلها «تتقولب يف قالب البلد الذي
ا�ستقرت فيه ،فت�صبح فار�سية يف �إيران ،و�شامية يف
بالد ال�شام ...وهكذا ،ومل تعد فكرة �أ�صل احلكاية
ذات �أهمية لدى جمهور املتلقني()66؛ لأن االنت�شار �أو
الت ��داول من �سمات الأدب ال�شعبي ب�شكل عام ،فهو
لي�س حكر ًا على فئة معينة� ،أو على طبقة معينة ،كما
ه ��و احلال يف الأدب الر�سمي ،ب ��ل ي�أتي عام ًا يعنى
بكل طبقات املجتمع ،كما �أنه �أدب ميتاز «بالرتاثية
�أو اخللود» ال�ستمراريته ،ومالءمته لكل زمان ومكان
تارك ًا �أثره يف كل الأجيال املتعاقبة(.)67
 - 4امل�صادف��ات املق�ص��ودة :تعتم ��د احلكاية
ال�شعبي ��ة اخلرافية على امل�صادفة املق�صودة،
واملرتبة م�سبق� � ًا ،وقد توح ��ي احلكاية بوجود
�أكرث من احتم ��ال للموقف الواحد ،وهنا يربز
عن�ص ��ر الت�شوي ��ق ،ثم ت�سري الأح ��داث لتكون
ل�صالح البطل يف النهاية ،كما �أرادها الراوي
دون ترتي ��ب م�سبق للنتيجة التي تو�صلت �إليها
احلكاية(.)68
وتتميز احلكاية ال�شعبية والعامية الناجمة عن
طرق تواتره ��ا بامل�شافهة ،فت�أت ��ي عفوية خمرتقة
حواجز الزمان واملكان لتبقى عالقة “يف الذاكرة
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اجلماعي ��ة ،ويف البن ��ى الثقافية بقط ��ع النظرعن
التح ��والت الت ��ي ت�شهده ��ا البن ��ى االجتماعي ��ة
والأمناط االقت�صادية”( ،)69كما وتت�سم احلكاية
ال�شعبي ��ة بالب�ساطة الت ��ي فر�ضته ��ا عليها طبيعة
مو�ضوعاتها ووظيفتها يف احلياة(.)70
ويتمي ��ز الرتاث ال�شعب ��ي الفل�سطيني بعروبته
وفل�سطينيت ��ه ،فيعك�س هذا ال�ت�راث طبيعة البيئة
الفل�سطيني ��ة اخلا�ص ��ة به ��ا ،واملتمثل ��ة يف اللهجة
والع ��ادات والتقاليد ،وهذا ما ميي ��زه عن الرتاث
ال�شعب ��ي العربي ،فكل له عادات ��ه وتقاليده التي ال
بد و�أن يتميز بها عن غريه(.)71
من حيث اللغة:
ي�صع ��ب علين ��ا حتديد اللغ ��ة الت ��ي ي�ستعملها
الأدب ال�شعب ��ي ،ف�ل�ا ه ��ي بالعامي ��ة املبتذلة ،وال
باللغة الف�صيحة التي متيل �إىل ا�ستعمال املفردات
احلو�شي ��ة ال�صعب ��ة ،وبذلك ميكن الق ��ول �أن لغة
الأدب ال�شعب ��ي –ب�شكل ع ��ام -هي لغة« :ف�صحى
م�سهل ��ة �أو مي�س ��رة حت ��ى تكاد تق ��ارب العامية يف
ال�ش ��كل الظاه ��ري ،ولكنه ��ا –وهذا ه ��و الأهم-
تق ��ارب كل عامي ��ات اللغ ��ة ،بحيث ت ��كاد تقنع كل
لهج ��ة �أنها منه ��ا� ،أو ميكنها يف ب�ساط ��ة وي�سر �أن
تخ�ضعها للكنتها ،دون �أن ت�شعر ب�أنها قامت بعملية
ترجم ��ة وا�ضح ��ة»( ،)72ف ��الأدب ال�شعب ��ي -ومنه
احلكاية -يعرب عن وج ��دان اجلماعة ،وال يكرتث
بالتعبري عن الوجدان الف ��ردي ،واللغة فيه «جزء
دا ٌل ه ��ام من �أج ��زاء ال�شخ�صي ��ة القولية ،حتمل
تراث ًا عريق ًا �أعمق من جمرد ظاهرها امل�ستخدم،
والأدب ال�شعب ��ي يحمل تراث �أمة ب�أكملها ال تراث
ف ��رد واحد ،وهو لهذا ال يعرب ع ��ن فكرة (الفرد)
ولكن فكرة (اجلماع ��ة) في�صبح بذلك �ضمريها
املتح ��رك ،وجدانها املعرب ع ��ن جتربتها احلياتية
وموروثاتها و�آمالها»(.)73
�أمناط احلكايات ال�شعبية:
تنوعت �أمن ��اط احلكاية ال�شعبي ��ة يف املجتمع
الفل�سطين ��ي تبع� � ًا الخت�ل�اف م�ضم ��ون احلكاي ��ة
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والوظائف التي ت�ؤديها« ،فاحلكاية ال�شعبية تخدم
جوانب احلياة املختلفة التي يعي�شها الإن�سان ،وهي
يف الوقت نف�سه تك�شف ع ��ن �شخ�صية اجلماعات
ال�شعبي ��ة الكادح ��ة التي ق ��د يظن �أنه ��ا تعي�ش يف
حمي ��ط �ضيق للغاية ،وال تعي من م�شكالت احلياة
�إال مبقدار ما يهم احتياجاتها املادية»( .)74وميكن
تق�سيم �أمناط احلكاية يف املجتمع الفل�سطيني �إىل
�أربعة �أمناط رئي�سة هي:
 - 1حكاية الواقع االجتماعي:

ويق�ص ��د بحكاي ��ة الواق ��ع االجتماعي“تل ��ك
احلكاي ��ات التي تك�شف عن ال�صراع الطبقي وعن
عالقة اجلماعات ال�شعبية ببع�ضها البع�ض”(.)75
وحتر� ��ص اجلماع ��ات ال�شعبي ��ة عل ��ى االرتب ��اط
ب�أ�صولها ،واملحافظة على الع ��ادات والتقاليد مبا
حتمله م ��ن قيم مثالي ��ة «تلك القي ��م التي يخ�شى
ال�شعب كل اخل�شية �أن تنهار بت�أثري الزحف املدين
�إىل املجتم ��ع ال�شعبي ،ومن ثم ف�إن ال�شعب ي�ستغل
حكايات ��ه يف ت�أكيد تلك القيم تارة ،و�إبراز العيوب
اخللقي ��ة التي يرى �أنها ب ��د�أت تتف�شى يف جمتمعه
تارة �أخرى»(.)76
ويزخ ��ر الق�ص�ص ال�شعبي بالكثري من «القيم
التي يعم ��ل املجتمع على تر�سيخه ��ا �أو حماربتها،
كالكرم وال�شجاعة والوفاء وال�شرف والأخذ بالث�أر
واحل� ��ض على العمل وحمارب ��ة الك�سل والإخال�ص
واحل ��ب واخليان ��ة الزوجي ��ة والك�س ��ب احل�ل�ال
واح�ت�رام امل ��ر�أة �أو احتقاره ��ا»( .)77والأطف ��ال
خا�ص ��ة مغرم ��ون باكت�ش ��اف العامل م ��ن حولهم؛
لأن ه ��ذا م ��ن �ش�أن ��ه �أن يحقق لهم العي� ��ش ب�أمان
وب ��دون قلق ،فت�أتي «احلكاية ال�شعبية موجهة نحو
امل�ستقب ��ل ،وهي تعم ��ل كمر�شدة للطف ��ل بوا�سطة
تعابري ي�ستطيع �أن يدركها �شعوره ...فت�ساعد على
رف� ��ض الرغبات الطفولية بالتبعية وعلى �أن ي�صل
�إىل وجود م�ستقبل �أكرث �إعجاب ًا و�إر�ضا ًء»(.)78
وت�ب�رز احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة مغ ��زى احلكاي ��ة،
�أو النم ��ط ال�سلوك ��ي ال ��ذي حتث علي ��ه من خالل
�أحداثه ��ا ،بل ميكنن ��ا �أن ن�ست�شف ذلك من عنوان

احلكاي ��ة« ،وال تخل ��و حكاية مهما �صغ ��ر حجمها
�أو ق� � َّل تداوله ��ا من نقد جلانب مع�ي�ن من جوانب
احلياة االجتماعية� ،إم ��ا ب�إبرازه يف �صورة ب�شعة،
�أو يف �صورة م�شرقة حتى احلكايات اخلفيفة التي
تتخذ التفكر طابع ًا لها ،جند �أنها تق�صد من وراء
الفكاهة نقد ًا الذع� � ًا ...وهذا يدعو �إىل االعتقاد
ب�أن الأدب ال�شعبي ملتزم بال�ضرورة»( .)79وي�شري
هذا الن ��وع من احلكاي ��ات �إىل ال�سل ��وك الب�شري
وعالق ��ة النا�س م ��ع بع�ضهم البع� ��ض ،يف احلقوق
والواجب ��ات ،يت�ض ��ح ذل ��ك م ��ن جوان ��ب �أبط ��ال
احلكاي ��ة وت�صرفاتهم ،يف تقبله ��ا لبع�ض ال�سلوك
ورف�ضها للآخر(.)80
وق ��د ج ��اءت احلكاي ��ة الفل�سطيني ��ة انعكا�س ًا
�صادق� � ًا للكثري م ��ن ال�صور االجتماعي ��ة ال�سائدة
يف املجتم ��ع مبختل ��ف م�ستويات ��ه« ،مظهرة التغري
االجتماع ��ي م ��ن خالل ح ��ق الإن�س ��ان يف احلرية
واالمتالك ،و�إظه ��اره ملهارته التي تتمثل يف حرية
�إرادته وت�صوراته من خالل طموحاته»( .)81وتعمل
احلكاي ��ة ال�شعبية على �إبراز ه ��ذه القيم باللجوء
�إىل اخليال �أو املراوحة بني الواقع واخليال(.)82
وق ��د �ساهمت حكاية الواق ��ع االجتماعي بدور
كب�ي�ر يف بن ��اء �شخ�صي ��ة الإن�س ��ان الفل�سطين ��ي
اجتماعي� � ًا وح�ضاري� � ًا ،كم ��ا ك�شفت ع ��ن مظاهر
النق� ��ص الأ�سا�سية يف حركة املجتمع ،وقاومت كل
مظاه ��ر اال�ستغالل( ،)83وقد حق ��ق فيها الإن�سان
م ��ا مل ي�ستطع حتقيقه يف الواق ��ع ،ففي احلكايات
ال�شعبي ��ة تعوي� ��ض «عن اجلوع ،وع ��ن العجز �أمام
املر� ��ض الع�ضال ،وعن االن�سحاق �أمام امل�ضطهد،
فنج ��د يف ثناي ��ا احلكاي ��ات احلط ��اب الفق�ي�ر
()84
وق ��د ح�ص ��ل بطريق ال�صدف ��ة عل ��ى «باطية»
–�آني ��ة -متتل ��ئ بالطعام مبج ��رد دعوتها لذلك،
وجن ��د الأعمى وقد جل�س حتت �شجرة ف�أر�سلت له
العناية الإلهية حمامت�ي�ن تتحادثان وتقول الأوىل
للثانية �أن ذلك الأعمى �إذا تكحل بري�ش من دمك
ف�سي�ب�ر�أ( ،)85وي�سرع الأعمى امللهوف على مداواة
نف�س ��ه بالطريق ��ة الرائع ��ة التي هبط ��ت عليه من
ال�سماء ويرب�أ� .أما ال�شاب الفقري امل�ضطهد والذي

�أهمل ��ه النا�س هدروا حقوقه ،فيجد خادم ًا ذا قوة
خارق ��ة يعينه عل ��ى �أن يربز نف�سه وين ��ال �إعجاب
اجلمي ��ع بتحقيق ��ه للمعج ��زات� ،أو بق�ضائ ��ه على
م�ضطهديه»(.)86
وتتن ��اول احلكاي ��ات االجتماعي ��ة التميي ��ز
العن�صري واحلديث عن ظلم الطبقة ذات الب�شرة
ال�سوداء ،ويبدو �أن مثل هذه احلكايات قد �صيغت
زمن انت�شار الرقيق ،ومثال ذلك حكاية (جبينة)
الت ��ي تتحدث ع ��ن امر�أة حامل ت ��رى قر�ص جبنة
�أبي� ��ض ،فتنجب ابنة بي�ض ��اء مثله ،فت�ضع �أمها يف
جيبه ��ا خرزة زرق ��اء لتحميها من الع�ي�ن والأذى،
فتكيد لها العبدة ،وتعمل على طالء وجهها باللون
الأ�س ��ود لتحوله ��ا �إىل عب ��دة ،فتبك ��ي (جبينة)،
وجتف عني املاء الذي ي�شرب منه �أهل البلد حزن ًا
عل ��ى جبين ��ة ،وي�ص ��اب والده ��ا بالعم ��ى ،وما �أن
ت�ستعي ��د جبينة طبيعته ��ا �إال �أن حتقق املعجزات،
فتعيد املاء للعينْ التي جفَّت ،وت�شفي والدها(.)87
وقد احتلت امل ��ر�أة حيز ًا كب�ي�ر ًا يف احلكايات
ال�شعبي ��ة ،وه ��ي ت�ش ��كل دور ًا رئي�س� � ًا يف احلكاية،
يعك� ��س طبيعته ��ا ووظيفته ��ا والواق ��ع االجتماعي
الذي تعي�شه ،وحت ��دث الرواة يف احلكاية عن دور
املر�أة الأم ،وامل ��ر�أة الزوج ��ة ،والأرملة ،و�صاحبة
العقل والذكاء ،و�صاحبة احليل .ويتغري دور املر�أة
يف احلكاي ��ات ال�شعبية كما يريده ��ا الراوي ،فقد
تكون املر�أة ذكية يف بع�ض احلكايات ،ويف الأخرى
�شريرة حمتال ��ة�« ،إال �أن التناق�ض يف الأدوار التي
تن�سب للمر�أة قد ي�ؤدي �إىل �صراع ي�ؤدي يف النهاية
�إىل انت�ص ��ار اخلري عل ��ى ال�ش ��ر� ،أو ت�ضاد يتحول
�إىل تواف ��ق مب ��رور الزم ��ن� ،أو ت�ض ��اد يف�ضي �إىل
ال�شر»(.)88
اخل ْربة) �ص ��ورة للمر�أة
فف ��ي حكاية (ب�ل�اط ِ
ال�صاحلة امل�ؤمنة ،املت�ساحمة ،حتب اخلري لأبناء
القري ��ة ،وتدعو له ��م دوم ًا بال�ص�ل�اح ،تتفانى يف
تقدمي امل�ساعدة للآخرين ،ال يعرف احلقد طريق ًا
�إىل قلبه ��ا ،وهي «ال تك � ُّ�ف عن الت�ض� � ّرع والدعاء
واال�ستغف ��ار جلميع �أهايل القري ��ة بدون ا�ستثناء،
�صغريه ��م وكبريه ��م� ،صاحله ��م وطاحلهم على
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ح ��د �س ��واء»( ،)89هذه ه ��ي �صورة بطل ��ة احلكاية
(احلاجة فاطمة) بلبا�سها ال�شعبي الأبي�ض الذي
يرم ��ز �إىل الطهارة والنق ��اء .مل تتوقف (احلاجة
فاطمة) ع ��ن الدعاء عندم ��ا ر�أت الأغن ��ام ت�أكل
الزيتون ،بل توا�صل دعاءها لأهل القرية ،وال�سيما
امل�شاغب�ي�ن منهم ،ب�أ�سمائه ��م �أو بدون ،تدعو لهم
بالتوفيق وال�صالح.
وتوا�ص ��ل (احلاج ��ة فاطم ��ة) طريقه ��ا �إىل
اخلرب ��ة لت�ص ��ل �إىل «تين ��ة اخلرب ��ة ال�سوداوي ��ة
ِ
املنغر�س ��ة يف قعر بئر حمف ��ورة يف البالط بجانب
الطري ��ق ،مي�سكه ��ا فت ��ى يدعى (�أحم ��د) يراقب
ت�صرفاتها كل ي ��وم ،ليعيدها الزمن ع�شرين �سنة
�إىل ال ��وراء ،وهو الزم ��ن الذي رم ��ت فيه ق�صفة
م ��ن التني لتنب ��ت هذه ال�شج ��رة املبارك ��ة ،ويبدو
التنا� ��ص الدين ��ي يف احلكاي ��ة يف اختي ��ار الكاتب
ل�شجرت ��ي التني والزيت ��ون ،وقد �أق�س ��م اهلل بهما
يف كتاب ��ه العزي ��ز ،حي ��ث يق ��ول تع ��اىل( :والتني
والزيت ��ون وط ��ور �سن�ي�ن) ( ،)90كم ��ا �أن هات�ي�ن
ال�شجرت�ي�ن رمز للعراق ��ة والأ�صالة والرتاث عند
الفل�سطين ��ي ،وت�شبث ��ه به ��ا يعن ��ي ت�شبث ��ه ب�أر�ضه
املقد�سة الطاهرة( .احلاجة فاطمة) رمز للمر�أة
القوي ��ة ال�صابرة على مواجه ��ة احلياة وم�شاقها،
املحبوب ��ة يف قريته ��ا« ،وكان كل م ��ن مير عنها يف
ذهابه ��ا و�إيابها ي�سرع ويقبل يده ��ا وي�ضعها على
ر�أ�سه تبجي ًال وتقدي�س� � ًا واحرتام ًا»(،)91وتت�سل�سل
�أح ��داث احلكاي ��ة فت�سقط احلاجة فاطم ��ة �أثناء
�سريه ��ا ،وتنك�سر �ساقها ،فكي ��ف كان موقف �أهل
القرية من هذه امل ��ر�أة ال�صاحلة(القدي�سة) كما
و�صفه ��ا الكاتب؟؟ لقد ح�صدت ه ��ذه املر�أة ثمار
عملها الد�ؤوب يف اخلري وال�صالح ،ويتهافت �أهل
القري ��ة عل ��ى خدمته ��ا ،وتقدمي العون له ��ا ،يقول
تعاىل( :هل جزاء الإح�سان �إال الإح�سان)(.)92
لق ��د عززت ه ��ذه احلكاية املب ��ادئ والأخالق
ال�سامية ،والتعاون والوفاء ،ورد املعروف عند �أهل
القري ��ة ،وبقي الفتى (�أحم ��د) مالزم ًا لها ،قائم ًا
عل ��ى خدمته ��ا ،ي�ضيء له ��ا ال�سراج لي�ل ً�ا« ،وهي
تدعو له بدعواته ��ا ال�صاحلات» ،وتنتهي احلكاية
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مبوت (احلاجة فاطمة) ،ويحزن عليها جميع �أهل
القرية ويرتحمون عليه ��ا ،ونهاية احلكاية وو�صية
احلاج ��ة لأهل قريته ��ا ،ت�أكيد عل ��ى االحتاد فيما
بينه ��م ،ونبذ التفرقة واخلالف ��ات ،لت�سود املحبة
بينه ��م ،وقول الكاتب« :ومنهم من حفظ الو�صية،
ومنهم من ن�سيها»( )93ي�ؤكد ذلك.
وقد ب ��رزت يف احلكاية �أي�ض ًا قدرة الكاتب يف
«تطويع اللغة ،وتطور الداللة لنقل تطور ثقايف� ،أو
وع ��ي �شخ�صيته ع�ب�ر �أزمن متباين ��ة غنية ب�إرثها
الرتاث ��ي �إىل زم ��ن الق ��ارئ ،وبالت ��ايل �إىل زم ��ن
القراءة»(.)94
وحتدث ��ت احلكاي ��ات �أي�ض ًا عن �ص ��ورة املر�أة
(زوج ��ة الأب) ،التي ت�أخذ مكان ��ة الأم يف البيت،
«وهي موتيف –�أي جزئية معروفة عاملي ًا ،وظهرت
جيد ًا يف الأدب العامل ��ي (�سندريال بي�ضاء الثلج)
�أي �أن �صورته ��ا معروف ��ة يف الأدب ال�شعب ��ي،
وحتاف ��ظ على نف� ��س املالمح وال�صف ��ات املعروفة
عاملي ًا يف احلكايات ال�شعبية الفل�سطينية ،عالقتها
ال�سلبية مع �أبناء زوجها ،نابعة من رغبات �سادية
يف نف�سيتها»(.)95
فف ��ي حكاي ��ة (الط�ي�ر الأخ�ض ��ر)(� )96صورة
وا�ضح ��ة لزوج ��ة الأب القا�سي ��ة ،الت ��ي ال تع ��رف
ال�شفق ��ة وال الرحمة ،وقد و�ص ��ل بها الأمر �إىل �أن
ت�ض ��ع اب ��ن زوجها يف الد�س ��ت املغلى عل ��ى النار،
لتطبخ ��ه طعام ًا لزوجه ��ا –لأبيه -بع ��د �أن �أكلت
القط ��ة (الكر�شة) التي �أح�ضره ��ا الوالد لزوجته
وه ��ي من�شغلة يف �أحاديثها م ��ع اجلريان ،فوجدت
يف و�ضع ابن زوجها يف الد�ست ويف طبخه الو�سيلة
الوحي ��دة الت ��ي ميك ��ن �أن ت�أمن فيه �ش ��ر زوجها،
دون �أن ت�أخذه ��ا به �شفق ��ة وال رحمة ،وهو ي�صرخ
قائ�ل ً�ا“ :يف عر�ض ��ك ،يف دخل ��ك ،ع�ش ��ان اهلل،
ع�شان النبي”( ،)97ولتتهي� ��أ الفر�صة املالئمة لها
لتحقي ��ق غر�ضه ��ا ،كانت ق ��د �أر�سل ��ت �أخته لعني
امل ��اء ،وعندم ��ا �أحلت عل ��ى زوج ��ة الأب بال�س�ؤال
عن �أخيها �أجابته ��ا« :واهلل �إن فتحتي ثمك بكلمة
لأعم ��ل فيك زي م ��ا عملت فيه ،ظل ��ت البنت من
اخل ��وف �ساكتة»( ،)98ومت�ضي الأيام ليتمثل الولد

له ��م ب�صورة (طري �أخ�ضر) يقف على باب البيت
منادي ًا:
�أنا الطري الأخْ �ضر
مب�شي َع احليط وبتمخرت
مرة �أبوي َذبحتني
و�أختي احلنونة ملَّت عظامي
ورمتهن يف املزبلة»(.)99
وقامت �أخته بلملم ��ة العظام التي حتولت �إىل
ذهب ،ثم عاد �إىل البيت ،فم�سكه الأب ،فعاد �إىل
�أ�صله .وتنتهي احلكاية لتنال زوجة الأب جزاءها،
ويك ��ون م�صريها كم�صري الولد« ،ه ��ذا جزا �إللي
يعم ��ل م�ش كوي� ��س وعا�ش الول ��د و�أخت ��ه و�أبوه مع
بع� ��ض يا حم�سنهم»( .)100فالظامل ال بد و�أن ينال
جزاءه.
وقد �صورت احلكاي ��ات �أي�ض ًا املر�أة (الأخت)
التي تظهر ب�صورة �إيجابية لتكون الأخت احلنونة،
تقوم ب ��دور الأم يف رعايته ��ا واهتمامها ب�إخوتها،
وحت ��ل مكانه ��ا يف البي ��ت( ،)101يت�ض ��ح ذل ��ك يف
حكاية (�أ�سماء و�ألقاب)( ،)102التي ت�صور الظلم
االجتماعي الذي يقع على املر�أة لت�ضحي بنف�سها،
وقد جردت من الأنوث ��ة لكرثة الأعباء امللقاة على
عاتقه ��ا ،وحرمت م ��ن حقها يف ال ��زواج يف �سبيل
تربية �إخوتها الأربعة ،فكانت مثا ًال لل�صرب واجلد
والعم ��ل والكفاح ،وعزة النف� ��س والإباء والقناعة،
توا�ص ��ل عملها ال ��د�ؤوب يف احلياكة لي�ل ً�ا ونهار ًا،
وترف� ��ض �أن مت ّد يده ��ا لأحد ،وم ��ا �أن كرب ه�ؤالء
حت ��ى انطلق كل يف �سبيله؛ ليكون له �أ�سرته وبيته،
وتبقى وحيدة يف بيتها جتل�س قرب مدف�أة يف بيتها
الق ��دمي ،وي�ستبدل ا�سم �سم�ي�رة –ا�سمها -با�سم
العان�س.
 .2حكاية احليوان:

وتع ��رف هذه احلكاي ��ة ب�أنها «ق�ص ��ة ق�صرية
تظه ��ر فيها �شخ�صي ��ة احليوان ��ات ،وهي تتحدث
وتق ��وم ب�أفعال الآدمي�ي�ن ،ولو �أنها ع ��ادة حتتفظ
بق�سماته ��ا احليواني ��ة ،ويف ه ��ذه احلكايات تكون
احليوان ��ات ال�شخ�صي ��ات الرئي�س ��ة ،وته ��دف يف

الأ�صل �إىل تف�سري حقيق ��ة من احلقائق الطبيعية
الت ��ي ال ي�ستطيع �أن يفهمها الإن�سان البدائي ،مثل
م�س�أل ��ة �سواد الغراب� ،أو خل ��ود احليات� ،أو ق�صر
ذنب حيوان معني.)103( »...
ويع ��د ه ��ذا اللون م ��ن احلكايات �أق ��دم �أنواع
احلكاي ��ات ال�شعبية ،وذلك لق ��دم عالقة الإن�سان
البدائي م ��ع احليوانات ،التي كان ��ت تفر�ض عليه
مالحظ ��ة احلي ��وان بدق ��ة ،والك�ش ��ف ع ��ن �شكله
و�سلوك ��ه ،والإن�س ��ان بطبع ��ه م ّي ��ال �إىل املعرف ��ة
وح ��ب اال�ستطالع .ومن هنا ب ��د�أ الإن�سان بتف�سري
خ�صائ�ص احليوان تف�سري ًا خيالي ًا ،م�ستمد ًا ذلك
من التجربة وامل�شاهدة ,وهذه احلكايات �إىل جانب
كونها حكايات ترفيهية ،فهي حتمل مغزى تعليمي ًا
و�إر�شادي� � ًا ،وتعم ��ل على تنمية اخلي ��ال والتفكري،
وقد اتخذت من احليوان رمز ًا للتعبري عن الهدف
املق�ص ��ود ،وت�أت ��ي حكاي ��ات (كليل ��ة ودمنة) البن
املقف ��ع يف مقدم ��ة ه ��ذه احلكاي ��ات ،والتي ظلت
حتت ��ل مكانة كبرية يف ه ��ذا املج ��ال( .)104ويكرث
هذا الن ��وع من احلكايات يف املجتمع الفل�سطيني،
«وكله ��ا عب ��ارة ع ��ن تف�س�ي�رات لق�ضاي ��ا حياتي ��ة
وطبيعية يقابلها الإن�سان يومي ًا»(.)105
وتهدف هذه احلكايات �إىل الوعظ عن طريق
الرمز باحلي ��وان ك�شخ�صية �أ�سا�سية يف احلكاية،
كالإن�سان ،ومن ه ��ذه احلكايات الواعظة (حكاية
ال�شي ��خ واوي-الثعل ��ب ،)106()-الت ��ي تبني دهاء
ال ��واوي ومك ��ره وقدرته عل ��ى التخل� ��ص والنجاة
بنف�س ��ه وقت احلاج ��ة ،فقد ا�ستطاع ه ��ذا الواوي
بحنكته وذكائه �أن ينجو من الأ�سد عندما اختلف
مع اخلروف ،واحتد النقا�ش بينهما حول الوالدة،
ومن يلد �أو ًال الذك ��ر �أم الأنثى» ،وق ّررا �أن يحتكما
لأول قادم �إليهما ،ف ��كان الواوي/الثعلب ،فطرحا
عليه ال�س�ؤال ،ف�سمع �أو ًال �إجابة الأ�سد ،ففكر ملي ًا،
ث ��م قال« :الإجاب ��ة �صعبة ج ��د ًا ،و�أن ��ا ال �أ�ستطيع
ح�سمه ��ا لأين عل ��ى عجلة من �أم ��ري ،خا�صة �أين
ترك ��ت وال ��دي يع ��اين �آالم الو�ض ��ع» .فف ��ي ه ��ذه
احلكاي ��ة «نقد الذع للنفاق ومداهن ��ة الأقوياء� ،أو
�أ�صحاب ال�سلطة ،واحليلة هنا تقف �أمام جربوت
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الق ��وة ،ومنها ما ينتقد الظ ��روف ال�سيئة القا�سية
التي ت�ضع الرجل غري املنا�سب يف املكان املنا�سب،
�أي الذي يجب �أن ال يكون فيه»(.)107
وقد حتمل حكاية احليوان غايات تعليمية ،كما
يف حكاي ��ة «الأ�سد املري�ض الذي عجز عن ال�صيد
ومتوين نف�س ��ه» فج ��اءت احليوان ��ات لالطمئنان
عل ��ى �صحت ��ه ،و�ص ��ار يفرت� ��س كل حي ��وان يدخل
�إلي ��ه ،وعندما جاء الثعلب املاك ��ر لزيارته ،رف�ض
الدخ ��ول �إىل الأ�سد؛ «لأنه ر�أى �آث ��ار �أقدام تدخل
وال تخرج» ،ومغ ��زى هذه احلكاية هو �أنه علينا �أن
نعرف طريق اخل ��روج قبل الدخول؛ لأن «الدخول
�أي�سر من اخلروج»(.)108
ومن حكاي ��ات احليوان �أي�ض� � ًا حكاية (الكلب
برب ��ط والفار ِبحب ��ل) ،وم�ضم ��ون احلكاية هو �أن
كلب� � ًا �أراد �أن يفرد ع�ضالت ��ه �أمام زوجته ،فحاول
�إقناعه ��ا ب� ��أن الأ�سد يخاف ��ه ويهاب ��ه ،وذهب �إىل
الأ�سد ،و�أخ�ب�ره ب�أمره قائ ًال ل ��ه�« :سيدي الأ�سد،
�إن ��ت �صاح ��ب النخ ��وة وال�شهامة ،ف�ساع ��دين �أن
�أربط ��ك و�أكتفك �أمام زوجتي عل ��ى �أن �أ�ضعك يف
ال�شم�س احلارة ...عطف الأ�سد على الكلب ووافق
�أن يربطه ،وهنا بد�أ الكلب ي�شد وثاق الأ�سد بقوة،
ث ��م �أخذ ي�ضربه �ضرب ًا مربح� � ًا ،فنظر الأ�سد وهو
مرب ��وط فتعاىل الكلب قائ ًال للأ�س ��د� :إن �أخالقي
هي الت ��ي جعلتن ��ي ال �أ�ضرب ��ك يف ال�سابق ،لكنك
الآن ت�ستاه ��ل م ��ا ج ��رى ل ��ك»( ،)109وكان حت ��ت
ال�شجرة ف� ��أر يراقب ما يحدث ،فجاء �إىل الأ�سد،
و�أخذ يقر�ض باحلبل ،و�أطلق حرية الأ�سد ،وهرب
الرجل وزوجت ��ه ،ففكر الأ�سد وق ��ال« :اهلل ينعلها
من بالد �إللي الكلب فيها بربط والفار بحل»(.)110
وتت�ضم ��ن ه ��ذه احلكاي ��ة ق�صة ملث ��ل �شعبي يطلق
لل�سخري ��ة م ��ن الذين ي�ستلم ��ون املنا�ص ��ب ،وهم
غري �أه ��ل لها ،كما تعك�س ع ��دم ال�صدق والوفاء،
والإخالل بالوع ��د الذي التزم ب ��ه الكلب للأ�سد،
و�أن ال ن�ست�صغ ��ر �أح ��د ًا مهما ق ��ل �ش�أنه ،وال ننظر
�إلي ��ه نظ ��رة ازدراء؛ لأن ال�صغري ق ��د ي�أتي بالأمر
العظيم.
لق ��د كانت احلكاي ��ات ال�شعبي ��ة يف �أول الأمر
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تروى على �أل�سن ��ة الن�ساء يف حكاياتهن للأطفال،
ثم تطور الأمر ف�شملت الرجال يف �سرد احلكايات
«ذات الطاب ��ع الواقع ��ي ،يف جمال�سه ��م و�أوق ��ات
فراغه ��م ،و�صار الرواة يتداولونه ��ا يف املنا�سبات
االجتماعية واالحتفاالت الدينية»(.)111
واجت ��ه الكاتب �إىل الت�ألي ��ف يف هذا النوع من
احلكايات� ،سري ًا على ُخط ��ى �أجدادهم ،وحفاظ ًا
على تراثهم  ،يتحدثون عن واقعهم ،وت�ضيف نبيلة
�إبراهي ��م قائل ��ة« :وعندما �س�أل ��ت الراوية (�سعاد
خمي� ��س) عم ��ا �إذا كان ��ت جتل� ��س ب�ي�ن �أحفادها
وحتكي لهم احلكايات كما كانت العادة يف الزمن
ال�سالف� ،أجابت بعب ��ارة تت�سم بالواقعية ،وقالت:
«بنحكي عن ه � ِّ�م الدنيا!» ومعنى ه ��ذا �أن احلالة
النف�سي ��ة الت ��ي يعي�شه ��ا ال�شع ��ب الي ��وم مل ت�سمح
لهم برواية حكايات ال�سح ��ر واجلن التي �ألفناها
وورثناها»(.)112
�إن املوق ��ف من الرتاث ينبغ ��ي �أن ي�ؤ�س�س على
اجلمع بني ما ي�سمى من جهة �أوىل (الرتاث) وبني
م ��ا ي�سمى من جهة ثانية (املعا�صرة) ،وهذا يعني
�أن ن�ستله ��م من الرتاث مواقف �أو �أف ��كار ًا �أو قيم ًا
ندجمه ��ا يف �أحوالن ��ا الراهنة الت ��ي �أ�سهم العامل
احلديث يف ت�شكيلها �إ�سهام ًا حا�سم ًا»(.)113
فحكاي ��ة (القط النم ��ر) ( – )114على �سبيل
املثال -هي حكاية �شعبية حديثة من جهة الزمن،
وقدمية يف م�ضمونها ،ن�سجت على منط احلكايات
ال�شعبي ��ة املتوارثة ،ليكتب لهذا الرتاث اال�ستمرار
واخللود يف �أذهان ال�شعب مبا يحويه من م�ضمون.
وت�سعى احلكاية (القط النم ��ر) �إىل الت�أكيد على
املث ��ل ال�شعب ��ي القائل( :ي ��ا كثري احلك ��ي يا قليل
الفع ��ل) ،وه ��ي ت ��دور احلكاية حول قط�ي�ن التقيا
يف مكان م ��ا «قرب ج ��دار قدمي» وت�شاج ��را فيما
بينهم ��ا ،كان �أحدهم ��ا يبدو هادئ� � ًا ،يرتاجع �إىل
اخلل ��ف خوف ًا من �ضربة قا�ضي ��ة من القط الآخر
الذي حت ��ول �إىل «منر �شر�س» يق ��ف مت�أهب ًا ،وقد
بدت عليه عالمات الغ�ضب والتوح�ش واال�ستعداد
للهج ��وم على فري�ست ��ه الذي حتل ��ى بالهدوء دون
خ ��وف �أو وج ��ل ،كل هذا وال�س ��ارد ينتظر النتيجة

http://mariekossaifi.blogspot.com/201201//blog-post_23.html

بلهفة؛ لأن املعرك ��ة –كما توقعها� -ستكون حامية
الوطي� ��س� ،إال �أن النتيجة كان ��ت بعك�س ما توقعها
متام ًا ،حيث م�ضى القط الأول –الهادئ -بخطى
ثابت ��ة ،وعزمي ��ة قوي ��ة ،نح ��و خ�صم ��ه ال�شر� ��س،
وعاجله «ب�ضربة على وجه ��ه وب�أخرى على بطنه،
وبثالث ��ة على ظهره» دون �أدنى حماولة منه للدفاع
ع ��ن نف�سه ،وما ب ��ه �إال �أن يطلق الأ�ص ��وات ،ويز�أر
كالأ�س ��د �أمام �ضرب ��ات خ�صمه ،ث ��م ولىّ هارب ًا،
تذكر امل�شاه ��د حينها مقولة �أمه« :يا كثري احلكي
يا قليل الفعل».
تعال ��ج احلكاية مغزىً اجتماعي� � ًا واقعي ًا ،وهو
عدم االغرتار بق ��وة الآخرين واخلوف منهم؛ لأن
حقيقتهم ق ��د تكون بعك�س ما يظهرون ،وقد اتخذ
الكاتب م ��ن احليوانات رم ��وز ًا حلكايت ��ه ،وك�أنها
�شخو� ��ص حقيقية تتحرك �أمام ��ه ،يتابع حركاتها
ع ��ن كثب .وتت�ضم ��ن احلكاية نق ��د ًا ُمبطن ًا ملوقف
امل�شاهد (املتفرج) من اخل�صومة والعداوة ،دون
�أن يلق ��ي با ًال خلطورة املوقف ،وقد بدت �شخ�صية
�سلبي ��ة ،وهذا انعكا�س لطبيعة هذه الفئة الفا�سدة
من املجتمع التي تعمل عل ��ى تقوية اخلالفات بني
النا� ��س ،وعدم التدخل ،والقي ��ام بدور �إيجابي يف
�إ�صالح املجتمع ،ونبذ ب ��ذور اخلالف واالنق�سام،

وك�أن يف ذلك تطبيق للمث ��ل ال�شعبي القائل«ِ :مي ْة
عني تبكي وال عيني تبكي».
احلكاية اخلرافية:
يق ��وم هذا الن ��وع من احلكاي ��ات على اخليال
املح�ض الذي يطمح في ��ه الإن�سان �أن يحقق �أمور ًا
يف حياته ق ��د تبدو �إلي ��ه �صعبة املن ��ال ،فالفقراء
يطمحون �إىل حت�س�ي�ن م�ستواهم املعي�شي ،وتوفري
كل متطلب ��ات احلياة الكرمية �أ�س ��وة بغريهم من
الأغنياء( ،)115وترتكز هذه احلكايات على البطل
ولي�س احلدث ،وهي تذكر من الأحداث ما له �صلة
بالبطل و�سريه ،حتى يحقق هدفه(.)116
وه ��ذه احلكاي ��ات كغريها م ��ن احلكايات ،ال
يعرف راويها ،وتتناقل من جيل �إىل جيل بالرواية
ال�شفوية ،يحتفظ بها الرواة يف �صدورهم للحفاظ
عل ��ى تراثه ��م احل�ض ��اري ،ومتتاز ه ��ذه احلكاية
بابتعاده ��ا عن الواقع «يف �شخو�صها الهوائية التي
ال �أبع ��اد له ��ا ،وال و�ص ��ف ،فهي قد تتخ ��ذ ال�شكل
الإن�س ��اين ،ولكنه ��ا تبتعد عنه �إىل ع ��امل موازٍ  ،له
مقايي�سه و�أطره تختلف ،فهو عامل خا�ص ال حدود
له وال �أبع ��اد له ،كما �أنها متتل ��ئ بالقوى اخلارقة
والغيبي ��ة ،و�أحداثه ��ا متتد �أو تق�ص ��ر ح�سب �سري
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البط ��ل� ،إذا �أن البط ��ل هو حم ��ور احلكاية ولي�س
احل ��دث ،فاحل ��دث يذك ��ر لأن ��ه ذو �صل ��ة وثيق ��ة
بالبطل»(.)117
ولي�س املق�ص ��ود بكلمة (خراف ��ة) هنا املعنى
اللغ ��وي لها ،والت ��ي ت�ضفي عليها �صف ��ة التحقري،
وخلوها من املع ��اين النبيلة ،فه ��ي حكايات مليئة
بالأف ��كار واملع ��اين يف م�ضمونه ��ا ،ول ��و كانت غري
ذل ��ك مل ��ا ا�ستط ��اع الإن�س ��ان �أن يحاف ��ظ عليه ��ا
ويتناقلها عرب ال�سنني؛ لتكون جزء ًا ق ّيم ًا من تراثه
عب فيها عن فكره ،وت�صوراته ،وعالقته مبحيطه
رّ
()118
ع ��ن طري ��ق الرم ��ز يف كل زم ��ان وم ��كان .
«واحلكاي ��ة اخلرافية تخدم غر�ض� � ًا نف�سي ًا واحد ًا
هو الك�شف ع ��ن جتارب الال�شع ��ور ،و�صراعه مع
ال�شعور من �أجل الو�صول بالإن�سان �إىل �شخ�صيته
الكاملة»(.)119
وكث�ي�ر ًا م ��ا تلج�أ ه ��ذه احلكاي ��ات �إىل القوى
اخلارق ��ة يف احلكاية؛ وذلك ملواجه ��ة قوى �أخرى
ي�صعب عليه مواجهتها يف الواقع ،في�شعر بالعجز
وال�ضع ��ف اجتاهه ��ا ،وق ��د يتخذ من ه ��ذه القوى
و�سيل ��ة جي ��دة لتطويع ق ��وى �أخ ��رى مل�ساعدته يف
«فتوحات ��ه �أو غزواته �أو حروب ��ه مع �أعدائه هو� ،أو
�أعداء انت�صار احلق واخلري الذي يجب �أن ينت�صر
يف النهاية ،ومبعنى �آخر ف�إن ما نراه «قوى خارقة،
يف الق�ص� ��ص ال�شعبي ،قد يحتوي بع�ض احلقيقة،
�س ��واء فيما يت�صل بالق ��وة اجل�سمانية� ،أو املهارية
للأبط ��ال� ،أو ما يت�ص ��ل باال�ستعانة بق ��وى �أخرى
خارجي ��ة كاجلن �أو ال�شياطني �أو العفاريت»(،)120
وللغ ��ول �أهمي ��ة كب�ي�رة يف الدرا�س ��ات ال�شعبي ��ة
والوجدان ال�شعب ��ي« ،فهو قوة غام�ضة م�ضطربة،
ت�ت�راوح بني البط� ��ش اخلارق حين ًا ،وب�ي�ن الطيبة
امل�سبب ��ة با�ستعالء وتفوق ذلك البط�ش حين ًا �آخر،
وقد ت�ص ��ل هذه املراوحة املرعب ��ة �إىل �شكل ثالث
�أ�ش ��د �إيالم� � ًا و�ش ��ذوذ ًا ي�أخ ��ذ �ص ��ورة «التالعب»
بالإن�س ��ان و�إخ�ضاعه حلال من اله ��زء وال�سخرية
والذعر مما يكون ذروته اجلنون»(.)121
ويب ��دو الت�ص ��ور ال�شعب ��ي للغيالن عل ��ى هيئة
ب�شرية متوح�شة ،فه ��ي ت�أكل وتتكلم وحتب وتكره،
54

�إال �أن �شكله ��ا يب ��دو مرعب ًا ،و�شع ��ر كثيف و�أظافر
طويل ��ة ج ��د ًا ،وحج ��م �ضخ ��م ،وعي ��ون المع ��ة،
وقدرة فائقة على احلرك ��ة والدهاء واملعرفة غري
املح ��دودة( .)122وم�صطلح (�أمن ��ا الغولة) تدفق
عن منط �أ�صلي عا�ش مع الإن�سان منذ القدم ،وهو
()123
الذي �سم ��اه علماء النف�س (ب ��الأم الكربى)
وقد يظهر الغول ب�أ�ش ��كال كثرية �أي�ض ًا ويف �أماكن
عدة ،كما يف حكايات (�ألف ليلة وليلة) ،يف حكاية
(حا�س ��ب كري ��ن) يف الليل ��ة  484وغريها(.)124
والغي�ل�ان �أنواع كثرية ،منها الغول ال�شرير الكافر
الذي يت�سب ��ب بالأذى وال�ض ��رر للإن�سان ،وهناك
الغ ��ول الطيب الذي ال تختل ��ف �صفاته عن الأول،
�إال �أنه قد يقدم العون وامل�ساعدة للبطل يف �أ�سفاره
وتنقالته للح�صول على مراده(.)125
وتطالعن ��ا يف ق�ص�صن ��ا ال�شعب ��ي الفل�سطيني
حكاي ��ات كث�ي�رة تتحدث ع ��ن (الغ ��ول) وعالقته
()126
بالإن�س ��ان ،ففي حكاية (احلط ��اب والغولة)
تبدو الغولة فيها على هيئة ب�شر ،لتخرج للحطاب
ال ��ذي ي ��داوم عل ��ى جم ��ع احلط ��ب كل ي ��وم م ��ن
الغاب ��ة ليبيع ��ه ،وي�ؤَ ِّمن بثمنه ق ��وت عياله ،لتنتهز
ه ��ذه الفر�ص ��ة وه ��ي حاج ��ة الرج ��ل �إىل �إطعام
عائلت ��ه الكبرية املكون ��ة من ع�ش ��رة �أوالد وبنات،
غ�ي�ره وزوجت ��ه ،ور�أت �أن يف ذل ��ك مغنم� � ًا كبري ًا
له ��ا ،فاقرتحت علي ��ه �أن يح�ض ��روا جميع ًا للعي�ش
معه ��ا ،وهي تتكفل ب ��كل احتياجاتهم ،فوجد فيها
احلط ��اب منق ��ذ ًا له من العن ��اء وال�شق ��اء و�ضيق
العي� ��ش مع ك�ث�رة العي ��ال ،والفقر املدق ��ع ،ويعود
م�سرع ًا �إىل بيت ��ه قائ ًال لزوجته« :قومي يا امر�أة،
هي ��ا �أ�سرع ��ي!» وقالت ه ��ي�« :إىل �أين ي ��ا رجل؟»
فق ��ال�« :إحلقيني ،وحلقت ب ��ه فحمال ح�صريتهم
وحلافهم على حمارهم ،وركبوا �أوالدهم وبناتهم
يف خ ��رج احلم ��ار ،و�س ��اروا جميع� � ًا حت ��ى و�صلوا
�إىل �أر� ��ض الغول ��ة» ،وتل ��ك �صورة وا�ضح ��ة لبيت
هذا الرج ��ل وحاله من الفقر ،وت�س�ي�ر الأحداث،
فيعي�شون مع الغولة يف �أول الأمر ب�أمن و�أمان ،وقد
ا�ستكفوا �أمور معي�شتهم ،ولو �أن الغولة �أكلتهم منذ
البداي ��ة النتهت احلكاية ،و�صارت زوجة احلطاب

تناديه ��ا (بيا عمت ��ي) ويبد�أ املنعط ��ف باالنحدار
قلي�ل ً�ا وتكت�ش ��ف ابنة الرجل حقيق ��ة الغولة ،حني
ذهب ��ت فج�أة لرت�سل له ��ا طعام ًا ،ويهي ��ئ ال�سارد
الظ ��روف الكت�شافه ��ا ،فه ��ي ت�ت�رك ب ��اب الغرفة
مفتوح ًا ،وتراها الفتاة ت� ��أكل �شاب ًا معلق ًا عندها،
فخاف ��ت ووقع الطبق من بني يديها ،وهي بذكائها
مل تُ�ش ِع ��ر الغول ��ة بر�ؤيته ��ا له ،مم ��ا كان �سبب ًا يف
�إنقاذ العائلة ،وعادت الفتاة لتخرب �أمها مبا ر�أت،
والأم بدورها تخرب زوجها� ،إال �أن �شعوره بالراحة
يف بي ��ت الغولة وعدم العناء يف ت�أمني لقمة العي�ش
جعله يتهم زوجته بح�س ��ده على هذه الراحة التي
ينعم بها ،فما كان من الزوجة �إال �أن حتمل �أبناءها
وتع ��ود من حيث �أتت ،وت�شت ��اط الغولة غ�ضب ًا عند
عودتها ،وهي تق ��ول�« :س َّمنت ُهم ما �أكلت ُهم ،يا زينْ
ح ْمرة خدودهم»� .أما احلطاب الذي رف�ض �سماع
ن�صيح ��ة زوجته ،فقد كان م�ص�ي�ره الهالك ،وقد
�أكلته الغولة.
وحكاية(احلط ��اب والغول ��ة) حتمل م�ضامني
عدة بني طياتها ،فه ��ي تقدير لقيمة العمل ،مهما
ق ّل �أو �صغر ،فالبط ��ل (احلطاب) يك ّد ويتعب من
�أجل ت�أمني لقمة العي�ش ،لكن على الإن�سان �أن يكون
حذر ًا وال يثق يف الآخرين ب�سهولة ،و�أن يفكر جلي ًا
قب ��ل �أن يتخذ ق ��راره ،لكن يب ��دو �أن حالة ال�شقاء
والتع ��ب التي يعي�شها هذا الرج ��ل جعلته ي�ست�سلم
القرتاح الغولة دون جدل �أو نقا�ش .وتعك�س احلياة
�أي�ض� � ًا عالقة الرجل يف املر�أة ،حيث «يعد املجتمع
الفل�سطين ��ي جمتمع� � ًا �أبوي� � ًا»� ،أي �أن ال�سيادة فيه
للرج ��ل ،فهو �صاحب الكلم ��ة ،و�صاحب القرار يف
�أكرث الأمور ،ويف ذلك «امتداد لثقافات وح�ضارات
الع�صور القدمي ��ة والو�سطى التي مل تر من املر�أة
�س ��وى الرذيلة وال�ش ��ر مقابل تعظي ��م دور الرجل
و�سيادته ،ف�ساد نظام ال�سلطة الأبوية (الرجولية)
نتيج ��ة للقيم ال�سائدة والتي حددت �أدوار الرجال
والن�ساء ،ومكانة كل منهما يف املجتمع»( ،)127مما
جع ��ل امل ��ر�أة تن�صاع لأمر زوجه ��ا يف الذهاب �إىل
بي ��ت الغولة ،ث ��م يلقى حتفه على ي ��د الغولة لعدم
�سماعه لزوجته.

وتختل ��ف حكاي ��ة (�أم بدور والغ ��ول)( )128يف
م�ضمونها ومغزاها عن احلكاية الأوىل (احلطاب
والغول ��ة) ،ففيه ��ا يبدو الغ ��ول ال�شري ��ر املعروف
ال ��ذي ي�ش ��كل م�صدر قل ��ق لأهل القري ��ة ،يخطف
�أبناءهم ،وقد اتفقوا جميع ًا �أن يذهبوا �إليه ّ
ليكف
�ش ��ره عنهم ،مقابل تقدمي الطع ��ام له يف كل يوم،
«ويف �أح ��د الأيام كان واحد من �أهل البلد يريد �أن
يذهب �إىل طاحونة قم ��ح »...ويبيت الرجل خارج
منزل ��ه لي�ت�رك زوجته وحيدة ،وال جت ��د من يبقى
عنده ��ا يف تل ��ك الليلة �سوى الغول ح�ي�ن يقول لها
زوجه ��ا يف غ�ض ��ب« :ن ��ادي الغول يبي ��ت عندك»،
ول�سذاج ��ة املر�أة �أح�ضرت الغ ��ول للمبيت عندها،
ليكون هالكها يف تلك الليلة بعد �أن �سلقها و�أكلها،
وتت ��واىل الأح ��داث لتق ��وم (�أم ب ��دور) يف حيل ��ة
تتخل�ص فيها من الغول انتقام ًا البنتها بعد �أن �أتت
�إليه حتمل ل ��ه الهدايا ،ورغم معار�ضة والد الغول
على بقائها يف املن ��زل �إال �أنه مل ي�سمع الن�صيحة،
لتكتم ��ل الأحداث وينال الظ ��امل عقابه رغم قوته
وجربوته ،ويكون م�صريه الهالك.
وجتم ��ع حكاي ��ة (�أم بدور والغ ��ول) بني املر�أة
ال�ساذجة الغبية التي �أخذت كالم زوجها مبناداة
الغ ��ول للمبيت عندها على حمم ��ل اجلد ،دون �أن
تفكر بالعواقب ،رغم علمها عن �أمر الغول و�شره،
ويف املقاب ��ل تربز �صورة (�أم ب ��دور) عك�س ابنتها
متام� � ًا ،فهي ام ��ر�أة ذكي ��ة� ،صاحبة حي ��ل ومكر،
ا�ستطاع ��ت بذكائه ��ا �أن تنتقم ،وتنج ��ح يف ر�سم
حيلتها وتتخل�ص من قاتل ابنتها.
وتعك� ��س هذه احلكاية �أي�ض ًا �سلطة القوي على
ال�ضعيف ،الغول الذي مث ��ل البط�ش والقوة ،و�أهل
القري ��ة الب�سطاء بطبعه ��م� ،إال �أن ال�ضعيف ال بد
و�أن يتغلب عليه باحلق رغم قوته وجربوته ،يت�ضح
ذلك من �سذاجة الغول وت�صديقه لأم بدور .وت�ؤكد
احلكاي ��ة على بع�ض القيم الأ�صيل ��ة ،مثل ا�ستماع
الن�صيحة ،وخا�صة من الوالدين.
ويف (االحتاد قوة) يت�ضح ذلك يف تكاتف �أهل
القرية جميعهم ،واحتادهم يف ذهابهم �إىل الغول
ليتخل�صوا م ��ن �أذاه .كما �أن احلكاية تعك�س تراث ًا
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�شعبي� � ًا �أ�صي ًال يف القرية ،وه ��و الطاحونة وطحن
القمح لعمل اخلب ��ز ،ويف ذلك �إ�شارة �إىل الت�شبث
يف الأر� ��ض وزرعها ،و�أما بيئ ��ة احلكاية فهي بيئة
�شعبي ��ة بدائي ��ة �أ�صيل ��ة ،يب ��دو ذل ��ك وا�ضح ًا من
ذهاب الرجل �إىل الطاحونة على حماره.
ويدخ ��ل يف هذه احلكايات م ��ا ي�سمى بحكاية
املعتق ��دات ،وه ��ي تل ��ك احلكاي ��ات الت ��ي ترتبط
باعتق ��اد الإن�سان ال�شعبي يف الأولياء� ،أو باعتقاده
يف الأرواح ال�شري ��رة �أو اخل�ي�رة الت ��ي تظه ��ر ل ��ه
ب�ص ��ورة �أو ب�أخرى( .)129فت�شري �إىل وجود �ضريح
لأح ��د ال�صاحل�ي�ن والأولي ��اء يف مكان م ��ا ،ينظر
�إليه النا� ��س نظرة تقدي�س و�إجالل ،يرتددون على
زيارته والت�ب�رك منه ،دون علمهم مبا يحويه هذا
(املقام) .ويف حكاية (�سيدي جابر)(� )130صورة
وا�ضح ��ة لذل ��ك ،وهي حكاي ��ة حديثة ،ويب ��دو �أن
مبالغ ��ة النا� ��س يف النظر �إىل ه ��ذه املقامات هي
الت ��ي جعلت الكتاب يف الع�ص ��ر احلا�ضر يتجهون
�إىل كتابة هذا اللون من احلكايات( .مقام �سيدي
جاب ��ر) هو ذلك البي ��ت الطين ��ي يف �سفح اجلبل
املطل على القري ��ة ،يتوجه �إليه �أهل القرية يف كل
حمنته ��م ،ويف اعتقادهم �أن برك ��ة �سيدهم جابر
هذا «ت�شفي ال�سقيم ،تزوج العوان�س ،تهب الذكور
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لأمهات الإناث ،تطيل العمر» ،معتقدات مل ي�ستطع
جعف ��ر ال ��ذي ح�صل عل ��ى �شهادة الط ��ب ملعاجلة
الأمرا� ��ض الباطني ��ة �أن يقتلعه ��ا م ��ن �أذهانهم،
وعيادته مل يطرقها �أحد ،مداواة و�أدوية باملجان،
«منبوذ ملعون» من قبلهم� ،إال �أنه ا�ستطاع بذكائه
وحنكت ��ه �أن يوجه النا� ��س للعالج �إلي ��ه ،لكن دون
اال�ستغن ��اء ع ��ن �سيده ��م جابر ،فق ��د اختفى عن
الأنظار ف�ت�رة طويلة ،ثم ع ��اد �إىل (مقام �سيدي
جابر) لرياه النا�س ،وهو يبكي متو�س ًال �إليه ،طالب ًا
من ��ه ال�سماح واملغفرة ،وا�ستط ��اع بحيلته �أن يقنع
�أه ��ل القرية �أن ��ه كان يف ال�سجن ،يف «كهف عميق
وخميف دون طعام �أو �شراب» ،ومل ينقذه مما كان
فيه �إال �سيدهم جابر ،و�أخربهم �أن �سيدهم جابر
طل ��ب منه �أن ي�شرتك مع ��ه يف خدمة �أهل القرية،
فالدواء من جعفر ،والربكة من �سيدهم ،وجنحت
خطته ،و�صار النا�س يتجهون �إليه للعالج ،فكانت
النتيجة بعد ب�ضعة �أعوام وجود مبنى كبري مكتوب
علي ��ه (م�ستو�ص ��ف �سي ��دي جاب ��ر التخ�ص�ص ��ي
ب�إ�شراف الدكتور جعفر)»(.)131
احلكاية املرحة (امل�سلية):
ميك ��ن تعري ��ف ه ��ذا الل ��ون م ��ن احلكاي ��ات

ال�شعبي ��ة هو�« :أن ��ه �أحدوث ��ة (�أي حدوت ��ة) تدور
حول البطل �أو البطلة ،خرج من نطاق ال�شخ�صية
الذاتي ��ة ليع�ب�ر ع ��ن من ��وذج �أو مثال مطل ��ق ،هو
بالطبع �ص ��ورة البط ��ل ال�شعبي ،مث ��ل( :ال�شاطر
(جحا)� ،أو (�ست احل�سن واجلمال)،
ح�سن)� ،أو ُ
()132
�أو رمب ��ا جم ��رد لق ��ب الأم�ي�ر والأم�ي�رة»..
ويلج� ��أ الإن�س ��ان �إىل احلكاي ��ة املرح ��ة ،للتخفيف
م ��ن �ضغوطات احلي ��اة التي يعي�شه ��ا ،فيجد فيها
متنف�س ًا من هذا الواقع(.)133
وتث�ي�ر ه ��ذه احلكاي ��ة ال�شفق ��ة والتعاطف مع
البطل يف �أول الأمر؛ لأنه يبدو مظلوم ًا وم�ست�ضعف ًا،
ثم تت�سل�سل الأح ��داث امل�شوقة فيها؛ لتلعب القوى
اخلارق ��ة �أو ال�سح ��ر �أو ال�صدفة دوره ��ا ،وتنقلب
الأم ��ور ل�صاحل ��ه ،ويحق ��ق االنت�ص ��ار يف النهاية
ليعي� ��ش .وعل ��ى الرغم م ��ن �أن اله ��دف الأ�سا�سي
له ��ذا النوع م ��ن احلكايات هو الت�سلي ��ة والرتفيه،
�إال �أنه ��ا ال تخل ��و من النزع ��ة التعليمية التي ترثي
ثقاف ��ة املتلق�ي�ن ،وال�سيما ال�صغ ��ار منهم مبا تبثه
يف ثناياه ��ا م ��ن توجي ��ه لل�سلوك اجلي ��د ،واخللق
احل�س ��ن ،والف�ضائل والقيم املتع ��ددة ،التي تعمل
على زرعها يف نفو�سهم(.)134
ويه ��دف هذا الن ��وع من احلكاي ��ات �أي�ض ًا �إىل
تعزي ��ز القيم ال�سلوكية الإيجابية ،والقيم اخللقية
يف املجتمع ،كال�صدق والوفاء والقناعة عن طريق
ال�سخري ��ة ،وتعم ��ل على حمارب ��ة القي ��م ال�سلبية
يف املجتم ��ع كالك ��ذب واحلم ��ق والبخ ��ل واجلهل
وغريها(.)135
وقد اتخذت هذه احلكاية من النكتة والنادرة
و�سيل ��ة لنق ��د احلي ��اة االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة
وغريه ��ا« ،فالن ��ادرة هي تعب�ي�ر �أو تعلي ��ق �ساخر
عا�ش ��ت يف الوجدان ال�شعب ��ي فانت�شرت وتناقلتها
الأجي ��ال ،والنكتة كالنادرة ،ولكنها مل تختمر كما
اختم ��رت النادرة»( .)136وقد كرث ورود النادرة يف
كت ��ب الأدب والتفا�سري والتاري ��خ التي قامت على
ال�سخري ��ة والفكاه ��ة يف اللف ��ظ �أو املوقف� ،أو من
�شخ�صي ��ات مبتدع ��ة لهذا الغر� ��ض �أو غري ذلك.
ويبدو ذل ��ك وا�ضح ًا يف بخ�ل�اء اجلاحظ ،وكتاب

الفا�شو�ش البن مماتي ،وكليلة ودمنة ..وغري ذلك
الكثري( .)137والنكتة تثري النقد الالذع الذي يبعث
عل ��ى ال�سخرية واال�ستهزاء ،وهي �سريعة االنت�شار
عند بع�ض ال�شعوب .وتالقي النكتة انت�شار ًا �سريع ًا
بو�ساطة الكت ��ب واملجالت وال�صح ��ف ،واملهم يف
الأم ��ر �أن النكت ��ة انعكا�س وا�ض ��ح لنف�سية ال�شعب
و�أو�ضاعه ��م(« .)138وت�ش�ت�رك النكتة م ��ع النادرة
anecdoteيف �أن كلتيهم ��ا تث�ي�ر ال�ضح ��ك� ،إال
�أن الن ��ادرة ق ��د تعن ��ي �أحيان� � ًا احل ��دث الطريف
ال ��ذي ي�سرد �س ��رد ًا ،كما �أنه ��ا –وخا�صة يف اللغة
الإجنليزية -قد تعني �أ�سط ��ورة تاريخية مرتبطة
ب�شخ� ��ص مع�ي�ن”( .)139وتتناول ه ��ذه احلكايات
(جح ��ا) التي
�شخ�صي ��ات �أ�سطوري ��ة ك�شخ�صية ُ
�أخ ��ذت ت�ت�ردد على �أل�سن ��ة الكثري م ��ن ال�شعوب،
وق ��د يك ��ون له ��ذه ال�شخ�صي ��ة �أ�ص ��ل يف الواق ��ع
ك�شخ�صي ��ة (�أ�شع ��ب) �إال �أنه ��ا �أخ ��ذت تت�شكل يف
�صف ��ات عديدة ق ��د تكون متناق�ض ��ة ،فمرة ميتاز
بالب�ساطة وال�سذاجة ،و�أخ ��رى باملكر والدهاء...
الخ ،و�صارت �شخ�صي ��ة (جحا) رمزا ين�سب �إليه
كل ما يريد ال�شعب قوله ليبقى احلديث عام ًا دون
تخ�صي�ص «وتبدو �شخ�صية «جحا» �صورة للطرف
الآخر الفكه املرح البطل الرتاجيدي يف الق�ص�ص
ال�شعب ��ي ،ولكن �أحد ًا مل ي�ص ��ور داخل ال�شخ�صية
وم ��ا يعتم ��ل فيه ��ا� ،أو ي�ص ��ور رد الفع ��ل النف�سي
الطبيعي ،فما يراه النا�س يختلف كثري ًا عما حتبه
ال�شخ�صية ذاتها يف املوقف الفكه»(.)140
والأمثل ��ة على هذا النوع م ��ن احلكايات كثرية
نذكر منه ��ا( :القول ق ��ول حج والقم ��زات قمزات
ب�س) وت�سم ��ى �أي�ض ًا (الطبع غل ��ب التَط ُّبع)(،)141
وتتح ��دث احلكاية عن العالق ��ة العدائية امل�شهورة
بني القط والف�أر ،والتي كان متوقع ًا �أن تنتهي بعد �أن
ح ��ج الب�س� ،إال �أن �سلوكياته مل تتغري بعد احلج .وال
يخف ��ى ما يف احلكاية من �سخرية وا�ستهزاء حتمل
يف داخله ��ا نقد ًا اجتماعي ًا له ��ذه الفئة من املجتمع
الذين يظهرون عك�س حقيقتهم ،وملن ي�ؤدي فري�ضة
احل ��ج ،ويتوب �إىل اهلل ،ثم يعود بعدها ملا كان عليه
من ارتكاب للآثام والذنوب وغريها.
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(جح ��ا) «�أن
وم ��ن الن ��وادر الت ��ي تروى ع ��ن ُ
جاره ا�ستعار يوم ًا د�ست� � ًا ،وقد �أعاده بعد �أيام وبه
قدر م َّدعي� � ًا �أن الد�ست قد ولد ،فتقبل جاره ذلك
و�شك ��ره ،وبعد �أيام ا�ستعار الد�س ��ت ومل يعده �إىل
�صاحبه ،وعندما جاء لي�أخذه قال له جحا :رحمة
اهلل علي ��ه ،لقد مات د�ست ��ك ،فقال الرجل بحنق:
وه ��ل �سمع ��ت �أن الد�سوت حتيا ومت ��وت؟ ف�أجابه
جحا :وكيف �صدقت �أن د�ستك قد ولد ،وال ت�صدق
الآن �أن ��ه ميوت!» ( .)142تهدف ه ��ذه احلكاية �إىل
�إبراز ظاهرة احلمق وال�سذاجة عند بني الب�شر.
ومن احلكايات املرح ��ة �أي�ض ًا تلك احلكايات
الت ��ي �صارت تحُ اك ح ��ول عالقة الرج ��ل باملر�أة،
وتبعيته لها يف كثري من �أموره ،بعد �أن كان الرجل
ه ��و الآمر الناهي يف �أمر بيته« ،وكرث احلديث عن
الرجل املحكوم ،وامل ��ر�أة املحكومة ،وك�أن العالقة
ب�ي�ن الزوجني لي�س ��ت �إال عالقة حاك ��م وحمكوم،
�أي �سلط ��ة مطلق ��ة لأحدهم ��ا على الآخ ��ر»(.)143
ومن هذه احلكايات حكاية (الأعمى مع زوجته)،
والت ��ي تعك�س �صورة امل ��ر�أة الدميم ��ة التي حتاول
�أن تخف ��ي حقيقة �أمرها ع ��ن زوجها ،وتتظاهر له
باجلم ��ال ،م�ستغلة عدم قدرته على ر�ؤيتها� ،إال �أن
ال ��زوج بذكائه يكت�شف حيلته ��ا ،حني قال لها« :يا
ولي ��ة روحي ،ل ��و �أنك مزيونة م ��ا خلوكي املفتحني
�إيل»( .)144ويف الثقافة ال�شعبية «�أن املر�أة اجلميلة
لي�ست من حق الأعمى؛ لعدم قدرته على ر�ؤية هذا
اجلمال وتقدي ��ره ،وقد ورد يف الأمث ��ال ال�شعبية:
«م ��رة حل ��وة بالأعم ��ى خ�س ��ارة» ،و»م�ي�ن �شاي ��ف
()145
خطوط ��ك –�أي زينت ��ك -ي ��ا مرة الأعم ��ى»
و�أمثل ��ة هذا النوع م ��ن احلكايات كثرية ي�ضيق بنا
املجال هنا لذكرها.
حكايات �أخرى:
ي� ��ؤدي ال�ت�راث وظائ ��ف ع ��دة و�أوىل ه ��ذه
الوظائ ��ف الوظيفة النف�سي ��ة« ،فالرتاث هو تراث
�أمة ،وهذه الأم ��ة ذات دور ومكان مرموق ومكانة
ب ��ارزة يف التاري ��خ ،تاريخها ارتقى به ��ا �إىل قمم
من املج ��د عالية ،لكن م ��ا �أن انته ��ى على فاجعة
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�أثره ��ا قائم م�ستمر ،وال بد من �آليات دفاع نف�سية
ملجابهت ��ه ون�ضاله ودحره ،والت�سلح ب�إرث ح�ضاري
عري ��ق �ضخم م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�شكل �سن ��د ًا معنوي ًا
لإرادة مهزومة مغلوبة ،و�أن يحجم عقدة النق�ص
الت ��ي خ َّلفه ��ا يف النفو� ��س فعل التعاظ ��م الأوروبي
احلدي ��ث»( ،)146فف�ض ًال عن �أمناط احلكاية التي
مت ذكرها ،هناك �أمناط �أخرى مثل حكاية الواقع
ال�سيا�س ��ي ،وذل ��ك تبع� � ًا للظ ��روف الت ��ي يعي�شها
ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي حت ��ت االحتالل فه ��و يت�أثر
بواقع ��ه ومبحيطه اخلارج عن �إط ��اره ال�شخ�صي،
فيتاح له يف الأدب ال�شعب ��ي التعبري عن م�شكالت
احلياة الت ��ي يعي�شها النا�س م ��ن حوله()147؛ لأنه
رغ ��م تعدد �ص ��ورة التعبري يف احلكاي ��ة ال�شعبية،
�إال �أن م�شكل ��ة ال�شع ��ب العربي واح ��دة« ،فال�شعب
العرب ��ي يف كل ع�صور ي�صارع الظل ��م وال�سيطرة
الغا�شم ��ة ،كما �أن ��ه يحلم باحلاكم الع ��ادل الذي
تت ��م يف ظالله الوحدة التامة واحلياة االجتماعية
العادل ��ة»( .)148وم ��ن ه ��ذه احلكاي ��ات حكاي ��ة
(ال�شي ��خ الذي ح� � َّل اللغ ��ز)( ،)149وه ��ي تتحدث
عن رغب ��ة ال�شعب وطموحه باحلاكم العادل الذي
ي�ستن�ي�ر بخربة ذوي التجربة م ��ن احلكماء وكبار
ال�س ��ن يف حكمه� ،أ�صح ��اب العقول الن�ّيةرّ ة ليعود
ذلك باخل�ي�ر واملنفعة على جمتمعه( ،)150وهناك
احلكايات التاريخية «فالتاريخ هو حكاية النا�س،
وحكاي ��ة م ��ا يبتك ��رون من �أط ��ر رمزي ��ة وبناءات
معنى متكنه ��م من �صناع ��ة تاريخه ��م�« ،صناعة
التاريخ ال ��ذي ي�صنع احلرية»( .)151ومنها حكاية
«احلاج ��ة عواط ��ف يا�سني من مدين ��ة حيفا عام ًا
( )87كان عمره ��ا ع ��ام 1948م ثالث ��ة ع�ش ��ر
عام� � ًا( ،)152ت�ستعي ��د احلاج ��ة عواط ��ف يف هذه
احلكاية ذكرياتها يف وطنه ��ا ،وارتباطها ال�شديد
يف واق ��ع م�ضى ومل يعد ،وم ��ا زالت تنتظره حتمل
مفتاح بيتها الذي ي�شكل رمز ًا لالجئ الفل�سطيني
الذي �ش ِّرد من �أر�ضه ،ويعطيه �أم ًال يف العودة �إىل
دياره ،وتظل روحه معلقة ب�أر�ضه.
()153
و�أما حكاي ��ة (قلوب على ج ��دار)  ،فهي
�أي�ض� � ًا حكاي ��ة �سيا�سي ��ة تعك� ��س م�أ�س ��اة الواق ��ع

الفل�سطين ��ي وت�شري ��ده بعد نكب ��ة  1948لتنق�سم
العائلة ق�سمني ،ق�سم يعي�ش داخل �أرا�ضي ،1948
والق�س ��م الآخ ��ر يف �أرا�ض ��ي  ،1967يقف بينهما
حاج ��ز م�ش�ؤوم ي�سمى اجلدار ،ي�ش ��كل �س ّد ًا منيع ًا
يح ��ول دون لقاء املحب�ي�ن ،ور�س ��م كل منهما قلب ًا
على اجلدار ،ولكن هل تمُ ح ��ى القلوب يف النهاية
�أم يمُ حى اجلدار...؟!
وتتح ��دث حكاي ��ة (�آدم واحلم ��ار)( )154عن
ارتب ��اط الإن�س ��ان ومت�سك ��ه ب�أر�ضه ،وه ��ي ت�شكل
جزء ًا �أ�سا�سي ًا من حياته ،يحمل من�سا�سه وحمراثه
كل ي ��وم ،لينطل ��ق يف ال�صباح الباك ��ر للعمل بها،
متعر�ض� � ًا مل�ضايق ��ات م ��ن الدوري ��ات الع�سكري ��ة
الإ�سرائيلية ،لكن دون مباالة ،م�ؤكد ًا على حقه يف
هذه الأر�ض ،وعلى �أ�سبقية وجوده.
على �أن تق�سيم احلكاية �إىل �أنواع –كما �سبق-
تبق ��ى تق�سيمات اعتباري ��ة؛ لأن احلكاية الواحدة
ق ��د تندرج حت ��ت �أكرث من ن ��وع من ه ��ذه الأنواع،
فق�صة (ال�شاط ��ر َح�سن والأمرية ذات ا ُ
حل�سن)،
ه ��ي ق�ص ��ة عاطفي ��ة ،وميك ��ن اعتباره ��ا �أي�ض� � ًا
حكايات م�سلي ��ة �أو تعليمية� ،أو غري ذلك ،وهي يف
النهاية حكايات تعليمية �أو تثقيفية؛ لأن ذلك �أهم
م�ضمون من م�ضامني الأدب ال�شعبي(. )155
الرتاث ال�شعبي انعكا� ��س وا�ضح لوجدان هذا
ال�شع ��ب �أفراد وجماعات ،يعربون به يف �أفراحهم
و�أحزانهم ،ي�ستمدون منه حياتهم ،واحلفاظ على
الرتاث الفل�سطيني واجب وطني على كل من ي�شعر
بانتمائ ��ه احلقيقي لهذا الوط ��ن« ،فمن ال يحرتم
تراث ��ه ال ول ��ن يتق ��ن حديث ��ه ،ف ��الأمم املتح�ضرة
واملتط ��ورة ت�سعى جاهدة ب�شت ��ى الطرق والو�سائل
للحفاظ على تراثها ب�أغلى ما لديها»(.)156
اخلامتة:
ت�ش ��كل درا�سة ال�ت�راث ال�شعبي �أهمي ��ة بالغة
يف حي ��اة ال�شع ��وب عام ��ة ،وال�شع ��ب الفل�سطيني
ب�ش ��كل خا� ��ص ،فه ��و تعبري ع ��ن وج ��وده ،وتعزيز
�صم ��وده ،والتم�س ��ك بهويت ��ه الفل�سطيني ��ة الت ��ي
جتمع بني �أف ��راد ال�شعب يف مواجه ��ة التحديات،

وق ��وى العوملة الت ��ي �ص ��ارت ت�شكل خط ��ر ًا رئي�س ًا
عل ��ى طم� ��س ه ��ذا ال�ت�راث ،وتعمل جاه ��دة على
قطع ال�صلة ب�ي�ن ما�ضي الأمة وحا�ضرها .كما �أن
درا�سة الرتاث تع ��رف العامل بحقيقة هذا ال�شعب
وج ��ذوره وهويت ��ه وثقافته وعراقت ��ه الأ�صيلة عرب
التاري ��خ ،وه ��و تعبري �ص ��ادق عن عواط ��ف الأمة
الروحية والقومية ،وج ��د فيه الفل�سطيني متنف�س ًا
للتعب�ي�ر عن واقع �س ��يء فر�ضته طبيع ��ة الأو�ضاع
التي يعي�شه ��ا ،فاتخذ من احلكاية ال�شعبية و�سيلة
لتحقيق ما مل ي�ستط ��ع حتقيقه على �أر�ض الواقع.
فاحلكاية حتمل مغ ��زى �سلوكي� � ًا �أو �أخالقي ًا ،كما
ت�سهم يف نقد جوان ��ب خمتلفة من جوانب احلياة
االجتماعية وال�سيا�سية وغريها ،وت�ضفي جو ًا من
املرح والت�سلية لل�سامعني ،يت�سامرون بها يف �أوقات
فراغهم.
وتقدير ًا منا لأهمي ��ة الرتاث علينا القيام مبا
يلي:
 - 1العمل دوم ًا على احلفاظ على هذا الرتاث
م ��ن ال�ضياع ،وحماولة �إحيائ ��ه وا�ستلهامه يف
حياتن ��ا؛ ليبق ��ى خال ��د ًا يف الأذه ��ان على مر
الع�صور.
 - 2ت�شجي ��ع املهتمني بدرا�سة الرتاث ودعمهم،
وت�شكي ��ل جلان خا�ص ��ة ملتابعتهم وف ��ق �أ�س�س
مدرو�س ��ة ومنظمة ليت�سنى لنا امل�ضي قدم ًا يف
هذا املو�ضوع.
 - 3العم ��ل عل ��ى م�شارك ��ة طلب ��ة ق�س ��م اللغ ��ة
العربي ��ة ،وق�سم علم االجتم ��اع يف اجلامعات
يف عملي ��ة جم ��ع هذا ال�ت�راث تبع� � ًا لتوزيعهم
اجلغرايف.
 - 4الرتكي ��ز عل ��ى درا�سة ال�ت�راث ال�شعبي يف
املناه ��ج الدرا�سي ��ة املدر�سي ��ة واجلامعي ��ة؛
لتعري ��ف اجلي ��ل النا�ش ��ئ بح�ضارته ��م
وعراقتها.
 - 5العم ��ل عل ��ى حماية هذا ال�ت�راث بكل ال�سبل
والو�سائ ��ل م ��ن خط ��ر االحت�ل�ال وحتدي ��ات
العوملة ،وحماوالت ا�سرتداد ما �سلب منه.
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 - 48نف�سه� ،ص.149:
 - 49برونو بتلهامي ،التحليل النف�سي للحكايات ال�شعبية،
�ص.57:
� - 50سرح ��ان ،من ��ر ،احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة الفل�سطينية،
�ص.17-16:
 - 51كناعنة� ،شريف ،احلكاية ال�شعبية معلم ًا ح�ضاري ًا،
ال�ت�راث ال�شعبي الفل�سطيني/هوي ��ة وانتماء ،جامعة
القد�س املفتوحة� ،2007 ،ص.225:

 - 54احل�س ��ن ،غ�س ��ان ،احلكاي ��ة اخلرافي ��ة يف �ضفتي
الأردن ،دار اجللي ��ل ،دم�ش ��ق ،1988 ،ط،1
�ص.245:
 - 55برنو بتلهامي ،التحليل النف�سي للحكايات ال�شعبية،
ترجمة طالل حرب� ،ص.27:
 - 56احل�س ��ن ،غ�س ��ان ،احلكاي ��ة اخلرافي ��ة يف �ضفتي
الأردن� ،ص.246-245:
 - 57برون ��و ،بتله ��امي ،التحلي ��ل النف�س ��ي للحكاي ��ات
ال�شعبية� ،ص.27:
 - 58احل�س ��ن ،غ�س ��ان ،احلكاي ��ة اخلرافية ب�ي�ن �شفتي
الأردن� ،ص.247-246:
 - 59نف�سه� ،ص.247:
 - 60نف�سه� ،ص.248:
 - 61من ��ر ،عم ��ر عب ��د الرحم ��ن ،امللحم ��ة ال�شعبي ��ة
الفل�سطينية(من�صور بن نا�صر)� ،ص.62:
 - 62نف�سه� ،ص.63-62:
 - 63نف�سه� ،ص.63:
 - 64من ��ر� ،سرح ��ان ،احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة الفل�سطينية،
�ص.18:
 - 65الهباهب ��ة ،طه عل ��ي ،حكاية �شعبية عربية-درا�سة
مقارنة ،عمان� ،أمانة عمان� ،2005 ،ص.10-9:
 - 66نف�سه� ،ص.10:
 - 67ذهني ،حممود ،الأدب ال�شعبي العربي� ،ص.25:
 - 68احل�س ��ن ،غ�س ��ان ،احلكاي ��ة اخلرافي ��ة يف �ضفتي
الأردن� ،ص.252:
 - 69الع ��واودة� ،أم ��ل �صاي ��ل و�آخرون� ،ص ��ورة املر�أة يف
الأدب ال�شعب ��ي الأردين والفل�سطيني ،م�ؤ�س�سة حماد
للدرا�س ��ات والن�ش ��ر والتوزيع� ،أرب ��د ،ط،2000 ،1
� ��ص .136:نق�ل ً�ا ع ��ن احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة ،خواجة،
�ص.8:
 - 70نف�سه� ،ص.136:

 - 52الربغوث ��ي ،عبد اللطي ��ف ،الرتاث ال�شعبي جذوره
وخ�صائ�ص ��ه ،مق ��ال يف كت ��اب ال�ت�راث الفل�سطيني
ج ��ذور وحتديات ،عبد العزيز �أبو هدبا ،مركز �إحياء
الرتاث العربي ،الطيبة ،ط� ،1991 ،1ص.45:

 - 72ذهني ،حممود ،الأدب ال�شعبي العربي� ،ص.89:

� - 53سرح ��ان ،من ��ر ،احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة الفل�سطينية،
�ص.18:

 - 73بدير ،حلمي� ،أثر الأدب ال�شعبي يف الأدب احلديث،
�ص.18-17:

� - 71أبو هدبا ،عبد العزيز ،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
جذور وحتديات� ،ص.47:
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الهوام�ش
� - 74إبراهيم ،نبيلة ،ق�ص�صنا ال�شعبي من الرومان�سية
�إىل الواقعية ،دار الفك ��ر العربي ،القاهرة،1973 ،
�ص.209:
 - 75نف�سه� ،ص.184:

 - 96انظ ��ر (ن�ص احلكاية) ح�سون ��ة ،خليل ،الفولكلور
الفل�سطيني� ،ص.105:

 - 76نف�سه� ،ص.173-172:

 - 97نف�سه� ،ص.105:

 - 77علقم ،نبيل ،مدخل لدرا�سة الفولكلور� ،ص.62:

 - 98نف�سه� ،ص.106:

 - 78برون ��و ،بتله ��امي ،التحلي ��ل النف�س ��ي للحكاي ��ات
ال�شعبية� ،ص.30:

 - 99نف�سه� ،ص.106:

( - 79موق ��ع �إلك�ت�روين) احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة
الفل�سطينية(درا�س ��ة موج ��زة) املرك ��ز الفل�سطيني
للإعالم ،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
http://www.palestine-info/Arabic/
hertiage

� - 80سرح ��ان ،من ��ر ،احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة الفل�سطينية،
�ص.44:
 - 81ح�سون ��ة ،خلي ��ل ،الفولكل ��ور الفل�سطين ��ي-دالالت
ومالمح� ،-ص.63:
 - 82نف�سه� ،ص.64:
 - 83نف�سه� ،ص.64:
 - 84انظ ��ر (ن� ��ص احلكاية) �سرحان ،من ��ر ،احلكاية
ال�شعبي ��ة الفل�سطيني ��ة�� � ،ص .129:ح�سون ��ة ،خليل
،الفولكلور الفل�سطيني�:ص232
� - 85سرح ��ان ،من ��ر ،احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة الفل�سطينية،
�ص.197:
 - 86نف�سه� :ص.197:
 - 87انظ ��ر (ن�ص احلكاية) ،ح�سونة ،خليل ،الفولكلور
الفل�سطيني-دالالت ومالمح� ،-ص.107:
 - 88الع ��واودة� ،أم ��ل �صاي ��ل و�آخرون� ،ص ��ورة املر�أة يف
الأدب ال�شعبي الأردين والفل�سطيني� ،ص.139:

 - 100ح�سونة ،خليل ،الفولكلور الفل�سطيني� ،ص.107:
 - 101بدارنة ،كاملة ،طار الطري� ،ص.23:
� - 102أب ��و فرح ��ة ،ع�صام ،عيون بهي ��ة ،وزارة الثقافة
الفل�سطينية ،جنني ،فل�سطني� ،2012 ،ص.71:
� - 103سرح ��ان ،منر ،احلكاي ��ة ال�شعبية الفل�سطينية،
�ص.99:
 - 104ذهن ��ي ،حمم ��ود ،الأدب ال�شعب ��ي العرب ��ي،
�ص.140-139:
 - 105ح�سونة ،خليل ،الفولكلور الفل�سطيني� ،ص.87:
 - 106انظر (ن�ص احلكاية) ،ح�سونة ،خليل ،الفولكلور
الفل�سطيني� ،ص.88:
 - 107نف�سه� ،ص.89-88:
� - 108سرح ��ان ،منر ،احلكاية ال�شعبي ��ة الفل�سطينية،
�ص.100:
 - 109ح�سون ��ة ،خلي ��ل ،الفولكل ��ور الفل�سطين ��ي،
�ص.225:
 - 110نف�سه� ،ص.226:
� - 111إبراهي ��م ،نبيل ��ة ،ق�ص�صن ��ا ال�شعب ��ي م ��ن
الرومان�سية �إىل الواقعية� ،ص.172:
 - 112نف�سه� ،ص.172:
 - 113جدعان ،فهمي ،نظرية الرتاث ودرا�سات عربية
و�إ�سالمية �أخرى� ،ص.26:

 - 89انظ ��ر (ن� ��ص احلكاي ��ة) ،جرار ،ولي ��د ،حكايات
جدي�س ،دي�سمرب ،2004 ،ط� ،2ص.33:

� - 114أبو فرحة ،ع�صام ،عيون بهية� ،ص.27:

 - 91جرار ،وليد ،حكايات جدي�س� ،ص.35:

� - 115سرح ��ان ،منر ،احلكاية ال�شعبي ��ة الفل�سطينية،
�ص.44:

 - 90التني� ،آية.1:
 - 92الرحمن� ،آية.60:
 - 93جرار ،وليد ،حكايات جدي�س� ،ص.36:
 - 94نف�سه� ،ص.31:
 - 95بدارن ��ة ،كاملة ،طار الطري ،درا�ستان يف احلكاية
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ال�شعبية الفل�سطيني ��ة ،م�ؤ�س�سة الأ�سوار ،عكا ،ط،1
� ،2002ص.21:

� - 116سرح ��ان ،من ��ر ،مو�سوع ��ة الفولكل ��ور
الفل�سطيني(من الأل ��ف �إىل الياء) ،البيادر ،عمان،
الأردن ،ط ،1989 ،2ج�، 2ص.204:
 - 117احل�س ��ن ،غ�س ��ان ،احلكاي ��ة اخلرافية يف �ضفتي
الأردن� ،ص.13:

