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غالف العدد
وكالء توزيع الثقافة الشعبية:
ال� � �ب� � �ح � ��ري � ��ن :داراالي� � � � � � � � ��ام ل� �ل� ��� �ص� �ح ��اف ��ة وال � �ن � �� � �ش� ��ر وال � � �ت� � ��وزي� � ��ع -
ال �� �س �ع��ودي��ة :ال �� �ش��رك��ة ال��وط �ن �ي��ة امل���وح���دة ل �ل �ت��وزي��ع  -ق � �ط� ��ر:دار ال �� �ش��رق
ل �ل �ت��وزي��ع وال �ن �� �ش��رُ -ع� �م ��ان (م �� �س �ق��ط):ال �� �ش��رك��ة امل �ت �ح��دة خل��دم��ة و� �س��ائ��ل
الإع �ل��ام  -االم�� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة :دار احل�ك�م��ة ل�ل�ط�ب��اع��ة وال�ن���ش��ر -
ال �ك��وي��ت :ال �� �ش��رك��ة امل �ت �ح��دة ل �ت��وزي��ع ال �� �ص �ح��ف ُ -ع��م��ان (ال �� �س �ي��ب):ال �ن��ور
ل� �ت ��وزي ��ع ال �� �ص �ح��ف وامل� � �ج �ل��ات -ج��م��ه��وري��ة م �� �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة:م ��ؤ� �س �� �س��ة
االه� � ��رام  -ال �ي �م��ن:ال �ق��ائ��د ل�ل�ن���ش��ر وال��ت��وزي��ع  -الأردن :ارام �ك ����س م�ي��دي��ا
 امل� �غ ��رب :ال �� �ش��رك��ة ال �ع��رب �ي��ة االف��ري �ق �ي��ة ل �ل �ت��وزي��ع وال �ن �� �ش��ر وال �� �ص �ح��اف��ة( � �س�بري ����س) -ت��ون ����س :ال �� �ش��رك��ة ال �ت��ون �� �س �ي��ة ل�ل���ص�ح��اف��ة  -ل �ب �ن��ان�� :ش��رك��ة
�� �ش ��رق االو��� �س� ��ط ل� �ت ��وزي ��ع امل� �ط� �ب ��وع ��ات � �� -س���وري���ا :م���ؤ���س�����س��ة ال ��وح ��دة
ل�ل���ص�ح��اف��ة وال �ط �ب��اع��ة وال �ن �� �ش��ر وال� �ت ��وزي ��ع  -ال� ��� �س ��ودان :دار ع���زة للن�شر
وال� �ت ��وزي ��ع  -ل �ي �ب �ي��ا� � :ش��رك��ة ل �ي �ب �ي��ا امل �� �س �ت �ق �ب��ل ل �ل �خ��دم��ات الإع�ل�ام� �ي ��ة -
م��وري�ت��ان�ي��ا:وك��ال��ة امل�ستقبل ل�ل�إت���ص��ال والإع �ل��ام  -ب��ري�ط��ان�ي��ا (ل� �ن ��دن):دار
ال� ��� �س ��اق ��ي  -ف ��رن� ��� �س ��ا (ب���اري� �����س):م� �ك� �ت� �ب���ة م� �ع� �ه ��د ال� � �ع � ��امل ال� �ع ��رب ��ي.

شروط وأحكام النشر
ت ��رح ��ب (

الهيئة العلمية

) مب� ��� �ش ��ارك ��ة ال� �ب ��اح� �ث�ي�ن والأك � ��ادمي� � �ي �ي��ن ف �ي �ه��ا م� ��ن �أي م� �ك ��ان،

وت� �ق� �ب ��ل ال � ��درا�� � �س � ��ات وامل � � �ق� � ��االت ال��ع��ل��م��ي��ة امل� �ع� �م� �ق ��ة ،ال� �ف ��ول� �ك� �ـ� �ـ� �ـ� �ل ��وري ��ة واالج �ت �م��اع �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ة
واالن �ث �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��روب��ول��وج �ي �ـ �ـ��ة وال �ن �ف �� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ي��ة وال �� �س �ي �م �ي��ائ �ي��ة وال �ل �� �س��ان �ي��ة والأ�� �س� �ل ��وب� �ي ��ة وامل��و� �س �ي �ق �ي��ة
وك� ��ل م ��ا حت �ت �م �ل��ه ه� ��ذه ال ��� ُ�ش �ع��ب يف ال���در����س م ��ن وج � ��وه يف ال �ب �ح��ث ت �ت �� �ص��ل ب��ال �ث �ق��اف��ة ال���ش�ع�ب�ي��ة،
ي� �ع ��رف ك ��ل اخ �ت �� �ص��ا���ص اخ� �ت�ل�اف �أغ ��را�� �ض� �ه ��ا وت� �ع ��دد م �� �س �ت��وي��ات �ه��ا ،وف� �ق� � ًا ل �ل �� �ش��روط ال �ت��ال �ي��ة:
امل�� ��ادة امل �ن �� �ش��ورة يف امل �ج �ل��ة ت �ع�بر ع ��ن ر�أي ك �ت��اب �ه��ا ،وال ت �ع�بر ب��ال�����ض��رورة ع ��ن ر�أي امل �ج �ل��ة.
ت���رح���ب (

) ب � ��أي� ��ة م � ��داخ �ل��ات �أو ت �ع �ق �ي �ب��ات �أو ت�����ص��وي��ب��ات ع� �ل ��ى م��ا

ي �ن �� �ش��ر ب��ه��ا م� ��ن م� � ��واد وت��ن�����ش��ره��ا ح �� �س��ب وروده� � � ��ا وظ � � ��روف ال��ط��ب��اع��ة وال �ت �ن �� �س �ي��ق ال �ف �ن��ي.
ت � ��ر�� � �س � ��ل امل�� � � � � � ��واد �إل � � � � � ��ى (

) ع� � �ل�� ��ى ع� � �ن�� ��وان� � �ه�� ��ا ال � �ب� ��ري � � � ��دي �أو

الإل� � � � �ك � �ت� ��روين ،م� �ط� �ب���وع���ة ال � �ك �ت�رون � �ي� ��ا يف ح � � � ��دود  6000 - 4000ك� �ل� �م ��ة وع� �ل ��ى
ك� � ��ل ك � ��ات � ��ب �أن ي� �ب� �ع ��ث رف�� � ��ق م� � ��ادت� � ��ه امل� ��ر� � �س � �ل� ��ة مب� �ل� �خ� �� ��ص ل � �ه� ��ا م� � ��ن �� �ص� �ف� �ح� �ت�ي�ن A4

ل� �ي� �ت ��م ت ��رج� �م� �ت ��ه �إل� � � ��ى الإجن � �ل � �ي� ��زي� ��ة وال� �ف���رن� ��� �س� �ي���ة ،م � ��ع ن � �ب� ��ذة م � ��ن �� �س�ي�رت���ه ال��ع��ل��م��ي��ة.
ت �ن �ظ��ر امل��ج��ل��ة ب �ع �ن��اي��ة وت� �ق ��دي ��ر �إل�� ��ى امل � � ��واد ال� �ت ��ي ت��ر���س��ل وب��رف �ق �ت �ه��ا �� �ص ��ور ف��وت��وغ��راف��ي��ة،
�أو ر� � � �س� � ��وم ت ��و�� �ض� �ي� �ح� �ي ��ة �أو ب � �ي� ��ان � �ي� ��ة ،وذل� � � � ��ك ل � ��دع � ��م امل�� � � � ��ادة امل� � �ط� � �ل � ��وب ن� ��� �ش ��ره ��ا.
ت �ع �ت �ـ �ـ �ـ��ذر امل �ج �ل��ة ع ��ن ع �ـ �ـ �ـ �ـ��دم ق �ب��ول �ه��ا �أي � ��ة م � ��ادة م �ك �ت��وب��ة ب �خ��ط ال� �ي ��د �أو م �ط �ب��وع��ة ورق� �ي� � ًا.
ت� � ��رت � � �ي� � ��ب امل� � � � � � � ��واد والأ�� � � � �س� � � � �م � � � ��اء يف امل � � �ج � � �ل� � ��ة ي � �خ � �� � �ض� ��ع الع � � � �ت � � � �ب� � � ��ارات ف� �ن� �ي ��ة
ول� � �ي� � ��� � �س � ��ت ل � � � ��ه �أي � � � � � � ��ة �� � �ص� � �ل � ��ة مب � � �ك� � ��ان� � ��ة ال� � � �ك � � ��ات � � ��ب �أو درج� � � � �ت � � � ��ه ال � �ع � �ل � �م � �ي� ��ة.
مت � � �ت � � �ن�� ��ع امل� � � �ج� � � �ل � � ��ة ب� � ��� � �ص� � �ف � ��ة ق� � �ط� � �ع� � �ي � ��ة ع� � � � ��ن ن� � �� � � �ش�� ��ر �أي� � � � � � � ��ة م� � � � � � � ��ادة �� �س� �ب���ق
ن � � �� � � �ش� � ��ره� � ��ا� ،أو م � � �ع� � ��رو� � � �ض� � ��ة ل�� �ل�� �ن�� ���� �ش� ��ر ل� � � � � ��دى م � � �ن� � ��اب� � ��ر ث� � �ق�� ��اف� � �ي�� ��ة �أخ � � � � � � ��رى.
�أ�� � �ص�� ��ول امل � � � ��واد امل ��ر�� �س� �ل ��ة ل �ل �م �ج �ل��ة ال ت� � ��رد �إل�� � ��ى �أ�� �ص� �ح ��اب� �ه ��ا ن� ��� �ش ��رت �أم مل ت �ن �� �ش��ر.
ت � �ت� ��ول� ��ى امل � �ج � �ل� ��ة �إب � � �ل � ��اغ ال� � �ك � ��ات � ��ب ب� �ت� ��� �س� �ل ��م م� � ��ادت� � ��ه ح� � � ��ال وروده� � � � � � � ��ا ،ث� � ��م �إب �ل��اغ � ��ه
الح� � � �ق � � ��ا ب�� � � �ق� � � ��رار ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال� � �ع� � �ل� � �م� � �ي � ��ة ح � � � � ��ول م � � � � ��دى ��� �ص�ل��اح�� �ي�� �ت�� �ه� ��ا ل� �ل� �ن� ��� �ش���ر.
مت� �ن ��ح امل� �ج� �ل ��ة م� �ق ��اب ��ل ك� ��ل م � � ��ادة ت��ن�����ش��ر ب� �ه ��ا م � �ك� ��اف � ��أة م ��ال� �ي ��ة م� �ن ��ا�� �س� �ب ��ة ،وف� � ��ق الئ �ح��ة
الأج�� � � � ��ور وامل � � �ك� � ��اف � � ��آت امل� �ع� �ت� �م���دة ل� ��دي � �ه� ��ا ،وع � �ل� ��ى ك � ��ل ك� ��ات� ��ب �أن ي� � � ��زود امل� �ج� �ل���ة ب ��رق ��م
ح� ��� �س���اب���ه ال� ��� �ش� �خ� ��� �ص ��ي وا� � � �س� � ��م وع�� � �ن� � ��وان ال � �ب � �ن� ��ك م�� �ق� ��رون� ��ا ب � ��رق � ��م ه� ��ات � �ف� ��ه اجل � � � ��وال.

أسعار المجلة في مختلف الدول:
ال� �ب� �ح ��ري� �ـ� �ـ ��ن 1 :دي� �ن� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ار  -امل �ـ �ـ �م �ل �ك �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ال��ع��رب��ي��ـ��ـ��ـ��ة ال�����س��ع��ودي��ـ��ـ��ـ��ـ��ة 10 :ري �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ال
ال� �ك� �ـ� �ـ� �ـ ��وي ��ت 1 :دي� �ن� �ـ� �ـ� �ـ ��ار  -ت��ون �ـ �ـ �ـ �ـ ����س 3 :دي��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ار � � -س �ل �ط �ـ �ـ �ن��ة ع��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ان 1 :ري �ـ �ـ �ـ �ـ��ال
ال� ��� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ودان 2 :ج �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ي��ه  -الإم� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ارات ال� �ع� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��دة 10 :دره �ـ �ـ �ـ �ـ��م
ق �ط �ـ �ـ �ـ �ـ��ر  10 :ري �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ال  -ال �ي �م �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ن 100 :ري �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ال  -م �� �ص �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ر 5 :ج�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��ه
ل �ب �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ان 3000 :ل.ل  -الأردن 2 :دي �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ار  -ال �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��راق 3000 :دي �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ار
ف �ل �� �س �ط �ـ �ـ �ـ �ـ�ين 2 :دي �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ار  -ل �ي �ب �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ي��ا 5 :دي �ن �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ار  -امل �غ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��رب 30 :دره �م �ـ �ـ �ـ �ـ��ا
� �س��وري �ـ �ـ �ـ��ا 100 :ل�� � �.س  -ب �ـ �ـ��ري �ط��ان �ي �ـ �ـ �ـ��ا 4 :ج�ن�ـ�ـ�ـ�ي��ه  -دول االحت �ـ �ـ �ـ��اد الأوروب � �ـ � �ـ� ��ي 4 :ي ��ورو
ال��والي��ـ��ـ��ـ��ـ��ات امل �ت �ح �ـ �ـ �ـ �ـ��دة الأم �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ري �ك �ـ �ـ �ي��ة 6 :دوالر  -ك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ن��دا و�أ� �س �ـت��رال �ـ �ـ �ـ �ـ �ي��ا 6 :دوالر

الطباعة:
امل � � � � � ��ؤ� � � � � � �س � � � � � �� � � � � � �س� � � � � ��ة ال � � � � � �ع� � � � � ��رب � � � � � �ي� � � � � ��ة ل � � � � �ل � � � � �ط � � � � �ب� � � � ��اع� � � � ��ة وال� � � � �ن� � � � ��� � � � �ش � � � ��ر

إبراهيم عبداهلل غلوم

البحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين

أحمد عيل مرسي

مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

أروى عبده عثمان

اليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

بارول شاه

الهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

جورج فراندسن

أمريكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

سعيد يقطين

المغ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب

سيد حامد حريز

الس ـ ـ ـ ــودان

شارلز نياكييت أوراو

كينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا

شهرزاد قاسم حسن

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق

شيما مزيومو

الياب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

صالح حمدان الحريب

الكـ ـ ـ ـ ــويت

عبد الحميد بورايو

الجـ ـ ـ ـ ـ ــزائـ ــر

عيل برهانه

ليبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا

عيل بزي
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IOV Journal
من البحرين إلى العالم

يجد القارئ رفق عددنا هذا ن�سخة مهداة من الإ�صدار الأول ملجلة املنظمة
الدولية للفن ال�شعبي ( ،)IOV Journalوهي جملة علمية حمكمة ت�صدر باللغة
الإجنليزية لتوزع رديف جملة (
) بحكم التعاون والدعم املتبادل.
وت�شرف على هذه املطبوعة نخبة من علماء الفولكلور �أع�ضاء املنظمة بقيادة
الأكادميية البلغارية الدكتورة ميال �سانتوفا( )Mila santovaاخلبرية الوطنية
للرتاث غري املادي ،ونائب رئي�س املنظمة للدرا�سات والأبحاث ،و�إحدى القياديات
امل�شتغالت يف امليدان بجد ومثابرة منذ ت�أ�سي�س املنظمة.
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مفتتح

وقد مت اختيار مملكة البحرين مقرا لطباعة هذه الدورية ملا متيز به موقع البحرين
اجلغرايف املتو�سط بني ال�شرق والغرب ،وملا متيزت به حزمة املوا�صالت الدولية واخلدمات
املتنوعة التي توفرها البالد ملثل هذا العمل الثقايف املت�صل بح�ضارات وثقافات العامل وما
ميكن �أن يفتحه مناخ حرية الفكر من ا�ستقطاب ملختلف الأقالم من �شتى �أنحاء العامل.
�إن فن الطباعة عريق بالبالد ،وقد تطور على مدى ال�سنوات ليغري ر�ؤ�س الأموال
باال�ستثمار املجزي يف هذا امليدان ،فانعك�س ذلك على تطوير خمتلف الفنون املت�صلة
به وربطها بالتقنيات الإلكرتونية البالغة احلداثة واليد العاملة االحرتافية املاهرة،
مما �ساعد على تطور �صناعة الكتاب والذهاب بها �أ�شواطا بعيدة يف التميز والتفرد
فكان هذا عامال مهما من عوامل توطني طباعة العديد من املطبوعات اخلليجية،
و�أعطى جملة املنظمة مثاال يحتذى يف االطمئنان �إلى م�ستوى التنفيذ الطباعي
وت�أكيد االنتظام يف ال�صدور.
�إن �إ�صدار هذه املطبوعة كان واحدا من �أحالم الراحل امل�ؤ�س�س �ألك�سندر فايجل ،هذا
احللم الذي يتحقق الآن بالقدر الكايف من العلمية واالحرتاف الذي حلم به و�شاركناه
هذا احللم ب�شغف ال حد له.
�إن (
) وهي حتت�ضن هذه املطبوعة احللم لتبارك للمنظمة الدولية
للفن ال�شعبي ولهيئة التحرير ولكافة �أع�ضاء املنظمة هذا الإجناز ،متمنية �أن ينتظم
ال�صدور و�أن تتوفر املواد العلمية الر�صينة ب�صفة دائمة لتجعل من هذه املجلة رديفا قويا
ي�سند امل�سرية ويع�ضد التوجه الفكري الذي اختطته (
) م�سارا ومنهجا.
و�سنكون عونا و�سندا لكل خطوة جادة على هذا الطريق،واهلل املوفق.
عيل عبداهلل خليفة
رئيس التحرير
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التطهير الثقافي ،ومحو ذاكرة الشعوب
قبل عقدٍ من الزمان روج املحافظون اجلدد يف الإدارة الأمريكية فكرة
«�إعادة تنظيم ال�شرق الأو�سط الكبري» ،و�أن ما يحدث الآن هو �آالم املخا�ض لهذا
الت�ص ّور اجلديد.
ولكن امل�شروع الأمريكي ،الذي �أعلنت عنه الإدارة الأمريكية يف مار�س ،4002
ُجوبه برف�ض معظم الدول ال�شرق�-أو�سطية ،رغم �إدعاء الإدارة الأمريكية
�أن امل�شروع اجلديد �سيدعم الإ�صالحات ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،وت�شجيع
الدميقراطية يف العامل العربي� ،إما ب�إ�سقاط الدكتاتوريات� ،أو بفر�ض الإ�صالح،
بغر�ض املحافظة على م�صالح الأمن الوطني يف الواليات املتحدة الأمريكية ،مما
�أثار ريبة وتوج�س العرب ،و�ساورتهم ال�شكوك يف النوايا احلقيقية وراء املخطط،
الذي ي�سعى �إلى تق�سيم املنطقة على �أ�سا�س الطوائف واالثنيات ،كما و�ضعها
اجلرنال املتقاعد رالف بيرتز.
ما حدث يف ال�سنوات التي �أعقبت ت�صريح املحافظني اجلدد عن (املخا�ض)
الع�سري ،هو فلتان ع�سكري و�أمني واجتماعي وطائفي خطري يف معظم الدول
العربية التي واجهت (املخا�ض) بدءاً من تون�س ،م�صر ،ليبيا� ،سوريا ،اليمن( ،فيما
�سمى بالربيع العربي) ،و�شهدت ظهور الع�صابات امل�سلحة املتطرفة التي عاثت
ف�ساداً ،وبد�أت تهدد كيانات وهويات الدول ،وتخلط �أوراق املنطقة برمتها ،منذ
متددها يف �شمال العراق ،وو�صولها �إيل حزام بغداد ،وب�سط �سيطرتها على ن�صف
الأرا�ضي ال�سورية ،بهدف حتقيق ما ي�سمى بدولة اخلالفة الإ�سالمية.
هذه اجلماعات الظالمية التكفريية ت�ؤمن بانتهاج العنف الب�شع ،واملبالغ
فيه ،يف املناطق التي جتتاحها ،وهي تقوم بتوثيق وت�صوير وبث امل�شاهد املروعة
علناً ،بتقنيات عالية اجلودة ،لتزرع الرعب �أينما حلت ،مثلها مثل جحافل التتار
واجليو�ش النازية ،ومل تكتف بذلك وح�سب ،بل با�شرت يف عمليات التخريب
املتعمد ،والتدمري املبا�شر لكل ما له �صلة بعقل الأمة ،وتراثها ،ورموزها ،وذاكرتها
الثقافية واحل�ضارية ،رمبا كان �أ�صعبها هو التدمري املبا�شر للآثار والرتاث
الإن�ساين ونهبها و�سرقتها ،وارتفاع عمليات تهريب الآثار التي تقدر باملليارات من
الدوالرات ،لتمويل الأن�شطة الإجرامية ،ون�شر الكراهية ،وتخويف ال�سكان ،مما
ميكن اعتباره بجرائم حرب لن ين�ساها التاريخ ،وت�ستدعي جهوداً دولية عاجلة
حلماية الآثار يف الدول العربية.
ان هذا التدمري الوح�شي �سي�ؤثر ب�شكل كبري على التنوع الثقايف يف املنطقة
العربية ،فهو �سيق ّو�ض الرتاث الثقايف الغني ،والتاريخ ،وال�شعور باالنتماء لكل الأديان
والطوائف ،يف الدول التي طالتها الهجمات ال�شر�سة للجماعات امل�سلحة املتطرفة.
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تصدير

لقد دمرت ع�صابات داع�ش االرهابية منجزات احل�ضارة الإن�سانية والإ�سالمية
 ،وبثت فيديو يظهر فيه ارهابيون وهم يهدمون بجرافة مدينة منرود الأ�شورية
يف �شمال العراق ،م�ستبيحة املعامل الأثرية التي تعود للقرن الثالث ع�شر قبل
امليالد ،مثل مدينة كالخ التي ورد ذكرها يف الإجنيل املقد�س ،حيث مت فيها تدمري
معبد قدمي ال يقدر بثمن ،و�سبق ذلك تدمري مدينة احل�ضر الأثرية ،التي تعود
�إلى احلقبة الرومانية وهي عا�صمة �أول مملكة عربية ،حملت جذور املدن العربية
الإ�سالمية ،وا�ستطاعت �أن ت�صمد �أمام غزوات الرومان يف عامي  611و  891قبل
امليالد ،بف�ضل �سورها املرتفع وال�سميك املعزز ب�أبراج ،و�آثار املدينة ،خا�صة املعابد،
متزج بني الهند�سة الإغريقية والرومانية والزخرفة ال�شرقية ،ومت �إدراجها على
قائمة الرتاث العاملي لليون�سكو .كما دمر متحف املو�صل وما يحمله من �آثار
نفي�سة ،باملطارق واملثاقب والف�ؤو�س ،رغم موجة االحتجاجات يف العامل.
ومار�ست الع�صابات االرهابية يف املناطق اخلا�ضعة لنفوذهم نف�س النهج� ،إذ مت
االعتداء على متحف باردو يف تون�س ،الذي يعترب ثاين متحف يف العامل بالن�سبة
�إلى فن الف�سيف�ساء الرومانية ،بعد متحف ف�سيف�ساء زيوغما يف تركيا ،واالعتداء
على املتحف امل�صري ،و متحف ماالوي باملنيا ،ومتحف الفن الإ�سالمي بباب اخللق،
يف حماولة للنيل من الرتاث امل�صري والرتاث الثقايف العربي وتراث املنطقة ككل.
وطال التدمري الأماكن ذات ال�صفة الدينية كامل�ساجد ،ومراقد الأنبياء،
والكنائ�س ،وبع�ض املزارات ال�شيعية ،واملعابد اليزيدية ،مثل تفجري الكني�سة
اخل�ضراء ،وهي واحدة من �أقدم الكنائ�س امل�سيحية يف ال�شرق الأو�سط ،وم�سجد
النبي يون�س ،ومرقد الإمام حممد الدري يف حمافظة �صالح الدين يف العراق،
ومقامات ال�صاحلني يف متبكتو التاريخية يف �شمال مايل ،وحرق الزوايا ال�صوفية
يف ليبيا وتون�س.
ما تقوم به اجلماعات التكفريية املتطرفة هو موجه �ضد املجتمع ب�أ�سره،
وذاكرته الثقافية والتاريخية ،وتراثه املادي وغري املادي ،هو خمطط رهيب
وخطري يريدون من خالله حمو ذاكرتنا ،وح�ضارتنا ،وطم�س تراثنا الإن�ساين،
ون�سف كل املكت�سبات احل�ضا رية والعودة بنا �إلى ع�صور اجلهل والتخلف.
لقد �سبق و�أن ن�شرت جملة (الثقافة ال�شعبية) العديد من املقاالت ،التي تدعو
�إلى احلفاظ على الرتاث املادي وغري املادي و�صونه ،وحت�صني املتاحف ،و�أهمية
التوثيق االلكرتوين للقطع الأثرية والأر�شفة ،وهي م�سئولية تقع على عاتق
املجتمع ب�أ�سره ،وي�شكل غيابه تهديداً حقيقياً ،خا�صة يف ظل الظروف التي متر
بها الدول العربية ،وما تتعر�ض له من �أخطار� ،أو (خما�ض) ب�شرت به املحافظون
اجلديد ،قبل عقد من الزمان.

عبدالقادر عقيل
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اإلبل واإلنسان

بعدسة الفنان العماين :ماجد العامري

عيل يعقوب
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ما نعرفه عن اجلمل العربي� ،أنه ظل دائما طوع بنان الإن�سان ،يحمله مع ما
لديه من الأثقال عابرا الفيايف والقفار حمتمال بقدرة �إلهية عجيبة حرارة ال�شم�س
والعط�ش لفرتات طويلة .اعتمدت عليه القوافل التجارية يف الأماكن املجدبة الوعرة
التي ال تتوفر فيها و�سائل املوا�صالت .وا�ستخدم يف �أغلب البالد العربية للنقل وحمل
الأثقال والعمليات الزراعية ،وا�ستخدم يف البحرين لنقل قرب املاء من العيون �إلى
بيوت الأحياء ال�شعبية.
ا�شتهرت الإبل عند العرب ثروة يقا�س ب�أنواعها النادرة وب�أعدادها و�ألوانها ثراء
القبائل ومقدار ما ميلك الأفراد .وت�ستخدم الإبل عند البدو قدميا مهورا للزواج
ومقايظة الأمتعة وتبادل امل�صالح� ،إلى جانب �أكل حلومها كغذاء ،ففي اململكة العربية
ال�سعودية وغريها مطاعم تخت�ص بتقدمي وجبات من حلوم �صغار الإبل.
وقد ن�ش�أت بني الإن�سان واجلمل عالقة ود حميمة ،فهو رفيق مفيد ومطواع
لل�سفر والرتحال ،يطربه احلداء وير�سم على تواقيعه الوزنية واللحنية اخلطوات،
فللإبل �أنواع معروفة يف طريقة امل�شي �أو اجلري ،لها �أ�سماء �شهرية عبرّ عنها تراث
ال�شعر النبطي باعتداد.
ويف يومنا هذا ما زالت للإبل مكانة �أينماحل بدوي ،وقد �شجعت بع�ض الدول
يف اخلليج العربي تربية الإبل ،ونظموا لها مهرجانات ال�سباق بجوائز مالية كبرية،
مما �شجع املربني وع ْلية القوم على اقتناء �أجود الأنواع ب�أغلى الأثمان ،والتناف�س على
رعايتها وتدليلها ،حتى و�صل �سعر �أندر �أنواعها �إلى ماليني الدراهم بدولة الإمارات
العربية املتحدة ودولة قطر.
ويحكى عن اجلمل �أنه م�سامل ودود ،و ويف وفاء نادرا ل�صاحبه� ،إال �أنه ال ين�سى الإ�ساءة
والق�سوة يف املعاملة وال يقبل تكرار الإهانة ،وقد ي�ضمر ال�شر وينتقم ممن �أ�ساء �إليه.
وعلى الغالف الأول من هذا العدد �صورة فوتوغرافية بعد�سة الفنان العماين
ماجد العامري لراع �صغري يجمع يف يده مطمئنا حزمة من �أعنة الإبل التي تقف
خلفه ب�شموخ وا�ست�سالم ،يعرب عما بني اجلمل واالن�سان رغم كل �شيئ من �ألفة وود.

الفرس واإلنسان

بعدسة الفنان العماين :ماجد العامري

الفر�س والإن�سان تاريخ طويل من ال�صحبة والتوا�شج والطريق امل�شرتك
املفعم بالأداء املبدع .يف حلظات ال�شدة واملحن و�أوقات الي�أ�س واخلوف كانت
�صهوة الفر�س املالذ واملنجاة .ويف حلظات البهجة والفرح و�أوقات ال�شوق والرجاء
كانت حممل الفتى �إلى ال�سعادة يدركها �أويعرب عنها .يرق�ص �إذا طرب �صاحبه
وي�شكو �إذا ت�أمل يف متاه عجيب يكاد �أحدهما �أن يكون بديال عن الآخر.
وكان من متام الفتوة عندهم واكتمال الرجولة �أن يكون املرء خبريا
باخليل ثابتا على ظهورها ،حاذقا ب�ش�ؤونها عارفا مبا يجوز معها ومبا ال يجوز
حتى �إذا رو�ضها ارتا�ضت .و�إذا دربها على حركات ا�ستجابت لها فوق ماكان
يتوقع منها .وكلما كانت خربته بها �أو�سع ا�ستطاع �أن يدرك من مهارتها
ور�شاقتها مايقوم دليال �شاهدا على مهارته يف فنون الفرو�سية وركوب اخليل.
فجيادها التدرك اجلودة �إال بف�ضل فار�س ماهر يفطن �إلى نفا�ستها يف جن�سها
وينتبه �إلى ما ينبغي لها حتى تف�صح عن �أ�سرار اجلودة فيها� .إن كرام اخليل
الي�سعهاالإبانة عن مزاياها �إالبف�ضل كرام الرجال .ال يقت�صدون يف الإغداق
ق�صر يف اال�ستجابة �إلى فنون فرو�سيتهم .لذلك كانت م�شاهد
عليها فال ُت ّ
الفرو�سية لوحات من الفن الراقي الذي اليقف الإبداع فيه عند حد .لوحات
يدرك فيها انقياد اجلواد ل�صاحبه درجة متكنهما معا من جت�سيد الأداء املبدع
الذي يربز �أن الفرو�سية �إمنا هي فن من الفنون.
َفر�سان ينطلقان جنبا �إلى جنب يكادان ي�سبحان �سباحة يف جهد ر�سمته
معامل وجهيهما .لكن الفار�سني يطمئنان فوق �صهوتيهما .يتعانقان
ك�أنهماعلى �صعيد مطمئن.
ما �أكرث اللوحات التي ير�سمها الفر�سان فوق �صهوات اخليل وهي يف �أوج
انطالقها .مدادها حركات ت�أخذ بالأب�صار وتخطف الإعجاب .وتقوم دليال
على �أن الفرو�سية فن� ،أفق الإبداع فيه ممتد �إلى ماال نهاية.
محمد نجيب النويري
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الفضائيات وتأثيرها في
الثقافة الشعبية
مريم حمزة
كاتبة من لبنان

•متهيد:

ْ
ها...وقعُ النبأ وسطوت ُُه..
اإلعالم ،في كل آن ومكان،
سحر الكلمة وجاذبيتُ
ُ
إنه ِّ
ِّ
المتلقين ،مستحوذًا على عقولهم ،متالعبًا
الشباك التي يصطاد بها قلوب
ٌّ
ٌّ
قديمة،
جدلية
عالقة
بمشاعرهم ،مخترقًا ثقافتهم ،مؤثرًا فيها ومتأثرًا بها ،في
ٍ
ٍ
ٍ
متجددة؛ ففي جاهلية العرب ،مث ً
ال ،كان الشاعر هو الناطق باسم قبيلته ،ووسيلتها
ٌّ
اإلعالمية ،يخ ِّبر أخبارها ،ويفاخر بأمجادها ،ويمدح عظماءها ،ويهجو أعداءها ،وكذلك
هو األمر في العصور اإلسالمية الالحقة ،حيث األدباء هم أمناء س ِّر الخالفة ،وكتّاب
دواوينها ،ومح ّررو رسائلها ،وصلة الوصل بينها وبين العالم الخارجي من حولها.
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وبعد ذلك ،ويف ع�صر النه�ضة ،ع�صر الطباعة
وال�صحافة والكتاب ،كان الأدباء هم رجال ال�صحافة
وك ّتابها ،من �أحمد فار�س ال�شدياق وجريدة اجلوائب� ،إلى
يعقوب �ص ّروف وجملة املقتطف� ،إلى جرجي زيدان وجملة
الهالل� ،إلى �أحمد عارف الزين وجملة العرفان� ،إلى
حممد علي احلوماين وجملة العروبة� ...إلى غريهم...
وغريهم ...والالئحة تطول بال�صحافيني الأدباء �أو
الأدباء ال�صحافيني الذين �شكلوا ال�صوت الإعالمي البارز
يف تلك احلقبة من تاريخنا.
و ُيقبل الع�صر احلديث ،مبتغرياته وم�ستجداته
وتقنياته ،فتتغري و�سائل الإعالم ،وتتبدّل ،بتغيرّ الأحوال
وتبدّلها ،وت�ستجدُّ و�سائل ات�صال و�إخبار و�إعالم ،مل تكن
معروفة من قبل ،بل �إن الو�سائل الإعالمية كانت� ،إلى
عهد قريب ،تقت�صر على املكتوب وامل�سموع ،املتمثلَينْ ِ
بال�صحافة واملذياع اللذين �شهدا تراجعاً يف العقود
الأخرية ،حيث �إننا ،اليوم ،ونظراً للتطور ال�سريع يف عامل
التكنولوجيا ،والذي مل يعد جيلنا قادراً على مواكبته،
�أو اللحاق به ،ن�شهد هيمن ًة ل�شكل �إعالمي جديد ،يبهر
القلوب والأب�صار ،ظهرت تبا�شريه عندنا ،بعيد منت�صف
القرن املا�ضي ،عنيت به التلفاز الذي مل يعد ،هو الآخر،
مقت�صراً على القنوات الأر�ضية ،بل ح ّلق عالياً ،عرب
قنوات ف�ضائية ،يت�سارع انت�شارها ،وتتكاثر �أعدادها ب�شكل
الفت ،ال نكاد نح�صيه .ناهيك عن �شبكة «الإنرتنت» ،وما
�أحدثته� ،إلى جانب الف�ضائيات ،من تغيري؛ ف�ضغط ُة ز ٍّر
وحتجم م�ساحة الكون �أمام
واحدة ت�ضع العامل بني يديكّ ،
ناظريك ،جاعل ًة من العامل قرية كونية مفتوحة للجميع.
وقد ال يخفى على �أحد الدور الكبري الذي تلعبه
و�سائل الإعالم يف حياة الأمم وال�شعوب واملجتمعات،
�أفراداً وجماعات وم�ؤ�س�سات ،وما تخ ّلفه يف هم من �آثار
�إيجابية حيناً ،و�سلبية ،حيناً �آخر .وبالتايل ف�إن الإحاطة
بانعكا�سات هذه الظاهرة ،تقت�ضي عم ً
ال وا�سعاً ومت�شعباً،
ال تت�سع له ورقة عملٍ ُتقدَّم يف م�ؤمتر .لذا ارت�أينا �أن
نح ّد من ت�شعباته ،فنق�صر حديثنا على و�سيلة واحدة،
هي القنوات الف�ضائية ،را�صدين تلك االنعكا�سات ر�صداً
ميدانياً ،من خالل معاي�شتنا اليومية لها ،يف بلدنا الذي
ال نظنه يختلف يف هذا عن الأقطار العربية الأخرى ،ملا

بينها من ت�شاب ٍه يف الظروف ويف القيم والعادات والتقاليد.
�سنتناول انعكا�سات هذه الف�ضائيات على ثقافة �شعوبنا
التي الميكنها �أن تكون مبن�أى عما يجري حولها من تطور
على م�ستوى التقنيات واملكت�شفات ،ومنها و�سائل االت�صال
والإعالم ،ال �سيما بعد �شيوع القنوات الف�ضائية وتزايدها
تزايداً ال يو�صف وال ُيحدّ ،حتى لن�ستطيع القول ب�أنها مل
تعد حكراً على طبقة الأغنياء واملو�سرين ،بل �أ�صبحت يف
متناول اجلميع ،حتتل كل بيت من بيوتنا ،احتال ًال غري
قهري وال ق�سري ،كما يوحي به م�صطلح «الإحتالل»� ،إمنا
هو احتالل طوعي حم ّبب ،يلقى منا كل �إقبال وترحيب،
ومن �أجله ننفق ما ن�ضنّ به على النف�س والولد ،من وقت
ودعة ومال ،دون دراية منا �إن كان هذا الذي ن�ستقدمه
ون�ضحي من �أجله ،يحمل �إلينا فائدة وخرياً ونفعاً� ،أم
ِّ
�ضرراً و�إ�ساءة و�شراً!
�أجل! القنوات الف�ضائية تدخل بيوتنا وتتغلغل
يف ثقافة �شعوبنا بال رقيب �أو ح�سيب ،وبال رخ�صة
�أو ا�ستئذان .على �شا�شاتها نفتح �أعيننا عند ال�صباح،
وعلى م�شاهدها وبراجمها ،نغم�ض �أجفاننا يف �ساعات
مت�أخرات من الليل .ال يهن�أ لنا عي�ش ،وال ُي�ست�ساغ
لنا طعام �أو �شراب� ،إال ونحن مرت ِّبعون �أمامها ،كباراً
و�صغاراً ،موظفني وعما ًال� ،أ�ساتذة وطالباً ،مثقفني
وغري مثقفني� .سواء كنا يف منازلنا �أو يف منازل الآخرين
من اجلريان والأقرباء والأ�صدقاء؛ وباخت�صار ،ف�إنها
تالحقنا� ،أو نحن ،بالأحرى ،نالحقها �أينما حللنا �أو
حطت بنا الرحال!

•�إيجابيات
ومما ال �شك فيه� ،أن هذه القنوات ،حتمل �إلينا خرياً
عميماً ونفعاً عظيماً ،كنا نفتقر �إليهما فيما م�ضى ،من
تي�سري �سبل الإت�صال مع الآخر ،واالنفتاح على العوامل
وال�شعوب واحل�ضارات ،وعلى املفاهيم والتقاليد والعادات،
ومن حتقيق للتوا�صل والتعارف والتفاعل والتثاقف
والتبادل احل�ضاري واملعريف� .إنها همزة الو�صل بيننا
وبني الأمم ،تنقل �إلينا �أخبارهم وعلومهم ومعارفهم
وتقنياتهم ومكت�شفاتهم ،ومتكننا من مواكبة خمرتعاتهم
وم�ستجدّاتهم يف جميع جماالت احلياة.
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ومما ال �شك فيه �أي�ضاً� ،أن الف�ضائيات ت�سهم �إ�سهاماً
كبرياً يف ّ
بث الوعي وتو�سيع املدارك وتفتيح الأذهان
وتنوير العقول ،من خالل ما تنقله �إلينا من جتارب
الأمم وال�شعوب ،ومن خالل النوافذ التي تفتحها لنا
على خمتلف الأكوان واحل�ضارات ،وما ُت ْطلعنا عليه من
ثقافات وعلوم ونظريات ،ومما حتفل به ال�شعوب وتقيمه
من منا�سبات ومهرجانات،اجتماعية وثقافية وريا�ضية
وترفيهية ،ومن خالل ما تقدّمه لنا من برامج وحتقيقات،
ومن �أفالم وم�سل�سالت ،تعك�س تقاليد ال�شعوب وعاداتها،
ووجوهاً من معارفها وثقافاتها ،ومفاهيمها ومعتقداتها،
و�آدابها وح�ضاراتها.
والإعالم هذا ،هو الذي يع ّرفك ،من خالل براجمه
التوثيقية �أو غري التوثيقية ،على مناطق كثرية من
العامل ،وعلى �أوجه العمران فيه ،حيث يطوف بك من
بلد �إلى بلد ،ومن موقع �إلى موقع ،ومن َم ْعلم �أثري �إلى
معلم ،حتى يخ ّيل �إليك �أنك جبتَ العامل من م�شرقه �إلى
مغربه ،فيما �أنت مل جتتز عتبة بيتك ،بل مل تتزحزح
من فرا�شك �أو مقعدك! ناهيك عما تنبئك به هذه الآلة
العجيبة (التلفاز) ،من �أخبار تلك الأمم وال�شعوب ،وما
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تعاقب عليها من حركات وثورات ،ومن �صروف وحروب،
وما �أقيم ،و ُيقام على �أر�ضها من ندوات ولقاءات ،وقمم
وم�ؤمترات ،وما حققته من ازدهار وتقدم وانت�صارات ،وما
�أ�صابها من كوارث و�أعا�صري ونكبات ...وكل ما يخطر ،وما
ال يخطر ،لك يف بال ...حتى تظن �أنك ملكت �أ�سرار الكون،
ومل يبق هناك من زيادة مل�ستزيد! والف�ضل ،كل الف�ضل،
لهذه ال�شا�شة ال�صغرية التي ميكنها �أن حتمل العامل �إليك،
بدل �أن حتمل نف�سك �إلى العامل .وهنا يح�ضرين قول
ل�صحايف لبناين يف بدايات ع�صر النه�ضة� ،سئل عن مهنته،
فقال �إنه «م�ؤدّب»� ،أي «مع ِّلم» ،وملا �س�أله �أحد �أ�صدقائه عن
�سبب قوله هذا� ،أجاب�« :إنني ملا ر�أيت النا�س ال ير�سلون
�أوالدهم �إلى املدر�سة� ،أر�سلت املدر�سة �إلى �أوالدهم.
وال نن�سى ما تقدمه الف�ضائيات للأ�سر وللأفراد
من �سبل ت�سلية وترفيه ،من خالل ما تعر�ضه من �أفالم
وم�سل�سالت ،من �شتى الألوان واالجتاهات ،وما تب ُّثه من
برامج و�أحاديث ون�شاطات ترويحاً عن النف�س ،و�س ّداً
للفراغ .ناهيك ع َّما تقدمه لهم من توجيهات و�إر�شادات،
تنفعهم يف �أمورهم االجتماعية وال�صحية والغذائية
وال�سلوكية والقانونية والنف�سية والرتبوية ،وما تخ�ص�صه

يف �سبيل ذلك من برامج وندوات ،ومن لقاءات وحوارات،
ُي�ستقدَم �إليها املخت�صون من �أطباء وحقوقيني وعلماء
نف�س واجتماع ،وكل من ميلك القدرة على تقدمي
تخ�ص به �أهل
الن�صح والإر�شاد والتوجيه ...ناهيك عما ّ
العلم واملعرفة� ،أياً كان �ش�أنهم املعريف �أو موقعهم العلمي
والأدبي ،بربامج علمية و�أدبية ،كتلك الأفالم العلمية
والوثائقية� ،أو تلك الربامج الثقافية التي تقوم على �شحذ
الأذهان والعقول ،وا�ستح�ضار ال�س�ؤال واجلواب ،وتخزين
املعلومات وكيفية ا�ستخدامها والإفادة منها يف تروي�ض
العقل واملنطق على ال�سرعة يف حل م�س�ألة ريا�ضية �أو
عملية ح�سابية� ...أو ما �شابهها من عمليات حت ّفز املتلقني،
على خمتلف م�ستوياتهم ،على البحث والتنقيب واكت�شاف
الطرق ،مما يعود بالفائدة على الر ّي�ض واملتعلم يف �آن.
وقل ال�شيء نف�سه حيال ما تعر�ضه ال�شا�شات يف ال�سيا�سة
واالجتماع من حوارات ومناظرات ،تن ّمي وعي �أولئك املتلقني
وتو�سع مداركهم ،وما
وال �سيما �أبناء الطبقات ال�شعبيةّ ،
تقوم به ،يف الفكر والأدب ،من ندوات ولقاءات ،ومقابالت،
ومن تعريف ب�شخ�صيات �أدبية وفكرية ،تراثية ومعا�صرة،
وا�ستعرا�ض لبع�ض الن�صو�ص واملقتطفات ،ومن تعريف
ب�أنواع �أدبية ومذاهب وتيارات فكرية ،ومن مواكبة ملعار�ض
�أدبية وعلمية ،مع �إبراز اجلديد من الإ�صدارات :دورياتٍ
وكتباً وم�ص ّنفات ،وروايات وم�سرحيات؛ وما تقدمه من
�أخبار متنوعة وتعليقات ومقتطفات وحتقيقات ،ك� ْأن تعرفنا
ب�أدباء و�شعراء ومفكرين ،قدماء ومعا�صرين ،م�شهورين
ومغمورين� ،أو �أن تر ّوج لعلوم و�آداب ،مل تكن معروفة لدى
املتلقني ... ،ناهيك عما تقوم به ،يف �أحيان كثرية ،من تغطية
لبع�ض �أعمال املنتديات الفكرية واللقاءات والأم�سيات،
ولبع�ض معار�ض الكتب وامل�ؤمترات.
كما تجُ رى على ال�شا�شة �أحياناً ،م�سابقات ومباريات،
يف الفكر والإبداع ،وم�ساجالت يف الأدب وال�شعر ،مما مينح
غنى يف املعارف
املتلقي� ،إلى جانب الت�سلية واال�ستمتاعً ،
واملعلومات ،وثرا ًء يف املفردات والتعابري وامل�صطلحات،
واكت�ساباً للعديد من الطرق والأ�ساليب واملهارات ،وانفتاحاً
على بع�ض اللغات العاملية احلية ،وال �سيما االنكليزية ،لغة

العوملة والتكنولوجيا� ،إ�ضافة �إلى اللغة العربية الف�صحى
التي بد�أت م�ؤخراً حتظى ببع�ض اهتمام هذا الإعالم ،رمبا
لأنه وجد نف�سه ملزماً باعتمادها يف بع�ض براجمه بعد
�شيوع الف�ضائيات العربية ،وباختيار من ُيح�سن تقدمي
ن�شرات الأخبار ،بلغة عربية �سليمة ،وبا�ستقدام مرا�سلني
يغطون الأحداث والق�ضايا ال�ساخنة بلغة ف�صحى،
وبا�ست�ضافة �شخ�صيات الى براجمه احلوارية وال�سيا�سية،
ميكنها التحاور بهذه الف�صحى ،لئال ي�ستع�صي عليهم
التفاهم ،في�ص ّح فيهم قول �أبي الطيب« :فما ُيف ِه ُم احلد َ
َّاث
�إال الرتاج ُم»� ...إلى غري ذلك من مكت�سبات تعود بالنفع
على املتلقني،حتى على ذوي امل�ستويات الثقافية الدنيا،
بل وال ّأميني منهم الذين يتط َّور م�ستوى خطابهم بفعل
ت�أثريهذا الإعالم ،بحيث باتوا ي�ستخدمون بع�ض التعابري
وامل�صطلحات التي ال ُيح�سن ا�ستخدامها �إال �أهل العلم
واملعرفة ...حتى لنكاد نقول ب�أن هذه الو�سيلة الإعالمية
باتت �ضرورة لرفع م�ستوى الوعي لدى طبقاتنا ال�شعبية،
ولبناء ج�سرتبادل ثقايف بيننا وبني ثقافات ال�شعوب
غنى معرفياً لنا ،وتو�سيعاً ملداركنا
الأخرى  ،مما ُينتج ً
ولآفاق تطلعاتنا الفكرية والأدبية ،وتن�شيطاً لأذهاننا ،مبا
يحدونا �إلى الزيادة يف �إنتاجيتنا ويف النهو�ض ب�شعوبنا
وحت�سني م�ستواها الثقايف.
وال يفوتنا التنويه بالأ�ساليب والأ�شكال التي ت ّتبعها
و�سائل الإعالم هذه يف تقدمي ما ذكرناه ،بهدف جذب
املتلقني �إلى �شا�شاتها ،بحيث �أن املعلومة ت�صل �إليهم
بطريقة حلوة وجذابة ،عرب ال�صوت وال�صورة ،حامل ًة
الكثري من اللذة واملتعة ،ودون �أية تكلفة �أو عناء ،مهما كان
نوع هذه التكلفة مادياً �أو معنوياً� ،إذ �أنها تكفينا �أحياناً،
بف�ضل ما تقدمه �إلينا من �أفالم وم�سرحيات ،وما تنقله
لنا من مهرجانات واحتفاالت ،م�ؤونة الذهاب الى �سينما
�أو م�سرح� ،أو ح�ضور احتفال �أو مهرجان ،حيث الغاية
تتحقق دون �أن نبذل يف �سبيلها �شيئاً ذا بال.
ف�ض ً
ال عن �أن تل ِّقيها مع ما حتمله من معارف وثقافات،
يح�صل لنا ع َر�ضاً دون ق�صد� ،إذ الغاية يف غالب الأحيان،
هي الت�سلية والرتفيه ،لي�س �إال.
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•�سلبيات
بيد �أن ما �أوردناه ،و�إن كان ال يحيط بكل ما لهذا
الإعالم من منافع و�إيجابيات ،ف�إنه ال يغ�ضي عن كثري
من امل�ساوئ وال�سلبيات التي تنجم عنه ،والتي قد ال تظهر
ب�شكل مبا�شر �صريح ،بل تن�س ّل �إلينا �شيئاً ف�شيئاً ،تاركة
�آثارها ال�ضارة فينا ويف �أبنائنا ،ويف ثقافة �شعوبنا وقيمنا،
دون دراية منا بال�سموم التي تنفثها �أو الأخطار التي حتملها.
ولع ّل �أولى هذه امل�ساوئ وال�سلبيات تتمظهر خلخل ًة
يف عالقاتنا املجتمعية وروابطنا الأ�سرية ،كما تتجلى
�إف�ساداً يف تربية نا�شئتنا ويف �سلوكيات طلبتنا ،وح ّداً
من قدراتهم املعرفية و�إنتاجيتهم العلمية والفكرية يف
املعاهد العلمية واجلامعات.
ففي ظل ما ي�شهده العلم من حتوالت يف خمتلف
املجاالت ،التي من �أهمها ،رمبا ،الثورة التكنولوجية الهائلة
ب�إيجابياتها و�سلبياتهاُ ،تطرح ت�سا�ؤالت عديدة عن مدى
�إميان ال�شباب ب�أهمية الرتابط الأ�سري ،وجدوى االلتفاف
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حول العائلة ،وت�أتي القنوات الف�ضائية ّ
لتدق �إ�سفينها الأول
يف بنية املجتمع ،عامل ًة على تفكيك الأوا�صر والروابط ما
بني الأفراد واجلماعات ،مزعزع ًة روح الإلفة واملودة التي
ت�سود العالقة بني الأهل والأقرباء واجلريان والأ�صدقاء،
مغيرّ ًة ما د�أبوا عليه من توا�صل ولقاءات وزيارات ،اعتاد
�أهلنا و�أبنا�ؤنا القيام بها يف املنا�سبات ويف غري املنا�سبات،
حيث كانت ت�شكل جزءاً من حياتهم اليومية ،وحيث مل
يكن يهن�أ للجار عي�ش� ،إذا مل ي َر جاره �أو مل يتف ّقده ،وكان
يح�س بعقدة الذنب ووخز ال�ضمري
القريب �أو ال�صديق ّ
�إذا مل يطمئن على �أحوال قريبه �أو �صديقه ،ناهيك عن
اللقاءات العائلية وال�سهرات اجلماعية التي تلتئم بني
الأقرباء والأ�صدقاء ،وعن كل ما من �ش�أنه �أن يع ِّزز روح
الألفة واملحبة وال�صداقة ،و�أوا�صر القرابة واجلماعة،
وخ�صو�صاً يف القرى والأرياف التي مل تكن املدنية ،وال
القنوات الف�ضائية ،قد دخلتاها و�أف�سدتاها بعد.
�أما اليوم ،وبف�ضل �إعالمنا الف�ضائي هذا ،وهو لي�س
ف�ض ً
ال يف كل حال ،فقد ح ّل بني النا�س بع ٌد وجفاء� ،أو ُق ْل،

قطيعة وهجران ،حيث مل يعد ال�صديق يجد وقتاً يلتقي
فيه �صديقه ،في�ستعي�ض عن ذلك مبكاملة هاتفية� ،أو ر�سالة
الكرتونية� ،سواء كان ذلك لتهنئة �أو لتعزية� ،أو لأي �أمر
من الأمور .وال�شيء نف�سه ،يح�صل مع اجلار الذي مل يعد
يح�س بوجود جاره الذي ي�شاركه املبنى ال�سكني نف�سه،
ّ
ّ
ً
اللهم �إال �إذا ا�صطدم به م�صادفة على �سلم املبنى� ،أو
�أمام امل�صعد الكهربائي ،حيث يح�صل لوم وعتاب ،وادِّعاء
ل�شوق مزعوم ،فيعتذر الواحد منهما للآخر ،متذ َّرعاً
بكرثة امل�شاغل و�ضيق الوقت ،وهو اعتذار �أقبح من ذنب!
وقد يزداد هذا الذنب قبحاً حني ين�سى املرء �أهله ،و�أقرب
املق ّربني �إليه ،بل قد ين�سى ،لطول البعد والغياب� ،أن له
�أقرباء ينبغي زيارتهم ،ال مكاملتهم عرب الهاتف �أو الر�سائل
اخللوية �أو الربيد الإلكرتوين ،عم ً
ال مبا �أو�صانا به الر�سل
والأولياء من توا�صلٍ وتزاو ٍر و�صلة رحم ،لأن ال�صلة ينبغي
�أن تكون �صلة �أرحام ،ال �صلة �أرقام!
�أجل! لقد �أفقدتنا تلك الو�سائل ،مبا تي�سره لنا
من نقل للوقائع واملنا�سبات العامة ،الإجتماعية منها
وال�سيا�سية ،الثقافية والدينية ،كافي ًة �إ َّيانا م�ؤونة ح�ضور
تلك املنا�سبات ،روح الإلفة واجلماعة التي هي غاية من
غايات قيامها ،بل �أفقدتنا ال�شعور ب�أننا ل�سنا كائنات
منعزلة على وجه الأر�ض.
هذا الت�أثري ال�سيء ملظاهر العوملة ،ينعك�س لدى ه�ؤالء،
على كل �سلوكيات حياتهمْ � ،إن يف منازلهم التي تفرت فيها
العالقات بني الأفراد ،حيث كل واحد منهم م�شغول عن
الآخر مبا ي�شاهده على ال�شا�شة� ...أو يف �أعمالهم ووظائفهم
التي يبا�شرونها بربودة وك�سل؛ بعد �أن �أ�ضناهم ال�سهر
الطويل �أمام �شبكة «الإنرتنيت» �أو الف�ضائيات التي ت�صل
الليل بالنهار ،وهي تعر�ض خمتلف امل�شاهد والربامج
والأفالم التي يكرث فيها ّ
الغث ويق ّل ال�سمني ،فتجذبهم
ب�إغراءاتها املتنوعة ،وتق�ضم �ساعات نومهم وراحتهم ،وغالباً
ما تالحقهم �إلى �أماكن عملهم ،حيث يعيدون �إنتاجها
مما خ ّزنته ذاكرتهم وخم ّيلتهم ،لتكون حمور �أحاديثهم
وتعليقاتهم ،مع زمالئهم �أو مع املحيطني بهم.

وال يتوقف خطر هذا الإعالم املرئي عند حدود البنية
االجتماعية ب�شكلها العام� ،إمنا ينفذ �إلى �أخ�ص مكوناتها،
و�أهم دعائمها ،عنيتُ بذلك الأ�سرة التي هي عماد املجتمع
وركيزته الأولى ،والتي يطالها من �ش ّر ذلك ما ال يطال
املكونات الأخرى.
فهذا اجلهاز ال�ساحر اجلذاب هو املف ّرق لأفراد الأ�سرة،
و�إن كان هو اجلامع ال�شكلي ل�شملها يف �إحدى غرف املنزل،
حيث يزدحم الأهل والأبناء ،مهما كرب عددهم �أو �صغر،
«واملورد العذب كثري الزحام»! كما يقول �أديبنا اللبناين
مارون عبود! �ألي�س التلفاز هو الذي يجمع بينهم ،حيث
مل تعد هناك م�شاعر جتمع ...م�شاعر �أب ّوة �أو �أمومة� ...أو
�أخ ّوة..؟ م�شاعر بد�أت تفقد حرارتها يف نفو�س �أبناء الأم
الواحدة والأب الواحد؟!
هذه الغرفة ،امل�سكونة بجهاز ي�ستحوذ على النفو�س،
واملخ�ص�صة يف الأ�صل ،جللو�س �أفراد الأ�سرة ،غدت املف�ضلة
بف�ضل �شا�شتها ،على كل ما عداها من غرف املنزل ،ففيها
ترتبع ر َّبة الأ�سرة� ،أمام ال�شا�شة ،لإعداد الطعام ...وفيها
ُتقدّم الوجبات ،وبني الوجبة والأخرى ،نَّ ُ
يتفن �أفراد
الأ�سرة بالتهام كل ما ل ّذ للنف�س وطاب ،و�أ�ضر بال�صحة
و�أ�ساء ...ويف تلك الغرفة عينها يدر�س الأبناء ويزدردون
العلوم خمتلطة بعبارات ت�أتيهم من التلفاز الذي ال يك ّل
وال يتعب ...و�إلى هذه الغرفة �أحياناًُ ،يدعى ال�ضيوف،
وخ�صو�صاً «الأعزاء» منهم ،بحجة �إحتافهم بفيلم �ش ّيق� ،أو
حر�صاً على عدم تفويت برنامج ...بل كثرياً ما ت�ستخدم
مقاعد تلك الغرفة بدي ً
ال عن الأ�س ّرة يف غرف النوم.
وعليه ،ف�إن التلفاز هو الذي يحتل املكانة الكربى لدى
امللحة لأفرادها ،والتي ال ميكنهم
العائلة ،وهو احلاجة َّ
اال�ستغناء عنها ،و�أيّ خللٍ ي�صيبه ،ي�صيبهم جميعاً بالغ ّم
والأذى؛ كيف ال؟ وهو ال�شخ�صية املركزية واملحورية
بينهم ،وهو املتكلم والراوي ...ال�سارد وامله ّرج ...و�صاحب
احل�ضور الدائم الذي ال �صوت يعلو فوق �صوته ...كيف ال؟
وهو املر ِّف ُه وامل�س ّلي ،واملمتع واملطرب ،وامل�ضحك واملبكي...
تي�سر من الأ�سماء وال�صفات ،وما على احل�ضور
�إلى �آخر ما ّ
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�إال �أن ُين�صتوا ،و�أن يتل ّقوا ويتل َّقفوا ...ال يحاورون وال
ي�شاركون ...ال يناق�شون وال يعرت�ضون ،والنتيجة �صمت
و�إ�صغاء ،وانقطاع لكل كالم �أو حديث ...وانقطاع لكل
حوار ...بني الأخ و�أخيه ،وبني الأب وبنيه ...ويوماً بعد
يوم ،يت�ضاءل التفاعل بني �أفراد الأ�سرة ...لتكرب اله ّوة...
ويح�صل االنف�صال.
نحن ال ن�سوق �أمثلة نادرة احلدوث ،وال ن�سرد ذلك على
�سبيل التف ّكه والتندّر ،فذلك هو ما يح�صل حقيق ًة وواقعاً،
كل يوم ،ويف كل بيت من بيوت الطبقات الدنيا واملتو�سطة
يف جمتمعنا� .أما لدى الطبقات املو�سرة ،فالأمر �أ�ش ّد �سوءاً
و�أعظم خطراً ،حيث لكل فرد من �أفراد الأ�سرة ،غرفته
اخلا�صة به ،م�ؤثثة بكل ما يلزمه من و�سائل الت�سلية
والرتفيه ،و�أولها ال�شا�شة الف�ضائية وال�شبكة العنكبوتية
التي مل تعد من الكماليات� ،إمنا باتت �ضرورة ال ميكن
اال�ستغناء عنها.
يف مثل هذه البيوتات ،يح�صل تباعد �شبه كلي بني
�أفراد الأ�سرة الواحدة ،حيث ٌّ
كل منعزل يف غرفته ،ال يخرج
منها� ،إال لطعام �أو لق�ضاء حاجة .ومع الأيام ي�صبح الأمر
عادة م�ألوفة ،فينقطع كل توا�صل �أو حوار عائلي ،وحت�صل
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الغربة يف البيت الواحد ،غربة روحية ونف�سية وفكرية،
تنعك�س �سلباً على مفهوم العالقات الأ�سرية ال�سوية ،حيث
تنعدم الإلفة والغرية وروح التعاون ،وتنتفي حاجة كل
واحد �إلى الآخر؛ فال الأخ ي�شعر باحلاجة �إلى �أخيه ،وال
رب الأ�سرة �إلى زوجته وبنيه ،بل ٌّ
كل
الإبن �إلى �أبيه ،وال ّ
غارق يف عامله الف�ضائي الكوين الذي ير�ضيه!
و�إذا ما َّ
مت ،على هذا النحو ،تفكيك عرى الروابط
الأ�سرية واالجتماعية التي هي من �أه ّم قيمنا ال�شعبية
الأ�صيلة والثابتة ،ف�إنه يغدو �أمراً �سه ً
ال ،اخرتاق البنى
الثقافية ،مبا تعنيه من �أفكار ومعتقدات ومن مفاهيم
وموروثات ،وهذا هو ما ن�شهده الآن يف جمتمعنا ،حيث
نلحظ �سهولة التخلي عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا،
م�ستبدلني بها قيماً وعادات وتقاليد ،ال تتالءم مع واقعنا
وال مع مفاهيمنا .وللإعالم املرئي الف�ضائي اليد الطولى
يف �ضرب هذه القيم ،والرتويج لقيم ومفاهيم م�ستوردة،
لي�ست يف م�صلحة املجتمع والأ�سرة �أو احلياة الزوجية
ال�سعيدة ،كربامج ما ي�س َّمى ب«ال�سوبر �ستار» �أو «�ستار
�أكادمي»�أو غريها مما هو ن�سخة طبق الأ�صل عن برامج
غربية ،ال تتالءم مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا� ,أو كربامج

اجلن�س وال�شذوذ وما �شابـهها ،والتي يرتقبها ال�صغار
قبل الكبار� ...أو كتلك امل�سل�سالت الغربية املرتجمة �أو
الناطقة بالعربية والتي ال مو�ضوع لها �سوى اخليانات
الزوجية ،والأوالد اللقطاء الذين هم يف بحث دائم عن �أم
مفقودة �أو �أب جمهول� ،أو بتلك امل�سل�سالت العربية التي
�شاعت م�ؤخراً على ف�ضائياتنا ،والتي تزرع بذور التفرقة
واخلالف بني الأزواج ،و ُتخلخل الثوابت الأ�سرية ،من
خالل ترويجها لفكرة تعدد الزوجات ،وجتميل �صورة
هذا التعدد وتقدميه ب�شكل ح�ضاري وج ّذاب؛ وكثرياً ما
تعمل ال�شا�شات على تكرار ّ
بث مثل هذه امل�سل�سالت ،مر ًة
ومرات ،حتى بات تلقيها �أمراً عادياً ،ال يخد�ش كرامة ،وال
يثري ا�شمئزازاً ،بل على العك�س ،فقد �أ�ضحى عر�ضها �أمراً
مقبو ًال ،ورمبا مطلوباً ،حتى ،وللأ�سف ،من بع�ض الن�ساء
ال�ساذجات اللواتي هنّ �أكرث املت�ضررات من هذا املو�ضوع؛
ذلك �أن كل �شيء ت�ألفه العني ،ت�ألفه النف�س؛ وكل م�ستهجن
ي�ضحي ،لدى تكراره ،طبيعياً ومقبو ًال ،تتناقله الأل�سن،
لي�صبح بعد ذلك مادة حديث بني الأخ و�أخيه ،وبني اجلار
وجاره ،واملوظف وزميله ،بل كثرياً ما يتندّر به ،وللأ�سف،
الطلبة و�أ�ساتذتهم يف معاهد العلوم والآداب ،حيث يغيب
العلم والأدب على ح ٍّد �سواء.
وهكذا يغرز الإعالم الف�ضائي معو َل ُه الهدّام يف �صميم
البنية الفكرية والثقافية ،ثقافة املجتمع التي ينبغي
�أن تقوم على متجيد الف�ضائل والقيم واحرتام الأ�سرة
بجميع مق ِّوماتها ،وتقدير املر�أة و�سم ّو مكانتها ،ال ،الإ�ساءة
�إليها عرب �إيهامها بحماية حقوقها وتقدير دورها ،من
خالل برامج وندوات ب ّراقة ،ال تقدم لها ،يف جوهر الأمر،
�شيئاً ،حني يجعلها ،من �أجل م�آربه الدعائية ومكا�سبه
التجارية� ،سلعة معرو�ضة يف �سوق الربامج والإعالنات،
حيث تطالعك �شبه عارية يف دعايات ت�سويق ال�سلع ،حتى
تلك التي ال عالقة للمر�أة بها من قريب �أو بعيد ،كما
يعر�ضها فرج ًة ملن يريد يف موا�سم عرو�ض الأزياء التي
يتهافت عليها الرجال قبل الن�ساء ،ويعر�ضها دمي ًة يف
حفالت تتويج ملكات اجلمال ،حيث اجلمال ُيقا�س على يد
خرباء اجلمال ،بال�سنتميرتات ،طو ًال وعر�ضاً ،وبدرجات
العري واال�ستعرا�ض ،على مقيا�س املتفرجني.

وال يقت�صر ت�أثري الإعالم ال�سلبي ،على هذا فقط،
�إمنا يطال جوانب �أخرى من ثقافة املجتمع ،كالت�شكيك
يف بع�ض الثوابت اخللقية ،واملعتقدات الدينية ،حني ير ِّوج
ملفاهيم و�سلوكيات تتنافى مع مبادئ املجتمع وقيمه ،وحني
يعمل على التهوين من �ش�أن معتقداته ،ونزع القدا�سة عن
بع�ض رموزه الدينية ،عرب ال�سخرية من هذه الرموز
حيناً ،وال�صور والر�سوم حيناًِّ ،
وبث �أفالم من �ش�أنها العمل
على زعزعة ما هو را�سخ يف ثقافة �أبنائه ،كما ح�صل م�ؤخراً
يف ما ب ّثته بع�ض القنوات اال�سرائيلية حول حقيقة ال�سيد
امل�سيح و�أمه ال�سيدة العذراء� ،أوفيما تب ُّثه قنوات غربية
من �إ�ساءات للر�سل والأنبياء ،ومايرافق ذلك من �صور
وتعليقات وهزء و�سخرية وعبارات ،تزرع بذور ال�شك يف
نفو�س الكثريين من �أبناء الطبقات ال�شعبية حيال قد�سية
رموزهم و�صدقية معتقداتهم .وهذا ينه�ض دلي ً
ال على
الدور الفاعل للإعالم يف الإ�ساءة �إلى متلقيه .ناهيك عما
تنقله لنا الف�ضائيات من ب�شاعة احلروب ،وم�شاهد القتل
واخلطف والتعذيب ،و�شتى اجلرائم والإعتداءات ،ال ،بل
�إنها تك ِّررها على �أنظار امل�شاهدين ،كباراً و�صغاراً� ،صبحاً
وم�سا ًء ،حتى باتت اجلرمية �أمراً عادياً ،وغدت �أ�ساليب
التعذيب �شيئاً م�ألوفاً ،وحتى بتنا ال ن�أنف من ر�ؤيتها ونحن
نتناول طعامنا� ،أو نحت�سي �شرابنا ،وهل هناك �أفظع من �أن
ُن ْف ِق َد �أبناءنا كل حِ ٍّ�س �إن�ساين فطرهم اهلل عليه...؟!!
وال نن�سى ،يف هذا املجال ،ما ير ِّوج له هذا الإعالم من
هدف �سوى التالعب
عقاقري وعالجات ،لي�س لها من ٍ
بعقول النا�س ،و�سلب �أموالهم ،ناهيك ع َّما ير ِّوج له من
خرافات وغيبيات و�أباطيل ،تت�سابق القنوات الف�ضائية
لعر�ض براجمها يف املنا�سبات ،ويف غري املنا�سبات ،تعيد
�أبناء طبقاتنا ال�شعبية خطوات �إلى الوراء  ،كالتنجيم،
والتنب�ؤ وك�شف الطالع والأبراج و�سواها من الأمور التي
بات امل�شاهدون ينتظرونها ويحافظون على مواعيدها
حمافظتهم على مواعيد الواجبات الدينية والفرائ�ض
العبادية؛ ولعل �أ�سو�أ ما يف هذا الأمر� ،أن الكثريين منهم
باتوا ي�أخذون ما تقدمه لهم ال�شا�شة من معلومات �أو
ا�ستطالعات �أو تنب�ؤات ،على �أنه م�س ّلمات ال تقبل �أي
جدال �أو نقا�ش.
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كما ال نن�سى ،يف هذا اجلو الإعالمي غري ال�سليم،
احلافل بالكثري من املفا�سد والأخطار�،أبناءنا من النا�شئة
والطلبة الذين هم من �أهم مكونات املجتمع ،والذين
الميكن �أن يكونوا مبن�أى عن �أ�سرهم وعن �سائر مكونات
الطبقات ال�شعبية ،وبالتايل فهم يتلقون ت�أثرياً مزدوجاً،
من الف�ضائيات تارة ،ومن «الإنرتنيت» تار ًة �أخرى ،وهذا
ما يبعدهم �شيئاً ف�شيئاً عن ثقافة الكتاب؛ حتى لن�ستطيع
القول انه يف ع�صر املعلومة الفورية ،وع�صر ال�شا�شة
الف�ضائية ،ويف زمن الثورة الرقمية ،ق ّلما جند من يق�صد
املكتبات ،ويبذل الغايل والنفي�س للبحث عن كتاب ،ويف عامل
ال�صوت وال�صورة ،مل يعد للكتاب دور ُيذكر يف حياة �أبنائنا،
�إذ ماذا ع�ساهم يفعلون؟ ...بل ماذا ننتظر منهم �أن يفعلوا...
وهم الذين فتحوا �أعينهم ،ال على �أمهاتهم و�آبائهم ،بل على
�شا�شات متلفزة ،ال تفارقهم �صبحاً وال م�ساء؟! وما ع�سانا
نرتجى من ه�ؤالء الذين تر ّبوا على ثقافة التلفاز ...وكيف
لنا �أن نتوقع منهم �إقبا ًال على كتاب مل يروه يوماً ،يف يد �أبٍ
�أو �أ ٍم� !...أ َولي�ست القراءة يف بدايتها تربية وعادة..؟! �أ َومل
ُي ْ
قل ب�أن «كل �شيء عادة ،حتى العبادة»...؟!
كيف لنا �أن نتوقع منهم �إقبا ًال على كتاب� ،أو تط ُّلعاً �إلى
علم ومعرفة و�أدب ،والقنوات التي ي�ستلهمونها ،ت�ستهني،
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عن ق�صد �أو عن غري ق�صد ،بثقافة الكتاب وجدواه،فتثبت
لهم بالدليل القاطع ،وبال�صوت وال�صورة ،يف �آن� ،أن العلم
ال يطعم خبزاً ،و�أن الأدب ال ي�صنع لأ�صحابه جمداً وال
يحقق لهم مك�سباً ،وال يب ِّوئ من�صباً ،لأن امل�شاهري يف
ع�صرنا و�أ�صحاب املنا�صب والنجوم الذين يت�صدرون
ال�شا�شات هم �أهل ال�سيا�سة ،و�أهل املال وهم كل من قذف
برجله كر ًة� ،أو غ ّنى حلناً� ،أو ه ّز ق ّداً!
�ألي�ست هذه دعوة �صريحة �أو غري �صريحة ،توجهها
الف�ضائيات �إلى الأجيال ،للإبتعاد عن كل علم �أو فكر �أو
ثقافة ،ما دامت هذه ال تو�صلنا �إلى الهدف..؟ �أ َولي�ست
�ضربة موجعة للكتاب و�أهله� ...ضربة قا�سية ومدمِّرة،
ي�سدِّدها هذا الإعالم �إلى �صميم الثقافة ال�شعبية
والطالبية خ�صو�صاً ،حني ُ يفقِد هذين ،الثقة بالكتاب،
وبجدوى الكتاب ،ال �سيما �إذا كان كتاباً �أدبياً� ،أو ديواناً
�شعرياً� ،أو عم ً
ال روائياً ،كان فيما م�ضى ،وقبل �شيوع
الإعالم املتلفز ،و�سيلتنا الثقافية املف�ضلة للت�سلية
والرتفيه ،وطرد امللل وال�س�أم ،ناهيك عن املتعة التي كنا
ن�شعر بها لدى قراءتنا ق�صة �أو رواية م�ش ّوقة� .أما اليوم،
فقد ال جتد ،وللأ�سف ،يف �صفوف طالبنا اجلامعيني،
من يذكر لك ا�سم رواية قر�أها ،ف�ض ً
ال عن �أن يكون

اقتناها �أ�ص ً
ال ،بل لع ّل �أ�سو�أ هدية ُتقدَّم �إليه مبنا�سبة
جناحه مث ً
ال� ،أو مبنا�سبة عيد ميالده ،رواية� ،أو كتاب،
مهما يكن نوعه �أو مو�ضوعه.
وعليه ،فبدل �أن يقر�أ الطالب رواية ،ف�إنه يح�ضر
فيلماً ،وبدل �أن يطالع جملة �أو �صحيفة ،ي�شاهد
برناجماً على ال�شا�شة� ،أو على �شبكة «الإنرتنت» ،وغالباً
ما ال يكون هذا البديل خرياً له؛ فهو �إن كان قليله خرياً،
فكثريه ٌّ
غث وفا�سد ورديء.
�إذا كان هذا ما و�صل �إليه حال القراءة يف رواية �أو
جملة �أو �صحيفة مما يغلب عليه طابع املطالعة والرتفيه،
فما بالك بالكتب التي تتطلب درا�سة جادّة ومر َّكزة ،بل ما
بالك بكتب ال�شعر والأدب التي باتت ت�ص ّنف ،بعرف ه�ؤالء،
يف �آخر مرتبة من مراتب املعارف والعلوم املفيدة ،حتى
لي�س�ألك الواحد منهم �ساخراً ،عن مدى جدوى ال�شعر
والأدب ،وعن مدى �أهمية ما يدور حولهما من �أبحاث
نقدية ودرا�سات ،وما يعقد ب�ش�أنهما من ندوات وم�ؤمترات،
وقد ي�صل به الأمر لأن يبدي �أ�سفه حلال �أولئك الطالب
الذين يهدرون وقتاً ،ويبذلون جهداً ،ل�سماع حما�ضرة
�أدبية �أو حل�ضور �أم�سية �شعرية ال تعدو كالماً ،ال ُترجى
منه فائدة �أو منفعة ،حتى لو كانت نتيجتها نيل �شهادة ،ال
ت�ؤمِّن عم ً
ال وال ُتطعم خبزاً.
وعلى الرغم مما تعر�ضه الف�ضائيات من ندوات علمية
�أو �أدبية �أو مباريات �شعرية ،ف�إنها ،وللأ�سف ُت�شيع يف �أذهان
املتلقني عدم جدوى هذه املعارف والعلوم ،مولي ًة اهتماماً
بالغاً ب�أحوال الف َّنانني و�أخبارهم ،وبربامج الطهي
والأبراج وتف�سري الأحالم وما يدور يف فلكها ،حتى باتت
ِّ
متف�شية يف �صفوف الطبقات ال�شعبية ،بل ولدى
ظاهرة
بع�ض �أبناء الطبقات املثقفة �أي�ضاً.
وهكذا باتت الثقافة عموماً ،وال�شعر والأدب خ�صو�صاً،
تعاين الهجر والك�ساد والإهمال ،لي�س من ذوي الثقافة
املحدودة فح�سب ،بل ،وللأ�سف ،من �أهل التخ�ص�صات
الأدبية �أنف�سهم ،يف �سوق راجت فيها ب�ضاعة �أخرى ،تعر�ضها
و�سائل الإعالم املرئي ،ملغي ًة ثقافة احلرف والكلمة ،لتح ّل
حملهما ثقافة ال�صوت وال�صورة ...ثقافة اال�ست�سهال
وال�سرعة ...ا�ست�سهال اجلاهز الذي يقدَّم �إلينا فن�أخذه دون

جهد وال عناء ،ودون رقابة وال متحي�ص� ،أ�سو ًة مبا ن�أخذه
من الأطعمة اجلاهزة والألب�سة اجلاهزة ،حتى بتنا ن�أكل مما
ال نزرع ،ونلب�س مما ال ن�صنع ،ونتث َّقف مبا ال نبدع ،يف زمن
مل يعد لدينا فيه م َّت�س ٌع من الوقت لإنتاج فكر�أو �إبداع...
وقت �صرفناه هدراً �أمام ال�شا�شات ،حتى بتنا مدمنني ،غري
منتجني ،ينطبق علينا ما قاله ،ذات مرة ،الأديب النه�ضوي
جنيب احلداد ،يف �سياق نقده خل َنث �ش َّبان الع�صر ومغاالتهم
يف التز ّين والت�أ ّنق ،وا�صفاً �أحدهم بالقول« :الفتى من فتيان
ع�صرنا يقف لدى املر�آة ،فيق�ضي يف تنظيم ثيابه ،وت�سوية
مفرق �شعره ،وربطة قمي�صه ،ما لو ق�ضى بع�ضه يف ال�صالة،
خ�ص�ص �شيئاً منه للعلم لبهر
لدخل اجلنة بثيابه ،ولو ّ
الدنيا مبعارفه» .ونحن نقول :لو ق�ضى �أبنا�ؤنا يف القراءة
واملطالعة ،بع�ضاً من الوقت الذي ي�صرفونه �أمام ال�شا�شة،
مللأوا خزائن الكتب ب�إنتاجهم ،ولبهروا العامل ب�إبداعهم.
وال تخرج اللغة العربية الف�صحى ،مبا هي �أداة الفكر
والأدب والثقافة ،عن دائرة الت�أثري الإعالمي هذا� ،إذ ال
ميكنها �أن تكون مبن�أى عن �أخطاره ،على الرغم من بع�ض
النعمة التي �أ�صابتها م�ؤخراً ،لتعدُّد اللهجات ،كما �أ�سلفنا،
ذلك �أن اللغة عماد الإعالم ،وو�سيلته التعبريية الأولى،
وغالباً ما كانت ت�ش ّنف �آذان ال�صغار قبل الكبار ،بعام ّية ت�سود
الربامج كافة؛ بها تجُ رى الأحاديث والتحقيقات ،وبها ُتدار
املقابالت واحلوارات ،وتقام املناظرات ...نعم! وبالعامية
ُتقر�أ الن�صو�ص والتعليقات ،حتى ال ي�سلم منها برنامج �أو
حوار� ،سوى ن�شرات الأخبار التي حاولت املحافظة على
العربية الف�صحى ،لكنها عربية م�ش ّوهة ملحونة ،يجهل
مقدّموها مبادئ الف�صحى وقواعدها بحيث ال يبقى �أمام
املتلقي الذي �أنعم اهلل عليه وحباه مبعرفة �أ�صول لغته� ،سوى
�أن يعدّد الأخطاء وي�ص ّنف �أنواعها.
هذا الإعالم الف�ضائي ي�سيء �إلى اللغة العربية ،كل
يوم ،حني يقدم كل ممتع وجديد بلغة ،غالباً ما تكون
عامِّية �أوغري عربية ،مر�سخاً يف �أذهان �أبنائنا نظرة دونية
جتاه لغتهم وثقافتهم ،يف مقابل نظرة الإعجاب واالنبهار
بلغات الآخرين ،حتى �أفقدناهم الثقة مبا ميلكون.
هذا غي�ض من في�ض ما حتمله �إلينا الف�ضائيات من
م�ساوئ وما تتهدد به ثقافتنا من �أخطار ،وهي �سلبيات
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تبعث على القلق واخلوف مما ميكن �أن تخ ّلفه يف نفو�س
الأجيال ال�شعبية عموماً ،ويف نفو�س النا�شئة خ�صو�صاً،
وهو قلق ينتاب ،ب�شكل �أ�سا�سي ،املهتمني ب�ش�ؤون الرتبية
والتعليم ،واحلري�صني على املحافظة على الأ�صالة والقيم
والتقاليد ،وي�ساور امل�شتغلني يف احلقل الثقايف واملعريف،
ونحن منهم� ،إذ نت�ساءل عن مدى انعكا�س هذه الظاهرة
املح�صنني من �أبناء طبقاتنا ال�شعبية ،وعلى
على غري
َّ
قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم،كما على مدى قدرتهم
على حت�صيل املعارف والعلوم ،و�سالمة تفكريهم ونوعية
�إنتاجهم .مع علمنا و�إمياننا ،ب�أن لكل جيل ر�ؤيته وو�سائله
لتحقيق الهدف� ،شرط �أن يكون الهدف �سامياً ،و�شرط
التز ّود بالعلم واملعرفة ،ال التن ّكر لكل �أنواع الثقافات
بحجة تخطي الع�صر لها ،وهذا يفر�ض على الق ّيمني يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية والرتبوية والتعليمية �أن ميدّوا يد
العون لأبناء هذا اجليل ،من �أجل م�ساعدته على حتقيق
الأهداف من خالل ا�ستعداد القيمني ه�ؤالء ،للإنفتاح على
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املتغريات وامل�ستجدات ،ولعدم التم�سك مبا مل يعد يتنا�سب
مع طموحات هذا اجليل وتطلعاته ور�ؤيته للحياة.
لذا جند �أنف�سنا مدفوعني ،ب�سبب ما نراه من
فقدان �أ�صالتنا ال�شعبية ،وانحراف �سلوكيات البع�ض
من �أبنائنا� ،إلى الت�صدِّي لهذه الظاهرة  ،ظاهرة
القنوات الف�ضائية ،بو�صفها ،ح�سب ر�أينا ،عام ً
ال ال ُيغ َفل
�ش�أنه ،من عوامل كثرية للتقهقر واال�ضمحالل بدل �أن
تكون عام ً
ال من عوامل النهو�ض والإزدهار .وعليه،
وانطالقاً من مالحظاتنا اليومية ،والدائمة� ،سنحاول
�أال نكتفي ب�إطالق ال�صرخة ،من خالل ما قدمناه من
تو�صيف لواقع احلال� ،إمنا �سنعمل على و�ضع الإ�صبع
على اجلرح ،والإ�سهام يف تقدمي اقرتاحات ،قد يكون
من �ش�أنها �أن ت�شكل لبنة يف بناء م�شروع لتنظيم
هذا الإعالم ،وقوننته و�ضبطه وتوجيهه ،واحلد من
انعكا�ساته ال�سلبية ،مبا ميكن �أن يعود باخلري والنفع
العميم ،على ثقافة �أجيالنا وجمتمعاتنا.

•املقرتحات:
من امل�ؤكد �أننا ال نريد من ت�سليط ال�ضوء على
خماطر الإعالم الف�ضائي ،وتو�صيفها ،املطالبة ب�إيقاف
هذا الإعالم ،وال التن ّكر ملا حققته الثورة التكنولوجية وما
�أبدعه الفكر الب�شري من اخرتاعات و�إجنازات وت�سهيالت
للأفراد واجلماعات يف جميع امليادين؛ �إمنا نريد �أن ندرك
كيفية الإفادة منه ،مبا ال ينعك�س �سلباً على حياتنا ،وعلى
قيمنا ومبادئنا وثوابتنا ،وعلى ثقافتنا ال�شعبية مبا تعنيه
من فكر وعلم وقيم وتقاليد.
نحن ال نريد لثقافتنا ال�شعبية املعا�صرة �أن تكون ن�سخة
طبق الأ�صل عن ثقافة الأ�سالف ؛ فاالختالف بني الأجيال
كان ،وال يزال ،و�سيبقى ،دلي ً
ال على تطور املفاهيم والظروف
والأحوال ،وهذا �أمر طبيعي ،يفر�ضه تقدم احلياة والعلوم
والثقافات ،وانتفاع الالحقني من ال�سابقني؛ والتوا�صل
بني الأجيال �ضرورة ال�ستمرار احلياة ،ب�شكلها الأف�ضل،
و�إن كان قيام هذه العالقة بني جيلني يختلفان يف الو�سيلة
والنهج؛ ذلك �أن جيل الآباء كان يعتمد ثقافة الكتاب
طريقاً لإن�ضاج وعيه ،وبناء �شخ�صيته ،واكت�شاف العامل
من حوله� .أما جيل الأبناء ،فتعددت �أمامه �سبل املعرفة
وو�سائلها� ...إنه جيل «الف�ضائيات» و»الإنرتنت» و�سواهما
من الو�سائل التكنولوجية.
كما ال نريد الإطاحة بكل تلك اجلهود اجلبارة التي
ُبذلت ،وال بالنتائج الباهرة التي عنها �أ�سفرت� ،إمنا
نتوخى �ضبط هذه الو�سائل الإعالمية ،والعمل على
تر�شيدها وتوجيهها وتهذيبها ،واحلد من انحرافها
وغلوائها ،ف�إذا «كان الوقت ،كما ُيقال� ،سيفاً ذا حدّين،
�إن مل تقطعه ،قطعك» ،ف�إن الإعالم ذو وجهني� ،إن مل
دم َ
رك بوجهه الرديء! لكن
ت�سترن بوجهه امل�ضيءّ ،
امل�ضي يف تقومي الإعوجاج ،دونه الكثري من العقبات...
َّ
تبد�أ بتحديد �أ�سباب التعلق بهذه الف�ضائيات ،واالجنذاب
�إليها ،فهل هو ناجت عن فتنة الإغراءات التي تقدمها،
�أم هو الفراغ الأ�سري...؟ االجتماعي...؟ ال�سيا�سي...؟
�أم هو ي�أ�س النا�س واحلاجة �إلى دغدغة الآمال وتلبية
الطموحات...؟ �أم هو انعدام احلوافز وان�سداد الآفاق
وم�صاعب احلياة ...؟ �أم هي كلها جمتمعة يف �آن...؟!

�أ�سئلة كثرية ومتداخلة ،تتطلب منا تقدمي �إجابات
ت�أخذ بعني االعتبار الفروقات بني الأجيال ،واختالف
الظروف ،ومتطلبات العي�ش ،ومواكبة امل�ستجدات ،والت�س ّلح
بالوعي واجلر�أة وحت ّمل امل�س�ؤوليات.
نحن ال نزعم �أن هناك جهة واحدة ميكنها تقدمي
�إجابات� ،أو حت ّمل امل�س�ؤوليات عما �آل �إليه ،وي�ؤول ،حال
النا�س ،هذه الأيام ،من هد ٍر للوقت ،وان�صراف ع َّما هو
منتج ومفيد ،واجنذاب جارف �إلى الإعالم املرئي ،و�إقبال
على برامج ت�ضرهم �أكرث مما تنفعهم ،بل نرى يف ذلك
م�س�ؤولية تربوية تعليمية توجيهية ،تتقا�سمها �أطراف
متعددة ينبغي �أن تتعاون وتتكامل فيما بينها ،لن�صنع
�أجيا ًال مزودة بالعلم واملعرفة ،ميكنها االرتقاء بالأمة
واملجتمع ،و�إال ،فاملجتمع �إلى انهيار وزوال.
ف�إذا كانت امل�شكلة ،يف �أ�سا�سها ،م�شكلة تربية ،ف�إن
امل�س�ؤولية الأولى فيها ،تقع على عاتق الأ�سرة! �ألي�س
الأهل هم قدوة الأبناء؟ فكيف نطلب من الأبناء �أال
يفعلوا ما د�أب على فعله الآباء؟! وكيف نطلب �إليهم �أال
ي�صغوا �إلى ما يقوله لهم ذلك الإعالم الذي هو على
توا�صل دائم معهم ،يف الوقت الذي تنقطع فيه مع ذويهم
كل �أ�شكال التوا�صل واحلوار؟! �أما �آن لهذه الأ�سر �أن
تتن َّبه �إلى املخاطر التي حتدق ب�أبنائها؟ ...خماطر على
قيمهم و�أفكارهم وم�ستقبلهم الأكادميي والثقايف...؟ �أما
�آن لهذه الأ�سر �أن تعود �إلى ر�شدها ،و�أن ت�ضطلع بدورها،
واملوجه والعني ال�ساهرة على رعاية �ش�ؤون
فتكون املر�شد
ّ
الأبناء ،وعلى �إ�سداء الن�صح لهم ب�ضرورة التمييز بني
ما ي�صلح لهم ،وما ال ي�صلح ،وبح�سن ا�ستغالل الوقت
وتنظيمه تنظيماً يجعل لكل �شيء حيزاً ،حيث للعمل وقته،
وللراحة وقتها ،وللقراءة وقتها ،وللرتفيه وقته؛ ولتع ّمم
هذه الثقافة داخل الأ�سرة ،بدءاً بالآباء �أنف�سهم ،ليكونوا
القدوة ،ولي�صبح هذا نظام حياة!
�أما �آن لهذه الأ�سر �أن تعي �أهمية التوا�صل واحلوار يف ما
يهم الأبناء من �ش�ؤون و�شجون ،ويف ما يتالءم مع �أذواقهم
وميولهم ومفاهيم ع�صرهم ،مبا يف ذلك ال�ش�ؤون الثقافية
وامل�شاكل املدر�سية ،والق�ضايا االجتماعية ،يف ظل ما ي�شهده
العامل من حتوالت يف خمتلف املجاالت ،قد يكون من �أهمها
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الثورة التكنولوجية ،ويف عدم اال�ستهانة ب�أمورهم ،مهما
�صغر �ش�أنها �أم كرب ،كي ال تكون القنوات ملج�أهم ومرجعهم
الذي منه ي�ستمدون التوجيه والإر�شاد ،وكي ال يكون الإدمان
عليها �شك ً
ال من �أ�شكال �س ّد الفراغ الأ�سري �أو االجتماعي ،بل
ينبغي �إحاطتهم بكل �أ�شكال الرعاية واالهتمام ،مما مينحهم
الإح�سا�س بالطم�أنينة والثقة وي�ؤمِّن لهم مرجعاً �صاحلاً،
يعودون �إليه يف ال�س ّراء وال�ض ّراء ،ومنه ي�ستمدون كل
ن�صيحة و�إر�شاد.
وال يخفى ما للعائلة من �أهمية و�ضرورة ،لبناء
جمتمع متوازن� ،إذ بقدر ما تتما�سك الأ�سرة ،وينمو
التوا�صل واحلوار والتفاهم بني الأجيال على مواجهة
امل�صاعب وتق ّبل املتغريات ،تنجح هذه العائلة يف درء
الأخطار عن �أبنائها .و�إذا كان هناك من يرى ب�أن الأ�سرة
متثل قيداً ينبغي عدم االن�صياع له ،بدعوى الت�شبث
بالقيم والعادات والتقاليد ،وبكل ما هو تقليدي وقدمي،
و�أن لكل زمن خ�صو�صياته ،و�أن زماننا هذا ،ال مكان فيه
للتم�سك بقيم و�سلوكيات ،مل تعد تواكب ع�صرنا ،ف�إننا
ن�ؤ ِّكد على �ضرورة توا�صل جيل الآباء بجيل الأبناء ،لأن
ما يحدث بني هذين اجليلني ،لي�س �صراعاً� ،إمنا هو
اختالف يف الأذواق واخليارات؛ ولي�س من العقالنية يف
�شيء النكو�ص على الأعقاب ،والعودة قروناً �إلى الوراء،
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جاحدين ومنكرين جهود �أولئك الذين لهم الف�ضل يف
ما �أحدثوه من ثورة وجتديد.
�أما امل�س�ؤولية الثانية ،فتقع على امل�ؤ�س�سة التعليمية،
�أ�ساتذ ًة ومربني ومر�شدين ،ب�صفتها امل�صدر واحلا�ضن
لثقافة اجليل ،واملمدّة ل ُه بكل ما يلزم من العلم واملعرفة،
جلعله ح�صيناً ،قوياً وقادراً على التعامل مع املتغريات ،وعلى
حب
الإفادة منها ومواجهة �أخطارها ،بل هي الأقدر على زرع ّ
القراءة والتط ُّلع �إلى املعرفة ،و�إلى �صرفهم عن التلهي ب�أمور
تعر�ضها عليهم الف�ضائيات ،ال تد ّر فائدة ،وال حتقق نفعاً.
وتقع امل�س�ؤولية الثالثة على امل�ؤ�س�سة الإعالمية نف�سها،
ب�صفتها �سلطة قائمة بذاتها ،ومبقدورها ر�سم �سيا�سة
�إعالمية واعية ،تقوم على ن�شر العلم واملعرفة ،وتعزيز
الثقافة الأ�صيلة ،والإعالء من �ش�أن اللغة الأم ،حافظة الإرث
والتاريخ ،وال�شاهدة على احلا�ضر وامل�ستقبل .على هذه
امل�ؤ�س�سة �أن تك ّثف براجمها الثقافية مبا ُيربز �أهمية العلم
و�أ�صحابه ،والثقافة ور َّوادها ،و�أن تن ّوه باملتفوقني واملبدعني،
وتك ّرم الأدباء والعلماء واملفكرين ،وتربز عطاءاتهم من
خالل ندوات ومناظراتُ ،تظهر من خاللها �أن العلم هو
الذي ي�صنع الرجال ،ولي�س ال�سيا�سة اجلوفاء ،وال الفن
الرخي�ص ،وال الأكدا�س املكدَّ�سة من الذهب والف�ضة.

�أما امل�س�ؤولية الكربى ،فتقع على عاتق الدولة،
امل�س�ؤول ُة املف َ
رت�ضة ،عن رعاية �أبنائها ،واالهتمام
ب�ش�ؤونهم ،واحلر�ص على تنمية قدراتهم املعرفية ،و�إعالء
مكانتهم بني ال�شعوب ،لذا ينبغي �أن تعمل على احلد
ّ
واحلط من قدرهم
من كل ما من �ش�أنه الإ�ساءة �إليهم،
و�ش ّل قدراتهم وتغييب كفاءاتهم ،ب�سبب ما ُيعر�ض على
بع�ض �شا�شات الإعالم من مغريات ،ال ميكن للطبقات
ال�شعبية مقاومتها ،وهي �أمور تقت�ضي من الدولة �أن
تخ�ضعها لرقابتها ال�صارمة والدائمة� ،سواء يف ذلك ،ما
خ�ص الربامج ال�سيا�سية التي ت�سيء لثقافة الأجيال فيما
ّ
حتركه من نعرات طائفية ،وفنت مذهبية ،وما تثريه فيهم
خ�ص الربامج االجتماعية التي
من �ضغائن و�أحقاد� ،أو ما ّ
تتنافى مع القيم والأخالق ،ومع املبادئ واملعتقدات.
كما ينبغي على الدولة ،ر�سم �سيا�سة ثقافية تربوية
حكيمة ،تعيد للثقافة اعتبارها وريادتها ،بخلق احلوافز
للمتعلمني ،وت�أمني فر�ص العمل لهم ،واعتماد الكفاءة
واملعايري العلمية لذلك ،بعيداً عن املحا�ص�صات الطائفية
واملذهبية وال�سيا�سية .كما عليها �إعادة النظر يف �سيا�ستها
حيال الكتاب ،مما يقت�ضي منها �إيالء الأهمية لفتح مكتبات
عامة يف املدن واملناطق ،وجتهيزها ،بحيث ت�ستقطب ر َّواد
العلم والثقافة ،وت�ؤمن لهم اجلو الثقايف املالئم ،كما
ينبغي فتح مراكز ثقافية �أو قاعات للمطالعة يف القرى
والأرياف ،كتلك التي تفتح للحا�سوب والإنرتنت والألعاب،
فتكون حافزاً لهم على القراءة واملطالعة ،بدل ال�شا�شة التي
ت�سرقهم من الكتاب وت�ستهلك �أوقاتهم دون جدوى.
دون �أن يعني ذلك تخ ِّلياً عن الو�سائل التقنية
والإعالمية احلديثة ،بل املراوحة بينها وبني الكتاب ،ملا
لهذا من �أهمية بالغة يف كونه مرجعاً ثابتاً لنا ،ميكننا
العودة �إلى خمزونه الفكري يف كل وقت ويف كل حني .وهذا
ما يعلي من مكانة الكتاب لدى النا�شئة ،وين ّمي لديهم
الوعي مبزايا الفكر والثقافة ،فتتحقق متعة القراءة
وفائدة التط ُّور واملعرفة.
ف�إذا تب ّنى امل�س�ؤولون هذه ال�سيا�سة الثقافية ،وعملوا
على حتقيقها ،وت�أمني م�ستلزماتها ،مبا يدعم قدرات ذوي
امل�ستوى الثقايف املحدود ،ومبا يعمل على تنمية وعيهم
ومداركهم ،تت�أمن ال�صلة الروحية والعالقة احلميمة

مع الثقافة ال�سليمة والأ�صيلة والكتاب ،يف ع�صر �شاعت
فيه ثقافة �أخرى ،هي ثقافة االت�صال الرقمي «امل�ش ّفر»
«املرمز» حتى لك�أن امل�شاعر باتت حت�سب بالأرقام ،ويف
�أو
ّ
ج ٍّو مادي بغي�ض ،طغى عليه التفكري بالربح املايل الناجت
عن ا�ستثمار الو�سائل الرقمية ،يف جتاهل �شبه تام ،لقيمة
الفكر والأدب والثقافة ،حيث ي�صبح الإن�سان جمرد �آلة
حتركها الرموز والأرقام.
�أجل! ليكون الإعالم الف�ضائي �أداة ثقافة وتنوير،
وقبل �أن ي�ستحيل �أداة هدم وتدمري ،ينبغي التحرك
وتوجيه الإنذار ،وهذا واجب الدولة وم�س�ؤوليتها ،وواجب
كل ق ّيم على �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الإعالمية وامل�ؤ�س�سات
التعليمية والرتبوية والثقافية ،وم�س�ؤوليته ...واجب ال
يجوز التهاون فيه ،لأن يف ذلك �ضياعاً لثقافتنا ،وفقداناً
لهويتنا؛ ومن فقد الثقافة والهوية �ضاع ،ودا�سته القوى
املتكربة التي ال ترحم ال�ضعفاء واملتخاذلني ،ال �سيما
يف زمن العوملة وحتدياتها التي ال تقف عند حدود املد
الع�سكري �أو النفوذ ال�سيا�سي �أو اجل�شع االقت�صادي� ،إمنا
تتعداه �إلى الغزو الثقايف ،الذي يدخل يف كل مفا�صل
حياتنا ،مبا يعنيه هذا الغزو،من قيم ومفاهيم ،وعادات
وتقاليد ،وهذا ما نن ّب ُه �إليه وندق ناقو�س اخلطر من �أجله،
دون �أن يعني ذلك رف�ضاً للم�ستجدَّات والو�سائل احلديثة
�أو التقنيات� ،أياً كان م�صدرها؛ بل على العك�س ،الإفادة
منها �أمر مفيد ومطلوب� ،شرط �أال تكون مدخ ً
ال للق�ضاء
على فكرنا وثقافتنا ،وال �أن تكون بدي ً
ال عن كتابنا ولغتنا.