الهوام�ش
 - 118نف�سه� ،ص.15-14:
� - 119إبراهيم ،نبيلة ،ق�ص�صنا ال�شعبي من الرومان�سية
�إىل الواقعية� ،ص.208:
 - 120بدي ��ر ،حلم ��ي� ،أث ��ر الأدب ال�شعب ��ي يف الأدب
احلديث� ،ص.25:
 - 121اخلليل ��ي ،عل ��ي ،الغ ��ول مدخ ��ل �إىل اخلراف ��ة
العربي ��ة ،من�ش ��ورات ال ��رواد ،القد� ��س ،ط� ،1آذار
� ،1982ص.37:
� - 122سرح ��ان ،من ��ر ،احلكاية ال�شعبي ��ة الفل�سطينية،
�ص.62:
� - 123إبراهيم ،نبيلة ،الدرا�سات ال�شعبية بني النظرية
والتطبيق� ،ص.240:
 - 124خور�شي ��د ،فاروق ،عامل الأدب ال�شعبي العجيب،
دار ال�ش ��روق ،القاه ��رة ،ط1411 ،1ه� �ـ1991/م،
�ص.147:
� - 125سرح ��ان ،من ��ر ،احلكاية ال�شعبي ��ة الفل�سطينية،
�ص 67:وما بعدها.
 - 126انظر( :ن�ص احلكاية) الربغوثي ،عبد اللطيف،
كان يا مكان الق�ص�ص ال�شعبية الفل�سطينية� ،إ�صدار
جملة احلياة للأطفال ،ج� ،1997 ،2ص26:
 - 127الع ��واودة� ،أم ��ل �صايل و�آخ ��رون� ،صورة املر�أة يف
الأدب ال�شعبي الأردين والفل�سطيني� ،ص.65:
 - 128انظر(ن�ص احلكاية) ،الربغوثي ،عبد اللطيف ،كان
يا ما كان الق�ص�ص ال�شعبية الفل�سطينية� ،ص.14:
� - 129إبراهيم ،نبيلة ،ق�ص�صنا ال�شعبي من الرومان�سية
�إىل الواقعية� ،ص.200:
� - 130أبو فرحة ،ع�صام ،عيون بهية� ،ص.139:
 - 131نف�سه� ،ص.140:
 - 132ذهن ��ي ،حمم ��ود ،الأدب ال�شعب ��ي العرب ��ي،
�ص.135:
� - 133إبراهيم ،نبيلة ،ق�ص�صنا ال�شعبي من الرومان�سية
�إىل الواقعية� ،ص206:
 - 134ذهن ��ي ،حمم ��ود ،الأدب ال�شعب ��ي العرب ��ي،
�ص.135:
 - 135علق ��م ،نبي ��ل ،مدخ ��ل لدرا�س ��ة الفولكل ��ور،
�ص.103:
 - 136نف�سه� ،ص.102:
 - 137خور�شي ��د ،ع ��امل الأدب ال�شعب ��ي العجي ��ب،

�ص.183:
 - 138نف�سه� ،ص.103:
 - 139اجلوه ��ري ،حمم ��د ،عل ��م الفولكلور،درا�س ��ة يف
االنرثوبولوجي ��ا الثقافي ��ة ،دار املعرف ��ة اجلامعي ��ة،
الإ�سكندرية ،ج� ،1988 ،1ص.73:
 - 140بدي ��ر ،حلم ��ي� ،أث ��ر الأدب ال�شعب ��ي يف الأدب
احلديث� ،ص.175:
 - 141انظر( :ن�ص احلكاية) ،ح�سونة ،خليل ،الفولكلور
الفل�سطيني –دالالت ومالمح� ،-ص.165:
 - 142علقم ،نبيل ،الفولكلور الفل�سطيني� ،ص.103:
 - 143نف�س ��ه� ،ص .104،106:وانظ ��ر �أي�ض ًا :ح�سونة،
خليل ،الفولكلور الفل�سطيني� ،ص.78:
 - 144ح�سونة ،خليل ،الفولكلور الفل�سطيني� ،ص.76:
 - 145الزريع ��ي ،عاب ��د عبيد ،امل ��ر�أة يف الأدب ال�شعبي
الفل�سطين ��ي ،دار الأ�س ��وار ،ع ��كا ،ط،1989 ،3
�ص.61:
 - 146جدعان ،فهمي ،نظرية الرتاث ودرا�سات عربية
و�إ�سالمية �أخرى� ،ص.30:
� - 147إبراهي ��م ،نبيل ��ة ،ق�ص�صن ��ا ال�شعب ��ي م ��ن
الرومان�سية �إىل الواقعية� ،ص.191:
� - 148إبراهي ��م ،نبيل ��ة� ،أ�ش ��كال التعب�ي�ر يف الأدب
ال�شعبي� ،ص.142:
 - 149ينظر( :ن�ص احلكاية) ،ح�سونة ،خليل ،الفولكلور
الفل�سطيني� ،ص.91:
� - 150إبراهيم ،نبيلة ،ق�ص�صنا ال�شعبي من الرومان�سية
�إىل الواقعية� ،ص.191:
 - 151جملة (ر�ؤى تربوية) جملة ف�صلية ثقافية تربوية،
عدد  ،27مركز القطان للبح ��ث والتطوير الرتبوي،
رام اهلل ،فل�سطني� ،آب� ،2008/ص.36:
 - 152نف�سه ،العدد � ،27ص.38:
� - 153أبو فرحة ،ع�صام ،عيون بهية� ،ص.136:
 - 154جرار ،وليد �صادق ،حكايات جدي�س� ،ص.89:
 - 155ذهن ��ي ،حمم ��ود ،الأدب ال�شعب ��ي العرب ��ي،
�ص.147:
 - 156اخلزندار ،حم�سن ،الرتاث الفل�سطيني والتحدي
احل�ضاري ،رابطة �أدباء ال�شام،
http://adabasham.net/show
php?side=30613.
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املراجع
القر�آن الكرمي.
� - 1إبراهي ��م ،نبيلة� ،أ�شكال التعب�ي�ر يف الأدب ال�شعبي،
دار املعارف ،القاهرة ،ط.1981 ،3
� - 2إبراهي ��م ،نبيل ��ة ،الدرا�سات ال�شعبي ��ة بني النظرية
والتطبيق ،دار املعارف ،القاهرة ،ط.1981 ،3
� - 3إبراهي ��م ،نبيلة ،ق�ص�صن ��ا ال�شعبي من الرومان�سية
�إىل الواقعية ،دار الفكر العربي ،القاهرة.1973 ،
� - 4أب ��و فرح ��ة ،ع�ص ��ام ،عي ��ون بهي ��ة ،وزارة الثقاف ��ة
الفل�سطينية ،جنني ،فل�سطني.2012 ،
 - 5بدارن ��ة ،كامل ��ة ،طار الطري ،درا�ست ��ان يف احلكاية
ال�شعبية الفل�سطيني ��ة ،م�ؤ�س�سة الأ�سوار ،عكا ،ط،1
.2002
 - 6بدير ،حلمي� ،أثر الأدب ال�شعبي يف الأدب احلديث،
دار الوف ��اء لدني ��ا الطباع ��ة والن�ش ��ر ،الإ�سكندرية،
.2002
 - 7الربغوث ��ي ،عب ��د اللطي ��ف ،ال�ت�راث ال�شعبي جذوره
وخ�صائ�ص ��ه ،مق ��ال يف كت ��اب ال�ت�راث الفل�سطيني
جذور وحتديات ،عبد العزيز �أبو هدبا ،مركز �إحياء
الرتاث العربي ،الطيبة ،ط.1991 ،1
 - 8الربغوثي ،عبد اللطيف ،ديوان العتابا الفل�سطيني،
م�ؤ�س�سة البيادر ال�صحفي ،القد�س� ،آذار1986 ،م.
 - 9الربغوث ��ي ،عب ��د اللطي ��ف ،كان يا م ��كان الق�ص�ص
ال�شعبية الفل�سطينية� ،إ�صدار جملة احلياة للأطفال،
ج.1997 ،2
 - 10برون ��و ،بتله ��امي ،التحلي ��ل النف�س ��ي للحكاي ��ات
ال�شعبي ��ة الفل�سطيني ��ة ،ترجمة طالل ح ��روب ،دار
املروج للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت.1985 ،
 - 11ال�ت�راث الثق ��ايف والهوية القومي ��ة ،جملة الرتاث،
م�ؤ�س�س ��ة التعاون ،فل�سط�ي�ن ،العدد الثال ��ث� ،أيلول،
( ،2001مقدمة املجلة).
 - 12اجلب ��ور ،م�صطف ��ى �إبراهي ��م ،ال�ت�راث ال�شعب ��ي
الفل�سطيني-هوية وانتماء ،جامعة القد�س املفتوحة،
رام اهلل ،فل�سطني.2007 ،
 - 13جدع ��ان ،فهمي ،نظرية ال�ت�راث ودرا�سات عربية
و�إ�سالمي ��ة �أخ ��رى ،دار ال�ش ��روق للن�ش ��ر والتوزيع،
عمان ،الأردن ،ط.1985 ،1
 - 14ج ��رار ،وليد ،حكاي ��ات جدي�س ،دي�سمرب،2004 ،
ط.2
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 - 15اجلوه ��ري ،حمم ��د ،عل ��م الفولكلور،درا�س ��ة يف
االنرثوبولوجي ��ا الثقافي ��ة ،دار املعرف ��ة اجلامعي ��ة،
الإ�سكندرية ،ج.1988 ،1
 - 16ح ��داد ،منع ��م ،ال�ت�راث الفل�سطيني ب�ي�ن الطم�س
والإحي ��اء ،مرك ��ز �إحياء ال�ت�راث العرب ��ي ،الطيبة،
.1986
 - 17احل�س ��ن ،غ�س ��ان ،احلكاي ��ة اخلرافي ��ة يف �ضفتي
الأردن ،دار اجلليل ،دم�شق ،1988 ،ط.1
 - 18ح�سون ��ة ،خلي ��ل ،الفولكل ��ور الفل�سطين ��ي-دالالت
ومالم ��ح ،امل�ؤ�س�س ��ة الفل�سطينية للإر�ش ��اد القومي،
رام اهلل ،فل�سطني ،ط.2003 ،1
 - 19اخلليلي ،علي ،الغول مدخل �إىل اخلرافة العربية،
من�شورات الرواد ،القد�س ،ط� ،1آذار .1982
 - 20خور�شي ��د ،ف ��اروق ،ع ��امل الأدب ال�شعبي العجيب،
دار ال�شروق ،القاهرة ،ط1411 ،1هـ1991/م.
 - 21ذهن ��ي ،حمم ��ود ،الأدب ال�شعب ��ي العربي،مفهومه
وم�ضمونه ،مكتبة الأجنلو امل�صرية( ،د.ت).
 - 22الزريع ��ي ،عاب ��د عبي ��د ،امل ��ر�أة يف الأدب ال�شعبي
الفل�سطيني ،دار الأ�سوار ،عكا ،ط.1989 ،3
 - 23زياد ،توفيق� ،صور من الأدب ال�شعبي الفل�سطيني،
مطبعة �أبو رحمون ،عكا ،ط.1994 ،2
� - 24سرح ��ان ،من ��ر ،احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة الفل�سطينية،
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت ،لبنان،
�أيار/مايو.1974 ،
� - 25سرحان ،منر ،مو�سوعة الفولكلور الفل�سطيني(من
الأل ��ف �إىل الي ��اء) ،البي ��ادر ،عم ��ان ،الأردن ،ط،2
 ،1989ج. 2
 - 26علق ��م ،نبي ��ل ،مدخ ��ل لدرا�سة الفولكل ��ور ،جمعية
�إنعا�ش الأ�سرة ،البرية ،ط.1993 ،3
 - 27الع ��واودة� ،أم ��ل �صاي ��ل و�آخرون� ،ص ��ورة املر�أة يف
الأدب ال�شعبي الأردين والفل�سطيني ،م�ؤ�س�سة حماد
للدرا�سات والن�شر والتوزيع� ،أربد ،ط.2000 ،1
 - 28كناعنة� ،شريف ،احلكاية ال�شعبية معلم ًا ح�ضاري ًا،
الرتاث ال�شعب ��ي الفل�سطيني/هوية وانتماء ،جامعة
القد�س املفتوحة.2007 ،
 - 29كناعن ��ة� ،شري ��ف ،درا�س ��ات يف ال�ت�راث ال�شعب ��ي
والهوي ��ة الفل�سطينية/من ن�س ��ي قدميه تاه ،م�ؤ�س�سة
الأ�سوار ،عكا ،ط ،1متوز.2000 ،

املراجع
 - 30جمل ��ة (ر�ؤى تربوي ��ة) جمل ��ة ف�صلي ��ة ثقافية
تربوية ،عدد  ،27مركز القطان للبحث والتطوير
الرتبوي ،رام اهلل ،فل�سطني� ،آب.2008/
 - 31من ��ر ،عم ��ر عبد الرحم ��ن ،امللحم ��ة ال�شعبية
الفل�سطينية(من�ص ��ور ب ��ن نا�ص ��ر) ،من�شورات
ال ��دار الوطني ��ة للرتجم ��ة والطباع ��ة والن�ش ��ر
والتوزيع ،نابل�س ،فل�سطني.2000 ،
 - 32الهباهب ��ة ،ط ��ه عل ��ي ،حكاية �شعبي ��ة عربية-
درا�سة مقارنة ،عمان� ،أمانة عمان.2005 ،
� - 33أب ��و هدبا ،عب ��د العزيز ،ال�ت�راث الفل�سطيني
ج ��ذور وحتديات ،مركز �إحي ��اء الرتاث العربي،
الطيبة ،ط.19991 ،1
� - 34أبو هدبا ،عبد العزيز ،من اجلهود الفل�سطينية
يف احلف ��اظ عل ��ى تراثن ��ا الفل�سطيني،ال�ت�راث
ال�شعب ��ي الفل�سطيني-هوي ��ة وانتم ��اء ،جامع ��ة
القد�س املفتوحة.2007 ،
( - 35موق ��ع �إلك�ت�روين) احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة
الفل�سطينية(درا�سة موجزة) املركز الفل�سطيني
للإعالم ،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
36 - http://www.palestine-info/Arabic/
hertiage

37 -http://shabab.ps/vb/showthread.
php?t=130537

 - 38اخلزن ��دار ،حم�س ��ن ،ال�ت�راث الفل�سطين ��ي
والتحدي احل�ضاري ،رابطة �أدباء ال�شام،
h t t p ://a d a b a s h a m . n e t /s h o w .
php?side=30613 .

جنية احلمود
فل�سطني
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�أر�شيف الثقافة ال�شعبية
ت�صوير  :فاطمة احللواجي

عادات وتقاليد المسرات واألحزان في القدس
المعتقدات الشعبية في مناطق السباسب التونسية

عادات وتقاليد
المسرات واألحزان في القدس

تعتب��ر مدينةالق��دس قلب العال��م بحكم موقعها
الجغراف��ي المتوس��ط بين ق��ارات العالم الث�لاث والتي
أعطتها أهمية تجارية ،كذلك ارتبطت بالوجدان الشعبي
بالقدس��ية الديني��ة فه��ي مهب��ط الديان��ات الس��ماوية
الثالث ،ومهوى أفئدة الحجاج المس��يحيين والمسلمين
والمتدينين اليهود.
كم��ا ،أنها مقر القادة السياس��يين وصناع القرار على
م��ر الزمان ،إذ من يحكم الق��دس يتحكم بالعالم أجمع
وأي حدث في القدس بمثابة ميزان زئبقي ألحداث العالم.
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القد� ��س حمط ��ة ل ��كل احل�ض ��ارات العاملية،
وهي ب�صم ��ة لكل الثقافات وم ��كان جتمع وتفاعل
العالقات االجتماعية بني خمتلف امللل والطوائف
والأع ��راق وال�س�ل�االت الذي ��ن تربطه ��م �أوا�ص ��ر
املحبة والت�سامح والألفة واملودة والعمل اجلماعي
ومنظومة القيم والتقاليد الأ�صيلة.
م ��ن هن ��ا كان التفاع ��ل االجتماع ��ي وبن ��اء
العالقات االجتماعية قويا م�ؤثرا ومت�أثرا ف�سادت
ع ��ادات وتقاليد بالد ال�ش ��ام العربية ،ولكن نظرا
للظ ��روف الطارئ ��ة الت ��ي تع�ص ��ف بالقد� ��س من
احت�ل�ال وتهويد و�إغ�ل�اق وطم�س للهوي ��ة وفر�ض
العزل ��ة الق�سري ��ة عليها والتط ��ورات التكنولوجية
الطفري ��ة والتغ�ي�رات يف البنية التحتي ��ة �أدت �إىل
تغريات اجتماعية يف بع�ض املظاهر احلياتية ،لأن
التغ�ي�ر يف جانب مع�ي�ن يتبعه تغ�ي�رات يف جوانب
�أخرى.
حماوالت الطم� ��س والتهويد و�شع ��ور ال�سكان
ب�أنه ��م مه ��ددون يف حياته ��م وم�سكنه ��م و�سب ��ل
معي�شته ��م دعاهم �إىل التم�س ��ك بالقد�س وعروبة
القد�س وهوية القد�س والعادات والتقاليد العربية
العريقة والأ�صيلة
الدرا�سة..

م�صطلحات الدرا�سة:

الع��ادات :ه ��ي �أفع ��ال و�أعم ��ال و�أل ��وان �سلوك
تن�ش� ��أ يف قلب اجلماعة ب�صفة تلقائية خلدمة
وظائفها و�أغرا�ضها م ��ن �أجل تقوية الروابط
والتجان�س بني �أفراده ��ا وت�صبح عامة حينما
يكرث انت�شارها .
التقالي��د :ه ��ي طائف ��ة م ��ن قواع ��د ال�سل ��وك
اخلا�صة بطبيعة معينة �أو طائفة معينة �أو بيئة
حملية �شانها �ش�أن العادات باجلرب والإلزام .
للإجابة على ال�س�ؤال الأول ما عادات امل�سرات
والأح ��زان ال�شائعة يف القد�س والريف املقد�سي؟
واملف ��ردات وامل�صطلح ��ات ال�شعبي ��ة املرتبطة بها
على النحو التايل:
يعت�ب�ر التوزيع اجلغ ��رايف املقد�س ��ي ذو طابع

تراثي عرب ��ي و�إ�سالمي وقوم ��ي ان�ساين يعرب عن
دميوم ��ة الهوية وي�ضم طوائف م ��ن م�سلمني ومن
العائالت املقد�سي ��ة احل�سيني والعلمي واخلالدي
والدج ��اين والن�شا�شيب ��ي والبيط ��ار ون�سيبة ودار
ج ��ودة و�أب ��و اللط ��ف وغريه ��م وم�سيحي�ي�ن م ��ن
�أرم ��ن و�إف ��رجن ون�ساطره وقبط ويعاقب ��ه وموارنه
و�أحبا� ��ش و�سريان ويهود وملل �أخ ��رى من �شعوب
وقبائ ��ل وتوزيعات جغرافية عاملي ��ة ومنهم طائفة
الن ��ور والغج ��ر والأفارق ��ة واملغارب ��ة وال�شرك� ��س
ومنهم من يرجع �إىل �أ�ص ��ول هندية �أو تركمان �أو
رو� ��س �أو مغول �أو �أت ��راك �أو �أ�صحاب ودعاة طرق
الت�صوف،.ومار�ست كل طائفة �شعائرها وعاداتها
وطقو�سه ��ا وف ��ق م ��ا ه ��و مق ��رر له ��ا يف النظ ��ام
العام�.أنظر»:د�.إبراهي ��م ح�سن ��ي ربايعه:احلي ��اة
االجتماعي ��ة يف القد� ��س م ��ن خ�ل�ال �سج�ل�ات
القد�س العثمانية يف الق ��رن ال�سابع ع�شر امليالد،
ورق ��ة عمل مقدم ��ة �إىل م�ؤمت ��ر ال�ت�راث ال�شعبي
الفل�سطيني هوية وانتماء جامعة القد�س املفتوحة
2007/11/17م.
عادات الأعياد
يقام يف املنطقة عيدان  -عيد الفطر ال�سعيد
(الأول م ��ن �ش ��وال) وعي ��د الأ�ضح ��ى املب ��ارك
(العا�ش ��ر م ��ن ذي احلج ��ة ) وما عداهم ��ا �أعياد
ثانوي ��ة كاالحتفال بر�أ�س ال�سن ��ة امليالدية (الأول
م ��ن كان ��ون الأول )وعيد اال�ستق�ل�ال ()11/15
و�أعياد انطالقة الف�صائل الفل�سطينية واملنا�سبات
الوطنية والدينية ويوم العمال العاملي ( الأول من
�أيار )ويوم املر�أة العاملي (الثامن من �آذار )ور�أ�س
ال�سن ��ة الهجرية (الأول من حم ��رم) وعيد املولد
النب ��وي ال�شريف (الثاين ع�شر م ��ن ربيع الأول )
وعي ��د الإ�س ��راء واملعراج (ال�ساب ��ع والع�شرين من
رجب) و�أعياد الن�صارى .
يف العيدي ��ن الرئي�س�ي�ن ي�صل ��ي النا� ��س يف
امل�ساجد وبعد ال�صالة يتب ��ادل الأهايل الزيارات
وتق ��دم العيدي ��ة للن�ساء وتكون نق ��ود ًا وحاجيات,
يقدم الكعك �أو ال�شوكوالته وتذبح الذبائح خا�صة
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يف عي ��د الأ�ضح ��ى (الأ�ضحي ��ة) ويف امل�س ��اء كان
يجتمع �أف ��راد احلمولة عند الوجي ��ه �أو ال�شخ�ص
الكب�ي�ر يف احلمولة وي�سهرون عن ��ده ،ي�شيع العيد
البهج ��ة للكب ��ار وال�صغ ��ار حي ��ث يلع ��ب ال�صغار
ب�ألعابه ��م ويظهرون ب�ألب�سته ��م اجلميلة و�إذا كان
هن ��اك �شخ�صان خمتلفني فيت�صاحلان يوم العيد
وينتهي اخلالف بينهما مهما كان .
م ��ن عادات �أه ��ل القد�س يف الأعي ��اد التجمع
يف يوم اجلمع ��ة اليتيمة من �شهر رم�ضان املبارك
وعمل زفة وذكر من احلرم اىل حي ال�شرف-حارة
اليه ��ود -وزي ��ارة النب ��ي داود بعد �ص�ل�اة الع�صر
وعم ��ل الذكر يف املق ��ام ،وكانت عائ�ل�ات القد�س
تعمل �إفطارا جماعيا يف املقامات والزوايا كزاوية
احلميدي ��ة واملجيدية والإبراهيمي ��ة وزاوية النبي
داود والتي تخ�ص عائلة الدجاين يف القد�س.
تذك ��ر ال�سيدة ماهرة الدجاين �أن احلاج على
الأفغاين من �أفغان�ستان جل�أ �إىل زاوية النبي داود
والتي تتكون من طابق�ي�ن الطابق الأول للم�سلمني
والطابق الثاين للن�صارى واملعروف مبقام الع�شاء
الأخ�ي�ر ل�سيدن ��ا عي�س ��ى عليه ال�سالم مل ��دة ثالثة
�أي ��ام وا�ستق ��ر يف القد�س وكان يحم ��ل جواز �سفر
اجنليزي.
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وكان �أثرياء القد�س ووجهاء العائالت يعملون
�إفط ��ارا لفق ��راء القد�س واملريدي ��ن للم�سجد بعد
�ص�ل�اة العي ��د وكان ��ت ت�سمى ه ��ذه الع ��ادة بعادة
اخلروج�:أي �إخ ��راج الأكل �إىل النا�س من كل بيت
�إىل الزاوية.
وكان ي�صط ��ف الوجهاء والأعي ��ان بعد �صالة
العيد واخلروج من الزاوية �أو امل�سجد ومن تقاليد
عائل ��ة الدج ��اين اال�صطفاف حول الب�ي�ر بجانب
زاوي ��ة النبي داود على �شكل حذوة فر�س وال�سالم
من اليمني والنداء لل�صالة«:ال�صالة جامعة يا �أمة
الهادي عليه ال�س�ل�ام على مذهب االمام الأعظم
ثالث م ��رات واخلدم واخلا�صة بعائل ��ة الدجانية
وتذك ��ر ال�سيدة ماهرة الدج ��اين �أن«:احلاج عمر
فائ ��ق الدج ��اين كان يح�ض ��ر اخلرف ��ان املح�شية
و�سدور الكنافة من منطقة البقعة التحتا اىل زاوية
النبي داود وبعدها زيارة املقابر ومنها مقربة فرع
دار ال�شي ��خ �سليمان ومقربة فرع دار زكي» ،وحارة
�أو حي ال�شرف واملعروف اليوم بحارة اليهود كانت
تعود اىل عائالت الدجاين واجلاعوين والنمر.
عملية التزاور بعد �صالة العيد :يتجمع النا�س
عن ��د الوجيه وكبري العائلة ثم االنطالق اىل زيارة

جد العائلة ال�شيخ �أحمد الدجاين واملدفون بجانب
مقام النب ��ي داود يف �شارع م�أمن اهلل ،حيث يكون
قد نظف املق ��ام وتعطريه وك�سوته وتنظيف القرب
قب ��ل ي ��وم العي ��د وك�سوت ��ه �أي�ض ��ا ،وكان التاج ��ر
الن�ص ��راين نوب ��ار ير� ��ش الدجاني ��ة باملل ��ح واملاء
حينما ميرون من �أمام متج ��ره كتعبري عن الألفة
واملودة وكي ال ي�صيبهم احل�سد والعني.
وكذلك احلال بالن�سبة لبقية العائالت وزيارة
املقام ��ات ،و�أم ��ا �أعي ��اد الن�صارى يق ��ود القدا�س
االحتفايل رجل م�سلم ومفاتيح كني�سة القيامة مع
دار جودة ون�سيبة يف القد�س وهناك تبادل للتهاين
والتربيكات بني الطوائ ��ف يف الأعياد واملنا�سبات
والتعب�ي�ر عن اجل�ي�رة والأخوة والت�سام ��ح والعيد
للجميع والفرح ي�شارك في ��ه اجلميع بغ�ض النظر
ع ��ن الدين �أو الطائفة او الع ��رق �أو امللة او العائلة
والن�سب ،والقد�س مكان جتمع امللل والنحل.
وع ��ن زيارة الن�ص ��ارى وامل�سيحية ملقام النبي
داود-مق ��ام الع�ش ��اء ال�سري لل�سي ��د امل�سيح عليه
ال�س�ل�ام -وق ��ت العن�ص ��رة كان االجنليز ي�ضعون
احلواج ��ز على املداخل ملق ��ام النبي داود ،واملقام
الي ��وم م�سيطر عليه من قب ��ل اجلانب الإ�سرائيلي
بعد نكبة 1948م.

ومن الألفاظ املتبادلة يف العيدين الرئي�سيني:

«عي ��د �سعيد،عي ��د مب ��ارك،كل ع ��ام و�أنت ��م
بخري،كل �سن ��ة و�أنت طيب،كل �سن ��ة و�أنت �سامل،
اهلل يعي ��د عيادك ��م ،و�أنت ��م هاديني الب ��ال ،العيد
اجل ��اي م ��ع الأحب ��اب،اهلل يه ��دي بالكم،وانت ��م
زايدين ما �أنتم ناق�صني».
عادات الزواج:
كان الزواج املبك ��ر هو ال�سمة الظاهرة قدمي ًا
وذلك للأ�سباب التالية -:
 - 1للمحافظ ��ة عل ��ى متا�س ��ك وتراب ��ط العائلة
واملحافظة على �شرف العائلة وذكرت ال�سيدة
�سمية اخلالدي من القد�س “:ب�أنه يوم زفاف
�إحدى الفتيات من عائلة اخلالدي على �شخ�ص
من خارج عائلة اخلالدي كان يوم زفافها يوم
حزن وفراق لأنها تزوجت غريبة”.
 - 2لكرثة العدد والعزوة .
 - 3القدرة على امل�ساعدة يف الأعمال الزراعية.
 - 4حت ��ى ال يخ ��رج الإرث خ ��ارج العائل ��ة وذك ��ر
مو�س ��ى علو�ش الباح ��ث الرتاثي من مدينة بري
زيت �أن امل�سيحيني يرف�ضون زواج امل�سيحية من
م�سل ��م وقد ت�صل الأمور �إىل حد النبذ �أو القتل
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كما حدث يف مدينة يافا قبل النكبة و�أن خمتار
الأرثوذك�س ذكر احلادثة يف كتابه عن يافا.
 - 5املحافظة على الن�سل ( للمالكني والأغنياء).
 - 6الإعفاء من اجلندية ( من يتزوج غربية).
 - 7الزواج من الأجنبيات وذكرت ال�سيدة بيان
الن�شا�شيب ��ي “�أن معظ ��م عائل ��ة الن�شا�شيبي
در�س ��وا يف اجلامع ��ات الأمريكي ��ة والأوروبية
وتزوج ��وا م ��ن �أجنبيات وتركوا بن ��ات العائلة
بنات الأ�صل والف�صل”.
�أم ��ا اليوم فيك ��ون الزواج بالبح ��ث عن الفتاة
املتعلم ��ة ،املوظفة� ،أو التي لديها احلرفة �أو املهنة
�أو لديه ��ا هوية القد�س �أو هوي ��ة عرب 1948م �أو
لديها اجلن�سية الأجنبية .
�أما املهر فكان على النحو التايل -:
 - 1الأر�ض  :ب�أن يبيع الأر�ض �أو ي�سجلها با�سم
خطيبته .
 - 2احلبوب واملا�شية .
 - 3الذهب والف�ضة .
� - 4أن يعمل �أو ي�شتغل يف الرعي �أو الزراعة عند
�أهل الفتاة بالربع .
� - 5إعط ��اء �أه ��ل العرو�س مبلغ ًا م ��ن املال يتفق
عليه لتجهيز العرو�س .
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 - 6دين ��ار �أردين �أو ذهب ��ي ويق ��وم العري� ��س
بجمي ��ع متطلبات العرو�س م ��ن م�صاغ ذهبي
وك�سوة وغرفة نوم و�أثاث بيت .
و مير الزواج باملراحل التالية -:

 - 1الطل ��ب التمهيدي ب�إر�س ��ال �إحدى املقربات
من العري� ��س �إىل �أهل الفت ��اة جل�س النب�ض-
الناق ��دة ،والطل ��ب الر�سمي �شب ��ه العلني عن
طري ��ق جماعة من �أهل العري� ��س بزيارة والد
الفتاة وقراءة الفاحتة.
� - 2شراء التلبي�سة امل�صاغ الذهبي املتفق عليه.
 - 3حتدي ��د ي ��وم اخلطبة و�إع ��داد امل�ستلزمات
بعد كتابة عقد القران.
 - 4دعوة النا�س ليوم اخلطبة وتوزيع احللوى.
 - 5التح�ض�ي�ر لي ��وم الزف ��اف و�ش ��راء الأث ��اث
وغرفة النوم والك�سوة.
 - 6التعليلة وال�سهرة والإعالن عن ذلك ب�إنارة
�أحبال زينة من المبات الكهرباء.
� - 7إر�س ��ال احلنة بالزغاري ��د والغناء �إىل بيت
العرو�س.
� - 8إر�سال العرو� ��س �إىل ال�صالون -الكوافرية
– املا�شط ��ة قدمي ��ا -من �أج ��ل الزينة ولب�س
بدلة العرو�س .

 - 9تن ��اول طعام الغ ��داء للمدعوين  -القروة �أو
وليمة العر�س .
 - 10زف ��ة العرو� ��س  -الف ��اردة وذل ��ك بطلعة
العرو�س من بيت والدها �إىل بيت عري�سها.
�أمناط و�أ�شكال الزواج على النحو التايل:

 - 1زواج الأقارب من ابنة العم املبا�شر �أو من
احلامول ��ة �أو من العائلة للحفاظ على الأر�ض
واملرياث.
 - 2زواج الغري ��ب من حامولة �أخرى �أو من قرية
�أخرى �أو من دولة عربية �أو �أجنبية .
 - 3زواج الب ��دل  -ن ��كاح ال�شغار �أو الغرة بغرة
–يف العهود ال�سابقة  -يف الريف املقد�سي.
 - 4عطية اجلورة  -اخلطوبة منذ الوالدة –يف
الزمن الفائت.
 - 5زواج اخلطيف ��ة الت ��ي ته ��رب م ��ع �صديقها
�أو ع�شيقها-يف العهود الغابرة-تقاليد طائفة
ال�شرك�س.
ويك ��ون عادة �سن الزواج للفت ��اة من � 15سنة
وما فوق ولل�شاب من � 18سنة وما فوق .
وتط ��ورت الع ��ادات نتيج ��ة التط ��ور العام يف
املجتمع ف�أ�صبحت تقام حفالت اخلطوبة والزواج

يف ال�ص ��االت على �أنغام الف ��رق املو�سيقية والدي
جي.
 - 6وم ��ن ع ��ادات �أه ��ل القد� ��س ير�س ��ل الأهل
الفتاة �إىل عند �سيدة كبرية يف ال�سن �أو زوجة
�أح ��د الوجهاء لكي تتعلم فن ��ون الطبخ و�إدارة
املن ��زل وتهيئته ��ا لل ��زواج وكان طاب ��ع الزواج
�أر�ستقراطي عند العائالت يف القد�س.
وقب ��ل الع ��ام 1948م تذك ��ر ال�سي ��دة ماهرة
الدج ��اين �أن �أح ��د وجه ��اء منطق ��ة عم ��ان تقدم
لطلب فتاة دجانية وميتلك الإمكانات املادية ولكن
رف�ض ��ت العائلة تزويجه والإ�ص ��رار على �إعطائها
لأح ��د �أبناء العائلة وهذا التقلي ��د �أدى �إىل ارتفاع
ن�سبة العنو�سة و�سن الزواج عند الفتيات.
“ ويف القد�س حت�ضر �سيدة من طرف ال�شاب
وتخ�ب�ر �أهل البن ��ت ب�أن فالنا يرغ ��ب يف طلب يد
الفت ��اة و�أن ي�صاهرهم وبعد املوافقة يح�ضر �أهل
العري�س حاملني معهم �صن ��دوق ق�ش م�صنوع من
اخليزران ويو�ضع بداخل ��ه الليمون وال�سكر والنب
وعلب امللب�س ويغطى بال�ست ��ان وفوق الغطاء ورود
بالإ�ضاف ��ة �إىل �شنط ��ة موجود بها امله ��ر وامل�صاغ
م ��ن الذهب ومالب� ��س للعرو� ��س وهدي ��ة لوالدها
ووالته ��ا و�أف ��راد عائلته ��ا وتكون مغط ��اة بال�ستان
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ومزين ��ة بالورود ،وعند دخول بي ��ت والد العرو�س
يقف الرجال يف �ساح ��ة البيت �صفني على اليمني
والي�سار وهم يحملون ال�صندوق� ،أما الن�ساء فيكن
حام�ل�ات ال�شنط ��ة مهلالت بالزغاري ��د والأغاين
وتعيني ي ��وم العر�س بر�ش قالب �سك ��ر وماء الورد
ب ��دل كرت الفرح ويوم العر� ��س ترق�ص ن�ساء �أهل
العري� ��س فقط �أم ��ا ن�ساء �أه ��ل العرو� ��س يلتزمن
ال�صمت”.م ��ن �سمي ��ة اخلالدي-جمعي ��ة قري ��ة
املعلمات يف القد�س.
كما تغ�ي�ر املهر ف�ص ��ار كتابة �شق ��ة �أو �سيارة
�أو حم ��ل با�سمها .وللفت ��اة حرية االختي ��ار للزوج
وتال�شى زواج اجل ��ورة والبدل واخلطيفة ومل يعد
قائما ه ��ذا النمط الي ��وم ونتيجة ح�ص ��ول الفتاة
على الهوي ��ة الزرقاء-بطاقة الهوي ��ة الإ�سرائيلية
�أ�صبح ��ت الع�صمة بيده ��ا وت�ستطي ��ع التوجه �إىل
املحاك ��م الإ�سرائيلية يف �أي م�شكلة ب�سيطة ويكون
العق ��اب م�ضاع ��ف للرجل ف�إذا رف ��ع �صوته عليها
يبعد م�سافة ن�صف كيلو م�ت�ر هوائي و�إذا �صفعها
بيده على وجهه يحكم �سبع �سنوات �سجن ًا.
ومن امل�صطلحات ال�شعبية املتعلقة بالزواج
�أهمها -:

الطلبة ،العطية ،ق ��راءة الفاحتة ،طلب اليد،
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امل�صاه ��رة ،امله ��ر امل�ؤج ��ل واملعج ��ل ،التلبي�س ��ة،
الدعوة ،اللوج ،التعليل ��ة وال�سهرة ،الك�سوة،الغناء
ال�شعب ��ي ،ال�سام ��ر والدحي ��ة ،احلن ��ة ،الزغاريد
والرتاوي ��د واملهاه ��اة ،الق ��روة  -الوليم ��ة ،عق ��د
القران ،النقوط ،الفاردة ،الزفة ،ثوب االم ،بل�صة
الع ��م واخلال� ،شالة ال�شب ��اب ،ال�صمدة ،اجللوة،
ال�صبحي ��ة  -فط ��ور العر�س ��ان ،الرق� ��ص ،الغناء
اجللوى ونقوط العري�س ال�صبحية  -فطور وغداء
العر�سان على والد العرو�س -زيارة العرو�س لبيت
والده ��ا بعد انق�ضاء الأ�سب ��وع  -املباركة بالهدايا
والنقوط للعر�سان.
ومن �ألفاظ املباركة يف العر�س:

مربوك ال ��زواج ،م�ب�روك العري� ��س ،مربوكة
العرو�س،تبك ��ري بال�صب ��ي ،مربوك ال ��دار� ،سبع
بركات،يا ريته مربوك� ،إن �شاء اهلل تفرح وتتهنى،
يظل �شملك مع �شمله مدى احلياة.
عادات احلمل والوالدة
تتطل ��ع الأ�س ��رة للإجناب لزيادة ع ��دد �أفراد
الأ�سرة – العزوة ,ولتثبي ��ت املر�أة وتلبية حاجتها
م ��ن داف ��ع الأموم ��ة حي ��ث تق ��وم امل ��ر�أة بعم ��ل

الفحو�صات الالزمة مبراجعة الأطباء �أو الداية �أو
ال�شي ��خ ( املعالج ال�شعبي ) -ومن �أعرا�ض احلمل
من انقط ��اع ال ��دورة والتقي�ؤ والدوخ ��ان والوحام
وانتفاخ البطن وظهور حركة اجلنني.
حت ��اول املر�أة حاليا معرفة جن�س اجلنني عن
طري ��ق الت�صوي ��ر التلفزيوين حيث تق ��وم بتجهيز
مالب� ��س الطف ��ل وغالب� � ًا م ��ا جته ��ز ال�شنط ��ة �أم
العرو�س �إذا كان الولد بكر ًا وتتم الوالدة يف البيت
ع ��ن طريق الداي ��ة �أو طبيب البل ��دة �أو امل�ست�شفى
وبع ��د ال ��والدة تتم ت�سمي ��ة اجلنني واختي ��ار ا�سم
ل ��ه ثم متليح اجلنني وحمام ��ه وبعدها رفع الآذان
وقراءة القران يف �أذنيه ثم �إعطا�ؤه لأمه لإر�ضاعه
وتلحي�سه ال�سمن وال�سكر.
يقوم والد الطفل بذبح �شاة (فدو) عن الطفل
ووقاي ��ة له وت�سم ��ى العقيق ��ة وكذلك كتاب ��ة ورقة
احلليب �أو اللنب وتعليقها على �صدر الطفل.
�أما الفطام فيت ��م بو�ضع مادة مرة على حلمة
الث ��دي وتقوم عم ��ة الطف ��ل �أو خالته بف ��رك لثته
حت ��ى ت�سرع بالت�سنني وتدريب الطفل على اجلري
وامل�ش ��ي وبعده ��ا خت ��ان �أو طه ��ور الطف ��ل �إما يف
الأ�سبوع الأول من ال ��والدة �أو بعد �أربعني يوم ًا من
والدته .

كانت ظاه ��رة القابالت منت�ش ��رة يف القد�س
وا�شته ��رت منه ��ن القابلة جنالء الي ��ايف يف حارة
ال�سعدي ��ة وفريدة غيث يف حي ال�شيخ جراح وبهية
العفيفي امل�شهورة بلقب �أم الفلو �أو الفلوة يف وادي
اجلوز وا�ستيال بالن يف القطمون والبقعة.
و�س ��ادت تقالي ��د �إلبا� ��س الطفل ث ��وب مكتوب
عليه �آيات قر�آنية كي حتفظه ويعي�ش.
وبعدها يتم حتديد يوم للختان والطهور وتقام
حفلة وموك ��ب بهيج حيث ذكرت ماه ��رة الدجاين
�أن ال�سي ��د كمال الدين الدج ��اين والذي كان يتمتع
مبكانة يف دم�شق-قا�ضي� -ألب�س ابنه الثوب الأبي�ض
والرزك�شة بالأملا�س والذه ��ب وو�ضع يف عربة بزفة
من بيته �إىل امل�سجد الأق�صى ثم زاوية ومقام النبي
داود يف ح ��ي ال�شرف-حارة اليهود اليوم وكل �أبناء
العائلة قاموا بتقدمي النقوط والهدايا له.
م�صطلحات �شعبية متعلقة باحلمل والوالدة

الداي ��ة ،الوحام ،احلب ��ل ،املي�ل�اد ،الب�شارة،
الكب�سة ،خرزة النف�س ،الربن�س ،احلرز ،احلالوة،
املبارك ��ة ،العقيق ��ة ،الطهور ،ورقة الل�ب�ن� ،أ�سنان
ف ��رق وعي ��ون زرق ،التهالي ��ل ،الفرح ��ة ،ال�سرير،
القماط ،يرتبى يف عزكم ،اللي جابه اهلل خري.
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ومن �ألفاظ املباركة املرتبطة باحلمل والوالدة:

احلمد هلل على ال�سالمة ،يكرب املولود ويرتبى
يف عزك ،يا ذكر اهلل ،يا ما �شاء اهلل ،عني احل�سود
تبلى بالعمى ،يكرب وينقل ا�سمه ،اهلل ي�سندها ب�أخ
يحميها-للبنت،
عادات الأحزان

عادات الأحزان التي ت�صاحب الوفاة واملوت

يف حال ��ة امل ��وت ي�شع ��ر النا�س �شفاه ��ة �أو عن
طريق النداء يف �سماعة امل�سجد �إن فالن ًا �أو فالنة
انتق ��ل �إىل رحمته تع ��اىل �أما اليوم يت ��م الإعالن
بال�صح ��ف والإذاعات املحلي ��ة واالت�صال تلفونيا
في�أتي الأ�صدق ��اء والأقارب تلقائي� � ًا للم�شاركة يف
امل� ��أمت فيتوق ��ف الرجال عن العم ��ل ويجتمعون يف
بيت الفقيد ويخيم جو من احلزن عليهم وخا�صة
�إذا كان املتوفى �شاب ًا �أو فتاة يف ظروف غري عادية
كالقت ��ل �أو الده� ��س �أو امل ��وت املفاج ��ئ ،ويجتم ��ع
النا� ��س يف بي ��ت الفقي ��د ويجهز نف ��ر منهم القرب
ويقوم �آخرون بتغ�سيل امليت وتكفينه وي�سري املوكب
اجلنائ ��زي من بي ��ت الفقي ��د �إىل امل�سجد وهناك
ي�صل ��ى عليه �صالة اجلنازة ث ��م ي�سري املوكب �إىل
املق�ب�رة ويدفن امليت ويقوم �أح ��د الدعاة بالوعظ
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والإر�ش ��اد وتذك�ي�ر النا� ��س بفناء الدني ��ا والدعاء
للميت ويقر�أ اجلميع الفاحتة على روح الفقيد.
كان تكف�ي�ن املي ��ت بعد غ�سل ��ه ب�سبع ��ة �أكفان
وتك ��ون من احلري ��ر �أو من قما� ��ش البفت ويو�ضع
معه ��ا احلن ��ة وال�صاب ��ون وليف ��ة وطا�س ��ة م ��اء
نحا�سية-جه ��از امليت-وكلم ��ا م ��رت ال�صينية يف
�إحدى اال�سواق �أو احلواري-احلارات� -أو املقاهي
يقف النا�س احرتاما للميت واهله �سواء عرفوه او
مل يعرفوه.من �سمية اخلالدي-قرية املعلمات.
�أ�ش ��ارت التقالي ��د والطقو� ��س ال�سائدة بامليت
بحمل ��ه عل ��ى النع� ��ش وزي ��ارة امل�سج ��د الأق�ص ��ى
وال�صالة عليه وحمل ��ه �إىل املقام �أو الزاوية التي
تتب ��ع لها العائلة وو�ضع �سج ��ادة على النع�ش وكان
�أه ��ل امليت يح�ضرون �صرة م ��ن الذهب �أو الف�ضة
للتفري ��ق ع ��ن املي ��ت وتعط ��ى لل�شيخ ال ��ذي غ�سله
فريجعها �إىل ال�شي ��خ املقرئ وهكذا حتى متر عن
�أكرب عدد ممكن من النا�س.
وتقام ثالث و�سطيات،الو�سطية الأوىل للرجال
يف اليوم الثاين للدفن وو�سطية ال�سيدات يف اليوم
الثال ��ث للدف ��ن وكل يوم �أربع ��اء ت�ستقب ��ل الن�ساء
املعزيات لغاي ��ة يوم الأربعني وال يزار املري�ض يوم
الأربعاء بعيدا عن رمي الفال.

يق ��ام يف بي ��ت الفقي ��د مرا�سي ��م اال�ستقب ��ال
للمعزي ��ن وي�ستمر مل ��دة ثالثة �أيام تلب� ��س الن�ساء
املالب� ��س ال�سوداء داللة على احلداد واحلزن على
الفقي ��د وي�ستقبل ��ن املعزي ��ات  ،ويتن ��اول املعزون
القه ��وة ال�س ��ادة حي ��ث يخيم جو الأ�س ��ى واحلزن
عليه ��م ويتبادل ��ون جميع� � ًا احلدي ��ث بقولهم لآل
الفقيد (عظم اهلل �أجركم)  ,فريد ه�ؤالء (�شكر
اهلل �سعيكم )ويكون حداد الرجال ب�إطالة اللحي,
وي�صن ��ع الأقارب �أو اجل�ي�ران طعام ًا لأهل الفقيد
وبعدها يطلب املعزون من �أقارب الفقيد تعيني يوم
لتن ��اول طعام الغ ��داء �أو الع�شاء ويف ليلة اخلمي�س
ي�صن ��ع �أه ��ل املي ��ت ع�ش ��اء م ��ن املفت ��ول �أو الأرز
واللح ��م ي�أكل منه املعزون واجلريان والفقراء ويف
ليلة الأربعني ي�صنع نف�س الع�شاء وبعدها ين�صرف
�أهل الفقيد لأعمالهم و�إذا انقطعت بع�ض الأفراح
ب�سب ��ب امل� ��أمت ف�إنها تق ��ام بعد الأربع�ي�ن ويف يوم
العي ��د مين ��ع �أه ��ل الفقي ��د م ��ن �إج ��راءات العيد
ماعدا �إقامة ال�صالة وق ��راءة القر�آن �أو الرتاتيل
الدينية للم�سيحيني وتوزيع احللوى عن روح امليت
عل ��ى القرب �أو عند باب امل�سج ��د وي�أتي النا�س من
الأق ��ارب لزيارته ��م وموا�ساتهم يف ه ��ذا امل�صاب

اجللل ,و�أما بالن�سبة لل�شهيد فيكون املوكب عر�س ًا
فل�سطيني� � ًا ترف ��ع في ��ه الأع�ل�ام وتزغ ��رد الن�سوة
ويكون بيت الأجر مهرجان� � ًا خطابيا لكافة القوى
الوطنية والإ�سالمية .
وتقام مرا�سيم اخلمي�س الأول ب�إح�ضار ال�شيخ
املقرئ لق ��راءة القر�آن وتزوي ��ده بالبي�ض امل�سلوق
–الرب�شت -ليحافظ على �صوته ويفاخلمي�سالثاين
والثالث وتقدمي الع�شاء بعد انق�ضاء الأربعني.
ي�سم ��ى �أكل املي ��ت « بال�سوادي�س ��ت» وه ��و من
اللح ��م املطب ��وخ والب�صل بكميات كب�ي�رة وكذلك
احللو من الأرز امل�سلوق عليه قرفة وي�سمى بالوزرة
ويقدم ي ��وم الأربع ��اء بينما ي ��وم اخلمي�س تذهب
ال�سي ��دات م ��ن �أقارب املي ��ت لزيارت ��ه يف املقربة
وكذل ��ك يوم  37من الوف ��اة �أو يوم  39من الوفاة
وجتل� ��س الن�ساء دون ح ��راك �أو حديث.من �سمية
اخلالدي-جمعية قرية املعلمات.
ومن امل�صطلحات املرافقة

عظم اهلل �أجركم� ،شك ��ر اهلل �سعيكم� ،سدادة
ال�شر� ،آخر الأحزان ،الدامي اهلل ،البقية يف حياتكم
اللي ,يخلف ما مات ,وني�سة ،خمي�س الأموات.
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عادات الطالق
نتيج ��ة للخالف ��ات العائلي ��ة �أو ع ��دم التوافق
الأ�س ��ري واالجتماع ��ي تن�ش�أ م�شاحن ��ات بني املرء
وزوج ��ه في�ضرب الزوج زوجته فتقرر الذهاب �إىل
بيت �أهله ��ا �أو �أن الزوج يطل ��ق �أن تخرج �إىل بيت
�أهلها ويف الع ��رف ال�شعبي ت�سمى (حردانة) غري
را�ضية وم�ستاءة من العي�ش مع الزوج وقد يلحقها
جمموعة م ��ن �أقارب الزوج ك ��ي يردوها �إىل بيت
زوجها وهن ��ا تقطع الفتوى عند ال�شي ��خ ولكن �إذا
تعنت الأه ��ل ورف�ض ��وا �إرجاعه ��ا وانق�ضت العدة
يلج�أ �إىل املحاك ��م ال�شرعية للبت يف الأمر ولفظة
عل ��ي الط�ل�اق ت�ستخ ��دم يف البلدة م ��ن قبل كبار
ال�س ��ن للق�سم واليمني �أحيان ��ا فمث ًال علي الطالق
لت�أكل �أي �أق�سم عليك �أن ت�أكل .
والطالق هو �أبغ�ض احلالل �إىل اهلل وقد تعي�ش
املطلق ��ة يف ظروف ونظرة اجتماعي ��ة دونية وقد ال
تت ��زوج طيلة حياته ��ا خا�ص ��ة �إذا كان �أوالدها كبار
ال�سن فتف�ضل العي�ش بجانبهم وتربيهم وترعاهم.
وذك ��رت املربي ��ة وداد غي ��ث �أن والده ��ا عمل
عل ��ى �إرج ��اع ع ��دة ن�س ��وة �إىل بي ��وت �أزواجه ��ن
بال ��ود واملعروف و�أدى ذل ��ك �إىل ا�ستمرار احلياة
الزوجية.
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ومن امل�صطلح ��ات املرافقة للطالق:حردانة،
زعالن ��ة ،معولة ،مطلق ��ة ،جاهة ،دع ��وة� ،شهود،
م�صاريف .
وللإجاب ��ة عل ��ى ال�س� ��ؤال الثاين م ��ا التقاليد
ال�شائعة يف القد�س والريف املقد�سي وامل�صطلحات
واملف ��ردات ال�شعبي ��ة املرتبط ��ة بها؟ عل ��ى النحو
التايل:
التقاليد
التقالي ��د ه ��ي طائف ��ة م ��ن قواع ��د ال�سل ��وك
اخلا�ص ��ة بطبيعة معين ��ة �أو طائفة معين ��ة �أو بيئة
حملي ��ة �ش�أنه ��ا �ش� ��أن الع ��ادات باجل�ب�ر والإلزام
ومنها:
تقاليد العونة
بحكم قوة الرابطة االجتماعية بني الأفراد يف
البل ��دة والت�ضامن الع�ض ��وي والرغبة يف م�ساعدة
الآخرين يفر�ض على ال�شخ� ��ص (العونة) للنا�س
بدون مقابل والعونة ه ��ي م�ساعدة الآخرين لأداء
عمل ما بدون مقابل ،وتقاليد العونة تخ�ضع لنظام
تبادل اخلدمات يف الوجدان ال�شعبي .

جم ��ال العونة الفردية تع ��ود للفرد ورغبته يف
امل�ساع ��دة و�أم ��ا العون ��ة اجلماعية فق ��د كانت يف
حال ��ة �سق ��ف البي ��ت -العق ��دة � -أو يف احل�صاد
والأعم ��ال الزراعي ��ة الأخرى-حي ��ث ميلك بع�ض
�أثري ��اء القد�س قرى كامل ��ة وم�ساحات وا�سعة من
الأرا�ض ��ي� ،أما عون ��ة العقدة فق ��د تال�شت اليوم
ويرج ��ع ذلك �إىل تغ�ي�ر الو�ض ��ع االقت�صادي لدى
الأف ��راد حي ��ث يق ��وم البن ��اء اليوم عل ��ى �إعطائه
للمتعهد كام ًال من الأ�سا�س وحتى ال�سقف .
وذك ��رت املربي ��ة وداد غي ��ث �أن بيتهم-بي ��ت
العائلة-عق ��د بنظ ��ام العون ��ة و�أن والده ��ا �صن ��ع
طعاما م ��ن اللح ��م والأرز للم�ساعدين-العوينة-
من الأقارب واجلريان والأ�صدقاء.
و�أ�صبح اليوم م�صطلح العمل التطوعي والذي
ت�ش ��رف علي ��ه امل�ؤ�س�س ��ات واجلمعي ��ات والأندي ��ة
والربام ��ج العامل ��ة يف املجال االجتماع ��ي بديال
للعونة التي كانت �سائدة يف الزمن املتقدم.
تقاليد اجلوار
حق ��وق اجلار ه ��ي مبثابة د�ست ��ور غري مكتوب
يف �أذه ��ان الأ�شخا�ص وه ��ي قانون عريف يخ�ضع له

الأفراد للمحافظة على ح�س ��ن العالقات ومراعاة
اجلريان بع�ضهم بع�ض� � ًا والتزام ًا بقواعد الإ�سالم
يف حق ��وق اجل ��ار ويف البل ��دة تقوم تقالي ��د اجلوار
با�ستقبالال�ساكنالقدميلل�ساكناجلديد(ب�إنزاله)
وه ��ي من�سف من اللح ��م والأرز وهذه مدعاة للجار
اجلدي ��د للم�شارك ��ة يف الأف ��راح والأت ��راح وتقوية
العالق ��ات حيث يك ��ون بينهم عي� ��ش وملح يحافظ
كل م ��ن اجلريان عل ��ى الآخر  ,عل ��ى ماله وعر�ضه
وممتلكاته وبعد ذلك ينظم اجلريان زيارات للجار
اجلديد حيث يتبادلون احلدي ��ث وي�شربون القهوة
وال�ش ��اي و�أحيان ًا يتناولون الطع ��ام ويف حالة جني
املح�صول ير�سل للجريان اجل ��دد كمية من العنب
والتني �أو اخل�ض ��راوات �إذا مل يكن لديه ذلك وبعد
ذلك يعترب اجلار اجلدي ��د من خارج البلدة واحد ًا
من �أبن ��اء املنطقة وعلي ��ه احرتام اجل�ي�رة و�صون
العر� ��ض و�إال تقام عليه �أق�صى العقوبات .والنظام
العريف يطلب املحافظة على اجل ��ار ومنها الأمثال
ال�شعبية جارك القري ��ب وال �أخوك البعيد ،واجلار
للجار ولو جار ،والنبي و�صى على �سابع جار ،واجلار
ما ي�ستغني عن اجلار.
وحت ��دد امل ��ر�أة ي ��وم ا�ستقبال له ��ا حيث تهيئ
البيت وحت�ضر امل�أك ��والت وامل�شروبات واملك�سرات
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والفواك ��ه واخل�ضار ويكون ي ��وم اال�ستقبال ب�شكل
دوري ويعت�ب�ر هذا اليوم ملتق ��ى ثقايف واجتماعي
وحتل فيه م�شاكل احلي.
كما تقوم جمموعة م ��ن الن�سوة بالذهاب معا
�إىل احلمام الرتكي وحم ��ام ال�سلطان للت�سامر �أو
زيارة املقابر �أو زيارة مقامات الأولياء وال�صاحلني
وتلب� ��س امل ��ر�أة يف هذا الي ��وم �أجود م ��ا لديها من
مالب�س من اجلوخ والقم�صان والدراعة والأطل�س
والطواق ��ي و�أدوات الزين ��ة م ��ن الذه ��ب والف�ضة
للمباهاة وثوب امللك للداللة على اجلمال واملكانة
االجتماعية واالقت�صادية.
ولكن خفت حدة هذه العادة لكرثة امل�ست�أجرين
وفتور العالقات االجتماعية بني النا�س.
تقاليد ال�ضيافة
بحكم املوقع اجلغرايف وبحكم املكانة املقد�سة
للقد�س وامل�سجد الأق�ص ��ى وقبة ال�صخرة وجامع
عمر وكني�سة القيام ��ة والزوايا واملقامات الدينية
وقب ��ور الأولي ��اء وال�صاحل�ي�ن وبحك ��م الوج ��دان
ال�شعبي ولتم�سك الأفراد بتقاليد ال�ضيافة وح�سن
ا�ستقبال ال�ضيوف والأ�صدقاء والغرباء عن القرية
تكون تقاليد ال�ضيافة .
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وال�ضياف ��ة و�سيل ��ة لتقوية عالق ��ات ال�صداقة
املتبادلة وكذل ��ك هي �ض ��رورة اجتماعية للتعاون
والت�آزر االجتماعي و�ضرورة �إن�سانية ملحة ح�سب
متطلبات الع�صر و�ضرورة نف�سية لإ�شعار ال�ضيف
بقيمته ومركزه و�أهميته و�إنه يعي�ش ب�أمن و�سالم.
ويف الف�ت�رات ال�سابق ��ة كان ي�سم ��ح الع ��رف
لل�شخ� ��ص ال ��ذي ي�أتي ��ه ال�ضي ��وف ولي�س ��ت لديه
ذبيح ��ة �أن ي�أخ ��ذ ر�أ�س ًا م ��ن الغنم م ��ن قطيع ما
لتوف�ي�ر الطع ��ام والق ��روة ل�ضيوفه وه ��ذه ت�سمى
يف الع ��رف بالعداية واليغرم كث�ي�ر ًا على فعلته بل
ي�سامح ح�سب قناعة �صاحب القطيع .
كان حينم ��ا ينزل ال�ضيف عل ��ى املنطقة يقوم
ب�ضيافت ��ه �أي �شخ�ص يلتقي ب ��ه و�إذا نزل ال�ضيف
على احلمولة يتن ��اول طعامه عند وجيه احلامولة
يف الي ��وم الأول ثم ي�صبح واجب تقدمي الطعام له
مو�ض ��ع املغالطة حي ��ث يتبارى الرج ��ال يف �إثبات
حقهم يف �إكرام ال�ضيف كذلك تقام قروة لل�سجني
الذي ق�ضى فرتة يف ال�سجن فيدعوه النا�س لتناول
الطعام ه ��و وعائلته وبالن�سب ��ة للزائر الذي غاب
عن البلدة فرتة طويلة تقام له الوليمة �أي�ض ًا.
كما تقام الوالئم للطالب الذي يدر�س يف دول
�أجنبية كت�شجيع له على موا�صلة الدرا�سة والعودة

بال�شه ��ادة اجلامعية رغم كل املعوقات وبعد �إنهاء
الدرا�سة والعودة بال�شهادة اجلامعية قد يقوم ويل
�أمر الطالب بعمل القروة للحامولة والأ�صدقاء .
ال�ضي ��ف يف حماي ��ة امل�ضي ��ف مال ��ه وعر�ضه
طوال وج ��وده يف البي ��ت وال�ضيف �أ�س�ي�ر املحلي،
و�إذا اعت ��دي عل ��ى ال�ضيف يف حم ��ى البيت فحقه
يف الق�ضاء الع�شائري كبري و�إذا قتل ال�ضيف عند
امل�ضيف وهذا يدعى بالدليخة فله �أربع ديات ,كما
تتطلب تقاليد ال�ضيافة من ال�ضيف املحافظة على
حرمة امل�ضيف مادي ًا ومعنوي ًا.
ولكن اليوم خفت حدة عملية ال�ضيافة النت�شار
املخابز وتوف ��ر الأكل يف املحالت واملطاعم وتوفر
ال�سيولة النقدية.
تقاليد التحية واملجاملة
التحي ��ة املتداول ��ة ه ��ي ال�سالم عليك ��م وهي
للإ�شع ��ار بالأمن والطم�أنينة وترم ��ز �إىل امل�ساملة
وجتن ��ب الأذى وكذل ��ك فهي حتية الإ�س�ل�ام و�أما
حتية العمل فهي « �صح بدنك « �إذا كان ال�شخ�ص
يعم ��ل وتعني �أن يزي ��دك اهلل ال�صح ��ة اجل�سدية
والعافية والقوة والق ��درة على حتمل م�شاق العمل
ال�صعب  ،وكذلك تطرح التحية باجليم امل�صرية
ق� � ّوك وتعني ق ��واك اهلل و�إذا قدم �شخ�ص ما على
جمموع ��ة كبرية م ��ن النا� ��س وم�صافحتهم كانت
ت�ستغ ��رق وقت ًا طوي ًال يكتف ��ي بطرح حتية جماعية
مث ��ل « العواف يا غامنني » وهن ��اك حتية املباركة
وهي(م�ب�روك )يف الأفراح والته ��اين بالنجاح �أو
ال ��زواج �أو غ�ي�ر ذلك �أما حتية املوا�س ��اة والتعزية
فه ��ي « عظم اهلل �أجركم » ف�ي�رد الآخرون «�شكر
اهلل �سعيك ��م » وحتي ��ة الأكل « هَ ُنه ��م » وهذه تكون
حينم ��ا يقدم �شخ�ص ما على جمموعة من النا�س
و�أمامه ��م الأكل فيك ��ون ردهم له « و�أن ��ت ِمنهم »
�أي تف�ض ��ل وبع ��د االنتهاء من عملي ��ة الأكل يطرح
ال�شخ� ��ص ق ��ول ِيخ ُِل ��ف �أي خملوف باحل�ل�ال �أو
ياريته دامي �أي ي�ستمر اخلري عليكم وحينما يقدم
�شخ� ��ص ما عل ��ى جمموعة م ��ن النا� ��س ي�شتغلون
باملح�ص ��ول �أو يرع ��ون قطيع ًا م ��ن املا�شية يطرح

عليهم ما �شاء اهلل �أو اهلل يبارك �أو يا ذكر اهلل.
كان على املر�أة �أن تقبل يد زوجها حينما يرجع
من ال�سفر �أو من العمل  ،وحينما تريد الزوجة �أن
حتدث والد زوجها تقول له يا �سيدي.
ومن م�صطلحات املجامالت:

م�ب�روك ،اهلل يب ��ارك فيكم ،عقب ��ال عندك،
عقبال امل�شتهي� ،إن �ش ��اء اهلل عقبال الأوالد ،اهلل
يعو� ��ض عليك ��م �صبيان� ،إن �ش ��اء اهلل يف عر�سك،
فرحتك ،مي�سور غامن ،يخلف عليك ،ياريتة دامي،
تف�ضل ��وا على املق�س ��وم �أو على املي�س ��ور ،كل �سنة
و�أنت �سامل ،كل عام و�أنتم بخري� ،إن �شاء اهلل تعود
�س ��امل و غ ��امن ،حج م�ب�رور و�سعي م�شك ��ور وذنب
مغف ��ور ،احلمد هلل عل ��ى ال�سالم ��ة ،يعي�ش وينقل
ا�سمه ،يرتبى يف �سندك ،ملبو�س الهنا ،عظم اللة
�أجرك ��م� ،شك ��ر اهلل �سعيك ��م ،البقي ��ة يف حياتك،
م ��ا عليك �شر ،م�شافى ومعاف ��ى ،من زمزم ،تقبل
اهلل طاعتكم ،مثل م ��ا ودعت تالقي� ،صح بدنك،
اهلل يعطي ��ك العافية ,رحمك ��م اهلل� ،أثابكم اهلل،
ن�ش ��و ويف احلارة انت�شو ،ا�سمك بال زغره ،وال�سبع
تنعام ،واللي قالها اخلليلي ( والنعم ) ،يكف عنك
�شرها ،ما تقا�سي حرها ،عامر� ،صحتني وعافية،
ت�صب ��ح  -مت�س ��ي عل ��ى خ�ي�ر ،نهاركم �سعي ��د ،يا
�ساتر،د�ستورك معك وتف�ضل� ،شرواك من عندي،
والته ��ون ،بخاطرك ��م  -تالق ��ي خ�ي�ر ،والقطعان
بكالمك ( بهرجك )� ،سبقتك باملوت  -عدوينك،
�أ�صل ��ك طي ��ب ،م ��ن عيلة طيب ��ة ،الراي ��ة البي�ضة
لف�ل�ان ،حا�ش ��اك� ،شوفيتم ،عوفيت ��م ،نعيم ًا،اهلل
ينعم عليك ،ي�سلم �إيديك  -و�إيديك ،على الربكة،
ح�ضرت يا بركة .
امل�سبات:
�ألفاظ امل�سبات املبا�شره �أو غري املبا�شرة التي
توجه �إىل �شخ�ص �أو العائلة �أو احلمولة �أو البلد �أو
امللة �أو الرجل �أو املر�أة �أوم�سبات دينية �أو للما�شية
�أو الأ�شجار �أو املمتل ��كات فمنها �إهانة ومنها �شتم
ومنه ��ا بق�صد امل ��زاح وقد تكون امل�سب ��ات باللفظ
�أو الإ�ش ��ارة �أو احلرك ��ة ومنه ��ا امل�سب ��ات البدنية
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اجل�سمي ��ة �أوم�سب ��ات على �شكل دع ��وة �أو م�سبات
خلقية �أو على �شكل لعنة �أو �ألفاظ جن�سية �أو �ألفاظ
فيها �إ�ساءة �إىل وطنية ال�شخ�ص ون�ضاله ونتجنب
�إيراد امل�سبات للح�سا�سية االجتماعية .
ملحق العادات والتقاليد يف املثل ال�شعبي
 اك�سر عظم وال تك�سر عاده. كيف حالك زي �أهل بلدك. �أكذب من �شاب تغرب وختيار مات جيله. اللي فيه عادة ما بغريها. العود على منبته. ابن ��ك على ما ربيتيه ،وج ��وزك زوجك-على ماظريتيه-عودتيه.
 اللي ير�ضى بالقليل ي�سكن القد�س واخلليل. القد�س واخلليل ال يعرف �أهلهما اجلوع. �أعط الكر�سي للقد�سي كل �شيء عادة حتى العبادة. بن ��ت الع ��م حمال ��ة اجلف ��ا �أم ��ا الغريب ��ة بدهاتدليل.
 دفنوا العزيز وحطوا الأعز-الأكل. -نا�س يف عزاها ونا�س يف هناها.

�صور املقال من الكاتب
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العادات يف الزجل ال�شعبي
عادتنا اكرام ال�ضيف..
باحلجر قمنا وبال�سيف *****
تانبنيك دولتنا.عادتننا اكرام اكرام ال�ضيف *****
وما بنغري عادتنا .العادات العربية *****
كلها نخوة وحمية.ما بنهاب املنية *****
تا نعليك رايتنا.ما بنن�سى فعل االبطال *****
اللي ا�ست�شهدوا بلبنان.ما فينا وال جبان *****
ا�سالوا انتفا�ضتنا.بالهباتال�شعبية *****
اربحنا مية يف املية.الراية الفل�سطينية *****
برتفرف فوق �صخرتنا.بالوحدة واهلل يا نا�س *****
نبني الدولة عا�سا�س.واللي ماعنده اح�سا�س*****
يرحل خارج دولتنا�.صب القهوة ومعها الهيل *****
ا�سقي �ضيوفك واالهل.واغلق دروب اجلهل *****
واعال فوق بامتنا.غايل الوطن غايل *****
ا�سمك يف ال�سما ياليل.واللي بيجهل عنواين *****
القد�س هو يتنا.ما بنى قد�س االقدا�س *****
من املكرب ملخما�س.عاالق�صى احنا حرا�س *****
تا نحمي عا�صمتنا.اوعوا اجلهل يعميكم *****
دم ال�شريان بعطيكم.اهلل بعينه بحميكم *****
يا اهلنا وعزوتنا.

املراجع و امل�صادر

•عب ��د اللطي ��ف عقل:عل ��م النف� ��س االجتماعي,طبعة
�أوىل 1985م نابل�س.

•�أع ��داد 12-1م ��ن جمل ��ة ال�سنابل الت ��ي ت�صدر عن
مركز ال�سنابل للرتاث ال�شعبي.

•عم ��ر حمدان:العم ��ارة ال�شعبي ��ة يف فل�سط�ي�ن،ط
،1مرك ��ز الرتاث ال�شعب ��ي –جمعية �إنعا� ��ش الأ�سرة
1996م.

•�أعداد 40-1من جملة الرتاث واملجتمع التي ت�صدر
عن مركز الرتاث ال�شعبي يف جمعية �إنعا�ش الأ�سرة-
البرية.

•�شك ��ري عراف:الأر� ��ض والإن�س ��ان واجلهد-درا�س ��ة
حل�ضارتنا املادية على �أر�ضنا،ط، 2اجلليل للتجليد-
مطبعة �أخوان-تر�شيحا1993،م.

•د.عبد اللطي ��ف الربغوثي:القامو�س العربي ال�شعبي
الفل�سطيني،اجل ��زء الثاين،جمعي ��ة �إنعا�ش الأ�سرة-
البرية1993م�-صفحة .171

املراجع و امل�صادر
•د .ناج ��ي عبد اجلبار وعدله غو�شه:دليل متحف
ال�ت�راث ال�شعب ��ي يف جمعي ��ة �إنعا� ��ش الأ�س ��رة-
البرية
•نبيل عن ��اين و�سليم ��ان من�صور:دلي ��ل التطريز
الفل�سطين ��ي،ظ، 4مرك ��ز ال�ت�راث ال�شعب ��ي يف
جمعية �إنعا�ش الأ�سرة2004،م).
•د� .شك ��ري ع ��راف  -احلري ��ر  -م ��ن م�ص ��ادر
االقت�ص ��اد الفل�سطين ��ي  -الطبع ��ة الأوىل -
بتاري ��خ كانون ث ��اين �� � ،1997ص 311 - 304
(مقتب�س).
•ثائر العط ��اري وع ��ادل يحيى:احل ��رف اليدوية
التقليدي ��ة الفل�سطينية-امل�ؤ�س�س ��ة الفل�سطيني ��ة
للتبادل الثقايف،رام اهلل 2008م.
•د�.إبراهي ��م ح�سن ��ي ربايعه:احلي ��اة االجتماعية
يف القد� ��س من خالل �سجالت القد�س العثمانية
يف الق ��رن ال�ساب ��ع ع�ش ��ر املي�ل�اد ،نورق ��ة عمل
مقدم ��ة اىل م�ؤمتر ال�ت�راث ال�شعبي الفل�سطيني
هوي ��ة وانتم ��اء جامع ��ة القد� ��س املفتوح ��ة
2007/11/17م.
•املو�سوعة الفل�سطيني ��ة �أربعة �أجزاء-دار ميالنو
للن�شر-ايطاليا.
•وداد غي ��ث �أم هاين مربية متقاعدة من املدر�سة
املامونية يف القد�س-من بيت اك�سا زوجة ح�سني
غيث من �سكان ال�شيخ جراح2010/10/5.م.
•�سمي ��ة اخلالدي:مربي ��ة متقاعدة م ��ن املدر�سة
النظامي ��ة يف القد�س و�أمينة �سر جمعية االحتاد
الن�سائي العربي يف القد�س 2010/10/7م.
•بي ��ان الن�شا�شيبي:مدي ��رة كلي ��ة رام اهلل للبنات
�سابقا-مربية متقاعدة  2010/10/8م.
•ماهرة الدجاين:رئي�سة جمل�س �أمناء دار الطفل
العربي يف القد�س  2010/10/6م.
•ب�ش�ي�ر بركا:كباح ��ث يف دار الطف ��ل العرب ��ي يف
القد�س 2010/10/6م.
•مو�س ��ى عول�ش:كباحث يف ال�ت�راث ال�شعبي-بري
زيت 2010/10/9م.
•رب ��ى امليمي:برنام ��ج عل ��ي �صوت ��ك يف م�ؤ�س�سة
بياالرا-عر�س بيت حنينا.

�إدري�س حممد �صقر جرادات
فل�سطني
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المعتقدات الشعبية في
مناطق السباسب التونسية

العرعارة “�ساملة” البا�سقة يف و�سط �أدمي �أر�ض طبيعية بالـﭭرﭭارة/حيدرة

يشكل التراث الثقافي والروحي الشعبي بكل
تجلياته على مختلف المعارف و الفنون وغيرها
مجاال حيا وخصبا ل��كل عمل إبداعي فيه إضافة
ودافعا النطالقة ثقافية وحتى مشروع نهضوي.
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ويعد هذا الرتاث م�صدر �إثراء معريف ال غنى
عن ��ه ،ناهيك �أن ميث ��ل عمقنا التاريخ ��ي وذاكرة
الأج ��داد ،وعالق ��ة الإن�س ��ان بال ��روح الأخ�ض ��ر
« »Green Spiritكان ��ت من ��ذ بواكري رحلته يف
هذا الكون ،ومنذ القدمي �أوىل هذا الإن�سان العاقل
عناية خا�ص ��ة بالنباتات ومنحه ��ا قد�سية خا�صة
من ��ذ الح ��ظ كل التغ�ي�رات التي حتل عل ��ى �سطح
الأر� ��ض خ�ل�ال دورة الف�ص ��ول وظه ��ور النباتات
وخ�ض ��رة ال�شجر يف ف�صل الربيع ث ��م ا�صفرارها
و�سقوطها يف ف�صل اخلريف ،وهذا ما جعله يعي�ش
قلق ��ا متجددا ح�سب الزمان ومدى ت�أثرها بعوامل
وتب ��ادالت دورة الف�صول وغياب مظاهر اخل�ضرة
يف ال�صح ��اري والغابات فكانت لهفته �شديدة وهو
ينتظر ع ��ودة ال ��روح النباتي ��ة وا�ستمرارية دورة
احلي ��اة ،لذل ��ك �أوجد �آله ��ة ارتبط ��ت باخل�صب
واحلي ��اة فكان ��ت «ع�شت ��ار» الرافدي ��ة �أم ��ا كربى
للجن�س الب�ش ��رى يف امل�شرق و«تانيت» القرطاجية
يف ب�ل�اد املغرب البونية (البونقي ��ة) ،فكانت روح
الغاب ممثلة يف ال�شجر و�أخذت قد�سيتها بروحها
ال بج�سمها ك�شجرة.
وق ��د عرفتها كل احل�ضارات م ��ن ال�صني �إىل
باب ��ل �إىل �أر� ��ض دمل ��ون عل ��ى اخللي ��ج �إىل م�صر
الفرعونية �إىل جمال قرطاج والنوميديني و�أمازيغ
املغ ��رب الأو�سط (اجلزائ ��ر) والأق�صى (املغرب
احلايل).
ومازالت هذه الروح الطقو�سية «حية وتتعاي�ش
م ��ع الإن�س ��ان بفطرت ��ه يف عديد املناط ��ق بالبالد
التون�سية وخا�صة يف املناطق الداخلية حيث التنوع
التاريخي للإثنيات فنجد قبائل العرب الهالليني
م ��ع قبائل ذات �أ�صول نوميدية �أمازيغية .فمنطقة
ال�سبا�سب حيث وجدت �آخ ��ر ممالك البيزنطيني
الداخلي ��ة بالب�ل�اد التون�سي ��ة وبالتحدي ��د يف
�سفيطل ��ة � /سبيطلة و�شمل هذا املجال كل مناطق
ال�سبا�س ��ب وكانت حيدرة (ميدرة ح�سب الت�سمية
الرومانية) �ضمن هذا املجال ال�سبا�سبي ،وعرفت
ه ��ذه الناحية وجمالها الريف ��ي ،طقو�سا ذات بعد
قد�س ��ي لل ��روح الأخ�ضر وحظ ��ي �شج ��ر العرعار

املعم ��ر ب�إجالل الأهايل ملا يرم ��ز �إليه من قد�سية
وروحانية خا�صة فالبع�ض من هذه الأ�شجار يحرق
لها البخ ��ور وت�ضاء ال�شموع وحرم ه ��ذه الأ�شجار
ق ��د مت حتويط ��ه ليك ��ون جم ��اال �آمن ��ا للم�ؤمن�ي�ن
والعرعار ك�شجر له ا�ستعماالت يف عادات الأهايل
وتقاليده ��م فمن ��ه ي�ستخ ��رج القط ��ران وب�أوراقه
املخ�ض ��رة عل ��ى ال ��دوام ت�صنع الأدوي ��ة ال�شعبية
ومنه ��ا يخلط البخور الرم�ض ��اين �سبعة وع�شرين
عن ��د اجلريدي ��ة �أو «املجموعة» عند بقي ��ة �سكان
الب�ل�اد التون�سية ،فعالج النف�س والنظري واحل�سد
ال يعالج �إال بحرق هذا ال�صنف املحلي من البخور
الرم�ضاين...
فاملخيال احليدري تتجل ��ى فيه قد�سية الروح
الأخ�ضر �أو روح العرعار اخلالدة يف �أعماق احل�س
الوجداين للأهايل.
ففيم ��ا تتجل ��ى طقو� ��س �أه ��ايل حي ��درة م ��ع
عرعارتهم « املقد�سة » ؟
وم ��ا ه ��ي ّ�أه ��م اال�ستعم ��االت املعي�شي ��ة لهذا
ال�شجر يف �أعراف �أهايل ال�سبا�سب؟.
العادات والتقالي��د وطقو�سها الروحية يف
املوروث ال�شعبي:
�إن النب� ��ش يف تراث الأجداد ال ��ذي يعد تراثا
جماعي ��ا وذاكرة حية امت ��زج املقد� ��س بالدنيوي
املدن�س وفقا الهتمامات الفرد امل�ؤمن.
و يف ثقافتنا ال�شعبية الكثري و املحكي منها على
�سبيل التخ�صي�ص فيه العدي ��د من اال�ستفهامات
الت ��ي تفر� ��ض علينا ال�سع ��ي ال�ستنط ��اق ما ميكن
وا�ستخ ��راج بواطنها ودررها الكامنة والتي حتتاج
من ��ا مزي ��د البحث يف الدالل ��ة والرمزي ��ة وهو ما
يدفعنا �إىل تفح�صها يف حماولة ل�سربها وتفكيك
تل ��ك الإيح ��اءات فمعتق ��دات ال ��روح الأخ�ضر يف
منطق ��ة ال�سبا�س ��ب الغربية من الب�ل�اد التون�سية
نتلم�سه ��ا يف �سلوكيات الباطن ��ة والظاهرة ،وهذه
“ال ��روح” العقدي ��ة جنده ��ا يف مناط ��ق عدة يف
العامل ومازالت حية يف امل�سكوت عنه من طقو�سنا
الديني ��ة .ففي “فرنان ��ة” م ��ن والية(حمافظة)
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جندوبة بال�شم ��ال الغربي التون�سي كانت هناك “
�شج ��رة فرنان” �ضخمة وعندها يحلو اجللو�س بل
كان ��ت حتت �ضلها الوارف تعقد االتفاقيات وتربم
العقود ب ��ل اعتربت حدا فا�ص�ل�ا للجباية يف عهد
الباي ��ات احل�سيني�ي�ن فقد �أخذت بع� ��ض الأ�شجار
بعدها القد�س ��ي لوجودها يف ح ��رم �أوليائي �أو يف
�أر� ��ض املزارع الن �أهايل تلك املناطق يعتقدون �أن
ال ��ويل يرتك بركته يف ال�شجرة التي توقف عندها
�أو ا�سرتاح حتت �ضلها(.)1
فعند جامع “�سيدي ع�سكر” هناك �شجرتان
(فرن ��ان وزيت ��ون) مزروعت ��ان يف ار� ��ض املزارة
وينظر �إليها ال�سكان باعتبارها مقد�سة( ،)2وقطع
ثم ��ر الفرن ��ان م ��ن البل ��وط �أو �أغ�ص ��ان الزيتونة
يدخل �ضمن املحرمات ومن يتجر�أ على ذلك عليه
لعنات هذا الويل وغ�ضبه .ومن الأ�شجار املقد�سة
لدى قبائ ��ل خمري� :شجرة الفرن ��ان ،فتحت ظلها
يجتمع“ميع ��اد” خم�ي�ر حت ��ت �إ�ش ��راف �شيخهم
الذي يعمل على �إر�ساء العدل وحل اخلالفات بني
الأهايل(.)3
وعند ه ��ذه “الفرنان ��ة” يلتقي �شي ��خ القبيلة
مبمثلي “املحلة” طالبني منه دفع املجبى.
وهن ��اك ق�صة تر�سخ ��ت يف الذاكرة اجلمعية
عن ��د �أهايل فرنانة من قبائل خمري ،انه ملا عر�ض
قائ ��د “املحل ��ة” �أمام “ امليع ��اد” مطالب الباي
واملتمثل ��ة يف دف ��ع ال�ضرائ ��ب والقي ��ام بعملي ��ات
التجني ��د ل�شباب اجلهة( )4وفج� ��أة حركت الرياح
�أغ�ص ��ان ال�شجرة ف�ص ��رخ ال�شي ��خ مف�سرا حركة
ال�شج ��رة وك�أنها تقول ال“ :فرنان ��ة جدي قالت ال
ندي وال نع ّدي”.
“Le chêne liège mon ancêtre
à dit non: nous ne paierons pas
et nous ne ferons pas le service
)militaire”(5

وه ��ذه املقول ��ة على ل�س ��ان �شيخ ت ��راب قبائل
خم�ي�ر تكل�س ��ت يف الذاك ��رة اجلماعي ��ة للأهايل
معربة عن واقع تاريخي معا�ش �أيام البايات (.)6
و يف مدين ��ة فريان ��ة من حمافظ ��ة الق�صرين
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ب�أر� ��ض ال�سبا�س ��ب توج ��د �شج ��رة زيت ��ون معمرة
من ��ذ مئات ال�سنني اعتربه ��ا “الفراينة” امتدادا
�أوليائ ��ي ل�صلحاء فريانة على خمتلف انتماءاتهم
وكراماتهم و خ�صو�صية كل ويل منهم .
فزيتونة “ازواغر”(� )7شيخ املخيال الفرياين
ال�شعب ��ي عديد الأ�ساط�ي�ر عنها ،فمن قطع جذعا
منها تك�سر �أ�ضالعه و ال يجنى زيتونها بل يت�ساقط
وزيتها �شفاء و بركة .)8(...
ونف�س املقاربات االنرتوبولوجية �سوف ن�ضعها
يف مي ��زان البح ��ث للإبح ��ار مع الع ��ادة والطق�س
ال�شعبي يف عالقتهما بالروح الأخ�ضر عند �أهايل
حيدرة.
ويف احلقيقة �إن رحل ��ة الفرد مع ماهو معتقد
�شفوي �سمعه عن الكبار �أو تناقلته الآذان بال�سمع
يعد رافدا قويا ل�سرب �أغوار ذلك الرتاث الالمادي،
وعالقتنا بالق�ص�ص ال�شفوي و ما ين�سجه املخيال
ال�شعب ��ي عن ه� ��ؤالء الأبطال و الآله ��ة و ال�صلحاء
ويف حمطات خمتلفة من تاريخها ما قبل الإ�سالم
�إىل ما بعد الزمن احلا�ضر و املتجدد عند الكبار،
وما تلقفه �آذان ال�صغار �أ�صبح جزءا ال يتجز�أ من
تراثن ��ا وتر�س ��خ املعتقد روحي بالرغ ��م من ال�سنة
“الذادة” اجلدد عن املقد�س يف عملية �إلغاء ذلك
التوا�صل الروحاين بني معتقدات الأجداد مبا لها
وم ��ا عليها واجلان ��ب التطبيقي للمقد� ��س بلبو�سه
الإ�سالم ��ي الذي جن ��ده يتعام ��ل برق ��ي وت�سامح
كب�ي�ر مع م ��ا تكل�س وتر�سخ يف باط ��ن “امل�ؤمنني”
م ��ن ذلك الإرث ،الق�سم وه ��و يندرج �ضمن تاريخ
العقليات و الأفكار.
فك ��م كنا ن�ستم ��ع للجدات وه ��ن يروين بدون
كل ��ل �أو مل ��ل ،تل ��ك “الق�ص� ��ص” ال�شفوي ��ة ع ��ن
�أبط ��ال و�صلوا �إىل مكانة الآلهة مبا ن�سجه الرواة،
فق�ص� ��ص “را� ��س الغ ��ول” و“عن�ت�رة و عبل ��ة”
و“اجلازية الهاللية و خليف ��ة الزناتي” وتطواف
الأوالد يف �أي ��ام حمرم جلمع ن ��ذر وهدايا الأهايل
مبناطق اجلري ��د �أو احتفاالت “عمي عوف” عند
قبائل خم�ي�ر بال�شمال الغربي وه ��م يقفزون فوق
ن ��ار يرتفع لهيبها و يقفز ال�شب ��اب والكبار وحتى

حل ��واء ن�صيبها من القفز ومن تل�سعه �سياط هذه
“النار املقد�سة” يحمى من كل مر�ض ملدة �سنة
وحت ��ى هنا ن�ستوق ��ف عن ��د ق�صة “ َكح ��ل” ر�أ�س
ال�سنة الهجري ��ة ون�سج املخيال ال�شعبي الإ�سالمي
ق�ص�ص ��ا و�أ�ساط�ي�ر م ��ن ذلك ما ي ��روى انه “من
اكتحل يف حمرم لن ترمد عيناه طيلة �سنة”(.)10
وه ��ذا امل�شهد ال ��ذي يج�سمه �أه ��ايل اجلريد
يف �أوائ ��ل �شه ��ر ماي/اي ��ار ه ��و امت ��داد طبيع ��ي
لطقو� ��س اخلط ��ب الب�شري و�أعي ��اده التي جندها
عن ��د الفراعنة “ب�ش ��م الن�سيم” �أو عن ��د الفر�س
“بالن�ي�روز” ،وكما �أن للفن �صوره و�أ�شكاله �أي�ضا
ووظيفت ��ه االجتماعي ��ة( )11وبحك ��م �أن ال�ت�راث
ال�شعب ��ي عل ��م يف الإن�سانية ومن املع ��ارف املكملة
لعل ��م التاري ��خ والآثار وكله ��ا ت�شكل حلق ��ة واحدة
يف حي ��اة الإن�س ��ان ،لذلك فان درا�س ��ة الثقافة يف
�أبعادها الروحي ��ة الالمادية يع ��د عن�صر �إ�ضافة
ل ��كل جوان ��ب التاري ��خ الإن�س ��اين و�إذا بحثن ��ا يف
عملية حفر انرتوبولوجي مل�صادر احلكايات ف�إننا
جندها تنبع من رافد م�شرقي واحد( )12فمنطقة
ال�شرق الأدنى القدمي من اله�ضبة الإيرانية و�شبه
اجلزي ��رة العربية وب�ل�اد الرافدين وب�ل�اد ال�شام
فهذه الطقو� ��س واالحتفاالت ال�ضارب ��ة يف �أعماق
التاري ��خ كان رافدها ومنبع ذل ��ك ال�شرق ال�ساحر
فالآله ��ة كانت م�شرقي ��ة والإن�س ��ان الأول وبواكري
النه�ض ��ة الإن�ساني ��ة كان ��ت هناك حي ��ث ت�أ�س�ست
�أوىل التجمع ��ات الب�شري ��ة لال�ستق ��رار والإنت ��اج
واملعرفة فالدين ووازعه كانت ار�ض ال�شرق مهادا
ل ��ه واملعتقد الب�ش ��ري بكل جتلياته وم ��ا �شابه من
�أ�سط ��رة وخراف ��ة ن�سجها خيال ذل ��ك الإن�سان يف
رحلة �إميانه وبحثه يف حياته ك�إن�سان.
وعالق ��ة الفرد املكاب ��د بالأر�ض واملقد�س بكل
مالها من رمزية وح�س روح ��اين فالأر�ض م�صدر
قوت ��ه وحياته ومنه ��ا خلق و�إليها يع ��ود لذلك كان
اخل�ضار يرمز �إىل احلياة والدميومة وروح التجدد
يف ذات ��ه لذلك نتلم� ��س يف بع�ض �أعم ��ال الإن�سان
الفطري ��ة نحو معتقدات الأج ��داد فكلها توا�صلية
واحرتام بالرغم من تدخالت �أولئك الذادة الذين
()9

ن�صب ��و �أنف�سهم حماة للدي ��ن؟ �أو تلك املجموعات
التي تبنت خطاب حداثوي ورموا مبربرات وتراث
الأجداد عر�ض احلائط معتربينه �أ�سا�س التخلف
وكال اخلطني ظلم ثقافة الأجداد ومل ي�ستفد منها
كوعي ح�ضاري يتجدد ويتوا�صل به.
وهذا ما يجعل من الرتاث الالمادي وال�شفوي
من ��ه يقت�صر يف �صموده عواتي الزمن وما “يجعل
احلكاي ��ة ال�شفوي ��ة على خالف احلكاي ��ة املكتوبة
ت�صمد يف وج ��ه الزمن هو تداوله ��ا”( )13وهو ما
دفعنا ل�شد الرحال �إىل بر الفرا�شي�ش(.)14
وهن ��اك كان ��ت لن ��ا زي ��ارات ميداني ��ة ملواقع
الأ�شج ��ار املقد�سة من “الولي ��ة” �إىل“للهّ �ساملة”
�إىل “عرع ��ارة ال�شاللي ��ق” وه ��ذه الأ�شج ��ار من
�صنف العرعار الربي ويعد م ��ن الأ�شجار املعمرة
فال�شج ��رة كم ��ا �أ�شرن ��ا ترم ��ز �إىل احلي ��اة فه ��ي
كاملولود تنم ��و ثم تتكامل بنيته ��ا وطولها وامتداد
�أغ�صانها و�صالبة و�ضخامة جذعها.
لذلك اعتربها القدامى رمزا للخلود( )15عند
كل �شع ��وب الأر�ض فهي تعرب عن احلياة وال�شباب
واحلكم ��ة �أ�سوة ببقية الأ�شج ��ار( )16يف ح�ضارات
العامل املتو�سطي وال�ش ��رق الأدنى القدمي وغريها
من بقاع الأر�ض.
وبالع ��ودة لعرع ��ارات حي ��درة بروحانيته ��ا
املتجلية يف الوج ��دان وامل�سكوت عنه لدى الأهايل
ورمب ��ا يظه ��ر ذل ��ك يف احل� ��س الوج ��داين عن ��د
املدلهمات الن ال�صلح وال�سلم مع املوروث العقدي
مبا ن�سجه من ق�ص�ص حاكها ذلك احل�س الروحي
مدعما مب ��ا ت�صورت ��ه ميتافيزيقي ��ة الأجداد عن
ذلك املعتقد ال�شعبي بروحها اخل�ضراء.
والأخ�ض ��ر رم ��ز للخ�ي�ر والإمي ��ان فالنا� ��س
يتفاءلون به باعتباره لون النبات واحلقل املعطاء.
ان ��ه �أك�ث�ر الأل ��وان انت�ش ��ارا يف الراي ��ات العربية
الإ�سالمية فقبة امل�سجد النبوي ال�شريف باملدينة
املن ��ورة خ�ض ��راء اللون وعمائم الأ�ش ��راف من �آل
البيت النب ��وي ذات اللون الأخ�ضر �إنه اللون الذي
و�صف ��ت ب ��ه اجلن ��ة و�أهلها م ��ن امل�ؤمن�ي�ن جاء يف
()17
حمك ��م تنزيله“متئكني على رف ��رف خ�ضر”
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فحت ��ى يف الر�س ��وم ال�شعبية جند الل ��ون الأخ�ضر
ه ��و الطاغي عل ��ى كل الأل ��وان( )18لذلك اختلفت
�أ�سباب التقدي�س يف �أبعادها التاريخية والعقائدية
لذلك اعت�ب�رت هذه العرعارات م ��ن عامل اجلان
و�أنه ��ن �صاحل ��ات ذل ��ك الع ��امل املخف ��ي ونق ��ول
عنهم“اخلافي�ي�ن” �أو “�أوالد ب�س ��م اهلل” باعتبار
�أن مفت ��اح دخولن ��ا للمناط ��ق العتم ��ة �إال بعد �أخذ
الإذن “ د�ست ��ور يف خاطره ��م” ونح ��ن نق ��ول يف
الغ ��رب الإ�سالمي “ب�س ��م اهلل” حني نهم بدخول
مكان مظلم ال وجود للب�شر فيه.
وهذا ما دفعنا لتق�ص ��ي الأثر ال�شفوي ملعرفة
�س ��ر ه ��ذا التقدي� ��س ل�شج ��ر العرع ��ار وكذل ��ك
اال�ستعم ��االت لهذا ال�شجر يف الع ��ادات والتقاليد
ويف معتق ��دات الأهايل ومب ��ا �أن عرعارات حيدرة
جزء من ذاكرة جماعية ف�إنهن يتجلني يف منامات
“امل�ؤمنني” و�أنزلن ا�شد العقوبات على من يتجر�أ
بقطع �أغ�صانها لذلك عدت العرعارات ا�ستمرارا
توا�صلي ��ا لعقائ ��د “ال ��روح الأخ�ض ��ر” واخل�صب
املتج�سد فيهن ف�إن اختلفت �أ�شكال الطق�س الديني
فعمل ��وا على بع ��ث روح فيهن و�أن�س ��ت املمار�سات
الطقو�سي ��ة وربط ��ت ال ��روح العقدي ��ة باخل�ص ��ب
ونواي ��ا اخلري والعفة والطهر وهذا ما �سوف ينجر
يف طياته.
فماه ��ي �أب ��رز تل ��ك التجلي ��ات يف �أبعاده ��ا
الروحانية والتقليدية؟
جتلي الروح الأخ�ضر يف عرعارات عرو�ش
حيدرة :
 - 1حفر يف معتقدات الروح الأخ�ضر:

م ��ن جملة م ��ا ذك ��ره مر�سيا الي ��اد قوله “كل
كائ ��ن تاريخ ��ي يحم ��ل يف ذات ��ه ق�سم ��ا كبريا من
�إن�سانية ماقبل التاريخ”(. )19
كان الدي ��ن واحل�س العق ��دي الروحي للإن�سان
الق ��دمي �أول ما عرب عنه بو�سائل خمتلفة منذ بد�أت
تتبلور �أف ��كاره عن احلياة والك ��ون والقوى الروحية
للطبيع ��ة ومنه ��ا ال�شجرة مبا ترم ��ز �إليه من جتدد
وحياة وقوة متوا�صلة فهي رمز للطبيعة والكون(.)20
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لذل ��ك وج ��ه عبادت ��ه لها ك�ش ��كل نح ��و الروح
الكامن ��ة فيها ومنه ��ا انبثقت «ع�شت ��ار» الرافدية
يف �شكله ��ا الآدمي مبا يحتوي ��ه من غنوجة وجمال
و�أنوث ��ة حي ��ة فكان ��ت جم�سم ��ة يف ج ��ذع �شج ��رة
و�أ�صبحت تعبد يف بعديه ��ا التج�سيمي والروحاين
الإن�س ��اين حيث حتولت بعد ذلك من هذا املج�سم
ال�شج ��ري اخل�شب ��ي �إىل �أن تك ��ون يف التماثي ��ل
الرخامي ��ة يف واجهة املعابد ومع ذلك مل يفارقها
جم�س ��م ال�شج ��رة( )21لذلك اعتربته ��ا ال�شعوب
القدمية يف ح�سها الروحي الديني العامل كله فهي
تتك ��رر وتتجدد وتخت�ص ��ره وهي يف نف� ��س الوقت
ترمز �إليه(.)22
فال�شج ��رة ت�شكل حم ��ورا �أ�سا�سي ��ا يف عقائد
الإن�س ��ان القدمي ويف الغال ��ب جندها م�صورة بني
حيوان�ي�ن ي�أكالن منه ��ا �أو يتطلع ��ان �إليها بارتياح
وطم�أنينة ثم يف مرحلة الحقة �أ�صبحنا نراها بني
جم�سم�ي�ن لكائنني يجمعان ب�ي�ن �صورتي الإن�سان
واحليوان(. )23
لق ��د خل ��د الفن ��ان امل�شرق ��ي الق ��دمي (بالد
الرافدي ��ن� ،سوري ��ة الك�ب�رى ،م�ص ��ر الفرعونية،
�إي ��ران والأنا�ضول) ال�شجرة م ��ن خالل معاجلته
ملو�ضوع �شجرة احلياة( )24جم�سما للآلهة ع�شتار
اخل�ض ��ار يف �أ�شكال ترمز �إىل توا�صلية تلك الروح
واخل�ضرة املتجددة ودميومتها التي ج�سدتها تلك
الأعم ��ال الفنية القدمية ب�ش ��كل زخريف تب�سيطي
جميل تظهر ع�شتار وعن ميينها وي�سارها خملوقات
�أ�سطورية حتر�سها وتتعهدها بالرعاية(.)25
لذل ��ك ف� ��إن �شج ��رة احلي ��اة الت ��ي مثلتها يف
امليثولوجيا الإغريقية الرومانية ال�شجرةال�ضخمة
القائم ��ة و�س ��ط غاب ��ة «ديانا-ارمتي� ��س» هي التي
تظهر جمددا يف قلب اجلنة التوراتية التي غر�سها
«به ��وه» ( :وغر�س الرب الإل ��ه جنة يف عدن �شرقا
وو�ضع هنا �آدم الذي جلبه و�أنبت الإله من الأر�ض
كل �شج ��رة �شهي ��ة للنظ ��ر وحيدة ل�ل��أكل و�شجرة
احلي ��اة يف و�س ��ط اجلن ��ة و�شج ��رة معرفة اخلري
وال�ش ��ر»( )26و�شجرة احلياة التي ول ��د منها «ابن

الأم ال�سوري ��ة الكربى ع�شت ��ارات» ومنها جت�سمت
يف الإرث العق ��دي امل�سيح ��ي ال�سي ��دة م ��رمي ك�أم
كربى(.)27
وجند يف ق�صة والدة ال�سيد امل�سيح حيث جند
ق�صة النخلة يف قوله تعاىل «فجاءها املخا�ض �إىل
ج ��ذع النخلة قالت ي ��ا ليتني مت قب ��ل هذا وكنت
ن�سي ��ا من�سي ��ا فناداها م ��ن حتته ��ا �أال حتزين قد
جعل ربك حتت ��ك �سريا وهزي �إليك بجذع النخلة
ت�ساقط عليك رطبا جنيا»(.)28
وه ��ي نف�سه ��ا ال�شج ��رة الت ��ي �أ�صبح ��ت عند
الن�صارى �شجرة امليالد حي ��ث تزدان بها بيوتهم
يف �أعياد املي�ل�اد وتزين بال�شم ��وع والأ�ضواء التي
ترم ��ز �إىل الأجرام ال�سماوية املن�ي�رة للكون ذلك
�أن �شجرة احلياة هي الت ��ي تتعلق م�صابيح الكون
ب�صدره ��ا(� )29أم ��ا عن ��د �أجدادن ��ا م ��ن الع ��رب
والأمازي ��غ ف�إن تاريخ �شبه اجلزي ��رة العربية ترى
مبثل هذه املعتق ��دات يف الفرتة ال�سابقة للإ�سالم
فق ��د قد�س الع ��رب الأ�شجار و�صبغوه ��ا بهالة من
املعتق ��دات الأ�سطوري ��ة وق ��د خ�ص ��وا �أنواعا من
ه ��ذه الأ�شج ��ار دون غ�ي�ره .بقد�سي ��ة مميزة من
بينها «ال�صل ��ح وال�سمر والع�شر»( )30وقد حفظت
لنا كتب الأخب ��ار ق�ص�صا ع ��ن الأ�شجار املقد�سة
عن ��د العرب .والبد من الإ�ش ��ارة �إىل �أن معتقدات
�أجدادن ��ا يف �شب ��ه اجلزي ��رة العربية ه ��ي امتداد
طبيعي ملعتقدات املجال ال�سوري والرافدي القدمي
وبتعبري �آخر �أنها ترمز لروح الغاب مبا ترمز �إليه
من روحية يف عقائد العرب قبل الإ�سالم( )31من
ذل ��ك نذكر «ذات �أنواط» �شجرة احلجاز املقد�سة
�أو نخلة جنران يف بالد اليمن.
و�إن كان ��ت معلومتنا ع ��ن ذلك �شحيحة بحكم
�أن امل� ��ؤرخ الإ�سالم ��ي كت ��ب عن احلق ��ب ال�سابقة
للإ�س�ل�ام «اجلاهلي ��ة» يف �أغل ��ب الأحي ��ان ب�شكل
�إق�صائي وت�شويهي لعرب اجلاهلية وعقائدهم.
وم ��ن الأ�شج ��ار الت ��ي �شاع ��ت عن ��د �أ�صحاب
ال�سري والأخبار نذكر «نخلة جنران» و«�سدرة ذات
�أنواط»
«نخلة جنران» عبد عرب اجلنوب نخلة طويلة

يف جن ��ران ي�أتونه ��ا م ��رة يف ال�سن ��ة يف يوم معني
اتخذوه عيدا فيعلقون عليها كل ثواب ح�سن وجدوه
وحلي الن�ساء وعكفوا عليها طيلة يومهم (. )32
�س ��درة“ذات �أنواط”  :كان ��ت لقري�ش �شجرة
عظيمة خ�ضراء(.)33
هك ��ذا و�صفته ��ا امل�ص ��ادر ي�أتونه ��ا كل �سن ��ة
فيعلق ��ون عليه ��ا �أ�سلحتهم ويذبح ��ون عندها ويف
موا�س ��م احل ��ج تعل ��ق �أردي ��ة احلجي ��ج عليها قبل
()34
دخولهم احلرم املكي لأن طوافهم بالبيت عراة
حتى �أن بع�ض امل�ساكني يف غزوة حنني( )35بقوله
“هكذا فع ��ل قوم مو�سى مبو�س ��ى( .”)36يف دنيا
املنام ��ات فق ��د حف ��ت كت ��ب التفا�س�ي�ر بت�أويالت
وتفا�سري لل�شجرة ورمزيتها وجميع حاالتها ونكاد
نلحظ �إجماعا عند كل املف�سرين على �أن ال�شجرة
ترم ��ز �إىل امل ��ر�أة واخل�ص ��ب والرف ��اه واخل�ي�ر
العمي ��م( .)37فقد جاء عند �شيخ املف�سرين حممد
ب ��ن �سريين الب�صري (ت 110هـ  728 /م ) �أنه
م ��ن ر�أى نخال كثريا فانه اخل�ص ��ب واملنافع(.)38
ومن خالل هذا الت�أ�صيل والإبحار يف عامل عقائد
ال�شع ��وب بال ��روح الأخ�ضر منه ��د الأر�ضية ونبني
الأ�س�س املعرفية ل�سرب �أغوار “عرعارات حيدرة”
ومدى توا�صلها الروحاين يف كوامن �أهايل مناطق
ال�سبا�سب التون�سية ،فماهي �أبرز جتليات الروحية
ل�شجر العرعار يف الثقافة ال�شعبية لأهايل حيدرة؟
و ما مدى ذلك العمق العقدي عندهم؟
 - 2ق�ص�ص “العرعارات” يف حيدرة يف عادات
الأهايل ومعتقداتهم:

*البع ��د الرمزي والقد�س ��ي لل�ش ��جر يف الو�س ��ط
القبلي وال�شعبي الأمازيغي والريفي:
وهنا ت�ستوقفنا طقو�س بع� ��ض قبائل الأمازيغ
يف تكييف معتقدات �أجداده مع ال�شعائر الإ�سالمية
يف عملي ��ة توفيقي ��ة بينهما ،فالذاك ��رة اجلماعية
الأمازيغي ��ة بقي ��ت متعاي�شة مع ثقاف ��ة ومعتقدات
الأج ��داد ،ويواجهن ��ا تعن ��ت ومعار�ض ��ة قوية من
علم ��اء الظاهر“ الفقهاء” باعتبار الذادة عن �أي
بدعوي ��ة ت�ؤثر يف ال�سل ��وك التعب ��دي للم�ؤمن(.)39
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لذل ��ك كان التدي ��ن الأمازيغ ��ي �أو املتع ��رب تدينا
اق ��رب �إىل م�سالك الت�ص ��وف وهو بطبيعته اقرب
�إىل �سلوكياته ��م احلياتي ��ة و�إمي ��ان الأمازي ��غ من
�س ��كان ال�شمال الإفريقي “ب�شجرة احلياة” قدمي
و“ه ��و ينتمي �إىل زم ��ن �أبعد بكثري م ��ن الع�صور
القدمي ��ة فه ��و مرتبط بعقي ��دة الإن�س ��ان الأول يف
عنا�ص ��ر الطبيع ��ة وعقيدته يف ال ��روح الكامنة يف
الأ�شجار”(.)40
فاملجتمع “املا�ستي” باملغرب الأق�صى مازال
يتعاي�ش مع تلك املمار�سات الطقو�سية للمعتقدات
ال�شعبي ��ة ال�ضارب ��ة يف الق ��دم ،ف�إننا جن ��د �أفراد
املجتم ��ع املا�ستي  -مثل �أه ��ايل حيدرة يف تعلقهم
ب�شج ��ر العرع ��ار -متعلقني ب “�شج ��رة �أركان”
فعملوا على املحافظة على هدا ال�صنف الربي من
الأ�شجار بل جتاوزوا ذلك يف نظم �أغاين و�أهازيج
لهذه ال�شجرة املقد�سة(.)41
ويتجلى ه ��ذا التقدي�س والإج�ل�ال لهذا النوع
ال�شجري يف اتخاذ الأهايل لها كف�ضاءات مقد�سة
ملمار�سة طقو�س الزواج وتقاليده واخلتان ،ملا تعنيه
اخل�ضرة يف املخيال اجلماعي للأمازيغ  .وهذا ما
كان يح ��دث يف حرم �سي ��دي ع�سكر بفرنانة حيث
الفرن ��ان وحتت ظل ��ه الوافر ت�ب�رم العقود وجتبى
ال�ضرائب وتعقد االتفاقيات .
والغري ��ب �أن املجال الأوليائي �سواء كان زوايا �أو
�أحبا�ساموقفةلها،كانخ�صباوحيالتناميمعتقدات
الأه ��ايل يف �شجرة ال ��ويل باعتبارها حرما مقد�سا
وف�ض ��اء ال تدخله “ال�شياط�ي�ن” ،لذلك فان قد�سية
الأ�شج ��ار املعم ��رة يف ب�ل�اد الغ ��رب الإ�سالمي ويف
املجالالأمازيغيالعربياكت�ستقد�سيتهامنقد�سية
“الويل” ،خا�صة و�إن �سياحة التفكر واالنقطاع عن
عامل ال�شهادة مبدن�سه جعل منهم �صلحاء ت�شد �إليهم
رحال امل�ؤمنني للتربك والزيارة وحتى الإقامة يف ذلك
الف�ضاء ،و�إذا كان لأهايل ومريدي هذا الويل بع�ض
الي�سر فتقدم القرابني وتقام االحتفاالت “الزردة”
يف موا�سم احلرث واحل�صاد.
وهذا م ��ا ينطبق عل ��ى “عرع ��ارات” حيدرة
بالو�سط الغربي التون�سي:
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*حيدرة( :املوقع اجلغرايف)
تق ��ع مدين ��ة حي ��درة بالو�سط الغرب ��ي للبالد
التون�سي ��ة التابع ��ة لوالي ��ة الق�صري ��ن ،وتبع ��د
حي ��درة عن املق ��ر الإداري  84كلم و 12كلم على
احلدود اجلزائرية.
�أ-الولية“:مـﭭيال”�سيدياحمداملكاوياملقد�س:
وه ��ي �شج ��رة من �سل�سل ��ة ال�صنوبري ��ات تقع
ب�أحد �أرياف حيدرة و بالتحديد بنقماطة على بعد
 6كلم عن املقر الإداري ملعتمدية حيدرة ،وعرفت
هذه ال�شجرة با�سم “الولية” لأنها تقع يف ف�ضاء
�أح ��د ال�صلحاء املحليني” �سيدي احمد املكاوي”،
فق ��د كان هذا ال�صال ��ح ي�ستظل بظله ��ا والظاهر
�أن ك�ث�را م ��ن ال�صاحل�ي�ن كانت “ مـﭭي ��اال ”لهم
ف�سميت يف الو�س ��ط ال�شعبي يف نـﭭماطة “ مـﭭيال
ال�ص�ل�اح” ،وكث�ي�رة ه ��ي الأ�شجار املعم ��رة التي
اعتك ��ف عنده ��ا ال�صالح وانقطع ��وا عن زخارف
()42
دنيانا ف�أ�صبحت عند الأه ��ايل حرما مقد�سا
و ه ��ذا املج ��ال ال ��ذي ن ��ال قد�سيته وح�ض ��وره يف
اعتقادات الأهايل تيمنا بربكته(.)43
()44
ويعتقد “عرو�ش الفريخات” و“الع�صايدية”
بخوارقية وقد�سية “�شجرة الولية”.
تق ��ع “�شج ��رة الولية” غرب ��ي وادي بنقماطة
�شرقي الطريق املعب ��دة “تالة-حيدرة” على بعد
 500مرت يف ار�ض عبا�س �سعداوي .
�إذن كان البع ��د القد�س ��ي“ ل�شج ��رة الولية”
ا�ستظ�ل�ال ال�صاحلني حتتها وانقطاعهم يف رحلة
الإمي ��ان به ��ذه ال�ب�راري واله�ض ��اب وح�سب جذع
ال�شج ��رة ف�إنها م ��ن الأ�شج ��ار املعم ��رة والغريب
�أنه ��ا الوحي ��دة الباقية يف ال�شج ��ر الربي مبنطقة
بنـﭭماط ��ة وق ��د ن�سج اخلي ��ال ال�شعب ��ي �أ�ساطريا
وق�ص�ص ��ا ليعطوه ��ا بعده ��ا الكرم ��ي والقد�س ��ي
ومن جمل ��ة ذلك انه من يقط ��ع غ�صنا من الولية
“مـﭭي ��ال ال�صالح” معر�ض للعقوبة الربانية فقد
ذك ��ر لنا �شه ��ود العيان( )45ق�ص�ص ��ا عن واقعهم
املعا�ش فق ��ال قطع احد ال�شب ��ان( )46غ�صنا منها

�شجرة “الولية” البا�سقة يف ار�ض عبا�س �سعداوي غربي وادي بنـﭭماطة

وكان ج ��زا�ؤه �أن خرج ��ت علي ��ه خلية نح ��ل فل�سع
ح ��د اجلن ��ون وهن ��اك من �أ�صب ��ح عاج ��زا ب�سبب
مر� ��ض �أ�صاب ��ه يف �ساق ��ه لأن ��ه قط ��ع غ�صنا من
“الولية”(.)47
�إذا فالولي ��ة الت ��ي اكت�سب ��ت بركته ��ا م ��ن
“ال�ص�ل�اح” �أ�صبح ��ت ت�صل ��ي بعذابه ��ا كل من
يتط ��اول عل ��ى �أغ�صانه ��ا حتى احلي ��وان مل ي�سلم
منها ح�سب اخليال ال�شعبي لأهل نـﭭماطة.
وم ��ن جمل ��ة الكرام ��ات املن�سوب ��ة �إليه ��ا �أنها
ت�شف ��ي بربكته ��ا املر�ض ��ى وع ��ون للتالمي ��ذ يف
()48
امتحاناتهم وللمحتاجني يف ق�ضاء حوائجهم
وه ��ذا الرتاكم العق ��دي يتوارثه الأه ��ايل ويتكل�س
يف عامله ��م الباطني وير�سخ عقائ ��د القدامى ب�أن
ال�شجرة رمز للعطاء( )49لذلك تكونت عرب الزمن
دالالت رمزي ��ة ا�ستعطائي ��ة “قرباني ��ة” للتق ��رب
م ��ن الولية حيث يحتم ح ��رق النجور يف احلويطة
واملنجرة املوجودة عند �سفحها( )50وكذلك ت�ضاء
ال�شم ��وع وي�أخ ��ذون منه ��ا عودا للربك ��ة ويرتجون
حتقي ��ق �أمانيه ��م وه ��ذا اال�ستعط ��اف القرب ��اين
جن ��ده عند “الأمازي ��غ” يف و�شم �أ�ش ��كال عديدة
فعند بع� ��ض “العرو�ش” تزي ��ن الن�ساء �صدورهن
�أو زنوده ��ن ب�شجرة وارفة الأغ�ص ��ان( )51ومازال

الكب ��ار يعتقدون بحرمة وقدا�سة الولية يف منطقة
بنـﭭماطة فه ��ي “مـﭭيال ال�ص�ل�اح” يف تاريخهم
القري ��ب ومالذه ��م عن ��د ال�شدائد وه ��ي حار�سة
واد احبا� ��س وواد �سي ��دي حمد امل ��كاوي ليال فمن
()52
يتج ��اوزه يف الظ�ل�ام ت�صبه ب�سي ��اط عذابها
وهكذا جند ذل ��ك التوا�صل بني معتقدات الو�سط
ال�شعبي ب�إميانه العجائزي يف توا�صلية مع ما تر�سخ
يف ذاكرتهم من معتقدات الأجداد وهذا �سر بقاء
الولية ك�أحد الأاوبد الفريدة يف جمالها.
ب  -العرعارة �ساملة:
حامي ��ة ال�شج ��ر وحار�سة الغ ��اب(روح الغاب
بال� �ـﭭرﭭارة) عل ��ى الرغم مم ��ا �أحدثت ��ه العقيدة
اجلدي ��دة من حت ��والت عميقة يف الو�س ��ط القبلي
الأمازيغ ��ي �أوالب ��دوي العرب ��ي ف� ��إن الأري ��اف
وال�ب�راري يف اغلب مناحيها ظل ��ت حمافظة على
كث�ي�ر م ��ن عاداته ��ا وطقو� ��س معي�شته ��ا ونظمها
الفكري ��ة ذات العم ��ق الأ�سط ��وري وظ ��ل الأهايل
يعربون عن مذخورهم مبظاهر خمتلفة و�أ�ساليب
متنوعة()53وه ��ذا ه ��و ح ��ال “العرع ��ارة �ساملة”
حار�س ��ة الغ ��اب وحامي ��ة ال�شج ��ر “بال� �ـﭭرﭭارة”
يف ريف حي ��درة �أنها عاقبت من جت ��ر�أ على قطع
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�شجرة الولية :حيث املنجرة �أين يحرق البخور وت�ضاء ال�شموع يف حويطة حجرية وحتت ظلها “مـﭭيال ال�صالح”

�أغ�صانها وح ��رق �أوراقها و�سوف نعرج بالتف�صيل
يف �سياق �سربنا لأغوار هذه ال�شجرة املقد�سة عند
�أه ��ايل الـﭭرﭭارة.وهي تقوم ب ��دور الآلهة القدمية
يف حرا�س ��ة الغ ��اب يف نف�س ال ��دور الذي قامت به
الربة“ديان ��ا” روح الغاب عند الرومان فهي �آلهة
للغاب والرباري الوح�شية وحيوانات ال�صيد� .أقيم
هيكله ��ا الرئي�سي يف غابة “نيمي” حلماية الغاب
ويف و�س ��ط الغاب ��ة “نيم ��ي” كانت هن ��اك �شجرة
كبري ة وارفة اعتق ��د عبادها ب�أنها جت�سيد للآلهة
نف�سه ��ا( )54وهك ��ذا كان ��ت “العرع ��ارة �سامل ��ة”
ال�ساكنة يف روح �شجرة العرعار(.)55
�ساملة �صاحل��ة اجلان :تقع ه ��ذه ال�شجرة
بال� �ـﭭرﭭارة يف �أح ��د �أري ��اف حي ��درة وتبع ��د ع ��ن
املق ��ر الإداري  7كيلوم�ت�رات توجد ب�أر�ض الطيب
بوخري� ��ص باجله ��ة الغربي ��ة م ��ن وادي الناق�ص
وتظه ��ر جذورها ال�ضاربة يف �أعم ��اق الأر�ض وقد
�أث ��رت عوامل التعري ��ة واالجنراف وت� ��آكل تربتها
واجنردت ب�سبب املياه اجلارية على مر الزمن.
 الت�سمي ��ة ب�ي�ن النا�سوتي والالهوت ��ي تعود هذهالت�سمية للعرعارة “�ساملة” �إىل تلك احلكاية
الأ�سطوري ��ة املتوارث ��ة عن ��د �أهايل ال� �ـﭭرﭭارة
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والتي يرويها الكب ��ار الذين توا�صلنا معهم يف
�أرا�ضي املنطقة.
 وهـ ��ذه احلكايـ ��ة مــنـتـ�شـــ ��رة عن ��د عــــــر� ��ش“الق�شابي�شي ��ة”( )56ويتناقلونها بينهم وتدور
�أحداثها ح�سب ما حفظته �صدور الكبار(.)57
�أن العجوز “العزوز ال�س ��وداء” امر�أة عا�شت
يف الزم ��ن الغاب ��ر مبنطقة القرق ��ارة وقامت
بقطع بع�ض العرعار من هذه ال�شجرة املعمرة
ال�ستعمال ��ه يف دباغ ��ة جلد خ ��روف( )58وتتم
هذه العملي ��ة ح�سب الطريق ��ة التقليدية عرب
ت�سخ�ي�ن العرعار يف املاء بدرجة حرارة عالية
�إىل الغلي ��ان .ثم يقع نقع اجلل ��د يف �إناء بهذا
اخللي ��ط ليتمنت �أكرث ويحاف ��ظ على دميومته
�أكرث وملا عادت “العزوز ال�سوداء” �إىل منزلها
نامت ف ��ر�أت يف املن ��ام امر�أة قال ��ت لها (�أنا
�ساملة �أعي�ش يف العرعارة فردي ما �أخذته مني
و�إال �ستن ��زل عليك لعنت ��ي ) فنفذت “العزوز
ال�س ��وداء” الأمر وردت م ��ا �أخذته ومنذ ذلك
العهد انت�ش ��رت هذه احلكاية و�أ�صبحت �ساملة
حمل تقدي�س و�إجالل من الأهايل(.)59
�أما م ��ا تواتر عن كرام ��ات “العرعارة �ساملة”
حامية النبات وروح الغاب بالـﭭرﭭارة �أن �أحد الرعاة

العرعارة “�ساملة”  :روح الغاب مبنطقة الـﭭرﭭارة

من �أبناء املنطقة �أراد �أن ي�سيطر (ي�صطاد) خلية
النحل اتخ ��ذت من احلفر والثق ��وب التي �صنعتها
عوامل الطبيعة بجذوع �ساملة الثالث (.)60
فق ��ام با�ستعم ��ال الن ��ار ح�س ��ب الطريق ��ة
التقليدي ��ة يف الت�شوي�ش على حركة النحل حتا�شيا
للدغات ��ه يف بع�ض الأغ�ص ��ان ف�أ�صابه الدخان يف
عينيه و�أ�صيب بالعمى(.)61
ومم ��ا تكل� ��س يف عل ��م ال�ص ��در ال�شف ��وي عند
“الـﭬ�شاي�شي ��ة” ‘�أن �أي ث ��ري يقط ��ع منها غ�صنا
ميوت فقريا()62وهذه املعتقدات املرت�سخة يف العقل
الباطن للق�شاي�شية وغريها من �أرياف حيدرة القرية
تعود بجذورها �إىل بواكري ع�صور ال�صيد وااللتقاط
يف احلي ��اة الربي ��ة و�إىل ع�ص ��ر الزراع ��ة والإنتاج
املنظم للغ ��ذاء يف ح�ضارات الع�صر النيلوتي حيث
�سادت الربة ع�شتار حامية للطبيعة البكر بغاباتها
الع ��ذراء وبراريه ��ا املتوح�ش ��ة وقطعانه ��ا املدجنة
فخ�ص� ��ص الإن�س ��ان الأول لكل �آله ��ة “تخ�ص�صا”
وجم ��ال �سيط ��رة وحماي ��ة فانف�صلت ع�شت ��ار �إىل
�صورتني ع�شتار ال�ب�راري القدمية ومنوذجها عند
الإغريق“ارمتي� ��س” و“ديانا الرومانية” وع�شتار
الزراعية �أي الداجنة ومنوذجها “ع�شتار البابلية”
و“دميرتا اليونانية”( )63وحلت “العرعارة �ساملة”

حمل “ارتيمي�س” و“ديانا” يف براري “الـﭭرﭭارة”
وعملت ح�س ��ب ما تكل�س يف معتق ��دات الق�شاي�شية
حماية الطبيعة لتبقى بكرا بدون ت�شويه �آدمي لها.
ويتق ��رب �إىل “العرع ��ارة �ساملة”بال�شم ��وع
والنجور وتربط ب�أغ�صانها رقع من القما�ش ويعد
ي ��وم اخلمي�س هو اليوم املقد�س املبارك “ل�ساملة”
روح الغ ��اب بال� �ـﭭرﭭارة حيث يتم الوف ��اء بالنذور
وتعل ��ق الأماين يف قطع القما�ش ب�أغ�صانها فنذور
“الق�شاي�شي ��ة” وم ��ن جاورهم م ��ن “احلوافظ
الفرا�شي� ��ش” معلق ��ة عن ��د ع�شت ��ار القدمية التي
خلدت يف �إميان الأهايل وعمق عقيدتهم باملوروث
الدين ��ي للأج ��داد يف تل ��ك ال ��روح الكامن ��ة يف
الأ�شجار واملخفية عن العامة وال تظهر �إال بكرامة
�أو معج ��زة حكاه ��ا الف ��رد ع�ب�ر توا�صل ��ه مع تلك
املعتقدات القدمية.
ج� .شج ��رة ال�شالليـﭪ “ :ذات �أنواط” �أهايل
حيدرة:
*املوقع والق�صة :
()64
تقع عرعارة ال�شالليـﭫ يف �أر�ض ال�صادق
العي ��اري عل ��ى حاف ��ة وادي حي ��درة ،وق�صته ��ا
العقدية �شبيهة بتلك التي رويناها عن “العرعارة
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“عرعارة ال�شالليـﭫ” “ :ذات �أنواط “�أهايل حيدرة

�سامل ��ة” روح الغ ��اب و حار�سته يف “ال� �ـﭭرﭭارة”،
وق�صة العرعار ن�ستح�ضرها مرة ثانية ال�ستعماله
يف الدباغ ��ة ،ولك ��ن امللف ��ت يف حال ��ة “�شج ��رة
()65
ال�شاللي� �ـﭫ” “ /عرع ��ارة ال�شاللي� �ـﭫ”
ب�أنه ��ا ظهرت يف �صورة جني ��ة يف منام املر�أة التي
قطع ��ت منها بع�ض العرع ��ار و�أنه ��ا “ولية”(،)66
وهن ��ا ن�ستح�ض ��ر عالق ��ة اجل ��ان ببن ��ي �آدم و�أين
يقط ��ن اجل ��ان ؟ واجل ��ان امل�ؤمن �أي غ�ي�ر امل�ؤذي
للإن�س ��ان ولكن عرع ��ارة ال�شاللي� �ـﭫ جمعت بني
الولي ��ة واجلنية وهذا الأمر يفر�ض علينا انعطافة
حقيقي ��ة �إىل ال ��وراء ملعرفة معتق ��دات املجتمعات
العربية وال�سامية والإفريقية باجلان.
()67
وهذااالعتقاديفاجلانوعامل“اخلافيني”
م ��ازال مرت�سخ ��ا يف عدي ��د املناط ��ق �إىل يومن ��ا
ه ��ذا عن ��د عديد ال�شع ��وب والأمم م ��ن الفرتة ما
قب ��ل الإ�س�ل�ام �إىل م ��ا بع ��ده ،وال�س ��واد الأعظم
م ��ن امل�سلم�ي�ن يعتق ��دون يف اجلان عقي ��دة خوف
ورهب ��ة ،بل �إن ق�سما من �أ�ساطري العرب القدامى
جندها عن ��د العراف�ي�ن و“العزام ��ة” يف مناطق
ع ��دة من العامل الإ�سالم ��ي ناهيك عن الزنوج يف
�إفريقيا ال�س ��وداء( )68وعبادة اجلن من العبادات
الدارج ��ة واملعروفة عند القدام ��ى ،وت�شري عديد
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الآي ��ات القر�آني ��ة �إىل ه ��ذا االعتق ��اد الرا�سخ يف
عب ��ادة اجل ��ن “ ...وي ��وم يح�شره ��م جميع ��ا ثم
يق ��ول للمالئكة �أه�ؤالء �إياكم كان ��وا يعبدون قالوا
�سبحان ��ك �أنت ولينا من دونهم ب ��ل كانوا يعبدون
اجلن �أكرثهم بهم م�ؤمنون”( )69و قد دونت كتب
الإخبار ق�ص�ص توا�ص ��ل العرب اجلاهلية باجلن
وكالم ��ا ازدانت به �أمه ��ات كتب ال�ت�راث العربي
الق ��دمي وجند ذل ��ك منظوما يف �شع ��ر ين�سب �إىل
ال�شعراء اجلاهليني ومالقاتهم باجلن( .)70وجند
عند اجلن ح�سب ما ورد لنا من ق�ص�ص القدامى
�أ�شرارا و�سفلة()71وك�أننا نرى نف�س التق�سيم لعامل
الإن�س يف حمكه الأخالقي واالجتماعي.
ورمبا ه ��ذا تر�سخ يف الذهني ��ات االجتماعية
بوجود �أ�شرار و�أخي ��ار .وال نن�سى �أنه وجدت �آيات
ت�ش�ي�ر جلان امل�ؤم ��ن وامل�سلم “...و�إن ��ا ملا �سمعنا
اله ��دى �آمنا به فمن ي�ؤم ��ن بربه فال يخاف بخ�سا
وال رهق ��ا .و�إنا منا امل�سلمون ومنا القا�سطون فمن
�أ�سلم ف�أولئك حتروا ر�شدا”(.)72
وبالــــــعـ ��ودة �إلــ ��ى ت�سمــيــ ��ة الــعـــرعـــ ��ارة
“بال�شالليـﭫ”()73حي ��ث ي�شد الأه ��ايل �أمانيهم
عل ��ى قط ��ع قما� ��ش ب�أغ�صانها “حي ��ث �أين توجد
النية يوج ��د العمل” كم ��ا يقولون باللغ ��ة العامية

”ال�شالليـﭫ” امل�شدودة على العرعارة (وين النية وين العمل )

فه ��ي ت�سع ��د ح�س ��ب عقائدن ��ا كبار حي ��درة “من
يعقد فيها الني ��ة وحتقق له �أمانيه”( )74وعرعارة
ال�شاللي� �ـﭫ تعيدنا �إىل �سدرة “ذات �أنواط” وهي
واحدة من الأ�شجار الت ��ي عبدت قبل الإ�سالم يف
ب�ل�اد احلجاز فق ��د كانت لقري� ��ش �شجرة عظيمة
خ�ض ��راء( ،)75و ه ��ذه �شجرة ال�س ��درة اخل�ضراء
ال�ضخمة كانت ف�ض ��اء احتفاليا لعرب اجلاهلية،
ي�أتونه ��ا كل �سن ��ة يف مو�س ��م احل ��ج وتعل ��ق علي ��ه
�أردية احلجي ��ج قبل دخولهم البيت احلرام لأنهم
يطوفون حولها عراة(.)76
وه ��ذه التوا�صلي ��ة بني خلود الطق� ��س العقدي
واحلياة اليومية لأهايل حيدرة ،و�سر هذا اخللود
هو ا�ستمرارية املمار�س ��ة باعتبارها طق�سا �شعبيا
مزج باملقد� ��س .لذلك ف�إن عمق الت�أثري والتوا�صل
يبقى حيا عند الفرد.
*الطق�س الديني:
تع ��د عرع ��ارة ال�شالليـﭫ عند �أه ��ايل حيدرة
بالأم ��ل ال ��ذي ي�شده ��م نح ��و غ ��د �أف�ض ��ل فعل ��ى
�أغ�صانه ��ا ترب ��ط وت�ش ��د �أمانيه ��م ،لذل ��ك كان
�إجالله ��م لعرعارته ��م يف �سائ ��ر الأي ��ام وب�ش ��كل
�أخ�ص يوم اخلمي� ��س ،حيث يحرق البخور وت�ضاء

ال�شموع م�ساءا وتعق ��د الأماين على قطع الأقم�شة
امل�ش ��دودة يف �أغ�صانه ��ا و تتك�ش ��ف العرع ��ارة يف
املن ��ام ملحبيها وزائريها فتن�ص ��ح وتب�شر وال تقبل
�أي نذور فهي الولية الوكيلة ل�صالح الأن�س �سيدي
ع�صي ��دة و�سيدي عل ��ي بن �إبراهي ��م وهما جدان
لعرو�ش احلوافظ �ساكني حيدرة(.)77
هذا و�إن �سر بقاء هذه الأ�شجار الربية الثالث
كان عن�صرا قويا يف تعلق كبار ال�سن بهم ون�سجهم
الأ�ساط�ي�ر والق�ص�ص الت ��ي تراكمت يف احلافظة
الب�شري ��ة .وق ��د �ساهمت ح ��ركات الن ��زوح خارج
جم ��ال حي ��درة يف �ضياع ه ��ذه الذاك ��رة ال�شعبية
ون�سي ��ان تلك الطقو� ��س واملعتق ��دات ال�ضاربة يف
ق ��دم �أم�ي�رة اجلب ��ال كما يحل ��و لقدام ��ى الرببر
ت�سميتها يف املا�ضي.
اال�ستعماالت ال�شعبية للعرعار بني التقاليد
واحل�س الروحاين:
بعد �سياحة م ��ع عرعارات حيدرة يف روحانية
نادرة ،يف توا�صل ب�ي�ن احلا�ضر بحداثويته وذلك
املا�ضي ال�ضارب يف القدم ،وبعد �إطالالت عن كل
«عرعارة» «ولية» مازالت تنال ح�ضوة الو�سط الأهلي
يف مناط ��ق تواجدها النادر والفريد ب�سبب عوامل
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احلوافظ  :فرع من قبيلة الفرا�شي�ش

الألقاب

عر�ش
�أوالد علي بن
�إبراهيم

عر�ش
الفريخات

عر�ش
�أوالد عنلة

الق�شاي�شية

الع�صايدة

رحموين
زارعي
زروقي
بال�ضيايف

�سعداوي
جدي
م�سعودي
معيويف

مرائحي
هاليل
من�صوري
عنلي

جمويل
بوخري�ص
بكري
عا�شوري
�سعدي
عاتي
ال�ضايعي
عجمي

�سماري
مرو�شي
ع�صيدي
الكازوزي
�سماعلي

الهيا�شرة

هي�شري

ملحق خا�ص بعرو�ش حيدرة

القط ��ع للغابات الربية والتعري ��ة وغ�ضب الطبيعة
يف موا�س ��م الأمطار والتمعن اجليد يف تاريخ �أدمي
الأر�ض وح�سب روايات كثرية من الفاحلني الذين
توا�صلن ��ا معهم ذكروا لن ��ا �أن املحاريث ت�صطدم
ب�سال�س ��ل جذور العرع ��ار وال�صنوبريات وغريها
م ��ن �سل�سلة ال�صنوبر ال�ب�ري املنت�شرة يف املا�ضي
القري ��ب باملنطقة فكثرية عمليات القلع الع�شوائي
�سواء من قبل قبائ ��ل الفرا�شي�ش وماجر وغريهم
م ��ن �س ��كان املنطق ��ة �أو حم�ل�ات القط ��ع املمنهج
التي قام بها اال�ستعم ��ار الفرن�سي لغابات عرو�س
اجلبال الرببرية حيدرة.
وبالعودة ل�شج ��رة العرعار ال ��ذي نال قدا�سة
وتربي ��كات من الولية ومن �سامل ��ة روح الغاب ومن
عرع ��ارة ال�شاللي� �ـﭫ وكلها كان ��ت يف حمى وحرم
�أوليائي فقد ا�ستظلوا بظل هذه الأ�شجار �أو توقفوا
عنده ��ا فكان ��ت الربك ��ة واخلط ��وة و ال�شفاء من
الأمرا�ض والأ�سقام وت�سهيل �أموال العباد والبالد.
وهنا ي�ستوقفنا �أمر ماهو �سر احلظوة للعرعار يف
حيدرة وجمالها القريب؟
فناهي ��ك ع ��ن البع ��د القد�س ��ي املتج�س ��م يف
طقو� ��س الأهايل �أمام «العرعارات» �سلوكا وحياة.
ولكن الأم ��ر الهام ماهي ا�ستعم ��االت العرعار يف
الو�سط ال�شعبي بحيدرة؟
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والأجوب ��ة ق ��د تط ��ول نظ ��را لتل ��ك العمليات
«اال�سرتدادية» للطب ال�شعبي الذي يعترب التداوي
الطبيع ��ي بالأع�ش ��اب �أمرا حتمي ��ا وفر�ضا ملزما
فكث�ي�رة كت ��ب وحوا�ش ��ي الط ��ب البدي ��ل والط ��ب
بالأع�ش ��اب والط ��ب الرع ��واين وتع ��دى ذلك �إىل
تل ��ك الثورة يف مواقع االنرتن ��ت حيث عجت بتلك
الع ��ودة «اال�سرتدادي ��ة»( )78لالنتف ��اع بالأع�شاب
ومب ��ا �أن العرعار من �ضمن الأع�شاب التي تو�صف
يف الرتكيب ��ات الع�شبي ��ة للمتطبيب�ي�ن او املتداوين
بالط ��ب البدي ��ل ف�إنن ��ا �س ��وف نخو� ��ض يف رحل ��ة
ميدانية عن ��د البع�ض من �أه ��ايل الريف بحيدرة
ويف مناطق عمرة قف�صة(.)79
فق ��د كان ��ت لن ��ا ا�ستم ��ارات و�إف ��ادات م ��ن
كب ��ار ال�س ��ن حول اال�ستعم ��ال الرع ��واين ال�شعبي
للعرع ��ار يف الع�ل�اج – البن ��اء -ال�صناع ��ة واهم
ه ��ذه اال�ستعماالت تلك املرتبط ��ة مبا هو روحاين
قد�سي وم ��ن الطرافة �أن �إعداد «النجور» اخلا�ص
بالعرع ��ار حي ��ث لطقو� ��س الأ�سلم ��ة �س ��وف نعرج
عليه ��ا بذلك التف�صي ��ل ملا له م ��ن طرافة جمعت
بني ماه ��و �إ�سالمي ق ��ر�آين وماه ��و طق�س عقدي
ل ��ه �أبعاده الثقافية القدمي ��ة يف تلك املرجعية وما
ترمز �إليه.

 - 1العرع��ار :اال�ستعم��ال يف الع��ادة والتقلي��د
ال�شعبي:

بدون تلك املرجعية ال�شعبية يف الو�سط الريفي
الب�سي ��ط يف تعامله م ��ع عادات وتقالي ��د الأجداد
بال كلف ��ة وال تعقيدات احلداثة وال تلك املحاوالت
التي يق ��وم بها املتطببون لتهذي ��ب وذلك “الطب
الرعواين” لإخ�ضاع ��ه و�إ�سقاطه يف عامل الثقافة
والتطوي ��ر لي�صبح يف جع ��ب وقوارير ب�ضوابط قد
تكون ناجعة يف بع�ض الأحيان.
�إن العرعار �شجرة معمرة دائمة اخل�ضرة تنمو
يف املناطق اجلبلية الباردة ويوجد منها “الذكر”
و“الأنث ��ى” وال ثم ��رة عرفت يف الو�س ��ط ال�شعبي
وعند باعة الأع�ش ��اب “بالزنني” وهي عبارة عن
حب ��ات �صغ�ي�رة عنبي ��ة ذات �أل ��وان خمتلفة غلب
الل ��ون البنف�سجي عليها لتتح ��ول بعد جفافها �إىل
اللون البن ��ي اخلافت .وقد انت�ش ��ر ا�ستعماله عند
قدام ��ى الفراعن ��ة وا�ستخرجوا من ��ه �أدوية لعديد
الأمرا�ض (.)80
�أما ع ��ن ا�ستعمال �أه ��ايل الأري ��اف التون�سية
للعرعار ح�س ��ب التقاليد والعادات الرعوانية ف�إنه
يتطب ��ب ب ��ه لع�ل�اج �آالم البط ��ن وخا�ص ��ة حاالت
الإ�سهال فح�سب تعبري �إحدى الأمهات “�إنه �أجنع
حت ��ى من الط ��ب احلدي ��ث”( )81كما ذك ��رت لنا
�سي ��دة �أكرث جتربة من غريها ح ��ول اال�ستعماالت
العالجي ��ة للنف�س ��اء وذك ��رت(�“ :)82إن العرع ��ار
ي�ستعم ��ل ك“زري ��ر” وتتمث ��ل العملي ��ة يف ح�ش ��و
التم ��ر بالعرعار وتقدمي ��ه للمر�أة النف�س ��اء ملا له
من فوائ ��د يعينها على ا�سرتج ��اع �صحتها وعالج
الأرح ��ام ب�سرعة.وهذه الو�صف ��ة يف حلم اجلراح
اخلا� ��ص بالنف�ساء ذكرت يف كتب الطب واحلكمة
القدمي ��ة( )83كما جند يف الو�سط ال�شعبي الريفي
نف� ��س اال�ستخدامات الطبية لهذه النبتة( )84التي
ذكره ��ا داود الأنطاك ��ي يف تذكرته“العرعار حار
يف الأول وع ��وده ب ��ارد وثمره ح ��ار يف الثانية وكله
ياب� ��س يف الثالث ��ة يلح ��م اجل ��راح ويحب� ��س الدم
ملطف ��ا ويخفف القروح حيث كانت ويحلل الأورام
ويجل ��و االبخار وخ�صو�صا الرب� ��ص طالء و�شربا.

الغرغ ��رة بطبخه ي�سك ��ن �أوجاع الأ�سن ��ان وقروح
اللثة وي�شد رخاوتها وثمره طريا ي�شد ويلحم الفتق
�أكال و�ضمادا و�إن عجن بالع�سل ولعق �أبر�أ ال�سعال
املزمن .ثمره باملاء واخلل وطبخه بالدهن لدهان
ال�شع ��ر ي�س ��وده ومينع �سقوطه وك ��ذا يجرب الك�سر
ور�ص املف�صل و�ضعف الع�صب”.
�أما ع ��ن اال�ستعمال ال�صناع ��ي للعرعار ف�إنه
درج يف الو�سط التقليدي عن ا�ستخدامه يف دباغة
اجللود وخا�صة القرب ب�أنواعها (اخلا�صة باملاء-
بالل�ب�ن وامل� ��ؤن) وكل نوع له ا�سم ��ه يف قرب املاء:
ت�سمى “قرب ��ة” و“�صمات” “�شكوى”( )85كذلك
ت�سم ��ى قرب الل�ب�ن :بال�شك ��وى يف الو�سط الريفي
يف ب ��ر الهمامة من القبائ ��ل العربية وتعددت هذه
الت�سمية للمجال الأمازيغي اجلبلي.
كم ��ا �أن ��ه ي�ستعمل كرب ��وب للأوعي ��ة اجللدية
الت ��ي ذكرناها بع ��د دباغتها �أما ق ��رب امل�ؤن فهي
ت�سمى “م ��زود” حيث يودع فيه ��ا “الزوادة” من
الأكل عل ��ى خمتل ��ف �أنواع ��ه كم�ص�ب�ر م ��ن دقيق
وثريد وب�سي�س ��ة وحتى “القدي ��د”(� )86سواء كان
حلم ��ا �أو �شحما �أو الرم ��ان “املـﭪدد ”وهي عادة
غذائية منت�شرة عن ��د �أهايل واحات اجلريد(.)87
كم ��ا ي�ستعم ��ل خ�ش ��ب العرع ��ار يف جم ��ال البناء
وبالتحديد يف ت�سقيف املنازل يف املناطق اجلبلية،
وبالطبع الأمر �أ�صبح �صعبا الآن �أوال النت�شار مواد
البناء احلديثة والأهم عملي ��ات القطع الع�شوائي
للغاب ��ات الربي ��ة ،مم ��ا ت�سبب يف تعري ��ة وجتريد
الأر�ض من غطائها النباتي .
وم ��ن اال�ستعماالت ال�صناعي ��ة للعرعار نذكر
ا�ستخ ��راج “ القطران” وهي من املواد ال�صناعية
الت ��ي ت�صنع بطريقة تقليدية �أق ��رب �إىل البدائية
منه ��ا من ��ذ ع�ص ��ور قدمي ��ة وتتع ��دد ا�ستعماالت
قط ��ران العرع ��ار منه ��ا اال�ستطب ��اب وق�ص ��درة
الأواين الفخاري ��ة ولتقوية جلود القرب حيث تنقع
هذه القرب مل ��دة ع�شرين يوما يف �شقاف (ن�صف
جرة ) فخ ��اري وبعده ��ا ت�ستعمل القرب ��ة لتربيد
مياه ال�شرب(.)88
م ��ع الأ�سف ال�شديد ن ��درت �صناعة ا�ستخراج
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ا�ستخراج القطران من خ�شب العرعار

الـﭬطران النقي “عرو�س الـﭭطران”

القط ��ران من خ�ش ��ب العرعار ،وم ��ع ذلك وجدنا
بع� ��ض الكب ��ار الذي ��ن �أ�شرف ��وا يف �شبابه ��م م ��ع
عائلته ��م يف ا�ستخ ��راج ه ��ذه امل ��ادة ال�سائلة من
خ�شب العرعار وكان ��ت لنا لقاءات مع البع�ض من
�أه ��ايل فريانة التابعة ملحافظة الق�صرين و�أخذنا
تفا�صيل التح�ضري ال�ستخراج القطران(.)89
 وتتم العملية كالأتي:يف ال�ص ��ورة رق ��م ( )1يق ��وم بجم ��ع احلطب

وتك�سريه على �شكل قطع �صغرية لي�سهل احرتاقه،
كم ��ا يف ال�صور رق ��م ( )2يو�ضع �صغ ��ار احلطب
داخ ��ل برميل ،ث ��م يقوم بقلب ه ��ذا الربميل على
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حف ��رة �صغريه على �شكل ثق ��ب مو�ضحة بال�صورة
رقم( )3ثم يقوم ب�إ�شعال النار حتت هذا الربميل
كما مو�ضح بال�صورة رقم ( )4حتى ينزل �سائل من
قطع اخل�شب ويتجم ��ع داخل برميل مدفون عليه،
ويالحظ الدخ ��ان مت�صاعدا كما يف ال�صورة رقم
( )5،6من جراء اال�شتع ��ال للنار داخل الربميل،
وهكذا حتى يظهر �إمتالء الربميل املدفون بخروج
ج ��زء منه على الأر�ض ثم يقوم ب�سحبه عن طريق
ملعقة خم�ص�صه له� ،أما ال�صورة رقم ( )7فتمثل
نهاية احلطب الذي �أ�صبح على �شكل فحم.
وبعد تربيد الربمي ��ل يفتح بعد يوم فنجد فيه
م ��اء “املهل” وهو ي�ستعم ��ل لطالء احليوانات من

الزنني :العرعار الطبيعي حيث تظهر حبات الزنني

اجلرب والبكترييا وب�شكل خا�ص الإبل لذلك �سمي
“املهل” ب “�صابون بل”.
�أم ��ا القط ��ران اجلي ��د وال�شدي ��د ال�س ��واد
واخلاث ��ر �أي معج ��ن كالع�سل في�سم ��ى ب“عرو�س
القط ��ران”( )90وه ��ي ت�ستعم ��ل ك ��دواء ولط�ل�اء
الأواين الفخارية و
.
 - 2العرع��ار يف وظيفته الروحانية “العرعارة
احلكيمة”:

جت ��اوزت ا�ستعم ��االت العرع ��ار يف الو�س ��ط
ال�شعب ��ي اال�ستعم ��ال العادي -كما م ��ر معنا -يف
احلي ��اة اليومي ��ة وتع ��داه �إىل ماهي ��ة «حكم ��ي/
روح ��اين» فالعرع ��ارات احليدري ��ات ا�ستعمل ��ن
كل وظائ ��ف «ع�شت ��ار» «البالي ��ة» م ��ن روح الغاب
وحاميتها �إىل �سيدة احلكمة وال�شفاء(.)91
وم ��ن نبتة العرع ��ار اخل�ضراء الل ��ون املجففة
ي�صنع الأه ��ايل يف عديد املناطق بخورا رم�ضانيا
خا�صا ي�سمى «املجموعة» وكذلك «�سبعة وع�شرين»
و�س ��وف نب�ي�ن �أ�سب ��اب الت�سميت�ي�ن ومل ��اذا بخ ��ور
رم�ضاين خال�ص؟
*حت�ضري «املجموعة �/سبعة وع�شرين»:
ن�أخ ��ذ العرع ��ار( )92ولي� ��س «الع� � ّر» .يو�ض ��ع

العرع ��ار الياب� ��س (املجفف) يف حمرم ��ة ن�سائية
ملون ��ة(� )93أو اح ��د �سناج ��ق الأولي ��اء ال�صاحلني
(�أحمر و�أخ�ضر كما جرت العادة ،يو�ضع العرعار
امللفوف باملحرمة الن�سائية عند املحراب بامل�سجد
�أو اجلام ��ع ح�سب املنطقة وق ��رب املنرب و�إذا كان
يف امل�سج ��د �ضريح لأح ��د ال�صاحلني فتو�ضع عند
«الثاب ��ة» من �أول يوم يف �شه ��ر رم�ضان �إىل حدود
�آخر خت ��م القران الكرمي ليل ��ة ال�سابع والع�شرين
من �شهر رم�ضان .بع ��د الفراغ من ال�صالة ي�أخذ
كل م�صلي «�ص ��رة» العرعار (�أي حمرمة العرعار
امللفوفة ) اخلا�صة به ،ت�ت�رك ال�صرة على حالها
ملدة �أربعني يوما مغلقة.
و ي�ستوقفنا رقم الأربعني ورمزيته ،ن�ستح�ضر
الآي ��ة الكرمي ��ة «و�إذ واعدن ��ا مو�س ��ى �أربع�ي�ن
ليلة.)94(»...
ورمبا ذهب املخيال الديني للأجداد لالقتداء
بالنب ��ي مو�س ��ى يف انقطاع ��ه واحتجاب ��ه عن بني
�إ�سرائي ��ل للح�ص ��ول عل ��ى احلكم ��ة وال�صح ��ف
املقد�سة (التوراة).
بعدذلكتفتح«ال�صرة»بالب�سملةولعنال�شيطان
واال�ستع ��اذة من اجل ��ان ،تتم عملية فت ��ح «ال�صرة»
م�صحوبة بالنوايا احل�سن ��ة والفال اخلري واملقا�صد
املر�ضية هلل ولر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
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اخللوط (يرتكب من � 27صنف من مواد البخور)

وهذه النواي ��ا احل�سنة لفتح «�ص ��رة العرعار»
ت�صحبها عملية «اخللوط»(.)95
ويتك ��ون ه ��ذا ال�ش ��كل م ��ن �سب ��ع وع�شري ��ن
�صنفا«:طفيفرة/تفيف ��رة ،كم ��ون ا�س ��ود� ،ش ��ب،
توتيا ،زنزار ،بطول ،ثربيون ،جاوي احمر ،جاوي
�أ�س ��ود ،ج ��اوي �أبي� ��ض� ،أم النا�س ،م�ستك ��ة ،داد،
غريه ،م�سك ،فا�سخ وف�سوخ �أبي�ض ،فا�سخ وف�سوخ
�أ�سود.)96( »......،
طبعا هذا العر�ض لرتكيب ��ة اخللوط ح�سب ما
بقي را�سخا يف الذاكرة لل�سيد بوعجامة لأن اخللوط
اخلا�ص باملجموعة� /سبعة وع�شرين يباع جاهزا.
علم ��ا �أن هناك من ي�ت�رك «العرعار» امل�صلى
عليه على حالته الطبيعية بدون خلوط.
�أ�سلمة العادة وا�ستعماالتها :

هذه الطقو� ��س موغلة يف القدم وفيها ت�صالح
كب�ي�ر م ��ع معتقدات الأج ��داد رمبا كان ��ت �سياحة
«ال�ص�ل�اح» وانت�ش ��ار الإ�س�ل�ام ال�ص ��ويف ال�شعبي
ولي� ��س العلي ��م كان دافع ��ا لتوا�صل ه ��ذه العادات
لذلك عمل الأه ��ايل على �إ�سقاط بع�ض الطقو�س
الإ�سالمية وهي �إح�ضارها ملدة �سبع وع�شرين ليلة
رم�ضاني ��ة حيث ي�صل ��ي امل�ؤمنون ويخت ��م القران
الكرمي واخلتمة ال�شريفة يف ذلك ال�شهر الف�ضيل
حي ��ث ت�صفد ال�شياطني وتن ��زل مالئكة الرحمان
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من ال�سبع الطباق وهذا عن�صر معاون للأهايل يف
عملية توفيقهم ب�ي�ن الطق�س والعادة يف توا�صلهم
مع معتقداتهم الإ�سالمي ��ة بارتوذك�سيتها املالكية
ال�شدي ��دة جدا على كل ماه ��و مدخل «بدعوي» قد
ي�شوب الدين احلنيف ح�سب منظور الفقهاء.
�أم ��ا عن اال�ستعم ��االت الروحية للمجموعة �أو
ل�سب ��ع وع�شرين فهي متعددة وكم ��ا قالت �سيدات
حيدرة وكبارها « :وين النية وين العمل » وقبل ذكر
اال�ستعماالت البد من تو�ضيح الت�سمية باملجموعة
و�سب ��ع وع�شرين وذلك لأن م ��ادة العرعار خلطت
ب�سبع وع�شرين �صن ��ف من النجور فقيل جمموعة
ونف� ��س الت�سمي ��ة تطلق عليها ب�سب ��ع وع�شرين لأن
خلوطها بدون العرعار يتك ��ون من هذا العدد من
النجورات وغريها م ��ن املواد التي تركب وت�ضاف
�إليه ��ا كذلك �سميت ب�سبع وع�شري ��ن لأنها م�صلى
عليها �سب ��ع وع�شرين ليلة رم�ضاني ��ة( )97وختمت
عليها اخلتمة القر�آنية ال�شريفة.
� -أما عن اال�ستعماالت :

 ف�إن «املجموعة» ت�صلح للرقي من العني واحل�سدوالقي ��ل والق ��ال �أي امل�ش ��اكل املنج ��رة ع ��ن
الرثث ��رات و�إخماد الف�ت�ن االجتماعية عندما
يبخر بها مكان امل�شكلة و�ضد النوايا ال�سيئة.
 -كما �أن «املجموعة» يتربك بها يف اجنازات �أ�س�س

املجموعة � /سبع وع�شرون

املباين �أو الدخول مل�سكن جديد �أو �شراء عقار
�أو �سيارة فيبخر بها تيمنا باخلري والربكة.
 وت�ستعمل «املجموعة» يف االحتفاالت كـ«:الطهور»اخلتان واخلطوب ��ة وال ��زواج ويف �إبرام عقود
ال ��زواج باملنازل( )98وهنا الب ��د �أن نربز مدى
الت�صاق املجتمع «احليدري» بطقو�س الأجداد
وخلطه بني ماهو طق�سي قدمي وماهو �إ�سالمي
وافد مع الفاحتني لبالد افريقية واملغرب.
فثقافة �أهايل حيدرة املرتبطة ب�شجر العرعار
وارتباطه ��م مبا ه ��و عقدي ق ��دمي ،فعندما كانت
ال�شج ��رة يف احل�ض ��ارات ال�سابق ��ة للإ�س�ل�ام يف
املنطق ��ة العربية والأمازيغية ج ��زءا من الطقو�س
التعبدي ��ة املرتبط ��ة ب ��دورة اخل�ص ��ب واحلي ��اة
فعرعارات «حي ��درة» لع�ب�ن �أدوار «ع�شتار» و«روح
الغ ��اب» �إىل «ذات �أنواط» �شجرة قري�ش املقد�سة،
ف�إن توا�صلية العق ��ل الباطن يف الأو�ساط ال�شعبية
يحف ��ظ ذلك الإرث الروحي اخلايل من كل كوابح
الفقه ��اء «الذادة» عن نهج الدين �أو رواد احلداثة
يف طم�سهم لتقاليد وعادات الأ�سالف.
اخلامتة
تبق ��ى توا�صلية الفط ��رة الإن�ساني ��ة والثقافة
املرتاكم ��ة واملتكل�س ��ة يف العقل الباط ��ن «للم�ؤمن»
حية ومتج ��ذرة رغم كل املُدخالت �أو تلك الكوابح

للأعراف وغ�ي�ر املتما�شية مع خ�صو�صيات البيئة
والثقاف ��ة يف الأدب ال�شعب ��ي التعب ��دي واحليات ��ي
وحتى العادة التي اعتربها «�إميان العجائز» جزء
من املقد�س الديني.
فالت�ص ��اق الأه ��ايل يف حله ��م وترحاله ��م
«بال�ص�ل�اح» وعامل ال ��روح يحف ��ظ توا�صلية هذه
ُّ
الطقو�س �أينما تكون مرجعيتها �أو عمليات حفرنا
العلم ��ي للبحث عن ت�أ�صيل تاريخ ��ي �أو �أركيلوجي
وانرثوبولوج ��ي له ��ا .لذل ��ك ف ��ان رحل ��ة الإميان
مرتبط ��ة وملت�صق ��ة برحلة احلياة عن ��د الإن�سان
وكما قال� Mercia Eliad :أن «املقد�س عن�صر
من عنا�صر بني ��ة الوعي ولي�س مرحلة من مراحل
تاريخ هذا الوعي» (.)99
وهن ��ا البد من التنوي ��ه �أن عزلة املناطق وقلة
توا�صله ��ا اخلارج ��ي �سبب كاف لالنفت ��اح الكبري
على م�ي�راث الأجداد الديني ب�ش ��كل ي�ؤجج علماء
الظاه ��ر ملحاربة ما يرونه حم ��ل خالف ،وعندما
نتوا�صل مع ذلك املرياث الثقايف كعادات وجزء من
الهوي ��ة الذاتية لأفراد �أو جمموعات �سكانية �أينما
تك ��ون جذورها الديني ��ة والثقافية وحت ��ى االثنية
ف�إنن ��ا ننجح يف احلفاظ على ذاك ��رة حية للرتاث
وثقاف ��ة الأجداد الروحية واملادي ��ة يف مواجهة �أي
مدخل يغري البنية والرتكيبة االجتماعية والثقافية
للإن�سان.
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 - 1الع�ش ��ي (ر�ض ��ا)  ،حمطات نرية م ��ن تاريخ جندوبة
يف العه ��د اال�ستعماري ،مطبع ��ة الر�شيد� ،صالمبو /
تون�س� ،2003 ،ص.118

 - 14وه ��م الأغلبي ��ة ال�سكاني ��ة م ��ن �س ��كان ال�سبا�س ��ب
الداخلية للب�ل�اد التون�سية واغلبهم ي�ستقر مبحافظة
الق�صرين و بالتحديد ناحية حيدرة.

2 - Demeerseman (َAndré) ; « le culte des

� - 15صديق ��ي (حمم ��د النا�ص ��ر) التجل ��ي القد�س ��ي
للأ�شجار� ،ص.168

;walis en kroumirie, Revue « IBLA » 
N° 1061961 ; 107- ; P126.

3 - Demeerseman (André) ; le culte des
saints…, revue « IBLA », janvier1939,
P28.

 - 4الع�شي (ر�ضا) ،املرجع نف�سه� ،ص .119
5 - Demeerseman(َAndré), ibid, p28.
 - 6ر�ضا (الع�شي)  ،املرجع نف�سه� ،ص .119

� - 7صديق ��ي (حمم ��د النا�ص ��ر )“ ،التجل ��ي القد�س ��ي
للأ�شجار”...
Revue des arts de l’orbité, l’arbre dans tous
ses états, N° 03 automne 2011 ; p168
-158.
� - 8صديقي (حممد النا�صر) ،املرجع نف�سه � ،ص 161
�/ص.160

 - 9مروي ��ات �أه ��ايل جندوب ��ة جن ��م الدي ��ن اجلندوبي
(� 40سن ��ة) موظ ��ف �إداري باملعه ��د الع ��ايل للعلوم
الإن�ساني ��ة بجندوبة و هذه الرواي ��ة نقلها عن والديه
وهي منت�شرة يف الأو�ساط ال�شعبية عند �أهايل �شمال
الغربي التون�سي.
 - 10و ه ��ذه ق�صة من الإ�سرائيليات املبثوثة يف ق�ص�ص
الأنبي ��اء منها �أن النبي ن ��وح �أمر �أ�صحابه و من ركب
معه يف ال�سفينة بعد ا�ستقرارها على اجلودي و ابتالع
الأر�ض ملائها �أن ينزلوا الأر�ض و حتى ال يجهرهم نور
ال�شم�س طلب منهم �أن يكتحلوا بالكحل”.
 - 11راج ��ع ق�ص�ص الأنبي ��اء اخلطيب البغدادي ،تاريخ
الأنبي ��اء (ق�ص ��ة النبي ن ��وح)؛ ابن كث�ي�ر الدم�شقي
ق�ص� ��ص الأنبي ��اء نف� ��س حم ��ور النب ��ي ن ��وح و ق�صة
الطوفان.
 - 12ع ��ن مو�ض ��وع الب ��دع  ،راج ��ع ابن تيمي ��ة جمموعة
الر�سائل الكربى ،ت�صحيح ابن ال�شيخ ح�سن الفيومي
�إبراهيم ،املطبعة العامرة ال�شرقية ،القاهرة /م�صر
1323ه ج Iباب البدع.
 - 13اجلويلي( حممد )انرث وبولوجيا احلكاية ،مطبعة
قرطاج ،تون�س � 2002ص .60
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� - 16أي ��وب (عب ��د الرحم ��ان) رم ��وز ودالالت بالب�ل�اد
التون�سي ��ة ،وزارة الثقافة وال�شب ��اب والرتفيه ،وكالة
�إحياء ال�ت�راث والتنمية الثقافي ��ة ،تون�س  2003م6
�ص .15
 - 17القران الكرمي �سورة الرحمان .76 :
 - 18قان�صو(د.اك ��رم) الت�صوير ال�شعبي� ،سل�سلة عامل
املعرفة الع ��دد 203الكويت اكتوب ��ر -نوفمرب1995
م�.ص�111-ص.112
19 - ELIADE(Mircea) Images et symboles
essai sur le symbolisme-Religieux,
édition Gallimard, paris, 1992 p14.

� - 20س�ي�رجن (فيليب) الرموز يف الفن ،الدين ،احلياة،
ترجم ��ة عبد اله ��ادي عبا� ��س ،دار دم�ش ��ق � /سورية
� 1992ص .286
 - 21ال�سواح(فرا� ��س) لغ ��ز ع�شت ��ار ،دار ع�ل�اء الدين
دم�شق 1993م �ص .110
� - 22سريينج (فيليب) املرجع نف�سه �ص .286
 - 23البك ��ر( حمم ��ود مفل ��ح) ال ��روح االخ�ض ��ر ،دار
احل�ضارة اجلديدة بريوت /لبنان � 1992ص .184
 - 24ج�س ��م االن�س ��ان الق ��دمي يف ار� ��ض دمل ��ون ر�سمي ��ا
ل�شجرة احلياة وق ��د عمل الباحث االثري البحرياين
حمم ��د ر�ضا املعراج درا�سة علمية عن �شجرة احلياة
يف ار�ض دملون (مل ين�شر بعد).
 - 25ال�سواح (فرا�س) لغز ع�شتار �ص.114
 - 26الكت ��اب املقد�س :العهد القدمي (�سفر التكوين :2
.8،9

� - 27صديقي(حممد النا�صر) املرجع نف�سه �ص .166
 - 28القران الكرمي �سورة مرمي .)25-23(19
 - 29ال�سواح (فرا�س) لغز ع�شتار �ص.115
� - 30أن ��واع من الأ�شجار تنب ��ت يف الرباري وال�صحاري
وكلها م ��ن �شجر العظاء عن ذل ��ك راجع ابن منظور
ل�سان العرب مادة طلح وع�شر و�سمر.
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� - 31صديقي (حممد النا�صر) املرجع نف�سه �ص.165
 - 32اب ��ن ه�شام (عبد امللك) ال�س�ي�رة النبوية ،حتقيق
م�صطف ��ى ال�سق ��ا و�آخرين ،طبعة م�صطف ��ى البابي
احللبي ،القاهرة /م�صر  1936م ج � 1ص .34
 - 33االزرقي (ابو الوليد حممد بن عبد اهلل بن احمد)
اخبار مكة ،حتقيق د.علي عمر النا�شر مكتبة الثقافة
الديني ��ة ،القاه ��رة /م�صر  1424ه� �ـ2004/م ج1
�ص.98
 - 34ياق ��وت احلم ��وي ،معجم البل ��دان ،طبعة ليبزك/
املانيا1866 ،م ،ج � ،1ص .260
 - 35حن�ي�ن واد بالق ��رب م ��ن الطائ ��ف بين ��ه و بني مكة
ثالث ��ة اميال ،راجع ياقوت احلم ��وي ،معجم البلدان
م ��ادة حنني ،العاقل (نبيه) و خما�ش (جندة) تاريخ
الدول ��ة العربي ��ة اال�سالمي ��ة االوىل ن مطبع ��ة دار
الكتاب دم�شق �/سوريا1992 ،م� ،ص .67

 - 45الزه ��رة بن ��اين ،م ��ن مواليد �سن ��ة  1935م تعمل
فالح ��ة قاطن ��ة بنقماطة،عبا� ��س �سع ��داوي عم ��ره
�50سنة �صاحب الأر�ض التي تقع عليها ال�شجرة.
 - 46ال�ش ��اب هو قي� ��س ولد العربي �سعدي رواية الزهرة
بناين.
 - 47ا َمل�ص ��اب حممد بالأ�سود �سعدي رواية زهرة بناين
وعبا�س �سعداوي.
 - 48رواية زهرة بناين.
� - 49أيوب (عبد الرحمان) رموز ودالالت� ،ص .15
 - 50انظر ال�صورة رقم  2للولية.
� - 51أيوب(عبد الرحمان) املرجع نف�سه� ،ص.15
 - 52رواي ��ات كب ��ار ال�س ��ن يف عر�ش ��ي القداوري ��ة
والع�صايدية من �سكان بنقماطة.
 - 53البكر(حممود مفلح) ،الروح االخ�ضر� ،ص .187

 - 36اب ��ن ه�شام،ال�س�ي�رة ،ج �� � ،4ص  70اجل ��ارم
(حمم ��د عثم ��ان ) ،ادي ��ان الع ��رب قب ��ل اال�س�ل�ام،
النا�ش ��ر ،مكتبة الثقافة الديني ��ة ،القاهرة  /م�صر،
1426هـ2006/م� ،ص .161

 - 55انظر � :صورة  3للعرعارة “�ساملة”.

 - 37قم ��ري (�سم�ي�رة) ،احلل ��م و الر�ؤي ��ا يف الفل�سف ��ة
والعل ��م و الدي ��ن ،دار احل ��وار ،الالذقي ��ة �/سوري ��ا،
(د،ت)� ،ص � 166-ص.167

 - 56يع ��ود عر� ��ش الطال ��ب �صابر ماج ��ويل املرافق لنا
يف هذه الرحل ��ة البحثية امليدانية �إىل “الق�شاب�شية”
وهذه ال�شجرة “العرعارة” يف حماهم.

 - 38تف�س�ي�ر االح�ل�ام الكب�ي�ر ،دار ا�ص ��داء ال�ت�راث ،
بريوت  /لبنان 1997 ،م � ،ص .467

� - 57ص ��دور الكب ��ار �أو “عل ��م ال�ص ��در” �أو التاري ��خ
الالمادي  /ال�شفوي وهو ما اختزنته حافظة ال�شيوخ
والعجائز وتناقله الأبناء.

� - 39صديق ��ي (حمم ��د النا�ص ��ر) ،املرج ��ع نف�سه� ،ص
.166
 - 40ال�سواح (فرا�س ) ،لغز ع�شتار� ،ص .110
 - 41اوما�ست(احل�سني بوالزيت) ،البيئة و املقد�س
http://tawizo.iFrance.com/tawiza98/
bouzzit.ht, p2.

54 - Frazer (James), The Gloden Bough,
Macmillan, New York, 1971, p1 -5.

� - 58سنع ��رج الحق ��ا يف اال�ستعم ��االت ال�شعبي ��ة لنبت ��ة
العرعار.
 - 59ع ��ن ال�ص ��ادق بوخري� ��ص ابن احل ��اج الطيب وهو
�صاح ��ب الأر�ض(عمر ال�ص ��ادق �50سنة) كذلك ما
رواه لن ��ا حممد بن م�صطفى مرو�شي عمره � 60سنة
من عر�ش الع�صايدية.

42 - demeersman (andré) le culte des

 - 60انظر ال�صورة رقم .4

 - 43الع�شي (ر�ضا) ،املرجع نف�سه� ،ص .118

 - 61رواي ��ة ال�ص ��ادق بوخري�ص وحمم ��د بن م�صطفى
مرو�شي.

walis, op.cit, p126.

 - 44راج ��ع يف املالح ��ق ج ��دول عر� ��ش احلوافظ و هم
فرع م ��ن قبيلة الفرا�شي�ش الأمازيغي ��ة �أعده الطالب
�صابر ماجويل ين�شط �ضم ��ن امل�ؤ�س�سات الأهلية فهو
ي�شغل من ��ذ �سنة  2011من�صب كات ��ب عام جلمعية
�أحباء �أثار حيدرة

 - 62ال�صادق بوخري�ص.
 - 63ال�سواح(فرا�س) ،لغز ع�شتار� ،ص .108-107
 - 64مفرده ��ا �شليق ��ة وه ��ي قط ��ع القما� ��ش البالي ��ة �أو
املقطعة �إىل �أجزاء �صغرية.
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 - 65ال�ص ��ورة رقم  ،05حيث تظهر لنا �أغ�صانها و من
خلفه ��ا م�شهد ريف ��ي يف ار�ض زراعي ��ة تقف �شاخمة
وحيدة.
 - 66رواية ال�صادق العياري عمره � 74سنة
 - 67اخلافي�ي�ن ه ��و م�صطلح حملي ع ��ن الكائنات التي
تعتقد يف �أو�ساطنا ال�شعبية �أنها معنا� ،أ�صحاب الدار
م ��ن الأرواح (خ�ي�رة و �شري ��رة) و اجل ��ان (امل�سلم،
اليه ��ودي )...و نق ��دم له ��م قراب�ي�ن � ،أكل بدون ثوم
�أو حلم بدون مل ��ح �أو دم املهرق للأ�ضاحي يف املكان
اجلديد ،حتى بات عند الأهايل بان طعام اجلان هو
الدماء.
� - 68صديق ��ي (حمم ��د النا�صر) ،القرامطة من القرن
الثال ��ث �إىل الق ��رن اخلام� ��س الهج ��ري� ،أطروح ��ة
دكت ��ورا ،يف التاريخ الإ�سالم ��ي الو�سيط ،كلية العلوم
الإن�ساني ��ة و االجتماعية بتون� ��س  ،متت مناق�شة هذا
البح ��ث يف  2009/04/29مبالحظ ��ة م�شرف جدا
(العمل مرقون) ج� ،1ص .35
 - 69القران الكرمي� ،سورة �سبا(.) 41/40 : 34
 - 70الألو�س ��ي ( ال�سي ��د حممود �شكري) ،بلوغ الإرب يف
معرفة �أح ��وال العرب ،طبعة حمم ��د بهجت الأثري،
مطاب ��ع دار الكت ��اب العرب ��ي ،القاه ��رة  /م�ص ��ر،
142هـ 1942 /م ،ج � ،2ص.350
71- Noeldek(th), encyclopedia of religion
and ethics, volI, p670.