الهوامش

مل يتم الرجوع الى م�صادر ومراجع يف هذه الدرا�سة ،لأنها وليدة
معاي�شة يومية يف املجتمع ،وجتربة �شخ�صية يف حقل الثقافة والتعليم.
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األدب الشعبي في العصر المملوكي
 الزجل نموذجاً-()1

نجية فايز الحمود
كاتبة من فلسطين

•مقدمة:
الزجل من الفنون الشعبية العامية ،التي نشأت في العصر األندلسي ،ومنه انتشرت
إلى البيئات العربية األخرى ،كمصر والشام؛ وذلك تمشيًا مع روح العصر ومتطلباته ،وقد
وطوروه واستعملوه في أغراض مختلفة.
تناوله الشعراء في أشعارهم،
ّ
وقد تحدثت في هذا البحث عن مفهوم الزجل ،ونشأته ،وأهم أسباب ازدهاره في العصر
المملوكي ،والتي تعود لسيطرة المغول والمماليك على المشرق العربي ،وجميعهم
ال يتقنون العربية ،فلجأ إليه الشعراء؛ الستعادة مكانتهم عند الحكام .ثم تحدثت عن
أهم الموضوعات التي نظم فيها الزجالون ،مثل :الغزل ،والوصف ،والمواعظ والحكمة،
والمديح ،والرثاء .وقد أطلت قلي ً
ال في الحديث عن الغزل؛ ألن له النصيب األوفر من النظم
عند الزجالين ،وتحدثت عن أوزان الزجل التي وصفت بأنها متشعبة وال يحصر عددها.
على أن هناك أنواعًا أخرى من الفنون الشعبية الشعرية المستحدثة في العصر
المملوكي ،والتي يمكن أن تندرج تحت أنواع الزجل ،وفقًا لمضمونها ،كالقوما ،والكان
كان ،والبليق...الخ ،إال أن المجال هنا يضيق بنا لتناولها؛ وذلك الشتهارها في هذا العصر؛
ولكثرة النظم فيها ،بحيث تستحق أن تطرق في بحث مستقل.
وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج التكاملي ،الذي يقوم على دراسة الظاهرة ونشأتها
وتاريخها ،ثم استقصائها من خالل النماذج الزجلية ألشهر شعراء هذا العصر وتحليلها.
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•الأدب ال�شعبي يف الع�صر اململوكي:
يق�ص���د ب���الأدب ال�شعب���ي :ذل���ك الأدب ال���ذي يكت���ب بلغة
عامي���ة «ملحون���ة» ،قريب���ة م���ن �أفه���ام ال�شع���ب وعامته���م،
و�أحاديثه���م اليومية الدارجة ،واملتداولة فيما بينهم ،يعربون
فيه���ا ع���ن احتياجاته���م� ،أو الأدب ال���ذي يتن���اول يف احلدي���ث
حي���اة النا�س ،ويعرب عن وجدانهم وم�شاعرهم ،واهتماماتهم،
«ورمب���ا كان هذا ال�ضرب من الأدب م���ن �صنع جمهول� ،أو من
�صن���ع جماع���ة من النا����س ا�شرتكوا فيه يف جي���ل واحد� ،أو من
�أجيال متعاقبة ،يف بلد واحد� ،أو بالد متفرقة ،ورمبا كان من
�صنع علم معروف م�شهور من رجال الأدب والفن ،ولكن �سار،
وتناقلت���ه�أل�سن���ةالنا����س»(.)1
وق���د ظه���ر االجتاه �إلى ه���ذا اللون م���ن الأدب منذ القرن
ال�ساد����س الهج���ري ،يف الأدب العرب���ي ب�ش���كل ع���ام ،والأدب
امل�ص���ري عل���ى وج���ه اخل�صو�ص ،حيث جن���د �ألوان���اً كثرية منه
يف «امل�ش���رق واملغ���رب ،يف ب�ل�اد الع���راق وفار����س ،ويف الأندل����س
واملغ���رب،ث���مم���ابينهم���ا»(.)2
تنوع���ت التي���ارات الأدبي���ة يف الع�ص���ر اململوك���ي ،وتط���ورت
تط���وراً كبرياً ،فتي���ار تقليدي �س���ار فيه �أ�صحاب���ه على املوروث
م���ن ال�ت�راث العرب���ي الق���دمي ،مق ّلدي���ن له���م يف �أ�سلوبه���م
ومنهجه���م ،م�ضيف�ي�ن �إلي���ه م���ا ا�ستجد م���ن احلي���اة اجلديدة
وظروفه���ا ،م���ن مع���انٍ و�ألف���اظ وتي���ار �أدب���ي جدي���د« ،ا�ستم���د
�أ�صول���ه م���ن امل�ش���رق واملغ���رب عل���ى ال�س���واء ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى
امل�ص���ادر املحلي���ة امل�ؤث���رة� ،أم���ا امل�شرق ف�أمره مع���روف� ،إذ كانت
بغ���داد حا�ض���رة العامل الإ�سالمي ،ومركز اخلالف���ة العبا�سية،
وكان���ت قبل���ة العلم���اء ومه���وى الفئ���ات الأعجمي���ة ،م���ن �سائر
الأم�ص���ار .و�أم���ا املغرب ف�أمره ه���ام ،ف�إن كان���ت «ب�ضاعتنا ردّت
�إلين���ا» ،كم���ا ق���ال اب���ن عباد عندم���ا اطلع عل���ى العق���د الفريد،
فمم���ا ال �شك فيه �أن ه���ذه الب�ضاعة التقليدية حملت �إلينا مع
�أ�صحابه���ا بع�ض ه���ذه الفنون ال�شعرية ،واطلعت امل�شارقة على
�أمناط و�أ�ساليب جديدة يف التعبري»(.)3
وم���ن هن���ا واك���ب الأدب �أح���داث الع�ص���ر وظروف���ه ،وظهر
التجدي���د يف مو�ضوعات���ه و�أغرا�ض���ه ،مت�شي���اً م���ع روح الع�ص���ر
ومتطلباته ،فطور ال�شعراء يف �أ�ساليبهم ويف طرائق تعبريهم،
ويف �أوزان �أ�شعاره���م« ،كم���ا ا�ستحدث���وا مذاه���ب وطرقاً وفنون
ع���دة مل تك���ن معروف���ة �أي���ام الفاطمي�ي�ن ،و�إن كان منها ما قد

ع���رف ف�إن���ه كان يف دوره البدائ���ي� ،أو �أن ا�ستخدام���ه كان عل���ى
قل���ة ،فلم يك لذل���ك منت�شراً ،وال ذاع �أمره ب�ي�ن ال�شع���راء»(.)4
وم���ن �أ�شهر الفنون التي �شاعت يف هذا الع�صر وكرث النظم
فيه���ا «القوم���ا ،وال���كان وكان ،واملوالي���ا ،والزج���ل ،واملو�ش���ح ،ويف
املنث���ور «املقامة ،والق�ص���ة ال�شعبية ،وال�سرية»( ،)5وقد امتد هذا
النظ���م �إل���ى ال�شعراء الذين ينظمون بالف�صح���ى ،ليقلدوا �أدباء
العامية يف �ألفاظهم و�أ�ساليبهم ،و�صورهم وتعابريهم(.)6
وق���د ب�ي�ن �صف���ي الدي���ن احللي ه���ذه الأن���واع م���ن النظم،
الت���ي كان���ت �سائ���دة يف ع�ص���ره ،يف امل�شرق واملغ���رب ،وذهب �إلى
�أنه���ا ج���اءت على �سبع���ة �أنواع ،فق���ال« :وجمموع فن���ون النظم
عن���د �سائ���ر املحقق�ي�ن �سبعة فن���ون ،ال اخت�ل�اف يف عددها بني
�أه���ل الب�ل�اد ،و�إمن���ا اخلالف ب�ي�ن املغارب���ة وامل�شارق���ة يف فنني
منه���ا ،وال�سبعة املذك���ورة عند �أهل املغرب وم�صر وال�شام ،هي:
«ال�شع���ر ،القري����ض ،واملو�ش���ح ،والدوبي���ت ،والزج���ل ،واملواليا،
وال���كان كان ،واحلم���اق ،و�أه���ل العراق ،وديار بك���ر ،ومن يليهم
يثبت���ون اخلم�سة منه���ا ،ويبدلون الزجل واحلماق باحلجازي،
والقوما ،وهما ف ّنان اخرتعهما البغاددة للغناء بهما يف �سحور
�شه���ر رم�ض���ان ،خا�ص���ة يف ع�صر خلف���اء بني العبا����س»( .)7وقد
�أ�سقط���وا الزجل مل�شاكلته للمو�شح وع���دم التفريق بينهما عند
الكثريي���ن ،وا�ستبدل���وه باحلج���ازي« ،كما اقتط���ع الوا�سطيون
املوالي���ا ،وه���ذا ي�شب���ه الزج���ل يف كون���ه ملحون���اً» ،و�أ�سقط���وا
احلم���اقلع���دم�سماعه���م�إي���اه(.)8
يت�ضح من كالم �صفي الدين احللي� ،أن تلك النظم اختلطت
على الباحثني؛ لكرثتها ،فرغم حماولتهم لتحديدها وح�صرها،
�إال �أن ت�شابك الأ�سماء فيها كان حائ ً
ال بينهم وبني حتديد قاطع
()9
لهذه الأ�سماء من حيث الوزن وال�شكل وامل�ضمون» .
وقد فرق �صفي الدين احللي بني هذه النظم ال�شائعة باللغة
الدارج���ة ،ح�سب مو�ضوعاتها ،غ�ي�ر �أن �إح�سان عبا�س يذهب �إلى
�أن «ه���ذه التفرق���ة مل تكن موجودة ب�ي�ن الأندل�سيني؛ وذلك لأن
الزج���ل مث ً
ال مل يقت�صر عندهم على الغزل والن�سيب واخلمري
والزه���ري» ،ف�أزج���ال اب���ن قزم���ان تتن���وع مو�ضوعاتها ب�ي�ن املدح
والرث���اء والأحما����ض ال���ذي «�أطل���ق علي���ه امل�شارقة ا�س���م البليق»،
والهج���اء الذي �سمي عند امل�شارقة بالقرقي« ،والزجل الأندل�سي
مل يعرف هذه التق�سيمات بح�سب املو�ضوعات ،بل كان يف الإمكان
�أن ي�شمل ا�سم الزجل تلك املو�ضوعات جميعاً»(.)10

ً
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وامله���م يف الأمر �أن ه���ذه الفنون ال�شعبية انت�شرت يف م�صر،
وتناوله���ا ال�شع���راء امل�صريون يف �أ�شعاره���م ،و�إن �سبق امل�صريون
�إليه���ا �إال �أن الف�ض���ل يع���ود له���م يف تطويره���ا  ،وا�ستعماله���ا يف
�أغرا����ض خمتلف���ة( .)11يق���ول اب���ن حج���ة احلموي يف ذل���ك« :ملا
�أن دخ���ل الزجل الديار امل�صري���ة ونظمه امل�صريون ح ّلوا موارده
بعذوب���ة �ألفاظهم ور�شاقتها ،وزادوا حما�سنه بالزوائد امل�صرية،
وح ّل���وه يف الأذواق ملا �صارت حالوته قاهرية ،ثم تف ّكه بعد ذلك
م���ن �أهل ال�شام بثم���رات املعاين ال�شهية ،وح ّل���وه ب�شعار التورية
والنكت الأدبية ،كقول احلاج علي بن مقاتل يف بيت:
وي الذي و�صالوا عمري نرجتي
ما ندري يف ع�شقو ملن نلتجي
وعد يوم االثنني لعندي يجي
()12

راح اثنني يف اثنني وما ريت �أحد

•تعريف الزجل:
«الزج���ل ف���ن يتمك���ن الناظ���م فيه م���ن املع���اين جلوالنه يف
ميادي���ن الأغ�صان واخلرجات ،وهو ال يح�سن ر�سمه يف الكتابة،
اال من عرف ا�صطالحه»(.)13

الزجل لغ ًة:
وخ�ص
«الزج���ل ،بالتحريك :اللعب واجللبة ورفع ال�صوتَّ ،
به التطريب و�أن�شد �سيبويه:
له ٌ
زجل ك�أنه ُ
�صوت حا ٍد
�إذا َطلَ َب الوَ�سِ يقة �أو زمري
وق���د زجل ً
زج�ل�ا ،فهو زج ٌ���ل ،وزاج ٌ���ل ،ورمبا �أوق���ع الزاجل
على الغناء ،قال:وهو يغ ّنيها غنا ًء زاج ً
ال.
والزجل :رفع ال�صوت َّ
الطرِب ،وقال:
يا ليتنا ُك ّنا َح َمام َْي زاجِ ل
ويف حديث املالئكة :لهم َز َج ٌل بالت�سبيح� ،أي ٌ
�صوت رفيع عالٍ .
رعدٌ ،
وغيث َزجِ ٌل :لرعده �صوت.
و�سحاب ذو َزج َل� ،أي ذو ْ
ونبتٌ َزجِ ٌل� :صوتت فيه الريح ،قال الأع�شى:
بريح عِ ْ�شر ٌِق زجِ ٌل
كما ا�ستعان ٍ
وال َّز ْجلة� :صوت النا�س� ،أن�شد الأعرابي:
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�شديدة �أ ّز الآخِ رين ك�أنها
زجل ُه قافِل
�إذا ابتد�أها ال ِع ْلجانِ ْ

()14

ويق���ول ابن حج���ة احلموي�« :إمن���ا �سمي ه���ذا الفن زج ً
ال؛
()15
لأنه يلتذ به ،وتفهم مقاطع �أوزانه حتى يغنى به وي�صوت» .
وق���د و�ضع���ه �صف���ي الدي���ن احلل���ي «يف �أرف���ع الفن���ون رتبة،
و�أ�شرفها ن�سبة ،و�أكرثها �أوزاناً ،و�أرجحها ميزاناً»(.)16

• ن�ش�أة الزجل:
الزج���ل وليد البيئ���ة الأندل�سية ،ومنها انت�ش���ر �إلى البيئات
العربي���ة الأخ���رى ،وه���و م���ن الفن���ون ال�شعري���ة امل�ستحدث���ة يف
الع�ص���ر الأندل�س���ي ،ومل ت�شر امل�صادر �إلى خمرتع هذا الفن� ،إال
�أن امل�ؤرخ�ي�ن ق���د �أجمع���وا على �أن ابن قزمان ه���و �أول من �أر�سى
قواعد هذا الفن(.)17
وق���د ورد ع���ن املق���ري قول���ه ع���ن اب���ن قزم���ان« :كان �أديب���اً
بارعاً ،حلو الكالم ،مليح التندر ،مربزاً يف نظم الزجل ...وهذه
الطريق���ة الزجلي���ة بديعة تتحكم فيه���ا �ألفاظ البدي���ع ...وبلغ
فيها �أبو بكر ...مبلغاً حجره اهلل عمن �سواه ،فهو �آيتها املعجزة،
وفار�سها املعلم ،واملبتدئ فيها واملتمم»(.)18
ي�ؤك���د ذل���ك قول اب���ن خلدون يف حديث���ه عن ن�ش����أة الزجل ،فهو
ي���رى �أن انت�ش���ار التو�شي���ح يف الأندل�س ،و�إقب���ال اجلمهور عليه،
«ل�سال�س���ة وتنميق كالمه ،وتر�صيع �أجزائه ،ن�سجت العامة من
�أهل الأم�صار فيها �إعراباً ،وا�ستحدثوه ف ّناً �سموه بالزجل»(.)19
وه���و ي���رى �أن���ه بالرغ���م م���ن �شي���وع الأزج���ال وانت�شاره���ا يف
الأندل����س ،قبل ابن قزم���ان� ،إال �أن معظ���م الروايات جتمع على
�أن �أب���ا بك���ر بن قزمان هو �أول من �أر�سى قواعد هذا الفن ،وقيل
�أن الأزج���ال «مل يظهر حاله���ا ،وال ان�سكبت معانيها ،وا�شتهرت
ر�شاقتها� ،إال يف زمانه ،وكان لعهد امللثمني ،وهو �إمام الزجالني
عل���ى الإط�ل�اق»( ،)20و�سبب ذلك ما روي عنه من ع�شقه لبع�ض
ال�صبي���ان ،وعندم���ا و�صل الأم���ر �إلى امل�ؤدِّب «زج���ره ،ومنعه من
جمال�سة ال�صبي ،فكتب يف لوحة:
املـ ـ ـ ـ ــالح وال ْد �أم ـ ـ ـ ـ ــاره

}وال ْوحا�ش{ والد َن�صاره

مــا قبلــوا ال�ش ـ ـيـخ غفـ ـ ــاره
وابن قزمان جا يغفر
فاطل���ع عليه امل����ؤدب (فقال) :ق���د هجوتنا ب���كالم مزجول،
فيقال �إنه ُ�س ِّمي زج ً
ال من هذه الكلمة»(.)21

ومم���ا روي م���ن �أزجاله قوله وقد خرج يتن��� ّزه مع �أ�صحابه،
«فجل�س���وا حت���ت �شجرة عري����ش و�أمامهم متثال �أ�س���د من رخام
ي�صب املاء من فيه على �صفائح من احلجر مدرجة» ،فقال:
وعري�ش قد قام على دكان

بحال

رواق

و�أ�سد قد ابتلع ثعبان

يف غلظ

�ساق

وفتح فمه بحال �إن�سان

فيه

الفواق

وانطلق يجري على ال�صفاح ولقى

ال�صباح(.)22

وم���ن �أزج���ال ابن قزمان يف املدح وح���ده ،زجله الذي «ميدح
في���ه القا�ض���ي اب���ن احل���اج ،وير�سم ل���ه وملجل�س���ه �ص���ورة واقعية
بعي���دة عن املبالغة» ،وقد امتاز بال���ورع ،والعلم ،والدين ،ويدوم
احلق بدوامه ،حيث يقول:
و�ص ـ ــل املظل ـ ــوم حلـ ـ ـ ـ ـ ُّـق

وانت�صــف غـ ـنـي وم�سك ـ ْ
ني

يح�ضر الإنكار والإقـرار

ويق ـ ــع الف�ص ـ ــل فاحلـ ـ ـ ـ ْ
ني

اجتم ـ ــع في ـ ــه الثالثـ ــة:

ال ـ ــور ْع والعلـ ـ ـ ـ ْم وال ـ ـ ـدِّينْ

فـ ـ ـ ـيــزول احل ـ ــق �إذا ْ
زال

وي ـ ــدوم الـحـ ـ ّـق �إذا دا ْم

()23

�إال �أن الدكت���ور �إح�س���ان عبا����س ي���رى �أن���ه م���ن ال�صع���ب �أن
نح���دد خمرتع هذا الفن« ،لأن الأغني���ة ال�شعبية تظل يف العادة
جه���د «جن���ود جمهول�ي�ن» ،وحتت���اج �إل���ى وق���ت لت�صب���ح ب�أي���دي
�أف���راد زجال�ي�ن ،ويكت�س���ب قوت���ه م���ن �شخ�صيته���م وفنه���م(.)24
ولع���ل احلاج���ة ال�شعبي���ة �إل���ى الغن���اء ،كان���ت م���ن �أه���م الأ�سباب
الت���ي �ساهم���ت يف ن�شوء الزج���ل ال�شعبي« ،بالإ�ضاف���ة �إلى الت�أثر
بالأغنيات ال�شعبة الأعجمية ال�شائعة يومئذٍ يف الأندل�س»(.)25
«فالزج���ل يف بدايت���ه �أغني���ة �شعبي���ة مل تب���د�أ �إال ح�ي�ن مت
ازدواج اللغة العربية يف الأندل�س ،النق�سامها بني لهجة دارجة،
و�أخرى مكتوبة»(.)26
وميك���ن الق���ول �أن الزجل الأندل�س���ي كان نوعني هما :زجل
العام���ة ،وزج���ل ال�شع���راء املعرب�ي�ن ،متث���ل الأول «يف الأغني���ة
ال�شعبي���ة العامي���ة» ،الت���ي تنبع���ث من جت���ارب �شخ�صي���ة� ،أو من
موقف معني خا�ص وعام ،ثم يتغنى به النا�س ،ويكرث انت�شارها
عل���ى �أل�سنته���م لتعك����س لن���ا �آراءه���م ومعتقداته���م ،و�أخالقه���م
ونف�سياته���م ،والن���وع الث���اين م���ن الزج���ل ،وه���و زج���ل ال�شعراء
املعرب�ي�ن ،ال���ذي تال زجل العام���ة يف ن�ش�أته ،وقد نظ���م ال�شعراء

()2
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ه���ذا اللون من الزجل رغبة منهم يف ذي���وع �أزجالهم ،وانت�شارها
بني املثقفني« ،كنوع من الطرافة» ،ولي�شتهروا بينهم ك�شهرتهم
عند العامة ،وليتميزوا عندهم يف �أزجالهم(.)27
وقد عاب ابن قزمان على ه�ؤالء عدم قدرتهم على التخل�ص
الكل���ي من الإعراب ،حي���ث يقول فيهم�« :إنهم ي�أت���ون بالإعراب،
وه���و �أقبح م���ا يكون يف الزجل ،ومل ي�شهد اب���ن قزمان لأحد من
الزجال�ي�ن الذي���ن ج���اءوا قبله ب�إج���ادة الزجل ،والتف���وق فيه �إال
لزج���ال واح���د ،وه���و ال�شي���خ �أخط���ل بن نمُ���اره؛ وذل���ك ل�سال�سة
ّ
()28
طبعه ،و�إ�شراق معانيه ،وت�ص ّرفه ب�أق�سام الزجل وقوافيه» .

وق���د مت ّيز ابن مدغ ِّلي�س عن ابن قزم���ان «ب�صبغة �ألفاظه»،
حت���ى ذاع �صيت���ه وا�شتهر ،ويقول �أه���ل الأندل�س «ابن قزمان من
الزجال�ي�ن مبنزل���ة املتنبي يف ال�شع���راء ،ومدغ ِّلي����س مبنزلة �أبي
مت���ام ،بالنظ���ر �إل���ى االنطب���اع وال�صناع���ة ،فاب���ن قزم���ان ملتفت
�إل���ى املعن���ى ،ومدغ ِّلي�س ملتفت �إلى اللف���ظ»( .)37وقد اقت�صر يف
نظم���ه عل���ى الزجل ،حني �أبدع فيه وتف���وق ،بعد �أن كان يعرب يف
كالم���ه( .)38وظل �أم���ره م�شتهراً يف القرن ال�ساد�س �إلى �أن خلفه
«ابن حجدر الإ�شبيلي يف الن�صف الأول من القرن ال�سابع ،وكان
�إمام الزجالني يف ع�صره.)39( »...

ومن الزجالني امل�شهورين يف هذا الع�صر �أي�ضاً امل َ ْع َمع تلميذ
وقد �ضعفت الأزجال يف الأندل�س بعد ما �أ�صابها من ويالت،
يف الوق���ت ال���ذي ا�شته���رت ب���ه وانت�ش���رت يف امل�ش���رق ،وال�سيما يف اب���ن ُجحدُر الإ�شبيلي املتوفى �سن���ة 638هـ( ،)40ومن زجل املعمع
م�ص���ر وال�ش���ام ،والق���ت قب���و ًال وا�ستح�سان���اً يف خمتل���ف الفئ���ات امل�شهور قوله:
ال�شعبي���ة؛ وذلك ل�سهولتها وحتللها من قواعد اللغة والإعراب،
�أقب ــل �أذنــو بـالـ ُّر َ�سيـال
يا ليتني �إن ر�أيت حبيبي
وتعبريه���ا ع���ن نف�سياته���م( ،)29حتى قي���ل �أنها �ص���ارت يف القرن
()41
ُ
ْ
و�أ�سرق ف ْم احلجيال
لي�ش �أخـ ــذ عنـ ــق ال ُغ َزي ـ ـِّل
ال�سابع «مروية يف بغداد �أكرث مما هي يف حوا�ضر املغرب»(.)30
وجميعه���م ال يتقن���ون العربي���ة ،لذا جل����أ ال�شع���راء �إلى نظم
«رحل الزجل �إلى امل�شرق ،و�أقبل عليه �أدباء الع�صر اململوكي،
الزج���ل لع ّل���ه يالق���ي �إقب���ا ًال م���ن احل���كام واملل���وك ،لي�ستعي���دوا
ال�ست�ش���راء العامي���ة ،وا�ستعج���ام اخلا�ص���ة والعام���ة ،حت���ى كان
مكانته���م ،كم���ا كان علي���ه احل���ال �سابق���اً ،فنظم���وا الأزج���ال يف
بع����ض اخلا�ص���ة ي�شجع���ون �أهل���ه»( ،)31ك�آل ق�ل�اوون ،و�آل برقوق
العامي���ة ،دون تق ّي���د يف الإعراب«.وي���كاد معظ���م الدار�س�ي�ن �أن
ً
ف�ض�ل�ا ع���ن الأث���ر ال���ذي ترك���ه كت���اب (دار
وغريه���م( ،)32ه���ذا
الط���راز) الب���ن �سن���اء املل���ك ،يف « ال�ساح���ة الإبداعي���ة يف م�ص���ر» ،يجمع���وا عل���ى �أن انت�ش���ار الزج���ل يف امل�ش���رق ،بخا�ص���ة يف م�ص���ر
فق���د تن���اول في���ه م�ؤلفه مناذج م���ن املو�شح���ات الأندل�سية ،وبني وال�ش���ام ،ق���د بد�أ م���ن النقطة الت���ي وقف عندها يف املغ���رب»(،)42
خ�صائ�صه���ا وتراكيبها» ،فان�سجمت م���ع الطبيعة امل�صرية نظراً حت���ى كاد يطغ���ى عل���ى غ�ي�ره م���ن فن���ون ال�شع���ر عن���د ال�شعراء،
وو�ضع���ت في���ه الدواوي���ن ،وانت�ش���ر انت�ش���اراً وا�سع���اً ب�ي�ن ال�شع���ب
ل�سهولتها وب�ساطة تراكيبها»(.)33
مبختل���ف فئات���ه؛ لأنه نظم بلغته���م العامية الت���ي ي�سهل فهمها
وم���ن �أهم الأ�سباب التي �ساهم���ت يف انت�شار الزجل يف الع�صر لديهم� .إال �أن الزجل مل يحظ بالتقدير واالهتمام ،ومل يحافظ
اململوك���ي�« ،سيط���رة املوحدي���ن –الربب���ر -عل���ى �شم���ال �إفريقي
(���)34ة علي���ه كغريه من فنون ال�شعر الأخرى ،مما جعل هذه الدواوين
والأندل����س ،وهيمن���ة املغول واملمالي���ك على امل�شرق العرب���ي»  .عر�ضة للإهمال وال�ضياع ،ومل ي�صل �إلينا منها �إال القليل(.)43
و�إم���ام الزجال�ي�ن يف ه���ذا الع�ص���ر ه���و �أحم���د ب���ن احل���اج املعروف
• مو�ضوعات الزجل:
با�س���م ( َمدْغ ِّلي����س) الزجال ،الذي اعترب خليفة ابن قزمان يف فن
الزجل( ،)35ويقول فيه ابن خلدون :هو «الذي وقعت له العجائب
تنوع���ت مو�ضوع���ات الزج���ل الت���ي طرقه���ا الزجال���ون يف
يف هذه الطريقة» ،فمن قوله يف زجله امل�شهور:
�أ�شعاره���م م���ن غ���زل ،وم���دح ،وو�ص���ف ،وخمري���ات ،وجم���ون،
ورذاذ دق ينزل  ...و�شعاع ال�شم�س ي�ضرب  ...فرتى
الواحد يف�ض�ض وتري الآخر يذهب  ...والنبات ي�شرب
وي�سكر...والغ�صون ترق�ص وتطرب وتريد جتي �إلينا ...
ثم ت�ستحي وتهرب(.)36
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وغريه���ا( .)44وقد �أطل���ق بع�ض الباحثني م�سمي���ات عدة للزجل
ح�سب م�ضمونه ،فم�صطلح الزجل �أطلق على «ما ت�ضمن الغزل
والن�سي���ب واخلم���ر والزه���ر وحكاية احل���ال .وما ت�ضم���ن الهزل
واخلالع���ة منه �سمي البليق ،وما ت�ضمن الهجو والثلب والنكت
قيل له احلماق �أو القرقيا ،وما ت�ضمن احلكمة واملوعظة فا�سمه

()3

املك ّف���ر»( .)45و�س�أحتدث يف ه���ذا البحث –بالتف�صيل – عن �أهم
املو�ضوعات التي تطرق �إليها الزجالون يف �أ�شعارهم وهي :

•الغزل:
لق���د اقت�ص���ر الزج���ل «يف �أول ن�ش�أت���ه عل���ى الغ���زل والله���و
واملج���ون» ،باعتباره �شعرا عامي���ا �شعبيا ،وهو بذلك يقرتب من
ال�شع���ب( ،)46والغزل يحاكي وجدانهم وعواطفهم ،وبذلك جند
مقطوع���ات زجلي���ة كثرية كان���ت قد اخت�ص���ت يف مو�ضوع الغزل
وحده ،فهذا ابن قزمان ينظم ق�صيدة زجلية خمت�صة يف الغزل،
نظم���ت بلغة عامية ،ي�ص���ف فيها ال�شاعر هج���ر حمبوبه ،وعدم
احتمال���ه له���ذا ال�ص ِّد والبعد ،على الرغم مما عرف عنه من و ّد
وحن���ان ،مكرثاً فيها من الت�شبي���ه يف ا�ستعماله �أدوات اخلياطة،
كالك�ستب���ان ،والإب���ر ،واملق����ص ،واخلي���ط ،ويب�ي�ن فيه���ا ق�صت���ه
م ��ع ه ��ذا املحبوب ،وقد خ ��اط نق� ��ض العهد ال ��ذي كان بينهما؛
ليطي���ل �سهره قلق���اً و�أرقاً على بع���ده ،وت���زداد �أ�شجانه؛ لت�صبح
كوخ���ز الإبر من �سهام جفونه ،م�شبهاً املنون باملق�ص الذي حال
بينهما ،واخليط بالق�ضاء والقدر ،يقول ابن قزمان:
هجــرن حبيبــي هجــر ْ
ل ـ ـ ْـ�س حبيبــي �إ ّال ودو ْد

قطع يل قمي�ص من �صدو ْد

وخـاط بنق�ض العهـود

ـــــــــــــــي ال�سهـــــــــ ْر
وحــــــــــــــ َّب ْب �إل َّ

ـ�ص املن ـ ــونْ
وك ــان َّ املقـ ـ ّ

و�أن ــا لـ ـ ْـ�س ل ـ ــي بعـ ـ ـ ُد َ�صب ـَ ـ ْر

()47

والــخيط الــق�ضـا والقــد ْر

راج ه���ذا الف���ن بني الفئ���ات ال�شعبية ،وبني الأدب���اء والنقاد،
وا�ست�شهد به م�ؤرخو الأدب يف كتبهم ،ك�أمثلة على �أنواع البديع،
كم���ا نلح���ظ عند ابن حجة احلموي وغ�ي�ره .وقد حتدث �صفي
الدي���ن احللي عن ف�ضل الزجال�ي�ن املت�أخرين على من �سبقهم،
وذل���ك «ب�سالم���ة النظ���م ،ورق���ة اللف���ظ ،والبع���د ع���ن الركاكة،
وتتب���ع �صنائع البديع» وي�ضيف ً
قائ�ل�ا« :فمثل �أزجالهم عندي
لرق���ة �ألفاظها ،ومث���ل �أزجال املتقدمني كمث���ل �أ�شعار املولدين،
و�أ�شع���ار اجلاهلي�ي�ن يف رقة الألف���اظ ووح�شيته���ا ،ال يف ال�صحة
وال�سق���م ،ولق���د ر�أي���ت جماع���ة منهم يعيب���ون �ألف���اظ القدماء؛
لبعده���ا ع���ن ال�صنائ���ع ،و�سالم���ة الألف���اظ ،و�أنا عل���ى مذهبهم
وللنا�س فيما يع�شقون مذاهب»(.)48
ومث���ال ذل���ك عن���د ابن حج���ة احلم���وي ،م���ا �أورده من زجل
لع�ل�اء الدين بن مقات���ل ،الذي يقول في���ه« :وكان ال�شيخ عالء
الدي���ن بن مقات���ل� ،إذا ذكر الزجل ،كان اب���ن جدته ،و�أبا عذرته،
وممن �سلمت �إليه مقاليد هذا الفن»(.)47
وق���د روى له زج ً
ال غزلياً يف باب اجلنا�س اللفظي ،جان�س
()50
في���ه ابن مقاتل «بالظاء وال�ض���اد ،مل ي�سبق �إليه»  .وي�صور
اب���ن مقاتل يف ه���ذا الزجل جفون مع�شوق���ه ،و�سهامه التي قد
يق���ع فيه���ا العاب���د ويهي���م بلحاظه���ا ،وب�سح���ر عيني���ه ،وبفت���ور
حوره���ا ،بحيث كانت ت�سحر من ينظر �إليهما ،ويعتقد �أن بهما
رق���ودا ،وهما يف غاي���ة اليقظة ،وجفون ت���كاد �أن تتكلم لقوتها،
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وق���د ع�ل�ا خ��� ّد ه���ذا املحب���وب (�شام���ة) ،لتظه���ر عل���ى وجنتيه
ً
م�ستعم�ل�ا البدي���ع يف تعبريات���ه ،م���ن طباق
كاللوح���ة الفني���ة،
يف مث���ل قول���ه( :ح�ضرين-يغي���ب) ،واجلنا����س؛ ليزي���د الن�ص
جم���ا ًال و�إ�شراقاً ،ولي�شعر بقرب احلبيب ،ودنوه منه ،حتى و�إن
كان بعي���داً عنه ،نظم ال�شاعر ذلك كله بتعبريات عامية ت�صلح
للزج���ل،يق���ولاب���نمقات���ل:
�إن م ــع مع�شوق ــي جفـون وحلاظ
ل ـ ــو ر�آهـ ــم عـ ــابــد لـ ــهام وح ــا�ض

على تركو �إذ هو قوى حظي  //نلق و�صلو من كل لذة �ألذ
()54

ن�س�أل اهلل منو يزيد حظي..
والب���ن مقاتل �أي�ضاً زجل «�سارت به الركبان �أن�شده امل�صنف
يف حم���اه ،بح�ض���رة املل���ك امل�ؤيد ،وال�شيخ �صف���ي الدين ،وال�شيخ
جمال الدين بن نباته ،يقول فيه:
فاز من وقف وحياه  ...ير�صد على حمياه

حفظوه بــاب �أن�ســاه �صــالتو �أدا

بدر ال�سما لو يطبع  ...من رام و�صالو يعطب

�إن م ـ ـ ــاعو عي ـ ـ ــون فـ ـ ـ ــواتر ح ـ ـ ــور

(ي�صاب باعطب والهالك)

يف بحـور ولــدانها بـواتــر جفون

�صغري بحري يف �أمرو  ...غزال قهر ب�سمرو ...

كيف ال يفنت ع�شاقو ذاك الفتور

ليث الهوى ومنرو  ...فاعجب ل�صغر عمرو

وعلـى خده �شـامـة بنقطــة فنون

رمي ابن ع�شر و�أربع � ...أردى الأ�سود و�أرعب

من نظرهم نظرة بقي م�سحور

�أذكر نهار تبعتو  ...وروحي كنت بعتو ...

وكــيف �إنو ما ين�سحر من عيون

وخيب ما فيه طمعتو  ...فقال وقد �سمعتو

يعتقدهـ ـ ــم رقـ ـ ــود وهـ ـ ــم �إيق ـ ــاظ

ارجع وال يل تتبع � ...أخ�شى عليك ال تتعب

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ضال�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت�:ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّوت
ح�ض ــرنـ ـ ــي ملـ ـ ــا �أن يغ ـ ـ ــيب عـ ـ ـ ــني

كم قدامو وخلفو  ...م�شيت مطيع حللفو ...

يف غيــابو يامــا بتحفظ ف�صــول

ورمت لثم كفو  ...قال دع مناك وكفو

حت ـ ــى نـ ــوا ي�ص ــري ق ــريب م ـ ــني

ف�إن لثم �أ�صبع  ...من الرثيا �أ�صعب
()51

ولــو �أنه يكــون يف ميـدان يـجول

وي���رى اب���ن حجة احلم���وي �أن �سبب الإجم���اع على تقدمي
اب���ن مقات���ل عل���ى غ�ي�ره يف فن الزجل ه���و نظمه له���ذا الزجل
املذك���ور ،حت���ى �أن احلريري مل ين�سج عل���ى �شاكلته يف التفريق
بني ال�ضاد والظاء(.)52
وي�ضي���ف احلم���وي قائ ً
ال« :هذا الزجل ال���ذي �أينع زهره يف
حدائ���ق الأدب حفظت���ه ،ورياح�ي�ن ال�شبيب���ة غ�ض���ة ... ،ومل���ا بهر
امل�صن���ف رحم���ه اهلل تعال���ى ب���ه عق���ول �أئمة ه���ذا الف���ن ،وقالوا:
�إن���ه ما ن�سج عل���ى منواله وال ين�سج� ،شفع���ه بزجل ثان حري فيه
الأفهام ،وقالت علماء هذا الفن :ما ن�شك �أن عل ّياً �إمام»(.)53
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قلبي بحب تياه  ...لي�س يع�شق �إال �إياه ...

ومــع �أنوار مـ ــن �سحـ ــر عين ــيه �إذا
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والزجل الثاين:

ما زلت لو نداري  ...حتى ح�صل يف داري ...
ناديت ودمعي جاري �إي�ش  ...كان ي�صيب يا جاري
لو كنت من فيك �أ�شبع  ...قال �إي�ش يكن لك �أ�شعب
من حاز ح�سن خدو  ...حلظو لقتلي حدو ...
وورد خد وندو  ...ما يف الريا�ض �شيء
رو�ض احليا مربقع  ...عليه �ساج معقرب
من يف اجلمال فريدو  ...لل�صب من وريدو ...
يذبح ولو يزيدو  ...وكم ذا �شيخ مريدو

خاله دموعو يبلع  ...وهو بعقلو يلعب

بجمال���ه ال���ذي تف��� ّرد ب���ه ،ومل ي�شارك���ه في���ه غ�ي�ره ،فه���و
كال���د ِّر الثم�ي�ن ،ول���ه عيون ح���ادة كال�سيوف ،مك�ث�راً فيها من
ا�ستعم���ال البديع ،م���ن اجلنا�س اللفظي ب�ي�ن كلمتي(حوى)،
و(ج���وى) ،و(ط���وارق) ،و(ب���وارق) ،فه���و يق���ول:
ْ
ْ
لغريك ما تليق
ومتلك �شيئني
حمبوبي ،يهنيك جم ــالـه

كم خ�صم يف املقاتل � ...صابو ابن مقاتل ...
وكم ذا يف املحافل  ...قد �أن�شالوا جحافل
من كل بيت مربع  ...ملحون ب�ألف معرب

()56

وعندم���ا و�صل ابن مقاتل �إلى قول���ه« :ملحون ب�ألف معرب»
�صار ال�شيخ جمال الدين بن نباته ينظر �إلى ال�شيخ عالء الدين
بن مقاتل ،وي�شري �إلى ال�شيخ �صفي الدين احللي ،ويقول:ملحون
ب�ألف معرب ،وامللك امل�ؤيد يبت�سم»(.)57
وقد كتب الزجل بهذه الطريقة عند ابن حجة احلموي؛ لأن
«�شرط ر�سمه �أن يو�ضع كذا لأجل حترير وزنه»(.)58
وين���درج حت���ت ه���ذا الن���وع من الزج���ل م���ا قاله تق���ي الدين
الأ�سنائي ،وهو «عبد امللك بن الأعز بن عمران الثقفي الأ�سنائي،
كان �أديب���اً �شاع���راً ،ق���ر�أ النحو والأدب على ال�شم����س الرومي ،وله
ديوان �شعر» ،تويف �سنة 707هـ(.)59
ي�ص���ف الأ�سنائي حاله يف ق�صيدة زجلية ل���ه ،وقد جفا النوم
عينيه؛ لبعد حمبوبته عنه ،وقد ا�شتد �شوقه لر�ؤيتها ،وا�شتعلت
النار يف قلبه ،تلك املحبوبة املنقطعة النظري يف ح�سنها وجمالها،
فهي ت�سكن قلبه ،وال مكان عند ال�شاعر لل�صد والهجران والبعد
واحلرم���ان ،فهي ذو ق ِّد جمي���ل ،تارة ي�شبهه بغ�صن الأراك ،وتارة
بغ�صن البان ،ويطلب ال�شاعر منها �أن جتود بالو�صل على املحب
الهائم الولهان ،فهو يقول فيها:
�إ ّال لعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّي �أن � ْ
أراك
جفونـ ــي م ـ ـ ــا تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
فزر قد براين ال�ش ـ ـ ـ ــوق
وطريف ما ر�أى مثـ ـ ـ ـ ــلك
فه ْو لك مل يزل م�سكنْ
وح�سنك كم به �أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
نت
حبيبي �آه ما �أحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
فخ ِّلي ال�ص َّد والهجران
و�صلني يا ق�ضيب البان

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُغ�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ْ
أراك
وقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي قـ ــد ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـواك
ف�سبح ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــذي �أ�سكـ ـ ـ ـ ــنْ
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق�صـ ـ ـ ـ ــدي �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـواك
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواين يف ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـواك
وال ت�سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ْم
ففـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي �ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ْم
()60

ي ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــدر التمــام � .إلخ
َو ُجـ ْد للهائم الولهـ ـ ـ ـ ـ ــان
وم���ن الزج���ل يف الغ���زل �أي�ض���اً ق���ول «ابن مب���ارك �شاه يف
�سفينت���ه وزن م�ستفعالت���ن»( ،)61يهنئ ال�شاع���ر فيها حمبوبه

اهلل يهنيـك
ما عدت تقر�أ جوى ح ـ ـ ـ ــوى

د ّر احل ـ ـ ـ ــقائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

ولك عيون �سيفني جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارق

لكن وحياتك حواليها طوا

() 62

رق لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارق

وه���ذا ي�ؤك���د م���ا ذهب �إلي���ه عمر مو�س���ى با�شا ،م���ن �أن زجل
ه���ذا الع�ص���ر انطبع بطابع الع�صر ،فت�أث���ر بالأ�ساليب «البيانية
والبديعية والأ�سلوبية»(.)63
وق���د ا�شتهر الزجل عند امل�صري�ي�ن ملوافقة طباعهم ،ملا فيه
«م���ن الل�ي�ن ،وم�شايعة ال���كالم ب�شيء م���ن التهكم ال���ذي تنبعث
عليه �صفة (الفتور) الطبيعية بينهم ،وهي التي يقال فيها �إنها
ذوق حل���وة الني���ل»( .)64وقد ع���رف لديهم من نواب���غ الزجالني
امل�شهوري���ن ال ُغب���ارى ،ال���ذي ا�شته���ر يف زم���ن ال�سلط���ان ح�س���ن،
وا�شتهرت �أزجاله كثرياً مبا متيزت به «من دقة ال�صنعة ،و�إبداع
املع���اين ،وك�ث�رة (التف�ن�ن)» ( .)65وق���د ا�شته���ر �أم���ره يف الع�ص���ر
اململوك���ي ،وقد عرف عن���ه �أنه «كان فقيهاً وعامل���اً و�أديباً و�شاعراً
ينظ���م الف�صي���ح ،ولكن���ه ا�شته���ر بنظم الزج���ل ...ونظ���م �أزجا ًال
خمتلف���ة يف �أح���داث م�صر ،وه���و يعد �أ�ستاذ ف���ن الزجل لزمنه»،
و�أخ���ذه عن���ه كث�ي�ر م���ن امل�صري�ي�ن ،وق���د نظم���ه يف مو�ضوع���ات
ع���دة ،كاملديح والرثاء والأحداث ال�سيا�سي���ة وغريه( ،)66وعرف
ع���ن ال ُغب���ارى ب�أن���ه كان «زجال بيت ق�ل�اوون»( .)67وم���ن �أزجال
ال ُغبارى يف الغزل قوله:
قل لغزالن وادي م�صر وال�شام يق�صروا ذا النفارلهم اجعل
ح�شا�شتي مرعى وف�ؤادي قفار
م�صر وال�شام فيها مالمح �أقمار باملحا�سن ت�سود ذا �أبي�ض وذا
�أحمر وذا مليح �أ�سمر لو عيون جنل �سود
وذا غزال �صار يفوق على الغزالن وي�صيد الأ�سود وذا غ�صن بان
�أهيف قوام قد وقد الأغ�صان جهار
وذا بدر الكمال ظهر يف الليل وذا �شم�س النهار(.)68

ً
نموذجا
األدب الشعبي في العصر المملوكي الزجل

37

صيف  2015العدد 30

ي�شب���ه ال�شاع���ر يف زجل���ه ال�ساب���ق بن���ات م�ص���ر وال�ش���ام يف
جمالهن يف الغزالن؛ ليجعل من �أح�شائه مرعى لها ،ومن ف�ؤاده
�ساحة لهن؛ لي�صلن ويجلن فيه ،وقد تفوقن على الأ�سود بخفة
احلرك���ة والر�شاق���ة ،وق���د اكتمل ح�سنه���ن ،حيث العي���ون ال�سود،
والق ّد الأهيف ،وكالقمر يف الليل ،وكال�شم�س يف النهار ،وقد بلغن
حداً يف جمالهن حتى �صورهن ال�شاعر ك�أنهن ورثن اجلمال عن
�سيدن���ا يو�سف-عليه ال�س�ل�ام .-على �أن ال�شاعر مل يخ�ص�ص هذا
الغ���زل للون مع�ي�ن من الن�ساء ،فق���د تغزل بالبي�ض���اء واحلمراء
وال�سمراء على حد �سواء ،ولعل هذا النمط من الغزل كان �شائعاً
يف ع�صر ال�شاعر ،كما نلحظه يف �شعر البهاء زهري وغريه.
وي�ضيف ال ُغبارى يف زجله هذا قائ ً
ال:
ومالح م�صر قالت �إحنا �أ�صحاب الوجوه املالح
واحلالوة وطيبة الأخالق يف اخلالئق مباح
�إحنا �أقمار و�إحنا بدور الليل و�شمو�س ال�صباح
ويف الألفاظ والظرف واملعنى لي�س لنا حد �صار
()69

وورثنا احل�سن من يو�سف واكت�سبنا الفخار
وله �أي�ضاً قوله وقد �شبه الو�صال باجلنة ،والفراق بالنار ،فهو يقول:
الف ــراق ن ــار والو�ص ــال جن ـ ـ ـ ـّة والــخالئ ــق بع�ضه ــم يع�ش ـ ـ ـ ـ ــق
ذا حبي ــب قل ـ ـبـو علـ ــيه را�ض ــي ودا حمبوبــو علـ ــيه ي�شـف ـ ـ ـ ـ ــق
ولهـ ــيبالهج ـ ـ ــريتوقـ ـ ــدوالو�ص ـ ـ ــالم ـ ــناملـ ـ ـ ــالحي�شت ـ ـ ـ ـ ــق
واملليـح عنــدي و�أن ــا مطمن و�سط رو�ضا زهر لها معطــار يف
()70

نعيم مع حور ومع ولدان والعذول م�سكني �صبح يف نار
وقد �أورد الإب�شيهي مناذج كثرية من �أزجال ال ُغبارى(.)71

ومم���ن عرف يف هذا الع�ص���ر من الزجالني امل�شهورين �صفي
الدين احللي ،وي�ص ّور ال�شاعر يف زجله امل�صريني «وخفة روحهم
ورقته���م ولطفهم وظرفه���م»( ،)72ويت�ضح ذلك يف زجل له ي�صور
فيه بعد حمبوبه عنه ،رغم قربه منه يف �سكنه� ،إال �أنه قد ُحجب
عنه ،و�أ�سرف �أهله يف بعده ،واحلفاظ عليه ،وقد �أحاط به الرقيب
والع���دو ،ليح���وال بينهم���ا يف اللق���اء ،وال حت���ى يف �إر�س���ال مكتوب،
فيظل خائفاً مرعوباً ،متمنياً لقاءه لي�سرح وميرح معه ،م�ضمناً
ال�شاعر زجله بع�ض الأمثال ال�شعبية العامية ،يف قوله( :من لقي
�أحبابو ن�سي �أ�صحابو) ،وقد �صاغ ال�شاعر ذلك كله ب�ألفاظ عامية
متداولة ،فهو يقول:
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ـحبوب
غريب َمنْ فا َر ْق �أوطانو �أ ْو َبـ ِ ِعـ ـ ـ ْد عـ ــن نـ ـ ـ ــاظرو امل ـ ـ ْ
ل�س ْ
ْ
حمجوب
�إال َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنْ دارو قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـبـ َ ْل دا ُرو وال ـ َـحبيب عــن نــاظرو
ْ
حـ ـ ـ ـ ّبي ع ـ ـ ـ ِّني حجبوه �أه ـ ـ ـ ــلو و�أ�ســرف ـ ـ ـ ــوا يف َجـ ـمـ ْ ْع ُح َّفـ ـ ـ ـ ــاظ ــو
والـ ـ ـ َّرقيب قـ ــد غ ّيـ ـ ـَبوا عـ ـ ــني حـ ـ ــتى عـ ـ ـ ـ ـ ــني ق ـ ـ ــي َد �ألـ ـ ـ ـ ـ ــفاظـ ـُو
رب غ ـ ـ ــيظ ق ـ ــلب الـ ـ ـ ــذي غ ـ ــاظو
كـ ــل ي ــوم لأج ــلو يغــيظ قلبو ِّ
ـوب
م ـ ـ ــا َخطـ ـ ـ َ ْر �إال َوهُ ـ ـ ــو خ ـ ــائف �أو ع ـ ـ ـ ـ ــرب �إال وهُ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ْ
ـتوب
ل ْـ�س نطيقْ نلفظ َم ُعو لــفظ ْه ال وال ُنـ ـ ـ ـ ـ ْر�سِ ـ ْـل �إلـ ـ ـ ـ ــيه مكـ ـ ـ ـ ـ ْ
ري ـ ـ ــت حبيبـ ــي يف الـ ـ ــريا�ض يمَ ـ ــرح بـ ـ ـ ــني �أق ـ ــران ــو و�أتـ ـ ــرابـُو
ق ـ ــلتُ قـ ــد �صـ ـ ـ َ َّح املثـ ـ ــل ف ـ ـ ــينا مِ نْ لقـ ــي � ْأحبابو نِ�سي � ْأ�صحابو
()73
ق ـ ــال ل ـ ـ ـ ــي قـ ـ ــد َ�ضـ ـ َّـجت بن ـ ـ ــا � ْأعدانا ورمونا قلت ما �صابوا
وق���د �أطل���ت يف احلديث ع���ن الزجل يف الغ���زل؛ لأن الغزل
كان من �أكرث املو�ضوعات التي �أ�سهب فيها الزجالون ،ونظموا
فيه���ا �أك�ث�ر م���ن غريها ،ه���ذا ف�ض ً
ال ع���ن �أن امل�ص���ادر واملراجع
الت���ي حتدثت ع���ن الأدب ال�شعبي يف الع�صر اململوكي ،وال�سيما
الزج���ل ،رك���زت يف مو�ضوعاتها على الزج���ل يف الغزل ،و�أوردتْ
بع�ض الأمثل���ة كنماذج عل���ى الزج���ل يف املو�ضوع���ات الأخ���رى.
وي���روي اب���ن حجة احلم���وي زج ً
ال م���ن هذا الن���وع لل�شاب
الظري���ف حممد بن العفيف ،م�صوراً فيه مع�شوقه ،وقد عيب
علي���ه حم���رة �شع���ره؛ ل�ي�رد عليه���م ب����أن �ضفائره���ا ن�سجت من
دم���اء الع�ش���اق ،وقد ه���ام يف حب حمبوب���ه ،وامتلأ قلب���ه حزناً
لبع���ده،يق���ولال�شاع���ر:
عبتم من املحبوب حمرة �شعره  .و�أظنكـ ـ ــم بدليله ل ـ ـ ـ ــم ت�شعروا
ال ُتنكروا ما احم ـ ـ ّر منه فـ ـ ـ�إنـ ـ ـّه  .بدمـ ـ ــاء �أربـ ـ ـ ــاب الغـ ـ ـ ــرام م�ض ّفر
خاطرت يف ع�شقي ي ـ ـ ـ ـ ــا مهجتي .ال ت�شغلي قلبي احلزين وخاطري
()74

فالطرف �شاهد منه نا�ضر قدّه  .فغدا يهيم بكل غ�صن نا�ضر

•�أغرا�ض �أخرى:
 - 1الزجل يف الت�صوف:
ازدهر الزجل يف بالد ال�شام مبا�شرة بعد ركوده يف الأندل�س،
وذل���ك على �أيدي املت�صوفة ،م���ن �أمثال :ابن عربي وال�ش�شرتي
وغريه ،ومن زجليات ابن عربي ال�صوفية قوله:

()4

ي ـ ـ ــا طــالب التح ـ ـ ــققْ

انـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْر وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـودك

ـنا�س
تـ ـ ــرى ج ــميع ال ـ ْ

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـبيدك

َق ـ ـ ـ ـ ـ َعدت يف �س ـ ـ ـ ـ ـ ــاحل

البحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الأخ�ض ـ ـ ـ ـ ــر

�أرم ـ ـ ــت ل ـ ــي �أم ـ ــواجه

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ّر الأزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت :ال تـ ـ ـ ـ ــفعـل

ي ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــوتي الأ�صف ـ ـ ـ ــر

وارم فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيه ت ـ ـ ـ ـ ــطلع

()75

�إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــحيدك

ول�شع���راء ال�صوفي���ة من���اذج زجلي���ة كثرية ،تن���درج حتت ما
ي�سم���ى يف البلي���ق ،وهو نوع من �أن���واع الزجل ال�شعبي الذي كان
منت�شراً يف الع�صر اململوكي.
ورغ���م م���ا ورد م���ن نظ���م اب���ن دقي���ق العي���د له���ذه الفن���ون
ال�شعبي���ة� ،إال �أن عل���ي �ص���ايف ح�س�ي�ن يذه���ب �إلى �أن���ه يف درا�سته
الب���ن دقيق العي���د ،مل يعرث له على �شيء م���ن الفنون ال�شعرية
ال�شعبية« ،كاملو�شح والزجل وكان كان واملواليا»(.)76
ولتق���ي الدين املغربي البغدادي زجل يف اخلالعة واملجون،
وق���د و�ص���ف البغ���دادي ب�أن���ه «كان من �أظ���رف خل���ق اهلل تعالى،

و�أخفه���م روح���اً»( ،)77فهو يرى �أن وق���ت اللهو واملجون قد حان،
ه���و ين���ادي ندم���اءه ،وي�ستنه����ض �أ�صحاب���ه عل���ى عج���ل ،ملجل�س
ال�شراب ،الذي توافرت فيه كل ما يبغونه ،فهو يقول:
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقت يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ندميي

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب واعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـتدل

والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�شم�س مذ ليال ـ ـ ــي

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـح َمل

ـحاب
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــانه�ض �إل ـ ـ ـ ــى احلميا وا�ستنهـ ـ ـ ـ ـ ــ�ض ال�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقت قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تـ ــهيا وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجل�س الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�شراب
فيه ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تريده

فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانه�ض عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى ْ
عجل

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بقي يــعوزه

()78

غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريك وق ـ ـ ــد كمل

وق���د ي�أتي الزجل ب�ش���كل رباعي �أو دوبيت ،ومن هذا النوع
قول �إبراهيم املعمار معقباً على ابن دانيال ورثائه لأهل اخلالعة
واملج���ونً ،
قائ�ل�ا« :ل���و �أين �أدرك���ت ذلك الزم���ان لرثيت اخلالعة
واملج���ون بهذا الزجل امل�صون»( ،)79وي�سخر ال�شاعر يف زجله من
ه����ؤالء ً
قائ�ل�ا :منعن���ا ماء العن���ب ،ولعل���ه يق�صد يف ذل���ك النبيذ
امل�ستخل����ص من العنب ،وما بق���ي �إال �أن مننع من التني ،وماذا لو

ً
نموذجا
األدب الشعبي في العصر المملوكي الزجل
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منع من (الراح) -وهي اخلمرة ،-ومن الوجوه ال�صباح ،ويت�ساءل
م�ستنكراً :كيف ميكن للخليع �أن ي�ستجلب الفرح بدون ذلك كله؟
ي�صور ال�شاعر ذلك «يف مطلع لطيف»(:)80
منعونا ماء العنب يا �سني رب �سلم مل مينعونا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــتني
ال�صبا ْح
هات قل يل �إذا مُنعنا الرا ْح وح ُرمنا من الوجوه ِّ
()81
ن�ستجلب الأ ْفراح واخلليع كيف ت ـ ـ ــراه م�سكـ ـ ْ
بي�ش َب َقي
ني
ْ
وقد ع���رف �إبراهيم املعمار بظرافته ،وب�أنه «عامي مطبوع،
تق���ع له التوريات املليحة املتمكنة املطبوعة اجليدة ،وال�سيما يف
الأزجال والبالليق ،بحيث �أنه يف ذلك غاية ال تدرك»(.)82
وه���و يعد يف مقدمة الزجال�ي�ن ،وفيه يقول احلموي« :ف�إن
املعم���ار –رحم���ه اهلل -م���ا �شي���د بي���وت �أزجال���ه بغ�ي�ر التوري���ة،
والنك���ت الأدبي���ة ...وم���ا كان يع���د نف�س���ه م���ن فر�س���ان العربية،
ولك���ن نب���ات الأدب احلل���و كان مغرو�س���اً يف طباع���ه» ،فم���ن ذلك
قوله يف مطلع زجل هو:
نيلـ ـ ــنا �أوفـ ــى وزاد ب ـ ـ ــحمد اهلل ذي الـ ـ ــزيادة حديثها د �ش ـ ـ ـ ــاع
فرحوا النا�س وعب�س اخلزان بقا وجهو ذراع وقمحو باع

()83

 - 2يف احلكمة واملوعظة:
وم���ن زجل ال ُغبارى يف الو�صاي���ا والن�صائح واحلكم النابعة
م���ن جتربت���ه يف احلي���اة ،والت���ي ته���دف �إل���ى تق���ومي ال�سل���وك
والإف���ادة م���ن خربة �آبائن���ا و�أ�سالفن���ا يف احلياة ،يق���ول فيه ب�أن
النا����س مع���ادن ،فمنه���م م���ن ه���و كال���در وكاجلوه���ر يف ح�س���ن
�أفعاله���م ،ويف �صح���ة معانيه���م� ،أولئ���ك الذين ميت���ازون بح�سن
�أ�صله���م وف�صلهم ،فظاهرهم يعك�س باطنهم ،فال�شجرة الطيبة
�أ�صلها طيب ،وت�ؤتي ثماراً طيبة ،فلو زرع احلنظل �شديد املرارة
يف �أر����ض عنرب ،و�سقي مباء �شجر الب���ان ذي الأغ�صان املقدودة،
�أو مب���اء ال���ورد والزه���ر ،وح ِّلي بال�سكر ،لبقيت ثم���اره م ّرة؛ لأن
الفرع يرجع �إلى الأ�صل ،يقول ال ُغبارى «يف زجل طويل»:
يف ال ــنا�س َر�أين ـ ــا للخري معـ ـ ـ ـ ــادنْ  ..وال ــد ّر يـ ــوجد يف َكنز مِ ْثل ـ ـ ُ ْه
و�أنْ ُر ْمت جوهر يف ال�شخ�ص مكنون..فجوهر َّ
ال�شخ�ص ح�سن ِف ْعل ْه
و�أن كـ ـ ــان ت ــريد �ص ــحة املـ ـ ـ ــعانـي..و�شـ ـ ـ ّرح مـ ــا يف الـ ـ ــبيان م ـ ــح َّر ْر
رب
ُخ ْد فرع ب�إيدك من �أ�صل حنظل  ..وازرع جذوره يف �أر�ض عن ْ
وا�سقـيه بــماء بــان وورد ممــزوج  ..وعـ ـقــد ُجـ ـ ـ ّ
وحـ ـ ِّل ُ�س ّكـ ـ ـ ـ ـ َ ْر
الب َ
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وحـ ــني ت ـ ـ ــ�شوف ــه ع ـ ــقد ثم ــاره  ..و�آن �أوان وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّل ف�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُل ْه
()84
ذو ُق ْه تــراه م ـ ّْر وال ــ�سبب فـ ــيه  ..م ــا يـ ــرجع ال ـ ــفرع �إال لأ�صـلـ ْه
ومتتاز لغة هذا الزجل بقربها من اللهجة امل�صرية العامية،
وك�ث�رة ال�ص���ور البيانية فيه���ا« ،وك�أننا ب�إزاء �شاع���ر بارع يح�سن
ت�أليف ال�صور و�إيرادها يف مو�ضع الرباهني ال�ساطعة»( .)85وقد
عرف امل�شارقة �أنهم تفننوا يف زجلهم يف �ألوان البديع املختلفة،
كما يت�ضح يف زجل عالء الدين بن املقاتل وغريه(.)86
وتت�ض���ح احلكم���ة واملوعظ���ة عن���د تق���ي الدي���ن اب���ن املغرب���ي
البغدادي يف ر�سمه لنهج العالقة مع الغري ،ب�أن يتم�سك الإن�سان
مب���ن يه���واه ،ويكون عب���داً له ويطيع���ه ،ال مبن ي�ضيع���ه ويبيعه.
وعلي���ه �أن يبتع���د عن���ه ،قبل �أن يدرك���ه الوق���ت ،ويف ذلك ت�ضمني
للمث���ل ال�شعب���ي العامي ال���دارج ،الذي يق���ول�« :إللي ببيعك بيعه
حتى لو بخ�سارة» ،وينهي حديثه بحكمه مبيناً فيها �أهمية الوقت
للإن�سان ،فهو كال�سيف �إن مل يقطعه قطعك ،فهو يقول:
ال ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان وال ا�ستك ـ ـ ـ ـ ــان
ال ت ـ ــهو من �أ�ض ــاع ـ ـ ــك
واع ـ ـ ــتز ب ـ ـ ــاقتناع ـ ـ ـ ـ ــك

�إ َّن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهوى ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان

كن عبد َمنْ �أط ـ ــاعـ ـ ـ ْـك

ال تنتظ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالنْ

فالوقت �سيفْ جمـ ـ ـ ـ ـ ّرد

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــاطع بيد بطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

وال ـ ـ ــعاقل امل ـ ـ ـ ـ ـ ــجرب

()87

يبط�ش مبن ح�صــل

وكث�ي�راً م���ا كان الزجال���ون ي�س�ي�رون الأمث���ال يف �أزجالهم،
وم���ن هذا ال�ضرب قول�« :شم����س الدين حممد بن الطراح قيم
ال�شام يف بع�ض �أزجاله:
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بنـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�سوم
�شـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـ ــدوم
�إن ال ُع�سـ ـ ـ ـ ـ ــر �ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم

وال�سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح

ف����إن يف ه���ذا البي���ت ثالث���ة �أمث���ال �سي���ارة ولفظة ي���ا بني ال
ت�سوم ي�صلح �أن يكون مث ً
ال رابعاً»(.)88
وتت�ض���ح احلكم���ة واملوعظ���ة يف زج���ل ال ُغب���ارى يف ع���دم
اال�ستهان���ة واال�ستخف���اف يف النا����س ،ومبع�ش���ر الب�سط���اء ،فق���د
يكون���ون �أ�سط���ع ن���وراً يف حلكة ظالم متر به���ا �أكرث من غريهم
مم���ن يبدو عليهم ح�سن الظهور ،فالإن�سان بجوهره ال ب�شكله.
وي�شب���ه ال�شاع���ر ه����ؤالء بالرو�ض املليء بالأ�ش���واك ،ومن حتتها
الورود ،ويف البحر الذي تعلو �سطحه الرمم ،ويرت�سب يف قاعه
الدرر(اجلواهر الثمينة) ،حيث يقول ال�شاعر:

()5

ال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحتقر �أيّ اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن �آدم  ..يف طـ ــول حيـ ـ ــاتك وال تــذمُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْه

َزعِ ـ ـ ـ ــق ال ـ ــ�سعـ ــد ب ـ ــني َيـ ــديك �ش ـ ــاوي�ش

كـ ـ ــم حـ ـ ـ ـ ـ ّـي خ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــل تقــول عـليه  ..ما يعرف ا�سم البهيم من ا�سمـ ـ ـ ـ ْه

فـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ــقل ـ ــب بـ ـ ـ ـ ــعد م ـ ــا كان حــزين

و�أن جيت �صاحبته يف يوم يبان لك  ..تظهر معارفه وينجلي علم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْه

َو َن�صـ ـ ـ ـ ـ ـَب ل ـ ــك كـ ـ ـ ـ ــر�سي على املـ ـ ـ ــملكة

وي�شبه الرو�ض حني يبدو �شوك ـ ـ ــه  ...والورد م�ستور من حتت �سِ ّلـ ـ ـ ـ ُ ْه
ُ ( )89
والبحر تلقى ال ِّر َم ْم تعو ْم بـــــــــــــــــــه  ...والد ّر غاي�ص خملوط ِب َرمل ْه

«وه���ي و�صية نف�سي���ة �أن ال يبادر الإن�سان �إلى احلكم �سريعاً
عل���ى �شخ����ص دون تب�ّي�ننّ حقيقت���ه ،ومعرفة جوه���ره» ،وقد كان
ال ُغبارى الرائد يف هذا املجال من الزجل يف زمنه(.)90
وحتمل هذه الأبيات معنى قول املتنبي:
ال حت ّقرن �صغرياً يف خما�صمةٍ�...إن البعو�ضة ُتدمي مقلة الأ�سد

 -3يف املديح:
وخلل���ف ال ُغب���ارى زج���ل يف مدي���ح ال�سلط���ان الأ�ش���رف
�شعب���ان( ،)91وكان املل���ك الأ�ش���رف �شعب���ان ابن ح�س�ي�ن قد تولى
ال�سلطن���ة يف م�صر �سنة 764هـ ،بعد خلع امللك املن�صور حممد
م���ن ال�سلطن���ة( .)92وكان �شعبان هذا حمبوباً م���ن رعيته ،وفيه
يقول ال ُغبارى:
ُح ـ ـ ـ ـ ّـب ق ـ ــلبي �شع ـ ــبان مـ ـ ـ ـ ــو َّفق ر�شي ـ ــد
وجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالو �أ�ش ـ ـ ـ ـ ــرق ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالو حـ ـ ـ ــدود
و�أبـ ـ ـ ـ ــوه الـ ـ ـ ـ ــح�سن وعـ ـمـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ــح�سني
وارث املل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــدود ل ـ ــجدود

َو َظ َه ـ ـ ـ ـ ـ ْر ل ـ ــك ن�ص ـ ــره بفتحو املـ ـ ـ ـ ـ ــبني
والع�صـ ـ ـ ـ ــايب من حـ ـ ـ ـ ــولك ا�شتـ ـ ـ ـ ــالتْ
خ ـ ــفقت يف الـ ـ ـ ـ ــركوب ع ـ ــليك ال ـ ـ ـ ــبنود
ف ـ ــاحكم احـ ـ ـ ــكم يف م�ص ـ ــر يا �سل ـ ـ ــطان
()93

ف ـ ــجميعال ـ ــجنودلـ ـ ـ ـ ــح�سنكجـ ـ ـ ـ ــنود

«ويريد ال ُغبارى �أن ال�سعد مثل بني يدي ال�سلطان �شعبان،
م�ؤمت���راً ب�أم���ره ،ويق���ول �أن الع�صاب���ات �أو جماع���ات الفر�س���ان
والرجال���ة ،ا�شتال���ت �أي رفع���ت البن���ود والأع�ل�ام كناية ع���ن �أنه
�أ�صبح يف م�صر �صاحب الأمر والنهي وال�سلطان»(.)94
لق���د نظ���م ال ُغبارى الزج���ل يف منا�سب���ات عدة ،ف���كان مبثابة
�شاعر البالط الر�سمي يف زمنه ،يف الع�صر اململوكي ،ي�ؤرخ لوقائع
ال�سلطان يف كل حدث ،ومن ذلك ت�صويره لتلك الوقعة التي دارت
بني العربان واملماليك( ،)95وقد جرت هذه الوقعة �سنة 681هـ،
حيث «جاء �إلى دمنهور جماعة من العرب يقدرون بخم�سة �آالف
بزعامة بدر بن �سالم ،فكب�سوها ،ونهبوا �أ�سواقها وبيوتها وقراها،
ومل يظف���ر بهم ال�سلط���ان �إال مبكيدة وو�شاي���ة ،ويف �سنة 782هـ
حتال���ف عربان البحرية على الع�صي���ان ،ونهبوا البالد ،فخرجت

ً
نموذجا
األدب الشعبي في العصر المملوكي الزجل
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�إليه���م ق���وة فك�سروه���ا ،ثم خرج نائ���ب الإ�سكندري���ة ومعه عربان
الغربية فك�سروهم و�أجل�أوا معظم ه�ؤالء العربان �إلى الفرار نحو
برقة»( .)96وي�صور ال ُغبارى هذه الوقعة يف زجل له ،حيث يقول:
رب يوم الأربـعا جـ ـ ـ ـ ـ ــا دمنه ـ ــور ع ــرب خــدوا
ج ـ ــا الـ َـخ ْ
واب ـ ــن �سـ ــالم �أمــريهـ ــم

فبـ ـ ـ ـ ــرز �أتيم ـ ـ ـ ــ�ش �س ــريـ ـ ـ ـ ـ ــع

َو ُعـ ـ ـ ـدَد مـ ـ ـ ـ ــالها ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ح ـ ـ ــ�ضوا مـ ــا التقـ ـ ـ ـ ــوا �أح ـ ـ ـ ـ ْد
بـ ـ ـ ـ ـ�أ ُّنو يف ليل ـ ـ ـ ــة الأحــد �س ــوقهـ ـ ــا و�أخرب ـ ـ ــوا البل ـ ـ ـ ـ ــد
هو الذي للجميع ح�ش ْد مبمالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيك وجنـ ـ ــد ُنـ ـ ـ ـ ـ َو ْب
() 97

العرب ح�ضر
ويـ ــطلبوا لـهـ ـ ـ ــم طل ـ ــب من جميع ْ

 - 4يف الرثاء:
وعندما تويف ال�سلطان الأ�شرف ،ات�ضح حزن خلف ال ُغبارى
ال�شدي���د عليه( ،)98فقد غاب ال�سعد بغياب���ه ،وانطف�أ نور القلعة
م���ن بع���ده ،وق���د �شبه���ه ال�شاع���ر وك�أن���ه �شم����س ال�ضح���ى ،وق���د
�أ�صابها الك�سوف بغيابه ،يقول ال�شاعر:
كوكب ال�سعد غاب من القلعة َو ُز َحـ ـ ْـل ق ـ ـ َ ْد ق ـ ــا َرنْ امل ـ ـ ّريـ ـ ـ ــخ
وهـ ـ ــاللو قد انطفا ب�أمان لك�سوف �شم�س ُّ
ال�ضحى �شعبان

( )98

ويف �سن���ة 764ه���ـ ،وقع الطاعون يف ب�ل�اد ال�شام وم�صر،
وم���ات في���ه كثري م���ن النا����س« ،لكنه كان �أخف م���ن الطاعون
الأول ال���ذي كان يف �سن���ة ت�سع و�أربعني و�سبعمائة»( ،)100وقد
تن���اول ه���ذا احل���دث الكثري م���ن الزجالني ،ف�ص���وروه ،ورثوا
م���ن هلك���وا في���ه من �أه���ل م�صر ،فه���ذا بدر الدي���ن الزيتوين
يرث���ي غيابه���م ،وقد ا�ست�سل���م حلكم الق�ضاء والقدر يف املوت،
ال���ذي ال ي�ستطيع �أح���د دفعه ،وقد اختفوا عن �أعني الأنظار،
بع���د �أن كان���وا كالأقم���ار يف جماله���م وطلعته���م ،فلتظ���ل
الع�ي�ن تدم���ع عليهم ،والأهل يبك���ون �أملاً وح�س���رة وحزناً على
فقدانه���م ،يق���ول ال�شاع���ر:
وح ــدوا َم ــنْ قـد حـ َك ْم بـاملوتْ واحتج ــب ع ــن الــعيون �سبحان ــه
ّ
رب ال ـ ـ ـ ــب�شر ملّـ ـ ـ ــا اختفوا يف ذا ال ـ ـ ـ ــوجود و�أ�ضحـ ـ ــوا
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاملـ ــمات ّ

 - 5يف الو�صف:
وامت���د الزج���ل يف الع�صر اململوكي لينظم في���ه كبار �شعراء
الع�ص���ر ،فه���ذا الن�ص�ي�ر احلمام���ي املتوفى �سنة 712ه���ـ ،ي�صف
حمام���ه ،و�س���وء �أحوال���ه ،بل���ون م���ن ال�سخري���ة والتفك���ه ال���ذي
عهدن���اه عند الكثري من �شعراء هذا الع�صر ،فهم ي�سخرون من
حرفتهم ،وبيوتهم ،م�صورين يف ذلك فقرهم ،و�سوء معي�شتهم،
فهو يقول:
حم ـ ـ ـ ـ ــام الأدي ـ ـ ــب ال ـ ـع ـ ـ ـ ــارف م ـ ـ ـ ـ ــا جت ـ ـ ـ ــري َوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َل واق ـ ـ ــفْ
ـال واملـ ـ ـ ـ ـ ــاء يت ـ ـ ـ ـّزنْ بـ ـ ـ ـ ــالــق�سط ـ ـ ـ ـ ْ
أ�سطول وما فيه �أ�سطـ ْ
ْ
ـال
بها �
وال َع ّم ـ ـ ـ ـ ــال ر�أي ـ ـ ـ ـ ـ ــه َّ
بطـ ـ ـ ـ ـ ــال والإ�سكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدران ــي نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ش ــف
ومـ ـ ــا ر�أيـ ـ ــت فيـ ـ ـ ـهــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
الن ي ــ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّرح لأحـ ـ ـ ـ ـ ــد ب�إح�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
( )102

وال ــز ّبال يعـ ــر القو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان قال واخلامتة يت�صالف.الخ

وي�ص ��ف ع�ل�اء الدي ��ن ب ��ن مقات ��ل (خي ��اط) يف زج ��ل ل ��ه،
تظه���ر فيه ال�سخري���ة والتفكه والت�ضمني من الق���ر�آن الكرمي،
جري���اً على عادة �شعراء الع�صر ،فيق���ول� :سبحان من ج ّمل هذا
اخلي ��اط ،وخلقه به ��ذا ال�شكل ،الذي ي�ستحق فيه ال ّرقية ،ب�آيات
الق ��ر�آن البين ��ة الوا�ضح ��ة ،وب�آي ��ة الكر�سي .وقد �أخ ��اط له هذا
اخلي ��اط ثوب� �اً ق�ص�ي�راً ،وال ن ��دري كيف طال بقدرة ق ��ادر ،حتى
�ض���اع فيه ج�سم ابن مقاتل ال�سقيم ال�ضعيف ،وحاول عذوله �أن
ي�ستق�ص���ي خرب هذا الثوب ،فج���اء مذبوح القلب ،نا�سياً ما قاله
له ال�شاعر ،يقول ابن مقاتل:
تهوى خياط �سبحانك تبارك مـــن بـــــــــــــالـــجمــــــــــال جملـــــــــــــــــــوا
بـ ـ ــاملفـ�ص ـ ـ ـ ـ ــل و�آي ـ ـ ـ ـ ــة الكر�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــى �شكلـ ـ ـ ـ ــه احلل ـ ـ ــو
خاط لـــي ثوب �سقـام ق�صــر ن�سجـو طــــــــــــال بــــــــــــــحكم القـــــــــــدر
حـ ـ ـ ــتى �إن الب ـ ــدن لــ�ضعفي �ضـ ـ ـ ــاع يف عي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الإب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
راح ع ــذول ـ ـ ـ ـ ـ ــي ي�شك ـلـ ـ ـ ـ ــو �شكلـ ـ ـ ـ ـ ــو وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ــ�ص الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخرب

جـا �أحـد مــنهم مـالمح كانوا فــانــدبوا ي ــا �أهل الـ ــحمى واب ــكوا

وجـ ـ ــا مذبـ ـ ـ ــوح القل ـ ـ ـ ــب متمـ ـ ــزق ونـ ــ�سي �إي ــ�ش ق ـلـ ــت ل ــه

جـل مـن ال تــدركو االبـ ــ�صا ْر قـ ــد ح ــكم ب ــني الـكائنات ب ـ�أجم ْع

وال يج���وز عن���د الزجال�ي�ن ت�ضمني �آية من الق���ر�آن الكرمي
بن�صه���ا ،حيث يقول احلم���وي يف ذلك« :ومن املمنوعات عندهم

واحــزنوا ع ــلى الـذين مــاتوا ونف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْذ حكم ـ ـ ـ ــه مبـ ـ ـ ــا يـخت ـ ـ ـ ــا ْر
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مـا لـهم مـن ذا الـق�ضا َمدْف ْع �شب ـ ـ ـ ـ ــه �أقم ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــبدور ط ّل ـ ـ ــع
() 101
واجـعلوا دمــع العيـون مِ ـدْرار واختفــوا عن �أعني ّ
النظ ـ ــا ْر
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( )103

ت�ضم�ي�ن �آي���ة م���ن كتاب اهلل عز وج���ل ،فقد نقلوا عن اب���ن قزمان �أنه
قال« :القر�آن الكرمي ال يكون �إال معرباً ،والزجل ال ينبغي �أن يدخله
الإع���راب ،فم���ن �ضمن �آية من كتاب اهلل فقد زمن ،وقد وجد له زجل
يف تهنئة مبولود مطلعه:
حم�سـ ــن �أخ ـ ــالقو ت ــجد م ـ ـ ــن يهنا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولد
وقال يف بع�ض �أبياته:
اخبئـ ـ ــوه خـ ـ ــلف الـ�ست ـ ـ ـ ـ ــور
و�أكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا مـ ــن الـن ـ ـ ـ ـ ـ ــذور
و�أطلقـ ـ ــوا ح ـ ــولو البخـ ـ ــور
()104
قـ ــل هـ ــو اهلل �أح ــد .
م ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ــوالـ ـ ــني امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد
لق���د ت�أث���رت الأزج���ال يف الق�صي���دة العربي���ة يف مو�ضوعاته���ا
و�أغرا�ضه���ا ال�شعري���ة ،ومعانيه���ا ،و�أ�سالي���ب التعب�ي�ر ،والت�شبيه���ات
وغريه���ا« ،حت���ى لي�ص���ح الق���ول ب����أن كل م���ا هنال���ك م���ن ف���رق ب�ي�ن
الق�صيدة العربية القدمية والأزجال هو اللغة فقط ،فالأولى تنظم
بلغة مُعربة ،والثانية تنظم بلغة عامية»(.)105
وتكم���ن �أهمي���ة ه���ذا الفن ال�شعب���ي يف املع���اين والألف���اظ واحلكم
والأمث���ال ،الت���ي تناولها الزجال���ون يف �أ�شعارهم ،وامل�ستم���دة من واقع
حياتهم ،فعك�ست �صورة وا�ضحة حلياتهم« ،بجدّها وهزلها ،و�أفراحها
و�أحزانه���ا ،واهتماماته���ا وهمومه���ا» ،وبه���ذا يكت�س���ب الزج���ل «�صف���ة
ال�شعبية»؛ لي�صبح ف ّناً من فنون الأدب ال�شعبي(.)106

• �أوزان الزجل:
تنوع���ت �أوزان الزج���ل وتع���ددت؛ الرتباط���ه بالغن���اء ،وطراف���ة
املو�ضوع���ات التي طرقه���ا الزجال���ون يف �أزجالهم ،واملع���اين والأفكار
الت���ي عربوا فيها عن �أغرا�ضهم( ،)107حت���ى قيل�« :صاحب �ألف وزن
لي����س بزج���ال ،واملت�أخ���رون من �أهل هذا الفن يقول���ون �إنه مل يت�صل
به���م �أك�ث�ر م���ن خم�س�ي�ن وزن���اً»( .)108وبذلك مل ي���راع عم���ود ال�شعر
العرب���ي يف الزج���ل؛ لأن الزج���ال مل يجم���ع «ب�ي�ن �أ�ص���ول الط���رب،
و�صح���ة ال���وزن املو�سيق���ي يف زجل���ه �س���وى مقدرته الفني���ة ،و�سالمة
طبع���ه ،فالزجل و�إن كان ق���د بعد عن الوزن ال�شعري� ،إال �أنه اقرتب،
بل ا�صطبغ بالوزن التوقيعي»(.)109

()5

والأ�ص���ل يف الزج���ل ه���و خل���وه م���ن الإع���راب الذي يع���د «�أكرب
عي���وب الزج���ل ،ب���ل حم���ور ر�سم���ه و�إخراج���ه م���ن قاع���دة امل�صن���ف
الإع���راب»( ،)110وق���د ذك���ر ابن قزم���ان ذلك يف مقدم���ة ديوانه عن
الزج���ل،فه���ويق���ول:
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جـ ـ ـ ـ ـ ــردت فن ـ ــي مـ ــن الإع ـ ـ ــراب كما يجرد ال�سيف من القراب
() 111
فـ ــمن دخ ــل عل ـ ّـي م ــن ذا البـ ــاب فـ ــقد �أخطـ ـ�أ وم ــا �أ�صــاب
وق���د �سموا م���ا �أعرب من �ألفاظ الزجل (مزنمّ ) ( .)112ومن
�أمثله ذلك يف قول ال ُغبارى:
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــحمد هلل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحميد املـ ـ ـ ـ ــجيد
جم ـ ــدو
ق ـ ـ ــادر ومع ـ ـ ــال ق ـ ـ ــدر مـ ـ ـ ــن ّ
مق�صــود وموجود يف العدم والوجود
يف ال ـ ــ�سر واجله ــر �أق�صـ ــدو تـوجدو
فالربع الأول من املطلع ال�سابق جاء �شعراً �صحيحاً معرباً،
م���ن البح���ر ال�سريع ،وقول���ه يف الربع الثاين (ق���ادر ومعال قدر
م���ن جمدو) ،فهذا من���وال الزجل ،وبقوله« :ومعال �شرع الزجل
يف الوزن والر�سم ،ف�إنه لو قال وما �أعلى �أتى بهمزة القطع التي
هي من �أكرب عيوب الزجل ،ومن املمنوعات عندهم االنتقال من
كلل���ي �إل���ى قمري ،وهو اخل�ب�ن عند العرو�ضي�ي�ن ،كاالنتقال من
فاعل���ن �إل���ى فعيلن ،ف�إن كان يف احل�شو ج���از ،و�إن كان يف القافية
التي هي العرو�ض وال�ضرب عده الزجالة خط�أ يف الوزن ،كقول
الأم�شاطي يف بع�ض مطالعه:
يـ ـ ـ ـ ـ ــا قلبي الـ ـ ــهوى طيعـو وطيع �أم ـ ـ ــره
وع�صـ ــب م ـ ــن رج ــع لـك يف املحبة يلوم
و�إن كـ ــان م ــن حتبو بعـ ــد و�صلــو هجـ ـ ــر
() 113
كن �صابر فال ذاك دام وال ذا يدوم
وال تعن���ي حري���ة الزج���ال يف تن���وع �أوزان���ه وقوافي���ه خل���وه
«م���ن القي���ود والنظم الرتيبة»( ،)114فالزجل ف���نّ غنائي ي�سري
يف وزن���ه عل���ى ح�سب ما يتفق مع الغناء ،ال يلتزم يف ذلك بحور
ال�شع���ر املعروف���ة ،وهو يف حماكات���ه اللفظية يعتم���د على �صور
احلي���اة ال�شعبي���ة ،في�ستقي منها �ألفاظ���ه وتراكيبه ،ثم يربزها
يف �ص���ورة فني���ة»(.)115
فالزج���ل يف �أول نظم���ه كان عب���ارة ع���ن «ق�صائ���د و�أبي���ات
حم���ررة يف �أبح���ر عرو����ض الع���رب بقافي���ة واح���دة ،كالقري�ض،
ال يغاي���ره بغ�ي�ر اللح���ن واللف���ظ العرب���ي ،و�سموه���ا الق�صائد
الزجلي���ة ،وم���ن ذلك قول �أبي عبد اهلل مدغلي�س يف ق�صيدة له
عل���ىبح���رالرم���ل،ومطلعه���ا:
اله ـ ـ ــوى حملني مـ ــا ال يحتمـ ـ ــل
تـ ــرد احلق لي�س ملن يهوى عقل
44
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لي�س نقع يف مثلها ما دمت حـ ــي
�إن حماين من ذا ت�أخري الأجل
ومنها قوله:
ا�شتغـ ـ ـ ــلقــلبـ ـ ــيب ـ ــذاالع�شـ ــقزمـ ـ ـ ــان
( )116

ف�سقط يل نقطة العني وا�شتعل

ومل���ا ك�ث�رت ه���ذه الق�صائ���د ،واختلف���ت �أوزانه���ا وتفرع���ت،
عدل���وا ع���ن الأوزان العربي���ة الواح���دة ،حت���ى �صار الزج���ل ف ّناً
ً
م�ستق�ل�ابذات���ه(.)117
وق���د عد علماء الزجل الزحافات العرو�ضية خط�أ يف الوزن،
و�إن كان���ت جائ���زة يف ال�شع���ر ،وزادوا عل���ى بحور ال�شع���ر التي هي
�ست���ة ع�ش���ر بحراً م���ن الأوزان م���ا ال ينح�صر ،ويق���ول ال�شيخ عز
الدين املو�صلي يف بع�ض �أزجال ابن حجة احلموي« :ف�إن الزجل
�أوزان���ه م���ا انح�ص���رت ع���دداً ،و�سبل���ه مت�شعبة ،فهو تتل���و طرائق
قددا ،قال ال�شاعر:
ولـ ـ ـ ـ ــه حما�سن كلهن بدائع ول ـ ـ ـ ـ ــه جمـ ـ ــوع فرقـ ــت وطـ ـ ــرائق
() 118

فك�أنه الثوب املجندر طرف ــه ال ت�ستقيم وفيه معنى رائق

•اخلامتة:
النتائج والتو�صيات:
كانت �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها يف بحثي هذا:
�أن الزجل ال�شعبي فن ،ذاع وانت�شر يف الع�صر اململوكي ،و�إن كانت
بدايت���ه قبل هذا الع�ص���ر ،ونظم فيه كثري من ال�شعراء امل�شهورين،
وب���رز في���ه زجالون كبار ،من �أمثال ع�ل�اء الدين بن املقاتل ،وخلف
الغبارى ،وغريهم ،وطرقوا فيه �أغرا�ضاً �شعرية خمتلفة.
�إال �أن ما كتب حول هذا املو�ضوع ،يظل �شيئاً ال يذكر بالقيا�س
�إل���ى ما نظ���م ،فالفنون ال�شعرية ال�شعبية يف هذا الع�صر ،وخا�صة
الزج���ل ب�أنواعه ،حتتاج �إلى درا�سات عدة ،لنف�ض الغبار عن تراث
ق���دمي مدف���ون ،يحتاج من���ا �إلى املزيد م���ن الدرا�س���ة والبحث ،يف
حقبة زمنية ،مل يولها الدار�سون حقها يف البحث والدرا�سة� ،أ�سوة
بغريها من الع�صور التاريخية.
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التراث الشعبي
وحداثة النص الشعري المعاصر

عبد الوهاب مرياوي
كاتب من الجزائر

•�أ.بد�أ البدء

لم يحتدم النقاش حول مسألة التراث والمعاصرة مثل ما احتدم بعد ظهور القصيدة المعاصرة ،وما
حفز النقاش واالحتدام والصدام ،هو الشكل الفزيائي الذي اعتمدته القصيدة الجديدة فضاءا لتشكلها،
وهو تشكل غير ثابت وال مستقر ،وانما هو في تغير دائم ،وتحول مستمر ،وكأنها بهذا النعت هي
ضرب لمسألة التفضية الشعرية الكالسيكية ،فتبتعد بذلك عن الذاكرة الشعرية العربية  ،مما اتكأ
عليه البعض في اتهام رواد القصيدة المعاصرة بتخريب التراث ،وبأنهم متصلون بالنفوذ األجنبي.

�إال �أن م���ا ميك���ن مالحظت���ه على ه�ؤالء ،ه���و �أنهم فهموا الرتاث فهما �ضيقا حم�صورا يف القالب ال�شكلي دون مراعاة اجلوانب
الأخ���رى م���ن ال�ت�راث والتي تت�صل بالقي���م والأبعاد والرموز والإ�ش���ارات  ،وكيف حولها ال�شاعر املعا�ص���ر ف�أ�صبحت متحركة ودالة
وناب�ض���ة يف الع�ص���ر�،أي �أن ال�شاع���ر املعا�ص���ر حينم���ا يتعام���ل مع ال�ت�راث ال يتعامل معه كقيم جام���دة وال ي�ستلهم���ه �أ�شكاال وقوالب
 ،وامن���ا ي�ستوحي���ه م���ادة له���ا �أبعادها الفكري���ة واجلمالية ،وعنا�صر فعال���ة يف ت�شكيل بني���ة الق�صيدة املعا�ص���رة ومل يقت�صر ال�شاعر
اجلديد يف تعامله مع الرتاث على الرتاث العربي فح�سب ،بل ارتبط تعامله مع الرتاث االن�ساين عموما مما يتطلب من املتلقي �أن
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يك���ون مثقفا ثقاف���ة عامة و�شاملة ومطلعا على الرتاث العربي
والإن�س���اين ،حت���ى يت�سن���ى له معرفة ع���امل الق�صي���دة املعا�صرة
،كم���ا يتطل���ب �أن يك���ون مطلعا عل���ى كل التط���ورات التي حلقت
الف���ن عام���ة ،والأدب خا�ص���ة ،لأن الق�صي���دة املعا�ص���رة مل تع���د
م�ستق���رة على قواع���د حمدودة وحمددة ،بل ه���ي يف تغري دائم،
فاملعاي�ي�ر القبلي���ة مل تع���د تتما�ش���ى وطبيع���ة الإب���داع املعا�صر،
وك�أن امل�شاع���ر الت���ي كان يلتقطه���ا ال�شاع���ر الكال�سيك���ي م���ن
مظاهر وا�ضحة ومعينة ،مل تعد �صاحلة وال قادرة على ترجمة
مواق���ف ال�شاع���ر املعا�ص���ر ،وال عل���ى ترجم���ة �أف���كاره ومواقفه،
لذل���ك راح يتلم�سه���ا يف م���ا يت�ش���كل من���ه ال�ت�راث ،م���ن مواقف،
و�أح���داث ،و�أمكنة و�شخ�صي���ات ،و�أقوال ،وهو الأمر الذي نبحثه
يف من���اذج �شعرية عن���د رواد الق�صيدة املعا�صرة ،وملا كان الرتاث
موزع���ا عل���ى م�صادر متنوعة �س���وف نكتفي بالبح���ث يف الرتاث
ال�شعب���ي ،و�أثره يف بنية الق�صيدة املعا�صرة فكرا و�أ�سلوبا ،وقبل
�أن نبح���ث ذل���ك ،ال ب���د م���ن الوق���وف عل���ى ماهية ال�ت�راث ،وما
طبيعته وعالقته بالواقع والقيم والدوافع التي �أغرت ال�شاعر
اجلديد الى تبني قيم الرتاث والتعبري من خاللها

•ب.البد�أ/مفهوم الرتاث ال�شعبي
يت�صل مفهوم الرتاث ال�شعبي بالإجناز الثقايف العام لل�شعب
م���ن ع���ادات وتقالي���د وحكاي���ات و�أمث���ال �شعبي���ة ،ورق����ص وغن���اء
�شعبي ،بحيث ا�ستطاعت الذاكرة ال�شعبية �أن تعرب عن مالحمها
وتكوينه���ا الفك���ري والثق���ايف م���ن خ�ل�ال ه���ذه الأل���وان الأدبي���ة
ال�شعبية ال�سائدة يف الو�سط ال�شعبي ،كما ا�ستطاع النا�س التعبري
ع���ن متطلباته���م الفردي���ة واجلماعي���ة �س���واء �أكان���ت متطلب���ات
ثقافية �أو �سيا�سية �أو اقت�صادية �أم اجتماعية عن طريق الأغنية
واملثل واحلكاية ال�شعبية ...يف مغزى �إيحائي رمزي.
�إال �أن م���ا جت���در الإ�ش���ارة �إلي���ه ه���و �أنه���ا «�أ�ش���كال يختل���ف
بع�ضه���ا ع���ن البع�ض الآخر اختالفا جوهري���ا ،و�إن كانت �صفة
ال�شعبي���ة جتم���ع بينه���ا .ويرج���ع �سب���ب االختالف �إل���ى �أن كال
منه���ا ينب���ع من جمال حم���دد من جماالت االهتم���ام الروحي
ال�شعب���ي ،وه���ذا املج���ال هو الذي يح���دد �شكل كل ن���وع وو�سيلة
التعب�ي�ر في���ه»( ،)1عن طري���ق امل�ضمون ال���ذي يتناوله كل لون
�أدب���ي �شعب���ي وع���ن طري���ق الو�سائ���ل الفني���ة الت���ي يعتمده���ا
الأدي���ب ال�شعبي يف تقني���ة عمله الإبداعي ،فالأغني���ة ال�شعبية

مث�ل�ا تختل���ف حتم���ا ع���ن احلكاي���ة ال�شعبية مبا تنف���رد به من
ح����س مو�سيق���ي والعتماده���ا كذل���ك عل���ى لغ���ة خفيف���ة ذات
نغم���ات متوات���رة ومتتالية� ،إال �أن ما يجم���ع بينهما ويربطهما
ه���و �أنهم���ا معربتان ع���ن نف�سي���ة الإن�سان ال�شعب���ي ومطاحمه
وتكوين���ه النف�س���ي ،حماوال بذلك جت�سي���د طموحاته ورغباته
ومتطلبات���ه الروحي���ة والفكري���ة يف �أ�ش���كال �أدبي���ة �شعبي���ة.
�إن ما يزخر به الأدب ال�شعبي من �أجواء فنية يف التعابري،
والو�سائ���ل الت���ي اعتم���د عليها الأديب ال�شعب���ي هي التي دعت
ال�شاع ��ر املعا�ص ��ر �إل ��ى االرتب ��اط به ��ذا الن ��وع الأدب ��ي حماوال
بذل���ك ا�ستغالل طاقات���ه و�أبعاده و�أجوائه فتتو�سع بذلك ر�ؤى
الق�صي���دة ،وتت�شع���ب بنيتها الفني���ة وتتو�سع رقعته���ا الفكرية،
كم���ا �أن ال�ت�راث ال�شعب���ي �أ�ضف���ى الكث�ي�ر م���ن املناح���ي الفنية
عل���ى الق�صيدة املعا�صرة ،كاللغة التي هي منحى �إ�ضايف وفني
و�شعب���ي ،مك���ن الق�صي���دة م���ن التط���ور نح���و �أج���واء جمازي���ة
�شعبي���ة جت���اوزت ذل���ك املنح���ى اللغ���وي املعت���اد ،فقرب���ت ذهنية
الق���ارئ املعا�ص���ر �إل���ى ع���امل �شع���ري �شعب���ي ي�شكل حلم���ة فنية
تت���واءم يف الط���رح م���ع الق�صي���دة املعا�ص���رة.
ولع���ل ع���ودة ال�شاعر املعا�صر �إل���ى احلكاي���ة ال�شعبية لي�س
من باب العزوف عن عامل اللغة املعا�صرة وعواملها التعبريية،
و�إمن���ا ه���و م���ن جه���ة التلوي���ن الفن���ي واالق�ت�راب م���ن �أ�صالة
الط���رح املعا�ص���ر ال���ذي يجع���ل عملي���ة الإب���داع ترك���ز عل���ى كل
م���ا ه���و �أ�سط���وري و�شعبي و�إن�س���اين يف تراثنا العرب���ي بخا�صة
،والإن�س���اين بعام���ة ،وه���ذا م���ا يتجل���ى طرح���ه عن���د �شعرائن���ا
املعا�صري���ن� ،إذ �أن احلكاي���ة ال�شعبي���ة عنده���م الت���ي ا�ستعمل���ت
يف ثناي���ا ق�صائدهم �أملتها تل���ك الظروف العربية نحو العودة
�إل���ى حتري���ك مواط���ن وخباي���ا وج���دان الإن�س���ان يف ال�ت�راث
العرب���ي ،ومن ذلك ما جنده عند ال�شاعر البياتي يف قوله من
ق�صي���دة«ف�سيف�س���اء»(:)2
كان وياما كان
يف �سالف الأزمان
يداعب الأوتار ،مي�شي فوق حد ال�سيف والدخان
يرق�ص فوق احلبل ،يـ�أكل الزجـاج ،ينثــني
مغنيا �سكران
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�إلى �أن يقول:
ي�س�ألني عن الذي ميوت يف الطفولة
عن الذي يولد يف الكهولة
رويت ما ر�أيت
ر�أيت ما رويت
()3

كان ويا ماكان

لق���د �أف���اد ال�ت�راث ال�شعب���ي ال�شع���ر املعا�ص���ر يف الكثري من
امل�صطلح���ات ذات النح���و التكويني للحكاية ال�شعبي���ة ،فا�ستعار
ال�شاع���ر املعا�ص���ر جمل���ة م���ن ال�صي���غ التعبريي���ة م���ن ف�ضاءات
احلكاي���ة ال�شعبي���ة نح���و ه���ذه االفتتاحي���ة الت���ي جنده���ا عن���د
ال�شاع���ر عب���د الوهاب البياتي ،ذل���ك �أن ما ا�ستخدم���ه يف بداية
املقطع ال�شعري هو (كان وياما كان).
�إن هذه ال�صيغة هي افتتاحية لكل تفا�صيل �أحداث احلكاية
ال�شعبي���ة فقد توح���ي بالبعد الزمن���ي� ،إذ �أن (كان) تعني امل�ضي
الزمني للفعل يف احلكاية ال�شعبية ،كما �أنها تعني �أي�ضا حدوث
ما جرى يف �سالف الع�صور الغابرة .لذا نرى �أن ال�شاعر املعا�صر
ا�ستخدمه���ا ليدل���ل من خاللها عل���ى �أ�سطوري���ة الأحداث التي
جرت� ،أي �أن ما ي�أتي بعد هذه االفتتاحية (كان ويا ماكان) ،هي
االفتتاحي���ة الت���ي تنفذ خارج ح���دود الزمن االعتي���ادي ،وخارج
الفعل غري املعقول.
كم���ا �أن ه���ذه ال�صيغ���ة �أي�ض���ا تفت���ح �شهي���ة اال�ستم���اع عن���د
ال�سامع�ي�ن قدمي���ا ،وهي عن���د ال�شاعر املعا�صر جت���اوزت حديث
ال���راوي وذهنية الإن�س���ان ال�شعبي فهي بداي���ة ابتكارية �إبداعية
عن���د ال�شاع���ر املعا�صر ،يحاول من خالله���ا تذليل تلك الأجواء
ال�شعبي���ة يف ذهني���ة معا�صرة ،كما �أن ال�شاع���ر املعا�صر –�أي�ضا-
يح���اول �أن ين�سج على منوالها �أج���واء �أخرى ،غري تلك الأجواء
احلقيقي���ة القدمي���ة� ،إذ يول���د منها فعال و�إيقاع���ا ،فعال �شعبيا،
و�إيقاع���ا �شعبي���ا –�أي�ضا -ولكن يف �صيغ���ة �شعرية معا�صرة نحو
قوله –بعد افتتاحية كان ويا ماكان-
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�إن حركات املهرج التي يج�سدها ال�شاعر يف ح�ضرة ال�سلطان
تذكرن���ا بتلك الأجواء ال�شعبية يف حكايات �ألف ليلة وليلة حني
تر�ص���د لنا �أجواء من احلكايات عن امللوك وال�سالطني وهي يف
ه���ذا –�أي�ض���ا -تنقل �إلينا �أجواء تق�ت�رب يف الطرح ،مما يحاول
ال�شاع���ر �أن ير�صده لن���ا ،زيادة على هذا جند ال�شاعر يروي عن
طريق ال�شعر ن�سقا �شعبيا �آخر كقوله:
رويت ما ر�أيت
ر�أيت ما رويت
كان ويا ما كان
�إن هذه ال�صيغ تقرتب من نف�س ال�صيغة للبداية يف احلكاية
ال�شعبي���ة فهي ت�شب���ه تلك الالزمة املعتادة الت���ي يجدها ال�شاعر،
والن�ب�رة الإيقاعي���ة �أو الفعل الذي له بع���ده الإيقاعي يف احلكاية
ال�شعبي���ة� ،أو يف ال�س�ي�ر ال�شعبي���ة كال���ذي جنده عن���د ال�شاعر بدر
�شاكر ال�سياب يف ق�صيدة (�أرم ذات العماد)()4حني يقول:
وانفرج الغيم فالحت جنمة وحيدة
ذكرت منها جنمتي البعيدة
تنام فوق �سطحها وت�سمع اجلرار
تن�ضح (يا وقع حوافر على الدروب
يف عامل النعا�س ،ذاك عنرت يجوب
دجى ال�صحاري� ،أن حي عبلة املزار)
�إلى �أن يقول:
�أعد باخلطى مداه (مثل �سندباد
ي�سري حول بي�ضة الرخ وال يكاد

يداعب الأوتار ،مي�شي فوق حد ال�سيف والدخان

يعود حيث ابتد�أ

يرق�ص فوق احلبل ،ي�أكل الزجـاج ،ينثــني

حتى تغيب ال�شم�س ،غ�شى نورها �سواد،

مغنيا �سكران

أدب شعبي

�إن م���ا ج���اء بع���د تل���ك االفتتاحي���ة الرتاثي���ة ال�شعبي���ة يف
احلكاي���ات ،ين�س���ج في���ه ال�شاع���ر عاملا م���ن الأفعال الت���ي تتجاوز
�س�ي�ر الفعل املعقول «مي�شي فوق حد ال�سيف والدخان -يرق�ص
فوق احلبل -ي�أكل الزجاج ،ينثني».

()5

حتى �إذا ما رفع الطرف ر�أى ..وما ر�أى؟)

()2

ي�ستق���ي ال�شاع���ر بدر �شاك���ر ال�سي���اب لق�صيدت���ه �أجواء من
ال�ت�راث ال�شعبي ،فهي �أ�شبه بال���ر�ؤى ذات التجليات الوا�سعة يف
الطرح ،والتي تنفتح على �أدبنا املعا�صر.
ي�ستق���ي لق�صيدت���ه من �س�ي�رة عنرتة ال�شعبية م���ا ين�سجم
م���ع جو الق�صيدة فعن�ت�رة يوحي فعله باحلرك���ة والوقع ،فهو
ح�ي�ن يج���وب �أو ح�ي�ن يط���ارد �أو ح�ي�ن يداف���ع �أو يحي���ي عبل���ة
فتل���ك �أجواء وجد فيه���ا ال�شاعر بدر �شاك���ر ال�سياب جملة من
ال���ر�ؤى الفعلي���ة التي تت�ساير م���ع فعل الق�صي���دة ،فهي اللبنة
املكمل���ة –و�إن كانت تختلف -مع �سياق اجلو الفعلي واحلركي
يف الق�صي���دة ،فه���ي –�أي�ض���ا -تفت���ح الر�ؤي���ا من ع���امل �أرم ذات
العم���اد ،الت���ي يح���اول ال�شاع���ر �أن يجليه���ا.
فالأث���ر املتج�سد يف ذاك���رة ال�شاعر عن �أرم ذات العماد ،يجد
فيه ال�شاعر من �سرية عنرتة ما يحرك به �سكون هذا االختفاء.
�إن �أرم ذات العماد هي �أثر مكاين �ساكن ،يف حني �أن �سرية عنرتة
يف ذاك���رة الأج���واء ال�شعبي���ة ،ه���ي فع���ل �إن�س���اين متح���رك ،وهنا
ين�سج���م ال�ت�راث ال�شعب���ي املتح���رك مع الأث���ر امل���كاين ال�ساكن،
ث���م مي�ض���ي ال�شاع���ر بعد ه���ذه الوقف���ة الرتاثي���ة ال�شعبي���ة �إلى

ع���امل ال�سندب���اد ،فيح���رك به ذل���ك الع���امل الأ�سط���وري اخلفي
ح�ي�ن ي�ساف���ر ال�سندباد �إلى ع���امل عجيب ،ولع���ل ال�شاعر هنا ال
يري���د من ع���امل ال�سندباد �س���وى حتريك ذلك الع���امل العجيب
اخلف���ي ،فه���و ين�سج���م يف عامل���ه م���ع جن���ة (�أرم ذات العم���اد)� ،إذ
�إن ع���امل ال�سندب���اد ه���و ع���امل كله غرائ���ب و�أفعال تتج���اوز فعل
الإن�س���ان الع���ادي (حت���ى �إذا ما رف���ع الطرف ر�أى ،وم���ا ر�أى) �أن
ه���ذه ال�صيغ���ة ا�ستقاه���ا ال�شاعر من ال�ت�راث ال�شعبي كي يجلي
عاملا خفيا من عوامل (�أرم ذات العماد) من هنا يبدو �أن ال�شاعر
بدر �شاكر ال�سياب ما ا�ستقى هذه الأجواء �إال ليحرك ما ا�سترت
من تلك املناظر الالمرئية من عامل ج�سدته احلكاية ال�شعبية
يف (ارم ذات العماد) وغريها.

اللغة ال�شعرية واللغة املحكية:
م���ن �أق���دم الدرا�س���ات الت���ي تناول���ت الق�صي���دة املعا�ص���رة
بالدرا�س���ة واملتابع���ة ،و�أ�شارت �إلى االهتم���ام ال�شعري بامل�س�ألة
اللغوي���ة واقرتابه���ا من الكالم العادي ال���ذي ميار�سه النا�س
يف واقعه���م وحياته���م ه���ي درا�س���ة حمم���د النويه���ي «ق�ضي���ة
ال�شع���ر اجلدي���د»(.)6
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م���ن البداي���ة يط���رح النويه���ي منهج���ه واهتمام���ه ،حي���ث
يح�ص���ر نف�سه يف االهتم���ام بق�ضية ال�شعر اجلدي���د ال ن�صو�صه
«امل�س�أل���ة النظري���ة» ولذل���ك ال جن���ده يهت���م كث�ي�را بالن�صو�ص
و�إمنا يهتم بق�ضايا معينة وال�سيما امل�س�ألة اللغوية.
()7

يرج���ع النويه���ي اهتم���ام ال�شاعر املعا�ص���ر باللغة احلية
كم���ا �سماه���ا �إلى طبيع���ة ال�شكل اجلديد ،وه���و الأمر الذي كنا
نفتقده مع الق�صيدة الكال�سيكية ،ولذلك «ملا تخل�ص �شعرا�ؤنا
اجل���دد من ال�ش���كل الق���دمي وح���دوده اخلانق���ة ،ا�ستطاعوا �أن
يتجه���وا �إل���ى حياتن���ا الواقع���ة الناب�ض���ة و�أن يلتقط���وا عددا ال
ب�أ����س به من �أنغامها احلية ،و�أن يقتن�صوا جمموعة طيبة من
�صوره���ا وجتاربه���ا املتدفق���ة ،الزاخ���رة ،و�أن ي�ستجيب���وا ل���روح
ال�شع���ب ويتعاطفوا مع جتارب النا�س الب�سطاء العاديني ،وهو
�أم���ر مل يك���ن م�ستطاع���ا يف نط���اق ال�ش���كل الق���دمي»(.)8
به���ذا ي�شري النويه���ي �إلى التطور الذي ي�صيب �شكل ال�شعر
وه���و التط���ور ال���ذي يتطل���ب تغ�ي�ر احل�سا�سي���ة ال�شعري���ة ،وهو
الأم���ر نف�س���ه الذي بنى علي���ه �إليوت ر�أيه فيم���ا يخ�ص التعامل
مع اللغة حني قال «:تظل لغتنا تتغري وطرائق معي�شتنا تتغري
حتت وط�أة التغريات املادية يف بيئتنا من جميع النواحي .ولوال
تل���ك القل���ة من النا�س الذي���ن جتتمع لديه���م احل�سا�سية الفذة
والق���درة الفذة عل���ى الكلمات النحطت قدرتن���ا ال على التعبري
وح�سب بل على �أن نح�س �شيئا �سوى امل�شاعر اجلافة»(.)9

وم���ن جه���ة �أخرى �أ�ش���ار ت�.س .الي���وت �إل���ى الهاج�س الذي
يدف���ع ال�شاع���ر �إل���ى التعام���ل م���ع لغ���ة النا����س ،وه���و هاج����س
االق�ت�راب منه���م واال�ستف���ادة م���ن جتاربه���م ولغته���م ولذل���ك
يق���ول� ...« :صحي���ح �أي�ض���ا �أن خ�صائ����ص �شعرن���ا تعتم���د عل���ى
الطريق���ة التي ي�ستعمل النا����س فيها لغتهم ،لأن ال�شاعر يجب
�أن يتخذ لغته مادة له ،لغته ح�سبما يتكلم بها النا�س من حوله،
ف����إن كان���ت تتح�سن ا�ستفاد م���ن ذلـك ،و�إن كان���ت تتخلف وجب
علي���ه �أن يب���ذل و�سع���ه فيها .ال�شع���ر ي�ستطيع �-إلى ح���د ما� -أن
يحفظ على اللغة جمالها �أو حتى يعيده �إليها»(.)10
�إن �إلي���وت يق���ف بالظاه���رة اللغوي���ة يف ال�شع���ر واال�ستف���ادة
م���ن التجربة اللغوية الدارجة عل���ى �أ�سا�س التطور الذي يلحق
ال�شع���ر م���ن فرتة لأخ���رى «فرتة ابت���كار – فرتة تط���ور» ولكل
فرتة مميزاتها ومهمتها ،ففي الفرتة الأولى تكمن فيها مهمة
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مالحق���ة التغ�ي�رات يف لغ���ة دارجة وه���ي يف �أ�سا�سه���ا تغريات يف
الفك���ر والإح�سا����س ،وف�ت�رات تكون املهم���ة فيها ه���ي ا�ستك�شاف
الإمكانات املو�سيقية يف العالقة بني م�صطلح ال�شعر وم�صطلح
احلدي���ث الع���ادي ،تل���ك العالق���ة الناجم���ة ع���ن وج���ود �سي���اق
تعبريي م�ؤثل م�ألوف»(.)11
عل���ى ه���ذا الأ�سا����س عاين �إلي���وت �شع���ر ملت���ون و»جون�سون»
ووق���ف عل���ى �صف���ات �شعري���ة تخ����ص الع�ص���ور الت���ي تل���ت ملتون
وجون�سون (.)12
ه���ذا الأم���ر هو نف�سه الذي يقف علي���ه النويهي م�ستخل�صا
«ر�ؤية �إليوت» يف تعامله مع جتربة ال�شعر الإجنليزي ،ويطبقها
عل���ى الن����ص ال�شع���ري العرب���ي املعا�صر ،وه���و الر�أي ال���ذي بنى
علي���ه رف�ض���ه لل�ش���كل ال�شعري الق���دمي ،وذلك راج���ع النح�صار
�أدواته �أمام املعاين اجلديدة وحدوده ال�ضيقة ،بالإ�ضافة �إلى �أن
ال�شكل القدمي مل ي�ستطع �أن ي�ستوعب جتربة ال�شاعر املعا�صر
املتنوع���ة واملفتوح���ة عل���ى �شت���ى التج���ارب واملع���ارف الإن�ساني���ة
بالإ�ضاف���ة �إل���ى ع���دم الرتكي���ز ال���ذي يفتق���ده ال�ش���كل الق���دمي
وه���و «الرتكي���ز ال���ذي مك���ن �شعراءنا اجلدد م���ن �إغنائن���ا بعدد
م���ن ال�صور الزاخرة ،الدافق���ة بحيوية التجربة ونب�ض احلياة
وحرارتها ،وهي �صور غنية يف تنوعها ولكنها جتمع بينها وحدة
ع�ضوية مل نعد ن�ستطيعها يف ال�شكل التقليدي»(.)13
م���ا ميكن مالحظت���ه هو �أن رجوع ال�شاع���ر العربي املعا�صر
�إلى اللهجة ال�شعبية والتعبري بها راجع �إلى جملة من الدوافع
منها حر�ص ال�شاعر املعا�صر على التقرب من املتلقي والتعبري
م���ن خ�ل�ال لغت���ه الت���ي يتعام���ل به���ا يوميا وه���و م���ا ي�ضمن له
انت�ش���ار �شع���ره وتعميم���ه ب�ي�ن املتلق�ي�ن عل���ى اخت�ل�اف درج���ات
�سلمه���م االجتماع���ي ،بالإ�ضافة �إل���ى حتقيق مبتغ���اه وهو زيادة
الوع���ي ل���دى املتلق�ي�ن ،بالإ�ضاف���ة �إلى م���ا يحقق ه���ذا االت�صال
م���ن ر�ؤى فني���ة على م�ستوى التالح���م والتالقي والتجاور بني
لغت�ي�ن تختلفان يف مقوماتهما الفنية وم�ستوياتهما الأ�سلوبية
وه���و الأم���ر الذي ي�ضم���ن الكثاف���ة الداللية ،الت���ي تتولد عنها
�شعري���ة خا�ص���ة �سواء عل���ى امل�ست���وى الأ�سلوبي (التعب�ي�ري) �أو
على امل�ستوى الفكري.
هذا الإغراء هو الذي وزع انتباه ال�شاعر العربي املعا�صر على
جملة الأ�ساليب واملوا�ضيع الذي يتوزع عليها الأدب ال�شعبي من

()3

�أغ���ان و�أمثال وحكاي���ات �شعبية ولهجات عامي���ة ،و�أ�صبح عن�صرا
فاع�ل�ا يف بن���اء الق�صي���دة وت�شكي���ل ر�ؤاه���ا ،لذلك �أ�صب���ح الرتاث
ال�شعبي رافدا مهما نظرا ملا يحتويه من �إيحاءات ور�ؤى ودالالت
لها وقعها اخلا�ص تتما�شى مع طبيعة املجتمع الريفي.
لأن ال�ت�راث ال�شعب���ي وعلى خمتلف موا�ضيع���ه يعترب املادة
الأ�سا�سي���ة التي احت���وت تطلعات الريفي الفني���ة والفكرية ،كما
�أنه���ا ع�ب�رت عن البني���ة االجتماعي���ة للمجتمع الريف���ي ،لذلك
كان ه���و ال�ص���ورة احلقيقي���ة للإن�س���ان لأنه���ا مع�ب�رة ع���ن عامله
اخلارجي(حميط���ه) ،وعن عامل���ه الداخلي (النف�س���ي) ورغباته
وطموحاته وتكوينه النف�سي.
م���ا زاد من جت�سيد هذا االت�صال ه���و �أن جل رواد الق�صيدة
املعا�ص���رة منح���درون من بيئ���ة ريفية مما يعن���ي �أن لهم ات�صال
مبا�شر بثقافة بيئتهم الأولى (الريف) ،ولقد عرب جل ال�شعراء
عن هذا االت�صال وما تركته تلك الثقافة من �أثر على �إبداعهم
وتكوينه���م الأول م���ن ذلك ق���ول البياتي «�...أما �أغ���اين القرية
الت���ي ترك���ت يف نف�س���ي �أث���را ال ين�سى ،فق���د كان���ت متطابقة مع

�إح�سا�س���ي ب�شع���ر احلي���اة نف�سه���ا املتج�س���د يف النا����س والبي���وت
والطبيع���ة وح���زن الكائن���ات الأبدي���ة والظالل الهارب���ة للحياة
التي جتدد نف�سها يف تعاقب الف�صول»(.)14
وم���ا عمق ه���ذا االت�صال كذلك ه���و الأثر ال���ذي تركه بع�ض
ال�شع���راء الغربيني الذيـن رجعوا �إلى التعابري اليومية والتعبري
من خاللها من �أولئك ت�.س .اليوت ،وورث زورت وغريهما .»...
�إن اكت�ش���اف ال�شاع���ر العرب���ي املعا�ص���ر م���ا للغ���ة ال�شعبي���ة
(العامي���ات) م���ن قي���م فني���ة واقعية رفيع���ة دعاه �إل���ى االهتمام
به���ا و�إدخاله���ا كعن�صر فاع���ل يف بناء لغته وداللت���ه لأنها تدخل
�ضمن العوامل الأخرى التي ت�ساعده على �إخراجه من منطية
التعب�ي�ر املبتذل العادي ،ومتكنه م���ن تلوين لغته وتخرجه من
رتابة القول املعتاد.
عل���ى الرغ���م م���ن �أن ه���ذه التجربة ت�أخ���ذ م�ساح���ة ب�سيطة
و�صغ�ي�رة م���ن جترب���ة الق�صي���دة املعا�ص���رة املمت���دة م���ن نهاي���ة
الأربعينيات �إلى الآن �إال �أنها ت�شكل �صورة يجب الوقوف عندها
ومتابعته���ا ،لأنه���ا �أعطت للق�صيدة املعا�ص���رة تنوعا يف التعبري،
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و�ص���ورة �أخ���رى متيزها ع���ن الق�صي���دة الكال�سيكي���ة .ومنوذجا
خا�ص���ا قامت الق�صيدة املعا�صرة با�ستثماره و�إدخاله كعن�صر يف
بناء «ال�صورة ،اللغة ،الإيقاع ،البناء الدرامي.»...