 - 72القر�آن الكرمي� :سورة اجلن (.)14-13
 - 73انظ ��ر �ص ��ورة رق ��م  06حيث العرع ��ارة قد �شدت
عليها قطع القما�ش و ربطت ب�أغ�صانها.
 - 74ال�صادق العياري (من الرواة).
 - 75الأزرقي ،اخبار مكة ،ج� ،1ص98؛ ال�سواح(فرا�س)،
لغز ع�شتار� ،ص.111
 - 76ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج� ،1ص.260
 - 77رواية ر�شيدة ع�صيدي� 63 ،سنة.
“ - 78الإ�سرتدادية” نوع من التعبري عن ا�ستعادة بع�ض
الأطراف املتخ�ص�صة �أو ال�شبه متخ�ص�صة يف الطب
البديل لفوائد الأع�شاب وا�ستعماالتها.
 - 79عم ��ر يف قف�ص ��ة  :هي تك الأرياف الأقرب للبداوة
ب�سب ��ب الطبيع ��ة اجلافة واغل ��ب �سكانها م ��ن قبائل
الهمام ��ة وه ��م م ��ن الأ�ص ��ول الهاللي ��ة الت ��ي غزت
افريقية يف ع�صر املنت�صر الفاطمي.
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 - 80راجع عن ا�ستعماالت القدامى للعرعار موقع :
http://;egq.logu2.co;/t2444-lopic

 - 81ال�سيدة قليعية بنت حمدة املحمدي مواليد 1968
ب�أوالد حممد (طريق قف�صة – �صفاق�س).
 - 82ال�سي ��دة زكية بن ��ت الطاهر بن �سلطان من مواليد
 1945من �أوالد حممد /عمرة قف�صة.
 - 83راج ��ع اب ��ن �سيناء الطب واحلكم ��ة  :ابن البيطار،
داود االنطاكي ،تذكرة االنطاكي راجع موقع :
http //mega.logu2.com/t2444-topic

 - 84ال�ص ��ورة رق ��م  : 7العرع ��ار الطبيعي حيث حبات
“الزنني”.
 - 85ه ��ذه الت�سمي ��ات م�ستعمل ��ة يف حي ��درة ويف قف�صة
وبالد اجلريد باجلنوب الغربي للبالد التون�سية
� - 86ساعدن ��ا يف التوا�ص ��ل م ��ع بع�ض �صن ��اع القرب يف
عم ��رة �أوالد حمم ��د طال ��ب املاج�ست�ي�ر ع ��دالين بن
ال�سبتي بن ثابت من مواليد  1988م بقف�صة.
املعلوم ��ات ال ��واردة ع ��ن �صناع ��ة الق ��رب �أخذناه ��ا من
العيا�شي ب ��ن براهيم من عر� ��ش اوالد حممد بعمرة
قف�صة مواليد 1940م.
 - 87مربوك ��ة بن ��ت حممد العرو�س ��ي ال�صديق ،مواليد
زاوية احمد ب ��ن احلاج امل�صري بنفطة �سنة ،1947
جناة بنت لزهاري بن حممد باحلاج ن�صر �صدقي ،
علقمة نفطة .1966
 - 88رواي ��ة العيا�ش ��ي ب ��ن ابراهي ��م (�صان ��ع ق ��رب يف
املا�ضي).
 - 89رواي ��ة علي عبيدي من مواليد �سنة  1950بارياف
فريان ��ة م ��ن والي ��ة الق�صري ��ن و كان وال ��ده احم ��د
العبيدي م ��ن م�ستخرجي القطران يف القرن املا�ضي
من مواليد  0903و تويف �سنة .1983
 - 90ع ��ن فوزي ولد العربي ماليل ي�شتغل تاجر �أع�شاب
مبدين ��ة قف�صة من موالي ��د  1958و قد ورث مهنته
عن والده احلاج العربي ماليل وهو من كبار اخلرباء
يف الأع�ش ��اب و الط ��ب الرع ��واين باجلن ��وب الغربي
التون�سي.
 - 91ال�سواح (فرا�س) ،لغز ع�شتار� ،ص�242-ص.251
 - 92ال�ص ��ورة اخلا�ص ��ة بالعرع ��ار حي ��ث يظهر الزنني
كمادة خام بدون �أي �إ�ضافات.
 - 93لي� ��س �ش ��رط ل ��ون املحرمة لكن لتع ��رف كل امر�أة
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عرعارها امل�صلى عليه يف رم�ضان ال غري.
 - 94القران الكرمي (�سورة البقرة ()50 : )2
� - 95أن ��واع م�ن�ن البخ ��ورات املختلف ��ة خللطه ��ا
بالعرع ��ار و عدده ��ا � 27صنف ��ا .و ي�سمى خلوط
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حممد النا�صر �صديقي
تون�س
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�أر�شيف الثقافة ال�شعبية
ت�صوير :را�شد بن دينة

”ص ْ
الع ْر َ
اوي” مقاربة أثنوموسيقولوجية
ُ
وت َ
ض ِ
الجهجوكة موسيقى األصول المغربية

”ص ْ
الع ْر َ
اوي”
ُ
وت َ
ض ِ
مقاربة أثنوموسيقولوجية
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لق��د ّ
الدراس��ات والبح��وث في
رك��زت أغل��ب ّ
البلدان العربية إلى زمن غير بعيد-عند دراس��تها
للقضايا الموسيقية -على الموسيقى الحضر ّية أو
الرسم ّية”(،)1
ما يطلق عليها كذلك بـ”الموسيقى ّ
وتم -في المقابل-تجاهل الموسيقى النابعة من
ّ
ّ
األقل ّ
حظا من حيث االهتمام ،وذلك نظرا
الفئات
للدولة،
العتبار المدينة هي المم ّثل األساسي ّ
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وبالت ��ايل �أ�صب ��ح ك ّل م ��ا يتّ�صل به ��ذا املجال
اجلغرايف وك ّل قريب م ��ن ا�سرتاتيج ّيات العاملني
على تنظيمه ،م ��ن ثقافة و�سيا�س ��ة واقت�صاد ،هو
الأوفر ّ
ال�ساحة
حظا من حيث �إنت�شا ُره وظهوره على ّ
الإعالمية ونحن يف ع�صر ما بعد احلداثة.
وح ّت ��ى ال نح�سم يف الأم ��ر ،ف�إ ّنه ميكن القول
ب�أنّ �أغلب دول العامل العربي ت�سري وفق هذا املنهج
طحي
الذي فر�ضته احلداثة من جهة والوعي ّ
ال�س ّ
برثاء املنظومات الثقافية العربية من جهة ثانية،
حتّى �أ�صبح ��ت الفنون عندنا �أ�ش ��كاال من ّمطة من
التعب�ي�رات اخلالية من العفوية والطرافة و�أحيانا
كثرية من الإبداع.
ولي�س ��ت الب�ل�اد التون�سية يف ه ��ذا البحث �إ ّال
منوذج ��ا من ب�ي�ن خمتل ��ف البل ��دان العربية التي
�سنتناول البح ��ث يف �إحدى مناطقها وهي منطقة
“طينة” ،درا�سة ممار�سة مو�سيقية ال تنتمي �إىل
ال ّر�صي ��د املو�سيقي التقلي ��دي ال ّر�سمي ولك ّنها يف
املقاب ��ل ال تق ّل عنه جت� � ّذرا وعراقة وثرا ًء بل لع ّلها
�أك�ث�ر منه توا�صال وحفاظا على متا�سك منظومته
اخلا�صة .و�ستكون ه ��ذه الدرا�سة يف �شكل مقاربة
ّ
�أثنومو�سيقي ��ة تتن ��اول بالأ�سا� ��س احلدي ��ث ع ّم ��ا
وت ال َع ْر َ�ض ��اوي” ومكانته الثقافية
ــــ”�ص ْ
ُي�س ّم ��ى ب ُ
واالجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة يف منطق ��ة البحث.
نخ�ص�ص يف البداية ق�سما من
عل ��ى هذا الأ�سا�س ّ
ه ��ذه الدرا�سة للحدي ��ث ع ��ن الأثنومو�سيقولوجيا
وعن عالقته بزوايا البحث.
 - 1الأثنومو�سيقولوجي��ا ودوره��ا يف
درا�سة املمار�سات املو�سيقية ال�شعبية
�إذا كان ��ت الأثنولوجي ��ا عموم ��ا ه ��ي “عل ��م
الإن�سان ككائن ثقايف”( )2ف�إنّ الأثنومو�سيقولوجيا
عب
علم الإن�س ��ان ككائن ثقايف ُم رّ ٍ
ميك ��ن �إعتبارها َ
باملو�سيق ��ى ومبختل ��ف الآل ّي ��ات امللت�صق ��ة به ��ا
وبطرق تبلي ��غ اخلطاب املو�سيقي باعتبار العوامل
الإجتماعية .ومع ظهور عل ��م الأثنومو�سيقولوجيا
ا ّل ��ذي يعترب” علم ��ا حديث ��ا� ،إذ �أنّ بداية اهتمام
الباحث�ي�ن ب ��ه كعلم قائ ��م بذاته يرج ��ع �إىل بداية

الق ��رن الع�شري ��ن ،وتزام ��ن ذل ��ك م ��ع بداي ��ة
الث ��ورة التّكنولوج ّي ��ة التي �شهده ��ا العامل يف هذه
الف�ت�رة )3(”،ب ��د�أ اهتم ��ام الباحث�ي�ن املو�سيق ّيني
بدرا�س ��ة املو�سيقى املتداول ��ة بالأ�سا�س عن طريق
ال�شفوي وا ّلت ��ي يطلق عليها ب ّ
التّواتر ّ
ـ”ال�شعب ّية”،
وذلك ليقينهم ب�أنّ م ��ا �س ّمي ّ
بال�شعبي �إنمّ ا هو يف
احلقيقة ر�صيد ثقايف �صادق و�أحيانا �أكرث تطابقا
مع التّاريخ من تلك الأر�صدة املكتوبة .ومي ّثل ّ
ال�شعر
ّ
ال�شعب ��ي يف الثقاف ��ات العربي ��ة باخل�صو�ص �أحد
امل�صادر ّ
ال�شفو ّية ا ّلتي ميكن �أن ت�ساهم يف تدوين
ال�سيا�س ّي ��ة واالقت�صاد ّية
العدي ��د م ��ن الأح ��داث ّ
واالجتماع ّي ��ة وال ّثقاف ّية .ومت ّث ��ل منطقة “طينة”
–حم ��ور حديثن ��ا يف �صفحات املق ��ال -واملنتمية
لوالية �صفاق�س من البالد التّون�س ّية �إحدى املناطق
لل�شع ��ر ّ
ا ّلت ��ي عرفت مبمار�س ��ة �س ّكانه ��ا ّ
ال�شعبي
امل َغ َّن ��ى ا ّلذي تتع� � ّدد �أنواعه و�أغرا�ض ��ه وال ّنغمات
املو�سيق ّية ا ّلتي ي�ؤ ّدى بها.
ونح ��ن يف ه ��ذا الإطار لن ن ّدع ��ي �أ ّننا �سنقوم
بج ��رد كل � ّ�ي للم�سائ ��ل ال�شعري ��ة وم ��ا يتّ�ص ��ل بها
م ��ن ال ّنغم ��ات املو�سيق ّي ��ة ا ّلتي ي�ؤ ّدى به ��ا ّ
ال�شعر
ّ
ال�شعب ��ي املغ ّن ��ى يف “طين ��ة” ،ب ��ل �سنتناول-كما
�أ�شرن ��ا -احلديث عن املمار�سة املو�سيق ّية امل�س ّماة
بـ”ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي” وذل ��ك م ��ن حيث ه ��ي ممار�سة
�شعري ��ة مو�سيقي ��ة جتم ��ع بال�ضرورة ب�ي�ن الإيقاع
ال�شعري والنغمة املو�سيقية.
 - 2دواع��ي �إختي��ار منطق��ة البح��ث
“طي َنة”
ِ
وت ال َع ْر َ�ضا ِوي”
“�ص ْ
يعود �إختيارنا لدرا�س ��ة ُ
“طي َن ��ة” بالأ�سا�س لع� � ّدة اعتبارات
يف منطق ��ة ِ
مو�ضوع ّية و�شخ�ص ّية تتم ّثل يف:
 �أ ّوال :ه ��ي من املناط ��ق الب ��ارزة املنتمية لقبيلة“الـ ْم َثا ِلي ��ثْ ”( )4الت ��ي ُعرف ��ت باملمار�س ��ة
املو�سيقي ��ة الـمـُ�س ّماة ب� �ـ “ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي” التي
�سنتناولها بالتحليل.
 ثاني ��ا� :إنتما�ؤنا اجلغرايف لوالي ��ة �صفاق�س التي“طي َنة”.
توجد بها معتمدية(ِ )5
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خريطة:1خريطةالبالدالتون�سية

خريطة  :2متثّل هذه اخلريطة( )11املعتمد ّيات التّابعة لوالية
�صفاق�س من البالد التون�سية ،وتظهر موقع “ِط َينة”-منطقة البحث

وت ال َع ْر َ�ضا ِوي”
“�ص ْ
 ثالثا :وجدنا �أنّ العمل على ُيف جم ��ال جغرايف �أك�ب�ر ي�ستوجب �إطار بحث
�أعم ��ق ووقتا �إ�ضافي� � ّا ال يتح ّمله �إط ��ار بحثنا
هذا.
“طي َنة”
 2-1التعريف مبنطقة البحث ِ

“طي َن ��ة” يف والية �صفاق�س كمنطقة
تتمو�ضع ِ
قرو ّي ��ة قدمية تتك� � ّون من جت ّمع ��ات ب�شر ّية مع ّينة
وتعترب“طي َنة” اليوم
�أغلبها من “الـ ْم َثا ِليثْ ”(.)6
ِ
�إح ��دى �أك�ب�ر و�أه � ّ�م معتمد ّياته ��ا م ��ن حيث عدد
ال�س ّكان (بحيث بلغ عدد �س ّكانها اجلملي45647
ن�سم ��ة ح�سب �إح�صائ ّيات �سن ��ة .)7()2004وهي
“معتمدية �ساحل ّية وتعترب املدخل اجلنوبي ملدينة
اق�س”(.)8
�ص َف ْ
“طي َنة” ِب� �ـ“�أ ْوالد
وي�س ّم ��ى ْمثالي ��ثْ منطق ��ة ِ
َع ِام� � ْر” وذل ��ك ن�سب ��ة لـ“عام ��ر بن جمع ��ة”(،)9
ويتم ّي ��ز الـ ْم َثا ِلي ��ثْ وم ��ن بينه ��م “�أوالد عام ��ر”
()10
باملمار�س ��ة املو�سيق ّية امل�س ّم ��ات ب ّ
ـ“الط ِريقْ ”
وا ّلذي هو عبارة عن برنامج غنائي متّبع يف املحفل
اخلا�صة ب ��ه .ومي ّث ��ل “ال َع ْر َ�ضا ِوي”
له نوامي�س ��ه
ّ
جمال بحثنا ه ��ذا اجلزء ال ّثاين م ��ن ّ
“الط ِريقْ ”
“طي َنة”.
يف منطقة ِ
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“طي َنة”
 2-2احلياة الثقافية يف منطقة ِ

“طي َن ��ة” بوج ��ود فئت�ي�ن اجتماع ّيتني
تتم ّي ��ز ِ
خمتلفت�ي�ن وهم”:الب ��دو” �أو �س� � ّكان املنطق ��ة
“طي َن ��ة” م ��ن جه ��ة و�س� � ّكان احل�ض ��ر م ��ن جهة
ِ
�أخ ��رى ،وهم ��ا متعاي�شت ��ان من ��ذ املا�ض ��ي البعيد
يهم
ب ��ك ّل تناغ ��م يف جم ��االت خمتلف ��ة منها م ��ا ّ
العالقات الب�شري ��ة والعالقات االقت�صادية وحتّى
يف املج ��ال الفني وهو الذي يه � ّ�م بحثنا هذا .وقد
ال�ص ��دد �أنّ �صفاق�س ه ��ي “من فئة
قي ��ل يف ه ��ذا ّ
وتدعمت مكانتها بالفائ�ض
املدن التط ّور ّي ��ة(ّ )...
الدميغ ��رايف الذي �أعطته له ��ا مدينة طينة وباقي
القرى املج ��اورة( .)13(”)...ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل
�أنّ :
“ريف �صفاق�س (حيث موقع منطقة“طينة”)
�شديد ال�صلة بالقبائل اجلنوبية املمت ّدة �إىل ليبيا
ب ��ل �إنّ الكثري هم �أ�صل ّيوا تل ��ك الربوع العريقة يف
الإ�ستق ��رار واحت�ض ��ان املذاه ��ب ،وال �س ّيم ��ا منها
الإبا�ضي ��ة من اخل ��وارج .وقد جاء �أهله ��ا �أفواجا
متوالي ��ة خ�ل�ال ف�ت�رات الأزم ��ات املذهبي ��ة �أ ّوال
والإقت�صاد ّي ��ة ثاني ��ا وتوا�صل ه ��ذا التدفق قرونا
طويلة وازداد كثافة مع دخول الإ�ستعمار الإيطايل
�إىل ليبيا”(.)14

خريطة :3خريطة تربز “ال ْع ُر ْ
و�ش” التابعة لقبيلة “املـــْــــ َثا ِليثْ ”

()12

“طي َنة” �شه ��دت متازجا
ه ��ذا م ��ا ي�ؤ ّك ��د �أنّ ِ
�إجتماع ّيا بني �سكانها الأ�صليني وفئات مت�أتية من
التو�سع العمراين
اجلن ��وب التون�سي ،عالوة عل ��ى ّ
ل�سكان مدينة �صفاق�س.ك ّل هذا فر�ض �شيئا ف�شيئا
مما
عل ��ى جملة هذه الفئ ��ات التعاي� ��ش وال ّت�أقلمّ ،
خل ��ق مناخا من التفاعل االجتماعي والإقت�صادي
والثق ��ايف .وق ��د روى لنا املخ�ب�رون( )15جملة من
الرواي ��ات الت ��ي ت�ب�رز ه ��ذا التفاع ��ل يف امل�ستوى
الثق ��ايف وه ��و يف �صل ��ب مو�ض ��وع البح ��ث املتعلق
�وت ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي” ال ��ذي يمُ ار�س ��ه �أهايل
“�ص � ْ
بـ� �ـ ُ
التو�سع العمراين حل�ضر مدينة
ِ
“طي َن ��ة”يف �إطار ّ
�صفاق�س.
 2-2-1ال�شعر ال�شعبي

مي ّث ��ل ّ
ال�شع ��ر ال�شعب ��ي الو�سيل ��ة واملتن ّف� ��س
الأكرث �أهم ّي ��ة يف املناطق ال ّريف ّية–ب�صفة عا ّمة-
اخلا�صة وحتفظ
بحيث جن ��ده ي�ؤث ��ث ال�سه ��رات
ّ
منه الذاك ��رة ال�شعبية ر�صيدا ها ّم ��ا و�إن اختلفت
�أه ّم ّي ��ة ذل ��ك باخت�ل�اف ال�شرائ ��ح الإجتماعي ��ة.
“طي َن ��ة”(“�أَ ْو َال ْد َع ِام� � ْر”) �ش�أنه ��ا �ش�أن
وتعت�ب�ر ِ
العدي ��د من املناطق الريفي ��ة يف البالد التون�سية،
منطقة ذات �أه ّم ّي ��ة يف هذا املجال بحيث �أجنبت

العديد م ��ن ال�شعراء ال�شعبيني منذ القرن التا�سع
ال�شع ��ر ّ
ع�ش ��ر �إىل اليوم ،ومي ّث ��ل ّ
ال�شعبي بالبالد
التّون�س ّي ��ة ب�صف ��ة عا ّم ��ة ومبنطق ��ة طين ��ة ب�صفة
خا�ص ��ة بحرا عميق ��ا لن ن�ستطي ��ع الغو�ص فيه يف
ّ
مق ��ال يت�ض ّمن ب�ضعة �أ�سطر بل ي�ستوجب احلديث
عن ��ه بحوثا ودرا�سات مع ّمقة حتّى نتم ّكن من فهم
خ�صو�ص ّيات ��ه .وم ��ا “ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي” �إ ّال ُج ��زء من
“طي َنة”.
منظومة �شعر ّية ومو�سيق ّية مبنطقة ِ
وح�سب ما ورد يف كتاب“:الأغرا�ض بالترّ تيب
“�سالـِ � ْ�م الدِّ ِل ْن ِ�سي”،
يف �سهرة َلدي � ْ�ب” للأَ ِدي � ْ�ب َ
ف�إ ّن ��ه ”:يك ��ون وزن ال ّن� ��ص ّ
ال�شع ��ري للعر�ضاوي
عل ��ى وزن طال ��ع ق�صيدة بورجيل ��ة( )16يتك ّون من
�شطرت�ي�ن متحدت�ي�ن يف القافي ��ة ّ
والط ��ول”(،)17
و“ال ُبو ْر ِجي َل ��ة”(�أو كم ��ا ينعت ��ه البع� ��ض ب� �ـ
و�س � ْ
�اق”( ))18هو �أح ��د الأوزان ال�شعرية الذي
“ ُب َ
ُومة” ،بحيث ال ميكن
ميك ��ن �أن ُيعتمد يف “الـمــِـ ْلز َ
ُومة”
�أن جند “ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي” يف غري طالع “ا َمل ْلز َ
التي ال يكون وزنها “ ُبو ْر ِجي َلة” ،وبالتّايل ف�إنّ وزن
“ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي” ا ّل ��ذي ه ��و “ال ُبو ْر ِجي َلة”ي�ستقي ��م
ُوم ��ة” ا ّلت ��ي تك ��ون عل ��ى وزن
بقال ��ب “الـمـِ ْلز َ
“ال ُبو ْر ِجي َلة” ،ولكن نغمة “ال َع ْر َ�ضا ِوي” ال ت�ؤ ّدى
خا�صة .وقد
بنغم ��ة “الـمِ ْلز َ
ُومة” بل ت� ��ؤ ّدى بنغمة ّ
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وت
جن ��د �أحيان ��ا �أبيات ��ا �شعري ��ة م�شه ��ورة يف ُ�ص ْ
ُومة”
“ال َع ْر َ�ضا ِوي” ولكننا جنهل لأي طالع ِ
“م ْلز َ
تنتم ��ي وذلك نظرا لغلب ��ة �شهرته(�أي الطالع وهو
“ال َع ْر َ�ضا ِوي”) على الق�صيد ككل.
“�سالـِ � ْ�م الدِّ ِل ْن ِ�سي”
وق ��د ذك ��ر لن ��ا الأدي ��ب َ
�أ ّن ��ه �إذا اخت� � ّل ال ��وزن فلم يع ��د “ ُبو ْر ِجي َل ��ة”� -أو
جعل ��ه ال�شاع ��ر “ ُبو ْر ِجي َل ��ة ِي ْ�ض َل� � ْع”( ،)19مل يع ��د
بالإم ��كان غن ��اء الأبي ��ات ّ
ال�شعر ّي ��ة عل ��ى �ص ��وت
“ال َع ْر َ�ضا ِوي”()20وهن ��ا ن�ستنت ��ج م ��دى ارتب ��اط
ال ��وزن ال�شع ��ري باللح ��ن بحي ��ث ال ميك ��ن غناء
“ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي” ب�صفت ��ه نغمة �أو �صوتا على �أبيات
�شعرية بوزن “ ُبو ْر ِجي َلة” خمت ّل.
اهتم “عب ��د املجي ��د بنج ��دو” بدرا�سة
وق ��د ّ
ّ
ال�شع ��ر يف ال ّلغ ��ة العرب ّي ��ة الف�صح ��ى ويف ال ّلهجة
العام ّية التون�سية وقام بتق�سيم ّ
ال�شعر �إىل مفردات
�إيقاع ّي ��ة وقد ذك ��ر �أنّ «هذه املف ��ردات االيقاع ّية
�سواء �أكانت عربي ��ة� ،أم تون�س ّية تتك ّون من �أ�صلني
وال�سكون»(.)21
اثنني هما احلركة ّ
وق ��د تو�ص ��ل هذا الأخ�ي�ر من خ�ل�ال درا�سته
للمفردات الإيقاع ّية لل�شعر ّ
ال�شعبي �إىل �أنّ ما مي ّيز
ه ��ذه املفردات هو «:اقت�صارها �أوال على الأ�سباب
اخلفيفة دون �سواه ��ا ثم الأ�سباب امل�ضاعفة وهي
�أ�سباب ال توجد يف ح�شو البيت العربي ».وقد ذكر
متح ّدثا عن «ال ُبو ْر ِجي َلة» وهو الوزن ال�شعري الذي
وت ال َع ْر َ�ضا ِوي»:
«�ص ْ
يعتمد على ُ
« اعتم ��ادا عل ��ى املف ��ردات الإيقاع ّي ��ة لل�شعر
ال�شعب ��ي ،قدمنا وزن ��ا من �أوزان بح ��وره العديدة
الت ��ي �سنتعر� ��ض له ��ا يف �أبحاثن ��ا املقبل ��ة .ولكي
نعطي ه ��ذا الوزن حقه من الدر� ��س و�أعني بذلك
وزن «ال ُبو ْر ِجي َل ��ة» كان علين ��ا �أن نبتدع له هند�سة
ن�صوره ��ا حتى تقرب �إىل ذه ��ن املتطلع الباحث.
قلن ��ا �أن وزن «ال ُبو ْر ِجي َل ��ة» ميك ��ن �أن نفرت� ��ض له
التفعيلة الآتية :وهي:
ِف ْعـــ َال ْن َفا ِفــــعـْــ َال ْن َفــ ْع ُل ْن َفــ ْع ُل ْن
ال َ
ال َ
ال َ
ال ْن َ
ال اَل َ
ال ْن َ
ال َ
�أوَ :
ال
وعندم ��ا نحل ��ل البيت م ��ن «ال ُبو ْر ِجي َل ��ة» �إىل
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مفردات ��ه الإيقاعي ��ة .جندها عل ��ى النحو التايل:
�أ�سباب خفيفة و�أ�سباب م�ضاعفة :و�صورة ال�سبب
اخلفيف هي )-0(:و�صورة ال�سبب امل�ضاعف(-
()22
.»)00
ول ��و نط ّبق ه ��ذا الت�ص� � ّور على �أح ��د الأبيات
ال�شعرية الت ��ي �سنعتمدها يف البح ��ث وبا�ستعمال
الأ�سباب اخلفيف ��ة والأ�سباب امل�ضاعفة ،لوجدناه
جديرا باالعتماد:
ــن َ�صـــــــلَّــــــى ْعـــــ َلى مـُ َحمــــــــَـ ّ ْد
َيـــا َ�سـعــ ْ ْد ِم ْ
ـــــد
الـــلـِّــــــــي بــْـنُـــــــــو َر ْه فـــِي ظـْـــ َال ِم َو َّق ْ
 0 - 0 -- 0 - 00 - 0 - 0 - 00 - 0 0 - 0 -- 0 - 00 - 0 - 0 - 00 - 0وال�س ْع َفة:
 2-2-2ظاهرة الأ ِد ْ
يب �أوال َغنَّايّ ،

و“ال�س ْع َفة”
يب” �أوالغ ّن ْاي
ُيعترب ك ّل من “الأَ ِد ْ
َّ
م ��ن العنا�ص ��ر الفاعلة ج� � ّدا يف احلي ��اة الثقافية
“طي َن ��ة” �إذ يعود له ��م الف�ضل
والعا ّم ��ة مبنطق ��ة ِ
يف ت�أثي ��ث جميع �أنواع احلف�ل�ات مثل“ :العر�س”
و“اخلت ��ان” ومنا�سب ��ة “النج ��اح يف �أح ��د
االمتحانات”و“عقد القران”� ،إلخ.
وي�ش�ت�رط يف “الأ ِدي � ْ�ب” �أن يك ��ون ذا �ص ��وت
�وي وجمي ��ل و�أن يتح ّل ��ى باملوهبة والق ��درة على
ق� ّ
نظم ّ
ال�شعر حتّى تطل ��ق عليه هذه التّ�سمية ،وهذا
ال ميك ��ن �أن يتح ّق ��ق �إ ّال بحفظه ر�صي ��دا ها ّما من
�شع ��ر ا ّلذي ��ن �سبقوه يف هذا املج ��ال .ولكن هناك
من يطلق عليه -بخل ��ط يف امل�صطلحات -ت�سمية
�اي” ،لذل ��ك يجب تو�ضي ��ح اللب�س القائم
“ال َغ َّن � ْ
�اي” يتم ّثل دوره
حول ه ��ذه الت�سمية�:إذ �أنّ “ال َغ َّن � ْ
حتدي ��دا يف �أدائ ��ه ل�شعر غ�ي�ره� ،أي �أن ��ه ال ينظم
يب” الذي يتم ّيز بنظمه
ال�شعر ،على خالف “الأَ ِد ْ
ل�شعره اخلا�ص و�إلقائه يف “املـَ ْح َف ْل”.
“ال�سعفة” فهما“ معاونان اثنان للأديب
�أ ّم ��ا ّ
ي�ساعدان ��ه يف ترديد ق�صيدت ��ه ويكونان مالزمان
يب” واحد
له” )23(.و�إذا كانا غري مالزمني لـ“�أَ ِد ٍ
�أطل ��ق عليهم ��ا �إ�س ��م َ
ـــا�سة”.يتم ّثل دورهما
“خ َّم َ

يب”
يف �أداء �أج ��زاء الربنام ��ج الغنائي م ��ع “الأَ ِد ْ
وكذل ��ك يف �إ�سعاف هذا الأخري عند �سهوه ،لذلك
“ال�س ِع ْ
يف” �أن يكون ذا �صوت جميل وح ّفيظ
على ّ
َ
يب”.
لق�صائد“الأ ِد ْ
�ُ - 3ص��وتْ ال َع ْر َ�ض��ا ِوي� :أط��ره وط��رقُ
ممار�سته
وت ال َع ْر َ�ضا ِوي” ممار�سة غنائ ّية ذا
“�ص ْ
ُيعترب ُ
خ�صو�ص ّيات حلنية و�شعرية حم ّددة ،وهو يف منطقة
“طي َنة” ي�ؤ ّدى من طرف ال ّرجال .وقد ُروي لنا �أ ّنه
ِ
ال�ساب ��ق مل يكن ُي� ��ؤ ّدى يف الـمـَ ْح َف ��ل (ال ُع ْر�س)
يف ّ
�إ ّال �إذا كان يف �ش ��كل حوار بني امل�س ّنني من ال ّرجال
وال ّن�سوة .ويق ��وم ال ّرجل مثله مثل امل ��ر�أة بتبليغ ما
يريد �أن يب ّلغه للآخر عن طريق “ال َع ْر َ�ضا ِوي”.
م� �ث ��ال م� ��ن ر�� �ص� �ي ��د ال� ��� �ش ��اع ��ر ال�شعبي
“البـَ ْر ُغو ِثي”(:)24
َيا فاطمة َراهُ و()25الهوى ذ َّبلْـنـــــــــــِي
الد َعـا ِوي م ّنــــــــــــِي
�إ َذ ُمـــــــتّ َت ْرقا ْك ّ
()27
َنا(َ )26حـــــا ِّب ْك َرامـــي َع ْ
ليك ْك ُلوف
()30
َّ
اهرة ِيزّ ْ
يك(ُ )28رويف(َ )29حنِّي
بالـظ َ
�أ ّم ��ا الي ��وم فلق ��د �أ�صب ��ح غن ��اء الرج ��ال لل� �ـ
“ع ْر َ�ض ��ا ِوي” يف �إطار االح�ت�راف و ُيعتمد غنا�ؤه
َ
كو�سيل ��ة للك�س ��ب يف �إط ��ار جملة م ��ن املمار�سات
املو�سيقية� .إذ:
“غالبا ما يتعاطى الغناء يف الأعرا�س مغنون
حمرتفون وهي عاد ٌة مازالت متواجدة يف الو�سط
وال�شمال وال�ساح ��ل وكادت تنقر�ض من اجلنوب.
ويف ليل ��ة العر� ��س املعلومة يتج ّم ��ع النا�س يف « دار
العر�س» وي�أتي املغني الذي يكون قد دُعي لذلك �أو
ا�شرتط كما هو موجود يف بع�ض اجلهات ليغني يف
العر�س ،ومع ��ه «�سعفاه»وهما رجالن« ُي�سعفانه»�أي
()31
ي�ساعدانه عند الغناء”.
�أ ّم ��ا بالن�سب ��ة للن�س ��وة فق ��د ذك ��ر لن ��ا جميع
املخربين الذي ��ن مت ّك ّنا م ��ن حماورتهم واملنتمني

�وت ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي”
“�ص � ْ
�إىل منطق ��ة ِ
“طي َن ��ة” �أنّ ُ
ُي�س ّمى ب َ
ـ”:اجل َّحاف” �إذا ّمت �أدا�ؤه من ِق َب ِل ال ّن�سوة.
لتعب به عن فرحها �أو
وتغ ّني املر�أة “ال َع ْر َ�ضا ِوي” رّ
حزنه ��ا� :أثناء ال ّرحي� ،أثن ��اء جمع احلطب� ،أثناء
�ض ��خّ ال ّلنب .ب�صف ��ة عا ّم ��ة ُيعت�ب�ر “ال َع ْر َ�ضا ِوي”
بال ّن�سب ��ة للمر�أة و�سيلة لتبليغ م ��ا ال ت�ستطيع قوله
مبا�شرة ،فيكون متن ّف�سها ّ
ال�شعر املغ ّنى.
ال�سابق يف
كم ��ا كان يغ ّن ��ى “ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي” يف ّ
الأعرا� ��س من قبل امل ��ر�أة و�أحيانا م ��ن قبل املر�أة
وال ّرج ��ل ويكون ذلك يف �شكل ح ��وار بينهما :تغ ّني
املر�أة “ال َع ْر َ�ضا ِوي” وي ُر ّد عليها ال ّرجل كذلك بـ
()32
“ال َع ْر َ�ضا ِوي”.
ومما ي�ؤ ّكد ح�ضور املر�أة يف “املــَ ْح َف ْل”()33يف
ّ
ال�ساب ��ق وم�شاركتها الف ّعالة فيه ما ورد يف الأبيات
ّ
ّ
ال�شعر ّي ��ة التّالية()34ا ّلتي ج ��اءت يف �سياق حتفيز
()35
املر�أة للـَ ”:با ْر ِدي” حتّى يقوم بعر�ضه املتم ّثل
يف �إطالق ال ّنار من باروده على الأر�ض:
()37
ا�سي
يا َ�صا ْر َخة ال َبا ُرو ْد هَ اهُ ـــوا(َ )36ر ِ
()38
ْو َكا ِن ْك َع َلى ال َك ْر ُت ْ
و�ش ْن ِبي ْع خْ را َِ�صي
َ ()40
َيا َ�صا ْر َخة( )39ال َبـا ُرو ْد َما ِتتَّـــــــــــــكه
()41
ْو َكا ِن ْك َع َلى ال َك ْـر ُت ْ
ا�ض ْر حقَّـه
و�ش َح ِ
()42
َيا َ�صا ْر َخـــة ال َبـــا ُرو ْد َمــا ْت َك ْب َك ْب ِ�شــي
()43
ْو َكا ِن ْك َع َلى ال َك ْر ُت ْ
و�ش ِن ْرهَ ْن َد ْب ِ�شـــي
�إ ّال �أ ّنن ��ا الي ��وم نالح ��ظ غي ��اب ك ّل ��ي له ��ذه
املمار�س ��ة عن ��د ال ّن�س ��اء يف منطق ��ة البح ��ث يف
“املـَ ْـح ِف ْل”و�أ�صبح ��ت مقت�ص ��رة عل ��ى العن�ص ��ر
ال ّرج ��ايل ،وبالت ��ايل تغ�ّي�رّ ت دالالت ��ه الثقافي ��ة
والرمزية م ��ن ممار�سة عفو ّية تب ّلغ ر�سائل و�أفكار
ب�أ�سل ��وب مع�ّي نّ �إىل ممار�س ��ة “�شب ��ه ر�سم ّي ��ة”
و“مق ّننة”من حيث الإطار املكاين والثقايف .ومن
ه ��ذا املنطل ��ق �سنعم ��ل يف املحور الث ��اين اخلا�ص
بالتحلي ��ل املو�سيق ��ي عل ��ى �إب ��راز االختالف ��ات
�وت ال َع ْر َ�ضا ِوي”
“�ص � ْ
وال ّت�أث�ي�رات احلا�صلة على ُ
من خالل تغيرّ الإطار املكاين-الثقايف.
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و«ال�س ْع َفة» على امتداد الربنامج الغنائي ّ
«الط ِريقْ »:
يب»
ويف ما يلي حركة «الأَ ِد ْ
َّ
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�صورة 5

�صورة 6

ال�صورة  1تو�ضح و�ضعية الأديب و�سعفاه خالل �صوت العر�ضاوي.
ال�صور م�أخوذة من عمل ميداين قمنا به يف  25جوان )2010

()44

“�صوتْ ال َع ْر َ�ضا ِوي” يف �إطار ّْ
“الط ِريـقْ ”
ُ 3-1
“طي َنة”
يف املحفل مبنطقة ِ

أهم عن�صر بني الفقرات املخ�ص�صة
يتج�سد � ّ
ّ
لالحتف ��ال بالزّواج �أو م ��ا ي�سبقه يف منطقة بحثنا
يب” �أو “ال َغ َّن ْاي” .وهي
ِ
“طي َنة”،يف �سهرة “الأَ ِد ْ
تتج�سد فيها ممار�سة تُ�س ّمى ّ
“الطريق” وهو
�سهرة ّ
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عبارة ع ��ن برنامج غنائي منظ ��م يخ�ضع لرتتيب
خم�صو� ��ص وفق قواع ��د و�أوزان ال�شع ��ر ال�شعبي.
مم ��ا يجعله برناجما مم ّيزا ،ب ��ل ال ي�ستقيم �أدا�ؤه
ّ
بغياب ولو عن�صر واحد من عنا�صره.
وق ��د الحظنا م ��ن خالل تواجدن ��ا يف حفالت
“طي َنة” يف �إطار
ت�سب ��ق ليلة الزّواج يف معتمد ّي ��ة ِ

عملنا املي ��داين� ،أنّ هذا الربنام ��ج الغنائي ا ّلذي
ي�س ّم ��ى ب ّ
ـ”الط ِريقْ ” يكون غ�ي�ر م�صاحب بـفرقة
مو�سيق ّية ،حيث ُي�ؤ َّدى ب�صوت الإن�سان وذلك طيلة
ال�سه ��رة ،ولذل ��ك لي�س يف مق ��درة � ّأي كان
كام ��ل ّ
�أن يك ��ون �أديب ��ا� ،إىل جانب تو ّفر بع� ��ض املم ّيزات
الأخ ��رى .ويق ��وم هذا الأخري ب� ��أداء جمموعة من
ال�شعر ّي ��ة ّ
الأبي ��ات ّ
ال�شعب ّي ��ة املغ ّن ��اة يف موا�ضي ��ع
ال�سهرة وهي تك ّون ما ي�س ّمى
خمتلف ��ة على امتداد ّ
ب ّ
ـ”الط ِريقْ ”.وميك ��ن �أن يك ��ون كل ْ
“ط ِري ��قْ ” يف
مو�ضوع معينّ وبالتايل تتك ّون ال�سهرة من �أكرث من
ْ
“ط ِريقْ ” واحد يف موا�ضيع خمتلفة.
�ُ 3-2صوتْ ال َع ْر َ�ضا ِوي يف احلياة العا ّمة:

وت
«�ص ْ
ب�صفة عا ّمة ميكن الق ��ول �أنّ ممار�سة ُ
العفوي يف احلياة العا ّمة قد
ال َع ْر َ�ض ��اوي» يف �إطاره
ّ
تال�شى نهائ ّيا يف منطق ��ة البحث «طينة» وقد ذكر
لنا بع� ��ض املخربي ��ن( )45يف هذه املنطق ��ة ب�أ ّنه مل
يبق عل ��ى �صياغته الأ�صل ّية �إ ّال يف اجلنوب التون�سي
خا�صة يف والية «تطاوين» مهده الأ�صلي ،حيث جند
ّ
�وت ال َع ْر َ�ضاوي» ُي ��ر َّد ُد �إ ّما �شعرا فقط �أو �شعرا
«�ص � ْ
ُ
ُمغ ّنى يف �أطر �أخرى غري العر�س واملحافل ب�أ�شكالها
املختلف ��ة ،بحيث يك ��ون كذل ��ك و�سيل ��ة للتخاطب
�ازي»�-إن �ص � ّ�ح التعبري -بني الرج ��ل واملر�أة
«املج � ّ
لتبليغ ما لي�س باال�ستطاعة البوح به ب�صفة مبا�شرة
�إ ّما لأ�سباب ثقافية �أو �أخالقية �أو غريها.
 - 4مقارب��ة حتليلي��ة �أثنومو�سيقي��ة
«�صوتْ ال َع ْر َ�ضا ِوي»
لنموذج من ُ
 1 - 4قراءة يف الـجانب ال�شعري

وت
«�ص ْ
اخرتنا يف هذا العن�صر �أحد �أ�شهر �أنواع ُ
«طي َنة» وهو
ال َع ْر َ�ض ��اوي»
اخلا�صة مبنطقة البحث ِ
ّ
«ال َع ْر َ�ضا ِوي الـ َم ْث ُلو ِثي»ّ .مت �أدا�ؤه رجال ّيا يف حمفل
�أقي ��م باملنطقة وذل ��ك بتاريخ  25ج ��وان 2010
ال�ساعة العا�شرة ليال وقد ا�ستغرق �أداء هذا
عل ��ى ّ
الأمنوذج وحده دقيقتني وواحد وع�شرين ثانية من
الوقت اجلملي للربنامج الغنائي الذي �أ�شرنا �إليه
�آنف ��ا ب ّ
«الب ْق( .»)46ويف
ـ«الط ِريقْ » ،وهو يف غر�ض رَ ْ

ن�صه ال�شعري:
ما يلي ّ
(املَ ْح َر ْ�س َع َلى َّ
ال�شفَّا ْر)
A
(جي ِم ْت َع ِّلي )
A1
ِ
()49
()48
()47
اه َم ْة ) C
(ه َّيانْد ُّبو ْر َف َاقة َيال َف ْ
( ِوال ِّلي َي ْح ْر َق)
B
(ح ّب البنَاتْ ْي َوليِّ )
B1
ُ
()51
()50
(م ْب َع ْد َب ّري َع َلى َب ّر ْك َيال َف ْاه َمة) D
ومت ّث ��ل الكلم ��ات التي بني قو�س�ي�ن الإ�ضافات
«ال�س ْعفة»:
التي ّمت �أدا�ؤها من قبل َّ
«هَ َّي ��ا ْن ِد ُّبوا ْر َفا َق ��ة َيا ال َف ْاه َم ��ة» مبا�شرة بعد
ال�شطر الأ ّول من البي ��ت ِّ
َّ
ال�صدر) ،
ال�ش ْعري( �أي ّ
و«م ْب َع � ْ�د َب ِّري َع َلى َب ِّر ْك َي ��ا ال َف ْاه َمة» ُمبا�شرة بعد
َ
ال�شط ��ر ال َّثاين من البي ��ت ّ
َّ
ال�شعري( �أي العجز).
هذا بالإ�ضاف ��ة �إىل زيادة بع�ض العبارات الأخرى
�اي» و« َبعِيدَ ة» و« َي َاخ � ْ
�ال» ،بع�ضها
مث ��لَ « :و ْاي» «هَ � ْ
َ
يب» والبع�ض
ّمت �إدماجها يف الغناء من قب ��ل «الأ ِد ْ
«ال�س ْع َفة».
الآخر من قبل َّ
وت ال َع ْر َ�ضا ِوي»
«�ص ْ
ّمت غناء هذا الأمنوذج من ُ
و«�س ْع َف ��ا ْه» ،وقد ا�ستُه ّل
من قب ��ل ك ّل من «الأَ ِد ْ
يب» َ
ب�أداء اجل ��زء ال ّثاين من ّ
ال�شط ��ر الأ ّول من البيت
الأ ّول يليه اجلزء الأ ّول من ّ
ال�شطر الأ ّول من نف�س
يب» .يل ��ي ذلك �إعادة
البيت وذل ��ك من قبل «الأَ ِد ْ
اجل ��زء الأ ّول ّثم اجلزء ال ّثاين م ��ن ّ
ال�شطر الأ ّول
م ��ن البيت الأ ّول ّثم �أداء هذه اجلمل ��ة «هَ َّيا ْن ِد ُّبوا
«ال�س ْع َفة»ّ .ثم ّمت
ْر َفا َقة َيا ال َف ْاه َمة» وذلك من قبل َّ
�أداء اجل ��زء ال ّثاين من ّ
ال�شط ��ر الأ ّول للبيت الأ ّول
ال�شط ��ر ال ّثاين لنف�س البي ��ت ّ
يلي ��ه كامل ّ
ال�شعري
وذل ��ك م ��ن قب ��ل «الأَ ِدي � ْ�ب» .ث � ّ�م ّمت �أداء اجل ��زء
ال ّث ��اين ّ
لل�شطر ال ّثاين م ��ن البيت الأ ّول ّثم اجلملة
الت
ّالية»:م ْب َع � ْ�د َب� � ِّري(َ )52ع َل ��ى َب ِّر ْك َي ��ا ال َف ْاه َمة»
َ
«ال�س ْع َفة».
وذلك من قبل َّ
وميكن تو�ضيح ذلك من خالل الر�سم �أ�سفله،
�إذا نعتنا الأ�شطار ب�أحرف التينية كالتايل:
1
B
A1
A
B
C
D
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وحدة حلن ّية رئي�س ّية �أوىل
وحدة حلن ّية رئي�س ّية ثانية

التّدوين املو�سيقي لـ«ال َع ْر َ�ضا ِوي املَ ْث ُلوثِي» (دقيقتان و 21ثانية)

وت
«�ص ْ
وباخت�صار ّمت تنفيذ هذا الأمنوذج من ُ
ال َع ْر َ�ضا ِوي» كما يلي:
يب».
�أ ّوالّ A1 :ثم  Aوذلك من قبل «الأَ ِد ْ
«ال�س ْع َفة».
ثانياّ A :ثم ّ 1
Aثم  Cوذلك من قبل َّ
ثالثاA1:ث � ّ�م  Bتليه ��ا B1وذل ��ك م ��ن ط ��رف
يب».
«الأَ ِد ْ
«ال�س ْع َفة».
رابعاّ 1 :
Bثم Dوذلك من قبل َّ
 4-2التحليل املو�سيقي

ال�صوت ��ي له ��ذا الأمن ��وذج من
امت� � ّد املج ��ال ّ
“ج� � َواب ال َع َج ْم”،
درجة ِ
“الك� � ْردَان” �إىل درجة َ
وقد ج ��اءت درج ��ة الـ “م ��ي” ن�ص ��ف خمفو�ضة
ودرج ��ة الـ”�س ��ي” خمفو�ض ��ة .وبال ّت ��ايل ميكننا
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وت
“�ص ْ
�صياغ ��ة ال�س ّلم املو�سيقي لهذا ال ّن ��وع من ُ
ال َع ْر َ�ضا ِوي” ّ
بال�شكل رقم .8
ال�شطر الأ ّول لهذا البيت ّ
وقد ّمت �أداء ّ
ال�شعري
وال�شط ��ر ال ّثاين بنف�س ّ
ّ
الطريق ��ة ،وبنف�س تق�سيم
و«�س ْع َفا ْه» ،ولذلك
الأدوار يف الأداء ب�ي�ن «الأَ ِد ْ
يب» َ
ال�شطر الأ ّول لهذا البيت ّ
اكتفينا بتدوين ّ
ال�شعري
م ��ع اجلمل ��ة الأوىل ا ّلت ��ي ّمتت �إ�ضافته ��ا من قبل
«ال�س ْع َفة» وذلك من ال ّناحية املو�سيق ّية.
َّ
�أي �أ ّننا قمنا بتدوين ما يلي:
يب».
ّ
A1Pثم Aوذلك من قبل «الأَ ِد ْ
 APث � ّ�م A1ث � ّ�م Cوذل ��ك م ��ن قب ��ل
«ال�س ْع َفة».
َّ

�صورة 8

نق�سم ه ��ذا ال ّن� ��ص املو�سيقي
وق ��د ر�أين ��ا �أن ّ
ا ّلذي قمنا بتدوينه �إىل وحدتني حلن ّيتني رئي�س ّيتني
تنق�سم
ك ّل واحدة منهما �إىل وح ��دات حلن ّية فرع ّية،
وق ��د اعتمدن ��ا يف تق�سي ��م الوحدت�ي�ن اللحن ّيت�ي�ن
الرئي�س ّيتني على معيار الأداء بحيث مت ّثل الوحدة
يب» �أ ّما الثانية
اللحن ّية الرئي�سية الأوىل �أداء «الأَ ِد ْ
«ال�س ْعفة».
فتم ّثل �أداء َّ
ن�ص التّدوين
وقد �أ�شرنا �إىل ذلك بالألوان يف ّ
املو�سيقي:
 اللون الأحمر :وحدة حلنية رئي�سية. �أل ��وان الأزرق والأ�صفر مت ّث ��ل الوحدات اللحنيةاملتف ّرع ��ة ع ��ن الوح ��دة اللحني ��ة الرئي�سي ��ة
الأوىل.
 �أل ��وان الأخ�ض ��ر وال ّرم ��ادي والأ�س ��ود مت ّث ��لالوح ��دات اللحني ��ة املتف ّرع ��ة ع ��ن الوح ��دة
اللحن ّية ال ّرئي�سية الثانية.
 4-3مالحظات عا ّمة:

وت
ـ»�ص ْ
من خالل درا�ستنا الأثنوميزيكولوج ّية ِل ُ
ال َع ْر َ�ضا ِوي» مبنطقة ِطينة مت ّكنا من ر�صد العديد

ال�صوت �أه ّمها:
من ال ّنقاط املم ّيزة لهذا ُّ
 �أ ّنه بف�ضل ال ّذاك ��رة اجلماع ّية ل�س ّكان املنطقة،وبف�ض ��ل التّوات ��ر ّ
�وت»
«ال�ص � ْ
ال�شف ��وي له ��ذا ُّ
وعدم تدوين ��ه وتركه يف �أر�شيف ��ات يفتك بها
غب ��ار الأ ّيام ،كان احلف ��اظ على هذا املوروث
املو�سيق ��ي م�ضمون ��ا ،ب ��ل لع ّل ��ه ل ��ن يحظ ��ى
بالتوا�ص ��ل الثق ��ايف داخ ��ل املج ��ال اجلغرايف
ال ��ذي ه ��و في ��ه �إ ّال عندما يك ��ون متواترا على
طريقة الذاك ��رة اجلماعية الت ��ي ت�ضمن ملثل
ه ��ذا املوروث البق ��اء ح ّيا ومت�أقلم ��ا مع واقعه
وعدم حتنيط ��ه يف وثائق الأر�شيف املكتوب �أو
املرئي �أو امل�سموع.
وت ال َع ْر َ�ضا ِوي» �أ ّنه كان ي�ؤ ّدى
«�ص ْ
 �أنّ الأ�ص ��ل يف ُع ��ن طري ��ق ال ّن�س ��وة ال غري(و ُي�صطل ��ح عليه
«طي َن ��ة»)ّ ،ثم �أ�صبح
ـ»اجلح� �افيِ » يف منطقة ِ
ب َّ
يمُ ار� ��س عن طري ��ق ال ّرج ��ال عندم ��ا جتاوز
احلدود املح ّل ّية (�أي اجلنوب التون�سي) وبد�أت
التح ّوالت الثقافية واالقت�صادية تفر�ض ذاتها
يف املجتمع البدوي.
�وت ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي» مل يك ��ن يف الأ�ص ��ل
«�ص � ْ
 �أنّ ُممار�س ��ة ثابت ��ة يف ّ
«الط ِري ��قْ » يف منطق ��ة
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«طي َن ��ة» بل �أُدم ��ج يف مرحل ��ة مت� ّأخرة عندما
ِ
�أ�صب ��ح «الـ َم ْح ِف � ْ�ل» قائم ��ا عل ��ى ع ��دد قلي ��ل
ج� � ّدا م ��ن الـ«ال َغ َّنا َي ��ة» �أو «الإِ ّد َب ��ة» (لأ�سباب
اقت�صادي ��ة) ( )53بحي ��ث �أ�صب ��ح الربنام ��ج
الغنائ ��ي ا ّلذي ن�س ّمي ��ه ِب ّ
ـ»الط ِري ��قْ » غري قادر
عل ��ى ت�أثيث م ّدة زمن ّية طويل ��ة يف «الـ َم ْح ِف ْل»،
فت ّمت �إ�ضافة بع� ��ض املمار�سات الأخرى مثل:
«ال�صالـْ ِحي»و«ال َع ْر َ�ضا ِوي».
َّ
«طي َنة» جزء ال
«�ص ْ
وت ال َع ْر َ�ضا ِوي» يف منطقة ِ
 �أنّ ُيتج ّز�أ من ممار�سة متكاملة تُدعى ّ
«الط ِريقْ »،
بحيث ال ميكن �أن نعرث يف � ّأي حال من الأحوال
يف منطق ��ة البح ��ث طبعا-عل ��ى ممار�ست ��همبتورا ع ��ن �إطاره �سالف الذك ��ر ّ
(الط ِريقْ ).
عل ��ى عك�س ما ُعرف عليه يف �إطاره اجلغرايف
الأ�صلي(يف اجلن ��وب التون�سي) بحيث ميكن
�أن جنده مع ��زوال عن � ّأي ممار�س ��ة مو�سيقية
مع ّينة وذلك يف �إطار �أبيات �شعرية مغناة على
وزن «ال ُبو ْر ِجي َلة» تتباين وظائفها ،ك�أن تكون:
•و�سيل ��ة تعتمده ��ا الن�س ��اء (يف اجلنوب
اخلا�صة يف
التون�س ��ي) عند �أداء بع� ��ض الوظائف
ّ
الإطار اليومي �أو املو�سمي (ح�صاد/رعاية الغنم،
�إلخ)
•خطاب غري مبا�شر ب�ي�ن الرجل واملر�أة
يف مو�ضوع حم�ضور يف التقاليد اجلماعية(حديث
«بال ّنح ��و» كم ��ا ُي�صطل ��ح على ذلك ب�ي�ن ال�شعراء
ال�شعبيني)
 �أنّ َن ْغم ��ة «ال َع ْر َ�ضا ِوي» تعتم ��د على «قوالبحلني ��ة جاهزة» م ��ن الذاكرة املو�سيقي ��ة ال�شعبية
لتلك املمار�سة ،ت�سري وفقه �أغلب الأبيات ال�شعرية
التي على وزن « ُبو ْر ِجي َلة» بحيث يقوم ممار�سوا هذا
ال ّنمط املو�سيقي ّ
«طي َنة» ب�إعادتها
ال�شعبي بجه ��ة ِ
ُومة»
ب�أبي ��ات �شعر ّية تك ��ون طوالع لق�صائ ��د ِ«م ْلز َ
عل ��ى وزن «ال ُبو ْر ِجي َل ��ة» ّمت حفظه ��ا ع ��ن طري ��ق
التّواتر ّ
ال�شفوي ،فه ��ي �إذن على نغمة خم�صو�صة
ميك ��ن تركيبها على جميع الأبي ��ات ال�شعرية على
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�وت «ال َع ْر َ�ضا ِوي
ذل ��ك ال ��وزن .ولق ��د بي ّن ��ا �أنّ ُ�ص � ْ
الـ َم ْث ُلو ِث ��ي» مث�ل�ا ميكن �أن ي� ��ؤ ّدى بطريقتني �ش�أنه
يف ذلك �ش�أن «ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي ّ
ال�شهِ ِيدي»(يف م�ستوى
املمار�سة الرجال ّية).
خامتة
م ��ا نراه يبقى مطروح ��ا ب�إحلاح يف ختام هذه
ال�صفحات هو:
مدى ق ��درة �آليات الكتاب ��ة املو�سيقية الغربية
على متكيننا من حتليل اخلطاب املو�سيقي املقامي
يف املو�سيق ��ى ال�شعبية وما يت�ص ��ل بها من م�سائل
ته � ّ�م اجلان ��ب ال�شع ��ري والإيقاعي تلع ��ب �أحيانا
دورا �أه � ّ�م من الفع ��ل املو�سيقي يف ح ّد ذاته داخل
منظوم ��ة اخلطاب الع ��ام الـ ُمراد تبليغ ��ه للمتق ّبل
باعتب ��ار ك ّل م ��ا يحيط ب ��ه من ظ ��روف عمرانية
وثقافية ونف�سية و�سو�سيولوجية واقت�صادية؟
ه ��ل بالإم ��كان حتدي ��د خارط ��ة جغ ��را-
�وت ال َع ْر َ�ضاوي” بالبالد
ـ”�ص � ْ
�أنرتوبومو�سيقي ��ة ل ُ
التون�سي ��ة ميك ��ن �أن تت�س ��ع يف ما بع ��د �إىل املجال
العربي امل�شرقي واملغاربي مبا ي�ضمن لنا احلديث
ع ��ن توا�ص ��ل ثق ��ايف عرب ��ي �ض ��ارب يف التج� � ّذر
خا�ص ��ة و�أ ّنن ��ا بد�أن ��ا عمال
احل�ض ��اري والثق ��ايف ّ
ميدان ّي ��ا حديث العه ��د باجلن ��وب التون�سي مل�سنا
من خالله وجود “الأ ِدي � ْ�ب” و”ال َغ َّنا َية” بالرتاب
ال ّليبي ال�شقيق؟
ه ��ذه الأ�سئل ��ة تبق ��ى الإجاب ��ة عنه ��ا رهين ��ة
االنكب ��اب على البحث واملقارن ��ة واال�ستنتاج حتى
نتم ّك ��ن م ��ن ا�ستنب ��اط مناه ��ج حتليلي ��ة ت�ستنري
بالعل ��وم الإن�ساني ��ة احلديثة لتتما�ش ��ى ومثل هذه
املمار�سات املو�سيقي ��ة وقادرة على ربط املعطيات
لتتو�صل �إىل ك�شف
الثقافية بالظاه ��رة املو�سيقية ّ
م ��ا ُيظ ��نّ �أ ّنه معل ��وم و ُم�س ّلم به� .أل�سن ��ا بذلك قد
نقدر على �إعادة كتابة تاريخ املمار�سات املو�سيقية
الت ��ي تُدع ��ى بال�شعبية وت�صحيح ج ��زء من م�سار
التاريخ العام؟

�صور املقال من الكاتبة
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 - 1وال ُيفه ��م هنا تركيب «املو�سيق ��ى ال ّر�سم ّية» على �أ ّنه
�سمي �أو م ��ا يدور حوله ولك ��ن املق�صود
ال ّن�شي ��د ال ّر ّ
ب ��ه املو�سيقى التي متثل الب�ل�اد التون�سية يف املحافل
وخا�ص ��ة الدّول ّي ��ة مث ��ل مو�سيق ��ى املالوف
الوطني ��ة ّ
التون�س ��ي والأغ ��اين املدني ��ة وغريها ،والت ��ي ُي�س ّلط
عليه ��ا �إهتم ��ام �إعالم � ّ�ي ح ّت ��ى تُ�صب ��ح يف الواجهة
الثقافية �أكرث من غريها.
م ��ن جهة �أخرى ُن�شري �إىل �أ ّننا ال نبغي من طرح هذه
امل�صطلحات �إثارة اجلدل القائم اليوم بني الباحثني
املو�سيقي�ي�ن يف �ش ��كل ت ّيارين مت�صادم�ي�ن يدعو فيه
الأ ّول �إىل:
 �إزاحة املو�سيقى ال ّر�سمية عن �إعتبار البحث غاية�إعالء �ش�أن مو�سيقى الأق ّل ّيات.
�أ ّما الثاين:

 - 4م ��ن القبائ ��ل املعروف ��ة يف البالد التون�سي ��ة وترت ّكز
�أ�سا�س ��ا بال�ساح ��ل التون�سي(بني �صفاق� ��س واملهدية
واملن�ستري �سو�سة)
 - 5املعتمدي ��ة ه ��ي جت ّم ��ع �س ��كاين حم� �دّد يف الع ��دد
واخل�صو�صي ��ات العمراني ��ة يخ�ض ��ع لرتاتي ��ب
وخ�صو�صي ��ات �إداري ��ة وترابية مع ّين ��ة يف ظ ّل هيكل
�إداري ُي�س ّمى بدوره «املعتمدية».
 - 6الـ ْم َثا ِليثْ ح�سب حم ّمد املرزوقي هم� :إحدى القبائل
ا ّلتي تتمركز ب�ساحل الو�سط التّون�سي وا ّلتي �إ�ستق ّرت
به ،وهم ينتم ��ون �إىل بني �سليم ا ّلتي «كانت منازلها
يف اجلزي ��رة العرب ّي ��ة يف العه ��د اجلاهل ��ي متت ّد من
ّ
الطائف �إىل ما وراء املدينة املنورة فهالل منت�شرون
ما بني الطائف و�ضواح ��ي مكة ومن منازلهم �شماال
متت ��د قبائل بني عمه ��م �سليم �إىل م�ش ��ارف املدينة
غربي �سفوح جبال جند».

متم�سك بالإق ��رار ب�أه ّم ّي ��ة دور الـ»املو�سيقى
 فه ��و ّال ّر�سمي ��ة» يف امل�شهد الثقايف العام وال يعري �إهتماما
لغريها من املمار�سات الأخرى.

املرزوق ��ي ،حم ّم ��د ،الأدب ّ
ال�شعب ��ي يف تون�س ،الدّار
التّون�س ّية لل ّن�شر� ،1967 ،ص.6

فدرا�ستن ��ا هن ��ا ال تتنزّل �ضم ��ن �أح ��د ال ّر�أيني فهي
حت ��اول �أن ال تعل ��ي هذا عل ��ى ح�ساب الآخ ��ر وت�ؤمن
بتن ّوع الثقافة املو�سيقية يف البالد العربية الإ�سالمية
دون �أن ّ
تتوغ ��ل يف تلك الإ�شكال ّي ��ات التي من �ش�أنها
ان تغ� � ّذي �إيديولوج ّي ��ات دخيلة على من ��ط تعاي�شنا
املتناغ ��م يف جمالن ��ا اجلغ ��رايف ب�إث ��ارة مفه ��وم
اخل�صو�صية الإثني ��ة الثقافية يف جمتمعاتنا العربية
الإ�سالمية غاية التفرقة وغاية حتقيق �أجندات ذات
�أبعاد �سيا�سية بالأ�سا�س.

وينت�ش ��ر «الــ ْم َثا ِلي ��ثْ » عل ��ى جزء هام م ��ن ال�شريط
ال�ساحل ��ي يف الب�ل�اد التون�سية وتعت�ب�ر ك ّل من والية
�صفاق� ��س واملهدي ��ة وب�ض ��ع مناطق �أخ ��رى من والية
�سو�س ��ة �إح ��دى �أه � ّ�م املراكز الت ��ي حتت�ضنهم ،وهم
«�أَ ْو َال ْد نـَ ْج ْم» ،و«�أَ ْو َال ْد َ�س ِل ْيم» ،و«�أَ ْو َال ْد ْم َر ْاح» ،و«�أَ ْو َال ْد
و�س ْف» ،و«�أَ ْو َال ْد املـِ ْبــ ُر ْ
وك» ،و«�أَ ْو َال ْد
و�سمِ ْري» ،و«�أَ ْو َال ْد ُي ِ
ُب ْ
َ
�اج» ،و«املــْ َ�سات ِْر َّي ْة» ،و«املـــْــ َر ْاع َي� � ْة وا ْ
خل َ�شا ْر َم ْة»،
احل � ّ
ووالي ��ة املهد ّي ��ة واملن�ستري وج َّم ْال وم ��ن والية �سو�سة
وه ��م�« :أَ ْو َال ْد َز ْي ��دْ »�« ،أَ ْو َال ْد َن ْ�ص� � ْر»« ،ا ْ
حل َكايمْ َ ��ة»،
و«ال�س ْعدْ ».
«ال ّر َ�شا ْر َ�ش ْة» ،رْ َ
«الباد َْع ْة»َّ ،

 - 2هولتكران�س� ،إيكهْ ،قامو�س م�صطلحات الإثنولوجيا
والفولكل ��ور ،ترجم ��ة :حم ّم ��د اجلوه ��ري وح�س ��ن
ال�شام ��ي ،القاه ��رة ،دار املع ��ارف مب�ص ��رّ ،
ّ
الطبعة
الأوىل� ،1972 ،ص.18
ال�سيال ��ة ،مراد ،الأ�س�س العامة للأثنوموزيكولوجيا،
ّ -3
�صفاق�س ،املطبع ��ة :الت�سفري الفني �صفاق�س ،املعهد
العايل للمو�سيقى ب�صفاق�س ،الطبعة الأوىل ،جانفي
� ،2007ص.13

 - 7وذلك ح�سب �إح�صائ ّيات �سنة � ،2004أنظر:
http://www.marefa.org/index.php/%D
988%%D984%%D8%A7%D98%A%
D8%A9_%D8%B5%D981%%D8%
A7%D982%%D8%B3

ال�ساعة
ّمتت زيارته بتاريخ  07جويلية  2011على ّ
 23م�ساء.
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ق�سم املعهد الوطني للإح�ص ��اء هذا العدد من
وق ��د ّ
ال�س ��كان ح�سب العم ��ادات �إىل ثالث :عم ��ادة طينة
� 18168ساك ��ن /عمادة �سي ��دي عبيد15901
�ساكن  /عمادة احلاجب �11578ساكن .التعداد
العام لل�سكان وال�سكنى ل�سنة  ،2004العدد الثاين:
ال�س ��كان والأ�سر وامل�ساكن ح�سب الوحدات الإدارية،
اجلمهوري ��ة التون�سي ��ة ،املعهد الوطن ��ي للإح�صاء،
وزارة التنمي ��ة والتعاون ال ��دويل� ،سبتمرب ،2005
�ص.171
 - 8املل ��ويل ،ح�سون ��ة ،تاري ��خ ال�سقاي ��ة ب�صفاق� ��س،
�صفاق� ��س ،املطلع ��ة الك�ب�رى اجلن ��وب التون�س ��ي،
� ،1978ص.24-23
 - 9ذك ��ر الباحث عبد الواح ��د املكني وبعد� ّإطالعه على
عدد ها ّم من وثائق وتقارير الأر�شيف الوطني ونقال
ع ��ن تقرير لبع� ��ض ال�ضباط الفرن�سي�ي�ن حول قبيلة
املــــــــْ َثا ِليثْ �أنّ :
«رج�ل�ا �صاحل ��ا ُيدعى عام ��ر بن جمع ��ة عا�ش منذ
�800سنة(التقري ��ر مكتوب �سنة � 1886أي عا�ش
يف �أواخ ��ر القرن احلادي ع�ش ��ر ميالدي) وقد خرج
من جند مبع ّية جمع من املهاجرين وو�صلت قافلتهم
�إىل جه ��ة طرابل� ��س �إ�ستق ّرت هناك لبع� ��ض الأ�شهر
ال�سري �إىل �أن بلغوا قرب وادي ران(جهة
ث � ّ�م وا�صلوا ّ
نفات) �أين توجد قبيل ��ة بني مردا�س ،ووقعت بينهم
معركة �ضاري ��ة لكن �سرعان ما �أعلن ��وا الهدنة()..
ويف �أح ��د الأعياد هاج ��م �أ�صحاب عام ��ر بن جمعة
جماع ��ة «بن ��ي مردا� ��س» الذي ��ن كان ��وا ُع� �زّال م ��ن
ال�س�ل�اح( )...ومتكنوا من الق�ض ��اء عليهم و�صاروا
ّ
�أ�صح ��اب النفوذ يف تلك اجلهة .وعند موت قائدهم
عام ��ر بن جمعة �آل ��ت القيادة �إىل «م ��راح» و«بطاح»
إنظم لهم «مرعي» و«زيد» و«ن�صر»
و«جنم» �سو ّيا ّثم � ّ
ومع ك ّل منهم ع�شرة عرو�ش وا�ستق ّروا حذو الأوائل،
وه� ��ؤالء الأخ�ي�رون كانوا من موالي ��د تون�س و�أ�صلهم
من جنوب طرابل�س».
املكن ��ي ،عب ��د الواح ��د ،الأو�ض ��اع الإقت�صادي ��ة
والإجتماع ّي ��ة ب�أري ��اف �صفاق� ��س ب�ي�ن 1881
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و(1914مثال قبيلة املثاليث من خالل املرا�سالت
الإدارية)�،شه ��ادة الكف ��اءة يف البح ��ث� ،إ�ش ��راف
الأ�ست ��اذ توفي ��ق العي ��ادي ،جامع ��ة تون� ��س االوىل،
كل ّية العل ��وم الإن�سان ّية والإجتماعي ��ة ،ق�سم التاريخ،
�سبتمرب � ،1990ص11و.12
 - 10يتك ّون ّ
«الط ِريقْ » من �أجزاء خمتلفة الترّ كيبة �سواء
من الناحي ��ة ّ
ال�شعر ّية �أو املو�سيق ّية ،وت�س ّمى الأجزاء
«ال�صالحْ ِ ي»،
املك ّون ��ة ل ��ه مر ّتب ��ة ح�س ��ب الأداء ب� �ـّ :
و«ال َع ْر َ�ض ��ا ِوي» ،ث � ّ�م «ا َمل ْه� � َوى» ،ث � ّ�م «الق ِْ�سي � ْ�م» �أو
«املُو ِق � ْ�ف» ،ث � ّ�م «ال َّن� ّ��ص» ،ويختت ��م ه ��ذا الربنام ��ج
ُومة» .وك ّل جزء من �أجزائه ميكن �أن
الغنائي بـ«ا ِمل ْلز َ
مي ّثل جمال بحث عميق ووا�سع.
� - 11إعتمدن ��ا هذه اخلريطة وترجمن ��ا حمتوباتها من
املوقع التّايل:
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/
ar/Download/mono/sfax.pdf

ّمت ��ت زيارت ��ه بتاري ��خ 08 :جويلي ��ة  2011عل ��ى
ال�ساعة  23وثالثني دقيقة.
ّ
 - 12ه ��ذه اخلريط ��ة هي نتاج جمه ��ود �شخ�صي ،وهي
مع ّربة عن خريطة متوفرة باملوقع التايل:
h t t p ://o u e d m e r d a .f r e e .f r /c a r t e s /
tribus_tunisie.htm

 - 13املكن ��ي ،عب ��د الواح ��د ،احلي ��اة العائل ّي ��ة بجه ��ة
�صفاق� ��س ب�ي�ن  1875و 1930درا�سة يف التاريخ
الإجتماع ��ي واجله ��وي� ،صفاق� ��س ،من�ش ��ورات ك ّل ّية
الآداب والعلوم الإن�ساني ��ة ب�صفاق�س� ،سل�سلة العلوم
الإن�سانية عدد� ،II، 1996ص.35
 - 14الفه ��ري ،عبد احلميد« ،ق ��راءة تاريخية يف تط ّور
عالق ��ة املدين ��ة مبجاله ��ا»� ،صفاق� ��س وحميطه ��ا:
فعال ّي ��ات ن ��دوة مهرج ��ان الب�ست ��ان ربي ��ع،2007
متو�سط ّية العدد ،8عمل
�صفاق� ��س� ،سل�سلة �ضف ��اف ّ
جماع ��ي حتت �إ�ش ��راف عبد احلمي ��د الفهري ،ن�شر
جمعية مهرجان الب�ستان مركز �سر�سينا للبحوث يف
اجلزر املتو�سطية بقرقنة� ،2008 ،ص.16
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 - 15لقاء مع ال�سيد «خْ ِلي َفة ال ّدرِيدِ ي» بتاريخ  30جوان
ـ«عينْ ْ َف َّالتْ » طريق قاب�س
 2010مبنزله الكائن ب َ
كلم� ،7صفاق�س.
 لق ��اء م ��ع ال�سي ��د «�س ��امل الدلن�س ��ي» بتاريخ 17جويلي ��ة  2011ببلدية «طينة» طريق قاب�س كلم،7
�صفاق�س.
 - 16الق�صي ��دة « ُبو ْر ِجي َل ��ة» هي ق�صي ��دة مثناة �أي ا ّلتي
«يرت ّك ��ب طالعه ��ا م ��ن غ�صن�ي�ن م ّتح ��دي القافية»
ويتف ّرع «ال ُبو ْر ِجي َلة» �إىل:
ب�سيط «:ويرت ّكب من طالع و�أدوار ذات ثالثة �أغ�صان
و�ساقْ )،
ْ
و«م َك ّب» واحد وي�س ّمى يف اجلنوب التّون�سي( ُب َ
أحيانا(ع ُروبـِ ��ي) ،مث ��ال ق ��ول
وي�صح ��ب الأدوار �
ْ
الربغوث ��يّ :
الطال ��عَ :يا َفاطم� � ْه رَاهُ و ال َه ��وى َذ َّب ْل ِني
�إِدَا ِم ْت َت ْر َق ْ
اك ال َّد َو ِاعي ِم ِّني
العروبيَ :يا َف ْ
ـــاب
اط َمه َ�صا ِق ْل ال َّن ْ
			

َيا ْام ال َغ ِثيثْ المْ ْ َجـــــ ِّبـــي
اب
ا ْب َنا ِد ْم � َإذا َكانْ ُم ْ�صـــــ َو ْ

		
			

ْو ِن ْ�شدُو ْه َالز ِْم ْيـــــــ َنـــــــ ِّبي
اب
َا َنا ا ْل َق ْل ْب ِمنْ محِ ْ ْن ِت ْك َذ ْ

		
			

ـــــي ْبـــــــ َربـــــــــِّي
ُروفيِ َع َل ّ

الــــدَّ ورُ :روفـــــــــــِي ُرو ِفـــــــــــــــــــــي
			

َيا َف ْ
اط َم ْه َما ْت َغ ِّر ِق ْ
ي�ش ْ�ش ُقوف
َا َنا َحا ِّب ْك َر ِامي َع ِل ْ
يك ْك ُلوف

		
			

ِب َّ
الظاهْ َره ِيزِّ ْ
يك ُرويف ِحنــِّي»

و ُبو ْر ِجي َل��ة َمزْ ُي��و ْد »:ويرت ّك ��ب من طال ��ع و�أدوار
ذات �أربعة �أغ�صان ومك ّبني مثاله قول الربغوثي:
َّ
يب اِنْ ْزهَ دْ نيِ َنزْ هْ دَ ه ِو ْن ِ�صي َمه
الطا َل ْعْ :ح ِب ْ
		

ْو ِمنْ َخ ْ
اط ِري ُنترْ ُْك َغ َال ْه ْلدِ َميه

الدورُ :نتــــْـــــــــ ُر ْك َغــــــــــــــــ َال ْه َو ُحــــــــــــــ َّب ْه
		

ِو ِمنْ َم ْع َط َنه ُن ْ�ص ُد ْر ْو َمـا ْه ْن ِغ َّبــه

ْو َن ْ�ش َع ْف َع َلى َما َفاتْ ليِ ِنترْ َ َّبى
ْنزُو ْر ِع ْ�ش ْرتَه ْو ِن ْط ِوي َع َلى ِتخْ مِ ي َمه

		

يت ْن ِ�شـــــــ َّبه
و ِن ْح ِل ْف ْ�ش ُبو َبه َال ْب ِق ْ
َام الحْ َ َيا ْة ْم ِقيــ َمـــه»
َع َلى َق ْد َما د ِ

		

راج ��ع :املرزوقي ،جم ّم ��د ،الأدب ّ
ال�شعبي يف تون�س،
الدّار التّون�س ّية لل ّن�شر� ،1967 ،ص.98-96
ّ
والطال ��ع هو«:البيت الأ ّول م ��ن ك ّل منظومة على �أي
مي ��زان كانت ب�شرط �أن تكون ل ��ه (جرائد �أو �أدوار)
تخت ��م (مبكب ��ات) ترجع قافيته ��ا �إىل نف� ��س قافية
الطال ��ع� ».أ ّما ال� �دّور �أو ما ي�س ّمى كذل ��ك باجلريدة
فهو»:القطع ��ة املرتكب ��ة م ��ن �أغ�ص ��ان تخت ��م مبكب
ترج ��ع قافيته �إىل نف�س قافية الطال ��ع وي�سمى �أي�ضا
(بيتا)�».أ ّم ��ا الغ�ص ��ن فهو� »:شط ��ر البيت مهما كان
ميزانه ناق�صا �أو كامال».
	�إقتب�سن ��ا ه ��ذه التّفا�س�ي�ر م ��ن  :املرزوق ��ي ،جم ّمد،
ال�سابق� ،ص.87-86
املرجع ّ
مالحظة:
قمن ��ا بتلوين «املك ّب ��ات» بال ّلون الأحم ��ر حتّى يتم ّكن
واملكب ح�س ��ب نف�س امل�صدر
الق ��ارئ من معرفته ��ا.
ّ
ه ��و« :الغ�صن الأخري من الدّور ال ��ذي يختم بقافية
ترج ��ع �إىل قافي ��ة ال ّالزم ��ة وي�س ّم ��ى عن ��د بع�ضه ��م
(املن�صرفة� ،أي ا ّلتي تن�صرف �إىل ّ
الطالع».
ال�سابق� ،ص.90
املرزوقي ،حم ّمد ،املرجع ّ
ال�سابق� ،ص.23
 - 17الدّلن�سي� ،سامل ،املرجع ّ
«�سالـِ � ْ�م
 - 18كم ��ا ذك ��ر لن ��ا ذل ��ك ال�شاع ��ر ال�شعب ��ي َ
الدِّ ِل ْن ِ�سي» يف لقاء جمعنا به يوم  25جويلية 2011
ـ»عينْ ْ َف َّالتْ » على ال�ساعة الرابعة م�سا ًءا.
ب َ
ِ - 19ي ْ�ض َل ْع= َيزْ َح ْف
«�سالـِ � ْ�م ال ّد ِل ْن ِ�س ��ي
 - 20لق ��اء م ��ع الأَ ِد ْ
يب َ
«حمِ دْ الأَ ِدي � ْ�ب» يوم  25جويلية 2011على
والأَ ِد ْ
يب ْ
يب»
ـ«حمِ دْ الأَ ِد ْ
ال�س ّاعة ال ّرابعة م�ساء مبنزل خا�ص ب ْ
ـ«عينْ ْ َف َّالتْ »
ب َ

121

الهوام�ش
 - 21بنج ��دو ،عبد املجيد« ،مقدمة يف ال�شعر امللحون»،
جمل ��ة الفك ��ر ،تون� ��س ،ال�سن ��ة ،10الع ��دد ،8ماي
� ،1965ص.25

ه ��ادئ ب ��ازل مكته ��ل �أو مر ّو� ��ض للغر� ��ض ،وحتيط
بذل ��ك اجلمع ّ
املنظم كوكبة من الفر�سان من جهات
خمتلف ��ة ،وه ��م يطلق ��ون ب�ي�ن الفينة والأخ ��رى من
بنادقهم الن�ي�ران فت�ضفي على املوكب �أجواء متتزج
فيها املظاه ��ر امللحم ّية ب�إيح ��اءات ّ
ال�شعر وتبعث يف
الأنف�س م�شاعر ال ّنخوة والبهجة».

ال�سابق� ،ص .20
 - 23الدّلن�سي� ،سامل ،املرجع ّ

(اخل�صخو�ص ��ي� ،أحم ��د�« ،أغ ��اين املحف ��ل»،
جم ّل ��ة احلي ��اة ال ّثقاف ّي ��ة ،تون� ��س ،الع ��دد ،182
�أفريل� ،2007ص).62

 - 22بنج ��دو ،عبد املجيد« ،مقدمة يف ال�شعر امللحون»،
جملة الفك ��ر ،تون� ��س ،ال�سنة ،13الع ��دد� ،1أكتوبر
� ،1967ص .39-38
ُ - 24يعت�ب�ر «الربغوث ��ي» من اعالم ال�شع ��ر ال�شعبي يف
البالد التون�سية
 - 25رَاهُ و= �إِنَّ
 - 26نا= �أَ َنا
ْ - 27ك ُل ِفي= التَّدَ ُّخ ْل
 - 28يزِّ ْ
يك= َي ْكفيك
ُ - 29روفيِ = �إِ ْع ِط ِفي َع َل َّي
َ - 30ح ِّني= �إِ ْغمِ ِري ِني ِبحنا ِنك
 - 31خر ّي ��ف ،حم ��ي الدي ��ن ،ال�شعر ال�شعب ��ي التون�سي
�أوزان ��ه و�أنواع ��ه ،اجلماهريي ��ة العربي ��ة الليبي ��ة
ال�شعبية الإ�شرتاكية العظمى ،الدار العربية للكتاب،
� ،1991ص .126;125
«�سالـِ ْم ال ّد ِل ْن ِ�سي»
� - 32إ�ستقينا هذه املعلومات من املخرب َ
يب» .من خالل لقاء �أجريناه معهما
«حمِ دْ الأَ ِد ْ
و ال َغ َّن ْاي ْ
ـ«عينْ ْ َف َّالتْ ».
يوم  25جويلية  2011ب َ
 - 33ع� � ّرف ب ��ه «�أحم ��د اخل�صخو�ص ��ي» فذك ��ر �أ ّن ��ه:
ال�صرف ّي ��ة �صيغة م�شرتكة بني
«م ��ن ال ّناحية ال ّلغو ّية ّ
امل�ص ��در امليمي وا�سم املكان ّ
تدل على الفعل ب�صفته
حادثا معلوما كم ��ا تدل على ّ
الظرف ب�إعتباره �إطارا
مع ّين ��ا يجري يف ح ّي ��زه ذلك احل ��دث .واملحفل من
حي ��ث الإ�صطالح عب ��ارة عن موكب �إحتف ��ايل ُيقام
ع ��ادة مبنا�سب ��ة الزّفاف �أو اخلت ��ان ُ
ويظ ّم جمموعة
معتربة م ��ن ال ّن�س ��اء مرتديات �أبهى م ��ا لديهنّ من
مالب� ��س وحل � ّ�ي متج ّمالت ب� ��أدوات الزّين ��ة يخطرن
وراء اله ��ودج وبجانبي ��ه ويحم ��ل هذا اله ��ودج جمل
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كم ��ا ورد حول تعريف «الـ َم ْح ِف � ْ�ل» ما يلي« :الـمحفل:
م�صطلح �شعبي �أجمع العا ّمة من �س ّكان ال�ساحل على
تداول ��ه ق�صد اال�شارة �إىل الإط ��ار العام الذي تغ ّنى
يف الأ�شعار يف نطاق «ال َغ َّنا َية» ».
ال�صاحلي من خالل املوروث
عن :الق�سي�س ،في�صلّ ،
ال�شعبي باحلن�شة وجبنيانة (درا�سة ميدانية حتليلية)،
بحث لني ��ل �شه ��ادة الدرا�س ��ات املعمق ��ة �إخت�صا�ص
�آث ��ار وت ��راث ،جامعة تون�س ،كلي ��ة العل ��وم الإن�سانية
والإجتماعية� ،2003-2002 ،ص.54
وق ��د �أخ ��ذ الباحث في�ص ��ل الق�سي�س ه ��ذا التّعريف
عن:
التّوم ��ي ،امله ��دي ،الغ ّناي ��ة يف خني� ��س ،ر�سالة ختم
ا ّلدرو�س اجلامع ّية ،املعهد العايل للمو�سيقى ،ال�سنة
اجلامع ّية � ،1998 1997-ص.21
 - 34وم�صدرها املخرب :خلي َفة ال ّدرِيدِّ ي
 - 35ال َبا ْر ِدي هو �شخ�ص مك ّلف ب�إطالق اخلراطي�ش من
البارود يف بداية ّ
«ال�صالـْ ِحي»
«الط ِريقْ » وحتديدا يف َّ
إ�ستعرا�ضي.
و»ال َع ْر َ�ضا ِوي» ،ويكون ذلك يف �شكل �
ّ
 - 36هَ اهُ و= �إ�شارة �إىل ال ّر�أ�س
َ - 37ر ِا�سي= ر�أَ�سي
 - 38خْ را�صي= �أ ْقراطي(حلية تعلق بالأذن)
 - 39يا �صارخة= يا ُم ْطلقَ
َ - 40ما ِت َّت َّكه= َال ت َْ�س َت ْلقي

الهوام�ش
 - 41حقَّ = َثم ُنه
َ - 42ما ْت َك ْب َك ْب ِ�شي= ال تقلق
َ - 43د ْب ِ�شي=�أغرا�ضي
 - 44ك ّل ال�ص ��ور الالحق ��ة �أي�ضا ه ��ي نتاج ت�صوير
�شخ�صي وهي ُملتط َقطة من نف�س ال�سهرة للعمل
امليداين ليوم  25جوان 2010
ول�سعد
 - 45مث ��ل :خليفة الدريدي و�سامل الدلن�سي ْ
لديب
 - 46و ُيق ��ال كذلك ال ّنج ��ع وهو غر�ض و�صف رحيل
القوم بحثا ع ��ن الع�شب واملاء .راجع :الدلن�سي،
�س ��امل ،الأغرا� ��ض بالرتتي ��ب يف �سه ��رة َلدِ يب،
�صفاق�س ،مطبعة �سوجيك�،2010،ص .19
ْ - 47ندِ ُّبوا= َن ْن َط ِلقْ
ْ - 48ر َفا َقة= َم َع َب ْع ِ�ض َنا
 - 49ال َفاهْ َمة= كنية لل َم ْر�أة ا ّلتي تتم َّيزْ َّ
بالذ َكا ْء
َ - 50م ْبعَدْ = ما �أبعدَ
 - 51ب ِّري= َم ْو ِط ِني
 - 52ال�َب�رَ ّ مب ��ا هو �أر�ض بعيدة م ��ن املاء قريبة من
ال�صحراء.
(اخل�صخو�ص ��ي� ،أحمد� ،أغ ��اين املاللية ،جملة
احلي ��اة الثقافي ��ة ،تون� ��س ،الع ��دد ،164جوان
�ص).64
� - 53إذ ال نن�س ��ى �أنّ «ا َلأ ِدي � ْ�ب» يف املا�ض ��ي كان
عن�صرا م�ؤثثا للـ»محَ ْ ِف ْل» دون مقابل مادّي بينما
ه ��و الي ��وم يقوم به ��ذه الوظيفة كم�ص ��در للعمل
والإ�سرتزاقق.