«خل���ي البري بغطاه» ،مثل يت���وزع على عموم الوطن العربي،
ل���ه داللت���ه وموقعه م���ن الكالم ،فه���و ي�ساق للتعبري ع���ن الأمور
امل�ستفحل���ة يف ق�ضية م���ن ق�ضايا احلياة العامة ،وه���و يقال للرد
عل���ى م���ن يريد �أن ي�س�أل �أو يعرف �أكرث على ق�ضية مع ّينة فيقال
ل���ه املث���ل ،لوقف���ه و�صده ع���ن مبتغاه ،وظف���ه عز الدي���ن ملنا�صرة
يف ق�صي���دة «اخلروج م���ن البحر امليت» ورمب���ا ال�شاعر هنا مت�أثر
بالأمثال اجلزائرية وما ح�ضر �إلى ذاكرته كان نتيجة اختالطه
�أثناء عمله بالو�سط ال�شعبي اجلزائري لذلك نراه ا�ستوحى �أكرث
من مثل �شعبي م�ستمد من الرتاث اجلزائري واملغرب العربي.

�إن جتاور التجارب بال�شكل الذي تن�صهر وتلتحم لتكون يف
الأخري العمل الفني الواحد راجع يف �أ�سا�سه �إلى جناعة العملية
الإبداعي���ة ودور ال�شاع���ر ولذل���ك يق���ول ع���ز الدي���ن املنا�ص���رة:
«الب���د �أن ن���رى امل���وروث ال�شعب���ي يف ق�صائ���دي جزء م���ن الن�ص
ملتحم به ولي�س مل�صقا نافرا يف الن�ص� ،أي �أن الن�ص الف�صيح
احلدي���ث ميت�ص املوروث ال�شعبي ويحول���ه �إلى دم الن�ص ،مثال
يف ال�ستيني���ات كن���ت �أق���ع يف اخلط�أ ..وهو ظه���ور االنف�صال بني
العامية والف�صحى يف الن�ص� .أما الآن فقد جتاوزت هذا املظهر
ال�شكل���ي �إل���ى االندم���اج �شب���ه الت���ام ،هن���اك ق�صائ���د ا�ستخدمت
امل���وروث ال�شعب���ي وامت�صته بحيث اختفى يف الن����ص»( ،)15وهذا
ما ميكن �أن ن�ست�شفه يف ق�صيدة «اخلروج من البحر امليت»(،)16
وهذا ال يعني �أبدا �أن تكون هذه ال�صورة هي ال�صورة العامة يف
تعام���ل ال�شاعر مع الرتاث ال�شعري ،و�إمنا ن�أخذ هذه الق�صيدة
كنم���وذج لنج���اح تعامل ال�شاعر مع املثل ال�شعبي ولفظه العامي
وتف�صيحه بحيث �أ�صبح جزءا ملتحما بالق�صيدة.

املث���ل «خلي البري بغطاه» جاء مع�ب�را ،لأن ال�شاعر ا�ستطاع
�أن يدجمه وفق �أبعاد الق�صيدة ور�ؤيتها ،فالق�صيدة معربة عن
تال�ش���ي الذات العربية بع���د هزمية  ،1967لأنها الهزمية التي
عرت ج�سد الأمة العربية كاملة ،وك�شفت كذب الأنظمة والبناء
اله����ش ل�سيا�سته���ا ،وال�شاع���ر هن���ا يف توظيف���ة للمث���ل يقف على
حقيق���ة املجتمع العربي ملعرفته به ،كما يقف على الوحدة التي
يعانيها ال�شاعر رغم كرثة اخلالن.

وم���ن هن���ا ف�إنن���ا ن�ستطي���ع الق���ول ب����أن الإب���داع ه���و ثم���رة
�س�ي�رورة تاريخي���ة تتعانق وترتابط فيه جت���ارب عامة وخا�صة
م���ن قيم ودالالت ورموز و�أزمنة ت�شكل يف الأخري ،العمل الفني
الكامل املتمثل يف الق�صيدة مثال ،وهذا التنوع هو الذي يك�سب
الق�صي���دة املعا�ص���رة التل���ون والتنوع يف ع���امل املعاينة والوقوف
على قيم الع�صر وتو�ضيحها.

يقول عز الدين املنا�صرة:
لقد قلت يا �سيدي ما يقال
وما ال يقال
ومل يبق �إال نقو�ش اخلرائب واملدن النائمات
فماذا تقول؟
وماذا �أقول؟
ماذا نقول؟
()17

�أنا �أعرف البئر -يا �سيدي -والغطاء
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لذل���ك ال يراوغ���ه �أح���د يف �أن يعطي���ه ال�ص���ورة املغلوط���ة
واخلاطئة ،وهو يف توظيفه للمثل وجعله رهن خطاب موجه �إلى
القارئ� ،إمنا وظفه لكونه يعرف جيدا ظاهر الأمة وباطنها.
�إن ن�صي���ة املث���ل جاءت موزعة ب�ي�ن داللته و �ألفاظه ،وما
ميك���ن مالحظت���ه ه���و �أن عز الدي���ن املنا�ص���رة ق���ام بتف�صيح
املث���ل م���ن «خل���ي الب�ي�ر بغط���اه» �إل���ى �أن���ا �أع���رف البئ���ر  -ي���ا
�سي���دي -وغط���اه» ،حت���ى ي���ذوب �إذاب���ة كامل���ة يف الن����ص،
وميت����ص امت�صا�ص���ا قائم���ا يف ال�سي���اق ال���ذي ورد في���ه،
ويعت�ب�ر هذا الأ�سلوب جدي���دا يف ن�صو�صية الن����ص ال�شعري
املعا�ص���ر دون �أن يفق���د حركت���ه وفعله و �أث���ره ،لأن العاميات
عل���ى ح���د تعب�ي�ر ال�شاع���ر «متتل���ك حيوي���ة ودينامي���ة ينبغي
اال�ستف���ادة منه���ا يف الن�ص ال�شع���ري ،وال �أعتقد �أنني �أخطئ
ح�ي�ن �أ جل����أ �إل���ى العامي���ات و�أعي���د تف�صيحه���ا� ،إنن���ي �أ�ضي���ف
�إ ل���ى اللغ���ة الف�صح���ى مف���ردات جدي���دة �أكرث حيو ي���ة واملهم
ه���و طريق���ة ا�ستخدامه���ا»(.)18
حينم���ا نق���ارن بني ما جاء يف املثل ال�شعب���ي ،وبني ما قام به
ال�شاع���ر يف تك�سري املثل� ،سواء عل���ى م�ستوى ال�ضمائر �أو الفعل
�أو الروابط ف�إننا نكت�شف �إبداع ال�شاعر للمثل من جديد.

()4

خلي البري بغطاه

�إلى

		
�أنت

�أنا �أعرف البئر يا�سيدي  -وغطاه.

�أنا � +أعرف

اخلطاب بني الباث-املتلقي �أنا �ضمري �أعرف:فعل� +ضمري
�أترك البئر مبا فيه
وغطاه

يا �سيدي

زائدة

امتداد باملعرفة من ما هو حتت
الغطاء �إلى الغطاء ذاته وما فوقه

�إن املثل ال�شعبي كان مي�س ال�ضمري �أنت كما مي�س البئر وحده.
املث���ل ال�شعب���ي يف الق�صي���دة مي����س ال�ضم�ي�ر �أن���ا «ال�شاع���ر»
كم���ا مي�س البئ���ر والغطاء فهو مي�س ويدل على املعرفة الكاملة
وال�شاملة للبئر وما يتعلق به.
�إن ا�ستخ���دام ال�شاع���ر لل�ضم�ي�ر «�أن���ا» منف�ص�ل�ا ومت�ص�ل�ا
«لأن���اه» وح�ضوره ووج���وده �أهله �إلى الق���درة يف تو�سيع داللة
�س�ت�ر البئ���ر وترك البئ���ر مبا فيه لأنه ال ي�صلح �أو
« املثل»
املعرف���ة واالط�ل�اع الكامل وال�شامل مبا
ما فيه ال ي�صلح
يف البئر وكذلك غطاءه.
�إن موهب���ة ال�شاع���ر الإبداعي���ة ه���ي الت���ي �أهلت���ه �إل���ى هذا
التولي���د يف مع���اين املث���ل و�إعطائه���ا �أبع���ادا تتما�ش���ى وت�ساي���ر
�أبع���اد الق�صي���دة ،لذل���ك فالق���ارئ ي�شع���ر ب����أن مف���ردات املث���ل
ج���زء مك���ون للق�صي���دة ،وجزء م���ن مفرداتها نتيج���ة التك�سري

والإ�ضاف���ات الت���ي ق���ام به���ا ال�شاع���ر ،وال�سيم���ا �أن ال�شاع���ر هنا
يتنا����ص م���ع املث���ل عن وع���ي ت���ام و�إدراك كام���ل للمعن���ى الذي
ميك���ن �أن ي�ضيف���ه املثل ،وبذلك �أ�صبح املث���ل �إطارا رامزا وداال
وفاع�ل�ا يف الق�صي���دة.
ه���ذه الفاعلي���ة �أ ّك���د عليه���ا ال�شاع���ر حني تعر����ض يف حوار
�إل���ى «اال�شتق���اق م���ن العامي���ة �أو تف�صي���ح املف���ردات العامية يف
�شع���ري ،فه���ي بالفع���ل ظاهرة مهمة رغ���م �أن البع����ض �ضدها،
�إنن���ي �أعي���د االعتب���ار لبع����ض الكلم���ات العامي���ة بنقله���ا م���ن
مكانه���ا ال�ضي���ق �إل���ى مكانه���ا الف�سي���ح وبتغي�ي�ر داللته���ا ع�ب�ر
عملي���ة االختي���ار ،العامي���ة دينامي���ة ،حيوي���ة ذات فعالي���ة يف
اال�ستخ���دام اليوم���ي (.)19
لق���د انتب���ه ال�شاع���ر املعا�صر �إل���ى عم���وم الأدب ال�شعبي وما
يزخ���ر ب���ه م���ن طاقات فني���ة معربة �س���واء فيما يتعل���ق مبا يدل
عليه من �أبعاد فكرية �أو ما ي�شتمل عليه من �أبعاد فنية ،ولذلك
راح ال�شاع���ر يتنا����ص م���ع �أ�سل���وب الق�ص����ص ال�شعب���ي م�ستغ�ل�ا
الطاق���ات الفنية الت���ي يزخر بها �أ�سل���وب الأدب ال�شعبي كالبعد
الإيقاع���ي ،الدرام���ي ،اال�سته�ل�ايل ،اخلامتة...ال���خ» ولقد عرب
به���ذا الأ�سل���وب �أك�ث�ر م���ن �شاع���ر منه���م البيات���ي عب���د الوهاب،
�سعدي يو�سف ،عبد املعطي حجازي ،حممود دروي�ش ،عز الدين
املنا�ص���رة� ،سمي���ح القا�س���م � ،ص�ل�اح عب���د ال�صب���ور ،م���ن ذلك ما
ا�ستخدمه يف ق�صيدة «�شنق زهران» (.)20
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كان زهران غالما

امل�ستمع�ي�ن �أو الق���راء مث���ل �صيغ���ة «كان ي���ا م���اكان» التي تعترب
ال�صيغ ��ة الأك�ث�ر انت�شارا ملا له ��ذه ال�صيغة م ��ن ارتباط بالزمن
والأح���داث» فهي تدل يف �صيغته���ا و�أ�سلوبها على البعد الزمني
للحكاي���ة وال�سيما �إبط���ال ذلك التعار�ض الكائن بني ما يجري
يف احلكاي���ة وب�ي�ن الزمن احلايل ال���ذي ال ي�ؤم���ن بالوفاق التام
بني ما هو خيايل وبني ما هو واقعي.

�أمه �سمراء ،والأب مولد
وبعينيه و�سامة
وعلى ال�صدغ حمامة
وعلى الزند �أبو زيد �سالمة

كم���ا �أنه���ا ت���دل يف �صيغه���ا عل���ى �أ�سطوري���ة الأح���داث الت���ي
تليه���ا وهو الأمر ال���ذي يفتح �شهية اال�ستمت���اع (القراءة) لدى
املتلقي وبالإ�ضافة �إلى هذا كله ف�إن ال�شاعر يحاول من خاللها
تروي����ض املتلق���ي على تقب���ل ما يحدث بعده���ا ،ولذلك نالحظ
ال�شاعر �صالح عبد ال�صبور �أعطى متهيدا �أ�سطوريا للق�صيدة،
وبع���ده يقف ال�شاعر على و�صف زه���ران ،وكلها �أو�صاف متعلقة
بالزمن املا�ضي ،وهي �أو�صاف تتعلق ب�شخ�صية «زهران» و�أخرى
تتعلق مبا يريد ال�شاعر �أن يقدمه للمتلقي.

مم�سكا �سيفا ،وحتت الو�شم نب�ش كالكتابة
ا�سم قرية
«دن�شواي»
�شب زهران قويا
ونقيا
يط�أ الأر�ض خفيفا
و�أليفا

كان زهران		

كان �ضحاكا ولوعا بالغناء
و�سماع ال�شعر يف ليل ال�شتاء
ومنت يف قلب زهران ،زهرية
�ساقها خ�ضراء من ماء احلياة
تاجها �أحمر كالنار التي ت�صنع قلبه
حينما مر بظهر ال�سوق يوما
ذات يوم...
كان يا ماكان �أن زفت لزهران جميلة

على ال�صدع

حمامة

على الزند

�أبو زيد �سالمة

�شب زهران
			

نقيا

يط�أ الأر�ض

خفيفا

مم�سكا �سيفا

			�أليفا

كان يا ماكان �أن مرت لياليه الطويلة
ومنت يف قلب زهران �شجرية
�ساقها �سوداء من طني احلياة
فرعها �أحمر كالنار التي حترق حقال
()21

عندما مر بظهر ال�سوق يوما

هن���اك �صيغ ثابتة و�صيغ �أخ���رى متحركة تتكون بها ومنها
احلكاي���ة ال�شعبي���ة ،وهذه ال�صي���غ لها وقعها اخلا����ص يف نفو�س
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و�سامة

قويا

كان يا ماكان �أن �أجنب زهران غالما...وغالما

أدب شعبي

غالما

		
كان

�ضحاكا

		

�سماع

ولوعا بالغناء
ال�شعر يف ليل ال�شتاء

كان يا ماكان

�أن زفت لزهران جميلة

كان يا ماكان

�أن �أجنب زهران غالما .....وغالما

كان يا ماكان

�أن مرت لياليه الطويلة
�شجرية

ومنت يف قلب زهران
		

�ساقها

�سوداء من طني احلياة

		

فرعها

�أحمر كالنار التي حترق حقال

()5

الأو�صاف التي �أعطاها ال�شاعر لزهران هي �أو�صاف متعلقة
بتلك الأو�صاف التي �ألفناها للأبطال ال�شعبيني «غالما ،قويا،
نقيا� ،أليفا ،الزواج من جميلة ،الإجناب.».....
الق�صي���دة مبنية عل���ى منو احلدث ،وكل ما يتعلق ب�شخ�صية
زه���ران البط���ل ،وهو الأم���ر الذي يتالقى م���ع احلكاية ال�شعبية،
وم���ا زاد من ه���ذا التالحم والتالقح والتن�صي����ص ،بني الأ�سلوب
ال�شعري املعا�صر وبني �أ�سلوب احلكاية ال�شعبية ا�ستخدام ال�شاعر
ل�صيغ���ة «كان ي���ا م���اكان» وهي ال�صيغ���ة التي تف�ص���ل البطل بني
زمان�ي�ن «كيف كان – كيف �أ�صبح» ،مما يدفع املتلقي �إلى املتابعة
واكت�شاف ما يحدث الحقا واال�شتياق �إلى نهاية الق�صة.
كم���ا �أن ال�شاع���ر عم���د �إل���ى �إ�ضف���اء روح البطول���ة ال�شعبي���ة
عل���ى بطل���ه «زه���ران» ،وذل���ك ق�ص���د ج���ذب التعاط���ف ال�شعب���ي
ال���ذي يتوخاه �ض���د �أعداء ال�شع���ب الذين يري���دون قتل احلياة،
لأن الق�صي���دة قائمة بني ثنائية �أخرى وهي مت�ضادة يف الواقع
احلياة -املوت ،احلياة وكل ما يرتبط بها يف الق�صيدة «ال�شباب،
اجلم���ال ،الزواج ،الإجن���اب ،النمو ،ال�شج���ر…» ميثلها زهران،
�أم���ا املوت وما ميثلها يف الق�صيدة «ثوى ،احلزن ،الأكواخ ،تنني،
دهلي���ز ،املحن ال�صماء ،تديل ،النار ،حترق حقال ،ت�صرع طفال،
ال�سي���اف� ،أع���داء احلياة� ،صنعوا املوت ،ت���ديل ر�أ�س زهران،»…،
وميكن �أن ن�ستخل�ص كل ذلك من ال�سطرين:

كان زهران �صديقا للحياة
ميث ��ل النهاي ��ة يف االرتب ��اط باحلي ��اة.
�صنعوا املوت لأحباب احلياة
ميثلها العدو والذي يتمثل يف «ال�سياف
م�سرور» ،وهو �أحد �أبطال �ألف ليلة وليلة
ذات يوم
مر زهران بظهر ال�سوق يوما
ور�أى النار التي حترق حقال
ور�أى النار التي ت�صرع طفال
كان زهران �صديقا للحياة
ور�أى النريان جتتاح احلياة
مد زهران �إلى الأجنم كفا
ودعا ي�س�أل لطفا
رمبا� ...سورة حقد يف الدماء
()22

رمبا ا�ستعدى على النار ال�سماء
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�إن التمث���ل امل���كاين ال���ذي ذه���ب �إلي���ه �ص�ل�اح عب���د ال�صبور
«ال�س���وق» ،ه���و متثل للواق���ع ،لأن عادة ،القه���ر واحلرمان الذي
نواجه���ه يف احلكاي���ات ال�شعبية هو قه���ر ميتافيزيقي� ،أو نتيجة
عل���ة �أخالقي���ة يت�صف به���ا البط���ل� ،إال �أن �صالح عب���د ال�صبور،
�أخ���رج بطل���ه «زهران» ع���ن هذا الت�ص���ور و�أدخله جم���ال ال�سوق
وذل���ك ق�ص���د �إ�ضف���اء الواقعية عل���ى بطله زه���ران وق�صته التي
ات�سمت ب�أ�سلوبها احلكائي ال�شعبي.
عم���د �ص�ل�اح عب���د ال�صب���ور �إل���ى تطوي���ع �أ�سل���وب احلكاي���ة
(ال�سرد احلكائي) خلدمة مو�ضوعه وذلك على م�ستويات عدة،
منه���ا ،توظيف���ه للفع���ل «املا�ض���ي» بك�ث�رة .وتقريب���ا كل���ه مت�صل
بالبط���ل «زه���ران» مقاب���ل الفع���ل امل�ض���ارع وال���ذي تقريب���ا كل���ه
مت�صل بنعوت البطل «زهران».
ولذل���ك حينما نعاي���ن الق�صيدة على م�ستوى الأفعال جند
الن�سب���ة الطاغية للأفعال هي �أفعال ما�ضية ،وهو الزمن الذي
يغل���ب عل���ى « فع���ل احلكاي���ة » ،وه���و الأمر ال���ذي يغل���ب عن�صر
الغياب للبطل كما �أنه يوغل يف الزمنية  -البعد الزمني.
« كان ي���ا ما كان» وهو تغييب للعن�صر الذي ميثله «زهران»
عن�ص���ر احلي���اة ،لذل���ك ال�شاعر عم���د �إلى ربط زه���ران مبا كان
ميثله وما قام به العدو من �إبطال لهذا التمثيل للحياة.
�أم���ا الأفع���ال امل�ضارع���ة فه���ي مت�صل���ة بن�سب���ة كب�ي�رة
بنع���وت البط���ل� ،أك�ث�ر مم���ا ه���ي مت�صلة ب���ه وه���ذا التقابل بني
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الفعل�ي�ن املا�ضي امل�ضارع ،هو ال���ذي يولد احلركة والفعل
والدينامي���ة يف الق�صي���دة بالإ�ضافة �إلى ما عم���د �إليه ال�شاعر
م���ن تقلب���ات �ضدي���ة عل���ى م�ستوي���ات ع���دة «�صف���ات البط���ل
�،صف���اتالع���دومث�ل�ا�أوم���امتثل���هحي���اةالبط���ل».
ومنت يف قلب زهران زهرية

= ومنت يف قلب زهران �شجرية.

�ساقها خ�ضراء من ماء احلياة
≠�ساقها �سوداء من طني احلياة
تاجها احمر كالنار التي ت�صنع قلبه
≠ فرعها �أحمر كالنار التي حترق حقال
�إن عملي���ة التقاب���ل بني الثنائيات املت�ض���ادة ،ومنو الأحداث
وت�شابكه���ا ،وتغ�ي�ر �ص���ورة البط���ل م���ن �ص���ورة �إلى �أخ���رى �أكرث
م�أ�سوي���ة ،ه���ي عنا�ص���ر حتق���ق املنح���ى الدرام���ي للعم���ل الفني،
ولذل���ك هنا �صالح عبد ال�صبور عل���ى الرغم من الغنائية التي
نالحظه���ا يف الق�صي���دة� ،إال �أن فع���ل املو�ض���وع وتغريه وحتركه
قل���ل م���ن وهجه���ا وظهوره���ا بال�ش���كل ال���ذي يغي���ب العن�ص���ر
الدرام���ي ،وبه���ذا الأ�سل���وب اجلدي���د ا�ستط���اع ال�شاع���ر املعا�صر
�أن «يثب���ت �أن لغ���ة ال�شع���ر العربي ق���ادرة على ا�ستيع���اب االجتاه
الدرام ��ي وتطويع ��ه يف الق�صي ��دة الغنائي ��ة الدرامي ��ة بارتباط
جدي���د ب�ي�ن ال�ش���كل وامل�ضم���ون واختي���ار دقي���ق»( )23للألف���اظ
والأ�سلوب والإيقاع واملو�ضوع.

()7

هذه التقنية التي جل�أ �إليها ال�شاعر مل تكن ارجتالية و�إمنا
ليو�ض���ح م���ن خاللها �ص���ورة «فعل الع���دو» يف �شخ�صي���ة زهران
الودي���ع ،وك���ذا الوقوف على حجم امل�أ�ساة الت���ي �آل �إليها زهران،
وذل���ك من خ�ل�ال الأفعال الت���ي وظفها �صالح عب���د ال�صبور �أو
م���ن خ�ل�ال الأفع���ال ونعوته���ا ،وميك���ن �أن نق���ف عل���ى ذلك من
خالل اخلطاطة التالية:
«�أ»
منت

«ب»

زهرية

=

�شجرية

�ساقها

=

�ساقها

خ�ضراء
ماء احلياة

≠
≠

«�أ»

�سوداء
طني احلياة
«ب»

تاجها

≠

فرعها

�أحمر

=

�أحمر

كالنار

=

كالنار

ت�صنع قلبه

منت

≠

حترق قلبه

�إذا كان ق�سم «�أ» ي�شكل بداية الن�ص ال�شعري والذي يرتبط
ويدل على ن�ش�أة زهرا ن وي�شري �إلى طفولته ف�إن ق�سم «ب» ي�شكل

نهاي���ة الق�صيدة وبالت���ايل ي�شري �إلى النهاي���ة امل�أ�ساوية التي �آل
�إليه���ا زه���ران ،ولذل���ك حينم���ا نعاي���ن الق�س���م «�أ» عل���ى م�ستوى
النع���وت ف�إنن���ا نالحظ ال�شاعر ا�ستخدم الل���ون « الأخ�ضر» وهو
ل���ون يدل عل���ى احلياة واليناع���ة وال�شباب ،فهو رم���ز اخل�صوبة
والنماء ،وتكرث وتتعدد داللته ح�سب �سياقه داخل الن�ص �إال �أنه
عموم���ا مرتبط مبا هو حي ويانع ويتجلى ذلك من خالل لون
الطبيع���ة يف ف�ص���ل الربيع مثال ،وما �أعطاه القر�آن كذلك لهذا
الل���ون م���ن اهتمام ،كما ي�ش���كل ح�ضوره بعدا روحي���ا يف الثقافة
الإ�سالمية وكذلك يف الثقافة ال�شعبية.
باملقابل حينما نعاين النعوت يف ق�سم «ب» ف�إننا جند ال�شاعر
ق���د ا�ستخدم الل���ون «الأ�سود « ،وهو لون يدل عل���ى الت�شا�ؤم وما
تنف���ر من���ه النف����س ،وهو هنا ح�س���ب �سياق الن����ص ال�شعري يدل
عل���ى الي�أ����س وتال�ش���ي اليناع���ة ،وه���و متعل���ق مبا يدم���ر الذات
ويقت���ل احلي���اة فه���و يف داللت���ه نقي����ض الل���ون الأخ�ض���ر� ،إن مل
يك ��ن نقي�ض كل الألوان ،فح�ضوره مربوط ب�سوداوية م�أ�ساوية
تقم���ع ن���ور احلياة وذات الإن�س���ان ،وهي ر�ؤية ميك���ن �أن تن�سحب
على كل الثقافات الإن�سانية.
ومم���ا زاد م���ن عنا�ص���ر االلتق���اء باحلكاي���ة ال�شعبي���ة ه���و
النهاي���ة الت���ي عمد �إليه���ا ال�شاعر من توظي���ف لهروب البطل
«زه���ران» �إلى الآلهة باحثا عما ينا�صره ويبعث يف ذاته القوة،
ليق���ف يف وج���ه �أعدائ���ه.
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ور�أى النريان جتتاح احلياة

دون البع�ض الآخر ،فمثال يكرث عند �شعراء الأر�ض املحتلة مثل
دروي����ش ،عز الدين املنا�صرة� ،سميح القا�سم مثل ق�صيدته «ليلى
العدنية»( )25التي عمد فيها �إلى �أ�سلوب احلكاية ال�شعبية ويلتقي
بنف�س الأ�سلوب مع ق�صيدة زهران �إن مل يكن يف املو�ضوع نف�سه.

مد زهران �إلى النجوم كفا
ودعا ي�س�أل لطفا
رمبا …�سورة حقد يف الدماء
رمبا ا�ستعدي على النار ال�سماء.
ويوا�صل ال�شاعر ت�صوير ما �آلت �إليه قرية « زهران» وبطلها
قريتي من يومها تخ�شى احلياة
كان زهران �صديقا للحياة
مات زهران وعيناه حياه
()24

فلماذا قريتي تخ�شى احلياة ...؟

�إن اعتم���اد ال�شاع���ر املعا�ص���ر عل���ى احلكاي���ة ال�شعبي���ة يف بناء
ق�صيدت���ه يعت�ب�ر منحى فن ًيا ،ذهب �إليه �أك�ث�ر من �شاعر �سواء يف
تنا�صه مع ال�صيغ ال�شعبية املعروفة �أو الإيقاع»الأغنية ال�شعبية»
�أو الألف���اظ �أو ال�شخ�صي���ات ال�شعبية .وهي كث�ي�رة ،وما طرحناه
يعت�ب�ر منوذج���ا ملا ذه���ب �إلي���ه ال�شاعر املعا�ص���ر �إال �أن ه���ذا النوع
من اال�ستخ���دام والتالقي والتنا�ص نالحظه يكرث عند البع�ض
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رمب���ا ه���ذا له ما يربره على امل�ستوى الفن���ي وال�سيا�سي لأن
�شع���ور ال�شاع���ر الفل�سطين���ي بالإب���ادة ومواجه���ة ثقاف���ة �أخرى
تدع���وه ب�إحل���اح �إل���ى توظي���ف ه���ذه الأقاني���م م���ن ثقافت���ه التي
ينتم���ي �إليها قومي���ا و�إن�سانيا .بالإ�ضافة �إل���ى ما وجد فيها من
�أبعاد معربة عن ر�ؤاه الفنية والفكرية.
و�إذا ما تتبعنا �آلية التنا�ص على م�ستوى اللغة املحكية ف�إننا
نالحظ ال�شعراء املعا�صرين يف ارتباطهم بها ال ي�شكلون ارتباطا
موح ��دا ،و�إمن ��ا ن�سب ��ة االرتباط ت�ت�راوح ما بني ال�شع ��راء �إال �أنها
ت�شكل���ت ب�شكل الفت لالنتباه عند ال�شعراء ال���رواد مثل ال�سياب،
البياتي� ،صالح عبد ال�صبور ،يو�سف اخلال� ،صالح عبد ال�صبور،
�سعدي يو�سف ،دروي�ش املنا�صرة� ،سميح القا�سم.
وكل �شاع���ر ول���ه ر�ؤيت���ه اخلا�ص���ة وتعامل���ه املنف���رد م���ع اللغة
املحكية وما يقت�ضيه �سياق الق�صيدة ،ورمبا هذا التعامل يرجع �إلى
ما اقت�ضته عوامل حملية متداخلة منه ما هو ثقايف ومنه ما هو

()9

تاريخي ،ومنه ما يرجع �إلى طبيعة ال�شكل ال�شعري اجلديد الذي
حترر م ��ن القوالب اجلامدة وال�شروط الفنية امل�سبقة وهو الأمر
الذي جعل الق�صيدة املعا�صرة تتحول �إلى جتربة مفتوحة ولذلك
ت���رى خالدة �سعيد «ب�أن ال�شعر احلديث عب���ارة عن جتارب فردية،
فلي����س ما يجمع بني ال�شع���راء احلديثني �سوى نية التجدد ،بينما
كل �شاعر يعمل منفردا ،له جتاربه اخلا�صة واجتاهه الأخ�ص»(.)26

ف�صالحي���ة اللغ���ة ال تقا�س «بح�سب التق���دم �أو الت�أخر يف الزمن
والرق���ي �أو الت�أخ���ر يف احل�ض���ارة ،ب���ل بح�س���ب قدرته���ا عل���ى �أداء
دوره���ا االجتماع���ي ب�ي�ن م���ن ينطقونه���ا� ،إذ ت�ستجي���ب للتعب�ي�ر
ع���ن جتاربه���م ومظاه���ر حياته���م وحتقي���ق االت�ص���ال والتفاه���م
بينه���م»( )27فاجلانب االجتماع���ي والفني للغة املحكية هو الذي
جذب انتباه ال�شاعر املعا�صر ف�أدخلها كعن�صر فاعل يف ق�صيدته
وال�سيم���ا �أنه���ا ال ت�ش���كل عن�ص���را غريب���ا يف الق�صي���دة باعتبارها
لغ���ة نابع���ة من �صميم املجتم���ع وهي معربة ع���ن طموحات �أهله
ورغباته���م النف�سي���ة والفكري���ة ومتت���از بنظامها اخلا����ص �سواء
فيم���ا يتعل���ق بال�ص���وت �أو ال�صي���غ �أو املف���ردات �أو الرتاكي���ب وم���ا
«حدد هذا هو العرف االجتماعي واللغوي»(.)28

فالتح���ول والتط���ور ال���ذي مي����س بني���ة املجتم���ع امت���د �إلى
اجلان���ب الثق���ايف وال�سيما ال�شع���ري منه واللغ���ة بالأ�سا�س ،لأن
اللغ���ة ت�ش���كل امل���ادة الأ�سا�سية الت���ي يتعامل معها وبه���ا ال�شاعر
لذلك بحث عما يحولها من الداخل واخلارج ،الداخلي �إبطال
املفه���وم القامو�س���ي للمفردة ،واخلارج���ي تطعيمها مبا ي�ضيف
ولي����س ه���ذا فق���ط و�إمن���ا متا�شي���ا كذل���ك م���ع م���ا قدمت���ه
�إليه���ا �إيح���اءاً جديدا وبعدا فنيا �آخر تق���وم عليه اللغة املحكية،
وه���م به���ذا جعلوا الق�صي���دة املعا�صرة حمل جتري���ب قائم على الواقعي���ة احلديث���ة وكذلك الت�شجي���ع ال�سيا�سي «يف جعل اللغة
اكت�ش���اف ط���رق و�سبل �أخرى يف التعب�ي�ر وهو الأمر الذي �سمح ب�سيط���ة ويف متن���اول اجلماه�ي�ر وفت���ح �أ�سواره���ا القدمية لكي
ت�ستوع���ب متطلب���ات احلاج���ات ال�سيا�سي���ة اليومي���ة»(.)29
بتن���وعالتج���اربال�شعري���ةاملعا�ص���رة.

لأن ال�شاع���ر املعا�ص���ر يق���وم بعملي���ة امت�صا����ص للمف���ردة
ويب���دو �أن االلتق���اء الكائ���ن ب�ي�ن اللغت�ي�ن عل���ى م�ست���وى
�أدائهما االجتماعي هو الذي �أ�ضاف املنحى الفني للغة املعا�صرة ال�شعبي���ة ويعيد �صياغتها الفني���ة والفكرية وفق مراده وق�صده
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وهو ما ميكن �أن نعرب عليه بتحوير الن�ص الغائب حتى ي�صبح
مندجما اندماجا كليا مع الن�ص اجلديد ،وهذا االندماج الذي
ال يفقد معه الن�ص ال�سابق مقوماته الفنية.
ه���ذه امل�ستوي���ات الفنية والفكري���ة حينما تتج���اور مع لغة
الن����ص ال�شع���ري الف�صي���ح تفت���ح �أفق���ا فني���ا فيزيد م���ن في�ض
الإبداعي���ة ويقوي اجلان���ب الداليل للن����ص ال�شعري من ذلك
مث�ل�ا م���ا عرب عنه ال�سي���اب والبياتي وبلن���د احليدري و�صالح
عب���د ال�صب���ور وعب���د املعط���ي حج���ازي و حمم���ود دروي����ش
واملنا�ص���رةوغريه���مكث�ي�ر.
ال�شع���ر املعا�صر بهذا التداخل �أ�صبح جتربة بليغة احليوية
نظ���را لثقافة ال�شاعر العامة الت���ي ا�ستطاعت �أن تربط وجتاور
ب�ي�ن ما ه���و متنافر يف الواق���ع متالحم ومرتب���ط على م�ستوى
الإب���داع «اللغ���ة الف�صح���ى -اللهج���ة املحكي���ة» ،وه���و م���ا �أهّ ���ل
الق�صي���دة املعا�صرة �إل���ى اكت�ساب في�ض ال�شعري���ة على م�ستوى
الدالل���ة والإيق���اع و�إل���ى اكت�س���اب واقعي���ة يف التعب�ي�ر والوقوف
عل���ى جمالي���ة �شعري���ة متمي���زة ومتنوع���ة .من ذلك م���ا جاء يف
ق�صيدة «موال» ملحمود دروي�ش(.)30
خ�سرت حلما جميال

خ�سرت ل�سع الزنابق

وكان ليلي طويال

على �سياج احلدائق

وما خ�سرت ال�سبيال
لقد تعودت كفي

على جراح الأماين

هزي يدي بعنف

ين�ساب نهر الأماين
يا �أم مهري و�سيفي!

« ميا  ..مويل الهوى
« ميا مويليا
« �ضرب اخلناجر  ..وال
()31

حكم النذل فيا

يتعام���ل ال�شاع���ر هن���ا مع امل���وال كالزمة ،بحيث تك���رر �أربع
م���رات ،ف�أ�صبح هذا التكرار تو�شيح���ا تتو�شح به الق�صيدة �سواء
يف �شكله �أو �إيقاعه ،وال�سياق الذي ورد فيه يخرجه ال�شاعر من
كون���ه م���واال غنائيا �إلى كون���ه مواال له داللت���ه اخلا�صة ،بحيث
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ال�شاع���ر هن���ا يخاط���ب الأر����ض « فل�سطني» مما يعط���ي للموال
داللة املقاومة والرف�ض.
ومم ��ا زاد امل ��وال فاعلي ��ة وحركة ه ��و ارتباط ال�شاع ��ر بالأم
املجازية «الأر�ض» ،االنت�ساب �إلى مكان الهوية والذات واحل�ضور
مع الأم احلقيقة «البيولوجية» التي تعد منبع الوجود واحلياة
واحلن���ان والرق���ة ،وما يدل على ذلك هو لفظ���ه «ميا» التي هي
لفظ���ة تقاب���ل لفظة «�أم���ي» بالف�صح���ى لأن عادة م���ا تنطق الأم
بالفتح باللهجة الدارجة على عموم الوطن العربي.
وم���ا زاد كذلك من دالل���ة املقاومة والت�ضحية والدفاع هو
توظي���ف ال�شاعر للآية القر�آنية }وهُ ��� ّزي �إليك بجذع النخلة
ت�ساق���ط علي���ك رطبا جني���ا{( .)32هزي ي���دي بعن���ف -ان�سياب
نه���ر الأم���اين -يا �أم مه���ري و�سيفي»� .أي �أنن���ي م�صدر العطاء
واحلي���اة والنم���اء والدف���اع.
ه���ذا التعان���ق والتجاور بني الن�ص ال�شع���ري الف�صيح واملوال
ال�شعبي والن�ص الديني هو الذي يعطي التوزع واحلركة والفعل
لذاك���رة الق���ارئ ،بحيث يت���وزع انتباهه بني ن�صو����ص متباعدة يف
الواق���ع �إال �أنه���ا مرتابط���ة ومتج���اورة فيم���ا ترمز �إلي���ه ،ولذلك
يجب على ال�شاعر �أن يكون ذكيا يف جماورة ن�صو�صية ن�صه ،لأن
�صياغته���ا املتع���ددة ،و�أ�سلوبها املختلف ،هو ال���ذي يعطي للن�ص
اجلدي���د جمالي���ة و�أبعادا فني���ة مثل كلمة «ميا» الت���ي ا�ستمدها
ال�شاعر بوجوهها املتعددة واملختلفة.
وم���ن هنا ف�إن الر�ؤيا التي قدمها ال�شاعر جاءت عن طريق
التنا�س���ل ال���ذي مت م���ن خ�ل�ال التج���اور ب�ي�ن م�ستوي���ات لغوية
متنافرة �أ�سلوبيا متوافقة دالليا ورمزيا ،وبهذا تخطى ال�شاعر
مهم���ة اللغ���ة النفعية ،واملفاهي���م التي ارتبطت به���ا� ،إلى جمال
�آخر وهو التعبري بها ومن خاللها عما يحتدم يف نف�سية ال�شاعر
من ر�ؤى وخيال «توليد املعاين» ،وهو ما عرب عنه �آرن�ست في�شر
ERNEST FSCHER 1899 - 1972حينما ر�أى ب�أن اللغة
تع�ب�ر «ع���ن جمي���ع الأ�شي���اء مبعاي�ي�ر العق���ل لكن املطل���وب من
ال�شاع���ر �أن يع�ب�ر عن الأ�شياء جميعه���ا مبعايري اخليال ،ال�شعر
يتطلب الر�ؤيا �أما اللغة فال تقدم غري املفاهيم…»(.)33
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الزامـــل :أشهـر أجناس األدب
الشعبي في اليمن

ُي ـ ـ ــعدُّ م ــنرباً وجه ـ ـ ــازاً �إع ـ ـ ـ ـ ــالمياً
للـقبيلـ ـ ـ ـ ــة يف ال�سل ـ ـ ـ ـ ــم واحلـ ـ ـ ـ ــرب
واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنا�سبات ،ومفتاح ـ ـ ـ ـ ـاً ل ـ ـ ـ ــقيم
الت�سـ ـ ـ ــامح والتع ـ ـ ــاي�ش والك ـ ـ ـ ــرم..

محمد محمد إبراهيم
كاتب من اليمن

بهذه الكلمات البسيطة الضاربة في العامية لهجةً

أقس ْم لكم باهلل..
ِ
رسي
ما َع ْد لي بقا في مجلسي  /ما دام َجتْ ِني
نائبه ال َمتْ ِ
ْ
سي
وص ْل رأسي /وصاب الجرح ذي ما ق َْد ِن ِ
فأسه ِ
ْ
وبغ ِزي ال حدود لألطلسي
اسيْ /
با شل ُح َّر ِ
إن كنت لي ناسي /أنا ذي كنت خالس مدعسي
تلتصي
الصخر قرطاسي /وخطي نار حمرا
ِ
مر َو ِسي
جهنّم ْ
والموت ناموسي /ولو كانت َ
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تفصح بعض ألفاظها وحداثة شكلها الشعري
ونطقًا  -رغم ُّ
يماني ُم ِجيد ،موقفه وقضيته،
زمال
ٌ
وصوره البديعة – ،كتب َّ
ليقدم بهذه العاصفة الناضحة بالتحدي ،رسالة شعرية
ّ
وباحث في
وقيمية ليس لخصمه فحسب بل ولكل قارئ
ٍ
األدب الشعبي ،مؤكدًا أن هذا اللون الشعري الزواملي هو
أبرز أجناس األدب الشعبي اليمني ،المشهور بالزامل لدى

()1

معظم قبائل اليمن وبعض قبائل شبه الجزيرة العربية.

•حمكمة ال ُع ْرف ال َق َبلي

ق�صة هذا الزامل ولغته و�شهرته �س َرتْ على كل ل�سان من
عامة النا�س يف تلك القبيلة -التي �أنتمي �إليها -حدثت قبل
 14عاماً ،جعلتني حما�صراً ب�أ�سئلة هامة حول جذور هذا
اجلن�س الأدبي ال�شعبي وعن الأ�سباب اجلوهرية وراء خلوده
وت�أثريه وقيــمه الأ�صيلة ،و�أهمية ح�ضوره ،يف طقو�س احلياة
اليومية ،وات�ساع امل�صالح والق�ضايا اخلالفية �أو حتى �أ�سباب
الأحداث املفاج�أة التي مل تكن يف ا ُ
حل�سبان ..وهذه الأ�سئلة
بدورها ح ّفزتني على عمل هذا البحث لتقدمي �صورة ت�أ�صيلية
ونقدية جلوانب هذا اجلن�س الأدبي ن�ش�أ ًة وفناً و�شعراً ور�سالة.
مو�ضوعياً وقيمياً جتدر بنا الإ�شارة �إلى �أن الزامل يف ثقافة
املجتمع اليمني ،فن و�أدب راقيان ،وملكة يحظى �أ�صحابها
بتقدير اجتماعي كبري ،لكنه بكونه كالماً منظوماً يعد
�سالحاً ذا حدين ف�إيجاباً قد يكون مفتاح الت�سامح والت�صايف
يف �أكرث امل�شاكل االجتماعية تعقيداً� ،إذ يعزز بر�سالة االن�صاف
واالمتثال للحق �إر�ضاء العاطفة اجلمعية والغنب القبلي
الذي قد يح�صل لدى �أحد طريف اخل�صام ..و�سلباً قد يكون
م ُْ�ش ِع ً
ال لفتيل حروب الث�أر التي تبد�أ بالكلمة ،وقد ال تنتهي
بالر�صا�صة القاتلة وال ي�سقط جرمها بالتقادم� ،سيما عندما
يحمل الزامل يف طيات نظمه ر�سالة احتقار �أو �إهانة لقبيلة
ما جتاه حق معنوي �أو مادي ،وهو ما يعك�س خ�صو�صية عنيدة
و�شر�سة يف القبيلة اليمنية..

قد يكون �شيطان ال�شعر يف عامل اخليال الزمني واملكاين-
يف �أي لون من �ألوان ال�شعر ال�شعبي مغيباً للعقل� -أو �ضرباً من
التهاومي ،فيكون املعنى يف بطن ال�شاعر  -كما يقال -لكنه يف
الزامل كفيل بجعل العقل حا�ضراً ،من خالل تركيز الق�ضية
اخلطابية برمتها يف �صدر هذا النمط ال�شعري املقت�ضب..
فهو مبثابة دعوى ق�ضائية – يف ُع ْر ْف القبيلة – يجب الرد
عليها ب�إن�صاف ,للو�صول حلل امل�شكلة واالعرتاف باحلق،
ففي طياته تقام الدعوى ،وبه تكون الإجابة ،وهو ما ترويه
ق�صة الزامل  -املذكور �آنفاً -الذي جاء يف �سياق حادثة ب�سيطة
على �أبواب �سوق �شعبي (مدينة ال�شرق–�آن�س) تلتقي فيه
(قبائل) ثالث حمافظات مينية هي ذمار ،ورمية واحلديدة..
حيث اعتدى �أحد �أتباع (ال�شيخ والقائد الع�سكري حممد �صالح
ب�ساط (�صاحب ب�سطة جتارة) من �أبناء قبيلة
العر�شي)( )3على ّ
بني اجلرادي مديرية ال�سلفية ..وعندما ا�شتكى �أحد �أ�صحاب
املجني عليه �إلى ذلك ال�شيخ والقائد الع�سكري والقبلي مل يعر
ال�شكوى �أي اهتمام ..وقد �سبق لهذا القائد �أن قاد حملة ع�سكرية
من قبل الدولة على مديرية ال�سلفية ،يف �أوائل ثمانينيات القرن
املن�صرم �أثناء التمرد الذي �شهدته بع�ض املناطق الو�سطى يف
اليمن ..وحدثت يف تلك احلملة مواجهات عنيفة �شهدت ب�شرا�سة
قبائل وبطون هذه املديرية وا�ستماتة �أبنائها..

كما يعك�س هذا النمط ال�شعري ال�شعبي �سمات الظروف
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية التي فيها ومنها تخ ُرج
الزوامل ،وترت ّبع على �أجنا�س الأدب ال�شعبي ،الذي �صار
يجيده معظم رجال القبيلة ،حتى ولو مل يتعلــم �أو يفقه
هجائية اللغة العربية ..ويكفي �صاحب الزامل من التعليم
ما يعينه على الكتابة الب�سيطة ولو باعوجاج لتدوين زامله
خلف ورقة علبة ال�سجائر ،كمحطة �أولى لينتقل بعدها �إلى
ذاكرة املجتمع ويتماهى قائله حتى ي�صبح الزامل من�سوباً
للقبيلة ،ورمبا جمهو ًال قائله ..وال مبالغة يف ذلك ،فالزامل
املذكور يف ا�ستهالل هذا البحث قاله ز َّمال قبلي مل يتعلم
لغة ال�شعـر بقدر ما ح�صل على معرفة ب�سيطة يف القراءة
والكتابة العادية وب�صعوبة� ..أعرفه جيداً منذ الطفولة
ولذا كان زامله حا�ضراً يف ذاكرتي ،بل مدخ ً
ال �إلى �إعداد
وا�ستح�ضار مفردات هذه املادة البحثية �إنه �شاعر الزامل
«البجل» بني
حممد عبده �صالح اجلرادي من بطون قبيلة
َ
()2
اجلرادي -مديرية ال�سلفية حمافظة رمية.

خال�صة الأمر �أن ت�صرف ال�شيخ املذكور مع ال�شكوى بذلك
الربود� ،أثار غ�ضب القبيلة ب�أ�سرها وجعل ال�شاعر (اجلرادي)
يكتب زامله م�ستعيداً املا�ضي ،وير�سله �إلى ذلك ال�شيخ والقائد
الع�سكري ..ليقر�أه (العر�شي) مبنطق وعقل مدركاً �أن خلف
قوة ور�صانة هذا الزامل واختزاله التاريخي ،حق يجب
االنت�صار له ،لت�ستمر مع ذلك قيم الت�سامح وال�سالم التي
طمرت جراحات املا�ضي ..فبادر من حلظتها ب�إر�سال حتكيم
(ق َِطع من ال�سالح الكال�شنكوف) لوجهاء القبيلة ..كاعرتاف
باخلط�أ ،م�ستوعداً منهم وعداً لي�أتي �إليهم على ر�أ�س وفد من
َ ()4
رجاله �إلى قرية املجني عليه م�صطحبني معهم ر�أ�س َبقر
ولهم بعد ذلك ا ُ
حلكم ،فتم االتفاق على يوم حمدد ،وملا و�صل
ال�شيخ العر�شي ،ارجتز – مع رجاله الذين يجيد معهم رق�صة
الربع ال�صاحبة للرجز الزواملي -رده على زامل اجلرادي
منت�صراً حلق القبيلة بكاملها ،معترباً لها ،جاراً و�سنداً ُيعتز
به ،حيث قال يف زامل مطول ال �أحفظه كام ً
ال:
()5
�سالم من بدَّاع ّ
نظ ْم ح ْر َفه يا رزح ظهري يا �سالح العطف ْه
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ولأن االعرتاف باخلط�أ  -بحد ذات -من قيم ال�شجاعة
واالمتثال للحق ،ف�إن زامل االعتذار ي�ستفز لدى القبيلة التي
كان احلق لها ،قيم ال�شهامة والكرم ،م�ؤ�ص ً
ال قاعدة عري�ضة
من قيم الت�سامح ،والعفو ،التي ُت َعد �أكرب من احلق املُعرتف
به ،ولذلك كان رد اجلرادي (الل�سان النطق) با�سم قبيلته �أكرث
حتدياً من زامله الأول املر�سل �إلى العر�شي ،ولكن يف منحى قيمي
�أجمل ..حيث ارجتز زامله مرحباً بالوفد:
(يا مرحبا يا �شم�س ربي رحبي
مرحب بك ْم من �شرقها للمغربِ
ْ
�أه ً
ال مبَن جاين ول َّبى مطلبي العفو ديني والت�سامح مذهبي )
فق�صد من هذا الزامل املقت�ضب العفو متاماً و�أن الوفد
�ضيف على القبيلة وعليه �أن ال يذبح ثوره� ،أو �أن يخ�سر ريا ًال
واحداً يف وليمة تلك القبيلة التي عفت و�ضيفت وافدها.

()6

•ال ُبعد املفاهيمي للزامل
ُيع ّر ْف ب�أنه �ضرب �أو لون من �ألوان ال�شعر ال�شعبي اليمني-
يف �أ�صله -و�أكرث �أجنا�سها ح�ضوراً ،كما �أن املق�صود بالزامل:
«نوع من الرجز ال�شعري ،يلج�أ �إليه �أبناء اليمن عندما
يكونون يف حالة خ�صام �أو حرب ،فيقف قائدهم  -وهو يف
الغالب يجيد نظم الزوامل� -أو �أي �شخ�ص منهم فريجتز ب�ضعة
�أبيات بلهجته العامية ،فيتلقفها القوم وينغمونها ب�أ�صواتهم،
ثم ين�شدونها جميعاً لإثارة احلما�س وحتفيز الهمم .وكذلك
�إذا �أرادت جماعة من النا�س �أو قبيلة من القبائل �أن حتقق لها
مطلباً من م�س�ؤول �أو حاكم �أو قبيلة �أخرى ف�إنها توفد زمرة
منها متثلها ،وحلظة و�صولهم ين�شدون الزامل الذي قد و�ضعوا
فيه مطلبهم و�أوجزوا فيه غر�ضهم ...ويكون الزامل عادة باللغة
العامية وتتفاوت القطعة منه ما بني اثنني وثمانية �أبيات».
وب�صفة عامة ،يع َّر ُف الزامل وكجن�س �أدبي -ب�أنهٌ :
فن
خا�ص من فنون اليمن وقبائله وبع�ض القبائل الأخرى يف
جزيرة العرب ،مبعنى �أنه ال ي�شمل كل القبائل العربية ،وهو
بقبائل الأرياف والبوادي �أقرب ،وهي القبائل التي يطلق عليها
الن�سابون القبائل الكهالنية والق�ضاعية� ،أما قبائل حمري
والقبائل العدنانية –ح�سب الباحثني -فال متيل �إلى هذا
الفن كثرياً ،بالرغم مما ذكره امل�ؤرخون من �أن هُ َذ ْي ً
ال و َثقِيفاً،
وهما قبيلتان عدنانيتان ،كانتا تزومالن ولكن بندرة ...كما
يندر نظم الزامل لدى قبائل مغارب اليمن احلمريية ،وقبائل
اجلذم العدنانية يف �شمال اجلزيرة العربية.
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•ت�أ�صيل ت�أريخي
تاريخياً ال يوجد تدوين حمدد لبداية هذا الفن ال�شعبي
اليمني ..لكن يوجد �أول �إ�شارة تدل على هيئة الزامل ،وهو ما
جاء ذكره يف ق�صة (ثيونان�س) يف �أوائل القرن ال�ساد�س عندما
تكلم عن الوفد الذي �أر�سله قي�صر الروم �إلى ملك حِ مْيرَ
(اليمن) ،وهو الوفد الذي ر�أ�سه �شخ�ص يدعى (يدليانو�س)،
الذي ذكر �أنه ر�أى امللك احلمريي عندما خرج يف موكبه واقفاً
على عربة� ،أو مركبة جت َّرها �أربعة �أفيال ،ولي�س على هذا امللك
من املالب�س �إال مئزراً حموكاً بالذهب حول (حقويه) و�أ�ساور
ثمينة يف ذراعيه ،ويحمل بيده تر�ساً ورحمني ،وحوله رجال
حا�شيته وعليهم الأ�سلحة ،وهم يتغنون ب�إطرائه وتفخيمه..
فلما و�صل ال�سفري وقدم للملك كتاب القي�صر ق َّبله ال�سفري
نف�سه وق َّبل الهدايا التي حملها ال�سفري.
وهذا الو�صف يدل على هيئة الزامل كما هو معروف لدى
اليمنيني يف املواكب والأعياد واال�ستقباالت والزيارات واملنا�سبات
الأخرى كالأعرا�س وغريهم ..ومن هذا ن�ستدل �أن الزامل كان
معروفاً و�شائعاً قبل الإ�سالم لدى َع َربِ اليمن ،بل قبل هذا
التاريخ بفرتة لأنه لي�س وليد ال�ساعة� ،أي يف القرن ال�ساد�س
رجح وجود
امليالدي ،وب�إثبات وجود الزامل ،هذا الوجود املبكرُ ،ي ّ
ال�شعر الذي هو مادة الزامل حيث ال زامل بدون �شعر».
ويربط املفكر والأديب اليمني الكبري الراحل الأ�ستاذ
عبداهلل الربدوين بني الزامل و�ضروب الأدب ال�شعبي حول
«�أربع نظريات» �أجملها يف:
• النظرية الأولى :مل تِ�شِ ر يف تعريفها للأدب ال�شعبي
�إلى �إبداع هذا الأدب واختالف �أطواره ،و�إمنا ن�سبته
�إلى املغمورين املجهولني على تعاقب الأجيال..
•النظرية الثانيةُ :ت َع ِّرف الأدب ال�شعبي ب�أنه :الفن
املروي �شفهياً وال يعرف �أحد له قائال معينا..
•النظرية الثالثة :تعرف الأدب ال�شعبي ب�أنه :الفن
الذي يعبرِّ مبا�شرة عن احلياة �سواء كان قائله
معيناً �أو جمهو ًال..
• النظرية الرابعة :تعرف الأدب ال�شعبي ب�أنه كل فن
يعبرّ عن �أحوال ال�شعب وتطلعاته بغ�ض النظر عن
عامية اللغة وف�صاحتها ،وبغ�ض النظر عن معرفة
القائل �أو جمهوليته..

وعلى هذا فالزوامل ال�شعبية تنطبق على �أكرث هذه النظريات
فبع�ضها جمهولة القائل ,وبع�ضها معروفة القائل.
وداللة على جمهولية قائل الزامل ،يحمل الأدب ال�شعبي
اليمني يف �سطوره املدونة نق ً
ال عن رواته املعمرين حكاية
�شعبية تناقلتها الأجيال ،ت�ؤ�صل عالقة الزامل بالأدب ال�شعبي
ال�شفوي حيث تروي هذه احلكايات �أن بع�ض القبائل ف َّرت
يف �سنة (دق يانـو�س) �إلى كهوف اجلبال خوفاً من هجوم
املعتدي ،ويف هد�أة الليل �سمعت �أ�صواتاً جهرية كثرية العدد،
بديعة الإيقاع مل ت�سمع �أجمل منها �إثارة وحما�سي ًة ،وكانت
تردد باللغة ال�شعبية زام ً
ال يهز النفو�س ويرنح قامة ال�صمت،
وعندما �أ�صغت �إليه القبائل حفظت ذلك الزامل:
قبح اهلل وجهك يا الذليل
�شب احلرايب ما منيل
عند َّ

عـاد بعد احلرايب عافية
با تجِ يك العلــوم ال�شافية

()7

الزمالني تقرتب فتثري الفزع ،وتبتعد
وكانت �أ�صوات
ّ
فرتجعها الرياح ..وكانت القبائل املختبئة تخرج من
خمابئها فال ترى �أحداً ،و�إمنا ت�سمع �ضجيجاً وت�شاهد
�أمواج الغبار ،فت�أكد املختبئون من ا�شتعال حرب بني
(اجلان) ،فه َّي َجهُم ذلك الزامل احلما�سي فاجتازوا اخلوف
واندفعوا ملقارعة العدو .وهذه احلكاية بتاريخيتها �سنة
(دق يانو�س)ت�شري �إلى الغزو الروماين بقيادة (اكتافيو�س)
ورمبا حرفت اللهجة املحلية ا�سم القائد ف�سموه (دق
يانو�س) ،ولعل هذه الت�سمية تعرف الغزو الروماين
واحلب�شي معاً يف مطلع القرن الثالث امليالدي ،و�إلى
هذه الفرتة تنت�سب ن�ش�أة فن الزوامل ،وتعلمتها اجلموع
القبلية عن (اجلان) ،ثم �أ�صبحت تقليداً ،لأن (اجلان)
�أعلى �أمثال ال�شجاعة والإبداع القويل.
ويف �صدر الإ�سالم قدم امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم
مهاجراً من مكة �إلى يرثب(املدينة امل ّنوره) فا�ستقبلته
قبيلتان مينيتان هما الأو�س واخلزرج ،وكانت جموعهما ترجتز
زام ً
ال يف مديحه �صلوات ربي و�سالمه عليه ،وت�أييداً للر�سالة
املحمدية حيث يقول ذلك الزامل:
طلع البد ُر علي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـا

()8

مـ ـ ــن ثن ّية الـ ـ ـ ـ ــوداع

�أيها املبعوث فيـ ـ ـ ـ ـ ـنـا

جئ ـ ــت بـ ــالأمر املـط ــاع
مـرحـ ـ ــباً ي ـ ـ ــا خري داع

جئت �ش َّرفت املدينة
َو َج َب ال�ش ُكر عليـ ـ ـنـا

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هلل داع

وهذا زامل مرجتل م�صحوب بالطبول ،و�صادر من قبيلتني
مينيتني ،اعتادت اال�ستقباالت بالزوامل وق ْرع الطبول وال
زالت على حالها لدى قبائلنا يف منا�سبات اال�ستقبال والوداع.

•التح َّول �إلى فولكلور
مع املمار�سة العملية والتطبيقية للزامل حتول �إلى
فولكلور وثقافة ،لكن قبل تفنيد هذا التحول يجب الإ�شارة
الزمال والبدّاع ،فالز ّمال هو
�إلى �أن ث َّمة فارقاً جوهرياً بني ّ
من يزمِ ل بال�شعر �أو يردّده ،والبدّاع الذي نظمه ،والزمالة
هي املجموعة �أو املجاميع التي تتحد لرتدد معاً وب�صوت واحد
«زما َال»� ،أي
هذا الرجز ال�شعري ..وغالباً ما يكون «البدّاع»ّ ،
هو من ينظم ال�شعر ويردّده فيما املجموعة تردد خلفه ،ونادراً
ما يكون بداعاً -فقط� -أي ينظم ال�شعر الزواملي والآخرون
يرددونه ،ويحفظه النا�س جي ً
ال بعد جيل حتى يختفي القائل
من كرثة التناقل ،فيتحول هذا الزامل �إلى موروث حتفظه
الذاكرة اجلمعية وتبني عليه حكايات وق�ص�صاً قد تطول..
وي�سمى بـ(البدَّاع) لأنه يبتدع(الزامل) كفن ي�ستنطق احلال،
وبعد �إن�شاده ي�سمى (زوامل) لكرثة الأ�صوات التي تردده،
فعندما يجتمع النا�س يف القرى لتلبية �أي حادث ي�صنع
(البدَّاع) �شطرين �أو ثالثة �أ�شطر يرددها ال�صف الأول على
مرحلتني� ،أوالها ب�أ�صوات قراءة للحفظ عن طريق التلقني..
وتاليها جتربة الأداء ب�أ�صوات خافتة ،حتى يتح�سن الأداء ثم
تعلو الأ�صوات بالزامل املعرب عن احلدث ..و�إذا كان اجلمع
ق�سم �إلى �صفوف :الأول يف�صح عن املنا�سبة كما نظمها
كثيفاُ ،ت ّ
(البدَّاع) ..وال�صفوف الأخرى تطلق زوامل متعددة الإيقاع ،ال
ي�شرتط يف �أ�صواتها الداللة على املنا�سبة ،لأنها تتوخى جمرد
رفع ال�صوت كربهان على الكرثة املندفعة ،وال ي�شرتط �أن
يكون القائل معروفاً ،لأن املراد رفع ال�صوت ب�أي �أثر حمفوظ..
وهذا التعريف الو�صفي ينطبق على (الزامل) كفلكلور �شعبي
وفن فردي وجماعي.

•الإيقاع واالختزال
الزامل ك�شعر �أقرب لأن مي ّثل �إيقاعاً للقول املنظوم
املعبرّ عن احلالة احلركية التي تت�سم بامل�شاركة لأكرث
من �شخ�ص ،فهو ي�صدر من مر�سلٍ ليحدث ردة فعل لدى
امل�ستقبل ،حمدثاً �أثراً وحتو ًال عملياً لدى اجلماعة ،وبهذا
ميلك الزامل ِ�ص َفة الإيقاعية املالزمة ملنا�سبة القول وحال
القائل فالإيحاء احلركي يكون له ُح�ضور داليل وا�ضح على

الزام ــل ..أشهـر أجناس األدب الشعبي في اليمن

67

صيف  2015العدد 30

حال القائل �أو املو�صوف بالقول مثال على ذلك حركة ا ُ
جل ْند
يف ذهابهم �إلى معركة �أو مهمة:
جي�ش �صنعا تقدَّم مب ْق َد ْم

حنَّ رعدَه و�ش ّل البِدا َو ْه

()9

ومثال �أكرث داللة على جماميع تت�شارك يف العمل الزراعي
�أو البنيوي ،وكلما كانت احلركة �أكرث كان الإيقاع �أ�سرع ،وعلى
�ض ْرب الق�صري مث ً
ال:
و�أ�سقى الباليد عندنا 
بارق برق من عندك ـ ـ ـ ــم
والقاطفي من عندنا
غ�صن القنا من عندكم
وبهذا ال تخرج موازينه عن بحور ال�شعر املتعارف عليها
يف علم العرو�ض التي ابتكرها واكت�شفها اخلليل بن احمد
الفراهيدي يف ال�شعر العربي ،غري �أن الباحثني والنقاد �أكدوا
�أن ميزة موازين الزامل كفن و�شعر �شعبي ،متحورت حول �أكرث
ِ�صراً الرتباطه باحلالة احلركية ملنا�سبة القول
البحور ُي ْ�س َراً وق َ
وداللته على عمق م�شاعر البدَّاع واملجاميع املرددة من حوله،
حيث ت�ؤدى �أبيات الزامل ال�شعبي �صفوفاً وجماميع ،كما �أ�شرنا
�آنفاً ..ومن الناحية املو�ضوعية ترتبط بع�ض الزوامل �إن مل
نقل �أغلبها بواحدة من �أهم �أنواع الرق�صات امل�شهورة يف �شبه
اجلزيرة العربية ،وهي رق�صة البرَ َ ع لدى القبائل اليمنية،
ّ
وال�ش ْرح والع ْر َ�ضة لدى بع�ض القبائل اليمنية واحلجازية
والنجدية .وقد ابتكر �شعراء الزامل موازين جديدة ،حمدثني
طفرة عرو�ضية فريدة تتفرع من الأبحر املعروفة ،وهو ما
يتطلب من املخت�صني الفنيني والإيقاعيني درا�سة هذا الفن
درا�س ًة عرو�ضية نقدية.
()10

الأهم يف ال�شكل الكتابي واللغوي للزامل ،هو �أن اللهجات
اليمنية ذات الأ�صول واملنابت العربية الف�صحى� ،أحدثت �أي�ضاً
فناً جديداً يف الكتابة وهي فن االختزال للكلمات ،فاخت�صار
بع�ض الكلمات يف الزامل ال يعني ُب ْعد الزامل عن الف�صحى
وجنوحه للهجة العامية الدارجة ،و�إمنا َج َرت العادة عند
القبائل -كل على لهجته يف القول -اخت�صار بع�ض الكلمات ملنح
الزامل حقه العرو�ضي والإيقاعي املوزون ،وبالتايل �إ�ضفاء قوة
�إيقاعه عند ال�سامع.
وعلى �سبيل املثال ولي�س احل�صر -والهوام�ش ت�ضمنت
�إي�ضاحات �أكرث -تخت�صر الألفاظ واحلروف كتابة ونطقاً
فـ(ذي) و(ال ِّلي) تعني (الذي):
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«يا ذي بد�أت القول حيا»
�أو بـ(اللي)« :حيا بكم ياللي وملتو عندنا».

•القبائل الز ّمالة
الزمالة
ق�سم الدار�سون القبائل اليمنية ّ
ّ
�إلى �أربعة جمموعات:
•املجموعة الأولى:
ت�شمل مناطق البي�ضاء والعوالق ومرخة ودثينة والعواذل
ومنطقة الواحدي ،واملناطق واملجاورة لها ،و�أغلبية زواملها
على الرجز وال�سريع ،ولهم ولع كبري بالزامل ،وي ّنظمون
تفاعالت كبرية ت�شرتك فيها عدة قبائل يف املنا�سبات.
•املجموعة الثانية:
وت�ش َمل قبائل مراد وب ْيحان وامل�صعبني وقيفة واحلد�أ،
وحريب ورداع وخوالن وم�شارق عن�س والعوا�ض وكومان.
وت�شتهر زواملها باجلودة والتنوع ،وت َف ّ�صح لهجاتهم،
وا�ستخدام الزامل يف �أغلب املنا�سبات ولكن ب�صورة �أقل.
•املجموعة الثالثة:
وت�ض ّم هذه املجموعة القبائل املحاذية لل�صحراء كقبائل
غ ْرب ح�ضرموت من نهد وبالعبيد والك ْرب وال�ص ّي َعر ،وقبيلة
بلحارث وعبيدة ،وجهْم من خوالن ،واجلدعان من نهم ،بني
يو�سف من مراد ،وقبيلة �آل ربيع من املنا�صري وقبائل دهم
ووائلة ويام ،وبع�ض قبائل قحطان ال�سراة ،وقبائل الدوا�سر.
وتتجان�س لهجات هذه املجموعة مفرد ًة وتعبرياً وحلناً
وعرو�ضاً �إذ مييلون الى البحور الرزينة التي تتنا�سب وحركة
الهجن واخليل ،كال ّرمَل واملديد واملتدارك والكامل والرجز.
•املجموعة الرابعة:
وت�ش َمل قبائل مثل �سنحان وبني مطر وبني بهلول وبني
حٍ �شي�ش وهمدان وبني احلارث وبالد الرو�س و�آن�س ،واملنار،
ومغرب عن�س ،والكح�صة – عتمة  -ورمية واحليمتني ،وقبائل
املناطق الو�سطى كـ ُ
«خبان» و»ال�سدَّة» و»القفر» ،و�أرحب ،وبع�ض
جهات �صعدة وحا�شد ومن حولهم ..وبالرغم من �شيوع الزامل
على عدة بحور و�أحلان� ،إال �أن االهتمام لدى بع�ض هذه القبائل
بالزامل لي�س كبرياً كاملجموعات ال�سابقة.

()2

•�أغرا�ض الزامل
تتعدد �أغرا�ض الزامل بتعدد و�سائل احلياة و�أحداثها
وتقلباتها ،فتجده حا�ضراً يف ال�سلم واحلرب ،ويف طوارق
ال�صدفة ،ويف املنا�سبات،
الأحداث والفواجع املحمولة على ُ
واال�ستقبال ،والوداع ،واملفاخرة .كما جتده منرباً ُحراً ُمعبرّ اً
ومعززاً للقيم النبيلة ال�سامية يف التعاي�ش ،ويف جندة امللهوف،
واالنت�صار للمظلوم .و�أداة لتدوين احلوادث الزمنية العابرة،
وجمريات ال�صراعات القبلية .ولأن املقام ال يت�سع لتناول
�أغرا�ض الزامل اليمني الرئي�سة واملتفرعة ،كان لزاماً علينا
اختزال هذه الأغرا�ض يف بع�ضها كالتايل:

 احلرب (الفرو�سية والب�سالة):يف احلرب جتد الزامل منرباً ل�شحذ همم الرجال و�إ�شعال
عزائم الب�سالة وال�صمود للذود عن حق القبيلة والوطن
واجلاه ،فهو ل�سان القبيلة الذي يعلن احلرب �أو ي�سكته وهو
رفيق الذخائر ،واخلناجر والع�صي �إن ا�ستدعى الأمر لبع�ض
اال�شتباكات واملواجهات ..فعلى �صعيد �أمثلة الزامل يف احلروب،

حدثت حرب بني قريتني �إحداهما من «عن�س» ،و�أخرى من
«احلد�أ» -حمافظة ذمار -حيث تزمل ال�شيخ زيد عمران من
«عن�س» موجهاً زامله الى ال�شيخ حممد بن ناجي القو�سي من
احلد�أ يقول فيه:
با َ
تخبرَّ ِ�ش يا ذي امل�صانع

ك ـيــف البِ�شـايل يف قـروحه

و�ش ق�صة القو�سي حممد

يف مرت�سِ ه فلَت َ�ص ُبوحه

()11

ويرد عليه ال�شيخ القو�سي:
يا ذي ذكرت ال�شيخ حم ّمد

وحه
ه ــو م ـ�أربـي زايد م ُل َ

غل ـ ــق عل ـ ــى عمــران لي ـ ـ ـلِه

وحه
قد �س ّممه قد َ�ش ّل َر َ

()12

ويف حربٍ بني مراد وكومان  -احلد�أ يتزمل �شاع ٌر من مراد
م�شجعاً ال�شيخ القردعي للهجوم على كومان قال:
يا القردعي النته تبا افعال الظفر
فــا�ستـ ــروع الليـلـ ــة ُ
حل ْمـ ـ ـ َران العي ـ ــون
قال الفتى ال�سعدي �سنان القبيله
()13
لك�سار القرون
معي �صميل احدل َّ
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ويرد عليه ز ّمال كومان مفاخراً بنف�سه وزوامله الكومانية،
لكن الزوامل يف نظره ال حتقق نتائج عملية ،و�أنه ال ي�شفي
غليله �إال عندما يكون و�سط ح�شد من الأبطال ،والر�صا�ص
يتطاير من �شرفات احل�صون:
قال الفتى البداع خرية من بـدع
ُك ْث ـ ــر ال ــزوامــل ما َق َ�ضت عِ ْلم ُ
ال�ش ُجون
عجــات العــول
ا�شتاق النا بني ّ
()14

وال�صاغ يتقارح من اظ َبار احل�صون
َّ

ومن و�صايا احلروب يحث الز ّمال ال�ص َّيادي قومه كومان
على الثبات يف احلرب واالنت�صار للأهل والأقـ ــارب من كل عدو:
هذي لكم مني و�صيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَّه
والعز يف ال�صاغ امل�ش ّم ـ ـ ـ ــع
بني اخوتك واوالد ع ّمك

وانتوا تو�صوا كل تالـ ــي
والهم جتاله الرجـ ـ ــالِ
()15

ت�صرب على قيرِّ وحالــي
ومن مدائح الزوامل لأدوار ال ُقرى احلدودية املع ّول
عليها حماية �أطراف القبيلة وجد َُت زام ً
ال م�شهوراً لكنه
جمهول القائل والقبيلة:
يا �سـالمي يا ُحماة الطـ ــوارف م�ستعده يف كفـاح اخل�صــوم

يردعون اخل�صم ال كان �سارف بــاجلرامل حاليات الرقوم

()16

 اللوم والعتابثمة مواقف ت�ستلزم لوم فرد بعينه� ،أو جماعة ،وغالباً ما
مي�س العتب واللوم القبيلة ب�أ�سرها ،وعلى �سبيل املثال ما ورد
يف زامل ال�شيخ حممد م�سعد القردعي من قبيلة مراد ابن
ا�سعد – مارب ،حيث �أر�سله �إلى ال�شيخ املقد�شي من قبيلة عن�س
ب�ش�أن مقتل اثنني من مراد يف «ع ْن�س»:
يا مقد�شي كيف النقا فـي �ضيفكم ! !
ماحد يقطّع �شي جُنُوبَه والبنان 
لو ذي ح�صل منكم ح�صل من غريكم
ما كان يطفي حربنا طول الـزمان

()17

فكان جواب ال�شيخ املقد�شي من قبيلة «عن�س»:
يا قردعي لجَْل الـوفا حكّمتكم
وار�ضيتكمهُ يا ال�سالطني الـزِّكان 
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ما قط َح ْد �سـ ّوى املحدَّ�ش مثلكم
لو جا ابن «الأحمر» عندنا وال «�سنان» 
ما نختلف �شي ،كلها يف نحوكم
يف �شفـ ـكـ ـ ـ ــم من�ش ـ ـ ــي �شمـ ـ ــاال �أو يمِ ـ ـ ــان
 طول العوايد عزَّنا من عزكم
ق ــايف ل ـك ــم ،وال ف�صاحبكــم م ـ ـُدَان

()18

 االعرتاف باخلط�أ والتحكيم يف ق�ضايا القتلقد يكون الزامل ُحكماً في�صلياً يف احلوادث التي مل تكن
يف ُح�سبان �أحد ،وت�صل للقتل اخلط�أ �أحيانا يف حلظة حتكمها
ال�صدفة القدرية ،فيكتب الز ّمال زامله بدم قلبه يف �أ�سلوب
موغل يف الإميان بقيم الت�سامح ،مهما كانت الفواجع ،وحتى
لو اقت�ضى الأمر ت�سليم االبن للق�صا�ص ،وفق عرف قبلي
ال ق�ضائي ..ويف هذا ال�سياق ،دونتُ ق�ص ًة واقعي ًة -من �أحد
�أ�صدقائي ال�شغوفني بالزامل -تروي �أن طالبني جارين يف
الثانوية العامة يف �إحدى قبائل احلد�أ كانا يذهبان �سوياً يف
�صف و�أحد ويعودان للبيت فرياجعان الدرو�س ويبيتان �سوياً يف
بيت احدهما �أحياناً ..ويف �إحدى الأيام و�صل ال�سالح ُ
«ال�ش َمي َز ْر»
�إلى يد �أحد الزميلني ،و�أثناء اللعب به ،قتل �أحدهما الآخر،
واحلي� ..أما والد الطفل القاتل
دون ق�صد .لقد فجعت الأ�سرة
ّ
ف�أخذ ابنه �إلى والد املقتول وقال له هذا الزامل:
بال�سيف واال ُ
بال�ش َم ْي َز ْر ي�سبق ال�سيف القدر
م ـ ــا قـ ـ ــد تق ـ ـ َّرر بال�سمـ ــا ف ـ ــالأخ ينه ـ ــب روح اخ ـ ــوه
موقــف تق ـ َّرر �ص ـ َّريا نا�صر كتبته يف احلجر
()19

الراحل ابنك �صار يومه والذي عا�ش انت ابوه

فكانت النتيجة �أن عفا والد املقتول يف حلظتها وقبل الدفن.

 الفخر والت�سامي بال ُع ْر ْف واملوقف والقيم واالنتماءهذا الغر�ض �أكرث �شيوعاً وتناو ًال� ،إذ تتفاخر القبائل
بتاريخها وح�ضورها وجاهها وب�أبنائها ،ويكون الزامل هو منرب
للم�ساجالت والتفاخر بني ز َّمايل القبائل التي ت�شتهر بالزوامل..
ومن �أمثلة الفخر بالقبيلة التي تدل على املغايرة والتي قد تخرج
عن امل�ألوف ،يقول �أحد زمالة قبائل العوالق اليمنية ،متفاخراً
بقبيلته ،من خالل تقدمي نف�سه على �أنه �شخ�ص خارق يف �أعماله
البطولية والفرو�سية ..و�إنه و�أبناء قبيلته قادرون على فعل ما

تفعله اجلان ،يف حال �أحد تعر�ض لقبيلتهم ب�سوء:
�أنا عولقي عفريت واُمي جن َّيه  ...واخوايل ال�شيطان
وابلي�س الرجيمان حد م�شى بالقاع �سرنابه دال  ...وان حد
()20
خرج �سقناه يف امليل امظليم
ومن زوامل الفخر �أي�ضاً التي �سمعتها وكتبتها ودونتها
هو ما قاله زمال قبائل خوالن وهي خم�س قبائل ت�سمى قبائل
ال�سهمان ،وقد قال الزامل بعد �أن جنح و�أبناء قبيلته يف �أخذ
ث�أر والده الذي كان رمزاً من رموز القبيلة ،حيث قتلوا رمز
القبيلة التي قتلت والده فقال يف زامله:
ال�سهم ــان تـ ــرفع كــل ر�أ�س
قــوة و�شــدة ب ـ�أ�س يا ُّ
�شي فيه عيب
اخما�س النقا
من خم�س ْه
ْ
ْ
وا�ضح وال ِ
قد كنت قاطع ي�أ�س ملا جا الق�ضا ح�سب املقا�س
ال ــزي ــر م ــن ج�س ــا�س �أخ ــذ ث ـ�أره على مقتل كليب
لعل �أ�شهر ما قر�أته من امل�ساجالت الزواملية ،ما تبادله
�شاعران �أحدهما ،يدعى احلميقاين وينتمي �إلى قبيلة ُح َم ْيقان
يف حمافظة البي�ضاء ،والآخر يدعى علي البجريي ينتمي �إلى
�إحدى قبائل العواذل التي تقع بني �أبني والبي�ضاء ..ونورد منها:
بدع – احلميقاين:
و�أنــا �سـ ــالم اليـوم يــا مـول ــى «ثـ ــره»
تــ�سلـ ـ ـ ــيمواج ـ ـ ـ ـ ــبب ــالتحـ ـ ـ ـ ـيـةوالــ�سـ ــالم
�شفنـ ــيحميقانـ ـ ـ ــي�سن ـ ــانالقبيلـ ــه
()21
و�أنت انت�سب ال �شي معك مثلي و�سام
جواب -البجريي:
يا ذي بدعت القـول حيال ــك ول ـ ــه
يـ ــا اب ــن احلميقان ـ ــي هيام ـ ــك بالهيـ ــام
جنم العواذل جنم عالـي بال�سمـاء
()22
مثل القمر ال بـان �ضوى يف الظالم
جواب – احلميقاين:
ق ــال احلميقان ـ ــي �سنـ ــان القبيـلــه
ذي ال غـ ــزى حـ ـ ـ َ ّر ْم عل ـ ـ ــى �أعـ ــداه املن ــام
 ر ّب ـ ـ ْه عل ـ ــى كـ ـ ــل القبائ ـ ــل ّ
�سلط ـ ـَه
()23
ن ـ ــائب ل ـ ــعزرائيل ف ــي قب�ض ال ِّن�سام

جواب -البجريي :
قال البجريي �صاحب ال َكـ ْور العجي
ذي ر َّب ــط ال�شيط ــان المـ ــا ا�سلــم و�صــام
 لنتـ ــه حميقانـ ـ ــي ترانـ ـ ـ ــي عــوذلـ ـ ــي
()24
م ــا ظن حــد زائد على الثاين جرام

 اال�ستجارة وطلب الإن�صاف ورفع املظامللع َّل �أجمل ما قر�أته يف هذا الغر�ض ،هي من زوامل قبيلة
جرب بن غ َّ
الب� ،أحد �أبرز رموز وم�شائخ قبائل خوالن� ،إذ ورد
زامل فيها يعده الباحثون والز َّمالون من �أ�شهر الزوامل التي
ق ْيلَتْ يف جرب بن غالب بعد وفاته ،حيث قال �أحد امل�ستجريين
ببني جرب ،والذي قدم �إليهم طالباً الإخاء واالنتماء �إلى القبيلة،
لتنت�صر لظلمه فخانه احلظ وتعرثت ا�ستجابتهم ،فذهب �إلى
قرب جدهم جرب بن غالب ،و�أن�شد زامله احلزين قائال:
يا جرب خاويتك ومن بعد الإخ ــا �سمّيت بـ ـك
واليـ ــوم هـانـ ــا فــوق قبـرك باجلواري واحلري ـ ـ ــم
يا جرب يل منعك �إذا ما قد دُفِن منعك معك
()25

ال يجزع الباطل عليا قه ــر ما هو من غرمي
فكان هذا الزامل مفتاحاً لتعاطي قبيلة بني جرب بن غالب
مع مظلمته واالنت�صار حلقه� ،إذ رد عليه احد �أبناء جرب بن غالب:
قد جبرْ ابي �سِمْعَك ومن حتت الرثى قد جاوبك
واو�صــى ع ــيالـه وال ــقبيلة يف ال ــق�ضية مــن قــدمي
بــاحْمِـلْ ق ــ�ضيتكم م ــطيّة فــوق ظ ــهري و�أح ـمـلك
لو نرتك اجل ّنة على �شانك ومن�ضي للجحيم

()26

 الرثاء واحتمال احلزن يف �سبيل القيمزم ٌال من �آل
من �أ�شهر ما قر�أت من زوامل الرثاء ما قاله ّ
الذهب من قبائل قيفه -رداع ،يف رثاء �صاحبه املقتول غدْراً:
يـا «حيود ا�سبيل» فوق «املنا�سـح»
غـ ـ ــاب �سلطانـ�ش وغ ــابت جنومــه
غاب ذاك القرن ذي كان يناطح
من قتل بالعيب حمد يلومه

()27

الزام ــل ..أشهـر أجناس األدب الشعبي في اليمن

71

صيف  2015العدد 30

ويف ق�صة �أخرى طويلة حتكي قيم االن�سان اليمني يف حفظ
العهد واملوت دون ت�سليم ما �أُ�ؤمتن عليه من ودائع ،حدثت يف
منطقة «احلدا» -من القبائل الزمالة الأ�صيلة -يف �أوائل عهد
الإمام يحيى يف ع�شرينيات القرن املا�ضي ،وخال�صتها� :أن رجلني
تنازعا ،فا�ستقوى الأغنى ب�سلطته املادية و�أودع غرميه ال�سجن
يف �صنعاء ،ومل يكن لدى ذلك املظلوم �سوى جمموعة من الإبل،
�أودعها عند �صديقٍ له ا�سمه (مقبل احمد) ،فطمع غرميه بالإبل
(جبرْ َ ان
و�أوعز �إلى نف ٍر من رجاله على ر�أ�سهم �أحد �أقاربه وا�سمه ُ
اخلليلي)� ،أن يداهموا (مقبل احمد) في�أخذوا منه الإبل..
ولكنه رف�ض ت�سليم الإبل وقاومهم بال�سالح الأبي�ض (اجلنبية)
بب�سالة ،وحني كاد ينت�صر عليهم �صوبوا بنادقهم ف�أردوه قتي ً
ال
و�أخذوا الإبل فهزج والده الذي كان �شيخاً مُقعداً زامله مادحاً
ومفتخراً بب�سالة ابنه رغم حزنه ال�شديد:
ال�سـود غن ـ ِي ملقبـ ــل ذي َب َذ ْل ر�أ�سه و�ض َّم والوداعه
يـا احليـود ُّ
()28
ذي َحلَفْ ب�أميان ما يدي ال ِّبل الف�سالة طول واملوت �ساعة
وكان للقتيل ول ٌد م�سامل متفرغ للزراعة ،ولكن اخلالف
طال يف الق�ضية ،حتى فوجئ ذات م�ساء بو�صول ع�ساكر من
الإمام يحيى عليه وعلى جده املُقعد ،فا�ستفزه ذلك التعنت
خ�صو�صاً وهو �صاحب احلق والقتيل والده ،ف�أخذ بندقيته
وت�سلل ،لي�صل �إلى دار (جربان اخلليلي) ف�أطلق عليه النار
�إلى �سطح داره ،وهو يتفقد �أغنامه عند رواحها ،فهوى به من
�سطح الدار �إلى الأر�ض قتي ً
ال ،فدون �شاعر �شعبي احلادثة
وحيثياتها بهذا الزامل:
ال�سو ْد ُقل ـ ِْي للخليلـ ــي
يا احليود ُّ
م ــن رج ــالٍ مــا ِته ـ َّم ال ـ ــقطيعه
(جبرْ ان) يف ( ُم ْقبِل �أحمد)
قد ُقتِل ُ
()29
ب ّرد �أحزان القلوب الوجيعه

•الزامل ال�سيا�سي

بح ْكم طبيعة املجتمع اليمني ال َق َبلي� ،صبغت ثقافة
ُ
الق ِب ِيلَة معرتك احلياة ال�سيا�سية وال�صراعات ال�سلطوية،
لي�سجل امل�ؤرخون عرب الأحداث املتعاقبة يف تاريخ اليمن
ّ
ال�سيا�سي املعا�صر ،كثرياً من الزوامل التي �صارت جزءاً من
التاريخ ال�شفهي والتدويني ملجريات ذلك ال�صراع ،كما كانت
ومل تزل منرباً حمورياً للتعبري القبلي اجلمعي ،عن مواقف
وتوجهات القبيلة من احلكم والنظام ال�سيا�سي ..وكانت
�أولى الزوامل ال�سيا�سية التي �أخذت مكانها يف ذاكرة املجتمع
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اليمني ،زامل علي نا�صر بن م�سعد القـردعي� -شيخاً من
م�شائخ قبائل مراد (حريب -م�أرب).
الق�صة التي �أدت �إلى هذا الزامل طويلة جداً لكن من املُهِم
ّ
الإ�شارة �إلى �أن �سبب اخلالف الذي ن�ش�أ بني الإمام يحيى بن
حميد الدين ،والقردعي رحمهما اهلل ،هو معار�ضة الأخري
لنزول جي�ش الإمام على قبائل مراد يف حريب ،وتدخله يف �أمور
كثرية تخ�ص ،جابي( )30الإمام يف حريب.
كما قاد القردعي -دون موافقة الإمام يحيى -حرباً
�أخ�ضع من خاللها بيحان ل�سلطته القبلية ،وكانت خا�ضعة
لال�ستعمار الربيطاين ،يف ظل معاهدة كانت قائمة بني الإمام
ف�س َجن القردعي يف �صنعاء بتهمة اخلروج على
والإجنليزُ ..
الإمام ..وعينّ الإمام عقب ذلك حممد الكحالين والياً على
حريب و�أر�سل اجلي�ش لال�ستقرار فيها ..فتمكن القردعي من
مترير ر�سالة لأخيه يف بيحان طلب منه قتل الكحالين ،فكان
له ذلك ،وتواترت الأحداث والقردعي يف �سجنه ..ويف �أحد
الأيام متكن من �ضرب �أحد ال�سجانني �أثناء دخوله لزنزانته
لتقدمي ال�سحور ،وا�ستلب مفاتيح الزنزانة وت�س َّلق �سور ال�سجن
هو ورفيقه علي احلميقاين وتوجها نحو قبائل خوالن ،وبقيا
متخفيني فيها ملدة ثالثة �أيام حتى ا�ستطاعا اخلروج نحو
بيحان حيث يتواجد �أخوه �أحمد القردعي ،وحني اجتاز اجلبال
و�أ�شرف على بيحان �أن�شد القردعي زامله امل�شهور :
يـ ــا ذي ال�شــوامـ ـ ــخ ذي ب ـ ـ ــديت ـ ــي مــا �شــي عـل ــى ال�ش ــارد
()31
مالمةقويل ليحيى بن حممـ ـ ــد با نلتقي يوم القيامـ ـ ــة
وكان هذا الزامل �أول ما دون وتناقله النا�س عن الزوامل
ذات ال�صبغة ال�سيا�سية ،وقد تكون هناك زوامل �أخرى من قبل
لكنها مل تد ُّون ،و�إن ُد ّونت فلم تنت�شر على �أل�سنة النا�س.
بعد ذلك دخل الزامل طوراً جديداً مع دخول القبيلة اليمنية
طور ال�صراع ال�سلطوي ،ولعل �أبرز ما ي�شار �إليه من ق�ص�ص
ر َّواد الزامل ال�سيا�سي يف اليمن املعا�صر ،ما حدث �أثناء حرب
اجلمهوريني وامللكيني بعد قيام ثورة ال�ساد�س والع�شرين من
�سبتمرب 1962م ..حيث مل تربح زوامل تلك املرحلة ال�سيا�سية
من تاريخ اليمن املعا�صرة ذاكرة املجتمع اليمني ..وكان من
�أ�شهرها زامل ال�شيخ ناجي بن علي الغادر وكان يف ِّ
�صف امللكيني:
حيد الطيال اعلن وجاوب كل �شامخ يف اليمن
ما باجنمهر قط لو نفنى من الدنيا خال�صلو
يرجع ام�س اليوم واال ال�شم�س ت�شرق من عدن
()32
والأر�ض ت�شعل نار وامزان ال�سما متطر ر�صا�ص

و ُقوبل هذا الزامل ب َرد قوي جداً �صار �أي�ضاً على كل ل�سان
ميني حتى اليوم ،حيث ر ّد النقيب �صالح بن ناجي الروي�شان
الذي بذل جهداً كبرياً «يف �سبيل امل�صاحلة بني املختلفني
اليمنيني جمهوريني وملكيني و�إرجاعهم الى احلوار والتفاهم
الأخوي بد ًال عن البندقية ولغة ال�سالح» حيث قال يف جوابه:
قلنا ا�سمحو عفواًَ ،ق َفا ما قد تلـون والتون
امليج وال ُي َ
وال�سود خا�ص
و�شن مع ُبو م ْر َوح ْه ّ
ما يقرع الط َّيار �ض ْرب ال�ش ْرف هي وامليم َونْ
()33
للح َ�سن وال َبدْر يا ناجي قد َّ
الف�ضه نحا�س
ُق ْل َ
كما �أن من �أقوى و�أجمل ما جمعت من الزوامل ال�سيا�سية،
هو ما كتبته يف دفرت يومياتي ..حيث ُك ْنت يف م�شوار تاك�سي داخل
�صنعاء ،ولفت انتباهي ال�سائق وهو يردده ،م�ؤكداً يل �أنه لأحد
�أقربائه -يف �إحدى قبائل خوالن -قاله يف مظلمة نزلت به من
قيادي ع�سكري بارز يف الدولة ..الزامل �أتى يف (بدع -وجواب-
وجواب اجلواب) حيث يقول البدع الذي يحمل ال�شكوى والأمل:
يا عدْل يف الدنيا وحاكم يف ال�سماء فيك الأمل
�س ّلط على ُح ّكامنا ٍيف �شعبنا الداء اخلبيثْ
ال�سل وال�سوداء وداء ال�سكر ّية وال�شلل
هانوا بلدنا واخر�سونا من �إذاعتهم حديثْ
اجلواب-وفيهالتهربوالتفاخراملبطنبالعدالةونكراناخلط�أ:
�سبحان ربي ما يولى حكمه �إّال من عدل
ومن َظلَم فى ال�شعب ما ميهل ويبدى له وريثْ
لكن دعاك يا �صاحبى ما ي�ستجاب مهما زمل
لأن قد �صابك مر�ض نف�سي و�أفكارك َل ِويثْ
جواب اجلواب -التعري�ض والتحدي:
ْ
قل للمجوِّب ُ�س َبل ْة ال�سارق تو�شو�ش يا بطل
�أين َطلى..؟! يا رب غثنا من بالهم يا مغيث
يا ذى تقل فينى مر�ض نف�سي �أنا مثل الع�سل
�صافى و(ماكِل) من حاللى ُطول ما احب ا َ
جلعِيث
ْ
يبط�ش ولكن ال قد امالها عقل
طبع الأ�سد
()34
والكلب ما يقنع ولو ي�شبع مكانه يف لهيث
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م���رور ف�ت�رة طويلة  ،خال����س :عاري القدم�ي�ن  :مدع�سي :
مدع�س النع���ل �أو اخلف ،تلت�صي :ت�شتعلَ ،م ْر َو�سِ ي :املرو�س
ه���و م���ا يو�ضع حت���ت الر�أ����س عن���د اال�ضطجاع وه���ي �صورة
بليغة �أن يجعل من اجلحيم و�سادته.
 . 2حمافظ���ة رمي���ة� :إح���دى املحافظ���ات اليمني���ة امل�شه���ورة
بفنونها وموروثها ال�شعبي املتنوع والوا�سع..
 . 3ال�شيخ حممد �صالح العر�شي -قائد �أ�سبق لل�شرطة الع�سكرية
 . 4ت�سم���ى ه���ذه الع���ادة (اله ََج���ر) وه���و تعب�ي�ر رم���زي ع���ن
االعرتاف باحلق والإن�صاف.
 . 5ي���ا رزح ظه���ري� :أي ال�سند واملعني الذي اتك�أ عليه� .سالح
العطف���ة :ن���وع م���ن �أن���واع الكال�شنك���وف ق�ص�ي�ر الت�صمي���م
يعترب زينة الرجل ويف نف�س الوقت �سالح حديث وفتاك..
أه�ل�ا مب���ن ج���اين� :أي �أه�ل�ا مبن ج���اء �إلى �أر�ض���ي ملبياً
ً �	. 6
مطلب االن�صاف..
 . 7قب���ح اهلل وجه���ك ي���ا الذلي���ل � :صيغ���ة ا�سته���زاء و�سخري���ة
مم���ن يخاف احل���رب ،ويفر منه وقت حاج���ة القبيلة له يف
�ساح���ات الوغ���ى .عاد بع���د احلراي���ب� :أي �أن بعد احلروب.
عافي���ة � :أم���ن و�س�ل�ام و�صح���ة وتعاي����ش ب�ي�ن النا����س .ب���ا
جتي���ك � :ست�أتي���ك.
 . 8ه���ي ا�س���م منطق���ة تق���ع عل���ى م�ش���ارف يرثب ،م���ن اجلهة
الغربي���ة وكان���ت ت�سم���ى الالب���ة الغربي���ة وه���ي مدخل غري
ر�سم���ي �أو مع���روف ب���ل كانت م�ضيق���اً خميف���اً ن�سجت حوله
الأحاديث ب�أن من دخل �أو مر منه ت�صيبه العفاريت واجلن
ومي���وت ،وقد دخل منها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ليبطل
�أحاج���ي امل�شرك�ي�ن ال���ذي كان���وا يتخ���ذون م���ن ه���ذا امل���كان
حمطة للخمور والل�صو�ص..
 . 9املقدْم  :تطلق يف اللهجات اليمنية على احلملة الع�سكرية
كثرية العدد و�أ َّ
متها جتهيزاً.
 . 10البالي���د  :لهج���ة دارج���ة تعن���ي بل���دان ،ومفرده���ا بل���د،
وتعن���ي منطق���ة جغرافية حمددة ويف هذي���ن البيتني داللة
مفاخ���رة تعن���ي �أن العري����س م���ن بلد الب���دّاع وم���ن يزملون
معه بينما العرو�س من بلد املخاطبني يف الزامل احلركي.
 . 11امل�صان���ع  :احل�ص���ون والق�ل�اع الت���ي تعتل���ي اجلب���ال،
والب�ش���ايل  :البن���ادق القدمي���ة .و����ش� « :أي����ش» وه���ي �صيغة
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ا�ستفهامي���ة ع���ن م���ا وراء فع���ل ك���ذا ..ف ّل���ت :ت���رك� .صبوح���ه:
فط���وره وجبة ال�صب���اح .مرت�سه :بناية م���ن الأحجار والأكيا�س
الرتابية بارتفاع ن�صف مرت ،وتكفي لأن يحتجب املقاتل خلفها،
ويواجه عدوه بالر�صا�ص ،ويحمي نف�سه من ر�صا�ص العدو..
 - 12ذي :الذي ،ا�سم مو�صول مبعنى «مَن» ملوحه :زايد امللح،
وفيه���ا �إ�ش���ارة �إلى تعبري �شعبي ميني �أ�صي���ل( ،م ْلح الرجال) �أي
�أن الرج���ل اململ���وح زاي���د يف قيم اجلمال الرجولي���ة والبطولية،
وم���ن ناحية �أخ���رى فيها �إ�شارة �إلى حت���دي اخل�صم ،فطعم هذا
الرج���ل الزاي���د امللوح���ة �أ�صب���ح ال يطاق فقد �أغل���ق على خ�صمه
�أو حا�ص���ره و�س���ط بيته ليلة كاملة ،و�س َّمه و�ش��� ّل عقله �أي �أرعبه
و�أفقدَه �صوابه.
 - 13النت���ه� :إذا �أن���تُ .ت َب���ا  :تري���د .الظف���ر :الن�ص���ر .فا�سرتوع:
اجم���ع الرج���ال وانتظ���ر .حم���ران العي���ون :مث���ل �شعب���ي مين���ي
�ساي���د يطل���ق عل���ى الرج���ال ال�شجع���ان� .صمي���ل �أح���دل  :ع�صى
غليظ���ة حدب���اء من ك�ث�ر ا�ستعمالها .الق���رون :تدل هن���ا للعدو
املغ�ت�ر بنف�س���ه ،و�أنه �أ�صب���ح له قرون كق���رون الث�ي�ران الهائجة
ويجب ك�سرها..
عجات العول :ح�شود العيال من ال�شبان �أ�صحاب ال�سواعد
ّ - 14
الفتي���ة .ال�ص���اغ يطل���ق عل���ى الف�ض���ة وه���ي م���ادة الر�صا����ص.
يتق���ارح :انفج���ارات الر�صا����ص� .أظب���ار احل�ص���ون :ت�شاريفه���ا
العالية.
و�صون �أو تبلغون عني هذه الو�صية
� - 15أنت���و� :أنت���م .تو�ص���واُ :ت ُ
ل���كل ت���الٍ م���ن الأجي���ال .ال�ص���اغ امل�شم���ع :الر�صا����ص املخت���وم
بال�شم���ع مل ي���زل جدي���داً .واله���م جت�ل�اه الرج���ايل� :أي �أن
الرج���ال عندما جتتم���ع وحدها جتلي هموم القبيل���ة �أو تنت�صر
للمغبون واملظلوم منها .اخوتك� :إخوانك .قيرّ ُ :م َّر..
 - 16الط���وارف :جم���ع ط���رف� ،أي ق���رى القبيل���ة التي تقع على
ح���دود ال ُقبِ���ل الأخ���رى� .س���ارف :معت���دٍ �أو م�س���رف يف امل�شاغبة.
اجلرام���ل :ن���وع م���ن البن���ادق الأ�صيل���ة .حالي���ات :ذات ج���ودة
�صناعي���ة دقيق���ة .والرقوم :جمع رق���م� ..أي �أن هذه البنادق ذات
�أرقام تدل على جودتها..
 - 17كي���ف النق���ا يف �ضيفك���م !!  :ا�سل���وب ا�ستفهام���ي مبط���ن
بالعت���اب والأمل ال�شديدي���ن .ماح���د  :ال يوج���د �أح���د� .ش���ي:
لفظ���ة زائ���دة تع���ود لفع���ل يقط���ع ،لكنه���ا تع���زز النف���ي يف بع�ض
اللهج���ات اليمني���ةُ .ج ُنوب���ه� :أي �أكتاف���ه وفيها دالل���ة عن وحدة
اجل�سد اليمني.
 - 18لجَ ْ ���ل :لأج���ل .ح ّكمتك���م� :أي فو�ضتك���م يف حك���م الق�ضي���ة
لإر�ضائك���م مب���ا ترون���ه �سيج�ب�ر ال�ضرر ال���ذي ح�ص���ل .الزكان:
جم���ع زك�ي�ن وه���و من يتمت���ع بقيم الكم���ال العقل���ي ،ال�سالطني

74

أدب شعبي

العق�ل�اء .م���ا ق���ط ح���د  :ال يوج���د �أح���د ق���ط� .س��� ّوى  :حك���م.
املحد����ش :الدي���ة املتعارف عليه���ا م�ضروب���ة يف  ،11وهذا عرف
قبل���ي مين���ي معروف .جا :جاء .الأحمر و�سنان  :من �أبرز رموز
القبائ���ل اليمني���ة .ط���ول العوائ���د  :عل���ى م���ر الأي���ام والظروف
املعت���ادة ال يكتم���ل عزن���ا �إال بعزك���م وم�ساندتكم لنا .وه���ذه �أبلغ
�ص���ور التعبري عن قيم التكامل القبل���ي .قايف :تعني واجب لكم
االع�ت�راف به���ذا ال���دور .وال :و�إ ّال ف�صاحبك���م كان خمطئ���اً ومل
حت�صل احلادثة من فراغ.
ُ - 19
ال�شم ْي َز ْر :قطعة من ال�سالح بني الكال�شنكوف وامل�سد�س.
� - 20إن حد � :إذا يف �شخ�ص ما .م�شى بالقاع :التوا�ضع واحرتام
النا����س� .سرن���ا ب���ه  :م�ضين���ا مع���ه .دال :بب���طء وراح���ة .و�إن حد
خ���رج :تعن���ي و�إذا جت���اوز �شخ����ص م���ا �أع���راف القبيل���ة و�أ�ص���ول
التعام���ل م���ع �أبنائها ك�أن يتطاول عليه���ا .ام� :أل التعريف ،وهي
�شائع���ة اال�ستخ���دام ل���دى بع����ض القبائ���ل خ�صو�ص���ا التهامي���ة
ال�سواحلية .فمعنى « امليل امظليم» :الليل احلالك املظلم.
 - 21ي���ا مول���ى :ي���ا �صاح���ب« .ثره» جبل �شام���خ يطل على �أبني
وينخ ��رط م ��ن ب�ي�ن �شواخم ��ه و�شعاب ��ه نقي ��ل ث ��ره الأ�سفلت ��ي
كواح���د م���ن �أ�صعب الط���رق اليمنية و�أطولها انح���داراً� .شفني:
�إعل���م �أين� .سن���ان القبيل���ه� :أي رم���ح القبيل���ة �أو ن�صله���ا .وان���ت
انت�س���ب ال �ش���ي� :أي و�أنت �أذكر ن�سبك �إذا لك ن�سب يعرف كو�سام
ن�سبي.
 - 22ي���ا ذي :ي���ا مَ���ن .بدع���ت :ب���د�أت بالزام���ل .هيام���ك بالهي���ام
� :صيغ���ة �سخري���ة م���ن ق���ول احلميق���اين� ،أي �أنه���ا عب���ارة ع���ن
ته���اومي .جنم العواذل :داللة عل���ى الرفعة واملكانة التي حتظى
بها قبائل العواذل.
 - 23ذي ال غزى � :أي مَن �إذا ذهب يف غزوة� .أعداه  :معاديه �أو
�أعدا�ؤه .الن�سام :جمع ن�سمة وهي النف�س �أو الروح.
 - 24الك ْور اله�ضبة التي تعلو كل ما حوله ،وقد تعني من فعل
(ك��� ّور) �أي ق���وة يف االنق�ضا����ض عل���ى ال�شيء العج���ي :تدل على
احل�ض���ور الق���وي كم���ا يقال ع��� ّج ال�سي���ل �أي دفر وان�س���اب بقوة..
والعج���ة �ضجة النا����س يف املعركة �أو العمل ،وهذا تف�سري مقارب
من املعجم اليمني يف اللغة والرتاث ملطهر االرياين..
 - 25هان���ا :ه���ا �أن���ا .منعك :املن���ع �أ�ستجري مبنعتك ومكانتك يف
القبائل .ال يجزع :ال مير علي الباطل
 - 26باحمِ ْل� :س�أحمل .مطي ّة :جمل بحمله.
« - 27ا�سبيل» «املنا�سح»  :منطقتني بني رداع وعن�س على حدود
قبائ���ل قيف���ة� .سلطان�ش� :سلطانك� ،أي كب�ي�ر قومك ،واخلطاب
للحيود� ،أي اجلبال .حمـد :ال �أحد.
 - 28ي���ا احلي���ود ال�س���ود  :نداء خاطب احلي���ود ال�سوداء �أو اجلبال

ال�صخري���ة ال�سوداء وفي���ه �إيحاء من احل���زن ال�شديد ،ذي بذل:
ال���ذي وه���ب حيات���ه رخي�صة يف �سبي���ل حفظ ما �أودع���ه �صديقه
عن���ده .الب���ل :تعن���ي الإبل وه���و م�سم���ى الإبل يف لهج���ات بع�ض
املناطق اليمنية..
ُ - 29ق ِل ْ���ي  :اخ�ب�ري .ب��� ّرد� :أي �أطف�أ ن�ي�ران القلوب التي ت�شتعل
حزناً على مقبل �أحمد..
 - 30اجلابي :الذي يجبي الزكاة وميثل رمز �سلطة الإمام.
 - 31ي���ا ذي ال�شوام���خ ذي بديت���ي :يا هذه اجلب���ال التي تتبدين
�أمامن���ا يف الأف���ق .ما�ش���ي عل���ى ال�ش���ارد :ال يالم من �ش���رد خوفاً
من الإمام..
 - 32حيد الطيال :جبل �شاهق يف خوالن .ما باجنمهر قط� :أي
م���ن امل�ستحي���ل نعل���ن ان�ضمامنا للنظ���ام اجلمه���وري .خال�ص:
نهائياً
َ - 33ق َف���ا :يف���وق �أل���وان الأ�سلح���ة .املي���ج ،اليو�شن ،اب���و مروحة،
ال�س���ودَ ،
ال�ش��� ْرف ،املي���م ون :كله���ا �أ�سم���اء ذخائ���ر وقاذف���ات
وطائرات وبنادق كانت �أداة احلرب يف ذلك الزمن.
�ُ - 34سبل���ة ال�س���ارق تو�شو����ش :فيه���ا تعري����ض وت�شبي���ه �ضمن���ي
اكتف���ى ب����أن يجع���ل لل�س���ارق �سبل���ة :الذ َن���ب �أو الذي���ل ،وه���ي
م�أخ���وذة م���ن مثل �شعبي ميني يق���ول� :إذن ال�سارق تو�شو�ش� ،أي
حتدث �أ�صوات لعلمها مبا فعل �صاحبها� ..أ ّينْ طلي :الطلي هو
الكب����ش ،وال�صيغ���ة اال�ستفهامية مثل �شعبي �أي�ض���اً يحكي ق�صة
�شخ����ص ُ�سرق كب����ش ،فعمد �إلى الطريق م�ستوقفاً كل واحد من
امل���ارة ب�س����ؤال تهكمي غ�ي�ر مكتمل� :أنت ال���ذي؟!! فكان اجلميع
مي���ر ب�س�ل�ام وال يع���رف م���ا ي���رد علي���ه ،و�إل���ى �أن و�ص���ل �أحدهم
�أم�سك���ه كغ�ي�ره� :أنت ال���ذي ؟؟! فرد عليه � :أ ّي���ن طلي ؟! ف�أدرك
�أن ��ه الل�ص فقب�ض علي ��ه .اجلعيث :ال�شيء ال ��رديء �أو املخلوط
ب�شيء غري مقبول.

المصادر والمراجع :

•كت���اب الزامل يف احلرب واملنا�سب���ات مل�ؤلفه �صالح بن احمد بن
نا�صر احلارثي
•املعج���م اليمن���ي يف اللغ���ة وال�ت�راث ح���ول مف���ردات خا�صة من
اللهج���ات اليمني���ة – املجل���د الأول والث���اين مل�ؤلف���ه العالم���ة
مطهر بن علي االرياين.
•الثقاف���ة ال�شعبية مل�ؤلفه ال�شاعر والناقد املفكر الكبري اال�ستاذ
عبداهلل اهلل الربدوين
•كتاب ق�صة الأدب يف اليمن – ال�شاعر والأديب املنا�ضل الكبري
احمد حممد ال�شامي
•اليمن من الباب اخللفي -كتاب من �أدب الرحالت للم�ست�شرق
الأملاين هانز هولفرتيز

•منت���دى هم�س���ات مياني���ة ن�ش���ر املو�ض���وع حت���ت عن���وان (الف���ن
الزوامل���ي -ف�ص���ل م���ن كت���اب فن���ون الأدب ال�شعب���ي -مل�ؤلف���ه
ال�شاعر والناقد املفكر الكبري اال�ستاذ عبداهلل اهلل الربدوين):
http://www.vb.hmsatyen.com/showthread.
php?t=9355

•مق���ال بحثي مطول ن�شر حتت عنوان (اللغز والكناية والرمز
 ..ت�شع���ب الزامل يف احلي���اة  )3يف موقع وكالة الأنباء اليمنية
�سب����أ (�سب�أن���ت) للباحث والكاتب غم���دان ال�شوكاين http:// :
www.sabanews.net/ar/news117537.htm

• مق���ال بحثي مطول ن�شر حتت عن���وان (قدمي قدم الإن�سان..
الزامل ..وحدة ال�صف وقوة اجلماعة )1يف موقع وكالة الأنباء
اليمني���ة �سب����أ (�سب�أنت) للباح���ث والكاتب غم���دان ال�شوكاين :
www.sabanews.net/ar/news117318.htm

•منتدي���ات حريب بيحان http://www.hreeb-bihan. :
com/vb/threads/hreeb6642
•منتدي���ات حريب بيحان http://www.hreeb-bihan. :
com/vb/threads/hreeb6642

•مقال بحثي مطول ن�شر حتت عنوان (تفرده بال�شل يف اجلموع
الزام���ل ج���ذوره يف نواة الأ�س���رة جعله متع���دد الأغرا�ض )2يف
موق���ع وكال���ة الأنباء اليمنية �سب����أ (�سب�أن���ت) للباحث والكاتب
غمدان ال�ش���وكاين http://www.sabanews.net/ar/ :
news117384.htm

•منت���دى بيح���ان (ق�ص���ة ال�شهي���د عل���ي نا�ص���ر القردع���ي –
رحم���ه اهلل)http://www.hreeb-bihan.com/vb/ :
threads/hreeb12586

•الدكت���ور عبدالعزي���ز املقال���ح يف عم���وده اال�سبوع���ي «وم�ضات»
املن�ش���ور يف �صحيف���ة � 26سبتم�ب�ر الع���دد  1589حت���ت
عن���وان «م���ن �أع�ل�ام احلرية:املنا�ض���ل عبدال�س�ل�ام �ص�ب�رة
يتذكر(تذك���ر النا����س االخب���ار ه���و جوه���ر م���ا يجعلن���ا ب�شراً):

h t t p ://w w w .2 6 s e p t .i n f o /s t a r t /i n d e x .
_php?option=com

مصادر الصور

1. http://media.albayan.ae/khalidkhalifa/decor/114.jpg
2. www.upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
331//Shaharah_bridge.jpg

الزام ــل ..أشهـر أجناس األدب الشعبي في اليمن

75

صيف  2015العدد 30

األدب الشعبي:
الماهية والموضوع
()1

أسامة خضراوي
كاتب من المغرب

•الأدب ال�شعبــي:
األدب الشعبي هو المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية لحياة مجتمع من المجتمعات ،وهو شكل
من أشكال اإلبداع الشعبي المتعددة ،فهو جزء من كل ،هناك الموسيقى الشعبية ،والرقص الشعبي،
والفن التشكيلي الشعبي ،...إلى جانب األدب الذي هو مجال هذا البحث.
ودراسة األدب الشعبي يجب أن تبقى متطورة ومستمرة ،حتى تواكب التطور الحضاري «التكنولوجي»،
{ فكلما زادت التقنية العلمية تقدما زادت الدراسات التراثية تألفا ووضوحا على عكس الفكرة الشائعة
بأن الثانية تطغى على األولى وتؤخرها})1(.
واألدب الشعبي كما يعرفه المستشرق اإليطالي «جوفاني كانوفا»{ :هو األدب الشائع في الطبقات
التي تسمى عادة بشعب أو عامة ،وله ميزات خاصة به في بعض األحيان ومشابهات مع األدب
(الكالسيكي) ،ويستعمل اللهجة المحلية أو لغة شبه فصيحة ،سهلة فيها تعابير كثيرة باللغة
العامية( .})2فهو ابن البيئة التي ينشأ فيها ،وهو حصيلة ما يكسبه األفراد من تلك البيئة ومن
الجماعات التي يتعايشون معها ،وهو اإلشعاع الحساس الذي يصور حياة المجتمع ،وينفذ إلى أعماقه.
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�أ-امل�صطلـح والداللــة:
يعد الأدب ال�شعبي مو�ضوعا من املو�ضوعات التي
تنتمي �إلى الرتاث ال�شعبي باعتباره من �أبرز مو�ضوعاته،
و�أكرثها عراقة ،و�أوفرها حظا من البحوث والدرا�سات،
ولكي ن�صل �إلى تو�ضيح �أبعاد مفهوم الأدب ال�شعبي ونف�ض
الغبار عن جتلياته.
فالأدب ال�شعبي غني بالرموز التي تك�شف عن جتارب
الإن�سان مع نف�سه ومع الكون من حوله ،وال عجب بعد
ذلك �إذا قلنا� :إن العامل كله يتحدث من خالل هذه الرموز،
فحني تعوز النقاد القدرة على تف�سري ن�ص من الن�صو�ص
الأدبية يربطونه باملعطى الأ�سطوري وباملعطى ال�شعبي
الذي يعد املخرج الوحيد لتف�سري ما يغم�ض ،ولعل �أ�سا�س
الرمز يف الأدب هو العودة �إلى املعطيات ال�شعبية والإحالة
()3
�إليها.
ف�إ�ضافة كلمة �أدب �إلى م�صطلح �شعبي تعني (:الدخول
بال�شعبيات املتوارثة �إلى مرحلة ال�شكل الفني وامل�ضمون
الدرامي لهذا املوروث ال�شعبي املتوارث)( )4واحل�صيلة �أن
الأدب ال�شعبي ينتمي جذريا لرتاث املجتمع .بل يحمل
تراث �أمة ب�أكملها ،ينمو بنموها ويتطور بتطورها ،فالأدب
ال�شعبي:
( تراث ثقايف وتاريخي وفكري فهو الذي ينتقل بفكرة
الأمة وعاداتها وتقاليدها وحكاياتها وق�ص�صها و�أن�سابها
ومعتقداتها من جيل �إلى جيل) )5(.
ويعتمد الأدب ال�شعبي ( الرواية واحلفظ ) ( )6يف
انتقاله من جيل �إلى �آخر ،معتمدا على خا�صية مهمة
وهي (جمهولية امل�ؤلف ) ( ،)7التي تقت�ضي �أن يكون املبدع
حامال لهموم ال�شعب ،وهكذا تكون (عملية تناقل الن�ص
ال�شعبي عملية �إبداعية )( )8فيكون الن�ص الإبداعي يف
حركة م�ستمرة من التجديد.
كما يتمتع الأدب ال�شعبي بخا�صية �أخرى وهي اعتباره
()9
(الكلمة املعربة عن وجدان ال�شعب ب�صورها املختلفة)
فهو ال يعرب عن وجدان فردي �أو عن جتربة فردية ،ولكن
عن جتربة اجلماعة و�أي�ضا عن ( فكرة اجلماعة ،في�صبح

بذلك �ضمريها املتحرك ...ووجدانها املعرب عن جتربتها
احلياتية وموروثاتها و�آمالها و�آالمها)(.)10
و�أهم ما يالحظ �أن للأدب ال�شعبي ت�سميات متعددة،
ف�أحيانا ي�سمى ( لأدب ال�شعبي �أو الأدب ال�شفاهي (Oral
� )littératureأو الفن اللفظي (� ،)Verbal Artأو
الأدب التعبريي )Expressive littérature)11
وهناك من يعطيه تعريفا كامال ب�أنه هو( الأدب املجهول
امل�ؤلف ،العامي اللغة املروي �شفاهيا ،املعرب عن ذاتية
الطبقات ال�شعبية الدنيا ،املتوارث عرب الأجيال) (� )12أو
هو (امل�أثورات ال�شعبية جلها (الفولكلور)� ،أو بع�ضها مما
يعتمد على اللغة �أ�سا�سا ،كالق�ص�ص ،وال�شعر والأمثال
والألغاز ،وما يليها) ( )13وهو بهذا التعريف يكون يف مقابل
الأدب الر�سمي فهو املعلوم امل�ؤلف ،الف�صيح اللغة ،املدون،
املعرب عن ذاتية الفرد قبل اجلماعة ،الرائج عن طريق
الكتابة والطباعة والن�شر ،ورغم هذه الفوارق ال�سطحية
يبقى الأدب ال�شعبي هو الأدب الذي يعرب عن وجدان
اجلماعات ال�شعبية ويتح�س�س هواج�سها وهمومها
وطموحاتها ،ويدعم متا�سكها ،كما يحاول التعبري عن
حمطة جتارب املجتمع ،وبهذا نكون قد �أخرجنا كلمة
«�أدب» من مدلولها اللغوي الذي يعني «الت�أدب» �إلى
مدلولها اال�صطالحي احلديث الذي يق�صد به «فن
يهدف �إلى الإمتاع والتثقيف» (� )14أي ذلك الأدب الذي
ي�ستمد مو�ضوعاته من احلياة فيطلعنا على جتارب
الآخرين وي�ضيف �إلى خرباتنا خربات جديدة ،ن�ستغلها
ون�ستفيد منها يف حياتنا اليومية.
�أما املق�صود بال�شعب فقد}ق�صر بع�ضهم هذا املفهوم
على الفالحني و�أهل الذين احتفظوا بالعادات و�آداب
اللياقة القدمية والذين ت�سيطر عليهم العاطفة فكرا
()15
و�سلوكا{.
والبع�ض الآخر ق�سم املجتمع �إلى }(�شعب) يتداول
�أفراده فيما بينهم للأغاين والق�ص�ص والأمثال وغريها.
مما يتذكرون من املا�ضي ال�سحيق ،ثم �إلى (خا�صة) �أي
املثقفون ثقافة م�ستمدة من الكتب{( )16وهنا جند مفهوم
ال�شعب يرتكز �أ�سا�سا على ا�سا�س جغرايف �أو تاريخي �أو

األدب الشعبي الماهية والموضوع

77

صيف  2015العدد 30

فكري ،واملغرب بلد غني بفنونه وثقافته املوروثة عن
�أ�سالفه وي�ؤكد هذا (يعقوب جرم) بقوله }:هو الأدب
ال�صادق الذي يخرج من الروح ال�شاعرة يف �صورة كلمات،
فهو ينبع من دافع طبيعي ،ومن امل�شاعر الفطرية التي
()17
تعي�ش داخل الإن�سان{.
ب-مو�ضوعات الأدب ال�شعبي:
لقد تباينت االجتاهات واختلفت يف حتديد مو�ضوعات
الأدب ال�شعبي الفرعية التي تندرج حتته ،وميكن �أن
ن�ستو�ضح ذلك من خالل عر�ض ثالث ت�صنيفات رئي�سية
ملو�ضوعات الأدب الفرعية عند كل من ر�شدي �صالح ونبيلة
�إبراهيم ،وريت�شارد دور�سون.
يذكر ر�شدي �صالح �أن من بني الأنواع الأدبية
ال�شعبية الأنواع التالية:
•املمثل
•اللغز
•النداء
•النادرة
•احلكاية
•التمثيلية التقليدية
•الأغنية
()18
•املوال.
�أما نبيلة �إبراهيم فقد قدمت ت�صنيفا لأبرز الأنواع
الأدبية ال�شعبية كما يلي:
•احلكاية ال�شعبية.
•احلكاية اخلرافية.
•اال�سطورة.
•الأ�سطورة الكونية
•�أ�سطورة الأخبار والأ�شرار.
•املثل
•اللغز
()19
•النكتة.
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ون�أتي يف النهاية �إلى تق�سيم ريت�شارد دور�سون ،يحدد
فيه الأنواع الآتية:
•احلكايات ال�شعبية.
•الأغاين ال�شعبية.
•�أهازيج الطقو�س الدينية.
•الألغاز.
•الأهازيج.
•الأ�سطورة.
•الأمثال.
()20
•النكثة.
�إن الأهم يف عر�ض هذه الت�صنيفات هو حماولة الك�شف
عن �أهم املو�ضوعات الفرعية للأدب ال�شعبي ،لكن املالحظ
�أن تراثنا ال�شعبي املغربي فقري يف بع�ض الأنواع من الأدب
ال�شعبي التي مت ذكرها يف هذه الت�صنيفات ،وميكن �أن
تقرتح �أهم الأنواع الأدبية ال�شعبية املعروفة داخل املغرب
هي كالآتي:
•ال�سرية ال�شعبية.
•احلكاية اخلرافية.
•الأ�سطورة.
•النكتة.
•الألغاز
•الأمثال.
•الأهازيج.
•الأغاين ال�شعبية.
•الأمداح النبوية.
�إن هذا هو ر�أي م�ستخل�ص من الواقع املغربي ،فب�إلقاء
نظرة فاح�صة على حمتوى الأدب ال�شعبي ،جند �أن
احلكاية ،وخا�صة احلكاية اخلرافية كانت وما تزال من
�أبرز الفنون القولية تعبريا عن �أحوال املجتمع املغربي.
فهي جت�سد حقائق و�أحداث تدعو لالعتبار بها� .إذ
تعد احلكاية اخلرافية هي �صلب الأدب ال�شعبي الذي

}يحمل تراكمات وخربات ال�شعوب على مر التاريخ
منذ املرحلة البدائية يف حياة الإن�سان ،وعرب مراحل
تطوره وارتقائه احل�ضاري يف كل �أدوار احل�ضارة
()21
الإن�سانية حتى اللآن{ .
ولعل �أروع جمموعة عرفها العامل من احلكايات
اخلرافية منذ الع�صور الو�سطى هي املجموعة العربية
املعروفة با�سم « �ألف ليلة وليلة» و�أدخلت �ضمن الأعمال
ال�شعبية ،وهذا �أثر ب�شكل كبري يف الدرا�سات ال�شعبية،
ومن هنا امتزجت ب�آدابها ال�شعبية و�أثرث فيها ،و�إن ظلت
لكل �شعب من ال�شعوب �أ�صالته اخلا�صة يف رواية حكاياته
و�إبداعاته� } ،إذ حتمل �سماته القومية من ناحية ،كما
حتمل حدود ر�ؤياه الثقافية و احل�ضارية حلظة �إبداع
()22
هذه احلكايات اخلرافية من ناحية �أخرى{.
وعموما ،ف�إن درا�سة الأدب ال�شعبي هي مبثابة
ت�سليط ال�ضوء على التاريخ الثقايف للمجتمع املغربي
وهي }املدخل الأ�سا�سي لفحم الثقافة احلالية
()23
والبناء االجتماعي القائم{.
نظرا ملا ي�ضمه من } قيم نبيلة ورموز عميقة
الداللة تتج�سد عرب مكونات و�أدوات جمالية ومعامل
�أ�سلوبية غاية يف الروعة والإتقان)24( { ،واملجتمع
املعا�صر هو يف حاجة ما�سة لها و�إن كانت ب�صبغة جيدة.
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البيئة ودورها في بناء الشكل
الفني للقصص الشعبي بالمغرب
()1

حميد الجراري
كاتب من المغرب

لقد بات من باب المصادرات اليوم،
القول بارتباط الظاهرة األدبية بالبيئة
التي صدرت عنها ،سواء على مستوى
المعنى أم على مستوى المبنى.
وفي هذا الصدد لعبت البيئة
بمختلف تمظهراتها الطبيعية
واالجتماعية والثقافية ،دورا هاما
في صياغة الشكل الفني للقصص
الشعبي بالمغرب.
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�إن التحدث عن العالقة التي تربط املعطيات البيئية ب�شكل الق�ص�ص ال�شعبي
باملغرب يقت�ضي منا التوقف عند النقط التالية:

• ب�ساطة الق�ص�ص ال�شعبي املغربي:
يت�سم الق�ص�ص ال�شعبي املغربي ،العربي و الأمازيغي على ال�سواء ،بظاهرة
الب�ساطة.
وهي كما ال يخفى ،ظاهرة فنية م�ؤثرة مار�ست ت�أثريها على الق�ص�ص
أ�سا�س جما ٍّ
يل
ال�شعبي العربي ،بل و حتى العاملي( ،)1وا�ستحالت بحكم التكرار �إلى � ٍ
عام� ،ساهم ب�شكل حا�سم يف ر�سم �أهم مالمح احلدث وال�شخ�صية والزمان واملكان
و اللغة والبناء الفني…بيد �أن ال�س�ؤال الذي يلح بذاته و بقوة ،يف هذا املقام هو:
ما هي بواعث انت�شار الب�ساطة يف الق�ص�ص ال�شعبي املغربي؟
ميكن �إرجاع ب�ساطة احلكي ال�شعبي املغربي �إلى عاملني اثنني هما:
1.1ب�ساطة الق�ص�ص ال�شعبي املغربي يف حد ذاته ،ذلك �أنه منت َزع من
ال�شعب الذي يتميز �سواده الأعظم بالب�ساطة يف كل �شيء :يف منط عي�شه،
وطريقة تفكريه ،وطبيعة ثقافته ،بل و حتى يف �أحالمه وتطلعاته.

2.2نهج الرواة :فالراوي ،وهو ي�سرد حكايته ،يتمل َّكه هاج�س
واحد هو البلوغ باملتلقي/امل�ستمع �إلى �شط الإر�شاد
والن�صح والإفادة من املغزى املت�ض َّمن� ،أو امل�ص َّرح به،
يف الن�ص املحكي .ولكي يت�سنى له ذلك ينبغي �أن تكون
احلكاية جمردة عن كل تعقيد لفظي �أو معنوي.
يجنح �إذن ،كل من الراوي كمنتج للحكاية ،وال�شعب
كمتلق لها نحو الب�ساطة .ومن ثم فهما يدخالن ،و�إن ب�شكل
ين�ص ،على تب�سيط
ين�ص ،فيما ُّ
عفوي ،يف نوع من التعاقد ُّ
الن�ص احلكائي ال�شعبي.
والب�ساطة من جهة �أخرى ،متظهرت يف الق�ص�ص ال�شعبي
املغربي من خالل تركيز الرواة على �آليتني اثنتني هما:
 1.1عدم االحتفاء بال�صعوبات والإكراهات التي تعرت�ض
حتقق الفعل/احلدث .فهذا الأخري يتحقق حاال
مبجرد تفكري البطل يف حتقيقه( ،)2ومن ثمة فالراوي
ال يعب�أ باحلدث يف حد ذاته و�إمنا مبا ينطوي عليه من
مقا�صدَ ،وما ي�ؤول �إليه من نتائج ،ت�شكل يف جمموعها
املح�صو َل الأخالقي الذي ميكن عده ال َّأ�س الذي ترتكز
عليه احلكاية.
 2.2اتكاء الرواة على االقت�صاد اللغوي الذي يتم على
م�ستوى املفردات و اجلمل و الرتاكيب…بل �إن الراوي
ال يتح َّرج يف توظيف فعلني متتاليني ،ي�شكل الأول
املقدمة ،والثاين النتيجة على الرغم من بعد ال�شقة
()3
بني املقدمة والنتيجة.
ولتو�ضيح كيفية اال�شتغال الن�صي للآليتني ال�سابقتني
نورد املثال التايل:
 يف حكاية« :الفاهمة»()4يرغب ال�سلطان معرفة ماذايقول املاء عندما َي ْغلي ،فيكلف وزيره بالبحث عمن ي�شبع
ف�ضوله ،ويخرجه من حريته� .إن عملية البحث ال بد و�أن
ت�ستغرق وقتا وجهدا معينني� ،إال �أن الراوي يحمل فع َل البحث
قلب} َي ْب َح ُث{،
ونتيج َته يف ب�ضع كلمات هيْ :
«م َ�شى ل ْوزي ْرَ ،تا ْي ْ
()5
وهو ْ
يدق على واح ْد الدا ْر».
وبعدما عرث على ال�شخ�ص الذي فك اللغز ،وكان فتاة،
يخرب الوزي ُر ال�سلطان بذلك ،فيقرر هذا الأخري الزواج بها.
يقول الراوي« :هو الوزي ْر ْم َ�شى عن ْد ال�سلطان وتا واحد

()2

ما عرف ا َ
حلل ،هو ْي ُقولي ْه دَاك�شي اللي قالت البنت}�أَ ْخبرَ َ ُه بمِ َا
()6
وجهَا ال�سلطان».
َقا َلتِ البِنت{ هو ي ْت َج ْ
يف كالم الراوي ال�سابق ثالثة �أفعال�/أحداث هي:
 1.1ذهاب الوزير �إلى ال�سلطان.
�	2.2إخباره بنتيجة البحث.
 3.3زواج ال�سلطان بالفتاة اجلميلة الذكية.
�إن الأفعال ال�سابقة ال بد و�أن ي�ستغرق �إجنازها وقتا معينا،
�إال �أن الراوي نحا منحى التب�سيط ،وابتعد عن كل التواء �أو
تعقيد ،فقدَّم كل هذا جممال ومكثفا ،دون �أن يكلف نف�سه عناء
التف�سري�أو التحليل �أو التعليل .وهو هنا مدفوع ،عن ق�صد �أو
بدونه ،برغبة نحو الب�ساطة ،بيد �أن الب�ساطة هنا لي�ست جريرة
حت�سب على الق�ص�ص ال�شعبي ،بقدر ما هي نزوع جمايل �شعبي
ي�ضمر عمقا فنيا وثراء دالليا كبريا قد تفتقر �إليهما الكثري
من الن�صو�ص الأدبية الر�سمية.
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•االفتتاحية:
ي�سمي فردري�ش فون ديرالين االفتتاحية بـ»قانون البداية»( ،)7وهي عبارة عن جملة/جمل منطية تتموقع يف بداية احلكاية .وعلى
الرغم من اختالف هذه اجلمل لفظا وتركيبا ،فقد حازت ن�صيبا متزايدا من االهتمام من لدن رواة ال�سرد العربي ،نظرا ملا ت�ؤديه من
�أغرا�ض ،فبالرغم من �أن امل�سافة القولية لهذه البنية ال تتعدى اجلملة الأولى من الن�ص ال�سردي� ،إال �أنها ا�ستطاعت �أن تفر�ض ذاتها
وتتحول �إلى تقليد فني التزم به ال�سرد العربي القدمي ،عاملا كان �أو �شعبيا.
جملة االفتتاح �إذن� ،أو اجلملة الطق�س ،phrase rituelle(8)8واقع ن�صي ال منا�ص منه يف الق�ص�ص ال�شعبي كيفما كانت جن�سيته �أو
جن�سه .و�إذا نحن عرجنا على افتتاحيات احلكاية املغربية ف�إننا جندها تتنوع �صوغا وتختلف بناء ،وذلك تبعا للمناطق التي تنحدر
()9
منها .فلنت�أمل االفتتاحيات الواردة باجلدول التايل:

احلكاية

االفتتاحية
قال ليك �آ�سيدي واحد الراجل كانوا…

ْل َوا ْكلَة ْولِي ْدهَا

()10

قا ِّل ْ
يك هذا واحد امللك َم ْر ُتو}امر�أته{ كانت…

()11

هذا واحد ال�سلطان…

()12

َحجِ ي ْت ُك ْم على واحد البنت…

()13

َحجِ ي َت َك على واحد…

البنت ال َّز ْي ُزو َنة}اخلر�ساء {
ال ْطلَ ْع من املرا و ْي َ
الراجل ْي َ
ال هْ َب ْط من املرا

قلعة ال�سراغنة

عي�شة واحلوتة

قلعة ال�سراغنة

البنت العاملة

هذا �سيدي كان واحد…

()17

قا ِّل ْ
يك �أ�سيدي َكاينْ واحد…

()18

فقدمي الزمان-واهلل علم-على ما تا يقولوا النا�س-
()19
كيحكيو لينا بحال هكذا-واهلل وعلم-هذا واحد…
واحد الغني كانت عنده فتاة…

()20
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اجلديدة
قلعة ال�سراغنة

و�سانْ يف حجر َل َّ
كان اهلل ْف ُك ْل ْم َكانْ ْح َتى كان ا ْ
بالنا�س }�أَكِي ُد للنا�س{
ال اللوز َل ْبهية ْندي ْرهَا
ال�س َ
حل َبقْ �أو ُّ
ْ
()14
وما ْيدي ْرهَا َح ْد ب َيا
النبي عليه ال�سالم التي كانت واحد…
كان اهلل ْف ُك ْل ْم َكانْ ْح َتى كان ا ْ
و�سانْ يف حجر
ال�س َ
حل َبقْ �أو ُّ
النبي العدنان �سيدنا حممد عليه ال�صالة وال�سالم ا�ش �سبعة لبنات و�سبعات لوالد
()15
كان واحد…
()16

املدينة

مراك�ش
مراك�ش
قلعة ال�سراغنة

�سميميع الندى

دمنات

�أنا َف َّق ْر ُتو } �أَ ْف َق ْر ُتهُ{ و ْن َتا ْغنِي ْه

فكيك

�سيدي حممد ال�شريف

مراك�ش

ال َّلة عي�شة بنت التاجر وولد ال�سلطان

فا�س

�إن مالحظة �أولية للجدول ال�سابق جتعلنا ن�ستخل�ص
دون كبريعناء �أن هناك تعددا و اختالفا حا�صال على م�ستوى
اجلمل االفتتاحية� ،إال �أن ذلك ال مينع من الإم�ساك ببع�ض
القوا�سم امل�شرتكة التي جتمع بينها ،ذلك �أن هذه اجلمل
ال�سردية ينتظمها منطق واحد هو ال َّتجهيل ،فالراوي ال�شعبي
املغربي يعمل على ن�سبة احلكاية �إلى �شخ�صية جمهولة من
ناحية ،كما �أنه يعمد �إلى جتريدها من �أية م�ؤ�شرات زمانية
�أو مكانية ت�شدّها �إلى واقعها احلقيقيي /التاريخي من ناحية
ثانية ،ومن ثمة فق�صد الراوي هو حتييد حمكياته زمنيا،
ومنحها �أق�صى قدرة ممكنة على الت�أقلم يف البيئة االجتماعية
�أو الثقافية التي �أفرزتها �أو احت�ضنتها �أو ا�سرتفدتها ،وذلك
بعيدا عن �إكراهات الزمان واملكان ،مما يجعل ن�صه حمكيا
عابرا للأزمنة و اللغات و الثقافات.
ومن زاوية �أخرى ،ي�شي تعدد اال�ستهالالت وتباينها
ب�أنها «ال تفر�ض احرتامها على جميع من يحكي حكاية يف
جمتمعنا}…{ �إنها ال حتافظ على �شكلها التقليدي �إال عند
بع�ض الرواة من الرجال الذين تهمهم الأ�شكال املحددة يف
البدايات ويف غريها»( ،)21والدليل على هذا هو ما ُيالحظ
من تغيرّ ملحوظ على بنى هذه اجلمل ،ومن
ثم على داللتها ،من تباين بينّ �شكال وداللة
ومق�صدا ،بيد �أن كل ذلك مل مينع من حت ّول
هذه ال�سمة �إلى تقليد فني �سردي را�سخ عكفت
على بلورته و�صياغته وتكري�سه ،عنا�صر اجتماعية
وثقافية حذت بالراوي ب�أال َيـحف َل ب�شكل مفتتحه،

بقدر ما يحفل مبا �سيليه ،وكل ما ُينتظر منه هو �إثارة انتباه
املتلقي و�إعداده ذهنيا ونف�سيا وفنيا ،لتق ُّبل ما �سيرُ وى.
ومن االفتتاحيات الفريدة التي احتفظت لنا بها ذاكرة
الق�ص�ص ال�شعبي باملغرب ما جنده مبنطقة الريف ،حيث نعرث
على بع�ض الن�صو�ص التي ُت َ�صدَّر بجمل تقدميية ت�ستحق من
الناقد املتخ�ص�ص ،وخا�صة يف جمال جمالية التلقي� ،أن ينظر
�إليها بعني التقدير ،ملا تمَ نحه من �إمكانات قرائية وت�أويلية
مهمة .من اجلمل التي ُت ْ�س َتح�ضر يف هذا الباب نذكر متثيال
ال ح�صرا ،جملة« :حجيتْ ما جيتْ �َ ،س ْك ُ�سوا ْط َيازيتْ  ،ن�ش �أذ
ثاذ مارث ،كنوا ت�شم اتقين�صات (حكاية �صغرية ،الك�سك�س
بالدجاج� ،أنا �آكل ال�صدر و�أنتم ت�أكلون امل�ؤخرة) .ثم حلظة
ري ما ْت َخ ْ
اف ،ماراتودار �أتناف (�إذا
�صمت فينطق امل�ستمعون� :س ْ
()22
ن�سيت نذكرك)».
لعل �أول ما ي�سرتعي االنتباه و نحن نقر�أ هذه االفتتاحية،
هو اتكا�ؤها على ال�سجع� .إنها تعمد ،عفوا �أو ق�صدا� ،إلى
ت�شكيل مو�سيقاها الداخلية اخلا�صة التي ت�شبه� ،إلى حد ما،
املو�سيقى الت�صويرية التقدميية التي جندها يف بداية الأفالم
وامل�سل�سالت ،مو�سيقى ت�شتد وترية �إيقاعها
� ّ
أوتخف ،تبعا ل ّتغري املواقف والأحداث،
ال�شيء الذي من �ش�أنه �أن يمُ َْ�سرِح
الن�ص املروي وي�ضفي عليه م�سحة
من احلركية ،توقظ امل�ستمع الغافل،
وتعد ّه ملتابعة ما �س ُيحكى وتثمينه.

()3
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وعلى الرغم من ب�ساطة ا َ
جل ْر�س الذي حتدثه
�صيغ البداية ،ف�إن مو�سيقاه «ب�سيطة الرتكيب ،ذات
الأنغام اجل َّذابة ،ن�ستمتع بها يف العادة �أي�سر من
املو�سيقى املركبة �أو معقدة الرتكيب ،التي ت�ستلزم
()23
منا قدرا �أكرب من االنتباه لال�ستمتاع».
واالفتتاحية الأمازيغية مرة �أخرى ،وكما
نالحظ يف النموذج الذي قدمناه ،هي عملة
ذات وجهني .الأول يحمل �سمة الراوي .والثاين
يحمل �سمة املتلقي .فالراوي ال ي�شرع يف �سرد
حكيه �إال بعد �أن يتلقى التطمني والت�شجيع
من املتلقني .ومن ثم فهو يطرح ميثاقا acte
يرجو امل�صادقة� ،شفهيا عليه ،ومبقت�ضاه يتكفل
هو بالرواية ،يف حني يتوجب على امل�ستمعني
�إبداء اال�ستعداد ،لي�س لل ّتلقي والتفاعل فح�سب،
و�إمنا للم�شاركة يف بناء احلكاية وروايتها �أي�ضا.
وعليه فامل�ستمع ،يف احلكاية الأمازيغية ،لي�س
من النوع ال�سلبي الذي يقت�صر دوره على التلقي
واال�ستهالك فقط ،و�إمنا هو ّ
متلق فاعل �أي�ضا،
ويحتفظ لنف�سه بحق تقومي الراوي �إذا زاغ عن
جادة ال�صواب.
وهكذا يتحول امل�ستمع يف احلكاية �إلى را ٍو
ميتلك فاعلية خ َّ
القة ُتخوله لأن يتمتع بكل
جدارة بكامل حقوقه ال�سردية .من هنا يغدو
الن�ص املروي/امل�شروع ملكا �سرديا مُ�شاعا ي�شرتك يف ت�شييده،
و متل ّكه �أي�ضا ،كل من الراوي وامل�ستمع على حد �سواء .ولعل
ف�سر ُجنوح بع�ض االفتتاحيات �إلى ا�ستح�ضار املتلقي،
هذا ما ُي ّ
وذلك عرب املراوحة بني توظيف �ضمري املتكلم املفرد «�أنا»
و�ضمري املتكلم اجلمع «نحن» .وق�صد الراوي من راء كل هذا
هو ممار�سة نوع من ال َّتعومي لـ»الأنا» داخل الـ«نحن» ،وذلك
على نح ٍو ميكنه من خماتلة املتلقي و�إقحامه ن�صيا وم�شاركته،
ولو جزئيا ،يف امل�س�ؤولية عن �صدق ما ُي�سرد من وقائع ،كثريا
ما ا ّتهم رواتها بالكذب والتخريف.
وبهذا املعنى ميكن عدُّ االفتتاحية �شكال من التعاقد
الوقائي الذي ُي�ص ّرح �أو يل ّمح� ،إلى �أن «ا ُ
الن�ص
خل ّبري َة» �أو َّ
امل�سرود عموماَ ،هو ٌ
تخييلي بحت� ،أو بعبارة �أخرى
عمل
ٌ
هو«كذب حقيقي» «� »mensonges vraisأو«حقيق ٌة كاذبة»
ٌ
 vrais faux mensonges.24ومن ثم فلي�س من حق
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()4

ال�صدق والكذب� .إال �أن
امل�ستمعني �أن يحاكموه مبنطق ّ
�إقراره ذاك مل مينعه من اللجوء يف اختتام بع�ض حكاياته
�ضرب من
�إلى اال�ستغفار( ،)25ظ ّنا منه ب�أن ما قام به هو
ٌ
الإثم املُ�شني ،لأن التق َّول �أو عد َم التحري يف حفظ اخلرب
ونقله و�إذاعته ،هو نوع من ال�سلوك املذموم ،دينيا واجتماعيا
وثقافيا.
وبا�صطناعه جلملة االفتتاح ،يكون الق�ص�ص ال�شعبي،
مدفوعا مب�ؤثرات دينية واجتماعية و ثقافية عديدة ،قد رام
�إلى حماكاة اخلرب و احلديث و املقامة والنادرة واخلرافة
وحكاية املثل…وهي �أجنا�س �سردية عُرفت ،يف ما عرفت،
بابتداعها لهذا الأ�سلوب ال�سردي العتيق الذي يعود بنا �إلى
مناخ ديني و �أدبي هيمنت عليه التقاليد ال�شفهية املرتبطة
برواية احلديث النبوي ال�شريف و ال�شعر اجلاهلي.
واحلكاية الأمازيغية ،مرة �أخرى ،ومن خالل املُف َت َتح

�سالف الذكر ،ارتبط �سردها وتلقيها بتقدمي �أنواع حمددة
من الطعام ي�أتي يف مقدمتها الك�سك�س ،الذي يعد من �أعرق
الأطباق املعروفة عند املغاربة ،و الذي ُّح َّف �إعداده وتقدميه
بطقو�س �سو�سيو -ثقافية تختلف من منطقة �إلى �أخرى.

ومبوازاة مع جملة االفتتاح حت�ضر يف الق�ص�ص ال�شعبي
املغربي ،والعاملي ب�صفة عامة ،بني ٌة �أخرى م� ِّؤطرة ت�أتي يف
نهاية احلكاية ،ت�سمى باالختتامية.

عامة تروم جتميع
و باعتبارها َ�شعاَ ِئ َر احتفالية �أ�سرية ّ
�أفراد الأ�سرة �أو العائلة �أو القبيلة ،بهدف املتعة �أو الرتويح
والت�سلية �أو الإفادة من املح�صول الأخالقي ،امل�ص َّرح به �أو
املت�ض َّمن ،فقد تخ ّلل رواية الق�ص�ص ال�شعبي تقدمي �صنوف
من الطعام وال�شراب تختلف باختالف الأم�صار والأقطار� ،إال
�أن ال�شاذ يف احلكاية الأمازيغية باملغرب هو كون احلديث عن
الطعام كان يف مفتتح احلكاية ال يف نهايتها كما �ألفنا ذلك يف
()27
نهاية بع�ض احلكايات العراقية( )26واملغربية.

عني الق�ص�ص ال�شعبي باالختتامية()28عناية خا�صة،
وهو يف ذلك مدفوع بذائقة الع�صر اجلمالية ال�سائدة ،التي
ا�ستطاعت �أن تفر�ض تقاليدها على املنجز احلكائي للمرحلة،
مُ�سرتفدة �أ�ساليبها وعنا�صرها الفنية من �أجنا�س �أدبية را�سخة
يف وجدان العربي و ثقافته؛ �أجنا�س �سرعان ما ه َّي�أت جمتمِ عة،
و �إلى جانب ال�شعر بطبيعة احلال ،بيئة ثقافية و�أدبية عربية
متميزة ،ومتمايزة� ،شكلت ما ي�صطلح عليه يوهان جوتفريد
هريدر( Johann Gottfried Herder )1803 -1744ب«روح
الع�صر»( ،)29الذي ميكن عَدُّ ه مبثابة املوجه العام للأدب،
�شعبيا كان �أم �أدبيا.
�إال �أنه وكما هو احلال بالن�سبة لالفتتاحية ،مل ميار�س
الرواة االختتامية كفعل �سردي مقد�س ،بدليل ا�ستغناء بع�ضهم
عنها ،وجلوء البع�ض الآخر �إلى جمل تعك�س عدم احتفالهم
()30
بهذا التقليد .فلنت�أمل اجلدول التايل:

والغاية من وراء هذا االحتفاء هو لفت اهتمام امل�ستمع
وا�ستثارته ذهنيا ونف�سيا .من هنا يغدو الك�سك�س يف احلكاية،
�أو الطعام ب�شكل عام ،معادال مو�ضوعيا للذة الفنية التي
ي�ست�شعرها املغربي وهو يقبل على ق�ص�ص كفيل ب�إ�شباع عقله
وبطنه ،ولو ب�شكل رمزي.

االختتامية

• االختتامية:

احلكاية

املدينة

لواكلة وليدها

القوا�سم – اجلديدة

جرادة و برطال

قلعة ال�سراغنة

جوج بنات

ال�شاون

زرقة مرقة

مراك�ش

َ�شا َر ْف وعَا َر ْف

دمنات

�أنا َف َّق ْر ُتو ونْتَ ْغنِي ْه

فيكيكـ

اللي دَا ْر �شِ ي ْي ِ�صي ُبو

فيكيكـ

()38

اللي ْ
اللح ْم عْ لَى ْم َرا ُتو
كال َ

فيكيكـ

!و ال�سالم)Ouassalam (39

اللة عي�شة بنتْ النجار

فا�س

()31

خبريتنا م�شاة مع لواد وحنا بقينا مع والد اجلواد
َ
وخ ِّلي ْت ُه ْم ْلهِي ْه ْوجِ يتْ َلهْنا

()32

ونا خليتهم مت و جيت

()33

وم َ�شا ْة َح َّجا ْيتِي مع لوا ْد لوا ْد وبقيتْ �أنا مع ْو َال ْد ا ْ
جلوَا ْد
ْ

()34

()35

و�صايف

()36

�ستغفر هلل �سبحانه �إال هو

وهنا حجايتي ْم َ�شا ْة مع الوا ْد ونا ْق َعدتْ مع ا ْ
جلوَاد

()37

�إيوا هذا هو
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من االختتاميات الواردة يف اجلدول �أعاله نالحظ حجم
التنوع واالختالف احلا�صل على م�ستوى �صياغتها ،ومن ثم
�إدراك �أهميتها من قبل رواة احلكايات املغربية ،ملا ت�ؤديه من
وظائف �سردية ميكن تلخي�ص �أهمها يف النقط التالية:
• الإعالن املبا�شر عن انتهاء احلكي.
• القيام بوظيفة الك�شف والتنوير� ،إذ يف نهاية بع�ض احلكايات
()40
يتم ُّ
فك لغز ما �أو الك�شف عن هوية �شخ�صية معينة.
ُّ
• وبت�أثري من بيئة اجتماعية مغربية �أخذت على عاتقها
التقومي املبا�شر �أو َّ
املبطن ،لالنحرافات الأخالقية التي
قد ت�شوب �سلوك بع�ض �أفرادها ،نزع ال ّر َواة يف اختتامياتهم
التوجه ُيك�سبون احلكاية
�إلى الوعظ والإر�شاد ،وهم بهذا
ّ
()41
معنى �أخالقيا يلتقطه امل�ستمع ،حتى و�إن كان �ساذجا ،
معنى يتخذ �شكل ح َكم �أو عبرَ �أو �أمثال ت�أتي �إما يف ثنايا
املحكي كما هو احلال يف حكاية «اللي دا ْر �شي ْي�صي ُبو»(،)42
�أو يف نهايته على نحو ما جند يف حكايتي َّ
«الطال ْع من
املْ َرا والهَا َب ْط من املرا»( )43و»ال َك ْي بال�سكنيْ»(.)44فاحلكاية
ال ْطلَ ْع من املْ َرا و ْي َ
الأولى تنتهي بحكمة «ال َّراجل ْي َ
ال هْ َب ْط
َمنْ املْ َرا» ،يف حني �أن الثانية تختتم مبثل «ال َك ْي بال�سك ْ
ني
وال َر ْ
اجل م َْ�سكنيْ».
وبالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،ت�ضم االختتامية فعلني متباينني
(م َ�شاتْ ) ،والثاين يف احلا�ضر( ْبقيتْ -
زمنيا :الأول يف املا�ضي ْ
ْق َع ْدتْ  -جيتْ ْ -بقي َنا) .الأمر الذي ي�شي بانتقال الراوي ومعه
جمهوره ،من زمن املا�ضي �إلى احلا�ضر ،من اخليال �إلى الواقع
املعي�ش/البئي�س/احلابل ب�صنوف �شتى من املتاعب والإكراهات
االقت�صادية واالجتماعية والنف�سية اخلانقة .يقول الراوي يف
«جو ْج ْبنَاتْ »َ :
«خ ّلي ْت ُه ْم تمَ َّ ا ْوجيتْ ْب َحايل ُكونْ َع ْندي امل َ ْف َتا ْح
حكاية ُ
َّ ()45
ُ
ُكونْ �ش َّب ْع ْتك ْم تفا ْح
ال�شعبي
القا�ص
وللتخفيف من حدَّة هذه الأزمة ،جل�أ
ُّ
ُّ
املغربي �إلى احللم واخليال ،امل� َّؤ�س�سني على �سرد عوا َ
مل حكائية
ُّ
فاتنة ،حابلة بالرغبات الدفينة والعنا�صر املادية واالجتماعية
التي يفتقر �إليها املغربي الب�سيط يف واقعه ،ويجد لها َ
بع�ض
التحقق على امل�ستويني الفني واجلمايل .ومن ثمة فالق�ص�ص
ال�شعبي ي�سعى من حيث كونه فنا� ،إلى ا�ستحداث نوع من
التعوي�ض والتوازن املفقود يف عامل عدائي حابل بكل �صنوف
التهمي�ش والإق�صاء.
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وحا�صل القول ،فقد عك�ست االختتامية رو َح الإن�سان ال�شعبي
ُ
نهايات حكاياته
املغربي الن َّزاعة بطبعها �إلى التفا�ؤل ،لذلك جاءت
غالب ال�ش َّر ،واحلق ٌ
ماحق الباط َل ،وال�صرب يليه
�سعيدة ،فاخلري ٌ
الفرج ،والعاقبة للأخيار ال�صابرين املتع ّففني البا ّرين ب�آبائهم،
العاملني بن�صائح �شيوخهم ،ال َّراغبني عن �صحبة الأ�شرار،
ال�ساعني بجد يف �سبيل حت�صني دينهم
ال َّزاهدين يف احلرامَّ ،
()46
و�أخالقهم ،و حت�صيل قوتهم من عرق جبينهم.
من كل ما �سلف ن�ستخل�ص ،ب�أن البيئة االجتماعية والدينية
والثقافية والأدبية كان لها عظي ُم الأثر يف توجيه اختتاميات
ال َق�ص�ص ال�شعبي باملغرب ،بناء و�صوغا و وظيفة وتلقيا ،بيد
�أن العوامل املذكورة ،مل يقت�صر ت�أثريها على جملتي االفتتاح
واالختتام ،و�إمنا �سي�شمل بني َة العر�ض احلكائي كذلك.

• بنية العر�ض احلكائي:

يتموقع هذا املكون البنائي بني مفتتح احلكاية و نهايتها،
وتعتمل داخله جمموعة من املكونات احلكائية التي مل تتبلور
هي الأخرى ،مبعزل عن الت�أثري املبا�شر �أو غري املبا�شر للبيئة
التي احت�ضنتها ،و�ساهمت ب�شكل حا�سم يف ر�سم معاملها ،و ن�سج
العالئق البنيوية الداخلية التي حتتكم كل عن�صر من عنا�صرها.

 - 1بنية احلدث:
يتمظهر احلدث يف هذا الق�ص�ص يف �شكل جملة من
الوقائع ال�صغرية التي يف�ضي بع�ضها �إلى بع�ض .وهي خا�ضعة
يف كل ذلك لعاملي ال�صدفة واملفاج�أة.
ومن الأحداث �أي�ضا ما له عالقة مبا هو عجيب وغريب،
ري من احلرج يف ت�صديقها ،لكنها على
لذلك جتد العا َّمة الكث َ
الرغم من ذلك ،جتد متعة كبرية يف تتبعها واال�ستمتاع بها.
والق�ص�ص ال�شعبي من جهة �أخرى ،مل يق�صد من ورائه
الت�سجيل والتوثيق لأحداث تاريخية �أو اجتماعية �أو �سيا�سية…
و�إمنا يهدف منه التعبري عن �آالم و�آمال ال�شعب �أوال ،وحتقيق
نوع من ال�ضبط والتهذيب االجتماعيني ثانيا.
وال ينبغي �أن ُيفهم من هذا القول �أن الق�ص�ص ال�شعبي ن�أى
عن الواقع والتاريخ ،ذلك �أن هذا الرتاث ال�سردي ،و �إن جنح يف
بع�ض �أجنا�سه نحو العجائبي �أو الأ�سطوري ،ف�إنه مل ُيعر�ض كليا
َ
الكائن �إال
عن مالم�سة الواقع والتاريخ ،فهو ال ي�ستبعد الواقع
لي�ستح�ضر واقعا ممكنا�/آخ َر مليئا بال َّرغبات املكبوتة ،والأحالم
امل�ؤجلة ،لهذا ميكن عدُّ احلكاية ،انطالقا من هذا الت�صور ،ديوا َن

()5

الإن�سان ال�شعبي وذاكر َته ،فبها وعربها ،خ َّلد بفخر الجنازاته
وانت�صاراته ،و د َّون مبداد الفجيعة واخليبة النك�ساراته و كبواته.
وب�صرف النظر عن تاريخ َّية احلدث من عدمها يف الق�ص�ص
الب�ساطة الذي �أوم�أنا
ال�شعبي ،فانه مل يخرج هو الآخر ،عن طابع َ
�إليه �سابقا ،ذلك �أن الواقع َة ال�سردي َة مهما كانت �صعوب ُتها ،يتم
حتقي ُقها يف احلال ،ومن دون انتظار ح َّتى تن�ضج وتكتمل كما هو
احلال يف بع�ض الأجنا�س ال�سردية العاملة ،مثل الق�صة والرواية
وامل�سرحية .الأمر الذي يرتك انطباعا ب�أن القا�ص ال�شعبي ال
يهتم باحلدث يف حد ذاته ،و�إمنا مبا ي�ؤُول �إليه من نتائج.
وعموما ف�إن انبناء احلدث يف الق�ص�ص ال�شعبي يخ�ضع يف
الغالب الأعم ،لبناء تقليدي ميكن تو�ضيحه على النحو التايل:

حلظة البداية
احلدث املحرك

تت�ألف �أحداث هذا املنت من ثالث حلظات �أ�سا�سية هي:
1.1اللحظة الأولى:
وت�سمى حلظة البداية ،وفيها يخربنا الراوي عن �إ�شراف
امر�أة « َن َّكا َفة» على تنظيم �أحد الأعرا�س.
2.2اللحظة الثانية:

بنية احلدث يف احلكاية
حلظة التحول

من خالل ال�شكل �أعاله يتبني لنا� ،أن بناء الق�صة ال�شعبية
املغربية مل يخرج عن ت�أثري البيئة عموما ،والبيئة الأدبية
ب�صفة خا�صة ،فهو ي�ستلهم البناء الفني لل�سرد العربي
جم�سدا يف الق�ص�ص القر�آين()47واملقامة وحكاية املثل
القدمي َّ
وحكايات «�ألف ليلة وليلة»...وهي �أ�شكال �سردية ا�ست�ضمرها
الراوي املغربي ،متخذا �إ َّياها مناذ َج عليا ن�سج ق�ص�صه على
منوالها .لالقرتاب �أكرث من بناء احلدث يف الق�ص�ص ال�شعبي
()48
املغربي نقرتح احلكاية التالية« :القائد الذكي».

حلظة النهاية
العقدة
احلل

وهي حلظة التحول التي تطر�أ على الأحداث .وتنق�سم
بدورها �إلى ثالث حلظات �صغرى هي:
•حلظة احلدث املحرك� :إن احلدث املحرك هو القوة
التي ت�ؤدي �إلى خرق و�ضعية اال�ستقرار ويتجلى يف
احلكاية من خالل تعر�ض «النكافة» لل�سرقة.
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()6

•حلظة العقدة :وتتمظهر يف احلكاية ،من خالل امل�شكل
الذي واجه القائد من �أجل حل لغز ال�سرقة.
•حلظة احلل :وتتجلى يف جناح القائد الذكي يف
التو�صل �إلى ال�سارق الذي كان �أحد الأغنياء.
 3.3اللحظة الثالثة:
وتقع بعد انتهاء الأحداث .وفيها يتم عر�ض حالة النهاية
التي ا�ستقرت عليها هذه الأحداث� .إن هذه اللحظة مبثابة
اختتام للحكاية ،حيث يتم الك�شف فيها عن دواعي �سرد
ن�ص احلكاية التي ال تخرج عما هو تربوي وترفيهي.
ففي حكاية «القائد الذكي» تكون حالة النهاية هي تعر�ض
ال�سارق للعقاب� .إن احلكاية ت�ؤ�شر ب�شكل غري مبا�شر� ،أن ال
�أحد يفلت من العقاب كيفما كان :فقريا �أو غنيا…ومهما
اجتهد يف �إخفاء معامل جرميته.
وحا�صل القول ،فقد كان احلدث يف الق�ص�ص ال�شعبي
باملغرب حماطا بهالة من الق�صر والتكثيف التي تذكر بلغة
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الق�صة الق�صرية و الق�صة الوم�ضة ،وهو و�إن حمل هذه املالمح
ال�سردية احلديثة ،فقد جاء يف عمومه وهو مُ�ض َّمخ باملقومات
ال�سردي العربي القدمي ،بدءا بالب�ساطة،
الفنية املميزة للن�ص َّ
ومرورا بقانوين ال�صدفة واملفارقة ،وانتهاء باملبالغة والتكرار.
وبهذا يظهر ،ب�أن بناء ال�شكل الفني للحدث يف الق�ص�ص
ال�شعبي باملغرب قد خ�ضع مل�ؤثرات �أدبية وفنية ،ا�ست َقت
عنا�صرها من املناخ الثقايف واجلمايل الذي كانت ت�ستظل به
ج ّل الأجنا�س ال�سردية ال�سائدة ،عاملة كانت �أم �شعبية.
 .2ال�شخ�صية:
وهي من املكونات الفنية البنائية الهامة يف الق�ص�ص ال�شعبي،
ُ
احلديث عنه يف غياب هذا العن�صر .وهو ف�ضال عن
�إذ ي�صعب
هذا وذاك ،معيار �أ�سا�سي ُيعتمد عليه يف التمييز بني �أ�شكال
الق�ص�ص ال�شعبي .ف�إذا كانت احلكاية العجيبة حتتفي بالغيالن
واملردة واجلن والعفاريت والأرواح ال�شريرة ،..و�إذا كانت احلكاية
املرح ُة تهتم بال�شخ�صيات املرحة ،ال�ضاحكة/امل�ضحكة/املقاربة
مل�شاكل املجتمع بالكلمة والفعل ال�ساخرين؛ ف�إن احلكاية ال�شعبية

حتت�ضن �شخ�صيات اجتماعية كادحة� ،ساعية ،ليال ونهارا� ،إلى
ك�سب رزقها وبكل ال�سبل� ،شرعية �أو غري �شرعية.
لقد زخر املوروث احلكائي ال�شعبي املغربي بعدد هائل من
م�شارب اجتماعية وثقافية
ال�شخ�صيات التي و�إن انحدرت من
َ
�شتى� ،إال �أنها ا�ستطاعت �أن ت�ؤثث امل�شهد ال�سردي املغربي ،و�أن
حتوز اهتماما ملحوظا من لدن الراوي و املروي عنه على
حد �سواء .فال �أحد منا ي�ستطيع �أن يزعم �أنه قر�أ �أو ا�ستمع،
�إلى ق�ص�صنا ال�شعبي ومل ت�ستوقفه �شخ�صية ر�صينة يف حجم
التاجر �أحمد بن عمر� ،أو �شخ�صية طريفة ومرحة ك�شخ�صيتي
جحا و حديدان...
واحلقيقة �أن النماذج ال�شخ�صياتية الفريدة ال�سابقة،
وغريها كثري ،ا�ستطاعت �أن ترتك �أثرها الطيب فينا ،و�أن
متنحنا الفر�صة للتعرف ،وعن كثب ،على ال�شخ�صية املغربية
وهي تغو�ص يف وحلها اليومي ،ثائرة على قدرها حينا ،را�ضية
به �أحايني كثرية ،وهي يف كل هذا م�ستب�شِ رة حاملة بغد �أف�ضل،
فاحللم كان حم ِّركها و ن�سغها الذي ت�ستمد منه القوة على
جمابهة ال�صعاب ،لذلك فمن النادر �أن تنت�صر احلكاية لقيم
الي�أ�س ،لكنه من ال�شائع �أن تعلي من قيم احللم والأمل ،ويف
هذا امل�ضمار لعبت تيمة احللم دورا بنائيا �أكرب يف ت�شييد الأفق
احلكائي للعديد من املرويات املغربية.
مرويات نظرت �إلى كل الفئات االجتماعية ،مهما �ص ُغر
�ش�أنها ،بعني التقدير دومنا �إق�صاء �أو انتخاب� ،إال �أنها �أولت
مناذج �إن�سانية بعينها اهتماما خا�صا ،ملا لها من ح�ضور الفت
يف الن�سيج االجتماعي املغربي .يف مقدمة هذه النماذج جند
�شخ�صية احلطاب ،التي اكت�ست ق�ص�صيا ،مالمح اجتماعية
يطغى عليها الفقر واجلهل واملر�ض.
وهي �إلى جانب هذا� ،شخ�صية م�أزومة نف�سيا ،ب�سبب
احلرمان الذي ت�ست�شعره ج ّراء افتقادها للأبناء �أو للزوجة �أو
هما معا .و بينما يعاين بع�ض احلطابني من افتقادهم للأبناء
�أو الزوجة ،جند �آخرين يعانون من كرثة الزوجات والأبناء،
وما يرتتب عن ذلك من متاعب اجتماعية ومادية ال ح�صر
لها ،فالبع�ض منهم له زوجتان �أو ثالث زوجات ،والآخرون لهم
�سبع بنات �أو �سبعة �أوالد…
وب�شكل عام ،ف�إن ظاهرة االحتطاب يف احلكي املغربي مل
تخرج عن ت�أثري البيئة االجتماعية التي جعلت من املغربي

�إن�سانا ي�أ َنف �أن مي َّد يده �إلى غريه مهما كانت �شدة فقره ،لذلك
نلحظ ندرة الن�صو�ص التي حتتفل ب�شخ�صية املت�س ّول .وحتى �إذا
عرثنا على بع�ضها ف�إننا نلم�س ،من خالل قراءتها ،ب�أنها تعمد
�إلى �إعطاء �صورة ب�شعة عن مهنة الت�سول ،ففي «حكاية الل�ص
واملت�سولني الثالثة» جند �أن الل�ص يك�شف القناع عن ثالثة من
املت�سولني دفع بهم اجل�شع والطمع �إلى خماتلة جيوب الفقراء،
لل�ص خديعة
متظاهرين ب�شدة الفقر واحلاجة .لقد تبني ّ
ه�ؤالء مما حدا به �إلى �شكواهم �إلى ال�سلطان الذي �أمر ب «�أن
ي�أخذ الل�ص ن�صف �أموالهم ،و�أن يعي�شوا يف �أحد املالجئ بن�صف
()49
�أموالهم الآخر ،حتى ال يطلبوا ال�صدقات مرة �أخرى».
وظاهرة االحتطاب كما ت�أثرت بالبيئة االجتماعية جندها
تت�أثر بالدرجة الأولى بالبيئة الدينية كذلك� ،إذ من املعلوم �أن
املغاربة يدينون بالإ�سالم الذي ُّ
يحث على العمل ،وينهى عن
الت�سول وم ّد اليد �إلى الآخرين ،حيث يقول الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم يف هذا ال�صدد« :لأَنْ َي ْح َت ِز َم �أَ َح ُد ُك ْم ُح ْز َم ًة مِ نْ
َح َطبٍ َ ،ف َي ْحمِ لَهَا َعلَى َظ ْه ِر ِه َف َيبِي َعهَاَ ،خيرْ ٌ َل ُه مِ نْ �أَنْ َي ْ�س َ�أ َل
()50
َر ُجال َف ُي ْعطِ َي ُه �أَ ْو يمَ ْ َن َعهُ».
وهكذا يتبني لنا ب�أن البيئتني الدينية واالجتماعية
كان لهما عظي ُم الأثر يف اهتمام احلكاية املغربية ب�شخ�صية
احلطاب التي �أحيطت بهالة من االحرتام ،وحت ّولت يف الوعي
اجلمعي املغربي �إلى �شخ�صية �سيزيفية/رمزية تقرتن باجل ّد
والك ّد والقدرة الالحمدودة على املقاومة وجمابهة ال�صعاب،
طبيعية كانت �أم اجتماعية �أم نف�سية.
وعالوة على �شخ�صية احلطاب ،ا�ست�أثرت احلكاية املغربية
ب�شخ�صيات �أخرى كالفقهاء والنجارين وال�صيادين واحلدادين
َّ
و«احل�صادة» والرعاة…؛ �شخ�صيات و�إن ف َّرقها
اجة»
َّ
و«ال�ش ْف َن َ
الو�ضع االجتماعي ،فقد ج َم َع بينها الفقر وال�سعي يف �سبيل
حت�صيل قوتها من عرق جبينها.
بيد �أن ق�ص�صنا ال�شعبي و�إن احت�ضن التنويعات الإن�سانية
ال�سابقة ،املتباينة ثقافيا واجتماعيا و قيم ّيا� ،إال �أنه �أولى فئة
التجار اهتماما خا�صا ،فئة انق�سمت �إلى ق�سمني اثنني؛ يتكون
الأول من كبار التجار الذين يدورون يف فلك ال�سلطة احلاكمة
و�أعوانها :ال�سلطان ،امللك ،القائد ،الوزير ،املْ َخا ْزنِية…يف حني
يت�شكل الق�سم الثاين من �صغار التجار ،الذين ينتمون �إلى
الطبقات الدنيا للمجتمع املغربي ،لذلك فقد كانوا ميار�سون
�أن�شطة جتارية متوا�ضعة كالعطارة.
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ولدواع ما ،ارتبطت �شخ�صية العطار ،يف ما ارتبطت ،يف
ال�سرد ال�شعبي املغربي بجن�س اليهود� .إن احلكاية املغربية تعمد
�إلى تقدمي اليهود كعطارين يجوبون املدن والقرى و البوادي
و الفيايف حاملني معهم كل �شيء :ال�سلع والأخبار واملكر الكامن
الذي يطفح �إلى ال�سطح كلما �سنحت الفر�صة لذلك( ،)51ففي
«ح َ�سا ْينْ ا َ
حلدَّادْ»()52جند يهوديا يبيع «ال َغ َرابِيل» يحتال
حكاية ْ
ْ
علىامر�أةاحلدادال�ساذجة،ويبتاعمنها« َمز َودا»(جلدا)ثمينامليئا
بـ»اللوِيز»(الذهب) ،لقاء « َتخْ رِيزِ» طبق ممزق.
وال�صورة ال�سلبية عن العطار مل تقت�صر على اليهود
فح�سب ،و�إمنا �شملت العطارين امل�سلمني �أي�ضا ،ففي حكاية
َ
«�شاري ال َه ْم بال ّد ْر َه ْم»( )53يبيع العطار الهموم واملتاعب
والهالك بدرهم .يف حني �أنه يغدو يف حكاية اَ«ل َّلة ْخ َ
ال َلة
َخ ْ�ض َرا»()54ناقال للأخبار ،حيث يخرب الأم الكائدة المْ ُ َت�آمِ رة
عن مكان تواجد ابنتها ،مما جعلها تبعث �إليها خامتا م�سموما
كاد �أن يذهب بحياتها� .أما يف حكاية « َز ْر َقة َم ْر َقة»()55فيتق َّم�ص
الفقيه املعتدي �شخ�صية عطار للإيقاع بالفتاة ال�صغرية
الذكية� ،إال انه �سيقع يف �شر ما �صنع.
وعلى الرغم من تن ُّوع مرجعياتها ،فقد جاءت ال�شخ�صية
احلكائية ال�شعبية املغربية يف �أغلب الأحيان جاهزة ،تامة .فهي،
من بداية احلكي �إلى نهايته ،ال تعرف حتوال جذريا� .صحيح �أنها
قد حتقق �أمنيتها؛ ك�أن حت�صل على املال الذي تطلبه� ،أو تتزوج
مبن حتبه� ،أو حت�صل على الولد الذي تبحث عنه�..إال �أنها ،يف
نهاية املطاف ،ال تعرف تطو ّرا فكريا �أوذهنيا �أو نف�س ّيا ملحوظا،
ال�شيء الذي �أ�صبغ عليها نوعا من ال َّنمطية ،منطية مل متنع من
حت ّول بع�ض هذه ال�شخ�صيات �إلى مناذ َج �إن�سانية تتمتع بح�ضور
مل ّح يف �سلوك الإن�سان املغربي ،وحكاياته ،و نوادره ،و �أمثاله.
 .3الزمان:
لعله من باب البديهيات القول با�ستحالة وجود ن�ص �سردي
خارج م�سار زماين معني .واحلكاية املغربية ،انطالقا من هذا
املعطى ،احتفت بعن�صر الزمان احتفاء خا�صا .و كيف ال حتتفي
به وهو الذي �ساهم يف بلورتها ،و�أث َّر يف عملية تلقيها .لقد
و�سمها بطابع �سحري جعلها تتمتع بقوة جذب خا�صة ،فمتلقي
هذا اجلن�س ال�سردي ال�شعبي ي�شعر وك�أنه ي�سافر عرب الع�صور
والأزمنة ليعي�ش وقائ َع عجيبة فريدة مل تخطر له على بال.
لقد �أدرك رواة احلكايات �أهمية الزمان �إذن ،لذلك اهتموا
به اهتماما ملحوظا ،يتك�شف منذ جملة االفتتاح .فهذه
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اجلملة ،ف�ضال عن الوظائف التي �أوم�أنا �إليها يف �صدر هذه
الدرا�سة ،ت� ّؤ�شر ب�إحلاح وا�ضح ،على مكون الزمان.
�إن مالحظة هذه االفتتاحيات جتعلنا نقر بهيمنة الفعل
« َكانْ » م�سندا �إلى الزمان املا�ضي .وهي هيمنة جتد تف�سريها
يف رغبة الراوي ر َّد ما ي�سرده �إلى املا�ضي/التاريخ حيث عا�ش
الأجداد ،الأفذاذ ،الأَتقياءُ ،احلكماء ،الواجب االقتداء بهم،
وال�سري على نهجهم ،معتقدا ب�أن �سبقهم يف الزمن»مينحهم
م ِّز َّية عظيمة ،ثم هم حكماء حكوا ما حكوا ق�صد �إفادة من
�سي�أتي بعدهم و يطلع على �أقوالهم .احلكمة تنبع من املا�ضي،
()56
وال�سلوك املحمود هو الذي يكرر النماذج ال�سالفة».
واحلقيقة �أنه من ال�صعب الإم�ساك بزمن َّية حمددة داخل
املنت احلكائي ال�شعبي ،و�إمنا ميكن �أن نتحدث عن �أزمنة
متعددة و متنوعة ومتداخلة و مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإن�سان
املغربي يف عالقته بالكون والأ�شياء من جهة ،و بذاكرة الرواة
التي تمَ تح من الذاكرة اجلمعية من جهة ثانية.
ومن ثم فالزمان املا�ضي الذي يفرت�ض �أن �أحداث احلكاية
جرت فيه غري حمدد ،حيث �إنه قليال ما كان ي�شار فيها �إلى
تواريخ دقيقة كاليوم وال�شهر وال�سنة ،مما يجعلها �سردا
مفتوحا ،مطلقا� ،صاحلا لأي زمان ومكان.
ومهما يكن ،فقد خ�ضعت الوقائع يف احلكاية املغربية �إلى
تزمني حمدد يتوزع كالآتي:
1.1زمان الغياب :ذلك �أن البطل يف احلكاية املغربية
يفارق موطنه حيث الأهل والأحباب والأ�صدقاء
لي�سافر �إلى مكان بعيد .و�أما عن دوافع ذلك فهي
تتوزع بني ما هو ديني (احلج-العمرة) ،واقت�صادي
(التجارة-االحتطاب-العطارة) ،و�سيا�سي (احلرب-
ا�سرتداد ملك �ضائع) ،واجتماعي (البحث عن حبيبة
خمطوفة� ،أو عن دواء مفقود…).
2.2زمان احل�ضور :وغالبا ما يقرتن بزمان الغياب.
فالبطل ،وبعدما يرهقه ال�سفر ،وبعد �أن مي�ضي
�سنوات يف الغربة ،يعود �إلى وطنه ملتاعا م�شتاقا.
وهو حني ي�ؤوب غالبا ما يجد �أهله وهم يف �أ�سو�إ حال.
فالأب مثال ،يف حكايتي «عي�شة بنت النجار»()57و»بنت
ال�شيخ الكامون»( )58ي�سافر �إلى مكة حاجا ،وحينما
يعود �إلى بلده يجد �أن بناته قد تعر�ضن لالغت�صاب
ما عدا واحدة.

•و�سوء احلال ال ي�صيب �أهل امل�سافر العائد فح�سب
و�إمنا ي�صيب ماله �أي�ضا .ففي حكاية « َت ْع َما ْر
ال�صهَا َر ْج»()59مثال جند تاجرا يعود �إلى بلده بعد
ْ
غيبة طويلة ،وحينما يطالب �أمني التجار برد املال
الذي ا�ستودعه عنده يرف�ض ،مما جعله يلج�أ �إلى
احليلة من �أجل ا�سرتداده.
 3.3الزمان التاريخي :وعلى الرغم من افتقار احلكاية
املغربية ،يف جمملها� ،إلى التحديد الزمني الدقيق،
ف�إنها ال زالت حتتفظ لنا ببع�ض الآثار الزمنية
التي تلمح �إلى �أزمنة واقعية/تاريخية .ففي حكاية
«البنت العاملة»()60يخرج ال�سلطان لـ ِ«ا َ
حل ْر َكة» التي
مل تكن �سوى عملية ع�سكرية كان يروم من خاللها
ال�سالطني املغاربة ت�أديب القبائل الثائرة �أو التي
ترف�ض �أداء ال�ضرائب.
•ومن �آثار الزمان التاريخي �أي�ضا ما جنده يف
حكايتي« :ال�سلطان مع ْو َالدُو»( ،)61و»ذياب»(،)62
فبينما جند يف الأولى �إ�شارة من ال�سارد �إلى زمان
«ال�سيبة» الذي عا�شه املغرب قبيل الغزو اال�ستعماري
ّ
له ،نعرث يف الثانية على تلميح �إلى قبيلة «بني هالل»
التي اجتاحت مناطق هامة من املغرب �إبان القرن
اخلام�س الهجري.
ّ
ي�ست�شف� ،أن الزمان يف الق�ص�ص ال�شعبي
مما �سبق
املغربي مل ي�سلم هو الآخر من الت�أثري املبا�شر �أوغري
املبا�شر للبيئة مبختلف �أنواعها.
�إن البطل ال�شعبي يرتاءى لنا يف هذه الن�صو�ص
ال�سردية ،وقد �أذعن لزمان معني �ساهمت البيئة املغربية
يف ر�سم الكثريمن تفا�صيله .فهو� ،أي البطل ،يخ�ضع �إما
لزمان ديني (مو�سم احلج -وقت ال�صالة…)� ،أو زمن
فالحي (حرث الأر�ض وزراعتها يكون يف ف�صل اخلريف
وال�شتاء ،وح�صادها يكون يف ال�صيف)� ،أو زمان اجتماعي
(الأعرا�س ت�ستغرق �سبعة �أيام -العقيقة تكون يف اليوم
ال�سابع من ميالد الطفل)� ،أو زمان جتاري(املدة التي
ي�ستغرقها ال�سفر �إلى بالد بعيدة ق�صد جلب الب�ضائع
الوقت املنا�سب لعر�ض �سلعة معينة…)� ،أو زمان«ال�سي َبة»-اجتياح بني هالل للمغربني
تاريخي (�أيام ِّ
الأدنى والأق�صى…).

()7
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()8

 .4املكان:
�ص املكان يف احلكاية املغربية بعناية خا�صة جتلت يف
ُخ ّ
ح�ضوره الالفت يف االفتتاحية (كان يا مكان) .وهو� ،سواء من
خالل هذه اجلملة �أم من خالل الأحداثُ ،و�سم مبوا�صفات
خا�صة .فهو مكان مطلق ،مفتوح ويفتقر �إلى حمدّدات تر�سم
معامله ،لكن ذلك ال مينع من وجود الكثري من امل�ؤ�شرات التي
ت�شي مبحليته ،حملية جتلت �إما يف �إ�شارة الرواة مطالع
�سرودهم �إلى الف�ضاء العام الذي جرت فيه الأحداث(مثال:
�أحداث حكاية «قرطبون»( )63جتري مبدينة فا�س)� ،أو يف
ا�ستح�ضارهم لبع�ض الأمكنة اخلا�صة التي �أوحت بها البيئة
املغربية كامل�ساجد واحلمامات واملوقف وامل�شور وال�سوق
وال َّرو�ضة والزنقة والدّوار واخليمة واملرعى وامل َ ْطمورة}حفرة
عميقة كانت ت�ستعمل كمخزن للحبوب{ …
ولئن ا�ستح�ضر راوي ال�شعب االمكنة ال�سابقة �إال �أنه خ�ص
ف�ضاءات بعينها باهتمام خا�ص.من بني هذه الأمكنة التي تردد
�صداها كثريا يف احلكاية املغربية نذكر :الغابة.
ولهذا الف�ضاء يف احلكاية ،وظيفتان متمايزتان .فهو قد
يكون عن�صرا معيقا ،يف�صل البطل عن مبتغاه :حبيبة -دواء-
كنز -جتارة…كما قد يكون عن�صرا م�ساعدا ،يوفر للبطل
املالذ الآمن للهرب من كيد كائد� ،أو انتقام منتقم ،ف« َز ْر َقة
َم ْر َقة»( ،)64يف احلكاية امل�سماة با�سمها ،تلقن الفقيه املعتدي
در�سا قا�سيا وتف ُّر منه الى الغابة ،وا�ستطاعت بحكمتها وحذقها
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�أن تجُ ِّمع وحو�ش الغابة و ُت� ِّؤ�س�س «جمتمعا حيوانيا» /رمزيا/
بديال و�أكرث �إن�سانية من جمتمعها الإن�ساين/احلقيقي.
وهي ،بالإ�ضافة �إلى هذا وذاك ،ف�ضا ٌء للنفي والإق�صاء
والهالك .لقد جعلت منه املخيلة ال�شعبية ف�ضاء عدائيا وغام�ضا
وم�ؤثثا باجلن والعفاريت والغيالن والأرواح ال�شريرة…لذلك
فقد حت ّول �إلى �سجن مفتوح للمظلومني واملع َّذبني و املّغ َّرر
بهم .وقد احتفظت احلكاية املغربية ب�أ�صداء غري ي�سرية
من ذلك .ف�إذا عدنا مثال� ،إلى حكاية «م ْ
ُ�ش عينني»()65جند
زوجة الأب تدبر مع الأب �ضعيف ال�شخ�صية ،مكيدة من �أجل
التخل�ص من �أبناء الزوجة ال�سابقة ،ومل تكن هذه املكيدة �سوى
ت�شريدهم يف الغابة.
ولأنها كانت مظلمة ،كثيفة� ،صعبة االخرتاق ،فقد ح ّولت
املخ ِّيلة ال�شعبية الغابة �إلى ف�ضاء رمزي يقرتن يف الذهنية
()66
اخلفي املظلم للاّ �شعور.
املغربية ،بل وحتى العاملية ،بالعامل
ّ
وال يختلف اجلبل ،كف�ضاء ،كثريا عن الغابة .فقد اكت�سى
هو الآخر ،ملمحني متناق�ضني ،فهوعن�صر �إعاقة من جهة
اعرتا�ضه �سبي َل امل�سافر من �أجل حتقيق هدف ما .كما �أنه،
من جهة �أخرى ،عن�صر م�ساعد ،من خالل اتخاذه من قبل
بع�ض ال�شخ�صيات ملج�أ �أثريا يع�صمه من اعتداء معتد� ،أو
جربوت �سلطان.
واجلبل من ناحية �أخرى ،حماط يف الذاكرة ال�شعبية
املغربية بهالة من التقدير والتقدي�س ،ذلك �أنه ارتبط يف

�أذهان املغاربة بركبان املت�صوفة والزهّ اد الذين باعوا الدنيا بالدين،
وجل�أوا �إلى اجلبال تف ُّرغا لعبادة اهلل ،والقيام بفرو�ضه.
وب�شكل عام ،ميكن اختزال بنية املكان يف الق�ص�ص ال�شعبي باملغرب
يف عبارتني هما« :هنا» و«هناك» .فالـ«هنا» هو املكان الذي تنطلق منه
�أحداث احلكاية وهو مكان قريب ،م�ألوف ،منطي يحيل �إلى الواقع
الرتيب الذي يبعث يف النف�س امللل وال�س�آمة�.أما الـ«هناك» ،فهو مكان
بعيد ،ي�صعب البلوغ �إليه ،ويرتبط يف الغالب الأعم ،بتحقيق الأماين
البعيدة ،والأحالم ال�سعيدة.
ومهما يكن ،فقد كان املكان يف احلكاية ب�سيطا �أو متعددا ،وا�ضحا
�أو غام�ضا ،خا�صا �أو عاما� ،أليفا حينا ،عدائيا حيا �آخر ،يتق َّل�ص �أو
يتمدَّد ،فج�أة ويف عنف ،ومعه/فيه تتق َّل�ص �أو تتمدَّد مالمح احلدث
وال�شخ�صية والزمان...
وهو� ،أي املكان ،يف كل ذلك ،ملحات ت�ضيء دون لب�س مالم َح
من ذاكرة �شعب ان�صهر يف بوتقتها الواقعي والتاريخي واخليايل
والرمزي...
من كل ما �سبق ن�ستخل�ص� ،أن للبيئة دورا هاما يف حتديد ال�شكل
الفني للق�ص�ص ال�شعبي املغربي .دور َي ِعنُّ يف هذا املكون احلكائي
ويخبو يف �آخر .فهو ،على �سبيل املثال ،يظهر يف عن�صر ال�شخ�صية
�أكرث من ظهوره يف عن�صري الزمان واملكان .وهو �أمر عائد �إلى
ا�سرتاتيجية الراوي ال�شعبي التي تعتني يف حكاياته مبكون
ال�شخ�صية �أكرث من عنايتها بباقي املكونات احلكائية الأخرى.
وبرتكيزه على بع�ض ال�شخ�صيات ذات الأبعاد االجتماعية
والثقافية والدينية ،وبتوظيفه لبع�ض البنى ال�سردية العربية
العتيقة؛ يكون القا�ص ال�شعبي املغربي قد �أ�ضفى على حمكيه
نوعا من اخل�صو�صية واملحلية املميزة التي ربطت على نحو وثيق،
بني الق�ص�ص ال�شعبي وبيئته ،بيئة مل تكتف ب�إغنائه فح�سب،
وامنا عملت على توجيهه فنيا �أي�ضا ،وذلك بر�سم جملة من
الأطروالأقانيم اجلمالية والدينية واالجتماعية التي حت ّولت بحكم
املوجهات العامة التي فر�ضت على الراوي نوعا
العادة ،الى نوع من ِّ
من االن�ضباط الذي انعك�س على �أدبه� ،شكال وداللة ومق�صدا ،بيد
�أن هذا االن�ضباط يبقى ن�سبيا ،وذلك بحكم طبيعة العالقة املعقدة
التي تربط الراوي ببيئته ،ف�أنواع الفولكلور ،ومنها الق�ص�ص
ال�شعبي هي ،يف نهاية املطاف« ،ظواهر اجتماعية؛ ونتيجة لهذا فهي
تتغري وفقا للتغري االجتماعي ،ومع ذلك فالتغري االجتماعي ال
ي�ؤثر مبا�شرة على امل�صطلح النوعي ،وتخ�ضع الروابط بني املجتمع
()67
والأنواع لتعديالت ال بد من �شرحها بكل تعقيداتها».
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أغاني وعادات الحج
وسم اإلبل عند بدو ليبيا قبائل ترهونة نموذجًا
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()1

أغاني وعادات الحج
أشرف أبو الحمد الخطيب
كاتب من مصر

�أغاين احلج :
ارتبطت معظم الفنون منذ بداية نشأتها بالتعبير عن
المناسبات والحاالت كل بما يالئمه ويتماشى مع نوع هذه
المناسبة أو الحالة  ..ونقف هاهنا على فن الغناء  ..وخاصة
أغاني الحج لما أثرته هذه األغنيات في المجتمعات المختلفة
أثر ..أثرى أبعاد ومالمح هذه المناسبة خاصة
وما تركته من ٍ
وغيرها عامة
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وبداي ـ ــة :
�شاعت �أغنيات احلج ب�شكل وا�ضح وترددت بني الن�سوة
خا�صة  ..وذلك حيث �أنهن كانوا يتجمعن يف �صحن الدار
التي يعتزم �صاحبها ال�سفر للحج للتهنئة واالحتفاء به
و�إظفاء جو من البهجة على منزله  ..فيقمن برتديد �أغنيات
معظمها يحتوي على �أ�شكال جنا�سية تلقائية بغر�ض التنغيم
والتطريب ..وحتمل معانيها تعبرياً عن الأماكن التي �سوف
يزورها احلاج وو�صف للمنزلة التي �سوف ي�صيبها احلاج بعد
هذه الزيارة املباركة .
()1

وعلى وجه العموم مل تقت�صر �أغنيات احلج على الن�ساء
متاماً فهناك رجال تغنوا ب�أغنيات عن احلج لكن بدرجة �أقل من
الن�ساء  ..ول�سوف ن�ستعر�ض من خالل هذا العر�ض مناذج كما
وردت على ل�سان الن�سوة و بع�ض الرجال ..
�إن معظم الأغاين التي تناولت فري�ضة احلج حوت و�صفاً
للمواقف وامل�شاهد واملراحل التي مير بها احلاج ( املنا�سك)
وحتوي �أي�ضاً على بع�ض الأمنيات بقبول احلج وب�سالمة الو�صول
والعودة �إلى الأهل والأحبة  ،و�شاع هذا النوع من العر�ض الأدبي
حتت ا�سم (حنون احلجاج) ( )2ومن هذه النماذج ما يلي ..
رايحة فني يا حاجة
يا �أم ال�شال قطيفة
رايحة �أزور النبي حممد
والكعبة ال�شريفة

و�إن كانت هذه املفردات ب�سيطة يف ظاهرها ون�سجها ..
�إال �أنها حتوي �أبعاداً ورموزاً ذات دالالت عميقة .. .فتكرار
كلمات مثل ( رايحة ) �أو خلــق الإيقاع اجلنا�س ــي }قطيفة /
�شريفة{وارتباط املعنى بالداللة كلها ت�شري �إلى �أبعاد ورموز
غاية يف العمق والت�أ�صل والداللة  ..فنجد من ( رايحة ) منها:
َرا َح – رواحاً �سار يف ال َع�شِ ّي  ..وي�ستعمل الرواح للم�سري يف �أي
وقت كان ( ليل �أو نهار)  ..وراح – فالن للأمر  ،روحاً وراحاً
وراحة  ،و�أ ْريَحِ َّية  ،ورياحة  :ه�ش له وفرح به  ،وراح فالناً:
�أدخله يف الراحة  ، ..وراح _ �إليه �َ :س َ
كن واطم�أن  ،والروح  :ما
()3
به حياة الأج�سام
وي�شري هذا �إلى عمق املعنى املق�صود و�إن �أتى بتلقائية من
امل�ؤدي دون �أن يعرف جميع هذه الأبعاد واملعاين ..ولكن النف�س
مطمئنة هادئة حتمل الراحة للقيام بهذه الفري�ضة ..

التنويه بالغناء عن �شروط احلج
• ومن املعروف وجوب احلج على العاقل..
القادر ..البالغ  -فرنى �إلقاء ال�ضوء على مدى
املقدرة على احلج ونفقاته حيث ال ي�ستطيع
�أي �أحد غري القادر على هذا الأمر فتتمثل يف
التعبري بالن�ص يف } :يا �أم ال�شال قطيفة{
حيث مل تكن �سوى الن�ساء املقتدرات مادياً
هن اللواتي ميتلكن ثمن ذلك ال�شال القطيفة
خا�صة يف ( قرى �صعيد م�صر) ..

رايحه �أزور النبي حممد

•وكذا الإ�شارة �إلى �أهمية الن�ضج  ..حيث �أن
الفتيات �صغريات ال�سن �أو ال�شابات مل يكن
يرتدين ال�شال  ..و�إمنا ي�ضعن قما�ش �شيفون
على الر�أ�س يتدلى على الأكتاف  ..وقد يرتدين
�أ�سفله قطعة من قما�ش ناعم تعقد يف مقدمة
الر�أ�س (�إي�شارب) ويطلق عليها م�سمى (الربطة) .

وارجع ع القناوي

•وت�أتى �أي�ضاً الإ�شارة الى �سبب الزيارة حني يقلن ..

***
رايحه فني يا حاجة
يا �أم ال�شال �سماوي

و  ..يانبى يانبي

رايحه �أزور النبي حممد

ياما ليك �أحبة

والكعبة ال�شريفة

هملوا عيالهم يانبي
وجولك حمبة

حيث تلبية النداء والقيام باملنا�سك واحل�صول على الدرجات
العليا بزيارة الكعبة امل�شرفة والطواف وكذا قرب النبى وم�سجده
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()2

الغناء والو�صف :

ومت�سح عرقها

من الأغنيات التى تداولت ما حمل معنى التحفيز
والرتغيب والو�صف من ناحية وت�أثري البيئة يف ال�سياق من
()4
ناحية �أخرى ..مثل � :أغنية (طريق النبى )

100

عادات وتقاليد

***
و يف طريق النبي
ميينك �شمالك

يف طريق النبي

عند حرم النبي ياولدى

جنينة ر�شوها

وريح جمالك

بنوها احلبايب واهلل

***

لفاطمة و�أبوها

و يف طريق النبي

***

�شمالك ميينك

لل�صوتيات

عند حرم النبي ياولدى

و يف طريق النبي

وريح هجينك

جنينة ورقها

***

تقعد فيها الزوار

حتت ظل اجلبل

وريح �شويه
تركبوا البواخر
و�أنا �أمدح نبيه
***
يا زايرين النبي
خدونى معاكم

وكذا ارت�شاف ولو قطرات من ماء زمزم فيه �شفاء
للعليل من �أي مر�ض ..
ويف �أغنية (عودة )  ..تتدفق بع�ض املفردات اخلا�صة التي
تدل على بيئات معينة وتعطيها �صفة اخل�صو�صية ..
عـ ــدوا البحــور عــدوا

وجـ ــابـ ــو الك�سـ ـ ـ ــاوى

مـ ـ ــن ب ـ ـ ــالد ج ـ ـ ـ ـ ــدة

وجـ ــابـ ــو الك�سـ ـ ـ ــاوى
***

�إركبوا البواخر
وانا �أمدح معاكم
فاملغني ي�سرد وي�صف الرحلة و�أنها لي�ست �سهلة فهو يبذل
اجلهد والعرق فيها ولكن ي�ضفي عليها اجلمال والروعة والراحة
..الرغبة يف بلوغ املكان  ..فهو ك�أنه ي�سري يف رو�ضة والأوراق فيها
تفوح ب�أطيب الروائح  .. ،ي�سرتيح حتتها امل�سافرون للحج .
وي�سرد و�سائل االنتقال �سواء �أكانت باجلمل �أم بالباخرة واحلجاج
يف حالة تلبية ومديح ورغبته يف �أن يكون معهم لينال هذه املنزلة

�أغانى احلج والبيئة  ( :خ�صو�صية القرية )
لقد فر�ضت البيئة مفردات على �شكل التناول والعر�ض
بالن�سبة لأغاين احلج ..حيث جند �أن بع�ض هذه املفردات تكون
�شائعة يف بيئة قد جتهلها متاماً بيئة �أخرى  ..ومنها -:

حاجنا �إن جاء طيب

لنف�صـ ـ ـ ـ ــل قطيفـ ـ ـ ــة

ونفر�ش ال�سجاجيد

حلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�سقيف ـ ـ ــة
***

زغـ ـ ــرتت لـ ـ ــه القل ـ ــة

وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـلآنـ ـ ـ ـ ــة

ن�شرب ـ ـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ـ ـ ــا قلة

نه ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال�سالمـ ـ ـ ـ ـ ــة
***

زغـ ـ ــردت ل ـ ـ ــه القل ـ ــة

وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة

ن�ش ــربـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ـ ــا قلة

م ـ ــن م�صر ال�سعيدة
***

يا بري زمزم

ي ـ ـ ـ ــا جمـ ــل يـ ـ ـ ـ ــاجمـ ـ ــل

�سلبك حريــري

�إذا جبـ ــت لـ ـ ـ ـ ــى احبابــى

وال�شربه منك

�أعلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ـ ـ ــا جمـ ــل

دوا للعليــلي

ب�سم�سم و�سكر جالبى

ال�سلَ َبة وهى معروفة يف بع�ض
فكلمة ( �سلبك ) يق�صد بها َّ
قرى حمافظة �سوهاج -م�صر ..بذلك احلبل املفتول الذي
يربط فيه وعاء مليء باملاء ويتدلى داخل البئر  ..بينما تعرف
الكلمة با�سم (احلبل) يف الكثري من قرى الوجه البحري وكذا
لفظة (ال�شربة) فهي ر�شفة املاء ..
ومن فرط احلب واالهتمام باملكان وببئر زمزم جند و�صف
ذلك احلبل ب�أنه مفتول من احلرير الذي تعجب به الن�سوة
وهو ما غلي ثمنة عن �سائر املن�سوجات  ..وزادت قيمته .

***
يـ ـ ـ ـ ــاجمــل يـ ـ ـ ــاجمــل

و�إذا جبتهـ ـ ـ ـ ــم ل ـ ـ ـ ـ ــى

�أعـلفـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ـ ـ ــا جم ــل

بطــرف ـ ـ ـ ـ ــى وكم ـ ـ ـ ـ ــى
***

يـ ـ ـ ـ ــاجمــل يـ ـ ـ ــاجمــل

و�إذا جب ـ ـ ــت �سيـ ـ ــدك

العلف ـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ـ ــاجمل

وازود عليج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

أغاني وعادات الحج
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()3

فنالحظ هذه املفردات � } :سقيفة /ال ُق َّلة  /اجلمل /
�أعلفك � /سكر جالبى  /عليقك {

خاطئ فيقول  :عليجك بد ًال من عليقك يف الكثري من القرى
عن املدن ..مما يعطي القرية اخل�صو�صية عن املدينة .

فمفردة ال�سقيفة  .. )5( :مفردة �شائعة يف اجلنوب عن
ال�شمال �أو الريف عن احل�ضر  ..ووردت – �سقيفة بني
�ساعدة  ..تلك ُ
الظ َّلى التي بايع حتتها امل�سلمون �أبا بكر
ال�صديق باخلالفة وجمعها �سقائف .

ولعل من املالحظ كظاهرة عامة هو انت�شار مثل هذه
الأغاين وتكرارها وت�شابه بع�ض مقاطعها يف الوجهني القبلي
والبحري نظراً لكرثة الناقلني واملتداولني مما يعطي �شك ً
ال
من �أ�شكال اخللط يف العر�ض لبع�ض الأغنيات  ..والتي تختلف
()9
باختالف اللهجات تبعاً الختالف البيئات ..

وكذا مفردة } ُق َّله {  )6( :ذلك الإناء الفخاري له
خ�صو�صيته حيث ت�شتهر ب�صناعته بع�ض قرى حمافظة (قنا)
بالوجه القبلي دون غريها من املحافظات حتى ارتبط ا�سمها
بها ب�أن يقول البع�ض ( ال ُق َّله القناوى ) ..
ونالحظ تكرار مفردة } اجلمل { يف كثري من الأغنيات
التي �أتت يف �سياق م�شاهد الذهاب والعودة  ..ولكن تبقى مفردات
التعامل لتحفظ بع�ض اخل�صو�صية  ..مثل ذكر ما يتناوله
()7
اجلمل �أو �إعداد الطع ــام له فيقول املغنى } �أعلفك ياجمل {
..ومعناها �أنه �سيقوم ب�إطعامه العلف  ..في�سمن و�أنه لن ير�سله
للرعي تقديراً ومكاف�أة له  ..وت�شيع مفردة العلف �أو �إعداد
العليق(( )8طعام احليوان)  ..والتي ينطقها امل�ؤدي غالباً ب�شكل
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عنـ ــد النب ــى دلـ ـ ـ ــى يـ ــا بك ــره دلـ ـ ـ ــى
عنــد النب ـ ــى طــاطــت ل ـ ـ ــه الهجين ـ ــا
ادن بـ ـ ـ ــالل وق ـ ـ ـ ــام ال�صـ ـ ـ ــالة بيـنـ ـ ـ ــا
دل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى يـ ــا بكـ ـ ـ ــره دل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
قال لى يوم الزحام هو ال�شافع لينا
دل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى يـ ــا بكـ ـ ـ ــره دل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
ولكن هناك بع�ض امللتزمني الذين حر�صوا على النقل
الدقيق واحلفاظ على القالب الفني والرتاث النقي وهذا
الذي يعنينا يف املرتبة الأولى وما نتطرق �إليه .

الغناء و مظاهر البهجة واال�ستعداد لل�سفر
•تزيني احلافلة -:
يتم تزيني العربة التي �سوف تقوم بنقل احلجاج بالرايات
البي�ضاء (داللة على ال�صفاء والت�سامح) ويتجمع الب�سطاء
حولها يقومون بالتهليل و�إطالق الزغاريد وترديد بع�ض
الأغاين :مثل -:
�أغنية (هنيالك ياحج )
هنيالك ياحج
مكتوبالك يا حج
مكتوبالك حجه هنيه
تركب مركب ومعديه
واحبابك الف وميه
و هنيالك ياحج
***
هنيالك ياحج
مكتوبالك تزور التهامى
مكتوبه ع الباب قدامى
و�إخواتى بيدعو عقبايل
و هنيالك ياحج
***
هنيالك ياحج
مكتوبلك حج الر�سولِ
مل�ضومه باخليط واللويل
يا �أحبابي عنده �أدعويل
وهنيالك ياحج
***
مكتوبلك حج املدينة
مكتوبه وطه داعينا
يا خواتى عقبال باقينا
و هنيالك ياحج

وحتمل هذه الكلمات التهاين للحج والتمني للجميع
بالزيارة مثله  ..ولعل من الأغنيات ال�شهرية التي حملت
التهنئة والتمني ما تغنت به (ليلى مراد) يف توديع احلجاج يف
�أغني ــة ( يارايحني للنبي الغايل ) :
يارايحني للنبي الغايل
هنيالكم وعقبايل
ويتدرج ال�شعور نحو منعطف احلالة باحلاجة �إلى تلبية
الدعوة و�أنه �آن الأوان لأداء هذه الفري�ضة ومن فرط احلب
للر�سول (�ص) فك�أنه قد دعاه لزيارته ..ويوجه امل�ؤدي مفرداته
�إلى ال�سيدة فاطمة ..
يا فاطمة يا فاطمة
يا بنت نبينا
�إفتحى البوابه يا فاطمة
�أبوكى داعينا
***
يا فاطمة يا فاطمة
يا بنت التهامى
�إفتحى البوابه يا فاطمة
ابوكى دعانى

•اال�ستعداد لل�سفر -:

()10

يحر�ص احلاج قبل �سفره على �إر�ضاء اجلميع وخا�صة
م�صاحلة من كانت بينه وبينهم خ�صومات �أو عداوات  ..حتى
ي�شعر بالر�ضا والت�سامح مع اجلميع ويقبل على �آداء الفري�ضة
وهو يف حالة نقاء نف�سي وحتى تتم فري�ضته على �أكمل وجه
 ..ويقوم ال�شخ�ص الذي ينوي القيام باحلج يف بع�ض القرى
مثل قرية (باري�س ) يف الوادى اجلديد باملرور علي بيوت
القرية كلها ليخربهم ب�أنه ذاهب لزيارة الر�سول عليه ال�صالة
وال�سالم ويطلب منهم ال�سماح والت�صايف والدعاء له .

•الغناء والر�سم-:
تكرر يف الكثري من الر�سومات ر�سم و�سائل املوا�صالت التي
ي�ستقلها احلاج للو�صول الى مكة املكرمة منها (اجلمل ،القطار،
الباخرة ،الطائرة) وارتبطت هذه الر�سومات بالأغنيات فمث ً
ال
ذكر اجلمل يف �أغنية ( طريق النبي ) كما �سبق وذكرنا ..
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()4

		
يف طريق النبي

ميينك �شمالك

الباخرة عامية

		
عند حرم النبي

وريح جمالك

رايحة ع املدينة

و�أي�ضا ..

رايحه حلجه نبينا

		
يا زايرين النبي

خدونى معاكم

يارب تبقى داميه

		
�إركبوا البواخـر

وانا �أمدح معاكم

ياله ياحجه �إت�شهدى

وتكرر ذكر الباخرة يف العديد من الأغنيات حيث �أنها
كانت �أكرث الو�سائل لال�ستخدام يف ال�سفر للحج و�أقل تكلفة
من الطائرة و�أقل م�شقة من ال�سفر باجلمل ..
الباخرة طالعة
رايحة حلج التهامى
حج النبي ده غرامى
والعني دامعة
ياله ياحجه �إت�شهدي
فا�ضل دقيقه وطالعه
الباخرة طالعة
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فا�ضل دقيقه وقاميه
الباخرة عامية
وهكذا يعرب املغني والر�سام عن امل�شاهد واملراحل التى مير
بها احلاج بالر�سم والغناء معاً  ..ومن الر�سومات ال�شائعة  ..ر�سم
موكب احلجاج واملحمل  ..واال�ستعانة ببع�ض الزخارف كوحدات
من الأ�شجار والأوراق �أو الأواين الفخارية لإ�ضافة �أ�شكال
()11
جمالية  ..كما هو احلال يف �ألوان الفنون ال�شعبية املر�سمة
ويحر�ص امل�صريون يف عاداتهم على طالء منازل احلجاج
من اخلارج خا�صة كم�شهد من م�شاهد الفرحة واالبتهاج بعودة
احلاج ..والإ�شارة �إلى �إن �صاحب هذا املنزل قد �أدى فري�ضة
احلج مما مييز البيت عن غريه من البيوت .