علياء العربي
تون�س
123

الجهجوكة
موسيقى
األصول
المغربية

 - 1دور الموسيقيين الجوالين في التعريف بالموسيقى الشعبية :

تنتم��ي موس��يقى الش��عوب إل��ى عائل��ة واحدة ،تج��ري في
ش��رايينها دماء اإليقاعات التي تتناس��ل وتتوالد ممتدة إلى
أصول واحدة .ربما لهذا الس��بب كان الغرب دائم االهتمام
بموسيقى اآلخرين.
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ه ��ذا االهتمام املم ��زوج بالف�ض ��ول واالفتتان
ب�ألوان املو�سيقى املختلفة .دفع مو�سيقيني من عيار
م ��وزارت) � (1787-1719أن يت�أث ��ر باملو�سيقى
الرتكي ��ة يف �سمفونيت ��ه» امل�شي ��ة الرتكي ��ة» وفيما
بعد ت�أثرت املو�سيق ��ى الغربية باملو�سيقى العربية
من خالل الو�سي ��ط املو�سيقي اال�سباين الذي نقل
الرتاث العربي �إىل مركز �أوروبا وظهر ذلك ب�شكل
كبري يف �سيمفونيات �إدوارد اللو)1892-1823
(�أو يف «كارمن» جلورج
بي ��زي) ( 1875-1838و�أي�ضا يف «بولريو»
ملوري� ��س رافي ��ل)  (1937-1875كم ��ا �أن
هناك ع ��دد من املو�سيقيني اهتم ��وا ب�شكل وا�ضح
باملو�سيق ��ى ال�شعبي ��ة لبلدانه ��م الأ�صلي ��ة وهكذا
وجدن ��ا املو�سيق ��ي الهنغ ��اري زولت ��ان كودايل ��ي)
 (1967 - 1882ال ��ذي كان ع ��امل مو�سيق ��ى
و�صحفي ��ا .كان م�صحوب ��ا بزميل ��ه املو�سيقي بيال
بارت ��وك)  (1945-1881وهم ��ا معا قاما بعمل
ن ��ادر يتمث ��ل يف جم ��ع املو�سيق ��ى ال�شعبي ��ة الآيلة
لالنقرا� ��ض و�إع ��ادة ت�سجيله ��ا بطريقتهم ��ا .وقد
�شكال مع ��ا ثنائيا فري ��دا ج�سد ال ��روح الرومانية
والهنغاري ��ة وال�صربية� .أما املو�سيق ��ي املو�سوعي
ليو� ��ش زني�شي ��ك) ( 1928-1854فق ��د ق�ضى
عم ��ره يجمع املعزوفات ال�شعبي ��ة للأقاليم مدونا
�أغلبه ��ا مع دليل ي�ش ��رح الأ�ص ��وات الطبيعية التي
دخل ��ت �إىل املو�سيق ��ى ال�شعبي ��ة .وكان ��ت كتابت ��ه
املو�سيقي ��ة م�صبوغ ��ة بالفكر والإيق ��اع والأ�شكال
املو�سيقية الت�شيكية.
بالت�أكي ��د مل تك ��ن ه ��ذه البح ��وث خالي ��ة من
النزع ��ة الوطنية الت ��ي تطغى عليها �أزم ��ة الهوية
واالنتم ��اء ،لكن هذه البح ��وث رغم ارتدادها نحو
الداخ ��ل وتقلي�صها له ��دف املو�سيق ��ى اجلوهري
�أال وهو االنفت ��اح على الآخر ،ف�إنه ��ا دونت ذاكرة
مو�سيقية كان ميك ��ن �أن تنقر�ض يف خ�ضم دخول
�أوربا احلرب العاملية الأوىل .
تقريبا على نف�س املنوال �ألف فان�سون دلندي)
� ( 1931-1851سيمفوني ��ة �سيفن ��ول وميكن �أن
جند �أمثل ��ة كثرية يف املو�سيق ��ى الكال�سيكية التي

اخت ��ارت املزج مبو�سيق ��ى قادمة م ��ن جغرافيات
�أخ ��رى موظف ��ة �إيقاع ��ات و�آالت فلكلوري ��ة وق ��د
كان له ��ذا االنفت ��اح املو�سيقي الأث ��ر الكبري �إثراء
للمو�سيق ��ى الأوروبي ��ة وتوليدا لأ�سالي ��ب �إيقاعية
جديدة.
يهت ��م علم ��اء املو�سيق ��ى العرقي ��ة مبو�سيق ��ى
ال�شع ��وب ويخ�ص�ص ��ون له ��ا بحوث ��ا مهم ��ة فق ��د
�أخ ��ذوا عل ��ى عاتقه ��م جم ��ع مو�سيق ��ى الثقافات
الأخ ��رى خا�ص ��ة منه ��ا م ��ا ه ��و �آي ��ل لالنقرا�ض
وتعترب مقارباته ��م مرجعا �أ�سا�سيا للمتخ�ص�صني
يف الأبح ��اث املو�سيقي ��ة �إذ يج ��دون تنوع ��ا هائال
م ��ن املو�سيقى املكتوب ��ة وغري املكتوب ��ة بتنويعاتها
الروحي ��ة تارة وال�شعبية تارة �أخرى .ومن هنا يتم
اكت�شاف الفروق الكثرية ونقط التالقي والتالحم
بينها.
�أح ��د ه�ؤالء ال ��رواد �أالن لوماك� ��س) -1915
 (2002ال ��ذي وف ��ر للمكتب ��ة املو�سيقي ��ة العاملية
بتنقيبات ��ه يف املو�سيق ��ى الأمريكي ��ة خا�ص ��ة منها
مو�سيق ��ى الزجنية كالبل ��وز  bluesمثال .و�أنواع
مو�سيقي ��ة لبل ��دان �أخ ��رى مث ��ل مو�سيق ��ى �أوروبا
اجلنوبية� :سردينيا� ،إ�سبانيا ...بوا�سطة لوماك�س
نع ��رف الي ��وم مو�سيق ��ى“ اخلارج ع ��ن القانون”
“ ”Desperadosاالمريكي ��ة لف�ت�رة م ��ا بني
احلرب�ي�ن وف�ت�رة اخلم�سيني ��ات ،ونعل ��م �أي�ض ��ا
طريقة عي�شهم وظروف حياتهم امل�أ�ساوية ما بني
التج ��وال وال�سجن .و�إىل جان ��ب هذه الت�سجيالت
الت ��ي قام بها داخل �شاحنت ��ه ال�صغرية كان �أي�ضا
ي�ص ��ور وي ��دون مالحظ ��ات مهم ��ة .يوج ��د اليوم
�أر�شيف مهم للوماك�س لدى م�ؤ�س�سة �سميث�سونيان
الرتاثية بوا�شنطن.
كان روب�ي�ر بامل ��ر ) (1997-1945ناق ��دا
ل ��دى النيوي ��ورك تامي ��ز و�أ�ست ��اذا للمو�سيق ��ى.
�سج ��ل هذا الناقد كما هائال م ��ن مو�سيقى البلوز
و�أي�ض ��ا املو�سيقى الكوبية وبع�ض هذه الت�سجيالت
�ص ��درت يف �شرائ ��ط حت ��ت م�سم ��ى �أطلنتي ��ك
ول ��واكا بوب وف ��ات بو�س ��وم� .أم ��ا االجنليزي هيو
تري�س ��ي)( 1977-1903فق ��د كان مت�أث ��را
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بالفكر اال�ستعماري لبلده ومع ذلك اهتم اهتماما
كب�ي�را باملو�سيقى الإفريقية وج ��ال بلدانها جامعا
م�سج�ل�ا مو�سيقاها .وتعت�ب�ر ت�سجيالته ملو�سيقى
ف�ت�رة اخلم�سيني ��ات م ��ن الغن ��ى وال�ث�راء بحيث
ن�ستغرب كيف متك ��ن من جتميع هذا الكم الهائل
من الإيقاع ��ات والأنا�شيد الكونغولي ��ة والتنزانية
واملوزمبيقي ��ة والزميبابوية ،كم ��ا �أننا نكت�شف من
خاللها ظاهرة تهجري القبائل من دولة �إىل �أخرى
م ��ن �أجل العمل يف املناجم اجلن ��وب �إفريقية وما
ترت ��ب عنه م ��ن اختالط وتنوع .وهن ��ا �أي�ضا نقف
عل ��ى �أن مو�سيقى ال�شع ��وب مرتبطة ب�شكل ل�صيق
بالتاريخ وبظواهر اقت�صادية واجتماعية.
كم ��ا حتت ��ل ت�سجي�ل�ات �ألن دنيل ��و) -1907
( 1997مكان ��ة متمي ��زة لأنه ��ا ا�شتغل ��ت عل ��ى
املو�سيق ��ى ال�شعبي ��ة الهندية وه ��ي م�سجلة �ضمن
انطولوجيا خا�صة بالهند .وال نن�سى �أي�ضا الكاتب
وم�ؤ�س�س دار الن�ش ��ر الفرن�سية “ �أر�ض الإن�سان”
جان مالوري  1922الذي قدم بدوره كتبا عديدة
عن رحالته ل ��دى �شعوب اال�سكيم ��و و�سجل عددا
مهما من املقطوعات املو�سيقية ال�شعبية للمنطقة
ال�شمالية يف كندا معتربا هذه املو�سيقى ر�سائل لنا
ولل�شعوب القادمة.
 - 2قري��ة اجلهجوك��ة قبل��ة للفنان�ين
العامليني.
خ�ل�ال الق ��رن الع�شرين ظهر ع ��دد مهم من
علماء املو�سيق ��ى والباحثني واملهتم�ي�ن مبو�سيقى
ال�شعوب والأقلي ��ات العرقية .كانت هذه املبادرات
التي يف الغالب تكون فردية وتطوعية �أو مدعمة يف
بع� ��ض الأحيان من طرف م�ؤ�س�سات ثقافية وطنية
�أو دولي ��ة حتاول احلف ��اظ على بع� ��ض الأنواع من
املو�سيقى ال�شعبية املحملة بثقافة غنية.
يف منت�ص ��ف ال�ستيني ��ات ظه ��رت موج ��ة من
املجموع ��ات املو�سيقي ��ة املنتمية �إىل ف ��ن الروك.
مل تكن هذه الفرق مث ��ل البيتلز �أو الرولينغ �ستون
�أو غريه ��ا يف عزل ��ة تام ��ة عن مو�سيق ��ى ال�شعوب
بل �سع ��ت �إىل توظيفه ��ا باحثة عن دم ��اء جديدة
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ملو�سيقاه ��ا و�أغانيه ��ا ،فوجدنا البيتل ��ز �أول فرقة
توظ ��ف ال�سيتار الهن ��دي يف �ألبومه ��ا“ م�سد�س”
كذل ��ك الرولينغ �ست ��ون وبريان جون� ��س -1942
 1969يف �ألبومه“ حت ��ت �أ�صابعي” �أما يف �ألبوم
“ما بعد العدوان” فقد ت�أثر ت�أثرا كبريا مبو�سيقى
اجلهجوكة املغربية التي �سنتخذها يف هذا املقال
منوذجا ملو�سيقى ال�شعوب.
كانت مو�سيقى “جبالة” م�صدر فتنة جامعي
مو�سيقى ال�شعوب الذين �أقاموا يف مدينة طنجة ،
نذكر منهم عل ��ى �سبيل املثال بول بولز -1910
� 1999أو بريون جيزن .1986-1916
عندم ��ا جاء بول بول ��ز �إىل طنجة ،كان يعتقد
�أن ��ه �سينج ��ز مهمته العلمي ��ة ويع ��ود �أدراجه رمبا
لغري رجعة.
كان ق ��د كلفته م�ؤ�س�سة روكفي ��ل التابعة ملكتبة
الكونغر�س الأمريكي كي ي�سجل املو�سيقى ال�شعبية
ملنطق ��ة �شمال املغ ��رب .وخالل جتوال ��ه بني قرى
جب ��ال الري ��ف �سج ��ل بول ��ز مئات�ي�ن وخم�س ��ا من
املقطوعات اجلبلية .كان ��ت ت�سجيالته يف مناطق
عدة منها كتامة وتاهلة واحل�سيمة والناظور وتازة
والق�صر الكبري وبركان...
تتميز هذه القبائ ��ل بغنى مو�سيقاها ال�ضاربة
اجلذور يف تاريخ و�أ�ساطري االن�سان املغربي.
اهت ��م بول بولز اهتماما كب�ي�را بهذا االمتداد
املو�سيق ��ي العريق فق ��رر بعد االنته ��اء من مهمته
البقاء يف طنجة ب�شكل نهائي حتى وفاته .وجتربته
مل تتوق ��ف عن ��د املو�سيق ��ى بل امت ��دت �إىل الأدب
فكتب الق�ص ��ة والرواية م�ستلهما ف�ضاءات الريف
وطنجة م�ستعينا بحكائني �شعبيني مغاربة.
ومن املالحظ ��ات الهامة التي خ ��رج بها بولز
�أن املو�سيق ��ى ال�شعبية يف منطق ��ة الريف وجبالة
ه ��ي “مو�سيق ��ى متو�أم ��ة” ي�شرتك فيه ��ا الغناء
بالرق� ��ص .وهذه االيقاع ��ات ال�شعبية تعتمد �آالت
النق ��ر عل ��ى الطب ��ل والبندي ��ر و�آالت النف ��خ على
املزم ��ار والغيط ��ة .لكن بو بولز عندم ��ا و�صل �إىل
قري ��ة اجلهجوك ��ة ت�ضاع ��ف افتتان ��ه ب�شيوخه ��ا
ومو�سيقاها ،فكان ال�سبب الرئي�سي للتعريف بهذه

املو�سيق ��ى ال�شعبية الروحية الت ��ي كانت مطمورة
بني اجلب ��ال .نال فن اجلهجوك ��ة حظا كبريا من
ال�شه ��رة واالهتم ��ام الفن ��ي واالعالم ��ي العامل ��ي
بف�ض ��ل ه� ��ؤالء الباحث�ي�ن واجلامع�ي�ن للمو�سيقى
ال�شعبية والعرقية التي �أ�صبحت اليوم يطلق عليها
م�صطلح “مو�سيقى ال�شعوب”.
 - 3فرق��ة اجلهجوك��ة م��ن املحلي��ة �إىل
العاملية
يبل ��غ ع ��دد �س ��كان قري ��ة اجلهجوك ��ة ح ��وايل
خم�سمائة ن�سمة وتق ��ع على �أطراف مدينة الق�صر
الكبري �شمال املغرب .بيوتها مطلية باللون الأبي�ض
النا�صع �أما نوافذها و�أبوابها فباللون الأزرق .يكرث
حواليها نب ��ات ال�صبار و�أ�شجار الزيت ��ون ونتوءات
�صخرية بارزة .هذه القرية العريقة بتاريخها القدمي
متثل عينة منوذجية لعلماء االنرتبولوجيا بدءا من
مو�سيقاها و�صوال �إىل لغتها وعاداتها ال�سحيقة .وما
دمن ��ا يف مق ��ام املو�سيقى �ألي�س ��ت املو�سيقى �صورة
ع ��ن التنوع القبل ��ي والإثني للمغ ��رب القدمي؟ فهي
ت�ش ��كل الهيكل الأ�سا� ��س للثقافة ال�شعبي ��ة املغربية
والإفريقية ،كما �أنها تقدم عالمات و�صدى للتاريخ
الأ�سطوري لل�سكان الأ�صليني.

يرب ��ط بع� ��ض امل�ؤرخ�ي�ن ظه ��ور مو�سيق ��ى
اجلهجوكة بال ��ويل ال�صالح �سي ��دي �أحمد ال�شيخ
الذي ين�س ��ب �إليه ت�أ�سي�س ه ��ذه القرية وهو �أي�ضا
من جاء بالإ�سالم �إليها .لي�س هذا فح�سب،ويعترب
من كب ��ار الفال�سف ��ة وال�شعراء املوهوب�ي�ن �أي�ض ًا.
ف ��كان �أول من م ��زج املو�سيق ��ى يف فن ��ه ال�شعري
و�أدخلها �إىل القرية.
وف ��ن الع ��زف عن ��د فرق ��ة جهجوك ��ة مرتبط
بال�صوفية والوثنية .وكان ��وا يعزفون على الطبول
وال ��رق والن ��اي واملزم ��ار والقيث ��ارة .وعلى مدى
�ساعات من الرتنيم ��ات املتتالية تتحول املو�سيقى
�إىل غن ��اء ،وي�صب ��ح املغن ��ي واجلمه ��ور يف حال ��ة
غيبوب ��ة .وي�شهد �سكان القري ��ة وع�شاق املو�سيقى
بالقدرة ال�سحرية والأثر العالجى لهذه املو�سيقى.
وق ��د �شاعت قدرة املو�سيقى على العالج يف القرى
يحجون
املج ��اورة ،لدرج ��ة �أن كث�ي�را من النا� ��س ّ
�إىل جهجوك ��ة �س ��واء كان ��وا يعان ��ون من �شل ��ل �أو
مر� ��ض نف�سي �أو عقم ،وي�أملون يف ال�شفاء العاجل
بااليقاع ��ات ال�صوفي ��ة وبـ“بركة” �سي ��دي �أحمد
�شيخ.
لي�ست الأحل ��ان الروحي ��ة والعالجية هي من
خ�صائ� ��ص مو�سيق ��ى اجلهجوكة فق ��ط ،بل جند
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�أن للمو�سيقيني �أهمية ك�ب�رى يف العادات الريفية
والوثني ��ة والرق�صات ال�صاخب ��ة .و�أهم �شخ�صية
هن ��ا ه ��ي الراق� ��ص ال ��ذي يرت ��دي جل ��د املاع ��ز
ويلقب ب“:بوجل ��ود” ويرمز للخ�صوبة والإجناب
عن ��د �أهل القري ��ة� .إذ ت�صبح الن�س ��اء قادرة على
الإجن ��اب �إذا م ��ا مل�سه ��ا بوجلود بغ�ص ��ن الزيتون
خالل الرق�ص.
�أ�صبح ��ت قري ��ة اجلهجوك ��ة بف�ض ��ل فرقته ��ا
العاملي ��ة “the masters musicians
 ”of jajoukaالت ��ي �أ�س�سه ��ا الب�ش�ي�ر العطار
بن ��اء عل ��ى فك ��رة �صديق ��ه “ميك جاك ��ر” مغني
الرولني �ستونز.ولد العط ��ار �سنة  1964مبنطقة
جهجوك ��ة ،ه ��و فن ��ان مو�سيق ��ي عامل ��ي ا�ستط ��اع
الظف ��ر بال�شهرة الدولية ال �سيما يف كندا و�أمريكا
لعالقت ��ه احلميمية مع م�شاه�ي�ر مو�سيقى الروك
�أمث ��ال “ ”Rolling stonesو�آخري ��ن،
حطم ��ت مبيع ��ات �ألبومات ��ه �أرقام ��ا قيا�سي ��ة يف
الأ�س ��واق الأمريكي ��ة و نظ ��م �سه ��رات يف �شت ��ى
�أنح ��اء املعمورة م ��ع فرقته التقليدي ��ة التي تعتمد
�أ�سا�س ��ا عل ��ى الطب ��ل والغيط ��ة  ،و�أ�صب ��ح �سفريا
جلهجوكة  ،كم ��ا �أن كبار خمرجي �أفالم هوليوود
تبن ��وا مو�سيق ��ى الب�ش�ي�ر العط ��ار و جمموعت ��ه.
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ورغم ال�شهرة التي حققه ��ا الب�شري العطار واملال
ال ��ذي ك�سب ��ه �إال �أنه خ ��رج عن ال�سي ��اق املو�سيقي
التقلي ��دي لفرق ��ة اجلهجوك ��ة كما �أن ��ه مل ي�ساعد
القري ��ة مادي ��ا كم ��ا كان يفع ��ل وال ��ده �أو مناف�سه
احلمري يف الفرق ��ة ،ف�أ�صبح مو�سيقيواجلهجوكة
غ�ي�ر را�ض�ي�ن عل ��ى طريق ��ة الب�ش�ي�ر العط ��ار
يف الإجت ��ار باملو�سيق ��ى الديني ��ة والروحي ��ة.
فقام ��وا مبعار�ضةالب�شري العط ��ار وت�أ�سي�س فرقة
تقليدية حتافظ على تراث الأجداد.
وبه ��ذا �أ�صب ��ح ال�ص ��راع علني ��ا ب�ي�ن فرقتني
ملو�سيق ��ى اجلهجوكة الأوىل انفتحت على الأ�سواق
العاملي ��ة موظفة �إيقاعات غربي ��ة وجتارب فنانني
عاملي�ي�ن يف ت�سجي�ل�ات جتاري ��ة .والثاني ��ة حملية
تغرف م ��ن �إيقاعات جبالة حمافظ ��ة على الآالت
املو�سيقي ��ة الأ�صيل ��ة “الطبل والغيط ��ة” .بطبيعة
احلال،كان ت�أثريهذا االنق�سام كبريا على التعاي�ش
ب�ي�ن العائالت اجلهجوكي ��ة لأن القرية مكونة من
الإخ ��وة و�أبن ��اء العمومة .وميك ��ن �أن نتخيل ت�أثري
ال�ص ��راع القبل ��ي عل ��ى مو�سيق ��ى اجلهجوك ��ة يف
امل�ستقبل.

هذه بع�ض �ألبومات فرقةاجلهجوكة
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�أحدث كتاب �صدر عن فرقة اجلهجوكة :اقتفاء �أثرجونزبريانفي املغرب
�صفحة .التاريخ 18/10/2012210
من�شورات L’écailler du rock
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�أر�شيف الثقافة ال�شعبية
ت�صوير :فوزية حمزة

التراث الشعبي المادي لمدينة صنعاء القديمة
اللباس الشعبي في حماه (السورية) وريفها

التراث الشعبي الـمـادي
لمديـنـة صـنـعـاء القـديمة

http://farm3.staticflickr.com/20840221_2286823122/cb0365_b.jpg

تع��د صنعاء المثل الحي للت��راث المادي المعماري
في اليمن بما تضمه من منش��آت ،وما تحويه من فنون
زخرفية ومشغوالت يدوية شملت مختلف هذه األنواع.
وتقع مدينة صنعاء ضمن الهضبة الشرقية لليمن في
األحواض المنخفضة لهذه الهضبة وبالتحديد عند س��فح
جبل نقم ،الجبل الجوي للمدينة ،الذي يعتبر تجمع غيوم
المط��ر ف��ي الصيف مما كان ل��ه األثر الكبير ف��ي اختيار
موقع المدينة .
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�إ�ضاف ��ة �إىل وقوعها يف �سهل منب�سط وخ�صب
تتوافر فيه املياه اجلوفية والرتبة التي ت�شكلت من
خ�ل�ال تل ��ك ال�صخ ��ور املليئة باملع ��ادن ،لذلك مت
اختيار موقع املدينة و�إقامة جمتمع ح�ضاري فيها.
كما �أنه ��ا حتتل مرك ��زا و�سط ��ا بالن�سبة خلطوط
الط ��ول والعر� ��ض فهي تق ��ع على خط ط ��ول على
دائرة عر� ��ض( 15,23درجة) �شماال وخط طول
(44,23درجة) .
وترتفع عن م�ستوى �سطح البحر بنحو 2350م
ويحيط بها من جهة ال�شمال تالل منخف�ضة تتكون
من احلجر اجلريي ،وعل ��ى اجلانب ال�شرقي ف�إن
حافة حو�ض �صنع ��اء حمزوزة ب�صورة عميقة و�إن
اجلب ��ال التي ت�ش ��كل اجلوانب ال�شرقي ��ة والغربية
واجلنوبية ل�سهل �صنعاء هي �صخور بركانية.
ل ��ذا ف�س ��وف ترتك ��ز الدرا�س ��ة من خ�ل�ال ما
تت�ضمنه املدينة من من�ش� ��آت معمارية تراثية كان
له ��ا الف�ضل يف جع ��ل مدينة �صنع ��اء �ضمن قائمة
الرتاث العاملي� ،إىل جانب �أن هذه املدينة ال زالت
حتتف ��ظ بهذا املوروث احل�ضاري حتى اليوم ،مما
يدلل على م�سرية التوا�صل احل�ضاري بني املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل ،ومن خالل هذا الرتاث ميكن
�أن ن�ست�شرف مكنونات امل�ستقبل ،وهذا ما �سيبينه
البح ��ث من خالل العنا�ص ��ر التالية ،والتي جاءت
نتيجة تراكم خربات طويلة �سواء يف اختيار املوقع
والتخطي ��ط �أو توزيع الوحدات ال�سكنية ،وما مييز
�صنع ��اء منازلها التي و�صلت �إىل هذا امل�ستوى من
التنا�سب والتناغم ،بفع ��ل جتارب مرتاكمة �أهلت
املنزل ال�صنع ��اين لأن يتعاي�ش مع احلر يف ف�صل
ال�صيف والبارد يف ف�صل ال�شتاء ،وذلك من خالل
توزي ��ع وحدات املن ��زل وتنوع فتحات ��ه واجتاهاته،
�إ�ضاف ��ة �إىل امل�ساحات اخل�ض ��راء التي تتوزع بني
�أحياء املدينة لت�ضفي عليها طابعا خالبا.
وال�س ��وق يف مدين ��ة �صنع ��اء يعد �أب ��رز معاملها
وال ��ذي يعد نتاجا ح�ضاري ��ا وماديا لع�صور متتالية
عل ��ى اعتباره من �أ�س ��واق الع ��رب اجلاهلية والذي
ا�ستم ��ر حتى يومنا هذا وال ��ذي ينق�سم �إىل �أ�سواق
لبيع ال�سلع ،و�أ�سواق حرفية ومبان لإقامة الغرباء.

كما �أن املعمار مل يغفل املباين اخلدمية والتي
مازال ��ت قائمة ت�ؤدي وظيفتها �إىل يومنا هذا وهي
احلمامات والأ�سبلة وهذه العنا�صر هي :ـ
 - 1موقع املدينة
 - 2حارات املدينة
� - 3شوارع املدينة و�صرحاتها
 - 4منازل املدينة وتت�ضمن
�أ ـ توزيع وحدات املبنى
ب ـ النوافذ والفتحات واجتاهاتها
ج ـ املفرج
د ـ امل�شربيات
 - 5حدائق املدينة ( املقا�شم )
� - 6آبارها
� - 7أ�سواقها
 - 8حماماتها
� - 9أ�سبلتها
 - 10مواد البناء
�صنعاء
تع ��د �صنع ��اء املث ��ل احل ��ي لل�ت�راث ال�شعب ��ي
امل ��ادي يف اليم ��ن مبا ت�ضم ��ه من من�ش� ��آت دينية
ومدني ��ة وع�سكرية ،وما حتوي ��ه من فنون زخرفية
وم�شغوالت يدوية �شملت خمتلف هذه الأنواع .
وقد ظلت هذه املدينة طوال فرتاتها التاريخية
حمط �أنظ ��ار الرحالة من الع ��رب وامل�ست�شرقني،
الذي ��ن �أفا�ض ��وا يف و�صفها ف ��كان منهم املن�صف
املتح ��ري الدقة ومنه ��م من اخ ��ذ ببهرجة ورونق
عمارته ��ا وزخرفته ��ا ف�أطل ��ق خليال ��ه العن ��ان يف
الو�ص ��ف ،فها ه ��و الريح ��اين يق ��ول « �أي �صنعاء
مثل ��ك التاريخ فكنت مليكة الزم ��ان ومثلك العلم
فكن ��ت ربة العرفان ومثلك الأ�ساطري فكنت �سيدة
اجلن واجلان . »...
�أجل �أن �صنع ��اء يف حما�سنها ال تخيب للزائر
�أمال فكلما دنوت منها فهو عك�س احلقيقة يف �أكرث
املدن ازداد رونقه ��ا وازداد �إعجابك بها ،فهي يف
مقامها الطبيعي فريدة عجيبة وفيها الهواء �أعذب
من امل ��اء وامل ��اء �أ�صفى م ��ن ال�سم ��اء ...فبنا�ؤها
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لوحة  1تو�ضح خارطة اليمن
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�أجمل هند�سة و�أكرث اتقانا لأن الأ�سلوب العربي ال
()1
ي�شوبه �شيء �أجنبي .

ت�سع ��ة �أب ��واب و�أن �سورها كانت مت�ش ��ي فيه ثمانية
خيول جمتمعة((.)6لوحة )2

املوقع:ـ
تقع مدينة �صنعاء عند �سفح جبل نقم ،اجلبل
اجلنوبي للمدينة ،ال ��ذي يعترب جتمع غيوم املطر
يف ال�صي ��ف مما كان ل ��ه الأثر الكب�ي�ر يف اختيار
موقع املدينة( .)2هذا ويبلغ م�ساحة :مدينة �صنعاء
القدمية  157هكتار و ي�سكنها � 87ألف ن�سمة� ،أما
عدد املب ��اين داخل مدينة �صنع ��اء القدمية فيقدر
بنح ��و �سبع ��ة �آالف مبن ��ى و  45م�سج ��دا .وحتت ��ل
مرك ��زا و�سط ��ا بالن�سبة خلطوط الط ��ول والعر�ض
فهي تق ��ع على خط ط ��ول (44,15درجة) �شرقا،
ودائرة عر�ض(15,15درج ��ة) �شمال )3(،وترتفع
عن م�ستوى �سطح البحر بنحو 2350م (لوحة .)1
وقد ذكرت �صنعاء كمدينة يف النقو�ش اليمنية
القدمي ��ة يف عهد امللك هلك �أم ��ر بن كرب �أيل وتر
يف نق�ش يع ��ود �إىل �سن ��ة 70م با�سم هجرن �صنعو
�أي املدين ��ة امل�سورة( )4وهناك نق�ش يذكر �أن امللك
“�شعرم �أوتر” �سور مدينة �صنعاء حيث ذكر كلمة
جن�أ� /صنع ��اء ،والتي تعني �سور �صنع ��اء( ،)5ومما
ي�ؤي ��د ذلك ما ذكره الهمداين من �أنه كان ل�صنعاء

حارات املدينة هي-:
اتب ��ع يف تخطيط املدن الإ�سالمية يف الع�صور
الإ�سالمية الأوىل على نظام اخلطط (احلارات)
وذل ��ك بعد �أن ُيح ��دد موقع امل�سج ��د ودار الإمارة
ويت ��م توزيع اخلطط ح�س ��ب القبائ ��ل وي�سند لكل
قبيل ��ة تنظيم خططه ��ا حلاراتها وي�ش ��رف عليها
مهند� ��س ،وم ��ن تل ��ك امل ��دن الب�ص ��رة والكوف ��ة
()7
والف�سطاط ....الخ
�أم ��ا بالن�سبة ملدينة �صنعاء ف� ��إن املدينة بنيت
قبل الإ�سالم كما مر معنا وبالتايل جند �أن امل�سجد
الذي يعت�ب�ر يف تخطيط املدينة الإ�سالمية املحور
الرئي�س ��ي للمدين ��ة قد بني يف �صنع ��اء يف حديقة
الق�ص ��ر وبالت ��ايل م ��ن ال�صعوبة مب ��كان اعتباره
حمور املدينة مع �أنه بني �إىل جواره ال�سوق وبع�ض
املراف ��ق الأخ ��رى للمدين ��ة (�ش ��كل )1ومن خالل
املالحظات العامة حلارات املدينة تبني الآتي:
� - 1ضي ��ق احلارات وعدم انتظامها يف الطول
والعر� ��ض من مكان �إىل �آخر وذلك ال يتنا�سب
م ��ع املباين املرتفعة والتي وف ��رت حيزا كبريا
من الظل.

لوحة  2تو�ضح موقع مدينة �صنعاء

 - 2انح ��دار م�ستوى �سطح احلارات ب�سبب وقوع
املدين ��ة على منحدر ،واختالف م�ستوياته من
مكان �إىل �آخر.
 - 3احل ��ارات املتفرع ��ة من ال�ش ��وارع غالبا ما
تنته ��ي ب�شكل مغل ��ق ،بعد �أن تك ��ون قد التوت
عدة مرات ب�شكل منتظم.
 - 4تتمي ��ز حارات املدينة ب�أن لكل حارة �ساحة
�أو مي ��دان يطل ��ق عليه ��ا «�صرح ��ه» وهي غري
منتظمة ال�شكل ،وتعت�ب�ر نقطة التقاء �أو تفرع
لعدة �شوارع.
 - 5وجود بع�ض �أجزاء من حارات املدينة تعترب
كتجمع �سكني يف�ضي �إليها مدخل واحد ،وتطل
م ��ن الناحية اخللفية على ب�ستان (املق�شامة)
والت ��ي تعت�ب�ر املتنف� ��س لذل ��ك التجم ��ع(،)8
وتو�سع ��ت املدينة يف فرتات تاريخي ��ة متتالية
(�شكل  )2وميكن �سرد حارات املدينة احلالية
بال�شكل الآتي-:
 - 2معمر
� - 1شعوب
 - 4ال�سالم
 - 3نعمان
 - 6الفليحي
 - 5العلمي
 - 8الغزايل
 - 7اجلال
 - 9الزمر«ازدمر» - 10اخلراز

لوحة  3تو�ضح حارات املدينة

 - 12الو�شلي
 - 11طلحة
� - 14سب�أ
 - 13داود
� - 15سوق البقر � - 16شكر
 - 18القا�سمي
 - 17يروم
 - 20بحر رجرج
 - 19الأبهر
 - 21باب اليمن  - 22مو�سى
 - 23احلميدي  - 24احللقة
 - 26دار اجلامع
 - 25ن�صري
 - 27ال�شهيدين � - 28ضفري
 - 30البكريية
 - 29املدر�سة
� - 31صالح الدين  - 32املفتون
 - 34الطوا�شي
 - 33يا�سر
 - 36الأبزر
 - 35عقيل
 - 38اجلديد
 - 37معاد
 - 39غرقة القلي�س  - 40زبارة
 - 42حممود
� - 41سمرة
 - 43البا�شا ( .لوحة رقم )3
�شوارع املدينة-:
ترتب ��ط مقايي� ��س �ش ��وارع املدين ��ة الإ�سالمية
بعوام ��ل خمتلف ��ة منه ��ا م ��ا ه ��و مت�ص ��ل بنظ ��ام
التخطي ��ط ومنها ما ه ��و مرتبط بطبيع ��ة املوقع،
�إ�ضافة �إىل القيم الإ�سالمية والعادات وقد تقاربت
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�شكل رقم  1يبني تخطيط مدينة �صنعاء

�شكل  2يو�ضح تو�سع املدينة وتوزيع احلارات

مقايي�س �شوارع املدينة الإ�سالمية ال�سيما و�أن جل
الدرا�سات الأثرية واحل�ضارية والتاريخية للمدينة
الإ�سالمي ��ة و�ضع ��ت �ش ��وارع املدين ��ة الإ�سالمي ��ة
بالتعمي ��م و�أك ��د الو�صف عل ��ى « �ضي ��ق �شوارعها
والتوائه ��ا وتعرجها » بل �إن البع�ض اتهم امل�سلمني
ب�إف�س ��اد ال�ش ��وارع( ,)9وت�ش�ي�ر الرواي ��ات �إىل �أن
مقايي�س ال�شوارع العامة والرئي�سية يف بع�ض املدن
الت ��ي م�صرت يف عهد اخلليف ��ة عمر بن اخلطاب
كان عر� ��ض �شارعه ��ا الرئي�س ��ي  60ذراع ًا ،وما
�سواه ��ا  20ذراع ًا والزقاق � 7أذرع ,وجعلوا و�سط
كل خطة «حارة» رحبة ف�سيحة ملربط اخليل(.)10
�أما بالن�سبة ل�صنع ��اء فنجد �أن لطبيعة مدينة
�صنع ��اء اخت�ل�اف حيث �سكنت املدين ��ة يف الع�صر
الإ�سالمي وهي قائمة بخططها و�شوارعها و�سورها،
وقد اعتمد يف �شوارعها على النحو الآتي -:
 - 1ع ��دم ا�ستقام ��ة �شوارعه ��ا و�ضيقه ��ا وعدم
امتداده ��ا مل�ساف ��ات طويلة(لوح ��ة رق ��م )4
وتفرع ��ه �إىل ح ��ارات وال يوج ��د �ش ��ارع يقطع
املدينة بطولها �أو عر�ضها و �أحيانا يفاج�أ املرء
ب�إغالق ال�شارع واختالف ذلك من مكان �إىل
�آخر  ( .لوحة رقم )5
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 - 2ع ��دم ا�ست ��واء �سطح ال�ش ��وارع ب�سبب وقوع
املدينة على منحدر من الأر�ض.
 - 3تع ��د �أه ��م ال�ش ��وارع تل ��ك الت ��ي تب ��د�أ م ��ن
البواب ��ات ولكنها ق�ص�ي�رة �سرعان ما ينح�سر
داخ ��ل احل ��ارات ،ومثال ذلك ال�ش ��ارع املتجه
من باب اليمن �إىل �سوق امللح ويذوب فيه.
� - 4أغلب ال�شوارع تتجه من ال�شرق �إىل الغرب �أو
العك�س �أما اجلهتني ال�شمالية واجلنوبية قلما
يب ��د�أ منها �سوى �شارع ب ��اب اليمن ورمبا كان
ذلك للمناخ �أثره على ذلك.
 - 5تلتق ��ي ال�شوارع داخ ��ل �ساحات « �صرحات
احلارات » ( لوحة رقم )6
 - 6يع ��د �ش ��ارع قبة البكريي ��ة يف �شرق املدينة
�أط ��ول �شارع يف املدينة ال ��ذي يبد�أ مرورا من
ب ��اب �شعوب �شما ًال ،حتى ب ��اب ال�سالم جنوب ًا
مارا مبحاذاة ال�سور.
مــنازل املــدينة. -:
تتميز املب ��اين يف اليمن بطاب ��ع متميز وفريد
ذي مالم ��ح حملي ��ة وا�ضح ��ة  ,و�إن كان ��ت تعت�ب�ر
�صياغ ��ة حملي ��ة للعم ��ارة الإ�سالمي ��ة ويف الوقت

لوحة  4تو�ضح �شكل طبيعة �شوارع املدينة
لوحة  5تبني اعوجاج �شوارع املدينة

نف�س ��ه ال تت�شابه م ��ع طرز العم ��ارة الإ�سالمية يف
باقي البالد الإ�سالمية الأخرى.
ويق ��ع اليم ��ن يف اجلزء اجلنوب ��ي الغربي من
�شبه اجلزيرة العربية وينق�سم �إىل خم�س مناطق
طبيعية (.)11
�أ  -املنخف�ض ��ات ال�ساحلية لتهامة ومتتد مبحاذاة
البحر الأحمر.
ب � -سف ��وح اجلب ��ال واملرتفع ��ات املتو�سطة وهي
املنطقة الواقعة بني تهامة ومنطقة املرتفعات
الو�سطى.
ج  -املرتفع ��ات العليا املركزي ��ة وت�شمل املرتفعات
ف ��وق �سطح البحر والتي ت�ت�راوح بني ،1000
3000م ،ومتتد من مدينة “�أب” يف اجلنوب
حت ��ى احل ��دود ال�شمالية م ��ع ال�سعودية ،وبني
مدينت ��ي “ �أب ” و“�صنع ��اء ” العا�صم ��ة تقع
املنطقة الأك�ث�ر ارتفاعا حيث تزيد ارتفاعات
بع�ض قمم اجلبال عن 3000م وتبلغ 3760
عند قمة جبل النبي �شعيب .
د  -اله�ضبة ال�شرقية �شبه ال�صحراوية ومتتد نحو
ال�ش ��رق بانح ��دار ب�سيط متدرج حت ��ى ارتفاع
1000م .

ه� �ـ � -صحراء الربع اخل ��ايل وهي امتداد لله�ضبة
ال�شرقية �شبه ال�صحراوية .
ونتيج ��ة الختالف الت�ضاري� ��س وعوامل املناخ
وطرق ومواد البناء من منطقة لأخرى فقد ظهرت
مناذج خمتلفة لعم ��ارة امل�ساكن يف اليمن ،ونحن
يف هذا اجلزء من الدرا�سة �سوف نركز على منط
امل�سكن التقلي ��دي يف املناط ��ق احل�ضرية و�أهمها
مدينة �صنعاء العا�صمة(.)12
فعندما تذكر مدينة �صنعاء يتبادر �إىل الذهن
منازله ��ا ذات الط ��راز املتميز �س ��واء يف عمارتها
و�أ�سلوب بنائها �أو م ��ا حتمله من عنا�صر زخرفية
تزي ��ن واجهاته ��ا ،وعندم ��ا تنظ ��ر �إليه ��ا وك�أنك
تنظ ��ر �إىل لوح ��ة فني ��ة �أبدعتها يد الفن ��ان وهي
تعك�س احلقيق ��ة فكلما دنوت ازداد رونقها وازداد
�إعجابك بها
�إن هذه املن ��ازل بارتفاع بع�ضه ��ا املميز الذي
ي�ص ��ل �إىل �س ��ت �أو �سب ��ع طوابق يعط ��ي منظرا ال
يك ��ون �إال يف مدينة �صنع ��اء(�(. )13شكل (. )3لوحة
رقم )7

ويب ��دوا �أن مثل هذه املن ��ازل كان موجودا قبل
الإ�سالم ـ ق�صر غمدان ـ �أما �أول و�صف لهذه املنازل
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لوحة  6تو�ضح �شكل ال�صرحات

ما ذكره ابن ر�سته بقوله « هي مدينة كثرية الأهل
طيبة املنازل ترتفع واحدا بجانب الآخر مزخرفة
باجل� ��ص والآجر والأحج ��ار امل�شذب ��ة( )14و ذكر
()15
ذلك الهمداين و ال ��رازي ونقل عنهم ليكوك»
وهك ��ذا ف�إن النمط ال�صنعاين يف بناء املنازل يعد
ق ��دمي اجلذور ،وظل املعمار يت ��وارث ذلك النمط
املعم ��اري وال ��ذي ميك ��ن �إدراكه حت ��ى يف املنازل
احلديث ��ة( )16و�أق ��دم املن ��ازل املتبقية ح ��دث لها
حتدي ��ث وتغي�ي�ر وخا�ص ��ة �أجزاءه ��ا العلوية التي
دائما ما تتعر�ض للخراب ب�سبب العوامل اجلوية،
�أم ��ا الأج ��زاء ال�سفلية فم ��ن املحتم ��ل �أن بع�ضها
ي�صل عمرها �إىل� 800سنه تقريبا(.)17
وتتمي ��ز بارتف ��اع �أدواره ��ا الذي ي�ت�راوح ما
بني ثالثة و�سبعة طواب ��ق( ،)18وتقل يف واجهاتها
ال�ب�روزات� ،أو رمبا تنعدم متاما ،وتتالحم املباين
عل ��ى ط ��ول ال�ش ��وارع بحي ��ث متث ��ل يف جمموعها
حائط ��ا ،وتط ��ل �أغل ��ب املب ��اين م ��ن واجهاته ��ا
اخللفي ��ة عل ��ى حديق ��ة �أو ب�ست ��ان كبري(،لوح ��ة
رق ��م )8حي ��ث حتول الفناء يف من ��ازل �صنعاء �إىل
حديق ��ة خارجية تفتح عليها املن ��ازل ،وال�شائع يف
بي ��وت �صنع ��اء احلو�ش ال ��ذي يحي ��ط املنزل من
جمي ��ع اجلهات ،خا�صة بي ��وت املدينة( ،)19وتبنى
140

الطواب ��ق ال�سفلية من املنزل ـ �أحيانا حتى ارتفاع
ي�ص ��ل �إىل 13م ـ باحلج ��ر الأبي� ��ض ويبل ��غ �سمك
اجل ��دار م ��ا يقرب من امل�ت�ر ،ويكون ه ��ذا اجلزء
ع ��دمي الربوز والفتحات با�ستثن ��اء املدخل وبع�ض
الفتح ��ات ال�صغ�ي�رة الالزم ��ة للإن ��ارة والتهوية
وت ��زداد الفتحات كلما اجتهن ��ا �إىل الأعلى و ُتكون
معظ ��م املنازل جممعا �سكني ��ا مبدخل واحد يفتح
على �ساح ��ة �صغرية(احلو�ش) تطل عليها املنازل
مبداخله ��ا وفتح ��ات نوافذها ،ويبلغ ع ��دد منازل
مدينة �صنعاء القدمية �سبعة �أالف منزل.
وم ��ن خالل مالحظة املعم ��ار ال�شعبي حلركة
ال�شم� ��س وج ��د �أن الواجه ��ة اجلنوبية م ��ن املنزل
تكون �أكرث عر�ضة لأ�شعة ال�شم�س يف النهار لتكون
�أكرث دفئا يف ال�شتاء بينما تكون الواجهة ال�شمالية
�أثن ��اء ف�ص ��ل ال�شت ��اء واقعة يف الظ�ل�ال وبالتايل
تك ��ون باردة� ،أم ��ا يف ف�صل ال�صي ��ف و�أثناء رحلة
ال�شم�س نحو ال�شمال وعودتها نحو اجلنوب فتكون
الواجهة ال�شمالية �أكرث عر�ضة لل�شم�س بينما تكون
الواجه ��ة اجلنوبي ��ة مظلل ��ة مما يجعله ��ا معتدلة
احلرارة( ،)20لذا ركز املعمار يف �صنعاء على جعل
وحداته ال�سكنية املعي�شية يف منزله تتجه جنوبا.
فق ��د جاء يف املوروث ال�شعب ��ي يف �صنعاء (�أن

�شكل  3يبني تخطيط املنزل
مبدينة �صنعاء متعدد الطوابق

لوحة  7تو�ضح التعدد يف طوابق ملدينة

البي ��ت الع ��دين ( اجلنوب ��ي ) بيت كام ��ل والبيت
الغرب ��ي ن�ص ��ف بي ��ت والبي ��ت ال�شرقي رب ��ع بيت
والبيت القبلي (ال�شمايل) ال بيت ) �أي �أن الغرف
يف املن ��زل ال�صنعاين املتجهة فتحاتها �إىل اجلهة
اجلنوبي ��ة يعد بيت ��ا كامال ،وذلك ب�سب ��ب �أن هذه
الفتح ��ات ت�ش ��رق عليه ��ا ال�شم�س ط ��وال اليوم يف
ال�شت ��اء ،كما �أنه ي�أتي �إليها اله ��واء احلار الدافئ
م ��ن اجله ��ة جلنوبية ،ويطلق على ه ��ذه اجلهة يف
�صنعاء اجلهة العدني ��ة ن�سبة �إىل عدن الواقعة يف
اجلن ��وب من �صنعاء� ،أما الغرف املتجهة فتحاتها
�إىل ال�شرق فتعد عند �أهل �صنعاء ربع بيت ،وذلك
ب�سب ��ب �أن ال�شم� ��س ال تدخل �إليه ��ا �إال قليال ،و�أما
الغ ��رف املتجه ��ة فتحاته ��ا �إىل الغ ��رب فتعد عند
�أه ��ل �صنعاء ن�صف بيت ،وذلك ب�سبب �أن ال�شم�س
تدخ ��ل �إليه ��ا ف�ت�رة �أط ��ول م ��ن الغ ��رف املتجهة
فتحاته ��ا �شرق ��ا ،و�أما الغ ��رف املتجه ��ة فتحاتها
�شماال ـ �أو م ��ا ي�سميها �أهل �صنعاء اجلهة القبلية ـ
فه ��ي ال بيت �أي مبعنى �أن ال�شم�س يف هذا اجلانب
ال تدخل الغرف املتجهة فتحاتها �إىل هذه اجلهة ،
ولذا فقد عمد املعم ��ار يف مدينة �صنعاء �إىل عمل
مرافق البيت يف هذا االجتاه .

ثانيا :توزيع وحدات املبنى :

�إذا �ص ��ح القول �أن ح�ض ��ارة اليمن تنعك�س يف
معمارها ف�إن مدينة �صنعاء الريب مثلها الأروع(،)21
وال تزال مدينة �صنعاء حتتفظ بهند�ستها املعمارية
العربي ��ة لأن الأ�سلوب العرب ��ي فيها ال ي�شوبه �شيء
�أجنب ��ي وهي مبنية باحلج ��ارة البي�ضاء وال�سوداء
(احلب� ��ش) والآجر( ،)22و �أن من ��ازل �صنعاء تكاد
تك ��ون مت�شابه ��ة يف تخطي ��ط منازله ��ا بطوابقها
املتعددة وتوزي ��ع وحداتها املعماري ��ة واملكونة على
النحو الآتي ( لوحة �( )7شكل .)3
�أ -املداخ��ل  -:تتباين املداخل من منزل �إىل �أخر
م ��ن حيث االت�س ��اع واالرتفاع وذل ��ك بح�سب ثراء
�صاح ��ب البيت  ،وهو عبارة ع ��ن فتحة م�ستطيلة
ال�ش ��كل ي�ت�راوح عر�ضه ��ا ب�ي�ن  1.20و 1.40
م�ت�ر وارتف ��اع منخف�ض ن�سبيا ي�ت�راوح بني 1.60
و1.80م ويتوجها عقد نفذت واجهاتها باحلجارة
البي�ضاء وال�سوداء وتعلوها فتحات �صغرية ت�سمح
بدخ ��ول الهواء والإ�ض ��اءة ( الأبل ��ق) وتزينها يف
بع� ��ض الأحيان نقو� ��ش زخرفية ،وغالب ��ا ما تكون
فتح ��ات املدخ ��ل متجهة نحو اجلن ��وب (العدين)
وذلك مل ��رور التيار الدافئ �إىل املن ��زل يف ال�شتاء
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لوحة  9تو�ضح موقع املفرج يف املنزل ال�صنعاين

والب ��ارد يف ال�صي ��ف و�أحيانا تك ��ون املداخل على
هي� ��أة حج ��ر ،ويغلق عليه ��ا �أبواب خ�شبي ��ة مكونة
م ��ن م�صراع واحد تفتح في ��ه فتحة �صغرية ت�سمح
بدخ ��ول الإن�س ��ان ت�سم ��ى (خوخ ��ة)( ، )23ويوجد
يف ب ��اب املدخل عن�ص ��ران مهمان هم ��ا املطرقة
واملجر :واملطرق ��ة عبارة عن قطعة حديد �صغرية
تتكون من جز�أين �أحدهما ثابت والآخر متحرك،
وهم ��ا مثبتان يف منت�ص ��ف اجلزء العل ��وي للباب
ليطرق علي ��ه القادم لزي ��ارة امل�سك ��ن� ،أما املجر
فهو ثق ��ب يف اجلزء العلوي للباب به خيط يرتبط
مبزالج الب ��اب ومو�صل جلمي ��ع �أدوار امل�سكن عن
طريق ثق ��وب ر�أ�سي ��ة يف �أ�سق ��ف الأدوار املختلفة
يخرتقه ��ا هذا املج ��ر ،وذلك لفتح الب ��اب من �أي
دور ،نظ ��را لكرثة عدد طواب ��ق امل�سكن ،مع وجود
نوافذ للمراقبة ملعرفة الطارق (.)24
ب -الطابق الأر�ضي  -:يتكون من عدد من الغرف
�أغلبه ��ا تكون مرتبة يف �صفني يف�صل بينهما ممر
م�ستطي ��ل يبد�أ يف بع�ضها بعد املدخل ب�سلم ي�ؤدي
�إىل الطوابق العلوية و�أحيانا يكون ال�سلم يف نهايته
 ،وتك ��ون �أول غرف ��ة بج ��وار املدخ ��ل خم�ص�ص ��ة
للحبوب ورمب ��ا يكون بها مدفن للحب ،ويوجد بها
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مطح ��ن (رحى) �أم ��ا الغرف الباقي ��ة فتخ�ص�ص
ملعي�ش ��ة احليوان ��ات وتفت ��ح ه ��ذه الغ ��رف ب�أبواب
وا�سعة ت�ستطيع احليوانات الدخول واخلروج منها
بي�سر وتطل على املمر ،وهذا الطابق عادة ما يبنى
من احلجر (حجر احلب�ش) وال تظهر فيه فتحات
(نوافذ) �سوى فتحات �صغرية للتهوية .
�أما ال�سلم فنجد �أن درجاته تدور حول دعامة
مربع ��ة �أو م�ستطيل ��ة مبني ��ة م ��ن احلج ��ر ت�سمى
(القطب) والتي ي�ص ��ل ارتفاعها �إىل �أعلى �سطح
املنزل.
ج��ـ -الطاب��ق الأول -:يتب ��ع يف تخطيط ��ه نظ ��ام
الطاب ��ق الأر�ضي وذل ��ك باحتوائه عل ��ى عدد من
الغ ��رف ا�ستخدم ��ت يف املنازل الكب�ي�رة كمخازن
للحب ��وب ،ويف املن ��ازل املتو�سط ��ة يحت ��وي عل ��ى
الدي ��وان ،وهو مكان مت�س ��ع م�ستطيل ال�شكل يطل
عل ��ى ال�شارع بنوافذه الكبرية الت ��ي تعلوها �ستائر
ج�صي ��ة (تع ��رف يف اليم ��ن با�س ��م القمري ��ات)
وي�ستخ ��دم جللو�س ال�ضي ��وف ،و يفتح على حجرة
الو�سط وبجانبيه غرفة �أو غرفتني لال�ستقبال �أما
يف املنازل ال�صغرية فتخ�ص�ص غرفة للمعي�شة مع
وجود املطبخ .

د -الطابق الـثاين  -:يتم الو�صول �إليه عن طريق
ال�سل ��م ال�صاعد ،يت�صدره فتحة على �شكل مدخل
يغل ��ق عليه باب خ�شب ��ي �أحيانا و يف�ضي �إىل قاعة
و�سط ��ى تع ��رف با�سم احلج ��رة وهي عب ��ارة عن
�ساح ��ة تفتح عليها غرف الن ��وم واملطبخ واحلمام
وتطل هذه الغرف على ال�ش ��ارع بنوافذ منخف�ضة
يغلق عليه ��ا م�صاريع خ�شبي ��ة ويت�صدرها �أحيانا
من اخل ��ارج م�شربي ��ات خ�شبي ��ة ،وه ��ذا الطابق
خم�ص�ص لأ�سرة �صاحب املنزل(.)25
ه��ـ -الطاب��ق الـثال��ث -:يتطاب ��ق يف تخطيط ��ه
بالطاب ��ق الثاين ويخ�ص�ص لأف ��راد الأ�سرة �سواء
كان ��وا متزوج�ي�ن �أو عزاب� � ًا ف�إذا كان ��وا متزوجني
فيفرد له طابق خا�ص .
و -املفـ��رج -:عب ��ارة عن غرف ��ة م�ستطيلة ال�شكل
يت ��وج املنزل ال�صنع ��اين ويتو�سط �سطحها وتعترب
م ��ن �أه ��م ممي ��زات املن ��زل يف �صنع ��اء ،ويتميز
بات�س ��اع نوافذه وارتفاعها و تفتح من ثالث جهات
ويعلوها عق ��ود ن�صف دائرية غطي ��ت بالقمريات
(�أل ��واح م ��ن الرخ ��ام املرقق ��ة) �أو �ستائر ج�صية
مع�شقة بالزجاج امللون  (.لوحة رقم ) 9
وج ��دران املف ��رج �أ�ضح ��ت ميدان ��ا لتنفي ��ذ
الزخارف اجل�صية م ��ن عنا�صر نباتية وهند�سية
وكتابية ،)26(.وهذا النوع من الغرف هو ما توارثه
اليمني ��ون من فن البناء القدمي فقد جاء يف كتاب
الإكليل للهمداين ( و�صف ق�صر غمدان و�أن �أعاله
غرفة يغطيها بالطة واحدة من الرخام(.)27
ز -املرافــــ��ق  -:من ال�ضروري ��ات يف املنزل عامة
وج ��ود هذه املراف ��ق من حمام ��ات ومطابخ ومنها
املن ��زل ال�صنعاين ،حيث وجد فيها احلمام عبارة
ع ��ن غرفه م�ستطيل ��ة ال�شكل مغط ��اة من الداخل
بطبق ��ة م ��ن الق�ضا�ض حت ��ى مينع ت�س ��رب املياه،
ويحتوي على مرحا�ض مكون من م�صطبة حجرية
يتو�سطه ��ا فتحة تت�صل مبج ��رى ي�صل �إىل حجرة
جتم ��ع املخلف ��ات(� ،)28أما املطبخ فيق ��ع عادة يف

الطواب ��ق الو�سط ��ى وخا�صة املخ�ص�ص ��ة للن�ساء،
وهو عبارة ع ��ن غرفة م�ستطيلة يوجد يف جدارها
ال�شم ��ايل م�صطب ��ة مرتفع ��ة ع ��ن �سط ��ح الغرفة
مق�سم ��ة �إىل عدة �أق�سام يو�ض ��ع يف كل ق�سم تنور
ويعل ��و املداخ ��ن �شكل جمالوين فتح ��ت يف جوانبه
فتح ��ات ت�سم ��ح بت�صريف الدخان ،كم ��ا يوجد به
م ��كان خم�ص�ص للغ�سل يت�ص ��ل مبجرى ت�صريف
املياه(.)29
ثالثا  :مكونات املنزل
1ـ احلوي ( الفناء اخلارجي ) -:وهو عبارة عن

�ساح ��ة مك�شوفة يحيط بها �س ��ور �شيد من احلجر
الغ�ي�ر مهن ��دم وتتباي ��ن م�ساحتها م ��ن منزل �إىل
�آخر بح�س ��ب م�ساحة الأر�ض ،وفي ��ه جتري بع�ض
الأعمال اليومية لل�ساكنني يف املنزل ،كما يتم فيها
تربية الدواجن ،ويزرع فيه بع�ض الأ�شجار.
 الدخل الرئي�س :ي�ؤدي الدخ ��ل �إىل دهليز م�ستطيل ومنه يتوزع
�إىل بقية الأجزاء ،ويتم تك�سية الدهليز بالأحجار
واجل� ��ص والق�ضا� ��ض ،ويتقدم املدخ ��ل يف بع�ض
املن ��ازل دك ��ة ( م�صطب ��ة ) وتتمث ��ل وظيفتها يف
عملية دخول ال ��دواب ( احلمري ) وت�سهيل �صعود
ونزول الركاب وحتميل الدواب و�إنزال حمولتها.
 2ـ الإ�سطب�لات ( احل��ر ـ االح��رار) -:عبارة
ع ��ن م�ساحات مربع ��ة �أو م�ستطيل ��ة توزعت حول
دهليز ويغلق عليها �أبواب خ�شبية غ�شيت جدرانها
باجل�ص يتخلل جدرانها فتحات �صغرية ومرتفعة
للتهوية والإ�ضاءة.
 3ـ الكر���س -:عب ��ارة عن م�ساحة �صغرية وقليلة
االرتف ��اع تق ��ع يف الطاب ��ق الأر�ضي حت ��ت الدرج،
وت�ستخدم لرتبية ذكر الغنم.
 4ـ بئ��ر امل��اء ( املنزعة ) -:تتواجد بع�ض الآبار
يف بع�ض الوحدات ال�سكنية التي حتفر يف الطابق
الأر�ض ��ي ،وتكون خا�صة بال�ساكنني يف هذا املنزل
وي�أخ ��ذون احتياجه ��م من املاء ( ن ��زع املاء ) عن
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طري ��ق احلبال والبكرة اخل�شبي ��ة والدلو اجللدي
وذل ��ك من خالل فتحة يف ر�أ� ��س البئر ،وتقع هذه
الآب ��ار داخل املن ��زل وذلك ل�ضم ��ان حمايتها من
الأو�س ��اخ� ،أما عن املنازل الت ��ي ال توجد فيها �آبار
فتعتمد يف �شربها على الآب ��ار املنت�شرة يف املدينة
والتي ت�سمى املح�سنة.
 5ـ ال��درج -:عبارة عن �سلم �صاعد ي�سهل حركة
امل ��رور م ��ن ال�صعود والن ��زول ويوج ��د يف املنازل
الكبرية واملتو�سطة من �سلم�ي�ن �أحداهما �أ�سا�سي
وه ��و ميتد م ��ن الطاب ��ق الأر�ضي وحت ��ى الثاين �أو
الثالث وغالبا ما يكون هذا ال�سلم خا�صا ب�أ�صحاب
البيت ،وال�سلم يعتمد يف بنائه على العمود الأو�سط
( القطب ) وتدور حوله الدرج وم�ساطبها واملقامة
على �أعت ��اب خ�شبي ��ة ممتدة بني القط ��ب وجدار
املن ��زل ،وتعتم ��د الدرج يف ت�شييده ��ا على احلجر
البازلتي ( احلب�ش) املهندم �أما املنازل ال�صغرية
فتك ��ون من �سلم واحد ،وتقع هذه الدرج يف اجلهة
ال�شمالي ��ة �أو ال�شمالية ال�شرقية من املنزل ،وذلك
ا�ستغ�ل�اال من املعمار للجه ��ة ال�شمالية التي تكون
عادة ب ��اردة يف ف�صل ال�شتاء ،بينما تتوزع فتحات
التهوي ��ة والإ�ض ��اءة على اجل ��دران والتي عادة ما
تغطى ب�ألواح الرخام.
 6ـ الطبق��ة -:وه ��ي عب ��ارة ع ��ن غرف ��ة �صغرية
منخف�ض ��ة االرتف ��اع ن�سبي ��ا ،وق ��د وج ��دت ه ��ذه
الغرف ��ة نتيجة ال�ستغ�ل�ال االرتف ��اع الكبري لغرف
الطابق الأر�ضي وت�ستخ ��دم خلزن املواد الغذائية
مث ��ل احلب ��وب والدقي ��ق واخل�ض ��روات املجففة،
وه ��ي مق�سمة �إىل �أحقاب لكل م ��ادة حقب خا�ص
ب ��ه وتك�سى بالفخ ��ار �أوالق�ضا�ض وهي ذات �أبعاد
متنوعة.
 7ـ الكم��ة -:عبارة عن غرفة �صغرية منخف�ضة
االرتفاع تتكون نتيجة م ��ا زاد من م�ساحة يف �أحد
الطواب ��ق وغالبا ما تلحق بالغرف وت�ستخدم عادة
خلزن املالب�س والنوم فيها �أحيانا ولها نوافذ.
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 8ـ احلجرة ( ال�صالة الو�سطى ) -:هي ال�صالة
الو�سطى التي ي� ��ؤدي �إليها ال�سلم ال�صاعد وتوجد
يف كل طابق عدا الأر�ضي ،ووظيفتها ت�سهيل حركة
امل ��رور بني الغ ��رف وللمعي�ش ��ة ومزاول ��ة الن�شاط
اليوم ��ي داخ ��ل املن ��زل ،وتك�س ��ى �أر�ضيتها بحجر
احلب� ��ش ( البازلت الأ�س ��ود ) وجدرانها باجل�ص
وتتوزع حولها رفوف ج�صية ( �صفيف ).
 9ـ م��كان الو�س��ط -:عب ��ارة عن غرف ��ة و�سطية
تتو�س ��ط املنزل وعادة م ��ا تك ��ون للمعي�شة تقع يف
الطابق الأول �أو الثاين ويتم فيه اجتماع الأ�سرة.
 10ـ الغرف��ة ( املكان ) -:وهي عبارة عن غرفة
تتباي ��ن م�ساحته ��ا م ��ن من ��زل �إىل �آخ ��ر بح�سب
م�ساح ��ة املنزل وه ��ي تكون �أكرب الغ ��رف م�ساحة
يف كل طاب ��ق يف املن ��زل ،وتتع ��دد ا�ستخداماته ��ا
ب�ي�ن اجللو�س والن ��وم وا�ستقبال لل�ضي ��وف ،وت�أتي
�أهميته ��ا بعد الديوان من حيث التن�سيق والفر�ش،
وتت�سع نوافذها التي يغلق عليها م�صاريع خ�شبية،
وتنت�شر يف زواياها ال�صفوف اجل�صية املزخرفة.
 11ـ املطبخ ( الدمية )  -:يقع يف اجلهة ال�شمالية
من املنزل ويعد من �أكرث الغرف �أهمية يف املنزل،
وق ��د وجد يف بع�ض املنازل �أك�ث�ر من مطبخ ،ويقع
يف الع ��ادة بني الطابق�ي�ن الأول والثال ��ث ،وي�شمل
بداخله التنور الفخاري الذي ي�ستخدم يف ت�سخينه
احلط ��ب ولقد اتخ ��ذ املطبخ ب�صف ��ة عامة ال�شكل
امل�ستطي ��ل ،يتخل ��ل �أر�ضيت ��ه فتحة ت�سم ��ى ( باب
املناق ) ويتوج ��ه يف �أعلى التنور مظالت ياجورية
على �شكل جمالون يتخللها فتحات لتطرد الدخان
املت�صاعد من التنور وتعرف با�سم ( ال�سيه ).
12ـ الد�سة :

وه ��ي مكان لتخزين احلطب وتقع يف الطابق
الأر�ضي ،و�أحيانا توجد يف الطابق الثاين.
 13ـ احلم��ام -:يق ��ع يف اجله ��ة ال�شمالي ��ة م ��ن

لوحة  10تو�ضح توزيع الفتحات والبناء باحلجر والأجر

املن ��زل و يتك ��ون احلمام م ��ن ع ��دة عنا�صر منها
املطه ��ار وامل�سرتاح ،فاملطهار ي�ستخدم للإغت�سال
والو�ض ��وء ويتكون من الع�ضاي ��د وهما ا�سطوانتان
م ��ن حج ��ر احلب� ��ش واخلزان ��ة وه ��ي تق ��ع �ضمن
اجلدار وت�ستخدم للمالب�س.
�أما امل�سرتاح فه ��و يتكون من املرحا�ض وذلك
عرب فتحة ت� ��ؤدي �إىل ممر من الق�ضا�ض ويرتبط
مبا�شرة ببئر العوادم ويعرف با�سم املنطل.
 14ـ املنظ��ر -:عب ��ارة ع ��ن غرف ��ة تق ��ع يف �أعلى
املن ��زل ،ويت�شاب ��ه مع املف ��رج من حي ��ث التن�سيق
والتزي�ي�ن ويخ�ص� ��ص ل ��رب الأ�س ��رة �أو ال�ضي ��ف
العزيز على الأ�سرة.
 15ـ ال�شما�سي -:م�ساحة مك�شوفة يختلف موقعها
من من ��زل �إىل �آخر فقد يكون يف الطابق الأر�ضي
�أو الطاب ��ق العلوي حيث يتق ��دم ال�سطح ( اجلب�أ)
ول ��ه ج ��دران مرتفعة ن�سبي ��ا وي�ستخ ��دم لتجفيف
املالب�س واملواد لغذائية .
 16ـ اجلب���أ -:تعد �آخر م�ساحة يف املنزل ويحيط
بها �سور يعرف بالتج ��واب ويتوجها عقود م�ؤطرة
باجل�ص.

رابعا :النوافذ والفتحات واجتاهاتها

تع ��د واجهات املن ��ازل ال�صنعانية م ��ن �أجمل
و�أروع ما �أبدعه يد املعمار اليمني يف �صنعاء وعندما
تنظر �إىل مدينة �صنعاء وك�أنك ت�شاهد لوحة فنية
�أبدعتها ي ��د املعمار مبا حتمله هذه الواجهات من
زخارف جميلة كونت تلك اللوحة التي انفردت بها
املدينة �إ�ضافة �إىل ما يتخلل الواجهات من مداخل
ونوافذ وقمريات وم�شربيات.
وجند �أن الطوابق ال�سفلية للمنزل ال�صنعاين
تبنى من احلجارة باللونني الأ�سود والأبي�ض الذي
�أ�ضفى على هذه الطوابق نوعا من الإيقاع اجلميل،
�أما الطوابق العلي ��ا فتبنى من الآجر وفيها فتحت
النواف ��ذ والت ��ي تزداد ع ��ددا وتك�ب�ر ات�ساعا كلما
اجتهنا �إىل الأعلى ،على عك� ��س الطوابق ال�سفلية
اخلالية من النوافذ وترتكز هذه النوافذ يف غرف
الن ��وم والت ��ي غالب ��ا ما تك ��ون تتمرك ��ز يف اجلهة
اجلنوبي ��ة وتنع ��دم يف اجله ��ة ال�شمالي ��ة ب�سب ��ب
ال�ب�رودة �شت ��اء ،وقد اتخ ��ذت ال�ش ��كل امل�ستطيل
يغل ��ق عليه ��ا م�صراع ��ان م ��ن اخل�ش ��ب ويعلوها
عقد ن�ص ��ف دائري غ�شي بالقمري ��ات �أو ال�ستائر
اجل�صية املع�شقة بالزجاج وذلك لتوفري ال�ضوء يف
الداخل ،والقمري ��ات امل�ستخدمة اتخذت �أ�شكاال
متنوع ��ة فه ��ي �إما عبارة عن دائرت�ي�ن متما�ستني
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لوحة  11يو�ضح �شكل املفرج من الداخل

�أو دائ ��رة ويف�ص ��ل بينه ��ا وب�ي�ن النواف ��ذ رف ��وف
خ�شبي ��ة ت�سم ��ى ( الكنه).وذلك حلماي ��ة النوافذ
م ��ن الأمطار ،كما �أن املعم ��ار قد قام بعمل نوافذ
وهمية تبدومن اخلارج حقيقية( )30وذلك للتوازن
الفني ب�ي�ن الواجهات التي متت فيه ��ا النوافذ مع
التي انعدمت فيها(التماث ��ل وال�سمرتية) ( ،لوحة
رقم .) 10
�إىل جان ��ب ذل ��ك يوجد نوافذ �أخ ��رى ت�سمى
�صغرية تتخلل النوافذ الكبرية ت�سمى بال�شاقو�ص
توج ��د يف م�ست ��وى ع ��ال من ج ��دار الغرف ��ة ولها
غط ��اء داخل ��ي وهي عب ��ارة ع ��ن فتح ��ة �صغرية
لتهوية الغرف ،ويزداد ات�ساع الفتحة كلما اجتهنا
للداخل� ،أما وظيفته ��ا فهي �إخراج الهواء الفا�سد
والأدخن ��ة من الغرف� ،أي �أنه يق ��وم بدور مروحة
ال�شفط يف املنزل احلديث.
خام�سا :املفرج

�إن من �أهم م ��ا مييز البيت ال�صنعاين املفرج
�أو املنظرة وهي عبارة عن غرفة تقع يف �أعلى جزء
يف املنزل ،وهي عبارة عن غرفة م�ستطيلة ال�شكل
تتباي ��ن �أبعادها بح�سب م�ساح ��ة املنزل ،يتقدمها
م�ساحة مربعة تعرف با�سم احلجرة يف�صل بينهما
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مدخ ��ل املفرج ،ويبنى املفرج �أو املنظر فوق �سطح
املن ��زل ،وهذا النوع من الغ ��رف قد توارثه املعمار
اليمن ��ي يف مدينة �صنعاء حيث ذكر الهمداين �أنه
كان يعل ��و ق�ص ��ر غم ��دان غرفة م�ستطيل ��ة ت�سمى
املنظ ��ر وقدم له ��ا و�صف ��ا تف�صيلي ��ا( ،)31ويتميز
املف ��رج بات�س ��اع نواف ��ذه وارتفاعه ��ا  ،وغالب ��ا ما
تفتح م ��ن اجلهات الث�ل�اث( ،)32كم ��ا تتميز هذه
النواف ��ذ بانخفا�ضه �إىل ما يقرب من �30سم من
�سطح �أر�ضية املف ��رج  ،وذلك لكي تتيح للجال�سني
(املخزن�ي�ن ) النظ ��ر �إىل م�ساح ��ات �شا�سعة ،لذا
�سم ��ي باملنظر للنظر واملفرج للفرج ��ة( ،)33ويعلو
فتح ��ات النواف ��ذ نواف ��ذ �أخ ��رى معق ��ودة بعقود
ن�صف دائرية اتخذت نف�س ات�ساع النوافذ ال�سفلية
تغ�شيها القمريات املكونة من �ألواح الرخام �أو من
اجل�ص املع�ش ��ق بالزج ��اج( ،)34كما ق ��ام املعمار
بتزيني جدران املفرج ب�شتى �ضروب الزخرفة من
كتابية ونباتية وهند�سية نفذها على اجل�ص� ،إىل
جان ��ب و�ضع رفوف للكتب يف �أركان املفرج( .لوحة
رقم .)11 ، 9

�ساد�سا  :امل�شربيات( لوحة رقم )12

امل�شربي ��ة �أو ال�شنا�شي ��ل �أو الرو�ش ��ان ه ��و

لوحة  12تو�ضح امل�شربية يف املنزل ال�صنعاين

ب ��روز الغ ��رف يف الطاب ��ق الأول وم ��ا فوق ��ه ميتد
ف ��وق ال�ش ��ارع �أو داخ ��ل فن ��اء املبن ��ى وه ��و مبني
م ��ن اخل�ش ��ب وعلي ��ه نقو� ��ش وزخ ��ارف ومبط ��ن
بالزج ��اج امللون .تعت�ب�ر امل�شربية �إح ��دى عنا�صر
املعماري ��ة التقليدي ��ة يف ال ��دول العربي ��ة ،ب ��د�أ
ظهوره ��ا يف الق ��رن ال�ساد� ��س الهج ��ري الثال ��ث
ع�ش ��ر امليالدي �إب ��ان الع�ص ��ر العبا�س ��ي وا�ستمر
ا�ستخدامها حتى �أوائل القرن الع�شرين امليالدي.
وهناك �أنواع متعددة من امل�شربيات بع�ضها مغلق
والبع� ��ض الآخ ��ر مفت ��وح فاملفتوحة كان ��ت مبثابة
�شرفة تطل عل ��ى ال�شارع �أو الفناء وكانت النقو�ش
اخل�شبي ��ة ت�ت�رك مفتوح ��ة ت�سمح بدخ ��ول الهواء
وال�ضوء وال ت�سمح بدخول �أ�شعة ال�شم�س(.)35
وللم�شربي ��ة فوائ ��د اجتماعي ��ة وبيئي ��ة� ،أم ��ا
االجتماعي ��ة فتكمن يف احلفاظ عل ��ى خ�صو�صية
املن ��زل فم ��ن ه ��ذه امل�شربي ��ات ي�ستطي ��ع الناظر
مراقبة ال�شارع بدون �أن يراه من يف ال�شارع �أو من
يف امل�شربي ��ة املقابلة وذلك لعدة �أ�سباب جمتمعة،
فمن ناحية تكون الإن ��ارة يف اخلارج خالل النهار
�أق ��وى م ��ن الداخ ��ل ،وم ��ن ناحي ��ة �أخ ��رى وجود
الزخ ��ارف والنقو� ��ش يف اخل�ش ��ب يجع ��ل الر�ؤية
م ��ن خاللها �صعب ��ة ملن يقف عل ��ى م�سافة بعيدة،

ه ��ذه امليزات �أتاحت للن�س ��اء �أن يرين ال�شارع من
نوافذهن بدون �أن يلمحهن �أحد(.)36
�أم ��ا البيئي ��ة فامل�شربي ��ة توف ��ر الظ ��ل داخل
امل�سكن بدون �إغ�ل�اق كامل للنافذة فتحافظ على
حرك ��ة الهواء مم ��ا ي�ساع ��د على تخفي ��ف درجة
احل ��رارة يف ال�صي ��ف .ويفي ��د هذا ال�ب�روز املارة
�أي�ضا حيث ي�ستظلون به يف الزقاق �صيفا ويتوقون
املطر �شتاء كما �أن امل�شربية تغطي اجلدار املواجه
لل�ش ��ارع وحتافظ عليه من ال�شم� ��س واملطر .ومن
فوائ ��د امل�شربي ��ة � ً
أي�ضا �ضبط تد ُّف ��ق الهواء ،فعن
طريقها ميك ��ن التح ُّكم يف �سرع ��ة الهواء وتدفقه
داخل احل ِّيز الداخلي للمنزل ،ومن فوائدها � ً
أي�ضا
�ضب ��ط رطوب ��ة تيار اله ��واء املا ّر م ��ن خاللها �إىل
داخل املن ��زل �أو احلجرة لطبيعة املادة امل�صنوعة
منها وه ��ي اخل�شب ،فه ��و مادة م�سامي ��ة طبيعية
مك َّون ��ة من �ألي ��اف ع�ضوية متت� ��ص املاء وحتتفظ
به(.)37
�سابعا  :زخرفة الواجهات يف املنزل ال�صنعاين :

تع ��د الزخرف ��ة الآجرية م ��ن �أك�ث�ر العنا�صر
متيي ��زا للمن ��ازل ال�صنعاني ��ة فقد نف ��ذت ب�شكل
�أ�شرط ��ة �أفقي ��ة ت�سمى (ح ��زام �أو زن ��ار ) تف�صل
بني الطوابق املتع ��ددة وخا�صة املبنية من الآجر،
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لوحة  13تو�ضح توزيع بع�ض احلدائق يف املدينة

وق ��د نفذت تلك الزخ ��ارف بوا�سطة قوالب الآجر
البارزة وب�أو�ضاع ينتج عنه ��ا تلك الزخرفة والتي
()38
غلب عليها اخلطوط الزجزجية (املتعرجة).
(لوحة.) 10 ، 7
وفيها ي�صدق قول ابن ر�ستة « هي مدينة كثرية
الأه ��ل طيب ��ة املنازل بع�ضه ��ا فوق بع� ��ض �إال �أنها
مزوقة باجل�ص والآجر واحلجارة املهندمة»(،)39
وي�صفها الريحاين بقول ��ه « وبينما نحن ندنو من
نق ��م اذ بدت لن ��ا املدين ��ة  ..وك�أنها كله ��ا بي�ضاء
�سل�سلة من التالل الكل�سية يف �سهل ذهبي منقطع
االخ�ضرار(.)40
ويع ��د الياج ��ور يف بنائ ��ه مي ��زة لواجه ��ات
املن ��ازل ال�صنعاني ��ة وذلك ملا ميك ��ن �إنتاجه من
�أمناط زخرفيه يف عمل �أ�شرطة و�أفاريز عر�ضية
يت ��م الف�صل بني كل طاب ��ق و�آخر و�أي�ض ًا الأعمال
الأفريزي ��ة الطولي ��ة املوج ��ودة يف كل دور عل ��ى
حدة بني النوافذ ويت ��م تكحيل الأفاريز باجل�ص
لإبرازها ويتم الربط بني طوبات الآجر بوا�سطة
الط�ي�ن املخل ��وط بقلي ��ل م ��ن اجل� ��ص و�أحيان� � ًا
ا�ستعم ��ال اجل� ��ص فقط وذل ��ك يف كل خم�سة �أو
�ستة �صفوف م ��ن الآجر وحول العق ��ود والأبواب
والأركان(.)41
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لوحة  14تو�ضح �شكل احلديقة

حدائق املدينة الب�ساتني ( املقا�شم)
املق�شام ��ة عبارة عن قطع ��ة ار�ض زراعية بها
بئر ماء للري ،وحتت ��وي املق�شامة على املزروعات
اخلفيف ��ة لالحتياج ��ات اليومي ��ة مث ��ل الفج ��ل,
الب�صل ,الطماطم ,الكراث ,اجلزر ,ال�سلطة.
وع ��ادة تك ��ون املق�شامة حماط ��ة بالبيوت من
جميع اجله ��ات وبطبيع ��ة احلال تعم ��ل املق�شامة
كمتنف� ��س للح ��ارات املطلة عليها وحتت ��وي مدينة
�صنع ��اء القدمية الكثري من املق�شامات والب�ساتني
رائعة اجلمال.
و ميك ��ن ارج ��اع تاري ��خ الب�سات�ي�ن يف مدين ��ة
�صنع ��اء �إىل م ��ا قب ��ل الإ�سالم وذل ��ك عندما �أمر
الر�س ��ول �صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م ببن ��اء م�سج ��د
يف �صنع ��اء �أم ��ر �أن يبن ��ى يف ب�ستان ب ��اذان جوار
ق�صر غمدان ،لكنه ��ا انت�شرت ب�شكل كبري عندما
تف�ش ��ى الطاعون الكبري �سنة  933هـ يف �صنعاء،
وتعطل ��ت كث�ي�ر من الأم ��وال ب�سبب وف ��اة �سكانها
و�أ�صحابه ��ا �أم ��ر الإم ��ام �ش ��رف الدي ��ن ،باتخاذ
ب�سات�ي�ن كبرية لكثري من امل�ساج ��د وحفرت الآبار
وعمرت املطاهر وبنيت بها الربك وخ�ص�ص كثري
م ��ن الأموال املرتوك ��ة للإنفاق عليه ��ا و�صيانتها،
وهكذا �أ�صبحت ه ��ذه الب�ساتني عبارة عن �أمالك

لوحة ( 15ب) تو�ضح �شكل البئر واملرنع

لوحة �( 15أ) تو�ضح �شكل فوهة البئر

وقف� � ًا للدولة ال ميكن ب�أي ح ��ال من الأحوال بيعها
�أو البن ��اء فيها لذا حافظت على هيئتها ووظيفتها
حتى يومنا هذا.
وترع ��ى ه ��ذه الب�سات�ي�ن م ��ن قب ��ل الق�ش ��ام
(الب�ست ��اين) وتنتج �أ�صناف ًا من اخل�ضراوات تباع
ل�س ��وق املدينة ،وت�شكل الب�ساتني اخل�ضراء خم�س
م�ساحة املدينة( لوح ��ة رقم  )13وعلى الرغم من
ذل ��ك فان الزائ ��ر الغريب يعرب املدين ��ة كلها دون
ان ي ��رى �أي ب�ستان كونه ��ا يف الغالب ار�ض م�سورة
بالبي ��وت (،لوحة رقم  ) 14وجند �أن الب�ستان ميثل
�أمنوذج ًا رائع ًا على ممار�س ��ة علم البيئة العلمي،
ف�إن امل ��اء امل�ستخرج من بئ ��ر الب�ستان يوظف �أوال
يف متوين امل�سجد املجاور ثم ي�سرتجع فور خروجه
م ��ن �أحوا� ��ض الغ�سي ��ل لك ��ي ي�سق ��ي املزروعات،
بينم ��ا كان �سماده ��ا من الرماد الن ��اجت من حرق
الف�ض�ل�ات الت ��ي ت�سخن به ��ا احلمامات ،حيث
يجمع وينرث على الأر�ض ك�سماد.
هذا وقد بلغ عدد �إجمايل املقا�شم والب�ساتني
 43مق�شام ��ة و ب�ستان تق ��ع  34منها داخل �أ�سوار

�شكل  4يو�ضح �شكل البئر واملرتع

املدين ��ة القدمية و  9على اجلهة الغربية من وادي
ال�سائل ��ة ,و تبل ��غ م�ساحته ��ا االجمالي ��ة 59.20
هكت ��ارا م ��ن �إجمايل امل�ساح ��ة الإجمالي ��ة ملدينة
�صنعاء القدمية البالغة  160هكتارا.
الآبـــار-:
اعتم ��دت مدينة �صنعاء يف مياهها على الآبار
و كانت تلك الآبار �سببا يف تواجدها بكرثة.
الو�صف املعماري للآبار -:
 - 1البئر والفوهة( -:لوحة �15أ) �أ والبئر عبارة

عن حفرة عميقة يتم حفرها �إىل الأعماق قد
ت�ص ��ل �إىل �أكرث من 40م للبئر ح�سب م�ستوى
من�سوب املي ��اه اجلوفية ،ويتم بن ��اء البئر من
�أ�سفل �إىل �أعلى ثم تتوج يف فوهة البئر بحائط
حجري يدور حول الفوهة بارتفاع معني لتثبت
عليه بكرة ل�سحب.

 - 2املدرج (املرنع) �( -:شكل رقم  4لوحة  15ب)

وهو عبارة عن منحدر ي�س�ي�ر مل�سافة تت�ساوى
م ��ع عمق البئر وتكون نهايت ��ه مع خروج الدلو
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لوحة � 16صورة من الأعلى ل�سوق املدينة

ممتلأ باملاء و�إمكانية �صبه يف احلو�ض ،وهذا
الدلو يربط بحبل مير على البكرة املثبتة على
عار�ض خ�شبي ي�ستند على كتلة البناء املواجهة
لفوه ��ة البئر ،والط ��رف الث ��اين للحبل يكون
لل�سح ��ب بوا�سطة اجلمال الت ��ي ت�سري يف هذا
املنحدر ،وعند الفوهة يق ��وم �أحد الأ�شخا�ص
ب�إمال ��ة الدلو و�صب ��ه يف احلو�ض ال ��ذي يفتح
فيه فتحات توزي ��ع املياه �إىل الأماكن املطلوبة
توزيع املي ��اه �إليها ،ثم ط ��ور اليمانيون املدرج
(املرن ��ع) حيث غط ��وه من ال�شم� ��س ب�إحداث
�سقف للفوهة(.)42
 هذا وميكن تق�سي ��م البئر يف مدينة �صنعاء �إىلنوعني -:
�أو ًال -:الآبار امللحقة باملنازل-:

حيث حفرت بئر خا�صة بكل منزل �أو ملنزلني �أو
جمموعة من املنازل ،فعندما يكون خا�صا مبنزل
ف�إن ��ه يك ��ون من خ�ل�ال غرفة �صغ�ي�رة يف الطابق
الأر�ض ��ي للمن ��زل ،وغ�ي�ر مت�سع ،وميك ��ن تو�صيل
املياه �إلي ��ه مبا�شرة �إىل الطابق الث ��اين ،بوا�سطة
بك ��رة ال�سحب بحيث يثبت عليه ��ا دلو مثبت عليه
حبل ي�سحب بعد ملئه باملاء(.)43
ثاني ًا  -:الآبار العامة�( -:شكل رقم  )4لوحة رقم .15
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لوحة  17تبني ال�سوق

ارتب ��ط ه ��ذا النوع م ��ن الآب ��ار م ��ن املن�ش�آت
العام ��ة كامل�ساجد واحلمام ��ات ,ويعتمد يف و�صفه
الو�صف ال�سابق ،لذا تعترب الآبار مبلحقاتها منط ًا
معماري� � ًا قد تنفرد به مدين ��ة �صنعاء وذلك لعدم
وج ��ود �أنه ��ار دائم ��ة اجلريان ،ث ��م اعتمادهم يف
ال�شرب على الآب ��ار ويرتبط بالآبار الأ�سبلة �إال �أن
�أغل ��ب املوجودة حاليا يف �صنع ��اء تعود �إىل القرن
املا�ضي.
الــــــ�سوق -:
من املالمح الرئي�سية للم ��دن الإ�سالمية �أنها
ذات طاب ��ع جت ��اري ،بل جند هناك م ��دن �أن�شئت
�أ�ص�ل�ا كمرك ��ز جتاري �س ��واء قبل الإ�س�ل�ام �أو يف
الع�ص ��ر الإ�سالم ��ي ،ون�ش� ��أة الأ�س ��واق يف امل ��دن
الإ�سالمي ��ة كان من حماور النه�ضة بعمرانها فهو
م ��ن متطلبات اجلماع ��ة الإ�سالمي ��ة و�أحد ركائز
االقت�ص ��اد،لأن امل ��دن تتفا�ض ��ل بالأ�س ��واق وكرثة
الأرزاق.
ون�ش� ��أة الأ�س ��واق يف امل ��دن الإ�سالمي ��ة ترجع
�إىل عه ��د الر�سول �صلى اهلل علية و�سلم فقد �أن�ش�أ
�سوقا للمدينة قريبة من دورها ،وكان هذا ال�سوق
بداي ��ة لتطور عم ��راين ا�ستمر بع ��د ذلك يف املدن
الإ�سالمي ��ة يف ع�صورها املتتابعة وكان ال�سوق يف
املدينة عب ��ارة عن �ساحة خالية م ��ن البناء ،وبد�أ

لوحة  18تو�ضح ال�سوق

البناء يف الأ�سواق على عهد معاوية بن �أبي �سفيان
ال ��ذي بد�أ بالبناء يف �سوق املدين ��ة املنورة(.)44ثم
تتاب ��ع بن ��اء الأ�س ��واق وت�سقيفه ��ا يف معظم املدن
الإ�سالمية .
�أم ��ا يف �صنعاء فيعد �سوقها م ��ن �أبرز معاملها
الرئي�سي ��ة املميز لها ،والذي يع ��د نتاجا ح�ضاريا
ومادي ��ا لع�ص ��ور متتالية على اعتب ��اره من �أ�سواق
الع ��رب اجلاهلي ��ة والذي ا�ستمر حت ��ى يومنا هذا
(لوحة  )16ومن املحتمل �أن م�ساحة ال�سوق كانت
يف بداي ��ة الأم ��ر �صغرية ث ��م راحت تت�س ��ع لت�شمل
مب ��ان ملحق ��ة ب ��ه وه ��ي ال�سما�س ��ر (اخلان ��ات)
ومعا�ص ��ر ال�سم�سم والتي يوج ��د فيها حوايل 40
منها تتوزع حول ال�س ��وق( )45وتبلغ م�ساحة ال�سوق
احلالي ��ة 48.000م 2املبني منه ��ا 27.000م2
تتخلله ��ا ب�ساتني م�ساحتها 4.250م 2بينما تكون
م�ساح ��ة ال�سما�س ��ر 6.400م.)46(2وقد بلغ عدد
�أ�سواق �صنعاء نحو ثالثني �سوقا.
وميكن �أن جنمل بالقول �أن �سوق �صنعاء يتميز
بالآتي :ـ
�أو ًال� -:أن �ش ��وارع ال�سوق �ضيق ��ة ب�شكل عام وغري
م�ستقيم ��ة تبع ��ا لتخطيط �ش ��وارع املدينة كما
�أ�سلفنا.
ثاني� � ًا -:مب ��اين املتاج ��ر (الدكاك�ي�ن) ال يزي ��د
ارتفاعه ��ا عن طاب ��ق واحد (،لوح ��ة رقم )17

لوحة  19تو�ضح �أ�سواق ال�سلع

وال يتواجد فيه ��ا �أي �أماكن لل�سكن كما يظهر
على املتاجر الب�ساط ��ة والبدائية ( )47(.لوحة
رقم .)18

ثالث ًا -:تت ��وزع منطقة ال�سوق عل ��ى �أ�سواق فرعية
يتخ�ص�ص كل فرع بنوع يبيع �سلعة ( لوحة رقم
.) 19

معينة  ،وحرفة معينة .وتتوزع حول ال�سوق مبان
مكملةلن�شاطال�سوقوهيال�سما�سروالتيتخ�ص�ص
لإقام ��ة التج ��ار ودوابه ��م وخم ��ازن لب�ضاعتهم.
 ه ��ذا وميك ��ن تق�سي ��م ال�س ��وق يف �صنع ��اء �إىل�أق�سام-:
�أو ً
ال� -:أ�سواق بيع ال�سلع (لوحة رقم .)19

وترتكز هذه الأ�س ��واق يف مو�ضع �شرق ال�سوق
وو�سطه ،وكما قلنا يخت�ص كل فرع بنوع من ال�سلع
�أو �صنعة معينة ومنها-:
� - 1سوق امللح.
� - 2سوق اخلبز( اللقمة).
� - 3سوق القات.
� - 4سوق الف�ضة.
� - 5سوق احلب.
� - 6سوق احللبة وامللح.
� - 7سوق املعطارة.
� - 8سوق الزبيب.
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لوحة  20تو�ضح �أ�سواق احلرف النحا�س و�أدوات الفالحة

� - 9سوق الق�شر.
�- 10سوق الفتلة (القما�ش)البز.
� - 11سوق العنب.
� - 12س ��وق احلن ��ة �س ��وق النظ ��ارة “احلناء-
القر�ض”.
� - 13سوق النحا�س.
� - 14سوق البقر.
� - 15سوق احلمري.
� - 16سوق احلطب.
� - 17سوق الكوايف.
�- 18سوق امل�صباغة.
� - 19سوق املدر(.)48
� - 20سوق ال�سراجني.
� - 21سوق الب�شامق.
� - 22س ��وق الأقط ��اب « �أقط ��اب املدايع».و �سوق
املدايع.
� - 23سوق املب�ساطة.
� - 24سوق الق�ص.
� - 25سوق ال�سلب.
� - 26سوق ال�سمن.
ثاني ًا -:الأ�سواق احلرفية ( لوحة رقم .)20

وهي تخت�ص ب�إنتاج و�صناعة الأدوات مثل �أدوات
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البناء والزراعة والتجارة والأثاث املنزيل ،ومن هذه
الأ�س ��واق �س ��وق اجلناب ��ي (اخلناجر)(،والع�سوب
و�أحزمته ��ا)� ،س ��وق املح ��داده (احلدادين)� ،سوق
املنجارة(النجارين) �سوق املنقالة.
ثالث ًا -:ال�سما�سر .