()5

وقد كان الطالء يف معظمه ي�ستخدم خامات اجلري
والغراء والألوان ال�صريحة الزاهية..
وكما �أ�شرنا �أن هناك ر�سومات قد �أو�ضحت و�سائل النقل
فهناك ر�سوم �أي�ضاً �شملت �أماكن الزيارة مثل
} الكعبة  ،الغار  ..و�صور احلمامتني  ،ومقام النبي ،..
وعملية ذبح الفداء { ..
وا�ستخدم الر�سام بع�ض العبارات التي تتما�شى مع املنا�سبة
يف تزيني اجلدر مثل-:
( حج مربور وذنب مغفور ) � ( ،أدى الفري�ضة وزار قرب
النبي )  ( ،لبيك الله َّم لبيك)  ( ،اهلل �أكرب )
وا�ستخدم بع�ض الآيات القر�آنية مثل :
ا�س ِبالحْ َ ِّج َي ْ�أ ُت َ
وك ر َِج اًال َو َعلَى ُك ِّل َ�ضامِ ٍر
} َو َ�أ ِّذن فيِ ال َّن ِ
َي�أْ ِت َ
ني مِ ن ُك ِّل َف ٍّج عَمِ يقٍ { } ..احلج {
ا�س حِ ُّج ا ْل َب ْيتِ م َِن ْا�س َت َطا َع ِ�إ َل ْي ِه َ�سبِي ً
ال { .
} َوللِهّ ِ َعلَى ال َّن ِ
}�آل عمران{97:

()12

وبع�ض الأحاديث مثل  ( :مابني قربي ومنربي رو�ضة من
ريا�ض اجلنة )  ( ،من زار قربي وجبت له �شفاعتي )

ولكل قرية فنانوها الذين يجيدون الر�سم ويطلق عليهم
لقب خطاط ولكل منهم طريقتة فمنهم من يهتم بر�سم
الكعبة وجبل عرفات �إلى جانب الو�سيلة التي ا�ستخدمها احلاج
يف ال�سفر كالطائرة �أو ال�سفينة ،ومنهم من يقت�صر على ر�سم
الكعبة فقط من �أجل توفري م�ساحة كبرية من اجلدار متكنه
من كتابة بع�ض الآيات القر�آنية والأقوال امل�أثورة ويجدها
()13
فر�صة ال�ستعرا�ض مهارته يف اخلط..
والبع�ض يقدم على ذلك علي �سبيل املجاملة للحاج ب�أن
يتطوع للكتابة �أو الر�سم دون مقابل ويكرث هذا يف القرى
عنه يف املدينة .
وكانت معظم هذه الر�سومات تتم على جدران البيوت
الطينية ومع تقدم املجتمعات وانت�شار البيوت اخلرا�سانية
و�سيطرة بع�ض الظروف املعي�شية �أ�صبح احلر�ص على هذه
العادة ( طالء واجهة منزل احلاج قبل عودته) تتال�شى
تدريجياً �إال من بع�ض البيوت يف �صعيد م�صر الذين يحر�صون
على ذلك ويقيمون ال�سرادقات وتقدم فيها الوالئم للمهنئني
وت�ستمر يف �أيام اال�ستقبال وعودة احلاج الأغانـي خا�صة يف
جتمعات الن�سوة املهنئني يف دار احلاج منها :
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ف�إن كان والياً عزل و�إن كان تاجراً خ�سر و�إن كان م�سافراً
مربوك مربوك يا حجنا
الفني مربوك يا حج البيت

قطع عليه الطريق و�إن كان �صحيحاً مر�ض.
 - 2احللم بالكعبة -:
من ر�أى �أنه دخل الكعبة ف�إنه يدخلها �إن �شاء اهلل

زرت الكعبة وهناك �صليت

 - 3احللم مباء زمزم :

بني ال�صفا واملروة �سعيت

من ر�أى �أنه �شرب من ماء زمزم ف�إنه ي�صيبه خري �أو

وبال�سالمة جتلنا
مربوك مربوك يا حجنا
***

ينال ما يريده

بع�ض العادات :
وهناك من العادات الكثري ي�سري ما بني الريف واحل�ضر
منها ما يلى :

الفني مربوك حج الر�سول

الزيارة والتعزمي  -:يحر�ص الكثري من الأهل واجلريان

زرت بن رامة وجيت م�سرور

واملعارف على احل�ضور لل�سالم على احلاج قبل �سفره يطلبون

و�أنا قلبي بالنبي م�شغول

منه الدعاء لهم يف الأماكن ال�شريفة التي �سوف يزورها .
كما �أنه عندما ينوي �أحد الأفراد اخلروج للحج ف�إنه مير

عقبال الباقي مننا

على بيوت القرية بيتاً بيتاً ويطلب منهم ال�سماح �إذا كان قد

مربوك مربوك يا حجنا

�سبق و�أخط�أ يف حق �أحدهم  .ويعني هذا خروجه وهو نظيف
متاماً فال يوجد من يحمل له �ضغينة  .،وتوديع (تعزمي)

•الأحالم واحلج-:
جاء يف كتاب تف�سري الأحالم البن �سريين ..حول ر�ؤية
احلج يف الأحالم ما يلي -:
 - 1احللم باحلج :

()14

 -من ر�أى �أنه خارج للحج من وقته رزق و�إن كان مري�ضاً

م�صحوباً بالأغاين والطبل والزغاريد .

()14

النقوط- :
و�أي�ضا يف بع�ض املجتمعات مثل الوادي اجلديد وبع�ض
قرى حمافظة �سوهاج مثل دار ال�سالم  ،اخلالفية وبع�ض

عويف �أو مديناً ق�ضى دينه �أو خائفاً �أمن �أو مع�سراً

قرى مركز جرجا  ..يقومون ب�إعطاء احلاج نقوداً  ( ..نقوط )

�أو م�سافراً �سلم � ..أو خا�سراً ربح �أو معزو ًال ردت �إليه الوالية.. .

وهو مبثابة م�شاركة وم�ساعدة على نفقات احلج وبالتايل يقوم

 -ومن ر�أى �أنه خارج للحج ففاته ..
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احلاج ب�إح�ضار هدية معه عند عودته .

الهوامش
ل�ص ْح���نُ � :ساح���ة و�س���ط الدار �أو امل�سجد – املعجم الوجيز (جممع
َّ 1.1
اللغة العربية ) طبعة خا�صة � 1995ص360
2.2مرك���ز توثي���ق ال�ت�راث الطبيع���ي واحل�ض���اري http://www.
cultnat.org/Folk/Ramdan_Haj/Haj_songsl.html

3.3املعج���م الوجي���ز _ جممع اللغ���ة العربية  .طبعة خا�ص���ة � 1995ص
280

 4.4جابر العربي � ..أغنية (طريق النبي)  ....بن اخلطيب
ال�سق ُْف :وهو غطاء املنزل ونحوة ،وهو �أعاله املقابل لأر�ضه
َّ 5.5
 6.6ال ُق َّلة � :أناء م�صنوع من الفخار ي�ستخدم ل�شرب املاء
7.7ال ُع ْل ُ
���ف � :شج���ر مينى ورقه كورق العنب * املعجم الوجيز باب العني
ف�صل ( ل) �ص 430
 8.8ال َعل ُِق  :ما َت ْعل ُفه الدابه من �شعري ونحوه
 9.9مرك���ز توثي���ق ال�ت�راث الطبيع���ى واحل�ض���اري http://www.
cultnat.org/Folk/Ramdan_Haj/Haj_songsl.html
http://www.cultnat.org/Folk/Ramdan_Haj/1010
Haj_songsl.html

 1111وداد حام���د  .جداري���ات احل���ج  -.الفنون ال�شعبي���ة  – .ع(20يوليو
– �أغ�سط�س – �سبتمرب� – . )1987ص129-
 1212القر�آن الكرمي
1313مق���ال جملة االحت���اد (م�صري���ون ي�ستقبل���ون احلج���اج بر�سوم على
جدران املنازل)
( حمم���د عب���د احلمي���د ) الإثنني  22نوفم�ب�ر http://www. 2010
alittihad.ae/details.php?id=79039&y=2010&article=full

المصادر والمراجع

2121وداد حام���د  .جداري���ات احل���ج  -.الفنون ال�شعبي���ة  – .ع(20يوليو –
�أغ�سط�س – �سبتمرب� – . )1987ص129-
 2222القر�آن الكرمي
 2323مق���ال جمل���ة االحت���اد (م�صري���ون ي�ستقبل���ون احلجاج بر�س���وم على
جدران املنازل)
( حمم���د عب���د احلمي���د ) الإثنني  22نوفم�ب�رhttp://www. 2010 
alittihad.ae/details.php?id=79039&y=2010&article=full

 2424تف�سري الأحالم _ لأبن �سريين

مراجع أخرى تم االستعانة بها
•�أحم���د �أم�ي�ن  .قامو����س الع���ادات والتقالي���د والتعاب�ي�ر امل�صري���ة – .
القاهرة  :املجل�س الأعلى للثقافة �553 – .1999 ،ص
• جم���ال ب���دران  .اخللفية االجتماعية للأعي���اد القاهرية  – .الفنون
ال�شعبية � – .س ، 3ع( 9يونيو )1969
•حمم���ود ف�ضل  .الأغنية الفولكلورية للم���ر�أة امل�صرية  – .القاهرة :
الهيئة العامة لق�صور الثقافة 2002 ،
• من���ى الفرنوانى  .االحتفاالت ال�شعبية الديني���ة  :درا�سة لديناميات
التغ�ي�ر وق���وى املحافظ���ة والتجدي���د  – .ط – . 1القاه���رة  :مرك���ز
البح���وث والدرا�سات االجتماعي���ة ( . 2002 ،تقاري���ر بحث الرتاث
والتغري االجتماعى )7 ،

االغانى

•من �أغانى احلاجة نعيمة  :زفة احلجاج  -الفيوم130.
•�أغنية (طريق النبي) جابر العربي
بن اخلطيب لل�صوتيات

مصادر الصور

 1414تف�سري الأحالم _ لأبن �سريين
 1515املعج���م الوجي���ز (جمم���ع اللغ���ة العربي���ة ) طبع���ة خا�ص���ة 1995
..ال�ص ْحنُ � :ساحة و�سط الدار �أو امل�سجد
�صَّ 360
 1616مرك���ز توثي���ق ال�ت�راث الطبيع���ي واحل�ض���اري http://www.

ك�سوة_الكعبة22. http://ar.wikipedia.org/wiki/

cultnat.org/Folk/Ramdan_Haj/Haj_songsl.html

33. http://vardel.com/up/uploads/

1717املعجم الوجيز _ �ص280

 1818جابر العربي � ..أغنية (طريق النبي) ....
بن اخلطيب لل�صوتيات
 ( 1919مرجع �سابق ) مركز توثيق الرتاث الطبيعى واحل�ضاريhttp://
www.cultnat.org/Folk/ Ramdan_Haj/Haj_songsl.
html

 -2020املرجع ال�سابق

11. http://www.h2f2.com/vb/imgcache/275646/h2f2.
jpg

44. 19_1113085098431.png
55. http://media.tumblr.com/d30ed49f5bf8f
_facba645bdd1a2bb1d7/tumblr_inline
mgp27ukcLI1qhij0y.jpg
66. http://www.mandaraonline.com/wp-content/
uploads/201310//SAM_4264.jpg

من الكاتب 77.
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محمد عيل عبداهلل العبديل الرتهوين
كاتب من ليبيا

•املبحث الأول  :تعريف الو�سم :
الو�سم و�سيلة قدمية عند العرب ،وهو و�ضع عالمات على حيواناتهم من
�إبل وغنم وغريهما ،عالمات حتولت بعد فرتة لعالمات مقد�سة ورموز معظمة
يفتخرون بها وي�ضعونها على �أمتعتهم و�سيوفهم ،بل ويتخذونها و�شماً على
�أذرعهم ،وزخرفة على ثيابهم.
ٌ
وال َو ْ�سم يف اللغة هو �أَ َثر ال َك ّي ،والـجمع ُو
�سوم ( ،)1وقد و�س َمه َو ْ�سماً و�سِ م ًة ِ�إذا
وال�سم ُة
بالكي ،وا َّت َ�س َم الرج ُل �إِذا جعل لنف�سه �سِ م ًة ُي ْع َرف بهاِّ ،
�أَ َّثر فـيه ب�سِ م ٍة وك َيا ّ
ال�ص َور ،ويقال ملن على وجهه عالمة
ري من ُ�ضروبِ ُّ
والوِ�سامُ :ما ُو�سِ م به البع ُ
()2
احل�سن و�سيم� ،أي ك�أنه و�سم باحل�سن .
ال�س َم ُة ،والـجمع كالـجمع ،و ُن ْر ُت البعري:
وت�سمي �أي�ضاً يف اللغة نارا والنا ُرِّ :
جعلتُ علـيه ناراً .وما به ُنو َر ٌة �أَي َو ْ�س ٌم.
ويف ُع ْر ِف البدو يف ليبيا ت�سمى �أي�ضاً ناراً ،لأنه عالمة م�شهرة مثل النار ،ولأن
النار و�سيلة للو�سم �إ ْذ تحُ مى بها احلديدة التي تو�سم بها الإبل والغنم ،ف�إذا قالوا
عن ناقة :ما نارها ؟ �أي ما و�سمها.
كذلك هناك كلمة �شهرية جداً بني البدو يف ليبيا وهي كلمة «مِ ـ ْـح ـوِر»،
يقولون :حمور القبيلة �أي :و�سمها ،و�سمي الو�سم حمورا ن�سبة �إلى الآلة
امل�ستخدمة يف الو�سم وهي احلديدة الطويلة التي ي�سمونها حمور وجتمع على
حماور .
والإبل غري املو�سومة ت�سمى ُغ ْفل �أو َغ َفال ،وك�أنهم �أغفلوها بعدم الو�سم،وهي
عربية ف�صيحة ،فالعرب ت�سمي الأر�ض التي لي�س بها �أثر غف ً
ال ( ،)3يقول ال�شاعر
�أحمد رفة ال�شايب اجلماعي عن غفل الإبل (: )4
يحِ ــنّ ْ
اهلل َربـِّي ن ِْـ�شتِكي ل ْه
َال َج ـ ـ ّ
ال ْم َال َو َّ�س ــا ْم مِ يـ ـلـ ْه

يتي ُج ُر ْب ،واكْثرَ ْ هاَ ْغ َفال
بِدِ ِ
ْ ()6
َال ط ـَ ـ َّ
اليْ يِـ ْفـت ِْل فيِ الحْ َ بـ ــال
()5
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()1

()2

http://en.wikipedia.org/wiki/Livestock_branding

�أنواع الو�سم:
�أو ًال -و�سم احليوانات،وي�شمل الآتي :
 - 1و�سم الإبل .
وه���و �أكرثها �شهرة عند العرب ويحظى باالهتمام قدمياً
وحديث���اً لأنها �أعظم �أموالها وعليها قوام عي�شهم ،وكل قبيلة
�أو جمموع���ة قبائ���ل تتخ���ذ و�سم���اً خا�ص���اً به���ا ،وه���و مو�ض���وع
حديثنا وبحثنا ،ولي�س كل الإبل تو�سم ،فالبع�ض ال ميلك من
ً
جم�ل�ا �أو ناق���ة للحرث وحمل املت���اع وتكون مالزمة
الإب���ل �إ َّال
لبيته ال تبتعد عنه فال يحتاج لو�سمها .
 - 2و�سم الغنم .
وحتظ���ى الغن���م كذل���ك باهتم���ام الب���دو بو�سمه���ا لأن
اعتماده���م – خ�صو�ص���اً يف ليبي���ا – على الإبل والغن���م� ،إال �أن
و�سم الغنم يختلف عن و�سم الإبل يف �شيئني:
•الأول � :أن �سمة الإبل تكون عامة م�شرتكة بني �أفراد
القبيل���ة �أو القبائ���ل املتحالفة� ،أم���ا الغنم فكل فرد يف
القبيلة تختلف �سمته عن الآخر.
•الث���اين � :أن �سم���ة الغن���م ال ي�ستل���زم �أن تك���ون مطابقة
ل�سم���ة الإب���ل ،فكثرياً ما تختلف �سم���ة الغنم عن �سمة
الإبل يف ال�شكل ،وكل بيت من القبيلة له و�سمه اخلا�ص
به على غنمه  ،وال تلتزم القبيلة بو�سم واحد للغنم.
وتت�شاب���ه و�سوم القبائل على الغنم كثرياً وال يحدث �أبداً
ن���زاع ح���ول ملكيته���ا لت�شابه الو�س���م ،لأن الغنم ع���ادة ما تكون
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قريب���ة جداً من من���ازل القبيلة وترعى يف �أمالكها على عك�س
الإبل التي تبتعد كثرياً.
 - 3و�سم البقر.
�أم���ا البقر ف�إن البدو يف ليبيا ال يك�سبونه -اللهم �إال نادراً
،واحل�ض���ر ه���م فق���ط م���ن يك�سبون���ه ولي����س بقطع���ان كبريةف�ل�ا يحتاجون لو�سم���ه � ،أما بع�ض القبائ���ل يف �إفريقيا والتي
يطلق عليها ا�سم « ال َبـ َّقـا َر ْة » ف�إنهم يَ�سِ ُمون البقر لأنها كثرية
عندهم يف قطعان تتنقل من مكان لآخر.
 - 4و�سم اخليل.
�أم���ا و�س���م اخلي���ل فق���د اختف���ى من���ذ زم���ن بعي���د ،لن���درة
اخلي���ل �أو ًال وملالزمته���ا ل�صاحبه���ا با�ستم���رار ف�ل�ا ترع���ى يف
الفي���ايف البعي���دة ِل ُيخْ �ش���ى عليه���ا ،وال تختل���ط يف قطع���ان
فيخ�ش���ى االلتبا����س بينه���ا وب�ي�ن غريه���ا� ،إال �أن اجليو����ش
قدمي���اً ا�ستخدم���ت و�سم اخليل لبي���ان �أنها مل���ك للدولة فال
ال�س َّراق نهبها لأنه���م �سيتعر�ضون لعقوبة
ُتب���اع ،ولكي َيخْ �شى ُّ
كب�ي�رة،و�أول م���ن و�سم اخليل هو �أبو عب���د اهلل ال�شيعي ملا هزم
بن���ي الأغلب يف تون�س �سنة  96هـ ،فو�سم اخليل ب�سمة «امل ُـ ـ ْل ُك
ِ���ب �إ َّال ُ
و�س َّ
اهلل» ( ،)7وكان
���ك عل���ى الدنانري عبارة « َال َغال َ
ِل َّلـ ـ���هْ» َ
جي����ش الوالي���ات املتح���دة الأمريكي���ة يَ�سِ ��� ُم ح��� ْرفيَ ْ  USعل���ى
اخليل التابعة له.
وعن���د ب���دو ليبي���ا ال ي�س���م اخلي���ل اال قبيل���ة الأ�شراف من
�أوالد امحْ ِ ِّم���د يف اجلن���وب الليب���ي الذين �أ�س�س���وا دولة انهارت
عقب دخول الأتراك ليبيا �سنة  1551م.

 - 5و�سم احلمري.
الوا�ض���ح �أنه كان عند العرب قدمياً ،فقد جاء يف احلديث
ال�صحي���ح ع���ن عبد اهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل
 �صلى اهلل عليه و�سلم – ر�أى حماراًمو�س���وم الوج���ه ف�أنكر ذلك  .قال  :فواهلل ! ال �أ�سمه �إال يف
�أق�ص���ى �ش���يء من الوج���ه ،ف�أمر بحما ٍر له فك���وى يف جاعرتيه
فهو �أول من كوى اجلاعرتني (.)8
�أما الآن فال يوجد من ي�سم احلمري ،هذا عن �أهل بلدي.

ثانيا  :و�سم الب�شر:
الو�س���م عب���ارة ع���ن عالم���ة تتخذه���ا جماع���ة م���ن النا�س
ترب���ط بينه���ا رابط���ة دم �أو حل���ف ،وه���و �أي�ض���ا عب���ارة عن رمز
يتخ���ذ ك�شع���ار ملجموع���ة م���ا ،ف����إن بع����ض القبائ���ل يف �إفريقيا
عرب���اً وعجماً تتخذ و�سماً خا�ص���اً لأفرادها يو�ضع على الوجه
ليح���دد االنتم���اء العرق���ي والقبل���ي ،وه���و ما يعرف عن���د �أهل
ال�سودان بـ(الـ�شـلوخ) .
�أم���ا يف ليبي���ا ف�ل�ا ي�ستخ���دم الو�س���م عن���د الب�ش���ر �إال عند
قبيل���ة واح���دة وهم الأ�ش���راف الأدار�س���ة قبيل���ة �أوالد امحْ ِ ِّمد،
حيث ي�ضعون و�سمهم اخلا�ص بهم على الكتف الأمين للذكر
منهم دون الأنثى ،وهو نف�س و�سمهم على الإبل واخليل.

�أغرا�ض الو�سم:
الو�سم جعل لأغرا�ض معينة
ميكن تلخي�صها يف الآتي -:
 - 1متيي���ز ممتل���كات القبيل���ة م���ن املا�شية (الإب���ل والغنم
واملاع���ز والبق���ر) ،وذل���ك لأ َّن املوا�ش���ي تختل���ط م���ع بع�ضه���ا يف
املراعي وعلى املعاطن ،فرمبا حدث لب�س فيميز الرعاة �أموالهم
ب�سم���ة �أ�صح���اب املال� ،أو رمبا ُت�سرق �أو ُتغزى فيكون من ال�سهل
التعرف عليها يف الأ�سواق وعلى موارد املاء� ،أو رمبا ت�ضل �شاة �أو
ناقة فيتمكن من يجدها من ردها �إلى �صاحبها.
كذل���ك ت�ضعه القبائل على �أمتعتها يف �سفر التجارة حتى
�إذا �ض���اع املت���اع ع���رف �أ�صحابها ،وحتى ال يح���دث التبا�س بني
�أمتع���ة الق���وم ،وكان���وا ي�ضعونها على الغرائ���ر ،ومن الطريف
�أن احلج���اج الليبي�ي�ن فيما م�ض���ى من ال�سنني كان���وا ي�ضعون
�أو�س���ام قبائلهم على �أمتعتهم وعلى حقائبهم حتى يتعرف كل
قوم �إلى متاع �صاحبهم.

()3

وق���د و�ضع���وا �أي�ضا ال�سمة على قبوره���م ،كما حدث لقرب
ال���ويل ال�صال���ح �سي���دي بِا ْل ِعي���د الفيتوري ،دفني مق�ب�رة َع َقل
مبدينة بنغازي حيث و�ضعت على قربه �سمة الالم �أليف.
و�أما يف ليبيا فان �أهل غدام�س تو�سعوا يف ا�ستخدام الو�سم
فه���م ي�ضعون���ه عل���ى الإب���ل وال�سي���وف واخلناج���ر والب�ضائ���ع
وا ُ
حللي الثمني الذي يتوارثونه من جيل جليل.
 - 2توقيع الر�سائل واملعاهدات ،الو�سم عالمة للقبيلة،
�شع���ار له���ا يدل عليها ،ورم��� ٌز يو�ضع على ما يخ����ص القبيلة،
واملكاتب���ات القدمي���ة واملعاه���دات ومواثي���ق ملكي���ة الأر����ض
كان���ت توق���ع من قبل م�شاي���خ القبيلة الذي���ن اتخذوا عالمة
الو�س���م كاخلت���م والتوقي���ع حالي���اً ،لكونهم املتحدث�ي�ن با�سم
القبيل���ة ،وه���ذا كان م�ستعم ً
ال ل���دي قبائل الط���وارق و�سكان
مدين���ة غدام����س كم���ا �أخربين ب���ذاك حممد �إبراهي���م �أكوكا
التارق���ي ،وقد التقيت برجل م���ن قبيلة �أوالد �سليمان يدعى
احل���اج ب�ش�ي�ر بو عوينة الزكراوي يختم ما يكتبه يف مذكرته
ال�شخ�صي���ة بو�س���م قبيلت���ه .
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 - 3و�س���م اجلم���ل املع���د للركوب خا�صة،وه���و ما ي�سمى «
ال��� ُّز ْو َز ْال» وه���و اجلمل املخ�صي الذي ُنزع���ت خ�صيتاه لي�صبح
ً
جم�ل�ا خا�ص���اً بالرك���وب وال�سفر ،وه���ذا م�ستعمل عن���د قبائل
ال�صح���راء غالباً كالطوارق وال َّت ُبو ،وغالبا ما يكون» الزوزال»
م���ن �صنف امله���اري وهى �إبل �سريعة ،وبع���د �أن يخ�صى اجلمل
يفقد بع�ض مظاهر الفحولة ،فال يهدر وال يخرج ال�شق�شقة،
والب���دو ي�ضع���ون عل���ى ورك���ه الأي�س���ر �سم��� ًة ت���دل عل���ى كون���ه
ً
فح�ل�ا يف ذوذ الإبل ،فال
خم�صي���ا (زوزال) ال ي�صل���ح �أن يكون
يغ�ت�ر ب���ه من ي�شرتيه ليك���ون كذلك ،ويعرفه م���ن يبحث عن
جم���ل للركوب ،وقد �أخربين رجل من الطوارق �أن من فوائد
هذه ال�سمة فائدة طبية وهي �أنهم يف�صدونه بها فيخرج الدم
لتن�ش���ط رجاله بع���د عملية اخل�صي ،وه���ذه ال�سمة عبارة عن
عالمة خطني متوازيني( = ).

ترهون���ة م���ن قبيلة الهماملة ،باع جم ً
ال من �صفاته �( :أحمر
يف لون���ه يل���وح للزروقة ،متو�سط يف �سن���ه ،وعلى حنكه الأمين
كي بنار ،وعلى حنكه الأي�سر مطرق واحد بنار
ث�ل�اث مطارق ٌّ
َ
كي الفِـلِيق
حت���ت �أذن���ه  ،وعلى ُ�س َّرت���ه ك ٌّي القِطِ يع وعلى َبطنِ���ه ُّ
ال�ص َّفيرْ .)9( ).....
وعلى فخذيه َك ُّي ُّ
ويق�ص���د بالفلي���ق والقطي���ع وال�صف�ي�ر �أمرا�ض���اً ت�صيب الإبل
فتعالج بكيها .

وقت الو�سم وطقو�سه:
الو�س���م �أم���ر مهم ل�صاح���ب الإب���ل �إذ �أنه �سي�ض���ع عالمته
(�سمت���ه) الت���ي متي���ز ممتلكاته م���ن الأنع���ام ،وللو�س���م مو�سم
خا�ص مثل جز الأغنام ،فيجتمع الرعاة وتن�صب بيوت ال�شعر
وتذب���ح الذبائ���ح ،وغالب���اً م���ا يك���ون الو�س���م م���ع بداي���ة ف�ص���ل
ال�شت���اء ،وعندم���ا ي�صري عمر اجلمل �أو الناق���ة عامني بعد �أن
يكم���ل حليبه ،وي�صبح م�ستغنياً ع���ن �أمه فريتع وحيداً دونها،
وحينها يخ�شى عليه من ال�ضياع فيحتاجون �إلى و�سمه .
واحلكمة يف ذلك �أن احلوار عندما يكون �صغرياً مل يكمل
حليب���ه يكون م���ع �أمه دائم���ا ال يفارقه يرتع معه���ا ويرد معها
وال ي�ب�رح مكانه �إال به���ا وهى ال تفارقه �أبداً ،ف�سمة �أمه كافية
للدالل���ة عليه  ،لكونهما متالزمني ال يفرتقان ،وحني ي�صبح
اجلم���ل مهي����أً لالعتم���اد عل���ى نف�س���ه يف مرع���اه وورده للم���اء
تو�ضع له �سمته ليعرف بها ،فهو حينها حر ي�سري حيثما �شاء
ومعر�ض لل�ضياع وال�سرقة وغريها.

�أداة الو�سم:
« عالمة الجمل الزوزال »
 - 5الو�س���م للع�ل�اج ،فالب���دو خ�ب�راء يف ع�ل�اج �أمرا�ض
الإب���ل ومداواتها،فه���ي ر�أ�س ماله���م و�أ�سا����س معي�شتهم ،ومن
�أنواع العالج الكي بالنار.
والك���ي ع�ل�اج قدمي عند الب���دو للب�ش���ر وللحيوانات،ومن
تلك الأمرا�ض التي ت�صيب الإبل:
وال�سلِي َمة – وغريها.
اجلرب – واجلِ َفار – َّ
وق���د جاء يف وثيقة قدمية من �سجالت حمكمة طرابل�س
ال�شرعي���ة ح���ول خ�صوم���ة ب�ي�ن رجل�ْي نْ �أحدهم���ا م���ن قبائ���ل
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الو�س���م �إم���ا ك���ي بالن���ار �أو �شق وقط���ع للأذن  ،ف����إذا كان
بالن���ار فت�سم���ى الأداة يف العربي���ة الف�صحى( َم ْي َ�س��� ٌم) ا�س���م
�آل���ة م���ن فع���ل و�س���م ي�س���م  ،ويف لهجتن���ا ت�سم���ى �أداة الو�س���م
“ محَ َ ���اوِر” جم���ع حمور ،ويكون �شكلها عل���ى هيئة العالمة
ً
فمث�ل�ا �إذا كان���ت حلق���ة م�ستدي���رة تك���ون
امل���راد و�ضعه���ا ،
احلدي���دة م�ستدي���رة ،والبع����ض ي�ستخ���دم بقاي���ا القذائ���ف
بع���د �أن يت���م ا�ستهالكها والت���ي ت�ستخدم كمهرا����س للحبوب
وذل���ك لو�س���م احللق���ة ال�سم���ة الغالب���ة عل���ى قبائ���ل غ���رب
ترهونة،حي���ث �أن فوهتها م�ستديرة ،والب���دو يجمعونها من
الأماك���ن الت���ي ي�ستخدمه���ا اجلي����ش للتدريب عل���ى الرماية
 ،و�إذا كان���ت حم���وراً �أو «مطرق���اً» تك���ون احلدي���دة ق�ضيب���اً
طوي�ل�ا فقط ،و�إذا كان على هيئ���ة هالل مث ً
ً
ال في�ستخدمون
ً
�أحيان���ا املنج���ل �أو ي�شكل���ون الق�ضي���ب احلدي���دي عل���ى هيئة
م���ا يري���دون و�سم���ه ،و�إذا كان الو�س���م �ش���ق �أذن �أو قطعه���ا

()4
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في�ستخ���دم حينئ���ذ اجلل���م لذلك  ،وهو م���ا ي�ستعمل���ه الرعاة
جل���ز الغن���م ،وي�سم���ى قط���ع �أغل���ب الأذن وت���رك ج���زء منه���ا
يربطه���ا باجلل���د « هرع���اً » ،وقط���ع ثلثه���ا « قطف���اً » وثقبه���ا
م���ن الو�سط « �شركاً » .وهن���اك و�سم �أي�ضاً عند العرب ي�سمى
الر�ضف���ة وه���و م���ا و�س���م بالر�ض���ف �أي احلجارة حتم���ى على
النار وتو�سم بها الإبل.
وعن���د الع���رب قدمي���اً كانت احلج���ارة ت�ستخ���دم يف الو�سم
فتحمى يف النار ثم يكوى بها البعري وي�سمى بعريا مر�ضو ًفا،
�أي مو�سوم بالر�ضف وهي احلجارة امل ُ َح َّما ُة يف النار.
وم���ن مظاه���ر الو�س���م وعادات���ه �أنه���م يجتمع���ون يف �شب���ه
احتف���ال مث���ل مو�س���م جز الغن���م ،ويجتم���ع �أفراد م���ن القبيلة
و�أ�صدق���اء �صاح���ب الإب���ل وتذب���ح الذبائ���ح ،واجتم���اع �أف���راد
القبيلة للتعاون يف عمل ما ي�سمى « َر َّغ َ
اطة».
وم���ن عاداته���م �أنه���م ال يطفئ���ون الن���ار امل�ستخدم���ة يف
ت�سخ�ي�ن املح���اور الت���ي و�سم���ت بها الإب���ل وتبقى يوم���ا وليلة
يف ناره���ا معتقدي���ن �أن النار �ستبقى حية ودائم���ة لتو�سم بها
الإب���ل دائماً ،ويلقون عليها جل���ة الإبل «البعر» لأنها حتافظ
عل���ى ا�شتعاله���ا (.)10

وال يوج���د غن���اء خا�ص بو�سم الإب���ل وال �أهازيج كالتي تقال
عن���د ج���ز الغنم و�إمنا ي���ردد بيت يف جميع �أنح���اء ليبيا تقريباً
وهو قولهم:
()11
َ
ال�س ـ ـ َو �أب ْـ ِعـ ـ ْدهَا
َيـا َزايـ ِـ ْد ِز ْدهـ َـ ــا
ِم َّ

�أق�سام الو�سم :
ينق�س���م الو�سم �إلى ق�سمني:الأول ي�سمى ُ�سلطان ال�سمة ،
والثاين ي�سمى العزيلة.
�سلط���ان ال�سمة يق�صد بها العالمة الرئي�سية للقبيلة،
وت�سم���ى �أي�ض���اً «�سمة اجلدِّ» التي ي�ضعها كل �أفراد القبيلة على
�إبله���م� ،أم���ا العزيلة فيق�صد بها تل���ك العالمة الفرعية التي
ميي���ز به���ا كل ق�سم من القبيلة �إبله عن الق�سم الآخر ،و�سميت
عزيلة لأنها تعزل �إبل كل بيت عن الآخر ،وي�سميها �أهل اخلليج
العربي « ال�شاهد» وي�سميها �أهل ال�سودان وت�شاد « َف ـ ْر َزة» ،في�ضع
كل رجل من القبيلة على �إبله �سمة القبيلة « �سلطان ال�سيمة »
ث���م ي�ضع �سمة الفرع الذي ينتمي �إليه من القبيلة ،ثم �إن �شاء
و�ضع عالمة خا�صة به.
وال�سم���ة الرئي�سي���ة للقبيل���ة « �سلط���ان ال�سيم���ة» قد تكون
عالمة واحدة مثل حلقة �أو غريها وقد تكون عالمتني .

وسم اإلبل عند بدو ليبيا

113

صيف  2015العدد 30

()5

•املبحث الثاين  :و�سم الإبل عند قبائل ترهونة :
ا�سم ملنطقة تقع �إلى اجلنوب ال�شرقي من طرابل�س ،يبعد
مركزها عن مدينة طرابل�س  86كم ،بينما تبعد �أول منطقة
م���ن ترهون���ة عن طرابل�س حوايل  40كم فقط ،و�أعلى نقطة
فيها ترتفع عن �سطح البحر  500م.
وتتكون منطقة ترهونة من مرتفعات جبلية تتبع �سل�سلة
جب���ل نفو�س���ة املتجهة م���ن تون�س حت���ى منطقة ر�أ����س امل�سن يف
مدين���ة اخلم����س يف ليبي���ا ،وتل���ك املرتفع���ات توج���د يف املناط���ق
ال�شمالي���ة م���ن ترهونة ،وتعرف عند �سكانه���ا بالتالل،ثم ت�أتي
املنطق���ة الو�سط���ى التي ت�سمى عنده���م بالظه���رة ،ثم املنطقة
اجلنوبية والتي تعرف عندهم بالقبلة ،وبها الأودية التي تنزلها
القبائل يف ف�صل الربيع للح�صاد والرتبيع بالإبل والغنم وعذر
اج ُموتْ
اخلي���ل ،وهي �أودية خ�صبة جدا ،مث���ل وادي َت ْرغلاَ تْ و َت َ
وو ِْ�ش َتا َتة واملَع َذر و َد ْر ُبوك وو ِك َّرة و ِت ْنزِي َوة وغريها.
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الرتكيبة ال�سكانية :
ت�شم���ل منطق���ة ترهون���ة �أك�ب�ر جتم���ع قبل���ي يف ليبي���ا من
حي���ث الع���دد� ،إذ بها  63قبيلة ،وي�صل عدد من ينتمون لقبائل
ترهونة حوايل املليون ن�سمة تقريباً ،وهذه القبائل مق�سمة �إلى
�أربع جتمعات قبلية كربى ،ي�سمى كل ق�سم منها « ُر ْبع » ،وهذا
التق�سي���م عب���ارة عن جمموعة قبائل يجم���ع بني بع�ضها قرابة
الدم وبني بع�ضها الآخر رابطة احللف  ،وهذا التق�سيم له ت�أثري
كان وما زال على و�سم الإبل،وهذه الأرباع كالتايل :
1.1ربع �أوالد م َُ�س ِّلم .
2.2وربع �أوالد معرف.
3.3ربع احلوامت.
4.4ربع الدراهيب.

كم���ا �أن العام���ل اجلغ���رايف كذل���ك ل���ه دخ���ل يف تق�سي���م
القبائ���ل ،فرتهونة تنق�سم �إل���ى الق�سم ال�شرقي الذي ي�سمى
« القط���ع ال�شرق���ي » وه���و الق�س���م اخلا�ص برب���ع �أوالد م َُ�س ِّلم
وه���م  34قبيل���ة  ،والق�س���م الغرب���ي ي�سمى « القط���ع الغربي
» وحتتل���ه الأرب���اع الث�ل�اث الباقية وه���م 29قبيل���ة وي�سمون
قدمي���اً با�س���م « َ�ش ْي ُبون» .وهذا التق�سي���م اجلغرايف له ت�أثريه
�أي�ض���اعل���ىالو�س���م.

تاريخ املنطقة :
املنطق���ة كان���ت م�أهول���ة بال�س���كان من���ذ الق���دمي ملوقعه���ا
اجلغ���رايف امله���م الذي يجع���ل منها �إقليم���اً زراعياً غني���اً جداً ،
و�أ�شهر منتجاتها الزيتون الذي ا�شتهرت به منذ القدم  ،يدل
عل���ى ذاك معا�ص���ر الزي���ت التي ترج���ع �إلى الع�ص���ر الفينيقي
والروم���اين ،كم���ا �إن بها الأن�صاب الفينيقي���ة التي تعرف عند
�أه���ل ترهون���ة الي���وم با�س���م « الأ�صن���ام » ،وبه���ا معب���د للإل���ه
امل�ص���ري �آم���ون ال���ذي عب���ده قدم���اء الليبيني ،وه���ذا املعبد يف
منطق���ة اخل�ض���راء وال���ذي حت���ول يف الع�ص���ر البيزنط���ي �إلى
كني�سة ما زالت �آثارها باقية.
ولقبائ���ل ترهونة دور كب�ي�ر يف التاريخ الليب���ي ،خ�صو�صاً
يف العه���د العثماين الأول والثاين والعهد القرمانلي(،)12فقد
قام���ت و�شارك���ت يف كل الث���ورات يف ذل���ك العه���د ،وكان ال���والة
العثماني���ون يح�سب���ون لها احل�س���اب الكب�ي�ر ويحاولون ك�سب
والء زعاماتها.
ويف مرحلة اجلهاد االيطايل كانت �أحد دعامات املقاومة ،
()13
ومنها كان �أحد الأع�ضاء الأربعة للجمهورية الطرابل�سية
ال�شي���خ �أحم���د بي���ك املري����ض وال���ذي تر�أ����س هيئ���ة الإ�ص�ل�اح
املرك���زي ،و�أح���د �أع�ض���اء جمل�س اجلمهورية وه���و ال�شيخ عبد
ال�صمد النعا�س املعريف.
وحدثت الكثري من املعارك مع جنود االحتالل االيطايل،
منه���ا معركة وادي « ِت ِر ُّب���و» ،و» �سوق الأحد «  ،و» كوم جال�ص
«  ،و» امل�سي���د « ،و» �أب���و عرقوب «،و�أ�شه���ر تلك املعارك معركة «
ُّ
ال�ش َق ْي َق���ة « والت���ي انهزم فيه���ا االيطاليون �ش���ر هزمية ،حيث
قتل فيها قرابة � 4000إيطايل.
�أو�سام �إبل قبائل ترهونة:
كم���ا قلن���ا �سابق���ا ف���ان الو�سم عن���د قبائ���ل ترهون���ة يت�أثر
بعاملني  :العامل اجلغرايف والعامل القبلي.

العامل اجلغرايف:
م���ن حي���ث انق�س���ام املنطق���ة جغرافي���ا �إل���ى ق�س���م �شرق���ي
وق�سم غربي ،وهو مت�أثر بالعامل القبلي.
العامل القبلي:
من حيث انق�سام قبائل ترهونة �،إلى �أربع جتمعات قبلية
كربى ،ي�سمى كل ق�سم منها « ُر ْبع » ،يقيم ربع �أوالد م َُ�س ِّلم يف
الق�س���م ال�شرقي وعددهم  34قبيل���ة ويقيم يف الق�سم الغربي
الأرب���اع الثالثة الأخرى احل���وامت و�أوالد معرف والدراهيب،
ً
تكت�ل�ا ع���رف با�س���م
وه����ؤالء احت���دوا فيم���ا بينه���م ليكون���وا
«�ش ْي ُب���ون » لي�صبح هنالك تكتالن� :أوالد م َُ�س ِّلم َ
َ
و�ش ْي ُبون .وقد
اتخذ كل منهما و�سما خا�صا به .

و�سم �أوالد ُم َ�س ِّلم :

لعموم �أوالد م َُ�س ِّلم هنالك و�سمان هما ال ُّر ُويْجِ ل وال ُع َم ِّيد،
وه���ذا مل مين���ع �أن ت�ش���ذ بع����ض قبائ���ل �أوالد م َُ�س ِّل���م
وتتخذ و�سماً خمالفاً �سي�أتي بيانه الحقاً.
�أوال  :ال ُّر ُويْجِ ���ل :م���ن �أ�شه���ر ال�سم���ات يف وه���و
�أح���د ال َو ْ�س َم�ْي�ننْ ال َغا ِل َب�ْي�ننْ – ال ُع َم ِّي���د وال ُّر ُويْجِ ���ل  -لقبائ���ل
�شرق ترهونة �أي ربع �أوالد م َُ�س ِّلم با�ستثناء بع�ضهم .
ال ُّر ُويْجِ ���ل يف �صورت���ه الأ�صلي���ة ،ت�ضعه قبيل���ة :ال ِف ْر َجان
واملَهَادِي من �أوالد م َُ�س ِّلم.
كذل���ك ي�ضع���ه الفرجان الذي���ن ين�ض���وون حتت رب���ع� ،أوالد
ُم َع ِّرف وهم فرجان ال َق َرا َرة الذين يقيمون بقرارة وادي و ِْ�ش َتا َتة.

�ص���ورة �أخ���رى لل ُّر َويْجِ ���ل وه���و م���ا ي�ستخدم���ه كل م���ن
القبائ���ل التالي���ة م���ن� ،أوالد م َُ�س ِّل���م� :أوالد تره���ون وال�شفاترة
ومن جاورهم.
وي�ضعه من غري �أوالد م َُ�س ِّلم قبيلة �أوالد علي من ربع �أوالد
معرف� .إال �إنهم ي�ضعونه من ي�سار اجلمل ولي�س من ميينه.
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ثاني���ا  :ال ُع َم ِّي���د  :ت�صغ�ي�ر عم���ود ،وه���و عب���ارة ع���ن
مط���رق طوي���ل يبد�أ م���ن اخلد وينحني ممت���داً حتى منت�صف
الرقبة ،وهو ال�سمة الغالبة لقبائل� ،أوالد م َُ�س ِّلم برتهونة مع
ال ُّر ُويْجِ ل ،وي�سمونه �أي�ضاً امل ُ َ�س ِّلمانيِ �أي من �أوالد م َُ�س ِّلم.
و�س���م قبيل���ة النعاعج���ة م���ن �أوالد
م َُ�س ِّلم من ترهون���ة ي�سمى ال ُع َم ِّيد،
وي�شاركهم فيه قبيلة العوامر� ،إال
�أن العوام���ر يتخ���ذون عزيلة وهي
مطرقان على باطن الذراع الأمين
ي�سمونها « خوميد » �شكله ( ).

�ص���ورة �أخ���رى للعمي���د لبع����ض
�أوالد �أحم���د ال ُع َم ِّي���د ومع���ه ه�ل�ال على
اخلط���ام وعزيل���ة ت�سمى املفت���اح يف طرف
ال ُع َم ِّيد ،وهي عزيلة بع�ض ال�سدول وهم:
� - 1ضنا عبد النبي
 - 2وعائلة التواتي.
وعل���ى و�س���م ال ُع َم ِّيد تق���ول بدوية م���ن �أوالد م َُ�س ِّلم
تتغن���ي ومتدح ولدها ذاكرة مكانته بني قومه م�شرية،
�إلى و�سم �إبله وهو ال ُع َم ِّيد لبع�ض ،تقول :
()14
ال ـغـَـالـ ِي وِ�س ـَ ْم بـِـال ُع َم ِّيـ ــد عَـلى ا ْرقـَـابـْهـَا مِ ـنْ اي َـ�سـا َر ْه
فـَـار ِْ�س عـَلى الـقـُو ْم َ�سـي ـ ِّـ ْد ون ـَا�س ـَ ْه ق ـُ ُرومَة َعـ َـ�صا َرى

()15

و�سوم �أخرى لأوالد م َُ�س ِّلم غري ال ُع َم ِّيد �أو ال ُّر ُويْجِ ل:

�شكل �آخر للعميد ،و�سم قبيلة الدوامي من ربع �أوالد م َُ�س ِّلم
برتهونة ال ُع َم ِّيد بدون مطرق متفرع بني العني والأذن.
و�س���م قبيل���ة �أوالد �أحم���د م���ن رب���ع �أوالد م َُ�س ِّل���م برتهونة
ال ُع َم ِّي���د من اجلهة اليمن���ى وهو لق�سم منهم
ي�سمونهم ا ُ
خلم�سني وهم :
بي���ت اخلتاتل���ة وم���ن ين�ض���وون معه���م،
وهم يعزلون بالفرقة املتفرعة من ال ُع َم ِّيد.

 - 1الدوامع:وهو و�سم عبارة عن ثالث مطارق
(خطوط ) حت ��ت العني ،ومن هنا
ج���اء ا�سم���ه لأن���ه م���كان جم���رى
الدم���ع .وه���و و�س���م ق���دمي عن���د
العرب ت�سميه املدمعي.

و�س���م قبيل���ة الهمامل���ة وقبيل���ة �أوالد معم���ر
يتخذون���ه و�سم���اً ،و�أوالد معم���ر ي�ضيف���ون حلق���ة
�صغرية على اخلد الأمين عزيلة لهم عن الهماملة.
 - 2حلق���ة اخل�ش���م وال ُقرَيمْ َ���ة :حلق���ة �صفرية تو�ضع
عل���ى خمط���م البع�ي�ر ،والقرمي���ة مط���رق �أفق���ي �صغريعل���ى
الرقبة� ،شكله هكذا :

الو�س���م الث���اين لبقي���ة �أوالد �أحم���د وه���و ال ُع َم ِّي���د
ومع���ه هالل على اخلط���ام عزيلة ،وهو للبي���وت التالية
من �أوالد �أحمد :
 - 1ال�سدول
 - 2واحلجل

وهو و�سم لقبيلتني من �أوالد م َُ�س ِّلم وهما:
 - 1العوا�سة.

 - 3و�ضنا �إبراهيم،

 - 2جال�ص .

 - 4وعائلة بن زايد
 - 5وعائلة جماهد
 - 6والعوج.
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وعل���ى ه���ذا الو�س���م تق���ول ام���ر�أة بدوي���ة بع���د هج���رة �آل
املري�ض �شيوخ العوا�سة وحكام ترهونة:
ْ ()16
َع َر ْب َو�سِ ْمهُم حِ ْلـقِة اخلـَ�شِ ـ ْم و َمعـَـاها ا ْلـقِـ ِريـ َمة عـ َـ ِزيـلة
جِ ي دُو ْنهُم هَ�شِ ـ ْم يف ه ـَـ�شِ ـ ْم

و�أ ْزر ِْق َع ِلـى ل ـ ُــونْ نِـيــل ْة

()17

 - 3ال�ساعدي :
ن�سبة لل�شيخ ال�ساعدي جد قبيلة �أوالد �سيدي ال�ساعدي
مبدين���ة غري���ان ،وه���ذا الو�س���م ت�ضع���ه قبيل���ة العزي���ب بربع
�أوالد م َُ�س ِّل���م برتهون���ة،
وقبيل���ة العبان���ات
القاطن�ي�ن ب���وادي
و�شتات���ة والتابعني
لرب���ع� ،أوالد مع���رف
برتهون���ة ،وقبيل���ة ال�صيع���ان بورفلة،
وبع����ض �أوالد بري���ك يف منطقة العربان،
وه���و عب���ارة عن ح���رف �سني وع�ي�ن ودال،
وه���و اجل���ذر الثالث���ي ال���ذي ا�شت���ق من���ه ا�س���م
�سعيد و�سعد وال�ساعدي وال�سعداوى.
و�س���م ال�ساع���دي لقبيلة العزيب من رب���ع �أوالد م َُ�س ِّلم
برتهونة  ،والدال تكتب على منط اخلط املغربي.
وم���ن ال�سم���ات امل�شه���ورة يف البادية الليبي���ة �أ�سماء كتبت
وو�سم���ت على الإبل ،وهذه الأ�سماء عبارة عن �أ�سماء لأولياء
�صاحل�ي�ن غالب���ا م���ا يكون���ون �أج���داداً للقبيل���ة الت���ي ت�ض���ع
تل���ك ال�سم���ة� ،أو �أن يكون���وا م���ن قبائ���ل �أخ���رى ولك���ن النا�س
يتربك���ون به���م فح�س���ب.

و�س���وم قبائ���ل الق�س���م ال�شرق���ي وه���م « َ�ش ْي ُبون »
احتاد الأرباع الثالثة الأخرى :

ال�سم���ة الغالب���ة لقبائ���ل َ�ش ْي ُب���ون ه���ي احللق���ة عل���ى اخلد
واملطرقني على ذراع البعري من اجلهة الي�سرى ،وهذا الو�سم
ي�سم���ى �أي�ضاً املزوغ���ي ،ن�سبة لقبيلة املزاوغ���ة �شريفة الن�سب،
لذل���ك ا�ستعملت���ه القبائ���ل يف الق�س���م ال�شرق���ي ت�ب�ركاً به ،لأن
قبيلة املزاوغة تن�ضوي حتت ربع �أوالد معرف.

و�سم قبيلة املزاوغة  ،وهذا هو ال�شكل الأ�صلي للو�سم.

والغر����ض من و�ضع �أ�سم���اء �أولئك الأولياء هو التربك
�أو ًال ،في�ضع���ون �أ�سم���اء �أولي���اء �صاحل�ي�ن اعتق���دوا فيه���م
الربك���ة واخل�ي�ر ،فكتب���وا �أ�سماءه���م عل���ى �إبله���م ك�سم���ات،
حت���ى تك���ون �إبلهم مباركة ،وي�ضعونه���ا �أي�ضاً كتعويذة متنع
�إ�صاب���ة الإب���ل بالع�ي�ن الت���ي ق���ال عنه���ا � -صل���ى اهلل علي���ه
و�سل���م  « -الع�ي�ن ح���ق ،تدخل الرجل الق�ب�ر وتدخل اجلمل
الق���در» ( ،)18وتعويذة كذل���ك �ضد الغزاة والل�صو�ص  ،حتى
ال ي�سط���وا عليه���ا� ،أو هي ن���وع من الإنذار لهم ب����أن م�صيبة
�ستلح���ق به���م ل���و جت���رءوا عل���ى �إب���ل و�سم���ت ب�أ�سم���اء رجال
مبارك�ي�ن�صاحل�ي�ن.
ولك���ن الغ���زاة الذي���ن مل يخاف���وا اهلل ع���ز وج���ل ومل
ي�ستح�ض���روا عظمت���ه ح�ي�ن غ���زو �إب���ل غريه���م ال تردعه���م
�أ�سم���اء �أ�شخا����ص واراه���م ال�ت�راب وذهبوا� ،إلى ج���وار ربهم
وال ميلك���ون موتاً وال حي���ا ًة وال ن�شوراً ،والواقع �أثبت ذلك،
وك���م من �إبل �سيقت وغزي���ت وعليها �أ�سماء �أولياء �صاحلني
مل يغن���وا عنه���ا �شيئ���اً.

و�س���م قبيل���ة الزغادنة من رب���ع الدراهي���ب برتهونة وهو
نف����س و�س���م املزاوغ���ة با�ستثن���اء تغي�ي�ر اجله���ة من ي�س���ار �إلى
ميني واحللقة واملطرق على الكتف.
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و�س���م قبيل���ة الزرق���ان م���ن ترهون���ة احللق���ة عل���ى الكتف
واملطرق�ي�ن ،وه���ي املزوغي���ة نف�سه���ا ولك���ن عزل���وا �أبله���م ع���ن
املزاوغة بتغيري موقع احللقة.

و�س���م ال�ساع���دي لقبيل���ة العبان���ات م���ن رب���ع �أوالد معرف
 ،تكت���ب هك���ذا باخت�ص���ار ،اجل���ذر الثالث���ي لكلم���ة ال�ساع���دي،
وال���دال لأ�سف���ل ،عزيل���ة ع���ن بقية م���ن يتخذ ه���ذا الو�سم من
باقي القبائل.

ت�أثري وت�أثر :
�إن جتمع���ا قبلي���اً مث���ل جتم���ع قبائ���ل ترهون���ة ال ُب��� َّد و�أن
يكون له ت�أثري على بقية التجمعات القبلية املجاورة من بقية
البدو ،كما �أنه �أي�ضاً يت�أثر بغريه.

الت�أثري بالو�سم خارج ترهونة :

قبيلتي �أوالد ُم َع ِّرف ر�أ�س ربع �أوالد معرف ،ومرغنة
و�سم
ْ
م���ن ترهونة احللقتني على الرقبة ،عزيلة �أوالد معرف حلقة
�أخرى على الكتف ،وعزيلة قبيلة مرغنة حلقة على الفخذ.

و�سوم �أخرى للق�سم الغربي غري املزوغية :

« لـلـ���ه » :كلم���ة هلل ،وهي
و�سم قبيلة البرُ ْ َكات من ربع
الدراهيب �ضمن َ�ش ْي ُبون.
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يتمث���ل هذا يف و�سمني �أ�صليني من ترهونة ا�ستخدمتهما
قبائل من غري ترهونة ،هما :ال ُّر ُويْجِ ل واملزوغية.
 - 1ال ُّر ُويْجِ ���ل �أح���د الو�سم�ي�ن الأ�سا�سي�ي�ن لأوالد م َُ�س ِّل���م،
انتقل خارج ترهونة ب�سببني:
•بهج���رة قبيلة الفرجان لعدة �أماك���ن ،وعقدها حلفاً
م���ع قبيلتني كبريت�ي�ن هما :قبيل���ة املقارحة وقبيلة
الزياينة اللتان اتخذتا و�سم ال ُّر ُويْجِ ل .
•تواج���د فروع لقبيلة الفرج���ان �ضمن تكتالت قبلية
�أخرى يف روفلة وغريها.
 - 2املزوغية :الو�سم الرئي�س بالق�سم ال�شرقي من ترهونة،
ومت ذل���ك التـ�أثري�أي�ضاً عن طريق هجرة كثري من فروع قبيلة
املزاوغ���ة خارج ترهون���ة وتربك النا�س به���م لأن قبيلة املزاوغة
�شريفة الن�سب وهي مرجع لل�صلح بني القبائل وف�ض النزاعات،
وق���د اتخذ و�سم املزوغية قبيلتان هما  :القذاذقة و�أوالد بريك
اللت���ان يجمعهم���ا ن�سب م�شرتك� ،إال �إنه���م �أطلقوا على احللقة
الت ��ي عل ��ى اخل ��د ا�سم « ا ُ
خلر� ��ص » وهو القرط ال ��ذي يلب�س يف
الأذن ،وجعلوها �أكرب من حلقة املزاوغة.

الت�أثر بالو�سم من خارج ترهونة :

الو�س���م الدخيل على قبائل ترهون���ة كان و�سم ال�ساعدي،
نظ���راً لأن���ه مقتب����س ع���ن ا�س���م ويل م���ن خ���ارج املنطق���ة ،وهو
ال�شي���خ ال�ساع���دي م���ن مدينة غري���ان ،وهذا الو�س���م ي�ستعمل
داخ���ل ترهون���ة عن���د قبيلة العزي���ب م���ن �أوالد م َُ�س ِّل���م وقبيلة
العبانات من ربع �أوالد معرف.

ق�صة للختام:
يحك���ى �أن قوم���اً غزوا �آخري���ن وفتكوا بهم ،ووج���د الغزاة
ً
طف�ل�ا �شري���داً ا�صطحب���وه معهم ون�ش����أ بينهم كواح���د منهم،
وحينم���ا ك�ب�ر دفعت���ه ذكري���ات ت�ت�راءَى ل���ه و َه ْم��� ٌز م���ن فتيان
القبيل���ة للبح���ث عن ن�سبه ،فوجد عج���وزاً هرماً يريد حالقة
ر�أ�س���ه فعر����ض علي���ه امل�ساع���دة ،و�أثن���اء احلالقة و�ض���ع الفتى
و�سى على حلق العجوز وه���دده بالذبح �إن مل يخربه
�شف���رة امل ُ َ
حقيق���ة ن�سبه فحك���ى له الق�صة ،و�س�أله ع���ن ن�سبه فلم يعرف
الرج���ل قوم���ه ولكنه ذكر ل���ه �أن الإب���ل موجودة وعليه���ا َو ْ�س ُم
قوم���ه ،ف�ساقه���ا الفت���ى حت���ى �أورده���ا معطن���اً فظل ينت���ح املاء
و«يهينم»( )19قائال:
ْ ()20
ف ـُ ْ
ـوق خ ـُ ـدُودِك
ا ِْ�سـ ــم جـ ُـ ـ ـدُود ِْك
حتى تعرف عليها الرعاة ود ُّلوه على �أ�صحاب الو�سم.

الإبل والغنم ،الطالي :من يطليها من اجلرب.
 7.7مقدمة ابن خلدون.
 8.8رواه م�سلم يف �صحيحه.
� 9.9سج�ل�ات حمكمة طرابل����س ال�شرعية  1271 – 1174هـ،
�ص .257
 1010من �أدب الرعاة ملحمد �سعيد الق�شاط .33:
الإبل بني التنمية والرتاث.37:
 1111دع���اء �إل���ى اهلل الذي يزي���د يف اخلري �أن يحميه���ا من ال�سوء
مر�ضاً �أو غزياً.م ال�سو :من ال�سوء.
 1212حكمت �أ�سرة القرمانلي من  1835 - 1711م.
1313ت�أ�س�ست عام  1919م.
 1414من اي�ساره :من اجلهة الي�سرى.
 1515قروم���ة� :أبط���ال وهي عربية ف�صيحة جم���ع قرم ،ع�صارى:
�أ�صحاب �صرب وجلد.
1616حلقة اخل�شم :حلقة تو�ض���ع على خرطوم البغري،القرمية:
مط���رق ق�ص�ي�ر ،عزيل���ة :عالم���ة ثانوية م���ع الو�س���م لتعزل
الإبل عن بع�ضها.
1717ه�ش���م :قف���ر ،نيلة� :صبغ���ة �شدي���دة الزرقة مقارب���ة لل�سواد،
وتق�صد به القفر امل�سود املوح�ش.
1818رواه �أبو ُنعيم يف احللية ،وذكره الألباين يف �صحيح اجلامع.
1919التهينيم هو الغناء الذي يغنيه البدو عند �سقي الإبل.
2020يق�ص���د �أن ا�س���م قبيلته يع���رف من خالل الو�س���م الذي على
خدود االبل.

مصادر الصور

الهوامش
صور المقال من الكاتب

1.1ل�سان العرب البن منظور.
2.2امل�صدر ال�سابق.
 3.3فقه اللغة للثعالبي.292:
4.4كت���اب ال�شع���ر ال�شعب���ي ،جم���ع الأ�ست���اذ عل���ي حمم���د
برهانة.150/2:
 5.5بديتي � :أ�صبحتِ  .غفال :بال و�سم.
 6.6اجل�ل�ام :الذي يجز الغنم والإبل باجللم ،و�سام :الذي ي�سم

_11. http://en.wikipedia.org/wiki/Livestock
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()1

األغنية الشعبية من منظور البحث
األنثروبولوجي
فاطمة زكري
كاتبة من تونس

إن البحث في الموسيقى ّ
الشعب ّية وتحديدا في مجال األغنية من زاوية انثروبولوج ّية بحتة ،يضعنا
ّ
أن مثل هذه المواضيع هي حديثة العهد في الحقل المعرفي
الصعوبات على اعتبار ّ
أمام هالة من ّ
أن هذا لم يحجمنا من طرح جملة من التساؤالت التي راودتنا حول أهم ّية
للموسيقى العربية عموما .إالّ ّ
الدراسة األنثروبولوجية في كشف وفهم خصائص ومم ّيزات األغنية الشعبية.
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وتتمح���ور �إ�شكال ّي���ة بحثن���ا ح���ول �أهم ّي���ة ح�ض���ور الأغني���ة
ال�شعب ّي���ة يف امل�شه���د املو�سيق���ي وم���ا له���ا م���ن دور يف ت�أكي���د
الهو ّي���ة الثقاف ّي���ة للمجتم���ع يف ع�صر ي�شهد تط��� ّورا على جميع
امل�ستوي���ات بن�س���ق ت�صاع���ديّ  .ف����أي �إف���ادة علم ّي���ة م���ن الدرا�س���ة
االنرثوبولوج ّي���ة للأغني���ة ال�شعبي���ة؟ وه���ل ميكنن���ا الإق���رار
بوج���ود وظائ���ف للأغنية داخ���ل �إطارها االجتماع ّ���ي والثقا ّيف؟
و�إن كان ذل���ك ،فكي���ف ال�سبي���ل �إل���ى �إبراز قيم���ة دالالت الأغن ّية
ال�شعب ّية يف التعبري عن هو ّية املجتمع؟
�سنح���اول يف ه���ذا البح���ث التعري���ف بعل���م الأنرثوبولوجيا
ومببادئ���ه م���ع الرتكي���ز عل���ى الأنرثوبولوجي���ا الثقاف ّي���ة عل���ى
اعتب���ار � ّأن ه���ذه الأخ�ي�رة ته���دف �إل���ى فه���م الظاه���رة الثقافي���ة
وحتدي���د عنا�صرها .ث��� ّم ويف مرحلة ثانية� ،سنق���وم بتخ�صي�ص
عن�ص���ر ح���ول دور عل���م الأنرثوبولوجي���ا الثقافي���ة و�أهم ّيت���ه يف
درا�سة الأغنية ال�شعبية التي �سنحاول التعريف بها وما لها من
خ�صائ����ص فن ّية لننتهي بعر�ض جملة من وظائف هذه الأغنية
يف املجتم���ع و�إب���راز خمتل���ف مم ّيزاته���ا .ويف مرحل���ة �أخرية من
هذا البحث �سنحاول التط��� ّرق �إلى م�س�ألة املدلول االجتماعي-
الثق���ايف ال���ذي حتمل���ه الأغني���ة ال�شعبي���ة وكذلك �إل���ى العوامل
االجتماعية والثقافية التي ت�ساهم يف ت�شكيل هذه الأغنية على
امل�ستوى ال�شعري واملو�سيقي.

•يف مفهوم علم الأنرثوبولوجيا
«االنرثوبولوجيا»هيلفظةانقليزية «،»Anthropology
تتك��� ّون م���ن مفردت�ي�ن يونانيت���ي الأ�ص���ل وهم���ا« :الأنرثوبو�س»
« »Anthroposوتعني الإن�سان و «اللوغو�س» « »logosوتعني
العلم ،وبالتايل ي�صبح تعريف االنرثوبولوجيا من حيث اللفظ
«علم الإن�سان» �أي العلم الذي يدر�س الإن�سان .
()1

�أ ّم���ا ا�صطالحا ف ُتع��� َّرف «الأنرثوبولوجيا» عل���ى �أ ّنها العلم
ال���ذي يدر����س الإن�سان من حيث ه���و كائن ع�ضويّ ح ّ���ي ،يعي�ش
يف جمتم���ع ت�س���وده نظ���م و�أن�س���اق اجتماعي���ة يف ظ��� ّل ثقاف���ة
مع ّين���ة ويق���وم ب�أعم���ال متع���دّدة ،وي�سل���ك �سل���وكاً حم���دّداً .وهو
�أي�ض���اً «العلم الذي يدر����س احلياة البدائي���ة ،واحلياة احلديثة
املعا�ص���رة ،ويح���اول التن ّب����ؤ مب�ستقب���ل الإن�س���ان معتم���داً عل���ى
تط��� ّوره عرب التاري���خ الإن�ساين الطويل ،ولذا يعترب علم درا�سة
الإن�سان علماً متط ّورا ،يدر�س الإن�سان و�سلوكه و�أعماله»(.)2

()2
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()3

وب�ص���ورة خمت�ص���رة ،ميك���ن تعري���ف االنرثوبولوجي���ا على
�أ ّنه���ا عل���م درا�س���ة الإن�س���ان «�أي �أ ّنه���ا ال تدر����س الإن�س���ان ككائ���ن
وحي���د بذاته طبيعياً واجتماعي���اً وح�ضارياً»( )3منعزل عن �أبناء
جن�س���ه� ،إنمّ���ا تدر�س���ه بو�صفه كائن���اً اجتماعياً بطبع���ه ،يحيا يف
اخلا�صة يف مكان وزمان معينني .
جمتمع معينّ لـه ميزاته
ّ
()4

مم���ا ذكرن���ا �آنف���ا ،ميكنن���ا حتدي���د ث�ل�اث ف���روع
انطالق���ا ّ
للأنرثوبولوجيا:
الأنرثروبولوجي���ا الطبيعي���ة والت���ي ُتعن���ى بدرا�سة اجلانب
الع�ضوي واحلي���وي للإن�س���ان( ،)5والأنرثوبولوجيا االجتماعية
التي ت ّتخذ املجتمع مو�ضع بحث لها لدرا�سة البناء االجتماعي(،)6
والأنرثوبولوجي���ا الثقافي���ة التي تهتم بدرا�س���ة جميع اجلوانب
الثقافي���ة يف حي���اة الإن�س���ان( ،)7وعل���ى اعتب���ار � ّأن ه���ذا الف���رع من
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تخ�ص�صنا
عل���م «الأنرثوبولوجيا» يكت�سي �أهمية بالغة يف جمال ّ
العلم���ي وكذل���ك فيم���ا يتع ّل���ق مبو�ض���وع ه���ذا البح���ث �سنح���اول
ت�سليط ال�ضوء حول هذا الفرع لنقف عند �أبرز خ�صائ�صه.
� ّإن الأنرثوبولوجي���ا الثقاف ّي���ة ه���ي ذل���ك العلم ال���ذي يهت ّم
بدرا�س���ة الثقاف���ة الإن�ساني���ة ويعن���ى بدرا�س���ة �أ�سالي���ب حي���اة
الإن�سان و�سلوكاته النابعة من ثقافته وهي كما تدر�س ال�شعوب
القدمية ف�إ ّنها �أي�ضا تدر�س ال�شعوب املعا�صرة (.)8
ومن هذا املنطلق ف� ّإن مه ّمة االنرثوبولوجي يف اخت�صا�ص
()9
علم الإنرثوبولوجيا الثقافية تتم ّثل �أ�سا�سا يف «درا�سة ثقافة
ال�شع���وب وخ�صائ�صه���ا وعنا�صره���ا ودور ه���ذه الثقاف���ة يف بن���اء
�شخ�صي���ة الإن�س���ان »( .)10لك ّنن���ا نت�س���اءل هنا ع���ن الهدف الذي
ت�صبو �إليه مثل هذه الدرا�سات؟

م���ا من � ّ
ش���ك � ّأن الهدف هو فهم الظاهرة الثقافية وحتديد
عنا�صره���ا ،كم���ا ته���دف الأنرثوبولوجي���ا الثقافي���ة �إل���ى درا�سة
عملي���ات التعب�ي�ر الثق���ايف وحتدي���د اخل�صائ����ص املت�شابه���ة بني
وتف�س���ر بالتايل املراحل التطوري���ة لثقافة معينة يف
الثقاف���اتّ ،
جمتمع ما وذلك من خالل حتليل طبيعة العالقة بني املوجود
م ��ن �أمناط الإنتاج الفك ��ري( ،)11ومعطيات البنية االجتماعية،
وحتديد وظائف هذا الإنتاج يف املجتمعات(. )12
واجلدي���ر بالذك���ر � ّأن الأنرثوبولوجي���ا الثقافي���ة ،وه���و

ف���رع م���ن عل���م االنرثوبولوجي���ا ،ينق�سم ب���دوره �إلى ثالثة
�أق�سام رئي�سية وهي:
1.1عل���م الآث���ار « »Archéologieوه���و علم يعن���ى بجمع
وحتلي���ل الآث���ار واملخلف���ات الب�شري���ة الت���ي ال ت���زال
�شاه���دة على ثقاف���ة الإن�س���ان احلجري وذل���ك ملعرفة
الت�سل�س���ل التاريخ���ي للأجنا�س الب�شري���ة والبحث يف
الأ�صول الأولى للثقافات الإن�سانية (.)13
 2.2عل���م اللغوي���ات « » Linguistiquesوه���و عل���م يهت ّم
بدرا�س���ة اللغ���ات الإن�ساني���ة ودرا�س���ة خ�صائ�صه���ا
وتراكيبها ودرجات الت�شابه والتباين فيما بينها(.)14
3.3الإثنولوجي���ا « »Ethnologieوهو علم يهت ّم بدرا�سة
ال�س�ل�االت الب�شر ّي���ة وحتدي���دا العالق���ات ب�ي�ن �أف���راد
جمتم���ع مع�ّي�نّ  ،وه���ي درا�س���ة تق���وم عل���ى التحلي���ل
واملقارن���ة للم���ادّة الإثنوغراف ّي���ة( )15ا ّلت���ي ت�ش��� ّكل
القاع���دة الأ�سا�س ّي���ة لعمل الباح���ث الإثنولوجي الذي
يدر����س ويح ّلل ويق���ارن الثقاف���ات( )16وفق م���ا يو ّفره
ل���ه الإثنوغ���رايف( )17من وثائق ومعطي���ات مت ّكنه من
ت�صني���ف هذه الثقاف���ات �إلى جمموعات �أو �أ�شكال على
�أ�سا�س مقايي�س مع ّينة(.)18
وعموم���ا ،ومبا �أننا ذهبنا بالق���ول ب� ّأن علم الأنرثوبولوجيا
يدر����س الإن�س���ان يف خمتلف ن�شاطاته الفكري���ة والثقافية ،فمن
البديه ّ���ي الإق���رار ب���� ّأن ه���ذا العلم ميك���ن �أن ي ّتخذ م���ن الأغنية
ال�شعب ّي���ة مو�ضوع���ا ل���ه عل���ى اعتباره���ا نتاج���ا فكر ّي���ا حم ّم�ل�ا
بالعديد من الدالالت ،وبالتايل درا�ستها درا�سة مت ّكننا من فهم
و�إدراك خ�صائ����ص جمتمع ما �ساهم يف �إنتاج هذا القالب الفني
الذي يعك�س خلفيات فكرية وثقافية فنية عريقة.

•الأغنية ال�شعبية ووظائفها يف املجتمع:
رغ���م التنوع الذي جنده يف الأغ���اين ال�شعبية على م�ستوى
الأ�صن���اف واخل�صائ����ص �إال �أنها مثل���ت للإن�س���ان و�سيلة يجمع
بوا�سطته���ا ح�صيلة ثقافية على م ّر الأجيال واختالف البيئات،
فه���ي ت�ص���در عن وجدان جماع���ي ـ قبلي���ا كان �أو قوميا ـ ب�صورة
تلقائي���ة ،وتنه����ض ب���دور كب�ي�ر يف حتقي���ق غاي���ات �أو وظائ���ف
متع���دّدة حتاف���ظ عل���ى ت���راث املجتم���ع من ناحي���ة وت�سع���ى �إلى
�إر�ساء قيم �أخالق ّية وتعليم ّية وثقاف ّية.
� ّإن وظائ���ف الأغنية ال�شعبية هي التي لها عالقة باجلانب
الرتبوي االجتماعي والرتفيه���ي والتعليمي والنف�سي وما �إلى
ذلك من اجلوانب امل ّت�صلة مبحيط وبيئة الفرد من املجتمع.

 .1الوظيفة الرتبوية  -االجتماعية:
تتج�س���د ه���ذه الوظيف���ة املزدوج���ة يف تل���ك الق���درة الت���ي
ّ
متتلكه���ا الأغ���اين ال�شعبية م���ن �أجل احلفاظ عل���ى نظام القيم
وتر�سيخ���ه وجعل���ه يتوا�ص���ل ح ّيا فاعال عرب الت���داول من جيل
�إلى �آخر ،حيث ت�ساهم يف تر�سيخ الثقافة وا�ستقرارها وتعميقها
لدى الأفراد ،وت�ضمن للفرد تنا�سقا وتناغما مع البناء الثقايف
للمجتم���ع� ،شكال وم�ضمونا .وميكننا �أن ن�أخذ على �سبيل املثال
�أغ���اين الأطفال التي ا�ستهدف���ت قيما تربوية يريد بها املجتمع
�أن ي�صوغ �سلوك �صغاره و�أن يع ّلمهم و�أن ير ّفه عنهم �أي�ضا.
و�إل���ى جانب تعلي���م الطفل ف����إن الأغنية ال�شعبي���ة »تعك�س
�أي�ض���ا بع����ض القي���م الت���ي تع��� ّد م���ن �أه���م الو�سائ���ل �أو املعايري
الت���ي يلج����أ �إليه���ا الفرد للحك���م على الكثري م���ن �أمور احلياة،
والعم���ل على اتخاذ موق���ف حيالها ،وهذه القيم هي جمموعة
م���ن املفاهي���م اجلوهري���ة الت���ي مت� ّ���س العالق���ات الإن�ساني���ة
بكاف���ة �صورها ،وذلك لأ ّنه���ا �ضرورة للمجتمع� ،إذ متثل بذاتها
معاي�ي�ر و�أهداف يجب وجوده���ا يف ك ّل جمتمع �أ ًيا كانت درجة
تقدم���ه(.)19
تنظيم���ه �أو ّ
وتتمث���ل هذه الوظيف���ة �أي�ضا يف �إقرار احل���ق �أو بيان ال�ش ّر،
�أو عطف القلوب على قيم وتنفريها من قيم �أخرى مثل ّ
احلث
على العمل وال�صدق ونبذ الك�سل.
ونورد فيما يلي هذا النموذج من ال�شعر ال�شعبي املغ ّنى:
َن ْحكِيل ِْك ثْلاَ ثْ ِك ْل َماتْ
ْومِ نْ غِ يـ ـ ـ ْرهَا َم ـ ـ ــا ْنزِيدِ ْك
و َّ
ال�صد ْْق و ِْم َعا ْه الأَ َمـ ـ ـ ـ ــانْ
ِال�ش ْي ْء اَل َطا ْح( )21بِيدِ ْك
ِ
()20
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ومنالقيمالتيي�سعىال ُعرفلدى�أهلالبادية�إلىتر�سيخهايف
�أذهان النا�س املحافظة على ال�شرف مثل ما جاء يف «ال�صاحلي»(:)22
()23

َو ْاعم ـ ِ ْـل ْخـلاَ ِيقْ ُو�سِ ي َعــة

()25

و�صي ْـك َبا ِل ـ ـ ـ ـ ْـك ْتبِي َع ْه
ُن ِ

احبِي ُكونْ َد َّب ــا ْر
َيا َ�ص ْ
ال َع ْر ْ�ض فيِ مِ ْث ْل ُبلاَّ ْر

()24

()26

موج���ه م���ن ال�شاع���ر �إل���ى �صاحبه
يف ه���ذه الأبي���ات خط���اب ّ
الإن�س���ان يو�صي���ه �أن يكون متد ّبرا ،و�أن ينظ���ر يف عاقبة الأمور،
كم���ا يع�ض���ه �أن يك���ون �صب���ورا ورح���ب ال�ص���در حت���ى ي�ستطي���ع
جمابه���ة م�صائب الدهر ،كما ين�صحه �أن يكون �شديد احلر�ص
يف حمافظته على عر�ضه و�شرفه(.)27
و�إل���ى جانب الوع���ظ والإر�شاد جن���د �أي�ضا القي���م الدينية
يف الأغ���اين ال�شعبي���ة والت���ي ّ
حتث على اال ّت���كال على اهلل الذي
يفقر ويغني ومييت ويحيي:
لب اهلل
اليّ َطلَ ْب ُي ْط ْ

ْي ُق ْ
مي امل َ َع ـ ـ ـ ــاطي
ول َيا َك ِر ْ

وِا ْل َع ْب ْد َخ ِلي ْـك مِ ن ـّ ـ ـ ـ ـ ـ ْه

ال َ
ي�ش ْيعِـك ال ْيوَاطِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

()28

()29

� ّإن الأغني���ة ال�شعبي���ة كظاه���رة تربوي���ة ه���ي ج���زء من ن�سق
اجتماعي «يق���وم بدور وظيفي يف �إع���داد وتن�شئة وت�شكيل �أفراد
املجتمع وتهيئة الفرد �أخالقيا وعقليا ليكون ع�ضوا يف جمتمعه
يحي���ا حي���اة �سوي���ة يف بيئت���ه االجتماعية ،فهي عملي���ة م�ستمرة
لإعداد الفرد للتك ّيف االجتماعي و�إمداده بعنا�صر ثقافية» .
()30

 .2الوظيفة الرتفيهية:
ونعن���ي بذل���ك الأغني���ة ال�شعبي���ة الت���ي ته���دف �إل���ى �إدخ���ال
البهجة واملرح يف قلوب �أفراد املجتمع ،فهي «و�سيلة من و�سائل
البهج���ة عن���د ال�ضيق وم�ساع���د يف �إجناز عمل �صع���ب ومتنف�س
لعاطفة الإن�سان ال�شعبي ،ومعبرّ عن م�شاعره» .
()31

فالأغني���ة ال�شعبي���ة �شكل من �أ�ش���كال الرتفيه الذي يعترب
و�سيل���ة لتفري���غ االنفع���االت بطريقة معينة بحي���ث ال تتداخل
م���ع مه���ام احلياة العملي���ة .وميكننا �أن ن�أخذ عل���ى �سبيل املثال
«�أغ���اين املنا�سب���ات» مث���ل �أغ���اين العر����س التي ُتدخ���ل ال�سعادة
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ُب ْرهَان املَح ـف ِْل وِال َّر َّنة

ْيزِي ُدونيِ غِ ي َوانْ ُ
وغ ّنـ َــه
ِيب ْو َط ْر َبه
ْيزِي ُدونيِ َت ْرت ْ

امل َـ ـ ـ ـ ْـح ِفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـل َتهـْذِ يـبـ َ ْه
كما ميكننا �أن جند ذلك �أي�ضا يف الأغاين ال�شعبية اخلا�صة
بالأطفال والتي ال ُيق�صد من ورائها �سوى ال ّلعب والغناء فقط
«ج ْع َج ْع َج ْع ُجو َنة»:
مثل �أغنية َ
َج ـ ـ ـ ْع َج ْع ج ْع ُجو َنة
د ُِّب ال َفا ُر َم ْي ُمـ ـ ــو َنة
()32

()33

َم ـ ـ ـ ـ ـ ْي ُمو َنة ْح ِبيـ ِب ْت َنا

ري ْت ـ ـ َنــا
َ�س َّراقِة ْخ ـمـ ِ ِ

َ�س ْر ِق ْت َهـ ــا ِو َخ َّبا ْت َه ـ ــا

ْنهَا ِر العِي ْد كْلاَ ْتهَا

()34

هِ َي ُو ْولِيدَا ْتهَا
.3الوظيفة النف�سية:

ومعن���ى ه���ذا البيت �أن الإن�سان ال ميك���ن له �أن ي ّتجه بطلبه
لغري اهلل لأن اهلل هو الرزاق ذو القوة� ،أما الإن�سان فعطا�ؤه م ٌَن
وهو مع ذلك ال يجلب لغريه نفعا .

موسيقى وأداء حركي

عل���ى امل�شارك�ي�ن فيه���ا ومتك ّنهم م���ن التعبري ع���ن �أنف�سهم كما
ج���اء يف الأبي���ات التالي���ة:

تق���وم الأغني���ة ال�شعبي���ة يف �إط���ار الوظيف���ة النف�سي���ة بدور
كب�ي�ر ،وه���ي التنفي����س ع���ن رغب���ات وانفع���االت �أف���راد املجتم���ع
والتعبري عن خمتل���ف م�شاعرهم لتحقيق فر�ص النم ّو ال�سويّ
س���ي من خالل
للإن�س���ان فه���ي ت�ساع���ده يف حتقي���ق توازنه النف� ّ
التعب�ي�ر عن �شعوره وحماول���ة تفريغ انفعاالته� ،سواء كان ذلك
يف عالقة الإن�سان مبجتمعه �أو بالطبيعة.
ويف ه���ذا الإط���ار ميكن �أن ن�أخ���ذ على �سبيل املث���ال الأغاين
الت���ي تردّده���ا الأم ح�ي�ن تتوهّ ���م � ّأن ابنه���ا �أ�صيب مبك���روه جراء
نظ���رات حا�س���دة م���ن املحيطني به ،فيقال ع���ن الطفل مثال �إنه
«معيون»( ،)35وه���ذا املعن���ى ال�سلبي «للع�ي�ن» ي�ستوجب اخل�شية
ويحم���ل النا����س عل���ى اخل���وف م���ن الع�ي�ن وااللتج���اء للتط ّب���ب
اخلرايف والرعواين ال ّتقاء �ش ّرها وكيد العد ّو.
ويظه���ر ذلك جل ّي���ا من خالل بع�ض الأغ���اين التي دارت يف
م�ضمونه���ا حول الع�ي�ن احلا�سدة والتي تردّده���ا الأم يف الغالب
اعتق���ادا منه���ا � ّأن يف غنائه���ا له���ذه الرتاني���م حماي���ة البنها من
الأرواح ال�شريرة والعني احلا�سدة ،ومن الأمثلة على ذلك نذكر
ما جاء على ل�سان �إحدى ال ّأمهات يف ترنيمها:
اَل ْي َح ْوجِ ْك ْو اَل ْيلَ ِّج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـيك
ِندْعِ ي امل َ ْو َلى ِي َن ِّجيـ ـ ـ ـ ْـك
()36

اَل ْي ـ َد َّق ْقلِي َق ْلبِ ْعل ْ
ِيك

()37

ِيخ ِّل ْ
ِي َع ْي�شِ ـ ْـك َر ِّبــي و َ
يك
()38

()39

ويف مث���ال �آخر تق���وم الأم بالدعاء على احلا�س���د �إميانا منها
ب�أن كلماتها �سوف تبعد العني احلا�سدة:
َي ْعمِ ي مِ نْ ْح�سِ ْدنيِ ْعل ْ
ِي ْف َر ْح ِا ْل ِّلي ْف َر ْحلِي ب ْ
ِيك
ِيك
ويف مث���ال �آخر يتبني لنا �أن الأم ت�ؤم���ن بالتعاويذ ال�سحر ّية
واخلرافات وتلتجئ �إليها حلماية ابنها:
َيا َ�س ْعدِ ي َيا َ�س ْعدِ ي ُك ْل ُيو ْم ِت ْن َزا ْد ليِ َف ْر َحـ ـ ــة
()40

()41

ني ال ُعـ ــودَة ِن ْف ِق ْدهَا بِال ُو َ�شقْ ُو َحـ ـ ـ ـ ِّـب املِ ْل َحة
عِ ِ
َيا َ�س ْعدِ ي َيا َ�س ْعدِ ي ُك ْل ُيو ْم َف ْرحِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ِي ْن ـ ـ َزا ْد

()42

عِ ْ
ني ال ُعودَة َن ْعمِ يهَا

ب َّ
ِال�شبِ ْو ُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِد الـدَّا ْد

()43

يتج ّل���ى لن���ا �أي�ض���ا اجلان���ب النف�س���ي للأغ���اين ال�شعبي���ة يف
عالق���ة الإن�س���ان بالطبيع���ة ،فه���ي تع�ّب رّ �أحيان���ا ع���ن خوفه من
غ�ض���ب الطبيعة كالعوا�صف والكوارث الطبيعية و�أحيانا �أخرى
ع���ن فرحه بن���زول الأمطار وما ينت���ج عنها من �أع�ش���اب وازدهار
الأ�شج���ار وال���زرع ،ون���ورد فيما يل���ي �أمنوذجا �شعري���ا ي�صف فيه
ال�شاعر فرحة النا�س بنزول الأمطار و�آثار ذلك على نفو�سهم:
َثــارِتْ ْز َغــا ِريـ ـ ـ ْد ْك َبـ ـ ـ ــا ْر �أَ ْف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا ْح َوا ْزق ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْر
()44

ـا�س َد ْه اَل ْح ُ�سو َد ْه
اَل َح ـ ْ

ا�ضي ْعلَى ا َ
وِا َ
جلا ْر
جلا ْر َر ِ
ـا�س ْع ع ََ�ش ْر ْ�ش َه ْر ُفو َرا ْر
َتـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ِال�صـ ـ ـ ـ ـ ْـب مِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد َرا ْر
و َّ

ويفمث���ال�آخ���رجن���دو�صف���اللأر����ضواحليوان���اتبع���د
ن���زولالأمط���ار:
عِ ْ�شـ ـ ـ ـ ْـب ال ـ ـو َِط ــا َفـ ـ ـ ْز َفزَّانْ
ِف َت ْح ال�شِ َج ْر دَا ْر ْ
االغ َ�صانْ
مِ نْ َب ْع ْد مَا َكانْ َك ْ�س ـ ـ ـ َدانْ

()45

ِكـ ـ َـ�سى الأَ ْر ْ�ض َك ْ�س َيان
ْم ـ ـ ـ ـ َهـ ـ ـنـْدِ ْل ْبـ ـ ـ ـقـ ُ ْ�ضـ َبانْ
دَا ْر ال ِو َر ْق ِل ْ
ني َغ ْم ِغ ْم

()46

كم���ا جن���د �أغاين �أخ���رى خا�ص���ة بالأطف���ال يردّدونه���ا طلبا
لن���زول الأمطار ،في�أخذون ع�صا يجعل���ون يف ر�أ�سها هي�أة �صليب
ويلب�سونه���ا �ش���كل �أث���واب ومي�ش���ي �أحده���م حامال �إياه���ا ويتبعه
الآخرون وهم يقولون:
َط ْلبِتْ َر ِّبي َعلَى ّ
ال�ش َتـ ــا
�أُ ّم ـ ـ ِْك َط ْن ُقو َيــا ْنـ�سـ ـَا
()47

�أّ ِّمك َط ْن ُقو ب ِْ�سـ َـخ ِّي ْبـ ـهَا

()48

َط ْلبِتْ َر ِّبــي َال ْي ـ ـ َـخ ِّي ْبهَا

()49

 .3علم الأنرثوبولوجيا
وعالقته بدرا�سة الأغنية ال�شعبية
هامة وثر ّي���ة بالن�سبة
ميك���ن اعتب���ار الأغني���ة ال�شعب ّية م���ادّة ّ
للباحث الأنرثوبولوجي على اعتبار �أ ّنها تتم ّيز بطابعها العفوي
والتلقائ���ي يف �إبداعه���ا و�أدائه���ا وتداوله���ا خ�صو�ص���ا و�أنها تن�صهر
�ضمن ديوان التقاليد ال�شفوية التي تمُ ّكن الثقافات من ت�أكيد ذاتها
وهو ّيته���ا( .)50ويف هذا ال�صدد ذك���ر �أحمد خواجة يف درا�سته حول
()52
الأغني���ة ال�شعبية يقول(« :)51ب���� ّأن الأهمية «ال�سو�سيولوجية»
للأغ���اين ال�شعبي���ة يف طابعه���ا اجلماع���ي والتلقائ���ي ،فالأغني���ة
ال ميك���ن �أن ت�صب���ح �شعبي���ة �إ ّال �إذا تب ّنتها جمموع���ة ما وحفظتها
ذاكرته���م ،فالأث���ر الثق���ايف ي�صب���ح �أث���را جماع ّي���ا «فولكلور ّي���ا» �إ ّال
عندم���ا تتبن���اه جمموعة كما تع���دّل فيه �أو تغ�ّي�رّ ه وفق حاجياتها
االجتماعية ومتط ّلباتها النف�سية واالجتماعية ».
وح ّت���ى نعط���ي لهذا النم���ط الغنائي من املو�سيق���ى ال�شعبية
�أحق ّيت���ه ب����أن ُيدْر� َ���س م���ن منظ���ور «انرثوبولوج���ي» ،وجدن���ا �أ ّنه
م���ن الأج���در منهج ّيا �أن ن�س���وق بع�ض امل�سائ���ل املتع ّلقة باجلانب
االجتماع���ي والثقايف للأغني���ة ال�شعبية والت���ي نراها تتوافق يف
نف�س اجتاهات احلقل املعريف للأنرثوبولوجيا:
ّ � 1.1إن الأغني���ة ال�شعبية هي و�سيل���ة بالغة الأهمية يف التعبري
عن انفعاالت الفرد بالإ�ضافة عن كونها مت ّكن الإن�سان من
ويج�سدها.
�أن يعبرّ عن �أفكاره
ّ
2.2تع��� ّد الأغني���ة ال�شعبي���ة �إح���دى و�سائ���ل الرتفي���ه والت�سلية
واملتعة لدى العديد من املجتمعات التقليدية.
 3.3حتم���ل الأغ���اين ال�شعبي���ة بع����ض التعب�ي�رات الرمز ّي���ة يف
ن�صو�صه���ا املكتوبة وبع�ضه���ا يف �أحلانه���ا وبع�ضها الآخر يف
تلك الرمزية العميقة املرتبطة باخلربة الإن�سانية.
4.4ميك���ن �أن تكون الأغنية ال�شعبية و�سيلة من �أجل م�صاحبة
بع�ض الأن�شطة املهنية خا�صة منها الفالحية.
5.5حتم���ل الأغني���ة ال�شعبي���ة جملة م���ن املعاي�ي�ر االجتماعية
فتب ّثها يف املجتمع لت�أكيدها والعمل بها.
 6.6ت�ساه���م الأغني���ة ال�شعبي���ة يف تكام���ل املجتمع مبعن���ى �أ ّنها
مت ّكن من جتميع الأفراد من �أجل حتقيق هدف اجتماعي
�أو ثقايف معينّ .
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()4

ا�ستن���ادا ملا ذكرن���اه عن الأغني���ة ال�شعبية م���ن م�سائل ذات
مدل���ول اجتماع���ي و�آخ���ر ثق���ايف� ،أ�صب���ح جل ّي���ا ب���� ّأن الدرا�س���ة
الأنرثوبولوجي���ة للأغني���ة ال�شعبية لها م���ن الأهم ّية العلمية
م���ا مت ّكنن���ا من فه���م خ�صائ�ص ه���ذا النم���ط الغنائ���ي ال�شعبي
وم���دى �إ�سهاماته يف تكري����س املم ّيزات الثقافي���ة واالجتماعية
خا�صة و� ّأن الأغنية ال�شعبي���ة ال تخلو من التعبري
ملجتم���ع م���اّ ،
ع���ن مظاه���ر احلياة يف �ش ّت���ى جماالتها ،وبالت���ايل ف�إ ّنها ميكن
�أن تق���دّم لن���ا �أدوات در����س ثر ّي���ة لتحلي���ل الواق���ع االجتماع���ي
والثقايف للمجتمع.
	� ّإن الأغنية ال�شعبية هي نتاج جلملة من العوامل االجتماعية
والثقافي���ة الت���ي تتداخل فيه���ا ع���ادات( )53وتقالي���د( )54املجتمع،
املخت�ص�ي�ن يف ال�ت�راث ال�شعب���ي ي ّتخ���ذون
ولع��� ّل ه���ذا م���ا جع���ل
ّ
الأغني���ة ال�شعبي���ة مو�ضوع بحث ذي �أولوي���ة و�أهم ّية كربى من
جمل���ة جمموعة م���ن العنا�صر املك ّونة له���ذا الرتاث وذلك على
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اعتبار � ّأن وظيفة الأغنية ال�شعبية ت�ساير مراحل حياة الإن�سان
م���ن مول���ده �إلى مماته ،وه���ي التي تنه����ض بالوظائف احليو ّية
واالجتماعي���ة والفن ّي���ة �إلى جان���ب العمل عل���ى تر�سيب اخلربة
وت�سجيل التاريخ(.)55

•ختاما نقول،
ب���� ّأن الأغني���ة ال�شعب ّي���ة تت�ش��� ّكل يف �ض���وء الواق���ع والثقاف���ة
ال�سائ���دة يف املجتم���ع ،ومو�ضوعه���ا الثق���ايف ه���و ال���ذي يجعله���ا
مو�ضوع���ا للأنرثوبولوجي���ا الثقافي���ة .والواق���ع � ّأن البح���ث يف
العوام���ل االجتماعي���ة والثقاف ّي���ة امل�ساهم���ة يف ت�شكي���ل الأغنية
�إ�ش���ارة �إلى جملة من الع���ادات والتقاليد التي تختلف باختالف
البيئ���ة واملحي���ط االجتماعي الثقايف املنبث���ق عنهما هذا النمط
الغنائي ال�شعبي.

الهوامش
 1.1اخلطي ��ب (حمم ��د) ،الأنرثوبولوجي ��ا االجتماعي ��ة ،ط،1 .
�سورية ،دار عالء الدين� ،2005 ،ص.9 .
�2.2أب���و هالل (�أحم���د) ،االنرثوبولوجيا الرتبوي���ة ،عمان ،املطابع
التعاونية� ،1974 ،ص.9 .
�3.3سلي���م (�شاك���ر) ،قامو����س االنرثوبولوجي���ا ،الكوي���ت ،جامع���ة
الكويت� ،1981 ،ص.56 .
 4.4ي ّتخ���ذ علم االنرثوبولوجي���ا الإن�سان مو�ضوعا رئي�س ّيا له ،فهو
يدر�س���ه ككائ���ن طبيع���ي م���ن جه���ة وكائ���ن اجتماع���ي م���ن جهة
�أخرى ،وهذا م���ا ي�ؤ ّكده �أغلب الباحثني االنرثوبولوجني حيث
يقول �أحدهم« :نحن ن�صف اخل�صائ�ص الإن�سان ّية ،البيولوج ّية
والثقاف ّي���ة للن���وع الب�ش���ري ع�ب�ر الأزم���ان ويف �سائ���ر الأماك���ن.
ونح ّل���ل ال�صف���ات البيولوج ّي���ة والثقاف ّي���ة املحل ّي���ة ...،كما نهت ّم
بو�ص���ف وحتلي���ل النظ���م االجتماعي���ة ،والتكنولوج ّي���ة ،ونعن���ى
�أي�ض���ا ببح���ث الإدراك العقل���ي للإن�سان وابتكارات���ه ومعتقداته
وو�سائ���ل ات�صاالت���ه� ...إنّ
التخ�ص�ص���ات الأنرثوبولوج ّي���ة ا ّلت���ي
ّ
ق���د تت�ض���ارب م���ع بع�ضه���ا يف ذاتها مبع���ث احلرك���ة والتط ّور يف
ه���ذا الع���امل اجلدي���د ،وه���ي ا ّلت���ي تث�ي�ر االنتب���اه وتعم���ل عل���ى
الإب���داع والتجدي���د ،هذا وجت���در الإ�شارة على �أنّ ج���زءا ال ب�أ�س
يوجه نح���و الق�ضاي���ا العلم ّية
ب���ه من عم���ل الأنرثوبولوج ّي�ي�ن ّ
ال�صح���ة والإدارة والتنمي���ة االقت�صادي���ة وجماالت
يف جم���االت
ّ
�أخ���رى من احلي���اة الأخ���رى» (.ملزيد االط�ل�اع والتع ّمق راجع:
ق�ص���ة الأنرثوبولوجيا� ،سل�سلة ع���امل املعرفة،
فهي���م (ح�سني)ّ ،
ع ،98.الكويت ،فيفري� ،1986 ،ص).14 .
ُ 5.5تعن���ى االنرثوبولوجي���ا الطبيعي���ة بدرا�سة ج�س���م الإن�سان من
حي���ث من��� ّوه وتط��� ّوره وه���ي م���ن اخت�صا����ص علم���اء الأجنا����س
والأطب���اء البيولوجي�ي�ن وتهت���م باملرثولوجي���ا اخلارجي���ة
وال�ش���كل اخلارج���ي للإن�س���ان (ملزي���د االط�ل�اع راج���ع :فهي���م
(ح�س�ي�ن) ،امل�ص���در ال�ساب���ق���� ،ص. )14 .
ُ 6.6تع��� ّرف االنرثوبولوجي���ا االجتماعي���ة على �أنها درا�س���ة ال�سلوك
االجتماعي الذي يتخذ يف العادة �شكل نظم اجتماعية كالعائلة،
ون�س���ق القراب���ة ،والتنظي���م ال�سيا�س���ي ،والإج���راءات القانونية،
والعب���ادات الديني���ة ،وغريه���ا .كم���ا تدر����س العالق���ة ب�ي�ن هذه
النظم �سواء يف املجتمعات املعا�صرة �أو يف املجتمعات التاريخية.
(ملزي���د االط�ل�اع راج���ع :بريت�ش���ارد (ادوارد) ،االنرثوبولوجي���ا
االجتماعية ،ترجمة �أحمد �أبو زيد ،ط ، 5.الإ�سكندرية ،الهيئة
العام���ة امل�صري���ة للكت���اب���� ،1975 ،ص� .).13 .إنّ يف ه���ذا
الف���رع م���ن عل���م الأنرثوبولوجيا يهت���م الباحث���ون يف درا�ستهم
للمجتمعات الإن�ساني���ة بالتقاليد والعادات والنظم ،والعالقات

ب�ي�ن النا�س ،والأمن ��اط ال�سلوكية املختلفة ،التي ميار�سها �شعب
ما �أو �أمة هالل (�أحمد) ،العنوان ال�سابق� ،ص).1 .
7.7لينتون (رالف) ،االنرثوبولوجيا و�أزمة العامل احلديث ،تر .عبد
امللك النا�شف ،بريوت ،املكتبة الع�صرية� ،1967 ،ص.16 15- .
8.8بيل���ز( ،رالف) ،هويجرا( ،ه���اري) ،مقدم���ة يف االنرثوبولوجيا
العام���ة ،تر .حممد اجلوهري و�آخ���رون ،القاهرة  ،دار النه�ضة
امل�صرية� ،1977 1976- ،ص. 21 .
�9.9شه���د م�صطل���ح «الثقافة» ع���دّة تعريف���ات ومفاهي���م من طرف
املخت�ص�ي�ن يف العل���وم الإن�سان ّي���ة ،ولع��� ّل ك�ث�رة ا�ستعم���ال ه���ذا
ّ
امل�صطل ��ح يف �أو�س ��اط الباحث�ي�ن م ��ن الغريب�ّيأنّ �أدّى �إل ��ى تع� �دّد
ه���ذه املفاهي���م واختالفها ولك���ن يبقى التعري���ف الأكرث تداوال
وح�ض���ورا ه���و تعري���ف �آدوارد تايل���ور (Edward Burnett
 )Tylorوال���ذي ع ّرفه���ا عل���ى �أ ّنه���ا «ذل���ك ال���كل املرك���ب ال���ذي
ي�شتم���ل عل���ى املعرف���ة والعقائ���د والف���ن و الأخ�ل�اق والقان���ون
والع���ادات وغريها من القدرات الت���ي يكت�سبها الإن�سان بو�صفه
ع�ضوا يف املجتمع».
•« La culture, considérée dans son sens
ethnographique le plus large, est ce tout
complexe qui englobe les connaissances, les
croyances, l›art, la morale, la loi, la tradition
et tout autre aptitude et habitude acquises
par l›homme en tant que membre d›une
» .société
• Tylor, Définition de la notion de culture,
.Encyclopédie Encarta 2007,p 1998

 1010احلاجي( ،علي) ،حما�ضرات يف انرثوبولوجيا الرتبية ،اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة ،جامع���ة املل���ك �سع���ود ،كلية الرتبي���ة ،ق�سم
الرتبية ،د.ت� ،ص.11 .
 1111نعن���ي بالإنت���اج الفك���ري كل م���ا ين�ش�أ من الثقاف���ة وطرق الأداء
والتعب�ي�ر وال يرتب���ط بال�شع���ور بالفط���رة واحلتمي���ة� ،أي جملة
التعب�ي�رات الثقافي���ة مث���ل الفن���ون واملو�سيق���ى (الغن���اء) ،اللغة
والأدب ،الو�شم ،اال�ستهالك  ،طقو�س املوت ،ال�شعر ال�شعبي...
1212لبيب (الطاهر)� ،سو�سيولوجية الثقافة ،الالذقية ،دار احلوار،
� ،1987ص.26-24 .
1313ذك���ر الباحث الأنرثوبولوجي الأمريك���ي «بوا�س» يقول « :ح ّتى
نتو�ص���ل �إلى فهم التاريخ ،ال يكفينا �أن نعرف كيف ّية الأ�شياء بل
ّ
�أن نعرف كيف و�صلت �إلينا كيفما هي الآن» .امل�صدر:

•LEVI-STRAUSS(Claude),Anthropologie
structurale, Paris, France, pocket, dépôt légal,
).septembre 1985 ,p 18
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•�إنّ عل���م الآث���ار هو علم يهدف �إلى �إعادة البناء التاريخي القائم
على الأدلة املادية لنمو ثقافة الإن�سان خالل الزمن.
•لذل���ك جند الباح���ث االنرثوبولوجي ،ومن خ�ل�ال علم الآثار،
يح���اول �إع���ادة بن���اء الأ�ش���كال الثقافي���ة با�ستقرائ���ه للبقاي���ا
والأط�ل�ال املادية التي تركها الإن�س���ان القدمي كال�سكن وامل�أوى
والكه���وف والأدوات والأ�سلح���ة الت���ي ا�ستخدمه���ا ،وكذل���ك
الأوعي���ة والأواين والأدوات الأخرى املدفونة مع موتاهم� ،أو يف
خملفاتهم �أو ر�سومهم �أو نقو�شهم على جدران الأواين واملعابد
واملن�شات القدمية.
•( ملزي���د الإط�ل�اع راجع :اخلطيب (حمم���د) ،االنرثوبولوجيا
الثقافي ��ة ،ط ،1.دم�ش���ق� ،سوري���ة ،دار ع�ل�اء الدي���ن،2005 ،
����ص).17 .
ُ 1414يع���رف عل���م اللغو ّي���ات �أي�ض���ا بـ»عل���م الل�سانيات» ،وال���ذي يُعنى
بدرا�س���ة جميع لغات الب�شر مبا فيها اللغات املعا�صرة� ،إذ يرتكز
اهتم���ام دار����س اللغوي���ات عل���ى اللغ���ة نف�سه���ا فيهت��� ّم ب�أ�صوله���ا
وتطوره���ا وبنائه���ا� ،إلى جان���ب العالقة القائمة ب�ي�ن لغة �شعب
م���ا واجلوان���ب الأخ���رى م���ن ثقافت���ه باعتب���ار اللغة وع���اء ناقل
للثقاف���ة .كي���ف ال ،وقد ا�ستخدم الإن�س���ان ال ّلغة مكتوبة فدّونها
يف وثائ���ق فكان���ت خري دلي���ل لأجياله القادمة عل���ى ما بلغه من
م�سائ���ل معرف ّي���ة يف الأدب والعل���م والف���نّ والدي���ن والقوان�ي�ن
م ّكنت���ه م���ن بن���اء ح�ضارت���ه الإن�سان ّي���ة ( راجع :خرم���ا (نايف)،
�أ�ض���واء على الدرا�سات ال ّلغو ّية املعا�ص���رة� ،سل�سلة عامل املعرفة،
الكويت� ،سبتمرب� ،1978 ،ص).61-60 .
يع ّد علم اللغويات من الفروع الأ�سا�سية للأنرثوبولوجيا الثقافية �إذ
«تعت�ب�ر اللغة عن�صرا حيويا م���ن عنا�صر ثقافة الإن�سان ،وهي و�سيلة
توا�ص ��ل وارتب ��اط ب�ش ��ري و�أداة نق ��ل الأف ��كار بالكلم ��ات �أو الإ�ش ��ارات
�أو الرم���وز �أو ال�ص���ور �أو الأ�ش���كال �إذن ميك���ن تق���دمي عل���م اللغوي���ات
عل���ى ا ّن���ه عل���م يدر����س لغ���ة الإن�سان م���ن حي���ث �أ�شكاله���ا وممار�ساتها
وتط ّوره���ا بني خمتل���ف احل�ضارات الب�شر ّي���ة ،كما �أنّ ع���امل ال ّلغو ّيات
يهت��� ّم بدرا�س���ة العالق���ة ب�ي�ن ال ّلغ���ات وخ�صائ�صه���ا امل�شرتك���ة وتكمن
مه ّم���ة الأنرثوبولوجي بهذا املجال ،يف حتدي���د �أ�صل ال ّلغات والبحث
يف تعقيداته���ا و�أ�شكاله���ا ( .ملزيد التع ّمق راج���ع :اخلطيب (حممد)،
العنوان ال�سابق� ،ص).19 .
« 1515االثنوغرافي���ا» ه���ي الدرا�س���ة ا ّلتي تقت�صر عل���ى و�صف ثقافة
جمتم���ع ما من �أ�سلوب يف احلي���اة وجمموعة التقاليد والعادات
والقي���م والأدوات والفن���ون وامل�أث���ورات ال�شعب ّي���ة داخ���ل املجتمع
خ�ل�ال ف�ت�رة زمن ّية حمدّدة (امل�صدر :فهي���م (ح�سني) ،العنوان
ال�سابق� ،ص).15 14- .
� 1616أدّى تع���دّد ثقاف���ة ال�شع���وب واختالفه���ا م���ن �أن تتواج���د
تخ�ص�ص���ات لدرا�س���ة هذه الثقافات ب�صف���ة مع ّمقة ومن طرف
ّ
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خمت�ص�ي�ن يف العدي���د م���ن امليادي���ن ا ّلت���ي تت�صل بحي���اة الفرد
ّ
اليوم ّي���ة يف املجتمع���ات التقليد ّي���ة ،فع���امل �أثنولوجي���ا الط���ب
الب��� ّد �أن يك���ون طبيب���ا وع���امل �أثنولوجي���ا الأل�سن ّي���ات ال ب ّد �أن
يك���ون ع���امل �أل�سن ّي���ات ويبق���ى القا�س���م امل�ش�ت�رك ب�ي�ن ه����ؤالء
العلم���اء ه���و مي���دان عمله���م ( .امل�ص���در :ال�سيال���ة (م���راد)،
العام ��ة للأثنوموزيكولوجي ��ا ،ط ،1.املعه���د الع���ايل
الأ�س� ��س ّ
للمو�سيق���ى ب�صفاق����س ،جانف���ي���� ،2007 ،ص).17 .
المراجع :
 1717يف تعريف���ه للأثنوغرافي���ا والأثنولوجي���ا ذك���ر» �سرتاو����س» يف
كتاب���ه « � » Anthropologie structuraleصفح���ة
 10يقول:

• « L’ethnographie consiste en l’observation et
l’analyse de groupes humains considérés dans
leur particularité (souvent choisis, pour des
raisons théoriques et pratiques, mais qui ne
tiennent nullement à la nature de la recherche,
parmi ceux qui diffèrent le plus du nôtre), et
visant à la restitution, aussi fidèle que possible, de
la vie de chacun d’eux ; tandis que l’ethnologie
utilise de façon comparative…les documents
» .présentés par l’ethnographe

ملزيد من التع ّمق راجعLEVI-STRAUSS (Claude), :
.Anthropologie structurale, p 10-25
1818ملزي���د التع ّم���ق راجع - :فهيم (ح�سني) ،العن���وان ال�سابق� ،ص.
.15 14 اخلطيب ( حممد) ،الأنرثوبولوجيا الثقاف ّية� ،ص.19 .1919الدي���ب (�أمرية)� ،أ�س�س بن���اء القيم اخللقية يف مرحلة الطفولة،
الهي�أة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة� ،2002 ،ص.15 .
2020خري���ف (حم���ي الدين) » ،مفردات احلكم���ة يف ال�شعر ال�شعبي«،
جملة احلياة الثقافية ،العدد  ،34تون�س� ،1984 ،ص50 .
َ 2121طا ْح� :سقط ،واملعنى هنا ال�شيء مل يكن بيديك.
2222الق�سي����س (في�ص���ل)« ،ال�صاحل���ي» م���ن خ�ل�ال امل���وروث ال�شعب���ي
باحلن�ش���ة وجبنيان���ة ،بح���ث لني���ل �شه���ادة الدرا�س���ات املعمق���ة،
اخت�صا����ص� :آث���ار وت���راث� ،إ�ش���راف الدكتور عبد الرحم���ان �أيوب،
كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،تون�س� ،ص. 120 .
َ 2323د َّبا ْرَ :ن ُ�صو ْح
 2424خْ لاَ ِيقْ وُ�سِ ي َعة :تخ ّلق بطول البال
َّ
 2525ال َع ْر ْ�ض فيِ مِ ْث ْل ُبلاَّ ْرَّ :
ال�ش َرف هو كال ِبل ْور
و�صي َ
���ك بَا ِلـ ْ
و�صيـ ْ
���ك بع���دم التفر ي���ط في���ه
���ك ْتبِي َع��� ْه � :أُ ِ
ُ 2626ن ِ
( �أي ّ
ال�ش���رف).

2727الق�سي�س (في�صل) ،العنوان ال�سابق� ،ص. 120 .
2828ال َ
ي�ش ْيعِـك ال ْيوَاطِ ــي :ال ينفع وال يفيد
 2929خريف (حمي الدين) ،العنوان ال�سابق� ،ص.50 .
3030حمم���د الع���اديل (ف���اروق) ،عاط���ف �أم�ي�ن و�صف���ي ومب���ادئ
الأنرثوبولوجي���ا ،القاه���رة ،مدخ���ل اجتماع���ي ثق���ايف �إل���ى علم
الإن�سان ،بلربنت للطباعة والت�صوير� ،2005 ،ص.302 .
 3131اخل���وري (لطف���ي)»   ،يف علم الرتاث ال�شعب���ي« ،جم ّلة الرتاث
ال�شعبي ،ال�سنة  ،10ع� ،1979 ،7.ص.270 .
3232خري���ف (حم���ي الدي���ن) ،خمت���ارات م���ن ال�شع���ر ال�شعب���ي
التون�س���ي ،تون����س ،وزارة ال�ش����ؤون الثقافي���ة� ،إدارة الآداب،
د.ت���� ،.ص. 107 .
3333ج ْع ُجو َنة :ا�سم ل�شخ�ص ّية مبتكرة يف خم ّيلة الأطفال.
ري ْت َنا� :إ�شارة �إلى اخلبز
3434خْ مِ ِ
«3535معي���ون» ه���و م�صطلح مت���داول يف اللهجة العام ّي���ة وهو �صفة
ُتطل���ق عل���ى ال�شخ����ص ال���ذي ي�ص���اب بالع�ي�ن احلا�س���دة فينعت
بـ»املعيون» �أو «املح�سود».
ْ
3636ال ْي َح ْو جِ ْ
���ك ْو اَل ْيلَ ِّجي���ك � :أ�س����أل اهلل �أن ال يجعل���ك حمتا ج���ا
وحمت���ارا .
 3737ال ْي َد َّق ْقلِي َق ْلبِ عْ ل ْ
ِيك� :أ�س�أل اهلل �أن ال يفجعني عليك
 3838ي َع ْي�شِ ْكُ :ي ْبق َ
ِيك َربٍّي
 3939خريف (حمي الدين) ،العنوان ال�سابق.
 4040امل�صدر نف�سه� ،ص.94 .
 4141يَا َ�س ْعدِ ي :يَا َف ْرح َت ِي
 4242الو َُ�شقْ ُو َح ِّب املِ ْل َحة� :أنواع من البخور
4343ب َّ
ِال�شبِ ْوعُو ِد الـدَّادْ� :أنواع من البخور
َ 4444ثارِتْ ْز َغـارِيدْ :تعالت الزغاريد
 4545عِ ْ�ش ْب الو َِطا َف ْز َفزَّانْ  :عُ�شب الأر�ض منا ب�سرعة
َ 4646غ ْم ِغ ْمَ :ت َ
كاثف
�4747أُم ْ
ِّ���ك َط ْن ُق���و :ت�صنع الأطف���ال دمية خ�شبي���ة تلب�سها بع�ضا من
اخلرق و الثياب و جتعلها على هيئة امر�أة و تطلق عليها �إ�سم
(�أُم ْ
ِّ���ك َط ْن ُق���و)
4848على ّ
ال�ش َتا :على املطر
4949الرزق���ي (ال�صادق) ،الأغاين التون�سي���ة ،تون�س ,الدار التون�سية
للن�شر� ،1967 ،ص.294 .
5050خواجة (�أحمد) ،الذاك���رة اجلماعية والتح ّوالت االجتماعية
م���ن م���ر�آة الأغني���ة ال�شعبي���ة ،تون����س ،من�ش���ورات البح���ر
املتو�س���ط ،كل ّي���ة العل���وم الإن�ساني���ة واالجتماعي���ة،
الأبي����ض
ّ
���� ،1998ص.21 .
5151خواجة (�أحمد) ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.22 .
 5252تع ّمدن���ا و�ض���ع م�صطل���ح «�سو�سيولوجي���ا» كم���ا وردت يف

درا�س���ة �أحم���د خواج���ة وه���ي كلم���ة مع ّرب���ة لعل���م االجتم���اع
«  » la sociologieوه���و عل���م مع ّن���ي بدرا�س���ة احلي���اة
االجتماعي���ة واجلماع���ات واملجتمع���ات الإن�ساني���ة وتك���ون
الدرا�س���ة االجتماعي���ة في���ه م ّت�سم���ة باالت�س���اع البال���غ ( .ملزيد
التع ّم���ق راج���ع :غدن���ز (�أنت���وين) ،عل���م االجتم���اع ،ت���ر .فاي���ز
ال�ص ّب ��اغ ،ط ،1.املنظم���ة العربي���ة للرتجمة ،ب�ي�روت ،م� ّؤ�س�سة
ترجم���ان���� ،2005 ،ص.47 .
5353الع���ادات ه���ي م���ا اعت���اده النا����س م���ن �سل���وك ي�أت���ي ال �شعور ّي���ا
وبطريقة فطر ّية ويت ّم تداوله وقبوله ب�صورة ال �شعورية ،وهو
�سل���وك يج���د القب���ول اجلماع���ي وتتط ّلب���ه اجلماع���ة دون �سواه
يف �سياق���ه االجتماع���ي .والواق���ع� ،أنّ �سِ َم���ة «القب���ول اجلماعي»
له ��ذه الع ��ادات مت ّث ��ل �إح ��دى املرتك ��زات الت ��ي مت ّي ��ز الأمن ��اط
الفولكلور ّي���ة املختلفة بوجه عام ( .ملزيد الإطالع راجع :حريز
(�س ّيد حامد) »،ت�صنيف العادات والتقاليد ال�شعبية«  ،امل�أثورات
ال�شعبي���ة ،ع ،12.الدوح���ة ،قطر ،مركز ال�ت�راث ال�شعبي لدول
اخلليج العربية� ،أكتوبر� ،1988 ،ص).42 .
5454التقالي���د ه���ي من���ط �سلوك ّ���ي يتم ّي���ز ع���ن الع���ادة ب����أنّ املجتم���ع
التم�سك ب�سنن الأ�سالف،
يقبل���ه عموما دون دوافع �أخرى ع���دا ّ
والتقليدي���ة هن���ا ه���ي االقت�ص���ار العاطف���ي عل���ى ال�ت�راث �أو
اال�ستع���داد الب�ش���ري لل���والء ل���ه( .راج���ع :هوتكرا����س( ،ايك���ه)،
قامو����س م�صطلح���ات االثنولوجي���ا والفولكل���ور ،ت���ر .حمم���د
اجلوه ��ري وح�س ��ن ال�شام ��ي ،ط ،2.القاه���رة���� ،1970 ،ص.
).125
5555يون����س ( عب���د احلمي���د)» ،الأدب ال�شعب���ي املق���ارن « ،امل�أث���ورات
ال�شعبي���ة ،ع ،2.مرك���ز ال�ت�راث ال�شعبي لدول اخللي���ج العربية،
الدوحة ،قطر� ،أفريل� ،1981 ،ص.17 .
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()1

الــــجـــوق في موسيقى
اآللة المغربي
خالد هاليل
كاتب من المغرب

ّ
والمؤدي لمجموع األلحان المؤلفة،
لكل األعمال الموسيقية؛ إذ يقوم بدور العازف
المجسد
الجوق هو
ّ
ّ
وهي عملية تتطلب مهارة أدائية وقدرة على نقل المنجز النظري إلى مستوى صوتي ،سواء على
مستوى اآلالت المستعملة،أو تعلق األمر باألصوات البشرية التي تتغنّى بالصنعات الشعرية.
والحديث عن الدور الذي يضطلع به الجوق في موسيقى اآللة ،يدفعنا إلى إثارة مجموعة من المظاهر
ومكوناته ،وكذا طبيعة اآلالت الموظفة في عملية تجسيد النوبة،
التي تسم طبيعته وخصوصياته
ّ
باعتبارها جماع معطيات موسيقية وشعرية.
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فالر�سوم اللحنية والإيقاعية التي ي�ؤدّيها اجلوق ،هي
يج�سمها ويطبعها يف �أ�سماع املتلقني ،بل
ال�صورة احلقيقة التي ّ
ميكن القول �إن طبيعة الأداء وما يعرتيها من �إتقان �أو �إخالل
مبوازين الأداء قد حت�سم بدرجات كبرية م�ستويات التفاعل
بني املادة املو�سيقية املر�سلة وطرق تلقيها .وهذا ما ينعك�س
�سلبا �أو �إيجابا ،بل ويرهن م�ستقبل اجلوق ،ويزيد �أو ينق�ص
من قاعدة امل�ستمعني ملواده.
ولعل التناف�س بني الأجواق ورغبتها يف احتالل ال�صدارة
وال�سبق ،قد دفع البع�ض منها �إلى دخول جتربة اال�ستعانة
مما خ ّلف تباينا يف الآراء بني
ب�آالت جديدة وم�ستحدثةّ .
ومرحب بالعملية ،وفريق ثاين اعترب ذلك خروجا عن
قابل
ّ
املتعارف والتقليد امل ّتبع يف العزف.
ففي الوقت الذي ارت�أى �أن�صار التحديثّ � ،أن العدول عن
املتداول ،وركوب موجة جديدة والدخول يف �س ّكة التحديث،
�سي�ؤدي �إلى تطوير هذه املو�سيقى العريقة؛ وي�ساهم يف تزكية
املخزون ال�صوتي لهذه املو�سيقى ويو�سع من دائرة التلقي .بل
اعتربوا ذلك انفتاحا وا�ستفادة من املخزون الكوين ال ّنغمي
اجلديد .ولعل �أبرز حكماء هذا االجتاه جند موالي �أحمد
الوكيلي الذي دافع عن �أحقية هذه املو�سيقى باال�ستزادة من
جمموعة من الآالت اجلديدة ،كما اعترب العربي التم�سماين
ذلك منفذا جديدا لهذه املو�سيقى لبلوغ العاملية.
لكن باملقابل اعتربت املدر�سة املحافظة بفا�س� ،أن االكتفاء
باملتداول من الآالت �سيحافظ على ال�صفاء النغمي لهذه
املو�سيقى ،وعذوبتها ورونقها الطبيعي .وي�شكل املرحوم عبد
الكرمي الراي�س �أكرب املدافعني عن هذا التوجه التقليدي-
املحافظ.
معتربا �أن �إدخال تلك الآالت اجلديدة �سي�ساهم يف خلق
فو�ضى نغمية �أثناء عملية العزف،و بالتايل الت�شوي�ش على
دورة النوبة مبكوناتها اللحنية واملقامية؛ وهي نظرة ارت�أت
�أي�ضا �أن لكل مو�سيقى تقاليدها الأدائية.
فاملدر�سة املحافظة بفا�س ،بقيت وف ّية للتقليد املتبع يف
توظيف الآالت املتعارف عليها (الكمان والعود و�آالت الإيقاع)� ،إذ
ق ّلما ي�ستعني �أحد �أجواقها بتلك الآالت امل�ستحدثة (ال�ساك�سفون،
البيانو ،الكالرينيت....الخ) .وقد نحا نحو هذه املدر�سة جمموعة
من الأجواق املعا�صرة التي حافظت على �صفاء الآالت القدمية،

ورف�ضت توظيف �آالت جديدة �أخرى؛ كجوق البعث برئا�سة عبد
الفتاح بنمو�سى ،وجوق ع�شاق الآلة الذي ير�أ�سه عثمان العلوي.
وبذلك يكون اجلوق هو املح ّقق الفعلي لكل ت�أليف حلني،
حيث يعمل يف �إطار جماعي على ت�أدية ما مت تع ّلمه حتت �إ�شراف
رئي�سه (املعلم)� ،أو ما ي�سمى بلغة املو�سيقى احلديثة «ما ي�سرتوا».
تبحر يف علوم املو�سيقى ،وخرب
وهي �صفة لن يبلغها �إال من ّ
مكوناتها و�ضبط قواعدها،و�أتقن عزف �إحدى �آالتها ،ومتتع
بذكاء خارق ،وعار�ضة قو ّية ،لتم ّكنه من جماراة اللحن والإيقاع
و�ضبط االختالالت التي قد يقع يف �شركها �أع�ضاء اجلوق.
فالكاريزما القوية ،وح�سن القيادة جتعل “املعلم” ،عليما بخبايا
جوقه م�ساهما يف توزيع الأدوار بني عنا�صره .متم ّكنا يف نف�س
الآن من اختيار العازفني واملن�شدين القادرين على الأداء اجل ّيد.
وبالنظر �إلى التمايز احلا�صل بني املدار�س التعبريية التي
ينتمي �إليها ك ّل جوق �آيل فقد كان طبيعيا �أن يختلف توزيع
الآالت بينها ،وبالتايل تتعدّد درجة اال�ستفادة منها .وعلى العموم
وبناء على امل�ستعمل من الآالت بني الأجواق الآلية ،منيز فيها
بني ثالثة �أنواع :الآالت الوترية ،والهوائية ،والإيقاعية.
�إذ ت�شغل الآالت الـوتـريــة م�ساحة مهمة يف جوق الآلة؛
واملق�صود بها الآالت التي ت�ستعمل الأوتار امل�شدودة من �أجل
�إ�صدار �أ�صوات مو�سيقية مما يو ّلد نغمة مع ّينة .ومن هذه
الآالت ما ي�ستعمل القو�س كالرباب والكمان مثال ،ومن ّيز يف
الكمان بني :الكمان العادي (فيولينة) ،والكمان ( +نقط) �أو
الألطو ،و ت�شيلو ،والكونرتبا�ص.
ال�صدعة كما ال�ش�أن بالن�سبة للعود،
ومنها ما ي�ستعمل ّ
يخ�ص الكونرتبا�ص
وقد يت ّم اال�ستعانة بغمز الأ�صابع فيما ّ
مثال� .أما البيانو فيجرتح منها �أ�صوات قوية وخافتة ،بال�ضرب
على مفاتيحها.
�أما الآالت الإيقاعيــة؛ ف�آالت جلدية تعمل على �ضبط
الإيقاع املو�سيقي ،وتتوزع هي الأخرى بني :الطار والذي يتو ّلد
منه �أ�صوات متنوعة عن طريق القرع باليد اليمنى .والتي
يتم �إغنا�ؤها بوا�سطة الأ�صوات املعدنية للطنطنات()tnatan
} ال�صنوج { والتي تلم�س بوا�سطة �أ�صابع اليد الي�سرى�.أو
عن طريق اهتزازات الطار .كما جند الدربوكة ،والتي ت�ساهم
بدورها يف تدعيم ومتتني الإيقاع وتقويته.
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�أ ّما �آالت النفخ فينتج عن ا�ستخدامها �أ�صوات خمتلفة
عن طريق النفخ فيها بوا�سطة الفم بتوازي مع عمل اليدين
عن طريق و�ضع الأ�صابع يف الثقوب املوجودة فيها .ومن ّيز
فيها بني �آالت النفخ اخل�شب ّية (الكالرينيت) و�آالت النفخ
النحا�سية (ال�ساك�سفون).

•ال ـ ـج ــوق في مو�سيقى الآلة المغربي

()1

توطئة:
بعد الت�أليف املو�سيقي ،ي�أتي دور العازف وامل�ؤدي ملجموع
الأحلان امل�ؤلفة ،وهي عملية تتطلب مهارة �أدائية وقدرة على
نقل املنجز النظري �إلى م�ستوى �صوتي� ،سواء على م�ستوى
الآالت امل�ستعملة�،أو تعلق الأمر بالأ�صوات الب�شرية التي تتغنى
بال�صنعات ال�شعرية.
واحلديث عن الدور الذي ي�ضطلع به اجلوق يف مو�سيقى
الآلة ،يدفعنا �إلى �إثارة جمموعة من املظاهر التي ت�سم طبيعته
وخ�صو�صياته ومكوناته ،وكذا طبيعة الآالت املوظفة يف عملية
جت�سيد النوبة ،باعتبارها جماع معطيات مو�سيقية و�شعرية.
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فاجلوق هو «مبثابة الو�سيط يف املو�سيقى} ،لأن{
امل�ستمع ال ي�ستمع �إلى مو�سيقى امل�ؤلف بقدر ما ي�ستمع �إلى
ت�صور املف�سر لها )2(».فامل�ؤدّي للنوبة «يت�شبع بر�سالة امل�ؤلف ثم
يخلقها من جديد»( )3فهو يعزف املو�سيقى بطريقته اخلا�صة،
دون �أن ينحرف عن �أغرا�ض امل�ؤلف؛ �إذ يقر�أها ب�صوته ،ومن هنا
يجب �أن تتوفر فيه «الكفاية الفنية»(. )4
وبذلك يكون اجلوق هو املنجز الفعلي لكل ت�أليف حلني،
حيث يعمل يف �إطار جماعي على ت�أدية ما مت تع ّلمه حتت �إ�شراف
رئي�سه (املعلم)� ،أو ما ي�سمى بلغة املو�سيقى احلديثة «ما ي�سرتو».

•�أوال :خ�صو�صية الجوق الآلي:

�أ-رئي�س اجلوق:
من ال�شروط التي يجب �أن تتوفر يف رئي�س اجلوق ،هو
امتالكه لثقافة مو�سيقية عالية ،تتكون من ف�سيف�ساء من
املعارف واملهارات؛ من قبيل التكوين املو�سيقي ،الذكاء اخلارق،
القدرة على احلفظ الفوري ،الإطالع على خبايا �آالت العزف،
التاريخ املو�سيقي ،علم ال�صوت ،علم الآالت املو�سيقية ،الهارموين

الطباق ،الت�سل�سل ،التوزيع املو�سيقي ،الت�أليف املو�سيقي،
التحليل املو�سيقي ،تقنية عالية يف العزف على �إحدى الآالت
ومعرفة وا�سعة مبجاالت الغناء� ،إ�ضافة �إلى متتعه بح�س
مو�سيقي متم ّيز ،وذوق مو�سيقي �سليم ،لي�ستطيع التن�سيق
بني جل العازفني� ،إ�ضافة �إلى متك ّنه �أي�ضا من �إي�صال الأفكار
()5
والتعابري اللحنية مبهارات عالية.
وهذه من �شخ�صية القائد املو�سيقي ،الذي ي�ستوجب عليه
�أن يكون» رجال قاب�ضا على زمام و�ضعية يتحكم فيها عن قدرة
ومعرفة  ،يجد حلوال مل�شاكلها ،يع ّو�ض فيها ما نق�ص ويحذف
ّ ()6
ما زاد ّ ،
ينظم ويط ّور ويهذب.
يح�س كل عازف «�أ ّنه ي�شارك يف �إبداع جماعي« ،فال
وحيث ّ
ت�صري الفرقة» جمرد جتاور لعدد من املو�سيقيني الذي ي�ؤدّي كل
واحد منهم عمله طبقا ّ
ملخطط نغمي م�شرتك ،بل ت�صري ك ّيانا
جماعيا واحدا ين ّفذ عمال خ ّ
القا» )7(.كل ذلك من �أجل «�إي�صال
()8
الأفكار اللحنية،وتقريب امل�ستمعني �إلى امل�ضمون ال ّلحني».
وقيادة جوق مو�سيقى الآلة جتتمع فيها امل�شاركة«العملية
والتوجيه عن طريق الإ�شارة والإمياء» )9(.وهو ي�سيرّ من طرف
املعلم ،الذي يقدّم النفقة؛ التي تقوم على ترتيب وتنظيم �أداء
ح�سا�سة
ال�صنعة.وي�ساعده يف عمله املجموعة الإيقاعية ،التي تظل ّ
ومنتبهة لنظرات عينيه وحركاته و�إ�شاراته ،كا�سرتجاع الغناء
اجلماعي مثال بعد فا�صل املوال ،والتي يتو ّالها مغ ّني منفرد.
ليعيد املعلم بعد ذلك االنطالقة ببداية دخول االن�صراف ،حيث
()10
ي�ضمن ا�ستمرارية الإيقاع الذي ترتفع �سرعته تدريجيا.
فاملعلم �أو رئي�س اجلوق �أو املاي�سرتو ،تختلف الت�سميات
لكن املدلول واحد ،ال يكتفي }بالنفقة( {)11يف الغناء اجلماعي
�أو النطق بالكلمة الأولى �أو املقطع الأول يف مطلع ال�صنعة �أو
التو�شيح �أو الربولة ،بل }يجب{ �أن يكون يف طليعة اجلوقة،
فكل حركة ب�صوته ،هي �إحلاح على تنميط الغناء وحفظ
توازنه )12(.خ�صو�صا �إن تواجد يف اجلوق بع�ض الأ�صوات
الن�شاز ،التي ال متتلك خامة �صوتية متكنها من االن�سجام
مع خمتلف الطبقات ال�صوتية للغناء.
وبخ�صو�ص املكان الذي ي�شغله رئي�س اجلوق �أثناء عملية
العزف ،ف�إنه يجل�س و�سط اجلوقة ،لكي يتمكن من تغطية كل
�أع�ضاء الفرقة ب�إ�شاراته وحركاته وتوجيهاته ،وقد مي�سك �آلة
الرباب(�أن�س العطار ،رئي�س جوق الربيهي) �أو العود (رئي�س

جوق الطرب الأ�صيل بالربط ،حممد الزكي) ،وقد يكون
عازفا على الكمان ،عبد الفتاح بنمو�سى رئي�س جوق جمموعة
البعث)� ،أو عازفا على البيانو كرئي�س جوق( املعهد التطواين،
املهدي �شع�شوع) .وقد يكون من�شدا كعبد الفتاح بني�س.
ونظرا للتغري الذي حلق تركيب اجلوق فقد �أدى ذلك
�إلى �إعادة النظر يف طريقة اجللو�س «ف�أ�صبح ي�ضم �ص ّفني �أو
�أكرث }ي�شغل{ �أولها العازفون الرئي�سيون� ،أ�صحاب الإيقاع
واملن�شد ،وحاملو الآالت التي ت�ضطلع بالتحاور معه يف الإن�شاد
()13
ويحتل �صفه الثاين باقي العازفني».
وتظهر مو�سوعية وعلو كعب رئي�س اجلوق يف احلفالت
العائلية ،عندما يطلب منه �أداء ميزان نوبة بعينه ،كالقائم
ون�صف من احلجاز امل�شرقي �أو ب�سيط غريبة احل�سني �أو درج
احلجاز الكبري ،كما تظهر براعته يف �أداء املقطوعات املو�سيقية
ال�صامتة �إذ «بالتوا�شي يتفا�ضل املعلمون فاملاهر من عنده
ثالث توا�شي ف�أكرث ،كل تو�شية يطول زمانها ب�سماع الأوتار
()14
فقط ،ثم يردفها �أخرى يف منط �آخر».
فرئي�س اجلوق �إذن ،هو الذي يعطي انطالقة بغية النوبة،
و ُيظهر الإدراج يف الأجوبة املو�سيقية التي مت ّيز ال�صنعة الثنائية.
كما �أ ّنه يظهر ب�إ�شارته موا�ضع طي الإيقاع بالقو�س� ،إذا
كان يعزف على �آلة الرباب �أو الكمان ،وبال�صدعة �إذا كان يعزف
على �آلة العود .و ي�ستعمل الإ�شارة كذلك للمن�شد ليبد�أ عمل ّية
الإن�شاد �أو املوال ،وهي �إ�شارات تتوزع بني العينني �أو حركة اليد
�أو الأ�صبعني.

ب -جوق الآلة :العنا�صر والآالت:
�إذا عدنا �أدراجا �إلى الن�صو�ص التي عنيت بالآالت املو�سيقية
التي عرفتها بالد الأندل�س ،ف�سنالحظ مدى تنوعها وكرثتها،
ويعزى ذلك للطفرة النوعية التي عرفتها املو�سيقى �آنذاك،
نتيجة ت�ساكن ثقافات متعددة .ويف هذا ال�صدد �أ�شار �أبو الوليد
ال�شقندي يف ر�سالته عن «ف�ضل الأندل�س» �إلى �أ�سماء الآالت التي
اقتنتها �إ�شبيلية وحدها ،وجمعها يف « اخليال ،والكريح ،والعود،
والروطة ،والرباب ،والقانون ،وامل�ؤن�س ،والكثرية ،والفنارة،
والزالمي ،وال�شقرة ،والنورة (وهما مزماران الواحد غليظ
ال�صوت والآخر رقيقه) والبوق ،و�إن كان جميع هذا موجودا يف
()15
غريها من بالد الأندل�س ،ف�إنه فيها �أكرث و�أوجد».

الـجوق في موسيقى اآللة المغربي

135

صيف  2015العدد 30

()2

كما � ّأن العدد املح�صى لي�س وليد حلظة بعينها ،بل هو
�سريورة طويلة قد تكون امتدت لفرتات طويلة �سابقة .نقطة
�أخرى �أثارتني ،تتعلق بكون هذا الزخم من الآالتّ ،
يدل على
مدى تنوع الأمناط املو�سيقية �آنذاك ،وهي �أ�شكال تعبريية
ت�شي بالتنوع الثقايف للمغرب.
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يف خمتلف جماالت التوا�صل وما يطبعها من تفاعالت .لذلك
اهتم ر�ؤ�ساء الأجواق باختيار �أمهر العنا�صر عزفا وغناء و�إن�شادا
وحفظا مما مي ّكنهم من جماراة كل مراحل الغناء .وذلك ح ّتى
ي�ستطيعوا تو�صيل ر�سالتهم املو�سيقية يف �أح�سن الظروف ،وب�شكل
جماعي ،حيث ي�ضطلع كل فرد من �أفراده مبهمة حمدّدة ،ي�ساهم
من خاللها يف تقريب النوبة �إلى جمهور امل�ستمعني.

و�إذا انتقلنا �إلى اجلوق يف مو�سيقى الآلة ،ف�سنجد
�أنه يقوم بتج�سيد كل مكونات النوبة وعنا�صرها ،بدءا من
مقدماتها املو�سيقية (امل�شالية والبغية والتو�شية) ،ومرورا
مبراحل النوبة الثالثة ،وما يتخللها من موازين ،وحيث يتم
التغ ّني مبختلف �أمناط ال�صنعة.

و ي ّتخذ اجلوق �شكل القو�س �أثناء عملية العزف والأداء،
وهذه الطريقة يف التمو�ضع ت�ساهم يف جتميع ال�صوت ،وتع ّزز
من طرق التوا�صل� ،سواء بني رئي�سه وباقي �أع�ضاء خلية
العزف� ،أو بني مكوناته فيما بينهم.

فاجلوق هو احللقة املهمة التي ا�ستطاعت احلفاظ على
و�سع من دائرة التلقي
النوبة مبختلف عنا�صرها ،كما �أ ّنه ّ

وغالبا ما يجل�س رئي�س اجلوق يف الو�سط-كما �سبقت
الإ�شارة �إلى ذلك �أعاله -ويكون �إما عازف عود �أو رباب �أو كمان.
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بينما يجل�س عازفو الكمان �إلى ميينه ،والعوادون �إلى ي�ساره،
ويليهم عازفو القانون والناي �إن وجدوا ثم �ضابطا الإيقاع:
�ضاربا الطار والردبوكة�.أما املن�شد �أو املن�شدون فيجل�سون خلف
()16
املعلم�،أو يتموقعون يف �أحد جانبي اجلوق� ،أو بني �أفراده.
وقد كان اجلوق قدميا ال يتعدى فردين �أو ثالثة �أفراد،
لكن بعد دخول زرياب �إلى الأندل�س وا�ستقراره بها �أ�صبح عدده
()17
يزداد؛ نظرا للتعديالت التي �أدخلها.
و�إذا انتقلنا �إلى ثالثينيات القرن املا�ضي ،فلم يتع ّد عدد
()18
عنا�صره �ستة �أو �سبعة �أ�شخا�ص.
�أما يف الفرتة املعا�صرة فقد ت�ضاعف عدده لعدة اعتبارات
خمتلفة؛ منها اال�ستعانة ب�آالت جديدة يف العزف ،وحماولة
جماراة التطور الذي تعرفه الآالت املو�سيقية.
تخ�ص
ولتو�ضيح ال�صورة �أكرث �س�أقدم بع�ض الأمثلة
ّ
عدد �أفراد بع�ض الأجواق ،مراعيا يف ذلك اختالف املدار�س
()19
التعبريية التي ميثلونها:
فاجلدول ال�سابق ي�ضعنا �أمام ثالثة �أنواع من الأجواق ،كل
واحدة منها حاولت توظيف عدد معني من الآالت املو�سيقية،
فجوق }البعث{ اكتفى بالكمان والألطو والت�شيلو والعود
والرباب والدربوكة والطار .وهو بذلك ميثل املدر�سة املحافظة
بفا�س ،التي حافظت يف م�ستويات كبرية على طبيعة الآالت
التي ورثتها عن الأجواق القدمية ،اللهم بع�ض اال�ستثناءات
القليلة التي �أدخلت �آلة او �آلتني جديدتني ،كجوق عبد الكرمي
الراي�س مثال الذي ير�أ�سه حممد ابريول.
� ّأما جوق حممد الأمني الأكرمي فقد �شكل امتدادا للمدر�سة
التي �أر�سى دعائمها حممد العربي التم�سماين ،والتي حاولت
اال�ستعانة مبا ا�ستجد من �آالت غربية مو�سيقية ،من قبيل:
كنرتبا�ص ،البيان ،ال�ساك�سفون ،كالرينيط� .سمة �أخرى
م ّيزت هذا اجلوق عن الأجواق الأخرى ،هو اال�ستعانة بال�صوت
الن�سائي يف عملية الغناء ،حيث ميتزج مع ال�صوت الذكوري يف
بوتقة غنائية واحدة على طول �أداء امليزان.
ومن جهة �أخرى �ش ّكل البيانو الآلة الوحيدة التي �أ�ضيفت
�إلى قائمة الآالت التي م ّيزت جوق الطرب الأ�صيل(الرباط)،
�أما الباقي فم�شرتك بينه وبني اجلوق الثاين ،خ�صو�صا فيما
يتعلق بالآالت امل�ستحدثة.
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و لتقريب ال�صورة �أكرث �س�أ�ستعني ب�صورتني فوتوغرافيتني:
الأولى قدمية؛ وتخ�ص جوق الألة الذي �شارك يف م�ؤمتر
تخ�ص
املو�سيقى العربية بالقاهرة �سنة 1933م ،والثانية حديثة ّ
«جوق البعث برئا�سة عبد الفتاح بنمو�سى».

ج� -إ�شكالية الآالت امل�ستحدثة
بني القبول والرف�ض:

طرح �إدماج �آالت جديدة يف اجلوق الآيل(�)20إ�شكاالت
متعدّدة،تغايرت بني القبول(التيار املحافظ) والرف�ض(التيار
التجديدي) .وهو نف�س الإ�شكال الذي طرح بقوة يف م�ؤمتر
املو�سيقى العربية الذي عقد بالقاهرة �سنة 1932م .حيث
احتدم النقا�ش بني م�ؤيدي �ضم الآالت وراف�ضيها.فبينما
اعترب الر�أي الأول �أن �إدخال الآالت الغربية على الآالت
العربية من �ش�أنه «�أن ي�ستفز النه�ضة املو�سيقية ويدفع بها �إلى
الأمام»( )21ر�أى الفريق الثاين � ّأن �إدخال �آالت جديدة �سيفقد
هذه املو�سيقى « ما امتازت به �أحلانها من ر ّقة وعذوبة بحكم
احل�سا�سة ،كما �أن الآالت
طبيعة �آالتها ذات الأ�صوات الرخيمة ّ
الثابتة ال تالئم �أ�سلوب التلحني }الذي م ّيز مو�سيقى الآلة{
()22
املعروف عند الإفرجن بامليلودي �أو التلحني الغنائي».
اخرتت �أن �أبد�أ بهذا التقدمي لعدة اعتبارات� ،أوالها �أن
مو�سيقى الآلة �شاركت بجوق �أ�سهم فيه �أمهر العازفني لتمثيل
املغرب يف هذه التظاهرة �آنذاك ،ثاين الأمور � ّأن هذا النقا�ش
هو نف�سه احتدم بني مو�سيقيي الآلة؛ حيث انق�سموا بدورهم
�إلى فريقني متباينني ،الأول مت�شبت ب�ضرورة احلفاظ على
املكونات الآلية التقليدية؛ نظرا لقدرتها على التكيف مع
املعطى اللحني واملقامي الذي مي ّيز مو�سيقى الآلة؛ معتربا �أن
�إدخال تلك الآالت �سي�ساهم يف خلق فو�ضى نغمية �أثناء عملية
العزف،و بالتايل الت�شوي�ش على دورة النوبة مبكوناتها اللحنية
واملقامية؛ وهي نظرة ارت�أت �أن لكل مو�سيقى تقاليدها الأدائية.
وقد م ّثل هذا االجتاه ،املدر�سة املحافظة بفا�س ،التي بقيت
وف ّية للتقليد املتبع يف توظيف الآالت املتعارف عليها (الكمان
والعود و�آالت الإيقاع)� ،إذ ق ّلما ي�ستعني �أحد �أجواقها بتلك الآالت
امل�ستحدثة .وقد نحا نحو هذه املدر�سة جمموعة من الأجواق
املعا�صرة التي حافظت على �صفاء الآالت القدمية ،ورف�ضت
توظيف �آالت جديدة �أخرى؛ كجوق البعث برئا�سة عبد الفتاح
بنمو�سى ،وجوق ع�شاق الآلة الذي ير�أ�سه عثمان العلوي.
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�أما الر�أي الثاين فقد انت�صر �إلى مبد�أ اال�ستعانة بتوليد
�صوتي ومو�سيقي جديد ،من �ش�أنه �أن ي�ضفي –ح�سب ر�أيهم-
ربرين ذلك بـ«خلو مو�سيقى
معطى نغمي �آخر على واقع النوبة ،م ّ
الآلة من �أرباع ال�صوت ،وثالثة �أرباعه ،ووجود فر�ص �أكرب
()23
القتناء الآالت الغربية ،وتعلمها باملقارنة مع الآالت العربية».
�إ�ضافة �إلى انفتاح املو�سيقيني الآليني على م�ستجدات
الع�صر املو�سيقية� ،أمام ما تقدّمه و�سائل الإعالم مبختلف
جتلياتها من مواد مو�سيقية متنوعة �أغرت العازفني املغاربة،
وخ�صو�صا ال�شباب بركوبها وحماولة اال�ستفادة من خدماتها.
و�أمام هذا املعطى املتباين بني الفريقني ،ال ب�أ�س �أن �أبدي
بع�ض املالحظات ،ع�ساها تفتح نقا�شا بني املهتمني بواقع
هذه املو�سيقى؛ ومنها �أن توظيف الآالت امل�ستحدثة ،قد يعيق
عملية العزف يف بع�ض الأحيان �إذا مل تتك ّيف مع واقع النوبة
ومكوناتها النغمية واملقامية.
فموالي �أحمد الوكيلي وهو من القامات الكربى يف
مو�سيقى الآلة ،ومن املدافعني عن مبد�أ التوظيف اجلديد
للآالت املو�سيقية� ،أق ّر �أنه عند �أداء «بع�ض ال�صنعات يف طبوع
مع ّينة كالإ�صبهان مثال �أو احلجاز الكبري ،يطلب من عازيف
الآالت املعدّلة �أو الدخيلة التو ّقف برهة من الزمن ،ريثما مت ّر
()24
النوطة التي ال توافق اللحن».
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وهذا الكالم مقود �إلى طرح ال�س�ؤال التايل :هل وعى
الآليون ور�ؤ�ساء الأجواق  -باعتبارهم القائمني على التن�سيق
بني مكونات اجلوق -بخطورة و�صعوبة هذا التعديل اجلديد؟.
وهل مت الإ�صغاء ل�صوت النوبة مبكوناتها �أوال ،قبل الإ�صغاء
ل�صوت الآالت احلديثة؟ ،نظرا ملا ميكن �أن يطرحه هذا التوظيف
من �إ�شكال على م�ستوى الرتكيبة اللحنية واملقامية والإيقاعية
للنوبة .ذلك � ّأن لكل �صوت نغمته وحدوده الق�صوى والدنيا
يف اال�ستعمال ،واخلروج عنه قد يو ّلد ن�شازا يف عملية اال�ستماع
وعو�ض �أن ت�ؤثر على املتلقي قد ت�ش ّو�ش عليه،كما �أن اقتبا�س
«الآالت الغربية يتطلب تغيري الأ�سلوب»؛(� )25أي تغيري طريقة
الـت�أليف.دون �أن �أغفل � ّأن الآالت امل�ستحدثة على اجلوق الآيل
تخ�ضع لنظام التعديل ،عك�س الآالت الوترية التقليدية ،فقائمة
()26
على نظام الدقة املطلقة(البعد ون�صف بعد).
�صحيح � ّأن التوظيف اجلديد للآالت الغربية ،كان وراءه
دوافع و دواعي االنفتاح واال�ستزادة من املوروث الكوين
املو�سيقي ،لكن يبقى الأهم من ذلك هو املحافظة على الن�سق
الأدائي للعزف ،ومدى قدرة ر�ؤ�ساء الأجواق على التوزيع
املن�سجم بني جمموع الآالت امل�ستعملة و�ضبط ا�ستعمالها ،ح ّتى
ال تخرج عن الإطار العام الذي ُو�ضع لهذه املو�سيقى الرتاثية
والتي اكت�سبت هذه املكانة ،نظرا لقدرتها على اال�ستمرارية
بني الأجيال املتعاقبة.

()3

•ثانيا� :أ�صناف الآالت الم�ستعملة في العزف:
نظرا لطبيعة وخ�صو�صية املدر�سة التعبريية التي
ينتمي �إليها ك ّل جوق فقد كان طبيعيا �أن يختلف توزيع
الآالت بينها ،وبالتايل تتعدّد درجة اال�ستفادة منها .وعلى
العموم وبناء على امل�ستعمل من الآالت بني الأجواق الآلية،
منيز فيها بني ثالثة �أنواع :الآالت الوترية ،والهوائية،
والإيقاعية.
()27

�أـ الآالت الـوتـريــةles chordophones:
و ت�شغل احليز املهم والأكرب يف جوق الآلة؛ واملق�صود بها
الآالت التي ت�ستعمل الأوتار امل�شدودة من �أجل �إ�صدار �أ�صوات
مو�سيقية مما يو ّلد نغمة مع ّينة .ومن هذه الآالت ما ي�ستعمل
ال�صدعة كما
القو�س كالرباب والكمان مثال ،ومنها ما ي�ستعمل ّ
ال�ش�أن بالن�سبة للعود ،وقد يت ّم اال�ستعانة بغمز الأ�صابع فيما
يخ�ص الكونرتبا�ص مثال.
ّ
العـودle luth :

يعترب �أبرز �آلة مو�سيقية عرفتها الب�شرية ،وهي «�آلة من
خ�شب خمرقة ،له عنق ور�أ�سه ممال �إلى خلفه ،وهو �آلة قدمية

وت�سميه العرب املزهر ،وهو �أفخر �آالت الطرب و�أرفعها قدرا
()28
و�أطيبها �سماعا».
يد�س
وجترتح منه الأ�صوات بوا�سطة ا�ستعمال �صدعة ّ
وي�ضرب بها؛ وقد تعر�ضت له الكتب املو�سيقية بالعناية
والتدقيق ،نظرا للقيمة النغمية وال�صوتية التي يحدثها يف
النفو�س �إلى درجة مالءمته للطبائع الب�شرية ومل يقت�صر
على ذلك ،بل تعدّاه �إلى ال�شعراء يقول �أحدهم:
ال �أحب الأوتار تعلـو كمــاال
�أ�شتهي ال�ضرب الزما للعــود
وامل�ستعمل اليوم يف مو�سيقى الآلة ،هو العود امل�صري الذي
يتكون من �ستة �أوتار ،وللإ�شارة فالعود امل�ستعمل يف ال�سابق كان
يتكون من �أربعة �أوتار ،ومل يتم تعوي�ضه �إال يف الثالثينيات من
()29
القرن املا�ضي.
وت�صل ن�سبة توظيفه يف اجلوق الآيل ،بني عودين �إلى
ثالثة �أعواد .وممن عرفوا بالتوقيع على �آلة العود يف املا�ضي،
جند حممد ال�صبان الفا�سي ،فقد كان «نادرة يف التوقيع على
العود»� )30(.إ�ضافة �إلى احلاج حدو بن جلون الذي كان «�آية يف
()31
ال�ضرب على العود».
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()4

الكمـانviolon :
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الكمان العادي( فيولينة):

ظهرت هذه الآلة بكل معاملها الأ�سا�سية»يف �آواخر القرن
الثاين ع�شر(� ،)32أو �أوائل القرن الثالث ع�شر»( ،)33وهو من
�أكرث الآالت الرباعية الأوتار» كماال بقوامها الأنثوي اجلذاب،
وموا�صفاتها ال�صوتية املذهلة ،وموقعها يف دنيا املو�سيقى لكن
الكمان قادرة فوق ذلك على �أن جترتح �أحلانا �شديدة الرهافة،
وتتيح للعازف التنقل من الأ�صوات الغنائية والرقيقة �إلى
الثاقبة والدراماتيكية» )34(.وي�ضطلع الكمان يف جوق الآلة
بدور رئي�سي من خالل ما يجرتحه من حتلية وزخرفة تواكب
عملية الغناء ،وخ�صو�صا يف اجلوابات الآلية ،عندما يعمد
م�ؤدّوه �إلى �أ�ساليب معقدة يف عملية الأداء ،كالتثنية والتثليث
()35
والرتعيد.

من �أكرث الآالت الوترية �شهرة وتتميز ب�صوتها ال�شجي وهي
حتدث ت�أثريات متعدّدة� ،سواء عن طريق الغمز بالأنامل دون
القو�س ،حيث تو ّلد نف�س الأثر ال�صوتي الذي حتدثه اجليتار.
كما حتدث �أ�صواتا هارمونية من نوع خا�ص ،تت�أ ّتى عن طريق
العزف بلم�س الأوتار يف رفق عند موا�ضع العزف ،دون ال�ضغط
عليه ،فتكون الأ�صوات ذات �صفري ر ّنان .وثمة طريقة �أخرى
ت�س ّمى بالعزف املزدوج ،وذلك مبرور القو�س على وترين �أو �أكرث،
مما ينتج عنه �أثر املركب ال�صوتي .الطريقة الرابعة يف العزف
على هذه الآلة ،تقوم با�ستعمال كامت الرنني }ال�سوردين{ ،وهو
عبارة عن م�شط �صغري من اخل�شب يركب على الأوتار من جهة
()38
قنطرة الأوتار حلجز الرنني ،مما ي�صدر عنه �أ�صوات دقيقة.

وحكمها يف �ضرب الوتر خالف « حكم الرباب ،لأن �ضربها
على حكم العنا�صر الأربعة ،فيكون كل وتر طبعه كطبع عن�صر
من تلك العنا�صر الأربعة .وال بد لل�ضارب بهذه الآلة �أن يكون
له معرفة بعملني»:
الأول :معرفة الأنغام ومدارها على الآلة وتلحني الأ�شعار
وترتيبها على املغنى.
والثاين :العمل بالآلة وتوفيقها على الأنغام الدائرة على
()36
دائرة الطرب.
وللإ�شارة فجوق مو�سيقى الآلة مل يعرف(�آلة الكمان) �إال يف
القرن الثامن ع�شر .وهذا ما �أغنى امل�ستوى ال�صوتي واجلر�سي،
وحري بالذكر كذلك � ّأن هذه الآلة تو�ضع فوق الرجل الي�سرى
للعازف يف م�ستوى عمودي .مما ي�سمح بتمرير القو�س ب�شكل
�سل�س فيما يخ�ص الأوتار الأربع( .)37ومن ّيز يف هذه الآلة؛ �أي
الكمان بني :الكمان العادي(فيولينة) ،والكمان ( +نقط) �أو
الألطو ،و ت�شيلو ،والكونرتبا�ص.

وهذه الطرق يتم توظيفها يف نوبة الآلة ،بح�سب طبيعة
اللحن وخ�صو�صياته املرتفعة �أو املنخف�ضة ،وكذلك بالنظر
�إلى طبيعة ال�صوت التي يرغب اجلوق يف اجرتاحه� ،سواء من
حيث ال�شدّة �أو اخلفة ،القوة �أو ال�ضعف� ،أو رغبة يف زخرفة
وتزيني الأداء.
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ومن خ�صائ�صها ال�صوتية هو ما تثريه من «فرط ال�شجو
و�إثارة العواطف و�إهاجة الدمع»� )39(.إ�ضافة �إلى ما متتاز به
من»قوة التعبري وما يف �صوتهما من رهبة ووقار �أو �إمعان يف
()40
الت�أثري».
ومن �أبرز الآليني الذين عرفوا بكفاءتهم يف العزف
على هذه الآلة ،جند عمر اجلعيدي والفقيه املطريي ،ومن
املحدثني جند� ،سعيد الرباطي و�أحمد بن املحجوب زنيرب
الرباطي ،ومن املعا�صرين جند عبد الفتاح بنمو�سى حممد
بريول حممد الأمني الأكرمي.

الكمان (+نقط)�أو الألطو Viola:

تكرب حجم الكمان العادي بقليل ،كما �أن �أ�صواتها �أغلظ
�أي�ضا .وبذلك فهي ال ت�ستطيع عزف النغمات احلادة التي
ت�صدر عن الكمان ،وبالعك�س ت�ستطيع عزف نغمات �أغلظ ،كما
�أ ّنها تقوم بالغناء من درجة الكونرتالتو بالن�سبة �إلى �صوت
الكمان(الفيولينة) ،وهو من درجة ال�سوبرانو .وقد تعو�ض طابع
()41
اخلفة ،بعزفها للنغمات الغليظة ذات الرنني املعرب العاطفي.
ومن �أ�شهر عازيف هذه الألة:
 الغايل ال�شرايبي� - .أحمد ال�شنتوف ( طحاطحة ).� -أحمد الزيتوين.

()5

الكونرتابا�صDouble Bass :

ال�شيللو �أو ت�شيلوcello:

وت�سمى بالكمان اجلهري ،وهي �آلة ي�ضعها العازف بني
ركبتيه وهو جال�س ،ويتولد عنها نغمات غليظة من درجتي
الباريتون والبا�ص تتالءم مع نغمات الكونرتالتو التي تعزفها
الفيوال .ويف هذه الآلة مي ّيز املو�سيقيون بني ثالث طبقات
للنغمات التي ي�صدرها ال�شيللو ،ففي الطبقة العليا يكون
النغم نفاذا ومثريا ،ويف الطبقة ال�سفلى يكون ال�صوت عميقا
()42
وم�ؤثرا ،ويف الطبقة املتو�سطة ،في�سمع �صوت جدي وناعم
()43
ولعل �سحر هذه الآلة يكمن «يف �صوتها املخملي الوقور».
ومن �أبرز عازيف �ألة الكمان اجلهري ،جند بوغالب العابدي
من جوق الإذاعة الوطنية�،أحمد طرا�شن من جوق الربيهي,
وبنعياد من جوق املعهد التطواين.

حت ّتم هذه الآلة على العازف �أن يظل واقفا �أثناء عملية
العزف.وينح�صر الدور الذي ي�ضطلع به هذا النوع املو�سيقي
يف �أنه يقوم بعزف الأ�سا�س الهارموين املتني من حتت البناء
()44
املو�سقي ب�أ�سره.
ويتم ّيز �صوتها ب�أنه غليظ و�أج�ش ،وتوحي «بالبطء
وال�ضخامة ،لذا فهو ال يغني ،ولكنه يتكامل �سمعيا مع بقية
�أفراد العائلة التي تعطي جميعا املحيط ال�سمعي الالزم للأذن
الب�شرية املتطورة ،وبالطبع ف�إن الكنرتبا�ص يقوم ب�أداء �أ�سا�س
()45
الأ�صوات الهارمونية».
ومن الأجواق الأكرث توظيفا لهذه الآلة ،جند جوقي
الإذاعة الوطنية ،وجوق املعهد التطواين ومن �أمهر العازفني
لهذه الآلة ،جند حبيبي فركني من تطوان ،وموالي علي
الغنيمي من جوق الوكيلي.
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()7

()6

الربـابle rbab :

هو «ال�سجل املهم يف اجلوق ،حيث ّ
يخط بقوة اخلط
اللحني ،ويلعب دورا فعاال يف حلظات �صمت الآالت املو�سيقية
الأخرى» )46(.وهي �آلة وترية ت�صدر �أ�صواتا حادّة ،تعزف «بقو�س
ولها وترين فقط يقومان على �صوت (ري و�صول) ,وت�ستخرج
الأ�صوات الثمانية منه ب�أ�صابع اليد الي�سرى بال�سبابة والو�سطى
()47
واخلن�صر والبن�صر مع مراعاة الأبعاد بني الأ�صوات».
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البيانوpiano :
كلمة بيانو هي «اخت�صار للكلمة املركبة piano forte
الإيطالية ،وهذه الأخرية م�ؤلفة من املقطعني  pianoويعني
()50
ناعم ،هادئء ،و forteقوي».

وت�ستطيع هذه الآلة اجرتاح �أ�صوات «قوية وخافتة ،ح�سب
الرغبة (�أي ح�سب ال�ضرب على مفاتيحها)» )51(.نظرا �إلى
()52
«الطاقة الهارمونية التي يتمتع بها من دون بقية الآالت».

وا�ستعمال القو�س»الجرتاح �صوت من الآالت الوترية
يرقى �إلى القرن العا�شر ،حيث كان معروفا يف الإمرباطوريتني
الإ�سالمية والبيزنطية»)48( .وتعزى قلة عدد �أوتار الرباب» �إلى
()49
�صعوبة �أو رمبا تعذر العزف عليه بالقو�س �إذا كرثت �أوتارها».

�إما ك�آلة رنانة �أو ك�آلة غري رنانة ،وهذا يرجع يف الواقع
�إلى «طبيعة بنائه» ( )53وي�ستعمل يف �أجواق تطوان والرباط.

ومن �أمهر العازفني على �آلة الرباب ،جند ال�شريف ر�شيد
الــجمل ال ــفا�سي ،مـ ــحمد ال ـ ــربيهي ،وعـ ــبد ال ــكرمي الـ ــراي�س
وع ـ ــمر الـ ــجعيدي.

ومن �أ�شهر العازفني على �آلة البيانو ،جند املهدي �شع�شوع
رئي�س جوق املعهد التطواين وا�سماعيلي �إدري�سي من جوق
املعهد الطنجي.
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وهو ي�ستخدم بطريقتني:

ب ـ الآالت الإيقاعيــة:
Les instruments à percussion

وهي �آالت جلدية تعمل على �ضبط الإيقاع املو�سيقي ،وهي
ت�ستعمل �إما «لإبراز الأثر الإيقاعي �أو لتقوية ذلك الأثر يف
بلوغ الذروة� ،أو لكي ت�ضفي لونا جد ّيا على الآالت الأخرى»(،)54
ومن ّيز فيها بني:

()8

()9

الطــارle tar :

هو الآلة الإيقاعية بامتياز ،وهو يختلف عن مثيله امل�شرقي،
�سواء يف هيئته �أو وزنه وتقنيته املتميزة بالر�شاقة واخلفة والأداء
مبع�صم اليد .والأ�صوات املختلفة التي ي�صدرها ،ت�أتي عن
طريق القرع باليد اليمنى.والتي يتم �إغنا�ؤها بوا�سطة الأ�صوات
املعدنية للطنطنات «« »tnatanال�صنوج» والتي تلم�س بوا�سطة
�أ�صابع اليد الي�سرى�.أو عن طريق اهتزازات الطار.وي�ستوجب
على الط ّرار(الذي ي�ضرب على الطار) �أن يعرف االختالفات
الدقيقة للجملة املو�سيقية ،لكي يرافقها ب�شكل ج ّيد،ي�ؤدي ذلك
ممن عرفوا بال�ضرب على
كله مع احلفاظ على الإيقاعات .و ّ
الطار ،جند املكي حمرو�ش الفا�سي الذي قال عنه التاديل� ،أنه
()55
كان «�آية يف �ضرب الطار وحده».

الدربوكة:
هذه الآلة الإيقاعية مل ت�ستعمل يف جوق الآلة �إ ّال م�ؤخرا
()56
وتقوم مبجهود كبري لإمتام الظالل وتقوية الإيقاع.
ويبقى دورها ثانويا ،فهي و�إن كانت» ت�ساعد على �ضبط
الإيقاع ،ف�إنها ال تتجاوز النقرات ال�ضعيفة �إال يف حاالت
نادرة» )57(.وتو�ضع فوق الرجل الي�سرى �أثناء عملية العزف،
وتو ّلد �أ�صواتا رائعة متنوعة تتوالى بح�سب طبيعة الإيقاع
و�سرعته �أو بطئه.
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ج ـ �آالت النفخBois:
وهي �آالت ت�صدر �أ�صواتا خمتلفة عن
طريق النفخ فيها بوا�سطة الفم بتوازي مع عمل
اليدين عن طريق و�ضع الأ�صابع يف الثقوب
املوجودة فيها .ومن ّيز فيها بني �آالت النفخ
اخل�شب ّية و�آالت النفخ النحا�سية.
 1ـ �آالت النفخ اخل�شبية:
• الكالرينيت:
هي �آلة خ�شبية يف بداية �صنعها ،لكن
�أ�صبحت بعد ذلك ت�صنع من
البال�ستيك �أحيانا ومتتاز
«ب�صوتها الناعم املفتوح
الذي يكون �أجوف ،وهو �أقرب
�إلى �صوت الفلوت منه �إلى الأوبوا.
وت�ستطيع هذه الآلة مثل الفلوت عزف
النغمات ال�سريعة ،وغناء امليلوديات
ال�شجية من جميع الأنواع .ولها يف
مقاماتها ال�سفلى طابعها ال�صوتي
الفريد ذو الأثر العميق»( )58كما �أ ّنها
ت�ستطيع ب�سهولة «�أداء الأ�صوات ال�سريعة
()59
والزخارف اللحنية».
�:2آالت النفخ النحا�سية:
•ال�ساك�سفون:
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وهذه العمليات التي تخ�ضع لها
هذه الآلة ،ت�صيرّ الأ�صوات ذات طبيعة
()60
م�ضغوطة.
ونحن نتحدّث عن طبيعة الآالت
امل�ستخدمة يف اجلوق الآيل ،يجدر بي
�أن �أم ّيز بني الآالت املع ّتبة وغري املعت ّبة.
فالآالت غري املع ّتبة هي التي ت�صدر
«�أ�صواتها عن طريق االحتكاك املبا�شر
للأ�صبع بالوتر يف نقطة حتديد النوطة،
عامة �أكرث دفئا
فيكون �صوتها ب�صورة ّ
ورهافة يف �أداء الظالل الدقيقة من
الفوارق يف النغم ،ومتتلك مزيدا من
()61
مزايا ال�صوت الب�شري».
�أ ّما الآالت املو�سيقية املع ّتبة ،فهي
�آالت «ذات درجات �صوتية ثابتة؛ لأن
العازف ال ي�ستطيع تغيري درجة ال�صوت �إال
()62
قليال ما دامت قد حتدّدت بالأعتاب».
يت�ضح مما �سبق ذكره� ،أن مو�سيقى
الآلة ا�ستطاعت العبور �إلينا من خالل
مراحل تاريخية ،ا�ستمرت لقرون ،وهي
عمل ّية مل تكن لتتح ّقق لوال اجلهود الكبرية التي
قام بها مريدو هذه املو�سيقى ومتعاطيها ،حيث اجتهدوا يف
احلفاظ عليها.

من �آالت النفخ النحا�سية ،والتي ت�ضم
ع�شرين ثقبا ،بحيث يتم التح ّكم بها عن
طريق عدة مفاتيح ،كما يتم التحكم باملفاتيح
يف �إطار جمموعات ،من خالل ا�ستعمال
الأ�صابع الثالث الأولى من كل يد.

و�ش ّكل اجلوق احللقة الأهم يف الأداء ويف توا�صل هذا اللون
املو�سيقي بني الأجيال .هذا اجلوق الذي خ�ضع لتغيريات م�ست
مكوناته �إن عزفا �أو غناء.

وحتتوي هذه الآلة على ثقبني
�أي�ضا لرفع الأ�صوات الناجتة عن الآلة.

حيث ات�سع وعاءه الكمي وازداد الإقبال يف الآونة الأخرية على
�إدخال مكونات نغمية جديدة� ،أ�ضافت م�ساحة تطريبية جديدة.
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العمارة السكنية بالمدن العتيقة التونسية:
مدينة صفاقس نموذجا«مقاربة ثقافية حضرية»

مواد البناء التراثية
في المنطقة الشرقية «نموذجا»

صيف  2015العدد 30

العمارة السكنية باملدن العتيقة التونسية:
مدينة صفاقس نموذجا
«مقاربة ثقافية حضرية»
سليانة

مدينة �صفاق�س على خارطة تون�س (امل�صدر :غوغل)
الناصر البقلوطي
كاتب من تونس

«هذه ال�صناعة (البناء) �أول �صنائع العمران احل�ضري و�أقدمها ،وهي
معرفة العمل يف اتخاذ البيوت واملنازل لل�سكن وامل�أوى للأبدان يف املدن»
ابن خلدون
وبخاصة العمارة السكنية ،مرتبطة شديد االرتباط بالوسط الذي تنشأ فيه،
إن العمارة التقليدية،
ّ
سواء كان حضريا أو ريفيا ،ألنه ال وجود ،مبدئيا ،لمسكن خارج سياق يفسر أشكال هندسته ويب ّررها.
فما يمثل سوى وحدة ضمنه ،فيشمله بطريقة اشتغاله ،أي بنمط عيش قاطنيه وتقاليدهم السكنية،
وكذا التجمع الحضري الذي يكتنفه ،سواء كان مدينة أو قرية أو ريفا.
يمثل هذا النمط تراثا عمرانيا ومعماريا على درجة من الثراء في تنوع أشكاله وفي خصوصياته
المحلية وفي توزيع مجاالته ووظائفها ضمن النسيج الحضري بالمدن العتيقة ،لكنه يطرح في ذات
الوقت مسألة دوامه وبقائه في ظل التحوالت االجتماعية والثقافية التي تشهدها البالد منذ ما يزيد
عن نصف قرن.
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()1

مدينة �صفاق�س العتيقة يف �سياقها احل�ضري
(امل�صدر� :شركة الدرا�سات وتهيئة ال�سواحل ال�شمالية ملدينة �صفاق�س)

�إن العوامل الثقافية والدينية هي عوامل حا�سمة يف ت�ش ّكل
•تخطيط ح�ضري متوازن:
املدينة ،تلك الظاهرة العمرانية املعقدة� ،أما العوامل الطبيعية،
املدينة العتيقة م�صطلح حديث ُيـراد به التدليل على النواة
فهي دون �شك م�ؤثرة ،لكن بدرجة ثانية.
التاريخية ملدن احلا�ضر ،فك�أن لي�س لها وجود �إال ب�ضدّها �أي
لقد �أفرزت تلك العوامل جمتمعة تخطيطا عمرانيا حمكما
املدينة الع�صرية التي ظهرت بوادرها مع انت�صاب احلماية
الفرن�سية بالبالد ،بينما هي وحدة ح�ضرية كانت �سابقا متكاملة ومنظما بدقة ،ميثل ن�سقا مرتكبا من عنا�صر مهيكِلة كالأبواب
املجاالت والوظائف وقائمة بذاتها ،وهي اليوم قادرة على والأ�سوار التي حتدّد املجال املديني ب�صفة تامة ونهائية� ،إ�ضافة
الت�أقلم واال�شتغال بحكم حمافظتها على دينميتها االقت�صادية �إلى دورها الدفاعي ،وامل�سجد اجلامع بتعدد وظائفه الدينية
يخت�ص واالجتماعية وهو الذي يحتل مركز املدينة.
واالجتماعية .املدينة العتيقة جمال ح�ضري واجتماعي
ّ
بن�سيج منظم ومهيكل ،يوفر جمعا من �إمكانات التعاي�ش ويحمل
ميتاز الن�سيج احل�ضري باملدينة العتيقة با�ستقراره ودوامه
الذاكرة اجلمعية لأنه يحيل �إلى التاريخ.
رغم التط ّور االجتماعي واالقت�صادي والتزايد ال�سكاين ،وكذلك
وترا�ص وحداته وجتاورها بوا�سطة عن�صر معماري
يرجع ظهور هذا النمط من املدن �إلى الفتوحات الإ�سالمية بكثافته
ّ
وانت�شار الدين الإ�سالمي بالبالد التون�سية (انطالقا من مُـ َو ّلـ ِد للتعمري وهو اجلدار امل�شرتك بني املباين املجاورة
القرن الثالث الهجري ،التا�سع ميالدي) التي كانت ت�سمى يف لبع�ضها البع�ض(.)3
الع�صر الو�سيط �إفريقية ،وقد ارتبط التعمري وفن العمارة
جاء هذا التخطيط على نحو مركزي ،ينطلق من مركز
الإ�سالمية ارتباطا وثيقا «باملعجم الديني»( ،)2مبا يت�ض ّمنه املدينة الذي يج ّـ�سـمه امل�سجد اجلامع ،فـ ُتـخط �أهم الأنهج يف
من قيم �أفرزت �أمناط عي�ش بلورتها تلك القيم� ،إ�ضافة �إلى ما �شكل تربيعي حتى ت�صل �إلى �أبواب املدينة ،حمدِ دة املجاالت
االقت�صادية من �أ�سواق وقي�صريات( ،)4منظمة ب�صفة تفا�ضلية
متليه الدوافع الطبيعية.
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�صحن اجلامع ومئذنته و�أروقته
ت�صوير حممد جناح

بحكم القرب من امل�سجد اجلامع �أو االبتعاد
عنه ،وكذا املجاالت ال�سكنية التي ت�ستق ّر وراء
امل�سجد اجلامع واملجال االقت�صادي وت�أتي على
�شكل وحدات عمرانية ملت�صقة ببع�ضها البع�ض،
فت�شكل بذلك الأحياء (ي�سمى احلي هنا حومة،
ب�ضم حرف احلاء �أو بفتحه) وتـتـخ ّلـلها مرافق
حي كامل�سجد �أو املُـ�ص ّلى واحل ّمام
ّ
خا�صة بكل ّ
واملخبز� ،أما �سكن الغرباء والوافدين وكذلك
الفنادق �أي اخلانات والوكاالت التجارية ،فهي
مركزة ب�أطراف املدينة باعتبار �أن معظم روادها
من امل�سافرين �أو الغرباء.
تقاطع حموري م�ضاعف لأهم الأنهج حول
اجلامع الأعظم مبدينة �صفاق�س العتيقة
(املثال اخللفي :جمعية �صيانة املدينة ب�صفاق�س)
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كل هذه العنا�صر العمرانية والوحدات التي
ت�ؤثث املجاالت االقت�صادية وال�سكنية من �أ�سواق
ومنازل وم�ساجد وغريها ،مرتبطة ببع�ضها
البع�ض ب�شبكة من الأنهج والأزقة النافذة وغري
النافذة ،ح�سب نظام تفا�ضلي حمكم ،ي�ضمن
حميمية امل�ساكن ،اعتبارا �أن عددا منها يفتح بتلك
الأزقة التي ال ي�ؤمها �سوى ال�ساكنني.

�شبكة �أنهج و�أزقة تفا�ضلية
( املثال اخللفي :جمعية �صيانة املدينة ب�صفاق�س)

يذكرنا التخطيط احل�ضري ملدينة
�صفاق�س العتيقة بتخطيط مدينة الكوفة
بالعراق وهي �أول مدينة عربية �إ�سالمية
�أن�ش�أت من عدم تقريبا ،ب�أمر من اخلليفة عمر
بن اخلطاب يف العام ال�سابع ع�شر من الهجرة
(638م ،).وقد جعل منها اخلليفة علي بن
�أبي طالب عا�صمة له( ،)5كما �أنه يذكرنا
�أي�ضا باملدن الإغريقية ووريثاتها الرومانية
القدمية ،حيث يتقاطع �شارعان حموريان،
الكاردو والديكومنو�س يف م�ستوى مركز
املدينة الذي يحتله امليدان العام (فوروم)،
وقبلهما ،نالقي التخطيط نف�سه تقريبا يف
مدينة كركوان البونية املوجودة بالوطن
القبلي بتون�س والتي قد يرجع ت�أ�سي�سها �إلى

خارطة الكوفة خالل اخلالفة الأموية
(م�صدر اخلارطة اخللفية :ه�شام جعيط« ،الكوفة:
ن�ش�أة املدين العربية الإ�سالمية»).1993 ،
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القرن ال�ساد�س قبل امليالد(.)6

مثال ملدينة كركوان البونية يف القرن الثالث قبل امليالد
(م�صدر املثال اخللفي :حممد ح�سني فنطرKerkouane, une cité punique au Cap Bon, 1987( ،

مثال ملدينة �أو�ستيا الرومانية ب�إيطاليا (امل�صدر :ويكيبيديا)
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مثال ملدينة رام�س الفرن�سية يف العهد الروماين
(امل�صدر :وكالة التعمري مبدينة رام�س)

مهما يكن من �أمر ،ف�إن هذا النظام العمراين حمكوم
بالتوازن الذي ي�ضبط خمتلف املجاالت ووظائفها بني �سكنية
واقت�صادية وثقافية ،وهي املنبثقة كما �سبق من ن�سق قيم
احل�ضارة الإ�سالمية ،ومنظمة ح�سب ت�ص ّور ثقايف منطقي،
يف�صل بني احلياة العائلية التي يحت�ضنها امل�سكن (الدار)
وبني احلياة املهنية التي ميار�سها الإن�سان بدكاكني �أو م�شاغل
منت�صبة ب�أ�سواق مك�شوفة �أو م�سقوفة �أو بالقي�صريات،
وجم ّمعة ح�سب اخت�صا�صها ،لذلك يبدو هذا اال�شتغال املديني
على درجة كبرية من التما�سك والرتابط املنطقي(.)6

•العمارة ال�سكنية التقليدية املدينية:
�إن العمارة ظاهرة ح�ضارية تتبلور من خاللها فنون
وتتج�سم عربها امل�ضامني الثقافية واالجتماعية التي
الإن�شاء
ّ
حتملها العمارة ال�سكنية التقليدية باخل�صو�ص .هي ت�شكيل
خا�ص للفراغات ال�سكنية ،وهي نتيجة حت�صيل معارف يف فنون
ّ
البناء والإن�شاء ويف ا�ستحقاقات �أمناط العي�ش ومتط ّلباتها.
يـتـ ّم تداول تلك املعارف –»معرفة العمل كما يقول ابن
خلدون»( -)7كابرا عن كابر ،كل جيل ي�أتي بجديده ،فترتاكم
املعرفة وتتبلور الإ�ضافة� .إن العمارة ال�سكنية ب�صفة عامة
حمل ثنائية متما�سكة :هي يف �آن ف�ضاء مبني وف�ضاء م�سكون:

�أما التقليدية منها ،فيتميز البناء فيها با�ستعمال مواد طبيعية
م�ستخرجة من املحيط القريب ،واال�ستعانة مبهارات �إن�شائية
مرتاكمة ومتداولة ،وذلك ح�سب تخطيط معلوم ،تتكامل فيه
فراغات مك�شوفة و�أخرى م�سقوفة .والعمارة ف�ضاء م�سكون،
الحت�ضانه العائلة املمتدّة بنمط عي�ش �أفرادها وممار�ساتهم
وتقاليدهم ال�سكنية.
متثل التقاليد منطا �سلوكيا يتبعه الفرد �أو اجلماعة،
اقتداء ب�سنن الأ�سالف ومت�سكا بها ،وهي حتمل روا�سب متوارثة
ومرتاكمة( .)8يف ميدان البناء ،حتيل التقاليد �إلى التجربة
املرتاكمة التي حت�صل بتوا�صل املمار�سة والتداول بالنقل من
ال�سلف �إلى اخللف يف احرتام �ضمني للنماذج ،وملّا كانت العمارة
التقليدية �شكال من �أ�شكال تهيئة الإن�سان للمجال الذي يعي�ش
فيه� ،أي منط �سكن مت�أثر بثقافة اجلماعة وبقيمها وم�ؤ�س�ساتها
وقاعدتها االقت�صادية ،ف�إن التقاليد ال�سكنية تعبري مبا�شر وال
واع عن تلك الثقافة يف م�ضمونها املادي وغري املادي ،وجت�سيم
ملعارف ومهارات مرتاكمة ،قد �أف�ضت �إلى بلورة مناذج و�أمناط
معمارية �أ�صبحت ذات �صبغة معيارية موجبة �ضمنيا ،وبذلك
تفيد التقاليد ن�سقا �سلوكيا يحتذى ويتبع ب�صفة تلقائية
ولكنها تكاد تكون �إلزامية.
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التال�صق بوا�سطة اجلدران امل�شرتكة من �سمات املدن العتيقة ،هنا مدينة القريوان

(امل�صدر))11-E. Faure et F. Poli, Tunisie héritière de Carthage, éditions J.A., Paris, 1979, p. 10 :

لفنون البناء و�أ�شكاله جذور عميقة ،تعود �إلى الع�صور
القدمية ،لكنها تتغيرّ بتغيرّ املحيط الطبيعي والبيئة
االجتماعية واالقت�صادية ،لأن العمارة التقليدية نتيجة
تفاعل بني املعطيات املناخية والإمكانات الطبيعية املحلية
مع حاجيات الإن�سان ال�سكنية ومتطلبات منط عي�شه ،يف
نطاق ن�سق القيم ومنظومة الأعراف ال�سائدة ،هكذا يت ّم
�إنتاج �أمناط معمارية �سكنية ذات طابع معياري ،ت�شكل قواعد
ينبغي احرتامها ،انطالقا من مناذج �ضمنية معلومة ب�صفة
م�سبقة( ،)9فال تتغري �سوى بع�ض التفا�صيل عند التنفيذ،
بحيث تع ّد الأمناط املعمارية من الثوابت� ،أ ّما املتغيرّ ات فهي
�شخ�صية �صرفة ،تتما�شى مع �أو�ضاع املالك املادية �أو تعود �إلى
االختالفات الطبيعية كالت�ضاري�س.
�إن تون�س ،على الرغم من �صغر رقعة �أر�ضها ،على ثراء
كبري من فنون البناء و�أن�ساق الإن�شاء التقليدي وتنوعها من
منطقة �إلى �أخرى وحتى داخل املنطقة الواحدة ،فالبناء
بال�ساحل غري البناء باجلريد و�إن ت�شابهت الأمناط املعمارية
مما يعك�س
من حيث التخطيط ،باعتبار تقارب �أمناط العي�شّ ،
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عمق املعرفة املرتاكمة بحكم التجربة والتداول التي اكت�سبها
البنا�ؤون املح ّليون الذين حذقوا فنون جت�سيدها يف بناء مالئم
للظروف املناخية مبا يو ّفره املحيط الطبيعي من مواد مندجمة
يف الو�سط احل�ضري ،وم�ستجيب ملتط ّلبات �أمناط العي�ش.
�إن التقاليد جت�سيم غري مادي للثقافة ال�شعبية بحاجياتها
وقيمها ،وبلورة لرغبات الإن�سان و�أحالمه و�أهوائه ،هي ت�صور
للكون مر�سوم باملواد وتعبري عن الإن�سان بتطلعاته� ،إذ �أن
�شكل العمارة ال�سكنية نتيجة تداخل عوامل عديدة ومع ّقدة
وهي ذات �صبغة ثقافية واجتماعية وطبيعية معا .للمناخ
والت�ضاري�س ولنوع مواد البناء ت�أثري وا�ضح يف �شكل العمارة
ولكن ت�شكيل الفراغات ال�سكنية يعود بالأ�سا�س �إلى املعطيات
الثقافية ،كنمط العي�ش واملعتقدات واملمار�سات الدينية والبنية
الأ�سرية والعالقات االجتماعية والتقاليد الغذائية والقاعدة
االقت�صادية ...هكذا ،ي�صبح امل�سكن انعكا�سا على الف�ضاء لتلك
الأجوبة التي تل ّبي حاجيات الإن�سان املادية وغري املادية يف
نطاق ثقافة حمدّدة .حقا� ،إن العمارة قبل �أن تكون �أن�ساقا
�إن�شائية ،هي ظاهرة ثقافية ح�ضارية مميزة.

خمطط مل�سكن من مدينة �صفاق�س (امل�صدر :املعهد الوطني للرتاث)

يف هذا ال�سياق ،تربز ثنائية العمارة بو�صفها ثقافة غري
مادية ،مبا وراءها من معارف وفنون بناء ،وما تكتنفه من
�سلوكيات �سكنية ،وباعتبارها ثقافة مادية بعنا�صرها الهند�سية
املبنية ومواد بنائها ،كاجلدران وال�سقوف والعقود والأعمدة
والأبواب .لقد حذق البنا�ؤون كل تلك املعطيات وا�ستوعبوها
وحققوها باملدن والقرى� .إن ال�سكن املديني مرتبط �شديد
االرتباط ،من حيث �شكل عمارته ،بالو�سط احل�ضري ،هذا
الو�سط املتمثل يف املدينة العتيقة وهو منظم بكل دقة عرب
توزيع حمكم للف�ضاء بني املجاالت االقت�صادية وال�سكنية دون
مما ي�ساعد على ا�شتغال الأ�سواق بال عوائق ويو ّفر
تداخلّ ،
طيب العي�ش وظروفه بامل�ساكن والدور.
�إن املجال ال�سكني الذي يكتنفه الن�سيج احل�ضري املديني
مق�سمات
ي�أتي يف �شكل وحدات �سكنية متال�صقة( ،)10تك ّون ّ
تف�صل بينها وت�ؤدّي �إليها �شبكة من الأنهج والأزقة والك ّل
مرتكز على التجاور بوجود اجلدران امل�شرتكة .للجدار
امل�شرتك بني الأجوار �أه ّمية ق�صوى يف �إنتاج الن�سيج احل�ضري،

مما يعطي
ويوحد بينهما يف �آن(ّ ،)11
فهو يف�صل بني عقارين ّ
ن�سيجا متكتال مينت دون �شك اللحمة االجتماعية ،وقد
قيل(� )12إن التجاور بوا�سطة اجلدار امل�شرتك يف�ضي حتما �إلى
انغالق امل�سكن على نف�سه وانفتاحه على داخله من خالل فناء
مركزي يتو�سط خمتلف وحداته.
يف حقيقة الأمر� ،أدّت عوامل متعدّدة �إلى بلورة هذا النمط
يتو�سطه فناء ،ف�إ�ضافة �إلى عن�صر التجاور،
املعماري� ،أي م�سكن ّ
وهو عامل ح�ضري معماري ،ف�إن الدوافع الطبيعية والثقافية
لعبت دورا حا�سما يف �إنتاج هذه العمارة� ،إذ يوجد تفاعل جلي
وملحوظ بني العمارة ال�سكنية التقليدية مع املناخ من حيث
تخطيطها ،فهي ت�ستم ّد الهواء ونور ال�شم�س من الفناء
املركزي .لغاية تعديل درجات احلرارة بال�صيف كما بال�شتاء.
ُتبنى يف الغالب �أروقة تتقدّم غرف ال�سكن �أو املرفقات امل�شرتكة
ّ
فتلطف الهواء ،كما ي�ؤدي الغالف اخلارجي الوظيفة نف�سها
من خالل طرق الإن�شاء ك�سمك اجلدران املبنية باحلجارة وكذا
ال�سقوف التي ُتعمل من اخل�شب واحلجارة وخر�سانة اجلري.
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فناء مركزي وعقود رواق جانبي (ت�صوير امل�ؤلف)

من بني العنا�صر املتدخلة يف تكييف العمارة مع حميطها
الطبيعي واحل�ضري اختيار االجتاهات وت�صميم الفتحات،
تخ�ص�ص الغرفة ذات املدخل القبلي (جنوبي �شرقي)
حيث ّ
رب العائلة لال�ستفادة من دفء ال�شم�س �شتاء ون�سائم
�إلى ّ
البحر �صيفا ،فيما تفتح املرافق (املطبخ واملطهر واملذهب
وغرفة اخلزن) على اجلهة املقابلةّ � ،أما الفتحات �أي الأبواب
والنوافذ ،ف�إننا ال جند بالطابق ال�سفلي ما يفتح منها
على الواجهات اخلارجية �سوى املدخل وربمّ ا باب املخزن،
�إذ �أن النوافذ مق�صورة على الطابق العلوي ،بينما تفتح
الغرف ونوافذها املتناظرة على الفناء ،هذا يعني – وبقطع
النظر ع ّما ُيقال عن ثقافة االنغالق� -أن البناء حممي من
خا�صة �إذا مل يكن بامل�سكن �إال
التيارات الهوائية اخلارجيةّ ،
واجهة فريدة يف حني �أن باقي الغالف هو عبارة عن جدران
بالرتا�ص
م�شرتكة مع اجلريان يف ن�سق ح�ضري مطبوع
ّ
ومبني على التجاور.

عن�صران �أ�سا�سيان �إذن يحدّدان �شكل العمارة ال�سكنية
التقليدية باملدن العتيقة:
1.1اجلدار امل�شرتك الذي يو ّلد التجاور
 2.2والفناء املركزي الذي يحتم تفاعل هند�ستني خمتلفتني:
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• هند�سة الفناء نف�سه وهي يف جل احلاالت منتظمة �أي
تخطيطها مر ّبع �أو م�ستطيل
• وهند�سة باقي الفراغات امل�سقوفة وهي حمل الت�سوية
املخ�ص�صة للبناء وهي لي�ست
ح�سب �شكل قطعة الأر�ض
ّ
بال�ضرورة منتظمة الأ�ضالع.
()13
خالفا ملا ي�ؤكده بع�ض الدار�سني من حيث �أن العمارة
ال�سكنية التقليدية حمكومة بعدد من الثنائيات كثنائية االنغالق
واالنفتاح� ،إن عمارة املدن العتيقة هي يف حقيقة الأمر عمارة
البني بني �أو «البـ ْيـنـيات» �إن �ص ّح التعبري� ،إذ تنتفي يف كنفها
الثنائيات التي �أل�صقت بها ،كثنائية العام واخلا�ص �أي املجال
اخلا�ص واملجال العام ،وثنائية االنغالق واالنفتاح ،انغالق على
الأنهج والأزقة وانفتاح على الأفنية ،وثنائية الداخل واخلارج
واملك�شوف وامل�سقوف� ...إذا �أمعنا النظر على م�ستوى الن�سيج
احل�ضري ،يبدو �أن ما بني ال�شارع وامل�سكن ي�أتي الزقاق ،وهو
ف�ضاء و�سيط ال ي�ؤمه �سوى �ساكنو الدور التي تفتح �أبوابها على
ذلك الزقاق ،ثم ما بني الزقاق ،وهو ف�ضاء خارجي و�سيط كما
قلنا ،وامل�سكن وما بداخله من عنا�صر ،جند ال�سقيفة املنعطفة
واملق�سمة �إلى جز�أين :جز�ؤها اخلارجي ميثل هو �أي�ضا ف�ضاء
و�سيطا ي�ستقبل فيه رب البيت الزائرين من غري الأقارب� ،أما
جز�ؤها الداخلي ،فـ ُيـف�ضي �إلى الفناء عرب الرواق ،وقد يحت�ضن

رواق جانبي (امل�صدر :املعهد الوطني للرتاث)

يف بع�ض مدن البالد وقر�أها �أ�شغاال منزلية تقوم بها الن�ساء
كن�سج الأغطية واملفرو�شات �أو �صنع ال�سالل واملذاب وغريها من
عمل خو�ص النخيل .على م�ستوى �شكل العمارة ،يف�صل ويربط
يف �آن ما بني الفناء املك�شوف وفراغات ال�سكنى واملرافق امل�سقوفة،
ف�ضاء و�سيط �آخر :هو الرواق الذي ي�شكل امتدادا للغرف �أو
املرافق ويقل�ص من الت�ضاد احلراري ما بني داخل الغرف والفناء
وي�سمح بالتنقل بينها دون املرور �ضرورة من الفناء ال�سماوي.
ي�ؤدي الفناء �أو احلو�ش املركزي املك�شوف وظائف عدّة يف
تخطيط امل�سكن ويف ا�شتغاله :هو ف�ضاء �سماوي ،تفتح فيه
وتتو ّزع حوله كل خاليا امل�سكن من غرف ومرافق ،ومي ّثل بالتايل
ف�ضاء عبور للنفاذ �إلى تلك اخلاليا .بهذا ال�شكل ،ي�صبح امل�سكن
ذو الفناء املركزي مالئما لإيواء الأ�سرة املمتدّة املتك ّونة من الأب
والأ ّم والأبناء املتز ّوجني و�أبنائهم� ،إذ تنفرد كل عائلة نووية
بغرفة لإقامة �أفرادها ونومهم� ،أما املرافق ،فهي م�شرتكة.
ت�شكل الأ�سرة وحدة اجتماعية تربط بني �أفرادها جملة
من العالقات والروابط القرابية ووحدة اقت�صادية �إنتاجية
وا�ستهالكية يف ذات الوقت ،وذلك يف نطاق املجتمع التقليدي
املو�سوم بالدوام� ،إذ تفيد الأ�سرة بحكم تلك الروابط ،اال�ستمرار
عرب الزمان و�أحيانا عرب املكان ،بتعاقب �أجيالها يف امل�سكن

خمدع النوم ب�إحدى الغرف (ت�صوير امل�ؤلف)

الواحد ،لت�صبح �أ�سا�س البناء االجتماعي املتطابق مع البناء
املعماري الذي يج�سد التجليات املادية للثقافة واحل�ضارة� .إن
البيئة الأ�سرية فاعل حا�سم يف ت�شكيل فراغات ال�سكن وت�صميم
عامة لأن وظيفة كل فراغ �سكني حمدّدة
العمارة ال�سكنية ّ
بالأدوار االجتماعية واالقت�صادية التي ي�ؤديها كل فرد من �أفراد
الأ�سرة ،ومن خالل عالقات القرابة التي تربط بينهم ،ال�شيء
الذي يجعل من كل حركة حت�صل بامل�سكن تتبع طرقا مر�سومة
على الأر�ض وعلى اجلدران ،يف نطاق احلياة العائلية والعالقات
االجتماعية التي تنظمها.
ي�شكل تفاعل هند�سة الفناء وهند�سة باقي فراغات امل�سكن
ثنائية �سلوكيات وممار�سات �أفراد تلك العائلة املمتدّة طبقا ملا
متليه العالقات القرابية التي تربط بينهم .ميثل الفناء يف
هذا ال�سياق قلب امل�سكن ومركز احلياة الأ�سرية اجلمعية ،فهو
ف�ضاء م�شرتك خالفا لباقي الفراغات امل�سقوفة التي تنق�سم
�إلى ف�ضاءات م�شرتكة معدة للمرافق واخلدمات ،وفراغات
خا�صة هي الغرف ،بو�صفها ف�ضاء متعدد الوظائف ي�أوي نوى
ّ
املو�سعة .بذلك تعك�س العمارة ال�سكنية املدينية النظام
العائلة ّ
القرابي املرتكز على ق ّوة العائلة الأبوية و�سلطتها� ،إذ جت�سد
الوحدة ال�سكنية مبد�أ وحدة العائلة واملجتمع بر ّمته �إلى درجة
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�سور املدينة :عن�صر مهيكِل ،يحدد املجال املديني (ت�صوير امل�ؤلف)

جتلي �صورة املجتمع مر�سومة على الأر�ض من خالل ت�صميم
العمارة ،و�إذا �س ّلمنا ب�أن العائلة هي التي تنتج املجتمع ،ف�إن
العمارة هي التي تنتج املدينة و�إذا ما تط ّورت العائلة ،تط ّور
املجتمع وتغيرّ ت العمارة واملدينة بر ّمتها.
�إن العمارة ال�سكنية التقليدية باملدن العتيقة نتاج تراكمي
حلقب طويلة من املمار�سات الإن�شائية وال�سكنية ومن حت�صيل
بالتجربة والنقل والتداول ملعرفة العمل يف فنون البناء
وتخطيط العمائر ،هي وعاء لتلك املعارف والفنون واخلربات
واملهارات الإن�شائية ،تن�صهر فيها القيم الثقافية واالجتماعية
وت�ؤثر فيها املعطيات الطبيعية.
العمارة التقليدية تراث مادي وتراث غري مادي يف �آن واحد.
هي تراث مادي ب�أ�شكالها وعنا�صرها ومواد بنائها ،وهي تراث
غري مادي باملعارف والفنون التي �أ�سهمت يف �إن�شائها وبالوظائف
التي ت�ؤديها وبالرموز واملتمثالت التي تكتنفها ،هي الرتاث
برمته ،يف كماله ومتامه .خل�صائ�صها هذه ،تطرح العمارة
بعينهّ ،
التقليدية م�سائل عدّة كاملحافظة والتوظيف .من حيث هي �إنتاج
مادي �أي عمائر ،ت�شكل العمارة التقليدية عبئا ماديا على مالكها
�سواء كان فردا �أو جماعة ل�صيانتها ،خا�صة �إذا مل يت ّم ذلك يف
نطاق برنامج ا�ستثماري يعيد توظيفها .ملّا كانت املحافظة على
الرتاث غري املادي ت�ستوجب �إعادة توظيفه( ،)14فهل يعني ذلك
�إعادة �إنتاج هذا املوروث من معارف وفنون .
تعرف اليوم املدن العتيقة بتون�س حتوالت جمالية ووظيفية
تتمثل خا�صة يف ت�ضخم الوظيفة االقت�صادية على ح�ساب
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الوظيفة ال�سكنية التي انح�سرت بدرجات متفاوتة ح�سب املدن،
مما �أدى �إلى انخرام التوازن الذي كان مييزها و�إلى تدهور
عمائرها ال�سكنية( .)15لكن ،على الرغم من ترهّ ل ر�صيدها
املعماري ،حافظت النوى التاريخية ملدن كتون�س و�صفاق�س
على حركيتها احل�ضرية وذلك بت�أقلم ن�سيجها ومورفولوجية
عمارتها ،وهذا ما ي�ؤ ّكد �أن منوذج املدن العتيقة ما يزال �صاحلا
لال�شتغال ،بل و�أكرث من ذلك ،فهو يعترب جماال مف�ضال،
يتناف�س البع�ض على االنت�صاب به� .صحيح �أن بع�ض النوى
التاريخية ،على غرار مدينة �صفاق�س العتيقة� ،شهدت �إخالء
�سكانيا ج ّراء هيمنة الوظيفة االقت�صادية على املجاالت
املخ�ص�صة �أ�صليا لل�سكن ،لكن ذلك مل يحد من الدينامية
ّ
التي عليها تلك النواة .يف حقيقة الأمر� ،أدّى التجاذب الذي
خلقته الوظيفة االقت�صادية ،مبا ت�شمله من �صناعات تقليدية
مبا من تل ّوث
وجتارة وخدمات ،ومبا �أفرزته من اكتظاظ ور ّ
كما يف مدينة �صفاق�س حتديدا� ،أدى �إلى �إخالء �سكاين وزحف
للوظيفة االقت�صادية وا�ستيطان فئات جديدة وافدة ،وقد رافق
هذه التح ّوالت الوظيفية والتغيرّ ات االجتماعية ت�شويه للرتاث
مما �أف�ضى �إلى ترهل ما
املعماري وجتديد لبع�ض من عمائرهّ ،
تب ّقى من العمائر ال�سكنية.
ي�شهد الن�سيج العمراين التقليدي تناق�ضا �صارخا بني
منط العي�ش الذي �أن�ش�أ من �أجله وطرق ا�شتغاله احلايل يف ظل
الت�شكل االجتماعي اجلديد(� ،)16إذ �شهد امل�سكن التقليدي ،الذي
املو�سعة -وهي التي تك ّون يف الآن
كان ي�أوي كامل �أفراد العائلة ّ
نف�سه وحدة اقت�صادية -تف ّكك ذلك النمط الأ�سري وبروز العائلة

باب الديوان ،الباب التاريخي ،القرن التا�سع (ت�صوير امل�ؤلف)

النووية غري القادرة ماديا على �صيانته وتعهده ،ف�أ�صابه الرتهل
والتداعي ،كما �أن تباين �أمناط عي�ش ال�سكان الأ�صليني وال�سكان
الوافدين يف معظمهم من الأرياف ،وكذا مقت�ضيات التط ّور
االجتماعي والتوق �إلى التمتع بح ّد �أدنى من املرافق احلياتية
الع�صرية ،كل تلك العوامل �أ�سهمت يف هجر املدن العتيقة من
طرف �سكانها الأ�صليني وبالتايل �إلى ترهل البناء باملدن العتيقة.
يعود �إذن ومرتابطة بع�ضها بالبع�ض الآخر ،ولع ّل �أه ّمها �إخالء
ال�سكان الأ�صليني مل�ساكنهم وعدم البحث عن احللول الكفيلة
بجعلها تالئم ظروف العي�ش الع�صرية وعجزهم عن �إ�شغالها يف
ظروف تف ّكك البنى االجتماعية التقليدية.
كانت املدن التي تنعت اليوم بالعتيقة متثل كيانا عمرانيا
متكامال يكتفي بذاته يف نطاق تالزم خمتلف وظائفه
وتوازنها ،لكن �إثر التح ّوالت العميقة التي �شهدها املجتمع
التون�سي منذ ما يزيد عن الن�صف قرن� ،أ�ضحت جم ّرد نواة
تاريخية �أو «مركزا تاريخيا» كما يقال� ،أي وحدة ح�ضرية
�ضمن مدينة �أرحب و�أو�سع ،وبالتايل �إنه غري ذي جدوى �أن
نحاول �إعادة التوازنات ال�سالفة داخل تلك النواة باعتبارها
جماال مغلقا ومنف�صال عن باقي املدينة ،و�إمنا ينبغي �إدماجها
�ضمن دينامية ح�ضرية �أ�شمل( ،)17و�أن ن�أخذها يف االعتبار عند
�إعداد م�شاريع االرتقاء والإحياء.
�إن منوذج املدينة العتيقة �إنتاج تاريخي ،ولأن التاريخ ال
يعيد نف�سه كما يقال ،فال مف ّر من �إعادة النظر يف وظائفية هذا
النموذج وا�ستيعاب حت ّوالته بدل �إعادة �إنتاجه ب�صفة ق�سرية،
دون �أن تكون وراءه الدوافع والقيم نف�سها التي �أنتجته يف امل ّرة

الأولى .يعني ذلك دون �شك ،الو�صول �إلى توازنات جديدة،
تكون منطلقا �إلى �إحياء الرتاث املديني واالرتقاء به عن
طريق املحافظة على ديناميتة االقت�صادية الراهنة وتعزيزها
بقطاعات جديدة كالإطعام وال�سياحة وب�إعادة االعتبار �إلى
الوظيفة ال�سكنية ،لكن دون تكثيف مفرط ،و�إقحام وظائف
جديدة ثقافية و�إدارية ،بذلك يتج ّلى رهان الإحياء يف �أبعاده
الثالثة :االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
لقد �أ�ضحى االرتقاء بالنوى التاريخية للمدن التون�سية
الكربى �أمرا �ضروريا(� ،)18إن ثقافيا و�إن اقت�صاديا و�إن
اجتماعيا ،و�أنه مي ّر حتما عرب �إعادة االعتبار �إلى تراثها
املعماري وتوظيفه يف م�شروع تـنمية م�ستدامة ،ت�أخذ يف االعتبار
الرهانات االجتماعية واالقت�صادية والثقافية الراهنة ،لأنه ال
ميكن اختزال م�س�ألة �صيانة املدن العتيقة يف ترميم معاملها،
بل ينبغي العمل على �إك�سابها تناف�سية ح�ضرية ،قادرة على
توفري متط ّلبات عي�ش ع�صرية ل�سكانها ،متاما مثل �أي جمال
�سكني �آخر ،وعلى ا�ستيعاب �أن�شطة جديدة م�ضافة ،ت�سهم يف
املحافظة على دينامية عمرانية ،لأن هذه الدينامية هي �أ�سا�س
ا�ستمرار املجال احل�ضري ودوامه.
من الوا�ضح �أن جانبا من هذا الرتاث بلغ درجة متقدمة من
الرتهل و�أن بع�ضه ب�صدد التغيري وربمّ ا الت�شويه وذلك ج ّراء
التح ّوالت الوظيفية التي ت�شهدها املدن العتيقة وقد هجرها
املخ�ص�صة ل�سكن العائلة
�سكانها الأ�صليون وحت ّول عدد من دورها ّ
املمتدة �إلى م�ساكن جماعية ت�أوي عددا من العائالت النووية،
تنفرد كل عائلة ب�إحدى الغرف ،بينما تبقى املرافق م�شرتكة،
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�أو �إلى حمالت اقت�صادية (يف ال�صناعة والتجارة واخلدمات)
وبذلك تراجعت الوظيفة ال�سكنية وهي مركزية بالن�سبة �إلى
التوازن احل�ضري الذي مييز املدن العتيقة.
يف هذا ال�صدد ،وبا�ستثناء املعامل التاريخية املر ّتبة �أو املحمية
�أو تلك التي تنتمي �إلى القطاع العام ،تطرح عملية االرتقاء رهانا
تراثيا خا�صا ،يتمثل يف التو�صل �إلى املحافظة على منط امل�ساكن
املعماري �أي �شكل امل�سكن املنظم حول فناء مركزي� ،إ�ضافة �إلى
املفردات املعمارية يف امل�ستويني الداخلي واخلارجي� ،أما مواد
البناء فتلك م�س�ألة ثانوية .كما ينبغي �أي�ضا العناية باملرافق
احل�ضرية ك�شبكات التنوير واالت�صاالت وغريها وب�شبكة الأنهج
والأزقة والباحات وتهذيبها.
مقابل احلفاظ على ذلك النمط املعماري ،يتعينّ مراعاة
توق ال�ساكن �إلى مزيد من الرفاهة وال ّراحة داخل م�سكنه
عامة ،وكذلك
التقليدي و�إلى حت�سني ظروف عي�شه ب�صفة ّ
االجتاه نحو تهيئة مت ّكن من ا�ستقبال �سياحة ثقافية مبنية
على االقرتاب من الرتاث اجلمعي وخا�صة غري املادي منه،
مما يج ّر �إلى حتديد توازن جديد داخل املدن العتيقة ،يعادل
ّ
بني خمتلف الوظائف كال�سكن وال�سياحة واخلدمات وغريها.
تتط ّلب �أية عملية تهذيب وارتقاء جمهودا يبذله مالكو
العقارات ملعا�ضدة املجهود العمومي لكنها كثريا ما ت�صطدم
بعوائق عدّة ،منها امل�س�ألة العقارية.
يتمثل رهان االرتقاء الأ�سا�سي يف �إعادة االعتبار للإرث
ال�سكني وت�أهيله لكي ي�ؤدّي وظيفته يف ظروف مقبولة،
لكن يف معظم احلاالت ،وبحكم تعدّد الورثة من املالكني ،ال
ميكن �أخذ القرار للإنفاق على الرتميم والإ�صالح – وهو
يف حقيقة الأمر �ضرب من اال�ستثمار� -إلى ح ّد ترك العقار
يرتهّ ل ،فت�ضط ّر ال�سلطة املحلية �إلى هدمه خوفا من انهيار
حمتمل .هكذا يتغ ّيب املالك وتع ّو�ضه اجلماعة املحلية
ويندثر امل�سكن ذو ال�صبغة الرتاثية وحتل حم ّله عمارة
جديدة هجينة .يح ّتم هذا الو�ضع ا�ستنباط ال�صيغ املالئمة
لتطهري الأو�ضاع العقارية وت�شكيل اجلهاز الت�شريعي
والإداري ثم املايل الذي ي�ساعد على و�ضع ا�سرتاتيجية
للتدخل باملدن وميكن من �إجنازها مب�شاركة الأطراف املعنية
من جماعات حملية ومالكني وم�ستثمرين يف �إطار برامج
عمرانية جماعية و�شاملة.
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ت�شكل �أمثلة ال�صيانة والإحياء الأداة املثلى للنهو�ض باملدن
العتيقة واالرتقاء بها وهي تتجاوز التدخالت الآنية املنفردة �أو
املنعزلة ،لت�شكل تدخال جماعيا ي�شمل كل املجال املعني ويحدد
خمتلف املتدخلني فيه من �سلط و�شاغلني وم�ستثمرين� .إننا
�إزاء م�شروع مع ّقد ،يهدف �إلى تغيري الو�ضع املوجود من خالل
تدخالت ميدانية خمتلفة ،طبقا لدرا�سات م�سبقةّ ،
ت�شخ�ص
العامة التي حتدّد �شكله القانوين
الأو�ضاع وتعطي
التوجهات ّ
ّ
وحمتواه العمراين واملعماري .يبد�أ �إذن هذا امل�شروع من تطهري
الو�ضع العقاري وينتهي �إلى ا�ستطاعة الت�صرف يف العقارات
التي ي�شملها ال�صون واملر�شحة لإعادة التوظيف ،كما يهت ّم هذا
الربنامج بالأ�سا�س بالعقارات التي تهدّد باالنهيار ويرمي �إلى
تنفيذ تدخالت تهدف �إلى حت�سني ظروف عي�ش ال�ساكنني من
خالل ترميم م�ساكنهم وتهيئتها بحيث ت�ستجيب ملتط ّلبات
العي�ش احلديثة وتهذيب خمتلف ال�شبكات (الت�صريف ،الإنارة،
الكهرباء ،االت�صاالت ،توزيع املاء ال�صالح لل�شرب )...وكذا
املحالت االقت�صادية واحلث على �إر�ساء �أن�شطة �سياحية داخل
املدن العتيقة بتهيئة امل�سالك وترميم املعامل وتهذيب الأ�سواق.
ال ترمي املحافظة على املدن العتيقة �إلى حتنيطها،
ب�إيقاف تاريخها واحلد من تط ّورها ،و�إنمّ ا تهدف �إلى االرتقاء
بها من حالة الرتهل والإخالء و�إعادتها �إلى اال�شتغال بالت�أقلم
مع امل�ستجدّات االقت�صادية واالجتماعية ،يف دينامية متكن
من حماية الن�سيج احل�ضري والر�صيد املعماري وت�ستوعب
انعكا�ساته االجتماعية واالقت�صادية ،من خالل تطوير
الوظائف ومواكبتها ملتط ّلبات الع�صر.
لقد �أدّت التط ّورات االقت�صادية واالجتماعية وتقدم
التكنولوجيات احلديثة يف بالدنا ويف العامل ب�أ�سره �إلى تف ّكك
�أمناط العي�ش اجلمعية التقليدية وانح�سار �أدوار العائلة
املو�سعة وبروز الأ�سرة النووية كخلية �أ�سا�سية للمجتمعات،
ّ
فح ّتمت تلك التح ّوالت املرور من ال�سكن التقليدي الأبوي
�إلى ال�سكن الفردي الذي يحت�ضن الأ�سرة النووية امل�ص ّغرة
و�أدّت �إلى �ضرورة مالءمة تخطيط العمارة ال�سكنية احلاجيات
املتجدّدة لتلك الأ�سرة .تبعا لهذا التطور ،برزت يف مدننا
�أمناط معمارية جديدة خلقت القطيعة مع املوروث و�أجربت
�أحيانا ال�ساكن على ترك تقاليده للت�أقلم مع تلك العمارة
بكل ما يف ذلك من ق�سر لأن التقاليد ال�سكنية بطيئة التط ّور
مثلها مثل التقاليد الغذائية ورمبا عك�س تقاليد اللبا�س .هنا،

حريّ �أن نت�ساءل :هل نتخ ّلى ب�صفة ال رجعة فيها عن ذلك
املوروث املعماري الذي �أثبت جدواه طيلة قرون مبا ميتاز
به من �إمكانات �إن�شائية وما يكتنفه من مرجع ّيات ثقافية؟
من امل�ؤكد �أن ترك الأمناط املعمارية التقليدية يعني ظهور
�أمناط حديثة ،لكن ملا نزعت العمارة احلديثة نحو عاملية
تو�صلت �إليه
الأمناط وتوحيدها ،وبحكم اعتمادها على ما ّ
التكنولوجيات احلديثة يف ميدان الإن�شاء وبالتايل التخطيط
الذي تتح ّكم فيه ابتكارات املعماريني وميوالتهم ،فهي قد
ف�سخت يف احلقيقة الت�سل�سل التاريخي ونفت االنتماء والهوية،
كما انف�صلت يف الآن نف�سه عن املحيط الذي ن�ش�أت فيه ،فهل
يجوز �أن نبني كيفما اتفق وحيثما كان؟
ين ّم امل�شهد املعماري اليوم يف تون�س عن حرية كبرية
وانف�صام بني االنتماء واالنتفاء ،فهل تعك�س العمارة ما
قد يحمله املجتمع من تناق�ضات ثقافية؟ هل نعي�ش اليوم
ونتح�س�س
فرتة خما�ض وبحث ،نتل ّم�س من خاللها الطريق
ّ
النمط املعماري املالئم ل�سلوكياتنا وممار�ساتنا ال�سكنية يف
الوقت الراهن؟ �إنه و�ضع غري مريح حتما ،فهل جمتمعنا
على هذا القدر من ه�شا�شة االنتماء حتى تزعزعه التح ّوالت
الثقافية التي ي�شهدها العامل بر ّمته؟
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مواد البناء التراثية

يف املنطقة الشرقية (نموذجا)
جالل خالد الهارون
كاتب من السعودية

في السنوات القليلة الماضية تحول موضوع االهتمام بالتراث العمراني في دول مجلس التعاون
الخليجي من اهتمام فردي عشوائي الى اهتمام مؤسسي منظم ،وفي ظل هذا التحول النوعي أصبح
لزاما على مؤسسات التراث العمراني الرسمية وشبه الرسمية دراسة طرق وأساليب البناء التقليدية
بشكل علمي ومنهجي مفصل بكل أبعاده الفنية والعلمية مع الحرص على تدريب الكوادر الهندسية
والفنية العاملة لديها تدريبا كافيا يمكنهم من اتخاذ القرارات الهندسية الصحيحة أثناء ممارسة أعمال
الترميم والصيانة والتجديد لمباني التراث وتأدية األعمال األخرى اإلضافية المطلوبة والتي منها تثقيف
المجتمع وتدريبهم وتقديم االستشارة لهم ،ويقع العبء األكبر هنا على مؤسسات التراث العمراني في
المملكة العربية السعودية نظرا التساع الرقعة الجغرافية والتنوع الكبير في طرق وأساليب البناء فيها.
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وفي هذه الدراسة سنركز على مادتي (الجص) و(النورة)
المستخدمة بشكل رئيسي في مباني التراث العمراني في
المنطقة الشرقية “كنموذج” لتوضيح أهمية دراسة البعد التاريخي
والعلمي لمختلف مواد البناء التراثية األخرى في المملكة العربية
السعودية ،وسوف نتطرق أيضا في هذا البحث الى طرق استخراج
وتصنيع واستخدام هذه المواد وآلية تفاعل االنسان بمحيطة
الطبيعي وكيف استطاع استغالل وتطوير الموارد األولية المتاحة.