ال�سما�سر ه ��ي مبان تخ�ص�ص لإقامة الغرباء
م ��ن التجار �أثناء نزولهم ال�س ��وق وتنقلهم لعر�ض
ب�ضائعه ��م ،والإقام ��ة فيه ��ا ب�أج ��ر ،وتق ��وم ه ��ذه
املن�ش�آت بوظيفتني �أ�سا�سيتني هما عر�ض الب�ضائع
وتخزينه ��ا ،و�إيواء التجار وه ��ي �أقرب �إىل وظيفة
الوكال ��ة املتعارف عليها يف م�ص ��ر وال�شام وكانت
بع�ضه ��ا حتت �إ�ش ��راف حكومي والبع� ��ض خا�ص،
وال�سما�س ��ر يف �صنعاء تكون وقف ��ا خا�صا �إيرادها
يخ�ص�ص مل�سجد من امل�ساجد مثال ذلك ما قام به
�أحمد بن املن�صور ت1006هـ -1597م من بناء
()49
�سم�س ��رة العنب و �أوقفها عل ��ى جامع الرو�ضة
وهذه ال�سما�سر هي على النحو التايل :
� - 1سم�س ��رة حممد بن ح�سن التي كانت مبثابة
بن ��ك للتج ��ار حتفظ فيه ��ا الب�ضائ ��ع الثمينة
والنقود من الذهب والف�ضة.
� - 2سم�سرة �سوق العنب .
� - 3سم�سرة �سوق النحا�س.

�شكل  5يو�ضح تخطيط ال�سم�سرة بطوابقها املتعددة

� - 4سم�سرة اجلمرك وفيها كان يتم وزن ب�ضائع
التجار لتحديد الر�سوم ال�ضريبية عليها.
� - 5سم�سرة دالل.
(� )1سم�سرة النحا�س محُ مد بن ح�سن .
(� )2سم�سرة �سوق العنب .
(� )3سم�سرة �سوق النحا�س .
(� )4سم�سرة امليزان .
(� )5سم�سرة احلوايج .
(� )6سم�سرة دالل يف �سوق القات .
(� )7سم�سرة �سوق الق�ص .
(� )8سم�سرة كبرية يف �سوق ال�سراحني .
(� )9سم�سرة �سوق احلب .
(� )10سم�سرة يف �سوق احللقة .
(� )11سم�سرة يف �سوق البز .
(� )12سم�سرة املن�صور .
( )13م�سرة وردة .
و�أهمه ��ا �سم�س ��رة النحا�س �-:سم�س ��رة �سوق
احلب .
 الو�صف املعماري لل�سم�سرة� ( -:شكل رقم )5لوحة رقم )21

ه ��و عبارة عن مبنى يدور ح ��ول فناء مركزي
ت ��دور حوله بقية �أجزاء املبنى ،ويت�صدرها مدخل

لوحة  21تو�ضح �شكل ال�سم�سرة

ب�سي ��ط قيا�سا بحج ��م ال�سم�سرة وه ��و يت�ألف من
عق ��ود ت ��دور حول فتح ��ة املدخ ��ل الت ��ي �أ�صبحت
داخ ��ل حجرة وبج ��وار املدخ ��ل غرف ��ة احلار�س،
وي�شغ ��ل الطابق الأر�ضي حج ��رات تطل بفتحاتها
على الفناء ،ثم طاب ��ق �أول يدور حول الفناء تفتح
حجرات ��ه على مم ��رات تدور حول الفن ��اء م�شكلة
بائك ��ة م ��ن الأعم ��دة والعق ��ود خ�ص�ص ��ت ه ��ذه
احلج ��رات خمازن� ،أم ��ا الطابق الث ��اين والثالث
فكان ��ت ت�شغله حجرات تفتح عل ��ى �ساحة و�سطية
تغطي الفناء املوجود يف الطابقني الأر�ضي والأول،
وخ�ص�صت ل�سكن التجار ،وهذه احلجرات عبارة
ع ��ن م�ساحات �صغ�ي�رة مربع ��ة ذات �سقف مقبى
وم�سطح ،وت�ضاء بوا�سط ��ة فتحات نوافذ مفتوحة
على اخلارج �أو على الفناء(.)50
مباين اخلدمات العامة :
�أوال  :احلمامات -:

تعد احلمامات العامة من املن�ش�آت املدنية التي
ت� ��ؤدي خدمة النظاف ��ة املرتبطة بدع ��وة الإ�سالم
للعامة من �سكان املدينة ،ونظمت �سلطات املدينة
�إن�شاءه ��ا وما يت�ص ��ل بها من تزويده ��ا مب�صادر
امل ��اء وقنوات ال�صرف ،وما ي�صدر عن بنائها من
دخان وتتحكم �أحيانا يف حتديد موا�ضعها.
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لوحة �( 22أ) تو�ضح مدخل احلمام

�شكل  6يبني تخطط احلمام

�أم ��ا يف مدين ��ة �صنعاء فهي كمثله ��ا من املدن
الإ�سالمي ��ة حتت ��وي عل ��ى العديد م ��ن احلمامات
والتي تعد من املع ��امل التاريخية للمدينة ،وتتناثر
يف �أرج ��اء املدين ��ة ،وتع ��ود ه ��ذه احلمام ��ات �إىل
فرتات زمني ��ة خمتلفة بدءا من م ��ا قبل الإ�سالم
كحمام يا�سر والذي يقال �أن بانيه هو امللك (يا�سر
يهنعم) من ملوك حمري(.)51
وي�ش�ي�ر ال ��رازي املتوف ��ى منت�ص ��ف الق ��رن
اخلام� ��س الهجري �إىل �أن ع ��دد حمامات �صنعاء
( اثن ��ا ع�ش ��ر حمام� � ًا ) ،بينم ��ا تق�سيم ��ات عدد
احلمام ��ات العامة يف �أحياء �صنع ��اء القدمية مبا
فيه ��ا حمام ��ات حي بريالع ��زب وحي ق ��اع اليهود
قدمي� � ًا ـ قاع العلفي حالي ًا ـ �أربعة ع�شر حمام ًا على
النحو الآتي :
�أ  -حمامات حي �صنعاء القدمية هي :

 - 1حمام ال�سلطان  - 2     .حمام �شكر .
 - 3حمام القزايل  - 4 .حمام �سب�أ .
 - 6حمام الطو�شي.
 - 5حما الأبهر .
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لوحة (22ب) تو�ضح �شكل احلمام من الأعلى

 - 7حمام يا�سر .
 - 9حمام القوعه.

 - 8حمام امليدان .

ب  -حمامات حي بري العزب هي :

 - 1حمام البونية .

 - 2حمام علي .

ج -حمامات حي قاع العلفي هي -:

 - 2حمام املتوكل.

 - 1حمام ال�سلطان.
 - 3حمام الفي�ش.
و�أق ��دم هذه احلمام ��ات يتطابق يف تخطيطه
مع احلمامات الرومانية(.)52
وميك ��ن �أن جنم ��ل خ�صائ� ��ص احلمامات يف
مدينة �صنعاء على النحو التايل-:
�أنها ال زال ��ت ت�ؤدي خدماته ��ا �إىل اليوم رغم
قدمه ��ا ،ويغلب عليها �أنه ��ا ال تفتح مبداخلها على
ال�ش ��وارع ب ��ل ت� ��ؤدي �إليها ممرات �صغ�ي�ره �ضيقة
ومنك�سرة(.لوحة�22أ).
وحتي ��ط بها املن ��ازل من جمي ��ع اجلهات عدا
حمام �شكر الواقع مبا�شرة على ال�سائلة وتنخف�ض

لوحة  23تبني واجهة �سبيل �سوق احلناء

�أر�ضي ��ة احلمام عن م�ست ��وى �سطح الأر�ض وذلك
بهدف االحتف ��اظ باحلرارة لف�ت�رات طويلة ،كما
يك ��ون مرك ��ز التدفئ ��ة �أعمق م ��ن ذل ��ك بحوايل
(5م) والتدفئ ��ة املركزي ��ة معمولة من �سل�سلة من
الأقبية الربميلية عر�ضها وارتفاعها (1م) ت�سري
من مرك ��ز التدفئة يف اجتاه احلج ��رات ال�ساخنة
والغالي ��ة عب ��ارة عن ق ��در كبري قط ��ره (2-3م)
م�صنوع من الربونز �أو النحا�س(.)53
وتتف ��ق جميع احلمامات يف �أ�سلوب الت�سقيف،
حي ��ث ا�ستخدم ��ت يف جميعه ��ا القب ��اب والأقبية,
ويفتح يف القباب فتحات �صغرية مغطاة بالزجاج
لل�سم ��اح لل�ضوء ،كم ��ا تتفق يف تزويده ��ا باملياه ،
وذلك من خالل الآبار التي بجوارها.
�أم ��ا عملي ��ة ت�صريف املياه ف� ��إن ذلك يتم من
خالل االنحدار املوجود يف �أر�ضية حلمام فتتجمع
يف حف ��رة يتم ت�صريفها بعد ذلك �إىل خزان بعيد
ع ��ن احلمام �أو يتم ت�صريفه ��ا �إىل املق�شامة(،)54
�أما من حيث التخطيط ف�إن احلمامات يف �صنعاء
ال تختل ��ف ع ��ن تخطي ��ط احلم ��ام يف �أي مدين ��ة

�إ�سالمي ��ة فه ��و يتكون من ثالث حج ��رات رئي�سية
هي :
 - 1حجرة املخلع.
 - 2احلجرات الدافئة.
 - 3احلجرات ال�ساخنة.
وتخطيط ��ه على النح ��و الآتي � -:ش ��كل رقم 6

لوحة رقم  22ب )

يب ��د�أ مبدخل منك�سر ي� ��ؤدي �إىل ردهة مت�سعة
يتو�سطه ��ا ناف ��ورة ويغطيه ��ا قب ��ة ،ومنه ��ا ي�صل
الداخ ��ل �إىل املخلع والذي يت�صل مبمر �صغري �إىل
الغرف ��ة الدافئة ،وق ��د وجد يف بع� ��ض احلمامات
غرفتان وثالث ومنه ��ا ي�صل �إىل الغرفة ال�ساخنة
(�ش ��كل  ،)6ويقع خل ��ف الغ ��رف ال�ساخنة منطقة
الغاليات .
�أم ��ا مواد البناء امل�ستخدمة يف ت�شييد احلمام
فهي احلج ��ارة وخا�صة البازلت (احلب�ش) فتبنى
به احلوائ ��ط اخلارجية و�أحيان ��ا الداخلية ومتتد
حتى قرب م�ستوى �سطح ال�سقف ،ثم يتم ا�ستكمال
البناء وخا�صة التغطية بالآجر والتي عادة ما تكون
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لوحة  24تبني طرقة البناء باللنب

قب ��اب و�أقبية ،ويت ��م تك�سية ج ��دران احلمام من
الداخل عادة مبادة اجل�ص وتغطى بطبقة دهان،
وم ��ا زال يف �صنع ��اء القدمي ��ة ح ��وايل 14حماما
يعم ��ل حتى الي ��وم( ، )55فقد ج ��اء يف و�صفها �أنها
ح�سن ��ة املخالع واخلزائ ��ن مرتفع ��ة القبب مفيئة
اجلامات كثرية امل ��اء وا�سعة املغاط�س والأحوا�ض
نظيفة يتداولها الرجال والن�ساء �أيام ًا(.)56
ثانيا  :الأ�سبلة :

�أخ ��ذت الأ�سبل ��ة عند امل�سلم�ي�ن طابع ًا مميز ًا
بحي ��ث �سارع �أهل اخلري والأغني ��اء للتناف�س فيما
بينهم لعمل اخلري كما �سارع ال�سالطني والأمراء
واحلكام على �إن�شاء الأ�سبلة يف الأزقة والطرقات
ويف الأماكن العامة حتى يعم اخلري ،وبذلك ينالون
الأجر والث ��واب ،ونظر ًا لأهمية ودور تلك املن�ش�آت
املعماري ��ة يف احلياة العامة فنادر ًا ما جند مدينة
�إ�سالمية تخلوا من �سبيل �أو عدة �أ�سبلة.
و يف مدين ��ة �صنع ��اء فق ��د ارتبط ��ت الأ�سبلة
بالآب ��ار وذلك لأن �أغلب املوجودة حاليا يف �صنعاء
تع ��ود �إىل القرن املا�ضي .ورمبا تكون هذه الأ�سبلة
قد بني ��ت على �أو �ضاع الأ�سبل ��ة القدمية ،وقد بلغ
عدد الأ�سبلة يف �صنعاء نحو (� 34سبي ًال).
وتخطيط ال�سبي ��ل يف �صنعاء ميتاز بالب�ساطة
فه ��و عب ��ارة عن مربع ال�ش ��كل مقام عل ��ى �أر�ضية
م�ستقلة ومبني بحجر احلب�ش ،ويرتفع عن م�ستوى
�سط ��ح الأر�ض بدرجتني (�50سم) يفتح يف �إحدى
واجهات ��ه �شباك يتوجه عقد ن�صف دائري تعلوهـا
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لوحة  25تو�ضح طريقة البناء بالأجر

لوحة كتب عليها الب�سملة والتاريخ ثم يتوج ال�سبيل
م ��ن الأعلى �شرف ��ات ويغطي ال�سبيل قب ��ة �أقيمت
على حنايا ركنية �أو مقرن�صات .
�أما م ��ن الداخل فهو عبارة عن �صهريج للماء
بات�ساع املربع نف�سه ،وغطي هذا ال�صهريج بطبقة
الق�ضا�ض ملنع ت�سرب املاء  ( .لوحة رقم )23
مواد البناء-:
ب ��ذل املعم ��ار عناي ��ة كب�ي�رة يف اختي ��ار مواد
بناء اجلدران وال�سق ��وف و�سمكها بحيث يتنا�سب
ذل ��ك مع خوا�صه ��ا الفيزيائية بالن�سب ��ة للتو�صيل
احل ��راري واملقاومة احلراري ��ة والإنفاذ احلراري
وعاك�سية ال�ضوء( )57ومل ��واد البناء امل�ستخدمة يف
بن ��اء احلوائط اخلارجية �أهمي ��ة كربى حيث �إنها
امل�س�ؤولة يف حتديد املدة الزمنية النتقال احلرارة
من اجلو اخلارجي لداخل املبنى.
وفيم ��ا يلي عر�ض لأهم م ��واد و�أ�ساليب البناء
التي اتبعها امل�سلمون يف �إقامة مبانيهم-:
�أ -الطوب اللنب :

م ��ادة �أ�سا�سي ��ة يف البن ��اء الهيكل ��ي و�أي�ض ًا
م ��ادة �أ�سا�سية يف الربط بني الأحج ��ار واملكونات
وق ��د يك ��ون طين ��ا خال�ص ��ا �أو خملوطا م ��ع ك�سر
الأحج ��ار و�أي�ض� � ًا ي�ستخ ��دم كم ��ادة تليي�س داخل
املب ��اين وخارجه ��ا و�أي�ض ��ا مادة يف جتهي ��ز املواد
املنزلية مثل الفخاريات.
ويوج ��د على الأق ��ل ع�شرون طريق ��ة خمتلفة

معروفة يف جمال البناء بالطني اللنب و�أهمها
ه ��ي طريقة (الطوب  ) Adobeوطبقت على
الط ��وب الطيني ال ��ذي ي�شكل يف قوال ��ب ويجفف
يف ال�شم� ��س ،وم ��ن ثم ي�ستعم ��ل يف بن ��اء الأ�سوار
والقناطر والقباب.
و يت ��م اختيار الط�ي�ن بعناية ويخل ��ط مع املاء
والألي ��اف النباتية (تنب �أو ق�ش مقطع عادة وروث
احليوانات ) لتكوي ��ن خليط متجان�س ومتما�سك.
وهن ��اك مي ��زة مل ��ادة الط�ي�ن وه ��ي �أن ��ه ميك ��ن
ا�ستخدام ��ه مرة �أخ ��رى يف البناء ويذكر كثري من
البنائني (الأ�ساطية ) �أن الطني املعاد ا�ستخدامه
�أكرث جودة من الطني امل�ستخرج حديث ًا(.)59
وللطني طريقتان يف البناء يف �صنعاء وهي-:
()58

التجفيف -:وله طريقتان

�أ -البن ��اء بالط�ي�ن املجف ��ف موقعي� � ًا ( الزاب ��ور)
(لوحة.)24

الزاب ��ور يف اللغ ��ة يعن ��ي اخلط ��وط الطويلة،
والبن ��اء بالزاب ��ور يتم بر�ص مدامي ��ك من الطني
فوق بع�ضه ��ا البع�ض فبعد جف ��اف املدماك الأول
ن�سبي ًا يتم و�ضع املدماك الثاين وهكذا..
ويت ��م الف�صل ب�ي�ن ه ��ذه املدامي ��ك بوا�سطة
خط ��وط غائرة ت�سمى (ميا�سي ��م) يرتا وح �سمك
عر�ضه ��ا نح ��و (� )0.7-0.5س ��م وعمقه ��ا �1سم
ويك ��ون عر� ��ض كل مدم ��اك ح ��وايل ()70-60
�سم ه ��ذا بخالف املدامي ��ك ال�سفلي ��ة التي تكون
�سماكتها اكرب وتق ��ل كلما ارتفعنا تدريجي ًا ويكون
�سمكه يف الأبنية الربجية نحو(� )70سم.
ووجدت تقنية البناء بالزابور يف مدينة �صنعاء
يف �سور املدين ��ة وبع�ض الأ�س ��وار لبع�ض الب�ساتني
واملقا�شم �أوالنوب(الأبراج ) وي�صل املدماك الأول
يف �سور �صنعاء �إىل نحو 6م ومدماكه الأخري نحو
3م وذلك لوجود مم ��ر �أعلى ال�سور و�سمك القمة
التي تعلو ال�سور نحو1م(.)60
ب  -البن ��اء بالط�ي�ن ال�سابق التجفي ��ف (اللنب).
(لوحة.)24

وجاء ا�ستخ ��دام هذا النوع م ��ن البناء ب�شكل
قليل جد ًا يف �صنعاء حي ��ث بنيت به بع�ض جدران
الأ�سوار لبع�ض الأفنية وبع�ض �أ�سوار الب�ساتني .

ب -الطني املحروق ( الآجر ) لوحة(-)24

يعرف يف مدينة �صنعاء ً با�سم ( الياجور) وهو
من �أكرث مواد البن ��اء ا�ستخدام ًا و�شيوع ًا وخا�صة
يف �صنع ��اء القدمي ��ة وه ��و �أ�سلوب تف ��ردت به عن
()61
بقية مناطق البالد وحتى يف خارج اليمن
وتت ��م �صناع ��ة الآج ��ر م ��ن مكون ��ات ب�سيطة
وه ��ي الرتبة وهي عب ��ارة عن تربة �س ��وداء خالية
م ��ن الأحج ��ار ومن م ��ادة الديخ ��ة �أو الذبل وهي
خملفات احليوان ��ات و�أف�ضلها خملف ��ات البهائم
(احلمري) واخليول
طريقة ال�صناعة -:

يت ��م خلط الذبل �أو الديخ ��ة مع الرتاب وذلك
بو�ض ��ع الديخ ��ة يف الأ�سف ��ل والرتاب م ��ن الأعلى
ومبق ��دار ثلث ذبل وثلثي تراب بعد ذلك يتم تركه
حت ��ى يتخمر ملدة ال تقل ع ��ن � 12ساعة ثم يخرج
م ��ن احلفر وم ��ن ثم يق�سم ��ه الأ�سط ��ى يف قوالب
خ�شبية ح�سب املقا� ��س املتعارف عليه(لوحة ) 25
ثم بع ��د ذلك ترتك حتى جتف ومل ��دة يومني وبعد
ذل ��ك تقلب وترتك ملدة يوم�ي�ن �آخرين وبعد ذلك
تر� ��ص ه ��ذه القوالب ( الآج ��ر ) داخ ��ل املحراق
الف ��رن  ،ويتم مل�ؤه بالكام ��ل ثم يتم و�ضع احلطب
�أ�سف ��ل املح ��راق و�أف�ضل �أنواع احلط ��ب هو العلب
وير� ��ص الآج ��ر بطريقة دوائر كل ث�ل�اث �إىل �أربع
دوائر(لوح ��ة )9يتم و�ضع ذب ��ل الغنم وهكذا حتى
مي�ل��أ املحراق ويتم �إ�شع ��ال احلطب ويحرق حتت
درج ��ة احلرارة ت�ص ��ل �إىل � 500إىل  700درجة
مئوي ��ة ويرتك ملدة متو�سطها من � 10أيام �إىل 12
ي ��وم وعند و�صول الن ��ار �إىل �أعلى املح ��راق يقوم
بتخفي ��ف النار وذلك بو�ضع ذبل الغنم على �سطح
املح ��راق حتى تنطفئ النار وي�ت�رك الياجور حتى
يربد ومن ثم يتم �إخراجه من املحراق.
وكم ��ا ن�شاهد يف مدينة �صنع ��اء القدمية ف�إن
�أغل ��ب م ��واد بنائها م ��ن الآجر( لوح ��ة )26حيث
ا�ستخدم يف بناء املنازل وخا�صة الطوابق العلوية
وحت ��ى نهاية املنزل وتبد�أ احلوائط من �أ�سفل بعد
الأحج ��ار ب�سم ��ك كبري ق ��د ي�صل ث�ل�اث طوبات
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لوحة  26تبني البناء بالأجر والزخرفة

ح ��وايل � 55س ��م( )52ثم يب ��د�أ باالنح�س ��ار كل ما
ارتفعن ��ا �إىل �أعلى حتى ي�صل �إىل طوبة واحدة مع
ا�ستخدام الدعائم للتقوية
ومل يقت�صر بناء الآجر لواجهات املباين ولكن
�أي�ض ًا ا�ستخدم يف التغطيات مثل تغطيات القباب
يف امل�ساجد والأ�سقف املقببة واجلملونية..
ويكون لون الياج ��ورة ال�صنعانية ترابية متيل
�إىل حم ��رة خفيف ��ة و �إىل الل ��ون البن ��ي وذات بقع
متداخلة لهذه الألوان(.)63
ج  -احلجر:

يع ��د احلج ��ر م ��ن �أه ��م م ��واد البن ��اء الت ��ي
ا�ستخدم ��ت يف العم ��ارة عل ��ى مر الع�ص ��ور ،كما
مت ا�ستخدام ��ه يف ت�شيي ��د خمتلف �أن ��واع العمائر
الإ�سالمي ��ة ،وهو ي�ستخدم يف العادة ب�سمك كبري،
مما يوفر ع ��زال حراريا جيدا للفراغات الداخلية
للمبنى ،كما هي احلال بالن�سبة للآجر(.)64
وقد تع ��ددت �أنواع الأحجار الت ��ي ا�ستخدمت
يف بن ��اء وت�شيي ��د مدين ��ة �صنعاء القدمي ��ة ابتداء
بالأ�سا�س ��ات ث ��م الأدوار ال�سفلي ��ة والقط ��ب
ور�ص ��ف الأر�ضيات وال ��درج القائم منها والنائم,
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لوحة 27تو�ضح �شكل حجر الأ�سا�سات اجلعم

وا�ستخدمت الأحجار يف ت�شكيل الأعمدة ( �أبدانها
– قواعدها – تيجانها ) ويف تركيب العقود ويف
بناء الآبار واملطاهري واحلمامات ال�ساخنة  ..الخ
وهي على الآتي :
 1ـ �أحج��ار الأ�سا�س��ات ( اجلع��م – ال�صل��ل)
(لوحة)27

ع ��رف البن ��اء اليمني من ��ذ قدمي الزم ��ن �أنه
ل ��دوام من�ش�أت ��ه الب ��د م ��ن و�ض ��ع �أ�سا�س ��ات قوية
ت�ضم ��ن له بقاء من�ش�أته �سليم ��ة ومرتابطة ،لذلك
عم ��د �إىل ا�ستعمال نوع حمدد م ��ن �أنواع الأحجار
يف ه ��ذه الأ�سا�س ��ات يطلق عليه �أحج ��ار ( اجلعم
�أو ال�صورع) وهي �أحج ��ار بازلتية بركانية �سوداء
�صغرية احلجم ولكنها ثقيلة وغري منتظمة ال�شكل
وهي جتلب م ��ن مناطق مدارب ال�سي ��ول كما يتم
جلبه ��ا من عدة مناطق مث ��ل منطقة هران بجوار
مدينة ذمار و�أي�ض ًا توجد يف منطقة رداع(.)65
ومتت ��از ه ��ذه الأحج ��ار ب�صالبته ��ا ونعوم ��ة
�سطحها ومقاومتها للرطوبة والأمالح وذلك لعدم
وجود م�سامات بداخلها وذلك لأنها تربد تدريجي ًا
بعد خروجها من فوهة الربكان ..

لوحة  28تبني بناء الطوابق ال�سفلية باحلجر

وتبد�أ الأ�سا�سات ب�أربعة �صفوف �أو �أكرث من هذه
الأحجارذاتات�ساعاتن�سبيةعر�ضيةويتما�ستخدام
مادة الطني بني هذه الأحجار للربط بينها.
� - 2أحجار البناء ( احلب�ش ) (لوحة)28

وه ��ي �أحج ��ار بازلتية وتعرف با�س ��م البازلت
الفقاعي �أو الأ�سفنجي و�أي�ض ًا باحلجرة ال�سوداء.
و�أ�شه ��ر مناطق تواجده يف مدين ��ة ذمار التي
تبعد حوايل  100كم بالإ�ضافة �إىل مناطق �أخرى
يف بن ��ي ح�شي� ��ش وهم ��دان وجحانة ومتت ��از هذه
الأحج ��ار ب�صالبته ��ا ومقاومتها للت� ��آكل و�ألوانها
الرمادي املائل للأ�سود .
وق ��د ا�ستخدم ه ��ذا النوع م ��ن الأحجار لبناء
الأدوار الأر�ضي ��ة للمن�ش� ��آت يف مدينة �صنعاء من
من ��ازل وم�ساج ��د و�سما�س ��ر و�أي�ض� � ًا ا�ستخدم يف
الأعم ��دة والعق ��ود والأركان ويف عم ��ل ال�شبابيك
البارزة(.)66
 - 3الأحجار امللونة �أو �أحجار الطف

يتم ا�ستخدام هذه الأحجار بكرثة يف اليمن
وخا�ص ��ة يف �صنع ��اء وه ��ذه الأحج ��ار ق ��د ت�سمى
بح�س ��ب �ألوانها �أو بح�س ��ب املنطقة التي �أتت منها
وقد مت ح�صر ح ��وايل  21نوعا من هذه الأحجار

طبق ًا لألوانها ومن �أمثلة هذه الأحجار العبا�صريي
وي�ؤتى به من ذمار والنجراين وي�ؤتى به من عن�س
وال�صباح ��ي ن�سب ��ة �إىل منطق ��ة �صب ��اح يف رداع
واحليم ��ة وبني مطر و�سنح ��ان وجبل نقم وعيبان
وعطان .
وتتك ��ون ه ��ذه ال�صخ ��ور م ��ن تراك ��م الرماد
الربكاين يف املناطق الربكانية حيث تدفن العديد
من املكونات الع�ضوية وغري الع�ضوية والتي يظهر
�أثرها يف الرتكيب التكويني لهذه ال�صخور(.)67
ويبنى بهذه الأحجار الطابق الأر�ضي والطابق
الأول وهي غالب ًا توجد بل ��ون واحد ويتواجد معها
�أحيان� � ًا �أحجار بلون �آخ ��ر مغاير �إما لعمل �صفوف
م�ستعر�ض ��ة �أو يف عم ��ل �صنج ��ات العق ��ود بلونني
خمتلفني .
ويت ��م بن ��اء اجل ��دران اخلارجي ��ة للمنازل يف
مدين ��ة �صنع ��اء بطريق ��ة مزدوج ��ة م ��ن �صف�ي�ن
متال�صق�ي�ن حيث يتم ت�سوي ��ة الأحجار اخلارجية
و�صقله ��ا وتو�ض ��ع حج ��ر ًا فوق الأخ ��رى دون ترك
فوا�ص ��ل فيما بينه ��ا وي�سمى هذا البن ��اء باللهجة
املحلي ��ة ( لف ��ق )� ,أم ��ا الأحج ��ار الداخلي ��ة ف�ل�ا
يت ��م االعتناء به ��ا �أو تنظيم �أحجامه ��ا ويتم ملء
الفراغات بالطني �أو بك�سر الأحجار ال�صغرية.
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لوحة  29تو�ضح طريقة البناء بالأحجار املتنوعة

ويكون متو�سط �سمك اجل ��دران نحو � 60سم
تقريب� � ًا وه ��ذا ال�سمك يختلف من عم ��ارة لأخرى
بح�سب االرتفاع و�إمكانية املالك.
ومن �أ�شهر ه ��ذه الأحجار و�أكرثها ا�ستخدام ًا
احلجر الأبي�ض وهو من ال�صخور اجلريية وي�أخذ
الل ��ون البن ��ي �إذا اختلط ��ت به �شوائ ��ب ويوجد يف
اجلب ��ال املحيط ��ة ب�صنع ��اء يف جب ��ل نق ��م وجبل
()68
عيبان وعطان وهو �سه ��ل الت�شذيب والهندمة
(لوحة .) 29
ويوج ��د نوع �آخر من �أن ��واع الأحجار ي�ستخدم
يف تثبي ��ت كتل الأحج ��ار مع بع�ضها وه ��ي �أحجار
�صغرية مدببة ال�شكل وت�سمى ( الو�ضر ).
وبذل ��ك جن ��د �أن البن ��اء اليمن ��ي متك ��ن من
ا�ستخ ��دام جمي ��ع �أن ��واع الأحجار الت ��ي وفرته له
الطبيعة و ا�ستطاع ا�ستخدامها وت�شكيلها ومعرفة
مزاياه ��ا ومقاومتها للطبيع ��ة والظروف املناخية
املختلفة ..
م��واد التك�سي��ات والتغطي��ات (طبق��ات
ال�شيد) ()Plasters
ويعترب ا�ستخدام مادة اجلب�س (اجل�ص ) من
املعاجل ��ات البيئية املهم ��ة يف بع�ض مناطق العامل
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الإ�سالمي والتي يتميز مناخها بالرطوبة العالية،
فاجل�ص مادة رخوة ه�شة قابلة المت�صا�ص رطوبة
اله ��واء ويتكون من كربيتات الكال�سيوم (كربيتات
اجلري) حمتوية على املاء ومتحدة به(.)69
لذل ��ك فقد انت�شر ا�ستخ ��دام اجل�ص الأبي�ض
يف طالء حوائ ��ط املباين وخا�ص ��ة الداخلية منها
مبدين ��ة �صنعاء ،فقد متي ��زت املن�ش�آت املعمارية
ب�أنه ��ا ال تك�س ��ى وال تغطى من اخل ��ارج �إال مبا هو
موجود من مادة اجل�ص الظاهر بني مادة البناء،
ه ��ذا يف حال ��ة املب ��اين �أو اجل ��دران امل�سطحي ��ة
(لوحة.) 29 ،26 ،9

�أم ��ا يف حالة املباين الت ��ي �أ�سقفها عبارة عن
قب ��اب و�أقبية مثل امل�ساجد (قب ��ة البكريية) ف�إنه
يت ��م تغطيتها م ��ن الداخ ��ل واخل ��ارج بطبقة من
اجل�ص.
�أما يف حالة اجلدران الداخلية للمن�ش�آت فقد
مت تغطيته ��ا بالكامل بع ��دة مواد وفيم ��ا يلي ذكر
لهذه املواد بالتف�صيل .
�أ -الطني -:

وي�ستخدم الطني لعمل طبقة �أولية تو�ضع على
اجلدران مبا�ش ��رة وت�سمى حملي ًا (املالج) وتكون

الطينة فيه ��ا عبارة عن عجين ��ة خملوطة بالق�ش
واملواد الع�ضوية ويتم و�ضع طبقة الطني هذه ل�سد
الفراغ ��ات املوجودة بني الأحج ��ار �أو الآجر �أي �أن
هذه الطبقة ت�ستعمل كمادة لت�سوية ال�سطح متهيد ًا
للمواد الأخرى التي ت�أتي عليها لعملية التك�سية.
ب /مادة اجلب�س (اجل�ص) ()Gypsam

ويطلق على هذه املادة حملي ًا ا�سم ( الق�ص).
وه ��ي عب ��ارة ع ��ن مع ��دن طبيعي مك ��ون من
كربيت ��ات الكال�سيوم املائي ��ة ويتكون من ال�صخور
()70
الر�سوبية كطبقة من طبقات احلجر اجلريي
 -طريقة �صناعته-:

قبل ا�ستخدامه يتم حرق هذه املادة يف �أفران
يف درج ��ة ح ��رارة منخف�ض ��ة وم ��ن ثم يت ��م ر�شه
بامل ��اء ثم بعد ذلك يتم �ضربه ودكه وتفتيته وذلك
خ�ل�ال فرتة زمني ��ة حمدودة قب ��ل �أن يربد ويفقد
خوا�صه(.)71
ويت ��م ا�ستخراج مادة اجل� ��ص ( الق�ص) من
مناط ��ق قريب ��ة م ��ن العا�صمة �صنع ��اء يف منطقة
املرتفعات اجلبلية و�أ�شهر املناطق هي منطقة بني
جرم ��وز ويتواج ��د يف قريتي ( املقط ��ع الداخلي)
وج� ��ص ه ��ذه املنطق ��ة ميت ��از ببيا�ض ��ه ال�شدي ��د
النا�صع ونقاوته.
ويوج ��د يف القري ��ة الأخ ��رى قري ��ة( املقط ��ع
اخلارجي ) ج�ص ولكنه ميتاز باخل�شونة و�أن لونه
مييل للون الأحمر وهذا النوع من اجل�ص ي�ستعمل
يف عمل الطبقات الأوىل للحوائط .
وهناك مناطق �أخ ��رى ي�ستخرج منها اجل�ص
وه ��ي منطق ��ة جب ��ل ذي مرمر يف �شب ��ام الغرا�س
ومنطقة حبابة ومنطقة حدة(. )72
ويعت�ب�ر اجل� ��ص م ��ن �أك�ث�ر م ��واد التك�سي ��ة
ا�ستخدام ًا حي ��ث �أنه قد مت ا�ستخدامه للربط بني
الكت ��ل احلجرية �أو بني طوب ��ات الآجر� ،إىل جانب
ا�ستخدام ��ه يف التكحي ��ل ب�ي�ن مدامي ��ك الأحجار
والآجر وهي لي�ست عملية جتميلية فح�سب بل �أنها
تزي ��د من قوة التما�س ��ك والرتابط ،وقد ت�ستخدم

مادة اجل�ص �إم ��ا خال�صة �أو ب�إ�ضافتها مع الطني
بن�سبة� 3:1أو بن�سبة  )73(2:1هذا بالن�سبة خلارج
البناء( .لوحة.) 29 ،26 ،9
�أم ��ا م ��ن داخل البناء فقد تت ��م عملية تغطية
اجل ��دران بامل�ل�اط ،وي�أت ��ي اجل� ��ص يف الطبقة
الثاني ��ة بعد الطني وت�سمى ه ��ذه العملية (املالج-
املالج ��ة) وطبقة اجل�ص هنا تكون �أقل كثافة من
طبقة الطني ويتم دهن اجل ��دران بالكامل مبا يف
ذل ��ك الأ�سقف وذل ��ك لأن بيا�ضه �شدي ��د ويعك�س
الإ�ض ��اءة ،ويف بع� ��ض الأحيان يت ��م غ�سل اجل�ص
مبادة النورة مرة �أو مرتني.
ومل يقت�صر ا�ستخدام اجل�ص يف دهن اجلدران
فح�س ��ب ب ��ل مت ا�ستخدام ��ه يف �أغرا� ��ض بنائي ��ة
وتزينيه �أخرى منها عمل عقود القمريات الداخلية
واخلارجية (لوح ��ة .)29 ،26 ،9وعم ��ل الإطارات
حول النوافذ و�أي�ض� � ًا عمل الرفوف(ال�صفيف) يف
�أركان الغ ��رف ويف و�سطه ��ا و�أي�ضا يف عمل خزائن
جداري ��ة ويف عم ��ل �إط ��ارات ت ��دور ح ��ول الغ ��رف
ب�ي�ن �أعايل اجل ��دران وال�سق ��ف ويف و�سط ال�سقف
وت�سمى باخلر�شات ومت تزيينها بالزخارف النباتية
والهند�سية والكتابية �إما باحلفر البارز �أوالغائر �أو
بالر�سم عليها بالألوان وجميع هذه الزخارف تنفذ
على اجل�ص قبل جفافه متام ًا.
ج /النورة ( اجلري املطفي) () Lime

وهي عبارة عن �أحجار جريية ويتم �إح�ضارها
م ��ن نف� ��س مناطق �إح�ض ��ار مادة اجل� ��ص �أي من
منطقت ��ي املقط ��ع الداخل ��ي واملقط ��ع اخلارج ��ي
ومنطقة �شبام الغرا�س.
-طريقة ال�صناعة-:

ويت ��م حت�ض�ي�ر الن ��ورة ب�إحراق كت ��ل �صغرية
احلجم م ��ن احلجر اجلريي الرديء ولأن احلجر
اجل�ي�ري يتكون من كربونات الكل�سيوم ف�إنه وعند
احلرق يف درج ��ة حرارة عالية ت�ص ��ل �إىل-950
 1000درج ��ة مئوية ف�إنه يفقد غ ��از ثاين �أك�سيد
الكربون ويتح ��ول �إىل �أك�سي ��د الكال�سيوم امل�سمى
باجلري احلي وهو ميثل املادة الأولية لهذه املادة.
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وت�ستخدم النورة يف النادر كونها مادة باهظة
الثمن لعملية طالء اجلدران وجتديد ملعانها.
د ـ الق�ضا�ض -:

ا�ستخ ��دم البن ��ا�ؤن اليمني ��ون الق�ضا� ��ض يف
من�ش�آته ��م منذ �أكرث من ث�ل�اث �ألف �سنة( )74وقد
توارثه الأجيال جي�ل ُ�ا بعد جيل و�أبرز الأمثلة على
ذل ��ك ما هو موجود يف �صديف �سد م�أرب ال�شمايل
واجلنوب ��ي والذي يعود تاريخ ��ه �إىل �أكرث من �ألف
وخم�سمائة �سنة .
مكوناته -:

يتكون الق�ضا�ض من مادتني �أ�سا�سيتني هما :
 - 1اجل�ي�ر احل ��ي (� )Caoأو ما يعرف حملي ًا
( الن ��ورة ) والت ��ي يتم �إح�ضارها م ��ن �أفران
�صعده والغرا�س
 - 2ك�سرات الأحجار ال�صغرية من حجر احلب�ش
وم�صادره ت�أتي من ذهبان و�ضروان و�أف�ضلها
حجر همدان(.)75
ويتم ا�ستخدام مادة الق�ضا�ض لتغطية �أ�سطح
وجدران و�أر�ضيات و�أ�سقف املباين بجميع �أنواعها
من منازل وم�ساجد و�سما�سر و�أ�سوار(.)76
واملن�ش� ��آت املائي ��ة كال�صهاري ��ج وال�س ��دود
والقنوات والقناطر واخلزانات ومطاهري امل�ساجد
ويف عم ��ل ت�صري ��ف مي ��اه الأمط ��ار م ��ن �أ�سط ��ح
املن�ش�آت املعمارية( ( )77لوحة رقم . )22
وتتم �صناعة الق�ضا�ض بعدة مراحل هي :
يت ��م �أو ًال حتويل اجل�ي�ر احلي �إىل جري مطفي
(النورة ) وذلك عن طريق �إ�ضافة املاء �إىل اجلري
احلي(.)78
يت ��م خل ��ط م ��ادة الن ��ورة م ��ع ك�س ��ر حجرية
�صغ�ي�رة جد ًا م ��ن حجر احلب� ��ش وبن�سبة ()2:3
(3حجر2:نورة ) ويخلط جيد ًا .
يخل ��ط امل�سح ��وق بامل ��اء ويت ��م دق ��ه ب�أحجار
غ�ي�ر قابلة للتفتت ( ال�ص ��ورع ) ثم يرتك العجني
ليتخم ��ر وذل ��ك مل ��دة �أ�سب ��وع( ،)79ويت ��م تنظيف
الأر�ضي ��ات والأ�سط ��ح الت ��ي ي ��راد تلبي�سها مبادة
الق�ضا� ��ض وذل ��ك م ��ن الأترب ��ة وامل ��واد العالق ��ة
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الع�ضوي ��ة وغري الع�ضوية وتغ�سل جي ��د ًا باملاء ،ثم
يت ��م و�ضع طبقة �أوىل من هذه املادة على الأ�سطح
ويت ��م دقه ��ا ب�أحجار ح ��ادة وي�سوى وي�ت�رك حتى
يجف وق ��د ت�صل مدة جفاف ��ه �إىل ثالثة �أيام ،ثم
يت ��م و�ضع طبقه ثانية وتعام ��ل مثل الطبقة الأوىل
ويتم ت�سويتها بل ��وح خ�شبي( ،)80وبعد جفاف هذه
الطبقة يتم و�ضع م ��ادة النورة عليها وتر�ش باملاء
()81
ثم تكرر نف�س العملية بعد �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني
بعده ��ا يت ��م الدل ��ك بحج ��ر �أمل� ��س وم�سط ��ح
للأر�ضيات وبحرك ��ة دائرية م�ستمرة حتى ت�صبح
الأ�سطح ناعمة ومل�ساء ،وبعد ذلك يتم دهن مادة
الق�ضا�ض مبخ الأبقار ونخ ��اع العظام وذلك ل�سد
امل�سامات املتبقية يف الق�ضا�ض وقد تتكرر العملية
بح�سب احلاج ��ة �إليها و�أي�ضا لإ�ضف ��اء ملعان على
الأ�سطح امل�صقوله.
هـ  -اخل�شب :

تعت�ب�ر م ��ادة اخل�ش ��ب من امل ��واد الن ��ادرة يف
معظ ��م �أرا�ض ��ي الع ��امل الإ�سالمي ،وهو م ��ا �أدى
�إىل التمي ��ز اخلا� ��ص يف الأعم ��ال اخل�شبي ��ة يف
املب ��اين الإ�سالمية،وحر�ص ��ا عل ��ى ا�ستغالل هذه
امل ��ادة لأق�صى ح ��د ،فق ��د ا�ستخ ��دم اخل�شب يف
عم ��ل الأ�سقف الأفقي ��ة امل�ستوية� ،أم ��ا يف �صنعاء
فق ��د مت ا�ستخدام الأخ�ش ��اب يف عمل الأبواب ويف
عم ��ل النواف ��ذ وامل�شربي ��ات والظ�ل�ات الت ��ي تعلو
النواف ��ذ وت�سمى (الكنة) و�أي�ضا يف عمل الأحزمة
�أو الأربط ��ة والت ��ي ت�سمى حملي� � ًا (الب�سط) وهي
ت�أتي يف �أركان البناء لتقويته( ،)82كما ا�ستخدمت
الأخ�ش ��اب يف عمل �أ�سق ��ف امل�ساجد واجلوامع يف
اليم ��ن وكانت ت�أتي حم�ص ��ورة يف مربعات وزينت
بالزخارف البارزة والغائرة والزخارف املر�سومة
�سمي ��ت ه ��ذه املربعــ ��ات (امل�صندق ��ات) و�أجمل
�أمثلتها تتمث ��ل يف �سقف اجلامع الكبري يف �صنعاء
الذي يرجع �سقفه �إىل �سنة 265هـ 878 /م
وتعت�ب�ر م ��ادة اخل�شب من امل ��واد الرئي�سة يف
البن ��اء وحتتل املرتبة الثالثة بع ��د الطني واحلجر
من حيث كثافة اال�ستخدام يف البناء .
وفيما يلي ذكر لهذه الأنواع و�أكرثها �شهرة

 �أخ�شاب الطنب � -أخ�شاب الطلح (الأكا�سيا)-�أخ�ش ��اب ال�س ��در (العل ��ب) � -أخ�ش ��اب الأث ��ل -
�أخ�شاب امل�شم�ش .
ولق ��د وجد يف داخل املدينة القدمية يف �صنعاء
�سوق خا�ص لبيع و�ش ��راء الأخ�شاب بجميع �أنواعها
و�أي�ضا يف عمل جميع الأثاث ويف الإ�صالحات و�سمي
ب�سوق النجارين وكان يباع فيه اخل�شب املحلي.
اخلامتة :
تع ��د مدينة �صنع ��اء تراثا مادي ��ا �شعبيا متثل
يف خمتل ��ف املن�ش� ��آت الت ��ي ال زال ��ت حتتف ��ظ بها
ه ��ذه املدينة داخ ��ل �سوره ��ا الق ��دمي واملتمثل يف
املب ��اين املتنوعة من املن ��ازل وامل�ساجد والب�ساتني
(املقا�شم ) واحلمامات البخارية والأ�سبلة والآبار
وق ��د توارث �أبناء هذه املدينة موروثهم احل�ضاري
جي�ل�ا بعد جيل ،و ميكن يف خت ��ام هذا البحث �أن
ن�ستخل�ص �أهم املميزات.
اعتمدت املدين ��ة يف تخطيطها على احلارات
املغلق ��ة ع ��دم انتظامه ��ا وانحدار م�ست ��وى �سطح
احل ��ارات ب�سب ��ب وق ��وع املدين ��ة عل ��ى منح ��در،
والتوائها عدة مرات.
ووج ��ود �ساح ��ات �صغرية ل ��كل ح ��ارة يطلق
عليه ��ا «�صرح ��ه» وه ��ي غ�ي�ر منتظم ��ة ال�ش ��كل،
وتعت�ب�ر نقط ��ة التق ��اء �أو تف ��رع لع ��دة �ش ��وارع
وبع� ��ض �أجزاء من احل ��ارات تعترب كتجمع �سكني
يف�ض ��ي �إليه ��ا مدخل واح ��د ،وتطل م ��ن الناحية
اخللفي ��ة عل ��ى ب�ست ��ان (املق�شامة) والت ��ي تعترب
املتنف�س لذلك التجمع .
و�أما بالن�سبة ل�ش ��وارع املدينة فنجد �أنها غري
م�ستقيمة و�ضيقة وعدم امتدادها مل�سافات طويلة
وال يوج ��د �شارع يقطع املدين ��ة بطولها �أو عر�ضها
و�أحيانا يفاج�أ املرء ب�إغالق ال�شارع.
وعندما تذكر مدينة �صنعاء يتبادر �إىل الذهن
منازله ��ا ذات الط ��راز املتميز �س ��واء يف عمارتها
و�أ�سلوب بنائها �أو م ��ا حتمله من عنا�صر زخرفية
تزين واجهاتها ،وعندما تنظر �إليها وك�أنك تنظر
�إىل لوحة فنية �أبدعتها يد الفنان .

وتتمي ��ز بارتفاع �أدوارها الذي يرتاوح ما بني
ثالثة و�سبعة طوابق ،وتقل يف واجهاتها الربوزات،
�أو رمب ��ا تنعدم متام ��ا ،وتتالحم املباين على طول
ال�ش ��وارع بحيث متثل يف جمموعها حائطا ،وتطل
�أغل ��ب املباين من واجهاته ��ا اخللفية على حديقة
�أو ب�ست ��ان كبري( مق�شامة ) ،حي ��ث حتول الفناء
يف من ��ازل �صنعاء �إىل حديقة خارجية تفتح عليها
املن ��ازل ،كم ��ا تتميز بالتناغ ��م يف توزي ��ع الألوان
بني البني والأحمر والأبي� ��ض والأ�سود مما يعطي
�إيحاء بالراح ��ة للم�شاهد وكذا يف توزيع الفتحات
بني ال�صغرية والكب�ي�رة املتدرجة من الأ�سفل �إىل
الأعلى وتكرب يف املفرج الذي يعد بحق حتفة فنية
من حيث العمارة والأثاث .
واعتمدت مدينة �صنعاء يف مياهها على الآبار
وال ��ذي وجد منه ��ا نوعان �إحداه ��ا خا�ص باملنزل
و�آخ ��ر ع ��ام ،ورمبا انف ��ردت مدينة �صنع ��اء على
غريه ��ا ب�سبب ع ��دم وجود �أنه ��ار دائمة اجلريان
مم ��ا جع ��ل الإن�سان ي�ستغ ��ل املي ��اه اجلوفية ،كما
انف ��ردت يف عم ��ل املرن ��ع للبئر ل�سح ��ب املياه من
�أ�سفل البئر �إىل الأحوا�ض .
وبالن�سب ��ة لل�س ��وق ف�إنه يعد من اب ��رز معاملها
الرئي�سية املميزة له ��ا ،والذي يعد نتاجا ح�ضاريا
ومادي ��ا لع�ص ��ور متتالية على اعتب ��اره من �أ�سواق
الع ��رب اجلاهلية والذي ا�ستم ��ر حتى يومنا هذا،
ومتيز ب:
�أوال � :ش ��وارع ال�س ��وق �ضيق ��ة ب�ش ��كل ع ��ام وغري
م�ستقيمة .
ثاني ًا :مباين املتاجر (الدكاكني) ال يزيد ارتفاعها
عن طابق واحد ،ويخلوا من امل�ساكن.
ثالث�� ًا :تتوزع منطق ��ة ال�سوق عل ��ى �أ�سواق فرعية
يتخ�ص� ��ص كل فرع بن ��وع يبيع �سلع ��ة معينة،
�أو وحرف ��ة معينة .وتتوزع ح ��ول ال�سوق مبان
مكملة لن�ش ��اط ال�سوق وه ��ي ال�سما�سر والتي
تخ�ص� ��ص لإقام ��ة التجار ودوابه ��م وخمازن
لب�ضاعتهم .
كما احتوت املدينة عل ��ى املباين اخلدمية من
حمام ��ات و�أ�سبلة ،هذا واعتم ��دت املدينة يف بناء
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وتك�سي ��ة من�ش�آته ��ا املعماري ��ة على امل ��واد املحلية
واملتوارث ��ة والت ��ي اكت�سبه ��ا البناء ال�شعب ��ي نتيجة
لتوارث ��ه عن �أبيه وجده  ،وق ��د ا�ستخدم نف�س املواد
التي كان ي�ستعملها القدماء من اليمنيني يف �صنعاء
والتي مازالت ت�ستعمل �إىل يومنا هذا ،وهي
�أ -الطوب اللنب :
ب -الطني املحروق ( الآجر )
ج  -احلجر:
� - 1أحجار الأ�سا�سات ( اجلعم – ال�صلل).
� - 2أحجار البناء ( احلب�ش ) .
 - 3الأحجار امللونة �أو �أحجار الطف .

�صور املقال من الكاتب

موادالتك�سياتوالتغطيات(طبقاتال�شيد)
�أ -الطني -:
ب /مادة اجلب�س ( اجل�ص)
ج /النورة ( اجلري املطفي)
د ـ الق�ضا�ض -:
د  -اخل�شب :
ويف خت ��ام البحث امتن ��ى �أن �أك ��ون قد قدمت
�ص ��ورة �أرجوا م ��ن اهلل �أن تكون مكتمل ��ة اجلوانب
ف�إن �أ�صبت فمن اهلل تعاىل و�إن �أخط�أت فمن نف�سي
وح�سبي �أين اجتهدت واهلل املوفق قبل كل �شيء .
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اللباس الشعبي
في حماه (السورية) وريفها

اللباس التقليدي الفلكل��وري لمحافظة حماة وريفها
يمث��ل أحد أه��م الرم��وز التراثية العربي��ة األصيلة لهذه
المحافظة وس��مة هامة من س��مات هويته��ا الثقافية
والفلكلورية ,وقد تميز الحمويون بلباس تراثي جميل لكل
الفصول س��واء للرجال أوالنس��اء ,وتبدأ مرحلة االهتمام
بلب��اس المرأة من مرحل��ة تجهيز لب��اس العروس قبل
العرس ألن جه��از العروس منذ أالف الس��نين كان يلقى
االهتمام من العروس وأهلها ,وهذا تثبته المخطوطات
الرقم..
و ُّ
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كما �أ�شارت الكتاب ��ات والرقم امل�سمارية التي
قدم ��ت الأو�ص ��اف الدقيقة جله ��از العرائ�س كما
جاء يف �أر�شيف الق�صر امللكي يف �أوغاريت–ر�أ�س
�شمرا(الالذقي ��ة� -سوري ��ة) (,فامللك ��ة (�أح ��ات
ميلكو)�أم�ي�رة مملك ��ة �أم ��ورو عندم ��ا تزوج ��ت
(عمي�شتاوو) ملك �أوغاري ��ت قامت بتوثيق الئحة
جه ��از عر�سه ��ا يف ن�ص كتاب ��ي وج ��د يف الق�صر
امللك ��ي الأوغاريت ��ي ,ويع ��ود تاريخ ��ه �إىل الع�صر
الربونزي احلدي ��ث وقد ختم بخت ��م ملك �آمورو,
ويذكر الل ��وح الفخ ��اري الكتابي احلل ��ي الذهبية
املزين ��ة وغري املزينة ب�أحجار ثمين ��ة و�آنية ذهبية
للمائ ��دة ومالب� ��س ومن�سوج ��ات راقي ��ة ,وقطع� � ًا
م ��ن القما�ش ,و�سري ��ر ًا ملب�س ًا بالع ��اج ,و�أثاث ًا من
املر�ص ��ع �أحيان� � ًا باالزورد
اخل�ش ��ب� ,أو الأبنو� ��سَّ ,
و�أوعي ��ة و�أ�شي ��اء م�صنوع ��ة م ��ن مع ��دن الربونز
وق ��دور ًا و�شمعدان ��ات ومالق ��ط �صغ�ي�رة ومناقل
و�أوعية حلف ��ظ الزيت والعط ��ور ,و�أ�شياء �صغرية
م�صنوع ��ة م ��ن العاج ,وعل ��ب م�ساحي ��ق للتجميل
وممالح وقطع خزفية(.))1
ويف هذه الدرا�سة �سنقف عند لبا�س املر�أة يف
ع ��دة مناطق يف حمافظة حم ��اه ومن كل اجلهات
حي ��ث لبا�س امل ��ر�أة يف املدين ��ة ولبا�سها يف الريف
ال�شم ��ايل (مدين ��ة �ص ��وران) والري ��ف الغرب ��ي
ال�شمايل (مدينتي حم ��ردة وال�سقيلبية) والريف
ال�شرقي (مدينة �سلمية) والريف اجلنوبي (بلدة
كفر ُب ُهم).
لبا�س املر�أ ة يف مدينة حماه:
�إنّ معظ ��م احلموي ��ات يف املدين ��ة وال�سيم ��ا
امل�سنات يرتدين املالية ال�سوداء التي تغطي كامل
اجل�س ��م ,وي�سدل ��ن املنديل ال�سمي ��ك على الوجه,
و�أم ��ا ال�شابات فك ��ن يرتدين اخلراط ��ة ال�سوداء
وي�ضعن فوقها/احلوراني ��ة  /وهي قطعة قما�شية
�سوداء ب�شكل دائري مفتوح من الو�سط لتلف على
الرقبة وتفرد عل ��ى النحر وال�صدر فوق القمي�ص
�أو البل ��وزة البي�ض ��اء غالبا ومندي ًال رقيق� � ًا �أ�سود
الل ��ون عل ��ى الوجه ومع م ��رور الأيام تط ��ور لبا�س

ال�شاب ��ات ف�أ�صبحن يلب�سن (الطقم ) ،وهو تنورة
فوقه ��ا جاكيت ثم ج ��اء /املانطو /وم ��ع احتفاظ
ع ��دد من احلمويات بعادة ارتداء هذه املالب�س �إال
�أن غالبيته ��ن يرتدين حالي� � ًا املالب�س ال�شائعة يف
باقي املحافظات(.)2
وي�ؤك ��د ه ��ذا املهند� ��س مرهف �أرحي ��م هيث
يقول(:و�أم ��ا الن�س ��اء فجميعه ��ن حمجب ��ات وال
يظه ��رن كث�ي�ر ًا يف الطرق ��ات ،وترت ��دي امل�سنات
منه ��ن “املالية” الزَّم ال�س ��وداء التي تغطي كامل
اجل�س ��م وي�سدلن املندي ��ل ال�سميك عل ��ى الوجه،
و�أم ��ا ال�شاب ��ات فريتدي ��ن اخلراط ��ة ال�س ��وداء
“التن ��ورة” ،وي�ضعن فوقها “الربل�ي�ن” الأ�سود
ومندي ��ل الوجه الرقي ��ق ،ومع م ��رور الأيام تطور
لبا� ��س ال�شاب ��ات ف�أ�صبح “مانطو” م ��ن القما�ش
الرقيق ،ومنديل �أ�سود يلف الر�أ�س والعنق وتتدىل
من ��ه قطع ��ة �شفاف ��ة �أم ��ام الوجه ميك ��ن التحكم
فيه ��ا ،وكان هذا يف الزمن املا�ضي ورغم احتفاظ
البع�ض بعادة ارتداء ه ��ذه املالب�س� ،إال �أن �أغلبية
احلمويني يرتدون اليوم املالب�س ال�شائعة يف باقي
املحافظات ال�سورية).
ويتاب ��ع املهند� ��س �أرحي ��م حديثه ع ��ن الريف
يق ��ول( :و�أما يف الريف فال يختلف لبا�س الرجال
يف �ش ��يء ع ��ن لبا� ��س �أه ��ل املدين ��ة ،واخل�ل�اف
الأ�سا�سي ه ��و يف لبا�س الن�ساء حيث ترتدي املر�أة
الريفية ثوب ًا طوي ًال من قما�ش غامق اللون ،ويطرز
بخيوط “الكنفا” ب�شكل كامل تقريبا ،و�أما لبا�س
ر�أ�س املر�أة فيختلف م ��ن منطقة لأخرى والقا�سم
امل�ش�ت�رك في ��ه ه ��و الع�صاب ��ة ال�س ��وداء املطرزة
بخيوط الذهب �أو الف�ضة �أو احلرير ،وتلب�س املر�أة
حتته �صفا من النقود الذهبية يتما�شى مع احلالة
املادي ��ة للأ�س ��رة ،وغالبا ما ت�ضع امل ��ر�أة �شاال من
خيوط احلرير الطبيعي)(.)3
ويف لبا� ��س املر�أة يف ريف حماه نبد�أ باحلديث
ع ��ن الأزياء ال�شعبي ��ة الرتاثي ��ة يف مدينة حمردة
التي تبتع ��د عن مدينة حماه 25ك ��م �شمال غرب
حي ��ث وج ��دت الكاتبة �س ��وزان حمي� ��ش وهي ابنة
مدين ��ة حمردة �أن �أبن ��اء املدينة قد حافظوا على
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�أزيائه ��م ال�شعبي ��ة الرتاثي ��ة التقليدي ��ة حتى عام
 1945مي�ل�ادي ،فامل ��ر�أة غ�ي�ر املتزوج ��ة كان ��ت
ترت ��دي ثوب الق ��ز املربقع �أو الدراع ��ة التي كانت
تطرزه ��ا بوا�سطة الن ��ول ب�ألوان زاهي ��ة كالأحمر
والأ�صفر والأخ�ضر. �أو حتيك عليها �أ�شكا ًال بالإبرة
متباهي ��ة بها ،وت�ضع على ر�أ�سها لفحة (حطاطة)
لتميزها عن املتزوجات.
�أم ��ا بع ��د ال ��زواج فيتح ��ول لبا�س امل ��ر�أة �إىل
ثوب �أ�سود طويل ي�سم ��ى ( القبعة) وع�صابة على
الر�أ� ��س للمتزوج ��ات �أم ��ا الفتي ��ات الأ�صغ ��ر �سن ًا
فريتدي ��ن اللبا� ��س بدون ع�صابة  .ت�ض ��ع املتزوجة
عل ��ى ر�أ�سها ( الع�صاب ��ة) امل�صنوعة من الق�صب
واحلري ��ر وتربطه ��ا ب�شكل مع�ي�ن ي�ش�ي�ر �إىل �أنها
متزوجة وعلى رقبتها لفحة �سوداء اللون وال يظهر
م ��ن املر�أة �سوى وجهها ور�ؤو� ��س �أ�صابعها حتى �أن
الكاحل ال يظهر.
وكان ��ت املر�أة ترتدي ثوبه ��ا الطويل ليوفر لها
ال ��دفء يف ف�ص ��ل ال�شت ��اء ,كما �أنه ��ا تربط على
خ�صرها وحت ��ت الثوب اخلارج ��ي ( التكة) وهي
عب ��ارة عن ح ��زام �صويف مل ��ون تلفه امل ��ر�أة على
�رات وكانت ت�ض ��ع يف هذه التكة
خ�صره ��ا عدة م � ٍ
جيب ت�ضع فيه مفتاح بيته ��ا والنقود التي حتملها
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وبع� ��ض احلاجات الثمينة الأخ ��رى. وكانت املر�أة
الغنية ت�ض ��ع الع�صابة �أو املندي ��ل الأ�سود الطويل
وتتزين بالذهب والف�ضة والأحجار الكرمية.
ومن �أنواع الزينة ( ال�شنون ـ ال�شياح ـ الكردن-
املخم� ��س ـ العقد ـ اجلنزير ولريات الذهب ..الخ)
وجميعها م�صنوعة من الذهب عيار  24قرياط.
ومل يك ��ن لدى النا�س �سوى هذا اللبا�س املدلل
فعندم ��ا كان يت�سخ كان ��وا يقوم ��ون بغ�سله يف نهر
العا�ص ��ي وينتظرونه حتى ين�ش ��ف متام ًا كي يعود
الرتدائه مرة ثانية.
وكان ��ت بع�ض الن�ساء يحاول ��ن جعل الع�صابة
عري�ض ��ة ومرتفعة من الأمام حي ��ث كانت تبطنها
من الداخل بقطعة قما�ش ليبدو �شكل الر�أ�س �أكرث
كرب ًا وفخامة وهذا يزيد املر�أة جما ًال ومهابة . �أما
غري املتزوجة فكانت ت�ضع قطعة من القما�ش على
ر�أ�سها ت�سمى (القرموطة) متيزها عن املتزوجة.
وم ��ع تطور الزمن ب ��ات هذا اللبا� ��س ال�شعبي
اجلمي ��ل ن ��ادر الوج ��ود يف مدين ��ة حم ��ردة التي
ط ��ر�أت عليها تغريات وا�ضحة م ��ن ناحية اللبا�س
�سواء للرجل �أو للم ��ر�أة ومل يعد بالإمكان التعرف
عل ��ى هذا اللبا�س �إال من خ�ل�ال الدبكات ال�شعبية
�أو بع�ض كب ��ار ال�سن الذين مل يتخلوا عن لبا�سهم

التقلي ��دي وم ��ا زال ��وا يفتخ ��رون ب ��ه حت ��ى يومنا
هذا(.)4
وت�ؤكد ه ��ذا الكاتبة هن ��اء مقد�سي يف حديثها
ع ��ن الزي ال�شعب ��ي يف حمردة حيث تق ��ول :والزي
ال�شعبي يف حمردة قدمي ًا ,كبقي ��ة الأزياء ال�شعبية
�واد خام �أولية
الأخ ��رى ي ��دوي ال�صنع� ,صنع من م � ٍ
كالقطن واحلري ��ر الطبيعي  .تبد�أ رحلة هذا الثوب
ح�س ��ب ما روت لنا ال�سي ��دة �أم فهد ال�صواف ـ وهي
يف عامه ��ا الـ  81من تيلة القطن التي كانت الفتاة
وال�شاب يجمعانها من احلقل� ,إىل �أن تنتهي ب�أنواع
التطري ��ز احلريري املل ��ون  .يجمع القط ��ن ويحلج
مبحالج ٍ يدوية ,ويندف على القو�س وامليجنة ويفتل
اخلي ��ط على �أع ��واد القن ��ب ,ويجمع ه ��ذا اخليط
في�صب ��ح ما ي�سمى احلاوور ,ومن دوالب الغزل �إىل
نول احلياك ��ة ت�صبح قطعة القما� ��ش جاهزة  .لقد
كان الرجل يخت�ص بن�سج ثوبه وخياطته كما كانت
املر�أة تخت�ص بن�سج ثوبها �أي�ض ًا وخياطته .
لقد كان اللبا�س ح�سب املرحلة العمرية وح�سب
الو�ضع العائلي ,فالفتاة قبل الزواج يختلف لبا�سها
عن ��ه بعد ال ��زواج. لبا�س امل ��ر�أة املتزوج ��ة يتكون
م ��ن ثوب القز ,وهو الث ��وب امل�صنوع من احلرير,
وي�أتي فوقه ما ي�سمى الدراعة ,وهي م�صنوعة ٌمن

الن�سي ��ج القطني جت ��رى عليها عملي ��ات التطريز
باخلي ��ط احلريري  .يزي ��ن الو�سط زن ��ا ٌر حريري
�أحم ��ر ي�سمى (التك ��ة) وفوقه يو�ض ��ع ( الكمر).
وي�أت ��ي لبا� ��س ال�سيدة بالرتتيب ,بداي ��ة ثوب القز
الأحمر والأ�سود وفوقه الدراعة املطرزة ثم القبعة
ال�سوداء التي تزنر مبحرمة .
�أم ��ا الر�أ�س ,فتو�ضع علي ��ه احلطاطة املطرزة
باخليوط الف�ضية وتلفح بلفح ٍة �سوداء.
�أم ��ا بالن�سبة للبا� ��س الفتاة قبل ال ��زواج فقد
كان ي�أخ ��ذ طابع ًا �آخر �أقل ر�سمية ك�أن يدخل على
القبع ��ة ال�سوداء بع�ض الأل ��وان كالأحمر والأ�صفر
عل ��ى الأكم ��ام وتخاط على �ش ��كل �سفايف وغطاء
الر�أ� ��س (احلطاط ��ة ) ي�صبح له رب ��د من ق�صب
وحري ��ر  .ويف الدراعة املطرزة ت�ب�رز روعة العمل
الي ��دوي ال ��ذي كانت تتباه ��ى به الن�س ��وة لإخراج
�أف�ضل الأثواب �إتقان ًا.
والدراع ��ة كان ��ت بلون كحلي غام ��ق من�سوج ٌة
م ��ن القطن تخ ��اط على �ش ��كل قطع ��ة تلتف فوق
الأخرى ,وتزي ��ن الو�سط التكة احلمراء ثم الكمر
احلري ��ري. �أما بالن�سبة لأن ��واع التطريزات فكان
�أجملها و�أ�صعبها ي�سمى ( البغازية ) وكانت ت�أخذ
وقت ًا �أكرث.
171

تطريزة �أخرى يقال لها ( �أم اخلم�سة ) لأنها
متتاز بخم�سة �صفوف �إىل جانب بع�ضها.
ال�شج ��رة :تطري ��زة له ��ا �ش ��كل ال�شج ��رة,
واخلمرية :يدخ ��ل عليها اللون اخلمري بالتطريز
�إ�ضاف ��ة �إىل الأحم ��ر  .واحلم ��راء :تط ��رز باللون
الأحمر ولها نق�شة خا�صة بها(.)5
�أم ��ا لبا�س امل ��ر�أة يف ال�سقيلبي ��ة املدينة التي
تبتع ��د ع ��ن مدين ��ة حم ��اه  45ك ��م �شم ��ال غرب
جن ��د �أن لبا� ��س املر�أة قب ��ل �سن ال ��زواج يختلف
ع ��ن لبا� ��س امل ��ر�أة بع ��د ال ��زواج ,فقب ��ل ال ��زواج
تغط ��ي ال�صبي ��ة ر�أ�ســه ��ا مبندي ��ل م ��ن احلري ��ر
امللــ ��ون الرقيق و ُي�سمى القمط ��ة  ( -منديل �أ�سود
مزرك� ��ش بزهر بنف�سجي �أو خم ��ري وتتداخل فيه
الأل ��وان بان�سج ��ام وت�آلف مكون ًا لوح ��ة فنية بحد
ذات ��ه ،يو�ض ��ع على الر�أ� ��س ب�شكل ي�سم ��ح ب�إظهار
ال�سوال ��ف -خ�ص�ل�ات ال�شع ��ر الأنيق ��ة املن�سدلة
ب�شكل لطيف من ال�صدغني نحو اخلدين املو َردين
بل ��ون حمرة ال�صب ��ا وفورة ال�شب ��اب وتثبت الفتاة
عل ��ى �أحد جوان ��ب �صدغيها ال�شكة والت ��ي تت�ألف
من ب�ضع زهرات من ال ��ورد اجلوري �أو الت�شريني
املتعانقة مع قطفات ندية طرية من احلبق واللمام
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العطري ��ن ومنها ينبعث عبق الربيع ودفء احلياة
حتى لينتابك �شعور عندما متر �صبية على مقربة
منك ب�أن الربيع يتجول معها.
ويف املنا�سب ��ات االجتماعي ��ة والدينية حتل -
احلطاط ��ة – بد ًال من القمط ��ة واحلطاطة ن�سيج
حري ��ري �أ�س ��ود ثمني من�س ��وج مع خي ��وط الف�ضة
البي�ض ��اء �أو الق�صب الأ�صف ��ر الذهبي تو�ضع فوق
الر�أ�س ب�ش ��كل ي�سمح بظهور الق�س ��م الأمامي من
�شع ��ر الر�أ�س ،يلتف طرفاها ح ��ول العنق وين�سدل
الط ��رف اخللفي فوق الظهر ويتعانق مع ال�ضفائر
املجدولة عن ��اق املحبني وتغط ��ي ( َربـَــد) �أهداب
احلطاطة كامل ال�صدر حتى و�سط اجل�سم ب�شكل
�أنيق وجميل ويتدىل من العنق �ســل�ســال ثخني من
الف�ض ��ة البي�ض ��اء ليتماوج مع نهاي ��ات احلطاطة
املف�ض�ضة ب�صورة وال�أبدع.
تب ��دو ال�صبي ��ة يف لبا�سه ��ا املو�ص ��وف �أ�شب ��ه
بفر�س �أ�صيل �أحبه ��ا فا ُر�سها واعتنى بها فت�سامى
عنقها بعفة وا�شر�أب بعزة و�شموخ .
ال�س ْلط ��ة -
وترت ��دي ال�صبي ��ة ال�سقيلباوي ��ة َ
بت�سك�ي�ن ال�ل�ام املتو�سط ��ة  -وه ��ي م�صنوع ��ة يف
العادة من اجلوخ الإنكليزي الأ�سود الثمني وحتمل

ال�سلط ��ة زخ ��ارف بديع ��ة الأ�شكال عل ��ى الكتفني
وح ��ول الأردان وفوق منطقة اجليوب وتُعرف هذه
الزخ ��ارف با�س ��م ( ا َ
خلرج ) وقد �أتق ��ن ال�صناع
احلموي ��ون هذه احلرفة وبرعوا يف �إتقانها مبهارة
ولبا�س اجل�ســد ف�ســـتان طويل من املخمل الأزرق �أو
الأخ�ضر �أو البني وقد يكون من قما�ش اجلورجيت
�أو اجلور�س�ي�ن يغطي اجل�سم حت ��ى كاحل القدم،
تزين ��ه الأ�ساور والزي ��ق والداير وه ��ي عبارة عن
�شريط بعر�ض ثالث �سنتم�ت�رات من املخمل لكن
لون ��ه مغاير للون الف�ستان مبا ين�سجم ويتالءم مع
ل ��ون الف�ست ��ان ،الأ�ساور هي ذل ��ك ال�شريط الذي
يو�ض ��ع قبل نهاي ��ات الأكمام بقلي ��ل والزيق هو ما
يحيط بفتح ��ة ال�صدر �أم ��ا الداير فه ��و ال�شريط
املخمل ��ي الذي يحي ��ط بالف�ستان قب ��ل نهايته من
الأ�سف ��ل .وت�ش ��د ال�صبية و�سطها بح ��زام عري�ض
من القما�ش احلريري امللون.
الفت ��اة ال�ســقيلباوي ��ة بلبا�سه ��ا املتنا�س ��ق يف
مقايي�س ��ه و�أبع ��اده واملتناغ ��م بزخرفت ��ه و�ألوان ��ه
جتعلك تقف �أمام لوحة تفي�ض جما ًال وبهاء.
لبا�س املر�أة املتزوجة :
لبا� ��س الر�أ�س ويت�ألف من ( الع�صابة ) ن�سيج
م ��ن احلرير الأ�سود الثم�ي�ن تتخلله خيوط الف�ضة
البي�ض ��اء �أو الق�صب املذه ��بُ ،ت َلف حول الر�أ�س-
كم ��ا يت�ض ��ح يف ال�ص ��ورة – وفوق اجلب�ي�ن وحول
ال�صدغ�ي�ن ُت َثبتُ ال�صفي ��ة التي تت�أل ��ف من قطع
ذهبي ��ة ( لريات ذهبي ��ة يف الو�سط ف ��وق اجلبني
يليه ��ا مبا�ش ��رة �أن�ص ��اف الل�ي�رات ث ��م الأرباع )
وعل ��ى ال�صدغ�ي�ن تُثب ��تُ قطعت�ي�ن كبريت�ي�ن م ��ن
رقائ ��ق الذهب املزخرف وتُعرف با�سم ( الي ّلــك)
و ُيغط ��ي الع�صاب ��ة مندي ��ل من احلري ��ر الطبيعي
بل ��ون �أ�صف ��ر ف ��احت ين�سدل عل ��ى ال�صــ ��در ب�شكل
ن�ص ��ف دائري ويت ��دىل طرفه الآخر ف ��وق الظهر
وق ��د تُثب ��ت نهايت ��ه حت ��ت احل ��زام حت ��ت الذراع
اليميني بعد �أن تكون قد ُعقدت على بع�ض القطع
النقدية – كحافظة نقود.
وترتدي املر�أة ال�سقيلباوية ف�ســتان ًا طويال وهو

يف العادة من قما�ش املخمل الإنكليزي �أو الياباين
ولهذا القما�ش �ألوان متعددة �أ�شهرها و�أف�ضلها :
( الأزرق الغام ��ق – الأخ�ض ��ر – البن ��ي
والأ�ســ ��ود) ُي َغط ��ي كام ��ل اجل�س ��م حت ��ى �أ�ســفل
القدم�ي�ن و ُتزينُ نهايات الأكم ��ام ب�أ�ساور خمملية
م ��ن لون مغاير للون الف�ست ��ان وكذلك يو�ضع حول
فتح ��ة ال�ص ��در �شري ��ط خممل ��ي ُيع ��رف بالزيق
وب�أ�سف ��ل الف�ست ��ان ُي َث َبتُ �شري ��ط خمملي بعر�ض
ي�ص ��ل �إىل � / 3 – 2/س ��م ُيع ��رف بالداي ��ر وهو
بنف�س لون الأ�ساور والزيق .
ي�ش ��د و�سط امل ��ر�أة حزام من احلري ��ر ب�ألوان
زاهي ��ة وملم� ��س ناع ��م هذا احل ��زام يتب ��دل عند
الن�س ��اء امل�سن ��ات بح ��زام عري� ��ض م ��ن ال�صوف
الأحمر ُيعرف با�س ��م ( ال�شالة ) وبالعادة حتتوي
ال�شالة يف طياتها وطبقاتها على جيوب ت�ضع فيها
العج ��وز بع� ��ض �أو كل ما متلك م ��ن النقود وبع�ض
احلاجيات ال�صغرية ال�ضرورية .
ويف منا�سبات الأعي ��اد ومهرجانات الأعرا�س
وال ��زواج تتزين امل ��ر�أة ال�سقيلباوي ��ة بحلي ذهبية
ُتع ��رف با�سم ( املر�ش ) واملر� ��ش يت�ألف من قطع
ذهبي ��ة متعانق ��ة ( ل�ي�رات �أن�صاف ل�ي�رات �أرباع
وغ ��وازي ذهبي ��ة ) واملر� ��ش ُي َثب ��تُ عل ��ى واجه ��ة
وجانب ��ي الع�صابة ب�شناكل و�شكاالت دقيقة ناعمة
وهذا النوع م ��ن احللي يكاد يكون وقف ًا على املر�أة
ال�سقيلباوي ��ة لذا تخ�ص�ص �صاغة مدينة حماة يف
�صنعه و�إتقان حرفته وزخرفته.
ومن الأذنني تت ��دىل ( احللق ) الأقراط قطع
ذهبية متعانقة ،تت�صل مع بع�ضها بحلقات ذهبية
تزينها الأحجار الكرمي ��ة ب�ألوانها البديعة و ُيزَ ين
ال�ص ��در �ســل�ســال ثخني م ��ن الذهب يحمل قطعة
ذهبية دائرية ال�شكل ُتع ��رف با�سم ( املُ َخ َمـــ�س )
وقد يتدىل ف ��وق ال�صدر �سل�س ��ال يحمل ال�صليب
وعليه جم�س ٌم ي�ســوع امل�صلوب .
وتزي ��ن املر�أة ال�سقيلباوي ��ة مع�صميها ب�أ�ساور
ذهبي ��ة تُعرف ب�أ�سم (املجدوالت واملبارم ) حتمل
نهاياته ��ا ر�أ� ��س �أفعى ،فزين ��ة امل ��ر�أة وحليها من
الذه ��ب اخلال� ��ص وكان ي�ص ��ل �إىل �أوزان كبرية
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والذهب ي�صدق فيه القول(:خبي قر�شك الأبي�ض
ليوم ��ك الأ�ســود)كان ��ت العادة املتبع ��ة قدمي ًا �أن
تُزين املر�أة ظهر كفها ومع�صميها ور�سغيها بو�شم
�أزرق ينط ��وي على الكثري م ��ن الزخارف والرموز
مث ��ل� :صليب – طيور  -نباتات ) وهذه الزخارف
تُرافق �صاحبها مدى احلياة.
لبا� ��س امل ��ر�أة ال�ســـقيلباوي ��ة ُيع ��رف با�ســ ��م
اللبا� ��س امللكي فهو ينطوي على احل�شــمة والأناقة
مع� � ًا فلبا�س الر�أ�س تا ٌج من احلرير الثمني ُم َر َ�ص ٌع
بالذه ��ب والف�ض ��ة ولبا� ��س اجل�س ��د �إزار ي�ص ��ون
عفتها.
فيزيد من جاذبيته ��ا وي�شد الأنظار �إليها بكل
االح�ت�رام ويجعل منه ��ا لوح ًة للح�شم ��ة واجلمال
والأناق ��ة  ،لكن هذه اللوح ��ة  -الآية يف اجلمال –
تكاد تختفي من حياة جمتمعنا لي�صبح وجودها �أو
م�شاهدتها يقت�صر على املنا�سبات الرتاثية (.)6
وم ��ن الأزي ��اء ال�شعبي ��ة يف ريف حم ��اه هناك
زي مدين ��ة �ص ��وران وم ��ا حولها م ��ن مدينة طيبة
االمام وكفرزيتا ومورك وحلفايا وغريها كلها لها
زي واحد يقول الكات ��ب يا�سر العمر وهو ابن تلك
البيئة:
ل ��كل بل ��د عاداته وتقالي ��ده الت ��ي يتم�سك بها
ويتوارثه ��ا من ج ��د �إىل حفي ��د ,عندم ��ا �أردنا �أن
نتع ��رف على زي من �أزياء ري ��ف مدينتنا اجلميلة
حم ��اة ,ه ��و زي مدينة �صوران. توجهن ��ا �إىل العم
عبد الرزاق العمر ليعرفنا على اللبا�س ال�صوراين
للمر�أة فحدثنا بقوله:
لبا� ��س الن�س ��اء يف مدينة �ص ��وران قدمي قدم
الزم ��ن وال ت ��زال ن�س ��اء كثريات متم�س ��كات بهذا
اللبا�س وهو م�ؤلف من :
( - 1ال َعق ��د َة) �أو ( الع�صاب ��ة) ومعروف ��ة با�سم
( ا َملحرم َة) وهي م ��ن القما�ش املطرز ب�ألوان
و�أ�شكال جميلة ت�شرتى من ال�سوق ومن الن�ساء
من تزيد على تطريزها من الأطراف باحلرير
امللون ( �أ�صفر – �أخ�ضر – �أحمر )...
 (- 2ع�صاب ��ة الر�أ� ��س البي�ض ��اء �أو ال�صفراء)
وتو�ض ��ع حت ��ت (املحرم ��ة) وير�س ��م عليه ��ا
174

(�سمك) تعق ��د على الر�أ� ��س مبا�شرة لتغطي
كامل ال�شعر.
( - 3ال�ص ��ف) وه ��و عب ��ارة ع ��ن ل�ي�رات م ��ن
الذهب �صف ��ت بجانب بع�ضه ��ا لتزين الر�أ�س
حتت (الع�صاب ��ة) �أو ( املحرمة) و�أمام هذا
ال�ص ��ف تو�ض ��ع ( العوين ��ة) وهي عب ��ارة عن
�ش ��كل هرم ��ي �أو خمروطي بقاعدت ��ه و�ضعت
�أرب ��اع م ��ن الذه ��ب تنزل عل ��ى جبه ��ة املر�أة
لتجملها وتزينها. وهذا ال�صف تلب�سه الن�ساء
غالبا يف املنا�سبات والأعياد.
(- 4اللفحة) وهي م�ؤلفة من قطعتني من القما�ش
الأ�س ��ود معلقت�ي�ن ب� �ـ( ال�سفاف) وه ��و عبارة
ع ��ن خيط عري�ض يعلق علي ��ه قطعتان �أمامية
وخلفية :الأمامية تغطي ال�صدر وتو�ضع حتت
الث ��وب املعروف بـ ( ال ��كاب) واخللفية تغطي
الرقبة واجلزء اخللفي من الر�أ�س.
( - 5ال ��كاب) ويعرف ب� �ـ ( ا َ
خللقْ ) وهو عبارة
عن قطع ��ة من القما� ��ش الأ�س ��ود (الرتكال)
مط ��رز عل ��ى جوانب ��ه وم ��ن الأم ��ام واخللف
ب�أ�ش ��كال و�أحجام خمتلفة من احلرير الأحمر
�أو الأزرق وهو ينق�سم �إىل نوعني:
 - 1نوع ي�سمى( ملقط) وهو مطرز باحلرير
ولكن ب�شكل خفيف عن النوع الثاين.
( - 2مكت ��ف) وهو �أفخم من ال�سابق ,ومزيد
علي ��ه تطري ��ز باحلرير �أك�ث�ر ويغلب عليه
احلري ��ر الأحمر وتلب�س ��ه الن�ساء غالب ًا يف
�أيام الأفراح ملا له من احللة اجلميلة التي
تدل على الفرح وال�سرور(.)7
ولو اجتهن ��ا من مدينة حماه �شرق ًا /30/كم
لوجدن ��ا الزي ال�شعبي يف منطق ��ة �سلمية وريفها,
حي ��ث اللبا�س املت ��وارث ب�ي�ن الأبناءحي ��ث يتميز
اللبا�س ال�شعبي للمر�أة ال�سلمونية مبا يلي:
لبا���س البنت :عبارة عن تن ��ورة طويلة يظهر
من حتتها ( ك�شك�ش ) فوق القدمني.
�أم ��ا غطاء الر�أ� ��س فهو من احلري ��ر الأ�صفر
خمرج ومزين �أحيان ًا بالربق وترتدي فوق التنورة
( قط�شي ��ة) يف ال�شت ��اء �أو ( �إبطي ��ه ) من �صوف
اخلراف.

الزي التقليدي للن�ساء يف �سلمية

�أم��ا املر�أة املتزوجة :فرتت ��دي الثوب الطويل
وتختل ��ف عن البن ��ت بغطاء الر�أ� ��س حيث ترتدي
(ع�صاب ��ة ) مف�ض�ضة �أو مذهبة تزين ب�صفية من
الذه ��ب وفوقها غط ��اء حرير قز مي ��ال �إىل اللون
الأ�صف ��ر وبدون خرج ويق�س ��م ال�شعر على اجلبهة
حت ��ت الع�صاب ��ة �إىل ق�سم�ي�ن م ��ع جتدي ��ل ال�شعر
الطويل وترتك �سوالف بجانب الوجه(.)8
ث��وب العرو���س  :ثوبه ��ا خممل بن ��ي �أو �أ�سود
�أو ف ��واحت ويزي ��ن ر�أ�سه ��ا بالورد الطبيع ��ي وتزين
ب�أقراط م ��ن اللريات الذهبية �أو �أن�صاف اللريات
�أو �أرباعها.
�أما حلي ال�صدر :في�سمى ( بامل�شخلع وال�شكل)
وه ��و ذه ��ب مزخ ��رف بحوا�ش ��ي ذهبي ��ة تعلق به
لريات ذهبية ( خمم�سة ) �أما حذاء العرو�س فهو
( بابوج ,خممل �أو جلد)(.)9
�أم ��ا لبا� ��س امل ��ر�أة يف بل ��دة كفر ُب ُه ��م البلدة
ال�سوري ��ة التي تق ��ع قرب مدينة حم ��اه وتتبع لها
�إداري ًا وتبعد عن مدينة حماه (7كم) يف اجلنوب
الغربي م ��ن املدينة ,ومتيل �أرا�ض ��ي البلدة ب�شكل
عام نح ��و وادي نه ��ر العا�صي ,جن ��ده يت�شابه مع
الري ��ف ب�شكل عام وخا�صة م ��ا يرتافق مع �أفراح
ال ��زواج ومتطلباته حيث تختلف عن جهاز العر�س
الي ��وم  ,فقد كانت ال�صن ��دوق اخل�شبية امل�ص َّدفة
ت�ض� � ُّم جمموعة من التن ��ورات والفر�ش والزنانري
والقطع الذهبية التي تو�ض ��ع على الر�أ�س ,وكانت
الفت ��اة يف املا�ض ��ي تلب� ��س عل ��ى ر�أ�سه ��ا القط ��ع
الذهبية:احللق وال�ص ��ف وال�شنون وال�شيال وغري
ذل ��ك وكان ��ت ت�صطحب م ��ن بيت �أهله ��ا الهدايا
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الكثرية وما تختاره م ��ن �أدوات و�أ�شياء حتبها من
باب الذك ��رى ,وقد كان لبا�س امل ��ر�أة يف كفربهم
�أنيق ًا حمت�شم ًا ,وهو لبا�س اجلدات والأمهات قبل
ن�ص ��ف قرن ,وق ��د رافق هذا اللبا� ��س املر�أة فرتة
طويل ��ة غري حمددة حت ��ى و�صل �إىل ه ��ذه الأناقة
واجلم ��ال ,وقد مت َّي ��زت به هذه البل ��دة و انفردت
ب ��ه منذ الق ��دمي .وم ��ن عنا�صر اللبا� ��س القما�ش
والذهب:
�أ  -القطع القما�شية القطنية واحلريرية
التي تلب�سها املر�أة:
- 1الطاقي��ة :وه ��ي م ��ن قما� ��ش قطن ��ي ت�ضعها
املر�أة عل ��ى الر�أ�س مبا�ش ��رة ,ووظيفتها جمع
ال�شعر بداخلها.
- 2املحرم��ة :وه ��ي م ��ن قما� ��ش قطن ��ي �أي�ض� � ًا
تل � ّ�ف فوق الطاقي ��ة وت�ش ّكل ت�سميك ��ة من �أجل
(احلطاطة) �أو (الع�صابة).
- 3احلطاط��ة :وهي من قما� ��ش حريري ,وفيها
خيوط ق�صب ذهبية وف�ضية ُّ
تلف على الر�أ�س
ب�سماكة الكف ,ت ّ
ُلف مرتني فوق بع�ضهما.
- 4القزية :وهي من قما�ش قطني �أ�سود ,تت�أ ّلف
م ��ن قطعتني عر� ��ض القطعة ح ��وايل �15سم
وطولها ي�صل �إىل مرتي ��ن ,وت�شبك القطعتان
بخي ��ط في ��ه (مننوم) مل� � ّون يعطيه ��ا جما ًال,
والقزي ��ة بعد �أن تل � ّ�ف على الر�أ� ��س تنزل من
اخللف وتُ�شكل مبحزم من حرير مل ّون.
- 5املح��زم :وهو نطاق عري�ض ي�صل عر�ضه �إىل
(� )20سم ,يلف و�سط امل ��ر�أة وت�شكل القزية
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به ,ول ��ه جمالية رائع ��ة ,وكان ال�شباب قدمي ًا
يرددون يف الدبكة:
حاكيني يا �أم حمزام
ح�سنك ما خال ين نام
		
 - 6التن��ورة :وه ��ي اللبا� ��س اخلارج ��ي للم ��ر�أة
وت�شبه اجلالبية عند الرجال ,وللتنورة �ألوانها
الزاهية املتعددة ,وهي من حرير ,وفيها كلفة
وتطريز جمي ��ل وزرك�شة رائعة ح ��ول الأكمام
وعلى ال�صدر.
ال�سلْط��ة :وه ��ي ت�شبه اجلاكي ��ت وم�صنوعة
َ -7
م ��ن اجل ��وخ الأ�صل ��ي ال�سميك الغ ��ايل وفيها
تخريج ��ات مر�سوم ��ة ومزين ��ة ,وه ��ي ب ��دون
�أزرار ,وتعترب من جهاز العرو�س.
القط��ع الذهبية التي ت�ضعها العرو�س على
ر�أ�سها:
كان ��ت العرو�س تجُ َّهز بحوايل � 100إىل 200
غ ��رام ذه ��ب عي ��ار (�21أو  )18كان هذا عندما
كان �سع ��ر الغرام ثالث لريات �سورية يف منت�صف
الق ��رن املا�ض ��ي وه ��ذا ما قال ��ت يل �أم ��ي وبع�ض
الن�سوة القريبات ,و�أ�سماء القطع الذهبية هي:
ال�ص��ف :وهو عب ��ارة عن جمموعة م ��ن الغوازي,
ي�ص ��ل �إىل  25غازي ��ة وتخاط الغ ��وازي على
قطع ��ة قما� ��ش ,وتُربط ح ��ول الر�أ� ��س وتكون
الغ ��وازي م�صفوف ��ة بجوار بع�ضه ��ا بع�ض ًا من
الأمام فوق اجلبني .و�أت ��ت الت�سمية من �صف
الغوازي متجاورة.
احلل��ق :وتت�أ ّل ��ف م ��ن جمموعت�ي�ن الأوىل :تت�ألف
م ��ن لريت�ي�ن ذهبيت�ي�ن والثانية كذل ��ك ,ولكل
جمموع ��ة ب ّكال ��ة م ��ن ف�ض ��ة و�شب ��اح يرب ��ط
بالطاقية القما�شية حت ��ى ال ي�ؤ ّثر على الأذن,
ويت�ص ��ل ال�سل�س ��ال الف�ض ��ي ب�ي�ن املجموعتني
وموقع كل جمموعة حتت الأذن
ال�شن��ون :وهي جمموعة م ��ن ال�سنا�سل والغوازي
تدعى(جهادي ��ات) حي ��ث ت ��و ّزع الغ ��وازي
بالت�س ��اوي على جهت ��ي الر�أ� ��س ,وي�صل عدد
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الغ ��وازي يف كل جه ��ة �إىل ع�ش ��رة (غ ��وازي)
وكل جمموع ��ة مع َّلقة ب�سل�س ��ال وقطعة ذهبية
م�ستطيل ��ة حمج ��رة بال ��زرد املل� � ّون وهي من
ذهب �أي�ض ًا.
ال�شي��ال :وه ��و عبارة ع ��ن قطعة جمه ��زة كبرية
ملونة ب ��الأزرق ت�ش ّكل مربع ًا مائ�ل ً�ا تتع ّلق فيه
�ست ��ة غوازي,وله �ش ��كل جميل  ,ويت� �دلىَّ منه
�إىل ال�صدر عل ��ى جانبي الر�أ�س جمموعة من
الغ ��وازي التي تك ��ون دائرية ال�ش ��كل وتختلف
�أوزانه ��ا و�أ�شكاله ��ا و�صوره ��ا وعياراتها ,وكل
جمموعة لها �أ�شكال خا�صة بها.
وهك ��ذا وجدن ��ا �أن لبا�س امل ��ر�أة واحللي رافق
اجل ��دات �سنوات طويل ��ة ولكنَّ امل�ؤ�س ��ف �أن لبا�س
املر�أة الأنيق والأ�صيل يف حماه وريفها بد�أت �شم�سه
تغرب مع اجلي ��ل اجلديد�,ش�أنه �ش�أن باقي الأزياء
يف �أغل ��ب املناطق يف العامل .وقد عرف ال�سوريون
من ��ذ �آالف ال�سنني �صناع ��ة الن�سيج و ارتفعت من
خ�ل�ال هذه ال�صناع ��ة الأزياء عنده ��م ،و احتلت
مكان ًا رفيع ًا بني الأزياء يف البلدان الأخرى.
والي ��وم �أخ ��ذت تدخ ��ل بع� ��ض التعدي�ل�اتوالتب ��دالت يف اللبا�س عند الرج ��ل واملر�أة ب�سبب
امل�ؤث ��رات الكثرية ومنه ��ا الهجرة ث ��م العودة �إىل
الوطن �سوا ًء الهجرة الداخلية �أو اخلارجية.
كم ��ا لعبت الظروف الطبيعي ��ة واملناخية دور ًا
ب ��ارز ًا يف حتديد الأزي ��اء للرج ��ال والن�ساء حيث
كان ��ت الأزي ��اء قدمي� � ًا متقارب ��ة ومتجان�س ��ة بني
الرجل واملر�أة تعك�س طابع احل�شمة,وعندما تنظر
�إىل الرتاث املادي �س ��واء� ,أكان بناء �أم زي ًا �شعبي ًا
ت�شاه ��د م ��ا يحمل ��ه من مع ��ان تدرك حقيق ��ة �أنه
م�ستم� � ٌد من مهار ٍة يدوية ودق ٍة و�إتقان حتى �أ�صبح
بهذا ال�شكل املميز الذي �أعطاه ال�سحر والروعة.

�صور املقال من الكاتب

الهوام�ش

 - 1القي ��م ,علي – جه ��از عر�س ملكة �أوغاريت -جملة
املعرفة -دم�شق -الع ��دد  -586-متوز 2012م –
باطن الغالف الأول.
 - 2حمناية ،ريا�ض  -اللبا�س التقليدي ..عنوان الهوية
الرتاثي ��ة لأهل حماة  -جري ��دة الفداء عدد-5-9/
2010م.

 - 3احل�سني�,سام ��ر( -للحموي�ي�ن ق�ص ��ة ...تب ��د�أ
من»الطربو� ��ش) -م ��ن املوق ��ع االلك�ت�روين (12
�أيار2011م).
http://www.esyria.sy/ehama/index.php
?p=stories&category=community&f
ilename=201005121405106

 - 4حمي� ��ش� ,س ��وزان  -الأزي ��اء ال�شعبي ��ة الرتاثي ��ة يف
مدينة حم ��ردة  -جريدة الفداء احلموية عدد-20
2012-5م.

 - 5مقد�سي ,هناء  -الزي ال�شعبي يف حمردة  -جريدة
الفداء احلموية – عدد2009-10-22م.
 - 6م ��ن كت ��اب (ال�سقيلبي ��ة )  -ت�ألي ��ف الباحث �أديب
قوندراق.
?www.sqelbiya4dev.sy/index.php

 - 7العم ��ر ,يا�س ��ر  -الزي ال�ص ��وراين  -جريدة الفداء
احلموية عدد.2009-12-03/
� - 8صحيفة ت�شرين – موقع �سانا -دم�شق.
h t t p : / / w w w. s a n a . s y /
ara/151431428/14/07/2012/.htm

� - 9صور لبا�س املر�أة يف �سلمية من هذا املوقع:
http://www.reefnet.gov.sy/reef/index.
php?option=com_content&view=a
rticle&id=1208:2009-01-11-16-0930&catid=130:2009-54-08-16-0958&Itemid=114

�سلوم درغام �سلوم
�سوريا
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ذاكرة األغنية البحرينية ()2011-1895
الغناء البلدي في مصر
من جديد اإلصدارات َّ
الشعبية الخليجية
(( إصدارات مهنة الغوص نموذج ًا))

ذاكرة األغنية البحرينية
()2011-1895
ا�سم الكتاب :ذاكرة الأغنية البحرينية
()2011-1895
			
الـمـــــــ�ؤلـف� :إبراهيم را�شد الدو�سري
النـــــــا�شــــر :وزارة الــــثـــــقـــــــافـــــــــــة
(�ضمن �سل�سلــــة كتــاب البحــرين
		
الثقافية رقم )32
		
مملكة البحرين – .2012
متثل الأغنية �صوت م�شاعر النا�س يف خمتلف
اللحظ ��ات ..وتراف ��ق نب�ض قلوبه ��م يف كل مواقع
احلي ��اة  ..ت�سام ��ر فرحه ��م ..ترتج ��م حزنه ��م،
تداع ��ب �أحالمهم ،وترافق م�سرية عملهم اليومي
�سواء يف املزارع واحلق ��ول �أو يف رحلة البحث عن
الل�ؤل� ��ؤ يف مغا�صات البحار العميق ��ة ..وت�شاركهم
االحتف ��ال بليايل الزواج وموا�سم الفرح ..ترددها
الأل�س ��ن وتع�شقها القلوب ويحت ��ل �صوت فر�سانها
مكانتهم يف قلوب النا�س.
وعندم ��ا تر�ص ��د الذاك ��رة تاري ��خ الأغني ��ة
البحريني ��ة عرب مراحله ��ا املختلفة جن ��د �أمامنا
م�سرية كبرية من الأحداث والتطورات التي مرت
به ��ا الأغنية �سواء عل ��ى م�ستوى الإب ��داع الفردي
�أو اجلمع ��ي كالفن ��ون ال�شعبي ��ة ،وكذل ��ك قائم ��ة
م ��ن �أ�سم ��اء الفنان�ي�ن ال�شعبيني وفن ��اين الأغنية
الفردي ��ة من مطربني وملحن�ي�ن و�شعراء الأغنية،
قدامى ومعا�صرين ،من هنا فالذاكرة البحرينية
مزدحمة بالأ�سماء والأحداث والأماكن.
يتمتع م�ؤلف هذا الكتاب الذي نتناوله بالتقدمي
والتقييم (ذاكرة الأغنية البحرينية) ،وهو الفنان
�إبراهيم را�شد الدو�سري ،بذائقة فنية عالية جد ًا
وبح�س مرهف ،بالإ�ضافة �إىل كونه ملحن ًا ومطرب ًا
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وع ��ازف عود متمي ��ز� ..إال �أن لديه يف نف�س الوقت
�شغف كبري بتوثيق كل ما ي�سمع وي�شاهد بال�صوت
وال�ص ��ورة وهذه من �أجمل �صفات ��ه ..و�أعتقد �أنها
الطري ��ق الت ��ي قادت ��ه �إىل ت�ألي ��ف ه ��ذا الكتاب.
فامل�ؤلف �إبراهيم الدو�سري من مواليد عام 1954
يف قرية جميل ��ة من �إحدى قرى املنطقة ال�شمالية
من مملكة البحرين وه ��ي قرية “البديع” املطلة
عل ��ى البح ��ر وامل�شه ��ودة ب�أنها من �أغن ��ى مناطق
�صي ��د ال�سمك ،حيث تربى كم ��ا قال يف مقابلة مع
�صحيفة الوقت الت ��ي توقفت عن ال�صدور يف بيت
يجتم ��ع في ��ه الفن والدي ��ن فج ُّده لأم ��ه هو حممد
ب ��ن عم ��ران بن خل ��ف الدو�سري ،وه ��و الذي قام
برتبيت ��ه ورعايت ��ه منذ �صغره ،وه ��و �شيال عر�ضة
و�شاع ��ر وح ��داي ،كم ��ا هو معل ��م للق ��ر�آن وميلك
�صوت� � ًا جمي ًال وي�ؤذن ويحيي حفالت املولد النبوي
ورا ٍو للق�ص�ص وال�س�ي�ر ال�شعبية والأ�شعار ،كذلك
�ساهم ��ت يف تربيته عمته (�أخت ج ��ده) هي �آمنة
بن ��ت عمران بن خلف الدو�س ��ري معاجلة �شعبية،
ومتلك الكثري من الق�ص�ص الرتاثية التي حتفظها
وترددها عليه با�ستمرار ،فهذه البيئة �ساهمت يف
تكوين �شخ�صية امل�ؤلف واهتمامه بالغناء والرتاث
وخلقت لديه الت ��وق �إىل التوثيق واملتابعة والر�صد
حفاظ ًا على �شحذ الذاكرة اجلمعية وحتفيزها.
م ��ن وجه ��ة نظ ��ري ال�شخ�صي ��ة �أعت�ب�ر هذا
الكت ��اب م ��ن الكت ��ب القيم ��ة الت ��ي �أ�ضيف ��ت �إىل
املكتب ��ة البحرينية يف جمال توثي ��ق تاريخ الأغنية
البحريني ��ة ..فهو �سجل حاف ��ل وتتبع دقيق لرحلة
الأغنية البحرينية عل ��ى مدى � 126سنة من عام
 2011-1895وه ��ي فرتة زمني ��ة طويلة ي�صعب
عل ��ى �أي متتب ��ع �أن ير�ص ��د دقائ ��ق �أحداثها فيما

يتعلق بالأغنية يف خمتلف جماالتها الإبداعية.
الكتاب رحل ��ة جميلة عرب الزم ��ن مع الأغنية
البحريني ��ة م ��ن خالل اثن ��ي ع�شر ف�ص�ل ً�ا تناول
فيه ��ا امل�ؤلف كل اجلوانب املتعلق ��ة ب�إنتاج الأغنية
م ��ن م�ؤلفني وملحن�ي�ن ومطربني وف ��رق مو�سيقية
ومنتجني وعازفني وفرق �شعبية وجمعيات ،حماو ًال
خالله ��ا تقدمي �أكرب ق ��در من املعلوم ��ات املمكنة
والت ��ي جمعه ��ا امل�ؤلف من خ�ل�ال اهتمامه الكبري
بالأغني ��ة ور�ص ��ده املتوا�ص ��ل مل�ساراته ��ا ومتابعة
حثيث ��ة لفر�سانها ومبدعيها من خ�ل�ال مقابالته
ال�شخ�صية معهم �أو جمعه ملعلومات عنهم كتابة �أو
م�شافهة �أو ت�سجي�ل�ات �صوتية معهم ،مما �ساهم
يف ثراء مادة الكتاب.
 الف�ص��ل الأول :يب ��د�أ امل�ؤلف كتابه بافتتاحيةجميل ��ة تن ��اول فيه ��ا فن ��ون الغن ��اء ال�شعب ��ي
والف ��رق ودور الغن ��اء ال�شعبي مل ��ا يف ذلك من
ارتباط مبا�شر بني الفن ��ون ال�شعبية والأغنية
املعا�ص ��رة الت ��ي ت�ستم ��د جذوره ��ا م ��ن هذه
الفن ��ون ،فتعر� ��ض �إىل فنون البح ��ر املرتبطة

مبهنة الغو�ص و�أ�شهر احلدائني و�أ�سماء الدور
ال�شعبية املعروفة �آنذاك مرور ًا ب�أ�شهر الفنون
مثل ف ��ن ال�صوت ،العر�ضة ،الليوه ،الطنبوره،
وغريها من الفنون ،م�ست�شه ��دا فيها بالكثري
م ��ن الن�صو�ص الغنائي ��ة الت ��ي يتداولونها يف
ه ��ذه الفنون .هذا املبحث تتواف ��ر فيه الكثري
م ��ن التفا�صيل املهمة التي يج ��د فيها القارئ
�شذرات عن كل فن من هذه الفنون.
 الف�ص��ل الث��اين :تن ��اول في ��ه امل�ؤل ��ف ف ��نال�صوت والطرب ال�شعبي ك�أحد الفنون املهمة
يف البحرين واخلليج العربي ،حيث ارتبط فن
ال�ص ��وت مبنطقة اخللي ��ج العربي وبالبحرين
على وجه اخل�صو�ص حيث كان الفنان حممد
ب ��ن فار�س رائد فن ال�ص ��وت يف اخلليج نظر ًا
مل ��ا �أدخ ��ل عليه م ��ن تطوي ��رات مهم ��ة .لكن
امل�ؤل ��ف تن ��اول ه ��ذا الف�صل ب�ش ��كل مقت�ضب
وق�ص�ي�ر ومبعلوم ��ات غ�ي�ر متعمقة ع ��ن هذا
الفن ونوع ��ه وتاريخه بالرغم من انت�شار هذا
الفن وذيوع �صيته ،ومل يرفده بالتفا�صيل التي
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تو�ض ��ح تاريخه وبداياته كم ��ا فعل يف الف�صل
الأول ،بق ��در ما ان�شغل ب�س ��رد �أ�سماء فر�سانه
�أمث ��ال حممد ب ��ن فار� ��س و�ضاحي ب ��ن وليد
وحممد زوي ��د وغريهم وكيفية ب ��روز ت�سجيل
اال�سطوان ��ات وتواري ��خ ه ��ذه الت�سجيالت و�إن
كان ذل ��ك م ��ن اجلوان ��ب املهم ��ة ،ولكن كنت
�أمتنى لو حتقق ه ��ذا التف�صيل بحيث ال يكون
الف�ص ��ل يف �ست �صفحات فقط ال ت�شفي غليل
املتتبع لهذا الفن.
 الف�ص��ل الثالث :ا�ستعر� ��ض امل�ؤلف فيه روادالأغنية البحرينية يف الن�صف الأول من القرن
الع�شرين مو�ضح� � ًا �إ�سهام كل فنان من ه�ؤالء
الفنانني ال�شعبيني بدء ًا من الفنان حممد بن
فار�س وهو �أ�شهر م ��ن غنى ال�صوت � ،ضاحي
ب ��ن ولي ��د ،حممد زوي ��د ،عبدالعزي ��ز بورقبة
 ،عب ��داهلل بو�شيخ ��ة ويو�سف ف ��وين وغريهم
م ��ن الفنان�ي�ن .وهو ف�ص ��ل مل ��يء باملعلومات
املف�صل ��ة ،وه ��ي يف نظ ��ري امت ��داد للف�ص ��ل
الثاين ب�شكل ل�صي ��ق ،و�إن مل يكن جزءا منه،
م ��ع تزويد الف�ص ��ل ب�صور �شخ�صي ��ة لكل من
ورد ذكره من الفنانني.
 الف�ص��ل الرابع :يرتبط هذا الف�صل ارتباط ًاوثيق� � ًا ب�أكرث و�سيلة �إع�ل�ام �ساهمت م�ساهمة
وا�ضح ��ة يف خلق جمهور م ��ن امل�ستمعني يتابع
�أعم ��ال الفنان�ي�ن الغنائي ��ة عندم ��ا كانت يف
البداي ��ة ب�ش ��كل مبا�ش ��ر قب ��ل وج ��ود �أ�شرطة
الت�سجي ��ل عندم ��ا بد�أت �إذاع ��ة “التلغراف”
ع ��ام � 1941إب ��ان احل ��رب العاملي ��ة الثانية
وحتل ��ق النا�س يف املقاهي ح ��ول جهاز املذياع
ل�سماع الأخب ��ار والأغ ��اين ال�شعبية ،ومراحل
تط ��ور �إذاعة البحري ��ن .ومل يغفل امل�ؤلف دور
ه ��ذا اجله ��از يف انت�شار الأغني ��ة البحرينية،
وكذلك �إ�سهام جهاز تلفزيون البحرين عندما
ب ��د�أ بثه عام  1973وبد�أ يف ت�صوير الأغاين
والفرق ال�شعبية.
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 الف�صل اخلام�س :يهتم هذا الف�صل مبو�ضوعالثقاف ��ة املو�سيقية وه ��و توثيق ور�ص ��د تناول
في ��ه امل�ؤلف ال�شخ�صي ��ات الفني ��ة البحرينية
التي كان لها الف�ضل يف تعليم املو�سيقى ون�شر
ثقافتها يف املجتم ��ع البحريني ،و�أرجع امل�ؤلف
الف�ضل الأول يف ذلك �إىل الفنان عبداللطيف
ب ��ن فار� ��س الأخ الأك�ب�ر للفن ��ان حمم ��د ب ��ن
فار�س ا�ستناد ًا عل ��ى ما ذكره الباحث مبارك
العم ��اري عن رواي ��ة لل�شاعر املرح ��وم ال�شيخ
�أحم ��د ب ��ن حمم ��د �آل خليفة ،خ�ل�اف ما هو
�شائع من �أن الأ�ستاذ املرحوم جا�سم العمران
ه ��و رائ ��د التعلي ��م املو�سيق ��ي يف البحرين يف
الأربعينات حيث افتتح ف�صو ًال درا�سية لتعليم
املو�سيق ��ى ب�ش ��كل حديث يف كل م ��ن مدينتي
املح ��رق واملنام ��ة .كم ��ا �أورد امل�ؤلف جمموعة
كبرية م ��ن املو�سيقيني البحرينيني الذين كان
لهم �إ�سهام وا�ض ��ح يف ن�شر الثقافة املو�سيقية
بع ��د تعلمه ��ا يف املعاه ��د املو�سيقي ��ة خ ��ارج
البحري ��ن �أمثال حمم ��د جم ��ال ،جليل �شرب،
وحي ��د اخلان ،الدكتور مبارك جنم  ،الدكتور
جم ��ال ال�سي ��د ،نوري ��ة مطر  ،ه ��دى عبداهلل
وغريهم .ومل يغفل امل�ؤلف ر�صد قائمة كبرية
م ��ن املو�سيقيني العرب املقيم�ي�ن يف البحرين
الذين �ساهموا يف تدري� ��س مادة املو�سيقى يف
املدار� ��س احلكومية وكان لهم دور ملحوظ يف
ن�شر الثقافة املو�سيقية �أمثال الأ�ساتذة جمدي
عد� ��س ،اليا� ��س مي�شيل عو� ��ض ،حممد كمال
الدين وغريهم.
 الف�صل ال�ساد�س :خالل الثالثينات من القرناملا�ضي برزت العديد من الفرق املو�سيقية يف
البحري ��ن بدء ًا م ��ن فرقة مو�سيق ��ى ال�شرطة
التي �أن�ش� ��أت  1929مرور ًا بفرقة �أ�سرة هواة
الفن عام  1946وفرقة الأنوار املو�سيقية عام
 1965حت ��ى �أح ��دث هذه الف ��رق وهي فرقة
حممد بن فار� ��س وفرقة البحرين للفالمنجو
م�س�ي�رة طويل ��ة م ��ن الت�أ�سي� ��س له ��ذه الفرق

الفنان:حممد بن فار�س

ذكره ��م امل�ؤل ��ف ب�إ�سه ��اب ينم ع ��ن امتالكه
للكثري م ��ن املعلومات والتفا�صي ��ل .بالإ�ضافة
�إىل �س ��رده لت�أري ��خ ت�أ�سي� ��س ا�ستوديوه ��ات
الت�سجيل وهي الأذرع ��ة املهمة لإنتاج الأغنية
من �أول منذ �أ�ستوديو �إذاعة (التلغراف) عام
 1941حتى �إن�ش ��اء اال�ستوديوهات املعا�صرة
و�آخره ��م �أ�ستوديو الفنان را�ش ��د املاجد عام
.2008
 الف�صل ال�سابع :يف هذا الف�صل تناول امل�ؤلفجترب ��ة ت�أ�سي� ��س جمعية البحري ��ن للمو�سيقى
والفن ��ون ال�شعبي ��ة كتجربة متف ��ردة يف تاريخ
اجلمعيات الفني ��ة بايجابيتها و�سلبيتها حيث
�أف ��رد لها ف�ص�ل ً�ا خا�ص� � ًا تناول في ��ه بدايات
ت�أ�سي�سها و�إ�سهاماتها والعوامل التي �ساعدت
عل ��ى �إغالقها ك ��ون امل�ؤل ��ف كان �آخ ��ر رئي�س
ملجل�س �إدارتها.
 الف�ص��ل الثامن :م�ؤ�س�سة �صوت و�صورة كانتمتث ��ل امل�ؤ�س�سة الوطني ��ة التي لع ��ب �صاحبها
املرحوم �أحم ��د �إبراهيم جمال دور ًا حيوي ًا يف
�إنتاج الأغنية البحرينية احلديثة وانت�شارها،
وغام ��ر بر�أ�سمال ��ه يف خلق ح ��راك فني كبري
جلميع الفنانني البحرينيني.

 الف�صل التا�سع :حاول امل�ؤلف يف هذا الف�صلتوثي ��ق املهرجان ��ات وامل�ؤمت ��رات املو�سيقي ��ة
املحلي ��ة والعربي ��ة والدولية الت ��ي �شاركت بها
البحرين م ��ن خالل فنانيها وه ��و ر�صد مهم
لكل باحث ومهتم بهذه الإ�سهامات.
 الف�ص��ل العا�ش��ر :يف ه ��ذا الف�ص ��ل ي�ستكملامل�ؤلف حماوالته يف ر�صد وتوثيق كل ما يتعلق
بالأغني ��ة البحرينية فخ�ص�ص ه ��ذا الف�صل
للإ�ص ��دارات البحرينية يف جم ��ال املو�سيقى
والفن ��ون الغنائية فق ��ام بر�ص ��د � 35إ�صدار ًا
فني� � ًا لكت ��اب بحريني�ي�ن تناول ��وا مو�ضوعات
متعددة حول الأغني ��ة والفنون ال�شعبية و�سري
بع�ض روادها.
 الف�ص��ل احلادي ع�شر :يعت�ب�ر هذا الف�صلم ��ن �أك�ب�ر ف�ص ��ول الكتاب ال ��ذي تن ��اول فيه
امل�ؤل ��ف �أ�سم ��اء جميع امل�ساهم�ي�ن يف الأغنية
البحرينية املعا�ص ��رة ملحنني ومطربني مهما
تفاوتت درجة �إ�سهامهم يف هذا املجال �أمثال
الفن ��ان �إبراهي ��م حبي ��ب� ،أحم ��د اجلمريي،
حممد عل ��ي عبداهلل ،يو�س ��ف م�شائي ،ماجد
ع ��ون كرواد له ��ذه املرحلة ،ث ��م اجليل الذي
ج ��اء بعده ��م مث ��ل الفنان�ي�ن جعف ��ر حبيب،
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يعق ��وب بوطيع ،عبدال�صم ��د �أمني ،وغريهم،
وكذل ��ك �أ�سماء امللحنني مث ��ل املرحوم عي�سى
جا�سم و�أحمد فردان وغريهم ،مع تزيني هذا
الف�صل ب�صور جلميع الفنانني الذين ذكرهم
يف هذا الف�صل.
 الف�ص��ل الثاين ع�شر :ه ��ذا الف�صل هو �آخرف�ص ��ول الكت ��اب وال ��ذي ال يق ��ل يف الأهمي ��ة
وامل�ساح ��ة ع ��ن الف�ص ��ل ال�سابق ،وه ��و ر�صد
موثق بال�س�ي�ر الذاتية لكل الذي ��ن �أ�سهموا يف
�صياغة املف ��ردة ال�شعرية من ال�شعراء وكتاب
الأغني ��ة بدء ًا من حمم ��د بن حبت ��ور ،ال�شيخ
عي�س ��ى بن را�شد �آل خليفة ،ح�سن كمال ،علي
ال�شرقاوي� ،إبراهيم الأن�صاري  ،را�شد جنم،
يون� ��س �سلم ��ان  ،عارف الها�ش ��ل وغريهم مع
�صوره ��م ال�شخ�صي ��ة .وختم الكت ��اب بقائمة
للمراج ��ع الت ��ي ا�ستخدمه ��ا �أو ا�ستع ��ان به ��ا
كت�سجيالت الرواة .
اخلال�صة:
 يعترب هذا الكتاب م ��ن وجهة نظري اخلا�صة منالكتب الهامة التي هدفت �إىل توثيق ور�صد م�سار
الأغنية البحرينية على مدى �أكرث من مائة عام،
وه ��و �إ�ضافة جديرة باالهتمام والعناية من قبل
الدار�سني واملهتمني بتاريخ الأغنية .
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 ال يعت�ب�ر ه ��ذا الكتاب كتاب� � ًا نقدي� � ًا وال حتليلي ًايعطي ر�أي ًا فا�ص�ل ً�ا �أو يفند موقف ًا� ،إمنا يعترب
كتاب ًا موثق ًا ورا�صد ًا و�أمين ًا على التاريخ حيث
اعتم ��د على م�صادر كث�ي�رة من�شورة ولقاءات
�شخ�صية مع بع�ض الفنانني ولقاءات �صحفية
و�إذاعية وتلفزيونية ،بالإ�ضافة �إىل �سري ذاتية
ح�ص ��ل عليه ��ا امل�ؤلف م ��ن الفنان�ي�ن �أنف�سهم
خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالفنانني املعا�صرين.
 الكت ��اب مليء بالتواري ��خ املهمة التي قد ال تكونمعروفة ل ��دى الكثري من املهتمني ،وكذلك كم
كبري من ال�صور النادرة التي جمعها امل�ؤلف �أو
يحتفظ بها بحكم ولعه بالت�صوير والتوثيق.
 يتمتع الكت ��اب ب�صياغات جميلة تنم عما ميلكهامل�ؤلف من قدرة عل ��ى �صياغة ب�أ�سلوب جميل
ور�شيق بعيد عن الزخرفة اللفظية.
 �إىل جان ��ب الإيجابيات الكث�ي�رة التي يتمتع بهاهذا الكت ��اب القيم هناك بع� ��ض املالحظات
الت ��ي ال �ضري من ذكرها لتجنبها يف الطبعات
القادمة للكتاب وهي كالتايل:
حبذا لو مت االنتباه �إىل تنا�سق حجم ف�صول
الكت ��اب فهناك ف�ص ��ول طويلة مليئ ��ة باملعلومات
مث ��ل :الف�ص ��ل الأول ،احل ��ادي ع�ش ��ر ،والث ��اين
ع�ش ��ر ،يف مقابل ف�صول ق�ص�ي�رة قليلة املعلومات
مثل :الف�ص ��ل الثاين والف�صل الثامن ،خللق ذلك

تناغم� � ًا منطقي ًا بني الف�صول حتى ولو ا�ضطر امل�ؤلف
�إىل دمج بع�ض الف�صول املت�شابهة.
فل�سف ��ة ترتي ��ب �أ�سماء الفنان�ي�ن من مطربني
وملحن�ي�ن و�شع ��راء �ضم ��ن الف�ص ��ول الت ��ي وردت
�أ�سما�ؤه ��م فيها غري وا�ضح ��ة �أو مذكورة يف الكتاب،
ف�ل�ا هو ترتيب �ألفبائي �أو �أبج ��دي يبعد الإحراج عن
امل�ؤل ��ف ،وال هو ترتيب ح�سب املراحل الزمنية يو�ضح
الت�سل�س ��ل الزمن ��ي ،بقدر ما ه ��و ترتيب وفق� � ًا لر�أي
امل�ؤلف �أو مزاجه ال�شخ�ص ��ي , ،و�أمتنى االلتفات �إىل
هذا اجلانب الدقيق يف الطبعة القادمة من الكتاب.
م ��ن الأ�شي ��اء اجلميل ��ة يف الكت ��اب وج ��ود كم
هائ ��ل من ال�صور القيمة واملهم ��ة وبع�ضها نادر ،وكم
كان �أجم ��ل ل ��و طبعت هذه ال�صور عل ��ى ورق خمتلف
منا�س ��ب لإظه ��ار جمالي ��ات ه ��ذه ال�ص ��ور ،حيث �أن
ال ��ورق امل�ستخ ��دم لطباع ��ة الكتاب جي ��د ولكنه غري
منا�سب لطباعة ال�صور لأنه يظهرها باهتة ويفقدها
رونقها ونكهة قدمها ،وبالأخ�ص ال�صور امللونة والتي
طبعت يف الكتاب بدون �ألوان فاختفت منها جماليات
هذه ال�صور.
االلتفات �إىل بع�ض الأخطاء اللغوية واملطبعية
الت ��ي وردت يف الكتاب برغم حر�ص امل�ؤلف على عدم
ظهورها ،ولكن �إعادة هذه املراجعة �ضرورية.
�إع ��ادة التدقي ��ق يف �صح ��ة بع� ��ض املعلوم ��ات
خ�صو�ص� � ًا م ��ا يتعل ��ق بالن�صو�ص الغنائي ��ة والأحلان
فبع�ضه ��ا قد ن�س ��ب خط�أ �إىل غ�ي�ر �أ�صحابها ،فال بد
م ��ن ت�صحيح ذلك لأن الكتاب وثيق ��ة تاريخية �سوف
يعتم ��د عليها الباحث ��ون واملهتمون مبو�ض ��وع الأغنية
البحرينية طوال م�سريتها ال�سابقة.
ما يجب الإ�شارة �إليه يف ختام هذا العر�ض هو �أن
كل املالحظات الت ��ي وردت ال تقلل من القيمة الفنية
والثقافي ��ة والتاريخية لهذا الكت ��اب الرائع ،بقدر ما
ه ��ي التفاتة �إىل ت�صحيح م ��ا ورد فيه من مالحظات
ك ��ي ي�صبح �أك�ث�ر روعة ..ويف انتظ ��ار املزيد من هذه
الإبداعات م ��ن امل�ؤلف الن�شط واملتن ��وع االهتمامات
الفنان �إبراهيم را�شد الدو�سري.

ت�أليف� :إبراهيم را�شد الدو�سري
عر�ض وحتليل :را�شد جنم النجم
البحرين
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الغناء البلدي في مصر
يول ��د الإن�س ��ان امل�ص ��ري �شغو ًف ��ا باملو�سيق ��ى
والأغني ��ة ذواق� � ًا ومبدع ًا يطرب له ��ا وهى تواكبه
من ��ذ �ساعة مولده حتى ممات ��ه م�ستمع ًا وممار�س ًا
يف خمتل ��ف املنا�سب ��ات االجتماعي ��ة والقومي ��ة
()1
والديني ��ة وكت ��اب (الغن ��اء البل ��دي يف م�صر)
�ص ��در من �سل�سلة فنون بلدن ��ا وقد تناول نوعا من
الغناء يتميز بب�ساطة اللحن والأداء وغري معروف
امل�ؤل ��ف �أو امللحن وغالب ًا ما يكون من الرتاث �أو له
جذور تاريخية .
وال �ش ��ك �أن الأغني ��ة ال�شعبي ��ة تف�ص ��ح ع ��ن
�شخ�صي ��ة م�ص ��ر وتعرب ع ��ن خ�صائ� ��ص �شعبها
وتقاليده وعاداته و�آماله و�أحالمه ووجدانه( )2وقد
تعددت مو�ضوع ��ات الغناء البل ��دي لت�شمل الغناء
العاطف ��ي والوطن ��ي والديني من خ�ل�ال القوالب
الغنائي ��ة التقليدي ��ة �أو ال�شعبي ��ة وق ��د مت ت�سجيل
بع� ��ض املقطوع ��ات م ��ن خ�ل�ال جلن ��ة الت�سجي ��ل
مب�ؤمت ��ر املو�سيق ��ى العربية الذي عق ��د بالقاهرة
�سنة 1932م حتت عنوان �أحلان م�صرية ( �أغان
�شعبية ).
الف�صل الأول
الغناء البلدي التاريخ والإبداع

لق ��د عرفت الثقافة ال�شعبي ��ة يف م�صر �صنف ًا
من الغن ��اء انت�شر عرب واديها م ��ن �أق�صى �شماله
�إىل �أق�ص ��ى جنوب ��ه مبا ع ��رف بامل ��وال و�أ�شكاله
املتعددة مثل م ��وال الطري وم ��وال �أدم ال�شرقاوي
واجلرجاوية وح�سن ونعيمة.
والغناء – تاريخي ��ا – لي�س بجديد وال طارئ
على الأذن امل�صرية واملزاج امل�صري ،بل �إن نقو�ش ُا
قدمي ��ة على املعابد الفرعونية لهي خري دليل على
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م ��دى امت ��داد ذل ��ك ال�ت�راث الغنائ ��ي يف الزمن
وات�ساع م�ساحته بل �إن تلك النقو�ش حتفظ كلمات
تل ��ك الأغ ��اين والرتاتي ��ل كم ��ا حتفظ لن ��ا كذلك
الدلي ��ل احلا�سم عل ��ى تقدم امل�ص ��ري القدمي يف
�صنع الآالت املو�سيقية وكعادة امل�صريني ميزجون
الواف ��د على ثقافتهم باملحل ��ي الأ�صيل دون �إزاحة
م ��ا يك�سبهم ث ��را ًء وتنوع ًا منقط ��ع النظري  ،ففي
م�صر الفرعوني ��ة كان ال�سلم املو�سيقي اخلما�سي
ه ��و �أ�سا�س الأحلان  ،ومع العه ��د امل�سيحي عرفت
م�ص ��ر ال�سلم ال�سباعي و�أرب ��اع الدرجات  ،ومقام
ال�سي ��كا والت ��ي ال تزال معروف ��ة يف مو�سيقانا ومع
دخول الإ�سالم م�صر ازدهرت املو�سيقى وجمعت
بني الأمناط القادمة من الغرب الأندل�سي وال�شرق
العرب ��ي ها�ضم ��ة الغناء واملو�سيق ��ى من كل مكان
فى م�ص ��ر  ،ومع الأيوبيني بد�أ ذل ��ك االزدهار يف
الرتاجع واخلفوت و�أخ ��ذ الغناء يف م�صر ينق�سم
�إىل غناء الق�صور وغناء عامة النا�س .
�سمات الغناء البلدي

تو�صل ��ت الدرا�سات الوافي ��ة للغناء البلدي يف
م�صر �إىل �أنه يت�سم بعدة �سمات هي :
 - 1الغن ��اء البل ��دي هو الغناء املع�ب�ر عن البيئة
املحلي ��ة حيث ين�سب لأ�ص ��ل البلد فيقال غناء
قبل ��ي �أو غناء بحري و يغل ��ب على هذا الغناء
ال�صنع ��ة واالرجتال وي�ؤدي ��ه مطرب حمرتف
بالزي البلدي.
� - 2ش ��كل الفرق ��ة املو�سيقية تغري نوع ًا ما وذلك
ب�إ�ضافة بع�ض الآالت مثل الأكورديون والقانون
والأورج.
 - 3هن ��اك مقام ��ات مل ت�ستخ ��دم مث ��ل مق ��ام
�سيكاه ومقام ��ات نادرة اال�ستخدام مثل مقام

نو�أث ��ر ومقام ��ات ت�ستخدم كث�ي�ر ًا مثل را�ست
وبياتى.
 - 4بع� ��ض املطربني ي�ستخدم ��ون مقام ًا واحد ًا
فى الغناء.
 - 5بع� ��ض املطرب�ي�ن ي�ستخدمون قالب� � ًا واحد ًا
يف الغناء.
 - 6مو�ضوع ��ات الغناء غالب ًا حمدودة ومعروفة
�إم ��ا اجتماعي ��ة مث ��ل ن�صائ ��ح اجتماعي ��ة
وحك ��م و�أمثال �أو �أفراح �أو ديني ��ة �أو غزلية �أو
عاطفية.
 - 7غالبية املطربني البلديني يغنون من ت�أليفهم
وتلحينهم ولديهم قدرة فائقة على االرجتال.
 - 8الأحل ��ان فى الغناء البل ��دى �سهلة وب�سيطة
ويغلب عليها االرجتال .
 - 9بع� ��ض الأحل ��ان يف الغناء البلدي ال تتعدى
خم� ��س �أو �س ��ت درج ��ات مث ��ل م ��وال ال�صرب
طيب.
 - 10تراوح ��ت امل�ساح ��ة ال�صوتي ��ة للغناء بني
درجت ��ي الع ��راف وال�سه ��م للرج ��ال ودرجتي
البكاه واملحري للن�ساء.
 - 11القوال ��ب امل�ستخدم ��ة يف الغن ��اء البل ��دي

املوال و�أحيان� � ًا ي�سبقه التغني بكلمتي ( يا ليل
يا عني ).
 - 12الكلم ��ات �سهل ��ة وم ��ن البيئة ت ��دور حول
املو�ضوع ��ات ال�شعبية التي تتناولها املنا�سبات
االجتماعي ��ة وخا�صة الزواج ( �سواء اخلطوبة
�أو احلنة ).
 - 13بن ��اء الأحل ��ان قائ ��م عل ��ى ا�ستخ ��دام
الأجنا�س �أكرث من املقامات.
 - 14ل ��كل مط ��رب طريق ��ة خا�ص ��ة ب ��ه يف
الأداء مث ��ل نط ��ق بع� ��ض احل ��روف بالتفخيم
والرتقيق.
 - 15تك ��ون ال�شطرات ق�صرية وقد تتكرر فيها
الكلمات ملجرد االلتزام بالقافية.
�أ�شهر مطربى الغناء البلدي

ا�شتم ��ل الف�ص ��ل الأول من الكت ��اب على عدد
كب�ي�ر م ��ن مطرب ��ي ومطرب ��ات الغن ��اء البل ��دي
ومنهم-:
 -بدرية ال�سيد

كان ��ت م�شه ��ورة با�س ��م ب ��دارة م ��ن موالي ��د
الثالثيني ��ات بالإ�سكندرية وكان ��ت تغني مع فرقة
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�شعبي ��ة ومل ��ا التق ��ت يف الإذاع ��ة بامللح ��ن حممد
احلماقى ه ��ذب ال�صوت وغري الفرق ��ة �إىل فرقة
تقليدي ��ة وحلن لها عدد ًا كبري ًا من الأغنيات منها
( �أدل ��ع يا ر�شيدى على و�ش املية – يا ميت م�سا -
م�سيلى ع اللى غايب – فاتو احللوين ) وقد توفيت
عام 1989م(.)3

العري� ��س ،وي ��ا حلوة يا �شايل ��ه البال�ص ) ،ولد فى
الأق�صر مبحافظة قنا وكان يقدم غناءه بالرق�ص
مب�صاحب ��ة الرباب ��ة ،ث ��م ذه ��ب �إىل القاه ��رة
مب�صاحب ��ة فرق ��ة للفن ��ون ال�شعبي ��ة ذاع �صيت ��ه
و�أر�سلت ��ه هيئة الثقاف ��ة اجلماهريي ��ة �إىل فرن�سا
و�أملانيا فى بعثاتها(.)4

 -حورية ح�سن

-حممد طه

ول ��دت فى طنط ��ا ع ��ام 1932م ا�ستمع �إليها
حمم ��د الكحالوى وج ��اء بها م ��ن بلده ��ا وكانت
م�شه ��ورة منذ طفولته ��ا وبعد ح�ضوره ��ا للقاهرة
عام 1950م غنت فى الإذاعة امل�صرية وجنحت
وقدمت بعد ذلك �أول �أفالمها ( �أحبك يا ح�سن)،
ثم مثل ��ت ت�سعة �أفالم منها ( عن�ت�ر ولبلب ،وبابا
عري� ��س ،وفى �صحت ��ك ،وال�صرب جمي ��ل ) و�أطلق
عليه ��ا املطرب ��ة الطائ ��رة لك�ث�رة �أ�سفاره ��ا �إىل
العوا�صم العربية لإحي ��اء احلفالت ،وتوفيت عام
1994م .

ا�سمه حمم ��د طه م�صطفى ول ��د فى �سبتمرب
1922م مبحافظ ��ة �سوه ��اج وج ��اء ب ��ه والده مع
�إخوت ��ه وا�ستق ��ر يف قري ��ة �سندبي� ��س بالقناط ��ر
اخلريي ��ة يغني م ��ن وحي اخلي ��ال وح�سن ارجتال
ول ��د متيمة مميزة ه ��ي ( �آه �آه �آه ي ��ا عيني) وظل
يغني ملدة � 50سنة.

 -متقال قناوي متقال

مط ��رب وملح ��ن م ��ن �أعمال ��ه امل�شه ��ورة
(الفراولة ،ميل و�أ�سقينى ،وافرحى يا عرو�سة �أنا
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 -حممد الكحالوي

ا�سم ��ه حمم ��د مر�سى عب ��د اللطي ��ف ولد فى
�أكتوب ��ر  1912م مبحافظ ��ة ال�شرقي ��ة رباه خاله
الكحالوى الكب�ي�ر الذى كان مطرب� � ًا معروف ًا من
�أعالم الغن ��اء البلدي التحق مبدر�سة لتعليم اللغة
الفرن�سية فى باب ال�شعرية بالقاهرة وعمل موظف ًا
بال�سك ��ة احلدي ��د ،ثم تركها والتح ��ق بفرقة �أوالد

عكا�شة و�سافر معها �إىل فل�سطني والأردن والعراق
مل ��دة ثالث �سنوات  ،وعاد مل�ص ��ر وعمره � 18سنة
ذاع �صيت ��ه وعمل فى ال�سينما امل�صرية ابتداء من
فيل ��م رابحة ثم قدم الل ��ون ال�شعبي و�أجاد يف دور
�أبن ��اء البلد ،له �أغانيه امل�شه ��ورة منها ( قا�صدك
وناوي �أتوب – مدد يا نبي – الجل النبي – عليك
�س�ل�ام اهلل – خليك مع اهلل ) توفى فى � 3أكتوبر
1982م.
 -فاطمة عيد

ولدت فى  18يناير يف الأربعينيات يف القنايات
بالزقازي ��ق ،در�س ��ت يف مدر�سته ��ا االبتدائي ��ة،
وذهب ��ت �إىل م�ص ��ر وعمرها � 14سن ��ة واعتمدت
يف الإذاع ��ة ع ��ام 1970م ،له ��ا � 800أغنية على
� 25شري ��ط كا�سي ��ت ،و�شارك ��ت يف م�سل�س�ل�ات
تليفزيونية وخم�سة �أف�ل�ام� ،سجلت مالحم دينية
و�شعبية مثل �سعد اليتيم وعابد املداح.
� -سكينة �أحمد

مطرب ��ة تخ�ص�ص ��ت يف الغن ��اء الديني ولها
الكث�ي�ر من الأغ ��اين ال�شعبي ��ة مثل ل ��و قالويل –
و�صلوا يا نا�س ع النبي .
الآالت املو�سيقية ال�شعبية امل�صاحبة للغناء
البلدي

عرف ��ت م�ص ��ر الكث�ي�ر م ��ن الآالت املو�سيقية
ال�شعبي ��ة الت ��ي ا�ستخدم ��ت من ��ذ ع�ص ��ور طويلة
وتغلغلت يف نفو�س ال�شعب ومن هذه الآالت.
�أوال :الآالت الوترية

الربابة

�آل ��ة وتري ��ة م�صري ��ة قدمي ��ة منه ��ا الرب ��اب
امل�صري وله وت ��ران ،والرتكي املعروف ب�أرنبة وله
ثالث �أوتار ،والتون�سي رباب ال�شاعر له وتر واحد،
والربابة من الآالت املو�سيقية املركبة ففيها تو�صل
جمموع ��ة م ��ن الأج ��زاء ببع�ضه ��ا البع� ��ض وهذه
الأجزاء هي- :
ال�ساعد :وهو عمود ا�سطواين من اخل�شب مركب

بطرف ��ه مفتاحان ل�شد الأوت ��ار وينتهي طرفه
الآخر �إىل م�صوت الآلة.
امل�صوت  :عب ��ارة عن ثمرة جوز مفرغة متام ًا من
الداخل ومفتوحة من اجلهة العلوية على �شكل
دائرة وي�شد على هذه الفتحة رقعة من اجللد
ومن اجلهة ال�سفلى للجوزة فتحت عدة ثقوب
لإخ ��راج ال�ص ��وت وتثب ��ت اجل ��وزة يف نهاي ��ة
ال�ساعد بوا�سطة �سيخ من احلديد.
الوت��ر  :عبارة عن خي ��وط رفيعة من �شعر اخليل
�أو وت ��ر م ��ن ال�سل ��ك ال�صل ��ب الرفي ��ع يربط
يف ال�سي ��خ احلدي ��د وميت ��د الوتر ف ��وق �سطح
امل�صوت مرتكزا على ركيزة من الغاب(.)5
القو���س :عبارة ع ��ن ع�صا من اخلي ��زران تقو�س
تقوي�س� � ًا ب�سيط� � ًا يرب ��ط طرفه ��ا بخيوط من
�شع ��ر اخلي ��ل وقو� ��س الربابة ب�سي ��ط ال يوجد
به �أية �أداة ل�ش ��د ال�شعر كما يف قو�س الكمان،
وت�ستخ ��دم الرباب ��ة يف �صعي ��د م�ص ��ر وه ��ي
م�صاحبة للغناء.
الطنبورة

تتكون �آله الطنبورة من مثلث م�شكل من قوائم
خ�شبي ��ة يف �أح ��د زواياه ثبت امل�ص ��وت وهو عبارة
ع ��ن طبق ��ة من ال�ص ��اج املطل ��ي ويغطيه ��ا غ�شاء
رقي ��ق من اجللد املرن به فتح ��ات رنني وال�ضلعان
املتقاب�ل�ان ( عن ��د الزاوية املثبت به ��ا امل�صوت )
م ��ن اخل�شب اجلاف ال�صل ��ب �أحدهما �أق�صر من
الآخ ��ر وي�سميان مدادات .وللطنبورة خم�سة �أوتار
من �أمعاء احليوان �أو من النايلون ،وغالب ًا ما تكون
م ��ن ال�سلك ال�صلب الرفيع وتختلف �شدة ال�صوت
من طنبورة لأخرى باختالف حجم امل�صوت فكلما
كان كبري ًا كان ال�صوت �شديد ًا وا�ضح ًا.
ال�سم�سمية

ت�شب ��ه الطنب ��ورة ف ��ى تركيبه ��ا انت�ش ��رت فى
منطقة قناة ال�سوي� ��س و�سيناء وت�صنع ال�سم�سمية
م ��ن مواد متطورة مثل الأطباق وغريها ،و�أوتارها
من املعدن ولها مالوى خ�شبية ل�شد الأوتار.
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العود

م ��ن الآالت الوتري ��ة الت ��ي عرفته ��ا املمال ��ك
القدمي ��ة وق ��د ا�ستخدمها قدم ��اء امل�صريني منذ
�أك�ث�ر من ثالث ��ة �أالف وخم�سمائة عام ،وقد انتقل
�إىل الع�ص ��ور الو�سطى وظل عن ��د العرب ذا �أربعة
�أوت ��ار حت ��ى زادهم ( �أبو احل�سن عل ��ى بن نافع )
املعروف با�سم ( زري ��اب ) بالوتر اخلام�س �أوائل
القرن التا�سع امليالدي وكان يطلق على العود ا�سم
الربب ��ط وه ��و لف ��ظ فار�سي معرف م ��ن مقطعني
معناها ( �صدر البط ) ن�سبة �إىل �شكل العود.
الكمان

وج ��دت �آلة الكم ��ان يف اجلوق ��ة العربية منذ
الق ��رن اخلام� ��س ع�شر املي�ل�ادى ،وكان ��ت ت�سمى
كمنج ��ة اجل ��وز وتعت�ب�ر كمنجة اجل ��وز حلقة من
حلقات تط ��ور �آلة الكمان ب�شكلها احلايل وكمنجة
اجلوز تو�ضع كالرباب على الفخذ الأمين للعازف
�أم ��ا الكم ��ان ب�شكلها احلاىل فتو�ض ��ع على الكتف
الأي�سر م�ستندة �إىل اليد الي�سرى للعازف والقو�س
يف اليد اليمنى.
ثاني ًا � :آالت النفخ

الناي

�آلة عربية �أ�صيلة ترجع فى جذورها �إىل قدماء
امل�صريني وت�صنع من الغاب( )6املجوف عل ن�سب
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حمددة وتتك ��ون دائم ًا من ت�سع عق ��ل وللناي �ستة
ثق ��وب علوي ��ة من الأم ��ام وثقب �سفل ��ي واحد من
اخللف ويحدث ال�ص ��وت عن طريقة النفخ بو�ضع
الن ��اي على الف ��م و�ضع ًا مائ�ل ً�ا وي�ستطيع العازف
الب ��ارع با�ستخدام قوى النفخ املختلفة وكذا تغيري
و�ضع الناى ا�ستخرج العديد من الأ�صوات .
الأرغول

�آل ��ه فرعوني ��ة �أ�صيل ��ة وعرفت با�س ��م املزمار
امل ��زدوج ويتكون الأرغول م ��ن ق�صبتني من الغاب
�إحداهم ��ا طويل ��ة ح ��واىل � 250 – 180س ��م
والأخ ��رى ثلثه ��ا حوايل � 85 – 60س ��م وبها �ستة
ثقوب ويحمل الأرغول مائ ًال �إىل �أ�سفل .
ال�سناوية

وه ��ي زمارة �صغ�ي�رة ت�شبه الأرغ ��ول ال�صغري
طوله ��ا م ��ن � 20 – 15سم وق�صبتاه ��ا مت�ساويتا
الطول وبكل منها خم�سة �أو �ستة ثقوب .
املزمار البلدي

عبارة عن �أنبوبة خ�شبية ا�سطوانية مزودة يف
نهايته ��ا بقم ��ع خمروطي ال�شكل وبه ��ا �ستة ثقوب
من الأمام و�سابع م ��ن اخللف وغالب ًا ما ي�صاحب
املزمار البلدي زف ��ة العرو�س ورق�صات التحطيب
واخليل .

ثالث ًا  :الآالت الإيقاعية

الدربكة

تُعد �أكرث الآالت الإيقاعية انت�شار ًا وت�صنع من
الفخ ��ار على �شكل ا�سطوان ��ة وا�سعة الفوهة وي�شد
عليها رق م ��ن جلد املاعز ويل�ص ��ق بالغراء وي�شد
بخيط رفيع �إىل �أ�سف ��ل الإطار وي�سخن الرق على
النار �أو يدلك بقطعة من ال�صوف في�ضبط �صوته
وللدربكة ثالثة �أحجام هي
 الطبل ��ة وه ��ى �أ�صغره ��ا حجم� � ًا وي�ستخدمه ��االهواة.
 الطبلة املتو�سط ��ة طولها � 40سم وقطر فوهتها�20سم.
 الدهل ��ة وه ��ى �أكربه ��ا حجم ��ا وي�ص ��ل طوله ��ا�80سم.
وت�ستخ ��دم الدربك ��ة ك�آلة �أ�سا�سي ��ة يف الفرق
املو�سيقية ال�شعبية وت�صاحب الراق�صات والتخت
ال�شرقي .
الرق

�آلة تتكون من �إطار دائري من اخل�شب قطرها
من � 25 – 23س ��م  ،ومل�صق عليه رق من اجللد
وله خيوط متر من ثقوب الإطار لزيادة قوة ال�شد
ومركب عل ��ى الإطار � 5 – 4أزواج من ال�صاجات
النحا�سي ��ة امل�ستديرة بحيث ينق ��ر عليها العازف
ب�إ�صبع ��ه لإعط ��اء الإيق ��اع املطل ��وب ،وي�صاح ��ب
ع ��ادة ف ��رق الإن�ش ��اد الدين ��ي والأغ ��اين ال�شعبية
واملداحني.
رابع ًا � :آالت الطرق

ال�صاجات

له ��ا �أحج ��ام متع ��ددة وت�صن ��ع م ��ن النحا�س
على �شكل دائرة مقع ��رة وقطرها من � 6 – 3سم
وت�ستعمله ��ا الراق�ص ��ات بحيث تقب� ��ض على زوج
منه ��ا فى كل يد بني الإ�صبع�ي�ن الو�سطى والإبهام
مثبت ��ة بوا�سطة رباط من و�سطه ��ا .وهناك حجم
�أكرب م ��ن ال�صاج ��ات قطره �15س ��م وي�ستخدمه
باعة العرق�سو�س.

املالعق

ي�ستخدم زوجان منها فى كل يد وت�صاحب �آلة
ال�سم�سمية خالل العزف يف االحتفاالت ال�شعبية.
القوالب التى ي�صاغ فيها الغناء البلدي

ت�صاغ مو�ضوعات الغناء البلدي غالب ًا يف �صنفني
من النظم ال�شعري هما املوال والطقطوقة.
�أو ُال  :املوال

هو النظم ال�شعري الأ�سا�سي الذي يعتمد عليه
املغن ��ي البلدي وهو لون من �أل ��وان الغناء ال�شعبي
ويعتق ��د �أن �أول م ��ن نطق باملوال عن ��د العرب هم
م ��وايل الربامك ��ة لذل ��ك �سم ��ي مفرده ��ا باملوال
وللموال �أنواع منها:
 – 1امل��وال الرباعي �أو البغ��دادي :ويت�ألف من
�أربع �شطرات متحدة القافية()7مثل:
�سلـــــم �أمــــورك �إىل رب ال�سـمــا ت�سلم
و�أفعل جمي ًال يطول عمرك وال تندم
وال تعـــــا�شـــر �أربـــاب التــهـــم تـتـهــم
و�صــــن ل�سانــك وال ت�شــتــم بــه ت�شتم

ويطلق عل ��ى ذلك املوال ( املوال ال�صعيدى �أو
املربع ) مثل
ال�صبـــر طيــــب جميـــل ربـــك يعـدلها
معل�ش �أ�صرب كما ميكــــن يفيـــد �صربى
وعلـــم القلـــب يتجلــد علـــى �صبــــرى
غريى فرح بالفرح و�أنا فرحتى �صربى

 – 2املوال اخلما�سى  :يت�ألف من خم�س �شطرات
تتح ��د جميعه ��ا يف القافي ��ة م ��ا ع ��دا ال�شطر
الرابع مثال:
ال�صاحب اللى يفوتك يقن(� )8إنه مات
�أترك �سبيله وال تندم على اللى فــات
ال�صقـــر بيطيـــر وبيعــلــى ولــه همات
يقعــد فــــــي الــجـــو عـــام وال �أتنـيـــن
()9
ميوت من اجلوع وال يحود على الرمات
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 – 3امل��وال املر�ص��ع  :يت�أل ��ف من �س ��ت �شطرات
تتح ��د جميعه ��ا يف القافي ��ة م ��ا ع ��دا ال�شطر
اخلام�س مثل:
بلــــد الـمحبـــوب بعيــدة نوحـــي يــا عـيــن
يامنييجيبيلحبيبوياخدمنعيوينعني
وياخد النــ�ص راخــــر ويكفانـى بقية العني
ق�سمــــــــا باللــــه و�صـــــــوم العمــــر يلزمنـــي
مـــــافــت حبيبـــــــى ولــــــو اعدم بقية العني

فى طور �سينا ظهر مو�سى كليـم وخليــل
وابن البتول الهدايـــة علـــم الإجنيـــل
و�ساكن الغـار هـــدانا بحكـــم التنـــزيــل
بدت �آيـــات بينــات للزايـــغ الـــحيـــران
وقــــام لنـــهــج �ألفـيــن دليـــل ودلـــــيـــل

 – 4امل��وال ال�سباع��ى ( النعم��اين ) :يطلق عليه
الزه�ي�ري يف الكوي ��ت والع ��راق ويت�أل ��ف من
�سب ��ع �شطرات الثالث ��ة الأوىل متحدة القافية
والثالثة الثانية من قافي ��ة �أخرى ثم ال�سابعة
من قافية الأوىل مثل:

 – 4امل��وال الق�ص�ص��ي :ه ��و �أح ��د �أن ��واع املواويل
يحك ��ي ق�صة مبنية على حدث �أو موقف معني
م�ستمد من امل�أثور ال�شعبي ومن �أ�شهر املواويل
يف م�ص ��ر �أدم ال�شرق ��اوي ،ح�س ��ن ونعيم ��ة،
وعزيزة ويون�س.

�شوف �إيه عمل يف ف�ؤادى قدك البارح
اللي زمان �أع�شقه ال اليوم وال البارح
جــــالك عـــــزويل وقالك باغزال بـارح
ال �أنت نظــام الــــوداد منيتــــي خليــــــت
�أمتى بقربك �أ�شوف عقل العزول خليت
ويفــرح القلــب ده م�سكيــن وبـــال بــارح

ثاني ًا  :الأنواع املرتبطة بامل�ضمون

لق ��د مت تق�سيم امل ��وال �إىل عدة �أن ��واع ح�سب
املو�ضوع منها:
 – 1امل��وال الأحم��ر  :ه ��و م ��وال احل ��ب العنيف
ال ��ذى ي�صف غدر احلبيب والزمان وهو مليء
باحلك ��م واملعاين والتح�سر عل ��ى �ضياع القيم
الأخالقية مثل:
من كرت غلبى بدور ع ال�شجا( )10ملجاه

()11

 – 2امل��وال الأخ�ض��ر :ه ��و م ��وال امل ��ودة واحلب
والعواط ��ف اجليا�شة والغ ��زل ويهتم بالطيور
والزرع والأ�شجار والأنهار مثل:
يــــاللـــي ناديتـــك و�صــــوتـك رد لبانــي
ال�شوق �ضنـــى مهجتـــي والبعــد ربــانــي
ياما �س�ألـــت الن�سيــــم عنــــك ونبــانـــــي
و�أنا �أعمل �إيه يف هواك يا حمري الأفكار
ولك �شمايـــل مـــلك والــح�ســـن ربـــانــي
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 – 3امل��وال الأبي���ض :يت�ضم ��ن و�ص ��ف حما�سن
الأخالق والتحلي بالدين وال�صفات احلميدة
مثل:

ثاني ُا الطقطوقة:

وه ��ى �أغنية �صغرية من الزجل متتاز بب�ساطة
اللحن والكلمات و�سهولة الأداء وللطقطوقة �أربعة
�أ�شكال �أ�سا�سية:
 ال�ش��كل الأول :حل ��ن واح ��د ل ��كل م ��ن املذهبوالأغ�صان.
 ال�ش��كل الثان��ى :حل ��ن واح ��د للمذه ��ب وحلنخمتلف عنه لكل الأغ�صان .
 ال�شكل الثالث :مثل ال�شكل ال�سابق ولكن الغ�صنينتهي بجزء �صغري من املذهب.
 ال�ش��كل الرابع :يختلف فيه حلن كل غ�صن عنالآخر و�أي�ضا يختلف عن املذهب.
الف�صل الثاين
اهتم ذل ��ك الف�ص ��ل بعر�ض درا�س ��ة حتليلية
لبع� ��ض من ��اذج الغناء البل ��دي وذل ��ك يف جداول
احت ��وت عل ��ى ا�س ��م العم ��ل واملط ��رب ال ��ذي �أداه
واملق ��ام والقالب ومو�ض ��وع العمل �س ��واء عاطفيا
�أو اجتماعي ��ا �أو دينيا ومن الأمثل ��ة املختارة لهذه
الأعم ��ال ( اعمل عمل ينفع ��ك ) غناء حممد طه
ويقول فيه:
اعمــل عمــل ينفعك وا�سعى لفعل اخلري

وحـــب غريك وعي�ش داميا لفعل اخلري
و�أن�صح النـــا�س و�أدعيــهــــم لفعل اخلري
�أهـــم �شئ الكرامة تتــــواجد يف النف�س
وطهـــارة القــلب �أنـــوارها تزيد النف�س
راعــي خالفك وكن دامي ًا عزيز النف�س
وعـــود النفــــ�س ع الطيـــب وفعل اخلري

وه ��ذا العمل م ��وال من الن ��وع ال�سباعي حلن
وكلمات حممد طه
موال يا نازل ال�صاغــة غنـــاء عربـــي ال�صغيـــــر
يا نازل ال�صـــاغة( )12يــا تنــــقي دهـــب يــا بال�ش
�أوعى تقــول النحـــا�س تـــمنه قــــليل يـا بــــال�ش
و�إن كـــان بدك ت�صاحب �صاحب رجال يا بـــال�ش
و�إن كان بــدك تنـــا�سب نا�ســـب رجـــال يــا بال�ش
خــــــد الأ�صيلـــة لـــو كــلفـــوك مهـــرها غـــالــــــى
قليــلـــة الأ�صـــل �ســيــبــهــا لـــو تــكـــون بــبـــال�ش

وق ��د اهتم ذل ��ك الف�ص ��ل بتحليل ع ��دد كبري
جد ًا من �أعمال مطربي الغناء البلدي وقد ات�سمت
الكلمات بال�سهولة و�إنها تنم عن البيئة التي ظهرت
فيها وا�ستعر�ض ذلك الف�صل جمموعة منتقاة من
الأغاين امل�سجلة لأ�شهر املطربني البلديني يف م�صر

�إب ��ان الن�ص ��ف الثاين م ��ن الق ��رن الع�شرين وهذا
يتواك ��ب مع م�ستج ��دات ال�ساحة الثقافي ��ة العاملية
للحف ��اظ على ت ��راث الغناء ال�شعب ��ي وذلك لرثائه
الذي ال حد له حتى ال يلفه الن�سيان وي�ضيع منا.
ملخ�ص مقال

الغناء البلدي يف م�صر

الأغني ��ة البلدي ��ة على م ��ا يبدو وم ��ن ب�ساطة
امل�صطلح عامل بالغ التعقيد يحمل يف طياته ق�ضايا
بالغة الأهمية فقد ارتبطت الأغنية ال�شعبية بحياة
الإن�سان و�صاحبت ��ه يف مراحل حياته املختلفة من
املهد �إىل اللح ��د وقد عرفت الثقاف ��ة ال�شعبية يف
م�ص ��ر �صنف� � ُا من الغن ��اء انت�شر ع�ب�ر واديها من
�أق�ص ��ى �شمال ��ه �إىل �أق�صى جنوبه وه ��ذا الكتاب
(الغن ��اء البلدى يف م�ص ��ر ) ا�ستعرا�ض جمموعة
منتق ��اة من الأغاين ال�شعبي ��ة ملطربني �شعبيني يف
م�صر �إب ��ان الن�صف الثانى من الق ��رن الع�شرين
وقد مت درا�سة �أعمالهم درا�سة علمية وفنية و�ألقت
م�ؤلفة الكتاب ( �أمل م�صطفى �إبراهيم ) ال�ضوء
عل ��ى جوان ��ب �شتى من ت ��راث الغن ��اء ال�شعبي يف
م�صر.
وبعد درا�سة وافية للغناء البلدي م�صر تو�صلت
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للنتائج الآتية -:
 - 1تعتمد الأغنية ال�شعبية على التوارد واالنتقال
ال�شفهي بني �أفراد املجتمع.
 - 2تظه ��ر مادت ��ه اللحني ��ة ون�صو�صها بطريقة
عفوية ارجتالية.
 - 3الأغني ��ة ال�شعبية هي حافظة تراث ال�شعب
وعادات ��ه وتقالي ��ده وثقافت ��ه و�آالم ��ه و�أمال ��ه
و�أفراحه.
 - 4الغن ��اء البل ��دي هو الغناء املع�ب�ر عن البيئة
املحلي ��ة حيث ين�سب لأ�ص ��ل البلد فيقال غناء
قبلي �أو غناء بحري.
 - 5بع� ��ض املطربني ي�ستخدمون قالب ًا واحد ًا يف
الغناء.
 - 6مو�ضوع ��ات الغناء غالب ًا حمددوة ومعروفة
�أم ��ا اجتماعية مثل ن�صائح اجتماعية �أو حكم
و�أمثال.
 - 7الأحل ��ان يف الغن ��اء البلدي �سهل ��ة وب�سيطة
ويغلب عليها االرجتال.
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 - 8القوال ��ب امل�ستخدمة يف الغناء البلدي املوال
و�أحيان� � ًا ي�سبق ��ه التغن ��ي بكلمتي ( ي ��ا ليل يا
عني).
 - 9بناء الأحلان قائم على ا�ستخدام الأجنا�س
�أكرث من املقامات .
 - 10ل ��كل مطرب طريقت ��ه اخلا�صة يف الأداء
�س ��واء يف نط ��ق بع� ��ض احل ��روف بالتفخي ��م
والرتقيق.
 - 11تك ��ون ال�شطرات ق�صرية وقد تتكرر فيها
نف�س الكلمات ملجرد االلتزام بالقافية.
احت ��وى الكت ��اب عل ��ى جمموع ��ة منتق ��اة من
الأغ ��اين البلدية وذل ��ك حلماية ه ��ذه الن�صو�ص
وامل�أث ��ورات ال�شعبية من ال�ضي ��اع يف طي الن�سيان
وذلك هو خري و�سيلة للحفاظ على اجلانب الرثي
م ��ن ثقافة الف ��رد واجلماعة فه ��ذا الرتاث كنز ال
ين�ضب فال حد لرثائه وغزارته.

�صور املقال من الكاتب

الهوام�ش

� - 1أم ��ل م�صطف ��ى �إبراهيم – الغناء البلدي يف م�صر
– �سل�سل ��ة فنون بلدن ��ا – الهيئ ��ة العامة لق�صور
الثقاف ��ة – وزارة الثقافة – م�صر – الكتاب الذي
نحن ب�صدد عر�ضه.
� - 2إبراهي ��م زكي خور�شد – الأغنية ال�شعبية وامل�سرح
الغنائ ��ي – املكتب ��ة الثقافي ��ة – الهيئ ��ة امل�صري ��ة
العامة للكتاب – القاهرة 1985م .
 - 3حمم ��د قابيل – مو�سوعة الغناء امل�صري يف القرن
الع�شري ��ن – �سل�سل ��ة تاري ��خ امل�صري�ي�ن – ع ��دد
( – )139الهيئ ��ة امل�صري ��ة العام ��ة للكت ��اب –
القاهرة 1999م.
 - 4حمم ��د قابي ��ل مو�سوع ��ة الغناء امل�ص ��ري يف القرن
الع�شرين – مرجع �سابق .
� - 5سم�ي�ر يحي ��ى اجلم ��ل – تاريخ املو�سيق ��ى العربية
– �أ�صوله ��ا وتطورها – �سل�سل ��ة تاريخ امل�صريني
–ع ��دد (  – )150الهيئة امل�صرية العامة للكتاب
– القاهرة 1999م .
 - 6الغ ��اب :نبات ب ��ري يزرع حالي ًا عل ��ى جوانب الرتع
يف الق ��رى امل�صري ��ة وي�ستعمل ��ه امل�صريون يف �صيد
الأ�سم ��اك وت�صن ��ع منه �آل ��ة الناي الت ��ي تتكون من
ت�سعة عق ��ل بها �ستة ثقوب علوية م ��ن الأمام وثقب
�سفلي واحد من اخللف.
 - 7مي�ل�اد وا�ص ��ف – ق�صة امل ��وال – درا�سة تاريخية
�أدبية اجتماعية – ال ��دار القومية للطباعة والن�شر
– القاهرة1962م .
 - 8يق ��ن  :كلمة عامي ��ة املق�صود بها تيقن �أو اعلم علم
اليقني واليقني هو ال�شيء الأكيد.
 - 9الرم ��ات  :جم ��ع رم ��ه والرمة ه ��ى الكائنات امليتة
من الطيور واحليوانات النافقة بعد موتها ب�ساعات
يطلق عليها الرمة .
 - 10ال�شج ��ا :كلمة عامية املق�صود بها ال�شقاء والتعب
الناجت من العمل املرهق.
 - 11ملج ��اه  :كلمة عامي ��ة م�صرية تعنى �أنني ال �أجده
�أو غري موجود.
 - 12ال�صاغة :مكان لبيع الذهب واحللى واملجوهرات
الثمين ��ة كالأحج ��ار الكرمية وتتك ��ون ال�صاغة من
جمموع ��ة متج ��اورة م ��ن املح�ل�ات يطل ��ق عليه ��ا
�صاغه.

ت�أليف � /أمل م�صطفى �إبراهيم
عر�ض � /أ�شرف �سعد
م�صر
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من جديد اإلصدارات َّ
الشعبية الخليجية

(( إصدارات مهنة الغوص نموذج ًا))
صنــــاعة الغـــــوص
ت�أليف :عبد اهلل خليفة َّ
ال�شمالن

احلرف
تعت�ب�ر حرفة الغو�ص من �أه ��م و�أقدم ِ
َّ
ال�شعبية يف منطقة اخلليج العربي ،وقد كان لهذه
احلرف ��ة عاداته ��ا وتقاليده ��ا و�أ�صوله ��ا و�أدواتها
ال�ساحرة
وحكاياته ��ا وم�آ�سيها و�أمثاله ��ا و�أغانيها َّ
الت ��ي كان يرددها ال َّنهام املراف ��ق ال َّدائم للغا�صة
يف رحالتهم الأ�سطورية يف موا�سم الغو�ص.
وعل ��ى ال َّدوام �ش� � َّكل الغو�ص جانب� � ًا هام ًا من
مع ��امل َّ
ال�شخ�صية اخلليجية عموم� � ًا وجانب ًا هام ًا
من جوانب الرتاث َّ
ال�شعبي اخلليجي خ�صو�ص ًا.
ونظ ��ر ًا ملكان ��ة الغو� ��ص يف ال�ت�راث َّ
ال�شعب ��ي
اخلليج ��ي �سنق ��دم للقارئ الكرمي نب ��ذة عن �أهم
الإ�صدارات احلديثة يف هذا املجال الهام:
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ح ��ول ه ��ذا املو�ض ��وع اله ��ام �ص ��در حديث ًا
يف املنام ��ة كت ��اب “�صناعة الغو� ��ص” للباحث
الأ�ستاذ “عبد اهلل خليفة ال�شمالن” ،وقد �ضم
الكت ��اب بني دفتيه وعلى مدار � 219صفحة من
القط ��ع املتو�سط كنز ًا ثمين ًا ال يق ��در بثمن لأ َّنه
الأول من نوعه يف هذا املجال الرتاثي الهام.
وتعت�ب�ر ه ��ذه الطبع ��ة ه ��ي الثاني ��ة ،حيث
�أ�ضاف امل�ؤلف َّ
ال�شمالن عليها ونقَّحها و�أ�ضاف
عليها ،وبالتايل فهي طبعة منقَّحة ومزيدة.
و ق ��د �ص ��در هذا الكت ��اب يف طبعته الأوىل
فى القاه ��رة �سنة  ،1975ونفذت من املكتبات
خالل �أ�شهر قليلة كون الكتاب �أول م�ؤ َّلف يتطرق
�إىل تاري ��خ الغو� ��ص بحث ًا عن الل�ؤل� ��ؤ يف منطقة
اخلليج العربي.
و�سنق ��دِّ م للق ��ارئ الك ��رمي مراجع ��ة لهذا
الكت ��اب اله ��ام ال ��ذي �أغن ��ى املكتب ��ة الرتاثي ��ة
َّ
ال�شعبية.
ا�سته َّل الباحث كتابه بعر�ض تاريخي ملا كانت
ت�شته ��ر به مملكة البحرين منذ فجر التاريخ على
م�ست ��وى �أرج ��اء املعمورة من حيث جم ��ال ونوعية
حم ��ار الل�ؤل�ؤ التي
ل�ؤل�ؤه ��ا و�إنتاجي ��ة م�صائده من َّ
يطلق عليها حمل ّي ًا (الهريات).
� -أول ذكر للغو�ص

�أور َد الباح ��ث َّ
ال�شم�ل�ان �أنَّ �أول ذك ��ر للغو�ص
بحث� � ًا ع ��ن الل�ؤل� ��ؤ يف التاري ��خ ُوج ��د يف ملحم ��ة

ال�سكان ،وذلك بع ��د اكت�شاف النفط عام 1932

ال�صناع ��ى اليابان ��ى امل�ستزرع.
ومناف�س ��ة الل�ؤل� ��ؤ ِّ
وق ��د ُقدر ثمن ما ي�ستخرج منه ��ا �سنو ّي ًا من الل�ؤل�ؤ
بقيم ��ة  30مليون روبية يف ذل ��ك الوقت ،و ُي�ص َّدر
غالبية الل�ؤل�ؤ �إىل مدين ��ة مومباي الهندية ،ومنها
�إىل باري�س بفرن�سا.
� -سفن الغو�ص

جلجام� ��ش(  3000عام قبل امليالد) و�أُطلق عليه
ال�سمك ،كما ذك َر امل�ؤرخ الربيطاين “بلني”
عيون َّ
عن “تايلو�س” وهو اال�س ��م القدمي للبحرين �أنها
كانت ت�شتهر بالل�ؤل�ؤ.
 -مغا�صات الل�ؤل�ؤ يف البحرين وم�صائده

تتمي ��ز مغا�ص ��ات البحري ��ن بوف ��رة �إنتاجه ��ا
وج ��ودة ل�ؤل�ؤه ��ا ،لأنَّ التكوي ��ن اجليولوج ��ي لقاع
بح ��ار البحرين ودرجة احل ��رارة و�ضحالة مياهه
املح ��ار،
منا�سب ��ة بدرج ��ة كب�ي�رة لرتبي ��ة ومن ��و َّ
فالكواك ��ب ،وه ��ي ينابي ��ع يف البحري ��ن يخ ��رج
املح ��ار.
منه ��ا امل ��اء الع ��ذب املالئ ��م لإخ�ص ��اب َّ
�أ َّم ��ا �أ�شهر م�صائد الل�ؤل� ��ؤ يف البحرين فهي :هري
بولثام ��ة ،وه�ي�ر بوعمام ��ة ،وهري �شتي ��ة التي تقع
�شمال البحرين.
 -الإن�سان البحريني وحرفة الغو�ص

لقد ا�ستطاع الغ َّوا� ��ص البحريني عرب التاريخ
بقدرته ومهارته �أن يزين العامل باللآلئ الطبيعية
اجلميلة ،حيث خاطر بحيات ��ه وممتلكاته بركوب
�أم ��واج �أع ��ايل البح ��ار وحماربة عوام ��ل الطبيعة
والأه ��وال يف البح ��ث ع ��ن كنوز مدفون ��ة يف بحار
وطنه.
لقد �أجمع جتار اجلواهر على �أنَّ ل�ؤل�ؤ البحرين
يفوق �سائر اللآلئ بهجة ونفا�سة.
وكانت �صناعة الغو�ص بحث ًا عن الل�ؤل�ؤ احلرفة
َّ
ال�شعبية الرئي�سية ل�س ��كان اخلليج العربي عموم ًا
والبحري ��ن خ�صو�ص� � ًا ،وق ��د انقر�ض ��ت �إىل ح ��د
كب�ي�ر ومل يع ��د يزاوله ��ا �إ َّال  1يف املئ ��ة تقريب ًا من

وعن �سف ��ن الغو� ��ص التي كان ��ت تُ�ستخدم يف
�صي ��د الل�ؤل� ��ؤ يف البحرين ينقل الباح ��ث ما �أورده
“النبه ��اين” يف كتاب ��ه «التحف ��ة النبهاني ��ة يف
تاريخ اجلزيرة العربي ��ة» �أنَّ ل�سفن الغو�ص �أنواع ًا
ال�سنب ��وك واجلالب ��وت ،والبوم،
خمتلف ��ة ،منه ��اَّ :
والبق ��ارة ،والبتي ��ل ،والبغلة ،ويطل ��ق البحرينيون
ال�سف ��ن بـ«اخل�ش ��ب» ويرتاوح
عل ��ى جمموع ��ة من ُّ
ع ��دد �سفن الغو�ص ب�ي�ن � 3آالف و� 4آالف �سفينة،
ويع�ّب�رّ ون ع ��ن ابتداء مو�س ��م الغو� ��ص « بالركبة»
وع ��ن االنته ��اء «بالقف ��ال » ،ويطلقون عل ��ى الل�ؤل�ؤ
“قما�شا” واجلواهر “دانات” ،ف�إذا م�ضى برج
من ف�ص ��ل الربيع يخرج ��ون يف �سفنهم ح�سب ما
البحارة حتت رئا�سة النوخذة ،و ي�س ّمون
ت�س ��ع من َّ
الغائ� ��ص غي�ص ًا وال ��ذي يجر حب ��ل الغي�ص �سيب ًا
وامل�ساعد ي�س َّم ��ى ر�ضيف ًا والذي يك ��ون �أ�صغر من
الر�ضيف ي�س َّمى تباب ًا.
ال�سف ��ن البحرينية تخرج �إىل البحر يف
وكانت ُّ
موا�ضع خمتلف ��ة العمق ويتخذ مالكو �أو “نواخذة”
ال�سفن �أ�سماء خا�صة ل�سفنهم م�أخوذة من احلياة
ُّ
مثل معدي ال�صقالوي ،الب�صرة ،بريوت� ،سمحان،
ال�صاروى� ،أبو الكباب .و�أكرب �سفينة غو�ص يف تاريخ
البحرين كانت �سنب ��وك وتعود �إىل عائلة العمامرة
باملح� � َّرق ي�س َّم ��ى « معدى» وقد مت ��ت �صناعته على
�شواط ��ئ املح� � َّرق الغربي ��ة بالق ��رب م ��ن مدر�سة
“الهداي ��ة اخلليفية” ويحمل على ظهره �أكرث من
 200بحار ،وتر�سو غالبية �سفن الغو�ص على �شط�آن
مدينة املح� � َّرق من الب�سيتني �شم ��ا ًال حتى بوماهر
جنوب� � ًا و�شرق� � ًا حتى ح ��ي فري ��ج البوخمي�س .ويف
مدين ��ة احل َّد توجد حوايل � 200سفينة ويف حارتي
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النعيم وال�سلطة � 50سفينة ويف قاليل �20سفينة.
ويف �سماهيج � 5سف ��ن ويف عراد � 5سفن ويف الدير
� 3سفن.
وتتواج ��د �سف ��ن الغو� ��ص يف مدين ��ة املنام ��ة
والبدي ��ع والز َّالق وع�سك ��ر ،وتبع ��د الغا�صات عن
ال�شواط ��ئ حوايل  30مي ً
ال ،وعمقها يرتاوح بني3
و  14باع ًا “حوايل  20مرتا”ً .
 الغو�ص يف كتب امل�ؤرخني وامل َّالحني

يذك ��ر امل� ��ؤرخ الربيطاين “جي جي ��ه لومير”
يف كتاب ��ه “وكي ��ل اخلليج” ،اجل ��زء اجلغرايف �أنَّ
بحار يعملون ب�سفن
يف البحرين حواىل � 20أل ��ف َّ
الغو�ص و جتارة الل�ؤل�ؤ.
كم ��ا يذكر امل�ل َّ�اح العربي الكب�ي�ر “�أحمد بن
ال�ساحلية �أنَّ يف
ماجد” يف �أحد م�ؤلفاته عن املدن َّ
البحرين عدد ًا كبري ًا من مغا�صات الل�ؤل�ؤ وغالبية
النا�س يعملون يف مهنة الغو�ص.
� -أنواع املَ َّحار البحريني

ر�ص ��دَ الباحث عبد اهلل َّ
املحار
ال�شمالن �أنواع َّ
املتواجد يف مياه البحرين ،ومنها ثمانية �أنواع من
حم ��ار الل�ؤل� ��ؤ يف املياه الإقليمية ،وه ��ي تنتمي �إىل
َّ
جن�س «بنكت ��ادا» و�أكرث الأنواع �شيوع ًا و�أهمية هما
املح ��ار وال�صديف ��ي .ويطلق �أه ��ل اخلليج العربي
َّ
كلم ��ة “لول ��و” عل ��ى الل�ؤل� ��ؤ ،والكبرية م ��ن الل�ؤل�ؤ
تدعى “دان ��ة” ولكن الكلمة الدال ��ة وامل�ستخدمة
هي “قما�شة” �أو قما�ش للجمع.
� -أ�سعار الل�ؤل�ؤ

َ
توقف امل�ؤ ّلف عند �أ�سعار الل�ؤل�ؤ ،حيث كان �سعر
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الل�ؤل� ��ؤ يختلف من وقت �إىل �آخر ،حيث يباع الل�ؤل�ؤ
�إىل «الطواوي�ش» وهم جت ��ار الل�ؤل�ؤ الذين يزورون
ال�سفن وقت املغا�ص �أو عند العودة.ويح�صل كل من
ُّ
النوخذة (الكابنت) والغ َّوا� ��ص على ثالثة �أ�سهم،
بينما يح�صل ال�سيب على �سهمني ،والر�ضيف على
�سهم واحد ،والدان ��ات اجلميل (الل�ؤل�ؤة الكبرية
احلجم) التي �أوزانها �أكرب من  30قمعة ،والقمعة
ت�س ��اوي  5يف املئة من الغرام ،و تباع مفردة وثمن
الل�ؤل� ��ؤة حت ��دده خ�صائ�صه ��ا كاحلج ��م ،الوزن،
الربيق ،اللون ،واللآلئ املتو�سطة وال�صغرية تفرز
بح�س ��ب �أحجامها بوا�سط ��ة �إمرارها يف “طو�س”
خا�صة لهذا الغر�ض.
�-أنواع اللآلئ

وهناك  12نوع ًا من اللآلئ البي�ضاء منها:
ـ اليكه البي�ضاء «م�ستديرة نا�صعة البيا�ض».
ـ اليكه النباتي «م�ستديرة �صفراء».
ـ واليكه بطن «وهي ن�صف م�ستديرة كالزرار».
وهن ��اك �أربع ��ة �أن ��واع م ��ن اللآل ��ئ الزرقاء،
منها:
ـ ال�سنجبا�سي «م�ستديرة».
ـ ومغز �أزرق «غري منتظمة ال�شكل».
وهن ��اك خم�سة �أن ��واع من اللآل ��ئ احلمراء،
منها:
ـ اليكه «م�ستديرة».
ـ والب َّدل ��ه احلم ��راء من النوعي ��ة املمتازة« .غري
منتظمة ال�شكل».
ـ وهن ��اك نوع واحد من الل�ؤل�ؤ الأ�صفر ،وهو النور
الأ�سطواين مدبب.
كم ��ا ي�سل ��ط الباحث َّ
ال�شم�ل�ان َّ
ال�ض ��وء على
الت�شريعات والقوانني التي �سنتها مملكة البحرين
حلماية ل�ؤل� ��ؤ البحرين املتمي ��ز ،ويف الوقت نف�سه
حمار الل�ؤل�ؤ
�أخ ��ذت يف اعتبارها تطوير ا�ستخراج َّ
والقي ��ام بالدِّ را�س ��ات واجله ��ود يف ه ��ذا املج ��ال
للحفاظ على هذا الإرث احل�ضاري اجلميل الذي
يذ ِّكرنا ب�أ�صالة الإن�سان البحريني يف ذلك الزَّمن

اجلمي ��ل ،حيث كان يقهر �أعم ��اق البحر وكائناته
املحار وي�ستخرج الل�ؤل�ؤ ،ويجل�س
املفرت�سة لي�صيد َّ
لي�ل ً�ا عل ��ى ظه ��ر �سفينت ��ه ي�ستم ��ع �إىل “ال َّنهام”
وال�ساحرة،
وه ��و يغن ��ي �أغ ��اين البح ��ر احلزين ��ة َّ
وعيونه ترنو �إىل َّ
ال�شواطئ حيث الأهل والأح َّبة.
بقي �أن تعلم عزيزي القارئ �أنَّ هذا الكتاب الق ّيم
ي�ضم بني دفتيه كافة الطقو�س واملمار�سات والتقاليد
َّ
ال�شعبية اخلا�صة بالغو�ص من الألف �إىل الياء.