•البعد احل�ضاري ملادة الطني:
البناء با�ستخدام اجل�ص والنورة ما هو �إال نوع من �أنواع
البناء بالطني ،ويف اعتقادي ب�أن معرفة �سكان (العامل القدمي)
جزيرة العرب والعراق وال�شام وم�صر مبادة الطني وطرق
حت�ضريه وا�ستخداماته املختلفة قدمي جدا قدم وجود
احل�ضارة الب�شرية ذاتها حيث �أثبتت احلفريات الأثرية
املختلفة التي تعود �إلى الفرتة املمتدة �إلى الألف الثالث قبل
امليالد( )1ب�أن �سكان �سواحل �شرق اجلزيرة العربية ا�ستخدموا
مادة “الطني” ب�شكل وا�سع يف ت�شييد امل�ساكن واملعابد و�أ�سوار
املدن و�صنعوا من الطني خمتلف الأدوات الب�سيطة اليومية
امل�ستخدمة حلفظ وتناول الغذاء ومل يقت�صر ا�ستخدام الطني
خالل تلك الفرتة على هذا احلد بل جتاوزه �إلى درجة �أنهم
ا�ستخدموا الألواح والرقم الطينية كبديل للورق احلديث فقد
�صنع االن�سان الأول من الطني �ألواحا كبرية و�أرقاما �صغرية
يكتب وير�سم عليها �أفكاره ومعتقداته ،وهذا الو�صف جنده
مثبتا يف الكثري من �سور و�آيات }القران العظيم{ قال تعالى
الَ ْل َوا ِح مِ ن ُك ِّل
خماطبا مو�سى عليه ال�سالمَ } :و َك َت ْب َنا َل ُه فيِ ْ أ
ْ
َ�ش ْي ٍء َّم ْوعِ َظ ًة َو َت ْف ِ�صيلاً ِّل ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َف ُخ ْذهَا ِب ُق َّو ٍة َو�أ ُم ْر َق ْوم ََك
َي�أْ ُخ ُذوا ِب َ�أ ْح َ�س ِنهَا َ�س�أُرِي ُك ْم دَا َر ا ْل َفا�سِ ِق َ
ني{( ،)2كما �أثبتت لنا
املكت�شفات الأثرية القدمية ب�أن االن�سان ومنذ فجر احل�ضارة
ابتكر طرقا و�أ�ساليب متعددة لتح�سني اخل�صائ�ص الفيزيائية
والكيميائية للمنتجات الطينية عن طريق الإ�ضافة واخللط
واحلرق ،وتفيد بع�ض امل�صادر التاريخية ب�أن مادة «اجل�ص»
الطينية ا�ستعملت بغر�ض البناء يف منطقة �شرق اجلزيرة
العربية منذ خم�سة �آالف �سنة على �أقل تقدير حيث عرث على
العديد من القبور التلية املبطنة بهذه املادة (.)3

•اجل�ص يف اللغة:
اجل�ص وتنطق يف اللهجة اخلليجية الدارجة «ي�ص» بقلب
حرف اجليم �إلى ياء ،ويف ل�سان العرب «اجلِ ُّ�ص» الذي ُي ْطلى
به وهو معرب قال ابن دريد هو اجلِ ُّ�ص ومل ُي َقل ا َ
�ص
جل ّ

ولي�س اجلِ ُّ�ص بعربي وهو من كالم العجم ،واال�سم العلمي
ملادة “اجل�ص” هو (اجلب�س) ويعتقد ب�أن الإغريق هم
�أول من �أطلق ا�سم اجلب�س على هذه املادة ()Gypsum
ويف اللغة الإغريقية تتكون هذه الكلمة من مقطعني
( )Geوتعني الأر�ض و( )epsumوتعني �صنع ال�شيء
عن طريق خلطه �أو طبخه ( ،)4ونظرا ال�ستخدام الإغريق
للكلمة ( )Geهنا مبعنى الأر�ض لذا ف�إن هناك احتماال
كبريا �أن يكون �أ�صل كلمة (ج�ص) �أ�صيال يف ل�سان العرب
ومل ي�صل اليهم عن طريق الإغريق ولكن و�صلهم عن
طريق انتمائهم العرقي لل�شعوب ال�سامية ال�سابقة لهم
�سكان بالد ما بني النهريني وجزيرة العرب الأراميني
والكنعانيني والفينيقيني امل�ؤ�س�سني للح�ضارات ال�سابقة
حل�ضارة الإغريق حيث �أن كلمة ( )Geيف لغة تلك
ال�شعوب ال�سامية القدمية هي �آلهة �أنثى وهي حتديدا
الأر�ض وقد �شكلت مع (�آن) وهو �إله ذكر فكرة ابتداء
ن�ش�أة احلياة على االر�ض(.)5

•وجود اجل�ص يف الطبيعة:
اجل�ص (اجلب�س) نوع من �أنواع احلجر اجلريي املنت�شر ب�شكل
كبري يف منطقة �شرق اجلزيرة العربية وهو يتكون من كربيتات
الكل�سيوم املائية و�صيغته الكيميائية (،)CaSO4.2H2O
ويوجد اجل�ص عادة يف حالته الطبيعية حتت �سطح الأر�ض
مبا�شرة على هيئة �صل�صال �أو حجر جريي نتيجة لعملية
تبخر املاء املالح( ،)6وهو موجود بكرثة يف جزيرة احلد قرب
ميناء العجري( )7ويف جزيرة تاروت قرب القطيف( )8ويف �أرا�ضي
�شبة جزيرة قطر يف الوكري واخلور و�سمي�سمة وفويرط ( )9ويف
جزر حوار( )10ويف جزيرة البحرين يوجد يف منطقة ال�صخري
واللوزي ومدينة حمد ومنطقة عوايل ( ،)11ونظرا لالنت�شار
الوا�سع ملادة اجل�ص يف �سواحل �شرق اجلزيرة العربية فقد
كان من ال�سهل العثور عليه عادة �ضمن حدود املدن والقرى
الرتاثية ،وهذا االنت�شار جعل من اجل�ص مادة �أ�سا�سية
و�ضرورية يف عملية البناء.
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�صورة رقم (� :)1أكوام من حجر اجل�ص �أمام «قلعة القطيف» معدة للإحراق (.)13

•الطريقة التقليدية ل�صناعة اجل�ص:
يف البداية جتمع عروق وبلورات اجل�ص (اجلب�س) من
حتت �سطح الأر�ض وتقطع على �شكل �صفائح كبرية ومن ثم
تنقل على ظهور احلمري �إلى مواقع البناء وهناك يتم تك�سري
احلجارة �إلى قطع ال يزيد حجمها عن ثالث بو�صات حتى
ي�أخذ اجلب�س ن�صيبا جيدا من احلرارة ،وبعد ذلك تفر�ش
حجارة اجلب�س على هيئة �أكوام وحتاط بكمية جيدة من خ�شب
جذوع النخيل كما يف ال�صورة رقم ( )1وبعد ذلك يتم �إ�شعال
النار ،وجاء يف �أحد امل�صادر �أن �أكوام حجارة اجل�ص تر�ص على
�شكل طبقات تف�صل بينها طبقة من اخل�شب و�صوال �إلى قمة
الهرم وبعد ذلك ت�شعل النار يف اخل�شب ،ويولد احرتاق اخل�شب
حرارة ت�صل �إلى الدرجة املطلوبة لطرد املاء من اجلب�س وعادة
ما ت�ستغرق عملية احلرق يوما كامال.

( )H2Oاملوجودة يف اجلب�س �أ�صال ،و�إذا ما جتاوزت احلرارة
هذا الرقم ،ف�إن اجلب�س يفقد كل املاء املوجود فيه ،فيتحول الى
مادة جديدة ( )CaSO4ويف هذه احلالة ،ف�إن �إعادة املاء �إلى
اجلب�س ت�صبح �شبه م�ستحيلة وي�سمى اجلب�س يف هذه احلالة
جب�سا حمروقا �أو ميتا(.)12
وعندما يتحول اخل�شب �إلى رماد من جراء احرتاقه،
تت�ساقط �صخور اجلب�س اله�شة ،ثم يقوم عدد من الرجال
ب�ضرب احلجارة اله�شة مبدار�س من خ�شب ل�سحقة .وبعد ذلك
يتم جتميع وفرز احلجارة امل�سحوقة يف �أوان خا�صة ال�ستخراج
الأج�سام ال�صلبة منها ويف النهاية ينتج لنا م�سحوق ناعم جاهز
لال�ستعمال عندما يخلط هذا امل�سحوق باملاء ي�صبح اخلليط
كالإ�سمنت ي�ستخدم يف �أعمال البناء وخ�صو�صا مل�سح اجلدران
وتك�سية الأ�سقف(.)14

•مميزات وا�ستخدامات مادة اجل�ص:

وي�شرتط �أثناء عملية حرق «اجل�ص» �أن ال تقل درجة
احلرارة عن  100درجة مئوية و�أال ترتفع درجة احلرارة عن
ا�ستخدمت مادة اجل�ص املحلي قدميا كمونة للربط بني
 190درجة مئوية وذلك بهدف التخل�ص من ثالثة �أرباع املاء احلجارة امل�ستخدمة يف بناء اجلدران وكمادة ليا�سة (بال�سرت)
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�صورة رقم (« :)2قلعة القطيف» طريقة طحن حجر اجل�ص (.)15

لتك�سية جدران و�أ�سقف امل�ساكن وامل�ساجد والقالع والق�صور
والأبراج من الداخل واخلارج وهذا �أك�سبها مزيدا من القوة
وجعل �أ�سطحها النهائية �أكرث ا�ستواء ونعومة ،وي�ستخدم
اجل�ص �أي�ضا يف عمل الألواح التي تنق�ش عليها الزخارف التي
كانت تزين الكثري من مباين الرتاث العمراين يف املنطقة
ال�شرقية كما �أن مادة اجل�ص تتميز بقوة التما�سك ومقاومة
احلريق و�سهولة الت�شكيل وجمال املنظر وعدم التف�سخ
مبالم�سة املاء لذا ف�إن ا�ستخدام اجل�ص «اجلب�س» لتغطية
الطني الطبيعي �أمر هام جدا وذلك لكي يقف كطبقة عازلة
بينه وبني املطر .ومن �أهم خ�صائ�ص اجل�ص �أي�ضا مقدرته
الكبرية على امت�صا�ص وتخزين املاء والرطوبة من الهواء
وهذا ي�ساعد كثريا يف عملية تربيد وتلطيف هواء الغرف
يف امل�ساكن التقليدية ،ويرتاوح العمر االفرتا�ضي للمباين
اجل�صية يف الظروف االعتيادية من قرن �إلى قرن ون�صف،
ومن اجلدير بالذكر ب�أن هناك مادة تراثية �أخرى كانت
ت�صنع وت�ستخدم بهدف حت�سني خ�صائ�ص مادة اجل�ص وهذا
املادة ت�سمى النورة.

•مادة النورة:
وهي مادة ت�صنع من حجر الكل�س وكانت يف املا�ضي ت�ستخدم
كطالء تدهن به اجلدران اجل�صية وهياكل ال�سفن ال�شراعية
خا�صة الأجزاء التي يغمرها ماء البحر ويعرف النورة عند
البحارة با�سم «الهج” وتنطق باجليم الفار�سية ( ،)16وت�ستخدم
النورة �أحيانا يف بع�ض �سواحل �شرق اجلزيرة العربية كمونة
للرابط بني حجارة البناء ولكن يبقى اال�ستخدام ال�شائع
لهذه املادة كطالء �أو مادة ت�ضاف بن�سب معينة �إلى اجل�ص
بهدف حت�سني خ�صائ�صه الفيزيائية والكيميائية بحيث ترفع
من مقاومة اجل�ص للماء ومتنع حدوث الت�شققات ال�شعرية
فيه ،كما �أن مادة النورة ت�ساعد على �إ�ضفاء اللون الأبي�ض
النا�صع على جدران الغرف و�إيجاد �أ�سطح �أكرث نعومة ،ومن
اجلدير بالذكر هنا �أن اال�سمنت االبي�ض احلديث هو البديل
احلايل ملادة النورة الرتاثية وهو مادة مطورة عنه م�ضاف
�إليه جمموعة من الأكا�سيد مثل �أك�سيد الأملنيوم بهدف زيادة
�سرعة الت�صلب (.)17
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ال�صورة رقم (� :)3أحد �أفران النورة يف منطقة عايل مبملكة البحرين(.)20

•�صناعة النورة:
ال تختلف طريقة �صناعة النورة عن �صناعة اجل�ص التي
�سبق �شرحها ولكن االختالف الوحيد هو يف نوع احلجارة
امل�ستخدمة ودرجة حرارة احلرق والإطفاء باملاء حيث �أن النورة
ت�صنع من �صخور كل�سية تقطع من �أماكن خمتلفة مل ت�سعفني
امل�صادر �إلى حتديد مواقعها ،ولكن احلجارة تو�ضع بعد
تقطيعها يف الأفران وحترق ملدة ثمان �ساعات ،وبعد �أن تخمد
�أل�سنة اللهب وتنطفئ النار ي�صب ماء على الكتل املحرتقة
التي تبد�أ بالت�شقق ملالم�ستها للماء وتتفتت وبعد ذلك ت�ؤخذ
القطع ال�صغرية وت�ضرب بوا�سطة مدار�س خ�شبية الى �أن
يتكون م�سحوق ناعم ثم ينخل هذا امل�سحوق وي�صبح جاهزا
لال�ستخدام ( )18ونح�صل على النورة وفق املعادلة التالية:
جري حي  +ثاين اك�سيد الكربون
CoCO3 (700900-)dge. = CaO+CO2
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وبعد �إ�ضافة املاء الى اجلري بطرق الر�ش يتحول �أك�سيد
الكال�سيوم الى هيدروك�سيد الكال�سيوم ويف منطقة عايل
مبملكة البحرين ا�ستخدمت مباين القبور التلية ك�أفران
للح�صول على درجة احلرارة املطلوبة ل�صناعة النورة وتذكر
الباحثة االجنليزية “اجنال كالرك» �أن مادة النورة كانت
ت�صنع يف منطقة عايل يف البحرين ثم ت�صدر بعد ذلك �إلى
مدينة الدمام واخلرب يف اململكة العربية ال�سعودية لكي
ت�ستخدم يف عملية البناء (.)19

•الفحو�صات والتحاليل:
من ال�ضروري جدا اال�ستعانة بالأ�ساليب العلمية
احلديثة �أي�ضا لفح�ص وحتليل مواد البناء املكونة لأي مبنى
تراثي عمراين قبل �إجراء �أي عملية ترميم �أو �صيانة �أو
�إعادة بناء ملا لذلك من �أهمية كربى يف التعرف على املكونات
الأ�سا�سية ملواد البناء وحتديد ن�سب ومكونات اخللط �سواء
كانت تلك املواد حجارة �أو مونة �أو طبقات تك�سية ووفقا

�صورة رقم ( :)4ا�ستخدام امليكرو�سكوب االلكرتوين املا�سح يو�ضح عينة مالط (.)22

لبع�ض امل�صادر( )21التي �أتيح يل االطالع عليها ف�إن عملية
الفح�ص تتم عادة ب�أخذ عدد من العينات الع�شوائية من
خمتلف مواد البناء امل�ستخدمة يف املواقع الرتاثية وتتم
درا�ستها ب�إجراء االختبارات التالية:
حيود الأ�شعة ال�سينية
(:)X-Ray Diffraction Analysis

وهو �أ�سلوب غري متلف ملادة البناء وميكن من خالله
التعرف على مكونات املواد املتبلورة يف �صورة مركبات.
التحليل الكيميائي
(:)Chemical Analysis

وهو �أ�سلوب ي�ستخدم لتحديد بع�ض �أكا�سيد العنا�صر
الرئي�سية ملعرفة مكونات كل من املونة وطبقات التك�سية
و�أحجار البناء ،وكذلك حتديد ال�شوائب التي توجد بن�سب
�شحيحة مما يجعل من ال�صعب حتديدها بالطرق الأخرى.

الدرا�سة البرتوجرافية
(:)Petrographic Studies

ويتم ذلك عن طريق فح�ص قطاعات رقيقة لعينات ممثلة
لكل من املونة وطبقات التك�سية وكذلك �أحجار البناء امل�ستخدمة
يف املواقع قيد الدرا�سة با�ستخدام امليكرو�سكوب امل�ستقطب.

•جتارب �سابقة لآلية البناء باجل�ص والنورة:

()23

يف م�شروع �إعادة بناء بيت ال�شيخ �سعيد �آل مكتوم ا�ستخدمت
املواد التالية:
احلجارة البحرية لعمل املداميك.
اال�سمنت الأبي�ض ل�صف احلجارة.
اجل�ص «اجلب�س» املخلوط لطبقة البال�سرت اخل�شن
الأ�سا�سية للجدران اخلارجية والناعم لطبقة البال�سرت
النهائية يف داخل الغرف.
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وقد �أجريت جتارب عديدة على نوع البال�سرت اخلارجي
«اجل�ص» حتى مت التو�صل �إلى خليط قريب جدا يف ال�شكل
واللون القدمي ،وا�ستطاعوا احل�صول على ال�شكل القدمي
وذلك بدون ا�ستخدام �أي �آلة واالقت�صار على العمل اليدوي
فقط يف عملية البال�سرت ومت �ضبط اللون القدمي ب�إح�ضار
نوع من الرمل من �إمارة ر�أ�س اخليمة �أحمر اللون �.أما بالن�سبة
للبال�سرت الداخلي فلم يكن هناك م�شكلة اذ ا�ستخدموا مادة
( )CON MIXوهي عبارة عن خماليط جاهزة من اجل�ص
والرمل واال�سمنت الأبي�ض يتم ت�صنيعه يف �إمارة ال�شارقة.

•�أهم النتائج والتو�صيات:
 - 1ات�ضح لنا من خالل هذه الدرا�سة �أن مادة اجل�ص
والنورة هي مواد البناء الأ�سا�سية امل�ستخدمة قدميا كمونة
وتك�سية للجدران والأ�سقف امل�ستخدمة يف مباين الرتاث
العمراين يف املنطقة ال�شرقية قدميا.
 - 2ات�ضح لنا من خالل هذه الدرا�سة �أن املواد البديلة
ملواد البناء الرتاثية يف املنطقة ال�شرقية هي مادة اجلب�س
والإ�سمنت الأبي�ض.
 - 3ات�ضح لنا من خالل درا�سة الطريقة التقليدية لعملية
�صناعة مواد البناء الرتاثية يف املنطقة ال�شرقية �أن مهند�سي
ومقاويل الرتاث العمراين يف خمتلف القطاعات احلكومية
والأهلية بحاجة ما�سة الى دورات تدريبية تخ�ص�صية بهدف
التعرف على مواد البناء الرتاثية وطرق فح�صها يف املنطقة
ال�شرقية وباقي مدن اململكة العربية ال�سعودية.
 - 4تو�صي هذه الدرا�سة كلية العمارة والتخطيط وكلية
الهند�سة بجامعة الدمام وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
ب�أهمية التو�سع يف درا�سة مادة اجلب�س ومادة الكل�س وبحث
جدوى البناء بهذه املواد وفر�ص التطوير املمكنة.
 - 5تو�صي هذه الدرا�سة ب�أهمية ح�صر كافة املواقع
التي يوجد بها حجر اجلري وحجر الكل�س يف اململكة العربية
ال�سعودية.
 - 6وفقا للروايات ال�شفهية ف�إن اجل�ص له �أكرث من نوع
(عادي و�صاروي وخكري) ولكن يف هذه الدرا�سة مل نتمكن من
التعرف على الفوارق بني كل هذه الأنواع لذا نو�صي بدرا�ستها.
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إطاللة على جديد إصدارات
التراث َّ
ُّ
الشعبي العربي
السورية)
( الجمهورية العربية ُّ

عبد محمد بركو
كاتب من سوريا

شهدت مكتبة التراث َّ
السورية في العقد األول من القرن الحادي
الشعبي في الجمهورية العربية ُّ
والعشرين نهضة تراثية هامة فيما يتعلق بإصدارات التراث َّ
وتوسع عمليات البحث التراثي
الشعبي
ُّ
الميداني ونشرها بالمقارنة مع العقدين األخيرين من القرن العشرين الذين شهدا ركودًا في أبحاث التراث
َّ
الشعبي ،والسيما في جانبه الميداني وانحسارًا واضحًا في إصداراته.
َّ
ولعل ما ساعد على تزايد اإلصدارات التراثية َّ
الشعبية إحداث مديرية خاصة بالتُّ راث ّ
الشعبي تابعة
لوزارة الثقافة ،حيث ساهمت بطباعة بعض األبحاث ،كما انبرى الباحثون لطباعة مؤ ّلفاتهم التراثية في
مطابع خاصة على نفقتهم الخاصة.
وفيما يلي نقدم إطاللة على أهم اإلصدارات َّ
الشعبية األخيرة ،ونظرًا لكثرة هذه اإلصدارات وأهميتها
أعتقد بأنه من المفيد نشرها في حلقتين.
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زغاريد األعراس في بالد الشام

�ضمن �سل�سلة من�شورات م�شروع حفظ الرتاث َّ
ال�شعبي يف �سوريا �صدر حديثا
للدكتورة « كارين �صادر» بحث �أكادميي ميداين متكامل حمل عنوان « زغاريد
الأعرا�س يف بالد ال�شام» .
تقول الباحثة يف مقدّمة الكتاب عن �سبب اهتمامها بهذا البحث « :يرجع
�سبب اهتمامي مبو�ضوع الزغرودة /الزلغوطة ،وت�شنيف �أذين لكل �سيدة عجوز
ال تزال حتمل يف ذاكرتها خمزوناً ولو �ضئي ً
ال ومكرراً من الزغاريد ،لأ َّن هذا
النوع من الكالم الفرح املغ َّنى بد�أ بالتبخر من ذاكرتنا ب�سبب حياة املدينة
املزدحمة واملت�سارعة ،ولهذا وجب جمع هذه الزغاريد وتوثيقها من
�أفواه املع ِّمرات من الن�سوة » ( �ص.)10
وعن زمن الزغاريد تقول الباحثة «�أ َّما زمن
الزغرودة فهو قدمي وجمهول ،وقد حملته �إلينا
الفرحة من عر�س �إلى عر�س على منت ذواكر
ن�سوية حافظة .و�أل�سنة الفظة حتى و�صل �إلينا يف
قرننا احلادي والع�شرين » ( �ص.)12
وجعلت الباحثة الزغاريد التي جمعتها يف �ستة �أق�سام بح�سب �شخ�صيات
�أ�صحاب الفرح ف�أدرجت يف الق�سم الأول الزغاريد التي تقال يف العرو�س،
و�أدرجت يف الف�صل الثالث كما تقوله والدة العري�س،والرابع كما يقال لأهل
العرو�سني ،واخلام�س ملا يقال للأخوة والأ�شابني ،وختمت بق�سم �أخري خا�ص
موجه للعامة.
مبا هو َّ
ي�سجل لهذه الباحثة �أنها بد�أت ف�صول كتابها بدرا�سة مقارنة خمت�صرة
وما ّ
عن الزغاريد يف بع�ض �أقطار الوطن العربي .
وع َّرفت الزغرودة بقولها  « :هي الأغاين ال ِّن�سوية التي ترافق الفرح ،ومنها

التراث َّ
إطاللة على جديد إصدارات ُّ
الشعبي العربي
السورية)
( الجمهورية العربية ُّ
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موجه للعرو�س والعري�س ،ومنها ما هو موجه للأهل ،وهم تت�ضمن
ما هو َّ
مدح اجلمال واالخالق» ( �ص .)29
ومن �أهم الزغاريد َّ
ال�شامية القدمية التي تقال عندما تبد�أ الن�سوة
بتم�شيط العرو�س:
�آويها يا �شعر فالنة يا ق�صاقي�ص الذهـب
�آويها يا �شعر فالنة �شافهم العري�س وقلب
�آويـها يا �شع ـ ــر فالن ـ ـ ــة طول طول
�آويها يا �شعـ ــر فالنــة يا بنت الأ�صول (�ص . )20
ومن الزغاريد َّ
ال�شامية يف و�صف حما�سن العرو�س:
�آويها يا فم على العرو�س يا خامت �سليم ـ ــان
�آويها يا �أ�سنان العرو�س يا لولو ومرج ـ ــان �آويها يا �أ�سنان على العرو�س
ياعنق غزالن
�آويها يا �صدر على العرو�س يا بالط رخام
يل يل يل يل لي�ش (�ص.)88
ومن الزغاريد َّ
ال�شامية التي تقال يف و�صف العري�س وقوته وكرمه:
�آويها يا عريـ ــ�س يا بطـ ـ ـ ــل املي ـ ــادين
�آويها يا مف ّرق العي�ش يا مطــعم امل�ســاكني
�آويها �أنت وعرو�سك زوج �أقمار على خمدة
�آويها يف ميزان اجلمال �أنت عني وهي عني
يل يل يل يل لي�ش (�ص . )115
والكتاب هو الأول من نوعه يف زغاريد الأعرا�س َّ
ال�شامية ،يقع يف
(� 248صفحة) من القطع املتو�سط .
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األهزوجة َّ
الشعبية في إدلب:

ال�شعبية مع �أخواتها الأغاين َّ
ت�شكل الأهزوجة َّ
ال�شعبية الأخرى
جانباً هاماً من جوانب الرتاث َّ
ال�شعبي ،ويف هذا املو�ضوع �صدر كتاب
الباحث عبد احلميد م�شلح « الأغنية َّ
ال�شعبية يف �إدلب» عن الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب.
يقول الباحث يف مقدّمة الكتاب «�س�أحتدث عن الأهزوجة
معتمداً على نف�سي ومبا �أحتفظ من خمزون �شعبي
عن حمافظتي �إدلب �أو ًال وعن زمالئي و�أ�صدقائي
املنت�شرين يف �أرجاء املحافظة ،لأ َّن هذا الرتاث
هو جزء من تراث الأمة و�صورة م�صغرة
عنها» ( �ص .)11
•من الأهازيج التي تقولها الأم
عند والدة ابنتها:
الــحمد هلل

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اهلل

زال ال ـ ـ ـ ــهم

�إن �شــاء اهلل

ومو�س ـ ـ ـ ـ ــى

نـ ـ ـ ــاجــا ربــه

وجانا الفرح من عند اهلل ( �ص.)14
•ثم يبادر �أهل الزوج بالتهنئة لكنتهم حمداً على �سالمتها بقولهم:
�شع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك

املـ ــد ّل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدودك

املـ ــراي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحمد اهلل

ي ــا رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ما خليت من بني ال�صبايا (�ص.) 14

التراث َّ
إطاللة على جديد إصدارات ُّ
الشعبي العربي
السورية)
( الجمهورية العربية ُّ
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•ومن �أهازيج حفلة اخلطبة:
�أبو العرو�س �ضفنا منزلك �ضفنا
وعملت معنا معروف
ومعالقك من ذهب و�صحونك من ف�ضة
وعمرك طويل وال ينق�ص وال يفنى ( �ص.) 29
•ومن الأهازيج التي تقال يف ليلة احل ّنة (احلناء):
ع ــرو�س يا عــرو�س

ق ـ ـ ــومــي نحنيك ـ ــي

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـن ــا عـ ـ ـ ـ ــالل ــي

مـ ــثل عـ ــال ل ـ ـ ــيكي

�س ـ ـ ـ�ألت رب ال�سمـ ــا

يحـ ـ ــنن حنـ ـ ــانيكي

بح�ضن ابن عمك ي�شيلك ويرميك ( �ص .) 40
•ومن الأهازيج التي تقال يوم ز ّفة العرو�س:
ح�صنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

بيا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني

ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظـ ــرة

الب�ســات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني

ويا م�سبحة لولو بديات ال�سالطني ( �ص .)65
•ومن الأهازيج التي تقال يف العري�س:
زقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزق

الـع�صفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور

وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّتح

املنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور

وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري�سنا

�صغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــر

و�صلوا على ال َّر�سول ( �ص. )91
تي�سر من الرتاث
ويعترب هذا البحث حماولة جادة جلمع ما ّ
ال�شعبي ِّ
ال�شفاهي حول ( الأهزوجة َّ
َّ
ال�شعبية ) يف حمافظة �إدلب
الذي ّظل بعيداً عن اهتمام الباحثني ،حفظاً ودر�ساً وتدويناً.
يقع الكتاب يف (� 110صفحات) من القطع املتو�سط.
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البيمارستانات في دمشق

تعترب البيمار�ستانات من �أهم معامل الرتاث َّ
ال�شعبي العربي ،حيث
كانت مراكز �إ�شعاع ح�ضاري ،انبثقت عن احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،فكان
البيمار�ستان ال ّنوري يف دم�شق �أول بيمار�ستان ( م�شفى ) يف العامل �أجمع.
حول هذا املو�ضوع الرتاثي الهام ك ّر�ست الباحثة «�إلهام عزيز حمفوظ
ال�صادر حديثاً يف دم�شق والذي
«كتابها املو�سوم (( البيمار�ستانات يف دم�شق )) َّ
�سنتناوله يف هذا العر�ض :
الف�صل الأول
البيمار�ستانات من روائع الرتاث َّ
ال�شعبي العربي
•التعريف بالبيمار�ستان:
كلمة بيمار�ستان فار�سية ومعناها دار املر�ضى ـ بيمار
(مري�ض) ـ �ستان ( دار ) ،وقد اختلط ا�ستخدام كلمة
ال�صحي وحيناً مب�ست�شفى
بيمار�ستان فت�أتي حيناً مبعنى امل�ست�شفى ِّ
املجانني �إ َّال �أ َّن البيمار�ستانات كانت قد �أن�شئت لتحقيق ثالثة �أهداف هي:
 -1عالج املر�ضى بكل حاالتهم (باطنية ـ ك�سور ـ �أمرا�ض عينية  ..الخ)
الطب
 -2تعليم ّ
-3التطوير والبحث العلمي ،وكانت مك ّر�سة خلدمة املجتمع وهي حق
للجميع ،للو�ضيع وامللك واململوك واجلندي والأمري والرجال والن�ساء على
ح ٍّد �سواء (�ص .)33

http://www.panoramio.com/photo/4021296

•�أنواع البيمار�ستانات:
ق�سمت امل�ؤ ّلفة البيمار�ستانات �إلى نوعني:
ّ
البيمار�ستانات املتنقلة:
وكانت �أول امل�ست�شفيات يف الإ�سالم وهي امل�ست�شفيات احلربية املتنقلة،
وال�سالم) هو �أول من
و ُذكر �أ َّن ال َّنبي (عليه وعلى �آله و�أ�صحابه �أف�ضل َّ
ال�صالة َّ
�أمر بامل�ست�شفى احلربي املتنقل.

التراث َّ
إطاللة على جديد إصدارات ُّ
الشعبي العربي
السورية)
( الجمهورية العربية ُّ
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•البيمار�ستان املحمول:
وهو الذي ُينقل من مكان �إلى مكان بح�سب الظروف
والأمرا�ض ،يعالج املر�ضى يف الأماكن النائية املنقطعة� ،أو
التي يتف�شى فيها وباء �أو مر�ض مفاجئ ،وعادة ما كانت هذه
البيمار�ستانات تحُ مل على ظهور اجلِمال والدواب ،وهناك
بيمار�ستان الإ�سعاف ( يقام يف منا�سبة التجمعات العامة مثل
�صالة اجلمعة ،الأعياد ،املوا�سم).
وقد روي �أ َّن البيمار�ستان الذي كان ي�صحب جي�ش
ال�سلجوقي ،كان قوامه �أربعني جم ً
ال،
ال�سلطان حممود َّ
وكان ير�أ�سه عبيد اهلل بن املظفر الباهلي وهو من البارعني
ب�صناعة الطب.
•البيمار�ستانات الثابتة:
وه���ي البيمار�ستان���ات العام���ة ،وبيمار�ستان���ات ال�سج���ون،
وبيمار�ستانات املدار�س وبيمار�ستانات الق�صور ( �ص .)34
•البيمار�ستانات اخلا�صة:
وهي بيمار�ستانات دوراملجانني ،والدور املخ�ص�صة
لذوي العاهات من اجلذام كمجذمة الوليد بن عبد امللك
يف دم�شق (88هـ7،7م) وال�ضعف العقلي كالبيمار�ستان
الأرغوين بحلب (557ه ـ ) ،حيث كان عالج الأمرا�ض
الع�صبية والنف�سية عن طريق املو�سيقى والغناء و�صوت
الناي الرقراق ومنظر ال َّزهر البهيج والرتاتيل الدِّينية
من القر�آن الكرمي (�ص.)36
•وكانت البيمار�ستانات مزودة بـ :
• ال�صيدلية:
وت�س َّمى �شرابخاناه وهي لفظة فار�سية معناها:
بيت ال�شراب ،وفيها كل �أنواع الأ�شربة (املحاليل الطبية
امل�ستخل�صة من الأع�شاب) واملعاجني النفي�سة واملرب ّيات

180

جديد النشر

الفاخرة و�أ�صناف الأدوية الع�شبية والع�سل والعطريات.ومن
�أهم البيمار�ستانات يف دم�شق:
•جمذمة الوليد بن عبد امللك:
روى البالذري� ،أ َّن �أول من �أقام جمذمة هو الوليد بن
عبد امللك بالقرب من باب �شرقي ، ،وكانت الرعاية الطبية يف
زمن اخلليفة الوليد متمثلة يف و�ضع ت�شريع خا�ص مبعاجلة
الفقراء املجانية وجلميع الفقراء واملحتاجني ،كما و�ضع
ال�سارية
ت�شريعاً خا�صاً مبنع اختالط امل�صابني بالأمرا�ض َّ
ال�ساملني للوقاية من انت�شار الأوبئة (�ص.)44
بغريهم من الأًحياء َّ
البيمار�ستان الدَّقاقي(495هـ ):
ويقال له البيمار�ستان العتيق ،وال�صغري .ويقع هذا
البيمار�ستان يف املنطقة اجلنوبية الغربية من اجلدار الغربي
للجامع الأموي ،وورد ا�سمه يف حوادث تعود ل�سنة  363هـ
ون�سب �أي�ضاً �إلى �شم�س امللوك دقاق بن تت�ش ،و�أن ارتباط ا�سمه
وجدَّده و�أجرى
و�سعه َ
بالبيمار�ستان يجعلنا منيل �إلى القول �أنه َّ
�أوقافه وبالتايل ت�صح ن�سبته �إليه لهذا ال�سبب واعتبار تاريخ
بنائه يعود �إلى �سنة  495هـ و�س ِّمي بدار ال�شفاء (�ص.)46
البيمار�ستان النوري الكبري:
بني هذا البيمار�ستان �سنة 549هـ1154/م ال�سلطان
العادل نور الدين الزنكي ،ويقع �ضمن منطقة دم�شق
القدمية يف الزقاق امل�س َّمى با�سمه ( زقاق املار�ستان )  ،وهذا
الزقاق يتف َّرع عن �سوق احلميدية قرب اجلامع الأموي.
و�أخرياً لقد �أجادت الباحثة «�إلهام عزيز حمفوظ» تقدمي
عر�ض تاريخي �شامل عن بيمار�ستانات دم�شق ،و�إن كانت قد
توقفت وقفة مطولة عند البيمار�ستان ال ُّنوري ،كما زودت
كتابها بال�صور والر�سوم التو�ضيحية املنا�سبة.

من عادات وتقاليد مدينة تدمر

ال�سورية للكتاب مل�ؤلفه الأ�ستاذ
�صدر هذا الكتاب عن الهيئة العامة ُّ
الباحث «�أحمد مثقال ق�شعم» ويت�ضمن درا�سة توثيقية هامة لبع�ض العادات
والتقاليد يف مدينة تدمر والتي �أخذ الع�صر املت�سارع يق�ضمها واحدة تلو
الأخرى ،وميحو خ�صو�صيات املجتمعات ومورثاتها .
•ويت�ألف الكتاب من الأبواب التالية:
ـ العر�س التدمري .
ـ اال�ست�سقاء .
ـ الأكالت التدمرية
ـ الأحاجي والألغاز .
ال�صناعات َّ
ال�شعبية .
ـ �أغاين ترقي�ص الأطفال  .ـ ِّ
وقد و َّثق الباحث يف كتابه املواد الرتاثية ال�شفاهية ،فمن الأنا�شيد التي
يرددها �أبناء تدمر يف �سنوات اجلفاف جللب الأمطار:
ب ّلل ـ ـ ـ ـ ــي ب�شي ـ ـ ـ ــت راعين ـ ـ ــا
�أم ال ــغيث غ ــيثيـ ــنا
راعينا ح�سن اقرع
لو �سنتني ما يزرع ( �ص .)13
وكان الأطفال يتجولون على البيوت ويجمعون املواد الغذائية وهم
يرددون:
اللي تعطينا بالطب�شي ي�صبــح ولده ـ ـ ـ ـ ــا مي�شي
واللي تعطينا بالكا�سي
�أم حجول رقا�صي(.)13
ومن الأحاجي(الألغاز) التي كان يتداولها
ال َّتدمريون يف م�سامراتهم:
طـ ـ ــا�سة تـ ـ ـ ــرن ط ـ ــا�سة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــالبحـ ــر غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطا�سة
جـ ـ ـ ـ ــواتها ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ــو
وبراتها نحا�سة (�ص. )20
اجلواب :الرمانة.
ِّ
ومن الألعاب َّ
ال�شعبية ال َّتدمرية التي و َّثقها امل�ؤلف بالو�صف وال َّر�سم
وال�صورة :لعبة دندو�شة  ،ولعبة �سبع تيام  ،ولعبة الغمي�ضة  ،ولعبة اجلبة،
ُّ
ولعبة الدّكة ،ولعبة احليز ،ولعبة طاق طاق طاقية.
�أمالعبةف َّتحتالوردةالتييتقابلفيهاكلطفالنومي�سكانب�أيديبع�ضهما
البع�ض ،و�أ�صابع الأيدي مرفوعة �إلى الأعلى وهما يرددان هذه الأغنية:
ف ّتحت الوردة � ...س ّكرت الوردة  ...هون وردة  ...وهون وردة
دب الليلة (�ص.)113
دب الليلة ّ ...
ّ
يقع هذا الكتاب يف � 213صفحة من القطع املتو�سط  ،وهو من الإجنازات
الرتاثية الهامة للباحث �أحمد ق�شعم.

التراث َّ
إطاللة على جديد إصدارات ُّ
الشعبي العربي
السورية)
( الجمهورية العربية ُّ
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أغــانـي العتــابا والنـايل والســويحـلي
كنوز منسية من تراث الجزيرة والفرات

يف كتاب جديد هو الأول من نوعه على �صعيد الأدب َّ
ال�شعبي العربي
وتوثيقه ودرا�سته وفق مناهج علمية �صدر للباحث عبد حممد بركو ع�ضو
جلنة الرتاث َّ
ال�شعبي كتابه املو�سوم } �أغاين العتابا والنايل وال�سويحلي :ك ُّنوز
من�سية من تراث اجلزيرة والفرات { ،عن دار اليازجي بدم�شق بدعم من
م�ؤ�س�سة البابطني يف الكويت ،والكتاب ي�ستمد �أهميته من عدة عوامل ،منها:
1.1ي�شتمل على �أكرث من �ألف وخم�سمائة �أغنية �شعبية قدمية من �أغاين
العتابا والنايل وال�سويحلي ،وهذه الأغاين َّ
ال�شعبية هي حم�صلة
جهد ميداين كبري بذله الباحث بركو الذي �أم�ضى ما يقارب �أربع
�سنوات يف جمع هذه الأغاين من �أفواه املع ِّمرين وا َ
حلفظة وحتقيقها
َّ
ال�شيء الذي تعجز عن اجنازه فرق علمية متكاملة وهو ما
ي�سجل للباحث كاجناز ثقايف وعلمي وانرثبولوجي على
درجة كبرية من الأهمية.
2.2قدَّم الباحث لكتابه بكثري من الدِّرا�سات وال�شروحات،
وجاء حتقيق هذه امل�أثورات الغنائية على درجة عالية من املو�ضوعية
والر�صانة واال�ستنتاج و�سواها.
�3.3إنقاذ هذا الكم الهائل من الأغاين َّ
ال�شعبية الفراتية املن�سية
وحتقيقها و�شرحها وحفظها وتوثيقها ودر�سها لغوياً وفنياً
و�سيكولوجياً واجتماعيا .
4.4ومل يقت�صر الكتاب على اجلمع والتحقيق ك�سواه من كتب الرتاث
َّ
ال�شعبي ،بل جتاوزها �إلى الدِّرا�سة والبحث والتنظري لهذه الفنون
َّ
ال�شعبية الفراتية الغنائية العريقة .
https://1stcomesloveblog.files.wordpress.
com/201408//music-tree.jpg
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5.5الكتاب يت�ضمن تراث عربي �إقليمي �إن�ساين ولي�س تراثاً قطرياً،
ف�أغاين و�أ�شعار العتابا والنايل وال�سويحلي مت ِّثل الرتاث َّ
ال�شعبي
الغنائي يف منطقة اجلزيرة والفرات التي متتد يف �أرا�ضي العراق
و�سورية وتركية.

•ويحتوي الكتاب بني دفتيه على مقدّمة و�أربعة �أبواب رئي�سية.
فتحت عنوان «م�شروع �إنقاذ الترُّ اث َّ
ال�شعبي الغنائي العربي :املعركة من �أجل الهو ّية» كتب
الباحث يقول «لقد �ساهمتْ الفنون َّ
احل�سي
ال�شعبية ،وال�سيما الفنون الغنائية والقولية بتطوير ال َّذوق ِّ
والف ّني واجلمايل وحفزت الإن�سان دائماً على العمل والعطاء والإبداع ،وعلى م ِّر القرون قدَّمت هذه
الفنون للنا�س مبختلف لغاتهم زاداً لغوياً وثقافياً مه َّماً ،و�أعطت اللغات القومية خ�صو�صيتها ،ف�ض ً
ال
ري واجلمال» (�ص.)2
احلب واخل ِ
عن غر�سها وتكري�سها مفاهيم االنتماء للأوطان ،ودعوتها �إلى ِّ
•وعن �أهمية الكتاب يقول الباحث:
«�إ َّن ظهور هذه الك ُّنوز الفريدة يجعلها يف متناول الباحثني والك َّتاب ،وين�شرها على نطاق وا�سع
ال�شفوي ِّ
على �أفواه الأجيال العربية اجلديدة التي ال تعرف �شيئاً عن تراثها َّ
ال�شعري والغنائي.
كما �أ َّن ن�شر هذه الألوان الغنائية َّ
ال�شعبية �سيفتح الباب وا�سعاً نحو املزيد من التمازج اللفظي
والفكري والتعبريي والف ِّني بني الفنون َّ
ال�شعبية العربية ،و�سيمهد الطريق نحو درا�سات مقارنة يف
الأدب َّ
ال�شعبي العربي و�سيط ّور الأغنية العربية»(�ص.) 6
أثورال�شعبي والأغنية َّ
َّ
ال�شعبية ،وال�شكل الفني للعتابا
•ويف الباب الأول يدر�س الباحث امل�
وال�سويحلي ،ومما قاله:
يعترب فنّ غناء العتابا من �أعرق و�أهم الفنون َّ
ال�شعبية الغنائية يف اجلزيرة الفراتية ،يرد بيت
العتابا على بحر الوافر ،ويكون ثالثة �أ�شطر،الكلمة الأخرية من كل �شطر متطابقة اللفظ مع �آخر
كلمة من ال�شطرين الآخرين خمتلفة املعنى معاً� ،أي يتحقق يف بيت العتابا اجلنا�س البديعي التام:
ثالث كلمات لها نف�س البناء احلريف مع اختالف معانيها ،ويبقى ال�شطر الأخري حراً ،وي�س َّمى
البيت بقافية �شطره الرابع والأخريالتي ت�أتي �أ�صو ًال وغالباً �ألف وباء ككلمة ( عتاب):
 1.1نقط طري احلمام وكلت بليــان
� 2.2شوارب �سود جوى اللحد بليان
3.3يحفـار اللحـد ويديــك بليـ ـ ــان
4.4ي ـ ــازي تهيــل عالغــايل تراب
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و�إذا �أمعنا النظر يف هذا البيت جند اكتمال كافة �شروط بناء البيت
العتابا ،واجلنا�س التام البديعي متحقق فيه ،وهو كما يلي)1( :
بليان :مبتلٍ ببلوى ( )2ـ بليان :اهرت�أن ( )3ـ بليان� :أ�صابهن البالء(�ص.)11
�أ َّما فنّ غناء النايل فيع ِّرفه الباحث بقوله «يحتل هذا الفنّ مكانة رفيعة بني
الفنون َّ
ال�شعبية الفراتية ،ويتميز �أي�ضاً بحزنه ال�شديد»� ،أ َّما من الناحية
الفن ّية فهذا الفنّ �سهل النظم ويكتب على البحر الب�سيط العرو�ضي ،و�شكل
بناء بيته الأ�سا�سي �شطرن مقفيان بقافية واحدة .
مناحر فجوج اخلال يا رمي وين تريد
هيمتنــا عالولف باول لي ـ ــال العيد (�ص.)12
ويع ِّرف فنّ غناء ال�سويحلي ب�أنه :من �أعذاب و�أرق الأ�شعار َّ
ال�شعبية
يف اجلزيرة الفراتية نظماً وحلناً وغناء ،و�أكرثها �شجناً ،ينظمه الع�شاق
احلب وعذابات الوجد ،فيبعث ك ـ «مونولوج داخلي» ملناجاة
الذين �أ�ضناهم ّ
حب مكثفة رغم قلة كلماته.
احلبيب� ،أو النف�س ،وهو �أ�شبه بر�سائل ّ
ويت�ألف بيت ال�سويحلي من �شطرين تتو�ضع قافية البيت يف منت�صفهما،
ومن الناحية العرو�ضية ال ير ُد على بحور ِّ
ال�شعر العربي:
حرب من الدموع
مكتوبكم يا زين
من بني الظلوع
نار الفراق تزيد (�ص.)13
ويت�ضمن الكتاب �شرحاً وافياً ل�سمات وخ�صائ�ص �أغاين العتابا والنايل
وال�سويحلي ودرا�سة ميدانية عن مغ ِّني ال َّربابة يف اجلزيرة الفراتية ،ودرا�سة
�أخرى عن لغة و�إمالء وتدوين هذه الأغاين و�أغرا�ضها وم�ضامينها املختلفة.
ويف الأبواب الثاين والثالث والرابع يقدم الباحث �أكرث من �ألف
وخم�سمائة �أغنية �شعبية حم َّققة من �أغاين العتابا والنايل وال�سويحلي
توزعت على(�371صفحة) من القطع املتو�سط .
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دمشق الشام ذاكرة الزمـان
( أوراق من نشوة الماضي)

�ضمن من�شورات الهيئة العامة ال�سورية للكتاب �صدر للباحث منري كيال
كتاب «دم�شق ذاكرة الزمان� :أوراق من ن�شوة املا�ضي» ويت�ضمن دور اخلوجة
«ال�شيخ» والكتاتيب يف تعليم النا�شئة ،وكذلك دور �صندوق الدُّنيا واحلكواتي
وم�سرح الظ ّل يف �إي�صال املعلومة واحلكمة �إلى من فاتهم قطار ال ّتعلم.
واهتم الكتاب ب�إلقاء بع�ض الأ�ضواء على جوانب متعددة من حياة النا�س
وعاداتهم وتقاليدهم يف �إطار احتفاالتهم بعيد املولد ال َّنبوي َّ
ال�شريف ،ويف
ال�شعبية ،ويف دور القهوة العربية يف هذه احلياة ،ف�ض ً
عرا�ضاتهم ّ
ال عن التوقف
وال�صحابة «ر�ضوان اهلل عليهم»
ب�شيء من الإحاطة عند مقامات �آل البيت َّ
وح َّمامات دم�شق والبيمار�ستانات «امل�شايف القدمية» والتكايا والزوايا واملدار�س.
•ويف حديث امل�ؤلف «منري كيال» عن احلكواتي يذكر:
« كنتَ ترى النا�س يف اختالفهم �إلى املقهى ل�سماع ما
�سريويه لهم احلكواتي يتخيرّ ون احلكواتي الذي تتوافق
براعته و�سرعة بديهته و�أ�سلوبه يف الإلقاء والتعبري،
وت�صعيد حبكة الأحداث وح ّلهامع تطلعاتهم ومزاجهم.
وهم اجلمهور يف جلو�سهم يف املقهى لال�ستماع �إلى احلكواتي
ينق�سمون بني م�ؤيد للبطل منا�صر له ،وخمالف لذلك املوقف.
ال�سري َّ
ال�شعبية التي
وقد يبلغ بهم احلما�س �إلى املال �سنة والعراك ومن ِّ
يرويها احلكواتي �سرية بني هالل وعنرتة والظاهر بيرب�س و�سيف بن ذي
يزن و�سواها » (�ص.)171
•ويقارن امل�ؤلف بني احلكواتي يف دم�شق واحلكواتي يف بع�ض البالد
ال�سري َّ
ال�شعبية هناك
العربية كما يف م�صر حيث يروي احلكواتي ّ
مرتافقة مع العزف على ال َّربابة.
والكتاب حماولة هامة لتوثيق بع�ض العادات والتقاليد الدّم�شقية التي
مازالت ماثلة يف ال َّذاكرة َّ
ال�شعبية حلفظها من ال�ضياع والن�سيان.
يقع الكتاب يف (� 268صفحة) من القطع املتو�سط .
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نصوص ودراسات في
الشعر َّ
ِّ
الشعبي الغنائي
يف �إطار توثيق ودرا�سة الرتاث الالمادي �صدر حديثاً عن وزارة الثقافة –
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،كتاب «درا�سات ون�صو�ص يف ِّ
ال�شعر َّ
ال�شعبي الغنائي»
ت�أليف الباحث عبد الفتاح روا�س قلعه جي ،وهو بالرغم من كونه كاتباً وناقداً
م�سرحياً ف�إن له م�ؤلفات عديدة يف الرتاث َّ
ال�شعبي و منها:
التوا�شيح والأغاين الدِّينية يف حلب� ،أمري املو�شحات عمر البط�ش،املو�سيقار �أحمد الإبري� ،أبو خليل القباين.
والباحث قلعه جي يف كتابه هذا يقدم مو�سوعة موجزة ِّلل�شعر َّ
ال�شعبي
الغنائي يف �سورية تتناول:
املطاول ،املوال ،العتابا وامليجانا� ،أغاين الأطفال ،املناغاة ،الهناهني،
الأغنية َّ
ال�شعبية الفولكلورية� ،أغاين الفراتني والبادية� ،أغاين ال�ساحل واجلبل،
املو�شحات والقدود ،كما ير�صد �ألواناً من �أغاين البادية ورق�صاتها وحواراتها هي
نوع من امل�سرح الغنائي البدائي املعروف يف البادية و�أعرا�س املدن.
هذه الأ�شعار ال�شعبية الغنائية كغريها من املوروثات َّ
ال�شعبية تقدم لنا
ال�شعبي العربي الأ�صيل املاثل يف الذاكرة َّ
مناذج من الرتاث َّ
ال�شعبية
َ
من احلقب التاريخية البعيدة لدى طبقات �شعبية ب�سيطة �أهمل �أدبها
َّ
ال�شعبي وطرائق تفكريها الدَّار�سون زمناً.
وتلقي درا�سة الباحث ال�ضوء على �أنواع خمتلفة من ِّ
ال�شعر َّ
ال�شعبي الغنائي يف �سورية .
ق�سم الباحث كتابه تبعاً للمناطق اجلغرافية حيث حتمل كل منطقة
وقد َّ
َّ
�ألوانها الغنائية وخ�صو�صياتها الفنية .وهذه الألوان الغنائية الرتاثية ال�شعبية
ما تزال منت�شرة لها �شعرا�ؤها ومغ ُّنوها بالرغم من �ضياع كثري منها.
وما بقي من هذه الأغاين و�ستبقى خالدة لأنها ت�شكل معلماً بارزاً يف هويتنا
الرتاثية والفنية والقومية.
يقول الباحث قلعه جي يف مقدّمة كتابه� « :إ َّن البحث يف هذا اجلانب لي�س
دعوة �إلى تكري�س العامية ،و�إمنا ي�ضع يف دائرة االهتمام عام ً
ال م�شرتكاً ي�أخذ
وظيفة الرئة يف حياة ال�شعوب العربية ،وعندما ن�سمع ال�شادي يف �أي قطر عربي
َّ
واملو�شح وغريها من املوروثات الغنائية ف�إننا ال نتنف�س
يغني املوال والعتابا
رائحة التاريخ اجلامع فح�سب و�إمنا نتنف�س رائحة الدم امل�شرتك والأمل الواحد،
ون�شعر بطعم العناق ودفء �أنفا�س الأ�شقاء ».
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سياسات وبرامج صون
التراث َّ
الشعبي الالمادي في سورية

�صدر عن وزارة الثقافة – مديرية الرتاث ال�شعبي –كتاب باللغة
الإنكليزية بعنوان « �سيا�سات وبرامج �صون الرتاث َّ
ال�شعبي الالمادي يف
�سورية» ( 2011– 2005م)  ،من ت�أليف الأ�ستاذ الباحث عماد �أبو فخر
مدير الرتاث َّ
ال�شعبي يف وزارة الثقافة ،والكاتبة مايا الكاتب باحثة يف
الرتاث َّ
ال�شعبي.
ي�س ّلط الكتاب ال�ضوء على ال�سيا�سات والأن�شطة والربامج التي تنف ّذها
خمتلف الوزارات وامل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية واملنظمات َّ
ال�شعبية الفاعلة
يف جمال �صون الرتاث ّ
ال�شعبي الالمادي يف �سورية؛ بدءاً بالوزارة املعنية
بالدرجة الأولى وهي وزارة الثقافة ومديرية الرتاث َّ
ال�شعبي وغريها من
املديريات املعنية يف الوزارة.
•ي�ستعر�ض الكتاب �أهم عنا�صر الرتاث َّ
ال�شعبي الالمادي املتنوع يف
�سورية وقد �ص َّنفها �إلى خم�س جماالت هي:
ال�شعبية ِّ
وال�شعر َّ
ال�شفوية :كاحلكايات َّ
 1.1التقاليد والتعابري َّ
ال�شعبي
والأمثال واحلكواتي والزجل والق�صيد َّ
ال�شعبي وغريها.
 2.2فنون الأداء والعرو�ض :القدود احللبية والدبكات والعرا�ضة
ال�سماح..الخ.
ورق�ص َّ
 3.3املمار�سات َّ
وال�شعائر واالحتفاالت االجتماعية :املوالد والأعياد
واملهرجانات واالحتفاالت والعادات والتقاليد.
 4.4املعرفة املتعلقة بالطبيعة والكون :املعتقدات والأ�ساطري والتقاليد
الزراعية وتق�سيم املياه والطب َّ
ال�شعبي وغريها.
5.5احلِرف َّ
ال�شعبية التقليدية :ير ّكز هذا الق�سم على احلرف اليدوية
التقليدية و�أ�سواقها املختلفة و�أهميتها يف �سورية واجلهود التي
تبذل ل�صونها وتطويرها واملحافظة عليها.

http://tishreen.news.sy/tishreen/public/
read/269184
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الملتقى الدولي لتوثيق احتفالية الحج
أحالم أبو زيد

أبحاث جديدة ومشروع طموح

كاتبة من مصر

هذا هو العدد الثاني على التوالي الذي يهتم
فيه جديد النشر بالتعريف بالملتقيات والمؤتمرات
الدولية ،وتقديم األبحاث الجديدة التي نوقشت
بهذه الملتقيات .وقد عرضنا في العدد السابق
ألربعة مؤتمرات عربية وعالمية حول التراث والتنوع
الثقافي عقدت بفينا وباريس والقاهرة .وفي هذا
العدد نعرض لملتقى دولي جديد عقد بمدينة
األسكندرية بمصر في الفترة من  20إلى22إبريل
 2015حمل عنوان «الملتقى الدولي لتوثيق احتفالية
الحج» .وقد أقامت الملتقى مكتبة األسكندرية
باالشتراك مع مركز المعلم محمد بن الدن للعلم
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والتعليم ،وكان الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير
مكتبة اإلسكندرية ،والدكتور زاهر عثمان؛ أمين عام
مركز المعلم محمد بن الدن للعلم والتعليم ،قد
افتتحا الملتقى الذي شارك فيه أساتذة وخبراء من
سبعة عشر دولة شملت كل من :مصر -السودان-
الصومال -الكويت -السعودية -اليمن -سلطنة
عمان -البحرين -قطر -ليبيا -تونس -المغرب-
موريتانيا -سوريا -لبنان -األردن -الهند .وقد تحول
الملتقى إلى تظاهرة ثقافية كشفت عن العديد من
مالمح اإلبداع الشعبي العربي في احتفالية الحج
التي تعتبر هي األكبر واألشهر على مستوى العالم.

•مركز املعلم حممد بن الدن للعلم والتعليم
ي�شري موقع مركز املعلم حممد بن الدن للعلم والتعليم �إلى �أن
جمموعة بن الدن ال�سعودية ت�ضع �ضمن م�س�ؤوليتها االجتماعية
عدداً من الأهداف الكربى من �ضمنها دعم امل�ؤ�س�سات العلمية
كرا�س للبحوث
والتعليمية باململكة والعامل من خالل �إن�شاء
ٍ
والدرا�سات يف جماالت علمية وفكرية متعددة ،بالإ�ضافة �إلى بناء
عدد من املن�ش�آت العلمية والتعليمية ،وتخ�صي�ص �أوقاف لدعم
عدد من تلك امل�ؤ�س�سات ،وتقدمي الدعم لإقامة امل�ؤمترات العلمية
و�إطالق املبادرات التعليمية وتقدمي اجلوائز للمتميزين من
العلماء والباحثني .كما تقدم املجموعة منحاً للدرا�سة يف جامعات
اململكة وخارجها.ورغبة منها يف تن�سيق اجلهود حيال تلك املبادرات،
وو�ضع �إطار لإن�شائها والتعامل معها ،و�ضمان تكاملها ،وتنظيم
�أطر دعم امل�ؤ�س�سات العلمية والتعليمية ،وتعزيز اال�ستفادة من
برامج دعم املجموعة للم�ؤ�س�سات العلمية والتعليمية ،فقد جاءت
فكرة �إن�شاء مركز املعلم حممد بن الدن للعلم والتعليم لرت�سيخ
هذه املبادرات وتنفيذها ب�شكل علمي ومميز.

•�أهداف امللتقى
يهدف امللتقى �إلى ر�صد العنا�صرال�شعبية املرتبطة باحلج
يف جمتمعات امل�سلمني� ،سواء املوجودة الآن �أوالتي اندثرت �أو
�أو�شكت على االندثار.ف�ض ً
ال عن ر�صد املمار�سات ال�شعبية املرتبطة
باالحتفالية للوقوف على عنا�صر الت�شابه واالختالف بني ثقافات
املجتمعات امل�سلمة وطرائق �إبداعها .لتكون ح�صيلة هذا امللتقى
�إ�صدار عمل توثيقي مو�سع وم�صور يربز هذه املظاهر االحتفالية،
ومن ثم ميكن و�ضع �إطار مل�شروع دويل لعمل مكنز وقاعدة بيانات
مو�سعة حول مظاهر احتفالية احلج بني امل�أثور ال�شعبي والرتاث.
وقد قام بالإعداد لهذا امللتقي الدويل ومتابعته والإ�شراف
عليه جلنة حت�ضريية وعلمية مكونة من� :صالح الدين
اجلوهري ،م�صطفى جاد ،يا�سمني ماهر ،منة اهلل لبيب ،حممد
القا�سم ،هدى �سيد� ،شيماء الرتكي ،عمرو عزت� ،إبراهيم عبد
احلافظ� ،أحالم �أبو زيد.

الملتقى الدولي لتوثيق احتفالية الحج
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•احلج يف الرتاث ال�شعبي
ن�شرت �أبحاث امللتقى يف كتاب �أويل بد�أ مبقدمة �أ�شارت �إلى
االهتمام باجلانب ال�شعبي الحتفالية احلج ،ويف هذا الإطار
تختلف مظاهر االحتفال من بيئة �إلى �أخرى ومن منطقة
وجمتمع �إلى �آخر ،وهذه املظاهر حافلة بالتنوع والرثاء
والإبداع ،وتهدف جميعها �إلى �إبراز البهجة بقدوم مو�سم
احلج والعيد؛ ومن ثم تقوم املجتمعات املختلفة بالعديد
من املمار�سات التي ت�صاحب اال�ستعداد للحج ،مثل :موكب
احلاج ،وتقاليد التوديع واال�ستقبال وما ي�صاحبهما من
�إبراز«مكانة احلاج» االجتماعية ،وخا�صة بعد عودته من �أداء
الفري�ضة ،واملعارف واملعتقدات املرتبطة مباء زمزم كزمزمة
الكفن ،وطريقة االحتفال بذبح الأ�ضحيات ،واحتفال الأطفال
بخروف العيد ،والأكالت املرتبطة بالعيد كـ«الفتة» و«الرقاق»
وغريهما .ف�ضلاً عن زيارة الأولياء يف بع�ض البلدان قبل
ال�سفر للحج.
كما يدخل �ضمن املظاهر ال�شعبية يف االحتفال باحلج
بروز بع�ض الفنون على نحو ما ُيعرف يف م�صر بـ «حنون
احلجاج» وهي الأغاين ال�شعبية التي يرددها �أهايل احلاج
وجريانه واملحيطون به عند توديعه �أو ا�ستقباله .وتربز
� ً
أي�ضا فنون الت�شكيل ال�شعبي فيما يعرف بجداريات احلج
وهي ر�سومات على جدران البيوت للإعالن عن �سفر احلاج
�أو قدومه� ،إلى جانب فنون �أخرى مرتبطة بزي احلاج وزينته
قبل الذهاب للحج وبعد العودة خا�صة ال�سيدات .كما يهتم
امل�أثور ال�شعبي بالفنون القولية املرتبطة باحلج كالأمثال
ال�شعبية ،واحلكايات واملرويات ال�شفاهية حول احتفالية احلج،
والروايات التي يتناقلها احلجاج حول م�شاهداتهم �أثناء
الزيارة مبراحلها املختلفة.و�إلى جانب املمار�سات ال�شعبية التي
اً
احتفال باحلج ،هناك بع�ض املمار�سات
متار�سها املجتمعات الآن
التي اندثرت كاحتفالية «املحمل» ،التي كانت تقوم على �إعداد
ك�سوة الكعبة امل�شرفة يف م�صر ،و�إر�سالها �ضمن موكب �ضخم
للأرا�ضي املقد�سة.

•�إ�شكالية امللتقي
اعتمد هذا امللتقي علي منهجية علمية بد�أت مبجموعة
من الت�سا�ؤالت والإ�شكاليات التي ت�ؤ�س�س مل�شروع �أكرب حول
توثيق احتفالية احلج ،وبحث �إمكانية توافر درا�سات و�أبحاث
للأ�ساتذة امل�شاركني يف املنطقة العربية للبحث فيها ،وتبلورت
تلك الت�سا�ؤالت يف التايل:
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هل هناك تنوع ثقايف حول مظاهر االحتفاالت ال�شعبية
املرتبطة باحلج بني البيئات امل�سلمة؟ وما هي هذه التنويعات؟
وهل متثل تلك االحتفاالت خ�صو�صية لكل جمتمع؛
ك�أن تكون املجتمعات اخلليجية مثلاً لها طابع مميز عن
املجتمعات البحرمتو�سطية �أو الأفريقية�...إلخ.؟ وهل هناك
خ�صو�صيات ثقافية بني بع�ض البيئات واملناطق اجلغرافية
يف املجتمع الواحد..؟
ما هي التغريات التي �صاحبت احتفالية احلج عرب التاريخ؟
وهل هناك بع�ض التقاليد �أو الطقو�س ال�شعبية التي اندثرت؟
وما هي الطقو�س التي ما زالت حتتفظ با�ستمراريتها حتى الآن؟
هل هناك عنا�صر ت�شابه بني املظاهر االحتفالية للحج يف
املجتمعات امل�سلمة؟ وما هي..؟ وكيف تكونت..؟
يف �أي من عنا�صر الرتاث ال�شعبي يربز التنوع واالختالف؟
هل يف النواحي الإبداعية كالأغاين واحلكايات والر�سومات
اجلدارية؟� ..أم يف املمار�سات اليومية كالعادات والتقاليد
واملعتقدات...؟

•حماور امللتقى
اهتم امللتقى بتلقي درا�سات �إثنوجرافية حول احتفالية
احلج يف كل بلد متت الدعوة �إليه ،حيث ا�شتملت كل درا�سة على
ر�صد تف�صيلي لالحتفالية من خالل املحاور التالية:
•املحور الأول :العادات والتقاليد املرتبطة باحتفالية
احلج (ا�ستقبال احلاج وتوديعه -الأكالت ال�شعبية-
عادات دورة احلياة املواكبة لعيد الأ�ضحى-
اال�ستعدادات املنزلية�...إلخ).
•املحور الثاين :املعارف واملعتقدات والت�صورات ال�شعبية
(ذبح الأ�ضاحي -زيارة الأولياء -ماء زمزم�...إلخ).
•املحور الثالث :فنون الأدب ال�شعبي والأداء (الأغاين
ال�شعبية واملو�سيقى -احلكايات ال�شعبية -الأمثال
ال�شعبية -ال�سري ال�شعبية -الأقوال امل�أثورة�....إلخ).
•املحور الرابع :فنون الت�شكيل ال�شعبي (املر�سمات
ال�شعبية -الأزياء -الزينة -احلرف التقليدية�...إلخ).
و�سوف نعر�ض يف الفقرات التالية للأبحاث التي نوق�شت
على مدار الأيام الثالثة ،و�سوف نعر�ضها هنا يف �إطار جغرايف
للوقوف على فولكلور احلج يف كل منطقة ثقافية بالعامل العربي.

•تراث احلج يف وادي النيل
قدم الباحثون من م�صر وال�سودان (وادي النيل) جمموعة
متنوعة من الدرا�سات التي تناولت احتفالية احلج من �أكرث
من جانب ففي جمال املو�سيقى ال�شعبية قدم حممد �شبانة
�أ�ستاذ الغناء واملو�سيقى ال�شعبية باملعهد العايل للفنون
ال�شعبية ب�أكادميية الفنون درا�سته املعنونة «�أغاين احلج يف
م�صر» �أ�شار فيها �إلى �أن امل�صريني يحتفون باحلج واحلجاج
مو�سيق ًّيا وغنائ ًّيا� ،سواء يف اجلانب الإبداعي ال�شعبي فيما
يعرف ب�أغاين حتنني احلجاج ،حيث يغني الأهل للحاج �أغاين
تعرب عن ال�شوق واحلنني ،كما تعقد حلقات الذكر والإن�شاد
الديني يف بيت احلاج �أو احلاجة.
والأغاين املعربة عن احلج واحلجيج حتتل مكانة متميزة
وثرية؛ حيث ميكن ر�صد اهتمام املغنني امل�صريني مبنا�سبة
احلج ،وهو ما يظهر يف �إبداعات الكثريين من �أ�شهر املغنني
واملغنيات مثل �أم كلثوم يف ق�صيدة «�إلى عرفات اهلل» ،و�أ�سمهان
«عليك �صالة اهلل و�سالمه» ،هذا بالإ�ضافة �إلى الع�شرات من
�أغاين احلج التي �أنتجت يف فرتات زمنية متعددة.
وتهدف درا�سة �شبانه �إلى تناول الإبداعات املو�سيقية
والغنائية امل�صاحبة لرحلة احلج واملعربة عنها لدى امل�صريني
يف �إطاريها ال�شعبي والتقليدي ،حيث عر�ض لهذه الأغنيات
ومواكبتها لرحلتي الذهاب والعودة ،و�أهميتها يف التعبري عن
اهتمام الوجدان ال�شعبي امل�صري بهذه الرحلة املباركة ،وما
يحيط بها من م�شاعر احلب والتقدي�س للنبي حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم.

�أما ابراهيم عبد احلافظ �أ�ستاذ ورئي�س ق�سم الأدب ال�شعبي
باملعهد العايل للفنون ال�شعبية وحممد ح�سن حافظ املدر�س
بالق�سم نف�سه ،فقد ا�شرتكا يف تقدمي ورقة حول «�سردية
الرحلة ا َ
حل ِّج َّية يف �أغنية تحَ ْ نِني احلجاج» وتقارب هذه الورقة،
من زوايا متعددة� ،أغنية «حتنني احلجاج» امل�صرية ال�شعبية،
من منظور ال�سرد الرحلي ،بو�صف «احلج» رحلة دينية حتكمها
بنية ال�سفر ،وبو�صفه �سف ًرا حتكمه مراحل الرحلة وحمطاتها.
ف�ضاءات «رحلة احلج» امل�سرودة يف �أغنية «حتنني احلجاج»
التي يرفدها ويرتافق معها العديد من الن�صو�ص الأدبية
ً
تر�سيخا لقد�سية
فيها ما ين�شدها املن�شدون املحرتفون
هذه الرحلة املوجهة باملحبة النبوية بو�صف النبي حممد
(�ص) �شخ�صية فريدة يف الوجدان ال�شعبي ،وموجهة � ً
أي�ضا
بالت�شوق �إلى البيت احلرام والكعبة التي تهون يف �سبيلها -يف
معتقد احلاج� -أمواله و�أبنا�ؤه.
ومنها ما تهتم به الن�سوة من �أقارب احلاج وجريانه عند
جتمعهن لتوديعه ب�أغنية التحنني التي ت�أخذ فيها الأماكن
املقد�سة (احلرم ،قرب الر�سول (�ص) ،بئر زمزم ،ال�صفا واملروة،
ريا ،كما ت�أخذ الأفعال املقد�سة
جبل عرفات )...حي ًزا كب ً
(الزيارة ،الطواف ،الوقوف بعرفة ،ال�سعي ،رمي اجلمرات،
ال�صلوات ،الدعاء ) ...حي ًزا مماثلاً .
و�أما الزمن املقد�س (�أيام الت�شريق ،وقفة عرفات� ،أيام
الإحرام) فال يجوز �إهماله يف مثل هذه الن�صو�ص.وكان حجاج
م�صر يف املا�ضي يتجمعون من جميع املناطق امل�صرية يف مكان
على م�شارف مدينة القاهرة ي�سمى بركة احلاج ،والت�سمية
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م�شتقة من مكان بروك جمال احلجاج وجتمعها ،وهو ما جعل
هذا املكان ي�ضم �إلى الأمكنة املقد�سة؛ ومن ثم حظي بالدالالت
الرمزية التي يكمل بها عالقة الديني املقد�س بالدنيوي يف
الرحلة احلجية.
ومن ثم ف�إن مقاربة �أغنية حتنني احلجاج واكت�شاف
جتلياتها املختلفة حماولة لر�صد العالقة التداخلية بني
املقد�س والدنيوي ،ويرتافق مع عر�ض �أفكار املو�ضوع وحتليل
�أغنية التحنني عرو�ض �سمعية وب�صرية لنماذج متعددة من
�أغنية حتنني احلجاج ،حر�ص الباحثان على تقدميها.
�أما حممد عبا�س �أ�ستاذ الأنرثوبولوجيا بكلية الآداب
جامعة الإ�سكندرية فقد قدم «ر�ؤية امل�صريني الحتفالية احلج
بني املقد�س واملوروث» �أ�شار فيها �إلى �أن رحلة احلج �إلى الأرا�ضي
احلجازية لها مكانة كبرية ،فامل�صري رجلاً �أو امر�أة يحر�ص
�أ�شد احلر�ص يف حياته كي ي�ؤدي فري�ضة احلج ويجاهد يف
ادخار ما ي�ستطيع من املال كي يتمكن من الذهاب �إلى احلج.
فاحلج بالن�سبة للم�صري هو تطهري للنف�س واجل�سد وغ�سيل
من الذنوب ..وي�أتي هذا يف �أقوالهم ال�شعبية�« :أنا رايح �أغ�سل
ذنوبي» ،وقولهم «�أنا رايح �أطهر نف�سي» ،والبع�ض يبالغ بالقول
«�أنا رايح �أغ�سل رمتي!!».
وما �إن ي�سمع �أحد امل�صريني ب�شخ�ص ذاهب �إلى احلج �أو
ال ُعمرة ...حتى يحمله ب�أمانة الدعاء له عند الر�سول و�أهل
البيت« :ادعيلنا و�أنت عند النبي؟»،
«�إوعى تن�سانا بالدعاء؟».
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كما ي�شري عبا�س �إلى �أن للحج ممار�سات �شعبية اجتماعية
ارتبطت مب�ضامني ثقافية عامة �أو فرعية على ح ٍّد �سواء منذ
بدء نية ال�شخ�ص يف الذهاب �إلى احلج ،والدخول يف الإجراءات
الفعلية لل�سفر ،وجتهيز مالب�س الرحلة ،واال�ستعداد لل�سفر،
والأطعمة املقدمة يف املنا�سبة ،وا�ستعدادات �أهل احلاج ،وما
يقومون به من �أفعال ور�سومات جدارية على واجهات املنازل
وامل�ساكن ،وطالء البيوت من الداخل واخلارج؛ ا�ستعدادًا
ال�ستقبال احلاج عند عودته.
�أما نهلة �إمام رئي�س ق�سم العادات واملعتقدات واملعارف
ال�شعبية باملعهد العايل للفنون ال�شعبية فقد قدمت ورقة
بعنوان «احلج والثقافة ال�شعبية العربية �أم�س واليوم» عر�ضت
فيها �إلى الر�ؤية اخلا�صة للحج واحلجاج من الزاوية الثقافية
وبعيون ا�ست�شراقية حيث تر�صد انتباه امل�ست�شرقني لرحلة
احلج ،حيث �أن معتقدات ال�شرق ُتفهم بفهم رحلة احلج ،التي
تفر�ض على احلاج ً
منطا من ال�سلوك والعالقات يختلف
عن الذي كان ينتهجه قبل الرحلة ،وتلزمه ب�أمناط ال�سلوك
املتوقعة منه ب�إطالق لقب «حاج» عليه ،وعلى هذا النحو
تتناول الدرا�سة رحالت امل�ست�شرقني للحج منذ القرن ال�ساد�س
ع�شر -عرب م�سارين :ال�شامي وامل�صري ،حماولة ك�شف ال�ستار
عن رحالت �أجانب (ن�صارى) كما �أطلق عليهم العرب يف
كتاباتهم ،دفعت بهم دولهم �أو ف�ضولهم للتعرف على عادات
ومعتقدات العرب من خالل رحلة احلج املقد�سة .وقد غيرَّ
امل�ست�شرقون هيئاتهم و�أ�سماءهم ليجتازوا طريق احلج ب�سالم،
ومار�سوا ما �أمكنهم من الطقو�س ،وا�ستن�سخوا النقو�ش التي
�صادفوها يف طريقهم ،و�أعملوا �أدوات البحث الأنرثوبولوجي

باقتدار م�شهود ،وبع�ضهم مل يحافظ على اخلط الفا�صل
بني املالحظة امل�شاركة وتبني االعتقاد ،والبع�ض عاد �ساملًا �إلى
وطنه ليكتب تقاريره التي مل تخ ُل من تع�صب عرقي ،و�إطالق
�أحكام على الثقافة العربية ومنتجها االعتقادي.

والكثبان الرملية� ،أو عرب اجلبال الوعرة ال�شديدة الت�ضر�س،
�أو املالحة عرب البحار واملحيطات� ،أو حتى الأنهار ،ومنها ما
كان يتعلق بظروف الأمن والأمان عرب هذه الدروب التي كانت
تفتقر �إلى الأمن واحلماية لعابريها من احلجاج �أو غريهم.

وتر�صد نهلة �إمام رحلة «جورج بيت�س» يف القرن ال�سابع
ع�شر امليالدي ورحلة «ت�شارلز دوتى» يف القرن التا�سع ع�شر
التي حاول فيها �إجناز ما مل ي�ستطع «بوركهارت» �إجنازه..
فاحلاج يو�سف «بيت�س» واحلاج خليل «دوتى» و�صال �إلى �أقد�س
�أماكن امل�سلمني مت�سللني ،لرياقبا وينقال فرحة العرب مباء
ين�سكب من فوق الكعبة� ،أو مباء بئر تنبع من حتت الأر�ض،
ومكن�سة الكعبة التي تك�سر وتنرث قطعها فيتلقفها النا�س ترب ًكا.

وتهتم الدرا�سة بتحديد اخل�صائ�ص اجلغرافية لدروب
احلج يف املنطقة العربية� ،شاملة �أنواع هذه الدروب �سواء برية
�أو بحرية ،و�أهمية كل درب من هذه الدروب تاريخ ًّيا ،ومدى
ت�أثره بالتطور ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي يف املنطقة.

وقدم جمدي ال�سر�سي �أ�ستاذ اجلغرافيا بكلية البنات
جامعة عني �شم�س درا�سة جديدة حملت عنوان «اخل�صائ�ص
اجلغرافية لطرق احلج يف املنطقة العربية عربالتاريخ» �أ�شار
فيها �إلى �أن رحلة احلج قد اختلفت خ�صائ�صها وتوزيعها
اجلغرايف عرب التاريخ ،والتي بد�أت مبغامرة غري م�ضمونة
العواقب مل�شقتها وخطورتها ،والتي قد ت�صل نتائجها �إلى حد
الهالك ،فتعود كل من ي�سعى لأداء الفري�ضة من �أي بلد بعيدة
عن مكة �أن يودع �أهله وداع املفارق ،وعندعودته �إلى وطنه
ي�ستقبله �أهله ا�ستقبال الناجي من الهالك ملا كان يكتنف هذه
الرحالت من خماطر �أثناء الطريق.
وي�ستكمل ال�سر�سي بحثه بك�شف �أ�شكال املخاطر عرب هذه
الطرق والدروب وتنوعها ،فمنها ما كان يتعلق بطبيعتها
اجلغرافية كالطرق ال�صحراوية� ،إما عرب نطاقات الرمال

وتختتم الأوراق امل�صرية بدرا�سة م�صطفى جاد وكيل املعهد
العايل للفنون ال�شعبية و�أحالم �أبو زيد– كاتبة ال�سطور -التي
عر�ضت لإطار منهجي لتوثيق احتفالية احلج.
وت�شري الدرا�سة �إلى �أن احتفالية احلج ت�شتمل على ع�شرات
العنا�صر املرتبطة بالرتاث ال�شعبي غري املادي ،وال ميكننا
بحث االحتفالية بدون التعرف على هذه العنا�صر يف �إطار
عالقاتها الرتابطية من ناحية ،ويف �سياقاتها امليدانية من
ناحية �أخرى.
ففي �إطار العادات والتقاليد ،ترتبط االحتفالية بعيد
الأ�ضحى كواحد من االحتفاالت الدينية الكربى ،وما ي�شمله
هذا العيد من ذبح للأ�ضاحي ،فيما يرتبط العيد � ً
أي�ضا
بالناحية الرتويحية ،وعادات �إعداد الطعام ،وتبادل الزيارات
وغريها من املمار�سات.
ويف �إطار املعتقدات ال�شعبية �سنجد بع�ض العنا�صر
املرتبطة بطقو�س الذبح ،والتعامل مع بع�ض �أع�ضاء الذبيحة
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كعن�صر �سحري� .أما �إذا انتقلنا للجانب ال�شفهي والإبداعي،
ف�سنجدنا �أمام كم هائل من الن�صو�ص الغنائية ،وما ي�صاحبها
من �أداءات مو�سيقية.
�أما املمار�سات املرتبطة بطقو�س احلج فتت�شعب �إلى
ع�شرات العنا�صر الأخرى كتوديع احلجاج وا�ستقبالهم،
والإن�شاد واملديح ،ور�سومات احلج الت�شكيلية ،و�أزياء احلج،
وهدايا احلج ،وماء زمزم�..إلخ� .إلى �أن ن�صل للحرف التقليدية
املرتبطة بهذه املنا�سبة ك�صناعة ال�سبح ،واخليامية ،والتطريز،
والعطور ،واحلناء ،والبخور�...إلخ.
وعلى هذا النحو ن�ستطيع �أن نر�صد عنا�صر الرتاث
غري املادي املرتبطة باالحتفالية ،ومن ثم فالأمر يحتاج �إلى
و�ضع �إطار ت�صنيفي مو�ضوعي/جغرايف /زمني للتعرف على
العالقات التي تربط عنا�صر االحتفالية من ناحية ،وتنوعاتها
الثقافية يف املنطقة العربية من ناحية �أخرى ،وتغرياتها عرب
الزمن من ناحية ثالثة.
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ماليني امل�سلمني على م�ستوى العامل ،وهي م�س�ألة ال ميكن �أن
تتحقق يف عن�صر تراثي �آخر.
وتكتمل �أوراق وادي النيل بدرا�ستني من ال�سودان الأولى
ملحمد املهدي ب�شري املحا�ضر بجامعة اخلرطوم حول «فولكلور
احلج :احلج عقيدة وممار�سة فولكلورية» �أ�شار فيها �إلى �أن
ممار�سة �شعرية احلج عند ال�سودانيني تختلط بالكثري من
الطقو�س والعادات والتقاليد ،وقد عُرف ال�سودانيون مبحبتهم
للنبي (�ص) ،الأمر الذي قادهم �إلى احلر�ص على �أداء احلج؛
حتى تكتحل عيونهم بر�ؤية البيت احلرام وزيارة املدينة حيث
قرب احلبيب النبي (�ص) ،وظل ال�شعراء منذ �أزمان بعيدة
يعربون عن هذا احلب يف املديح النبوي ،وهو جن�س فولكلوري
�شعري خ�ص�ص ملدح النبي (�ص).
وقد �صنف فولكلور احلج �إلى �أبواب رئي�سية ثالثة ،هي:
الثقافة املادية ،والإبداع ال�شعبي ،والعادات والتقاليد.

وترتبط الر�ؤية التوثيقية ،بجمع املادة امليدانية� ،سواء
التي �سيتم جمعها �أو املوجودة بالأر�شيفات العربية ،ف�ضلاً
عن العكوف على توثيق جميع ما مت ن�شره حول االحتفالية
يف �إطار قاعدة بيانات مو�سعة ت�شتمل على الن�صو�ص املدونة،
وال�صور الفوتوغرافية ،واملادة ال�صوتية ،واملادة املرئية.

وتتناول الورقة فولكلور احلج بكل �أجنا�سه كالثقافة
املادية بالإ�شارة �إلى الأطعمة التي تقدم عندما ينوي الفرد
ال�سفر للأرا�ضي املقد�سة وعند العودة ،وتبحث �أي�ضاً الزخارف
والر�سومات التي تزين بها مداخل وجدران منزل احلاج،
�إ�ضافة �إلى الهدايا التي يح�ضرها احلاج من الأرا�ضي املقد�سة،
وقيمة هذه الهدايا خا�صة ماء زمزم.

كما ت�شري الورقة �إلى �أن �إعداد �أر�شيف عربي يقوم على
توثيق احتفالية احلج �سيكون اخلطوة الأولى نحو ن�شر التنوع
الثقايف العربي لواحدة من االحتفاليات التي ي�شرتك فيها

كما تتناول الإبداع ال�شعبي يف العديد من الأجنا�س
الفولكلورية خا�صة ال�شعر�،إلى جانب احلكاية ال�شعبية واملثل
ومايجري جمرى املثل .ف�ض ً
ال عن بحث تغلغل ثقافة احلج
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تغلغال عمي ًقا يف املعارف واملمار�سات التقليدية ،وخري مثال
لذلك عادة ت�سمية الأطفال خا�صة الإناث بالأماكن والرموز
املقد�سة .فثمة فولكلور ث ٍر يرتبط ب�أداء �شعرية احلج ،وهذا
الفولكلور يتنوع ويتعدد بتعدد اجلماعات ال�سودانية.
�أما �إ�سماعيل الفحيل اخلبري باليون�سكو ورئي�س ق�سم
تقارير وت�سجيل الرتاث املعنوي بهيئة �أبوظبي لل�سياحة
والثقافة فقد قدم ورقة بحثية بعنوان «من تراث احلج يف
و�سط وغرب ال�سودان» �أ�شار فيها �إلى �أن احلج يعد حمو ًرا
ها ًما من حماور الرتاث الثقايف غري املادي يف ال�سودان.
ورغم �أن احلج ي�صنف �ضمن املمار�سات االجتماعية
والطقو�س واالحتفاالت ،ف�إن احلج من عنا�صر الرتاث ال�شعبي
القليلة ال�شاملة والتي تتمدد يف �أق�سام �أو جماالت الرتاث
اخلم�سة املتعارف عليها:
التقاليد و�أ�شكال التعبري ال�شفهي -فنون وتقاليد �أداء
العرو�ض -املمار�سات االجتماعية والطقو�س واالحتفاالت-
املعارف واملمار�سات املتعلقة بالطبيعة والكون -املهارات
املرتبطة بالفنون احلرفية التقليدية.
ويقدم الفحيل يف درا�سته و�ص ًفا �إثنوجراف ًيا ودرا�سة
حتليلية لبع�ض �أ�شكال الرتاث غري املادي املرتبط باحتفالية
احلج يف و�سط وغرب ال�سودان.
وتركز ب�شكل �أ�سا�سي على العادات والتقاليد املرتبطة
باحلج وبخا�صة �أ�شكال التالحم والتكافل االجتماعي ،كما
تتناول اال�ستعداد للحج بامل�أكوالت والأزياء ،وتتناول املمار�سات

االجتماعية والطقو�س املرتبطة مبغادرة احلاج /احلاجة
وعودته وبخا�صة الذبائح وما يتبعها من طقو�س واحتفاالت.
ربا للتقاليد و�أ�شكال التعبري
وتفرد الورقة حي ًزا معت ً
ال�شفهي املرتبطة باحلج واملتمثلة يف الأ�شعار ،واحلكايات
ال�شعبية ،والنكات ،ونداءات الباعة وال�شحاذين ،كما تتحدث
عن فنون الأداء وبخا�صة املدائح النبوية و�أغاين احلج وال�سفر.
وت�ستعر�ض � ً
أي�ضا احلرف التقليدية والفنون املرتبطة
باحلج وبخا�صة الر�سومات والكتابات التي تزين جدران البيوت
اخلارجية والبوابات .كما تناق�ش يف النهاية الوظائف االجتماعية
والثقافية الحتفالية احلج والتغري الذي حدث لها.

•تراث احلج يف اخلليج العربي
�شاركت منطقة اخلليج العربي واليمن بخم�سة �أبحاث
لكل من البحرين وال�سعودية و�سلطنة عمان والكويت
واليمن ،حيث �شاركت من البحرين �أني�سة ال�سعدون الناقدة
الأدبية بدرا�سة حول «الأبعاد الدالل ّية واجلمال ّية الحتفال ّية
البحريني» حاولت من خالله
ال�شعبي
احل ّج يف املوروث
ّ
ّ
البحريني
تل ّم�س واقع االحتفال مبو�سم احل ّج يف املجتمع
ّ
من خالل الوقوف على بع�ض املظاهر ال�شعب ّية ،ور�صد ما
ا�ستندت �إليه من معتقدات وت�ص ّورات وعادات وتقاليد ،وما
اقرتنت به من ممار�سات وفنون ت�شكيل ّية وقول ّية ،وغري ذلك
من املوروثات ال�شعب ّية.
ال�شعبي يف
وت�ضيف �أني�سة �أنه على الرغم من � ّأن املوروث
ّ
البحرين حول االحتفال مبو�سم احل ّج قليل جدًا ،وال ي�ضاهي
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ال�شعبي يف دول �أخرى؛ ف� ّإن �أغلب تلك املوروثات ،على
املوروث
ّ
ق ّلتها ،قد اندثرت مع تقدّم الزمنّ ،
وخف ان�شداد النا�س �إليها،
و�أهملوا االحتفاء بها ،الله ّم ما ن�شطت يف �إحيائه جمع ّي ٌات
�أهل ّية �أو جهات ثقاف ّية ر�سم ّية.
البحريني املرتبط
ال�شعبي
ومهما يكن حجم املوروث
ّ
ّ
مبو�سم احلج؛ ف�إ ّنه من ال�ضروريّ توثيقه ودرا�سته ،والوقوف
على �سماته ومقا�صده الفكر ّية و�أبعاده الدالل ّية ومالحمه
اجلمال ّية ،لكونه ي�صون الذاكرة ال�شعب ّية البحرين ّية ب�شكل
خا�ص ،ويغني خمزون الثقافة الإ�سالم ّية ال�شعب ّية ب�شكل عا ّم.
ّ
ال�شعبي يف كتب
ومن ثم ف�إن البحث ير�صد املوروث
ّ
الرتاث من ناحية والدرا�سة امليدان ّية من ناحية �أخرى ،حيث
قامت الباحثة ب�إجراء مقابالت مع عدد من كبار ال�سنّ ؛ بغية
ممن عاينها،
ت�سجيل تلك املظاهر الرتاث ّية ،ور�صد تفا�صيلها ّ
طقو�سا وتقاليدَ.
و�شاهد �أحداثها ،ومار�سها
ً
وقد انتهى البحث �إلى نتيجة تك�شف � ّأن غاية ما تب ّقى
من عادات ومعتقدات وفنون �شعب ّية م ّت�صلة مبو�سم احل ّج
ريا عن حاجات �ضرور ّية
مل تعد ،كما كانت �ساب ًقا ،تعب ً
ت�ضطلع ب�أداء وظيفة اجتماع ّية ت�ستجيب لظروف تاريخ ّية
وف ّن ّية وثقاف ّية ا�ستدعتها وه ّي�أت لها جمموعة من امل�ؤ ّثرات
ريا عن فرحة يقيمها
والإ�شكاالت ،بقدر ما �أ�صبحت تعب ً
خا�صة بغر�ض �إ�شاعة ج ٍّو من ال�سرور،
الأهايل للأطفال ّ
وقد يغفلون عن ربطها مبرجع ّياتها الدين ّية والرتاث ّية
واملعتقدات ّية والثقاف ّية.
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�أما حممد البيايل خبري الرتاث الثقايف غري املادي بوزارة
الثقافة والإعالم ال�سعودية فقد تناول منطقة بعينها وفرتة
زمنية بعينها حيث تناولت ورقته مظاهر احلج يف منطقة جازان
منذ قرابة القرن،وجازان تقع يف �أق�صى اجلنوب الغربي للمملكة
العربية ال�سعودية ،وتبعد عن مكة املكرمة قرابة  700كم.
وكان النا�س ي�ستعدون لهذا املو�سم قبل دخول �شهر ذي
احلجة مبدة قد ت�صل �إلى ثالثة �أ�شهر ،تبد�أ معه مرا�سم
وعادات وتقاليد و�أهازيج �شعبية ،ثم يقوم احلاج بتجهيز
راحلته من اجلمال �أو احلمري �أو البغال وعادة ما ترافق
احلجاج قافلة كبرية من اجلمال حمملة بكافة امل�ؤن واملواد
الغذائية واملياه والأ�سلحة.
وكان الذاهب �إلى احلج يف ذلك الوقت ُيع ّد �شبه مفقود،
وقد يعود لأهله �أو ال يعود؛ حيث ترتب�ص به الأمرا�ض
اخلطرية واحليوانات الفتاكةاملفرت�سة�،إ�ضافة للجوع ّ
وقطاع
الطرق .وعندما يعتزم ال�شخ�ص احلج يبد�أ �أقاربه وجريانه
يف التجمع يف منزله قبل موعد ال�سفر بعدة �أ�سابيع لين�شدوا
�أهازيج من ال�شعر ال�شعبي يودعون قريبهم احلاج� .أما
الن�ساء فيقمن يف منزل احلاج « َودَاعِ َّية» حزينة و�أنا�شيد لها
�أحلان جميلة.
وقبل انتهاء مو�سم احلج ب�أيام تبد�أ ربات البيوت
باال�ستعداد ال�ستقبال ذويهم احلجاج ب�شوق بالغ ،ويقمن
بطالء املنازل ودهانها بالنورة البي�ضاء �أو اجل�ص .وهناك عادة
جتهيز «قعادة» احلاج �أي الكر�سي �أو ال�سرير اخل�شبي وذلك
ميا للحاج.
تكر ً

وي�ضيف البيايل �أنه من الأمور التي ارتبطت باحلج ،هدية
احلاج التي ال ميكن �أن يعود بدونها .ويتوجب عليه ب�شكل
(ال�صنبرُ ا) �أو (العمربا) وال�س َبح واحللويات
�أ�سا�سي �أن يح�ضر ُّ
ك�أمور �أ�سا�سية يف الهدية.
فمنذ الأيام الأولى لو�صول احلاج ي�ستقبله �أهله وذووه،
الن�ساء بالزغاريد ..والأطفال بالألعاب ..والكبار ب�إطالق
الطلقات النارية يف الف�ضاء .وكان احلاج ال يدخل منزله �إ ّال
نها ًرا ،ف�إذا �صادف دخوله ملنزله غروب ال�شم�س ودخول الظالم
ال يدخل دياره ب�أكملها بل ينام على م�شارفها ليلاً وي�أتيها يف
ال�صباح .وما �إن ي�سرتيح احلاج يف منزله حتى يبد�أ يف ا�ستقبال
املهنئني ،بتوزيع الهدايا.
و من �سلطنة عمان كتب فهد الرحبي الباحث يف الدرا�سات
التاريخية درا�سة بعنوان «الإرث الثقايف والفكري لرحلة
احلج وعيد الأ�ضحى» �أو�ضح فيها �إلى �أن العديد من امل�صادر
التاريخية �أ�شارت �إلى احلج يف اجلاهلية ،و�أوردت هذه امل�صادر
تفا�صيل عدة ،فيما يتعلق ب�سدنة الكعبة ،ورحالت القبائل،
ودور احلج يف ثراء قري�ش ورواج جتارتها ،وبروز مكة املكرمة
بني مدن اجلزيرة العربية.وبعدما �شرف ال ُعمانيون بالإ�سالم
يف ال�سنة ال�ساد�سة الهجرية حر�صوا على �أداء هذه ال�شريعة
وفق ما ن�صت عليها ال�سنة النبوية.
ونظ ًرا ملوقع ال�سلطنة البعيد نوعًا ما عن مكة املكرمة فقد
كانت لرحالت احلج حت�ضريات خا�صة قد ت�صل �إلى �سنة �أو
�أكرث قبل مو�سم احلج ،كاختيار وكيل القافلة ،وجتهيز املواد
الغذائية للرحلة ،ويف املقابل ف�إن عودة احلاج بعد �أداء فري�ضته

متثل منا�سبة خا�صة تت�ضمنها جمموعة من العادات والتقاليد
والطقو�س تليق مع االحتفاء باحلاج.
وبجانب هذه الرحلة الإميانية لأداء فري�ضة احلج ف�إن
املجتمع يعي�ش �أيام عيد الأ�ضحى املبارك ،ولهذه املنا�سبة
العديد من االحتفاالت والطقو�س ،منها:
ما يتعلق بالتح�ضري للعيد والعادات املرتبطة به ،و�أخرى
تتعلق باالحتفاالت التي تقام يف الع�شر الأوائل من ذي احلجة
و�أيام الت�شريق.
وعلي هذا النحو يتناول الرحبي جان ًبا من تلك التجهيزات
والعادات والتقاليد املرتبطة برحلة احلج �أو عيد الأ�ضحى
املبارك يف �سلطنة عمان ،وذلك بالرجوع الى امل�صادر املطبوعة
التي تناولت هذا املجال� ،أو امل�صادر ال�شفهية من خالل لقاءات
مبا�شرة مبن عاي�شوا ال�سنوات ال�سابقة ملوا�سم احلج قبل تطور
و�سائل النقل احلالية.
�أما �سعود عبد العزيز امل�سعود مدير �إدارة املو�سيقى والرتاث
ال�شعبي باملجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت،
ريا
فقد تناول «عادات وتقاليد �أهل الكويت يف احلج قد ً
ميا» م�ش ً
�إلى �أن �أهل الكويت لديهم عادات وتقاليد ملن يريد احلج،منها:
رفع العلم حيث يتم رفع بريق (علم �أحمر �أو �أبي�ض �أو�أخ�ضر)
على �أ�سطح البيوت داللة على �سفر �أحدهم �إلى احلج.
وعادة ما ي�ست�أمن احلاج على �أهله وماله بع�ض �أقاربه
وجريانه حتى يرجع من احلج �ساملًا ،وذلك يعود للثقة الزائدة
والرتابط بني اجلريان والأهل.
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وي�ضيف امل�سعود بع�ض العادات الأخرى لأهل الكويت يف
هذا املو�سم مثل «العزمية» وهي وليمة غداء �أوع�شاء يقيمها
احلاج للأهل واجلريان املقربني بعد عودته .كما يقوم بتوزيع
«ال�صوايغ» وهي الهدايا التي مت �شرا�ؤها� .أماالن�ساء فيقمن
بتوزيع ماينا�سب الن�ساء والبنات ،ويف �صباح اليوم التايل
تتجمع البنات حول بيت احلاج وهن ين�شدن �أغا َ
ين و�أدعية ،ثم
تناديهن �صاحبة املنزل وتوزع عليهن الهدايا.
ومن اليمن قدم �أحمد الغزي رئي�س ق�سم الدرا�سات
والبحوث بجمعية احلفاظ على املخطوطات درا�سة بعنوان
«امللخ�ص الوجيز يف عادات ومرا�سيم احلجيج» ،وقد اهتم يف
ورقته مبظاهر العادات واملعتقدات ال�شعبية قبل وبعدخروج
اً
جمال مه ًّما يف الدر�س الثقايف والديني،
احلاج والتي متثل
بالتهيئة واال�ستعداد للذهاب �إلى امل�شاعر،وت�شمل ق�ضاء الدين
وطلب امل�ساحمة من الأهل واجلريان والأ�صدقاء القريبني
والبعيدين منهم،وكتابة الو�صية ،وتوكيل �أحد �أفراد الأ�سرة
ب�إدارة �شئون الأ�سرة وممتلكاته.
واهتم الغزي يف درا�سته امليدانية مبدينة زبيد باليمن
م�سج ً
ال الكتابة على اجلدران بالفحم من دعاء و�آيات قر�آنية
بعد خروج احلاج ،وكذا ر�ش املاء خلف احلاج بعد خروجه من
باب بيته تفا�ؤال بعودته ،وزيارة الأولياء.
وكذا عنا�صر الرتاث ال�شفهي� :إقامة حفل توديع من قبل
�أهله وجريانه و�أ�صدقائه قبل �سفره بليلة يقر�أ فيها املولد
واملدائح النبوية ،وبعدها يخرج من باب املدينة الكبري «باب
�سهام» لل�سفر .وتقام الأفراح املجتمعية والأ�سرية بعودته.
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ومن املظاهر ال�شعبية � ً
أي�ضا �شخ�صية املب�شر �أو الب�شري
�أوالنجاب الذي ير�سله احلاج ومعه ما يدل على و�صول احلاج
بال�سالمة من م�سبحة ور�سالة خطية ،حمددًا فيها يوم ووقت
و�صوله .وقد توارثت مدينة زبيد هذه العادات ال�ستقبال احلاج،
ففي عهد الدولة الر�سولية كان يتم تزيني اخليول ،وامتطا�ؤها
والرق�ص بها ،والرق�ص بال�سيوف ،وفر�ش الديباج وغريها،
�إ�ضافة �إلى �أن �أهل املدينة يقومون بر�ش البيوت من الداخل
واخلارج باللون الأبي�ض ،وتغيري ُف ُر�ش البيت القدمية؛ ا�ستعدادًا
ال�ستقبال املهنئني للحاج ،و�شراء الذبائح ،ون�صب املخدرة
والزينة ،والرق�صات ال�شعبية امل�صاحبة للطبول .وي�سرع الأهل
باخلروج �إلى املكان املخ�ص�ص ال�ستقبال احلاج ،وطلب الدعاء،
وقراءة الفاحتة ،واال�ستغفار لهم ،ومن ثم مرافقته لدخول
املدينة بالزفة ،و�إطالق الأعرية النارية؛ ا�ستعدادًا لالحتفال به
يف املخدرة املعدة لذلك ،ويقدم الطعام ،ثم يلي ذلك �إقامة املولد.
ويف الأفراح الن�سوية يتم جتهيز الفل والرياحني والعطور،
ودعوة الن�ساء فيما بينهن لالحتفال بهذه املنا�سبة.

•تراث احلج يف املغرب العربي
ومن املغرب العربي �شاركت ليبيا وتون�س واملغرب
وموريتانيا مبجموعة متميزة من الأبحاث التي ك�شفت تنوع
العديد من امل�أثورات ال�شعبية املرتبطة باحلج.
وقد �شاركت ليبيا بدرا�ستني الأولى لفاطمة غندور
الأ�ستاذة بكلية الفنون والإعالم جامعة طرابل�س بدرا�سة
بعنوان «احتفاء احلج والأ�ضحية يف واحة براك جنوب ليبيا».