من أعالم الغوص والبحر
عند قبيلة الرشايدة
ت�أليف� :سعود البعيجاين الديحاين

ال�ص ��ادر حديث� � ًا
ه ��ذا ه ��و عن ��وان الكت ��اب َّ
يف الكوي ��ت مل�ؤلف ��ه الباح ��ث «�سع ��ود البعيج ��اين
الديح ��اين» ،يق ��ع الكت ��اب يف � 229صفح ��ة م ��ن
القطع املتو�سط ويت�ضمن درا�سة ميدانية ا�ستقاها
من �أف ��واه الرواة ،ومن بع�ض امل�ص ��ادر التاريخية
عن �أع�ل�ام الغو�ص ورجاله عن ��د قبيلة الر�شايدة
يف الكويت ،حيث �أ َّرخ ��ت مهنة الغو�ص على الل�ؤل�ؤ
لتاريخ الكويت فرتة طويلة الزَّمن.
يقول الأ�ستاذ الديحاين� (( :إنَّ تاريخ الغو�ص
عل ��ى الل�ؤل� ��ؤ مليء بالأح ��داث العظ ��ام وال�شجون
والأه ��وال ،وكل ه ��ذا ال ن�ستطي ��ع التع� � ّرف علي ��ه
وت�سجيل ��ه �إ َّال م ��ن �أعالم ��ه �أو م ��ن �أفواه ال� � ُّرواة،
وم ��ا يتناولون ��ه م ��ن ق�ص� ��ص و�أحادي ��ث ،فما مت
تدوين ��ه لي�س جميعه  ،فبع�ضه ظ ��ل حبي�س �صدور
ال ��رواة �أو �أ�صحاب ��ه الذي ��ن رحل ��وا دون تعري ��ف
واف ع ��ن �شخ�صياته ��م ،فذهبت معه ��م م�آثرهم
وحكاياتهم)).
وي�شتمل الكتاب على نبذة عن قبيلة الر�شايدة
ومهنة الغو�ص ،واملراحل التي م َّرت بها ،والأهوال
الت ��ي كابدته ��ا ،والأدوات امل�ستعمل ��ة يف الغو� ��ص،
وموا�سم الغو�ص ،والأغاين َّ
ال�شعبية املرافقة لرحلة
الغو�ص ،والكلم ��ات والأ�شعار التي قيلت حول هذه
املهنة و�أ�سماء النواخذة ،وحكايات الغو�ص..

ي�ش�ي�ر امل�ؤل ��ف يف م�سته ��ل كتاب ��ه �إىل �أنَّ
((امل�ص ��ادر وامل�صنف ��ات الت ��ي تناول ��ت الغو�ص
ورجاالت ��ه �أغفل ��ت جزء ًا كبري ًا م ��ن نواخذة قبيلة
الر�شاي ��دة تل ��ك القبيلة التي عرف ��ت بدماثة خلق
�أبنائها و�صفاء ذهنهم ،ومت ّي ��زت بح�سن الع�شرة
واجلوار ،وهم من الذين ت�ألفهم ال َّنف�س وتتوا�صل
معهم بامل ��ودة والألفة ،فهم �أهل كرم وجود و عفة
و�إباء ،وهم ج ��زء رئي�سي من الرتكيب ��ة ال�سكانية
الكويتي ��ة القدمي ��ة واحلديث ��ة� ،ساهم ��وا يف بناء
�صرح وطنه ��م ومار�سوا مهنا �شعبية كثرية بف�ضل
موقع الكويت على اخلليج)).
 -كيفية جمع مادة الكتاب

ال�سن
يقول الباحث (( :كانت مقابالتي لكبار ّ
ممن لهم معرفة بالغو�ص ،وكانت حماوراتي معهم
كفيل ��ة بجم ��ع امل ��ادة التاريخية القدمي ��ة ،فذلك
القدم والبعد الزَّمني قد يكون ن�سبي ًا ،ممن �أدرك
�أح ��د �أعالم كتابنا م ��ن �أقربائ ��ه �أو �أ�صدقائه� ،أو
كان ابنه هو الذي يروي يل ،وبرغم ذلك حر�صت
على �أن �ألتقي امل�صدر امل�ؤ ِّرخ نف�سه ،وحدث ذلك،
لكن ��ه مل يتع ��د �أ�صاب ��ع اليد الواح ��دة .حتى كانت
ه ��ذه الثمرة عم�ل ً�ا ُيعرف من مطالعت ��ه �أ َّنه �شاق
كونه بحث ًا ميدانيا يعتمد على الرواة اعتمادا كلي ًا
فالبعد الزمن ��ي و�ضعف بع� ��ض املعلومات قل�صت
حجم الرتجمة التاريخية ل�صاحبها.
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 -معاناة الغا�صة و�أهوال الغو�ص

ي�ش�ي�ر “الديح ��اين” �إىل �أنَّ البح ��ر وخا�صة
مهنة الغو�ص كانت عمل الرعيل الأول من رجاالت
الكوي ��ت ،وذل ��ك لأنَّ الغو�ص عل ��ى الل�ؤل�ؤ يف ذلك
الوقت ي ��كاد يك ��ون املهن ��ة الوحي ��دة لال�سرتزاق
وك�سب القوت والعي�ش بجهد وتعب وحتطيم الفاقة
التي غزتهم فلما �ضاقت عليهم الأر�ض مبا رحبت
ومل يجدوا �إ َّال البحر مت�سع ًا وم�صدرا للعي�ش.
لق ��د كان البحر بدوره ال�صائ ��غ الذي �ش َّكلهم
وج َّملهم ب�أح�سن و�أقوى �أنواع احللي.
ويحدثن ��ا امل�ؤل ��ف ع ��ن معان ��اة الغا�ص ��ة و�أه ��وال
البحار الذي امتهن الغو�ص يف ذلك
الغو� ��ص�“:إنَّ َّ
الوق ��ت كان ي�ستدين من النوخ ��ذة وح�صيلته من
الل�ؤل� ��ؤ كان ��ت ال ت�س ��دد كامل ديونه ،فله ��ذا الريع
خانات ��ه التي يوزع عليها فالق�سط الأكرب ل�صاحب
ال�سفينة و�ضريبة احلكومة وغريهما مما ال يرتك
َّ
ل ��ه �شيئ ًا ،ويظل ي�ستدين ل�س ��د رمقه ورمق عياله،
ولذلك ن ��زل �إىل معرتك البحر غ�ي�ر � ٍآبه ب�أخطار
الغو� ��ص و�أهواله وخماطره و�أحداث ��ه التي ي�شيب
لهوله ��ا ال ِول ��دان وق�ص�ص ��ه املرعب ��ة الت ��ي تروي
مفارقاته وم�آ�سيه ومتاعبه وم�شاقه وب�ؤ�سه”.
 -رجال الغو�ص عند الر�شايدة

�أفرد الباحث الديحاين ح ِّيز ًا وا�سع ًا النواخذة
الر�شاي ��دة مم ��ن كانت له ��م �صوالت وج ��والت يف
البحار ،وذكرهم باال�س ��م والعائلة ،ومن �أ�شهرهم
كانوا من عائلة الردعان كالنوخذة را�شد الردعان
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ومب ��ارك الردعان ،وم ��ن عائلة العلب ��ان والفرزان
والفج ��ي واملر�ش ��اد وامل�سيل ��م وال�شب ��ال واخلرينج
واملناوروالدويلةوالبالودواجلا�سروال�شنفاوالعربيد
و�سواه ��م ،كم ��ا �أنَّ هناك الكثري من ال ��رواة الذين
ح َّدثوا الكاتب عن �أ�شهر احلكايات املتعلقة بالغو�ص
والنواخذة الذين ينتمون لهذه القبيلة الكرمية التي
ي�شه ��د لها التاريخ ب�أنَّ لرجالها �صوالت وجوالت يف
كل جماالت احلياة يف الكويت قدمي ًا وحديث ًا.
و�أخ�ي�ر ًا لقد ب � َ
�ذل الباح ��ث الأ�ست ��اذ “�سعود
البعيج ��اين الديح ��اين” جه ��د ًا ميداني� � ًا كب�ي�ر ًا
�س َّلط فيه ال�ض ��وء على قبيلة الر�شايدة يف الكويت
الت ��ي امتهن معظم رجاله ��ا مهنة الغو�ص ،ويعترب
ه ��ذا الكتاب �إ�ضافة هام ��ة �إىل �إ�صدارات الرتاث
َّ
ال�شعب ��ي العرب ��ي ،وال�سيما الدِّ را�س ��ات والأبحاث
املتعلقة باحلرفة َّ
ال�شعبية الأوىل التي كانت �سائدة
يف اخلليج وهي حرفة الغو�ص.

رجال الغوص واللؤلؤ
ت�أليف :جمعة خليفة �أحمد ال�سويدي

�ضم ��ن �إ�صدرات هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف
دب ��ي �صدر للباح ��ث جمعة خليفة �أحم ��د ال�سويدي
كتابه ((رجال الغو�ص والل�ؤل� ��ؤ)) ،والكتاب �أقرب
ما يكون للعمل املو�سوعى والتوثيقي ال�شامل لكل ما
يتعلق بحرفة الغو�ص يف الإمارات العربية املتحدة،
وقد توزعت موا�ضيع الكتاب على الأبواب التالية:
 الب ��اب الأول  :نواخذة الغو� ��ص وال�سفر يف دولةالإمارات العربية.
 الباب الثاين :ت�سعرية الل�ؤل�ؤ و�أوزانه. الباب الثالث� :أ�شهر الطوا�شني يف الإمارات. الباب الرابع :مذكرات عن الغو�ص. الباب اخلام�س :املالحة والرياح املحلية. الباب ال�ساد�س� :أمرا�ض الغو�ص و�أخطاره. الباب ال�سابع :بنادر ال�سفن ال�سيارة. الباب الثامن :من �أ�شعار الغو�ص. الب ��اب التا�س ��ع� :أ�شهر مغا�ص ��ات الل�ؤل�ؤ يف دولةالإمارات واخلليج العربي.

-

الباب العا�شر :امل�صطلحات امل�ستخدمة يف �صناعة
ال�سفن اخل�شبية.
 الباب احلادي ع�شر :م�صطلحات الغو�ص والل�ؤل�ؤ. الباب الثاين ع�شر :الأمثال َّال�شعبية البحرية.
ومنها:
« جاور غني و�إال بحر»
وي�ض ��رب املث ��ل به يف اختيار اجل ��ار ،ف�إذا �سكنت
ق ��رب الغني فلرمب ��ا يعطف علي ��ك لأنك ج ��اره ،و�إذا
�سكنت ق ��رب البحر ،فالبحر م�ص ��در رزق ملا فيه من
�أ�سماك وخريات كثرية (�ص.)298
ومنها:
« نوخذين طبعوا مركب»
ال�سفينة التي ت ��دار بو�ساطة
وي ��راد بهذا املث ��ل �أنَّ َّ
ربان�ي�ن تغ ��رق �أو يتعرقل �سريها ،ويق ��ال هذا املثل يف
حال وجود ت�ضارب وازدواج يف امل�س�ؤولية بني �شخ�صني
�أو �أكرث مما يعطل �سري العمل �أو يعرقله( �ص.)285
ويق ��ع ه ��ذا الكت ��اب يف � 313صفح ��ة م ��ن القطع
املتو�سط ،و�سبق مل�ؤلفه جمعة ال�سويدي الذي ي�شغل حالي ًا
من�صب مدي ��ر امل�شروعات الرتاثية يف جمعية الإمارات
للغو� ��ص �أن �أ�ص ��در كت ��اب “الغو� ��ص والل�ؤل� ��ؤ يف دول ��ة
الإم ��ارات العربية املتح ��دة ”2006وكتاب “خارطة
مغا�صات الل�ؤل�ؤ يف الإمارات .”2006
�صور املقال من الكاتب

عبد حممد بركو
�سوريا
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برعاي��ة س��امية من حض��رة صاح��ب الجاللة
الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك مملكة
البحرين حفظه اهلل ورع��اه انطلق يوم االربعاء
 24ابري��ل 2013مهرج��ان التراث الس��نوي في
موس��مه الحادي والعش��رين والذي اس��تمر إلى
األول من مايو.
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�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء يفتتح فعاليات مهرجان الرتاث

وي�ستح�ض ��ر املو�س ��م الثق ��ايف الرتاث ��ي
ه ��ذا الع ��ام رائح ��ة ال�ب�ن الأويل ،وي�صن ��ع
م ��ن الت�أريخ احلقيق ��ي واحلي ��اة الإن�سانية
القدمي ��ة جم ��از رحل ��ة موازي ��ة ،ت�ستعي ��د
املفا�صل التاريخية واحل�ضارية البحرينية.
هذه امل ّرة الذاكرة الزمنية العتيقة ت�ستلهم
حكايا املكان ،وجتيء ب�إرث الهوية والعادات
املجتمعية عرب «املقاه ��ي ال�شعبية» من قلب
ب ��اب البحرين يف �إطار فعلي ل�ضم ��ان ا�ستمرارية
بنتاج
تل ��ك التقالي ��د ،وا�ستع ��ادة التوقيت ولك ��ن ٍ
يتفح� ��ص الأحداث بعني
معا�ص ��ر وتعامل مغاي ��ر ّ
املت�أمل واملراقب.
اجلمي ��ل يف ه ��ذا املو�سم� ،أن القه ��وة ت�ستعيد
عاداته ��ا و�أ�صالته ��ا بعيدً ا .تتخ� � ّذ ذات كرا�سيها،
تعود �إىل بيئتها وترت ّب�ص بالأيدي التي ترفع ّ
وحتط
الأك ��واب عل ��ى الطاوالت .ه ��ذا االنتق ��اء ،ي�سرت ّد
خ�صو�صا �أن ��ه ال يبني
احلي ��اة ب�أج�س � ٍ�اد �أخ ��رى،
ً
�أو ي�ستنب ��ط بيئ ��ة جديدة �أو �شبيهة ،ب ��ل يعود �إىل
ذات امل ��دارج ،حيث الأب ��واب القدمية ،اجلل�سات
ال�شعبي ��ة ،املالمح مبلحها الأبدي الأليف والأروقة
املتع ّرجة بخط ��وط ت�شري �إىل قدر هذه املدينة لأن
تكون حياة نق ّية وعتيقة.

ه ��ذه التوليف ��ة م ��ا بني قل ��ب امل ��كان ون�شاطه
احليات ��ي املعت ��اد ،ت�ستله ��م مك ّون ��ات الثقاف ��ة
واملعي�ش ��ة والنم ��ط الإن�س ��اين ال ��ذي كان ي� ��ؤ ّرخ
حلياته من قلب املقاه ��ي ،حيث اللقاءات اليومية
العفوية ،النقا�ش ��ات ال�سيا�سية واملعي�شية ،مراحل
االكت�شاف ��ات والده�ش ��ة ،والتجريد الت ��ا ّم للرتاث
غ�ي�ر املادي .من ه ��ذا املكان ،ي�ست ��درج مهرجان
ال�ت�راث الت�شكيالت الثقافية واحل�ضارية املتنوعة
ويتقاطع مع فكرة �أن هذه املقاهي هي �سري حياتية
بقيت هنا ،وحان وقت ا�ستيقاظها.
وبالت ��وازي مع ه ��ذا املهرج ��انّ ،
د�شنت وزارة
الثقافة تطبي ًقا �إلكرتون ًيا للهواتف الذكية ،يت�ض ّمن
خارط ��ة املوقع لب ��اب البحرين وتعري ًف ��ا باملقاهي
ال�شعبية.
وكالة �أنباء البحرين
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récipients petits et grands pour
les huiles et les parfums, les
minuscules objets en ivoire,
en poterie ou céramique, les
poudriers, des salières, etc. qui
font partie de ce trousseau.
L’étude porte sur l’habit de la
femme dans plusieurs endroits
du district de Hama ; elle met en
évidence les traits caractéristiques
de cet habit, selon qu’il s’agit de
la campagne du nord de la ville
(la ville de Sourane), de celle du
nord-ouest (les villes de Meharda
et de Sqilbiya), ou de celle du sud
(la petite ville de Kfar Bohom).
L’habit féminin à Hama :
La plupart des femmes de
Hama, et en particulier les plus
âgées, portent la melaya, robe
ample qui couvre la totalité du
corps, elles rabattent également

un épais carré
de tissu sur leur
visage. Les plus
jeunes portent la
noire kherata pardessus laquelle
elles mettent la
hourania qui est
une pièce de tissu
noir de forme
circulaire, ouverte
au milieu ; cette
sorte de châle
sert à recouvrir le cou ou, le plus
souvent, si la femme porte une
blouse ou un chemisier, les flancs
et la poitrine. Le visage est alors
dissimulé derrière un foulard très
fin de couleur noire. Le vêtement
des jeunes femmes a, toutefois,
évolué avec le temps, et l’on peut
à présent les voir porter le taqm
(deux pièces) qui est formé d’une
jupe et d’un veston. Le manteau
est venu tardivement. Mais, même
si nombre de Hamaouites sont
restées fidèles à l’habit traditionnel,
la majorité d’entre elles portent
aujourd’hui des tenues similaires
à celles de leurs congénères dans
les autres provinces de la Syrie.

Saloum Dergham Saloum
Syrie
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L’HABIT
POPULAIRE
FOLKLORIQUE
DANS LE
DISTRICT ET
LA CAMPAGNE
DE HAMA
(SYRIE)

L’habit traditionnel folklorique
dans le district et la campagne de
Hama constitue l’un des éléments
importants du patrimoine arabe
authentique de cette région de la
Syrie. Il est, en même temps, l’une
des meilleures illustrations de son
identité culturelle et l’un des traits
distinctifs de son folklore. Les
Hamaouites, hommes et femmes,
se sont toujours distingués par
la beauté de leur patrimoine
vestimentaire, à quelque saison
qu’il renvoie. L’intérêt que la
femme accorde à la tenue qu’elle
va porter commence avec le
choix du trousseau de la mariée
qui précède le déroulement de la
cérémonie du mariage. Les vieilles
tablettes et les anciens manuscrits
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montrent qu’un tel intérêt remonte
à des milliers d’années. Des
écrits du temps des Sumériens
attestent en effet avec un grand
luxe de détails l’importance que
le trousseau de la mariée revêtait
pour les populations de l’époque.
Dans un écrit remontant à l’âge de
bronze, la reine Ahat Milko a, par
exemple, dressé une liste précise
des éléments de son trousseau
avec le détail des objets et bijoux
en or sertis de pierres précieuses
qu’elle a reçus ; elle cite également
la vaisselle en or, les habits et les
tissus les plus précieux, le lit en
ivoire, les meubles en bois rare
ou en ébène ornés, par endroits,
de lapis-lazulis, les ustensiles
en bronze, les chandeliers, les

Ses principales caractéristiques
sont :
1 – Les rues sont étroites et
sinueuses.
2 – Les commerces (sing.
doukkan ; pl. dakakin) sont
à un seul niveau ; le souk ne
compte pas d’habitations.
3 – La zone du souk se ramifie
en plusieurs secteurs, chacun
consacré à un certain type
de marchandise ou de métier.
Des bâtiments entourent le
souk qui viennent compléter
ses activités, ce sont des
bâtiments réservés au séjour
des commerçants et de leurs
familles et au stockage des
marchandises.

Certains

bâtiments

sont

réservés aux hammams, et la ville
compte de nombreuses fontaines
publiques.
Notons, enfin, que la ville a
construit et orné ses édifices en
recourant aux matériaux locaux,
héritage d’une tradition et d’un
savoir-faire

populaires

venus

des époques les plus lointaines.
Les matériaux utilisés par les
anciens Yéménites sont en effet,
aujourd’hui encore, en usage.
Ali Saeed Saif
Yémen
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deux types : les puits propres
à chaque habitation et les puits
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publics. Sanaa a ceci
de particulier qu’elle n’a
jamais bénéficié d’un
cours d’eau régulier et
n’a eu d’autre choix
que d’exploiter ses eaux
souterraines. Elle se
distingue également par
le marna’a, ingénieuse
structure qui sert à faire
monter l’eau du fond du
puits vers les bassins.
Le souk est l’un
des endroits les plus
typiques de la ville ; il est
l’aboutissement matériel
d’une civilisation qui
s’est étendue sur des millénaires,
depuis l’époque antéislamique.

coupe la ville, que ce soit dans le
sens de la longueur ou de la largeur.
Souvent, d’ailleurs, le promeneur
débouche inopinément sur une
impasse et doit revenir sur ses
pas.
Mais, qui veut parler de Sanaa
doit d’abord s’arrêter sur les
formes architecturales de ses
édifices et sur l’ornementation si
caractéristique de ses façades
qui font que la ville s’offre au
visiteur comme un tableau sorti
des mains d’un grand artiste.

Les maisons de Sanaa
sont hautes ; la plupart
comportent de trois à
sept étages. Rares et le
plus souvent inexistants
sont les éléments saillants
que l’on trouve sur ces
façades. Le long des
rues les bâtiments sont
serrés les uns contre les
autres, formant ainsi un
seul mur. La plupart des
demeures donnent, à
l’arrière, sur une grande
maqchama car le patio
est toujours transformé
en un jardin extérieur sur
lequel s’ouvre la maison.
Mais la beauté de la ville
réside surtout dans la
distribution harmonieuse
autant que suggestive des
couleurs, se répartissant entre
ocre, rouge, blanc et rouge, mais
aussi dans la subtile organisation
des ouvertures qui s’agrandissent
d’étage en étage, s’épanouissant
dans le mofraj (la fenêtre la
plus haute) qui est, de par sa
conception et son bois ouvragé,
un véritable œuvre d’art.
Pour son approvisionnement
en eau, la ville de Sanaa a toujours
compté sur ses puits qui sont de
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LE PATRIMOINE MATERIEL POPULAIRE
DE LA VIEILLE VILLE DE SANAA

La ville de Sanaa est en tant
que tout considérée comme
un patrimoine populaire, et ce
patrimoine est présent dans les
multiples édifices que la ville a
conservés à l’intérieur de ses
vieux remparts : habitations de
différents
types,
mosquées,
vergers (maqachems), hammams,
fontaines publiques, puits, etc.
Les habitants de cette ville
se sont transmis, génération
après génération, ce patrimoine
qui appartient à la civilisation
universelle et dont les principales
caractéristiques seront relevées
au terme de cette étude.
Le plan de la ville consiste en la
juxtaposition de haras (quartiers)
fermés
et
peu
structurés
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qui présentent l’aspect de
constructions en gradins, la ville
ayant été bâtie sur le flanc d’une
colline, en une suite de cercles
concentrqiues. Chaque hara
dispose d’une petite place que l’on
appelle sarha de forme irrégulière
et qui se situe, en général, au
croisement
de
nombreuses
rues. Certaines parties de ces
haras constituent des groupes
d’habitations accessibles par une
seule issue et donnant, chacune, à
l’arrière, sur un verger (maqchama)
que l’on peut considérer comme
le poumon de cette unité de
voisinage.
Quant aux rues, elles sont
étroites, sinueuses et de faible
longueur. Aucune d’entre elles ne

l’enseigner aux villageois.
La troupe de Jajouka a
développé des formes musicales
liées au soufisme et au paganisme.
Les strophes mélodiques se
succèdent pendant des heures
et la musique se transforme
en chant, public et chanteur
finissant par communier dans
un état proche du vertige et de
l’inconscience. Les villageois
autant que les grands amateurs
de cette musique ne tarissent
pas d’éloges sur ses vertus
magiques et thérapeutiques.
Cette réputation s’est étendue
aux villages environnants au point
que de nombreuses personnes
souffrant de paralysie, de troubles
psychiques ou de stérilité se
rendent aujourd’hui encore à
Jajouka en espérant trouver la
guérison grâce à ses mélopées
soufies et à la baraka de Sidi
Ahmed el Cheikh. Mais outre ces
croyances liées au soufisme, les
musiciens ont joué un rôle important
dans la propagation de coutumes
païennes et le développement
des danses endiablées. Ainsi des
femmes stériles qui croient qu’il
suffit que le danseur habillé de
peaux chèvres appelé Boujloud
les touche, au cours de la danse,

avec un rameau d’olivier pour
qu’elles deviennent fécondes.
La troupe appelée The masters
musicians of jajouka, créée par
Bachir El Attar, sur la suggestion
de son ami Mick Jagger, a acquis
une stature internationale, ses
albums se vendent à des milliers
d’exemplaires et sa musique a
été adoptée par de nombreux
cinéastes de Hollywood. Mais
l’avènement mercantile de cette
musique spirituelle dont beaucoup
estiment qu’elle a été dévoyée
ne fait pas l’unanimité chez les
compatriotes d’El Attar qui, du
reste, ne fit guère bénéficier le
village de sa réussite matérielle.
Jajouka fut ainsi amenée à
s’opposer à son enfant célèbre en
créant une seconde troupe pour
préserver le patrimoine authentique
du village. On imaginera aisément
les avatars à l’échelon de Jajouka
de la rivalité entre deux troupes,
l’une tournée vers le marché
international, l’autre jalouse de
son art ancestral, mais l’une et
l’autre composées d’artistes liés
par d’étroits liens de parenté.

Saïd Boukrami
Maroc
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éponyme) qui s’étaient établis à
Tanger a littéralement ébloui des
spécialistes tels que Brian Jason
ou l’écrivain Paul Bowles, lequel
croyait, au départ, qu’il était
venu à Tanger pour une mission
spécifique de collecte musicale
dans la partie nord du Maroc
pour la Fondation Rockefeller et la
Bibliothèque du Congrès, au terme
de laquelle il serait rentré chez
lui sans idée de retour. Bowles
enregistra, en arpentant la région
du Rif, 205 pièces témoignant
de l’exceptionnelle richesse de la
musique des tribus de Ketama,
de Tahla, d’El Hoceïma, de Taza,
du Nadhor, de Kasr el Kébir, de
Berkane, etc. Mais il s’est attaché
à ce patrimoine musical qui plonge
ses racines dans l’histoire et les
mythes ancestraux de l’homme
marocain au point de décider de
s’installer définitivement à Tanger
où il demeura jusqu’à sa mort. De
la musique il passa naturellement
au récit et au roman, trouvant dans
la culture et les paysages du Rif,
mais aussi en ses musiciens autant
qu’en ses conteurs populaires une
source d’inspiration inépuisable.
L’une
des
observations
importantes dégagées par Paul
Bowles concerne la gémellité
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qui a toujours existé entre cette
musique de la montagne et
la danse, car ces prestations
musicales allient les instruments à
percussion (bendir, tabl – tambour)
aux instruments à cordes (ghîta)
ou à vent (mizmar). Mais ce sont
les cheikhs de la musique tribale
du village de Jajouka qui ont
proprement ébloui Bowles, lequel
révéla au monde cette musique
qui était enfouie au fin fond des
zones montagneuses. Celleci devait par la suite, grâce aux
travaux de nombreux spécialistes
en ethnologie musicale, connaître
un succès planétaire.
Proche de Kasr el Kébir, le
village de Jajouka (ou Jahjouka)
qui compte cinq cents âmes
est devenu, d’abord pour sa
musique, puis pour son dialecte et
ses traditions ancestrales, un cas
d’école pour les anthropologues.
Certains historiens rattachent la
musique de Jajouka à l’oeuvre
d’un saint homme appelé
Sidi Ahmed el Cheikh qui est
considéré comme le fondateur du
village et l’homme qui a introduit
l’Islam dans la région, mais qui fut
surtout un philosophe et un poète
inspiré. Il fut le premier à intégrer
la musique à l’art du poème et à

dite des desperados, mot qui
désignait les hors-la loi de l’entredeux guerres et des années 50.
Cette dernière musique nous
fournit de précieuses informations
sur la vie, entre errance et
détention, de ces desperados.
Robert Palmer, Professeur de
musique et critique au New York
Times, a, lui aussi, enregistré de
nombreuses pièces de blues
et collecté une grande quantité
d’œuvres cubaines qui furent
ensuite diffusées par les plus
grandes maisons américaines de
disques. L’Anglais Hew Tracy a, lui,
accompli un travail considérable
de collecte de la musique
africaine (Congo, Zimbabwe,
Mozambique, etc.), et, même si
son entreprise n’était pas dénuée
d’arrière-pensées coloniales, ses
enregistrements demeurent un
document unique, tant sur le plan
musical qu’ethnologique, cette
musique étant en soi une source
d’information non seulement
sur les interactions mélodiques
produites par la rencontre de
cultures différentes, mais aussi
sur la vie de ces populations
africaines obligées d’émigrer de
pays en pays pour aller travailler
dans les mines d’Afrique du sud.

Un travail similaire a été accompli
par Aline Danilo qui a recueilli de
rares spécimens de la musique
populaire de l’Inde ou par le
fondateur de la collection « Terre
des hommes », Jean Malaurie,
qui a enregistré d’innombrables
mélodies des esquimaux du
nord du Canada, mélodies qu’il
considérait comme autant de
messages adressés aux hommes
d’aujourd’hui et de demain.
L’exploration des différentes
formes de musique des peuples
a, en fait, longtemps relevé de
l’initiative individuelle, celle de
chercheurs passionnés par la
découverte et la sauvegarde
d’œuvres témoignant d’un riche
patrimoine culturel. Les groupes
de rock qui se sont formés
dans les années 60 ont souvent
cherché, à l’instar des Beatles et
des Rolling Stones, à enrichir et à
renouveler leur propre musique en
puisant dans l’héritage de peuples
lointains. Brian Jones s’est, pour
sa part, grandement inspiré de
la jajouka marocaine, musique
que l’auteur étudie de près dans
ce travail, en tant que modèle de
créativité populaire.
La musique des jbalas
(montagnards de la région
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d’un faible intérêt pour ce qui est
l’objectif central de toute musique,
à savoir l’ouverture sur l’autre, de
telles recherches ont permis de
consigner une mémoire musicale
qui aurait pu disparaître avec
l’entrée de l’Europe dans ce qui
allait devenir la Première guerre
mondiale.
De
grands
compositeurs
européens ont donc intégré
à leurs œuvres des formes
mélodiques provenant d’aires
géographiques qui leur étaient
étrangères, ce qui leur a permis de
récupérer des tonalités mais aussi
des instruments appartenant à
la tradition populaire. Une telle
ouverture a largement contribué
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à l’enrichissement de la musique
européenne et à la production de
nouvelles formes mélodiques.
Pour les spécialistes de la
musique anthropologique, ils
ont eu le mérite de collecter
des musiques relevant d’autres
cultures, notamment celles qui
étaient menacées de disparition,
et de leur consacrer d’importantes
études. Ils ont ainsi offert aux
chercheurs un vaste éventail
d’œuvres musicales, certaines
écrites, d’autres pas. On citera
l’exemple d’Alain Lemax dont
les enquêtes approfondies sur la
musique américaine constituent
une véritable référence en ce qui
concerne le blues ou la musique

AL JAJOUKA :
LA MUSIQUE
MAROCAINE
DES ORIGINES

La musique des peuples
appartient à une seule famille
où ce sont les mêmes rythmes,
les mêmes sonorités qui coulent
dans les veines de chacun, se
reproduisant et essaimant à partir
des mêmes origines. C’est ce qui
explique sans doute le constant
intérêt des Arabes pour les
musiques des autres peuples. Un
tel intérêt où la curiosité se mêle
à la fascination pour les autres
modes rythmiques a également
amené de grands compositeurs
occidentaux, à chercher leur
inspiration dans des formes
musicales telles que la musique
turque (Mozart) ou arabe (la Carmen
de Georges Bizet, par exemple,
ou le Boléro de Maurice Ravel).
Beaucoup de compositeurs se

sont, de leur côté, attachés à faire
revivre la musique populaire de
leurs pays d’origine. L’un des cas
les plus célèbres est celui du duo
formé par les Hongrois Kodaly et
Béla Bartok qui entreprirent une
véritable action d’avant-garde
en procédant à la collecte d’un
héritage musical, quintessence
de l’âme roumaine, hongroise et
serbe, qui était voué la disparition
et qu’ils ont su enregistrer et
conserver à leur manière.
De
telles
recherches
musicologiques n’étaient certes
pas dénuées d’arrière-pensées
nationalistes, en rapport avec les
problématiques de l’identité liées
aux crises de l’époque, mais,
même si elles furent le signe
d’un certain repli identitaire et
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et à la vie de l’âme ne peut que
garantir la continuité de ces rites,
quels qu’en soient les références
ou les origines que nous tentons, à
travers nos recherches historiques,
nos fouilles archéologiques ou nos
enquêtes anthropologiques de
déterminer. Le périple de la foi est
étroitement lié chez les hommes
à celui de la vie. Mircea Eliade a
écrit : « Le sacré est un élément
de la structure de la conscience
et non une étape de l’histoire de
cette conscience. »
A cela il faut ajouter que
l’isolement de ces régions et les
faibles contacts qu’ils ont avec
le monde extérieur suffisent
à expliquer leur très grande
ouverture sur l’héritage religieux
ancestral. Lorsque nous abordons
un tel legs culturel en tant qu’il est
un ensemble d’us et coutumes
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et une partie indissoluble de
l’identité de chaque individu ou
communauté humaine, quelles
que soient ses racines religieuses
et culturelles, voire ethniques,
nous nous donnons les moyens
d’assurer la survie d’une mémoire
vivace du patrimoine et de
la culture tant spirituelle que
matérielle de nos pères, face
à toute invasion extérieure qui
tente de modifier la structure
et les composantes sociales et
culturelles des hommes.

Mohamed Naceur Siddiki
Tunisie

verdoyantes ont toujours servi à
la fabrication de médicaments
populaires en même temps
qu’elles entrent dans des
mélanges servant à la fabrication
d’un encens qui est brûlé, surtout
au cours de « la nuit sacrée »
(veille du 27e jour du ramadan),
par diverses populations, en
particulier celles du Djérid.
L’innéité (fîtra) conjuguée à la
culture faite de tous les savoirs
que la mémoire des peuples
a accumulés reste vivace et
profondément enracinée dans
l’esprit du « croyant », en dépit
de tous les apports extérieurs et
de toutes ces intrusions guère

adaptées aux spécificités du
milieu et de la culture sociale et qui
tentent de faire obstacle aux règles
et normes de la communauté.
Cette continuité innée est toujours
présente dans la littérature
populaire, qu’elle concerne la
liturgie, la vie quotidienne ou,
même, cette coutume qui fait
que la foi du charbonnier (que les
Arabes appellent « la foi des vieilles
gens ») est partie intégrante du
sacré, au sens religieux du terme.
Que les populations restent
attachées dans leurs haltes
comme dans leur nomadisme
aux sollahs (les hommes de bien)
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verdure dans les déserts et les
forêts puis attendant avec la plus
grande impatience que revivent
les végétaux et recommence
le cycle de la vie. Et ce fut ainsi
qu’il créa une divinité liée à la
vie et à la fécondité qu’il appela
en Mésopotamie Ashtart, en
faisant dans la région du Machreq
la mère suprême de l’espèce
humaine. Cette même divinité prit
le nom de Tanit au Maghreb, dans
la Carthage punique. Dans l’une
et l’autre de ces civilisations l’âme
de la forêt s’est incarnée dans
les arbres, tirant sa sacralité de
l’esprit et non de l’être physique
de ces arbres.
Cette divinité est connue dans
toutes les civilisations, de la
Chine à Babylone, à l’Arabie, à
l’Egypte pharaonique, à Carthage
et au pays des Numides et des
Amazighs du Maghreb central
(Algérie) et du Maghreb « le plus
éloigné » (le Maroc actuel).
Cet animisme avec ses rites
est toujours vivant et demeure
inséparable de l’homme en ce qu’il a
de plus inné, ainsi qu’on le voit dans
un grand nombre de régions de la
Tunisie, et en particulier à l’intérieur
du pays où il existe historiquement
une grande diversité d’ethnies. On y
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trouve en effet les descendants des
tribus arabes des Hilaliens ainsi que
ceux des tribus d’origine numide et
amazigh.
Située à l’intérieur de l’actuelle
Tunisie, la région des steppes,
où s’étaient établis les derniers
royaumes byzantins, dont le siège
était à Sufetula (l’actuelle Sbeitla)
et qui couvraient l’ensemble de
ces zones semi-arides, s’étendait
à l’époque jusqu’à Hydra (ville
à la frontière de l’Algérie). Elle
a connu, notamment dans les
milieux ruraux, des rites en
rapport avec le sacré qui étaient
dévolus au « Green Spirit ». Les
acacias (‘ar’ar) les plus âgés ont
fait l’objet d’une véritable ferveur
populaire en raison de la sacralité
et de la spiritualité dont ils étaient
investis. De l’encens était brûlé
et des bougies étaient allumées
en l’honneur de ces arbres
dont l’enceinte était entourée
d’un muret afin que les fidèles
accomplissent leurs rites en toute
sécurité.
En tant qu’arbre, au sens
matériel, le ‘ar’ar a donné lieu à
divers usages en rapport avec
les traditions des populations
locales : on en extrait le goudron,
et ses feuilles qui sont toujours

LES CROYANCES POPULAIRES
DANS LES STEPPES TUNISIENNES

Le patrimoine culturel et
spirituel des peuples est, de par
son rayonnement sur les arts, les
savoirs et les autres domaines
d’activité intellectuelle, un champ
vivace et fécond pour tout véritable
travail de création. Il constitue en
soi, dans le même temps, un
stimulant, une force d’impulsion
sur la voie de tout essor culturel
et même de tout projet de
renaissance de l’esprit. Ce
patrimoine représente également
une
source
irremplaçable
d’enrichissement cognitif, ne
serait-ce que parce qu’il témoigne
de notre profond cheminement à
travers les siècles ainsi que de la
mémoire de nos pères.
Le rapport de l’homme au

« Green Spirit » (l’esprit vert)
s’établit dès le commencement du
voyage de l’homme en ce monde.
Doué de raison, l’homme accorda,
dès la nuit des temps, une attention
particulière aux végétaux ; il leur
conféra une sacralité sans égale
depuis qu’il prit la mesure de tous
les changements survenant sur
la surface de la terre, au rythme
des saisons, avec, au printemps,
les plantes qui poussent et
les arbres qui reverdissent et,
à l’automne, les feuilles qui
jaunissent puis tombent. On
comprend que l’homme ait vécu
dans un état d’inquiétude face
à ces changements de la nature
et à l’alternance des saisons,
observant la disparition de la
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us et coutumes arabes les
plus authentiques et les plus
profondément enracinés.
6 – Al Qods est considérée comme
la ville où la citadinité a vu le jour
avant de s’étendre au reste du
monde ; elle est entourée de
villages où elle puise sa maind’œuvre et dont les habitants
viennent souvent vivre dans
ses murs à la recherche du
pain quotidien, y apportant
leurs traditions, ainsi que les
rites et les cérémonies qui
accompagnent leurs festivités
et leurs périodes de deuil.
7 – Des sentences et proverbes
populaires se sont attachés à Al
Qods et à Al Khalil (Hébron) où
l’on décèle une incitation à venir
s’installer dans ces deux villes ;
citons, à titre d’exemple : « Qui
consent à vivre de peu vivra à
Al Qods et Al Khalil » et « Nul
ne connaît la faim à Al Qods et
à Al Khalil ».
L’étude s’achève sur un ensemble
de recommandations :
1 – Soutenir et de renforcer
les coutumes et traditions
populaires
constructives,
notamment celles qui appellent
à consolider les liens d’amitié,
d’amour des autres, de
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coopération, de cohésion et
d’unité.
2 – Sensibiliser et œuvrer à
former les jeunes à travers
l’organisation d’ateliers et de
séminaires spécialisés.
3 – Elaborer un plan d’action
en vue de documenter les
us et coutumes populaires
des différentes régions et
communautés.
4 – Inciter les facultés des lettres
et de l’éducation dans les
universités palestiniennes et,
plus généralement, arabes à
consacrer des cursus et des
programmes de recherche à ce
patrimoine arabe authentique.
5 – Exhorter les médias locaux
et les chaînes satellitaires à
réaliser des reportages sur les
coutumes et traditions locales
en les mettant en parallèle avec
ceux des autres peuples arabes,
dans le cadre des évolutions
liées à la mondialisation.

Idriss Mohamed Jeradat
Palestine

révélées, et demeure le lieu
vers lequel convergent les
cœurs des pèlerins chrétiens
et musulmans et ceux des juifs
les plus pieux.
2 – La Palestine a également
été, tout au long de l’histoire,
le siège des chefs politiques,
car celui qui détient pouvoir en
Palestine et dans sa capitale Al
Qods a une réelle influence sur
le destin du monde, et chaque
événement qui affecte ce
pays et sa capitale fonctionne
comme un « thermomètre »
des relations entre les nations
du monde.
3 – La Palestine en tant que
tout, et Al Qods en particulier,
constituent un jalon essentiel
dans l’histoire des civilisations
universelles ; elles ont marqué
de leur empreinte toutes les
cultures autant qu’elles ont
été une aire de convergence
et d’interaction des relations
sociales entre les groupes,
communautés,
races
et
ethnies, unies par les liens de
l’affection, de la tolérance, de
l’entente, de l’amitié, de l’action
collective et de la communion
autour des mêmes valeurs et
traditions authentiques.

4 – De là vient cette interaction
sociale si fortement présente
qui explique l’impact étendu
des us et coutumes du pays
de Cham (la grande Syrie).
Mais la grave situation qui
a profondément bouleversé
la vie des Palestiniens –
occupation et judaïsation de
la Palestine et d’Al Qods,
blocus, isolement imposé par
la force aux populations, d’un
côté, et, de l’autre, évolutions
technologiques envahissantes
et profonds changements
de la physionomie et des
infrastructures du pays – a
par bien des côtés modifié la
structure sociale et le mode
de vie des Palestiniens, les
changements
produisant
toujours, dans ces cas, un effet
boule de neige.
5 – Les agissements visant à
la judaïsation du pays et à
l’effacement
de
l’identité
des
habitants,
lesquels,
se sentant menacés dans
leur vie, leur habitat et leurs
moyens
d’existence,
ont
encore davantage renforcé
l’attachement des citoyens à
la Ville sainte, à son arabité,
à son identité autant qu’aux
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1 – Quelles sont les coutumes
les plus répandues à Al
Qods (Jérusalem) et dans
la campagne environnante,
lors des fêtes et des jours de
deuil ?
2 – Quelles sont les traditions
les plus largement suivies à Al
Qods (Jérusalem) et dans la
campagne environnante ?
3 – Quels sont les termes et
expressions populaires les plus
utilisés en rapport avec chaque
coutume et tradition ?
L’étude a permis de dégager
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un ensemble de résultats dont les
plus importants sont :
1 – La Palestine, dont la capitale
Al Qods est justement appelée
Zahrat al Madaîn (« la fleur – la
quintessence – des villes », cette
appellation est souvent donnée
par les Arabes à Jérusalem),
a acquis, en raison de sa
position géographique à midistance des trois continents,
une place importante sur le
plan commercial ; la ferveur
populaire l’a, d’autre part,
associée à la sacralité car elle
fut le berceau des trois religions

COUTUMES ET TRADITIONS
ANCESTRALES DANS LES FETES
ET LES JOURS DE DEUIL CHEZ LES
HABITANTS DE LA VIEILLE VILLE D’AL
QODS/JERUSALEM

L’étude a pour but de faire revivre
les aspects positifs du patrimoine
palestinien afin de développer
cet héritage et de contribuer à
sa préservation, tout en oeuvrant
à alléger les souffrances que les
jeunes endurent, du fait de lois et
règlements non écrits mais liés à
des us et coutumes populaires, et
d’aider cette partie de la population
à affirmer sa personnalité, une
personnalité
palestinienne
profondément
attachée
aux
objectifs patriotiques, nationaux
arabes et religieux qui sont ceux
de leur peuple.
Il convient de noter qu’une telle
recherche fait partie des trop rares
travaux consacrés à ce sujet.
Les
coutumes
consistent

en des faits, gestes et modes
de
comportement
émanant
spontanément du groupe et dont
la finalité est de renforcer les liens
ainsi que la cohésion entre les
membres de la communauté.
Ces coutumes acquièrent un
caractère général lorsqu’elles
se développent sur une large
échelle.
Quant aux traditions, elles
consistent en un ensemble
de règles de comportement
relatives à un environnement,
une communauté ou un milieu
précis, et fonctionnent à l’instar
des coutumes sur la base de
l’imposition et de la contrainte.
L’étude essaie de répondre aux
questions suivantes :
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d’une réalité sombre imposée par
les conditions dans lesquelles il
vit. Il a notamment trouvé dans
le conte populaire le moyen de
réaliser ce qu’il n’a pu accomplir
dans la vie réelle. Le conte est en
effet porteur d’une signification en
rapport avec les comportements
et la morale ; il contribue à remettre
en question divers aspects de la
vie sociale, politique, etc., tout en
apportant un réel divertissement
aux auditeurs, notamment en
meublant leurs veillées.
Compte tenu de l’importance
du patrimoine, il nous incombe
de :
1 – Œuvrer constamment à
préserver ce patrimoine, à
le faire revivre et à le rendre
présent en tant que source
d’inspiration
dans
notre
existence afin qu’il demeure
perpétuellement présent dans
les esprits.
2 – Encourager ceux qui se sont
attelés à l’étude du patrimoine,
et créer des commissions
spécialisées pour assurer le
suivi de leur travail sur des bases
solides et bien structurées afin
que leur travail se développe
dans les meilleures conditions.
3 – Œuvrer à faire participer les
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étudiants des départements de
langue arabe et de sociologie
dans les universités à la collecte
de ce patrimoine conformément
à la répartition géographique
de ces institutions.
4 – Intégrer l’enseignement
du
patrimoine
populaire
aux programmes scolaires
et
universitaires
pour
faire connaître aux jeunes
générations leur civilisation
dans toute son étendue et son
ancienneté.
5 – Veiller à la protection de ce
patrimoine par toutes les voies
et moyens face aux menaces
de l’occupation et aux défis de
la mondialisation ; et n’épargner
aucun effort pour récupérer le
patrimoine spolié.

Nejia Al Hammoud
Palestine

la langue, du patrimoine et de
l’intérêt ». C’est en étudiant le
patrimoine populaire que l’on met
en lumière les innombrables points
de convergence entre les enfants
de la nation arabe ; et c’est cette
étude qui peut contribuer au
dépassement des difficultés et
des divergences qu’affronte cette
nation.
D’un autre côté, l’étude de ce
patrimoine permet d’approfondir
le sentiment d’appartenance
chez le citoyen et de renforcer
l’enracinement du peuple dans
sa culture. Ce type d’étude est
en outre le meilleur moyen de

découvrir la culture du peuple qui
s’est accumulée et disséminée
à travers les âges ainsi que les
contours de la personnalité
nationale des hommes, dans
ses multiples aspects. On peut
donc dire que c’est là un facteur
important dans la propagation du
sentiment national et patriotique
chez les enfants de chaque peuple,
en raison de la révélation au cœur
du patrimoine de motifs et d’idées
profondes à travers lesquels se
perpétuent la personnalité et
l’identité de la nation.
Face aux défis et aux forces
de la mondialisation qui sont
devenus une menace centrale
pour le patrimoine en raison
de l’action pernicieuse qui s’y
poursuit pour saper les liens
entre le passé de la nation et son
présent, l’étude du patrimoine
constitue un acte de résistance.
Elle permet en même temps de
faire connaître au monde la réalité,
les racines, l’identité, la culture,
l’ancienneté et l’authenticité de
cette nation. Le patrimoine, en
tant qu’il est l’expression sincère
des sentiments et aspirations
spirituels et nationaux de la nation,
a permis au peuple palestinien de
trouver une brèche pour parler
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contes populaires et une lecture
interprétative des finalités de
chacun de ces récits.
Le patrimoine populaire revêt
une grande importance pour
les peuples ; il est l’une des
conditions pour qu’un groupe
humain existe en tant que peuple
et soit capable de préserver son
identité et l’unité culturelle de ses
enfants. C’est à son aune que se
mesure la civilisation, l’ancienneté
et l’authenticité d’une nation. En
étudiant le conte populaire l’homme
réalise ce qu’il n’a pu accomplir
dans la vie réelle, en raison des
défis extérieurs et intérieurs
auxquels son peuple comme tant
d’autres se trouve confronté, qu’il
s’agisse du colonialisme ou de la
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mondialisation dont l’action a pour
fin la destruction de son héritage
culturel. L’étude de ce patrimoine
constitue
une
précieuse
contribution au renforcement des
liens entre le passé et le présent
de chaque nation. Le patrimoine
populaire arabe est l’un des piliers
essentiels du nationalisme arabe,
compte tenu de tout ce qui le
distingue du patrimoine des autres
peuples et des similarités qui
rendent la plupart des régions du
monde arabe si proches les unes
des autres, notamment en ce qui
concerne les genres narratifs les
plus importants.
Les fondements du nationalisme
arabe sont « l’unité du sang, de

LE CONTE POPULAIRE PALESTINIEN
ENTRE IDENTITE ET MONDIALISATION

Le patrimoine est le pilier central
sur lequel repose le sentiment
national arabe. C’est un facteur
essentiel à la préservation de
l’identité et à la transmission de la
ferveur nationaliste et patriotique
aux enfants de la nation. Le
conte populaire constitue l’épine
dorsale du patrimoine populaire,
en raison de ses liens étroits avec
les expériences par lesquelles les
hommes sont passés depuis les
temps les plus reculés.
Parler du conte populaire
autour de la thématique de
l’identité et de la mondialisation
c’est parler du rôle important
que joue le patrimoine dans
l’approfondissement du sentiment
d’appartenance de tout homme

à sa terre et à sa patrie. L’auteur
définit, dans ce cadre, le conte
populaire en en soulignant les
principales
caractéristiques :
la
transmission
héréditaire,
l’élimination des détails, la
souplesse, le renouvellement, les
coïncidences voulues.
Les
contes
populaires
recensés au sein de la société
palestinienne diffèrent selon le
contenu du récit et les fonctions
qui sont assumées. Les types de
contes les plus importants sont :
le conte réaliste et social, le conte
animalier, le conte merveilleux, le
conte humoristique.
L’étude se fonde sur une
approche descriptive et analytique,
à travers l’examen de quelques
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entre les forces contraires ou
antagoniques au service d’un
système de valeurs et d’intérêts
particuliers. Ces idées sousjacentes à l’action de l’homme,
telle que représentée par le conte,
sont le plus souvent subsumées
par la thématique du combat entre
le bien et le mal, combat dont la
finalité est la reproduction des
valeurs culturelles et religieuses
constitutives du cadre à l’intérieur
duquel évolue la société – à
moins que cette finalité ne soit
de contribuer à l’émergence de
nouvelles idées en phase avec les
mutations sociales.
Le conte représente également
un prolongement de la vie
sociale d’un groupe ou d’une
communauté
particuliers,
y
compris dans ses séquences les
plus invraisemblables. Car « des
entités imaginaires, totalement
étrangères, en apparence, au
monde réel, tels que les djinns des
contes, par exemple, peuvent dans
leur structure comportementale
être tout à fait semblables, ou, du
moins, liées de façon significative
à ce que révèle l’expérience vécue
d’un groupe social précis ».
Le conte populaire développe,
dans les différentes régions du
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monde, des thèmes et des motifs
qui reproduisent le rapport avec
l’autre antagonique, comme le
djinn ou la goule (l’ogre) dans
le conte merveilleux, ainsi que
nous le constatons à l’examen
de certains types de contes de
l’oasis de Fejij. Ces contes sont
également porteurs de nombreux
rites et croyances communs qui
remontent à la nuit des temps
et qui sont liés à la thématique
du sacrifice des animaux, de la
superstition, du mauvais sort, etc.,
thématique indissociable de la vie
et des légendes des peuples. La
raison en est que ces récits sont
étroitement liés à la vie sociale
comme c’est le cas pour toute
création littéraire ou artistique.
« On ne peut désormais concevoir
qu’il y ait contradiction à affirmer
qu’un lien étroit unit la création
littéraire à la réalité sociale et
historique ainsi qu’aux imaginaires
créatifs les plus puissants. »

Abdelkader El Hajari
Maroc

se retrouvent d’une version à
l’autre, le contenu du conte ne
peut qu’évoluer avec le passage
d’un groupe et d’une culture
à l’autre. Une telle circulation
que nous appelons « voyage
à travers les cultures » est de
nature à renforcer le caractère
collectif du conte, si bien que de
production narrative à caractère
local celui-ci se transforme en
une manifestation culturelle de
dimension mondiale, et d’une
création collective témoignant
d’une expérience humaine et
existentielle particulière en une
création universelle porteuse
d’une expérience qui est celle de
l’humanité tout entière.
Car cette expérience est,
de façon générale, la même,
par-delà les particularités et les
dissemblances entre les sociétés.
« Peut-être l’un des nombreux
résultats
de
la
recherche
anthropologique est-il que l’esprit
humain, malgré les différences
culturelles qui existent entre
les multiples composantes de
l’humanité, est-il le même, ici
et là, avec toujours les mêmes
potentialités. »
L’unité de l’expérience humaine,
en tant qu’elle constitue un tout,

celle de l’esprit humain, en général,
et celle de la nature sociale de
l’homme qui fait que le conte est
voué à voyager en permanence
représentent autant de facteurs
essentiels à la production d’une
culture narrative propre à générer
indéfiniment
des
structures
narratives qui présentent de
grandes similarités, et qui sont
parfois quasiment identiques,
et axées autour des mêmes
idées fondamentales : intensité
de l’expérience existentielle des
hommes, combat de l’homme
pour sa survie, domination de la
nature, lutte, au sein de la société,
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années. Les moyens de transport
étant alors bien trop rudimentaires
pour raccourcir les distances et la
durée des périples, les voyageurs
se munissaient d’une bonne
provision de récits pour meubler
leurs loisirs et alléger la longueur
et les angoisses du voyage.
Nul doute que la structure
narrative du conte qui le distingue
des autres genres littéraires, avec
ses multiples séquences, ses
épisodes plus étonnants les uns
que les autres, ses péripéties
multiples et enchevêtrées, sa
trame complexe et chargée de
conflits et de périls, où alternent
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triomphes et déceptions, attentes
et supputations, ne fasse de ce
type de narration un travail collectif
fait pour étonner et captiver. Et l’on
comprend le grand succès que
ces contes rencontrent auprès du
public, toutes catégories sociales
confondues, d’autant que leur
caractère oral ne peut que les
libérer du carcan de la langue. En
effet, le récepteur ne les mémorise
pas selon un ordre contraignant et
prédéterminé, il retient simplement
les événements narrés, avec
leurs détails les plus précis ainsi
que certaines formules, des
strophes poétiques ou chantées,
des proverbes ou des dictons
qui s’insèrent dans sa structure
narrative, qu’il reproduit, par la
suite, selon son optique et dans
la langue qui est la sienne.
Le discours d’un conte est en
effet un discours toujours ouvert,
souple et rebelle à toute fixation,
car le caractère oral de ce type
de récit et surtout le processus
de circulation et de transmission
ainsi que les changements induits
par la multiplicité des destinateurs
et des destinataires ne peuvent
que se traduire par un travail
de reconstruction continue. Si
certaines constantes du récit

analysés dans cette étude, comme
une
entreprise
merveilleuse
destinée à nous enchanter,
tout en suscitant en nous des
interrogations sur la nature de ce
voyage, l’essence du merveilleux,
les significations profondes de
la narration, l’existence ou non
d’une structure paradoxale qui
organise le récit, et, si oui, sur le
lieu focal de cette structure.
Un tel questionnement est
de nature à nous rapprocher du
sens profond du conte de l’oasis
de Fejij, de la pensée collective
qui se cache dans les replis de
ses structures narratives orales,
des préoccupations de l’individu
et du groupe au sein de la
communauté oasienne, de leur
façon de se représenter le monde
et l’autre, à travers le concept de
voyage en tant que celui-ci est un
parcours en direction de l’autre,
pour le rencontrer et le connaître
ou, au contraire, pour l’investir et
se prémunir contre ses méfaits,
ou, encore, pour le découvrir et
comprendre les mécanismes de
sa pensée.
Cette réflexion ne vise pas
à apporter, ici, des réponses
catégoriques
et
définitives,
mais à poser des questions qui

puissent servir de base à un projet
scientifique ayant pour but l’étude
du conte populaire dans l’oasis de
Fejij, d’un point de vue nouveau qui
mette en évidence la créativité de
la production narrative populaire
et sa place dans le devenir de la
culture.
Le conte populaire est un récit
oral et une création humaine
collective qui a vocation à
traverser les frontières et à devenir
universelle. Il s’agit en effet d’une
forme d’expression qui, depuis les
temps les plus anciens, se prête
mieux qu’aucune autre à migrer à
travers les cultures. La transmission
orale joue un rôle essentiel dans
ce processus, dans la mesure où
elle devient un moyen d’échange
des narrations ouvrant la voie à
des ajouts stimulants qui trouvent
à s’intégrer au conte grâce à
l’intervention des compétences
collectives au plan de l’imaginaire
et de la créativité. Des échanges
aussi intenses témoignent de ce
processus d’inter culturalité que
les groupes humains poursuivent
inlassablement en se frottant
les uns aux autres, dans de
nombreux contextes, tels que les
voyages à des fins commerciales
qui duraient des mois, voire des
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LE VOYAGE
MERVEILLEUX
DANS LES
CONTES
POPULAIRES
DE L’OASIS DE
FEJIJ

Le conte est l’un des sujets
d’étude les plus en vogue de
la
critique
contemporaine.
Cet engouement s’explique,
en premier lieu, par la grande
expansion de ce type de récit
qui constitue un genre littéraire
narratif, fondé sur l’oralité et
caractérisé par son étrangeté et
ses péripéties captivantes. Le
conte populaire est une œuvre
collective qui n’est pas liée à un
auteur, une œuvre qui transcende
les lieux et les frontières et dont
on ne sait à quelle date exacte
elle a été conçue. Le conte
reste également une énigme en
raison de la charge symbolique,
tant culturelle qu’existentielle,
dont il est porteur, une charge
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commune à tous les hommes et
présente dans toutes les régions
du monde, par-delà les identités
et les spécificités locales.
Le caractère merveilleux du
conte populaire est en soi la
marque d’une inventivité et d’une
créativité qui imprègne l’univers
imaginaire et la structure narrative
de ce type de récit qui est soumis,
dans au cours de sa transmission
orale, à des rites spécifiques.
Nous citerons notamment, ici, le
récit légendaire qui donne une
place centrale à des faits et à des
réalités qui sortent de l’ordinaire.
Le voyage dans le conte
populaire de l’oasis de Fejij
apparaît, à travers les échantillons

d’existence et de la pérennité de
leurs anciennes fonctions ou de
l’émergence de fonctions nouvelles
qui leur sont attachées.
Par culture savante, l’auteur
désigne la culture reconnue et
diffusée par l’institution officielle,
culture qui est prise en charge,
protégée et promue par l’Etat ou
ce qui en tient lieu, à travers des
stratégies, des planifications et
des moyens de communication
élitistes ou de masse.
La différence entre ces
deux formes de culture repose
essentiellement sur le rôle
important que joue la collectivité
dans
la
conservation,
le
renforcement et la transmission de
la culture populaire, transmission
où l’oralité joue un rôle central,
tandis que la culture savante est,
par excellence, celle produite
par l’élite c’est-à-dire par des
individus ; sa transmission s’opère
au moyen de l’écrit.
La culture populaire algérienne
a connu des phases de contact et
de complémentarité avec la culture
savante de la société, mais elle a
également connu des situations
de rupture et d’incompréhension,
au gré des périodes historiques
et de la nature du pouvoir en

place, lequel consacre la coupure
lorsqu’il est étranger, les canaux
de communication se rétablissant
à chaque fois qu’apparaît un
système politique émanant de la
société elle-même.
L’effort de l’auteur porte,
dans cette étude, sur l’ensemble
des pratiques culturelles que la
communauté algérienne a connues
et continue à connaître depuis
l’époque ottomane, pratiques
qui se fondent sur l’arabe et les
dialectes locaux en tant que mode
d’expression. Sont essentiellement
abordées les formes d’expression
artistique qui ont pour base le
langage, avec, parfois, la mise en
évidence de certaines particularités
propres à telle ou telle époque, à
telle ou telle région, à telle ou telle
forme littéraire, ou à tel ou tel grand
créateur. L’étendue de l’enquête
est essentiellement liée aux
enregistrements ou documents
disponibles, l’accent étant mis
le plus souvent sur le matériau
littéraire, en raison de la formation
de l’auteur et des quelques
acquis réalisés en Algérie dans ce
domaine.
Abdelhamid Bouraiou
Algérie
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CONTACTS ET RUPTURES DANS
LES RAPPORTS ENTRE CULTURE
POPULAIRE ET CULTURE SAVANTE
L’EXEMPLE DE L’ALGERIE

http://www.shababadrar.net/vb/threads/7373/

L’étude porte sur un ensemble
de questions relatives à la nature
du rapport de la culture populaire
à la culture savante en Algérie,
depuis l’ère ottomane jusqu’à
nos jours. L’auteur se penche
sur quelques exemples liés à des
étapes historiques précises de la
production culturelle où ce rapport
se manifeste de façon éclatante.
Mais il convient, en premier
lieu, de souligner que la notion
de culture populaire a fait
l’objet de vastes débats entre
les spécialistes, en raison des
ambiguïtés liées à l’interaction
entre cette notion et d’autres
portant des dénominations aussi
différentes
que
« patrimoine
populaire »,
« héritage
ou
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œuvres populaires », « folklore »,
« patrimoine immatériel », etc.,
dénominations qui désignent
les mêmes matières culturelles,
mais en leur conférant d’autres
significations et en renvoyant à des
champs sémantiques différents.
L’étude part d’une conception
de la culture populaire en tant
que celle-ci est constituée de
l’ensemble des symboles, formes
d’expression
artistiques,
de
croyances, de représentations,
de valeurs, de normes, de
techniques, d’us et coutumes, de
types de comportements hérités,
de génération en génération et
perpétuées au sein de la société à
raison de l’adaptation de ces formes
culturelles aux nouvelles conditions

exemplaire qu’il importe de
pérenniser et de développer
afin qu’elle avance aussi loin
que possible dans la réalisation
de ses objectifs.
Cette
action
d’avantgarde témoigne également
des progrès que le Ministère
bahreïni de l’Education et de
l’Enseignement n’a cessé
d’accomplir pour jeter des
ponts entre l’école et des pans
entiers de la culture nationale
longtemps occultés. Outre
l’avancée que cela représente
pour
l’enseignement,
un
tel acquis a une indéniable
dimension civilisationnelle et
permet de mesurer les percées
accomplies par le Royaume du
Bahreïn dans le champ dela
pédagogie moderne.
Cette
enrichissante
coopération ne pouvait que nous
réjouir profondément. Nous y

avons vu l’accomplissement
d’un rêve que nous ne croyions
pas voir un jour se réaliser.
Tous nos hommages, donc,
au Ministère de l’Education
et de l’Enseignement, avec à
sa tête le Docteur Al Nuaimy,
ainsi qu’à la Direction des
Programmes, aux experts en
pédagogie et aux spécialistes
que nous avons été honorés
de rencontrer et avec lesquels
nous avons mené un dialogue
fécond.
Nous avons réellement senti
que, d’une certaine façon, les
efforts d’une vie n’auront pas
été menés en vain.
					
LA CULTURE POPULAIRE
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Editorial

n’a donc pas tardé à élaborer le
contenu de cet enseignement
qui porte pour l’essentiel sur les
différents aspects de la culture
populaire. Les principales
manifestations et les multiples
développements de cette
culture ont été regroupés
dans un dossier pédagogique
qui a été mis entre les mains
des élèves de l’enseignement
secondaire, au cours des
toutes dernières années.
Ce succès ne s’est guère
démenti et la matière n’a cessé
de susciter les réactions les
plus positives. LA CULTURE
POPULAIRE a, de son côté,
accompagné,
depuis
le
début, cette expérience en
prodiguant
constamment
ses
encouragements
aux
institutions
scolaires,
en
établissant un contact étroit
avec les intervenants les
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plus influentssur le terrain,
en fournissant les lycées en
numéros de la revue et en en
consacrant la présence dans
les bibliothèques scolaires.
Pour renforcer ces contacts,
le Professeur Khalid Abdallah
Al Khaja, Directeur des
Programmes au Ministère de
l’Education et de l’Enseignement
du Royaume du Bahreïn, a invité
LA CULTURE POPULAIRE à
collaborer à l’élaboration du
cursus consacré à la culture
populaire. Un groupe de
travail conjoint formé d’experts
appartenant aux deux organes
a ainsi œuvré à définir le
contenu scientifique et les
besoins de ce programme en
l’enrichissant d’illustrations et
d’enregistrements audiovisuels
puisés dans les archives de la
revue.
Il s’agit là d’une coopération

LES ACQUIS DE LA CULTURE
POPULAIRE DANS LES RECENTS
PROGRAMMES DE L’EDUCATION
ET DE L’ENSEIGNEMENT DU BAHREÏN

L’entrée de la culture populaire
dans les récents programmes
des institutions scolaires du
Royaume du Bahreïn est à la fois
un acquis et un enrichissement
pour la culture nationale du
Royaume, en raison même de
la diversité, de la profondeur et
de la fécondité du patrimoine
populaire. Une telle décision
est révélatrice de la hauteur de
vues des éminents pédagogues
qui veillent sur le Direction des
Programmes de ce Ministère
que dirige avec tant de sagesse
Son Excellence le Ministre
Majed bin Ali Al Nuaimy,
épaulé par une élite de cadres
administratifs, d’experts et de
spécialistes.
Mais il est certain que
l’importance d’une telle matière
n’aurait pas été perçue sans les
efforts pionniers qui ont attiré
l’attention sur sa valeur et sur la
lacune qu’a pu représenter dans
la formation des générations
successives l’oubli où elle avait
été tenue, pendant de longues
années. Ces efforts ont en
effet permis de rapprocher
l’héritage populaire de l’école

Editorial

et de l’intégrer au cursus suivi
par les jeunes élèves. Ils ont, en
outre, jeté les bases cognitives
et didactiques qui en font une
matière tout à la fois attrayante
et propre à être enseignée selon
les normes de la science.
La tâche n’était pas aisée, au
départ, mais la passion, la foi
et la force de l’argumentation
tout autant que la prise de
conscience de la valeur de cette
matière ont fini par emporter
l’adhésion des responsables et
des spécialistes de la Direction
des Programmes qui ont décidé,
dans un premier temps, de faire
du cours de littérature populaire
un projet expérimental, mené
à petite échelle, dans le cadre
de cinq lycées d’enseignement
secondaire. Les résultats furent
stupéfiants, car non seulement
les élèves des deux sexes ont
réagi avec enthousiasme à
ce nouvel enseignement mais
les pédagogues en charge de
cette matièreeux-mêmes ont
assumé avec la plus grande
ardeur leur mission et appelé à
ce que l’expérience fût élargie.
La Direction des Programmes
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Women’s folk costumes in
Hama
In Hama, most women,
especially older women, wear
a Milayah or black Abaya that
covers their entire body; the older
women also cover their faces with
a black veil. Young women wear a
jacket over a long skirt, while the
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younger generation wear a
manteau or coat, and are more
likely to dress like women in other
provinces.

Salloum Dergham Salloum
Syria

Folk Costume
in Syria’s Hama
Province and
Countryside

Folk costume in the Hama
province is one of the most
significant symbols of heritage in
the region. The people of Hama
are distinguished by the gorgeous
clothes they wear in all seasons.
The preparation of bridal
trousseaus has been a subject
of great interest for a thousand
years, and Hama is no exception.
According to historical documents
and cuneiform writings and
drawings, in Syria the preparation
of wedding garments has been
significant throughout history.
In the archives of the Royal
Palace in Ugarit, (now Ras Shamra
near Latakia in Syria), there is
a document stamped with the
King’s seal detailing the bride’s
trousseau from the Princess of
Amuru’s wedding to the King of

Ugarit; the document dates back
to the Bronze Age. Inscribed on a
clay tablet, the list includes gold
jewelry set with precious stones,
tableware,
golden
vessels,
clothing, textiles, an ivory bed,
wood and ebony furniture inlaid
with precious stones, pots and
pans, bronze items, candleholders,
tweezers, braziers, containers for
oil and perfume, objects made
of ivory, pots of cosmetics, and
ceramic items.
This study will review women’s
clothing in several parts of Hama,
including the city of Soran in the
rural north, the cities of Mharda and
Alsagalbeh in the rural northwest,
the eastern rural city of Salmiah
and the southern countryside
town of Kafarbuhum.
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buildings
have
decorative
frames around the windows.
The buildings are designed to fit
together and they form a long wall
along the street. The structures
are harmonious, and colors range
from brown to red and black.
The city of Sanaa has residential
and public wells; people relied on
groundwater due to the scarcity
of running rivers.
Souks (markets) are among
the city’s most prominent features
and material heritage. Since the
pre-Islamic period, Sanaa has
been known for its souks and
they still have distinctive features
including:
• Winding, narrow streets
• Single-storey shops that do
not have apartments above
them
• Smaller
souks
that
specialize in a commodity
or craft
Around the souk, there are
facilities for brokers, merchants
and the animals they ride in
addition to the stores. The city
also has facilities such as public
baths and fountains.
Just as their ancestors did,
the people of Sanaa use local
materials to build and decorate.
Ali Saeed Saif
Yemen
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The Material Folk Heritage
of the Old City of Sanaa

The city of Sanaa’s
material folk heritage is
represented in the houses,
mosques, gardens, public
baths, fountains and wells
that the city maintains within
its old walls.
City
planners
opted
for a system of closed
neighborhoods
due
to
the land’s hilliness and
twisting roads. A typical
neighborhood would include an
open area known as ‘Sarha’,
which serves as a meeting point
between roads. Around this
‘Sarha’, we usually find residences
grouped with a garden in the back
(Al Miqshamah), which served
as recreational space for the
residents.
Most streets are short, narrow

and twisting; none of the streets
stretch the whole way across the
city, and some streets end in culde-sacs.
Sanaa is renowned for
its historic architecture with
impressive decorative elements.
Most of Sanaa’s buildings have
multiple floors; built before
skyscrapers,
seven-storey
buildings are common. Most
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village’s founder and the man
who brought Islam to the village.
Considered one of the greatest
philosophers and a talented poet,
he was the first to combine music
with his poetry and introduce it to
the village.
The art of playing music for
Jajouka’s bands is related to
Sufism and paganism. The bands
would play drums, flutes, the riq,
(a kind of tambourine), and the
harp for hours. After a long period
of playing music, they would
start singing, and the singer and
the audience would enter into a
trance state. The villagers and fans
believe the music has magical and
healing abilities.
The use of music as a form of
treatment spread to neighboring
villages, and people who were
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paralyzed, mentally ill or impotent
used to make pilgrimages to
Jajouka hoping to be healed by
the Sufi rhythms and the blessings
of Sidi Ahmed Sheikh.
The spiritual and healing rhythms
are not the only characteristics of
Jajouka’s music; musicians were
also very important in rural and
ethnic customs and traditional
dances. The dancer, who wears a
goatskin, is usually referred to as
‘Bu Julud’, (one who is covered
in skins). Bu Julud is a symbol of
fertility, and if Bu Julud touched
a woman with an olive branch
during the dance, she would
become fertile.
Said Bu Krami
Morocco

Moroccan
Music in
Jajouka

Jajouka, which is located
on the sides of the Qasr Al
Kabir in northern Morocco,
has a population of 500,000.
Its houses are painted a bright
white with blue windows and
doors, and cacti, olive trees
and rocks surround the village.
With its ancient history, this
village and its music, language
and customs are a model for
anthropological study.
The village’s music reflects the
tribal and ethnic diversification
of ancient Morocco. A major
part of Moroccan and African
folkloric culture, the music
reflects the long history of the
original Moroccans.
Some historians associate

Jajouka’s music with Sidi Ahmed,
the Sheikh referred to as the
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historically diverse ethnicities. The
Arab Hilali tribes and the tribes
of the Sabasib region, which is
the geographic location of the
last Byzantine kingdom, perform
rituals for the Green Spirit.
Here and in the surrounding
rural area, people revere Juniperus
phoenicea trees by burning
incense and lighting candles; the
trees are fenced off to create a
safe space for believers. People
make tar from these trees, and
the leaves are used in medications
and mixed with incense during the
month of Ramadan.
The search for Truth and
Good keeps Man connected to
natural phenomena and keeps
religious rituals alive; beliefs are
closely related to a Man’s natural
surroundings. As Mircea Eliade
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said, “The sacred is an element
in the structure of consciousness,
not a stage in the history of
consciousness.”
It is worth noting that the
region’s isolation and limited
interaction with the outside world
explain why people still follow their
ancestors’ religious practices.
This cultural heritage represents
customs, the personal identity of
individuals or groups, and religious
beliefs. Preserving this heritage
will preserve the memory of
generations and the spiritual and
material culture of the ancestors;
a culture that is currently under
threat.
Mohammed Nassir Sidiqi
Tunisia

Folkloric Beliefs in
Tunisia’s Sabasib

All forms of cultural and
spiritual folkloric heritage offer
fertile ground for creativity and
encourage cultural developmental
projects. Representing our history
and our ancestors> memories,
this heritage is an important
source of knowledge.
The relationship between Man
and the ‘Green Spirit’ was one
of humankind’s early existential
concerns. Throughout history,
people have given plants attention
and care and seen them as sacred,
observing the changes of Nature’s
four seasons as the green leaves
of Springtime’s trees yellow and
fall in Autumn.
These
phenomena
made
people anxious. Man questioned
the dearth of greenery in the
deserts, and lived in a constant

state of worry about time and its
influence on the cycle of life; he
eagerly awaited the return of the
plants> spirits and the next phase
of the cycle of life. He created
gods associated with fertility and
life, such as Mesopotamia>s
Ishtar - the Great Mother of the
human race in the East - and
Tanit, the spirit of the forest and
chief deity of Carthage in the
Punic Moroccan region.
The sacred spirit of the forests
is known to all civilizations, from
China to Babylon, to the land of
Dilmun in the Gulf, Pharaonic
Egypt, Carthage and Alnomdaan
Amazigh of central Algeria, and to
what is now Morocco.
This sacred spirit still exists in
many areas of Tunisia, especially
the interior where there are
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place from which civilization
spread
to
other
cities.
Surrounding villages supply
Jerusalem with its workforce
and handicrafts, so villagers
moved to Jerusalem to work.
They imported their traditions
and customs as well as their
joys and grief.
7. Folkloric sayings and proverbs
related to Jerusalem and
Hebron, such as “Those who
are satisfied with little, live in
Jerusalem and Hebron” and
“The people of Jerusalem and
Hebron never know hunger”
made people want to live in
these places.
The study makes several
recommendations, the most
important follow:
1. Support and encourage positive
folkloric customs and traditions
that
promote
kindness,
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closeness,
cooperation,
harmony and unity.
2. Create awareness and train the
younger generation by offering
workshops and specialized
training courses.
3. Create a work plan for the
documentation of the various
sects and groups’ folkloric
customs and traditions.
4. Encourage Palestinian and Arab
art colleges’ and education
colleges’ interest in authentic
heritage.
5. Encourage local mass media
and satellite channels to report
on local customs and traditions
and to compare them to
customs and traditions in
other Arab countries in light of
globalization.
Idris Saqr Jaradat
Palestine

Jerusalem also has sacred
significance.
2. Jerusalem has been a
headquarters
for
political
leaders and decision-makers
throughout history; those who
rule Palestine - with Jerusalem
as its capital - control the
entire world, and anything
that happens in Palestine
and Jerusalem is meaningful
throughout the world.
3.
Palestine,
particularly
Jerusalem, is a meeting point for
all civilizations. It is a gathering
place for many sects, races and
dynasties connected by bonds
of love, tolerance, compassion
and social solidarity, and by a
system of values and authentic
traditions.
4. Relations with neighboring

countries are very significant,
and Levant traditions have
influenced Palestinian society.
However, the catastrophic
conditions affecting Palestine
and
Jerusalem
the
Occupation, Judaizing, the
obliteration of identity, the
imposition of forced isolation
- and rapid technological
advancements and changes in
infrastructure have also led to
lifestyle changes.
5. Attempts to obliterate identity,
Judaizing and the threat to
the people’s lives, homes and
livelihoods have strengthened
people’sconnectionstoJerusalem
and its Arab identity, traditions
and authentic customs.
6. Jerusalem is considered the
birthplace of civilization and the
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Authentic Customs and Old
Joy and Grieving Traditions in
Old Jerusalem: Prophet David’s
Corner in Jerusalem as an
Example

This study aims to renew,
develop and preserve the positive
aspects of Palestinian folklore in
an effort to lessen the suffering
of the younger generation, who
are subject to unwritten laws,
traditions and customs; the study
also aims to strengthen Palestinian
identity with its national, pan-Arab
and religious aspects.
Customs refer to actions, objects
and conduct that serve to fulfill
the group’s needs and purposes
by strengthening bonds and
promoting homogeneity among
group members. Traditions are
the set of behavioral rules relevant
to particular natural surroundings,
sects or environments.
The study attempts to answer
the following questions:
• What are the common
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joy and grieving traditions
in Jerusalem and its
suburbs?
• What are the common
customs in Jerusalem and
its suburbs?
• What folklore terms are
relevant to each custom or
tradition?
The study has reached several
conclusions, the most important
of which follow:
1. Palestine’s capital Jerusalem
is referred to as ‘The Flower
of Cities’ due to its geographic
location as the meeting point
for three continents, which
made it a significant center
for commerce. As the cradle
of three major religions and
a destination for Christian,
Muslim and Jewish pilgrims,

The most important pillars of
Arab nationalism are the single
race, language, heritage, and
general interest. By studying
heritage, we can identify many
points of similarity among Arabs,
and such studies can minimize
differences and ease conflicts in
the Arab world.
On the other hand, the study
of heritage and folklore deepens
the sense of national belonging,
reveals aspects of culture that
have accumulated and been
passed down through the ages,
and reveals aspects of the national
character. Folkloric studies play
an important role in reviving
nationalism
and
preserving
identity.
Studies and research in the
field of heritage and folklore can
help us to face the challenges of
globalization, which threatens the
natural link between nations and
their history.
For Palestinians, folklore offers
a means to sincerely express
the nation’s emotions, and a
refuge from the painful reality of
challenging conditions. Folktales
have always had ethical and
moral themes; they criticize social
and political conditions in an
entertaining and humorous way.
The following steps should
be taken in order to preserve
heritage:

1. Preserve
and
protect
heritage, and revive it to
ensure it remains a source of
inspiration for the members
of society, and stays alive in
people’s minds throughout
time.
2. Encourage and support
researchers and people
interested in folkloric studies
and
form
specialized
committees to supervise
them, and organize their
work.
3. Involve students in Arabic
and sociology departments
at universities in heritage
collection and recording
according
to
their
geographic locations.
4. Include the study of folk
culture in syllabi at schools
and universities so that the
younger generation learn
about this field of study.
5. Work to preserve heritage
and to protect it against the
threats posed by Occupation
and globalization, and
attempt to recover heritage
that has been stolen.

Najiah Al Hmoud
Palestine
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The Palestinian Folktale:
Identity and Globalization

http://www.thaqafa.org/Main/DataFiles/Contents/Files/Images/20103/laaabosef2.jpg

Heritage is one of the main
pillars of Arab nationalism; it plays
an important role in preserving
identity and promoting nationalism
and patriotism. Folktales are the
backbone of folklore, because
folklore has been closely related
to the human experience since
ancient times.
This study discusses the
importance of heritage and its
role in enhancing people’s sense
of belonging to a land or country.
The study defines the folktale by its
most important characteristics: it is
inherited, it doesn’t go into detail,
it is flexible and subject to change,
and it includes coincidences. The
study also addresses the patterns
of folktales in Palestinian society
based on the differences in the
tales’ content and function; the
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most prominent patterns are
social reality tales, stories about
animals, mythical stories and
entertaining humorous tales.
The study uses the descriptive
analytical approach to analyze
some common folktales in
Palestine and interpret their
themes.
Heritage is a key factor in the
link between a nation’s past and
present. Heritage is vital for peoples,
and an essential condition for their
existence, identity and cultural
unity; heritage is the real indicator
of a nation’s civilization and
originality. By researching heritage,
nations may be able to consolidate
their identities, which face external
and internal challenges such as
colonization and globalization,
which dilutes national heritage.

and acting as their companions
during long journeys because
they are filled with suspense and
enthralling due to the narrative
techniques, long overlapping
events,
sophisticated
plots,
victories and defeats, and
techniques that build anticipation.
The audience member will
usually not remember a certain
version of the folktale’s narrative,
but he will remember the narrative
event with all its details, including
the facial expressions, body
language, songs, poems, and
words of wisdom. The audience
member can reproduce the
narrative tales based on his
perspective and language so folk
culture travels from one person
to another, from generation to
generation, and from culture

to culture, thereby becoming
universal rather than being limited
to a certain group or community.
The cross-cultural nature of folk
literature reveals anthropological
factors proving that the human
experience is universal, and the
existence of collective global
themes reflect the human desire
to subdue nature, defeat evil and
experience happiness.
By referencing supernatural
phenomena such as jinns, ghosts
and the old beliefs associated with
religious offerings, superstition
and bad luck, Figuig folktales
symbolize the challenges we face
in reality.
Abdul Qahar Al Hajjari
Morocco
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Traveling between Cultures
in Folktales

Folktales are one of the most
important focuses for modern
criticism. Today, literary criticism
pays great attention to folktales
as they represent narrative - an
oral literary genre - and they
have specific ways of creating
suspense.
Folktales are a collective
product with no known author;
their collective nature allows them
spread beyond borders, regions,
and even history because no
specific date can be attached to
their origin. Folktales have always
been loaded with cross-cultural
and emotional symbols. Exoticism,
mystery and the supernatural are
also dominant features of folktales,
particularly mythical folktales.
Traveling is one of the most
important themes of the folktales
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of the Figuig oasis, and it is an
example of the above-mentioned
exotic nature of the tales.
The traveling described in the
tales reflects the thoughts of the
collective, the concerns of the
individuals and society in the
oasis, and their perceptions of the
world and the Other.
This paper aims to pose
important questions that may
serve as a starting point for a
scientific project that includes
a comprehensive study of the
folktales in Figuig and their creative
narratives.
Throughout history, folktales
have played a major role in the
passing down of culture and the
exchange of knowledge.
Folktales have also played a
major role in entertaining travelers

http://www.shababadrar.net/vb/threads/7373/

care, and it is developed through
elite strategies, plans, and media.
The major difference between
the two cultures is that in folk
culture, the masses play an
important role in preserving
and disseminating the cultural
production orally, while the elite
play an important role in producing
formal culture and preserving it by
writing and recording it.
The history of folk culture in
Algeria has been through different
forms of integration with formal
culture, and times when it has
been threatened during various
historical periods and political
regimes, particularly colonial rule,
which seeks to distance people

from their heritage.
The paper focuses on the
cultural features of Algerians
during Turkish rule; these features
were expressed in Arabic and
in local dialects. The paper will
also consider artistic forms of
expression based on language
and its different manifestations,
taking into consideration the
historical period, the geography,
the literary genres and those who
were famous in the literary and
creative scenes.
Abdul Hamid Bourayu
Algeria
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The Relationship
between Folk
Culture and Formal
Culture in Algeria

This paper aims to discuss
issues related to folk culture and
its relationship to formal culture
in Algeria from the Turkish era
through various stages of cultural
production.
First, we must be aware that
the term ‘folk culture’ causes
controversy among scholars
because it is confused with
terms such as heritage, folklore
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and non-material
heritage. In this
paper, we base
our
discussion
on the definition
of folk culture as
a set of symbols,
means of artistic
expression,
b e l i e f s ,
perceptions,
values, standards,
techniques, customs, traditions
and behavioral patterns that have
been handed down through the
generations and that have survived
modifications to their old functions
or acquired new functions.
Formal culture is the culture
adopted and propagated by official
organizations. Formal culture
receives the state’s attention and

A Word from the Editor
Folk Culture Curricula now being
taught at Bahrain’s modern schools

The addition of folk culture to
the curricula at modern schools
run by Bahrain’s Ministry of
Education is an achievement
for Bahrain’s diverse, deep and
rich culture. It proves that the
educators in charge of curricula
at the Ministry of Education are
both wise and farsighted; we are
grateful to Education Minister Dr.
Majid bin Ali Al Nuaimi and to
the administrators, experts and
specialists.
This subject would not have
received the attention that is its
due without efforts to highlight its
importance and the significance
of its absence in schools; further
efforts went into making it
accessible to schoolchildren and
designing an interesting syllabus.
The shift wasn’t easy, but
dedication, faith, awareness and
the subject’s value convinced
leaders, the Directorate of
Curricula and specialists to
experiment on a limited scale in a
handful of secondary schools. The
experiment proved successful;
students responded well and
teachers sought to develop the
syllabus.
In response, the Directorate
of Curricula created secondary
school teaching materials that

Editorial

cover the various aspects of folk
culture.
From the beginning, the Folk
Culture Journal has been a keen
supporter of this initiative, working
with the relevant parties and
influential figures and supplying
school libraries with issues of the
Journal.
The
Journal
cooperated
with Khalid Al Khaja, Head of
the Directorate of Curricula at
Bahrain’s Ministry of Education,
and helped with the preparation
of the teaching materials. A joint
team of experts was formed
to develop the approach and
the curriculum design, and the
Journal gave this team access to
its archives of images, audiovisual
materials and articles.
At the Folk Culture Journal, we
look forward to continuing this
fruitful cooperation and raising
awareness of folk culture.
Once again, we thank the
Ministry of Education, Dr. Al
Nuaimi, the Directorate of Curricula
and the educators, experts and
specialists.
This achievement makes us
feel that our efforts to date have
not been in vain.
Folk Culture Journal
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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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