وواحة براك /ال�شاطي الواقعة جنوب ليبيا هي مركز
�إداري وجتاري للواحات املجاورة لها ،ومعرب قوافل ال�صحراء،
ا�شتهرت ب�أد اَِّلئها الذين كانوا يرافقون امل�سافرين �إلى واحتي
مرزق وغات اللتني ا�شتهرتا كمركزين لتجارة العبيد ،من
ذلك ف�إن ثقافة ال�سفر والرتحال مل تكن م�ستبعدة عن �أهايل
الواحة ،غري �أن ال�سفر لدافع ديني كان �سف ًرا ا�ستثنائ ًيا وناد ًرا
حيث الأحوال املادية الع�سرية ،وم�شاق ال�سفر التي ت�ستلزم
�أ�شه ًرا للو�صول للبقاع املقد�سة ،كما �أنها رحلة حمفوفة
باملخاطر فبالإ�ضافة �إلى الظروف املناخية ال�صحراوية كان
أي�ضا مما ي�ستهدفهم كقطاع ُ
اخلوف � ً
الطرق.
وت�شري فاطمة غندور �إلى �أن هذه الأوراق مرج ًعا من
ذاكرة �أهل الواحة ،فقد روي لنا عن �سفر �أحد الأهايل (احلاج
عبد القادر ميهوب) وهو من ظل لعقود من الزمن مرجعية
ناقلة لرائحة و�أخبار و�سرية حمبوبه ،املكان والزمان ،فعند
اال�ستعداد لأداء �أحد �أركان الإ�سالم يتم الإعالن عن ذلك
يف حم�ضرة الواحة -وهي زاوية ي�ؤمها معلم القر�آن و�إمام
اجلامع -في�ستعد احلاج ملعرفة الفرو�ض وال�سنن على يديهما،
فيما تن�شغل عائلته ب�إعداد ما تي�سر مل�ؤنته والتي يتطوع
إح�سا�سا بواجب امل�سلم جتاه �أخيه
الأقرباء واجلريان كر ًما و� ً
امل�سلم ،ومما كان يتبع ا�ستعدادات الرحيل �أن يرمي املرحتل
للحج ميني الطالق على زوجته حت�س ًبا لعدم عودته يف غياب
ال يعلم �أحد كم �سيطول.
ورغم غياب كثري من ال�شواهد احلية املعربة عن عادات
وتقاليد احلج واحتفاء عيد الأ�ضحى ،مع تطور و�سائط ال�سفر

وحت�سن الأحوال املادية؛ف�إن �أهايل مدينة براك يحفظون لأول
وح�سن ختام.
حاج عا�صروه ثم رحل عنهم �أطيب ذكرى ُ
�أما الدرا�سة الثانية «من ليبيا» فكانت لعلي برهانة
الرئي�س الأ�سبق جلامعة �سبها ،والذي مل يتمكن من
احل�ضور لأ�سباب �أمنية ،و�شارك بدرا�سة بعنوان «العادات
والتقاليد املرتبطة باحتفالية احلج يف بع�ضاملدن والأرياف
الليبية» تناول فيها ماجرت العادة عليه يف منا�سبة �أداء
فري�ضة احلج يف املدن والأرياف الليبية ،حيث تتنوع مظاهر
اال�ستعداد للحج من النواحي االقت�صادية واالجتماعية،
ويعقب ذلك �أحد املظاهر املهمة وهي توديع احلجاج على
امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي.
ويحظي بيت احلاج يف غيابه يف رحلة احلج باالهتمام ،حيث
يتم طال�ؤه و�إعداده ،وي�صحب ذلك تقاليد ال�ضيافة حلجاج بقية
الأقطار الإ�سالمية الذين ميرون بليبيا من املغرب العربي؛ �إذ
تعد املدن الليبية حمطات ال�ست�ضافة ه�ؤالء احلجاج.
وي�ضيف برهانه :و�أما تقاليد الأ�ضحية يف العيد ف�إن
مايدور حولها من ممار�سات اقت�صادية واجتماعية متثل
مظه ًرا من مظاهر التعاون والتكاتف بني الطبقات االجتماعية
املختلفة يف اجلوار� ،إلى �أن يتم ا�ستقبال احلاج على امل�ستويني
الر�سمي وال�شعبي.
واعتمدت الدرا�سة على روايات �شفوية وبع�ض الوثائق
التاريخية املتاحة،حيث ر�صدت التقاليد املتعلقة بهذه
االحتفالية ،ما زال قائ ًمامنها ،وما اندثر�أو �ضعف ،و�أ�سباب ذلك.
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�أما عبد الرحمن �أيوب اخلبري الدويل يف الرتاث الثقايف
غري املادي باليون�سكو فقد قدم ورقة بعنوان «طقو�س احلج
يف تون�س من بداية القرن املا�ضي �إلى اليوم» ا�شار فيها �إلى
�أن احلج ،ومنا�سكه ،طق�س كغريه من الطقو�س املح ّملة ب�أبعاد
روحانية �أ�سا�سية ،قاعدتها املعتقد ال�ضارب يف القدم ،وقائمة يف
الوقت نف�سه على الن�ص الديني امل�ؤ�س�س لها .وهو طق�س مك ّون
من جمموعة من «املمار�سات ال�شعائر ّية» املرتابطة فيما بينها،
جتعل منه ً
«معطى-ثقاف ًّيا-عقائد ًّيا» مفردًا ومتعددًا.
ومن حيث � ّإن «طق�س احل ّج» ميار�س متماثال عرب الأجيال
املتعاقبة -وكذلك الأجيال من ال�شرائح العمرية املت�صاحبة
على مدار زمني حمدد ،-ومن قبل جمموعات ب�شر ّية ذات
ثقافات متباينة -بينما ينح�صر ا�شرتاكها يف عن�صر املعتقد
يوحد بينها ن�سب ًيا ،ف�إنه ميكن النظر �إليه على
امل�شرتك الذي ّ
تراثي المادّي.
�أ ّنه �أي�ضا معطى
ّ
ومن حيث �إ ّنه كذلك فهو كغريه من عنا�صر تراث ال�شعوب
الثقايف الالمادي يخ�ضع لقانوين «الرتاكم» و«التح ّول»،
خا�صة مبوجب الت�أقلم مع متطلبات جماالت املمار�سة
وحاجيات حا�ضر ممار�سي الطق�س.
ويهتم �أيوب يف ورقته با�ستقراء ظاهرة «التح ّول» يف مكونات
الطق�س الالمادية (على �ضوء احلالة التون�سية) ،رغم ثبات
الن�ص امل�ؤ�س�س.
مكونات املعتقد الذي ما انفك يخ�ضع ل�سلطة ّ
ومن املغرب قدم �أحمد حف�ضي امل�ؤطر الرتبوي واملن�سق
اجلهوي ب�أكادميية الرتبية والتكوين درا�سة بعنوان «يف بع�ض
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مظاهر االحتفال مبو�سم احلج بعيون مغربية» �أ�شار فيها �إلى
�أن مو�سم احلج ،الذي له يف قلوب املغاربة مكانة خا�صة ،يعد
حمطة كربى يف هذه احلركية الدائمة املرتبطة مبو�ضوع
بحثه.ووع ًيا منه ب�أن هذا امللتقى/امل�شروع ي�ستدعي ،يف تقديره،
ثالث حمطات رئي�سة حتر ًيا للدقة واملو�ضوعية ،وهي:
التجميع -امل�ساءلة -الرتكيب .ونظ ًرا لكون املقام ال
ي�سعف بالتطرق �إلى كل هذه املحطات التي حتتاج �إلى الوقت
واجلهد امل�ؤ�س�سي ولي�س فقط الفردي ،ف�ست�سعى الدرا�سة
�إلى تقدمي �إطاللة عامة على الظاهرة من خالل ر�صد
بع�ض مظاهر االحتفال باحلج يف املغرب ،والتي تتزامن مع
عيد الأ�ضحى املبارك .ولبحث ذلك اعتمد حف�ضي املنهج
اً
حماول من خالله مقاربة مو�ضوع
الإثنوغرايف التقليدي،
الدرا�سة لتجميع جتليات االحتفال باحلج من جهة ،ومن
جهة �أخرى لتحقيق نوع من الفهم والتحليل والتف�سري،
بعد معاي�شة ميدانية ملجتمع البحث ،وظف خاللها تقنية
املالحظة واعتماد املقابلة ن�صف املوجهة ك�أدوات وتقنيات
لتحقيق البحث.
ويجمل الباحث حماور الدرا�سة يف العنا�صر الآتية:ال�سياق
العام للدرا�سة� ،أهدافها ومنهجيتها -الطقو�س املرتبطة باحلج
ميا من خالل تقدمي قراءة يف بع�ض الرحالت احلجازية
قد ً
املغربية -ر�صد العادات والتقاليد املرتبطة بتوديع احلجاج
وا�ستقبالهم �أثناء العودة -الك�شف عن الرتاث ال�شفهي
اخلا�ص مبو�سم احلج باملغرب (�أمثال� ,أهازيج�...إلخ) -العادات
والتقاليد املرتبطة باحتفاالت عيد الأ�ضحى املبارك.

�أما الدرا�سة الأخرية من املغرب العربي فكانت من موريتانيا
لنامي �صاليحي الذي كتب عن «مظاهر احلج التقليدية يف
موريتانيا» .غري �أنه مل ي�سعفه احلظ لإلقاء بحثه.
وتر�صد الدرا�سة رحلة ال�شناقطة على بالد احلجاز لت�أدية
هذه الفري�ضة ،م�ستخدمني لذلك احلج و�سائل بدائية ك�سفر
على الأقدام ،وركوب الإبل واخليل ،حيث كانت بالد �شنقيط
منطلق قوافل احلجيج يف املنطقة ،انطال ًقا من مدينتي
«والته» و«�شنقيط» .وكان حجاج هذه املنطقة ي�أتون �إلى هذه
البالد لتعلم فرائ�ض احلج ،وتكون بذلك منطلقهم �إلى الديار
املقد�سة �ضمن القوافل التي ينظمها �أهل مدينتي �شنقيط ووالته
تقدر بـ� 32ألف بعري �سنو ًّيا ،وت�أخذ هذه القوافل طرق خمتلفة
كطريق مايل والنيجر وال�سودان ،وكذلك طريق املغرب العربي.
وي�ضيف �صاليحي �أن علماء ال�شناقطة كان لهم �أثناء
رحالتهم �إلى احلج �إ�سهامات علمية بارزة يف ن�شر الإ�سالم وتعليم
علومه ،ومنهم من طاب به املقام يف الطريق ،نذكر منهم على
�سبيل املثال :طالب �أحمد بن �أطوير اجلنة�،أبناء ميابة،حممد
يحيى الوالتي� ،آب بن اخطور� ،سيد عبد اهلل ولد احلاج �إبراهيم،
حممد حممود ولد اتالميد .وقد ذاع �صيت علماء ال�شناقطة
يف بالد املعمورة حتى �أ�صبحت هناك �أحياء �سكنية داخل البالد
التي ميرون بها ت�سمى عليهم كحي ال�شناقطة يف دولة ال�سودان
وغريها.وكان للحاج يف بالد �شنقيط مكانة هامة نظ ًرا لأنه �أدى
رك ًنا من �أركان الإ�سالم مل مينعه منه البعد و�صعوبة ال�سفر.
كما كان احلاج ي�ستخدم هذه الرحلة لتدوين �أو�صاف النا�س
والأ�شياء والتواريخ ،وذكر العلماء والكتب.

•تراث احلج يف منطقة ال�شام
ومن منطقة ال�شام �شارك باحثون وخرباء من كل من:
الأردن� -سوريا -لبنان.
بدرا�سات ر�صدت تراث احلج يف هذه املنطقة ،نبد�أها
بدرا�سة حكمت النواي�سة مدير مديرية الرتاث بوزارة الثقافة
الأردنية حول «العادات والتقاليد املرتبطة باحلج يف الأردن»
وتهدف الدرا�سة �إلى الوقوف على اجلانب ال�شعبي من احتفالية
احلج بني الأم�س واليوم لبيان التغريات التي طر�أت على هذه
االحتفالية من الناحية االجتماعية ،ما ًّرا ب�أثر املوقع اجلغرايف
اً
حماول الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
للأردن يف هذه االحتفالية،
1.1هل كان للحج طابع �شعبي يف الأردن يتوافر على
عادات وتقاليد وفنون خا�صة باملجتمع الأردين؟
 2.2ما الدالالت امل�ستنبطة من تقاليد احتفالية احلج يف
الأردن؟
 3.3ما �أبرز الأغاين التي كانت ترافق احتفالية احلج يف
الأردن ،وما الدالالت ال�شعبية فيها؟
 4.4ما التغريات التي طر�أت على احتفالية احلج ت�أث ًرا
بالتطور التقني؟
 5.5ماذا بقي من االحتفالية ال�شعب ّية للحج؟.
وا�ستندت درا�سة النواي�سة �إلى جمموعة من الإخباريني
الذين التقاهم ،ف�ضال عن املراجع التي تناولت بالدرا�سة
تقاليد احلج (الر�سمية) يف الأردن� ،أوطريق احلج ال�شامي.
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ومن �سورية �شارك حممود مفلح البكررئي�س حترير
جملة الرتاث ال�شعبي ال�سورية بدرا�سة بعنوان «من تقاليد
احلج يف �سورية» �أكد فيها على �أن احتفالية احلج يف �سورية
وما حولها من بالد ال�شام قد تنوعت فيها العادات والفنون
املرتبطة بها بتنوع جغرافية بالد ال�شام طبيع ًّيا وب�شر ًّيا ،من
البيئة البدوية �إلى البيئة املدينية ،مرو ًرا بالفالحية من
جبلية و�سهلية و�ساحلية.وكان ملوقع مدينة دم�شق اجلغرايف،
وملكانتها احل�ضارية ،وال�سيا�سية ،والأمنية� ،أهمية خا�صة يف
حمالت احلج ،ففيها كانت تتجمع قوافل احلجاج من دم�شق
واملناطق املحيطة بها ،والقوافل القادمة من مدينة حلب
وغريها من املناطق ال�سورية ال�شمالية ،ومن الأنا�ضول،
وبع�ض مناطق العراق.
وكان جتمع هذه الألوف من احلجاج يف املدينة يحتاج
ريا عا ًما على �أعلى م�ستوى من ال�سلطات احلاكمة �أيام
نف ً
املماليك والعثمانيني ،حلفظ الأمن ،و�ضبط الأ�سعار ،وحماية
احلجاج من الل�صو�ص والن�صابني وهجمات البدو ،فت�ستعد
هذه ال�سلطات بكل طاقتها ب�إ�شراف وايل دم�شق نف�سه ،وتن�شر
القوات الع�سكرية ،واملراقبني ،وت�ست�أجر قوة من املحاربني
فر�سا ًنا وج ّمالة ،لت�ساعد القوات الر�سمية يف حماية القافلة
�أثناء م�سريها من دم�شق �إلى الديار احلجازية.
وي�ضيف مفلح �أن هذا ما جعل احلج يف ذلك الزمن رحلة
طويلة �شاقة حمفوفة بالأخطار الكثرية ،مما جعل وداع
مم�شوحا باحلزن ،ي�سيطر
احلجاج م�ؤث ًرا ،خم�ض ًبا بالدموع،
ً
عليه الي�أ�س �أكرث من الأمل ،فت�صاحب الوداع ممار�سات
عقيدية ،و�أدعية ،و�أغنيات ترقق امل�شاعر ،وت�ستدر �شفقة اهلل
ورحمته ،كي يعيد احلاج �ساملًا �إلى دياره و�أهله� .أما ا�ستقبال
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احلاج العائد �ساملًا فهو مهرجان من الفرح يتخلله الزغاريد
والأغاين والأنا�شيد والوالئم وال�ضيافات والهدايا.
وقد �شاركت لبنان ببحثني مهمني الأول لعلي بزي �أ�ستاذ
الأنرثوبولوجيا باجلامعة اللبنانية حمل عنوان «عادات توديع
وا�ستقبال احلجاج ..حالة :لبنان» ،وتهتم ورقته بر�صد البعد
االجتماعي بتجلياته املتنوعة ،بو�ضع احلاج يف بيئته ،وهو يهيئ
ويرتب ويعد العدة لينطلق ،تودعه اجلماعة بطقو�س معينة.
وبعد �إجراء الفري�ضة يعود لت�ستقبله مبرا�سم تعرب
عن الفرحة بعودته ،حيث ُتن�شر الزينة ،ويعلن عن القدوم
بالذكر والتكبري ورفع الأذان ،وتنحر الذبائح ،وت�ضاء الأنوار
وامل�صابيح ،وترفع �أقوا�س الن�صر؛ كل ذلك لإ�ضفاء الرونق
والأبهة يف اال�ستقبال.
فالظروف املواكبة للتوديع �أو اال�ستقبال تختلف بالزمان
واملكان .و�أعمارهم كانت من مرحلة الكهولة وما فوق ،والآن
من كل الفئات ،واختلفت و�سائل النقل من الرحالت الربية
لن�صل �إلى الطائرة.
كل ذلك ي�ؤثر على م�سار الرحلة وت�أثريها على احلجاج �أو
على الو�سط االجتماعي.
ومع تغيري الظروف اختلفت طرق اال�ستعداد وت�أمني
اللوازم واحلاجات .وي�شري بزي �إلى �أن مظاهر اال�ستقبال
وال�ضيافة تختلف ح�سب امل�ستويات االجتماعية.
حيث البعد الطبقي ومنطق التباهي والتفاخر �ضمن
منطق اال�ستهالك ،وبرز التفنن ب�أ�شكال جديدة ،واملبالغة يف
املمار�سات .وما يرافق ذلك من �أهازيج ،وزغاريد ،واحتفاالت،
و�أنا�شيد ،و�ضرب الطبول ،واملزاهر ،وال�صنوج ،وفرق النوبة،

واملفرقعات ،والعيارات النارية ،و�إطالق العنان لأبواق
ال�سيارات ،وهذا م�شابه للأعرا�س واملنا�سبات االجتماعية.
والهدايا هي من م�ستلزمات احلج ،ومن بركته ،وتر�صد
الدرا�سة الثقافة ال�شعبية املقرتنة باملنا�سبة ،ب�إبراز �شخ�صية
احلاج باملوروث ال�شعبي ،وما ا�ستجد من مميزات على
�شخ�صيته :الزي ،وكرثة الكالم عن الرحلة ،والو�ضع ال�صحي،
وعالقته بالزمالء القدامى �أو اجلدد..والرتكيز على الأقوال،
والأمثال ،واحلكايات ،والنكات املتعلقة باحلاج.
من خالل كل ذلك يحاول الباحث ر�صد ماثبت من هذه
العادات وما تغري �أو ا�ستجد منها ،من خالل منهج تاريخي
يطال هذه املنا�سبة بكل ما يحيط بها.
�أما الدرا�سة الثانية من لبنان فكانت ملها كيال رئي�سة
مركز الأبحاث يف معهد العلوم االجتماعية -اجلامعة اللبنانية
بعنوان «احلج من الطق�س الديني �إلى الطق�س االجتماعي».
واتخذت الدار�سة مدينة طرابل�س للتطبيق امليداين،
وتو�ضح يف البداية �أنها لن تناق�ش الطق�س الديني ،بل
طق�سا للعبور
م�ؤ�شرات ودالالت احلج من خالل اعتباره
ً
االجتماعي يعطي احلاج مرتبة متمايزة دين ًيا يف جماعته من
خالل اللقب الذي يكت�سبه� .إن طقو�س مرور امل�سلم من م�سلم
�إلى م�سلم حاج �ضمن جماعته ،ترتافق مع الكثري من الدالالت
واملعاين وامل�ؤ�شرات من خالل االحتفاليات التي ترافق احلاج
ال �سيما عند عودته ،والتي تتج�سد يف الزي ،ويف الإ�شهار من
خالل (الزفة ،والزينة) ،يف مو�ضوع التبادل الرمزي بني �أدوات
ومواد لها معان دينية وبني الهدايا االجتماعية .وت�ضيف كيال
قولها :ال �شك �أن ت�أثري ظهور اجلمعيات الدينية وانت�شارها
قد �ساهم يف كثري من التحوالت على �صعيد طقو�س العبور

االجتماعية ،وال �شك �أن عي�شنا يف ظل جمتمع ا�ستهالكي قد
�ساهم بدوره يف �إدخال الكثري من املتغريات ال �سيما يف مو�ضوع
التبادل ،وال �شك �أن تطور احلياة االجتماعية قد زاد التمايز
االجتماعي الطبقي بني احلجاج ،هذا التمايز الذي بات
ينعك�س من خالل �أ�شكال االحتفاالت وطرق الزينة على وجه
اخل�صو�ص .وكلها م�سائل تناولتها الدرا�سة من خالل البحث
امليداين يعتمد املقابلة وال�صور الفوتوغرافية كو�سيلة ر�صد.

•تراث احلج يف ال�صومال
ومن ال�صومال �شارك ع�صام اجلامع الأمني العام للجنة
الوطنية ال�صومالية للرتبية والثقافة والعلوم مبقدي�شو،
وعبدالوهاب م�ؤمن مدير مركزمقدي�شيو للبحوث
والدرا�سات بدرا�سة حول «طبيعة ومظاهر احتفالية احلج يف
ال�صومال» �أ�شارا فيها �إلى �أن الق�صائد الدينية واالحتفاالت
ال�شعبية تتب َّو�أ مكانة كبرية لدى ال�شعب ال�صومايل؛
�إذ تعترب الطرق ال�صوفية �سب ًبا من �أ�سباب الوحدة بني
مكونات املجتمع ال�صومايل ،وتنت�شر الطريقة بني قبائل
خمتلفة فت�ؤدّي �إلى وحدة االنتماء الديني والثقايف ،كما
حتدث ب�سببها �أمناط من التحالفات وامل�صاهرات والتجارب
االجتماعية والثقافية امل�شرتكة؛وقد متحورت الدرا�سة يف
عدة نقاط على النحو التايل:
 1.1العادات والتقاليداملرتبطة باحتفالية احلج يف
ال�صومال:ومنها جتهيز احلجاج ال�صوماليني
وتوديعهم ،و�إقامة حفلة التوديع عند ال�سفر �إلى
الأماكن املقد�سة بالراحلة �أو بالبواخر ،ودور املر�أة
ال�صومالية يف جتهيز احلجاج ،ونوع الطعام الذي
ي�صنع للحجاج.

الملتقى الدولي لتوثيق احتفالية الحج
أبحاث جديدة ومشروع طموح

203

صيف  2015العدد 30

 2.2العرف واملعتقدات والت�ص ُّورات ال�شعبية:ومنها ذبح
الأ�ضاحي ،ونوع الذبيحة ،والعادات ال�صومالية يف
الأ�ضاحي ،وزيارة قبور الأولياء والتربك بهم ،ومنزلة
مياه زمزم عند ال�صوماليني ،وكيفية توزيع احلاج
ملاء زمزم عند عودته للأهايل والأقرباء والأ�صدقاء،
واملعتقدات ال�شعبية حول ماء زمزم ،ودوره يف ق�ضاء
احلوائج و�أنه �شفاء لكل داء� ...إلخ.
 3.3الفنون الأدبية ال�شعبية والأداء :ومنها الأغاين
الدّينية والق�صائد ال�شعبية ،واملو�سيقى واحلكايات
والأمثال ال�شعبية والأقوال امل�أثورة حول احلج
واحلاج ال�صومايل.

•تراث احلج يف الهند
�شارك يف امل�ؤمتر دولة واحدة خارج النطاق العربي هي
الهند� ،إ�شارة �إلى �أن امللتقى �سيتو�سع م�ستقب ً
ال لي�شمل ر�صد
االحتفالية لدى امل�سلمني يف العامل .وهذه الدرا�سة كانت
ل�صهيب عامل الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم اللغة العربية ،باجلامعة
امللية الإ�سالمية بنيودلهي ،وجاءت بعنوان “التقاليد والعادات
ال�شعبية للحج يف الهند”� .أ�شار فيها �إلى �أن الهند بالد للديانات
املختلفة ،وجمتمع له �سمات خا�صة من العادات والتقاليد التي
تختلف من دين �إلى �آخر.
ويعمل املجتمع الهندي على املحافظة على كيانه،
ال�سلوكيات ال ّتي تعبرّ عن �أ�صالته
بال ّتم�سك مبجموعة من ّ
وثقافته ومت ّيزه عن غريه من املجتمعات .وهذه العادات
وال ّتقاليد تختلف من بلدة �إلى �أخرى ،بل من منطقة �إلى
�أخرى ،فنجد اختال ًفا وا�س ًعا بني �سكان �شمال الهند وجنوبها.
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ميا كانت ت�ستغرق عدة �شهور بينما
فرحلة احلج قد ً
ميا
ت�ستغرق اليوم عدة �أيام �أو�ساعات ،وكان اال�ستعداد للحج قد ً
على ظهور اخليل والبغال واجلمال ،يبد�أ بعد انتهاء عيد
الفطر املبارك حيث يجهز الراغبون يف احلج قافلة ت�شمل
الأفرا�س واجلمال والإبل وم�أكلهم وم�شربهم وحتى �أكفانهم،
والطريق كان وع ًرا وحمفو ًفا باملخاطر وقطاع الطرق ،وي�أخذ
احلجاج معهم املئونة واملاء بكميات وافرة،خالل رحلة الذهاب
و�أثناء مرورهم على مدن وبلدان خمتلفة .والأ�سرة الهندية
ت�شعر بال�سعادة والفرح عندما يت�أهب �أحد �أفرادها لأداء
فري�ضة احلج ،فقبل موعد ال�سفر ب�شهور ،وخالل تلك الفرتة
يتوافد الأهل والأقارب واجلريان والأ�صدقاء على «حج منزل»
(مبنى احلجاج).
وعلى هذا النحو ي�سعى �صهيب عامل لر�صد االحتفالية
م�ستفيدًا من كتب رحالت احلج الهندية ،كما قام ب�إجراء
مقابالت مع بع�ض ال�شخ�صيات التي قامت ب�أداء فري�ضة
احلج .وا�ستعان � ً
أي�ضابال�صور التي قيدت مبنا�سبة بداية رحلة
احلج ،وخالل ا�ستقبال احلجاج بعد عودتهم.

•املائدة امل�ستديرة للملتقى
يف ختام امللتقى مت عمل مائدة م�ستديرة بر�آ�سة م�صطفى
جاد ،مت خاللها مناق�شة ما تو�صلت �إليه �أوراق امللتقى ،والر�ؤية
امل�ستقبلية ملا بعد امللتقى ،حيث اتفق اخلرباء امل�شاركون على
�أن امللتقى هو عبارة عن م�شروع �أكرب ي�سعى لتوثيق املمار�سات
والإبداعات اخلا�صة باحتفالية احلج يف العامل الإ�سالمي
(لدى امل�سلمني يف العامل) ،ولي�س العامل العربي فقط .وهو
ما �أكده ال�سيد زاهر عثمان �أمني عام م�ؤ�س�سة املعلم حممد بن
الدن �ضمن لقاء املائدة امل�ستديرة .كما اتفق امل�شاركون � ً
أي�ضا

على ت�أكيد اال�سم نف�سه اخلا�ص بامللتقى لإطالقه على امل�شروع
«توثيق احتفالية احلج» حيث �ست�شري املادة امل�صورة امل�صاحبة
للم�شروع ب�أن املق�صود هو «احلج الإ�سالمي».
كما مت االتفاق على �أن املق�صود هنا جميع املمار�سات
والإبداعات اخلا�صة باحتفالية احلج:
•العادات والتقاليد
• املعتقدات ال�شعبية
• الفنون القولية
• فنون الأداء ال�شعبي
• فنون الت�شكيل ال�شعبي واحلرف.
و�إلى جانب البعد امليداين لالحتفالية� ،سي�سعى امل�شروع
�إلى توثيق االحتفالية يف بعدها الزمني ،من خالل ما
حتمله امل�صادر واملخطوطات من ر�صد للممار�سات ال�شعبية
لالحتفالية على مدى التاريخ.
كما �أكد امل�شاركون على �أن تبد�أ اخلطوات الأولى
بالتطبيق على العامل العربي .و�سيحتاج الأمر يف املرحلة
املقبلة �إلى خطة مف�صلة ،لإقامة ور�ش عمل متخ�ص�صة يف
�أكرث من بلد ،للوقوف على خارطة الطريق للم�شروع الذي
�سيت�أ�س�س على �ستة مراحل رئي�سية ت�شمل:
�إ�صدار كتاب امللتقى� -إعداد قاعدة بيانات كربى بثالث
لغات� -إ�صدار مو�سوعة احتفالية احلج� -إ�صدار ببليوجرافيا
حول االحتفالية -متحف متخ�ص�ص الحتفالية احلج-
ت�سجيل االحتفالية على القائمة التمثيلية باليون�سكو.
وبالن�سبة لكتاب امللتقى ،فهو يعد �أول املخرجات مل�شروع توثيق
احتفالية احلج ،واملزمع �إ�صداره �سبتمرب .2015
وقد مت االتفاق على مراجعة امل�شاركني لأبحاثهم العلمية،
و�إ�ضافة �أو تعديل ما يرونه من بيانات ترتيباً على املناق�شات
التي متت خالل امللتقى� .أما قاعدة بيانات احتفالية احلج
فتمثل �أهم املخرجات اخلا�صة بامل�شروع ،حيث �ستفتح املجال
للتعرف على عنا�صر االحتفالية وتنويعاتها يف العاملني العربي
والإ�سالمي ،ومن ثم �سيتيح �أفاقاً علمية رحبة للبحث والتحليل
العلمي للظاهرة ،كما �سيتيح جما ًال للتعريف بالفنون العربية
والإ�سالمية امل�صاحبة لالحتفالية على م�ستوى العامل.
وعلى هذا النحو ي�سعى امل�شروع لإعداد قاعدة بيانات

كربى من خالل موقع تفاعلي يتيح �إ�ضافة العنا�صر
اخلا�صة باالحتفالية ب�صورة منهجية م�صنفة ت�صنيفاً علمياً
من خالل «مكنز متخ�ص�ص الحتفالية احلج» �سيتم �إعداده
واختباره وتداوله بني اخلرباء للوقوف على ن�سخة دولية
معتمدة .وتتيح قاعدة البيانات �إ�ضافة الن�صو�ص ،وال�صور،
والفيديو ،واملادة ال�صوتية .ف�ض ً
ال عن �إطالقها بثالث لغات.
و�سيتم الإعالن عن ور�شة عمل متخ�ص�صة حول قاعدة
البيانات للبدء يف التنفيذ.
�أما املخرج الثالث من امل�شروع ف�سيكون عبارة عن �إ�صدار
�أول مو�سوعة علمية موثقة حول احتفالية احلج يف العامل
الإ�سالمي ،و�ست�صدر بلغات ثالث ،ومن ثم �ستكون الأولى من
نوعها على م�ستوى العامل ،حيث �سي�شارك فيها خرباء الرتاث
غري املادي يف العامل الإ�سالمي .و�سوف يقوم كل خبري يف دولة
عربية ب�إجناز اجلانب اخلا�ص به ،ليتم حترير املادة بعد ذلك يف
�صياغة موحدة ،بعد �إ�ضافة املادة امل�صورة .كما اتفق �أي�ضاً على
�إ�صدار ون�شر ببليوجرافية متخ�ص�صة يف االحتفاالت ال�شعبية
اخلا�صة باحلج كنواة علمية يف البحث ،و�إتاحتها يف �إطار
قاعدة البيانات .وقد ت�صدر الببليوجرافيا �أثناء العمل بقاعدة
البيانات� ،أو العمل باملو�سوعة ،غري �أنها �ست�صدر م�ستقلة ،وقد
يتم التخطيط لإ�صدارها كببليوجرافيا م�شروحة.
وقد تقدم �أكرث من م�شارك باقرتاح عمل «متحف
متخ�ص�ص» ي�ضم عنا�صر الثقافة املادية الحتفالية احلج:
املحمل -املالب�س -ماء زمزم -جت�سيد االحتفالية (الطواف-
ال�سعي -الرجم�..إلخ) -احلرف -الأغاين -جداريات احلج..
�إلخ .وهو م�شروع طموح �سي�ؤخذ يف االعتبار ،غري �أنه �سيحتاج
لتجهيزات و�إعدادات خا�صة� ،سيتم االتفاق عليها كمرحلة
نهائية للم�شروع .كما مت االتفاق على ت�سجيل عن�صر «احتفالية
احلج» على القائمة التمثيلية ،ومناق�شة الأمر يف اجتماع الحق،
بعد االنتهاء من �إ�صدار الكتاب ،وقاعدة البيانات ،واملو�سوعة.
وعند الت�صدي للت�سجيل �سي�شارك ع�شرات الدول يف القائمة،
مما �سيتيح ترويجاً عاملياً للإبداعات العربية والإ�سالمية.
غري �أن م�س�ألة الت�سجيل على القائمة �ستحتاج الجتماعات
�أخرى مو�سعة للموافقة الدولية على الأمر ،ومناق�شة العائد
من عملية الت�سجيل.

الملتقى الدولي لتوثيق احتفالية الحج
أبحاث جديدة ومشروع طموح
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تــراثــنـا  ..ثــراؤنــــا
مهرجان التراث الثالث والعشرين بالبحرين
الثقافة الشعبية /عن تقرير لوكالة أنباء البحرين.

نيابة عن حضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المفدى حفظه اهلل ورعاه افتتح سمو الشيخ
عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس
مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان الخيري
مهرجان التراث الثالث والعشرين تحت شعار
«تراثنا ثراؤنا» الذي نظمته هيئة الثقافة
واآلثار ،في الثاني والعشرين من شهر أبريل
 2015في القرية التراثية بالقرب من قلعة عراد.
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وقد قام �سموه بجولة يف �أرجاء القرية الرتاثية ترافقه
معايل ال�شيخة مي بنت حممد �آل خليفة رئي�سة هيئة الثقافة
والآثار بح�ضور عدد من �أ�صحاب ال�سعادة الوزراء وعدد من كبار
امل�س�ؤولني ،وا�ستمع �سموه �إلى �شرح حول ما يت�ضمنه املهرجان من
فعاليات ومعرو�ضات ترتبط بالبيئة البحرينية من تراث وعادات
وتقاليد ت�ؤكد على الر�صيد الثقايف الوافر يف الهوية البحرينية ،
كما اطلع �سموه على ال�سوق واملقاهي واحلرف ال�شعبية �إلى جانب
الغناء والأهازيج ال�شعبية� ،إلى جانب معر�ض املقتنيات التي
ي�شارك بها الأهايل ،ومعر�ض ال�صور الفوتغرافية ملهنة الغو�ص
و�صناعة ال�سفن والفخار والأزياء البحرينية ،والألعاب ال�شعبية.

و�أعرب �سمو ال�شيخ عي�سى عن �سعادته بح�ضور
مهرجان الرتاث يف عامه الثالث والع�شرين نيابة
عن ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وقال «�إن
رعاية جاللته واهتمامه بهذا املهرجان منذ انطالقته
الأولى ،قد �أ�سهم يف موا�صلة حتقيق النجاحات
املتتالية التي تلقى �صدى طيباً لدى اجلمهور ملا
متثله مثل هذه املهرجانات الرتاثية و�إ�سهامها يف
�إبراز الهوية الثقافية واحل�ضارية ململكة البحرين».

من جانبها توجهت معايل ال�شيخة مي بنت حممد �آل خليفة رئي�سة
هيئة البحرين للثقافة والآثار بال�شكر للرعاية الكرمية من لدن �صاحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه ملهرجان الرتاث ،مبا يعبرّ عن جهوده ال�ساهرة الدائمة من �أجل
التطور الثقايف والإن�ساين يف مملكة البحرين .كما و�شكرت معاليها �سمو
ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة على افتتاحه لفعاليات املهرجان نيابة
عن جاللة امللك املفدى .
وقالت معايل ال�شيخة مي�« :إن الرتاث ال يفقد رونقه �أبداً ،و هو
�سبب يدفعنا لنعي�ش هو ّيتنا ونفتخر بح�ضارتنا» .و�أردفت�« :إن الرتاث
الذي منلكه هو منط حياتنا ،هو قيمة ما نقله �إلينا �أجدادنا من عادات
وتقاليد وطرق حتفظ على مر ال�سنوات ذاكرة الأجيال ،ونوهت �إلى ان
اجلميل يف مهرجان الرتاث يف عامنا احلايل �أنه هذه املرة يذهب �إلى
كل الأماكن التي تر�صد تلك الذاكرة ،من ل�ؤل�ؤ وغناء ورق�صات وحكايات
حفرها الزمن يف العمران العريق و ال�شوارع العتيقة يف البحرين».

و�أكد �سموه �أن مهرجان الرتاث حدث �سنوي يعك�س
الرتاث البحريني الأ�صيل ،ملا له من مقومات �ساهمت
يف تكوين الثقافة البحرينية ،وذلك من خالل تنوع
فعاليات املهرجان املتمثلة يف عر�ض احلرف اليدوية،
والعمارة التقليدية ،والفنون ال�شعبية وخمتلف عنا�صر
و�أ�شارت معايل ال�شيخة مي �إلى �أن املهرجان �سيكون م�صدر �إلهام
ومكونات الرتاث البحريني الذي تتوارثه خمتلف
الأجيال  ،لتعزيز الثقافة البحرينية ال�شعبية وحفظها .لعر�ض اثني ع�شر مك ّوناً �أ�صي ً
ال من ح�ضارة وتراث البحرين وهي :الآثار،
العمارة ،الل�ؤل�ؤ ،املو�سيقى ،الرق�ص ،احلرف ،الثمار ،الأزياء ،املجوهرات،
ونوه �سموه باجلهود الطيبة التي بذلتها هيئة
ال�سيوف ،اخليول والألعاب ،وذلك باعتبارها م�صانع ثقافية واجتماعية
الثقافة والآثار يف تنظيم املهرجان وما ت�ضمنه من
ت�ؤرخ �سرية املكان وذاكرة �شعبية ،وب ّينت :غنانا احلقيقي هو يف الإن�سان
فعاليات عك�ست جوانب عديدة للرتاث البحريني
الذي يعطي للأماكن قيمتها ،وقالت�« :إنه يف مهرجان الرتاث نذهب �إلى
الذي يعتز به اجلميع ،متمنيا �سموه للهيئة كل هذه احلقيقة ونن�سج ّ
حمطات توقف عندها الزمن ،وعا�ش فيها �أجدادنا
التوفيق والنجاح فيما تقوم به من �أن�شطة وفعاليات
و�آبا�ؤنا وحاكوا �سريهم الإن�سانية ومار�سوا ثقافاتهم».
ت�سهم يف رفد احلركة الثقافية و�إبراز وجه مملكة
هذا وقد مت متديد فرتة املهرجان لأيام تالية نتيجة ا�ستمرار الإقبال
البحرين كواجهة حتتفي برتاثها وكافة مكونات
ثقافتها �إلى جانب انفتاحها على ثقافات وتراث ال�شعبي املتزايد.
خمتلف الأمم وال�شعوب.
م�صادر ال�صورwww.b4bh.com/40886.html :

مهرجان التراث الثالث والعشرين الذي تنظمه
هيئة الثقافة واآلثار بالبحرين
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أسماء بنكريان
كاتبة من المغرب

أقيم مساء السبت التاسع من شهر ماي 2015
كرنفال ملكة جمال الورد وذلك بالشارع الرئيسي في
اطار فعاليات مهرجان الورود بقلعة مكونة بالمملكة
المغربية في نسخته  ،53وقد انطلق الموكب من المركز
الفالحي ليجوب الشارع  الذي غص بالجاهير ،في اتجاه مقر
الباشوية ،ليقام االحتفال الرسمي أمام مقر قصر البلدية
بحضور عامل إقليم تنغير ومجموعة من الشخصيات
المدنية والعسكرية.
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وقد نظمت االحتفالية مب�شاركة فرق حملية و�إقليمية وجهوية
لفن (�أحيدو�س) مزدانة ب�ألوان اللبا�س التقليدي (الداد�سي) و(املكوين)
و(العطاوي) ،وبتن�شيط فرق مو�سيقية وا�ستعرا�ضية وعربات مزينة بالورود
وفرق فلكلورية تابعت جموع من املواطنني واملواطنات من خمتلف م�شارب
املغرب كرنفال ملكة جمال الورود للدورة  53ملهرجان قلعة مكونة.
حيث متكن املنظمون من جتاوز بع�ض الأعتاب التنظيمية التي ب�صمت
كرنفال ال�سنة املا�ضية� ،إذ ر�سم مهرجان هذا العام لوحة فنية متميزة نوه بها
جل املواطنني الذين ا�صطفوا على جنبات ال�شارع الرئي�سي للمدينة ليوثقوا
حلظة انطالق فعاليات الكرنفال الذي يعد من �أهم و�أعرق الفقرات التي
متيز مهرجان الورود لعقود من الزمن.
	�أبدعت ن�ساء قلعة امكونة من قاطفات الورد يف ر�سم لوحة فنية
بديعة متثل علم املغرب م�ستعمالت ورود حقول داد�س و امكون  .اللوحة
حتمل ر�سالة م�ضمونها الدعوة لإعادة االعتبار للورد العطري كرثوة وطنية
وجب العناية بها حمليا ووطنيا .
بعد اختيارها ملكة جمال للورود هذه ال�سنة �أطلت ايكن دهو�صحبة
و�صيفتيها على �ساكني وزوار املدينة عرب كرنفال احتفايل نال �إعجاب املتابعني،
ومن حما�سن ال�صدف �أن ملكة جمال هذه ال�سنة هي ابنة �أول ملكة جمال
الورود التي �شاركت يف كرنفال  1962وهي �إ�شارة قوية �إلى كون املهرجان عامة
والكرنفال خا�صة جزء ال يتجز�أ من الذاكرة اجلماعية املحلية.
يعترب الكرنفال فر�صة متجددة ال�ستعرا�ض ما تزخر به املنطقة
من مقومات ثقافية وعادات �ضاربة يف عمق التاريخ و تقاليد فريدة من
نوعها ت�شكل رافدا من روافد املوروث الثقايف املغربي حيث ر�سم الكرنفال
�صورة تعك�س هذا التنوع من خالل لوحات تظهر �أ�صالة وعراقة الرتاث
املحلي عرب مو�سيقى وفلكلورو�أعرا�س و�أزياء وحلي حملية .
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L’utilisation du jiss et de la noura dans
le bâtiment n’est qu’un des procédés de
construction à base d’argile. L’auteur estime que
les anciens habitants de la Presqu’île arabique,
de l’Irak, de la Syrie et de l’Egypte connaissaient
ce matériau et en maîtrisent les usages et les
multiples transformations depuis des époques
aussi anciennes que la civilisation humaine ellemême. Les fouilles archéologiques qui ont mis
à nu des vestiges remontant à trois mille ans
avant J.C. ont montré que les populations de
la Presqu’île arabique ont largement utilisé la
terre dans la construction des maisons, des
temples et des remparts entourant les villes.
Ils s’en sont également servis pour fabriquer
des ustensiles rudimentaires de cuisine pour
l’usage quotidien. Ils sont même allés plus
loin, dès ces lointaines époques, faisant des
tablettes en argile l’équivalent de ce que sera
le papier pour l’homme moderne. L’homme
primitif a ainsi fabriqué de grandes tablettes sur
lesquelles il a gravé ses idées et ses croyances.
Le fait est attesté par de nombreux sourates et
versets du Saint Coran. Le Très-Haut a dit en
s’adressant à Moïse – que la Paix soit sur lui – :
« Nous fîmes graver pour lui sur les tables des
notions édifiantes sur tout sujet, un clair exposé
de toute chose : « Assumes-en fermement le
dépôt et enjoins à ton peuple de s’y conformer,
s’en tenant au meilleur de leur substance. Je
vous montrerai bientôt le séjour des pervers. »
(Sourate al a’raf. Essai de traduction de Sadok
Mazigh)
De même, les découvertes archéologiques
nous ont-elles révélé que l’homme a inventé,
dès l’aube de la civilisation, différents moyens
et techniques pour améliorer les spécificités
physiques et chimiques des productions en
terre, comme la cuisson, les ajouts et les
mélanges. Certaines sources historiques
attestent que le jiss a été utilisé dans la région
orientale de la Presqu’île arabique depuis au
moins cinq mille ans, de nombreux tumulus
ayant été découverts dont la face intérieure était
enduite de cette matière.
Jalal Khaled Al Haroun
Arabie Saoudite
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LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION A
CARACTERE PATRIMONIAL
L’EXEMPLE DE LA REGION ORIENTALE
DE L’ARABIE SAOUDITE

L’

intérêt pour le patrimoine urbain dans les
pays du Conseil de coopération du Golfe
a évolué, et les recherches menées de façon
individuelle et dispersée tendent aujourd’hui à
prendre une forme institutionnelle organisée.
Cette mutation a imposé aux institutions
officielles ou semi-officielles en charge de ce
patrimoine d’étudier de façon scientifique et sur
la base d’une approche concertée et minutieuse
les formes et les méthodes traditionnelles de
construction, dans toutes leurs dimensions
artistiques et cognitives. Ces institutions doivent,
en même temps, veiller à assurer à leurs
ingénieurs et techniciens une formation solide qui
puisse leur permettre de prendre les décisions
les plus judicieuses, au cours des opérations
de ravalement, d’entretien ou de rénovation des
bâtiments relevant du patrimoine ou lorsqu’il
s’agit des tâches additionnelles qu’ils doivent
accomplir à l’intérieur de leur environnement
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social, comme l’éducation, la formation ou le
consulting. La responsabilité première incombe,
dans ce domaine, aux institutions du patrimoine
urbain en Arabie Saoudite, eu égard à l’étendue
du pays et à la grande diversité des styles de
construction qui s’y rencontrent.
L’auteur met l’accent dans son étude sur deux
matériaux le jiss (probablement le gypse) et la
noura qui sont principalement utilisés dans les
constructions ancestrales de la région orientale
du pays. Ces deux exemples permettent de
souligner l’importance de la dimension historique
et scientifique dans l’étude des nombreux autres
matériaux constitutifs du patrimoine urbain du
Royaume. L’auteur se penche également sur
l’extraction, la transformation et l’utilisation de ces
matériaux, sur l’interaction entre l’homme et le
milieu naturel et sur la façon dont les ressources et
matières premières disponibles ont été exploitées
et développées.

cohérence et son exhaustivité. C’est
pour toutes ces raisons que l’habitat
traditionnel pose nombre de questions,
telles que celles de la conservation et de
la fonctionnalité.
Production matérielle à vocation
d’abri,
l’habitation
traditionnelle
représente un fardeau pour son
propriétaire, qu’il soit individu ou
groupe, qui doit en assurer l’entretien,
surtout s’il doit s’en charger en dehors
d’un projet d’investissement propre à lui
donner une nouvelle fonctionnalité.
La sauvegarde du patrimoine
immatériel exigeant un tel changement
de fonction, faut-il pour autant reproduire
l’héritage, qui est fait de savoirs et de
techniques architecturales, dans des
contextes qui ne sont plus les siens ?
En d’autres termes, faut-il, par exemple
renouer avec la construction des dômes,
des voûtes et des arches de façon
artificielle et sans que cela réponde à
une nécessité architecturelle ou à une
fonction utilitaire ?
La sauvegarde du patrimoine est
tributaire de la résolution de deux
équations, au moins.
La première consiste en l’adéquation
de l’expression extérieure, c’est-à-dire
de l’écriture architecturale, avec les
formes intérieures et la géométrie des
vides fonctionnels. La seconde est liée à
l’adaptation des formes architecturales
aux modes de vie qui ont pu survivre
et aux évolutions conséquentes à
d’autres pratiques sociales.
Naceur Baklouti
Tunisie
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constructions adaptées aux conditions climatiques
et puisant dans le milieu naturel des matériaux
s’intégrant parfaitement à l’espace urbain et
répondant aux besoins liés au mode de vie.
Les traditions sont l’immatérielle concrétisation
de la culture populaire avec ses exigences et
ses valeurs ; elles incarnent les désirs, les rêves
et les préférences des hommes, et sont, en
même temps, une représentation de l’univers
qu’elles redessinent à travers le matériau et
l’expression de l’homme et de ses aspirations.
La forme du bâtiment n’est-elle pas le produit
de l’interpénétration de facteurs aussi nombreux
que complexes qui sont tout à la fois d’ordre
culturel, social et naturel. Le climat, le relief et
la nature des matériaux de construction ont un
impact certain sur la forme de l’habitat, mais
l’organisation des espaces vides s’explique
essentiellement par des données culturelles,
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tels que le mode de vie, les croyances, les
pratiques religieuses, la structure de la famille,
les traditions alimentaires, la base économique,
etc. Aussi l’habitation est-elle l’inscription dans
l’espace des réponses propres à satisfaire, dans
le cadre d’une culture donnée, aux demandes
matérielles et immatérielles des hommes.
A la vérité, l’habitation, avant que d’être un
ensemble de formes créées par l’homme, est, par
excellence, un phénomène relevant de la culture
et de la civilisation.
L’habitation traditionnelle est un patrimoine tout
à la fois matériel et immatériel. Patrimoine matériel,
elle l’est par ses formes, ses composantes et
ses matériaux ; patrimoine immatériel, elle l’est
par les savoirs et les arts qui ont contribué à
son édification, les fonctions qu’elle assume, les
symboles et les représentations qu’elle induit. Elle
est le patrimoine même, dans son intégralité, sa

qui suivent l’exemple de leurs aïeux
et restent attachés à leurs habitudes,
lesquelles ont gardé la mémoire de
comportements hérités à travers les
âges. Dans le domaine du bâtiment,
les traditions se rapportent à ce
cumul d’expérience que produisent
la pérennité des pratiques et la
transmission
ininterrompue
qui,
d’ancêtre à héritier, s’effectue dans
le respect implicite des modèles
transmis.
L’habitation traditionnelle étant
en soi une forme de préparation
de l’homme à s’intégrer à l’espace
où il est appelé à vivre, c’est-à-dire
à un mode de vie influencé par la
culture, les valeurs, les institutions et
la base économique du groupe, les
coutumes en matière de logement
constituent une expression directe
et en même temps inconsciente de
la culture qui est la leur, tant dans
son contenu matériel qu’immatériel,
et une concrétisation de savoirs et
de compétences accumulées. Elle
a abouti à la création de modèles
et de types d’habitations qui ont
implicitement acquis un caractère
normatif et contraignant. Ainsi les
traditions trahissent-elles un mode
comportemental
spontanément
adopté et suivi, mais qui, en réalité, a
quasiment valeur d’injonction.
Malgré ses dimensions réduites,
la Tunisie est riche en réalisations
architecturales traditionnelles. Les
habitations diffèrent d’une région à
l’autre, et même, parfois à l’intérieur
de la même région. Les habitations
du Djérid ne sont pas celles de la
côte, même si le plan des maisons
présente certaines similitudes, liées
sans doute à la grande proximité des
modes de vie, ce qui, en soi, reflète
la profondeur du savoir acquis par
les maçons de chaque région grâce
à l’expérience et à la transmission,
savoir qu’ils ont su intelligemment
matérialiser dans l’art de bâtir des
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L’IMMEUBLE D’HABITATION DANS LES
VIEILLES VILLES TUNISIENNES :
L’EXEMPLE DE SFAX
UNE APPROCHE CULTURELLE ET
URBANISTIQUE

La

ville témoigne de la civilisation
d’un pays grâce aux arts du
bâti qui s’y épanouissent et que
viennent concrétiser les contenus socioculturels
dont la maison traditionnelle, en particulier, est
porteuse. Elle donne forme aux espaces vides et
constitue la synthèse de multiples savoirs sur les
arts du bâti et de la forme architecturale et sur
les exigences des différents modes de vie. Ces
savoirs – qu’Ibn Khaldoun appelle « les savoirs
du travail » – sont transmis d’aîné à aîné, d’une
génération à la suivante, chacune apportant des
innovations, de sorte qu’il se constitue un cumul
des connaissances et que des avancées sont
constatées à chaque étape.
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L’habitation repose sur une dualité : elle est à
la fois espace construit et espace habité. L’habitat
traditionnel se caractérise par l’utilisation de
matériaux naturels, puisés dans l’environnement
proche, et se fonde sur des compétences
nées des expériences accumulées par des
générations d’ouvriers qui opèrent sur la base
d’une planification bien connue où espaces vides
et découverts et espaces recouverts d’un toit se
complètent. Le bâtiment est aussi un espace
habité, il abrite une famille dont l’extension
dépend du mode de vie, des pratiques et des us
et coutumes de ses membres.
Les traditions représentent le type de
comportement adopté par l’individu ou le groupe

faire évoluer la musique ancestrale, contribuant à
la consécration de cet héritage vocal et élargissant
son aire de réception. Ils y ont même vu une
forme d’ouverture et un moyen de bénéficier
des nouveaux acquis de la musique mondiale.
Parmi ces partisans, nous pouvons citer Moulay
Mohamed El Ouakily qui a défendu le droit légitime
de cette musique à enrichir son répertoire en
s’aidant de nouveaux instruments. Quant à Larbi
El Temsamani, il est considéré comme un nouvel
interprète qui œuvre à donner à ce genre musical
une dimension universelle.
En face, l’école conservatrice de Fez défend
l’idée que se limiter aux instruments consacrés par
la tradition est le plus sûr moyen de préserver la
pureté mélodique, ainsi que l’éclat et la naturalité
de cette musique. Le regretté Abdelkrim El Raïs
fut le plus grand défenseur de cette optique
traditionnaliste.
C’est le jouq qui donne véritablement corps à
l’écrit musical, c’est lui qui se charge, dans un cadre

collectif, de l’exécution de ce que ses membres ont
appris sous la houlette du chef, el mou’allem, plus
connu sous l’appellation moderne de maestro.
Le titre de mou’allem est décerné à celui qui est
allé très loin dans l’acquisition du savoir musical,
la connaissance des règles et des domaines
de la mélodie et la maîtrise de l’un ou l’autre
des instruments, tout en alliant une intelligence
exceptionnelle de son art à de vastes capacités
créatrices, de sorte que sa performance se hisse au
niveau des exigences du texte mélodique et exclut
les défaillances que peuvent connaître les autres
membres du jouq. Son puissant charisme et la
rigueur avec laquelle il dirige son équipe permettent
au mo’allem de connaître les secrets de son jouq
et de contribuer à la distribution des rôles entre ses
membres ainsi qu’à la sélection des instrumentistes
et des chanteurs les plus performants.
Khaled Helali
Maroc
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LE JOUQ DANS LA MUSIQUE
INSTRUMENTALE MAROCAINE

C’

est le jouq qui donne forme à toutes
les œuvres musicales : il est à la fois
l’instrumentiste et l’interprète de toute mélodie
écrite. Sa performance requiert dextérité et
capacité à transformer le texte théorique en
prestation musicale, au niveau instrumental ou
vocal, de sorte que la création poétique devient
chant et mélodie.

c’est la performance du jouq, avec ses réussites
et ses défaillances, qui décide à des degrés
divers de l’interaction entre la matière musicale
transmise et ses modes de réception. Et c’est
cela qui influe positivement ou négativement sur
l’avenir du jouq, qui peut même hypothéquer sa
carrière, en élargissant ou en réduisant la base de
son public.

Le rôle joué par le jouq dans le domaine de
la musique instrumentale incite l’auteur à mettre
en lumière certains aspects relatifs à la nature,
spécificités et composantes de ce type de
pratique, et à s’arrêter sur les caractéristiques des
instruments servant à l’exécution de la nouba, ces
différentes données constituant un tout, aux plans
poétique et musical.

La compétition entre les jouq et la volonté
de chacun d’entre eux d’être à l’avant-garde de
cet art ont poussé certains de ces groupes à
expérimenter des instruments inconnus jusquelà ou nouveaux dans ce domaine, si bien que le
public averti s’est divisé entre l’adhésion souvent
enthousiaste et le rejet de ces innovations
en tant qu’elles contreviennent aux traditions
instrumentales les mieux ancrées.

Les rythmes et strophes musicales exécutés
par le jouq sont l’image véritable de l’impression
mélodique qui se matérialise et s’imprime dans la
perception des auditeurs. On peut même dire que
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Les partisans de cette modernisation ont en
effet considéré l’abandon des formes habituelles
et l’adoption de nouvelles formules ne peut que

afin de les enraciner et de leur conférer
une dimension pratique ;
•

la chanson populaire contribue également
à la cohésion sociale dans la mesure où
elle permet de rassembler les individus
en vue de réaliser un objectif social ou
culturel précis.

Compte-tenu du rôle social et culturel de la
chanson populaire que l’auteur vient d’évoquer,
l’étude anthropologique de cet art revêt une
réelle importance, sur le plan scientifique, dans
la mesure où elle permet de comprendre les
spécificités cet art et son rôle dans la consécration
des singularités socioculturelles de telle ou telle
société. La chanson populaire exprime en bien
de ses occurrences les différents aspects de la
vie dans ses diverses manifestations, et c’est
pourquoi elle ne peut que constituer un riche
champ d’étude pour l’analyse des réalités d’une
société donnée.
La chanson populaire est le produit d’un
ensemble de facteurs socioculturels
où
interagissent les coutumes et les traditions de
tel ou tel milieu. C’est ce qui explique que les
spécialistes du patrimoine populaire aient fait
de ce type de chanson un champ d’étude aussi
fondamental que prioritaire, par comparaison avec
tant d’autres domaines constitutifs de l’héritage
culturel. La chanson populaire accompagne la vie
des hommes, à toutes ses étapes, de la naissance
à la mort, outre qu’elle assume de nombreuses
fonctions dans la vie quotidienne, l’organisation
sociale et le développement artistique, et qu’elle
contribue à « archiver » l’expérience des hommes
et à retracer leur histoire.
L’auteur conclut en soulignant que la chanson
populaire prend forme à la lumière de la réalité
humaine et sociale, et que c’est bien sa thématique
culturelle qui en fait un objet d’étude pour
l’anthropologie culturelle. Il est clair que l’examen
des facteurs socioculturels qui concourent à
l’élaboration de la chanson populaire permet de
mettre en évidence un ensemble de coutumes
et de traditions qui diffèrent selon le milieu et
l’environnement social à l’intérieur desquels cet
art populaire a trouvé à s’épanouir.
Fatma Zekri
Tunisie
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LA CHANSON POPULAIRE :
UNE LECTURE ANTHROPOLOGIQUE

La

chanson populaire peut être considérée
comme une riche matière pour le
chercheur en anthropologie, en raison de son
caractère spontané et de la créativité à laquelle
son interprétation et sa transmission donnent lieu,
d’autant plus qu’elle s’intègre au vaste recueil
des traditions orales par lesquelles les cultures
affirment leur existence et leur identité.
Pour conférer à ce genre musical sa légitimité,
en tant qu’objet d’étude anthropologique,
l’auteur estime qu’il convient d’abord, au plan
méthodologique, de s’interroger sur certains
aspects socioculturels de la chanson populaire qui
s’inscrivent dans le même champ épistémologique
que l’anthropologie. Il souligne que :
•

36

FRANÇAIS

-la chanson populaire est un moyen
essentiel quant à l’expression des
émotions et réactions individuelles, car
elle permet aux hommes d’exprimer et de

matérialiser leur idées ;
•

cette chanson constitue l’un des moyens
de divertissement et de réjouissance,
dans un grand nombre de sociétés
traditionnelles ;

•

les chansons populaires sont porteuses
de certaines manifestations symboliques,
parfois dans leurs textes écrits, parfois
dans leurs mélodies, parfois aussi au
niveau de cette symbolique profonde qui
se rattache à l’expérience humaine ;

•

la chanson populaire peut être un excellent
accompagnement à certaines activités
professionnelles, notamment dans le
domaine agricole ;

•

la chanson populaire est porteuse d’un
ensemble de normes sociales qu’elle
contribue à diffuser au sein de la société

Ces marques figurent aussi sur les affaires et les
ustensiles de la tribu lorsqu’elles se déplacent
pour commercer : il y a des chances si l’un de
ces objets est égaré qu’il soit retrouvé grâce
à la marque qu’il porte ; aucune confusion,
non plus, n’est à craindre avec les biens d’une
autre population. Il est également de tradition
que les pèlerins marquent du wasm
de leur tribu leurs affaires et leurs
bagages de sorte que chacun
puisse reconnaître les siens.

c’est le cas chez les Touaregs et les
Toubous. Le plus souvent, le zawzel est
de la race des méharis
qui
sont
des
camélidés rapides
à la course. Une
fois castré, le
chameau
perd
certains attributs de la
virilité, il cesse de blatérer
et d’extérioriser la chaqchaqa
(poche d’eau). Les bédouins
placent sur sa cuisse gauche un
signe qui le désigne comme un zawzel
qui ne peut servir à la procréation, de
sorte qu’il n’y ait pas d’erreur sur une
bête destinée aux seuls clients qui sont à
la recherche d’une monture. Un Touareg
m’a également indiqué que le wasm a
également une utilité médicale car une
saignée est pratiquée à l’occasion du
marquage qui permet de donner plus
d’agilité aux pattes arrière de l’animal,
une fois la castration opérée. Le wasm
consiste, dans ce cas, en deux traits
parallèles (=).

Le wasm se rencontrait également
sur les tombeaux, comme on le voit avec
le sanctuaire de cet homme exemplaire,
Sidi Belaïd Al Fitouri, qui repose au cimetière
d’Aqal à Benghazi et dont la sépulture porte
un wasm formé de ces deux lettres lamalif (l/a)
accolées.
En Libye, les populations ont élargi l’usage
du wasm en l’imprimant sur les camélidés,
les épées, les poignards, les marchandises,
les bijoux les plus précieux qui sont transmis
d’une génération à l’autre.
2.

Le wasm sert à parapher les lettres
et les traités : il est le signe de la tribu,
le symbole dont elle marque tout ce qui
tient à elle : anciennes correspondances,
traités, actes de propriété foncière qui
étaient paraphés par les cheikhs de la
tribu, lesquels avaient fait du wasm leur
sceau ou l’équivalent, pour l’époque
actuelle, de la signature, étant de fait les
porte-parole de la tribu. Tel était le cas
pour les Touaregs et pour les habitants de
Ghadamès, comme le Touareg Mohamed
Ibrahim Akuka l’a signalé à l’auteur qui a
également rencontré un homme de la tribu
de Ouled Slimane, appelé El Hadj Bachir
Bouaouina Az-zakraoui qui paraphe ses
mémoires du wasm de sa tribu.
3. Le wasm du camélidé,
en particulier le chameau
qui est utilisé comme
monture : cet animal est
appelé zawzel car il s’agit d’un
chameau qui a été châtré par l’ablation
de ses deux testicules afin qu’il soit
consacré aux déplacements, comme

4.

Le wasm a une vertu médicinale : les
bédouins sont experts en matière de
traitement des maladies des camélidés,
lesquels constituent l’essentiel de leurs
biens et la base de leur survie. L’un des
traitements les plus fréquents est la
cautérisation.

Muhammad Ali Altarhuni
Libye
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LE MARQUAGE DES CAMELIDES
CHEZ LES BEDOUINS DE LIBYE
L’EXEMPLE DES TRIBUS DE TARHOUNA

Le

marquage (wasm) est une très ancienne
technique utilisée par les Arabes. Il s’agit
de signes dont on marquait les bêtes, chameaux,
moutons et autres et qui sont devenus, après
un certains temps, des emblèmes sacrés dont
ils se glorifiaient, qui leur servaient à orner divers
objets, notamment leurs épées, qu’ils se faisaient,
à l’occasion, tatouer sur les bras, à moins qu’ils
ne les placent sur leur vêtement pour cacher des
traces d’usure.
Les bédouins les appellent traditionnellement
les feux car le feu dans le milieu désertique est
un signe de reconnaissance et de ralliement
tout autant qu’il sert à faire rougir le fer dont les
chameaux sont marqués.
Un autre mot est également très répandu
parmi les bédouins, c’est le mot de mihwar (axe).
On dit le mihawar de la tribu pour désigner son
wasm particulier. Le mot vient en fait du nom
de la longue tige en fer dont ils se servent pour
imprimer cette marque (sing. mihwar, pl. mahawir)
sur le corps de la bête.
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Le wasm a plusieurs fonctions qu’on peut
résumer ainsi :
1.

Imprimer une marque distinctive au
patrimoine animalier (camélidés, ovins,
caprins, bovins) de la tribu : les bêtes
pouvant se mélanger à celles d’autres
tribus, dans les pâturages et autour des
points d’eau, le wasm permet d’éviter
les différends pouvant surgir entre les
bergers ; il arrive aussi
que des vols ou
des pillages liés à
des agressions ou
à des conquêtes
soient commis, le wasm
permet alors de reconnaître la
bête volée sur les marchés ou
près des points d’eau ; lorsqu’un
mouton ou une chamelle s’égare,
celui qui les retrouve n’a alors aucun
mal à les restituer à leurs propriétaires.

CHANTS ET COUTUMES DU PELERINAGE

Les

chants du hajj (pèlerinage de la
Mecque) ont connu, à l’évidence,
un grand succès, surtout auprès des femmes
qui prennent plaisir à les entonner. Lorsque
le maître de la maison s’apprête à partir pour
accomplir ce rite, les femmes se réunissent
dans le patio pour saluer l’événement dans la
liesse et la convivialité. Elles interprètent alors
des chants dont la plupart se fondent sur des
formes d’harmonie spontanée qui respirent la
joie et dont les strophes évoquent les lieux qui
jalonneront l’itinéraire du futur pèlerin et le statut
qui sera le sien, une fois accomplie sa visite aux
Lieux saints.
Le milieu social a fini par imposer un lexique
spécifique à ces chants du hajj, si bien que
certaines formules répandues, dans tel milieu,
n’auront pas cours dans tel autre. C’est le cas
pour les strophes où il est dit qu’il suffit d’avaler
quelques gouttes de l’eau de Zemzem pour
guérir n’importe quelle maladie.
Il reste que les hymnes à la terre sainte sont
répandus et fréquemment chantés, et qu’il
existe, dans les zones côtières et méridionales,
des ressemblances entre certains couplets dues
aux fort nombreux passeurs qui contribuent à la
transmission de ce patrimoine, ressemblances
qui peuvent donner lieu à des confusions lors
de l’interprétation de certains chants, lesquels
varient selon les dialectes en usage dans te ou
tel milieu.
La voiture destinée au transport des pèlerins
est ornée de bannières blanches, le blanc étant
la couleur de la pureté et de la tolérance. Les
gens du peuple se rassemblent autour du
véhicule qu’ils accompagnent de leurs clameurs
et youyous ainsi que des chants qu’ils entonnent
en hommage à l’heureux candidat auquel ils
adressent leurs félicitations , tout en souhaitant
à ceux qui vont rester d’accomplir à leur tour le
rite du hajj.
Dans les images relatant le parcours du pèlerin
on rencontre fréquemment des dessins figurant

les moyens de transport empruntés pour arriver
à la Mecque : chameau, train, bateau, avion…
Ces dessins sont associés à certains chants,
comme c’est le cas pour la cantilène appelée La
route du Prophète qui évoque le chameau.
Chanteurs et dessinateurs retracent les
étapes par lesquelles passe le hadj en associant
la mélodie à la figuration plastique. Parmi les
dessins les plus courants, nous trouvons le
cortège des pèlerins, orné d’arbres, de végétaux,
d’ustensiles en céramique qui confèrent à
l’image, de la même façon que dans d’autres
formes d’arts plastiques relevant de l’héritage
populaire, une touche de beauté.
Il est de coutume en Egypte de repeindre
de frais la façade de la maison du hadj, pour
célébrer le retour du pèlerin mais aussi pour
distinguer cette demeure des autres. On utilise
le plus souvent à cet effet la chaux qui permet de
donner au badigeon des couleurs vives et gaies.
Achraf Abou Al Hamad
Egypte
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LA LITTRATURE POPULAIRE
THEMATIQUE ET SPECIFICITES

La

littérature populaire est le miroir qui
reflète l’image véridique de telle ou telle
société. Elle est aussi l’une des innombrables
formes de créativité populaire. Elle est de ce
fait la partie d’un tout où se côtoient musique,
danse, arts plastiques…
L’étude de la littérature populaire doit sans
cesse évoluer et développer ses techniques
afin d’être toujours au diapason des progrès
technologiques. Plus les outils scientifiques
s’affinent et gagnent en efficacité plus les études
sur le patrimoine se renforcent et gagnent en
précision, contrairement à la croyance commune
selon laquelle la civilisation technicienne est de
nature à envahir et à marginaliser le patrimoine
culturel.
La littérature populaire est l’un des domaines
les plus anciens et les plus importants de
l’héritage populaire mais aussi l’un de ceux qui
ont été les plus étudiés, dans leurs multiples
finalités et dimensions, de sorte que soient
dissipés les préjugés et les malentendus.
La littérature est riche en symboles où se
révèle l’expérience des hommes dans leurs
rapports avec eux-mêmes et avec le monde
qui les entoure. Il n’est nullement exagéré de
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dire que c’est l’univers tout entier qui s’exprime
à travers ces symboles. Lorsqu’un critique se
trouve dans l’incapacité d’expliquer un texte
littéraire, il tente de le rattacher aux données
mythologiques et populaires qui sont souvent
les seules voies d’accès à une signification qui
résiste à l’analyse. Peut-être même le symbole
littéraire est-il, à la base, un retour vers le terreau
populaire et une référence à cette donnée
fondamentale. Associer à la notion de «populaire»
le mot «littérature» c’est souligner «l’inscription
des œuvres populaires, héritées de génération
en génération, dans le domaine des formes
artistiques». En d’autres termes, l’héritage
populaire est à la racine du patrimoine social,
il est en soi le fondement même du patrimoine
d’une nation dans sa totalité, il se développe au
gré de son développement et évolue au rythme
de ses avancées. «C’est à travers le patrimoine
culturel, historique et intellectuel que se transmet
de génération en génération l’idée de nation,
une nation qui a ses coutumes, ses traditions,
ses contes, ses légendes, sa généalogie et ses
croyances».
Oussama Khadrawi
Maroc

lui, mais il se contente rarement d’être
l’auteur du texte, en général, il fait partie
du chœur. Son chant est ensuite appris,
puis il est transmis d’une génération
à l’autre si bien que son nom finit par
disparaître des mémoires, que son
chant devient un héritage inscrit au
grand registre du patrimoine collectif et
ancré dans la mémoire du groupe, et
que son œuvre sert de support à des
contes de longueur variable.
On appelle ce poète badda’a
(superlatif d’inventeur) parce qu’il invente
le zamel en tant qu’art témoignant de
la réalité du groupe. Une fois le zamel
devenu chant on emploie le pluriel
zawamel en référence au nombre de
voix qui l’entonnent.
Les thèmes du zamel se multiplient
au rythme de l’évolution des conditions,
événements et aléas de la vie. Il est
présent en temps de guerre comme
en temps de paix, dans les crises, les
incidents graves et les événements les
plus douloureux aussi bien que dans
les moments de liesse, les réceptions,
les cérémonies d’adieu ou les joutes
où chacun fait enchère de la gloire de
son clan. C’est aussi un forum où les
hommes s’expriment en toute liberté et
proclament haut et fort les valeurs les
plus nobles de cohabitation pacifique,
de secours à ceux qui sont dans la
détresse et de soutien aux victimes des
injustices. Et c’est également un moyen
pour conserver la mémoire du groupe
et « archiver » les événements les plus
contingents et les péripéties des luttes
tribales.
Mohamed Mohamed Ibrahim
Yémen
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LE GENRE LITTERAIRE LE PLUS REPANDU
AU YEMEN : LE ZAMEL

Le

zamel représente un type ou une
forme de poésie populaire du Yémen
– ou, du moins, qui a pour origine le Yémen. Il
est également le genre poétique le plus répandu
dans ce pays. On appelle zamel « un type de
rajaz (poème au mètre réputé facile) auquel les
Yéménites ont recours lorsqu’ils se trouvent
engagés dans une querelle ou une guerre : on
voit alors le chef du groupe – qui, la plupart du
temps, maîtrise l’art du zamel – ou quelqu’un
d’autre se lever et improviser sur le mode du
rajaz quelques vers dans son dialecte ; ces vers
sont immédiatement repris par ses troupes qui
les entonnent en chœur pour se mobiliser et se
donner du cœur. De même, lorsqu’un groupe de
gens ou les membres d’une tribu veulent faire
entendre leurs revendications à un responsable,
à un dirigeant politique ou à une autre tribu,
ils envoient une délégation de représentants
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qui, dès leur arrivée à destination, se mettent à
entonner le zamel qui contient leurs demandes
et résume leurs doléances. Le zamel est le plus
souvent en dialectal, le nombre de vers du poème
varie de deux à huit.
On a pu penser que la pratique quotidienne
a fini par faire du zamel une forme de folklore et
de culture. Mais, avant de discuter de la teneur
de cette affirmation, il convient de souligner la
grande différence qui existe entre le zammel (avec
deux m) et le badda’a : le premier est celui qui
récite, psalmodie ou entonne le rajaz, le second
est l’auteur du texte. On appelle le groupe
ou les groupes qui se forment pour entonner
collectivement ce type de poème les zammalas.
Le plus souvent zammel et bada’a sont une
seule et même personne. Le bada’a compose
le poème, lequel est repris par le groupe derrière

a, par l’entremise du patrimoine de la nation, remué en profondeur
les replis les plus cachés de leur sensibilité humaine.
Le retour du poète arabe contemporain au parler du peuple
et aux modes d’expression qu’il recèle ressortit à un ensemble
de motivations, notamment le souci de se rapprocher davantage
du récepteur en s’adressant à lui dans la langue de tous les
jours. Et c’est ainsi que ce poète a élargi l’aire de diffusion de
sa poésie et réussi à la populariser parmi
les lecteurs, quelle que soit la place que
chacun occupe dans l’échelle sociale. Il
a, en outre, poursuivi un autre objectif qui
est de sensibiliser davantage le récepteur
à une nouvelle poétique fondée sur cette
harmonieuse cohabitation entre deux
langues différant par leurs référentiels
artistiques et leurs niveaux stylistiques,
cohabitation qui est de nature à conférer
une plus grande densité de sens à l’œuvre
et à développer une poétique inédite, tant
au plan des moyens rhétoriques que des
finalités intellectuelles.
Telle est la somme de tentations qui
ont attiré le poète arabe contemporain
vers les thèmes et modes d’expression
de la littérature populaire en ses multiples
manifestations : chansons, proverbes,
contes populaires, idiolectes divers…
Désormais, cette littérature fait partie des
domaines où puise le poème moderne
et développe une vision particulière du
monde. Le patrimoine populaire est ainsi
devenu une importante source d’inspiration
pour le poète grâce aux images, visions
et suggestions qu’il lui offre et qui ont un
impact particulier sur le public, notamment
dans les zones rurales.
Dans la mesure où il constitue la matière première par
laquelle s’expriment les aspirations artistiques et esthétiques du
villageois tout autant qu’il est le reflet de la structure sociale du
milieu rural, l’héritage populaire s’impose comme l’expression de
l’image véridique de l’homme, celle où s’expriment, dans le même
mouvement, son monde extérieur (le milieu) et son monde intérieur
(sa psychologie), mais aussi ses désirs, ses aspirations et sa
structure mentale.
Abdelwahab Miraoui
Algérie
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mélodiques. Ces deux arts ont ceci en partage
qu’ils expriment l’âme de l’homme du peuple tout
autant que ses aspirations et sa psychologie, dans
l’effort par lequel le créateur a cherché à concrétiser
ses désirs, ses ambitions et ses postulations
spirituelles et intellectuelles en leur donnant forme
dans une œuvre à caractère populaire.
La richesse dont témoigne l’expression
artistique dans la littérature populaire et le
moyens dont se sert le créateur ont incité le
poète contemporain à se rapprocher de ce
genre littéraire dont il a cherché à explorer la
vitalité, les multiples dimensions et l’atmosphère
particulière afin d’élargir l’horizon du poème,
d’en étendre les ramifications artistiques et
d’en développer l’aire intellectuelle. De même,
le patrimoine populaire a-t-il ouvert de nouvelles
aires de créativité à la poésie contemporaine,
notamment au plan de la langue qui apporte en
soi un supplément d’âme artistique et populaire
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de nature à permettre au poème d’investir tout
un monde d’images et de métaphores nées du
peuple et transcendant les cadres habituels de
la langue. Le lecteur est ainsi placé dans un état
de plus grande réceptivité à un univers poétique
populaire qui est en soi une construction
artistique cohérente parfaitement en phase dans
sa formulation avec le poème moderne.
Il est certain que le retour du poète
contemporain au conte populaire est moins un
rejet de l’univers et de la sphère d’expression
de la langue actuelle qu’une forme d’inventivité
artistique par laquelle le poète fonde l’acte créateur
sur tout ce qui est mythique, populaire, humain,
en particulier dans notre patrimoine arabe, et,
plus généralement, dans le patrimoine universel.
Nos poètes contemporains sont le meilleur
exemple de cette orientation dans la mesure où
ils ont intégré le conte populaire à leurs poésies
sous la pression de cette conjoncture arabe qui

PATRIMOINE POPULAIRE ET MODERNITE
DU TEXTE POETIQUE CONTEMPORAIN

Le

concept de patrimoine populaire
désigne de façon générale les
accomplissements culturels du peuple, qu’il
s’agisse de coutumes, de traditions, de contes, de
proverbes ou de chansons populaires auxquels
la mémoire collective a donné des contours, une
forme et une structure intellectuelle et culturelle,
à travers diverses manifestations littéraires
ayant cours dans les milieux populaires. Les
hommes ont également réussi à exprimer leurs
aspirations individuelles et collectives – qu’elles
soient d’ordre culturel, politique, économique ou
social – au moyen de la chanson, des proverbes
ou du conte populaire, et en usant de procédés
où le symbole côtoie la suggestion.
Ce qu’il faut, néanmoins, souligner c’est que
ces manifestations de la créativité populaire

sont autant de « formes différant de façon
fondamentale les unes des autres, quand bien
même le qualificatif « populaire » leur sert de
dénominateur commun. De telles différences
sont liées au fait que chacune de ces facettes
du patrimoine populaire émane d’un domaine
particulier où s’expriment les préoccupations
spirituelles du peuple, lequel détermine les modes
et moyens d’expression qui lui sont appropriés »,
à travers le contenu développé par chaque genre
littéraire et les moyens artistiques qui soustendent les techniques de travail de chaque
créateur. La chanson populaire, par exemple,
diffère nécessairement du conte populaire en
raison de la sensibilité musicale qui s’y développe,
mais aussi de sa poésie légère qui repose sur
des systèmes d’échos et des récurrences
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L’auteur se fonde dans son étude sur une
approche plurielle qui prend en compte la naissance,
l’historique, la typologie des genres abordés par les
poètes les plus célèbres de cette époque.
Le zajal est indissociable du milieu culturel
andalou où il est né avant d’être transmis à d’autres
milieux arabes. Inventé à l’époque andalouse,
sans que les sources n’attestent le nom de son
créateur, ce genre poétique n’en reste pas moins
lié, de l’avis unanime des historiens, au nom d’Ibn
Qozman qui fut le premier à en codifier les règles.
On pourrait classer le zajal en deux catégories
: le zajal commun et le zajal en arabe littéral.
La première est représentée par « la chanson
populaire courante » qui, née d’expériences
personnelles ou de situations précises d’ordre
privé ou public, est reprise par le grand public
et connaît une large diffusion, reflétant dès lors
les attitudes et les croyances des gens aussi
bien que leur éthique et leur mentalité. Pour
la deuxième catégorie, le zajal en arabe littéral
qui est venu après le premier, ce type chanson
témoigne de l’ambition des poètes de donner la
plus large diffusion à leur art, notamment parmi
l’élite éduquée dont ils cherchaient à cultiver
l’amitié en l’intéressant à des « domaines inédits »
de la création poétique.
Cette efflorescence du zajal s’explique,
historiquement, par la mainmise des berbères
almohades sur le nord de l’Afrique et l’Andalousie
et celle des Mongols et des Mamelouks sur
l’Orient arabe.
Nejia Fayez Al Hammoud
Palestine
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LA LITTERATURE POPULAIRE A
L’EPOQUE DES MAMELOUKS
L’EXEMPLE DU ZAJAL

Le

zajal fait partie des arts les
plus répandus dans les milieux
populaires. Né en Andalousie,
il a prospéré, par la suite, au sein d’autres
contrées arabes comme l’Egypte ou le pays de
Cham (Syrie), épousant l’esprit et les exigences
de l’époque. Les poètes l’ont repris dans leurs
œuvres en le développant et en l’adaptant à
d’autres thématiques.
L’auteur
étudie
la
naissance,
le
développement et les principales raisons de
l’efflorescence de cet art, à l’époque des
Mamelouks, qui fut celle de la domination sur
l’Orient arabe des Mongols et des anciens
esclaves dits mamelouks, qui avaient, tous,
du mal à maîtriser la langue arabe, ce qui
donna aux poètes une opportunité pour
tenter de recouvrer leur statut parmi les
classes dirigeantes.

L’auteur s’arrête ensuite sur les principaux
thèmes abordés par ces poètes, tels que
la galanterie, la description, les axiomes
et sentences ainsi que les préceptes de la
sagesse, le panégyrique, la déploration… Elle
consacre d’assez longs développements à la
galanterie, en raison de la place centrale que ce
thème occupe chez les auteurs de zajal. Un rôle
important est également accordé aux mètres
de cette poésie dont l’auteur montre qu’ils sont
d’une complexité quasi-infinie.
D’autres arts ont également vu le jour, à
l’époque mamelouke, qui, au vu de leur contenu,
peuvent être rangés dans la catégorie du zajal,
tels que le qouma, le ken ken, le beliq, etc…
L’auteur ne s’y attarde pas, mais elle signale le
succès qu’ils ont connu à cette époque et la
multiplicité des mètres qui y sont utilisés et qui
exigeraient une étude à part.
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capables de hisser la nation et la société aux
rangs les plus élevés, sinon c’est l’ensemble
de la communauté nationale qui risque de
s’effondrer et de disparaître.
Si le problème concerne à la base l’éducation,
la responsabilité incombera en premier lieu à la
famille. Les proches ne sont-ils pas ceux qui
donnent l’exemple ?
Peut-on seulement demander aux enfants
de ne pas imiter leurs parents ?
Comment, d’autre part, exiger d’eux de ne
pas prêter attention à ces médias auxquels ils
sont, pour ainsi dire, en permanence connectés,
dans le temps où les rapports, en termes de
dialogue et de communication, qui les attachent
à leurs familles ne cessent de se défaire ?
Le moment n’est-il pas venu pour ces familles
d’être attentives aux dangers qui guettent
leurs enfants – dangers pour les valeurs et les
principes dont elles se réclament tout autant
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que pour l’avenir scolaire ou universitaire de ces
enfants ?
N’est-il pas temps que ces familles retrouvent
la raison et assument pleinement leur mission,
afin d’être les guides vigilants qui orientent leurs
enfants, veillent sur leur développement et leur
apprennent à distinguer ce qui leur est utile de
ce qui peut leur nuire, et à bien occuper leur
journée en l’organisant de manière à ce que le
travail, les loisirs, la lecture, le repos y trouvent
leur place dans une répartition équilibrée ?
Une telle approche de la culture doit être
étendue à toutes les familles, elle doit commencer
par les parents eux-mêmes afin qu’ils soient un
exemple pour leurs enfants et que l’organisation
équilibrée de la journée devienne un véritable
mode de vie chez les jeunes.
Meriem Hamza
Liban

toujours de l’expérience des prédécesseurs.
La continuité entre les générations est en effet
indispensable à la continuité de la vie sous
sa meilleure forme, même s’il s’agit de deux
générations dont les fins et les moyens sont
différents. La génération des pères s’est fondée
sur le livre pour faire mûrir sa conscience du
monde, construire sa personnalité et découvrir
l’univers qui l’entoure, alors que la génération des
fils a vu s’ouvrir à elle de nouvelles voies et des
moyens inédits pour accéder à la connaissance
: c’est la génération des « chaînes satellitaires »,
de « l’internet » et de bien d’autres technologies.
Cette évolution pose des questions
nombreuses et inter-reliées qui exigent que
nous prenions en considération les écarts
entre les générations, les différences entre les
circonstances et les exigences de la vie, ainsi

que la nécessité de s’adapter aux innovations
de l’époque, de s’armer de lucidité et
d’audace et d’assumer les responsabilités qui
incombent à chacun.
Nous ne prétendons pas qu’il existe une
seule partie qui soit susceptible d’apporter
des réponses ou d’assumer les responsabilités
quant à cette situation qui fait que les gens
perdent un temps précieux et se détournent
de tâches plus utiles et productives du fait
de l’attrait excessif qu’exercent l’information
télévisuelle et divers programmes bien plus
nocifs qu’utiles. La question, ici, est celle de
la responsabilité éducationnelle, pédagogique,
éthique, une responsabilité que se partagent
diverses parties qui doivent coopérer et se
compléter pour que nous puissions former des
générations armées de culture et de savoir qui
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LES CHAINES SATELLITAIRES ET LEUR IMPACT
SUR LA CULTURE POPULAIRE

Il

n’est pas dans notre intention, lorsque
nous soulignons les dangers de
l’information diffusée par les chaînes
satellitaires, d’appeler à mettre fin à ce type
d’information, ni, encore moins, à nier les acquis
de la révolution technologique et des inventions
accomplies par l’intelligence humaine qui ont,
dans tant de domaines, facilité la vie des individus
et des nations. Nous cherchons simplement à
connaître le meilleur moyen de tirer profit de ces
avancées, sans que cela ait des répercussions
négatives sur notre existence, nos valeurs, nos
principes, nos constantes mais aussi notre
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culture populaire, avec tout ce patrimoine de
pensée, de savoir, de valeurs et de traditions
qu’elle véhicule.
Nous ne souhaitons pas non plus que
notre culture populaire moderne soit une copie
conforme de la culture de nos aïeux. Les
différences et les conflits entre les générations
ont été, sont et seront toujours la preuve que les
concepts, les circonstances et les réalités évoluent
perpétuellement et que c’est là chose naturelle.
La vie, les savoirs, les cultures ne cessent en
effet d’avancer, et les successeurs bénéficient

IOV Journal
Du Bahreïn au reste du monde
Ali Abdulla Khalifa

Le lecteur trouvera, joint à titre gracieux
au présent numéro, un exemplaire de la
première édition de la revue de l’Organisation
mondiale de l’art populaire (IOV Journal).
Il s’agit d’une publication scientifique de
qualité éditée en langue anglaise pour être
distribuée dans la même livraison que La
Culture populaire.
Cette revue est conçue sous la supervision
d’une élite de folkloristes, membres de
l’IOV, sous la direction de l’universitaire
bulgare, Dr Mila Santova, Vice Présidente
de l’Organisation, chargée des études
et recherches, qui fait partie des leaders
qui travaillent sur le terrain avec un rare
dévouement, depuis la création de l’IOV.
Le choix s’est porté sur le Royaume du
Bahreïn pour l’impression de la revue,
en raison de la position centrale de ce
pays, situé, au plan géographique, à michemin de l’Est et de l’Ouest, mais aussi
en considération du large éventail de
services qu’offre le Royaume, en matière
de communication internationale et dans

divers autres domaines, ainsi que du climat
de liberté intellectuelle qui y règne et qui
ne peut qu’attirer les plus belles plumes, à
travers le monde.
L’imprimerie s’est implantée très tôt au
Bahreïn, elle a évolué au cours des années,
attirant les investisseurs par le niveau de
rentabilité qu’elle leur offre. Cela s’est
traduit par le développement des arts
liés à cette industrie et par le passage à
l’ère des technologies électroniques les
plus avancées, qui sont servies par des
professionnels à la pointe du progrès. C’est
ainsi que l’industrie du livre a connu un
véritable bond en avant, tant au plan de la
qualité que de la diversification des produits,
ce qui a joué un rôle important dans
l’afflux vers les imprimeries bahreïnies de
nombreuses publications, en provenance,
notamment, des pays du Golfe. L’impression
de la revue de l’IOV est la meilleure illustration
de la confiance qu’inspire l’industrie de ce
pays, quant au niveau des prestations, à la
qualité des réalisations et à la régularité des
parutions.
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Conditions et règles de la publication
La Culture populaire accueille les contributions
proposées par des chercheurs et des universitaires de
toutes les régions du monde. Sont retenues les études
et communications scientifiques de qualité relevant des
domaines du folklore, de la sociologie, de l’anthropologie,
de la psychologie, de la sémiologie, de la linguistique, de
la stylistique, de la musique, dans la mesure où les études
ont un rapport avec la culture populaire, à ses différents
niveaux et à travers ses multiples thématiques. Les textes
proposés doivent répondre aux conditions suivantes:
 La matière publiée par la revue exprime l’opinion de
son (ou de ses) auteur(s) et pas nécessairement celui
de La Culture populaire.
 La revue accueille les interventions, commentaires
ou rectifications relatives aux contributions publiées
et les publie dans l’ordre de leur réception, selon
les conditions de l’impression et de la coordination
technique.
 Les matières proposées à la revue pour publication
doivent être imprimées électroniquement et se situer
dans les limites de 4000 à 6000 mots; ces textes doivent
être accompagnées d’un résumé de deux pages de
format A4 qui seront résumés en anglais et en français
ainsi que d’un curriculum scientifique succinct de (ou
des) auteur(s).
 La revue examine avec le plus grand soin les
contributions, notamment celles accompagnées
de photographies ou de dessins explicatifs qui
constituent un support technique et artistique de
poids au texte publié.
 La revue s’excuse de ne pouvoir prendre en compte
les textes écrits à la main.
 L’ordre des textes et des noms obéit dans chaque
livraison à des considérations techniques et n’a aucun
rapport avec la notoriété ou le niveau scientifique de
l’auteur.
 La revue refuse catégoriquement de publier toute
matière ayant déjà fait l’objet d’une publication ou
proposée pour publication à d’autres instances.
Au cas où la revue a été amenée à publier par
inadvertance une matière déjà parue ailleurs, celleci ne pourra plus à l’avenir accepter les contributions
proposées par l’auteur de l’infraction.
 Les manuscrits envoyés à la revue ne sont pas
retournés à leurs auteurs, que la matière ait été
publiée ou pas.
 La revue informe l’auteur dès réception de l’arrivée de
sa contribution; elle l’informe ensuite de la décision du
Comité scientifique en ce qui concerne sa publication.
 La revue accorde une récompense financière
appropriée à chaque matière publiée, conformément
au tableau des primes et salaires qu’elle a adopté
; une récompense spéciale est prévue pour les
contributions accompagnées de photos et/ou dessins.
Chaque auteur est tenu de communiquer à la revue
son numéro de compte personnel, ainsi que les nom
et adresse de sa banque, son numéro de téléphone
portable et son adresse électronique.
 Les matières sont envoyées à l’adresse électronique
de La Culture populaire: editor@folkulturebh.org
 ou par la poste, à l’adresse suivante: B.P. 5050
Manama. Royaume du Bahreïn.
Pour plus de détails, s’il vous plaît visitez:
www.folkculturebh.org
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Traditional building materials:
The example of the Eastern Region

Jalal Khalid Al Harun
Saudi Arabia

Over

the past few years, there has
been a shift in the level of
attention paid to traditional building in the Gulf
Cooperative Council Countries. What was once
an individual interest has developed into organised
bodies.
Now, official and semi-official architectural
heritage organisations must review proposals
for traditional buildings in a systematic and
methodical way, and the artistic aspects must
be explained to trained engineers and technical
staff who are qualified to make good engineering
decisions during the renovation and maintenance
of heritage buildings. This training will also help
the engineers carry out other necessary tasks,
such as educating and training individuals and
offering consultation services to society.
In Saudi Arabia, architectural heritage
organisations are responsible for preserving
traditional building styles throughout the vast
Kingdom. This is a large responsibility considering
the diversity of building methods.
This paper discusses plaster and lime mortar,
which are fundamental to traditional architecture
in the Eastern Region, as examples of heritage
building materials in Saudi Arabia. The study also
describes the methods used to dig, manufacture
and use these materials in the context of man’s

natural surroundings and available raw materials.
The use of plaster and lime mortar for building
is similar to the use of clay. I believe that ancient
man in the Arabian Peninsula, Iraq, Syria, and
Egypt knew how to mix and build with clay.
Archaeological excavations dating back to the
third century BC show that the inhabitants of the
coast of the eastern Arabian Peninsula used clay
to build homes, temples and city walls, and to
make simple, everyday objects to store food.
Clay tablets served the role that paper fulfills
today. Primitive man made clay tablets and used
them to draw and record his ideas and beliefs, as
stated in the verses of the Holy Qura’n: Allah says:
“And We wrote for him on the tablets of all things
- instruction and explanation for all things.” “Take
them with determination and order your people to
take the best of it. I will show you the home of the
defiantly disobedient.”
Ancient archaeological excavations also
show that - since the dawn of civilisation - man
has invented ways to improve the physical and
chemical properties of items made from mud
by adding new ingredients, blending and firing.
Some historical sources state that in the eastern
Arabian Peninsula, plaster was used in building at
least five thousand years ago; people have also
discovered tombs lined with plaster.
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Traditions are a non-material
representation of popular culture, with
all its requirements and values. They are
also a crystallization of human desires
and dreams. Climate, geographic
features and building materials obviously
affect architecture, but residential
spaces are determined by cultural
factors such as lifestyle, beliefs, religion,
family structure, social relations, foodrelated traditions, and economic status.
Traditional architecture is a form of
material and non-material heritage. It
is material heritage because of form,
layout and building materials, and nonmaterial heritage because it displays
construction knowledge and skills,
because of the way the house functions
and because of its symbolic features. A
traditional building is a financial burden
to its owner, because it needs regular
maintenance; there should be initiatives
to help preserve traditional buildings.
It is challenging to preserve both
the aesthetic and functional features of
traditional architecture. Some people
build domes or cellars without any
functional value. The preservation of
heritage homes involves balancing
the internal and external architectural
language and function, and creating
designs that suit both traditional and
contemporary lifestyles.
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Residential architecture in
ancient Tunisian cities:
The example of Safaqis

Al Nasir Al Baqluti
Tunisian

Architecture is a civilised practice that
influences cultural and social trends.
Architecture shapes residential spaces; it
is the product of lifestyle needs and the arts
of building and construction. As Ibn Khaldun
said, individuals share their knowledge of the
arts and pass it down through the generations.
Residential architecture, which includes
covered and open spaces, is characterised by
the use of local natural materials, and caters to
residents’ lifestyles, traditions and practices.
The style of residence is determined by
the group’s culture, values, and economic
status. So, residences are direct expressions
of culture in its material and non-material

content, and a representation of accumulated
knowledge and skills that resulted in different
architectural styles and models.
Tunisia is rich in traditional building
styles. Even in the same place, styles vary.
The buildings on the coast are very different
to those that use palm fronds, although
architectural styles may seem similar in terms
of planning because of the common lifestyle
features. In different areas of Tunisia, the
architecture reflects the experience acquired
by local builders who excelled in the art of
building to accommodate changes in climate,
and who add landscaping features by using
local natural materials.
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Juq and Moroccan music
Khalid Hilali
Moroccan

Juq,

(a band), performs written music
with great skill and ability. Juq music
and instruments have several characteristics. The
performance and the instruments’ interaction influence
the way the music affects the audience.
Competition among the Juqs led to the use of
modern instruments, which is controversial because
some believe that it has altered the tradition of Juq.
Supporters believe that this modernisation will lead
to the development and improvement of music,
thus helping to attract a wider audience. They also
consider modernisation a sign of being open to new
international trends. Mawlai Ahmed Al Wakeeli believes
it is beneficial to add new instruments, and Al Arabi Al
Temsemani thinks of it as a sign of globalisation.
On the other hand, the conservative thinkers in
Fez believe that staying with the traditional musical
instruments will maintain the purity of the rhythm and
its natural magnificence. The late Abdul Karim Al Rayis
was the most enthusiastic defender of this school of
thought.
Juq musicians receive training from their teacher
or ‘Maestro’. The Maestro must have an exceptional
knowledge of musical rules, mastery of one instrument,
great intelligence, and the ability to master the different
tempos and notice the musicians’ mistakes. He needs
charisma, good leadership skills and a knowledge of
his musicians so he can assign roles.
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Folk songs from the
anthropological perspective
Fatimah Zikri
Tunisian

The folk song

is a rich and important subject
for anthropologists because
it is a form of creativity distinguished by its spontaneous
performance and dissemination. Folk songs are a valuable form
of the oral traditions that enable cultures to emphasise their
identities.
In order to study folk songs from an anthropological perspective,
we must consider some issues related to social and cultural
aspects:
•

Folk song is an important means of expressing an individual’s
emotions and ideas.

•

Folk song is a form of recreation and entertainment in several
societies.

•

Both oral and written folk songs include symbolic
expressions.

•

Folk songs accompany activities such as farming.

•

Folk songs emphasise and reinforce social standards.

•

Folk songs help to promote integration when individuals
gather together to achieve a social or cultural objective.
It is now clear that the anthropological study of the folk song
facilitates our understanding of it and the extent to which it helps
to reinforce cultural and social aspects of a particular society.
Folk songs reflect various aspects of life, allowing us to analyse
a society’s social and cultural reality.
The folk song is a product of social and cultural elements, and
it is influenced by a society’s customs and traditions. This may
explain why the study of folk songs is a priority for folk heritage
specialists.
In conclusion, the folk song is created within the framework
of reality and the dominant culture, which makes it a subject
for anthropological study. In fact, when we examine the social
and cultural factors that influence a song, we must also explore
customs and traditions.

13

summer 2015 Issue 30

Branding camels in Libya’s
Bedouin areas:

The example of the Tarhuna tribes

Mohammed Ali Abdullah Abdali Altarhuni
Libya

The brand

is an old Arab way of
marking animals such
as camels and cattle. Libyan Bedouins refer to
the brands as ‘Nar’ (fire) because the mark is as
obvious as fire, and because the branding iron
is heated in a fire before it is used to mark the
animals. In Libya, branding is also referred to as
‘Mihwar’, a reference to the branding iron.

Faituri is marked with the letter ‘Lam Alif’
in Arabic.
•

The people of Ghadames branded
camels, swords, daggers, luggage, and
valuables, which they passed down from
one generation to the next.

•

The brand distinguishes and identifies
the tribe, so all old correspondence,
treaties, agreements and land deeds
were authenticated by the chieftain and
stamped with the tribe’s brand; this made
the documents official. The people of
Ghadames and of Al Tawareq tribes used
the brand in official dealings.

•

Desert tribes such as Al Tawareq and Al
Ttabu used a castrated camel called ‘Al
Zawzal’ to transport people. Al Zawzal
was usually a Mahari (fast camel), and
it was branded on its hip with 2 parallel
lines (=).

Brands serve specific purposes:
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•

They help people to identify the tribe’s
camels, cattle and goats because the
animals mix together in the pasture. If
an animal was lost or stolen, the brand
helped people to identify it and restore it
to its owner.

•

Tribes also used brands to identify their
luggage when they travelled for trade.
Libyan pilgrims would display their tribe’s
brand on their luggage so that each tribe
could identify its luggage.

•

Brands were also displayed
on Libyan graves. In Aqil
Cemetery in Benghazi, the
grave of Sidi Bal Eid Al

English

• The Bedouins would use
branding - among other practices
- to treat sick camels.

Hajj songs and traditions
Ashraf Abu Al Hamad Al Khatib
EGYPT

Pilgrimage songs are common, especially among
women. Women would gather in the yard of a person
who was leaving for pilgrimage to congratulate them
and create a joyful atmosphere at their home.
To celebrate, they sang songs that feature alliteration;
the songs usually refer to places the pilgrim will visit,
and praise the status that he or she will enjoy after
completing Hajj.
Although the lyrics differ from place to place,
some lyrics are common to multiple areas. There are
similarities between the songs of the inland tribes and
those who live by the sea, and the songs have spread
over a wide region as they were passed down through
the generations.
People would decorate the cart used to transport
the pilgrims with white flags to symbolise purity and
tolerance, and gather around the cart cheering,
ululating and singing to congratulate the pilgrim and
express their wishes to visit Mecca.
The songs mention the types of transport the
pilgrims use to travel to Mecca. The song ‘The path
of the Prophet’ mentions a camel. People would
also draw the pilgrims’ forms of transport, including
camels, trains, ships and planes. The songs and
drawings depict the scenes and stages through which
the pilgrim will pass. Drawings, which often depict
the pilgrims’ parade, are decorated with sketches of
leaves and ceramic pots. Egyptians also decorated the

w w w. a d v a n c e d p h o t o s h o p . c o . u k /
users/3324/thm1024/muslimprayer.jpg

outside of pilgrims’ homes with plaster, glue and bright
paint to celebrate their safe return and to show that the
residents have performed Hajj.
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Folk literature
Osama Khadrawi
Morocco

Folk

literature is a mirror that reflects life in a
particular society. Folk creativity includes
folk music, folkdance, folk arts and folk literature,
which is the focus of this study.
The study of folk literature must continue to
develop because as technology develops, the results
of heritage studies improve.
Regarded as one of the most significant and
original heritage subjects, folk literature has been
the subject of many studies. Folk literature is rich
in symbols that depict man’s experience and his
relationship to the world around him. Some of these
symbols have become so widely understood that
they have come to represent particular nations.
When literary critics are unable to interpret a text,
they attribute it to myths and folktales.
Folk myths, which contain a nation’s heritage, are
credited with being the origin of symbols in literature.
Folk literature reflects cultural, historical and intellectual
heritage and passes on a nation’s thoughts, customs,
traditions, tales, stories, genealogy and beliefs.
The study of folk literature sheds light on the
cultural history of Moroccan society. It is the key
to understanding contemporary culture and social
structure, because this literature includes values and
symbols represented in artistic ways and stylistic
features; modern society is in grave need of these
artistic features.
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Zamil: Yemen’s most widespread
genre of folk literature
Mohammed Mohammed Ibrahim
Yemen

Zamil

is the most prevalent genre
of Yemeni folk poetry.
It is a form of ‘Rajz’, which Yemenis
recite when they are at war.
The tribal leader, or someone who is
good at Zamil, recites lines of poetry in
his vernacular dialect. Other members
of the tribe sing his poetry to encourage
and motivate the warriors.
If an individual or group wants to
ask something of an official, person
in authority or chieftain, they send
representatives who sing Zamil to
present their request or demand.
Zamil is between two and eight lines
long.
The person who recites lines of Zamil is
called the ‘Zammal’, while the ‘Badda’a’
composes the Zamil. A group of people
who recite Zamil as a chorus are known
as ‘Zammalah’.
This type of poetry is passed down
through the generations. When a
Zammal dies, his Zamil lives on in
people’s memories as his legacy, and
his Zamil inspires many tales and
stories.
The purpose of Zamil varies according
to the event and time. It is recited
during times of war and of peace, on
both sad and happy occasions, and
at arrivals and departures. It is seen as
a means to express and consolidate
great values related to coexistence,
such as helping the needy and victims
of tyranny; it is also used as a way to
record events and tribal conflicts.
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Folk heritage and
contemporary poetry
Abdul Wahhab Mirawi
Algeria

Folk

heritage is associated with people’s cultural output in terms of
customs, traditions, tales, proverbs, dancing and folk singing.
Collective memory reflects the nation’s identity and intellect. People express their
individual and group needs - be they cultural, political, economic or social - through
songs, proverb and folktales, whether directly or symbolically.
Each form of cultural and literary expression has distinctive
features and uses specific methods. However, both convey the
people’s thinking, aspirations, desires and spiritual needs.
Folk literature’s rich artistic expression and folk artists’ techniques
inspired contemporary writers and they used these things to
enhance their poems. Folk heritage has enriched contemporary
poetry in several ways, and influenced its language by adding
unconventional metaphoric dimensions.
When writers draw on folktales, it is not because they are
rejecting the contemporary expressive style, but because they need
to create stylistic variations by drawing on authentic sources and
the magical world of the legend.
In order to get closer to their audiences, Arab contemporary
poets use folk dialect to express their thoughts; this also increases
awareness and helps their work to spread through different social
classes. The use of dialects in contemporary poetry creates variety.
Folk heritage, with all its themes, is considered the key to
rural society’s arts, thoughts and ambitions. It also reflects the
social structure of rural society. Therefore, it reflects people’s true
nature, because it describes their psychology, needs, desires and
surroundings.
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Folk literature
in the Mamluk age
N a ji y y a h Fay i z A l Humud
Palestine

Zajal

is a folk art that dates back to the
Andalusian era. It spread to other
Arab regions such as Egypt and the Levant and
was adapted to the environment’s requirements
and needs. Poets employed Zajal in their poems,
developing it and using it for different purposes.
This paper discusses the concept of Zajal,
its evolution and the main reasons behind its
development in the Mamluk age. The paper also
describes Zajal’s
themes, including love, descriptions of nature,
wisdom, eulogy, and elegy. A considerable part of
the discussion is devoted to love poetry, because
it is the most common theme.
Other types of folk poetry that were popular during
the Mamluk age include Quma, Kan Kan and Al
Baliq, but there is not enough space to discuss
them here, and they merit their own studies.
This study used the integrated method, which
focuses on the study of the phenomenon, its
evolution and its history, then looks at and analyses
examples from this era. Historians agree that Zajal
originated with Ibn Qazman, who established the
rules.
There were two types of Andalusian Zajal: the
popular Zajal; and the Zajal of Standard Arabic
poets. The popular Zajal can be found in vernacular
folk songs that are sung frequently, and that reflect
people’s opinions, beliefs, ethics and psychology.
The poets’ Zajal, (poets composed this kind of
Zajal to increase their popularity), emerged after
the popular Zajal.
The Berbers’ rule in North Africa and Andalusia
and the Moguls’ and Mamluks’ rule in Eastern
Arabia contributed to the spread of Zajal in the
Mamluk age.
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Satellite channels and their
effect on folk culture
M a r y a m Hamz ah
L e ba n on

Our

aim is not to discuss the dangers of
satellite channels; we are not attempting
to have these channels closed down or denying
that they represent a technological breakthrough
that benefits individuals and groups. Our goal is to
understand how we can benefit from this medium
without a negative impact on our values, principles
and folk culture.
We do not intend for our contemporary folk culture
to replicate the culture of our ancestors, because
each generation is different and communication,
science and culture evolve constantly.
Generations differ with regards to means and
methods; our forefathers used books to educate
themselves, improve their awareness, develop their
personalities, and explore the world around them.
As the generation of satellite channels, the Internet
and other technology, our children have many ways
and means to acquire knowledge.
We must take into consideration the differences
among generations and changing conditions,
lifestyle needs and awareness levels, and the need
to keep up with the latest technology and to be
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responsible.
No single party is responsible for today’s levels of
time-wasting, unproductive activities, and obsession
with visual media and the frivolous. It is an issue of
education and guidance, and several parties should
work together to create generations equipped with
science and knowledge who can help the nation
progress, otherwise society will deteriorate and
disintegrate.
If the problem is basically one of education, the
family bears the greatest responsibility because it
serves as an example for the children. How can
we ask children not to do what their fathers are
doing? How can we ask them not to listen to the
media when they are connected to it all the time,
and disconnected from their families? Is it not time
for families to be aware of the dangers surrounding
their children, the dangers to their children’s values,
thoughts and academic and cultural futures? Is it not
time for the family to wake up and take responsibility
for guiding children, by advising them on right and
wrong and on what is useful, by teaching them
how to organise and benefit from their free time?
Parents must start with themselves, so that good
habits prevail.

IOV Journal
From Bahrain to the world
Ali Abdulla Khalifa

The reader will find attached a complimentary
issue of the IOV Journal, a refereed Englishlanguage scientific journal that will be
distributed with the Folk Culture Journal.
The IOV Journal is managed and edited by
the International Organization of Folk Art
(IOV) member scholars and folklorists under
the leadership of Bulgarian scholar Mila
Santova, IOV’s Vice President for Research.
The Kingdom of Bahrain was selected as
the headquarters for printing the IOV Journal
because of Bahrain’s location between the
East and the West, the Kingdom’s emphasis
on culture, and because writers from around
the world are drawn to Bahrain’s openness.

Over the years, Bahrain’s printing industry
has excelled by attracting investment,
which led to the industry’s development and
the use of the most up-to-date technology
and attracted skilled labour. These
advancements have made the Kingdom a
hub for printing, which is another reason the
IOV Journal chose to operate from Bahrain.
The IOV Journal was one of the dreams of
late IOV Founder Alexander Veigl.
The Folk Culture Journal would like to
congratulate the IOV, its members and
its Editorial Board for this noteworthy
achievement. We hope that the IOV Journal
will be a great success.
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Publishing Terms and Conditions:
Folk Culture journal welcomes scholarly and

academic contributions from around the world
and publishes scholarly studies and articles
related to folk culture in the fields of folklore,
sociology, anthropology, psychology, semantics,
semiotics, linguistics, stylistics, and music; all
of which are subject to the following terms and
conditions:
The papers and articles published in Folk
Culture express the writer’s views and not
necessarily the views of the Journal.
 Folk Culture welcomes all comments or
corrections concerning the published
content; such comments will be published
based on the date they are received, the
space available, and the design and editing
of the Journal.
 All written material must be typed and
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brief academic biography and an abstract
of two A4 pages that will be translated into
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and charts relevant to the content.
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Culture will not accept papers or articles by
the same writer in the future.
 Whether they are published or not, the
original papers, articles and studies will not
be returned to the writer.
 The Journal will acknowledge receipt of the
material, and will inform the writer whether
the committee has decided to publish the
material.
 The Journal provides cash compensation to
writers according to Folk Culture’s payment
scale. Additional compensation is given
for papers submitted with images and
illustrations.
 Writers must provide Folk Culture with their
bank account details, mobile telephone
numbers and e-mail addresses.
 All papers, studies and articles should be
sent to: editor@folkculturebh.org or to P.O.
Box 5050, Manama, Kingdom of Bahrain.
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